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»املالية« ستكتفي بالسحب من االحتياطي العام.. و»املركزي« بانتظار التعليمات حول ميزانية 2017/2016

ال سندات لسد عجز ميزانية 2016/2015
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واحصلي فوراً  على 

طقم نسائي مميز
ي اللون 

اختار

ْچ
ب ل

املنا�س

الشروط واألحكام
أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« • يحصل كل مشترك جديد 

 ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فورية عبارة عن طقم حلّي نسائي، وذلك خالل 
الفترة من 2016/1/3 إلى 2016/2/15.

إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب أو  إلغاء  • ال يحق للمشترك في هذا العرض 
وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً.

أكثر من مرة باسمه )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة. • ال يحق للمشترك االشتراك 
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خلطة أسفلتية بريطانية 
تناسب مناخ الكويت وطرقها

إجناز 95% من أعمال الترفيع الوظيفي 
بـ »الفروانية التعليمية«

أعلنت وزارة األشغال العامة أنها اتفقت مع املعهد البريطاني 
لألس���فلت )تي.ار.ال( على عمل خلطة أسفلتية تناسب مناخ 
الكويت وطرقها. وقال الناطق الرسمي للوزارة الوكيل املساعد 
لقطاع التخطيط والتنمية م.عبداحملسن العنزي ل� »كونا« أمس 
إن���ه مت بالفعل عمل منوذج خلطة جديدة من األس���فلت وتتم 
جتربتها اآلن على طريق جاس���م اخلرافي )الدائري السادس( 
على مسافة 200 متر وفي مكانني مختلفني. وأضاف م.العنزي 
أن سماكة طبقة األسفلت في اخللطة اجلديدة تبلغ 4 سم بدال 
من 2 سم في السابقة، فضال عن احتواء اخللطة على مكونات 
جديدة تضاف ألول مرة. وأش���ار إلى أنه مت عمل هذه التجربة 

منذ أكتوبر املاضي.

عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد عن 
إجناز 95% من أعم���ال الترفيع الوظيفي جلميع العاملني في 
املنطقة من هيئات تعليمية ومهندس���ني واخصائيني وأمناء 
مكتب���ات وإداريني، الفتا الى ان العمل جار على ترفيع ال� %5 
حيث كان التأخير في عدم الترقية يعود الى نقل مركز عملهم 
الى جهة اخرى مما أدى الى التأخر في وصول امللف اخلاص 
باملوظف م���ن اجلهة املنقول لها. ودع���ا بوحمد في تصريح 
ل���� »األنباء« كل من لديه أي مالحظ���ة او لم يتم ترفيعه الى 
مراجعة املنطقة التعليمية اعتبارا من يوم االحد املقبل وملدة 
اسبوعني، الفتا إلى انه سيتم النظر في الكتب ومن لديه حق 

فسيأخذه ولن يظلم أحد.

مقتل سبعة أشخاص بينهم 5 انتحاريني بعد 3 ساعات من تبادل إطالق النار

إرهاب »داعش« يضرب قلب جاكرتا
جاكرتا - وكاالت : وسع 
تنظيم داعش ارهابه الذي 
كان متمركزا مبعظمه في 
منطقة الش���رق االوس���ط 
واوروبا خارط���ة أهدافه، 
وتوجه الى أقصى الشرق 
ليض���رب جاكرتا عاصمة 
اندونيس���يا موقعا سبعة 
قتلى على االقل وعددا من 

اجلرحى. 
وعلى الفور تبنى التنظيم 
أول هجوم له على الدولة 
التي يعيش فيها أكبر عدد 
من املسلمني، موقعا سبعة 
قتلى منهم رجل ش���رطة 
 وس���ائح كندي اضافة الى

5 من املهاجمني االنتحاريني. 
وأصيب 17 شخصا من بينهم 
هولندي. وقالت الش���رطة 
االندونيسية انها احتجزت 
اثنني من املهاجمني أحياء، 
بع���د نحو ثالث س���اعات 
النار  من تب���ادل اط���الق 

مريم بندق

كشف مصدر مالي رفيع املستوى، في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء«، ان وزارة املالية لن تصدر سندات 

لسد العجز في ميزانية السنة املالية 2016/2015.
وأوضح املصدر أنه سيتم االكتفاء بسد العجز من 

خالل السحب من االحتياطي العام للدولة.
وعن أداة سد العجز في ميزانية السنة املالية اجلديدة 
التي ستبدأ مارس املقبل 2017/2016، قال املصدر: حتى 
اآلن لم يتم إقرار األداة املالية املناسبة، مشيرا الى أن 
وزارة املالية هي اجلهة املنوط بها حتديد أداة سد العجز 
وحجم السندات في حالة االتفاق عليها وموعد الطرح 
ونوع العملة وأن البنك املركزي هو اجلهة املنوط بها 
تعميم تعليمات وزارة املالي���ة على البنوك في حالة 

االتفاق على طرح السندات.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية إلصدار 
سندات لسد العجز في امليزانية اجلديدة، أجاب املصدر: 
حتى اآلن ال توجد أي مؤش���رات توح���ي بطرح أداة 

معينة.
وفي سياق متصل، علمت »األنباء« من مصادر أن 
الهيئة العامة لالس���تثمار تعكف على إجناز إجراءات 
إعالن االكتتاب في الشركة الثانية للمواشي التي كان 
موعد إجناز تأسيسها في ديسمبر املاضي بعد مرور 
األش���هر الس���تة التي حددها القانون إلعالن تأسيس 

الشركة.
وأش���ارت املصادر الى أنه مت إعطاء أولوية إلجناز 

إجراءات تأسيس شركة العمالة املنزلية.

 موسى أبوطفرة

البي���ان اإلحصائي  كش���ف 
لصندوق دعم األسرة الصادر من 
وزارة املالية وبحسب ما ورد من 
البنوك املديرة  في التقرير األخير 
للع���ام 2015  أن قيمة اإلقرارات 
الع���دل بلغت   ب���وزارة  املوثقة 

390.315.938.د.ك. 
وقال البيان اإلحصائي الصادر 
عن آخر فترة لش���هر ديس���مبر 
املاضي إن  عدد املتقدمني بطلبات 
االس���تفادة من الصن���دوق بلغ 
20.149 متقدمًا وإن عدد املعامالت 
التي متت املوافقة عليها وتدقيقها 
بلغ 18091 معاملة، مبينا  أن عدد 
املعامالت التي لم يبت في شأنها 
حتى نهاية الش���هر املاضي بلغ 
1.264 معامل���ة، وذكر البيان أن 
عدد القرارات املوثقة بوزارة العدل 

بلغ 16.169 إقرارا.

   390.3 مليون دينار 
لـ  18091 معاملة 

في صندوق األسرة
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مؤشر السوق يتراجع ألدنى مستوى في 12 عاما.. والقيمة الرأسمالية تخسر 1.1 مليار دينار في نهاية تعامالت األسبوع           )قاسم باشا(

»الكويتي« و»السعودي« ألدنى مستوى في 12 عاماً

تراجعات قاسية للبورصة.. و1.1 مليار دينار خسائر األسبوع
شريف حمدي

في ثاني أسبوع خالل 
2016، واصل سوق الكويت 
لألوراق املالية تراجعاته 
احل���ادة والقاس���ية على 
مستوى جميع مؤشراته 
التي اس���تهلها باستكمال 
مسلس���ل الهب���وط ف���ي 

.2015
وتعرض���ت األس���هم 
القيادية لتراجعات حادة 
بلغت مستويات تاريخية، 
مما ألق���ى بظالله الثقيلة 
البورصة  على مؤشرات 
الثالثة ليتراجع مؤش���ر 
السوق ألدنى مستوى في 
12 عاما، وخسرت القيمة 
الرأسمالية للبورصة في 
التعامالت بنحو  نهاي���ة 

1.1 مليار دينار لتستقر عند 
24.3 مليار دينار، لتسجل 
بذلك تراجعا نسبته %4.5 

منذ بداية العام.
ويعد استمرار انحدار 
النفط في السوق  اسعار 
العاملي، ألدنى مس���توى 
 في 12 عام���ا الى ما دون

30 دوالرا للبرمي���ل أب���رز 
ألقت بظاللها  التي  العوامل 

السلبية على السوق. 
من جهة أخرى، اس���تمر 

نزيف اخلسائر في بورصات 
اخلليج أمس، حيث تصدر 
سوق دبي اخلسائر بنسبة 
3.6% تاله السوق السعودي 

ب�3.3% مس���تقرا عند 5838 
نقطة وهو ادنى مستوى له 

منذ نحو 12 عاما.
التفاصيل ص 13 ٭

ق���رب مقهى  مع املعتدين 
ستاربكس ومتجر شهير 
في جاكرت���ا قبل ان يقوم 
بتفجي���ر  االنتحاري���ون 

أنفسهم. وقال قائد شرطة 
جاكرتا تيت���و كارنافيان 
إن مقاتال من داعش يدعى 
بحرون نعيم يعتقد أنه في 

سورية »كان يخطط لهذا 
منذ فترة، وأنه املس���ؤول 

عن الهجوم«.
التفاصيل ص 20 ٭

»هيئة االستثمار« تعكف 
على إجناز إجراءات االكتتاب 

في »املواشي الثانية«

التفاصيل ص 6 ٭

هجوم دام للكردستاني في ديار بكر..  واجليش التركي 
يقصف 500 هدف لـ»داعش«

إيران تزيل قلب »آراك« النووي.. و»األوروبي« 
ميدد تعليق العقوبات 2320

كيلو الزبيدي الكويتي بسعر برميلني نفط
ومصدر في »التجارة«: الكميات »شحيحة«

محمد راتب

ما نراه من أرقام مهولة في س���عر 
س���مكة الزبيدي الكويتي ليس ضربا 
من املفاجآت وال حديثا عابرا، وال حتى 
مبررا ملقاطعة هذا النوع من السمك الذي 
بلغ سعر الكيلو منه على مدى األسابيع 
االخيرة متذبذبا بني ال� 14 وال� 17 دينارا 
أي ما يعادل س���عر برميلني من النفط 

اخلام الذي تهاوى إلى القاع. 
وكلما ارتفع سعر »الزبيدية« أكثر 
دفع اإلص���رار عددا من عش���اقها إلى 
ش���رائها رغم وجود منافسات لها من 
الشيم والشعم والهامور وغيرها مما 
يزخر به املاء الكويتي املالح من أنواع 
شهية يضرب بها املثل. مصدر في وزارة 
التجارة أكد ل� »األنباء« أن السعر املرتفع 
جاء بسبب شح الكميات املتوافرة من 
الزبيدي احمللي في السوق، فقابل ذلك 
وحسب نظرية العرض والطلب والتي 

تكون أكثر وضوحا في السوق الكويتي، 
قابله ارتفاع غير مس���بوق ال يعلم أحد 
نهاية مطافه، مثلما خفي عن اجلميع إلى 

أين سيصل اخلام األسود.
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البدر يشارك في االجتماعات اخلاصة بتنمية سيناء
يشارك مدير الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر في االجتماعات التي تعقدها 
وزيرة التعاون الدولي مبصر واملختصة مبتابعة تنمية سيناء د.سحر نصر، مع ممثلني عن كل من الصندوق 
الكويتي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وصندوق األوبك 
للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية، وبحضور ممثلني عن وزارة الدفاع.وقال البدر إن الصندوق 
مستعد لتخصيص أي مبالغ لتنمية شبه جزيرة سيناء من قرض الصندوق املقدم الى مصر، مضيفا أن 
الصندوق ملتزم بتقدمي ما يعادل 300 مليون دوالر ملصر سنويا على مدى 3 سنوات مبا يعادل مليار دوالر.
القاهرة ـ هناء السيد آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على ٭

www.alanba.com.kw/Local

محليات
أقامتها اجلمعية بعنوان »انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على احلراك االجتماعي في اخلليج«

املشاركون في جلسة »اإلخاء الوطني«: 
الطاقة البديلة قد تطيل أزمة أسعار النفط

من جهته، اس����تعرض 
أس����تاذ عل����م االجتم����اع 
الكويت  السياسي بجامعة 
أكثر من  الرميحي  د.محمد 
حتليل ألزمة أسعار النفط 
احلالية ومنها أن أس����عار 
ال� 50  ف����ي  النفط عودتنا 
عاما املاضية على الصعود 
والهبوط وفق����ا ملعطيات 
السوق العاملية، الفتا إلى أنه 
مييل إلى حتليل آخر مفاده 
أن أزمة هبوط أسعار النفط 
احلالية ستطول وستستمر 
لفترة ليست بالقليلة بسبب 
آفاق  العاملي نحو  التحول 
الطاقة البديلة وبزوغ جنم 
النف����ط الصخري كمنافس 
جديد، متوقعا أن تتراوح 
أسعار برميل النفط ما بني 
ال� 10 وال� 20 دوالرا لفترة 

طويلة.
وأشار د.الرميحي إلى أن 
هناك سيناريوهني مختلفني 

في التعامل مع األزمة، األول 
أنها قد تك����ون في مجملها 
فرص����ة لترش����يد اإلنفاق 
العمالة  واالعتم����اد عل����ى 
الوطني����ة والقض����اء على 
البيروقراطية ومحاربة كل 
أشكال الفساد، موضحا أن 
هذا النهج يحتاج إلى رؤية 
حكومي����ة وخط����ة ووعي 
شعبي، مبينا أن السيناريو 
الثان����ي احملتم����ل ه����و أن 
امليزانية  يكون تخفي����ض 
على حس����اب ذوي الدخل 
احملدود وجتاهل االهتمام 
باملس����ارات االقتصادي����ة 
واالجتماعية والسياسية، 
مشددا على أهمية إصالح 
النظام التعليمي في التغلب 
على األزمة فسوق العمل ال 
يحتمل العمالة غير القادرة 
على اإلنت����اج، الفتا إلى أن 
التعليم ذا الكفاءة العالية � 
على سبيل املثال ال احلصر 
� يوفر نصف اإلنفاق على 
الدواء ويقلل أعداد حوادث 
السيارات للنصف، فالتعليم 
اجليد يطور اإلنسان بشكل 

مميز.
ولف����ت إلى أن األزمة لم 
تعد مجرد انخفاض عاملي في 
أسعار النفط حيث تساهم 
املتغي����رات اإلقليمية التي 
متر بها املنطقة في تفاقمها، 
إل����ى أن تناقص  مش����يرا 
املوارد سيجعل املجتمعات 
أكث����ر عرضة  اخلليجي����ة 
للصراع����ات االجتماعية، 
إلى  أنن����ا بحاجة  موضحا 
إرادة سياسية للخروج من 
آثارها  هذه األزمة وجتنب 

اجلانبية.

ارتفاع  تعد األسوأ بسبب 
معدل النفقات العامة للدولة، 
موضحا أن العجز في ميزانية 
هذا العام قد يتراوح ما بني 
4 و5 مليارات دينار بينما 
سيصل العجز في ميزانية 
العام املقب����ل إلى 14 مليار 
دينار، حيث اننا نواجه أسوأ 
سيناريو محتمل ألسواق 

النفط العاملية.
وبني أن العديد من اخلبراء 
االقتصادي����ني ح����ذروا من 
هبوط أسعار النفط بشكل 
مفاجئ ودعوا الى ضرورة أن 
تستعد احلكومة بشكل جيد 
ملثل هذه األزمات املفاجئة، 
خصوصا أن العجز الكبير 
امليزانية سيؤثر سلبا  في 
على متاسك البالد، مشددا 
على أن األزمة احلالية حتتاج 
إلى حس����ن إدارة والتحلي 
بإرادة قوي����ة لنتمكن من 

عبورها بسالم.

أسامة دياب

أك����د عدد م����ن اخلبراء 
واألكادمييني أن أسعار النفط 
احلالية، والتي تشهد هبوطا 
كبيرا باملقارنة مع األعوام 
السابقة مرشحة لالستمرار 
لفترات طويلة، نظرا للتحول 
العاملي ملصادر الطاقة البديلة 
وبزوغ جنم النفط الصخري 
إلى  كمنافس جديد، داعني 
ضرورة أن نحس����ن إدارة 
األزمة لكي نعبرها بسالم 
من خالل ترش����يد النفقات 
العمالة  واالعتم����اد عل����ى 
الفساد  الوطنية ومحاربة 
والبيروقراطية وحتس����ني 
النظ����ام التعليمي بصورة 

تنعكس على مخرجاته.
جاء ذلك خالل اجللسة 
احلوارية الشهرية للجمعية 
الكويتي����ة لإلخاء الوطني 
مساء اول من امس والتي 
نظمته����ا ف����ي دار معرفي 
حت����ت عن����وان »انخفاض 
أس����عار النف����ط وتأثيرها 
على احلراك االجتماعي في 
اخلليج« ومبشاركة كل من 
اخلبير االقتصادي جاسم 
الس����عدون وأس����تاذ علم 
االجتماع السياسي بجامعة 
الرميحي  الكويت د.محمد 
وبحضور لفيف من أعضاء 

اجلمعية.
أكد اخلبير  البداية،  في 
االقتصادي جاسم السعدون 
أن أزمة النفط احلالية ليست 
الكويت،  األولى في تاريخ 
حيث سبقتها أزمتان إحداهما 
في عام 1986 والثانية عام 
1998، إال أن األزمة احلالية 

جاسم السعدون وعبد الهادي الصالح ود. محمد الرميحي وموسى معرفي خالل اجللسة احلوارية   )محمد هاشم(

من االستعدادات للرحلة

السعدون: األزمة 
ليست األولى في 

تاريخ الكويت 
لكنها األسوأ

الرميحي: األزمة 
فرصة لترشيد 

اإلنفاق واالعتماد 
على العمالة 

الوطنية والقضاء 
على البيروقراطية 

ومحاربة الفساد

أعلنت عن مسابقة للطبخ وإطالق أكبر قالب حلوى في العالم وفعاليات أخرى متنوعة

ً قرية صباح األحمد تستقبل العرض املسرحي »حاضر بن ماضي« غدا

الش����عبي، وأن����ه حرص 
كفنان على املشاركة ضمن 
فعاليات مهرجان املوروث 
الشعبي، معبرا عن االعتزاز 
لتقدمي عمل مس����رحي في 
قرية الشيخ صباح األحمد 
إياها  التراثي����ة، معتب����را 
متنفسا ترفيهيا وسياحيا 
وثقافي����ا يعبق في التراث 
واخلليج����ي  الكويت����ي 

األصيل. 
من جانب آخر، أعلنت 
إدارة مهرج����ان امل����وروث 
الش����عبي في قرية الشيخ 
صباح األحمد التراثية عن 

إقامة مسابقة للطبخ، والتي 
ستقام يومي اخلميس في 
احل����ادي والعش����رين من 
الشهر اجلاري، واخلميس 
في اخلامس والعش����رين 
من فبراير، وستكون هناك 
جلنة حتكيم متخصصة من 
قبل نخبة من الشيف في 
الكويت وهم وفاء الكندري، 
عبدالرزاق السيد، هنوف 
البله����ان، تهاني الغامس، 

فيصل اخلطيب. 
أهابت إدارة القرية فيمن 
يرغب باملشاركة املسارعة 
التس����جيل، وس����يتم  في 
الفائزين من  إعالن أسماء 
قبل إدارة القرية التراثية، 
وس����ينال الفائز باجلائزة 

جمال أو جائزة نقدية.
 كما تنظم القرية اليوم 
اجلمع����ة احتفالية افتتاح 
أكبر قدر للحلوى في العالم 
»القدر العمالق«، إلى جانب 
إقامة عدة فعاليات منها حفل 
غنائي شعبي لفرقة أوالد 
عامر، مسابقات للجمهور، 
عرض أزياء شعبية، ألعاب 

ومسابقات وجوائز.

بلغة احلاضر. 
من جهت����ه، قال الفنان 
العلي إن مسرحية  طارق 
»حاضر ب����ن ماضي« عمل 
مسرحي قصير من بطولته 
ومش����اركة مجموع����ة من 
املمثلني الشباب، وسيعرض 
ف����ي قرية الش����يخ صباح 
التراثي����ة يوم غد  األحمد 
السابعة  الس����اعة  السبت 

والنصف مساء. 
أن  العل����ي  أض����اف 
الكثير  املسرحية تتضمن 
الرسائل والقيم حول  من 
العادات والتقاليد واملوروث 

التنويع في  إط����ار  في 
التي  الفعاليات واألنشطة 
تقدمها للرواد من املواطنني 
واملقيمني وأبناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي، أعلنت 
اللجنة املنظمة في مهرجان 
امل����وروث الش����عبي ف����ي 
تصريح صحافي أن الفنان 
العلي سيقدم عمال  طارق 
مسرحيا بعنوان »حاضر بن 
ماضي« يوم غد السبت في 
قرية الشيخ صباح األحمد 

التراثية. 
وأشارت اللجنة إلى أن 
العمل املسرحي يأتي  هذا 
ف����ي نطاق احل����رص على 
البرامج واألنشطة  تنويع 
والفعاليات املقدمة لرواد 
قرية الشيخ صباح األحمد 
التراثية، وإبراز املوروث 
الشعبي خالل لغة املسرح، 
وان اختي����ار الفنان طارق 
العلي لتقدمي عمل مسرحي 
في مهرجان املوروث الشعبي 
نظرا ملا ميتلكه من شعبية 
جماهيرية كبيرة في الكويت 
ودول اخلليج العربي، الفتة 
إلى أن العمل يحاكي املاضي 

طارق العليالقرية تتمتع بأجواء سياحية وتراثية 

فحص فريق الباحثي بينّ أنه نفق نتيجة حادث عرضي من أحد املراكب

انتشال »دقس« نافق في مسنة الفنطاس

البح���ر ورفعه إلى جس���ر 
املسنة، فيما قام الباحثون 
بفحص���ه ومعاينته حيث 
كان في مرحلة »متقدمة جدا 

م���ن التحلل« وأخذ الصور 
واألطوال والقياسات إلعداد 

التقرير الفني.
الهيئة متابعتها  وأكدت 
جلميع البالغات التي تردها 
فيما يخص حاالت النفوق 
العرضية أو التعديات البيئية 
األخرى، وكذلك ما ينشر في 
مواقع التواصل االجتماعي 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

ان لزم األمر.
وذكرت أن الفريق رجح 
أسباب حادثة النفوق بأنه 
عرضي من قبل أحد املراكب، 
معربة ع���ن أمله���ا في أن 
يتوخى مرتادو البحر احلذر 
حلماية هذه الكائنات وضمان 
سالمتها وان يتم اإلبالغ في 
حال وجود أي كائن بحري أو 
حادثة بيئية حتى يتم إجراء 

الالزم بأسرع وقت.

باسم »الدقس«.
الفري���ق  ان  وأضاف���ت 
انتشل الكائن احلي بالتعاون 
مع خفر السواحل من مياه 

أعلن���ت الهيئ���ة العامة 
للبيئة انتشال كائن بحري 
نافق في املس���نة البحرية 
اخلاصة بقاعدة صباح األحمد 
البحرية مبنطقة الفنطاس 
وهو من الثدييات من نوع 
»الدقس«، وذلك بالتعاون 
م���ع اإلدارة العام���ة خلفر 

السواحل.
وقال���ت الهيئة في بيان 
صحاف���ي خصت بنش���ره 
»كون���ا« أمس إنه���ا تلقت 
بالغا من اإلدارة العامة خلفر 
السواحل يفيد بوجود كائن 
الفنطاس،  نافق في مسنة 
وتوج���ه الفري���ق الفن���ي 
املخت���ص بالرص���د التابع 
إلدارة احملافظة على التنوع 
اإلحيائي على الفور وتبني 
بعد الفحص انه من الثدييات 
البحرية واملعروف محليا 

»الدقس« النافق خالل فحصه من فريق الباحثني

العلي: املسرحية 
تتضمن الكثير من 

الرسائل والقيم 
حول العادات 

والتقاليد واملوروث 
الشعبي

العلي استقبل نقيب الصحافة اللبنانية

استقبل الشيخ حمد جابر العلي نقيب الصحافة 
اللبنانية عوني الكعكي والوفد املرافق له املكون 
من نائب نقيب الصحافة اللبنانية جورج سوالن 
� وعضوي نقابة الصحاف����ة عبدالكرمي اخلليل 
وجورج بشير، ورافقهم منسقة اإلعالم اخلارجي 

بوزارة اإلعالم عنود السعيد.
وكان الوف����د اإلعالمي من نقاب����ة الصحافة 
اللبنانية ق����د زار جمعية الصحافيني الكويتية  
أمس األول، وكان في استقبالهم أمني سر اجلمعية 

الزمي����ل فيصل القناعي وأمني الصندوق � مدير 
اجلمعية الزميل عدنان الراش����د وعضو مجلس 
اإلدارة الزميل جاس����م كمال، وتطرق اللقاء إلى 
س����بل تعزيز العالقات بني جمعية الصحافيني 
الكويتية ونقاب����ة الصحافة اللبنانية وأوضاع 
احلريات الصحافية في الوط����ن العربي ودور 
االحتاد العام للصحافيني العرب في دعم احلريات 
الصحافية في الوطن العربي، وحضر املقابلة من 

اإلعالم اخلارجي فهد القحص.

الصحافيني  جمعية  إلى  زيارته  لدى  اللبناني  الوفد  استقبال  في  كمال  وجاسم  الراشد  وعدنان  القناعي  فيصل  الزمالء 
بحضور اللواء متقاعد فيصل اجلزاف وفهد القحص

الشيخ حمد جابر العلي مستقبال عوني الكعكي وجورج سوالن وعبدالكرمي اخلليل وجورج بشير بحضور عنود السعيد

القناعي والراشد بحثا مع الوفد أوضاع احلريات الصحافية

»الداخلية« حققت حلم طفل
 بالتحليق  في سماء الكويت

الطفل الكويتي حمد ثامر قبل اإلقالع في الرحلة اجلوية

إنس����انية  مب����ادرة  ف����ي 
واجتماعي����ة حقق����ت وزارة 
الكويتي  الطفل  الداخلية حلم 
حم����د ثامر البالغ م����ن العمر 
6 س����نوات واملص����اب بأح����د 
األمراض املستعصية ورغبته 
الطلعات  في املشاركة بإحدى 
اجلوية في طائرة الهليكوبتر 
التابعة إلدارة جناح الشرطة 
العملي����ات. وحترص  بقطاع 
وزارة الداخلي����ة على التفاعل 
مع جميع احل����االت والقضايا 
اإلنسانية استكماال لدورها املهم 
في املجتم����ع. وقد عبر الطفل 
ثامر عن سعادته الغامرة لوزارة 
الداخلية واملس����ؤولني بها في 
حتقيق حلمه بعد أن حلقت به 
العمودية وطافت به  الطائرة 
فوق أجواء الكويت في حلظات 

حمد ثامر حقق حملهإنسانية بالغة التأثير.
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اخلليجي إزاء التطورات التي 
تشهدها املنطقة« مشيدا كذلك 
ـ  الكويتية  العالقات  »بعمق 
البحرينية وما تتمتع به من 

خصوصية«.

اإلمكانيـــات الالزمـــة لصقل 
خبرات ومهارات الضباط التي 
تؤهلهم ألداء واجباتهم املنوطة 
بهم على أكمل وجه، كما جاء 
في الوثيقة االستراتيجية 2020 
التي تولي االرتقاء بالعنصر 

البشري اهتماما كبيرا.
مـــن جانبه، دعـــا مدير 
مديرية التعليم العســـكري 
املقـــدم الركن ناصر يعقوب 
الشطي الضباط إلى مواصلة 
مســـيرتهم التعليمية وعدم 
الوقوف عنـــد حد معني من 
التعلـــم والتدريـــب حتـــى 

مبشاركة ضباط من مملكة البحرين واجليش الكويتي

قائد قوة دفاع البحرين: وحدة املوقف 
اخلليجي أسهمت في ترسيخ االستقرار

احلرس احتفل بتخريج دورة املشاة التأسيسية

يحافظوا على مســـتوياتهم 
العالية ويرتقوا بوحداتهم 

كل في موقعه. 
وفـــي ختـــام احلفـــل مت 
تكرمي املتفوقني من خريجي 

الدورة.

املنامـــةـ  كونا: قال القائد 
البحرين  العام لقوة دفـــاع 
الركن الشيخ خليفة  املشير 
بن أحمد آل خليفة ان »وحدة 
وصالبة املوقف اخلليجي إزاء 
التهديدات أسهمتا في ترسيخ 

األمن واالستقرار«.
الشـــيخ خليفة  وأشـــاد 
خالل استقباله عميد السلك 
الديبلوماســـي سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح »بالعالقات األخوية 
الوطيدة القائمة بني البلدين 
الشقيقني وما تتمتع به هذه 
العالقات من منو مطرد بفضل 
قيادتي البلدين احلكيمتني«.

من جانبه، أكد السفير عزام 
الصباح »أهمية وحدة املوقف 

برعايـــة وكيـــل احلرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعـــي وبحضـــور قائد 
احلماية والتعزيز اللواء الركن 
فالح شـــجاع فالح احتفلت 
العســـكري  التعليم  مديرية 
في القاعة املركزية مبعسكر 
الصمود بتخريج دورة املشاة 
التأسيســـية للضباط والتي 
شارك فيها ضباط من مملكة 
البحريـــن الشـــقيقة تفعيال 
لبروتوكـــول التعـــاون بني 
احلـــرس الوطنـــي ونظيره 
البحريني، إضافة إلى ضباط 

من اجليش الكويتي. 
وهنأ اللـــواء الركن فالح 
شجاع خريجي الدورة ونقل 
إليهم حتيـــات القيادة العليا 
للحـــرس الوطني ممثلة في 
سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ ســـالم العلي، ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشـــعل األحمد، مشيدا مبا 
حققوه من مستويات رفيعة 
املثابرة واالجتهاد  من خالل 
وااللتزام بالتعليمات. وشدد 
على أن القيادة ُتسّخر جميع 

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مستقبال السفير الشيخ عزام الصباح

تسليم شهادة التخرج

اخلريجون في لقطة جماعية 

األمير عّزى الرئيس اإلندونيسي بضحايا تفجيرات جاكرتا: 
أعمال إرهابية آثمة تتنافى مع تعاليم اإلسالم احلنيف

..والسفير الصقر: الكويتيون في جاكرتا بخير

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو 

ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا 
الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص 

تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرات 
التي وقعت وسط العاصمة جاكرتا والتي 

أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا 
واملصابني، سائال سموه املولى تعالى أن 

يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية، 

مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها 
الشديدة لهذه األعمال اإلرهابية اآلثمة التي 

استهدفت أرواح األبرياء اآلمنني واملنافية 
لتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف والقيم 

اإلنسانية ووقوفها مع املجتمع الدولي حملاربة 
اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره وتأييدها 

لكل اإلجراءات التي تتخذها اجلمهورية 
االندونيسية ملواجهة هذه األعمال االرهابية 

الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو 
رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة، ضمنها 

سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا التفجيرات التي وقعت وسط 

العاصمة جاكرتا والتي أسفرت عن سقوط 
عدد من الضحايا واملصابني.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

إلى ذلك بعث رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ببرقية الى نظيره االندونيسي أكد 
فيها إدانته الشديدة للتفجيرات اإلرهابية 

التي وقعت في العاصمة جاكرتا وأسفرت عن 
سقوط عدد من القتلى واجلرحى.

وعبر الغامن في برقيته عن التضامن التام 
مع الشعب االندونيسي الصديق في مواجهة 

كل األعمال واحملاوالت التي تستهدف امن 
واستقرار اندونيسيا.

كما أعرب الغامن عن خالص العزاء وصادق 
املواساة في ضحايا التفجيرات، داعيا املولى 

العلي القدير ان يعجل بشفاء املصابني.

أكد سفيرنا لدى اندونيسيا عبدالوهاب 
الصقر سالمة جميع الرعايا الكويتيني 

املوجودين حاليا في العاصمة االندونيسية 
جاكرتا في اعقاب االنفجارات املتتالية التي 

تعرضت لها  أمس. 
وقال الصقر في اتصال هاتفي مع »كونا« ان 
املعلومات األولية من السلطات االندونيسية 

املختصة تفيد بعدم وجود اي مواطن كويتي 
من ضمن ضحايا تفجيرات امس، مضيفا انه 
»حتى هذه اللحظة لم تبلغ السفارة الكويتية 

في جاكرتا بوجود اي حالة«. 
ودعا في هذا السياق الرعايا الكويتيني 

املوجودين في اندونيسيا الى أخذ احليطة 
واحلذر وعدم اخلروج اال في احلاالت 

االضطرارية حتى تتجلى األمور وتتضح من 
قبل اجلهات الرسمية االندونيسية. 

وناشد الصقر املواطنني الكويتيني عدم 
التردد في االتصال بالسفارة الكويتية في 

جاكرتا في حال وجود اي استفسار او رغبة 
في طلب املساعدة وذلك على األرقام التالية 

)0062215764159( و)0062215764556( 
اضافة الى ارقام الطوارئ وهي 

)006285555555511( و)00628151655555( 
و)006281288063618(.

اإلمنائية املتزايدة في الدول 
العربية.

الوزيرة  واستعرضت 
الصبيــــح في هــــذا اإلطار 
متكــــن املعهد مــــن احداث 
تطوير نوعي كبير ليكون 
مؤسســــة منوذجيــــة لها 
العربي  العمل  مكانتها في 
االمنائي املشترك، مبينة أن 
هذا ما مت بالفعل في اخلطة 
االســــتراتيجية اخلمسية 
)2010 ـ 2015( التي انتهى 
تنفيذها في سبتمبر املاضي 
وأســــهمت في تعزيز دور 
املعهــــد في خدمــــة الدول 

العربية.
وأشــــارت الــــى حدوث 
تقــــدم واضــــح واجنازات 
مهمة في إطار تقييم تنفيذ 
السابعة  االســــتراتيجية 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح.

الســــفارة ان  وأوضحت 
وزير خارجية سان مارينو 
رحــــب من جانبه بالســــفير 
الشــــيخ علي اخلالد، معتبرا 
تعيينــــه أول ســــفير محال 
الى جمهورية سان  للكويت 
مارينو »خطوة مهمة لتأسيس 

العالقات الديبلوماسية«.
وأشارت الى ان اجلانبني 
اســــتعرضا آفــــاق العالقات 
الثنائية وسبل تطويرها في 
اطار املصالح املتبادلة السيما 
على األصعــــدة االقتصادية 

والتجارية والسياحية.
أتاح  وقالت ان االجتماع 
فرصة الستعراض األوضاع 

للمعهد للسنوات اخلمس 
املنصرمة »أخذا باالعتبار 
التحديــــات التنموية التي 
تواجه الدول العربية التي 
عبر عنها )اعالن الكويت( 
القمة العربية  املنبثق عن 
واالجتماعية  االقتصادية 

والتنموية«.
وذكرت ان املعهد انطلق 
بوتيرة متسارعة في تطوير 
ادائــــه وتوجيه انشــــطته 
للمساهمة في دعم جهود 
التنمية العربية في مجاالت 
حتســــني ادارات التنميــــة 
وتطويــــر دور املنظومات 
التخطيطية وزيادة فعالية 
التنموية  تنفيذ اخلطــــط 
وآليات متابعتها وتطوير 
القدرات في مجاالت التنمية 
واالجتماعية  االقتصادية 
مبا يتفق مع أهداف املعهد 

وينسجم مع سياساته.
وأوضحت أن انشــــطة 
املعهد املختلفة شهدت تطورا 
كميا ونوعيا في تلك الفترة 
البرامج  ليرتفع عدد حزم 
التدريبية من 26 في اخلطة 
االستراتيجية السادسة الى 
84 حزمة تدريبية في اخلطة 

االستراتيجية السابعة.
وبينت الوزيرة الصبيح 
أن هــــذا صاحبــــه تطوير 
التدريبية  محتوى احلزم 
نحو بناء القدرات واكتساب 
املهــــارات ودعــــم صناعة 
القرار على نحو يسهم في 
تنمية املهارات التخطيطية 
التحليليــــة  والقــــدرات 

والعملية للمستفيدين.

الدولية واالقليمية وتطورات 
إطــــار حرص  املنطقــــة في 
حكومتــــي البلدين على دعم 
احلــــوار والتعــــاون الدولي 
املشترك في مواجهة التحديات 
الرئيسية لصالح األمن والسلم 

العامليني.
وتعــــد جمهورية ســــان 
مارينو الواقعة شمال شرق 
شبه اجلزيرة االيطالية أقدم 
جمهوريــــة حتتفظ بنظامها 
الدســــتوري منذ استقاللها 
الرومانية  عن االمبراطورية 
في مطلع القرن السابع عشر 
ويعتمــــد اقتصادها احلديث 
على اخلدمات بصفتها مركزا 
ماليــــا وســــياحيا ورياضيا 

معروفا.

التي يشهدها  والتحديات 
العمل اإلمنائي العربي ومبا 
يســــتجيب لالحتياجــــات 

القاهــــرة ـ كونا: أكدت 
وزير الشؤون االجتماعية 
الدولة  والعمل ووزيــــرة 
التخطيــــط  لشــــؤون 
والتنمية الكويتية رئيس 
مجلس أمناء املعهد العربي 
للتخطيط هنــــد الصبيح 
امس اخلميس اهمية العمل 
العربي املشترك لتحقيق 

تنمية عربية مستدامة.
وقالت الوزيرة الصبيح 
لدى افتتاح االجتماع األول 
)2015ـ  2016( ملجلس أمناء 
املعهد العربي للتخطيط ان 
مواجهة التحديات اإلمنائية 
في ظل األوضاع املتسارعة 
واملنافســــة القويــــة التي 
يشهدها العالم في مختلف 
املجاالت »تشــــكل حتديا 

كبيرا للدول العربية«. 
 وأضافــــت ان املعهــــد 
العربي للتخطيط »كمؤسسة 
عربيــــة إمنائيــــة« يعمل 
دائما علــــى تطوير رؤيته 
وسياساته وأدائه االمنائي 
الفنية  وكامل منظومتــــه 
واالدارية والتنظيمية من 
أجل االســــتجابة للتطور 
واالحتياجات التنموية في 

الدول العربية.
وأوضحــــت ان املعهد 
حقق خالل الفترة املاضية 
نقلــــة نوعية فــــي هويته 
التنمويــــة على نحو عزز 
دوره كمؤسســــة عربيــــة 
تنمويــــة متميزة، مضيفة 
ان املعهد عمل على تطوير 
نشاطاته وخدماته اإلمنائية 
العربية لتواكب التطورات 

روماـ  كونا: بحث سفيرنا 
لدى ايطاليا الشيخ علي اخلالد 
مع وزير خارجية جمهورية 
ســــان مارينــــو باســــكوالي 
العالقات  آفــــاق  فالنتينــــي 
الثنائيــــة والتعاون وتعزيز 

العمل الدولي املشترك.
وذكرت سفارتنا في روما 
في بيان تلقته »كونا« أمس 
اخلميس أن السفير الشيخ 
علي اخلالد اجتمع مع وزير 
اخلارجية فالنتيني مبكتبه 
قبل مراســــم تقــــدمي أوراق 
اعتمــــاده ســــفيرا محاال الى 

اجلمهورية.
وأضافت ان سفيرنا نقل 
الى فالنتيني حتيات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

الوزيرة هند الصبيح متحدثة خالل االجتماع

الوزير باسكوالي فالنتيني مستقبال السفير الشيخ علي اخلالد

لدى افتتاح االجتماع األول ملجلس أمناء املعهد العربي للتخطيط

الصبيح: العمل العربي املشترك السبيل 
لتحقيق تنمية عربية مستدامة

اخلالد بحث مع وزير خارجية سان مارينو العالقات الثنائية

سلّم دعوة من الغامن لرئيسة البرملان السويسري لزيارة الكويت

التنيب: العالقات بني الكويت وسويسرا متينة 
وراسخة عززتها املواقف املشتركة

املواقف املشـــتركة املؤيدة 
للمبادئ اإلنسانية والعدالة 
والدعوة الى الســـلم واألمن 

الدوليني«. 
ان  التنيـــب  وأضـــاف 
ماركفالدر أعربت عن سعادتها 
بتلبية الدعوة، الفتا الى ما 
يتمتع به البرملانان الكويتي 
والسويسري من عالقات طيبة 
وقواسم مشتركة السيما في 
قضايا دعـــم الدميوقراطية 
ودولـــة القانـــون واحترام 

حقوق اإلنسان. 
ووصف العالقات البرملانية 
الكويتيةـ السويسرية بأنها 
»متينة« ورسختها زيارات 
البرملانية  جلنة الصداقـــة 
املستمرة وكذلك الزيارة التي 

قام بها سمو رئيس مجلس 
الوزراء السابق الشيخ ناصر 
احملمد الى البرملان السويسري 

في عام 2011. 
وأوضح ان زيارة رئيسة 
البرملان السويسري املرتقبة 
للكويت تكتسب أهمية خاصة 
الـ50  الذكرى  كونها تواكب 
للعالقات الثنائية بني الكويت 

واالحتاد السويسري. 
وأعـــرب عن األمل في ان 
الزيـــارة أواصر  تعزز هذه 
بـــني  التعـــاون املشـــترك 
البرملانيـــني مبـــا يصب في 
مصلحة القضايا التي تتبناها 
الكويت في االحتاد البرملاني 
الدولي على الصعيدين العربي 

واإلسالمي.

جنيڤـ  كونا: أشاد سفيرنا 
لـــدى االحتاد السويســـري 
التنيب أمس  الســـفير بدر 
بعمق ومتانة العالقات التي 
الكويت واالحتاد  تربط بني 
السويســـري فـــي مختلف 
البرملانية  املجاالت والسيما 

منها. 
جاء في تصريح أدلى به 
السفير التنيب لـ »كونا« اثر 
تســـليمه في العاصمة برن 
دعوة من رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن لرئيسة البرملان 
السويسري كريستا ماركفالدر 

لزيارة الكويت. 
»العالقـــات  ان  وقـــال 
بـــني البلدين هـــي عالقات 
متينـــة وراســـخة عززتها 

البرملان  رئيسة  مع  التنيب  بدر  السفير  السويسري  االحتاد  لدى  سفيرنا 
السويسري كريستا ماركفالدر 

بدر مال اهلل مديرًا ملجلس أمناء
»العربي للتخطيط« لوالية ثانية

برعاية وحضور رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر 

احتفلت هيئة التعليم العسكري ممثلة 
مبعهد تدريب ضباط الصف واألفراد صباح 
اليوم، بتخريج دورة املتطوعني األغرار رقم 

)72( والذين أنهوا فترة التدريب األساسي 
بنجاح، ليلتحقوا بعد ذلك بوحدات اجليش 

املختلفة.
استهل احلفل بتالوة عطرة من آيات الذكر 

احلكيم، بعدها قام طابور اخلريجني باملرور 
أمام املنصة الرئيسية، ومن ثم ألقى آمر 

مدرسة تدريب األفراد املقدم الركن عذبي 
حسني احلداد كلمة رحب من خاللها براعي 
احلفل واحلضور الكرمي، مبينا من خاللها 
املناهج والدروس والتدريبات العملية التي 

تلقاها منتسبو هذه الدورة خالل فترة 
تدريبهم باملعهد، والتي شملت دروسا 
عسكرية نظرية وعملية أساسية، وقد 

أدى اخلريجون حركات للعرض الصامت 
وللقدرات والتشكيالت واملهارات العسكرية 

نالت استحسان احلضور، بعد ذلك متت 
تالوة القسم القانوني.

وفي اخلتام تفضل راعي احلفل سعادة 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 

محمد خالد اخلضر بتوزيع الشهادات 
واجلوائز على اخلريجني واملتفوقني.

هذا، وقد حضر حفل التخريج رئيس هيئة 
التعليم العسكري اللواء الركن أنور جاسم 

املزيدي وعدد من ضباط اجليش وجمع من 
أهالي اخلريجني.

القاهرة ـ كونا: وافق مجلس أمناء املعهد 
العربي للتخطيط خالل االجتماع على 

التجديد ملديره العام الدكتور بدر مال اهلل 
لفترة والية ثانية متتد من 2016 إلى 2021.

كما وافق املجلس خالل االجتماع على 
التجديد لوكيل املعهد الدكتور حسني 

الطالفحة لوالية ثانية خالل نفس الفترة، 
فيما مت االتفاق على عقد االجتماع املقبل 
ملجلس أمناء املعهد في عمان باألردن في 
مايو املقبل. وعلى صعيد متصل قال مال 

اهلل في تصريح لـ»كونا« إن اجتماع مجلس 

أمناء املعهد ناقش عددا من املوضوعات 
اإلدارية واملالية التي تخص املعهد العربي 
وعمله باعتباره منظمة عربية متخصصة 

في التخطيط اإلمنائي. وأضاف أن املجلس 
بحث كذلك القضايا واملستجدات العربية 
وسبل التنسيق والتعاون وتبادل الرأي 

بشأنها، مبينا أن املعهد العربي للتخطيط 
قدم تقريرا خاصا باألوضاع االقتصادية 

العربية حتت عنوان »إدارة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والنمو التشغيلي 

الشامل في املنطقة العربية«.

تكرمي أحد اخلريجني 

تخريج دورة املتطوعني األغرار »72« بحضور رئيس األركان



مباركون بالعيد الـ ٤٠ لـ «األنباء»: صرح إعالمي وطني كبير يدعم قضايا الكويت وأهلها
كذلك هنـــأ كل من نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات 
املساندة في شركة البترول 
الوطنيـــة الكويتيـــة خالد 
العسعوســـي ومدير دائرة 
العامـــة واإلعالم  العالقات 
في الشركة خلود املطيري 
الـ ٤٠  «األنبـــاء» بعيدهـــا 
متمنـــني لهـــا دوام النجاح 

واالزدهار.
كذلك بعث رئيس مجلس 
إدارة اجلمعيـــة الكويتيـــة 
للمقومات األساسية حلقوق 
اإلنســـان يوســـف الصقر 
برسالة تهنئة لرئيس التحرير 
مباركا بعيد «األنباء» الـ ٤٠ 

قال فيها:
الســـيد الفاضل/ يوسف 
املـــرزوق  خالـــد يوســـف 

احملترم
رئيـــس حتريـــر جريدة 

(األنباء) الغراء
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته،،
بحروف من نور، وكلمات 
معبقة بعطر الزهور، نرفعها 
لكم كلؤلؤ منثور لنبارك ونهنئ 
لكم فيها ذكرى مرور ٤٠ عاما 
على  انطالق جريدة «األنباء» 
ودخولها العقد اخلامس مبلف 
حافـــل باإلجنازات والنجاح 

والتميز.
نعـــم، كانـــت ومازالت 
جريدتكم الغراء مشعال ومنبرا 
للرأي والصحافة احلرة حتى 
غدت مثاال يحتذى في حرية 
الكلمة والتعبير التي كفلتها 
ونادت بهـــا مواثيق حقوق 
اإلنسان الشرعية والدولية. 
ويسرنا في «جمعية مقومات 
حقوق اإلنسان» ان نشارككم 
األفراح بهذه الذكرى اجلميلة، 
سائلني املولى عز وجل لكم 
وجلميع طاقم العاملني في هذا 
الصرح السداد والتوفيق ملزيد 
من التألق في سماء اإلعالم، 

انه ولي ذلك والقادر عليه.
وتفضلوا بقبـــول وافر 

االحترام والتقدير.

وسمو ولي عهده االمني الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك، حفظهم اهللا.
وفقكم اهللا وعلى طريق 
احلق واخلير ســـدد خطاكم 
والى املزيد من الرقي والتقدم 

واالزدهار.
وتفضلوا بقبـــول فائق 

االحترام والتقدير.
كما هنأ املدير العام للهيئة 
العاملية  اخليرية اإلسالمية 
سالم عبداهللا حمادة «األنباء» 
برسالة تهنئة وشكر ودعاء 

قال فيها:
األخ الفاضل يوسف خالد 

املرزوق حفظه اهللا
رئيـــس حتريـــر جريدة 

األنباء
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته
باألصالـــة عن نفســـي 
وبالنيابة عـــن إدارة الهيئة 
العاملية  اخليرية اإلسالمية 
العاملية،  وموظفيها ومجلة 
القائمني  أتقدم لكم وجلميع 
على جريدة «األنباء» املوقرة 
التهانـــي والدعاء  بأطيـــب 
مبناسبة مرور ٤٠ عاما على 

صدورها.
وبهذه املناسبة فإننا في 
الهيئة نعبر عـــن اعتزازنا 
وفخرنا بهذا الصرح اإلعالمي 
الوطني الكبير «األنباء» ومبا 
قدمتـــم وتقدمـــون من دعم 
لقضايا الكويت وأهلها والعمل 
اخليري إضافة إلى ما حتققون 
من متيز مهني يستحق كل 

الثناء والتقدير.
كما يطيب لنا بهذه املناسبة 
أن نعبـــر لكم عـــن خالص 
شكرنا وتقديرنا لتعاونكم 
الهيئة في نشـــر  الدائم مع 
أخبارها وتوزيع فاليراتها، 
وهو ما يشـــكل دعما كبيرا 

ألنشطتنا اخليرية.
متنياتنـــا لكم مبزيد من 
التوفيق والنجاح ومواصلة 
قيادة هذا الصرح الشـــامخ 
ليزداد جنوميـــة وتألقا في 
الكويتية  ســـماء الصحافة 
والعربيـــة والعاملية واهللا 

املوفق.
أمـــا مديـــر إدارة اإلعالم 
والعالقات العامة في الهيئة 
صالح منصور اجلاسم فقال: 
نبارك لـ «األنباء» عيدها الـ 
٤٠ في رسالة تهنئة وشكر، 

هذا نصها:
األخ الفاضل يوسف خالد 

املرزوق حفظه اهللا
رئيـــس حتريـــر جريدة 

األنباء
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته وبعد
تهديكـــم الهيئة اخليرية 
اإلســـالمية العامليـــة أطيب 
التحيات والدعاء لكم مبوفور 

من الصحة والعافية.
يطيب لي باســـم الهيئة 
العاملية  اخليرية اإلسالمية 
أن أتقدم لكم وجلميع القائمني 
على جريدة «األنباء» الغراء 
التهاني والتبريكات  بأطيب 
مبناسبة مرور ٤٠ عاما على 

صدورها املبارك.
وننتهـــز هذه املناســـبة 
لنعبر عن اعتزازنا وفخرنا في 
الهيئة اخليرية بهذا الصرح 
اإلعالمـــي الوطنـــي الكبير 
«األنباء» ومبا قدمتم وتقدمون 
من دعـــم لقضايـــا الكويت 
وأهلها والعمل اخليري بكل 
احترافية ومهنية تستوجب 

الشكر والتقدير.
كما يسعدني بهذه املناسبة 
أن أعبر لكم عن خالص شكرنا 
وتقديرنـــا لتعاونكم الدائم 
مع الهيئة في نشر أخبارها 
وتوزيع اصداراتها، وهو ما 
يشكل دعما كبيرا ألنشطتها 

وأعمالها اخليرية.
دعاؤنـــا لكـــم مبزيد من 
التوفيق والنجاح ومواصلة 
قيادة هـــذا الصرح اإلعالمي 
ليـــزداد جنوميـــة وتألقـــا 
وازدهارا في سماء الصحافة 
الكويتية والعربية والعاملية، 

واهللا املوفق.

بأحر التهاني القلبية ونذكر 
التي متيزت  مآثر جريدتكم 
الدؤوب  بشفافيتها وعملها 
العزيز  على خدمة وطننـــا 
الكويت، وخدمـــة قضاياه، 
ونبارك لكم مرور ٤٠ عاما على 
اصدارها االول، وندعو اهللا 
عز وجل ان يبارك جهودكم 
وان يدمي عطاءكم للعمل على 
رفعة شأن كويتنا احلبيبة في 
كل شؤون احلياة، حتت راية 
راعي نهضتنا املباركة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمـــد، حفظه اهللا ورعاه، 

السيد الفاضل يوسف خالد 
املرزوق.

رئيـــس حتريـــر جريدة 
«األنباء»

حتية مباركة طيبة وبعد 
الســـالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته،،
بدايـــة، تهديكـــم وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
ارق حتياتهـــا وتبريكاتهـــا 
مبناسبة مرور ٤٠ عاما على 

صدور صحيفتكم الغراء.
واننا بهذه املناسبة العطرة، 
نتقدم من شـــخصكم الكرمي 

في نشـــر اخبارها وتوزيع 
فاليراتها، وهو دعم اعالمي 

نقدره ونعتز به.
متنياتنـــا لكم مبزيد من 
التوفيق والنجاح ومواصلة 
قيادة هذا الصرح الشـــامخ 
ليزداد جنوميـــة وتألقا في 
الكويتية  ســـماء الصحافة 
والعربيـــة والعاملية واهللا 

املوفق.
كما أرســـل وكيل وزارة 
االوقاف م.فريد اسد عمادي 
برسالة تهنئة لرئيس التحرير 

قال فيها:

وبهذه املناسبة، فإن الهيئة 
تعبر عن اعتزازها وفخرها 
بهذا الصرح االعالمي الوطني 
الكبير «األنباء» ومبا قدمتم 
وتقدمون مـــن دعم لقضايا 
الكويـــت واهلهـــا والعمـــل 
اخليري، ومتيز مهني يستحق 
التقدير، اضافة الى التطوير 
الفني املســـتمر في الطباعة 

واالخراج.
كمـــا يطيـــب لنـــا بهذه 
املناســـبة ان نعبر لكم عن 
خالـــص شـــكرنا وتقديرنا 
لتعاونكـــم الدائم مع الهيئة 

أشاد عدد من قراء «األنباء» 
ومحبيها بدورها الوطني في 
دعم قضايا الكويت وأهلها، 
مؤكدين اعتزازهم وفخرهم 
بها كصـــرح إعالمي وطني 
كبير، مهنئني بعيدها الـ ٤٠ 
ومتمنني لها دوام التألق في 
الكويتية  ســـماء الصحافة 
والعربية والعاملية. فيما يلي 
بعض من رسائل وبرقيات 
التهاني التي تواصلت لتبارك 

لـ «األنباء» في عيدها:
البداية، بعث رئيس  في 
الهيئة اخليرية اإلســـالمية 
العاملية واملستشار بالديوان 
األميري مبعوث األمني العام 
لـــألمم املتحـــدة للشـــؤون 
اإلنسانية د.عبداهللا املعتوق 
برســـالة تهنئة قـــال فيها: 
باألصالة عن نفسي وبالنيابة 
العامة للهيئة  عن اجلمعية 
العاملية  اخليرية االسالمية 
أتقدم لكم  ادارتها،  ومجلس 
وجلميع القائمني على جريدة 
«األنبـــاء» املوقـــرة بأطيب 
التهاني والدعاء مبناسبة مرور 

٤٠ عاما على صدورها.

خلود املطيريد.عبداهللا املعتوق خالد العسعوسيم. فريد عمادي يوسف الصقرسالم حمادة

للمقومات  الكويتية  اجلمعية  رئيس 
األساسية حلقوق اإلنسان د. يوسف 

ذياب الصقر عايد «األنباء» بالزهور 
             (يوسف كرمي)

زهور من مدير دائرة العالقـــات العامة 
واإلعالم بشركة بترول الكويـــت خلود 

املطيري

ورود من نائب الرئيــس التنفيــذي 
للخدمات املسانــدة بشركـــة بترول 

الكويت خالد العسعوسي
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الرندي: دعم 
اخالقيات وقيم 

العمل والكفاءات 
العالية لدى 

املوظفني

عبدالعالي املرتضي

توضيح حول ما جاء في مقابلة
القائم بأعمال السفارة الليبية في الكويت

أوض��ح القائم بأعمال الس��فارة الليبية في 
الكويت عبدالعالي املرتضى انه أسيء فهم بعض 
ما جاء في لقائه مع »األنباء« والذي نشر بتاريخ 
االثنني 21 ديس��مبر املاض��ي حول ما اذا كانت 

السلطات الليبية قد طلبت وساطة كويتية.
وقال املرتضى انه وخالل احلديث سئل عما 
اذا كانت الس��لطات الليبية قد طلبت وس��اطة 

كويتية فأجاب في سياقه بان األمم املتحدة ترعى 
احلوار الليبي، وانه ان طلبنا وس��اطة كويتية 
فستلبى استنادا الى تأكيد صاحب السمو األمير 
مرارا على اس��تعداده ملساعدة ليبيا، ولم يكن 
احلديث مرتكزا على هذه النقطة لتكون عنوان 
اللقاء الذي أس��يء فهمه من بعض القراء، ولذا 

لزم التوضيح.

خطة لتأهيل البيئة البحرية 
باملياه اإلقليمية الكويتية

قال املدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية بالوكالة م.فيصل احلساوي إن »الزراعة« بالتعاون 
م��ع الهيئة العامة للبيئة س��تضع آلية إلعادة تأهيل البيئة 
البحرية في املياه اإلقليمية. وأضاف احلساوي في تصريح 
صحافي امس اخلميس انه بحث ومدير هيئة البيئة الشيخ 
عبداهلل احلمود آلية العمل والتنسيق إلزالة كل املخلفات في 
جون الكويت من شباك ومعدات الصيد وغيرها املوجودة 
في تلك املنطقة. وأوضح انه سيتم تشكيل جلنة تنسيقية 
تضم اجلهات املعنية والعلمية لوضع اإلطار التنفيذي لهذه 
اخلطة. وأشار إلى ان هذه اخلطوات تأتي ضمن خطة الهيئة 
للمحافظة على املخزون السمكي وتنميته واتساقا مع مشاريع 
الهيئة اخلاصة بالقطاع السمكي والتي تنفذها بالتعاون مع 
معه��د الكويت لألبحاث العلمية والهادفة إلى إطالق صغار 

األسماك باملياه اإلقليمية لدعم املخزون السمكي.

م.سعد احمليلبي 

سميرة القناعي

طالب بتنفيذ أحكام القضاء وأكد أن حقوق العمالة ليست موضع مساومة

احمليلبي: »املهندسني« تدعم موظفي »نفط اخلليج«

سميرة القناعي رئيسًا لقطاع التنمية الشاملة
في االحتاد العربي للمرأة

حذرت جمعية املهندسني من 
مخاطر املماطلة بحقوق العاملني، 
مطالبة الشركة الكويتية لنفط 
اخللي����ج بتنفيذ حكم قضائي 
نهائي واجب النفاذ لصالح نقابة 

العاملني فيها.
وطالب رئي����س اجلمعية 
م.سعد احمليلبي في تصريح 
صحافي املمثل القانوني للشركة 
باالمتث����ال ألح����كام القض����اء 
النهائية وتنفيذ احلكم بعد ان 
أصبح نهائيا وواجب التنفيذ، 
ملا في ذلك من آثار إيجابية تعود 
التابعني  العاملني  بالنفع على 

ف���ازت س���ميرة القناعي 
مبنص���ب رئي���س قط���اع 
الشاملة في االحتاد  التنمية 
العربي للم���رأة املتخصصة 
باالنتخاب وذلك ضمن انشطة 
التأسيسي  مؤمتر االجتماع 
لالحتاد الذي عقد مؤخرا في 

القاهرة.
وأعلن عن تأسيس االحتاد 
برعاية السفير محمد الربيع 
الوحدة  العام ملجلس  األمني 
االقتصادي���ة التابع جلامعة 
الدول العربية حتت ش���عار 

»شركاء ال فرقاء«.
وفي تصري���ح لها، قالت 
القناعي � التي تعد مستشارة 
في اجلمعية الكويتية حلقوق 

للش����ركة في موقع العمليات 
باخلفج����ي، مؤكدا ان العاملني 
هم اجلن����ود املخلصون الذين 
يجب أن يكونوا محط اهتمام 
إدارة الشركة وتسخر لهم كل 
اإلمكانيات التي متكنهم من أداء 

عملهم بكفاءة.
ولف����ت إلى أهمي����ة تنفيذ 
األحكام القضائية بصفة عامة 
الصادرة من السلطة القضائية 
املختص����ة، حت����ى ال تعد هذا 
األحكام مج����رد إجراء قانوني 
أو حبر على ورق ليس له أي 
قيمة عملية، فم����ا الفائدة من 

اإلنسان � ان دور االحتاد يتمثل 
في تعزيز حقوق املرأة العربية 
بشكل عام من أجل تنميتها، 
الفتة إلى أن أولوياته القصوى 
وأهم أعمال���ه حتقيق توازن 
بني اجلنسني في اإلصالحات 
والسياس���ات االقتصادي���ة 
وتعزيز فرص الريادة النسائية 
في القطاعني العام واخلاص 
ورفع مستوى الشراكة بينهما 
من خالل النهوض بالقدرات 
التنافسية واخلبرات اإلنتاجية 
واالقتصادية التنموية، مشيرة 
إلى أن املرأة الكويتية لها دور 
في التنمية املجتمعية الشاملة 
وكانت ومازالت شريكة في 
اإلجن���ازات الت���ي حتقق���ت 

حص����ول النقابة على حكم لم 
تقم الشركة بتنفيذه؟

وأك���د رئي���س جمعي���ة 
املهندس���ني دعمه لنقابة نفط 
اخلليج التخاذ كل اإلجراءات 
القانونية املتاحة لتنفيذ ذلك 
احلكم حلفظ كل حقوق العاملني 
الش���ركة في  نتيجة ملماطلة 
تنفيذ احلكم القضائي النهائي 
ونظرا لفوات املهلة القانونية 
دون أن حترك الشركة ساكنا 
رغم إنذارها وحثها على التنفيذ 
من ب���اب تع���اون النقابة مع 

الشركة.

للكوي���ت عل���ى الصعيدين 
احمللي والدولي في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وقالت ان االحتاد العربي 
للمرأة املتخصصة سيعمل على 
توعية شرائح املجتمع بأهمية 
التعلي���م األكادميي والعلمي 
والتقني والفن���ي والبحثي 
لالرتقاء باملرأة املتخصصة، 
الفتة إلى أن تأسيس االحتاد 
يعد خطوة رائدة لتس���ليط 
الضوء على الدور الفعال الذي 
تقوم به املرأة وجناحاتها في 
كل املجاالت وهو تكرمي لدورها 
املتميزة بجانب  ومشاركتها 

الرجل.

م. فيصل احلساوي

محمد راتب

أصدر املدير العام للهيئة 
الزراعة  العام����ة لش����ؤون 
والثروة الس����مكية بالوكالة 
م.فيصل احلس����اوي قرارا 
بصرف دعم نقدي ألصحاب 
سفن وطراريد صيد األسماك 
وأعالف األسماك عن كل سنة 
مالية طبقا للقواعد والضوابط 
ال����واردة بهذا القرار على أن 
حتدد فئات الدعم لكل سنة 
مالية ويصدر بها قرار بناء 
على إعداد املستحقني لصرف 
الدع����م في ض����وء امليزانية 

املعتمدة لذلك.
أوال: شروط صرف دعم 

السفن وطراريد الصيد
1- أن يكون ترخيص الصيد 
ساري املفعول خالل السنة 

امليالدية وفي حيازة املالك.
مادة ثانية:

2- أن تكون سفن وقوارب 
الصيد مستمرة في ممارسة 
عملي����ات الصي����د باملي����اه 
الكويتية طبقا ملا  اإلقليمية 
هو ثابت بدفاتر وس����جالت 
قطاع الثروة السمكية بحيث 
ال يقل خروج الس����فينة او 

الطراد عن اآلتي:
س����فن اجلر اخللفي لصيد 

الربيان.
ال يقل عن 10 طلعات.

سفن صيد األسماك )قرقور-
ليخ(.

ال يقل عن 20 طلعة.
لصي����د  املدم����ج  الط����راد 

األسماك.
ال يقل عن 20 طلعة.

طراد صيد لألسماك )قرقور-
ليخ(.

ال يقل عن 20 طلعة.

3- متن����ح مهل����ة مدتها 90 
يوما كحد أقص����ى لتجديد 
املنتهي تبدأ من  الترخيص 
تاريخ انتهاء الترخيص حتى 

يصرف الدعم.
4- ال يصرف الدعم إال بعد 
خصم أي مستحقات للهيئة 
سواء كانت رسوما أو غرامات 
أو أحكاما قضائية أو غيرها 
وكذلك املستحقات ألي جهة 
حكومية أخرى مبوجب حكم 
قضائي واج����ب النفاذ على 

صاحب العالقة.
5- ال يجوز الصرف السمكي 
في حال����ة ارتكاب املخالفات 

التالية:
٭ الصيد بجون الكويت

٭ اله����روب م����ن الدوري����ة 
وتعريض الطاقم للخطر.

٭ تسجيل أكثر من 3 مخالفات 

السنة املستحق عنها  خالل 
الدعم.

6- يشترط في سفن الصيد 
توافر الشروط التالية:

٭ كل األجه����زة املالحي����ة 
األساسية.

٭ معدات األمن والس����المة 
واإلنقاذ.

٭ أماك����ن مب����رده لتخزين 
األسماك.

٭ اجتياز اختبارات الفحص 
الفني بالهيئة.

ثانيا: ش����روط صرف دعم 
أعالف املزارع السمكية

1- أن تكون املزرعة مستمرة 
في ممارسة نشاط االستزراع 
السمكي حيث يتم تقدير الدعم 
الس����مكي بناء على إنتاجية 
املزرعة م����ن األحياء املائية 
استناد للبيانات واملعلومات 
الرس����مية املس����جلة بقطاع 

الثروة السمكية.
2- االلتزام بتنفيذ القرار 293 
لس����نة 2005 بشأن شروط 
منح ترخيص مزاولة نشاط 
االستزراع السمكي في القسائم 
الزراعية وأي قرارات أخرى 

تصدر بهذا الشأن.
3- ان يت����م ص����رف الدعم 
أع����الف مجانية  في صورة 
وفق����ا إلنتاجي����ة املزرع����ة 

ومساحتها.
مادة ثالثة: يكون صرف قيمة 
الدعم ملرة واحده قبل نهاية 
كل س����نة مالية وفي حدود 
املبلغ املخصص لدعم الثروة 
السمكية في ميزانية الهيئة.

م����ادة رابعة: االلت����زام بكل 
القوانني واللوائح والقرارات 
املنظم����ة ملزاول����ة نش����اط 
صيد األس����ماك واالستزراع 

السمكي.

تشمل الدعم النقدي وشروط التراخيص واألعالف وعقوبات املخالفات

ضوابط وقواعد جديدة لصرف الدعم السمكي

أيوب الكندري وهيا الدهام وجابر عباس خالل تكرمي أحد خريجي الدورة

حمد العنزي

برعاية نائب املدير العام 
لشؤون التخطيط والتطوير 
العام���ة للرياضة  بالهيئة 
حس���ام الصالح الذي ناب 
عنه مدير إدارة الدراس���ات 
والتخطيط جاب���ر عباس 
وبحضور مديرة الشؤون 
اإلدارية ومدير إدارة التطوير 
اإلداري والتدري���ب أيوب 
الكندري ومراق���ب اإلدارة 
باسل اجلطيلي ورئيس قسم 
الرندي  التدريب منص���ور 
واملنس���ق اإلداري ش���يخة 
الس���ميط، اختتمت الهيئة 
برنامج »الوالء الوظيفي« في 
مركز عبداهلل السالم إلعداد 
القادة الذي اقيم على مدى 

3 أيام.
وفي خت���ام الدورة، قام 
جابر عباس بتقدمي الشهادات 
للموظفني ونقل لهم حتيات 
الش���يخ احمد  العام  املدير 
املنصور ونائب املدير العام 
لشؤون التخطيط والتطوير 
حسام الرومي وحرصهم على 
الدورة لتحقيق  إقامة هذه 
االستفادة املرجوة وكسب 
الالزم���ة للنجاح  اخلبرات 
في العمل والوالء الوظيفي 
وش���كر كل املش���اركني في 

الدورة.
وحت���دث رئيس قس���م 
التدري���ب منصور الرندي، 
فأعرب عن سعادته بنجاح 
التدريبي حتت  البرنام���ج 

ش���عار ال���والء الوظيف���ي 
للموظفني اجل���دد بالهيئة 

العامة للرياضة.
الرن���دي أن  وأض���اف 
الهدف العام كان في تعريف 
املش���اركني بأهمي���ة الوالء 
العالقة  الوظيف���ي وفه���م 
األخالقي���ة والقيم الثقافية 
ودور كل منهما في دفع حركة 
العمل املؤسسي داخل إطار 
الع���ام بأخالقيات  املفهوم 
املهنة وضمن االستراتيجيات 
العامة ملؤسس���ة العمل مبا 
يسهم في دعم وإرساء الوالء 
الوظيفي بني جموع املوظفني 
والعاملني باملؤسسات العامة 
وتنمية مه���ارات املوظفني 
الوالء  وتوعيته���م بأهمية 
واالنتم���اء ودعم أخالقيات 
وقي���م العمل والتأكيد على 
الكفاءة  االلتزام وحتقي���ق 
العالي���ة واألداء في العمل، 

واختتم الرندي حديثه شاكرا 
املوظفني اجلدد وكل من شارك 

في إجناح الدورة.
الدورة  ف���ي  وحاضرت 
د.سعاد الطراورة ود.نوري 
بشير وحضرها 23 موظفا 
وموظفة من املعينني اجلدد 
بالهيئة وهم دانة املطيري 
الوزان وش���يخة  وحليمة 
الزاي���د  ودالل  الياس���ني 
وتس���ليم اخلميس ومحمد 
الس���لطان  القالف وعهود 
وض���اري الظفي���ري وأمل 
الفاضل ودان���ة الفيلكاوي 
وعبدالعزيز حس���ني وهال 
الظفيري  الغربللي ومرشد 
الظفيري وعبداهلل  ومحمد 
باش وش���هد جاسم ومرمي 
شهاب وعبداهلل أحمد وسارة 
اخلرجي وبش���ائر اخلضر 
وفاطمة احلامد ومش���اري 
املطي���ري وعبدالرحم���ن 

اختتمت برنامج »الوالء الوظيفي« في مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة

هيئة الرياضة تنمي مهارات موظفيها اجلدد

أكد نائب رئيس مجلس 
الكويت����ي  اإلدارة لالحت����اد 
لصي����ادي األس����ماك جالل 
الش����مري دعم ومش����اركة 
الكويت����ي لصيادي  االحتاد 
األس����ماك جلميع مؤسسات 
الدولة، مؤكدا حرص االحتاد 
على مشاركة وزارة التربية 
واملساهمة في خدمة الطلبة 
والطالبات، من خالل املشاركة 
في مخيم السالم السنوي ال� 
19 ملرشدات املرحلة املتوسطة 
والثانوية بدعوة من جمعية 
املرشدات الكويتية بالتعاون 
العام للزهرات  التوجيه  مع 
واملرشدات حتت رعاية وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى في مقر املخيم 
الدائ����م جلمعية املرش����دات 
الكويتية مبنطقة بنيد القار 
حتت شعار: »الوالء � اتصال 

� تواصل وطني«.
وأشار الش����مري إلى ان 
ق����ام بتق����دمي ركن  االحتاد 
لنم����اذج مختلف����ة ألن����واع 

السفن املس����تخدمة لصيد 
األسماك كاللنجات وبعض 
التي كانت تستخدم  السفن 
في األسفار الطويلة من وإلى 
الكويت كالبوم الكويتي الذي 
كان يرسو في موانئ بعيدة 
مثل الهند وباكستان وشرق 
أفريقيا، الفتا إلى أهمية الركن 
الذي شارك به االحتاد بسبب 
وجود أفضل صانعي السفن 
بالكويت على مستوى اخلليج 
أجمع، حي����ث توارثنا هذه 

املهنة عن اآلباء واألجداد.

وق����ال ان االحت����اد ق����دم 
ركنا آخر يتعلق بفلق احملار 
واستخراج تلك الكنوز الثمينة 
منه حي����ث اس����تمع الوزير 
الى ش����رح مفصل  العيسي 
من عضو اجلمعية العمومية 
لالحت����اد خالد مقصيد حول 
طريقة حساب وتعيني قيمة 
القماشة املستخرجة من احملار، 
كما مت تق����دمي أنواع مختلفة 
م����ن أدوات الصيد املتعارف 
كالقرقور وهو من أقدم وسائل 
الصيد بالكويت الذي يصنع 
م����ن األس����الك املعدنية على 
هيئة شبكة حديدية على شكل 
مخروطي يعلق عادة باحلبال 
ويرم����ى به إلى أعماق البحر 
وكذلك منوذج للحظرة وأيضا 
عدة الليخ، حيث تصنع تلك 
الشباك من خيوط النايلون أو 
القطن ويوضع بها الكرب وهي 
أو  النخيل  قطع صغيرة من 
الفلني تسهم في بقاء الشباك 
طافية على سطح املاء باإلضافة 

إلى السالية.

احتاد الصيادين يثري ثقافة طالب »التربية« 
مبعلومات عن أدوات الصيد وأنواع األسماك
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة القطامي الگرام
لـوفاة �ملغفـور لها بـاإذن �هلل تعـالـى 

مرمي عبدالعزيز القطامي
 اأرملة املرحوم باإذن اهلل تعاىل

 يو�سف عي�سى القطامي

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسگنها فسيح جناته
وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان

 افتتاح الفرع السادس من الهايبرماركت 

في إطار املضي قدماً في التوسع في السوق السعودي

افتتاح فرع لولو هايبرماركت السادس في الدمام

 جولة داخل الفرع 

افتتح���ت أس���واق لولو 
اكب���ر تاجر  هايبرمارك���ت، 
جتزئة بالش���رق األوس���ط 
اح���دث فروعها ف���ي الدمام، 
الش���رقية  عاصم���ة املنطقة 
العربية السعودية.  باململكة 
انه الفرع السادس في اململكة 
وفرع رقم 121 في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية. 
وقد قام صاحب السمو امللكي 
األمير سعود بن عبداهلل بن 
عبدالعزيز باالفتتاح الرسمي 
للفرع ي���وم األربعاء، الثالث 
عش���ر من يناير 2016 م. وقد 
املناس���بة بحضور  تشرفت 
ب���ن احمد األحمد  م.عبداهلل 
رئي���س بلدية ش���رق الدمام 
والعديد من كبار املس���ؤولني 
من مختلف اإلدارات احلكومية 
وممثلني م���ن مجتمع األعمال 
احمللي وعدد م���ن املواطنني 

البارزين.
وأعلن رئيس مجلس إدارة 
مجموعة لولو أم أيه يوسف 
علي في االفتتاح عن االنطالق 
املتوق���ع ألربعة من أس���واق 
الهايبرماركت هذا العام، اثنان 
في جدة وواحد في كل من حائل 
والهفوف. وقد أضاف رئيس 
مجلس اإلدارة يوسف علي أنه 
في عام 2017 سوف يتم افتتاح 
ستة أسواق أخرى في اململكة 
العربية السعودية مبا فيها مكة 

املكرمة واملدينة املنورة.
ويقع سوق هايبرماركت 
اجلدي���د ف���ي طري���ق األمير 
محم���د ب���ن فهد ف���ي الدمام 
ويوفر وجهة شاملة للتسوق 
لكل س���كان املدينة املزدهرة، 
التي تض���م مجتمعا متناميا 
الس���عوديني  املواطنني  م���ن 
والوافدين. وكاملعتاد فان لولو 
هايبرماركت تقوم بتقدمي املدى 
األوسع من منتجات اجلودة 
والقيمة األفضل للنقود حتت 
سقف واحد. وتتضمن لولو 
الدمام كذل���ك مزيج منتجات 
من خيار واسع من البضائع 
املمتازة املس���توردة مبا فيها 
املنتجات اخلاصة املنقولة جوا 

لتصل طازجة. 
ويستضيف الهايبرماركت 
الترفي���ه العائلي س���باركيز 
ومطاعم تتألف من صالة طعام 
عربية ومطبخ عربي وفلبيني 
ومق���اه ومح���ال للج���واالت 

وصيدلية ومكينة صرف آلي 
ومحالت العمالت.

وقال يوسف علي كاشفا عن 
خططه االستثمارية »لقد قمنا 
باستثمار اكثر من 800 مليون 
ريال حتى اآلن وننوي استثمار 
700 ملي���ون ري���ال إضافية 
بحلول نهاي���ة 2017، وهو ما 
يجعل إجمالي ما نستثمره في 
اململكة اكثر من 1.5 مليار ريال 

سعودي«.
»اننا على ثق���ة تامة بأن 
هذا البلد العظيم سوف يحقق 
مزيدا من االزدهار حتت القيادة 
احلكيم���ة للملك س���لمان بن 
عبدالعزيز آل س���عود وولي 
العهد صاحب الس���مو امللكي 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
وولي ولي العهد صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود«. ان 
الدعم واحلب الذي نتلقاه من 

احلكام يعطينا دفعة خلدمة 
اقتصاد متنام لهذا البلد. ولولو 
ملتزم مبساعدة اململكة مبزيد 
من املنافذ ومن ثم خلق فرص 
توظيف للسعوديني املوهوبني. 
ان افتتاح هايبرماركت الدمام 
يؤك���د وجودن���ا املتزايد في 
املنطقة والتزامنا بخدمة واحدة 
أكبر األس���واق املزدهرة  من 
والهامة ف���ي اململكة العربية 

السعودية.
»نعتقد دائما انه من واجبنا 
الوطنية  املواه���ب  أن نرعى 
وحالي���ا يوجد أكثر من 1500 
سعودي يعملون معنا، وهدفنا 
ان نوفر توظيفا ل� 5000 مواطن 
سعودي بحلول نهاية 2017«. 
وأضاف يوسف علي: وحاليا 
لدينا اكثر من 30% من القوى 
العاملة سعودية ونوفر لهم 
كذلك افضل التدريب في أقسام 

اإلدارة وتقنية املعلومات.

د. أحمد االثري خالل توقيع العقد

عبداهلل الراكان

العامة  الهيئ���ة  وّقعت 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
خمس���ة عق���ود لتصاميم 
مشروعات انشائية جديدة 
في مدينتي صباح األحمد 
وجابر األحمد تستوعب 15 
ألف طال���ب وطالبة بقيمة 
اجمالية بلغت ثالثة ماليني 

و366 ألفا و602 دينار.
وقال مدير الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.أحمد االثري في تصريح 
صحافي صب���اح أمس إن 
املش���روعات تتمث���ل في 
اجناز مشروع فروع كليات 
الهيئة مبدينة صباح األحمد 
ومشروع فروع معاهد الهيئة 
في مدينة صب���اح األحمد 
التدريب  ومش���روع معهد 
املهني »بنني« مبنطقة جابر 
األحمد ومش���روع معاهد 
تدريبي���ة للهيئة مبنطقة 
جابر األحمد باالضافة الى 
عقد ادارة املشروعات سالفة 

الذكر.
وأضاف انه مت توقيع عقد 
تصميم مباني فروع كليات 
التكنولوجية  الدراس���ات 
والتجارية مبدينة صباح 
األحمد بقيمة اجمالية مليون 
و82 ألفا و511 دينارا على ان 
يتم اجنازه خالل 24 شهرا، 
الفتا الى ان املشروع املقام 
على مساحة 180 ألف متر 
مربع يستوعب خمسة آالف 

طالب وطالبة.
وأوضح ان العقد الثاني 
يشمل تصميم معاهد تدريب 
كهرباء واتصاالت ومالحة 
بقيمة اجمالية 230 ألفا و890 
دينارا على ان يتم اجنازه 
خالل 24 ش���هرا، مبينا ان 
املشروع املقام على مساحة 
100 ألف متر مربع يستوعب 

3200 طالب وطالبة.

وأش���ار ال���ى ان العقد 
الثالث يشمل تصميم معهد 
التدري���ب املهني تخصص 
الكهرباء واالتصاالت »بنني« 
مبنطقة جابر األحمد بقيمة 
205 آالف دينار ويقام على 
مساحة 50 ألف متر مربع 
بطاقة استيعابية 600 طالب 

ومدة اجنازه 18 شهرا.
الرابع  العق���د  ان  وبني 
ينص على تصميم معاهد 
تدريبية لتخصص الكهرباء 
واالتصاالت بن���ني وبنات 
بقيمة 244 ألفا و651 دينارا 
ويقام على مساحة 100 ألف 
متر مربع بطاقة استيعابية 
4 آالف طالب وطالبة ويتم 

اجنازه خالل 24 شهرا.
العقد األخير  وأفاد بأن 
يختص بإدارة املشروعات 
سالفة الذكر بقيمة اجمالية 
ملي���ون و603 آالف و550 

دينارا مدة 30 شهرا.
وأضاف االثري ان األيام 
املقبل���ة ستش���هد توقيع 
مشروع الربط االلكتروني 
جلميع كليات ومعاهد الهيئة 

بكل مناطق الكويت.
وأكد ان اجنازات الهيئة 

س���اهمت في رف���ع الطاقة 
االستيعابية الى نحو 55000 
طالب وطالبة، الفتا الى انها 
قطعت شوطا كبيرا في إجناز 
مشروعاتها اإلنشائية التي 
بلغت 23 مشروعا بتكلفة 

400 مليون دينار.
ت�ل����ك  ان  وأوض����ح 
املش���روعات تنوع���ت ما 
بني بنى حتتي���ة متكاملة 
وكلي���ات ومعاهد متكاملة 
وقاع���ات  مبختبراته���ا 
احملاض���رات واخلدم���ات 
االكادميية املساندة واملنشآت 
الرياضية ومنشآت لديوان 

عام الهيئة.
الهيئة وقعت  ان  وذكر 
في وقت سابق عقد تصميم 
مجمع تكنولوجي وجتاري 
وصحي وتربوي في محافظة 
اجلهراء على مساحة 500 
أل���ف مت���ر مرب���ع بطاقة 
اس���تيعابية 12 ألف طالب 

وطالبة.
وقال االثري إنه مت توقيع 
عقد توسعة قسم الهندسة 
الكيميائية بكلية الدراسات 
التكنولوجية بالشويخ على 
مساحة خمس���ة آالف متر 

مربع بطاقة استيعابية تبلغ 
ألفي طالب وطالبة.

وكشف انه يجرى حاليا 
اعداد عق���ود مباني الربط 
ب���ني محط���ات التكيي���ف 
اجلديدة بالشويخ ومباني 
التحتية  البن���ى  وخدمات 
لأللياف الضوئية للمعاهد 

والكليات.
وع���ن توج���ه تقليص 
احلكومة للنفقات اكد االثري 
ان تلك املش���اريع تنموية 
أساسية متعلقة باملناطق 
اجلديدة ولي��ست »رفاهية«، 
املن�اطق  مبين���ا ان تل���ك 
اجلديدة يج���ب أن تتوافر 
فيها جميع اخلدمات مبا فيها 
التعليمية والتي  اخلدمات 
ال تتع���ارض مع توجهات 

الدولة.
من جانبه، قال مس����اعد 
املدير العام للمنشآت الهندسية 
بالهيئة م. عبدالرحمن املطوع 
إن عقود التصاميم التي مت 
إبرامه����ا هي أقل في التكلفة 
مقارنة بالعقود اإلنشائية، 
الفتا ال����ى انها تعتبر ضمن 
التزامات الدولة خلدمة قاطني 

املناطق السكنية اجلديدة.

تستوعب 15 ألف طالب وطالبة في مدينتي جابر األحمد وصباح األحمد

»التطبيقي« وّقعت 5 عقود إنشائية جديدة
 بقيمة 3.366 ماليني دينار

جاسم بوحمد

عبدالعزيز الفضلي

أعل���ن مدي���ر منطق���ة 
الفروانية التعليمية جاسم 
بوحمد عن اجناز 95% من 
الوظيفي  الترفي���ع  اعمال 
جلميع العاملني في املنطقة من 
هيئات تعليمية ومهندسني 
واخصائيني وأمناء مكتبات 
واداريني، الفتا الى ان العمل 
جار على ترفيع ال� 5% والتي 
كان التأخير في عدم الترقية 
يعود الى نقل مركز عملهم 
الى جهة اخرى مما ادى الى 
امللف  التأخر في وص���ول 
اخلاص باملوظف من اجلهة 

املنقول لها.
ودعا بوحمد في تصريح 
ل� »األنباء« كل من لديه اي 
مالحظة او لم يتم ترفيعه الى 

مراجعة املنطقة التعليمية 
اعتبارا من يوم االحد املقبل 
وملدة اس���بوعني، الفتا إلى 
انه سيتم النظر في الكتب 
ومن لديه حق فسيأخذه ولن 

يظلم أحد.
من جهة أخرى، كش���ف 
بوحمد ع���ن بدء العمل في 
جلنة مركز االرشاد النفسي 
والتوجيه باملنطقة والذي 
مت تشكيلها من قبل وكيل 
التربي���ة د.هيث���م االثري، 
مش���يرا الى اننا نعمل من 
خاللها الى تقدمي املساعدات 
والتوجي���ه  االرش���ادية 
والنفس���ي  االجتماع���ي 
للطلبة وأسرهم كاملقابالت 
الشخصية وتطبيق اساليب 
التقومي النفسي واالجتماعي 
املش���كالت  ومتابع���ة 

االجتماعي���ة والنفس���ية 
الى  الت���ي حتتاج  للطالب 
متابعة مس���تمرة ومكثفة، 
ناهيك عن توعية األسر نحو 
أساليب التنشئة االجتماعية 
والنفسية ومساعدتها على 
مواجهة مشكالتها وذلك من 
قبل متخصصني اجتماعيني 

ونفسيني.
وأضاف بوحمد: كما ان 
اللجن���ة تعمل على توعية 
األسر بأهم مقومات جناح 
احلياة األس���رية من خالل 
البرامج التوعوية واللقاءات 
اجلماعية والفردية، فضال عن 
القيام باألبحاث والدراسات 
االجتماعية والنفسية التي 
تخ���دم دور وأهداف املركز 
وتس���اعده عل���ى تأدي���ة 

رسالته.

جلنة لتقدمي املساعدات اإلرشادية للطلبة وأسرهم

بوحمد لـ »األنباء«: إجناز 95% من أعمال
الترفيع الوظيفي للعاملني بـ »الفروانية التعليمية«

استقبال »التربية« ألصحاب الطلبات أمس

عبدالعزيز الفضلي

في إطار اس����تعداداتها 
الدراس����ي املقبل  للع����ام 
الهيئات  النقص في  وسد 
التعليمي����ة فتحت وزارة 
التربية باب التقدمي للعمل 
في سلك التدريس للكويتيني 
وغير الكويتيني حيث بدأ 
الش����ؤون االدارية  قطاع 
صباح أمس بتلقي طلبات 
الراغب����ني بالعم����ل ضمن 
الوظائف التي حددها قطاع 
التعليم العام وفق الشروط 

التي مت االعالن عنها.
وفي هذا السياق، قال 
البش����رية  امل����وارد  مدير 
ان  اجلويس����ر  س����عود 
االدارة استعدت الستقبال 
طلبات املعلمني واملعلمات 
اجلدد وفق التخصصات 
التي حددها قطاع التعليم 
العام، مشيرا إلى أن على 
املتقدم حتقيق الش����روط 
والضوابط املوضوعة لهذه 

الوظائف.
وأضاف اجلويسر في 
تصريح للصحافيني أنه مت 
استقبال الراغبني في تقدمي 
الطلبات في مسرح املبنى 
رقم )2( والذي مت جتهيزه 
مبجموعة م����ن املوظفني 

املتخصصني في استقبال 
التعيني للوظائف  طلبات 
التعليمي����ة، الفتا إلى أنه 
من املتوقع أن تكون اعداد 
الراغبني في تقدمي الطلبات 

كبيرة جدا.
وأش���ار إلى أن القطاع 
االداري تلقى التخصصات 
املطلوبة بالنسبة للمعلمني 
الكويتيني وغير الكويتيني من 
التعليم العام حيث مت حتديد 
التخصصات  مجموعة من 
الكويتي���ني  للمعلم���ني 
وكذلك بالنسبة للمعلمني 
الوافدين والبدون، منوها 
إلى أن حتديد االحتياجات 
والتخصص���ات يأتي من 
قطاع التعليم العام. وذكر 
أن التخصص���ات املطلوبة 
بالنسبة للمعلمني الوافدين 

هي في اللغة العربية واللغة 
االجنليزية للذكور واللغة 
الفرنسية للذكور واالناث 
والرياضيات للذكور االناث 
والكيمياء واالحياء والفيزياء 
واجليولوجي���ا للذك���ور 
والتربية البدنية لالناث فقط 
والتربية الفنية للذكور فقط 
فيما سيتم استقبال طلبات 
الذكور واالناث في تخصص 

التربية املوسيقية.
ولفت إلى أنه مت استثناء 
ش���رط اخلب���رة جلمي���ع 
التخصصات لفئات اخلليجي 
وغير محددي اجلنسية فيما 
يتم استثناء شرط اخلبرة 
في تخصص التربية البدنية 
والتربية املوسيقية للذكور 
واالناث لغير الكويتيني ويتم 
التدرج في سنوات اخلبرة 

يشترط وجود إقامة سارية للوافد وليس سمة دخول

فتح باب التقدمي للمعلمني اجلدد من الكويتيني وغيرهم

سيتم افتتاح
6 أسواق أخرى

في اململكة مبا فيها 
مكة املكرمة واملدينة 

املنورة خالل العام 
احلالي

في تخصصات اللغة العربية 
للذكور واللغة االجنليزية 
للذكور والفرنسية للذكور 
واالناث والرياضيات ذكور 
واناث والعل���وم بفروعها 
للذك���ور فق���ط والتربية 
الفني���ة للذك���ور لتصبح 
الش���هادات  عامني حلاملي 
التربوية وثالثة أعوام لغير 

التربويني.
األوراق  أن  وأوض���ح 
املطلوبة للتقدمي بالنسبة 
لغير الكويتي هي صورة عن 
املؤهل مصدق من السفارة 
واخلارجية وكشف الدرجات 
وصورة مصدقة من شهادة 
اخلبرة باالضافة إلى صورة 
اجلواز واالقامة والبطاقة 
املدنية وشهادة ال مانع من 
الكفي���ل واعتماد التوقيع، 
مشيرا إلى أنه لن يتم قبول 
طلبات حاملي سمة الدخول 
بجميع أنواعها ويش���ترط 
وجود إقامة سارية ال تقل 

عن 3 أشهر.
من جانب آخر، استقبل 
أمس قطاع الشؤون االدارية 
املعلمات الوافدات لتحديث 
بياناته���ن املتعلق���ة ببدل 
السكن وذلك وفق االجراءات 
التي مت حتديدها لتحديث 

البيانات.
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إجمالي املتقدمني 15 مرشحاً واستمرار غياب املرأة

5 مرشحني في اليوم الثاني لـ »تكميلية الثالثة«

املواطن���ن ومنه���ا القضي���ة 
التعليمية واإلسكانية. مشيرا 
الى انه ومع وجود املساحات 
الفضاء  الشاسعة من األرض 
يس���توجب على احلكومة ان 
متنح املواطن منزله بالسرعة 
املمكنة وأال ينتظر بيت العمر 

ملدة 20 عاما.
بدوره، قال املرش���ح عمار 
أسيري اننا نعزي اهل الكويت 
الس���ابق نبيل  النائب  بوفاة 
الفضل ال���ذي كان ل���ه األثر 
األكبر في الكثير من القضايا 

الوطنية.
وأضاف اسيري: »تقدمت 
بالترش���ح طامح���ا الن أكون 
أبنائنا  مدافعا عن مس���تقبل 
القادم���ة تلبية من  وأجيالنا 
الش���باب الطامح للتغيير في 

احلياة السياسية والبرملانية، 
مؤكدا ان الكويت تعتبر دولة 
دس���تورية وم���ن أغنى دول 
العالم الرأسمالية إال ان البعض 
جعلونا دول���ة بيروقراطية 
هرمي���ة تعتمد على العالقات 

الشخصية.
وتاب���ع ان ش���عار حملته 
االنتخابية سيكون »لنشارك«، 
داعيا الشباب الكويتي للمشاركة 
في احلياة السياس���ية لنغير 
النهج والفكر متهيدا لالنتخابات 

في عام 2017.
من جانب آخر، أكد املرشح 
عبداهلل األنصاري انه سيتبنى 
قضية الوحدة الوطنية فقط، 
قائال ان تلك القضية تعتبر من 
أهم القضايا التي يجب التركيز 

عليها لنهضة الوطن.

قانون االنتخابات.
وعن اجلداول االنتخابية 
خالل شهر فبراير ال يجوز اي 
تعديل في اجلداول بعد صدور 
مرسوم دعوة الناخبن. املرشح 
خالد عبيد العتيبي قال: اننا 
نتمنى من الناخبن في الدائرة 
الثالث���ة ان يختاروا األصلح، 
وأال يعتمدوا على الشعارات 
فقط. وأض���اف العتيبي: انه 
س���يتبنى القضايا االسكانية 
والصحية والتعليمية، موضحا 
ان املساس بدعم املواطن يعتبر 
خطا أحمر ولن نسمح باملساس 

بذوي الدخل احملدود.
م���ن جانبه، أكد املرش���ح 
ان  عبداللطيف مطر الشمري 
برنامجه االنتخابي سيرتكز 
عل���ى قضايا البل���د التي تهم 

فرج ناصر

واصلت إدارة  االنتخابات 
استقبالها للمرشحن النتخابات 
التكميلية للدائرة الثالثة، حيث 
تقدم في اليوم الثاني )امس( 
لفتح باب الترشيح 5 مرشحن 
هم: خالد العتيبي وعبداللطيف 
الشمري وعبداهلل االنصاري 
وعم���ار اس���يري ومش���عل 
العتيبي، وبذلك يصبح اجمالي 
عدد املرشحن لهذه االنتخابات 
حتى اآلن 15 مرشحا ليس بينهم 

امرأة.
انه يحرم  وذكرت مصادر 
من االنتخابات احملكوم عليه 
بعقوبة جنائية اوجرمية مخلة 
بالشرف او باألمانة إال ان يرد 
إليه اعتباره حسب املادة 2 من 

د.عودة الرويعي

الرويعي يقترح تعديل قانون تنظيم الوكاالت التجارية
اجلوهرية املتعلقة به، وعليها 

أن متنح الوكيل الذي قبل طلبه 
شهادة تثبت قيد الوكالة في 

السجل املعد لذلك.
مادة 9: لوزارة التجارة 

والصناعة أن ترفض بقرار 
مسبب طلب قيد الوكالة 

التجارية وعليها إخطار صاحب 
الشأن بصورة من القرار 

بخطاب مسجل.
ويعتبر فوات املدة املنصوص 
عليها في املادة السابقة مبثابة 

رفض للطلب.
وملن رفض طلبه أن يطعن في 

القرار أمام احملكمة املختصة 
خالل ستني يوما من تاريخ 

إعالنه بالرفض أو فوات املدة 
املشار إليها أيهما أسبق.

املادة 10: يلتزم أي وكيل بعد 
نفاذ هذا القانون بأن يقوم عند 

جتديد قيد وكالته بأن يقدم 
ما يفيد مزاولته لنشاط الوكالة 
سواء كانت سلعة أو منتجا أو 
خدمة وذلك خالل سنتني من 
تاريخ قيد وكالته في السجل. 

كما يلتزم الوكيل أو املوزع 
املسجل وكالته قبل نفاذ هذا 
القانون بتجديد قيد الوكالة 

وفق أحكام هذا القانون 
والئحته التنفيذية وذلك خالل 

مدة السنتني املشار إليها من 
تاريخ نفاذ القانون وإال شطبت 

الوكالة.  وفي جميع األحوال 
يجوز ملن شطبت وكالته إعادة 

قيدها من جديد بعد استيفاء 
الشروط املنصوص عليها بهذا 

القانون والئحته التنفيذية.
املادة 11: ال يجوز إعادة قيد 
الوكالة في سجل الوكاالت 

التجارية باسم وكيل جديد إال 
في احلاالت التالية: 

أ  ـ أن تكون الوكالة املسجلة 
سابقا قد فسخت بالتراضي بني 

أطرافها. 
ب  ـ أن تكون الوكالة املسجلة 
سابقا قد ألغيت بحكم قضائي 

واجب النفاذ. 
ج ـ أن تكون الوكالة املسجلة 
سابقا قد انتهى أجلها احملدد 

في عقد الوكالة على أال يكون 
هناك دعوى مقامة أمام القضاء 
بشأن هذا االنتهاء وذلك وفقا 

لإلجراءات والشروط التي تبينها 
الالئحة التنفيذية. 

املادة 12: يلتزم الوكيل أو املوزع 
حسب األحوال مبا يلي:

1 ـ توفير السلع أو املنتجات 
أو اخلدمات التي تقدمها وكالته 

بصفة دائمة بشكل كاف 
وبأسعار تتناسب مع أسعار 
السلع واملنتجات واخلدمات 
املماثلة. وكذلك احلال لقطع 
الغيار بالنسبة للسلع التي 

حتتاج إلى قطع غيار بشرط 
استمرار توافرها في بلد 

اإلنتاج.
2 ـ توفير املراكز الالزمة 
للصيانة والتصليح التي 

حتتاج اليها السلع محل الوكالة 

بتكاليف تتناسب مع ما مياثلها، 
وتقدمي جميع الضمانات التي 

يقدمها املنتجون مع مراعاة 
املواصفات القياسية للدولة.

3- االحتفاظ باملستندات 
املوضحة ألسعار السلع 

من مصادرها باإلضافة إلى 
مستندات تأمينها وشحنها 
ونقلها ورسومها اجلمركية 

على أن حتدد الالئحة التنفيذية 
املصروفات غير املستندية.

وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر 
التزامات الوكيل أو املوزع املشار 
إليهما ملدة ثالثة أشهر من تاريخ 
انتهائها أو إلى حني تعيني وكيل 

أو موزع جديد أيهما أقرب.
املادة 13: يجوز للوكيل أو املوزع 

أن يعني مديرا إلدارة وكالته 
وعليه إخطار وزارة التجارة 

والصناعة باسم هذا املدير خالل 
ثالثة أشهر من تاريخ تعيينه، 

وذلك بخطاب مسجل.
ويكون مدير الوكالة التجارية 

مسؤوال عن كل مخالفة تقع منه 
ألحكام هذا القانون، مع عدم 
اإلخالل مبسؤولية الوكيل أو 

املوزع.
املادة 14: يجوز ألي شخص 

أن يحصل من وزارة التجارة 
والصناعة على مستخرجات 
من صحيفة القيد في سجل 
الوكاالت التجارية وفي حالة 

عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
املادة 15: تبني الالئحة التنفيذية 

الرسوم املستحقة على طلب 
القيد في سجل الوكاالت 

التجارية أو طلب التأشير في 
السجل بتغيير أو تعديل بياناته، 

وكذلك الرسوم املستحقة 
للحصول على مستخرج رسمي 

من صحيفة القيد.
املادة 16: يجب على الوكيل 

التجاري أو من ينوب عنه أو 
ورثته في حالة وفاته، وكذلك 
على مدير الشركة الوكيلة أن 
يقدم إلى الوزارة خالل ستني 
يوما من تاريخ انتهاء الوكالة 

ألي سبب من األسباب أو 
فقدان الوكيل ألي من الشروط 

املنصوص عليها في املادة 2 
من هذا القانون طلبا لشطب 

قيد الوكالة من سجل الوكاالت 
التجارية على أن يكون هذا 
الطلب مشفوعا باملستندات 

املؤيدة له.
وعلى األشخاص املشار إليهم 
في الفقرة األولى عند حدوث 

تغيير أو تعديل في بيانات 
الوكالة أن يتقدموا بطلب 

التأشير بذلك في السجل املشار 
إليه وذلك خالل ستني يوما 
من تاريخ حدوث التغيير أو 

التعديل.
املادة 17: يعاقب بغرامة ال تقل 

عن 5 آالف دينار وال تزيد على 
عشرة آالف دينار كل من ذكر 

في املكاتبات، أو املطبوعات 
املتعلقة بأعمال وكالته التجارية، 
أو نشر بأي وسيلة من وسائل 

النشر أنه وكيل لشركة أو 
منتجات أو مواد أو سلع أو 
بضائع أو خدمات دون أن 

يكون وكيال مقيدا في سجل 
الوكاالت التجارية. وفي حالة 

العود يعاقب بغرامة ال تقل عن 
عشرة آالف دينار وال تزيد على 

عشرين ألف دينار. ويجوز 
احلكم بإغالق احملل الذي وقعت 
فيه املخالفة ملدة ال جتاوز ثالثة 

أشهر، أو بإلغاء الترخيص 
وإغالق احملل نهائيا، وتعلق على 

باب احملل لوحة بشكل ظاهر 
تتضمن منطوق احلكم الصادر 

بإغالق احملل.
املادة 18: يعاقب بذات العقوبة 

املنصوص عليها في املادة 
اخلامسة عشرة كل من قدم إلى 

اجلهة املختصة أو غيرها من 
اجلهات الرسمية معلومات أو 

بيانات يعلم أنها غير صحيحة 
فيما يتعلق بقيد الوكالة في 
سجل الوكاالت التجارية، أو 
شطبها، أو تعديل البيانات 

اخلاصة بها، وتأمر احملكمة من 
تلقاء نفسها بتصحيح هذه 

البيانات وفقا لألوضاع وفي 
املواعيد التي حتددها.

املادة 19: مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة أشد ينص عليها أي 
قانون آخر يعاقب بغرامة ال 
تقل عن ألف دينار وال تزيد 

على ألفي دينار كل من خالف 
أحكام البندين )1( و)2( من املادة 
العاشرة من هذا القانون، وذلك 

مع التزامه بالتعويض وفقا 
لقواعد املسؤولية املدنية عند 
االقتضاء. كما يعاقب بغرامة 

ال تقل عن خمسمائة دينار وال 
جتاوز خمسة آالف دينار كل 

من يخالف أحكام املادة الرابعة 
عشرة من هذا القانون.

املادة 20: يكون للموظفني الذين 
يصدر بتعيينهم قرار من وزير 
التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ 

أحكام هذا القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذا له صفة 

الضبطية القضائية، ولهم في 
سبيل ذلك حق دخول احملالت 

واملنشآت، وتفتيشها، واالطالع 
على مستنداتها وسجالتها، 

وحترير محاضر ضبط 
املخالفات لهذا القانون، وعليهم 
االلتزام بسرية املعلومات التي 
يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

وتنظم الالئحة التنفيذية 
كيفية القيام بأعمال وإجراءات 

الضبطية القضائية.
املادة 21: تتولى النيابة العامة 

التحقيق، والتصرف، واالدعاء 
في اجلرائم التي تقع باملخالفة 

ألحكام هذا القانون.
املادة 22 : يصدر وزير التجارة 

والصناعة الالئحة التنفيذية 
والقرارات املنفذة لهذا القانون 

خالل مدة ستة أشهر من تاريخ 
نشر القانون باجلريدة الرسمية.
املادة 23: يلغى القانون رقم 36 

لسنة 1964 املشار إليه.

أو توفير أي سلعة أو منتج 
بوكيلها أو موزعها وإن كان 
حصريا، ولو اشتملت على 

حق استخدام العالمة التجارية 
شريطة أن تتوافر مبن 

يستوردها أو يوفرها شروط 
وأحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية. 
وفي جميع األحوال يجب أن 

تتوافر في السلع التي يتم 
استيرادها أو توفيرها الشروط 

واملواصفات القياسية العاملية 
واخلليجية املعتمدة في الكويت، 

وشروط كفالة املصنع التي 
يلتزم بها الوكيل. 

وأن يتم التعامل باملثل مع 
الوكالء واملوزعني لنفس السلع 

واملنتجات لدى دول مجلس 
التعاون اخلليجي.

املادة 5: يلتزم الوكيل أو 
املوزع بأن يقدم لذات السلع 

واملنتجات واخلدمات التي يتم 
استيرادها من قبل طرف ثالث، 

جميع الكفاالت والضمانات 
التي يقدمها للسلع التي يتولى 
تسويقها في الكويت، على أن 
تشمل الضمانات توفير قطع 

الغيار بالنسبة للسلع واملنتجات 
التي حتتاج إلى قطع غيار، 

وكذلك توفير الصيانة لها بذات 
األسعار املقدمة لعمالء الوكيل.

مادة 6: ينشأ في وزارة التجارة 
والصناعة سجل خاص يسمى 
سجل للوكاالت التجارية وتقيد 

فيه جميع الوكاالت التجارية 
املقبولة وفقا ألحكام هذا 

القانون.
وال يعتد بأي وكالة جتارية غير 

مقيدة في هذا السجل كما ال 
تسمع الدعوى بشأنها.

مادة 7: يجب على الوكيل في 
الوكالة التجارية أن يطلب قيدها 

في سجل الوكاالت التجارية 
على النموذج املعد لذلك خالل 
ثالثة أشهر من تاريخ حصوله 

على الوكالة.
على أن يشتمل الطلب على 

البيانات التي حتددها الالئحة 
التنفيذية.

مادة 8: يجب على وزارة 
التجارة والصناعة أن تبت في 
الطلب املقدم إليها لقيد الوكالة 

التجارية خالل ثالثني يوما 
من تاريخ تقدميه وأن تعلن 

في اجلريدة الرسمية عن كل 
طلب مت قبوله وجميع البيانات 

قدم النائب د.عودة الرويعي 
عددا من التعديالت اخلاصة 

بقانون بتنظيم الوكاالت 
التجارية جاءت كالتالي:

املادة 1: في تطبيق أحكام هذا 
القانون يقصد بالوكالة التجارية 

كل اتفاق يعهد مبقتضاه من 
له احلق القانوني إلى تاجر 

أو أكثر أو شركة أو أكثر في 
الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع 

سلع أو منتجات أو تقدمي 
خدمات بصفته وكيال أو موزعا 

أو صاحب امتياز أو صاحب 
ترخيص للمنتج أو موردا 
أصليا نظير ربح أو عمولة.

املادة 2: مع مراعاة الشروط 
التي يتطلبها القانون رقم 68 

لسنة 1980 املشار إليه في شأن 
الوكاالت التجارية يشترط فيمن 
يزاول أعمال الوكاالت التجارية 

ما يلي:
1 - أن يكون شخصا أو 

مجموعة أشخاص طبيعيني 
من حاملي اجلنسية الكويتية 
أو من مواطني دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية، 
أو شخصا اعتباريا على أال 

تقل حصة الشريك الكويتي أو 
اخلليجي في رأسماله عن %51. 
2 - أن يكون مقيدا في السجل 

التجاري. 
3 - أن يكون مرخصا له 

مبزاولة النشاط الذي تشمله 
الوكالة.

4 - أن يكون الوكيل الرسمي 
احمللي مرتبطا باملوكل بعقد 

وكالة مباشرة أو مرتبطا مبن له 
احلق القانوني في متثيله.

مادة 3: يشترط أن يتضمن 
عقد الوكالة التجارية البيانات 

اآلتية:
1 - اسم الوكيل واملوكل 

وجنسية كل منهما.
2 - السلع واملنتجات واخلدمات 

التي يشملها عقد الوكالة.
3 - حقوق والتزامات كل 

من الوكيل واملوكل وطبيعة 
مسؤولية املوكل عن التزامات 

الوكيل في مجال متثيله له.
4 - نسبة العمولة أو مقدار 
الربح الذي يتقاضاه الوكيل.

5 - منطقة عمل الوكيل.
6 - مدة الوكالة إن كانت محددة 

املدة وكيفية جتديدها.
7 - كيفية إنهاء الوكالة 

وانقضائها.
8 - العالمة التجارية للسلعة أو 

اسم املنتج.
9 - التزام كل من الوكيل 

واملوكل بتعويض اآلخر عن 
الضرر الذي يصيبه بسبب 

العزل أو التنحي عن الوكالة في 
وقت غير مناسب أو بدون عذر 

مقبول.
10- أي شروط أخرى يتم 

االتفاق عليها بني املوكل 
والوكيل وال تتعارض مع أحكام 

هذا القانون.
املادة 4: ال ينحصر استيراد 

حتديد وتقسيم جلان »الثالثة«
أص���در نائب رئيس ال���وزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد قرارا وزاريا 
رقم 136 لسنة 2016 بتحديد وتقسيم جلان 
االنتخاب���ات التكميلية لعضوية مجلس 
األمة في الدائرة االنتخابية الثالثة، وجاء 

في القرار ما يلي:
مادة 1: حتدد وتقسم اللجان الرئيسية 

واالصلية والفرعية لالنتخابات التكميلية 
لعضوية مجلس االمة في الدائرة االنتخابية 
الثالثة واحملدد لها يوم الس���بت املوافق 
2016/2/20 على النحو املبن بالكش���وف 

املرفقة.
م���ادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا 

القرار وينشر في اجلريدة الرسمية.

العديليةمدرسة العديلية للبناتاللجنة الرئيسية

املدرسةاحلروفاجلدولالنوعاللجنة
مدرسة اخلليل بن أحمد من حرف أ الى حرف حكيفانذكورأصلية1

املتوسطة بنن من حرف خ الى حرف ل ما عدا عكيفانذكورفرعية2

حرف عكيفانذكورفرعية3

من حرف م إلى حرف يكيفانذكورفرعية4

إش����بيلية من حرف أ الى حرف حكيفانإناثأصلية5 مدرس����ة 

االبتدائية للبنات من حرف خ الى حرف ظكيفانإناثفرعية6

من ح����رف ع الى حرف ه����� ما عدا كيفانإناثفرعية7

م ن

حروف م ن و يكيفانإناثفرعية8

ثانوية عبداهلل اجلابر من حرف أ الى حرف جالروضةذكورأصلية9

الصباح للبنن من حرف ح الى حرف صالروضةذكورفرعية10

من حرف ض الى ح����رف و ما عدا الروضةذكورفرعية11

ع م

حرف عالروضةذكورفرعية12

حرفا م يالروضةذكورفرعية13

ثانوية الروضة للبناتحرفي أ بالروضةإناثأصلية14

من حرف ت الى حرف زالروضةإناثفرعية15

من حرف س الى حرف ظالروضةإناثفرعية16

من حرف ع الى حرف كالروضةإناثفرعية17

حرفا ل مالروضةإناثفرعية18

من حرف ن الى حرف يالروضةإناثفرعية19

ثانوية أحمد مش����اري من حرف أ الى حرف زالعديليةذكورأصلية20

العدواني للبنن من حرف س الى حرف عالعديليةذكورفرعية21

من حرف غ الى حرف يالعديليةذكورفرعية22

مدرسة سعد بن عبادة من حرف أ الى حرف حالعديليةإناثأصلية23

االبتدائية للبنن من حرف خ الى حرف غ ما عدا عالعديليةإناثفرعية24

من حرف ع ال����ى حرف ل ما عدا غ العديليةإناثفرعية25

+ حرف ه�

حروف م ن و يالعديليةإناثفرعية26

مدرسة خباب بن االرت من حرف أ الى حرف جاجلابريةذكورأصلية27

االبتدائية للبنن من حرف ح الى حرف صاجلابريةذكورفرعية28

حرف عاجلابريةذكورفرعية29

من حرف ض الى حرف ي ما اجلابريةذكورفرعية30

عدا ع م

حرف ماجلابريةذكورفرعية31

مدرس����ة محمد عبداهلل حروف أ ت ثاجلابريةإناثأصلية32

الوهيب املتوسطة للبنن من ح����رف ب الى ح����رف ر ما عدا اجلابريةإناثفرعية33

ت ث

من ح����رف ز الى ح����رف ظ ما عدا اجلابريةإناثفرعية34

ص

حرف ص ع غ فاجلابريةإناثفرعية35

من حرف ق الى حرف ماجلابريةإناثفرعية36

من حرف ن الى حرف ياجلابريةإناثفرعية37

مدرس����ة حمود برغش من حرف أ الى حرف حالسرةذكورأصلية38

السعدون املتوسطة للبنن من حرف خ الى حرف ل ما عدا عالسرةذكورفرعية39

حرف عالسرةذكورفرعية40

من حرف م الى حرف يالسرةذكورفرعية41

مدرسة لولوة مال صالح من حرف أ الى حرف جالسرةإناثأصلية42

الربيعة من حرف ح الى حرف سالسرةإناثفرعية43

من حرف ش الى حرف ل ما عدا فالسرةإناثفرعية44

حرفا ف مالسرةإناثفرعية45

من حرف ن الى حرف يالسرةإناثفرعية46

ثانوية عبداهلل العتيبي من حرف أ الى حرف زاخلالديةذكورأصلية47

للبنن حروف س ط عاخلالديةذكورفرعية48

من حرف ش الى ح����رف ي ما عدا اخلالديةذكورفرعية49

ط ع

مدرسة سالم احلسينان من حرف أ الى حرف راخلالديةإناثأصلية50

املتوسطة للبنن من حرف ز الى حرف لاخلالديةإناثفرعية51

من حرف م الى حرف ياخلالديةإناثفرعية52

مدرسة عبدالعزيز ياسن من حرف أ الى حرف زقرطبةذكورأصلية53

الغربللي االبتدائية للبنن من حرف س الى حرف عقرطبةذكورفرعية54

من حرف غ الى حرف يقرطبةذكورفرعية55

ثانوية قرطبة للبناتمن حرف أ الى حرف جقرطبةإناثأصلية56

من حرف ح الى حرف سقرطبةإناثفرعية57

من حرف ش الى حرف ل ما عدا فقرطبةإناثفرعية58

حرفا ف مقرطبةإناثفرعية59

من حرف ن الى حرف يقرطبةإناثفرعية60

مدرسة بحرة االبتدائية من حرف أ الى حرف ص ما عدا خاليرموكذكورأصلية61

للبنات حرف خ + م����ن حرف غ الى حرف اليرموكذكورفرعية62

ي ما عدا ن

من حرف ض الى حرف ع + ناليرموكذكورفرعية63

مدرسة بدر السيد رجب من حرف أ الى حرف راليرموكإناثأصلية64

الرفاعي االبتدائية للبنن من حرف ز الى حرف كاليرموكإناثفرعية65

من حرف ل الى حرف ياليرموكإناثفرعية66

أن����س بن مالك من حرف أ الى حرف حأبرق خيطانذكورأصلية67 ثانوية 

للبنن م����ن حرف خ الى ح����رف ف ما عدا أبرق خيطانذكورفرعية68

ع غ

من ح����رف ع الى ح����رف ي ما عدا أبرق خيطانذكورفرعية69

ف م ن و

حروف م ن وأبرق خيطانذكورفرعية70

جدول خيطان اجلديدةأبرق خيطانذكورفرعية71

مدرسة هاجر املتوسطة من حرف أ الى حرف جأبرق خيطانإناثأصلية72

للبنات من حرف ح الى حرف سأبرق خيطانإناثفرعية73

من حرف ش الى حرف فأبرق خيطانإناثفرعية74

أب����رق خيط����ان + إناثفرعية75

خيطان اجلديدة

ح����روف ق ك م + ج����دول خيطان 

اجلديدة

من حرف ل الى حرف ي ما عدا مأبرق خيطانإناثفرعية76

أبي جدول السالمالسالمذكورأصلية77 مدرس����ة قيس بن 

العاص املتوسطة للبنن جدول حطن + جدول الصديقحطنذكورفرعية78

جدول الشهداءالشهداءذكورفرعية79

جدول الزهراءالزهراءذكورفرعية80

ثانوية ناصر عبداحملسن جدول السالمالسالمإناثأصلية81

السعيد للبنن جدول حطن + جدول الصديقحطنإناثفرعية82

جدول الشهداءالشهداءإناثفرعية83

جدول الزهراءالزهراءإناثفرعية87
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البلدية أطلقت حمالتها على جتاوزات املخيمات وواصلت جهودها للتصدي لظاهرة تأجير اخليام

ٍ في أحد مخيمات اجلليعة ضبط أسلحة ومسارح ومقاه
رفع 10 بقيات تس����تخدم في 
عملي����ات التأجي����ر فيما متت 
إزالة األسوار احلديدية احمليطة 
بأحد املخيمات الذي مت نصبه 
على مساحة 5 آالف متر مربع 
الذي سيتم التعامل معه طبقا 

للقانون.
وأشارت إلى أن رجال األمن 
املساندين حلملة البلدية عثروا 
التفتيش ألحد  خالل عمليات 
املخيمات على أس����لحة متت 
القبض  إلى جانب  مصادرتها 
على حارس املخيم وحتويله 
الى اجلهات األمنية، الفتة إلى 
أن البلدية مستمرة في عمليات 
املداهمة جلميع املخيمات غير 
امللتزمة بأنظمة وقوانني البلدية 

حتقيقا للمصلحة العامة.

حرصا على س����المة مرتادي 
البر، فضال عن التعامل مع كل 
البالغات التي ترد إلى الوزارة 
بشكل جدي وسريع بالتعاون 
مع األجهزة األمنية، مشيرة إلى 
أن التعليمات صدرت من أعلى 
املستويات ببلدية الكويت لرصد 
كل املظاهر السلبية املصاحبة 
إلقام����ة املخيم����ات الربيع����ة 

والتصدي لها بكل حزم.
وعن نتائ����ج احلملة التي 
استهدفت املخيمات الواقعة في 
البلدية  بر اجلليعة أوضحت 
أن فريق الطوارئ بفرع بلدية 
األحمدي ق����ام برفع 5 بقاالت 
وإزالة 3 خيام مستغلة كبقاالت 
ومخازن للمواد الغذائية التي 
مت����ت مصادرتها إل����ى جانب 

بعد أن أبدى عدد كبير من رواد 
املخيمات اس����تياءهم من هذه 
املظاهر السلبية خصوصا أن 
البعض منهم اس����تغلوا تلك 
املخيمات وحولوها إلى مواقع 
»مشبوهة«، السيما ان هناك من 
يقوم بعمليات تأجير البقيات 
وإقامة ورش التصليح وإيواء 
العمال����ة الس����ائبة إلى جانب 
التج����اوزات اجلس����يمة التي 
متثلت في حتويل اخليام إلى 
كبائن مغلقة في مناطق البر.

وأوضحت البلدية أن عملية 
متشيط املخيمات مستمرة من 
خالل آلية العمل التي تش����مل 
جميع مناط����ق إقامتها بهدف 
رصد التج����اوزات واملخالفات 
والتعامل معها طبقا للقانون 

نفذ فري����ق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة األحمدي حملة 
تفتيشية على املخيمات املخالفة 
ألنظمة وقوان����ني البلدية في 
منطقة بر اجلليعة، وأسفرت 
عن ضبط ع����دد من املخيمات 
التي اس����تغلت لغير الغرض 
املرخصة من أجله، منها عمليات 
تأجير اخلي����ام وإقامة وإدارة 
املقاهي والكبائن واملس����ارح 
املواد  إلى جانب بيع  الكبيرة 
الغذائية واس����تغالل بعضها 

اآلخر كمخازن لألغذية.
البلدي����ة في بيان  وأكدت 
رسمي أن مداهمة فريق البلدية 
الذي ترأسه مشعل أبا الصافي 
بالتع����اون مع رج����ال األمن 
جانب من عمليات اإلزالةمبديرية األمن باحملافظة تأتي 

رفع بقاالت متنقلةورشة فنية داخل اخليمةخيمة تستخدم كمقهى باملخالفة للترخيصإحدى اخليام حتولت إلى مسرح

»طوارئ األحمدي« 
تتصدى للتجاوزات 
وأزالت عدداً من 
اخليام واألسوار 

املخالفة مبساندة 
أمنية

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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الوزير عيسى الكندري مترئسا االجتماع بحضور م. أحمد املنفوحي

الكندري: إزالة »الكبائن« غير املتوافقة مع االشتراطات والضوابط في املقاهي
أكد وزير املواصالت ووزير البلدية عيسى الكندري 
خالل االجتماع الذي عقده وبحضور مدير عام البلدية 
بالوكالة م.أحمد املنفوحي ورؤس���اء فرق الطوارئ 
باحملافظات على سرعة مجابهة سوء استخدام رخص 
)الكبائن( في املقاهي، مش���ددا على أهمية التصدي 
لهذه القضية انطالقا من مبادئ ديننا احلنيف الذي 
يح���ث على االلتزام بالقي���م واألخالق ويرفض مثل 
هذه املمارسات السيئة ودستورنا الذي نصت مادته 
49 عل���ى مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة 

واجب على جميع سكان الكويت.
وقال الكندري خالل ترؤسه لالجتماع دورنا هو 
هذه املمارس���ات السيئة من خالل إزالة الكبائن غير 

املتوافقة مع االشتراطات والضوابط والتأكد من التزام 
املقاهي بالتراخيص وفق الئحة احملالت، حيث يشترط 
لوجود »كابينة« أن تكون من مواد خفيفة ذات شكل 
معماري مالئم وأال يزيد ارتفاعها على 2 م بأي حال 
من األحوال، كما ال يزيد طول باب الكابينة على متر 

وأال يقل ارتفاعه عن 50 سم من سطح األرض.
وحث الكندري رؤساء فرق الطوارئ على سرعة 
تش���كيل فرق عمل للقيام بحمالت تفتيشية واسعة 
لرص���د جميع املقاهي املخالفة م���ن خالل التأكد من 
مدى التزامها باالش���تراطات والضوابط املنصوص 
عليها في الالئحة ورفع تقاريرهم للمدير العام بهذا 

اخلصوص في خالل شهر.

وأكد الكندري ض���رورة تفعيل ما جاء بالالئحة 
وتطبيق القانون على املقاهي املخالفة خالل عمليات 
التفتيش الرقابية، مشددا على متابعته لهذا املوضوع 
الذي يعتبره في غاية األهمية وضرورة القضاء على 

هذه املمارسات السيئة نهائيا.
وطالب فرق الطوارئ مبباشرة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة وعدم التهاون بحق املقاهي املخالفة وضرورة 
االبتعاد ع���ن احملاباة وتطبيق القانون على اجلميع 
دون استثناء بعد التأكد من عدم توافر االشتراطات 
الصحية للمقهى أو املطعم، مش���يرا إلى انه س���تتم 
محاسبة من يتهاون أو يتقاعس في تطبيق القانون 

بشكل عادل وشفاف.

عامليًا  املعتمدين  ال�سلوك  وتعديل  امل��ه��ارات  وتنمية  التخاطب  متخ�س�سني  من  وجمموعة 

لدى اكادميية »االطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة االمريكية« لعالج بع�ض حاالت التوحد 

و���س��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م وع���الج ال�����س��ل��ل ال��دم��اغ��ى ب��االأوك�����س��ج��ني امل�����س��غ��وط وال��ت��ك��ام��ل ال�سمعى 

واال�سرتجاع الع�سبى واحلمية الغذائية.

 OxyCure يضم عالج كلينك عيادة التوحد
بإشراف الدكتور / محمد السوالمه

الكويت - ال�ساملية - الدائرى الرابع - �سارع عبداهلل الف�سالة - هاتف : 25632369- 22252655 - نقال : 97177589

www.elajclinic.com  / www.oxycurekw.com

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

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي االأ�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�شت�شارة 

وفتح امللف 

جمانًا

الغدير كلينك م�شتو�شف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�شناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

> جتمي�������ل االأن�������ف باجلراحة وبدون جراح�������ة باحلقن.

> جتمي�������ل االأذن��ني واجلف��ون و�س����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�س�������فتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

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

> ع�������الج اأن�س�������داد االأنف وال�س�������خري واجلي�������وب االأنفية.

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

 ال�سعب البحري

 5 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

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

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل بشارة وآل العيسى
  وآل احلبيب الگرام

لوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

الدگتور  أحمد عيسى بشارة
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

بعد هروب من حملة تفتيش والعثور بحوزتها على كوكتيل مخدرات

توقيف فتاة انتحلت صفة شقيقتها الضابط
وتوعدت رجال األمن بوالدها العميد

في وزارة الداخلية وذكرت 
لرجال األمن اسم شقيقتها 

الضابط.
واستطرد املصدر قائال: 

مت ابالغ الفتاة انها مخالفة 
وانهم يشتبهون بأنها في 
حالة غير طبيعية وإذ بها 
تهدد رجال األمن وتتلفظ 
بألف���اظ خارجة  عليه���م 
العميد  وتهددهم بوالدها 

وانه سيفعل كذا وكذا.
ابالغ  وقال املصدر: مت 
مدير األمن العميد عبداهلل 
سفاح الذي أجرى اتصاال 
بوكي���ل وزارة الداخلي���ة 
الفهد  الفري���ق س���ليمان 
والذي بدوره أمره باتخاذ 
كل االج���راءات القانونية 
حيال املدعى عليها حتى وان 
كانت ضابطة في الداخلية 
انطالق���ا م���ن ان القانون 
يطبق على اجلميع سواء 
مواطن عادي أو ضابط ليتم 
اتخاذ االجراءات القانونية، 
وبتفتيش الس���يارة عثر 
بداخلها على كوكتيل من 
املواد املخ���درة املتنوعة 

وأدوات تعاط.
اقتيدت  وتابع املصدر: 
الفتاة ومرافقاها إلى مخفر 
ابوحليفة وإذ بها تكشف 
ع���ن حقيقتها وتقول انها 
ليس���ت ضابط���ة وإمن���ا 
ش���قيقتها هي التي تعمل 
ضابط���ة بالداخلية وان 
والدها عميد متقاعد وهي 
تعمل في وزارة الداخلية، 
وعليه مت تس���جيل عدة 

تهم.

ومضى املصدر: س���أل 
رج���ال األم���ن الفتاة عن 
هويتها وأسباب هروبها وإذ 
بها تبلغهم بأنها ضابطة 

أمير زكي

احتجزت فتاة كويتية 
تعمل موظف���ة في وزارة 
الداخلية في نظارة مخفر 
ابوحليفة قبل ان حتال إلى 
نيابة االحداث هي وفتاة 
قاصر متت لها بصلة قرابة 
وش���اب عشريني حليازة 

مواد مخدرة.
وسجلت للفتاة جملة 
م���ن التهم وه���ي مقاومة 
رجال أمن ومحاولة الهروب 
وانتح���ال صفة رجل أمن 
وتهديد رجال األمن بإحلاق 
األذى هذا الى جانب حيازة 
مواد مخدرة بقصد التعاطي 
وقيادة مركبة حتت تأثير 

املواد املخدرة.
وبحسب مصدر أمني 
فإن حملة أمنية األحمدي 
ش���اهد رجالها في منطقة 
املهبولة مركبة تصعد على 
الرصيف وتنطلق عكس 
السير بس���رعة جنونية، 
وعلى الفور أمر مدير أمن 
العميد  محافظة األحمدي 
عبداهلل س���فاح مبالحقة 
املركب���ة ملعرفة أس���باب 
هروب من بداخلها، وعلى 
الفور انطلق رجال األمن 
ومت توقيف املركبة عقب 
مطاردة مثيرة وإذ بداخل 
السيارة فتاة تقود املركبة 

وفتاة قاصر وشاب.

املخدرات وادوات التعاطي التى ضبطت مع الضابطة املزيفة 

في حملة لـ»الداخلية« بإشراف العلي ومشاركة اللواء ماضي واستمرت 60 دقيقة

ضبط 1583 منهم 137 يعملون لدى الغير
 و52 مخالفاً لإلقامة في »صناعية اجلهراء«

ساعة، أس���فرت عن ضبط 
1583 شخصا توزعت أسباب 
حجزهم إذ تبني أن 5 منهم 
كان مطلوب القبض عليهم، 
و13 مدينا، بينما ضبط 248 
شخصا لعدم حملهم أوراقا 
ثبوتية، هذا ومت اإلفراج عمن 
مت إحضار اإلثباتات اخلاصة 
لهم وعددهم 1079 والتأكد 

م���ن أن البعض اآلخر جار 
اس���تكمال إجراءات اإلقامة 
النظ���م والضوابط  وف���ق 

املعمول بها.
املديري���ة أن  وذك���رت 
التي خرجت بها  احلصيلة 
احلملة اشتملت على ضبط 
39 متغيب���ا، و137 مخالفا 
لقانون العمل، و52 مخالفا 
لقانون اإلقامة، باإلضافة إلى 

ضبط 7 مركبات مطلوبة.
وأضافت أن ما مت حتويله 
لإلبعاد واجلهات املعنية 504 

متهمني.
من جهة أخرى، ش���نت 
مديرية أمن محافظة األحمدي 
بقيادة العميد عبداهلل سفاح 
حملة موسعة شملت عدة 
مناطق من محافظة األحمدي 
وأسفرت احلملة عن ضبط 
العش���رات م���ن املخالفني 

لقانون العمل واإلقامة.

س���المة إقامته���م وحملهم 
أوراقهم الثبوتية ومتتعهم 
مبش���روعية تواجدهم في 
إقامات قائمة  الكويت عبر 

وصحيحة.
وأف���ادت مديري���ة أمن 
اجلهراء ب���أن احلملة التي 
بدأت عند الساعة العاشرة 
صباح���ا واس���تمرت ملدة 

عبداهلل قنيص ـ أحمد خميس

قاد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
العلي،  اللواء عبدالفت���اح 
مبشاركة مدير مديرية أمن 
محافظة اجلهراء اللواء علي 
ماضي، ومس���اعده العميد 
عب���داهلل العجمي، وجميع 
امليدانية األمنية  القطاعات 
املعنية حملة أمنية موسعة 
استهدفت صناعية اجلهراء، 
وأس���فرت عن ضبط 1583 

شخصا.
ومت توزيع القوة األمنية 
املش���اركة مداخل ومخارج 
املنطقة الصناعية، إذ قامت 
وحدات منها بالتجوال في 
ش���وارع املنطقة للتدقيق 
العاملني بها  على بيان���ات 
ومرتاديها واإلحاطة بوضعهم 
القانون���ي واالطمئنان إلى 

العميد عبداهلل العجمي خالل تفحص األوراق الثبوتية لوافد التدقيق على بصمة أحد املوقوفني

فحص األوراق الثبوتيةالعميد عبداهلل سفاح

إنهاء نشاط شبكة وهمية خلطت بني النصب والرذيلة
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

العامة  أعلن���ت اإلدارة 
ملباح���ث ش���ؤون اإلقامة 
التابعة لقطاع اجلنس���ية 
واجلوازات عن ضبط مدير 
شبكة مكاتب خدم وهمية، 
وذلك بعد أن وردت معلومات 
الذي يقوم  تفيد بالتالعب 
به هذا الشخص ومن معه، 
ومت ضب���ط 11 خادمة يقمن 
بإيهام صاحب املنزل بالعمل 
كعمالة منزلية وبعد تسلم 
الراتب يلذن بالفرار والعودة 
إلى ممارسة أعمال النصب 

واالحتيال والرذيلة.
يأتي ذلك ضم���ن إطار 
الداخلي���ة  جه���ود وزارة 
حلماية املواطنني واملقيمني 
من الوقوع في فخ النصب 

اخلادمات الالئي مت ضبطهن واالحتيال.

ضبطت فيها 5 مواطنني ووافدتني و5 كراتني خمر

»اجلنائية« تداهم شقة مشبوهة في املنقف
محمد الجالهمة

داهمت قوة م���ن املباحث اجلنائية فجر 
امس شقة مشبوهة في منطقة املنقف عقب 
معلومات تفيد استخدام الشقة في ممارسات 
غير أخالقية واتخاذها وكرا لتخزين اخلمور، 
وقال مصدر أمني إن رجال املباحث ضبطوا 
مواطنا عث���ر معه عل���ى 4 زجاجات خمر 
مستورد واعترف بأن اخلمور حتصل عليها 
من مواطن يقيم في منطقة املنقف وعليه متت 

مداهمة الشخص لضبط صاحبها وإذ برجال 
األمن يفاجئون بأن الش���قة عبارة عن وكر 
للممارسات املشبوهة، حيث ضبطت وافدة 
وبالتحقي���ق معهما تبني أنها تعمل كبائعة 
هوى و4 مواطنني في العقد الرابع ووافدة 
آس���يوية في العقد الثالث. وأشار املصدر 
إلى أن رجال املباحث ضبطوا في الش���قة 
5 كراتني خمر منها 3 مس���تورة و2 محلي 
جاهزة للشرب، وجار استكمال التحقيقات 

واحتجاز املواطنني والوافدة.

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري

ضبط رج����ال جم����ارك الدوح����ة بحارا 
ايرانيا قادما عبر امليناء وهو يحاول تهريب 
أدوات سحر وشعوذة، وقام رجال اجلمارك 

مبصادرة املضبوطات واحالة املتهم الى جهات 
االختصاص.

من جهة اخرى اقدم وافد هندي على االنتحار 
في سكن كفيله في منطقة صباح السالم حيث 

ربط رقبته بحبل وشنق نفسه.

محمد الدشيش

أمر وكيل نيابة اجلهراء بتسجيل قضية في 
مخفر القشعانية حتت عنوان سرقة واتالف 
مال الدولة كما أمر بس���رعة ضبط واحضار 

متهم ارتكب الوقائع املذكورة.
وأوضح مصدر أمني أنه سيتم ضبط املتهم 

بعد مراجعة الصور التي التقطتها الكاميرا.

وكان ممثل عن شركة متعاقدة مع املرور 
على تصوير املخالفني عبر كاميرات متقدمة قد 
ابلغت عن اكتشافها ان مجهوال سرق كاميرا 
على طريق العبدلي كيلو 45 واضاف ان الشركة 
الحظت وجود آثار تهشيم للكاميرا املخصصة 
للسرعة ما يعني ان اجلاني التقطته الكاميرا 
على األرجح فخرج عن اتزانه وقام بتحطيمها 

قبل ان يسرقها.

ضبط إيراني بأدوات سحر في الدوحة
 وانتحار هندي شنقاً في صباح السالم

أتلفها وسرقها بعد التقاطه

مجهول أخرجته كاميرا السرعة عن اتزانه

»الداخلية«: ال أثر ألسد هارب في النويصيب
أحمد خميس 

قال مصدر أمني إن عملية متشيط مناطق 
واس���عة من النويصيب لم تسفر عن العثور 
على أسد هارب حسب ما أبلغ مواطن عمليات 
وزارة الداخلية. وقال املصدر: تلقينا بالغا من 

مواطن عن أنه شاهد أسدا يجول في املنطقة، إال 
أننا  لم نبلغ عن هروب أسد ولم نتلق أي بالغ 
من مالك األسد بهروب حيوان خطر. ومضى 
املصدر بالقول: ليست لدينا معلومات مؤكدة 
عن البالغ باستثناء ما ورد إلينا من مشاهدة 

مواطن ألسد يتجول باملنطقة.

ادوات السحر والشعوذة التي ضبطت مع االيراني 
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املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

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

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

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

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

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

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــ�د �صيـانــة �صنـــ�يـة

مبيعات التگييف

لالت�صال: 94085317

لإليجار شقق باجلابرية  

لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــالت
غــــــــــــــــرفــــــــــــــــة وصـــــــــــــالـــــــــــــة
كـــــمـــــا يــــــوجــــــد ســــــــــرداب

للبيع عمارة جديدة مبيدان حولي
مــ�ؤجـــرة عقـد حكــ�مــي

الــدخــل ال�صهــري: 14000 د.ك

م�صــاحــة 760 م - �صــارع واحــد مقــابــل �صــاحــة

�صــرداب + 12 دور مكــرر )33 �صقــة(

املـالـك  99332252  

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

للبـــيــع

عمارة يف ال�ساملية 

م�ساحة 750م2  

هدام �سرط الإخالء

م�ؤ�ص�صة ي��صف املط�ع العقارية
بيع - اإيجار - ا�ستئجار

 60763663

اإعـــالن

تقدم :  1- خالد ع��ض كليب العازمي

               2- العن�د را�صي ع�اد ال�صحيب

اأ�صحاب �صركة املحمل العاملية للتجارة العامة واملقاوالت

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

- تعـديل الكـيــان القانوين لل�سركة من ت�سامنية اإىل ذات م�سوؤولية حمدودة.

- يرجى ممن له اعرتا�س اأن يتقدم لالإدارة املذكورة خالل 60 يومًا من 

واإل  املديونــيـــة  �سنــد  بــه  باعتــرا�س خطــي مرفــقــًا  الإعــالن  نــ�ســر  تاريخ 

فلــن يــوؤخـــذ بعني العتبار.

اإعـــالن

تقدم :  طالل عبداهلل الزير

               منى عبداهلل الزير
اأ�صحاب �صركة الزير للمج�هرات الذهبية

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

- خروج منى عبداهلل را�سد الزير ب�سبب الوفاة.

- حتويـل الكيــان القانــوين لل�سركـــة من ذات م�سئولية حمــــدودة اإىل �ســــركـــــــة

  ال�سخ�س الواحد.

- يرجــــى ممـــن لـــه اعـــــتـــــرا�س اأن يتقــــــــدم لالإدارة املــــذكـــورة خـــــالل خم�سة ع�سر 

يومًا من تاريخ نــ�ســر الإعــالن باعتــرا�س خطــي مرفــقــًا بــه �سنــد املديونــيـــة واإل 

فلــن يــوؤخـــذ بعني العتبار.

الشيخ محمد اخلالد مستقبال اللواء عبداحلميد العوضي والعقيد يوسف احلبيب واملقدم أحمد احلبيل 

اخلالد: قانون جرائم املعلومات يحمي املجتمع
 من التجاوزات اإللكترونية وشرعنا في التطبيق

استقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد امس ، وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
اجلنائ����ي الل����واء عبداحلميد 
إدارة  ومدي����ر  العوض����ي، 
مكافح����ة اجلرائم اإللكترونية 
العقي����د يوس����ف احلبي����ب، 
واملمثل القانوني للجنة تنفيذ 
القانون املق����دم حقوقي أحمد 
احلبيل، لالطالع على اجلهود 
املبذولة وآلي����ة العمل املتبعة 
في تطبيق قانون جرائم تقنية 
املعلومات على أرض الواقع منذ 
الثالثاء املاضي. وأكد اخلالد ان 
القانون جاء حلماية املجتمع 

من التجاوزات واجلرائم التي 
انتشرت عبر املواقع اإللكترونية 
وللحد من ه����ذه اجلرائم التي 
تتع����دى على حقوق وحريات 
اآلخري����ن، وأب����دى ع����ددا من 
املالحظات بشأن اجلوانب الفنية 
والقانونية وناقش مع احلضور 
جميع األفعال املجرمة واجلرائم 
التقنية التي تقع حتت طائلة 
القانون مبا يحقق اس����تكمال 
جميع اإلجراءات في هذا الصدد. 
وأوضح ان مهمة الوزارة متابعة 
تطبيق القان����ون وخاصة من 
خالل اجلرائ����م املرتكبة عبر 
املواق����ع اإللكترونية وألن هذا 
القانون ج����اء حماية ووقاية 

للمجتمع وأفراده وحفاظا على 
حرياتهم من التعدي والتجاوز 

أيا كان مصدرها.
وذكر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
العوضي،  الل����واء عبداحلميد 
أن توجيهات اخلالد ستوضع 
موض����ع التنفي����ذ، وأن هناك 
تنسيقا على أعلى مستوى بني 
جميع قطاعات وزارة الداخلية 
املعنية ومن بينها إدارة مكافحة 
اجلرائم اإللكترونية واجلهات 
احلكومي����ة املختصة بتطبيق 
قانون جرائم تقنية املعلومات، 
موضحا ان خطة التنفيذ مستمدة 

من القانون نفسه.

»االستئناف« تلزم مواطنًا 
بشراء سيارة لزوجته 

ونفقة 580 ديناراً
مؤمن المصري

قضت دائرة األحوال اجلعفرية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار د.عادل الفيلكاوي بإلزام مواطن 
بأن يدفع ألبنائه 310 دنانير نفقة نوعية مع أحقية 
»طليقته«  والدتهم 
بتس���لمها مع أجرة 
 مس���كن حضان���ة
ب���� 200 دينار و70 
دينارا أجرة خادمة 
مع 600 دينار أجرة 
اس���تقدامها و5000 
دينار قيمة سيارة.

وتتلخص الدعوى 
املرفوعة من احملامي 
خالد بوجروة بصفته 
املدعية  وكيال ع���ن 
وه���ي مواطن���ة أن 
طليقه���ا املواط���ن 
ميسور احلال وميتلك 
عقارات مت تثمينها، فضال عن امتالكه مكافأة تقاعد 
وراتبا ش���هريا مستمرا ومبلغا مجزيا، إال أنه ألقى 
أبناءه املراهقني في الشارع وقام بتعذيبهم وضربهم 
بشكل مس���تمر وحرمانهم من املدرسة واملصروف 

اليومي والطعام والشراب.
 وط���ال���ب بإلزامه بنفق����ات نوعية لألبناء مع 
أجرة خادمة ومسكن وقيمة س���يارة، واستجابت 
احملكمة للمحام���ي بوجروة وقضت بإلزام املواطن 
ب���أن يدف��ع ألبنائه 310 دناني���ر نفقة نوعي���ة مع 
أحقية والدت���هم »طليقته« بتسلمها مع أجرة مسكن 
حض����انة ب� 220 دين���ارا و90 دينارا أجرة خادمة 

و5000 دينار قيمة سيارة.
وطعن املدعى عليه باالستئناف ومت تأييد احلكم 
املستأنف مع تعديل أجرة املسكن ملبلغ 200 دينار 

و70 دينارا ألجرة اخلادمة.

احملامي خالد بوجروة

اطلع على آلية 
العمل املتبعة

في تطبيق قانون 
جرائم تقنية 

املعلومات على 
أرض الواقع

إخماد حريق شّب
 في قارب مبيناء الشعيبة

متكنت فرقة اطفاء الش���عيبة البحرية من اخماد 
حريق اندلع في قارب تابع لغواصي الصيانة في ميناء 
الش���عيبة ظهر امس االول، وذكر مدير ادارة االطفاء 
البحري املقدم بدر الكدم انه متت مكافحة حريق قارب 
في رصيف الزيت مبيناء الشعيبة من قبل فرقة اطفاء 
الش���عيبة البحرية بقيادة املقدم محمد القالف وكان 
القارب يحمل اسطوانات تنفس واسطوانات حليم ومت 

سحب القارب الى منطقه االمان.

رجال اإلنقاذ البحري يخمدون حريق القارب

التنزه في أماكن محظورة
أحال 6 مواطنني إلى النيابة

محمد الجالهمة

أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني عن متكن 
رجال أمن احلدود البرية من إلقاء القبض على مواطنني 
بالقرب من مركز أم سديرة داخل املنطقة احملظورة، وفي 
السياق نفس����ه مت ضبط 4 أشخاص آخرين قاموا بقطع 
السياج احلديدي بني مركز أم سديرة ومركز الصخيبري 
وعند التحقيق معهم أكدوا أنهم قاموا بذلك من أجل التنزه 
في هذه املنطقة. ودعت اإلدارة إلى ضرورة أخذ احليطة 
واحل����ذر وعدم االقتراب من املناط����ق احملظورة حتى ال 

يقعوا حتت طائلة القانون.
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أ.د. وليد العلي

)فاسألوا  أهل الذكر
 إن كنتم ال تعلمون(

رؤية شعر 
املخطوبة

هل يج��وز للخاطب أن يرى 
شعر من يريد خطبتها؟

٭ هذه املسألة فيها خالف 
بني أهل العلم.

فاألكثر منهم على أن اخلاطب 
الوجه  يرى من املخطوبة 
والكفني فقط. وذهب جماعة 
من أهل احلديث وغيرهم إلى 
جواز ان يرى اخلاطب أكثر 
من ذلك، ولو بغير علمها.

قال اب���ن قدامة رحمه اهلل 
ف���ي »املغني« ف���ي النظر 

للمخطوبة:
مسألة: قال: »ومن أراد أن 
يتزوج امرأة فله أن ينظر 
إليه���ا من غي���ر أن يخلو 

بها«.
العلم  أه���ل  ال نعل���م بني 
خالفا في إباحة النظر إلى 
املرأة ملن أراد نكاحها، وقد 
روى جابر قال: قال رسول 
اهلل ژ: »إذا خطب أحدكم 
امرأة، فإن استطاع أن ينظر 
إلى م���ا يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل »قال: فخطبت امرأة 
فكنت أتخبأ لها حتى رأيت 
منها ما دعاني إلى نكاحها 
فتزوجتها. رواه أبو داود. 
وفي ه���ذا أحاديث كثيرة 

سوى هذا.
قال: وألن النكاح عقد يقتضي 
التمليك، فكان للعاقد النظر 
إلى املعقود عليه، كالنظر 

إلى األمة املستامة. 
وال بأس ف���ي النظر إليها 
بإذنها وغير إذنها، ألن النبي 
ژ أمرن���ا بالنظر وأطلق، 
وفي حدي���ث جابر »فكنت 

أتخبأ لها«.
ق���ال: وال يجوز له اخللوة 
بها ألنها محرمة، ولم يرد 
الشرع بغير النظر فبقيت 
عل���ى التح���رمي. وألنه ال 
يؤمن م���ع اخللوة مواقعة 
احملظور، فإن النبي ژ قال: 
»ال يخلون رجل بامرأة، فإن 
ثالثهما الشيطان« وال ينظر 
إليها نظرة تلذذ وشهوة وال 

لريبة. 
قال أحمد في رواية صالح: 
ينظر إلى الوجه وال يكون 
ع���ن طريق ل���ذة، وله أن 
إليها، ويتأمل  النظر  يردد 
محاسنه����ا، ألن املقص���ود 

ال يحصل إال بذلك.

اإلميان صفحة اسبوعية 
تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتك��م وآرائك��م 
يرج��ى التواصل معنا عبر 
Lailaelshafie1@ :االميي��ل

hotmail.com
 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء 
اجلريدة في سلة املهمالت ملا 

حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭
 ٭

للتواصل

د.محمد حمود النجدي

األلفاظ سعادة
أم شقاء؟

)2 - 1(
اعل��م أيها الق��ارئ الكرمي 
اللفظات شأنها عظيم،  ان 
بأال يلفظ  اللفظات  فحفظ 
اللسان اال فيما يرجو فيه 
الربح والزيادة، فيمس��ك 
اللفظ��ة ان كان��ت س��ببا 
ان  للش��قاوة ويرس��لها 
للسعادة، فإذا  كانت سببا 
أردت ان تستدل على ما هو 
مستقر في القلب ومستكن 
في اجلنان: فإن الذي يطلعك 
على م��ا في الفؤاد ش��اء 
صاحب��ه ام أبى هو حركة 

اللسان.
قال يحيى بن معاذ، رحمه 
اهلل تعالى: »القلوب كالقدور، 
تغلي مبا فيها، وألس��نتها 

مغارفها«.
فاملتكلم إمن��ا يغترف لك 
بلس��انه ما في القلب: من 
احلامض أو احللو أو األجاج 
أو العذب، فكما انه يتذوق 
باللسان ما في القدور من 
الطع��ام، فكذا يت��ذوق ما 
القلوب من االستقامة  في 

بالكالم.
قال أنس بن مالك ÿ: قال 
رسول اهلل ژ: »ال يستقيم 
اميان عبد حتى يس��تقيم 
قلبه، وال يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه، وال يدخل 
رج��ل اجلنة ال يأمن جاره 

بوائقه« أخرجه أحمد.
وهو م��ن ال يأمن أحد من 
جيران��ه: على نفس��ه من 

شرور يده ولسانه.
ومما يستوقف املتأمل منكم 

معشر املستمعني الكرام:
ان اإلنسان قد يهون عليه 
التحفظ م��ن أكل احلرام، 
واالحت��راز م��ن الكبائ��ر 
املوبقة والظل��م ألحد من 
األن��ام، ويصعب عليه مع 
التحفظ م��ن مراقبة  ذلك 
الكالم، حت��ى ترى الرجل 
يشار اليه بالدين، ولسانه 
يفري في أعراض املؤمنني، 
وكم ترى من رجل متورع 
وهو يتكل��م بالكلمات من 
سخط اهلل تعالى ال يلقي لها 
باال، ينزل بالكلمة الواحدة 
منها أبعد مما بني املشرق 
واملغرب س��خطا وخسارا 

ووباال.
فعن علقمة بن وقاص رحمه 
اهلل تعالى قال: »مر به رجل 
له شرف، فقال له علقمة: ان 
لك رحما، وان لك حقا، واني 
رأيتك تدخ��ل على هؤالء 
األمراء، وتتكلم عندهم مبا 
شاء اهلل ان تتكلم به، واني 
س��معت بالل بن احلارث 
املزني صاحب رسول اهلل 
ژ يقول: ق��ال ژ: »ان 
بالكلمة من  ليتكلم  احدكم 
رضوان اهلل ما يظن ان تبلغ 
ما بلغ��ت، فيكتب اهلل عز 
وجل له به��ا رضوانه الى 
القيام��ة، وان احدكم  يوم 
بالكلمة من سخط  ليتكلم 
اهلل ما يظن ان تبلغ ما بلغت، 
فيكتب اهلل عز وجل عليه بها 

سخطه الى يوم يلقاه«.
قال علقمة: فانظر ويحك ماذا 
تقول؟ وماذا تكلّم به؟ فرب 
كالم قد منعني ان أتكلم به ما 
سمعت من بالل بن احلارث. 

اخرجه ابن ماجة.
 

)نظرا الستضافتي من قبل الواليات 
املتحدة األميركية، للمش�اركة في 
برنامج »الزائ�ر الدولي للقادة« ملدة 
ثالثة أس�ابيع، فإني اعتذر عن عدم 
التواص�ل معكم بخصوص املقاالت 
االسبوعية، وأستودعكم اهلل الذي 

ال تضيع ودائعه(.

أكد أن املشيخة اإلسالمية تتصدى حلمالت تشويه اإلسالم

حسانوڤيتش: كرواتيا ال تعرف شيئاً اسمه »داعش«
في حل قضية االسالم داخل 
االحتاد االوروبي وخارجه وال 
تعرف كرواتيا شيئا اسمه 
»داعش« والفضل يعود بعد 
اهلل تعالى للجمعية االسالمية 
وما تبذله من جهود وخاصة 
ان كل ما يدرس في أي مدرسة 
م���ن الشريع��ة االسالمي��ة 
ال يدرس إال باذن من املفتي، 
واحلكومة تقدر هذا، وتفتخر 
رئيس����ة اجلمهورية دائما، 
وتهتم جدا باملسلمني فعندما 
اختطف مواطن كرواتي في 
مصر قمنا بابالغ السلطات 
وقلنا ان هذا ليس له عالقة 
باملس����لمني كما وجهنا نداء 
للحكوم����ة املصرية ومفتي 

مصر إلطالق سراحه.

ه��ل هن��اك مش��اكل خاصة 
باملرأة احملجبة وهل يس��مح 

لها بارتدائه؟
الدس����تورية  ٭ احملكم����ة 
الداخلية ان  اجبرت وزارة 
تغير قانون بطاقات التعريف 
للمرأة املسلمة فيمكنها ان 
تكون بطاقته����ا التعريفية 
باحلجاب وايضا جواز سفرها 
ورخصة الس����يارة، واملرأة 
تخرج لكل مكان باحلجاب 
وهن����اك ايضا منتقبات وال 
يتع����رض لهن اح����د، وفي 
الش����رعي  الزواج  كرواتيا 
االسالمي يعادل النكاح املدني 
كم����ا ان لألئمة حصانة وال 
ميكن ان يوقفهم احد من دون 

حضور محام.
هل يش��ارك املس��لمون في 

البرملان؟
٭ لدينا اثنان من املسلمني 
ف����ي البرمل����ان، واحد ميثل 

االلبان وآخر ميثل الغجر.

هل مقابر املسلمني متوافرة؟
٭ هناك خم����س مدن فيها 
مقابر للمسلمني خاصة وفي 
املدن االخ����رى ضمن مقابر 
البلدية مخصص جزء ملقابر 

املسلمني.

ما أس��لوبك املتبع في تعليم 
الطفل الكرواتي املسلم؟

٭ ننش����ئ الطف����ل عل����ى 
الدين دون  الوس����طية في 
لذا تقدر  افراط وال تفريط 
احلكومة الكرواتية احلرية 

الدينية.

هل ترى ان احلوار ضروري 
بني املسلمني وغيرهم؟

٭ ليس هن����اك بديل غير 
احلوار بني االديان.

ه��ل هن��اك تع��اون بينك��م 
الكويتية في  الس��فارة  وبني 

كرواتيا؟
٭ عندن����ا عالقة جيدة مع 
الس����فارة الكويتي����ة ف����ي 
القائمة  جمهورية تش����يك 

باالعمال في كرواتيا وحضر 
الس����فير الكويتي في حفل 
تعيني رئيس الدولة وتعيني 

املفتي.

ما مظاهر االحتفال لديك في 
رمضان وفي العيد؟

٭في رمضان نعيش االجواء 
الرمضانية وتوضع البرامج 
الدينية املناس����بة للش����هر 
الفضي����ل ويق����رأ الق����رآن 
الك����رمي ويتس����ابق عل����ى 
تالوته االطفال والش����باب 
والكهول، كم����ا يحضر في 
املركز غير املسلمني وعمدة 
املدينة لتهنئة املس����لمني، 
وصالة العيد تبث مباشرة 
بالتلفزيون وذلك منذ عام 
1991، وكل مس����لم يريد ان 
يصل����ي اجلمع����ة تعطيه 
احلكومة س����اعتني للذهاب 
للصالة، وكذلك في عيد الفطر 
وعيد االضحى تعطى اجازة 
مدفوعة االجر للمسلمني، كما 
يقام كل سبت درس ديني 
يقدم من املفتي ومن نائبه 
ويس����تغرق الب����ث حوالي 
ساعتني ويش����مل برنامج 

قراءة ومحاضرات.

وكيف تعمل��ون على حماية 
املس��لم  الكرواتي  الش��باب 

خاصة في فترة املراهقة؟
٭ نحاول التصدي لالنحالل 
االخالقي عبر حتذير الشباب 
من مخاطر ذلك على هويتهم 
االس����المية وحثه����م على 
االرتباط باالخالق االسالمية 
لتكون حصنا لهم من الوقوع 
في الرذائل، لذا نسعى لتأمني 
وج����ود دور دع����وي قوي 
في مواجه����ة هذه احلمالت 
املغرضة عبر ارسال عشرات 
الط����الب الس����تكمال  من  
دراس����تهم ف����ي اجلامعات 
االسالمية والعودة للقيام 
الدعوي وتطويق  بدورهم 
حمالت االنحالل االخالقي 
التي تهدد هوية املس����لمني 

في البالد.

هل يتمتع املسلمون باحلرية 
الدينية؟

٭ نعم كما قلت في االعياد 
وفي رمضان واملناس����بات 
الديني����ة يش����اركنا غي����ر 
املس����لمني في احتفاالتنا، 
وهناك اتفاقية مع احلكومة 
الكرواتية من����ذ عام 2002 
وبني اجلمعيات االسالمية 
بحيث تنص االتفاقية على 
بناء املس����اجد وكذلك دفع 
رواتب االئمة واخلطباء من 
ميزاني����ة الدولة كما متول 
احلكومة امل����دارس الدينية 
بجزء من رواتب املعلمني، 
كما ان تدريس مادة التربية 
االسالمية بعد موافقة ولي 

امر الطفل.

ف����ي اوروبا حي����ث يصور 
االس����الم على ان����ه وحش 
ويحاولون اظهار املسلمني 
كأنه����م مصاصو دماء، وقد 
زرنا قبل اسابيع مقر االحتاد 
االوروبي للحوار ونقول ان 
احلل الكرواتي هو احس����ن 
احلل����ول للوضع القانوني 
االسالمي في ذلك البلد، ففي 
فرنسا املسلمون مشتتون 
واجلمعية االسالمية الوحيدة 
الرائدة في  ف����ي كرواتي����ا 
عالقاتها ونحن نعيش احلوار 
مع اآلخرين ولنا عالقة جيدة 
الكاثوليكية  الكنيس����ة  مع 
ومع الكنيسة االرثوذكسية 
الصربية واليهودية ونلتقي 

معا 4 مرات في الشهر.

طموحات
ما هي طموحاتكم؟

٭ قدمن����ا ال����ى احلكوم����ة 
الكويتية طلبا لبناء مركز 
اسالمي في مدينة سيساك 
وهو يبعد حوالي 50 كيلو 
جنوب زغرب ويعيش فيه 
2500 مس����لم وكانت هذه 
املدينة في عهد يوغوسالڤيا 
مدينة صناعية ولالس����ف 
بعد احلرب اصبحت مدينة 
فقيرة للغاية حيث اغلقت 
املصانع، وقد مت شراء االرض 
مبساعدة املشيخة االسالمية 
الف متر  واالهالي على 25 
مربع وسوف نقوم بوضع 
حجر االس����اس ولكن ليس 
في قدرتنا بناء املركز الذي 
س����يتكلف بناؤه 6 ماليني 
يورو، كما لدينا 3 مشاريع 
في شرق كرواتيا في مدينة 
اوس����يك، وفي مدينة بوال 
الساحلية القريبة من ايطاليا 
ونحتاج فيها بناء مس����جد 
وقد اشترى املسلمون البيت 

ونحن في انتظار البناء.

هل هن��اك حري��ة دينية في 
كرواتيا؟

٭ احلرية الدينية ليس لها 
مثيل في كرواتيا وال توجد 
مثلها ف����ي اوروبا، وضرب 
املسلمون في كرواتيا منوذجا 

٭ عدد املس����لمني 63 ألف 
مسلم ونسبتهم ال تتجاوز 

.%1.5

م��ا أعلى مؤسس��ة إس��المية 
لديكم في كرواتيا؟

٭ املشيخة االسالمية وحتتها 
15 مجلسا ينبثق عنها. فيوجد 
املجلس التشريعي االسالمي، 
الثانوية االسالمية  املدرسة 
العامة، مركز اصدار شهادات 
احلالل، الوقف االسالمي، مركز 
احلوار بني االديان، مدرسة 
الكرمي وهي  القرآن  حتفيظ 
مدعومة م����ن دولة الكويت، 
واملؤسسة اخليرية الزراعية 
وغيره����ا. وقد اس����تطاعت 
اجلمعية االسالمية في كرواتيا 
اعادة بناء وتوسعة حضور 
شبكة مؤسساتها في مختلف 
مناطق البالد، وتفتح ابوابها 
الدينية  ملختلف االنش����طة 
والتعليمي����ة واالجتماعية، 
وتستضيف سنويا املسابقة 
االوروبي����ة حلف����ظ وتالوة 

القرآن الكرمي.

كم عدد املساجد في كرواتيا؟
٭ لدينا 20 دار عبادة وهي 
عبارة عن شقق محولة الى 
العبادة باالضافة الى 3 مراكز 

اسالمية.

دولة الكويت
م��ا دور دول��ة الكوي��ت مع 

كرواتيا؟
٭ دولة الكويت لعبت دورا 
كبيرا اثناء العدوان الصربي 
على كرواتيا والبوسنة حيث 
قدمت كثيرا من املس����اعدات 
املتواجدي����ن في  لالجئ����ني 
كرواتي����ا وبع����د التحري����ر 
والدخول الى البوسنة قدمت 
الكويت من خالل مؤسساتها 
الكثيرة، حيث  املس����اعدات 
ساعدت املدرسة االسالمية 
ماديا ملواصلة عملها باالضافة 

الى املساعدات االخرى.
م��ا اب��رز التحدي��ات الت��ي 

تواجهكم؟
٭ اكبرها هو محاولة حتسني 
صورة االس����الم واملسلمني 

حاورته:  ليلى الشافعي

أكد مفت����ي جمهورية 
كرواتيا عزيز حسانوڤيتش 
أن ما تقوم به األمانة العامة 
لألوق����اف يعتب����ر بصمة 
حضارية إسالمية مميزة 
للعم����ل الوقفي واخليري 
الدين  وإب����راز س����ماحة 
احلنيف، وقال في حواره 
مع »األنباء« ان املسلمني في 
كرواتيا أقلية إال ان اإلسالم 
يحظى باعتراف السلطات 
الرس����مية. ان املس����لمني 
مندمج����ون ف����ي املجتمع 
الكرواتي والعالقة مع غير 
املس����لمني وطيدة، ولفت 
الى ان املشيخة اإلسالمية 
ينبثق عنها 15 مجلسا، وان 
املركز اإلسالمي في زغرب 
يعتبر منارة إسالمية ورمزا 
للمسلمني في كرواتيا، وأفاد 
بأن املس����اجد في شقق مت 
حتويلها للعبادة، وأشاد 
ب����دور دولة الكويت أثناء 
الع����دوان الصرب����ي على 
كرواتيا والبوسنة، وبعد 
التحرير ايض����ا لم تنس 
الكويت تق����دمي يد العون 
لها وأكد ان الوسطية في 
الدين ه����ي مبدؤهم دون 
إف����راط وال تفريط، وأفاد 
بأنه مت شراء أرض لبناء 
مركز إس����المي في مدينة 
سيساك ويتكلف البناء 6 
الى  ماليني يورو، مشيرا 
املرأة لها حرية ارتداء  ان 
الزي الشرعي دون تدخل 
من احد، وتطرق الى عدة 
قضايا نتعرف عليها من 

هذا احلوار:

لدولة  زيارتك��م  س��بب  ما 
الكويت؟

٭ ج����اءت الزيارة بدعوة 
من األمانة العامة لألوقاف 
التي تهتم بدعم املشاريع 
التنموي����ة في  اخليري����ة 
الدول اإلسالمية ومناطق 
األقليات املسلمة بشكل عام 
البلقان والبوسنة  ودول 
ومسلمي صربيا وكرواتيا 
وسلوڤينيا بشكل خاص 
للمس����اهمة في التخفيف 
واحلد م����ن الفقر في تلك 
الدول لصالح الفئات األقل 
حظا كاملرأة والطفل واأليتام 
الفئ����ات اخلاصة،  وذوي 
ويعتبر اهتمام األمانة بهذه 
الفئات التي حتتاج إلى مد 
يد العون لها أمرا يضيف 
بصمة حضارية إسالمية 
الوقفي  ممي����زة للعم����ل 
واخليري وإبراز سماحة 

الدين احلنيف.

م��ا ع��دد املس��لمني ف��ي 
كرواتيا؟ وما نس��بتهم في 

البالد؟

مفتي جمهورية كرواتيا عزيز حسانوڤيتش يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

ال يستوي عبٌد ال ميلك من أمره شيئًا
مع قوي البدن كامل العقل

قال تعالى )َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اهلّلِ َما الَ 
َماَواِت َواألَْرِض  مَيِْلُك لَُهْم ِرْزًقا مَِّن السَّ
َشيْئًا َوالَ يَْستَِطيُعوَن(، يقول تعالى اخبارا 
عن املشركني الذين عبدوا غيره معه انه 
هو املنعم املتفضل اخلالق الرازق وحده 
ال شريك له، ومع هذا يعبدون من دونه 
من االصنام واالنداد واالوثان ما ال ميلك 
لهم رزقا في السماوات واالرض شيئا 
وال ميلكون النفسهم ذلك وال يقدرون 
ِ األَْمثَاَل  عليه لو ارادوه )َفالَ تَْضِربُواْ هلِلّ
ِإنَّ اهلّلَ يَْعلَ��مُ َوأَنتُ��ْم الَ تَْعلَُموَن( اي ال 
جتعلوا له اندادا واشباها وامثاال فإنه يعلم 
ويشهد انه ال إله اال هو وانتم بجهلكم 
تشركون به غيره، ثم ضرب تعالى امثاال 
قرآنية لو تأملناه��ا لوجدنا فيها خيرا 
)َوَض��َرَب اهلّلُ َمثاَلً رَُّجلنَْيِ أََحُدُهَما أَبَْكُم 
الَ يَْقِدُر َعلََى َشْيءٍ َوُهَو َكلٌّ َعلَى َمْوالُه 
ههُّ الَ يَأِْت ِبَخيٍْر َهْل يَْستَِوي  أَيْنََما يَُوجِّ
ُهَو َوَمن يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َوُهَو َعلَى ِصَراٍط 
مُّْستَِقيٍم(، ضرب اهلل مثال رجلني عبد أبكم 
ليس له من امره ش��يء ال ميلك القدرة 
وال التصرف وال يأتي لس��يده بشيء، 
واما الثاني فقوي عالم )َوَمن رََّزْقنَاهُ ِمنَّا 
ِرْزًقا َحَسنًا( كملت قوة بدنه بكمال عقله، 
فهل يستوي املثاالن عند اهلل؟، قال اهلل 
مثنيا على نفسه )احلمُد هلِل( انه محمود 
بذاته، حمد اهلل نفس��ه، فمن االولى ان 
يحمده عبده، فالعبد اململوك الذي ال يقدر 
على شيء مثل الكافر، واملرزوق الرزق 
احلسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو 
املؤمن، ثم اخذ اهلل تعالى من كمال علمه 
َماَواِت  ِ َغيُْب السَّ وكمال قدرته فقال )َوهلِلّ
اَعِة ِإالَّ َكلَْمِح الْبََصِر  َواألَْرِض َوَما أَْمُر السَّ
أَْو ُهَو أَْقَرُب ِإنَّ اهلّلَ َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ َقِديٌر(، 

قدم اهلل لف��ظ اجلاللة ومحلها التأخير 
ومعناها االختصاص هلل سبحانه وحده 
غيب السماوات واالرض ال اطالع ألحد 
على ذلك وانه اذا اراد شيئا فإمنا يقول 
له كن فيكون، مما يؤكد كمال االلوهية 

والقدرة له وحده سبحانه.
ثم اش��ار الى ملمح م��ن مالمح قدرته، 
فقال )َواهلّلُ أَْخَرَجُكم مِّن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم الَ 
ْمَع َواألَبَْصاَر  تَْعلَُموَن َشيْئًا َوَجَعَل لَُكُم الْسَّ
َواألَْفِئَدةَ لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن(، ثم ذكر تعالى 
منّت��ه على عباده في اخراجه اياهم من 
بطون امهاتهم ال يعلمون شيئا ثم بعد 
هذا يرزقهم السمع واالبصار واالفئدة 
وجعل هذه في االنسان ليتمكن بها من 
عبادة ربه تعالى فيستعني بكل جارحة 

وعضو وقوة على طاعة مواله.
ثم نبه تعالى عباده الى النظر الى الطير 
املسخر بني السماء واالرض كيف جعله 
يطير بجناحني في السماء واالرض ما 
ميس��كه اال قدرته تعالى )أَلَْم يََرْواْ ِإلَى 
اء َما  ��مَ َراٍت ِفي َجوِّ السَّ يِْر ُمَس��خَّ الطَّ
مُيِْسُكُهنَّ ِإالَّ اهلّلُ( بقدرته تعالى، )َواهلّلُ 
َجَعَل لَُكم مِّن بُيُوِتُكْم َسَكنًا َوَجَعَل لَُكم 
مِّن ُجلُوِد األَنَْعاِم بُيُوتًا تَْستَِخفُّونََها يَْوَم 
َظْعِنُكْم َويَْوَم ِإَقاَمِتُك��ْم َوِمْن أَْصَواِفَها 
َوأَْوبَاِرَها َوأَْش��َعاِرَها أَثَاثً��ا َوَمتَاًعا ِإلَى 
ِح��نيٍ( يذكر اهلل نعمه عل��ى عباده مبا 
جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم 
يأوون اليها ويستترون بها وينتفعون 
بها بس��ائر وجوه االنتفاع، وجعل لهم 
ايضا من جلود االنعام بيوتا يستخفون 
حملها في اسفارهم ليضربوها لهم في 
اقامتهم في السفر واحلضر )َواهلّلُ َجَعَل 
بَاِل  َّا َخلََق ِظالاَلً َوَجَعَل لَُكم مَِّن اجْلِ لَُكم ممِّ

أَْكنَانًا َوَجَعَل لَُكْم َس��َراِبيَل تَِقيُكُم احْلَرَّ 
َوَسَراِبيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم َكَذِلَك يُِتمُّ ِنْعَمتَهُ 
َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تُْس��ِلُموَن( هذه السورة 
تس��مى سورة النعم، فمن بعض نعمه 
تعالى ان جعل لكم من اجلبال حصونا 
ومعاقل كما جعل لكم ثيابا تقيكم احلر 
وس��رابيل تقيكم بأسكم كالدروع من 
احلديد املصفح والزرد وغير ذلك، وهكذا 
جعل لكم ما تستعينون به على امركم 
وما حتتاجون اليه ليكون عونا لكم على 
طاعته وعبادته )لََعلَُّكْم تُْسِلُموَن( لعلكم 
َا  َّْواْ َفِإمنَّ تنقادون الى اوامر اهلل، )َفِإن تََول
َعلَيْ��َك الْباَلَُغ امْلُِبنُي( اي بعد هذا البيان 
وهذا االمتنان فال عليك منهم اال البالغ 
املبني، ثم بني اهلل عز وجل علة كفر هؤالء، 
فقال )يَْعِرُفوَن ِنْعَمَت اهلّلِ ثُمَّ يُنِكُرونََها 
َوأَْكثَُرُهُم الَْكاِف��ُروَن(، أي يعرفون أن 
اهلل تعالى هو املس��دي إليهم ذلك وهو 
املتفّضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك 
ويعبدون معه غيره ويسندون النصر 
والرزق إلى غيره وأكثرهم الكافرون. 
حتدثنا كتب التفسير ان اعرابيا اتى النبي 
ژ  فس��أله فقرأ عليه رسول اهلل ژ 
)َواهلّلُ َجَعَل لَُكم مِّن بُيُوِتُكْم َسَكنًا(، فقال 
االعرابي: نعم، قال )َوَجَعَل لَُكم مِّن ُجلُوِد 
األَنَْعاِم بُيُوتًا تَْستَِخفُّونََها يَْوَم َظْعِنُكْم 
َويَْوَم ِإَقاَمِتُكْم َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوبَاِرَها 
َوأَْشَعاِرَها أَثَاثًا َوَمتَاًعا ِإلَى ِحنيٍ(، فقال 
االعرابي: نعم، ثم ق��رأ عليه كل ذلك، 
يقول االعراب��ي: نعم، حتى بلغ )َكَذِلَك 
يُِتمُّ ِنْعَمتَهُ َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تُْسِلُموَن(، فولى 
االعرابي، فأن��زل اهلل )يَْعِرُفوَن ِنْعَمَت 
الَْكاِفُروَن(.  َوأَْكثَُرُهُم  اهلّلِ ثُمَّ يُنِكُرونََها 

)عمدة التفاسير(

تأمالت في سورة النحل

ما تقوم به األمانة 
العامة لألوقاف 

يعتبر بصمة حضارية 
مميزة للعمل 

الوقفي

نربي األجيال
على وسطية 

اإلسالم دون إفراط 
وال تفريط

ال ننسى دور 
الكويت أثناء 

العدوان الصربي 
وبعد التحرير

63 ألف مسلم 
يعيشون في كرواتيا 
بكل حرية وال فرق 

بينهم وبني
غير املسلمني

في كل االمتيازات

لألئمة في كرواتيا 
حصانة وال ميكن أن 

يوقفهم أحد دون 
حضور محامٍ

احلرية الدينية
ليس لها مثيل
وال يوجد مثلها

في أوروبا

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائــلـتي
  الرميح واحلميميدي الگرام

لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

عائشة حمد احلميميدي
أرملة املرحوم/ علي عبدالله الرميح

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

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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»البيت« يناقش إلغاء أسهم اخلزينةاالقتصادية
أكدت شركة بيت األوراق املالية أن مجلس اإلدارة ينوي مناقشة التوصية بإلغاء أسهم اخلزينة 
بالكامل أو جزء منها، وذلك بسبب عدم وجود احتياطات كافية تغطي تكلفة أسهم اخلزينة.
وقالت الشركة في بيان للسوق، إن إلغاء أسهم اخلزينة سيؤدي بطبيعة احلال إلى تخفيض رأس 
املال مبا ال يؤثر سلبا على قيمة حقوق املساهمني، وذلك في ضوء البيانات املالية املدققة كما في 
31 ديسمبر 2015، والتي قد تشمل أيضا رد جزء من رأس املال للمساهمني نقدا بالقيمة االسمية 
للسهم.
وأوضحت الشركة أن املجلس سيقوم بالتوصية بذلك إلى اجلمعية العامة القادمة للمساهمني.

املشروع سيوفر 10 آالف فرصة عمل

»السكك احلديدية واملترو اخلليجي« سيخلق استثمارات بـ 250 مليار دوالر
انه يجب ان يصاحب أي 
مش���روع للمترو تطوير 
كامل لنظام النقل اجلماعي 
للدولة السيما في الباصات 
»ألنه اذا لم يكن هناك تطور 
أساسي في ذلك فان نظام 
املترو لن يكون فعاال بعد 

تشغيله«.
الش���بكة في  ان  وبني 
الكويت س���تتصل مع كل 
دول اخلليج وهذا يعني ان 
أناسا سيأتون من شبكات 
خارجية الستخدام شبكة 
الكويت »ولذلك يجب ان 
يكون هن���اك تناغم كامل 
بني جميع وس���ائل النقل 
التي ترتبط مع مشروع 

املترو«.
وأكد ان نظ���ام املترو 
س���يقلل بش���كل كبي���ر 
الذي  امل���روري  االزدحام 
تعاني من���ه دول اخلليج 
»ودول اخللي���ج س���وف 
تبدأ من الصفر وهذه هي 
البداية، لذلك فإن التكلفة 
التشغيلية ستستمر حتى 
تكتم���ل مش���اريع املترو 

اخلليجية«.

وأضافت ان���ه يجب على 
اي مش���روع مت���رو ان مير 
بعدة مراح���ل هي التخطيط 
والبناء والتجربة والتقييم، 
موضح���ة ان الكويت الزالت 
التصميم  في بداية مراح���ل 
وهذه العملية دائما ما تأخذ 
وقتا »ونحن نتحدث عن امتام 
املشروع بش���كل كامل خالل 

سبع سنوات«.
وشددت على ضرورة تبني 
نظام فعال في ادارة املشروع 
الذي تقوم به احلكومة وان 
تقوم مبراقب���ة عملية البناء 
والتش���غيل لضمان اجلودة 
الكامل���ة ل���ه واالخ���ذ بعني 
االعتب���ار تطوي���ر االنظمة 
املصاحبة ملشروع املترو من 
نقاط للصيانة وخدمات مقدمة 
للمس���افرين وبناء احملطات 
املختلفة وحس���اب ساعات 
الوصول لكي تكون اكثر جذبا 

من ركوب السيارات.
ق���ال اخلبير  من جانبه، 
في ش���ركة »ار اي���ه تي بي« 
الفرنسية املتخصصة باجلانب 
التشغيلي ملش���اريع املترو 
وسكك احلديد ستيفن ويب 

تقوم بنفس���ها بادارة البنية 
التحتية للمترو »وهذا النموذج 
ناجح في ابوظبي ولكن يجب 
عل���ى كل دولة خليجية اخذ 

النموذج الذي يناسبها«.
انه مت  وأضاف توم���اس 
التعاون مع اخلبرات العاملية 
إلنشاء سكك حديد مترابطة 
بحيث تكون السرعة للقطار 
200 كيلومت���ر في الس���اعة 
بالنس���بة لنقل الركاب و120 

كيلومترا لنقل البضائع.
وتوقع ان يكون العائد على 
مشروع االحتاد للقطارات ما 
بني 10 و15% مؤك���دا ان هذا 
النوع من املشاريع ميتد الى 
100 سنة قادمة، كما توقع ان 
تكون هن���اك وكالة موحدة 
لسكك احلديد في دول اخلليج 

لتضع املعايير املناسبة.
من ناحيتها، قالت املستشار 
لدى ش���ركة لوي���س برجر 
املتخصصة في تطوير مشاريع 
النقل العامة كوني كراوفورد 
ان عملية حتديث التكنولوجيا 
لعملية بناء وتشغيل مشاريع 
املترو س���تؤدي ال���ى تقليل 

التكاليف بشكل كبير.

تهدف بشكل أساسي لتحقيق 
أمرين هما نق���ل الركاب من 
منطق���ة الى اخ���رى أو نقل 
الى  البضائع م���ن مخازنها 

نقاط البيع أو التوزيع.
واردف قائ���ال: »اعتقد ان 
الكويت تستطيع ان تستفيد 
بشكل كبير من األمرين ألن 
التجاري والسكاني  التوسع 

فيها يزداد كل عام«.
املدير في  ق���ال  ب���دوره، 
مؤسسة »االحتاد للقطارات« 
التابعة إلمارة ابوظبي جون 
توماس انه مت تأسيس هيئة 
احتادية في ابوظبي عام 2009 
ومت وضع خطة لنقل الركاب 
عبر السكك احلديدية وربطها 
مع االمارات الس���ت االخرى 
»وهو مشروع كبير وطموح 

جنحت االمارة في تبنيه«.
وأض���اف ان���ه مت ط���رح 
املش���روع بطريقة تقليدية 
مبناقصات خاصة للمرحلة 
االولى للسكك احلديدية ومت 
التأكد من بناء س���كك حديد 
حائزة اعلى معايير اجلودة 

والسالمة.
وبني ان االحتاد للقطارات 

تتطلب ع���ددا من اخلطوات 
القيام  التي يج���ب  الفني���ة 
بها بشكل دقيق بعد دراسة 
مس���تفيضة ح���ول طبيعة 
االهداف املوضوعة إلنش���اء 
املترو، مشددا على  مشروع 
ضرورة ان يكون هناك رؤية 
واضحة ملا تريده الدولة من 

خطوط النقل احلديدية.
وأضاف ان مشاريع النقل 
عن طريق القطارات واملترو 

ان املشروع  الى  وأشارت 
يعتبر منوذجا متكامال سيربط 
التعاون حتت  جمي���ع دول 
شبكة واحدة محلية، مبينة 
ان املشروع سيكون ذا جدوى 

اقتصادية جيدة.
ق���ال اخلبير  من جانبه، 
املتخصص في اجناز مشاريع 
النقل املتكاملة لدى ش���ركة 
بارسون برينكهوف ستيف 
النكس���تر ان مشاريع املترو 

عبدالرحمن خالد

قالت اخلبيرة املختصة 
في التحليل املالي ملشاريع 
املترو ف���ي االمانة العامة 
ملجل���س التع���اون لدول 
العرب���ي ندى  اخللي���ج 
ابوالسمح ان تكلفة مشروع 
التحتية للس���كك  البنية 
احلديدي���ة ومت���رو دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
15.4 ملي���ار دوالر والذي 
الكويت مرورا  يبدأ م���ن 
بدول اخلليج وينتهي عند 
مسقط في س���لطة عمان 
عبر صح���ار.  وأضافت 
ابوالس���مح على هامش 
ندوة نظمته���ا اجلمعية 
االقتصادية الكويتية حتت 
»االستراتيجيات  عنوان 
املترو  الفاعلة ملش���اريع 
وسكك احلديد« ان الطور 
االجمالي للمسار يقدر ب� 
2117 كم، الفتة الى ان إنشاء 
املشروع سيوفر 10 آالف 
فرصة عمل باالضافة الى 
استثمارات تصل الى 250 

مليار دوالر.

جانب من ندوة اجلمعية االقتصادية الكويتية

املؤشر عند أدنى مستوى في قرابة 12 عاماً

خسائر قاسية للبورصة في ثاني أسبوع بـ 2016

»االستئناف« حتدد جلسة 21 اجلاري الستجواب »دار االستثمار«
يوسف الزم 

قررت محكمة االستئناف 
استجواب شركة دار االستثمار 
في ملف جتاوزاتها، وذلك قبل 

الفص���ل في طلب تقدمت به 
الشركة للمحكمة للموافقة 
على خطة جديدة إلعادة هيكلة 
الش���ركة. وحددت احملكمة 
جلس���ة 21 يناي���ر اجلاري 

الستجواب الشركة بعد ان 
اشتكت احدى الشركات الدائنة 
للمحكمة من تقدمي الدار خطة 
هيكلة جديدة في وقت هناك 
احكام سابقة حول جتاوزات 

الدار. وأوجزت احملكمة هذه 
التجاوزات في:

٭ تأس����يس الدار لش����ركة 
مشاريع دسمان القابضة.

٭ نقل كافة أصول ش����ركة 

الدار اليها.
٭ مدى موافقة الدائنني على 

هذه اخلطة.
الش����ركة  ٭ مدى ضمانات 
حلقوق الدائنني عند تأسيس 

دسمان.
٭ نسبة إجناز خطة اعادة 
الهيكلة االولى املصدق عليها 
بتاري����خ 2 يونيو من العام 

.2011

شريف حمدي

واصل س���وق الكويت لألوراق 
املالية تراجعاته احلادة على مستوى 
جميع مؤشراته في األسبوع الثاني 
في 2016 التي اس���تهلها باستكمال 
مسلس���ل الهبوط الذي ش���هده في 

.2015
وكانت اخلس���ائر التي أنهى بها 
تعامالت األسبوع الثاني في تعامالت 
2016 قاسية على مستوى املؤشرات 
كافة وخاصة الوزنية التي تأثرت 
بشدة من التراجعات احلادة ألسعار 
إلى  أسهم قيادية تواصل االنحدار 

مستويات تاريخية.
ألقت  التي  العوام���ل  أبرز  ومن 
الس���لبية على السوق ما  بظاللها 

يلي:
٭ استمرار انحدار اسعار النفط في 
السوق العاملي، إذ سجل خام »برنت« 
أدنى مس���توى له في 12 بتراجعه 
إلى م���ا دون 30 دوالرا، وبطبيعة 
احلال تراجع النفط الكويتي ليشهد 
انخفاضا ح���ادا جعل���ه قريبا من 

مستوى 20 دوالرا للبرميل.
ويعد انخفاض اسعار النفط من أهم 
املؤثرات عل���ى البورصة الكويتية 
كونه السلعة الرئيسية التي تعتمد 
عليها موازنة البالد، واستمرار تراجع 
اس���عاره يزيد من تفاقم عجوزات 

املوازنة.
٭ تأثرت البورص���ة الكويتية في 
الثاني من 2016  تعامالت األسبوع 
بتراجع أس���عار األس���هم القيادية 
بش���كل الفت خاصة في اجللس���ة 
اخلتامية أم���س )اخلميس(، حيث 
بات املعروض أكثر من املطلوب في 
ظل استمرار العمليات البيعية لهذه 
األسهم التي من املفترض أن تشهد 
حتركات تكتيكية ونحن على أعتاب 
موسم احلصاد السنوي )توزيعات 

.)2015
٭ عدم وجود محفزات بالسوق تنعش 
حركة التداول مثلما حدث مؤخرا في 

صفقة االستحواذ على VIVA من قبل 
 ،STC شركة االتصاالت السعودية
حيث ش���هد الس���وق وقتها رواجا 
ب���أن املرحلة احلالية  كبيرا، علما 
تش���هد عمليات جتميع للسهم من 
قبل الراغبني في بيع أسهمهم بالسعر 
الذي حددته الشركة السعودية وهو  
دينار واحد للسهم، تنتهي بحلول 31 
من الشهر اجلاري. وشهدت السيولة 
ارتفاعا الفتا بنهاية تعامالت األسبوع 
ببلوغها 69.3 مليونا مبتوسط يومي 
13.8 ملي���ون دينار مقارنة ب� 44.3 
مليون دينار مبتوس���ط يومي 11.1 
مليون دينار في األسبوع املاضي، 
علما بأن تعامالت األسبوع الفائت 

اقتصرت على 4 جلسات.
ويرجع السبب الى الزيادة في أحجام 
السيولة لعمليات التداول القوية التي 
شهدتها األسهم القيادية ذات القيم 
املرتفعة مقارنة باألسهم  السعرية 

املتدنية سعريا.
 وتراجع���ت القيم���ة الرأس���مالية 
للبورصة الكويتية بنهاية التعامالت 
األس���بوعية بنحو 1.1 مليار دينار 
لتصل الى 24.3 مليار دينار بخسائر 

بلغت 4.5% منذ بداية العام.
وأنهت مؤشرات السوق تعامالتها 

على التراجعات التالية:
٭ انخفض مؤشر السوق السعري 
بنس���بة 3.8% بخسارته 210 نقطة 
ليهوي إلى مس���توى 5265 نقطة، 
ليصل إجمالي خسائر املؤشر منذ 

بداية 2016 نحو %6.3.
٭ تراجع مؤش���ر كويت 15 بشكل 
الفت، حيث انخفض بنسبة %5.5 
مسجال 48 نقطة خس���ائر جديدة 
ليهوي املؤشر إلى 828 نقطة، ليصل 
إجمالي اخلس���ائر منذ بداية العام 

اجلديد %8.
٭ س���جل املؤشر الوزني انخفاضا 
بنسبة 4.5% محققا خسائر بلغت 
17 نقطة باستقراره عند 355 نقطة، 
وبذلك يصل إجمالي خسائر العام 

إلى %7.

القيمة الرأسمالية إلى أقل
من 24.3 مليار دينار

عمليات بيعية ألسهم قيادية تزيد 
خسائر املؤشرات الوزنية

بورصات اخلليج تواصل النزيف
شهدت بورصات اخلليج تراجعات كبيرة في تعامالت 
أمس على وقع استمرار تراجع أسعار النفط بالسوق 

العاملي إلى نحو 30 دوالرا للبرميل. وتراجع مؤشر 
السوق السعودي بنسبة 3.3% بخسارته نحو 200 نقطة، 

ليسجل ادنى مستوى في نحو 12 عاما، كما تراجع 

سوق دبي بنسبة 3.6%، وكذلك انخفض مؤشر سوق 
أبوظبي بنسبة 1.6%، وسجل سوق قطر خسائر بنسبة 
2.3%، كما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة %1.6، 
وبنفس النسبة تراجع سوق مسقط املالي، وكان سوق 

البحرين أقل األسواق انخفاضا بنسبة %0.05.

العوضي مديرًا تنفيذيًا
لـ »رقابة املركزي«

احملكمة تقضي ببيع عقار تابع
لـ »أدنك« في مزاد علني

تابعة لـ »عقار« تلغي صفقة بيع عقار سكني

استقالة في »الدولي«

محمود فاروق

أصدر محافظ بن���ك الكويت املركزي قرارا بتعيني وليد 
العوضي مديرا تنفيذيا لقطاع الرقابة، الذي كان يش���غل 
منصب مدير إدارة الرقابة املكتبية، ليتولى باملنصب اجلديد 

رئاس���ة الرقاب���ة امليدانية 
واملكتبي���ة، ويتولى قطاع 
الرقابة مس���ؤولية متابعة 
تنفيذ أحكام الفصل الثالث 
الكويت  من قان���ون بن���ك 
املركزي رقم 32 لسنة 1986 
املع���دل مبوجب مرس���وم 
قانون رقم 130 لسنة 1977، 
النظم والتعليمات  وجميع 
البنك  املعنية الصادرة عن 
املركزي، وذلك لضمان سالمة 
النظام املصرفي  واستقرار 
واملال���ي من أج���ل حماية 
التزام  املودعني، وضم���ان 

الوحدات املصرفية واملالية بق���رارات وقوانني وتعليمات 
البنك املركزي من اجل حتقيق التطبيق السليم للسياسات 

النقدية واالئتمانية.
 من جه���ة اخرى يعقد بنك الكوي���ت املركزي اجتماعه 
الدوري األسبوع املقبل ملناقشة العديد من القضايا املطروحة 

على الساحة املصرفية.

قالت ش���ركة الدار الوطنية العقارية )أدنك( إن احملكمة 
قامت بإصدار حكم واحد في قضيتني ضد الشركة، يقضي 
بتحديد يوم األربعاء املواف���ق 10 فبراير 2016 لبيع العقار 
اململ���وك لها باملزاد العلني مع تكليف املدعي بإمتام اإلعالن 

والنشر قبل 15 يوما من تاريخ البيع.
واجلدير بالذكر أن القضيتني اللتني قامت احملكمة باتخاذ 
حكم البيع بهم���ا هما دعوى رقم 2015/107 بيوع مقامة من 
أحمد عوض اجلهيم ضد أدنك وبنك اخلليج، والدعوى رقم 
2015/357 بيوع املقامة من بن���ك اخلليج ضد أدنك وأحمد 

عوض اجلهيم.
وأوضحت الشركة في بيان للسوق أنه جار الصلح مع 

أحمد عوض اجلهيم.
وأشارت الشركة إلى أن األثر املالي املترتب على هذا احلكم 
سيكون مؤثرا على الوضع املالي للشركة وال ميكن توقعه 

أو قياسه في الوقت احلالي.

قالت شركة عقار لالستثمارات العقارية إن إحدى شركاتها 
التابعة واململوكة لها بنس���بة 99%، قامت بإلغاء صفقة لبيع 
برج سكني مملوك لها وذلك باتفاق خارج بني الطرفني ألسباب 

خارجة عن إرادتهما.
وأضافت الش���ركة في بيان للسوق أمس، إنه ال يوجد أثر 
مالي على إلغاء الصفقة، حيث لم يتم إدراج أي أرباح متعلقة 

بها ضمن البيانات املالية للشركة.

أعلن بنك الكويت الدولي عن ان مجلس إدارة البنك وافق 
على قبول اس���تقالة فرانك سالمين التعمر مدير عام إدارة 
المخاطر، وذلك لظروف ش���خصية، وأن آخر يوم عمل له 

كان أمس الخميس..
وقد تقرر تكليف مانوج ميشرا مدير اول مخاطر ائتمان 
باإلضاف���ة إلى عمله القي���ام بأعمال المدي���ر العام إلدارة 
المخاط���ر بالوكالة اعتبارا من ي���وم األح��د المقبل وحتى 

إشعار آخر.

وليد العوضي

15.4 مليار دوالر 
تكلفة البنية التحتية 

للمشروع يبدأ من 
الكويت وينتهي

في مسقط
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وكاالت: قالت وود ماكنزي 
الستشارات الطاقة إن مشاريع 
في قطاع النفط والغاز بقيمة 
380 مليار دوالر تأجلت أو 
ألغيت منذ 2014، في الوقت 
الذي تخفض فيه الشركات 
التكاليف لتجاوز أزمة أسعار 
النفط، وشمل ذلك مشاريع 
بقيمة 170 مليار دوالر كان 
من املخطط تنفيذها بني 2016 

و2020.
وقالت وود ماكنزي في 
تقرير نشر امس، إن شركات 
النف���ط والغ���از اضطرت 
الختيار مس���ار النجاة في 
الوق���ت ال���ذي هبطت فيه 
أسعار النفط إلى مستويات 

لم تشهدها منذ 2004.
ورأى أجن���وس رودجر 
محلل أنش���طة املنبع لدى 
وود ماكنزي ان »أثر تدني 
النفط على خطط  أس���عار 
الش���ركات كان قاس���يا. ما 
أواخر 2014 تهذيب  بدأ في 
التقدي���ري على  لإلنف���اق 
التنقيب واملشاريع السابقة 
للتطوير صار عملية جراحية 
مكتملة إللغ���اء كل اإلنفاق 

الرأسمالي والتشغيلي غير 
الضروري«.

وذك���ر وود ماكنزي إنه 
جرى تأجيل 68 مش���روعا 
كبيرا في املجمل منذ 2014، 
باحتياطيات مجمعة تبلغ 
نحو 27 ملي���ار برميل من 
املكافئ النفطي، ومبا يشمل 
خفض���ا بقيم���ة 170 مليار 
دوالر ف���ي الفترة من 2016 

إلى 2020.
وأضاف���ت أن إنت���اج 2.9 
مليون برميل يوميا من السوائل 
سيتأجل إلى العقد التالي، أي 

ما يزيد ع���ن حجم ما تنتجه 
ڤنزويال عضو منظمة البلدان 

املصدرة للبترول )أوپيك(.
إلى ذل���ك، خفضت وكالة 
ستاندرد آند بورز للتصنيف 
االئتماني توقعاتها ألس���عار 
النف���ط والغاز وح���ذرت من 
أنها قد تخف���ض تصنيفاتها 
للش���ركات بالقطاع���ني ف���ي 

الشهرين القادمني.
وأضافت ستاندرد آند بورز 
أنها خفضت توقعات ملتوسط 
سعر خام برنت القياسي العاملي 
وخام القياسي األميركي لعام 

2016 إل���ى 40 دوالرا للبرميل 
من توقعاتها السابقة البالغة 
55 دوالرا و50 دوالرا عل���ى 

الترتيب.
وخفضت أيضا توقعاتها 
ملتوسط سعر النفط لعام 2017 
إلى 45 دوالرا للبرميل من 65 
دوالرا و60 دوالرا على الترتيب 
ومتوسط الس���عر لعام 2018 
إلى 50 دوالرا للبرميل من 70 

دوالرا و65 دوالرا.

الخام الكندي

في ح���ني وصل س���عر 

اخلام الثقيل جدا )بيتومن( 
املنتج م���ن الرمال الزيتية 
في كندا إلى س���عر أقل من 
9 دوالرات للبرميل بالفعل، 
مؤكدا التوقعات املنخفضة 
لألسعار بأقل من 20 دوالرا 

للبرميل.
وإن كان����ت أغل����ب نفوط 
أوپيك تب����اع في ح����دود 25 
دوالرا للبرميل، إال أن خفض 
املستثمرين لتوقعاتهم لألسعار 
هذا العام ال يبدو مبالغا فيه.

ورغم الكلفة العالية للنفط 
الصخ����ري ف����ي كن����دا، إال أن 

الش����ركات املنتجة لن تتوقف 
عن العمل ألن استثماراتها في 
أنفقت بالفعل وحتى  اإلنتاج 
لو كان الس����عر أقل من الكلفة 

فستظل تنتج.
وكانت بنوك اس����تثمارية 
ومؤسس����ات مالي����ة كب����رى 
بدأت تنصح عمالئها بخفض 
التوقعات ألس����عار النفط هذا 

العام.

ضعف التجارة العالمية

بدوره، أكد بنك »إتش إس 
بي سي« أن الطلب على النفط 

يضع ضغوطا على أسعار 
التجارة  اخلام مع تباط���ؤ 
العاملية، في إشارة جديدة 
إلى املخاطر املتعلقة بسوق 

النفط العاملي.
وقال كبير املستشارين 
االقتصاديني في »إتش إس 
بي س���ي« ف���ي تصريحات 
حملطة »س���ي إن بي سي« 
امس، إن الوضع في األسواق 
الناشئة ضعيف للغاية، وهو 
ما تسبب في هبوط أسعار 
الرئيس���ية ومنها  الس���لع 

النفط.
واعتبر »ستيفني كينج« 
أن هبوط أسعار النفط جاء 
نتيجة ضعف الطلب العاملي 
على اخلام مع التباطؤ الذي 
يضرب التجارة واالقتصاد 
ف���ي بعض املناط���ق حول 

العالم.
وأش���ار »كينج« إلى أن 
األم���ر ال يتعل���ق بارتفاع 
املعروض العاملي من اخلام 
فحس���ب، وإمن���ا بضعف 
التج���ارة العاملية، وتراجع 
النمو وبالتالي الطلب على 

النفط.

ً »النفط الكويتي« بـ 22.6 دوالرابرنت ألدنى مستوياته منذ 12 عاما
طوكيو ـ رويترز: هوى سعر خام برنت امس 

إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاما، وذلك مع 
اقتراب وصول معروض إضافي من النفط 

اإليراني، األمر الذي يفاقم تخمة املعروض، وسط 
بواعث قلق بشأن تباطؤ االقتصاد العاملي.

ونزل خام القياس العاملي إلى 29.73 دوالرا 
مسجال أدنى مستوياته منذ فبراير 2004 

ومنخفضا أكثر من 1.5%. ثم ارتفع السعر 13 

سنتا إلى 30.44 دوالرا للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا إلى 

30.83 دوالرا إثر تراجعه في وقت سابق من 
امس. واخلام األميركي متداول بعالوة سعرية 
نادرة فوق برنت مع تأثر خام القياس العاملي 

سلبا باحتماالت تدفق مزيد من اخلام اإليراني 
بعد الرفع احملتمل للعقوبات املفروضة على 

طهران رمبا بحلول اليوم اجلمعة.

كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8 سنتات في تداوالت 
امس األول ليبلغ 22.64 دوالرا، مقابل 22.56 دوالرا للبرميل 
في تداوالت الثالثاء املاضي، وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.
وفي األسواق العاملية تأثرت أسعار النفط سلبا في أعقاب 

بيانات أظهرت زيادة في مخزونات النفط اخلام في الواليات 
املتحدة أذكت مخاوف السوق بشأن الطلب رغم صدور 

بيانات اقتصادية إيجابية من الصني.

ميزانية أميركا تسجل عجزاً بـ 216 مليار دوالر

»HSBC« يتوقع تراجع الدوالر خالل 2016

منو االستثمار األجنبي املباشر بالصني
 إلى 126 مليار دوالر

أسهم أوروبا ألدنى مستوى في 3 أشهر

واش����نطن � رويترز: قال����ت وزارة اخلزانة 
األميركية، إن احلكومة االحتادية سجلت عجزا 
في امليزانية قدره 14 مليار دوالر في ديس����مبر، 
مقارنة مع فائض بلغ ملياري دوالر في الشهر 

نفسه قبل عام.
ووفقا لبيان الوزارة الشهري بشأن امليزانية، 

بلغ العجز في األشهر الثالثة األولى من السنة 
املالية احلالية التي ب����دأت في أول أكتوبر، 216 

مليار دوالر.
وقال البيان إن إجمالي اإليرادات الشهر املاضي 
بلغ 350 مليار دوالر، في حني بلغت املصروفات 

364 مليار دوالر.

ذكر »إتش إس بي سي« أن الدوالر األميركي 
س����وف يتراجع مقابل اليورو والني خالل العام 
احلالي، مع محدودية التدابير التحفيزية اإلضافية 
التي قد يتخذها بنكا اليابان واملركزي األوروبي.
وقال »ديڤيد بلوم« رئيس قطاع استراتيجيات 
العملة في »إتش إس بي سي« عبر مذكرة بحثية 
أن مرحلة صعود الدوالر األميركي قد انتهت، مع 
وصول البنوك املركزية األخرى للحد األقصى من 

التدابير التحفيزية.
وأثارت تقلبات األسواق املالية بفعل املخاوف 

املتعلقة بالصني حالة من القلق بشأن احتمالية 
تباطؤ النمو االقتصادي العاملي، وتأجيل أو بطء 
وتيرة زيادة معدل الفائدة األميركية خالل العام 

احلالي.
وتوقع »بلوم« تراجع الدوالر أمام الني الياباني 
ملس����توى 115 ينا، وهبوطه أمام اليورو ملستوى 

1.20 دوالر بحلول نهاية العام احلالي.
وانخفض الدوالر بنحو 1.9% أمام الني الياباني، 
مسجال مستوى 117.7 ينا، في حني استقر مقابل 

اليورو منذ بداية العام مسجال 1.0920 دوالر.

رويترز: اجتذبت الصني 126.3 مليار دوالر مبا 
يعادل 781.4 مليار يوان في صورة استثمارات 
أجنبية مباشرة غير مالية في 2015 بزيادة %6.4 

عن 2014 على الرغم من تباطؤ االقتصاد.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة امس أنه 
في ظل ما تواجهه الصناعات الثقيلة التقليدية من 
استمرار في التراجع آثر املستثمرون األجانب قطاع 
اخلدمات األكثر قوة وقطاع صناعات التكنولوجيا 

املتقدمة األعلى قيمة العام املاضي.
واستقطب قطاع اخلدمات 77.2 مليار دوالر 
أو ما يعادل 477.1 مليار يوان من االستثمارات 

األجنبية بزيادة 17.3% على 2014.
وتعهدت شركة أوبر األميركية باستثمار 6.3 
مليارات يوان )956.33 مليون دوالر( في الصني 
حيث تسعى القتحام قطاع السياحة في البالد 

بأنشطة مثل النقل ومتويل السيارات.

ميالنو � رويترز: هبطت األسهم األوروبية 
امس بعد ارتفاعها على مدار جلستني مع تراجع 
املعنويات بفعل استمرار هبوط أسعار النفط 
الذي ن���زل عن مس���توى 30 دوالرا للبرميل 
لفترة وجيزة واملخاوف بشأن منو االقتصاد 
العاملي.وهبط مؤشر يوروفرست 300 ألسهم 
الشركات األوروبية الكبرى 1.4% إلى 1336.25 
نقطة مقتربا من أدنى مس���توى في 3 أشهر 
الذي بلغه يوم االثنني بعد بداية مهتزة بسبب 

املخاوف بشأن التباطؤ في الصني.
وأدت النتائج التي جاءت دون التوقعات إلى 
هبوط سهم لينت آند سبروجنلي السويسرية 

لصناعة الش���وكوالته نحو 3% في حني هبط 
سهم ريتشمونت 1% بعد أن قالت الشركة املالكة 
للعالمة التجارية كارتييه إن أنشطتها ستظل 
تواجه حتديات على األرجح بعد هبوط املبيعات 
الفصلية 4%. غير أن سهم تيسكو ارتفع متجاوزا 

التراجع الذي منيت به السوق.
وس���جل الس���هم أفضل أداء على مؤش���ر 
يوروفرس���ت حيث قفز 6.5% بعد أن س���اعد 
انخفاض األس���عار وزيادة العمالة الش���ركة 
البريطاني���ة صاحبة سلس���لة املتاجر على 
حتقيق نتائج فاقت التوقعات خالل موس���م 

عيد امليالد.

»األسهم العاملية« خسرت 3.2 تريليونات دوالر 
ذكرت تقارير أن خسائر أسواق األسهم العاملية 
ق���د بلغت 3.2 تريليونات دوالر تقريبا منذ بداية 
العام احلالي، مع موجة املبيعات التي شهدها العالم 

نتيجة مخاوف االقتصاد.
وقال »هوارد س���يلفربالت« كبير احملللني في 
»ستاندرد آند بورز« للمؤشرات إن عام 2016 شهد 
أسوأ بداية على اإلطالق لسوق األسهم في الواليات 
املتحدة، مع تسجل مؤشري »ستاندرد آند بورز« 
و»داو جونز« أكبر خسائرهما املسجلة في أول 8 

أيام من أي عام مضى.
وكانت األسواق املالية العاملية قد شهدت موجة 
من املبيعات القوية منذ بداية العام احلالي، بفعل 
مخاوف متزايدة بشأن مدى صحة االقتصاد الصيني، 

والهبوط احلاد في أسعار النفط.
ووفقا ل� »س���يلفربالت«، فإن س���وق األسهم 
األميركية قد فق���د 1.77 تريليون دوالر منذ بداية 
عام 2016، في حني انخفضت القيمة السوقية لألسهم 

اخلارجية بحوالي 1.4 تريليون دوالر.
سوق األسهم األميركية فقد 1.7 تريليون دوالر منذ بداية العام

»رويترز«: دول اخلليج ستتجنب الركود رغم خفض توقعات النمو
سيس���اعد على تخفيض 
العجز الكبير في موازنتها 
وميزان معامالتها اجلارية 
هذا العام مبا يسمح للرياض 
بالتكيف مع تدني أسعار 
النف���ط من دون تخفيض 

قيمة عملتها.
لكنه���ا أضاف���ت »كل 
هذا س���يأتي على حساب 
النمو االقتصادي،  تراجع 
متوقعة منو الناجت احمللي 
اإلجمالي بنسبة 1.5% هذا 
الع���ام انخفاضا من %3.4 

في 2015«.
وأظه���ر االس���تطالع 
تخفيض احملللني لتوقعاتهم 
لنمو الناجت احمللي اإلجمالي 
للكويت وقطر وس���لطنة 
عمان والبحرين في 2016 
بشكل طفيف رغم أن جميع 
تل���ك الدول ب���دأت تكبح 
اإلنفاق احلكومي ومعظمها 
يدرس تطبيق إصالحات 

مالية أكثر صرامة.
ومن املتوقع أن تخفض 
معظم حكومات دول اخلليج 
العجز ف���ي موازناتها هذا 

العام م���ن خالل إجراءات 
تقش���فية لكن في بعض 
احل���االت س���يظل العجز 
كبيرا مبا يكفي الستمرار 
حالة القلق في األس���واق 
املالية بحسب ما أشار إليه 

االستطالع.
ومن املتوقع أن ينخفض 
العجز في املوازنة السعودية 
إلى 14.1% من الناجت احمللي 
اإلجمالي  هذا العام وإلى 
10.3% العام املقبل، مقابل 

16.8% متوقعة في 2015.
ومن املتوقع أن تخفض 
اإلمارات عجزها إلى %3.8 
في 2016 وإل���ى 0.6% في 

2017 من 4.7% في 2015.
لكن من املتوقع أن تستمر 
معان���اة احلكومتني األقل 
التعاون  ثراء في مجلس 
اخلليج���ي وهما حكومتا 
س���لطنة عمان والبحرين 
لتسجل األولى عجزا بنسبة 
14.6%، والثانية 11.9% هذا 
العام وهي معدالت كبيرة 
للعجز قياسا بحجم اقتصاد 

البلدين.

اقتص���ادات املنطقة  أكبر 
منوا نسبته 3% هذا العام 
مبا يقل قليال عن نس���بة 
النمو املقدرة للعام املاضي 

البالغة %3.3.
وبقي متوسط التوقعات 
العام  للنم���و اإلمارات���ي 
املقب���ل دون تغي���ر عند 
3.4%. وعلى الرغم من أن 
القطاع���ات النفطية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي 
واصل���ت النمو مع زيادة 
اإلنتاج إال أن هبوط أسعار 
اخلام أدى إلى تقلص دخل 
إلى  احلكومات مبا دفعها 
خفض اإلنفاق والتخطيط 

لزيادة الضرائب.
وبدأ ذلك يؤثر س���لبا 
القطاع اخلاص  على منو 
في املنطقة خالل األش���هر 
القليلة املاضية ومن املتوقع 
أن يزيد الضغط في األشهر 

املقبلة.
كابيت���ال  وقال���ت 
التي تتخذ  إيكونوميكس 
من لندن مقرا لها إن خفض 
اإلنف���اق في الس���عودية 

أظهر استطالع أجرته 
»رويت���رز« أن احمللل���ني 
خفضوا توقعاتهم للنمو 
االقتصادي في السعودية 
وغيره���ا من ال���دول في 
منطقة اخلليج هذا العام، 
لكن الغالبية ما زالت تتوقع 
أن تتجنب املنطقة الدخول 

في ركود.
وبلغ متوسط توقعات 
22 خبيرا اقتصاديا شملهم 
االستطالع أن يبلغ معدل 
منو الناجت احمللي اإلجمالي 
في السعودية � أكبر اقتصاد 
في املنطقة � 1.9% في 2016 
منخفض���ا ع���ن توقعات 
ببلوغه 2.5% في االستطالع 
السابق الذي أجرته رويترز 

قبل 3 أشهر.
غير أن واحدا فقط من 
خبراء االقتص���اد يتوقع 
انكم���اش الن���اجت احمللي 
اإلجمالي هذا العام، بينما 
التوقعات  يشير متوسط 
إلى تسارع النمو قليال في 
2017 إلى 2.2%. ومن املتوقع 
أن تس���جل اإلمارات ثاني 

اإلمارات قد تخفض 
عجزها إلى %3.8 
في 2016 و%0.6

بـ 2017

توقعات بأن يبلغ 
معدل منو الناجت 

احمللي السعودي 
1.9% في 2016

»S& P« تخفض 
توقعاتها لسعر 

النفط في 2016 
إلى 40 دوالراً

خام الرمال الكندية 
يهبط إلى أقل من 
10 دوالرات للبرميل

هبوط النفط
 يلغي مشاريع 

بـ 380 مليار دوالر

منذ بداية العام 2016

منذ 2014.. وإلغاء مشاريع بـ 170 مليار دوالر كان مخططاً تنفيذها بني 2016 و2020
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الشركة حصلت على أعلى تقييم من إدارة ضبط اجلودة للقوات البحرية باجليش األميركي

التكنولوجيا لتصل  ونق���ل 
إلى مرحلة التصنيع واالكتفاء 
الذاتي واالعتماد على املنتج 

الوطني«.
م���ن جانبه، ق���دم مدير 
عملي���ات تنمي���ة األعم���ال 
بشركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء السفن السيد/

سالم معرفي عرضا تفصيليا 
ملراح���ل س���ير املش���روع 
واخلاص���ة بالقطع البحرية 
والتي مت���ت إعادة إعمارها، 
وقام بتق���دمي عرض موجز 
لألعمال واخلدمات التي تقدمها 
الش���ركة في مجال الصيانة 
واإلص���اح اخلاصة بالقطع 

والسفن البحرية.

اجلراح الصباح.
وأفاد بأن الش���ركة قامت 
خال هذه الفترة بتطوير شامل 
جلميع املعدات واملنظومات 
بالسفن وفي فترة قياسية قبل 
املوعد احملدد لها مما يدل على 
احترافية وإمكانيات الشركة 
وقدرتها عل���ى إجناز جميع 
األعمال املطلوب���ة وبالوقت 

احملدد.
وأضاف قائ���ا: »من هذا 
املنطلق أشاد بدور الشركات 
الكفاءة  الوطنية من حي���ث 
والق���درة والتميز وضرورة 
التش���جيع واالعتم���اد على 
تل���ك القطاع���ات والكفاءات 
الوطني���ة لتطوي���ر أعمالها 

البحري���ة ف���ي وزارة الدفاع 
اللواء الرك���ن البحري خالد 
أحمد عبداهلل كلمته مبناسبة 
انته���اء أعم���ال الصيان���ة 
والتطوير لس���فينة اإلسناد 
الدرر وسفينة القطر ماشوه 
بأن مرحلة تسلم السفن تتم 
من قبل فريق متخصص من 
قبل القوة البحرية، ومن ثم 
انضمام هذه السفن إلى أسطول 
البحرية والتي سوف  القوة 
تعزز القدرات القتالية القوة 
البحرية حسب اإلستراتيجية 
التي مت وضعها من قبل القيادة 
العسكرية واعتمادها من قبل 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ خالد 

الشركة والقيام بدورنا الوطني 
بشكل فعال في تنمية االقتصاد 
ف���ي الب���اد وال���ذي بدوره 
يضع على عاتقنا مسؤولية 
وطنية تس���توجب تضافر 
اجلهود، جهودنا بالش���ركة 
الهيئات واملؤسس���ات  م���ع 
احلكومية املعنية لتذليل املهام 
والصعاب نحو دعم الصناعة 
الوطنية، واضعني باالعتبار 
الظروف االقتصادية العاملية 
في الوض���ع الراهن والهدف 
السامي حلضرة صاحب السمو 
أمير الباد ورغبته السامية 
بتحويل الكويت إلى مركز مالي 

وجتاري باملنطقة«.
القوة  ألقى آمر  من جهته 

وه���ي أعل���ى درج���ة تقييم 
جودة متنح لش���ركة من بني 
التي تقدم  العاملية  الشركات 
خدمات صيانة وإصاح لسفن 

اجليش األميركي.
وقال اخلرافي: »مما ال شك 
فيه أن االلتزام باحملافظة على 
مس���تويات األداء وزيادتها 
يلقي مبسؤولية كبيرة على 
إدارة الشركة تستوجب منا 
وبشكل مستمر ودائم العمل 
على خلق بنية أساسية تؤمن 
املرونة في العمل، إضافة إلى 
التطور املستمر من  مواكبة 
النواح���ي اإلداري���ة والفنية 
والتكنولوجية، مما يؤدي إلى 
تعزيز ثقة املستثمرين وعماء 

والقط���ع البحري���ة محلي���ا 
وإقليميا.

وأوضح اخلرافي في كلمته 
أن الشركة أثبتت مبضي الوقت 
كفاءتها الفنية وقدراتها على 
التنفيذ واألداء بأعلى معايير 
اجلودة العاملية والتي أصبحت 
اآلن قاعدة إنتاجية متطورة 
وصرح محل���ي منفرد بتلك 

الصناعة والذي نفتخر به.
وأشار اخلرافي إلى حصول 
الشركة على درجة تقييم 9.7 
من إدارة ضبط اجلودة التابعة 
البحري���ة باجليش  للقوات 
األميركي بعد تنفيذ عدد من 
عق���ود الصيان���ة واإلصاح 
لس���فن اجلي���ش األميركي، 

يوسف الزم 

ضم���ن إجنازات ش���ركة 
الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن، أقامت الشركة 
حفل تسليم سفينة اإلسناد 
)ال���درر( وس���فينة القط���ر 
»ماشوه«، وذلك بحضور آمر 
الركن  اللواء  البحرية  القوة 
خالد أحمد وكبار الضباط في 
وزارة الدفاع وبحضور عدد من 
كبار الضباط واملسؤولني في 
اإلدارة العامة خلفر السواحل 
العام���ة لإلطف���اء  واإلدارة 
ومؤسس���ة املوانئ الكويتية 
وشركة نفط الكويت وشركة 
ناقات النفط الكويتية ووزارة 

الداخلية.
ق���ال رئيس مجلس إدارة 
الهندسية  شركة الصناعات 
الثقيلة وبناء السفن السيد/
عدنان مس���اعد اخلرافي إنه 
يتطلع إلى حتقيق املزيد من 
التي تعزز مكانة  اإلجنازات 
الش���ركة وتؤكد قدرتها على 
تنفيذ كل األعمال في مختلف 
أنشطة الش���ركة والشركات 

التابعة لها.
إلى أن  وأش���ار اخلرافي 
حوض بناء وإصاح س���فن 
يع���د األول م���ن نوع���ه في 
إذ  العربي،  منطقة اخللي���ج 
تأسست الش���ركة عام 1974 
مبباركة س���امية من القيادة 
العليا للدولة كشركة مساهمة 
كويتية تعمل خلدمة املصالح 
الوطني���ة بالدرج���ة األولى 
الس���فن  لصيان���ة وإصاح 

اللواء ركن البحري خالد احمد مستمعا إلى شرح من طالل جاسم اخلرافي خالل تفقده السفينتنياللواء ركن بحري خالد احمد وعدنان مساعد اخلرافي متوسطني طالل جاسم اخلرافي مع افراد من القوة البحرية

عدنان مساعد اخلرافي مكرما اللواء ركن بحري خالد احمد  )محمد خلوصي( سفينة الدرر بعد ان مت اعمارها من جديداللواء ركن بحري خالد احمد مكرما سالم معرفي بحضور طالل جاسم اخلرافي

اخلرافي: »السفن« أعادت إعمار وصيانة القطع البحرية »الدرر« و»ماشوه«

اللواء خالد 
عبداهلل: الشركة 
طورت املعدات 

واملنظومات 
بالسفن بفترة 

قياسية

»الدولي« يواصل إسهاماته الثابتة في تنمية املجتمع

عم����ل املصارف اإلس����امية، 
ومع����رض »دين����ار كويتي« 
للفرص الوظيفية، ومعرض 
الف����رص الوظيفية جلامعة 
الشرق األوس����ط األميركية، 
وش����موله املؤمتر الس����نوي 
العلمي الثاني الذي نظمته كلية 
القانون الكويتية العاملية حتت 
رعاية رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك بعنوان 
»التحديات املستجدة للحق في 
اخلصوصية« برعاية اجلوهرة، 
ناهيك عن رعايته ملعرض »ها 

رمضان«. 
وق����ال ناجي����ا إن دع����م 
»الدول����ي« للش����باب ضمن 
برنامجه الرائد للمس����ؤولية 
االجتماعية لم يتوقف عند دعم 
الطلبة واخلريجني اجلامعيني 
ورعاية وتبني مش����اريعهم، 
ولكنه اتسع ليشمل أنشطة 
وفعاليات فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، كرعايته جلائزة األم 
املثالية لإلعاقات الذهنية التي 
قدمها مركز اخلرافي ألنشطة 

األطفال املعاقني بالتعاون مع 
فريق اجلائزة ألمهات اإلعاقات 
الذهني����ة، ورعايته ملاراثون 
»اإلنسان« لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
ناجيا الذي أضاء على بعض 
الفعاليات الوطنية التي ضمنها 
»الدولي« برنامجه للمسؤولية 
املجتمعية، وجس����دت حسه 
الوطن����ي ووف����اءه وانتماءه 
للكوي����ت، كزيارته لعدد من 
امل����دارس وري����اض األطفال 
ومشاركتها احتفاالتها باألعياد 
الوطني����ة، ورعايته لكرنڤال 
»ه����ا كويت« ال����ذي نظمته 
مجموعة »أنا كويتي« الناهضة 
مبناس����بة أعياد االس����تقال 
والتحرير، توقف أمام الدعم 
املادي الذي قدمه البنك جلمعية 
النسيم التعاونية االستهاكية، 
وتواصله مع جمعية »بشائر 
اخلير« التي تعنى مبكافحة 
اإلدمان وعاج املدمنني، بهدف 
نش����ر التوعية بني الشباب 

مبخاطر تعاطي املخدرات.

الداخلية للموظفني حاضر فيها 
نخبة من علماء الدين األجاء، 
فضا عن طرحه ملس����ابقته 
الرمضانية حلفظ القران الكرمي 
وذلك بالتزامن مع إقامة موائد 
الرحمن إلفطار الصائمني ضمن 
مشروع إفطار صائم، وصوال 
الى توزيع »القرقيعان« وكتيب 
»دليل احلج« على حجاج بيت 
اهلل احلرام قبل موسم احلج 
لتعريفهم مبناسكه بطريقة 

مبسطة.
وفي مع����رض حديثه عن 
مس����اهمات البنك التنموية 
والثقافية واملالية، لفت ناجيا 
إلى الزيارات امليدانية التوعوية 
التي قام به����ا موظفو وحدة 
االتصال املؤسسي لعدد من 
املدارس واملعاهد واجلامعات 
حاضر فيها عن ثقافة االدخار 
ومهارات تنميتها لدى الطلبة 
والطالبات، مشيرا الى استضافة 
البن����ك للعديد م����ن الوفود 
الشبابية والطابية في مقره 
الرئيسي الطاعهم على طبيعة 

يواصل بنك الكويت الدولي 
عاما بعد عام نهجه الثابت في 
تنمية املجتمع الكويتي ضمن 
إط����ار التزامه مبس����ؤوليته 
االجتماعي����ة، وذلك عبر دعم 
املب����ادرات الدينية والثقافية 
واألنش����طة  والرياضي����ة، 
اإلنسانية واخليرية والصحية، 
إلى جانب دعم العمالة الوطنية 
وأعمال مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
وبذل »الدولي« خال العام 
2015 جهودا حثيثة لتعزيز 
مس����اهماته ف����ي كامليادين 
اإلنسانية، مطلقا املبادرة تلو 
األخرى، ومستمرا في برامجه 
االجتماعي����ة التي دأب عليها 
منذ انطاقته املتجددة وحتوله 
إلى بنك يعمل وفق الشريعة 
اإلسامية الس����محة في عام 

.2007
وذكر مدير وحدة االتصال 
املؤسس����ي في بنك الكويت 
الدولي نواف ناجيا بالفعاليات 
املتنوعة التي تضمنها برنامج 
البنك للمسؤولية االجتماعية 
للعام 2015، ووصفه بالبرنامج 
الرائد مبا اش����تمل عليه من 
أنش����طة ومس����اهمات غطت 
مختلف القطاعات واملجاالت 
الدينية واإلنسانية واالجتماعية 
والرياضي����ة  واخليري����ة 
والصحية والطبية والوطنية 
والثقافية والتعليمية، فضا 
عن االقتصادية، مثمنا الدور 
احمل����وري ال����ذي اضطلع به 
ه����ذا البرنامج جلهة االرتقاء 
بحياة أفراد املجتمع من جهة، 
واملساهمة في رفعة ونهضة 

الوطن من جهة أخرى. 

مساهمات دينية

واس����تهل ناجي����ا حديثه 
بالفعالي����ات  بالتعري����ف 
واملبادرات الدينية التي اشتمل 
عليها برنامج البنك للمسؤولية 
املجتمعية السيما خال شهر 
رمضان، والت����ي روعي فيها 
احملافظة عل����ى خصوصية 
الش����هر الفضي����ل وتقاليده 
وموروث����ه االجتماعي، وفي 
مقدمتها توزيع اإلمس����اكية 
واإلصدارات املتضمنة أدعية 
دينية وت����اوة لبعض آيات 
القرآن الك����رمي بصوت أبرز 
القارئني، وتنظي����م باقة من 
الندوات الدينية والتثقيفية 

مسؤولو »الدولي« خالل حصولهم على درع التميز 

موظفو »الدولي« خالل زيارة ميدانية ألحد مستشفيات األطفال  لقطة جماعية ملوظفات من »الدولي« خالل حملة خاصة باملرأة 

 » Xpress« تختتم حملة »Ooredoo«
بالتعاون مع مركز سلطان

»مشعل الروضان« راعياً فضياً ملعرض »هوريكا«

أعلنت Ooredoo الكويت، إحدى شركات مجموعة 
Ooredoo العاملية لاتصاالت، عن ختامها حلملة 
Xpress، التي أقيمت بالتعاون مع مركز سلطان، 
من خال سحب على خمس سيارات فورد فيستا 
2015، أقيم في مقر Ooredoo الرئيسي في مدينة 
الكويت.  والفائزون هم: ممدوح أحمد كامل وغادة 
محمد عبدالباقي وهوزيه فاسكيز وكريستا فيلروي 

وسنجاي براساد.
 Xpress وقد تضمنت حملة »امسح واربح« من
والتي انطلقت في أفرع Ooredoo املنتشرة حول 
مراكز سلطان مكافآت قيمة شملت 10 هواتف ذكية 
تنوعت بني iPhone وسامسوجن جاكسي إضافة 
إلى 10 شاشات LED 42 بوصة، و5 أنظمة مسرح 

منزلي، و750 بطاقة إعادة الشحن.

انضمت مجموعة مش����عل الروضان إلى 
رعاة معرض »هوريكا الكويت 2016« والذي 
سينطلق برعاية وحضور وزير اإلعام ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود، 
وتنظمه ش����ركة ليدرز جروب بالتعاون مع 
شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، خال الفترة 
من 18 إلى 20 يناي����ر املقبل في قاعة بدرية 

بفندق اجلميرا.
وقد أعلنت مجموعة »مشعل الروضان« 
وهي إحدى شركات مجموعة مؤيد الروضان 
عن مشاركتها في الرعاية الفضية للمعرض، 
إميانا وحرصا منها على تعزيز خطط الشركة 
نحو التوسع والتطور وفتح خطوط توزيع 
جديدة مع النمو املستمر لقطاع الهوريكا في 
الكويت وضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات 

وتعليق����ا على هذه احلملة، يقول مدير إدارة 
االتصال املؤسسي لدى شركة Ooredoo الكويت 
مجب����ل األيوب: يس����رني أوال أن أتقدم بالتهنئة 
لكل الفائزين الذين حالفهم احلظ في الس����حب 
الذي أقامته الشركة، وأن أعبر عن جزيل الشكر 
ألسرة مركز سلطان لتعاونهم معنا، األمر الذي 
أثمر جناحا كبيرا، وساهم في حتقيق غايتنا التي 
تتمثل في رضا عمائنا الكرام وتقدمي كل ما هو 
جديد من عروض وخدمات وكذلك املكافآت تعبيرا 

عن امتناننا لوالئهم وثقتهم بنا.
وتأتي احلملة التي أقامتها Ooredoo متاش����يا 
مع سياسة الشركة التي تسعى الى تقدمي أفضل 
خدمة لعمائها من خ����ال احلمات والعروض 

الترويجية املختلفة.

العماء.
وأكد املدير التنفيذي للش����ركة حس����ن 
بحسون قناعتهم الراسخة بأهمية املشاركة 
في فعاليات املعرض بهدف تعزيز تسويق 
جميع منتجاتها عالية اجلودة واملستوردة من 
الدول األوروبية، الفتا إلى أن قائمة منتجات 
الشركة تضم على سبيل املثال »باسكوال« 
املتخصص����ة في صناعة منتج����ات األلبان 
وباألخص تل����ك املدعمة بالفواكه الطبيعية 
بفئاتها التي تتواكب مع طلبات العماء، سواء 
كاملة أو قليلة أو منزوعة الدسم، باإلضافة 
إلى الزبادي اليوناني وحليب الصويا بنكهاته 
املتعددة، مبينا أن شركة باسكوال تعد األولى 
في إسبانيا ومن الشركات املتميزة في أسواق 

أوروبا بشكل عام.

إداريو Ooredoo مع ممثل وزارة التجارة والصناعة في مقر الشركة الرئيسي أثناء السحب 

ناجيا: حصول 
»الدولي« على 

درع التميز الذهبية 
في املسؤولية 

االجتماعية يؤكد 
ريادته
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إعداد: د.طارق البكري

في العام 1993 قدمت الكويت بدعوة من 
جريدة »األنباء« الجميلة، وعملت فيها سنوات 

كثيرة متواصلة، مع نخبة من الزمالء الصحافيين 
والكتاب والمخرجين والفنيين الماهرين 

المحترفين.. وكانت مرحلة من أهم مراحل 
العمر، ولم تزل مستمرة بفضل من اهلل.

وكانت »األنباء« على مدى األعوام الماضية محببة 
عند الصغار، وهم الجمهور االقرب إلى القلب، 

ولم تزل صفحة األطفال هي المستراح، وهي 
اللوحة التي تتشكل كل أسبوع كرمى لعيون 

األحبة.
ومنذ ذلك العام حتى اليوم مضى جيل وراء 

جيل، وكبر األطفال، وكلما تجاوزنا جيال جاءنا 
جيل آخر، لنسعد به، أكثر مما يسعد بنا، وهذه 

الخطوات التي تتبعها »األنباء« جعلتها تستقطب 
الكثير من القراء من مختلف األعمار، وبقي 

الكثير من القراء أوفياء للجريدة مع تقدمهم 
بالعمر، ولطالما التقيت كبارا في أمكان متعددة 

يحتفظون بصفحات األطفال القديمة في 
ذاكرتهم، يتحدثون عنها كجوهرة جميلة.

وأذكر أني في يوم أجريت لقاء مع طفل كويتي 
مبدع في مجال الحاسوب، وعند صدور اللقاء، 

أخبرني مدير النادي الذي كان يتدرب فيه 
أن ذلك الطفل اليافع من شدة فرحته أحضر 

مجموعة كبيرة من نسخ الجريدة ووزعها على 
زمالئه الصغار في النادي.

هذه هي المكافأة الحقيقية التي نزرعها.
وهذا الذي يبقى ويستمر.

فتحية لكل االصدقاء الصغار الذين كبروا.. ولكل 
الصغار الذي سيكبرون.. ففي كل عام نستقبل 

أجياال جديدة وتكبر أجيال أخرى.. ومرحى بكم 
جميعا يا خير األصدقاء.

الصغار
بنائي

»األنباء«.. جوهرة

للتواصل مع الصفحة يمكنكم مراسلتي على اإليميل: 
DOCBAKRI@YAHOO.COM

لقاء مع فنانة

حزايتنا

قصة: د.طارق البكري

السمكة الكبيرة
رمى الصياد صنارته في البحر فخرجت سمكة 

كبيرة أخذها لتراها زوجته قبل أن يبيعها.
قالت له: ما رأيك أن أقطعها وأنظفها ونأكل 

بعضا منها وتبيع بعضها اآلخر.
وعندما فتحت بطن السمكة لتنظفها وجدت بها خاتما من ذهب، وعليه 

جوهرة عظيمة.
كاد الصياد يغمى عليه من هول المفاجأة.. وبعد أن هدأ هو وزوجته قررا 

أن يحمل الرجل الخاتم ويذهب به إلى سوق الصاغة..
راح يدور من محل إلى آخر عارضا الخاتم وحاول البعض أن يرخص 

السعر، فيما خاف بعض أصحاب المحال من أن يكون الصياد قد 
سرق الخاتم.. وعندما دخل أحد المحالت صاح البائع: هذا هو 

الخاتم.. ثم أخبره أنه فيما كان يقوم هو وزوجته برحلة في قارب يملكه، سقط 
هذا الخاتم من يد زوجته في البحر ومعه خاتم آخر.

ثم قال له الصائغ: سأعطيك ألف درهم ألنه خاتم غالي الثمن.. لكني 
سأعطيك عشرة آالف درهم لو أتيتني بالخاتم الثاني فهو تذكار من أم زوجتي.

خرج الصياد مباشرة إلى البحر وكانت تخرج أسماك صغيرة ال قيمة لها فيعيد 
رميها في البحر.

ومضت أسابيع طويلة حتى كاد الصياد يصاب باليأس.
وفي ظهر يوم حار جدا.. في الوقت الذي ال يفضل فيه الصيادون الصيد، رمى 

الصياد شبكته وانتظر.. فاهتزت الشبكة بعنف.. وبدأ يصارع سمكة كبيرة.. 
وبعد صراع عنيف أخرج الرجل السمكة وكانت ضخمة وتشبه 
السمكة األولى. فأخذها على الفور إلى امرأته.. وفي الطريق 

شاهده رجل فاستوقفه قائال: أيها الصياد العزيز.. هل 
تبيعني سمكتك؟

قال: ال يا سيدي.. آنا آسف؟
قال: سأشتريها بمئة درهم.

ضحك الصياد وقال: مائة درهم؟! هناك من دفع أكثر بكثير من هذا المبلغ 
بكثير.

فأجابه الرجل: يا صديقي، المائة درهم مناسبة، ومع ذلك سأدفع مئتين.. 

وظل الصياد يرفض والرجل يمشي وراءه.. حتى وصل إلى 
بيته.. وقبل أن يدخل قال الرجل: اسمعني يا صديقي.. أنا 

أهوى األسماك الكبيرة سأدفع لك ألف درهم نقدا.. وهذا 
عرضي األخير..

لم يتكلم الصياد.. دخل بيته وأغلق الباب 
في وجه الرجل.

استقبلت المرأة زوجها بالزغاريد.. 
ثم حملت السمكة ووضعتها على 

الطاولة وفتحت بطنها.. تظن أنها ستجد الخاتم 
اآلخر لتفوز بعشرة آالف درهم لكنها لم تجد شيئا.. 

فأصيب الصياد بصدمة.. وجلس يبكي وروى لزوجته قصة 
الرجل الذي تبعه ليشتري السمكة بألف درهم..

فصاحت به: أخرج ابحث عنه فورا.
وخرج الصياد يبحث عنه في كل مكان حتى عثر عليه 

في السوق.. فقدم له السمكة قائال: عفوا يا سيدي أنا 
آسف.. سأبيعك السمكة.

تأمل الرجل السمكة.. ثم هز رأسه متحسرا وقال: 
خسارة.. لم تعد تنفعني.

ولما هّم بالرحيل.. قال الصياد: إذن سأبيعك إياها 
بخمسمائة درهم فقط.

ضحك الرجل ولم يجبه.. فقال الصياد: 
بمئة.

قال الرجل: يا سيدي أنا رجل 
أحب األسماك الكبيرة 

ألضعها في قصري الكبير.. 
وهذه السمكة لم تعد تنفع 

للتحنيط.
فأصيب الصياد بحسرة 

شديدة.. وندم لكن بعد فوات األوان.

نجالء الداية رسامة كتب أطفال سورية لها أسلوبها الخاص في رسم الكتب، شاركت بالعديد من مجالت األطفال العربية 

اضافة لدور النشر، فكان لها حضورها الخاص المميز، ولنتعرف عليها أكثر كان هذا اللقاء:

الكويت تشارك في احتفال 
لأليتام السوريين الالجئين في جنوب تركيا

التطوعي في  فريق تراحم 
الكوي���ت، تخلله���ا توزيع 
كفاالت على األيتام مع هدايا 

وألعاب، إضاف���ة إلى إقامة 
مسابقات وفقرات ترفيهية 
له���م، وأناش���يد بأصوات 

»بس���مة يتي���م« عنوان 
االنشطة التي أقامتها جمعية 
عطاء لإلغاثة والتنمية في 
مدينة أورفة بجنوب تركيا، 
بحضور 150 طفال، من األيتام 
السوريني الالجئني لتركيا 
أمهاتهم ومبش���اركة  م���ع 

كويتية.
وف���ي تصري���ح لوكالة 
»قنا الطف���ل« القطرية قال 
عبدالرحمن الشردوب مدير 
قسم رعاية األيتام واألسر 
بجمعي���ة عط���اء لإلغاثة 
والتنمية ومدير حترير مجلة 
األطفال »عطاء« التي تصدر 
عن اجلمعية: ان االنش���طة 
الت���ي جاءت بدعم كرمي من 

األلفة واحملبة والفرح.
وأضاف: اختتمت االنشطة 
باالنتق���ال إلى صالة ألعاب 
ترفيهية مجاورة، مارس فيها 
األطفال األلعاب اإللكترونية 
املختلفة، مبا يتناس���ب مع 

أعمارهم وميولهم.
و»عطاء« جمعية خيرية 
سورية غير ربحية، تعنى 
بالعمل اخليري داخل سورية 
الس���وريني  وأماكن تواجد 
في دول اللجوء، وتس���عى 
لتنمية املجتمع الس���وري، 
ورفع مستوى الفرد وحتسني 
ظروف معيش���ته، وتكفل 
اجلمعية حوالي 5 آالف يتيم 

أغلبهم داخل سورية.

األطفال ساهمت في مجملها 
بإدخال الفرحة على قلوبهم 
ودعمهم نفسيا، في جو من 

هدايا مت توزيعها على األيتام السوريني في حفل بسمة يتيم إلدخال السرور على قلوبهماملكرمون في صورة تذكارية

حضور كثيف

بسمة يتيم

حاورها: نور التوبة

متى بدأت هوايتك بالرسم؟
٭ الرس���م كان صديقي منذ الصغ���ر.. كنت أحب األلوان، 
واأللوان عش���قي الدائم، وأنا أحب الطبيعة كثيرا وأشعر 
عندما أقوم برسم ما بسعادة، ومنذ الصغر وأنا أحب مجالت 
األطفال مثل العربي الصغير وماجد وقصص الكومكس مثل 

تان تان وأحب أن أحتفظ بها.

درست الهندسة املعمارية لكنك اشتهرت برسم كتب 
األطفال؟

٭ كان حلمي أن أدرس في كلية الفنون اجلميلة.. اخترت 
الهندس���ة املعمارية ألنها خيال وإبداع.. ولكني لم أحتمل 
بعدي عن الرس���م املطلق بعيدا عن األلوان والشخصيات 
الكرتونية.. فانتس���بت ملعهد رس���م، وس���اعدني البعض 
للوصول إلى شركة تهتم باملواهب، فالرسم عاملي اجلميل 
الذي أحببته، وهذا االهتمام أثر على دراستي وتأخرت في 
التخرج، لكني بالنهاية اخترت الرسم الذي أجد فيه نفسي 

أكثر من مهنة الهندسة.

من شجعك على السير بهذا املجال؟
٭ املش���جع األول لي هو أبي املتخصص في اللغة عربية، 
والثاني ه���و أخي األكبر الذي ميلك أيض���ا موهبة كبيرة 

بالرسم.

ما هوايتك إضافة إلى الرسم؟
٭ القراءة، وخاصة الروايات والقصص، وأحب 

كتابة اخلواطر.

ماذا تقولني لألطفال القراء؟
٭ أقول لهم عليكم أن تكتش���فوا مواهبكم 
وحتبوها، فعندم���ا حتبونها وحتتضنونها 

بحنان وتعملون من أجلها، س���تكبر وتنتج 
بإذن اهلل.

وماذا تتمنني من خالل صفحة األطفال في جريدة 
»األنباء«؟

٭ أمتنى ألطف���ال العالم عامة 
وألطفال بلدي بشكل خاص 

العيش بسالم ومحبة.

كلمة أخيرة؟
لق���راء  ٭ حتي���ة 
»األنباء« الصغار.. 
وإن شاء اهلل نلتقي 

قريبا.

نجالء الداية..  من »الهندسة« إلى رسوم األطفال
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الَنهر

يظن البع����ض أن الكلمة الواحدة في 
اللغة تعني معنى واحدا، لكنكم يا أصدقاء 
لو راجعتكم قواميس املعاني، لوجدمت أن 
معظم الكلمات حتمل العديد من املعاني، 
ومنها على س����بيل املثال كلمة نهر، التي 
قد يظن بعضنا أن معناها فقط في املعنى 
القريب نهر املاء، واجلمع : أَنهاٌر، وأنُهٌر، 
وُنُهٌر. وفي القواميس جند كثيراً من املعاني 

لهذه الكلمة، وجمعت لكم بعضًا منها.
والكلمة معروفة على أنها اسم، ومن 
َعُة والِعَنُب األبيض � َنْهٌر َنِهٌر  معانيها: السَّ
أي واسع � َنهاٌر َنِهٌر أي ُمضيٌء � رجٌل َنِهٌر 

هار. أي يعَمُل بالنَّ
من أفعالها:

٭ َنِهَر الشيُء: كُثَر وَغُزَر.
٭ َنَهَر امْلَاُء: َجَرى ِفي اأَلْرِض َوَجَعَل لَِنْفِسِه 

َمْجرًى. 
ٍة. ٭ َنَهَر الشيء: َساَل بُِقوَّ

٭ نَهر الّشخَص: زجَره وأغضبه.
اٍح. ْيَء بِإِْلَ اِئُل: َطَلَب الشَّ ٭ َنَهَر السَّ

٭ َنَهَر امْلَاَء: أَْجَراُه. 
٭ َنَهَر اأَلْرَض: َحَفَرَها.

من أسماء النهر

الكوثر � الروط � املدمد � السعيد � العوج 
� اليعبوب � العرب����ة � الطبع � العقيقة � 
الغدير � الهبيخ � املشبر � املشبرة � الغريل � 
املذنب � الفلج � السري � الساقية � اخلريف 

� اجلدول � الربيع � الذرنوق.

الذكاء الصنعي

للذكاء الصنعي مجموعة تعريفات، لكنه 
على العموم يعرف بأنه سلوك وخصائص 
معينة تتسم بها برامج الاسوب جتعلها 
حتاكي القدرات الذهنية البشرية وأمناط 
عملها. فهو فرع من علم الاسوب، وقال 
البعض: انه »علم وهندسة صنع اآلالت 
الذكية«. وهو علم حديث اكتسب أهمية 
بالغة في الس����نوات األخيرة لتطبيقاته 

ف����ي مجاالت حيوي����ة كالدفاع  العديدة 
واالستخبارات والاسوب والترجمة اآللية 
وغيرها. وهو أحد العلوم التي نتجت عن 
التكنولوجية املعاصرة. ويتميز  الثورة 
بأنه علم تعددي )عمل جماعي بالدرجة 
األولى(، يشارك فيه مجموعة من العلماء 
أبرزهم علماء الاسوب والرياضيات وعلم 

النفس وعلم اللغة والفلسفة واملنطق.

واقع ملموس

الذكاء الصنعي أصبح واقعا ملموسا 
في الس����نوات األخيرة املاضية، بعد أن 
كان نوعا من األح����الم واخليال العلمي 
في املاضي القريب، بل إن بعض الباحثني 
باتوا متأكدي����ن من أن الذكاء الصنعي ال 
بد أن يتجاوز حدود التقدم، بل سيكون 
باستطاعته قريبا تغيير الياة في العالم 

تغييرا جوهريا.

االندماج البشري ـ اآللي

يتوقع عدد ال بأس به من الباحثني أن 
املستقبل سيشهد ما ميكن وصفه باالندماج 
البش����ري � اآللي، أي سيكون هناك مزج 
حقيقي بني صفات طبيعية وأخرى صناعية 
فتك����ون اآللة الذكية أكثر قدرة وقوة من 
كليهما. ويسمون هذه الفكرة ب� »ما فوق 
اإلنسانية«، ولهذه الفكرة جذور في كتابات 
ألدوس هكس����لي وروبرت إتنجر، وهي 
اآلن مرتبطة باسم مصمم الروبوت هانز 
مورفيك وعالم التحكم اآللي كيفن وارويك 
وغيرهما، وقد مت متثيل الفكرة في روايات 

اخليال العلمي.

اآللة تحتل مكان البشر

مستقبال قد تكون لآللة مكانة أرحب 
من مكان البشر، فبعد النجاحات الكبيرة 
التي حققتها أبحاث الذكاء الصنعي وأدت 
إلى تطور كبير ف����ي تقنيات الروبوتات 
والاسوب، يتوقع البعض أن تسهم هذه 
التقنيات في أن تأخذ اآللة مكان البشر في 

كثير من األعمال.

الفائزة باجلائزة األولى لألمانة العامة لألوقاف في مسابقة قصص األطفال

األردن ـ محمد جمال عمرو

فازت الكاتبة األردنية سناء الحطاب بالجائزة األولى في 
مسابقة الكويت الدولية لقصص األطفال في مجال الوقف 

التي تشرف عليها األمانة العامة لألوقاف الكويتية، وخصت 
صفحة األطفال بجريدة »األنباء« هذا اللقاء الخاص:

بداية كيف كان شعورك حني علمت 
بفوزك بجائزة الكويت الدولية؟

٭ كنت أترقب اإلعالن عن النتائج، وكنت سعيدة 
ألنني أشارك في مسابقة الكويت الدولية، وكل 
آمال����ي توقفت لدى رغبتي في حصول قصتي 
»الغيمة الصغيرة التي حتب الضحكات« على 
فرصة للطباعة م����ن قبل األمانة العامة لألوقاف 
الكويتية، ضمن بند اجلوائز اإلضافية، ويسعدني 
جدا أن قصتي نالت اجلائزة األولى، وفرحتي عند تلقي 

اخلبر ال ميكن أن توصف بالكلمات. المد هلل.

كيف كانت بدايتك في أدب األطفال؟
٭ البداية دائما بالقراءة، وقد كنت في طفولتي مقبلة على القراءة 
ومحبة للكتاب، ورمبا صنعت هذه القراءة شيئا في وجداني دفعني 
للكتابة لألطفال على نحو خاص، وأول قصة مطبوعة صدرت لي كانت 
بعنوان »املشجع الرائع«، سبقتها كتابات ملرحلة ما قبل املدرسة صدرت 

في عدد من مجالت األطفال.

وملاذا اخترت الكتابة لألطفال؟
٭ رمبا يكون ذلك بأثر من اجلو األس���ري املهتم 
بأدب االطفال بشكل خاص، كما أنني من موقعي 
كأم أعرف جيدا قيمة الكلمة في نفسية الطفل 
وتكوينه وشخصيته، فاألطفال كائنات رقيقة، 
وهم بحاج���ة إلى العناي���ة والتواصل معهم 
بإنسانية ومنحهم السعادة التي قد تأتي في 
قصة، أو مساعدتهم على جتاوز عقبة ما، وهو 
أمر ميكن ألدب األطفال أن يؤديه ان توافرت له 
األسباب. أما عن املراحل العمرية التي أتوجه 
إليها في الكتابة، فهي مرحلة ما قبل املدرسة، 
ث���م الطفولة املبكرة 5 � 7 س���نوات، والطفولة 

املتوسطة 8 � 12.

برأيك ماذا تضيف اجلوائز ألديب األطفال؟
٭ تضيف اعترافا بأدب األطفال العربي وهذا مهم جدا لألديب 

العربي، كما تضيف اعترافا باألديب نفس����ه، وهو ما يدفع إلى 
مزيد من اإلنتاجية.

كلمة أخيرة؟
٭ أرس���ل إلى أطفال الكويت محبت���ي الكبيرة وأهديهم قصتي 

الفائزة عس���ى أن متأل ضحكاتهم الدنيا، وأرجو أن ينعموا باألمن 
والسالم في بلدهم وفي بيوتهم، وأهنئهم بالكبار في الكويت الذين 

يرعون أدبهم.

متاهة لقاء مع أديبة

سناء الحطاب: أهدي أطفال الكويت 
»غيمتي التي تحب الضحكات«

قال الفراش بحماس كبير: ونحن أيضا سنجلب بذور 
األزهار والنبات من بعيد.

ارتفعت أصوات من تحت الشجرة: ونحن سنحرث 
األرض بمخالبنا لتكون خصبة وتنمو البذور بسرعة.

نظروا جميعهم أسفل الشجرة.. فإذا هي أرانب شرعت 
في الحرث.

غمرت الشجرة سعادة كبيرة وقالت بامتنان كبير: 
أشكركم كثيرا يا أصدقائي.. ومرحبا بكم على أغصاني.

قال النحل والفراش: أجل.. أجل.
قالت ملكة النحل: نحن النحل سنأتي ببذور األزهار 

واألشجار ونغرسها هنا.
وقالت العصافير: ونحن سنقترح على شتائل أشجار أقصى 

الغابة إن أرادت العيش هنا.. سننقلها إلى هنا.
قال النحل: سنبني خاليا نحل هنا.. ولن تشعر الشجرة 

بالوحدة، وال بالغربة.
أضافت العصافير: ونحن سنبني أعشاشنا على الشجرة.

قالت النحلة: هناك.. شجرة تبكي!
رد الجميع: ولماذا تبكي؟!

أسرعت العصافير إليها يتبعها النحل والفراش... اقتربوا 
منها جميعهم.. تناهى إلى أسماعهم صوت بكائها.. »آه.. 

حقا، إن الشجرة تبكي!« صاحوا في آن واحد.
حطت العصفورة الجدة على الشجرة برفق، وداعبتها: ما 

بك عزيزتي الشجرة؟!
ردت الشجرة وهي تغالب دموعها: إنها الوحدة.. أعاني 

الغربة!
ربتت عليها العصفورة بحنان وسألتها: ولماذا تعيشين 

وحدك هنا؟!
قالت: فاض الوادي ذات شتاء عاصف وكنت شتلة صغيرة 

فجرفتني المياه بعيدا عن الغابة، وقد حزنت كثيرا لكن 
كان علي أن أصبر وأن أعتمد على نفسي وأتأقلم مع حياتي 

الجديدة...فرحت حين كبرت وصارت قامتي طويلة.. 
حيث أستطيع أن أشاهد أمي في الغابة من بعيد.. كنت 

أبعث لها بسالمي وأشواقي مع النسيم.. لكن.
وخنقها دمعها مرة أخرى.. فسألتها العصفورة: ماذا حدث؟

كفكفت الشجرة دمعها وأجابت بأسى: النسيم.. لقد 
مرض النسيم مرضا شديدا! أصيب بمرض التلوث..!

كتبتها: نبيلة عزوزي

قصة مغربية

الشجـــرة 
الحزينـــة

معانٍ وأسماء 

فداء مع األطفال

فداء الزمر: فوزي بجائزة الكويت 
للعمل الخيري وسام على صدري

صدري، والقصة تدور حول 
عمل نبيل وهو التطوع والعمل 
اخليري، حي���ث ال يقتصر 
النواحي  هذا املوضوع على 
املالية، وإمنا يتعداه إلى األمور 
املعنوية، فقد يكون البعض 
أش���د حاجة له من التصدق 
املادي، قال ژ »تبسمك في 

األردن ـ محمد جمال عمرو

إلى جانب عملها مدرسة لمادة 
األحياء فقد أثرت الكاتبة فداء الزمر 

مكتبة الطفل العربي بكثير من كتب 
األطفال، التي اتخذ معظمها طابعا 

علميا مشوقا، وكان لموضوعات البيئة 
النصيب األكبر في هذه اإلصدارات، 

إلى أن توج إبداعها بالفوز مؤخرا 
بالجائزة الثانية في مسابقة الكويت 

للعمل التطوعي والوقفي التي تجريها 
األمانة العامة لألوقاف الكويتية كل 

سنتين.

ما شعورك وقد فزت 
بجائزة الكويت وما 

قصتك الفائزة؟
٭ أش���عر بالفخر لصولي 
على هذه اجلائزة من الكويت 
وأعتب���ر ذلك وس���اما على 

وجه أخيك صدقة«.
وتتحدث القصة عن رغبة 
طفل في استبدال حذائه القدمي 
بآخر جديد، وبعد محاوالت 
عدة يفش���ل في ذلك، إال أنه 
في آخر محاولة يلتقي وجها 
لوجه مع طفل حافي القدمني 
يتمنى أن يكون له مثل حذائه، 
فيعود أدراجه إلى البيت حامال 
حذاءه شاعرا بالنعمة التي ال 
يشعر بها الكثيرون، ويقوم 
بتنظيفه وتلميعه، ثم يجلس 
يتأم���ل حذاء يحل���م العديد 
بامتالك واحد مثله، فيحفزه 
ذلك ويقوم باإلعالن عن حملة 
جمع مالبس قدمية من خالل 

مدرسته.

كيف كانت بدايتك في 
أدب األطفال؟

٭ أول قص���ة كتبته���ا هي 
قصة أنني األقصى، ووفقت 
وهلل الم���د بنش���رها في 
العديد من ال���دول العربية 
واألجنبي���ة، حيث ترجمت 

للغة اإلجنليزية.

ملاذا اخترت الكتابة 
لألطفال؟

٭ للقص���ة دور كبي���ر في 
تنشئة وتربية أطفالنا، وأنا 
أكتب ملرحلة ما قبل املدرسة 
ومرحلة األساسي والفتيان 
وبدأت أكتب حديثا في مجال 

الرواية.

كلمة أخيرة؟
٭ أوصي األصدق����اء الصغار 
بالقراءة ثم القراءة فهي س����ر 

عظيم من أسرار النجاح.
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هل تعلم؟!
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مصادر الطاقة:

٭ النار أهم مصادر الطاقة، 
وقد اكتش��فت آثار لها في 
كينيا، ترجع إلى 1.4 مليون 

سنة.
٭ أكبر موتور بخاري »موتور 
بولتون ووات« صناعة سنة 
1812 وما زال يش��تغل عثر 
عليه ف��ي قن��ال كنت في 

ولشاير ببريطانيا.
٭ أكبر موتور بخاري بسلندر 
واحد صنع بواسطة شركة 
هايل فوندري ببريطانيا في 
س��نة 1840 الستخدامه في 

ري األراضي بهولندا.
٭ في سنة 1840 صنع في 
بريطاني��ا »موتور تايلور« 
االقتصادي الذي ال يستهلك 
أكث��ر م��ن 770 غراما من 
الفحم لتوليد طاقة حصان 

من البخار.
٭ أول محرك نووي صنع 
وج��رب س��نة 1942 ف��ي 
ملعب سكواش مهجور في 
جامعة ش��يكاغو بالواليات 

املتحدة.
للطاق��ة  مرك��ز  أول  ٭ 
الهيدروليكية انشئ سنة 1984 
في »إتايبو« على احلدود بني 
البرازيل وأورجواي يعمل به 
28000 شخص وتكلف 10 
مليارات دوالر، بقوة 12600 

ميغاوات من 18 توربينة.
٭ مرك��ز جراند كولي في 
بالواليات  والية واشنطون 
املتحدة يعمل منذ سنة 1942 

بقوة 10830 ميغاوات.

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

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  ناديا ياســـني، 2ـ  وســـيمـ  س 
س س س س، 3ـ  رعـــدـ  ســـبرـ  
أر )معكوســـة(، 4 ـ أدمره ـ هينة 
)معكوسة(، 5 ـ يأمل )معكوسة( 
ـ 6 ـ حدائد ـ وشى، 7 ـ اا ـ رسامه، 
8 ـ ملـــح ـ منال، 9 ـ ربان ـ نا، 10 ـ 

استراليا.

عموديًا:
1 ـ نورا رحال، 2 ـ اســـعد ـ دام، 3 ـ املديد 
)معكوســـة( ـ ح ر ت، 4 ـ مي ـ رمان ـ بر، 
5 ـ سهاد ـ ااا، 6 ـ يسب ـ لن )معكوسة(، 
7ـ  أســـرةـ  وسم، 8ـ  س سـ  نيشان، 9ـ  

يسري ـ امان، 10 ـ نساهم ـ هالل.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
سمية اخلشاب

حل كلمة السر:
الدشة

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السرك أول يوم في 
رحلة الغوص من 5 أحرف

داةذخونلاا
ولتاراحملا
رنعاةرسمحا

عدنلطرةئسل
دسدمايرلنن

قصرعشغبآلش
يومانمخلحر
مغعملللللد
علللاااامو

ةااعارشلاش
الجذرموعلا
ريطخالتيار

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

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

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

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

ما املاء العسر؟

املاء مركب م��ن غازين 
هم��ا الهيدروجني اخلفيف 
واألوكسجني األثقل، وهو 
بدون طعم، وال رائحة، وال 
لون، ويوجد املاء في حاالت 
ثالث: كسائل، وصلب يدعى 
ثلجا، وغ��از ويدعى بخار 

املاء.
لكننا حني نناقش صفات 
املاء املختلفة نكتشف أنه ال 
يوجد في الطبيعة ماء نقي 
مبعنى النقاوة احلقيقية إذ 
يحتوي على مواد معدنية، 
غازات مذابة، وكائنات حية. 
لذلك من النادر أننا نتعامل 

مع ماء فقط.
فمثال، يكون املاء النقي 
بدون طع��م كيماويا. لكننا 
جميعا نعرف أن املاء غالبا 
م��ا يكون له بع��ض الطعم 
ويأت��ي جزء من هذا الطعم 
من وجود بعض الش��وائب 
في املاء. إذ متتص قطرات 
املط��ر املتس��اقطة خ��الل 
بعض الغازات املوجودة في 

اجلو.
وأكث��ر ه��ذه الغ��ازات 
أهمي��ة هو االوكس��جني، 
الذي يجعله صاحلا للحياة 
لوجود الكائنات احلية حتت 
سطح املاء، وثنائي أوكسيد 
الكربون هو غاز مهم آخر في 
املاء. فإن وجوده في محلول 
الكاربونيك(  مائي )حامض 
يجعل املاء قادرا على نحت 
الصخور الكلس��ية مشكال 
الكهوف، واخلسفات )حفر 

البالوعات(.
إن ما يجعل املاء »عسرا« 
ن��اجت ع��ن فع��ل حامض 
الكاربونيك في إذابة كاربونات 
الكالسيوم واملغنيسيوم إذ ال 
ينتج عن املاء املعسر رغوة 
صابون بس��هولة. وعندما 
يغلي املاء يترك بطانة )طبقة( 

جيرية داخل األواني.
الغازات،  الى  وباإلضافة 
حتتوي املياه الطبيعية على 
النهر  األمالح مذابة، فمياه 
والبحيرة، من احملتمل ايضا، 
ان حتوي دقائق غير عضوية 

تطفو في املاء.
واملاء موزع فوق األرض 
في »دورة طاقة« عظمى. إذ 
املاء للجو  تسحب الشمس 
عن طريق تبخيرة من البحار 
واحمليطات، في الهواء يتجمع 
بخار املاء على شكل غيوم، 
ويسقط كمطر، حالوب، ثلج، 
أو ندى، ثم يأخذ طريقه إلى 

البحر ثانية.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

)من كتاب:  » س�ؤال وجواب في العلم 
والتكنولوجيا(

)من كت�اب:   عجائ�ب الدنيا وغرائب 
البشر(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1ـ  مذيعــــة كويتية، 2 
ـ جميل ـ متشابهة، 3 
ـ قبل املطر ـ اكتشاف 
ـ للمســــاحة  االعماق 
)معكوسة(، 4ـ  احطمه 
ـ سهلة )معكوسة(، 5 
ـ يرجو )معكوســــة(، 
6 ـ قطع معدنية ـ من، 
7 ـ متشابهان ـ فنانة 
بااللوان، 8ـ  رأى بطرف 
العني ـ علم مؤنث، 9 ـ 
قبطانـ  ضمير متصل، 

10 ـ من القارات.

1 ـ مطربة ســــورية، 
2 ـ افرح ـ اســــتمر، 3 
ـ مــــن بحور الشــــعر 
)معكوسة(ـ  جدها في 
حــــارت، 4ـ  بحرـ  من 
الفواكهـ  قمح، 5ـ  ارق 
ـ متشابهة، 6 ـ يشتم 
ـ للنصب )معكوسة(، 
7 ـ عائلة ـ عالمة، 8 ـ 
متشابهان ـ وسام، 9 
ـ يسير ليال ـ سالمة، 
10ـ  نشاركـ  من اطوار 

القمر.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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صالح الساير 

عادل المطيري 

تاريخنا خارج التنظيم!

املعارضة العربية بني 
الثورجي والديكتاتور !

يوجد لدينا في الكويت شارع يحمل 
اسم »املغرب« وآخر يحمل اسم 

»مراكش«، وذلك أمر يتكرر بأسماء 
دولة عربية كثيرة، وليس في هذا 

األمر غضاضة. بيد أن التوسع في 
األمر وإطالق أسماء مدن عربية على 

ضواح سكنية في البالد وجتاهل 
تاريخنا احمللي فذلك أمر يدعو إلى 

احلزن والكمد والتساؤل، حني نبدو 
في عيون الناظرين وكأننا شعب 

مقطوع من شجرة!
> > >

رغم وجود شارع يحمل اسم 
»تونس« توجد لدينا أيضا ضاحية 
سكنية حتمل اسم القيروان )مدينة 
في تونس(، كما توجد لدينا ضواح 

سكنية حتمل أسماء ال وجود لها 
اليوم على اخلريطة مثل »األندلس« 
و»اشبيلية« واالسم األخير معرب 

عن اسم مدينة رومانية قدمية 
حملت اسم هيسباليس احتلها 

املغاربة املسلمون في شبه اجلزيرة 
االيبيرية جنوب أوروبا.
> > >

لست أميط اللثام عن سر األسرار 
حني أشير إلى املنزلة التاريخية 

ملنطقة )كاظمة( الكويتية، بيد أني 
أثير احلزن وأستدعي الدمع حني 
أسجل دهشتي من جتاهلنا السم 

كاظمة وكذلك جتاهلنا للشاعر 
الكويتي »الفرزدق« الذي عاش 
في تلك املدينة الشهيرة وفيها 
قبر والده وذكرياته. فمثل هذه 

األسماء التاريخية ينبغي إطالقها 
على ضواح سكنية ال على مدرسة 

متوسطة أو ناد رياضي.

لم يشوه مصطلح سياسي كما 
شوه مصطلح »املعارضة« في 

عاملنا العربي ـ فمنذ بداية ثورات 
االستقالل في القرن املاضي وصوال 

الى ثورات الربيع العربي احلالية، 
كان للممارسة اخلاطئة والكارثية 
ملفهوم املعارضة األثر السيئ في 

العقل العربي حيث ترسخ في 
قاموسنا العربي ان كلمة »املعارضة« 

هي الكلمة املرادفة »للعمل ضد 
النظام واإلطاحة به«!

وبكل تأكيد سيترتب على هذا الفهم 
اخلطأ ردة فعل خطأ متمثلة في 

رفض »املعارضة« النها ستصبح 
عمال غير اخالقي وغير شرعي وال 

ميت للوطنية بصلة!
مازال املشهد نفسه مستمرا 
بفضل ممارسات »الثورجي« 

و»الديكتاتوري« العربي - 
فاملعارضون او الثورجيون ال 

يتركون مجاال لالنتقال السلمي 
والتدريجي للسلطة عندما يكونون 

هم االقوياء بل ينقّضون على النخبة 
احلاكمة السابقة وبعض طبقات 

املجتمع النافذة فيدمرونها - وفي 
املقابل يتشبث الديكتاتور العربي في 

السلطة حتى آخر جندي له! 
حتى اصبح املعنى احلقيقي 

للمعارضة عند العرب هو »الثورة 
واالنتقام والفوضى« - بينما 
في العالم الغربي حيث مهد 

الدميوقراطية تعني املعارضة 
االختالف داخل النظام وليس على 
النظام نفسه - هي معارضة يعمل 

من خاللها الفرقاء للوصول للسلطة 
لتطبيق سياساتهم وتصوراتهم 
للمجتمع - كما تتركز املعارضة 

الغربية في عملها على نقد 
السياسات ال على نقد السياسيني 

انفسهم - فيكون الهدف من 
املعارضة مكافحة الفساد وليس 

االنتقام من فاعليه فقط!
ختاما - يبدو ان املعارضني العرب 

بحاجة الى ان يتعلموا ثقافة التسامح 
والعفو - وايضا على احلكام العرب 

ان يغيروا نظرتهم للسلطة - وان 
يكون شعارهم للمرحلة القادمة 

»قليل دائم خير من كثير منقطع«!

السايرزم

صدى األحداث

سلطان الخلف 

وسمية المسلّم

مضايا بلدة تقع إلى الشمال الغربي من 
دمشق وقريبة من احلدود مع لبنان 

وسكانها البالغ عددهم نحو 40 ألفا حتت 
حصار شديد منذ شهور يفرضه جيش 

نظام األقلية الطائفية وميليشيات ما يسمى 
بحزب اهلل القادم من لبنان حيث ينتشر 
القناصة من هؤالء حول البلدة ويطلقون 
الرصاص على كل من يحاول الهرب أو 

يكون في مرمى بنادقهم ناهيك عن آالف 
األلغام - وليس األشجار - التي زرعها 

عناصر النظام حول هذه البلدة السياحية 
التي تتميز بجمالها الطبيعي وأجوائها 

الباردة في الصيف.
هذا احلصار تسبب في موت الكثير من 
أطفال البلدة وكبار السن واملرضى من 

اجلوع ونقص الدواء ومن البرد القارس 
الذي تتميز به مضايا في الشتاء نظرا 

ملوقعها املرتفع.
ولوال فضائح الصور التي بثتها بعض 

وسائل اإلعالم ويبدو فيها األطفال وحتى 
الكبار وهم يعانون من الهزال وسوء 

التغذية وبروز أضالعهم وبعض املوتى من 
ضحايا احلصار ملا حترك املجتمع الدولي 

في إدخال املساعدات إلى البلدة.
سياسة احلصار في مضايا وفي معضمية 
الشام وفي ريف حمص وريف دمشق هي 

إحدى وسائل نظام األقلية الطائفي التي 

يستخدمها في تفريغ سورية من األكثرية 
السنية إلى جانب اعتقال مئات اآلالف 

والقصف العشوائي للمدن السورية والذي 
أدى إلى نزوح املاليني من الشعب السوري 
داخل وخارج سورية وهي جرمية تضاهي 
جرمية تفريغ فلسطني من سكانها على يد 

الصهاينة.
حتى اآلن ال جدية لدى املجتمع الدولي في 
وضع حّد ملعاناة الشعب السوري، ال يريد 
إقامة مناطق آمنة حلفظ أرواح السوريني 

ووقف تدفقهم كالجئني إلى أوروبا، 
واألميركان مشغولون بحرب »داعش« بينما 
الروس مشغولون بقصف مواقع املعارضة 

املعتدلة وتهجير السوريني منها ودعم 
نظام األقلية حتى ال يسقط والذي يبدو 
أنه تنسيق بني الروس واألميركان وعلى 
حساب الشعب السوري مع العلم أنه فقد 

شرعيته ويفترض أن يالحق قضائيا بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري 

كإطالق الرصاص احلي على املتظاهرين 
سلميا وذبح سكان بعض القرى مع بداية 

الثورة السورية واعتقال عشرات اآلالف من 
بينهم أطفال ونساء واتباع سياسة التطهير 

الطائفي من خالل القصف بالصواريخ 
واملدفعية الثقيلة والبراميل املتفجرة 

واستخدام السالح الكيماوي وحصار 
املدن والقرى والبلدات وجتويعها وتهجير 

املاليني من الشعب السوري وحتويلهم إلى 
الجئني في البلدان املجاورة والتسبب بغرق 

الكثيرين منهم في مياه البحر ممن حاول 
الفرار واللجوء إلى أوروبا حتى أصبحت 

قضية الالجئني السوريني في أوروبا 
تشكل صداعا لدى حكومات دول االحتاد 

األوروبي، وتثير جدال فيما بينهم حتى 
وصلت إلى مستوى اخلالفات العميقة التي 

لم يعهدها االحتاد من قبل.
وهذه اجلرائم التي ارتكبها وال يزال 

يرتكبها هذا النظام الطائفي وحلفاؤه كل 
يوم ال تقل عن جرائم احلرب ضد اإلنسانية 

التي ارتكبها الرئيس الصربي سلوبودان 
ميلوسوڤيتش وحليفه رادوفان كراديتش 

ضد املسلمني في البوسنة والهرسك والتي 
كانت سببا في إدانتهما وإيداعهما في سجن 

الهاي، والشعب السوري يحتاج إلى مثل 
هذه العدالة والقصاص وال يكفي السماح 

لهذا النظام القاتل مبغادرة السلطة بعد كل 
هذه اجلرائم الفظيعة التي يرتكبها أمام أعني 

العالم.
> > >

قبل رفع الدعم عن بعض السلع 
واحملروقات يفترض أن يوقف الهدر 

احلكومي الذي ال حدود له والذي ال يخضع 
ملقص الرقابة، ويؤدي حتما إلى تآكل 

ميزانية الدولة.

اتخذت اململكة العربية السعودية إجراءاتها 
احلاسمة واحلازمة جتاه التدخالت اإليرانية 

في الشؤون الداخلية للمملكة وكذلك 
تدخالتها بالدول العربية املجاورة في كل 
من اليمن وسورية ولبنان والعراق وعدم 

احترامها حلسن اجلوار، واالعتداء اإليراني 
على سفارة اململكة العربية السعودية 

في طهران وقنصليتها في مشهد يعتبر 
تدخال وتعديا سافرا ومشينا وصارخا 

وترفضها كل املواثيق واملعاهدات الدولية 
واستنكار عاملي وخليجي وعربي، وعلى 

إيران وقف تهورها بنشر الطائفية 
والفتنة البغيضة وخلق األزمات وبأهدافها 
التوسعية وزعزعة امن واستقرار املنطقة، 

وقد حاولت االنظمة االيرانية املتعاقبة 
الهيمنة والسيطرة على اخلليج العربي 

بهدف إضافة مكاسب إقليمية جديدة إلى 
حدودها سواء من خالل االحتالل او الضم، 

وفور اعالن بريطانيا االنسحاب من دولة 
اإلمارات سنة 1971 احتلت ايران اجلزر 

اإلماراتية طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وجزيرة أبو موسى، وعلى الرغم من ضآلة 

مساحة اجلزر فإن أهميتها تكمن في 
موقعها االستراتيجي قرب بوابة اخلليج 

العربي قبالة مضيق هرمز عنق الزجاجة 
وهو املنفذ الوحيد للخليج العربي إلى العالم 

اخلارجي ومتر عبره التجارة بني دول 
العالم ودول اخلليج العربي، ومضيق هرمز 
يصل ما بني اخلليج العربي من جهة وخليج 

عمان وبحر العرب واحمليط الهندي من 
جهة أخرى ثم إلى العالم اخلارجي ويعتبر 
ممرا استراتيجيا ذا أهمية سياسية حيث 
تقع على شواطئ اخلليج العربي املراكز 
البترولية الرئيسية ويرتبط أمن اخلليج 

ارتباطا وثيقا ومباشرا مبضيق هرمز 
باعتباره مدخال للخليج العربي، وكذلك 

هيمنة النظام اإليراني على منطقة إقليم 
عربستان والذي يقع في الشمال الغربي 

من اخلليج العربي والذي تسكنه قبائل بني 
كعب وغيرها من القبائل وهم من أصول 
عربية وما تعانيه شعوب هذه املنطقة من 
ظلم وإبادة واضطهاد سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا ومحاوالت إيران حملو عروبتهم 
وطمس هويتهم وكذلك هيمنة ايران على 

سكان السواحل الشرقية من اجلانب 
اإليراني مثل منطقة ميناء لنجه التابعة 

للقواسم في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وكذلك جزيرة قشم وجزيرة هنجام وجميع 

اجلزر والتي تقع بالقرب من مضيق هرمز 
وجميع سكانهم من أصول عربية، وكذلك 

سيطرة ايران على إقليم البلوشستان 
ـ البلوخستان والتي تقع في اجلنوب 
الشرقي من إيران وتشرف بأجزائها 

اجلنوبية على مضيق هرمز وما تعانيه 
شعوب البلوشستان من اضطهاد وعنف 

وطمس هويتهم وإقليم البلوشستان يعتبر 
بوابة عبور الدين اإلسالمي احلنيف منذ 

زمن الفتوحات االسالمية الى أواسط قارة 
آسيا ومنطقة السند، والتدخالت اإليرانية 

في منطقة اخلليج العربي والدول املجاورة 
وما أوجدته من اجلماعات املسلحة كالقاعدة 

واحلوثيني وداعش وغيرهم قد تؤدي إلى 
عدم االستقرار األمني والتدمير واخلراب 

وسفك الدماء وقتل األرواح وإشعال الفتنة 
والنعرة الطائفية واإلرهاب بني شعوب 

املنطقة والتي ال تراعي مبادئ حسن 
اجلوار والقوانني الدولية.

لذا علينا التالحم والتعاون واليقظة 
واالنتباه من خالل دول مجلس التعاون 

اخلليجي وجامعة الدول العربية واملنظمات 
العاملية لوقف هذا االستهتار واملد التوسعي 

والتدخل في شؤون الدول األخرى.

هولوكوست 
مضايا

أمن اخلليج 
العربي

فكرة

بوضوح

ملاذا يحاول البعض قلب احلقائق الوطنية في الكويت؟ 
وما هدفه منها؟ هذا هو السؤال الذي يخطر ببال كثير 
من أفراد املجتمع الكويتي ويبحثون عن إجابته، وقبل 

أن أجيب عن هذا السؤال السهل جدا يجب أن أذكر لكم 
موقفا حدث قبل يومني فقط:

لقد كانت هناك مناشدات مألت مواقع التواصل 
االجتماعي تدعو للتبرع بالدية املطلوبة لعتق رقبة 
أحد املواطنني السعوديني وقد ساهم األخ اإلعالمي 

حامد الهاملي في بث تلك املناشدات من خالل حسابه 
الشخصي في تلك املواقع طلبا لألجر.

وقد اتصلت باألخ حامد ألنه األكثر نشاطا في تلك احلملة 
للتأكد من خبر اكتمال مبلغ الدية البالغ 50 مليون ريال 

سعودي، وقد أخبرني بأن اخلبر صحيح وأن املبلغ 
املتبقي الذي يقدر 

بـ 30 مليون ريال قد تبرع به شخص إماراتي، جزاه اهلل 
خيرا، وندعو اهلل أن يكون تبرعه عتقا له من النار.

كما أخبرني األخ حامد بأن هناك كثيرا من الكويتيني قد 
ساهموا وتبرعوا طلبا لألجر، وأكد لي أن املتبرعني هم 

من جميع أطياف املجتمع، فقد قام بالتبرع أشخاص من 
السنّة ومن الشيعة ومن أبناء البادية وأبناء احلاضرة، 

ونحن بدورنا نشكرهم ونطلب من اهلل أال يحرمهم األجر.
مساهمة وفزعة الكويتيني من جميع الطوائف لشخص 
ال يحمل جنسيتهم وال تربطهم به أي عالقة هو اإلجابة 
عن السؤال في بداية املقال، فالذين يريدون نقل صورة 
أن الكويتيني متخاصمون وال يوجد بينهم ود أو محبة، 

هم أشخاص يحاولون خلق صراع غير حقيقي ليتكسبوا 
به إما ماليا أو سياسيا، واملصيبة أن من يختلقونها 

ينصبون انفسهم حماة للمذاهب والفئات املجتمعية، 
ولألسف هناك من يصدقهم إما لنقص في عقولهم أو 

ملرض نفسي.
أدام اهلل فزعات الكويتيني واحلب والتراحم بينهم، وال 
دام من يختلق تلك املشاكل غير احلقيقية ليتكسب بها.

يقول املثل الشعبي الصيني إن الضحك يجعلك تبدو 
أصغر من سنك بعشر سنوات بينما يحيل البكاء شعرك 

إلى اللون األبيض.
وميتاز الضحك بأنه أمر معٍد ومن فعل العدوى فجاءت 
فكرة ما يسمى بـ »يوغا الضحك« والتي متارس بشكل 

جماعي في مختلف أرجاء العالم وقد بدأ تطبيقها في 
الهند ثم في أملانيا لتنتقل بعدها إلى باقي العالم.

التفت الطب احلديث إلى أهمية الضحك وبدأ باستخدام 
يوغا الضحك كعامل مساعد لعالج الكثير من األمراض 

خصوصا النفسية منها حيث أثبتت األبحاث العلمية 
أن نقص األكسجني في اجلسم هو سبب جميع أنواع 

السرطانات وأفضل طريقة لضخ كمية كبيرة منه 
خلاليا الدم هو الضحك وهذا ما أكده العالم األملاني أوتو 

فاربورغ الذي فاز بجائزة نوبل عام 1931 لبحوثه في علم 
وظائف األعضاء في مجال أمراض السرطان.

هذا باإلضافة إلى كون الضحك عامال مساعدا في الشفاء 
من الكثير من األمراض فهو املسؤول عن حتريك هرمون 

السعادة في جسم اإلنسان ولذلك مت تطبيق فكرة ما مت 
تسميته بيوغا الضحك عن طريق القيام بحركات جماعية 

مضحكة جتعلهم خالل اجللسة يستغرقون في ضحك 
عميق ومن القلب.

وحني يصاب شخص ما مبرض السرطان فإن اخلوف 
والتوتر الشديدين يسيطران عليه طوال فترة مرضه 
باإلضافة إلى االضطراب العاطفي والشعور باالكتئاب 

لكن املفاجأة تكمن في قدرة يوغا الضحك على مساعدة 
املريض على الشفاء.

ويوغا الضحك تشبه إلى حد ما اليوغا التقليدية ولكن 
يوغا الضحك هو مترين يجمع بني التنفس واليوغا 

وتقنيات التمدد جنبا إلى جنب مع الضحك.
إن يوغا الضحك لها فوائد كثيرة، فعلى الصعيد 

الشخصي فهي تضيف املزيد من الضحك في احلياة 
الشخصية وظهور االبتسامة أكثر والشعور مبزيد من 

الثقة والتوقعات اإليجابية واألمل والتفاؤل وعلى صعيد 
العمل فإنها تزيد من إمداد اإلنسان باألكسجني مما 

يساعد في األداء الوظيفي بكفاءة أكثر من املعتاد.
وصحيا فإن عشر دقائق من الضحك النابع من القلب 
تعادل فوائد ثالثني دقيقة من استخدام جهاز التجديف 
وهذا يقلل من اآلثار السلبية الناجتة عن إجهاد اجلسم 

والذي يشكل السبب الرئيسي جلميع األمراض.
إن متارين الضحك الصحي تعتبر مسكنا طبيعيا آلالم 

اجلسم وتقوي جهاز املناعة وتخفض ضغط الدم املرتفع 
وتسيطر على نسبة السكر في الدم وهي احلل األقوى 

ضد االكتئاب.
إن يوغا الضحك تساعد على كيفية احلفاظ على 

املعنويات العالية عند مواجهة أي حتديات في احلياة 
وتعتبر القوة اإليجابية التي تربط الناس مع بعضهم 

البعض بسرعة وسهولة وتعزز املوقف اإليجابي العقلي 
للتعامل مع احلاالت السلبية الصعبة والتعامل مع 

الشخصيات الصعبة بطرق أفضل.
وفكرة استعمال الضحك كعالج نفسي وجسدي بدأت 

من تاريخ بعيد ولكنها لم تتبلور وتتطور كما بدت 
عليه اآلن حيث تطورت في بداية التسعينيات على يد 
الطبيب الهندي مادان كاتاريا والذي طورها من خالل 
أداء مجموعة متارين مبا في ذلك القيام بوضع املزيد 

من التقنيات لتحفيز الضحك داخل املجموعة وقد سافر 
إلى دول مختلفة لتشجيع الناس على فتح نواٍد ليوغا 

الضحك.
وترتكز يوغا الضحك على تدريبات بدنية معينة 

كالتصفيق والتنفس الصحي واالسترخاء وتتم بشكل 
جماعي ليكون هناك اتصال بني املتدربني ويحقق حالة 
من عدوى الضحك والتي من شأنها أن تزيد من تفاعل 
هرمون السعادة داخل اجلسم وتساعد وتسرع العالج 
من األمراض الناجتة عن الضغط النفسي وتقوم كذلك 

بتحسني املزاج.
لذلك أدعو اجلميع لاللتحاق بنادي يوغا الضحك 

للتخلص من جميع اآلثار السلبية في احلياة واالستمرار 
في العيش بسعادة. 

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

د. هند الشومر 

فزعة
الكويتيني

يوغا الفكاهة
 والضحك

رماح

ألم وأمل

@Dr_SultanAsqah
د.سلطان األصقة

بعد االقتحام واإلتالف واإلحراق الذي أحدثه 
اإليرانيون املهاجمون في سفارة السعودية 

وقنصليتها في إيران في 3 يناير، حصل 
شيء لم يكن بحسبان السياسي اإليراني، 

بدأت بإدانة خليجية، ثم تبعتها مقاطعة 
ديبلوماسية تسببت في إرباك دوائر صنع 

القرار في إيران. لكن ساسة إيران قالوا: 
ريح ال تلبث أن تهدأ. واحلصان اجليد يتأخر 

في أول السباق.
ولكن أين هذا السباق؟! فردة فعل الدول 
العربية جاءت على هيئة فاجأت الساسة 
اإليرانيني، فمعظم الدول العربية، أدانت 

احلادثة، وأحلقتها بإجراءات ديبلوماسية 
شديدة، ثم أتبعتها ببيان اجلامعة العربية 

الذي جاء بلهجة شديدة ضد إيران، وكلمات 
لم تعتد عليها الشعوب العربية من اجلامعة، 

ثم جاءت اإلدانة الدولية من مجلس األمن 
وعدد من الدول اإلسالمية وغيرها.

لقد انقلب امليزان، والريح مالت، واتسع 
اخلرق على الراقع اإليراني، واإلدانة الدولية 
التي تواجهها طهران آخذة باالتساع! وعليه 

بادر مسؤولون إيرانيون إلى احلديث 
عن وجود شبهة وراء اقتحام السفارة 
والقنصلية السعودية في إيران، وذلك 

ضمن إطار السعي اإليراني إللصاق التهم 
باخلارجني عن القانون.

ولم يقتصر األمر على ذلك، بل إن الرئيس 

روحاني )حمر عينه( على وزير داخليته، 
وأمره بالعمل في حزم تام للكشف عن 
الضالعني في احلادث وتقدميهم للجهاز 
القضائي لتنفيذ العدالة، ألن املقتحمني 

مجرمون يتربصون الدوائر ليسيئوا إلى 
عالقاتنا مع السعودية، ونحن ال نريد ذلك! 
وال نحبه، فنحن مساملون، ومعتدلون، وال 

نحب االعتداء على أحد )أبدا(.
فأسرع الساسة اإليرانيون ببعث رسالة 

إلى مجلس األمن، يعلنون أسفهم عما حدث 
لسفارة السعودية. وطلبوا من مجلس 

األمن أن يشفع لهم لدى السعودية لتقبل 
اعتذارهم، )واللي انكسر يتصلح(! وعفا اهلل 
عما حصل في السفارة من تلف، و)الطيب 

أحسن(، واهلل يخزيك يا شيطان، ويا دار ما 
دخلك شر.

باملناسبة: مندوب السعودية في األمم املتحدة 
عبداهلل املعلمي رفض االعتذار اإليراني، 

وعلى الطريقة الديبلوماسية قال: »اعتذار 
إيران ال يعنينا، وال نريد منها اعتذارا«. 

والسعودية أوضحت أن قيادة إيران غير 
صادقة في اعتذارها، وأنها وراء احلادثة 

حلظة بلحظة.
لم يكن اعتذار إيران )رجوعا إلى احلق(، بل 

كان )رجوعا عن احلق(، ودليل ذلك ما كشفته 
وكالة سحام نيوز اإلصالحية اإليرانية، 
من أن الهجوم على السفارة السعودية 

واقتحامها وإحراقها قد مت التحضير له في 
حي شهيد محالتي العسكري، الواقع في 

شمال شرقي طهران، من قبل مجموعة من 
)ميليشيات الباسيج( التابعة للحرس الثوري، 
األمر الذي يدحض مزاعم احلكومة اإليرانية 
التي حتاول إلقاء اللوم على عناصر خارجة 

على القانون أو مندسة.
كما كشف مركز اإلمارات للدراسات 

اإلستراتيجية عن أن السلطات اإليرانية 
تستخدم )متطوعي الباسيج( ذوي اللباس 

املدني في مثل هذه االعتداءات، وهو ما يدل 
على أن ما حدث في السفارة السعودية 

وقنصليتها ليس رد فعل عفوي من 
املواطنني.

وقال املركز نفسه: ان أكثر من 800 مادة 
إعالمية ضد السعودية صدرت في يوم 

واحد، اشتملت على عبارات متشابهة في 
وسائل اإلعالم اإليرانية من مصادر مختلفة، 

األمر الذي يشير إلى حملة حكومية مرتبة 
للتصعيد.

فاالعتذار اإليراني، في ظل ما حدث ويحدث، 
ال محل له من اإلعراب، وبدا واضحا أن 

السالم الذي تدعو إيران إليه، إمنا هو السالم 
الذي يعنيها، وال تعرف غيره: )السالم 
الثوري(، و)السالم العسكري(، و...... 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

السعودية 
أربكت 
احلسابات 
اإليرانية

وقفة



20
اجلمعة 15 يناير 2016

استشهاد فلسطينيني برصاص االحتالل في الضفة
عواصم ـ وكاالت: طالبت احلكومة الفلسطينية، املجتمع الدولي بفتح حتقيق دولي في تورط إسرائيل 
بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيني. وجاءت الدعوة بعد إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي 
النار، امس، على شاب فلسطيني بالقرب من مدينة اخلليل ما أدى إلى استشهاده على الفور. كما 
استشهد فلسطينيا ثانيا في الضفة الغربية بدعوى طعن ضابط في صفوف جيش االحتالل. وقالت 
مصادر فلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص اجليش اإلسرائيلي عند حاجز عسكري قرب 
نابلس فيما مت احتجاز جثته. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الفلسطيني طعن ضابطا في صفوف 
اجليش وأصابه بجروح قبل أن يتم إطالق النار عليه وقتله. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
تبنى سلسلة تفجيرات وهجمات انتحارية قرب مكاتب لألمم املتحدة وسفارات ومراكز جتارية

»داعش« يستنسخ  هجمات باريس في جاكرتا
التنظيم يدعى بحرون نعيم 
يعتقد أنه في سورية »كان 
يخطط له����ذا منذ فترة. إنه 

املسؤول عن الهجوم«.
وكانت اندونيسيا في حالة 
تأهب خالل األسابيع األخيرة 
بسبب خطر ارهابي محتمل، 
وشنت شرطة مكافحة االرهاب 
حملة اس����تهدفت أشخاصا 
يشتبه في وجود صالت لهم 
بتنظيم داعش. وفي ديسمبر 
املاض����ي، أوقفت الش����رطة 
خمس����ة اش����خاص يشتبه 
الى شبكة قريبة  بانتمائهم 
من داع����ش، واربعة آخرين 
على اتصال م����ع »اجلماعة 
اإلسالمية« املس����ؤولة عن 
تنفيذ هجم����ات على نطاق 
اندونيس����يا. ف����ي  واس����ع 
كما ضبطت الش����رطة مواد 
ميكن اس����تخدامها لتصنيع 

متفجرات.
هذا ويذكر ان آخر هجوم 
كبير شهدته اندونيسيا وقع 
ع����ام 2009 عندما انفجرت 
قنابل في فندق����ي ماريوت 

وريتس كارلتون.
 من جهتها، عززت شرطة 
ماليزيا اإلج����راءات األمنية 
في املناطق العامة واتخذت 
إج����راءات إضافي����ة لتأمني 
املناطق احلدودية في أعقاب 

تفجيرات جاكرتا.
وقال املفتش العام للشرطة 
املاليزية خالد أبو بكر في بيان 
إن ماليزيا في »أعلى درجات 
التأهب« في ظل مخاوف من 
الدولي قد ميتد  أن اإلرهاب 

ألراضيها.

ام����ام صحافيني  باجنايتان 
في مكان االنفجارات � بعدما 
اعلنت الشرطة انتهاء الهجوم 
واملطاردات � »قتل خمس����ة 

ارهابيني«.
الش�����رط�����ة  وأعلن��ت 
االندونيسية في وقت الحق 
اثنني من  إنه����ا احتج����زت 
املهاجمني أحياء، كما اعتقلت 
الشرطة أربعة أشخاص على 

عالقة بتنظيم داعش.
وفي سياق متصل، أعلن 
برنامج األمم املتحدة للبيئة 
)يونيب( في جنيڤ أن أحد 
موظفيه قد أصيب بإصابات 
الهجمات  خطي����رة خ����الل 
اإلرهابي����ة الت����ي ش����هدتها 
جاكرت����ا. وقال����ت املنظمة 
الدولية إن املوظف املصاب هو 
هولندي وخبير في الغابات 
والنظم االيكولوجية وكان 
يتمركز في جاكرتا كجزء من 
فريق األمم املتحدة الذي يقدم 
الدعم للحكومة األندونيسية 

في هذا املجال.
في غض����ون ذلك،اعلنت 
السفارة االمريكية في جاكرتا 
اغالق ابوابها، اليوم، كاجراء 

احتياطي.
وقطع الرئيس اإلندونيسي 
جوكو ويدودو، إثر احلادث، 
زيارة إلى وسط جاوا، وعاد 

إلى العاصمة جاكرتا.
وف����ي وقت س����ابق، قال 
قائد ش����رطة جاكرتا، تيتو 
تنظي����م  إن  كارنافي����ان، 
ه����و »قطعا املس����ؤول عن 

الهجوم«.
وأض����اف إن مقات����ال في 

رجل شرطة ومواطن كندي، 
مما رف����ع ع����دد القتلى الى 
سبعة منهم خمسة مهاجمني، 
وأصيب 17 شخصا من بينهم 
هولندي، بحس����ب ما اعلن 
وزي����ر االمن االندونيس����ي 
لوهوت باجنايت����ان. وقال 

احتياط����ي. وتابع الش����اهد 
»اقترب اجلمي����ع، وعندها 
وص����ل ارهابي وبدأ باطالق 
النار علين����ا وعلى املقهى«، 
موضحا ان الرجل فتح النار 

ايضا على صحافي.
الهجمات،  وقتل في هذه 

الى األسفل«، مضيفا »رأينا 
ان مقهى ستاربكس املجاور 

قد تضرر«.
وأعلنت السلسلة االميركية 
في بيان من مقرها في سياتل 
اغالق كل مقاهيها في جاكرتا 
»حتى إشعار آخر« كإجراء 

س����تة انفجارات على األقل 
بالقرب من مركز »سارينا« 

التجاري.
وروى رولي كوتستامان 
)32 عاما( انه كان في اجتماع 
عندما سمع »انفجارا عنيفا 
وكأنه زلزال... ونزلنا جميعنا 

عواصم � وكاالت: تبنى 
تنظيم »داعش« املسؤولية 
عن 7 انفجارات قوية، 6 منها 
متزامنة، وهجمات باألسلحة 
النارية، هزت وسط العاصمة 

اإلندونيسية جاكرتا أمس.
وق����ال التنظيم في بيان 
»قام مجموعة من جنودنا في 
إندونيسيا باستهداف مدينة 
جاكرتا وذلك بزرع عدد من 
العبوات املوقوتة التي تزامن 
انفجارها مع هجوم  باألسلحة 
اخلفيفة واألحزمة الناسفة«.
وذكر البيان أن 15 ش����خصا 

قد قتلوا.
ومن جهتها، قالت الشرطة 
االندونيس����ية ان منف����ذي 
الهجمات حاول����وا محاكاة 

اعتداءات باريس.
وفي أول هجوم يش����نه 
التنظي����م املتش����دد عل����ى 
اندونيسيا، اكبر بلد مسلم، 
استغرق األمر من قوات األمن 
نحو ثالث س����اعات إلنهاء 
الهجم����ات التي وقعت قرب 
مقهى س����تاربكس ومتجر 
ش����هير في جاكرتا بعد ان 
تبادل نحو سبعة متشددين 
النار مع رجال الش����رطة ثم 

فجروا أنفسهم.
انتحاريان بتفجير  وقام 
حزاميهما الناسفني في حي 
بوسط العاصمة يضم مكاتب 
لوكاالت تابعة لألمم املتحدة 
وسفارات. وأفاد العديد من 
الشهود لوكالة فرانس برس 
بأن االنفجارات األولى دوت 
في ساعة مبكرة قبل الظهر، 
واش����ار بعضهم الى سماع 

جثث بعض ضحايا اعتداءات جاكرتا                                                                                                                                                                                                     )أ.پ(

الشرطة اإلسبانية حتقق في متويل طهران حزباً يسارياً

إيران تعلن إزالة قلب مفاعل »آراك« النووي
عواص���م � وكاالت: قالت إي���ران انها أزالت 
قل���ب مفاعل »آراك« النووي وذلك قبيل زيارة 
مفتشني من األمم املتحدة الى املفاعل للتحقق 

من ذلك.
وتعد هذه خطوة مهم���ة في تنفيذ االتفاق 
النووي الذي وقعته إيران مع القوى الس���ت 
الكبرى في يوليو املاضي، كما تعد خطوة مهمة 
لب���دء رفع العقوبات الدولي���ة املفروضة على 

طهران.
وقال بهروز كمالوندي املتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية للتلفزيون الرسمي امس 
»أزيل قلب مفاعل آراك.. وسيزور مفتشون من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية املوقع للتحقق 
من ذلك ورفع تقرير للوكالة.. نحن جاهزون 

ليوم تنفيذ االتفاق«.
وأوضح »فتحات قلب املفاعل سدت باألسمنت.. 

كان من املفترض في البداية قطع قلب املفاعل 
الى أجزاء، لكننا لم نقبل ألننا نريد االحتفاظ 

به كرمز للصناعة النووية اإليرانية«.
وأضاف كمالوندي ان »يوم التنفيذ« سيأتي 
»قريبا جدا« حني تخفف العقوبات الدولية على 

إيران مقابل احلد من برنامجها النووي.
وإزالة قلب مفاعل آراك س���يقضي بدرجة 
كبيرة على قدرة إيران على إنتاج بلوتونيوم 
بدرجة نقاء تس���مح باس���تخدامه في تصنيع 
قنبلة، وكانت من أصعب القضايا في املفاوضات 
النووية الطويل���ة بني إيران والقوى العاملية. 
وعلى صعيد آخر، حتقق وحدة مكافحة اجلرمية 
االقتصادية واملالية التابعة للشرطة اإلسبانية، 
في ش���أن متويل إيران حل���زب »بودميوس«، 
اليساري اإلسباني، بطريقة غير قانونية، عن 

طريق شركات لإلنتاج السمعي البصري.

ونشرت صحيفة »إلكونفيدينسيال«، املقربة 
من احلكومة اإلس���بانية، معلومات حصرية، 
نس���بتها الى مص���ادر في االس���تخبارات، ان 
»خبراء في الشرطة تلقوا وثائق، تثبت أن بابلو 
اغليسياس، زعيم حزب بودميوس، استفاد من 
مدفوعات مباشرة من الشبكة السمعية البصرية 

اإليرانية اخلاصة في إسبانيا«.
وحسب الصحيفة، فقد كشفت التحقيقات 
ان شركات تابعة لرجل اإلعمال اإليراني، زادة 
عظيمي، كانت تعط���ي فواتير مضخمة منذ 
عام 2013، لشركات تابعة لزعماء بودميوس، 
مقابل تقدمي خدمات وهمية في املجال السمعي 
البصري، وحتويل املساعدات إلى احلزب بشكل 
غير قانوني، وقد اس���تفادت هذه الش���ركات 
التابعة لقادة حزب بودميوس بنحو 5 ماليني 

يورو.  

بيروت: ينتهي اليوم نظام العقوبات الدولية 
املفروضة على إيران منذ العام 2007، وترفع هذه 
العقوبات إنفاذا لالتفاق النووي بني إيران والدول 

الكبرى.
وقد باشرت اإلدارة األميركية واالحتاد األوروبي 

في إعداد الرأي العام للخطوة الديبلوماسية 
املقبلة. وهما يسارعان إلى رفع العقوبات، بسبب 

حقيقة أن االنتخابات ستجرى في إيران في 
فبراير املقبل. وهما يؤمنان بأن رفع العقوبات 

وحتويل األموال املتوقعة في أعقاب ذلك سيسهم 
في دعم الرئيس حسن روحاني، أمام القوى 
احملافظة في قيادة النظام املدعومة من قبل 

احلرس الثوري. فهناك من ينتظر إيران جديدة 
عازيا السبب إلى أن االتفاق سيدفع إلى عالقات 

أفضل بني واشنطن وطهران. 
وهذا االفتراض قائم على أن البراغماتيني 

اإليرانيني الذين استقووا بنجاحهم في رفع 
وشيك للعقوبات االقتصادية عن إيران 

سيتحركون لتغيير السياسة اخلارجية اإليرانية 
بشكل كامل. 

ويعتقد املتفائلون الغربيون أن أنصار روحاني 
الشباب سيجبرون بطريقة أو بأخرى النظام 

املتجذر على إجراء إصالحات تؤدي إلى حتسني 
حقوق اإلنسان وحترير املجتمع من السياسة التي 

تقيده. بنظرهم على ما يبدو، فإنه عندما تصبح 
طهران أكثر اندماجا مع العالم الغربي وتطور 

عالقات ديبلوماسية طبيعية معه، فإن سياستها 
التوسعية اإلقليمية ستصبح مدجنة وميكن 

السيطرة عليها.
أما في إسرائيل، فتتهم جهات رفيعة اإلدارة 

األميركية بالتجاهل املتعمد للجوانب العسكرية 
للعقوبات، وعدم تفعيل الضغط على اإليرانيني 
في كل ما يتعلق بتطوير السالح االستراتيجي، 
كتطوير وشراء صواريخ باليستية طويلة املدى 

والقادرة على حمل رؤوس نووية.
ومؤخرا كشفت مصادر استخبارية في إسرائيل 

والواليات املتحدة أن إيران باشرت العمل في 
سبيل جتديد وجه جيشها، وأنها حال رفع 

العقوبات عنها، وفقا لالتفاق النووي مع الدول 
الكبرى، ستبرم اتفاقيات مت جتهيزها مسبقا 

بقيمة 21 مليار دوالر. 
وقالت هذه املصادر، لثالثة مراسلني عسكريني في 

إسرائيل، إنه رغم أنه لم يتم بعد رفع العقوبات 
املفروضة على إيران، فإن سباق التسلح من أجل 

جتديد وجه اجليش اإليراني بات في قمته.
وتؤكد تلك املصادر أنه مقابل اإلعالن عن رفع 

العقوبات القريب، أعلن النظام اإليراني نيته 
استثمار 21 مليار دوالر في حتديث اجليش 

اإليراني القدمي، والذي يحتاج بسبب العقوبات إلى 
جتديد أسلحته. 

وروسيا هي أول من يقف على رأس الطابور لبيع 
طهران األسلحة. ففي هذه األيام متاما، يستكمل 

الوفد الروسي مفاوضاته مع احلكومة اإليرانية 
على بيعها طائرات حربية من طراز »سوخوي 
30«، وجتديد خط إنتاج دبابات »تي 72«، التي 
تولت روسيا إنتاجها في إيران، باإلضافة إلى 

وسائل حربية أخرى.  كما وكان التزود بصواريخ 
من نوع »إس 300«، ذات قدرة على حمل رؤوس 

حربية غير تقليدية، منع عن اإليرانيني في 
إطار االتفاق الدولي الذي وقعت عليه. ورغم 

ذلك، رفضت اإلدارة األميركية طلب الكونغرس 
اشتراط رفع العقوبات بفرض رقابة على إنتاج 

الصواريخ البالستية في إيران. ورأت إسرائيل في 
التجارب العلنية اإليرانية، في األشهر األخيرة، 

على هذه الصواريخ، خطوة ترمي إلى فحص رد 
الفعل الدولي بشكل عام واألميركي بشكل خاص. 

وقرار الرئيس أوباما عدم ممارسة الضغط على 
اإليرانيني في هذه املسألة، يشجعهم على مواصلة 

قضم االتفاقات الدولية ملنع انتشار السالح 
النووي.

عموما، ليس واضحا كم سيساعد هذا إذا وصل 
املوضوع إلى طاولة مجلس األمن، فالروس أعلنوا 

أنه إذا اتخذ قرار بشأن الصواريخ البالستية 
اإليرانية، فإنهم سيستخدمون »الڤيتو«.

وتساءلت صحيفة »نيويورك تاميز«: هل يتعني 
على الواليات املتحدة رفع العقوبات عن إيران، أم 
أنه يجب فرض عقوبات جديدة عليها؟ باختصار 

يجب على إدارة أوباما أن تفعل األمرين معا. 
فالعقوبات املفروضة على إيران إلجبارها على 
وقف برنامجها النووي يجب أن ترفع كما هو 

منتظر عندما يدخل االتفاق النووي األخير حيز 
التنفيذ األسبوع املقبل. 

لكن إدارة أوباما حتضر بحكمة عقوبات جديدة 
منفصلة ردا على التجربتني األخيرتني اللتني قامت 

بهما إيران لصواريخها الباليستية، مما يشكل 
خرقا لقرارات األمم املتحدة. 

واملنتقدون لالتفاق اإليراني يرون في هذه 
التجارب دليال على فشل االتفاق. لكن وقف 

تطوير الصواريخ الباليستية اإليرانية لم يكن 
هدف هذا االتفاق.

تقرير إخباري

التحالف العربي يكسر حصار تعز

قوات أميركية إلى العراق حملاربة »داعش«
وغارات فرنسية ضد التنظيم قرب املوصل

عواصم � وكاالت: أعلن املتحدث باسم احلكومة 
العراقية سعد احلديثي عن وصول قوات أميركية 
خاصة الى العراق للتنس����يق في مجال الدعم 
اجلوي للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم 

)داعش(.
وقال احلديثي، في تصريح صحافي امس، إن 
» هذه القوات محدودة وستقوم بواجب االسناد 
اجلوي ورصد حركة عناصر داعش وقطع طرق 

امداداتهم ولن تقوم بأي عمليات برية«.
وأضاف أن »العمليات التي س����تنفذها هذه 
القوات ستكون بالتنسيق مع القوات العراقية 

وخاصة على احلدود مع سورية«.
وفي غضون ذلك، قصف الطيران الفرنسي 
مركز اتص����االت لداعش قرب املوصل، وأعلنت 
باريس انها س����تدرس قريبا مع ش����ركائها في 
التحالف الدولي سبل تعزيز مكافحة التنظيم 
املتط����رف. وقال وزير الدفاع الفرنس����ي جان � 
ايف لودريان لش����بكة »بي اف ام تي في« امس 
»لق����د ضربنا مركز اتصاالت لداعش، انه مركز 
دعاية في ضواحي املوصل«، مضيفا »نفذنا سبع 
ضربات منذ االثنني املاضي«. ولفت لودريان الى 
ان »داعش يتراجع في العراق«، وقال »يجب العمل 
على ان تكون القوات العراقية والكردية جاهزة 

بشكل كاف خلوض معركة املوصل«.
ه����ذا، ومن املقرر ان يجتمع وزراء دفاع 
سبع دول من التحالف املناهض داعش، وهي: 
فرنسا والواليات املتحدة واستراليا وأملانيا 
وايطاليا وهولندا وبريطانيا، في 20 يناير 
اجلاري في باريس لبحث اس����تراتيجيتهم 

عدن ـ إياد أحمد ووكاالت

نفذت قوات التحال����ف العربي عملية إنزال 
جوي ل�40 طنا من األدوية واملستلزمات الطبية 
إلى مدينة تعز اليمنية، قدمها مركز امللك سلمان 

لإلغاثة واملساعدات اإلنسانية.
وقالت منظمة »ائتالف« لإلغاثة اإلنسانية في 
تعز، في بيان لها، إن عملية اإلنزال متت بنجاح 
لكسر احلصار اخلانق الذي تفرضه ميليشيات 
احلوثي على تعز، حيث تش����ير املعلومات إلى 
تردي الوضع اإلنس����اني واالفتق����ار إلى املواد 
األساسية. كما مت توزيع األدوية واملستلزمات 
الطبية، مبا فيها أس����طوانات األوكسجني على 
مستش����فيات املدينة. وأكد املشرف العام على 
مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
د.عبداهلل بن عبدالعزي����ز الربيعة، قيام قوات 
التحالف بإس����قاط 40 طنا من األدوية اخلاصة 
باألطفال واملضادات احليوية واحملاليل الطبية 

واملواد الغذائية اجلافة.
وتأتي هذه اخلطوة من مركز امللك سلمان، 
استجابة لنداءات االستغاثة من النساء واألطفال 
احملاصرين في تعز. وقال مدير املستشفى امليداني 
في تعز صادق الش����جاع ل�»األنباء« إن ائتالف 

اإلغاثة اإلنس����انية ونقابة األطباء بدأت توزيع 
األدوية واملستلزمات اإلغاثية الطبية على املشافي 

العاملة في املدينة.
وفي الس����ياق امليداني، قصفت ميليشيات 
احلوثي األحياء الس����كنية في تعز بصواريخ 
الكاتيوش����ا حيث قتل وجرح 34 مدنيا أغلبهم 

نساء وأطفال.
ومبوازاة ذلك، اس����تهدف طي����ران التحالف 
مواقع وآليات للحوثيني وقوات صالح في املجمع 

احلكومي مبديرية حيفان جنوب تعز.
ودمرت الغ����ارات منصة إلطالق الصواريخ 
مبنطق����ة الضباب، وقصفت أيضا موقع الدفاع 
اجلوي ومواقع للحوثيني في املسراخ والشقب. 
وفي محافظة م����أرب، أكدت مص����ادر ميدانية 
في املقاومة الش����عبية ل�»األنباء« مقتل وجرح 
عش����رات احلوثيني في سلسلة غارات لطيران 
التحالف اس����تهدفت مواقعهم في جبال هيالن 

غرب احملافظة.
وأك����دت مصادر قبلية وأخ����رى قيادية في 
املقاومة الشعبية في العاصمة صنعاء، أن املقاومة 
وقوات اجليش الوطني سيطروا على موقع تبة 
»املعني« شرق فرضة نهم بعد معارك عنيفة مع 

ميليشيا احلوثيني وصالح.

العسكرية ضد التنظيم.
وفي غضون ذلك، رفضت احلكومة االسترالية 
طلبا اميركيا بزيادة مشاركتها العسكرية ضد 

»داعش« في سورية والعراق.
وقالت وزيرة الدفاع االسترالية ماريز باين 
في تصريح صحافي ان بالدها »ال تخطط لزيادة 
مستويات مشاركتها العسكرية في الوقت الراهن 
باس����تثناء امكانية تقدمي مس����اعدات انسانية 
اضافية«. وأضافت باين ان »اس����تراليا درست 
الطلب املقدم من وزير الدفاع األميركي اشتون 
كارتر في ضوء املساهمات الكبيرة التي تقدمها 
وزارة الدفاع االس����ترالية لتدريب قوات األمن 
العراقية لش����ن غارات جوية«، مشيرة الى ان 

مساهمات استراليا احلالية ستستمر. 
من جهة اخرى، قالت مصادر عراقية إن داعش 
اخترق ثغرة في خطوط اجليش العراقي وسيطر 

على قرية في شمال البالد.
وقالت الش����رطة ومصادر قبلية قرب بلدة 
العلم لرويترز، ان الهجمات التي نفذها داعش 
اس����تهدفت قرية تل قصيبة على بعد نحو 35 
كيلومترا الى الشرق من تكريت وقتل فيها قائد 

مركز شرطة وخمسة من املقاتلني الشيعة.
وقال ليث حميد وهو مسؤول كبير في بلدة 
العلم ان داعش استغل نقطة ضعيفة في منطقة 
جبال حمرين وهي منطقة ال تسيطر عليها القوات 
العراقية وهاجم قرية تل قصبية بعشر عربات 
منها عربات» همفي«. وفي سياق متصل، جنا قائد 
شرطة محافظة صالح الدين، جمعة عناد، من هجوم 

انتحاري بسيارة مفخخة، شرقي تكريت.

نفذ إنزاالً جوياً لـ 40 طناً من األدوية

رفع العقوبات الدولية عن إيران اليوم :
أي عنوان للمرحلة املقبلة: االندماج أم سباق التسلح؟!

ماليزيا تعلن 
حالة التأهب 

القصوى



كوبرا

سيادته رئيس مجلس »حموم« اإلنسان فى »سيد قراره« 
بعد انتشار فيديو له بيقول فيه: اللى يقولى حقوق اإلنسان 
هديله باجلزمة.. قال: »أنا ال أعترف بالبكابورت اللى اسمه 
سوشيال ميديا.. واملعترضني يش�ربوا من اخلرارة«..

ألفاظ مشتشار بجد! صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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خرابيش نكشة
من باب الرصد فقط.. رئيس مجلس الشعب د.علي عبدالعال 
صعيدي من أسوان ووكيله األول السيد محمود الشريف صعيدي 
من س���وهاج.. ووكيله الثاني سليمان وهدان صعيدي من قنا.. 

طول عمر الصعيد بيجيب رجاله.

املدير الفني للنادي األهلي بيس���يرو أعل���ن أنه غير مقتنع 
بهداف الدراويش السابق جون أنطوي وال بالغزال عمرو جمال 
وبيطالب بإعارتهم.. بصراحة إحنا اللي مش مقتنعني بيك مدير 

فني أصال!

أوباما أعلن أنه سيبدأ مشروعا 
لعالج السرطان نهائيا

ممكن نبعت له اخلبير 
عبعاطي كفته!

ياسين
بهية

رئيس املركزي للمحاسبات كان أول املتقدمني للحصول على 35 فداناً باحلزام األخضر

بالغ للنائب العام ملنع جنينة من السفر ومحاكمته.. والبرملان يناقش مصيره األحد

محافظ املركزي: مصر تستهدف خفض 
تكلفة االستيراد 25% في 2016

املتحف املصري يعرض ألول مرة 
198 قطعة أثرية مت استردادها

القاهرة � رويترز: قال محافظ البنك املركزي املصري 
طارق عامر إن بالده تس����تهدف خفض فاتورة وارداتها 
25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام املاضي بعد 
الضوابط اجلديدة التي وضعها املركزي للحد من عمليات 
االس����تيراد العشوائي. وقال عامر أمس األول »نستهدف 
خفض الواردات 20 مليار دوالر خالل 2016 من 80 مليار 
دوالر في 2015«. وكان عامر قال في تصريحات س����ابقة 
إلحدى وسائل االعالم إن الضوابط اجلديدة ميكن أن توفر 
ما يقرب من 20 مليار دوالر هذا العام مبا سيس����اهم في 
تخفيف أزمة العملة األجنبية التي تهدد التعافي االقتصادي 
للب����الد. وبلغ عجز امليزان التجاري ملصر نحو عش����رة 
مليارات دوالر في الربع األول من الس����نة املالية 2015-

2016. وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهر األخير للحد 
من فوضى االستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من 
العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها 
بعض املس����توردين في التحايل للتهرب من الرسوم مبا 

يحفظ موارد اخلزانة العامة من اجلمارك.
ومن بني هذه القيود مطالبة املركزي للبنوك باحلصول 
على تأمني نقدي بنسبة 100% بدال من 50% على عمليات 
االستيراد التي تتم حلساب الشركات التجارية أو اجلهات 
احلكومية وأن ترسل مستندات العمليات االستيرادية من 

بنك لبنك وال دخل للعميل في ذلك.
ويشكو املنتجون احملليون في مصر من عدم قدرتهم 
على منافسة أسعار السلع املس����توردة بسبب عمليات 

التهرب اجلمركي والتالعب في فواتير االستيراد.
كما أص����در وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في 
مطلع يناير  قرارا بإنشاء سجل للمصانع املؤهلة لتصدير 
بعض املنتجات إلى مصر ومنع اإلفراج عن املنتجات الواردة 
بصفة االجتار إال إذا كانت من إنتاج املصانع املدرجة في 
السجل مع احتفاظ الوزير بحق »اإلعفاء من أي من شروط 
التسجيل أو كلها في احلاالت التي يقررها«. وقال مصدر 
مصرفي في مص����ر امس االول إنه مت خفض التحويالت 
الدوالرية عبر ويسترن يونيون مصر للصني إلى ثالثة 
آالف دوالر من نحو سبعة آالف دوالر في السابق يوميا 

للحد من االستيراد العشوائي.
ويتح����رك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه في 

أواخر نوفمبر املاضي لضخ السيولة في النظام املالي.
وفي نهاية ديس����مبر قال عام����ر إن املركزي قدم مع 
املصارف احمللي����ة 8.3 ملي����ارات دوالر لتغطية طلبات 
االستيراد وسداد املستحقات املعلقة للمستثمرين األجانب 

خالل الفترة القصيرة املاضية.

القاهرة � أ.ش.أ: انطلقت امس فعاليات معرض اآلثار 
املستردة بالقاعة رقم 44 باملتحف املصري بالتحرير، 
ال���ذي تنظمه وزارة اآلثار في إط���ار احتفالها بالعيد 
العاشر لألثريني الذي يوافق 14 يناير من كل عام، حيث 
يضم املعرض، الذي يستمر حتى 29 فبراير املقبل، 198 
قطعة أثرية مت اختيارها من نحو 500 قطعة جنحت 
الوزارة في اس���تردادها خالل عامي 2014-2015 من 8 

دول أجنبية.
واحتلت فرنسا املرتبة األولى في عدد القطع املستردة 
خالل عامني بإجمالي 90 قطعة أثرية من إجمالي 242 
قطعة مستردة، فيما احتلت أميركا املرتبة الثانية بعدد 
35 قطعة من إجمالي 145 قطعة مستردة، أعقبتها أملانيا 
ب� 55 قطعة من اجمالي 56 قطعة مستردة ثم الدامنارك 
بعدد 8 قطع تلتها اجنلترا بعدد 7 قطع أثرية من اجمالي 
17 قطعة مستردة ثم بلجيكا والنمسا وجنوب افريقيا 

بعدد قطعة واحدة لكل منهم.
وأكد وزير اآلثار، خالل افتتاحه فعاليات املعرض 
بحضور عدد من سفراء الدول األجنبية، اجلهود احلثيثة 
التي تبذلها الوزارة من أجل اس���ترداد اآلثار املصرية 
املهربة في اخلارج، مش���يدا بالتعاون الذي تبذله كل 
اجلهات األمنية والديبلوماس���ية املعنية مع الوزارة 
حلماية املمتلكات الثقافية، ليس في مصر فقط، بل في 
العالم أجمع. وأوضح أن زائر املعرض ميكنه التعرف 
عل���ى قطع أثرية من احلض���ارة املصرية لم يرها من 
قبل، ما يخلق لديه حسا وطنيا ليعي من خالله أهمية 
احلفاظ على آثاره التي تتبارى الدول في اقتنائها، األمر 

الذي يؤكد أهميتها وتفردها.
 من جانبه، أش���ار علي أحمد مدير عام إدارة اآلثار 
املستردة بالوزارة إلى أن املعرض يأتي تكليال لنجاح 
سنوات من العمل الدؤوب من أجل احلفاظ على تراث 
مصر وكنوزها احلضاري���ة، حيث تعمل اإلدارة على 
متابعة جميع صاالت امل���زادات واملواقع اإللكترونية 
املشهورة باالجتار في اآلثار لرصد كافة اآلثار املهربة 
وإثبات أحقية مصر في استعادتها. وأوضح أن طرق 
استرداد القطع االثرية تعتمد على 3 طرق: االولى حكم 
قضائي برد القطع املضبوطة الى مصر، والثانية استرداد 
عن طريق التراضي فيما ترتكز الطريقة الثالثة على 
االس���ترداد من خالل التفاوض. وقال د.خالد العناني 
املشرف العام على املتحف املصري إن مخازن املتحف 
كانت قد استقبلت هذه القطع عند استردادها إلجراء 

أعمال الصيانة والترميم الالزمة لها،

زينة تستعد لرفع دعوى خلع.. وعز يجهز جلولة قضائية
القاهرة � العربية.نت: بعد س���اعات 
قليلة من صدور حكم القضاء املصري 
بإنصاف زينة وتأييد حكم اثبات نسب 
طفليها للفنان املصري أحمد عز، تباينت 
ردود األفعال عند الطرفني. زينة ومحاموها 
عب���روا عن فرحتهم الش���ديدة باحلكم 
واعتبروه انتصارا حاسما أسدل الستار 
على القضي���ة، بينما أكد محامي عز أن 
القضية لم حتس���م بعد وأن الفنان لن 
يستسلم إلثبات براءته، ويستعد جلولة 

قضائية أخرى.

ونش���رت زينة فور ص���دور احلكم 
صورتني لها على إنس���تغرام وتويتر، 
وكانت تبكي في الصورة األولى وكتبت: 
»باركوا لي كسبنا احلمد هلل القضية، الكل 
يقول مبروك«. وكانت الصورة الثانية 
لها برفقة صحافي قالت إنه اكثر من وقف 
بجانبها وتعب معها في القضية، وهو 
الصحاف���ي هاني عزب احملرر بصحيفة 

»اليوم السابع«.
عاصم قنديل محامي زينة قال: »احلمد 
هلل أسدلت محكمة االسرة الستار على 

قضية النس���ب«، مقدما التهنئة لزينة 
والتحية لروح احملامي محمد الدكر زميلهم 
في هيئة الدفاع والذي وافته املنية قبل 
اس���ابيع مختتما كالمه بقوله: »اهلل هو 
احلق«. لكن محامي عز تس���اءل قائال: 
»ماذا س���تقدم زينة للمحكمة من اوراق 
في حالة رفعها دعوى خلع خاصة انها 
ال متلك أي أوراق إلثبات وجود عالقية 
زوجية«، فيما رد محامي زينة بالقول إن 
احلكم االخير هو مبنزلة عقد زواج وهو 

ما ستتقدم به زينة لهيئة احملكمة.

الفرعون العاشر.. في »البرميييرليغ«
أحمد صبري

أحمد حسام )ميدو( وحسام غالي وإبراهيم سعيد وعمرو 
زكي ومحمد ش��وقي وأحمد احملم��دي وأحمد فتحي ومحمد 
ناجي جدو ومحمد صالح.. وأخيرا محمد النني بامتام انضمامه 

إلى »أرسنال« نادي عاصمة الضباب »لندن« بعقد 
ملدة أربعة مواس��م ونصف الس��نة، مقابل 

خمسة ماليني جنيه اس��ترليني لناديه 
بازل أصبح محمد النني عاشر العب 

مصري يلعب في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز »البرميييرليغ«.

والنني الذي ميلك مواصفات 
العب الوسط املدافع املميز والتي 
يبحث عنها أرسنال ومدربه أرسني 
ڤينغر م��ن مواليد 11 يوليو 1992، 

حيث بدأ مش��واره مع الس��احرة 
املس��تديرة في ناشئي النادي األهلي 

قبل أن يغادر القلعة احلمراء في سن ال� 16 
عاما إلى فريق املقاولون العرب إذ مت تصعيده 

للفري��ق األول بعد عامني فقط وتألق مع ذئاب اجلبل 
وكان أحد العناصر األساسية مع منتخب مصر للشباب.

وفي عام 2013 انتقل النني إلى بازل السويسري على سبيل 
اإلعارة من املقاولون قبل أن يقرر النادي السويس��ري شراء 
بطاقة الالعب املصري بشكل نهائي ليشارك معه في 91 مباراة 

ببطولة الدوري سجل خاللها 6 أهداف، كما شارك في 14 مباراة 
ببطولة كأس سويس��را أحرز خالله��ا هدفني، بجانب لعبه 19 

مباراة في البطوالت األوروبية وسجل هدفني أيضا.
وميلك النني فرصة عظيمة لكي يضمن مكانا له في تشكيل 
الغانرز األساسي حيث يعاني حاليا من عدد كبير من اإلصابات 
في منطقة وسط امللعب وتنتظره مواجهات صعبة 
للغاية خالل الفترة القادمة حيث سيلعب خارج 
أرضه األحد املقبل مع ستوك سيتي ثم 
يس��تضيف فريق تشلسي يوم 24 
من الشهر اجلاري في قمة لقاءات 
األس��بوع 23 من الدوري قبل أن 
يلعب مع ساوثمبتون وبورمنوث 
وليس��تر س��يتي ثم مانشستر 
يونايتد، كما تنتظره مواجهة نارية 
مع برشلونة اإلسباني يومي 23 
فبراير و16 مارس املقبلني في إطار 
منافسات دور ال� 16 من بطولة دوري 
أبط��ال أوروبا.. فهل سيش��ق الفرعون 
املصري العاش��ر طريقه ويجد مكانا للتألق 

في مدينة »الضباب«؟!
من جانب��ه، أعرب النني ع��ن أمنيته في الف��وز بالدوري 
اإلجنليزي هذا املوسم، مضيفا أنه »شعور ال يوصف بالتوقيع 
لنادي ارس��نال«، ليصبح أول الع��ب مصري يرتدي قميص 

»املدفعجية«.

100 نائب يتحدون قرار املنع.. 
ويجمعون توقيعات للمطالبة بعودة البث

وكاالت: ب����دأ عدد م����ن النواب في 
اتخاذ سلسلة من اإلجراءات لتحدي 
قرار وقف البث التلفزيوني جللسات 
مجل����س النواب من خالل اس����تخدام 
اآللي����ات البرملانية، حيث من املتوقع 
أن تناقش اجللسة العامة للبرملان في 
أول انعقاد لها طلبا مت تقدميه للدكتور 
علي عبدالعال رئيس مجلس النواب 
ووقع عليه نحو 100 نائب للمطالبة 

بعودة البث التلفزيوني مرة أخرى.
ويقود د.عل����ي مصيلحي، عضو 
مجل����س الن����واب، ورئي����س اللجنة 
االقتصادي����ة، محاوالت ع����ودة البث 
النواب  التلفزيوني جللسات مجلس 
وأش����ار في تصريح بحسب »اليوم 
الس����ابع« إلى أن هناك 70 نائبا حتى 
اآلن وقعوا على طلب إلعادة بث املباشر 
البرملان، موضحا أنه من  جللس����ات 
النواب املطالبني  املتوقع ارتفاع عدد 
بعودة البث خالل األيام املقبلة، وسيتم 
تقدمي الطلب إلى رئيس مجلس النواب 
في أول جلسة عامة عقب مناقشة قوانني 

املرحلة االنتقالية.
وأضاف مصيلحي أن القانون ينص 
على أنه في حال تقدمي طلب موقع من 
أكثر من 20 نائبا تتم مناقشته بشكل 
فوري في اجللسة العامة، موضحا أن 
املبرر الذي وضعه النواب املطالبون 
بإعادة البث هو أنه من حق الش����عب 
املصري أن يتابع نوابه وبرملانه باعتباره 
حقا دستوريا. وردا على تبرير األعضاء 
املدافعني عن وقف بث اجللسات، بأن 
هناك من يترب����ص بالبرملان، أوضح 
رئيس اللجن����ة االقتصادية، أن لكل 
عضو رأيه اخلاص به، ومن املفيد أن 

يكون هناك رأي ورأي آخر.
وق����ال عمرو محمد، عضو مجلس 
النواب ع����ن حزب املصريني األحرار، 

إنهم يدعمون طلب د.علي مصيلحي، 
رئيس اللجن����ة االقتصادية مبجلس 
النواب جلم����ع توقيعات إلعادة البث 
املباشر جللسات البرملان، موضحا أنهم 
يرون أن عودة البث هو أمر ضروري 
للش����عب املصري كي يراقب البرملان 

ويقيمه.
وأض����اف محمد بحس����ب »اليوم 
السابع« أن بعض نواب املجلس كانوا 
يسعون إلظهار أنفسهم داخل املجلس 
ولكن ليس احلل هو وقف اجللسات 
ولكن ينبغي أن تعاد إذاعة اجللسات، 
موضحا أن هذا الطلب سيتم تقدميه 
عقب االنتهاء من مراجعة قوانني املرحلة 

االنتقالية.
وأعلن هيثم احلريري، عضو مجلس 
النواب، تأييده لدعوة د.علي مصيلحي 
إلعادة بث جلسات البرملان قائال: »قوال 
واحدا بضم صوتي لصوته لعودة البث 
التلفزيوني عندما يتقدم بالطلب إلى 

رئيس مجلس النواب«. 
م����ن ناحيته، أكد س����يد عبدالعال 
رئيس حزب التجمع وعضو مجلس 
النواب أنه يرحب بالتوقيع على طلب 
عودة البث التلفزيوني نظرا ألن املشهد 
ال����ذي مت قطع البث التلفزيوني قبله 
أعطى انطباعا أن البرملان يفعل شيئا 
في اخلفاء ويس����عى إلخفاء فضائحه 
بينما في حقيقة األمر أن أداء البرملان 
كان منضبطا جدا في اليوم التالي حتى 
من القلة التي أثارت الش����غب خالل 
اجللسات اإلجرائية بسبب طول اجللسة 
واألمر اآلخر أن هذا البرملان يعبر عن 
طموحات الشعب الذي خرج في ثورة 
25 يناير وفي 30 يونيو وبالتالي فإن 
من حق الشعب أن يراقب نوابه ومدى 
تفاعلهم مع شعارات الثورة وسعيهم 

لتحقيقها.

اإلدارية.
الى ذلك، كشف تقرير جلنة 
تقصي احلقائق  أن »جنينة« 
جاء به���ذا الرقم املفزع )600 
مليار جني���ه( باعتبار ديون 
الت���ي مت جدولتها  الفالحني 
إهدارا للمال العام، باإلضافة 
إلى اعتبار »دعم بنزين 80«، 
وال���ذي يبلغ 20 مليار جنيه 

سنويا إهدارا للمال العام.
الدكتور  أك���د  من جانبه، 
وائ���ل عويضة، استش���اري 
اإلدارة االستراتيجية، وعضو 
اللجنة في تصريح بحس���ب 
»اليوم الس���ابع« أنه يرفض 
إطالق كلمة واقعة فساد على 
تصريحات هشام جنينة، ألنه 
لم يثبت بالدليل امللموس حتى 
اآلن صحتها.. مشددا على أن 
تصريحات هش���ام جنينة ال 
تراعي احلد األدنى من املهنية 

أو مراعاة الصالح العام.

حتدث عن وقائع فساد متراكمة 
منذ عدة سنوات، ولم يتحدث 
عنها أيام حكم الرئيس املعزول 
محمد مرس���ي، فضال عن أنه 
جتاهل كل التقارير الفنية التي 
حتدثت عن إهدار املال العام 
خالل سنة حكم جماعة اإلخوان 
اإلرهابية. وكان املستشار هشام 
جنينة رئيس اجلهاز املركزي 
للمحاسبات، أطلق تصريحات 
في اآلون���ة األخيرة قال فيها 
الفس���اد في مصر  إن تكلفة 
تقدر بقيمة 600 مليار جنيه، 
وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة 
لتشكيل جلنة تقصي حقائق 
للتحقيق في األمر، مكونة من 
د.حسني عيسى، رئيس جامعة 
عني ش���مس، والدكتور وائل 
عويضة استش���اري اإلدارة 
االس���تراتيجية، ومبعاون���ة 
اس���اتذة متخصص���ني ف���ي 
االقتصاد وبالتعاون مع الرقابة 

على األعضاء غدا السبت.
وأضاف الشريف: »يجب 
أال نتعجل داخل املجلس في 
احلكم على تقرير جلنة تقصي 
احلقائق حول قضية »جنينة«، 
ولكن لو ثب���ت بالفعل إدانة 
املستشار هش���ام جنينة فال 
كبير فوق القانون«، مؤكدا أنهم 
سيتخذون قرارا داخل املجلس 
بإحالته فورا إلى النيابة العامة 

للتحقيق في هذه القضية.
في غضون ذلك، كش���فت 
العديد من املواقع االلكترونية 
ان هشام جنينة كان من أول 
املتقدم���ني للحصول على 35 
فدانا داخل احلزام األخضر، 
إال أنه استغل قضية احلزام 
األخضر الت���ي قامت النيابة 
بحفظه���ا ف���ي حديث���ه عن 

الفساد. 
 وقال مراقبون إن رئيس 
اجلهاز املركزي للمحاسبات 

القاهرة - وكاالت: كشف 
النائ���ب البرملان���ي املصري، 
مصطفى بك���ري، أن البرملان 
شكل جلنة خاصة ستجتمع 
يوم األحد لبحث مصير هشام 
جنينة، رئيس اجلهاز املركزي 

للمحاسبات.
وقال بحسب »العربية.نت« 
النواب سيناقش  إن مجلس 
مل���ف جنينة بع���د تكذيب 
الرئيس  التي شكلها  اللجنة 
املصري عبدالفتاح السيسي 
تقاريره عن الفساد، وإعالنها 
أن تصريحاته عن وجود فساد 
في مصر تبل���غ تكلفته 600 
مليار جنيه خالل العام 2015 
الى  كاذبة ومضللة وال متت 

احلقيقة بصلة.
وأوض���ح بكري أنه متكن 
من جم���ع توقيعات 90 نائبا 
إلحالة رئيس اجلهاز املركزي 
للمحاسبات للنيابة بعد ثبوت 

كذب التقرير الذي أصدره.
وأض���اف أن هناك إجماعا 
ب���ني الن���واب عل���ى إصدار 
توصية لرئاسة اجلمهورية 
بعزل جنينة سيتم رفعها فور 
اللجنة، كما س���يتم  اجتماع 
إصدار قرار بإحالته الى النيابة 

العامة للتحقيق معه.
م���ن جان���ب آخ���ر، تقدم 
مح���ام مص���ري بب���الغ إلى 
النائب العام طالب فيه مبنع 
جنينة من السفر ومحاكمته 
بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من 
شأنها اإلضرار باألمن القومي 
املصري، وتكدير األمن والسلم 
املصري االجتماعيني وإثارة 

االضطرابات.
في سياق متصل، قال أحمد 
حلمي الشريف، عضو اللجنة 
التشريعية مبجلس النواب، إن 
تقرير جلنة تقصي احلقائق 
حول تصريحات املستش���ار 
هشام جنينة، رئيس اجلهاز 
املركزي للمحاسبات، بأن تكلفة 
الفساد في مصر تصل إلى 600 
إلى  ق���د وصل  مليار جنيه، 
مجلس النواب امس وسيوزع 

صورة من اجللسة األولى للبرملان املصري في 10 يناير اجلاري 

رئيس حزب التجمع: من حق الشعب متابعة نوابه

تقرير »تقصي 
احلقائق« يصل 

البرملان اليوم
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 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت
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مداهمات للجيش في بعلبك وقصف جلرود عرسال
بيروت: داهمت قوة من اجليش اللبناني منازل عدد من املطلوبني من 
عشيرة آل جعفر في حي الشراونة في بعلبك، وسط اطالق نار مببادرة 
من املطلوبني، استمر لنصف ساعة، وأسفر عن مقتل املواطن محمد وهبي 
نون )60 سنة( بالرصاص الطائش. وقد اعتقل اجليش عددا من املطلوبني. 
وكان اجليش اللبناني قصف مواقع املسلحني السوريني في جرود عرسال 
من مرابضه في منطقة رأس بعلبك.

وهبة قاطيشا لـ »األنباء«: دخول إبليس إلى اجلنة 
أسهل من االفتراق بني احلريري وجعجع

»اخلارجية«: خطف لبنانيني في ليبيا 
ال عالقة له بتوقيف جنل القذافي

قهوجي: قضية العسكريني املختطفني 
متثل أولوية مطلقة لدينا

بيروت ـ زينة طّبارة

أكد مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية 
العميد وهبة قاطيشا، ان ترشيح القوات للعماد 
عون ليس مناورة سياسية وال هو تكتيك إعالمي، 
كما يحاول البعض تفسيره وتسويقه إعالميا، 
إمنا هو ترش����يح بغاية اجلدية ما كانت القوات 
لتعتمده وتسير به لو لم ينقل الرئيس احلريري 
منفردا لعبة الترش����يحات من منافسة طبيعية 
بني مشروعني سياسيني )8 و14 آذار(، الى كباش 
حول السدة الرئاسية بني فرجنية وعون، معتبرا 
بالتالي أنه وإزاء هذا املوقف للرئيس احلريري 
اختارت القوات اللبنانية ترش����يح عون كونه 
أكثر متثيال على املستوى املسيحي من منافسه 
س����ليمان فرجنية، ولكونه ميلك هامشا واسعا 
من  التحرك سياس����يا مقابل ثبات فرجنية منذ 

40 سنة في موقعه املتآخي مع آل األسد.
ولفت قاطيش����ا ف����ي تصريح ل����� »األنباء« 
الى أن ترش����يح القوات للعم����اد عون ال يعني 
إطالقا انتهاء االخت����الف بينهما في التوجهات 
واخليارات السياس����ية، فسواء وصل عون الى 
رئاسة اجلمهورية أو فاز عليه النائب فرجنية، 
فإن القوات لم ولن تؤيد يوما السالح غير الشرعي 
ولن تغط����ي ولو لبرهة تدخ����ل حزب اهلل في 
احلرب الس����ورية وعبثه بأم����ن الدول العربية 
بترشيد وتوجيه من احلرس الثوري االيراني، 

إمنا وأمام مبادرة الرئيس احلريري، أعطت القوات 
اللبنانية االفضلية للعم����اد عون، ليس غراما 
به أو كرها بفرجنية ال س����مح اهلل، إمنا انطالقا 
من قناعتها السياسية وارتكازها على االسباب 

املشار اليها أعاله.
وردا على س����ؤال حول ما اذا كان ترش����يح 
احلريري لفرجنية والقوات اللبنانية لعون هو 
مش����روع انش����قاق بني مكونات 14 آذار ومسار 
تصدعي لركائزها، أكد قاطيش����ا أن التحالفات 
االس����تراتيجية بني  مكونات االخيرة وحتديدا 
بني القوات اللبنانية وتيار املس����تقبل، لم تقم 
على أس����اس تقاس����م اجلبنة وتوزيع املناصب 
والكراس����ي، إمنا على أس����اس العبور من دولة 
واالرته����ان للخارج الى الدولة القوية من خالل 
مشروع سياسي وطني شامل، مبعنى آخر يعتبر 
قاطيشا ان االختالف احلالي في وجهات النظر بني 
املستقبل والقوات حول مبادرة الرئيس احلريري، 
كناية عن عثرة في املسار السيادي لقوى 14 آذار 
وليس هاوية، مؤكدا بالتالي أن من يراهن على 
وقوع انش����قاقات بني مكونات قوى 14 آذار إمنا 
يراهن على أوهام وسراب، وان دخول ابليس الى 
اجلنة أهون وأسهل من وقوع طالق بني املستقبل 
والقوات أو افتراق بني الرئيس سعد احلريري 
ود.سمير جعجع، وما على احلاملني بخالف بني 
الرجلني أصحاب الدسائس والسموم اإلعالمية 

سوى أن »يخيطوا بغير هذه املسلة«.

بيروت: أعلنت وزارة اخلارجية واملغتربني 
اللبنانية أنه ال عالقة لتوقيف جنل الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذافي هنيبعل القذافي في ليبيا 
)على خلفية اختفاء مؤسس حركة أمل( بعملية 
خطف اثنني من املواطنني اللبنانيني في ليبيا.

وقالت اخلارجية اللبنانية، في بيان صحافي 
امس، إن سفير لبنان في ليبيا محمد سكينة أفادها 
بأنه مت اختطاف اللبنانيني محمد مصطفى نزهة 
وخالد مصطفى نزهة في بنغازي منذ حوالي شهر 
تقريبا، وأن عملية اخلطف خلفيتها مالية خلالف 

بني املختطفني وشركائهما في التجارة.
وأكد أنه ال دخل ملوضوع جنل القذافي هنيبعل 
في األمر كون االختطاف مت في ليبيا قبل توقيفه، 
مش����ددا على أن املوضوع قيد املعاجلة من قبل 
الس����فارة ومن قبل أه����ل املخطوفني بعيدا عن 

اإلعالم. وتخوف الس����فير من أن تكون عملية 
نشر اخلبر على مواقع التواصل االجتماعي من 
قبل جهة تريد االصطي����اد في املاء العكر ومن 
أجل الطمع في كسب املال. كانت مواقع التواصل 
االجتماعي قد تداولت تس����جيال مصورا يظهر 
شخصني يحمالن الفتة كتب عليها اسما محمد 
مصطفى توفيق نزهة وخالد مصطفى توفيق 
نزهة »ش����قيقان«، وبث في الش����ريط تسجيل 
صوت����ي يزعم انهما لبناني����ان خطفا في ليبيا 
للضغط على الدولة اللبنانية من أجل اإلفراج 

عن هانيبال القذافي.
وقال املختطف اللبناني محمد مصطفى، في 
التس����جيل الصوتي، إن حياته وحياة شقيقه 
خالد مصطفى مرهونة بإطالق سراح هانيبال 

القذافي.

بي���روت � أ.ش.أ: أكد قائد اجليش اللبناني 
العماد جان قهوجي لعائالت العسكريني املختطفني 
لدى تنظيم »داعش« اإلرهابي: »أن هذه القضية 
متثل أولوية مطلقة لدى اجليش اللبناني، الذي 
لن يدخر جهدا أو وس���يلة لتحرير املختطفني 

وعودتهم إلى كنف مؤسستهم وعائالتهم«.
جاء ذلك خالل استقبال قهوجي لوفد أهالي 
العسكريني املختطفني لدى داعش، حيث تداول 

معهم في آخر املستجدات املتعلقة بأوضاع هؤالء 
العسكريني وظروف أسرهم.

وأكد العماد قهوجي لألسر »متابعة قيادة 
اجليش له���ذه القضية مع اجلهات الرس���مية 
املختص���ة ف���ي الدولة«، معربا ع���ن تضامنه 
الكامل مع ه���ذه العائالت وتفهم���ه ملعاناتها 
الطويلة، وتضحي���ات أبنائهم الالمحدود في 

سبيل لبنان.

وزراء التيار العوني وحزب اهلل قاطعوا

جلسة مجلس الوزراء انعقدت.. مبَنْ حضر

الوزراء اكثر مما يحتمل، وانه 
من الواجب ان يترك له املجال 
للقيام بادارة شؤون املواطنني، 
خصوصا ان مجلس الوزراء 
هو املرجعية السياسية في 
ظل الشغور الرئاسي ويتعني 

جتنيبه االمور اخلالفية.
وقال انه سيحرص على 
الدعوة الى اجتماعات ملجلس 
املقبلة،  الوزراء في املرحلة 
مشيرا الى مساع حثيثة يقوم 
بها رئيس مجلس النواب من 
اجل تسوية املواضيع اخلالفية 
مما يسهل مشاركة اجلميع في 

اجللسات املقبلة.
وش���دد س���الم على ان 
الطبيع���ي ملواجهة  املدخل 
االستحقاقات الداهمة يكمن في 
انتخاب رئيس اجلمهورية.

وبالتزام���ن م���ع انعقاد 
ال���وزراء،  جلس���ة مجلس 
جتمع عدد من شباب احلراك 
املدني بدعوة من حملة »بدنا 
نحاس���ب« لالحتجاج على 
الفساد املستشري، خصوصا 
في موضوع النفايات، رافضني 
مش���روع الترحي���ل املكلف 
وقد رش���قوا موكب الوزراء 

بالبيض.
وقد حتركت مجموعات من 
احلراكيني من ساحة رياض 
الصلح باجتاه وزارة البيئة 
في مبنى اللعازارية القريب، 
القوى االمنية فوجئت  لكن 
الوزارة على حني  بدخولهم 
غ���رة كما حالت حراس���ات 
السراي الكبير دون اقترابهم 

من مجلس الوزراء.

وندد احلراكيون بالغاء 
الس���فر املجددة  ج���وازات 
وتكلي���ف املواطن رس���وم 
املالي���ة مرت���ني،  اجل���واز 
ال� 47  وتس���اءلوا عن مآل 
التي ستؤخذ  مليون دوالر 
من املواطنني لقاء اجلوازات 

اجلديدة.
وهاجم املتظاهرون وزير 
التيار الوطني احلر الياس 
بوصعب ال���ذي يعرقل مع 
النفايات من  تياره ترحيل 
اج���ل التروي���ج للمحارق، 
واعلن���وا انهم ضد احملارق 
وضد الترحيل ألن اجلميع 
يتنافس���ون على نهب املال 

العام.
وقال الناش���ط لوسيان 
ابورجيله ان احلكومة فشلت 
في موضوع النفايات طوال 
االشهر السبعة املاضية، وهي 
جتري الصفقات على حساب 
الشعب اللبناني، وقد جئنا 
اليوم مطالبني باطالعنا على 

تفاصيل الصفقات.
واعتبرت مصادر مهتمة 
النفاي���ات ان  مبوض���وع 
اقتحام مق���ر وزارة البيئة 
ليس بعيدا عن السجال بني 
الوزير املشنوق ووزير التيار 
احلر حول محارق النفايات 
بغض النظ���ر عن الهتافات 

والشعارات التي اطلقت.
وقد توصلت قوى االمن 
الى اخ���راج احلراكيني من 
ال���وزارة واعتقلت 17 منهم 
بينه���م احملام���ي واص���ف 

احلركة

برئيس احلكوم���ة صباحا 
وابلغه قرار الغياب عن هذه 
اجللس���ة على امل املشاركة 

باجللسة التالية.
التي���ار  ويأم���ل وزراء 
وحلفاؤهم في إدراج بند تعيني 
اعضاء مجلس قيادة االمن 
الداخلي واملجلس العسكري 
للجيش على اجللسة املقبلة، 
وهو ما املح اليه وزير امل علي 
حسن خليل والوزيرة أليس 
شبطيني التي ذكرت ان وزير 
الدفاع سمير مقبل وعد بتقدمي 
االسماء االسبوع املقبل، اما 
وزير االعالم رمزي جريج فقد 
اعتبر ان هذه املسألة مرهونة 
باالتصاالت، في حني طالب 
وزير الشباب العميد املتقاعد 
عبداملطلب حناوي بالبعد عن 

احملاصصات السياسية.
الرئيس س���الم اس���تهل 
التقليدية  اجللسة بالدعوة 
النتخاب رئيس اجلمهورية، 
كم���ا دعا الى حل مس���تدام 
ملوضوع النفايات بالتوازي 

مع خطة الترحيل املؤقتة.
وابلغ سالم املجلس بانه 
تبل���غ قرار فريق سياس���ي 
بتغي���ب وزرائه، رابطا ذلك 
مبوضوع سياسي من دون 
االعت���راض على ما س���يتم 
اقراره في اجللسة من بنود 

جدول االعمال.
وقال سالم: نعرف جميعا 
ان هن���اك مواضيع خالفية 
عديدة بني القوى السياسية، 
لكني اكرر دائما ما اقوله حول 
عدم ج���واز حتميل مجلس 

بيروت ـ عمر حبنجر

كم���ا كان محتمال، قاطع 
وزراء التي���ار الوطني احلر 
وحزب اهلل جلس���ة مجلس 
الوزراء على خلفية عدم ادراج 
التعيينات العسكرية واالمنية 
على ج���دول االعمال، خالفا 
لرغبة التيار احلر وحزب اهلل 
املتضامنني معه، معطوفا على 
ازمة محرق���ة النفايات التي 
يدعمها وزير التربية إلياس 
بوصعب عضو التيار احلر 
الش���وير  في بلدته ضهور 
والتي قرر وزير البيئة محمد 
املشنوق � عضو فريق رئيس 
احلكومة متام سالم � اقفالها 
وختمه���ا بالش���مع االحمر 
بداعي عدم اكتمال مواصفاتها 

البيئية.
لكن رئيس احلكومة متام 
سالم اصر على عقد اجللسة 
مبن حضر، وعددهم 18 وزيرا 
م���ن اص���ل 24، اي بنصاب 
كامل، وبج���دول اعمال خال 
من »امللفات اخلالفية« التي 
املقاطعني  توجب حض���ور 
وهم: وزي���را التيار الوطني 
احلر جبران باسيل والياس 
بوصعب، ووزيرا حزب اهلل 
محمد فنيش وحسني احلاج 
حسن، ووزير حزب الطاشناق 

ارتير نظاريان.
كما غاب بداعي السفر وزير 
املردة روني عريجي املوجود 
املردة س���ليمان  مع رئيس 

فرجنية في باريس.
وكان الوزير باسيل اتصل 

قوات االمن تفض جتمعا  للمعتصمني من حملة »بدنا نحاسب« امام وزارة البيئة أمس  )محمود الطويل(

إطالق ميشال سماحة يفجّر جدالً حول احملكمة العسكرية
عبر تويت����ر بالقول: ولو لم 
اكن خبيرا بالقانون فإطالق 
سراح ميشال سماحة مرفوض 

بكل املقاييس.
وس����أل: مبنط����ق عفوي 
بس����يط كيف لي ان افهم ان 
لبنانيا تآمر مع جهة خارجية 
الرتكاب اعمال قتل وتفجير 
في ب����الده ونق����ل متفجرات 
الغاية وجند اشخاصا  لهذه 
لتنفيذها وجرى وقف املخطط 
ف����ي آخر حلظة من قبل فرع 
املعلومات؟ كيف لي ان افهم 
اطالق سراح هكذا شخص؟ 
واي رس����الة بعثه����ا رئيس 
احملكمة والضباط املعاونون 
الى اللبنانيني بهكذا قرار؟ واي 
امل يتركونه لهم مبستقبل 
بالدهم وس����يادتها واحلفاظ 
عل����ى ام����ن ابنائه����ا وعلى 

حرياتهم؟
وخت����م: بئس هذا الزمن، 
لكننا لن نرضخ واننا كل شيء 
فاعلون حتى اخلروج منه الى 

زمن افضل.
ونعى وزير العدل اشرف 
ريف����ي احملكمة العس����كرية 
الخالئها سبيل الوزير السابق 
ميشال سماحة، وقال: يبدو 
ان ه����ذه املنظومة متيز بني 
متفج����رة ومتفجرة، وبئس 
زمن يخرج من����ه مجرم من 
السجن بقرار قضائي صادر 
عن منظومة استثنائية وليس 

قضائية.

كفوري هو الذي »استدرجه« 
إلى هذا املخطط.

وق����د دفع����ت الكفالة من 
جانب وكالئه حاال، وعلمت 
»األنب����اء« ان النائ����ب العام 
لدى احملكمة شربل ابوسمرا 
طلب رفض اخالء السبيل، لكن 
احملكمة قررت اجابة الطلب، 
وباملقابل صادرت جواز سفره 
ملنعه من السفر ومنعته من 
الظهور االعالمي، كما حظرت 
على وكالئه االدالء بتصريحات 
صحافية حول هذا املوضوع 
قبل انتهاء محاكمته وصدور 

احلكم.
واثار قرار محكمة التمييز 
العس����كرية لغطا سياس����يا 
واس����تغرابا، خصوصا في 
التي كانت  آذار  اوس����اط 14 
مستهدفة بهذه التفجيرات، وقد 
بادر رئيس القوات اللبنانية 
د.سمير جعجع الى التعليق 

احلكم األول »املخفف« الصادر 
في حق سماحة عاصفة من 

ردود الفعل الشاجبة.
وأكد سماحة في اجللسة 
األولى من إعادة محاكمته في 
يوليو إفادته أمام احملكمة التي 
اعترف فيها بنقل متفجرات في 
سيارته إلى لبنان بعد تسلمها 
من مدير مكتب األمن الوطني 
اللواء علي مملوك  السوري 
في دمشق من اجل استخدامها 
في عمليات ضد شخصيات 

ومناطق لبنانية معينة.
ونشرت وس����ائل اإلعالم 
اللبناني����ة في وقت س����ابق 
أش����رطة صوتية مس����جلة 
لسماحة ساهمت في إدانته، 
إذ يتحدث فيها بوضوح عن 
مخطط التفجير مع شخص 
يدعى ميالد كف����وري، وهو 
الشخص الذي وشى به إلى 
الس����لطات. وقال سماحة إن 

في 13 مايو على سماحة الذي 
كان حتى حلظة توقيفه في 
اغس����طس 2012 مستش����ارا 
للرئيس السوري بشار األسد، 
بالس����جن ملدة اربع سنوات 
ونصف السنة وجتريده من 
حقوقه املدني����ة، بعد ادانته 
القي����ام بأعمال  ب� »محاولة 
ارهابية واالنتماء إلى مجموعة 

مسلحة«.
وفي الثان����ي من يونيو، 
وافق����ت محكم����ة التميي����ز 
العسكرية على نقض احلكم 
وحددت موعدا جديدا إلعادة 
محاكمت����ه بن����اء على طلب 
مفوض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية القاضي صقر صقر 
الذي طالب »بإدانة س����ماحة 
وجترميه )...( وبفرض أقصى 
العقوبات املنصوص عليها 
قانونا بحقه« و»بعدم منحه أي 
أسباب تخفيفية«، بعدما أثار 

بيروت ـ يوسف دياب

التمييز  وافقت محكم����ة 
العسكرية في لبنان امس على 
السابق  الوزير  اخالء سبيل 
الذي تعاد  ميشال س����ماحة 
محاكمته في قضية التخطيط 
لتفجيرات في لبنان بالتنسيق 
مع مسؤولني سوريني، مقابل 
كفالة مالية، وفق ما أكد مصدر 

قضائي.
وق����ال املص����در »أخلت 
العس����كرية سبيل  احملكمة 
الوزير السابق ميشال سماحة 
اخلميس مقابل كفالة مالية 
قدرها 150 مليون ليرة لبنانية 
)100 ألف دوالر(، على أن يتم 
إطالق سراحه خالل ساعتني 
بعد اس����تكمال اإلج����راءات 

القانونية«.
ق����رار محكمة  ويش����مل 
التميي����ز العس����كرية أيضا 
»منع سماحة من السفر خارج 
األراض����ي اللبنانية ملدة عام 
ومنعه من اإلدالء بأي تصريح 
لوسائل اإلعالم أو على وسائل 
التواص����ل االجتماعي طيلة 

فترة محاكمته«.
وف����ي تعليق عل����ى قرار 
احملكم����ة، قال����ت زوجت����ه 
غالديس سماحة »أنا بصدد 
جمع املبلغ املطلوب )الكفالة( 
وآمل أن يعود إلى املنزل خالل 

ساعات«.
وحكمت احملكمة العسكرية 

»الكتائب« بني مبادرتني لـ 14 آذار ومرشحني لـ 8 آذار
بيروت: املفارقة الكبرى في معركة رئاسة 

اجلمهورية أن هذه املعركة باتت محصورة 
عمليا بني قياديني من 8 آذار )عون 

وفرجنية(، وأن ترشيحهما يأتي من قياديني 
في 14 آذار )جعجع واحلريري(. ازاء هذا 
الوضع اجلديد، جتد الكتائب نفسها في 
موقف صعب وسط هذا اخللط احلاصل 

في األوراق والذي يدفعها الى التوفيق بني 
مراعاة االتفاق املسيحي في حال اكتمل بني 

عون وجعجع، وبني تأمني مصاحلها التي 
جتدها مع فرجنية أكثر مما هي مع عون 

في الرئاسة ومع احلريري أكثر مما هي مع 
جعجع في السياسة.

توقفت مصادر بارزة في 14 آذار أمام ما 
قاله ممثل حزب الكتائب في اجتماع قوى 

14 آذار في »بيت الوسط« قبل يومني 
جلهة دعوته الى جتميد كل شيء )إشارة 

الى عدم تأييد احلزب لترشيح فرجنية 
وعون( والعودة الى صفاء 14 آذار واحلفاظ 
على وحدتها، ألن من غير اجلائز التفريط 

بتضحياتها وتقدميها عشرات الشهداء 
حفاظا على ثورة األرز.

ولفتت املصادر الى أن الكتائب تتعامل مع 
ترشيح جعجع لعون من زاوية قيام حلف 

استراتيجي إللغاء اآلخرين في الشارع 
املسيحي، وقالت إنها ضد حشر 14 آذار بني 

خيارين، أي عون وفرجنية، وبالتالي البد 
من التوافق على بدائل أخرى.

وفي خضم ما تشهده الساحة املسيحية 
من تطورات ومستجدات حيث يعتبر 

موقف القوات اللبنانية في ملف الرئاسة 
من أبرز املتغيرات مع احلديث املتزايد 

عن تبني جعجع ترشيح عون، ينقل عن 

مصادر كتائبية قولها ان »القوات« ما 
زالت تطرح فكرة ترشيح عون وما تبنته 
بعد، وهذا ما تبلغناه، لكن في حال حصل 

هذا األمر فموقف الكتائب واضح، إذ إن 
العملية ليست عملية أشخاص، موضحة 
أن احلزب لن يقبل بترشيح أي شخص 

على أساس أنه من 8 آذار بل أن يخرج من 
حيث هو، فال بأس إذا كان منطلقه من هذا 
الفريق بشرط أال يحكم على هذا األساس 

وأن يكون على مسافة واحدة من جميع 
اللبنانيني وأن يكون وسطيا.

وترى املصادر أن ترشيح عون معطل وال 
حظ له بالوصول، وترشيح جعجع له ال 

يهدف إال لتعطيل وصول فرجنية الى سدة 
الرئاسة، والكتائب ضد التعطيل.

مصادر كتائبية تقول ان موقف حزب 
الكتائب من الرئاسة يراوح ما بني مستويات 

ثالثة هي اآلتية:
1 ـ يبقى املرشح الكتائبي األساسي 

واألصيل لرئاسة اجلمهورية هو الرئيس 
أمني اجلميل، الذي ميكن أن يشكل مخرجا 

للمأزق وخيارا ثالثا يخرج املعركة من 
حصرية اخليار بني عون وفرجنية.

2 ـ بالنسبة الى األقطاب، ثمة مرشح لفريق 
14 آذار هو د.سمير جعجع، ولم يبلغ هذا 
الفريق أحدا بأنه سحب مرشحه. وبالتالي 

ثمة تعجب كتائبي لكيفية طرح جعجع 
إمكان ترشيح سواه في الوقت الذي فريقه 

لم يسحب ترشيحه بعد.
3 ـ فيما يتعلق مببادرة احلريري الرئاسية، 

فإن الكتائب اللبنانية لم تضع ڤيتو على 
النائب فرجنية، لكنها طلبت ضمانات، إال 

أنها لم تصلها بعد حتى اآلن.

تقرير إخباري
سالم: اجتماعات 
أسبوعية ملجلس 

الوزراء ورهان 
على مساعي 
بري لتسوية 

اخلالفات

حملة »بدنا 
نحاسب« حتتل 

وزارة البيئة مجدداً 
وتطالب بكشف 
صفقات النفايات 

واعتقال 17 
من أعضائها

مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية

ً .. وفضل شاكر يعلّق ساخرا
في حديث مع الـ MTV تعليقا على إطالق سراح الوزير 
السابق ميشال سماحة، قال الفنان الهارب فضل شاكر: 

»عندما حملنا قطعة سالح مرخصة من الدولة للدفاع 
عن أنفسنا في وجه سالح امليليشيات أصبحنا إرهابيني 

واتهمونا بتأليف العصابات املسلحة فحجزت حريتنا 
وأموالنا وحجز على أمالكنا أما من نقل املتفجرات بنية 
قتل املدنيني وإشعال فتنة في البلد فيطلق الى احلرية 

فعن أي عدالة تتكلمون؟!
فضل شاكر
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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

روسيا متمسكة بتوسيع وفد املعارضة واالتفاق على قائمة املنظمات اإلرهابية

تباين املواقف يلقي بشكوك حول انعقاد مفاوضات السالم السورية في موعدها
جني���ڤ ب���ن االمم املتحدة 
وروسيا وأميركا، أن موسكو 
الدقيق  بالتنفيذ  متمس���كة 
الدولي  لقرار مجلس األمن 
لتشكيل وفد شامل للمعارضة 
إلى املفاوضات  الس���ورية 
املزمعة مع ممثلي احلكومة 
السورية في جنيڤ يوم 25 

من الشهر اجلاري. 
ونقل���ت وكال���ة أنب���اء 
»نوفوس���تي« ع���ن بي���ان 
للخارجي���ة الروس���ية أنه 
جرى تب���ادل مفصل لآلراء 
القضاي���ا املتعلقة  ح���ول 
بتنظيم املفاوضات السورية 
- السورية، التي يتعن أن 
أي���ام، حيث ركز  تبدأ بعد 
اجلانب الروسي على ضرورة 
التنفي���ذ الدقيق ملا جاء في 
وثيقة ڤيين���ا، وما ورد في 
القرار األمم���ي 2254 حول 
تشكيل وفد شامل للمعارضة 
الس���ورية، في اش���ارة الى 
معارضن سورين مقربن 
من موسكو ويعملون حتت 

أنظار النظام في سورية.
ولف����ت البي����ان إلى أنه 
جرى التركي����ز أيضا على 
أهمي����ة التوصل إلى اتفاق 
سريع لوضع قائمة موحدة 
للمنظم����ات اإلرهابية التي 
حتارب في سورية، باالضافة 
إلى مناقش����ة اإلج����راءات 
املمكن����ة من أجل حتس����ن 
األوضاع اإلنسانية للسكان 

املدنين.

أي ظرف أو مبرر«. 
كما دعت الفصائل أيضا 
العليا للمفاوضات  »الهيئة 
بجمي���ع مكوناتها من قوى 
الثورة للثبات على موقفها 
الوطني املشرف الذي يأبى 
الدخول في حلول سياسية 
يت���م فرضها عب���ر جرائم 

ومجازر وانتهاكات«.
وكان دميستورا قال أمس 
األول عقب لقائه ممثلن عن 
الكب���رى في جنيڤ  الدول 
»إنه الي���زال من املزمع بدء 
محادثات السالم في جنيڤ 
في موعدها«، لكنه اشار الى 
الكثير من القضايا التي يجب 

حلها قبل هذا املوعد.
وكانت محادثات السالم 
الس���ورية محور االتصال 
الهاتفي بن الرئيس األميركي 
باراك أوباما ونظيره الروسي 
فالدميير بوتن أمس األول.

 وق���ال البي���ت األبيض 
في بيان أن الزعيمن أشارا 
إلى ضرورة اتخاذ خطوات 
لتعزيز املناقشات االيجابية 
بن ممثلي املعارضة السورية 
والنظ���ام حتت رعاية األمم 
املتح���دة، وذل���ك أساس���ا 
العنف  من خالل تقلي���ص 
والتص���دي لالحتياج���ات 
العاجلة للشعب  اإلنسانية 

السوري.
من جهتها أعلنت وزارة 
اخلارجية الروس���ية، عقب 
التي أجريت في  املشاورات 

»بالتأكيد توجد.. لكن مهما 
كانت هذه الضغوط اخلارجية 
هي أقل بكثير من الضغوط 
اإلنس���انية واملعنوية التي 
تأتينا من الداخل من الضحايا 
من أبناء شعبنا الذين ما زالوا 
ميوتون جوع���ا. يوم أمس 
كنا نتحدث عن مضايا اليوم 
نتحدث عن املعضمية.. ميوت 

الناس فيها من اجلوع«.
إيقاف  وطالب بضرورة 
القص���ف الروس���ي وق���ال 
الذين  »ال���روس اآلن ه���م 
الس���ورين  يتول���ون قتل 

بالدرجة األولى«.
ويأتي ه���ذا املوقف بعد 
إعالن مجموعة من فصائل 
املعارضة أمس األول أنها لن 
تشارك في محادثات السالم 
ما لم تنفذ البنود اإلنسانية 
في القرار األخير لألمم املتحدة 
رقم 2254 والذي يطالب بوقف 
القصف ورفع احلصار الذي 

تفرضه قوات النظام.
وأشارت اجلماعات ومنها 
جيش اإلسالم، الى البندين 
القرار ويدعوان  12 و13 في 
املتحاربة للسماح  األطراف 
بدخول املساعدات اإلنسانية 
إلى احملتاج���ن ووقف أي 

هجمات على املدنين.
وأضافت فصائل املعارضة 
في بيان »نعتبر أن تطبيق 
هذه البنود أمر بديهي وحق 
من حقوق اإلنسان«. وتابعت 
»ال نقبل املساومة عليها حتت 

الروسي على القرى واملدارس 
واملشافي قائما. ليس هناك 
أي بادرة من بوادر حس���ن 

النية«.
التي  وع���ن الضغ���وط 
تواجهه���ا املعارض���ة قال 

للسماح بوصول املساعدات 
للمحتاج���ن  اإلنس���انية 
الهجمات على  إليها ووقف 

املدنين«.
وتاب���ع »ما زال���ت املدن 
محاصرة. م���ازال القصف 

أمام املفاوضات«.
وأضاف »أهم املشاكل عدم 
تنفيذ بنود 12 و13 من قرار 
مجلس األم���ن 2254« الذي 
العام املاضي ويدعو  صدر 
كل أطراف احلرب السورية 

عواص���م � وكاالت: بدأت 
الشكوك حتوم حول امكانية 
انعقاد مفاوضات السالم بن 
املعارضة السورية والنظام 
واملزمع عقدها نهاية الشهر 

اجلاري في جنيڤ. 
ورغ���م ان مبعوث األمم 
املتحدة حلل األزمة السورية 
استافان دميس���تورا اعلن 
انه اليزال من املقرر أن تبدأ 
احملادثات في موعدها في 25 
يناير اجلاري في جنيڤ، إال 
أن تباعد املواقف بن أطراف 
التفاوض والدول الداعمة لكل 
منها تلقي بظالل من الشك 
حول واقعية املوعد حسبما  
أكد املعارض السوري البارز 
جورج صبرة الذي قال إنه 
ال يعتقد أن محادثات سالم 
س���تبدأ في موعدها كما هو 
مزمع. وعزز من هذه الفرضية 
اعالن موس���كو متس���كها 
بتوس���يع وف���د املعارضة 
الت���ي يفترض أن تش���ارك 
في مفاوضات جنيڤ لتضم 
معارضن مقربن منها ومن 
النظام، وهذا ما ترفضه حتى 
اآلن الهيئة العليا للمفاوضات 
التي انبثقت عن اجتماعات 
الري���اض لتوحيد صفوف 

املعارضة. 
ونقلت »رويت���رز« عن 
صب���رة قول���ه أم���س »أنا 
شخصيا ال أرى أن موعد 25 
هو موعد واقعي ومن املمكن 
أن يزيل كل العقبات املوجودة 

)رويترز( طفلة سورية تعرض لوحة رسمتها ألم حتمل ابنتها املصابة في مخيم ييالداغي لالجئني في تركيا 

دميستورا: دول »الڤيتو« تعتزم الضغط لفك احلصار عن بلدات سورية قبل محادثات جنيڤ

مساعدات جديدة وخبراء تغذية لـ»تقييم« أوضاع سكان مضايا
املش���افي لكي تتم معاجلتها، 
وكلنا امل ان هذه العملية ستتم 

في االيام القادمة«.
وذكر انه مت الثالثاء اخراج 
»طفلة تبل���غ من العمر ثماني 
سنوات« كانت »في حاجة ملحة 
الى تدخل طبي مختص«، وباتت 
»موجودة في مشفى دمشق مع 

اهلها«.
وكشفت املتحدثة باسم مكتب 
االمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
االنس���انية ليندا توم لوكالة 
فرانس برس أمس األول ان هناك 
خططا الدخال »دفعة ثالثة من 
املساعدات خالل االيام املقبلة« 

الى مضايا والفوعة وكفريا.
واضافت انه يتم التخطيط 
اليصال املساعدات الى الزبداني 

في وقت الحق. 
وش���ددت توم على انه من 
»الضروري« ادخال فرق طبية 
الى مضاي���ا »لفحص املرضى 

وحتديد حالتهم«.
واشارت منظمة »اطباء بال 
حدود« االحد الى ان 28 شخصا 
توفوا جوعا في مضايا منذ االول 

من ديسمبر. 
ويعاني سكان الفوعة وكفريا 
ايضا من وضع انساني صعب، 
اال انهم كانوا يتلقون مساعدات 
بش���كل متقطع يلقيها النظام 
بواسطة طائرات مروحية من 

اجلو.

وأوضح احللو ان التمكن من 
دخول »البلدات حيث يحاصر 
اآلالف من االشخاص منذ فترات 
طويل���ة من الزم���ن« كان امرا 
»مشجعا«، مضيفا ان املطلوب 
»ان يستمر ونأمل مع التسهيالت 
واالتفاق بن االطراف املعنية ان 

يستمر هذا اجلهد«.
وشدد على »اننا ال نريد ان 

نرى ذلك ملرة واحدة«.
وق���ال احللو »ف���ي نهاية 
املط���اف، إن احل���ل احلقيقي 
املأزق وحملنة االشخاص  لهذا 
احملاصرين في هذه البلدات هو 

رفع احلصار«.
وتزامن ادخال املس���اعدات 
االثنن الى مضايا مع اعالن االمم 
املتحدة ان نحو 400 ش���خص 
التغذية  يعانون م���ن س���وء 
و»مشاكل طبية« اخرى »مهددون 
باملوت« و»بحاجة الى االجالء 

لتلقي رعاية صحية ملحة«.
وردا على سؤال عما اذا كان 
هناك اتصاالت الجالء حاالت طبية 
معينة من مضايا، اكد احللو ان 
منظمة الصحة العاملية وجهات 
اخرى عاملة في املجال الطبي 
بدأت »مفاوضات مع السلطات 
السورية لتسهيل عملية خروج 

احلاالت احلرجة«.
وقال »وجدن���ا فعال داخل 
مضاي���ا ح���االت حرج���ة جدا 
تستدعي التحويل السريع الى 

القافلة أمس طواقم  واقلت 
طبية وفق كشيشيك، الذي اشار 
الى ان اللجنة الدولية للصليب 
االحمر ارسلت ايضا »اخصائية 
تغذية الجراء تقييم س���ليم« 

الوضاع السكان.
وبالتوازي توجهت صباح 
أمس قافلة اخرى من 17 شاحنة 
الفوع���ة وكفريا  الى بلدت���ي 
املواليتي���ن في  الش���يعيتن 
محافظة ادلب حيث يقيم نحو 
عشرين الف شخص، حتاصرهم 
الفصائل املقاتلة املعارضة منذ 

الصيف املاضي.
وقالت وكالة فرانس برس ان 
الشاحنات التي تقل املساعدات 
حتمل ش���عار اله���الل االحمر 
الس���وري وق���د اصطفت على 
طول طريق جبلي على اطراف 
دمشق قبل ان تنطلق الى مضايا 
مبواكبة س���يارات تابعة لالمم 

املتحدة رفعت اعالما زرقاء.
من ناحيته، قال منسق االمم 
املتحدة للشؤون االنسانية في 
سورية يعقوب احللو لصحافين 
في دمش���ق أمس »هذا مشوار 
انس���اني نواصله بالتنسيق 
مع كل اجلهات، ونأمل ان تتم 
العملية بسالس���ة وسرعة«، 
مرجح���ا ان »تؤخ���ر الظروف 
املناخي���ة« ادخال املس���اعدات 
الى  الش���يء خصوصا  بعض 

الفوعة وكفريا.

� وكاالت: توجهت  عواصم 
قافلة مساعدات انسانية جديدة 
الى بلدة مضايا احملاصرة بريف 
دمش���ق أمس، بعد ساعات من 
اعالن مبعوث األمن العام لألمم 
املتحدة إلى س���ورية استافان 
دميس���تورا أم���س ان »الدول 
اخلمس دائم���ة العضوية في 
مجل���س األمن، الت���ي لها حق 
النقض )الڤيتو(، تعتزم اتخاذ 
إجراءات فورية، والضغط بشأن 
فك احلصار، الذي تفرضه قوات 
النظام الس���وري، واجلماعات 
املسلحة على العديد من البلدات 

واملدن السورية«.
وأضاف دميستورا في بيان، 
أن »اجتم���اع املبعوث األممي 
مع ممثلي الدول اخلمس وهي 
أميركا، وروس���يا، وبريطانيا، 
وفرنس���ا، والص���ن، أكد على 
أهمية رفع احلصار عن البلدات 
الس���ورية قبل بدء محادثات 
جني���ڤ بن وف���دي املعارضة 
والنظام املفت���رض عقدها في 

25 اجلاري«.
وتابع البيان، الذي اوردته 
»األناض���ول«، أن ممثلي دول 
»الڤيتو«، سيضغطون من أجل 
اتخاذ إجراءات فورية لدعم هذه 
اجلهود خالل األيام القليلة املقبلة 
، وأشار البيان إلى أن االجتماع 
الذي عقد اول من امس كان من 
أجل إطالع كبار املسؤولن في 

)أ.پ( قافلة مساعدات جديدة في طريقها إلى مضايا  

اعتقال 7 مشتبه في تورطهم باعتداء إسطنبول وداود أوغلو: قصفنا 500 موقع لـ»داعش«

قتلى وجرحى في هجوم لالنفصاليني األكراد في ديار بكر
أنق���رة � وكاالت: أعلن 
التركية  رئيس احلكوم���ة 
أحم���د داود أوغل���و أمس 
التركي���ة  املدفعي���ة  أن 
قصفت »نحو 500 موقع« 
لتنظي���م داعش في العراق 
 وسورية، ردا على االعتداء 
االنتحاري في اس���طنبول 

قبل ايام.
وقال أوغلو أمام السفراء 
االتراك في العالم املجتمعن 
في انقرة »بعد االعتداء اجلبان 
في اسطنبول استهدفت قواتنا 
املس���لحة بنيران املدفعية 
والدباب���ات نحو 500 موقع 
لداعش في سورية والعراق«، 
مضيفا أن نحو 200 مسلح 

قتلوا في هذا القصف.
وتاب���ع »إن أي هج���وم 
يستهدف ضيوف تركيا سيتم 

الرد عليه«.

وفي هذا السياق، اعتقلت 
الش���رطة التركية شخصن 
إضافين من املشتبه بتورطهم 
باالعتداء االنتحاري املنسوب 
إلى  ادى  إلى داعش، والذي 
مقت���ل 10 س���ياح أملان في 
الوسط التاريخي السطنبول، 
كما اعلن أمس وزير الداخلية 

التركي افكان عالء.
الداخلية  وق���ال وزي���ر 
التركي في كلمة ألقاها أمام 
السفراء االتراك املجتمعن 
في انقرة، إن »حتقيقنا الذي 
جنريه ح���ول الهجوم الذي 
اس���تهدف منطقة السلطان 
احمد مستمر، وارتفع عدد 
االش���خاص املعتقل���ن إلى 

سبعة«.
ه���ذا وكرم���ت مجموعة 
الس���ورين  من املعارضن 
أم���س األول ضحايا هجوم 

الذي  اسطنبول االنتحاري 
نفذه داعشي من اصل سوري، 
بإضاءة شموع على أرواحهم، 
ووضعوا الزهور في موقع 

التفجير.
وقال أحدهم »جئنا هنا 
ألنه ليس جميع السورين 
إرهابين.. ال يوجد إرهابيون 
سوريون.. نحن هنا إلظهار 
الذين  التضامن مع األتراك 
القوا حتفه���م وبالتأكيد ال 
يوجد أحد هنا بن السورين 
يقب���ل ما ح���دث وجميعهم 

ضده«.
من جهة اخرى، قتل ستة 
اشخاص على االقل وأصيب 
39 آخرون بجروح أمس، 
في هجوم بسيارة مفخخة 
ضد مركز للشرطة ومبنى 
س���كني مجاور للضباط 
وعائالتهم نفذه انفصاليو 

حزب العمال الكردستاني 
في جنوب شرق تركيا.

وأشارت العناصر االولية 
التي اعلنتها السلطات احمللية 
الى ان االنفجار استهدف الليل 
قبل املاضي املركز املركزي 
للشرطة في تشينار على بعد 
30 كلم جنوب شرق دياربكر 
كبرى مدن جنوب شرق تركيا 

ذي الغالبية من االكراد.
وقتل شخصان في انفجار 
س���يارة مفخخ���ة واربعة 
آخرون م���ن بينهم طفل في 
انهيار مبنى قريب يقيم فيه 
الضباط وعائالتهم، بحسب 
مكت���ب محافظ دياربكر في 

بيان.
وأوضح البيان أن جميع 
القتلى من املدنين مشيرا إلى 
أن وقوع جرحى بن صفوف 

الشرطين.

وأش���ارت وكالة فرانس 
برس في املكان إلى أن املبنى 
السكني انهار من قوة االنفجار 
كما تعرض مركز الش���رطة 
والعديد من املباني املجاورة 

إلى أضرار جسيمة.
الس���يارة  انفجار  وبعد 
املفخخة، واصل أش���خاص 
قالت السلطات انهم متمردون 
من حزب العمال الكردستاني 
هجومهم مستخدمن قاذفات 
صواريخ وردت عليهم قوات 
األمن دون أن يتضح ما إذا 
أدى ذلك إلى وقوع اصابات 

اخرى.
وروى صدق���ي دينتش 
املقي���م بالقرب م���ن مركز 
الشرطة »كنا نتوجه للنوم 
انفجار  عندما سمعنا دوي 
أنه���ا قنبلة  هائ���ل. اعتقد 

ذرية«.

سجال روسي ـ فرنسي حول الغارات في سورية

أستراليا ترفض زيادة عملياتها ضد »داعش«

موس����كو � رويت����رز: قالت املتحدثة باس����م 
وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس 
إن التصريح����ات التي أدلى بها وزير اخلارجية 
الفرنسي لوران فابيوس في اآلونة األخيرة والتي 
اتهم فيها روسيا بتنفيذ ضربات ضد املدنين في 

سورية هي تصريحات »غريبة وواهية«.
وقالت زاخاروفا خالل إفادة صحافية أسبوعية 
إن اتهامات وزارة اخلارجية الفرنسية »ال تستند 

إلى حقائق ملموسة لكن )الوزارة( تستغل خياالت 
طرف آخر وعباراته الدعائية النمطية«.

وكانت زاخاروفا تشير الى تصريحات فابيوس 
خالل اجتماعه مع منس����ق املعارضة السورية 
رياض حجاب يوم االثنن املاضي، قال فيها إن 
النظام السوري وروسيا ينبغي أن يوقفا العمليات 
العسكرية ضد املدنين وأن ينهيا »معاناة« مدينة 

مضايا احملاصرة. 

سيدني � أ.ف.پ: رفضت استراليا رسميا 
أمس طلب الواليات املتحدة زيادة املس���اعدة 
العسكرية لقتال تنظيم داعش، معتبرة انها 
قدمت حتى اآلن مساعدة »كبيرة«، وذلك ردا 
على وزير الدفاع االميركي اشتون كارتر الذي 
دعا في ديسمبر املاضي شركاء واشنطن الى 
تكثيف جهودهم للحؤول دون وقوع هجمات 
جديدة مماثلة لتلك التي وقعت في 13 نوفمبر 

في باريس وأسفرت عن 130 قتيال.

وفيما اعلن رئيس الوزراء االسترالي مالكولم 
تورنبول ان بالده غير مستعدة لتلبية طلب 
واشنطن، قالت وزيرة الدفاع ماريز باين ان 

ما تقدمه استراليا كاف،
واضافت في بيان صدر مساء أمس األول ان 
»استراليا ناقشت طلب وزير الدفاع االميركي 
اشتون كارتر في ضوء املساهمات االساسية 
التي قدمناه���ا حتى اآلن لتدريب قوات االمن 

العراقية وللغارات اجلوية«.

الدول اخلمس على  س���فارات 
نتائج زيارات املبعوث األممي 
في املنطقة مؤخرا، وتوقعاته 
بشأن االستعدادات اجلارية لعقد 

محادثات جنيڤ.
وعلى صعي���د احلصارات 
املفروضة على عدة بلدات، قالت 
وكالة االنباء الفرنسية ان قافلة 
مساعدات انسانية توجهت الى 
بلدة مضايا املعارضة في ريف 

دمشق والتي يعاني سكانها من 
املجاعة بعد 6 أشهر من حصار 

قوات النظام وحزب اهلل.
بدوره قال املتحدث باسم 
اللجنة الدولية للصليب االحمر 
في س���ورية بافل كشيشيك 
لوكالة فرانس برس ان قافلة 
مس���اعدات تضم 44 شاحنة 
الى مضايا،  غادرت دمش���ق 
مضيفا ان »االولوية هي لتوزيع 

الطحن ومواد النظافة«.
وبعد االستنكار الدولي الذي 
اثاره الوضع االنساني في مضايا، 
وافقت السلطات السورية قبل 
اس���بوع على السماح بدخول 
قافلة اولى من 44 شاحنة االثنن 
نقلت مس���اعدات انسانية الى 
البلدة الت���ي يقطن فيها حاليا 
42 الف محاصر، بحسب االمم 

املتحدة.
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الذكرى العاشرة لرحيل احلاكم الـ 13 للكويت 

األحمد  جابر 
أمير العطاء .. 

حيّ في القلوب

اميرا، وحرص سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد على رعاية املؤسسات العلمية 
في الكويت، حي���ث كان يرأس مجلس 
إدارة مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي، 
كما انه كان يس���تقبل وف���ود املتفوقني 
من أبناء الش���هداء واألسرى ومنتسبي 
األندي���ة الصيفية حرصا منه على دعم 
العلم وصون املنابر العلمية، ومنذ حترير 
الكويت من براثن االحتالل العراقي الغاشم 
كانت قضية األسرى هاجس سمو األمير 
الراحل، حيث حرص على اصطحاب بعض 
أبناء األسرى خالل زيارات رسمية قام 
بها إل���ى دول عديدة ليطرح أمام العالم 
قضية األسرى كقضية إنسانية بالدرجة 

األولى.
وكان سموه يولي أبناء الشهداء أهمية 
كبرى، حيث حرص سموه على توفير 
احلي���اة الكرمية لهم ولذويهم من خالل 
تقدمي كل مس���اعدة مادية لهم وضمان 
مستقبلهم وذلك من خالل انشائه ملكتب 
الشهيد، كما كان سموه يؤكد في الكثير من 
املناسبات أن قضية األسرى تعتبر قضية 
الكويت األولى وان���ه لن يهدأ له وألهل 

الكويت بال حتى يتبينوا مصيرهم.
وخالل العام 1995 اختير سمو األمير 
الراحل الش���يخ جابر األحمد شخصية 
العاملية باإلجماع ودون  العام اخليرية 
منافس، وذلك في اضخم استطالع للرأي 
في املنطقة مبش���اركة 5 ماليني مواطن 
عربي، اجرته مؤسس���ة إعالمية دولية 
مسجلة في لندن ومقرها القاهرة وهي 
مؤسس���ة املتحدون لإلعالم والتسويق 
البريطانية، وذكر االس���تطالع أن قرار 
اختيار س���موه لش���خصية العام 1995 
اخليرية جاء ملا قدمه من دعم مالي للكثير 
من املنظمات العاملية التي ترعى الفقراء، 
حيث ساهم سموه بأمواله اخلاصة في 
االنفاق على مشروعات خيرية ورعاية 
احملتاجني، كما قام بدعم دور األيتام في 
الكويت وتق���دمي كل ما حتتاج إليه من 

عون ورعاية.
وحرص سمو الشيخ جابر األحمد على 
احملافظة على التاريخ والتراث الكويتي، 
فالتراث كما يراه سموه هوية هذه األرض 
وتاريخ اآلباء واألجداد وتفاعالت الزمن 

فوق تراب الوطن منذ نشأته.
لهذا، كان سموه يؤكد ضرورة احلفاظ 
على معالم هذا التراث ومالمح هذا التاريخ، 
ومن بني تلك املعالم البارزة التي اهتم بها 
سموه وأراد أن تكون رمزا باقيا ألجيال 
املستقبل كي يتعرفوا على ماضي وطنهم 
العريق هو »بوم املهلب«، حيث حاول 
النظام العراقي في عدوانه على الكويت 
أن ميحو معالم تاريخ الكويت وهويتها 
ومالمحها، فقام بإحراق املهلب الذي اعاد 
بناءه الكويتيون مرة اخرى ليكون شاهدا 
حيا عل���ى قوة االرادة الكويتية وليقف 

شامخا في موقعه.

األمن االجتماعي

اجنازات عديدة حتققت في عهد سمو 
االمير الراحل في مجال االمن االجتماعي، 
حيث اقر مخصصات مالية لالسر احملدودة 
الدخل وكفالة االيتام واالرامل ومنح الزواج 
واملنح التعليمية واالنفاق على العالج في 
اخلارج وغيرها الكثير التي ساهم فيها 
سموه من ماله اخلاص، بعيدا عن االعالم، 
وتعتبر مؤسس���ات بيت الزكاة وهيئة 
ش���ؤون القصر ومراكز خدمة املجتمع 
فضال عن وزارة املالية وبعض اجلهات 
احلكومية املالية االخرى مؤسسات بارزة 
في هذا املجال، غير ان مكتب الش���هيد 
ميثل تتويجا لهذه املؤسس���ات جميعا 
ويعتبر مكرمة بارزة من املكرمات االميرية 
العديدة في عقد التس���عينيات، فقد مت 
انش���اء هذا املكتب باملرسوم رقم 91/38 

بصورة خاصة وبدول اخلليج العربي 
بصورة عام���ة. وعلى الصعيد الدولي، 
لم يكن سمو الش���يخ جابر االحمد اقل 
نشاطا واهتماما بهذا اجلانب الذي يشمل 
التعاون مع دول العالم من خالل اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة التي حرص سموه 
على حضور اجتماعاتها من منطلق انه 
مكان جتتمع فيه الدول على قدم املساواة 
وتس���عى متآزرة إلقامة احلق والعدل 
ونصرة النظام واألمن وحتقيق اخلير 
والسالم، وأظهرت محنة االحتالل مدى 
التصاق الشعب الكويتي برمز الكويت 
سمو األمير الشيخ جابر األحمد رحمه 
اهلل، فبعد احتالل دام سبعة اشهر شهد 
خاللها الش���عب الكويت���ي افظع انواع 
التعذيب والقهر حتقق النصر والتحرير 
بفضل اهلل ثم بالدور البارز لسموه في 

حشد الرأيني العربي والدولي.

القيادة الشرعية

وكان لسمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد دور بالغ األهمية في جذب الشعب 
الكويتي إلى االلتفاف حول قيادته الشرعية 
ومقاومته االحتالل في الداخل، وقد متكن 
من تغطي���ة نفقات التحرير التي قدرت 
بعشرات املليارات من الدوالرات بفضل 
تخطيطه السليم وسياسة االستثمارات 
الدولية التي اعتمدها وزيرا للمالية ثم 
وليا للعهد ورئيسا ملجلس الوزراء ثم 

مؤسسة إعالمية دولية مسجلة في لندن 
ومقرها القاهرة )مؤسسة املتحدون لالعالم 
والتس����ويق البريطانية( أكبر استطالع 
للرأي في املنطقة مبشاركة خمسة ماليني 
مواط����ن عربي ومت اختيار األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد حينها شخصية العام 
اخليرية العاملية نتيجة ما قدمه من أعمال 
خيري����ة ودعم مالي للكثير من املنظمات 

العاملية ورعاية احملتاجني.
فقد كان سموه ش����ديد احلرص منذ 
توليه احلكم على بناء العالقات الكويتية 
مع مختلف دول العالم وتعزيز العالقات 
الثنائية وسباقا في املشاركة في العديد من 
املؤمترات واللقاءات الدولية وقام بالعديد 
من اجلوالت والزيارات الرسمية ملختلف 
أقطار العالم س����عيا منه لتعزيز مكانة 

الكويت العاملية.
وبفضل سياسة سموه احلكيمة عادت 
الكويت إلى أهلها لتنهض وتواصل مسيرة 
اخلير والعطاء من جديد وتبني وتعمر 

ما دمره العدوان.
لقد لعب سموه دورا بارزا على الصعد 
اخلارجي���ة اقليميا وعربيا واس���الميا 
ودوليا، وهو دور مشهود ملسته الشعوب 
قبل القيادات في صورة اجنازات ال تنكر، 
التعاون  إنش���اء مجلس  وجاءت فكرة 
اخلليجي ليضم دول اخلليج الست احدى 
عالمات وسمات اهتمامات سموه � رحمه 
اهلل � باجلانب االقليمي احمليط بالكويت 

التحدي���ات اخلارجية  الواحد ملواجهة 
والتكتالت السياسية التي تعتبر ركيزة 

أساسية من ركائز املجتمع الدولي.
كما اقترح سموه في قمة الدوحة عام 
1996 فكرة إنشاء مجلس استشاري يضم 
30 عضوا من مواطني دول مجلس التعاون 
الست كأعضاء في املجلس رغبة منه في 
أن تكون قرارات مجلس التعاون منسجمة 
مع تطلعات وآمال املواطنني بحيث تكون 
مهمتها تقدمي املشورة والنصح للمجلس 

األعلى ملجلس التعاون.
أم���ا على الصعي���د العربي ومنذ أن 
اس���تقلت الكويت، فق���د كانت القضايا 
العربية واإلسالمية من أولويات اهتمام 
س���موه حيث كان الراحل صاحب فكرة 
إنش���اء الصن���دوق الكويت���ي للتنمية 
االقتصادية والعربية في 31 ديس���مبر 
عام 1961 الذي يعتبر أول مؤسسة إمنائية 
في الشرق األوسط تقوم باملساهمة في 
حتقيق اجلهود اإلمنائية للدول العربية 
والدول األخرى النامية من خالل تقدمي 
قروض ميسرة ملساعدة الدول الفقيرة في 
متويل مشاريعها اإلمنائية وترأس أول 

مجلس إلدارة الصندوق الكويتي.
كما أن سموه كان صاحب مبادرة إسقاط 
فوائد الديون املستحقة على الدول الفقيرة 
حني ترأس منظمة املؤمتر اإلسالمي في 
الدورة ال� 43 للجمعية العامة لألمم املتحدة 
في سبتمبر عام 1988. وفي عام 1995 أجرت 

الكويت � كونا: تصادف اليوم الذكرى 
العاشرة لوفاة األمير الراحل الشيخ جابر 
األحم����د اجلابر الصباح، طيب اهلل ثراه، 
الذي وافته املنية ف����ي 15 يناير من عام 
2006 بعد مس����يرة 28 عاما من اإلجناز 
والعطاء حفر خاللها ذكرى ال تنسى في 

قلوب أبناء الكويت.
والشيخ جابر األحمد هو احلاكم ال� 13 
للكويت واألمي����ر الثالث في عمر الدولة 
الدستورية التي بدأت مع توقيع املغفور 
له بإذن اهلل الشيخ عبداهلل السالم الصباح 
على وثيقة الدس����تور في 11 نوفمبر عام 
1962، معلنا بذلك دخول الكويت مرحلة 

وعهدا جديدين.
ومنذ أن تولى سموه مقاليد احلكم عام 
1977 حتى ال� 15 من يناير 2006 قاد الكويت 
في مسيرة حافلة باإلجنازات في مختلف 
املجاالت واألصعدة، حيث نقل الكويت من 
الدولة الصغيرة في مساحتها إلى الثقيلة 
في وزنها السياس����ي واالقتصادي حتى 
وصلت مش����روعاتها التنموية إلى شتى 
أقطار العالم، كما برزت النهضة العمرانية 
في عهده بش����كل الفت وتطورت بشكل 

متالحق في شتى املرافق العامة.
وشهدت س����نوات حكم األمير الراحل 
العديد من الظروف والصراعات واألحداث 
املتوالية التي مرت على البالد، لكن بفضل 
حنكة سموه وسياسته احلكيمة ورؤيته 
الثاقبة متكنت الكويت من جتاوز احملن 

واألزمات التي مرت بها.
فق����د كان هم األمير الراحل وش����غله 
الشاغل أهل الكويت، وهذا ما أكدته احملاولة 
الدنيئة الغتياله في 25 مايو عام 1985 على 
أيدي مجموعة من اإلرهابيني، حيث وجه، 
رحمه اهلل، بعدها كلمة لشعب الكويت قائال 
فيها »إن عمر جابر األحمد مهما طال الزمن 
هو عمر إنسان يطول أو يقصر ولكن األبقى 
هو عمر الكويت واألهم هو بقاء الكويت 

واألعظم هو سالمة الكويت«.
واهتم الراحل بالشباب بشكل كبير، 
حيث قال في إحدى كلماته »الشباب هم 
التيار املتجدد في نهر احلياة للكويت وال 
بد دائما من دعم روافد هذا النهر حتى ال 
ينقطع نبع القوة ومدد التجديد جلوانب 

احلياة في أنحاء وطننا«.
فكان للش����باب نصيب وافر من هذا 
االهتمام من خالل رعايتهم وإنشاء العديد 
من املراكز لهم وفي عام 1992 مت تأسيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة التي عهد 
إليها العناية بش����ؤون الشباب وتنشئة 
املواطن الصالح من خالل تهيئة أسباب 
القوة والرعاية وتنمية القدرات اخللقية 

والعقلية والفنية.
ولم تكن املرأة أقل نصيبا من الشباب 
فقد ساند الراحل قضايا املرأة وكان داعما 
لها، فهو أول من س����عى إل����ى نيل املرأة 
حقوقها السياسية حينما أصدر مرسوما 
أميريا عام 1999 يقضي مبنح املرأة حقوقها 

السياسية كاملة.
ولعل االحتالل العراقي الغاش����م في 
الثاني من أغسطس عام 1990 كان من كبرى 
الكوارث الت����ي مرت على الكويت، حيث 
كادت تطمس هوية هذا البلد وتدمر كيانه، 
فلوال عناية اهلل تعالى ثم حكمة الشيخ 
جابر األحمد في ادارة االزمات ومعاونة 
األشقاء واألصدقاء ملا عادت الكويت طاهرة 

من دنس االحتالل اآلثم.
وبفضل السياسة احلكيمة التي متيز 
بها س����موه والتفاف اه����ل الكويت حول 
قيادتهم عادت الكويت إلى مواصلة مسيرة 
إعادة  النهضة واخلير والعطاء وسرعة 
إعمار البالد وإزالة آثار العدوان الغاشم 
واستطاع بفضل تخطيطه السليم تغطية 
نفقات التحرير التي بلغت عشرات املليارات 

من الدوالرات.
وأولى املغفور له أبناء الشهداء اهتماما 
كبيرا، فح����رص على رعايتهم واالهتمام 
بهم من خالل تأسيس مكتب الشهيد في 
19 يوني����و عام 1991 تكرميا لهم وتخليدا 
لذكراهم وبطوالتهم وتضحياتهم، إضافة 
إلى رعاية أس����رهم وذويهم في مجاالت 
احلي����اة كافة، كم����ا أن قضية األس����رى 
واملرتهنني الكويتيني كانت هاجسه، فقد 
كان شديد احلرص على طرح هذه القضية 
العربية والدولية باعتبارها  في احملافل 

قضية إنسانية.
وكان املغفور ل���ه صاحب مبادرات 
عديدة على املستويني اخلليجي والدولي، 
فعلى الصعيد اخلليج���ي كانت فكرته 
بإنشاء مجلس للتعاون اخلليجي يضم 
دول اخلليج الست معبرة عن مدى اهتمام 
سموه بضرورة الترابط املشترك واملصير 

نقل الكويت من 
الدولة الصغيرة 
بمساحتها إلى 

الثقيلة في 
وزنها السياسي 

واالقتصادي

أولى أبناء 
الشهداء اهتمامًا 

كبيرًا
 من خالل تأسيس 

مكتب الشهيد 
لتخليد ذكراهم 

وبطوالتهم

قاد الكويت في 
مسيرة حافلة 
باإلنجازات في 

مختلف المجاالت

ألنه قاد سفينة الكويت وسط أمواج عاتية مبهارة 
فائقة وحسابات ال تقبل اخلطأ، وسط وضع دولي 

حافل بالصراعات والتوتر اإلقليمي، الذي يغذيه 
جار الشمال العدواني، فقد حباه اهلل قدرة على 

وزن األمور مبيزان العقل ومنطق احلكمة، وكانت 
كلماته مرشدا دائما للمواطنني في أوقات احملن، 

أمثال األحمد جمعت خطب األمير الراحل ودونتها 
في كتاب بعنوان: »مأثورات من أقوال صاحب 

السمو الشيخ جابر األحمد«.
٭ ان ابناء اليوم وبناته هم آباء الغد وامهاته، 

فضعوا في ايديهم وسائل احلياة اميانا وعلما 
وقوة، ان اقالمهم اسلحة العلم وان اسلحتهم اقالم 

النصر. »25 يونيو 1984«.
٭ في طوافي حول البيت العتيق والسعي بني 

الصفا واملروة، وفي صالتي داخل الكعبة، وفي 
ركوعي وسجودي كانت الكويت دعوة يخفق بها 
قلبي وينطق بها لساني، دعوت اهلل أن يعصمنا 
من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، دعوت 
اهلل ان يحفظ على أبناء الكويت نعمة الوحدة 

فال ميزقها االختالف ونعمة احلب فال تدمرها 
اخلصومات ونعمة التقدم فال تعوقها االهواء 

»4 يونيو 1986«.
٭ الدميوقراطية ان تكون قلب الكويت النابض 
وعقلها املفكر ويدها البيضاء وارادتها املستقلة. 

»3 يوليو 1986«.
٭ ان كرامة الكويت ليست سلعة في سوق 

السياسة، وان مبادئ الكويت ليست أوراقا على 
موائد املفاوضات. »23 ابريل 1988«.

٭ املوهوبون ثروات وطنية، وعلينا واجب رعايتها 
لتنشأ على العطاء والتواضع معا. »3 مايو 1989«.

٭ نريد أن تكون االجنازات تصريحا، ال ان تكون 
التصريحات اجنازا. »3 مايو 1989«.

٭ ان السباحة في االلفاظ غير السباحة في 
االمواج، وان سفينة الكويت ليست على الشاطئ، 
وامنا وسط املوج حتدوها اضواء املستقبل. »20 

يناير 1990«.
٭ ان آية حب الكويت ان نحافظ على وحدتها وان 

نعمل على تقدمها. »20 يناير 1990«.
٭ ان الكويت حتتاج منا إلى حراسة اشد، حراسة 
ال تقتصر على السالح واجلنود ومراقبة احلدود، 

بل متتد الى كل نفس كويتية بالوعي واليقظة 
واحلذر والترقب. »22 فبراير 1992«.

٭ إن الفرقة والتنافر والتطاحن هي العدو األول 
للوطن، وهي منبت الفتنة. »22 فبراير 1992«.

٭ الدميوقراطية اختيار كويتي، والدميوقراطية 
الكويتية ليست مستعارة، بل هي كويتية اجلذر 
واملنبت، كويتية النهج والقيم. »28 مارس 1992«.
٭ ندعو اهلل سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت 

ويحميها ويباركها ويعليها ويؤيدها ويبقيها. »20 
أكتوبر 1992«.

٭ إننا من الكويت نبدأ، والى الكويت ننتهي، وما 
عدا ذلك فليس من الكويت، وليست الكويت منه. 

»5 مارس 1994«.
٭ نريد من االخوة في السلطتني التشريعية 

والتنفيذية، ان يتشاوروا ال ان يتخاصموا وان 
يختلفوا ال ان يتعاركوا، وان ينتقدوا ال ان 

يشهروا، وان يحاسبوا ال ان ينتقموا. »5 مارس 
.»1994

٭ ان الذين بنوا أسوار الكويت كانوا أعظم شعورا 
باملواطنة وأعمق تذوقا ملعنى الكرامة واملجد 

من أولئك الذين ال شاغل لهم اال االخذ والتملك 
واالستحواذ. »20 فبراير 1995«.

٭ العلم يا شباب الكويت طلب ومعاناة وليس 
شرابا جاهزا نسقاه، العلم اشرف ما مييز 

اإلنسان. »10 فبراير 1996«.

االلتفاف الشعبي

قدمت كبرى محطات االذاعة االميركية وهي شبكة 
الراديو القومي العام »ان.بي.آر« عام 2007 برنامجا 

تسجيليا عن حياة املغفور له بإذن اهلل الشيخ 
جابر األحمد. وتناول البرنامج فقرات من حياة 

الراحل الكبير على األصعدة الوطنية واالقتصادية 
واالجتماعية والسياسية.

وعرض البرنامج لدور الفقيد خالل االحتالل قائال 

ان الشيخ جابر اتخذ قرارا استراتيجيا بالصمود 
وطلب املساعدة الدولية لتحرير بالده بدال من ان 
يقنع بالسالمة في منفى اختياري. وقال البرنامج 
ان صمود الشيخ جابر األحمد بلور ارادة وطنية 

عامة لدى الكويتيني الستعادة وطنهم ورفض األمر 
الواقع الذي فرضته الدبابات العراقية صباح الثاني 

من أغسطس 1990.
وأوضح البرنامج ان الشيخ جابر قرر ان يجعل 

من نقطة الكارثة املتمثلة في االحتالل نقطة انطالق 
وطني وتصحيح داخلي، واعادة بناء شامل. 

واضافت احملطة »كان رفض االستسالم لألمر 
الواقع الذي فرضته القوات العراقية احملتلة حلظة 

النهاض هوية وطنية متماسكة والتفاف شعبي 
عارم حول الشيخ جابر الذي حتول مع مالبسات 

اللحظة إلى رمز لهذه الهوية«. وقالت الشبكة 
التي تبث في جميع الواليات املتحدة االميركية 

ان الشيخ جابر بدأ بإدخال اصالحات اقتصادية 
واسعة ولكن بصورة تدريجية وحافظ على انفتاح 

بالده وحتديث بنيتها التحتية مع مواصلة تبني 
اكثر البرامج العربية طموحا في مساعدة البلدان 

محدودة الدخل.
وعلى الصعيد االجتماعي متسك الشيخ جابر رغم 

ما كان يقيمه االحتالل من فرصة لفرض قوانني 
الطوارئ وتقييد احلريات السياسية وتعطيل 
الصيغة البرملانية والغاء حرية اإلعالم، متسك 

باحلريات السياسية التي يتمتع بها املجتمع 
الكويتي وجعل من هذا املجتمع مختلفا عن 

االغلبية الساحقة من بلدان الشرق األوسط. وركز 
البرنامج على متسك الفقيد الكبير مبنح املرأة 

الكويتية حريتها السياسية على الرغم من وجود 
مكونات رافضة لذلك في املجتمع الدولي.

وقال البرنامج »استخدم الشيخ جابر شعبيته 
الواسعة ليقول للجميع منذ عام 2000 انه يرغب 
في تقدم النظام السياسي بالبالد نحو منح املرأة 
حقوقها السياسية. ورغم انه لم مينع املعارضني 

من التحرك ضد حتقيق هذا الهدف اال انه انتصر 
في  النهاية«.

كلمات مأثورة
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الدوام مساندا حلقوق سورية ولبنان 
املش���روعة وحريصا على عالقات 
الدول  اخوية ومتميزة م���ع جميع 

العربية.

رفعة المسلمين

على الصعيد االس���المي، كان اميانه 
مرتبطا مبقولته »ان تقدم املسلمني مرتبط 
بتعاونهم وتعايشهم في ظل السماحة 
واالخاء«، وعلى الساحة العاملية يعتبر 
االمير الراحل من زعماء العالم القالئل 
الذي���ن دعوا الى قيام نظام عاملي جديد 
من خالل نهج جديد في التعامل الدولي 
ومنح االمم املتحدة دورا مثمرا، وحرص 
على دعم مبدأ وحدة االنسانية وتربية 
االجيال اجلديدة من غير استعالء حتى 
تس���تطيع انوار الس���ماحة محو ظالم 

العصبيات.
وكرس دائما قناعاته في السياس���ة 
اخلارجية بجوالت خارجية متعددة الى 
االقطار املختلفة شماال وجنوبا لتوثيق 
اواصر الصداق���ة والتعاون مبا يعكس 
توجيهات الكويت ووجهها الساعي الى 

السالم.
هكذا كانت الكويت في عهد الش���يخ 
جابر رحمه اهلل، عاشت وتعيش االسالم 
دينا والعروبة وطنا والتعاون طريقا، 
والسماحة شعارا، واالخاء نورا، والتشاور 
منهاجا، والعدل ميزانا، والتقدم مسؤولية، 
والسالم غاية، وهي شعارات نادى والتزم 

بها جابر االحمد، رحمه اهلل.

أسس التنمية االجتماعية واالقتصادية

بعقلية علمية استشرفت آفاق املستقبل 
منذ شبابه، صاغ اسس النهضة العلمية 
واالقتصادية وبدأها بتأس���يس ديوان 
احملاسبة وبنك الكويت املركزي ومعهد 
الكوي���ت لالبحاث العلمية ومؤسس���ة 
الكويت للتقدم العلمي واملؤسسة العامة 
للتأمين���ات االجتماعية والهيئة العامة 
لالستثمار وعش���رات من دور الرعاية 
االجتماعية، فقد كان ال ينسى ابدا االيتام 
واالرامل واملطلقات واملسنني واملعاقني 
والعجزة حتى بات يقود دولة العطاءات 
االنسانية، فكان على قدر امانة احلكم في 
رعيته الذين نالوا العناية منه في مختلف 
مناحي احلياة من حرية وتعليم وصحة 
وثقافة، اعتبر سموه العلم سالح الغد 
تنهض به االمم ويحقق الرخاء، فكان يرى 
ان ابناء وبنات اليوم هم آباء وامهات الغد، 
فأغدق على العلماء ونصحهم قائال »ثمار 
البحث العلمي غالية، وال تنالها اال العقول 
التي عاش���ت لها وبذلت لها العزيز من 
الوقت واجلهد في صبر وتالحم ونكران 
ذات، مؤمن���ة بان ما ينفع الناس ميكث 
في االرض«، وكان يتحدث بتواضع مع 
العلماء قائال: العلم ال ينفصل عن الدين 
واالخالق، فباالخالق تزدادون مع العلم 
تواضعا، وبالعلم تزدادون مع االخالق 

قدرة على العطاء والتعاون.
الكويت في ضميره وعقله ونسيج 
شخصيته، كان ال ينسى املاضي ويقرأ 
احلاضر ويستعد للمستقبل ويعترف 
بجهود االوائل في بناء ديرة اليوم، واعلن 
»روش���تة« الجيال املستقبل قائال: لقد 
امتألت نفوس اسالفنا من اآلباء واالجداد 
باملعاني السامية، فقدسوا الدين وعظموا 
الوطن واحترموا العمل، حتى صارت هذه 
القيم اعرافا مرعية وتقاليد مقررة ولم 
يقولوها الفاظا وامنا ترجموها اعماال، 
فاستطاعوا ان يجعلوا من الكويت دولة 
حرة ألن آباءنا تخلقوا بش���رف العمل 
وحتل���وا بالعفاف وش���اع فيهم االيثار 
والتعاون حتى صارت مفردات سلوكهم 
اشبه مبلحمة أسطورية تعز احيانا على 

التصديق.

للمزارعني نظرا الهتمام سموه ورعايته 
للزراعة، وقد خصص احتفاال بعيد 

الشجرة.

سياسة حكيمة

في السياسة اخلارجية، ارسى االمير 
الراحل اسس���ا ثابت���ة قوامها االحترام 
التدخل في الش���ؤون  املتبادل وع���دم 
الداخلية، فكانت دائرة اهتمامه االولى 
خليجية ثم عربية فإسالمية وآسيوية، في 
عقله وضميره ولدت فكرة مجلس التعاون 
اخلليجي، وف���احت اخوانه قادة اخلليج 
بها، فحظيت رؤيته باجماع اآلراء ليولد 
املجلس في العام 1981 وليلعب دورا مهما 
في املنطقة من حتقيق طفرة في التبادل 
التجاري والتعاون االقتصادي وصوال 
الى السوق العربية املشتركة، وجنح في 
حصر نيران احلرب التي اشتعلت بني 
ايران والعراق، وتواصلت افكار س���مو 
االمير الراحل لتطوير العمل اخلليجي، 
فكان وراء اضفاء الطابع الشعبي على 
مسيرة مجلس التعاون من خالل االقتراح 
بتأس���يس مجلس استش���اري يدرس 
ويقي���م ويطرح تصوراته لكل القضايا 
اخلليجية، واقرت قمة الكويت في العام 

1997 تأسيسه. 
على الصعيد العربي، آمن الشيخ 
جابر بأهمية ان يسود السالم العادل 
والشامل املنطقة العربية، فكان على 

ملحقا بالدي���وان االميري بهدف تكرمي 
الشهداء واسرهم وتوفير الرعاية االسرية 
والتربوية لهم، فضال عن تخليد القيم 
التي ضحى الشهداء من اجلها، وميتد عمل 
هذا املكت���ب الى تكرمي الرموز الوطنية 
واصحاب العطاء الوطني في كل املجاالت، 
ومن اهم اجلوانب االنسانية البارزة في 
برامج هذا املكتب ان اهتماماته تتضامن 
مع اسرة الشهيد ايا كانت جنسيته تعبيرا 
عن اتس���اع اجلانب االنساني لصاحب 

السمو، رحمه اهلل.

قطاع الصحة

مج���ال اخلدمات الصحية ش���هد 
في عهده طفرة على مدار الس���نوات 
املاضية، وكانت البداية افتتاح سموه 5 
مستشفيات دفعة واحدة في العام 1982، 
افتتح مستشفيني  التالي  العام  وفي 
ومراكز طبية مجهزة بأحدث املعدات، 
وانفق���ت الدولة اكثر من 600 مليون 
دينار على قطاع الصحة املجاني في 
بداية عهده، وتواصلت االجنازات في 
السنوات االخيرة من تغطية التأمني 
الصحي ألرجاء البل���د وامتداده الى 
املدارس ألنه يؤمن بأن الصحة رسالة 

سامية ال بد ان تصل الى كل فرد.
اما قطاع الزراعة فكان في ذاكرته 
وحظي بدعم سمو األمير رحمه اهلل، 
واعتبر العام 1983 هو العام الذهبي 

األمير الراحل الشيخ جابر األحمد مع أبناء األسرى

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد )رحمه اهلل( يقلد الرئيس األميركي السابق جورج بوش قالدة مبارك الكبير

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد مع األمير الراحل الشيخ جابر األحمد )رحمه اهلل(

..ومع الطلبة الكويتيني في أميركا

..ومع أبناء الشهداء

المغفور لهما بإذن اهلل تعالى األمير الشيخ جابر األحمد والعم خالد يوسف المرزوق

القضايا العربية 
واإلسالمية كانت 

من أولويات 
اهتمام سموه

كان صاحب 
مبادرة إسقاط 

فوائد الديون 
المستحقة على 

الدول الفقيرة

الشيخ سلمان الحمود

وزير اإلعالم: 
رمز مسيرة النهضة والبناء

 في الكويت
أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود أن أمير القلوب املغفور 

له الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح، رحمه اهلل، سيظل 

رمزا ملسيرة النهضة والبناء 
التي شهدتها الكويت في العصر 

احلديث.
وقال الشيخ سلمان احلمود 
إن األمير الراحل أثبت منذ 

حتمله مسؤولية العمل العام أنه 
رجل دولة على مستوى عال 
من احلكمة واحلنكة والقدرة 

على حتقيق النجاح مهما كانت 
الصعاب.

وأضاف أن أمير القلوب كان 
مثاال للزعيم املخلص الذي كرس 

كل جهده ووقته لدفع مسيرة 
البناء لتحقيق ما يطمح إليه 

ابناء الكويت من إجنازات كبيرة 
وبارزة متهد لقيام دولة عصرية 

حديثة.
وأوضح أن األمير الراحل كان 

قائدا حكيما وربانا ماهرا استطاع 
أن يحمل الكويت إلى بر األمان 

رغم التحديات الكبيرة التي كانت 
تعصف باملنطقة وتنذر بعواصف 

شديدة على كل دولها.
وأشار إلى أن التاريخ يذكر 

للراحل، تغمده اهلل بواسع رحمته، 
أنه أرسى قواعد راسخة لعالقات 

متوازنة وقوية مع دول العالم 
وحقق للكويت مكانة عالية من 

خالل حضورها في احملافل 

الدولية وتأثيرها في األحداث 
العاملية ومواقفها الثابتة جتاه 

مختلف القضايا العاملية.
وقال إن الشيخ جابر األحمد كانت 

له الكثير من األفكار واملبادرات 
واملواقف التي جعلت من الكويت 

محط أنظار العالم، مشيرا إلى 
فكرة إنشاء الصندوق الكويتي 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية 
الذي أفاء بخيره على كثير من 

دول العالم وفكرة إنشاء صندوق 
احتياطي األجيال ومجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية كما 
عزز مكانة الكويت الدولية.

وأكد الشيخ سلمان احلمود أن 
األيام أثبتت صوابية رؤية األمير 
الراحل وقوة بصيرته، رحمه اهلل، 
موضحا أن التأييد الدولي الكبير 
للكويت خالل أزمة الغزو الغاشم 

عام 1990 كان نتيجة لسياسة 
حكيمة وعالقات متوازنة ومواقف 

مشرفة وعادلة أكسبت الكويت 
احترام وتقدير وتضامن العالم.

وقال وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب إن أبناء الكويت 
يستذكرون بالفخر اجلهود التي 
قام بها األمير الراحل، طيب اهلل 

ثراه، مع رفقاء دربه األمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل، طيب اهلل 

ثراه، وصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لتحرير 

البالد من براثن قوات االحتالل 
وإعادة إعمارها بسرعة شديدة 

أذهلت العالم كله.

الشيخ مبارك الدعيج

الدعيج: قائد كبير 
وأبرز مؤسسي 

دولة الكويت احلديثة
قال رئيس احتاد وكاالت األنباء 

العربية )فانا( ورئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام لوكالة 

األنباء الكويتية )كونا( الشيخ 
مبارك الدعيج اإلبراهيم الصباح 
إن مسيرة أمير القلوب املغفور 

له الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح ستظل ماثلة في أذهان 
أبناء الكويت من خالل إجنازاته 
الكبيرة وبصماته اخلالدة التي 

ساهمت مساهمة كبيرة في 
نهضة البالد وتقدمها.

وأضاف الشيخ مبارك الدعيج 
أن الراحل كان قائدا كبيرا كرس 
وقته وجهده منذ ريعان شبابه 
إلعالء مكانة الكويت وحتقيق 

اخلير واالزدهار ألبنائها.
وأشار إلى أن أمير القلوب 

تغمده اهلل بواسع رحمته يعد 
من أبرز مؤسسي دولة الكويت 
احلديثة، موضحا أنه كان منذ 
التحاقه بالعمل السياسي في 

بداية اخلمسينيات شريكا فاعال 
ومؤثرا في إرساء دعائم الدولة 

وبناء مؤسساتها وإداراتها.
وقال إن الراحل طيب اهلل 

ثراه كان له في كل موقع من 
املسؤولية إجناز بارز وفي كل 

منصب بصمات واضحة وحمل 
طوال حياته هموم أبناء الكويت 

وكان شغله الشاغل دائما أن 
يحقق لهم كل ما يحلمون به 

ويتطلعون إليه.
وذكر أن األمير الراحل استطاع 

خالل فترة حكمه أن يحقق األمن 
واالستقرار للكويت ويحافظ على 

سيادتها ووحدة أراضيها وأن 

يرسي عالقات ديبلوماسية قوية 
مع مختلف دول العالم تقوم على 
مبدأ االحترام املتبادل واملصالح 

املشتركة.
وقال الشيخ مبارك الدعيج إن 

الراحل رحمه اهلل سعى بالتعاون 
مع رفقاء دربه األمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل السالم 

الصباح طيب اهلل ثراه وحضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح حفظهما 

اهلل ورعاهما إلى إعالء مكانة 
الكويت في العالم وترسيخ 
مكانتها في احملافل الدولية 
وتفعيل دورها في مختلف 
القضايا واألحداث العاملية.

وأكد أن أبناء الكويت يذكرون 
بالفخر الدور الكبير الذي قام به 

األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
تغمده اهلل بواسع رحمته مع 

رفقاء دربه واجلهود احلثيثة التي 
بذلتها الكويت إبان أزمة الغزو 

اآلثم الذي تعرضت له البالد عام 
1990 حلشد حتالف دولي غير 

مسبوق لطرد قوات االحتالل ثم 
إعادة إعمار البالد.

وقال الشيخ مبارك الدعيج 
إن األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد يعد من حكام الكويت 

البارزين الذين ساهموا في 
صياغة تاريخها، مشيرا إلى 

جهوده املخلصة واملتواصلة من 
أجل إحداث النقلة احلضارية التي 

شهدتها الكويت خالل سنوات 
حكمه.

عاشت الكويت يوم 19 يناير 2006 يوم 
الوفاء ألمير الوفاء من شعب الوفاء عندما 

احتضنت مسيرة ألميرنا الراحل ضمت 
الكويت مبواطنيها ومقيميها بصغارها 

وكبارها ونسائها ورجالها.
قلوب اجتمعت على حب جابر اخلير 
والعطاء باني نهضة الكويت احلديثة، 

فسمو األمير الراحل كان الوالد الروحي 
جلميع الكويتيني فشعور احلب اخلالد 
لسموه حقيقي ألنه صادق ونابع من 

الداخل فتجسد بأحلى صورة في تلك 

املسيرة اخلالدة التي بكته ألنه زرع 
الفرح فيها ودعم بنيانها وأسس نهضتها 

وشهدنا معه انطالقتها. وجتمعت هذه 
احلشود الكبيرة بعفوية وتلقائية ولم 

يحركهم سوى احلب والوفاء لفقدان أمير 
عشق الكويت حتى املوت فبادله أهل 

الكويت احلب نفسه. وعبرت اجلموع 
الكبيرة للمواطنني عن التقدير الكبير 

لهذا األمير الذي لم يفرق بني أحد. ولم 
تكن املسيرة التي انطلقت من اجلزيرة 

اخلضراء حتى قصر دسمان الوحيدة، بل 

عبرت فئات عديدة عن مشاعرها، حيث 
نظم نادي املعاقني في 20 يناير مسيرة 
حب ووفاء للراحل الكبير وكتعبير عن 

مشاعر احلب الذي يكنه أبناء النادي 
لسموه، وانطلقت املسيرة من مقر النادي 

في حولي الى قصر دسمان واستمرت 
نحو 25 دقيقة ليلتف اجلميع حول 

ذكرى قائد وأمير من كبار العظماء في 
تاريخنا. جابر اخلير الكويت بالنسبة اليه 

كانت أمانة، والكويتيون يعاهدونه دائما 
على أن األمانة ستبقى.

أطول رسالة رثاء في التاريخ كانت 
لألمير الراحل الشيخ جابر األحمد 

)رحمه اهلل( وهي رسالة مسجلة في 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية 

العاملية.
وتعبر هذه الرسالة عن وفاء الشعب 

الكويتي لألمير الراحل الذي أمضى 
سنوات عمره يدافع عن الكويت 

وأهلها واألمة بشكل عام. والرسالة 
ال تتبع جهة، ولكن ساهمت فيها كل 
اجلهات واملؤسسات في الدولة ويبلغ 

طولها 3000 متر أي 3 كيلومترات، 

والدافع من وراء هذه املسافة كونها 
املسافة املمتدة بني قصر دسمان 

وصوال الى قصر السيف، ولم يكن 
هناك أي دعم مالي لهذا العمل اجلبار 
لرفض الصبغة التجارية، فقد اقتصر 

األمر على املساهمات الشخصية.

يوم الوفاء ألمير الوفاء

رسالة رثاء
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الرياضية

الوقت احلالي وجميع ما يقال 
كالم وسائل تواصل اجتماعي 
ال أكث����ر وإن جاء عرض خالل 
األيام املقبلة فإنه سيعرض على 
اإلدارة والذي سيعود  مجلس 
إلدارة الكرة وهو أمر مرفوض 
الوق����ت احلالي ألن  لدينا في 
الفري����ق يحتاج لكل العب من 
أجل احلفاظ على االس����تقرار 
وبالتالي مواصلة حتقيق النتائج 
اإليجابي����ة. وبني املطيري إلى 
أن املدرب البرتغالي انطونيو 
ميراندا يفاضل حاليا بني مهاجم 
برازيلي وآخر أفريقي من أجل 
ضمه لصفوف الفريق قبل إغالق 
سوق االنتقاالت الشتوية على 
أن يصل أحدهما خالل اليومني 

املقبلني متهيدا للتوقيع معه.

البحث عن محترف ثالث لقيادة الهجوم

املطيري: ال عروض لالعبي خيطان 
واالنتقاالت ممنوعة

عبدالعزيز جاسم

قال مدير الك����رة في نادي 
خيطان فهد املطيري إن صفوف 
الفري����ق مكتملة ملواجهة الغد 
أمام الكويت باس����تثناء غياب 
مبارك نصار لإليقاف، مشيرا 
إلى أن الفريق في نسق تصاعدي 
وس����يبحث عن حتقيق الفوز 
أم����ام األبيض املتص����در ألننا 
الذين  نثق بإمكانيات العبينا 
قدموا مس����توى مميزا طوال 
الفترة املاضي����ة، الفتا إلى أن 
طموح خيطان هذا املوسم هو 
حتقيق أحد املراكز املتقدمة بأن 
يكون ضمن ال� 6 األوائل. وأشار 
املطيري إل����ى انه ال يوجد أي 
فهد املطيريعرض رسمي لالعبي خيطان في 

وأعضاء الرابطة محمد صادق 
ومازن الظفري ومسؤول املركز 
اإلعالمي محمد الشرع وإدارة 
نادي الساحل وعدد من العبي 

نادي الساحل.

»الفندي الساحل« أفضل مدافع سوري

اختي���ر مداف���ع ن���ادي 
الساحل لكرة القدم احملترف 
الفندي أفضل  السوري زين 
مدافع س���وري ف���ي الكويت 
بعد اس���تفتاء قامت به إدارة 
رابطة املشجعني واملنتخبات 
واألندية السورية بالكويت 
وقدمت له جائزة أفضل العب 
مدافع سوري محترف خارج 

سورية لعام 2015.
وحصل الفندي على املركز 
األول حسب تصويت الرابطة 
على صفحة الرابطة الرسمية 
على الفيسبوك بنسبة %67.

ومت تس���ليم اجلائزة في 
نادي الساحل بحضور رئيس 
الدللي ونائب  الرابطة أحمد 
رئي���س الرابط���ة وليد غامن 
مدافع الساحل زين الفندي يتسلم اجلائزة بحضور رئيس الرابطة أحمد الدللي ومشرف الرابطة ياسر العبد 

فرحة الفندي في نادي الساحل مع املسؤولني بالرابطة والنادي 

VIVA العربي يواجه الصليبخات بغياب جمهوره في ختام القسم األول لدوري

القادسية الستعادة الصدارة »مؤقتاً« على حساب اجلهراء »اجلريح«

قرار جلنة االنضباط بشطب 
وإيقاف عدد كبير من عناصره 
األساسية على خلفية االعتداء 
على حكم مباراة الفريق أمام 
خيطان ضم����ن الدور الربع 
النهائ����ي لبطولة كأس ولي 
العهد الش����هر املاضي فضال 
عن مغادرة مهاجمه البرازيلي 
الياسو اوليفيرا الى احملرق 
البحريني، ويع����ول جيجا 
العناصر  على مجموعة من 
الشابة بقيادة عبداهلل مسامح 
ونواف مجهول وأحمد شالل 
وعبدالرحمن ماجد إلى جوار 

البرازيلي الكسندر نينو.

األخضر يريد الفوز

وعلى ستاد صباح السالم 
في املنصورية يبدو أن العربي 
بحاجة إلى الفوز على ضيفه 
الصليبخات ملا لذلك من أثر 
معن����وي قب����ل الدخول في 
الثاني من  القسم  مواجهات 
البطولة، وقد استعاد األخضر 
ش����يئا من بريقة بعد الفوز 
على الشباب 5-1 في مواجهة 
شهدت عودة السوري فراس 
اخلطيب الى التهديف ومشاركة 
طالل نايف وحسني املوسوي 
وعبدالعزيز السليمي، كما ظهر 
احملترف السلوفيني غوران 
س����فيانوفيتش في مستوى 
الئق. ويسعى املدرب الصربي 
بوريس بونياك الى استعادة 
ال����روح واألداء وهي هوية 
األخضر في املوسم املاضي. 
في املقابل يأمل الصليبخات 
بقيادة املدرب املصري عماد 
سليمان تكرار ظهوره اجليد 
أم����ام العربي خصوصا بعد 
الكويت  أم����ام  الالفت  األداء 
املتص����در اجلول����ة املاضية 
والت����ي انتهت بفوز الكويت 
بصعوبة 3-1، ويعول سليمان 
عل����ى مجموعة متجانس����ة 
من العبي اخلب����رة بتواجد 
مشعل ذياب وبدر املطيري 
وعبدالعزيز عشوان ومجيد 
طالل ويوسف النشيط، فيما 
يغيب ع����ن الفري����ق محمد 
العنزي لإليقاف والسنغالي 

عبداهلل كوليبالي.

لعدم تواجد محترفيه بسبب 
مشكلة الرواتب.

البدنية  الفوارق  وتصب 
واملهاري����ة وعام����ل اخلبرة 
ملصلحة القادس����ية بتواجد 
املطوع الى جوار فهد األنصاري 
وعبدالعزيز املشعان وصالح 
الش����يخ وس����لطان العنزي 
وأحم����د الظفي����ري ومحمد 

الفهد.
وفي املقابل يخوض اجلهراء 
املباراة قادما من خسارة أمام 
خيطان 2-1 ويعاني املدرب 
الكسندر جيجا من  األلباني 

مبارك الخالدي

الي����وم  تفتت����ح مس����اء 
منافسات اجلولة ال� 13 لدوري 
VIVA واألخي����رة في مرحلة 
الذهاب بإقامة مباراتني، حيث 
يس����عى القادسية في املركز 
الثال����ث )26( نقط����ة, إل����ى 
استعادة الصدارة ولو مؤقتا 
عندما يلتقي اجلهراء صاحب 
املركز الثام����ن ب� )11( نقطة 
على ستاد ثامر بالساملية، كما 
يستضيف العربي في املركز 
الراب����ع )19( نقط����ة نظيره 
الصليبخات في املركز التاسع 
)11( نقطة, في مباراة يغيب 
عنها جمهور األخضر تنفيذا 
لقرار جلنة االنضباط الصادر 

مؤخرا.

األصفر يبحث عن النقاط

يسعى القادسية إلى عبور 
محطة غرمية اجلهراء وإضافة 
3 نق����اط إلى رصيده لإلبقاء 
على حظوظه كمنافس قوي 
على الصدارة، وتشهد صفوف 
الفريق عودة بدر املطوع بعد 
انتهاء مهمة عملة في اخلارج 
ما يشكل قوة اضافية للفريق 
الذي يعاني عدم االستقرار 

فراس اخلطيب يسعى لقيادة األخضر إلى الفوز اليوم                                                         )األزرق.كوم(

القادسية يبحث عن العودة من بوابة اجلهراء

الكويت يجتمع باجلهازين الفني واإلداري

إل���ى بطولتي  وااللتفات 
الدوري وكأس سمو األمير 
وهما بطولتان في متناول 
أي���دي الالعبني. كما وجه 
إبراهيم عددا من املالحظات 
إلى بعض الالعبني الستعادة 
املس���تويات املعهودة لهم 
ليدخ���ل بعده���ا إبراهيم 
إل���ى أرض  والالعب���ون 
امللعب لبدء التدريب الذي 

اشتمل على مترين لإلحماء 
وفك العض���الت، واختتم 
بالتس���ديد عل���ى املرمى 
الزوايا. وفي  من مختلف 
سياق متصل، تردد أن ال� 
املقبلة ستحدد  48 ساعة 
إل���ى أي األندي���ة احمللية 
سيتجه البرازيلي كارلوس 
فينيس���يوس بعد رفض 

الالعب عرضا سعوديا.

مع الالعبني ضم اجلهازين 
الفن���ي واإلداري، حي���ث 
اآلثار  مت���ت م����ناقش���ة 
الفريق  السلبية خلسارة 
نهائي بطول���ة كأس ولي 

العهد.
وعلم���ت »األنباء« أن 
اجله���از اإلداري واملدرب 
إبراهيم، مطالبا الالعبني 
بطي صفحة بطولة الكأس 

مبارك الخالدي

عاد الفريق األول لكرة 
القدم بن���ادي الكويت إلى 
تدريباته مساء أمس بقيادة 
امل���درب محم���د إبراهيم، 
استعدادا ملواجهة خيطان 
غدا السبت ضمن اجلولة 
ال���� 13 للدوري، وس���بق 
احلصة التدريبية اجتماع 

 العبو الكويت واجلهاز الفني واإلداري في تدريب سابق

احتاد الكرة يتجه إلى 
استئناف قرار خسارة األزرق

عبدالعزيز جاسم 

علمت »األنباء« من مصادر موثوقة أن احتاد 
الكرة يتجه الستئناف قرار جلنة االنضباط 
في االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« والقاضي 
باعتبار األزرق خاسرا 0-3 أمام ميامنار في 
اجلولة السابعة من تصفيات آسيا املوحدة 
واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 
2018 ونهائيات كأس آسيا في اإلمارات 2109، 
بس����بب عدم خوض منتخبنا للمواجهة في 
تاري����خ 17 نوفمبر املاضي ألن األزرق وقتها 
كان موقوفا من قبل »فيفا« ملخالفته للوائح 

اللجنة األوملبية الدولية و»فيفا«، وسينتظر 
االحتاد وصول الكتاب بشكل رسمي من قبل 
»فيفا«، ومن ثم يستند إلى أكثر من رأي قانوني 
بأحقية احتاد الكرة برفع كتاب االس����تئناف 
خالل فت����رة التوقف أو عليه االنتظار حلني 
االنتهاء من تلك األزمة.  وعلى الرغم من وقع 
اخلبر وصدمته للشارع الرياضي والالعبني 
واجلهازين اإلداري والفني لألزرق إال أن قرار 
االنضباط مبواصلة األزرق للتصفيات في حال 
رفع اإليقاف قد يضع بصيص أمل إن متكن 
احتاد الكرة من كسب االستئناف بشرط أن 

يالزمه رفع اإليقاف.

القادسية اجلهراء

القناة الثالثة الساعة 6:45

الصليبخات العربي

الساعة 4:25

»الطاولة« يعلن عودة النشاط بعد توفير صالة
قال رئيس جلنة املسابقات في احتاد كرة الطاولة علي املطيري إن اللجنة قررت باجتماعها األخير إلغاء 
قرارها السابق بإلغاء النشاط الرياضي للموسم احلالي والذي اتخذ بعد رفض الهيئة واألندية الرياضية توفير 
صالة لالحتاد إلقامة املباريات عليها، مشيرا إلى أن القرار احلالي مت اتخاذه بعد ورود كتاب من الهيئة العام[ 
للرياض[ باملوافقة الحتاد الطاولة باستغالل صالة مركز شباب العارضية إلقامة مسابقات االحتاد عليها، كما 
كان معمول به منذ سنوات سابقة لذلك قررت اللجنة إلغاء قرارها السابق والبدء بالنشاط للموسم احلالي 
وحتديد موعد انطالق مباريات الدوري 30 الشهر اجلاري. وشكر املطيري رئيس الهيئة العامة للرياضة 
الشيخ أحمد املنصور ونوابه ملوقفهم وحرصهم على عدم إلغاء النشاط وتوفير الصالة لالحتاد.
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الشباب يسقط النصر في دوري »السلة«

يحيى حميدان 

حقق الشباب فوزا مثيرا على النصر 95-97 
بعد التمديد اثر تعادل الفريقني 85-85 مساء أول 
من أمس ضمن مباريات اجلولة الـ 15 من دوري 

الدمج لكرة السلة.
وقدم الفريقان مباراة كبيرة ومال األداء خاللها 
إلى الهجوم وتفوق »العنابي« في الربع األول 20-
18، قبل أن يرد »الشبابيني« في الثاني 45-49، 
وحافظ على تقدمه في الثالث 71-64، ونشــــط 
النصر في الربع الرابع واألخير في الزمن الرسمي 
للمباراة ليتمكن من معادلة النتيجة في الثواني 
األخيرة 85-85، لتذهب املباراة إلى الوقت اإلضافي 
والذي اســــتطاع الشــــباب أن يحسمه لصاحله 
بنتيجة 97-95. قاد اللقاء احلكام عبداهلل سليمان 

وخالد الشايجي وعبدالرحمن الشمري.
وفي بقية املباريات، فاز اجلهراء على التضامن 
66-57، وكاظمة على الساحل 83-68، فيما لم 
تستكمل مباراة الكويت مع الصليبخات عندما 
كانت النتيجة تشير إلى تقدم »األبيض« 14-38 
لعدم وجود العدد الكافي من العبي الصليبخات 
الشــــخصية  عقب خــــروج معظمهم باألخطاء 

اخلمسة.
وعلى إثر هذه النتائج، يتصدر الكويت ترتيب 
الفرق برصيد 20 نقطة، متقدما على النصر )18(، 
والعربي )17(، وكاظمة واجلهراء )16(، والساحل 
)15(، والقادسية واليرموك )14(، والشباب )12(، 
ويأتــــي في املركزين العاشــــر واحلادي عشــــر 
األخير كل مــــن التضامن والصليبخات برصيد 

10 نقاط.

صراع حتت السلة بني »النصراوي« سلمان رميح و»الشبابي« محمد الوراد

حمد الشيخ لعملية جراحية 
إلصابتـــه  )قطـــع بالرباط 
الصليبـــي( والتـــي تعرض 
الفريق  اثناء استعدادات  لها 
للموسم احلالي عبر املباريات 
الودية والتـــي وحتديدا في 

مباراة فريقه أمام كاظمة. 
وكانـــت تقارير طبية قد 
أشارت إلى أن الالعب يحتاج 

إلجراء العملية اجلراحية.
ومـــن املقـــرر أن يخضع 
التأهيلي  الطبيعـــي  للعالج 

لفترة ال تقل عن شهرين.
من جانب آخر تكفل الالعب 
مبصاريف العالج والتي بلغت 

4000 د.ك.
واجلدير بالذكر أن الشيخ 
يعتبر أحد الركائز األساسية 
فـــي اليرمـــوك، حيـــث قدم 
مستويات مميزة في اجلناح 
األمين في الفريق في املوسم 

املاضي.

في املنطقة. 
من جانبها، قالت رئيسة 
الفريق الشيخة مشاعل الدعيج 
الفريق  إن  امـــس  لـ »كونا« 
يســـعى جاهدا إلـــى صعود 
التتويج وتعويض  منصات 
التراجع الذي حدث بســـبب 
املشـــكالت امليكانيكية خالل 
اجلولة األولى التي أقيمت في 

دبي األسبوع املاضي. 
وأوضحت الشيخة مشاعل 
أن جلولة أبوظبي طابعا فنيا 

»رباط  صليبي« لالعب »يد  اليرموك«  الشيخ

منتخبات وفرق أوروبا ال تتعامل 
مع حكام »اليد« الكويتيني في تركيا

»كي.أس.آر« يشارك في اجلولة الثانية
 من بطولة اإلمارات للدراجات املائية

من حيث موقع السباق ألنه 
يقام في بحـــر مغلق ومياه 
هادئة ممـــا يتطلب جتهيزا 
مختلفا للدراجات من الناحية 
امليكانيكيـــة، مشـــيدة مبـــا 
يقدمه الطاقم الفني واإلداري 
واملســـاعدون من مجهودات 
كبيرة لتجهيز الدراجات في 

الوقت املناسب. 
وأضافـــت: إن مشـــاركة 
الفريق ستكون عبر املتسابقني 
العبدالرزاق في فئة  يوسف 
املعدل لكبار احملترفني )جي.

بي( وحمد الداللي وعبدالعزيز 
النجدي في فئة الـ )ستوك( 
للمحترفني ومبارك السلطان 
الواقـــف محدودة  في فئـــة 

التعديل. 
أنه سيشارك في  وبينت 
فئة الـ )ســـتوك( للهواة بدر 
الى مشاركة  القناعي اضافة 
اصغر متســـابق كويتي في 
تاريـــخ الرياضـــة شـــاهني 
رمضـــان في فئـــة )واقف( 
للناشئني، معربة عن أسفها 
لعدم مشاركة املتسابق خالد 
املاجـــد في اجلولـــة الثانية 

ألسباب دراسية.

يعقوب العوضي 

خضع العب الفريق األول 
لكـــرة اليد بنـــادي اليرموك 

يعقوب العوضي 

رفضت الفرق األوربية املتواجدة في تركيا 
بغرض االستعداد للبطوالت الدولية التعامل مع 
احلكام الكويتيني بناء على توجيهات االحتاد 
الدولي واألوروبي، حيث يتواجد وفد التحكيم 
الكويتـــي في تركيا بغرض االعـــداد ملا تبقى 
من مباريات الـــدوري العام لكرة اليد واملقرر 
استئنافها في 25 من الشهر اجلاري على صالة 

الشهيد في الدعية. 
وكان مقررا للوفد املشاركة في حتكيم بعض 

املباريات الودية، إال أن االيقاف الدولي قد افسد 
خط سير املعسكر لذا سيكتفي الوفد باحملاضرات 
على شكل فترة واحدة صباحية، باإلضافة إلى 
تواصل التدريبات اليومية على فترة مسائية 
ولكن دون وجود أي مباريات ودية أو رسمية 

لتفعيل التدريبات أو تطبيق التعليمات.
جديـــر بالذكر أن االحتـــاد الدولي قد أعلن 
للدول األعضاء البالغ عددها 201 عدم التعامل مع 
االحتاد الكويتي احلالي لكرة اليد وإال التعرض 
لعقوبات بالغة قد تصل إلى اإليقاف بحد ذاته 

أيضا.

يخوض فريق )كي.اس.ار( 
للدراجات املائية اليوم اجلمعة 
الثانيـــة من بطولة  اجلولة 
التي ستقام  موسم اإلمارات 
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
مبشاركة نخبة من السائقني 

العب »يد« اليرموك حمد الشيخ في املستشفى 

 فريق »كي.اس.ار« للدراجات املائية 

القادسية تغلب على الكويت في »ذهبي« الطائرة

عامة من خالل التركيز على 
توجيهات اجلهاز اإلداري 

ورغم حساســــية اللقاء 
لــــم يختل تــــوازن املباراة اذ 
متتع الالعبني بروح رياضية 
عالية كفلت للمتابعني مشاهدة 
ممتعة ومســــتوى فنيا راقيا 

مين الطرفني. 

الشباب مع الجهراء 

في سباق االبتعاد عن ذيل 
الترتيب العام والهروب من 
إلــــى دوري الدرجة  الهبوط 

األولى قدم اجلهراء والشباب 
مســــتوى جيدا رغم خسارة 
األول فقــــد كان ندا خلصمه 

في فترات متعددة.
وتألق في اللقاء عبدالعزيز 
محارب مــــن اجلهــــراء عبر 
تصويباته الساحقة واملشاركة 
في حوائط الصد، والشباب 
من جانبه بسط سيطرته على 
مجريات اللعــــب ولكنه فقد 
تركيزه في الشوط الثالث اثر 
ارتفاع وتيرة اللعب والتوتر 

العصبي.

وقوة أمام األبيض والذي مازال 
يفتقر الى النتائج اإليجابية 
رغــــم األداء اجليــــد.  وكانت 
اخطاؤه في اإلرسال وافتقاد 
االستقبال الصحيح، وحمل 
الشــــوط الثالث بعض األمل 
للكويت فتمكن من تصحيح 
اخطائه ومواجهة القادسية 
بالصورة املطلوبة. وفي اجلهة 
املقابلة، قدم القادسية مجهودا 
مميزا خاصة عبر حوائط الصد 
الدفاعية والتصويبات الساحقة 
واالرتقاء باملســــتوى الفني 

يعقوب العوضي 

حسم القادسية مواجهته 
مع الكويت بفوزه عليه بنتيجة 
3-1 في املبــــاراة التي دارت 
بينهما مساء أمس األول على 
صالة نادي القادسية ضمن 
منافسات املثلث الذهبي من 
الدوري املمتاز للكرة الطائرة.
وجاءت نتائج أشواط اللقاء 
 21-25( ،)21-25( ،)22-25(

للكويت( و)14-25( 
 ورفع الفائز رصيده إلى 
6 نقاط بينما يصبح رصيد 
الكويت 3 نقاط وتضعف آماله 
في املنافسة على لقب البطولة 
إال أن بصيصا من النور مازال 

لديه.
وفي املباراة التي سبقتها 
علــــى الصالة ذاتهــــا تفوق 
الشباب على اجلهراء بنتيجة 
3-1 معــــززا موقفه في الدور 
الــــدوري املمتاز   الفضي من 
وجاءت نتائج اشواطه كاآلتي: 
 19-25( ،)24 - 26( ،)20-25(

للجهراء( و)23-25(. 

مباريات اليوم 

وفي اإلطار نفسه تقام اليوم 
مباراتان على صالة القادسية 
أيضــــا فيلتقي الشــــباب مع 
الساحل في الـ 5.30 مساء ضمن 
منافسات الدور الفضي بينما 
يتواجه القادسية مع كاظمة 
)4 نقاط( عند الـ 7:30 مساء 
ضمن منافسات الدور الذهبي.
وحول مجريات لقاء الكويت 
مع القادسية، بدأ األصفر بثقة 

حائط صد دفاعي ضد تصويبة العب الكويت يعقوب عدنان

سورية تبحث عن الفوز األول في كأس آسيا األوملبية

العراق يتخطى اليمن والسعودية تتعادل مع تايلند

هــــدف التعادل فــــي الدقيقة 
)84( عــــن طريق العبه بنيو 
انبنت، في الوقت الذي أهدر 
مصطفى بصاص ضربة جزاء 
في الدقيقة )13( عندما تصدى 
حارس تايلند التصوية بنجاح 

حولها إلى ركلة ركنية.
وبهذه النتيجة تقاســــم 
املنتخبان نقطة املباراة ليحتال 
املركزين الثاني والثالث خلف 
املنتخب اليابان متصدر جدول 
الترتيب العــــام للمجموعة 
بعد فوزه الثمني على كوريا 
الشمالية بهدف نظيف سجله 
ناوميتشي يويدا في الدقيقة 

اخلامسة.
لم يقدم أحفاد »الساموراي« 
مستواه املعهود بعد أن اكتفى 

بتسجيل هدف وحيد مبرمى 
الكوري الشــــمالي والذي كاد 
أن يحقــــق التعــــادل لكن لم 
يحالفه التوفيق في الفرص 
التي سنحت لالعبيه على مدار 

شوطي املباراة.

انطالق الجولة الثانية

إلى ذلك، يخوض املنتخب 
القطري األوملبي مباراة صعبة 
أمــــام املنتخــــب اإليراني في 
السابعة والنصف مساء اليوم 
بتوقيت الكويت على ملعب 
جاسم بن حمد بنادي السد، في 
افتتاح مباريات اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة األولى. 
ستحدد نتيجة لقاء اليوم هوية 
الفريق املتأهل إلى الدور الثاني، 
حيث يحتل العنابي صدارة 
املجموعة األولى برصيد 3 نقاط 

بفارق األهداف عن إيران.
جنــــح العنابــــي القطري 
في حصــــد نقاط لقاؤه األول 
بالبطولة أمام املنتخب الصيني 
بنتيجــــة )3-1(، واملنتخب 
اإليراني حقق االنتصار على 

سورية بهدفني دون رد.
واملبــــاراة الثانيــــة فــــي 
املجموعة األولى، يسعى منتخب 
سورية إلى تعويض خسارته 
األولى أمام إيران بتحقيق الفوز 
على الصني النتعاش آماله في 
حجز بطاقة العبور إلى الدور 
الثاني، وفي حال خســــارته 
اليوم تعنــــي خروجه مبكرا 

من الدور األول.

الدقيقة )72(.
وبذلــــك يتصدر »أســــود 
الرافدين« صدارة املجموعة 
الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق 
األهداف عن كوريا اجلنوبية، 
فيما بقى منتخبي اوزبكستان 

واليمن بال رصيد.
وفي املجموعة الثانية، سقط 
املنتخب السعودي األوملبي 
في فخ التعادل اإليجابي أمام 
املنتخــــب التايلندي بنتيجة 
)1-1(، خالل اللقاء الذي جمع 
املنتخبني علــــى ملعب حمد 

الكبير بالنادي العربي.
وتقــــدم »األخضر« بهدفه 
األول بواســــطة العبه محمد 
الصيعري في الدقيقة )71(، 
وأدرك املنتخــــب التايلندي 

الدوحةـ  فريد عبدالباقي 

العراقي  املنتخــــب  جنح 
األوملبي لكرة القدم في حتقيق 
فوز مهم على حساب شقيقه 
املنتخب اليمني بهدفني دون 
مقابل خالل اللقاء الذي جمع 
املنتخبني مساء أول من أمس 
على ملعب ســــحيم بن حمد 
بنادي قطر في أولى مباريات 
الثالثــــة لبطولة  املجموعة 
القدم  كأس أمم آســــيا لكرة 
للمنتخبات األوملبية )حتت 
23 سنة( واملؤهلة إلى أوملبياد 
البرازيلية  ريو دي جانيرو 

.2016
سجل هدفي العراق علي 
فائز وعلي حسني في الدقيقتني 
)37 و39(، ليحصد أول ثالث 

نقاط في املجموعة الثالثة.
وضمــــن املجموعة ذاتها، 
حقــــق املنتخــــب الكــــوري 
اجلنوبــــي فوزا غاليــــا أمام 
املنتخــــب األوزبكــــي بهدفني 
مقابل هدف، يدين الفضل لـ 
»النمور الكورية« إلى الالعب 
مون تشانغ جني والذي سجل 
هدفي فريقه أحدهما من ركلة 
جزاء في الدقيقة )20(، والهدف 
الثاني في الدقيقة )47(، فيما 
سجل هدف أوزبكسان الوحيد 
خامداموف دوستونبيك في 

الدقيقة )58(.
وشــــهد اللقاء حالة طرد 
كانت من نصيــــب األوزبكي 
جامشــــيد بولتابوييــــف في 

السعودي مصطفى بصاص يتعرض للعرقلة من العب تايلند

العنابي القطري 
في مهمة صعبة 

أمام اإليراني 
حلسم القمة

األصفر يلتقي 
البرتقالي اليوم

مرتضى هدد »أهلي 
جدة« بسبب 

مستحقات صفقة 
عبد الشافي

الزمالك يضم  املهاجم الزامبي مايوكا
رحيل هاني رمزي عن القيادة 
الفنية للفريـــق البترولي. 
وبهـــذا الفوز يرتفع رصيد 
إنبي إلى النقطة 17 في املركز 
العاشر، بينما يتوقف رصيد 
طالئع اجليش عند النقطة 15 

في املركز احلادي عشر.

فوز بتروجيت

كما حقق بتروجيت فوزا 
مهما على حـــرس احلدود 
2-0 علـــى ملعـــب املكس 

باإلسكندرية.
سجل ثنائية بتروجيت 
أحمد جعفر من ضربة جزاء 
والنيجيري جيمس تيدي في 

الدقيقتني 21 و24.
ورفع بتروجيت رصيده 
بهذا الفوز إلى 19 نقطة محتال 
املركز الثامن وجتمد رصيد 
احلرس عند 5 نقاط باملركز 

قبل األخير.
وحقـــق بتروجيت 4 
انتصـــارات مـــع طلعت 
يوســـف وتعـــادل مرتني 
ولم يعرف الهزمية خالل 

6 مباريات.
وتقـــام اليوم اجلمعة 3 
مباريات في اجلولة نفسها، 
فيلعب اإلنتاج احلربي مع 
أسوان، االحتاد السكندري 
مع املصري، واملقاولون مع 
وادي دجلة. هذا، ويدرس 
املدير الفنـــي لفريق وادي 

دجلة حمادة صدقي الرحيل 
عن منصبه وتقدمي استقالته، 
نظرا لشعوره بحالة من عدم 
الرضا عن مستويات بعض 
الالعبني، مؤكدا للمقربني منه 
أن األوضاع داخل الفريق ال 

تساعد على النجاح.
ويتبقى فقط اســـتقرار 
األوضاع لفريق وادي دجلة 
في جدول الترتيب، كي ينفذ 
صدقي رغبته في الرحيل من 
النادي، حيث يرى صدقي أن 
الالعبني ال يؤدون ما عليهم 
ولكنه ملتـــزم بتعاقده مع 
النادي نظرا لعالقته  إدارة 
الطيبة مباجد سامي مالك 

النادي.

عبد الفضيل يعود للدراويش

من ناحية اخرى، جنح 
مسؤولو نادي اإلسماعيلي 
في التعاقد مع شريف عبد 
الفضيل مدافع األهلي السابق 
في صفقـــة انتقال حر ملدة 
موســـمني ونصف املوسم 
لتدعيم دفاع »الدراويش« 
الـــذي يعانـــي نقصـــا في 

صفوفه.
وجاء تعاقد اإلسماعيلي 
مع عبد الفضيل بعد سلسلة 
من املفاوضات بني الطرفني 
في ظل رغبة إدارة الدراويش 
حلل النقص العددي في دفاع 

اإلسماعيلي.

الـــدوري املصـــري املمتاز 
لكرة القدم.

ســـجل ثالثية إنبي كل 
من رامـــي صبري وصالح 
سليمان ونور السيد، فيما 
سجل محمد رزق هدف طالئع 
اجليش الوحيد. يعد ذلك أول 
فوز إلنبي منذ ثالثة مباريات 
التعـــرض للهزمية  بعـــد 
أمام اإلسماعيلي واالحتاد 
الســـكندري والزمالك على 
الترتيب في أول مباراة بعد 

القاهرة - سامي عبدالفتاح 

أكد رئيس نادي الزمالك 
املصري لكرة القدم، مرتضى 
منصور انه مت االستقرار على 
الزامبـــي اميانويل مايوكا 
ليكون هو املهاجم األفريقي 
اجلديد للفريق، مشيرا إلى 
أن احمد حمودي وإبراهيم 
صالح وأحمد حســـن مكي 
لن يرحلوا عن النادي.وهدد 
مرتضى منصور مبنع محمد 
عبد الشـــافي العـــب نادي 
أهلي جدة من الســـفر إلى 
الســـعودية، بسبب متاطل 
النادي السعودي في سداد 
باقي مستحقات الزمالك في 
صفقة عبد الشافي، موضحا 
انه ارسل مندوبا من الزمالك 
إلى السعودية ولم يحصل 
املتبقي واملقدر  املبلغ  على 
مبليـــون و300 ألف دوالر 
وقدموا اعتذارات ليســـت 
مقبولة كما أن رئيس نادي 
أهلي جدة رفض الرد علي 

االتصاالت الهاتفية. 

فوز مهم إلنبي

على صعيد آخر، تغلب 
إنبي علـــى طالئع اجليش 
3-1 في املباراة التي جمعت 
الفريقني على ســـتاد جهاز 
الرياضة العسكري، في إطار 
اجلولـــة الـ 14 مـــن بطولة 

محمد عبدالشافي مشروع أزمة بني الزمالك واهلي جدة
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اإليطالي إميوبيلي يعود إلى تورينو

»فيفا« يحرم ريال مدريد وأتلتيكو 
مدريد من التعاقدات ملدة سنة

لن يتمكن ريال مدريد االسباني وجاره اتلتيكو مدريد من اجراء 
اي تعاقد ملدة س����نة بس����بب مخالفتهما قواعد انتقاالت الالعبني 
القاصرين بحس����ب ما ذكر االحتاد الدولي للعبة امس. وجاء في 
بيان »فيفا«: »وافقت اللجنة التأديبية في »فيفا« على معاقبة ناديي 
ريال مدريد واتلتيكو مدريد االسبانيني بسبب انتهاكات متعلقة 
باالنتقاالت الدولية وتس����جيل الالعبني حتت 18 سنة«. واضاف: 
»لقد انتهك الناديان عدة احكام بشأن االنتقاالت الدولية والتسجيل 
االول لالعبني القاصرين، باالضافة الى عدة احكام اخرى ذات صلة، 
فيما يتعلق بتس����جيل ومشاركة بعض الالعبني في املسابقات«. 
وتابع: »س����يواجه الناديان عقوبة مبنعهما من تسجيل اي العب 
على الصعيدين الوطني والدولي في فترتي التسجيل املقبلتني، 
ملخالفتهما املواد 5، 9، 19 و19 مكررة باالضافة الى امللحقني 2 و3 
من النظام االساس����ي لوضع وانتقاالت الالعبني«. ويبدأ االيقاف 
في يوليو املقبل حتى يناير 2017. وغرم االحتاد الدولي اتلتيكو 
مببلغ 900 ألف فرنك سويسري )820 الف يورو( وريال 360 الف 
فرنك )330 الف ي����ورو(. ورأى بيان فيفا ان حظر التعاقدات لن 
يؤثر على فترة التسجيالت احلالية، نظرا النطالقها قبل اخطار 
هذا القرار الذي ال ينطبق على كرة السيدات، كرة الصاالت والكرة 

الشاطئية، كما ال يشمل تسريح الالعبني.

نوليتو ينفي انتقاله إلى برشلونة

غوارديوال يعيد حساباته

أعلن نادي تورينو املنتمي لدوري الدرجة األولى االيطالي 
لكرة القدم ان تش���يرو اميوبيل���ي مهاجم منتخب ايطاليا في 
طريقه للعودة الى ناديه الس���ابق على سبيل االعارة. وكان 
اميوبيلي يلعب معارا الى اشبيلية من ناديه بروسيا دورمتوند 

منذ يوليو من العام املاضي.
يذك���ر أن الالعب البالغ من العم���ر 25 عاما هدافا للدوري 
االيطالي في موس���م 2013 � 2014 عندما سجل 22 هدفا، حيث 
انضم الى دورمتوند مقابل 18 مليون يورو لكنه وجد صعوبة 

في ترك بصمة في الدوري االملاني وأعير الى اشبيلية.
وقال تورينو صاحب املركز 14 في الدوري االيطالي مبوقعه 
على االنترنت ان اميوبيلي خضع للكش���ف الطبي وتدرب مع 

الفريق.

نفى مانويل نوليتو العب سلتا ڤيغو انتقاله إلى صفوف نادي 
برشلونة، مشيرا إلى انه مثل اجلميع يستمع إلى هذه األخبار عن 
طريق الصحافة. وأضاف نوليتو وفقا لتصريحاته التي نقلتها 
صحيفة س����بورت الكاتالونية انا هنا في سلتا ڤيغو ولدي عقد 

مع الفريق وأنا مرتاح هنا.

أعاد اإلسباني بيب غوارديوال املدير الفني لنادي بايرن ميونيخ 
األملاني تصريحاته السابقة بأنه يستهدف الدوري اإلجنليزي بعد 

رحيله املؤكد من العمالق الپاڤاري الى نقطة الصفر.
وقال الفيلسوف غوارديوال في تصريحات تنقلها شبكة سكاي 
سبورت البريطانية: عندما أوقع على عقود بشكل رسمي اجلميع 

سيعلم ذلك على الفور.
وتابع: قد يكون األمر مبكرا أن أكون مدربا في إجنلترا وقد أنتقل 
إلى البرميييرليغ بعد عامني من اآلن، أنا سعيد بتجربتي هنا في 

ميونيخ للغاية، وسأعمل حتى الثانية األخيرة في عقدي.

االيطالي اميوبيلي

النجم نوليتو واحلرب عليه

املدير الفني لنادي بايرن ميونيخ األملاني غوارديوال

مستقبل موراتا.. غامض

أصبح مستقبل ألڤارو موراتا مهاجم فريق يوڤنتوس اإليطالي 
غامضا مع البيانكونيري بعدما متكن من تسجيل ثالثة أهداف فقط 
في 24 مباراة له هذا املوس����م مع الفريق. وأفادت صحيفة »توتو 
ميركاتو« بأن املدير الرياضي بيبي ماروتا واملدير الفني ماسيمليانو 
إليغري يريدان تأمني بقاء الالعب في صفوف السيدة العجوز، مبينة 
أن هناك بندا في عقد الالعب يسمح لريال مدريد دفع مبلغا قدره 
30 مليونا باإلضافة إلى املكاف����آت من أجل احلصول على الدولي 
اإلسباني. وقد يعود الالعب إلى صفوف املرينغي مرة أخرى بعدما 

تولى زندين زيدان مسؤولية قيادة الفريق خلفا لرافا بينيتيز.

اإلسباني موراتا في حيرة

هدف الني.. 
واملدرجات 

تشتعل
 )رويترز(

ميالن يبلغ نصف نهائي الكأس.. و»بي إس جي« يحافظ على حلم الرباعية

كلوب وڤينغر يشعران باحلسرة
رغم اإلثارة

»البارسا« يواصل دفاعه عن لقب كأس إسبانيا
الرباعية  آماله بإحراز  على 
ببلوغه الدور نصف النهائي 
م���ن مس���ابقة كأس رابطة 
األندية الفرنسية اثر تغلبه 

على ليون 1-2.
ويتصدر س���ان جرمان 
ترتيب الدوري احمللي بفارق 
شاسع عن أقرب منافسيه، 
كما بلغ دور ال� 16 من مسابقة 
كأس فرنسا، والدور الثاني 

من دوري أبطال أوروبا.
ب���ي أس جي  وافتت���ح 
التسجيل عن طريق ادريان 
رابيو )17( والبرازيلي لوكاس 
مورا )72(، وكونتان توليسو 

)43( هدف ليون.
وزاد تول���وز من محن 
مرسيليا وأخرجه من الدور 
ربع النهائي بفوزه عليه 1-2 

بعد التمديد.
وسجل وس���ام بن ييدر 
)26( والدمنارك���ي مارتن 
برايثويت )99( هدفي تولوز، 
وجورج نكودو )28( هدف 

مرسيليا.

الثالثة 2-0 بعد أن كان هزمه 
ذهابا عل���ى ملعبه بثالثية 
نظيفة. وعلى ملعب غران 
كاناريا، فاز الس باملاس على 
ايبار بنفس نتيجة  ضيفه 

الذهاب 2-3.

كأس إيطاليا

بات مي���الن أول أطراف 
املرب���ع الذهبي اث���ر فوزه 
الصعب على كاربي 2-1 على 

ملعب سان سيرو.
وتقدم »اللومباردي« بطل 
أوروبا س���بع مرات بهدفني 
نظيفني عن طريق الكولومبي 
ب���اكا )14( رافعا  كارلوس 
رصيده إل���ى 10 أهداف هذا 

املوسم. 
الفرنسي مباي  وأضاف 
نيانغ )28( قبل أن يرد ماتيو 
مانكوس���و مطلع الشوط 

الثاني.

الرابطة الفرنسية

أبقى باريس سان جرمان 

وليام���س اث���ر متريرة من 
الفرمنسي امييريك البورت 

.)21(
وعلى ملعب بالبايدوس، 
جدد سلتا فيغو فوزه على 
الدرجة  ضيفه قادش م���ن 

4-1 على ملعبه كامب نو.
وعلى ملعب »املادريغال«، 
فشل ڤياريال في قلب تخلفه 
ذهابا أمام ضيفه اتلتيك بلباو 
2-3، وتلقى خسارة جديدة 
بهدف وحيد سجله اينياكي 

بعد مباراة مثيرة من البداية للنهاية أظهرت السرعة 
العالية التي يتميز بها الدوري االجنليزي املمتاز، بدا 
أن الفرنسي أرس���ني ڤينغر مدرب آرسنال واالملاني 
يورغن كلوب الذي يقود ليڤربول هما فقط من شعرا 

باحباط عند مغادرة ستاد أنفيلد.
ويرى الفرنسي ڤينغر أن فريقه فقد نقطتني في 
صراع القمة، بينما شاهد كلوب األداء الضعيف للدفاع 

والذي كلف الريدز غاليا.
وبعد فوز ليستر على ملعب توتنهام هوتسبير 
أصبح الغانرز اآلن في الصدارة متفوقا بفارق األهداف 

فقط على فريق املدرب كالوديو رانييري.
وقال ڤينغر حملط���ة )بي.تي( التلفزيونية: »هذا 
يثير االحباط بشدة، بشكل عام ال ميكنني االنتقاص 

من مجهود والتزام الفريق«.
وأضاف: »عانيا من بداي���ة صعبة. عندما كانت 
النتيجة 3-2 كان من املمكن أن نتقدم 4-2 ولم نتخذ 

القرار الصحيح في الثلث األخير من امللعب«.
وتابع: »كافح ليڤربول حتى الثانية األخيرة. تأخرنا 
1-0 ثم بدأنا اللعب. خرجنا من املباراة بالكثير من 

االيجابيات لكن هناك بعض 
احلسرة أيضا«.

ويعتق���د كلوب 
بوجود بعض املشاكل 

التي يعاني  الدفاعية 
التاسع  املركز  منها فريقه صاحب 

بفارق 12 نقطة عن الصدارة.
وقال كلوب ل� )بي.بي.سي(: »هذه غزارة تهديفية 
لكن في النهاية ال ميكن للمرء جتاهل وجود مشاكل«. 
وأضاف: »التنظيم ش���يء مهم وفي بعض األحيان 
نعاني من مشكلة صغيرة في التركيز. منحنا املنافس 
هدفني بسهولة بعدما بذلنا مجهودا كبيرا لتسجيل 

أهدافنا«.

واصل برشلونة مشوار 
الدفاع عن اللقب وبلغ ربع 
نهائي مسابقة كأس إسبانيا 
لكرة القدم بفوزه على جاره 
اس���بانيول 2-0 ف���ي احد 
دربي���ات عاصمة كاتالونيا 

في اياب ثمن النهائي.
عل���ى ملع���ب كورني���ا 
ال ب���ارت، افتتح البارس���ا 
التسجيل بعد كرة بينية من 
االرجنتيني ليونيل ميسي 
داخل املنطقة تسلمها منير 
احلدادي وتابعها بيسراه)32(. 
وأضاف احلدادي الذي استفاد 
من عدم زج البرازيلي نيمار 
في اللقاء، الهدف الثاني في 
الدقائق األخيرة مستفيدا من 
كرة اليكس فيدال الذي لعب 
في الوسط في غياب اندريس 

انييستا)88(.
واللقاء ه���و الثالث بني 
الفريق���ني في م���دى 9 أيام 
فتعادال في الدوري 0-0 على 
امللعب ذاته، وفاز برشلونة 
في ذهاب ربع نهائي الكأس 

كلوب وڤينغر

غونزاليز يسقط ميسي واألخير ال يتوقف عن هوايته  )أ.ف.پ(

اها« ع« الفوز في »األنفيلد«.. وليستر »سوَّ أرسنال »ضيَّ
أضاع أرس����نال فرصة مواصلة انفراده 
بالصدارة عندما اهدر تقدمه في الوقت القاتل 
امام مضيفه ليڤربول وتعادل معه 3-3 في 
املرحلة احلادية والعش����رين م����ن الدوري 
االجنليزي لكرة القدم، فيما التحق به ليستر 
س����يتي بفوزه الصعب على أرض توتنهام 
1-0. ورفع »الغانرز« رصيده الى 43 نقطة 
بالتس����اوي مع ليستر، مقابل 40 نقطة ملان 
سيتي الذي سقط بدوره في فخ التعادل على 

ملعبه امام ايڤرتون من دون أهداف.
على ملعب »انفيلد رود«، افتتح البرازيلي 
روبرتو فيرمينو التسجيل للمضيف بتسديدة 
يسارية)10(، لكن الويلزي ارون رامسي عادل 

سريعا )14(.
واستعاد فيرمينو تقدم »احلمر« بهدف رائع 
من تسديدة لولبية )19(، رد عليها الفرنسي 
اوليفييه جيرو بعد معمعة من مسافة قريبة 

اثر ركلة ركنية )25(.
وفي الش����وط الثاني، حقق جيرو الذي 
اهدر فرصة نادرة قبل االستراحة، الثنائية 
ومنح ارس����نال التقدم ألول مرة في املباراة 

)55( رافعا رصيده الى 12 في املركز اخلامس 
في ترتيب الهدافني.

وكان املدفعجية في طريقه حلسم املباراة، 
لكن بع����د ان بدأت الثلوج بالهطول وصلت 
كرة عالية داخ����ل املنطقة الى الويلزي جو 
ألن فتابعها طائرة وسجل هدف التعادل في 
مرمى ارس����نال )90(. وحقق ليستر سيتي 
فوزا مهما على ملع����ب »وايت هارت الين« 

هو االول له في اربع مباريات.
وانتظر مفاجأة الدوري حتى الدقيقة 83 
لتسجيل هدف الفوز على توتنهام عبر مدافعه 

االملاني روبرت هوث.
وعاد مان سيتي الى مسلسل اهدار النقاط 
بتعادله مع ضيفه ايڤرتون من دون اهداف 

على ملعب »االحتاد«.
ولم ينجح االرجنتيني سيرخيو اغويرو 
ورفاقه في هز شباك احلارس االميركي تيم 

هاورد.
وخس�������ر 
تشلسي حامل 
اللقب فرص�ة 

حتقيق فوزه الثاني على التوالي عندما سقط 
ف����ي فخ التعادل في اللحظ����ات القاتلة أمام 
ضيفه وس����ت بروميتش البيون 2-2 على 

ملعب »ستامفورد بريدج«.
وافتت����ح الزرق التس����جيل عبر الظهير 
االسباني سيزار اسبيليكويتا )20(، قبل ان 

يعادل كريغ غاردنر )33(.
وفي الشوط الثاني، استعاد فريق املدرب 
املؤقت الهولندي غوس هيدينك التقدم بنيران 
صديقة عب����ر االيرلندي الش����مالي غاريث 
ماكولي )74(، لكن املضيف تلقى هدفا قاتال 

من االيرلندي جيمس ماكلني )86(.
وحقق س����اوثمبتون ف����وزه االول بعد 
خس����ارتني واحلق اخلس����ارة الثالثة على 
التوالي بضيفه واتف����ورد 2-0 على ملعب 

»سانت ماريز«.
وس����جل االيرلندي ش����اين لون����غ )17( 
والصرب������ي 
دوس����������ان 
تاديتش )73( 

هدفي الفائز.

وحقق ستوك سيتي فوزه الثالث في اخر 
اربع مباريات على حساب نوريتش سيتي 

3-1 على ملعب »بريتانيا«.
وتنفس سندرالند وصيف القاع الصعداء 
بعدم����ا حقق فوزه الثاني على التوالي على 
حس����اب مضيفه سوانسي سيتي 4-2 على 

ملعب »ليبرتي«. 
وتألق في صفوف الفائز الدولي السابق 
جرماين ديفو صاحب ثالثية »هاتريك« )3 و61 
و85(، وأضاف الهولندي باتريك ڤان انهولت 
الهدف الرابع )49(، فيما س����جل لسوانسي 
الذي ط����رد له كايل ناوتون في الدقيقة 37، 
االيسلندي جيلفي سيغوردسون )21 من ركلة 

جزاء( والغاني اندريه اييو )40(. 

ترتيب فرق الصدارة: 

1- ارسنال 43 نقطة من 21 مباراة
2- ليستر 43 من 21

3- مانشستر سيتي 40 من 21 
4- توتنهام 36 من 21 

5- وست هام 35 من 21

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
فرنسا »املرحلة 21«
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مطربة خليجية طلبت 
من متابعني حساباتها في 

مواقع التواصل االجتماعي 
شن حملة على زميلتها 

اللي كانت السبب في 
استبعادها من حفلة غنائية 

مثل ما تقول.. 
احلمد هلل والشكر!

منتج مسرحي ابلغ 
فريق عمله انه تعرض 

خلسارة كبيرة في 
عروض مسرحيته وطلب 
منهم مهلة علشان يسدد 

أجورهم املتراكمة عليه 
واللي صارلها أشهر.. 

خير ان شاء اهلل!

ممثل طار من الفرحة 
بعد ما أبلغه منتج عربي 
انه سيشارك في عمله 

الدرامي اللي سيصوره 
مطلع الشهر املقبل مع 

انه هاملمثل حالف انه ما 
يشتغل معاه.. 

شكلك ما صدقت خبر!

مصالحخسارة فرحة

»ألو فبراير« وجوائز عديدة في أولى حلقاته
يبث يومياً عبر »كويت fm« وبرعاية »األنباء«

انطلقت مس����اء امس االول 
أولى حلقات البرنامج املسابقاتي 
»ألو فبراير« عبر أثير محطة 
»كويت fm«، والذي يستمر حتى 
27 فبراير املقبل وهو من تقدمي 
أحمد املوسوي وإخراج جابر 
اجلاس����ر وعلي البلوشي، اما 
اإلعداد فتصدى له وليد شحاتة 
ونايف النعم����ة وأميرة جنم، 
بينما التنس����يق ألمير جعفر 
إقبال  ومحمود عطية وجميل 
ويش����رف عليه عضو اللجنة 
املنظمة العلي����ا ملهرجان »هال 

فبراير 2016«.
البرنام����ج في أولى  وقدم 
حلقات����ه العديد م����ن اجلوائز 
املقدمة من الش����ركات الراعية 
للبرنامج، وهي: شركة شمال 
اخلليج وكيل سيارات هيونداي 
بالكوي����ت، مركز تيجان لطب 
األسنان، أطياب املرشود، جريدة 
»األنباء«، مركز جالمور خلبيرة 
التجميل عبير الياسني، معهد 
اكسبرشن، ليموزين اخلرينج، 
أوت����و بل����س س����نتر، النصر 

الرياضي.

تسمّم ميريام.. وجنينها حتت املراقبة!
نشرت مواقع عدة نبأ توجه ميريام فارس 
إلى املستش����فى للوالدة، مؤكدة انها تستعد 

الستقبال مولودها األول.
وأصدرت النجمة اللبنانية بيانا صحافيا، 
وأوضحت فيه أنها دخلت املستشفى مساء 
االثنني برفقة زوجها داني متري، ولكن ليس 
لوالدة طفلها كونه يبقى لها بضعة أيام كي 
تدخل في الشهر التاسع، بل جراء تعرضها 

لتسمم حاد.
وجاء في البيان، الذي انتشر بشكل واسع 
عبر مواق����ع اإلنترنت: »هاهو التاريخ يعيد 

نفس����ه إذ إنها تعرضت منذ سنة بالتحديد 
إلى نفس احلالة، وجاء اليوم التش����خيص 
ليكون نفس����ه وهو »الساملونيال« الذي يعد 
من أخطر أنواع التسمم، حالة ميريام جاءت 
بعد ش����رائها من املتجر نفسه الذي اشترت 
منه الس����نة املاضية، وهو من أهم احملالت 
في لبنان التي تعن����ى بتربية وبيع الدجاج 

ومشتقاته«.
وطمأن البيان جمه����ور ميريام إلى أنها 
حتظى بعناية على مدار الس����اعة ومت وضع 

اجلنني حتت املراقبة وهو في حالة جيدة.

خالل اختيارهم عدداً من املواهب في مهرجان »فنون الكويت«

شد وجذب بني إميان جنم وفاطمة الصفي
والدغيشم يتخلى عن مبادئ »الرحمة«!

إميان جنم

في إطار املنافس���ة الشرسة التي يشهدها 
مهرجان »فنون الكويت« بني املواهب الواعدة 
الباحثة عن فرصة للظهور أمام الناس بشكل 
مناسب، دارت، الفترة القليلة املاضية، اختبارات 
اجلولة الثانية من مس���ابقة جتارب املواهب، 
وكانت الس���مة األبرز على املشاركني موهبة 

الغناء.
وضمت جلنة التحكيم كال من: إميان جنم، 
محمد الدغيش���م والفنانة فاطمة الصفي، وان 
كان الدغيش���م يتفوق في مجال الغناء كونه 
ميتلك بعض التجارب املختلفة في مجال كتابة 
وأداء األعمال الغنائية، في حني ان جنم معروفة 
بتذوقها للفن بصفة عامة، أما الصفي فكان شغلها 
الشاغل البحث عمن جتد فيه موهبة التمثيل، 
ومن بني أكثر من عشرة متسابقني متكن أربعة 
بينهم طفلة، من جتاوز اختبارات اللجنة، التي 
انتقدت بش���كل قاس بعض الذين لم يحالفهم 
احلظ، وهم بدورهم لم يقبلوا بالنتيجة ودخلوا 
في سجال وشد وجذب مع اعضاء اللجنة لكنهم 

في األخير غادروا خائبني.
وف���ي التفاصيل، فقد كانت اجلولة الثانية 
حماسية نارية، كش���فت عن الوجه احلقيقي 
للدغيشم الذي تخلى عن كل مبادئ »الرحمة« 
وكان حاسما وصارما، على عكس ما تعامل به 
الثنائي اميان وفاطمة، حيث كانتا اقل حدة في 

التعاطي مع بعض املواهب.
وطغى على أعضاء جلنة التحكيم أجواء من 
املنافسة، ومتسك كل منهم برأيه ولم يتساهل 
الى درج���ة ان ثالثي اللجنة انتقدوا حلم أحد 
املتسابقني بالتمثيل، لكن اميان وفاطمة قالتا 
له بأنهما كمشاهدتني لم تريا »متثيال«، في حني 
كانت ردة فعل الدغيشم اكثر قساوة، وأجمعوا 
ثالثتهم على جمل���ة واحدة: »كل اللي تعلمنا 
في مسيرتنا من أخطاء وسلبيات اليوم شفنا 

في أداء واحد«.
وف���ي تصريح ل���ه، قال محمد الدغيش���م: 
»التجربة جديدة بالنسبة لي، ولم تكن املتعة 
في عملي كعضو جلنة التحكيم، امنا في تقييم 

مواهب مختلفة، تش���عر بأنك أمام مسؤولية 
جتاههم، رمبا تفاجأ بي غالبيتهم، حيث لم أظهر 
بصورة املذيع الذي اعتادوا عليه »طيبا وحنونا 
ومساملا«، فقد كنت شخصا آخر، تعاملت مع 
البعض بجدية وبحسم دون مجاملة، وكانت 
تعليقات���ي »صادمة« أحيانا لكنها لم تتجاوز 
حدود األدب »ال سمح اهلل«، مضيفا: »املشاركون 
الذي���ن وقع عليهم االختي���ار فعال موهوبون 

ويستحقون اجلوائز التي نالوها«.
أما إميان جنم، فقالت: »كانت هناك محاوالت 
ناجحة من املشتركني، وكلجنة حتكيم قدمنا 
املالحظ���ات املطلوبة حتى يعرف املوهوب أو 
املوهوبة كيف يج���ب عليهم التدريب قبل ان 
يقدموا انفس���هم، حتى يظهروا بشخصياتهم 
احلقيقية وليست الش���خصيات التي تأثروا 
بها، نحن بحاجة ماسة الى ملتقى إعالمي بعيد 
عن جدية العمل و»القيل والقال« وأن نبدأ على 
تأس���يس جيل جيد مثقف علميا بالفنون من 

ساحة الواقع«.

فاطمة الصفي محمد الدغيشم ومالحظات على أداء املواهب

سيرين عبدالنور: 
أنا أكثر فنانة تعرضت للعنف والضرب!

رفض���ت الفنان���ة اللبنانية س���يرين 
عبدالنور احلديث عن خالفاتها مع غادة 
عبدالرازق بسبب مسلسل »السيدة األولى«، 
مكتفية بالقول إن العمل عرض عليها بالفعل 
قبل غادة، مؤكدة في الوقت نفس���ه أنها 

ليست نادمة على عدم تقدميه.
وعما إذا كانت غادة قد وقعت ضحية 
لتهديدات محبيها بعدما ش���نوا حمالت 
هجوم عنيفة ضدها، اندهش���ت سيرين 
قائلة: »غادة عبدالرازق ليست ضحية«، 
مبدية في الوقت نفسه إعجابها بالنجمة 
املصرية كممثلة، كما اعتبرت سيرين أن 
مالبس���ها ليس���ت مبتذلة ولكنها مثيرة، 
نافية أن تكون اللبنانيات فقط من يرتدين 
هذه املالبس، مشيرة إلى أن مالبس غادة 

عبدالرازق متحررة وأنيقة.
ورفضت عرض صورة ابنتها »تاليا« 
في برنامج »الليلة دي« الذي تقدمه أروى 

على شاشة »سي. بي. سي« املصرية حيث 
حتدثت س���يرين عن أب���رز محطاتها في 
الغناء والتمثيل، كما كشفت عن جتاربها 
املصرية واالختالف بني جناحها في مصر 

ولبنان.
واكدت عبدالنور أن هناك من يس���يء 
إلى الطفول���ة بتعليقات غير الئقة، لذلك 
فهي تس���عى للمحافظة على ابنتها بعدم 

عرض صورتها.
من ناحية أخرى، كشفت سيرين أنها 
من أكثر الفنانات اللواتي يتعرضن للعنف 
والضرب في أعمالها الفنية، الفتة إلى أن 
مكسيكم خليل وعابد فهد يقومان بضربها 

بشكل عنيف نتيجة تقمصهما للدور.
وقدمت سيرين خالل احللقة مجموعة 
من أغنياتها مبشاركة أروى واملمثلة الشابة 
جميلة عوض التي اشتركت معها أيضا في 

مجموعة من األلعاب.

شرطة الشارقة تنقذ عبداهلل باخلير من املوت
حتديد املواقع.

وعثرت دوريات الشرطة 
على السيارة، ليتبني وجود 
باخلير داخله����ا، حيث مت 
انقاذه، وإجراء كل االسعافات 
األولي����ة لالطمئن����ان على 
صحته، حيث شكر الفنان 
اإلماراتي شرطة الشارقة على 
سرعة االستجابة وحسن 

التعامل مع املوقف.
وعن احلادث، قال باخلير، 
في تصريح����ات صحافية 
له: »احلادث����ة اضطرتني 
لالستعانة بش����رطة دبي 
بحكم وجود أرقامهم معي، 
وشرطة دبي أرسلت برقية 
الشارقة،  عاجلة لش����رطة 

التي علقنا  كون املنطق����ة 
بها كانت تابعة لها، وعلى 
الفور قامت شرطة الشارقة 
باالتصال بنا مش����كورين، 
ولكن كان����ت الصعوبة في 
كيفية االستدالل علينا في 
صحراء ال يوجد أي نقطة 
عالم����ة به����ا، ولكن بفضل 
»غوغل ماب« اس����تطاعت 
الش����رطة أن تصل ملنطقة 
قريبة منا، ولكن بس����بب 
تخييم الليل أصبح الوصول 
أكثر صعوبة، وبفضل وجود 
جهاز ليزر معي استطاعت 
الش����رطة من خالل ضوئه 
الوصول لي واحلمد هلل مت 

إنقاذنا«.

جنحت فرق الدفاع املدني 
بالقي����ادة العامة لش����رطة 
الش����ارقة، في إنقاذ الفنان 
اإلماراتي عبداهلل باخلير بعد 
أن علقت سيارته في الرمال 
وسط صحراء منطقة الفاية 

باإلمارة.
وتلقت غرف����ة عمليات 
مركز شرطة الثميد الشامل 
بالشارقة بالغا يفيد بوجود 
سيارة عالقة وسط الصحراء 
يس����تقلها أحد األشخاص، 
الفور  انتقل����ت على  حيث 
دوريات الش����رطة واإلنقاذ 
املختصة إلى املكان للبحث 
الس����يارة في وس����ط  عن 
عبداهلل باخليرالصحراء باستخدام تقنيات 

معجب يُطارد فيفي عبده: »يا حبيبة الشعب«!
طارد أحد املعجبييني الفنانة فيفي عبده، 
حتى سيارتها، عقب خروجها من عزاء الفنان 
الراحل حمدي أحمد مبسجد احلامدية الشاذلية 
مبنطقة املهندسني باجليزة، قائال لها: »الشعب 

كله بيحبك.. يا حبيبة الشعب«.
وشارك في العزاء كل من م.عبداحلكيم 
عبدالناصر، واإلعالمي عمرو الليثي واملستشار 
هشييام جنينيية، رئيييس اجلهيياز املركزي 
للمحاسبات، والنائب مصطفى بكرى والفنانني 
نبيل نورالدين ومحمد الشقنقيري وفيفي 

عبييده وماجدة زكي ورجاء حسييني وعزت 
العاليلي وأحمد بدير وليلى علوي وفاروق 
الفيشيياوي. وحضر أيضا أحمد زكي بدر، 
وزير التنمية احمللية، وجمال زهران، أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، وكمال 
أبوعيطة، وزير القوى العاملة األسبق واملؤلف 

وحيد حامد واملخرج جالل الشرقاوي.
وتوفييي الفنييان حمدي أحمييد، اجلمعة 
املاضية، عقب تعرضه ألزمة قلبية، عن عمر 

يناهز 83 عاما.

سندريال الشاشة العربية لقب:
أ- ليلى مراد

ب- سعاد حسني

املخرج جابر اجلاسر 
مع املذيع احمد املوسوي

من يقف وراء تسريب أغنية شيرين؟
أغنية »طايرة من الفرحة«، هي أغنية جديدة 
بصوت النجمة شيرين عبدالوهاب، انتشرت 
خالل اليومني األخيرين عبر »يوتيوب« وقيل 

إنها تسربت من ألبومها املقبل.
وفي هذا الصدد قال املوزع املوسيقي لهذه 
األغنية هشام البنا، في تصريحات صحافية 
له، ان »طايرة من الفرحة« بالفعل س���جلتها 
شيرين بصوتها منذ ثالث سنوات، ولم تطرح 

رسميا لكن سبق أن قدمت شيرين مقطعا منها 
خالل لق���اء تلفزيوني لها مع اإلعالمية مليس 

احلديدي وذلك منذ سنة 2013.
لكن بقي املصدر الذي سرب األغنية مجهوال، 
وحتى الس���اعة لم يرد أي تعليق من النجمة 
املصرية أو إدارة أعمالها حول تسريب األغنية 
وعن املوقف الذي س���تتخذه كطرحها رسميا 

مثال أو اتخاذ إجراءات قانونية.
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غامن حميد 
اشتغل على 

استغالل عدة 
تقنيات فنية 

جعلت من العرض 
رحلة بصرية

هاني النصار: مشاركتي بـ »العرس« 
في مهرجان املسرح العربي.. حلم وحتقق

خلود أبو المجد

أقام املركز الصحافي للدورة الثامنة ملهرجان 
املسرح العربي، مؤمترا صحافيا للعرض 

املسرحي الكويتي »العرس«، املشارك 
خارج املنافسة، بحضور مخرج العمل 

هاني النصار، وأدار املؤمتر رئيس املركز 
الصحافي مفرح الشمري.

في البداية، أعرب املخرج هاني النصار عن 
سعادته مبشاركته من خالل عمله املسرحي 

»العرس«، والتي كانت مبنزلة امنية من 
امنياته وحلم حتقق، وذلك قبل ان ينال 

اجلائزة الكبرى ضمن الدورة الـ 16 ملهرجان 
املسرح احمللي، وبعد أن حصد اجلائزة 

الكبرى كانت هذه الفرصة له لتقدمي عمل 
كويتي وإن كان عمال موازيا وغير منافس، 
خاصة انه كان له النصيب في املشاركة في 

الكثير من املهرجانات العربية في مصر 
واجلزائر وإيران وأرمينيا واالسكندرية 

وبيروت واملغرب، ومبا حتمله اعماله التي 
حتاكي وتخاطب الهم واإلنسان العربي.

وأشار النصار الى ان »العرس« من أكثر 
العروض التي أتعبته، كونه من أول االعمال 
التي يقدمها باللهجة احمللية مقارنة بأعماله 

السياسية، وقال: »لم تعد اللهجات عائقا 
كبيرا في فهم املغزى املطروح، فالفضائيات 

جعلت هناك بساطة في هذا التواصل بني 
اللهجات لدول املغرب العربي ودول اخلليج، 

وقد أخذ التحضير لـ »العرس« 6 أشهر، 
وشعرت من خالل هذا العمل بأن اجلمهور 

الكويتي بحاجة لتقدمي ما يالمسه بأسس 
علمية أكادميية وبصورة جمالية، حيث 

يتناول النص قضايا الفوارق الطبقية ضمن 
إطار رومانسي، ومن املقرر املشاركة به 

في مهرجان القرين، وهو من تأليف فلول 
الفيلكاوي وسينوغرافيا فهد املذن«.

وأكد النصار على أن الفضل في جناح العمل 
يعود للجنود املجهولني لفريق عمل مسرحية 

»العرس«، وتابع: فريق »العرس« هم من 
حصلوا وأتوا باجلائزة الكبرى، وللعلم منهم 
من هم يصعدون على خشبة املسرح ألول 

مرة، هذا باإلضافة إلى الدعم الكبير من قبل 
عميد املعهد العالي للفنون املسرحية د.فهد 
الهاجري، والعميد املساعد د.راجح املطيري 

وتذليل جميع الصعاب إلجناح هذا العمل.
وعن أسباب نقل عرض »العرس« من 

مسرح كيفان إلى مسرح حمد الرجيب 
باملعهد العالي للفنون املسرحية، رد النصار: 

»ألسباب تقنية بحتة تخص الديكور 
بعمق 11 مترا، وخشبة مسرح كيفان ال 

تستوعب سوى 6 أمتار فقط، لذا لم اضح 
بجمالية السينوغرافيا على حساب اإلخراج 
والعكس«، مشددا على ان الثقافة املسرحية 
مطلوبة لكل من املخرج والفنان، خاصة من 

خالل هذا الزخم الكبير من عروض دول 
املغرب العربي املماثلة للعروض األوروبية، 
واستطرد: »هذه الفرصة من خالل الدورة 

الثامنة من عمر مهرجان املسرح العربي 
لالطالع على مثل هذا األعمال املميزة من 
حيث التنوع في السينوغرافيا والديكور 

والتمثيل«.
واستغرب النصار من قلة احلضور من قبل 

الفنانني الشباب وعدم مشاهدتهم ألعمال 
مسرحية مبنزلة دروس مستفادة بالنسبة 

لهم.
وأجاب النصار عن قرار اعتزاله للمهرجانات 

املسرحية، قائال: »األمر يعود إلى حالة 
احلروب والصراعات التي تنتج عن املنافسة 

على اجلوائز، وهو ما عانيت منه عقب 
حصولي على تتويج اجلائزة الكبرى في 

مهرجان املسرح احمللي«، الفتا الى أنه سيظل 
متواجدا في املهرجانات املسرحية ولكن من 
دون املنافسة على اجلوائز، وقال ان هناك 

مشاركة له في مهرجان االسكندرية »مسرح 
بال إنتاج« من خالل مسرحية »حملة املوت«.

وبني النصار أن حرية الرأي والتعبير في 
املسرح الكويتي، هي التي جعلته يبدع في 
أعماله املسرحية التي قدمها، وأكد ان هذه 
احلرية لم تكن خطوة مستحدثة بل كانت 

منذ الستينيات، وهذا كان واضحا من خالل 
األعمال املسرحية التي قدمت مثل »ممثل 
الشعب« و»دقت الساعة« و»حامي الديار«.

املخرج هاني النصار ورئيس املركز الصحافي الزميل مفرح الشمري أثناء املؤمتر

ضمن أنشطة املركز الصحافي للمهرجان

»التلفة« املغربية.. مسك اخلتام

تواصلت مؤمترات املركز الصحافي في الدورة 
الثامنة ملهرجان املسرح العربي، حيث أقيم امس 
مؤمتر صحافي تناول جتربة مسرحية »التلفة« 
التي متثل املغرب في العروض املسرحية، ضمن 
املسابقة الرسمية في املهرجان، وأدار املؤمتر 
الزميل عبدالستار ناجي، ومسرحية »التلفة« 
ملسرح أكواريوم، تأليف رشيد أمحجور، إخراج 

نعيمة زيطان.
وحول ه���ذه التجربة حتدث���ت املخرجة 
نعيم���ة زيطان، قائلة: »أعبر عن س���عادتي 
للتواجد في مهرجان املسرح العربي، واعتبر 
اختياري للمشاركة حتديا كبيرا بالنسبة لي، 
ومسؤولية، ألني سأكون حاضرة وسط كوكبة 
العرب والتجارب املسرحية  من املسرحيني 

املتنوعة التي حتمل قضايا مهمة«.
وأضافت زيطان: »شاركت مسرحية »التلفة« 
في عدة مهرجانات مسرحية، وقدمت عروضا 
كثي���رة منها في باريس واملغ���رب، ونصها 
يتحدث عن إش���كالية النس���اء العامالت في 
مجاالت خادشة للحياء، من خالل قصة أربع 
نساء سجينات احترفن اعماال منافية لآلداب، 
ويعشن حياتهن في هذا املنوال كونه ميثل 
مصدر عمل لهن، وتطرح ما تواجهه النساء 
في هذا املجال، وترصد حياتهن من جوانب 
كثيرة منها عالقتهن في التفاصيل اليومية 

بالرجل ومحيط أسرهن ومجتمعهن األسرى 
واملجتمعي«، معبرة عن أس���فها ملا أطلق في 
بعض وس���ائل إعالمية طال سمعة املمثالت 
بطالت العرض، وهو الذي تعتبره تشويها 
للفن املس���رحي امللتزم، وهو أمر وصل إلى 

اإلجراءات القانونية.
وأكدت أنها ال تروج ضد املجتمع احملافظ، 
خصوصا أن بلدها املغرب متفتح في احلرية، 
وأن العملية اإلبداعية تكمن في احترام اجلمهور 
املسرحي، وهي تتعامل وفق الرقابة الذاتية 
بالتعام���ل مع النص، الفتة إلى أن العمل في 

مؤسسة »أكواريوم« كفريق واحد. 
من جانبهن حتدثت بطالت املسرحية عن 
هذه التجربة، حيث قالت املمثلة هاجر احلامدي 
ان املسرحية تسلط الضوء على السجينات 
الالتي يعملن في هذا املجال، ويجدن أنفسهن 
في واقع صعب، مبينة أنها حاولت التقرب من 
سجن النساء للمزيد من معايشة الشخصية، 
بينما قالت املمثلة جميلة الهوني ان الشخصية 
التي جسدتها فتاة فقيرة، الظروف أجبرتها 
على العمل مبجال مناف لآلداب، وقالت مسؤولة 
العالقات العامة في املس���رحية نعيمة مكي: 
»هذا العمل يعتبر األصعب، لكن املهم أن تكون 
صادقا، ومؤسسة مسرح »أكواريوم« كسبت 

الثقة خاللها عملها منذ عشرين عاما«.

املخرجة نعيمة زيطان مع بطالت مسرحية »التلفة« املغربية

تُقدّم الليلة ضمن املسابقة الرسمية في املهرجان

قدمها »القومي العراقي« ضمن العروض املتنافسة في جائزة سلطان القاسمي

»مكاشفات«.. واقعنا املر!

لتحقيق رؤيته اإلخراجية 
بشكل الفت للمتلقي، كذلك 
االستخدام الذكي من حميد 
جلميع احللول في املسرح 
لترسيخ فكرة عرضه التي 
جاءت ضد الديكتاتوريات 
والتس���لط، وأيض���ا ضد 
أنفسنا، فنحن وحدنا من 
يصنع الطغاة بتمجيدنا لهم 
وبعدها يداس علينا ونحن 

»نضحك«!
اش���تغل املخرج غامن 
حميد على اس���تغالل عدة 
تقنيات فني���ة جعلت من 
الع���رض رحل���ة بصرية 

تق���رن إحداثي���ات األمس 
باليوم، وكان أداء الفنانني 
املشاركني عالي املستوى، 
وقدموا شخصياتهم بتناغم 
عال، خصوصا بني الثنائي 
ش���ذى س���الم وميم���ون 
اخلال���دي وفاضل عباس، 
وأيضا احلل���ول اخلاصة 
الت���ي  بالس���ينوغرافيا، 
قدمها علي السوداني، كانت 
متماشية مع أحداث العرض 
رغم الظروف التي حدثت 
قب���ل العرض املس���رحي 
العط���ل  ف���ي  واملتمثل���ة 

الكهربائي باملسرح.

»مكاش���فات«، رغم قسوة 
املواجهة وح���دة املوقف، 
في أحيان كثيرة إلى شيء 
من البعد الكوميدي الساخر 
الذي أض���اف بعدا جديدا 
للعرض وساهم في منح 
التجربة بعدا فنيا بديال من 
واقع احلدث وواقع احلال، 
البديل  الفن���ي  البعد  هذا 
جع���ل للع���رض دالالته، 
ورسخ إس���قاطاته، حتى 
عند كسر اإليهام فإن ذلك 
لم يك���ن مقحما بل ضمن 
تلك املنهجية التي اشتغل 
عليها املخرج غامن حميد 

مفرح الشمري
@Mefrehs

اجلمي���ل ف���ي عروض 
مهرجان املس���رح العربي 
التي  الثامنة  في دورت���ه 
حتتضنه���ا الكوي���ت أنها 
تطلعن���ا عل���ى جت���ارب 
مسرحية وحلول إخراجية 
ذكية قلما نراها على خشبات 
مسارحنا احمللية، وهذا أمر 
مفيد للجميع، سواء املتلقي 

أو األكادميي املتخصص.
ومن هذه التجارب جتربة 
املخرج العراقي غامن حميد 
الذي قدم عمال متميزا بعنوان 
»مكاشفات«، للمؤلف الراحل 
قاسم محمد من بطولة شذى 
س���الم وميم���ون اخلالدي 
وفاضل عباس، وذلك ضمن 
املتنافس���ة على  العروض 
جائزة صاحب السمو  الشيخ 
القاسمي ألفضل  د.سلطان 
عرض مسرحي عربي، والذي 
احتضنته مساء امس االول 
خشبة مسرح عبداحلسني 

عبدالرضا بالساملية.
من���ذ اللحظ���ة األولى 
لع������رض »مكاش���فات« 
نعي���ش مع احلج���اج بن 
يوس���ف الثقف���ي، ال���ذي 
جس���ده ميمون اخلالدي، 
الش���هيرة مع  ومواجهته 
عائش���ة بنت طلحة، التي 
جسدت شخصيتها شذى 
س���الم، عبر حوار يأخذنا 
إلى كم من التبريرات للفعل 
السلطوي وتبريراته لكل 
ممارس���اته العنيفة بحق 

الشعب واملعارضة.
ويل�ج�������أ ع������رض 

شذى سالم في املسرحية

في املؤمتر الصحافي اخلاص بعرض »وزيد وانزيدلك« اجلزائري

فوزي بن إبراهيم: أنا مع املسرح اجلاد اجلماهيري 
الذي يالقي استحسان املتلقي!

يواكب األحداث. وأردفت: 
»النص األصلي كان خطابيا 
ومباشرا وصراعيا، لكننا 
أعطيناه بعدا آخر وعملنا 
لوحات االنتقال بينها كان 
فيه تشويق للمتلقي، حتى 
ان املتلقي من أي بلد يقرؤه 

بطريقته اخلاصة«.
وع����ن ع����دم تقدميها 
نصا من تأليفه����ا، قالت 
انها واجهت صعوبات في 
تقدمي نص لها في البداية 
ألنها ل����م تك����ن معروفة 
كمؤلفها، لكنها عندما قدمت 
رؤيتها الدرامية ملسرحية 
»السلطان والوزير«، وبعد 
النجاح الذي حققته متت 
املوافقة على نصوص لها، 
وكان ذلك احتي����اال فنيا 
إلى قبول  منها للوصول 

نصوصها.
وحول التحديات التي 
تواجه املؤلفني اجلدد، ردت 
بن عائشة: »هناك جلان فنية 
تختار النصوص وبعض 
أعضائها غير مؤهلني وغير 
مختصني، ولذلك فالفساد 
لي����س موجودا في بعض 
املؤسسات السياسية فقط، 
بل موجود أيضا في بعض 
املؤسسات الثقافية، وهذا 
موجود في كثير من دول 
العالم وليس فقط في الدول 
العربية«، وقالت ان هناك 
م����ن يري����د التعتيم على 
الفنية، ما يجعل  األعمال 
هناك معان����اة للكثير من 
الفنانني والكتاب، الفتة إلى 
أهمية دور اإلعالم ليكون 

صوت احلق واحلقيقة.

وممثلني الذي����ن احتملوا 
جميعا جنون املخرج.

من جانبها، عبرت مؤلفة 
العرض ليلى بن عائشة 
عن سعادتها بتمثيل وزارة 
الثقافة اجلزائرية )منتجة 
العرض( في الكويت، الفتة 
ان املسرح اجلزائري  إلى 
مدعوم بش����كل كبير من 
قبل الدولة، مش����يرة الى 
ان اسمها سقط سهوا ولم 
يذكر لك����ن حقها محفوظ 
ف����ي ه����ذا املؤمت����ر الذي 
استضافها، وقالت ان فكرة 
مسرحية »وزيد وانزيدلك« 
اقتبس����تها من مسرحية 
»لعبة السلطان والوزير« 
البصي����ري،  لعب����د اهلل 
حيث حاولت إعطاء دفعة 
للمسرح اجلهوي، بنص 

ضمن أنشطة مهرجان 
الدورة  العربي  املس����رح 
الثامن����ة ال����ذي تنظم����ه 
الهيئة العربية للمس����رح 
الكوي����ت،  وتس����تضيفه 
استضاف املركز الصحافي 
املخرج اجلزائري فوزي 
بن إبراهيم واملؤلفة ليلى 
بن عائشة فريق مسرحية 
»وزي������د وانزيدل������ك«، 
وأدار املؤمت����ر رئي����س 
املرك����ز الصحافي مفرح 

الشمري.
استهل املخرج فوزي بن 
ابراهيم حديثه باإلشادة 
العربية للمسرح  بالهيئة 
التي حترص على تنظيم 
مهرجان املس����رح العربي 
وتنقله م����ن بلد إلى بلد، 
حيث التواصل بني الفنانني 
الثقافات  واالطالع عل����ى 
العربية املتنوعة، معبرا 
عن سعادته بالتواجد في 

الكويت.
وأشار بن ابراهيم إلى 
الع����روض املش����اركة في 
املهرجان، قائال: »شاهدنا 
العديد من العروض القوية 
خالل األيام املاضية، وأمتنى 
أن ين����ال ع����رض »وزيد 
وانزيدل����ك« استحس����ان 
اجلمه����ور والنقاد«، الفتا 
الى انه رك����ز في عرضه 
على عناصره الرئيس����ية 
مثل املمثل والسينوغرافيا 
وصوال إلى رؤية تناسب 
فض����اء املس����رح، حيث 
جن����ح فري����ق العمل في 
الساخرة  الكوميديا  خلق 
والسوداء املغلفة بالتشويق 

جانب من املؤمتر الصحافي لفريق مسرحية »وزيد وانزيدلك« اجلزائرية

ليلى بن عائشة: 
الفساد طال 

بعض املؤسسات 
الثقافية.. وهناك 
من يريد التعتيم 

على األعمال 
الفنية

للجمهور، مش����يرا الى ان 
العرض القى استحسان 
اجلمهور اجلزائري، الفتا 
الى ان مسرح عبداحلسني 
عبدالرضا بالساملية خلق 
للمتع����ة والفرج����ة التي 
تسعد اجلمهور، مشيرا الى 
التقنيات السينمائية  ان 
أصبحت تس����تخدم على 
املسرح، ما يدخل املتلقي 
في حل����م وفرجة ممتعة، 
وتابع: »املش����اهد العربي 
واجلزائ����ري ليس غبيا، 
العرض  فهو يقرأ رسائل 
وأحيانا يقرأ رسائل أخرى 
ل����م يقصدها فريق العمل 
ولذلك نحن حريصون على 
أدواتنا بطريقة  استخدام 
ذكية«، مشيدا بطاقم العمل 
من سينوغرافيا وموسيقى 



خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

»الكهربـاء«: توفير 20% مـن دعم الكهرباء 
 يوفـر مبالـغ لتمويـل قـروض إسـكانية

لـ 7 آالف أسرة.

اختراق حسـابات هاتفية وإلكترونية لرئيس 
االستخبارات األميركية.

٭ ترى نص املؤسسـات احلكومية ليتاتها 
شابه بالليل هاذي ما توفر دعم بعد؟!

٭ باب النجار ...!
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

عدنان جمال محمد جمال ـ 40 عاما ـ الرجال: حسينية سيد محمد ـ 
منطقة سلوى ـ ت: 99602232 ـ 99649349 ـ النساء: الرميثية ـ 

ق8 ـ شارع حسن البنا ـ ج83 ـ م18أ ـ ت: 25622174.
مرمي عبدالعزيز عبدالوهاب القطامي، أرملة: يوسف عيسى عبدالوهاب 

القطامي ـ 96 عاما ـ الرجال: ديوان القطامي ـ كيفان ـ ق7 ـ 
الدائري الثالث ـ ت: 24915475 ـ 24915474 ـ النساء: العديلية ـ 

ق1 ـ شارع عبدالعزيز الراشد ـ م15 ـ ت: 22510060.
رباب محمد فرج، أرملة علي  حسن علي قبازرد ـ 84 عاما ـ الرجال: 
حسينية معرفي اجلديدة اخلزعلية ـ الشرق ـ ت: 69090955 ـ 
99904004 ـ النساء: السرة ـ ق2 ـ ش6 ـ م31 ـ ت: 99805320.

أحمد دخيل أحمد املسيعيد ـ 91 عاما ـ الرجال: جنوب السرة ـ السالم 
ـ ق7 ـ ش707 ـ م7 ـ ت: 99079143 ـ النساء: الشامية ـ ق3 ـ 

ش37 ـ م48.
عطية علي محمد النعثلني، أرملة حسني خالد عبداهلل الزايد ـ 73 عاما ـ 
الرجال: العمرية ـ ق4 ـ ش6 ـ م4 ـ ت: 66262017 ـ 99337700 ـ 

النساء: الفيحاء ـ ق9 ـ ش58 ـ م4 ـ ت: 50200575.
سعد سلطان هايف سلطان السفراني ـ 58 عاما ـ فهد األحمد ـ ق4 ـ 
ش421 ـ م8 ـ ت: 99890318 ـ الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة 

صبحان.
مفلح مبارك مشوط العازمي ـ 61 عاما ـ الظهر ـ ق3 ـ ش6 ـ ج1 ـ م7 ـ 

ت: 66955576 ـ الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.
سميرة أحمد جنا، زوجة حجي إبراهيم املزين ـ 75 عاما ـ الرجال: 

الزهراء ـ ديوان املزين ـ شارع إبراهيم املزين ـ ق2 ـ م35 ـ ت: 
99021810 ـ النساء: كيفان ـ ق6 ـ ش64 ـ م38 ـ ت: 99640477 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
شيخة أحمد البصيري ـ 57 عاما ـ الرجال: القادسية ـ ق8 ـ ش83 ـ 

م3 ـ ت: 97755043 ـ النساء: اخلالدية ـ ق1 ـ ش10 ـ م5أ ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

هجده مسفر مليسان العازمي، أرملة ابطيحان سالم الدويهيس ـ 85 عاما 
ـ الصباحية ـ ق2 ـ ش2 ـ م649 ـ ت: 66546644 ـ 99855333 ـ 

الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.
عمشه معوض عواد املطيري، أرملة نهار مطلق املطيري ـ 90 عاما ـ 
الرجال: قرطبة ـ ق2 ـ ش7 ـ م78 ـ ت: 25355035 ـ النساء: 

الزهراء ـ ق5 ـ شارع مجرن احلمد )42( ـ م68 ـ ت: 25241034 ـ 
الدفن بعد صالة العصر.
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مواقيت الصالة

حالة البحر

أعلى مد: 2.23 ص ـ 3.55 م
أدنى جزر: 9.25 ص ـ 9.25 م

حالة الطقس
مشــمس والرياح شــمالية غربية 
سرعتها من 6 الى 20 كلم/ ساعة

العظمى: 21 - الصغرى: 6

الفجر 5.20
الشروق 6.44
الظهر 11.57

العصر 2.52
املغرب 5.11
العشاء 6.33

أبعد من الكلمات
»مرتضى منصور خير من يتحدث عن 

حقوق اإلنسان«!
املذيع احمد موسى في 

برنامجه »على مسؤوليتي« 
متحدثا عن البرملاني 

مرتضى منصور بعد أن 
اصبح رئيس جلنة حقوق 
اإلنسان مبجلس الشعب 

املصري، وقد تداول 
مستخدمو الفيسبوك 

ڤيديوهات كثيرة ملرتضى 
منصور يسب ويلعن الغير 

مبا يتنافى متاما مع مهام 
اللجنة التي ميثلها.

»ما أجمل الحب حين يرتقي الى مرتبة العشق«
الفنان جورج وسوف الذي 

يحيي حفال مبناسبة عيد 
العشاق في بيروت يوم السبت 
13 من شهر فبراير املقبل، وقد 

علق وسوف: »بدون احلب ال 
حياة والعشق هو أرقى درجاته«.

»كل شيء كان رائعا«
جنم السينما ميل غيبسون 

وهو يؤكد أنه لم يتأثر 
بالنقد الالذع الذي وجهه 

له ريكي جيرفيس مضيف 
حفل توزيع جوائز »الكرة 

الذهبية« لألفالم السينمائية 
والتلفزيونية الذي جرى 
مؤخرا في بيفرلي هيلز.

»ركز عينيك على الكاميرا، وابق فمك 
مغلقا«

املمثل األميركي صامويل 
جاكسن وهو يزجر أحد 
املصورين عند حضوره 

العرض األول لفيلمه »الثمانية 
املكروهون« في سيدني.

»هذا هو الثامن واليزال أمامنا متسع من 
الوقت بعد«

املخرج كونتني تارانتينو 
خالل تأكيده أنه لن يتقاعد 
عن العمل إال بعد أن ينهي 

فيلمه العاشر.

»لقد تخطى سن الزواج مجددا«
العارضة األميركية 

جانيتش ديكنسن تعلق 
على اعتزام قطب الصحافة 

واإلعالم روبرت ميردوخ )84 
سنة( الزواج من العارضة 
السوبر جيري هول )59 

سنة(.

»لم أتحدث معها حول ذلك«
املمثلة األميركية إيفا 
لونغوريا خالل ردها 

حول ما يشاع عن اعتزامها 
الطلب من صديقتها 

فيكتوريا بيكام تصميم 
فستان زواجها.

عنا
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صلو
توا

ا و
عون

تاب
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نائبة بريطانية توصي زمالءها بـ »غسل اليدين« !
أ.ف.پ: دعت  ـ  لنـــدن 
نائبـــة بريطانية زمالءها 
خالل جلســـة مناقشـــات 
الى  لنـــدن  برملانيـــة في 
غسل اياديهم نظرا الى انهم 

»يصافحون يوميا مئات 
األشخاص« وبالتالي يتعني 
عليهم االهتمـــام بنظافة 

اليدين.
وقد انتخبت هذه النائبة 

واسمها فيليبا ويتفورد في 
مايو املاضي وهي طبيبة 
جراحة وتشـــغل منصب 
املتحدثـــة باســـم احلزب 
االســـكتلندي  الوطنـــي 

للشؤون الصحية. كذلك 
تعطـــي اولويـــة كبـــرى 
ملوضوع النظافة وتعتبر 
أن النواب يجب أن يقدموا 

»منوذجا يحتذى به«.
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