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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أهدى غيتس »بشت« مبناسبة زيارته للبالد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مينح بيل غيتس »وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى«

غير مخصص للبيع

بيل غيتس: صاحب السمو له دور كبير في التنمية العاملية

وزير التجارة والصناعة: دعم الطاقة مستمر على شرائح.. ولكل شريحة سعر

 األمير منح غيتس وسام الكويت
 »ذو الوشاح من الدرجة األولى«

 العلي لـ »األنباء«: ال إلغاء للدعم
وال ضريبة على دخل املواطنني

 اإلبقاء على الدعم املوجه للصناعة لتشجيعها
 سنراقب األسعار لعدم تأثر املستهلك مباشرة

 ندرس الضريبة على أرباح الشركات بـ 10% بحد أعلى
 أمامنا طلبات كثيرة لدخول األجانب للسوق

 3 مناطق جتارية حرة جديدة لالستثمار املباشر
 هيكلة جذرية للمناطق التجارية احلرة القائمة

الس���مو األمير الشيخ  منح صاحب 
صباح األحمد، بيل غيتس وسام الكويت 
»ذو الوشاح من الدرجة األولى« تقديرا 
جله���وده الكبيرة وما قدم���ه من أعمال 
مميزة في مجال العمل اخليري التطوعي 

اإلنساني.
وأعرب غيتس عن بالغ شكره ملا حظي 
ب���ه من ترحيب في إط���ار أول زيارة له 
للكويت، مؤكدا انه شرف كبير ان يلتقي 

صاحب السمو األمير ملا لسموه  من دور 
في التنمية العاملية، ومثمنا فرصة التباحث 
مع سموه حول سبل تطوير الشراكة مع 
الكويت. هذا، ورعى صاحب السمو األمير 
حفل تكرمي الفائزين في السنة اخلامسة 
عشرة جلائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية. وبدأ احلفل بالنشيد الوطني 

ثم تالوة آيات من الذكر احلكيم.
التفاصيل ص 6 ـ 7 ٭
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)محمد خلوصي( وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي في مقابلته اخلاصة لـ »األنباء« 

2829

في حتذير من »الداخلية« للمقيمني

معرفي: ال إقامات ملن أوشكت 
جوازات سفرهم على االنتهاء
القدمية إلى اجلديدة.

وأش���ار إلى أن من انتهت 
مدة صالحية جوازات سفرهم 
وحصلوا على أخرى جديدة أو 
قاموا بتمديد صالحية القدمية 
ولم يتقدموا إلدارة ش���ؤون 
اإلقامة املختصة بتس���جيل 
بيان���ات جوازات س���فرهم 
ونقل معلوم���ات اإلقامة من 
جوازات سفرهم القدمية الى 
اجلديدة، سيتعرضون لدفع 
الغرام���ات املترتبة على ذلك 
ملخالفتهم أحكام قانون إقامة 
األجانب، باإلضافة إلى منعهم 

من السفر.
التفاصيل ص16 ٭

تسجيل بيانات جتديد جوازات 
سفرهم وكذلك نقل معلومات 
اإلقامة من جوازات سفرهم 

أحمد خميس

أكد مدير عام اإلدارة العامة 
اللواء طالل  لشؤون اإلقامة 
معرفي أنه ل����ن يتم جتديد 
اإلقامات للوافدين الذين انتهت 
 صالحية جوازات س����فرهم

أو كادت تنتهي، تطبيقا للمادة 
12 من قانون إقامة األجانب، 
موضحا أن اإلقامة � حتى لو 
كانت ممتدة � تسقط بانتهاء 

صالحية جواز السفر.
وحث اللواء معرفي املقيمني 
على ضرورة متابعة جوازات 
سفرهم والعمل على جتديدها 
قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء 
مدة صالحيته���ا، والتوجه 
مباش���رة إلى ادارة ش���ؤون 
اإلقامة املختصة للعمل على 

اللواء طالل معرفي

املغفور له بإذن اهلل بدر علي عبداهلل البنيان )فريال حماد( فهد اجلدعان وأعضاء الهيئة اإلدارية اجلديدة     

إلى جنات اخللد يا بدر البنيان
41 بقلم: قتيبة يوسف الغامن

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

 في حضرة أكبر جتمع كويتي خارج البالد .. 
23املؤمتر الـ 32 الحتاد أميركا.. جناح ومتيز إلى20
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الكويت تدين وتستنكر بشدة اغتيال محافظ عدن اليمنيةمحليات
أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية عن ادانة واستنكار الكويت الشديدين حلادث اغتيال محافظ عدن اللواء 
جعفر محمد سعد، صباح األحد وعدد من مرافقيه اثر استهداف موكبه وهو في طريقه إلى مقر عمله.  وأكد املصدر 
أن هذه اجلرمية اإلرهابية النكراء التي تستهدف أمن واستقرار اليمن لن تثني التحالف وال الشرعية عن عزمهم في 
العمل على عودة األمن واالستقرار إلى ربوع اليمن وحتقيق التحالف ألهدافه املنشودة في نصرة أبناء الشعب اليمني 
ودعم شرعيتهم.  واختتم املصدر تصريحه باإلعراب عن أحر التعازي وصادق املواساة إلى األشقاء في اليمن قيادة 
وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، داعيا اهلل سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ ثامر العلي

استقبل س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان صباح أمس 
رئيس جهاز األمن الوطني 

الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سموه حفظه 
اهلل بقصر بيان صباح 
أمس نائب رئيس مجلس 

األمة مبارك اخلرينج.

ولي العهد 
استقبل 

ثامر العلي 
واخلرينج

محافظ الفروانية استقبل الشيخ حمد بن فهد آل ثاني

الشيخ فيصل احلمود مع الشيخ حمد بن فهد بن عبدالعزيز آل ثاني والوفد املرافق له

استقبل محافظ الفروانية 
الش���يخ فيصل احلمود في 
مكتبه بديوان عام احملافظة 
الش���يخ حمد ب���ن فهد بن 
عبدالعزيز آل ثاني من دولة 
قطر الشقيقة والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته للبالد.
تبادل الطرفان االحاديث 
الودية التي تناولت العالقات 
التي تربط البلدين والشعبني 
الش���قيقني، ورحب الشيخ 
فيص���ل احلم���ود بضيفه، 
متمني���ا له طيب االقامة في 
بلده الثاني الكويت بني أهله 
واخوانه والتوفيق والنجاح 

في زيارته.
من جهته، أعرب الشيخ 
حم���د بن فه���د آل ثاني عن 
شكره وتقديره على حفاوة 
االستقبال من الشيخ فيصل 
احلمود، متمنيا له التوفيق 

والنجاح في عمله.

سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال د. ميغيل بحضور محافظ العاصمة الفريق م ثابت املهنا

ناصر احملمد استقبل ميغيل انخيل مانسيرا اسبينوزا

اس���تقبل س���مو الش���يخ ناصر احملمد أمس رئيس 
 حكومة املنطق���ة الفيدرالية وعمدة مكس���يكو س���يتي

د. ميغيل انخيل مانس���يرا اسبينوزا، والوفد املرافق له، 

مبناسبة زيارته للبالد.
حض���ر املقابلة رئيس بعثه الش���رف املرافقة محافظ 

العاصمة الفريق متقاعد ثابت املهنا.

د.عبداهلل العجمي

»تدريس التطبيقي«: تكرمي سمو األمير
للزميل الشمري فخر للهيئة ومنتسبيها

ق����ال أمني س����ر رابطة 
التدريس  أعض����اء هيئ����ة 
للكليات التطبيقية في الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب د.عبداهلل العجمي 
إن الرابطة تش����عر بالفخر 
واالعت����زاز ملا حققه عضو 
هيئ����ة التدري����س بكلي����ة 
الدراسات التجارية الزميل 
د.بدر الشمري حلصوله على 
العلمي عن  جائزة اإلنتاج 
العام 2015/2014 في العلوم 
التي  اإلدارية واالقتصادية 
متنحها مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي وتش����ريفه 
بالتكرمي م����ن قبل صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد.

واعتب����ر د.العجمي أن 
تش����رف الزميل الش����مري 
بالتكرمي من حضرة صاحب 
السمو شرف عظيم للهيئة 
ومنتسبيها ويعكس مدى 
القيادة السياس����ة  اهتمام 
بالعلم والعلم����اء، كما أن 
ه����ذا التكرمي يع����د حافزا 
التطبيقي  كبيرا ألس����اتذة 
ملزيد من اجلد واالجتهاد في 
أبحاثه����م العلمية لتحقيق 
مزيد من اإلجنازات العلمية 
املتميزة التي ترتقي بالهيئة 
وبالكوي����ت بش����كل عام، 

والتشرف بالتكرمي من قبل 
صاحب السمو األمير.

إلى  وأش����ار د.العجمي 
أن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وعلى مدار 36 عاما 
كرمت نحو 106 من العلماء 
الكويتيني والع����رب، وأن 
الرابطة والهيئة بشكل عام 
تش����عر بالفخر لكون أحد 
أبنائها ضمن من ش����ملهم 
صاح����ب الس����مو األمي����ر 
برعايته الس����امية، متمنيا 
اس����تمرار تل����ك اإلجنازات 
الكويت  العلمية مبا يخدم 
أمتنا  وأبناءه����ا ويخ����دم 

العربية بشكل عام.
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مجلس الوزراء أّجل اجتماعه إلى اليوم 

40 مليون دينار حللبة سيارات الشباب
ملتقيات

اقتصاد

حشود غفيرة خالل ملتقى الرشايدة السنوي الثالث

وليد الشريعان مازن الناهض

30

50% من مشروع »شمال الزور« الكتتاب املواطنني منتصف 2016

ملتقى »الرشايدة« السنوي الثالث.. ترسيخ للُّحمة الوطنية والروابط االجتماعية

 »بيتك« ميّول
  املرحلة الرابعة 

بـ »األڤنيوز « بـ  100 
مليون دينار

مريم بندق 

ال����وزراء  يعق����د مجلس 
اجتماعه األسبوعي االعتيادي 
صباح اليوم بدال من املوعد 
االعتيادي الذي يصادف االثنني 

من كل أسبوع. 
على صعيد متصل، علمت 
»األنباء« ان اللجنة االقتصادية 
الوزارية تدرس اآلن � بناء على 
رغبة سامية � مقترحا بإنشاء 
حلبة سيارات الشباب على 
ارض الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بتكلفة 40 مليون 
دينار. وأوضح����ت مصادر 

وزارية رفيعة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان الرغبة 
الس����امية في انشاء مشروع 
حلبة السيارات وفق املعايير 
الدولي����ة تهدف إل����ى توفير 
األجواء اآلمنة لفئة كبيرة من 
الشباب عند ممارسة هواية 

محببة لهم.
وردا على سؤال حول ما 
نشر حول إلغاء املجلس األعلى 
للبترول، قالت املصادر: انه ال 
يوجد مقترح مكتوب متفق 
عليه بل األمر مجرد فكرة لم 
تتبلور الى قناعة او تتحول 

إلى مقترح حتى اآلن.

الصانع: إنشاء صندوق »العدل« لضمان 
تنفيذ أحكام وقرارات محكمة األسرة

»التربية« تسّلمت أسماء 333 معلمًا 
و50 مدرسة لتكرميهم في يوم املعلم

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير األوقاف يعقوب الصانع 
قرارا وزاريا بإنشاء صندوق تأمني األسرة بوزارة العدل 
مبستوى إدارة تتبع وزير العدل مباشرة ويكون مقره 
ديوان الوزارة أو أحد املباني التابعة لها. وقالت »العدل«: 
ان القرار يستهدف إنشاء صندوق تأمني األسرة عبر ضمان 
تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة من محكمة األس����رة 
بتقرير نفقة للزوج����ة أو املطلقة أو األوالد أو األقرباء 
الكويتيني، والتي يتعذر تنفيذها وفقا لإلجراءات املقررة 
لتنفيذ األحكام، س����واء كان ذلك بسبب تغيب احملكوم 
عليه أو جهل إقامته، أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه 
احلكم أو ألي سبب آخر. وذكر البيان انه يدير الصندوق 
مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ونائبه رئيس محكمة 
االستئناف وبعضوية كل من رئيس اإلدارة العامة للتنفيذ 
ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العدل املساعد للشؤون 
اإلدارية واملالية ومستشار املكتب الفني للوزير ومدير 
إدارة االستشارات األسرية. وأشار الى انه يتولى مدير 
الصندوق أمانة سر املجلس على ان يختص الصندوق 
بوضع القواعد والتعليمات الالزمة لتفعيل آليات العمل 
بالصن����دوق واختيار مدير للصندوق من ذوي اخلبرة 
واالختصاص واعتماد ميزانية الصندوق وحسابه اخلتامي 

وقبول التبرعات والهبات غير املشروطة.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية املساعد لقطاع التنمية 
التربوية واألنشطة فيصل املقصيد عن تسلم القطاع من 
املناطق التعليمية جميع األسماء املرشحة من املعلمني 

واملعلمات املتميزين للتكرمي في يوم املعلم.
وقال املقصيد في تصريح ل� »األنباء«: مت تدقيق 
ومراجعة األسماء املستحقة، موضحا انهم 333 معلما 
ومعلمة، باإلضافة إلى 50 مدرسة متميزة، مؤكدا انه 
سيقوم برفعها لوزير التربية ووزير التعليم العالي 

د.بدر العيسى العتمادها بشكل نهائي.
من جهة أخرى، تلقت »التربية« مقترحا من النائب 
د.أحمد العازمي بعد املوافقة عليه من مجلس األمة، 
بش����أن تعيني املعلمات القاطنات في منطقة اخلفجي 
مب����دارس قريبة من احلدود الكويتية � الس����عودية، 
وذل����ك تقديرا لظروفهن وتوفير أفضل الس����بل لهن 
ليقم����ن بواجبات عملهن على أكمل وجه، وقام وكيل 
الوزارة د.هيثم األثري بتعميم املقترح على املناطق 

التعليمية لدراسته وإبداء الرأي فيه.

م.عواطف الغنيم

رصدت ظاهرة »تطاير احلصى« في »السادس« ومناقصة ملعاجلته قريباً

»األشغال« سلّمت »الصحة« أجزاء من مستشفى جابر
ه����ذه الظاهرة في الدائري 
الس����ادس، وس����يتم طرح 
مناقصة لتطويره بش����كل 
كامل قريبا، بع����د اعتماد 
امليزانية املخصصة له من 
اجلهات الرقابية، موضحة 
أن الوزارة اتفقت مع مختبر 
بريطاني على تصميم خلطة 
أسفلتية جديدة الستخدامها 
في طبقات الرصف بجميع 
أنحاء الكويت، مبدية إعجابها 
برؤية الكثير من املنتجات 
الوطني����ة املش����اركة في 
املعرض، معتبرة أنها »تثلج 

الصدر وتضاهي بجودتها 
املنتجات العاملية«.

ولفتت إلى أن انتش����ار 
معارض البناء في البالد من 
شأنه إشعال روح التنافس 
الش����ركات وتوفير  ب����ني 
أفضل العروض لكس����ب 
رضا املستهلكني، مبينة أن 
البناء  معرض مستلزمات 
أصبح معلم����ا متخصصا 
وسوقا س����نويا تشد إليه 
الرحال من قبل املهتمني على 

اختالف شرائحهم.
التفاصيل ص13 ٭

وكش����فت الغنيم خالل 
افتتاح معرض مستلزمات 
البناء صباح أمس أن طرح 
مناقصة مش����روع مجمع 
الوزارات في اجلهراء سيكون 
نهاية الشهر اجلاري. وعن 
مناقص����ة مش����روع مطار 
الدول����ي، قالت  الكوي����ت 
وكيلة األشغال: إنها التزال 
في عهدة ديوان احملاسبة 

لدراستها.
أما ما يث����ار عن عودة 
ظاهرة »تطاير احلصى« في 
الطرقات، فقالت: إننا رصدنا 

فرج ناصر 

أعلن����ت وكيل����ة وزارة 
األشغال م.عواطف الغنيم 
أن الوزارة سلمت »الصحة« 
بعض األجزاء من مستشفى 
جابر األحمد، مثل العيادات 
اخلارجية واألسنان وبعض 
املبان����ي األخ����رى، لتبدأ 
»الصحة« ف����ي جتهيزها 
باملعدات واألجهزة، مضيفة 
أن »األش����غال« ستواصل 
تسليم بقية أجزاء املشروع 

في الفترة املقبلة.

احلزب احلاكم في فرنسا يحلّ ثالثاً ويسعى إلى محاصرة »اجلبهة الوطنية«

اليمني املتطرف يحرز نصرًا تاريخيًا 
ومارين لوبن تطرق أبواب »اإلليزيه«

منطقتها. وفي مس���عى أخير 
التقدم، قال  المتصاص ه���ذا 
احلزب االش���تراكي أمس: إن 
احلزب سيس���حب مرشحيه 
من اجلولة الثالثة لالنتخابات 
احمللية في الشرق سعيا لفرض 
»حصار« انتخابي على اليمني 

املتطرف.
التفاصيل ص42 ٭

لوبن، وبروفانس ألب/ كوت 
دازور حيث تقدمت ابنة شقيقها 
ماريون ماريشال لوبن، وفي 
ألزاس/ شامبانيه أردين/ لورين 
حيث تق���دم فلوريان فيليبو 
واضع اس���تراتيجية احلزب. 
وحصلت كل من مارين لوبن 
وابنة ش���قيقها على اكثر من 
40% م���ن األص���وات كل في 

باري���س � وكاالت: حقق 
اليمني الفرنسي املتطرف تقدما 
تاريخيا وان كان متوقعا في 
الدورة األول���ى من انتخابات 
املناطق، أّهله ليطرح نفس���ه 
في موقع قوة كبديل للسلطة 
احلالية ملقيا بثقله في اجتاه 
ترشيح زعيمته مارين لوبن 
لدخول قصر االليزيه الرئاسي 
 ف���ي انتخاب���ات ع���ام 2017. 
وال عزاء للحزب االش���تراكي 
احلاك���م بزعام���ة الرئي���س 
الذي تراجع  فرنسوا هوالند 
الثالثة )%23.5(،  املرتبة  الى 
وال للجمهوريني بزعامة نيكوال 
س���اركوزي الذي كان يطمح 
بدوره للعودة الى االليزيه. وإذ 
أحسن حزب اجلبهة الوطنية 
استغالل هجمات باريس الدامية 
قبل اسابيع، فإن زعيمته بدت 
واثقة من ان »الشعب الفرنسي 
سئم، وهو يؤكد انتخابات بعد 
انتخابات ثقت���ه في اجلبهة 
الوطنية«. وتقدم احلزب في 
6 مناطق من اصل 13 بينها ثالث 
مناطق اساسية هي: نور با دو 
كاليه/ بيكاردي معقل مارين 

الكبير  التقدم  بعد  تتحدث لالعالم  لوبن  مارين  املتطرف  اليمني   زعيمة 
في انتخابات املناطق           )أ.پ( 

الشيخ محمد بن راشد مع الفائزين بجائزة املعرفةصاحب السمو امللكي االمير خالد الفيصل يلقي كلمته

خالد الفيصل: التقرير العربي الثامن للتنمية 
الثقافية ركز على قضية التكامل العربي 

بصفتها إحدى القضايا املصيرية 

محمد بن راشد دّشن بوابة املعرفة العربية: 
اإلمارات ستظل احلاضنة للطاقات العلمية والتقنية 

للشباب إلسعاد املواطن العربي أينما كان 0810
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ال إلغاء لـ »األعلى 
للبترول« وما طرح 

 مجرد فكرة 
لم تتبلور إلى 
قناعة أو واقع 

حتى اآلن

النفط يهبط ألدنى مستوياته في 7 سنوات
نيويورك ـ رويترز: هبطت أسعار العقود 

اآلجلة للنفط اخلام أمس قريبا من أدنى 
مستوياتها في سبع سنوات، حيث هبطت 

عقود خام برنت واخلام األميركي ما يصل 
إلى خمسة في املائة في رد فعل متأخر على 

اجتماع »أوپيك« األسبوع املاضي. وفيما 
هبط سعر خام برنت خام القياس العاملي 

1.96 دوالر إلى 41.05 دوالرا للبرميل، 

بلغ سعر اخلام األميركي اخلفيف )غرب 
تكساس الوسيط( 37.95 دوالرا للبرميل 

منخفضا 2.02 دوالر بعد أن هوى في وقت 
سابق من اجللسة إلى 37.88 دوالرا.

وارتفع الدوالر مقابل سلة العمالت بعد 
نشر بيانات الوظائف األميركية يوم اجلمعة 
والتي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة 

في ديسمبر.

محليات
 انطالق أعمال مجلس التعاون 

املصري ـ الكويتي غداً

الزين: الكويت وضعت 1.5 مليون دوالر 
18حتت تصرف »مبعوث الشباب«



محليات
الثالثاء 8 ديسمبر 2015
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الصقر: االجتماع 
يلقى اهتمامًا كبيراً 
لزيادة االستثمارات 

املشتركة

غيتس: تعّرفت على 
الراحل السميط من 

خالل مشاركاتي 
في إطالق اجلائزة 
وأيقنت أنه يجسد 

حقًا التقاليد 
الكويتية األصيلة

في اخلير
والكرم ورعاية 

احملتاجني

وزير الديوان األميري 
استقبل بيل غيتس

استقبل وزير شؤون 
األمي��ري  الدي��وان 
الش��يخ ناصر صباح 
األحم��د بقص��ر بيان 
ظهر امس وليام هنري 
الرئيس  الثالث  غيتس 
املشارك ملؤسسة بيل 
وميلندا غيتس اخليرية 
وذلك مبناسبة زيارته 
البالد.  إلى  الرس��مية 
حض��ر املقابلة رئيس 
بعثة الش��رف املرافقة 
بالدي��وان  املستش��ار 
األمي��ري د.يوس��ف 

اإلبراهيم، وأقام الش��يخ ناصر صب��اح االحمد بقصر 
بيان مأدبة غداء على شرف غيتس بهذه املناسبة.

معتز االلفيمحمد الصقر

تس����تضيف مدينة شرم 
الشيخ املصرية يومي األربعاء 
واخلميس 9 و10 ديس����مبر 
اجل����اري االجتم����اع الثاني 
ملجل����س التع����اون املصري 
� الكويت����ي وال����ذي يناقش 
زيادة االستثمارات الكويتية 
في مصر، خاصة في سيناء 
ضمن خطة تنمية محور قناة 

السويس.
الس���ياق قال  وفي هذا 
رئيس املجلس محمد الصقر 
ان االجتماع يلقى اهتماما 
كبيرا من حكومتي البلدين 
لزيادة االستثمارات املشتركة 
في إطار العالقات الثنائية 
الت���ي جتمعهما،  املتميزة 
االجتم���اع  ان  موضح���ا 
يش���هد مش���اركة عدد من 
كبار املس���ؤولني املصريني 
وعلى رأسهم وزيرة التعاون 
الدولي د.سحر نصر وقائد 
القوات املسلحة في سيناء 

ً انطالق أعمال مجلس التعاون املصري ـ الكويتي غدا

»العلوم« استعرضت املستقبل الوظيفي 
لتخصص »األدلة اجلنائية«

عبداهلل الراكان

نظمت كلي���ة العلوم أمس 
لقاء تنويريا للطلبة املهتمني 
والراغبني في التس���جيل في 
برنام���ج التخصص املس���اند 
في عل���وم األدل���ة اجلنائية، 

وذلك في قاعة السيمنار كلية 
العلوم ف���ي اخلالدية. وقالت 
عضو هيئة التدريس بقس���م 
العلوم البيولوجية د. انتصار 
الهتالني ل� »األنباء«: إن الهدف 
من هذا اللقاء هو تسليط الضوء 
وايصال الفكرة عن تخصص 

االدلة اجلنائية للطلبة املسجلني 
والراغبني في التسجيل وعن 
املواد التي يحتاجونها إلكمال 
صحيفة التخرج، مضيفة انه متت 
دعوة عدة جهات إليضاح الفكرة 
للطلبة عن املستقبل الوظيفي 
وعن الوزارت واملؤسسات التي 

ميكن ان يعمل���وا بها، خاصة 
وزارة الداخلي���ة واملختبرات 
اجلنائية، مش���يرة إلى انه مت 
االتفاق مع وزازة الداخلية على 
أن االولوية في التعيني تكون 
للطالب اخلريج من تخصص 

علوم االدلة اجلنائية.

م.حسن الزنكي

تعيني خريجي معهد التدريب املهني
 على الدرجة السابعة

عبداهلل الراكان

أكد نائ���ب املدير العام 
لشؤون التدريب في الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب م.حسن الزنكي 
ان قطاع التدريب يثق في 
معلوم���ات أعض���اء هيئة 
املهن���ي، خاصة  التدريب 
املعلومات التي تخص طلبة 
املعهد ومستقبلهم الوظيفي 
حيث تسعى إدارة الهيئ���ة 

صاحب السمو استقبل مجلس أمنائها بعد أن عقد املجلس أول اجتماع له برئاسة اخلالد

متديد فترة الترشيح جلائزة »السميط للتنمية األفريقية« حتى فبراير املقبل

الشيخ ناصر صباح األحمد

ونظام الرعاية الصحية في 
أفريقيا. 

من جهت���ه، اعتبر املدير 
العام ورئيس مجلس إدارة 
الصن���دوق العربي لالمناء 
االقتص���ادي واالجتماع���ي 
عبداللطيف يوسف احلمد 
اجتماع اليوم فرصة مشرفة 
لالحتفاء بإجنازات أحد أبرز 
الش���خصيات الكويتية في 
العطاء وأعمال اخلير، وهو 
املرحوم الدكتور عبدالرحمن 
السميط للمساعدات الكثيرة 
الت���ي قدمها للش���عوب في 
افريقيا والتي دعمت شتى 

املجاالت هناك. 
وقال احلمد في تصريح 
مماث���ل ل�»كون���ا«: إنه يتم 
النظر الى اجلائزة الهميتها 
ومس���اهمتها العميق���ة في 
حتسني االوضاع املعيشية 
لإلنس���ان، مش���يرا الى انه 
لم يتم اس���تعراض طلبات 
املتقدم���ني للجائ���زة »الن 
تركيزنا الرئيسي هو الهدف 
من هذه املبادرة، وهو حتقيق 
تنمية مس���تدامة في القارة 

االفريقية«.

تقدير سنويا للمؤسسات أو 
األفراد الذين يحدثون تقدما 
ملموس���ا ف���ي تعاملهم مع 
مواجهة التحديات الرئيسية 
في موضوع اجلائزة احملدد 

لكل عام.
تعزيز القطاع الصحي

العام  املدي���ر  وقد أعلن 
ملؤسس���ة الكوي���ت للتقدم 
العلمي ومقرر جائزة املرحوم 
الدكتور عبدالرحمن السميط 
للتنمية األفريقية د.عدنان 
الدين متديد فترة  ش���هاب 
الترشح للجائزة الى فبراير 
2016، معربا عن أمله في تكرمي 
العربية  القمة  الفائزين في 
االفريقية الرابعة املقرر عقدها 
في غينيا االستوائية نوفمبر 

 .2016
وذكر أن جائزة السميط 
لع���ام 2015 تتمحور حول 
القطاع الصحي في  تعزيز 
الدول االفريقية، معربا عن 
األمل بأن يتمكن الفائز من 
املس���اهمة في معاجلة أهم 
التحدي���ات الصحي���ة التي 
تواج���ه الق���ارة الس���مراء 
مث���ل »االيب���وال واملالريا« 

واملالريا والسل. 
وأكد في هذا الصدد ان هذا 
اجلهد »النبيل والسخي« من 
صاحب السمو أمير الكويت 
سيس���تغل إلى اقصى مداه 
لتس���ليط الضوء على هذه 
الدول  القضايا وتش���جيع 
الدولي  األفريقية واملجتمع 
على إيالء املزيد من االنتباه 

إليها. 
واعتمد مجل���س األمناء 
الي���وم ميثاق اجلائزة التي 
الترش���يح  تغط���ي قضايا 
واالختي���ار ومنح اجلوائز 
للفائزين، وناقش ورقة بحث 
عرضت في االجتماع حول 
التحديات الكبرى التي تواجه 
الصحة في أفريقيا والتنمية 

املستدامة الدولية. 
كما تط���رق املجتمعون 
إل���ى كيفية االس���تفادة من 
اجلائزة املمنوحة في تعبئة 
امل���وارد وتس���ريع اجلهود 
العاملية لتحقيق هذا الهدف 

التنموي. 
وتشمل اجلائزة مبجملها 
مليون دوالر أميركي متنح مع 
ميدالية ذهبية ولوحة وشهادة 

أكثر صحة وأكثر  مستقبال 
ازدهارا ألفريقيا وانتش���ال 

املاليني من الفقر«. 
واعتبر غيت���س ان هذا 
»تكرمي يتناس���ب مع رجل 
ملهم كالدكتور الس���ميط«، 
معربا عن تطلعه إلى »رؤية 
آثار تركته في حياة هؤالء 

الذين سعى خلدمتهم«. 
من جهته، ذكر نائب املدير 
العام ورئيس قسم التعاون 
التقني السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وعضو مجلس 
ان  آنينغ  االمناء د.كواك���و 
أفريقيا تعاني من الكثير من 
حتديات التنمية املستدامة، 
االمر الذي »غالبا يشكل ارباكا 
للقيادات الوطنية عند حتديد 
أفضل الس���بل للتعامل مع 

األولويات«. 
ولفت الى اآلثار السلبية 
التنمية املستدامة في  على 
الصحة والغذاء والتعليم التي 
تعد االحتياجات االساسية 
لدى املجتمعات بسبب تفشي 
االم���راض التي تعاني منها 
القارة السمراء مثل ڤيروس 
نقص املناعة البشرية )إيدز( 

ملؤسس���ة »بي���ل وميليندا 
غيت���س« وعض���و مجلس 
أمناء جائزة الس���ميط بيل 
غيتس أعرب خالل االجتماع 
الذي ترأسه رئيس مجلس 
ال���وزراء باإلناب���ة وزي���ر 
اخلارجية ورئيس مجلس 
أمناء اجلائزة الشيخ صباح 
اخلالد عن سعادته حلضور 
أول اجتماع ملجلس األمناء 

في الكويت. 
وقال: انه على الرغم من 
عدم لقائه بالدكتور الراحل 
عبدالرحمن السميط »إال أنني 
تعرفت من خالل مشاركتي 
في أعمال إط���الق اجلائزة 
على حياته الت���ي أعتبرها 
غير عادي���ة، كما أيقنت أنه 
يجسد حقا التقاليد الكويتية 
األصيلة ف���ي اخلير والكرم 

ورعاية احملتاجني«. 
وأضاف أن���ه »من خالل 
جائزة الس���ميط لن نحفل 
بحياته فحسب بل من خالل 
تسليط الضوء على إجنازاته 
سنكون قادرين على اكتشاف 
اجليل الق���ادم من املبادرات 
االبتكاري���ة التي ستش���كل 

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقص���ر بيان أم���س رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة وزير 
اخلارجية رئيس مجلس أمناء 
جائزة املرحوم د.عبدالرحمن 
السميط للتنمية األفريقية 
الش���يخ صب���اح اخلال���د 
والرئيس املشارك ملؤسسة 
بيل ومليندا غيتس اخليرية 
وليام هنري غيتس الثالث، 
وأعضاء مجلس أمناء جائزة 
عبدالرحمن السميط للتنمية 

األفريقية.
ه���ذا، وأعل���ن مجل���س 
أمناء »جائزة د.عبدالرحمن 
السميط للتنمية األفريقية« 
في اجتماعه األول الذي عقد 
في قصر بيان أمس اإلطالق 
الرسمي للجائزة التي جاءت 
مببادرة من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
في القمة العربية االفريقية 
الكويت نوفمبر  الثالثة في 

عام 2013. 
وذكرت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي في بيان لها 
أمس أن الرئيس املش���ارك 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد ووليام هنري غيتس وأعضاء مجلس أمناء جائزة عبدالرحمن السميط للتنمية األفريقية

الفريق أسامة عسكر ورئيس 
الهيئ���ة العام���ة للمنطقة 
االقتصادية لقناة السويس 
د.أحم���د درويش ومحافظ 
اللواء خالد  جنوب سيناء 
فودة. وأض���اف الصقر ان 
االقتصاد املصري يش���هد 
حت���والت إيجابية جتعل 
مصر واحدة من أكثر دول 
املنطقة جذبا لالستثمارات 

وهو ما سيناقشه كبار رجال 
األعمال من الدولتني خالل 

االجتماع.
م����ن جهته، أك����د رئيس 
اجلانب املصري باملجلس معتز 
األلفي ان املشاركة الواسعة 
في أعمال االجتماع من جانب 
كبار املسؤولني تثبت حرص 
احلكومة على ترويج الفرص 
الواعدة بعد  االس����تثمارية 
تدشني مشروع محور قناة 
السويس، وتذليل اي عقبات 
ميكن ان تواجه املستثمرين 
والكويتي����ني.  املصري����ني 
وأوضح األلفي ان االجتماع 
س����يناقش خطوات عملية 
ميكن اتخاذها للمساهمة في 
عملية التنمية الواسعة التي 
بدأتها مصر مؤخرا، مشيرا 
الى ان اهتمام أعضاء املجلس 
يتركز على قطاعات السياحة 
والصناعة والتشييد والزراعة 

واالتصاالت.

جاه���دة لتوفي���ر االماكن 
املناس���بة لهم  والوظائف 
بعد تخرجهم في املعاه��د 
ملواكب���ة متطلبات سوق 
العم���ل بحي���ث يك�����ون 
املعه����د املهن���ي للتدري���ب 
من املغذين لس���وق العمل 
القطاعني احلكوم����ي  في 

واخل���اص. 
واض���اف الزنك���ي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان خريجي معهد التدريب 

املهني يتم تعيينهم في ديوان 
اخلدمة املدنية على الدرجة 
السابعة، وذلك  الوظيفية 
وفقا لكتاب ديوان اخلدمة 
املدنية والذي صدر بتاريخ 
1�10�2011 وليس كما يشاع 
انهم يعينون على الدرجة 
الثامنة، مطالبا بضرورة 
التأكد م���ن املعلومات من 
الرسمية بالهيئة  املصادر 
حرصا على مصلحة ابنائنا 

الطلبة.

سنكون قادرين 
على اكتشاف 
اجليل القادم 
من املبادرات 
االبتكارية التي 

ستشكل مستقباًل 
أكثر صحة وأكثر 
ازدهاراً ألفريقيا 

وانتشال املاليني 
من الفقر
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احتفت أمس بإمتامها  العام اخلامس عشر من مسيرتها على مسرح قصر بيان

صاحب السمو كرّم الفائزين بجائزة »سالم العلي للمعلوماتية«

التواصل  استخداما لوسائل 
االجتماعي« ضمن مشروعها 
مؤش���ر المعلوماتية الذي تم 
العام الماضي لقياس  اطالقه 
مستوى المواقع االلكترونية 

والتطبيقات الذكية. 
وأك���د أن عملية التحكيم 
تمت عل���ى مرحلتين األولى 
التقييم وقام بها فريق الجائزة 
المعلوماتية، والثانية التحكيم 
وقام بها مجلس التحكيم الذي 
يتكون م���ن 10 أعضاء من 8 
دول عربية، ثم الشهاب عرض 
أس���ماء أعضاء هذا المجلس 

العربي.
بعدها تفض���ل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د بتس���ليم الس���يد 
وليام هنري غيتس الثالث 
الرئيس المشارك لمؤسسة 
بيل ومليندا غيتس الخيرية 
وس���ام المعلوماتي���ة، كما 
تفض���ل س���موه بتكري���م 
المسابقة  الفائزين بجوائز 
في دول���ة الكويت والوطن 
العربي في مواقع المجاالت 
المختلفة م���ن فئة األفراد، 
والفائزين بمواقع مؤسسات 
المجتم���ع المدني، وتكريم 
أفضل موقع للمؤسس���ات 
والهيئات الحكومية، وتكريم 
أفضل موقع وزاري والجهات 

المشاركة. 
هذا، وت���م تقديم هدية 
تذكاري���ة لس���موه به���ذه 

المناسبة. 
وقد غادر س���موه مكان 
الحفل بمثل ما اس���ُتقبل به 

من حفاوة وتقدير.

صباح األحم���د حفظه اهلل 
ورعاه وولي عهده األمين. 

والسالم عليكم ورجمة 
اهلل وبركاته«. 

الكويت واإلنسانية

م���ن جانبه، ق���ال نائب 
رئيس اللجنة المنظمة العليا 
للجائزة بسام جايد الشمري 
الكويت  في كلمته: إن اسم 
اقترن باإلنسانية منذ نشأتها 
واقترنت اإلنسانية بالكويت 
من���ذ تتويج أميره���ا قائدا 
للعمل اإلنساني، والكويت 
مركزا إنسانيا عالميا في 9 

سبتمبر  2014. 
وأضاف الشمري أنه لم 
يكن للجائزة أن تحتفل هذا 
العام بعيدها الخامس عشر 
دون ترس���يخ ما تحقق من 
الهدف السامي لمؤسسها سمو 
الشيخ سالم العلي الصباح 
رئيس الحرس الوطني حفظه 
اهلل في دعم العمل اإلنساني 

والتطوعي. 
التاسع  أنه في  وأوضح 
من س���بتمبر 2015 أطلقت 
الجائ���زة مش���روع منصة 
كويت اإلنسانية  بمناسبة 
مرور عام واحد على التكريم 
األممي لدولة الكويت وأميرها 
صاحب السمو حفظه اهلل 

ورعاه. 
وذك���ر أن منصة كويت 
اإلنسانية »حظيت اليوم بهذا 
الجمع المبارك صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد  � أمير 
البالد وقائد العمل اإلنساني 
� حفظه اهلل  ورعاه، وأحد 

رواد العمل اإلنس���اني بيل 
غيت���س، وجمعي���ة العون 
الت���ي أسس���ها   المباش���ر 
المغفور ل���ه د.عبدالرحمن 
الس���ميط الفائزة بالجائزة 
المعلوماتية هذا العام، والتي 
لها بصمات خالدة في العمل 

اإلنساني. 

وسائل التواصل

ألقى عضو  من ناحيته، 
العليا  المنظم���ة  اللجن���ة 
الشهاب  د.عبداهلل جاس���م 
كلمة أكد خاللها أن وسائل 
التواصل االجتماعي لعبت 
دورا كبيرا في التأثير على 
المجتمعات، وأثبتت وجودها 
لتجعل العالم أكثر شفافية 

وقوة وتفاعال. 
إن  الش���هاب:  وق���ال 
اإلحصائيات تشير إلى وجود 
ملياري مستخدم لوسائل 
التواص���ل االجتماع���ي في 
العالم، أما في الدول العربية، 
فوص���ل عدد مس���تخدمي 
وسائل التواصل االجتماعي 
إلى ما يزيد على 200 مليون 

مستخدم. 
ولفت إلى أن »فيسبوك« 
يتص���در قائم���ة األعل���ى 
استخداما في الوطن العربي 
بنسبة 87%، يليه »تويتر« 
بنسبة 53% ثم »يوتيوب« 
39% ثم »انستغرام« %34. 

ان���ه نظرا ألهمية  وتابع: 
التواصل االجتماعي  وسائل 
الجائ���زة دراس���ة  أج���رت 
متخصص���ة تح���ت  عنوان 
»أفض���ل الجه���ات العربي���ة 

بالجائ���زة المعلوماتية من 
العربية فنهديهم  الجه���ات 
خالص التهاني متمنين لهم 

التوفيق والسداد. 
حضرة صاحب السمو.. 
لرعايتك���م  كان  لق���د 
الكريم���ة عظي���م األثر في 
إذ  االرتقاء والنماء، ونحن 
نذكر ذلك يا صاحب السمو 
لنشعر بأننا نستند إلى ركن 
ركين وقائد حكيم رافعين 
السامي صادق  إلى مقامكم 

الشكر واالمتنان. 
وللوال���د الغالي س���مو 
العلي رئيس  الشيخ سالم 
الحرس الوطني حفظه اهلل 
رمز الخير والعطاء صادق 

الدعاء وعظيم الثناء. 
أظل اهلل الكويت وأهلها 
باألمن واألمان وعناية الرحمن 
بقيادة صاحب السمو الشيخ 

كفاياتهم وتجعل من دولتنا 
الحبيبة الكويت مركزا عالميا 

لإلبداع المعرفي. 
والجائزة وهي تستشرف 
المستقبل ودور الشباب في 
بنائ���ه تنطلق في مرحلتها 
الرابعة من اس���تراتيجية 
المعرفي  عنوانها االقتصاد 
اإلبداع واالبتكار  وشعارها 
وأداتها الجيل الرقمي في عمل 

تعاوني تشاركي.
وأضافت الشيخة عايدة: 
العطاء بإكرام  ان ش���مائل 
التعاون باحترام  وخصال 
عناوين ب���ارزة احتذى بها 
متطوعو الجائزة، كما ارتاد 
هذا الطريق أعضاء مجلس 
العربي فاستحق  التحكيم 
الش���كر  ه���ؤالء وه���ؤالء 

والثناء. 
الفائزون  أما ضيوفن���ا 

إن جائزة س���مو الشيخ 
العل���ي الصب���اح  س���الم 
للمعلوماتي���ة التي تحتفي 
اليوم بإتمامها العام الخامس 
عش���ر من مس���يرتها تقرأ 
المستجدات العالمية بضياء 
البصي���رة ون���ور الطموح 
التحدي  متزودة بعزيم���ة 
وإرادة التطوير التي تميزت 
بهم���ا عبر تاريخه���ا الذي 
سطرته في أولى صفحاتها 
مفخرة السبق في مجالها، 
وخطت في س���ائر أوراقها 
الماضية إنجازات  وعطاءات 

مشهودة. 
وإنن���ا إذ ننظر إلى هذه 
اإلنجازات بعين الرضا عما 
تحقق والثقة بما سيتحقق 
إل���ى تكوين بيئة  لنتطلع 
معرفي���ة متط���ورة ترقى 
فيها مهارات شبابنا وتعلو 

تحت رعاي���ة وحضور 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل 
أقي���م صباح امس  ورعاه، 
حفل تكري���م الفائزين  في 
الخامس���ة عشرة  الس���نة 
لجائزة سمو الشيخ سالم 
العل���ي  للمعلوماتية وذلك 

على مسرح قصر بيان. 
ووصل سموه إلى مكان 
الحفل واسُتقبل بكل حفاوة 
وترحيب من قبل رئيس���ة 
مجلس األمناء الشيخة عايدة 
سالم العلي  وأعضاء اللجنة 

المنظمة. 
الحفل سمو ولي  وشهد 
العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغانم، وكبار الشيوخ وسمو 
الشيخ ناصر المحمد ورئيس 
مجل���س ال���وزراء باإلنابة 
الش���يخ  الخارجية  ووزير 
الخال���د، والرئيس  صباح 
المش���ارك لمؤسس���ة بيل 
ومليندا غيت���س الخيرية 
وليام هنري غيتس الثالث، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
الخالد ونائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي 
المسؤولين  الجراح وكبار 

بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني 
ثم تالوة آيات من الذكر الحكيم 
بعدها تم عرض فيلم  وثائقي 
بعنوان )ذاكرة الجائزة(، ثم 
ألقت رئيسة مجلس األمناء 
الشيخة عايدة سال���م  العل�ي 

كلمة قالت فيها:

الشيخة عايدة سالم العلي تقدم درعا تكرميية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مكرما احد الفائزين

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما احد الفائزين

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد متوسطا الفائزين بجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية والشيخة عايدة سالم العلي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا الشيخة عايدة سالم العلي ووليام غيتس وبسام الشمري ود.عبداهلل الشهاب

عايدة السالم: 
قراءة املستجدات 

العاملية بضياء 
البصيرة ونور 

الطموح متزودين 
بعزمية التحدي 

وإرادة التطوير

الشمري: اسم 
الكويت اقترن 
باإلنسانية منذ 

نشأتها واقترنت 
اإلنسانية بالكويت 
منذ تتويج أميرها 

قائداً للعمل 
اإلنساني

صاحب السمو األمير يكرم أحد الفائزين

الفائزون باجلائزة ألفضل اجلهات العربية استخدامًا لوسائل التواصل  االجتماعي: 
أوال: مجال الحكومة: 

٭ فاز باملرك��ز االول الديوان 
امللكي الهاش��مي م��ن اململكة 

االردنية الهاشمية. 
٭ وفاز باملركز الثاني مؤسسة 
دبي لإلعالم من دولة االمارات 

العربية املتحدة. 
٭ وف��از باملرك��ز الثالث هيئة 
دبي للثقافة والفنون من دولة 

االمارات العربية املتحدة. 

ثانيا: مجال القطاع الخاص: 

٭  املركز االول لشركة املراعي 

من اململكة العربية السعودية. 
٭ بينم��ا فازت ش��ركة جرير 
للتس��ويق من اململكة العربية 

السعودية باملركز الثاني. 
٭ وفازت باملركز الثالث الشركة 
الوطني��ة لالتص��االت املتنقلة 

)اوريدو � الكويت( 

ثالثا: مجال المجتمع المدني:   

٭ جمعية العون املباشر 

رابعا: مجال التعليم: 

٭ مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع. 

خامسا: مجال الصحة: 

٭ فاز باملركز األول مستشفى دله 
من اململكة العربية السعودية 

٭ أم��ا في املرك��ز الثاني فقد 
فاز مستش��فى طيبة من دولة 

الكويت.  يتقدم جميع العاملني

مبركز الأحمدي للرعاية النهارية

بخالص العزاء واملواساة للسيدة الفاضلة

حمدية علي عبداهلل بنيان
مديرة املركز

لوفاة أخيها املغفور له بإذن الله تعالى 

بدر علي عبداهلل بنيان
سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

العاملون في مركز األحمدي للرعاية النهارية
اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني

جمع غفير من املدعوين يتابعون فقرات احلفل
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صاحب السمو األمير يقلد وليام غيتس »وسام الكويت ذو الوشاح« من الدرجة األولى تقديرا جلهوده الكبيرة صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله بيل غيتس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح والسفير احمد فهد الفهد واملستشار محمد ابو احلسن

أوال - القطاع الحكومي 

1 - أ.د.حسني أحمد األنصاري � مدير جامعة الكويت.
2 - أ.حمد عبيد املنصوري � مدير عام الهيئة العامة لتنظيم 

قطاع  االتصاالت في دولة االمارات العربية املتحدة. 
3 - د.س��الم بن سلطان الرزيقي � الرئيس التنفيذي لهيئة 

تقنية املعلومات  في سلطنة عمان. 
4 - م.عبداللطيف سريع السريع � وكيل وزارة العدل ومدير 

عام اجلهاز  املركزي لتكنولوجيا املعلومات السابق.
5 -م.ن��ادر صالح ذنيب��ات � أمني ع��ام وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا  املعلومات في اململكة االردنية الهاشمية.

ثانيا: منظمات وهيئات دولية 

1 - د.حيدر محمد فريحات � مدير قطاع تكنولوجيا املعلومات 
باللجنة  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا � االسكوا.

2 - أ. عبداملل��ك ب��ن صالح آل الش��يخ � مدير االتصاالت 
واحلكومة  االلكترونية � االمانة العامة ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
3 - أ.د.محمد بن توفي��ق اجلمني � مدير ادارة تكنولوجيا 
املعلومات  املعلومات واالتصاالت في املنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم � االلكسو. 

ثالثا: مؤسسات المجتمع المدني 

1 - د.ح��ازم عبدالعليم الطحاوي � رئي��س جمعية اتصال 
بجمهورية مصر العربية. 

2 - أ.د.واصل حتس��ني غامن � رئيس جمعية مس��تخدمي 
االنترنت في دولة  فلسطني. 

أما فريق اجلائزة املعلوماتية فقد مثله أكادمييون ومختصون 
ف��ي مجال املعلوماتية من جهات اكادميية وحكومية وقطاع 

خاص من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. 

أعضاء مجلس حتكيم اجلائزة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل ورعاه بقصر بيان صباح امس، وبحضور س��مو ولي 
العهد الش��يخ نواف األحمد استقبل س��موه وليام هنري 
غيتس الثالث الرئيس املشارك ملؤسسة بيل ومليندا غيتس 
اخليرية، وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد، حيث منحه 
سموه »وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى« تقديرا 
جلهوده الكبيرة وما قدمه من أعمال مميزة في مجال العمل 

اخليري التطوعي اإلنساني.
هذا، وأعرب غيتس عن بالغ شكره مبا حظي به من ترحيب 
في أول زيارة له للكويت، مؤكدا أنه لشرف كبير أن يلتقي 
بصاحب الس��مو األمير حفظه اهلل، ملا له من دور كبير في 
التنمية العاملية ومثمنا فرصة التباحث مع سموه حول سبل 

تطوير الشراكة مع دولة الكويت.
وحضر املقابلة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد، ونائب وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح، ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار 

بالديوان األميري د.يوسف اإلبراهيم.

األمير مينح غيتس »وسام الكويت 
ذو الوشاح من الدرجة األولى«

غيتس يزور احلديقة النباتية 
»بوتانيكال جاردن« بقصر بيان

قام وليام هنري غيتس الثالث الرئيس املشارك ملؤسسة 
بي��ل ومليندا غيت��س اخليرية بزي��ارة احلديقة النباتية 
»بوتانيكال جاردن« بقص��ر بيان، ورافقه خالل الزيارة 
رئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار بالديوان األميري 

د.يوسف االبراهيم.

ويبدو  بيان  بقصر  الزهور  حديقة  زيارة  خالل  غيتس  هنري  وليام 
د.يوسف االبراهيم وعدد من مرافقيه

جانب من زيارة غيتس حلديقة الزهور بقصر بيان
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من جانبها ثمنت د.سهام 
الفريح مثل ه����ذه اللقاءات 
مل����ا تخلق����ه م����ن تضامن 
وتق����ارب فكري، مش����يرة 
الى ان جهود املؤسسة مع 
العربي����ة وعقد  اجلامع����ة 
ورش العم����ل التي تناولت 
املجال االقتصادي واالمني 
والثقافي والتنموي ومشاركة 
القطاع اخلاص والعام من 
ش����أنه ان يخ����رج القضايا 
التي يج����ب ان نركز عليها 
ومنها الش����باب وحمايتهم 
من األفكار املغلوطة وكذلك 
التعليم وعدم اغفال لغتنا 
العربي����ة والهوية الثقافية 
العربي����ة، مؤكدة أن قضية 
التعليم قضية مهمة والبد 
أن يتكاتف اجلميع من أجل 
النهوض بالقاعدة العريضة 
املتمثلة في الطفل العربي في 
مراحله األولى. مشيرة الى أن 
مؤسسة الفكر العربي دائما 
لديها الدراس����ات واحللول 
للعدي����د من املش����اكل التي 
العربي  تواجه مجتمعن����ا 
ولكنه����ا تص����دم بتجاهل 

احلكومات. 
الفريح أن  وأوضح����ت 
العربي  الوطن  الشباب في 
يعاني العديد من املش����اكل 
خاصة التهميش والبطالة، 
مطالبة بض����رورة تعاون 
احلكومات مع املؤسس����ات 
املدني����ة لتنفي����ذ احللول 

واملقترحات. 
واس����تعرض مدير عام 
العربي  الفك����ر  مؤسس����ة 
العوي����ط احملاور  د.هنري 
التي تضمنها تقرير التكامل 
العرب����ي، مؤكدا أنه جتربة 
التعاون  جدي����دة جتس����د 
العربي  الفكر  بني مؤسسة 
العربية،  ال����دول  وجامعة 
وحصيلة ورش حتضيرية 
بني اجلانب����ني. مضيفا ان 
التقرير يجسد الواقع العربي 
في مناحيه املختلفة، ويؤكد 
العربى يتطلب  التكامل  أن 

قدرا كبيرا من املسؤولية.

مؤسسة الفكر العربي تعمل 
في جمي����ع املجاالت خاصة 
مبخرجات التعليم الفتا الى 
انها تصدر كل عام كتابا عن 
التكامل العربي وعلى مدار 14 
عاما عملت املؤسسة من أجل 
وجود تكامل عربي حقيقي 
عل����ى أرض الواقع. مطالبا 
بضرورة وضع خطة عاجلة 
إلصالح التعليم في الوطن 
العربي وض����رورة اهتمام 
العال����م العربي مبا تطرحه 
مؤسس����ة الفكر العربي من 
أفكار ودراس����ات للنهوض 
بالفكر ف����ي جميع املجاالت 
التعليمي����ة واالقتصادي����ة 
والثقافية إلى جانب توعية 
التي  الش����باب باألخط����ار 
تبث من خالل نشر األفكار 

املتطرفة. 
وأشار بوخمسني إلى أن 
الدول العربية تعاني من عدم 
التكامل والتفاهم بينها وأن 
هناك تف����ككا وهو ما يجب 
تالفيه في الفترة املقبلة الفتا 
إلى أن الوطن العربي غني 
باملوارد الطبيعية واألموال 
واأليدي العاملة ولكن تزداد 
البطالة لعدم وجود تنسيق 
بني الدول العربية ولذلك ال 
العربي  التع����اون  مفر من 
التنظيمات  للقضاء عل����ى 
املتطرفة وعلى رأسها تنظيم 

داعش اإلرهابي.
بوخمس����ني  وطال����ب 
بضرورة التعاون والتكامل 
في جمي����ع املجاالت وليس 
في محاربة داعش فقط والبد 
أن تكون هناك بنية أساسية 
للتعامل العربي ما بعد داعش 
الفتا إلى أن البالد األوروبية 
وج����دت ثغ����رة لتدخل بها 
أوطاننا العربية ولذلك البد 
من تع����اون جمي����ع الدول 
الثغرات  العربية لسد هذه 
العربي  الوطن  حفاظا على 
من العال����م اخلارجي الذي 
استباح أوطاننا ومقدراتنا 
بس����بب عدم وجود تعاون 

بني الدول العربية. 

مؤمتر فك����ر 14 في القاهرة 
في الذكرى السبعني إلنشاء 
جامعة ال����دول العربية هو 
تأكيد على أهمية اجلامعة 
العربي����ة كبي����ت للع����رب 
يحتضن فاعلياته ومؤمتراته 
الهادفة لتعزيز الدور والعمل 
العربي املشترك كما أن رعاية 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي للمؤمتر امنا تؤكد 
حرصه ليس فقط على إجناح 
املؤمت����ر ال����ذي يقام حتت 
شعار »التكامل العربي آفاق 
وحتديات«، وإمنا أيضا يؤكد 
حرص مصر، وكما هي دوما، 
على دعم كل فكر وعمل يسهم 
في حتقيق التكامل العربي 
مبا يحقق صالح ش����عوبنا 

العربية.
م����ن جانبه اك����د رئيس 
إدارة مجموع����ة  مجل����س 
بوخمس����ني القابضة جواد 
بوخمسني أن مؤسسة الفكر 
العربي أنشئت بغرض توعية 
املفك����ر العرب����ي خصوصا 
الش����باب ألنهم ف����ي خطر 
نظرا لوجود أفكار متطرفة 
التغرير بهم ولذلك  حتاول 
تأسس����ت مؤسس����ة الفكر 
املفاهيم  العربي لتصح����ح 
أن  إلى  واألخطاء، مش����يرا 
الش����باب ميثلون 60% من 
الوطن العرب����ي وعلينا أن 
نهتم بهم ونضع لهم برامج 
التوعية املناس����بة من أجل 
النفق  اخل����روج بهم م����ن 

املظلم.
وأضاف أن مؤسسة الفكر 
العربي لديه����ا دور فكري 
وتربوي من أجل تصحيح 
الش����باب  املفاهيم وتوعية 
ومحاولة توضيح األخطاء 
الشباب عن  التي يقع فيها 
التوعية واستخدام  طريق 
وسائل التواصل االجتماعي 
التي استخدمها املتطرفون في 
نشر فكرهم املتطرف وعلينا 
كمؤسسات فكرية أن نواجه 

هذا اخلطر.
ان  بوخمس����ني  وق����ال 

قنوات للتواصل والتقارب 
مع الش����باب وحمايتهم من 
األفكار املضللة، مضيفا ان 
اي تطور في احلياه ال يتم 
اال من خالل الثقافة والتعليم 
وحماية شباب االمة العربية 
ونشر وسطية اإلسالم والفكر 

املستنير.
وشدد البابطني على دور 
املؤسسات الثقافية في نشر 
الوعي واحلوار مع الشباب 
لتصحيح تلك األفكار التي 
تهدم املجتمعات وتنش����ر 
العنف، مشيدا بدور مؤسسة 
الفكر واختيارها لبيت العرب 
إلطالق التقرير الس����نوي، 
مثمن����ا دورها في الس����عي 
إلحي����اء وتفعيل مش����روع 

التكامل العربي.
املؤمت����ر  ان  وأض����اف 
العقبات  يستهدف مناقشة 
الت����ي حت����ول دون تلبية 
طموحات الشعوب العربية 
في تكامل وتعاون ش����امل، 
وطرح احللول لتجاوز هذه 
العقبات ما يؤدي إلى تفعيل 
إلي����ه من تكامل  ما نصبو 

عربي. 
البابط����ني إن عقد  وقال 

والتفاعل اخلالق بني مختلف 
التيارات واملدارس الفكرية 
العربية املنفتحة على الثقافة 

اإلنسانية املعاصرة.
العربي بالتقرير  وأشاد 
لتضمنه أبحاثا قيمة حول 
مختلف أبعاد الهوية والثقافة 
العربية، وما يواجه الدولة 
الوطنية العربية من حتديات 
غير مس����بوقة، إضافة إلى 
التع����اون  س����بل تعزي����ز 
والتكامل العربي في املجاالت 
االس����تراتيجية السياسية 
والتنموي����ة واالقتصادية 
واألمنية والعسكرية، مؤكدا 
أنها مجاالت تدخل في صميم 
أجندة عم����ل جامعة الدول 
العربية منذ نش����أتها قبل 

70 عاما . 
الش����اعر  بدوره، طالب 
عبدالعزيز سعود البابطني 
واجله����ات  املؤسس����ات 
التنفيذية بتنفيذ ما ورد من 
توصيات بالتقرير فهي نتاج 
مفكري����ن ومثقفني وخبراء 
وسياسيني البد ان يستفيد 
العربي خاصة  العالم  منها 
الشباب في ترسيخ الهوية 
العربي����ة واالنتماء وخلق 

األمني والعسكري في الوطن 
العربي«، و»التكامل العربي.. 
األبعاد االقتصادية«، »جامعة 
الواقع  العربي����ة..  ال����دول 
إلى  واملرجت����ى«، إضاف����ة 
مجموعة من الوثائق اخلاصة 

باجلامعة العربية.
التقرير أعد  أن  وأضاف 
من خالل 6 ورش عمل عقدت 
في اجلامع����ة العربية على 
مدى أسبوعني مبعدل يومني 
للورشة الواحدة، خصصت 
كل ورشة حملور من احملاور 
الستة، مضيفا أن مجموع 
اخلبراء واملفكرين والباحثني 
الذين شاركوا في الورش بلغ 
120 من مختلف التخصصات 
في البلدان العربية . مثمنا 
جهود املشاركني والباحثني 

باملؤمتر.
م����ن جانبه، اك����د األمني 
العام جلامعة الدول العربية 
د.نبيل العربي حرص جامعة 
العربية على تعزيز  الدول 
التعاون مع مؤسسة الفكر 
العربي بوصفها مؤسس����ة 
عربية تعنى بقضايا الفكر 
العربي، استطاعت أن تفتح 
البناء  آفاقا جديدة للحوار 

القاهرة ـ هناء السيد 

حتت عن����وان »التكامل 
العربي: جتارب وحتديات 
وآفاق« شارك كل من مستشار 
خادم احلرمني الشريفني أمير 
منطقة مكة املكرمة صاحب 
الس����مو امللكي األمير خالد 
الفيصل ورئيس مجلس ادارة 
الثقافية  البابطني  مؤسسة 
الش����اعر عبدالعزيز سعود 
البابط����ني ورئيس مجلس 
إدارة مجموعة بوخمس����ني 
القابضة جواد بوخمس����ني 
الوطنية  ورئيس اجلمعية 
حلماية الطفل د.سهام الفريح 
ونخبة من املفكرين واملثقفني 
واخلبراء والسياسيني في 
اطالق التقرير العربي الثامن 
الثقافي����ة وذلك  للتنمي����ة 
بحضور األمني العام جلامعة 
الدول العربية د.نبيل العربي 
وصاحب السمو امللكي االمير 
بندر خالد الفيصل وسفير 
خادم احلرمني الشريفني لدى 
مصر مندوب اململكة الدائم 
لدى اجلامعة العربية عميد 
السلك الديبلوماسي العربي 
أحمد بن عبدالعزيز قطان 
العربية  ورئيس املنظم����ة 
للسياحة االمير بندر بن فهد 
ورئيس جلنة حقوق اإلنسان 
العربية د.هادي اليامي وعدد 
كبير من املثقفني واملفكرين 

واخلبراء العرب. 
واستعرض صاحب السمو 
امللكي األمير خالد الفيصل 
خالل كلمته املوضوعات التي 
تناولها التقرير العربي الثامن 
للتنمية الثقافية حيث ركز 
على قضية التكامل العربي، 
القضايا  بصفته����ا إح����دى 
الوطن  التي تهم  املصيرية 

العربي ومستقبله.
وأوضح سموه أن التقرير 
تضمن عدة موضوعات منها 
إش����كاليات الهوية العربية 
وحتدياتها، والتكامل العربي 
الوطنية،  الدولة  ومشروع 
و»التكامل العربي: التعاون 

عبدالعزيز البابطني وجواد بوخمسني 

)ناصر عبدالسيد(صاحب السمو امللكي االمير خالد الفيصل ود.نبيل العربي يتحدثان للزميلة هناء السيد   األمير بندر الفيصل واألمير تركي الفيصل واألمير سلطان الفيصل في مقدمة احلضور   صاحب السمو امللكي االمير خالد الفيصل يلقي كلمته 

خالد الفيصل: 
التقرير العربي الثامن 
للتنمية الثقافية ركز 
على قضية التكامل 

العربي بصفتها 
إحدى القضايا 

املصيرية 

العربي: التقرير 
تضمن أبحاثًا قيمة 
حول مختلف أبعاد 

الهوية والثقافة 
العربية

البابطني: ترسيخ 
الهوية العربية 
واالنتماء وخلق 
قنوات للتواصل 

والتقارب 
مع الشباب

بوخمسني: 
ال مفّر من التعاون 

العربي للقضاء على 
التنظيمات املتطرفة 

الكويت شاركت مؤسسة الفكر العربي إطالق التقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية

إنشاء صندوق تأمني األسرة بوزارة العدل
أصدر وزي����ر العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
يعقوب الصان����ع قرارا وزاريا 
بإنشاء صندوق تأمني األسرة 
بوزارة العدل مبس����توى إدارة 
تتبع وزير العدل مباشرة ويكون 
مقره ديوان الوزارة أو أحد املباني 

التابعة لها. 
وقالت وزارة العدل في بيان 
صحافي إن القرار يستهدف إنشاء 
صندوق تأمني األسرة عبر ضمان 
تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة 
من محكمة األسرة بتقرير نفقة 
للزوجة أو املطلقة أو األوالد أو 

األقرباء الكويتيني والتي يتعذر 
تنفيذها وفقا لإلجراءات املقررة 
لتنفيذ األحكام سواء كان ذلك 
بسبب تغيب احملكوم عليه أو 
جهل اقامته أو عدم وجود مال 
ظاهر ينف����ذ منه احلكم أو ألي 

سبب آخر. 
وذك����ر البي����ان ان����ه يدير 
الصندوق مجلس إدارة برئاسة 
وزير العدل ونائبه رئيس محكمة 
االستئناف وبعضوية كل من 
رئي����س اإلدارة العامة للتنفيذ 
ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة 
العدل املساعد للشؤون اإلدارية 

واملالية ومستشار املكتب الفني 
للوزير ومدير إدارة االستشارات 

األسرية. 
وأشار الى انه يتولى مدير 
الصندوق أمانة سر املجلس على 
ان يخت����ص الصندوق بوضع 
القواعد والتعليم����ات الالزمة 
لتفعيل آليات العمل بالصندوق 
واختيار مدير للصندوق من ذوي 
اخلبرة واالختصاص واعتماد 
ميزانية الصندوق وحس����ابه 
اخلتام����ي وقب����ول التبرعات 

والهبات غير املشروطة. 
وبني أن أم����وال الصندوق 

تودع في حساب بنكي خاص 
باس����م وزارة العدل )صندوق 
تأمني األس����رة( ويتم التعامل 
معه وفقا للقواعد التي يحددها 
مجل����س إدارة الصندوق، كما 
يتولى مدير الصندوق تصريف 
شؤون الصندوق واإلشراف على 

العاملني به. 
وأض����اف البي����ان انه على 
احملكوم له الراغب في االستفادة 
من خدمات الصندوق ان يقدم 
الى فرع الصندوق في احملافظة 
التي يقيم بها طلبا على النموذج 
املعد لهذا الغرض مرفقا به صورة 

الصيغة التنفيذية للحكم الصادر 
بالنفق����ة معلنة اعالنا قانونيا 
صحيحا وش����هادة م����ن إدارة 
التنفيذ املختص����ة تفيد تعذر 

تنفيذ حكم النفقة. 
إدارة  ان  البي����ان  وذك����ر 
الصندوق تتولى أيضا بالتنسيق 
م����ع إدارة التنفي����ذ املختصة 
واجلهات املعنية متابعة أحوال 
املدي����ن وظهور أموال له ميكن 
التنفيذ عليها من عدمه وطلب 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
السترداد مستحقات الصندوق 

من قبله. 

من أجل إحي����اء روح التكافل 
االجتماعي ب����ني أفراد املجتمع 
املسلم، تأسيا بقول النبي ژ: 
»املسلم للمسلم كالبنيان يشد 
بعضه بعضا«، ولتفعيل نظام 
الذي  املس����ؤولية االجتماعية 
حصلت اللجنة على ش����هادته 
منذ عام 2011، وهي شهادة عاملية 
تهتم بتحقيق التكافل االجتماعي 

في أوساط املجتمع. 
وأوضح املطي����ري أن هذا 
املشروع س����اهم في تخفيف 
معاناة هؤالء األيتام، ورس����م 
البسمة على شفاههم، مبينا أن 
اللجنة تسعى مبعاونة متبرعيها 
الكرام لتحقيق قول النبي ژ: 
»أحب األعمال إلى اهلل سرور 
تدخله على مسلم«، والفضل 
يعود هلل أوال ثم للمحس����نني 
الذين كان دعمهم  واحملسنات 
الرئيسي في استمرار  السبب 
مثل هذه املشاريع التي تخدم 

جميع شرائح املجتمع. 
ودع����ا املطي����ري جمي����ع 
املؤسسات والشركات احلكومية 

»زكاة الفردوس« أطلقت مشروع كسوة الشتاء
واألهلية للتبرع مبا جتود به 
أنفس����هم، من خالل املساهمة 
بتوفي����ر املس����تلزمات لهؤالء 
األيتام م����ن املالبس واألحذية 
والبدالت والفساتني وغيرها، 
مبين����ا أن اللجن����ة عل����ى أمت 
االستعداد لتحمل توصيل هذه 

التبرعات إلى هؤالء األيتام.

ليلى الشافعي

أعل����ن رئيس جلن����ة زكاة 
الف����ردوس التابع����ة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي سعود 
املطيري أن اللجنة قامت بإطالق 
مشروعها املوس����مي لتوزيع 
الكسوة الشتوية على األيتام 
املس����جلني لدى فرعها، مشيرا 
إلى أن هذا املشروع يهدف إلى 
مد يد العون واملساعدة لهؤالء 
األيتام وإدخال الفرحة والسرور 
على قلوبهم، ورسم البسمة على 

شفاههم. 
وقال إننا ف����ي جلنة زكاة 
الف����ردوس نس����عى لرب����ط 
باليتيم  احملسنني واحملسنات 
الذي يقومون بكفالته من خالل 
مش����روع الكس����وة الشتوية، 
إلدخ����ال الفرح����ة عل����ى قلب 
التعاون مع  اليتيم، من خالل 
الشركات داخل الكويت، حيث 
ستقوم اللجنة بتوزيع كوبونات 
على األيتام في الكويت لشراء 
سعود املطيرياملستلزمات الشتوية الرئيسية، 
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خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الثاني 2016/2015  
فترة التقدمي للبعثات الداخلية جلميع الفئات املشمولة بالبعثات الداخلية وهم )الكويتيون، أبناء الكويتيات، أبناء 

الدبلوماسيني، ذوي اإلحتياجات اخلاصة( وال ميكن استقبال الطلبات خارج األيام التالية:

الفئات املسموح لها بالتقدم بطلبات البعثة الداخليةالفترة

من يوم األحد 2015/12/6 
وحتى الساعة 12:00 ظهرا يوم االحد 2015/12/13

l االلتحاق ببرامج البكالوريوس من خريجي الثانوية.
l التحويل الى برامج البكالوريوس ضمن البعثات الداخليه.

التخصصات
إدارة علوم الكمبيوتر )علمي فقط(

اقتصاد هندسة كمبيوتر  )علمي فقط(
هندسة كهربائية )علمي فقط( تسويق

تصميم جرافيكي نظم معلومات
متويل  علوم اإلجتماعية والسلوكية

لغة اجنليزية العالقات الدولية
محاسبة وسائل إعالمية

الشروط واإلرشادات العامة
أوال:ً       على احلاصلني على الثانوية او ما يعادلها التسجيل الكترونياً وذلك عن طريق موقع مجلس اجلامعات اخلاصة   

             www.puc.edu.kw وذلك بعد التوجه إلى اجلامعة/الكلية التي مت اختيارها كـرغبة اولى للحصول على ورقة
                      القبول ووصل التسجيل منها لتحميلها يف نظام التسجيل االلكتروني قبل انتهاء فترة التسجيل.   

ثانيًا:         على فئات ذوي االحتياجات اخلاصة وأبناء الدبلوماسيني والراغبني بالتحويل إلى برامج البكالوريوس ضمن البعثات 
                       الداخلية بني  اجلامعات، تعبئة طلب اإللتحاق بالبعثة الداخلية يف قسم القبول يف اجلامعة األمريكية يف الكويت.

ثالثًا:      ال يسمح للطالب املنسحب/املفصول من البعثات الداخلية التسجيل مرة اخرى للبعثات الداخلية ضمن نفس الفئة.
:       أولوية القبول للطالب احلاصلني على أعلى املعدالت ويف حدود ماهو متاح من مقاعد لكل تخصص على حدة.  رابعًاً

  IELTS أو TOEFL على جميع الطلبة إجراء إمتحان حتديد املستوى للغة االجنليزية يف اجلامعة أو إجتياز إختبار     : خامسًاً
:       اإللتزم بكل ما يصدره مجلس اجلامعات اخلاصة من قرارات.  سادسًاً

الوثائق املطلوبة من جميع الفئات  
l   صورة البطاقة املدنية/األمنية للطالب )األصل للمطابقة(

l   عدد )2( صور شخصية حديثة وملونة.
l   أبناء الكويتيات: صورة البطاقة املدنية لألم وصورة من شهادة امليالد.

l   خريجي الثانوية: شهادة الثانوية األصلية وكتاب معادلة الشهادة من وزارة التربية.

ملزيد من املعلومات يرجى اإلتصال أو زيارة قسم القبول يف اجلامعة األمريكية يف الكويت
هاتف: 1802040 أو 22248399  داخلي 3147 / 3148 / 3141 / 3146.

اجلامعة األمريكية يف الكويت مرخصة باملرسوم األميري رقم 139 لسنة 2003 وحاصلة على اإلعتماد املؤسسي من
مجلس اجلامعات اخلاصة - وزارة التعليم العالي يف دولة الكويت. ترتبط اجلامعة األمريكية يف الكويت مبذكرة

تفاهم وتعاون مع Dartmouth College األمريكية.

www.auk.edu.kw

أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مع الفائزين اخلليجيني بجائزة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية للتميز في دورتها األولى

الشاعر يوسف الشطي 

أمير قطر كرّمهم من بني 54 شخصية خليجية متميزة

األمير هنأ الكويتيني التسعة املكرمني في قطر لتميزهم:
ليوفق اهلل اجلميع خلدمة الوطن العزيز واإلسهام في رقيه وتطوره

متيز وتعتمد الئحة الفائزين من 
املجلس األعلى.

إلى ذلك ثمنت الشخصيات 
الكويتية الـ 9 التي فازت باجلائزة 
هذا التكرمي. وقال املكرمون في 
لقاءات متفرقة مع »كونا« عقب 
التكرمي ان تلك اللفتة اخلليجية 
متثل حافزا لهم ملزيد من اإلجنازات 
واملساهمات في مجاالتهم املختلفة 
ودافعـــا ملزيد مـــن العطاء من 
اجل خدمة بالدهم والبشـــرية 

جمعاء.
وبـــدوره أعرب وزير الدولة 
للشـــؤون اخلارجية األســـبق 
سليمان ماجد الشاهني عن تقديره 
لهذه املبادرة من قادة دول املجلس 
متمثلة في دولة الرئاســـة دولة 
قطر وبرعاية أميرها الشيخ متيم 
بن حمد، مضيفـــا انها املبادرة 
األولى التي تغطي جميع مناحي 
احلياة االجتماعية والسياسية 
والثقافية والفنية في دول مجلس 

التعاون.
من جهته، أعرب األمني العام 
األسبق ملجلس التعاون اخلليجي 
عبداهلل بشارة عن االمتنان لدولة 
قطر لتكرمي تلك الشـــخصيات 
الكويتية التي ساهمت بجهدها 
وضميرها في مسيرة التقدم في 
التعاون وفي دعم  دول مجلس 

أهدافه واالميان مبستقبله.
وقال بشارة ان ذلك التكرمي 
يسهم في شحن عزائم املتميزين 
وتصميمهم املستقبلي على املزيد 
من العطاء السيما عندما »تعرف 
ان ثمار جهدها يصب في مجرى 
مجلس التعاون ويثري حصيلة 

اخلزان الوطني الذي يغرف منه 
ابناء املجلس كبارا وصغارا«.

من جهته، قـــال املدير العام 
السابق لـ »كونا« محمد العجيري 
ممثال عن عالـــم الفلك د.صالح 
العجيري احلاصل على اجلائزة 
في مجـــال العلـــوم والفلك ان 
خطوة قادة دول املجلس لتكرمي 
املتميزيـــن خطوة مقـــدرة جدا 
السيما انها بادرت بتكرمي املبدعني 

قبل وفاتهم.
من جهتـــه، أعـــرب رئيس 
املجلس األعلى للقضاء السابق 
فيصل املرشـــد عن تقديره لهذا 
التكرمي الذي يراه املرء في حياته 
ليرى ان غرســـه وعطاءه انتج 
ثمرته في التقدير والشكر والثناء 

والعرفان من وطنه.
من جهته، أعرب رئيس مركز 
البحوث والدراســـات الكويتية 
واملؤلـــف واخلبيـــر اجلغرافي 
الكويتي د.عبداهلل يوسف الغنيم 
عن فخره لترشيحه لهذه اجلائزة 
التي »نعتز بها ألنها صادرة عن 
دول مجلس التعاون بأجمعها«.

من جهته، قال رئيس قســـم 
جراحة السرطان مبستشفى »ميد 
ستار« في جامعة جورج تاون 
ورئيس قســـم اجلراحة مبركز 
لومباردي الشامل للسرطان في 
جامعة جورج تاون ومدير مركز 
ابحاث نتائج اجلراحات في جامعة 
جورج تـــاون الدكتور الكويتي 
وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي: 
ان اجلائزة شرف عظيم من مجلس 
التعاون في مجال الطب، معبرا عن 

شكره الختياره لهذا التكرمي.

اجلائــــزة في دورتها األولى هذا 
العام للمتميزيــــن من مواطني 
دول املجلس الذين لهم إسهامات 
ملحوظة وبارزة من خالل أعمال 
علمية أو أدبية أو خيرية أو جهود 
بارزة ذات فائــــدة للمجلس أو 
الدول األعضاء أو العاملني العربي 
واإلسالمي. وتهدف جائزة التميز 
التي يقيمها الديوان األميري في 
قطر إلى االرتقاء مبفاهيم التميز 
وإذكاء روح العطاء لدى املفكرين 
وذوي الكفــــاءات املختلفــــة من 
مواطنــــي دول مجلس التعاون 
وتقدير أعمالهم املتميزة وحثهم 
على بذل املزيد. وتتضمن اجلائزة 
عــــدة مجاالت متنــــح فيها مثل 
الفكر اإلسالمي واألدب العربي 
والسياســــية والديبلوماســــية 
واالقتصــــاد والطــــب والعلوم 
الرياضة والشــــباب  وإجنازات 
واإلجنازات األمنيــــة واألعمال 
اخليرية والصناعــــة واالبتكار 
وأي مجاالت أخرى تراها الدول 
األعضاء. وتقــــام جائزة التميز 
كل خمس ســــنوات وتسلم في 
احتفال عام حتت رعاية رئيس 
الدول املضيفة الجتماع املجلس 
األعلى. وتقوم كل دولة بترشيح 
سبعة أشــــخاص لنيل اجلائزة 
بكتاب يتضمن مبررات الترشيح 
وتقوم بإرسال ترشيحاتها إلى 
األمانة العامة ملجلس التعاون قبل 
شهر على األقل من موعد اجتماع 
الــــوزاري التحضيري  املجلس 
لدورة املجلس األعلى. ويحصل 
كل فائز على مبلغ 500 ألف ريال 
سعودي مع درع تذكارية وشهادة 

بعث صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد ببرقيات 
تهنئة إلى كل من: سليمان ماجد 
الشـــاهني واألمني العام األسبق 
ملجلـــس التعـــاون اخلليجـــي 
عبداهلل بشارة والفلكي د.صالح 
العجيـــري ورئيـــس املجلس 
األعلى للقضاء الســـابق فيصل 
املرشـــد ورئيس مركز البحوث 
والدراسات الكويتية والباحث 
 اجلغرافي د.عبداهلل يوسف الغنيم 
ود. وضاح بدر الســـيد هاشـــم 
الرفاعي واإلعالمية فاطمة حسني 
القناعي وفهيد محمد الديحاني 
واملمثلة حياة الفهد. وعبر سموه 
في هذه البرقيـــات عن خالص 
تهانيه مبناسبة فوزهم بجائزة 
مجلس التعـــاون لدول اخلليج 
العربية للتميـــز األولى والذين 
كرمهم صاحب الســـمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر الشقيقة تقديرا ملساهماتهم 
املتميزة واإلجنازات البارزة التي 
حققوها طوال مسيرتهم احلافلة 
بالعطاء، سائال ســـموه املولى 
تعالى أن يوفق اجلميع خلدمة 
الوطن العزيز واإلسهام في رقيه 

وتطوره ورفع رايته.
وكان أمير دولة قطر صاحب 
 الســــمو الشــــيخ متيم بن حمد 
آل ثاني، كرم أمس 54 شخصية 
خليجية بينها تسع شخصيات 
الفائزين بجائزة  كويتية مــــن 
مجلس التعــــاون لدول اخلليج 
العربيــــة للتميــــز التي متنح 
ألصحــــاب االســــهامات البارزة 
في مختلــــف املجاالت. ومنحت 

من جهتها، عبـــرت عضوة 
جمعية الصحافيـــني الكويتية 
فاطمة حسني العيسى عن اعجابها 
بهذه املبادرة التي اطلقتها دول 
مجلس التعاون لتكرمي املتميزين 
واملبدعـــني من ابنائهـــا. وقالت 
العيسى احلاصلة على اجلائزة 
في املجال الثقافي واإلعالمي انها 
قبل وبعـــد واثناء اجلائزة يظل 
في ذهنها شكر عظيم لصاحب 
السمو االمير ولقادة دول املجلس 

إلجنازاتهم العديدة.
من جهته، عبر الكويتي الوحيد 
احلاصل على ميدالية اوملبية في 
لعبة فردية فهيد محمد الديحاني 
عن سعادته بحصوله على جائزة 
التميز اخلليجي، معتبرا اياها اكبر 
جائزة وشرفا ميكن ان يحصل 

عليه املواطن اخلليجي.
من جهتهـــا، قالـــت الفنانة 
الكويتية حياة احمد الفهد ان هذه 
اجلائزة تعني لها وجلميع املكرمني 
»امورا كثيرة« السيما انها تقدم 
من دول مجلس التعاون للتميز 
وانها اول دورة تضم كوكبة من 
املتميزين مما يســـعد املكرمني 

ويفخرون به.

الشطي يعود من رحلة العالج اليوم
يصل اليوم الثالثاء الـــى مطار الكويت الدولي 
الشاعر يوسف الشـــطي في متام الساعة السابعة 
والنصف مساء من باريس، وذلك بعد رحلة عالج 
طويلة تخللتها العديد من العمليات الناجحة بحمد 

اهلل.
سالمات يالشطي وما تشوف شر.
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»ناشيونال جيوغرافيك« والشقيري وايشيفورو حصدوا جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

محمد بن راشد دّشن بوابة املعرفة العربية: اإلمارات ستظل احلاضنة 
للطاقات العلمية والتقنية للشباب إلسعاد املواطن العربي أينما كان

»هذه املنطقة تش����هد إقباال 
على املعرفة والتي تش����كل 
النهضة  األس����اس لتحقيق 
في املجاالت املتنوعة، ولهذا 
ف����ال بد من التش����جيع على 
توسيع االستثمار في التعليم 
ليستعيد العرب حضارتهم 
السابقة، والتي كانت األساس 
في حتقيق التقدم واالرتقاء 
للبشرية وعلى مدى قرون 
عدة«. وبني أن األمم املتحدة 
حترص بشكل دائم على دعم 
جميع اجلهود واملبادرات التي 
الثقافي  التب����ادل  تعزز من 

وتبادل املعرفة بني األمم.
ثم ألق����ت األمينة العامة 
املساعدة لألمم املتحدة املديرة 
اإلقليمية ملكتب الدول العربية 
ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
د. سيما بحوث كلمة باملؤمتر 
أعربت فيها عن س����عادتها 
باملشاركة في القمة، مؤكدة أن 
املعرفة هي املدخل األساسي 
للتنمية البشرية على جميع 
األصعدة وأن التعليم هو أهم 
س����بل الوقاية من التطرف 

خاصة بني الشباب.
وأشادت بجهود مؤسسة 
محمد بن راشد للمعرفة في 
مجال نشر وترسيخ املعرفة 
واالبتكار في الوطن العربي 
وريادة دولة اإلمارات في هذا 
املجال بفضل دعم وتشجيع 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش����د آل مكتوم جلميع 
املبادرات احمللية واإلقليمية 
إلى  الت����ي تهدف  والدولية 
حتقيق التنمية املستدامة، من 
خالل تطوير وتعزيز ثقافة 
الشباب  املعرفة في أوساط 
إبعادهم  العربي بحيث يتم 
عن التطرف وتشجيعهم على 

العلم.
وأكدت التزام برنامج األمم 
املتحدة بالتعاون الكامل مع 
مؤسس����ة محمد بن راش����د 
للمعرفة لتحقيق كل ما يفيد 
مؤشر املعرفة العربية ويثري 

القاعدة العلمية واملعرفية.
وكانت هناك كلمة لإلعالمي 
أحمد الشقيري بدأها بالتأكيد 
على مقولة: »إذا لم تستطع 
قياس شيء فلن تستطيع أن 
تديره« وقال إن أي دولة بال 

أهداف هي دولة ضائعة.
واس����تعرض الشقيري 
مؤشر التعليم قائال إنه في 
عام 1960 كانت نسبة الالأمية 
هي 18% ف����ي الدول العربية 
أما في ع����ام 2015 فوصلت 
النس����بة إلى 82% قائال انه 
بالرغم من انه إجناز يحسب 
لل����دول العربية إال انه غير 
كاف وعلى احلكومات العمل 
الالأمية  للوصول بنس����بة 
إلى 100%، مشيرا في الوقت 
نفسه إلى التطور اخلاص في 
دول اخلليج، حيث تخطت 
نسبة الالأمية بها 95% كذلك 
األمر ف����ي األردن ولبنان أما 
في دول مثل تونس ومصر 
فمازالت هناك نسبة من األمية 
وتأتي الصومال كأكبر دولة 
أمية حيث بلغت  بها نسبة 

األمية فيها %38.

واالرتقاء باملجتمع.
وق����ال ب����ان ك����ي مون: 
»صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد أظهر قيادة مثالية 
وريادية وغير مسبوقة مكنت 
التقدم وإحداث  من حتقيق 
القفزات النوعية في الكثير 

من املجاالت«.
وأضاف بان ك����ي مون: 

وف����ي كلمة مصورة عبر 
األقمار الصناعية أشاد األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي 
م����ون مبب����ادرات اإلمارات 
في ميدان املعرفة والقراءة 
واالبتكار، متوجها إلى دولة 
اإلمارات وإلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد بالشكر 
على دعم����ه الكبير لالبتكار 

التعلي����م اليج����اد مجتمع 
يؤمن بالتعايش واالنفتاح 
على العالم واتخاذ من العلم 

سالحا حملاربة التطرف 
وأعرب ع����ن أمله في ان 
تكون قمة املعرفة نواة تسهم 
اقليميا وعامليا في ترسيخ 
املعرف����ة كس����بيل للتنمية 
املستدامة ورخاء الشعوب.

دفاعا عن الوطن والذود عن 
مكتسباته.

وقال انه وبتوجيهات من 
رئيس الدولة مت اعالن عام 
2016 عاما للقراءة في االمارات، 
مؤكدا ان تدشني الشيخ محمد 
بن راش����د للبوابة العربية 
للمعرف����ة يأت����ي تزامنا مع 
اعالن سموه بأن عام 2016 هو 
عام القراءة، وتهدف البوابة 
ألن تكون منصة إلكترونية 
لالبتكار في الوطن العربي في 
مجاالت التعليم وتكنولوجيا 
املعلومات واملعرفة واالقتصاد 

والصحة.
ودعا في كلمته الى ضرورة 
تطوي����ر مج����االت االبتكار 
التعلي����م وتكنولوجيا  في 

التي حضره���ا كل من ولي 
عهد دبي الشيخ حمدان بن 
محمد بن راش���د، ورئيس 
مؤسس���ة محمد بن راش���د 
آل مكتوم الش���يخ أحمد بن 
محمد بن راش���د، وعدد من 
الوزراء واملسؤولني بالدولة 
باالضافة الى حضور عربي 
ألقى العضو  وعاملي كبير، 
املنت���دب مبؤسس���ة محمد 
بن راش���د آل مكتوم جمال 
بن حوي���رب كلمة هنأ فيها 
بداية رئيس دولة االمارات 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
الس���مو  بن زايد وصاحب 
الش���يخ محمد بن راش���د 
بالعيد الوطني لالمارات، كما 
استذكر تضحيات الشهداء 

أش����اد نائب رئيس دولة 
العربية املتحدة،  اإلم����ارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي سمو الشيخ محمد بن 
العلمية  راش����د بالطاق����ات 
والتقنية التي تختزلها عقول 
الش����باب العربي، مؤكدا ان 
اإلمارات ستظل احلاضنة لهذه 
الطاقات وتدعمها وتشجعها 
من اجل إسعاد املواطن العربي 

أينما كان.
جاء ذلك على هامش قيام 
الشيخ محمد بن راشد بتدشني 
التي  العربية  بوابة املعرفة 
حتمل شعار املعرفة للجميع، 
وتسعى إلى تأسيس منصة 
إلكتروني����ة للدول العربية، 
وذلك خالل رعايته وحضوره 
فعاليات قمة املعرفة الثانية 
التي تنظمها مؤسسة محمد 
آل مكتوم حتت  بن راش����د 
شعار »الطريق الى االبتكار« 
صباح أمس، وتس����تمر ملدة 

3 ايام.
كما شهد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد تكرمي 
الفائزين بجائزة الشيخ محمد 
بن راشد للمعرفة وقيمتها 
مليون دوالر حيث فاز كل من 
قناة ناشيونال جيوغرافيك 
وتسلم اجلائزة غازي نيل كما 
فاز العالم الياباني هيروشي 
ايشيفورو واالعالمي احمد 
الشقيري وذلك عن اإلجنازات 
التي حققوها في مجال املعرفة 
واالختراع على املس����تويني 

االقليمي والعاملي 
وكان حف���ل االفتت���اح قد 
بدأ بعرض مميز حول اهمية 
املعرفة واالبت���كار في حياة 
الشعوب، ومنوها مببادرات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم في هذا املجال 
وتشجيعه لرواد االبتكار في 

االمارات والعالم العربي.
كما تطرق العرض إلى القمة 
االولى للمعرفة التي عقدت 
العام املاضي واالجنازات التي 
حتققت منذ ذلك التاريخ في 
مجال دعم وتشجيع الشباب 
العربي على االبتكار واملعرفة 
بوصفها الس����بيل االساسي 
لتحقيق التنمية البش����رية 

املستدامة.
وخالل اجللسة االفتتاحية 

سمو الشيخ محمد بن راشد مع الفائزين بجائزة املعرفة

لقطة من الكلمة املتلفزة لألمني العام لألمم املتحدةاملتحدثون في اجللسة االفتتاحية

رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان خالل مداخلته

من أجواء حفل االفتتاح

٭ التقطت صور تذكارية للفائزين مع صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي 

عهده ورئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
٭ تفقد حاكم دبي عددا من االبتكارات التي 

حصلت على شهادات عاملية وعربية في براءة 
االختراع، إذ اطلع على جهاز كشف الغازات 

السامة في النفط ونظام حديث خاص بالبنكرياس 
ملتابعة حالة املريض بدقة بدون احلاجة إلى 

الفحوصات اليومية وجهاز خاص بتفعيل القراءة 
وخدمة القراء وآخر لتخفيف نسبة مياه الري في 
املزروعات وزيادة اإلنتاج الزراعي بطريقة حديثة 

واقتصادية.
٭ رحب سمو الشيخ محمد بن راشد بضيوف 

القمة الذين جاءوا من أرجاء الوطن العربي والعالم 
داعيا إلى التعاون الفاعل بني مختلف املؤسسات 

خاصة غير احلكومية منها واألفراد على املستويني 
اإلقليمي والدولي، من اجل التوصل إلى حلول 

ناجعة للعديد من مشكالت التنمية البشرية 
وتوفير الدعم املعنوي واملادي الالزم للشباب 

العربي لتفجير طاقاتهم ومواهبهم العلمية والتقنية 
وغيرها، وتشجيعهم على االبتكار والتسلح 

باملعرفة والعلم عوضا عن انشغالهم بأمور ثانوية 
قد تؤدي بهم إلى السقوط في املجهول والضياع. 

كما بارك جهود مؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم التي جتمع كل عام هذه الكوادر العربية 

والعاملية للتشاور والبحث والتعاون من أجل إسعاد 
البشرية وحتقيق الرخاء واالستقرار والتنمية 

املستدامة.

بن حويرب: تطوير 

 مجاالت االبتكار

في التعليم إليجاد 

مجتمع يؤمن بالتعايش 

واالنفتاح على العالم

بان كي مون:

 ال بد من التشجيع

على توسيع االستثمار 

في التعليم ليستعيد 

العرب حضارتهم 

السابقة

بحوث: مؤسسة 

محمد بن راشد تعمل 

على نشر وترسيخ 

املعرفة واالبتكار

في الوطن العربي

دبي - »االنباء«
عفاف مختار

مـــــارگــــات عالــــميـــــة

فرع 1: الفروانية - مجمع مغاتير - محل 35

نظارة شمسية3دينار

وإطـــــار طبــــي5دينار

وصلت موديالت  2016
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د.رحاب الوطيان

كش���فت مدير اإلدارة 
املركزية للرعاية األولية 
بوزارة الصحة د. رحاب 
الوطيان ع���ن زيادة عدد 
عيادات الطفل السليم في 
كل املناطق الصحية، الفتة 
إلى أنه ج���ار العمل على 
تدريب األطباء فيما يخص 
الس���ليم،  الطفل  عي���ادة 
التغذية  والتشجيع على 
ل���أم احلامل  الس���ليمة 
والطفل وطب���ع كتيبات 
في هذا الشأن، مبينة انه 
يتم تطبيق منحنيات النمو 
اجلدي���دة التابعة ملنظمة 
الصحة العاملية في عيادات 
الطفل السليم، مبعنى أن 
أي طفل يذهب إلى املركز 
الصحي البد أن جترى له 
متابعة للنمو منذ والدته 

حتى 5 سنوات.
ج���اء ذلك في تصريح 
صحافي للوطيان مبناسبة 
اختتام فعاليات ورش���ة 
الرعاية  العم���ل ألطب���اء 
الصحي���ة األولي���ة عن 
أخالقي���ات مهن���ة الطب، 
مبينة أن الورشة حاضرت 
فيها الطبيبة احلاصلة على 
ماجس���تير في اخالقيات 
مهنة الطب د.رمي العدساني، 
خالل الفت���رة من 1 إلى 3 
الشهر اجلاري في فندق 
الورشة  الشيراتون، وأن 

تطرقت لع���دة مواضيع 
تتعل���ق بخصوصي���ات 
املريض، وتضمنت مناذج 
الت���ي تواجه  للح���االت 
األطباء، مثل زوجة تسأل 
ع���ن حتالي���ل زوجها أو 
العكس، أو تغيير الطبيب 
لدواء معني للمريض، الفتة 
إلى أن الطبيب يكون في 
حيرة في مثل هذه املواقف 
يس���مح بذلك أم ال، حيث 
مت تن���اول هذه املواضيع 
من منظور القانون العاملي 
والكويت���ي ع���ن حقوق 
املراجعني وحقوق الطبيب 

أيضا.
الوطيان أن  وذك���رت 
اليومني األولني من الورشة 
مت تخصيصهما لأطباء، 
بينما مت تخصيص اليوم 
الثال���ث لرؤس���اء املراكز 
الصحي���ة فق���ط، ألن���ه 
تناول موضوعات تخص 
الق���رار وعالقة  أصحاب 
حقوق املريض واالطباء 
بهذا األمر، مؤكدة استمرار 
الدورات التدريبية لأطباء 
املعينني حديثا، مضيفة انه 
يتم سنويا تعيني ما بني 30 

إلى 35 طبيبا باإلدارة.
وفيما يخص التوصيف 
الوظيفي لأطباء، قالت اننا 
انتهينا منه تقريبا، حيث 
استغرقت اللجنة اخلاصة 

بالتوصيف الوظيفي الذي 
يرأس���ها وكي���ل الوزارة 
املس���اعد للشؤون الفنية 
الدويري ما يقارب  قيس 
6 أشهر ملراجعة كل اآلراء 
فيما يتعلق بدوامات األطباء 
وفترة العصر واخلفارات 
وكيفية توصيف كل طبيب 
باألش���ياء املطلوبة منه، 
وخرجت اللجنة بتوصيات 
الوكيل  س���تعرض على 

إلبداء الرأي فيها.
 وعن اجلديد في مراكز 
الرعاية الصحية األولية، 
قالت الوطيان لقد زدنا عدد 
العيادات التخصصية التي 
تكون تابعة للمستشفى 
وتقدم اخلدمة في املركز 
الصحي، وحاليا لدينا 7 
تخصصات مت التوسع في 
عياداتها باملراكز الصحية، 
وهي: أنف وأذن وحنجرة، 
العيون، اجللدية، الباطنية، 
اجلراحة، العظام، والعالج 
طبيعي، والقائمون عليها 
هم أطباء من املستشفيات 
يداوم���ون ف���ي املراك���ز 
الصحية، مؤكدة االستمرار 
في زيادة عدد هذه العيادات 
املقبلة، كما  الفترة  خالل 
نعمل على تعيني األطباء 
لتغطي���ة االحتياج���ات 
الالزمة وحت���ى ال يكون 

هناك نقص.

الوطيان: االنتهاء من التوصيف الوظيفي لألطباء
وزيادة عدد العيادات التخصصية

تكرمي إحدى املشاركات في األسبوع العاملي للطب النووي

حنان عبدالمعبود

كش���فت رئيس قسم الطب 
النووي في مركز حامد العيسى 
لزراعة األعضاء ورئيس اللجنة 
املنظمة لأسبوع سميرة التيلجي، 
عن استقبال القسم سنويا ما 
يقارب ال� 400 مريض، جترى 
لهم فحوصات عن طريق تقنيات 
الط��ب النووي املختلفة، مبينة 
ان منهم من جترى لهم فحوصات 
قبل وبعد زراع�ة الك��بد، وأطفال 
ومرضى املسالك. جاء ذلك في 
تصريح صحافي لها على هامش 
حفل تكرمي القائمني على فعاليات 
اس���بوع الطب النووي، الذي 
أقيم حتت رعاية وزير الصحة 
 د.علي العبيدي، خالل الفترة من
1 إلى 3 الش���هر اجلاري، مبينة 
أن قسم الطب النووي في مركز 
حامد العيسى، يجري مجموعة 
من الفحوص���ات املتخصصة، 
الكلى قبل  وفحوصات وظيفة 
وبعد الزراعة، للتعرف على مدى 
كفاءة الكلى قبل التبرع، وكفاءتها 
بعد التبرع، إضافة إلى فحوصات 

عامة وخصوص���ا فحوصات 
اجلهاز العصبي لتش���خيص 
أمراض الباركنس���ون، مشيرة 
إلى أن القسم هو الوحيد على 
مس���توى الكويت الذي يجري 
فحوصات امراض الباركنسون. 
وعن االحتفالية قالت التيلجي 
ان اس���بوع الط���ب النوي هذا 
العام اس���تمر على مدار ثالثة 
أيام، وش���هد فعاليات من قبل 

وزارة الصحة ومن قبل رابطة 
الكويت للطب النووي والتصوير 
اليوم  اجلزيئي، وق���د تضمن 
األول معرضا تعريفيا، واليوم 
الثاني ن���دوة تعريف�ية تضم 
محاضرات علمية لطلبة الطب 
والطب املساعد، واليوم األخير 
جولة ميدانية للتعرف على جهاز 
»السيكولترون« في مركز فيصل 

اإلشعاعي. 

ً »الطب النووي« في »حامد العيسى« يستقبل 400 مريض سنويا

فؤاد العلي

حنان عبدالمعبود

أكد استشاري أمراض 
اجلهاز الهضمي والكبد في 
مستش���فى مبارك الكبير 
البروفيسور فؤاد العلي، أن 
وزارة الصحة وفرت أحدث 
ما توصل إليه العلم فيما 
يخص أدوية عالج االلتهاب 
الكبدي الڤيروسي »سي«، 
مبينا أن نسبة جناح هذه 
األدوية تفوق ال� 90%، وفي 
احلاالت املكتش���فة مبكرا 
النجاح فيها  تصل نسبة 
إلى 100%، مؤكدا أن »هذه 
العالج���ات تعتب���ر نقلة 
كبيرة ف���ي عالج أمراض 

الكبد«.
وخالل مش���اركته في 
الڤيروسي،  الكبد  مؤمتر 
الذي أقيم أول من أمس في 
فندق راديسون بلو، بني 
العلي أنه »إذا مت اكتشاف 
الڤيروس قبل أن يتحول 
إلى تليف فإن نسبة الشفاء 
تتفاوت ما بني 99 و%100، 
التي وصلت  أما احلاالت 
إلى مرحل���ة التليف فإن 
إلى  النجاح يص���ل فيها 
90%«، الفتا إلى أن »فترة 
العالج ملعظم املرضى تكون 

خالل 3 أشهر«.
إلى أن  العل���ي  ولفت 
»نس���بة اإلصاب���ة بهذا 
الڤي���روس ف���ي الكويت 
ليس���ت بالكبيرة، ووفقا 
لإلحصاءات فإنها تتراوح 
ما بني 0.05% و0.08% على 
مستوى الكويتيني، بينما 
تزداد بنسبة بسيطة بني 

غير الكويتيني«.
وباحلدي���ث عن طرق 
انتق���ال امل���رض، أوضح 
العل���ي أن���ه »ميك���ن أن 

ينتقل الڤيروس عن طريق 
األدوات الطبية امللوثة، مثل 
طبيب األسنان، أو نتيجة 
عمل منظار مثال«، إال أنه 
إمكانية حدوث  أكد »عدم 
مثل هذا األم���ر حاليا في 
الكويت ألن هناك مستوى 
عاليا جدا من الرقابة على 
التعقيم، كما ميكن أن ينتقل 
الڤيروس لأشخاص الذين 
مت نقل دم له���م قبل عام 
1992، وذلك ألنه قبل هذا 
الوقت لم يكن هذا الڤيروس 
معروفا، وبالتالي لم يكن 
هناك فحص له، فكان %10 
تقريبا ممن ينقل لهم الدم 
يصابون به، كما ميكن أن 
ينتقل الڤيروس عن طريق 
الوري���د عند من يتعاطى 
املخدرات«، ناصحا »من مت 
نقل دم لهم قبل هذا التاريخ 
مبراجعة الطبيب وإجراء 
فحوصات خصوصا أن هذا 

مرض يعتبر صامت«.
وأش���ار إلى أن »نسبة 
انتقال الڤيروس عن طريق 
العالقة الزوجية نادرة وال 
تتجاوز 2%، أما فيما يخص 
األطفال املولودين ألمهات 
مصابات بالڤيروس ومرض 
ف���إن احتمال  اإليدز معا 
انتق���ال اإلصاب���ة للطفل 
تعد نادرة وال تتجاوز %2 
أيضا«، مضيفا: »ننصح 
بإجراء فح���ص لأطفال 
املولدين ألمهات مصابات 
بالڤيروس بعد س���ن 18 
أن  العلي  ش���هرا«. وذكر 
»فت���رة حضان���ة املرض 
تتراوح بني أسبوعني و6 
أسابيع من وقت اإلصابة 
إلى ح���دوث األعراض«، 
مبين���ا أن »20% فقط من 
املرضى هم من يشعرون 

باألعراض، أما البقية فال 
تظهر عليهم إال بعد اإلصابة 
بالتليف«، الفتا إلى أن »ذلك 
قد يستغرق ما بني 15و20 
عاما«، مضيفا: »ولذلك ال 
ننصح األش���خاص ممن 
لديهم ش���ك في اإلصابة 
باالنتظار، فإذا تلقى دما 
أو أجرى عمليات في بلدان 
العالم الثالث أو استعمل 
املخدرات، فننصحه بأن 
يجري تلك الفحوصات«.

م���ن جانبه، كش���ف 
اخصائي أمراض اجلهاز 
الهضم���ي والكب���د ف���ي 
مستش���فى مبارك الكبير 
معتز فتحي، عن تشكيل 
»ن���ادي الكويت ألمراض 
أنها »فكرة  الكبد«، مبينا 
جديدة ظه���رت ألول مرة 
ف���ي س���بتمبر املاضي، 
وتعتمد على جمع أطباء 
الكب���د واخلب���راء ف���ي 
الكويت، لتوحيد طريقة 
عالج املرض���ى وطريقة 
الفحوص���ات التي جتري 
لهم، بحي���ث ان الطريقة 
تكون موحدة مع املريض 
العدان  املراجع ملستشفى 
أو مبارك الكبير أو اجلهراء 

أو غيرها«.
وأوض���ح أن »هن���اك 
توصي���ات عاملي���ة م���ن 
اجلمعيات األوروبية في هذا 
األمر يتبعها أطباء الكبد، 
إال أن فكرة النادي تسعى 
الستعراض هذه التوصيات 
باإلضافة إلى خبرات األطباء 
ودراساتهم، واخلروج منها 
بتوصيات تخص املريض 
في الكويت، وتتماشى مع 
سياسة وزارة الصحة في 
التعامل مع مريض الكبد 

في الكويت«.

نسبة جناحها يفوق الـ 90% واحلاالت املكتشفة مبكراً تصل إلى %100

في ختام ورشة العمل ألطباء الرعاية الصحية األولية

نقلة نوعية لوزارة الصحة في عالجات أمراض الكبد

وزير اخلارجية ترأّس وفد الكويت املشارك في أعمال االجتماع

املجلس الوزاري اخلليجي بحث مستجدات األوضاع
 السياسية واألمنية وانعكاساتها على دول التعاون

الرياض � كونا: وصل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد الى الرياض مساء امس لترؤس 
وفد الكويت املشارك في أعمال اجتماع املجلس الوزاري ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية التكميلي للدورة ال� 137 التحضيرية 

للدورة ال� 36 للمجلس االعلى لقادة دول املجلس. 
وكان في اس����تقبال اخلالد لدى وصول����ه مطار قاعدة امللك 
سلمان اجلوية وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير واألمني 
الع����ام لدول مجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني وس����فيرنا 
لدى اململكة العربية الس����عودية الش����يخ ثامر اجلابر وأركان 
الس����فارة الكويتية وعدد من املسؤولني في األمانة العامة لدول 

مجلس التعاون. 
ويضم وفد الكويت املشارك في االجتماع كال من مساعد وزير 
اخلارجية لش����ؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
السفير ناصر املزين وسفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ ثامر اجلابر وعددا من كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اخلليجي اجتماعا 
تكميليا في الرياض لبحث التحضيرات للدورة ال� 36 للمجلس 
األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية املقرر عقدها خالل 

االربعاء واخلميس املقبلني. 
وناق����ش االجتماع التحضي����ري للدورة ال����� 137 للمجلس 
الوزاري برئاسة وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير عددا 

من املوضوعات وعلى رأسها التصدي لظاهرة اإلرهاب. 
كما اس����تكمل مناقشة ما مت تنفيذه بش����أن قرارات املجلس 
االعل����ى وما مت اجنازه في اطار التكامل والتعاون في مس����يرة 
العمل اخلليجي املش����ترك باإلضافة الى سبل تعزيز وتطوير 

العمل املشترك في جميع املجاالت. 
وبحث املجلس الوزاري مستجدات األوضاع السياسية واألمنية 
عربيا وإقليميا ودوليا وانعكاساتها على دول مجلس التعاون 
اخلليجي في ضوء التطورات املتسارعة في كل من اليمن وسورية 

والعراق ولبنان. 
واختتم كبار املسؤولني في وزارات اخلارجية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي )جلنة الصياغة( اجتماعهم بالرياض مساء 

اول من امس حيث مت رفع التوصيات لالجتماع الوزاري. 
وأكد مساعد وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الس����فير ناصر املزين ف����ي ختام اجتماع كبار 
املسؤولني ان موضوع االرهاب »اخذ حيزا كبيرا باعتباره ظاهرة 
عاملية خطيرة ال ترتبط بعرق او دين او هوية« مضيفا انه مت 
التأكيد على العمل األمني اخلليجي املشترك والتصدي لظاهرة 

اإلرهاب حماية لدول املجلس. 
كم����ا اكد حرص دول مجلس التعاون على التصدي لظاهرة 
االرهاب ومواجهتها فكريا وامنيا، موضحا ان »ما يسمى )داعش( 
هو احد اوجه هذه الظاهرة التي تسعى الى جر الشباب العربي 
واملسلم الى التطرف والعنف والغلو البعيد كل البعد عن سماحة 
وسلمية الدين اإلسالمي احلنيف«.  وأضاف ان االجتماع بحث 
عددا من القضايا السياسية واألمنية واالقتصادية املتعلقة بالعمل 
اخلليجي املشترك ومسيرة املجلس والقضايا السياسية التي متر 
بها املنطقة والش����رق االوسط.  وبني املزين ان االجتماع تناول 
ايضا العديد من القضايا من اهمها الشأن السوري واألوضاع في 
اليمن والوضع في ليبيا والصراع العربي � االسرائيلي باإلضافة 

الى عالقة دول املجلس مع ايران. 
وأشار الى ان االجتماع بحث مسيرة احلوارات االستراتيجية 
واملفاوضات ما بني دول مجلس التعاون وعدد من الدول الكبرى 
والتكت����الت االقتصادية باعتبارها ذات اهمية في دعم التعاون 

االستراتيجي بني دول املجلس وهذه الدول الكبرى. 
وحول اعالن السعودية استضافة اجتماع املعارضة السورية 
قال املزي����ن ان هذا اإلعالن لقي ترحيبا م����ن قبل دول املجلس 
باعتباره موقفا مساندا لتطلعات الشعب السوري الشقيق في 

حتقيق األمن واالستقرار في جميع انحاء سورية. 
وعن األوضاع في اليمن بني املزين ان االجتماع جدد التأكيد 
على مواقف دول املجلس الداعمة للش����رعية في اليمن بقيادة 
لرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.  وحول رؤيته ملا حتقق 
من اجنازات بشأن مسيرة العمل اخلليجي املشترك قال املزين 
ان مجلس التعاون اخلليجي يسير بخطى ثابتة »وان كان هناك 
من يعتقد بأنها بطيئة نوعا ما اال انها تس����ير بوتيرة راسخة« 
موضحا ان هناك اجنازات حتققت وأخرى في طريقها الى التحقق 

وسترى النور قريبا.

اإلصابة بالڤيروس 
في الكويت ليست 

كبيرة.. واألدوات 
الطبيب امللوثة 

أحد طرق انتقال 
املرض

ننصح مبراجعة 
الطيب وإجراء 
فحوصات ملن 

ُنقل دم لهم
قبل عام 1992 

زيادة عدد عيادات 
الطفل السليم 

في كل املناطق 
الصحية
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ضرورة توحيد
ما يتعلق بشؤون 

الشباب حتت 
مظلة واحدة بداًل 

من تناثرها بني 
اجلهات احلكومية 

تفاديًا للمشاكل 
املتعلقة بشيوع 

املسؤولية

الرئيس الغامن يتحدث مع بيل غيتس عن مسيرة العمل الدميوقراطي في الكويترئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله وليام هنري غيتس

استقبل رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن مبكتبه 
الرئيس املش����ارك  ام����س 
ملؤسس����ة »بي����ل وميلندا« 
اخليرية وليام هنري غيتس 
الذي يقوم حالي����ا بزيارة 
رسمية للكويت بدعوة من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وتطرق اللقاء الى التماثل 
والتشابه الواقع بني مؤسسة 
»بيل وميلندا« اخليرية وبني 
الكويت في سعيهما الى تقدمي 
العون االنس���اني وترسيخ 
اجلهود االغاثية لكل احملتاجني 
في دول العالم بغض النظر 
عن معايير اجلغرافيا والدين 

والعرق.
وأش���اد بيل غيتس خالل 
اللقاء بالدور االغاثي واالنساني 
ال���ذي تضطلع ب���ه الكويت 
ملساعدة احملتاجني واملنكوبني 
العالم، مشيرا  في كل قارات 
الى االس���تحقاق ال���ذي ناله 
صاحب السمو األمير الشيخ 

عبدالرحمن السميط.
كما استقبل رئيس مجلس 
االمة مرزوق الغامن في مكتبه 
امس االثنني رئيس حكومة 
الفيدرالية وعمدة  املنطق���ة 
عاصم���ة املكس���يك مدين���ة 
مكسيكو سيتي ميغيل انخيل 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد. وحضر اللقاء 
مراق���ب مجلس األمة النائب 
عبداهلل التميمي ورئيس جلنة 
الصداقة البرملانية الكويتية � 
املكسيكية النائب د. يوسف 
الزلزل���ة ومحافظ العاصمة 

الفريق متقاعد ثابت املهنا.
كما استقبل الغامن مبعوث 
البريطاني  ال���وزراء  رئيس 
ونائب مستشار االمن القومي 
ف���ي اململكة املتح���دة بادي 
الس���فير  ميغينيس يرافقه 
البريطاني لدى الكويت ماثيو 
لودج. وحضر اللقاء رئيس 
جلنة الش���ؤون التشريعية 
النائب مبارك  والقانوني���ة 

احلريص.

في مقالة له أخيرا حول االعمال 
اجلليل����ة واملآثر االنس����انية 
الكبيرة التي قام بها احد الرواد 
العمل االغاثي  الكويتيني في 
واخليري في افريقيا املرحوم 

في وقت سابق امس صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
امتنان  الغامن عن  واعرب 
الكويتيني ملا سطره بيل غيتس 

في العالم.
وهنأ الغ���امن بيل غيتس 
حلصوله على »وسام الكويت 
ذو الوش���اح م���ن الدرج���ة 
األولى«، وال���ذي منحه اياه 

االستثنائية والالفتة لالنظار 
التي تقوم بها مؤسسة »بيل 
وميلن���دا« اخليرية وخاصة 
في مج���ال مكافحة االمراض 
واالوبئة في املناطق األقل منوا 

صباح األحمد باختياره من 
قبل األمم املتحدة »قائدا للعمل 
الكويت  االنساني« واختيار 

ك�»مركز للعمل اإلنساني«.
بدوره اشاد الغامن باجلهود 

مباش���رًة حلفظ هيبة الدولة 
بعد ان رفعت ش���ركة قضية 
على اجلمارك وكس���بتها في 
شهور وتس���لمت  ٦٨ مليون 
دينار تعويضا بسبب مخالفة 
اجلمارك لبندين في العقد؟ في 
حني ان الشركة املعنية خالفت 
بنود العقد بنسبة ٩٠٪ وشاب 
البداية  العقد مخالفات من���ذ 
حسب تقرير ديوان احملاسبة، 
في مقابل قضايا اجلمارك ضد 
الشركة تراوح مكانها في ردهات 

احملاكم منذ ٢٠٠٥؟

احلس����اوي لضرورة حترير 
االرض للمواطنني مقابل نقل 
محتواها من اشجار الى ارض 
اخرى امر يؤكد أن احلساوي 
رجل مناسب وكفء لهذا املنصب، 
داعيا الى ضرورة االس����تفادة 
من خبراته وتعيينه رس����ميا 

في منصب املدير العام.
الكندري ان اجلميع  وذكر 
عازم فعليا على انهاء مشكلة 
التي استمرت لعقود  االسكان 
من الزمن، الفتا الى ان االجنازات 
امللموسة على ارض الواقع حاليا 
تؤكد سير القضية على طريق 
احلل بإذن اهلل بعد سلس����لة 
التوزيعات التاريخية للقسائم 
في املطالع وسكن املواطنني في 

مدينة صباح االحمد.

تلك القوانني ستساهم أيضا 
الكويت مبصاف  في جع���ل 
ال���دول املتقدمة فيما يخص 
التشريعات الصحية التي لم 
يقر أي منه���ا خالل الثالثني 
السنة املاضية، مبينا أن إقرار 
تلك القوانني يؤكد أيضا التزام 
الدولية  الكويت باالتفاقيات 
التي صادق���ت عليها في هذا 
الشأن والتي كان من ضمنها 
»اتفاقية الطفل« التي ترجمتها 
الكويت بقانون حقوق الطفل 
ال���ذي أقر مؤخرا من مجلس 
األمة بعد جهود مؤسس���ات 
املجتمع املدني املعنية بالطفل 
ومن ث���م تضافر اجلهود مع 
أعضاء مجلس األمة، وكذلك 
ال���وزارات املعنية بش���ؤون 
القانون  الطفل، ليصبح هذا 
منارة للكويت تضيء سماها 

باحملافل الدولية.
وخت���م اخلباز معربا عن 

اجليران يطالب وزير العدل بحفظ هيبة الدولة

الكندري يثمن جهود »الزراعة«
ٍ ملصلحة »اإلسكانية« بتنازلها عن أراض

نقابة األطباء تثمّن تعاون اجلالل والعازمي
شكره لتعاون وحسن استماع 
رئيس اللجنة الصحية النائب 
طالل اجلالل والنائب حمدان 
العازم���ي، وجمي���ع أعضاء 
اللجن���ة، وتفهمهم ملطالبات 
نقاب���ة األطب���اء بض���رورة 
االس���تعجال في إق���رار مثل 
التي ستساهم  القوانني  تلك 
بشكل كبير في حتسني جودة 
اخلدمة الطبية وحفظ حقوق 
كل من مقدم اخلدمة الصحية 
ومتلقيه���ا، مؤكدا أن اجلالل 
والعازمي وعدا نقابة األطباء 
باملضي قدما في سرعة إقرار 
تلك القوانني وجعلها على سلم 
أولويات اللجنة الصحية في 

دور االنعقاد احلالي.

اس���ت��غرب الن����������ائب 
د.عبدالرحم���ن اجليران ان 
ترفع احدى الشركات قضية 
على الدولة وتكس���بها خالل 
شهور في حني التزال القضية 
املرفوعة من الدولة ازاء ذات 
الشركة نتيجة مخالفاتها ما 
يقارب ٩٠٪  من بنود التعاقد  

تراوح في اروقة احملاكم.
ودعا النائب د.عبدالرحمن 
العدل وزير  اجليران وزي���ر 
االوقاف والشؤون االسالمية 
يعق���وب الصانع الى التدخل 

أكد النائب فيصل الكندري 
على ان حل املشكلة االسكانية 
يحتاج الى تضافر كل اجلهود 
احلكومية والنيابية والشعبية 
الى حلول مناسبة،  للوصول 
مشيدا بقرار تنازل هيئة الزراعة 
ع����ن ارض في منطقة عبداهلل 

مبارك.
وقال الكندري، في تصريح 
صحافي، ان ما قام به مدير الهيئة 
العامة للزراعة بالوكالة م.فيصل 
احلساوي عمل يستحق االشادة، 
السيما انه انهى موضوع متت 
املطالبة به سابقا مرارا وتكرارا، 
مشيرا الى ان االرض املتنازل 
عنها س����تحوي ما يقارب ٦3٠ 

قسيمة.
وب����ني الكن����دري ان تفهم 

ثّمن���ت نقاب���ة األطباء 
العامل���ني بالكويت جهود 
البرملانية  اللجنة الصحية 
في مجلس األمة، مؤكدة أنها 
عق���دت اجتماعا مع رئيس 
اللجنة الصحية النائب طالل 
اجلالل وعضو اللجنة النائب 
العازمي الطالعهما  حمدان 
على آخر املستجدات اخلاصة 
بالقوانني الطبية التي تقدمت 
بها النقابة وأقر منها قانون 
التأمني الصحي وقانون حقوق 
الطفل، الفتة الى أن االجتماع 
النقابة بأعضاء  الذي جمع 
اللجنة الصحية تطرق ل�)٥( 
قوانني أخرى جديدة وهي 
قانون املس���ؤولية الطبية، 
قانون حقوق املريض، قانون 
النفس���ية، قانون  الصحة 
مراكز الطوارئ والصدمات 
)Trauma Centers(، وأخيرا 

قانون اإلرشاد النفسي.
وفي هذا الصدد قال نقيب 
األطباء د.حس���ني اخلباز إن 
النقابة  الذي جمع  االجتماع 
بأعضاء اللجنة الصحية كان 
مثمرا للغاية وقد تلمسنا من 
النائبني طالل  خالله حرص 
العازمي  اجل���الل وحم���دان 
على إقرار تل���ك القوانني ملا 
لها من فائدة كبيرة ستعود 
على متلقي اخلدمة الصحية 
ومقدمها ال س���يما النهوض 
مبستويات اخلدمة الصحية 
املقدمة ف���ي البالد، مؤكدا أن 

د.عبدالرحمن اجليران

فيصل الكندري

حمدان العازمي طالل اجلالل

ناقشت احلساب اخلتامي لألمانة ومالحظات ديوان احملاسبة

»امليزانيات«: ترشيد مصروفات برامج مجلس الوزراء 
ومعاجلة قصور الئحة دعم املشاريع الشبابية

العام���ة ملجلس ال���وزراء ال 
تلت���زم بتطبي���ق القرارات 
التي يصدرها مجلس الوزراء 
نفس���ه لتنظيم أعماله ومن 
أبرزها ع���دم تبعية مكتب 
التدقيق الداخلي ألعلى سلطة 
إش���رافية في األمانة وعدم 
تفعيله على النحو الذي يحد 
من األخطاء املالية واإلدارية 

واحملاسبية.
أما فيما يخص ظاهرة عدم 
تفعيل املراسيم الصادرة فعال 
في عدد من اجلهات احلكومية، 
فقد تبني للجنة عدم إصدار 
التنفيذي����ة ألعمال  الالئحة 
املجلس األعلى للتخصيص 
الصادر في العام ٢٠1٠ إضافة 
إلى ص����رف رواتب ومكافآت 
سنوية ألعضاء مجلس إدارته 
مبا يقارب ٩٠٠ ألف دينار رغم 
عدم تفعيل هذا القانون وعدم 
مباشرة اجلهاز الختصاصاته 
وحتميل امليزانية مبصروفات 
مكافآت دون حتقيق األهداف 
املرجوة منه كما هو وارد في 

تقرير ديوان احملاسبة.

رابعا: اللجنة األمنية

أنه رغم  اللجنة  وأكدت 
تش���ددها ف���ي توصياتها 
الس���ابقة بع���دم إدراج أي 
مصروفات سرية ملا يعرف 
باللجن���ة األمني���ة إال أن 
احلساب اخلتامي يبني عكس 
ذلك من خالل نقل ٩٢٦ ألف 
دينار كمصروفات سرية لها 
ومبوافقة وزارة املالية � مع 
� رغم حتفظ جلنة  األسف 

امليزانيات بهذا الشأن.

كذلك الحظت اللجنة كثرة 
املالحظات املتعلقة باللجنة 
األمني���ة من ضعف الرقابة 
الداخلية على صرف مكافآتها 
من خالل تك���رار الصرف 
لنفس األشخاص عن فترة 
زمنية واحدة دون مبرر ملبالغ 
تصل إلى ٦٠٠٠ دينار شهريا، 
وصرف ما يقارب 4 ماليني 
دينار كمكافآت ملستعان بهم 
باملخالفة للوائح وصلت إلى 
حد االس���تعانة بأشخاص 
الدرجتني  ذوي قرابة م���ن 
األولى والثانية ضمن كشوف 

املكافآت.

خامسا: تشعب وتضخم 
البرامج المندرجة في ميزانية 
األمانة العامة لمجلس الوزراء

اللجن���ة على  وأك���دت 
ضرورة إعادة النظر وبشكل 
جاد لب���رامج مجلس الوزراء 
ترش�يدا ملصروفاتها والتي 
وصلت إلى ٩ برامج إضافة 
إلى 1٨ مكتب���ا وجلنة، مع 
وج���ود تش���ابه كبير في 
مس���ميات بعضها كما هو 
احلال في احملافظات )مكاتب 
وجلان للمحافظات الست + 
إدارة للمحافظات + األمانة 
العام���ة للمجل���س األعلى 

لشؤون احملافظات(.
وكذلك بالنسبة )للجهاز 
املركزي ملعاجل���ة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية 
+ أعمال التدقيق والتحليل 
واملس���تندات  للبيان���ات 
اخلاصة باملقيمني بصورة 

غير قانونية(.

توحيد ما يتعلق بش����ؤون 
الش����باب حتت مظلة واحدة 
بدال من تناثرها بني اجلهات 
احلكومية تفاديا للمش����اكل 
املتعلقة بشيوع املسؤولية 
والتداخل بني االختصاصات 
واملناص����ب ومنها ما يتعلق 
مبكتب وزير الدولة لشؤون 
الشباب، حيث إن هذا املكتب 
مدرج كبرنام����ج في األمانة 
العام����ة ملجل����س ال����وزراء 
وتبعيته السياس����ية لوزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب في حني أن تبعيته 
اإلدارية واملالية لوزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
وأكدت اللجنة على ضرورة 
الواضح  القص����ور  معاجلة 
بالئحة دعم املشاريع الشبابية 
حيث تكثر حولها مخالفات 
الص����رف دون مس����تندات 
وباملخالف����ة لقواع����د تنفيذ 
امليزاني����ة والتعاميم املالية 
وفقدان لدور املراقب املالي ملثل 
هذه املآخذ ومنها على سبيل 
املثال صرف ما يقارب 3٩7 
ألف دينار كمبادرات عن قيمة 
أعمال لم يتم إجنازها ودون 
مستندات، ووجود تباين في 
قيم الدعم املقدمة للمبادرين 
ألكثر من مشروع ذات طبيعة 
واحدة وهو ما يتطلب وجود 
ضوابط محددة والئحة تنظيم 
مالي ملتابعة الصرف على تلك 
الدعومات الشبابية والرقابة 

عليها بشكل فعال.

ثالثا: مكتب التدقيق الداخلي

والحظت اللجنة أن األمانة 

قال رئيس جلنة امليزانيات 
واحلس����اب اخلتامي عدنان 
عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت 
ملناقشة احلس����اب اخلتامي 
لألمانة العامة ملجلس الوزراء 
للس����نة املالي����ة ٢٠1٥/٢٠14 
ومالحظات ديوان احملاسبة 
بش����أنه، حيث تب����ني لها ما 

يلي:

أوال: المالحظات الخاصة 
بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء

اطلع����ت اللجن����ة عل����ى 
اإلجراءات املتخذة لتصويب 
املتعلقة باملهمات  املالحظات 
الرسمية، مؤكدة على ضرورة 
التقيد بقواعد تنفيذ امليزانية 
والتنسيق مع اجلهات الرقابية 
فيم����ا يتعل����ق بالتوجي����ه 

احملاسبي لتلك املصروفات.
كما أوصت اللجنة بضرورة 
إعادة النظر بالهيكل التنظيمي 
لتعبر عن املستوى الوظيفي 
احلقيقي ليتناس����ب مع عدد 
املوظف����ني وتداخ����ل بعض 
الوحدات  االختصاصات في 
التنظيمية مع وجود العديد من 
الوحدات التنظيمية اإلشرافية 
دون ش����غلها، واإلسراع في 
إصدار التفويضات القانونية 
ملن يقومون بإبرام التصرفات 
ف����ي ديوان س����مو  املالي����ة 

الرئيس.

ثانيا: مكتب وزير الدولة 
لشؤون الشباب

وأكدت اللجنة أنها سبق 
أن نبهت مرارا على ضرورة 

عدنان عبدالصمد

الشعبة البرملانية تشارك في اجتماع اجلمعية البرملانية اآلسيوية

ويقام اجتماع اجلمعية 
البرملانية اآلس���يوية حتت 
الس���الم  عن���وان »تعزيز 
واملصاحلة واحلوار في آسيا« 
ومن املقرر أن يشهد االجتماع 
اعتماد جدول أعمال اجلمعية 
البرملانية اآلسيوية الثامنة 
وانتخاب املكتب للجلس���ة 

العامة الثامنة حيث يتضمن 
الرئيس  ن���واب  انتخ���اب 
ورؤس���اء اللج���ان الدائمة 
واملؤقتة إضافة إلى تسليم 
البرملانية  رئاسة اجلمعية 
اآلسيوية إلى رئيس املجلس 
الكمبودي سمادك  الوطني 

سامرين.

النواب  الش���عبة  وأعضاء 
د.خليل عبداهلل وس���يف 
العازمي وماضي الهاجري، 
متوجها إلى مملكة كمبوديا 
وذلك حلض���ور اجتماعات 
اجلمعية البرملانية اآلسيوية 
خالل الفت���رة من 7 إلى 1٢ 

ديسمبر اجلاري.

غادر البالد وفد الشعبة 
البرملانية الكويتية برئاسة 
البرملانية  الش���عبة  وكيل 
النائ���ب فيص���ل الش���ايع 
وعضوية كل من أمني سر 
الش���عبة النائ���ب د.عودة 
الرويعي وأم���ني صندوق 
الشعبة النائب صالح عاشور 

ماضي الهاجري وفيصل الشايع وصالح عاشور ود. عودة الرويعي وسيف العازمي مع مشعل العنزي قبيل مغادرتهم الى كمبوديا

رئيس مجلس األمة استقبل غيتس مساء أمس مبناسبة زيارته للبالد  

الغامن: جهود استثنائية ملؤسسة »بيل وميلندا« اخليرية
بيل غيتس يشيد بالدور اإلغاثي واإلنساني للكويت
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م. عواطف الغنيم تستمع الى شرح حول احد املنتجات في املعرض 

من املنتجات املشاركة

)احمد علي( الغنيم خالل تفقد احد االجنحة 

الغنيم أكدت التعاقد مع مختبر بريطاني لتصميم خلطات األسفلت

طرح مناقصة »مجمع وزارات اجلهراء« نهاية اجلاري

67 % نسبة اإلجناز في تطوير »جمال عبدالناصر«
فرج ناصر

أعلن املتحدث الرس���مي 
لوزارة األشغال العامة الوكيل 
التخطيط  املس���اعد لقطاع 
والتنمي���ة م.عبداحملس���ن 
العنزي، أن نس���بة اإلجناز 
بأعمال مشروع تطوير طريق 
جم���ال عبدالناصر وصلت 
الى 67% الذي ينفذ بتكلفة 
إجمالي���ة بلغ���ت 242.420 

دينارا.
وأكد العنزي تقدم سير 
العمل في املش���روع، مبينا 
أنه يهدف إلى حتويل طريق 

جمال عبدالناصر إلى طريق 
سريع متعدد األدوار يتميز 
مبواصفات عاملية. وأشار إلى 
أنه يتضمن سلسلة كبيرة 
من األعمال اإلنشائية ببناء 
اجلسور واملنحدرات إضافة 
الطرق واألنفاق  إلى أعمال 
والتحويالت املرورية، وكذلك 
أعم���ال التحويل واحلماية 
والتحديث  للمرافق واخلدمات 
على امتداد الطريق. وتابع: 
تش���تمل أعمال املش���روع 
الهندس���ية الضخمة على 
إنشاء طريق سريع علوي 
بطول 7.2 ك���م يضم ثالثة 

تقاطعات ومنحدرات الدخول 
واخلروج بط���ول إجمالي 
يصل إل���ى 8 كم إضافة الى 
نفق بطول 716م  يعلوه دوار 
 حلركة املرور، وذلك بهدف 
الفصل بني املسارات املرورية 
العابرة واحمللية،  املختلفة 
مع رفع القدرة االستيعابية 
للطريق واالستعداد ملتطلبات 
احلركة املرورية املستقبلية 
من خالل زيادة عدد احلارات 
املرورية في كل مسار ليصل 
عدد احلارات في املشروع في 
إلى 12 حارة  املواقع  بعض 
مروري���ة باالجتاهني فضال 

عن تطوير الطريق األرضي 
القائم ليصبح طريقا سريعا 
بطول 10 كم،  كما يحوي بني 
أربع وخمس حارات للمرور 
في كل اجتاه، وتتخلله تسعة 
دوارات بديلة عن اإلشارات 
املرورية لضمان انسيابية 
امل���روري  أكب���ر للتدف���ق 
والتقلي���ل م���ن االزدح���ام 
والتكدس املروري في أوقات 
الذروة. وأوضح العنزي أن 
م���ن أبرز أعمال املش���روع 
األعمال اإلنشائية اجلارية 
تشييد جسر الطريق العلوي 
القطعي واملنحدرات، واملكون 

الوحدات اخلرس���انية  من 
مس���بقة الص���ب  واإلجهاد 
التي يتم تركيبها بواسطة 
اثنتني من الرافعات املعلقة 
املتحركة واآللية الضخمة، 
بالتقنية احلديثة املعروفة 
باسم »span by span« وهي 
الكاملة  البح���ور  تركي���ب 
بالتوالي، مشيرا إلى أنه مت 
إجناز نحو 70% من األعمال 
اإلنشائية في تلك اجلسور 
وجار إجناز أعمال تشطيب، 
حيث يجري صب وتركيب 
احلواجز اخلرسانية بجانبي 
اجلسور  واجلزر الوسطى.

فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة األشغال 
م.عواطف الغنيم أن مناقصة 
مشروع مطار الكويت الدولي 
ال تزال في ديوان احملاس���بة 
وذلك لدراسة مستندات الرقابة 
السابقة والتي فاز بها حتالف 
شركة اخلرافي وليماك التركية 
بقيمة مليار و312 مليون دينار، 
موضحة أن الوزارة في انتظار 
الديوان العتم���اد املناقصة 

متهيدا لعملية التنفيذ.
وأضاف���ت الغني���م خالل 
افتتاح معرض »مستلزمات 
البناء« في أرض املعارض أمس 
أن »األشغال« سلمت وزارة 
الصحة عددا من املباني التي 
مت االنتهاء منها في مشروع 
مستشفى جابر األحمد، وهي: 
العيادات اخلارجية وعيادة 
األس���نان وعدد م���ن املباني 
الس���كنية ليتس���نى لوزارة 
الصح���ة جتهي���ز وتركيب 
املع���دات واألجهزة الصحية 

لهذه األقسام.
وأوضحت أنه سيتم طرح 
ال���وزارات  مش���روع مجمع 
ف���ي موعده خالل  باجلهراء 
نهاية الشهر اجلاري، وذلك 
التي  الش���ركات  بعد تأهيل 
تقدم���ت بعطاءاته���ا لتنفيذ 
هذا املش���روع من قبل جلنة 
املناقصات، وبالتنس���يق مع 
اللجنة التي مت تشكيلها من 
قب���ل وزارة الصح���ة والتي 

تشرف على مثل هذه املشاريع 
قبل طرحها وترسيتها.

وع���ن ردها على س���ؤال 
إليها عن عودة ظاهرة  وجه 
تطاير الصلبوخ من األسفلت 
مرة أخرى، قالت انه مت رصد 
هذه الظاهرة فقط في طريق 
الدائري السادس حتديدا، حيث 
سيتم طرح مناقصة تطوير 
هذا الطريق بالكامل وتوقيع 
العقد قريبا، وذلك بعد ان مت 
اعتماد امليزانية املخصصة له 

من قبل اجلهات الرقابية.
وتابع���ت الغنيم بأنه مت 
االتفاق مع مختبر بريطاني 
لتصميم خلطة أسفلتية جديدة، 
وسيتم تعميمها على جميع 
طبقات الرصف في الكويت في 
حال جناحها، حيث ستكون 
طور التجربة بعد جاهزيتها 

في املختبر البريطاني مؤكدة 
ان الطبق���ات احلالية لم تعد 
تستخدم اطالقا إال في الكويت 
وفي والية واحدة في اميركا 
ولذلك فإن العمر االفتراضي 
لطريق الدائري السادس قد مر 
عليه زمن طويل ولذلك فهو 

اآلن بحاجة الى تطوير.
وزادت خالل وجودنا في 
املع���رض رأين���ا الكثير من 
املنتجات الوطنية التي تثلج 
الصدر التي تضاهي بجودتها 
املنتج���ات العاملي���ة حي���ث 
نطلب من املنتجات الكويتية 
احملافظة على املقاييس العاملية 
ونأمل املنافسة العاملية لهذه 

املنتجات.
الفت���ة ال���ى ان انتش���ار 
معارض البناء في البالد من 
شأنه اشعال روح التنافس بني 

الشركات املشاركة في محاولة 
لتوفير افضل العروض سعيا 

القتناص رضا املستهلكني.
معتبرة ان املعرض اصبح 
معلما متخصصا وسوقا سنويا 
تشد اليه الرحال في كل عام 
من قبل جمهور املهتمني على 
اختالف شرائحهم، موضحة 
ان املع���رض يخدم املواطنني 
وشركات املقاوالت واملهتمني 

بالبناء والتشييد.
من جانبه، قال مدير معرض 
)بيتك 2015( خالد الهندي ان 
املعرض يس���تهدف شركات 
البناء املختلف���ة واملقاوالت 
اضافة ال���ى املواطن الراغب 
في استكمال او جتديد بيته 
او قسيمته في ظل مشاركات 
عديدة من جانب الش���ركات 
العاملة في هذا الشأن بالسوق 

الكويتي.
واضاف الهندي ان املعرض 
يضم مجموعة من ش���ركات 
البناء واملصانع والتي  مواد 
تعرض منتجات مثل االسمنت 
التسليح  واالخشاب وحديد 
الرملي واحلجر  والطاب���وق 
اجليري الى جانب العديد من 
املواد املستخدمة في عمليات 

البناء والتشطيبات.
ويقام املعرض الذي تنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
ويس���تمر 6 ايام على ارض 
الدولية مبش���رف  املعارض 
ويعمل ع لى فترتني صباحية 

ومسائية.

الوقيان افتتح معرض الصناعات والبناء اخلامس

دعم حكومي كامل للمنتجات الوطنية

توزيع بطاقات االحتياط للدفعة
18 من قسائم »جنوب املطالع«

العامة للرعاية  وزعت املؤسس���ة 
الس���كنية بطاقات االحتياط لدخول 
القرع���ة على الدفعة 18 من القس���ائم 
احلكومية في مشروع جنوب املطالع 
الثامن والتي تشتمل على 372 قسيمة 
مبساحة 400م2. وقالت املؤسسة في بيان 
صحافي أمس إن موعد إجراء القرعة على 
القسائم سيكون غدا في متام الساعة 

التاسعة صباحا في مسرح املؤسسة 
بجنوب السرة. وتضم مدينة جنوب 
املطالع الس���كنية اخلدمات األساسية 
واملباني العامة وتتميز باحتوائها على 
مساحات ألنشطة استثمارية وجتارية 
وفروع جلهات الدولة اخلدمية بهدف 
تلبية حاجة س���كان املدينة من جميع 

اخلدمات.

م. بدر الوقيان ود. عادل الصبيح خالل افتتاح املعرض

)أحمد علي( الوقيان متفقدا املعروضات 

عادل الشنان

انطلقت فعاليات الدورة 
اخلامس���ة م���ن معرض 
الصناعات والبناء صباح 
امس برعاية وزير الدولة 
لش���ؤون اإلس���كان ياسر 
أبل والتي تنظمها ش���ركة 
»اكس���بو تاج« للمعارض 
واملؤمترات، بالتعاون مع 
شركة الصناعات والوطنية، 
وذلك بفندق جميرا وتستمر 
فعاليات���ه املعرض حتى 
العاشر من ديسمبر اجلاري، 
وذلك مبشاركة العديد من 
اجلهات احلكومية وأكثر من 
70 شركة متخصصة في 
عالم التشطيبات والديكور 
واملقاوالت اخلاصة بقطاع 

البناء والتشييد.
افتتاح  ف���ي  وش���ارك 
املع���رض املدي���ر الع���ام 
للمؤسسة العامة للرعاية 
الوقيان،  السكنية م. بدر 
يرافقه نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة الصناعات الوطنية 
د.ع���ادل الصبيح، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام لبنك االئتمان الكويتي 
صالح املضف، وممثلني عن 
وزارة األش���غال ووزارة 
الكهرب���اء وامل���اء وبلدية 

الكويت.
وقال الوقيان ان املعرض 
مختص مبواد تشييد البناء 
الكويت  املصنعة داخ���ل 
واحلكوم���ة ممثلة بجميع 
جهاته���ا تدع���م االنت���اج 
الوطن���ي وتوليه االولية 
في مشترياتها وفقا لقرار 

املؤسس���ة العامة للرعاية 
العامة  السكنية، والهيئة 
للصناعة، وبلدية الكويت، 
الكهرب���اء واملاء،  ووزارة 
العامة  ووزارة األش���غال 

وبنك االئتمان الكويتي.
وأضاف���ت وفائ���ي أن 
النجاح الذي حققه معرض 
الصناع���ات والبناء خالل 
الس���ابقة،  دوراته األربع 
يؤكد مدى ثقة الش���ركات 
واجلهات املختصة في هذا 
الكبير  التجمع الصناعي 
الذي يخدم قطاع اإلنشاء 

والتعمير في الكويت.
وأوضح���ت وفائي أن 
معرض الصناعات والبناء 
اخلامس يسعى إلى تلبية 
جميع احتياجات السوق 
احمللية فيما يتعلق بقطاع 
البناء والتشييد التي تهم 
مش���اريع السكن اخلاصة 
التنموية في  أو املشاريع 
مختلف القطاعات، من خالل 
طرح أحدث ما توصلت إليه 

تلك الصناعة في العالم.

التجارة والصناعة  وزارة 
املنظم لذلك وادعو املواطنني 
لزيارة هذا املعرض لالطالع 
على آخر املنتجات احمللية 
والتي اس���تخدمناها نحن 
كجهات حكومية من خالل 
فحص املختبرات وايضا 
في املش���اريع على ارض 
انها  الواقع، وق���د وجدنا 
تضاهي املنتجات االجنبية 
في اجلودة وتتفوق عليها 
من جهة السعر، موضحا 
ان احلكومة توفر القرض 
للمواطن���ني  االس���كاني 
ال���ى دعم مواد  باالضافة 
البناء مب���ا يعادل 30 ألف 
دين���ار كويتي وذلك وفق 
رؤيتها بكفاية قيمة القرض 
وقيم���ة الدع���م إلنش���اء 

املنزل.
وبدوره���ا، قالت املدير 
التنفيذي لش���ركة اكسبو 
تاج منظ���م املعرض داليا 
وفائي إن املعرض يحظى 
الرعايات  مبجموعة م���ن 
البالتينية والذهبية، لعدد 
من الشركات، كما حتظى 
هذه الدورة، مبشاركة العديد 
من اجلهات احلكومية، وهي 

»األشغال« سّلمت 
»الصحة« أجزاء
من مستشفى

جابر

مناقصة املطار
في عهدة 

»احملاسبة« 
للدراسة

أكد خالل ندوة نظمها نادي االقتصاد في »العلوم اإلدارية« احترامه للحكم الذي سيصدر من احملكمة الدستورية حول القانون 16 اجلاري

العصفور: »منع االختالط« سيكون علة للحكومة واملجلس إذا لم يتم إلغاؤه
النواب  ب����ني  او ما  اجلامعة 
والتيارات السياسية خارج 

اسوار اجلامعة«.
وزاد الناجم: »نعم نتحدث 
عن قانون منع االختالط الن 
به شبهات دستورية ويترتب 
علي����ه اضرار عل����ى الطلبة 
وعرقلة مس����يرة تخرجهم 
وتس����بب في هدر املال العام 
وحتى االن ال يوجد س����بب 
منطق����ي واضح لوجود مثل 
هذا القانون وقضيتنا ليست 
االختالط من عدمه«، و»نحن 
طلبة وطالبات بجامعة الكويت 
ندرس مع بعض ولكن لسنا 
في تعليم مشترك وايضا من 
ناحية اخرى لسنا في تعليم 
منفصل، جميع االسباب في 
القان����ون تق����ول ان التعليم 
املشترك يؤدي الى االنحالل 
االخالقي ونحن نرفض هذا 

التشكيك«.
واوضح الناجم ان اساس 
القانون كان متييزا  تشريع 
عنصريا بني اجلنسني وانتهاكا 
ملواد الدستور التي ساوت بني 
الرجل واملرأة، وبالتالي ما بني 
على باطل فهو باطل، موضحا 
ان ابرز االضرار التي ترتبت 
على الطلبة جراء قانون منع 
االختالط هي أزمة الش����عب 
القانون ال  ان  املغلقة، كم����ا 
العدالة واملساواة بني  يوفر 
الطلبة والطالبات في توفير 

التخصصات الدراسية.

العدل في االختيار  بتطبيق 
وعدم ف����رض نوع واحد من 
التعلي����م على كاف����ة فئات 

املجتمع مبختلف اطيافه.
واوضح����ت اخلطيب ان 
االش����كالية هي ف����ي وجود 
موضوع تعليمي فني بحت 
ولكن مت اتخاذه بقرار سياسي 
وطريق����ة صياغ����ة القانون 
والتعامل معه ناقش مواضيع 
اخالقية وجسدية، مشددة على 
ضرورة عدم اقحام السياسة 
في اجلوانب التعليمية، الفتة 
ال����ى ان هناك طالب����ا مقابل 
كل 10 طالب����ات في اجلامعة 
ولدينا مشكلة مستمرة وهي 
ان صف����وف الطالبات تغلق 
باس����تمرار النه����ا متتلئ اما 
صفوف الطلبة فتغلق ولكنها 
لم متتلئ، كما ان جداول الطلبة 
تنزل وكانها جداول ثانوية 
عامة ال تتاح لهم اي اختيارات 
فتنزل لهم مادة واحدة بوقت 
واحد ودكتور واحد، موضحة 
ان معظم الطلبة ال يتخرجون 
في 4 سنوات امنا في 5 سنوات 

فما فوق. 
اما مق����دم الطعن الطالب 
الناجم من كلية  عبدالعزيز 
العل����وم االداري����ة بجامعة 
الكوي����ت فقال: »ان موضوع 
قانون منع االختالط اخذ جداال 
ونقاشا على مدار عقود طويلة 
بني مؤيدين ومعارضني سواء 
بني القوائ����م الطالبية داخل 

في صندوق االنتخاب امنا هي 
مجموعة من القيم واملبادئ 
املتكاملة التي ال ميكن جتزئتها 
او فصلها فهي خليط كامل، 
الى  اللج���وء  قائ���ال: »أؤيد 
احملكمة الدستورية في ظل اي 
قانون غير دستوري وان كان 
الرسم املالي الذي وضع عاليا 
نوعا ما، وال ميكن في ظل بناء 
الدولة احلديثة ان يكون هناك 

مثل هذا القانون«.
ب����دأت د.ابتهال  بدورها، 
اخلطي����ب مداخلته����ا بعدة 
تساؤالت قائلة: هل ظروفنا 
األخالقية واملستوى الدراسي 
أفض����ل بع����د تطبي����ق منع 
االختالط؟ وهل هناك جدوى 
اقتصادية أو تعليمية؟ وهل 
التجربة تسير بالتوازي مع 
الدولة األخرى ومع  جتارب 
مرافق وخدمات الدولة بشكل 
عام وحياتن����ا اليومية التي 
تش����هد اختالطا كيف لها أن 
التعليم املنفصل؟  تتفق مع 
مؤك����دة انها تؤي����د التعليم 
املشترك الذي يعزز الشخصية 
ويسهل التعامل مع اجلنس 
االخر ويفتح االفاق امام الطلبة 
والطالبات وايضا افضل من 
الناحية االخالقية النه يسقط 
اجلزء اجلسدي بني اجلنسني، 
موضحة ان حرية االختيار 
هي حق انساني بحت ولكل 
شخص احلرية في اختيار نوع 
التعليم الذي يريده، مطالبة 

الدس����تورية كل  فللمحكمة 
التقدير واالحترام.

ومن ناحيته، ذكر احملامي 
بسام العسعوسي، ان القضية 
ليست التعليم املشترك النه 
ال ميكن بأي حال من االحوال 
اننا في عام 2015 نناقش تلك 
القضية، مشيرا الى ان هناك 
جماعة حتاول السيطرة على 
الدولة، مضيفا: لقد  مفاصل 
تخرجت في تعليم مشترك 
بجامعة الكويت ولم تكن هناك 

أي مشاكل.
وأك���د العسعوس���ي ان 
القان���ون وض���ع لتنفي���ذ 
أجندة سياس���ية، مؤكدا ان 
الدميوقراطية ليست ورقة 

في وظائف مختلفة في الدولة، 
فلماذا ال يت����م فصل املباني 
احلكومية ايضا والدس����تور 
نص عل����ى مبدا املس����اواة 
وتكافؤ الف����رص بني االناث 
والذكور«، كما ان املادة الرابعة 
الطامة  القان����ون تعتبر  من 
الكب����رى التي تنص على ان 
وزي����ر التربية يقدم ملجلس 
األمة كل سنة بيانا يوضح من 
خالله تطبيق احكام القانون 
سالف الذكر، والسؤال هو هل 
من 1966 وحت����ى يومنا هذا 
قدم الوزير أي شيء؟ موضحا 
احترامه الكامل للحكم الذي 
سيصدر يوم 16 اجلاري ايا 
كان باملوافق����ة أو الرف����ض، 

مداولة واحدة، وقال السلف 
واإلخوان حينها انهم يريدون 
اصدار قانون ملنع االختالط بني 
الذكور واالناث في اجلامعة«، 
الفتا ال����ى انه من����ذ صدور 
القانون وحتى يومنا هذا ال 
يوجد مبنى للذكور ومبنى 
لالن����اث كما ن����ص القانون، 
مؤكدا »احتدى ان يكون هناك 
مبنى واحد بجامعة الكويت 
ال يوجد به اختالط وان ثبت 
وجوده فسأسحب طعني غدا 

من احملكمة الدستورية«.
وتاب����ع: »ضع����وا قانونا 
محترما يتماش����ى مع العقل 
واملنط����ق، فدي����وان اخلدمة 
املدنية يوظف االناث والذكور 

آالء خليفة

أك����د احملام����ي حس����ني 
الطعن على  العصفور مقدم 
قانون منع االختالط بجامعة 
القانون ما هو  الكوي����ت ان 
اال تكس����ب سياسي ألعضاء 
مجلس األم����ة، موضحا انه 
ليس ض����د التيارات الدينية 
وال اإلخوان وال السلف امنا 
يتحدث ع����ن قاعدة قانونية 
الدستور، قائال:  ويدافع عن 
»نح����ن القانوني����ني حم����اة 
الدستور وهذا القانون »سبة« 
في تاريخ الكويت وان لم يتم 
ايقافه فسيكون علة للحكومة 

واملجلس«.
جاء ذل����ك خ����الل ندوة 
»قانون منع االختالط« التي 
نظمها نادي االقتصاد بكلية 
العل����وم االداري����ة بجامعة 
الكويت صباح امس، شارك 
فيها كل من احملامي حس����ني 
العصفور »مق����دم الطعن« 
واحملامي بسام العسعوسي 
ود.ابتهال اخلطيب باالضافة 
ال����ى الطالب بكلي����ة العلوم 

االدارية عبدالعزيز الناجم.
واضاف العصفور: »هذا 
الطعن هو الثاني في الكويت 
بعد تشريعه من مجلس االمة 
احلال����ي وأول طع����ن يقدم 
مباشرة للمحكمة الدستورية، 
فالقانون رقم 24 لسنة 66 مت 
التصويت عليه وش����رع في 

)ريليش كومار( د.ابتهال اخلطيب واحملاميان حسني العصفور وبسام العسعوسي وعبدالعزيز الناجم خالل الندوة 

العسعوسي: 
القانون وضع لتنفيذ 

أجندة سياسية

اخلطيب: هل 
ظروفنا األخالقية 

واملستوى الدراسي 
أفضل بعد تطبيق 
»منع االختالط«؟
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»فلورنسا« متنح السفير اخلالد جائزتها الشرفية

فلورنس����ا )إيطاليا( � كون����ا: منحت مدينة 
فلورنسا االيطالية )جائزة فلورنسا( الشرفية 
الرفيعة الى سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ علي اخلالد 
تقديرا لدوره الكبير في ابراز ثقافة الكويت وتعزيز 

العالقات الثقافية الكويتية � االيطالية. 
وسلم عمدة املدينة داريو نارديلال ورئيس 
)مركز فلورنس����ا � أوروبا للثقافة( السيناتور 
ماركو تشيلالي اجلائزة التقديرية الى السفير 
اخلالد خالل احلفل السنوي ال� 33 بحضور كبار 

الشخصيات الرسمية والعسكرية. 
وقال مجلس امناء )مركز فلورنسا � أوروبا 
لآلداب والفنون املرئية( ان قرار منح جائزته الى 
الس����فير اخلالد جاء »عرفانا جلهوده املشهودة 
في التعريف بثقافة الكويت وتراثها احلضاري 

في ايطاليا«. 
وأوضح رئيس املركز ماركو تشيلالي ان منح 
السفير اخلالد هذه اجلائزة »يأتي في اطار مواصلة 
العمل على توثيق أواصر الصداقة الواسعة بني 
الكويت وإيطاليا السيما مع مدينة فلورنسا مهد 

احلضارة والثقافة األوروبية«. 
ون����وه املركز بالروابط اخلاصة بني الكويت 
وفلورنسا املقر احلالي جلمعية الصداقة اإليطالية 
الكويتية مشيرا الى اتفاقية التوأمة التي عقدت 
في عام 2011 بني املدين����ة اإليطالية والعاصمة 

الكويتية. 

من جهته، اعرب اول سفير ينال شرف هذه 
اجلائزة الش����يخ علي اخلالد خ����الل كلمته عن 
الشكر على اس����تضافته في هذا احلدث الكبير 
)احتفالية فلورنسا( قائال: ان »فلورنسا مدينة 
عريقة وخالدة قدمت لإلنسانية عباقرة الثقافة 
والفن والفلسفة«. وأشاد اخلالد بالعالقات التي 
تربط مدينة الكويت بفلورنسا السيما التعاون 
العلمي واجلامعي مشيرا الى مبادرة وضع حجر 
األس����اس آلفاق التعاون املثمر بني دول مجلس 

التعاون ومدينة فلورنسا. 
كما أبدى اخلالد س����عادته واعتزازه بجائزة 
فلورنسا قائال: انها تأتي بعد سنوات من العمل 
على توطيد العالقات بني البلدين خالل السنوات 

املاضية. 
وأشاد مبا حققته هذه العالقات من تقدم في 
مختلف املجاالت والسيما املجال الثقافي الذي شهد 
العديد من الفعاليات الناجحة آخرها املش����اركة 
في )اكس����بو ميالنو 2015( ومعرض )الفن في 

احلضارة االسالمية( بروما. 
وقال اخلالد »اننا على يقني تام بأهمية الثقافة 
في ترسيخ قيمنا اإلنسانية املشتركة لبناء مستقبل 
البشرية على أسس التعارف والتواصل واالحترام 
والتعاون في مواجهة انتشار العنف واالضطرابات 
والصراعات والكوارث االنس����انية فالثقافة هي 

البديل الوحيد عن األسلحة واحلروب«.

الشيخ علي اخلالد ملقيا كلمته

 الشيخ علي اخلالد يتسلم جائزة فلورنسا الشرفية من عمدة مدينة فلورنسا داريو نارديلال

جلهوده املشهودة في التعريف بثقافة الكويت وتراثها احلضاري

»البصيرة قبل البصر« يعرض جتارب وإبداعات 
الكفيفات العربيات 15 اجلاري

دارين العلي

أعلنت رئيسة معهد املرأة للتنمية والسالم كوثر 
اجلوعان عن تنظيم ملتقى متكني املرأة العربية 
في احلي���اة االجتماعية حتت عنوان »البصيرة 
قبل البصر« في الفترة بني 15 و17 اجلاري حتت 
رعاية وزيرة الش���ؤون االجتماعية والعمل هند 
الصبيح ومبشاركة من دول مجلس التعاون وعدد 
من الدول العربي���ة واجلمعيات االهلية املعنية 

بهذه الفئة.
وقالت اجلوعان في مؤمتر صحافي عقد أمس 
ف���ي املكتبة الوطنية ان امللتقى يعتبر االول من 
نوع���ه على الصعيدين الدول���ي والعربي كونه 
يناقش خصوصية املرأة العربية الكفيفة من حيث 
التنقل وحركتها ومهارتها في االعتماد على الذات 
وبناء حياة أسرية مستقلة، ومتكينها اقتصاديا 
وفي مجاالت العمل والتعليم والتعامل املجتمعي 
باالضافة الى تناول قضايا وحتديات مستقبلية 
تتعلق باملرأة الكفيفة، الفتة الى ان ادارة اجللسات 
ستتم عبر نساء كفيفات سيتم فتح املجال أمامهم 

للتعبير عن مشاكلهم وطرح قضاياهم.
ولفتت اجلوعالن ال���ى اقامة عدد من ورش 
العمل املتنوعة وإلقاء الضوء على جتارب حية 
لنساء عربيات كفيفات من الكويت وجميع دول 
مجلس التعاون ومصر واالردن والسودان وتونس 
واملغرب، وهي الدول املشاركة في امللتقى الذي 
سيحضره شخصيات ومنظمات عربية ودولية 

معنية باملوضوع.
وأوضحت اجلوعان ان اله���دف منه امللتقى 

ابراز دور املرأة العربية الكفيفة في احلياة العامة 
واملعوقات التي تواجهها ويأتي تنظيمه من إميان 
املعهد بدور هذه املرأة وبوجوب أن تأخذ مكانها 
الطبيعي وحقوقها في املجتمع دون اعتبار العاقتها، 
مؤك���دة ان البصيرة أقوى من البصر وان هناك 
مناذج رائعة من النس���اء الكويتيات والعربيات 
الكفيفات الالتي حصلن على شهادات عليا وتقلدن 
مناصب مرموقة، مشيرة الى عدم طرح جتارب 
غربية في امللتقى يأتي من إميان املعهد بأن جتارب 
املرأة العربية الكفيفة منوذج يحتذى ويجب ان 

يصدر للغرب.
وشكرت كل من ساهم في امتام تنظيم امللتقى 
وعلى رأسهم وزيرة الشؤون ووزارتي التربية 
واالعالم وجمعية الكش���افة واخلطوط اجلوية 

الكويتية الناقل الرسمي للملتقى.
وسيرافق امللتقى معرض خاص مبنتوجات 
الطالبات الكفيفات حتدثت عنه مسؤولة املعارض 
في املعهد شيخة سنان التي لفتت الى انه سيضم 
منتج���ات الطالبات الكفيفات في كل من الكويت 
والسعودية وقطر والسودان، الفتة الى مشاركة 
مدارس النور ومدارس التعليم اخلاص في هذا 
املعرض باالضافة الى بعض ادارات وزارة الشؤون 
املتخصصة في هذا الش���أن وبعض اجلمعيات 

االهلية كنادي املعاقني ونادي الداون.
ولفتت ال���ى ان املنتجات الت���ي مت االعليها 
تشير الى ابداعات كبيرة ميكن لهذه الفئة تفوق 
احيانا ما ميكن ان يقدمه الناس االصحاء، الفتة 
الى ان الكفيفات لسن ذوات اعاقات وامنا ذوات 

ابداعات.

كوثر اجلوعان وشيخة سنان خالل املؤمتر  )أحمد علي(

ملتقى ينظمه »املرأة للتنمية والسالم« برعاية الصبيح

البغلي أعلن أسماءهم خالل مؤمتر صحافي في جمعية الصحافيني

تكرمي الفائزين مبسابقة االبن البار 14 اجلاري

وأع���رب البغل���ي ع���ن 
شكره ألفراد املجتمع املدني 
الذين شاركوا في مسابقات 
اجلائزة ولكل من ساهم في 
نشر رسالة اجلائزة، كذلك 
الشكر لوزيرة الشؤون هند 
الصبي���ح لرعايتها الكرمية 
ملسابقة جائزة االبن البار عام 
2015، والشكر أيضا ألمني سر 
جمعية الصحافيني فيصل 

القناع���ي ورئيس اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية 
عبد الرسول سلمان، واألمني 
الوطني  الع���ام للمجل���س 
للثقافة والفن���ون واآلداب 

علي اليوحة.
وتق���دم البغلي بالتهنئة 
جلميع القائمني على اجلائزة 
والعامل���ني في مجال رعاية 

وخدمة وتأهيل املسنني.
بدوره، أثنى رئيس اللجنة 
العليا للجائزة علي حسن على 
الدور اإلنساني االجتماعي 
الذي تؤديه اجلائزة، مؤكدا ان 
انتشارها بني أطياف املجتمع 
الكويتي وزيادة اإلقبال عليها 
وتعدد فعالياتها خير دليل 
على جناحها، مبينا أن عدد 
املش���اركني ف���ي ازدياد كل 
س���نة، موضحا ان اجلائزة 

تتضمن:
- مس���ابقة البغل���ي لالبن 

البار.
- مسابقة البغلي للتصوير 

الفوتوغرافي.
- مسابقة القصة القصيرة.
- مسابقة الفنون التشكيلية.

ه���ذا، وأعل���ن رئيس 
العليا علي حسن  اللجنة 
الفائزي���ن ف���ي  أس���ماء 
مسابقة االبن البار، بينما 
أعل���ن أمني س���ر جمعية 
الصحافيني فيصل القناعي 
الفائزين مبسابقة  أسماء 
التصوي���ر الفوتوغرافي، 
العلي  أمين���ة  والزميل���ة 
أسماء الفائزين في مسابقة 
القصة القصيرة، ورئيس 
جمعية الفنانني التشكيليني 
عبدالرسول سلمان أسماء 
الفائزين في مسابقة الفن 

التشكيلي.

اجلائزة عبر مشاركة مواقع 
التواص����ل االجتماعي  في 
وتختار من خاللها افضل 
ص����ورة أو حكمة أو كلمة 
عن بر الوالدين، الفتا الى 
أن احلفل اخلتامي للجائزة 
س����يقام برعاي����ة وزيرة 
الشؤون هند الصبيح يوم 
االثنني 14 اجلاري في كراون 

بالزا.

بشرى شعبان

أعلن رئيس مجلس إدارة 
مب����رة البغلي لالبن البار، 
إبراهيم البغلي عن أسماء 
الفائزين بجائزة االبن البار 
2015 والذين سيتم تكرميهم 

في 14 اجلاري.
وأض����اف خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده امس 
في جمعي����ة الصحافيني، 
ان اجلائ����زة جائزة تعتبر 
احد املشاريع االجتماعية 
والتوعوية للمبرة وتضمنت 
العام مس����ابقة االبن  هذا 
البار وفاز فيها 10 مشاركني 
ومسابقة القصة القصيرة 
فاز فيها 5 مشاركني وفاز 
ف����ي مس����ابقة التصوير 
الفوتوغرافي 3 وفي الفنون 
التشكيلية 6، وأيضا سيتم 
تكرين 25 ش����خصية من 
أبناء الكويت البررة الذين 
خدموا الكويت في ش����تى 

املجاالت.
البغل����ي عن  وكش����ف 
تنظيم ملتقى حب الكويت 
في مصر خالل فبراير املقبل 
والذي يه����دف الى االلتقاء 
بالكويتي����ني م����ن أمهات 
مصريات مقيمني في مصر، 
وسيتضمن امللتقى ندوات 
وأنشطة متنوعة عن حب 
الكويت وحب أبنائها وسيتم 
توزيع جوائز، مشيرا الى 
أن جائ����زة االبن البار عام 
2016 ستضاف إليها مسابقة 
الكلمة لالبن البار للكتاب 
والش����عراء عن االبن البار 
والوطن، إلى جانب دراسة 
جار إعدادها إلدخال املواقع 
االجتماعية ضمن أنشطة 

إبراهيم البغلي وفيصل القناعي وعلي حسن وأمينة العلي وعبدالرسول سلمان  )محمد هاشم(

جانب من احلضور

احتاد املزارعني الكويتيني اتفق على التعاون الزراعي
 مع نظيره األردني واالحتاد العام للفالحني العرب

احتاد احلضانات اخلاصة يطالب بتالفي سلبيات قانون احلضانات

نقابة »الشؤون« تقيم حفل تكرمي ملوظفيها

كريم طارق

أكدت رئيس مجلس إدارة 
الطف����ل للحضانات  احت����اد 
اخلاص����ة في الكوي����ت وداد 
الصانع في تصريح صحافي 
لها، أن االحت����اد مازال يعمل 
بكل جه����د حلماي����ة البراعم 
التي  املناه����ج  الصغ����ار من 
حتمل توجها سياسيا أو دينيا 
متطرفا أو طائفيا غير معنية 
به دار احلضانة من الناحية 
التربوية. وتوجهت الصانع 
بالنياب����ة عن احت����اد الطفل 
للحضان����ات اخلاصة بجزيل 

الش����كر والتقدير واالمتنان 
لوزيرة الشؤون االجتماعية 
هند الصبي����ح ووكيل وزارة 
الش����ؤون االجتماعية د.مطر 
املطيري الستجابتهم ملطالب 
االحتاد، وذلك من خالل مقابلة 
قيادات الوزارة للتعرف على 
سلبيات كثيرة احتوتها الالئحة 
التنفيذية التي أصدرتها الوزارة 
مؤخ����را لقان����ون احلضانة 
إلى  اخلاصة 2014/22، الفتة 
أن االحتاد قد أشار في مقابالت 
شخصية مع الوزيرة الصبيح 
ووكي����ل الوزارة الى ضرورة 
تالف����ي أهم هذه الس����لبيات 

بأس����رع وقت ممكن نظرا ملا 
الس����لبيات من  متثله ه����ذه 
اإلضرار مبصالح أصحاب دور 
احلضانات اخلاصة في الكويت 

والطفل بالدرجة األولى.
ان����ه من ضمن  وأضافت 
أبرز تل����ك املطال����ب مد مدة 
الترخيص من 5 سنوات بدال 
إثقال  من 3 س����نوات، وعدم 
كاه����ل أصح����اب احلضانات 
الدورية للجهات  باملراجعات 
املعني����ة من البلدي����ة اإلدارة 
العامة لإلطفاء ووزارة الداخلية 
والصحة سنويا إلنهاء إجراءات 
الترخيص، باإلضافة  جتديد 

املن����اداة بع����دم حتميل  إلى 
احلضانات املرخصة س����ابقا 
رس����وم التأمني اجلديدة بهذا 
القانون وكذلك الرسوم األخرى 
غير املعني����ة بها التراخيص 
الصادرة قبل القانون اجلديد، 
إلى جانب املطالبة بأن تكون 
مديرة احلضانة حاصلة على 
أق����ل تقدير ش����هادة اإلجازة 
اجلامعية ويفضل تخصص 

تربية في هذا املجال.
وأش����ارت الصانع إلى ان 
االحتاد قام بدور كبير حلماية 
مصالح أصحاب احلضانات 
التي كانت معرضة للضرر من 

قانون دار احلضانات اخلاصة 
املقدم من مجلس األمة السابق 
املبطل 2012، والذي كان يهدف 
إلى إغالق جميع دور احلضانات 
في املناطق السكنية، مؤكدة أن 
االحت����اد كان له دور بارز في 
التصدي ملثل هذا القانون وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع اللجنة 
االجتماية والصحية مبجلس 
األمة احلالي برئاسة سعدون 
حماد، لتصب النتيجة في نهاية 
املطاف لصالح أصحاب دور 
احلضانات التي مت ترخيصها 
ف����ي املناطق الس����كنية دون 

غيرها.

بشرى شعبان

أعلن السكرتير العام لنقابة 
العامل����ني بوزارة الش����ؤون 
عبدالعزيز املطيري أن مجلس 
إدارة النقابة بصدد التجهيز 
حلفل تك����رمي ضخم لكل من 
اإلدارات واملراقبني  مدي����ري 
ورؤس����اء األقسام، وذلك من 
منطلق احل����رص وااللتزام 
بالشراكة بني النقابة الوزارة 
املثمر  التع����اون  وملزيد من 
والبناء مبا يصب في املصلحة 
العامة، وكعادة النقابة دائما 

في حتفيز وتشجيع موظفي 
الوزارة لبذل املزيد من اجلهد 
والعطاء النقابة دائما سباقة 
في إقامة حفالت التكرمي لكل 
م����ن يقدم عمال ممي����زا، فقد 
الفترة  النقابة خ����الل  قامت 
املاضي����ة بإقامة حفل تكرمي 
املوظف املثالي من كل إدارة، 
وقد القى هذا احلفل استحسان 
اجلميع نظرا للمجهود املبذول 
والترتيب����ات والتجهي����زات 
الت����ي قامت بها النقابة حتى 
خرج احلفل بصورة مشرفة 

وناجحة.

م����ن ناحية أخ����رى، قال 
النقابة تش����هد  ان  س����اري: 
حالة من النش����اط وتكثيف 
املتنوع����ة خالل  اخلدم����ات 
الفترة القادمة حتى يستفيد 
اكبر عدد من منتسبي النقابة، 
فقد تقررت إقامة رحلة ألداء 
مناسك العمرة على أن حتدد 
العاجل  القريب  موعدها في 
شاملة كل اخلدمات، وكذلك 
رحلة سياحية إلى مدينة دبي 
شاملة اإلقامة بفنادق خمس 
جنوم والطي����ران واإلفطار 
واملواصالت من وإلى املطار.

وأضاف ساري أن مجلس 
النقابة قد أمت االنتهاء  إدارة 
من عمل كتيب قيم شامل على 
كل االجنازات واألنشطة التي 
قام بها مجلس إدارة النقابة 
وس����وف يتم توزيع الكتيب 
على اإلدارات في بداية األسبوع 

القادم.
وقال ساري: ان من ضمن 
اخلدمات واألنشطة املتنوعة 
شراء تذاكر ترفيهية لكل من 
حولي بارك وطفل املستقبل 
بأسعار مخفضة، وعلى كل 
من يرغب في االستفادة من 

التذاكر مراجعة النقابة صباحا 
أو مساء.

النهاية، دعا ساري  وفي 
أعضاء اجلمعي����ة العمومية 
النقاب����ة لتحديث  مبراجعة 
البيانات اخلاصة بهم وجتديد 
أرقام تلفوناتهم حيث توجد 
خدمة الواتس����اب حتى تتم 
زي����ادة التواصل بني العضو 
ونقابته، وذلك حتى تتسنى 
االس����تفادة من اخلصومات 
املقدمة من النقابة، حيث إن 
أبواب النقابة مفتوحة للجميع 

دون استثناء.

حلها فهو دائم احلرص على 
اخوانه املزارعني.

وق����ال الوط����ري ان هذه 
الزي����ارة الت����ي ش����رفنا بها 
األمني العام الحتاد الفالحني 
واملزارعني العرب مبشاركة وفد 
رفيع املستوى من اخلبرات 
العربي  الوطن  الزراعية في 
ممثال برئيس احتاد املزارعني 
األردنيني ورئيس احتاد كرك 
الزراعي االردن����ي وأعضاء 
ادارات االحتادين  مجال����س 

االردني تأتي في مجال تبادل 
العالقات واخلبرات في املجال 
الزراعي وسنعمل للتنسيق 
ب����ني االحت����ادات الزراعي����ة 
القطاع  العربي����ة لتطوي����ر 
الى أعلى  الزراعي للوصول 

املستويات.
وطال����ب الوطري بزيادة 
التعاون وتب����ادل اخلبرات 
ونقل املعلومات والتكنولوجيا 
الزراعي����ة فيما بني احتادات 
العربي  الوطن  املزارعني في 
لنحق����ق جميع����ا االكتف����اء 
الذاتي من املنتجات الزراعية، 
فالكوي����ت كان����ت والت����زال 
املزارع  حريصة على دع����م 
الكويتي وهذا آت بشكل مباشر 
من خ����الل تعليمات صاحب 
السمو األمير لالهتمام بهذا 

القطاع احليوي.
من جانبه، قال األمني العام 
الحتاد الفالحني والتعاونيني 
واملزارعني العرب خالد اخلزعل 
ان هذه الزيارة جاءت لتقدمي 
التهنئ����ة لرئي����س وأعضاء 
الكويتيني  املزارع����ني  احتاد 
عل����ى إدارة االحتاد ومتابعة 

شؤون املزارعني.

رأس اهتمام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
أمير اإلنسانية وكذلك سمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
والرئي����س الفخري لالحتاد 
الكويتي للمزارعني الش����يخ 
الذي  ناصر صب����اح األحمد 
يتابع باستمرار ويسأل عن 
أحوال املزارعني وعن املشاكل 
التي تواجههم ليس����عى الى 

بشرى شعبان 

اتف����ق االحت����اد الكويتي 
التعاون في  للمزارعني على 
املجال الزراعي مع االحتاد العام 
للفالحني واملزارعني العرب 
وذلك ف����ي املؤمتر الصحافي 
الذي عقده االحتاد في مقره 
بالشويخ صباح امس بحضور 
رئيس االحتاد الكويتي هادي 
الوطري واألمني العام الحتاد 
الفالحني العرب خالد اخلزعل 
ورئيس احتاد املزارعني األردني 
عوده الرواشدة ورئيس احتاد 
كرك الزراعي األردني عصمت 
املجلي وأمني السر في االحتاد 
الكويتي للمزارعني فهد عايض 
العازمي وعضو مجلس ادارة 
االحتاد سالم السالم وأعضاء 
االحتاد الزراعي األردني عطا 
محم����د احلجرات وس����امي 
فراج العقيل����ي وعلي رزيق 

القرشي.
البداية رحب هادي  وفي 
الوطري بضيوف الكويت في 
بلدهم الثاني مؤكدا أن االهتمام 
بالزراعة في الكويت أتى من 
أعلى السلطات في البالد وعلى 

هادي الوطري مع وفد احتاد الفالحني العرب واالحتادات الزراعية في االردن 

الوطري: تطورت 
الزراعة في البالد ألنها 

جتد رعاية سامية 
ودعمًا مباشراً من 

أمير اإلنسانية

البغلي: ملتقى »أبناء 
الكويتيني في مصر 
عن حب الكويت« 

خالل فبراير
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توقعاتـــك يفـــوق  مبـــا  انعـــم 
أروع بكثيــر  أنــها  تــدرك  إلــى صنـــي كــي  تكـفــيــك نـظــرة واحـدة 
 ممـا كنـت تـظــن. خـذ وقــتك كــاماًل الكـتـشــاف تفاصيلــها األخــاذة.
نعلـم متامـً مـا تفكر به، إنها صني، سـيارة تسـتحق منك هــذا االنتـظـــار. 

نيسان صني 2016  

أبل: العالقات الكويتية ـ التايلندية تشهد تطوراً على جميع األصعدة
هالة عمران 

الدولة لشؤون  شدد وزير 
اإلسكان ياسر أبل على أهمية 
العالقات الت����ي تربط الكويت 
بتايلند، واصفا إياها »باملتميزة 
واملتينة«، متحدثا عن وجود 
تعاون وتنسيق على مختلف 

األصعدة.
وعلى هامش مشاركته في 
احتفال السفارة التايلندية بعيد 
ميالد ملكة تايلند ال� 88، والذي 
أقيم أول من أم����س في فندق 
كراون ب����الزا، لفت أبل إلى أن 
»العالقات تشهد تطورا ملحوظا 
وتتطلع الكويت إلى تعزيزها 
وتنميتها في كافة املجاالت«، 
مبديا »ح����رص اجلانبني على 
ترسيخ هذه العالقات وتوثيقها 
من خالل بحث سبل تعزيزها 
وآليات التعاون الثنائي خلدمة 

البلدين الصديقني«. 
ومن جانبه أش����اد السفير 
التايلندي لدى البالد براساس 
براساسفينتش����اي بالعالقات 
ب����ني البلدي����ن واصف����ا إياها 
»باملمت����ازة والتي ب����دأت منذ 
62 عاما وال توجد أي مشاكل 

ونحن ندعم بعضنا البعض في 
جميع املجاالت«، الفتا إلى أنهم 
يحاولون »في املستقبل تفعيل 
بعض االتفاقيات املشتركة بني 
البلدي����ن واملتعلقة  حكومتي 
مبجالي التعليم واالستثمار«، 

متمنيا أن »يقوم النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
بزيارة تايلند في مارس 2016 
حني تستضيف تايلند مؤمتر 
منتدى احلوار اآلسيوي على 

املستوى الوزاري«.
التايلندي  الس����فير  وذكر 
أن »حكوم����ة ب����الده أطلق����ت 
املتع����ددة  التأش����يرة  نظ����ام 
الدخول، إضافة إلى التأشيرة 
الس����ياحية لفت����رة 60 يوما 

املعمول به����ا حاليا«، موضحا 
»أن هذا النظ����ام اجلديد دخل 
حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر 
املاضي بعد أن مت نش����ره في 
الرس����مية«،  امللكية  اجلريدة 
مبينا أن »التأش����يرة املتعددة 

السفرات متوافرة للسياح من 
جميع اجلنس����يات عبر تقدمي 
طلب للحصول عليها في جميع 
السفارات والقنصليات العامة 
التايلندية«، معربا عن أمله في 
أن تسهم هذه التأشيرة بتعزيز 

ودعم السياحة في بالده. 
وعن موعد اجتماع اللجنة 
العليا املشتركة، قال إن »اللجنة 
املشتركة اجتمعت قبل سنتني 
وال أتوقع أن يكون هناك اجتماع 

جديد لها في املستقبل«.

)محمد هاشم( عدد من زوجات السفراء خالل مشاركتهن بعيد ميالد امللكة    سفراء تركيا وپولندا وأوكرانيا خالل االحتفال الوزير ياسر أبل مباركا للسفير التايلندي

سفير تايلند: 
تأشيرة متعددة 
الدخول جلميع 

اجلنسيات دعمًا 
للسياحة

سيليمان: فخور بوجود 12 ألف 
طالب كويتي في الواليات املتحدة

عبر السفير األميركي دوغالس سيليمان عن فخره بوجود 
عدد كبير من الطالب الكويتيني الدارسني في الواليات املتحدة 
األميركي��ة، حيث وصل عددهم إلى 12 ألف طالب، الفتا إلى أنه 
التقى خالل فترة تواجده في سان دييغو حلضور مؤمتر احتاد 
الطلب��ة الكويتيني بوزير التربية ووزي��ر التعليم العالي د.بدر 
العيسى والسفير الكويتي في الواليات املتحدة الذي ذكر لي أنه 
ح��ني قدم إلى أميركا كان عدد الطلبة الكويتيني 1600 طالب أما 
اليوم فتضاعف العدد 8 مرات، الفتا إلى أنها »فرصة ليتعرف 
الطلبة على اختالف الثقافات والتعليم ونقلها إلى الكويت بعد 
تخرجهم«. ولفت إلى انه وجه رسالة إلى الطالب خالل املؤمتر 
مفادها »ال تسأل ماذا تستطيع دولتك أن تفعل لك، ولكن اسأل 
ماذا تستطيع انت أن تفعل لدولتك«، موضحا أنه »أراد أن يعرف 
الطالب ماذا فعلت لهم بالدهم وأهاليهم أثناء دراس��تهم وماذا 

يستطيعون أن يقدموا هم بعد عودتهم«.
ومن ناحية أخرى وردا على سؤال حول وساطة أميركية بني 
روس��يا وتركيا، قال سيليمان »نحن منذ زمن طويل نقول ان 
احلل في سورية ليس عسكريا ولكن يتطلب حال ديبلوماسيا«، 
متأمال »من املفاوضات الديبلوماس��ية أن تصل إلى تش��كيل 
حكومة يختارها الشعب بدال من حكومة األسد، وإنهاء العنف 
الذي سببه نظام األسد ضد شعبه، واالستمرار في احلرب ضد 

»داعش« للقضاء عليها«.

السفير األميركي دوغالس سيليمان متحدثا إلى الزميلة هالة عمران

كرميوف: أوزبكستان من بني بلدان 
قليلة في العالم استطاعت حتقيق

منو اقتصادي وزيادة دخل الفرد
ألقى رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة إسالم كرميوف 
كلمة في االحتفاالت املكرسة للذكرى ال� 23 السنة لقبول دستور 
جمهورية أوزبكستان، وفي مستهل كلمته قال ان دستور جمهورية 
أوزبكستان هو اإلطار القانوني والتنظيمي لبناء الدولة املستقلة 
وذات السيادة والدميوقراطية وأصبح تأكيدا على أولوية امللكية 
اخلاصة. وأكد أنه بالرغم من وجود مشاكل وصعوبات كبرى تشهدها 
معظم دول العالم وفي ظل اس����تمرار األزمة املالية واالقتصادية 
العاملية احلالية، وانخفاض حاد في الطلب على السلع املصنعة 
واملواد اخلام، إال أن أوزبكس����تان استطاعت أن حتقق االستقرار 
والنمو االقتصادي بشكل مستدام، وحسب تعبير الرئيس كرميوف 
ان أوزبكس����تان من بني بلدان قليلة في العالم متكنت وعلى مدى 
سنوات من حتقيق التنمية املستقلة وتأمني منو اقتصادها بنحو 
6 مرات، وازدياد الدخل احلقيقي للفرد بنسبة أكثر من 9 مرات.

وأضاف انه في الس����نوات ال� 11 املاضية، مبا في ذلك الس����نة 
احلالية 2015 اس����تقر معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي عند أكثر 
من 8%، ومت تامني حتقيق التوازن في مؤشرات االقتصاد الكلي، 
في حني لم تتجاوز نس����بة الدين اخلارجي للبلد في العام %18.5 

من الناجت احمللي اإلجمالي.
وأكد كرميوف انه في هذا العام، متكنت جمهورية أوزبكستان 
من جذب استثمارات بقيمة حوالي 16 مليار دوالر إلى اقتصادها مبا 

يعادل حوالي 23.3% من إجمالي األصول املوجودة في البلد.
كالعادة في البلد وهذا بعد حتقيق النجاحات امللموس����ة فيما 
يسمي بعام من االهتمام والرعاية للجيل األكبر في سنة 2015 مت 
إعالن السنة 2016 من أجل »حتسني صحة األم والطفل«، ومن هذا 
املنطلق أش����ار إلى ضرورة أن تتضمن برامج الدولة لهذه السنة 

تشريعات تركز على حماية األسرة واألمومة والطفولة.
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اإلقامة وجواز السفرقضيةاألسبوع
.. تنظيم وتفعيل القوانين

حرصت على شنّ حمالت إعالمية حتى ال يتكرر سيناريو 2014

»الداخلية«: لقد أعذر من أنذر!

وق����ت كاف من تاريخ انتهاء 
م����دة صالحيته����ا، ومن ثم 
التوجه مباشرة إلدارة شؤون 
اإلقامة املختصة للعمل على 
تسجيل بيانات جتديد جوازات 
سفرهم وكذلك نقل معلومات 
اإلقامة من جوازات سفرهم 
القدمية إلى اجلديدة. كما أهاب 
باملواطنني إل����ى متابعة مدة 
صالحية جواز سفر مكفوليهم 
م����ن العمالة املنزلية حتى ال 
يقعوا في مخالفة قانون إقامة 

األجانب سابق الذكر.

عدم االستفادة من الخدمات 

الداخلية  وقال إن وزارة 
خاطب����ت وزارة اخلارجي����ة 
واإلدارة العام����ة للعالق����ات 
واإلعالم األمني، لتعميم القرار 
على جميع السفارات املعتمدة 
الكوي����ت للتوضيح،  داخل 
وتفعي����ل جتديد ج����وازات 
سفر رعاياها، حتى لو كانت 
مدة صالحية اجلواز أقل من 
12 شهرا، وضرورة التجديد 
وتطبيقه بش����كل فعلي قبل 
املدة احملددة حتى ال يترتب 
عليهم غرامات ومنع س����فر 
وعدم االستفادة من اخلدمات 
كالتعلي����م والصحة وقيادة 
املركبات وجميع املراجعات 
اخلاصة بوزارات ومؤسسات 

الدولة. 
مشيرا إلى أن هذا اإلجراء 
يأتي في إطار تنظيم العمل 
ويصب في مصلحة املواطنني 
واملقيم���ني، كم���ا أن الفترة 
املتبقي���ة قب���ل تطبيقه في 
مطل���ع العام املقب���ل كافية 
للجميع للكشف عن تاريخ 
انتهاء جواز السفر وترتيب 
األوضاع قبل التوجه إلى إدارة 
شؤون اإلقامة للحصول على 

اإلقامة اجلديدة.
وأشار إلى أن من انتهت 
مدة صالحية جوازات سفرهم 
وحصلوا على جوازات سفر 
أو قام���وا بتمديد  جدي���دة 
صالحية نف���س اجلوازات 
ولم يتقدموا إلدارة ش���ؤون 
اإلقامة املختصة بتس���جيل 
بيانات جوازات سفرهم ونقل 
معلومات اإلقامة من جوازات 
سفرهم القدمية إلى اجلوازات 
اجلديدة سيتعرضون لدفع 
املترتبة على ذلك  الغرامات 
ملخالفتهم أحكام قانون إقامة 
األجانب، باإلضافة إلى منعهم 
من السفر وذلك لعدم حتديث 
جواز السفر في نظام احلاسب 

لوزارة الداخلية«.

مطبوعات توعوية 

من جهته، أكد مدير عام 
اإلدارة العام���ة للعالق���ات 

بانتظارهم اذ لم يس���ارعوا 
في التجديد ب���ل أحملت الى 
انها لن متن���ح اقامات على 
جوزات أوشكت صالحيتها 
على االنتهاء وأصحابها هم 

من يتحملون املسؤولية.
»األنب���اء« حتدثت بهذا 
اخلص���وص م���ع مدير عام 
االدارة العامة لشؤون اإلقامة 
اللواء طالل معرفي ومدير عام 
االدارة العامة للعالقات العامة 
ف���ي وزارة الداخلية العميد 

عادل احلشاش فماذا قاال؟
المواطني��ن  صال��ح   

والمقيمين 
في البداية، أكد مدير عام 
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة 
اللواء طالل معرفي أن اإلدارة 
العامة لشؤون اإلقامة ستبدأ 
مطلع يناير في تطبيق املادة 
12 من قانون إقامة األجانب 
1959/17، واملادة )15( مكرر 
من الالئحة التنفيذية لقانون 
إقامة األجانب 1987/640 والتي 
تنص على أنه »ال يجوز أن 
تزيد مدة اإلقامة التي متنح 
لألجنبي على مدة صالحية 
جواز سفره«، مشيرا الى ان 
هذا القرار يعني عدم جواز 
عمل اإلقامة للمقيمني الذين 
انتهت جوازات س���فرهم او 
أوش���كت على االنتهاء كما 
ان املقيم���ني الذي���ن طبعت 
لهم اقامات وانتهت جوازات 
سفرهم فإن اقاماتهم تعد غير 
صاحلة الن اإلقامة مرهونة 

بصالحية جواز السفر.
واكد اللواء معرفي ان هذا 
اإلجراء يأتي في إطار تنظيم 
العم���ل ويصب ف���ي صالح 
املواطنني واملقيمني، مشيرا 
الى ان وزارة الداخلية حرصت 
على تنفيذ حمالت توعوية 
قبل اشهر إلعطاء فرصة كبيرة 
للوافدي���ن بتجديد جوازات 
سفرهم حتى ال يقعوا حتت 
طائلة املخالفات، كما طالبهم 
بتجديد جوازات سفرهم قبل 
التوج���ه الى إدارة ش���ؤون 
اإلقامة التابعني لها للحصول 
االقامة اجلديدة، حيث  على 
ان النظ���ام اجلدي���د يقضي 
بضرورة وجود فترة زمنية 
كافية في جواز السفر بحيث ال 
تتجاوز مدة اإلقامة املمنوحة 
لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة 
صالحية جواز الس���فر فإن 
اإلقامة تعتبر منتهية وفقا 
للقانون وال يجوز وضع إقامة 
جديدة اال بعد جتديد صالحية 

جواز السفر.
وح����ث الل����واء معرف����ي 
املقيمني على ضرورة متابعة 
مدة صالحية جوازات سفرهم 
والعمل عل����ى جتديدها قبل 

العميد  واإلع���الم األمن���ي 
عادل احلش���اش، أن هناك 
تنسيقا مستمرا مع اإلدارة 
العامة لشؤون اإلقامة بشأن 
احلمالت التوعوية للمواطنني 
واملقيمني بهذا الشأن، وذلك 
ف���ي جميع املناف���ذ البرية 
والبحرية واجلوية، ومراكز 
اخلدم���ة واإلدارات التابعة 
العامة لش���ؤون  ل���إدارة 
اإلقامة، باإلضافة إلى بعض 

املجمعات التجارية.
كم���ا لف���ت إل���ى أنه مت 
عمل مطبوع���ات توعوية 
بخمس لغات هي »العربية« 
و»اإلجنليزية« و»الهندية« 
و»الفرنسية« و»األوردية«، 
وعمل »رول أب« بشأن هذا 
القانون، ومت توزيعه على 
جميع األجه���زة احلكومية 
األهلي���ة  واملؤسس���ات 
وجمعيات النفع العام، حتى 
يتحقق الهدف املنشود من 

هذه احلملة.
العميد عادل  وأوض���ح 
احلش���اش أن هذا اإلجراء 
يأتي في إطار تنظيم العمل 
ويصب في صالح املواطنني 
الفترة  أن  واملقيمني، كم���ا 
املمنوح���ة قبل تطبيقه في 
مطلع عام 2016 كافية ألي 
شخص للكشف عن تاريخ 
انتهاء جواز السفر وترتيب 
أوضاعه قب���ل التوجه إلى 
التابع  إدارة شؤون اإلقامة 
لها لوضع اإلقامة اجلديدة، 
حي���ث إن النظ���ام اجلديد 
يقضي بضرورة وجود فترة 
زمنية كافية في جواز السفر 
بحيث ال تتجاوز مدة اإلقامة 
املمنوحة لهذه الفترة، فإذا 
انتهت مدة صالحية جواز 
الس���فر فإن اإلقامة تعتبر 
منتهية وفق���ا للقانون وال 
يجوز وض���ع إقامة جديدة 
إال بع���د جتدي���د صالحية 
إلى  الس���فر. مشيرا  جواز 
العامة للعالقات  اإلدارة  أن 
واإلعالم األمني تبذل كل ما 
في وسعها لتوصيل الرسائل 
التوعوية بجميع اجلوانب 
التي تهم املواطن واملقيم من 

أجل حتقيق راحتهم.
العمي���د عادل  واختتم 
احلشاش حديثه مؤكدا أن 
اإلدارة العام���ة للعالق���ات 
واإلعالم األمني قامت بحملة 
إعالمية توعوية وإرشادية 
حول هذا األم���ر وذلك من 
خالل جميع أجهزة اإلعالم 
املسموعة واملرئية واملقروءة، 
مثنيا بدور جميع وس���ائل 
اإلعالم بتغطية هذه احلملة 
وإسهامها في توعية املواطنني 

واملقيمني.

أحمد خميس 

قبل أش���هر محدودة 
قام���ت وزارة الداخلي���ة 
ممثلة في قطاع اجلنسية 
واجل���وازات بربط إقامة 
الواف���د بصالحية جواز 
سفره، ووقتها قال مدير 
عام اإلدارة العامة لشؤون 
اإلقامة اللواء طالل معرفي، 
إن القانون قدمي، وان كل 
ما حدث هو ربط قانون 
البيانات بنظام  حتديث 
احلاسب اآللي. وأضاف 
أن الداخلية جهة تنفيذية 
للقوانني وليست اجلهة 
املخول���ة بإخطار الناس 
بضرورة حتديث البيانات 
فور جتدي���د اجلوازات. 
ومبوجب تطبيق القانون 
اضط���ر ع���دد كبير من 
الوافدين الى دفع غرامات 
مالية نتيجة عدم االلتزام 

بالقانون.
خالل ه���ذه املرحلة 
وحتديدا مع نهاية العام 
املاضي عل���ت صيحات 
الوافدين وقالوا ان تطبيق 
هذا القانون فاجأهم وقالوا 
الداخلية لم متنحهم  ان 
فرصة لتعديل أوضاعهم 
بحيث يت���م جتنب دفع 
غرامات مرهقة بالنسبة 
الداخلية  ان  لهم، وقالوا 
لو كانت منحت لهم فرصة 
عبر اإلعالن املس���بق ملا 
دخلوا في دوامة الغرامات 
ومخالفة القانون، وتزامن 
مع هذا اإلجراء تصريحات 
م���ن قبل مس���ؤولني في 
البرمل���ان طالب���وا فيها 
الداخلية بأن تتراجع عن 
هذا اإلجراء ولكنها انطلقت 
في تنفيذ ما أعلنت عنه 
بشأن قانون كان مجمدا 
او غير مفع���ل، اكثر من 
مسؤول في الداخلية اكد 
وقت تطبيق هذا القانون 
ان ال���وزارة لم تضع في 
حس���بانها ماذا سيدخل 
الدولة جراء  الى خزينة 
املخالفات بقدر ما اذا كان 
االلتزام بالقانون وتنفيذه 

غايتها.
ومؤخرا كانت الداخلية 
ق���د أعلنت ع���ن إجراء 
قانوني جديد مس���تحق 
وهو ربط صالحية اإلقامة 
بصالحية جواز السفر، 
ولك���ي تتجنب الداخلية 
الشكوى بشأن الغرامات 
واملفاجأة جراء التطبيق  
� كم���ا يزع���م وافدون � 
الوزارة ومنذ عدة  قامت 
اشهر بشن وتنظيم حملة 
اعالني���ة مكثفة للتنبيه 
على الوافدين بأن وزارة 
الداخلية عازمة على ربط 
صالحية اإلقامة بصالحية 
اجلواز ومنحت الوافدين 
فرصة تتجاوز الستة اشهر 
لتعدي���ل الوضع وبذلك 
تكون الداخلية قامت مبا 
يلزم حيث ال يكون هناك 
عذر ملن ال يسارع بتجديد 

جواز سفره.
»األنباء« فتحت ملف 
ه���ذه القضية على وجه 
التحديد وحرصت على 
التنبي���ه عل���ى جمي���ع 
الوافدين وذلك من خالل 
تصريحات لكبار مسؤولي 
الدول���ة ب���أن املخالفات 

العميد عادل احلشاشاللواء طالل معرفي 

اللواء معرفي 
ل� »األنباء«: لن 
جندد إقامات 

لوافدين أوشكت 
جوازات سفرهم 

على االنتهاء.. 
واجلوازات 

املنتهية اإلقامات 
عليها باطلة 

العميد احلشاش: 
الفترة املمنوحة 

قبل تطبيق 
القرار كافية 

و»اإلعالم األمني« 
تبذل كل ما في 
وسعها لتوصيل 

الرسائل التوعوية

ماذا تعرف عن قانون اإلقامة في الكويت؟ 
املخالفات التي ال يجوز فيها الصلح 

وعقوبة كل منها:

أ � مخالفة المادتين 1 و4:

دخول الكويت أو اخلروج منها بدون 
جواز سفر ساري املفعول.

دخول الكويت أو اخلروج منها من 
غير األماكن املخصصة لذلك. 

العقوبة المقررة بشأنها:  احلبس مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وغرامة ال تقل 

عن 200 د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني. 
مصادرة وسيلة النقل التي استخدمت 

لتسهيل ارتكاب املخالفة واملبالغ 
املتحصلة نظير ذلك. 

المسؤول عن المخالفة:  األجنبي الذي دخل 
أو خرج من البالد دون وثيقة سفر 

صاحلة، أو من غير األماكن املخصصة 
للدخول واخلروج.

ب � مخالفة المادة 5:

عدم تقدمي كشف بأسماء طاقم وركاب 
السفن والطائرات والسيارات. 

عدم التبليغ عن الركاب الذين ال 
يحملون جوازات سفر. 

العقوبة المقررة بشأنها:  احلبس مدة ال 
تزيد على ثالثة أشهر والغرامة التي ال 
تقل عن 200 د.ك وال تزيد على 600 

د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني.
المسؤول عن المخالفة: ربابنة السفن 

والطائرات وقائدي السيارات.

ج � مخالفة المادة 5:

عدم حترير إقرار بدخول البالد. 
عدم إخطار ادارة الهجرة بتغيير محل 

االقامة. 
عدم إخطار ادارة الهجرة باملولود 
اجلديد خالل شهرين من تاريخ 

امليالد. 
العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مده ال تزيد 
على ثالثة أشهر والغرامة من 200 الى 

400 د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني. 
المسؤول عن المخالفة:  األجنبي الذي لم 

يبلغ إدارة الهجرة. 

)د( مخالفة المادة 7:

عدم قيام مديري الفنادق واملساكن 
املفروشة املعدة لإليجار، بإبالغ اإلدارة 

العامة لشؤون الهجرة عن نزول 
األجانب أو مغادرتهم خالل 48 ساعة. 

العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أشهر والغرامة من 200 الى 

400 د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني.
المسؤول عن المخالفة:  مدير الفندق.

مالك الشقة املفروشة املعدة لإليجار. 

)ه�( مخالفة المادة 7 مكرر:

عدم قيام مؤجر العقار بإثبات بيانات 
املستأجر األجنبي في عقد اإليجار 

)جواز السفر اثبات الشخصية 
املستأجر غير كويتي(

عدم إخطار إدارة الهجرة عن املستأجر 
األجنبي والقاطنني معه خالل أسبوع 

من تاريخ التعاقد أو اإلخالء.
العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أشهر والغرامة من 200 الى 

400 د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني.
المسؤول عن المخالفة:  مؤجر العقار أو 

نائبه.

)و( مخالفة المادة 8:

٭ االمتناع عن تقدمي البيانات التي 
تطلب من قبل اإلدارة العامة للهجرة 

في امليعاد احملدد لهم.
٭ عدم التبليغ عن تلف جواز السفر 

أو فقده خالل ثالثة ايام.
العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أشهر والغرامة من 200 الى 

400 د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني.
المسؤول عن المخالفة:  األجنبي الذي 

يطلب منه تقدمي البيانات والذي فقد 
جواز سفره او اتلف.

)ز( مخالفة المادة 8 مكرر:

عدم التبليغ عن ايواء األجنبي أو 
إسكانه أو مغادرته خالل 48 ساعة. 

العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أشهر والغرامة من 200 الى 

400 د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني.
المسؤول عن المخالفة:  من آوى األجنبي 
في منزله سواء كان مالكا للعقار او 

مستأجرا له.

)ح( مخالفة المادة 12 مكرر:

٭ إيواء او اسكان او استخدام أي 
اجنبي تكون إقامته بالبالد غير 

مشروعة.
٭ استخدام أجنبي استقدم من قبل 

الغير أثناء سريان عقده.
العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال تزيد 

على ستة أشهر والغرامة من 200 الى 
600 د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني.

المسؤول عن المخالفة:  من آوى األجنبي 
في منزله سواء كان مالكا للعقار او 

مستأجرا له ورب العمل الذي يستخدم 
اجنبيا استقدم من قبل الغير. 

)ط( مخالفة المادة 14:

استخدام أو ايواء خادم خصوصي 
إقامته سارية أو منحه إقامة جديدة إذا 
كانت إقامته قد ألغيت ومت ترحيله عن 

البالد لتركه العمل لدى مخدومه. وذلك 
دون موافقة خطية من مخدومه ما 

لم يكن قد مضى على مغادرته البالد 
عامان.

العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أشهر والغرامة من 200 الى 

600 د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني.
المسؤول عن المخالفة:  املخدوم الذي 

استخدم خادما خصوصيا يعمل عند 
مخدوم آخر بغير موافقة هذا األخير.

)ي( مخالفة المادة 19:

عودة األجنبي املبعد دون إذن خاص 
من وزير الداخلية. 

العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال تزيد 
على سنة.

المسؤول عن المخالفة:  األجنبي الذي يعود 
الى البالد بعد إبعاده دون إذن خاص 

من وزير الداخلية.

)ك( مخالفة المادة 24 مكرر:

االجتار في الزيارات أو اإلقامات وذلك 
بتسهيل احلصول عليها مقابل مبالغ 
نقدية أو منافع أو مجرد الوعد بذلك.

العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال 
تزيد على ثالث سنوات والغرامة ال 

جتاوز 3000 د.ك أو إحدى هاتني 
العقوبتني، وتضاعف العقوبة في حالة 

العودة خالل )5( سنوات من تاريخ 
احلكم عليه.

المسؤول عن المخالفة:  من سهل ألجنبي 
احلصول على تصريح زيارة أو إقامة 
مقابل حصوله على مال أو منفعة أو 

قبول وعد بذلك. 

)ل( مخالفة المادة 24 مكرر أ:

احلصول على زيارة أو إقامة لقاء 
تقدمي مال أو منفعة أو وعد بذلك.

العقوبة المقررة بشأنها: احلبس مدة ال تزيد 
على سنة وغرامة ال تزيد على 1000 

د.ك أو إحدى هاتني العقوبتني. 
المسؤول عن المخالفة:  األجنبي الذي حصل 

على الزيارة أو اإلقامة لقاء دفعه ملبلغ 
من املال أو منفعة أو وعد بذلك.
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السور: سرعة تسليم األراضي احملاذية 
لـ »غرب عبداهلل املبارك« إلى »السكنية«

كمال يدعو إلنشاء مناطق حدودية خدمية

»البلدي« يبحث تعديل أعضاء »الفنية« 
إلى 9 في جلسة غير عادية غداً

التحتية، مؤكدا انه وبعد 
هذا احلكم الفصل ال توجد 
هناك اي ذريعة للمماطلة 
في تس���ليم االرض، كما 
ان املواطن���ن ينتظرون 
بفارغ الصبر االفراج عن 
تل���ك االراضي للحصول 
الرعاية  على دورهم في 

السكنية.

تتسع إلنشاء 630 قسيمة، 
متثل ما مساحته 2 كم2 
من أص���ل 9 كيلومترات 
الش���ركة  تس���تثمرها 
املس���ؤولة عن مشاريع 
صيانة األراضي احلرجية، 
موضحا أن مدة استثمار 
الشركة لألرض تنتهي في 

عام 2017.
وتاب���ع: كانت االرض 
محل مطالب���ات عدة من 
قبل »الس���كنية« لضمها 
إلى مشروع غرب عبداهلل 
املبارك واالستفادة منها في 
توفير القسائم لتوزيعها 
على املواطنن، السيما أن 
املؤسسة كانت قد انتهت 
مسبقا من جتهيز خارطة 
التقسيمات على أساس 
ضم األرض إلى املشروع، 
مشيرا الى أن »الزراعة« 
متس���كت باألرض سابقا 
لوجود مشروع حتريجي 
عليها ما دفع املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية 
إل���ى املضي ف���ي تنفيذ 
إجراءات مش���روع غرب 
املب���ارك وطرح  عبداهلل 
البنية  مناقصة تنفي���ذ 

واملناسبات، حيث يضطر 
البعض إل���ى البقاء على 
احلدود البرية لس���اعات 
طويلة بسبب االزدحام، 
وهذا ما ملسناه خالل األيام 
القليلة املاضية في منفذ 

العبدلي احلدودي.
وطالب كمال بالعمل 
بش���كل جدي في توفير 
اخلدمات احلدودية الكافية 
املياه  كاملطاعم ودورات 
الوقود  ومحطات تزويد 
وسوق مركزي ومواقف 
سيارات آمنه وغيرها من 
اخلدمات خلدمة املواطنن 
واملقيمن واألشقاء ضيوف 
الكويت في واجهة الكويت 

البرية احلدودية.

الساعة العاشرة من صباح 
يوم االربع���اء 9 اجلاري 
بقاعة الشيخ جابر االحمد 
بالدور االرض���ي مببنى 
املجلس البلدي ملناقش���ة 
تعديل قرار اعضاء اللجنة 
الفنية من عدد 7 اعضاء الى 
9 اعضاء او ما يراه املجلس 
مناسبا وكتاب وزير الدولة 
البلدية رقم 809  لشؤون 
املؤرخ في 2015/12/3 بشأن 
التصديق عل���ى قرارات 
املجلس البلدي في اجتماعه 

رقم 2015/17

اك���د عض���و املجلس 
البل���دي ورئيس جلنة 
محافظة الفروانية نايف 
الس���ور ان إدارة الفتوى 
والتش���ريع انهت اجلدل 
احلاصل ح���ول األرض 
احملاذية ملش���روع غرب 
املب���ارك والتي  عبداهلل 
تتسع ل� 630 قسيمة في 
خطابها املوجه إلى الهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة السمكية، موضحا 
ان »الفت���وى« اكدت عدم 
وجود ما مينع من تسليم 
األرض للمؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية وذلك 

للمصلحة العامة.
الس���ور في  واش���ار 
الى أن  تصريح صحافي 
»الفتوى« بينت قانونية 
الوضع، مطالبة بالتنسيق 
أوال مع املس���تثمر الذي 
يش���غل األرض حالي���ا 
وذلك تفاديا للوقوع في 
أي مطالب���ات أو غرامات 
في حال عدم التنس���يق 
معه، الفتا الى ان األرض 
التي تسعى »السكنية« 
لالستحواذ عليها والتي 

دع���ا عض���و املجلس 
البلدي د.حسن كمال الى 
اإلسراع في تنفيذ مقترحه 
بإنشاء مناطق حدودية 

خدمية.
وقال كمال في اقتراحه: 
س���بق وتقدمت باقتراح 
إلنشاء مناطق خدمية على 
املراكز احلدودية للكويت 
إلى تخصيص  باإلضافة 
مناطق حدودية للتجارة، 
ول���م يصلن���ا أي رد من 
اجلهاز التنفيذي إلى اآلن، 
مشيرا الى أن تلك املناطق 
احلدودية ستوفر خدمات 
للمس���افرين عن طريق 
البر والت���ي تزداد خالل 
العط���ل واألعياد  فترات 

يعقد املجلس البلدي غدا 
جلسة غير عادية برئاسة 
مهله���ل اخلالد. وقد وجه 
اخلالد الدعوة الى االعضاء، 
حيث ذكر التالي: استنادا 
امل���واد 15 و16  لنصوص 
القانون رقم 5 لسنة  من 
2005 بشأن بلدية الكويت 
والالئحة الداخلية للمجلس 

البلدي.
يسرنا دعوتكم حلضور 
اجللسة رقم 2015/2 غير 
البلدي  العادية للمجلس 
واملقرر عقده���ا في متام 

نايف السور

د.حسن كمال 

مهلهل اخلالد

مانع العجمي مترئسا اجتماع جلنة تقصي احلقائق

في القطعتني 1 و2 وبعد زيادة نسبة البناء إلى %500

»تقصي احلقائق« تطلب رخص البناء لـ 8 عقارات في »القبلة«

وقال انه مت االستيضاح 
من إدارة التنظيم وهل كان 
له���م دور به���ذا املوضوع؟ 
مشيرا إلى انهم اوضحوا أن 
األمر يتعلق بإدارة املخطط 
الهيكلي كما أن إدارة األنشطة 
الهندس���ية قد صدرت فقط 

رخصتن.
وأع���رب ع���ن متنياته 

بتع���اون اجلمي���ع معه���م 
خصوص���ا أن األمور غير 
واضح���ة، وكان���ت هناك 
اجتهادات بهذا اخلصوص.

واختتم أن هناك مخالفات 
ولك���ن لن يت���م بيانها إلى 
أن يتم االنته���اء من بحث 
جميع اجلوان���ب املتعلقة 

بهذا األمر.

عمرانية للعاصمة، مؤكدا أن 
هذه اخلطة سبق أن صدرت 
مبرسوم أميري وفق املخطط 

الهيكلي عام 2008.
وذك���ر أن دور اللجن���ة 
هو بحث كيفية رفع زيادة 
نسبة البناء لهذه العقارات 
ال���ى 500% لتض���م فقط 8 

عقارات.

طلب���ت جلن���ة تقصي 
احلقائ���ق في بحث بش���أن 
زيادة نسبة البناء لعدد من 
العقارات في املنطقة التجارية 
األول���ى )القبل���ة( خ���الل 
اجتماعها امس برئاسة مانع 
العجمي من اجلهاز التنفيذي 
بالبلدية جميع رخص البناء 
الصادرة للعقارات املعنية 
والبالغ عددها 8 عقارات في 

القطعتن 1 و2.
وأض���اف، بعد االجتماع 
الذي حضره مسؤولون في 
الوزارات املعنية )األشغال 
واملواص���الت والداخلي���ة 
)املرور( والبلدية، حيث مت 
بحث موضوع زيادة البناء 
لتلك العقارات إلى 500% بدال 
من 300% والتي مت إقرارها 
من قبل اللجنة املكلفة للقيام 
بأعمال املجلس البلدي، مشيرا 
إلى انه لم يتم االستدالل على 
قرار أو توصية واضحة من 
املكلفة بأعمال  اللجنة  قبل 
املجلس البلدي أو حتى من 
قبل الدراسة املقدمة من إدارة 

املخطط الهيكلي.
التنفيذ  آلية  وأضاف أن 
بالنسبة لنا كانت مفاجأة، 
كم���ا أنه لم تك���ن هناك أي 
ردود أو مشاركة من اجلهات 

احلكومية لبحث املعاملة.
وقال: لم نتحدث من خطة 

م.أحمد املنفوحي مترئسا اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية

وفق نظم السالمة وآلية وضوابط معينة للحفاظ على أرواح العمالة

ً املنفوحي: الئحة »هدم املباني« ترى النور قريبا

إعداد الئحة بدعم من اخلبرات 
التي ميكن أن تدلي بدلوها.

وحيا املنفوح����ي جهود 
م.باتل الرش����يدي الذي قدم 
املقترح، وأشار إلى أنه مستعد 
أي����ة مقترحات  للتفاعل مع 
إيجابية من شأنها أن تسهم 
العمل وتواجه  في تطوي����ر 
العملي����ة بعض  باحلل����ول 
األزمات واملشكالت التي تعاني 

فيها البالد.

وبننّ أنه س����يصدر قريبا 
الش����واء في  أماكن  بتحديد 
احلدائق واملنتزهات العامة، 
مضيفا: سيكون هناك خالل 
األيام املقبل����ة اجتماع يضم 
ممثلن ع����ن أف����رع البلدية 
باحملافظات وبعض اجلهات 
املعنية كشركة املشروعات 
العامة  الس����ياحية والهيئة 
لش����ؤون الزراع����ة والثروة 

السمكية.

بارتفاع مترين ونصف كحد 
أقصى وعلى أال يزيد ارتفاع 
السرداب عن متر ونصف املتر 
الرصيف  من منسوب حجر 
ويكون هناك موقف لسيارة 
واحدة لكل وحدة س����كنية، 
وقد لقي املقترح اإلشادة من 
اتفقوا  الذين  اللجنة  أعضاء 
على ضرورة إخضاعه ملزيد 
من الدراسة على نحو تفصيلي 
لبلورته ومن ثم املشروع في 

البلدية  أعلن مدير ع����ام 
بالوكال����ة م.أحمد املنفوحي 
أن الئحة لهدم املباني سترى 
النور قريبا وتس����تهدف في 
املقام األول احلفاظ على أرواح 
العمالة التي تعمل في مجال 

البناء.
وقال خالل ترؤسه اجتماع 
اللجن����ة العلي����ا للتخطيط 
والتنسيق بالبلدية حضره 
األمن العام للمجلس البلدي 
يوس����ف الصقعبي ورؤساء 
القطاع����ات م����ن مس����اعدي 
ون����واب املدير العام: البد أن 
يت����م هدم املبان����ي املرخص 
الس����المة  بهدمها وفق نظم 
املنفذ  املق����اول  وآلية تربط 
بالرقابة الهندسية في البلدية 
وحتدد الضوابط التي ينبغي 
االلت����زام بها بحي����ث تكون 
ملزمة للش����ركات واملكاتب 

الهندسية.
وكش����ف املنفوح����ي عن 
مقترح س����يخضع ملزيد من 
الدراسة من ش����أنه أن يحل 
وبش����كل ج����ذري مش����كلة 
مواقف السيارات في مناطق 
»االستثماري«، مضيفا: املقترح 
قدمه أحد الكفاءات الوطنية 
بالبلدية ومت عرضه ومناقشته 
في اللجنة العليا للتخطيط 
والتنسيق ويتمثل في السماح 
ببناء مواقف للسيارات على 
ح����دود العق����ار وبأكثر من 
طاب����ق بحيث تك����ون هناك 
مواقف للسيارات بالسراديب 

حترير 7 مخالفات 
خالل جولة ميدانية في الساملية

أعلنت إدارة العالقات في البلدية عن قيام مراقبة األغذية 
واألسواق التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
بفرع بلدية محافظة حولي بجولة ميدانية للتفتيش على 
املقاهي في منطقة الس���املية والتي أس���فرت عن حترير 7 

مخالفات.
وأشارت اإلدارة إلى أن اجلولة استهدفت املقاهي للتأكد 
من مدى التزامها باللوائح واالشتراطات الصحية وقد أسفرت 
تلك اجلولة عن حترير 7 مخالفات اش���تملت على حترير 
مخالفتن تشغيل عامل قبل احلصول على شهادة صحية، 
ومخالفتن عمل قبل احلصول على شهادة صحية ومخالفة 
تعديل أوضاع احملل )اس���تغالل مس���احة( ومخالفة فتح 
محل بترخيص صحي منت���ه ومخالفة واحدة عدم التقيد 

باالشتراطات الصحية.
وأهابت إدارة العالقات العامة بأصحاب احملالت االلتزام 
باللوائح والقوانن وأن األجهزة الرقابية ستواصل اجلوالت 
التفتيشية للتأكد من مدى التزام تلك احملالت بأنظمة ولوائح 
البلدية، مش���ددة على أن البلدية ل���ن تتهاون في تطبيق 

العقوبات بحق احملالت املخالفة.
شارك في اجلولة كل من مشرف مركز حولي جواد قمبر 
واملفتشان جاسم الصراف وسليمان عبداهلل وراشد الفهد 
وبدر الصفار ومن إدارة العالقات العامة الباحث اإلعالمي 

جراح املطيرات ومحمد القالف وازهار فاروقي.

فحص ظاهري لألغذية

اإلعالن عن أماكن 
الشواء في احلدائق 
واملنتزهات العامة 

خالل األيام 
املقبلة



محليات
الثالثاء 8 ديسمبر 2015

18
اليوم األول مللتقى »التطوع في مواجهة التطرف« تضمن جلسات حوارية وورش عمل

الزين: الكويت وضعت 1.5 مليون دوالر في تصرف الشباب عبر »مبعوث الشباب«
الت����ي تواجهها  واالجتماعية 
ال����دول العربية يج����ب إعادة 
القطاع الثالث ألنه طوق النجاة 
الوحيد لها، وان التحديات التي 
تواجه دول اخلليج في مجال 
الريعية.  العقلية  التطوع هي 
وأشاروا الى أن التطرف يواجه 
بالتط����وع وليس بالقوة، لكن 
اإلرهاب يوج����ه بالقوة، والبد 
للدول العربية العمل على زيادة 
العمل التطوعي من خالل حتفيز 
الشباب على العمل التطوعي.

 أما التحديات التي تواجه 
العم����ل التطوعي ف����ي الدول 
اذا البد  العربية فهي واح����دة 
من اخلروج بتوصيات تساهم 
في وضع أفكار تعتمدها جامعة 
الدولة  العربية ووزارة  الدول 
لشؤون الشباب من أجل النهوض 
التطوعي كما  والرقي بالعمل 
تش����تمل هذه املخرجات على 
ماهية وصفات العمل التطوعي 
ورسم ماهية تأمالت املشاركني 
حول الطريق الصحيح للعمل 
التطوعي فمحاربة التطرف تنبع 
من تعاون جميع جهات الدولة 
البعض باالهتمام  مع بعضها 
بالعنصر الشبابي، فالتطرف له 
جانب ايجابي باستثمار الطاقات 
الش����بابية من خالل االستماع 
إلى الشباب وأفكارهم وإمكانية 
حتويل األفكار إلى واقع ملموس 
يرجع من خالله بالفائدة على 

املجتمع ككل.

ما خلصوا إليه هو أن التجارب 
التطوعي����ة يج����ب أن تتميز 
باالستمرارية واالستدامة وأن 
تكون لديها قدرة على التأثير 
من خالل أفكار جديدة ومبتكرة 
ليص����ل صداها إل����ى املجتمع 
والش����باب علها تكون إضافة 
نوعية لهذا املجتمع.  كما تخلل 
اليوم االول عدد من اجللسات 
احلوارية وورش العمل شارك 
فيها ناشطون ومتخصصون 
التطوعي  العم����ل  في مج����ال 
أكدوا خاللها على أهمية تفعيل 
التطوعي ألهميته  العمل  دور 
االجتماعية واالقتصادية وأنه 
وفي ظل التحديات االقتصادية 

على أهمية العمل التطوعي في 
تنمية املجتمعات وخدمتها إذ إنها 
ترسخ روح املبادرة واملسؤولية 
انتماءه  لدى املتطوع، وتعزز 
الوطني وتدربه على التعايش 
كما تعزز قدرته على املشاركة 
في الشأن العام. وجتسد معنى 
التكاتف وروح التعاون حتقيقا 
الواح����د.  وقد  ملبدأ اجلس����د 
متيزت لقاءات الوفود الشبابية 
املشاركة بامللتقى باحلوارات 
الدائمة والتي حاولوا من خاللها 
وضع أسس ومعايير التجارب 
التطوعية وكيفية االستفادة من 
التجارب التطوعية وترسيخها 
ملا فيه خير املجتمع. ومن أبرز 

سنتان من تاريخ توقيعها.
 يذك����ر أن وزي����ر اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ س����لمان احلمود أعلن 
خالل افتت����اح االجتماع رفيع 
املستوى للجمعية العامة لألمم 
املتحدة لالحتفال مبرور 20 عاما 
على إط����الق البرنامج العاملي 
للش����باب في مايو املاضي عن 
تبرع الكويت مببلغ 1.5 مليون 

دوالر.
 من ناحية أخرى عرضت 
بعض الوفود العربية املشاركة 
ف����ي امللتقى في يوم����ه األول 
التطوعي  جتاربهم في املجال 
وقد أجمع املشاركون من خاللها 

الش����باب  العاملي ألجل  العمل 
الش����باب  العمل ألجل  وخطة 
املنفذة على مستوى منظمات 
املتح����دة. وأكدت أهمية  األمم 
تطوير استراتيجيات وسياسات 
بالتعاون وبدعم من منظمات 
األمم املتحدة ذات العالقة عبر 
اعتماد مجموع����ة من البرامج 
الطموحة لبناء قدرات الشباب 
وتعزيز مبادراتهم االقتصادية 
واالجتماعية واالستماع آلرائهم 
وأطروحاته����م عبر وس����ائل 
التواصل املختلفة والعمل على 
إدماج أولوياتهم ضمن األطر 
اإلمنائية الوطنية. وأشارت إلى 
أن مدة العمل بهذه االتفاقية هي 

الشبابي ملواجهة التطرف« الذي 
يستمر بأعماله حتى اخلميس 

املقبل.
 وأضاف����ت أن التبرع يأتي 
إميانا من الكويت وبتوجيهات 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح »قائد العمل اإلنساني« 
بأهمية متكني الشباب ودورهم 
احلضاري ولكون قضية الشباب 
هي قضية مركزية للعالم ودور 
احلكومات أصبح مهما جدا في 

توفير الرعاية والدعم لهم.
 وأش����ارت الصباح إلى أن 
االتفاقية تهدف لتشجيع تنفيذ 
خطة عمل الشباب التي وضعتها 
األمم املتحدة من خالل برامج 

رندى مرعي

أعلنت وكيلة وزارة الدولة 
لشؤون الشباب الشيخة الزين 
الصباح عن أن الكويت تبرعت 
مببلغ 1.5 مليون دوالر ووضع 
املبل����غ حتت تص����رف مكتب 
مبعوث الش����باب الستخدامه 
في دعم األنش����طة الس����اعية 
التواصل فيم����ا يتعلق  إل����ى 
مبشاركة الش����باب في تنفيذ 
أجندة التطوير ملا بعد 2015، 
وتشجيع املشاركة اإلضافية 
للشباب في عمل األمم املتحدة 
مع الش����باب وألجلهم، وكذلك 
متويل مهام املوظفني بناء على 
تقدير مكتب مبعوث الشباب، 
مشيرة إلى أنه مت توقيع مذكرة 
تفاهم بني الكويت ومنظمة األمم 
املتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة 
عمل مكتب مبعوث األمني العام 

اخلاص بالشباب.
وأوضح����ت الصب����اح في 
تصري����ح على هام����ش اليوم 
األول لنش����اطات امللتق����ى أن 
توقي����ع االتفاقية ج����اء أثناء 
حفل يوم التطوع العاملي الذي 
الدورة لشؤون  أقامته وزارة 
الشباب، ووقعها وزير اإلعالم 
الشباب  الدولة لشؤون  وزير 
الشيخ سلمان احلمود بحضور 
مبع����وث األمني الع����ام لألمم 
املتحدة أحم����د الهنداوي على 
هامش افتتاح »ملتقى التطوع 

أعضاء الوفود العربية يستعرضون جتاربهم في املجال التطوعي خالل اليوم األول من امللتقىالشيخة الزين الصباح وعبدالرحمن املطيري في مقدمة احلضور

يجب إعادة 
القطاع الثالث 

ألنه طوق النجاة 
ملواجهة التحديات 

االجتماعية 
واالقتصادية

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

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

ت�شاقط ال�شعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

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

ت�شاقط ال�شعر .

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

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك
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بوشهري: العمل التطوعي اليوم مبصاف عمل اجلهات احلكومية واملجتمع املدني

رندى مرعي

أكد مدير ادارة العمل التطوعي في وزارة الدولة لش���ؤون 
الشباب د.فؤاد بوشهري حرص الوزارة على نشر ثقافة العمل 
التطوعي بني أرجاء املجتمع من خالل توجيه الرسائل التوعوية 
للش���باب، ونرى اليوم أن التطوع أصبح على مستوى الفرد 
واملجتمع وجمعيات النفع العام خاصة، لذا تسعى الوزارة الى 

ان تعزز هذا العمل من خالل ايجاد بيئة مناسبة للمتطوع. 
 كالم بوش���هري جاء خالل رعايته افتتاح منتدى مبادرة 
»متطوع بخبرتي« مساء أمس األول في جمعية اخلريجني حيث 

قال إن املتطوع اليوم مبص���اف اجلهات احلكومية واملجتمع 
املدني من خالل تقدمي اخلدمات املجتمعية.

 وعن املبادرة، قال بوش���هري ان مثل هذه املبادرات تدعو 
الى تطوع الفرد في اطار مهنته ما يزيد من التفاعل بينه وبني 
املجتمع وحتما سيش���عر بالشراكة املجتمعية حيث سيكون 
هناك عالقة وطيدة بينه وبني مهنته والعمل االنس���اني، كما 

ميكنه ايضا ان يزيد من خبرته في هذا املجال. 
من جهتها، قالت رئيسة املبادرة م.بشاير املهدي ان الهدف 
من عق���د هذا املنتدى هو تقدمي املس���اعدة للوطن، وقد بدأت 
فكرة املنتدى مببادرة شخصية تبنتها وزارة الشباب. وأملت 

ان يس���تطيع املنتدى ان يترجم اهدافه على ارض الواقع مبا 
يفيد املجتمع الكويتي. 

وفي كلمتها، قالت رئيس���ة منظمة »مهندسون بال حدود � 
الكويت« زينب القراش���ي إن رعاية املنظمة لهذا املنتدى تأتي 
انطالقا من اهمية دور املهنيني في العمل التطوعي، مش���يرة 
ال���ى ان العمل التطوعي يواجه حتديات كبيرة، اولها انخراط 
ال�»انا« في ال�»نحن« وهو نكران الذات والقبول بالعمل اجلماعي 
فالنجاح للكل والفشل للكل والتحدي ايضا للكل وهذا التحدي 
يحتاج الى اصرار على حتدي النفس اوال بقبول اآلخر واحترام 

من مشاركات أحد الشبابجهده.

عرو�ض ال�صيف

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

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

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

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

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

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�صت�صارة 

وفتح امللف 

جمانًا

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

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن��ني واجلف��ون و�س����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

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

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

> عالج اأن�س�������داد الأنف وال�س�������خري واجلي�������وب الأنفية.

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

 ال�سعب البحري

 5 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

بروفي�صور )م( دكتوراه )الزمالة( كندا- 1994
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»حلم الكويت .. يصحو بنا«
المؤتمر السنوي الثاني والثالثون

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا

في حضرة أكبر جتمع كويتي خارج الكويت

)فريال حماد( .. ومع فائز آخر بجوائز »األنباء«  

الوزير العيسى والسفير الشيخ سالم العبداهلل في جناح الديوان األميري

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ومدير التسويق واملبيعات الزميل فريد سلوم مع أحد الفائزين 
مبسابقة »األنباء« وعلي الفضالة

أبرار املسعود تقرأ ملحق »األنباء«

راعي املؤمتر والسفير الشيخ سالم العبداهلل ومحمد الزايد في جناح »ادفع دينارين واكسب الدارين« احد مشاريع الهيئة اخليرية االسالمية العامليةالوزير د.بدر العيسى والسفير الشيخ سالم العبداهلل في جناح الهيئة العامة ملكافحة الفساد

حماس الطلبة خالل احلفل الغنائي

جناح الصندوق الكويتي للتنمية

حشد من الطالب خالل تواجدهم أمام جناح »األنباء« في املؤمتر

اإلعالمي محمد املؤمن جنم املؤمتر مع السفير األميركي

محمد بسام الحسيني

في أكبر جتمع كويتي خارج 
البالد، التقى اآلالف من طلبة 
اميركا  الدارسني في  الكويت 
مبدينة سان دييغو االسبوع 
املاضي، حيث انتخبوا الهيئة 
االدارية اجلديدة الحتادهم، 
وشاركوا في مناسبة مميزة 
بكل معنى الكلمة بعناوينها 
والسياس���ية  الثقافي���ة 
والرياضية والفنية الى جانب 
أبعادها الوطنية. وعلى مدى 
ثالثة ايام متواصلة بلياليها، 
بدا فندق »هيلتون بايفرونت« 
كخلي���ة نحل ال تهدأ بدءا من 
حف���ل االفتتاح ال���ذي رعاه 
وحضره وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
وسفيرنا في واشنطن الشيخ 
س���الم العبداهلل وصوال الى 
حفل اخلتام الذي انضم اليه 
س���فير الواليات املتحدة في 
الكويت دوغالس سيليمان. 
املناس���بة برعاية  حظي���ت 

الش���ركات  عدد من كبريات 
واملؤسس���ات ف���ي الب���الد، 
وانضمت الى املناس���بة هذه 
السنة »األنباء« كراع بالتيني 
للمؤمتر، لنتواصل مباشرة 
مع املنظمني والطلبة. »قادة 
املستقبل« و»سفراء الكويت 
ف���ي امي���ركا«.. هكذا خاطب 
الذين  الطلب���ة  املتحدث���ون 
تفاعلوا بجرأة وصراحة في 
الندوات والورش واحللقات 
الورشة  النقاشية، الس���يما 
اخلاصة مبجلس االمة، والتي 
النائبني  تناقش���وا فيها مع 
عبداهلل املعي���وف ود.خليل 

عبداهلل.

إغالق المجلس

وكان الفتا رد احد الطلبة 
على مقت���رح القانون النيابي 
مبنع احتاد طلبة الكويت من 
ممارسة السياسة تفاديا للشحن 
العنصري والطائفي والتعارك 
بالقول: كل هذه االمور حصلت 
وحتصل في مجلس االمة، هل 

نغلق املجلس؟!

االنتخابات

وبأج���واء دميوقراطي���ة 
تخللته���ا مواجه���ة خطابية 
حامية، انتخب غالبية الطالب 
قائمة الوحدة في قيادة االحتاد 
لعام جديد بعد منافسة قوية مع 

قائمة املستقبل الطالبي.

مكافحة الفساد

وس���جلت الهيئ���ة العامة 
ملكافح���ة الفس���اد حض���ورا 
الفتا في تواصلها مع الطلبة 
وإبراز دورها في تعزيز قيم 
النزاهة في القطاع العام ممثلة 
برئيسها املستشار عبدالرحمن 

النمش.

األزمة الرياضية

ولم تخل الندوة الرياضية 
التي شارك فيها كل من رئيس 
نادي نوتنغهام فوريست فواز 
احلساوي وعضو مجلس ادارة 
هيئة الشباب والرياضة خالد 

الروض���ان والالع���ب الدولي 
الس���ابق حمد الطيار وادارها 
د.صقر املال من مالمسة االنقسام 
الرياضي  الواقع  احلاصل في 
واالزمة التي تس���ببت بواقع 

االيقاف الدولي املرير.

السياسة الخارجية

وناقشت الندوة السياسية 
التحرير  مبش���اركة رئي���س 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
وأس���تاذي العلوم السياسية 
الكوي���ت د.عبداهلل  بجامعة 
النجار  الش���ايجي ود.غ���امن 
واالعالمي عبدالوهاب العيسى، 
االوض���اع االقليمي���ة ودور 
السياسة اخلارجية التي أرسى 
قواعدها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وساهمت 
في جتني���ب البالد العواصف 

احمليطة بها.

المعرض الوظيفي

ومن االنشطة كان معرض 
الذي جمع  الوظيفية  الفرص 

الش����ركات في  ممثلي كب����ار 
الطلبة  القطاعات مع  مختلف 
الذين استمعوا الى شروحات 
منهم حول الفرص املتاحة في 

القطاع اخلاص.

»المبادر«

كم����ا كان هن����اك حضور 
بارز ملش����روع »املبادر« الذي 
 Business Bridge قدم برنامج
Program الذي ميّكن الطلبة من 
ان يكونوا جاهزين لتأسيس 
مش����اريعهم الصغيرة خلدمة 
التنمية سواء خالل  مشاريع 
تواجدهم في امي����ركا او بعد 

التخرج.
وح����ول البرنام����ج، قالت 
التنفيذي ملش����روع  الرئيس 
ان  ابرار املس����عود  »املبادر«: 
الورش����ة تضمن����ت مهارات 
تأسيس املش����اريع الصغيرة 
الالزمة  والقوانني واالجراءات 
لذلك، مضيفة ان الورشة قدمها 
مستش����ار »املب����ادر« م.منذر 
املعت����وق مبش����اركة رئيس 

البراك  التحكيم د.سعد  جلنة 
ومبشاركة اكثر من 50 طالبا 

وطالبة.
وتابع����ت املس����عود: نريد 
الشباب في مشاريع  ان يفكر 
تخدم الكويت عبر التعرف الى 
البالد، السيما في  احتياجات 
مجال الصناع����ات التحويلية 

واالمن الغذائي وغيرهما.
وكشفت عن خطة للتوسع 
بالبرنامج ف����ي اكثر من دولة 
بعد الوالي����ات املتحدة اضافة 

النتقاله بني الواليات.
وحتدثت املسعود عن جناح 
جتربة »املبادر« بداللة ان احد 
الشباب املبادرين وقع اتفاقية 
م����ع دولة اوروبي����ة لتصدير 
منتجاته ملدة 5 سنوات بشكل 

حصري.

»قروب 228«

وس����جل املؤمتر حضورا 
مميزا ل� »قروب 228« الشبابي 
املعروف في وسائل التواصل 
االجتماعي، والذي يقدم قفزة 

يومية في »سناپ شات« اسمها 
»كل يوم جنم«، حيث استضاف 
كال من وزي����ر التربية ووزير 
التعليم د.بدر العيسى وعضو 
مجلس االمناء في الهيئة العامة 
الفس����اد عبدالوهاب  ملكافحة 
املزيني وعضو »قروب 228« 

فهد خضران املطيري.

هيئة االستثمار

وبدوره����ا، كان����ت هيئ����ة 
االس����تثمار حاضرة لتعريف 
الطلبة بأهدافها وأنشطتها في 
ظل الدور احملوري الكبير الذي 

تؤديه.

الروح األسرية

وكعادته، أقام السفير الشيخ 
العبداهلل عشاء حاشدا  سالم 
على شرف احلضور في املؤمتر، 
وتواصل بش����كل مباش����ر مع 

الطلبة بروح أسرية الفتة.

نجم المؤتمر

وكان جنم املؤمتر بامتياز 

االعالمي محمد املؤمن بتقدميه 
التفاعلي لألنشطة والفقرات 
وحتفيزه للطالب بأسلوب غير 

تقليدي.

الحفلة والمسرحية

الفعالي���ات جذبا  واكث���ر 
للطلبة كانت مسرحية »مر يا 
حلو« التي تألق أبطالها اخلمسة 
البناي،  البالم، وفهد  حس���ن 
ومبارك املانع، وحمد الرمضان، 
وعبدالعزيز النصار، واحلفل 
الفنانان  الذي احياه  الغنائي 
ماجد املهندس ومطرف املطرف، 
وتأخر نحو ساعة بسبب تدفق 
احلضور م���ن مختلف أرجاء 
سان دييغو ملتابعته رغم اعالن 
املنظمني املسبق انه مخصص 

للطلبة الكويتيني فقط.
ومع انتهاء الفعاليات، اثبت 
املنظمون رغم بعض املشاكل 
والثغرات قدرة مميزة على ادارة 
مناس���بة بهذا احلجم تتطور 
سنويا وتستقطب أعدادا اكبر 

من الطالب.

 الفنان مطرف المطرف الفنان ماجد المهندس
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»حلم الكويت .. يصحو بنا«
المؤتمر السنوي الثاني والثالثون

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا

املؤمتر الـ 32 الحتاد أميركا.. جناح ومتيز

إميان العوضي متوسطة أحمد الكندري وتالة العبدالعالي وفريق »كيبكو« في جناح الشركة وليد اخلشتي متوسطا فيصل السّري وحمد املطر في جناح »زين«

علي الفضالة في جناح »البنك األهلي« مع عثمان توفيقي وعلي البغلي وعدد من الطلبة الفائزين بجوائز »األهلي«سلمى احلجاج تتوسط طارق الصالح ومجرن املجرن وفهد املباركي في جناح بنك اخلليج

النجم حسن البالم في أحد مشاهد مسرحية »مر يا حلو«النجمان حسن البالم ومبارك املانع

مطلق الزايد في جناح شركة املطاحن

الوزير العيسى وسفيرنا في اميركا مع عادل الوسمي وفريق الهيئة العامة لالستثمار في جناح »الهيئة«

عبدالرزاق محمد الوهيب في جناح شركة تآزر للتأمني.. وفي جناح مؤسسة البترول

من املسرحية

النجوم فهد البناي ومحمد الرمضان وعبدالعزيز النصار

إبراهيم النبهان وضاري البدر ونورة أحمد وهدير شالش في جناح »صناعات الغامن«

الوسمي: »هيئة االستثمار« رائدة في تدريب الشباب الكويتي
قال نائب مدير إدارة شؤون املوظفني في الهيئة 
العامة لالستثمار عادل الوسمي إن الهيئة ُتعتبر 
من املؤسسات الرائدة في تدريب وتأهيل الشباب 
الكويتي حديث التخرج، مضيفا أن الغرض الرئيسي 
للهيئة هو االستثمار لألجيال القادمة بعد أن أخذت 

على عاتقها تدريب الشباب الكويتي.
وأضاف الوسمي: ففي الوقت احلالي مت تخريج 
الدفعة ال� 32 وكل س���نة نأخذ دفعتني تدريبيتني 
وبذلك نحن نتحدث عن 11 س���نة خبرة في مجال 

تطوير وتدريب الشباب الكويتي.

وتابع: وإذا أخذنا بعني االعتبار أنه في كل دفعة 
تدريبية يتم قبول 20 متدربا، فإننا نتحدث عما 
يقارب ال� 640 متدربا ُيقبل بعض منهم في الهيئة 
العامة لالستثمار واملتبقون ينخرطون في سوق 

العمل الكويتي.
وأوضح الوسمي أن البرنامج يتكون من ثالث 

مراحل:
- املرحل���ة االولى: برام���ج تدريب مخصصة 

لالستثمار واحملاسبة في مركز تدريب الهيئة.
- املرحلة الثانية: دورة تدريبية خارج دولة 

الكويت في إحدى محافظ الهيئة سواء في بنوك 
أو شركات عقار عاملية ملدة ثالثة شهور. 

- املرحلة الثالثة: تدريب ميداني في إدارة الهيئة 
العامة لالستثمار في الكويت ملدة شهرين.

وختم الوسمي بأنه باإلضافة الى برامج تدريب 
اخلريجني اجلدد توفر الهيئة 5 منح سنويا لنيل 
ش���هادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعات 
عاملية، كما يوجد لديها برنامج توظيفي في البنك 
الدولي، حيث يتم اختيار 5 كويتيني سنويا للعمل 

في البنك الدولي.



الزمالء يوسف خالد املرزوق وفريد سلوم ومحمد احلسيني مع وليد اخلشتي وجنوم مسرحية »مر يا حلو« في مطعم 
مستر تشاو في لوس أجنيليس

الزمالء رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق ومدير التسويق واملبيعات الزميل فريد سلوم ومدير التحرير الزميل محمد 
احلسيني ومسؤولة العالقات العامة الزميلة نوف العياضي مع غزالن االستاد وعلي املطوع

فهد اجلدعان وأعضاء الهيئة اإلدارية اجلديدة

الديبلوماسيان عبدالعزيز القدفان وسعود الدغيشم تكرمي الفريق التنظيمي للمؤمتر

فواز احلساوي يقرأ »األنباء«

الرئيس اجلديد للهيئة اإلدارية الحتاد طلبة الكويت فرع أميركا 
يسعى لتطوير أنشطة املؤمتر

اجلدعان لـ »األنباء«: قضايا التأمني 
وطلبة الهندسة على رأس أولوياتنا

»األنباء« ـ سان دييغو

على هامش رعايتها البالتينية ملؤمتر احتاد 
طلبة أميركا، التقت »األنباء« رئيس الهيئة 
اإلدارية اجلديدة املنتخب فهد خليفة اجلدعان، 

وكانت معه هذه الدردشة التالية:
ماذا حتمل من أفكار كرئيس جديد للهيئة 

اإلدارية لالحتاد؟
٭ ب���إذن اهلل نحن نعم���ل على تطوير 
أنشطة املؤمتر والتوسع فيه، في البداية كان 
الطالب يحضرون االنتخابات ثم ينصرفون، 
وبعدها بدأت إضافة األنشطة وهي تتطور 
عاما بعد عام وصار لدينا دافع واسع جلذب 
أكبر عدد من الطلبة، وسنركز دائما في هذا 

االجتاه التطويري.
الحظنا في املواجهة االنتخابية واملهرجان 

اخلطابي الذي سبق االنتخابات وجود نوع 
من التوتر بني مرشحي ومؤيدي القائمتني 

املتنافسني.. هل هذا أمر مألوف؟
٭ رغم التوتر كان التنافس شريفا، وعندنا 
مثل يقول »االنتخابات يوم والزمالة دوم« 
ونحن كقائمة »الوحدة« وكذلك زمالؤنا قائمة 
»املستقبل الطالبي« قد طبقناه، كلنا أبناء 
وطن واحد وحب الكويت يجمعنا والتنافس 
ليس على الزعامة وامنا على خدمة الطالب، 

كل الطالب دون استثناء.
الحظنا وجود طالبة واحدة في القائمة أال 

يتناقض ذلك مع دعمكم حلقوق املرأة؟
٭ نح���ن نفتخر ف���ي قائم���ة »الوحدة 
الطالبية« بأننا كنا من أول الداعمني حلقوق 
املرأة منذ تأسيس القائمة، كما أننا كنا في 
إحدى الدورات برئاسة زميلة لنا هي فاطمة 

حيات، وال منيز مطلقا في هذا املجال.
ما املشاكل امللحة التي تركزون على حلها؟

٭ أبرز املشاكل هي مسألة طلبة الهندسة 
الذي���ن يحّولون إلى الهندس���ة امليكانيكية 
وتعتبر هذه القضية أولوية، فللطالب حق 
اختي���ار التخصص الذي يريد ان يدرس���ه 

وليس ما يفرض عليه.
تتواصل املطالب اخلاصة بالتأمني على الطلبة؟ 
أين وصلت األمور وما رؤيتكم اخلاصة بهذا 

امللف؟
٭ ان مشاكل التأمني من أبرز التحديات 
التي تواجه الطلبة، وان وجود ملحق صحي 
يشكل اضافة، لكنه ال يعالج مشكلة التأمني، 
وما توفره شركة »سيغنا« اليوم ليس كافيا 
ألن تغطيتها ليس���ت شاملة، فنحن نحتاج 
تأمينا أشبه ب�»كرت البنك« يعمل في كل مكان 

وُيقبل في كل اجلامعات واملستشفيات.
طرحت أخيرا قضية تنظيم »العمل اجلامعي 

النقابي«، وهناك اقتراح بقانون جديد الحتاد 
طلبة جامعة الكويت يحظر ممارسة النشاط 

السياسي، ما موقفكم من هذه اخلطوة؟
٭ طبعا نحن نرفضها، وقد عبرنا صراحة 
عن ذلك ف���ي اللجنة املش���كلة في مختلف 
االحتادات والتي زكت »احتاد أميركا« لرئاستها 
بهدف مواجهة القانون املقترح، ونحن مع حق 
الطالب في ممارسة النشاط السياسي، وهذا 
أمر طبيعي، كما انه ال ميكن منع االحتادات 
اخلارجية من ممارس���ة هذا النشاط كونها 
تخضع لقوانني الدول املتواجدة فيها، واألولى 

تطبيق ذلك في الكويت.
كيف هي عالقتكم بالصحافة الكويتية؟

٭ عالقاتنا طيب���ة، ونحن نقدر دورها 
اإلعالمي في دعم قضايانا وايصال صوتنا، 
ونش���كر »األنب���اء« عل���ى حضورها معنا 

ودعمنا.

فهد اجلدعان

الفائزون ببطولة »زين« الكروية مع حمد الطيار ووليد اخلشتي وحمد املطرتتويج الفائزات ببطولة »زين«

لقطة تذكارية ملدير العالقات العامة واالتصاالت في زين وليد اخلشتي وممثلي الرعاة والفرق

التنافس مع قائمة »املستقبل« 
شريف وكلنا نعمل وفق 

املثل القائل: »االنتخابات يوم 
والزمالة دوم«

نرفض حظر النشاط السياسي 
على طالب اجلامعات

م الفائزات والفائزين ببطولتها لكرة القدم »زين« تكرِّ

ضمن أنشطة املؤمتر، 
قامت شركة »زين« بتنظيم 
بطولة كرة قدم للطالبات 
وحظيت بإقبال كبير نظرا 
ألنها تعتب����ر اول فعالية 
رياضية تقام للطالبات في 

املؤمتر السنوي.
كما نظمت »زين« بطولة 
أخرى للطلبة على غرار كل 

سنة مبشاركة 20 فريقا.
الفائزين  ومت تتوي����ج 
بحض����ور املدير التنفيذي 
للعالقات العامة في »زين« 
وليد اخلشتي، وتكرمي منور 
العيبان����ي كأفضل العب، 
وفه����د الدغيش����م كأفضل 

حارس.
وحاز كأس املركز األول 

جانب من املباراةفريق »تشامبيونز«.
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»حلم الكويت .. يصحو بنا«
المؤتمر السنوي الثاني والثالثون

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا

د.ماجد العازمي ومحمد املعتوق مع الطالبني فهد حمد الشايع وفهد السويلم



حتية من الطلبة إلى ذويهم
على مدى ثالثة أيام تفاعل طلبتنا في أميركا 
مع »األنباء«، موجهني عبرها التحية الى ذويهم 

في الكويت.
وقد أكدت ايام املؤمتر ان حب الكويت يجمعهم 
جميع���ا على قل���ب واحد ويوحدهم في اس���رة 

واحدة.
عدسة الزميلة فريال حماد التقطت هذه الصور 

لطلبتنا على هامش أنشطة املؤمتر.
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»حلم الكويت .. يصحو بنا«
المؤتمر السنوي الثاني والثالثون

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا
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جل ما يتمناه أي مراجع ألي جهة حكومية أن ينجز معاملته سريعًا دون تعقيد أو تأخير في ضيافة جهة حكومية
في هذه الصفحة نصف الشهرية ستكون لنا زيارة إلى إحدى الجهات لتسليط الضوء 

على سبل خدمة المراجعين، ونقل أي مقترحات أو معوقات إلى المسؤولين.

للتواصل مع الصفحة:
g.hospitality@alanba.com.kw

عبدالعزيز اجلعيبم.بدر عيسى  خالد احلجاجمشعل العيار

87% نسبة اإلجناز 
في أعمال املشروع 

املختلفة

الكفاءات الوطنية 
العاملة في املشروع 

كانت تعمل 
وتتابع املشروع 

عن كثب

املبنى يستوعب 
200 موظف ويعتبر 
أول فرع للمعلومات 
املدنية يتم تنفيذه 
في محافظة اجلهراء

مدير املشروع أشار إلى تشكيل جلنة لتسليمه للجهة املستفيدة خالل يناير املقبل

 »المعلومات المدنية بالجهراء«.. فرع متكامل 
يخدم 500 ألف نسمة بتكلغة مليوني دينار

أول فرع لـ »املعلومات 
املدنية« في محافظات 

الكويت 

العيار: يقدم خدمات إصدار 
الشهادات والقيد والتجديد 

وتغيير عنوان السكن 
وجتديد البطاقة الذكية

احلجاج: الفكرة حتولت 
إلى واقع ملموس

اجلعيب: ثمرة جهد 
وتنسيق بني الهيئة 

و»األشغال«

إيقاف احلاويات اخلاصة  في 
باحلجر م����ن جان����ب االدارة 
الفترة  العامة للجمارك خالل 
املاضية، وذلك بسبب التدقيق 
الكبير األمر الذي جعلنا نتأخر 
بعض الشيء في تنفيذ املشروع 
وعموما املش����روع في ملساته 

األخيرة لالنتهاء منه.

كفاءات وطنية

وأوضح عيسى أن العمل في 
املشروع كان يتم خالل الفترة 
الصباحية وخالل عملية صب 
اخلرسانة مت العمل أيضا خالل 
الفترة املسائية، مشيرا الى أن 
الكفاءات الوطنية العاملة في 
املشروع كانت تتابع املشروع 

عن كثب.
وأشار الى أن املشروع ينفذ 
من قبل ش����ركة الفوز املتحدة 
للتج����ارة العام����ة واملقاوالت 
وهي من الشركات ذات اخلبرة 
الكبيرة في تنفيذ مشاريع البناء 
وسبق لها أن نفذت وأجنزت 

العديد من املشاريع الكبيرة.
إن املش����روع روعي  وقال 
املي����زات احلديثة  فيه وجود 
ذات الطابع احلديث وكذلك مت 
تركيب نظام مكافحة احلريق 

املناقصات املركزية بخصوص 
هذا املشروع، حيث مت تزويد 
ه����ذه اجله����ات باملس����تندات 
والوثائق اخلاصة بهذا املبنى 
كون ه����ذه اجلهات هي جهات 

رقابية وإشرافية.

تعاون مثمر

وأضاف: وهن���ا ال يفوتنا 
ان نش���يد بالتع���اون الكبير 
بني وزارة االشغال واجلهات 
احلكومية والوزارات األخرى 
ذات الش���أن بهذا املش���روع، 
خصوصا اجلهات التي كانت لها 
خدمات تعيق تنفيذ املشروع 
قب���ل البدء به وذلك من خالل 
ترحيل خدماته���م الى أماكن 
أخرى مثل وزارة املواصالت 
فيم���ا يخص أعمال الش���بكة 
الهاتفية، وكذلك بلدية اجلهراء 
لوج���ود اعمال به���ا، وكذلك 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية لوجود منشأة خاصة 
بهم بالقرب من املشروع، وكذلك 
التنس���يق مع االدارة العامة 
للمرور بخص���وص مواقف 
الس���يارات، اض���ف الى ذلك 
مخاطبة امالك الدولة لوجود 
بعض اخلدمات اخلاصة بهم، 

ونظام انذار كاش����ف للحريق 
وذلك بناء عل����ى طلب اجلهة 
املستفيدة وشرط أساسي في 
اإلدارة العامة لالطفاء وبلدية 
الكويت بتوفير جميع شروط 
الس����المة خاصة ف����ي املباني 

اجلديدة.

موقع وزارات

وأضاف ان املبنى يقع ضمن 
موقع وزارات اخلدمات، ويقع 
حتديدا ما بني بلدية محافظة 
اجلهراء ومبن����ى مديرية أمن 
اجله����راء اجلدي����دة، وكذلك 
توجد للمبنى مواقف سيارات 

إضافية.
وكشف ان هناك اجتماعات 
ش����به دورية بني املس����ؤولني 
في وزارة األش����غال وممثلني 
العامة للمعلومات  الهيئة  من 
املدنية ملتابعة األعمال اجلارية 
في املشروع وتزويد الوزارة من 
جانب الهيئة بأي أعمال إضافية 
تريد الهيئة إضافتها للمشروع، 
مؤكدا ان هناك تعاونا تاما بني 

الوزارة والهيئة بهذا الشأن.
وقال ان هن����اك مخاطبات 
بني الوزارة واجلهات الرقابية 
كدي����وان احملاس����بة وجلن����ة 

فرج ناصر

أكد مدير مشروع مبنى 
العام����ة للمعلومات  الهيئة 
املدنية في محافظة اجلهراء 
أنه س����يتم  م.بدر عيس����ى 
تشكيل جلنة من قبل وزارة 
االشغال لتس����ليم املشروع 
للجهة املستفيدة وهي هيئة 
املعلومات املدنية، مؤكدا أنه 
من املتوق����ع ان تتم عملية 
التسليم خالل يناير القادم.

وأضاف أن نسبة االجناز 
ف����ي املش����روع بلغت حتى 
اآلن 87% من إجمالي أعمال 

املشروع املختلفة. 
وقال إن تكلفة املشروع 
بلغت مليوني دينار واجلهة 
املستفيدة هي الهيئة العامة 

للمعلومات املدنية.
وأش����ار عيس����ى إلى أن 
املشروع يتكون من سردابني 
كمواقف س����يارات مبساحة 
تقدر ب� 2000 متر مربع ويضم 
الدور االرضي مكاتب صاالت 
انتظار مبس����احة 2000م2، 
الدوران االول  فيما يشتمل 
والثاني على مكاتب وصاالت 
انتظار مبساحة 1600م2 ويقع 
املشروع في محافظة اجلهراء 

بجانب بلدية الكويت.
وقال إن املبنى يستوعب 
200 موظ����ف ويعتب����ر اول 
فرع للمعلومات املدنية يتم 
تنفيذه في محافظة اجلهراء 
وكذلك جار تنفيذ فرع آخر 
في محافظة االحمدي خالل 
القادمة، موضحا أن  الفترة 
ف����رع محافظة اجلهراء حال 
االنتهاء منه سوف يخدم ما 
يقارب ال� 500 ألف نس����مة، 
مبين����ا أن هناك توجها لدى 
الوزارة وبالتنسيق مع هيئة 
املعلوم����ات املدنية الفتتاح 
أفرع في احملافظات الس����ت 
واملدن اجلديدة بشكل خاص 
وهي خدم����ة ألبناء الكويت 
إلجناز معامالتهم بأس����رع 

وقت ممكن.
وكش���ف أن م���دة إجناز 
املشروع استغرقت عامني، 
وذل������ك من خ����الل كفاءات 
كويتية بذلت مجهودا كبيرا 
في إجناز مثل هذا املشروع 
اخلدمي الذي سيكون له شأن 
آخر على مستوى احملافظة.

وأضاف أن من أبرز املشاكل 
والعراقيل التي صادفتنا في 
تنفيذ املش����روع هو تأخير 
احلج����ر اخلاص بتكس����ية 
الواجه����ات للمبنى، والذي 
كنا نستورده من جمهورية 
مصر العربية واملشكلة تكمن 

مؤك���دا ان هذه اجلهات كانت 
متعاونة بشكل كبير.

عمل جبار

بدوره، وصف مختار الواحة 
البطاقة  العيار فرع  مش����عل 
املدنية اجلديد بالعمل اجلبار 
وشكر الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية واجله����ة املنفذة وهي 
وزارة األشغال. وأضاف ان هذا 
املشروع هو بحد ذاته يهدف الى 
الوصول الى خدمة اكبر عدد من 
املواطنني، خاصة أن محافظة 
اجلهراء ذات كثافة س����كانية 
كبيرة وه����ي بحاجة الى مثل 
الفرع احليوي واملتكامل  هذا 
كخدمات اصدار ش����هادات ملن 
القيد  يهمه االمر ومعام����الت 
والتجديد وتغيير عنوان السكن 

وجتديد البطاقة الذكية.

خدمات متميزة 

بدوره، قال مختار منطقة 
القصر خالد احلجاج: إن فكرة 
مطالبته بهذا الفرع حتولت الى 
واقع ملموس، وذلك من خالل 
إجناز هذا الفرع الذي سيخدم 
املنطق����ة بأكمله����ا خاصة أن 
الى مثل هذه  اجلهراء بحاجة 
األفرع، مؤك����دا ان افتتاح هذا 
الفرع س����يوفر عل����ى املراجع 
الكثي����ر من اجله����د والوقت، 
مش����يدا بتعاون إدارة الهيئة 
املدنية  العام����ة للمعلوم����ات 
وبتجاوب مديرها العام مساعد 
العسعوسي مع تقدمي كل ما من 
ش����أنه توفير افضل اخلدمات 
للمواطنني بشكل عام، وحرصه 
الهيئة  على تأم����ني خدم����ات 
املتميزة ألبناء اجلهراء وقاطنيها 

من املواطنني واملقيمني.

فكرة موفقة

من جهت����ه، عب����ر مختار 
النسيم عبدالعزيز اجلعيب عن 
سعادته بهذا املشروع احليوي 
والذي يفي����د جميع املواطنني 
واملقيمني، قائال: ان هذا االجناز 
هو ثمرة جهد وتنسيق متواصل 
الهيئة العامة للمعلومات  بني 
املدنية ووزارة االشغال، موضحا 
ان فكرة إنشاء مثل هذا الفرع 
هي فك����رة موفقة بتخصيص 
مثل هذا املقر والذي س����يخدم 
س����كان محافظة اجلهراء التي 
تعتبر من احملافظات الكبيرة في 
الكثافة السكانية، ولذلك فإن هذا 
الفرع سيكون له جناح باهر في 
خدمة أهالي اجلهراء، ويخفف 
عنهم الكثير من عناء املراجعة 
الرئيس����ي  املقر  الى  والذهاب 
للهيئة نظرا للخدمات املتعددة 

التي سيقدمها ملراجعيه.

الدوران األول والثاني 
يشتمالن على مكاتب 
وصاالت انتظار
 مبساحة 1600م2
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صالح الساير 

مسعود مشعل العنزي

فوبيا املؤامرة

»زحل« وحلقاته الرائعة

»نيو هورايزن« اسم مركبة فضائية 
حلقت في املجموعة الشمسية بسرعة 

50 الف كيلومتر بالساعة ملدة 9 سنوات 
وابتعدت عن كوكب األرض مسافة 

5 مليارات كيلومتر، حتى تتمكن من 
التقاط صور واضحة لسلسلة جبال في 

كوكب بلوتو، وأطلقت وكالة ناسا على 
هذه السلسلة اجلبلية اسم )االدريسي( 

نسبة للجغرافي العربي محمد بن عبداهلل 
اإلدريسي الهاشمي القرشي مؤلف كتاب 

»نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق«.
>>>

إطالق اسم عالم عربي مسلم على جبال 
خارج كوكب االرض موقف غربي علمي 
محترم ينسف كل ما سمعناه ورددناه 

في مجتمعاتنا العربية واملسلمة عن احلقد 
الغربي علينا، وعن املؤامرات التي يحيكها 

ضدنا الصهاينة واألوروبيون الذين 
يسعون، على الدوام، إلى اإلساءة إلينا 

واحلط من منزلتنا احلضارية وينسون 
أنهم كانوا في ظالم القرون الوسطى، ولو 

لم تكن علومنا ملا عرفت أوروبا العلم، 
حتى أضحت عالقتنا بالعالم مثل عالقة 

الضرتني في املنزل الواحد.
>>>

تشاغلنا باألوهام وأشغلنا العالم معنا 
بالشك والنرجسية والغيرة وفوبيا 
املؤامرة. البشر يجددون ويفكرون 

وينتجون افكارا جديدة ونحن اسرى 
املؤامرة، يذبحنا الشك، وكل خطوة لألمام 
تتبعها نظرات ريبة نحو الوراء، فالبشرية 

تخاف من وحدتنا العربية، وأصحاب 
الديانات االخرى يخشون قيام دولتنا 

الدينية، واجلميع يتآمر على املارد العربي، 
في حالة هيسترية لم تشهدها الثقافات 

والشعوب االخرى.

الفضاء شيء رائع ومذهل، وشيء آخر 
عن حياتنا ومختلف متاما، فالكواكب في 
الفضاء تعتبر شيئا خياليا وغريبا، وكل 
كوكب له ميزة خاصة، ولكن كوكب زحل 

شيء مختلف متاما عن بقية الكواكب لكثرة 
مزاياه.

فحلقات هذا الكوكب الرائعة متتاز بكبرها 
وملعانها ووضوحها الشديد، واقماره عوالم 
مذهلة واهمها القمر »تاينت«، وهو من اهم 
االقمار لهذا الكوكب وثاني اكبر قمر في 

نظامنا الشمسي وهو اشبه باجلوهرة في 
التاج.

وميزة زحل ايضا انه يعتبر جاذبا، فهر 
يجذب االقمار من حوله وحلقاته رائعة.

املوضوع ليس علميا بحتا، وما أريد 
الوصول إليه هو ان لكل شخص جاذبية 
وقبوال، فاجلاذبية رمبا تكون من الشكل 

اوال ومن ثم اجلوهر.
فلم ال نحاول ان نكون كلنا »زحل« 

ونحاول ان تكون تصرفاتنا  اشبه بحلقاته 
اجلميلة وألوانه الزاهية، وان نكون مصدرا 

جلذب كل من حولنا بتصرفاتنا واخالقنا 
واحترامنا للغير، فالعلماء قاموا بأبحاث 

لسنوات طويلة للتعرف على هذه الكواكب 
وأهمها زحل، وكانت كل دراساتهم وابحاثهم 

تتغزل في هذا الكوكب واقماره، ودفعت 
مبالغ طائلة للوصول الى هذه املعلومات.

ونحن بني البشر اهلل سبحانه وتعالى 
اعطانا العقل لنفكر ونوازن االمور، وديننا 

االسالمي هو نعمة من اهلل علينا وحثنا 
به على حسن اخللق واالهتمام واجلمال 

واملعاملة الطيبة، وفر لنا سبحانه كل سبل 
احلياة واعطانا اخليرات التي وزعت على 
الكرة االرضية بشكل عادل، وكما يقول 

علماء االقتصاد ان االستخدام غير االمثل 
للموارد هو سبب اغلب املشاكل التي يعاني 

منها العالم.
وما يعاني منه العالم حاليا من ازمات وعدم 

استقرار هو بفعل االنسان نفسه.
وآخر كالم.. لنسرح قليال بخيالنا الى 

الفضاء ونرى جمال هذه الكواكب 
وخصوصا »زحل« وجماله وجذبه لالقمار 
من حوله، ولنحمد اهلل على نعمه، ولنكون 

مصدر جذب نحن البشر لغيرنا.

Tariq@Al-Derbass.com
@Al_Derbass

zaben900@hotmail.com

السايرزم

آخر  كالم

م.طارق جمال الدرباس

زبن حمد البذال 

مقولة سمعناها من أحد قيادات 
القطاع األمني في الكويت 

»الزحمة نعمة«، وانا أقول بل 
»الزحمة نقمة«، ولكنها واقع، 

والبد من التعامل مع هذا الواقع 
وحتويل النقمة إلى نعمة، فنحن 

نستغرق أكثر من 730 ساعة 
سنويا في السيارة، أي ما يعادل 

شهرا كامال من السنة ميضي 
ونحن في الطريق.

لذلك أضع بني يديك عزيزي 
القارئ مجموعة أفكار تساعدك 

في استثمار هذه الزحمة 
واالستفادة من هذا الوقت فيما 

يعود عليك باخلير والنفع:
1- قول سبحان اهلل وبحمده 100 

مرة، فقد قال رسول اهلل   ژ 
»  من قال سبحان اهلل وبحمده في 
يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن 

كانت مثل زبد البحر«.
2- استثمار الطريق في بناء 

منازلك في اجلنة من خالل ورد 
يومي من األذكار واالستغفار 

واذكار الصباح واملساء.
3- عمل ختمة شهرية من القرآن 

الكرمي سمعيا.
4- حفظ بعض سور القرآن 

الكرمي من خالل تكرار سماعها، 
وهناك من حفظ القرآن كامال في 

السيارة.
5- حتويل سيارتك إلى جامعة 

متنقلة من خالل سلسلة 
من احملاضرات التخصصية 

واإلميانية والتنموية.
6- سماع سلسلة سيرة الرسول 

ژ واخللفاء الراشدين.
7- إن كان لديك سائق، وهذا 

األفضل، فيمكن استثمار وقت 

الطريق بالقراءة وانهاء املكاملات 
وكتابة بعض التغريدات ومراجعة 

قائمة املهام.
8- استثمار الوقت مع األبناء 

من خالل سرد القصص املفيدة 
لغرس القيم لديهم.

9- عمل مسابقة ثقافية لألبناء 
ومسابقة بأسماء املناطق حتى 

يتعرفوا على الطرق.
10- مسابقة لألبناء في جمع 

وطرح ارقام املركبات حتى تنمي 
لديهم مهارات التفكير.

ولن نستطيع استثمار هذا 
الوقت ما لم يتم التخطيط له قبل 
االنطالق في الطريق، ولنبدأ عاما 
جديدا في الطريق باستثمار هذا 
الوقت في تنمية عقولنا وتطوير 
معلوماتنا، وغرس القيم النافعة 

ألبنائنا.

في خبر غريب ومفاجئ للجميع 
أعلن احد املسؤولني في وزارة 
الصحة أن سبعني ألف مواطن 

لديهم ملفات في مستشفى الطب 
النفسي، بل وإن العدد اكبر من 

هذا حسب ما ذكر ولكن هذا 
الرقم ممن لديهم ملفات وراجعوا 
املستشفى، يعني بحسبة بسيطة 

كل مائة مواطن منهم سبعة 
أشخاص يعانون من أمراض 

نفسية باختالف درجات املرض 
ونوعه وخطورته، وإذا دققنا في 
العملية احلسابية إذا صح التعبير 

ألعداد املرضى وفصلنا عنهم 
األطفال وطلبة املدارس الذي 

يقدر عددهم مبا يقارب النصف 
مليون فال شك أن أعداد املرضى 

ستزيد إلى الضعف.
لو أن الرقم املذهل هذا في دولة 

غير الكويت رمبا أننا ال نستغرب 
أو نفاجأ ورمبا ال نهتم، لكن 
أن يحدث هذا األمر في بلد 

مثل الكويت آمن ومطمئن وهلل 
احلمد ال يعاني من جوع أو فقر 
أوحروب أو صراعات؟! فال شك 
انه أمر يثير الكثير من عالمات 
التعجب، ألنه ال ميكن أن تكون 

األعداد التي ذكرت تعاني في 
معظمها من أمراض نفسية، 

خصوصا ان جميعهم يعيشون 
بيننا واملجتمع مستوعبهم 

والوضع طبيعي جدا، هناك بعض 

اجلرائم واملشاكل التي حتدث بني 
احلني واآلخر كباقي املجتمعات 

األخرى إال أننا لم نسمع أو 
نرى حاالت انتحار باملئات أو 

حتى العشرات ولم حتدث جرائم 
قتل وخطف متعمد وغيرها من 

التصرفات والسلوكيات التي 
يقوم بها املرضى النفسيون، في 

بلد صغير كبلدنا وفي مجتمع 
متماسك ومتحاب وكل منا يعرف 

اآلخر ال ميكن أن تكون هذه 
األعداد متواجدة بيننا وال نعرفها، 

مبعنى أن هناك سرا ولغزا 
باملوضوع، فهؤالء األشخاص ال 

ميكن ان يكونوا جميعهم مرضى 
ولو فكرنا وبحثنا املوضوع من 
جوانب مختلفة مالية ووظيفية 

وامتيازات وغيرها لعرفنا السبب 
وتوصلنا إلى حقيقة األمر.

رمبا يرى البعض ويبرر أن 
الظروف املعيشية وبعض 

اخلالفات الزوجية ومصاعب 
احلياة تسببت في مثل هذه 

األمور وأدت إلى زيادة األعداد، 
هذه في رأيي أعذار بالية وغير 
مبررة وكل هذه األمور حتدث 

االن وفي السابق، ورمبا ان 
احلياة ومصاعبها ومشاقها 

باملاضي كانت أكبر بكثير 
من وضعنا احلالي، كثير من 

األشخاص والعياذ باهلل ال 
يحرمون وال يحللون املال 

واجلشع والطمع واحلسد 
أعمى أعينهم يستغلون بعض 

االمتيازات التي وضعتها الدولة 
للمرضى الذين يحتاجون للعالج 

باخلارج او فئات تعاني بالفعل 
من أمراض وقصور في بعض 

اجلوانب يحاولون ان يعوضوهم 
عنها ليعيشوا عيشة كرمية مثل 

فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
او من يخرجون من وظائفهم 

بتقاعد طبي، فنجد في املقابل من 
يتمارضون ويضعوا الوسائط 
ليحصلوا على هذه االمتيازات 

إلى إن وصل األمر إلى ادعاء 
املرض النفسي لكي تخفف عليهم 
األعمال او يتم حتويلهم للتقاعد 

املبكر او يهربوا من عقوبات 
ومسؤوليات معينة، لذلك نتمنى 

على احلكومة ممثلة باجلهات 
املختصة أن تعير هذه القضية 
اهتماما اكبر وحتصر األعداد 
وتعرف املريض من املتمارض 
وتعاقبه، ومثلما استطاعت في 

السابق أن جتتث الفساد في 
هيئة املعاقني فهي قادرة على 

تنظيف املجتمع من الفئات 
العفنة واالستغاللية التي تأكل 

حقوق الناس بالباطل وال تهمها 
سمعتها او سمعة العوائل التي 

ينتمون إليها أو سمعة البلد الذي 
أكرمهم وكان رد اجلميل سرقته 

والتالعب بخيراته.

الزحمة.. نعمة

70 ألف مريض 
نفسي في 
الكويت!

وقفات

كلمات

في خطوة مباركة صدر القانون رقم 31 لعام 2008 ليلزم 
الراغبني بالزواج من الكويتيني بإجراء فحص طبي قبل 

اإلقدام على الزواج، وما من شك أن القانون حمل في 
طياته إيجابيات كثيرة اجتماعية وصحية، وقد يستغرب 

بعض القراء الكرام من ذكري إليجابيات اجتماعية في 
هذا القانون، وسيزول هذا االستغراب إذا علم القراء 

الكرام أن هذا القانون قد أزال هما كبيرا لدى املأذونيني 
الشرعيني، وقضى بشكل كبير جدا على ظاهرة منكرة، 

كانت قائمة آنذاك في بعض األفراد، أال وهي ظاهرة 
إجبار البنت على الزواج، وإجراء العقد عليها دون 
رضاها، فقد كان املأذون يكتفي بسؤال ولي الفتاة 

عن رضاها، وفي كثير من األحيان يخبر الولي بخبر 
غير صحيح يفيد بأن الفتاة راضية عن هذا الزواج ثم 
يتبني خالفه، لكن بعد صدور هذا القانون بفضل اهلل 

جّل جالله اضمحلت هذه الظاهرة بشكل كبير جدا، ألن 
ذهاب الفتاة إلجراء الفحص الطبي قبل الزواج دليل على 
رضاها وموافقتها عليه في األعم الغالب، وبهذا يظهر لنا 

كيف حل هذا القانون هذه املشكلة الكبيرة بفضل اهلل 
جّل جالله.

وهذا القانون كغيره من القوانني البشرية البد أن يعتريه 
ما يحتاج معه إلى تعديل، ولهذا بلغني أن بعض النواب 
يسعون اآلن لتعديالت عليه، أسأل اهلل أن يوفقهم في 

ذلك، ومن خالل جتاربي العملية كمأذون شرعي، أقترح 
عليهم تعديل بعض اجلزئيات في هذا القانون، منها:

1- إعفاء كبار السن من إجراء الفحص.
فقد يرغب رجل بلغ اخلمسني أو أكثر أو أقل بقليل 

بالزواج من امرأة قريبة من سنه، فيتعرضون للحرج 
حني نلزمهم بالفحص الطبي قبل الزواج والذي لن 

يستفيدوا منه شيئا.
2- إعفاء الطليقني من إعادة إجراء الفحص إذا رغبا في 

العودة لبعض بعقد جديد.
فالقانون احلالي يلزم الرجل واملرأة بالفحص الطبي قبل 
الزواج إذا أرادا العودة لبعضهما بعد الطالق، وهو إجراء 

يستغنى عنه بالفحص السابق.
3- زيادة صالحية الفحص، فبدال من أن تكون صالحيته 

ستة أشهر فقط، أقترح أن تكون مدته سنة كاملة، ألن 
البعض قد يتعثر في إمتام العقد لظروف اجتماعية 

وغيرها، وكم من مرة متت إعادة الفحص لنفس السبب.
هذه مقترحات قابلة للدراسة واألخذ والرد، كتبتها من 

واقع التجربة، واهلل املوفق.
* تغريدة: تأكد..بأنك ستأخذ رزقك املكتوب كله، ولن 

يفوتك منه شربة ماء، فابتعد عن احلرام وطرقه.
 لفتة نظر:  عدد من الفتاوى الصادرة عن وزارة األوقاف 

قدميا وحديثا حتتاج ملراجعة في الصياغة واملضمون..
جزى اهلل من اجتهد فيها خيرا.

األمانة والصدق وحسن اخللق، من الصفات النبيلة التي 
حث عليها ديننا اإلسالمي احلنيف، بل أجمعت عليها 

اإلنسانية كافة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى 
اجلنوب، وتغنت عن فضائلها البشرية على مر العصور، 
فال ترى مجتمعا إال ويثني ويحث عليها في جميع أوجه 
احلياة، الشخصية، االجتماعية، السياسية، االقتصادية، 

اإلدارية، ملخصا بذلك بأن تلك الصفات أركان أساسية في 
النجاح واحلد من الفساد، وتكريس الثقة والتي هي أساس 

التعامل اإلنساني.
يحكى أن أحد أصحاب املناصب القيادية يتصف 

مبحبة الناس، دمث اخللق، متواضع، عادل في تعامله 
مع املوظفني، كرمي مع ضيوفه في ديوانيته، عالقاته 

االجتماعية مميزة، يشارك أصدقاءه أفراحهم، ويعزيهم 
بعزائهم، وكل من عمل معه يدعو له ألنه جمع بني األمانة 

والصدق وحسن اخللق، لكنه عندما ترقى ملنصب أكبر في 
مؤسسته أتى مبدير ينظم أعماله، وهذا طبيعي حيث إن 

املشاغل كثيرة واملسؤولية كبيرة واألمانة ثقيلة، فاستعان 
مبدير ملكتبه.

في بداية األمر، وخالل األشهر القليلة األولى كانت األمور 
تسير وفق مبادئ هذا املدير أو على اخلط الذي عرف 
عنه، ولكن كل هذا تغير عندما متكن هذا احلاجب غير 

املبارك وغير األمني في كسب ثقة املدير فبدأ هذا احلاجب 
باستغالل الثقة باإلساءة للموظفني وللناس فال صدق وال 

أمانة وال حسن خلق، فبدأت الناس تضرب كفيها ماذا 
حصل لهذا املدير النبيل والذي كان يضرب به املثل؟ فلم 
يكن هذا املدير غير األمني في أعماله التي كلف بها، وال 
ناصرا للذين طلبوا النصرة من مسؤوله وهم بطبيعة 

احلال مظلومون، وال فيصل بني احلق والباطل وأخيرا لم 
يكن مصدر سعادة للناس.

فساعات الصباح املشرقة اجلميلة، أصبحت كئيبة ومظلمة 
لهؤالء املوظفني وللناس، والذين أصبحوا بحالة من 

التوهان والصدمة ملا يفعله هذا السكرتير بكسر والتفاف 
قرارات مديره! وبدأت الناس توصل الرسالة لهذا املدير 

عما يفعله سكرتيره أو مدير مكتبه بشتى الطرق ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيال، فقد حرص هذا السكرتير على 

وضع جدار كبير كسور الصني العظيم لكي مينع املوظفني 
والناس من مقابله املدير لكي التصل احلقيقة إليه.

فازداد الكالم عند الناس، وكثرت االستنتاجات، فمنهم 
من يقول إن املسؤول تغير، ومنهم من يقول إنه يعلم 

بتصرفات مدير مكتبه، ومنهم من يقول إنه ال يعلم، فبدأ 
يتالشى حب الناس له، وبدأت تقف أكف الدعاء له، إال من 

تقاطعت مصاحلهم مع سكرتيره. 
ومن هنا جتب اإلشارة إلى ضرورة اختيار فريق العمل 

بدقة وحرص لضمان النجاح في أي مشروع أو موقع 
عمل ومن األسس األولية للحد من الفساد، وإال فالصدق 
واألمانة وحسن اخللق ستكون شعارا من غير مضمون، 

يقول اإلمام الشافعي رحمه اهلل.
قد مات قوم وما ماتت فضائلهم.. وعاش قوم وهم في 

الناس أموات.

 Fq817@yahoo.com

عبداهلل مطير الشريكة

فيصل حمد إبراهيم المزين 

قانون الفحص الطبي
قبل الزواج

سكرتير املسؤول

همسة قلم

كلمة صدق

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

قبل سنوات كانت هي األجمل 
واألغنى واألنظف، وكانت 

قبلة اجلميع ولم يكن ينافسها 
أحد نهائيا حني كان اآلخرين 

يتضورون جوعا كانت تصاب 
بالتخمة من شدة الشبع حينها 

كانت هي األكثر ثقافة بني 
أقرانها ولكن كما يقولون: »دوام 

احلال من احملال«، واختفى كل 
ذلك اجلمال في ملح البصر، 

وأصبح كل من يحاولون تقليدها 
يترحمون عليها.

ال تذهبوا بعيدا بتفكيركم، 
ففاتنتنا ليست ممثلة تغيرت 

مالمحها اجلميلة بفعل السنني 
ولكنها الفاتنة التي تغيرت بفعل 
بعض أبنائها إنها فتنة الدنيا إنها 

مصر ففي سنة 1918 ترسل مصر 
لبلجيكا مبلغ 500 ألف فرنك 

كمعونة إلنقاذ الشعب البلجيكي 
من اجلوع واألمراض وتأمر ملكة 

بلجيكا أن يدون شكرها ملصر في 
الكتاب الذهبي لقد كانت »القاهرة« 
طوال العهد امللكي تغسل كل يوم 
باملاء والصابون وكان اإليطاليون 

والفرنسيون يتوافدون عليها 
ليعملوا ليس كخبراء بل مبهنة 

احلالقة.
لقد علمتنا مصر الشيء الكثير، 

ولكن هذه املرة يجب علينا أن 
نتعلم الدرس األهم فمن يشاهدها 

حاليا فمن حقه الشك في تلك 
املعلومات عنها وعلينا كشعوب 
خليجية أنعم اهلل علينا بنعم لن 

تعد وال حتصى أن نتعظ مما 
حصل ملصر فكيف كانت وكيف 

وصل بها احلال اآلن؟ 
القاعدة تقول من لم يتعلم من 

جتارب اآلخرين فسوف يتعلم 
من جتربته لذلك فإنني أمتنى على 

كل عاقل خليجي أن يتعلم من 
التجربة املصرية بعد العهد امللكي 

قبل أن نندم ونصبح مضرب مثل 
بزوال النعم بسبب من يوهمنا أنه 
يريد بنا اخلير ولكنه يريد اخلير 
لنفسه فقط ونصبح مضرب مثل 

ويكتبون عن التجربة اخلليجية.
أدام اهلل من اتعظ بتجارب 

اآلخرين وال دام من ساعد على 
زوال ما أنعم اهلل به علينا لنصبح 

جتربة لآلخرين... 

أنا كنت هناك

رماح
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الياقوت الوردي أو السافير 
الوردي

الياقوت الوردي او السافير 
الوردي من اشهر انواع الياقوت، 

ويتكون من اكسيد االملنيوم.
يسهم الكروميوم في اعطاء 
الس��افير النقي لونه الوردي 
الطبيعي، وكلم��ا زادت كمية 
الكروميوم ف��إن اللون يكون 
اق��رب الى الياق��وت االحمر، 
وباضافة كميات قليلة من احلديد 
جند انه قد يكّون ياقوتا ورديا 
مائال الى البرتقالي، وهو النوع 
املسمى ببادبارادشيا، اما اجلمع 
بني شوائب احلديد والتيتانيوم 
فينتج عنها حجر ارجواني اللون، 
والسافير الوردي يقطع غالبا 

على اجزاء عميقة.
ملحوظة

يعتقد ان السافير الوردي 
مثل الياقوت االحمر يبعد سوء 
احلظ واعتالل الصحة، ولهذا 
يعتقد ايضا انه يجب ان يالمس 
س��طح اجللد، ولهذا عند قطع 
احلجر يراعى ان تكون قاعدته 
مالمسة للجلد بصورة مباشرة. 
كان عن��د الفاطميني حجر من 
الياقوت الوردي على شكل هالل 
زنته 11 مثقاال يعرف باحلاجز 
كان يوضع على جانبي اخلليفة 
مع ال��درة اليتيمة في املواكب 

واحلفالت الرسمية.

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- ولي���م شكس���بير، 2- لواء - 
واسعة، 3- أمي )معكوسة( - أرمي، 
4- سد - سراب، 5- مت - ندي - 
برد، 6- مالك - حجج، 7- صاف 
)معكوس���ة( - هاجر، 8- وادي 
)معكوسة(، 9- قلنسوة - قرد، 

10- عنزة - لطم.

عموديًا:
1- وليد توفيق، 2- لوم - أدل، 3- يائس 
- مصانع، 4- أم )معكوس���ة( - دنا - 
وس���ن، 5- دله - وز، 6- كورسيكا - ة 
ة، 7- سامر - جد، 8- بس يا بحر - قل، 
9- عي )معكوسة( - برج - قرط، 10 - 

رهط - دجى - دم.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
محمد رياض

حل كلمة السر:
حال مناير

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: مسلسل 
خليجي بطولة حياة 

الفهد من 8 أحرف

راتدهـشمةاب
ولمحمقعدلد
راثرونلاما

يهـيفاواعوي
دتللسطجسعة
لمااماملدح
مالديعرازط
سمهـلحارمهـر

تواموصلادي
قسوفارتعاق
لنيةياعرلا
يرطعنمنزحا

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

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

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

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

كيف تميز السمكة بين الفوق 
والتحت وكيف تتوافر لها حاسة 

االتجاه؟

للسمكة عضوان حساسان 
للضغط يختلفان عن الشعر في 
جسم احليوان، ونستطيع متى 
استعنا باملجهر ان نرى جانبا 
كبيرا من جلدها مكس��وا مبا 
يحاكي الثآليل الشبيهة بالبرج 
في ش��كلها، كل ثؤل��ول منها 
يحوي س��ائال لزجا ويستوي 
فوق خاليا اللمس احلساسة، 
وكل تغيي��ر في ضغ��ط املياه 
حول السمكة يقابله تغيير في 
ضغط الس��ائل داخل الثؤلؤل، 
وهو بدوره يس��تحث اخلاليا 
احلساسة القريبة. وهناك عضو 
للمس اكثر تعقيدا، فعلى جانب 
السمكة خط من نقاط صغيرة، 
وكل نقطة فتحة تقود الى قناة 
مستطيلة رفيعة مملوءة بسائل، 
فاذا تغير ضغط املاء على جانب 
السمكة يسبب تغيرا في الضغط 
داخل القناة، ويكون هذا مبنزلة 
استحثاث لها. ان السمكة تسبح 
فتدفع املاء احمليط بها، لكن ان 
وجد قريبا منها ش��يء صلب 
كسمكة ثانية يصبح دفع املاء 
اكثر صعوبة، بل ميارس املاء عند 
ذلك ضغطا اضافيا على جانب 
السمكة فتحس السمكة بوجود 
سمكة اخرى، وقد تصبح هذه 
طعام��ا لها، وميكنها ايضا من 
الشعور بالتغيرات التي تطرأ 
على التيارات املائية وجتاه هذه 
التيارات. والطاقة في املاء حتمل 
السمكة فتعوم فيه، فهي اذن 
اقل احساسا بشد اجلاذبية من 
احليوان الب��ري الذي ال يجد 
في الهواء طاقة التحميل التي 
في املاء، ورغم ذلك فالس��مكة 
بحاجة الى ق��درة التمييز بني 
الفوق والتحت، واال ملا توافرت 
لها حاس��ة االجتاه، وحتقيقا 
لهذه الغاية وجد فيها ما يعرف 
بكيس املوازنة، وعمل هذا الكيس 
شبيه بعمل حصية االذن، وهي 
حصية ضئيلة تتحرك في كيس 
املوازنة باجتاه معاكس حلركة 
السمكة فيحدث االحتكاك بينها 
وبني اطراف اعصاب احلواس 
املختلفة، فيتيح هذا االحتكاك 
احساسا باالجتاه، ويتفق احيانا 
ان يصيب الورم اخلفيف هذا 
اجلزء احملي��ط باحلصية مما 
يعوقها عن االحتكاك بأطراف 
االعصاب، ومتى حدث ذلك فإن 
السمكة تتخبط في املاء كأنها 
مصاب��ة بالدوار وال تعرف لها 
اجتاها معينا. للقريدس عضو 
مماثل يتحسس به شد اجلاذبية، 
لكنه يتعرض للخطأ، ويتعرض 
للتضليل، فإذا وضعته في خزان 
ماء ورششت قرن االستشعار 
فيه ببراءة احلديد ثم وضعت 
فوق اخلزان مغناطيس��ا فإنه 
يجذب القريدس اكثر مما تفعل 
اجلاذبية، فيأخذ في السباحة 

مقلوبا.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

)من كتاب:  » كشكول املعارف«
لـ »كاميليا سلوم عكاوي«(

)موسوعة األحجار الكرمية(
لـ يوسف أبواحلجاج(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1- مسرحي اجنليزي، 
2- علم - فس����يحة، 
3- والدتي )معكوسة( 
- ألقي، 4- حاجز - 
وه����م، 5 - اكتمل - 
رط����ب - عكس حر، 
6- نق����ودك - اعذار، 
7- نقي )معكوس����ة( 
- سافر، 8- منخفض 
)معكوسة(، 9- طاقية 
- من احليوانات، 10- 

من املاشية - صفع.

1- مطرب لبناني، 2- 
عذل - أرشد، 3- قانط 
- مجام����ل، 4- أحد 
الوالدين )معكوسة( 
- اقترب - نعاس، 5- 
أرشده - من الطيور، 
6- جزيرة في املتوسط 
- متشابهان، 7- ساهر 
- من األقارب، 8- فيلم 
كويتي - عكس كثر، 
9- حص����ر في الكالم 
)معكوس����ة( - بناء 
ش����اهق - حلق، 10- 
جماعة - ظالم - في 

العروق.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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)محمد خلوصي( الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل وأحمد هنداوي خالل اجللسة احلوارية الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل يشاركون في قطع شريط افتتاح املؤمتر  

مؤمتر التواصل االجتماعي األول »هاشتاق_الكويت« ينطلق باحتضان الشباب تعزيزاً للوسطية وتدعيماً لقيم الوالء واالنتماء والتسامح

اخلالد: الكويتيون عرفوا وسائل التواصل منذ 300 سنة عبر الدواوين

وجمعيات النفع العام«.
وذكر الشيخ سلمان أن »هذه 
الشراكة تش���كل حتديا اليوم 
للدولة لصياغة سياسة وطنية 
قادرة لتكون إطارا صحيا داعما 
للش���باب«، متمنيا من املؤمتر 
بأن يكون انطالقة للمس���تقبل 
و»تكونون انتم الشركاء وأصحاب 
التوصيات األساسية واملقترحات 

التي سنأخذها ومنضي بها«.

أفكار رائدة

من جانبه، قال وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الكهرباء واملاء بالوكالة الشيخ 
محمد العبداهلل إن »هاشتاق_
الكويت« اكثر هاشتاق متداول، 
حيث وصل إل���ى ما يقارب 54 
مليون تغريدة، الفت���ا إلى أن 
ذلك يبني أن املجتمعني في هذه 
القاعة يعتبرون قادة للفكر ما 
يضاعف املسؤولية عليكم في 
إيصال رسالة مناسبة لألطفال 
الذين لكم تأثي���ر كبير عليهم 
بإعطائه���م قيما جي���دة وهي 

الرسالة الرئيسية لكم.
وثم����ن للش����يخ س����لمان 
استشرافه للمستقبل بإنشاء 
قطاع لإلعالم احلديث في وزارة 
اإلعالم، مبينا أن احلكومة مهما 
قامت بأعمال فل����ن تصل إلى 
التغيير املطلوب من  س����رعة 
قبلكم ما يحتم عليكم املشاركة 

في اإلعداد للمؤمتر القادم.
ووصف العب����داهلل »فكرة 
املؤمتر بالرائ����دة«، داعيا إلى 
حتسني النواقص في املؤمترات 
القادم����ة م����ن خ����الل تواصل 
وتكاتف اجلميع في إبداء آرائهم 
وأفكارهم إلثرائه مس����تقبال، 
حي����ث س����تكونون انت����م من 
يقود املؤسسات احلكومية في 
املستقبل فال يوجد أي حواجز 
للتواصل بني احلكومة وبينكم 
وننشد جميعا مصلحة ورفعة 

هذا الوطن.
بدوره، اعتبر مبعوث األمم 
املتحدة احمد هنداوي أن الشباب 
التواصل االجتماعي  ووسائل 
اصبح����ا رديف����ني لبعضهما 
البعض، مشيرا إلى أن األحداث 
في السنوات األخيرة تنفي ما 
كان يردد بأن الشباب العربي 

غير مبال.
أن����ه للحف����اظ على  وبني 
أن  يج����ب  الدميقوراطي����ات 

تواكب الثورة الرقمية وكذلك 
تطوير أطر سياسات احلكومات 
وهياكلها ووضعها بإطار رقمي 
ألنه هو واقع املستقبل، متحدثا 
عن جتربته في العمل في األمم 
املتحدة والتي علمته أنه ال ميكن 
وضع سياسات ل�15 سنة دون 
استشارة الشباب في أي منظمة 
كانت ومهما كبرت، مبينا أن ذلك 
يحارب اجلماعات اإلرهابية التي 
باتت متتلك حسابات كثيرة جدا 
على مواقع التواصل االجتماعي 
ما يدعو إل����ى تضافر اجلهود 
ملواجهة استهداف الشباب من 

قبل هذه اجلماعات.

مدركون ألهمية التواصل والحوار

وكان وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود أكد خالل افتتاح 
املؤمتر »أن )هاشتاق_الكويت( 
يعكس إدراكنا ألهمية التواصل 
واحلوار بني املجتمع ومؤسساته 
الرسمية واخلاصة مع مستخدمي 
وسائل التواصل االجتماعي«، 
الفتا إلى انهم أدركوا هذه املسألة 
مبكرا من خالل استحداث داخل 
وزارة اإلعالم قطاع متخصص 
لإلعالم اجلدي����د »لنجعل منه 
جسرا للتواصل مع مستخدمي 

هذه الوسائط«.
وأضاف احلمود: »باألمس 
الكوي����ت، مركز  عل����ى ارض 
افتتحنا  العامل����ي  اإلنس����انية 
ملتقى )التطوع الشبابي ملواجهة 
التطرف(، وها نحن اليوم نفتتح 
مؤمترنا هذا الذي يعكس إدراكنا 
التواصل واحلوار بني  ألهمية 
الرسمية  املجتمع ومؤسساته 
واخلاصة مع مستخدمي وسائل 

التواصل«.
»مس����توى  أن  وأوض����ح 
املشاركة الواس����عة والرفيعة 
واملتنوعة تؤكد هذه احلقيقة 
التي أدركناها«، مبينا أن »عدد 
مستخدمي شبكة اإلنترنت من 
واحد في املئة من إجمالي سكان 
العالم قبل عشر سنوات إلى نحو 
نصف سكان العالم حاليا بعدد 

ثالثة مليارات مستخدم«.
وقال احلم����ود إن الكويت 
املرك����ز األول عربيا  تأتي في 
بعدد مليونني وأربعمائة ألف 
مستخدم مما دعا إلى تنظيم هذا 
املؤمتر ملناقشة بفكر مستنير 
حاضر ومستقبل اإلعالم اجلديد 

إيجابياته في  وكيفية تعظيم 
التنمي����ة والبناء واملش����اركة 
الفعال����ة في خدم����ة األوطان 
وتدعيم قي����م الوالء واالنتماء 
والتسامح، إضافة إلى الوسطية 
خاصة أن املشهد احلالي يؤكد 
استغالل اإلعالم اجلديد كساحة 
لنشر الكراهية والتطرف الفكري 

واإلرهاب.
وشدد احلمود على ضرورة 
فتح احل����وار لتبادل اخلبرات 
واآلراء والتجارب والرؤى جلعل 
مستحدثات التواصل االجتماعي 
جسرا للتواصل اإلنساني بني 
الش����عوب لتقريب املس����افات 
وإزالة احلواجز ولبناء املستقبل 
وترسخ ثوابت وسطية الدين 

احلنيف والقيم األصيلة.
واعتبر كل تغريدة ورسالة 
وصفحة يس����طرها الش����باب 
بفكر بناء ولغة راقية تنطلق 
من القي����م والتراث احلضاري 
اإلسالمي، وترسخ أسس األمن 
واالستقرار للدول وتزيد فخرا 
بهم، مشيدا بقدرة ونضج فكر 
ورؤية الشباب الوطني املنظم 
لهذا املؤمتر وأش����قائه العرب 
املش����اركني به، وأنهم شركاء 
في البناء والتنمية واالستقرار 
واحلائط األول لصد كل احملاوالت 

اخلبيثة والهدامة.
وأكد على ضرورة االتفاق 
على أجن����دة وموعد للمؤمتر 
أمانة عامة  الثاني وتش����كيل 
دائمة للمؤمتر تختص مبتابعة 
توصياته وقرارات����ه، وإقامة 
الفعاليات واألنشطة املختلفة، 
إضافة إلى تشكيل رابطة ضد 
فكر التط����رف واإلرهاب الذي 
العربي، وان  العالم  يستهدف 
يك����ون اس����مها )ش����باب ضد 
التطرف واإلرهاب( وتسويقها 
على وسائل التواصل االجتماعي 
احمللية والعربية باملشاركة مع 

أشقائهم من الشباب العربي.
وتابع البحث في تخصيص 
مسابقة وجائزة ألفضل موقع 
أف����كارا وموضوعات  يتضمن 
خلدمة اإلنس����ان وإعالء لشأن 
وأهمية اإلعالم اإلنساني الذي 
توليه الكوي����ت أهمية كبيرة 
وان تك����ون جلنة التحكيم من 
الش����باب، وان وزارة اإلعالم 
سترعى وتدعم اجلائزة مبختلف 
مبستوياتها احمللية واخلليجية 

والعربية.

الشيخ س���لمان احلمود خالل 
اجللسة إننا جتمعنا املسؤولية 
الوطنية س���واء كنا باحلكومة 
كوزارة اإلع���الم أم في القطاع 
اخلاص أو فاعلني في وس���ائل 
التواصل االجتماعي ألنكم الرديف 
والس���ند األساسي باملسؤولية 
اجلماعية لكل إنس���ان موجود 
على أرض الكويت في التفاعل 

مع أي حدث.
وبني أن اإلعالم الرسمي عليه 
أن يكون متيقنا ويدقق باملعلومة 
قبل أن ينش���رها وبالتالي فإن 
عملية التحقق من اخلبر قد تكون 
صعبة نوعا ما ولكن وزارة اإلعالم 
أخذت حزمة إجراءات لتفعيل 
تسريع األخبار في قطاع األخبار 
والبرامج السياسية املناط بهم 
هذه املسؤولية وبدأوا يقدمون 
منوذجا افض���ل بتقدمي اخلبر 

الرسمي للجمهور.
وأعرب ع���ن »التطلع اليوم 
إل���ى الدور الش���بابي وخاصة 
الفاعلني على وسائل التواصل 
االجتماعي الذين عليهم مسؤولية 
مهمة بتحصني الش���باب ورفع 
معنوياتهم وبن���اء الوطن من 
خالل املسؤولية املشتركة لوزارة 
اإلعالم ووزارة الدولة لشؤون 
الش���باب بتقدمي كل املساندات 
واملنص���ات املناس���بة لتفعيل 
هذه الشراكة بني املجتمع وبني 
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص 

نصيب كبير للشباب وهذا ما 
نسعى إليه ونحرص عليه ونؤكد 

على تطبيقه وتنفيذه«.
وذكر أن لدينا قاعدة صلبة 
نستطيع أن ننطلق منها ملواجهة 
املستقبل، حيث رأيت في املعرض 
املصاح���ب للمؤمت���ر كيف أن 
الشباب والش���ابات الكويتيني 
في ابتكاراتهم وأفكارهم اخلالقة 
يحاولون إطالق العنان ألفكارهم 
اجلامحة لالستفادة من استخدام 
هذه الوس���ائل احلديثة خلدمة 

أهدافهم وأهداف بلدهم.
وأعرب عن ش���كره لوزير 
اإلعالم ووزير الدولة لش���ؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 
وكذلك اللجنة املنظمة »التي لها 
فضل كبير في تسهيل وتيسير 

هذا اللقاء«.
وأكد أن ما ذكره الشيخ سلمان 
في كلمته بأنكم انتم من حتددون 
موعد املؤمتر الثاني وإيجاد أمانة 
تتابع ما يتم تبنيه من توصيات 
لهذا العمل واجلهد الكبير الذي 
نريد أن نستثمرها االستثمار 
الصحيح عن طري���ق املتابعة 
بوجود آلي���ة لها كفكرة تؤدي 
الغرض ملتابعة هذه التوصيات 
حتى نستمر في هذا العمل مبا 
يعود بالنفع على الكويت وامتنا 

العربية واإلنساني 
من جانبه، أكد وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

حتت عنوان )التنمية املستدامة 
2015-2030( ب�17 هدفا و69 غاية، 
مش���يرا إلى أن جزءا كبيرا من 

األهداف موجه للشباب.
وأض���اف اخلال���د: »نح���ن 
سائرون بهذا االجتاه وقد شجعنا 
على تبني هذه الوثيقة التي تلزم 
الدول بأن تضعها في خططها 
وبرامجها املس���تقبلية«، مبينا 
انه بكل ما تعلق األمر بالشباب 
»جند انفسنا باندفاع لتأكيد ما 

هو ملصلحتهم«.

قاعدة صلبة لمواجهة المستقبل

وأكد اخلالد أن املوضوعات 
التي تهم الش���باب أولوية في 
اجتماع قمة دول مجلس التعاون 
التي س���تعقد غدا، الفتا إلى أن 
»هذه املوضوعات تعددت بإقامة 
ندوات وورش عمل بل وصلت 
إلى كيفية مساعدة الشباب بأن 
يكون عونا لبلده ومنطقته وكيف 
يكون مبتكرا مبشاريعه الصغيرة 
واملتوسطة، وكيف نستطيع أن 
نوفر له البيئة الصاحلة واملناخ 
املالئ���م للقيام بهذا العمل وهو 
ما س���تتم مناقش���ته في القمة 
اخلليجية«، معبرا عن سعادته 
في »الكويت واخلليج العربي 
برؤية أصدقائنا وأشقائنا معنا 
بهذا األمر وص���وال إلى العمل 
اجلماعي حتت مظلة األمم املتحدة 
ب���� 193 دولة ضمن وثيقة فيها 

عبداهلل العليانـ  لميس بالل

أكد رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلال���د أن »الكويتيني 
عرف���وا وس���ائل التواص���ل 
االجتماعي من���ذ أكثر من 300 
س���نة من خالل الدواوين، كما 
عرفوا العوملة مبفهومها احلالي«، 
الفت���ا إل���ى »أنن���ا ككويتيني 
تواصلنا مع الثقافات األخرى 
ولبسنا لباسهم وغنينا أغانيهم 
فال أفاجأ ح���ني اعلم أن أبناءنا 
وبناتنا بأفكارهم وابتكاراتهم 
اخلالقة يواكب���ون العالم بهذه 
التقنية احلديثة«، موضحا أن 
»اإلعالم اجلديد وما يدور حوله 
يتطلب منا التوظيف الصحيح 
لهذه الطاقات واالستخدام األمثل 
لهذه التكنولوجيا ويسند هذه 
املعطيات املرجعيات التي ميلكها 
شبابنا وشاباتنا وقيمهم وعاداتهم 

وتقاليدهم وجذورهم«.
وخالل احللقة النقاشية التي 
عقدت ضم���ن فعاليات مؤمتر 
التواص���ل االجتماع���ي األول 
»هاشتاق_الكويت«  الذي افتتح 
أول من أمس بتنظيم من وزارة 
اإلعالم وبشراكة استراتيجية مع 
وزارة الدولة لشؤون الشباب، 
وبحضور وزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س���لمان احلمود ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الكهرباء واملاء بالوكالة الشيخ 
محمد العبداهلل، قال اخلالد: »كل 
فرد منا وزارة إعالم مبا ميلكه من 
جهاز بيده يستطيع أن يتواصل 
به مع العالم يبث ويستقبل«، 
موضحا أن »مفهوم اإلعالم انتقل 

إلى مراحل غاية في األهمية«.
واض���اف: »انتم عايش���تم 
وعرفتم في السنوات اخلمس 
املاضية مبنطقتنا هذا اخلضم 
العس���ير ونتائجه على دولنا 
وشعوبنا الذي لم يكن بالشيء 
القليل«، الفتا إلى انه »مبا منلكه 
من ه���ذه النس���بة العالية من 
الشباب في مجتمعاتنا العربية 
فنحن بخير ومبنأى ألنهم هم 
من نعول عليهم في اجتياز هذا 
املخاض العسير وبناء مستقبل 
افضل«، متحدثا عن القمة التي 
دعا إليها األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي م���ون والتي حضرها 
صاحب السمو األمير، حيث كانت 

جولة على املعرض املصاحب للمؤمتراخلالد واحلمود قرب صورة الراحل عبدالرحمن السميط الشيخ سلمان احلمود متحدثا 

للكويت مكانتها وريادتها اإلعالمية

عرض إحصائي

قال رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر محمد بن 
ناجي في كلمته »إن مؤمترنا يعقد بفكر شبابي 
كويتي تنظيما وإعدادا ومحاور جلساته وورش 

عمله، بتنظيم من وزارة اإلعالم الذي يؤكد إميان 
احلكومة بأهمية دور الشباب املبادر الذي توليه 

كافة وسائل الدعم والرعاية وهو ما نفخر به 
كشباب كويتي في كافة املجاالت«.

وأضاف أن »للكويت مكانتها وريادتها اإلعالمية 
على خريطة اإلعالم العربي واخلليجي وبشهادة 
منظمات عاملية مستقلة سجلت األرقام القياسية 

ملعدالت استخدام الشباب الكويتي لوسائل 
التواصل االجتماعي بكافة أنواعها وتبوأت املركز 

األول عربيا في استخدام تلك الوسائل بعدد 
مليونني و400 ألف مستخدم«.

قدمت رئيس النادي العاملي لإلعالم االجتماعي 
في الكويت هند الناهض عرضا إحصائيا 

الستخدامات الكويت لوسائل التواصل 
االجتماعي وعن نشأة هذه الوسائل في 

البالد، كما عرضت الناهض أرقاما تعكس 

نشاط املستخدم الكويتي لكل وسيلة من 
وسائل التواصل االجتماعي، تالها فقرة 

مسرحية قدمها الفنان طارق العلي ومجموعة 
من الفنانني حتاكي واقع استخدام بعض 

وسائل التواصل. 

زينب أبوسيدو

أكد مستشار مدرب اإلعالم الرقمي عمار محمد، احلاصل 
على ماجستير إعالم وعالقات عامة من اجلامعة األهلية 
بالبحرين وبكالوريوس اللغة العربية من جامعة قطر، 
على مدى األهمية التي باتت حتظى به وسائل التواصل 
االجتماعي خصوصا في مجال التس����ويق، موضحا أنه 
التمس ذلك من خالل »انستغرام« وعمليات البيع والشراء 
التي جتري عبره، وازدياد عدد األشخاص املؤثرين، إضافة 
إلى دخول اجلهات الرسمية فيه.وأشار في حديث خاص ل� 
»األنباء« إلى أنه سيقدم »ورقة عن دور وسائل التواصل 
االجتماعي في دعم اخلطط التسويقية ألصحاب املشاريع 
الصغيرة مع اإلعالمي عمر العثمان في جلسة حوارية««. 

»األنباء« التقت عمار في حوار، فإلى التفاصيل:
بداية، ما الذي تقوله عن مواقع التواصل؟

٭ الفكرة في مواقع التواصل االجتماعي بالنس����بة لي 

كش����خص متخصص في هذا املجال، هي االستفادة من 
التجارب اإليجابية في املجتمع، خصوصا في مجتمعنا 
اخلليجي وأخص بالذكر الكويت، وذلك ألن شبابنا غالبا 
ما تكون لديهم إبداعاتهم اخلاصة في مجال التس����ويق 

باإلعالم االجتماعي.
مثال على ذلك ما رأيته في استخدام مواقع »اإلنستغرام« 
من خالل البيع والشراء، وازدياد أعداد األشخاص املؤثرين، 
إضافة إلى دخول اجلهات الرسمية فيه. وأذكر أنني أصدرت 
أول كتاب عربي في التواصل االجتماعي بعنوان »التواصل 

الذكي« وقد طبع وأخرج في الكويت.

ماذا حتتوي ورقتك؟
٭ تتحدث عن الريادة والصدارة في االس����تخدام ملواقع 
التواصل مبفهوم مختلف عن املجتمعات اخلليجية، وهذا 
األمر ليس حكرا على »االنستغرام« فقط، بل على جميع 

مواقع التواصل االجتماعي.

ما رسالتك للشباب من خالل مشاركتك في هذا امللتقى؟
٭ متكني الش����باب من التواصل عبر ش����بكات التواصل 
االجتماعي من خ����الل قدراتهم ومجاالت معرفتهم، ومن 

خالل تخصصاتهم ومعرفتهم.

هل لك مشاركة سابقة في مثل هذا النوع من املؤمترات؟
٭ نعم شاركت سابقا في املؤمتر الطالبي األول لإلعالم 
االجتماع���ي الذي أقامته جامع���ة الكويت وهذه هي 
املشاركة الثانية لي، ولكن على مستوى الدولة مبشاركة 
شخصيات مختلفة منها النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبداهلل، 
ووزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س���لمان احلمود وقد تكون املرة األولى التي جتتمع 
هذه الشخصيات في مؤمتر من هذا النوع، فهو املؤمتر 
األول على مستوى الدولة الذي يجتمع فيه مجموعة 

من الشخصيات املختلفة، واخلبرات املتعددة في مجال 
اإلعالم االجتماعي.

متى بدأت في مجال التواصل االجتماعي؟
٭ منذ 12 عاما وأنا في هذا املجال، فقد حتولت عندي هواية 
التواصل االجتماعي إلى تخصص، وتكمن اإلشكالية في 

التفكير باستخدام هذه املواقع، وكيفية تطبيقها.

هل صادفتك مشاكل في هذا املجال؟
٭ املشاكل كثيرة أولها النقد السلبي الذي يجر الشخص 
إلى محاسبته عن طريق قانون اجلرائم اإللكترونية، هذا 
القانون يحمي أي ش����خص يستخدم اإلعالم االجتماعي 
من حمالت التشويه واإلس����اءة إلى سمعته الشخصية 

أو املؤسسية.
املشكلة األخرى هي عدم مناسبة بعض مواقع التواصل 

االجتماعي لثقافة مجتمعاتنا.

احلمود: كل تغريدة 
ورسالة يسطرها 

الشباب بفكر 
بناء ولغة راقية 

تنطلق من التراث 
اإلسالمي وترسخ 

االستقرار

العبداهلل: 
»هاشتاق_الكويت« 

األكثر تداوالً مبا 
يقارب 54 مليون 

تغريدة

عمار محمد 

عمار محمد لـ »األنباء«: شبابنا لديهم إبداعاتهم اخلاصة في مجال التسويق باإلعالم االجتماعي
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وزير التجارة والصناعة في أول مقابلة صحافية مع »األنباء«: دعم الطاقة مستمر على شرائح.. ولكل شريحة سعر

الءات يوسف العلي: ال إلغاء لدعم السلع..  
وال ضريبة على دخل املواطنني

ال إلغاء للدعم املوجه للصناعة.. وترشيد 
الدعم قد يؤثر في بعض الصناعات

دعم الكهرباء والبنزين سيستمر للصناعة 
بغرض تشجيعها

الدعم لن يرفع عن احملتاجني من أصحاب 
الدخول الضعيفة واملتوسطة

 سنراقب األسعار عند ترشيد الدعم لكي 
ال يتأثر املستهلك مباشرة

 الضريبة ستفرض على أرباح الشركات.. 
بـ 10% بحد أعلى

الشركات تدفع ضريبة اآلن بحدود %4.5.. 
وما سيزيد لن يؤثر كثيراً

تسهيل مرتقب لإلجراءات في الفترة املقبلة 
الختصار الدورة املستندية

قريبًا.. نافذة واحدة جتمع »التجارة« و»هيئة 
االستثمار« وصندوق املشاريع الصغيرة

شارفنا على انتهاء قانون اإلعسار املالي.. 
وسيحمي حقوق الدائنني واملساهمني معًا

جتربة قانون االستقرار املالي لم تنجح ولم 
تستفد منها إال شركتان

شروط إدخال الشركات املتعثرة في قانون 
اإلعسار: أصولها وقدرتها على االستمرارية

نريد األجانب في التكنولوجيا وخبرات صناعية 
وجتارية وفتح فرص وظيفية للمواطنني

سنحتضن 
مشاريع 
الشباب حتى 
3 سنوات

ملف مهم اليوم حول رفع الدعم عن السلع وتأثيره على 
املواطنني، ما هو التصور املطروح حاليا؟

٭ التصور املطروح في الكويت هو ترش����يد الدعم وليس رفع 
الدعم، ونتحدث هنا عن الترشيد بالنسبة للجانب االجتماعي، 
فالهدف من الدعم هو مراعاة ظروف أصحاب الدخول الضعيفة 
واملتوس����طة، ويفترض ان يذهب الدعم الى احملتاجني، اما دعم 
الكهرباء والبنزين فإنه سيذهب الى من يحتاجه من القطاعات 
االقتصادية مثل دعم الصناعة التي نرغب بتشجيعها لكي نعزز 
مساهمتها في االقتصاد وتنويعه، وهي من األهداف الرئيسية 

خلطة التنمية اآلن.

كيف ستحمي وزارة التجارة انعكاس ترشيد الدعم على 
االسعار وحماية املستهلك؟

٭ في املعادلة االقتصادية يكون هناك توازن في مس����ألة الدعم 
فعندما ترفع الدعم عن قطاع معني ال بد ان ترى انعكاسه وتأثيره 
على األسعار، وهذا األمر له دراسات نسعى لتطبيقها حتى يكون 
ترشيد الدعم مدروسا بشكل دقيق ويسمح بامتصاص 

أي ردة فعل تؤدي الرتفاع األسعار.
ولكن ارتفاع األس����عار بشكل عام وبعيدا عن 
مسألة ترشيد الدعم، يعتبر امرا طبيعيا 
في بعض احلاالت كأن يرتفع سعر املواد 
اخلام ألن العالم أصبح قرية صغيرة، 
وإذا ارتفعت األس����عار ألي منتج 
معني في بلد املصدر فسينعكس 
هذا االرتفاع على كل الدول 
املستوردة، حيث يظل 
املنت����ج احملل����ي 
على  يعتمد 
د  ا م����و

ديوان احملاسبة الفيصل 
في مخالفات القسائم الصناعية

قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي فيما 
يجري تداوله حول مخالفات القسائم الصناعية ان 
»هناك حديثا كثيرا عن القسائم الصناعية وأفضل جهة 
حيادية ومتخصصة بهذا األمر هي ديوان احملاسبة، 
لذلك سنطلب منه دراس���ة كل ما يتعلق بالقسائم 
الصناعية وم���دى تطبيق هيئة الصناعة للقرارات 
والقواعد القانونية املتعلقة باملناطق الصناعية بشكل 
صحيح، وفي حال أقر الديوان س���المة اإلجراءات 
نكون قد أخذنا صك براءة، أما في حال اقر الديوان 
بوجود مخالفات فسنبحث كيفية معاجلتها ونشكل 

فريقا لذلك«.

أحمد بومرعي ـ عاطف رمضان

في أول مقابلة صحافية له مع »األنباء« بعد 6 أشهر من وصوله الى وزارة التجارة والصناعة، بدا الوزير د.يوسف العلي واضحا في استراتيجيته في الوزارة، 
التي تعتبر احدى أعقد الوزارات وأصعبها. فمن ناحية، ترتبط الوزارة بحياة املواطنني اليومية ومتابعتها مللفات حساسة كأسعار السلع الغذائية واالستهالكية 
وقضايا التموين والدعم وغيرها. ومن ناحية أخرى، حتمل ملفات التجار وشركاتهم املدرجة منها وغير املدرجة، وهي مهمة ليست سهلة بأن توازن معادلة 
املنتج واملستهلك، في وقت تتجه فيه الدول اخلليجية، وبينها الكويت، لرفع الدعم »السخي« عن السلع، وبنفس الوقت زيادة الضرائب، في زمن انهيار 
أسـعار النفط. وأمام كل هذه امللفات املعقدة التي ال يحسد عليها وزير للتجارة، يبدو العلي حاسما في ملف الدعوم ويقول ان »الدعم لن يرفع عن 
احملتاجني من أصحاب الدخول الضعيفة واملتوسـطة، وان دعم الطاقة سيسـتمر للمواطنني بنظام شرائح، ولكل شريحة سعر، ولن تكون 
هناك ضريبة على دخل املواطنني«. أما على الطرف اآلخر من املعادلة، فإن الوزير يؤكد ان »الضريبة ستفرض على أرباح الشركات«، بينما 
سيستمر الدعم للقطاع الصناعي بغرض تشجيعه. وينهي اجلدل حول النسبة بقوله انها لن تتجاوز 10%، وأن ما يدفع اآلن يقارب %4.5«. 
ومرة أخرى يجزم أن كل هذه التغييرات لن يتركها متر على حسـاب املسـتهلك، ويقول انه سـيراقب األسعار لكي ال تنعكس الضرائب 

وترشيد الدعم على املستهلكني.
في املقابلة تفاصيل كثيرة عن خطط وزارة التجارة، فالوزير الهادئ واملنظم، لديه أفكار تطويرية كثيرة، فخبرته الطويلة في عالم 
املال واألعمال في غرفة التجارة والصناعة، والحقا في عالم الرقابة في هيئة أسواق املال، مكنته من تكوين معرفة عميقة 
مبا حتتاجـه وزارة التجارة لكي تكون مختلفة، وهي الوزارة العصية على التغيير كما يقول كل من مر بها. ولعل ما 
يسعف الوزير هو خبرته العلمية فهو خريج قانون من جامعة السوربون الفرنسية العريقة، فرمبا، ميكنه أن يعدل 
الوزارة مبسطرة القانون. في الواقع، ان هناك إشادات فعلية حصلت للكويت في غضون الستة أشهر األخيرة، 
فقد حتسن تصنيف الدولة في مؤشرات بيئة األعمال الصادرة عن البنك الدولي، ويرى الوزير أن أبرز أسبابها 
التعديالت القانونية التي أجريت في وزارته على ملفات الشركات وغيرها. ويتجه الوزير اآلن إلى تنفيذ أمور 
ستسـهل اإلجراءات، كما يعد، منها النافذة الواحدة لتخليص املعامالت، وقانون اإلعسار املالي الذي 
سيحمي الدائنني واملساهمني معا، وامللف األهم هو فتح الباب لالستثمار األجنبي، ففي فترة قليلة دخلت 
أكبر 3 شركات عاملية للسوق، وهناك املزيد في الطريق. ويبقى امللف املهم ايضا وهو إعادة هيكلة 

املناطق التجارية، حيث يعد الوزير بفرص استثمارية بعد انتهائه من هذا امللف. فإلى التفاصيل:
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وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي يجزم باالبقاء على الدعم الصحاب الدخول الضعيفة واملتوسطة وحماية املستهلك )محمد خلوصي( د. يوسف العلي مع الزميلني سكرتير حترير الشؤن االقتصادية احمد بومرعي وعاطف رمضان   

 قال الوزير د.يوسف العلي في رده على سؤال 
»األنباء« عن تأخر صندوق املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة، ان الصندوق »لم يتأخر« فاملرحلة 
املاضية كانت مرحلة إعداد وهذه املؤسسة بدأت 
من الصفر، والتجربتان السابقتان قبل الصندوق 
وهما شركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة، 
ومحفظة التمويل احلرفي للمشاريع الصغيرة، 
وأستطيع ان أقول انهما لم تنجحا في بلوغ أهداف 

هذا القطاع احليوي، واليوم مت إنشاء الصندوق 
الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وهذه 
التجربة الثالثة التي نعمل بجدية إلجناحها ألن 

»التجربة الثالثة ثابتة«.
وقطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة هو 
القطاع األعرض في الوسط التجاري فأكبر عدد 
للمشاريع هي التي تقل رؤوس أموالها عن نصف 
مليون دينار، ونحن ال نس���تهدف الشباب فقط 

بل كل م���ن يعمل في هذا املجال ولكن نركز اكثر 
على الشباب، وأعتقد ان الشباب لديهم مبادرات 
كثيرة حتتاج لنتبناها ونوجهها ونطورها، وإيجاد 
حاضنات أعمال لهم فف���ي كل مكان جنحت هذه 

احلاضنات إال في الكويت.
والشباب الذين كلفوا بإدارة هذا الصندوق أخذت 
املسألة منهم عامني في حتضير اللوائح، واليوم 
وصلن���ا ملرحلة االنطالق ففي 27 أكتوبر املاضي 

عقد املنتدى اخل���اص بالصندوق وأعلنا انطالق 
أنشطته رسميا، ثم بدأ بعمله، وال أتكلم هنا عن 
متويل املشاريع ولكن مرحلة ما قبل االحتضان 
وهي 3 أشهر يأخذها الشاب ويدخل في دورات، ثم 
في املرحلة الثانية سيدخلون مبرحلة االحتضان 
ومدتها 6 أش���هر، ثم املرحل���ة الثالثة وهي إدارة 
املشروع وتأخذ س���نتني الى 3 سنوات وبالتالي 

يصبح املشروع مدروسا بشكل علمي.

أولية مستوردة فإذا ارتفعت أس����عارها ستؤثر على األسعار، 
وهو الدور الذي يلعبه الدعم في بعض األحيان اذ يحافظ على 

األسعار.

وماذا عن الدعم للمواطنني، هل هو مستمر؟
٭ الدعم للمواطنني مس����تمر ولكن س����يكون هناك ترشيد لهذا 
الدعم، فعلى سبيل املثال، سيكون هناك شرائح في دعم استهالك 
الطاقة وإذا جتاوزت هذه الش����ريحة سيتغير سعرها وبالتالي 

نكون قد حققنا ترشيدا في استهالك الطاقة.

بالنسبة للقطاع الصناعي، هل سيستمر الدعم له، وهل 
هناك صيغة ما شبيهة بالشرائح؟

٭ دعم الصناعة سيبقى مستمرا، ولكن ترشيد الدعم سيكون 
في مجاالت معينة قد تؤثر في جانب منها على الصناعة، وحتى 
اآلن لم تنته جلنة ترش����يد الدعوم من دراس����تها، وبشكل عام 
القطاع الصناعي سيبقى متمتعا بالدعم، ولكن أوجه هذا الدعم 

مازالت في إطار الدراسة واملناقشة.

ملف آخر منتظر، هو تطبيق الضريبة على الشركات، ما 
خطة الوزارة ملنع انعكاسه على األسعار؟

٭ حت����ى اآلن ليس هناك اي اجتاه لفرض ضريبة على الدخل، 
ولكن النقاشات الضريبية املطروحة اليوم ستكون على أرباح 
الشركات، واألفكار األولية املتداولة انها تكون في حدود ال� %10، 
فهناك شركات في السوق اآلن تصل ضرائبها الى 4.5% سترتفع 
قليال في حال تطبيق ضريبة ال� 10%. وبدراسة الضريبة بشكل 
دقيق ستكون هناك إجراءات باملقابل للحد من انعكاس الزيادة 
على أسعار الس����لع واملواد في السوق. وهذه الضريبة مطبقة 
سلفا على الشركات األجنبية، ويبقى الكالم هنا على الشركات 

الكويتية.

بيئة األعمال

الحظنا اليوم حتسنا في تقرير بيئة األعمال الصادر عن 

هل هذه املناطق ستعفى من الضرائب أو رسوم 
اخلدمات؟

٭ هذه املناطق ليست معفاة بالكامل من الضرائب او رسوم 
اخلدمات، ولكنها تتمتع مبزايا مقارنة بالبضائع في حال كانت 

داخل البالد وستكون هناك رسوم تشجيعية.

ما تصور املنطقة التجارية احلرة املصاحبة مليناء مبارك؟
٭ نحن ننتظر االنتهاء من ميناء مبارك لنستفيد منه جتاريا 
كمنطقة حرة، باالضافة الى املناطق التجارية القريبة منها، 
وهي اآلن في مراحل إنشائها النهائية وستكون ميناء للحاويات 
بش���كل أساسي ونتمنى ان يكون لها دور في تنشيط جتارة 

احلاويات في املنطقة.

هل هناك تنسيق مع الدول املجاورة لوجود تكامل 
جتاري مشترك؟

٭ نسعى الى ان يكون هناك تكامل جتاري بني الدول املجاورة 
وان يكون للكويت دور في احلركة التجارية في املنطقة في شتى 
املجاالت، وهناك اتصال مستمر مع دول اخلليج باالضافة الى 
اللجان املشتركة، وهناك ايضا تعاون جتاري وتكامل اقتصادي 
معها، أما العراق وإيران فنسعى لنكون حجر زاوية لهما في 

احتياجاتهم فيما يتعلق بتجارة الترانزيت وغيرها.

قطاع الشركات

لننتقل مللف آخر حدث لغط فيه، حول شطب الشركات 
او إلغاء تراخيصها من قبل وزارة التجارة؟

٭ مصطلح الشطب مرتبط بسوق األوراق املالية، ففي البورصة 
هناك إدراج او ش���طب او إلغاء إدراج، وفي قانون الشركات، 
فإن الوزارة ال تش���طب ش���ركة بل تلغي ترخيصها، ويكون 
إلغاء ترخيص الشركة إما النتهائه دون جتديده او الرتكابها 
مخالفة اقتضى عليها إلغاء الترخيص، وذلك وفق ما جاء في 

قانون التراخيص التجارية.
فإذا فقدت الشركة ترخيصها يبقى الكيان القانوني للشركة، 
واآلن وفق قانون الشركات، فإن هذا الكيان القانوني ميكن ان 
ينتهي بإرادة أطراف الشركة نفسها او ينتهي نتيجة إفالس 
الشركة او احيانا باحلل نتيجة مخالفتها للقانون. فالوزارة 
تتخذ فيها إجراء للحل لكن تقتضي املسألة أن تنعقد جمعية 
عمومية للتصفية ألن الشركة فيها أموال البد ان توزع على 

املساهمني وهذه كلها وفق مسائل قانونية.
أما عن خسارة الشركة ل� 75% من رأسمالها، فالكالم عنها 
كثير ألنها حددت في القانون من خسائر رأس املال التي يبنى 
عليها أما معاجلة الوضع املالي للش���ركة واما تصفيتها، وما 
أستطيع قوله هنا هو ان اي شركة يتبقى من رأسمالها %20 
او أق���ل بقليل، نعتقد انها ستس���تمر وفقا للقانون، على ان 
يكون أمامها خياران: اما إعادة هيكلتها ماليا او ضخ املساهمني 
أمواال إضافية. وهو أمر له معاجلات محاسبية اما انها تدخل 
في هذه املعاجلات وتقبل بها الوزارة او انها ال تقبل الدخول 
في إجراءات سليمة كاملة وبالتالي الوزارة تقول وفق أحكام 
القانون يج���ب عليكم تصفية الش���ركة، ويصدر قرار بحل 

الشركة وتعقد عمومية التخاذ قرار التصفية.

هل هناك فرصة بديلة عن التصفية؟
٭ ف���ي النهاية نحن نريد أكل العن���ب وليس قتل الناطور، 
فاليوم الشركة اذا لديها أصول تستحق ان ننظر لها وميكن 
للمساهمني ان يستفيدوا منها وعندهم االستعداد للعمل على 
إعادة تطويرها وهيكلتها من خالل زيادة رأس املال او اعادة 

الهيكلة او تخفيض رأس املال إلطفاء اخلسائر.
ولكن في الشركات هناك حقوق دائنني وحقوق مساهمني 
ايضا، وفي حال اخلسائر، نريد ان نحمي صغار املساهمني، 
فإذا كان هناك أمل لعودتها مجددا ننظر للمسألة بشكل آخر 
وننظر في كيفية مس���اعدة الشركة لتخرج من عثرتها. لكن 
لنكن عمليني، فإذا خسرت الشركة 97% من رأسمالها، فليس 
هناك أمل لعودتها مجددا ألن تكلفة إنش���اء ش���ركة جديدة 

ستكون أرخص.

هل هناك تنسيق بين وزارة التجارة وهيئة األسواق؟

٭ هناك تنس���يق بني الوزارة وهيئة أس���واق املال فعملية 
تأسيس الشركة وترخيصها يكون لدى الوزارة، ولكن الوزارة 
ال ترخص لشركة اس���تثمارية إال مبوافقة الهيئة ابتداء من 
تأسيسها ورأسمالها وكل االختصاصات املتعلقة بسوق املال، 
حيث نطلب من الشركة موافقة الهيئة، ثم نؤسسها ونصدر لها 
ترخيصا جتاريا، اما ترخيص مباشرة االعمال املتعلقة بسوق 

الكويت لألوراق املالية فيصدر من هيئة أسواق املال.
وهن���اك مذكرة تفاهم لألدوار ألن فلس���فة القانون قامت 
ابتداء على بقاء تأس���يس الش���ركات في الوزارة وترخيص 
النش���اط ورقابته عند هيئة أسواق املال، وحتى مع اجلهات 
األخرى إذا مت تأس���يس ش���ركة تعليمية البد من موافقة من 
وزارة التربية او وزارة الصحة، فالوزارة تؤس���س الشركة 

لكن اجلهات االخرى تراقبها.

٭ الفكرة في تشجيع االستثمار األجنبي املباشر تعتمد باألساس 
على تسويق الكويت كبيئة عمل مناسبة ملثل هذه األعمال، حيث 
نهدف الستقطاب اخلبرات واألفكار واإلدارة املتطورة، فال نسعى 
الستقطاب رأس املال بقدر ما نسعى الستقطاب التكنولوجيا 

وما يهم الصناعة أو التجارة من أمور ال منلكها.
لذلك نركز على مشاريع تعطي فرصا وظيفية للشباب وتعطي 
مجاال لتدريبهم وإكس���ابهم خبرات ال يتمت���ع بها االقتصاد 
الكويتي في الوقت احلالي مبا يحقق خطط التنمية، وهو ما 
مت مالحظته عند دخول اول 3 ش���ركات كبرى )هواوي و»أي 
بي أم« و»جنرال الكتريك«( الى السوق الكويتي منذ احتضان 
االس���تثمار املباش���ر حيث اعتمدت في منظومتها على مراكز 

التدريب املتقدمة للشباب.

هل هناك اشتراطات لهذه الشركات، كتحديد رؤوس 
أموالها وهل هناك طلبات لشركات جديدة؟

٭ هناك طلبات حتت الدراسة اذ نسعى الستقطاب الشركات 
التي حتقق األهداف األساسية لهيئة تشجيع االستثمار االجنبي 
املباشر وحتقق خطة التنمية، حيث نركز على القيمة املضافة 
للمشروع وحجم استقطابه للشباب الكويتي وتوطني الوظائف، 
باالضافة الى إتاحة فرص تدريب للشباب الكويتي في جميع 
املجاالت. أما ما يخص حجم رؤوس أموال الش���ركات فليس 
هناك شرط لذلك، ولكن ما يهمنا هو نوعية املنتج او اخلدمة 

التي تقدمها الشركات للكويت.

مناطق تجارية حرة جديدة

ماذا عن الـ 3 مناطق التجارية احلرة املزمع إنشاؤها 
لالستثمار املباشر، وهل بدأمت فعال؟

٭ هيئة تشجيع االستثمار األجنبي املباشر تسلمت 3 مناطق 
بالفعل في شمال وغرب وجنوب البالد مبساحة إجمالية تبلغ 
16 كيلومترا تقريبا، وذلك لتعويض نقص األراضي الصناعية 

او اخلدمية التي من املمكن ان يحتاجها املستثمر.
ويعتبر الهدف األساس���ي لوجود هذه املناطق احلرة هو 
تس���هيل اإلجراءات للحصول على األرض النش���اء مصانع، 
فاالس���تثمار االجنبي يحتاج لهذه املساحات وهيئة تشجيع 
االس���تثمار االجنبي املباش���ر بادرت بطلب دراسة من شركة 
اجنبية بالتعاون مع شريك محلي، وهي بصدد وضع اللمسات 

األخيرة على الدراسة.

هناك مشروع إلعادة هيكلة املناطق التجارية احلرة 
القائمة.. ما تفاصيل هذا املشروع؟

٭ تسلمنا أرضا في جنوب البالد، ولدينا بالفعل في الشويخ 
اول منطقة جتارية حرة وتتميز مبيناء الشويخ، وهناك منطقة 
جتارية حرة اخرى ستكون في شمال البالد، ولكن حتتاج هذه 
املناطق العادة دراسة مبا يحقق التوازن فيما بينها، وحتى ال 

يكون هناك تكرار لألنشطة.
فاألنشطة التي هي في حاجة الى امليناء ستكون موجودة 
بالقرب من ميناء الشويخ، ومستقبال بعد افتتاح ميناء مبارك 
في بوبيان من املمكن ان يكون هناك منطقة حرة مالصقة لها، 
فهذه املناطق احلرة تعمل لتشجيع البيئة التجارية في الكويت 

وتفتح آفاقا أخرى لتجارة الترانزيت.

ما املتوقع من هذه املناطق التجارية، وهل ستخدم 
املشاريع الرأسمالية للدولة؟

٭ املناطق التجارية ال تخدم املشاريع الرأسمالية او النفطية 
وغيرها، فهي تهدف الى الصناع���ات اخلفيفة واملخازن التي 
تعبر من خاللها البضائع، وبالتالي فهي منصبة على مفهوم 
الش���كل احملدد للمنطقة احلرة سواء جتارية بحتة او إدارية 
او صناعات خفيفة، حيث تدخلها البضائع ككتل كبيرة يعاد 
تغليفها او حتس���ينها لتنطلق م���رة أخرى الى خارج البالد، 
وقد يدخل منها جزء داخل البالد. وأهم ما مييز هذه املناطق 
أنها تعفى من الرسوم اجلمركية وبالتالي تشجع على إعادة 

التصدير بشكل اكبر.

البنك الدولي، بالرغم من وجود بعض املعوقات بالسوق، 
فما استراتيجيتكم إلزالتها؟

٭ هناك مؤشرات إيجابية لبيئة األعمال تخص تقييم العام 
املاضي وبداية العام احلالي، وبالنسبة للتقارير الدولية التي 
تخص البنك الدولي أو اخلارجية األميركية عن بيئة االعمال في 
الكويت فقد أبدت حتسنا ونسعى الستكمال جوانب اخرى.

وم���ن الواضح ان قرار وزارة التجارة والصناعة بش���أن 
تخفيض رؤوس أموال لتأسيس الشركات أعطى حتسنا في 
مؤشرات هذه الدراسات، ونحن نسعى اآلن لتسهيل اإلجراءات 
خالل الفترة املقبلة، ونحاول ان تختصر بعض اإلجراءات في 

الدورة املستندية مما سيساعد على حتسن بيئة االعمال.
وخالل الفترة القريبة ستنتهي الوزارة من إجناز مشروع 
النافذة الواحدة الذي سيش���مل 3 جهات هي: وزارة التجارة 
والصناعة، والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
وهيئة تشجيع االستثمار املباشر، وهي السابقة االولى التي 
تتشارك فيها 3 جهات رسمية بالنافذة الواحدة، حيث أخذنا 
وقتا في التحضير واالعداد لها ونأمل أن تكون جتربة رائدة 
وتس���هل من االجراءات واختصارها مما ينعكس ايجابا على 

حتسني بيئة األعمال بالبالد.

ماذا عن قانون اإلعسار املالي وما أبرز مالمحه؟
٭ قانون اإلعس���ار املالي بش���كله االساسي يعالج 
مشكالت الش���ركات املتعثرة باعتبارها دخلت في 
مرحلة االعسار، وهناك اشتراطات معينة كوجوب 
أن تكون لدى الش���ركة أصول وما يفيد من جدوى 
اس���تمراريتها ومقدرتها على إعادة هيكلة أعمالها 
وإدارتها واس���تثماراتها بشكل يحمي حقوق الدائنني 

واملساهمني.
والقانون اآلن ف���ي مراحله األخيرة من 
إعادة صياغته من اللغة االجنليزية إلى 
العربية مبا يتوافق مع التشريع الكويتي، 
وهو بصورته األساسية يرعى فكرة 
جديدة ف���ي القانون الكويتي، حيث 
ينظر للش���ركات املتعثرة على انها 
دخلت في مرحلة اإلعسار املالي، وهو 
على خالف ما كان متداوال سابقا اذ 
ان مصطلح االعسار كان يستخدم في 
القانون املدني وليس التجاري، ونظامنا لم يكن يحتوي 
على معاجلة حلاالت تعثر وكان يقود الشركة مباشرة 

في حال توقفها عن سداد ديونها الى اإلفالس.
وهناك شركات متعثرة متتلك أصوال كبيرة ال 
نرغب في ان تسير باجتاه اإلفالس، وفي نفس 
الوق���ت ال يعطيها دائنوه���ا الفرصة ملعاجلة 
أوضاعه���ا، وبالتالي جاء ه���ذا القانون حتى 
يضفي نوعا من احلماية على الشركة، وبشروط 
معينة حتميه���ا من الدائنني حتى ال يرفعوا 
عليها دعاوى افالس او يتخذ القضاء ضدها 

احكاما باالفالس.
وكان لدين���ا في الس���ابق جتربة قانون 
االستقرار املالي، ولكنها كانت جتربة محدودة 
ولم يستفد منها اال شركتان فقط، لذلك فإصدار 
مثل هذه القوانني يحتاج لدراسات أعمق حتى 
تكون القواعد التي يتم وضعها صاحلة لالستخدام 
لكل الشركات، فلم تعطنا التجربة السابقة بقانون 
االستقرار هذا االنطباع بالشكل الكامل، وبالتالي فإن 
التش���ريع الذي صدر يحتاج إلعادة نظر حتى يكون 
أكثر ش���مولية ليس فقط ملعاجلته مشكلة آنية كانت 

خالل األزمة املالية في 2008.

االستثمار األجنبي

الحظنا انفتاحا كويتيا بشكل اكبر على االستثمار.. ما 
إستراتيجيتكم في وزارة التجارة بهذا الصدد؟

 �تخفيض رؤوس األموال لتأسـيس الشركات حّسن مؤشـرات بيئة األعمال بالكويت
 �نـدرس طلبـات كثيرة لدخـول األجانـب للسـوق.. وال شـروط علـى رأس املال
هيئة تشـجيع االسـتثمار األجنبي تسـلمت 3 � مناطق جتارية حرة لالستثمار املباشر
وخدماتيـة صناعيـة  واسـتخداماتها  كيلومتـرًا..   � 16 الثـالث  املناطـق  مسـاحة 
 �هيكلة ضخمة سـتتم للمناطق التجارية احلرة القائمة بالشـويخ وباجلنوب والشمال
 �املنطقـة التجاريـة بجانـب مينـاء مبـارك سـتفتح فرصـًا فـي جتـارة احلاويات

ال مجال لفشل 
صندوق املشاريع 
الصغيرة 
واملتوسطة 
»الثالثة ثابتة«
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العربيد: امللتقى ثمرة لإلخاء واحملبة والتواصل االجتماعي بني »الرشايدة« وأبناء القبائل األخرى

ملتقى »الرشايدة« السنوي الثالث.. ترسيخ للُّحمة الوطنية والروابط االجتماعية

عبداهلل الصاهود

وس����ط حضور حاشد من 
العامة ووجهاء  الش����خصيات 
القبائل من داخل وخارج الكويت، 
أقامت قبيلة الرشايدة أول من 
أمس ملتقاها السنوي الثالث في 
منطقة العارضية، وذلك برعاية 
وحضور رجل األعمال فراج زبن 
العربيد، حيث جمع امللتقى أعيان 
وأبناء القبيلة ترسيخا ألواصر 
احملب����ة والتواص����ل واللحمة 
الوطنية، وق����دم فقرات احلفل 

اإلعالمي راشد الهلفي.
وفي بداي����ة احلفل اوضح 
العربي����د ان، ملتق����ى قبيل����ة 
الرشايدة السنوي لقاء أخوي 
اجتماعي متج����دد يجمع أبناء 
القبيلة والقبائل الكرام، ويعمل 
الوطنية  اللحم����ة  على تقوية 
والتواصل واأللفة وترس����يخ 
الرواب����ط االجتماعية، في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 

شيالت شبابية 

عدد من وجهاء القبائل في مقدمة احلضور

جدعان الهذال مع بعض وجهاء القبائل

فراج العربيد متحدثا  حشود غفيرة خالل ملتقى الرشايدة السنوي الثالث

الشاعر مانع بن شلحاط الشاعر محمد املويزري 

العربيد محييا احلضور

الشاعر علي بن حمري الشاعر محمد مريبد 

فرحة باملناسبة من فعاليات امللتقى 

األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك.

العربيد عن سعادته  وعبر 
الغامرة بالتواجد وس����ط هذا 
اجلم����ع الكبير، الذي تش����رف 

بااللتقاء به، مؤكدا أنه سيظل 
داعم����ا لهذا امللتقى الس����نوي، 
الذي يحمل ركي����زة اجتماعية 
في جمع أهل الكويت، الفتا الى 
ان امللتقى أصبح ثمرة متجذرة 

من التواصل االجتماعي بني أبناء 
القبيلة وعم����وم أبناء القبائل، 
أهدافه املنشودة  أنه حقق  كما 
بإرساء رسالته املجتمعية، مثمنا 
اجلهود الكبي����رة التي قام بها 

القائمون عليه من التنظيم في 
جميع النواحي. وتخلل امللتقى 
مشاركة كوكبة من شعراء الكويت 
واخلليج العربي منهم علي بن 
حم����ري، وس����لطان الهاجري، 

ومحمد مريب����د، وعبدالرحمن 
اجلنوب����ي، وأحم����د املجاحمة، 
ومشاري الرشيدي، وعبدالعزيز 
اليامي، وعلي بن حمري، ومانع 
بن شلحاط، ومحمد املويزري، 

وعلي الشناني، واملنشدان خالد 
املري )العذب(، وبندر بن عوير، 
وشبل الدواس����ر، وقامت قناة 
الفضائية بالتغطية  الصحراء 

احلصرية للحفل.
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علي صباح السالم
الشامية
بنيد القار

النسيم
العديلية

صباح الناصر
الدسمة

العدان والقصور

الفروانية
عبداهلل املبارك

جابر العلي

مبارك الكبير والقرين

الظهر
االندلس

عروض اخلضار والفواكه في اجلمعيات 
التعاونية اليوم الثالثاء

احلرارة تنخفض وأسعار املالبس الشتوية تشتعل في أسواق الكويت

وضع اس����تيكرات وشعارات 
على املالبس املقلدة حتمل أسماء 
شركات عاملية لترويج بعض 

السلع املغشوشة.
ويرى البع����ض أن ارتفاع 
األس����عار طال مالبس األطفال 
بشكل واضح السيما أن سعر 
الطقم الش����توي قد يعادل أو 
يزيد مقارنة مبالبس البالغني 
خاصة إذا ما نظرنا بعني االعتبار 
لكمية األمتار من القماش التي 
يحتاجها طقم الشخص الكبير 

مقارنة بطقم الطفل.

خاصة أن أسعار النفط منخفضة 
وهي تنعكس بشكل مباشر أو 
غير مباشر على أسعار العديد 

من السلع.
ويش����ير مواطنون إلى أن 
بعض التجار يتالعبون بجودة 
ونوعية القماش، عبر بيع القماش 
الرديء بسعر النوع اجليد في 
ظل جهل كثير م����ن املواطنني 

بنوعية القماش.
ويوضح����ون أن بع����ض 
احمل����الت مت����ارس أنواعا من 
الغ����ش والتالعب م����ن خالل 

املستهلك خاصة أصحاب الدخل 
احملدود.

ويقول أحد جتار املالبس إن 
كل موديل من املالبس يختلف عن 
اآلخر حسب نوعية خام املالبس 
لذلك جند تفاوتا في األسعار بني 
احملالت ضاربا مثاال على ذلك 
بالقماش الصيني ذي اجلودة 
األدنى من املستوى تباع بسعر 
أقل مقارنة بالقماش اإلجنليزي أو 
املصنوع من الصوف األصلي. 
إال أن بعض املواطنني ال يرون 
مب����ررات حلجج بعض التجار 

السلع واخلدمات التي يستهلكها 
املجتمع الكويتي مبس����توياته 
املختلفة والتي ميكن بواسطتها 
تقدير حجم الطلب املستقبلي 
على مختلف السلع واخلدمات، 
فإن اإلنفاق األسري على املالبس 
واألحذية يزيد على ما تنفقه على 
الرعاية الصحية والتعليم حيث 
لم يتجاوز 1.4% و1.5% لكل منهما 

خالل 2013.
 ويقول مواطنون إن بعض 
التجار يرفعون أسعار املالبس 
الش����توية بش����كل ال يتحمله 

مع انخفاض درجات احلرارة 
التي تش����هدها الكويت حاليا 
يتزايد إقبال املس����تهلكني على 

شراء املالبس الشتوية.
وتشتعل أس����عار املالبس 
الشتوية ارتفاعا في الوقت الذي 
تنخفض فيه درجات احلرارة.

مواطنون ومقيمون يناشدون 
اجله����ات املعنية عب����ر »أنباء 
املستهلك« مبراقبة أسعار املالبس 
في األس����واق احمللية للحد من 
االرتفاعات غير املبررة لألسعار، 
مرجعني ذلك نتيجة استغالل 

بع����ض جتار املالبس ملوس����م 
الشتاء.

وتش����كل ش����راء املالب����س 
واألحذية 6.2% من إنفاق األسر 
الكويتية وغير الكويتية، وذلك 
حسب مس����ح الدخل واإلنفاق 
األسري لعام 2013 الذي أجرته 
اإلدارة املركزية لإلحصاء لعينة 
بلغ عددها 4000 أسرة كويتية 
وغير كويتية ممثلة للمجتمع 

الكويتي.
وحسب مسوحات »اإلحصاء« 
التي أجرتها بهدف التعرف على 

عند شراء املالبس الشتوية الثقيلة ال بد  من 
مراعاة اآلتي:

1- يجب التأكد من وبرة أقمشة الصوف كونها 
موجودة في اجتاه واحد أو بعضا منها في اجتاه 
والبعض اآلخر في اجتاه مختلف، ألن األقمش���ة 
اجلي���دة هي التي تكون وبرة أصوافها في اجتاه 

واحد.
2- مالحظة لون القماش، رمبا يكون القماش 
مبخزن البائع من الشتاء املاضي وفي هذه احلالة 
س���يكون على القماش بقع صفراء بس���يطة من 

الداخل أو اخلارج.
3- شراء املالبس الشتوية في النهار ميكنك 

من مشاهدة عيوبها.
4- ش���م املالبس الش���توية عند شرائها ألن 
القدمية قد تكون رائحتها غير جيدة بسبب وجود 

العتة والبكتيريا.
5- ملعرفة جودة أقمشة املالبس اجلديدة قبل 
شرائها من خالل شدها جيدا من كل اجلوانب عند 

الشراء للتأكد من إحكام شد القماش.
6- عادة تستخدم الصبغات الرديئة في املالبس 
الشتوية، حيث تخرج هذه األلوان مبجرد ملسها 
باليد وه���ي تضر اجللد ومن خالل فرك القماش 
جي���دا في اليد ميكن التأكد م���ن جودة الصبغة 

املستخدمة به.

املالبس املزيفة املقلدةنصائح عند شراء املالبس الشتوية
املالب����س من أكثر األش����ياء التي ميكنك متييز األصلي م����ن املزيف منها من خالل 

املعلومات التالية تستطيع التفرقة بني املالبس األصلية من املقلدة:
- املالب����س املقلدة تك����ون مصنوعة من خامات رخيصة م����ن املمكن أن تتمدد مع 
الزمن أو يبهت لونها أو تتقلص مع الغس����يل، أما األصلية فستدوم مدة طويلة دون 

أن تغير شكلها األصلي.
- ف����ي املالبس ذات امل����اركات الثمينة ال ميكن مالحظ����ة التفاصيل الصغيرة مثل 
اخلياطة الداخلية والدرزات عند احلواف، كما أن اللمس����ات النهائية عند الس����حابات 

واجليوب مثال تكون متقنة وغير ظاهرة.
- من الس����هل تقليد بطاقات الس����عر ولكن معظمها يحتوي على أخطاء صغيرة 
ميكنك االنتباه لها ملعرفة التقليد من األصلي، فمثال ممكن أن يكون اخلط على بطاقة 
السعر بشكل أو حجم أو لون مختلف. كما أن رقعة املاركة في القطع املزيفة قد تكون 

ملصوقة بشكل مريب.

أسعار اخلضراوات والفاكهة
6.000كستناء صيني 7 كيلو

18.000أفوكادو أميركي 10 كيلو
5.000أناناس فلبيني 10 كيلو
4.500أناناس ماليزي 10 كيلو

1.250كاكا إيراني 2 كيلو
1.500افندي تركي 3 كيلو
2.000افندي تركي 5 كيلو

6.500الكمثرى اسباني 10 كيلو
6.000الكمثرى ارجنتيني 10 كيلو

1.380باذجنان اردني 6 كيلو
1.250باذجنان سعودي 5 كيلو
6.000بامية سعودي 7 كيلو
5.000برتقال افريقي 15 كيلو

5.000بروكلي مصر فلني بوكس 8 كيلو
1.250بصل لبناني أبيض 4 كيلو

4.000بصل مصري 22 كيلو
4.250بصل مصري 25 كيلو
1.000بصل مصري 5 كيلو
4.000بصل هندي 22 كيلو
1.250بطاط لبناني 4 كيلو

2.500بطاط لبناني كيس 8 كيلو
1.250بطاط مصري 5 كيلو
1.500بطاط مصري 7 كيلو
4.000بطاط مصري 18 كيلو

1.250بطاط مصري حلو 2 كيلو
1.130بيض كويتي * كبير

1.000بيض كويتي * متوسط
0.750بيض كويتي * صغير

1.250تفاح ايراني أحمر 3 كيلو
8.000تفاح شيلي أحمر 18 كيلو

7.750تفاح فرنسي 18 كيلو
1.000متر سعودي 1 كيلو
2.000تني سعودي 1 كيلو
4.000ثوم صيني 10 كيلو
3.000ثوم صيني 6 كيلو

3.500ثوم صيني فله 10 كيلو
2.000جريب فروت تركي 3 كيلو
2.000جريب فروت تركي 4 كيلو

3.500جزر استرالي 10 كيلو
2.000جزر سعودي 10 كيلو
2.000جزر صيني 10 كيلو
1.000جوافة مصري 1 كيلو

3.500جوز الهند هندي 10 كيلو
2.000خس أردني 10 كيلو

1.130خس سعودي 5 كيلو
1.500خيار اردني 10 كيلو
1.750ذرة سعودي 4 كيلو
2.500ذرة سعودي 10 كيلو
3.000رمان مصري 10 كيلو
4.000رمان مصري 14 كيلو
4.000رمان هندي 4 كيلو
9.000رمان ميني 15 كيلو

2.500زجنبيل صيني 6 كيلو
1.750زهرة أردني 6 كيلو

1.250زهرة سعودي 5 كيلو
1.130شلقم سعودي 5 كيلو

1.500طماطم اردني 09 كيلو 130 حبة
3.000طماطم شيري هولندي 2 كيلو

2.000طماطم 9 كيلو اردني
1.920طماطم سعودي 10 كيلو
1.000طماطم سعودي 5 كيلو
3.000طماطم مصري 10 كيلو

1.000عنب لبناني 3 كيلو
1.500عنب لبناني ابيض 3 كيلو

2.500فاصوليا خضراء سعودي 4 كيلو
2.000فراولة مصري 2 كيلو
14.000فراولة اميركي 6 كيلو

1.750فلفل اردني 5 كيلو
1.500فلفل بارد اخضر سعودي 4 كيلو

3.000فلفل بارد اردني 5 كيلو
1.380فلفل سعودي 4 كيلو
2.630فلفل هندي 4 كيلو
2.500قرع ايراني 10 كيلو
2.500قرع عماني 10 كيلو
2.000قرال سعودي 5 كيلو
2.500قرال سعودي 6 كيلو
1.250قلقاس صيني 7 كيلو
1.500قلقاس صيني 9 كيلو
2.000كاكا لبناني 2 كيلو

5.000كمثرى افريقي 10 كيلو
2.750كوسا اردني 6 كيلو

5.500كوسا سعودي 10 كيلو
1.500كيوي ايراني 4 كيلو

3.000كيوي نيوزلندي 3 كيلو
2.500ليمون أردني 6 كيلو

6.500ليمون أفريقي 15 كيلو
3.500ليمون تركي 10 كيلو
4.000ماجنو مصري 3 كيلو
3.000مشروم ايراني 2 كيلو

3.000مشروم سعودي 2 كيلو
3.000مشروم عماني 2 كيلو

2.750ملفوف أردني أخضر 15 كيلو
1.500ملفوف سعودي أخضر 10 كيلو
4.000موز فلبيني دملونتي 14 كيلو
2.500موز فلبيني دملونتي 7 كيلو
4.250موز فلبيني شيكيتا 14 كيلو
2.500موز فلبيني شيكيتا 7 كيلو

أسعار السمك
املصدرسعر الكيلو )د.ك(اسم السمك
محلي16زبيدي 
مستورد11زبيدي
محلي5هامور 
مستورد3.5هامور 
محلي8بالول 
مستورد6بالول 
محلي4.5نويبي
مستورد4نقرور 

محلي4.5سبيطي 
مستورد3.5سبيطي 
محلي3كنعد 
مستورد2.5كنعد 

محلي2ربيان شحامية 
مستورد1.5ربيان شحامية
محلي6ربيان جامبو 
مستورد5ربيان جامبو

محلي4.5ربيان أم نعيرة 
مستورد3.5ربيان أم نعيرة 

محلي4شعم 
مستورد3.5شعم
محلي3.5بياح
مستورد2بياح
محلي8شيم
مستورد5شيم 
محلي7.5مزيزي
مستورد5مزيزي 
محلي2قبقب 
مستورد1.5قبقب 

محلي3.5حلوايو 
مستورد2.5حلوايو 

محلي2.5سكن
مستورد2.750سكن

محلي3شعري
محلي2خباط

اخلزمي: فرصة للمستهلكني في مهرجان سلع التعاون   بـ »اخلالدية التعاونية« 
الباحثني عن اجلودة، مبينا ان 
االحتاد سيقوم مستقبال وضمن 
خطته التنافسية بزيادة اصناف 
التعاون املطروحة في السوق ما 

بني 5 إلى 6 أصناف.
وم���ن جهت���ه اك���د رئيس 
مجلس اإلدارة م. احمد اخلزمي 
أن اجلمعية حتتضن أكثر من 
105 منتجات مدعومة من احتاد 
اجلمعيات، وهي جميعا حتظى 
باستحسان املساهمني واملشترين 
لدينا بصف���ة عامة لذا حرصنا 
على اقامة املهرجان، باإلضافة 
إلى سعينا الدائم ملواجهة غالء 
وجشع التجار قدر االمكان، وطاملا 
لدينا املنتجات والسلع البديلة 
املس���توردة من قبل االحتاد أو 
املصنعة حتت إش���رافه فلماذا 
ال نعطيها نصيبها من العرض 
الكافي كي نسلط الضوء عليها 
ويراها املس���تهلك كبديل متاح 
امامه عوضا عن غيرها، مؤكدا 
على دور مثل هذه املهرجانات 
التسويقية في تخفيف األعباء 

عن كاهل رب األسرة.

املستهلكني في حال وجود سعر 
ع���ال ألي منتج م���ن منتجات 
التعاون ان يبلغوا االحتاد واعدا 
بتخفيض السعر في حال وجود 

زيادة.
من جهته قال رئيس جلنة 
االستيراد ومشتريات منتجات 
التعاون ف���ي احتاد اجلمعيات 
وليد امللعبي إن 90% من اسعار 
منتج���ات التعاون هي االفضل 
مقارنة بنظيرتها في الكويت، 
مؤكدا ان اللجنة تقوم بدراسة 
شاملة ومستفيضة للمنتجات 
وأس���عارها قب���ل طرحها في 
االسواق، باإلضافة إلى أن بابنا 
مفتوح على مصراعيه للمقيمني 
واملواطن���ني في حال وجود اي 
ش���كوى على منتجاتنا سواء 
بالنس���بة لألسعار او مستوى 

اجلودة.
وأوض���ح أن هناك صنفا او 
اكثر من اصناف التعاون سعرها 
مرتفع بسبب جودتها العالية 
التي ال تقارن مع غيرها كاحملارم 
ولتلك االصناف مس���تهلكيها 

التعاون مقارنة بنظيرتها من 
الس���لع االخرى ذكر ان احتاد 
اجلمعيات قبل طرحه ملنتجات 
التعاون وحتديد اسعارها يجري 
دراسة كاملة للمنتج مع نظيره 
إلى جانب الس���عر، متمنيا من 

الكبيرة بان للسلع التعاونية 
صدى كبيرا وعليها اقبال كبير 
من املستهلكني جلودتها العالية 
وأسعارها التي تعتبر في متناول 

اجلميع، . 
وحول ارتفاع اسعار منتجات 

وأش���ار إلى ان االحتاد لديه 
رؤي���ة تقوم على إبراز س���لع 
التعاون من خالل إقامة املهرجانات 
التس���ويقية في كل اجلمعيات 
على مستوى الكويت، إذ انه ومن 
خالل املتابعة ثبت عبر املبيعات 

أطلق���ت جمعي���ة اخلالدية 
التعاوني���ة مهرجان الس���لع 
التعاونية، بحضور وفد من احتاد 
اجلمعيات برئاسة رئيس االحتاد 
د.سعد الشبو وأمني الصندوق 
س���عود عبدالعزي���ز النصار 
ورئيس جلنة االستيراد وليد 
امللعبي ورئيس جلنة األسعار 
سامي املنيخ وكان في استقبالهم 
رئيس مجل���س االدارة م.احمد 
اخلزمي وأعض���اء مجلس ادارة 

اجلمعية.
وق���د أك���د رئي���س احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.س���عد 
الشبو أن املبادرة الطيبة التي 
اطلقتها جمعية اخلالدية ومجلس 
إدارتها من اقامتها مهرجان السلع 
التعاونية يأتي حرصا منهم على 
تقدمي افضل املنتجات جودة بأقل 
األسعار وهي تستحق منا كل 
الشكر والتقدير، كما نشكرهم 
على تخصيص أماكن مناسبة 
ملنتجات التعاون داخل األسواق، 
وتبنيه���م للمنتجات الوطنية 

حسب توجه وزارة الشؤون.

جولة على التخفيضات املطروحة

امللعبي: 90% من أسعار منتجات التعاون هي األفضل مقارنة بنظيرتها وقريبًا زيادة 6 أصناف في السوق 

جناح أنش���طتها التسويقية 
واالجتماعي���ة واس���تقطابها 
املستهلكني وسمعتها الطيبة، 
وه���ذا من فض���ل اهلل تعالى 
أوال ثم جهود وتكاتف أعضاء 

مجلس اإلدارة.

كل ما يرغبون فيه، وذلك من 
خالل رقم الواتساب 51051050 
التويت���ر واالنس���تغرام  أو 
أن  إلى  ali_salem_co، الفت���ا 
اجلمعية باتت تش���كل عالمة 
فارقة ف���ي املنطقة من خالل 

لهذه اخلط���وة التي لن تؤثر 
على اإلطالق على املهرجانات 

التسويقية التي نطلقها.
وزاد بأننا طرحنا مجموعة 
م���ن وس���ائل التواص���ل مع 
املساهمني لنكون على اطالع على 

ال يزال مجلس إدارة جمعية 
علي صباح السالم التعاونية 
يقوم بطرح عروض مميزة على 
بعض السلع في جميع فروعه، 
حيث بإمكان رواد اجلمعية في 
أي فرع احلصول على حليب 
كارنيشن 12 حبة بسعر 1.650 
دينار والس���عر احلقيقي هو 
الوزان 3  2.220 دينار، تونة 
حبات ب� 990 فلسا نزوال من 
1.260 دين���ار، تايد 3 كغ 1+1 
بسعر 2.880 دينار نزوال من 
5.760 دنانير، برسيل 6 كغ ب� 
2.750 دينار نزوال من 6.085 

دنانير.
م���ن جانبه، أك���د رئيس 
مجلس اإلدارة م.سعود العنزي 
أن األصناف يت���م اختيارها 
بعناية فائقة بني احلني واآلخر 
ويتم طرح كميات كبيرة منها 
وهي من املنتجات االكثر طلبا 
في اسواقنا وفروعنا ولذلك 
وجدنا أنه من الواجب أن يتم 
طرح تخفيضات عليها لتحقيق 
الفائدة القصوى جلميع رواد 

اجلمعية.
وبني أننا مس���تمرون في 
هذه السياس���ة لكونها مهمة 
جدا في توفير السلع بأسعار 
مناس���بة ال جندها في باقي 
األيام، مش���يرا إلى اننا ملسنا 
إقباال كبيرا م���ن الرواد على 
هذه املنتجات واستحس���انا 

أسعار مخفضة إلى النصف

م. سعود العنزي

حرق أسعار في مهرجان 
الفحيحيل للخضار 

والفواكه كل أحد واثنني 

اختتمت جمعي��ة الفحيحيل 
التعاوني��ة مهرجانه��ا املميز 
للخضار والفواكه الذي استمر 
ملدة يومني بأسعار ال تقارن، 
حيث مت تخفيض سعر طماطم 
فلني مربع إل��ى 1.210 دينار، 
طماطم فلني وسط 525 فلسا، 
قرع فلني وس��ط 385 فلسا، 
خيار كرتون 320 فلسا، كوسا 
فلني وسط 440 فلسا، بامية 
فلني وسط 550 فلسا، بطاطا 
لبناني سلة 1.265 دينار، جوز 

الهند حبة 250 فلسا.
كما جرى خفض سعر برتقال 
ابو صرة لبنان��ي إلى 1.980 
دينار، بطاطا حل��وة كرتون 
935 فلس��ا، بص��ل مصري 
كبير 880 فلسا، بصل هندي 
طويل 715 فلسا، خس مدور 
كرتون 770 فلسا، خس مدور 
وسط 420 فلسا، ليمون شرحة 
تركي 1.265 دينار، ليمون فلني 

ربعي 550 فلسا.

سعود العنزي: عروض مميزة ألول مرة في جميع فروع »علي صباح السالم«

جتار يستغلون موسم الشتاء وإقبال املستهلكني على الشراء

■ مستهلكون للجهات املعنية: مراقبة أسعار املالبس للحد من االرتفاعات املصطنعة
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احلسينان:
 نعمل بتمويل 
ذاتي.. ونطالب 

»التربية« 
و»الشباب« بدعم 
املشروع لتطويره 

مبا يخدم أكبر 
شريحة ممكنة

تدشني فريق 
تطوعي حتت مظلة 
»الشؤون« الستمرار 

العمل داخل إطار 
قانوني

الربيعان: التطبيق 
مبنزلة رد جميل

 إلى بلدنا احلبيب 
الكويت

عدم تقبل بعض أولياء األمور 
كون األجهزة والهواتف الذكية 

وسيلة مناسبة للتعليم«. 

في أي وقت ومكان 

وبس���ؤاله ح���ول أبرز ما 
مييز تطبيق »أمانة« وبرنامج 
»مدرس خصوصي« عن القنوات 
التربوية التي تش���رف عليها 
وزارة التربية والتعليم، أشار 
إلى »أن الفكرتني ال تتعارضان 
من حيث املبدأ والهدف، إال ان 
تلك القنوات التربوية تعرض 
الدروس في أوقات معينة من 
التلفاز«،  اليوم على شاشات 
موضحا أن »تلك القنوات من 
املمكن أن تتعارض أوقاتها مع 
وقت ف���راغ الطالب، في حني 
أن البرنامج يعرض املادة في 
وقت مختصر ومدة ال تتعدى 
ال� 10 دقائق، ليسمح للطالب 
بإعادة ومشاهدة احللقات في 
أي وقت ممكن وفي أي مكان 
يتواجد فيه سواء في البيت أو 
النادي أو احلديقة أو البر حتى 
ال تنحصر في وقت معني مثل 

القنوات التعليمية«. 

باب مفتوح 

كما أعرب احلس���ينان عن 
البالغ���ة باإلقبال  س���عادته 
امللحوظ على االس���تفادة من 
الرسائل  البرنامج واستقبال 
اليومية من الطلبة واملدرسني 
عبر قسم »شارك«، الذي يتيح 
للمعلمني في الكويت املشاركة 
اإلبداعية،  في نش���ر أعمالهم 
مؤكدا على أن األبواب مفتوحة 
جلميع املعلمني لتقدمي أعمالهم 
عبر التطبيق دون استثناء كون 
التطبيق ال يقتصر على أعضاء 

الفريق فقط.

في خدمة الكويت 

من جانبه، أش���ار مهندس 
البرمجيات واملسؤول عن موقع 
وتطبي���ق »أمانة« عبدالرزاق 
إل���ى أن »التطبيق  الربيعان 
إلى بلدنا  مبنزلة رد جمي���ل 
احلبيب الكويت«، مشددا على 
»ضرورة اهتمام أفراد املجتمع 
مبختلف مسمياتهم الوظيفية 
بتسخير إمكانياتهم في خدمة 
بلدهم وتط���وره في مختلف 
املجاالت التعليمية والصحية 
واالجتماعية وغيرها«، معتبرا 
ذلك جزءا من زكاة العمل، الفتا 
إلى أن »دوره ومساهمته في 
التطبيق يتمثالن في التركيز 
عل���ى جم���ع كل الڤيديوهات 
واملوضوعات التعليمية التي 
يتم إعدادها من قبل املعلمني 
بنفس املوقع، مع إحداث التناغم 
والتنسيق في األقسام وجعل 
أكثر ترتيبا وس���هولة  األمر 
للمتصفح من خ���الل تنظيم 
املواد وترتيبها في أقس���امها 
اخلاصة لتيس���ير األمر على 

الطالب«. 
وفيم���ا يتعل���ق بتجاوب 
الطلب���ة م���ع التطبيق أعرب 
الربيعان عن س���عادته مبدى 
جتاوب الطلبة ومش���اركتهم 
الفعال���ة م���ع التطبيق وفي 
مختلف األقسام، مشيرا إلى أن 
الطلبة أصبحوا أكثر تفاعال مع 
التطبيق، باإلضافة إلى طلباتهم 
امللحة بشرح بعض الدروس 
واملواد مع محاولتنا اجلاهدة 
لتوفير تلك املواد وتقدميها في 

أسرع وقت للطلبة.

الدروس بكل  في اس���تيعاب 
سهولة ويسر«. 

كما أعلن احلس���ينان عن 
»تدشني فريق تطوعي حتت 
مظلة وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل حتى يتمكن الفريق من 
االستمرار في عمله حتت مظلة 
قانونية وكيان رسمي معترف 
به في الكويت«، مش���يرا إلى 
أن »ذل���ك الكيان يفتح لفريق 
العمل الكثير من األبواب التي 
تصب في نهاي���ة املطاف في 
التعليمية في  العملية  خدمة 
الكوي���ت«، مؤكدا أن »الفريق 
يعمل بتموي���ل ذاتي من قبل 
أعضاء الفرقة عبر توفير كل 
املادية«، مطالبا  االحتياجات 
املعني���ة في وزارة  »اجلهات 
التربي���ة والتعلي���م ووزارة 
الدولة لشؤون الشباب بدعم 
التطبيق  املش���روع لتطوير 
مبا يخدم أكبر شريحة ممكنة 
الكويت، خاصة أن  من طلبة 
فكرة التطبيق هي فكرة تربوية 
بعي���دة كل البعد عن املنفعة 

الشخصية«.

التعليم اإللكتروني ضرورة ملحة 

وفيم���ا يتعل���ق بأهمي���ة 
التعليم اإللكتروني قال: »إن 
التعليم اإللكتروني في ظل ما 
يشهده العالم من طفرة في عالم 
التكنولوجيا أصبح ضرورة 
ملحة«، الفتا إلى »أننا نرى في 
الكوي���ت العديد من املبادرات 
اجلي���دة ف���ي مي���دان العمل 
التربوي، إال أننا لم نقف حتى 
اآلن على أرض صلبة في ذلك 
املجال«، مؤكدا على »سعي فريق 
عمل »أمانة« الى التطور بتلك 
الفكرة خطوة بخطوة في ذلك 
املجال الذي يحتاج إلى املزيد 
من التسويق والتوعية، في ظل 

التطبيق هو إرسال العلم إلى 
الطالب بأسلوب شيق وبعيد 
كل البعد عن امللل«، مش���يرا 
 3d �إلى »استخدامه لتقنية ال
في عرض الرس���وم املتحركة 
واخللفيات الشارحة للموضوع 
حتى تتماشى مع التطور العاملي 
الذي يشاهده الطفل في وسائل 
اإلعالم والبرامج املختلفة، وذلك 
وفقا ألساليب وطرق متصلة 
ومتسلسلة حتى يتكون لدى 
الطالب صورة عامة عن املادة 

التي يقوم بدراستها«. 
وف���ي نهاي���ة حديثه دعا 
العاملني في  العنزي جمي���ع 
املدارس وأعضاء هيئة التدريس 
في الكويت الى املش���اركة في 
ذلك التطبيق التطوعي وغير 
الربح���ي م���ن خالل إرس���ال 
حلق���ات ودروس لتغطي���ة 
املزي���د من ال���دروس واملواد 
الدراس���ية  اخلاصة باملناهج 
بهدف إحداث طفرة في مجال 
التعليم اإللكتروني في الكويت 
والوصول إلى أكبر شريحة من 

الطلبة في الكويت.

تدشين فريق »أمانة« 

من ناحيته، أكد رئيس قسم 
التربية اإلسالمية وأحد أعضاء 
فريق أمانة سالم احلسينان أن 
»اسم التطبيق جاء من الرسالة 
السامية التي يحملها للمجتمع 
الكويت���ي والتي تتلخص في 
أن التعليم أمانة في عنق كل 
معلم«، الفتا إلى أن »املشروع 
منذ بدايته في عام 2012 يهدف 
إلى احلد من ظاهرة الدروس 
اخلصوصية، ليتيح للطلبة 
وس���يلة جديدة لشرح املواد 
الدراسية عبر حلقات مصورة 
تشرح املواد اخلاصة بهم وتوفر 
لهم أسئلة تقوميية تساعدهم 

التعليمية«، مؤكدا أن »تطبيق 
أمانة ال يقف عند الطالب فقط، 
حيث ان للمعلمني نصيبا فيه 
من خالل قسم »آيباد« املعلم، 
والذي يقدم لتلك الش���ريحة 
دروس���ا خصوصية يشرح 
من خاللها البرامج التعليمية 
املختلفة التي تنمي مهاراتهم 
داخل الفص���ل، باإلضافة إلى 
شرح أكثر من 15 برنامجا ذكيا 
تعزز ثقافتهم في التعامل مع 
التكنولوجيا احلديثة وتسخرها 
خلدمة الطلبة، خاصة أن بعض 
املعلم���ني ليس لديهم اخلبرة 
الكافية في التعامل مع »اآلي 

باد« وتلك البرامج«.

كسر حاجز الملل 

وبس���ؤاله حول األدوات 
والبرامج املستخدمة في عرض 
الڤيديوهات املتعلقة بالتطبيق، 
أوضح أن اإلمكانيات واألدوات 
املستخدمة في عرض حلقات 
»درس خصوص���ي« هي من 
الش���خصي،  الفريق  اجتهاد 
الفتا إلى أنه »قام بتخصيص 
جزء ومس���احة م���ن منزله 
إلقام���ة اس���تديو التصوير، 
وباس���تخدام أجهزة تصوير 
شخصية، باإلضافة إلى عازل 
للصوت إلى جانب نظام صوتي 
صغير وأجهزة إضاءة حتى يتم 
تسجيل احللقة بكل وضوح وال 
يتشتت الطالب أثناء مشاهدته 

لها«. 
كما أش���ار إل���ى »املجهود 
املبذول إلنتاج احللقة الواحدة 
التي يش���اهدها الطالب خالل 
أن  خمس دقائ���ق«، موضحا 
»تلك احللقة تكون نتاج تعب 
وجهد يوم���ني متواصلني من 
الشرح والتصوير واإلخراج 
واملونتاج، خاصة أن الهدف من 

التفاعلي  الكت���اب  أن »فكرة 
تقوم على توفير وسيلة أكثر 
حداثة لدراسة املنهج والكتاب 
اخلاص بامل���واد، حيث يتيح 
حتديد اجلمل والفقرات املهمة 
حتى يتمكن من العودة إليها 
ف���ي أي وقت،  ومراجعته���ا 
باإلضافة إلى وضع املالحظات 
اخلاصة به وإع���داد ملخص 
خاص ب���ه في نهاي���ة العام 
ميكنه مراجعته في أي وقت«.  
وفيما يتعلق بأفضل اخلدمات 
التفاعلية للكتاب، أشار إلى أن 
»الكتاب يقوم في نهاية الدرس 
بعرض مجموعة من األسئلة 
التقوميية على ش���كل ملزمة 
خاصة حتتوي على العديد من 
املتوقعة واملهمة في  األسئلة 
االمتحانات وغير املتاحة في 
الكتاب، ليقوم الطالب باإلجابة 
الفوري���ة عنها، ومن ثم يأتي 
التطبي���ق في تصحيح  دور 
اإلجاب���ات اخلاطئ���ة مع ذكر 

اإلجابة الصحيحة«. 

قسم »شارك« 

وأضاف العنزي أن التطبيق 
خصص قسما خاصا للمعلم 
حتت عنوان »شارك« يتيح لهم 
التواصل مع أعضاء  إمكانية 
التدريس املشاركة في  هيئة 
إعداد احللق���ات املتوافرة في 
الرد  التطبيق، وذل���ك بهدف 
على استفس���اراتهم املختلفة 
حول ال���دروس، حتى يتمكن 
الفريق من الرد عليهم الكتمال 
االس���تفادة وغرس املعلومة 

بداخل الطالب. 

آيباد المعلم 

خدم���ات  ب���أن  وتاب���ع 
املوق���ع »تس���تهدف مختلف 
العملية  الفئات املشاركة في 

ف���ي البداية، أش���ار معلم 
التربية اإلس���المية وصاحب 
فكرة تطبيق »أمانة« إبراهيم 
العنزي إلى أن فكرة التطبيق 
البداية مبشروع  انطلقت في 
»مدرس خصوصي«، والذي 
يه���دف إلى احلد من الدروس 
اخلصوصي���ة م���ن خ���الل 
تدري���س امل���ادة اإلس���المية 
لطلبة الصفوف املتوس���طة 
عب���ر موق���ع »اليوتيوب«، 
الفتا إلى أن الفكرة تش���كلت 
لدي���ه بعد مقابلة أحد الطلبة 
املتعثرين دراسيا نتيجة بعض 
الظروف االجتماعية احمليطة 
حوله، مشيرا إلى أن »استجابة 
الطالب وفهمه واستيعابه لتلك 
الدروس بكل سهولة كان مبنزلة 
الدافع واحملرك الرئيسي لنشر 
فكرة »مدرس خصوصي« عبر 

اليوتيوب«. 
وأضاف العنزي أن الفكرة 
في بدايتها كانت تعتمد على 
أسلوب بسيط وسهل من خالل 
عرض أبرز النقاط األساسية 
التي يتضمنها الدرس بأسلوب 
مختصر، وباالستعانة مبونتاج 
بسيط حتى يتسنى للطالب 
اس���تيعاب املوض���وع دون 
ملل، مع طرح بعض األسئلة 
التفاعلي���ة اخلاصة بالدرس 
بع���د انتهاء احللق���ة، من ثم 
يتم حتميل ذلك الڤيديو على 
موقع »اليوتيوب« حتت عنوان 

»درس خصوصي«. 

تطور الفكرة 

وأوضح أن »االنطالقة في 
ذلك املشروع كانت من بوابة 
مادة التربية اإلسالمية للصف 
السادس، والتي القت بفضل 
اهلل جناحا كبيرا بني الطلبة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 
و»الواتس آب«، مشيرا إلى أن 
»ذلك النجاح كان مبنزلة الدافع 
واحملرك الرئيسي لتغطية مادة 
التربية اإلس���المية ملختلف 

املراحل املتوسطة«. 
أنه  إلى  العنزي  كما أشار 
»ومع انتشار الفكرة قام رئيس 
قس���م التربية اإلسالمية في 
املدرسة سالم احلسينان بعرض 
فكرة »مدرس خصوصي« على 
إدارة املدرسة بهدف تعميمها 
عل���ى باق���ي امل���واد العلمية 
املدرس���ة«،  واالجتماعية في 
الفتا إلى انه »في تلك الفترة 
مت تخصيص املوقع اإللكتروني 
اخلاص بالفريق والذي حمل 
اسم »أمانة« ليتضمن مجموعة 
من اخلدمات التعليمية للفئة 
املستهدفة من الطلبة واملعلمني 
وأولياء األمور، باإلضافة إلى 
تطبيق »أمانة« اخلاص بأجهزة 
الذكي���ة مبختلف  الهوات���ف 

أنواعها«. 

الكتاب التفاعلي 

وبني العن���زي أن تطبيق 
»أمانة« ال يقتصر على خدمة 
»مدرس خصوص���ي« فقط، 
وإمنا »يتي���ح للطلبة خدمة 
الكت���اب اإللكترون���ي والذي 
يتيح للطالب وسيلة جديدة 
ومتط���ورة لتحمي���ل الكتب 
الدراس���ية اخلاص���ة باملواد 
على هاتفه الذكي، وذلك بهدف 
دراسة املواد بأساليب مبتكرة 
وأكثر سهولة توفر عليه اجلهد 
والوقت مع إمكانية تصفحها 
في أي وقت ومكان«، موضحا 

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد يستقبل فريق »أمانة« 

)يوسف كرمي(عبدالرزاق الربيعانإبراهيم العنزي في حديثه لـ »األنباء«  رئيس قسم التربية اإلسالمية مبدرسة عبداهلل اجلاراهلل سالم احلسينان 

أعضاء فريق »أمانة« والزميل كرمي طارق

أستاذ موجه فني مادة التربية اإلسالمية بندر احلسيني وسالم احلسينان وإبراهيم العنزي 

ً »أمانة«.. تطبيق يهدف إلى االرتقاء مبستوى الطلبة التعليمي إلكترونيا
أمانة التعليم يحملها كل معلم مخلص لربه لكي ينشئ جيال صاحلا متسلحا بالعلم واملعرفة املبنية على القواعد الراسخة كي يواجه املتغيرات في العالم من حولنا، هذا ما سعى إليه أعضاء فريق تطبيق »أمانة« في مشروعهم اإللكتروني الذي يخدم 

شريحة الطلبة واملعلمني في الكويت عبر عرض ابتكاراتهم وإجنازاتهم التعليمية، حيث حرص الفريق من خالل تطبيقه على إرساء مبادئ سامية للتعليم ليؤكدوا على إبداع الفكرة وتوصيل رسالة سامية عبر نشر مبادئ تتلخص في كون التعليم أمانة وليس 
وظيفة، تربية وليس أمرا ونهيا، محبة وليس كراهية وتسلطا.  بدأت الفكرة في مدرسة عبداهلل حسن اجلاراهلل لدى األستاذ بقسم التربية اإلسالمية إبراهيم العنزي والتي انطلقت كمبادرة عبر موقع »اليوتيوب« حتت شعار »مدرس خصوصي« لشرح مادة 
التربية اإلسالمية لطلبة الكويت في املرحلة املتوسطة في صورة ڤيديو بسيط ال تزيد مدته عن 10 دقائق، يحتوي على أبرز املعلومات اخلاصة بدروس املادة، ليتبنى مدير املدرسة عادل القطان الفكرة ويعممها على باقي املواد، فتأخذ مراحل تطورها 

املختلفة لنصل إلى تطبيق »أمانة« الذي يضم العديد من اخلدمات التعليمية للطلبة في الكويت مجانًا بهدف االرتقاء مبستواهم التعليمي وتوفير جو إلكتروني مناسب يساعدهم على حتصيلهم الدراسي. »األنباء« التقت بفريق عمل »أمانة« للتعرف أكثر على أبرز 
اخلدمات التي يقدمها التطبيق للطلبة واملعلمني في الكويت، ومراحل تطوره حتى يصل إلى أجهزة وهواتف الطلبة، باإلضافة إلى أقسامه وكيفية استخدامه لكل الشرائح املعنية بالعملية التعليمية في الكويت، وإليكم التفاصيل: 

أجرى التحقيق: كريم طارق 

خ رسالة سامية تتلخص في أن »التعليم أمانة في عنق كل معلم ويساهم في احلدّ من الدروس اخلصوصية« أصحاب الفكرة أكدوا لـ »األنباء« أنه يرسِّ

العنزي: »مدرس 
خصوصي« و»الكتاب 
التفاعلي« و»شارك« 

أبرز اخلدمات التي 
يقدمها »أمانة« 

للطلبة واملعلمني
في الكويت 

يتيح للطلبة شرح 
املواد الدراسية عبر 

حلقات مصورة وأسئلة 
تقوميية تساعدهم 

في استيعابها

 3d نستخدم تقنية
في عرض الرسوم 

املتحركة واحللقات 
الشارحة لتتماشى مع 

التطور العاملي 



مصانع اخلرسانة 
تشكو: وجودنا 
بهذه املنطقة
 حطم آمالنا 
في التطوير 

مصانع: املنطقة تضم 
50 مصنعًا للخرسانة 

واخللط اجلاهز 
لتغذية مشاريع 

الدولة.. ملاذا تهمل؟

إعداد: هديل اخلطيبصناعة

صفحة متخصصة أسبوعية
تهتم بقطاع الصناعة

للتواصل 
h.alkhateeb@alanba.com.kw

Industry@alanba.com.kw

كيف ينافس أحدث مصنع مياه بالكويت؟

تخضع منتجات املياه داخل مصنع »أجنالي ـ أكوا كول« للعديد من الفحوصات للتأكد من سالمتها على صحة املواطنني  احد خطوط املياه داخل مصنع »أجنالي ـ أكوا كول«

على الرغم من صغر مساحة املصنع الذي يقع في منطقة الصليبية الصناعية وحتديدا في املشروع احلرفي في الصليبية والتابع لشركة أجيليتي، وأيضا برغم 
حداثة تأسيسه حيث بدأ االنتاج الفعلي في أغسطس 2014، اال أن ثمة تطورا ملحوظا تستطيع أن تشعر به عندما تتجول في املصنع.

وخالل جولة قامت بها »األنباء« في أروقة املصنع، يقول الشريك املدير في مصنع »أجنالي ـ أكوا كول« عبدالرحمن العلي: استطيع أن اقول بأننا بدأنا من 
حيث انتهى اآلخرون، فنحن ال نصنع مياه قليلة الصوديوم فحسب، وإمنا على حد علمنا نعتبر الوحيدين محليا في تصنيع منتج جديد خال من مادة البروميت 

التي قد تتسبب في حاالت السرطان. وشركة مياه »اكوا كول« ليست شركة غريبة عن العمل الصناعي احمللي، اذ يوضح العلي أن الشركة بدأت عملها في عام 
1992 حينما كانوا وكالء ملصنع أكوا كول الكائن في املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية، وبعدها انقطع االستيراد من السعودية منذ نحو 3 سنوات 

بسبب صدور قرارات باململكة تعتبر أن املياه من املصادر الطبيعية التي مينع تصديرها باعتبارها ثروة وطنية، وفيما يلي التفاصيل:

الشركة بدأت عملها في 1992.. ولكن 
اإلنتاج الفعلي في أغسطس 2014 

مصنع »أجنالي ـ أكوا كول« أول شركة تدخل 
الـ »5 جالون« للكويت

تلقينا طلبات من العراق وقطر لتعبئة املياه 
بعالمات جتارية أخرى

40 % حصتنا السوقية من االشتراكات لنوع 
الـ »5 جالون«.. و5% للمنتجات األخرى 

حلداثة التأسيس 

نهدف إلى العمل بالطاقة اإلنتاجية القصوى 
للمصنع.. فاملستَغل اليوم ال يتعدى %50 

منتلك شهادة »اآليزو 22000« اخلاصة 
بالسالمة الغذائية ونعمل للحصول على 

شهادة »املواصفات الكويتية 9000«

حدثنا عن نشاطكم وبداية تأسيس املصنع؟
٭ بدأت الشركة عملها في عام 1992 حينما كنا وكالء ملصنع أكوا 
كول الكائن في املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية، 
وبعدها انقطع االستيراد من السعودية منذ نحو 3 سنوات 
بس���بب صدور قرارات باململكة تعتبر أن املياه من املصادر 

الطبيعية التي مينع تصديرها باعتبارها ثروة وطنية.
وبعد أن مت االنتهاء من تشييد املنطقة احلرفية في الصليبية 
واجلهراء والتابعة لشركة أجيليتي، قررنا تأسيس املصنع 
ذاته في الكويت حتت مسمى مصنع »أجنالي � أكوا كول«، 
وقد توفقنا بعمالة وطنية وغير وطنية من ذوي اخلبرة في 
القطاع الصناعي ونحن نالحظ اليوم اجلدوى االقتصادية 
من وراء انشاء مثل هذا النوع من املصانع، وحاليا نسوق 
منتجاتنا من املياه عالية اجلودة، حيث بدأ اإلنتاج الفعلي 

في أغسطس 2014.

ما إستراتيجيتكم املستقبلية للمصنع؟
٭ نخطط للوصول الى الطاقة االنتاجية القصوى للمصنع 
حيث إن النس���بة املستغلة من الطاقة اليوم ال تتعدى %50 
من الطاقة االجمالية وذل���ك من خالل وردية واحدة، حيث 
نتوقع زيادة عدد الورديات ألكثر من وردية في الفترة املقبلة. 
ونركز حاليا على التوس���ع والنمو في السوق احمللي وقد 
تلقينا طلبات كثيرة من العراق وقطر باإلضافة الى عروض 

اخرى لتعبئة املياه بعالمات جتارية اخرى.
وفي فترة قياسية، بلغت حصتنا السوقية من االشتراكات 
لنوع ال� )5 جالون( بنس���بة 30 – 40%، ونسبة 5% تقريبا 
للمنتجات االخرى مثل الكبس والقناني وتعود ضآلة هذه 

الوحيدي���ن محليا في تصنيع منتج جدي���د خال من مادة 
البرومي���ت التي البد أن تتكون في املي���اه نتيجة االوزون 
والتصنيع مما قد يتسبب في حاالت السرطان. وأستطيع 
أن أق���ول بأن منتجاتنا خالية متاما من مادة البروميت من 

خالل التصنيع وفق آليات ومعدات خاصة.

ما شهادات اجلودة التي حصلتم عليها؟
٭ لقد حصلنا على شهادة االيزو اخلاصة بالسالمة الغذائية 
)22000( واليوم نعمل على احلصول على شهادة املواصفات 
الكويتية 9000، وقريبا سوف نحصل على 4 شهادات ايزو 
من لبنان ليكون املصنع األول احلاصل على هذا النوع من 

الشهادات.
وتعتبر ش���هادات اجلودة وحتديدا في صناعة املياه من 

أهم العوامل التي تساعد على النمو والتطور.

ما أهم املعوقات التي مررمت بها عند تأسيس املصنع؟
٭ لقد حصلنا على أول رخصة لتعبئة املياه عام 2001 وفي 
عام 2010 مت النشر في جريدة كويت اليوم أنه مت تخصيص 
ارض لنا اال أنه حدث تأخير شديد في تسليم االرض نتيجة 
ندرة االراضي التي تعاني منها الكويت لذلك مت ابرام عقد مع 
شركة اجيليتي لتوفير االرض الالزمة للتصنيع من خالل 

املشروع احلرفي في الصليبية واجلهراء.
وأريد أن أش���ير الى أننا الحظنا تعاونا غير مس���بوق 
من اجله���ات احلكومي���ة املعنية بالقطاع أثن���اء تخليص 
التراخيص الصناعي���ة فال أتذكر أن هناك أي موظف تعمد 

عرقلة عملنا.

الشريك املدير في مصنع »أجنالي ـ أكوا كول« عبدالرحمن العلي لـ »األنباء«: مياهنا صحية وخالية من املواد املسرطنة

النس���بة كوننا حديثي التأسيس ونحتاج املزيد من الوقت 
لرفعها. وأريد أن أشير الى أننا نعتبر أول شركة تدخل ال� 

»5 جالون« الى الكويت.

ملاذا اخترمت الدخول في مجال تصنيع املياه في 
الكويت؟

٭ لعل السبب الرئيسي من وراء دخولنا في مجال تصنيع 
مياه الشرب كوننا وكالء لنفس العالمة التجارية )اكوا كول( 
منذ الع���ام 1992 ولدينا خبرة طويلة في هذا املجال اضافة 

الى وجود قاعدة قدمية من العمالء.
ونعتقد أن مجال تصنيع مياه الشرب ينمو في الكويت 
بش���كل س���ريع ومنى الى علمنا بأنه س���وف يتم تأسيس 

مصنعني في مجال مياه الشرب عن قريب.
وتأتي أهمية تصنيع مياه الشرب كون أن هذا املجال يعتبر 
من الصناعات احليوية كونها ترتبط باحتياجات االنسان 
خصوصا فترة الصيف حي���ث يزداد الطلب على املياه من 
قبل العمالة والش���ركات لذلك نقوم بتصنيع عبوات املياه 

بأحجام استهالكية كبيرة تلبي طلبات الشركات.
وقد تلقينا عدة طلبات من قبل شركات املقاوالت احمللية 
لتزويدها بأعداد كبيرة من عبوات املياه لعمالها واملوظفني 

لديها.

ما املواصفات اخلاصة التي تتميز بها منتجاتكم عن 
غيرها املتوافرة في السوق احمللي؟

٭ اس���تطيع أن اقول بأننا بدأنا من حيث انتهى اآلخرون. 
فنحن ال نصنع مياه قليلة الصوديوم فحسب، وإمنا نعتبر 

الشريك املدير في مصنع »أجنالي ـ أكوا كول« عبدالرحمن العلي

ال بنية حتتية وال إنترنت وال ماء للشرب.. واملصانع تستخدم التناكر لنقل املياه!

»كبد ـ الصليبية« الصناعية تفتقر ألبسط مقومات احلياة الكرمية
117 مليار دوالر، ما يس����تدعي 
االهتمام مبصانع اخلرس����انة 
اجلاهزة خلدمة مشاريع الدولة، 
موضحا أن أغلب املصانع التي 
تعمل في هذا املجال تتركز في 
منطقة الصليبية التي تفتقر الى 
الكثير من اخلدمات مثل خطوط 
الهاتف واالنترنت والشوارع 

والكهرباء واملاء.
وعلى صعيد متصل، أبدى 
نائب رئيس مجلس االدارة في 
الشركة الكويتية لبناء املعامل 
واملقاوالت مروان أحمد سالمة 
استياءه الشديد من الوضع في 
منطقة الصليبية التي شبهها 
بسيبيريا، وعزا ذلك الى عدم 
وجود رؤية واضحة في البالد أو 
خطة استراتيجية شاملة تعمل 

على تطوير الصناعة.
انتقد رئيس  من جانب����ه، 
إدارة شركة صناعات  مجلس 
التبريد والتخزين »كولكس« 
صالح املخلف اإلجراءات التي 
تتخذها وزارة الشؤون جتاه 
املصانع فيما يتعلق باستقدام 
العمالة من اخلارج عن طريق 
اشتراط توافر شهادة جامعية أو 

شهادات خبرة لعامل عادي.
ولفت الى أن هناك معامالت 
للشركة مع البلدية لم تنته منذ 
العام 2006 مبينا أن الكثير من 
األمور ال حتتاج الى الكثير من 
اجلهد والوقت. واقترح تنظيم 
معارض من قبل وزارة التجارة 
وهيئة الصناعة بشكل منظم 
أسوة بالدول االخرى عن طريق 

تكامل دور اجلهتني.

في آليات النقل اململوكة لتلك 
املصانع ومن ثم تكبيدها املبالغ 
املالية الكبيرة مقابل إصالحها. 
وأضاف أن كل املصانع تعاني 
من ضيق املساحات املخصصة 
لها، وبالتالي فإنها غير قادرة 
على استخدام هذه املساحات 
في عملية االنتاج، فضال على 
استخدامها في تخزين آلياتها 
الس����رقة  واحلفاظ عليها من 
والنهب والتخري����ب، ذلك ان 
املصانع حتتاج الى عدد كبير 
من اآلليات واملعدات التي ال جتد 
لها مكانا داخل أرض املصانع 
فتضطر الى تركها في اخلارج 
مما يعرضها للنهب والتدمير.

آراء متفرقة 

ومن ناحيته، أش����ار مدير 
االدارية والعالقات  الش����ؤون 
العام����ة االقليمي في ش����ركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية ناص����ر كنعان أن 
البيروقراطية احلكومية شلت 
ليس فقط املصانع وإمنا البالد 
اتخاذ خطوات  الى  ككل داعيا 
جادة للقضاء عليها، مش����يرا 
الش����ركة تتأثر  أن اعمال  الى 
بش����كل كبير بشركات اخللط 
اخلرساني املوجودة في منطقة 

الصليبية.
أما املدير العام في ش����ركة 
بوبيان للخرسانة اجلاهزة هيثم 
محمد الرفاعي فبني من جانبه 
أن حجم املشروعات التي ينبغي 
أن تنفذها الكويت في الفترة بني 
عامي 2012 - 2017 تبلغ نحو 

القليلة القادمة.

»الكويتية الكندية«

ق����ال مدير  وم����ن ناحيته 
عام الشركة الكويتية الكندية 
للخرسانة اخللوية عبداجلليل 
رضا ان أهمية منطقة الصليبية 
الصناعية تكمن في كونها تضم 
نحو 50 مصنعا للخرس����انة 
واخللط اجلاهز تغذي جزءا من 
حاجة مشاريع الدولة من هذه 
املواد، وبالتالي على احلكومة 
ان تلتفت لهذه املنطقة وتعطيها 
األولوية الالزمة ملساعدتها على 

االنتاج واالستمرار.
وأكد ان كل املصانع الواقعة 
في ه����ذه املنطق����ة تعاني من 
اخلسائر املستمرة بسبب غياب 
االهتمام باملنطقة وعدم وجود 
الطرق املمهدة واملعبدة، االمر 
الذي يتسبب في تلفيات كبيرة 

االرضي وما تبعها من انقطاع 
خلدمات االنترنت والفاكس 
واالتصاالت منذ أكثر من ستة 

أشهر مضت.
أنه مت تشكيل  الى  ولفت 
جلنة أمنية منذ نحو عام ضمت 
عددا من اجلهات احلكومية ذات 
العالقة، وأعطت هذه اللجنة 
موافق���ات على تنفيذ الطرق 
واخلدم���ات، لكن أيا من هذه 
الوعود لم ينفذ حتى يومنا 

هذا.
وتطرق الكاشف الى عدد 
من املشاكل األخرى من بينها 
نقص املواد األولية وارتفاع 
أس���عار منتجات الصلبوخ 
التي تس���تورد بشكل خاص 
من االمارات، محذرا من وقوع 
أزمة قريبة في مادة الصلبوخ 
التي توقع ان ترتفع أسعارها 
بش���كل كبير خ���الل الفترة 

الش����رطة اجلوالة،  ودوريات 
مشيرا الى تعرض العديد من 
آليات الشركة ومرافقها للسرقة 
أكثر من مرة خالل فترات الليل 
بل وحتى في بعض االحيان في 
وضح النه����ار، مطالبا في هذا 
الصدد بضرورة توفير نقطة 
أمنية وأخرى طبية، باإلضافة 
الى توفير سكن لعمال الشركة 
بالقرب من املنطقة لتيسير أمور 

العمل وانتظامه.

»كويت سستمز«

وأيد مدير املصانع بشركة 
»كويت سس���تمز« للتجارة 
العامة س���ليمان الكاشف ما 
ذكره القديري، وقال ان املنطقة 
تفتقد كافة اخلدمات والبنى 
التحتية واملراف���ق والطرق 
الرئيسية والداخلية، باالضافة 
ال���ى انقطاع ش���بكة الهاتف 

واملش����اريع األخرى التي تقع 
بالقرب من املشروع والتي كان 
آخرها مشروع شبرة اخلضار 
»الفرضة« الت����ي مت نقلها من 
منطقة الشويخ الى الصليبية، 
االم����ر الذي زاد م����ن الضغط 

والكثافة على هذه املنطقة.
وأضاف القديري ان املنطقة 
تشهد دخول آالف الشاحنات 
وس����يارات النقل الثقيلة، الى 
جانب آالف السيارات اخلاصة 
التي تقصد املنطقة ألسباب أو 
ألخرى، لكن املنطقة نفسها لم 
تشهد تطورا أو توسيعا لطرقها 
الفرعية  الرئيسية وشوارعها 
على الرغم من ارتفاع الكثافة 

التي تشهدها يوما بعد يوم.
ولفت القديري الى مشكلة 
أخ����رى تعاني منه����ا املنطقة 
وهي املشكلة األمنية، مبينا ان 
املنطقة تفتقر الى النقاط األمنية 

ثمة معوقات كثيرة تعاني 
منه����ا مصان����ع اخلرس����انة 
ف����ي الكويت عل����ى الرغم من 
االهمية الكبي����رة التي متثلها 
بالنس����بة لالقتصاد الكويتي، 
كونها مساهما قويا في تشييد 
اخلطة االمنائية متوسطة األجل 
للكويت، ولعل املعوق الرئيسي 
أمام تطور هذه املصانع وارتقاء 
أدائه����ا يتمثل في متركزها في 
منطقة »كبد-الصليبية« التي 
تفتقر ألدنى املقومات األساسية 
التحتية  البنى  للتصنيع مثل 
واملي����اه واخلدم����ات الصحية 
واألمنية االخرى وهي أسباب 
مقنعة دفعت الكثير منها الى 
البحث عن فرص أخرى للعمل 

خارج أرضها.

»اإلعمار الوطنية«

وحول هذه املعاناة قال مدير 
الشؤون االدارية بشركة االعمار 
الوطنية العقارية فيصل عبداهلل 
القديري إن منطقة الصليبية 
الصناعية تفتقر ألبسط مقومات 
احلياة الكرمية، إذ ال يوجد فيها 
ماء للشرب أو الستخدامه في 
الصناع����ة، حي����ث تضطر كل 
املصانع العاملة في املنطقة الى 

استخدام التناكر لنقل املياه.
ناهيك ع����ن افتقار املنطقة 
خلدم����ات الص����رف الصحي 
وصرف مياه االمطار وخدمات 
الهواتف االرضية، وذلك على 
الرغم من ان املنطقة ش����هدت 
خالل السنوات العشر األخيرة 
تزايد عدد املنشآت الصناعية 

املصانع تلجأ الى استخدام تناكر املياه لعدم وجود بنية حتتيةمنطقة »كبد ـ الصليبية« الصناعية تفتقر للخدمات التي حتتاجها املصانع النتاج منتج جيد
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بيجو 508 
أنيقة.. كالفرنسيات!

بيجو التي لطالما اتسمت
بروح البساطة.. تقرر بهذا اإلصدار 

فرض نفسها كالعب يستطيع 
مجاراة الفخامة واألناقة القادمة 

من جارتها األلمانية، للوهلة 
األوىل قد ال تصدق ما تراه عيناك 

من لمسات فاخرة داخل مقصورة 
سيارة فرنسية، لكن بيجو فعلتها.

قوة تقدر بـ 154 حصانا عند 6000 
دورة في الدقيقة وعزم دوران يقدر 
بـ 240 نيوتن متر ابتداء من 1400 

دورة في الدقيقة.
يتصل هـــذا احملرك بناقل 

حركـــة  أوتوماتيكي من  
6 ســـرعات، ويســـتطيع 
الوصـــول بالســـيارة من 
الســـكون إلى سرعة 100 
كلم/س فـــي غضون 9.2  
ثانية، أما السرعة القصوى 

217 كلم/س.
أما فيمـــا يخص جانب 
السالمة  فقد استفادت بيجو 
من الوزن اخلفيف لألملنيوم 
في تصميم طرازها اجلديد 
ومن دون اإلخالل مبعايير 
السالمة أو التصميم، وتظهر 
مدى اجلدوى العملية جنبا 
إلـــى جنب مع أعلـــى فئات 
الديناميكيـــة الهوائيـــة من 
الداخل واخلـــارج، فالهيكل 
ازداد صالبة وقدرة على حتمل 
الصدمات، إضافة إلى تعزيز 
املقصورة بأكياس هوائية مت 
تعزيزها بـ 5 أحزمة أمان و 3 
نقاط تثبيت وقدرة شد تدريجي 

عند استشعار اخلطر.
أما أجهزة التعليق املستقلة 
فتلعـــب دورا مهمـــا في زيادة 
التماسك والتفاعل مع الطريق 
وخاصة على الطرقات امللتوية 
ودخـــول املنعطفـــات، حيـــث 
التحكم بالتماسك  يتدخل نظام 
فور استشعاره االنزالق مساعدا 

السائق على تصحيح املسار.
رغم قصر التجربة، إال ان بيجو 
508 حازت إعجابي، فهي ســـيارة 
ديناميكية، عملية، فاخرة وأنيقة، 
ومبظهر يوحـــي باجلدية، لكن ما 
أمتناه  حقا هو أن تقوم بيجو بطرح 
نسخ رياضية خاصة مزودة مبحرك 
سداسي االسطوانات، لتصبح حينها 
هذه السيارة معشـــوقة الشياب.. 

والشباب!

النظام الصوتي ستضمن لك بيجو 
أمسية موسيقية جميلة برفقة هذه 

السيارة.
باختصـــار، تبـــدو املقصورة 
الداخلية بسيطة، وأنيقة، إنه منط 
بيجو الذي يحرص على جودة املواد، 

ومواءمتها، ونوعيتها.
فضال عن كل ما ســـبق البد من 
اإلشارة إلى مساحة التحميل الهائلة 
التي تقدر بـ 545 ليترا، والتي ميكن 
زيادتها لتستوعب 1.865 ليتر عند 
طي املقاعد اخللفية، أما املقصورة 
فهي تتســـع بكل راحة لـ 5 ركاب 
براحة تامة، والفضل يعود في ذلك 
التي تتمثل  الهندسية  الكفاءة  إلى 
بوضوح في قاعدة العجالت الطويلة. 
ويتوفر طراز بيجـــو 508 بتقنية 
محرك  Powertrain االقتصادي املزود 
بشاحن تيربو من 4 أسطوانات يوفر 

بشـــكل رقمي واضح، أمام السائق 
لوحة عدادات أنيقة مريحة للنظر 
كمـــا أزرار التحكم، إلى اليمني تقع 
شاشة ذات حجم معقول غير مبالغ 
فيه بألوان هادئة، وإلى األسفل منها 
تقع أزرار التحكم بالنظام الصوتي 
واملالحـــي، وأخيـــرا أزرار التحكم 

بالتكييف.
في الكونسول األوسط وإلى األمام 
قليال من مســـند اليد هناك عجلة 
صغيرة دوارة مع مجموعة مفاتيح 
تشبه إلى حد كبير تلك املوجودة في 
السيارات األملانية للتحكم والتنقل 
الوســـائط الصوتية واجلهاز  بني 
املالحـــي والهاتف وضبط إعدادات 

السيارة بسهولة ويسر.
اجللد الفاخر يحيط بك من كل 
جانب وهو ما يوفر مزيدا من الفخامة 
حملبيها. املقاعد املريحة واملرتفعة 
نوعا ما  تتمتع بوضعيات جلوس 
الرؤية، لكن الشـــيء  تعزز مجال 
الوحيد الذي عكر صفوها هو ذلك 
العمود في منتصف السيارة الذي 
ترتكز عليه األبواب اخللفية او كما 
يســـمى بالعمود »c« فهو عريض 
بعض الشيء وسيدفعك بكل تأكيد 
لتحريك رأسك لألمام واخللف للتأكد 

من خلو الطريق من جهة اليمني.
املصابيـــح البرتقاليـــة تضفي 
جـــوا مفعما باألناقـــة، ومع صفاء 

وانطلـــق Open & Go system التي 
تسمح لك عندما تكون داخل النطاق 
اإللكتروني بفتح املركبة وتشغيل 
احملرك تلقائيـــا بدون احلاجة إلى 

إخراج املفتاح من اجليب.
إلدارة محرك هذه السيارة ستجد 
زر التشغيل/اإليقاف إلى جهة اليسار 
وليس في اليمني، وهو ما اعتبرته 
رســـالة أولى تفيد بأن ما سأقوده 
حاليا ســـيكون مختلفـــا عما هو 

موجود.
مـــن الداخـــل كل شـــيء حتت 
السيطرة وفي متناول اليد، في املقود 
ستجد مجموعة مفاتيح توفر عليك 
عناء النظر إلى الكونسول االوسط 
وهي كفيلة بالتنقل بسالسة لتشغيل 
الوســـائط املتعددة، عند التشغيل 
ســـترتفع شاشة زجاجية صغيرة 
خلف املقود تظهر سرعة السيارة 

طالل بارا

للسيارات الفرنسية مكانة خاصة 
في قلوب البعض، فهي ترتبط لديهم 
بشـــكل وثيق باملـــوروث الثقافي 
الفرنســـي الغني بالفـــن واإلبداع 
واجلمال، واملغامرة أحيانا، نعم لهذه 
الســـيارات قيمة كبيرة في البلدان 
البحر األبيض  املطلة على حوض 
املتوسط، أذكر متاما جارنا أبو عبدو 
الذي كان ميتلك سيارة بيجو 404 
موديل1965، هذه البيجو تنقلت بها 
بني دمشق وبيروت دون كلل، وألكون 
صريحا، كنت أشعر بقليل من امللل 
في بعض الرحالت الطويلة فما من 
وسائل ترفيه على منت هذه السيارة 
سوى راديو باستطاعته جلب بعض 
احملطات، أما فتحة السقف احلديدية 
التي تفتح مبجهود عضلي فهي رائعة 

أيام الربيع.
هـــذه الذكريات تعود إلى نهاية 
التســـعينيات من القـــرن املاضي، 
لكنها لم تنته هنا فحسب، ففي عام 
1998  جاء الفيلم الفرنسي الشهير 
»تاكسي« ليحقق جناحا عامليا منقطع 
النظير، ما دفع منتجيه إلى إصدار 
أجزاء أخرى في ســـنوات الحقة، 
هذا الفيلم كان مبنزلة عمل دعائي 
ضخم لشـــركة بيجو، استطاعت 
به ســـيارتها الـ 406 عبر األجزاء 
األربعة تسطير مالحم بطولية في 
مطاردة لصوص البنوك في شوارع 
مارسيليا، وبالتأكيد.. هذه املطاردات 

كانت حتسم لصاحلها.
مؤخرا تلقيت دعوة من شركة 
الشـــايع والصقر وكيل بيجو في 
الكويت، هذه املـــرة كانت لتجربة 
سيارة جديدة  كليا، ليست كالـ 404 
وال  405 وال حتى 406 إنها األنيقة 

الفاخرة 508.
508 سيارة عصرية بامتياز، وهذا 
ليس بجديد على الصانع الفرنسي 
العمالق، فمن اخلارج نلحظ هيمنة 
اخلطوط على الصفائح املعدنية، 
التي تتواءم مع النهج اجلديد الذي 
تتبعـــه بيجو، وعـــالوة على ذلك 
الزينون األمامية  تضفي مصابيح 
املوجهة علـــى الواجهة التي باتت 
أكثر انخفاضا ملســـة من 
األناقة مثلما تظهر أيضا 
من خالل صفـــوف قناع 
املخالب الثالثة احلمراء في 

اإلضاءة اخللفية.
وتشمل املواصفات املتقدمة 
التي متيز طـــراز 508 نظام افتح 

بيجو 508
احملرك: تيربو من 4 اسطوانات، 1.6 ليتر

القوة: 154 حصانا
عزم الدوران: 240 نيوتن متر

التسارع: 0 ـ 100كلم/س في غضون 9.2 ثوان
السرعة القصوى: 217 كلم/س

ناقل احلركة: أوتوماتيكي 6 سرعات

البطاقة التقنية
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سيارة BMW X١ اجلديدة كليا والتي 
طرحت للمرة األولى في الشرق األوسط 
في معرض دبي الدولي للسيارات نوفمبر 
املاضي، وصلت الى الكويت وهي متوافرة 
اآلن في معرض شركة علي الغامن وأوالده 
 BMW Xللســـيارات، حيث متثل سيارة ١
 SUV حقبة جديدة من فئة ســـيارات الـ
املدمجة، والتي تتميز مبظهرها اخلارجي 
املذهل ومساحتها الداخلية الالفتة والعملية 

في آن واحد.
فبعد مبيع أكثر من ٧٣٠ ألف وحدة من 
هذه السيارة حول العالم، طرح املصنع 
األملاني العريق اجليل الثاني من هذا الطراز 
الناجح بهيكل مستوحى من مفهوم تصميم 
طرازات BMW X. وتتميز مقصورة سيارة 
BMW X١ اجلديدة مبســـاحة أكبر بكثير 
للركاب واألمتعة، وأجواء راقية متطورة، 
ووظائف ترتكز في مفهومها على الهندسة 

املتينة. 
أما مجموعة احملركات ذات األسطوانات 
األربع التي تنتمي إلى اجليل األحدث من 
محركاتBMW، والنســـخة احملسنة من 
نظـــام BMW xDrive الذكي بالدفع الكلي 
وتكنولوجيا الهيكل املطورة حديثا فكلها 
تساهم في حتســـني القدرات الرياضية 
وراحـــة القيادة بشـــكل ملحوظ مقارنة 
بالطراز الســـابق، مع انخفاض استهالك 
الوقـــود واالنبعاثات بنحو ١٧٪، مقارنة 
بالطراز السابق. باإلضافة إلى ذلك، يعرض 
الطراز للمرة األولى بنظام الدفع بالعجلتني 
األماميتني، الذي طور لتقدمي ديناميكيات 

القيادة املعهودة في هذه العالمة.
وعالوة على ديناميكيتها وفعاليتها 
الرائدتني، تتميز BMW X١ اجلديدة مبجموعة 

من التجهيزات املبتكرة التي تضعها في 
مكانـــة مميزة في هـــذه الفئة، ومن هذه 
املزايا االختيارية املصابيح األمامية بتقنية 
LED الكاملة، ونظام التحكم الديناميكي 
باملخمدات، وشاشة العرض على الزجاج 
 Driving Assistant Plus األمامي، ونظـــام

ملساعدة السائق.
 BMW ويتسم هذا الطراز مبواصفات
X املعهودة مـــن حيث األبعـــاد القوية، 
واملزايا املتنوعة امللفتة، وباالضافة الى 
مواصفات راقية وراســـخة متنح األبعاد 
القـــوي، واخلطوط  املتينة، واحلضور 
الديناميكية سيارة BMW X١ اجلديدة طلة 
بارزة وتؤكد على مكانتها كأصغر عضو 
في عائلة طرازات BMW X. وقد زاد ارتفاع 
الطراز اجلديد مقارنة بالطراز السابق بـ ٥٣ 
ملم، ما ساهم في زيادة رحابة املقصورة. 
وبفضل زيادة علو املقاعد بشكل ملحوظ 
(٣٦ ملم من األمام، و٦٤ ملم من اخللف)، 

أصبحت رؤية السائق أفضل.
وازدادت املساحة املخصصة للركبتني 
في اجلهة اخللفية بـ ٣٧ ملم في السيارة 
ذات املواصفـــات القياســـية، وحتى ٦٦ 
ملم في املقعد اخللفـــي القابل للتعديل، 
بينما ارتفعت ســـعة الصندوق إلى ٥٠٥ 
ليترات، أي أكثر بـ ٨٥ ليترا من السيارة 

السابقة. 
وعند طي مسند الظهر في املقعد اخللفي 
القياسي املنقســـم إلى مقعدين كبيرين 
متســـاويني مع مقعد أصغر في الوسط 
(٤٠:٢٠:٤٠)، والذي ميكن اختياره بزاوية 
قابلة للتعديل، تزداد سعة الصندوق إلى 
١٥٥٠ ليتـــرا. ويؤمن التصميم املزيد من 
تنوع املزايا بفضل مســـند ظهر الراكب 

األمامي االختياري قابـــل للطي واملقعد 
اخللفي الذي ميكـــن حتريكه إلى األمام 

واخللف مبقدار ١٣ سم.
 BMW وجتمع املقصورة في ســـيارة
X١ اجلديدة بني تصميم القمرة املتمحور 
حول الســـائق الذي بات من أبرز سمات 
هذه الطـــرازات مع ملســـات تبرز متعة 
القيادة بأســـلوب ســـيارة النشـــاطات 

الرياضيـــة القوي وبني 
األجواء الراقية العصرية. 
وتشمل املعدات القياسية 
التكييف، ونظاما سمعيا 
 ،AUX-inوUSB بفتحتي
 ،iDrive ونظام التشغيل
مع شاشـــة قيـــاس ٦٫٥ 
بوصات مدمجة في لوحة 
التحكم على شكل شاشة 

مستقلة.
الشـــركة  وتقـــدم 
 M و xLineمجموعتي و
Sport كبديل للمواصفات 
القياسية وتفتح املجال 
أمـــام إضافة اللمســـات 

الشخصية. مثال، يتسم التصميم اخلارجي 
للســـيارة مبجموعة xLine بشبك أمامي 
مع قضبـــان من األملنيوم غير الالمع في 

األمام.
ويبرز طابعها القوي من خالل تفاصيل 
مشابك الهواء واألطراف اجلانبية وطبقة 
حماية القسم السفلي املصنوعة من اللون 
الفضي غير الالمع. وتشـــمل جتهيزات 
القماش/  املقصورة مقاعد مصنوعة من 
 Granite اجللد باللونني البني أو األسود
Brown/Black مع تفاصيل باللون األسود 

وخطوط باللون األسود الالمع مع شرائط 
بارزة مصنوعة من الكروم باللون اللؤلؤي 
 M أما طراز .Pearl Gloss Chrome الالمع
Sport، فمجهز مبواصفات الديناميكيات 
 M وبعجالت M الهوائية اخلاصة بطراز
مصنوعة من الســـبائك اخلفيفة قطرها 
قياس ١٨ بوصة أو ١٩ بوصة (اختياريا) 

إلبراز طابع السيارة الديناميكي أكثر. 
وتشمل مقصورة طراز 
M Sport مقاعد رياضية 
القماش  مصنوعة مـــن 
باللون الرمادي الداكن أو 
 Alcantara قماش ألكانتارا
مع تفاصيل زرقاء، فضال 
على شـــرائح سداسية 
األضالع من األملنيوم مع 
خطوط باللون األزرق غير 
الالمع. ويشمل تصميم 
املقصورة الرياضي جدا 
عجلة قيادة M مصنوعة 
من اجللد وبطانة للسقف 
مصممة حسب برنامج 
BMW Individual باللون 

الرمادي الداكن.

نظام xDrive المحسن 
 BMW يعمل اجليـــل الثاني من طراز
X١ مبجموعة جديـــدة كليا من احملركات 

تشمل: 
sDrive٢٠i BMW X١: محرك يعمل بالوقود 
مؤلف من أربع أسطوانات سعة ليترين 
يعمل بقوة ١٤١ كيلـــوواط/١٩٢ حصانا، 
ويتسارع من صفر إلى ١٠٠ كلم/ساعة في 
غضون ٧٫٧ ثوان، ويستهلك بني ٥٫٩ و٦ 

ليترات/١٠٠ كلم، ويصدر ما بني ١٣٦ و١٣٩ 
غ من ثاني أكسيد الكربون كل كلم.

xDrive٢٥i BMW X١: محـــرك يعمـــل 
بالوقود مؤلف من أربع أسطوانات سعة 
ليترين ويعمـــل بقوة ١٧٠ كيلوواط/٢٣١ 
حصانا، يتسارع من صفر إلى ١٠٠ كلم/

الساعة في غضون ٦٫٥ ثوان، ويستهلك 
بـــني ٦٫٤ و٦٫٦ ليترات/١٠٠ كلم، ويصدر 
ما بني ١٤٩ و١٥٢ غراما من ثاني أكســـيد 

الكربون كل كلم.
وتتصل هذه احملركات بعلبة تروس 
بست سرعات أو وحدة Steptronic بثماني 
 BMW سرعات، وهما نسختان طورتهما

حديثا.
ومت أيضا تطوير نظام xDrive الذكي 
للدفع الكلي في سيارة BMW X١ اجلديدة. 
ويستعني هذا النظام الفعال واملدمج الذي 
يوفر الوزن بقابض متعدد الصفائح يتم 
التحكم فيه هيدروليكيا-كهربائيا لتوزيع 
الدفـــع بني احملوريـــن األمامي واخللفي 

حسبما تقتضي احلاجة. 

BMW EfficientDynamics نظام
باإلضافة إلى اجليل األحدث من محركات 
BMW EfêcientDynamics، يساهم استخدام 
نظام BMW EfêcientLightweight وإجراءات 
الديناميكيات الهوائية الشاملة املصممة 
للحـــد من اجلر في زيادة توفير الوقود 
في سيارة BMW X١ اجلديدة. ويتقلص 
وزن السيارة بفضل مزيج ذكي من املواد 
يجمع بني الفوالذ القوي وبني األملنيوم 
خفيف الوزن، فغطاء الصندوق واملصدات 
ومكونات الهيكل املتعددة مصنوعة من 
األملنيوم. ويبلغ معامل اجلر ٠٫٢٨ فقط، 

وهذا رقم مذهل في سيارة من هذه الفئة، 
بفضل التحكم بفتحات الهواء على الشبك 
األمامي، والستائر الهوائية، وموجهات 
الهواء على أقواس العجالت. وتنضم إلى 
هذه اإلجراءات مزايا إضافية شأن خاصية 
 ECO الوقوف واالنطالق التلقائية، ومنط
PRO، وناقالت احلركة احملسنة اليدوية 
واألتوماتيكيـــة التي تؤمن االنتقال إلى 
سرعة أعلى من دون فقدان راحة القيادة. 
وتساهم كل هذه اإلجراءات مجتمعة في 
تأمني هذه املستويات املمتازة من توفير 

الوقود في سيارة BMW X١ اجلديدة.

Driving Assistant Plus نظام
 BMW وضم اجليل اجلديد من طراز
X١ تطورات ملحوظة في مجال االتصالية 
التي  الذكية. ومن اإلضافـــات اجلديدة 
 BMW انضمت إلى مجموعة مزايا نظام
العرض على  ConnectedDrive شاشـــة 
الزجاج األمامـــي التي تعرض البيانات 
حول القيادة مباشرة أمام ناظري السائق، 
كما في طـــرازات BMW X األكبر حجما. 
وميكن اآلن إضافة مجموعة مزايا نظام 
Driving Assistant Plus ملساعدة السائق 
إلى طراز BMW X١، وتشمل مثبت السرعة 
النشط املزود بخاصية الوقوف واالنطالق، 
ونظام حتذير السائق عند االنحراف عن 
املسار، ونظام املســـاعدة أثناء ازدحام 
الســـير، ونظام التحذير من االصطدام 
 .City Braking مع املشاة ووظيفة الكبح
وتكتمل هذه األنظمة بأحدث مجموعة من 
التطبيقات التي تخول العمالء حتسني 
وظائـــف الراحة واملالحـــة واملعلومات 

والترفيه، كما يشاؤون.

متوافرة اآلن
لدى شركة
علي الغامن

وأوالده للسيارات

BMW X1
حقبة جديدة لسيارات الـ SUV المدمجة

بيع أكثر من 
٧٣٠ ألف 

سيارة حول 
العالم من 

اجليل السابق
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تنظمه مجموعة إسكان جلوبل على أرض املعارض الدولية

مجموعة جديدة من الشركات تنضم إلى معرض النخبة العقاري
األراضي، وتقوم شركة سيتي 
العاملية  سكيب عبر شريكتها 
ري فاليو بتوفير هذه الفرص، 
إعادة بيع هذه  واملساعدة في 
األراضي بعوائد اس����تثمارية 
مغرية. من جانبه أكد العضو 
املنتدب لشركة ري فاليو محمد 
ص����ادق أن ش����ركة ري فاليو 
حترص دائما على الش����راكات 
الناجحة مع الشركات احمللية 
ف����ي الوطن العرب����ي، وهو ما 
دفعها لشراكة بناءة مع شركة 
سيتي سكيب الكويت، لتحقيق 
رغبات السوق العقاري الكويتي 
بأعلى مس����توى م����ن املهنية 
واالحترافية، وتعد ري فاليو 
حلقة الوصل بني كل شركات 
االس����تثمار العقاري والعميل 
النهائي ولها مكاتب متثيل في 
أكثر من دولة وتعمل معا في 
منظومة عاملية لتخدم املشتري 
النهائي في أي مكان فنحن نؤمن 
بأن التسويق مهنة تقوم على 
أسس علمية متطورة ال يقدر 
عليها إال املتخصصون، حيث 
ال مجال للعشوائية أو االرجتال 
في هذا املجال الذي يعتبر من 
أهم املج����االت االقتصادية في 

العالم.

العمي����ل مبا يصب����و اليه من 
عقارات، شقق سكنية، أراض، 
اس����تثمارات عقارية في تركيا 
والبوس����نة وقريبا في العديد 
من ال����دول التي حتت����ل فيها 
املرتب����ة األولى من  العقارات 
اهتم����ام اجلمهور العقاري في 
العالم أجمع. وأوضح أن سيتي 
سكيب الكويت ستقدم من خالل 
مشاركتها في املعرض العديد 
الرائعة في تركيا  الفرص  من 
والبوسنة، بدءا مبشروع رائع 
في أرقى مناطق تركيا في منطقة 
باسني اكسبريس، مبواصفات 
عالية من الفخامة والرفاهية، 
وبأسعار منافسة جدا وأساليب 

عديدة ميسرة للسداد.
كما ته����دي عمالءها وزوار 
املعرض قطع أراض في منطقة 
سليفري بتركيا، تتمتع برؤية 
ساحرة للبحر، مع إمكانية تقدمي 
الدعم لبناء ڤيالت متميزة على 
هذه األراضي لتحقق ما يصبو 
اليه العمي����ل من ڤيالت فخمة 
رائعة في أجمل مناطق تركيا، 
ليس ذلك فحسب بل تعد هذه 
األراضي فرصة اس����تثمارية 
الذين  رائع����ة للمس����تثمرين 
يرغب����ون في إع����ادة بيع هذه 

على عاتقه����ا توفير كل ما هو 
مميز ورائع من العقارات التركية 
والبوس����نية وأيضا العقارات 

املتميزة في أنحاء العالم.
ولضم����ان جناح عملها أكد 
الطبطبائي أن س����يتي سكيب 
تعاقدت مع واح����دة من أكبر 
العاملية وهي شركة  الشركات 
»ري فالي����و«، والت����ي تعتبر 
شركة سيتي سكيب هي الوكيل 
احلصري لها في الكويت، مشيرا 
إلى أنه بهذه الشراكة البناءة مت 
إثراء السوق العقاري الكويتي 
باكبر املش����روعات في تركيا 
والبوسنة، لتلبي احتياجات 

بأسعار تنافسية.

سيتي سكيب

من جهتها أعلنت ش����ركة 
س����يتي س����كيب الكويت عن 
مشاركتها في املعرض، حيث 
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة 
سيد صالح الطبطبائي أن إنشاء 
شركة سيتي سكيب جاء نتيجة 
احتياج مواطني ومقيمي الكويت 
لشركة كويتية محل ثقة لتكون 
بوابتهم العقارية على العالم، 
ولتلبي احتياجاتهم العقارية في 
مناخ من الثقة والشفافية، مؤكدا 
على أن س����يتي سكيب أخذت 

من حيث املوقع وجاهزية البنية 
التحتية من )اسفلت وأرصفة 
وأعمدة انارة(، كما تتميز أيضا 
بأس����عارها التنافسية، والتي 
تبدأ م����ن 7500 دينار كويتي، 
مع تس����جيل ص����ك الكتروني 
فوري. وأضاف أن مش����اركة 
»الدعم االقليمية« في املعرض 
ستتضمن كذلك طرح مشاريع 
التركية، في  في اجلمهوري����ة 
كل من اسطنبول وطرابزون، 
إلى جانب مناطق اخرى، ومن 
املقرر أن تطرح الشركة وللمرة 
األولى ڤلال متميزة مع تسليم 
مفتاح فوري في مدينة طرابزون 

وأيضا تتميز بأسعارها املنطقية 
وموقعها االستراتيجي بحيث 
ال تبعد عن احلرم املكي سوى 
ساعة بالسيارة وأيضا قربها 
من املطار وقربه����ا من املطار 
اجلديد واملط����ار احلالي يبعد 
عن منطقة عشيرة ثلث ساعة 

بالسيارة تقريبا.
وأشار النامي إلى أن مشروع 
اراضي العشيرة سيكون اضافة 
للمشاريع التي طرحتها الشركة 
الدعم  سابقا، علما بان شركة 
تنفرد وتتميز مبشروع اراض 
في منطقة حائل االستراتيجية 
حيث تنفرد بهذا املشروع املتميز 

أعلنت مجموعة جديدة من 
الشركات العقارية عن مشاركتها 
في معرض النخبة العقاري الذي 
تنظمه مجموعة إسكان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
على ارض املع����ارض الدولية 
مبش����رف خالل الفترة من 14 
إلى 19 ديس����مبر مبشاركة 74 
شركة ومؤسس����ة عقارية من 

داخل وخارج الكويت.

مجموعة النامي

بداية أكد د.نامي يوس����ف 
النامي رئيس مجموعة النامي 
القابضة مشاركة شركة الدعم 
االقليمي����ة »احدى ش����ركات 
مجموع����ة النام����ي القابضة« 
في مع����رض النخبة العقاري، 
حيث من املقرر أن تطرح شركة 
الدعم مشروعها العقاري اجلديد 
ف����ي منطقة عش����يرة  الواقع 
مبدينة الطائف باململكة العربية 

السعودية.
وق����ال النام����ي ان منطقة 
عش����يرة في مدين����ة الطائف 
متتاز بأن لها قبوال وجمهورا 
عريضا م����ن الكويتيني كونها 
تتمتع بأجواء مميزة وطقس 
صيفي رائع خاصة في املساء 

أمين السنعوسي سيد صالح الطبطبائي د.نامي النامي فهد العنزي فهد املطوع

»ميراس الوطنية للمقاوالت« تشارك
في معرض ستي سكيب الكويت 2015

وال���ذي س���يقوم بعرض 
هذه األفكار بالتفصيل، بل 
وسيقوم بتوجيهه للخطوات 
الرئيسية لتحقيق خطواته 
األولى بنج���اح، واجلدير 
بالذكر أن ميراس الوطنية 
تقوم بهذا املجهود لتوعية 
املجتمع في املقام األول ليأتي 
موضوع التعاون املشترك 
كهدف ثان إلدارة الشركة.

وأنه���ت األمير حديثها 
بدعوة اجلميع لزيارة معرض 
سيتي سكيب الكويت ملا له 
من أهمية كبيرة ليس على 
املس���توى املهني فقط، بل 
على املستوى التثقيفي أيضا 
وهو السبيل إلجناح مثل 
هذه الفعاليات الداعمة خللق 
قنوات تواصل بني الشركات 

واملجتمع بشكل عام.

للوقوف على تطور عملية 
البناء بنفسه، انها سياسة 
الشركة من أجل خلق ارض 
صلبة بينها وبني عمالئها 
فعمر الشركة القصير نوعيا 
مت تخطيته مبساحة ثقة 
ووالء كبيرين بني الشركة 
وعمالئها مما يخلق حالة من 
التدفق للمشروعات كنتاج 
لهذا النوع من التوجه ولقد 
بدأنا حتقيق نتائج رائعة 
عبر ه���ذا التوجه بالفعل 
حيث حصلت الشركة على 
العديد من املشروعات منها 
اخل���اص والتجاري كذلك 
املش���روعات العامة حيث 
تضع الشركة أولى خطواتها 
في مجال إقامة مشروعات 
الدولة حيث حصلنا على 

ترسيتنا االولى بالفعل.
وأكملت االمير أن شركة 
ميراس الوطنية للمقاوالت 
العامة للمباني ستقوم هذه 
املرة بعرض 3 مفاجآت من 
أعمالها للعمالء حيث تقدم 
حال رائعا ملن يريد أن يقوم 
بتنفي���ذ مس���كنة اخلاص 
بأس���رع وقت ممكن وفي 
أقل وق���ت تنفيذي ممكن، 
ونحن ندعو كل املقبلني على 
خطوة إقامة مسكنة اخلاص 
 H50 أن يزور جناحنا رقم
في أي وقت من الساعة 1:00 
ظهرا وحتى الساعة 10:00 
مساء في أرضي املعارض 
الدولي���ة م���ن 9 وحتى 11 
ديس���مبر اجلاري ملقابلة 
التنفيذيني  أحد مهندسينا 

املهندس���ة  صرح���ت 
منيرة جاسم األمير املدير 
الع���ام لش���ركة مي���راس 
الوطنية للمقاوالت العامة 
للمبان���ي بأن مش���اركة 
الشركة في معرض سيتي 
س���كيب الكوي���ت لع���ام 
2015 هو احدى اخلطوات 
التي  التسويقية اجلديدة 
تنتهجها الشركة من أجل 
التعريف بخدماتها وكذلك 
تقدمي اخلدم���ات اجلديدة 
الكبير  في ه���ذا احملف���ل 
والذي مت اختياره ليكون  
الش���ركة للتواصل  منبر 
م���ع اجلمه���ور ولعرض 
الش���ركة وتطورها  رؤية 

وإجنازاتها في آن واحد. 
وكشركة كويتية ترى 
»ميراس الوطنية للمقاوالت 
العامة للمباني« انه لزاما 
عليها تعري���ف اجلمهور 
الش���ركة  مبا تس���تطيع 
عمله وتقدميه من خدمات 
وبناء مس���احة من الوعي 
ل���ه  املجتمع���ي تس���مح 
بالتعرف على عالم البناء 
من الداخل، فالشركة تعتمد 
أسلوب تدفق املعلومات أي 
وببساطة تنتهج الشركة 
سياسة جتعل فيها العميل 
مطلعا بكافة اإلجراءات التي 
تتم مبشروعة منذ اللحظة 
التي يب���دأ فيها  األول���ى 
التعاقد، حيث يصله تقارير 
البناء  أعم���ال  دورية عن 
إلى  وتطوره���ا باإلضافة 
امليدانية املخططة  منيرة األميرزيارته 

الشيخ مبارك الصباح

تقدم عروضاً استثنائية في دبي وإسطنبول وعمان

املزايا القابضة راعياً ذهبياً ملعرض سيتي سكيب الكويت
استثمارية حقيقية موجهة 
للمستثمرين واألفراد وبعوائد 
مجزية تصل إلى 8% سنويا. 
وس���تتضمن هذه العروض، 
تسهيالت بالدفع، وخصومات 
على الشراء النقدي تصل الى 
12%، باإلضاف���ة إل���ى توفير 
متويل يصل 75% من جهات 

متويلية معتمدة.
وقال إن جميع املش���اريع 
املعروضة تس���تهدف فئتي 
املستثمر واملستخدم النهائي، 
حيث تقدم املزايا حلوال للفئتني 
بأسعار ومميزات تتناسب مع 
حجم االستثمار، عالوة على 
أن معظم املشاريع املطروحة 
تندرج ضمن مشاريع االسكان 
املتوسط، األمر الذي يجعلها 
مشاريع آمنة ومستقرة وذات 
أس���عار مقبولة، ما يعني أن 
تأثرها بأي تقلبات مستقبلية 

سيكون في أضيق احلدود.
وأضاف: »ستقوم الشركة 
بعرض العديد من مشاريعها 
املميزة في املنطقة، مبا فيها 
مشروع كيوبوينت السكني 
في دبي، وهو املشروع الذي 
تطور فيه املزاي���ا 52 مبنى 
س���كنيا من خالل اس���تثمار 
مباشر وغير مباشر يخدم فئة 
االسكان املتوسط، حيث يعد 
من املشاريع الرائدة التي تقوم 
الشركة بتنفيذها، فهو يقع في 
أكثر مناطق دبي حيوية، وهي 
دبي الند، التي تعد املستقبل 
الواعد إلمارة دبي ملا حتتويه 
حاليا من مش���اريع اسكانية 
وحيوي���ة وترفيهية، إضافة 
إلى اخلارطة املستقبلية لدبي 
الند التي من املزمع أن تضم 
إحدى كبرى املدن الترفيهية 
العربي، وتضم  العال���م  في 
املباني السكنية الواقعة ضمن 
مشروع كيوبوينت 3131 وحدة 
سكنية، تتضمن شققا سكنية 
مكونة من غرفة نوم واحدة 

واثنتني وثالث غرف، بأسعار 
تبدأ من 45 ألف دينار كويتي، 
حيث بلغت نسبة االجناز في 
املش���روع نحو 80% ونسبة 
البيع 80%، حيث مت تس���ليم 
املرحلتني االولى والثانية من 
املشروع، فيما يتوقع تسليم 
املرحلة الثالثة واالخيرة في 

نهاية أغسطس 2016.
كما س���تعرض »املزايا« 
خالل »سيتي سكيب الكويت« 
مشروع »ريتم اسطنبول«، 
الذي تقوم بتطويره بالشراكة 
مع مجموعة دومانكايا العقارية 
التركية، وهو املشروع الذي 
يتألف من 6 أبراج، ثالثة منها 
تخدم القطاع السكني بواقع 
863 ش���قة سكنية تتنوع ما 
بني غرف���ة وغرفتني وثالث 
غرف وبأس���عار تبدأ من 35 
ألف دين���ار، واألخرى تخدم 
القطاع املكتب���ي عالوة على 
مركز جتاري تفوق مساحته 
22 ألف متر مربع، حيث بلغت 
نس���بة اإلجناز في املشروع 
75%، ونس���بة البي���ع %60، 
ومن املتوقع تس���ليم إجناز 
الس���كنية في نهاية  االبراج 

يونيو 2016.
هذا وستعرض الشركة أيضا 
املزايا ريزيدنس في  مشروع 
س����لطنة عمان، والذي ميتاز 
مبوقعه االس����تراتيجي على 
مقرب����ة من املراك����ز التجارية 
اجلديدة وخلف سيتي سنتر 
مس����قط، ويقام عل����ى أرض 
مساحتها 23.194 مترا مربعا 
ويشمل وحدات سكنية وجتارية 
بواقع 200 شقة سكنية مختلفة 
املساحة واسعة من املساحات 
من 1، 2 و3 غرف نوم وبأسعار 
تبدأ من 31.600 دينار، إلى جانب 
العديد م����ن املرافق الترفيهية 
األخرى، مبا فيها حمام سباحة 
مح����اط باحلدائ����ق املزدهرة 

ومالعب لألطفال.

الكويت منصة مثالية لتبادل 
املعلومات حول آخر التطورات 
الكويتي.  العقار  في س���وق 
وفرص���ة فريدة م���ن نوعها 
لبناء عالقات مع مستثمرين 
محليني وإقليميني وعامليني، 
باإلضافة إلى دوره في توفير 
فرص ن���ادرة ومتميزة لكل 
الكويت  املشاركني من داخل 
ومن خارجها، ولكل الباحثني 
عن الفرص االستثمارية ذات 

اجلودة العالية«.
وأكد الصب���اح أن الفترة 
احلالية والتي تشهد تراجعا 
حادا في أسعار النفط العاملية، 
وشحا في الفرص االستثمارية 
املجزي���ة، تعزز م���ن خيار 
العقاري وجتعله  االستثمار 
في قمة الفرص املتاحة وتتمتع 
بعوائد اس���تثمارية مقبولة 
إل���ى جانب انخف���اض عامل 
املخاطرة، ومن هنا س���تقدم 
املزايا وخالل املعرض فرصا 

أعلنت شركة املزايا القابضة 
عن مش���اركتها كراع ذهبي 
في فعالي���ات الدورة الثانية 
من معرض »س���يتي سكيب 
الكويت«، املعرض األكبر من 
نوعه ب���ني املعارض األخرى 
التي تستضيفها الكويت في 
مجال االس���تثمار والتطوير 
العقاري، الذي س���يقام على 
الدولي���ة  املع���ارض  أرض 
مبشرف في الفترة املمتدة من 
9 وحتى 11 ديسمبر اجلاري، 
مبش���اركة نخبة من شركات 
التطوير العقاري في الكويت 

واملنطقة.
وستتضمن مشاركة املزايا 
ف���ي س���يتي س���كيب حملة 
تسويقية كبيرة من ضمنها 
الرعاية االعالمية للمعرض 
بالتعاون مع قناة cnbc عربية، 
والتي تعتبر من أهم القنوات 
االقتصادي���ة العربي���ة التي 
تعنى بالشؤون االقتصادية 
والعقارية على مستوى العالم 

العربي.
وبهذه املناسبة، قال الشيخ 
مبارك الصباح، مساعد املدير 
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
في املزايا القابضة إن اقتصادات 
املنطقة تتمت���ع بالكثير من 
الفرص االستثمارية العقارية 
في طي انفتاح أسواق عقارية 
جديدة أمام املستثمر، خاصة 
في ظل الظروف السياس���ية 
واالقتصادية احلالية التي متر 
بها معظم دول العالم، حيث 
حرصت املزايا القابضة على 
مواكبة طلبات املس���تثمرين 
وذل���ك م���ن خ���الل تنويع 
اخليارات االستثمارية وتعزيز 
العقارية،  جاذبية مشاريعها 
وتقدمي مرونة في أس���عارها 
التطورات  مبا ينس���جم مع 
املالية واالقتصادية احمللية 

والعاملية.
»يعد معرض سيتي سكيب 

املزايا القابضة 
توفر مرونة في 

األسعار وخيارات في 
االستثمار تتناسب مع 

التطورات احمللية 
والعاملية

جيمس هوجن وكارن والكر بعد اإلعالن عن فوز االحتاد للطيران باجلائزة 

من قبل جوائز مجلة »إير ترانسبورت وورلد«

االحتاد للطيران تفوز بلقب شركة طيران العام 2016
على مسافة متساوية، استطاع 
جيمس هوج����ن وفريق عمله 
الق����وي أن يثبتوا للجميع أنه 
باإلمكان االرتقاء بشركة الطيران 
نحو آفاق أبعد من خالل الفكر 
اإلبداع����ي واملنتجات املبتكرة 
على صعيد العمالء فضال عن 
التمسك القوي بتحقيق النجاح 
من خالل رؤية واضحة. أود من 
هنا أن أهنئ االحتاد للطيران 
إلجنازاتها الكبيرة التي تستحق 
كل تقدير«. بدوره حتدث جيمس 
هوج����ن، الرئي����س التنفيذي 
لالحتاد للطيران، قائال: »يسرني 
الهامة  أن أتسلم هذه اجلائزة 
باإلنابة ع����ن موظفي االحتاد 
للطيران البال����غ عددهم نحو 
27 أل����ف موظف ممن يعملون 
العالم.  أنح����اء  في مختل����ف 
وأود أن أثن����ي على جهودهم 
املتواصلة وتفانيهم في العمل 
للوصول لهدفنا املتمثل في أن 
نصبح أفضل شركة طيران في 
العالم«. وجتدر اإلشارة إلى أنه 
مت تأسيس جوائز اإلجناز في 
ش����ركات الطيران من قبل إير 
ترانسبورت وورلد عام 1974 
بهدف تقدير مس����يرة التفوق 

على مستوى باقة واسعة من 
التش����غيلية لقطاع  العمليات 
الطيران ويشكل هذا البرنامج 
واحدا من اجلوائز املرموقة على 
مستوى القطاع، علما بأن لدى 
املجلة ومقرها الواليات املتحدة 
األميركية، فريق حترير يعمل 

من مختلف أنحاء العالم.
وج����اء اإلعالن ع����ن خبر 
اجلائزة خالل حفل اس����تقبال 
أقامت����ه االحت����اد للطيران في 
نيوي����ورك الليل����ة املاضي����ة 
مبناسبة وصول أولى رحالتها 
املش����غلة عبر طائرة إيرباص 
A380 احلائ����زة على اجلوائز، 
العاصمة  إل����ى  أبوظب����ي  من 
املالية ألمي����ركا.  وفي أعقاب 
اس����تراتيجية النمو الطبيعي 
املدروسة بعناية واالستثمارات 
االس����تراتيجية ف����ي عدد من 
شركات الطيران املختارة حول 
العالم، متكنت االحتاد للطيران 
بشكل سريع من تقدمي نفسها 
كشركة طيران مختارة، ووضع 
معايير جديدة عالية للخدمة 
وحسن الضيافة مع احلرص 
على أن يكون االبتكار دائما في 

صلب أعمالها.

إلى جانب  االحتاد للطيران«، 
القيادة التنفيذية القوية التي 

حتظى بها الشركة. 
وفي هذا اخلصوص، حتدثت 
كارين والكر، رئيسة حترير مجلة 
إير ترانسبورت وورلد، قائلة: 
إنه ملن دواعي سرورنا أن نكرم 
االحتاد للطيران اليوم بجائزة 
العام 2016«  »ش����ركة طيران 
إير ترانسبورت  أعلى جوائز 
وورلد. ففي سوق حتتدم فيها 
املنافس����ة ويقف اجلميع فيها 

فازت االحتاد للطيران، الناقل 
الوطني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، ومقرها أبوظبي، ليلة 
أم����س بلقب »ش����ركة طيران 
العام 2016« من قبل مجلة إير 
ترانس����بورت وورلد املرموقة 
املتخصص����ة بأخب����ار القطاع 

ومقرها الواليات املتحدة.
ومت اختيار االحتاد للطيران 
للفوز باجلائزة الكبرى من قبل 
هيئة حترير املجلة ضمن بيئة 
عالية التنافسية، مبشاركة أكثر 
من 100 شركة طيران من مختلف 
أنحاء العالم. وجاءت اجلائزة 
تقديرا لرؤية االحتاد للطيران 
الطبيعي  الواضحة، والنم����و 
الناجح للش����ركة الذي ترفده 
استراتيجية ش����راكة فريدة، 
فضال عن التركيز القوي على 
النواحي التجارية الذي أثمر عن 
حتقيق الربحية على مدار األربع 
سنوات املاضية، وأثنت أيضا 
على النمو املتسارع لكوادرها 
العاملة عالية الكفاءة واحلماس، 
واملنتجات واخلدمات املبتكرة 
الت����ي حترص الش����ركة على 
تطويرها باس����تمرار، السيما 
مقصورتها الرائدة »اإليوان من 

»املستقبل لالتصاالت« مركزًا خلدمة 
العمالء ألجهزة »هواوي« في الكويت

ومن خالل مرك����ز خدمات 
املس����تقبل الذي يعد املركز 
الرئيسي خلدمات الصيانة 
وخدمات ما بعد البيع الكائن 
في مدينة الكويت. ونتيجة 
لهذا االتفاق، سيحصل عمالء 
أجهزة هواوي على خدمات ما 
بعد البيع وصيانة حصرية 
من مركز خدمات املستقبل 
الواقع في املنطقة التجارية 
التاسعة في مدينة الكويت، 
كما ميكنهم احلصول على 
هذه اخلدمات من خالل فروع 
شركة املستقبل لالتصاالت 
املنتش����رة في جميع أنحاء 

الكويت.

ومع خدماتنا األخرى. وإنه 
لشرف بالنسبة لنا أن يتم 
اختيارن����ا من قبل ش����ركة 
هواوي الذين لديهم مقاييس 
عاملية، ونحن فخورون بأننا 
منثل هذه العالمة التجارية 

سريعة النمو«. 
م����ن جانبه، ق����ال جيم 
تشو، رئيس مجموعة أعمال 
»هواوي كونسيومر« ألجهزة 
املستهلك في الكويت: »نحن 
في شركة هواوي ملتزمون 
بخدم����ة العم����الء، وتوفير 
خدم����ات س����ريعة وفعالة 
جلمي����ع عمالئن����ا. ويأتي 
توقيع هذه االتفاقية لتعزز 
الكويت،  التزامنا بس����وق 
الذي يعتبر سوقا رئيسية 
في الشرق األوسط لشركة 
هواوي. ونح����ن فخورون 
للغاية بالعمل مع ش����ركة 
املس����تقبل لالتصاالت في 
الكويت ونتطلع إلى تطوير 

هذه الشراكة«.
وتعد ش����ركة املستقبل 
لالتصاالت واحدة من شركات 
الرائدة في  التكنولوجي����ا 
التي تدير ش����بكة  الكويت 
البيع بالتجزئة  من متاجر 
للعديد من العالمات التجارية 
للهوات����ف الذكية واألجهزة 
اللوحية واكسسواراتها. كما 
تقدم خدمات ما بعد البيع من 
خالل مراكز اخلدمة السريعة 
املتواجدة في أغلب متاجرها 

أعلنت شركة املستقبل 
لالتص����االت ع����ن توقيعها 
مؤخرا اتفاقية استراتيجية 
مع الشركة املصنعة لهواتف 
العالم  ف����ي  الذكية  هواوي 
لتكون مبنزلة مركز خدمة 
العم����الء لهوات����ف هواوي 
الذكية واألجهزة اللوحية في 
الكويت، مما يدل على التزامها 

االستثمار في املنطقة. 
وف����ي هذا الص����دد، قال 
م.جمي����ل القص����اب، مدير 
الصيانة في شركة املستقبل 
لالتص����االت: »هناك العديد 
الهواتف  من مراكز صيانة 
الذكية الصغيرة املنتشرة 
في الكويت التي تقدم خدمات 
الصيانة ولكن ليست كلها 
جدي����رة بالثق����ة، إذ أنه����ا 
ال تس����تخدم قط����ع الغيار 
األصلية. وبالتالي، فقد قمنا 
بتجهيز مراكز اخلدمة لدينا 
بأحدث األجهزة وأمهر الفنيني 
الذين حصلوا على دورات 
تدريبية مكثفة من هواوي 
متكننا من تقدمي خدمات ما 
بعد البيع بأسرع وقت ممكن، 
فضال عن أنها جديرة بثقة 

عمالء هواوي«.
وأضاف القصاب: »هدفنا 
هو أن نكون محطة واحدة 
ل����كل ما يتعل����ق بالهواتف 
الذكي����ة واألجهزة اللوحية 
وتوفي����ر مراك����ز صيان����ة 
جميل القصابنوعية تتطابق مع رؤيتنا 
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شاهني الغامن

»املتحد«: سافر
إلى مكان أحالمك

من خالل برنامج 
مكافآت الآللئ

»اخلليج« يهدي عمالءه املميزين عرضًا حصريًا
من بوتيك »بهبهاني« باحلمرا

»بوبيان« يقدم مرابحة لتمويل سيارات»وربة« يشارك في »حتدي االبتكار 2016«
ميكن تسلمها بأميركا أو استيرادها للكويت

يعل��ن البنك األهل��ي المتحد عن 
اعت��زازه بنج��اح برنامج مكافآت 
الآللئ«  الناجح »جوائ��ز  الس��فر 
والذي يقدمه لحملة بطاقات المتحد 
االئتمانية، ويحصلون من خالله 
على 3 نقاط آللئ مقابل كل 1 د.ك 
يتم إنفاقه في أي محل من المحالت 
التجارية المش��اركة في البرنامج 
حول العال��م، ويمكن تحويل هذه 
إلى أميال جوية والمطالبة  النقاط 
بها لدى أي من ش��ركات الطيران 
الرائدة الثالث��ة: الخطوط الجوية 
الكويتية، والخطوط الجوية القطرية، 

وطيران الخليج.
ويعتبر برنامج مكافآت الآللئ واحدا 
م��ن أفضل برام��ج المكافآت في 
الكويت، حيث يقدم رحالت مجانية، 
وإقام��ات فندقية مجانية، وتأجير 

سيارات مجانية، ويحصل عمالء 
البنك األهلي المتحد على المزيد من 
النقاط مع كل مرة يستخدمون فيها 
بطاقات المتحد االئتمانية ويكون 
بإمكانهم استبدال هذه النقاط حسب 

اختياراتهم .
ويمكن كسب نقاط الآللئ بمنتهى 
السهولة، فكلما زاد معدل استخدام 
البطاقة االئتمانية في الشراء حصل 
العمي��ل عل��ى أميال جوي��ة أكثر 
لالس��تفادة من الرح��الت الجوية 
المجانية على متن الخطوط الجوية 
المذكورة والحصول على درجات 
س��فر أعلى واإلقامة في الفنادق 
األفضل، فضال عن المزايا اإلضافية 
األخرى التي يقدمها برنامج العضوية 
في كل شركة من شركات الطيران 
الس��ابق ذكرها، وفقا للش��روط 

واألحكام الخاصة بكل شركة من 
شركات الطيران.

كم��ا يمكن لعم��الء البنك األهلي 
المتحد الحصول على تغطية تأمين 
سفر وتأمين طبي مجاني في حاالت 
الطوارئ في أي مكان حول العالم 
عند شراء التذاكر باستخدام بطاقات 

)المتحد( االئتمانية.
وبهذه المناسبة أفاد البنك األهلي 
المتحد في بيان صحافي:: »يسعدنا 
أن يحوز برنامج »مكافآت الآللئ« 
على إقبال عمالئن��ا الكرام، الذين 
استفادوا من مجموعة المزايا التي 
يقدمها هذا البرنامج الفريد من نوعه 
ونؤكد لهم أننا نواصل السعي لتقديم 
الجديد من الخدم��ات والمنتجات 
المصرفية التي تتناسب مع والئهم 

وثقتهم في البنك األهلي المتحد.

أعل���ن بن���ك اخلليج عن 
منح عمالء اخلدمة املصرفية 
املميزة خصومات حصرية 
لدى بوتيك بهبهاني الفاخر 
في مركز احلمرا للتس���وق 
ف���ي الكويت، مم���ا ميكنهم 
من االستمتاع باخلصومات 
املميزة على مجموعة واسعة 
من أشهر العالمات التجارية 
الفاخرة. ويس���ري  العاملية 
هذا الع���رض من 8 لغاية 15 

ديسمبر 2015.
ويع���د بوتي���ك بهبهاني 
أكب���ر محالت  الفاخر م���ن 
الفاخرة متعددة  الس���اعات 
العالمات التجارية املرموقة في 
الكويت، حيث يقدم لعمالئه 
جترب���ة تس���وق فريدة من 
نوعها. ويشمل العرض أشهر 
الفاخرة  التجارية  العالمات 
مث���ل: بريجي���ه، كارتييه، 
هابلوت، روجي���ه دوبوي، 
أوليس ناردين، زينيث، جيجر 
لوكولتر، IWC، جالش���وت 
أوريجين���ال، جاكيه دروز، 
أوميغا، بالنبان، دنهيل، بوم 
ميرسيه، إيفانكا ترامب، رويال 
آش���ر، فردريك كونستانت، 
باني���راي، كورلوف، بوفيت 

يش���ارك بنك وربة في 
حتدي االبت���كار 2016 الذي 
ترعاه مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي بالتعاون مع مركز 
التعليم التنفيذي لكلية إدارة 
األعمال في جامعة كمبريدج 
العريقة، من  البريطاني���ة 
نوفمب���ر 2015 حتى مايو 
2016، ويعد البرنامج من أهم 
البرامج التطبيقية للتعليم 
التنفيذي يتيح للش���ركات 
في القطاع اخلاص الكويتي 
فرصة لتطوير قدراتهم على 

االبتكار.
وقد تأهل فريق بنك وربة 
املكون م���ن أربعة مديرين 
ضمن 10 فرق للمشاركة في 
هذا التحدي الذي تقدم إليه 
مئات الشركات الكويتية، بعد 
أن جنح في استيفاء املعايير 

املطلوبة للمشاركة. 
وباملناس���بة قال نائب 
الرئيس التنفيذي لالستثمار 
الغامن:  واخلزينة ش���اهني 
»تكتس���ب مش���اركة بنك 
وربة في هذا احلدث املتميز 
والفريد الذي تنظمه مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي أهمية 
كبيرة حيث يتماش���ى مع 
أه���داف البنك ف���ي تطوير 

أعلن بنك بوبيان عن اطالق���ه خدمة جديدة تضاف الى 
خدماته التي يقدمها لعمالئه سواء داخل الكويت او خارجها من 
خالل مرابحة متويل السيارات في الواليات املتحدة األميركية 

والتي تلبي احتياجاتهم في اقتناء الس���يارات اجلديدة 
واملستعملة بجميع أنواعها واحجامها الى جانب 

امكانية استيرادها من الواليات املتحدة. 
وقال مدير اول منتج السيارات والتاجير 

في البنك زيد الس���عدون وتعتبر خدمة 
التسليم في اخلارج من اخلدمات اجلديدة 
التي يقدمه���ا البنك وخاصة لعمالئه أو 
أبنائهم الدارس���ني في الواليات املتحدة 

األميركية العضاء البعثات الديبلوماسية 
واالطالب او الراغبني في قضاء عطالت طويلة 

في املدن األميركية حيث بإمكان العميل الدفع في 
الكويت واالستالم بالواليات املتحدة أو استيرادها 

من الواليات املتحدة الى الكويت.
واضاف: تغطي هذه اخلدم���ة جميع الواليات األميركية 
وبتمويل متوافق مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية بحد أدنى 
1000 دينار كويتي وحد أقصى 15 ألف دينار  مع فترة سداد 
تصل الى 60 شهرا وال يشترط حتويل الراتب باإلضافة الى 

تأمني مجاني على اجمالي قيمة التمويل.
وح���ول آلية احلصول على هذه اخلدمة قال الس���عدون 
انه ميكن للعميل حتديد الس���يارة س���واء كانت جديدة او 
مستعملة وحتديد مكان التسلم سواء في الواليات املتحدة 
او الكويت بالتنسيق مع موظفي البنك والوكيل املعتمد في 

الواليات املتحدة. 
واختتم تصريحه بالتأكيد على ان بنك بوبيان من خالل 

طرحه للمنتجات واخلدمات املصرفية يؤكد ريادته وقيادته 
من خالل تقدميه ملجموعة من اخلدمات التي تخدم كل الشرائح 
س���واء داخل الكوي���ت أو املقيمني في اخل���ارج حيث عكف 
البنك في الس���نوات القليلة املاضية 
على مواكبة التطورات من خدمة 
العمالء لتحقق لهم املزيد من 
الراحة وجتعل حياتهم 

أكثر سهولة.

ولويس مونيت.
ويلتزم بنك اخلليج مبنح 
عمالء اخلدمة املصرفية املميزة 
منتج���ات وع���روض قيمة 
تتماش���ى مع منط حياتهم، 
باإلضاف���ة إل���ى مجموع���ة 
واسعة من اخلدمات املصرفية 
واملنتج���ات االس���تثمارية 

واملالية. 
كما يسعى أيضا إلى تقدمي 
أفضل اخلدمات لعمالئه، هذا 
وقد فاز بنك اخلليج مؤخرا 
بجائزة »أفضل خدمة عمالء 
ف���ي الكوي���ت« م���ن مجلة 

مه���ارات موظفي���ه ورفع 
كفاءتهم وتعزيز خبراتهم 
في مج���ال اإلدارة والقيادة 
ومع قناعته بأهمية االبتكار 
في حتقيق أهدافه واكتساب 
ميزة تنافسية في السوق 
الكويتي م���ن خالل إدخال 
مهارات وممارسات جديدة 
عل���ى األعمال الت���ي يقوم 

بها«.
وأض���اف قائال: »إن أهم 
قيمة يعتمده���ا بنك وربة 
ليع���زز موقع���ه الرائد في 
الصناع���ة املصرفية، وهي 
االبتكار، فمن خاللها يستمر 
البنك في السعي الدائم لتبني 
أحدث التقنيات واألساليب 
الت���ي تلب���ي  املصرفي���ة 
العمالء وتفوق  احتياجات 
توقعاتهم، وتنعكس بالنفع 
عل���ى اجلميع، مب���ن فيهم 
الذي���ن يبتكرون  املوظفني 
حلوال ويقدمون أفكارا خالقة 
تيس���ر للعمالء متطلباتهم 
وتتيح لبنك وربة ترك بصمة 
مميزة في سوق الصيرفة 

اإلسالمية«.
وتاب���ع قائال: »وفي هذا 
اإلطار يح���رص بنك وربة 
دائم���ا على من���ح أولوية 

»بانكر ميدل إيست« جلوائز 
املنتجات واخلدمات في القطاع 

املصرفي.
لالس���تفادة م���ن ه���ذا 
العرض احلص���ري اجلديد، 
يجب استخدام بطاقات بنك 
التالية: بطاقة فيزا  اخلليج 
انفينيت، وورلد ماستركارد، 
ماستركاد البالتينية، والفيزا 
البالتينية أو بطاقة السحب 
اآللي اخلاصة بعمالء اخلدمة 
املصرفية املميزة عند الشراء 
من بوتيك بهبهاني لكجيري 

في مجمع احلمرا.

لتدري���ب موظفيه وتوفير 
أحدث البرامج املصممة وفق 
أعلى املعايير العاملية والتي 
التطورات  تواكب أح���دث 
العاملية، ولهذه  واخلبرات 
البنك دورات  الغاية صمم 
تدريبية خاصة ملوظفيه، كما 
أنه يفخر مبشاركته في هذا 
التح���دي اجلديد الذي يعد 
األول من نوعه في الكويت 
والشرق األوسط ومن شأنه 
العلمية  الق���درات  تطوير 
واالبتكارية للمشاركني فيه، 
حيث سيخضعون لبرامج 
مكثفة طيلة س���تة أش���هر 
ويشاركون بورشات عمل 
ويقدمون مش���اريع جديدة 
ويعمل���ون عل���ى تنفيذها 
ووضع التصميم املناسب 
لها مع التوجيه والدعم من 
التدريس في جامعة  فريق 
كمبري���دج لينت���ج عنه���ا 
مبادرة مبتكرة تضيف قيمة 
حقيقية للشركات، وسيتم 
وعرضها ف���ي النهاية على 
جلن���ة التحكيم«. واجلدير 
ذكره أن الفائزين في التحدي 
سيحصلون على شهادة في 
اإلجناز واالبتكار من جامعة 

كمبريدج«.

يهدف إلى بناء مركز ابتكار ومعرض ألحدث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Ooredoo الكويت تلبي دعوة اللقاء السنوي الثنائي مع »هواوي« بالصني
اختتم عدد من كبار املديرين 
 Ooredoo التنفيذيني في شركة
الكويت وشركة هواوي اللقاء 
السنوي الثنائي مع »هواوي« 
بالصني األسبوع املاضي، حيث 
تهدف هذه القمة الى توسيع 
التعاون بني الشركتني في مجال 
التكنولوجيا  تطوير وسائل 
ودعم مبادرات املجتمع احمللي 
في الكويت مبا ينس���جم مع 
الشراكة القائمة بني مجموعة 
Ooredoo وش���ركة ه���واوي، 
إضافة إلى ذلك، تهدف مذكرة 
ابتكار  التفاهم لبن���اء مركز 
ومعرض ألحدث تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالتصاالت في 

الكويت. 
وتعتبر هذه أول قمة من 
نوعها بني الش���ركتني، وزار 
 Ooredoo إداري���ي فيها كبار 
الكوي���ت ع���ددا م���ن مراكز 

البحث والتطوير، ومعارض 
حلول تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في مدينتي شنزن 
وشنغهاي، كما مت عقد عدد من 
احملادثات حتت عنوان »معا 

نغير، ومعا ننجح.«
وعقد املؤمتر في مدينتي 
شنزن وشنغهاي الساحليتني 
في الصني، واستمرت ملدة 3 
أيام وش���ارك فيه���ا عدد من 
قياديي الش���ركة ومن بينهم 
املدير العام والرئيس التنفيذي 
لشركة Ooredoo الكويت الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل ثاني، مدير 
 Ooredoo العمليات في شركة
الكويت وهاني الكخن، رئيس 
 Ooredoo قطاع التكنولوجيا في
الكويت وهندرك فورس���تر، 
إضافة إلى فريق من قياديي 
Ooredoo الكويت. ومثل شركة 
هواوي رئيس قس���م اإلدارة 

اإلقليمية ستيفن يي إضافة 
إلى عدد من املدراء التنفيذيني 
اإلداري���ني، وفري���ق عمليات 
ه���واوي - Ooredoo الكويت 

برئاسة السيد أنس مهافتا.
القم���ة وقع���ت  وخ���الل 
الش���ركتان مذكرت���ي تفاهم 
العاملية  الش���راكة  لتعزي���ز 
حول التعاون االستراتيجي، 
وعرض نتائج مشروع »طريقة 
 )FMO( »العمل املس���تقبلية
 Ooredoo الذي أطلقته شركة
الكويت واشتمل على أحدث 
حلول تكنولوجيا املعلومات 
وعمليات الشبكات من هواوي. 
وحصلت شركة هواوي على 
عقد مشروع FMO في يوليو 
2015 وواصلت تطبيقه بنجاح 

خالل األشهر املاضية. 
وتعليقا على ذلك قال املدير 
الع���ام والرئي���س التنفيذي 

لش���ركة Ooredoo الكوي���ت، 
آل  الشيخ محمد بن عبداهلل 
ثاني: »لقد منحتنا هذه القمة 
مزي���دا من الثق���ة واحلماس 
للتعاون بشكل أوسع وأعمق 
مع شركة هواوي، وهي شركة 
رائدة ف���ي مجال تكنولوجيا 
االتصاالت تربطنا بها مشاريع 

عديدة ذات أهمية«.
أما ستيفن يي رئيس قسم 
اإلدارة اإلقليمية في ش���ركة 
هواوي فقال: »نحن بوصفنا 
ش���ريكا على امل���دى الطويل 
لشركة Ooredoo الكويت فإننا 
ندرك القيمة الكبيرة املتأتية 
من تبادل أفضل املمارس���ات 
وجم���ع العق���ول م���ن حول 
العالم لبحث الفرص اخلاصة 

باألسواق احمللية«. 
السيد س���تيفن يي  وأكد 
عل���ى أن »هذه القمة بش���كل 

خاص توفر دائما منبرا لكل 
من شركتي Ooredoo الكويت 
وهواوي لتحقيق النجاح معا 
في حتسني االتصاالت بشكل 
الكوي���ت وتقدمي  ف���ي  أكبر 
القيمة ف���ي االبتكار للعمالء 

احملليني«. 
ومن بني أهم القضايا التي 
ناقشتها القمة هذا العام كيفية 
حتسني استخدام قوة »البيانات 
الضخمة« لفهم العمالء وتقدمي 
خدمات تناسب كل فرد بشكل 
أفضل. كما ناقش املشاركون 
في املؤمتر إدارة جتربة العمالء 
حيث راجعت الشركتان حلوال 
جديدة لقياس رضا العمالء، 
وإدخال التحسينات على رضا 
املستخدمني ووالئهم. وبحثت 
الش���ركتان كذلك مس���تقبل 
منصات تس���جيالت الڤيديو 
على األجهزة املتحركة مع تزايد 

طلب املستخدمني في الكويت 
على خدمات الوسائط املتعددة 
الغنية والعالي���ة الوضوح 
ألغراض الترفيه والعمل أثناء 

التنقل واحلركة. 
وإضافة إلى األمور املتعلقة 
بالتكنولوجيا، اتفق املشاركون 
في القمة كذلك على العمل بشكل 
وثيق على تطوير ودعم حمالت 
املسؤولية االجتماعية للشركات 
في الكويت واملنطقة. يذكر أنه 
في الس����نوات األخيرة عملت 
شركة Ooredoo بالشراكة مع 
هواوي عل����ى تطوير قدرات 
Ooredoo اخلاص����ة بش����بكة 
اإلنترنت وحتديث االتصاالت 
الالس����لكية. ومنذ ذلك الوقت 
وسعت شركتا Ooredoo وهواوي 
عالقاتهم����ا لتش����مل خطط����ا 
لتحديث الشبكات األساسية 

.LTE وتوسيع خدمات

جانب من اللقاء الشيخ محمد بن عبداهلل آل ثاني مع ستيفن يي 

الشركتان 
وقعتا مذكرتي 
تفاهم لتعزيز 

الشراكة العاملية 
حول التعاون 
اإلستراتيجي

محمد بن عبداهلل: 
متنحنا هذه القمة 

الثقة واحلماس 
لتعاون أوسع
مع »هواوي«
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»األولى« استحوذت على 15.8% لشركة غير مدرجةاالقتصادية
قالت الشركة األولى لالستثمار إنها أمتت االستحواذ على حصة تعادل 
15.8% من رأسمال شركة غير مدرجة بقيمة إجمالية 2.6 مليون دينار 
تقريبا. وأوضحت »الشركة« في بيان نشر على موقع البورصة أن األثر 
املالي للصفقة سيتم إدراجه حتت بند استثمارات متاحة للبيع.
وكانت »الشركة« قد أعلنت عن تصفية الشركة »األولى ملوارد الطاقة« 
إحدى شركاتها التابعة واململوكة لها بنسبة %33.

إجمالي الضمانات لدى البنوك. 
ورغم تراجع استخدام األسهم 
كضمانات من 40.5% في عام 
2010 إل���ى 27.4% من إجمالي 
الضمان���ات بنهاية 2014، أي 
أكثر من رب���ع إجمالي  نحو 
الضمانات، إال إن البنوك التزال 
معرضة لتقلب���ات حادة في 

أسعار األسهم.
إحصائي����ات  وتش����ير 
»األنباء« إل����ى ارتفاع حجم 
املخصص����ات التي حجزتها 
البن����وك الكويتي����ة خ����الل 
األشهر التسعة األولى من هذه 
الس����نة، حيث اظهر التقرير 
ان البنوك استمرت في حجز 
مخصصات االئتمان بوتيرة 
أعلى من السابق حيث ارتفعت 
بنسبة 3.3% عن الفترة املقابلة 
من عام 2014 لتسجل 404.7 
ماليني دين����ار. وتعادل هذه 
املخصصات نحو 22.5% من 
التشغيلية  صافي االيرادات 
للقطاع املصرفي خالل ال� 9 
أش����هر التي بلغت 1.8 مليار 
دينار، كما تعادل 37.6% من 
ربح التشغيل قبل املخصصات 
للقطاع الذي سجل بدوره 1.07 

مليار دينار.
وتبلغ نسبة القروض غير 
املنتظم����ة للبنوك الكويتية 
2.8% م����ن إجمال����ي محفظة 
القروض، فيما بلغت نسبة 
تغطية املخصصات للقروض 
غي����ر املنتظمة ف����ي البنوك 

الكويتية %172.

البنوك في سوق األسهم خالل 
العام املاضي نحو 2.5 مليار 
دينار تشكل 23.8% من إجمالي 
استثمارات البنوك البالغة 10.4 

مليارات دينار.
ويذكر ان استثمارات البنوك 
ش���هد تباطؤا منذ عام 2009 
التي سجلت فيه ارتفاعا بنحو 
14.5% لتصل نسبة ارتفاع تلك 
االس���تثمارات في عام 2014، 

2.3% مقارنة بالعام 2013.
ويحمل انكش���اف البنوك 
على األس���هم مخاطر في ظل 
الذي تشهده  الكبير  التراجع 
البورص���ة الكويتي���ة حيث 
تراجعت أسعار األسهم بنسبة 
24% على أس���اس سنوي في 
نهاية شهر س���بتمبر 2015، 
وبنحو 60% منذ االزمة املالية 

العاملية في عام 2008.
وتتمثل انكشافات البنوك 
الكويتية على أسواق األسهم 
من خ���الل ثالثة أن���واع هي 
االستثمارات املباشرة للبنوك، 
واستخدام األسهم كضمانات 
مقابل قروض، باإلضافة إلى 
القروض لغرض شراء أسهم، 
حي���ث ميثل اجلان���ب األول 
انكشافا مباشرا للبنوك على 
أسواق األسهم، في حني يشكل 
اجلانبان اآلخران انكش���افا 
غير مباشر من خالل محافظ 

القروض.
وفيما يخص االنكشافات 
غير املباشرة، متثل ضمانات 
األس���هم حوال���ي 27.4% من 

أحمد موسى

التقري���ر األخير  س���لط 
لصندوق النقد الدولي الضوء 
على انكشاف البنوك الكويتية 
على األسهم ليؤكد أن البنوك 
الكويتية معرضة بشكل مباشر 
أو غير مباش���ر لالنكش���اف 
على مخاطر حتركات أسواق 
األسهم، مشيرا إلى أن التغيرات 
املفاجئة في أوضاع السوق قد 
تبرز مخاطرة على النظام املالي 

وعلى االقتصاد الكلي.
البنوك  ويظل انكش���اف 
على أسواق األسهم كبيرا في 
الس���نوات األخيرة وبحسب 
إحصائية أعدته���ا »األنباء« 
يبلغ عدد األس���هم املرهونة 
لدى البنوك نحو 8.65 مليارات 
س���هم تبلغ قيمتها السوقية 
ملي���اري دينار تع���ادل 6.6 

مليارات دوالر.
وتشكل األسهم املرهونة 
لدى البن���وك نحو 7.5% من 
الس���وقية اإلجمالية  القيمة 
الكويتية والتي  للبورص���ة 

تبلغ 26.8 مليار دينار.
البنك  وبحس���ب بيانات 
املركزي الكويتي فإن نس���بة 
أسهم الشركات املقدمة كرهون 
27.4% من إجمالي الضمانات 
ل���دى البن���وك، فيم���ا تبلغ 
نسبة استثمارات البنوك في 
األسهم نحو 23.8% من إجمالي 

استثماراتها.
االسهم املرهونة في البنوك تضغط على القطاع املصرفي في ظل االسعار في البورصة الناجت عن انخفاض اسعار النفط وضبابية االداء االقتصادي         )محمد خلوصي(وبلغ اجمالي استثمارات 

النظام املصرفي 
منكشف على

8.6 مليارات سهم 
مرهون

27% من إجمالي 
الضمانات املقدمة 

للمصارف.. 
أسهم

24% من إجمالي 
استثمارات البنوك 

تتركز في سوق 
األسهم

بعد حتذير صندوق النقد.. 
األسهم املرهونة بالبنوك تتخطى امللياري دينار

الصندوق يحذر من مخاطر حتركات أسواق األسهم في ظل ضبابية البورصات وارتباطاتها النفطية

محمود عيسى 

الهندية  تابعت الصحف 
صفقة ش����راء الهيئة العامة 
لالستثمار س����ندات بقيمة 
2000 كرور أو ما يعادل 300 
مليون دوالر من إصدار قامت 
به شركة »جي ام ار« الهندية 
املتخصصة في مش����رعات 

البنية التحتية.
الش����ركة في  وأوضحت 
له����ا ان عملية إصدار  بيان 
الس����ندات وجمع أموال من 
الهيئة العامة لالستثمار قد مت 
من اجل تسديد جانب بسيط 

من ديونها.
وفي هذا الس����ياق، قالت 
صحيفة ناش����نال اكسبرس 
الهندية بقلم مراس����لها في 
مومباي: ان الش����ركة تنوء 
حتت جبل من الديون يصل 
الى قرابة 47000 كرور روبية 
أي ما يعادل 7 مليارات دوالر، 
مشيرة الى ان الشركة تعلق 
آماال على بدء تشغيل محطة 
الطاق����ة الكهربائية اخلاصة 
بها والتي هي قيد اإلنش����اء 
النمو املتوقع  حاليا، وعلى 
في عمليات املطار اخلاصة بها 
في ظل تزايد حركة املسافرين 
ما يحسن التدفقات النقدية 

لديها.

 جبل من الديون

وفي لقاء أجرته الصحيفة 
مع املدير املالي للشركة مادهو 
تيردال قال »ان االولوية لدى 
الشركة تتركز على حتسني 
التدفقات النقدية، برغم انه من 
غير املرجح تقليص مستوى 
الديون الهائلة التي تصل الى 
47 ألف كرور روبية في وقت 
وشيك، مضيفا انه ليس من 
امله����م ان يتراجع مس����توى 
الدي����ون، ولك����ن امله����م هو 
معرفة ما اذا كانت االيرادات 
الفوائد واالس����تهالك  قب����ل 
والضرائ����ب وإطفاء الديون 
EBIDTA ستتحسن أو اذا كانت 
التدفقات النقدية التشغيلية 
تشهد حتسنا، وهذا ما نحن 

بصدده اآلن«.
ولكنه أضاف انه بحلول 
م����ارس 2016 فان نحو %95 
من املشروعات التي تراكمت 

الديون نتيجة لها ستتحول 
من مرحلة التنفيذ الى مرحلة 
التشغيل اي من حوالي 11600 
كرور روبية في نهاية مارس 
2015 الى 2000 كرورو روبية، 
كما ان الديون على االصول 
التشغيلية س����تبلغ 39400 
ان  كرور روبية، م����ا يعني 
هذه االصول ستصبح مدرة 
للدخل، وستتقلص نتيجة 
املتعلقة  لذل����ك الضغ����وط 
بخدم����ة الديون على الطاقة 
غير املستغلة، كما ان مستوى 

تغطية الفوائد سيتحسن.

 تشكك المحللين

وقالت فاينانشال اكسبرس 
ان احملللني في األسواق شككوا 
فيم����ا اذا كان بي����ع االصول 
وزيادة راس املال قد ساعدا 
فعال على تقليص مس����توى 
ديون الشركة وشركات اخرى 

تعمل في نفس املجال.
وأضاف����ت الصحيفة ان 
»ج����ي ام ار« جمعت حوالي 
1500 ك����رور )225 ملي����ون 
دوالر( في ع����ام 2014، كما 
جمع����ت مطلع العام احلالي 
1500 كرور اخرى من خالل 
اصدار حق����وق، كما جمعت 
االسبوع املاضي 2000 كرور 
او300 مليون دوالر من الهيئة 
العامة الكويتية لالستثمار، 
وان كل ه����ذه املبالغ التي مت 
جمعها اس����تخدمت لتسديد 
ديون مترتبة على الشركة.

من جانب����ه، وفي تقرير 
اكتوبر املاضي حتت  له في 
عنوان »بيت الديون« قال بنك 
كريدي سويس السويسري 
انه برغم بيع الشركة نحو 23 

من أصولها وجمع 11 ألف كرور 
روبية خالل العامني املاضيني، 
إال ان مستويات دين شركة 
جي ام ار مازالت في تصاعد، 
حيث ارتفع الدين بنسبة %18 

خالل تلك الفترة.

التخارج من األصول

وجاء في التقرير »انه في 
ظل ديون محلية تبلغ 480 
مليار روبي����ة، فرمبا تكون 
إيرادات  الى  الشركة بحاجة 
ال تقل ع����ن 50 مليار روبية 

ملواجهة خدمات الديون«.
الى  وانته����ت الصحيفة 
القول ان الشركة ستركز على 
التخارج من كل أصولها في 
قطاع مشروعات الطرق، او 
رمبا تقوم بتعومي صندوق 
ائتمان استثماري لهذا القطاع 
خالل األشهر 12 -18 املقبلة.
وفيما يتعلق بالبيانات 
املالية، أش����ارت الصحيفة 
إيرادات شركة »جي  ان  الى 
ام ار« قبل الفوائد واالستهالك 
والضرائ����ب وإطفاء الديون 
بلغت 2555 كرور روبية في 
كل من السنتني املاليتني 2014 
و2015، مع تقدير 1755 كرور 
في النصف االول من السنة 
املالي����ة 2016، فيما ارتفعت 
التكاليف التشغيلية من 2972 
كرور في 2014 الى 3572 كرور 

روبية في 2015.
أما بالنسبة لألرباح فقد 
بلغت 10 ك����رور روبية )1.5 
مليون دوالر( في السنة املالية 
2014، فيما سجلت الشركة 
خس����ائر بلغت 2733 كرور 
روبية )409.95 ماليني دوالر( 

في السنة املالية 2015.

تعاني من أوضاع مالية صعبة وديون تتجاوز الـ 7 مليارات دوالر

»GMR« الهندية: أبرمنا صفقة الـ 300 مليون دوالر 
مع الكويت لتسديد ديوننا

أرباح الشركة
1.5 مليون دوالر 

في 2014.. 
وخسائرها 410 

ماليني دوالر 
بالعام احلالي



اقتصاد
الثالثاء 8 ديسمبر 2015

39
5.7 مليارات دينار اإلنفاق احلكومي حتى أكتوبر بتراجع سنوي %24

»الوطني«: 2.5 مليار دينار عجز متوقع بامليزانية لـ 2016-2015

العام 2015. ومع اس���تمرار 
النفط نتوقع  ركود أسعار 
أن تصل اإليرادات النفطية 
إلى 13.0 مليار دينار بحلول 
نهاية السنة املالية متجاوزة 
توقعات احلكومة الرسمية 

بنحو ٪21. 
إلى  التقري���ر  وتط���رق 
تراجع اإليرادات غير النفطية 
بواقع 35٪ على خلفية تراجع 
اإليرادات املتنوعة والرسوم 
التي تشكل معظم اإليرادات 

غير النفطية. 
التراجع  وقد جاء ه���ذا 
بش���كل أساس���ي نتيج���ة 
غياب املدفوعات التحويلية 
م���ن جلن���ة األمم املتحدة 
التي تتكفل  للتعويض���ات 
بها الع���راق للتعويض عن 
التي تسببت بها  اخلسائر 
خالل الغزو العراقي في العام 

.1990
 إذ أصدرت األمم املتحدة 
قرارا بتأجيل تلك املدفوعات 
خالل شهر ديسمبر من العام 
2014 بدعم من الكويت ومددت 
هذا التأجيل في أكتوبر من 
العام 2015 لعام آخر. وتبلغ 
املدفوعات املستحقة القائمة 
4.6 مليارات دوالر مخصصة 
ملؤسسة البترول الكويتية. 
وباستثناء تلك املدفوعات 
التحويلي���ة املدفوع���ة في 
يوني���و 2014 بقيم���ة 290 
مليون دينار تقريبا يتبني 
أن اإلي���رادات غير النفطية 

قد تراجعت بواقع ٪7. 

أن اإلنفاق االس���تثماري قد 
ش���كل 20٪ م���ن امليزانية 
للستة أشهر األولى من السنة 
املالية 2015-2016. وتشمل 
خطة التنمية للسنة املالية 
2015-2016 عدد 531 مشروعا 
وميزانية تبلغ قيمتها 6.3 
مليار دينار. فقد مت توزيع 
1.3 مليار دينار حتى اآلن ل� 

172 مشروعا.
وبلغ اإلنفاق على مشاريع 
النفط 654 مليون دينار ما 
يساوي 17٪ من املصروفات 
املخططة كم���ا بلغ اإلنفاق 
الكهرباء  عل���ى مش���اريع 
167.3 مليون دينار مشكلة 
امليزانية املخصصة  نصف 

لها تقريبا.
وبل���غ إجمالي اإليرادات 
احلكومية 9.4 مليارات دينار 
في الشهر السابع حتى شهر 
اكتوبر متراجعا بواقع ٪45 
على أس���اس س���نوي. فقد 
تراجعت اإليرادات النفطية 
النفطية بشكل كبير  وغير 
عل���ى الس���واء بواقع ٪46 
و35٪ على أس���اس سنوي 

على التوالي.
وقد ظل���ت اإلي���رادات 
النفطية عند مس���توياتها 
املتدني���ة متاش���يا مع بقاء 
النفط حتت السعر  أسعار 
املتوقع ف���ي امليزانية وأقل 
العام املاضي.  من متوسط 
فقد بلغ متوسط سعر خام 
التصدير الكويتي 43.5 دوالرا 
للبرميل في شهر أكتوبر من 

مقارنة مبتوسطه للسنوات 
اخلمس البالغ 22٪. ويعكس 
ذلك التزام احلكومة بخطتها 
إذ  االستراتيجية للتنمية. 
بلغ اإلنفاق على املش���اريع 
والصيانة وشراء األراضي 
620 ملي���ون دينار مرتفعا 
بواق���ع 10٪ على أس���اس 
س���نوي. وقد جاء اإلنفاق 
عند أعلى مس���توى في كل 
الكهرباء واملاء  م���ن وزارة 
ووزارة األشغال العامة في 
الباب الرابع بواقع 35٪ و٪38 

على التوالي. 
وأش���ار التقرير املتتبع 
لنش���اط املش���اريع إلى أن 
وتيرة تنفيذ املشاريع تسير 
عل���ى اخلط���ة املوضوعة. 
التقرير لنصف  إذ يش���ير 
الس���نة الصادر عن اللجنة 
العليا للتخطيط والتنمية 

املالية متراجعة بواقع ٪71 
على أساس سنوي متاشيا 
مع تراجع اإلنفاق في وزارة 
الكهرباء واملاء في الباب الثاني 
بواقع 822 مليون دينار أو 
87٪ على أساس سنوي. كما 
استقرت األجور والرواتب 
عند 1.9 ملي���ار دينار منذ 
بداية السنة املالية متراجعة 
بواقع 1٪ على أساس سنوي 
والذي يرجع على األغلب إلى 

تأثيرات قاعدية. 

اإلنفاق الرأسمالي

ولف���ت التقري���ر الى ان 
الرأسمالي بلغ 0.7  اإلنفاق 
ملي���ار دينار خالل ش���هر 
أكتوبر منذ بداية السنة املالية 
مرتفعا بواقع 11٪ على أساس 
سنوي. ويقف حاليا عند ٪29 
من امليزاني���ة للعام بأكمله 

النس���بة األكبر من إجمالي 
اإلنف���اق بل���غ 5.1 مليارات 
دين���ار من���ذ تاريخ���ه من 
السنة املالية متراجعا بواقع 
27٪ على أس���اس سنوي. 
وتعد املصروفات املختلفة 
واملدفوعات التحويلية احملرك 
األساس���ي لإلنفاق اجلاري 
والتي تتمث���ل في الرواتب 
العس���كرية والتحوي���الت 
لصندوق الضمان االجتماعي، 
والتي بلغت 2.8 مليار دينار 
من���ذ بداية الس���نة املالية 
متراجع���ة بواقع 27٪ على 
أساس سنوي وذلك نتيجة 
تراجع كبير لدعم املنتجات 
املكررة والغ���از الطبيعي 
املس���يل بقيمة 917 مليون 
دينار. واس���تقرت الس���لع 
واخلدمات عن���د 0.3 مليار 
الس���نة  دينار من���ذ بداية 

املالي���ة 2015-2016. وجاء 
اإلنفاق الفعلي مرتفعا عند 10 
مليارات دينار وفق البيانات 
اجلديدة بشأن املصروفات 
احلقيقي���ة  املخصوم���ة 
بواسطة حس���اب اخلزينة 
الكويت  املوحد لدى بن���ك 
املركزي والصادرة عن وزارة 
املالية. ويعزى هذا االختالف 
إلى تأخر بعض  احملاسبي 
الوزارات في اصدار التقارير 
بشأن املصروفات. باإلضافة 
إلى أن احلكومة أجلت بعض 
املستحقات لوزارة الكهرباء 
العامة  واملاء وللمؤسس���ة 
للتأمينات االجتماعية البالغة 

1.16 مليار دينار. 

اإلنفاق الجاري

ان  الى  التقرير  وأش���ار 
اإلنفاق اجلاري الذي يشكل 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان البيانات 
العامة  املؤقتة للميزاني���ة 
لألشهر السبعة األولى من 
املالية 2016/2015  الس���نة 
تشير إلى ارتفاع في اإلنفاق 
احلكومي مع تراجع أسعار 
النفط إلى أقل من الس���عر 
املتوقع في امليزانية البالغ 45 
دوالر للبرميل. وقد استمرت 
الرأس���مالي  وتيرة اإلنفاق 
بالتحس���ن عن املتوس���ط 
لفترة اخلمس سنوات بينما 
استمرت الضغوطات بالتأثير 
عل���ى اإلي������رادات نتيجة 
تراج��ع أس���عار النفط عن 

العام املاضي.
وقد س���جلت احلكومة 
عجزا أوليا بواقع 1.8 مليار 
دينار خالل الفترة التي تسبق 
سداد املدفوعات التحويلية 
القادمة.  لصندوق األجيال 
ونتوقع أن تنتهي الس���نة 
املالية 2015-2016 بتسجيل 
عجز بواقع 2.5 مليار دينار 
أو 6.2٪ م���ن الناجت احمللي 

اإلجمالي. 
وكشف التقرير ان اإلنفاق 
احلكومي قد استقر اعتبارا 
من ش���هر أكتوبر عند 5.7 
مليارات دين���ار منذ بداية 
املالية متراجعا عن  السنة 
مستواه في الفترة ذاتها من 
العام املاض���ي بواقع ٪24. 
إال أنه جاء مماثال ملتوسط 
اخلمس سنوات في أكتوبر 
عند 30٪ في ميزانية السنة 

27% تراجع سنوي 
في اإلنفاق اجلاري 
بالغًا 5.1 مليارات 

دينار 

وتيرة تنفيذ 
املشاريع لم تتأثر

6.3 مليارات دينار 
لتنفيذ 531

مشروعًا

9.4 مليارات دينار 
اإليرادات احلكومية 
بتراجع سنوي %45

»الوطني« يرعى معرض سيتي 
سكيب العقاري االستثماري

»برقان« يختتم رعايته لليوم 
العاملي لذوي االحتياجات

الذهب يتماسك قرب أعلى 
مستوى في 3 أسابيع

قدم بنك الكويت الوطني رعايته الرسمية ملعرض 
سيتي سكيب العقاري االس���تثماري في الكويت، 
واملقرر انطالقه غدا االربع���اء في معرض الكويت 
الدولي في مشرف حتت رعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
ويستمر املعرض حتى اجلمعة 11 ديسمبر اجلاري، 
ويقدم البنك في املعرض تعريفا باخلدمات العقارية 
املتنوعة التي يوفرها من خالل شبكة فروعه اخلارجية 
املوزع���ة في أهم عواصم امل���ال واألعمال اإلقليمية 

والعاملية. 
كما يس���تعرض »الوطني« في ركنه اخلاص في 
املعرض مجموعة من اخلدمات التي تشمل دراسة 
وتقييم طلبات التمويل العقاري إلى جانب خدمات 
التأمني وتس���جيل امللكية عند إمتام عملية الشراء. 
وتتمتع هذه اخلدمات واإلجراءات بالسهولة والسرعة 
واملرونة منذ بدء تقدمي الطلبات مرورا بدراستها ثم 

املوافقة عليها. 
كم���ا يوفر البنك لعمالئه الراغبني باالس���تثمار 
العقاري ف���ي اململكة املتحدة وفرنس���ا واإلمارات 
ولبن���ان ومص���ر واألردن، وغيرها لق���اءات خالل 
املعرض الس���تعراض آخر التطورات في قطاعات 
العقار املختلفة، وذلك انطالقا من حرصه الدائم على 
البقاء األقرب إليهم واطالعهم على كل ما هو جديد 

من تطورات في السوق.
وميتلك »الوطني« أوسع ش���بكة فروع محلية 
ودولية منتشرة في أربع قارات حول العالم وتغطي 
الواليات املتحدة األميركية وأوروبا ودول اخلليج 

ومنطقة الشرق األوسط والصني وسنغافورة.
 وتق���دم فروع »الوطن���ي« اخلارجية مجموعة 
متكاملة من اخلدم���ات العقارية للراغبني في متلك 
العقارات وتقدمي التمويل الالزم لهم وإمتام معامالتهم 
بسرعة وس���هولة، وذلك باإلضافة إلى فرع البنك 
الكائن في منطقة رأس الساملية واملخصص ليوفر 
للعمالء في الكويت كل اخلدمات التي تقدمها فروعه 

اخلارجية.
ويكتس���ب هذا املعرض أهمية في ظل ما يتمتع 
به القطاع العقاري من جاذبية، ويعد سيتي سكيب 
الكويت واحدا من أضخم فعاليات االستثمار والتطوير 
العقاري، كما أنه أحد أحدث الفعاليات ضمن مجموعة 
فعاليات سيتي سكيب العاملية. ويهدف هذا احلدث 
إلى تزويد الراغبني بفرص للتواصل وعقد الصفقات 
التجارية، ويتخلله معرض ومؤمتر إلى جانب فعاليات 

تواصل للراغبني باالستثمار في القطاع العقاري.

اختتم بنك برق���ان رعايته للي���وم العاملي لذوي 
االحتياجات اخلاصة في مدرس���ة التربية النموذجية 
لذوي اإلعاقة، والذي استهدف مساعدة أفراد املجتمع 
من ذوي االحتياجات اخلاصة للتغلب على إعاقتهم. كما 
ركز على زيادة ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم ليصبحوا 

أفرادا منتجني في مجتمعهم.
وقد شهدت املناسبة مشاركة رائعة من قبل الطالب 
وأولياء أمورهم، في حني أظه���ر بنك برقان تضامنه 
ودعمه لذوي االحتياجات اخلاصة من خالل تواجده 
املميز في هذا احلدث. وتضمن احلدث عروضا مسرحية 
وغيرها من األنش���طة الترفيهي���ة والتربوية. وقد مت 
تق���دمي العديد من اجلوائز والهدايا التذكارية للطالب 

املشاركني وعائالتهم.
ان متكني ذوي االحتياجات اخلاصة ومس���اعدتهم 
على االندماج ضمن نسيج املجتمع الكويتي هو احدى 
أولويات بنك برقان، وذلك من خالل تعزيز ودعم املبادرات 
واألنشطة التي تهدف الى زيادة الوعي املجتمعي نحو 
قضاي���ا ذوي االحتياجات اخلاص���ة. إن البنك ملتزم 
دائما بتقدمي كل ما يتطلب من أجل توفير الدعم الالزم 
الذي من ش���أنه أن يعيد لذوي االحتياجات شعورهم 

بالثقة بأنفسهم.

سنغافورة � رويترز: متاسك الذهب قرب أعلى مستوى 
في ثالثة أسابيع أمس، مدعوما مبشتريات لتغطية املراكز 
املدينة، بعد أن عززت بيانات الوظائف غير الزراعية في 
الواليات املتحدة مب����ررات مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األميركي( لرفع أسعار الفائدة األسبوع 

املقبل.
وزادت الوظائف غير الزراعية 211 ألفا الشهر املاضي، 
متجاوزة توقعات السوق، لتبدد الشكوك بشأن رفع الفائدة 
للمرة األولى في نحو عشر سنوات خالل اجتماع جلنة 

السياسات املقبل يومي 15 و16 ديسمبر.
ونزل الس����عر الفوري للذهب ب����� 0.2٪ إلى 1084.80 
دوالرل لألوقية )األونصة(، لكنه مس����تقر قرب 1088.70 
دوالرا الذي سجله في اجللسة السابقة، وهو أعلى سعر 
منذ 16 نوفمبر. وكان الذهب قد ارتفع ب� 2.3٪ يوم اجلمعة 
بعدما نزل ألقل مستوى في ستة أعوام، في وقت سابق 
من األسبوع املاضي. وهبطت الفضة ب� 0.12٪ إلى 14.53 
دوالرا. وتراجع البالتني ب� 0.06٪ إلى 878.5 دوالرا لألوقية، 

والبالديوم ب� 0.95٪ إلى 558.5 دوالرا.

لقطة جماعية أثناء الفعاليات 

15% تراجع متوقع باإلنفاق احلكومي.. و37% باإليرادات
قال تقرير »الوطن��ي« إن امليزانية 
س��جلت عجزا أوليا بواق��ع 1.8 مليار 
دينار في الفترة التي تسبق املدفوعات 
التحويلية إلى صندوق األجيال القادمة. 
فقد بلغت املصروف��ات املؤقتة لفترة 
السبعة أشهر وغير املكتملة 5.7 مليارات 
دينار، إال أن جملة املصروفات املخصومة 
بواسطة حساب اخلزينة املوحد لدى بنك 
الكوي��ت املركزي قد بلغت 10 مليارات 

دينار وفق وزارة املالية وذلك اعتبارا من 
شهر أكتوبر. وقد أوضح التقرير الذي 
يتتبع املصروفات الشهرية أن وزارة 
املالية قد ارجأت مس��تحقات لكل من 
وزارة الكهرباء واملاء واملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية البالغة 690 مليون 
دينار و467 مليون دينار على التوالي. 
لذا فإن الفائض األولي البالغ 3.7 مليارات 
دينار قد حتول إلى عجز حقيقي بواقع 

1.8 مليار دينار مع احتساب املدفوعات 
املؤجلة وقب��ل اس��تقطاع املدفوعات 
التحويلية إلى صندوق األجيال القادمة. 
ونتوقع أن تنتهي السنة املالية بتسجيل 
عجز بواقع 2.5 مليار دينار أو 6.2٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي. كما من املتوقع 
أن يتراجع إجمال��ي اإلنفاق احلكومي 
بواقع 15٪ في السنة املالية 2016-2015 

واإليرادات بواقع ٪37.
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الناهض: مستمرون 
في دعم ومتويل 

الشركات واملشاريع 
التنموية

الشريعان: العائد في 
املرحلة الرابعة جيد 
وإقبال ملحوظ لتجار 

العالمات التجارية 
العاملية

السداد على 
أقساط ربع سنوية 

لـ5 سنوات

تثميناً للعالقة اإلستراتيجية بني البنك ومجموعة الشايع املليئة واملعروفة مبشاريعها الناجحة محلياً ودولياً

»بيتك«: 100 مليون دينار لتمويل املرحلة الرابعة باألڤنيوز

من ناحيته، قال الرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة املباني 
املهندس وليد الشريعان إن 
توقيع صفقة متويل املرحلة 
الرابعة مع »بيتك« يدل على 
ف����ي »املباني«  ثقة »بيتك« 
بشكل عام ومبشروع األڤنيوز 
بشكل خاص، باعتباره أكبر 
مشروع عقاري يتم تنفيذه 

في الوقت احلاضر.
وأوضح أنه من املتوقع أن 
يكون العائد على هذه املرحلة 
جيدا، مضيفا أن هناك اقباال 
التجزئة  ملحوظا من جتار 
التجارية  العالمات  أصحاب 
العاملية للتواجد باألڤنيوز 
إذ انهم ينظرون إلى املجمع 
باعتباره أكبر وجهة تسوق 
وترفيه والوجهة األكثر زيارة 
في الكويت وأحد أبرز املعالم 
السياحية التي يحرص على 

زيارتها السائحون. 
وأشار الش���ريعان إلى أن 
مش���روع التوس���عة الرابعة 
ميتد على مس���احة تبلغ 117 
ألف متر مربع، وتبلغ مساحة 
أل���ف متر مربع،  البناء 444 
واملساحة التأجيرية 100 ألف 
متر مربع، باإلضافة إلى مواقف 
 السيارات تتسع لنحو 5000
 3 عل���ى  موزع���ة  س���يارة 

سراديب.

الرابعة من مجمع »األڤنيوز« 
يؤكد ثقة »بيتك« في الشركة 
التي تتميز بإدارة متتلك رؤية 
وقدرة عل���ى اإلجناز، متكنت 
من تقدمي احد النماذج األجنح 
ملراكز التسوق على مستوى 

املنطقة.
وثم���ن الناهض العالقة 
االس���تراتيجية املمتدة بني 
»بيتك« ومجموعة الشايع 
املعروفة مبالءتها ومشاريعها 
الناجحة محليا ودوليا، الفتا 
إلى أن »األڤنيوز« من املشاريع 
التي أصبحت معلما ليس على 
املستوى احمللي فحسب بل 
على مستوى الشرق األوسط، 
حيث يجمع عدة أنشطة في 
مكان واحد ويوفر مجاالت 
عديدة للتس���وق، موضحا 
ان هناك س���جال حافال من 
التعاون وعالقة ممتدة بني 
اجلانبني، حيث وفر »بيتك« 
الثانية  التموي���ل للمرحلة 
والثالثة من تطوير مجمع 
»األڤنيوز« والي���وم يوفر 
الرابعة،  التمويل للمرحلة 
مشيرا إلى أن التمويل اجلديد 
يتالءم مع التدفقات النقدية 
املتوقعة من املشروع، خاصة 
وأن الش���ركة لديها اخلبرة 
والقدرة لتنفيذه على افضل 

وجه.

ق���ال الرئي���س التنفيذي 
ف���ي بيت التموي���ل الكويتي 
»بيتك« مازن س���عد الناهض 
إنه استمرارا لنهج »بيتك« في 
الرائدة، فقد  متويل املشاريع 
قدم متويال مصرفيا بقيمة 100 
مليون دينار لشركة »عقارات 
الري« التابعة لشركة »املباني« 
لتطوير املرحلة الرابعة مبجمع 
األڤنيوز، مما يؤكد استعداد 
»بيت���ك« لتمويل املش���اريع 
التنموية، وحرصه على دعم 
الشركات الكويتية ومشاريعها 
الرائدة التي تساهم في التنمية 
احلقيقية، مشيرا إلى أن متويل 
املشاريع الكبرى يحقق قيمة 
مضاف���ة لالقتص���اد الوطني 
ويعزز قدرات املجتمع ويرفع 

كفاءته اإلنتاجية.
الناه����ض على  وش����دد 
استمرار »بيتك« في متويل 
أو املساهمة في أي مشروع 
لتطوي����ر البلد، وكذلك دعم 
الوطنية بشكل  الش����ركات 
يت����الءم م����ع احتياجاتها، 
ويساعد في اجناز خططها 
ومشاريعها، مبا يعزز قدرة 
االقتصاد الوطني، الس����يما 
الكويت بحاجة للتحرك  ان 
السريع نحو مشاريع البنية 
التحتية وزيادة املرافق العامة، 
مؤكدا أن سياسة »بيتك« في 
متويل املشاريع ذات القيمة 
املضافة مستمرة، إذ قدم البنك 
متويال للعديد من الشركات 
الكويتية خالل الفترة األخيرة، 
بشكل يتالءم مع احتياجاتها 
ويساعد في إجناز خططها 
ومش����اريعها، وفق القواعد 
والنظم االئتمانية املعمول 
بها واإلجراءات املعتمدة من 

اجلهات الرقابية.
وأضاف الناهض أن متويل 
»املباني« بقيم���ة 100 مليون 
دينار بنظام »التورق«، يقدم 
على شكل شرائح تنتهي في 30 
سبتمبر 2018، وسيتم السداد 
على أقساط ربع سنوية ملدة 
5 س���نوات، على أن يستحق 
سداد القسط األول اعتبارا من 
األول من أكتوبر 2018، مؤكدا أن 
توفير »بيتك« التمويل الالزم 
التوسعة  ل� »املباني« إلجناز 

وليد الشريعانمازن الناهض

إيران تتفق مع كونسورتيوم هندي لتطوير
 حقل غاز بـ 3 مليارات دوالر

ذكرت وكالة مهر اإليرانية لألنباء إن إيران 
اتفقت على عقد بقيمة 3 مليارات دوالر مع 
كونسورتيوم شركات هندية لتطوير حقل 

»فرزاد-ب« للغاز في اخلليج.
ونقلت الوكالة عن سعيد حافظي مدير 
شركة فالت قاره للنفط قوله إن رفع 

العقوبات املفروضة على طهران يسمح 
للكونسورتيوم باستئناف أعمال تطوير 

احلقل. فيما قال املدير اإلداري لشركة »أو.
ان.جي.سي فيديش« التي تقود الشراكة 
إنه لم يجر إخطارهم بعد بهذا التطور، 
وأضاف: »لم نتلق أي اتصال من إيران 

بشأن منحنا حقوق التطوير«.
وبحسب رويترز، أوضح فيرما أن »أو.
ان.جي.سي« ذراع االستثمار اخلارجي 
ملؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية 

أرسلت وفدا إلى إيران في الفترة 
األخيرة وأن املرحلة األولى من تطوير 

حقل »فرزاد-ب« للغاز ستتكلف حوالي 
3 مليارات دوالر، وفقا القتراح قدمته 

الشركات الهندية.
وأكد حافظي في مقابلة مع »مهر« إن هدف 
التطوير في املرحلة األولى هو إنتاج مليار 

قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا.

»اجلزيرة« تنتهي من إجراء تخفيض رأس 
املال وتوزع 32.7 مليون دينار

أعلنت شركة طيران اجلزيرة عن االنتهاء 
من إجراءات عملية تخفيض رأسمال الشركة 
من 42 مليون دينار إلى 20 مليون دينار وذلك 
لزيادته عن احلاجة، والبدء في توزيع الدفعات 
النقدية املتعلقة بعملية التخفيض والتي تبلغ 

32.7 مليون دينار اعتبارا من 13 اجلاري.
ومتثل توزيع 32.7 مليون دينار نحو 22 
مليون دينار إلعادة ش���راء 220 مليون سهم، 
و10.7 ماليني دينار مجموع األرباح املتراكمة 
حتى 30 يونيو 2015، واحتياطيات أخرى ملزم 

توزيعها مع إعادة شراء األسهم.
وقال بيان الشركة انه مع االنتهاء من إجراء 
التوزيعات التي ستبدأ األسبوع املقبل تكون قد 
بلغت مجمل التوزيعات النقدية ملساهمي شركة 
طي���ران اجلزيرة 52.7 مليون دينار في 2015 
مع احتساب التوزيعات النقدية االستثنائية 

التي مت إصدارها في يونيو املاضي والتي بلغت 
20 مليون دينار.

واعتبارا من يوم األحد املوافق 13 ديسمبر 
2015، ستبدأ الشركة بتسليم شيكات تخفيض 
رأس املال وش���يكات التوزيعات النقدية عن 
طريق الشركة الكويتية للمقاصة. وبناء على 
ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم شركة طيران 
اجلزيرة في سوق الكويت لألوراق املالية فقط 
يوم األربعاء املوافق 9 ديسمبر 2015 الستكمال 
الش���ركة الكويتية للمقاصة حتديث سجالت 
املساهمني بعد التخفيض، وعند االنتهاء من 
اإلجراءات، سيتم تداول سهم الشركة اجلديد 
بعد تخفيض رأس املال اعتبارا من يوم اخلميس 
املوافق 10 ديس���مبر2015 ويتم حتديد سعر 
افتتاح التداول للسهم اجلديد عن طريق سوق 

الكويت لألوراق املالية.

اعتباراً من األحد 13 اجلاري

توتال تستبعد تعافي أسعار النفط بعد قرار »أوپيك«
وأرامكو: نأمل تصحيح أسعار النفط في 2016

عواص����م رويترز: هبطت 
أس����عار النفط اخل����ام امس 
ف����ي أول جلس����ة تعامل بعد 
إبقاء أوپيك على اإلنتاج عند 
نفس مستوياته، وسط وفرة 
املعروض التي أدت إلى هبوط 
أس����عار النفط أكثر من %60، 

منذ يونيو 2014.
ولم تصل أوپيك إلى اتفاق 
على حد أقصى إلنتاج النفط 
يوم اجلمعة. وسيضاعف إنتاج 
إيران من تخم����ة املعروض، 
والتي شهدت جتاوز اإلنتاج 

مبا يتراوح ب����ني 0.5 مليون 
ومليوني برميل يوميا.

وبلغ سعر اخلام األميركي 
39.58 دوالرا للبرميل بتراجع 
39 س����نتا. وهبط سعر خام 
برنت 16 سنتا إلى 42.84 دوالرا 
للبرميل. وجعل هذا سعر كل 
من اخلامني القياس����يني قرب 
أدنى مستوى لهما عام 2015 
وغير بعيد عن املستوى الذي 
وصل إليه خالل ذروة األزمة 
املالية العاملية في 2009-2008. 
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي 

لشركة »أرامكو« السعودية 
أمني الناص����ر، اليوم االثنني، 
إنه يأمل أن تش����هد األسعار 
تصحيحا بدءا من 2016، مع 
بدء تراجع املعروض النفطي 

غير التقليدي.
وأضاف الناصر في مؤمتر 
القطرية  للطاقة بالعاصم����ة 
الدوحة أن هذا العام سيشهد 
تراجعا حيث »لم يعد يوجد 
نفط غير تقليدي إضافي يدخل 
السوق، بل هناك انخفاض«.

وتابع أنه سيجرى تصحيح 

انعدام الت����وازن بني العرض 
والطلب في السوق، وستسد 
الفجوة وأنه يأمل في تصحيح 

األسعار بدءا من 2016.
م����ن ناحيت����ه، اس����تبعد 
 Total الرئيس التنفيذي لشركة
الفرنس����ية باتريك بويان أي 
ضغوط على أسعار النفط بعد 
قرار منظمة البلدان املصدرة 
للبترول »أوپيك« يوم اجلمعة 
عدم فرض سقف إلنتاج اخلام 
وإبقاء اإلنتاج في مستويات 

عالية.

ف����ي تصريحات  وأضاف 
للصحافيني بالعاصمة القطرية 
الدوح����ة أنه ال يتوقع تعافي 
املقبل ألن  العام  النفط  سعر 
العرض ستسبق  الزيادة في 
الزيادة في الطلب لكن اإلمدادات 
النف����ط خارج  من منتج����ي 
»أوپيك« س����تنكمش بحلول 

منتصف 2016.
وأضاف بويان أن توتال 
التي وجهت  إحدى الشركات 
قطر الدعوة إليها لتطوير حقل 

الشاهني النفطي.

انتقلت من قطر إلى الكويت

علي الغامن يتولى رئاسة احتاد الغرف التجارية بدول اخلليج

العامة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي لتنسيق مثل تلك 
القطاع  املهم����ة مع  اللقاءات 
اخل����اص اخلليج����ي، والتي 
س����يكون لها أطيب األثر في 
تطوي����ر اقتصادي����ات دول 

املجلس.
وناقش االجتماع بعض 
املواضيع املدرجة على برنامج 
عمل احتاد الغرف لعام 2016، 
ومنها دراسة تقييم االجراءات 
اجلمركية فيما بني دول املجلس 
والتي ستقوم بإعدادها احتاد 
الغرف متهيدا لعرضها على 
األمانة العامة لدول املجلس، 
باإلضافة إلى مناقشة مستقبل 

منت����دى اخلليج االقتصادي 
الثان����ي، كما مت االطالع على 
آخر مستجدات مشروع ربط 
معلومات املنتسبني بني الغرف 

اخلليجية الكترونيا.
وقد بارك مجلس االحتاد 
انتقال رئاسة االحتاد من دولة 
قطر إلى الكويت، مقدمني الشكر 
والتقدير للش����يخ خليفة آل 
ثاني – رئيس غرفة قطر على 
جهوده خالل الفترة السابقة، 
التوفيق لرئيس  متمنني كل 
غرفة الكويت علي الغامن في 
توليه رئاسة مجلس االحتاد 
في دورته التاسعة عشر وذلك 

في فبراير 2016.

وقد تركز ج����دول أعمال 
االجتماع على مناقش����ة عدد 
العالقة  من املواضي����ع ذات 
بالقطاع اخل����اص اخلليجي 
وس����بل تطويره، وكان من 
أبرز تل����ك املواضيع االطالع 
على نتائج اللقاء التشاوري 
األول ب����ني أصح����اب وزراء 
التج����ارة والصناع����ة بدول 
املجل����س وممثلي االحتادات 
والغرف األعضاء، الذي عقد 
في 4 نوفمب����ر 2015 مبدينة 
الرياض، وقد أعرب رؤساء 
الغرف عن ارتياحهم لنتائج 
ذلك االجتماع الهام، مشيدين 
بالدور الذي تقوم به األمانة 

ت���رأس رئي���س غرفة 
جت���ارة وصناعة الكويت 
الغرفة  الغامن وف���د  علي 
املش���ارك في االجتماع 47 
ملجلس احت���اد غرف دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
ال���ذي عقد ام���س مبدينة 
الدمام في اململكة العربية 
السعودية والذي يتزامن 
مع احتفالية وضع حجر 
األساس ملقر األمانة العامة 
الحتاد الغرف التي اقيمت 
برعاية األمير س���عود بن 
أمير منطقة  عبدالعزي���ز 
الشرقية وباستضافة غرفة 
جتارة وصناعة الشرقية.

وقد بدأت فعاليات احتفالية 
وضع حجر األساس بكلمة من 
رئيس احتاد الغرف اخلليجية 
الشيخ خليفة آل ثاني الذي 
رح����ب باحلض����ور وأعرب 
عن ش����كره لألمير س����عود 
ب����ن عبدالعزيز على رعايته 
واهتمام����ه ف����ي تعزيز دور 

القطاع اخلاص اخلليجي.
من جانبه، أش����اد األمير 
سعود بن عبدالعزيز بجهود 
الغرف اخلليجية في  احتاد 
تعزي����ز وتدعي����م االقتصاد 
اخلليجي، مؤكدا على ضرورة 
دعم مثل ه����ذه اجلهود التي 
من شأنها إبراز دور املجلس 
التجمعات  اقتصاديا جت����اه 
اإلقليمي����ة، متمنيا التوفيق 
والنجاح ملجلس االحتاد في 

حتقيق املزيد من التقدم.

علي الغامن يترأس وفد غرفة التجارة والصناعة املشارك في االجتماع الـ47 
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إلى جنات اخللد يا بدر البنيان

  املرحوم ُيشهد له بطيب القلب والتواضع ومساعدة املوظف الصغير قبل الكبير

  أعزي نفسي وعائلة البنيان الكرام وجميع موظفي »صناعات الغامن« مبصابنا اجللل

  التحق بالعمل في »صناعات الغامن« عام 1998.. وكان يدي اليمنى لفطنته وحسن رأيه

 املغفور له كان أحد أعمدة »صناعات الغامن« الرئيسية حلنكته بإدارة األعمال

 خسارة بدر كبيرة.. أخ وصديق نصوح.. اعتمدت عليه في االستشارات القانونية لعلمه الغزير

 هو صاحب االبتسامة الدائمة والوجه البشوش الذي ال يحب الظلم

  يشاركني اخلسارة زمالؤه وكل من عمل معه.. سنفتقدك يا بدر وسنفتقد تفاؤلك وعطاءك الالمحدود

خس���رت باألمس أخي وصديقي احملامي بدر علي عبداهلل 
البني���ان الذي وافته املنية فجأة صباح يوم األحد أثناء تأدية 

عمله.
إن بدر، رحمه اهلل، كان أحد أعمدة شركة صناعات الغامن 
ملا له من صفات قيادية وعقلية فذة وحنكة في إدارة األعمال، 
كما كان املرحوم طيب القلب متواضعا يساعد املوظف الصغير 
قب���ل الكبير، ال يحب الظلم وهو صاحب االبتس���امة الدائمة 

والوجه البشوش.
فمنذ أن التحق بدر، رحمة اهلل عليه، بالعمل عام 1998 كنت 
اعتبره يدي اليمنى ملا له من فطنة وحسن رأي، فلقد كان ملما 

مبهنته، يؤديها بكل أمانة وإخالص.
إن خس���ارتي لب���در كبيرة، فقد كان نع���م األخ والصديق 
النصوح. وكنت اعتمد عليه في كثير من االستشارات القانونية 

لعلمه الغزير فيها. كما يش���اركني باخلسارة زمالؤه وجميع 
من عمل معه.

إن إخ���الص وكفاءة بدر، رحمه اهلل، في العمل مع اجلهات 
احلكومية عامة والقضائية خاصة التي مثل الش���ركة أمامها، 
بذكاء وحنكة وفصاحة وس���داد في ال���رأي، انعكس في حب 

واحترام اجلميع له.
سنفتقدك يا بدر وسنفتقد ابتسامتك وروحك املرحة دائمة 

التفاؤل وعطاءك الالمحدود.
أعزي نفسي وأعزي عائلة البنيان الكرام، وجميع موظفي 
صناعات الغامن مبصابنا اجللل، داعيا املولى عّز وجّل أن يتغمد 
املرحوم بإذن اهلل بواس���ع رحمت���ه وأن يلهم ذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان.
بقلم: قتيبة يوسف الغانم قتيبة يوسف الغامن ٭

إجناز املرحلة األولى بقيمة 500 مليون دينار.. واملشروع يوفر 10% من إنتاج الكهرباء في الكويت

50% من مشروع »شمال الزور« الكتتاب املواطنني منتصف 2016

نحتفل بتدشينها في مثل هذا 
املقبل، حيث  العام  الوقت من 
التش����غيلية قد  القدرة  تكون 
الى  الى 100%، مشيرا  وصلت 
ان االجنازات املستمرة في هذا 
املشروع هي شهادة على جناح 
الشراكة بني القطاعني احلكومي 
واخلاص والذي قام على أساسه 

هذا املشروع.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي 
في شركة شمال الزور األولى 
أندرو بيفن ان هذا االعالن املهم 
جاء نتيجة مباش����رة لتعاون 
مشترك وعمل دؤوب من خالل 
كل العاملني في ش����ركة شمال 
الزور األولى واحلكومة املوقرة 
واملساهمني وكذلك شركة البناء 
املعتمدة لدينا شركة هيونداي 
للصناعات الثقيلة و»سوسايتي 
انترناشيونال دي ديساملينت«، 
الذي����ن لوال جهوده����م ملا كنا 
اليوم هنا. يسعدني أن أتوجه 
بالشكر لكل من كان له دور في 
أن تتخطى احملطة نس����بة ال� 
50% من اجمالي انتاج الطاقة، 
ونتطلع الى أن تصل االنتاجية 
الى نسبة 100% في هذا الوقت 

من العام املقبل.

وأوضح أن القطاع اخلاص 
يعاني من عجز هيكلي ناجم 
عن محدودية مساهمة القطاع 
اخلاص ف���ي الناجت االجمالي 
املقبلة مقارنة  خالل املرحلة 
باس���هام القطاع اخلاص في 
دول املنطق���ة، موضح���ا أن 
جناح هذا املش���روع الوطني 
يؤسس لقطاع جديد في سوق 
الكويت لألوراق املالية اذ إن 
الشركة التي نفذت هذا املشروع 
تعتبر مساهمة عامة ستدرج 
ف���ي بورص���ة الكويت ومن 
املرتقب متلك املواطنني 50% من 
أسهمها ما يعزز االستثمارات 
الرأسمالية في الدولة ويحقق 
عوائد للمواطنني مبا يسهم في 
املواطن والدولة ودفع  رخاء 

عجلة التنمية قدما.

الجدول الزمني للمشروع

من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة شركة شمال الزور األولى 
يوسف الهاجري: »يسرنا االعالن 
عن اجتياز هذه احلقبة املهمة 
واألساسية في اجلدول الزمني 
النشاء محطة »الزور الشمالية 
األولى«، والتي نتطلع الى أن 

رأس����مال الش����ركة البالغ 120 
مليون دينار.

وبني أنه في حال وجود أرباح 
سيتم توزيعها على املساهمني، 
الفتا الى أن املشروع هو بداية 
لعدد 6 مشاريع أخرى بقيمة 3 
مليارات دينار ستكون عبارة 

عن شراكات مساهمة.
وطمأن الرومي اجلميع بشأن 
املخاوف املرتبطة برفع أسعار 
الكهرباء، مشيرا الى أن املشروع 
اجلديد أجريت له دراسة جدوى 
من قب����ل اجله����ات احلكومية 
تضمنت قيمته االس����تثمارية 
والعوائد على املواطنني، الفتا 
الى أن الدولة حتملت املساهمة 
فيه لفترة بغية تقليل املخاطر 

على املواطن.
وقال الرومي إن املش����روع 
سيبدأ طرحه في منتصف 2016، 
مشيرا الى أن الكلفة االستثمارية 
للمرحلة األولى من املش����روع 

تفوق املليار دينار.
وفي كلمته أثناء احلفل قال 
الرومي إن افتتاح املرحلة األولى 
من مشروع الزور الشمالية هو 
اجناز كبير يحسب للحكومة 

وللقطاع اخلاص.

املثال مشروع الزور الشمالية 
مبراحلها املتعددة ومش����روع 
محط����ات اخلي����ران لتولي����د 
القوى الكهربائية وحتلية املياه 
العبداهلل في  مبراحلها. وهنأ 
الس����لطتني  ختام تصريحاته 
التش����ريعية والتنفيذية على 
جناح التعاون الدائم بينهما في 
سن القوانني وتنفيذها وخص 
بالذكر قانون تأس����يس جهاز 

مشروعات الشراكة.

 انتاج الكهرباء

م����ن جانبه قال مدير هيئة 
العام  القطاعني  الش����راكة بني 
واخل����اص ع����ادل الرومي إن 
املشروع اجلديد محطة الزور 
الشمالية املرحلة األولى يوفر 
نحو 10% م����ن انتاج الكهرباء 
في البالد حاليا، مش����يرا الى 
ان املشروع يسهم في حتسني 
املقدم����ة  مس����توى اخلدم����ة 

للمواطن.
ف����ي  الروم����ي  وأض����اف 
تصريحات صحافية أن املشروع 
هو شركة مساهمة يتملك فيها 
املواطن 50% من االسهم وهو 
ما يعادل 60 مليون دينار من 

محمود فاروق 

الزور  أعلنت شركة شمال 
األولى عن اجناز املرحلة األولى 
من مشروع محطة كهرباء شمال 
الزور األولى، باجمالي تكلفة 
تبلغ نحو 500 مليون دينار ما 

يعادل 1.8 مليار دوالر.
وقال وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الكهرباء 
واملاء بالوكالة واملاء الش����يخ 
محم����د العب����داهلل إن هيئ����ة 
العام  القطاعني  الش����راكة بني 
واخلاص تستهدف 6 مشاريع 
بقيم����ة 3 مليارات دينار خالل 
املرحلة املقبلة. وبني العبداهلل 
في تصريحات صحافية على 
افتتاح املرحلة األولى  هامش 
م����ن محطة الزور الش����مالية، 
ان املشروع ميثل حوالي %10 
من القدرة املركبة في الشبكة 
الكهربائية أي ما يعادل 1540 
ميغ����اوات وميثل حوالي %20 
من القدرة املركبة في الشبكة 
املائية أي ما يعادل 107 ماليني 
امبراط����وري يوميا،  غال����ون 
الكويتي %70  العنصر  وميثل 
من العاملني في الشركة الكويتية 
املساهمة ووفقا للقانون سيكون 
50% من أسهم الشركة لصالح 
املواطن����ني ما يعد اس����تثمارا 

حقيقيا للشعب الكويتي.
وشدد العبداهلل على أهمية 
التعاون الفعال في املش����روع 
الضخم وهو ما ساهم في دفع 
عجلة االقتصاد والنمو وازدهار 
البلد وتوطني املعرفة واالرتقاء 
الكويتي وتس����هيل  بالعنصر 
العم����ل للمس����تثمر األجنبي 
وخلق فرص استثمارية جلميع 
املواطنني من خالل اشراكهم في 
عملية تأسيس الشركات املعنية 
لتنفيذ مثل هذه املشروعات. 

وأوض����ح العبداهلل ان هذا 
املش����روع يعد من املشروعات 
الكبرى التي أولت احلكومة جل 
اهتمامه����ا لتذليل كل العقبات 
ووضعه حيز التنفيذ وذلك ملا 
ميثله هذا املشروع من اضافة 
كمي����ة ونوعي����ة للمنظوم����ة 

الكهربائية للكويت.
وأش����ار العب����داهلل الى ان 
النجاح الذي حققه املش����روع 
متثل في سرعة االجناز حيث 
املراح����ل االولى  مت تش����غيل 
للمش����روع بع����د اق����ل من 19 
اذ ان احلكومة اسندت  شهرا، 
الى اجلهات املعنية تنفيذ عدة 
مشروعات تنموية كبرى ذات 
طابع حيوي تضاف الى البنية 
التحتية للدولة، منها على سبيل 

لقطة جماعية يتوسطها الشيخ محمد العبداهلل وعادل الرومي ويوسف الهاجري ومن اليمني عصام الصقر وصالح الفليج مع قيادات شركة محطة كهرباء شمال الزور األولى أمام مبنى احملطة

القدرة االنتاجية  اآلن %40

 20% حتلية مياه

كونسورتيوم الشراكة 

اتفاقية شراء لـ 40 سنة

احتفلت »شركة شمال الزور األولى« أمس بالوصول الى %40 
)664.2 ميغاواط( من القدرة االنتاجية حملطة »الزور الشمالية 

األولى« حسب اجلدول الزمني وبدون تأخير، وتعد هذه 
احملطة أول محطة مستقلة أنشئت مبوجب قانون الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص »PPP« والذي أقر في 2008.

بلغ حجم املياه التي ستتم حتليتها ما يقارب 20% من اجمالي 
القدرة احلالية في مجال حتلية الزور الشمالية األولى وهي 

أول محطة خاصة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة املدمجة 
املعتمدة على الغاز وحتلية املياه في الكويت، وبعد االنتهاء 
من االنشاء في الربع األخير من عام 2016، ستولد محطة 
»الزور الشمالية األولى« 1500 ميغاواط من الكهرباء و107 

ماليني غالون من املاء الصالح، ومتثل الطاقة التي ستولدها 
احملطة 10% من اجمالي القدرة االنتاجية احلالية للطاقة في 

الكويت في حني ميثل املياه.

تنقسم الشراكة في شركة »شمال الزور األولى« بني 
كونسورتيوم من القطاع اخلاص الذي ميتلك حصة نسبتها 
40% من الشركة، ٕاذ يتضمن الكونسورتيوم كل من شركة 

»ٕاجني« )جي دي ٕاف سويز( سابقا بواقع 17.5%، وشركة 
»سوميتومو كوربوريشن« اليابانية بواقع 17.5%، وشركة 

»عبداهلل حمد الصقر وٕاخوانه« بواقع 5%، ٔاما احلصة املتبقية 
البالغة 60%، فتمتلكها احلكومة الكويتية عبر الهيئة العامة 

لالستثمار الكويتية التي متتلك حصة 5%، واملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية التي متتلك حصة 5%، وهيئة مشروعات 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص التي متتلك حصة %50. 
وستقوم احلكومة مستقبال بطرح حصة 50% لالكتتاب العام 

على املواطنني الكويتيني املسجلة اسمأوهم في سجالت 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية بتاريخ االكتتاب، ليتبقى من 

حصتها نسبة %10.

تهدف احملطة املساهمة الى رفع القدرة االنتاجية احلالية للطاقة 
في الكويت في السنوات املقبلة، وذلك ضمن خطة عمل تهدف 

إلى تلبية ارتفاع الطلب املرتقب إلى 25 جيغاواط بحلول عام 
2025. وسيتم توفير جميع املياه التي تتم حتليتها والطاقة 

للمواطنني واملقيمني في الكويت من خالل شبكة الطاقة واملياه 
احمللية التي تشغلها وزارة الكهرباء واملاء وفق اتفاقية شراء 

الطاقة واملياه على املدى الطويل وملدة 40 عاما. وستقوم كل من 
شركة »ٕاجني« وشركة »سوميتومو« بتشغيل احملطة وصيانتها 

بحصص متساوية في عقد التشغيل.

العبداهلل: 
6 مشاريع بـ 3 مليارات 

دينار تستهدفها هيئة 
الشراكة بني القطاعني

الرومي: 60 مليون 
دينار اكتتاب املواطنني 

بشركة الزور

الهاجري: تشغيل 
100% للمحطة

بعد سنة

حقائق عن املشروع
تبلغ تكلفة إنشاء احملطة 1.4 ٭ مليار دوالر.

مقاول الهندسة واملشتريات والبناء حملطة الطاقة هو   ٭
 Hyundai( »الشركة الكورية »هيونداي هيفي إندستريز

 .)Heavy Industries
ٔاما مقاول الهندسة واملشتريات والبناء حملطة حتلية   ٭
املياه فهو»سوسايتي انترناش��يونال دي ديساملينت« 

التابعة لشركة »فيوليا« الفرنسية. 
 

حقائق تقنية
1539.2 ٭ ميغاواط قدرة توليد الكهرباء الصافية. 

توربين��ات بال��دورة املدمجة املعتمدة عل��ى الغاز:   ٭
تس��تخدم الغاز الطبيعي كوقود ٔاساس��ي وزيت الغاز 

كوقود احتياطي.
5 ٭ توربينات للغاز من »جن��رال إلكتريك«، تولد كل 
واحدة 225.8 ميغاواط، توربينتان بخاريتان من »جنرال 

إلكتريك«، تولد كل واحدة 251 ميغاواط. 
تتضمن محط��ة حتلية املياه وح��دات بتكنولوجيا   ٭
التقطير متعدد التأثير التي تس��تطيع إنتاج 107 ماليني 
غالون من املياه احملالة يوميا ٔاي ما يعادل 486 ٔالف متر 
مكعب يوميا. وميثل حجم املياه التي ستتم حتليتها من 
هذه احملطة ما يقارب 20% من ٕاجمالي القدرة احلالية في 

مجال حتلية املياه.
10 ٭ وح��دات تكنولوجيا التقطي��ر متعدد التأثير من 
»س��يدمي« بقدرة 10.84 ماليني غالون من املاء الصالح 

للشرب يوميا لكل واحدة.

مشروع متكامل 
متت ترسية مشروع محطة »الزور الشمالية األولى« 
لتوليد الطاقة وحتلية املياه ضمن قانون »IWPP«، في 
حني يتم إنشاؤه بعملية تشرف عليها هيئة مشروعات 
الش��راكة بني القطاعني الع��ام واخلاص. وتدخل محطة 
»الزور الش��مالية األولى« ضمن مشروع متكامل يقع 
في منطقة الزور وخاضع ٔايضا لقانون »IWPP«، ومن 
املتوق��ع ٔان يتم تطوير املش��روع املتكامل على خمس 
مراحل س��تتم ترسية كل واحدة منها خالل األربع إلى 
ست سنوات القادمة ليبلغ ٕاجمالي طاقة املشروع 4800 
ميغاواط في توليد الكهرباء و280 مليون غالون من املاء 
الصالح للشرب يوميا وذلك لتلبية منو الطلب الذي من 
املتوقع أن يزيد بنس��بة 7.6% س��نويا لغاية عام 2020 

مدفوعا بالنمو االقتصادي احمللي السريع. 

 اجلدول الزمني 
مارس 2011: طرح مناقصة انشاء محطة »الزور الشمالية 

األولى«
مارس 2012: اختيار الكونس��ورتيوم الذي قدم أفضل 

عرض
ديس��مبر 2012: االعالن عن الكونسورتيوم الفائز في 

املناقصة
12 ديسمبر 2013: استكمال أول مناقصة النشاء محطة 
خاصة بنجاح، وحفل توقيع االتفاقية مع وزارة الكهرباء 

واملاء، والبدء بعملية االنشاء
10 يناير 2014: االنتهاء من الصفقة املالية لشركة »شمال 

الزور األولى«

13 مارس 2015: املوافقة مع وزارة الكهرباء واملاء وشركة 
نفط الكويت على تنفيذ:
- منشآت لنقل الكهرباء

- شبكة ربط رئيسية للوقود )شركة نفط الكويت(
- شبكة ربط احتياطية للوقود )شركة نفط الكويت( 

3 مايو 2015: تولي��د أول ميغاواط من الكهرباء ونقلها 
عبر شبكة الكهرباء الوطنية

28 يونيو 2015: جهاز حتسني استهالك الطاقة: تسليم 
أول توربينة للغاز بطاقة 214.3 ميغاواط

11 أغسطس 2015: جهاز حتسني استهالك الطاقة: تسليم 
توربينتني للغاز بطاقة 440.5 ميغاواط، وذلك يومني قبل 

املوعد احملدد للتسليم
18 سبتمبر 2015: جهاز حتسني استهالك الطاقة: تسليم 
ثالث��ة توربينات للغاز بطاقة 664.2 ميغاواط، وذلك 10 

أيام قبل املوعد احملدد للتسليم
 

اإلجنازات املرتقبة 
27 م��ارس 2016: املوعد املخط��ط اليقاف وحدات 

التشغيل املبكر
26 أغسطس 2016: تسليم أول حجم من املياه احملالة 

الى وزارة الكهرباء واملاء
26 نوفمبر 2016: موعد البدء بتشغيل احملطة جتاريا، 
وستتضمن خمسة توربينات للغاز وتوربينتني بخاريتني 
وعشر وحدات بتكنولوجيا التقطير متعدد التأثير، كما 
سيتم البدء بتوليد 1539.2 ميغاواط وحتلية 107 ماليني 
غالون من املاء الصالح للشرب يوميا، وتوليد الكهرباء 
املبكر ألول مرة بعد 18 شهرا ونصف الشهر فقط من 

البدء بانشاء احملطة

رثاء

 بدر علي عبداهلل البنيان
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واشنطن: ملتزمون بدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها
كييف ـ أ.ف.پ: أكد نائب الرئيس االميركي جو بايدن االثنني في كييڤ دعم الواليات املتحدة 
للسلطات املوالية للغرب التي تخوض صراع قوة مع روسيا. وشدد بايدن خالل زيارته الى 
كييڤ »على التزام الواليات املتحدة من اجل سيادة اوكرانيا ووحدة أراضيها« كما اعلن البيت 
األبيض في بيان أمس. 
وأضاف: »اذا كان جزء كبير من االهتمام الدولي بات منصبا على تدخل روسيا في سورية )...( 
فنحن، الواليات املتحدة، لم ننس اوكرانيا«، مضيفا ان »ما يجري في الشرق األوسط لم يغير 
قيد امنلة التزامنا حيال الشعب االوكراني«. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
تركيا : لن نرسل مزيداً من القوات إلى العراق

إسرائيل تستهدف موقعًا لـ»القسام« في غزة
وتسجن نائبة بالبرملان الفلسطيني

عواصمـ  وكاالت: أعلنت تركيا أنها ستوقف 
إرســـال قوات إلى العراق، وأفادت مصادر في 
رئاســـة احلكومة التركية بأن رئيس الوزراء 
أحمد داود أوغلو قد أبلغ نظيره العراقي حيدر 
العبـــادي أنه لن يتم نقل أي قوات جديدة إلى 
منطقة بعشيقة قرب املوصل حتى تزول مخاوف 

احلكومة العراقية.
وأكد أوغلو في رسالته إلى العبادي أن تركيا 
لن تقدم على أي خطوة من شـــأنها أن تنتهك 
سيادة العراق ووحدة أراضيه، باعتبارها »أكثر 
بلد يولي حساسية لســـيادة العراق ووحدة 
أراضيه ويؤمن بضرورة احترام جميع البلدان 
له«. واشار رئيس الوزراء التركي إلى أن أنقرة 
ستواصل بكل عزم كافة أشكال دعمها للعراق 
في مكافحته لتنظيم »داعش«، معربا عن رغبة 
بالده في تعميق التعاون مع احلكومة العراقية 
بهذا الصدد من خالل التنســـيق واالستشارة.
وحذر داود أوغلو في رسالته الى العبادي من 
وجود »جهات منزعجة« من التعاون بني تركيا 

والعراق، وتريد انتهاءه.
وكان أوغلو قد أعرب أن بالده ليس لها أطماع 
بأراضي أي دولة، وذلك في تعليق جاء بعد بيان 
صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أشار 
فيه إلى دخول قوات تركية إلى العراق، واصفا 

اخلطوة بـ »خرق خطير للسيادة«.
من جهته، قال وزير اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو ان من واجب تركيا حماية جنودها 
في محيط مدينة املوصل وإن سبب وجودهم 
هناك هو تدريب زمالئهـــم العراقيني وتقدمي 

املشورة لهم.
واضـــاف في مقابلة مع قنـــاة »كانال 24« 
التلفزيونية ان العبادي طلب مرارا مســـاندة 
أكثر فاعلية من تركيا ضـــد داعش، الفتا الى 
إنـــه يعتقد أن دوال أخـــرى لعبت دورا في رد 

فعل العراق جتاه نشر القوات التركية دون أن 
يقدم توضيحا.

وكانت احلكومة العراقية قد قالت ان قوات 
تركية دخلت األراضي العراقية بدون علمها، 

وطالبت بانسحاب تلك القوات.
وهددت بغداد باللجـــوء إلى مجلس األمن 
الدولي إذا لم تســـحب تركيا قوات نشـــرتها 
شمالي العراق خالل 48 ساعة. وقال املجلس 
الوزاري لألمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء 
حيـــدر العباديـ  في بيـــان اول من امسـ  ان 
العراق »يحتفظ بحقه في استخدام كل اخليارات 

املتاحة«.
وأكد البيان على أن نشر تركيا قوات قرب 
مدينة املوصل، التي يسيطر عليها »داعش« لم يتم 

مبوافقة عراقية وميثل »انتهاكا للسيادة«.
كما طلب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي 
من نظيره التركي وجدي كونول سحب مئات 
من القوات التركية، بحســـب بيان صادر عن 

وزارة الدفاع العراقية.
على صعيد آخر، هـــدد القيادي البارز في 
»احلشـــد الشـــعبي« العراقي هادي العامري 
باستهداف أي تواجد لقوات أجنبية برية في 

العراق لتركيا أو الواليات املتحدة األميركية.
وقال األمـــني العام ملنظمة »بـــدر« كبرى 
فصائل احلشـــد الشـــعبي ـ خـــالل كلمة في 
اجلامعة املســـتنصرية ببغداد امس ـ »ان أي 
تواجد بري لقوات أجنبية في العراق احتالل 
وسنقاومه، وسندمر دبابات تركيا التي دخلت 
األراضي العراقية على رؤوسهم إذا لم تخرج 

من العراق«.
ودعا العامـــري العراقيني إلى اخلروج في 
»تظاهرات دفاعا ودعما للسيادة العراقية« يوم 
اجلمعة املقبل »دعما للسيادة«، وطالب مبنع 

دخول البضائع التركية الى العراق.

عواصـــم ـ وكاالت: شـــن الطيران احلربي 
االسرائيلي امس غارة على معسكر تدريب حلركة 
حماس في حي الزيتون شرق مدينة غزة كما 
افادت مصادر متطابقة، فيما قال جيش االحتالل 
انها رد على نيران اســـتهدفت آليات عسكرية 
اســـرائيلية على احلدود. وانفجر صاروخان 
اطلقهما اجليش االسرائيلي في معسكر تدريب 
تابع لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية 
حلماس في حي الزيتون شرق مدينة غزة كما 

قالت مصادر في احلركة. 
واضافت انه لم يكن هناك اي شـــخص في 
املنطقة عند وقوع الهجوم. وقالت كتائب القسام 
في بيان لها »ان الطائرات احلربية اإلسرائيلية 
استهدفت موقعا عسكريا في حي الزيتون شرق 
مدينة غزة بصاروخني، ما أحدث خرابا كبيرا 

مبحتوياته، دون وقوع أي اصابات«.
من جهته، اعلن جيش االحتالل ان الغارة 
استهدفت موقعا عسكريا حلماس ردا على اطالق 
نار من قطاع غزة استهدف في نهاية االسبوع 
القوات االســـرائيلية اثناء انتقالها الى اجلهة 

االخرى من السياج احلدودي.
من جهة اخرى، قضت احملكمة العسكرية 
االســـرائيلية بسجن نائبة فلسطينية ملدة 15 

شهرا إضافة الى خمس سنوات أخرى مع وقف 
التنفيذ وغرامة مالية. وجاء في الئحة االتهام 
التي وجهتها احملكمة الى خالدة جرارة عضو 
املجلس التشـــريعي الفلسطيني عن اجلبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني تهمة العضوية في 

تنظيم محظور والتحريض ضد اسرائيل.
 وكانت القوات االسرائيلية اعتقلت جرار 
من منزلها في رام اهلل في بداية ابريل املاضي. 
ومن جانبها، وصفت اجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني احلكم على جرار باجلائر واعتبرته جزءا 
من االرهاب املتواصل ضد الشعب الفلسطيني 
واالستهداف املباشر لقياداته. الى ذلك، اعتقل 
جيش االحتالل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، 
وقال اجليش في تصريح صحافي» مت عتقال 
25 مطلوبا في الضفـــة الغربية« امس االول. 
ولفت إلى أن 10 من املعتقلني هم نشـــطاء في 
حركة حماس، وأشار إلى أن االعتقاالت تركزت 
في مناطق: جنني، قلقيلية ونابلس في شمالي 

الضفة الغربية ورام اهلل، واخلليل.
من جهة ثانية، أشـــار اجليش اإلسرائيلي 
إلى أن قواته اقتحمت، منازل 3 فلسطينيني في 
الضفة الغربية، يتهمهم اجليش بتنفيذ هجمات 

ضد اإلسرائيليني.

حذرت من »جهات منزعجة« من التعاون بني البلدين هادي يُعني العميد عيدروس الزبيدي محافظاً لعدن

هدنة »شبه أكيدة« في اليمن قبل محادثات جنيڤ
عواصم ـ إياد أحمد ووكاالت

أعلن املبعوث الدولي إلى اليمن 
إسماعيل ولد شـــيخ أحمد أنه بات 
من »شبه املؤكد« التوصل إلى وقف 
إلطالق النار قبل بدء محادثات جنيڤ 

املقرة في 15 ديسمبر اجلاري. 
وقال ولد شيخ أحمد للصحافيني 
في جنيـــڤ أمس: »يبدو أن اجلميع 
يرحبـــون بهذه الفكرة مبا يشـــمل 
احلكومة اليمنيـــة واملتمردين«، إال 
أنـــه أقر بأن التوصل إلى وقف دائم 
إلطالق النار هو احتمال أبعد وسيكون 
رهنا بنتائج املفاوضات.  وأضاف: 
»إنهم )التحالف العربي الذي تقوده 
اململكة العربية السعودية( حتما معنا 

فيما يتعلق باملناقشات بشأن وقف 
إطالق النار لكنهم أوضحوا أن مطلب 
وقف إطالق النار يجب أن يأتي من 
الرئيس هادي«، وتابع »ذهبت إلى 
عدن والتقيت بالرئيس هادي وقطع 
لي وعدا بأنه على استعداد ألن يدعو 
لوقف إطالق النار بداية من 15 ديسمبر 

اجلاري«.
من جهة أخرى، قال مسؤول في 
مكتب هادي لـ»رويترز« »احلوثيون 
وافقوا على مسودة جدول أعمال جنيڤ 
وخالل أيام سيتم إعالن هدنة إنسانية 
والشـــروع في اإلفراج عن السجناء 

ورفع احلصار عن املدن«.
وقد أكد محمد عبد السالم، املتحدث 
باســـم احلوثيني في صفحته على 

فيسبوك، أمس، أن اجلماعة ناقشت« 
مكان وتاريخ احلـــوار املزمع عقده 
منتصف الشهر اجلاري »مع مبعوث 
األمم املتحدة إســـماعيل ولد الشيخ 
أحمد«. وقال عبد الســـالم: »كما مت 
بحث سبل وقف إطالق النار وما يليها 
من خطوات بناء الثقة معبرين من 
جهتنا عن انفتاحنا إلجراء حوار جاد 

ومسؤول«.
إلى ذلك، عـــني الرئيس اليمني، 
عبدربه منصور هادي، أمس، العميد 
عيدروس الزبيدي محافظا لعدن خلفا 
للواء جعفر محمد سعد، الذي اغتيل في 
هجوم تبناه تنظيم »داعش«، بحسب 

ما أفادت »العربية نت« امس. 
ميدانيا، صدت القوات السعودية 

املشتركة هجمات متعددة مليليشيات 
احلوثي والصالح في منطقة جازان 

فجر امس.
من جهة أخرى ، تواصلت املعارك 
العنيفة جنوب وغرب وشرق مدينة 
تعز بني اجليش الوطني واملقاومة 
الشعبية مسنودين بقوات التحالف 
من جهة وبني ميليشـــيات احلوثي 
وصالح من جهة اخرى، حيث تكبدت 
خاللها امليليشيات خسائر كبيرة في 
األرواح والعتاد وحقق اجليش الوطني 

تقدما في عدة جبهات.
وأكدت مصادر ميدانية في املقاومة 
لـ»األنباء« مقتـــل القيادي احلوثي 
البارز مراد السيد وعدد من مرافقيه 

في مواجهات شرق تعز.

فوزها األول في االنتخابات التشريعية منذ 16 عاماً مينحها فرصة حتدي رئيس الدولة

ڤنزويال: املعارضة تطيح بـ » التشاڤيزيني « من البرملان

وشهد »مشاركة استثنائية« 
بحســــب املجلــــس الوطني 

االنتخابي.
وعنــــد اعــــالن النتائــــج 
الرسمية بعد تأخير استمر عدة 
ساعات ارتفعت هتافات الفرح 
واصوات املفرقعات في بعض 
احياء كــــراكاس، فيما فرغت 
ساحة بوليفار التي جتمع فيها 

التشافيون تدريجيا.
وفور اعالن النتائج اعلن 
مــــادورو )53 عامــــا( وريث 
تشــــافيز السياسي ورئيس 
البالد منذ وفاتــــه في 2013، 
اعترافه بها وقــــال في كلمة 
تلفزيونية »جئنا بأخالقياتنا 

وأدبياتنا لالعتراف بهذه النتائج 
وقبولهــــا، ولنقول لڤنزويال 
ان الدستور والدميوقراطية 
انتصرا«. لكنه اقر انه تلقى 

هذه الهزمية »كصفعة«.
وأضاف مــــادورو »نحن 
هنا بكل األخالق واملثل نقر 
بهــــذه النتائج الســــلبية«، 
ملقيا باللــــوم على »احلرب 
االقتصادية« ضده.   وقد اعتبر 
رئيس مؤسسة االستطالعات 
»داتاناليســــيس«، لويــــس 
فيثينتي ليون، ان هذا الفوز 
يشكل »تصويتا عقابيا بالغا 
فــــي األهمية ردا علــــى ادارة 

مادورو«.

الرئاسي في البالد، فإن هذا 
االئتالف ســــيواجه صعوبة 
إلحراز تــــوازن مقابل التيار 
التشافي )نسبة الى الرئيس 
السابق هوغو تشافيز( نظرا 
الى قــــدرة مادورو على احلد 
من صالحيات البرملان اجلديد 
الذي يبدأ مهامه في 5 يناير، 
ولو انه يجازف بذلك بإثارة 

احتجاجات.
على الرغم من املخاوف من 
حصول اضطرابات في البلد 
الذي شهد في 2014 تظاهرات 
اسفرت بحســــب احلصيلة 
الرسمية عن مقتل 43 شخصا، 
مضى يوم االنتخابات بهدوء 

كراكاسـ  وكاالت: انتزعت 
املعارضة في ڤنزويال األغلبية 
فــــي البرملــــان مــــن احلزب 
االشتراكي احلاكم للمرة األولى 
منذ 16 عاما، وهو األمر الذي 
منحها مساحة لتحدي الرئيس 

نيكوالس مادورو.
وجــــاء فــــوز املعارضة 
باألغلبية النيابية على خلفية 
استياء شــــعبي ازاء االزمة 
االقتصادية التي افرغت متاجر 

هذا البلد الغني بالنفط.
وقالت جلنة االنتخابات: إن 
ائتالف الوحدة الدميوقراطية 
املعارض فاز بـ 99 مقعدا في 
اجلمعية الوطنية )البرملان( 
املؤلفة من 167 مقعدا مقابل 
46 مقعدا لالشتراكيني، بعد 
فرز أغلبية األصوات. وصرح 
رئيــــس ائتــــالف املعارضة 
»طاولة الوحدة الدميوقراطية« 
الذي احرز النصر خيسوس 
توريالبا، امس »بدأ التغيير في 
ڤنزويال«. وتابع: ان »الشعب 
تكلــــم بوضــــوح، العائالت 
الڤنزويلية سئمت من معايشة 
تبعات فشل« برنامج حزب 
ڤنزويال االشتراكي املوحد الذي 
بنى شــــعبيته على البرامج 
االجتماعية. وفي حال احلصول 
على املقعدين الالزمني إلحرازه 
اكثرية 61% ميكن لهذا االئتالف 
املتنوع من اليسار الى اليمني 
املتشدد اطالق اجراءات حلجب 
الثقة عن نائــــب الرئيس او 
احد الوزراء. كما انه يعتزم 
تبني اصالحات اقتصادية منذ 
النصف االول من السنة املقبلة 
اضافة الى العفو عن 75 سجينا 

سياسيا احصاهم.
لكــــن فــــي اطــــار النظام 

قادة املعارضة الڤنزويلية  يعبرون عن فرحتهم  بالنصر التاريخي في االنتخابات البرملانية بكراكاس امس االول                                            ) أ.پ( 

االشتراكيون ينسحبون من جولة اإلعادة لتحجيم »اجلبهة الوطنية«

فرنسا تتغير: اليمني املتطرف يتقدم .. و»اإلرهاب« و»الهوية« أولوياتها اجلديدة
عواصم: االنتخابات احمللية 

في فرنسا تعكس صورة 
حقيقية مليزان القوى 

السياسي، وتشكل اختبارا 
أخيرا وحقيقيا لألحزاب 

السياسية قبل االنتخابات 
الرئاسية عام 2017. 

واالنتخابات التي جرت 
أمس االول تصدرت فيها 
»اجلبهة الوطنية« برئاسة 

مارين لوبن التي جنحت في 
الهيمنة سياسيا وانتخابيا 

على عدد من املناطق للمرة 
األولى في تاريخ البالد.

فقد تقدمت اجلبهة الوطنية 
بفارق كبير على املعارضة 

اليمينية واحلزب االشتراكي 
احلاكم في ثالث مناطق 

رئيسية، في الشمال في 
منطقة )نور -با-دي -كاليه-

بيكاردي( حيث ترشحت 
رئيسة اجلبهة مارين لوبن، 
وفي اجلنوب الشرقي في 
منطقة بروفانس - ألب - 

كوت دازور - حيث تقدمت 
ابنة أختها ماريون ماريشال 

لوبن، وفي الشرق في 
منطقة الزاس- شامباني- 
أردان- لوران، حيث تقدم 

فلوريان فيليبو أحد 
منظري احلزب.

 وحصلت مارين لوبن في 
منطقتها على ما بني 40.3 

اجلاري بعد أن حلوا في 
املركز الثالث وذلك حلرمان 
اجلبهة الوطنية من الفوز. 
وقال األمني العام للحزب 

جان كريستوف كامباديليس 
امس إن احلزب سينسحب 
أيضا من جولة اإلعادة في 

منطقة ألزاس، شامبان، 
أردان، لورين ليتركها مثلما 

ترك املنطقتني األخريني 
للجمهوريني احملافظني بزعامة 

نيكوال ساركوزي الذي 
يخوض املنافسة مع اجلبهة 

الوطنية.
وما ميكن تأكيده حتى قبل 
جولة اإلعادة هو أن فرنسا 
خرجت من الثنائية احلزبية 
التقليدية، حيث كان اليمني 

واليسار يتواجهان ويتعاقبان 
على السلطة، فاجلبهة 

الوطنية أصبحت الطرف 
السياسي الثالث، ال بل إنها 

حتتل انتخابيا وعلى املستوى 
الوطني املوقع األول، إذ 
حتصل على نسبة تأييد 
تتراوح بني 27 و30% من 

األصوات متقدمة بذلك على 
حزب اجلمهوريني وحلفائه 
)25 إلى 27%(، بينما احلزب 

االشتراكي واليسار احلكومي 
يتراجع للمرتبة الثالثة، حيث 

ال يحصل إال على دعم 22 
إلى 26% من الناخبني.

وال يشكل اليمني املتطرف 
خطرا على اليسار وحده، 

بل رمبا بالدرجة األولى 
على اليمني الكالسيكي، 

ففي األيام األخيرة ارتفعت 
نسبة التأييد للجبهة الوطنية 

مبقدار انحسار التأييد 
حلزب »اجلمهوريون« الذي 

يرأسه نيكوال ساركوزي 
وحلفاؤه ما يبني أن »قاعدة 
األوعية املتصلة« تطبق على 

العالقة بني الطرفني. ومنذ 
أشهر، سعى ساركوزي 
من خالل انتهاج خطاب 

سياسي مييني متشدد )مبا 
في ذلك بخصوص اإلسالم 
واملهاجرين واملطالبة بإعادة 
فرض الرقابة على احلدود 

والتفاوض مجددا بشأن 
معاهدة شنغن اآلتي تتيح 

التنقل احلر بني البلدان 
املوقعة عليها( لوقف النزف 

لدى ناخبيه.
اليمني املتطرف يتقدم 

ألن الفرنسيني غاضبون 
وخائفون. فهناك حزب 

من اخلوف تبنيه »اجلبهة 
الوطنية«، خاصة بعد أن 
هيمنت اعتداءات الشهر 

املاضي، التي تعد األسوأ في 
تاريخ فرنسا، والتي خلفت 
130 قتيال ومئات اجلرحى، 

على حملة االنتخابات احمللية. 

ثمة إجماع بني احملللني 
السياسيني في باريس أن 
الهجمات اإلرهابية جاءت 

سمنا وعسال بالنسبة لليمني 
املتطرف ووفرت له الوقود 
ليغذي حملة الكراهية ضد 

اإلسالم واألجانب. في 
الواقع، احلوادث املناهضة 

للمسلمني تزداد، ومن 
بينها الهجوم على مسلمات 

ورسوم الغرافيتي التي 
تنضح بالكراهية. ويصل 

عدد أفراد األقلية املسلمة في 
فرنسا إلى 5 ماليني نسمة، 
وتعد أكبر أقلية في أوروبا 

ومتثل حوالي ٨% من السكان. 
وتتوقع »جمعية التصدي 

للخوف من اإلسالم في 
فرنسا« مزيدا من احلوادث 

في األسابيع املقبلة، ألن 
»هجمات باريس شجعت 
جماعات قومية متطرفة 

واليمني املتطرف وعنصريني 
على استهداف املسلمني«. 

وقالت: »إنهم يستغلون هذه 
األجواء للهجوم«. وكشفت 

أن حالة الطوارئ التي 
فرضت بعد هجمات باريس 
أدت إلى تزايد الشكاوى من 
وحشية الشرطة التي داهم 

أفرادها منازل لتفتيشها 
ووضع أشخاص حتت اإلقامة 

اجلبرية.

سوى ما بني 24 و26%، واحلزب 
االشتراكي بني 15.٨ و1.%1٨.

وكان احلزب االشتراكي احلاكم 
يسيطر على كامل املناطق 

تقريبا. وال يبدو أنه سيكون 
قادرا على احلفاظ على أكثر 
من ثالث أو أربع مناطق في 

الدورة الثانية. 
قال األمني العام للحزب 

االشتراكي في فرنسا إن 

و43% من األصوات متقدمة 
على املعارضة اليمينية )24 الى 

25%( وعلى االشتراكيني )1٨ 
الى 1٨.4%( بحسب تقديرات 

استطالعات الرأي.
وجاءت نتائج ماريون ماريشال 

لوبن أفضل من نتائج خالتها 
رئيسة احلزب اذ جمعت ما 
بني 41.2 و41.9% في حني لم 

يجمع اليمني في منطقة ماريون 

احلزب سيسحب مرشحيه 
من اجلولة الثالثة لالنتخابات 

احمللية في شرق فرنسا ليكثف 
مساعيه لفرض »حصار« 

انتخابي على اليمني املتطرف.
وقال االشتراكيون إنهم 

سينسحبون من جولة االعادة 
للمرحلة الثانية في شمال 
وجنوب شرق فرنسا التي 
ستجرى يوم 13 ديسمبر 

ابنة شقيق ماري لوبن زعيمة »اجلبهة الوطنية« ماريون لوبن  تتلقى التهاني من مؤيدي احلزب بعد اعالن فوزه  في االنتخابات امس االول                                           ) أ.پ( 



كوبرا

حوار بني نائبني بالبرملان.. عايزين معارضة حقيقية 
جوه املجلس.. يعنى مثال انت تقوم وتقول »بنحبك 
يا..« وأنا أق�وم أقولك »أنا بختلف معاك، أنا أحب.. 

أكثر منك«. صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها

egyptnews@alanba.com.kw
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خرابيش نكشة
مازال »العكش« يواصل طلعاته اإلعالمية بعد الفوز بأغلبية 
»نبروه« ويصف نفسه فى لقاء »منه فيه« مع قناته بأنه األكثر 
دراية برئاسة كرسى البرملان، ويطالب بذلك مثلما طلب »النبى 

يوسف تعيينه على خزائن مصر«!

لسان حال املواطن بعد خبر فوز مصر برئاسة رابطة التعليم 
فى افريقيا ملدة عامني.. »باب النجار مخلع«!

ألول مرة »مؤشر« حكومى لقياس 
رضا املواطنني.

»ميه ميه يا باشا«.. واملواطنني هما 
كمان راضيني جدا جدا.. اومال وصلوا 

90 مليون ازاى؟!

ياسين
بهية

)العربية.نت( الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال ممثلتي وفد الديبلوماسية الشعبية اإلثيوبي  

الشركة املالكة للطائرة الروسية: ندرس احلصول
 على تعويضات من مصر دون دعاوى قضائية

قالت وكالة »تاس« الروسية لألنباء، إن الشركة املالكة 
للطائرة الروسية التي سقطت في سيناء، تدرس مخاطبة 
احلكومة املصرية للحصول على تعويضات، دون اللجوء 

إلى رفع دعاوى قضائية.
وبحسب ما نشرته مجلة »فوربس«، وبثته الوكالة 

الروسية، في تقرير لها امس، تخطط شركة »كوجاليمافيا« 
الروسية للطيران، املعروفة جتاريا باسم »متروجيت« 
ملطالبة السلطات املصرية بتعويض عن حتطم طائرتها 

»اير باص A321«، في سيناء، خالل أكتوبر املاضي.
ونقلت الوكالة عن رجل األعمال، إسماعيل ليبييف، مالك 

شركة »TH&C« السياحية القابضة، والتي تعد »متروجيت« 
إحدى الشركات التابعة لها، قوله: »نخطط للتوصل إلى 
اتفاق مع القاهرة حول تعويضات دون رفع أي دعاوى 

قضائية«.
وأضاف ليبييف: »مصر شريك روسيا في مجاالت عدة.. 

وهذه عالقات مت بناؤها على مدار عقود ونحترم ذلك، 
لذا سنحاول أن نتفق على تعويضات دون اللجوء التخاذ 

اجراءات قضائية، ونحن نتوقع أن تعلن مصر النتائج 
الرسمية للتحقيق قريبا«.

الى ذلك قال فؤاد عطار مدير عام شركة »إيرباص« 
الشرق األوسط واملصنعة للطائرة الروسية املنكوبة، إن 

الشركة غير منوط بها التعليق على أسباب سقوط الطائرة 
الروسية في مصر. 

ونفى عطار على هامش فعاليات »قمة العرب للطيران 
واإلعالم« ما تردد عن تأثر حجم الطلبيات على انتاج 
الشركة عقب حادث الطائرة الروسية، قائال: ال صحة 

للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل اإلعالم في هذا 
الصدد.

من جانبه، قال عادل العلي الرئيس التنفيذي للمجموعة 
»العربية للطيران«، في كلمته خالل فعاليات قمة الطيران 
واإلعالم إن قطاع الطيران مازال يساهم بشكل كبير في 

اقتصاديات الدول العربية ومسيرتها التنموية، ومع مرور 
الوقت تزداد أهمية وجود عالقات وثيقة ومتبادلة بني 

قطاعي الطيران والسياحة.

القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، أن 
التحديات التي مير بها وطننا العربي وال سيما بعض دوله لم تعد 
تقتصر كونها مجرد مشكالت تواجهها الدول العربية، وإمنا باتت 

تهديدا وجوديا مباشرا لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها، 
وقال في كلمته مساء األحد في مؤمتر »الفكر« الـ 14 الذي تنظمه 
مؤسســــة الفكر العربي حتت عنوان: »التكامل العربي: حتديات 
وآفاق«، إن مواجهة هذه املشكالت يتطلب ضرورة احلفاظ على 
وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة، والعمل على تطوير 
تفعيل النظام اإلقليمي العربي كإطار منظم لكافة أوجه التكامل 
العربيــــة ولالتفاقيات العربية على كافــــة األصعدة االقتصادية 

والعسكرية والثقافية.
وأكد السيسي على ضرورة إنشاء القوة العربية املشتركة كأداة 
مهمــــة من أدوات التكامل العربي الالزمة للدفاع عن قضايا األمة 
العربية، حيث تتخذ مصر واململكة العربية السعودية الشقيقة 
خطوات جادة في هذا الصدد ومن بينها إنشاء مجلس التنسيق 
املشترك بني البلدين والذي تتضمن أعماله موضوع القوة العربية 
املشتركة إلى جانب العديد من جوانب تعزيز العالقات األخوية 

الوثيقة بني البلدين.
وقال: لقد أدى صعود اجلماعات الراديكالية واملتطرفة التي 
متارس اإلرهاب وانتشــــارها في بعض الدول العربية إلى إزكاء 
ثقافة العنف الديني واملذهبي ونشــــر الفكر التكفيري مبا يهدد 
الوحدة الوطنية ويفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير واإلبداع 
بكافة أشــــكالها، األمر الذي ينعكس ســــلبا على أوضاع الثقافة 
واملثقفني العرب وميثل بيئة مواتية لظهور مشــــاريع سياسية 
ودينية ومذهبية وقومية تسعى إلى تغيير واقع جغرافيا الدولة 
الوطنيــــة.. وذلك من خالل صراعات مفتعلة بني الفكرة العربية 

اجلامعة وبني مدعي الفكر اإلسالمي.
ووجه الرئيس املصري الشكر والتقدير إلى مؤسسة الفكر العربي 
وإلى رئيسها األمير خالد الفيصل، مؤكدا أن مصر وشعبها ستظل 

قلوبهم مفتوحة وأياديهم ممدودة ألشقائها العرب بكل اخلير.
من جهة اخرى، استقبل الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
امس ممثلتي وفد الديبلوماســــية الشــــعبية اإلثيوبي، هيروت 
ولد ماريام نائبة رئيس جامعة أديس ابابا، ومولو ســــولومون 
الرئيسة السابقة لغرفة جتارة أديس ابابا، وذلك بحضور سفير 
إثيوبيا في القاهرة. ورحب السيسي مبمثلتي وفد الديبلوماسية 
الشعبية اإلثيوبي، مشيدا بدورهما »في تعزيز العالقات الشعبية 
بــــني البلدين وما حتققه الديبلوماســــية الشــــعبية من تواصل 
مجتمعي يساهم في بناء اجلسور وتدعيم التفاهم بني الشعبني 
وتقريب وجهات النظر حول قضايا العالقات الثنائية«، حسب 
ما نقله الســــفير عالء يوسف، املتحدث الرســــمي باسم رئاسة 

اجلمهورية املصرية.
كما رحب السيسي ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العالقات 
املصرية- اإلثيوبية وقرب اكتمال تشــــكيل هيئته من اجلانبني، 
والذي جاء كإحدى نتائج زيارة الرئيس املصري إلثيوبيا في مارس 
2015، كونه ميثل آلية للتواصل املباشر على املستوى الشعبي.

وأكد على ما تســــاهم به تلك اآللية في االرتقاء بأطر التعاون 
بني البلدين في كل املجاالت.

 قريباً.. مكتب لتنسيق العالقات بني مصر وإثيوبيا

مصر األولى عربياً بعدد السكان .. ب� 90 مليوناً

نائب يضع ملصق البرملان على لوحة سيارته

90 مليونـــا هو الرقم 
الـــذي قفـــز إليـــه تعداد 
مصـــر وذلك مـــع صباح 

يوم امس.
رقم يجعل مصر األكبر 
في العالم العربي وإحدى 
الدول اإلفريقية  كبريات 
ســـكانا، وهو ميثل عبئا 

اقتصاديـــا ثقيـــال ما لم 
يحسن استغالل السكان.

أربعـــة مواليد في كل 
دقيقة ومليون طفل ولدوا 
خالل الستة اشهر األخيرة 

هذا ما يحدث في مصر.
السادس من ديسمبر 
شهد اعالن مصر عن وصول 

عدد سكانها الى 90 مليون 
نسمة، وهو منو سكاني 
كبير في ظل تراجع النمو 
االقتصادي حيث مازالت 
االسر االكثر فقرا هي االكثر 
اجنابا السباب اقتصادية 
وهو االمر الذي يعتبر عبء 
اجتماعي واقتصادي يخشى 

أن يخرج عن السيطرة.
العاصمة  واستحوذت 
القاهرة على نصيب األسد 
بعدد سكانها البالغ عددهم 
نحـــو 10 ماليني نســـمة 
تقريبا، فيما تعد جنوب 
سيناء األقل سكانا بنحو 

193 ألف نسمة.

رصــــدت كاميرا موقــــع »برملاني«، وضــــع النائب محمد علي 
عبداحلميد، عضو مجلس النــــواب عن دائرة الطالبية مبحافظة 
اجليــــزة، »بادج« مجلس النواب علــــى اللوحة املعدنية اخلاصة 

بسيارته. 
مــــن جانبه، قال النائب عالء عبد املنعم في تصريحات ملوقع 
»برملاني«، امس تعليقا على هذا األمر إن هذا التصرف غير قانوني 

وغير مقبول، مؤكدا رفضه لسلوك أي نائب بهذا الشكل.
من جهة اخرى استخرج النائب أسامة شرشر، أول كارنيه عضوية 
يحمل توقيع األمني العام اجلديد ملجلس النواب، املستشار أحمد 
ســــعد، الذي مت تعيينه خلفا للواء خالد الصدر، بعد أزمة كبيرة 
وقعت على خلفية استقالة اللواء الصدر من موقعه، أو إقالته من 
جانب املستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية 

ومجلس النواب، حسبما يرى بعض األعضاء باملجلس. 

»القنصلية«: من 7 إلى 14 يناير املقبل
 لتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي

أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت 
ما يلي:

1 - قررت مصلحـــة االحوال املدنية بجمهورية مصر 
العربية إيفاد جلنة من املصلحة الســـتخراج وجتديد 
بطاقات الرقم القومـــي للمواطنني املصريني املقيمني 
بالكويت خالل الفترة من 7/1/2016 وحتى 14/1/2016.

2 - سيتم تقسيم األعداد املتقدمة على مدار الفترة املشار 
اليها وإبالغ أصحاب الشأن تباعا عبر االتصال التلفوني 
وكذلك نشـــر الكشـــوف على صفحة القنصلية على 

.http://www.facebook.com/egconskwt الفيسبوك
3 - الرسوم املقررة 15.500 دينار كويتي.

4 - املســـتندات املطلوبة الســـتخراج/ جتديد بطاقة 
الرقم القومي:

٭ أوال: إثبات الشخصية: يتطلب وجود شهادة ميالد 
مميكنة أو خطية بجانب أحد البدائل اآلتية:

- جواز سفر سار أو منته.
- قسيمة زواج ذات الصور الفوتوغرافية.

- املؤهـــل الدراســـي بصـــورة معتمدة مـــن اجلهة 
الدارسة.

- جواز ســـفر أجنبي مترجم مبعرفـــة القنصلية + 
خطاب من اجلنسية.

- ضامن  حتى الدرجة الثالثة.
٭ ثانيا: إثبات محل اإلقامة:

- جواز سفر ساري أو منتهي.
- إيصال استهالك كهرباء - غاز - مياه - تلفون.

- في حالة اإلقامة باخلارج اعتماد القنصلية على خانة 
اإلقامة في االستمارة.

- إقرار أحد األقارب حتى الدرجة الثانية )أب - أم - 
أخت - أخ - زوج( مبوجب البطاقة أو إيصال استهالك 

أو جواز سفر ساري.
٭ ثالثا: إثبات املهنة:

- إن كانت آخر مهنة عمل حكومي سواء بجواز سفر 
أو بطاقة الرقم القومـــي يتطلب إنهاء خدمة أو إقرار 

جتديد اإلجازة.
- بالنسبة للمؤهالت فيتطلب إحضار املؤهل األصلي 
وليس بجواز الســـفر، وإذا كان املؤهـــل من اخلارج 

فيتطلب شهادة معادلة، ترجمة املؤهل.
- إذا كان جواز السفر صادرا من اخلارج وساريا تثبت 

به املهنة املدونة به باخلارج.
- تثبت املهنة باخلارج باعتماد القنصلية على فقرة 
املهنة باالستمارة أو املستند الصادر من اخلارج باملهنة 
)شـــهادة من جهة العمل مصدقة من خارجية الكويت 
وشـــريطة عدم ارتباطهم مبهـــن حكومية في مصر( 

باعتماد القنصلية.
٭ رابعا: إثبات احلالة االجتماعية

- أصـــل وثيقة الزواج أو الطالق أو إقرار آنســـة أو 
أعزب، على أن تكون املستندات الكويتية مصدقة من 

خارجية الكويت.
- ملن جتاوز سن الستني يجوز إثبات احلالة )مطلق/ 

أرمل( بإقراره وعلى مسؤوليته.

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy66

بقل�م: حسام فتحي
طيب!!!

..احلمد هلل رغم الفيروسات الكبدية والفشل الكلوى، 
وكل األمراض املصاحبة خلط الفقر وما حتته، »جنح« 

املصريون منذ ساعات فى كسر حاجز الـ90 مليون 
نسمة فى الداخل، باإلضافة إلى ما بني 8 و12 مليونا 

فى اخلارج!!.. أى إن الرقم احلقيقى »التقريبى« لعدد 
املصريني جتاوز 100 مليون مصرى!

..لم ينجح ثالوث الفقر واجلهل واملرض فى »كسر« 
ِنْفس املصريني وإجبارهم على خفض معدالت النمو، 

بل يبدو أن من تأقلم مع 30 عاماً من حكم مبارك ميكنه 
»فعل« أشياء أخرى كثيرة!! حتى أن معدل الزيادة 

الطبيعية للمصريني تطور خالل الفترة من 2000 إلى 
2014 ليصل 2.52% بعد أن كان 2.11% فقط عام 2000.

..بصراحة.. ال ميكن إخفاء اإلعجاب املشوب بالدهشة 
من تعامل املصريني مع أشياء ومواقف كثيرة، لكن 

مباذا ميكن تفسير هذا التضاد الصارخ بني كثرة 
الشكوى من األوضاع كافة، وفى الوقت نفسه اإلصرار 

على إهداء مصر املزيد من املصريني؟ ..هل هو تفاؤل 
كبير بتحسن األوضاع فى املستقبل؟! »بأمارة إيه؟«... 
أم هى »سادية« مفرطة تصل إلى حد تعذيب األبناء؟!.. 

أترك اإلجابة للمفكرين وعلماء االجتماع...
غير أننى ال أحبذ أبدا تلك الرؤية السوداوية لزيادة 
السكان، والنظر إليها على أنها أمر كارثى ومأساوى 

ويلتهم أى جهود للتنمية، فمنذ سبعينيات القرن 
املاضى ونحن »نقذف« مباليني اجلنيهات فى برامج 

كبح جماح الزيادة السكانية، و»انظر حولك«، وحتديد 
النسل، ودعم وسائل منع احلمل، ولو أننا وجهنا هذه 
األموال إلى »التعليم« وحده لضربنا عشرة عصافير 
بحجر واحد ـ وإن كنت ال أحب ضرب العصافير ـ 
فاملصرى »املتعلم« سيكون أكثر حرصا على تعليم 
أبنائه، ومبا أن مستوى التعليم يتناسب طرديا مع 

التكلفة، سيكون »املصرى« املتعلم مياال إلى االكتفاء 
بعدد محدود من األبناء حتى يتمكن من تعليمهم تعليما 

أفضل.
هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى، ملاذا ال ننظر إلى 
زيادة القوى البشرية على أنها »إيجابية« لو أحسنا 

تنميتها.. وتعليمها.. وتوجيهها إلى أسواق العمل 
الصحيحة فى الداخل واخلارج؟

أمتنى أن حتتضن مصر 100 مليون متعلم تعليما 
حقيقيا، نفخر بهم فى أسواق العمل داخل وخارج 

مصر، ونرفع الرأس برؤيتهم يعودون الحتالل مكانتهم 
الطبيعية، سواء كمهنيني محترفني أو كعلماء بارعني.. 

متفوقني.. بدال من إنفاق املاليني على برامج »انظر 
حولك«... ثم »افعل« ما تريد!!

وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

..ربنا يزيد ويبارك

أكد ان مصر والسعودية اتخذتا خطوات إضافية للدفاع عن قضايا األمة العربية

السيسي يطالب بضرورة إنشاء القوة العربية املشتركة

احلكومة: لسنا طرفًا 
في نزاع الغاز مع إسرائيل

بدء فرز »الدوائر املوقوفة« باخلارج 
واملشاركة ال تتجاوز 600 صوت

القاهرةـ  أ.ش.أ: صرح املتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء 
السفير حسام القاويش بأن احلكم الصادر من مركز التحكيم 
الدولي بجنيڤ هو حكم خاص بالتحكيم التجاري بني الشركة 
املصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركتي كهرباء إسرائيل 

وشرق البحر املتوسط للغاز.
وأوضح القاويش أن احلكومة املصرية ليســـت طرفا في 
النـــزاع، وأن إجراءات الطعن على احلكم ســـتقوم بها الهيئة 
املصرية العامة للبترول والشركة املصرية القابضة للغازات 
الطبيعية ومكتب احملاماة الدولي شيرمان واسترلينغ باعتبار 

أن هذه اجلهات هي املعنية بقضايا احملاكم التجارية.
وكانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أعلنت أن هيئة التحكيم 
الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء 
اإلسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز املصري لتل أبيب عقب ثورة 
25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية املصرية بدفع تعويضات 
مقدارها مليار و76 مليون دوالر لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، 
فيما لم تلزم شركة شرق املتوسط للغاز التي يساهم فيها رجل 

األعمال الهارب حسني سالم بدفع أي تعويضات.

أغلقت اللجان ابوابها امس أمام الناخبني املصريني بعد انتهاء 
ثاني ايام االنتخابات املؤجلة للدوائر األربع مبحافظات اإلسكندرية 
والبحيرة وبني سويف وسط إقبال محدود في أغلب الدوائر، وقد 
شهدت بعض اللجان بدائرتي بني سويف والواسطى ودمنهور 
تأخرا في وصول القضاة املشــــرفني ما نتج عنه تأخر فتح باب 

التصويت فيما انتظم التصويت في باقي الدوائر.
من جهة اخرى، قال عضو اللجنة العليا لالنتخابات املستشار 
عادل الشوربجي إن عملية تصويت املصريني باخلارج للمرشحني 
على املقاعد الـ 13 املخصصة للدوائر األربع املوقوفة من املرحلة 
األولى من االنتخابــــات البرملانية، وهي: الرمل باإلســــكندرية، 
ودمنهور بالبحيرة، وبني ســــويف والواســــطى ومحافظة بني 
ســــويف، انتهت امس.  وأوضح الشوربجي أن حصر املشاركني 
في التصويــــت من املصريني باخلارج لم يتجاوز الـ600 صوت، 
وذلك بسبب عدم وجود ناخبني من أبناء هذه الدوائر بكثافة في 
اخلارج، وهو ما أدى إلى ضعف نســــبة املشاركة، عالوة على أن 
الظروف اجلوية حالت بــــني وصول عدد كبير من الناخبني إلى 

مقرات اللجان الفرعية.

السجن عامني ل� 120 إخوانيًا
 في أحداث كفر الشيخ

القاهــــرة ـ العربية.نت: قضت محكمة جنايات كفر الشــــيخ 
مبعاقبــــة 120 إخوانيا باحلبس عامني مع الشــــغل، لتورطهم في 
قضايا العنف التي وقعت مبحيط قسم شرطة كفر الشيخ عقب 

فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013.
وعاقبت احملكمة متهمني آخرين في القضية بالســــجن املشدد 
5 ســــنوات، إلى جانب معاقبة متهمني آخرين بالسجن ملدة عام 
مع إيقاف التنفيذ بالنسبة لهما. وكانت النيابة العامة قد وجهت 
للمتهمني تهم االشــــتراك في جتمهر من شــــأنه أن يعرض السلم 
العام للخطر، واســــتعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع 
في القتل العمد، وتخريب عمدي ألمالك عامة وســــرقة منقوالت 

وحيازة أسلحة دون ترخيص.
من جهه اخرى، أعلن املتحدث العســــكري للقوات املســــلحة 
العميد محمد سمير نتائج جهود قوات حرس احلدود خالل شهر 
نوفمبر املاضي، والتي جاءت أبرز نتائجها: ضبط 478 قطعة سالح 
مختلفة األنواع، ما بني »آر بي جيه«، وبنادق خرطوش وطبنجات، 
وبنادق ضغط هواء، و530 طلقة أعيرة مختلفة، ودانات »آر بي 
جيه«، وكمية كبيرة من املواد املتفجرة، كما مت ضبط 15 طن مواد 
مخدرة متنوعة ما بني حشيش وباجنو وأفيون، باإلضافة إلى 2.9 
مليون قرص من عقار الترامادول والتامول، والكبتاغون املخدر، 

على كل االجتاهات االستراتيجية للدولة.
وفي مجال مكافحة التســــلل والهجرة غير الشــــرعية، فقد مت 
ضبط 610 أفراد من جنسيات مختلفة، خالل عمليات التسلل على 

كل االجتاهات االستراتيجية.
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149 ألف نازح سوري غادروا لبنان
تقول مفوضية شؤون الالجئني في لبنان ان 149 الف نازح سوري 
مسجلني لدينا مت شطب اسمائهم لديها بعدما تبني انهم غادروا لبنان من 
يناير حتى سبتمبر من العام احلالي.
وتناقص عدد النازحني السوريني في لبنان خالل الصيف املاضي حتى بلغ 
في اكتوبر مليون و750637 نازحا يرزح 90% منهم حتت الديون ملالكي 
العقارات واصحاب املتاجر واالصدقاء واالقارب.

بيروت: تدرس القوات اللبنانية الوضع املستجد من كل 
جوانبه لتحديد كيفية التعاطي معه وخياراتها الرئاسية بعدما 
تغير املشهد جذريا: املعركة لم تعد بني ميشال عون وسمير 
جعجع وإمنا بني سليمان فرجنية وعون، والتطورات باغتت 

اجلميع، إذ لم يكن أحد يتوقع أن يلجأ سعد احلريري إلى 
تأييد فرجنية ألد خصوم جعجع السياسيني وإلى حرق 

ورقة جعجع املرشح من دون التنسيق والتشاور معه.
في الساعات األخيرة برز احتمال أن يرد جعجع على 

احلريري باملثل وأن يبادر إلى تأييد ترشيح العماد عون 
للرئاسة، وعزز هذا االعتقاد أو التكهن ما قاله النائب أنطوان 

زهرا حملطة )OTV( التابعة للتيار الوطني احلر أنه »عندما 
كان يقال لنا ليتفق املسيحيون على االستحقاق الرئاسي، 

كنا نرد أن االستحقاق ليس شأنا مسيحيا فقط بل وطنيا، 
لكن بكالمنا ال نقصد أن يكون شأنا إسالميا، وتتبلغ 

به اجلهات املسيحية«، معتبرا أن »هناك شيئا ما يطبخ، 
والرئيس سعد احلريري لم يتشاور معنا وال مع غيرنا في 

هذا الشأن«.
وأكد أن رئيس حزب »القوات« الدكتور سمير جعجع »ليس 

بوارد أن ينتقل ألي مكان ملقابلة أي أحد«، وقال: »ليس 
املقصود منع رئيس تيار »املردة« النائب سليمان فرجنية 

من الوصول إلى الرئاسة، وعندما نصل إلى املفاضلة، 
سيكون لرئيس تكتل التغيير واإلصالح النيابي ميشال عون 

األولوية«، طبيعة رد »القوات« ما تزال غير واضحة.
قلب الطاولة، من خالل ترشيح العماد ميشال عون مطروح 

جديا، لكن القرار بشأن هذه اخلطوة لم يحسم بعد، ما يزال 
جعجع يضع انتخاب عون في كفتي امليزان.

أيهما ستثقل، كفة احلسنات أم كفة السيئات؟ هذا االحتمال 
يواجه تشكيكا من جهتي ٨ و14 آذار: 

٭ أوساط 14 آذار )السيما »املستقبل«( ترى أن تلويح 
بعض أوساط »القوات« بإمكان جلوء جعجع إلى هذا اخليار 
يبقى حتى إشعار آخر في إطار املناورة، ألن حسابات الربح 
واخلسارة في هذا الشأن ليست مضمونة، وهو سيقود إلى 
فك التحالف ضمن قوى 14 آذار مع »املستقبل«، وسيستفز 
حلفاءها االقليميني، هذا على رغم أن بعض قادة »املستقبل« 

تبلغ بأن تأييد جعجع لعون هو من أحد خياراته ملواجهة 
ترشيح احلريري لفرجنية.

وفي املقابل فإن بعض أوساط 14 آذار يرى أن دعم جعجع 
لعون سيحرج »املستقبل«، السيما إذا حظي هذا الدعم 

مبوافقة حزب الكتائب، ألنه قد يدفع فرجنية إلى التسليم 
بخيار عون التزاما مبا اتفق عليه الزعماء األربعة بدعم من 
يحصل على األكثرية، إذا لم يتمكن من تأمني مساندة ولو 

من فريق مسيحي واحد من األحزاب الثالثة، ما يفرض على 
»املستقبل« أن يقبل مبا يجمع عليه املسيحيون.

وهي القاعدة التي كان احلريري آل على نفسه تطبيقها منذ 
حصول الشغور الرئاسي، وقبله عندما اشترط على عون 

اتفاقا مسيحيا عليه، كي يؤيده، وفي هذه احلال تصبح 
املناورة واقعا حقيقيا، فتنقلب على من يقوم بها.

وهذا األمر هو الذي يدفع بعض أوساط »القوات« إلى الهمس 
بأن معارضتها لفرجنية قد تفضي إلى تعطيل ترشيحه، 

بحيث تتم العودة إلى خيار مرشح توافقي من خارج نادي 
األقطاب األربعة.

٭ أوساط ٨ آذار ترجح أن يكون التلويح بإمكانية ترشيح 
سمير جعجع لعون إلى الرئاسة، مجرد فرضية نظرية 

غير قابلة للترجمة العملية، معربة عن اعتقادها بأن رئيس 
»القوات« يكون، إذا ما قرر دعم اجلنرال، كمن يعيد إدخال 

نفسه إلى السجن، ولو كان هذه املرة سجنا سياسيا.
وأعربت عن اعتقادها بأنه ليس من السهل أن يبادر جعجع 

إلى هذه االنعطافة، أوال ألنه ال يستطيع أن يخسر حلفه 
الداخلي مع احلريري، برغم كل اخلالفات املتراكمة بني 

الرجلني، وثانيا ألنه ال يستطيع أن يخسر عالقته مع الدول 
التي تؤمن له الغطاء اإلقليمي بكل أبعاده، إضافة إلى أنه من 
الصعب التصور أن بإمكان جعجع أن يتجرع بهذه البساطة 

كأسا برتقالية مرة الى هذا احلد.
يبرز هنا رأي آخر للواء جميل السيد الذي قيل إن له دور 
في نسج خيوط هذه التسوية مع جنبالط الذي دأب على 
زيارته، ويرى أن »التلميحات والتسريبات التي صدرت 

أخيرا عن القوات اللبنانية حول احتمال إقدام رئيسها سمير 
جعجع على دعم ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة ردا 
على ترشيح النائب سليمان فرجنية، هي غير جدية على 

اإلطالق«، مشيرا إلى »أنها تأتي من قبيل املناورة السياسية 
فقط، لكسب الوقت واإليقاع بني عون وفرجنية من جهة، 
واستدراج السعودية إلى دعوة جعجع إليها للوقوف على 
خاطره والتفاوض معه حول الضمانات والسعر السياسي 

الواجب دفعه إليه من جهة أخرى، بعدما اعتبر أنه مت جتاهله 
كليا في اإلعالن عن ترشيح فرجنية«.

وقال السيد »إن جعجع لن يجرؤ على دعم ترشيح العماد 
عون علنا ورسميا، على غرار عدم جرأته وتراجعه سابقا 
عن دعم مشروع االنتخاب األرثوذكسي، ذلك أن جعجع 
مرتبط مصيريا، بشخصه وسياسته وإمكاناته ومتويله، 

ورمبا بأمنه أيضا، بتيار املستقبل وبالدول العربية والغربية 
الداعمة له، ما يجعل خروج جعجع على حلفائه في مسألة 

الرئاسة، مبثابة االنتحار السياسي له وحلزبه في غياب أي 
مظلة سياسية أخرى محلية أو خارجية ميكن أن يحتمي 

بها«.

هل ينتقل جعجع
إلى خيار تأييد عون للرئاسة؟!

تقرير إخباري

وقف احلمالت بني »املستقبل« و»القوات« جعجع: 14 آذار باقية واالنتداب لن يعود
بيروت ـ خلدون قواص

قال رئيس حزب القوات اللبنانية 
د.سمير جعجع امس ان 14 آذار باقية، 

ومرة أخرى لن يصح إال الصحيح، و14 
آذار باقية مع ان البعض نعاها منذ اآلن.

واضاف في احتفال حزبي: أقول لكم 
ان 14 آذار من ثوابت تاريخنا وهي 

جتسد عمليا فكر لبنان الذي تؤمن به 
اكثريتنا الساحقة.

وتابع يقول: مشروع 14 آذار ليس 

عمره عشر سنوات بل مئات وآالف 
السنني أي من عمر لبنان.

وقال: رغم كل ما يطرح لن نسير إال 
مبا نحن مقتنعون به، ولبنان ليس 
مزرعة وليس متروكا وهناك ثوابت 

معينة يجب ان يتصرف اجلميع وفقها 
ليبقى لبنان ولن يقبل احد منا عودة 

عهد االنتداب أو أي عهد آخر من 
العهود اآلفلة.

الى ذلك اصدرت االمانة العامة للقوات 
اللبنانية تعميما طلبت فيه عدم 

التعرض لقيادات 14 آذار على مواقع 
التواصل، وحتديدا الرئيس سعد 

احلريري.
بدوره، أصدر األمني العام لتيار 

املستقبل احمد احلريري تعميما الى 
املنسقني العامني طلب فيه االلتزام بعدم 

االجنرار إلى السجاالت بشأن املبادرة 
الرئاسية على مواقع التواصل وحتديدا 

مع جمهور القوات اللبنانية وتفادي 
التعرض ألي من قادة 14 آذار والقوات 

اللبنانية.

خيارات تنسيقية بني الوطني احلر والقوات 
والكتائب إلسقاط التسوية الرئاسية

بيروت ـ محمد حرفوش

كشفت معلومات عن اتصاالت ومشاورات على خط الرابية 
� معراب � الصيفي تتركز على امكانية بلورة اطار تنس���يقي 
يجمع التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب 
وذلك بهدف فرملة التسوية الرئاسية وتزخيم املوقف املسيحي 

املوحد الرافض لتسمية النائب سليمان فرجنية.
كما تتركز تلك املش���اورات، وف���ق املعلومات، على درس 
سلسلة خيارات ميكن ان يلجأ اليها احللف الثالثي املسيحي 
ومنها تعطيل أي جلس���ة يدخلها فرجنية مرشحا، األمر الذي 

يفقد رئيس تيار املردة الغطاء املسيحي.
ونقل زوار الرابية عن العماد ميش���ال عون مدى تضايقه 
من مبادرة الرئيس س���عد احلريري الرئاسية وتأكيده انه لن 
يتركها متر، كما يتصور رئيس املس���تقبل، النها تستهدف ما 
يسعى اليه عون مع تياره من من تثبيت للموقف املاروني في 

املعادلة السياسية اللبنانية.

التسوية بحالتها الراهنة هي أفضل املمكن

السعد: فرجنية أحد األقطاب املوارنة وقلق البعض مفهوم

بري: هل املطلوب اختيار املسيحيني للرئيس دون موافقة املسلمني؟
ردا على اتهام البعض بأن 
الزعماء املسلمني يختارون 
رئي���س اجلمهوري���ة، قال 
رئي���س مجل���س الن���واب 
نبي���ه بري ام���ام زواره ان 
هذه التهم���ة غير صحيحة 
ومرفوضة، فاالقطاب املوارنة 
االربعة كانوا اتفقوا برعاية 

املارونية على  البطريركية 
الرئاسي  الترش���يح  حصر 
فيه���م، كذلك اتفق���وا على 
ان ال���ذي يحظى من بينهم 
باالكثري���ة املطلوبة يقبل 
ب���ه وينس���حب االخرون 

ملصلحته.
القاعدة قرر  وعلى هذه 

الزعماء املسلمون ان يؤيدوا 
مرشحا من ضمن االقطاب 
االربعة الذين اعتبرهم لقاء 
بكركي اصحاب االفضلية، 
وبالتالي لسنا نحن من يسمي 
الرئيس كما يزعم البعض، بل 
من صنفه االقطاب املوارنة 
انفسهم كأحد املرشحني الذين 

ميلكون حيثية مسيحية.
واضاف بري: في االساس 
كان لدي مرشح وكان لدى 
الرئي���س س���عد احلريري 
املرش���ح الذي يفضله لكن 
ايا منا ل���م يبادر الى طرح 
مرشحه حتى ال يبدو وكأننا 
نس���عى الى تسمية رئيس 

اجلمهوري���ة وفرضه على 
الى  املس���يحيني، بل جلأنا 
دعم مرشح مصنف في خانة 
املرشحني االقوياء وفق معيار 

االقطاب املوارنة االربعة.
م���ا  ب���ري:  وتس���اءل 
املطلوب؟ ه���ل املطلوب ان 
يختار املسيحيون مبفردهم 

رئيس اجلمهورية من دون 
موافقة املسلمني؟ ام ان يختار 
املس���لمون هذا الرئيس من 
دون موافقة املس���يحيني؟ 
ف���ي النهاية ال هذه وال تلك 
تصلح، ويجب ان يكون هناك 
توافق وطني على الرئيس 

العتيد.

معها تغييرات جذرية على 
مستوى ش���كل األنظمة في 
س���ورية والعراق، حتى إذا 
ما أتت هذه التس���وية وكان 
للبنان رئي���س للجمهورية 
سيتمكن اللبنانيون من خالل 
الدستورية، من  املؤسسات 
حماية وحدة الدولة واتفاق 
الطائ���ف واملناصف���ة ب���ني 
املسلمني واملسيحيني، معتبرا 
أن ه���ذا املس���ار االحترازي 
حلماية لبن���ان، يحتاج الى 
رئيس من مواصفات النائب 
سليمان فرجنية ذات التأثير 
الكبي���ر على ق���وى 8  آذار 
خصوصا، عل���ى حزب اهلل 
بصورة أخ���ص مبا يضمن 
الى لغة  العودة مجددا  عدم 
التعطيل وش���ل املؤسسات 

الدستورية.

السالفة، ناهيك عن  العهود 
أن دول الق����رار تبحث اليوم 
في عملية انتقال السلطة في 
سورية ضمن تسوية شاملة 
للمنطقة، هذا إضافة الى أن 
النظام اإليراني فقد نفوذه في 
املنطقة بفعل دخول روسيا 
عس����كريا احلرب السورية 
وانتزاعه����ا من طهران ورقة 
احلل والربط على الس����احة 
اإلقليمية، ما يعني أن حتى 
حزب اهلل ما عاد باستطاعته 
فرض ش����روطه على الداخل 
اللبنان����ي بفع����ل ترويض 

موسكو للنفوذ اإليراني.
وختم السعد مشيرا الى 
أن مرحلة ما بعد التس���وية 
الدولي���ة املقبلة الى املنطقة 
والتي أصبحت قاب قوسني 
م���ن صياغته���ا، س���تحمل 

الرئاسي، مناشدا كل الفرقاء 
اللبنانيني وحتديدا املسيحيني 
منهم في قوى 14 آذار اختيار 
إنقاذ رئاسة اجلمهورية على 
الوطنية  الفراغ، واملصلحة 
التحالفات  عل���ى مصلح���ة 
والس���ير بالتال���ي قدما في 

ترشيح النائب فرجنية.
ولفت السعد الى أن قلق 
البعض م����ن انتخاب النائب 
س����ليمان  فرجنية رئيس����ا 
للجمهوري����ة، مفه����وم وقد 
يكون في مكانه الصحيح، إال 
أن الوقائع في سورية تؤكد 
أن نظام األسد انتهى وأصبح 
أوهن من خيط العنكبوت في 
دياره، فكيف في لبنان حيث لم 
يعد باستطاعته إدارة رئاسة 
اجلمهورية فيه مبثل ما كان 
يديرها خالل وجوده العسكري 

املمكن، إذ كان ال بد من إيجاد 
مدخل إلنهاء الفراغ في سدة 
الرئاس���ة واجتي���از مرحلة 
املتغي���رات اإلقليمي���ة بأقل 

خسائر ممكنة.
ولفت السعد في تصريح 
ل� »األنب���اء« الى أن تعطيل 
حزب اهلل والعماد ميش���ال 
عون لالس���تحقاق الرئاسي 
عطل حتى التوافق على رئيس 
وسطي، وهو بالتالي تعطيل 
ال أفق له وال قرار، وسُيبقي 
جدار الفراغ قائما ما لم يصر 
الى اختراقه من الوسط عبر 
التوافق على ترش���يح أحد 
األقط���اب املوارن���ة األربعة 
املقبول من كل قوى 8 آذار، 
والذي ميكن لقوى 14 آذار أن 
تتفاهم مع���ه على ضمانات 
وتطمينات حول مرحلة عهده 

بيروت ـ زينة طّبارة

اللق���اء  عض���و  رأى 
النائب فؤاد  الدميوقراط���ي 
الس���عد، أن ترشيح النائب 
س���ليمان فرجنية لرئاس���ة 
اجلمهورية، لم يكن مستغربا 
كون األخير هو أحد األقطاب 
املوارنة األربعة الذين اجتمعوا 
حتت سقف بكركي في إطار 
التفاهم املاروني - املاروني 
على اختيار رئيس، معتبرا 
اقتراح س���عد  بالتال���ي أن 
احلري���ري - وليد جنبالط 
لم يأت من خارج اخليارات 
املس���يحية، إمنا من صلب 
الترشيحات املارونية املرتكزة 
على التمثيل الشعبي، معتبرا 
بالتالي أن التسوية الرئاسية 
بحالته���ا الراهنة هي أفضل 

فؤاد السعد

مصادر لـ »األنباء«: عون يرفض ترشيح احلريري للرئيس املاروني

ال حسم للتسوية الرئاسية هذا األسبوع واألطراف تتمسك بحدود مواقفها
فري���ق 14 آذار وحتفظ���ات 
املارونية  بعض ش���رائحه 
االساسية الى الفريق اآلخر 
الذي ينتمي اليه س���ليمان 
الى  فرجنية من حزب اهلل 
سورية وايران، اي منهم مع 
الرئاسية  التسوية  مرشح 
سليمان فرجنية؟ واي منهم 
مع احلليف االساسي العماد 

ميشال عون؟
في املقابل، يواجه فريق 
14 آذار دع���وات لالجن���رار 
وراء حتمي���ة االختيار بني 
مرشحني من 8 آذار بدل طرح 
البديل املالئم او القادر على 

املنافسة.
لكن الرئيس سعد احلريري 
واث���ق م���ن ان »التس���وية 
ماش���ية« وفق ما ابلغه الى 
اركان املستقبل الذين ذهبوا 
اليه في الرياض، املؤيد منهم 
واملتحفظ، وقد خرج معظمهم 
بقناعة ان اجلميع امام حالة 
الضرورة الرئاسية، وبالتالي 
على اجلميع التقاط الفرصة 
واال فاتن���ا قط���ار االهتمام 

الدولي.
واشارت مصادر متابعة 
الى ان اش���اعة مناخ حول 
جتميد التس���وية الرئاسية 
او تعطيله���ا هدف���ه تهدئة 
املعترض���ني على تس���مية 
فرجني���ة، مقدم���ة الحتواء 

مواقفهم.
التقى  وكان احلري���ري 
في الرياض الوزير اش���رف 
ريفي ووفدا من املستقبل ضم 
مدير مكتبه نادر احلريري 
ومستشاره د.غطاس خوري 
اليه حصيلة  اللذين نق���ال 
اتصاالتهما في بيروت، فضال 
عن اجواء اجتماع قادة 14 آذار 
في »بيت الوسط«، الذي غاب 
عنه حزب الكتائب وحضره 
الرئي���س فؤاد الس���نيورة 
والنائب بطرس حرب ونائب 
رئي���س الق���وات اللبنانية 
جورج ع���دوان ومنس���ق 
امانة 14 آذار د.فارس سعيد، 
ونقل عدوان الى املجتمعني 
متنيات القوات بوقف مبادرة 
الرئاسية واحياء  احلريري 
التنسيق بني اطراف املبادرة 
التي اطلقها، معتبرا ان تعمد 
البعض طرح توقيت محدد 
لعودة احلريري هو استدراج 
سياسي هدفه اشاعة تاريخ 
محدد للعودة ان لم تتحقق 
يقال عندها ان احلريري لم 

يأت ألنه كان يناور.
الرئي���س  ان  وعل���م 
احلريري سيصحب معه الى 
النائب عقاب صقر  بيروت 
املقيم خارج لبنان بس���بب 

التهديدات.

بعدها تتولى كتلتا الرئيس 
نبيه بري واحلريري بالتفاهم 
مع كتلة جنبالط واملستقلني 
وكتلة الكتائب التي تشترط 
للسير بالتسوية املطروحة 
التزام فرجنية بعدم العودة 
الى ثالثية اجليش والشعب 
الت���ي عاد يصر  واملقاومة 
عليها حزب اهلل، والتسليم 
الدولة واجليش  بأحادي���ة 
وحتييد لبن���ان عن االزمة 

السورية.
»التس���وية«  وكان���ت 
الرئاسية التي اطلقها الرئيس 
سعد احلريري خلطت حابل 
8 آذار بنابل 14 منه، وزعزعت 
حتالف���ات، وهددت عالقات 
الى ح���د املخاطرة مبصير 

االستحقاق الرئاسي.
فقد تخط���ت التجاذبات 

اما  يش���كل كتلة نيابي���ة، 
رؤساء الكتل فالدكتور سمير 
جعجع مازال مرشحا، وهو 
اساسا ليس في هذا الوارد، 
وحزب الكتائب قال ان لديه 
مرشحه هو اآلخر )الرئيس 
ام���ني اجلميل( وس���ليمان 
فرجني���ة ال���ذي ال يرى ان 
يرشح نفسه بنفسه، وبهذا لم 
يبق في امليدان سوى النائب 
هن���ري حلو مرش���ح كتلة 
اللقاء النيابي الدميوقراطي 
ورئيسها وليد جنبالط الذي 
سيفاحت او فوحت بهذا االمر 
وال تزال االتصاالت جارية 

بهذا الشأن.
ان  املص���ادر  وتق���ول 
املطلوب من هنري حلو ان 
يعلن تنازله عن الترش���ح 
ملصلحة س���ليمان فرجنية 

الوطن���ي احلر بأن »التعهد 
ال���ذي وقع في  الرباع���ي« 
بكركي يحصر حق ترشيح 
احد االعض���اء في االعضاء 
الثالثة اآلخرين وليس من 

خارج هذه الدائرة.
وعلى هذا االساس وجتنبا 
للتفسيرات اخلاطئة كهذه، 
ذكرت املصادر ذات العالقة ل� 
»األنباء« انه تقرر البحث عن 
كتلة نيابية مسيحية الطابع 
لتتولى ترش���يح فرجنية 
للرئاس���ة، وق���د فوحتت 
بكرك���ي بهذا الش���أن، لكن 
يبدو ان البطريرك بش���ارة 
الراعي متمسك بالوقوف على 
مسافة واحدة من اجلميع، 
وجرى بحث االمر مع النواب 
املسيحيني املستقلني، لكن 
تب���ني انه لي���س بينهم من 

بيروت ـ عمر حبنجر

ال يبدو ان هذا االسبوع 
سيكون حاسما على صعيد 
»التسوية الرئاسية« خالفا 
ملا سبق من توقعات، بسبب 
التزام االطراف حدود املواقف، 
فالعماد ميش���ال عون على 
متس���كه بترشيحه وحزب 
اهلل على التزامه جتاه العماد 
عون، بينما د.سمير جعجع 
على موقفه املعروف، ويبقى 
الرئيس سعد احلريري في 
الري���اض بانتظ���ار اقتناع 
حلفائ���ه وحلفاء املرش���ح 
سليمان فرجنية املمانعني او 
املتحفظني بأن خيار فرجنية 
فرص���ة متاحة وتس���وية 
ضرورة لي���س من احلكمة 

تفويتها.
وطرأ جديد على املشهد 
الرئاس���ي متثل في زيارة 
الس���ابق  رئيس احلكومة 
جنيب ميقات���ي الى العماد 
ع���ون لتعزيت���ه بوف���اة 
شقيقه الراحل روبير، ومع 
الواجب االجتماعي كان  ان 
عنوان زي���ارة ميقاتي فإن 
في معلوم���ات »األنباء« ان 
موضوع التسوية الرئاسية 
الزي���ارة، وقال  كان محور 
رئيس احلكومة السابق: لقد 
العزاء للعماد  قدمنا واجب 
عون بش���قيقه، كوني كنت 
خ���ارج لبنان عن���د وفاته 
»وحتدثنا باملواضيع الشائكة 
وبكيفية اخلروج من االزمة 

احلالية في لبنان«.
وعندما سئل عما اذا كان 
ملس تقدما في التسوية من 
حديثه مع العماد عون، اكتفى 
بالقول: اهلل يقدم اللي فيه 

اخلير.
وهنا نفى املكتب االعالمي 
للعماد عون م���ا تردد عن 

زيارة فرجنية للرابية.
والراه���ن ان التس���وية 
املطروحة ش���ائكة بالفعل، 
وفي معلومات »األنباء« من 
مصادر ذات عالقة ان فريق 
العماد عون يتمسك بتحفظه 
عل���ى فرجنية م���ن زاوية 
االعتراض على ترش���يحه 
من جانب شخصية اسالمية، 
متجاهال كون لقاء االربعة 
املوارنة االقوياء في بكركي 
هو الذي ادرج اسم فرجنية 
ضمن »االربع���ة االقوياء« 
كأحد املرش���حني لرئاس���ة 
اجلمهورية، وهذا ما اجاب 
به فريق املستقبل ورئيس 
كتلة نواب املس���تقبل فؤاد 
الس���نيورة واالم���ني العام 

للتيار احمد احلريري.
وردت مص���ادر التي���ار 

املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص مستقبال كبير املستشارين األمنيني لدى األمم املتحدة في لبنان صادر مُغل         )محمود الطويل(  
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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

أكدت أن املفاوضات ستجري باستقاللية للخروج مبوقف موحد

ً الرياض تستضيف املعارضة السورية اليوم: ندعم حل األزمة سياسيا
املمكنة لتتمك����ن املعارضة 
السورية من إجراء املفاوضات 
فيما بينها وبشكل مستقل، 
واخلروج مبوقف موحد وفق 
املبادئ املتفق عليها في بيان 

)جنيڤ1(«.
وأكد جيش اإلسالم وهو 
أحد فصائل املعارضة املسلحة 
وجماعتان اخريان على تلقي 
دعوات للمشاركة في اجتماع 
الرياض عل����ى الرغم من أن 
جيش اإلس����الم لم يذكر ما 
إذا كان س����يحضر االجتماع 

أم ال.
وتوقع����ت مص����ادر ان 
يتج����اوز ع����دد احلض����ور 
ال�100 شخصية بني مدنيني 

وعسكريني. 
أقبيق  بدوره، قال منذر 
الوطني  االئت����الف  عض����و 
الس����وري ومقره تركيا إن 
إلى وفد من  الدعوة وجهت 
االئتالف مؤلف من 20 عضوا 
للمشاركة في اجتماع الرياض. 
واالئت����الف ه����و املعارضة 
السياسية الرئيسية املدعومة 
م����ن الغ����رب إال أن صالته 
ضعيفة مبقاتلي املعارضة 
على األرض وينظر إليه على 
أنه بعيد عن املواطنني بوجه 

عام.
وتبقى القضية االهم على 
طاولة املفاوضات هي االتفاق 
على موقف موحد من مصير 
رئيس النظام بشار االسد. 

يذك����ر أن انعقاد املؤمتر 
س����يتزامن مع قمة مجلس 
التع����اون اخلليج����ي املقرر 
استضافتها في الرياض يومي 

9 و10 ديسمبر اجلاري.

.»2012
اس����تضافة  أن  وب����ني 
الس����عودية للمؤمت����ر جاء 
أيض����ا »اس����تجابة لطل����ب 
غالبي����ة أعض����اء مجموعة 
)ڤيينا 2(، إضافة إلى رغبة 
املعارضة السورية مبختلف 

شرائحها«.
وأكد املصدر أن »اململكة 
س����توفر جميع التسهيالت 

2( للمجموعة الدولية لدعم 
سورية، الذي انعقد بتاريخ 14 
نوفمبر املاضي، وما نص عليه 
من حش����د أكبر شريحة من 
املعارضة السورية لتوحيد 
صفوفها واختيار ممثليها في 
املفاوضات وحتديد مواقفها 
التفاوضية، وذلك للبدء في 
العملية االنتقالية للسلطة 
وفق بي����ان )جنيڤ1( لعام 

الدعوات بناء على التشاور مع 
معظم الشركاء في األطراف 
الدولي����ة الفاعلة، ومبعوث 
إلى س����ورية  األمم املتحدة 

ستيفان دميستورا.
وأش����ار ال����ى أن الدعوة 
للمؤمتر تأتي »انطالقا من دعم 
اململكة حلل األزمة السورية 
سياسيا، واستنادا إلى البيان 
الصادر ع����ن مؤمتر )ڤيينا 

الدعوة جلميع  الس����عودية 
شرائح املعارضة السورية 
املعتدل����ة مبختل����ف فئاتها 
وتياراتها وأطيافها العرقية 
واملذهبية والسياسية داخل 
سورية وخارجها للمشاركة 
في اجتماع موسع للمعارضة 
الس����ورية ف����ي العاصم����ة 

الرياض«.
وقال املصدر إنه مت توجيه 

عواص����م - وكاالت: أكد 
مجلس الوزراء الس����عودي 
أمس ح����رص اململكة على 
حل األزمة السورية سياسيا، 
مشيدا باس����تجابتها لطلب 
أغلبي����ة أعض����اء مجموعة 
»ڤيينا 2« باستضافة مؤمتر 
للمعارضة السورية اليوم.

وأع����رب املجل����س ف����ي 
بيان اوردت����ه وكالة االنباء 
السعودية عن ترحيبه بدعوة 
اململكة لش����رائح املعارضة 
السورية املعتدلة مبختلف 
فئاته����ا وتياراتها وأطيافها 
العرقية واملذهبية والسياسية 
داخ����ل س����ورية وخارجها 
للمشاركة في اجتماع موسع 

في العاصمة الرياض.
كما أدان املجلس الهجوم 
»اإلرهابي« داخل مؤسس����ة 
للخدمات االجتماعية مبدينة 
سان بيرناردينو في والية 
كاليفورنيا األميركية، ما أسفر 
عن مقتل وإصابة العديد من 

األشخاص.
في غض����ون ذلك، توافد 
ممثلو املعارضة الس����ورية 
الى الرياض أمس للمشاركة 
في االجتماع املوس����ع الذي 
اململكة اس����تضافته  اعلنت 
ابتداء من اليوم حتى العاشر 
من ديسمبر، بهدف اختيار 
الدولية  ممثلني للمحادثات 
التي س����تجرى مس����تقبال 
بشأن سورية، بحسب وكالة 
الرسمية  االنباء السعودية 

»واس«.
ونقلت الوكالة عن مصدر 
مس����ؤول بوزارة اخلارجية 
قوله »وجهت اململكة العربية 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز مترئسا جلسة مجلس الوزراء  أمس  )واس(

مقتل وإصابة عدد من جنود النظام في قصف معسكر الصاعقة في دير الزور

التحالف الدولي ينفي استهداف قواعد للجيش السوري.. ودمشق تندد
ألي قصف من التحالف الذي 
تستهدف غاراته مقار مسلحي 
داعش وصهاريج النفط التابعة 

له في دير الزور«.
لكن املتحدث العسكري 
باس����م التحال����ف الدول����ي 
الكولوني����ل س����تيف وارن 
نفى ردا على سؤال لوكالة 
فرانس برس قصف أي قاعدة 
عس����كرية في دي����ر الزور. 
وقال »اطلعنا على التقارير 
السورية، لكننا لم ننفذ أي 
ضربات ف����ي ذلك اجلزء من 
دير الزور امس، لذلك نرى 

انه ما من ادلة«.
وأوضح ان غارات التحالف 
استهدفت منطقة »تبعد 55 
كيلومت���را عن امل���كان الذي 
قال الس���وريون انه تعرض 
للقصف«، مؤكدا »عدم وجود 
اي عناصر بشرية« في تلك 
املنطقة، وأن »كل ما قصفناه 

كان آبار نفط«.
ونف���ى ممث���ل الرئي���س 
األميركي في االئتالف الدولي 
بريت ماكغ���ورك بدوره في 
تغريدة على موقع تويتر قصف 
أي معسكر للجيش السوري، 
معتبرا ان »التقارير عن تورط 

االئتالف خاطئة«.

إلى ان املعسكر املستهدف هو 
معسكر الصاعقة في ريف دير 

الزور الغربي.
 واعتب���رت اخلارجي���ة 
الس���ورية أن القصف »يؤكد 
مجددا أن التحالف االميركي 
يفتقر الى اجلدية واملصداقية 
من اجل مكافحة فعالة لإلرهاب 
الذي اثبتت األحداث انه ال حدود 
العربية  الوكالة  له«. وقالت 
السورية لألنباء »سانا« إن 
الس���ورية  وزارة اخلارجية 
بعثت برس���ائل لألمني العام 
لألمم املتحدة ورئيس مجلس 
األمن الدولي إلدانة »العدوان 
السافر من قبل قوات التحالف 
بقيادة الواليات املتحدة والذي 
يتناقض بش���كل صارخ مع 
أهداف ومقاصد ميثاق األمم 
املتح���دة«، وطالبت مجلس 
األمن »بالتحرك الفوري إزاء 
هذا العدوان واتخاذ اإلجراءات 

الواجبة ملنع تكراره«.
وقال مدي���ر املرصد رامي 
عبدالرحم���ن لوكالة فرانس 
برس إنها »املرة األولى التي 
يتكبد فيها النظام خس���ائر 
بشرية جراء قصف جوي من 
التحالف«، مضيفا »لم يسبق 
أن تعرض���ت ق���وات النظام 

عواص���م � وكاالت: نددت 
احلكومة السورية أمس مبا 
اعتبرت���ه »عدوانا س���افرا« 
الدول���ي بقيادة  للتحال���ف 
واشنطن على قاعدة عسكرية 
لقوات النظام في دير الزور 
ألول مرة منذ بدء غاراته ضد 
داعش، وهو ما نفاه مسؤولون 

أميركيون باملطلق. 
 وقالت وزارة اخلارجية 
أربع طائرات  الس���ورية إن 
من ق���وات االئت���الف قامت 
»باس���تهداف أحد معسكرات 
اجليش العربي السوري في 
دير الزور بتسعة صواريخ« 
ما جنم عنه مقتل 4 عسكريني 
وج���رح نح���و 14 آخري���ن. 
ووصفت العملية ب� »االعتداء 

السافر«.
وأوضح مصدر عسكري 
سوري لوكالة فرانس برس أن 
الغارات استهدفت »مستودعات 
ذخيرة مؤلفة من مبان عدة، 
ومعس���كر تدريب، ما احدث 
انفجارا كبي���را«. كما دمرت 
عدة عرب���ات مدرعة نتيجة 

القصف. 
وأفاد املرصد الس���وري 
حلقوق اإلنس���ان بدوره عن 
مقتل اربعة جنود، مش���يرا 

نفاد حليب األطفال في درعا
درعا - األناضول: دفع نفاد حليب األطفال 
في درعا جنوب سورية بنك حليب األطفال 

املستقل في املدينة إلطالق حملة جلمع 
التبرعات لشراء احلليب، حتت مسمى »حملة 

ليمار«، نسبة إلى الطفلة »ليمار الطعاني« التي 
قتلت خالل قصف الطيران احلربي السوري 

على منزلها في املدينة قبل أيام عديدة.
تأتي هذه احلملة بعد أسبوع من إعالن البنك 

توقفه عن التوزيع، بسبب نفاد حليب األطفال 
لديه، وجتاهل الهيئات االغاثية احمللية لهم، 
وعدم التزامهم باالستمرار في دعم البنك 

مبادة احلليب.
وقال مدير بنك حليب األطفال في درعا »إياد 

أبو نبوت« في تصريحات لألناضول، إن البنك 
مؤسسة غير حكومية وتنشط في مناطق 

سيطرة املعارضة، تقوم على جمع التبرعات 
من املنظمات واجلمعيات اخليرية ومن رجال 

األعمال السوريني املقيمني في اخلارج، ويوزع 
احلليب على األهالي الذين لديهم أطفال ال 

يتجاوزون العام من العمر، وذلك بحسب 
سجالت معتمدة لدى البنك، عمل على جمعها 

بالتعاون مع املجلس احمللي املعارض في مدينة 
درعا ومكتب السجل املدني.

ورصدت األناضول، مستودعات البنك اخلالية 
من مادة حليب األطفال، حيث ألصق البنك 
على اجلدران منشورات توضح أن البنك 

توقف عن العمل بسبب نفاد كميات احلليب 
لديه، إال أن بعض األهالي مازالوا يراجعون 

البنك لالستفسار عن سبب التوقف وإلى متى 
سوف يستمر ذلك، نظرا للحاجة امللحة له عند 

معظم األمهات في املدينة.
وذكر مسؤول اإلحصاء في بنك احلليب 

محمد أبو ناوي لألناضول، أن البنك يغطي 
نحو 1600 طفل في األحياء اخلاضعة لسيطرة 
املعارضة مبدينة درعا، ويقوم البنك بتحديث 
الوالدات بشكل أسبوعي، عبر تسجيله لدى 
مكتب السجل املدني واحلصول على ورقة 

)ا.پ( خاصة بالبنك العتمادها فيه. طفلتان سوريتان على شاطئ بلدة ميتلني بعد عبورهما بحر ايجة قادمتني من تركيا     

تقرير اقتصادي

قضايا

بيروت: رسمت تقارير ومعلومات لوزارتي اخلارجية 
األميركية واخلزانة وأجهزة االس��تخبارات األميركية 
»خريطة« ملا ميكن أن يطلق عليه اس��م »النظام املالي 

لتنظيم داعش«.
وقدرت األموال التي حصل عليها التنظيم من بيع النفط 
وفرض الضرائب ونهب املصارف وغيرها مبا يقارب 

امللياري دوالر.
ورصدت التقارير الوسائل التي يجني بها »داعش« مئات 
املاليني من الدوالرات وتعامالته باألموال الس��ائلة في 
دفع الرواتب واإلنفاق على توفير اخلدمات في املناطق 
التي يس��يطر عليها، وأيضا طرق تهريب تلك األموال 
السائلة عبر احلدود، بعيدا عن الطرق التقليدية للنظم 
املالية الرسمية، مبا يجعل تعقب ومالحقة العمليات املالية 

للتنظيم أمرا صعبا.
وكي��ل وزارة اخلزان��ة األميركي��ة لش��ؤون اإلرهاب 
واالستخبارات املالية ديڤيد كوهني يصف تنظيم »داعش« 
بأنه قد يكون أكث��ر املنظمات اإلرهابية متويال وثراء، 
مش��يرا إلى أن التنظيم ميلك ث��روة مالية طائلة ولديه 
معدات عسكرية وأسلحة، ويعمل بنظام مالي لدفع رواتب 
املوظفني واإلنفاق على إنتاج األشرطة الدعائية، وعلى 
شن العمليات االنتحارية والهجمات اإلرهابية، كتلك التي 
اس��تهدفت العاصمة الفرنسية باريس، وأيضا جتنيد 

واستقدام الشباب من املقاتلني األجانب إلى سورية.
ويح��دد تقرير لوزارة اخلزانة ع��دة مصادر لتمويل 

التنظيم:
1 - التبرعات التي تأتيه من عدة دول، وتقدر الوزارة ما 
حصل من تبرعات خاصة من أش��خاص ب� 40 مليون 

دوالر خالل العام الفائت وحده.
2 - النشاطات اإلجرامية مثل تهريب اآلثار وبيع املقتنيات 
الفنية إلى جتار السوق السوداء واملهربني في املنطقة، 

واالجتار بالفتيات والنساء.
3 - بيع النفط بأسعار أقل من السوق.

4 - االبت��زاز للحصول على فديات لق��اء اإلفراج عن 
األسرى والرهائن.

ووفق التقديرات املتوافرة فإن عوائد »داعش« تصل إلى 
ما بني مليون و3 ماليني دوالر في اليوم الواحد. 

ويوضح مسؤول كبير في وزارة اخلارجية األميركية أن 
التقييمات املتوافرة حول ثروة »داعش« اإلجمالية حاليا 
ه��ي مليار دوالر من بيع النفط )أكبر مصادر الدخل(، 
باإلضافة الى ما استولى عليه التنظيم من أموال تصل 
الى 500 مليون دوالر من املصارف العراقية التي هاجمها 

ونهبها )12 مصرفا(، ثم هناك مصادر دخل أخرى.
واستطرد، حسب تقديراتنا: تقسم الى نحو مليار دوالر 
من عوائد النفط ونهب ودائع البنوك، و750 مليون دوالر 

من عوائد الضرائب ومصادر الدخل األخرى.
)يفرض ضرائب في املناطق التي يس��يطر عليها على 
السلع واخلدمات العامة كتوفير الكهرباء واملياه وعلى 
املبادالت التجارية، كما يفرض جزية )إتاوات( على األقليات 

الدينية...(.
ويتوقف املس��ؤول عند عدة س��بل ملكافحة التنظيم 

حاليا: 
٭ وض��ع قادته وخمس��ة كيانات مالية عل��ى قائمة 

العقوبات.
٭ تعاونت الواليات املتحدة مع احلكومة العراقية لقطع 
فروع البنوك التي تقع داخل املناطق الواقعة حتت سيطرة 

»داعش« عن النظام املالي العاملي.
٭ إنش��اء مجموعات صغيرة إلعداد مقترحات حول 
مزي��د من اخلطوات الهادفة الى ضرب مصادر متويل 

التنظيم من النفط.

مصادر متويل »داعش«

مقتل أول طيار 
إيراني في سورية

العربية.نت: جتاوز عدد 
القتلى اإليرانيني في سورية 

أكثر من 20 قتيال خالل 
األيام القليلة املاضية، وكانت 
وكالة مشرق اإليرانية أعلنت 
أن عدد القتلى خالل الشهر 

املاضي زاد على 65.
ومن بني هؤالء القتلى، أعلنت 
مواقع ووسائل إعالم إيرانية 

عن مقتل أول طيار إيراني 
في سورية، في خطوة تظهر 
تصاعد التدخل اإليراني في 

سورية.
وقال موقع وكالة مشرق 

املقرب من احلرس الثوري، 
إن الطيار مسعود عسكري 

قد قتل في سورية، وهو 
من بني أمهر الطيارين في 

قيادة الطائرات الهليوكوبتر، 
ومختص في طائرات »ميل 
– 17«. ولم توضح األخبار 

كيفية مقتله.
كما وصلت أمس جثث ثالثة 

قتلى من احلرس الثوري 
إلى مطار األحواز، متهيدا 

لتوزيعهم على قراهم 
ومدنهم.

واستبقت طهران وصول 
اجلثث باإلعالن أمس األول، 

عن مقتل العناصر الثالثة 
وهم: ميالد بدري � مجتبى 

زكوي زاده � رضا مالئي.
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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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

 

99479948

لإليــــجـــــــار فيـــــــــال
ضاحية عبدالله السالم

وســـــــــــرداب  ونـــــــــص  دور 
وحـــــــديـــــــقـــــــة ومــــلــــحــــق

 - 2صــــــــــالــــــــــة   - نـــــــــــــوم  )5غـــــــــــــــــــرف 
) خــــــــــــــدم  مــــــلــــــحــــــق   - 4حــــــــــمــــــــــام 
سنة( مـــقـــدم  د.ك    1800 )اإليــــجــــار 

اتيـليــــــه ومشــــغــــل
 في السالـــميــة

على البحر �صارع البالجات

للبـــــيـــــــع

تليف�ن: 51364718

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

يف حــ�لــي
خلف جممع النقرة ال�سمايل

مع العمالة واملعدات

ويعمل حاليًا ب�سعر مغري

ب�فهد ت: 99833424 

للبـيـــع أتيـليـــه

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

توجيه االتهام للمشتبه به في هجوم مترو لندن

إيران تعتقل 53 يديرون مواقع إلكترونية لـ»داعش«

لندنـ  أ.ف.پ: وجهت شرطة مكافحة االرهاب 
البريطانية امس االول تهمة محاولة القتل الى محيي 
الدين مير )29 عاما( الذي اعتقل بشــــبهة طعنه 
شخصني في محطة للمترو في شرق لندن مساء 
السبت في هجوم اعتبرته السلطات »ارهابيا«. 
وقالت شــــرطة العاصمة البريطانية في بيان ان 
املتهم مثل امام محكمة في لندن امس االثنني.ومساء 
امــــس االول فتش محققون من شــــرطة مكافحة 
االرهاب شقة املتهم في شرق لندن، وذلك في اطار 
التحقيقات اجلارية في هذا الهجوم. ومساء السبت 
اصيب شخصان بطعنات سكني، احدهما يبلغ من 

العمر 56 عاما وجروحه خطرة، في هجوم وقع في 
محطة ليتونستون ملترو األنفاق في شرق لندن 
وأعلنت الشرطة انها تتعامل معه على انه »عمل 
ارهابي«. وعادت محطة ليتونستون للعمل مجددا 
األحد، وقد اعلنت شرطة وسائل النقل البريطانية 
انها ستنشر مزيدا من عناصرها باللباس املدني. 
وكانت السلطات البريطانية رفعت في اغسطس 
2014 مستوى التأهب األمني في البالد خشية وقوع 
هجمات ارهابية الى الدرجة الرابعة اي الدرجة ما 
قبــــل القصوى، ما يعني ان وقوع هجوم ارهابي 

امر مرجح الى حد بعيد.

أنقرةـ  رويترز: نقلت وكالة تسنيم لألنباء 
عن رئيس شرطة اجلرائم اإللكترونية في 
إيران امـــس انه ألقي القبض على نحو 53 
شـــخصا يديرون مواقـــع الكترونية تدعم 

داعش.
وقال كمال هاديان فـــر »كانوا يتمركزون 
في األساس في أقاليم تقع بالقرب من مناطق 
احلـــدود« دون أن يحـــدد املـــكان على وجه 

الدقة.
وكانت إيـــران قالت الشـــهر املاضي إنها 

فككت خلية جتند مقاتلني للتنظيم املتشـــدد 
في إقليم كرمانشاه الغربي القريب من احلدود 

العراقية.
وقالت وكالة الطلبة اإليرانية إن االعتقاالت 
حدثت خالل العشـــرين شهرا املنصرمة وإن 

بعض املعتقلني أطلق سراحهم.
ونقلت وكالة الطلبة عن هاديان فر قوله  
: »من بني املعتقلني... متت إحالة من اعترفوا 
للقضاء في حني مـــن تورطوا في األمر دون 

إدراك ملا يفعلونه أطلق سراحهم«.

النارية في الواليات املتحدة 
وذلك بــــدءا من منع املدرجة 
القائمة من  أســــماؤهم على 
األميركيني املمنوعني من السفر 

جوا من شراء أسلحة.
وقال أوباما في ثالث خطاب 
له الى األمة منذ وصوله الى 
البيت االبيض قبل 7 سنوات 
ان »التهديد االرهابي حقيقي 

ولكننــــا ســــننتصر عليه«، 
مضيفا »سنقضي على داعش 
وعلى أي تنظيم آخر يحاول 

إيذاءنا«.
واكد انه »يجب علينا أال 
ننجر مــــرة اخرى الى حرب 
بريــــة طويلــــة ومكلفة في 
العراق وسورية، فهذا ما تريده 

تنظيمات مثل داعش«.

وجدد أوباما التأكيد على 
ان املعركة ليست مع االسالم 
بل مــــع »جــــزء ال يذكر من 
اصل اكثر من مليار مســــلم 
حــــول العالــــم، مبــــن فيهم 
ماليني املســــلمني األميركيني 
الذيــــن يرفضون  الوطنيني 
أيديولوجيــــة الكراهية التي 

يتبعها هؤالء«.
مــــن جهة اخــــرى، نقلت 
صحيفة ايطالية امس األول 
عن والد منفذ الهجوم املسلح 
في ســــان برناندينو بوالية 
كاليفورنيا ان ابنه الذي نفذ 
املجزرة باالشتراك مع زوجته 
كان مؤيــــدا أليديولوجيــــة 
»داعش« و»مهووسا« مبحاربة 

اسرائيل.
وفي مقابلة أجرتها معه 
صحيفة ال ستامبا اإليطالية 
في الواليات املتحدة قال والد 
االميركي من اصل باكستاني 
سيد فاروق ان ابنه »كان يقول 
ايديولوجية زعيم  انه يؤيد 
البغدادي«  داعش »ابوبكــــر 
وكان مهووســــا مبحاربــــة 

إسرائيل«.

واشنطن ـ أ.ف.پ:  تعهد 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
في خطاب الى االمة مســــاء 
االحد بـ »القضاء على داعش«، 
مؤكدا في الوقت نفســــه ان 
الواليات املتحدة »لن تنجر 
الى حــــرب برية« في العراق 

أو سورية.
وإذ اكد أوباما في خطابه 
النادر الذي ألقاه من املكتب 
البيضـــاوي ان »داعش ال 
يتحدث باســـم االســـالم«، 
دعا املســـلمني في الواليات 
املتحدة والعالم الى التصدي 
»للفكـــر املتطرف«، مطالبا 
أيضا شركات التكنولوجيا 
باالنضمـــام للمعركة ضد 
املتطرفـــني عبر مســـاعدة 
أجهزة األمـــن في رصدهم 

واعتقالهم.
كما اعتبر الرئيس األميركي 
ان الهجوم املسلح الذي نفذه 
زوجان في كاليفورنيا االربعاء 
وأوقع 14 قتيــــال كان »عمال 
إرهابيا«، مســــتغال املناسبة 
لتجديد مطالبته الكونغرس 
بتشديد قوانني حيازة االسلحة 

باراك أوباما يتحدث عن اإلرهاب خالل خطاب وجهه إلى األمة من املكتب البيضاوي في البيت األبيض في واشنطن                  )أ.ف.پ(

أوباما يتعهد أمام األميركيني بـ »القضاء على داعش« 

والد منفذ هجوم 
كاليفورنيا: 

ابني مؤيد لفكر 
»داعش« 
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لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

ما الذي تغّير 
ليتمسكوا بالرئيس؟

تصريحات الدول الغربية واميركا كانت كلها تؤكد 
على انه ال توجد اي تسوية سياسية من دون رحيل 
بشار االسد مع بقاء مؤسسات الدولة حتت سيطرة 
حكومة انتقالية حلني اجراء انتخابات تأتي بحكومة 

ورئيس للدولة السورية.
الروس دخلوا على هذا اخلط واكدوا عدم متسكهم 

بالرئيس بشار االسد، وظهر في حينها خالف واضح 
وجلي بينهم وبني ايران املتمسكة بالرئيس السوري.
أميركا وفرنسا والغرب بدلوا تصريحاتهم في اآلونة 

االخيرة وحتدثوا عن عدم معارضتهم لبقاء بشار 
االسد، وكأنهم في ذلك يوجهون رسالة الى اطراف 

املعارضة السورية في الداخل واخلارج بأنهم اذا 
لم يتوحدوا فإن الغرب سيتمسك ببشار االسد 

لعدم وجود بديل آخر قادر على حكم سورية في 
ظل التشتت الواضح للمعارضة وخوفا من انتشار 

الفوضى.
هذه الرسالة الغربية هي رسالة تهديد للمعارضة، 

كما انها دعم لسعي اململكة العربية السعودية اجلدي 
في جمع فصائل املعارضة املعتدلة لتوحيد اهدافهم 
وايجاد معارضة موحدة قادرة على تشكيل حكومة 
مؤقتة تشرف على القيادة العسكرية للجيش احلر 

وكذلك على بقية الفصائل العسكرية ستكون رسالة 
واضحة لكل قوى العالم بوجود قوة شرعية بديلة 

قادرة على قيادة سورية بعد بشار االسد.
اململكة العربية السعودية اصبحت محرجة امام 
دول العالم وهي تساند الشعب السوري وتدافع 

عن مطالبه في البحث عن حريته وتوقيف آلة القتل 
التي يتعرض لها في حني فصائل املعارضة السورية 

مشتتة في كل اجتاه ودون اهداف.
ايران ترفض املؤمتر املزمع انعقاده في السعودية 

لفصائل املعارضة ألنه سيضعف طرحها الذي 
تتحدث عنه وهو اما بشار او الفوضى في سورية 

واملنطقة لعدم وجود بديل قوي.
تشتت املعارضة بحثا عن مصاحلها الضيقة مكسب 

للنظام السوري واستمرار آللة القتل والتنكيل 
والتشرد للشعب السوري اخلاسر االكبر، لهذا عليها 

حتى حتصل على الدعم املطلق من دول العالم التي 
تريد مساندتها ان تتوحد وتنضوي حتت قيادة 

واحدة تستطيع التحدث للعالم واقناعه بقدرتها على 
تولي ادارة البلد ومنع انتشار الفوضى به. 

إعداد: مؤمن المصري

10 سنوات سجنًا غيابيًا 
ملواطن حارب مع »النصرة«

»االستئناف« متتنع عن النطق 
بعقوبة مواطن اتهم 

بتعاطي مؤثرات عقلية

قضت الدائرة الثامنة باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستشار محمد يوسف جعفر وعضوية املستشارين 

سلمان السويط وعبد اهلل العثمان وأمانة سر محمد 
عبد اللطيف غيابيا بحبس مواطن عشر سنوات مع 
الشغل والنفاذ في قضية أمن الدولة رقم 2015/37 

املتهم فيها بالقتال مع جبهة النصرة التابعة لتنظيم 
القاعدة. وكان ضابط 
مباحث أمن الدولة قد 
اكد ان حترياته دلت 
على أن املتهم وصل 

إلى مطار أتاتورك 
بتركيا ثم انتقل عبر 

الطيران الداخلي 
هناك إلى مطار غازي 
عنتاب، ومنها انتقل 

إلى منطقة كلس 
احلدودية. وهناك 
متكن من التسلل 

إلى سورية فاستقر 
مبنطقة عزاز بريف حلب وانضم إلى جبهة النصرة 
وتقابل مع مسؤول املهاجرين فيها ويدعى أبو هاجر 

التونسي الذي أحلقه بدورة شرعية وأخرى عسكرية 
تدرب فيها على حمل واستخدام األسلحة النارية 

»كالشنكوف، رشاش دوشكا، رشاش بي إي سي، 
وقذائف آر بي جي« 

أيدت محكمة االستئناف حكم محكمة أول درجة 
باالمتناع عن النطق بعقاب مواطن بعد أن أدانته 

احملكمة بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي.
وكان ضابطا الواقعة قد ذكرا أنهما خالل قيامهما 

بجولة أمنية 
مبنطقة سلوى 

شاهدا املتهم يقود 
سيارته دون انتباه 

منه معرضا حياة 
اآلخرين للخطر، 

كما أن األنوار 
األمامية للسيارة لم 

تكن صاحلة، فتم 
استيقافه.

ووجدا املتهم بحالة 
غير طبيعية حيث 

احمرت عيناه وكان 
يتلعثم بكالم غير متزن. وتبني أن املتهم ال يحمل 

رخصة قيادة أو دفتر مركبة. وأثناء نزوله من 
السيارة ألقى بلفافة من يده أسفل السيارة بقصد 

التخلص منها. وتبني بعد التقاطها أن بها مادة 
مشتبه بها فتمت إحالته إلى جهات االختصاص.

وحضر عن املتهم أمام احملكمة احملامي عبدالعزيز 
النويبت وترافع شفاهة، حيث دفع ببطالن القبض 
والتفتيش النتفاء حالة التلبس كما دفع ببطالن كل 
اإلجراءات التي تبعت القبض والتفتيش حيث إنها 

بنيت على إجراء باطل.

عدل ومحاكم

املستشار محمد يوسف جعفر

احملامي عبدالعزيز النويبت

اللواء فراج الزعبي 

أكد للمسؤولني عنها عدم التهاون في تطبيق القانون

الزعبي لـ »األنباء«: ال إطالق نار أو حيازة أسلحة
في احتفاالت مزاين اإلبل هذا العام

محمد الجالهمة

االدارة  اعتبر مدير ع���ام 
العامة ملباحث السالح اللواء 
فراج الزعبي احتفاالت مزاين 
االبل له���ذا العام مش���هودة 
واختلفت فعالياتها عما كان 
يحدث في السنوات املاضية، 
مؤكدا ان هذه املسابقات التي 
اجريت على مدار ايام لم تشهد 
اية مظاهر الط���الق النار او 
حيازة االسلحة النارية وهذا 
ما كان غي���ر قائم بدرجة ما 

خالل السنوات املاضية.
وقال هذا األمر يأتي ترجمة 
لتعليمات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلال���د ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق سليمان الفهد 
ووكيل وزارة الداخلية لشؤون 
االمن اجلنائي اللواء عبداحلميد 
العوضي بشأن تطبيق القانون 

اخلاص بجمع السالح بصورة 
حازمة على جميع املواطنني 

بال استثناء.
الل���واء الزعبي في  وقال 
ل�»األنباء«  تصريح خ���اص 
انه قبل تدش���ني االحتفاالت 
عقد اجتماعات مع املشرفني 
ابالغه���م بأن اي  عليها ومت 
مظاهر للخروج على القانون 
لن تكون مقبولة وسوف يتم 
تطبيق القانون بحزم وشدة 
مع اي مظاهر حلمل اسلحة 
او اطالق نار عقب الفوز في 
التنبية  املس���ابقات، كما مت 
عليهم ب���أن اي خروج على 
القانون في هذا االمر سيقابل 

بالغاء املسابقة.
وثمن الل���واء الزعبي رد 
فعل املس���ؤولني واملشرفني 
على املس���ابقات حيث قاموا 
بدوره���م بالتج���اوب م���ع 
التعليم���ات االمنية ووزعوا 

البروش���ورات  م���ن جهتهم 
حثوا فيها املشاركني واملتابعني 
للمس���ابقات على عدم حمل 
االسلحة او اطالق النار حتت 
اي ظرف من الظروف وأحملوا 
الى انهم س���وف يتواصلون 
الداخلية للصالح  مع وزارة 

العام.
ولكن ه���ل اتخذت وزارة 
الداخلية ممثلة في مباحث حمل 

السالح خطوات اخرى.
قال اللواء الزعبي نعم قمنا 
بتنظيم حمالت مفاجئة على 
مداخل ومخارج املس���ابقات 
للتأك���د م���ن ع���دم حيازة 

اسلحة.
واضاف: لم تقتصر اجلهود 
على اقامة حمالت االجتماع مع 
املسؤولني على املسابقات، بل 
مت نشر رجال مباحث خالل 
املسابقات واثنائها للتأكد من 

االلتزام بالقانون.

غيّر مكان سكنه اعتقاداً أنه وسيلة للهرب

أعضاؤها يقيمون في الطابق العلوي والدفع مقدماً

»اجلنائية« تضبط أوكرانيًا نصب على مواطنة مبقهى 
بطراز أوروبي وهرب بـ 22.5 ألف دينار

سكران على منت تريلة وقود
كاد أن يحدث كارثة في قطاع عسكري

توقيف وافد يدير شبكة منافية لآلداب عن بعد بالساملية

محاولة االعتداء على فتاة داخل كابينة مطعم

ضبط حدث وبالغني طعنوا زميلهم
وشاب سبّ فتاتني عقب حادث

أمير زكي

متكن رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية وحتديدا 
رجال مباحث حولي من ضبط 
واف���د أوكران���ي احتال على 
مواطنه باقامة مقهى بطراز 
أوروبي واستولى منها على 

22.5 ألف دينار وهرب.
واستطاع رجال املباحث من 
ضبط املتهم بعد محاولة فاشلة 
منه بالتواري ع���ن االنظار 
بتغيير مكان سكنه واالقامة 

في محافظة األحمدي.
وقال مصدر امني ان ضبط 
االوكران���ي ج���اء عقب تقدم 

مواطنة الى مخفر ميدان حولي 
وقالت انها تعرفت على الوافد 
والذي اوهمها بأن لديه فكرة 
القام���ة مش���روع مربح جدا 
وهو عبارة عن مقهى بطراز 
أوروب���ي ومت االتف���اق على 
اختيار موق���ع للمقهى وانها 
سلمته مبلغ 22.5 ألف دينار، 

وبعد ان تسلم املبلغ توارى 
عن االنظار وغير مكان سكنه 
ليتم ضبطه بواسطة خاصية 
االقمار االصطناعية، حيث قام 
رجال املباحث بتحديد هاتف 
املدعى علي���ه وحتديد مكان 
اقامته وضبطه واعترف مبا 

نسب اليه.

أحمد خميس

كان الق����در رحيما مبنطقة 
عس����كرية تقع حتت حراس����ة 
احلرس الوطن����ي حينما دخل 
وافد نيبال����ي إلى املنطقة وهو 

يقود تريلة معبأة بالوقود وهو 
. في حالة سكر بنينّ

الواف����د النيبال����ي وهو من 
مواليد 1987 ألقي القبض عليه 
من قوة حراسة املوقع العسكري، 
ومت اقتي����اده إلى مخفر صباح 

السالم ومت احتجازه في نظارة 
املخفر على خلفية قضية حملت 
عنوان »شخص في حالة غير 
طبعية« برقم 2015/199 وجاء 
نص البالغ الذي حصلت »األنباء« 
على نسخة منه أن دوريات جندة 

مبارك الكبير احالت وافدا نيبالي 
اجلنسية بعد ان قام بالدخول 
إلى منطقة ممنوعة حتت حراسة 
قطاع عسكري وهو في حالة غير 
طبيعية ويقود مركبة نوع تريلة 

تستخدم لنقل الوقود.

محمد الجالهمة

ألقى رجال اإلدارة العامة 
إدارة  للمباح���ث اجلنائية- 
اآلداب القب���ض على أعضاء 
شبكة لألعمال املنافية لآلداب 
في منطقة الساملية، وكشفت 

التحقيق���ات والتحريات عن 
ان أعضاء الش���بكة يتخذون 
أقصى درجات احليطة وذلك 
عبر استئجار شقتني، األولى 
تقع في الطابق اخلامس يقيم 
فيها وافد عربي مهمته االتفاق 
مع راغبي املتعة احلرام وأخذ 

مقدم القيم���ة املالية ومن ثم 
يعطي إشارة باستقبال الزبائن 

بشقة في الطابق السادس.
امني ان  وق���ال مص���در 
معلوم���ات وردت الى رجال 
مباح���ث اآلداب حول أعضاء 
الشبكة تلك ليتم إرسال أحد 

املصادر واإليق���اع بأعضاء 
الشبكة التي تبني انها متارس 

األعمال املنافية منذ أشهر.
ورجح املصدر ان يتم إبعاد 
املوقوفني في الشقة بدءا من 
املدير م���رورا بالعامالت في 

الوكر.

أحمد خميس

س���جلت فتاة م���ن غير 
محددي اجلنسية في مخفر 
شرطة صباح السالم قضية 
محاولة اعتداء والشروع في 

القتل واتهمت مواطنا بالشروع 
في قتلها واالعتداء عليها داخل 

كابينة مطعم.
انها كانت  املبلغة  وقالت 
داخل س���يارتها على مقربة 
م���ن منطقة أس���واق القرين 

حينما اعترض طريقها شاب 
كويتي مواليد 1987 وفتح باب 
سيارتها وأخرج سكينا محاوال 
طعنها وهذا ما دعاها الى ترك 
الس���يارة والهرب الى مطعم 
والدخول الى كابينة املطعم، 

واذا باملدعى عليه � الكالم ال 
يزال على لسان املبلغة � يدخل 
الى الكابينة ويحاول االعتداء 
عليها مرددا بالقول: مو شرط 
شقة، وكان ذلك بصوت سمعه 

عمال املطعم.

محمد الجالهمة

إدارة بحث  استطاع رجال 
وحتري محافظة حولي ضبط 
3 ش���باب أحدهم حدث، وذلك 
بعد ان طعنوا زميلهم اثر خالف 

بينهم، وكان مواطن من مواليد 
1971 تقدم الى مخفر ميدان حولي 
وقال: ان ابنه من مواليد 1999 
تعرض للطعن بسكني من قبل 
3 ش���باب. وقال مصدر امني: 
القضية أحيلت  عقب تسجيل 

الى املباحث واستطاع فريق من 
املباحث حتدي���د هوية اجلناة 
وضبطهم واعترفوا بطعن احلدث 

وأرشدوا عن أداة اجلرمية.
عل���ى صعيد آخ���ر، متكن 
رج���ال مباحث الس���املية من 

ضبط مواطن من مواليد 1991 
كان قد اتهمت���ه مواطنتان من 
مواليد 1992 بأنه قام بس���بهما 
عقب حادث تصادم بني مركبة 
كانا على متنها ومركبة املدعى 

عليه.

أعضاء التشكيل 

»اإلقامة« أنهت نشاط عصابة تدير مكاتب 
وهمية للعمالة الهاربة واملتغيبة

محمد الدشيش 

متكنت اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة من ضبط تشكيل 
عصابي مكون من )9( أشخاص من اجلنسية اآلسيوية يقومون 

بإدارة عدة مكاتب خدم وهمية والنصب واالحتيال واالجتار 
بالعمالة املنزلية املتغيبة، حيث يقومون بإيواء عدد من اخلادمات 

املتغيبات عن كفالئهم وبيعهم ألشخاص آخرين، وقال بيان 
للداخلية إن ضبط هذا التشكيل جاء بعد ورود معلومات بهذا 
الشأن، حيث قامت أجهزة األمن بعمل التحريات الالزمة التي 

أكدت صحة املعلومات، وتبني أنهم بأسماء على عدة مكاتب 
وهمية يقومون باالتفاق مع العاملة املنزلية على أن تقوم بالهرب 

من منزل مخدومها والعودة مجددا إلى مقر التشكيل العصابي.

اخلالد: أمن اخلليج كل ال يتجزأ 
وال بد من تضافر اجلهود 

أبلغ مبرض ابنته فانتحر شنقاً

ولي أمر ضرب سائق الباص
و خيانة أمانة بـ 2015

3896 مخالفة كتفي 
الطريق في أسبوع

أفعى تفزع أسرة بالفردوس وتهرب

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد، في مكتبه مبقر وزارة الداخلية 
امس نائب مستش����ار االمن الوطني البريطاني بادي 
مكينيس والس����فير البريطاني ماثيو لودج ورئيس 
مكتب االرتباط البريطاني في الكويت النس الندزي 
وسكرتير نائب مستش����ار االمن الوطني البريطاني 

املقدم بحري كاليف داو.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالوفد الضيف مؤكدا 
عمق العالقة بني الكويت وبريطانيا، مشددا على ضرورة 
املزيد من التعاون االمني وتبادل املعلومات واخلبرات 
االمنية. ومت بحث بع����ض األمور املتعلقة باألوضاع 

األمنية على الساحتني العربية والدولية.
كما استقبل الشيخ محمد اخلالد رئيس جهاز االمن 
الوطني ف����ي مملكة البحرين الفريق عادل بن خليفة 
الفاضل والوفد االمني املرافق بحضور الوكيل املساعد 
جلهاز أمن الدولة اخلارجي الشيخ مبارك العلي والوكيل 
املساعد جلهاز أمن الدولة الداخلي اللواء عصام سالم 

النهام.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالوفد الضيف مؤكدا 
عمق العالقة بني الكويت ومملكة البحرين، مشددا على 
ضرورة املزيد من التعاون االمني وتبادل املعلومات 
واخلبرات األمنية وخاصة في مجال االرهاب واجلرمية 
املنظمة. وبحث معه بعض األمور املتعلقة باألوضاع 
األمنية على الساحتني اخلليجية والعربية، كما متت 
مناقش����ة بعض األمور ذات االهتمام املشترك خاصة 
قضاي����ا االرهاب باملنطقة. وأك����د اخلالد على أن أمن 
اخلليج كل ال يتجزأ وال بد من تضافر اجلهود الرامية 
إلى حف����ظ االمن والنظام ف����ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي والعمل املش����ترك على مواجهة أي عمل من 
شأنه اإلخالل باألمن وترويع املواطنني واملقيمني في 

دول املجلس.

هاني الظفيري

أقدم وافد هندي على االنتحار ش���نقا في منزل 
كفيله مبنطقة العمرية، وقال 
مصدر امني ان الوافد اآلسيوي 
ربط حبل بأعلى غرفته وانهى 
حياته شنقا بعد تلقيه رسالة 

مبرض ابنته.
كما اس���عف وافد مصري 
م���ن موالي���د 1987 الى غرفة 
االنعاش في مستشفى مبارك 
اثر تعرضه للدهس من قبل 
ش���خص مجهول في منطقة 
 حول���ي، وقال مص���در امني
الواف���د حرج���ة  ان حال���ة 

للغاية.

أحمد خميس

اتهم سائق بنغالديشي في مخفر ميدان حولي شخصا 
من اجلنسية اللبنانية باالعتداء عليه بالضرب، وقال 
املبلغ انه يقوم بتوصيل طالب وانه انتظر ابناء الوافد، 
وعندما تأخروا في النزول انطلق بالباص، واذا بوالد 
االطفال يحضر الى املدرسة ويعتدي عليه بالضرب.

كما تقدم مسؤول عن شركة تؤجر سيارات فارهة الى 
مخفر ميدان حولي وابلغ عن مواطنة من مواليد 1980 
استأجرت سيارة موديل 2015 ولم تلتزم بشروط العقد 

ورفضت سداد املستحق عليها او اعادة  املركبة.

أعلن���ت اإلدارة العامة للمرور عن حترير 3896 
مخالفة لقانون كتف الطريق خالل األسبوع املاضي، 
منها 3772 مخالفة السرعة على كتف الطريق األيسر 
خالل فترة السماح من الس���اعة السادسة صباحا 
حتى العاشرة مساء، و15 مخالفة السير على كتف 
الطريق األيسر خالل فترة املنع من العاشرة مساء 
حتى الساعة السادسة صباحا و109 مخالفات سير 

على كتف الطريق األمين. 
وشددت االدارة العامة للمرور على ضرورة التزام 
قائدي املركبات بقانون املرور خاصة الس���ير على 
كتف الطريق األيسر »حارة األمان اليسرى«، مؤكدة 
أن القانون حدد اس���تخدام كتف الطريق األيس���ر، 
والسير فيها من الساعة السادسة صباحا الى الساعة 
العاشرة مساء على ان يكون احلد األقصى لسرعة 
املركبات التي ستستخدم حارة األمان اليسرى 45 

كيلومترا في الساعة.

هاني الظفيري

تلقى رجال أم���ن الفروانية بالغا عن وجود أفعى 
داخل منزل أس���رة في منطقة الفردوس، وعلى أثره 
مت البح���ث عن األفعى التي لم يتم العثور عليها، ومت 

تسجيل إثبات حالة في مخفر املنطقة.
وقال مصدر امني: ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلي���ة من مواطن يفيد بوجود أفعى داخل منزله، 
وان افراد أسرته شاهدوها، وعليه توجه رجال األمن 
واملسؤولون عن التعامل مع الزواحف، ولم يتم العثور 

على األفعى التي مت اإلبالغ عنها.

اخلالد مستقبال رئيس االستخبارات البحرينية

جثة الوافد الهندي
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طلبة اجلامعة في زيارة ميدانية إلى مخازن شركة الشايع
الزيارات  قائلة: »مثل هذه 
امليداني���ة مفي���دة للغاية، 
إثراء جتاربنا  وتساعد في 
التطبيقي���ة التي تعزز من 
التي  النظرية  املعلوم���ات 
نتعلمها في الكلية، ويسرنا 
أن نقوم بهذه الزيارة إلحدى 
منشآت التخزين والتوزيع 
التابعة لش���ركة رائدة مثل 

شركة الشايع«.
وجدير بالذكر أن مخازن 

ش���ركة الش���ايع في ميناء 
عبداهلل متتد على مساحة 
21 ألف متر مربع وتخدم أكثر 
من 350 مح���ال من محالت 
شركة الشايع املنتشرة في 
الكويت،  مختلف مناط���ق 
ويعمل بها أكث���ر من 450 
موظفا لتلبي���ة احتياجات 
بعض قطاعات الشركة مثل 
املالبس واألحذية، والصحة 

واجلمال، واملطاعم.

د.س���هيلة املطوع في هذه 
اجلول���ة امليداني���ة الت���ي 
اطلعوا خاللها على املرافق 
واملعدات والتكنولوجيا التي 
تس���تخدمها شركة الشايع 
البضائع  لضمان وص���ول 
واملنتجات املطلوبة للمئات 
الش���ركة في  من مح���الت 

الكويت.
وقد أعربت إحدى الطالبات 
الزيارة  عن سعادتها بهذه 

قام���ت مجموع���ة م���ن 
امليكانيكية  الهندسة  طلبة 
الكويت بزيارة  في جامعة 
إلى مخازن شركة  ميدانية 
محمد حمود الشايع، الشركة 
الرائدة في مجال التجزئة، 
تعرفوا خاللها على إجراءات 
التوريد والتخزين والعمليات 

اللوجستية.
وقد رافق هذه املجموعة 
املكون���ة م���ن 25 طالب���ا 

جانب من زيارة طلبة الهندسة امليكانيكية في جامعة الكويت ملخازن شركة الشايع في ميناء عبداهلل

25 طالبًا من كلية 
الهندسة امليكانيكية 

يطلعون على 
إجراءات وعمليات 

التوريد والتخزين

وذلك للتورم اخلفيف مقارنة 
بالعمليات األخرى، ما يساهم 
في إجراء العملية بدقة ممتازة 

ونتيجة سريعة. 
حيث يتميز اجلهاز بتوفير 
الوقت في عملية شفط الدهون 
وإعادة حقنها من 3 ساعات في 
الطرق األخ����رى إلى 60 دقيقة 
 ،Body Jet Evo فقط مع جه����از
كما يتميز اجلهاز بنسبة جناح 
زراعة اخلاليا الدهنية احملقونة 
بنس����بة 80% مقارنة بالطرق 
األخ����رى املعتادة التي ال تصل 

نسبة جناحها إلى %50.
ويذكر أن د. منيرة بن نخي 
حاصلة على البورد الكويتي في 
اجلراحة العامة وزمالة جراحة 
التجمي����ل من كوريا اجلنوبية 
باإلضافة إلى عضويتها في كلية 
اجلراحني امللكية في ايرلندا، وعن 
اخلدمات التي تقدمها فهي تشمل 
شفط الدهون ونحت اجلسم، 
شد ترهالت البطن والذراعني 

 Body Jet Evo مستشفى طيبة يوفر جهاز
املتطور ألول مرة في الكويت

والفخذين، شد ورفع وتكبير 
وتصغير الثدي، وعالج تضخم 
الث����دي عند الرج����ال، وترميم 
األطراف واجلسم بعد احلوادث، 
عالج احلروق والقرح املزمنة، 

وعالج الندبات واجلروح. 
أما بالنسبة للدكتور أحمد 
املوسى فهو حاصل على البورد 
الكويتي ف����ي اجلراحة العامة 
وزمالة اجلراح����ات احملدودة 
باستخدام الروبوت من كوريا 
اجلنوبية باإلضافة إلى عضويته 
في الكلية امللكي����ة للجراحني 
في ايرلندا، وتش����مل اخلدمات 
املتعددة التي يقدمها د. املوسى 
على عمليات السمنة املفرطة، 
عمليات الفتاق بأنواعها باملنظار، 
جراحة أورام املعدة والقولون 
واملستقيم، جراحة أورام الثدي 
والغدة الدرقية، عمليات حصوات 
امل����رارة والقن����وات املرارية، 
وعمليات الش����رج من بواسير 

وشروخ وناسور.

أعلن مستش����فى طيبة عن 
توافر جهاز Body Jet Evo األملاني 
املتطور ألول مرة في الكويت، 
والذي يعد من االبتكارات الطبية 
احلديثة التي تقوم بعملية شفط 
الدهون وحقنها في مناطق أخرى 
في الوقت نفسه، ونحت وشد 
ترهالت اجلسم بطريقة سهلة 
وآمنة وسريعة. وصرح نائب 
الرئيس التنفيذي لدى مستشفى 
طيبة، راش����د الفضالة، قائال: 
اننا في مستشفى طيبة نسعى 
دائما إلى توفير أحدث األجهزة 
واملعدات الطبية واخلدمات التي 
بدورها تساهم في توفير جتربة 
شاملة للمراجعني، حيث إن جهاز 
Body Jet Evo املبتك����ر يعم����ل 
على شفط الدهون في املناطق 
التي تصعب عل����ى العديد من 
األشخاص ومن ضمنهم الذين 
ميارس����ون الرياضة للتخلص 
منها، م����ع القابلية حلقنها في 
مناطق آخرى على حسب طلب 
املراجع، حيث يختلف هذا اجلهاز 
عن الوسائل التقليدية األخرى 
بعمله على شفط الدهون بتقنية 
تدفق املاء التي تعمل على احلد 
من املضاعفات املعتادة ألجهزة 
ش����فط الدهون بطريقة سهلة 
ومبتكرة والقابلية على ممارسة 

احلياة الطبيعية خالل يوم.
كما صرح����ت د.منيرة بن 
نخ����ي، استش����ارية جراحات 
التجمي����ل والترميم، ود.أحمد 
املوسى، استش����اري اجلراحة 
العامة والس����منة ع����ن أهمية 
هذا اجله����از احلديث واملتطور 
وكونه من أكثر األجهزة اآلمنة 
والفعال����ة والذي يعطي نتائج 
ممتازة بأقل نس����بة ممكنة من 
املخاطر وأسرع وقت للتعافي.  
وأضافت د.منيرة ود.أحمد: ان 
أغلب الط����رق املتوافرة حاليا 
لشفط الدهون تتم حتت التخدير 
العام وتظهر نتائجها بعد مدة، 
أما مع جهازBody Jet Evo فيتم 
حتت التخدير املوضعي ملناطق 
معينة مما يساعد الدكتور على 
تقييم النتائ����ج خالل العملية 

د.جواد راشد الفضالة د.منيرة بن نخي

body_jet_evo جهاز

»سفير الفنطاس« في زيارة ملعهد دسمان للسكري

نظ���م فندق وريزيدنس س���فير الكويت � 
الفنطاس زيارة إلى معهد دس���مان للسكري 
في يوم 12 نوفمبر 2015 ش���ارك فيها عدد من 

موظفي الفندق واإلداريني.
وشارك الفندق خالل الزيارة في فعاليات 
اليوم املفتوح الس���نوي ليوم السكر العاملي، 
كما تضمنت احلصول على استشارات طبية 
والقيام بتحاليل طبية واالستماع إلى معلومات 

مهمة حول السكري.
واختتمت الرحلة بجولة تعريفية للمعهد 

للتعرف على نشاطاته واخلدمات التي يقدمها 
للمجتمع. وجاءت هذه الزيارة في إطار حرص 
إدارة فندق وريزيدنس سفير الكويت � الفنطاس 
على املشاركة باألنشطة االجتماعية، خصوصا 
ذات الطابع الطبي والوقائي مساهمة منه في 
نش���ر الوعي والوقاية م���ن األمراض املزمنة 
كالس���كري وكيفية التعايش معه وبتشجيع 
من مدير عام الفندق سيف الدين محمد إلميانه 
بأهمية الدور الذي يساهم به الفندق في بناء 

مجتمع صحي.

 فريق سفير الفنطاس في زيارة إلى معهد دسمان للسكري 

جانب من الزيارة

اخلبير األملاني د.مايكل هس في ضيافة »السالم«
وخش����ونة مفاصل الفقرات 
والرقبة بالت����ردد احلراري، 
وع����الج الكس����ور الناجت����ة 
عن هشاش����ة العظام بحقن 
الس����يمنت. وحترص إدارة 
املستشفى على تطوير العمل 
الطبي ورفع املستوى املهني 
في األقسام الطبية املختلفة 
بشكل مستمر من خالل خارطة 
الزيارات العاملية، والتي تكون 
على فت����رات متقاربة، حيث 
يس����تقطب م����ن خاللها أبرز 

اخلبراء العامليني في مجالهم 
لزيارة املستشفى ومشاركة 
أطبائها في عالج بعض احلاالت، 
كما أن اخلبير األملاني املعروف 
د.ايكل هس يعتبر واحدا من 
األسماء التي يشار لها بالبنان 
في تخصص عالج آالم العمود 
الفقري والرقبة واملفاصل بدون 
جراحة، وزيارته إضافة جديدة 
وفرصة لألطباء لالطالع على 
الطرق العالجية اخلاصة لواحد 

من أبرز اخلبراء العامليني.

أشهر األطباء العامليني الزائرين 
من مختل����ف التخصصات، 
ويتمتع اخلبير األملاني بسمعة 
واسعة في مجال عمله داخل 
أملاني����ا خصوص����ا وأوروبا 
عموما.ويباش����ر د.ماي����كل 
خالل زيارته حاالت االنزالق 
الغضروف����ي وإنقاص حجم 
الغضروف القطني والعنقي 
)ب����دون جراحة(، وآالم عرق 
النسا والديسك، وضيق القناة 
العصبي����ة بالعمود الفقري، 

يستضيف مستشفى السالم 
الدولي مجددا خبير عالج آالم 
العمود الفقري والرقبة بدون 
جراحة األملاني د.مايكل هس 
رئيس جمعية العالج التداخلي 
للعمود الفقري والرقبة بأملانيا 
خالل الفترة من 13 وحتى 15 
ديسمبر 2015، ملتابعة حاالته 
ومناظرة حاالت جديدة وإجراء 
العمليات اجلراحة املتخصصة.
وتأتي تل����ك الزيارة في إطار 
د.مايكل هس برنامج املستشفى الستقبال 

»بيان« تطبق برنامج منظمة طب األسنان 
األميركية املتخصصة في الفحص املدرسي

أعلنت »بيان لطب األس��نان« أنها تطبق برنامج منظمة طب األس��نان األميركية املتخصصة في الفحص 
املدرسي من خالل إقامتها لزيارات دورية لطلبة وطالبات املدارس، إذ قامت بزيارة مدارس أكادميية اإلبداع 
ضمن سلسلة زيارات امتدت 6 أسابيع لعمل كشف دوري ألسنان الطلبة والطالبات من عمر عامني إلى 

12 عاما، وذلك بعد أن أثبت أن هناك طفال من أصل 4 أطفال يعاني من تسوس األسنان.
واعتمدت بيان لطب األس��نان هذا البرنامج بهدف توعية أولي��اء األمور وطلبة املدارس بضرورة إجراء 
فحص دوري للتأكد من سالمة وصحة الفم واألسنان، اذ سعت الستخدام عيادتها املتنقلة في زياراتها 
الدورية للمدارس وهي عيادة مجهزة بالكامل مبعدات وأجهزة حديثة ترعى االهتمام بصحة الفم واألسنان. 
وأش��رف على هذه الزيارات مجموعة من اخصائيي عالج األطف��ال الذين قاموا بإجراء الفحص للطلبة 
والطالبات وإبالغ اولياء األمور مبا إن كان هناك أي حاجة للبدء بخطة عالجية للطفل من خالل ارس��ال 
مناذج توضح فيها نتيجة الكش��ف. وحرصت بيان لطب األس��نان على أن يعيش الطفل جتربة حقيقية 
لزيارة عيادة األسنان بهدف تغيير مفهومه عن زيارة طبيب األسنان وجعلها زيارة ممتعة في املستقبل 
من خالل توزيع هدايا توعوية للطلبة والطالبات بعد اجراء الكش��ف لهم لكسر حاجز اخلوف بني الطفل 

وطبيب األسنان وتشجيعهم على العناية بصحة وسالمة الفم واألسنان.

»بيان لطب األسنان« تطبق برنامج منظمة طب األسنان األميركية في زياراتها املدرسية

جورج عون واحمد املليجي وخديجة مفتاح في استقبال الضيوفالسفير الهندي يفتتح مهرجان املأكوالت الهندية في مطعم سول اند سبايس                )قاسم باشا(

أطباق هندية مميزةفريق عمل املطعماطباق بنكهات التوابل املميزة

»كورت يارد ماريوت«  يطلق مهرجان األكل الهندي »أوادي«

ندى أبونصر

أقام فندق ك���ورت يارد 
الكويت  ماري���وت مدين���ة 
حفل افتتاح إلطالق مهرجان 
مبطعم���ه  »أوادي«  األكل 
الهندي الش���هير »سول آند 

سبايس«.
حض���ر حف���ل االفتتاح 
الس���فير الهندي لدى البالد 
س���ونيل ج���ني وع���دد من 
الش���خصيات م���ن مختلف 
الشركات بالكويت، باإلضافة 
إلى عدد كبير من اإلعالميني. 
وق���د اس���تمتع احلض���ور 
بتشكيلة غنية ومتنوعة من 
الهندية الشهيرة  املأكوالت 
العراقة  في أجواء تعك���س 
واألصال���ة التي تتصف بها 
الهند وعبق توابلها املميزة.  
وميكن لعشاق املطبخ الهندي 
االس���تمتاع بأحلى النكهات 
وأش���هر األطباق من منطقة 
»أوادي« بالهند يوميا ابتداء 
من 1 وحتى 15 ديسمبر على 
الغداء والعشاء مبطعم »سول 

آند سبايس«.
ويأتي إطالق هذا املهرجان 
الرائع بناء على إستراتيجية 
املطعم التي ترتكز على تقدمي 
كل ما هو جديد ومميز إلرضاء 

جميع األذواق.
وق���د قام فري���ق الطهاة 
مبطعم »سول آند سبايس« 
بتحضير التوابل الهندية على 
التقليدية األصيلة  الطريقة 
وذلك حرصا منهم على تقدمي 
نكهة محلية تطوف بعشاق 
األكل الهن���دي جميع أرجاء 
منطقة »أوادي«، وتش���مل 

األطباق املقدمة: ربيان برياني، 
النان،  دجاج بالكاري، خبر 
حلم الغنم مطبوخ بالتندور 

والعديد غيرها. 
وق���ال مدير ع���ام فندق 
املاريوت جورج عون بهذه 
املناس���بة »يعتب���ر املطبخ 
الهندي أحد أشهر املطابخ في 
العالم وذلك نظرا لألطباق 
والنكهات الغنية التي يقدمها. 
وم���ن هذا املنطل���ق وكذلك 
استجابة لرغبات العديد من 
ضيوفنا الكرام، قررنا تنظيم 
الطع���ام »أوادي«  مهرجان 

بالهند  الذي ال يشتهر فقط 
بل بجميع أنحاء العالم وذلك 

لغنى وتنوع نكهاته«. 
واجلدير بالذكر كذلك أن 
أند سبايس«  مطعم »سول 
الكائ���ن في الطاب���ق الثاني 
بفندق كورت يارد ماريوت 
العديد  الكويت يقدم  مدينة 
من األطباق الهندية العصرية 
يوميا على الغداء والعشاء، 
كما يتميز بأجوائه املريحة 
وخدمته اخلمس جنوم مما 
يؤهله ألن يكون أحد أفضل 

وأرقى املطاعم بالكويت.
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»فيرتو« يطرح 
خدمات التعديل 

حسب الطلب

تعديالت على 
شكل مساحة 

مكبرات الستيريو 
مع إطار

منفصل وبارز
V على شكل

قطعة سافير 
متينة مقاومة 

للخدوش وزنها 
130 قيراطًا 

حلماية الشاشة

السوق الكويتي 
يوّفر فرصًا 
رائعة للنمو

في قطاع السلع 
الفاخرة

أسسنا ناديًا 
حملبي صناعة 
الساعات عامة 
وساعاتنا بصفة 

خاصة

مدير املنتجات العاملية في فيرتو Howard Roughley                              )ريليش كومار(

 مارك دي بانيفيو 

هاتف  Signature Touchهواتف محمولة فاخرة مصنوعة يدويا

Signature Touch هواتف

مارك دي بانيفيو مصافحا الزميل أسامة دياب              )محمد خلوصي(

»سيغنتشر تاتش« اجلديد يجسد عناصر تصميم فيرتو الكالسيكية املدير اإلقليمي لدار جيجر لوكولتر في الشرق األوسط أكد متيز الشراكة مع بهبهاني

»فيرتو« أطلقت هاتف Signature Touch اجلديد الذكي  
واألكثر تطوراً من الناحية التقنية  في بوتيك الصاحلية

دي بانيفيو لـ »األنباء«: صناعة الساعات ترسم صورة مصغرة 
عن علم الفلك ووسيلة لتواصل اإلنسان مع الكون

لميس بالل

مع الس���باق والتميز في 
النقالة من  الهواتف  س���وق 
التصمي���م واحملتوى  حيث 
واألناقة وخفة الهاتف، ظهر 
لنا هاتف يجمع مزيجا رائعا 
بني احملتوى والتقنية والتميز، 
ولكنه هاتف خصص لنخبة 
معين���ة م���ن املجتم���ع، إنه 
هات���ف فيرتو املصنع يدويا 
الي���ه مجوهرات،  واملضاف 
واملصمم بطريقة مبدعة جتعل 
حامله ينجذب له ويتمنى ان 
يقتنيه وكأن مواد الهاتف ألقت 

بسحرها عليه. 
توجهت »األنباء« إلى بوتيك 
فيرتو في مجمع الصاحلية 
للقاء مدير املنتجات العاملية 
 ،Howard Roughley في فيرتو
وذلك لتس���ليط الضوء على 
  Vertu Signature Touch هاتف
اجلديد الذي أعلنت الشركة عن 
إطالقه مؤخرا وما يتمتع به 
من مزايا وإبداعات فنية في 
جمي���ع النواحي، وفيما يلي 

التفاصيل:

صناعة يدوية

كيف تتميز فيرتو عن 
غيرها في التصميم؟

٭ ال ميكن مقارنة صنع اليد مع 
الروبوت أو املكائن املصنعة، 
لذلك جتمع عملية التصنيع 
في مصانع فيرتو مزيجا بني 
عالم احلرفية للفخامة، وعالم 
التكنولوجيا السريع في قطاع 
األجهزة املتحرك���ة. وخلف 
الكوالي���س لدينا فريق عمل 
ماهر وحرفي يوقعون على كل 
هاتف يصممونه وهذا بعض 

ما مييزنا عن غيرنا.
ويؤكد هوارد زوغلي أنه 
عند اقتنائ���ك هاتف فيرتو، 
حتصل على عالم من اخلدمات 
احلصرية ال يقدمها أي هاتف 

آخر.

فلسفة »فيرتو«

ما الذي مييز 
تصاميمكم؟ 

٭ فلس���فة »فيرتو« تتميز 
بتصميم مميز وراق، نعدها 
أنيقة وكالسيكية وقوية. حيث 
يجس���د هاتف »سيغنتشر 
تاتش« اجلديد عناصر تصميم 
فيرتو الكالسيكية، مثل القسم 
البارز املصنوع من  العلوي 
السيراميك، وأشكال V القوية، 
ومتيز هذه التفاصيل الهاتف 
فورا ع���ن مصنعي الهواتف 
العادية، مبا يتمتع به من مزايا 

وخصائص بشكل ابداعي.

  توقيع الحرفي

ملاذا يختارون فيرتو؟
٭ النخب���ة يبحثون عن »ما 
ه���و فريد في نوع���ه«، فكل 
هاتف مصن���وع بيد حرفي 
واحد، وف���ق معايير عالية 
ال مساومة عليها، وال يوقع 
احلرفي عل���ى الهاتف إال إذا 
كان راضيا متاما عنه، وليكون 
اقرب الى التحفة الفنية منه 

الى الهاتف العادي.

ما مميزات هاتف 
 Signature Touch

اجلديد؟
 Signature Touch ٭ هات���ف
اجلدي���د هو الهات���ف الذكي 
العال���ي األداء األح���دث من 
فيرت���و، الصانع اإلجنليزي 
للهوات���ف املتحركة الراقية، 
ويجم���ع ه���ذا الهات���ف بني 
التكنولوجيا ذات األداء العالي، 
واخلدمات اخلاصة، واملواد 
املستخدمة وجودة التصنيع 
الت���ي ال تضاهى، ويتس���م 
بالشاشة األكثر حيوية على 
اإلطالق، مع جتربة سمعية 
اس���تثنائية تشمل الصوت 
 Dolby احمليط���ي االفتراضي

.Digital Plus
ويعتبر هذا الهاتف، املغلف 
باجللد الفاخر املشغول باليد 
الدرجة  والتيتاني���وم م���ن 
اخلامسة، الهاتف الذكي األكثر 
تطورا م���ن الناحية التقنية 

أسامة دياب 

أش���ار املدير اإلقليمي 
لدار جيج���ر لوكولتر في 
الشرق األوسط مارك دي 
الكويت  إل���ى أن  بانيفيو 
من أكثر ال���دول تقدما في 
منطقة اخلليج، مشددا على 
الكويتي محط  أن السوق 
اهتمام دار جيجر لوكولتر 
للس���اعات مبا يوفره من 
فرص كبيرة للنمو في مجال 
السلع الفاخرة نظرا الرتفاع 
املستوى املعيشي، وما لذلك 
من انعكاسات واضحة على 
الذوق الع���ام والرغبة في 
التميز واإلبداع والتجديد، 
مشيدا بالشراكة املميزة مع 
مجموعة بهبهاني، والتي 
تق���وم مبجه���ود رائع في 
تطوير مبيع���ات الدار في 

الكويت.
وكش���ف بانيفي���و عن 
تأسيس ناد حملبي وعشاق 
صناعة الساعات في الكويت 
باالش���تراك مع مجموعة 
أن  بهبهان���ي، موضح���ا 
النادي ال ينطلق من أهداف 
تس���ويقية ولكنه أقرب ما 
يكون من احللقات النقاشية 
العم���ل، موضحا  وورش 
اللقاءات  أن موضوع���ات 
الدورية ألعضاء النادي يتم 
اختيارها، وقد كان موضوع 
اللق���اء االخير حول عالقة 
صناعة الساعات بعلم الفلك، 
الفتا إلى أن صناعة الساعات 
ترسم صورة مصغرة من 
عل���م الفلك ووس���يلة من 
وس���ائل تواصل اإلنسان 

مع الكون.

الذوق الكويتي

هل هذه زيارتك 
االولى للكويت؟ وما 
انطباعك عنها وعن 

العميل الكويتي 
بصفة خاصة؟

٭ في الواقع هذه ليس���ت 
زيارتي االول���ى للكويت، 
فلقد زرتها مرارا في اآلونة 
األخيرة، ألنها س���وق مهم 
بالنسبة لنا ليس فقط على 
مستوى اخلليج ولكن في 
الشرق االوسط بصفة عامة، 
وجتمعن���ا عالقة ش���راكة 
مميزة مع مجموعة بهبهاني 
الذين يقومون بجهد رائع 
في تطوي���ر مبيعاتنا في 

الكويت.
ان  وال يخفى على احد 
الكويت هي اكثر الدول تقدما 
في منطق���ة اخلليج ولهذا 
التقدم والرقي انعكاسات 
العام  الذوق  واضحة علي 
والرغبة في التميز واإلبداع 
والتجدي���د، ولذلك ارى ان 
الكويت���ي متتبع  الزبون 
جيد ألحدث خطوط املوضة 
ويعرف كيف يفرق جيدا بني 
العاملية، وبصفة  املاركات 
عام���ة ل���ه ذوق مميز في 
هذا املج���ال، وبصفة عامة 
فإن السوق الكويتي يوفر 
فرصا رائعة للنمو في قطاع 
السلع الفاخرة، وخصوصا 
القدرة  ارتفاع معدالت  مع 
الشرائية لدى املستهلك نظرا 
الرخاء االقتصادي  حلالة 
الكويت،  الت���ي تعيش���ها 
والتي تنعكس ايجابا على 
املواطنني، ناهيك عن تقدير 
الفخمة  الكويتيني للسلع 

والصناعة املتقنة.
وهنا جتدر اإلشارة إلى 
أن االغلبية من عمالئنا في 
الكويت مييلون الى الساعات 
الكبيرة التي تظهر الفخامة 
وعالمات الثراء على العكس 

من اوروبا.

نادي محبي الساعات

ماذا مييز هذه 
الزيارة عن الزيارات 

السابقة؟
٭ زيارتي ه���ذه املرة لها 
طابع خاص حيث تختلف 
عن زياراتي السابقة، فلقد 
اسسنا ناديا حملبي صناعة 
الس���اعات بصف���ة عامة 
وس���اعاتنا بصفة خاصة، 
وجنتمع بص���ورة دورية 
من مرتني الى ٤ مرات على 
االقل كل عام، وهذه اللقاءات 
له���ا طاب���ع مختلف حيث 
تغلب عليها سمة احللقات 
النقاش���ية وورش العمل، 
وغالبا ما تكون مدروسة 
لتؤتي ثمارها املرجوة، حيث 
النقاش  نحدد موضوعات 
التي توض���ع على اجندة 
كل لقاء بعناية، وموضوع 
النق���اش هذه امل���رة حول 
الت���ي جتمع علم  العالقة 
الفلك بصناعة الس���اعات، 
وسيكون معنا رائد فضاء 
ج���اء خصيصا م���ن دبي 
ليعرض لنا خ���الل اللقاء 

من فيرتو. ومع اللجوء إلى 
 5.1  Android التشغيل نظام 
Lollipop يكتس���ب الهات���ف 
سرعة ووضوحا محسنني، 
ويضم مجموع���ة اخلدمات 
كاملة من فيرتو، منها خدمات 
 Vertuو Dedicated Concierge
 Vertu CERTAINTY LIFEو 
للحرص على منح املستخدم 

جتربة سلسة.

نقش رسالة شخصية

 Signature كيف يتميز
Touch اجلديد  

بتصميمه؟
 Signature ٭ يتس���م هاتف
Touch اجلديد مبظهر أبسط 
وأوض���ح وأكث���ر أناقة، مع 
احل���رص على ع���دم إدراج 
الكثي���ر م���ن التفاصيل في 
تصميمه الهندسي. ويحافظ 
الهاتف عل���ى عناصر فيرتو 
الشهيرة، مع تفاصيل مبسطة 
إلى أقصى احلدود. أما اجلهة 
اخللفية فتضم بابني يفتحان 
إلى األعلى الستيعاب بطاقتي 
nanoSIM وmicroSD، وعلى 
اجلهة اخللفية أيضا مساحة 
لنقش رس���الة ش���خصية، 
 Signature ويجم���ع هات���ف
Touch اجلديد بتوازن الفت 
بني عناصر التصميم القدمية 
الشهيرة والتصميم العصري 
واألنيق، أما القس���م األمامي 
العلوي فمصنوع من قطعة 
واحدة كبيرة من السيراميك 
ملظه���ر أجمل وأكث���ر أناقة، 
التعديالت  وأدخلت بع���ض 
على شكل مس���احة مكبرات 
الس���تيريو مع إطار منفصل 

.V وبارز على شكل

الشاشة األكثر حيوية

وماذا عن أداء 
 Signature Touch

اجلديد؟
 Signature Touch ٭ يضم هاتف
اجلديد الشاشة األكثر حيوية 
على اإلطالق بفضل مسحوق 
الفوسفور املستخدم لصنع 
الثنائية املضيئة  الصمامات 

حقيق���ة االرتباط بني علم 
الفلك وصناعة الساعات. 

حدثنا عن فكرة 
النادي وطريقة 

العضوية؟
٭ نادي محبي وعش���اق 
صناعة الساعات هو فكرة 
بدأت باالشتراك مع مجموعة 
بهبهاني من منطلق الدراية 
والعلم بوجود قطاع عريض 
من محبي صناعة الساعات 
وعشاقها في الكويت، وهم 
بالفعل يقدرون الساعات 
التي ننتجها ولذلك فكرنا 
في ان جنمعهم في ناد معني 
ليس ألغراض تس���ويقية 
أو لبيع الس���اعات لهم او 
عرض املجموعات اجلديدة 
عليه���م ولك���ن اهتمامنا 
ينصب حول فتح حوارات 
ونقاش���ات مشتركة معهم 
تتعلق بصناعة الساعات، 
وبدأنا نشاطنا الفعلي العام 
املاضي بدعم من بهبهاني 
ونحن االن بصدد عقد اللقاء 
الثالث، وكما اسلفت سيكون 
عن مدى ارتباط علم الفلك 

بصناعة الساعات. 
أما بخصوص العضوية، 
لن���ا عضوي���ة  فليس���ت 
محددة ف���ي النادي ولكنه 
امر اختياري يجمع محبي 
الساعات وأغلب األعضاء 
كان���وا نتيجة لترش���يح 
م���ن مجموع���ة بهبهاني، 
واملس���ألة برمتها تتعلق 
مبقابلة أش���خاص مهتمني 
مبجال عملنا وما نبرع في 

صناعته.

الزمن والفضاء

هل من عالقة 
مباشرة جتمع 

صناعة الساعات بعلم 
الفلك؟ 

٭ العالقة في غاية البساطة 
ان الزمن والفضاء قضيتان 
ارتبطتا ببعضهما منذ بداية 
الكون، ولك أن تسأل نفسك 
سؤاال بسيطا، هو كيف كان 
الناس يحددون الوقت قبل 
اختراع الساعات؟ وبالطبع 
اإلجاب���ة هي باس���تخدام 
السماوية وحركة  االجرام 
النج���وم والكواك���ب مثل 
بالتالي  الش���مس والقمر، 
جند أن صناعة الس���اعات 
ترسم صورة مصغرة من 
عل���م الفلك ووس���يلة من 
تواصل اإلنسان مع الكون، 
فالس���اعة املوجودة حول 
معصمك تشرح ما يحدث 
في السماء فدورة الساعات 
والدقائق والثواني هي دورة 
مصغرة وترجمة ميكانيكية 
لدوران األرض حول الشمس 

LED، وبالتالي، تتميز الشاشة 
ألوان باهرة  املذهلة بعرض 

وواضحة.
وحتمي الشاش���ة قطعة 
س���افير متينة م���ن اجليل 
اخلام���س مقاومة للخدوش 
وزنها 130 قيراط���ا، ويبلغ 
وضوح شاشة LCD بالتعريف 
العال���ي الكامل قي���اس 5.2 
بوص���ات ٤28 نقط���ة ف���ي 
البوصة، أي أكثر مبائة نقطة 
في البوصة من معظم الهواتف 
األخرى في الس���وق، فتكون 

النتيجة سطوعا فائقا.

احتياجات العمالء

وماذا عن اخلدمات 
 Signature املقدمة في

Touch اجلديد؟
 Signature يعتبر هات���ف
Touch اجلديد الهاتف الذكي 
القمة من فيرتو، ويؤمن قدرة 
االستفادة من مجموعة كاملة 
م���ن االمتي���ازات واخلدمات 
اخلاص���ة. وتتواف���ر خدمة 
 Vertu »فيرتو كونسييرج«
Concierge أمام جميع عمالء 
وتض���م   Signature Touch
أعلى املستويات من اخلدمات 
 ،Dedicated Service اخلاصة
ويحظى العمالء مبرجع اتصال 
واحد يسهل معظم املطالب، 
الس���فر،  من تنظيم رحالت 
الطعام  واإلقامة، وجت���ارب 
إلى االس���تدالل إل���ى متاجر 
الهدايا والدخول إلى فعاليات 
حصرية ال تش���ترى باملال، 
الطبيعة الشخصية  وتعني 
 Dedicated Service جدا خلدمة
أن كل تفاع���ل ي���ؤدي إل���ى 
أكثر وأكثر  خدمات تتماشى 
مع االحتياجات واملتطلبات 

حسب كل عميل.
ق���د  وكان���ت »فيرت���و« 
العمل عل���ى مفهوم  ب���دأت 
الفاخر عام  الهاتف املتحرك 
1998، وبعدها بأربعة أعوام 
شحنت أول منتجاتها، هاتف 
Signature، من مقرها الرئيسي 
في هامبشاير في إجنلترا، وال 
تزال »فيرتو« اليوم رائدة في 
الس���وق التي كانت أول من 
خاض غمارها، وباتت مجموعة 
هواتفه���ا تضم هاتف فيرتو 
سيجنتشر، وفيرتو سيجنتشر 
تاتش، وفيرتو آستر، ويتسم 
كل هاتف بتآلف غير مسبوق 
بني احلرفية اليدوية وأجود 
امل���واد، والتصمي���م الفريد، 
وأحدث التقنيات، واخلدمات 

اخلاصة.

ودوران القمر حول األرض 
في عكس اجت���اه عقارب 
أود أن أشير  الساعة، وما 
إليه أن صناعة الس���اعات 
أم���ام حتد كبير  أصبحت 
ملواكب���ة التط���ور العلمي 
والتكنولوج���ي وتخطى 
األمر كونها صناعة دقيقة 
إلخبارك بالوقت، واملجال 
أمامها  اضح���ى مفتوح���ا 
العلم  لولوج كل مسارات 

احلديث لتعني وتعاون.

ملاذا اخترمت بهبهاني 
حتديدا ليكون شريكا 
لكم في الكويت؟ وما 
مييزه عن اآلخرين؟ 

٭ في الواقع لست أنا من 
اخت���ار بهبهاني ألنني في 
منصبي هذا منذ عام 201٤ 
ابعد من ذلك  وش���راكتنا 
أن أؤكد  أود  بكثير، ولكن 
الش���راكة مع بهبهاني  أن 
كانت اختي���ارا صائبا ملا 
يتمتع به من خبرة عريقة، 
باإلضافة إلى القيم املشتركة 
التي جتمعنا معه فمجموعة 
بهبهان���ي لديها فهم عميق 
ملتطلبات السوق الكويتي 

باحترافية كبيرة.

7 بوتيكات

كم عدد منافذ البيع 
لديكم في الشرق 

األوسط؟ 
٭ لدين���ا 7 بوتيكات في 
الشرق األوسط 3 منها في 
االم���ارات العربية املتحدة 
وواحد في الكويت وواحد في 
بيروت وواحد في الرياض، 
افتتاح فرع  ونحن بصدد 

آخر في جدة.
وال أخفي���ك س���را أننا 
ندرس الوضع في الكويت 
لتطوير الصاحلية لنوفر 
افضل بيئة مالئمة الستقبال 
زبائننا، وتقدمي األفضل لهم 

دائما.

ما ادواتكم لقياس 
مدى رضا الزبائن 

عن منتجاتكم؟ 
٭ بالطبع تعتبر املبيعات 
مؤشرا كبيرا، وكذلك لقاءاتنا 
املباشرة مثل أعضاء النادي 
ايضا مؤش���ر لقياس مدى 
رضا زبائننا، باإلضافة إلى 
أننا لدينا موقع الكتروني 
نحصل منه على انطباعات 
العمالء وهي ممتازة، فضال 
عن أهمية مواقع التواصل 
االجتماعي في القياس ايضا، 
وهذا ما يع���زز من فهمنا 
ألذواق زبائنن���ا والعم���ل 
بش���كل دؤوب لتوفير كل 
متطلباتهم وأخذ مالحظاتهم 

في االعتبار.

نقش وتعليم بأحرف األسماء األولى
أعلنت »فيرتو« طرح خدمات التعديل حسب الطلب 

التي تشتهر بها في متاجرها في الكويت خالل األشهر 
الثالثة املقبلة، واخلدمات املطروحة تتراوح بني النقش، 

والتعليم بأحرف األسماء األولى، والتعديل حسب 
الطلب، إلى خيار Atelier للتصميم حسب الطلب.
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يستعد لتعاون جديد مع فنان العرب ويحّضر ملسرحية «ليلى والذيب ٢»

عبداللطيف البناي لـ «األنباء»: أمتنى زوال «الغيمة السوداء» 
وأن يختفي املسرح التجاري

خاصة علـــى األعمال التي 
تقـــدم في موســـم األعياد 
ليـــس على  قصـــرا، لكن 
الفنانـــني الكبـــار امثـــال: 
ســـعد الفرج، عبداحلسني 

عبدالرضا، سعاد عبداهللا، 
حياة الفهد، وطارق العلي، 
الفنانون اعتبرهم  فهؤالء 
رقبـــاء علـــى ذواتهم وال 
يقبلـــون بتقدمي عمل غير 
الئـــق باجلمهـــور الـــذي 

يحترمونه.
الى ان  البناي  واشـــار 
العـــروض املقدمـــة اليوم 
على بعض املسارح باتت 
بعيدة عن اجلمهور ولذلك 
عزف اجلمهور عنها، وقال 
موضحا: فالناس ملت من 
«خشمك وعينك...» وباتوا 
يبحثون عن فكر مختلف.

وعن جديده قال البناي: 
احضـــر مســـرحية «ليلي 
والذيب ٢» سنقدمها في شهر 
فبراير مع الفنان واملخرج 

عبداحملسن العمر.
من ناحية اخرى، كشف 
البناي عن تعـــاون جديد 
ســـيجمعه بفنـــان العرب 
محمد عبده بأغنية «العشق 
اجلديد» وهي من احلان انور 
عبداهللا، الى جانب حتضيره 
للمشاركة في اوبريت وزارة 
التربية وأوبريت لصاحب 
الســـمو االمير وسمو ولي 

العهد.

اعمال تقدم على املســـتوى 
املطلوب.

اذا كان مؤيـــدا  وعمـــا 
لزيادة الرقابة على االعمال 
املســـرحية، قال: اشجعها 

سماح جمال

اكـــد الشـــاعر القديـــر 
البناي على  عبداللطيـــف 
البالغة باختياره  سعادته 
من بني املكرمني في مهرجان 
الكويت املســـرحي بدورته 
السادسة عشرة، وشدد على 
الفنان يشـــعر بقيمته  ان 
الفنية ويزيـــد ابداعه أكثر 
عند تكرميه سواء كان ماديا 

او ادبيا.
وحول حال املسرح في 
الكويت اليوم، قال البناي: 
احلركة املسرحية في الكويت 
ارى ان السيئ فيها «خرب 
على الزين»، وامتنى أن تزول 
«الغيمة السوداء» ويختفي 
املسرح التجاري سواء للكبار 
او للصغار، خاصة األعمال 
التي فيها استهزاء باخللقة 

وبعض العبارات البذيئة.
واردف قائال: «وحرام» ان 
يقدم في اليوم الواحد أكثر 
من ثالثة عروض، وكل هذا 
حتى ميتص بعض املنتجني 
األموال من جيوب األطفال، 
وهي ليست ظاهرة صحية، 
ولكن هللا احلمـــد ان األمل 
مازال موجودا في ظل وجود 

الشاعر عبداللطيف البناي

محمود بوشهري مع ميس حمدان في املسلسل

ممثل يفكر انه يدش عالم 
التقدمي التلفزيوني بس 

ناطر الفكرة القوية علشان 
يخوض هالتجربة ألنه 

مايبي يخسر جمهوره مثل 
ما يقول.. 

يبه اقعد بالبيت أحسن!

منتج متضايق من جلنته 
اإلعالمية اللي قاعدة تروج 

ملسرحيته في الصحف 
ألنها ما قدرت انها تقنع 

الناس بأحداث مسرحيته 
الغريبة.. 

السالفة مو غصب!

ممثلة شابة طلبت 
املساعدة من أحد 

املخرجني ان يعطيها دور 
قوي في عمله اليديد ألنها 
ملت من أدوار الكومبارس 

مثل ما تقول..
 يصير خير!

تقدميغريبة كومبارس

أحمد إيراج بعد تصويره فيلمًا سنيمائيًا جديدًا: 
أمتنى احتراف اإلخراج والكتابة!

املنصور يستعد للمشاركة في «احللم األسود»

يســــتعد الفنان حســــني املنصور لبدء 
مسلسل «احللم األسود» مع املخرج محمد 
القفاص، كما سيشارك في مسلسل آخر مع 

املؤلف حمد البدر.
وعن مدى رضاه عن املساحة التي يقدمها 
في أعماله مؤخرا، قال: األدوار التي اقدمها 
مقتنع بها بصورة كاملــــة، وعندما قدمت 
احدى عشرة حلقة في مسلسل «لك يوم» مع 
الفنانة هدى حسني كانت شخصية محورية، 
وغير ذلك ال آخذ أي دور بل تكون كلها أدوار 

بطولة ثالثني حلقة.
أما أسباب توقفه عن اإلنتاج، فقال: التوقف 
عن االنتــــاج قد يكون تقصيرا او كســــال، 
وخاصة بعد وفاة شقيقي الفنان منصور 
املنصور واملخرج عبدالعزيز املنصور، وكأن 
جناحا كسر فينا، ولكن النية موجودة وكل 
عام نفكر باألمر، ومازلنا في حالة بحث عن 

نص مناسب.
وتابع قائال: وعموما الساحة الفنية اليوم 
تختلف عن املاضي، فاليوم املشاهدة صارت 
تختلف عن السابق، فأعمال «القرار األخير، 
دروب الشك...» كانت الشوارع فارغة، وحتى 

مباريــــات رياضية كانت تنتهى قبل موعد 
حلقة، أمــــا اليوم فاألوضاع اختلفت وبات 
املشاهد قادرا على متابعة احللقات عبر مواقع 
متخصصة، وباتت مواقع التواصل االجتماعي 
متنفســــا لدى الناس ليعبروا عن وجهات 

نظرهم في األعمال الفنية املعروضة.
واكمل املنصــــور: ولكن يبقى بصيص 
األمل ببعــــض األعمال اجليدة التي يجتهد 
فيها صناعهــــا، وأمتنى أن تتغير الطريقة 
املتبعة في «املنتج املنفذ» لتلفزيون الكويت، 
ففي السابق كانوا ميولون العمل من البداية 
بعد املوافقة عليه، أما اليوم فينتج الفنان 
العمل وقد يشــــتريه بعد ذلك تلفزيون أو 

بعد تنفيذه.
وعن اذا كان حال الفن اليوم هو الذي دفع 
ابنه الفنان منصور إلى االبتعاد عن الفن، 
قــــال موضحا: منصور كانت له بدايات في 
املســــرح ولم أر فيه موهبة التمثيل ووجد 
نفسه في فترة سابقة في االخراج، وحاليا 
بعد انتهاء دراسته اختار أن يعمل في مجال 
يتطلب وقته بالكامــــل، وقد يكون تقريبا 

ابتعد عن املسرح حاليا.

حسني املنصور

يواصل املخرج مناف عبدال تصوير مشاهد مسلسل «قلوب 
ال تتوب» للكاتب محمد النشــــمي، التي تدور احداثه حول قصة 
اجتماعيــــة أصلها مبني على املــــادة والرغبة في احلصول على 
املكاســــب دون الغير، وتتمحور حول رجل هو االخ االكبر بني 
اشقائه الذين يتفقون على العيش في بيت العائلة، اال ان زوجة 
االخ االكبر ترفض ذلك وتســــعى الى زرع الفنت واملشاكل كي ال 
يتمكن االخوة من الســــكن في املنزل، ومــــن هنا تبدأ املفارقات 

الدرامية التي تعزز الصراع الدرامي بني شخوص العمل.

يشــــارك في هذا املسلســــل كوكبة من النجوم بينهم محمد 
املنصور وعبير احمد ومحمود بوشهري وميس حمدان وسناء 
القطان وآخرون، واملسلسل من انتاج النظائر ويقع في ٣٠ حلقة 

تلفزيونية.
ويعد مسلســــل «قلوب ال تتوب» من املسلسالت التي حتمل 
بني طياتها الكثير من املفاجآت للمشاهد اخلليجي والعربي وذلك 
بسبب تســــليط الضوء على قضايا اجتماعية بأسلوب جريء 

حتى تصل فكرته الى املتلقي دون تعقيد.

يقع في ٣٠ حلقة ويجمع نخبة من النجوم ومن إنتاج «النظائر»

«قلوب ال تتوب» قضايا اجتماعية جريئة
الذي  الفني، والدور  العمل 
ســــأقدمه استفزني خاصة 
انه لون لم اقدمه منذ فترة 
طويلة، وأرى انني سأخرج 

منه شيئا جديدا.
هذا وعن أسباب ابتعاده 
النسبي عن الساحة الفنية 
مؤخرا وقلة أعماله الفنية، 
قال: احضر حاليا الدراسات 
العليــــا في مجــــال اإلعالم 
وحتديدا اإلذاعة والتلفزيون، 
وفي بعــــض األحيان أجد 
صعوبة في التنسيق بني أيام 
التصوير وفترة االمتحانات 
والدراسة خاصة انني ادرس 
خارج الكويــــت، ولهذا لن 
أتواجد في املوسم املسرحي 
في الربيع لصعوبة الترتيب 

بني األمرين.
الى ان  إيــــراج  ولفــــت 
طموحــــه الفنــــي يتخطى 

التمثيل الذي مبنزلة هواية، 
ويصل الى احتراف الكتابة 
التلفزيونية أو اإلذاعية، كما 
لديه طموح للدخول الى عالم 

االخراج.
انه لم  الى  إيراج  ولفت 
يتوقف عن االنتاج ولكنها 
على حد تعبيره «استراحة 
ارتباطه  محارب»، بحكــــم 
الفني ودراســــته، ما جعل 
جدولــــه مزدحما ويصعب 
التنسيق مع االنتاج  عليه 

الذي يحتاج لتفرغ كامل.

الفنــــان احمد  شــــارف 
ايــــراج علــــى االنتهاء من 
تصوير مشاهده في الفيلم 
الســــينمائي الطويل «مع 
اخلطر» والذي مت تصويره 
بني الكويت وأوكرانيا، وهو 
من تأليف وانتاج واخراج 
عبداهللا السلمان، وقال الفنان 
لـــــ «األنباء»:  إيراج  احمد 
«أغلب أحداث الفيلم تدور 
في أوكرانيا وشــــاركنا في 
الفيلم مجموعة من الفنانني 
من هناك الى جانب فنانني 
الكويت ومنهم زميلي  من 
سلطان الفرج، والفيلم إطاره 

بوليسي».
وأشار إيراج الى ان الفيلم 
ســــيكون قريبا في صاالت 
الكويتية وبعدها  السينما 
ســــيعرض في ســــينمات 

خليجية اخرى.
كما أكد إيــــراج ان حبه 
الشــــديد للســــينما والذي 
يصل لدرجة العشق يجعله 
ال يتردد فــــي املوافقة على 
العــــروض التــــي تقدم له، 
موضحا ان صناعة السينما 
لن تتطور اال بكثافة اإلنتاج 
حتى تدور العجلة، واعتبر 

ان هذا هو دور الفنانني.
ومن ناحية أخرى، أعلن 
عن مشاركته في مسلسل 
الكاتبة  «احملتالة»، تأليف 
جناة حسني، وبطولة وانتاج 
الفنانة هدى حسني، ومن 
املقرر أن يبدأ تصويره في 
شهر ديسمبر، ويشارك فيه 
مجموعة من الفنانني، ومنهم: 
مرام، هيا الشعيبي، خالد 
العجيرب، خالد امني، بدر 

الشعيبي.
وحــــول مشــــاركته في 
«احملتالة»، قال إيراج: العمل 
مع الفنانة هدى حسني مهم 
جدا فهي فنانــــة من طراز 
أحمد إيراجرفيع، وتهتم بكل تفاصيل 
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بدور محمد: هناك 
قصور في التواجد 
اإلعالمي اإلماراتي 

في مهرجاناتنا 
املسرحية عكس 

اإلعالم الكويتي

قدمتها فرقة املسرح الكويتي ضمن العروض الرسمية لـ »الكويت املسرحي 16«

»القلعة«
..»إبداع مخرج« 
و»حرفنة ممثلين«

ليست اال حلما خادعا والبشر فيها ما هم إال 
اطياف حتى لو كانوا كيانا ماديا، يقضون 
عقوبة احلياة في نزعة مادية، ويبقى حلم 
الفقراء والبس���طاء في الوطن الذي احتلته 
العناكب امام تناقض���ات، ورمزية االم هي 
املاضي واجلذور التي يرفضها احلاضر، وال 
يولد النور من الظلمة التي ال تولد مشروعا 

انسانيا وكل النهايات ستكون خاسرة.
وتابع قائال: بداية العرض املسرحي تنطلق 
من املاضي الى احللم، ويبقى العرض مرتكزا 
على ثنائية احلياة واملوت، وكانت هناك مرونة 
في األزمنة بالعرض، ولسان حال سنغرافية 
في العرض كأنها تقول ارفع الش���خصيات 

لنراها ونفسرها.
واكمل قائال: اإلخراج املسرحي كانت فيه 
جرأة من قبل املخرج، الذي قدم نصا طبيعيا 
مبعطيات معاصرة، واستخدم تنوعا مسرحيا 
وتوزيع املؤثرات السمعية والبصرية التي 
اثرت األداء الدرامي، واملمثالن احمد السلمان 
وفيصل العمي���ري كالهما قدم اداء متثيليا 

مميزا.
من ناحيته، قال مؤلف املسرحية عبد األمير 
شمخي: لم اكن اقصد بالظلمة الليل والنهار بل 
اجلهل والظلم وكل تبعات الظالم، وكان هناك 
حس عاطفي يسرق اي ممثل، ولهذا كانت هناك 
مقاطع يصرخ فيها فيصل العميري، وهذه 
حقيقة اشعر بها، اما الضحايا الذين هم اموات 
في النص فهم في الواقع يشعرون وال تغيب 
أناتهم، فالذين تسرق منهم احلياة مبوتهم ال 

تغادر أوجاعهم وعذاباتهم احلياة.
وختام���ا، ق���ال مخرج املس���رحية علي 
احلس���يني: كل عمل ناجح تكون فيه عالقة 
ناجحة بني اعضاء فريق، ولوال فريق عملي 
ملا كن���ت معكم اليوم، وال ما ش���اهدمت هذا 

العرض.
وتابع قائال: اليوم حتدثت على اخلشبة 
عن ش���يء كان يختلج في صدري لسنوات 
وهو القمع بجميع أشكاله سواء كان للموظف 
في عمله او الطفل، فهنا نتحدث عن اإلنسان 
ليس فقط في عاملنا العربي بل في العالم ككل، 
وكذلك اردت التطرق للواسطة واحملسوبية 

التي تسيطر على احلياة.

وإجماعا شبه تام على عبقرية وتفرد العرض، 
فالندوة التي بدأت بحديث املعقب الرئيسي 
د.جاس���م الغيث الذي قال: املسرحية عمل 
طليعي عرضا ونصا، ويحمل صبغة العمل 
املعاصر، ويعكس مأساة انسانية، اذا أمعنا 
فيها جند واقع اإلنسان املعاصر في القرن ال� 
21. ولنستطيع قراءة تشفير العرض املسرحي 
البد ان نرك���ز على جدلية البناء والهدم في 
العرض املسرحي، واحلياة التي مثلها العرض 

فيها محمد الزنكوي كانت كفيلة بنجاح هذا 
العرض في عيون املتلقي، ونتمنى ان ينجح 

في عيون جلنة حتكيم املهرجان.

الندوة التطبيقية

شهدت الندوة التطبيقية ملسرحية »القلعة« 
� التي قدمها املسرح الكويتي ضمن انشطة 
مهرجان الكويت املسرحي بدورته السادسة 
عشرة � تفاعال كبيرا من احلضور واملعقبني 

البد من تدريس���ه الى ط���الب املعهد العالي 
للفنون املس���رحية حتى يستفيدوا منه في 

مشوارهم التعليمي.
مسرحية »القلعة« جهد جماعي استحق 
تصفيقا كثيرا من ضي���وف املهرجان ومن 
يعش���ق »ابو الفن���ون« ألن عناصره كاملة 
ووافية، فباالضاف���ة الى االضاءة والديكور 
هناك االزياء التي تصدت لها م.هبة الصانع 
، واملوسيقى واملؤثرات الصوتية التي ابدع 

مفرح الشمري
@Mefrehs

»ابداع مخرج« و»حرفنة ممثلني«.. أقل ما 
يقال عن عرض فرقة املسرح الكويتي مساء 
اول من امس والذي كان بعنوان مس���رحية 
»القلعة« ضمن العروض الرسمية ملهرجان 
الكويت املسرحي بدورته ال� 16. املسرحية 
من تأليف الكاتب العراقي عبداالمير شمخي، 
وتصدى الخراجها »املبدع« علي احلسيني، 
وجسد بطليها الفنان القدير احمد السلمان 
والنجم املس���رحي فيصل العميري وصمم 
اضاءاتها اجلميلة م.فيص���ل العبيد، بينما 

صمم الديكور محمد الرباح.
»القلعة« اجناز جديد يسجل باسم فرقة 
املسرح الكويتي ممثلة مبخرجها علي احلسيني 
الذي اعطى دروسا ملن يقع بيده نص جامد 
كنص »القلعة« مبا متثله احداثه من متاهات 
النفس البشرية ومشكلة االنسان في الكون 
بس���بب حب الذات والطمع واجلش���ع دون 
الشعور باآلخرين حتى وان كانوا اقرب الناس، 
حيث استطاع احلسيني مجاراة االداء الرائع 
والراقي من قبل احمد السلمان العائد للمسرح 
بعد غياب وفيصل العميري الذي يثبت في 
كل عرض انه عملة صعبة سواء كان ممثال 

او مخرجا.
الذين  انفاس احلضور  احلسيني حبس 
العم���الق عبداحلس���ني عبدالرضا  تقدمهم 
وضيوف املهرجان برؤيته االخراجية التي 
تستحق ان نطلق عليها رؤية احترافية قلما 
جندها في مسارحنا ومسارح اخلليج ورمبا 
مسارح الوطن العربي، ألنه تعامل مع نص 
مليء باملشاعر االنسانية التي تريد مخرجا 
ذكيا يع���رف ادواته الصحيح���ة لتفكيكها، 
وحتقق ذلك لعلي احلس���يني وفريق عمله 
الفني بقيادة املبدعني فيصل العبيد ومحمد 
الرباح اللذين كانا جنمني غير ظاهرين على 
املس���رح وامنا اضاءتهما وديكورهما وصل 
للجميع خللق لغة بصرية جميلة، خصوصا 
في مشهد هبوب العاصفة التي انشطرت فيها 
الس���يارة املوجود بداخلها بطال املسرحية 
احمد السلمان وفيصل العميري وهو مشهد 

عل�ي احلس�يني: الي�وم حتدثت على اخلش�بة ع�ن ش�يء كان يختل�ج في صدري لس�نوات

املعاص�ر العم�ل  صبغ�ة  ويحم�ل  ونص�اً  عرض�اً  طليع�ي  عم�ل  املس�رحية  الغي�ث:  د. 

ممثل أي  ي��س��رق  ع��اط��ف��ي  ح��س  ه��ن��اك  ك���ان  ش��م��خ��ي:  ع��ب��داألم��ي��ر 

مسرحيو اإلمارات: ال مشكلة في الرقابة عندنا
.. واالنقالبات »البيضاء« سبب في اختفاء املسرحيني من الفرق

ذا أهمية وقدميا اهميته تعادل 
اهمي���ة »اخلبز« ف���ي حياتنا 
اليومية وهي عبارة عن وجبة 
ثقافي���ة وذات اهمي���ة كبيرة 
الدعم  وحاليا جند مسألة قلة 
وعدم وجود اماكن للمس���رح 
ومقرات واشيد بدور الصحافة 
الكويتي���ة وكذلك االعالم على 
اهتمامهم باملسرح وهذا االمر 
يحسب للكويت بدون اي مجاملة 

اقولها. 
وعن ظروف الرقابة واحلرية 
التي تعطى للفنان قال: ال نحس 
باي اشكالية في مسالة الرقابة 

في االمارات وهناك تفاهم في 
الفرق املسرحية واذا حصلت 
اي مالحظة يت���م االتفاق على 
حل فوري الن الهدف هو التنمية 
املس���رحية وليس فرض عمل 
مقص الرقيب ونتيجة ذلك جند 
هذا العدد امللحوظ في الكتاب 
واملؤلفني واحلرية التي تعطى 
للفنان هو باستخدامه خلياله 

في العرض املسرحي.
الفنان  وبس���ؤاله عن دور 
االماراتي كون���ه مدير االنتاج 
الدرامي في مؤسسة دبي لالعالم 
قال: الفن���ان االماراتي له دور 

ومكانة منذ تاسيس قناة دبي 
ويوجد اهتمام واضح بالفنان 
احملل���ي وحاليا يت���م تصوير 
مسلس���ل »احل���رب العائلية« 
الثالث���ة وهي عبارة  بأجزائه 
ع���ن 90 حلقة ويت���م عرضها 
على ثالث فترات منها في مطلع 
السنة اجلديدة وشهر رمضان 
القادم وبعدها واعلن اي عمل 
يتم انتاجه في االمارات يكون 

هناك فنان اماراتي.
وبعده حتدث الكاتب صالح 
العام���ري: ما لف���ت نظري في 
العديد من االيجابية  املهرجان 
ومنها تفاعل الش���باب وايضا 
مش���اركة الفنان احمد سلمان 
على خشبة املسرح وتقمصه 
للش���خصية التي اداها وهناك 
تلمست من يبحث عن املسرح 

احلقيقي.
 وعن الكتاب قال: ال توجد 
ازمة كتاب بل ان الزمن باختالفه 
جع���ل االيقاع ايض���ا مختلفا 
وبالتالي تكون هناك نصوص 
ال تتناس���ب مع الوقت احلالي 
وهناك ايضا نصوص متواجدة 
بكثرة ولعل ما يوضح في االمر 
ان هناك ال يوجد تطابق افقي 
وليس عدم ثقة فيما يقدم فمثال 
هناك كاتب مييل الى هملية او 
اجتاه معني وبالتالي س���نجد 
فجوة بسيطة حدثت فالكتابة 
لها اجواؤها وطقوسها وليست 

عبر الدراسة االكادميية فقط.
اما الفنان يوسف الكعبي فقد 
قال: تعتبر تلك مشاركتي االولى 
في مهرجان خليجي والحظت 
الرواد  التباين االيجاب���ي بني 
والش���باب وان الكويت سباقة 
في ان تص���در الفن الراقي الى 
العربي وهذا  اخلليج والوطن 
يدل عل���ى ان االس���رة الفنية 
واملسرحية متماسكة ومتوحدة 
ولعل الندوات التطبيقية التي 
تكون عقب كل عرض مسرحي 
فيها العديد من املكاسب سواء 
من مداخ���الت الفنانني والنقاد 
وغيره���م وهذا ي���دل على ان 

الكويت الى االمام دائما.
وبس����ؤاله ع����ن مس����رح 
خورفكان وابتعاده قال مجيبا: 
لالسف هناك بعض االمور التي 
حتدث ويتم تسميتها باالنقالب 
االبي����ض وهي م����ن االخطاء 
املكشوفة ويتبني ذلك من خالل 
االعمال التي تقدم وانحسار عدد 
االعض����اء لذلك جند ان بعض 
الوجوه قد اختفت نتيجة تلك 
االنقالبات ويجب ان يكون هناك 
اهتمام ولعل حاكم الش����ارقة 
د.س����لطان القاسمي قدم دعما 
كبيرا سواء ملسرحيي الشارقة 

او االمارات االخرى.
واضاف قائال: املفترض ان 
تكون عندنا اهداف مش����تركة 
في ظل االوضاع احلاصلة في 

العرب����ي وتكون على  الوطن 
املس����رح الذي يجب ان يكون 
له دور واضح عبر عمل مسرحي 
خليجي ويع����رض في الوطن 

العربي.
ب����دور محمد  الفنانة  ام����ا 
فقد قالت عن مش����اركتها: لعل 
االستفادة من العروض املسرحية 
املشاركة وايضا النقاد املعقبون 
على العروض هو مكسب كبير 
ومن اهم االمور التي اسعى اليها 
في مشاركتي وال اخفي عليكم 
انني قد اس����تفدت من جميع 

عوامل املسرح.
وعن املعايير التي تضعها 
بقبولها اي دور قالت: انا ال اضع 
اي معايير قد يعتبرها البعض 
او يفسرها بانها معوقات بل اهم 
امر عندي هو الشخصية وماذا 
تق����دم وال ارى من هو املخرج 
او املؤلف س����واء كان صاحب 
خبرة او جديدا على الس����احة 
النه من املمكن ان يضيف وقد 

اتعلم منه.
التوج����ه االعالمي  وع����ن 
للمس����رح قالت: لالسف نحن 
في االم����ارات هناك قصور في 
التواجد االعالمي في مهرجاناتنا 
املسرحية عكس ما اراه حاليا في 
مهرجان الكويت خصوصا قبل 
التي تسلط الضوء  الصحافة 
على جمي����ع الفنانني وخاصة 

الشباب منهم.

عن التأليف قال: هذه املس���الة 
تعتبر ش���ائكة نوعا ما وهي 
ليست مسالة عزوف او انحسار 
عدد الكت���اب واملؤلفني بل هي 
نوعية العالقة التي جتمع املخرج 
مع املؤلف وهل هناك توافق وهي 
التي حتدد مالمح العمل ويرتبط 
االمر عبر البلدان ويتفاوت ايضا 
من دولة الة اخرى فمثال نحن 
في االمارات يوجد انتاج غزير 
ويوجد مؤلفون وعلى رأسهم 

الشيخ سلطان القاسمي.
واضاف قائال: هناك البعض 
ممن يش���يع بان املسرح ليس 

خلود أبو المجد

ضمن انشطة املركز االعالمي 
في مهرجان الكويت املسرحي 
الس���ادس عش���ر اقيم مؤمتر 
صحافي للوفد االماراتي املشارك 
وضم كال من الكاتب صالح كرامة 
العامري والكاتب عمر غباش 
والفنان يوسف الكعبي والفنانة 
بدور محمد وادار املؤمتر الزميل 
مفرح الش���مري رئيس املركز 
االعالم���ي ف���ي البداية حتدث 
الذي ثمن مبادروة  عمرغباش 
الكويت في عمل املهرجان كما 
الوطني للثقافة  شكر املجلس 
والفنون واالداب على جهوده 
الواضحة واملستمرة في ترسيخ 
املهرجان الت���ي تعتبر ظاهرة 
ايجابية على مستوى اخلليج 
والوطن العربي واحتضان العديد 
من املواهب من املسرحيني وايضا 

اشاد بالعروض املميزة.
واضاف خالل املؤمتر قائال: 
كما اود ان اشيد مبشاركة الفنان 
القدير س���عد الفرج من خالل 
االفتتاحية في عرضه »الطمبور« 
والذي ترك انطباع���ا ايجابيا 
ودفعة معنوية للجيال املسرحية 
القادمة وترك منوذجا ايضا بان 
الفنان مهما كبر يجب ان يكون 
له تواجد وتفاعل ونقل التجربة 

الى االجيال القادمة.
وبسؤاله عن عزوف الكتاب 

الفنانة بدور محمد

م. علي اليوحة في استقبال العمالق عبداحلسني عبدالرضا

الوفد االماراتي في مؤمترهم الصحافي
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قرعة نصف نهائي كأس ولي العهد اإلثنني املقبلالرياضية
قررت جلنة املسابقات في احتاد الكرة إقامة قرعة نصف نهائي كأس سمو ولي العهد االثنني املقبل، وستقوم اللجنة 
مبخاطبة األندية املتأهلة غدا من أجل حضور القرعة والتي لن تكون موجهة، كما حدث بالدور ربع النهائي بعد أن جنبت 
القرعة الفرق احلاصلة على املراكز األربعة االولى مواجهة بعض وهي الكويت والعربي واجلهراء والقادسية.
وفي نفس السياق ستقوم جلنة املسابقات بتأجيل مواجهات نصف النهائي من 21 الشهر اجلاري إلى موعد يحدد الحقا 
بسبب ترحيل مواجهات يوم اجلمعة 18 اجلاري في اجلولة العاشرة من الدوري إلى السبت 19 منه لتزامنها مع مهرجان 
مباريات ستاد جابر.

عبدالعزيز جاسم 

العب دائرة الكويت عبدالرحمن البالول في مواجهة سابقة أمام الساحل

مهمة صعبة للفحيحيل أمام الكويت في »اليد«

فوز مستحق للساملية على النصر
يعقوب العوضي 

الس���املية فوزا  حق���ق 
مستحقا على النصر بنتيجة 
31/ 21 )الشوط األول 14/13( 
في اللقاء الذي جمعهما مساء 
أمس األول في افتتاح اجلولة 
الثامنة من منافسات دوري 
اليد، ويتجمد رصيد النصر 
عند النقاط ال� 3، بينما رفع 
الفائز رصيده إلى 16 نقطة. 
أدار املب���اراة احلكمان علي 

عباس وبدر املطوع.
وفي السياق ذاته، يلتقي 
الساحل )3 نقاط( مع كاظمة 
)8 نقاط(، وف���ي لقاء آخر 
يتواجه الكويت )12 نقطة( 
الفحيحي���ل )3 نقاط(  مع 
وتقام املباراتان على صالة 
الش���هيد فهد األحمد مبقر 

احتاد اليد في الدعية.
ويتطلع كاظمة الى تضميد 
جراح���ه اثر خس���ارته في 
اجلولة املاضية أمام اليرموك 
بنتيج���ة 28/ 26 خاصة ان 
الساحل لم يظهر باملستوى 
املنشود في اجلوالت املاضية 
ويلعب البرتقالي بدفاع 6/0 
وتتحول حس���ب مجريات 
اللعب الى 4/2 ملضايقة أظهرة 

املنافسني.
أما هجوميا فيعول مدرب 
كاظمة خلدون اخلشتي على 
العبي اخلط اخللفي يوسف 
حيدر ومحمد مراد وأيضا 
يوس���ف احلداد وفي اخلط 
األمامي لديه إبراهيم األمير 
الدائرة إس���ماعيل  والعب 
اخلزع���ل وولي���د اجليماز 
ويحرسهم حسن بوعباس.

أما الساحل فعليه اجتناب 
نزف النقاط الذي أصابه في 
اجل���والت املاضية ويعتمد 
مدربه حس���ام محمد على 

عيسى البلوشي في حراسة 
العتيبي  املرمى وعب���داهلل 
وفيص���ل احلوط���ي وعلي 
الهندال ف���ي اخلط اخللفي 
وبطريقة الالمركزية، حيث 
يتبادل ثالثي الظهر املراكز 
الثغرات والتصويب  لفتح 
من العمق الدفاعي واملسافات 
املختلفة، وفي املقدمة محمد 
غلوم على الدائرة الى جانب 
القطان وعادة ما  يوس���ف 
تك���ون الطريق���ة الدفاعية 
6/0 هي األق���رب للتطبيق 

لدى الساحل.

األبيض لعبور الفحيحيل

ال���ى املواجهة  وانتقاال 
الثانية التي جتمع األبيض 
باألحمر فمهمة األخير صعبة 

بكل املقاييس وفارق اخلبرة 
واإلمكانيات دون أدنى ريب 
ينصب للكويت بتشكيلته 
املكونة من القوة الضاربة في 
اخلط اخللفي محمد وعبداهلل 
الغربللي ويدعمهم عبداهلل 
اخلميس في صناعة األلعاب 
باإلضافة الى وجود االخوة 
فيصل وحس���ني ومشاري 
صيوان ووجود حراس املرمى 
محمد بويابس الواعد وزميله 
اخلبير والعائد من اإلصابة 
أحمد الفرحان وال يقل شأنا 
عنه���م العبو اخلط األمامي 
واملكون من األجنحة مشاري 
العتيبي ومش���اري عباس 
طه ومش���عل احلربي أيضا 
وعل���ى الدائرة عبدالرحمن 

البالول.

ابراهيما كيتا يحجز الكرة أمام طالل نايف  )األزرق. زكوم(

ناصر العنزي - أحمد السالمي

تأهل الساملية للدور نصف 
النهائي لكأس سمو ولي العهد 
بعد تغلبه على العربي بهدفني 
مقابل ه���دف في املباراة التي 
جمعتهما امس في جو شديد 
الغائبني من  أب���رز  البرودة. 
الفريقني هو فراس اخلطيب 
بعد جتدد اصابته، وزج مدرب 
العربي البرتغالي فيليبني في 
بالثنائي فهد  الش���وط األول 
الرش���يدي وحسني املوسوي 
وغاب التفاهم بينهما وأضاع 
االول فرصة ثمينة جدا بعد ان 
تعثر وسقط وهو في مواجهة 
املرمى وحي���دا وقبلها طالب 
الرشيدي بركلة جزاء بعد دفعه 
من مساعد ندا ولكن احلكم علي 
طالب اشار الى تكملة اللعب 

واعتبرها احتكاكا مشروعا.
ولم يكن األخضر فعاال في 
الهجوم بسبب انقطاع الرابط 
بينه وبني الوسط اال انه بقي 
حاضرا في التهديد في بعض 

الكرات التي وصلت له.
الس���املية لعب بعناصره 
األساس���ية والتي غاب عنها 
النش���ط نايف زويد، واعتمد 
املدرب األملاني وولفغانغ على 
جمعة سعيد وعدي الصيفي 
وفيصل العنزي في النواحي 
الهجومية ولم يظهر األول في 
مستواه املعهود خالل الشوط 
األول وب���دا بطيئا وهو الذي 
ميتاز بالسرعة واضاع الصيفي 
املتحرك فرص���ة ذهبية بعد 
ان واج���ه احلارس العرباوي 
س���ليمان عبدالغفور فس���دد 
الك���رة ف���وق العارضة. وفي 
الثاني، سجل حسني  الشوط 
املوسوي للعربي الهدف االول 
»52« وع���ادل النتيجة جمعة 
س���عيد »62« وجن���ح البديل 
ناي���ف زويد في احراز الهدف 
الثاني والفوز »85«. وفي اإلطار 
نفسه، جنح الكويت في إقصاء 
ضيفه الصليبخات من دور ربع 
النهائي من بطولة كأس سمو 
ول���ي العهد اثر فوزه بثالثية 

نظيف���ة س���جلها عبدالهادي 
اخلمي���س )18( وطالل جازع 
)63( وروجيريو )82( ليضمن 
بذلك بطاقة التأهل الى الدور 

نصف النهائي من البطولة.
جاء الشوط االول باندفاع 
هج���وم األبيض عل���ى مرمى 
الصليبخات وكثفوا من ضغطهم 
بغية انتزاع هدف التقدم وارباك 
دفاعات األحمر الذي شكل تكتال 
دفاعيا ملن���ع اختراق املنطقة 
احملرمة واالعتماد على الهجمات 
املرتدة في محاوالتهم التي لم 
تش���كل خط���را واضحا على 
مرمى األبيض. وجنح املتألق 
عبدالهادي خميس من تسجيل 
هدف مميز في الدقيقة 18 بعد 
ان جنح في التمويه للحارس 
حيث أوهمه بالتمرير وباغته 
بتس���جيل هدف رائع بس���ط 
افضلية واضحة ملصلحة فريقه، 
واستمر بعدها توالي الهجمات 
على مرمى الصليبخات املتكتل 
دفاعيا وأضاع عددا من الفرص 

السانحة والتي لم يكتب ألي 
منها التوفيق. وفي الش���وط 
الثان���ي وحتديدا ف���ي اول 5 
دقائ���ق قام احلك���م خالد ندا 
بإشهار البطاقة احلمراء لالعب 
الصليبخات عبدالعزيز عشوان 
ليلعب الفريق بعدها بعشرة 
العبني وهو ما زاد من التأثير 
السلبي على فريقه الذي تقهقر 

وتراجع أداءه تدريجيا.
ومتكن املبدع طالل جازع 
من تس���جيل هدف »العميد« 
الثاني ف���ي الدقيقة 63 الذي 
مكن م���ن خالل���ه فريقه الى 
بسط نفوذه والتفرد باللعب 
على حساب ضيفه الصليبخات 
الذي لم يكن مبس���توى فني 
جي���د خالل ش���وطي املباراة 
وهو ما قلل من خطورته. وفي 
الدقيقة 84 متكن روجيريو من 
تسجيل الهدف الثالث ليقضي 
على آمال الصليبخات ويحسم 
اللقاء ملصلحة الكويت بثالثة 

أهداف نظيفة.

األخضر خسر أمام السماوي 1 ـ 2

اجلهراء يستضيف خيطان في ربع النهائي

الكويت والساملية إلى نصف نهائي كأس ولي العهد

القادسية وكاظمة.. مواجهة الفرصة الوحيدة

سلة كاظمة تفوقت على العربي

يحيى حميدان 

خط���ف كاظمة فوزا صعبا من ضيف���ه العربي 74-75 
مس���اء أول من امس ضمن مباريات اجلول���ة الرابعة من 
بطولة دوري الدمج لكرة الس���لة والتي أقيمت في صالة 

يوسف الشاهني.
وجاء فوز »البرتقالي« في الثواني األخيرة وأمام »األخضر« 
املتطور هذا املوسم بقيادة املدرب محمد خليفة، اال أن كاظمة 

استطاع أن ينتزع نقطتي املباراة بصعوبة بالغة.
وش���هدت املباراة حادثة غريبة اثر نزول 6 العبني من 
كاظمة الى امللعب أثناء الربع الرابع واألخير وهو ما يعني 
وجود مخالفة صريحة على الفريق ولم يفطن حكام اللقاء 
الى هذا األمر ل���وال احتجاج مدرب األخضر، ليقوم احلكم 
عبداهلل السبتي باحتساب خطأ فني  على »البرتقالي« ومثله 
على العربي بس���بب احتجاج خليفة ليتم إلغاء اخلطأين 
الفنيني حس���ب القانون. الى ذلك ق���دم العربي احتجاجا 

رسميا على احلادثة.
وفي بقية اللقاءات، تغلب الكويت على الساحل 47-81، 
واجلهراء على الشباب 74-57 والنصر على الصليبخات 

.59-88

املباراة شهدت حادثة غريبة مبشاركة 6 العبني من كاظمة

»البرتقالي« يخطف الفوز من العربي في دوري »السلة«

خيطان اجلهراء

القناة الثالثة ـ الساعة 5:25

كاظمة القادسية

القناة الثالثة ـ الساعة 7:40

كاظمة

الكويت

الساحل

الفحيحيل

الساعة 5

الساعة 6:30

عائلــــة آل بطـــي بـــوطيبـــان
تتقدم

بجزيل الشگر وعظيم االمتنان 
إلى السادة الشيوخ والوزراء وأبناء الشعب 

الگويتي واملقيمني الگرام وگل من شارك 
ولگل من تفضل مبواساتهم في وفاة فقيدتهم 

الغالية املغفور لها بإذن الله تعالى

حصه إبراهيم عبدالله آل بطي بوطيبان
أرملة/ أحمد سلطان آل بطي بوطيبان

سواء باحلضور شخصيًا أو االتصال هاتفيًا
أو برقيًا أو من داخل الگويت وخارجها

سائلني الله العلي القدير أال يريهم مگروهًا في عزيز

»العميد« 
أقصى الصليبخات 

من الكأس

مبارك الخالدي

تختت����م مس����اء الي����وم 
مواجهات الدور ربع النهائي 
لبطولة كأس ولي العهد بإقامة 
مباراتني، حيث يس����تضيف 
القادسية املنتشي فريق كاظمة 
في قمة فنية وجماهيرية، كما 
يستقبل اجلهراء على ملعبه 
س����تاد مبارك العيار فريق 
خيطان في مواجهة ال تخلو 
من الندي����ة، ويقضي نظام 
البطولة بخروج اخلاسر من 
مواجهة واحدة ما يضيف بعدا 
من اإلثارة على املواجهتني، 
وجنب تصنيف الفرق املوسم 
املاضي فرق القادسية وكاظمة 
واجلهراء من خوض مواجهات 
املراحل األولى من البطولة، 
بينما متكن خيطان من بلوغ 
الدور بع����د ان أطاح بفريق 
الش����باب في املرحلة الثالثة 

بنتيجة 1-2.

األصفر والبرتقالي.. قمة فنية 

وتتجه األنظار صوب 

اللقاء الذي يجمع القادسية 
وكاظمة واملتوقع نظرا ملا 
تضمه قائمة الفريقني من 
أس����ماء الفتة من الالعبني 
الوطنيني واحملترفني فضال 
عن تاريخ مواجهات األصفر 
والبرتقالي احلافل باإلثارة 

والقيمة الفنية.
ويخ����وض القادس����ية 
املباراة منتشيا بصدارته 
لبطولة دوري VIVA عبر 
سلس����لة من االنتصارات 
القاع����دة  أثبت����ت ق����وة 
الكروي����ة للفريق وجناح 
امل����درب الكرواتي داليبور 
ستاركفيتش حتى اآلن في 
إيجاد التوليفة املناس����بة 
لتعويض غياب جنمة بدر 
املط����وع، وبخالف الغياب 
املتوقع حلمد أمان وطالل 
العامر تبدو قائمة األصفر 
جاهزة خل����وض املباراة 
بقي����ادة صال����ح الش����يخ 
وس����لطان العنزي واحمد 
الظفيري في وسط امللعب 
والتقدم املس����تمر للظهير 

خالد القحطاني وحيوية 
الشابني محمد الفهد وفيصل 
عجب ومهارة احملترفون 
الغاني رش����يد صوماليا 
والكونغول����ي دوري����س 
ساالمو والغيني سيدوبا 
س����امواه. وعل����ى اجلبهة 
األخرى يدخ����ل البرتقالي 
اللق����اء إلثب����ات جدارته 
كمنافس على األلقاب بعد 
حصوله على لقب بطولة 
كأس االحتاد وم����ا اعقبه 
من حتس����ن ملحوظ على 
أداء الفريق بقيادة املدرب 
الروماني فلورين ماتروك، 
ويتميز الفريق البرتقالي 
بحسن تناقل العبيه للكرة 
وتنوع طرق الهجوم عبر 
األط����راف والعمق بتواجد 
يوسف ناصر والبرازيلي 
باتريك فابيانو واألداء العالي 
لالعبي خط الوسط بقيادة 
مشاري العازمي وحمد حربي 
ووناصر الفرج ومساندة 
الظهيرين سلطان صلبوخ 

وناصر الوهيب.
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بيرلو وليمان يكمالن عقد جنوم العالم في مهرجان ستاد جابر الدولي
او اخلليجية او احمللية مشيرا 
الى ان االستاد معتمد ومجاز 
الدولي لكرة  من قبل االحتاد 

القدم )فيفا( من عام 2010.
وذكر انه من حق اجلماهير 
الكويتي����ة الوفي����ة ان تفرح 
وتفخر بهذا الصرح الرياضي 
الذي يع����د حتف����ة رياضية 
معمارية مصممة وفق افضل 

املواصفات العاملية.
وبني ان االستاد يعد منشأة 
رياضي����ة للدول����ة حيث ان 
صيانته وادارته فنيا تتم من 
قبل الهيئة العامة للرياضة ومت 
رصد ميزانية سنوية مخصصة 
له العمال التجهيزات والصيانة 

املستمرة.
ولفت الى ان الستاد الذي 
كان ينتظره اجلميع منذ فترة 
طويل����ة قد واجهت����ه بعض 
العراقيل في السنوات املاضية 
اال ان هذه الصفحة قد طويت 
متاما بعد معاجلة تلك العوائق 

وبشكل نهائي.
واع����رب عن ش����كره لكل 
اجلهات والهيئات واملؤسسات 
التي  احلكومية والش����ركات 
س����اهمت في دعم االس����تاد 
وتنظي����م االحتفالي����ة ومنها 
الدي����وان األمي����ري ومجلس 
الداخلي����ة  ال����وزراء ووزارة 
الوطن����ي ووزارت  واحلرس 
االعالم والصحة واألشغال الى 
جانب وسائل االعالم والقنوات 
الفضائية والصحف احمللية.

مشاركة أساطير كرة القدم في 
فريق واحد للمرة االولى.

واكد جاهزية االستاد القامة 
البطوالت الكروية املختلفة على 
ارضه سواء القارية او العربية 

وكش����ف د.فليطح انه ال يقل 
عن 40 قناة تلفزيونية وعاملية 
سوف تنقل هذا احلدث الفريد 
الذي سيقام على  والتاريخي 
الدولي ويشهد  س����تاد جابر 

الدول����ي تكون محط  االحمد 
انظار العالم من خالل تواجد 
نخبة كبيرة من ابرز الالعبني 
العاملي����ني على ارض الكويت 
 )ارض الصداقة والس����الم(.

من جهته، قال نائب املدير 
الرياضة في  العام لش����ؤون 
الهيئة العامة للرياضة د.حمود 
فليطح اننا نتطلع الى تنظيم 
احتفالية مميزة إلستاد جابر 

تعل����ن الي����وم ايضا اس����ماء 
التشكيلة االساسية واالحتياط 
لفريق جنوم الكرة الكويتية 
بعد اغالق التصويت في وقت 

الحق مساء امس.

اكتمل عق����د فريق جنوم 
العالم املش����اركني في فعالية 
مهرجان س����تاد جابر الدولي 
الكب����رى، باالعالن عن جميع 
الالعبني ال�16 الذين سيواجهون 
 فريق جن����وم الكرة الكويتية

18 اجلاري.
اللجنة املنظمة  وأعلن����ت 
امس عن آخ����ر العبني ضمن 
العال����م، وهم  قائمة جن����وم 
مايسترو الكرة االيطالية اندريا 
بيرلو واحلارس االملاني املعتزل 

ليمان.
والتح����ق بيرل����و وليمان 
الرباعي  النجوم وهم،  ببقية 
االجنليزي جيرارد وسكولز 
الى جانب  وكاراغر وجيمس 
الثنائ����ي االس����باني بويول 
والبرازيل����ي  وس����الغادو، 
رونالدينيو والثنائي البرتغالي 
فيغو وديكو والثالثي االيطالي 
دل بييرو ونيستا وزامبروتا 
واالوكران����ي شيفتش����ينكو 

والفرنسي بيريز.
وق����د س����بق ان أعلن����ت 
اللجنة املنظمة عن مش����اركة 
النجم املصري الشهير محمد 
ابوتريكة، في حني قد تش����هد 
الفترة املقبلة االعالن عن اسماء 

عربية جديدة.
وتطرح اللجنة املنظمة مجانا 
تذاكر الفعالية املرتقبة اليوم، 
وذلك عبر احلجز االلكتروني 
 عل����ى املوقع اخلاص باحلدث
pays.gov.kw/stadiumar كما 

احلارس االملاني ينز ليمان  املايسترو االيطالي اندريا بيرلو 

اس���تكمل البطل العالمي للدراجات المائية محمد 
بوربيع س���جل إنجازاته العالمية، وتحقيق النتائج 
غير المسبوقة من خالل فوزه بكأس المركز الثاني في 
بطولة كأس ملك تايلند للدراجات المائية لفئة »برو 
جي دي«، والتي تعتبر من أقوى الفئات وأكثرها إثارة، 
فيما حقق زميله البطل العالمي محمد جاسم الباز كأس 
المركز الثالث ف���ي فئة القدرة والتحمل »الماراثون«، 
وذلك ضمن مش���اركة وفد المنتخب الوطني المشكل 
من قبل النادي البحري الرياضي وتحت مظلة الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة، وبرعاية رسمية من قبل 
مؤسس���ة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة كراج 
برو رايدر. وترأس الوفد المش���رف العام للدراجات 

المائية في النادي البحري الرياضي حس���ين دشتي 
وإداري المنتخب عبدالوهاب العمر إلى جانب الفنيين 
عهدي العيسى وقاسم النصار وميكانيكي المنتخب، 
فيما تعتبر المشاركة األولى لبو ربيع والباز في هذه 
البطولة السنوية التي تحظى بمشاركة عدد كبير من 
األبطال العالميين. وسبق لبوربيع أن حقق في اكتوبر 
الماضي إنجازا غير مسبوق في بطولة العالم للدراجات 
المائية التي أقي�مت في والية أريزونا األميركية بفوزه 
بميداليتين ذهبيتين وبرونزية ليرفع مجموع رصيد 
ميدالياته الذهبية في البطولة العالم��ية إلى 19 ميدالية 
على امتداد 9 سنوات شارك فيها، فيما حقق زميله الباز 

ميدالية ف��ضية في البط��ولة.

وفد املنتخب الوطني يحمل شعار »الكويتية«

في بطولة كأس ملك تايلند للدراجات املائية

بو ربيع والباز يواصالن إجنازاتهما العاملية

وراء مسميات »بطوالت عاملية« 
غي����ر معترف بها وال تخضع 
للمعايير الفنية وتنتشر فيها 
املنش����طات املخالفة لقانون 
الصح����ة العاملي����ة. وأكد ان 
هناك من يعمل على استغالل 
الراه����ن للرياضة  الوض����ع 
الكويتية وخطف جهد اآلخرين 
إلفساد عمل اللجنة الكويتية 
لكمال األجسام كونها مؤيدة 
الدول����ة، ويغيضهم  لقوانني 

استمرار نشاط اللعبة دوليا، 
لذلك يحاولون بشتى الطرق 
اعتراض عملها ومحاولة سحب 
صالحياتها بتش����كيل وفود 
من العبني لوض����ع العراقيل 
واملعوق����ات لتعطيل احلركة 
الرياضي����ة وإليه����ام هيئ����ة 
الرياضة بالف����وز ببطوالت 
عاملية من احتادات غير شرعية 
لنيل التكرمي. وكشف العتيبي 
أن الفت����رة املقبلة ستش����هد 
إجنازات كثيرة كالتي حققها 
بطل الكويت عبدالهادي اخلياط 
والذي بات أول محترف كويتي.  
العتيب����ي اجلميع  وطال����ب 
االلتفاف حول القوانني احمللية 
واالبتع����اد عن التش����كيالت 
الوهمية واألشخاص الباحثني 
ع����ن مناص����ب إدارية جتير 
ملصالح وأجندات ش����خصية 
تضر اللعبة، السيما أن هؤالء 
غير مؤهلني وليس من بينهم 
مختصني كأجهزة فنية وإدارية 

ذات باع طويل في اللعبة.

املعصب وأحمد النقي.
وق����ال العتيبي انه خالل 
الفترة املاضية ظهرت بعض 
املش����اركات اخلارجية لعدد 
من الالعبني في بطوالت غير 
رس����مية وغير مدرجة حتت 
مظلة االحتاد الدولي الشرعي 
للعبة »IFBB« برئاسة االسباني 
رافائيل س����انتياغو، مما يعد 
مخالفة قانونيه تشكل خطورة 
الذين انساقوا  الالعبني  على 

صرح مق����رر جلنة كمال 
اللجنة  املنبثقة عن  األجسام 
العتيبي  األوملبية عب����داهلل 
بأن اللجنة بناء على موافقة 
العام����ة للرياض����ة  الهيئ����ة 
أصبحت هي املمثل الشرعي 
الوحيد للعبة وصاحبة الصفة 
الكويت  القانونية بتمثي����ل 
بكافة االجتماعات واملؤمترات 
اخلاصة باللعبة وهي اجلهة 
املعنية بإدارة شؤون الالعبني 
وتشكيل املنتخب، مؤكدا أن 
اللجنة تس����ير وفق برنامج 
زمني مح����دد وضع����ت من 
خالله جميع املش����اركات في 
البطوالت والدورات الداخلية 

واخلارجية. 
وأش����ار العتيب����ي الى أن 
اللجنة تش����كلت على النحو 
التالي: الش����يخ طالل اخلالد 
رئيسا للجنة، بدر جاسم بودي 
نائبا للرئيس، عبداهلل العتيبي 
مقررا، وضمت في عضويتها 
كال من: مشاري اجلريد، وليد 

البطل عبدالهادي اخلياط يتوسط املدرب أحمد عسكر ومقرر اللجنة عبداهلل العتيبي»ملن يهمه األمر« من اللجنة األوملبية

العتيبي: اللجنة الكويتية لكمال األجسام 
هي اجلهة الرسمية للعبة محلياً وخارجياً

طالل اخلالد 
يترأس اللجنة

استعرض اخلطة األمنية في اجتماع أمني موسع بحضور محمد العبداهلل وممثلني لـ »الصحة« و»اإلطفاء« و»احلرس األميري« والقيادات األمنية امليدانية

اخلالد يرسي قواعد تأمني االحتفال بتدشني ستاد جابر
الفعالية.

وفي نهاي���ة االج�تماع، 
أعرب وزير الداخلية الشيخ 
الخالد ع���ن تقديره  محمد 
الحثيثة  العميق للجه���ود 
وارتياح���ه لالس���تعدادات 
المبكرة له���ذا الحدث التي 
قامت به���ا األجهزة األمنية 
المعني���ة وكذل���ك الجهات 

المعاونة والمساندة.
أه��مي���ة  وأك���د عل���ى 
التنس���يق بي���ن جمي�����ع 
المش���اركة في  الجه�����ات 
الدولة ف���ي هذه االحتفالية 
الرياضية حتى تخرج بما 
الكويت  يليق بمكانة دولة 
الحضاري���ة والرياضي���ة 
أنها  إقليميا ودوليا خاصة 
تتم برعاية سامية من القيادة 
الحكيمة،  العليا  السياسية 
والعمل بروح الفريق الواحد 
المظهر والقيافة  مع حسن 
العسكرية وبسعة الصدر مع 
الجمهور مما يعكس الوجه 
الحض���اري لوطننا العزيز 
والتع���اون بي���ن مختلف 
القطاعات وااللتزام وتنفيذ 
األوامر وفقا للخطط المعدة 
والتس���هيل والتيسير على 
المواطنين والمقيمين بما 
ال يخل باإلجراءات والنظم 

األمنية المعمول بها.
وتوجه الخالد بعدد من 
المالحظ���ات والتوجيهات 
الس���تكمال الصورة العامة 
لإلجراءات األمنية والمرورية 
المقررة وتطبيقها على خير 

وجه.

والجهات المعاونة كما عبر 
ارتياحه لالستعدادات  عن 
الت���ي تتم تأهبا  المتميزة 
لهذا الحدث الرياضي الكبير، 
مؤك���دا أن جمي���ع الجهات 
المعني���ة تعم���ل على قدم 
وس���اق من اجل إنجاح هذا 
الحدث حيث يعد ستاد جابر 
الرياضي الدولي نقلة نوعية 
في عالم المنشآت الرياضية 
الحديثة، مشيدا بالتعاون 
المشترك بين  والتنس���يق 
المعني���ة من اجل  الجهات 

إنجاح هذا الحدث.
ومؤكدا عل���ى أن رجال 
األمن هم دائما السد المنيع 
الوطن  للحفاظ عل���ى أمن 
وامان مواطنيه مثنيا على 
الكبير ف���ي هذه  دوره���م 

لتنفيذ ذلك س���واء أمنيا أو 
الواقع،  مروريا على ارض 
ومن بينها خطوط الس���ير 
التي ت�ش����هد  المنطقة  في 
إل���ى  الفعالي���ات إضاف���ة 
الطرق الرئيسية والفرعية 
البديلة ومواقف  والط���رق 
الس���يارات، كما اس�����تم�ع 
إلى  المج�تمع���ون كذل���ك 
خطط عن استعدادات وزارة 
الص�ح���ة واإلدارة العام���ة 
لإلطفاء والحرس األميري 

للفعاليات.
من جهت���ه، أعرب وزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الكهرباء 
الش���يخ  والم���اء بالوكالة 
محمد العبداهلل، عن شكره 
وتقديره للجه���ود األمنية 

واآلليات.
كما أبرز استعدادات وزارة 
الداخلية والتعزيزات الالزمة 
التعامل مع جميع  وخطط 

الفرضيات.
واس���تمع الحضور من 
الداخلي���ة  وزارة  وكي���ل 
العمليات  المساعد لشؤون 
اللواء جم���ال الصايغ، إلى 
شرح تفصيلي عن الخطة 
الميدانية للقطاعات االمنية 

المختلفة.
وكذل���ك تم االطالع على 
الوكالء  القادة م���ن  خطط 
الميدانيي���ن  المس���اعدين 
بالوزارة كل فيما يخصه، وعن 
الموكلة والواجبات  المهام 
المقررة واإلجراءات الوقائية 
واالحترازية التي تم اتخاذها 

الميداني���ة خطة  األمني���ة 
الداخلي���ة والجهات  وزارة 
والمس���اندة  المعاون���ة 
واالس���تعدادات لتأمين هذا 

الحدث الرياضي.
وقام الفريق الفهد بعرض 
الخطة واإلجراءات المتبعة 
واالس���تعدادات، مش���يرا 
إلى محاور خط���ة التأمين 
المدنية وتحديد  والحماية 
المهام والواجبات المنوطة 
ب���كل وحدة م���ن الوحدات 
العامل���ة ودور كل منها في 
التنس���يق والعمل  إط���ار 
الميدان���ي المش����ترك م��ع 
جميع األجه���زة المختصة 
بالدولة في توفير العناصر 
البشرية والكوادر اإلدارية 
والتجهي���زات والمع���دات 

الجاهزية  تأكيدا عل���ى 
واالس���تعداد لقرب انطالق 
االحتفال بفعالية تدش���ين 
ستاد جابر الرياضي الدولي 
ال�موافق  الج��مع���ة  ي���وم 
2015/12/18، في ظل الرعاية 
السامية من صاحب السمو 
الش���يخ صب���اح  األمي���ر 
الكامل  األحمد واالهتم���ام 
من جانب الجهات المعن�ية 
بهذا االحتفال، ترأس نائب 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 
ووزي���ر الداخلية الش���يخ 
الخال���د، بحضور  محم���د 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الكهرباء 
والماء بالوكالة الشيخ محم�د 
العب���داهلل ووكي���ل وزارة 
الفريق سلي�مان  الداخ�لية 
المساعدين  الفهد والوكالء 
الميدانيين بوزارة الداخلية، 
وممثلين عن وزارة الصحة، 
العام���ة لإلطفاء،  واإلدارة 
والحرس األميري، اجتماعا 
موسعا لبحث االستعدادات 
االمنية الت���ي تجري حاليا 
بس���تاد جاب���ر الرياض���ي 

الدولي.
وقد رحب وزير الداخلية 
الخال���د  الش���يخ محم���د 
بالحضور، في بداية االجتماع 
ونقل إليهم تحيات وتقدير 
القيادة السياس���ية العليا، 
مؤكدا أن الرعاية الس���امية 
للفعاليات تلقى أهمية كبيرة 
على االستعدادات والترتيبات 
المقررة. واستعرض الخالد 
القيادات  والعبداهلل، م���ع 

الشيخ محمد اخلالد والشيخ محمد العبداهلل خالل االجتماع املوسعالشيخ محمد اخلالد مصافحا الشيخ محمد العبداهلل

وزير الداخلية:
الضبط والربط 

واليقظة واجلاهزية
على رأس 

األولويات

أهمية التنسيق 
ونقل املعلومات 

وروح املبادرة

العبداهلل: ستاد
جابر نقلة نوعية 

في عالم املنشآت 
الرياضية

رجال األمن هم 
دائما السد املنيع 

للحفاظ على 
أمن الوطن وأمان 

مواطنيه
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)أ.پ( ستيفن كوري جنم غولدن ستايت ووريرز يواصل تألقه    

حقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الثاني 
والعشرين على التوالي منذ مطلع املوسم 
احلالي )رقم قياسي( وكان على بروكلني نتس 
114-98 ضمن دوري كرة الس����لة االميركي 
للمحترفني. يذكر ان ووريرز لم يخسر في 
26 مباراة على التوالي اذا ما اخذنا في عني 
االعتبار عدم خسارته اخر اربع مباريات في 

املوسم العادي 2015-2014.
ومنحت السلة التي سجلها جف غرين 
في الرمق االخي����ر فريقه ممفيس غريزليز 

الفوز على فينيكس صنز 93-95.
وفي ديترويت، س����جل فري����ق املدينة 
بيس����تونز النقاط ال� 14 االولى في مباراته 
ضد لوس اجنيليس ليكرز ليخرج فائزا 91-111 

محققا انتصاره الرابع على التوالي.

وس����جل كينتفايوس كالدويل بوب 22 
نقطة )رقم قياسي ش����خصي هذا املوسم( 
وجنح في اربع متابعات. وسجل لو وليامس 
21 نقطة لليكرز في مباراة قدم كوبي براينت 
احد اسوأ عروضه واكتفى بخمس نقاط فقط 
)جن����ح في محاولتني من اصل 15( في مدى 

26 دقيقة خاضها.
وقاد راسل وستبروك اوكالهوما سيتي 
سنتر الى الفوز على ساكرامنتو كينغز 95-98 
بتسجيله 19 نقطة وجناحه في 11 متابعة و10 
متريرات حاسمة محققا »تريبل دابل« للمرة 
الرابعة عشرة في السنتني االخيرتني اي ضغف 

منافسه املباشر راجون روندو )7(.
وتغل����ب ايض����ا داالس مافريكس على 

واشنطن ويزاردز 104-116.

22 انتصارًا
متتاليًا لغولدن 

ستايت في
»NBA« الـ

فيرغسون: أخاف على تاريخ 
يونايتد من كلوب

اعترف املدرب االسطوري لفريق مان يونايتد السير 
أليكس فيرغس����ون بإنه يشعر بقلق شديد من مدرب 
ليڤربول األملاني يورغن كلوب. وذكرت صحيفة امليرور 
تصريحات فيرغسون التي اعترف فيها بقلقه على 
أرقام مان يونايتد ان يتخطاها املدرب املتميز يورغن 
كلوب مع الريدز. وقال فيرغسون: »انا قلق منه ألن 
الشيء األول الذي ال يريده اليونايتد هو ان يكون 
فريق ليڤربول متقدما عليه. إنه ش����خصية رائعة 
مع هذه االسنان البيضاء الكبيرة التي تظهر دائما 
وحتى في نيوكاسل عندما خسر ذهب إلى ستيف 

ماكالرين ليهنئه«. وأضاف: »أنا أعرفه جيدا من خالل 
الندوات التدريبية، وهو سيحدث فرقا مع الفريق بفضل 

شخصيته التي يدير بها االمور جيدا«.

كاربي يوقف انطالقة ميالن في »الكالتشيو«
أخفق ميالن في مواصلة 
ف���ي  اجلي���دة  انطالقت���ه 
الدوري اإليطالي لكرة القدم 
وتعادل 0-0 أمام كاربي في 
املرحلة اخلامسة عشرة من 

املسابقة.
ولم يستغل ميالن الدفعة 
التي حصل عليها األس���بوع 
املاض���ي عندما فاز 4-1 على 
سامبدوريا ليكتفي بالتعادل 
من دون أهداف خارج أرضه 
الواف���د اجلديد  مع كارب���ي 
لألضواء وصاحب املركز قبل 
األخير وتراجع ميالن للمركز 

الثامن.
وتلقى سامبدوريا هزميته 
الرابعة عل���ى التوالي بعدما 
أم���ام ضيف���ه  خس���ر 1-3 

ساسولو.

إسبانيا
الس���لبي  التعادل  فرض 
نفس���ه على مب���اراة اتلتيك 
بلباو وضيفه ملقة 0-0 في 
الرابعة عش���رة من  املرحلة 

الدوري اإلسباني.
وعزز اتلتيك بلباو موقعه 

حديثا الى دوري األضواء الى 
سكة االنتصارات بعدما حسم 
الدربي امام مضيفه اينتراخت 
فرانكفورت بفوز ثمني 1-0 في 
املرحلة اخلامس����ة عشرة من 

الدوري األملاني.
فرفع رصيده إلى 18 نقطة 
في املركز الثاني عشر بفارق 4 
نقاط أمام اينتراخت فرانكفورت 
الذي جتمد رصيده عند 14 نقطة 

في املركز الثالث عشر.

فرنسا
ع����اد ب����وردو إل����ى نغمة 
االنتصارات بف����وزه الصعب 
على ضيف����ه غانغان 1-0 في 
الس����ابعة عشرة من  املرحلة 

الدوري الفرنسي.
رفع بوردو رصيده إلى 21 
نقطة في املركز الثاني عش����ر 
مقابل 19 نقطة لغانغان الذي 
تراجع إلى املركز السابع عشر. 
وتعادل سانت إتيان مع رين 
1-1. وعزز سانت اتيان موقعه 
في املركز السادس برصيد 26 
نقطة مقاب����ل 23 نقطة لرين 

العاشر.

)أ.ف.پ( مدافع ميالن اليكس يبعد الكرة من أمام العب كاربي كيفن الزانيا 

في املركز السابع برصيد 21 
11 نقطة مللقة  نقطة مقاب���ل 

السابع عشر.
وعاد سبورتينغ خيخون 
الى سكة االنتصارات بفوزه 

عل���ى ضيف���ه الس باملاس 
.2-3

ألمانيا
ع����اد دارمش����تات الصاعد 

االشتباه في تورط بالتر في رشوة
بـ 100 مليون دوالر

السيتي »يبي« هدية
من »أبناء األندلس« في األبطال

قالت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي( أمس ان مكتب التحقيقات الفيدرالي 
في الواليات املتحدة األميركية )اف بي اي( يجري حتقيقات بش���أن احتمال تورط 
السويسري جوزيف بالتر الرئيس املستقيل لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، واملوقوف 

حاليا، في فضيحة »أي اسي ال« تتعلق برشوة قيمتها 100 مليون دوالر.
وأوضحت ان ش���ركة »أي.اس.ال« للتس���ويق الرياضي دفعت رشاوى الى 
مسؤولني سابقني في الفيفا، من بينهم جواو هافيالجن الرئيس السابق للفيفا 
وعضو اللجنة التنفيذية السابق ريكاردو تيكسييرا )صهر هافيالجن(، من 

أجل حقوق التسويق التليفزيوني في التسعينات من القرن املاضي.
وتولى هافيالجن رئاس���ة الفيفا م���ن 1974 الى 1998 قبل أن يحل بالتر 
مكانه. وكشف التقرير »كتب هافيالجن رسالة حتدث فيها عن املبالغ التي 

حصل عليها، مؤكدا أن بالتر لديه معرفة كاملة بكل ما حصل«.
وأكد التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ارفق الرسالة 
مع طلب موجه الى الس���لطات السويسرية للحصول على 

مساعدة في هذا الصدد.
وكان بالتر )79 عاما( نفى أي تهمة تتعلق بشركة اي اس 

ال في السابق واعتبر ان ملف القضية اغلق نهائيا.

»املان« يُكرم اليوم أو يُهان
تتنافس اندية ڤولفسبورغ االملاني ومان يونايتد االجنليزي وأيندهوڤن 
الهولندي اليوم على بطاقتي التأهل الى ثمن النهائي عن املجموعة الثانية في 
الدولة السادسة االخيرة من دور املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم. ويتصدر ڤولفسبورغ املجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة امام 
ضيفه مان يونايتد ونقطتني امام ايندهوڤن الثالث والذي يستضيف سسكا 
موسكو الذي فقد اآلمال في تخطي الدور االول ويعول على إنهائه في املركز 
الثالث ملواصلة املشوار القاري في مسابقة الدوري االوروبي »يوروبا ليغ«. 
وتتجه االنظار الى ملعب »ڤولكس����فاغن ارينا« الذي سيحتضن قمة نارية 
بني أصحاب االرض وضيفهم اليونايتد حامل لقب املسابقة 3 مرات. ويحتاج 
»الڤولفس« الى التعادل فقط حلجز بطاقته الى الدور الثاني للمرة االولى في 
تاريخه، فيما يتعني على »الش����ياطني احلمر« الفوز بغض النظر عن نتيجة 

مباراة ايندهوڤن وسسكا موسكو.
ويدرك مان يونايتد جيدا ان حتقيقه لنتيجة غير الفوز ستربط مصيره مبا 
سيحققه ايندهوڤن، واألفضل له سيكون خسارة االخير امام سسكا موسكو 
الروس����ي الن الفريق الهولندي يتفوق على »املان« في املواجهات املباش����رة 
)فاز ايندهوڤن في اجلولة االولى وتعادال في اخلامسة( وبالتالي فتساويهما 
في عدد النقاط )خس����ارة يونايتد وتعادل ايندهوڤن( سيمنح البطاقة الى 
رجال املدرب فيليب كوكو. وسيشكل فشل اليونايتد في تخطي الدور االول 

خيبة امل كبيرة لالعبيه وانصاره خصوصا وانه 
يواجه في الوقت احلالي من انتقادات الذعة ناحية 
أسلوب لعبه وعروضه التي يقدمها بقيادة مدربه 
الهولن����دي لويس ڤان غال. وتقام أيضا مباريات 
املجموعات االولى والثالثة والرابعة والتي حسمت 
بطاقاتها للدور ثمن النهائي، وسيكون الرهان فيها 
على صدارة املجموعات واملركز الثالث املؤهل الى 
الدوري االوربي. ففي املجموعة االولى، يلعب ريال 
مدريد االسباني مع ماملو السويدي، وباريس سان 
جرمان الفرنس����ي مع شاختار االوكراني. وحسم 
امللكي ص����دارة املجموعة االولى برصيد 13 نقطة 

بفارق 3 نقاط أمام بي اس جي، فيما يتساوى كل من شاختار وماملو في املركز 
الثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما مع افضلية للفريق االوكراني الذي فاز على 
الفريق السويدي 4-0 في اجلولة الرابعة بعدما خسر أمامه 0-1 في الثالثة. 
وتبدو مهمة شاختار وماملو شبه مستحيلة في الفوز على سان جرمان والريال 
وبالتالي فان كليهما سيحاول حتقيق نتيجة افضل من الثاني خصوصا ماملو 
النه يدرك جيدا ان خسارته وشاختار ستمنح البطاقة لالخير. وفي املجموعة 
الثالثة، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع اتلتيكو مدريد االس����باني في قمة نارية 
لتحديد املتصدر بعدما ضمنا بطاقتي الدور الثاني. ويتساوى الفريقان في 
الصدارة برصيد 10 نقاط لكل منهما مع أفضلية بفارق االهداف للفريق االسباني 
الذي سيكون مطالبا بالفوز ولكن ليس بهدف وحيد ألنه كان خسر 1-2 على 
أرضه أمام بنفيكا الذي يكفيه التعادل لضمان الصدارة. ويلتقي غلطة سراي 
التركي الثالث برصيد 4 نقاط مع استانا الكازاخستاني الرابع االخير برصيد 
3 نقاط في مباراة قوي����ة لتحديد صاحب املركز الثالث، حيث يكفي الفريق 
الترك����ي التعادل، فيما يحتاج الضيوف ال����ى الفوز. وفي املجموعة الرابعة، 
يلعب اشبيلية االسباني مع يوڤنتوس االيطالي، ومان سيتي االجنليزي مع 
بوروسيا مونشنغالدباخ االملاني. ويتصدر اليوڤي املجموعة برصيد 11 نقطة 
مقابل 9 نقاط للس����يتي وهما معا ضمنا التأهل الى الدور ثمن النهائي، فيما 
يحتل مونشنغالدباخ املركز الثالث برصيد 5 نقاط مقابل 3 نقاط الشبيلية. 
ويكفي البيانكونيري التعادل امام اش����بيلية 
لضمان صدارة املجموعة كونه يتفوق بفارق 
املواجهات املباشرة على الفريق االجنليزي )فاز 
عليه ذهابا وايابا(، لكن املهمة لن تكون سهلة 
امام اشبيلية التي سيتشبث باألمل الضئيل 
في انهاء الدور االول في املركز الثالث من اجل 
مواصلة مشواره في مسابقة الدوري االوروبي 

التي يحمل لقبها.
من جهته، يدخ����ل الفريق االملاني مباراته 
امام السيتيزينز مبعنويات عالية بعدما احلق 

اخلسارة االولى ببايرن ميونيخ املتصدر.

ڤان غال:
شڤاينشتايغر قادر
على قيادة  »الشياطني«

قال مدرب مان يونايتد لويس ڤان 
غال: إن العب خط وس���طه باستيان 
شفاينشتايغر ميكن ان ميثل القيادة 
التي يحتاج إليها الفريق عند مواجهة 

ڤولڤسبورغ.
ونقل عن ڤان غال قوله ملوقع النادي 
على االنترنت: »الس���بب في شرائنا 
لشفاينشتايغر يتمثل في كونه العبا 
ميكنه أن يقود ويوجه فريقا بأكمله. 
هذا هو املهم.. وليس مجرد العب ميتلك 
امله���ارات الكروية. املهم في أي العب 
أن يكون بوسعه أن يقود فريقه في 

امللعب«.
وأض���اف »اعتقد أن بوس���عه أن 
يؤدي بشكل جيد في كل مباراة مقارنة 
بسابقتها ألنني وفقا العتقادي لم نر 

بعد أفضل وجه لشفاينشتايغر مثلما 
كان حال���ه في باي���رن ميونيخ. لكن 

بوسعه قيادة الفريق«.

الغيابات تضرب صفوف يونايتد
سيغيب مورجان شنايدرلني العب 
وسط منتخب فرنسا عن املباراة أمام 

ڤولفسبورغ.
وقال النادي مبوقعه على االنترنت 
امس: إن شنايدرلني لم يسافر إلى أملانيا 

بسبب إصابته في أعلى الفخذ.
وسيبتعد القائد وين روني بالفعل 
بسبب إصابة في الكاحل كما سيواصل 
ماركو روخو واندي���ر هيريرا وفيل 
جونز ولوك شو وانطونيو ڤالنسيا 

الغياب عن تشكيلة الفريق.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري األبطال )دور املجموعات(

9:45beIN SPORTS 3HDاشبيلية – يوڤنتوس
9:45beIN SPORTS 9HDغلطة سراي – أستانا
9:45beIN SPORTS 5HDسان جرمان - شختار

9:45beIN SPORTS 1HDڤولفسبورغ – مان يونايتد
9:45beIN SPORTS 7HDآيندهوڤن – سسكا
9:45beIN SPORTS 2HDريال مدريد - ماملو

9:45beIN SPORTS 4HDمان سيتي - مونشنغالدباخ
9:45beIN SPORTS 8HDبنفيكا – أتلتيكو مدريد
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الفجر 5:05
الشروق 6:30
الظهر 11:40

العصر 2:31
املغرب 4:50
العشاء 6:12

بارد والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 15 الى 38 كم/ 

س

العظمى: 16 
الصغرى: 7

أعلى م���د: 10.27 ص 
09.48 م

أدن���ى ج���زر: 04.00 
ص03.00 م

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

    من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

بدايات البنوك

في العام 1942 افتتح اول بنك في الكويت، 
وهو فرع »البنك الشاهي البريطاني« في 

سوق التجار، ثم بني له مقر في ساحة 
الصفاة وغير االسم الى اسم »البنك 

االمبراطوري«، ثم غير للمرة الثالثة الى 
اسم »البنك البريطاني للشرق االوسط«.

وفي العام 1952 اقترح بعض التجار 
تأسيس بنك وطني، وتقدموا باقتراحهم 

هذا الى املرحوم الشيخ عبداهلل السالم 
على ان يكون وطنيا 100%، وبعد املوافقة 

خصص له مقر في الشارع اجلديد، وتعاقد 
املؤسسون فيه مع مدير له خبرة في 

البنوك، فطلب ان يوفر للبنك دوالرات 
اميركية وجنيهات استرلينية، فأمر املرحوم 
الشيخ عبداهلل السالم بتوفير مليون دوالر 

اميركي ومليون جنيه استرليني. وبعد 
ذلك توالى انشاء البنوك، وها نحن اليوم 

نراها كما نرجو ونتمنى، متعددة االغراض 
واخلدمات معطاءة شامخة كشموخ أهل 

هذا البلد الطيب املعطاء.

آثار الضرب واضحة على يد التلميذ

زمالؤه شهدوا عليها

معلمة تعتدي بالضرب على تلميذ في االبتدائي
عبدالعزيز الفضلي

تعرض تلميذ في الصف الثاني االبتدائي مبدرسة 
محمد الشايجي التابعة ملنطقة حولي التعليمية الى 
االعتداء بالضرب من قب����ل معلمته الوافدة، واحداث 
خدوش في يده، األمر الذي اثار ولية امر التلميذ التي 
تقدمت بإبالغ مديرة املدرسة باحلادثة، مطالبة باتخاذ 

اإلجراءات املطلوبة جتاه املعلمة.
وفي هذا السياق أوضحت مراقبة التعليم االبتدائي 
مبنطقة حولي التعليمية ليلى الش����ريف ل� »األنباء« 
ان مديرة املدرسة حققت في احلادثة غير ان املعلمة 
انكرت ضربها للتلميذ، مش����يرة الى ان املديرة قامت 
بزيارة الفصل والتقت مع زمالء التلميذ الذين اكدوا 
تعرض زميلهم للضرب م����ن قبل معلمته. وأضافت 
الش����ريف ان املديرة وجهت كتاب لفت نظر للمعلمة 
بعدم تكرار ذلك في املس����تقبل مع اي طالب آخر وإال 
ستتم احالتها للش����ؤون القانونية، مشددا على اننا 
نرفض االعتداء على طلبتنا بالضرب الس����يما انهم 

امانة في اعناقنا.

البقاء هلل

يأيتها النف�س  املطمئنة  ارجعي 
إلى ربك  راضي�ة مرضية   فادخلي  
جنت�ي وادخل�ي  عب�ادي   ف�ي 

محمود علي محمود جعفر - 62 عاما - الرجال: 
حسينية البلوش - اجلابرية - ت: 69099006، 
النساء: حسينية املصطفى - الساملية - ق12 - 
شارع ابو ذر الغفاري - م35 - ت: 98822231.

راشد دخيل اهلل الشالحي املطيري - 78 عاما 
- الصباحية - ق3 - ش10 - م162 - ت: 

.67011110
عبداهلل علي حسني اخلالدي - 64 عاما - الرجال: 

خيمة جنوبي محطة بنزين الرقة عند الدوار - 
ت: 66566051، النساء: جابر العلي - ق4 - ش 

32 - م13 - ت: 96925867.

لولوة يوسف حسني اخللفان، ارملة يوسف جاسم 
سيف البطي بوطيبان - 80 عاما - الرجال: 

الساملية - ق4 - الشارع االول - ج2 - م10 - 
ت: 25743680، النساء: الدعية - ق4 - ش42 

- م5 - ت: 22516370.
سعود عبدالعزيز عبداهلل العقيل - 88 عاما - الرجال: 

السرة - ق3 - ش9 - م19 - ت: 99414900 ، 
النساء: مبارك الكبير - ق3 - ش8 - م87 - ت: 

.66060654
احبيب مبرد شاهر الفضلي - 73 عاما - الرجال: 
اجلهراء - النعيم - ق4 - ش11 - م112 - ت: 

90099720، النساء: الواحة - ق4 - ش6 - 
م55 - ت: 97708232.

احمد عيسى عبداحملسن العيسى - 36 عاما - 
الرجال: ديوان العيسى - الفيحاء - ت: 

97777700، النساء: ضاحية عبداهلل السالم - 
ق1 - شارع نصف اليوسف - ج10 - م1 - ت: 

.22563828
فهد عبدالرحمن عبدالعزيز اجلاسر - 59 عاما - 
الرجال: كيفان - ق4 - شارع عبدالعزيز 

الصرعاوي - م19 - ت: 94408900 - 
24919090، النساء: العدان - ق6 - ش1 - م10 

- ت: 25443418.

»األبحاث« يرصد زلزال طاجيكستان
بقوة 7.2 درجات

صرح مدير برنامج دعم متخذي القرار واملشرف على الشبكة 
الوطنية الكويتية لرصد الزالزل مبعهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.عبداهلل العنزي بأن الشبكة قد سجلت امس االثنني املوافق 2015/12/7 
زلزاال بقوة 7.2 درجات في طاجيكستان )النجمة على الشكل رقم 
1(، وحدث هذا الزلزال في متام الساعة 10:50:7.2 صباحا بتوقيت 
الكويت، وحدث الزلزال على عمق 30 كيلومترا بباطن األرض. ويبعد 

مركز الزلزال مسافة 2497 كيلومترا عن مدينة الكويت.

أبعد من الكلمات
»إنه يقفز كاألرنب فقد كبر سريعا«

األمير البريطاني وليم يتحدث 
عن ابنه الصغير جورج خالل لقاء 

صحافي مؤخرا.
كما حتدث األميروليم عن طفلته 

شارلوت قائال انها تشبه جدتها األميرة 
ديانا كثيرا.

»ليس سوى مجرد أكاذيب«
أحد ضحايا جهاز االستخبارات 

األملاني الشرقي أيام احلرب الباردة 
وهو يعلق على فيلم »جسر األكاذيب« 

للمخرج ستيفن سبيلبيرغ.

»لقد أدى فيسبوك لنشوء موارد جديدة ستساعد 
في حتسني عالم اجليل املقبل«

مارك زوكربيرغ مؤسس موقع 
فيسبوك في رسالة كتبها مع زوجته 

ملولودتهما األولى ماكس. 

»سوف أموت إن لم أفعل شيئا«
أليشا دوفال عارضة األزياء واملمثلة 

التلفزيونية البريطانية املدمنة 
على إجراء عمليات جتميل تعرب عن 

خشيتها من احتمال انفجار بعض 
احلشوات املزروعة في جسمها.

»وأخيرا شجرة امليالد في منزلنا«
الفنانة اللبنانية نيكول سابا معربة 

عن سعادتها لالنتهاء من تزيني 
شجرة امليالد واقتراب موعد العيد، 

حيث نشرت عبر صفحتها اخلاصة على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي صورة 

للشجرة، وعلقت عليها بالقول: »وأخيرا 
شجرة امليالد في منزلنا.. جاهزون 

جلمع الهدايا من بابا نويل«.

»دي اسمها مسخرة، سمعة مصر أكبر من كل هؤالء«
الناقد الرياضي املصري حسن 

املستكاوي، متحدثا للمذيع احمد 
شوبير عن خروج املنتخب االوملبي 
من تصفيات االوملبياد بشكل مهني، 

ملقيا املسؤولية في وجه احتاد الكرة 
والالعبني واجلهاز اإلداري والفني، 

مناديا باختيار أناس تعرف قيمة 
مصر وحتافظ على سمعتها في املجال 

الرياضي.

»تسلم األيادي.. مسروقة«
املطرب إميان البحر درويش 

متحدثا في برنامج »100 سؤال« عن 
امللحن مصطفى كامل ويتهمه بسرقة 

حلن األغنية األشهر »تسلم األيادي« من 
موسيقى أكثر من أغنية مشهورة، ويراه 

كملحن متواضع جدا مندهشا من هذه 
الشهرة التي نالها دون وجه حق.
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»التربية«: توجه إلدخال املشاريع الصديقة 
للبيئة ضمن املناهج الدراسية.

بريطانيا تعتبر أن الهجوم الذي قام به شخص 
بواسطة سكني في مترو أنفاق لندن عمل إرهابي.

٭ تعديل املناهج لألفضل مو غلط. ٭ والقتل والدمار في البالد العربية ماذا 
تسمونه..؟!
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فـي وفاة فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
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صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان خالل زيارته حملافظة األسياح

األمير سلطان بن سلمان يزور محافظة األسياح »عني بن فهيد«

قام صاحب السمو امللكي 
األمير، س����لطان بن س����لمان 
الهيئة  بن عبدالعزيز رئيس 
العام����ة للس����ياحة والتراث 
الوطني مؤخرا بزيارة حملافظة 
األسياح »عني بن فهيد« بناء 
عل����ى دعوة رئي����س املنظمة 
د.بندر بن فهد آل فهيد حيث 
كان في استقبال سموه فور 
وصوله إلى اس����تراحة س����د 
األسياح »البلدية« د.بندر آل 
فهيد رئيس املنظمة العربية 
للسياحة، والشيخ. عبداهلل 
بن راش����د آل فهيد مدير عام 
هيئات األمر باملعروف والنهي 
عن املنك����ر مبنطقة القصيم، 

من اآلثار املهمة مثل معسكر 
املؤسس جاللة امللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الفيصل شرق 
مدينة عني بن فهيد وعيون بن 
فهيد األثرية. ووجه سموه بأن 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني ستقوم بترميم هذه 
اآلثار الغنية بتاريخ هذا الوطن 
الغالي، مؤكدا ان خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز حريص كل احلرص 
على دعم وتنمية وتطوير هذا 
اإلرث الذي هو أساس تاريخ 
أنه  اآلباء واألجداد. الس����يما 
أثناء ملتقى التراث العمراني 
اخلامس بالقصيم مت اإلعالن 

ومحافظ محافظة األس����ياح، 
البلدي����ة، وعمدة  ورئي����س 
األس����ياح فهد بن عبدالعزيز 
الفهيد وب����داح منديل الفهيد 
مدير برج مياه بريدة وكبار 
أعيان احملافظة. حيث استمع 
سموه من احلضور إلى شرح 
عن املواقع التاريخية واألثرية 
باحملافظة، واطلع على العديد 
من الص����ور للمواقع األثرية 
باحملافظة التي يعود البعض 
منه����ا إلى العصر العباس����ي 
والبعض اآلخ����ر منها يعود 
إلى عهد اإلمام عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود في عهد الدولة 
الس����عودية األولى والعديد 

ع����ن اعتماد ث����الث مبادرات 
حملافظة األسياح وهي إعادة 
وترميم بعض اآلثار التي يعود 
تاريخها ألكث����ر من 150 عاما 
والتي قاومت حصارا امتد ألكثر 
من 6 أشهر بس����بب تأييدها 
للدولة السعودية ومناصرة 
الدع����وة اإلصالحية وترميم 
البرق التراثية وترميم املساجد 

التاريخية باحملافظة.
وفى نهاي����ة الزيارة اطلع 
س����موه بعد ذلك على منتزه 
س����مو األمير فيصل بن بندر 
وسد مارد باألس����ياح الغني 
بأمطار اخلي����ر والبركة التي 

تعم اململكة هذه األيام.
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