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ناصر مساعد الساير 

»الوطني« يربح 282 مليون دينار في 2015 
17بنمو 8%.. ويوصي بتوزيع 30% نقداً و5% منحة

توفير مبالغ من بعض العقود وتأجيل »التأمني الصحي«.. ونواب يؤكدون: األمير رسم للكويت خارطة طريق.. و»دواوين الكويت« يطالب مجلس الوزراء بالتطبيق العاجل

66 مليون دينار ترشيد في ميزانية »احلرس«

طارق سلطان

الشيخ مشعل األحمد سمو الشيخ سالم العلي

القت توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بشأن 
األوضاع الداخلية واالقليمية ص����دى كبيرا خصوصا على صعيد 
ترش����يد اإلنفاق وضبط بنوده في مختلف الوزارات واجلهات، ففي 
ترجمة سريعة لهذه التوجيهات وّجه رئيس احلرس الوطني سمو 
الشيخ سالم العلي الى ترشيد اإلنفاق والصرف في احلرس متاشيا 
مع متطلبات الظروف الراهنة وحتقيقا للمصلحة العامة، واجتمع 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وقادته للتأكيد 
على هذا النهج واتخاذ قرارات متعلقة ببعض بنود ميزانية احلرس 
مع مراعاة أال يخل ذلك بأداء احلرس عسكريا وأمنيا، حيث مت توفير 
مبالغ من بعض العقود التي وقعها احلرس وتوفير مبالغ الذخيرة 
احلية وإنهاء عقد شركة استشارات وتدريب أجنبية وتأجيل مشروع 
التأمني الصحي ملنتسبي احلرس، مما وفر مبلغا يقدر ب� 66 مليون 
دينار. على الصعيد نفسه، أكد نواب ان صاحب السمو األمير رسم 
خارطة طريق سياس����ية واقتصادية واجتماعي����ة، وأكد على عدم 
املساس باحلياة الكرمية للمواطنني. وأشار النواب الى ما شدد عليه 
صاحب السمو من ضرورة تضافر اجلهود للبدء مبعاجلات وخطوات 
اقتصادية خلفض بنود امليزانية ومعاجلة النقص في موازنة الدولة 
وأن يتحمل اجلميع مسؤولياته لترشيد االنفاق، مؤكدين أهمية وضع 
التوجيهات السامية موضع التنفيذ للحيلولة دون دخول الكويت 
في أزمة اقتصادية ومالية. من جهته، عبر جتمع دواوين الكويت عن 
تأييده لكل ما تفضل به صاحب الس����مو من قرارات وتوجيهات في 
الشأن الداخلي وعلى الصعيد االقليمي ووقوف الكويت الى جانب 
السعودية، متمنيا ان يأخذ مجلس الوزراء جميع ما ذكره صاحب 
الس����مو من توجيهات ومالحظات بعني االعتبار وان يكون خارطة 

طريق للمرحلة املقبلة.

ج����دة � وكاالت: دعا النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد إيران إلى االضطالع مبسؤوليتها في 
توفير كل أوجه الضمانات حلماية البعثات 
الديبلوماس����ية لديها. جاء ذلك خالل كلمته 
أثناء ترؤس����ه االجتماع االستثنائي لوزراء 
خارجية منظمة التعاون اإلسالمي بطلب من 
السعودية لبحث االعتداء على بعثاتها في إيران 
حضره وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول 
األعضاء مبا فيها إيران. وجدد الشيخ صباح 
اخلالد الدعم والتأييد جلهود اململكة وجميع 
اإلجراءات التي اتخذتها ملكافحة اإلرهاب بكل 
أشكاله وأنواعه وأي كانت مصادره ودوافعه. 
من جهته، أكد وزير اخلارجية السعودي عادل 
اجلبير ان إيران تعد السبب الرئيسي حلالة 
التأزم وعدم االستقرار واحلروب التي تشهدها 

املنطق����ة. واعتبر »أن هذا االعتداء لم يكن إال 
جزءا من سلسلة اعتداءات مستمرة تتعرض 
لها البعثات الديبلوماسية في إيران، وبشكل 
ممنهج، منذ 35 عاما«، مطالبا املنظمة باتخاذ 
موقف صارم ينبثق من مبادئ ميثاقها ويستند 
إلى مبادئ وأحكام االتفاقيات الدولية.  وقد أدان 
البيان اخلتامي الصادر عن االجتماع االعتداءات 
الت����ي تعرضت لها البعثات الديبلوماس����ية 
السعودية في إيران، باعتبارها خرقا واضحا 
لالتفاقيات الديبلوماسية ذات الصلة. ورفض 
البيان التصريحات اإليرانية التحريضية ضد 
اململكة، مؤكدا تأييده جميع اإلجراءات الشرعية 
والقانونية التي اتخذتها الرياض في مواجهة 
تلك االعتداءات، ودعمه الكامل جلهودها في 
مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره أيا 

كان مصدره وأهدافه.

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد مترئسا االجتماع االستثنائي لوزراء خارجية »التعاون اإلسالمي«

البيان اخلتامي لوزراء خارجية »التعاون اإلسالمي« يدين االعتداءات اإليرانية على بعثات اململكة

 اخلالد: ندعم جهود السعودية 
 ملكافحة اإلرهاب بكل أشكاله

كريم طارق

أصدرت الهيئة العامة للقوى 
العاملة قرارا يقضي مبنع إدارات 
العمل املختصة من إصدار تصاريح 
أو أذونات عمل لتش���غيل اإلناث 
في املنش���آت التي تقدم خدماتها 
للرجال فقط والعك���س، وإلزام 
العمل بتسوية أوضاع  أصحاب 
العمل  إذن  العمالة بتحويل  هذه 
أو إلغائه خالل ثالثة أش���هر من 

تاريخ صدور هذا القرار.

منع تشغيل اإلناث في أماكن 
خدمات الرجال والعكس

أكثر من نصف مليون طالب 
و63 ألف معلم يدشنون 

الفصل الثاني األحد

بودي: »اجلزيرة« تتوقع توزيع %50 
من األرباح على املساهمني

وكاالت: توقع رئيس مجلس إدارة شركة طيران اجلزيرة مروان 
بودي أن تسجل الشركة أرباحا جيدة عن العام املاضي، وان تقوم 
الشركة بإعادة توزيع 50% من األرباح النقدية على املساهمني. وقال 
بودي، خالل مقابلة مع »العربية« على هامش املنتدى االقتصادي 
العاملي في »دافوس«، إنه ال توجد أي ديون لدى الش����ركة، وأن 

قيمة النقد املتوافر لديها يبلغ 100 مليون دوالر. 
وأضاف: »نس����عى بكل قوة لشراء 35% من اخلطوط اجلوية 

الكويتية، ولدينا منافسون أقوياء ومن ضمنهم أجيليتي«. 
من جه����ة ثانية، قال الرئيس التنفيذي لش����ركة »أجيليتي« 
طارق سلطان إن الشركة تتواجد في أكثر من 100 دولة مستفيدة 
من تراجع أسعار النفط، وأضاف أن الشركة حصلت على قرض 
مؤخ����را، وأن جزءا من القرض البالغ ربع مليار دوالر س����يتجه 
لدعم مشروع »الرمي مول« بأبوظبي الذي بدأت تنفيذه الشركة 

الوطنية العقارية.

ّمل بوتني مسؤولية قتل اجلاسوس  بريطانيا تحُ
20ليتڤيننكو.. وأرملته تطالب مبعاقبته

سلطان من »دافوس«: انخفاض النفط يخدم »أجيليتي«

التفاصيل ص18 ٭

عصام جاسم الصقر 

التفاصيل ص 20 ٭ التفاصيل ص 3و11 ٭

مروان بودي  التفاصيل ص3 ٭

التفاصيل ص2 ٭

عبدالعزيز الفضلي

فيما يتوجه بعد غد األحد أكثر 
من نصف مليون طالب وطالبة و63 
إلى مدارسهم  ألف معلم ومعلمة 
مدش����نني الفصل الدراسي الثاني 
للع����ام 2016/2015 بع����د انته����اء 
عطلة الربيع أمس اخلميس وسط 
استعدادات مكثفة قامت بها الوزارة، 
أعلن وكيل التربية د.هيثم األثري 
عن إعادة افتتاح 3 مدارس جديدة 
مبدينة صباح األحمد اعتبارا من 
العام الدراسي املقبل 2017/2016.
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»السكنية« توزّع بطاقات القرعة  للدفعة الـ 25 من قسائم مشروع جنوب املطالعمحليات
وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقات دخول القرعة للدفعة الـ 25 من القسائم احلكومية في مشروع 
جنوب املطالع )ان 10( والتي تشتمل على 366 قسيمة مبساحة 400 متر مربع على املواطنني أصحاب الطلبات 
اإلسكانية حتى تاريخ 30 ابريل 2006 وما قبل. وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان املؤسسة خصصت امس 
ويوم االحد 24 اجلاري موعدا لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم جنوب املطالع، موضحة ان موعد توزيع بطاقات 
االحتياط لدخول القرعة هو االثنني املقبل في الساعة التاسعة صباحا.

واضافت ان يوم االربعاء املقبل في متام الساعة التاسعة صباحا سيكون موعدا إلجراء القرعة على هذه القسائم 
في مسرح مبنى املؤسسة بجنوب السرة.

االختراعات الكويتية تدخل السوق الصيني

رندى مرعي

أعلن املدير العام ملؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي د.عدنان شهاب الدين عن دخول االختراعات 
الكويتية حيز التس���ويق الفعلي ألول مرة من 
خالل توقيع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
عقد اتفاق مع مصنعني صينيني لتولي تصنيع 
وتسويق اختراعني كويتيني في السوق الصيني 
وبعض أس���واق أميركا الالتينية، مشيرا إلى ان 
السوق الصيني هو أكبر سوق في العالم ما يجعل 

فرص النجاح التجاري أكبر.
كالم ش���هاب الدي���ن جاء خ���الل عقد مؤمتر 
صحاف���ي صباح أمس، وقال ان ه���ذه االتفاقية 
تشمل التصنيع والتسويق الختراعني كويتيني، 
وهما ختم الكتروني يحتوي على كاميرا ودائرة 
الكترونية قام باختراعه وتصميمه جراح املطيري، 
ورضاعة أطفال ميكنها استيعاب احلليب واملاء في 
مكانني منفصلني وتساعد على حماية األطفال من 
اإلصابة بالفطريات بعد عملية الرضاعة وقامت 

بتصميمه واختراعه سلمى اجلدي.
وأش���ار إلى أن املشاركة في اجلزء األكبر من 
األرباح سيكون للمخترع مبا يعادل قرابة %80، 
فيما ستكون هناك حصة صغيرة ملؤسسة الكويت 
والتقدم العلمي ومركز صباح األحمد.  من جانبه، 
ق���ال رئيس مجلس ادارة مرك���ز صباح األحمد 
للموهبة واإلب���داع م.براك الصبيح: االختراعان 

الل���ذان مت تصميمهم���ا في الكويت س���يتولى 
مصنع���ان صينيان مبوج���ب االتفاقية املوقعة 
عملية تسويقهما، وهو ما يعد سابقة فريدة تتيح 
فرص االنتشار لالختراعات الكويتية وحافزا على 
حتقيق املزيد من اإلجنازات العلمية. بدوره، قال 
املدير العام ملركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
د.عمر البناي ان تسويق اختراعات كويتية في 
جمهورية الصني الش���عبية حدث غير مسبوق، 
الفتا إلى ان ثمة محاوالت تس���ويقية حدثت في 
السابق عبر موقع أمازون لكنها لم تكن مباشرة 
مع الشركات واملصانع العمالقة التي أتى مالكها في 
هذا احلدث بدعوة من املركز كما حدث مع الشركتني 
الصينيتني.   وأوضح ان »أهمية االختراع تكمن 
في حجم الطلب عليه من قبل السوق«، الفتا إلى 
ان »بعض االختراعات تكون بسيطة مثل رضاعة 
األطفال واألخرى تكون أكثر تعقيدا مثل اخلتم 

الذي يحوي دائرة الكترونية وكاميرا«.
بدورهما، عبرا ممثل���ي املصنعني الصينيني 
)مصنع يونغ دونغ ألفتوسي ومصنع تيتشني 
لوك( عن س���عادتهما به���ذا التوقيع، الفتني الى 
أنه من املتوقع أن يتم تسويق ما يقارب 5 آالف 
ال���ى 10 آالف رضاعة أطفال ش���هريا، أما اخلتم 
االلكتروني فمن املتوق���ع أن يفوق ال� 300 ألف 
خاصة أن له حاجات اس���تخدام من قبل اجلهات 
احلكومية واملؤسس���ات في الصني مبا يفوق ال� 

10 آالف شهريا. 

د. عدنان شهاب الدين خالل توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية  )ريليش كومار(

من خالل اتفاقية بني مركز صباح األحمد وشركتني صينيتني

التعليمية  منطقة األحم����دي 
تعديل وإعادة إصدار نش����رة 
تس����جيل الطالب والطالبات، 
والعمل على توفير ما يلزم من 
الهيئ����ات التعليمية واإلدارية 
واإلشرافية، وتسري القرارات 
اعتبارا من بداية العام الدراسي 

.2017/2016
كم����ا أصدر وكي����ل وزارة 
التربي����ة د.هيثم االثري قرارا 
بشان فك االشتراك في مدرسة 
قتية بن مس����لم بنني التابعة 
ملنطقة األحمدي التعليمية للعام 
الدراسي 2017/2016 والكائنة 
في مدينة صباح األحمد قطاع 
)A( لتصبح مدرس����ة قتيبة 
بن مسلم املتوسطة بنني على 
أن تتول����ى منطق����ة االحمدى 
الهيئة  التعليمية نقل أعضاء 
اإلشرافية والتعليمية واإلدارية 
املوجودين على قوة املرحلة 
الثانوية إلى مدرسة طلحة بن 

األثري يعيد افتتاح 3 مدارس بصباح األحمد

أكثر من نصف مليون طالب وطالبة و63 ألف معلم 
ومعلمة يدشنون الفصل الدراسي الثاني األحد

تزويد جميع املدارس بالهيئات »اإلشرافية«

مواعيد تسجيل إضافية  في »التطبيقي«

عبدالعزيز الفضلي 

أكدت الوكيل املساعد للتعليم العام فاطمة 
الكن���دري أن وزارة التربي���ة تعمل على قدم 
وساق لالس���تعداد للفصل الدراسي الثاني، 
وجتهيز املدارس الستقبال املعلمني والطلبة 
والذي يبدأ يوم األحد املوافق 24/يناير/ 2016 
ومن ضمن تلك االس���تعدادات تزويد أجهزة 
التابلت باحملتوى التفاعلي واملناهج التفاعلية 
ومناهج الدروس ومصادر التعليم، باإلضافة 
إلى القناة التربوية وس���د احتياجات أبنائنا 

الطلبة والطالبات.

كما أشارت الكندري إلى استعداد الوزارة 
الفتتاح أربع مدارس جديدة للعام الدراس���ي 
القادم 2017/2016 ف���ي منطقة صباح األحمد 
التابعة ملنطقة األحمدي التعليمية وهي مدرسة 
ثانوية بنات ومدرسة ثانوية بنني ومدرسة 
ابتدائية بنات وروض���ة، كما أفادت الكندري 
أنه مت تزويد جمي���ع املدارس من احتياجات 
الهيئة اإلشرافية من بعد الترقيات التي متت 
ملديري الش���ؤون التعليمية اجلدد ومراقبي 
املراحل التعليمية ملختل���ف املراحل والعمل 
على االختبارات اإللكترونية والتي تعتبر آلية 

جديدة للوظائف اإلشرافية.

عبداهلل الراكان

هنأت عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدري����ب د.رباح النجادة 
الطلبة والطالبات مبناسبة بداية الفصل الدراسي 
الثاني من العام الدراس����ي 2016/2015 ، متمنية 

للجميع مسيرة دراسية مكللة بالنجاح.
وشددت د.النجادة على أهمية اتباع التعليمات 
املدونة في صفحة الطال����ب وااللتزام مبواعيد 
التقومي الدراسي املعتمد املعلن في صفحة الهيئة 

املواعيد احملددة  االلكترونية، والتس����جيل في 
لكل طالب حسب خطته الدراسية املقبول فيها 
واحلرص على الرقم الس����ري حلساب الطالب 
الشخصي. مبينة أن مواعيد التسجيل للطلبة 
املستجدين بدأت يومي االربعاء واخلميس املوافق 
20 � 21 يناير 2016 ومت اعطاء مواعيد اضافية يومي 

اجلمعة والسبت املوافق 22 � 23 يناير 2016.
موضحة أن مواعيد التسجيل للطلبة املستمرين 
تبدأ يوم االحد املواف����ق 24 يناير 2016 وحتى 

اخلميس املوافق 28 يناير 2016.

عبيد الثانوية بنني باإلضافة إلى 
نقل طالب املرحلة الثانوية بنني 
من مدرسة قتيبة بن مسلم إلى 
مدرسة طلحة بن عبيد الثانوية 

والكائنة بنفس القطاع.

عبدالعزيز الفضلي

فيما يتوجه بعد غد االحد 
اكثر م����ن نصف مليون طالب 
وطالبة و63 ألف معلم ومعلمة 
الى مدارسهم مدشنني الفصل 
الدراسي الثاني للعام 2016/2015 
بعد انتهاء عطلة الربيع امس 
اخلميس وسط اس����تعدادات 
مكثفة قامت بها الوزارة، اعلن 
وكيل التربية د.هيثم االثري عن 
اعادة افتتاح 3 مدارس جديدة 
مبدينة صباح األحمد اعتبارا من 
العام الدراسي املقبل 2017/2016 
االث����ري قرارات  حيث اصدر 
ش����ملت إعادة افتتاح روضة 
الزهور، وإعادة افتتاح مدرسة 
طلحة بن عبيد الثانوية بنني، 
وإعادة افتتاح مدرس����ة أمامة 
بنت الصامت االبتدائية بنات 
وجميعهم في قطاع A مبدينة 
د.هيثم االثريصباح األحمد، على أن تتولى 

برعاية صاحب السمو وحضور نائب وزير شؤون الديوان األميري

اختتام مسابقات املوروث البحري وتوزيع اجلوائز على الفائزين

للم���وروث البحري مت إلغاء 
جائزة الدانة تبعا لذلك حتى 
تكون املنافسة متساوية جلميع 
الدواوين املعنية للصيادين. 
وجاء هذا اإللغاء متاشيا 
املنع واحلظر  وتنفيذا لقرار 
للصيد في جون الكويت من 
قبل اجلهات املعنية للمحافظة 
على املخزون االس���تراتيجي 
للثروة البحرية، والتزاما منا 
بذلك مت اإللغاء من اجل حتقيق 
هدف هذا املنع ونعدكم بإذن 
اهلل باجلديد م���ن الفعاليات 
ف���ي املوس���م  واملس���ابقات 

املقبل. 
راع���ي احلف���ل، ضيوف 

احلفل، حضورنا الكرمي 
ما نشهده هذه األيام وفي 
هذه األعياد واالفراح الوطنية 
وه���ذه املناس���بات، الذكرى 
العاشرة لتولي صاحب السمو 
مس���ند االمارة، ومنح سموه 

لقب »قائد للعمل اإلنساني« 
وتسمية الكويت »مركزا للعمل 
اإلنساني«.. ال يسعني اال ان 
اتقدم باسمي واخواني اعضاء 
اللجنة املنظمة بأسمى التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
والى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بهذا االستحقاق 
الذي جبلنا عليه نحن ابناء 
الكوي���ت جميعا وهلل احلمد 

واملنة. 
وفي خت���ام حفلنا هذا ال 
يس���عنا اال ان نتقدم بالشكر 
اجلزيل ملقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
عل���ى هذه املكرمة الس���امية 
وعلى ه���ذه الرغبة االميرية 
التي تتكرر سنويا للمحافظة 
على هذا املوروث وفعالياته 
ومس���ابقاته، وان تنتقل من 
جيل الى جيل، فهنيئا لنا بك 

في مهرجان املوروث الشعبي 
اخلليجي هذه املكرمة األميرية 
السامية من لدن صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
ألبنائه في الكويت، ولم تقتصر 
على ذلك، بل امتدت الى ابناء 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
اميانا منه واحياء لهذا املوروث 
الشعبي بشقيه املوروث البري 

واملوروث البحري. 
راع���ي احلف���ل، ضيوف 

احلفل، حضورنا الكرمي 
نحن معكم اآلن في ختام 
البحري  امل���وروث  فعاليات 
وحص���اد مس���ابقات صيد 
التي اقتصرت على  األسماك 
العام  له���ذا  ديوانيتني فقط 
»ديوانية الساملية للصيادين« 
الفنط���اس  و»ديواني���ة 
للصيادين« وإلغاء مس���ابقة 
ديواني���ة الوطية للصيادين 
اللجنة املنظمة  وانصافا من 

حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
أقيم مساء أمس احلفل اخلتامي 
البحري،  لفعاليات املوروث 
وذلك في ديوانية الصيادين 

بالوطية. 
وقد حض���ر احلفل نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
هذا، وقد وصل نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح إلى مكان احلفل 
وكان في استقباله رئيس جلنة 
املوروث البحري الشيخ سالم 

نواف األحمد.
وبدأ احلفل بكلمة ترحيبية 
ألقاها رئيس جلنة املوروث 
البح���ري، وج���اء نصه���ا 

كالتالي: 
»اهال وسهال بكم جميعا 
معن���ا ف���ي خت���ام فعاليات 
مس���ابقات املوروث البحري 

جانب من التكرمي  الشيخ علي اجلراح مكرما احد الفائزين 

افتتاح »ميادين الرماية« في قرية صباح األحمد التراثية

األحمد التراثية املستشار في 
الديوان األميري محمد ضيف 
اهلل شرار »التعاون املثمر بني 
مهرجان املوروث الشعبي، 
الكويتي،  الرماي���ة  ونادي 
الذي توج بافتتاح ميادين 

الرماية في القرية«، الفتا إلى 
أن »الرماية جزء من التراث 
الكويتي ال���ذي ورثناه من 

اآلباء واألجداد«.
وأبدى »احلرص على إبراز 
التراث الكويتي املتمثل في 
الرماي���ة التي جتد  رياضة 
االهتم���ام والرعاية من قبل 
الدولة«، مؤك���دا أن »ميدان 
الرماية يأت���ي ضمن نطاق 
مهرجان املوروث الشعبي، 
وهو مفتوح لرواد القرية من 

الهواة واحملترفني«.
وأوضح شرار استمرارية 
املزيد من الفعاليات واألنشطة 
املقبلة في القرية، التي تتزامن 
مع احتفاالت مرور عش���ر 
سنوات على احلكم لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، واحتفاالت األعياد 

الوطنية.

وذلك إلحي���اء وغرس هذه 
الرياضة التراثية لدى الشباب 
الكويتي، التي متارس وفق 

القوانني الدولية«.
من جانبه، ثمن املشرف 
العام على قرية الشيخ صباح 

وس���ط تنوع الفعاليات 
ضم���ن مهرج���ان املوروث 
الشعبي لقرية الشيخ صباح 
األحمد التراثية في الساملي، 
أقيم ي���وم أمس األول حفل 
افتتاح »ميادين الرماية« في 
القرية، بحضور املشرف العام 
املستشار في الديوان األميري 
محم���د ضيف اهلل ش���رار، 
رئيس نادي الرماية الكويتي 
دعيج العتيبي، نائب رئيس 
اللجنة العليا ورئيس جلنة 
املسابقات في املهرجان الشيخ 
صباح الناصر وعضو اللجنة 

العليا سيف الشالحي.
اللجنة املنظمة  وأعلنت 
للمهرج���ان ف���ي تصريح 
صحافي أن »ميادين الرماية 
تس���تقبل رواد القري���ة من 
دول  وأبن���اء  املواطن���ني، 
التعاون اخلليجي،  مجلس 

محمد ضيف اهلل شرار ودعيج العتيبي وصباح الناصر يفتتحون ميادين الرماية

سوق الذهب ينتعش شرائياً مع »هال فبراير 2016«
قال الرئي���س التنفيذي 
الكويت  لش���ركة س���بائك 
لتجارة املعادن الثمينة رجب 
حامد ان سوق الذهب يعول 
عل���ى مهرجان »هال فبراير 
2016« إلنعاشه بعد موجات 
الكبيرة وامللحوظة  الركود 
الت���ي ضربته ف���ي اآلونة 
األخيرة تزامنا مع تراجعات 

النفط القاسية.
وأوضح حامد في تصريح 
للجن���ة اإلعالمية ملهرجان 
ه���ال فبراير 2016 أن حركة 
املبيع���ات تنمو بالنس���بة 
للذهب في موسم هال فبراير 
من كل ع���ام، حيث جتذب 
الكوي���ت اآلالف من الزوار 
اخلليجيني، مما يساهم في 
تنشيط حركة املبيعات في 
الكويت بصفة عامة ومبيعات 
الذهب بصفة خاصة، مبينا 
الذهب  أن انخفاض أسعار 
بشكل كبير في الوقت احلالي 
ساهم في رغبة املشترين في 
اقتنائه واالستفادة من أي 

صعود مرتقب.
الفترة  ان  وقال حام���د 
األخيرة ش���هدت ضغوطا 
كبي���رة على الذه���ب منها 
قوة الدوالر وضعف اليوان 
وحتسن بورصات األسهم 
األميركية وبعض البورصات 
األوروبية وعزوف صناديق 
االستثمار عن حيازة الذهب 
املركزية  البن���وك  ومعه���ا 
وانخفاض الطلب في أسواق 

رجب حامد

 األمسيات الدينية تساهم 
في إعالء القيم اإلنسانية

أك����د عضو اللجنة العليا ورئي����س اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان »هال فبراي����ر« 2016 وليد الصقعبي ان اللجنة 
حريصة على تنظيم العديد من األمسيات الدينية والثقافية 
واألنش����طة االجتماعية، حيث سيش����هد برنامج الدورة 
السابعة عشر مع » ooredoo« إعجاب املواطنني واملقيمني 

على حد سواء.
وأضاف الصقعبي 
أن املهرج����ان حريص 
من����ذ انطالقت����ه على 
تلبية طلب اجلمهور 
إلثراء وجتديد ثقافتهم 
الدينية من خالل انتقاء 
األمس����يات املتنوعة 
والشيقة التي يحييها 
نخبة من كبار الدعاة 
والشيوخ، الفتا إلى أن 
اللجنة العليا حريصة 
على تنظيم أمسيات 
دينية لكب����ار العلماء 
واملشايخ. وأوضح الصقعبي ان األمسية الدينية األولى 
ستنطلق يوم 1 فبراير للدكتور خالد اجلبير من السعودية، 
أما األمسية الثانية فستكون للشيخ سلطان الدغيلبي من 
قطر مع الش����يخ سليمان اجلبيالن من السعودية يوم 3 
فبراير وسيتم نقل كل األمسيات عبر تلفزيون الكويت.

وأشار الصقعبي إلى أن البرنامج الثقافي ل� »هال فبراير« 
يركز على إعالء القيم اإلنس����انية واإلسالم الوسطى من 
خالل التواصل مع املواطنني واملقيمني عبر تقدمي ندوات 
وأنشطة ثقافية لتكون في مقدمة الفعاليات التي سيتم 

تدشينها على مدار أيام املهرجان.

وليد الصقعبي

ش���رق آس���يا والعديد من 
األس���باب األخرى الثانوية 
التي أثرت ايضا على أسعار 
الذه���ب وأحبطت توقعات 
املس���تثمرين بإمكانية ان 
نرى الذهب دون مس���توى 
1000 دوالر وله���ذا يعتبر 
العام املاضي أسوأ عام شهده 
املعدن األصفر رغم ان بداية 
العام كانت توحي بغير ذلك. 
وأوضح أنه بجانب هبوط 
أس���عار النفط فق���د كانت 
قرارات احلكومة الصينية 
بتخفيض اليوان امام الدوالر 
اكثر من ست مرات متتالية 
الذهب  ابرز أسباب هبوط 
خالل الع���ام املاضي حيث 
لم يجد الذهب الدعم الكافي 

الرتداد أسعاره.
وتوقع حامد اس���تمرار 
الثبات  الذهب في  اس���عار 
على مس���تويات منخفضة 
بنس���بة كبيرة وتوقعات 
صعود الذهب الى مستويات 
مرتفعة اصبحت مستحيلة 
نظرا لضغوط الفيدرالي برفع 
اس���عار الفائدة اربع مرات 
العام اجلديد ولكن توقعات 
ال���ى دون  الذهب  انهي���ار 
1000 دوالر ايضا اصبحت 
بعيدة نظرا الرتفاع حجم 
الطلب كلما هبطت األسعار، 
وانحصار نطاق الذهب بني 
1050 دوالرا و1150 دوالرا 
هو السيناريو األقرب خالل 

عام 2016.

يا سيدي والدا وقائدا، ومتعك 
اهلل بالصحة والعافية. 

والش���كر اجلزيل لراعي 
الك���رام  احلف���ل وضيوف���ه 
لتشريفنا هذا احلفل، والى كل 
اجلهات الرسمية التي تعاونت 
معنا إلجناح فعاليات املوروث 
البح���ري متمثل���ة ب���وزارة 
الداخلية ادارة خفر السواحل 
ووزارة اإلعالم ووزارة الصحة 
ادارة الط���وارئ الطبية على 
كل ما بذل���وه من اجل حفظ 
االمن ومساعدة اللجنة املنظمة 
والتغطية االعالمية وسالمة 

املتسابقني. 
 بعدها، ق���ام نائب وزير 
الدي���وان األميري  ش���ؤون 
الشيخ علي اجلراح بتوزيع 
الفائزين في  اجلوائز عل���ى 
البحري،  مسابقات املوروث 
ومت تقدمي هدية تذكارية بهذه 

املناسبة.

حامد: انخفاض 
أسعار الذهب 

ساهم في رغبة 
 املشترين 
في اقتنائه



محليات
اجلمعة 22 يناير 2016

03

له دور علمي 
وفكري في رفد 

املكتبة اإلسالمية 
مبؤلفات 

متميزة

دراسة مشاريع 
مشابهة 

بهدف تقدمي 
الدعم للنازح 
وللمستضيف

في الوقت 
نفسه

لالشتراك

22272770
www.alanba.com.kwعبر املوبايل

25 د.ك اشـــــتركي بــ
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 

الغالي
    ِيْرخْصلچ
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ترجمة لألمر السامي بترشيد صرف املال العام

احلرس الوطني توّجه إلى تخفيض اإلنفاق
مبا ال يخل بتنفيذ مهامه

الس���امي  ترجم���ة لألمر 
القائد  لصاحب السمو األمير 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد بتخفيض ميزانية 
الدي���وان األميري ودعوة كل 
املؤسسات احلكومية إلى اتخاذ 
إجراءات مماثلة، وجه س���مو 
العلي رئيس  الشيخ س���الم 
احلرس الوطني إلى ترش���يد 
اإلنفاق والصرف في احلرس 
الوطني متاشيا مع متطلبات 
الراهن���ة وحتقيقا  الظروف 

للمصلحة العامة.
وبلورة لتوجيهات سمو 

رئي���س احل���رس الوطني، 
اجتمع الشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني 
وقادته بحضور وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشم 
الرفاع���ي، للتأكيد على نهج 
احلرس الوطني املتبع منذ فترة 
طويلة بشأن تخفيض ترشيد 
املال العام والعمل على توفيره 
من خالل اتخاذ قرارات تتعلق 
ببعض بنود ميزانية احلرس 
الوطني، مراعني أال يخل ذلك 
بأداء احلرس الوطني عسكريا 
وأمنيا، حيث مت توفير مبالغ 

من بعض العقود التي وقعها 
الوطني، واالستفادة  احلرس 
التش���بيهية في  امليادين  من 
احلرس الوطني وتوفير مبالغ 
الذخيرة احلية خالل املواسم 
الثالث���ة األخيرة،  التدريبية 
وإنهاء عقد شركة استشارات 
وتدريب أجنبية، ووضع آلية 
لالستعانة مبستشاري احلرس 
الوطني من الكوادر الوطنية، 
حيث مت توفي���ر مبلغ قدره 
)54.000.000( أربعة وخمسني 
ملي���ون دين���ار ، إضافة إلى 
تأجيل مشروع التأمني الصحي 

ملنتسبي احلرس الوطني إلى 
ميزانيات الحقة، مما وفر مبلغا 
آخر يقدر ب� )12.000.000( اثني 

عشر مليون دينار.
وأكدت قيادة احلرس الوطني 
ممثلة في سمو رئيس احلرس 
الوطني، ونائب الرئيس وضع 
األمر السامي لصاحب السمو 
القائد األعلى  املف���دى  األمير 
للقوات املسلحة وتوجيهات 
سموه بشأن ترشيد إنفاق املال 
العام في عني االعتبار والتنفيذ، 
وأكدت حرصها على ترجمتها 

على أرض الواقع.

طالل الرميضي د. عبداهلل الغنيمالشيخ ثامر اجلابر

رابطة األدباء: يعد تقديراً للمثقفني الكويتيني

ثامر اجلابر: فوز الغنيم بجائزة امللك فيصل مفخرة وطنية
الري���اض � كون���ا: وصف 
العربية  اململكة  سفيرنا لدى 
السعودية الشيخ ثامر اجلابر 
فوز د.عبداهلل الغنيم بجائزة 
امللك فيصل العاملية ب� »املفخرة 
التي تضاف لسجل  الوطنية 
مسيرة النجاحات التي يحققها 
ابن���اء الكويت عل���ى مختلف 

األصعدة اقليميا ودوليا«.
الش���يخ ثامر في  وأعرب 
تصريح ل� »كونا« عن تهانيه 
للكويت وللغنيم حلصوله على 
هذه اجلائزة العاملية الرفيعة 
تقديرا لدوره العلمي والفكري 
في رف���د املكتبة اإلس���المية 
مبؤلفات متميزة وأعمال جديرة 

باالحتفاء.
ان  الش���يخ ثامر  وأضاف 
د.الغني���م يس���تحق التكرمي 
واالحتف���اء مل���ا يتمت���ع به 
م���ن تاريخ اكادمي���ي وعلمي 
مش���رف وخب���رات متراكمة 
يش���ار لها بالبنان فضال عن 
جهوده املتميزة واخلالقة في 
مجال البحث العلمي والفكري 
أهلته ليكون في مقدمة العلماء 
احملتفى بهم للفوز بهذه اجلائزة 

العاملية.
بدوره���ا اعتب���رت رابطة 
الكويتيني ان حصول  األدباء 
د.عبداهلل الغنيم على جائزة 

امللك فيصل العاملية عن فرع 
الدراسات اإلسالمية يعد تقديرا 
للمثقفني الكويتيني بشكل عام 
ملا يبذلونه من جهود مضيئة 
في حقول الفكر استرعت انتباه 

العالم.
وقال األمني العام للرابطة 
طالل الرميضي إن األديب الغنيم 
قدم خدمات ثقافية كبيرة لوطنه 
العربية واإلس���المية  ولألمة 
مبا سطره من دراسات قيمة 
اس���تحق عليها ه���ذا التكرمي 

وغيره من التكرميات.
الرميض���ي ان  وأض���اف 
الغنيم حصل على العديد من 
التكرميات مثل جائزة الدولة 
التقديرية إضافة إلى التقدير 
اجلماهيري ال���ذي يحظى به 

مب���ا حققه م���ن مكانة علمية 
وأخالقية ف���ي نفوس الناس 

وعيون مجتمعه.
وذكر أنه ل���م يدخر جهدا 
بل انه بذل كل جهده بس���خاء 
ثقافي بالغ احلفاوة سواء على 
الصعيد الشخصي أو من خالل 
مرك���ز الدراس���ات والبحوث 
الذي أسسه وأصدر من خالله 
مؤلفات ضخمة كان لها الدور 
األمثل في رفد احلياة الثقافية 
والتراثي���ة باملعرفة. وبني أن 
تكرمي املبدعني يصب في النهاية 
الفكرية  النهضة  في مصلحة 
داعيا املؤسس���ات الرس���مية 
واخلاصة الى االس���تمرار في 
هذا النهج ألن���ه مينح العمل 

الثقافي زخما كبيرا.

احمد املوسى

كريم طارق 

أص���درت الهيئة العامة 
العاملة امس قرارا  للقوى 
يقضي مبنع إدارات العمل 
املختصة من إصدار تصاريح 
أو أذونات عمل لتش���غيل 
اإلناث في املنشآت التي تقدم 
خدماتها للرجال فقط وإلزام 
العمل بتس���وية  أصحاب 
أوضاع هذه العمالة بتحويل 
إذن العمل أو إلغائه خالل 
3 أش���هر من تاريخ صدور 

هذا القرار. 
ويقضي هذا القرار الذي 
أصدره املدير العام بالوكالة 
احمد املوسى كذلك بإلغاء 
أو إذن يصدر  أي تصريح 
الحقا باملخالفة ألحكام القرار 

اجلديد. 
الق���رار اجلديد  ومينع 
ف���ي مادته األول���ى إدارات 
العمل املختصة من إصدار 

تصاري���ح أو أذونات عمل 
لتشغيل اإلناث على وجه 
اخلصوص باملقاهي وصاالت 
ألعاب تسلية الكبار واملعاهد 
الصحية وصالونات احلالقة 
أو الصناع���ات الض���ارة 
بالصحة واملذكورة باملادة 
21 من الق���رار اإلداري رقم 
839 في شأن تنظيم العمل 

األهلي والنفطي. 
الثانية  امل���ادة  ونصت 
من القرار على »أنه يحظر 
عل���ى إدارات العمل إصدار 
تصاريح عمل للرجال في 
املنشآت التي تقدم خدماتها 
للنس���اء فقط وعلى وجه 
اخلصوص صالونات جتميل 
السيدات وبيع مستحضراتها 
واملعاهد الصحية النسائية، 
وكذلك عرض وبيع املالبس 

النسائية اخلاصة«. 
ف���ي حني نص���ت املادة 
إلزام أصحاب  الثالثة على 

العمل الصادر لهم تصريح 
عمل أو إذن بالعمل ألي من 
العاملني لديه���م باملخالفة 
ألحكام املواد 1 و2 من هذا 
القرار بتسوية أوضاع هذه 
العمالة بتحويل إذن العمل 
أو إلغائه خالل 3 أشهر من 

تاريخ صدور هذا القرار. 
كما يقضي كذلك بإلغاء 
أو إذن يصدر  أي تصريح 
الحق���ا باملخالف���ة ألحكام 
القرار، وف���ي حال مخالفة 
حكم املادة 3 من هذا القرار 
ودون اإلخالل بأي عقوبات 
أخرى ينص عليها قانون 
العمل بالقطاع األهلي رقم 
6 لسنة 2010 ومع مراعاة 
حكم امل���ادة 38 من القرار 
839 لس���نة 2015 في شأن 
تنظيم العم���ل في قطاعي 
العمل األهلي والنفطي يوقف 
ملف أصحاب العمل املخالفني 

حلني تالفي املخالفة.

إلزام صاحب العمل بتسوية أوضاع هذه العمالة بتحويل إذن العمل أو إلغائه

منع تشغيل اإلناث في أماكن خدمات الرجال والعكس

»جتمع دواوين الكويت«: على مجلس الوزراء أن يتخذ
من تصريحات صاحب السمو خارطة طريق للمرحلة املقبلة

الكويت تقدم 294 ألف دوالر تبرعات جلمعية خيرية باألردن

أصدر »جتمع دواوين 
الكوي���ت« بيانا حول عدد 
من األح���داث في املنطقة، 
جاء فيه: تابعنا كما تابع 
أه���ل الكوي���ت األح���داث 
عل���ى الس���احتني احمللية 
واخلارجية، وما تبعها من 
تط���ورات وآراء قد نتفق 
مع بعضها وق���د نختلف 

مع بعضها اآلخر.
وبحكمة الراعي املسؤول 
عن رعيته، ونظرة املتفحص 
حلقائق األمور كما عهدناه 
من صاحب السمو األمير 
ومواقفه التي تفرض نفسها 
عندما تكون البالد أحوج ما 

تكون اليه، تابعنا باهتمام 
بال���غ املؤمت���ر الصحافي 
لس���موه، وما طرحه من 
توجهات وتوجيهات، وما 
شدد عليه من أن منطقتنا 
الدقة،  متر مبرحلة بالغة 
وتتطل���ب وح���دة الصف 
الوطن  ووضع مصلح���ة 

فوق كل اعتبار.
وبصفتن���ا مك���ون من 
الكويتي  مكونات املجتمع 
مبختل���ف أطيافه، فنحن 
نؤكد ان م���ا يجمعنا أكبر 
بكثي���ر مما يفرقن���ا، ولو 
ركزت النخب السياس���ية 
الرأي  والدينية وأصحاب 

على هذه املشتركات لكان 
الواقع مغايرا ملا وصلنا اليه 
اليوم من تشكيك في الوالء 
واالنتماء وأحكام القضاء.

وأن »جتم���ع دواوين 
إذ يؤي���د كل  الكوي���ت« 
م���ا تفضل به س���موه من 
ق���رارات وتوجيه���ات في 
الداخل���ي وعلى  الش���أن 
الصعيد اإلقليمي ووقوف 
الكويت الى جانب الشقيقة 
العربية  اململك���ة  الكبرى 
الس���عودية، وعلى النحو 
ال���ذي خرج به في املؤمتر 
الصحفي ليتمنى أن يتخذ 
مجلس ال���وزراء جميع ما 

ذكره صاحب الس���مو من 
توصيات ومالحظات بعني 
االعتبار، وأن يكون خارطة 
طريق للمرحل���ة القادمة، 
داع���ني املولى عز وجل أن 
يحفظ اهلل وطننا الكويت 
خصوصا واملنطقة عموما 
من كل الشرور، وأن يجنبنا 
ويالت االنزالق نحو اخلطر، 
وأن يحف���ظ اهلل الكويت 
وسائر أش���قائنا في دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
من كل الشرور والفنت وأن 
يكألنا جميعا بفيض رحمته 
ويدمي علينا جميعا نعمة 

األمن واألمان.

عمان � كونا: سلم سفيرنا 
الدعيج  لدى األردن د.حمد 
تبرعات مالية كويتية بقيمة 
بلغت نحو 294 ألف دوالر 
مقدمة من »الرحمة العاملية« 
التابع���ة جلمعية االصالح 
الى ممثليها في  االجتماعي 

العاصمة عمان.

وقال السفير د.الدعيج 
ل���� »كونا« عقب تس���ليمه 
التبرعات  املبلغ، ان جميع 
واملساعدات الكويتية العينية 
منها والنقدية تشمل جوانب 
إنس���انية عدة وتخصص 
ملختلف املشروعات اخليرية 
في اململكة. وأضاف ان التبرع 

املقدم من جمعية االصالح 
س���يخصص لدعم برنامج 
كفالة األيتام من األش���قاء 
األردني���ني، مبين���ا حرص 
السفارة على متابعة أوجه 
التبرعات في  صرف ه���ذه 

أماكنها وأغراضها احملددة.
وأكد اس���تعداد سفارتنا 

لتذليل الصعوبات امام اقامة 
األنشطة والبرامج اخليرية 
في اململكة وإيصال املساعدات 
الى مستحقيها والعمل ضمن 
الس���مو  توجيهات صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
في تخفيف املعاناة اإلنسانية 

عن احملتاجني.

السفير عبدالعال القناعي خالل لقائه رئيس جمعية الهالل االحمر د.هالل الساير 

� كون���ا: أعرب  بيروت 
سفيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناع���ي عن أمل���ه في ان 
تساهم املساعدات الكويتية 
في رفع املعاناة عن النازحني 

السوريني في لبنان.
القناع���ي في  وأش���اد 
ل���� »كونا« عقب  تصريح 
لقائه رئيس جمعية الهالل 
األحمر د.هالل الساير على 
رأس وفد مبناسبة زيارته 
الفتتاح عدد من املشاريع 
االنسانية لدعم ومساعدة 
النازحني السوريني في لبنان 
الرسمية  بدور املؤسسات 
واجلمعي���ات الكويتية في 
تقدمي املساعدات للنازحني 
في مختلف املناطق اللبنانية 

منذ اندالع األزمة.
وأك���د أن هذه املبادرات 
الكرمية لدعم ومس���اعدة 
النازحني جاءت بتوجيهات 
السياس���ية وعلى  القيادة 
رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بهدف 
تلبية احتياجات األش���قاء 
الى  النازحني  الس���وريني 
لبنان قدر االمكان والتخفيف 

من معاناتهم.
وأعرب عن شكره لتعاون 
مختلف املؤسسات اللبنانية 
مع اجلمعيات الكويتية في 
تقدمي املساعدات للنازحني 
الس���وريني وتذليل جميع 
العقب���ات وتس���هيل مهمة 
عملها. ب���دوره، اكد رئيس 
جمعية الهالل األحمر د.هالل 
الساير حرص الكويت على 
مساعدة النازحني إلى جانب 
املجتمع���ات املس���تضيفة 

لهم.
وقال الساير في تصريح 
الكويتية  لوكالة األنب���اء 
)كونا( عق���ب لقائه وزير 
اللبنان���ي اكرم  الزراع���ة 
ش���هيب ان جمعية الهالل 
األحمر الكويتي قامت بتبني 
مشروع ش���راء احملاصيل 
املزارعني  الزراعي���ة م���ن 
اللبنانيني وتوزيعها على 
النازح���ني بالتنس���يق مع 

الصلي���ب األحمر اللبناني 
ووزارة الزراعة.

وأشار الى انه مت توزيع ما 
يقارب 430 طنا من محصول 
البطاطا واستفادت 25 الف 
اسرة س���ورية نازحة منه 
الفتا الى ان اهمية املشروع 
تكمن في ان���ه يقدم الدعم 
اللبناني من جهة  للمزارع 
ويوفر املساعدات املطلوبة 
للنازح الس���وري من جهة 

اخرى.
كما لفت الى أن اجلمعية 
بصدد دراس���ة مش���اريع 
مشابهة بهدف تقدمي الدعم 
للنازح وللمستضيف في 

نفس الوقت.
وأكد ان اجلهود الكويتية 
املتنوعة في اغاثة النازحني 
واملجتمعات املس���تضيفة 
تنب���ع م���ن التوجيه���ات 
الس���امية حلضرة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح )قائد 
العمل االنساني( في مد يد 
العون لالخوة واألشقاء في 

كل مكان.
ق���ال وزير  ومن جهته 
الزراعة اللبناني اكرم شهيب 
في تصريح ل���� »كونا« ان 
»الهالل األحمر الكويتي يقوم 
بتقدمي املساعدات للنازحني 
الس���وريني في لبنان وفي 
نفس الوقت يساعد من خالل 

اللبنانيني  هذه املساعدات 
سواء عبر مشروع الرغيف او 
عبر شراء محصول البطاطا 
من املزارع اللبناني وتقدميها 

مجانا للنازحني«.
وأع���رب ع���ن امله بان 
تقت���دي اجله���ات الداعمة 
للنازح���ني بالهالل األحمر 
الكويتي ومش���اريعه في 
بلس���مة ج���راح املواط���ن 
الذي ترك ارضه  السوري 
وبالده. ولفت ش���هيب الى 
الدور املعنوي الكبير الذي 
تؤديه مشاريع الهالل األحمر 
النازح  الكويتي في دع���م 
السوري واملواطن اللبناني 

على السواء.
من جانب آخر، أعلنت 
جمعية اله���الل االحمر أن 
حصيلة تبرع���ات احلملة 
الشعبية التي أطلقتها االحد 
املاضي ملس���اعدة الالجئني 
السوريني في بلدة )مضايا( 
وانتهت امس حصدت مليون 

دوالر.
وقال نائب رئيس مجلس 
االدارة ف���ي جمعية الهالل 
االحمر انور احلساوي في 
تصريح ل� »كونا«: ان أبواب 
اجلمعية س���تظل مفتوحة 
حتى بعد انتهاء هذه احلملة 
للراغب���ني بالتبرع لصالح 
الش���عب السوري في بلدة 

مضايا.

الساير أكد أهمية ضرورة التضافر إلغاثة النازحني السوريني في الداخل واخلارج

مليون دوالر حصيلة التبرعات حلملة مضايا السورية
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مانع العجمي مترئسا اجتماع اللجنة القانونية

اللجنة القانونية أجلت بحث التعديالت على الئحتي احملالت واإلعالنات

تنسيق بني »الصحة« و»التربية« و»البيئة« و»االتصاالت« لبحث الئحة األبراج

ف���ي تأخير إق���رار الالئحة 
وما يترتب عليها من ضرر 
للمواطن���ن أصح���اب تلك 

البقاالت املتنقلة.
ودعا العجمي وزير الدولة 
البلدي���ة التخاذ  لش���ؤون 

القانونية لعدم  االجراءات 
تكرار ذل���ك، خاصة أنه لم 
يعتذر ولم يكلف أي شخص 

آخر مكانه.
وبن أنه مت تأجيل كتاب 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
املتعلقة  اللوائ���ح  بش���أن 
باالغذي���ة، كم���ا مت تأجيل 
اقتراح رئيس املجلس البلدي 
مهلهل اخلالد بشأن الئحة 
الشروط الصحية للوحدات  
بيع املواد الغذائية املتنقلة، 
كما متت ايضا اعادة مشروع 
ميزانية السنة املالية 2014 
- 2015 للبلدية الى اجلهاز 
التنفيذي، وذلك ملخالفتها 
القانوني���ة، كما متت إعادة 
مشروع ميزانية السنة املالية 
2013 - 2014 املصروف���ات 
املختلفة املدفوعات التحولية 
البن���د املتعل���ق مبهم���ات 
رسمية باخلارج الى اجلهاز 
التنفيذي، وذلك ملخالفة هذا 

البند للقانون.

مت اس���تدعاؤه كونه تقدم 
باقتراح بالالئحة اجلديدة 
للسيارات املتنقلة، مستدركا 
بأن هذا يدل على عدم وجود 
أي رابط مع املجلس البلدي، 
مؤكدا أنه يتحمل املسؤولية 

ذك���ر رئي���س اللجن���ة 
القانوني���ة واملالي���ة ف���ي 
املجلس البلدي مانع العجمي 
أنه س���يتم توجيه الدعوة 
الى املس���ؤولن في كل من 
وزارتي الصح���ة والتربية 
والهيئة العامة للبيئة وهيئة 
االتصاالت، وذلك ملناقش���ة 
الئح���ة االتص���االت خالل 

االجتماع املقبل.
وقال العجمي إن اللجنة 
التعديالت  أجل���ت بح���ث 
عل���ى الئحت���ي احمل���الت 

واالعالنات.
وقال العجمي إنه مت تأجيل 
بحث الئحة الباعة املتجولن 
بالسيارات املتنقلة والعربات 
املقط���ورة، وذل���ك لع���دم 
حضور مساعد املدير العام 
لش���ؤون بلديتي العاصمة 
الكبير، مش���يرا  ومب���ارك 
الى ع���دم حضور م.فيصل 
اجلمعة يعد عدم تعاون مع 
أنه  اللجنة، خاصة  أعضاء 

اجلويسري يدعو إلى إقامة جسر مشاة
على شارع اخلنساء بالساملية

رفع 52 سيارة مهملة في »الساملي«

جانب من عملية رفع السيارات املهملة

دعا نائب رئيس املجلس البلدي مشعل 
اجلويسري الى إقامة جسر مشاة بشارع 

اخلنساء مبنطقة الساملية.
وقال اجلويس���ري في اقتراحه: يقع 
شارع اخلنساء مبنطقة الساملية بن مجمع 
سيتي سنتر التج�اري ومنتزه الس�املية 
وهما موقعان حيوي���ان يرتادهما كثير 
من االخ��وة املواطنن واملقيمن، ونظرا 
لكثرة حوادث الدهس التي تق�ع في هذا 

الشارع احليوي عند تنقلهم بن مجمع 
س���يتي س���نتر واملنتزه، وحرصا منا 
على املصلحة العام���ة، وجتنبا لتكرار 
حوادث الدهس وخدمة لالخ�وة املواطنن 

واملقيمن فإنني أقترح اآلتي:
إقامة وإنشاء جسر مشاة على شارع 
اخلنساء مبنطقة الساملية مقابل مجمع 
سيتي سنتر التجاري ومنتزه الساملية 

خدمة لرواد هذين املوقعن احليوين.

تواصل البلدية حمالتها امليدانية عبر 
إدارات النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بأفرع البلدية باحملافظات والتي تنظمها 
إدارة العالقات العامة، حيث نفذ قس���م 
التابعة إلدارة  الطرق  مراقبة إشغاالت 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظ���ة اجلهراء حملة ميدانية 
مبنطقة سكراب الساملي، وأسفرت عن 

رفع 52 سيارة مهملة.
وته���دف ه���ذه احلم���الت امليدانية 
لتفعي����ل تطبي���ق الئح�ة إش���غ��االت 
التجاوزات  الطرق والتصدي جلمي���ع 
الساحات  النظافة واستغالل  ملخالفات 
بالسيارات املهملة والسكراب أو استغ��الل 
أصح���اب األنشطة التجاري��ة لالرت��دادات 
والساحات واملساحات أمام محالتهم والتي 
من شأنها تشويه املنظر العام وعرقلة 

الطريق.
وفي ه���ذا الس���ياق، أوضحت إدارة 
العالقات العامة أن احلملة تأتي في إطار 
تطبيق القانون والتأكد من مدى االلتزام 

باللوائح والنظم، حيث ترأسها مراقب 
إش���غاالت الطرق بفرع بلدية اجلهراء 
فيص���ل العتيبي ورئيس قس���م إزالة 
املخالفات بندر الش���مري وشارك فيها 
مش���رف النوبة غامن اخلالدي وكل من 
املفتشن احلسن الزايدي ومحمد احلربي 
ومحمد الس���عيدي ومن إدارة العالقات 
العامة محمد القالف وأزهار فاروقي وقد 
أسفرت احلملة عن رفع عدد 52 سيارة 
مهملة وسكراب، مشيرة إلى أن اآلليات 
التي مت استخدامها في احلملة شملت 13 

سطحة ورافعتن.
ودعت إدارة العالقات العامة أصحاب 
السيارات االلتزام باللوائح والنظم التي 
أقرتها البلدية جتنبا للمساءلة القانونية 
وأهابت باملواطنن واملقيمن بس���رعه 
التوجه إلى مركز البلدية التابع له في 
حال وجود أي ش���كوى تتعلق بالعمل 
البلدي وذلك للتعامل مع شكواهم وفقا 
لإلجراءات املتبعة من قبل أجهزة البلدية 

املختصة.

مجموعة من الكبائن املخالفةم.فهد الشتيلي

أسفرت عن إزالة عدد من أبوابها وحررت 14 تعهداً وطالبت بسرعة االلتزام بالضوابط

حمالت »الكبائن املغلقة« حتط رحالها في حولي واألحمدي

امتثاال للقانون.
الش���تيلي في  وأوض���ح 
البلدية  أن  تصريح صحافي 
وضعت اش���تراطات ولوائح 
خاصة ينبغي على أصحاب 
التقي���د بها  هذه األنش���طة 
والعمل على أساس���ها حيث 
سيترتب على جتاوزها حترير 
مخالفات صريح���ة وغلقها، 
الفتا إلى أن ف���رق الطوارئ 

مبحافظتي حولي واألحمدي 
أمهلت أصحاب الكبائن املغلقة 
باملقاهي واملطاعم 48 ساعة 
لتعدي���ل أوضاعه���ا جتنبا 
إلصدار قرارات الغلق اإلداري 
فضال عن اتخاذ كافة إجراءاتها 

القانونية.
ولف���ت إل���ى أن احلمالت 
امليداني���ة مت تركيزه���ا على 
املناط���ق املكتظ���ة باملقاهي 
واملطاعم غير امللتزمة بالئحة 
احملالت وس���يتم تصعيدها 
لتش���مل جميع املناطق التي 
تقع حتت مسؤولية القطاع، 
مؤكدا عل���ى احلزم بتطبيق 
القانون جتاه ظاهرة الكبائن 
والغرف املغلقة والغير ملتزمة 
بالضوابط واالشتراطات التي 
إلى جانب  تنظم استخدامها 
التي  التص���دي لتجاوزاتها 
العام  أصبحت تثير بشكلها 
ش���بهات تتعارض مع عرف 

املجتمع الكويتي.

والفحيحي���ل  واألحم���دي 
وأس���فرت عن إزالة عدد من 
أبوابها املخالفة طواعية من 
إلى جانب   ، قبل أصحابه���ا 
توجي���ه 14 تعه���دا صريحا 
للمقاهي األخرى بإزالة الكبائن 
املغلقة وااللتزام بالضوابط، 
معلنا ع���ن متابعته���ا عبر 
التفتيشية  تكثيف احلمالت 
بهدف القضاء على جتاوزاتها 

وجه���ت البلدية أصحاب 
املقاهي واملطاعم بسرعة إزالة 
جميع أنواع الكبائن والقواطع 
املغلقة وذلك في إطار حرصها 
العام على أهمية تطبيق الئحة 
احملالت، وش���ددت في بيان 
صحافي على مواصلة أجهزتها 
الرقابية تصديها للتجاوزات 
في جميع احملافظات تنفيذا 
لتعليمات وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزي���ر املواصالت 
ومجابهة س���وء اس���تخدام 

رخصها.
وفي هذا السياق أكد نائب 
العام لش���ؤون قطاع  املدير 
البلدي���ة مبحافظتي حولي 
واألحم���دي باإلناب���ة م.فهد 
الش���تيلي أن فرق الطوارئ 
شددت من إجراءاتها الرقابية 
وقام���ت برص���د العديد من 
الكبائ���ن باملقاهي  مخالفات 
واملطاعم في مناطق متفرقة 
ش���ملت حولي والس���املية 
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الزين الصباح وقعت اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب األحمر لتطوير قدراتهم

تعزيز العمل اإلنساني لدى الشباب وفق قواعد عاملية
لدى الشباب.

وقال ان اللجنة تسعى لنشر 
مفاهيم قانون العمل اإلنساني 
على أوس����ع نطاق ممكنة في 
األوساط العسكرية واألكادميية 
وخاصة أوساط الشباب، معربا 
عن س����عادته بوج����ود أرض 
خصبة في الكويت لهذه األعمال 
اإلنسانية وملس اهتمام من قبل 

الشباب في هذا املجال.
وأب����دى اس����تعداد اللجنة 
الكامل لبذل كل السبل في مجال 
العمل اإلنساني وتبادل اخلبرات 
لتمكني الشباب من إتقان العمل 
اإلنساني في كافة الظروف، فالبد 
في ظل الظروف التي متر بها 
املنطقة من تعزيز صورة الشاب 
العربي بالصفات اإلنسانية مع 
احلرص على احلفاظ على ثقافة 

التسامح والتعاون.

م����ن  كال  أن  وأوضح����ت 
الوكيل املساعد لقطاع التنمية 
عبدالرحم����ن املطيري ومدير 
إدارة العم����ل التطوعي د.فؤاد 
بوشهري سيقومان من خالل 
إدارتيهما بالتنس����يق ملتابعة 
أعمال اللجنة مع الوزارة مشيرة 
إلى أن باكورة األعمال ستكون 
من خالل املشاركة في »منتدى 
الكويت الثالث« الذي سيقام في 
مارس القادم، متمنية أن تكون 
هناك زيارات توعوية حول هذا 

املوضوع.
من جانبه أش����اد املفوض 
العاملي����ة  اإلقليم����ي للجن����ة 
للصليب األحمر يحيى عليبي 
بدور الوزارة الرائد في توجيه 
الشباب في العمل اإلنساني من 
خالل إعطائها األولوية لنشر 
معايير ومفاهيم العمل اإلنساني 

املجتمعية، وتوفي���ر اخلدمات 
الكامل���ة له���م أهمه���ا التطوير 

والتدريب والتأهيل.

ملد اجلسور مع هذه اجلهات ليتم 
من خاللها ازدهار املجتمع الشبابي 
الش���راكة  وتقويتهم في مجال 

رندى مرعي 

الدولة  أكدت وكيلة وزارة 
لشؤون الشباب الشيخة الزين 
الصباح أن اجلمعيات املعنية 
باألعمال اإلنسانية هي من أهم 
مقوم����ات املجتمع املدني وأنه 
البد من إعادة النظر في النهج 
العالم  اإلعالمي املوج����ود في 
ال����ذي يحتاج  العرب����ي األمر 
إلى فعل إنس����اني مستدام له 

مصداقية.
كالم الزين جاء خالل توقيع 
ال����وزارة اتفاقية م����ع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر وهي 
خطوة مهمة في ترسيخ التعاون 
م����ع اللجان العاملي����ة والعمل 
املبني على قواعد  اإلنس����اني 

عاملية.
وقالت ان الوزارة تعمل جاهدة 

الشيخة الزين الصباح ويحيى عليبي خالل اجتماع توقيع االتفاقية

وكيل الصيانة أشاد خالل زيارته إلى ديوانية بوحديدة مببادرة »الفروانية محافظة االستدامة« لترشيد استهالكهما

4.65 مليارات دينار قيمة دعم الكهرباء واملاء السنة املالية قبل املاضية
البيوت، والتسربات في املياه 
داخل املنازل، والتكييف الذي 
يس����تهلك 65% م����ن الطاق����ة 
الكهربائية والذي ال بد أن ترشد 
استخداماته، أيضا اإلضاءة حيث 
ال بد من االستعانة )بلمبات( 
 )led موفرة للطاقة مثل )ملبات
وباشتراطات معينة ككفاءتها 
وحرارته����ا، ودرجة اإلضاءة، 
وأمان األل����وان التي توضحها 
اإلض����اءة، وأل����وان ومعام����ل 
قدرة )اللمب����ة(، وغيرها من 
االشتراطات األخرى التي يجب 
أن يأخذها املستهلك في االعتبار 
عندما يذهب للوازم العائلة أو 
غيرها لشراء تلك )اللمبات(، 
الفتا إلى أن الذي يريد االطالع 
على جمي����ع املعلومات ميكنه 
زيارة حس����ابنا على »تويتر« 
الكاملة  املخصص للمعلومات 
عن الترشيد. بدوره، شكر راعي 
الديوانية علي بوحديدة محافظ 
الفروانية الشيخ فيصل احلمود 
»على هذه املبادرة الطيبة وان 
دلت على شيء فإنها تدل على 
جه����ده في حتقي����ق املزيد من 
الرقي والتطوير للمحافظة التي 
يتولى مسؤوليتها«، كما شكر 
»املسؤولني في وزارة الكهرباء 
واملاء على احلضور«، متمنيا 
تكرار مثل هذه الندوات املفيدة 

في املستقبل.
وطالب اجلميع »بالعمل من 
أجل املصلحة الوطنية للكويت، 
ت����ؤدي جمي����ع اجلهات  وأن 
أكمل  احلكومية دوره����ا على 
وجه خاصة فيما يتعلق بتشديد 
الرقابة على السلع واملنتجات 
التي تدخل البالد سواء أدوات 
كهرباء أو صحة أو غيرها من 
املنتجات، وهذه مسؤولية وزارة 
التجارة والصناعة وغيرها من 

اجلهات األخرى«.

للدولة بحسابات دقيقة جدا، 
وقراءات من جهات مختلفة«. 

وقال العي����دي: »إن الدولة 
تدعم الكهرباء بنسب تصل إلى 
95% ف����ي حني يتبقى 5% فقط 
يدفعها املواطن«، الفتا إلى أن 
الدولة  التي تدعم بها  »املبالغ 
إنتاج الكهرب����اء واملاء فلكية، 
خاصة إذا علمنا أن الدولة دعمت 
ب� 4.65 ملي����ارات دينار خالل 
الس����نة املالية قبل املاضية«، 
مضيفا أننا »إذا وفرنا 20% من 
االستهالك يعتبر إجنازا كبيرا 

بحد ذاته«.
وأوضح العيدي أن »هناك 
س����لوكيات خاطئ����ة تتم في 
استهالك الكهرباء واملاء داخل 
املنازل وخارجها يجب أن يتم 
تعديلها وترشيدها، منها غسيل 
األرصف����ة والس����يارات، وري 
النباتات باإلغراق، وتوقيتات 
الري نفس����ه للزراعات حول 

وتقدم بالشكر إلى محافظ 
الفروانية الشيخ فيصل احلمود 
عل����ى »هذا االهتم����ام بقضية 
الترشيد، وهذه املبادرة الوطنية 
التي نحن بصددها اآلن، حيث 
سيتم عقد سلسلة من الندوات 
داخل دواوين احملافظة لنشر 

الوعي بالترشيد«. 
وأشار العيدي إلى أن »جلنة 
الترشيد شكلت في العام 2006 
في أعقاب جلوء وزارة الكهرباء 
واملاء إلى القطع املبرمج للكهرباء 
واملاء عن املباني«، مشيرا إلى 
أن »الوزارة ارتأت تشكيل هذه 
اللجنة العليا لترشيد الكهرباء 
واملاء في اجلهات احلكومية فقط 
برئاس����ة وزير الكهرباء واملاء 
ونائب الرئيس وكيل الوزارة، 
حيث بدأت ب� 16 جهة حكومية، 
ثم أصبحت اآلن 34 جهة«، الفتا 
إلى »أن اللجنة استطاعت خالل 
هذه الفترة توفير مليار دينار 

خدمتي الكهرباء واملاء، متحدثا 
عن تواصلهم املستمر »من خالل 
هذه الندوات لنشر ثقافة الترشيد 
بني املواطنني واملقيمني«، الفتا 
إلى أن اجلميع شريك في هذه 
املس����ؤولية الوطنية، فلو أن 
مواطنا على سبيل املثال رأى 
كس����را في »بايب« مياه وقام 
باإلب����الغ عن هذا الكس����ر من 
خالل »هات����ف الطوارئ 152«، 
فهذا السلوك في حد ذاته يعتبر 
شعورا منه باملسؤولية الوطنية 

نحو ترشيد الكهرباء واملاء. 
اللجنة  بدوره، قال رئيس 
الفنية للترش����يد ف����ي القطاع 
احلكوم����ي م.علي العيدي »إن 
الندوة تهدف إلى نشر الوعي 
حول ترشيد الكهرباء واملاء داخل 
املباني وخارجها من خالل بعض 
اإلجراءات أو السلوكيات التي 
من ش����أنها حتقيق هذا الهدف 

الكبير واملهم«.

دارين العلي

الوكيل املساعد لقطاع  أكد 
تش����غيل وصيان����ة املياه في 
وزارة الكهرباء واملاء م.خليفة 
التنفيذية  الفريج أن »اللجنة 
للترش����يد تبذل جهودا كبيرة 
من اجل ترشيد الكهرباء واملاء 
في اجله����ات احلكومية، وهي 
تسعى إلى نشر ثقافة الترشيد 
داخل املجتمع بش����كل عام من 
خالل الديوانيات كأحد الطرق 

للوصول إلى املستهلك«. 
ن����دوة »الفروانية  وخالل 
محافظة االستدامة« التي عقدت 
ف����ي ديوانية عل����ي بوحديدة 
مبنطقة الرابية، أول من أمس، 
بني الفريج »أن توفير خدمتي 
الكهرباء واملاء التي تصل إلى 
املقي����م يقف وراء  أو  املواطن 
إنتاجهما جهود جبارة يبذلها 
العاملون ف����ي محطات توليد 
الق����وى الكهربائي����ة وتقطير 
املياه، حيث يعملون ليل نهار 
من أجل توفير هاتني اخلدمتني 
األساسيتني في احلياة«، الفتا 
إلى »أن خدمتي الكهرباء واملاء 
يتم توفيرهما على أكمل وجه 
رغم عدم وجود موارد طبيعية 
ميكن االعتم����اد عليها في هذا 
الصدد«. وثمن مبادرة محافظة 
الفروانية في ط����رح »مبادرة 
الفروانية محافظة االستدامة« 
والتي تهدف إلى ترشيد استخدام 
الكهرباء واملاء داخل احملافظة، 
وتوحي����د اجلهود املبذولة في 

هذا املجال.
الفري����ج أن »الهدف  وذكر 
الرئيس����ي من ه����ذه الندوات 
والديوانيات« أن يشعر املواطن 
بثقافة الترشيد، ويعرف مدى 
اجلهد املبذول، والكلفة العالية 
الت����ي تنفقها الدول����ة لتوفير 

م.خليفة الفريج وم.علي العيدي وعلي بوحديدة مع احلضور في الديوانية

173 مليون دينار كلفة إنشاء مستشفى »الصباح« اجلديد
االجتماعية والعمل ووزير الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية هند 
العام لألمانة  الصبيح واالمني 
العام����ة للتخطي����ط والتنمية 
د.خالد مه����دي، وبدأناها خالل 
السنة املالية احلالية 2016/2015 
ملتابعة كل مشاريع اخلطة وبدأنا 
باملشاريع االستراتيجية وزرنا 
مش����اريع صحية من قبل منها 
الفروانية  مشروع مستش����فى 
والع����دان ومستش����فى جابر 
للوقوف على مدى اإلجناز في 
الى  هذه املشروعات باإلضافة 
مشاريع تطويرية تابعة لوزارة 
الصحة ومشاريع أخرى تخص 
جميع الوزارات فضال عن املتابعة 
من خالل النظام اآللي عن طريق 

الربط مع اجلهات احلكومية.

اخرى مغلقة إلعادة التأهيل.
م���ن جانبه اس���تعرض 
رئيس قس���م جهاز الهضمي 
في املستشفى األميري د.فهد 
االبراهيم، الضوء على انتشار 
»جرثومة املعدة« وطرق انتقال 
اإلصابة ومخاطرها على املدى 
القصير أو البعيد وتشخيصها، 
الفتا إلى اهتمام وزير الصحة 
علي العبيدي، ووكيل الوزارة 
خالد السهالوي، باحلد والتقليل 
من األض���رار الصحية لتلك 
اجلرثومة من خالل اكتشافها 
املبكر، مؤكدا أن احلملة موجهة 
جلميع املواطنني واملقيمني من 

مختلف األعمار.

والعالج الطبيعي وتوفير رعاية 
صحية جلميع افراد املجتمع.

وحول معوقات املش����روع 
ذكرت أن أي مشروع من املمكن 
ان يواجه حتديات ويأتي دور 
األمانة في العمل من اجل تذليل 
هذه التحديات بالتنس����يق مع 
اجلهات املعنية، مشيرة الى ان 
التحديات التي تواجه مشروع 
مستش����فى الصب����اح اجلديد 
هي حتديات بس����يطة وميكن 
معاجلتها ولن تؤثر على نسب 

اإلجناز فيه.
أن  املطي����ري  وأضاف����ت 
اس����تراتيجية األمان����ة العامة 
للتخطيط والتنمية في متابعة 
املشاريع تعد استراتيجية جديدة 
بتوجيهات من وزير الشؤون 

ظهور أع���راض اال ان بعض 
املصاب���ني يعانون من ألم أو 
حرقان بالبطن، غثيان، انتفاخ، 
كثرة التجشؤ، فضال عن فقدان 
الشهية والوزن بدون سبب 
ظاهر، مبينة أن هذه األعراض 
قد تصبح مزمنة عند بعض 

األشخاص.
بدورها قالت مدير اإلدارة 
املركزية للرعاي���ة الصحية 
األولي���ة بال���وزارة رح���اب 
املراكز  الوطي���ان، إن ع���دد 
الكويت  الصحية األولية في 
بلغ حتى اآلن 103 مراكز موزعة 
على جميع املناطق الصحية 
منها 97 مركزا داخل اخلدمة و6 

األخرى املناط بها تنفيذ مشاريع 
تنموية من خالل رفع تقرير من 
األمانة الى وزير الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هند الصبيح 
للتنسيق مع الوزراء املختصني 

وتذليل تلك العقبات.
وحول نس����بة اإلجناز في 
مش����روع مستش����فى الصباح 
الزيارات  اجلدي����د، قال����ت: إن 
امليدانية أظهرت ان املشروع يسير 
وف����ق املراحل الزمنية املخطط 
لها، كاش����فة ان األمانة رفعت 
املتعل����ق باملالحظات  تقريرها 
انه  الى  على املشروع، مشيرة 
مشروع يهدف الى التوسع في 
اخلدم����ة الصحية بالتزامن مع 
الزي����ادة الس����كانية فضال عن 
توفير أقسام للباطنية واجلراحة 

إحص���اءات منظم���ة الصحة 
العاملية أش���ارت الى أن %50 
العالم مصابون  من س���كان 
بعدوى »جرثومة املعدة«، وأن 
نسب اإلصابة ترتفع ألكثر من 
80% في بعض البالد النامية، 
موضحة أن األبحاث في منطقة 
اخلليج العربي وجدت أن نسب 
اإلصابة تتراوح ما بني %50 
و80% تبع���ا للعين���ات التي 

شملتها الدراسة.
وذكرت أن اجلرثومة تنتقل 
الطعام والشراب  عن طريق 
غير النظيف واأليدي واألدوات 
امللوثة بالبكتيريا، وأن أغلب 
حاالت العدوى بها متر دون 

مستشفى الصباح اجلديد يعد 
من املشاريع االستراتيجية ذات 
األبع����اد التنموية ف����ي القطاع 
الصحي ضمن خط����ة التنمية 
الطاقة االستيعابية له  وتصل 

إلى ما يقارب 700 سرير.
وأشارت إلى أن األمانة تهتم 
مبتابعة هذه املشروعات من خالل 
تنظيم زيارات ميدانية تتلمس 
من خاللها الوضع الواقعي لتنفيذ 
املش����روع ومقارنته باجلدول 
الزمني املخط����ط له والوقوف 
عل����ى م����دى إجناز املش����روع 
ومعرفة م����ا اذا كانت هناك أي 
معوقات تعرقل سير املشروع 
واملساهمة في تذليلها بالتعاون 
بني األمان����ة العامة للتخطيط 
والتنمي����ة واجلهات احلكومية 

حوال���ي 80% من حاالت قرح 
املعدة و90% من حاالت قرح 
اإلثنا عش���ري، الفتة إلى أن 

رندى مرعي

املتابعة  إدارة  كشفت مدير 
العام����ة للتخطيط  في األمانة 
والتنمية إمي����ان املطيري عن 
أن إجمال����ي التكلفة التقديرية 
ملش����روع مستش����فى الصباح 
اجلديد تبلغ ما يقارب 173 مليون 
دينار على مدى سنوات اخلطة 
اإلمنائية الثانية 2016/2015 إلى 
2020/2019 بينها 40 مليون دينار 
محملة على ميزانية العام احلالي 

.2016
وأوضح����ت املطي����ري في 
تصري����ح صحافي على هامش 
زيارة فريق املتابعة في األمانة 
العام����ة للتخطي����ط والتنمية 
الى موقع املشروع ان مشروع 

حنان عبد المعبود

حت���ت ش���عار »افحص 
وعالج«، أعلنت وزارة الصحة 
أم���س ع���ن إط���الق احلملة 
التوعوية عن جرثومة املعدة، 
والتي تستمر حتى نهاية شهر 
فبراي���ر املقبل حت���ت رعاية 
وكيل وزارة الصحة د.خالد 
الس���هالوي، وقال���ت رئيس 
املكتب اإلعالمي بوزارة الصحة 
غالية املطيري، إن »جرثومة 
املعدة« هي نوع من البكتيريا 
يس���مى امللوي���ة البوابية أو 
»هيليكوبكتر بيلورى«، مبينة 
أنها السبب الرئيسي في حدوث 

اميان املطيري

تكرمي د.أحمد الفضلي

»جرثومة املعدة« سبب 80% من قرح املعدة و90% من اإلثنا عشري

y.abdul@alanba.com.kwومضات
يوسف عبد الرحمن

جاسم ملك.. 
احلادب على دينه

وأنا في العمرة جاءني »واتساب« من أخي طارق 
يوسف املال- الذي يعالج في اخلارج- مفاده »توفي 

الداعية جاسم ملك، رحمه اهلل وجعل الفردوس مثواه، 
على أثر حادث أليم، وسيصلى عليه اليوم بعد صالة 

العصر في الصليبخات«.
في بيت اهلل احلرام دعوت اهلل مخلصا لهذا »العم 

احلنون احلادب على دينه«، اي واهلل ما كذبت، فهو 
العابد الصامت احلادب على دينه، وتشهد له اخلالئق 

على تقواه وورعه، ودفن يوم االحد 2016/1/17 في 
مقبرة الصليبخات، وقد شاهدت في ڤيديو يوم دفن، 

وكيف سارت اجلموع في جنازته الطاهرة.
أبا عبداهلل، ذرفت الدموع عليك وانا في رحاب بيت اهلل 
العتيق، ودعوت اهلل- عز وجل- أن يجعل قبرك روضة 

من رياض اجلنة وأن يجعل مثواك الفردوس االعلى من 
اجلنة، ألنك رقيق القلب لم تَدع في حياتك جنازة اال 

وشاركت أهلها، اللهم اال عذرا.
أبا عبداهلل، علمتنا التواضع مع خلق اهلل، وكنت 

أمنوذجا ال يجارى وال يبارى في أدبك وحلمك وعلمك 
وسماحتك وعبادتك.

أبا عبداهلل، كيف سأذهب الى مقبرة الصليبخات وال 
أرى طلتك البهية وابتسامتك العذبة، وال أسمع سؤالك 
عن أهلنا من العائلة، كيف فالن؟ وسلم على فالن.. يا 

اهلل! ما أروعك من شيخ برز بأعماله اخليرية التطوعية 
االنسانية، وما أكثرها! وأولها طوافك على أهل املتوفني 

في املقابر وتعزيتهم، وأيضا عملك اخليري الصامت 
البعيد عن اإلعالم اخلفي هنا وهناك، ويدك املمدودة 

للفقراء واملساكني واحملتاجني واملتعففني، وأيضا والئم 
االفطار الرمضانية، والتي تشرف عليها في أماكن 

تواجد العمال في املناطق الصناعية والسكنية، ومن 
مالك اخلاص، ونشاطك الذي امتد الى خارج الكويت 

عبر جمعية اإلصالح والتراث والنجاة واللجان اخليرية 
االسالمية.

أقولها بصدق ومحبة وشفافية لهذا الشيخ »جاسم 
محمد ملك الكندري«: لقد فقدت الكويت أحد رجالها 
اخليريني الصامتني والعارفني باألنساب، وقد ملست 

وغيري منه كرهه للتحزب واخلوض في القيل والقال، 
وكان على الدوام »حمامة مسجد« و»رسول سالم« 

يحبه اجلميع.
رحمك اهلل أبا عبداهلل.. كنت كلما شاهدته وقبّلت رأسه 

أثنى على ما أكتبه نصرة للدين، وأعطاني من ثنائه 
وتشجيعه ما يخجلني على الدوام.

ومضة )1(
لن تغيب عن ذاكرتي صورك في مقبرة الصليبخات 

وصبحان ومسجد صبحان ومساجد الكويت العامرة 
وأنت تتنقل بابتسامتك السمحة، والتي رأيتها على 

وجهك وقد أسلمت الروح في »واتساب« خلع قلبي من 
مكانه ملكانتك في نفسي، وترحمت عليك كثيرا وأنا 

أرى هذه االبتسامة التي ال تعلو إال وجه من فاز برضا 
خالقه.

ال عجب ان احتشدت كل هذه األرواح توّدعك، فلقد 
نالت من حبك في حياتك الشيء الكثير، وتذكر تاريخك 
كمقاوم للجيش البعثي الصدامي، وعندما تفرست في 

الوجوه علمت بأنه ال خصوم عندك، فالكل حرص 
على احلضور للمشاركة في جنازتك، املشايخ وطلبة 

العلم وكل رجاالت الكويت االخيار الذين عرفوا مناقبك 
وكرمي اخالقك.

ومضة )2(
رحم اهلل شيخنا وتاج رؤوسنا ووسام صدورنا الشيخ 

املفضال جاسم محمد ملك الكندري »أبو عبداهلل« 
ُنزل الناس  االنسان املتواضع املؤدب اخللوق، املمْ

منازلهم، العالم بأمور الدعوة والرفق بالناس، احلريص 
على تشجيعهم ومواساتهم في أحزانهم وتهنئتهم في 

أفراحهم.
ربح البيع- أبا عبداهلل- وجتارتك مع ربك لن تبور، 

وشواهد قبولك كثيرة، أولها هذه اجلموع التي تتدافعت 
من أجل أن حتمل جنازتك ملثواك وعيونها دامعة، 

وألسنتها تلهج بالدعاء لك، »اللهم ارحمه، اللهم تقبله 
بواسع رحمتك مع الشهداء والصاحلني وحسن أولئك 

رفيقا«.. اعذرني على تقصيري.. وتسقط دمعة.

اعتماد ترقية 1544 موظفًا 
وموظفة باألقدمية في »الصحة«

الكويت تشارك في أعمال املجلس 
التنفيذي لـ »الصحة العاملية«

حنان عبدالمعبود

أعلن وكيل وزارة الصحة املس����اعد للشؤون اإلدارية 
مرزوق الرشيدي عن اعتماد وكيل الوزارة د.خالد السهالوي 
قرار الترقية باألقدمية للكويتيني املس����تحقني للترقية، 
مشيرا إلى أن القرار يتضمن ترقية 1544 موظفا وموظفة 

بالوزارة، من بينهم 169 طبيبا.
وأوضح في تصري����ح صحافي أن الترقية تأتي وفقا 
لالشتراطات القانونية الالزمة واملسار املهني للموظف، 
مشيدا بدور الفرق العاملة بإجناز هذه املهام، والتي عملت 
على قدم وساق ملراجعة كشوفات املوظفني الكويتيني الذين 

تنطبق عليهم الشروط، واملستحقني لهذه الدرجات.

جنيڤ � كونا: وصف مندوب الكويت الدائم لدى 
االمم املتحدة واملنظمات الدولية في جنيڤ السفير 
جمال الغنيم اليوم اخلميس مشاركة وزير الصحة 
د.علي العبيدي في اعمال املكتب التنفيذي ملنظمة 
الصح���ة العاملية بأنها »تعكس ثق���ة دول املنظمة 
في ال���دور الري���ادي الصحي واالنس���اني الدولي 

للكويت«.
وأضاف الغنيم في تصريح ل�»كونا« »ان الكويت 
حريصة على ان يناقش هذا االجتماع الذي سيبدأ في 
ال�25 من هذا الش���هر قضايا تتعل���ق بالصحة العامة 
لالجئني السوريني وللنازحني في اليمن ومتابعة الوضع 
الصح���ي في العراق بصفتها ال���دول التي حتتاج الى 

متابعة خاصة«.
وأوضح »ان هذا االهتمام لن يكون على حس���اب 
االهتمام بقضايا الصحة العامة في الدول النامية واالكثر 
فقرا السيما وان الكويت شاركت في جهود منظمة الصحة 
العاملية مع االطراف الشريكة في التعامل مع ڤيروس 

»ايبوال« الى ان مت التخلص منه بشكل آمن«. 

الفريج: نؤّمن 
الكهرباء واملاء على 
أكمل وجه بالرغم 

من قلة املوارد 
الطبيعية

العيدي: توفير %20 
من االستهالك يعد 

إجنازاً كبيراً
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

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

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

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

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

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

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

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

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

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

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــ�د �صيـانــة �صنـــ�يـة

مبيعات التگييف

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  

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

باملستوى الرائد الذي اعتاده 
جمهور »هوري����كا الكويت«، 
بعد أن مت االتفاق بني اللجنة 
املنظمة والشركات الراعية على 
إقامته خالل الفترة من 16 إلى 

18 يناير 2017. 
وقد اختتم املعرض فعالياته 
مس����اء أم����س األول وس����ط 
فرحة كبيرة وحماس شديد 
من احلض����ور، خالل توزيع 
اجلوائز الذهبية على الفائزين 
مبسابقات الطهي العاملية التي 
أقيمت على هامش املعرض، 
حتت إشراف 9 محكمني دوليني 
ومبشاركة أكثر من 290 طاهيا 

من داخل  الكويت وخارجها، 
حيث فاز 35 متسابقا مبيداليات 
ذهبية، بينما حصل أكثر من 
65 طاهيا على جوائز فضية 

وبرونزية.
اجلدير بالذكر أن معرض 
هوريكا الكويت تنظمه شركة 
ليدرز جروب لالستش����ارات 
والتطوير بالتعاون مع شركة 
هوس����بيتاليتي سيرفيسز 
للعام اخلامس على التوالي، 
وقد اس����تقطب املعرض أكثر 
من 60 شركة رائدة في قطاع 
الضيافة والصناعات الغذائية 

والتجهيزات الفندقية.

اس����تثمارات ضخمة وحتقق 
نتائج إيجابية كثيرة، السيما 
في ظل التدهور املستمر ألسعار 
النفط. ووجه����ت العنجري 
شكرها إلى وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود على رعايته 
للمعرض، كما شكرت الرعاة 
والعارض����ني وأعضاء جلنة 
التحكيم واملتسابقني ووسائل 
اإلعالم، مش����يدة بتعاونهم 
جميعا في حتقيق هذا النجاح 
املبهر، الذي يدفعنا الى مواصلة 
اجلهود والتحضير من اآلن 
للمعرض املقبل حتى يخرج 

عبرت املدير العام لشركة 
»ليدرز جروب لالستشارات 
والتطوير« نبيلة العنجري، 
عن سعادتها بالنجاح الكبير 
ال����ذي حققه معرض هوريكا 
الكويت 2016، والذي اختتم 
أعماله يوم أمس األول، كاشفة 
عن أنه اس����تقطب على مدى 
أيام����ه الثالثة أكثر من 6000 
آالف زائر جميعهم من اخلبراء 
واملتخصص����ني وأصح����اب 
الشركات ورجال األعمال، فضال 
عن العدد الكبير من السفراء 

والديبلوماسيني.
وأكدت العنجري في حفل 
اختتام املعرض أن هذا النجاح 
الكبي����ر يؤكد أهمي����ة الدور 
ال����ذي يلعبه القطاع اخلاص 
في تنشيط التبادل التجاري 
وحتريك عجل����ة االقتصاد، 
فضال عن مساهمته الفعالة 
في توفير فرص العمل للشباب 
ودعم خطط التنمية للدولة، 
مطالبة احلكومة بتحليل هذه 
األمور ووضع إستراتيجيات 
ورؤى قصيرة ومتوسطة املدى 
لتنويع مصادر الدخل، مضيفة 
أن قطاع السياحة وما يتعلق 
ب����ه من قطاع����ات كالضيافة 
والش����حن والتخزين يجب 
أن تكون في مقدمة أولويات 
اخلطط التنموية باعتبارها 
صناعة حيوية مهمة تستوعب 

نبيلة العنجري وجمانة داموس مع أعضاء جلنة التحكيم خالل تكرمي الفائزين مبسابقات الطهي

املعرض أقيم حتت رعاية احلمود وحضور عدد كبير من السفراء ورجال األعمال واملتخصصني

»هوريكا الكويت 2016« استقطب 6000 آالف زائر 
الوطني����ة.  م����ن جهتها، قالت وكرّم أكثر من 100 فائز مبسابقات الطهي العاملية

العضوة ف����ي جمعية إنعاش 
املخيم الفلسطيني عبير دجاني 
طوقان ل� )كونا( إن اجلمعية هي 
منظمة غي����ر حكومية لبنانية 
تأسست عام 1969 من قبل الفنانة 
أوغيت كاالند ابنة الشيخ بشارة 
اخلوري أول رئيس للجمهورية 
اللبناني����ة.  وأضافت طوقان 
أن هدف اجلمعي����ة هو توفير 
فرصة عمل للمرأة الفلسطينية 
الالجئة من خالل حفظ وترويج 
التطريز الفلسطيني، الفتة إلى 
أن اجلمعية ساهمت في تدريب 
ما يزيد على 2000 امرأة على فن 
التطريز الفلسطيني التقليدي 
موفرة لهن دخال بتس����ويقها 
منتجاتهن وأنها توظف حاليا 

نحو 380 امرأة. 
وذكرت أن املعرض يحتوي 
على معاطف وسترات حريرية 
وش����االت مميزة مطرزة على 
قماش صوف النجف املنسوج 

»بيت السدو« يستضيف معرض 
»إنعاش املخيم الفلسطيني« االثنني املقبل

يدويا وفساتني حريرية وقطنية 
وحقائب يدوية معاصرة وأدوات 
مائ����دة ومجموع����ة كبيرة من 
الوس����ائد.  وأش����ارت إلى أن 
منتج����ات »انع����اش« عرضت 
في معرض »ساكلير« مبتحف 
»سميثسونيان« في واشنطن 
واملتحف البريطان����ي ومركز 
بومبيدو بباريس كما ستعرض 
في بيت السدو وللمرة األولى 
ثالث لوحات كل منها بحجم باب.  
وأوضحت أن اجلمعية عرضت 
منتجاتها كذلك في اململكة العربية 
الس����عودية واإلمارات العربية 
املتحدة وتركيا، باإلضافة إلى 
مدن لندن وباريس ونيويورك 
ولوس أجنيلي����س، الفتة إلى 
أن مبيعاتها هي شريان حياة 
املنظمة وذات أهمية للنس����اء 
الالتي توظفهن لضمان استمرار 

دخل معقول لهن.

قال����ت الرئيس����ة الفخرية 
جلمعي����ة الس����دو احلرفي����ة 
الشيخة ألطاف س����الم العلي 
إن »بيت الس����دو« يستضيف 
مع����رض جمعي����ة »إنع����اش 
املخيم الفلسطيني« اللبنانية 
االثنني املقب����ل ضمن فعاليات 
مهرج����ان القرين في دورته ال� 
22 واحتفالية الكويت عاصمة 

الثقافة اإلسالمية 2016. 
وأضافت الشيخة ألطاف في 
مؤمتر صحافي أقيم أمس في 
»بيت السدو« أن استضافة ذلك 
املعرض يأتي استجابة لطلب 
وزارة اإلع����الم م����ن اجلمعية 
املشاركة مبشروع ثقافي ضمن 
احتفالية الكويت عاصمة للثقافة 

اإلسالمية لهذا العام. 
وأوضحت أن املعرض سيتم 
مبشاركة مؤسسة »الكمنجاتي« 
للموسيقى ويليها ورشة عمل 
يوم الثالثاء للمصمم جوزيف 
ناصر ثم محاضرة »15 غرزة« 
في إعادة تقدمي الغرزة التقليدية 
في التطريز الفلسطيني املعاصر 
للمحاضر عمر ناصر خوري. 

وبينت أن اجلمعية ستشارك 
مبشروع جدار بانورامي يعكس 
النسيج الوطني للكويت وسيتم 
وضعه بشكل معاصر ميزج كل 
العناصر الثقافية في الكويت 
مما يعكس متازج البيئة البرية 
والبحرية والثقافة اإلسالمية، 
مش����يرة إلى أنه سيتم خالله 
تشجيع الفنانني والطلبة على 
الشيخة ألطاف سالم العلي وعدد من احلاضرات خالل املؤمتر الصحافياملس����اهمة في متثي����ل اللحمة 

العنجري: احلكومة 
مطالبة بوضع 

إستراتيجيات ورؤى 
لتنويع مصادر 

الدخل
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 مصرع مواطنة وإصابة ابنها 
في حادث مروع بطريق الساملي

تكرمي القائمني على إحباط 
تهريب الصقور بحراً

 مصادرة بـ 2 بطل وأدوات قمار 
بعد محاولة للهرب عكس االجتاه

حريق غامض مبركبة في تيماء

 أمن األحمدي فّض حفلة ماجنة 
في مخيم على »السابع« قبل الظهر

مواطنتان وسوري ولبناني 
من األحمدي إلى »التنفيذ املدني«

إسعاف مواطنة حاولت االنتحار 
قبل إحالتها للتنفيذ املدني

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش

لقيت مواطنة مصرعها في حادث مروري مروع وقع 
ظهر امس عند كيلو ٢٤ على طريق الس���املي، وكانت 
غرفة عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء قد تلقت بالغا عن 
احلادث ومت توجيه مركز اطفاء اجلهراء احلرفي للتعامل 
معه، وعند وصول رج���ال اإلطفاء للموقع تبني وفاة 
مواطن���ة تبلغ من العمر ٤٤ عاما واصابة ابنها البالغ 
من العمر ١٥ عاما بإصابات بالغة ومت تسليمه لعناصر 
الطوارئ الطبية لنقله الى مستشفى اجلهراء، وأخمد 

رجال اإلطفاء حريقا اندلع في مركبة املتوفاة.

كرم وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون امن 
احلدود البحرية اللواء زهير عبداهلل النصر امس عددا 
من الضباط واألفراد من منتسبي اإلدارة العامة خلفر 
السواحل - ادارة التشكيالت البحرية، املشاركني بعملية 

ضبط الصقور املهربة في مركب خشبي.
وحث النصر اهلل املكرمني على بذل املزيد من العطاء 

حلماية دولتنا الغالية من كل عبث وسوء.

أحمد خميس 

أحال رجال األمن مواطنا إلى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات للتحقيق معه في حيازة مواد مسكرة وأدوات 
لع���ب قمار، وقال مصدر امني ان املواطن ضبط أثناء 
إقامة نقطة التفتيش بقيادة وكيل ضابط زين العابدين 
قاسم وبرفقته وكيل عريف عبدالرحمن العيسى فجر 
أول امس على جس���ر خط الفحيحيل في تقاطعه مع 
الدائري الرابع باجتاه مطافئ الساملية، حيث مت توقيف 
مركبة فارهة حم���راء بعد أن حاول قائدها الهرب بها 
بالسير عكس االجتاه متعمدا ليتم ضبطه وتبني انه 
كويتي وبحالة سكر، وبتفتيش املركبة عثر فيها على 
كيس اس���ود به عدد ٢ بطل خم���ر ريد ليبل نوع ريد 
أحدهم���ا مغلق وآخر به ما يقارب الربع باإلضافة الى 
فيش ونرد تخص لعب القمار ومبلغ مالي وقدره ٥٨٠ 
د.ك فقط، هذا ومتت إحالته مع املضبوطات الى مخفر 

الساملية حيث االختصاص.

محمد الدشيش 

أخمد رجال االدارة العامة لالطفاء حريقا ش���ب في 
مركبة مبنطق���ة تيماء ولم يعرف الس���بب احلقيقي 
الندالع احلريق وسط احتمالية ان تكون املركبة مبلغ 
عن سرقتها وقام لصوص مجهولون بحرقها للتخلص 
من آثار ميكن من خاللها االس���تدالل عليهم، وكان قد 
ورد بالغ الى غرفة عمليات االطفاء عن وجود حريق 
مبركبة في منطقة تيماء ومت توجيه فرقة إطفاء اجلهراء 
احلرفي بقيادة م.اول: فهد العنزي ومعه م.اول محمد 
الشمري والرقيب يعقوب التميمي ووكيل عريف عمر 

احلربي ومتت املكافحة دون وقوع اصابات.

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

فض رجال امن محافظة االحمدي حفلة ماجنة في 
س���احة برية مالصقة للدائري السابع وحتديدا قبل 

منطقة الظهر بعدة كيلومترات.
وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عن رقص وامور 
خارجة ت���دار في مخيم، وعلى الف���ور امر مدير امن 
محافظة االحمدي العميد عبداهلل سفاح بانتقال قوة 
من امن االحمدي، ومت ضبط ٨ شبان ولم يعثروا على 

اي نساء داخل املخيم الذي مت استهدافه.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

شن رجال أمن األحمدي بقيادة مدير عام مديرية أمن 
األحمدي العميد عبداهلل سفاح عدة حمالت تفتيشية 
على مدار الس����اعات املاضية، وأس����فرت عن ضبط 
وافد سوري تبني بعد االستعالم عنه ان عليه طلب 
احضار مدين مببلغ ١٤٠٠ من قبل إحدى الش����ركات 
في قضية رقم ٢٠١٦/١٥٠١٨١٦٢١ ومت حتويله الى جهة 
االختصاص، وآخر لبناني مت االستعالم عنه واتضح 
عليه طلب احض����ار مدين مببلغ ٢٠٠٠ من قبل أحد 
البنوك قضية رقم ٢٠١٥/١٥١٨٤٢٧٨٠ ومت حتويله الى 

جهة االختصاص.
كذلك مت ضبط مواطن بحالة غير طبيعية وعند 
تفتيشه احترازيا قبل صعوده الدورية عثر بحوزته 
على سيجارة يشتبه بها »حشيش«، وأحيل الى جهة 
االختصاص، ومت ايض����ا ضبط مواطنة عليها طلب 
احضار مدين مببال����غ ٢٧٦ و٢٥٤ و٥٥9 و9٧ و٢٤٥ 
دينارا، كذلك مت ضبط مواطن عليه طلب احضار مدين 
مببلغ 3٤3٦ دين����ارا، ومواطنة عليها طلب احضار 
مدين مببلغ ٢3٠ دينارا قضية رقم ٢٠١٥/١٥١٥3٠٦١٠ 

وأحيال الى االختصاص.
وعل����ى هامش حم����الت األحم����دي مت حترير 3٠ 
مخالفة مرورية وضبط شخصني عليهما إلقاء قبض 

تغيب.

هاني الظفيري - أحمد خميس

أحيلت مواطنة إلى مستشفى اجلهراء للعالج قبل 
ان حتال إلى االختصاص بتهم متعلقة بإهانة موظف 
عام، وقال مدير إدارة التنفيذ املدني العقيد ناصر يحيى 
اليحيى في مخف���ر الصليبية ان املواطنة أقدمت على 
تكسير مكتب ضابط وكس���ر زجاج املكتب وحاولت 
االنتحار بأخذ قطع الزجاج املكسور وقامت بتقطيع أجزاء 

من يدها وأصابعها بعد إصابتها بحالة هستيرية

من حادث الساملي

اللواء زهير النصراهلل متوسطا املكرمني

املضبوطات تشمل أحد البطلني وأدوات القمار والدنانير 

حترير 50 مخالفة خلالطات 
أسمنت على »السابع«

مطلوبون وأغذية فاسدة 
حصاد حملة أمنية في العاصمة

هاني الظفيري 

اسفرت حملة موس����عة ملديرية امن العاصمة بقيادة 
اللواء ابراهي����م الطراح عن ضبط ضب����ط كويتيني في 
منطقت����ي النزهة وبنيد القار حي����ث كان االول بحوزته 
عدد ١٠ اقراص مواد مخدرة وس����يجارة حشيشة وتبني 
ايض����ا انه مطلوب الدارة معاون����ة التنفيذ املدني مببلغ 
3٢٤١٧ دينارا، اما الثاني فقد كان بحوزته عدد ١٠ اقراص 
مواد مخدرة وسيجارة حشيش، كذلك مت ضبط مواطنة 
في منطقة الصاحلية وتبني انها مطلوبة الدارة معاونة 

التنفيذ املدني مببلغ ٤٤٠٠ دينار.
وضبط خالل احلملة ايضا خليجي في الشويخ الصناعية 
وتبني انه مطلوب القاء قبض حبس بعدد 3 اوامر ملدة )3 
سنوات وشهر واجب النفاذ( بقضايا سرقات وكذلك يوجد 
عليه القاء قبض بعدد ٤ اوامر من قبل مخفر الش����ويخ 
ومخفر الفردوس )سرقات(. في سياق متصل القت قيادة 
املدينة بقيادة قائدها بالوكالة العقيد خالد امليع ورئيس 
مخفر الصاحلية الرائد خالد الصباح ورئيس مخفر شرق 
الرائد سليمان احلوطي القبض على ثالثة وافدين، وهم 
مصري����ان وعراقي، حيث تبني ان املصري االول مطلوب 
القاء قبض حبس ملدة )3 سنوات واجب النفاذ( بقضية 
مخدرات، اما الثاني والعراقي فقد كانا بحالة غير طبيعية 
)تعاطي( وعثر بحوزة االخير على كيس بالس����تيكي به 

مواد مخدرة وكذلك سيجارة حشيش.

أحمد خميس

نفذ رجال مرور دوريات قس���م الرقابة والتفتيش 
بقياده العقيد منيف س���اري املطيري حمله موسعة 
على الدائري السابع وطريق كبد أسفرت عن ٥٠ خالطا 
اسمنتيا بسبب تسرب سوائل على الطريق، مما ميثل 

خطرا على قائدي املركبات.

اخلالطات املخالفة

حملة أمن العاصمة شملت مطاعم 

مخدرات وحبوب مضبوطة في احلملة

التنكر مت التحفظ عليه على ذمة القضيةالنفايات الصناعية وقد تخلص منها الوافد خلسة

إحالة سائق صهريج يتخلص من النفايات الصناعية 
على مقربة من مزارع الصليبية إلى النيابة

محمد الدشيش - عبداهلل قنيص

في إطار احلمالت االمنية 
التي تقوم بها ادارة ش���رطة 
البيئ���ة التابعة لقطاع االمن 
العام م���ن اجل احلفاظ على 
البيئة وبتعليمات من وكيل 
الداخلي���ة املس���اعد  وزارة 
لشؤون االمن العام اللواء عبد 
الفت���اح العلي، متكنت إدارة 
شرطة البيئة � قسم الرقابة 
البيئي بالتعاون  والتفتيش 
مع الهيئة العامة للبيئة بقيادة 

مدير ادارة شرطة البيئة املقدم 
حسني العجمي ورئيس قسم 
النقيب  الرقاب���ة والتفتيش 
العتيبي من ضبط  س���عود 
قائ���د صهريج قام بتصريف 
مخلفات صناعية سائلة خطرة 
في منطقة الصليبية بالقرب 
من أحد املزارع، حيث استغل 
قائد الصهري���ج عدم وجود 
رقابة وق���ام بتصريفها على 
س���احة ترابية، محدثا تلوثا 
بالتربة والهواء، وقد اعترف 
قائد الصهريج بأن املخلفات 

الصناعية اخلطرة التي كان 
يقوم بتصريفه���ا هي ألحد 
املصان���ع ومتت إحالة املتهم 
العامة وباشرت  النيابة  الى 
الهيئة العامة للبيئة أجراءها 

بأخذ عينة وحتليلها.
البيئة  وتؤك���د ش���رطة 
والهيئة العامة للبيئة استمرار 
حمالته���ا على املخالفني ذات 
التش���ديد  الصلة، وس���يتم 
عل���ى نق���ل تل���ك املخلفات 
الصناعي���ة اخلطرة الناجتة 

من املصانع.

الراشي االسيوي قبل االحالة الى النيابة

صومالي و»أمه« في شباك »اإلقامة« بتهمة التزوير
وتوقيف فرّاش قدم 500 دينار  رشوة لرجل مباحث 

أحال مخفر الرابية أحد املخالفني لقانون اإلقامة من حملة 
اجلنسية الصومالية، وهو من مواليد ١99٤، إلى إدارة متابعة 
املخالفني، وذلك بتوجيهات من مديرها العام العميد س���عود 
اخلض���ر. وكان املتهم قد تقدم للمخفر بطلب تعديل وضعه 
كونه يحمل إقامة حتت بن���د »التحاق بعائل« بعد حصوله 
على حكم بذلك، وتس���لم جواز س���فره، ما أثار الش���ك لدى 

رجال املخفر.
وبعد إجراء التحريات الالزمة حول كفيلته باعتبارها امه، 
خاصة ان إقامته االصلية »التحاق بعائل«، وكذلك أخواه االثنان 
املفترض أنهما ولداها، وتبني أنها ليست والدتهم، لكنها خالتهم، 
وقامت بإمتام إجراءات اإلقامة للثالثة باستخدام وثائق مزورة، 

وعليه متت إحالة املضبوطني إلى جهات االختصاص.
من جهة أخرى، ألقت اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
القبض على »فّراش« من اجلنسية اآلسيوية يعمل لدى اإلدارة 
العامة للجنسية ووثائق السفر بتهمة الرشوة، حيث عرض 
على أحد أفراد إدارة البحث والتحري مبلغ ٥٠٠ دينار مقابل 
اإلفراج عن أحد املوقوفني. وقام رجال املباحث بإلقاء القبض 
عليه وضبط املبلغ بعد حتديد مكانه في منطقة جليب الشيوخ 

واستكمال اإلجراءات بحقه.

الوافدان وأمامهما جانب من سرقاتهما 

املسروقات جتاوزت الـ 46 ألف دينار

ضبط وافدين سطوا على محل صرافة مبسدس
وسرقا 4 شقق ودور عبادة و17 نقاالً بالقوة

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة 
عبداهلل قنيص

متكن رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بقيادة 
اللواء محمود الطباخ وحتديدا 
إدارة مباحث محافظة حولي 
� مكتب مباحث الساملية � من 
إلقاء القب���ض على وافدين 
قام���ا بعدد من الس���رقات 
وسلب بالقوة وانتحال صفة 
رجال املباحث، وبلغ إجمالي 
 املس���روقات ٤٦٥٠٠ دينار 
و١٧ هاتف���ا نقاال، عدا ما لم 
أو اإلبالغ عنه  يتم حصره 

من قبل املجني عليهم.
وكان مكت���ب مباح���ث 
الس���املية قد تلق���ى بالغا 
قي���ام مجهول���ني  ح���ول 
باقتحام احد الشقق وإبالغ 
قاطنيها بأنهم���ا من رجال 
املباحث وبعد تفتيشها مت 
االستيالء على ذهب بقيمة 
٤٠٠٠ دين���ار و١٥٠٠ دينار 

نق���دا، والذا بالفرار. وعلى 
املباحث  الفور قام رج���ال 
بجمع التحريات واملعلومات 
واالس���تدالالت والت���ي من 
خاللها مت حصر وتصنيف 
القضايا املشابهة ومراقبة 
املناطق وحتديدا األماكن التي 
وقعت بها جرائم مماثلة ومت 
التوصل إلى هوية املتهمني 
بعد محاولتهما سرقة احدى 
الشقق في منطقة املنقف، ومت 
ضبطهما بالتعاون والتنسيق 
م���ع اإلدارة العام���ة لألدلة 
اجلنائية وتبني انهما وافدان 
من احدى اجلنسيات العربية، 
واعترفا بأنهما ارتكبا عددا من 
اجلرائم وسرقة محل صرافة 
في منطقة الصاحلية بعد أن 
أوهما موظفيه بأنهما مفتشا 
بلدية وس���لبا مبلغ ١٥٠٠٠ 
دينار حتت تهديد الس���الح 
األبيض، كما اعترفا بارتكاب 
أربع قضايا أخرى في الساملية 
واالندل���س وش���رق، حيث 

يقومان بكسر أبواب الشقق 
والصراخ على قاطنيها لنشر 
اخلوف والذعر في نفوسهم 
واستطاعا سرقة مبلغا ١٦٠٠٠ 
دينار، وكذلك ١٧ هاتفا نقاال.
كذلك اعترفا بارتكاب جميع 
املبلغون  القضايا، وتعرف 
عليهما ف���ي طابور العرض 
القانوني واكدوا انهما اللذان 

قاما بارتكاب القضايا.
وكانت التحريات قد كشفت 
ارتكابهما سرقة ٤ شقق في 
منطقة الساملية وبلغت قيمة 
املسروقات ١٠٠٠٠ دينار، كذلك 
سرقة مبالغ مالية من داخل 
احد دور العبادة في املرقاب 
وأخرى في اجلهراء، ولم يتم 
تسجيل قضايا أو اإلبالغ عن 
هذه السرقات ومازال رجال 
املباح���ث يحصل���ون على 
اعتراف���ات تفصيلية منهما 
وحصر املسروقات حتى يتم 
إلى  احالتهما واملضبوطات 

جهات االختصاص.

اللواء محمود الطباخ

انتحال صفة مفتشني 
ورجال أمن خالل 

»التنفيذ«
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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

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

ت�شاقط ال�شعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

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

ت�شاقط ال�شعر .

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

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

التي يواجهونها في  الصعاب 
محيطهم االجتماعي الضاغط 

ما استطعنا سبيال.
 وبني السبع أن املركز يقوم 
الوسائل  بالدعوة وفق أحدث 
والطرق احلديث����ة، والهداية 
اوال واخي����را بي����د اهلل وحده 
فنحن نبلغ بالتي هي أحسن 
فقط، املركز بدوره يرحب بكل 
الضيوف من اجلالية الفلبينية 
ونقيم لهم مسابقات ونرحب 
بالضيوف ونقيم لهم مبارايات 
كرة السلة وننظم لهم الدورات 
ونوزع على الفائزين اجلوائز. 
د معلنا افتتاح حلقات القرآن 
الك����رمي لتعليم أبناء املهتدين 
الكرمي  الق����رآن  واملهتدي����ات 
إدارة  بالتع����اون مع  وعلومه 

إشهار إسالم 3939 مهتديًا ومهتدية
في املركز الفلبيني خالل 2015

الكرمي ورتل  القرآن  ش����ؤون 
بجمعية النجاة اخليرية وتقوم 
اإلدارة بتدريس احلقات مبعدل 
يومني في األسبوع يومي األحد 
واألربعاء مبقر املركز مبحافظة 

الفروانية. 
مختتما تصريحه بشكر كل 
من يس����اند ويدعم املركز في 
إيصال رسالته لهذه الشريحة 
التي تعم����ل على هذه األرض 
الطي����ب أهله����ا داع����ني احلق 
الكويت  س����بحانه أن يحفظ 
وأهلها من كل س����وء وسائر 

بالد املسلمني.

قال مدي����ر املركز الكويتي 
الفلبيني الثقافي التابع جلمعية 
النجاة اخليرية خالد السبع: 
إن املركز أصبح بوابة اجلالية 
الفلبيني����ة املقيم����ة بالكويت 
ونح����رص بدورنا على جعله 
بيئة صحية جاذبة من خالل 
إقامة الفعاليات واألنشطة التي 
تهتم بها تلك الشريحة عالوة 
على تنظيم الدورات الثقافية 
التي تعرفهم بعادات وتقاليد 

أهل الكويت.
 واعلن الس����بع عن إشهار 
إس����الم ع����دد 3939 مهتدي����ا 
ومهتدية خ����الل عام 2015 من 
اجلالية الفلبنية ويعمل املركز 
على رعايتهم تأهيليهم علميا 
الدراسية  الفصول  عن طريق 
التي تعرفهم بالدين احلنيف بدأ 
من الوضوء والطهارة والصالة 
وأركان اإلسالم وأركان اإلميان 
ونساعدهم على حفظ ما تيسر 
من القرآن الكرمي ونعرفهم على 
جانب من سيرة املصطفى ژ 
وكذلك نعطيهم بعض األمور 
واألح����كام الفقهية الالزمة في 
حياة املس����لم وكذلك يرعاهم 
املرك����ز ثقافي����ا ع����ن طريق 
احملاضرات الدعوية والثقافية 
التي تقام باستمرار ونقيم لهم 
اللق����اءات اجلماهيرية  كذلك 
الكبرى وجنل����ب لهم ضيوفا 
محبب����ني لديهم كذلك يرعاهم 
السبع يلقن أحد املهتدين الشهادتنياملركز اجتماعيا عن طريق تذليل 

»إحياء التراث« حاضرت في ندوة »التطرف والتكفير والغلو في الدين وطاعة ولي األمر«

النجدي: اجلهل بأحكام الشريعة
 والتأويل الفاسد من أسباب التشدد

املتش���ابه، وترك احملكم، 
الفاسد،  والقول بالتأويل 
وحب الدني���ا والطمع في 
الرياس���ة، وكذل���ك اتباع 
الرؤساء اجلهال، وترك أهل 
العلم من الصحابة، وأيضا 
اخللل في نصوص الوعد 
والوعيد، واخللل في عقيدة 

الوالء والبراء«.
وأوضح أن »اخلوارج 
جلهله���م وس���فاهتهم قد 
الكثير من دماء  س���فكوا 

املس���لمني، وخرجوا على 
حكام املسلمني«، مؤكدا أن 
»القرآن والس���نة وإجماع 
األمة أوجب���وا طاعة ولي 

األمر«.
ق���ال أمني  من جانبه، 
سر جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي وليد الربيعة »إن 
الهدف النبيل الذي رس���م 
الثقافة  لبرنامج عواصم 
اإلسالمية في نطاق املنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقافة هدف استراتيجي 
وهو ربط املاضي باحلاضر 
الستشراف املستقبل في 
إطار رؤي���ة حضارية أي 
الفاع���ل واملؤثر  ال���دور 
للثقاف���ة اإلس���المية في 
عالم اليوم بأوسع دالالت 
الثقاف���ة، وأرحب  مفهوم 
مجاالتها من خالل استيعاب 
املضامني الغنية للثقافة في 

حضارتنا اإلسالمية«.
وأضاف الربيعة أن »اهلل 
خص هذه األمة بأمانة إخراج 
الناس من ظلمات الضالل 
والكفر إلى نور اإلسالم«، 
الفتا إلى أن »سلفنا أدركوا 
هذه الغاية، وحملوا مشاعل 
الهدى ليضيئوا بها للناس 

في الظلمات«.

امل�ؤمن���ني عل����ي بن أبي 
طال���ب، وك��ف���روا أمير 
املؤمنني عثمان بن عفان، 
وأجمعوا عل���ى ان عذاب 
أصح���اب الكبائ���ر عذاب 
دائم، ومنهم أيضا من كفر 
أصحاب الصغيرة، ومنهم 
من كفر تارك األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر«.
وأرجع النجدي »أسباب 
الغلو في الدين إلى اجلهل 
بأحكام الشريعة، واتباع 

ثامر السليم

أك���د الداعي���ة د.محمد 
النجدي أن »اإلسالم دين 
الوسطية ال تطرف فيه أو 
تشدد وال تساهل«، مشيرا 
إلى أن »دي���ن اهلل تعالى 
الغلو واجلفاء  وسط بني 
واإلفراط والتفريط، وهذا 
هو الصراط املستقيم الذي 

امرنا اهلل به«.
التي  وخالل احملاضرة 
ألقاها أول من أمس، مبقر 
التراث في  جمعية إحياء 
قرطبة، على هامش فعاليات 
الثقافة  الكويت »عاصمة 
اإلسالمية 2016« بعنوان 
»التطرف والتكفير والغلو 
في الدين وطاعة ولي األمر«، 
قال النجدي »إن اخلوارج 
انهم أهل احلق  يعتقدون 
والعدل، ومناهجهم مناهج 
أئمة  العدل، وأئمتهم  أهل 
الع���دل، وكذلك يعتمدون 
على فهم القرآن والس���ّنة 
النبوية بحس���ب أهوائهم 
وعقولهم، ويكفرون من لم 
يلتزم باإلسالم قوال وعمال 

واعتقادا«.
وأشار إلى أن »اخلوارج 
أجمع���وا على تكفير أمير 

م.طارق العيسى ود.محمد النجدي وعدد من احلضور                                                    )شانافاس قاسم( 
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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

»اإلطفاء« و»البترول« تناقشان شروط الوقاية في مباني ومنشآت الشركات النفطية
عقدت اإلدارة العامة لإلطفاء اجتماعا موس����عا مع 
قيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت 
وذلك لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بشروط السالمة 
والوقاية من احلريق في مباني ومنش����آت الش����ركات 
النفطية ومشاريعها القائمة واملستقبلية وتسهيل اإلفراج 
اجلمركي ملعدات اإلطفاء املستوردة من قبل الشركات 
النفطية.  وأكد اللواء خال����د املكراد نائب املدير العام 
لقطاع الوقاية في اإلدارة العامة لإلطفاء، حرص اإلدارة 
على أن تكون جميع املباني واملخازن التابعة للشركات 
النفطي����ة مجهزة بكافة أنظمة الس����المة والوقاية من 
احلريق مستذكرا عددا من احلوادث التي وقعت لبعض 

املنشآت النفطية. 

وقال املكراد نحن نعتز بالتعاون مع الشركات النفطية 
وفخ����ورون بعملهم ونأمل زي����ادة التعاون في املجال 
الوقائي من خالل ترخيص املباني واملنشآت النفطية 
واستعداد االدارة العامة لالطفاء تقدمي التدريب الالزم 
ملوظفي القطاع النفطي من خالل املركز التدريبي بقطاع 

الوقاية. 
كما ق����دم العميد خالد العجمي مدي����ر إدارة وقاية 
محافظة حولي عرضا مفصال لدور وآلية العمل في قطاع 
الوقاية والتأكيد على سرعة وسهولة دراسة املشاريع 
واستخراج التراخيص كما استعرض القوانني واللوائح 

التي تعمل بها في اإلدارة العامة لإلطفاء. 
حضر االجتماع من االطفاء: م.سالفة الياسني مدير 

وقاية العاصمة، العقيد يوسف الصعفاك مدير وقاية 
األحمدي باإلنابة وعدد من الضباط واملسؤولني بقطاع 

الوقاية.
ومن القطاع النفطي:  اسماعيل عبداهلل علي نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات املش����تركة لش����ركة نفط 
الكويت، أسماء القالف مدير الصحة والسالمة واالمن 
والبيئة مبؤسسة البترول الكويتية، عبدالوهاب املذن 
مدير دائرة الشراء وإدارة املواد، ناصر البحيري منسق 
وحدة االستجابة للطوارئ لشركة نفط الكويت، الكابنت 
مساعد سلمان رئيس فريق اإلطفاء واألمن مبؤسسة 
البترول الكويتية، احمد خلف  مهندس بيئة مبؤسسة 

اللواء خالد املكراد والعميد خالد العجمي خالل االجتماع مع مسؤولي شركة نفط الكويتالبترول الكويتية.
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البرملان العربي صادق عليها متهيداً إلقرارها في قمة تونس املقبلة

احلويلة: وثيقة الشباب ضرورة لتنميتهم
وضمان حقوقهم وأداء واجباتهم

المهمة  الوثائق  ويعد من 
التي تضع آلية للحفاظ على 
الش���باب العربي وتوفير 
الكفيلة لتح�سين  السبل 
مستواه في جميع المجاالت 
وبتنمي���ة الحس الوطني 

والقومي.
أن  د.الحويل����ة  وزاد 
وثيق����ة الش���ب��اب تأتي 
الش���باب  اعتزازا بمكانة 
وحقوقه���م وحرياته���م 

المسؤولة.
كما تهدف الوثيقة إلى 
وضع تنمية الشباب ضمن 
األهداف الوطنية األساسية، 
وحث الدول العربية على 
إعداد استراتيجيات وطنية 
شاملة للشباب، وتكثيف 
الجه���ود لالرتقاء برعاية 
الشباب وتنميتهم معرفيا 
ومهاريا وقيميا، وتعزيز 

ف���رص الش���باب لمعرفة 
حقوقهم ومس���ؤولياتهم 
وتعزي���ز  وواجباته���م، 
االجتماعية  مش���اركتهم 
والسياس���ية والتنموية 
وغيرها، مع تنشئة الشباب 
العرب���ي عل���ى االعتزاز 
بانتمائهم الوطني وهويتهم 

العربية.
واختت���م د.الحويل���ة 
متمني���ا أن ت���رى وثيقة 
الشباب العربي النور ويتم 
المقبلة  القمة  اقرارها في 
لتكون مرجعية لمتخذي 
الش���باب  القرار بش���أن 

وقضاياهم.
مجه����ودات  مثمن���ا 
الزمالء النواب في اللجنة 
وم����ا قام�وا ب���ه من جهد 
متميز من أجل إعداد ه�ذه 

الوث�ي�ق�ة.

ولف���ت د.الحويلة الى 
اللجن���ة قامت بطرح  ان 
استبيانات تم عرضها على 
الشباب في الدول العربية، 
وكذلك العديد من منظمات 
المجتم���ع المدني، ضمت 
كل تطلع���ات واهتمامات 
الش���باب  واحتياج���ات 

العربي.
وأضاف أن مش���روع 
وثيق���ة الش����ب�اب يأت�ي 
إنطالقا من إيمان ال�برلمان 
العربي بض���رورة تنمية 
الشباب وضمان حقوقهم 
وأداء واج��بات��هم على أسس 

من العدل وال�مساواة.
وإدراكا أن االستثمار في 
الشباب وتن�مية مواهبهم 
وقدراتهم وطاق��اتهم يعد 
ركيزة أساس���ية في بناء 
الدولة الحديثة المتقدمة، 

النائب د.محمد  أش���اد 
الحويل���ة عضو البرلمان 
العرب���ي وعض���و لجنة 
الشباب باإلنجاز الذي حققه 
البرلمان العربي بالمصادقة 
على وثيقة الشباب العربي 
في دورت���ه األخيرة التي 
عقدة ف���ي القاهرة، وذلك 
بعد م���ا ت���م إقرارها من 
قبل اللجنة باإلجماع وتم 
عرضها على الجلسة العامة 
للبرلمان العربي والذي قام 
بالمصادقة عليها، مشيرا 
إلى ان إقراره���ا يأتي في 
ظروف استثنائية تمر بها 

المنطقة العربية.
أنه س���يتم رفع  وأكد 
الوثيقة لقمة القادة العرب 
القادمة في تونس في شهر 
إقرارها  أكتوبر حتى يتم 

من قبل القادة.

د.محمد احلويلة

سأل العبداهلل عن دور »الفتوى والتشريع« وأسماء مستشاري احلكومة وجنسياتهم

الطريجي: إبطال املراسيم يسيء
إلى الكويت ويحرجها سياسياً وقانونياً

أو الخطأ.
وفي ه���ذا اإلطار وجه 
الطريجي س���ؤاال  النائب 
الدولة لشؤون  الى وزير 
مجل���س الوزراء الش���يخ 

محمد العبداهلل جاء فيه:
1 � ما اإلجراءات الفنية 
والدورة المستندية إلصدار 

مرسوم بقانون؟
2 � ما الجه���ة المكلفة 
استنادا للدستور والقانون 
بإعداد المراسيم بقانون؟

3 � ما الجهة الفنية التي 
تبحث الجوانب القانونية 
بالمرس���وم  المتعلق���ة 

بقانون؟
4 � كم عدد المستشارين 
القانونيي���ن لدى مجلس 
الوزراء وكذلك وزارة الدولة 
الوزراء  لش���ؤون مجلس 
)مكتب الوزير( ومؤهالتهم 
الخبرة  العلمية وسنوات 
وجنسياتهم واعمارهم مع 
تحديد جهة العمل والمهام 

الوظيفية؟
5 � ما دور إدارة الفتوى 
والتشريع في اعداد وصياغة 
المراسيم، وهل هناك جهة 
أخرى تشارك في العمل؟ مع 
تحديد جهة العمل وأسماء 
القانونيين الذين يقومون 

بالمراجعة القانونية؟
6 � ما أسماء وجنسيات 
المكلفين بالعمل بصياغة 
مرسوم بقانون مع تحديد 
جهة العمل لكل ش���خص 
القانونيين غير  وكم عدد 

الكويتيين واعمارهم؟
7 � هل هناك هيكل إداري 

تنظيمي لدى إدارة الفتوى 
والتش���ريع؟ مع تزويدي 
التنظيم،  بنس���خة ع���ن 
وتفسير سبب عدم وجود 
هي���كل إداري وتنظيم���ي 
إلدارة الفتوى والتشريع، 
وهل لدى اإلدارة قانونيون 
غي���ر كويتيين واعمارهم 
وجنسياتهم واختصاصاتهم 

وسنوات العمل؟
8 � من ي���رأس المكتب 
الفتوى  إدارة  ف���ي  الفني 
والتش���ريع وجنس���يته 

وعمره؟
9 � ما عدد المستشارين 
القانونيي���ن وجهة العمل 
وأسمائهم وجنسياتهم ممن 
ساهموا في اعداد وصياغة 
مرسوم قانون الهيئة العامة 
لمكافحة الفس���اد الذي تم 

إبطاله دستوريا أخيرا؟
� هل أجرى مجلس   10
الوزراء أو أي جهة قانونية 
الخطأ  التحقيق في سبب 
الدس���توري وه���ل تمت 
محاس���بة الذي���ن صاغوا 
مراسيم القانون التي أبطلتها 

المحكمة الدستورية؟
11 � ه���ل هن���اك جهات 
قانونية أو مستش���ارون 
قانونيون يش���اركون في 
صياغة المراس���يم خارج 
نطاق الحكومة؟ مع تحديد 
المسؤولة  الجهة واإلدارة 

عن ذلك؟
12 � ه���ل هناك أي دور 
للجنة القانونية في مجلس 
الوزراء بإعداد المراس���يم 

بقانون؟

جانب عدد ال يستهان به من 
القانونيين  المستشارين 
في مجلس الوزراء ولدى 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء، وبالرغم من كل هذه 
التعددية تتكرر األخطاء 

القانونية والدستورية.
الى  وأش���ار الطريجي 
إبطال قانون إنشاء الهيئة 
العامة لمكافحة الفس���اد، 
ال���ى ما حصل  باإلضافة 
انتخابات 2012  إبطال  في 
الحكومة  دون ان تتحرك 
لمعالج���ة ه���ذه األخطاء 
الفادحة إضافة الى العديد 
من المراسيم في التعيينات 
إلغاؤها بموجب  التي تم 
اح���كام قضائية بس���بب 
ع���دم حصافة الق���رارات 
التعيين وااللتزام في  في 
القواع���د والقوانين التي 
الخدمة  حدده���ا دي���وان 
الطريجي  المدنية. وشدد 
عل���ى ان حك���م المحكمة 
األخير ف���ي إبطال قانون 
مكافحة الفساد ينبغي أال 
يمر م���رور الكرام ويجب 
ان تكون هناك محاس���بة 
وشفافية ومساءلة للجهات 
واألفراد المس���ؤولين عن 
التحصين  تك���رار ع���دم 
القانون���ي والدس���توري 
ان  الى  للمراس���يم، الفتا 
المراسيم التي يوقع عليها 
صاحب السمو األمير يجب 
ان تحظى بمراجعة دقيقة 
قبل عرضها على سموه، 
المراس���يم  تك���ون  وأال 
بقان���ون عرضة لالجتهاد 

أكد النائ���ب د.عبداهلل 
الطريجي ضرورة معالجة 
المرتبط  القانوني  الخلل 
بإبطال المراسيم األميرية، 
والذي من شأنه وضع الدولة 
وأجهزتها في إحراج سياسي 
وقانوني، منتقدا استمرار 
تعرض المراسيم األميرية 
لإلبطال الدس���توري دون 
محاس���بة جادة ومراجعة 
دقيقة م���ن الحكومة عن 
الجهات والمستش���ارين 

القانونيين المعنيين.
وأوضح ف���ي تصريح 
صحافي ان تكرار مثل هذه 
األمور يمس سمعة الدولة 
ويسيء الى دولة الدستور 
والقانون، مش���يرا الى ان 
تبنيه لهذا الملف يأتي من 
أجل سمعة الكويت وحماية 
الدس���تور وتعزيزا  مواد 
الحترام القانون، كما يهدف 
ال���ى معالجة ه���ذا الخلل 
القانوني الذي يضع الدولة 
وأجهزتها في وضع محرج، 
يفرض عليها ضرورة العمل 
من اجل من���ع تكرار مثل 
الدستورية،  هذه األخطاء 
خصوصا انها صادرة من 
الحكوم���ة ويفت���رض ان 
جميع المراس���يم بقانون 
تحص���ن م���ن الناحيتين 
القانونية والدس���تورية. 
الطريج���ي على  وش���دد 
ان ل���دى الحكومة اجهزة 
الفتوى  قانوني���ة كإدارة 
والتشريع )محامي الدولة( 
واللجنة الوزارية القانونية 
الى  الوزراء،  لدى مجلس 

د.عبداهلل الطريجي

الدول االعضاء  احتاد مجالس 
التعاون االسالمي  في منظمة 
املقرر عقده في ال� 24 من الشهر 

اجلاري.
وسيترأس الغامن في بغداد 
اجتماعا تنسيقيا للمجموعة 
العربية لبح����ث املوضوعات 
املدرج����ة على ج����دول أعمال 
اجتماعات املجالس االسالمية. 
املراف����ق  الوف����د  ويض����م 
للغ����امن كال من النواب فيصل 
الش����ايع وخليل ابل ود.عودة 

الرويعي.
يذك����ر ان النائب����ن صالح 
عاشور وسيف العازمي وأمن 
عام مجلس األمة عالم الكندري 
يشاركون حاليا في االجتماعات 
التحضيري����ة ملؤمت����ر احتاد 

املجالس اإلسالمية في بغداد.
من جهة أخرى بعث الرئيس 
الغامن ببرقية تهنئة الى رئيس 
البحوث والدراس����ات  مرك����ز 
الكويتية االس����تاذ د.عبداهلل 
يوسف الغنيم مبناسبة حصوله 
على جائزة امللك فيصل العاملية 
عن فرع الدراس����ات اإلسالمية 

وادخالها في الس����وق احمللية 
السياحية  القاعدة  مع تطوير 
والبني����ة التحتية لها ومن ثم 
اعلنت أنها ستحتفل بتصدير 
آخر برميل نفط قريبا داللة على 
عدم اعتمادهم على البترول في 

متويل امليزانية وايرادها.
واشار الى ان كل املقترحات 
املقدمة في جانب تنويع مصادر 
الدخل يج����ب ان تناقش جديا 
ويتم وضع خطة طوارئ تنفذ 
في غضون فت����رة محددة يتم 
فيها تقليل اله����در غير املبرر 
في امليزانية مع عدم املس����اس 
التي كفلها  املواطن  بامتيازات 
الدستور اضافة الى عدم تعطيل 
املشاريع التنموية ذات الفائدة 
الرابح  واملردود االقتص����ادي 
موضحا ان البالد حتتاج فعليا 
الى أساس اقتصادي متن مبني 
على تشريعات سليمة وقرارات 
حكومية ال تنحني امام املصالح 

الضيقة لبعض املستفيدين.
واعلن الكندري عن املساهمة 
التي  التش����ريعات  في جميع 
تس����اهم في تطوير املنظومة 
االقتصادي����ة وتنويع مصادر 

هنأ الغنيم بحصوله على جائزة امللك فيصل العاملية

الغامن يبدأ اليوم جولة تشمل بيروت وبغداد

الكندري يطالب احلكومة
بطرح رؤيتها ملواجهة انخفاض أسعار النفط

العدواني للعلي: هل تراقبون
أسعار السلع احليوية؟

لعام 2016.
الغامن في برقيته  وأش����اد 
التي يبذلها  الكبيرة  باجلهود 
د.الغنيم في مجال الدراس����ات 
التاريخية والتوثيق التاريخي، 
مش����يرا الى ان حصوله على 
تلك اجلائزة املرموقة جاء عن 

استحقاق وجدارة.

الدخل قائال »نحن امام مسؤولية 
وطني����ة تتطلب م����ن اجلميع 
تضافر اجلهود مبا يساهم ببقاء 
اقتصادن����ا والرفاه االجتماعي 
للمواطن����ن على وتيرته التي 
اعت����اد عليها جمي����ع اطياف 

املجتمع.

يتوج����ه رئي����س االحتاد 
البرملاني العربي رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن على رأس 
وفد برملاني اليوم الى بيروت 
في زيارة ملقر االحتاد، على ان 
العاصمة  ال����ى  يتوجه عقبها 
العراقي����ة بغ����داد حلض����ور 
اجتماعات احتاد مجالس الدول 
األعضاء ف����ي منظمة التعاون 

اإلسالمي.
ومن املقرر ان يطلع الغامن 
خ����الل زيارته ملق����ر االحتاد 
البرملاني العربي في بيروت الذي 
يتولى رئاسته على عمل االمانة 
العام����ة اجلديدة لالحتاد التي 
تسلمت مهامها مؤخرا واألجندة 
املستقبلية املتعلقة بنشاطات 

االحتاد.
الغامن على  كما س����يلتقي 
هامش زيارته لبيروت رئيس 
اللبناني نبيه  النواب  مجلس 

بري.
وعق����ب محط����ة بي����روت 
سيتوجه الغامن الى بغداد غدا 
الس����بت لترؤس وفد مجلس 
االمة الكويت����ي في اجتماعات 

طالب النائب فيصل الكندري 
احلكومة بطرح رؤيتها احلالية 
واملس����تقبلية ف����ي مواجه����ة 
انخف����اض اس����عار البت����رول 
ووصولها الى مس����تويات لم 
تص����ل إليها من����ذ العام 2003 
مش����يرا الى ان االنخفاض الى 
دون 20 دوالرا للبرميل قد ينذر 

بكارثة فعلية.
الكندري في تصريح  وأكد 
صحاف����ي ان مطالباتنا وحثنا 
للحكومة بتقدمي خطط بديلة 
لتنويع مصادر الدخل لم جتد 
جادة الطريق الصحيحة ومن 
ث����م فإن اعتمادن����ا الكلي على 
مصدر وحي����د للدخل يجعلنا 
عرضة لالنهي����ار االقتصادي 
اذا استمر هبوط اسعار النفط 
وعدم وجود خطط بديلة عدا 
بعض الصناديق االستثمارية 
اخلارجية وهذه وحدها ال تكفي 
لتغطية املصروفات املليارية في 

موازنة الدولة.
ولفت الى ان اخلطط التي 
طبقته����ا بع����ض دول مجلس 
التعاون مثاال يحتذى  من خالل 
استقطاب رؤوس االموال العاملية 

وجه  النائب عبداهلل العدواني س����ؤاال لوزير التجارة 
والصناعة د.يوسف العلي سأله فيه عن اآلتي:

٭ ه����ل توجد آلية لرصد التحرك في اس����عار الس����لع 
احليوية ومقارنتها باالسعار العاملية؟

٭ هل توجد رقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة على 
السلع ومحاسبة املتسببن في رفع االسعار دون مبرر؟

مرزوق الغامن 

فيصل الكندري

عبداهلل العدواني

تكميلية
الثالثة

انسحاب مرشح في اليوم قبل األخير لفتح باب الترشيح

4 مرشحني جدد في تكميلية الثالثة بإجمالي 45 بينهم امرأة
إمنا واجب انتخابي يجب على 
أدائه«. وذكر الطويل أن الوحدة 
الطائفية من  الوطنية ونب����ذ 
أولوياته فضال عن القضايا التي 
تخص امل����رأة ومنها احلصول 
على قرض 70 ألفا إضافة الى 
قضايا الشباب والرياضة وذوي 

الدخل احملدود.
وبدوره، شدد املرشح وليد 
غلوم على ضرورة تأس����يس 
وزارة لألزم����ات والك����وارث 
تعنى بالقضاي����ا االقتصادية 
الكوارث الطبيعية باإلضافة الى 
التركيز على القضية اإلسكانية 
والصحية ف����ي البالد، مطالبا 
بوجود رؤية وأفكار مستقبلية 

كخطط امنائية للدولة.

حن يتم توزيع أراضي اخرى 
في منطقة اجلهراء مبس����احة 
500م 2 معتبرا ان هذا تناقضا 

ميثل خلال في الرؤية.
الى قضية  الفزيع  وتطرق 
التأم����ن اخل����اص باملركبات، 
املواط����ن يثقل  موضح����ا ان 
كاهله جراء حصول احلوادث 
من بيروقراطية وطول الدورة 
املستندية ليحصل على حقوقه 
املادية، داعيا الى االسترش����اد 

بالتجربة السعودية.
م����ن جانبه، قال املرش����ح 
مشعل الطويل ترشحت خلوض 
السباق التكميلي بناء على طلب 
عدد من أهالي الدائرة، مضيفا 
»ليس ل����دي برنامج انتخابي 

جتتمع يوميا بقرار صادر من 
وزير الداخلي����ة، الفتا الى ان 
هذه اللجنة تبعث النتائج رأسا 
للوزارة واإلفادة عنها ستكون 

خالل أيام.
م����ن جانبه، اكد املرش����ح 
التنافس  ان  الفزيع  عبداملنعم 
يجب ان يكون شريفا خلدمة 
الوطن واملواطنن، مشيدا بأداء 
احلكومة وقراراتها التي تثلج 
الصدور. وأضاف ان هناك نقاطا 
البد من التركيز عليها وهي راحة 
املواطن واستقراره، مستغربا 
من بعض قرارات املؤسس����ة 
العامة للرعاية الس����كنية من 
توزيع أراضي في شمال الكويت 
واملطالع مبساحة 400م2 في 

يعد الترشح الغيا، السيما أن 
اجلمعة هو اليوم االخير. وأكد 
ان هناك جلنة لفحص طلبات 
املرشحن وشطب املخالف منها 

آخر يوم لباب الترشح. وشدد 
الشطي على ضرورة ان يتوجه 
املرشح الى مخفر كيفان إلثبات 
الترشح، وان لم يتوجه للمخفر 

ليصبح اإلجمالي 46 مرشحا 
بينهم أمرأة واحدة وانسحاب 
مرشح امس ليصل عددهم الى 
45، الفتا الى ان اليوم اجلمعة 

فرج ناصر

سجل أمس 4 مرشحن جدد 
التكميلية عن  في االنتخابات 
الدائرة الثالثة ليصبح إجمالي 
املسجلن 45 مرشحا ومرشحة 
من بينهم امرأة واحدة، وأمس 
تقدم بأوراق ترش����حهم جراح 
إبراهيم السلطان وعبد املنعم 
أحمد الفزيع ومشعل فهد الطويل 
ووليد حسن غلوم. وقال مدير 
إدارة شؤون االنتخابات املقدم 
صالح الش����طي انه في اليوم 
التاس����ع لفتح باب الترش����ح 
التكميلية ملجلس  لالنتخابات 
الدائ����رة االنتخابية  األمة عن 
الثالث����ة تق����دم 4 مرش����حن 

وليد غلومعبداملنعم الفزيع مشعل الطويلجراح السلطان
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ثمنوا توجيهات سموه وطالبوا احلكومة بسرعة تنفيذها

نواب: سمو األمير رسم خارطة طريق سياسية واقتصادية 
واجتماعية وأكد على عدم املساس باحلياة الكرمية للمواطنني

أمانة، فأنتم مبوقع مسؤولية، 
وستغادرون مواقعكم عاجال 
أو آجال، وستحاسبون على 
جتاوزكم، وإذا اجتهت الدولة 
الدعم ع����ن املواطن  لرف����ع 
واجتهتم ملصاحلكم باستمرار 
الهدر فهذا تناقض ال ينسجم 
مع رس����الة صاحب السمو 
املقبلة  حفظه اهلل للمرحلة 
أمنية  وما فيها من حتديات 
واقتصادية وسياسية ال بد 
أن تستوعبوها وتصحوا من 

نومكم.
النائب  من جانبه، طالب 
أحمد الري بعد لقاء س����مو 
األمي����ر مع رؤس����اء حترير 
الصح����ف احمللي����ة اجلميع 
باالمتثال لتوجيهات سموه 
التي جاءت في اللقاء، داعيا 
ومن باب املسؤولية املشتركة، 
كل مواطن مخلص وحريص 
الكويت  على أمن واستقرار 
الى أن يقرأ اللقاء بدقة ومتعن 
ونشكر س����موه على ما ورد 
في كلمته بخصوص االعضاء 
املعتذرين عن جلس����ة يوم 
االربع����اء املوافق 2013/1/13، 
ندعو العلي القدير ان يحفظه 
ذخرا للكويت وأهلها فهو صمام 
األمان، وان يعيننا على حتمل 
املسؤولية الثقيلة واحلساسة 
في ه����ذه الظروف العصيبة 

التي متر بها املنطقة.
وق����ال الري في تصريح 
صحافي »إن كلمات س����موه 
متث����ل بوصلة طري����ق لنا 
جميعا خصوصا في العالقات 
اخلارجية املتوازنة للكويت، 
والتأكيد على الوحدة الوطنية 
والتألي����ف االجتماع����ي بني 

مكونات املجتمع الكويتي«.

الس����لطة القضائي����ة وعدم 
التعرض لهما.

الهاج����ري ضرورة  وأكد 
الوقوف خلف سمو األمير في 
سياسته اخلارجية التي تنال 
إعجاب العالم أجمع ملا لها من 
اتزان وحيادية، مشيدا بتأكيد 
سموه أن الكويت ضمن نسيج 
منظومة مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، وتأكيده على 
دفع مسيرة العمل اخلليجي 

املشترك.
الهاج����ري على  وش����دد 
احلكومة بضرورة وضع تلك 
السامية موضع  التوجيهات 
اللحظة  التنفي����ذ من ه����ذه 
للحيلولة دون دخول الكويت 

في أزمة مالية واقتصادية.
من جانب����ه، وجه النائب 
د.عبدالرحمن اجليران بصفته 
عضوا ف����ي جلنة امليزانيات 
رسالة إلى احلكومة ممثلة في 
الوكالء واملديرين واملراقبني 
ورؤساء األقسام وغيرهم جاء 
فيها: إن����ه بعد هذا الوضوح 
والش����فافية املعه����ودة من 
سموه، واستشراف املستقبل، 
وحتصني املجتمع، واحترام 
القض����اء، فإن����ه م����ن غير 
املقبول استمراركم في الهدر 
الالمسؤول، ونطالبكم بوضع 
برامج تهدف إلى الترش����يد، 
بالتعاون اجل����اد مع وزارة 
املالية وجهاز املراقبني املاليني 
ودي����وان احملاس����بة، وترك 
الق����دمي بتجاهل  األس����لوب 
القانون، والرتابة والنمطية 
خلدم����ة ومتري����ر مصال����ح 

املتنفذين.
أن  وأض����اف اجلي����ران 
املس����ؤولية كبي����رة وهذه 

سموه على أهمية دور وسائل 
اإلع����الم في وح����دة الصف 
ومشاركة احلكومة والشعب 
في معاجلة النقص في املوارد 
املالية وضرورة احترام أحكام 
القضاء وتعزيز مسيرة العمل 

اخلليجي املشترك.
الهاجري إن سموه  وقال 
يدرك أهمية وسائل اإلعالم 
في احلفاظ على الوطن وأمنه 
واستقراره ووحدة الكويتيني 
مع بعضهم البعض، مطالبا 
إياها بااللت����زام بتوجيهات 
س����موه بعدم إتاحة الفرصة 
الستغالل املنصات اإلعالمية 
لش����ق الوح����دة الوطنية أو 
اس����تغالل ظ����روف املنطقة 
البالغة الدقة للشحن الطائفي 
وتأجي����ج املش����اعر وإثارة 

النعرات.
وأك����د الهاج����ري أنه إذا 
قام����ت احلكومة بتنفيذ تلك 
التوجيهات السامية فلن تكون 
هناك مش����كلة في امليزانية، 
مش����يرا إلى أن س����موه أكد 
ض����رورة تضاف����ر اجلهود 
للب����دء مبعاجلات وخطوات 
اقتصادي����ة خلف����ض بنود 
امليزاني����ة ومعاجلة النقص 
في موارد الدولة، وأن يتحمل 
اجلميع مسؤولياته لترشيد 

اإلنفاق.
وتوجه بالش����كر لسمو 
األمير، حيث إن سموه شدد 
عل����ى احلفاظ عل����ى احلياة 
الكرمي����ة للمواطنني وعدم 
املساس مبتطلباتهم املعيشية 
الهاجري  واألساسية، مثمنا 
تأكيد س����موه على حيادية 
السلطة القضائية وضرورة 
احت����رام القض����اء وأح����كام 

ووحدتها الوطنية ملزيد من 
االستقرار واالمان.

حفظ اهلل الكويت واهلها 
القيادة  من كل مكروه حتت 
احلكيمة لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد حفظه 
ورعاه وسمو ولى عهده االمني 
الشيخ نواف االحمد حفظه 

اهلل.
من جانب����ه، ثمن النائب 
ماض����ي العاي����د الهاج����ري 
التوجيهات السامية لصاحب 
السمو األمير حفظه اهلل ورعاه 
في حديثه إلى رؤساء حترير 
الصح����ف احمللية، مؤكدا أن 
سموه رس����م خارطة طريق 
ومنهجا تس����ير عليه جميع 
الس����لطات مبا فيها السلطة 
الرابعة ف����ي جميع مجاالت 
احلياة، سواء كانت اقتصادية 

أو سياسية أو اجتماعية.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي إن سموه وكما عودنا 
دائما يق����وم بإيجاد احللول 
الناجح����ة جلميع املش����اكل 
البالد، مش����يدا  التي تواجه 
بتركيز س����موه عل����ى أربع 
قضايا رئيس����ية منها تأكيد 

اثقال كاهلهم  الكرمية وعدم 
مبا يحقق االستقرار لكل االسر 

الكويتية. 
ولفت اخلرينج الى اشادة 
صاحب الس����مو االمير رعاه 
اهلل خ����الل اللقاء بالعالقات 
االخوي����ة ب����ني دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي مؤكدا 
سموه اهمية تعزيز مسيرة 
العمل اخلليجي املشترك ودفع 
مسيرته اخليرة نحو التكامل 
والتكاتف في مختلف املجاالت 
مبا يحقق اهداف وتطلعات 
ش����عوب دول املجلس ومبا 
يكفل ازدهارها ومناءها وامنها 
واستقرارها. منطلقا سموه 
حفظ����ه اهلل ورعاه من مبدأ 
املصير املشترك لدول اخلليج 

العربية.
ومتنى اخلرينج من جميع 
افراد املجتمع ومن وس����ئال 
االعالم االلتزام بتوجيهات والد 
اجلميع وتنفيذها باحلفاظ 
على الوحدة الوطنية واحترام 
القض����اء والتمس����ك بالعمل 
اخلليجي املش����ترك ملواجهة 
التحديات الداخلية واخلارجية 
ومن اجل احلفاظ على الكويت 

املسؤولية الكبيرة امللقاة على 
عاتقهم في معاجلة القضايا 
التي تتعلق بالش����أن احمللي 
وكيفية تناوله����ا وضرورة 
الفرصة لكائن  إتاح����ة  عدم 
من كان الستغالل املنصات 
اإلعالمية لتأجيج املش����اعر 
واث����ارة النعرات والش����حن 
الطائفي واالبتعاد عن اإلساءة 
ألي فئة من مكونات املجتمع 

الن ذلك يدمر اجلميع. 
واعتبر اخلرينج حديث 
صاحب السمو االمير حفظه 
اهلل ورع����اه مبنزلة خارطة 
طريق آمن للعبور بالكويت 
واهلها الى بر االمان في ظل 
ظروف واحداث اقليمية عاصفة 
التحلي  تتطلب من اجلميع 
الوطنية واملسؤولية  بروح 
الفنت  والتص����دي ملثي����ري 
واحلفاظ على وحدة الصف 
ووضع مصلحة الكويت فوق 

كل اعتبار.
واش����اد اخلرينج بتأكيد 
صاحب السمو االمير حفظه 
اهلل ورع����اه عل����ى ضرورة 
احترام القضاء واحكام السلطة 
القضائية وعدم التعرض لهما 

وبالتال����ي على اجلميع عدم 
التعرض وعدم املس����اس أو 
الكويتي  التشكيك بالقضاء 
الش����امخ والنزيه السيما ان 
القضاة هم ح����راس العدالة 
ويتمتعون بكل احترام وتقدير 
وثقة من كافة السلطات ومن 
املواطن����ني جميعا، واحترام 
االحكام القضائية يرسخ دولة 

املؤسسات.
وأكد اخلرينج ان ما تناوله 
صاحب السمو االمير بأهمية 
اجلانب االقتصادي في البالد 
مستشعرا مخاطر انخفاض 
أسعار النفط حيث طالب بالبدء 
باملعاجلة االقتصادية اجلادة 
ووضع البرامج الهادفة لتنويع 
مص����ادر الدخ����ل وتخفيض 
امليزانية مع  املصروفات في 
التأكي����د على عدم املس����اس 
الكرمية للمواطنني  باحلياة 
واحتياجاته����م األساس����ية 
واحلف����اظ عليه����ا. وما هذا 
القول اال اهتمام بالغ من سموه 
باحلال����ة االقتصادية للبالد 
والعمل على حماية املواطنني 
من ه����ذه االزمة االقتصادية 
مبا يحقق للكويتيني احلياة 

أشاد عدد من نواب مجلس 
األمة بتوجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
بترشيد اإلنفاق العام واحلث 
على التمسك بالوحدة الوطنية 
وعدم شق الصف واحلفاظ 
الوح����دة اخلليجية،  عل����ى 
مطالبني احلكوم����ة بتنفيذ 
املضامني السامية بالسرعة 
املمكنة من أجل اخلروج من 
حال����ة اجلم����ود االقتصادي 
احلادث حاليا وفي هذا اإلطار 
أش����اد نائب رئيس مجلس 
االمة مب����ارك بنيه اخلرينج 
بحديث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد املفدى 
حفظه اهلل ورعاه وتوجيهاته 
السامية والسديدة لرؤساء 
حتري����ر الصح����ف احمللية 

بحديث االب البنائه. 
مناش����دا جميع وس����ائل 
االعالم املقروءة واملسموعة 
واملرئية وااللكترونية، تنفيذ 
ه����ذه التوجيهات الس����امية 
حفاظا على الوحدة الوطنية 
وترسيخا لدولة املؤسسات 
وحماي����ة المن واس����تقرار 

الكويت من عبث العابثني. 
وقال اخلرينج في تصريح 
صحفي: إن صاحب الس����مو 
االمي����ر كعادت����ه وباعتباره 
والد اجلميع ورب هذا البيت 
حت����دث مع رؤس����اء حترير 
الصحف احمللية بروح االب 
احلريص على اوالده املواطنني 
واملواطنات، مستشعرا ما يلوح 
في االفق من مخاطر إقليمية 
وتهدي����دات داخلية بس����بب 
التأجيج البغيض من بعض 
األطراف حيث طالب سموه 
رؤساء التحرير بضرورة إدراك 

د.عبدالرحمن اجليرانمبارك اخلرينج ماضي الهاجرياحمد الري

كامل العوضي مع القائم بأعمال السفارة الليبية

العوضي يستقبل القائم بأعمال السفارة الليبية لدى البالد
اس���تقبل رئيس جلنة 
الش�����ؤون اخلارجي�����ة 
النائ���ب كامل  البرملاني���ة 
العوض���ي مؤخ���را القائم 
الليبي��ة  السف��ارة  بأعمال 
لدى البالد عبدالعالي أنور 

املرتضي.
اللقاء  وج���رى خ���الل 
استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وسبل 
تطويره���ا وتعزيزها في 
شتى املج���االت، ك���ما تبادل 
اجلانب���ان وجه���ات النظ��ر 
حي���ال عدد م���ن القضايا 
اإلقليمية والدولي���ة ذات 

االهتم���ام املشت��رك.
عسكر العنزي

النائب عس����كر  ق����دم 
اقتراح����ا برغبة  العنزي 
العتبار إعاقة العني الواحدة 
من نوع اإلعاقة البصرية 
املتوسطة والدائمة، وجاء 
اقت����راح عس����كر كالتالي: 
إبان فترة »املجلس األعلى 
العمل  للمعاقني« ج����رى 
على إدراج أصحاب إعاقة 
العني الواحدة حتت مسمى 
»إعاقة بصرية متوسطة 
ودائم����ة« وص����درت لهم 
ش����هادات رس����مية بذلك، 
لكن عند حل����ول »الهيئة 
العامة لشؤون االعاقة ذوي 
اإلعاقة« حل املجلس األعلى 
للمعاقني، مت استبعادهم 
من مظلة األشخاص ذوي 

االعاقة والغريب في األمر أن 
ذات اللجنة الطبية التي لم 
تعتمد إعاقة العني الواحدة 
ه����ي ذات اللجن����ة الت����ي 
اعتمدتهم من قبل في فترة 
»املجلس األعلى للمعاقني«، 
ال����وزارات  ان  وحي����ث 
والهيئات التابعة للدولة ال 
تعتبر أصحاب إعاقة العني 
الواحدة أصحاء، وبالتالي 
يحرمون من تولي الوظائف 
العسكرية والعمل في مجال 
»االطف����اء« أو مع اجلهات 
التي لديها اعمال ش����اقة 
الى الصعوبات  باإلضافة 
التي يواجهونها للحصول 
أو  القيادة  على رخص����ة 
جتديده����ا وحيث ان هذه 

الفئ����ة ذات االحتياج����ات 
اعاقة  اخلاصة، واصحاب 
العني الواحدة بحاجة ماسة 
الن يحصلوا على حقوقهم 
ورفع الظلم الواقع عليهم 
ونص االقتراح على أن تعيد 
الهيئة العامة لشئون ذوي 
االعاقة ادراج أصحاب أعاقة 
العني الواحدة، حتت مسمى 
»إعاقة بصرية متوسطة أو 
دائمة« مل����ا كان احلال في 
السابق، حتي تستطيع هذه 
الفئة من ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة االس����تفادة من 
مزايا واالعفاءات املصدق 
عليها في القانون رقم )8( 
لسنة 2010 في شأن حقوق 

األشخاص ذوي االعاقة.

عسكر: اعتبار إعاقة العني الواحدة 
من نوع اإلعاقة البصرية املتوسطة والدائمة

د.خليل عبداهلل

وج���ه النائ���ب د.خليل 
عبداهلل س���ؤاال ال���ى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
بدر العيسى قال في مقدمته: 
منى الى علمي بأن احد اعضاء 
هيئة التدريس مبسمى استاذ 
مساعد مت ترقيته الى مسمى 
اس���تاذ مش���ارك في قسم 
التعليم بكلية  تكنولوجيا 
التربية االساس���ية بالهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وهو يشغل حاليا 
مسمى )نائب رئيس القسم 
العلمي(، وما قد يترتب على 
ذل���ك من حق���وق اكادميية 

وادبية ومالية.
وطالب عبداهلل في سؤاله 

تزويده مبا يلي:
1- نسخة من الالئحة اخلاصة 
بالترقيات باالقسام العلمية 
بكلي���ة التربية االساس���ية 
العام���ة للتعليم  بالهيئ���ة 

التطبيقي والتدريب.
2- نسخة من قرار تشكيل 
الترقيات  اعض���اء جلن���ة 
اخلاصة بقسم تكنولوجيا 
التعليم متضمنا تخصصات 
االعضاء وتوضيح ما اذا كانوا 
من نفس القسم العلمي او من 

اقسام اخرى؟
3- نسخة من منوذج تقدمي 
طلب الترقية املوقع من قبل 
رئي���س قس���م تكنولوجيا 
التعليم، واذا لم يكن يوجد 
طلب مق���دم من قبل رئيس 

القسم وبدون توقيع فكيف 
متت الترقية لالستاذ املساعد 
الى مسمى اس���تاذ مشارك 
وادراج االس���م م���ن ضمن 
اذا  اما  املطلوبني ترقيتهم؟ 
كان يوجد توقيع على طلب 
الترقي���ة من رئيس قس���م 
التعليم فمن  تكنولوجي���ا 
الذي قام بالتوقيع نيابة عن 
رئيس القس���م الذي انتهت 
خدمته بتاريخ 2015/4/26، 
وهل من وق���ع بالنيابة عن 
رئي���س القس���م كان مكلفا 
قانونا برئاس���ة القسم؟ اذا 
كانت االجابة بنعم - فيرجى 
تزويدي بنس���خة من قرار 
التكلي���ف االداري، ام���ا في 
حال عدم وجود تكليف اداري 
من املدير العام - فهل يعتد 

قانونا بهذه الترقية؟
4- ه���ل لدى عض���و هيئة 
التدريس املرقى من مسمى 
الى مسمى  استاذ مس���اعد 
استاذ مشارك ابحاث علمية 
منشورة في املجالت العلمية 
ومعتمدة اكادمييا؟ وهل متت 
املوافقة عليها من قبل جلنة 
الترقيات بالقس���م وهل مت 
اعتمادها في مجلس قس���م 
تكنولوجي���ا التعلي���م؟ اذا 
كانت االجابة بنعم - يرجى 
تزويدي بنسخة من االبحاث 
املنش���ورة وموافقة جلنة 
الترقي���ات واعتماد مجلس 
القس���م، اما في ح���ال عدم 

وجود تلك املستندات فعلى 
الترقيات  ما استندت جلنة 
في ترقيتها للمذكور؟ وهل مت 
التأكد من قانونية االجراءات 
التي متت في ح���ق ترقية 
املذكور على مستوى كلية 

التربية االساسية؟
5- تزويدي بكشف يتضمن 
اس���ماء احملكم���ني بلجنة 
الترقيات بالكلية وخبرتهم 
العملي���ة وتخصصاته���م 
العلمية، م���ع توضيح من 
زود جلنة الترقيات بالكلية 
بأسماء احملكمني احلاليني؟ 
وكيف اختارت جلنة الترقيات 
بالكلية هؤالء احملكمني؟ ومتى 
قامت جلنة الترقيات بالكلية 
مبراسلة احملكمني؟ وحتديد 
التقريبية  املدة االفتراضية 
في العادة للقيام باجراءات 
تقدمي طلب الترقية واجراءات 
الترقية ومراسلة احملكمني 
وتقيي���م البحوث ووصول 
الردود، وعمل االجتماعات 
بني كل هذه االجراءات، وكم 
الوقت الذي استغرقه تشكيل 
جلنة الترقيات احلالية شاملة 
جميع االج���راءات اخلاصة 
بالترقيات التي رقت بعض 

اعضاء هيئة التدريس؟
6- ما مدى صحة قيام جلنة 
العامة  الترقيات بالهيئ���ة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بعمله���ا خالل فترة العطلة 

الصيفية.

طالب بكشف أسماء احملكمني باللجنة وخبراتهم العملية

عبداهلل يستفسر عن الئحة الترقيات
في كلية التربية األساسية بـ»التطبيقي«
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األلفاظ.. سعادة
أم شقاء؟

)2 - 2(
فأيسر حركات اجلوارح حركة اللسان، مع ذلك فهي 
أضرها على اإلنسان، فلو حترك عضو من اإلنسان 
في اليوم والليلة بقدر ما يتحرك اللسان لشق عليه 

ذلك غاية املشقة بل ال ميكن ان تطيق ذلك منه 
األركان.

وان العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال اجلبال 
فيجدها قد هدمت وجعلت هباء منثورا بسبب لسانه 
الثرثار املهذار، وان العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات 
أمثال اجلبال فيجدها قد هدمت بسبب لسانه الرطب 

بكثرة االذكار واالستغفار.
وفي هذا اللسان: آفتان عظيمتان، ان خلص العبد من 

احداهما في موطن لم يكد يخلص من األخرى في 
مقام، وهاتان اآلفتان العظيمتان املبتلى بهما اللسان 

هما آفة السكوت وآفة الكالم، وقد يكون كل من 
الساكت ومن املتكلم اعظم إمنا في وقت من األوقات 

وفي زمن من األزمان، فالساكت عن احلق شيطان 
أخرس واملتكلم بالباطل شيطان ناطق، وكالهما 

منحرفان وآثمان.
وأعظم باب يتخوض فيه اللسان باإلثم والعدوان 

فصاحبه بسخط اهلل وغضبه قد باء: ان يجعل املرء 
نفسه خازنا على باب اجلنة فيدخل فيها من شاء أو 

مينع عنها من شاء، لذا فقد جاء الوعيد من التألّي على 
اهلل تعالى مبحض اآلراء أو مبقتضى األهواء، فعن 

عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها قالت: »دعي رسول 
اهلل ژ الى جنازة صبي من األنصار، فقلت: يا رسول 
اهلل، طوبى لهذا عصفور من عصافير اجلنة، لم يعمل 
السوء ولم يدركه، قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ ان اهلل 
خلق للجنة أهال، خلقهم لها وهم في أصالب آبائهم، 
وخلق للنار أهال، خلقهم لها وهم في أصالب آبائهم« 

أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة ÿ قال: سمعت 
رسول اهلل ژ يقول: »كان رجالن في بني إسرائيل 

متآخيني، فكان احدهما يذنب واآلخر مجتهد في 
العبادة، فكان اليزال املجتهد يرى اآلخر على الذنب 

فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. 
فقال: خلني وربي، ابعثت علي رقيبا. فقال: واهلل، ال 

يغفر اهلل لك، أو ال يدخلك اهلل اجلنة، فقبض أرواحهما 
فاجتمعا عند رب العاملني، فقال لهذا املجتهد: أكنت بي 

عاملا، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: 
اذهب فادخل اجلنة برحمتي، وقال لآلخر: اذهبوا به 

الى النار. قال أبوهريرة: والذي نفسي بيده، لتكلّم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته« أخرجه أبوداود.

يقوم عليها العمل واحدة.

ماذا عن فكرة املركز 
الكويتيـ  الفلبيني 

الثقافي؟
٭ هو منوذج ناجح جار تعميمه 
عل����ى اجلاليات األخ����رى، فقد 
نشأت فكرته عندما وجدنا ان 
عدد اجلالية الفلبينية كبير، وان 
إقبالهم على اإلسالم في زيادة، 
خاصة من العائالت مما يتطلب 
وجود مكان خاص يتوجهون 
الي����ه، ويلتقون في����ه بالدعاة 
والداعيات فتم إنشاء هذا املركز 
ليقوم بجمي����ع املهام الدعوية 
للرجال والنس����اء من املهتدين 
واملسلمني وغير املسلمني، مما 
يعد قفزة نوعية جديدة ومتميزة 
في العمل الدعوي، وهذا املركز مت 
إنشاؤه على غرار سابقة محمودة 
من اللجنة، وهي انش����اء مركز 
الوعي لتطوير العالقات العربية 

� الغربية.

حدثنا عن وسائلكم 
الدعوية خاصة ونحن في 
عصر الواتس والتليجرام 

واالنستغرام؟
٭ قامت اللجنة بعمل حسابات 
لها عبر كل مواق����ع التواصل 
االجتماع����ي يتولى اإلش����راف 
عليها ش����باب مميز وبارع في 
هذا اجلانب التقني وبني الفينة 
واألخرى نعلن عن مس����ابقات 
ثقافية مميزة، كما قامت اللجنة 
بفضل اهلل جل وعال بعمل جلنة 
خاصة بالتواصل مع املهتدين 
خارج الكويت وس����ميت جلنة 
الدع����وة االلكتروني����ة ولديها 
تواصل راق وفعال مع شريحة 
عريض����ة م����ن املهتدين اجلدد 
وغير املسلمني واملهتدين اجلدد 
واجلاليات املسلمة التي تعيش 

في بالد الغرب.
واللجنة ابتكرت وس����يلة 
دعوية جدي����دة أطلقت عليها 
»بطاقات التعريف باإلس����الم 
الذكي����ة« تهدف الى اس����تثمار 
االنتش����ار الكبي����ر لألجه����زة 
والهواتف الذكية حول العالم، 
من أجل إيصال رسالة اإلسالم، 
بطريقة سهلة وحديثة، حيث 
يتنوع محتوى البطاقات الذكية 
من كتب دعوية، ومقاطع ڤيديو، 
ومقاطع صوتية، تهدف جميعها 
الى إيصال رسالة اإلسالم لغير 

املسلمني.
وفكرة البطاقات الذكية تقوم 
على حتويل الكتاب املطبوع الى 
 QR كتاب الكترون����ي ثم عمل
للكتاب وهو ما يشبه الباركود 
بدال م����ن طباعته، ث����م يقوم 
املستخدم بتحميل تطبيق ال� 
QR للكتاب، وبالتالي يتم حتميل 
الكتاب على هاتفه وقراءته الحقا، 
وهذه البطاقات ستكون متاحة 

للطلب املجاني.

تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغيرها مشروع 

رائد حدثنا عنه؟
٭ ان اللغ����ة هي وعاء الثقافة، 
وركن أصيل من أركان املعرفة 
والتراث واحلض����ارة، ولغتنا 
العربية شرفها اهلل جل وعال، 
بأنها لغة القرآن الكرمي كتاب اهلل 
اخلالد، وبها تقام الصالة وهي 
لغة أهل اجلنة. ونسعى جاهدين 
الى نش����ر لغتنا والعمل على 
توسعها وانتشارها، وقد كانت 
فصول تعلي����م اللغة العربية، 
سببا في تأسيس ومنو وترعرع 
بستان جلنة التعريف باإلسالم، 
لذا تعليم اجلاليات الوافدة اللغة 

العربية ميثل ابرز أولوياتنا.
وتبلغ تكلفة تعليم دارس 
لدورة واحدة = 25 دينارا، تعليم 
10 دارسني لدورة واحدة = 250 
دينارا، رعاية فصل كامل ملدة 
س����نة كاملة: 200 دارس × 25 
د.ك = 5000 دينار، للمساهمة 
في املش����روع االتص����ال على 

.22444117

نتحدث عن جانب من 
إجنازاتكم؟

٭ حجم اإلجن����از الذي حتقق 
بفض����ل اهلل تعالى، ثم بجهود 
القائمني على هذه اللجنة املباركة 
هو إجناز مشهود حيث وصل 
عدد الذين أش����هروا إس����المهم 
منذ نش����أتها ال����ى اكثر من 71 
ألف مهتد ومهتدية من مختلف 
اجلنس����يات، عالوة على ذلك 
تقدم اللجنة خدمات اجتماعية 
وتربوية ودينية وتثقيفية عديدة 
للمسلمني اجلدد وكذلك ألبناء 
اجلاليات املسلمة ممن يعيشون 

على ارض الكويت.
الى جانب تنظيم احملاضرات 
والن����دوات وامللتقي����ات لغير 
املسلمني حيث يتم فيها شرح 
مبادئ اإلسالم شرحا مبسطا 
وس����طيا واضحا، كذلك تقيم 
العديد من األنش����طة  اللجنة 
الترفيهية والترويحية لغير 
املس����لمني، ناهيك ع����ن إقامة 
العربية لغير  اللغ����ة  دروس 
أفرع  الناطقني به����ا مبختلف 
اللجن����ة وللوص����ول الى ذلك 
الهدف تق����وم اللجنة بطباعة 
وتوفير جميع الوسائل الدعوية 
من كتب وأش����رطة ونشرات 
للمس����لمني ولغير املس����لمني 

مبختلف اللغات.
كذلك تقوم اللجنة بدعم ومد 
املراكز اخلارجية اإلسالمية سواء 
بالدعم املادي، أو املعنوي، وكذلك 
باخلبرات الدعوية، والتعاون في 

سبيل خدمة هذا الدين.
كما ان اللجنة أصبحت أول 
مؤسس����ة خيرية لديها معهد 
للتدريب األهلي، لتدريب العاملني 
واملتطوعني في العمل اخليري 
وه����و »معهد كام����ز للتدريب 
األهلي« الذي يعمل حتت مظلة 

جمعية النجاة اخليرية.

املهتدي أصبح مسلما، 
كيف ترعونه في 

هذه املرحلة البالغة 
احلساسية؟

٭ اللجنة حترص على ان يشارك 
فعالياتها املهتدون اجلدد وغير 
املس����لمني، بل هناك مسابقات 
ثقافية تقوم بها اللجنة بتبرع 
كرمي من احد احملسنني لشريحة 
غير املسلمني، وبفضل اهلل حققت 
ثمارا طيبة، فعم����ل اللجنة ال 
يتوقف عند الدعوة فقط، ولكنها 
تقوم برعاي����ة املهتدين علميا 
عن طريق فصولها الدراس����ية 
املنتش����رة في األف����رع، حيث 
يدرس املهتدون علوم العقيدة 
والفقه واألخ����الق ويحفظون 
ما تيس����ر لهم من القرآن، كما 
ترعاهم اللجنة ثقافيا من خالل 
تنظيم الرحالت واحملاضرات 
والندوات، واجتماعيا مبساعدتهم 
في حل مشكالتهم االجتماعية 

واألسرية.
كما ان اللجنة تقوم بتسيير 
العديد م����ن رح����الت العمرة 
للمهتدين اجلدد، باإلضافة الى 
رحلة احلج، الى جانب »إفطار 
الصائم« هذا املشروع العظيم 
ال����ذي يجمع املهتدي����ن وغير 
املس����لمني من أبناء اجلاليات 

املختلفة.

نتحدث عن آلية العمل 
باللجنة وسر متيزها؟

٭ املؤسسية والعمل اجلماعي 
املنظم سر جناح اي مؤسسة 
خيرية أو جتارية، ونحن بدورنا 
نطبق تلك املعايير منذ القدمي 
والتنس����يق ب����ني األف����رع من 
خالل توحيد األهداف، فأهداف 
اللجنة بجميع أفرعها واحدة، 
وهي خدم����ة الدعوة وتعريف 
غير املسلمني باإلسالم، ورعاية 
املهتدين بعد إسالمهم، وذلك من 
خالل خطة عمل إستراتيجية 
يتم االتفاق على بنودها على 
رأس كل عام في اجتماع يضم 
اإلدارة،  مس����ؤولي األفرع مع 
وبالتالي فاألسس الرئيسية التي 

املبادرات والتوجيهات تأتينا من 
سموه بسرعة تقدمي املساعدات 
واإلعان����ات ألهلنا الس����وريني 

وغيرهم.
ش����هد العم����ل اخلي����ري 
واإلنساني في عهد سمو األمير 
نقلة نوعية على كافة األصعدة، 
فأصبحت الكويت رقما مهما في 
املعادلة اإلنسانية، ويكفينا فخرا 
اننا أقمنا ثالثة مؤمترات عاملية 
للمانحني للش����عب السوري، 
شارك فيها قادة وزعماء من كل 
دول العالم، ولم تنس الكويت 
القارة السمراء فعقدت لها قمة 
مميزة حققت العديد من أوجه 
التعاون والتنمية لها، وغيرها 
من امللتقيات العاملية التي تهدف 
الى تنمية الش����عوب، وتذليل 
الصعوب����ات التي تواجهها من 
اجل توفير مناخ آمن، ينعم فيه 
اجلميع بالعيش بحرية وسالم، 
هذا على اجلانب الرسمي، وفيما 
يتعلق باجلمعي����ات اخليرية 
واملؤسسات والهيئات والفرق 
التطوعية الكويتية، فقد ساهمت 
هذه األيادي اخليرية في انقاذ 
آالف املشردين من املوت جوعا 
وعاجلت املرضى عبر مستشفيات 
ميدانية، وأقامت مؤسس����ات 
تعليمية حمل����و اجلهل واألمية 
عن األطفال املشردين، وأقامت 
لهم املسابقات واألنشطة التي 
تخفف عنهم الضغط النفسي 
الذي يعيشونه في محيطهم، 
فكانت الكويت األولى عربيا في 
تقدمي املساعدات، وطموحنا بلوغ 

العاملية.

جلنة التعريف باإلسالم 
اسم له وزنه الثقيل في 
باب الدعوة حدثنا عن 

هذه املنارة؟
٭ جلنة التعريف باالسالم هي 
إحدى اللجان التابعة جلمعية 
النج����اة اخليرية، وكان مقرها 
عبارة ع����ن غرفة صغيرة، اما 
الفكرة فكانت لعدد من الشباب 
الغيورين على دينهم حني وجدوا 
امامه����م أرضا خصبة للدعوة، 
وبدأ ه����ؤالء الفتية في تطبيق 
الفكرة بتعليم الوافدين مبختلف 
جنسياتهم، فبدأوا بتعليم اللغة 
العربية وكيفية النطق بها، ومن 
ثم تعريفهم مببادئ اإلس����الم 

وقيمه وأركانه.
كان ذلك مقصورا على يوم 
اجلمعة من كل اس����بوع، وهو 
وقت الفراغ الوحيد لدى العمالة 
املترددة على اللجنة، ومن هذا 
املنطلق س����ميت اللجنة باسم 

»مدارس اجلمعة«.

حدثنا عن أفرع اللجنة 
الدعوية؟

٭ هناك قسم الدع��وة، ويختص 
هذا القسم بدعوة الطرف اآلخر 
لإلس����الم، م����ن خ����الل الدعاة 
والذي����ن بلغ����وا 85 داعية من 
الرجال والنس������اء، من شتى 
اجلنسيات، ويتحدثون لغات 

مختلفة.
وبفضل اهلل جل وعال وصل 
عدد أفرع اللجنة اآلن الى 15 فرعا 
في مختلف املناطق الكويتية 
ونأمل في زيادة ه����ذه األفرع 

لتغطية كل مناطق الكويت.

حوار: ليلى الشافعي

اكد مدير عام جلنة التعريف 
باالسالم م.عبدالعزيز الدعيج 
ان دولة الكويت دورها رائد في 
اغاثة املله����وف ودعم احملتاج 
ومكافحة الفقر واملرض واجلهل 
وخدمة االنسانية. مشيرا الى ان 
الكويت اصبحت ركنا مهما في 
منظومة العمل الدعوي واخليري 

محليا وعامليا.
ولف����ت ال����ى ان »التعريف 
باالسالم« عروس اللجان الدعوية 
وغايتها تعريف الطرف اآلخر 
باالس����الم وفق منه����ج قوامه 
احلكمة واملوعظة احلسنة. وقال 
خالل حواره م����ع »األنباء« ان 
اللجنة تقوم برعاية املهتدين 
اجلدد وتعليمهم وتنمية ثقافتهم 
االسالمية وتتعاون مع الكفالء 
واملهتدين. وتناول آلية التعامل 
مع غير املسلمني وكيفية دعوتهم 
لالسالم ومتابعتهم بعد اشهار 
اسالمهم واحتضانهم والتواصل 

معهم. فإلى نص احلوار:

م.عبدالعزيز الدعيج 
مدير دائرة تقنية 

املعلومات بشركة البترول 
الوطنية الكويتية وتعمل 

متطوعا منذ اكثر من 
20 سنة بلجنة التعريف 

باالسالم.. هل جتد 
الوقت الكافي للعمل 

التطوعي؟
٭ اذا وضع  اهلل تعالى البركة 
في هذا العمل االنساني التطوعي 
وجدنا فيه التوفيق من اهلل كما 
ان بركة التبرع بدينار تصبح 
ألفا كذلك الس����اعة تصبح 10 
ساعات ما دام في خدمة الدين، 
وكنا نأخذ الدين من املش����ايخ 
والكتب كمس����لمني ولكن جند 
من حولنا م����ن الوافدين غير 
املسلمني ال يفقهون شيئا حتى 
عن »ما هو االس����الم«، فكانت 
جلنة التعريف باالسالم والتي 
هب للتطوع فيها من الشباب 
الكويتي احملب للتطوع، حتى 
اصبح للجنة )20( فرعا ومكتبا 
في انحاء الكويت باالضافة الى 
تأسيس مركز الوعي ثم مركز 
تايز ثم عملنا اآلن في اللجنة 
واصبح هن����اك تنوع وتنافس 

وتقدمي االفضل.

ما العقبات التي 
تواجهكم؟

٭ 70% من العقبات هي املوارد 
املادية، ولو لدينا دعم لكنا حققنا 
الكثير، و50% من جهد املوظفني 
ووقتهم تذهب املوارد، وعايشني 
على التبرعات، واذا كانت املوارد 
متوافرة لكان اإلجناز مضاعفا 
وايض����ا التحديات العاملية من 
التهجم على اإلسالم واإلرهاب.

السياسة

وما عالقة التعريف 
باإلسالم بالسياسة؟

٭ ال عالقة لنا باإلسالم السياسي 
ألنه متغير وله افكار وأهداف 
خفية وله مصالح، واإلسالم ال 
عالقة له بأي منافع، وشراكتنا 
املجتمعية بيننا وبني املتبرعني 
شراكة ناجحة واحلمد هلل وهدفنا 
فقط تعريف اجلاليات املقيمة 
على أرض الكويت وان نصل الى 
أكبر عدد من اجلاليات الشرق 
آسيوية لتعريفهم بالعبادات ألن 
معظمهم مس����لمون ال يفقهون 
شيئا عن اإلس����الم وتوضيح 
صورته القائمة على الوسطية 

والرحمة واإلخاء.

مركز نسائي

ما أهم طموحاتكم؟
٭ عمل مرك����ز كبير للتعريف 
باإلسالم يقدم وظائف متعددة 
ويكون فيه متحف اسالمي يبني 
التراث اإلسالمي ومكتبة ثقافية 
ومكان للتسوق ليعرض كل ما 

مدير اللجنة م.عبدالعزيز الدعيج يتحدث للزميلة ليلى الشافعي                                                                             )احمد علي(

أعمل متطوعًا منذ 
25 عامًا وملست 

بركة هذا العمل في 
كل حياتي و20% من 

عملنا دعوي و%80 
متابعة املهتدين

جلنة الدعوة 
اإللكترونية يشرف 

عليها شباب بارع في 
اجلانب التقني

اجلهد املبارك 
غرسه اآلباء واألجداد 

وهو ميراث ورثناه 
من احملسنني

نتعامل بشكل كامل 
مع وزارة الشؤون 

ونحترم قراراتها 
املنظمة للعمل 

اخليري

عدد الذين أشهروا 
إسالمهم بلغ أكثر 
من 71 ألف مهتٍد 

ومهتدية من مختلف 
اجلنسيات

متيزنا بعمل اخلير 
وتصديره للمحتاجني 

وأنشطتنا على 
الواتس والتويتر 

والتليجرام

يخص عادات وتقاليد الشعوب 
املسلمة وحاليا التصور موجود 
كمركز إنساني متعدد األغراض 
ومت بالفع����ل مش����اركة التجار 
وينقصنا األرض التي تقام عليها 
املش����روع، واملشروع سيكون 
مركزا نسائيا متعدد األغراض 

وحلمنا كبير.

ملاذا عدد الذين يشهرون 
إسالمهم من اجلاليات 

اآلسيوية أكبر من 
اجلنسيات الغربية 

واألميركية؟
٭ هي نسبة وتناسب، فالغرب 
في الكويت قليلون واآلسيويون 

باآلالف.

هل عملكم قائم على 
الدعوة فقط؟

٭ 20% من عملنا دعوي و%80 
خدمة املهتدين اجلدد ومتابعتهم 
وتدريبهم، ونحن جلنة ثقافية 
تعليمية تعمل على نشر وسطية 

اإلسالم.

كم عدد من اهتدى لديكم 
ثم ارتد عن االسالم؟ 

وهل تعطي اللجنة ماال 
للمهتدين؟

٭ ل����م يرتد أحد مم����ن اعتنق 
اإلسالم في اللجنة، وال نعطي 
وال دينارا ملن أس����لم، نعطيه 

كتيبات فقط.

ملاذا يهاجم العمل اخليري 
من آن آلخر؟

٭ ألسباب كثيرة، فهناك سوء 
استخدام في العمل اخليري بغير 
قصد ويفهمه البعض انه متعمد، 
والواض����ح ان العمل اخليري 
يطور نفس����ه والبد من وضع 
نظام متطور جدا حتى ال نترك 

فرصا ألحد ان يهاجمه.

هل التبرعات في ازدياد؟
٭ بس����بب األزمة الس����ورية 

تضاعفت التبرعات.

متيز أهل الكويت 
بتصدير اخلير 

للمحتاجني فما سبل هذا 
التميز؟

٭ متيزنا بعمل اخلير وتصديره 
للمحتاجني هذا من فضل اهلل 
جل وعال ثم اجلهد املبارك الذي 
غرسه اآلباء واألجداد، هذا ميراث 
ورثناه من احملس����نني، ونالت 
الكوي����ت اس����تحقاقا مهما من 
األمم املتحدة، وهو مركز العمل 
اإلنساني وصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه قائد للعمل اإلنساني، وهذا 
وسام شرف على جبني كل أهل 
الكويت واملس����لمني كافة. ففي 
الوقت الذي تلتهم فيه النيران 
دول اجلوار، وأدت الى تش����رد 
املاليني وقتل مئات آالف، وتهجير 
ون����زوح جماعي م����روع، يتم 
تكرمي الكويت كأول دولة عربية 
إس����المية بهذا الوسام العاملي، 
فسمو األمير قدوتنا في العمل 
اخليري واإلنس����اني، ونتذكر 
مقولته: العمل اخليري تاج على 
الرأس، وابان أزمة الصقيع التي 
أصابت النازحني السوريني كانت 

الدعيج: »التعريف باإلسالم« عروس اللجان الدعوية وجامعة املهتدين اجلدد
وحلمنا كبير في إنشاء مركز إسالمي نسائي متعدد األغراض

أكد أن العمل اخليري شهد نقلة نوعية في عهد سمو األمير وأصبحت الكويت ركناً مهماً في منظومة العمل الدعوي واإلنساني

متيّز الكويت في العناية باملساجد
في كل بالد اإلسالم توجد مساجد يُرفع منها األذان ويقصدها 
املسلمون ليعمروها بالصلوات وِحلق العلم، وكثيرا ما يكون مرجع 
الفضل في بنائها واإلنفاق عليها هو ـ بعد اهلل تعالى ـ  إلى  جهود 
أهلية مجتمعية أو عائلية، ويقتصر دور احلكومات في غالب األحوال 

على اإلشراف العام واملراقبة والتوجيه.
ــة الكويت في رعايتها لبيوت اهلل تعالى، ويؤهلها  وما مُييز دول
ــية املسجد، وترسيمها   للريادة في ذلك هو تطبيقها امُلكم ملؤسس
ــة الدور واملكانة، ومتكينها له  له كمعلمة دينية واجتماعية محوري
من كل الوسائل واللوازم املادية واملعنوية التي من شأنها ان حتفظ 

وتعزز له ذلك الدور وتلك املكانة.
فللمساجد بالكويت قطاع إداري كامل اجلاهزية متكامل األدوار، 
ــاجد كل محافظة، تشرف عليها وتسهر على  وإدارات خاصة مبس
رعايتها ومتابعة العاملني فيها، وتوافيهم بواسطة مجموعة من املندوبني 
واملراقبني بكل ما يستجد لديها من قرارات وتعميمات، أو من أنشطة 

علمية شأنُها أن تدفع بأدائهم إلى األفضل واألكمل.
ــجد طاقما عماليا يتألف في  ــني األوقاف الكويتية لكل مس وتع

املجمل من خمسة أفراد، هم ثالثة مشايخ، يساعدهم عامالن آخران 
ــجد وحراسته، ما يجعل املساجد في الكويت  يتوليان تنظيف املس
جتسيدا عمليا ملا ينبغي ان يكون عليه املسجد في اإلسالم في أبهى 

صوره، وأزهى أحواله.
وإدراكا منها ملورية دور اإلمام واملؤذن، والذي ال يقتصر على 
مجرد إقام الصلوات في املساجد، بل يتعدى ذلك الى التوجيه والوعظ 
والتدريس وتنوير املجتمع وتقدمي القدوة احلسنة والنموذج العملي 
التطبيقي لإلسالم الوسطي السمح، فقد انتهجت األوقاف الكويتية 
ــا علميا وعمليا رصينا،  ــي اختيار وتعيني األئمة واملؤذنني منهج ف
يراعي املقدرة العلمية وال يغفل التكوين والتدريب العملي واملهني 
املواكب واملستمر. وحتى يؤدي املشايخـ  األئمة واملؤذنونـ  دورهم 
العلمي والعملي على أكمل وجه حترص األوقاف الكويتية على تقدمي 
املكافآت واملفزات املجزية لهم، وانتهاج منهجي املكافأة والعقوبة 
العادلني، بناء على تقارير املراقبني اإلداريني عن مستوى االنضباط 
ــاجد وعمارها، وهو املنهج  واألداء، وعن مدى ارتياح جماعات املس
الذي اعطى أحسن النتائج وأثمر تنافسا بناء ومستويات عالية من 

حسن األداء، منحت مساجد دولة الكويت مزيدا من التميز، يلحظه 
ــن مواطنني ومقيمني  ــه كل مرتاديها للصالة والعبادة م ــيد ب ويُش
ــن للدولة. ولم يقتصر هذا التميز في رعاية بيوت اهلل على  وزائري
املساجد داخل الدولة، بل جتاوز إلى مختلف القارات والبلدان، فما 
ــلمني في أقصى املشارق أو املغارب إال وقد وصله  من جتمع للمس
ــام صيب موفور، إما في صورة بناء  ــن تلك الرعاية وذاك االهتم م
مساجد جديدة أو في صورة ترميم أخرى أثرية أو في صورة التكفل 

بالقائمني على شؤون اإلمامة والدعوة والتعليم فيها.
ــا لدولة الكويت املعطاء وألهلها الكرماء جهودهم الكبيرة  فهنيئ
ــخي في خدمة ورعاية بيوت اهلل تعالى،  ــهودة، وعطاؤهم الس املش
ــراهم قول  ــأن الديني احلضاري املهم، وبُش ومتيزهم في هذا الش
ــن باهلل واليوم اآلخر  ــاجد اهلل من آم اهلل عز وجل: )إمنا يعمر مس
وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخش إال اهلل فعسى أولئك أن يكونوا 

من املهتدين(.
الشيخ عبدالرحمن الشيخ سيديا الشنقيطي
إمام بوزارة األوقاف الكويتية

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر 
Lailaelshafie1@hotmail.com :االمييل

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة 
املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

للتواصل

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

ضوابط القتال
السؤال: هل يجوز قتال الذمي أو الكافر 

املعاهد املستأمن؟
٭ اجلهاد في اإلسالم، عبادة عظيمة، لها شروطها 
وضوابطها الشرعية، وقد كثر اجلهل بها في عصرنا، 
ووقعت بسبب ذلك حوادث مؤسفة، ال متت لإلسالم 
بصلة، واتخذها اعداء اهلل تعالى سبيال للطعن في 

دين اإلسالم وأهله.
أما قتال الكافر، فقد 
ذكر أهل العلم رحمهم 
اهلل ضوابط وشروطا 

لذلك، وهي:
يك����ون  أال  األول: 
الكافر املقات����ل ذميا، 
والذمي م����ن كان من 
الكف����ار ُيقيم في ديار 
املسلمني، وحتت إمرة 
املس����لمني، وواليتهم 

وسلطانهم.
الثان����ي: أال يكون 
الكافر املقاتل معاهدا، 
واملعاهد: من كان بينه وبني املسلمني عهد وصلح، 
والصلح من صالحيات ولي األمر املسلم، فهو الذي 
يق����وم بذلك، وهو الذي يتول����ى أمره، النه يتعلق 
باملصالح العامة. قال تعالى بعد أمره بقتال املشركني 

)إال الذين عاهدمت من املشركني...( التوبة: 4.
الثالث: أال يكون الكافر املقاتل مستأمنا، واملستأمن: 
من كان من أهل احلرب، لكنه دخل ديار املس����لمني 
بأمان، ملصلحة من املصالح، وسواء أكان هذا األمان 
من ولي األمر املسلم، أو من آحاد املسلمني، فإنه إذا 
دخل بالد املس����لمني بأمان، فال يجوز التعرض له، 

حتى يعود إلى دار احلرب التي جاء منها.
قال تعالى: )وإن أحد من املش����ركني استجارك 
فأجره حتى يس����مع كالم اهلل ثم أبلغه مأمنه ذلك 

بأنهم قوم ال يعلمون( التوبة: 6.
الرابع: أن يكون الكفار قد بلغتهم الدعوة اإلسالمية، 
ودعوا إلى اإلس����الم قبل القتال، كما كان النبي ژ 
ُيوصي قواد جيش����ه بأن يدعوا الناس إلى اإلسالم 
قبل القتال، فإن أبوا دعواهم إلى اجلزية، فإن أبوا 

استعانوا باهلل تعالى وقاتلوهم.
اخلامس: أن يك����ون املقاتل من أهل القتال، بأال 
يكون: امرأة، وال صبيا، وال شيخا كبيرا هرما، وال 
راهبا معتزال في صومعته، وما أشبه ذلك، ممن انقطع 
عن الناس وترك القتال، إال أن يشرك هؤالء بالقتال 

بالقول والرأي أو بالفعل باملعاونة ونحوها.
السادس: أن يكون اجلهاد بني الكفار واملسلمني، 
كما كان في زمن النبي ژ، وزمن اخللفاء الراشدين، 
والصحابة رضي اهلل عنهم بعدهم، باإلعالن باحلرب 
والقت����ال، والعلم من الطرف����ني، وأال يكون بالغدر 
واخليان����ة، وال بالكذب واملخادعة، باالغتياالت وال 
بالتفجيرات الغادرة، وال بالعمليات االنتحارية بني 
املدنيني، وإمنا يكون قتاال معلنا بني الصفني، معلوما 

فيه الراية.

محمد حمود النجدي
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سلطان الخلف 

رفع العقوبات
عن إيران وسوء 

نوايا باملنطقة
رفع العقوبات عن إيران لم 

ينفذ ألن ملف حقوق اإلنسان 
فيها قد حتسن، أو أن إيران 

قد أجرت تغييرا دستوريا 
يسمح باملزيد من احلريات 

واملشاركة الشعبية في القرار، 
أو أن إيران قد تخلت عن 
مبادئها األصولية القائمة 

على تصدير الثورة، أو أنها 
مستعدة لبدء صفحة جديدة 

من العالقات بني جيرانها 
قائمة على االحترام املتبادل 

وعدم إثارة اخلالفات الطائفية 
معها.

رفع العقوبات جاء بعد التزام 
إيران ببنود االتفاقية النووية، 

حيث قامت بتعطيل غالبية 
أجهزة الطرد املركزية ووقف 
العمل مبفاعل آراك وإخراجه 

من اخلدمة بعد ملء قلبه 
باألسمنت ونقل أطنان من 

اليورانيوم إلى روسيا ووضع 
جميع منشآتها النووية 

حتت املراقبة الدائمة وهو ما 
يعكس التزام إيران باالتفاقية 
وضمان عدم إنتاجها للسالح 

النووي.
النتيجة أن رفع العقوبات 

عن إيران سيزيد من تغولها 
في املنطقة بعد تسلمها 

مليارات الدوالرات املجمدة 
وهو ما يعتقده الكثيرون من 

املراقبني، وهذا األمر ليس 
بخاف على اإلدارة األميركية 

أو االحتاد األوروبي وكأن 
إدخال املنطقة في دوامة 

الصراع الطائفي يعد أمرا 
مقبوال لدى ساسة تلك الدول 

ما جعلهم يركزون على 
اجلانب النووي من االتفاقية 

دون اشتراط أمور أخرى 
جتعل من إيران عضوا مساملا 

في األسرة الدولية.
باستطاعة الدول الكبرى 

صاحبة القرار إنهاء الصراع 
الطائفي في أقرب وقت كما 

فعلت في منطقة البلقان 
وإعادة الهدوء ملنطقتنا العربية 

التي طاملا اعتبروها منطقة 
استراتيجية يجب احملافظة 

على استقرارها، لكن مثل هذه 
اخلطوة بعيدة املنال حاليا ألن 

فوضى الصراعات الطائفية 
التي متزق منطقتنا العربية 
تخدم بالدرجة األولى الدولة 

الصهيونية التي تتقوى مبثل 
هذه الصراعات املستدامة 
لفترات طويلة مع وجود 

نظام أصولي يتبنى مثل هذا 
الصراع وهو النظام اإليراني.

وال ننسى أن وجود ما 
يسمى بـ »داعش« يساهم في 
التعبئة اإلعالمية ضد الثقافة 

اإلسالمية وإطالة أمد هذه 
الدعاية مطلوب من أجل خدمة 

مشروع الصراع احلضاري 
مع اإلسالم.

وما تشهده منطقتنا العربية 
من مآس إنسانية في سورية 

والعراق يجعلنا نشك في 
وجود نوايا حسنة من تلك 

الدول جتاه منطقتنا العربية 
املرشحة ملزيد من الفوضى 

واملعاناة والتراجع االقتصادي 
الذي نشهده حاليا بعد انهيار 

أسعار النفط الذي يعود 
بالفائدة على تلك الدول 

الكبرى إذا استثنينا منها 
روسيا.

> > >
ال يزال مسلسل اجلرائم 

الطائفية مستمرا ضد املناطق 
السنية في العراق كمنطقة 

املقدادية التي تشهد هذه 
األيام جرائم بشعة يرتكبها 

مسلحو احلشد الشعبي 
)الشيعي( املدعوم من إيران 
والذي يتألف من جتمع عدة 

ميليشيات أصولية! هذا 
احلشد قام بتدمير العديد 
من املساجد وحرق املنازل 

واحملالت التجارية وارتكاب 
جرائم قتل ضد سكان 

املقدادية الذين باتوا بني 
خيارين إما املوت أو اخلروج 

من املدينة.
تطهير طائفي واضح على 

غرار التطهير الطائفي الذي 
يرتكبه نظام البعث الطائفي 

في سورية.

Kelmet7ak@hotmail.com

فكرة

زينة زريق
األمومة إحساس يولد مع كل طفلة 

تشعر به ومتارسه منذ نعومة أظافرها 
مع دميتها املفضلة أو إخوتها الذين 

يصغرونها. كما أنها تعد األقوى 
في سلم الغرائز واألحاسيس لدى 

مختلف املخلوقات! فالقطة من فرط 
حبها لصغارها تنزع عنها رداء األلفة 

وتتحول إلى حيوان متوحش إذا ما 
تعرض احد ما لهم أو إذا شعرت 

بخطر يترصدهم فتكشر عن أنيابها 
وتبرز براثنها وتستميت في الدفاع 

عنهم، وتصل أمومتها أحيانا إلى 
مستوى معقد يصعب فهمه فتأكل 

صغارها وكأننا بها ال تستأمن أحدا 
عليهم فتحاول إرجاعهم إلى بطنها 
علها تطمئن وهي تعلم أنه ال احد 

يستطيع الوصول اليهم!
غريزة األمومة جتعل األم تتنازل عن 

كل شيء في سبيل طفلها ال تعود 
تكترث بحياتها وال مبستقبلها وكل 

ما يشغلها هو حياته ومستقبله، 
تعيش عمرا كامال من االنتظار للحظة 

والدته ومنذ أن تشعر بحركاته في 
أحشائها يصبح كل ما في احلياة ال 
معنى له سوى ما ارتبط به. تنتظر 

بفارغ الصبر والدته وتصبح في غاية 
التسامح والعرفان ال تطلب من الدنيا 

شيئا سوى دقائق ترى فيها ابتسامته 
وعينيه. مجرد التفكير في أنها السبب 

في اعطاء احلياة له كفيل بأن يهون 
عليها متاعب حملها وآالم والدتها 
وصعوبات حياتها في وجود كائن 

مرتبط بوجودها. 
يقال ان املرأة نصف املجتمع، واحلق 

يقال إنها أكثر من ذلك. فإن كانت 
تتشارك مع الرجل في عملية اإلجناب 

إال أنها النصف الذي يحمل اجلنني 
9 أشهر وهي النصف الذي يرضع 

ويربي ويتنازل ويضحي هي األم التي 
تهب حياتها لتقدم للمجتمع عنصرا 

صاحلا فعاال. لم تكن اجلنة حتت أقدام 
األمهات من فراغ بل ملا تتميز به األم 
من قلب مليء بالعطف واحلنان ومن 
ضمير يدفعها لفعل كل ما يصب في 
مصلحة طفلها مهما كان تأثيره على 
صحتها وراحتها. فبمجرد أن تعرف 

املرأة بحملها حتى تنقلب حياتها رأسا 
على عقب تصبح حميتها الغذائية في 

تناسب مع صحة جنينها وحتى إذا 
مرضت تتفادى األدوية واملسكنات 

حتى ال تؤثر على طفلها. يصبح 
هو وحده شغلها الشاغل دون غيره 
تفكر في كل ما من شأنه أن يساعد 

على منوه وحتاول قدر املستطاع أن 
تتخلص من كل التوترات والضغوطات 

التي من شأنها أن تؤثر عليه. 
كل املصاعب تهون مبجرد التفكير في 
ابتسامة مولودها ويصبح دعاؤها هلل 
في كل صالة ان يحفظ جنينها ويرى 
النور في صحة وعافية وأن تقدر على 

تربيته في بيئة سليمة وتنشئه على 
أخالق حميدة جتعل منه شخصا على 

دين وخلق فتتم بذلك اهم وظيفة 
خلقت املرأة لتقوم بها. 

كلمة حق في حق كل أم  ملا حتملته 
وضحت به في سبيل حماية طفلها 

وتربيته تربية سليمة مبنية على أسس 
صحيحة ليصبح فردا صاحلا في 

مجتمعه. جتف الكلمات امام وصف 
مكانتها وتعجز اللغة عن ان توفيها 

حقها على ما تبذله من جهد في وظيفة 
متواصلة على مدار الساعة بدون راحة 

وبدون مقابل وهي وظيفة األمومة.
اللهم احفظ أطفالنا وبارك لنا في 

أعمار أمهاتنا.

األمومة

كلمة حق

يرتكب املجرمون السياسيون الطامعون في السلطة والنهب 
واحلكم جرائم ضد اإلنسانية تتمثل في سالح اجلوع وهو أشد 
فتكا من أسلحة الدمار الشامل ويتمثل ذلك في مضايا السورية 

من قبل نظام بشار مبساندة حزب اهلل وتعز اليمنية من قبل نظام 
صالح ومساندة احلوثيني في منوذج صارخ للجوع واحلصار 
أمام هيئات األمم املتحدة العاجزة عن الدفاع عن هؤالء املدنيني 

وحمايتهم وهو عار كبير يلطخ جبني املجتمع الدولي مبؤسساته 
ومنظماته اإلنسانية.

إن حصار املناطق املنكوبة في مضايا السورية وتعز اليمنية من 
قبل األنظمة املجرمة هو سالح فتاك مدمر يتجاوز هذا التجويع 
املتعمد لإلنسانية وكل مبادئها حتت سمع وبصر كل الدول التي 

تنادي بالكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان، ولم يكتف النظام 
بالقتل والتدمير والتعذيب والتشريد، ولكن متادى إلى أبشع من 

ذلك في واقع مرير يعتبر عارا على اإلنسانية جميعا.
ان التجويع جرمية حرب وجتب محاسبة النظام السوري املجرم 
ومن يقف معه ونظام صالح ومن سانده من خالل محكمة دولية 

الرتكابه هذه اجلرمية البشعة التي راح ضحيتها الكثير.
ان املوت جوعا أمر فظيع وشنيع ويجب على املجتمع الدولي 

إنهاء سياسة التجويع التي يرتكبها النظام السوري وحزب اهلل 
وصالح واحلوثيون وان هذا احلصار ضد املدنيني وجتويعهم من 

خالل منع املواد الغذائية واملساعدات االنسانية جرمية، ويجب 
إنهاء سياسة »الركوع أو اجلوع« التي ميارسها نظام مجرم غادر 

ويسانده في ذلك خونة ومرتزقة لتحقيق مصاحلهم وأهوائهم.
ان مضايا السورية وتعز اليمنية منوذجان صارخان للجوع 

واحلصار ويجب تشكيل جلنة حتقيق في هذه اجلرمية اإلنسانية 
بعيدا عن الوضع السياسي والنزاع الداخلي ومحاسبة هؤالء 

املجرمني في محكمة دولية وبإشراف دولي.
كان اهلل في عون أهالي املناطق املنكوبة احملاصرة التي تعاني 

اجلوع والبرد واملوت ونبتهل إلى الرحمن الرحيم ان يرفع عنهم 
البالء ويكتب لهم النجاة.

يعتبر أبقراط، امللقب بأبو الطب وأعظم أطباء عصره، صاحب فكرة 
هذا القسم الشهير. وقد ترجم قسم أبقراط إلى العربية ومت التعديل 

فيه حسب الدولة، وجتدر اإلشارة الى أنه توجد على غرار قسم 
أبقراط نصوص أخرى تختلف حسب البلدان والهاجس الديني 

مثل على سبيل الذكر: ميثاق الشرف النقابي العربي، القسم الطبي 
للمؤمتر العاملي للطب اإلسالمي، رابطة األطباء في فرنسا. وقد مت 

تبني قسم الطبيب من قبل اجلمعية العامة للرابطة الطبية العاملية في 
سويسرا في سبتمبر 1948 واملنقحة في االجتماع الثاني والعشرين 

للرابطة الطبية العاملية بسيدني في استراليا، في أغسطس 1968، 
حيث كان عندما يتم قبول الطبيب كعضو في مهنة الطب فإنه يقسم 

على أن يكرس نفسه من أجل خدمة البشرية وأن يقدم ملعلميه 
االحترام والتقدير الذي يستحقونه وأن ميارس مهنته بضمير 

ونبالة، وأن صحة املريض ستكون لها االعتبار األول ويحافظ بكل 
السبل التي ميتلكها على الشرف والتقاليد النبيلة ملهنة الطب، وأن 
الزمالء سيكونون إخوته ولن يدع اعتبارات الدين أو اجلنسية أو 

العرق أو التوجه السياسي أو املكانة االجتماعية أو السن أو املرض 
أو اإلعاقة أو اجلنس أو أي أمر آخر تتدخل بني تأدية واجبه وأن 
يحافظ على أقصى احترام حلياة اإلنسان في وقت العمل، وأال 

يستخدم معرفته الطبية في مخالفة القوانني اإلنسانية حتى حتت 
التهديد وأن يفي بهذه الوعود بكل صدق وأمانة وحرية وبالشرف. 
ومت تعديل القسم ففي املؤمتر العاملي األول للطب اإلسالمي أصبح 

كالتالي: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. أقسم باهلل العظيم أن أراقب اهلل في 

مهنتي. وأن أصون حياة اإلنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف 
واألحوال، باذال وسعي في استنقاذها من املوت واملرض واأللم 

والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرهم. 
وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة اهلل، باذال رعايتي الطبية 

للقريب والبعيد، الصالح والطالح، والصديق والعدو. وأن أثابر على 
طلب العلم، أسخره لنفع اإلنسان ال ألذاه. وأن أوقر من علمني، 

وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في املهنة الطبية في نطاق 
البر والتقوى. وأن تكون حياتي مصداق إمياني في سري وعالنيتي، 

نقيا مما يشينني أمام اهلل ورسوله واملؤمنني. واهلل على ما أقول 
شهيد. 

ويؤدي األطباء القسم مرة واحدة فقط في حياتهم وقبل تسلم 
العمل ويتعهدون بااللتزام مبا جاء فيه. إذ تقع على الطبيب عدة 

مسؤوليات منها أن يكون قدوة حسنة في املجتمع وذلك بااللتزام 
باملبادئ واملثل العليا أمينا على حقوق املواطنني في احلصول 

على الرعاية الصحية الواجبة ويحسن االستماع لشكوى املريض 
ويتفهم معاناته وأن يحسن معاملته وال يتعالى عليه أو يسخر منه 
مهما كان مستواه العلمي واالجتماعي أيا كان دينه ويرفق به أثناء 
الفحص، وعليه أن يعامل جميع املرضى بالتساوي وأال يفرق في 

التعامل والرعاية الطبية بسبب مركز علمي أو وظيفي أو صلة قرابة 
أو كونه من نفس االنتماء، وعلى الطبيب أن يتقي اهلل في مرضاه 
وأن يحترم املريض من جميع النواحي، وأن يحرص أشد احلرص 
على عدم ارتكاب أي مخالفة شرعية. وكذلك على الطبيب أن يقوم 

بعمل كل الفحوصات الالزمة للمريض وأن يحرص كل احلرص على 
التأكد من الفحوصات ونتائجها عدة مرات لتجنب حصول أخطاء 

طبية، كما على الطبيب إبالغ املريض بحالته وبكل صدق وصراحة 
وأن يسجل املعلومات والتحاليل في سجالت خاصة للمريض وذلك 
قبل الشروع في التشخيص والعالج وأن يعالج مريضه في احلاالت 

الطارئة وال ينقطع عن عالجه في جميع األحوال. وعلى الطبيب 
أيضا العمل على تخفيف آالم املريض بكل ما يستطيع وما يتاح له 
من وسائل بكل أنواعها، واستخدام أسلوب مناسب للتخفيف عنه.

ولكن نالحظ الكثير من األخطاء التي قد يقع فيها أي طبيب ويخلي 
نفسه من املسؤولية وال يعترف بذلك اخلطأ، فهناك البعض من 

يرفض عالج أحد املرضى ويتجاهله إما ملعرفة سابقة أو لعرق أو 
جنس أو لعداوة علما بأن املريض يستحق احلصول على العالج في 
جميع األحوال وهذا ضمن حقوقه اإلنسانية وهناك من يفشي السر 

الطبي على الرغم من وجود قوانني تعاقب على ذلك. لذلك ملاذا ال 
يتم أداء الطبيب للقسم كل بضع سنوات وذلك لتذكيره مبسؤولياته 
إن كان قد نسي بنود القسم ولتفادي تكرار أي أخطاء قد يقع فيها 

أي طبيب ألن هذا القسم نحن محاسبون عليه أمام اهلل واملجتمع 
ومراقبة اهلل في جميع األحوال ضرورية؟ وكذلك فإنه من الضروري 
االلتزام مبواد امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية والصحية 

وذلك حتى تتوطد عالقة املرضى باألطباء وثقتهم في اخلدمات 
الطبية املقدمة على جميع املستويات. 

Sns6666@yahoo.com
Twitter@bnder22

دالي محمد الخمسان

د.هند الشومر 

التجويع
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انتظارات
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Majedaburamya@hotmail.com
المحامي ماجد أبورمية

البيئة هي: »الوسط أو احليز الذي 
يعيش فيه الكائن احلي ميارس 

فيه نشاطه او يستمد منه مقومات 
حياته يتأثر ويؤثر فيه أي الوسط 

الطبيعي جلميع مكوناته« وانطالقا 
من هذا التعريف فجميع دول العالم 

تعمل من أجل احلفاظ على البيئة من 
التلوث حلماية صحة اإلنسان، وكل 

الكائنات احلية. 
كتبت هذه املقالة في زخمة 

اجلدل املثار حاليا حول قانون 
البيئة اجلديد بني مؤيد ومعارض 

لعقوباته، فهناك من يرى أنها 
عقوبات صارمة مغلظة وغرامات 
مالية باهظة، وهناك من يرى انها 
ستحمي الدولة من تلوث البيئة. 

وبعيدا عن هذا اجلدل فنحن نرى 
بضرورة أن تبدأ الدولة بنفسها 

في حفاظها على البيئة لتكون قدوة 
أمام مواطنيها وكل من يعيش على 

أرضها. خاصة ان الدولة نفسها 
هي من سمحت بإنشاء منطقة أم 

الهيمان وما أدراك ما منطقة أم 
الهيمان التي يعيش سكانها حتت 
وطأة التلوث الهوائي الناجم عن 
املصانع وغازات النفط. كما ان 
هناك الكثير من مناطق الكويت 

تعيش نفس ظروف هذه املنطقة 
بسبب قربها من املناطق الصناعية 

فضال عن محارق املستشفيات 
القريبة هي األخرى من املناطق 

السكنية. والسؤال هنا: هل سيطبق 
قانون البيئة اجلديد على اجلهات 

احلكومية التي تسبب تلوث الهواء 
أم سيطبق فقط على املواطنني 
ومن في حكمهم؟ وكنا نود من 

الدولة مع تقدميها هذا القانون ان 
تعلن خطتها للقضاء على التلوث 

في البالد، وان تلزم الشركات التي 
تدير النفايات باستخدام األجهزة 

احلديثة التي حتد من تلوث الهواء.
كما عليها ان حتاسب الشركات التي 
تخالف اشتراطات األمن والسالمة، 
فالتراخي في هذا اجلانب ينتج عنه 

الكثير من احلرائق التي تزيد في 
تلوث الهواء. واألمر يستلزم طبعا 

ان حتاسب الدولة املصانع التي تلقي 
مبخلفاتها في مياه البحر. مع أهمية 

استخدام التقنيات احلديثة في 
مصافي النفط ومصانع الكيماويات 
البترولية للحد من انبعاث امللوثات.
وفي األخير نقول ان الدولة عليها 

معاجلة الداء قبل وقوعه لتوفر على 
نفسها املاليني التي تنفقها على 

عالج مرضى التلوث البيئي. ونريد 
ان نرى الكويت بال تلوث وبال 

صرف صحي راكد في الكثير من 
الشوارع حتى اننا في بعض األحيان 

نسأل أنفسنا هل نحن حقا نعيش 
في الكويت أم في الصومال؟!

هل سيحاسب 
قانون البيئة 
اجلديد كل 
األطراف؟

إشارة

@almutairiadel
عادل المطيري 

فقط في اجلمهورية اللبنانية، 
الرئاسة شاغرة، واحلكومة مؤقتة 

إلى ما بعد االنتخابات البرملانية 
القادمة، ومجلس النواب منتهية 

واليته منذ أكثر من عامني وجدد 
لنفسه 18 شهرا وانتهت أيضا، 

ولكنه سيستمر فقط حلل القضيتني 
األساسيتني والتي ال بد للبرملان أن 

يتصدى لهما، وهي الرئاسة وقانون 
جديد لالنتخابات البرملانية.

يتمسك تكتل 8 آذار أو حزب اهلل 
وحلفاؤه مبرشحهم الرئاسي العماد 

ميشال عون، بينما تكتل 14 آذار 
)تيار املستقبل وحلفاؤه( يصرون 

على مرشحهم سمير جعجع لرئاسة 
اجلمهورية، بل حتى تعديل قانون 
االنتخاب عليه خالفات وإن كانت 

أقل حدة من مشكلة الرئاسة.
أكثر من ثالثني جلسة برملانية لم 

تعقد أو لم تصل حلل بني الفريقني، 
مما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة 

ومصالح املواطنني، ورمبا مشكلة 
»القمامة« أحد مظاهرها، ناهيك 

عن االحتقان الطائفي واالصطفاف 
الديني الذي يذكر اللبنانيني ببدايات 

احلرب األهلية في سبعينيات 
وثمانينيات القرن املاضي.

حاول احلريري ترشيح زعيم املردة 
سليمان فرجنية كمرشح توافقي 

بينه وبني حزب اهلل بالتحديد، 
فاملعروف أن فرجنية حليف لعائلة 

األسد السورية وتربطه معهم 
عالقات استراتيجية وليست صداقة 

فقط، ولذلك لن يرفضه تكتل 8 
آذار.

ولكن سليمان فرجنية ليس له نفوذ 
كبير بني املسيحيني في لبنان وال 

ميلك اكثر من 3 مقاعد في البرملان 
احلالي، ورمبا لم يوفق احلريري 

باختياره لفرجنية ألنه سيكون 
صورة طبق األصل للرئيس إمييل 
حلود أو ميشال سليمان وأقصد 

انه سيكون حليفا لسورية ومقربا 
لتكتل حزب اهلل.

أما خيار سمير جعجع املفاجئ 
لغرميه التقليدي العماد ميشال عون 

لرئاسة اجلمهورية، فهو اخليار 
األكثر واقعية سياسيا، فالعماد 
ميشال عون ليس حليفا أصيال 
حلزب اهلل وتكتله وال لسورية 

التي حاربته أيام احلرب األهلية، 
إمنا حتول اضطراريا إلى جتمع 

8 آذار بسبب رفض قوى 14 آذار 
لفكرة ترشيحه للرئاسة بعد اغتيال 

احلريري فيما يسمى باجتماعات 
البريستول في العام 2006.

كما أن اجلنرال ميشال عون 
يتمتع بنفوذ كبير بني املسيحيني 

وسيكون خيارهم وليس خيار 
اآلخرين وأقصد باآلخرين الطوائف 
األخرى ككتلة املستقبل السنية أو 

حزب اهلل الشيعي؛ وبالتالي سيتمتع 
اجلنرال باستقاللية كبيرة عنهم.

كما أن لشروط سمير جعجع التي 
ذكرها في خطبته التي أعلن فيها 

دعمه للجنرال، ومنها أن يعمل 

على ضبط احلدود اللبنانية ودعم 
اجليش الوطني وتطبيق سياسة 

النأي بالنفس عن الصراعات 
العربية، كل ما سبق هو ما ينادي 

به جتمع 14 آذار وهو بالتأكيد 
يتعارض مع مصالح حزب اهلل 

الذي مازال مستمرا في تدخالته 
في الثورة السورية ويستفيد من 
ضعف اجليش والدولة في لبنان.
٭ ختاما: احلكيم سمير جعجع 

أثبت أنه اسما على مسمى، فحكمته 
تتمثل في تنازله عن ترشيحه 
للرئاسة وأما جعجعته فكانت 

بترشيحه جلنرال لبنان احلالم 
بالرئاسة.

وصفة حكيم لبنان رمبا ستشفي 
بالده مما أصابها من أمراض 

سياسية، وأما جعجعته فسيكون 
رحاها اجلنرال ميشال وحبوبها 

حلفاءه في 8 آذار.
٭ اخلالصة - يجب أن يستعيد 
املسيحيون قيادتهم لطائفته كما 
هو احلال في الطوائف األخرى، 

لتعزيز استقاللية الرئاسات الثالث 
عن بعضها البعض مع تعاونهما، 

فرئاسة البرملان خيار شيعي 
مستقل ألنهم متعاونون، وكذلك 

رئاسة احلكومة تتحكم فيها 
األغلبية السنية بكل استقاللية، 
أما مؤسسة رئاسة اجلمهورية 

فال تعتمد على التوافق املسيحي 
املاروني بل على تسويات سياسية 

من خارج الطائفة.

لبنان 
واحلكيم 
واجلنرال

صدى األحداث
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حدث بالفعل

هل تعلم؟!

437
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586793
1876
78

451
4583

265
3514

23457
52913
918

85
72918
487

915
8639

549761

13
61

4527
74

8962
58

81236
32

678

املجرات
درب

التبان
النجوم

الكواكب
رواد

الفضاء
تاريخ
الزمن

تبصير
قراءة

الكف
كالم

ضرب
الغيب

وهم
األحداث

املستقبل
مجهول
املعرفة
حدود
العاقل

تعارفا عبر اإلنترنت فسميا ابنهما ياهو!

أعلن موظف في الس��جل 
املدني في مدينة »ميكسيكالي« 
شمال غربي املكسيك ان رضيعا 
مكسيكيا سمي »ياهو« تيمنا 
بشركة االنترنت العمالقة، بعد 
ان تعارف وال��داه على موقع 
الكتروني. واضاف املس��ؤول 
في الس��جل املدني، ان هذين 
الزوج��ن ال يش��كالن حال��ة 
فريدة، اذ ان ناشطن مدافعن 
عن البيئة سموا ابنهم »اربول« 
اي شجرة باالسبانية. وقصة 
الوالدين  االسماء، او تس��مية 
الطفالهم��ا، حتيطها في كثير 
من بقع العالم محاذير، وبعضها 
يس��تهجنه املجتمع، والدوائر 
الرسمية، بل ترفض تسجيله 
احيانا، ومن ذلك ما نش��ر عن 
زوجن نيوزيلندين اطلقا اسم 
»س��وبرمان« على مولودهما، 
بعد ان رفض مسؤولو تسجيل 
النفوس اسما طلباه للمولود، هو 
»ريل« الذي يبدأ برقم ويعني 
انه Real 4 أي »حقيقي«. وقال 
ال��زوج بات ويت��ون وزوجته 
ش��ينا انهما احبطا ملا تفرضه 
القوان��ن ف��ي نيوزيلندا التي 
متنع تسمية اآلدمين بأسماء 
تبدأ بأرقام، وقاال انهما اختارا 
ذلك االسم النهما شاهدا املولود 
قبل والدته في صورة باالشعة 
فوق الصوتية، وحن ولد احسا 
بأنه »حقيقة« فعال، لذا سمياه »4 
ريل«. وينصح اآلباء واألمهات 
ف��ي نيوزيلندا ب��أال »يدلعوا« 
ابناءهم، ولو مزاحا، بأي اس��م 
غريب او فيه رقم. واحلال، فإن 
الزوجن فكرا جديا في تسمية 
مولودهما »سوبرمان« ويؤكد 
ان هذا االس��م سيكون االسم 
الرس��مي، ولكنهما س��يظالن 
يناديان��ه ب�»4 ري��ل«، ويذكر 
ان مس��ؤولي تسجيل املواليد 
والوفيات في نيوزيلندا تدخلوا 
من قبل ومنعوا تسمية مواليد 

بأسماء مثل »أدولف هتلر«.

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  قصر دسمان، 2ـ  صبرـ  محتارة، 
3 ـ بار )معكوســـة( ـ يلمس، 4 ـ 
أريحهـ  ر ر، 5ـ  جاحد، 6ـ  شروال 
ـ مـــر، 7 ـ وبـــاء ـ ورد، 8 ـ ورق 
)معكوسة( ـ الطفها، 9 ـ سفينة، 

10 ـ يداني ـ ي ي ي ي.

عموديًا:
1ـ  قصر الشوق، 2ـ  صبارـ  رمد، 3ـ  يبرر 
)معكوسة( ـ و و و، 4 ـ حجاب ـ سن، 5 ـ 
سمية األلفي، 6ـ  محلـ  ياء )معكوسة(، 7 
ـ أمتردـ  ينط، 8ـ  نأسرـ  يهفو )معكوسة(، 

9 ـ سمره، 10 ـ سهول ـ ردائي.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
رانيا محمود ياسني

حل كلمة السر:
القوس

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: أحد األبراج 
الفلكية من 5 أحرف

سابرضتةاما
بلاقرافلجا

كتلريررمهـل
ابكاصيعسوم
وافءبخمتلج
كنوةتللقثر
لمهـاءااباا

اوملالبلدت
بجمعضزيححر
رناافمغدأو
دللقلنلولا

واكلاقاداد

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 الظواهر اخلارقة؟

هناك أشياء محددة يعملها 
بعض الناس، أو أشياء حتدث لهم 
والتي تعتبر أعماال غير اعتيادية، 
وهذا ال يعني انها أشياء خارقة 
للطبيعة. بل يعني ان هناك أشياء 
لم يتمكن العلم من ادراكها أو 
االعتراف به��ا وتدعى هذه ب� 
»الظاهرة اخلارقة«. هناك أنواع 
عديدة ملثل هذه الظواهر، وهناك 
أناس لهم الرغبة الشديدة في 
الناس  دراس��تها فكثير م��ن 
يؤمنون بها، وكثير من الناس 
ال يؤمنون بها مطلقا دعنا نرى 
بعضا من هذه الظواهر اخلارقة. 
واحدة تسمى )الظاهرة الروحية 
املؤذية( وتختص هذه باألصوات 
الغريبة أو في حركة األثاث، أو 
في كسر األواني من مواقف ال 
يتمكن سكان الدار من توضيح 
كيف حدث ذلك. وعلى كل فعندما 
حتدث مثل هذه الظواهر يكون 
من الضروري، ع��ادة، وجود 
ش��خص معن ش��اهد عليها. 
ان من أكث��ر الظواهر اخلارقة 
واملشوقة هي »النوع العقلي« 
ف��ي ه��ذه احلاالت، يب��دو أن 
الش��خص املعني لديه املعرفة 
حلاالت خاصة ال ميكن معرفتها 
بالط��رق االعتيادية. مثال على 
ذلك: شخص يتمكن من معرفة 
افكار ش��خص آخر، أو يعرف 
عن ح��وادث حدثت منذ زمن، 
أو منذ فترة طويلة. ان معرفة 
افكار الشخص اآلخر بطريقة 
غير اعتيادية تسمى ب� »ظاهرة 
التخاطر« أي تبادل الشعور أو 
اخلواطر مع الغير عن بعد، كذلك 
فإن معرفة احلوادث أو املشاهد 
البعيدة تسمى )بعد نظر خارق(. 
هناك ظاهرة أخرى من الظواهر 
اخلارقة تسمى )سبق اإلدراك 
وهذه تشمل الناس الذين يفترض 
انهم يعلمون عن احلوادث قبل 
وقوعها، غير ان الناس الذين ال 
يؤمنون بظاهرة سبق اإلدراك 
رمبا يس��ألون ملاذا ال يتمكن 
ه��ؤالء الناس من ان يصبحوا 
أغنياء في سوق البورصة، أو 

مينعوا اجلرائم قبل وقوعها؟
وعلى كل فالظاهرة اخلارقة 
أنتجت نقاشات على كال اجلانبن 
هؤالء الذين يؤمنون بها بقوة 
على جانب، وعلماء العالم الذين 
ال يؤمنون بحدوثها على اجلانب 

اآلخر.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

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

)مـن كتـاب:   حـدث بالفعـل  لــ وليد 
ناصيف(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1 ـ قصر كويتي، 2 ـ 
ـ  ـ مترددة، 3  حتمل 
)معكوسة(  محسن 
ـ ميـــس، 4ـ  عكـــس 
أتعبه ـ متشـــابهان، 
5 ـ منكر للنعمة، 6 ـ 
من األلبسة الشعبية 
العربيـــة ـ علقم، 7 ـ 
مرض منتشرـ  زهور، 
8ـ  للكتاب )معكوسة( 
ـ جاملها، 9ـ  مركب، 10 

ـ يقارب ـ متشابهة.

1 ـ روايـــة لنجيـــب 
محفـــوظ، 2 ـ نبات 
شوكيـ  مرض يصيب 
العيون، 3 ـ يفســـر 
)معكوسة(ـ  متشابهة، 
4ـ  ســـتارـ  في الفم، 
5 ـ ممثلة مصرية، 6 
ـ قحط ـ حرف هجاء 
)معكوسة(، 7 ـ أثور 
ـ يقفز )معكوســـة(، 
8 ـ نقيد ـ مييل قلبه 
)معكوسة(، 9ـ  سهره، 
10 ـ حقول خضراء ـ 

كسائي.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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الشيخ صباح ناصر صباح األحمد
أولم على شرف األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

أقام الشيخ صباح ناصر 
صباح األحمد حـــفل استقبال 
وغداء عـــلى شرف صاحب 
امللـــكي األمــــير  الســـمو 
بـــن ســـلمان بن  ســـعود 
عبدالعزيز آل سعود الرئيس 
الفخري الحتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية في 
العربية السعودية  اململكة 
الشقيقة، مبناسبة زيارته 

للكويت.
الشــــــيخ  وقد رحـــب 
الكـــويت  صباح بضيـــف 
الكبير بـــن أهله وفي بلده 
الثانـــي، متمنيـــا له طيب 
االقامة، مشددا على العالقات 
املتينـــة التـــي تربـــط بن 
البلدين الشقيقن في جميع 

املجاالت. الشيخ صباح ناصر صباح األحمد مرحبا بصاحب السمو امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

صاحب السمو امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز في ضيافة أخيه الشيخ صباح ناصر صباح األحمد

صاحب السمو امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

الشيخ محمد نايف جابر األحمد والشيخ صباح أحمد صباح السالم والشيخ علي فواز الدعيج والشيخ فيصل محمد السلمان  الشيخ فهد ناصر صباح األحمد والشيخ محمد نايف جابر األحمد الشيخ فهد ناصر صباح األحمد متوسطا الشيخ محمد نايف جابر األحمد وأحمد الرفاعي 

ترحيب بضيف الكويت صاحب السمو امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

املقدم محمد بن ثويران متوسطا عددا من احلضور

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد وصاحب السمو امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

أحمد الرفاعي والشيخ فهد ناصر صباح األحمد والشيخ محمد نايف جابر األحمد والشيخ صباح أحمد صباح السالم
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شركات جديدة تعلن عن مشاركتها في معرض النخبة العقاري
واملق���اوالت والت���ي متتلك 
أكبر وأضخم منتجع بدولة 
جورجي���ا وه���و منتج���ع 
العمالء  براداي���س، وتهنئ 
بتسلمهم الڤلل اخلاصة بهم 

في املرحلة االولى.
النجادة  وأضاف سعود 
مدير العالق���ات العامة في 
منتجع برادايس السياحي: 
وبناء على طلب العمالء فإننا 
ننتهز الفرصة من خالل أكبر 
معرض عق���اري بالكويت 
لط���رح املرحل���ة الثاني���ة 
للمنتجع، حيث أشار مدير 
الش���ركة الى أن االستثمار 
احلقيقي الواعد يوجد لدينا 
باملنتجع، حيث ان جورجيا 
الدول السياحية  من أقرب 
الكويت وحتظى دولة  الى 
جورجيا بالنمو االقتصادي 
السريع من خالل طبيعتها 
اخلالب���ة ووج���ود االماكن 
التراثي���ة واالثرية وجوها 
الرائع صيفا وشتاء والتي 
جت���ذب اليها الس���ياح من 
البل���دان، لذا تعد  مختلف 
جورجي���ا من اكث���ر الدول 
السياحية جذبا للسياح على 
مستوى العالم باإلضافة الى 
ان الدخول لها من دون ڤيزا، 
ومنتجع برادايس يطل اطاللة 
رائعة على س���هل كاخيتي 
الرائعة  الطبيع���ة  حي���ث 
واملناظ���ر اخلالب���ة وايضا 
وجود كل اخلدمات املتميزة 

داخل املنتجع.
واختتم النجادة تصريحه 
قائ���ال: ندعو املس���تثمرين 
الى االس���تثمار  اجلادي���ن 
وانتهاز الفرصة عن طريق 
الڤل���ل أو احملالت  ش���راء 
التجاري���ة واحلصول على 
ملكية مطلقة وكذلك مردود 
سنوي من خالل إدارة كويتية 
على أعلى مستوى، وخدمة 

التوصيل من والى املطار.

توف���ر عوائد اس���تثمارية 
مرتفعة.

»المزيدي العالمية«

م���ن جانب آخ���ر، اعلن 
رئيس مجل���س اإلدارة في 
العاملية  املزي���دي  ش���ركة 
العقاري���ة محم���د املزيدي 
املش���اركة ف���ي املع���رض، 
وأوضح ان شركته تعتبر 
من الش���ركات املتخصصة 
في التسويق العقاري داخل 
الكوي���ت وخارجها، حيث 
انتقاء املش���اريع بناء  يتم 
على أس���س دراسية وافية 
وخبرة بالعقارات لتحقيق 
فرص استثمارية منوذجية 
حي���ث نع���رض ألول مرة 
العالم بيوت  على مستوى 
حتت املاء في دبي وبسبب 
وجود العالقات اجلميلة بني 
كل م���ن االمارات والكويت، 
املدن  حيث تعتبر دبي من 
األولى في الس���ياحة، وأهم 
ما مييز املشروع هو ضمان 
عائد استثماري 8% ملدة 10 
الكثير من  سنوات ويوجد 
املفاجآت سيتم الكشف عنها 

خالل فعاليات املعرض.
املزيدي: ومن  وأض���اف 
الت���ي  ضم���ن املش���اريع 
س���نطرحها خالل املعرض 
مشاريع عقارية في اململكة 
املتحدة، وتعتبر بريطانيا 
من افضل الوجهات السياحية 
العال���م،  عل���ى مس���توى 
وسنعرض لكم أراضي حتت 
التطوير داخل لندن وخارجها 
وأيضا لدينا شقق سكنية 
استثمارية ومأهولة متكاملة 

اخلدمات.

»دار مائدتي«

من جانبه، قال س���عود 
النجادة: تفتخر شركة دار 
العامة  مائدت���ي للتج���ارة 

العقارية لعمالئها،  الفرص 
ومن هنا كان علينا توفير 
الكثير من خيارات االستثمار 
العقاري املتميز في بعض من 
بلدان العالم التي توفر فرص 
جيدة لالس���تثمار العقاري 
املتميز ومنها تركيا واجنلترا 
وذلك من خالل اختيار العقار 
املناسب الذي يتيح مساحة 
جي���دة وموقعا متوس���طا 
في امل���دن وحالة جيدة من 
الصيانة باإلضافة الى السعر 

اجليد.
وأضافت رمزي: نطرح 
مشاريعنا بدولة تركيا والتي 
تتمتع بالرفاهية والتسليم 
الفوري واالستثمار اجليد 
بعائد 16% الذي يوفر للعميل 
متلك الوحدة وضمان ايجاري 
1000 دين���ار ش���هريا وهذا 
يعد املش���روع االستثماري 
الذي يضمن للعميل  االول 
القيمة االس���تثمارية.  هذه 
باإلضاف���ة ال���ى العديد من 
الفرص االس���تثمارية في 
اململكة املتحدة، ومن ابرزها 
مشاريعنا مبدينة مانشستر 
الت���ي تتمت���ع بالرفاهي���ة 
والتسليم الفوري واالستثمار 
اجليد بعائد س���نوي %13، 
والعدي���د من مش���اريعنا 
االستثمارية اجليدة األخرى 
داخل مدن عدة باململكة التي 

تاور«، مؤكدا ارتفاع الطلب 
على العقار املاليزي في الوقت 
الراهن في ظل ما تتمتع به 
ماليزيا من استقرار سياسي 

وثبات اقتصادي.
وأشار إلى أن »جاردينيا 
ت���اور« عبارة ع���ن برجني 
س���كنيني يتألف كل منهما 
من 19 دورا و5 أدوار ملواقف 
الس���يارات ودور للخدمات 
الدور  ومحالت جتارية في 
االرض���ي، كم���ا أن هذي���ن 
البرجني يقعان في منطقة 
»نيالي« التي باتت حتظى 
مؤخرا باهتمام حكومي كبير، 
حيث تتجه أنظار احلكومة 
إلى تطوير  املاليزية حاليا 
املنطقة وتشييد عدد من مقار 
الوزارات واملشافي الصحية، 
ناهيك عن أن املنطقة تضم 
في االصل 6 جامعات حكومية 
من كبرى اجلامعات املعترف 
بها حول العالم، مما يجعلها 
مدينة تعليمية من الدرجة 

االولى.

»هومز«

من جهة أخرى، حتدثت 
منال رمزي املدير التنفيذي 
في شركة هومز العقارية عن 
مشاركة الشركة في املعرض 
بقولها: تسعى شركة هومز 
العقارية دائما لتقدمي افضل 

املقلد في تصريح  وقال 
صحافي مبناسبة مشاركة 
»عز كوت« التي تضم حتت 
مظلتها كال من شركة أبناء 
السور العقارية وشركة راكو 
مسكو للتطوير العقاري في 
املعرض ان الشركة ما زالت 
ماضية في تسويق مشروعها 
ال���ذي يحمل اس���م  اآلخر 
»ش���اليهات مرميد«، والتي 
متت���از بطابعه���ا اخلاص 
وموقعها الفريد في منطقة 
صباح االحمد البحرية، ناهيك 
عن متيز البناء والتشطيب 

في وحداتها املختلفة.
في السياق نفسه، كشف 
املقلد عن استعدادات الشركة 
لطرح مش���روع جديد في 
منطقة اخليران حتت اسم 
»بريس���تيج«، الفتا إلى أن 
املش���روع س���يكون اسما 
على مسمى، ذلك أنه سيتم 
تصميم���ه وتنفي���ذه وفق 
طابع حديث، كما أن أسعار 
البيع فيه س���تكون أسعارا 

استثنائية.
وف���ي إط���ار حديثه عن 
الش���ركة في جانب  نشاط 
العقار اخلارجي، لفت املقلد 
إلى أن الش���ركة ماضية في 
تسويق مشروعها العقاري 
املميز في جمهورية ماليزيا 
والذي يحمل اسم »جاردينيا 

فإن لدى الش���ركة مشروعا 
جاه���زا للتس���ليم الفوري 
في النمسا في منطقة كيدز 
التي تتمت���ع بهدوئها  بيل 
ومناظرها اخلالبة مع فرصة 
السكن واالستثمار في نفس 

الوقت.
واشار حمزة الى انه في 
القريب العاجل سيتم طرح 
عدة مش���اريع واعدة ذات 
مردود عال، وبني أنه سيكون 
منافسا بشكل قوي للعديد 
من املشاريع املطروحة حاليا 
من حيث االس���عار وفرص 

االستثمار التي فيه.

»عز كوت«

م���ن جان���ب آخ���ر، أكد 
نائ���ب الرئي���س التنفيذي 
في مجموعة ش���ركات »عز 
العقاري  كوت« للتطوي���ر 
سعود املقلد انتهاء الشركة 
من تسويق مشروع »كوت 
اخليران« ال���ذي هو عبارة 
عن منتجع س���ياحي يقع 
في منطقة صب���اح االحمد 
البحري���ة، ويضم عددا من 
والش���اليهات  الوح���دات 
املميزة، إلى جانب مجموعة 
املتكاملة،  م���ن اخلدم���ات 
مؤكدا أن املشروع سيكون 
 جاهزا للتس���ليم مع بداية

العام 2017.

أعلنت خمس ش���ركات 
جديدة ع���ن انضمامها إلى 
العقاري  النخب���ة  معرض 
الذي تنظمه مجموعة إسكان 
جلوبل لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات في فندق اجلميرا 
خالل الفترة من 25 إلى 28 
اجلاري، وستشارك في هذه 
االنشطة الضخمة التي تعتبر 
العقارية  أول انشطة 2016 
35 شركة ومؤسسة عقارية 
من داخل الكويت وخارجها 
لطرح مجموعة متنوعة من 
املشروعات واالستثمارات 

العقارية املميزة.

»دار الجوار«

وأكدت شركة دار اجلوار 
العقاري���ة مش���اركتها في 
املعرض معلن���ة عن طرح 
أحدث مشروعاتها في تركيا 

والنمسا.
وأكد املدير العام للشركة 
محمد حمزة أنها تس���تقبل 
العروض  عام 2016 بأقوى 
االستثمارية العقارية، حيث 
انها ستشارك في املعرض 
مبشروعات حصرية تناسب 
جميع الرغبات واملتطلبات 
الش���رائية والتي تستهدف 
األذواق  جمي���ع  ارض���اء 
واملس���تويات م���ع توفير 
الالزمة  جميع الضمان���ات 
مما يتي���ح لعمالئها فرصة 
التمل���ك واالس���تثمار بأقل 

وأنسب األسعار.
كما ذكر حمزة أن الشركة 
س���تطرح أكثر من مشروع 
في تركيا مبختلف مناطقها 
ومنها اسطنبول بجانبيها 
األورب���ي وعاصم���ة تركيا 
انقرة، وتتميز بوجود فرصة 
رائعة لالستثمار وحتقيق 

عوائد مالية منها.
وب���ني أن���ه ال���ى جانب 
الفرص املوجودة في تركيا 

محمد املزيديسعود املقلد منال رمزيسعود النجادةمحمد حمزة 

فيصل الذيب

خالل مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية

»املجموعة اخلليجية« تقدم فرصاً عقارية جديدة
أعلنت »املجموعة اخلليجية 
للتنمية واالس���تثمار« عن 
العقاري  مشاركتها باحلدث 
األكبر واألب���رز في الكويت 
على اإلطالق معرض العقارات 
الكويتي���ة والدولية خالل 
الفترة م���ن 7 إلى 10 مارس 
الريجنسي  املقبل في فندق 
والذي تنظمه شركة »إكسبو 
س���يتي« لتنظيم املعارض 
واملؤمت���رات مبش���اركة 40 

شركة محلية وخليجية.
وأكد رئيس مجلس ادارة 
الذيب  املجموع���ة فيص���ل 
على حرص املجموعة على 
الفعاليات  املش���اركة ف���ي 
االقتصادية املهمة واملعارض 
الكبرى ف���ي املنطقة، وذلك 
متاشيا مع اس���تراتيجيتها 
واملتضمن���ة التواص���ل مع 
مختلف الش���رائح والفئات 

االستثمارية من خالل نخبة 
املشاريع اخلليجية والعربية 

التي تقدمها املجموعة.
ولف���ت الذي���ب ال���ى أن 
مجموعته تشارك في املعرض 
من خالل باكورة مميزة من 
ش���ركاته والتي متثلها في 
الكويت »دار الكوثر« العقارية 
إلى ش���ركة »دان  باإلضافة 
تاون« العقارية التي انضمت 
إليها مؤخرا وفي دولة اإلمارات 
شركة »دار الكوثر اإلماراتية 
ومقرها دبي« العقارية، وفي 
سلطنة عمان شركة اململكة 
خلدمات االستثمار مسقط، 
وش���ركة »اململكة للتطوير 

العقاري« صاللة.
وذكر الذيب أن الس���وق 
العقاري يش���هد تذبذبا في 
األداء بسبب أوضاع سياسية 
واقتصادي���ة معينة، ولكن 

يبقى السوق العقاري األفضل 
من بني األسواق االقتصادية 
األخ���رى، وبالفع���ل بدأت 
املجموعة بعم���ل مجموعة 
من املش���اريع العقارية في 
مختلف دول اخلليج العربي، 
من أبرزها السوق اإلماراتي 
أبراج  العماني من  والسوق 
س���كنية وفن���ادق والت���ي 
س���تطلقها قريبا من خالل 
مجموعة شركاتها اخلليجية، 
مؤك���دا أن مش���اريعها غير 
تقليدية ومبدع���ة وتتميز 
بالرقي في الطرح وذات عوائد 

مجزية.
واختتم الذيب تصريحه 
بدعوة املهتمني بالعقار احمللي 
التواجد في  الى  واخلليجي 
املعرض للتعرف واقتناص 
الفرص العقارية املتميزة التي 
ستقدم خالل فترة املعرض.

شوق الرضوان خالل تسليمها احد الطلبة مساهمة الشركة بدعم مشاريع التخرج

ممثلو احتاد طلبة اململكة املتحدة وإيرلندا يكرمون »بيتك«

ياسر سليمان يسلم سارة ياسني مفتاح السيارة الكاديالك

»التجارية العقارية« تدعم طلبة كلية الهندسة والبترول

احتاد طلبة بريطانيا وإيرلندا يكرّم »بيتك«

.. ويستقبل الفائزة بسيارة كاديالك SRX اجلديدة

صرحت ش����وق الرضوان 
بإدارة التسويق واالتصال في 
الشركة التجارية العقارية بأن 
الشركة تسعى وباستمرار على 
دعم مسيرة التعليم للشباب 
وخاصة طلبة كلية الهندسة 
الكويت  والبترول بجامع����ة 
وذلك على مدار العام من خالل 
تقدمي دعم مادي، حلثهم على 
اإلبداع في أنشطتهم البحثية 
والعلمية وتقدمي مش����اريع 
التطور  التي تخدم  تخرجهم 
العمراني واملجتمعي بالكويت. 
وحتت راية املساهمة واملشاركة 
في املسؤولية االجتماعية وفي 
ظل تطبي����ق وتعزيز مبادئ 
حوكم����ة الش����ركات حترص 
الشركة التجارية العقارية على 
الشباب  دعم وتطوير رعاية 
وحثه����م على تقدمي أفضل ما 
لديهم، وذلك إميانا من الشركة 
بأهمية تطوير هذه الشريحة 
الت����ي يرتك����ز عليها حتقيق 

كرم احتاد طلبة الكويت 
في اململكة املتحدة وايرلندا 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
تقدي����را لرعايته أنش����طة 
االحت����اد ودعم����ه ملختلف 
أعماله، خاصة اعمال املؤمتر 
الس����نوي، الت����ي تأتي في 
إطار املسؤولية االجتماعية 
الطلبة  ل� »بيتك«، ورعاية 
والش����باب ودع����م العملية 
التعليمية، باعتبار اخلريجني 
اللبنة األساسية في عملية 
التطوير، وحتقيق االزدهار 
البالد، وهوما يتماشى  في 
مع نهج »بيتك« الذي يضع 

استقبل بنك اخلليج سارة 
علي محمود ياسني، الفائزة 
األخيرة في السحب الشهري 
حلساب Red لعام 2015 وذلك 
في مقر كاديالك الرئيس���ي. 
وهنأ ياس���ر سليمان املدير 
التنفيذي ملجموعة اخلدمات 
البنك  املصرفية لألفراد في 
الفائ���زة بس���يارة كاديالك 
SRX. وتعليق���ا على فوزها 
بالسيارة، قالت ياسني: »لم 
أص���دق في البداي���ة عندما 
تلقيت املكامل���ة، واعتقدت 

أنها نوع من الدعابة. ان عيد 
ميالدي الثامن عشر بتاريخ 
28 يناير وهذه أفضل هدية 

عيد ميالد بالنسبة لي«.
للمزيد م���ن املعلومات 
حول حس���اب red لدى بنك 
اخلليج وسحوبات أخرى، 
ميكنكم زيارة أي من فروع 
البنك البالغ عددها 56 فرعا 
العمالء  أو االتصال بخدمة 
على الرقم 1805805 أو زيارة 
املوقع االلكترون���ي للبنك 

.www.e-gulfbank.com

االرتقاء والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية باإلضافة لكونها 
اللبنة األساس����ية للمناصب 
القيادية في املستقبل. وأضافت 
الرضوان أن الشركة التجارية 
العقارية تولي اهتماما كبيرا 

تنمية املجتمع ركيزة أساسية 
في أولوياته.

 وفي زيارة ل� »بيتك« قدم 
مجموعة متثل أعضاء االحتاد 
الش����كر والتقدي����ر، واثنوا 
على ال����دور املهم واحليوي 
الذي ميارسه »بيتك« جتاه 
االحتاد، الذي يؤكد حرصه 
الدعم بجميع  على تق����دمي 
الوسائل واألدوات املتاحة 
لشريحة الطلبة، ويضطلع 
»بيتك« بدور اجتماعي يفسح 
من خالل����ه املجال للطاقات 
البش����رية للمش����اركة في 
مختلف األعمال، التي تقدمها 

بالشباب كجزء من مسؤوليتها 
االجتماعية وتسخر مواردها 
ملس����اعدتهم عل����ى تنفي����ذ 
مشروعاتهم بهدف دعم مسيرة 
التعليم في الكويت ومد سوق 

العمل بالكفاءات املتميزة.

املؤسسات والشركات، وذلك 
للمساهمة في تذليل العقبات 
الذين يعدون  الطلبة،  أمام 
اليوم لبناء كويت  أنفسهم 

الغد.
ويرعى »بيتك« أنشطة 
احت����اد طلب����ة الكويت في 
اململكة املتحدة وايرلندا، في 
إطار التعاون والشراكة بينه 
وبني االحتاد، والتي تنطلق 
من االهتمام الدائم الذي يبديه 
بدعم االنشطة والفعاليات 
الطالبية والشبابية، وحرصه 
االلتزام مبس����ؤوليته  على 

جتاه املجتمع.

35 شركة 
ومؤسسة عقارية 

من داخل
الكويت وخارجها 

ستطرح مجموعة 
متنوعة من 
املشروعات 

واالستثمارات 
العقارية
املميزة

فحوصات طبية مجانية ملوظفي البنك

»اخلليج« يقدم فحوصات مجانية ملوظفيه 
بالتعاون مع »دار الشفاء«

اس���تضاف بنك اخلليج 
مؤخرا فريقا م���ن اخلبراء 
الطبيني من مستش���فى دار 
الشفاء الذين أجروا فحوصات 
طبي���ة مجاني���ة ملوظف���ي 

البنك. 
وأجرى فريق دار الشفاء 
زي���ارات ميدانية على مدار 
يومني ملوظفي بنك اخلليج، 
ق���ام بزي���ارة مبنى  حيث 
الصالح بتاري���خ 18 يناير 
والفرع الرئيسي في مبارك 
الكبير بتاريخ 19 يناير متكن 
خاللها املوظفون من احلصول 
على فحوصات واستشارات 

طبية مجانية. 

وش���هدت ه���ذه املبادرة 
إقباال كبيرا من قبل موظفي 
الذين شاركوا  بنك اخلليج 

بأعداد كبيرة لالستفادة من 
هذه الفحوصات الطبية إدراكا 
اتباع أساليب  منهم ألهمية 
احلي���اة الصحية وضرورة 
إجراء فحوصات طبية بشكل 
منتظ���م لتف���ادي األمراض 

ومكافحتها. 
ويحرص بنك اخلليج على 
توفير بيئة سليمة ومالئمة 
ملوظفيه، كما يلتزم بصفته 
احدى أبرز املؤسسات املالية 
في الكويت، بتشجيع موظفيه 
على االستفادة من املبادرات 
والف���رص التي تس���هم في 
تعزيز اتباع أساليب العيش 

الصحية.
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

الساير: البنك يواصل 
أداءه القوي مبا 

يعكس متانة مركزه 
املالي وقوة ميزانيته 

وجودة أصوله

الصقر: »الوطني« 
يواصل إستراتيجيته 

لتعزيز موقعه الريادي 
وتنويع مصادر الدخل 

وموازنتها محليًا 
وإقليمياً 

»بوبيان«: األبارح تنمو 25% إلى 35 مليون دينار عن 2015
أعلن بنك بوبيان عن حتقيق 35.2 مليون دينار أرباحا صافية عن العام 2015، وبلغت ربحية 
السهم 17.09 فلسا بنمو سنوي %25.
وقال البنك: ان ارباح الربع الرابع من العام 2015 بلغت 10 ماليني دينار، مقابل 8 ماليني 
دينار عن الفترة نفسها من العام2014 بنمو سنوي بلغ %25.
واشار البنك الى ان مجلس اإلدارة قد أوصى بتوزيع 5% أرباحا نقدية و5% اسهم منحة 
مجانية.

56 فلساً ربحية السهم.. و30 فلساً توزيعاً نقدياً و5% أسهم منحة

»الوطني«: 282 مليون دينار صافي أرباح 2015 بنمو %8
املس����توى احمللي، حافظ بنك 
الكويت الوطني على حصصه 
الس����وقية املرتفع����ة محقق����ا 
منوا في كل مج����االت األعمال 
في الكوي����ت، كما واصل قطف 
ثمار مساهمته في بنك بوبيان 
اإلسالمي الذي ميثل جزءا أساسيا 
من استراتيجيتنا احمللية، حيث 
يواصل بنك بوبيان حتقيق منو 
قوي في أدائه وكل مجاالت أعماله 
منذ اس����تحواذ بن����ك الكويت 
الوطني على حصة 58.4% فيه 

خالل العام 2012.
أما على املستوى اإلقليمي 
والدولي، فقال الصقر إن النتائج 
القوية التي حققته����ا الفروع 
اخلارجية والش����ركات التابعة 
تؤكد جن����اح اس����تراتيجيتنا 

لتنويع مصادر الدخل.
 وق����د س����اهمت مجموعة 
الفروع اخلارجية والش����ركات 
التابعة بنحو 27% من إجمالي 
أرباح املجموعة خ����الل العام 
2015، وذل����ك عل����ى الرغم من 
استمرار التحديات التشغيلية 
في العديد من األسواق اإلقليمية 
وتداعيات انخفاض أسعار النفط 
في األسواق اخلليجية، حيث 
أظهرت عملياتنا في األس����واق 
اخلليجية الس����يما في اململكة 
العربية الس����عودية واإلمارات 
العربية املتحدة مناعة قوية جتاه 
هذه التداعيات، وأثبتت قدرتها 
على االستفادة من فرص النمو 

املتاحة في هذه األسواق.
وعن قرار التخارج من بنك 
قطر الدولي، اعتبر الصقر أن 
بنك الكويت الوطني اتخذ خيارا 
اس����تراتيجيا في هذا التخارج 
وبيع حصته البالغة 30%، وقد 
جاء ذلك في ظل رؤيتنا صعوبة 
رفع حصتنا في البنك إلى حصة 
مسيطرة. وقد حققنا عوائد قوية 

بفضل ما تتمتع به الكويت من 
مكانة مالي����ة قوية إضافة إلى 
االحتياط����ات الضخمة وحجم 
الدين السيادي املنخفض والقدرة 
العالي����ة على طرح أدوات دين 
متكنها من ضمان اس����تمرارية 

سياستها املالية. 
ويبق����ى تأثي����ر انخفاض 
أس����عار النفط مح����دودا على 
البيئة التشغيلية في الكويت 
مع تأكيد احلكومة عزمها مواصلة 
االنفاق الرأسمالي واالستثمار 

في املشاريع التنموية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام جاسم الصقر إن النتائج 
القوية لبن����ك الكويت الوطني 
للعام 2015 تؤكد متانته وقدرته 
على مواصلة النمو والتطور، 
الفتا إل����ى أن البنك ماض قدما 
في اس����تراتيجيته الرامية إلى 
تنويع مصادر الدخل وموازنتها 
محليا وإقليميا، وتعزيز موقعه 
الريادي على املستويني احمللي 

واإلقليمي.
وأشار الصقر إلى أنه على 

التط����ور والنمو لبنك الكويت 
الوطن����ي مع اكتس����اب اآلفاق 
االقتصادية للكويت زخما جديدا 
مدفوعا بتسارع وتيرة تنفيذ 

املشاريع التنموية.
 وق����د انعكس ذلك في منو 
محفظة القروض لبنك الكويت 
الوطني، وهو بدوره ما أدى إلى 
زيادة إيرادات الرسوم والعموالت 
واإليرادات التشغيلية. فقد شهد 
العام املاضي إطالق وترس����ية 
العديد من املشاريع التنموية 
املليارية التي لعب بنك الكويت 
الوطني دورا رياديا في متويلها، 
ما يعكس سمعته املرموقة والثقة 
العالية التي يحظى بها محليا 
وإقليميا وعاملي����ا، ويؤكد في 
الوقت نفسه موقعه الطليعي 
كأكبر املس����تفيدين من فرص 
النمو التي يبرزها تسارع وتيرة 

تنفيذ املشاريع التنموية.
وأضاف الس����اير أنه على 
الرغم من التراجع احلاد الذي 
سجلته أسعار النفط في الفترة 
األخيرة، فإننا متمسكون باآلفاق 
اإليجابية لالقتصاد احمللي وذلك 

كل مئة سهم(.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجل����س إدارة بن����ك الكويت 
الوطني ناصر مساعد الساير 
إن بنك الكويت الوطني واصل 
أداءه القوي ومسيرته احلافلة 
باإلجنازات خ����الل العام 2015 
والتي تكلل����ت بتحقيق أرباح 
قوية بلغت 282.2 مليون دينار 
بنمو سنوي بلغ 7.8%، ما يعكس 
قوة بنك الكويت الوطني ومتانة 
مركزه املال����ي وجودة أصوله 
املرتفعة وصوابية السياس����ة 
املتحفظة الت����ي ينتهجها منذ 

تأسيسه في العام 1952.
وأكد الساير أن نتائج بنك 
الكويت الوطن����ي للعام 2015 
تعكس النمو القوي احملقق في كل 
مجاالت األعمال وتسارع النشاط 
التشغيلي احلقيقي، إذ ارتفعت 
صافي اإليرادات التشغيلية للبنك 
في العام 2015 إلى 728.8 مليون 
دينار، بنمو بلغ 10.2% مقارنة 

مع العام 2014.
وشدد الساير على أن العام 
2015 ش����كل مرحلة جديدة من 

حقق بنك الكويت الوطني 
282.2 ملي����ون دينار ما يعادل 
)929.7 ملي����ون دوالر( أرباحا 
صافية في العام 2015، مقارنة 
مع 261.8 مليون دينار ما يعادل 
)862.6 مليون دوالر( في العام 

2014، بنمو بلغ %7.8.
وقال البنك في بيان صحافي 
امس ان املوجودات اإلجمالية 
لبنك الكويت الوطني منت كما 
في نهاية ديسمبر 2015 بواقع 
8.3% على أساس سنوي، لتبلغ 
23.6 مليار دينار )77.8 مليار 
دوالر(، فيم����ا ارتفعت حقوق 
املساهمني بواقع 3.8% إلى 2.6 
مليار دينار )8.6 مليارات دوالر(. 
كما منت القروض والتسليفات 
اإلجمالية كما في نهاية ديسمبر 
2015 بواق����ع 13.8% مقارنة مع 
العام السابق لتبلغ 13.6 مليار 
دينار )44.6 مليار دوالر(، فيما 
منت ودائع العمالء بواقع %7.1 
إلى 12.1 مليار دينار )39.7 مليار 

دوالر(.
 وقد ارتفعت ربحية س����هم 
بنك الكويت الوطني خالل العام 
2015 إلى 56 فلسا، مقارنة مع 
53 فلسا للسهم في العام 2014.  
من جهة ثانية، انخفضت نسبة 
القروض املتعثرة من إجمالي 
احملفظة االئتمانية لبنك الكويت 
الوطني إلى 1.34% كما في نهاية 
ديسمبر 2015، من 1.50% قبل 
عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية 
القروض املتعثرة إلى 322% خالل 
هذه الفترة من 276% قبل عام. 
وعلى صعيد التوزيعات، قرر 
مجلس إدارة بنك الكويت الوطني 
التوصية للجمعية العامة بتوزيع 
أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة 
االسمية للس����هم )أي 30 فلسا 
للس����هم الواحد( وأسهم منحة 
بواقع 5% )أي خمسة أسهم عن 

عصام جاسم الصقر ناصر مساعد الساير

8.3% منو 
املوجودات 

إلى 23.6 مليار 
دينار وحقوق 

املساهمني %3.8 
إلى 2.6 مليار دينار

نسبة القروض 
املتعثرة تراجعت 

إلى 1.34% ونسبة 
التغطية ارتفعت 

إلى %322

القروض 
والتسليفات منت 
13.8% إلى 13.6 
مليار دينار وودائع 
العمالء 7.1% إلى 

12.1 مليار دينار

من استثمارنا في البنك طوال 
الفترة املاضية. ومن شأن هذا 
التخارج تعزيز قدراتنا القتناص 
فرص أخرى للتواجد مجددا في 
قطر، حيث ما زالت هذه السوق 

مهمة بالنسبة لنا. 
الس����وق املصرية،  أما عن 
فق����ال الصق����ر إن مصر تبقى 
سوقا رئيسيا للنمو بالنسبة 
الوطني، ونحن  الكويت  لبنك 
متفائلون مبا يتمتع به االقتصاد 
املصري من آفاق إيجابية وفرص 
منو واعدة، السيما بعد عودة 
االس����تقرار إلى البالد. ونحن 
نس����تهدف تعزيز موقعنا في 
النمو  مصر وزيادة مع����دالت 
خالل الفترة املقبلة، وهي خطوة 
تعكس ثقتنا بالسوق املصرية 
وخيارنا االستراتيجي بالتواجد 
فيها. وقد قمنا بإطالق عالمتنا 
التجارية اجلديدة وتغيير اسم 
البن����ك الوطن����ي املصري إلى 
بنك الكوي����ت الوطني- مصر 
إط����ار جهودن����ا لتحقيق  في 
االندماج والتكامل على مستوى 

املجموعة. 
وأشار الصقر إلى أنه خالل 
الع����ام 2015، أمت بنك الكويت 
الوطن����ي بنجاح الفت، إصدار 
أوراق مالي����ة دائم����ة بقيم����ة 
700 مليون دوالر وس����ندات 
مساندة لرأس املال بقيمة 125 
مليون دينار. وقد متت تغطية 
اإلصدارين بأكثر من الضعف 
وهو ما يعكس ثقة املستثمرين 
ببنك الكويت الوطني. ويهدف 
اإلصداران إل����ى تدعيم قاعدة 
املال وفق تعليمات بنك  رأس 
الكويت املركزي ملعيار كفاية 
رأس امل����ال ومتطلبات بازل3، 
ليبلغ 16.8% في نهاية ديسمبر 
2015، ومتج����اوزا بذلك احلد 
األدنى للمستويات املطلوبة. 
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مروان بودي

طارق سلطان

الشركة عزّزت استثماراتها في اخلليج وأفريقياالشركة سددت كل ديونها في 2015

»أجيليتي«: انخفاض النفط يخدمنا.. »اجلزيرة«: نتوقع توزيع 50% من األرباح للمساهمني
وجزء من اقتراضنا يدعم مشروع »الرمي« توقع رئيس مجلس إدارة 

طيران اجلزيرة مروان بودي، 
أن تس���جل أرباح الش���ركة 
التي سيتم اإلعالن عنها في 
األول من فبراير منوا جيدا 

في 2015.
وأشار بودي خالل مقابلة 
م���ع »العربية« على هامش 
العاملي  املنتدى االقتصادي 
في دافوس إلى أن الش���ركة 
استفادت من تراجع أسعار 
النفط الذي ساهم في تعزيز 

هوامش الربحية.
وأض���اف رئيس طيران 
اجلزيرة أن طيران اجلزيرة 
قامت بتخفيض أسعار التذاكر 
على العمالء بعد أن تراجعت 
التكاليف ج���راء انخفاض 

النفط.
وق���ال ب���ودي: ال توجد 
أية ديون لدى الشركة، وأن 
قيمة النقد املتوافر لديها 100 
مليون دوالر، مؤكدا أن طيران 
اجلزيرة لم تواجه أي تراجع 
بحركة الركاب بسبب تراجع 

النفط.
وتوقع بودي إعادة %50 
الى  النقدي���ة  من األرب���اح 

املساهمني.

التنفيذي  الرئي���س  قال 
لش���ركة »أجيليتي« طارق 
سلطان: إن تواجد الشركة في 
أكثر من 100 دولة مستفيدة 
م���ن تراجع أس���عار النفط 
يعتبر عامال إيجابيا للنمو، 
في ح���ني أن االنخفاض في 
النفط على الصعيد  أسعار 
احمللي تتخلله تأثيرات سلبية 
وأخرى إيجابية، وهو ما يعد 
فرصة جيدة للمنطقة التخاذ 
خطوات جريئة برفع الدعم 
عن النفط واالس���تفادة من 

االنخفاضات املوجودة.
ل����  وأض���اف س���لطان 
»العربي���ة« عل���ى هام���ش 
منتدى دافوس أن الش���ركة 
حصلت على قرض مؤخرا 
بهدف توفير م���وارد مالية 
الس���تعماالت عامة وتنفيذ 
عدة مشاريع قادمة، مشيرا 
الى أن جزءا من القرض البالغ 
نحو ربع مليار دوالر سيتجه 
لدعم مشروع »الرمي مول« 
في جزي���رة الرمي بأبوظبي 
الذي بدأت تنفيذه الش���ركة 

الوطنية العقارية.
وأش���ار إلى أن استثمار 
الشركة في أبوظبي يرتكز 
على املش���روع في جزيرة 
الرمي بأبوظبي، حيث يبلغ 
مجموعة اس���تثماراته نحو 

وأض���اف رئيس طيران 
اجلزيرة ف���ي حديث آخر ل� 
»CNBC عربية«: »نس���عى 
ب���كل قوة لش���راء 35% من 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 
ولدينا منافسون أقوياء ومن 
ضمنهم أجيليتي«، مشيرا 
إلى انهم يبحثون عن شريك 
استراتيجي للرحالت طويلة 

املدى.

وقال: »قمنا ببيع جميع 
أسطولنا القدمي وقمنا بشراء 
طائ���رات جديدة تناس���ب 

مستوى رحالتنا«.
وأبدى الرئيس التنفيذي 
لطيران اجلزيرة أمله في أن 
تعمل الكويت على خصخصة 
الشركات األساسية، حيث ال 
توجد فرص كبيرة للقطاع 

اخلاص في الكويت.

مليار دوالر، ومت تنفيذه خالل 
األسابيع املاضية.

وفي سؤاله حول موارد 
املالية للشركة، قال السلطان: 
انها متنوعة وال تتأثر بتقلب 
أس���عار العم���الت وصرف 

الدوالر.
وذكر طارق س���لطان أن 
أجيليتي متتلك عدة مشاريع 
ف���ي الس���وق األفريقي في 
مجال إدارة املطارات العامة 
العاج ومشاريع  في ساحل 
لوجستية في تطوير مشاريع 

تخزينية التي حتتمل السوق 
اللوجستي.

وأوضح »أن اإلصالحات 
االقتصادي���ة ف���ي اخلليج 
س���يكون لها تأثير إيجابي 
البعيد، وأغلبية  على املدى 
املشاريع النفطية لن تتوقف 
في الوقت احلالي، حيث ان 
الوقت احلالي يشكل فرصة 
ل���دول اخلليج بأن  مثالية 
تعالج مسألة الدعم وقضايا 
أخرى لم تتمكن من التطرق 

إليها في وقت سابق«.

خالد البياري

»VIVA« قد نكتفي بشراء 50% من :»STC«
قال الرئي���س التنفيذي 
لشركة االتصاالت السعودية 
»STC« خال���د البي���اري إن 
الشركة ستواصل محاولة 
االستحواذ على »VIVA« إذا 
لم يتق���دم العدد الكافي من 
مساهمي »VIVA«، مشيرا إلى 
أن الس���عر املعروض جيد، 
مضيفا ان االستحواذ على 

50% من »VIVA« كافية.
وأشار في لقاء مع قناة 
»العربية« على هامش منتدى 
إلى أن ش���ركات  داف���وس 
االتص���االت تلع���ب دورا 
الثورة الصناعية  مهما في 
البنية  الرابعة عبر توفير 

التحتية.
وحول نتائج الشركة في 
الربع األخير من 2015، قال 

 :STC �ل التنفيذي  الرئيس 
»بنود غي���ر متكررة أثرت 
على نتائج الربع األخير من 

2015، حيث ان العائدات وال� 
EBIDTA ارتفعت 11% في الربع 
األخير، وخالل العام املاضي 
صرفنا 400 مليون ريال على 

الراتبني اإلضافيني«.
أن  إلى  البي���اري  ولفت 
أنفقت نحو 400  الش���ركة 
مليون ري���ال على التقاعد 
املبك���ر ل���� 600 موظ���ف، 
باإلضافة إلى أن تكلفة تغير 
صرف العملة خاصة التركية 

بلغت 800 مليون ريال.
انه »مت  البي���اري  وقال 
اس���تبعاد أصول ب���� 400 
ملي���ون ريال، وسياس���ة 
التوزيعات وضعت بالتماشي 
مع اإلج���راءات املعمول بها 
عاملي���ا، ولي���س بطلب من 

احلكومة«.

العقوبات األميركية ما زالت حتظر على املؤسسات املالية األميركية التعامل مع إيران

حتى بعد رفع العقوبات عنها

البنوك العاملية تتخوف من مخاطر التعامل مع إيران

 »صناعة الكيماويات« تستحوذ على 25% من مشروع تابع 
لـ»إس كي غاز« الكورية مقابل 107 ماليني دوالر

سيئولـ  كونا: وقعت شركة صناعة 
الكيماويات الكويتية امس اخلميس اتفاق 
شراكة يقضي باالستحواذ على 25% من 
مشروع كوري- سعودي إلنتاج البروبلني 
تابع لشركة )اس كي غاز( الكورية اجلنوبية 

مقابل 107 ماليني دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة 
ــعد السعد لـ  الكيماويات البترولية أس
ــم توقيع االتفاق إن  »كونا« عقب مراس
الشراكة »جزء من استراتيجية الشركة في 
التوسع في نشاط البتروكيماويات خارج 

الكويت مع شريك عاملي مناسب«.
ــاز( بأنها »من  ــف )اس كي غ ووص
الشركات التي متلك اخلبرة والتكنولوجيا 
ــروعات وحتقيق  إلجناز مثل هذه املش
ــن  ــا ضم ــع اليه ــي نتطل ــج الت النتائ
االستراتيجية الكويتية 2030«. موضحا 

ــريك الكوري اجلنوبي  ان »اختيار الش
ــاون طويل األمد بني  نتاج طبيعي للتع

الدولتني«.
وذكر ان »شركة )اس كي( األم أبدت 
رغبتها في عقد شراكات أخرى في مجال 
البتروكيماويات معنا وبدأنا مناقشة بعض 
األفكار لكنها مازالت في مراحلها املبدئية 
وقد تناقش بالتفصيل في وقت الحق«. 
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
)اس كي غاز( جونغ كون كيم في تصريح 
مماثل عقب التوقيع إن »اس كي ستضمن 
تنافسية عالية في مجال البروبلني عبر 
ــريكني« متعهدا بالعمل  التعاون مع الش

على تطوير هذه الشراكة.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
املتقدمة للبتروكيماويات السعودية عبداهلل 
ــاوي في تصريح صحافي إنه »ال  القرع

شك في أن مشاركة شركة ذات سمعة مثل 
مؤسسة البترول الكويتية )الشركة األم 
لشركة صناعة الكيماويات البترولية( إلى 
جانب خبرة شركة املتقدمة للبتروكيماويات 
في مجال البروبلني سيعزز أداء شركة 

اس كي وتنافسيتها«.
ومن املتوقع ان يبدأ التشغيل التجريبي 
للمشروع الذي يتمثل في إنشاء مشروع 
إلنتاج البروبلني في كوريا اجلنوبية عام 
2016 بقدرة انتاجية تبلغ نحو 600 ألف 
ــة اجمالية تقدر بنحو  طن متري وتكلف

مليار دوالر.
وتتوزع حصة املشروع بني األطراف 
الثالثة بحصول الكويت على نسبة 25% من 
اسهم املشروع واململكة العربية السعودية 
على 30% فيما حتصل الشركة الكورية 

اجلنوبية على %45.

محمود عيسى

قالت مجلة مي����د إن رفع 
املتعقلة  الغربية  العقوب����ات 
النووي قد  إي����ران  ببرنامج 
يجع����ل التعامل معه����ا أكثر 
خط����ورة بالنس����بة للبنوك 
التي تقوم بعمليات  العاملية 
مقاص����ة وتس����ويات مالية 
بال����دوالر األميركي، مما كان 
علي����ه قبل أي وق����ت مضى، 
حيث إن العقوبات األميركية 
األساسية ما زالت حتظر على 
املؤسس����ات املالية األميركية 
التعامل أو تسهيل أي تعامل أو 
نشاط مع إيران، ويشمل ذلك 
التسويات واملقاصة  عمليات 
بال����دوالر األميركي. وأعادت 
العقوبات  إلى األذهان  املجلة 
املالية الضخمة التي تعرض 
لها عدد من البنوك األوروبية 
الكبرى من قبل إدارة اخلدمات 
املالي����ة األميركي����ة ومجلس 
االحتياط الفيدرالي األميركي 
حول عملي����ات قامت بها في 
إيران أو مع مؤسسات محظور 
أكبر  التعامل معه����ا، وكانت 
الغرامات ق����د فرضت نتيجة 
مخالفات قبل فرض العقوبات 
النووي����ة في ع����ام 2012. أما 
التي متت  التسويات  أضخم 
تسويتها فشملت موافقة عدة 

بنوك في 2015 منها بنك »بي ان 
بي باريبا« الفرنسي على دفع 
8.9 مليارات دوالر، وموافقة 
»كوميرز بنك« األملاني على دفع 
مبلغ 1.45 مليار دوالر، وبنك 
الفرنسي  »كريدي اغريكول« 
على دفع مبل����غ 787 مليون 
دوالر، وأخيرا بنك »ستاندارد 
تشارترد« البريطاني على دفع 
مبلغ 667 مليون دوالر في 2012 
وعلى دفع مبلغ آخر بقيمة 300 

مليون دوالر في 2014.
وأش����ارت املجل����ة إلى أن 
تعام����الت البن����وك اإليرانية 
الت����ي حرمت ف����ي 2012 من 
املعامالت املالية مع اجلمعية 
العاملية لالتصاالت بني البنوك 

- سويفت - كانت محدودة 
الفت����رة املاضية،  جدا خالل 
إلى  ولكن معظمها س����يعود 
التعامل معها تلقائيا بعد رفع 
العقوبات، ومن هنا فإن مخاطر 
تعامل ه����ذه البنوك بالدوالر 
األميركي ستتزايد في الوقت 
الذي يبدأ فيه من جديد اندماج 
إيران باالقتصاد العاملي ويرتفع 
معه حجم العمليات اإليرانية 

في األسواق املالية.
وقالت املجلة إن اخلوف من 
الدوالرات  غرامات مبليارات 
والتعرض للقضايا القانونية 
قد يجع����ل البن����وك العاملية 
التوتر  على درجة عالية من 
والتخوف م����ن االنخراط في 
تقدمي خدم����ات مصرفية في 
إي����ران والش����ركات التي لها 
نش����اطات فيها، وس����تلتزم 
البنوك جان����ب احلذر إلى أن 
تنجلي الصورة متاما بشأن 

العقوبات. 
ف����ي  الش����ريك  ويق����ول 
اند سيمونز  شركة سيمونز 
البريطانية للخدمات القانونية 
في لن����دن ادريان نيزوال »إن 
البنوك ما زالت في حاجة إلى 
احلذر واليقظة املطلقني، وعليها 
أيضا التأك����د من أن أنظمتها 
املصرفية قوية وشفافة على 

نحو كاف«.

توقعات بنزوح 448 مليار دوالر من األسواق الناشئة بـ2016
رويترز: قال معهد التمويل 
الدولي إن أس����هم وس����ندات 
الناشئة بصدد عام  األسواق 
جديد من ن����زوح األموال مع 
تباطوء النمو العاملي وتنامي 

ديون الشركات.
وشهدت األسواق الناشئة 
نزوحا فاق التوقعات لصافي 
رؤوس األموال بلغ 735 مليار 
دوالر في 2015 ارتفاعا من 111 

مليار دوالر في 2014.
وبحس����ب تقرير أصدره 
املعهد فمن املتوقع نزوح 448 

مليار دوالر أخرى في 2016.
وقال العضو املنتدب وكبير 
االقتصاديني في املعهد تشالز 
كولينز »يب����دو أن 2015 كان 
أس����وأ حتى م����ن تصوراتنا 

السابقة.. وفي 2016 ال نتوقع 
أن تتحسن األوضاع كثيرا«.

وق����ال املعهد ال����ذي مقره 
واشنطن إن نزوح 676 مليار 
دوالر من الصني غذى خسائر 
العام املاضي وسيكون عامال 

مهما هذا العام.
ومنا اقتص����اد الصني في 
2015 بأضع����ف وتيرة له في 

ربع قرن.
وقال كولينز »لكن الضعف 
ميتد خلارج الصني.. الحظنا 
نزوحا مط����ردا للمحافظ من 
نطاق واس����ع من األس����واق 
الناش����ئة في ظل تنامي قلق 
املستثمرين بشأن فرص النمو 

وتزايد ديون الشركات«.
وق����ال املعه����د إن تركيا 

والبرازيل وجنوب افريقيا من 
بني الدول األكثر انكشافا.

الهند واملكس����يك  وتع����د 
نقطتني مضيئتني.

لكن في ظل تنامي املخاوف 
املتعلقة بالصني وحالة الركود 
بالبرازيل وروسيا للعام الثاني 
على التوالي فمن غير املرجح 
أن تتعافى عوائد االس����تثمار 

قريبا.
وقال هوجن ت����ان العضو 
املنت����دب التنفيذي في معهد 
التموي����ل الدول����ي »الكهولة 
املبكرة لألس����واق الناش����ئة 
ق����د تظل تثق����ل كاهل فرص 
النمو وتذبذبات الس����وق في 
الشهية  أوائل 2016 تنال من 

للمخاطرة«.

بودي: نسعى لشراء 
35% من »الكويتية« 

رغم املنافسة القوية 
من »أجيليتي«

الغرامات والتعرض 
للقضايا القانونية 
قد يجعل البنوك 
العاملية متخوفة 

من تقدمي خدمات 
مصرفية في 

طهران

هجرة 676 مليار 
دوالر من الصني 

غذى خسائر العام 
املاضي وسيكون 
عاماًل مهمًا هذا 

العام

سلطان: 
اإلصالحات 

االقتصادية في 
اخلليج سيكون لها 
تأثير إيجابي على 

املدى البعيد

تقليص صافي اخلسارة بنسبة %23

972 مليون ريال خسائر »زين ـ السعودية« في 2015
انخفضت خس���ائر »زين 
- السعودية« التي تعد ثالث 
شركة لالتصاالت النقالة في 
السوق الس���عودي إلى 972 
مليون ري���ال بنهاية 2015، 
مقارنة بخسائر 1270 مليون 
ريال مت حتقيقها خالل الفترة 

نفسها من 2014.
وقالت الشركة في إعالن 
نتائجها املالية امس إن ربحية 
السهم أصبحت بالسالب 1.67 
ريال مقابل 2.17 ريال في العام 

املاضي.
وسجلت شركة االتصاالت 
املتنقلة السعودية )زين( 
خسائر ب� 291 مليون ريال 
الرابع، مقابل  الربع  خالل 
306 ماليني ريال خالل الربع 
املماثل من العام الس���ابق 

بتدن ب� %4.9.
وبلغ إجمالي الربح 1.065 
مليون خالل الربع الرابع مقابل 
816 مليون ريال خالل الربع 
املماثل من العام السابق بنمو 

.%30.51
وكان صافي اخلسارة قد 

بلغ خالل الفترة احلالية 972 
مليون ريال، مقابل 1.3 مليار 

ريال بتراجع %23.4.
ورغم ذل���ك فقد حافظت 
الشركة على نتائج إيجابية، 
حيث تقلص صافي اخلسارة 
بنسبة 5%، وتعود األسباب 
إلى استمرار منو  األساسية 
إجمالي الربح بنس���بة %30 
ليصل إلى 1.065 مليون ريال 
س���عودي )وهي األعلى منذ 
تأسيس الشركة(، مما يعكس 
زيادة قدرها 249 مليون ريال 
سعودي خالل الربع املماثل من 
العام السابق، نتيجة الرتفاع 
الطلب على منتجات وخدمات 
الشركة، مما أدى إلى ارتفاع 
اإليرادات بنسبة 7%، ما يعادل 

116 مليون ريال سعودي.

)ا ف ب( مقر البنك املركزي األوروبي   

»املركزي األوروبي« يُثبّت سعر الفائدة

»أرامكو«: السعودية مستعدة للعمل مع منتجي النفط اآلخرين
لندن � رويترز: قال رئيس 
مجلس إدارة أرامكو السعودية 
خال����د الفالح إن الس����عودية 
مازالت مس����تعدة للعمل مع 
املنتجني اآلخرين لضبط سوق 

اخلام.
وأضاف الفالح متحدثا خالل 
جلس����ة متلفزة في االجتماع 

السنوي للمنتدى االقتصادي 
العاملي في دافوس أنه يعتقد أن 
أسعار النفط تراجعت أكثر من 
الالزم وأنها ستبدأ بالتعافي.

وق����ال: »إذا كان����ت هناك 
تغييرات قصيرة األجل ينبغي 
القيام بها وإذا كان املنتجون 
اآلخرون مستعدين للتعاون 

فإن السعودية ستكون مستعدة 
للتعاون. لكن السعودية لن 
تضطلع بضب����ط االختالالت 
اليوم  الهيكلي����ة احلاصل����ة 

مبفردها«.
وقال إن من املرجح أن ترتفع 
أسعار النفط في نهاية السنة 

عن مستوياتها احلالية.

وقال: »أش����عر أن السوق 
تراجع أكثر من الالزم وال بد 
أن يبدأ ف����ي االرتفاع. أراهن 
أنها ستكون أعلى من مستواها 

اليوم« بنهاية السنة.
وتابع: »إذا استمرت األسعار 
منخفضة فسنكون قادرين على 

حتملها لفترة طويلة«.

فرانكفورت � رويترز: أبقى 
البنك املركزي األوروبي أسعار 
الفائدة دون تغيير امس كما 
كان متوقعا من قبل لتظل عند 
مستويات متدنية غير مسبوقة 
في الوقت الذي يطبع فيه البنك 
نقودا لدفع االقتصاد وزيادة 

معدالت التضخم.
وكان ق����رار إبق����اء تكلفة 
االقتراض دون تغير محل إجماع 
في توقعات شملت 59 محلال 
آراءهم  استطلعت »رويترز« 
بعد أن خفض البنك املركزي 
األوروبي س����عر الفائدة على 
اإليداع الشهر املاضي لتصبح 

بالسالب بعد مزيد من التراجع 
في توقعات التضخم. وأبقى 
البنك خالل اجتماع أمس سعر 
الفائدة على اإليداعات البنكية 
لليلة واحدة والتي ينظر إليها 
بشكل عام على أنها أداة الفائدة 
الرئيس����ية للبنك عند %0.3. 
وظل سعر فائدة إعادة التمويل 
الرئيس����ي الذي يحدد تكلفة 
االئتمان ف����ي االقتصاد دون 
تغير عند 0.05% في حني ظل 
الفائدة على االقتراض  سعر 
بالهامش أو سعر الفائدة على 
االقتراض الطارئ لليلة واحدة 

للبنوك عند %0.30.
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الشطي:
سعر النفط الكويتي 

خسر 90 دوالراً

النفط الكويتي يدخل رسميا دون الـ 20 دوالرا للبرميل 

انهيار األسعار السريع نتيجة الزيادة الكبيرة في إمدادات النفط

ً النفط الكويتي دون 20 دوالراً ألول مرة في 14 عاما
أحمد مغربي 

واصل النفط الكويتي موجة 
االنخفاضات احلادة، حيث بلغ 
الول مرة منذ أكثر من 14 عاما، 
مستوى 19.14 دوالرا للبرميل، 
وسط استمرار تخمة املعروض 
وح����رب احلصص م����ن داخل 

وخارج »أوپيك«.
وقال اخلبير النفطي محمد 
الشطي ل�»األنباء« سعر النفط 
اخلام الكويتي هبط من اعلى 
مس����توى له عند 109 دوالرات 
للبرميل في شهر يونيو 2014 
الى مستويات متدنية  ليصل 
لم يشهدها الس����وق منذ عام 
2002 دون 20 دوالر للبرميل، 
واصبح احلديث عن سيناريو 
متكرر عن عام 1986 ش����ائعا، 
مبينا ان انهيار االس����عار جاء 
كنتيجة مباشرة للزيادة الكبيرة 
في امدادات النفط في السوق. 
وذكر الشطي انه حسب توقعات 
سكرتارية منظمة األوبك، فقد 
ارتفع الطلب العاملي على النفط 
ب�1 مليون برميل يوميا في عام 
2014، بينما جاء ارتفاع االمدادات 
من خارج األوبك ب�2.4 مليون 
برميل يوميا في غالبة من انتاج 
النفط الصخري والتحوالت في 
السوق األميركية والتي استفادت 
من بقاء أسعار النفط حول 110 
دوالرات للبرميل خالل السنوات 
2010 – 2014، والتكنولوجي����ا 
وظروف اخرى، في مقابل ذلك 
انخفض انتاج األوبك خالل عام 
2014 مقارنة بعام 2013 ب�200 
الف برميل يوميا، وهو ما يعني 
ارتفاع الفائض واختالل السوق 
ب�1.2 مليون برميل يوميا، والذي 
ادى الى ضعف أس����عار النفط 
وهي باتفاق املراقبني الس����بب 
فيها ه����ي ارتفاع انتاج النفط 
الصخ����ري والغالي الكلفة من 

خارج األوبك.
أما في عام 2015، فقد ارتفع 
الطلب العاملي على النفط ب�1.5 
مليون برميل يوميا مستفيدا 
من ضعف أسعار النفط والتي 
ساعدت في حتفيز الطلب العاملي 
في البلدان املستهلكة وفي مقدمتها 
الواليات املتحدة األميركية مع 
انخفاض أسعار اجلازولني بشكل 
كبير، بينما ارتفع االمدادات من 

خارج األوبك بوتيرة اقل عند 
1.4 مليون برميل يوميا نتيجة 
ضعف أسعار النفط، كما استمر 
اجمالي انتاج األوبك في االرتفاع 
من 30.1 ملي����ون برميل يوميا 
في عام 2014 ال����ى 31.1 مليون 
برميل يومي����ا في عام 2015 او 
بزيادة مقدارها 1 مليون برميل 
يوميا، والفائض في الس����وق 
انتهى مرتفعا عن����د 900 الف 

برميل يوميا.
وخالل الربع األخير من عام 
2015 وفي شهر يناير 2016، فقد 
ارتفعت وتيرة هبوط أس����عار 
النفط ويعود ذلك لألس����باب 
األتية وهي ذاتها التي ترس����م 
مسار أسعار النفط خالل عام 

 :2016
أوال: شتاء معتدل في أميركا 
وأوروبا أسهم في ضعف الطلب 
العاملي على النفط خالف املوسم 
وهو مما أس����هم في استمرار 
النفطي في  ارتفاع املخ����زون 
العالم ليسجل اعلى من السنوات 
اخلمس املاضية ويزيد الضغوط 

على األسعار.
ثانيا: العامل األهم هو تباطؤ 

معدل تنامي االقتصاد الصيني 
وضعف العملة الصينية وتأثر 
البورص����ة الصيني����ة ومعها 
البورصات العاملية، ومخاوف 
من ازمة اقتصاديه عاملية شبيه 
مبا حدث في عام 2008 � 2009، 
وهو ما ش����جع البنك الدولي 
بتعديل توقعاته ملعدل تنامي 
االقتصاد العاملي لعام 2016 من 
3.3% سابقا الى 2.9% حاليا وهو 
محل انظار السوق وميثل أحد 
املخاطر الت����ي ممكن تؤثر في 
مسار السوق، ويعتبر االقتصاد 
الصيني احملرك الرئيسي للنمو 

العاملي.
ثالثا: تصدير النفط اإليراني 

لألسواق العاملية.
رابعا: السماح بتصدير النفط 
األميركي لألسواق املختلفة، وقد 
مت تصريف شحنات في الصني 
وتنوي شركة كوزمز اليابانية 
كذلك بشراء شحنات من النفط 

األميركي واملكثفات.
)5( هب����وط ف����ي مراك����ز 
املضاربني في األسواق االجلة 
بالنس����بة حلجم عقود النفط 

اخلام.

 شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت ثالث 
اس����ابيع 2016 على استمرار 
وتي����رة االنخفاضات احلادة 
للمؤشرات واملتغيرات على حد 
سواء، حيث منيت املؤشرات 
الثالث بخسائر جديدة عمقت 
جراحها لتصل خالل 14 جلسة 
تداول فقط في العام اجلديد 
إلى إجمالي خسائرها في العام 

املاضي بأكمله.
وشهدت البورصة انخفاض 
املؤشرات بنسب عالية خاصة 
كويت 15، وذلك بعد أن تعرضت 
األس����هم القيادية لتراجعات 
حادة أدت إلى تراجع أسعار 
ملستويات تاريخية جديدة، 
كما تعرض املؤشر السعري 
النخفاض حاد بنهاية تعامالت 
االسبوع بخسارته 320 نقطة 
ليهوي إلى أدنى مستوى له 
ف����ي 12 عام����ا بتراجعه دون 
مستوى 5000 نقطة. ومازال 
السبب الرئيسي في انخفاض 
البورصة الكويتية وغيرها من 
بورصات املنطقة قائما، وهو 
انخفاض اسعار النفط بالسوق 
العاملي ملستويات غير مسبوقة 
منذ نحو 12 عاما، حيث تراجع 
خ����ام برنت إلى م����ا دون 28 
دوالرا للبرميل، وفي املقابل 
تراجع النفط الكويتي إلى ما 

دون 20 دوالرا للبرميل.
ومن العوامل األخرى التي 
زادت من تفاقم أزمة البورصة 
زيادة عمليات البيع دون وجود 
مشترين في ظل أزمة الثقة 
التي تشهدها بورصة الكويت 
منذ فترة طويلة، حيث لوحظ 
خالل تعامالت االسبوع وجود 
عروض للبيع بكميات كبيرة 
ولم يتقدم لها مشترون، ما 
أدى إلى استمرار تراجع أسعار 
األسهم ملستويات تاريخية 
س����واء على مستوى األسهم 

القيادية، أو املضاربية.
املتعامل����ون  ويترق����ب 
بالس����وق افصاح����ات العام 
املنتهي في 31 ديسمبر 2015، 
حيث من املتوقع أن يتحسن 

وضع البورصة ولو نسبيا 
حال ج����اءت النتائج جيدة 
خاصة للبنوك والش����ركات 
الكبي����رة، وكان أول الغيث 
إعالن بن����ك الكويت الوطني 
على حتقي����ق منو بنحو %8 
مع توزيعات 30 فلس����ا نقدا 
و5% منحة. وشهدت السيولة 
ارتفاعا الفتا بنهاية تعامالت 
األسبوع ببلوغها 79.2 مليون 
دينار مبتوس����ط يومي 15.8 
مليون دينار مقارنة ب� 69.3 
مليون دينار مبتوسط يومي 
13.8 مليون دينار في األسبوع 
املاضي، بنسبة منو 14%، وكان 
السبب في زيادة السيولة هو 
عمليات تداول كبيرة لعدد من 
األسهم القيادية ذات االسعار 
املرتفعة. وتراجعت القيمة 
الرأسمالية للبورصة الكويتية 
بنهاية التعامالت األسبوعية 
بنحو 1.7 مليار دينار لتصل 
الى 22.6 مليار دينار بخسائر 
إجمالي جتاوزت 3.6 مليارات 
دينار خالل 14 جلسة تداول في 

2016 بنسبة انخفاض سنوي 
.%13.5

وأنهت مؤشرات السوق 
تعامالتها عل����ى التراجعات 

التالية:
٭ انخفض مؤش����ر السوق 
السعري بنسبة 6% بخسارته 
320 نقطة ليهوي إلى مستوى 
4946 نقطة، ليصل إجمالي 
خسائر املؤشر منذ بداية 2016 

نحو %12.
٭ تراجع مؤش����ر كويت 15 
بشكل كبير بنهاية تعامالت 
األس����بوع، حي����ث انخفض 
بنس����بة 7.3% مس����جال 61 
نقطة خسائر جديدة ليهوي 
املؤشر إلى 767 نقطة، ليصل 
إجمالي اخلس����ائر منذ بداية 

العام اجلديد %14.7.
٭ س����جل املؤش����ر الوزني 
انخفاضا بنسبة 7% محققا 
خسائر بلغت 5 نقاط ليتراجع 
إلى 330 نقطة، وبذلك يصل 
إجمال����ي خس����ائر العام إلى 

.%13.5

14.7% لـ »كويت 15« و13.5 لـ »الوزني« و12% لـ »السعري«

خسائر مؤشرات البورصة في الـ 3 أسابيع األولى 
من 2016.. فاقت خسائرها في 2015 كاملة

تآكل القيمة 
الرأسمالية مستمر.. 

و3.6 مليارات
دينار تبخرت 
في 14 جلسة

هل تتحسن أوضاع 
السوق مع بدء 

موسم اإلفصاحات 
عن نتائج 2015؟

»الكويتية« تعرض أسطولها اجلديد من »إيرباص«

انطالق معرض البحرين للطيران مبشاركة 120 شركة

ويضم املعرض الذي تبلغ 
مساحته االجمالية نحو 4500 
مت����ر مربع ما يزي����د على 100 
طائرة متنوع����ة ما بني مدنية 
وعس����كرية وتقدم فيه العديد 
من املجس����مات لطائرات بينها 
»يورو فايتر تايفون« ومناذج 
من طائرات »تايفون« و»هوك« 

للجمهور.
ويشارك في املعرض شركات 
عاملية متخصصة في صناعة 
الطائ����رات بينه����ا »ايرباص« 
و»بوينغ« اضافة الى العديد من 
الش����ركات التي تعرض مناذج 
طائرات خاصة لرجال األعمال 
اضافة الى تقدمي عروض جوية 

استعراضية للجمص هور.
ويض����م املع����رض اجنحة 
خاصة للدول املش����اركة مثل 
السعودية التي تشارك بعشر 
شركات وبريطانيا والواليات 
املتحدة وفرنسا وروسيا والهند 

والسودان وتركيا.

الطاقم بتقدمي شرح تفصيلي عن 
نظام الترفيه الرقمي والتفاعلي 
اجلديد الذي مت تركيبه خصوصا 
للطائرات، باإلضافة الى خدمة 
ال� »واي فاي« وخدمة االتصال 
الهاتفي، كما قدم الطاقم الفني 
شرح واف للمواصفات الفنية 
اخلاصة بكل طائرة، وبالتالي 
تق����دمي ص����ورة متكاملة عن 

األسطول اجلديد.
اجلدي����ر بالذكر أنه وابتداء 
م����ن نوفمبر 2016، س����تتلقى 
»الكويتية« أول عشر طائرات 
 ER جدي����دة كليا م����ن »بيونغ
300 - 777«، التي تتميز مبقاعد 
جديدة رائ����دة وخدمات فريدة 
سوف توفرها اخلطوط  اجلوية 
الكويتية حصريا لعمالئها. وفي 
غض����ون ثالث س����نوات فقط، 
س����تتحول »اخلطوط اجلوية 
الكويتية« إلى واحدة من شركات 
الطيران التي متتلك أكثر أساطيل 

الطيران حداثة في العالم.

جناحها املتميز باملعرض، ومن 
املقرر ان يؤدي مهمة الضيافة في 
كل طائرة طاقم الرحلة اخلاص 
باخلطوط اجلوي����ة الكويتية 
باإلضافة إلى طاقم الفنيني وفريق 
املهندسني، األمر الذي منح الزوار 
من كبار الشخصيات وعشاق 
الطيران أفضل فرصة لتجربة 
اجواء الطيران املثالية، ورؤية 
مقصورة الدرجة األولى الفاخرة 
ومقاعد درجة رج����ال األعمال 
احلديث����ة، واخلدم����ة املتميزة 
في الدرجة السياحية. كما قام 
الطاقم بتقدمي شرح تفصيلي عن 
نظام الترفيه الرقمي والتفاعلي 
اجلديد الذي مت تركيبه خصوصا 
للطائرات، باإلضافة إلى خدمة 
ال� »واي فاي« وخدمة االتصال 
الهاتفي، كما قام الطاقم الفني 
بتقدمي شرح واف للمواصفات 
الفني����ة اخلاصة ب����كل طائرة، 
وبالتالي تقدمي صورة متكاملة 
عن األسطول اجلديد. كما قام 

البحرينـ  أحمد عفيفي

انطلق����ت أم����س فعاليات 
مع����رض »البحري����ن الدولي 
للطيران« بنسخته الرابعة في 
املنامة مبشاركة واسعة من كبرى 
شركات الطيران الدولي بعدد 
يبلغ نحو 120 شركة متثل ما 
يقارب 35 دولة عربية واجنبية 
تقدم مختل����ف انواع الطائرات 
املدنية والعسكرية. وقال وزير 
املواصالت واالتصاالت البحريني 
كم����ال بن احمد خ����الل افتتاح 
املعرض نيابة عن ممثل العاهل 
البحريني الش����يخ عبداهلل بن 
حمد آل خليفة: ان تنظيم اململكة 
للمعرض يأتي للمرة الرابعة، 
وهذا مؤشر قوي على جناحه. 
وأض����اف الوزي����ر ان املعرض 
الذي يستمر ثالثة ايام اصبح 
من ابرز الفعاليات الدولية في 
صناعة الطيران في املنطقة، وان 
تنوع وعدد الشركات املشاركة 
في املعرض يعتبر دليال على 
النمو الذي يشهده املعرض منذ 

تأسيسه في عام 2010.
من جانبها، أعلنت اخلطوط 
اجلوية الكويتية عن مشاركتها 
في املعرض، وقالت الش����ركة 
في بيان لها انها عرضت أحدث 
طائرات اسطولها اجلديد إيرباص 
A320 »ذات األجنحة احملدثة« 
وطائرة إيرب����اص A330 التي 
انضمت إلى أسطول الكويتية 

خالل عام 2015.
وذك����رت الش����ركة أنه من 
املعروف أن هذه الطائرة متتاز 
بأحدث التكنولوجيا والتصميم، 
وتوفر أقص����ى درجات الراحة 
واألمان للركاب، باالضافة إلى  
املس����توى الراقي م����ن املقاعد 

واخلدمات الترفيهية.
وحظى كبار الش����خصيات 
وممثلو الشركات الكبرى وعشاق 
الطيران والعائالت وغيرهم من 
الزوار بفرصة مشاهدة الطائرة 
للم����رة األولى حت����ت منصة 
اخلطوط اجلوية الكويتية في 
معرض البحرين الدولي للطيران، 
والذي يعد أول معرض جوي مهم 
يقام في عام 2016، كما يحظى 
الزوار برؤي����ة طائرة إيرباص 
A320 اجلديدة. وابتهاجا بهذا 
احلدث أعدت »الكويتية« برنامج 
فريدا ومتكامال الستقبال ضيوفها 
من كبار الشخصيات والعمالء 
ووس����ائل اإلعالم، وذلك داخل 

سفيرنا في مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح ومجلس إدارة »الكويتية« في لقطة جماعية في معرض البحرين للطيران بحضور عميد السلك الديبلوماسي

اسطول من الطائرات احلربية املشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران جانب مع معرض البحرين الدولي للطيران

رئيس األركان العامة للجيش الكويتي:  »املعرض« 
فرصة كبيرة لالطالع على أحدث تكنولوجيا الطيران

أكد رئيس األركان العامة للجيش الكويتي 
الفريق ركن محمد اخلضر أن معرض 
البحرين الدولي للطيران الرابع ميثل 
فرصة كبيرة لالطالع على احدث ما 
توصلت اليه التكنولوجيا في مجال 

الطيران. وقال أمس خالل حفل االفتتاح: 
ان املعرض ميثل فرصة ثمينة كذلك لتقوية 

أواصر االخوة التي جتمع الكويت مع 
مملكة البحرين والتي تسهم بشكل فعال 

في تعزيز أوجه التعاون العسكري املشترك 
والسعي بالعمل الدؤوب لتحقيق األمن 

اجلماعي للمنطقة. ووجه اخلضر شكره 
الى مملكة البحرين ممثلة بوزير الدولة 

لشؤون الدفاع يوسف اجلالهمة والقائمني 
على التنظيم من قوة دفاع البحرين على 

حسن الضيافة والتميز في تنظيم املعرض.
من جهته، أكد عميد السلك الديبلوماسي 

سفير الكويت لدى مملكة البحرين 

الشيخ عزام املبارك ان القوة اجلوية 
اخلليجية ذات جاهزية وفاعلية عالية، 

معتبرا ان املعرض فرصة لالطالع على 
احدث الطائرات وصناعاتها في شقيها 
املدني والعسكري. وقال: ان حضور 

رئيس األركان العامة للجيش الكويتي 
الفريق الركن محمد اخلضر افتتاح 
املعرض يعكس االهتمام البالغ الذي 

توليه الكويت ملثل هذه املعارض الدولية 
التي تشمل اجلانب العسكري واملدني. 

وكان حفل االفتتاح الذي يقام للمرة 
الرابعة على التوالـــي وبرعايـــة مــن 
العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة، حضره مـــن اجلانــب الكويتي 

كذلك آمر القوة اجلوية الكويتية اللواء 
الركن طيار عبـــداهلل الفودري وامللحق 
العسكري في السفارة اللواء الركن علي 

سليمــان العساكر.

الشيخ عزام الصباح ورئيس األركان وآمر القوة اجلوية وامللحق العسكري

35 دولة تشارك 
في املعرض 

بأحدث تكنولوجيا 
الطيران املدني 

والعسكري
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صفقة أسلحة أميركية للعراق بنحو ملياري دوالرعربية وعالمية
واشنطن ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع األميركية »الپنتاغون« إنها وافقت على بيع العراق قنابل ذكية 
وصواريخ »إيه آي إم-9إم سايدويندر« وذخائر اخرى في صفقة تصل قيمتها إلى 1.95 مليار دوالر.
وقالت وكالة التعاون األمني التابعة »للپنتاغون« إنها أخطرت الكونغرس في 15 يناير اجلاري بالصفقة 
املقترحة، مشيرة إلى أن الصفقة، التي تتضمن ايضا دعما فنيا وعمليات بالقواعد وأعمال صيانة وقوة 
عاملة ستتطلب إقامة نحو 400 من العاملني األمريكيني في العراق حتى عام 2020.
وسيكون أمام الكونغرس 30 يوما لوقف الصفقة رغم أن مثل هذا االجراء نادر ألن اتفاقات األسلحة يجري 
فحصها بعناية قبل أي إخطار رسمي.

ترأس االجتماع االستثنائي لوزراء خارجية »التعاون اإلسالمي« في جدة

اخلالد يجدد الدعم للسعودية ويدعو إيران حلماية البعثات الديبلوماسية
والتأجيج واثارة الفنت الطائفية 
واملذهبية في املنطقة التي تعتبر 
الس����بب الرئيس حلالة التأزم 
وعدم االستقرار واحلروب التي 
تش����هدها منطقتنا ومن دولة 
عضو لم حتترم ميثاق منظمتنا 
وال مبادئها املستمدة من ديننا 

اإلسالمي احلنيف«.
وق����ال وزي����ر اخلارجي����ة 
الس����عودي إنه »بلغ بحكومة 
إي����ران التحدي واالس����تفزاز 
إلى الدرجة التي يعلنون فيها 
وبتفاخر أن بالدهم باتت تسيطر 
على أربع عواصم عربية وأنهم 
يدربون 200 الف مقاتل في عدد 
من بلدان املنطقة، مما يش����كل 
دليال واضحا على سياس����ات 
إيران احلالي����ة جتاه جيرانها 
العربية«.ولفت  ودول املنطقة 
إلى أن االعتداء على بعثة اململكة 
في إيران حظي بإدانة واسعة من 
دول العالم ومنظماته اإلقليمية 
والدولية مبا فيها مجلس األمن 
ومجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وجامعة الدول العربية، 
مضيفا: »في ظل هذه احلقيقة 
فإن منظمة التعاون اإلسالمي 
مطالبة الي����وم باتخاذ موقف 
صارم ينبثق من مبادئ ميثاقها 
ويس����تند إلى مبادئ واحكام 
االتفاقيات والقوانني الدولية«. 
وأكد اجلبي����ر في ختام كلمته 
أن اململكة العربية السعودية 
لطامل����ا دعت إلى بن����اء أفضل 
العالقات مع إيران تستند إلى 
مبادئ حسن اجلوار واالحترام 
املتبادل وعدم التدخل في شؤون 
الدول، مستدركا بالقول: »إال أن 
دعوات اململكة ولألسف الشديد 
لم حتظ بأي استجابة من قبل 
حكومة طهران س����وى بأقوال 
تناقضها األفعال احلقيقية على 

األرض«.

في ميث����اق منظم����ة التعاون 
اإلس����المي بغية دع����م أواصر 
األخوة والتضامن وتعزيزها 

بني كل الدول اإلسالمية.
ودع����ا اخلال����د ف����ي ختام 
كلمته ألن يخرج هذا االجتماع 
االستثنائي بالنتائج اإليجابية 
املرجوة منه.ه����ذا، وضم وفد 
الكويت إلى االجتماع، كال من: 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
النائ����ب األول لرئيس  مكتب 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
السفير الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد، ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية السفير ناصر 
حجي املزين، ونائب مس����اعد 
وزير اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية الوزير املفوض ناصر 
محارب الهني، وعددا من كبار 

مسؤولي الوزارة.
من جهته، أكد وزير اخلارجية 
الس����عودي عادل اجلبير، في 
كلمته امام االجتماع االستثنائي 
أن االعتداءات التي تعرضت لها 
السفارة السعودية في طهران 
وقنصليته����ا في مش����هد تعد 
»جزءا من سلس����لة اعتداءات 
مستمرة تتعرض لها البعثات 
الديبلوماسية في إيران وبشكل 

ممنهج منذ 35 عاما«.
وأض����اف »أن مس����ؤولية 
حكومة الدولة املضيفة تتطلب 
منها اتخ����اذ اإلجراءات وليس 
اص����دار بيان����ات هدفه����ا رفع 
العتب أكثر من حماية البعثات 
الديبلوماسية بشكل عملي«.
وأشار إلى أن االعتداءات على 
بعثة اململكة الديبلوماسية »تأتي 
في إطار السياسات العدوانية 
حلكومة إيران وتدخلها املستمر 
ف����ي الش����ؤون الداخلية لدول 
املنطقة وإمعانها في التحريض 

واضح األهمية التي توليها الدول 
األعضاء لهذا األمر املهم«.

ولفت إلى بي����ان أصدرته 
منظمة التعاون في الثالث من 
يناير اجلاري شجب االعتداءات 
العربية  على س����فارة اململكة 
السعودية في طهران وقنصليتها 

في مشهد.
كما أش����ار إلى م����ا متر به 
األمة اإلس����المية م����ن ظروف 
اس����تثنائية وحتديات صعبة 
األمر الذي يستوجب على الدول 
اإلسالمية اآلن وأكثر من أي وقت 
مضى زيادة التمسك بقيم الدين 
اإلسالمي احلنيف املبنية على 
س����يادة روح اإلخاء والتكافل 
والتضامن بني املسلمني كافة، 
مؤكدا أن هذه القيم انعكس����ت 

األعضاء ف����ي منظمة التعاون 
اإلس����المي باألهداف واملبادئ 
ال����واردة في ميث����اق املنظمة 
التي تن����ص على عدم التدخل 
في الش����ؤون الداخلية للدول 
األعض����اء واحت����رام س����يادة 
واس����تقالل ووحدة أراضي كل 

دولة عضو.
وقال اخلالد إن هذا االجتماع 
االستثنائي يأتي استجابة لطلب 
الس����عودية لبح����ث تداعيات 
االعتداءات الت����ي طالت مبنى 
س����فارة اململك����ة ف����ي طهران 
وقنصليتها في مشهد، مضيفا 
»أن جتاوب 37 دولة من الدول 
األعضاء لهذا الطلب ومستوى 
التمثيل العالي الذي نش����هده 
في هذا االجتماع يعكس بشكل 

ودع����ا اخلالد ف����ي كلمته، 
إل����ى االلت����زام مبجمل  إيران 
القوان����ني واملواثيق اإلقليمية 
والدولية السيما اتفاقية ڤيينا 
لع����ام 1961 بش����أن العالقات 
الديبلوماسية واتفاقية ڤيينا 
لعام 1963 اخلاصة بالعالقات 
القنصلية اللتني تلزمان الدول 
باتخاذ جميع اخلطوات الالزمة 
حلماية البعثات الديبلوماسية 

التي تستضيفها. 
وجدد الدعم والتأييد جلهود 
اململك����ة العربية الس����عودية 
وجميع اإلجراءات التي اتخذتها 
ملكافحة اإلرهاب بكل أش����كاله 
وأنواعه وأي����ا كانت مصادره 

ودوافعه.
الدول  الت����زام  وأكد أهمية 

وعلى السلم واألمن الدوليني.
وكان، النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الش����يخ صباح اخلالد، قد دعا 
إيران إلى االضطالع مبسؤوليتها 
في توفير كل أوجه الضمانات 
حلماية البعثات الديبلوماسية 

املوجودة على أراضيها.
ج����اء ذل����ك خ����الل كلم����ة 
اخلالد أثناء ترؤسه، االجتماع 
االس����تثنائي لوزراء خارجية 
منظم����ة التعاون اإلس����المي 
بشأن االعتداءات على سفارة 
السعودية في طهران وقنصليتها 
في مش����هد، في حضور وزراء 
خارجية ورؤساء وفود الدول 
األعضاء ف����ي املنظمة مبا فيها 

إيران. 

جدة � وكاالت:  أدان وزراء 
التعاون  خارجي���ة منظم���ة 
التي  اإلس���المي، االعتداءات 
البعث���ات  له���ا  تعرض���ت 
الديبلوماسية للمملكة العربية 
السعودية في إيران، واعتبروها 
خرقا واضحا للقانون الدولي 
واالتفاقيات الديبلوماسية ذات 

الصلة.
ورف����ض البي����ان اخلتامي 
الصادر عن االجتماع االستثنائي 
لوزراء خارجية املنظمة، والذي 
عق����د بناء على طل����ب اململكة 
العربية الس����عودية في جدة 
أمس، التصريح����ات اإليرانية 
التحريضي����ة ض����د اململك����ة، 
باعتباره����ا تدخال س����افرا في 
الشؤون الداخلية للمملكة مبا 
يتنافى مع ميثاق األمم املتحدة 

وجميع املواثيق الدولية.
وأكد البيان تأييده اإلجراءات 
الشرعية والقانونية التي اتخذتها 
السعودية في مواجهة االعتداءات 
على بعثاتها الديبلوماسية في 
إيران، معربا عن دعمه الكامل 
جله����ود اململكة ف����ي مكافحة 
اإلرهاب بكل أش����كاله وصوره 

أيا كان مصدره وأهدافه.
ال����دول األعضاء  وطال����ب 
التعاون االسالمي   في منظمة 
املجتمع الدولي باتخاذ خطوات 
جادة وفعالة ملنع حدوث أو تكرار 
مثل هذه االعتداءات مستقبال 
الديبلوماس����ية  البعثات  على 

والقنصلية لدى إيران.
وأدان البيان »تدخالت إيران 
ف����ي الش����ؤون الداخلية لدول 
املنطقة ومنها: البحرين واليمن 

وسورية ودعمها لالرهاب«.
ودع����ا إل����ى نب����ذ األجندة 
الطائفية واملذهبية ملا لها من آثار 
مدمرة وتداعيات خطيرة على 
الدول األعضاء  أمن واستقرار 

منظمة خارجية  لوزراء  االستثنائي   االجتماع  في  اململكة  وفد  ترؤسه  خالل  اجلبير  عادل  السعودي  اخلارجية  وزير 
)ا.ف.پ(  التعاون االسالمي في جدة امس 

اجتماع وزاري خليجي ـ أميركي
 لبحث القضايا املشتركة في الرياض غداً

عواصم ـ األناضول: يعقد وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون اخلليجي، اجتماعا مع نظيرهم األميركي، جون 

كيري، في العاصمة الرياض غدا، لبحث عدد من القضايا 
ذات االهتمام املشتركة. وقال أمني عام مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية عبداللطيف الزياني: إن »االجتماع سيبحث 
عالقات التعاون بني اجلانبني في إطار الشراكة االستراتيجية 

القائمة بينهما«.
وأضاف »كما يتناول االجتماع ما مت التوصل إليه بشأن 

مسارات التعاون املشترك ملخرجات القمة اخلليجية - 
األميركية التي عقدت بكامب ديڤيد في مايو 2015، فضال 

عن تطورات األوضاع في املنطقة واجلهود الدولية ملكافحة 
اإلرهاب«.

وتعد هذه أول زيارة للوزير كيري ملنطقة اخلليج، بعد دخول 
االتفاق النووي مع إيران حيز التنفيذ، وبعد توتر العالقات 

بني الرياض وطهران.

لندن تستدعي السفير الروسي.. وموسكو تعتبر نتائج التحقيق »مسيّسة«

بريطانيا تتهم بوتني بقتل اجلاسوس ليتڤيننكو.. وأرملته تطالب مبعاقبة روسيا ورئيسها
اجلندي السابق في اجليش 
األحمر الذي انتقل إلى مجال 
األعمال. وبحسب روبن تام 
املستشار القانوني لقاضي 
التحقيق فإن رجل األعمال 
الروسي دميتري كوفتون قال 
سرا ألحد اصدقائه إنه ميلك 
سما باهظ الثمن وانه يبحث 
عن »طاه« لكي يضعه فيما 

يتناوله ليتڤيننكو.
في املقابل، مت العثور على 
آثار عالية من البولونيوم في 
مغسل الغرفة رقم 382 في 
فندق ميلينيوم التي كانت 

ينزل فيها كوفتون.
ال��ك�س����ندر  وت��وف����ي 
ليتڤيننك����و في 23 أكتوبر 
2006 عن 43 عاما، بعد ثالثة 
أسابيع على تناوله الشاي 
في حان����ة فندق ميلينيوم 
بوسط لندن، برفقة اندريه 
لوغوفوي العميل السابق في 
جهاز االستخبارات الروسي 
والذي اصبح نائب احلزب 
القوم����ي، ورج����ل األعمال 

دميتري كوفتون.

ليڤتيننكو«.
والتحقيق العام الذي أمرت 
به احلكومة البريطانية والذي 
يتيح النظر في وثائق حساسة 
بشكل مغلق، كان قد بدأ في يناير 
2015. واتاح التحقيق العثور 
عل����ى كميات كب����رى من مادة 
البولوني����وم-210، في ابريق 
الشاي الذي استخدمه ليتڤيننكو. 
وفي مساء اليوم نفسه، شعر 

ليتڤيننكو بتوعك.
وأش����ار التحقيق القضائي 
االول����ي إلى احتم����ال ضلوع 
الكرملني في تسميم ليتڤيننكو 
الذي كان يحقق حول »الروابط 
احملتملة ب����ني ڤالدميير بوتني 
واجلرمية املنظمة« بحسب ما 

قال محامي زوجته.
لكن هذا التحقيق اوقف بسبب 
رفض موسكو تسليم دميتري 
كوفتون واندريه لوغوفوي، ثم 
مت اطالق »حتقيق عام« يؤدي 
فقط إلى حتدي����د الوقائع لكن 

بدون إصدار ادانات.
وتأخر التحقيق بشكل خاص 
بس����بب دور دميتري كوفتون 

تؤكد مرة جديدة موقف لندن 
املناهض لروسيا«. وكان القاضي 
البريطاني روبرت اوين قد قال في 
نتائج حتقيقه التي عرضها أمس 
إن »عملية جهاز االستخبارات 
الروس����ي وافق عليه����ا على 
األرجح الرئيس السابق للجهاز 
نيكوالي باتروش����يف وكذلك 
الرئيس بوتني«. وكتب القاضي 
اوين »أنا متأكد أن لوغوفوي 
وكوفتون وضعا مادة بولونيوم 
210 في ابريق الشاي في األول 
م����ن نوفمبر 2006. وأنا متأكد 
انهما قاما بذلك بنية تس����ميم 

ليتڤيننكو«.
وأضاف أن جرعة اولى من 
البولونيوم وضعت لليتڤيننكو 
العمي����ل الس����ابق ف����ي جهاز 
االستخبارات الروسي )كي جي 
بي( في وقت سابق في 16 أكتوبر 
2006 قبل اجلرعة القاتلة التي 
وضعت له في األول من نوفمبر 

من العام نفسه.
التي  وأشار إلى أن »األدلة 
قدمها تؤكد بوضوح مسؤولية 
الدولة الروس����ية ف����ي مقتل 

على باتروشيف وبوتني«. ودعت 
احلكومة البريطانية إلى »طرد 
كل املسؤولني االستخباراتيني من 

السفارة الروسية بلندن«.
في املقابل، نددت موس����كو 
بنتائج التحقيق البريطاني في 
مقت����ل ليتڤيننكو والذي حمل 
املسؤولية لروسيا، معتبرة أنه 
»مسيس« وتنقصه »الشفافية«. 
الناطقة باس����م وزارة  وقالت 
اخلارجي����ة الروس����ية ماريا 
زاخاروفا في بيان »لم يكن هناك 
ما يدعو إلى االعتقاد أن نتائج 
هذا التقرير النهائي املس����يس 
والذي تنقصه الشفافية، ستكون 

حيادية وموضوعية«.
وأضافت »نأس����ف ألن هذا 
التحقي����ق اجلنائي حتول إلى 
حتقيق مسيس اثر سلبا على 
اجلو العام للعالقات الثنائية« 

مع لندن.
من جانبه، نفى لوغوفوي 
أي ضلوع له في القضية معتبرا 
نتائج التحقيق البريطاني »من 
دون أي أساس«، وقال لوكالة 
»انترفاكس« ان »نتائج التحقيق 

طالبت مارينا ليتڤيننكو، أرملة 
املعارض الروسي لندن بفرض 
عقوبات على روسيا ورئيسها 
ڤالدميير بوت����ني. وقالت أمام 
الصحافي����ني »أطالب بفرض 
عقوب����ات اقتصادي����ة محددة 
األهداف وحظر سفر خصوصا 

بيان امس »هناك مذكرتا توقيف 
ال تزاالن ساريتني بحق اندريه 
لوغوفوي ودميتري كوفتون 
اللذين ال يزاالن مطلوبني في هذه 
اجلرمية«، مضيفة »هدفنا اليزال 

احالتهما إلى احملكمة«.
وفور إعالن نتائج التحقيق، 

األعمال دميتري كوفتون.
من جهتها، أعلنت الشرطة 
البريطانية أنها التزال تطالب 
بتسليم املشتبه بهما في قتل 
العميل الروسي السابق وذلك 
بعد نش����ر نتائج التحقيق في 
هذه القضية. وقالت الشرطة في 

عواصم � وكاالت: قررت 
احلكومة البريطانية امس 
اس����تدعاء السفير الروسي 
في لندن بعد نش����ر نتائج 
التحقيق البريطاني حول 
مقتل العميل الروسي السابق 
في جه����از االس����تخبارات 
الكسندر ليتڤيننكو مسموما 
في لندن عام 2006، والذي 
رجح مس����ؤولية الرئيس 
ڤالدميير بوتني شخصيا عن 
املصادقة على أوامر قتله، في 
تطور قد يحدث زلزاال في 
العالقات املتوترة أصال بني 
روسيا والكثير من العواصم 
الغربية. وليتڤيننكو كان 
معارضا للرئيس الروسي 
واقام في بريطانيا منذ عام 
1999 وحتى مقتله. وأعلنت 
وزيرة الداخلية تيريزا ماي، 
أمام الن����واب البريطانيني، 
عن جتميد ارصدة املشتبه 
بهما الرئيس����يني في مقتل 
ليتڤيننكو، وهما: اندريي 
النائب حاليا  لوغوف����وي، 
القومي، ورجل  في احلزب 

)ا.ف.پ(  أرملة ليتڤيننكو وابنها خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته عقب اعالن نتائج التحقيق في لندن امس 

»الداخلية« تتهم عناصر »متطرفة« بتأجيج االحتجاجات

تونس: شبح انتفاضة جديدة يقترب من العاصمة
تونس � وكاالت: تسارعت 
وتيرة احتجاجات العاطلني عن 
العمل في تونس وامتدت إلى 
مناط����ق مختلفة، وذلك لليوم 

اخلامس على التوالي.
ومت����ددت االحتجاج����ات 
من مدينة القصرين، لتش����مل 
مدنا أخ����رى باجلهات الغربية 
واجلنوبي����ة ف����ي البالد حيث 

ترتفع نسب الفقر والبطالة.
قال سكان ومسؤولون إن 
شرطيا قتل أثناء اشتباكات بني 
الش����رطة ومحتجني يطالبون 
بالعمل ف����ي مدينة القصرين، 
بينما اندلعت مظاهرات اخرى 
العاصمة تون����س ومدن:  في 
تالة وفريانة والسبيبة وماجل 
بلعباس والقيروان وسليانة 

وسوسة والفحص.
وأطلقت الشرطة سحبا من 

الغاز املس����يل للدموع بعدما 
اقتحام قسم  حاول محتجون 
للشرطة في القصرين، وسدت 
إطارات محترقة شوارع فيما 
اشتبكت الشرطة مع مجموعات 

من احملتجني.
وقال محتج يدعى س����مير 
في القصرين ل� »رويترز« »أنا 
عاطل منذ سبع سنوات، سئمنا 
الوعود ولن نعود إلى بيوتنا 
إال عندما نحصل على ش����غل 

لنعيش بكرامة،
وأضاف: ه����ذه املرة نقول 
للرئيس وحكومته إما نعيش 
كلنا حياة كرمي����ة أو منوت، 
ولك����ن س����ننغص فرحتك����م 

بالكراسي«.
وتوفي ش����رطي وأصيب 
عدد آخر م����ن رجال األمن في 
مواجهات مع محتجني ش����بان 

في منطقة فريانة التابعة لوالية 
القصرين، بينما انسحب األمن 
من مدينة تالة بنفس الوالية، 
لتفادي مواجهات أوسع، بحسب 
ما أفاد به متحدث باسم وزارة 

الداخلية التونسية امس.
وقال املتحدث وليد اللوقيني 
إن عناصر متطرفة ش����اركت 
في االحتجاج����ات، كما حذرت 
احلكومة من خطر تشتيت جهود 
املؤسسة األمنية في مواجهتها 

لإلرهاب.
وفي غض����ون ذلك، أعلنت 
احلكومة عن اتخاذها العديد من 
اإلجراءات العاجلة لدعم التنمية 
وتشغيل الشباب في محافظة 
)القصرين(، في خطوة الحتواء 
حالة االحتقان واالحتجاجات 
املتاخمة  املدينة  التي تشهدها 

للحدود مع اجلزائر.

وقالت احلكومة في بيان، 
عق����ب اجتماع مجلس الوزراء 
امس األول، إنه مت إقرار جملة 
من اإلجراءات الهادفة إلى إيجاد 
حلول سريعة وناجعة ملطالب 
ف����ي )القصرين(،  احملتج����ني 
وجميع احملافظات ذات الواقع 
املشابه وتشمل: تشغيل نحو 
خمس����ة آالف عاطل عن العمل 
ودعم نحو 500 مشروع صغير 
بكلف����ة إجمالية تصل إلى 2.9 
مليون دوالر. كما أقرت تشكيل 
جلنة وطني����ة لتقصي حاالت 
الفساد املثارة واتخاذ اإلجراءات 
والتدابير اإلدارية واجلزائية 
الالزم����ة ض����د كل م����ن تثبت 
التحقيقات جت����اوزه للقانون 
والترتيب باإلضافة إلى حتويل 
الدولة  التي متتلكها  األراضي 
بالقصرين إلى أراضي، خاصة 

وتسليمها ملزارعني في أجل ال 
يتجاوز 31 مارس املقبل.

وقررت احلكومة تخصيص 
نحو 70 مليون دوالر لبناء ألف 
مسكن والشروع في توفير طب 
االختصاص داخل املؤسسات 
االستشفائية باملدينة وسيارات 
إسعاف، مؤكدة متسكها بحماية 
حرية التظاهر السلمي، وحماية 
املمتل����كات العام����ة واخلاصة 
والتذكير بأن قوات األمن حتلت 
النفس  بأقصى درجات ضبط 

في أداء مهامها.
ومن جهت����ه، قال املتحدث 
الرسمي باسم احلكومة خالد 
شوكات خالل مؤمتر صحافي 
إن »تونس يتهددها مش����روع 
إرهاب����ي وهناك ق����وى عديدة 
تتطلع إلى القضاء على النموذج 

الدميوقراطي«.

ليبيا: 3 ماليني برميل نفط خسائر
مبيناء رأس النوف بعد هجوم »داعش«

طرابلس � وكاالت: هدد تنظيم »داعش« 
بشن هجمات على املزيد من املنشآت النفطية 
في ليبيا، عقب هجوم قرب ميناء راس النوف، 
مما تسبب في انفجار 4 خزانات واشتعال 
النيران بخط أنابيب. وقال متشدد من »داعش« 
يدعى أبو عبدالرحمن الليبي في ڤيديو نشر 
على موقع تابع للتنظيم: »حاليا ميناء السدرة 
وراس النوف.. وغدا ميناء البريقة وبعدها 

ميناء طبرق والسرير وجالو والكفرة«.
ومن جهتها، قالت املؤسسة الوطنية للنفط 
في بيان لها امس»جتددت االشتباكات املسلحة 
في منطقة رأس النوف« النفطية التي تبعد 
نحو 650 كلم إلى شرق العاصمة طرابلس، 
متوقعة خس����ائر أكثر من 3 ماليني برميل 
جراء احتراق خزانات النفط. وأضاف البيان 
أنه نتج عن االشتباكات »إصابات مباشرة 
حلضيرة خزانات ميناء رأس النوف النفطي 
األمر الذي أدى الى اشتعال النيران باخلزانات 
اململؤة بالنفط اخل����ام )...( وانهيار أبراج 

وخطوط الكهرباء املغذية للمدينة السكنية 
واملنطقة الصناعية«.

وأوضحت املؤسسة أن »الوضع في منطقة 
رأس الن����وف كارثي« على الصعيد البيئي. 
وبحسب املؤسسة الوطنية للنفط، فإن ثالثة 
خطوط أنابيب رئيسية تزود 13 خزانا بسعة 

6.5 ماليني برميل.
ومن جهتها، أشارت وكالة األنباء الليبية 
إلى أن »مجموعة تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي 
قامت باس����تهداف أحد خزان����ات النفط في 
حضيرة الهروج النفطية« ما أدى إلى انفجار 
اخلزان واشتعال النار فيه.وتبعد خزانات 
الهروج نحو تس����عة كيلومترات عن ميناء 
رأس النوف. وفي السياق ايضا، قال مهندس 
في ميناء راس النوف الليبي ومسؤول نفطي 
متحال����ف مع احلكومة املعت����رف بها دوليا 
إن متطرفني يش����تبه في انتمائهم لتنظيم 
»داعش« هاجموا منش����آت نفط قرب ميناء 

راس النوف.

البيان اخلتامي 
لالجتماع يدين 

االعتداءات على املقار 
الديبلوماسية السعودية 

في إيران



كوبرا

النائب.. جنل النائب املشتشار انفعــل أمــس األول 
في املجلس وقال »أنا أتكلم براحتي.. أنا محدش يقدر يحاسبني 
إال رئيس املجلس فهو الوحيد اللي يقولي اسـكت واقعد 
ولو عايز.. يضربني كمـان«... اهلل يرحمك يا ناظر الكوميديا 

يا عالء ولي الدين! صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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السيسي وجني بينغ شهدا مراسم التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم

مصر والصني توقعان اتفاقيات الستثمارات بقيمة 15 مليار دوالر
الصينية بشأن مشروع توليد 
الكهرباء باحلمراوين وقع عليها 
وزير الكهرباء املصري ورئيس 
ش���ركة »دوجن فاجن الكتريك« 

الصينية. 
واتفاقات عقود مشروطة بني 
وزارة اإلسكان املصرية وشركة 
»سي إس سي إي سي« الصينية 
بشأن تنفيذ املرحلة األولى من 
العاصمة االدارية اجلديدة وقع 
عليها وزير اإلس���كان املصري 

ورئيس الشركة الصينية. 
٭ اتفاقي���ة بش���أن التع���اون 
التجاري واالقتصادي باملنطقة 
االقتصادية لقناة السويس بني 
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 
لقناة السويس ووزارة التجارة 
الصينية، وقع عليها من اجلانب 
املصري رئي���س الهيئة العامة 
للمنطق���ة االقتصادي���ة لقناة 
السويس ومن اجلانب الصيني 

وزير التجارة الصيني. 
٭ توقيع مذكرة تفاهم للتعاون 
بني الهيئة العامة ملنطقة قناة 
الس���ويس واللجن���ة الوطنية 
للتنمية واالصالح بشأن تخطيط 
محور قناة السويس، ووقع عليها 
من اجلانب املصري رئيس الهيئة 
العامة للمنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، ومن اجلانب الصيني 
رئيس اللجنة الوطنية للتنمية 

واإلصالح. 

املركزي املصري والبنك املركزي 
الصيني وقع عليها من اجلانب 
املصري محافظ البنك املركزي 
ومن اجلان���ب الصيني رئيس 

البنك الصيني للتنمية. 
واتفاقية متويل بقيمة 700 
مليون دوالر بني البنك االهلي 
املصري والبنك الصيني للتنمية.. 
وقع عليها رئيس البنك األهلي 
املصري ورئيس البنك الصيني 
للتنمية. االتفاقية اإلطارية بني 
وزارة الكهرباء املصرية وهيئة 
تأمني الصادرات الصينية بشأن 
متويل مشروعات الكهرباء وقع 
عليها وزي���ر الكهرباء املصري 
وهيئ���ة تأم���ني الص���ادرات 
الصيني. االتفاقية االطارية بني 
وزارة الكهرباء املصرية وبنك 
االستيراد والتصدير الصيني 
بشأن متويل مشروعات الشبكة 
الكهربائية املصرية وقع عليها 
وزير الكهرباء املصري ورئيس 
هيئة بنك االستيراد والتصدير 
الصيني.  توقيع عقد بني الشركة 
املصرية لنقل الكهرباء وشركة 
ستيت جريت الصينية بشأن 
مشروع تطوير شبكة الكهرباء 
املصرية وقع عليها وزير الكهرباء 
املصري ونائب رئيس الشركة 
الصينية وتضمنت القائمة عقدا 
بني الشركة القابضة لكهرباء مصر 
وشركة »دوجن فاجن الكتريك« 

البي���ان املش���ترك بش���أن 
البرنامج التنفيذي بني جمهورية 
مصر العربية وجمهورية الصني 
الشعبية بشأن تعزيز عالقات 
الشراكة االستراتيجية الشاملة 
خالل اخلمس���ة اعوام املقبلة.. 
ووقع عليه من اجلانب املصري 
وزير اخلارجية سامح شكري 
ونظيره الصيني. ووقع الطرفان 
مذكرة تفاهم بني البلدين بشأن 
احلزام االقتصادي لطريق احلرير 
وطريق احلرير البحري في القرن 
احلادي والعشرين.. وقد وقع 
عليها من اجلانب املصري وزير 
التجارة والصناعة ومن اجلانب 
الصيني وزير التنمية واإلصالح 

الصيني. 
كما وقع الطرف���ان اتفاقية 
التعاون االقتص���ادي والفني 
بني جمهورية مص���ر العربية 
وجمهورية الصني الشعبية.. وقد 
وقع عليها من اجلانب املصري 
وزيرة التعاون الدولي ووزير 

التجارة الصيني. 
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم 
بش���أن املنحة االمنائية خالل 
الفت���رة من 2016 الى 2018 وقع 
عليها من اجلانب املصري وزيرة 
التعاون الدولي ووزير التجارة 

الصيني. 
ووقع الطرفان اتفاقية متويل 
بقيمة ملي���ار دوالر بني البنك 

الصيني شي جني بينغ قد شهدا 
مراسم التوقيع على 21 اتفاقية 
ومذكرة تفاهم تتناول التعاون بني 
البلدين في العديد من املجاالت.. 
ومن ابرزها التعاون التكنولوجي 
واالقتصادي ومتويل املشروعات 

في مجاالت الكهرباء والطاقة. 
وتضمنت قائمة االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم بني البلدين التي 

مت التوقيع عليها ما يلي: 

مأدبة عشاء لنظيره الصيني في 
قصر عابدين التاريخي في وسط 

القاهرة اعقبه حفل موسيقي.
والتقي الرئي���س الصيني 
ايضا رئي���س الوزراء املصري 
شريف اسماعيل وعددا من وزراء 

حكومته.
وقد ذكرت وكالة انباء الشرق 
األوسط ان الرئيسني املصري 
عبدالفتاح السيس���ي ونظيره 

في ايران. وهي الزيارة األولى 
لرئيس صين���ي الى مصر منذ 

12 عاما.
وأطلق���ت املدفعية 21 طلقة 
ترحيبا بوصول الرئيس الصيني 
لدى وصول���ه الى قصر القبة، 
واس���تعرض الرئيسان حرس 
الش���رف ثم عزف النش���يدان 

الوطنيان الصيني واملصري.
ومساء امس، اقام السيسي 

ومذك���رات تفاه���م فضال عن 
مشروعات جديدة بني اجلانبني 
خير دليل على عزم البلدين على 
االرتقاء مبس���تويات التعاون 
لتكون منوذجا يحتذى في مجال 

التعاون بني الدول«.
ووصل الرئيس الصيني الى 
القاهرة اتيا من السعودية التي 
زاره���ا ليومني، في جولة اولى 
له في الشرق األوسط يختتمها 

القاهرة � وكاالت: وقعت مصر 
والصني اتفاقي���ات اقتصادية 
باس���تثمارات اجمالي���ة بقيمة 
15 ملي���ار دوالر، خ���الل زيارة 
الرئيس الصيني شي جني بينغ 
الى القاهرة، في ثاني محطة في 
جولته اإلقليمية غير املسبوقة 

في الشرق األوسط.
وفي مؤمتر صحافي مشترك 
مع الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي في قصر القبة الرئاسي، 
اعلن الرئيس الصيني التوصل 
الى حزمة مش���روعات »تبلغ 
االس���تثمارات اإلجمالية لها 15 
مليار دوالر«، حسب البث املباشر 

لقناة النيل لألخبار الرسمية.
وق���ال الرئي���س الصيني: 
»توصل اجلانبان الى 15 مشروعا 
في اطار تع���اون اجلانبني في 

الطاقة اإلنتاجية«.
وأضاف: »يشمل هذا التعاون 
مجاالت عدة في مقدمتها الكهرباء 
واملواصالت والبنية التحتية ومن 
املتوقع ان تبلغ االس���تثمارات 
اإلجمالية لهذه املشاريع 15 مليار 

دوالر«.
واعرب الرئيس الصيني عن 
أمله في ان تضفي هذه املشروعات 
»قوة جديدة للتنمية االقتصادية 

في مصر«.
وقال الرئيس املصري: »ما 
مت توقيعه اليوم من اتفاقيات 

)أ.پ( الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يصافح نظيره الصيني شي جني بينغ خالل مؤمتر صحافي في قصر الرئاسة بالقاهرة امس 

خرابيش نكشة
لم يستطع جنم الكوميديا سمير غامن استكمال حلقته املباشرة 
مع وائل االبراشي امس األول بعد سماعه خبر احلادث اإلرهابي 
في العريش والذي استش���هد فيه ع���دد من اجلنود والضباط.. 

موقف ملصري أصيل.. ورحم اهلل الشهداء.

نش���رت »BBC« قص���ة جناح مبهرة لشاب مصري عم���ره 
25 عاما من طنطا اس���تطاع أن يؤس���س أول شركة في الشرق 
األوسط إلعادة تدوير النفايات اإللكترونية ليكسب سنويا 2.4 

مليون دوالر..يا ترى هي وسائلنا اإلعالمية فيني؟!

بورتو خسر من تاسع الدرجة الثانية 
حتت عيون مدربه اجلديد الهارب 

من األهلي بيسيرو.

اخلير على قدوم الواردين
 يا سيدنا.

ياسين
بهية

صدقي صبحي شهد االحتفال
 بانتهاء فترة اإلعداد العسكري

 لطلبة الكليات واملعاهد العسكرية

تكثيف إرسال جلان الستخراج بطاقات  
الرقم القومي للمصريني في اخلارج

الدينار يستقر عند 25.36 جنيهاً

تأجيل نقض براءة مبارك في قتل 
املتظاهرين إلى 7 أبريل

القاهرة - أ.ش.أ: شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد 
العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج احلربى مراسم 
االحتفال بانتهاء فترة اإلعداد العس����كري لطلبة الكليات 
واملعاهد العس����كرية الدفعات 112 حربية و70 بحرية و85 
جوي����ة و57 فنية عس����كرية و47 دفاع جوي ومعهد فني 
دفعة املشير محمد حسني طنطاوي، والتي تضم وافدين 
من مملكة البحرين واململكة العربية السعودية والكويت 

وفلسطني واليمن وليبيا وجزر القمر.
وفي ملسة وفاء ألحد اعظم رجال القوات املسلحة وقادتها 
املخلصني مت عرض فيلم تسجيلي تضمن السيرة الذاتية 
للمشير محمد حسني طنطاوي القائد العام رئيس املجلس 
األعلى للقوات املس����لحة األسبق، والذي اطلق اسمه على 
الدفعات اجلديدة.وأكد القائد العام أن مصر تعيش ميالدا 
جديدا لدولة حديثة الس����يادة فيها للشعب، وأن القوات 
املسلحة تثبت كل يوم أن والءها ملصر وشعبها العظيم، 
مؤكدا أن مصر ستظل وطنا عزيزا لكل املصريني حتميها 
قوات مس����لحة وطنية ميتلك رجالها البسالة والشجاعة 
والقدرة على تنفيذ املهام ومواجهة كافة املخاطر والتحديات 
بالتعاون مع رجال الشرطة للتصدي لكل من يحاول املساس 
مبقدرات الوطن وأمان شعبه، مؤيدون بعزم كل املصريني 
وتصميمهم على اجتثاث كل صور التطرف واإلرهاب الذي 
يهدد الوطن واستقراره. وأشار إلى أن مصر حرصت طوال 
تاريخها على أن تكون سندا ألمتها العربية بتوجهها القومى 
الدائم وتعاونها مع أش����قائها حلماية ركائز األمن القومي 

املصري والعربي.

القاهرة � أ.ش.أ: صرح مس���اعد وزير اخلارجية 
للشؤون القنصلية واملصريني في اخلارج بأن الوزارة 
حترص على التواصل املستمر مع مصلحة األحوال 
املدنية بوزارة الداخلية لتكثيف إرسال جلان استخراج 
بطاقات الرقم القومي للمصريني في اخلارج، خاصة 
في الدول العربية التي تستضيف أعدادا كبيرة من 

املصريني.
وفي ضوء ذلك فقد أوضح مساعد وزير اخلارجية 
السفير هشام النقيب أن اإلعداد إلرسال جلان استخراج 
بطاقات الرقم القومي يبدأ بشكل مبكر، بحيث يتم 
االتفاق على جدول يحدد أماكن ومواعيد س���فر كل 
جلنة حتى يتسنى اإلعالن املبكر عنها، مشيرا إلى أن 
اللجنة اخلاصة بالكويت قد انتهت من أعمالها قبل 
يومني، بينما بدأت جلنة استخراج البطاقات عملها 
في بيروت امس االول وتستمر في تقدمي خدماتها 

حتى يوم 26 يناير اجلاري.
وأضاف مس���اعد وزير اخلارجية أنه من املقرر 
إرسال جلنة إلى الرياض خالل الفترة من 17 إلى 26 
فبراي���ر 2016، وأخرى إلى جدة خالل الفترة من 17 
إلى 28 فبراير 2016، الستخراج بطاقات الرقم القومي 
للمصريني املقيمني في اململكة العربية السعودية، 
كم���ا أنه جار حتديد املوعد النهائي إلرس���ال جلان 
مماثلة إلى كل من أبوظبي ودبي في النصف الثاني 

من شهر فبراير املقبل.

القاهرة ـ ناهد امام

لم يشهد سعر صرف الدينار داخل سوق النقد األجنبي 
في مصر تغييرا على الرغم من تراجع س��عر العملة 
األوروبية املوحدة أمام اجلنيه الى 10.99 جنيهات بعد 
ان كان يتجاوز ال� 11 جنيها، وس��جل السعر الرسمي 
للدينار مبلغ 25.36 جنيها للشراء من العمالء والبيع 
25.71 جنيها، وسجل سعر الدينار في التعامالت غير 
الرسمية مسجال سعر الش��راء 27.00 جنيها والبيع 

27.85 جنيها.
كما استقر السعر الرسمي للدوالر األميركي امام اجلنيه 
املصري مسجال سعر الشراء الرسمي بالبنوك وشركات 
الصرافة 7.78 جنيهات والبيع 7.83 جنيهات، بينما بلغ 
ارتفع سعر الشراء في التعامالت غير الرسمية مسجال 

8.60 جنيهات والبيع 8.63 جنيهات.

القاه���رة � وكاالت: قررت محكمة النقض املصرية 
تأجيل نظر الطعن املقدم من النيابة العامة ضد احلكم 
الصادر ببراءة الرئيس األسبق محمد حسني مبارك في 

قضية قتل املتظاهرين إلى جلسة 7 أبريل.
وقررت احملكمة وجوب حضور مبارك للجلس���ة 
القادمة، مع تغيير مقر احملاكمة أو تأمني مقر انعقادها 

احلالي بدار القضاء العالي.
وكانت محكمة النقض قد رفضت في يونيو املاضي 
طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا بتأييد األحكام 
الصادرة من محكمة اجلنايات سواء بانقضاء الدعوى 
اجلنائية أو بالبراءة جلميع املتهمني اآلخرين وهم كل 
من: عالء وجمال مبارك، جنلي الرئيس األسبق، وحبيب 

العادلي وزير الداخلية األسبق ومساعديه الستة.
وقدمت النيابة 32 س���ببا للطعن في تلك األحكام 
وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكال، وفي املوضوع 
بإلغاء احلكم املطعون فيه والفصل في االتهام مبعرفة 

محكمة النقض.
وانته���ت محكمة النقض إلى رف���ض الطعن على 
األحكام الصادرة لصالح مبارك عدا االتهام املنس���وب 

إليه باالشتراك في قتل املتظاهرين.

مصادر لـ »األنباء«: »التخطيط« تستنفر.. وفرحات: على احلكومة تقدمي اقتراح بقانون جديد

البرملان يرفض »اخلدمة املدنية« و»دعم مصر« يفشل للمرة الثانية
أحمد صبري ووكاالت

السؤال الذي يطرح نفسه: 
ملاذا فشل ائتالف األغلبية املتمثل 
في »دعم مصر« في حشد أعضائه 
ال�400 للموافق����ة على قانون 

اخلدمة املدنية؟
ورغم إعالن اللواء س����امح 
س����يف اليزل زعي����م االئتالف 
انه س����يتم التصوي����ت عليه 
باملوافقة، اال ان البرملان رفض 
القانون الذي يحدد آليات عمل 
وترقي����ات وتعيينات موظفي 
األجهزة احلكومية ومؤسسات 
القطاع العام، البالغ عددهم 6 
ماليني موظف، بعد ان اعترض 
علي����ه 332 نائبا، ووافق عليه 
150 نائب����ا، وامتن����ع 7 أعضاء 
ع����ن التصويت ليكون هذا هو 
الفشل الثاني لدعم مصر، ومع 
العودة 10 أيام الى الوراء سنجد 
ان االخفاق االول في مس����يرة 
االئتالف داخل البرملان كان عند 

انتخابات الوكيلني بعد ان فاز 
النائب سليمان وهدان، مرشح 
حزب الوفد، على حساب د.عالء 
عبداملنعم مرشح »دعم مصر«.

وقال النائب البرملاني محمد أبو 
حامد، عضو ائتالف دعم مصر، 
إن الس����بب الرئيسي في فشل 
االئتالف في حشد أعضائه في 
املوافقة على مترير قانون اخلدمة 
املدنية ه����و أن االئتالف مازال 
في إطار التكوين، مشيرا إلى أن 
املمارسة الفعلية لالئتالف بدأت 
األحد املاضي مع بدء التصويت 
على القرارات بقوانني الصادرة 

في غيبة البرملان.
وتابع أبو حامد: »االئتالف 
هو صمام أمان لتحقيق املصلحة 
الوطني����ة خاصة في غياب أي 
أغلبية أو أكثرية حزبية، ولكن 
على قياداته دراسة سبب االخفاق 
وتعديله لتحسني أداء االئتالف 
داخل البرملان«. من جانبه، نفى 
د.أشرف العربي، وزير التخطيط 

واإلصالح اإلداري، ما تردد حول 
تقدمه باستقالته، بعد تصويت 
أغلبية البرملان برفض قانون 

اخلدمة املدنية.
وق����ال العرب����ي: »ضميري 
مرتاح وأواصل عملي بش����كل 
طبيعي، وأحترم الدميوقراطية 
ورأي نواب البرملان«، كاشفا أن 
الوزارة ستطلق استراتيجية 
التنمية املس����تدامة ملصر لعام 
2030 رس����ميا ي����وم 28 يناير 
اجلاري.وقالت مصادر من وزارة 
التخطيط ل�»األنباء«: ان الوزارة 
في حالة اس����تنفار فقد عقدت 
امس عدة اجتماعات وستليها 
اجتماعات اخرى في األيام املقبلة 
لبحث اآلثار املرتبة على إلغاء 
العمل بالقانون، ومن املقرر أن 
يلتقي أيضا وزير املالية لبحث 
أجور وراتب العاملني بالدولة 

بعد إلغاء القرار.
في غضون ذلك، قال د.محمد 
ن����ور فرح����ات: إن امل����ادة 123 

من الدس����تور ال تعطي احلق 
لرئيس اجلمهورية في رفض 
قرار البرمل����ان الرافض لقانون 
اخلدمة املدنية، مشيرا إلى أن 
املادة تتعل����ق بالقوانني التي 
ستصدر عن البرملان، وال عالقة 
لها مبناقشة املشاريع بقوانني 
التي صدرت م����ن الرئيس في 
غياب البرملان ويناقشها البرملان 

في الوقت الراهن.
وأض����اف فرح����ات أن قرار 
املجلس يعود بنا إلى القانون 
47، الذي مت إسقاطه لعدة أسباب، 
وبرفض املجلس قانون اخلدمة 
املدنية زالت تلك األسباب التي 
سقط بها قانون 47، وبات األمر 
متوقفا على أن تقدم احلكومة 
مقترحا بقانون جديد تناقشه 
جلنة التشريعات، أو أن يتقدم 
عدد من النواب مبقترح إلى جلنة 
االقتراحات ثم ميرره إلى جلنة 
التشريعات ويناقشه املجلس 

في احلالتني.

ل النفايات »اإللكترونية« إلى ذهب..  شاب مصري يحوِّ
ويكسب 2.4 مليون دوالر سنوياً

بي.بي.س����ي: يحقق الشاب 
املصري مصطفى حمدان دخال 
جيدا من حتويل النفايات إلى 
ذهب، لكن جناحه هذا لم يأت دون 
عراقيل.وحمدان )25 عاما( هو 
مؤسس شركة »ريسيكلوبيكيا« 
املصرية، إحدى أولى شركات 
إعادة تدوير النفايات اإللكترونية 

في الشرق األوسط.
وأنشأ الشاب املصري شركته 
منذ خمس س����نوات في مرآب 
منزل والديه في مدينة طنطا، 
90 كيلومترا شمالي العاصمة 

القاهرة. وفي الوقت نفسه، كان 
حمدان يدرس في كلية الهندسة، 
واشترك مع 19 طالبا من اجلامعة 
في مسابقة لألعمال احلرة أطلق 

عليها اسم »إجناز«.
وبلغ����ت قيم����ة اجلائ����زة 
املق����ررة للفائز باملس����ابقة 10 
آالف دوالر للمس����اهمة ف����ي 
تطوير فكرتهم الوليدة. وتعني 
على حمدان التفكير س����ريعا 
في اقتراح ش����ركته اخلاصة، 
فجاءته الفكرة من التلفزيون. 
ويقول مصطفى: »كنت أشاهد 

فيلما وثائقيا عن إعادة تدوير 
النفايات اإللكترونية، وأدركت 
أن هناك كثيرا من اإلمكانيات في 
استخالص املعادن من اللوحات 
الرئيس����ية ألجهزة الكمبيوتر 
)مذر بورد(- الذهب والفضة 

والنحاس والبالتينيوم«.
ويضي����ف: »كانت صناعة 
مزدهرة في أوروبا والواليات 
املتحدة، لكن، لم يكن يزاولها 

أحد في الشرق األوسط«.
وفي اللحظة التي تبلورت 
فيها فكرة »ريسيكلوبيكيا« عزم 

حمدان على الفوز باملس����ابقة. 
واقتبس اسم الشركة من الكلمتني 
العربيتني في الثقافة املصرية 
»روبا بيكيا«، وتعني »األشياء 
القدمية«، وعادة ما تسمع في 
ش����وارع القاهرة عندما ينادي 
بها مشترو األش����ياء القدمية 
لشراء األدوات املنزلية املهملة.

واليوم، يعمل في شركة حمدان 
20 شخصا في أربعة مخازن، 
ويبي����ع رجل األعمال الش����اب 
نفاي����ات إلكترونية بقيمة 2.4 

مليون دوالر سنويا.

اجلنيه مقابل الدوالر
السعر الرسمي 

غير الرسمي)بنوك وشركات صرافة(

بيعشراءبيعشراء
7.787.838.608.63

تضم وافدين من البحرين والسعودية والكويت 
وفلسطني واليمن وليبيا وجزر القمر

اجلنيه مقابل الدينار
السعر الرسمي

غير الرسمي )بنوك وشركات صرافة(

بيعشراءبيعشراء
25.3625.7127.0027.85

شهيدان ومصابون في مداهمة وكر »إرهابي« باجليزة
القاهرة � أ.ش.أ: أكد مصدر 
أمني بوزارة الداخلية املصرية 
استشهاد واصابة ما ال يقل عن 
12 ش����خصا في حادث انفجار 
عبوة ناسفة أثناء مداهمة قوات 
األمن لوك����ر إرهابي مبنطقة 

املريوطية باجليزة، وأكد املصدر 
ف����ي تصريح خ����اص لوكالة 
أنباء الشرق األوسط أمس، أن 
االنفجار أس����فر عن استشهاد 
اثنني من رجال الشرطة وإصابة 
ما ال يقل عن 12 شخصا آخر.  

وكانت معلومات قد وردت إلى 
األجهزة األمنية مفادها اختباء 
العناص����ر اإلرهابية  عدد من 
داخل إحدى الش����قق مبنطقة 
املريوطية باجليزة. وعقب تقنني 
اإلجراءات األمنية الالزمة، قامت 

قوة أمنية مبداهمة الشقة املشار 
إليها وبتفتيشها عثر على عدد 
املتفجرة، وأثناء  العبوات  من 
فحصها انفج����رت إحداها مما 
أدى إلى استشهاد ضابط وأمني 

شرطة وإصابة آخرين.
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 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

لقاءات »قواتية ـ 14 آذارية« حول االنتخابات البلدية
تتصرف بعض القوى السياسية باعتبار ان االنتخابات البلدية واالختيارية حاصلة في مايو املقبل 
وذلك استنادا الى ان وزارة الداخلية تتحضر الجراء هذا االستحقاق. وثمة من يعتقد ان لقاءات 
احلوار بني تيار املستقبل وحزب اهلل تهيئ ملناخ ايجابي حلصول االنتخابات، كما ان العالقة 
املستجدة بني التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية تندرج في اجتاه اجراء االنتخابات في أجواء 
بعيدة عن اي صدام سياسي. وحتدثت معلومات في هذا السياق عن لقاءات عقدت بني القوات 
اللبنانية ومكونات في 14 آذار افضت الى توافق على اجراء هذه االنتخابات اي كانت الظروف.
٭ بيروتـ  محمد حرفوش

فقدان النصاب يُطيح باجللسة الـ 35 لالنتخابات الرئاسية

عون وفرجنية.. ولعبة الروليت الرئاسية

فلنقارن ماذا فعلت السعودية 
للبنان وماذا فعلت كل الدول 
االخرى، السعودية ساعدتنا 
في كل ش����يء، وفي الوقت 
نفس����ه ال تتدخل بأي شأن 
داخلي، واكثر دولة أفادتنا 
العملي هي  على املستوى 
العربية السعودية  اململكة 
في السنوات العشر األخيرة، 
مؤكدا أن السعودية تعتبر 
أن الوجود املسيحي نوعي 
وضروري جدا وال تقبل ال 
م����ن قريب وال من بعيد أن 

يقترب أي احد منا.
وردا عل����ى قول جعجع 
إن فرجني����ة 8 آذار اصلي 
وعون تايواني، قال النائب 
سيمون ابي رميا عضو كتلة 
ع����ون: ال أعتقد أن جعجع 
أراد الذم إمنا قالها بطريقة 
كاريكاتورية، علما أن عون 
هو في أساس 14 آذار وهو 
حليف ل� 8 آذار وليس جزءا، 
بينما فرجنية من مكونات 8 
آذار، وقد اختاروا عون ألنه 
األقوى، وألنه املدافع الصلب 

عن املقاومة منذ 11 عاما.
الناط����ق اإلعالمي  ورد 
باس����م املردة أن ترش����يح 
جعجع لعون حدث، لكنه 
ال يعني أن على س����ليمان 
فرجنية أن يسحب ترشيحه، 
أكثرية  فهو حاصل عل����ى 
األصوات، والعماد عون لديه 

اآلن اقل من 45 صوتا.
وتعليقا عل����ى وصف 
جعجع لفرجنية ب� »األصلي« 

في 8 آذار، قال: هذا مديح.
اذا كان  وبس����ؤاله عما 
فرجني����ة على اس����تعداد 
لالنسحاب اذا ما طلب منه 
السيد حسن نصراهلل ذلك، 
قال: س����ليمان كما وصفه 

جعجع باألصلي، واألصلي ال 
يتغير أو يغير، وفي النهاية 
هناك احترام ملوقفنا، وأالحظ 
انه منذ معراب لم نعد نسمع 
ب� »س����لة التس����ويات« أو 

بقانون االنتخاب.
التقى  في غضون ذلك، 
نادر احلريري مدير مكتب 
الرئيس سعد احلريري في 
بيروت م����ع رئيس جهاز 
اإلعالم والتواصل في القوات 
اللبنانية ملحم رياشي الذي 
مثل الق����وات اللبنانية في 
املفاوضات مع التيار الوطني 

احلر.
محلي����ا، أعل����ن حزب 
الكتائب انه سيعلن موقفه 
من ترشيح جعجع لعون في 
مؤمتر صحافي يعقده في ال� 

6 من مساء اليوم.
اللقاء  بدوره، اجتم����ع 
الدميوقراطي برئاسة وليد 
ام����س وناقش  جنب����الط 
التطورات، وبعد االجتماع 
قال جنبالط عبر تويتر: لقد 
انتهى االجتماع بتوصيات 
واضحة )دون أن يكشف عن 
كننها(، وأرفق كالمه بصورة 
ملجسم ش����جرة بال أوراق، 
لكن مصادر اللقاء ذكرت ل� 
»األنباء« أن جنبالط رحب 
بدعم جعجع ترشيح عون 
الرجلني،  وباملصاحلة بني 
مذك����را ف����ي الوق����ت ذاته 
مبرش����حه للرئاسة هنري 

حلو.
إلى ذلك، غادر الطريرك 
املاروني بشارة الراعي إلى 
الڤاتيكان امس للقاء البابا 
فرنس����يس حول األوضاع 
اللبنانية في حني نفى النائب 
سليمان فرجنية أن يكون في 
طريقه إلى الڤاتيكان اآلن.

يصبح رئيسا من اليوم.
وقي����ل جلعج����ع: كأنك 
حتص����ر التعطيل بالطرف 
الشيعي، فماذا عن الرفض 
السني لعون؟ فأجاب: روقوا 

بالكم.
وقال جعج����ع ردا على 
س����ؤال: لق����د اخترنا عون 
للرئاس����ة ألن فرجني����ة 8 
آذار اصلي بينما عون 8 آذار 
تايواني، أي تقليد، وبوسعه 

التحول نحو الوسط.
أنه حاول أن  وكش����ف 
يكون إعالن ترشيح عون في 
15 يناير 2015 ألن 15 يناير 
1986 عزيز جدا على قلبي 
)تاريخ انتفاضته املسلحة 
عل����ى االتفاق الثالثي الذي 
إيلي حبيقة باس����م  عقده 
اللبنانية مع نبيه  القوات 
بري ووليد جنبالط حتت 
رعاي����ة عبداحلليم خدام(، 
لكن أمورا استجدت ارجأت 

اإلعالن إلى يوم 18 منه.
وقال جعجع إن ترشيح 
فرجنية لم يكن طيبا على 
قلبي، وترشيحي لعون لم 

يكن ردة فعل صبيانية.
وأوضح ردا على سؤال 
أن »النقاط العش����ر« التي 
تالقين����ا حولها تعني عدم 
دخول وخروج املسلحني من 
وإلى لبنان، وال نس����تثني 

أحدا.
آذار  وأكد جعجع أن 14 
لم تنته ومشروعها اليزال 
موجودا ونحن في صلبه.

وقال إن الشارع السني 
العاطفة واحملبة  مينحني 
ولن يتأثر بترشيحي لعون، 

وعلينا أن نكون هادئني.
م����ع  العالق����ة  وع����ن 
الس����عودية، قال جعجع: 

بيروت ـ عمر حبنجر

شبه مؤكد أنه ال جلسة 
انتخاب لرئيس اجلمهورية 
في 8 فبراير املقبل خالفا لكل 
االنطباعات التي تولدت فور 
إعالن سمير جعجع تبنيه 
ترشيح العماد ميشال عون، 
لكن اجلميع ميارس لعبة 
»الغميضة« في هذه األيام 
بانتظ����ار أن يظهر مغامر 
يأخذ عنه مسؤولية تعطيل 

النصاب.
وفي معلومات املصادر 
النيابية ل� »األنباء« أن هذا 
املشهد التعطيلي ميكن أن 
ميتد إلى ما بعد اجللسة ال� 
35 بعدة جلسات، وفي هذه 
احلالة تفترض أوساط نيابية 
ل� »األنباء« أن يصبح السؤال 
الذي يطرح نفسه: هل يقتنع 
العماد عون باالنسحاب من 
الرئاسية«  لعبة »الروليت 
أم يسبقه سليمان فرجنية 
إلى ه����ذه القناعة رغم انه 
مازال جديدا في امليدان ولم 
يتعب وال تعبت من صورته 

الناس؟
وماذا عن رئيس القوات 
اللبنانية د.س����مير جعجع 
ل����م يس����عفه احلظ  الذي 
كمرشح ولم يواتيه كداعم 
ملنافسه في الترشيح؟ هل 
يتابع في ترش����يح العماد 
عون منتظرا إلى جانب من 
ينتظرون م����ن »اجلنرال« 
ان ينسحب تلقائيا تسليما 
باستحالة الوصول إلى بعبدا 
بعد اكتشافه أن من وعدوه 
الرئاسة وسلواها لم  مّبن 

يفوا كما يتوقع جعجع؟
د.جعج����ع وفي حديث 
لقناة »إم.تي.ڤي« رمى كرة 
رئاسة العماد ميشال عون 
في ملعب حزب اهلل عندما 
قال: إذا حزب اهلل جدي في 
دعم العماد ميش����ال عون، 
متشي االنتخابات ويصبح 
عون رئيسا، وإذا قال احلزب 
إنه ال مي����ون على الرئيس 
بري واآلخرين يكون غير 

جدي في ترشيح عون.
وأض����اف: ع����ون ه����و 
القصيد، فحزب اهلل  بيت 
بتنسيق دائم مع الرئيس 
بري والرئيس بري ال أحد 
ميون علي����ه، إمنا عالقته 
معروفة بح����زب اهلل، انه 
ينسق مع احلزب بكل األمور 
االستراتيجية، والرئيس 
ب����ري جزء م����ن حتالف 8 
آذار، وع����ون هو مرش����ح 
حتالف 8 آذار، وقد حصل 
انتخابية  في أول جول����ة 
على 57 ورقة، واذا اضفنا 
إليها أوراق القوات الثمانية 

رئيس اللقاء الدميقراطي وليد جنبالط خالل اجتماعه مع اعضاء كتلته في دارته بكليمنصو  )محمود الطويل(

بيروت: ساد اعتقاد سياسي وعلى نطاق واسع أن جلسة االنتخاب 
الرئاسي احملددة في 8 فبراير املقبل ال تشبه اجللسات الـ 34 التي سبقتها 
وأنها ستكون جلسة انتخاب الرئيس اجلديد. بعض الشخصيات املارونية 
ذهبت الى حد أنها توقعت أو أملت أن يكون القداس الرسمي في عيد مار 

مارون في 9 فبراير مكتمل النصاب رئاسيا وأن يحضره الرئيس املنتخب 
والى جانبه الرئيسان نبيه بري ومتام سالم. كتل وقوى نيابية وسياسية 

بدأت بإجراء عملية »البوانتاج« واحتساب أصوات النواب وفرزهم بني 
ميشال عون وسليمان فرجنية بعدما استقرت املعركة الرئاسية على هذا 
النحو: مرشحان متنافسان من فريق 8 آذار، وكل واحد يلقى دعم أحد 

أقطاب 14 آذار. وألن األوراق واملواقف لم تكشف على نحو كامل ونهائي، 
فإن هذه البوانتاجات التي جرت على إيقاع حمى إعالمية وفورة أو فوضى 

تقديرات واستطالعات جاءت متباينة:
٭ كثيرون اعتبروا أن الغلبة ستكون لفرجنية الذي ينطلق من قاعدة 

نيابية واسعة تضم كتل احلريري وبري وجنبالط.
٭ هناك من أعطى عون أرجحية بسيطة في حال انضم بري الى حزب اهلل 
وانضمت الكتائب الى القوات في تأييده. ولكن هناك من أعطى عون إجماعا 
محتمال في حال نزل حزب اهلل بكل ثقله في احللبة وأقنع بري الذي يقنع 

جنبالط ليجد احلريري نفسه في هذا السياق.
٭ هناك من أضفى الغموض على النتائج ورأى صعوبة في حتديد النتيجة 

أو حتى رسم صورة تقريبية عنها، نتيجة الغموض البناء الذي يتقصده 
بري وجنبالط واملوقف احلائر للكتائب ومستقلني مسيحيني ومسلمني، 

ما يجعل أن فرجنية وعون ينطلقان من قاعدة أصوات متكافئة )42 ـ 42( 
هي األصوات احملسومة واملؤكدة لكل منهما. ذلك أن فرجنية ينطلق من 
كتلته وأصوات املستقبل إضافة الى بطرس حرب، في حني ينطلق عون 

من أصوات كتلته وحزب اهلل والقوات اللبنانية، وهذا التصنيف يضع كل 
األصوات غير احملسومة جانبا )بري وجنبالط والكتائب والطاشناق..(.
لكن مصادر واسعة االطالع ومواكبة لتطور امللف الرئاسي بتعقيداته 

الداخلية وامتداداته اإلقليمية تستبعد فرضية انتخاب رئيس في جلسة 
8 فبراير التي لن تكون أفضل من سابقاتها ولن تكون جلسة انتخاب 

الرئيس. ولكن التقديرات تتفاوت بني:
1 ـ »تأجيل« يتم التوافق عليه في جلسة احلوار الوطني األسبوع املقبل 

مادام لم يتوافر توافق وطني حول رئاسة اجلمهورية، فالتوافق املسيحي، 
غير املكتمل بدوره، ليس كافيا النتخاب رئيس كما يقول بري.

2 ـ عدم توافر النصاب جللسة االنتخاب )نصاب الثلثني، أي 86 نائبا(، 
وهذا ما ميكن أن يحصل ألسباب متعددة:

٭ إذا قرر حزب اهلل عدم الذهاب الى جلسة االنتخاب إال مبرشح واحد من 
فريق 8 آذار لتكون جلسة انتخاب الرئيس ال جلسة املعركة بني حليفني.

٭ إذا ارتأى عون عدم الذهاب الى جلسة ال يكون فيها فوزه مضمونا فهو 
ليس مستعدا لتحمل أدنى نسب وأنواع املخاطر واملفاجآت.

٭ إذا قرر املستقبل لعب ورقة املقاطعة التي لعبها حزب اهلل حتى اآلن 
وفي حال وجد أن حزب اهلل ميارس تدخال وضغوطا لتأمني فوز عون 
وسحب فرجنية وإقناع بري واستمالة جنبالط، من دون احلاجة الى 

أصوات املستقبل ومبعزل عنه.
3 ـ انعقاد جلسة االنتخاب ولكن من دون انتخاب، مبعنى أن نصاب انعقاد 

اجللسة يكون مؤمنا فيما نصاب انتخاب الرئيس ليس كذلك، وهذا يعني 
تكرار سيناريو اجللسة األولى مع فارق أن التصويت جرى آنذاك ملرشحني 
رسميني هما جعجع وحلو، وأن التصويت سيجري اآلن ملرشحني رسميني 

هما عون وفرجنية، وميكن في هذه احلال أن اي منهما ال يحوز االكثرية 
املطلوبة للفوز )65 صوتا( في حال قرر جنبالط البقاء في منطقة الوسط 

ومعه كتلة من االوراق البيضاء اولها اوراق الكتائب، في هذه احلال جترى 
دورة اقتراع واحدة ليطير النصاب من بعدها ويعلن بري رفع اجللسة.

خالصة القول في ضوء كل ذلك:
٭ ان اتفاق عون ـ جعجع مثل اتفاق احلريري ـ فرجنية يعطي انطباعا 

انه يعطي قوة دفع ويعجل في انتخاب الرئيس، لكنه في الواقع ليس كافيا، 
وعلى االقل في حسابات حزب اهلل، الرئيس حتى لو ان حليفا ال يأتي من 

باب احلريري وجعجع.
٭ ان الرئيس اجلديد، اي رئيس، ال ميكن ان ينتخب من خارج التوافق 
السني ـ الشيعي او في ظل وجود ڤيتو واعتراض من املستقبل وحزب 

اهلل.
٭ ان الرئيس اللبناني ال ميكن ان ينتخب قبل جالء الوضع في سورية، 

ان جلهة تبلور الوضع امليداني او انقشاع غبار املفاوضات السياسية، وهذا 
يحتاج لوقت واملسألة مسألة اشهر ال اسابيع.

جلسة 8 فبراير لن تكون أفضل من سابقاتها

تقرير إخباري

دينامية سياسية واتفاقات غير كافية لـ »انتخاب رئيس«

٭ بري يفضل فرنجية: تفيد معلومات بأن الرئيس 
نبيه بري بعث عبر أحد موفديه الموثوقين رسالة 
الى النائب سليمان فرنجية يدعوه فيها للتمسك 
السياسية  الرؤية  انقشاع  أقله حتى  بترشيحه، 

وغبار اتفاق معراب.
ــى أن »اتفاق  ــارة بري ال وتعتبر مصادر أن إش
معراب ليس كافيا النتخاب رئيس«، وإعالنه »أنه 
يترك الحرية ألعضاء كتلته بالتصويت لمن يرونه 
مناسبا«، مؤشر كاف الى موقف بري الفعلي وهو 

تأييد فرنجية وتفضيله على عون.
النائب سليمان  ٭ حزب اهلل وفرنجية: استقبل 
الخليل  حسين  الحاج  الماضي  السبت  فرنجية 
اهلل(  لحزب  العام  لألمين  السياسي  )المعاون 
الحزب  في  والتنسيق  االرتباط  وحدة  ورئيس 
وفيق صفا، اللذين وضعاه في صورة ما سيقوم 
أيضا  ونصحاه  يومين،  بعد  وعون  جعجع  به 
بالهدوء.وفيما تؤكد مصادر رفيعة المستوى في 
8 آذار أن الحزب بدأ العمل إلقناع فرنجية بدعم 
ترشيح عون للرئاسة، تنفي مصادر بري ذلك، 
مؤكدة أن أحدا من فريق 8 آذار لن يضغط على 

النائب فرنجية.
٭ باسيل لن يزور بنشعي:  اتصل الوزير جبران 
باسيل بالنائب سليمان فرنجية معتذرا عن عدم 
نظرا  مقررا،  كان  كما  بنشعي  زيارته  إمكانية 
الضطراره للسفر مع رئيس الحكومة تمام سالم 

الى دافوس.
خط  ينقطع  لم  بجعجع:   يتصل  الحريري  ٭ 
وفي  الوسط«.  و»بيت  معراب  بين  االتصاالت 
هذا اإلطار علم أن الرئيس سعد الحريري أجرى 
في  للتشاور  بجعجع  هاتفيين  اتصالين  أمس 
آخر مستجدات الملف الرئاسي. كما أوفد جعجع 
رئيس جهاز اإلعالم في »القوات« ملحم رياشي 

الى »بيت الوسط« حيث التقى نادر الحريري.

٭ حرب حسم موقفه.. و»الكتائب« حائرة: النائب 
بطرس حرب حسم موقفه، فإذا انحصرت المعركة 
بين فرنجية وعون فإنه سينتخب فرنجية. أما 
حزب الكتائب  فأعلن )بعد لقاء الجميل ـ باسيل 
في الصيفي( أنه في صدد دراسة موقفه واتخاذ 

القرار المناسب من دون إعالنه.
ــرة لدى حزب الكتائب  ويعكس هذا الموقف حي
وإحراجا يواجهه: فمن جهة ال يمكنه معاكسة جو 
مسيحي عام نشأ عن اتفاق عونـ  جعجع ويتمركز 
خصوصا في مناطق كسروان والمتن واألشرفية 
حيث التواجد األبرز للكتائب، ومن جهة ثانية يجد 
ــية في تأييد انتخاب فرنجية  مصلحته السياس
ــيكون الركيزة المسيحية لعهده وشريكا  ألنه س
في السلطة، فيما ال يجد لنفسه مكانا ومكانة في 

حال وصل عون الى قصر بعبدا.
قيادية  أوساط  والمعادلة:  الجديد  التحالف  ٭ 
إسالمية تعلق على سعي تحالف عون ـ جعجع 
الشيعية  المعادلة  طغيان  من  المبادرة  النتزاع 
رئيس  اختيار  وتحديدا  البلد،  في  السنية  ـ 
الرئاسي  االستحقاق  ان  بالقول  الجمهورية، 
في لبنان ال يقاس بنصاب جلسة االنتخاب أو 
بعدد النواب لمصلحة هذا المرشح أو ذاك، بل 
بوجود قرار دولي إقليمي يواكبه تفاهم داخلي 
مصير  غموض  ظل  في  حاليا،  متوافرين  غير 
التسويات في المنطقة. وترى أن الجلسة المقبلة 
لن تشهد إنهاء للشغور الرئاسي في غياب القرار 
األصوات،  تعداد  عن  النظر  بصرف  الخارجي 
كسب  جعجع  بأن  االستنتاج  صحة  رغم  على 
يستطيع  مسيحيين  ورضى  ربحا  مبادرته  من 
أن يوظفهما على الصعيد االنتخابي والمناطقي 
في بعض الحاالت وليس كلها، لكنه في المقابل 
والتأييد  آذار   14 في  قوى  مع  تحالفاته  يخسر 

السني والرضى العربي.

أخبار وأسرار لبنانية

سبقه بث شريط حلديث بينه وبني بثينة شعبان

سماحة أمام احملكمة مجددًا:
ٍ املخبر أقنعني وكانت ساعة تخل

»بالنسبة لبكرا شو؟«:  التحام الصوت بصورته بعد 38 عاماً!

بيروتـ  يوسف دياب

اعترف ميش����ال سماحة أمام محكمة التمييز 
العس����كرية وفي أول جلسة محاكمة بعد اطالق 
سراحه بكفالة، بأنها ساعات تخٍل مر بها، عندما 
اقتنع مع املخبر ميالد كفوري بأن بوسع هذا األخير 
تلغيم املعابر بني سورية ولبنان، حماية للبنان، 

كما قال، فصدقه وتابع معه، ولم يشك به أبدا.
اس����تغرب رئيس احملكمة طافي لطوف كيف 
ان وزيرا سابقا وسياسيا محترفا ميكن خداعه 

على هذا النحو!
وطلب وكالء الدفاع عن س����ماحة رد طلبات 
وزي����ر العدل جلهة اضافة مواد جرمية الى ملف 
 ،MTC سماحة، وبتأمني داتا االتصاالت من شركة
فنف����ى رئيس احملكمة ان يكون تلقى طلبات من 
الوزير ووعد بإحضار الداتا. وعلى هذا أرجئت 

احملاكمة إلى 4 فبراير ملتابعة االستجواب.
وكان سماحة وصل إلى احملكمة باكرا ودخل 
من باب خلفي جتنبا ألهالي املوقوفني اإلسالميني 
املعتصمني عند مدخلها األساسي، مطالبني بإطالقهم 

أسوة بسماحة.
وعشية احملاكمة بثت محطات التلفزة اللبنانية 
تسجيلني صوتيني التصالني اجراهما ميشال سماحة 
مع مستشارة الرئاسة السورية الدكتورة بثينة 
شعبان في آخر زيارة له إلى دمشق قبل اعتقاله 
ومص����ادرة املتفجرات من منزله في بيروت عام 
2012. وفيها تبني ان بثينة شعبان كانت على علم 
مبا يخطط له سماحة، كما تبني حرص سماحة 
الشديد على عدم معرفة اللواء املتقاعد جميل السيد، 

املوجود معه في فندق شيراتون باملوضوع.
وفيما يلي نص احلوار الهاتفي الذي دار بني 

سماحة وشعبان:
� بثينة: أهلني عيوني.

� ميشال: كيفك؟
� مشتاقتلك حبيب قلبي.

� بكرة بدك تعملي حس����ابك صوب »احلدش« إذا 
سمحتي، بدنا منر أنا وجميل لعندك.

� أهاًل وميت سهاًل.
� وبدنا، إذا سمحتي، بنروح نعزي  بشرى )شقيقة 
األسد بزوجها آصف شوكت الذي سقط بتفجير 

مقر القيادة العامة(.
� انت وجميل؟

� إيه.
� هلق بحكي باملوضوع.. ال اعرف اذا فيه مواعيد، 

على اي حال انت بقيان لبكرة؟
� إذا فينا نخلص ومنش����ي، بعد الظهر واملساء 

يكون عال.
� بدك تروح بكرة؟ أنا أقوى فيك يا عمي.

� برجع أجي، لكن عندي شي اعمله والزم أعمله 
حتى يبلش الشغل.. فهمتي عليي؟

� ايه فهمت عليك، وبدي اعطيك الغرض اللي قلت 
لك بدي اعطيك إياه.

وفي التسجيل الثاني:
� بثينة: مرحبا انتو وين؟

ميشال: مرحبا قوليلي شو املطلوب؟
� املطلوب انه تشرف عند وزير الداخلية.

� طيب. فيي اطلب منك ان متري على الشيراتون 
وتأخذي حدا من أمام الش����يراتون، بيروح معك 
انا ما راح اروح.. عندي شي ثاني عم اعمله، وما 
بدي اقول له عنه.. له عالقة باملوضوع االساسي 

الذي حكينا فيه.
� أنا اطلبه؟

� ال. أنا سأطلبه لكي يكون جاهزا.. 
واملقصود اللواء جميل السيد، الذي اعلن في 
بيان اثر اطالق سراح سماحة بكفالة انه اعتبارا من 

اليوم اصبحت عالقته مبيشال سماحة منتهية.

بيروتـ  جويل رياشي

بدأت العروض التجارية ملسرحية »بالنسبة 
لبكرا شو؟« لزياد الرحباني في صاالت السينما 
امس بعد عروض أولى القت إقباال كثيفا انطالقا 
م����ن كونها محفورة في ذاك����رة أجيال كاملة 

حفظت تسجيالتها الصوتية عن ظهر قلب 
وأتت لتراها »بصريا«، علما انها 

عرضت لنحو ثمانية اشهر 
على اخلشبة منذ 38 عاما. 

املش����روع اخذته على 
 M.MEDIA عاتقها شركة
التي رممت االشرطة 
وعاجلتها بوس����ائل 
حديثة بعد مفاوضات 
مع الرحباني استمرت 
س����نوات، في خطوة 

يقال إنها ستستكمل 
بعرض أعمال اخرى له 

على الشاشة الكبيرة.
وحتكي املس����رحية التي 

تندرج في اطار الكوميديا السوداء 
قصة الثنائي زكريا )زياد الرحباني( وثريا 
)نبيلة زيتونة( اللذين يتركان القرية للعمل 
في حانة في ش����ارع احلمرا ببيروت. وبعد 
اصطدامهما بغالء املعيشة في املدينة، تضطر 
ثريا للخروج مع الزبائن بعلم زوجها، فيبدأ 
الصراع الكبير بينهما، وب����ني زكريا وذاته، 

وتنتهي املسرحية باعتداء زكريا على احد زبائن 
زوجته ودخوله السجن. »بالنسبة لبكرا شو؟« 
عبارة أصبحت محط كالم عند الكثيرين، وتبقى 
بال جواب. ولكن االكيد ان موهبة زياد الرحباني 
بقيت هي أيضا متفلتة من أي زمان ومكان. 
وبدا »عش����اقه« في الصاالت وكأنهم وجدوا 
ضالتهم او انهم استعادوا بصرا يبحثون 
عنه منذ 38 عاما. من كل املناطق 
والفئات واالعمار والتوجهات 
السياسية حضروا وغنوا 
م����ع الراح����ل جوزف 
صقر »اسمع يا رضا« 
و»عهدير البوسطة« 
و»عايشة وحدا بالك« 
واكتشفوا، رغم رداءة 
الص����ورة وبهتانها، 
حانة »ساندي سناك« 
التي لطاملا رسموا لها 

صورة في أذهانهم.
وأكث����ر م����ا يلفت في 
املسرحية-الفيلم، املستقاة 
من تسجيالت غير احترافية لها، 
انه����ا ال زالت حتتف����ظ براهنيتها رغم مرور 
السنوات األربعني، أي ان همومنا ومشاكلنا 
االجتماعية هي هي لم يطرأ عليها أي جديد. 
والسؤال الوحيد الذي يطرأ على بال اخلارج 
من صالة الس����ينما: متى دور »فيلم أميركي 

طويل« و»نزل السرور«؟

جعجع: فرجنية 8 
آذار أصلي وعون 
تايواني وإذا كان 

ترشيح حزب اهلل 
لعون جّديًا يصبح 

رئيسًا من الغد

جنبالط رحب 
باملصاحلة بني 

عون وجعجع وذّكر 
مبرشحه هنري 

حلو و»الكتائب« 
تُعلن موقفها اليوم



موسكو: نثق في قدرة املبعوث الدولي على تشكيل وفد يجمع املعارضة السورية

مفاوضات جنيڤ تتجه إلى التأجيل وواشنطن غير متفائلة من مخرجاتها

قوافل املساعدات اإلنسانية 
للمناطق احملاصرة.

وأعرب وزي���ر اخلارجية 
الروس���ي عن ثقته في قدرة 
املبعوث الدولي على تشكيل 
وفد ميث���ل جمي���ع أطراف 

املعارضة السورية . 
  ونفى الڤروڤ اتفاقه مع 
كيري على اشتراك جماعتي 
الش���ام« و»جيش  »اح���رار 

اإلسالم« في احملادثات. 
وتابع الڤروڤ يقول »ان 
أح���رار الش���ام تعتبر االبن 
الش���رعي لتنظي���م القاعدة 
اإلرهاب���ي وقام���ت � كما هو 
معروف؟ بقص���ف املناطق 
السكنية في دمشق وسفارة 

روسيا في سورية«.

»إجراءها في وقتها سيتيح 
التي  املبذولة  تنفيذ اجلهود 

تتمخض عنها«.
بدوره شكك دميستورا من 
إمكانية االلتزام مبوعد انعقاد 
مفاوض���ات جنيڤ، فيما أكد 
نائب رئي���س وفد املعارضة 
املفاوض ج���ورج صبرا أن 
انطالق موعد املفاوضات في 
25 يناير هو موعد افتراضي 
قد يؤجل لعدة أسابيع إضافية 
بحس���ب ما نقلت عنه قناة 
العربي���ة. ودعا دميس���تورا 
القوى الكبرى ملواصلة الضغط 
الطرفني،  الديبلوماسي على 
للجلوس إلى مائدة املفاوضات، 
وربط انط���الق املفاوضات 
النار ووصول  بوقف إطالق 

الناطق  والنظ���ام، بحس���ب 
الرسمي باس���م خارجيتها، 

مارك تونر.
وقال، تونر، خالل املوجز 
الصحاف���ي للخارجي���ة من 
أم���س األول، إن  واش���نطن 
»اإلدارة األميركي���ة، مهتم���ة 
بإجراء املفاوضات بني املعارضة 
والنظام في موعدها، رغم كل 
العراقيل التي تعتريها«، مضيفا 
»ال أريد أن أنقل لكم أي تفاؤل 
مبهج، لكننا نعتقد ضرورة 
إجراء احملادثات، في موعدها 

املقرر في 25 يناير«.
»ه���ذه  قائ���ال:  وتاب���ع 
احملادثات، س���تضع جدوال 
زمنيا حلل سياس���ي إلنهاء 
الى أن  الص���راع«، مش���يرا 

اخلارجية األميركي جون كيري 
أمس، إن محادثات السالم، »قد 
تتأجل يوما أو يومني لكن لن 
يحدث تأخير كبير«، على حد 

تعبيره.
واضاف: »حني نقول تأجيال 
أو يومني لتوجيه  فهو ليوم 
الدعوات لكن لن يحدث تأجيل 
كبير. العملية ستبدأ في 25 
يناير«. وقد اعلنت اخلارجية 
االميركية عق���ب لقاء كيري 
بنظيره الروس���ي س���يرغي 
الڤروڤ ف���ي زيوريخ أمس 
املفاوضات  األول، ان تأجيل 

ليس نهاية العالم. 
وأش���ارت الى أنها ليست 
متفائلة من نتائج االجتماع 
املرتقب بني املعارضة السورية 

في س���ورية، مضيفا: »يبقى 
هناك مجال كبير للعمل حتى 
اآلن«، مشيرا إلى أن اجلانبني 
يبذالن جهودا كبيرة للبحث 

عن حلول وسط. 
وقد أكدت األمم املتحدة أمس 
ان املفاوضات سيتأخر انطالقها 
»على االرجح« لبضعة ايام.

وقالت جيس���ي ش���اهني 
املتحدث���ة باس���م مبعوثها 
انه »من  استافان دميستورا 
املرجح ان يتم ارجاء تاريخ 25 
بضعة ايام السباب سياسية« 
من دون ان توضح ماهية هذه 

االسباب.
وكان دميس���تورا نفسه 
املفاوضات  انعقاد  اس���تبعد 
في موعدها، بينما قال وزير 

ودمش���ق مقبولة للجلوس 
على طاول���ة املفاوضات الى 
جانب الوفد الذي اعلنت عنه 
املعارضة أمس األول، بينما 
عينت املعارض���ة مصطفى 
علوش ممثل »جيش االسالم« 
كبيرا للمفاوضني في خطوة 
اعتبرها مقربون من موسكو 
ودمشق استفزازية.  وينبثق 
عن هذا اخل���الف خالف بني 
موس���كو وواش���نطن حول 
تصنيف اجلماعات االرهابية، 
فقد قال املتحدث باسم الرئاسة 
الروسية دميتري بيسكوف، 
إن هناك »خالف���ات كبيرة« 
بني موسكو وواشنطن بشأن 
وض���ع قائمت���ني باملعارضة 
املعتدلة واملنظمات اإلرهابية 

عواصم � وكاالت: أصبح 
من شبه املؤكد أن مفاوضات 
السالم السورية بني املعارضة 
والنظام في جنيڤ لن تعقد 
في موعدها املفترض االثنني 
املقبل كما ارادت االمم املتحدة 

راعية هذه املفاوضات. 
ولعل أه���م العقبات التي 
الت���زال تق���ف ام���ام انعقاد 
املفاوض���ات، ه���و اخلالف 
اجلوهري بني روسيا احلليف 
االبرز للنظام وبني املعارضة 
الس���ورية وال���دول الداعمة 
لها، حيث تصر موسكو على 
توسيع وفد املعارضة ليضم 
ش���خصيات مقرب���ة منها أو 
تش���كيل وفد مع���ارض آخر 
التي تعتبرها  من املعارضة 

الجئون سوريون يدفئون انفسهم بالنار في درجات حرارة تصل حد التجمد في معسكر مؤقت في مدينة ايدومني باليونان  )أ.پ( 

عواصمـ  وكاالت: شكلت احلكومة السورية 
وفدها الى مفاوضات محتملة في جنيڤ الشهر 
اجلاري مع املعارضة والذي يترأسه ممثل سورية 
لدى االمم املتحدة بشار اجلعفري، وفق ما افادت 

صحيفة »الوطن« املقربة من النظام أمس.
ــوري سلمت  وقالت: إن حكومة النظام الس
ــماء وفدها املفاوض إلى لقاء جنيڤ على أن  أس
ــرف عليه نائب وزير  يرأسه اجلعفري، و»يش
اخلارجية واملغتربني فيصل املقداد، وبعضوية عدد 
من كبار احملامني وكبار موظفي وزارة اخلارجية«. 
ويأتي تشكيل وفد احلكومة السورية غداة اعالن 
الهيئة العليا للمفاوضات املنبثقة من اجتماع عقد 
في الرياض الشهر املاضي ضم اطيافا مختلفة 
ــورية، وفدها للمباحثات وقد  من املعارضة الس
ضم محمد علوش، املسؤول السياسي في »جيش 
ــالم«، الفصيل املقاتل الذي تعتبره كل من  االس
دمشق وموسكو »ارهابيا«. وعني علوش كبيرا 
ــيرأس الوفد العميد اسعد  للمفاوضني، بينما س
ــمي جورج صبرة رئيس املجلس  الزعبي، وس

الوطني السوري املعارض نائبا له.
ونقلت »الوطن« عن مراقبني »أن تعيني علوش 
بصفة كبير املفاوضني عن وفد املعارضة، خطوة 
استفزازية هدفها الوحيد إفشال أي حوار ممكن بني 

وفد احلكومة السورية ومعارضة الرياض«.
ويصنف النظام السوري كل الفصائل املعارضة 
ــمية علوش  التي تقاتله »ارهابية«. وأثارت تس
ــوبة على  ــاج اطياف من املعارضة احملس احتج
روسيا، الى جانب موسكو نفسها. واعلنت هيئة 
ــيق الوطنية لقوى التغيير الدميوقراطي  التنس
ــة العليا للمفاوضات  املعارضة املمثلة في الهيئ
ــه »من غير املقبول ان يكون كبير املفاوضني  ان
ورئيس الوفد من املعارضة املسلحة، هذا يوجه 
رسالة سيئة الى الشعب السوري الذي يريد جناح 
املفاوضات«. ومحمد علوش هو ابن عم زهران 
ــابق لفصيل جيش االسالم  علوش، الزعيم الس
الذي قتل في غارة تقول املعارضة ان الطائرات 

الروسية نفذتها.
وجيش االسالم ذو اجتاه سلفي وخاض معارك 
عسكرية عديدة مع تنظيم داعش والنظام في آن 
ــد. ويعد الفصيل املقاتل االبرز في الغوطة  واح

الشرقية، معقل املعارضة شرق دمشق.
ــيرغي  ــي س ــال وزير اخلارجية الروس وق
الڤروڤ بعيد لقائه في زوريخ أمس األول نظيره 
ــل عن مواقفنا  ــي جون كيري »لم نتخ االميرك
بشأن الكيانني االرهابيني جيش االسالم وحركة 

احرار الشام«.

احلكومة السورية تشّكل وفدها ملفاوضات جنيڤ 
برئاسة اجلعفري وإشراف املقداد

ــل من  بيروت ـ أ.ف.پ: يقف أبو محمد قرب نافذة في مبنى ويرس
ــبكة سرية من الزمالء يقول فيها  ــالة عاجلة الى ش هاتفه النقال رس
ــي باجتاهكم: انتباه«. بعد حلظات، تعلو أصوات  »اقالع حربي روس
ــيطرة املعارضة ويركض  صفارات االنذار في منطقة واقعة حتت س
السكان لالختباء. والرسائل التي يتداولها أعضاء الشبكة عبر تطبيق 
»واتساب« جزء من جهد مشترك بني مجموعة من الناشطني املدنيني 
وآخرين من الفصائل املقاتلة في مناطق عدة من سورية يطلق عليه 
ــم »املراصد«. ومن مواقعهم قرب مطارات عسكرية تابعة للنظام  اس
ــبكة أجهزة اتصال السلكية  ــوري، يستخدم بعض أعضاء الش الس
وخدمات رسائل هاتفية لتحذير ناشطني آخرين ومسعفني ومقاتلني 

من طائرات حربية تتجه نحوهم.
ويرصد الناشطون حركة الطائرات الروسية أو السورية وينجحون 
في اعتراض بعض املكاملات واالتصاالت املتعلقة بطلعات هذه الطائرات، 
بحسب قولهم، بواسطة أجهزة رفضوا الكشف عنها. ثم يعمدون الى 

محاولة فك شيفراتها لتحديد اجلهة التي تقصدها.
ورفض ناشطو »املراصد« الكشف عن أسمائهم أو أماكن تواجدهم 
ألسباب أمنية. ووافق أبومحمد على التصريح لوكالة فرانس برس 

باسم مستعار.
ــوري في محافظة  ويقول انه يتواجد بالقرب من موقع للجيش الس
ــفه  الالذقية )غرب( حيث عمد الى إطفاء اإلنارة من حوله كي ال تكش

طائرات االستطالع الروسية وليتمكن من متابعة رصد حركة الطائرات 
احلربية.

ــي اللحظة الذي  ــم متى تقلع الطائرات، وف ــروي ابو محمد »أعل وي
يحصل ذلك اخبر الناس بانها انطلقت باجتاههم«. ويضيف »وحني 
ــئ وآخرون في أنفاق  ــر اليهم يختبئ البعض في مالج يصل اخلب

حتت األرض«.
ــوري قبل نحو خمس سنوات، تتهم منظمات  ومنذ بدء النزاع الس
حقوقية قوات النظام باستهداف املناطق الواقعة حتت سيطرة الفصائل 

املعارضة بشكل عشوائي دون التمييز بني عسكريني ومدنيني.
وذكرت منظمة العفو الدولية أخيرا ان روسيا قتلت العديد من املدنيني 
منذ بدء حملتها اجلوية في سورية في 30 سبتمبر، االمر الذي تنفيه 
ــتهدف تنظيم داعش و»مجموعات  ــددة على انها تس موسكو، مش

إرهابية أخرى«.
ويؤكد ابو عمر، احد ناشطي املراصد في الالذقية والذي رفض أيضا 

ذكر اسمه احلقيقي، انه وزمالءه منظمون في وحدات. 
ويقول »الفكرة تكمن في حتذير الناس والثوار من الطيران والقصف 

)...( املرصد ضروري جدا في سورية وال يتبع ايا من الفصائل«.
وتعمل املراصد بشكل سلسلة. فحني تنطلق طائرة روسية من مطار 
حميميم في الالذقية مثال، يحذر احد الناشطني زمالءه في احملافظات 
ــي يتوقع ان تتجه املقاتلة اليها، ويعمد هؤالء بدورهم الى حتذير  الت

الناشطني احملليني ومقاتلي الفصائل.
وتستخدم موسكو قاعدة حميميم العسكرية مقرا لقواتها.

ــد أهميتها. ففي  ــطون يعتمدون على حتذيرات املراص ويؤكد ناش
ــان أبونوح انه يترقب  ــط البالد، يقول حس محافظة حمص في وس
ــائل التحذير حول الطائرات احلربية املتجهة الى أجواء تلبيسة  رس
ــنها الطائرات  ــمالي والتي تتعرض دائما لغارات تش في الريف الش

الروسية والسورية.
ويضيف متحدثا لفرانس عبر االنترنت »حني بدأ النظام باستخدام 
الطيران احلربي واملروحي ضد املناطق املدنية، بدأ الشباب يبحثون 
عن طرق لتنبيه املواطنني«، مشيرا الى »محاوالت عدة حتى توصلوا 

اخيرا الى تركيب اجهزة اتصال السلكية على مآذن املساجد«.
ويتيح ذلك للناشطني حتذير سكان البلدة كلهم. وعلى سبيل املثال 
ــلكية »مروحية برميل  من النداءات التي تبثها اجهزة االتصال الالس
ــوارع.  ــرق. انتباه. مدنيني انتباه. اخلوا الش دخلت االجواء من الش

اخلوا التجمعات«.
وبات عمل املراصد اكثر تعقيدا مع بدء روسيا حملتها اجلوية، اذ اصبح 

على الناشطني ان يفككوا شيفرات الطائرات باللغة الروسية. 
ويوضح أبونوح »بعد فترة استطاع الشباب تفكيك رموز االتصاالت 
ــواء مباشرة  ــية باالضافة طبعا الى مراقبة حركة الطيران س الروس

عبر مشاهدتها او بالصوت«.

ــعفو الدفاع املدني على ثالث  ــكان ومس في ريف حلب، يعتمد الس
قنوات ألجهزة االتصال الالسلكية للتواصل فيما بينهم حول الغارات 

اجلوية، بحسب ما يقول الناشط االعالمي عادل بخصو.
ــنوات لتصبح  ــرت املراصد في بلدته عندان منذ نحو ثالث س وظه
ــة جدا مع بدء الطيران احلربي التابع للنظام بإلقاء البراميل  ضروري

املتفجرة.
ــف بالبراميل املتفجرة التي  ــح بخصو »في ظل حملة القص ويوض
شهدتها محافظة حلب في النصف االول من العام 2014، كانت عندان 
والقرى احمليطة بها تتعرض بشكل يومي ملا ال يقل عن عشرة براميل 

متفجرة، الى جانب غارات الطيران احلربي«.
ويضيف »قامت املراصد وفرق الدفاع املدني بدور مميز عبر إعالم 
الناس بقدوم املروحيات أو دخول الطيران احلربي االجواء وتشغيل 
ــارع  صفارات اإلنذار قبل وقت من وصولها لتفض التجمعات ويس

املواطنون الى األقبية«.
وحني تنطلق صفارات اإلنذار يبقى أمام املواطنني بني خمس وسبع 

دقائق لالختباء في األقبية أو الفرار الى قرى مجاورة.
وبحسب بخصو، بنى املجلس احمللي في عندان مؤخرا خمسة مالجئ 

إضافية معززة بسواتر اسمنتية بعضها حتت االرض.
ــألة مصيرية.. لقد أنقذت  ويخلص أبونوح الى القول »املراصد مس

أرواح العديد من املدنيني«.

ناشطون سوريون يقيمون شبكة مراصد سرية للتحذير من الغارات
تقرير إخباري

مساعدات الالجئني في األردن بـ »بصمة العني«
عمان � أ.ف.پ: أصبح بإمكان الالجئني السوريني في األردن 
سحب أموال املساعدات من أجهزة الصرف اآللي دون احلاجة 
لبطاقات ائتمانية بفضل برنامج جديد أطلقته األمم املتحدة، 

هو األول من نوعه في العالم، يعتمد على بصمة العني.
وتق���ول املفوضية العليا لش���ؤون الالجئني التابعة لألمم 
املتحدة إن املش���روع جاء بعد أن أبدى الجئون حاجتهم إلى 
»برنامج نقدي واضح يعزز كرامتهم ويوفر وسيلة للحصول 
على املساعدة دون حاجة التباع األسلوب التقليدي كاالصطفاف 

في طابور خارج أبواب الوكالة للحصول على املساعدات«. 
والبرنامج اجلديد الذي أطلق عليه باالجنليزية اس���م »آي 
كالود« وبالعربية اسم »مساعدة برمشة عني« سيسمح لالجئني 
بتسلم مساعداتهم النقدية خالل ثوان معدودة عن طريق استخدام 
بصمة العني من خمسني جهاز صرف آلي في محافظات اململكة. 
ويرتبط البرنامج مباشرة ببيانات الالجئني لدى املفوضية. 

ويحتاج الالجئ إلى أقل من ثالثني ثانية يقف خاللها أمام 
جهاز الصرف اآللي اجلديد املزود بجهاز أسود صغير يلتقط 

بصمة العني كي يتسلم املساعدات املخصصة له.
وقال ممثل املفوضية العليا لش���ؤون الالجئني في األردن 
آن���درو هاربر لوكالة فرانس برس »هذه التقنية اجلديدة هي 

أكثر البرامج سرعة وفاعلية وكفاءة في العالم«. 
واضاف »الذين سيتلقون املساعدات النقدية الشهرية في 
األردن هم اولئك الذين يعيشون خارج املخيمات، هم األشخاص 
األكثر ضعفا، األرامل اللواتي لديهن أطفال، واملسنون، واألشخاص 

الذين ال ميلكون فرصة عمل، وال يستطيعون اعالة أنفسهم«. 
وأكد هاربر أن »املساعدات ستقدم من خالل البرنامج اجلديد 
إلى الالجئني السوريني والعراقيني والسودانيني والصوماليني 

األكثر ضعفا«.
وأكد عماد ملحس، الرئيس التنفيذي لشركة »ايريس غارد« 
املصممة للمش���روع والتي تتخذ من بريطانيا مقرا، أن »هذا 
النظام ميكن املفوضية من تقدمي املساعدات لألشخاص الذين 
ال ميلكون حسابات مصرفية، بش���كل فعال وآمن بكل كرامة 

واحترام بدون احلاجة إلى استخدام بطاقة أو رقم سري«.
وجتمع عش���رات الالجئني في مصرف في وسط العاصمة 
األردنية للحصول على املساعدات املالية املخصصة لهم للمرة 
األولى عبر الوسيلة اجلديدة، ومعظم املوجودين من النساء 

مع أطفالهن.
وقالت س���عاد وهي أم لسبعة، وقد فقدت زوجها في غارة 
على الغوطة الشرقية في ريف دمشق قبل ثالثة أعوام، لوكالة 
فرانس برس بعد أن تس���لمت 120 دينارا )تقدر بحوالي 170 
دوالرا(، »أنا سعيدة ألن األمر مت بسرعة، فنحن بأمس احلاجة 
لكل دينار من هذه املساعدات من أجل دفع إيجار املنزل البالغ 

230 دينارا )330 دوالرا(«.
وأضافت وقد متس���ك بعباءتها السوداء اثنان من أطفالها 
بينم���ا اثنان آخران وقفا إلى جانبها، »باإلضافة إلى هذا املال، 
نحن نتس���لم 100 دينار )140 دوالرا( من منظمة يونيس���يف 

ليصبح املجموع 220 دينارا )310 دوالرات(« شهريا.

100 منظمة تناشد العالم إنهاء 
معاناة السوريني فوراً

مدن كندية تطلب وقف وصول 
السوريني لصعوبة تأمني مساكن

جنيڤ � وكاالت: ناشدت أكثر من مئة منظمة إنسانية 
وإغاثية قادة العالم اتخاذ إجراءات فورية إلنهاء املعاناة 
في سورية كرفع احلصار املفروض على بعض املدن 

والعمل من أجل وقف مؤقت إلطالق النار.
ودعمت هذه املناش���دة أبرز هيئ���ات األمم املتحدة 
ومنظمات إنسانية من بينها الصليب األحمر الدولي 
و»أنقذوا األطفال« و»أوكس���فام«، بحسب اذاعة »بي 

بي سي«. 
وطالبت هذه املنظم���ات بالعمل للتوصل إلى حل 

ديبلوماسي ينهي نهائيا احلرب الدائرة في سورية.
وتأتي هذه املناشدات تزامنا مع اجتماع قادة دول 
العالم في مؤمتر دافوس، وقبيل أيام من انعقاد محادثات 

سالم مرتقبة حول سورية في جنيڤ.
ووقع على هذه املناش���دة اإلنس���انية رؤساء أهم 
اجلمعيات والهيئات اإلغاثية في العالم، كما عبروا عن 

غضبهم من حجم املعاناة في سورية.
وقالت هذه املنظمات اإلنسانية إنه »في حال عدم 
استطاعة إنهاء احلرب الدائرة في سورية فورا، فإنه 
يجب اتخاذ خطوات عملية من بينها عدم وضع قيود 
على إيصال املساعدات وإعالن وقف إلطالق نار مؤقت، 
وحظر االعتداءات على املستشفيات واملدارس، ورفع 

احلصار عن القرى واملناطق احملاصرة«.

أوت����اوا � أ.ف.پ: طلبت عدة م����دن كندية كبرى من 
تورونتو إلى فانكوفر من احلكوم����ة الفيدرالية تعليق 
وصول الالجئني الس����وريني قائلة إنه����ا غير قادرة على 

تأمني مساكن مناسبة لهم مع فصل الشتاء.
وأقر وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم بالصعوبات 
وق����رر نقل الواصلني اجلدد إلى مدن اخرى حتى يصبح 
الوضع طبيعيا. وباالضافة الى تورونتو وفانكوفر طلبت 
ايضا اوتاوا وهاليفاكس وقف عملية االس����تقبال بسبب 
النقص في الوحدات السكنية وبسبب نقص اليد العاملة 

لتسجيل الوافدين السوريني اجلدد.
وقال وزير الهجرة إن »املس����كن يشكل حتديا ولكن 

اعتقد اننا في صدد حل هذا األمر«.
وأكد أن »عدد الطائرات التي تنقل الالجئني السوريني 
لم يتغير أبدا«، مشيرا إلى انه »في حال كانت هناك حاجة 
ل����دى بعض املدن أو البلدت لتوق����ف العملية مؤقتا فإن 

أماكن أخرى في كندا قد تستقبل الالجئني«.
وحتى تاريخ 19 يناير ومنذ مطلع نوفمبر، استقبلت 
كندا 11866 الجئا سوريا و5829 الجئا من جنسيات أخرى 

كانوا يعيشون في األردن ولبنان.
وكانت احلكومة الكندية احتفلت الشهر املاضي باستقبال 
أول دفعة من الالجئني الس����وريني ضمن البرنامج الذي 

يفترض ان يستمر حتى نهاية فبراير املقبل.
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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

األمم املتحدة تعزو 
التأخير ألسباب 

»سياسية«
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إعداد: د.طارق البكري

سعدت كثيرا برؤية األصدقاء الصغار في 
معرض الكتاب األخير، وهم يتنقلون من 

مكان إلى مكان، ومن جناح إلى جناح، 
يطالعون الكتب بشغف، ويحرصون على 
شراء مجموعات من الكتب الجميلة التي 

تناسب أعمارهم.
كما سعدت وأنا أرى المعلمين والمعلمات 

يوجهون الطالب والطالبات نحو القراءات 
المفيدة والكتب القيمة.

وسبب سعادتي هذه أن تلك المشاهدات 
دليل صحوة قرائية عند األطفال، تبشر بخير 
كبير، ألن القراءة كما هي مفتاح للعلم، فإنها 

مفتاح للسعادة.
ولعلها مناسبة لدعوة الجهات المعنية 

إلقامة معرض دائم لكتاب الطفل، معرض 
يستمر طوال العام، أو يقام عدة مرات في 

السنة، وبتكاليف رمزية، أو في قاعات 
حكومية ال تكلف الناشرين إال مبالغ زهيدة، 
أو في المجمعات الكبرى، تشجيعا من هذه 
المجمعات على القراءة، وتنشيطا للكتاب.

القراءة سالح.. وهي الدواء الشافي لكثير من 
العلل التي تعيشها المجتمعات.

الصغار
بنائي

القراءة سالح

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

من علماء العربأديبة صغيرة

»أهمية العلم والعلماء« 
ورشة علمية في مدرسة 

التميز النموذجية

مبشاركة الزميل طارق البكري

التميز  أقامت مدرس���ة 
النموذجي���ة ف���ي منطق���ة 
خيطان ورشة عمل للطالب 
ف���ي املرحلتني  املتفوق���ني 
املتوسطة والثانوية قدمها 
الزمي���ل د.ط���ارق البكري 
وكان���ت بعن���وان »أهمية 
العل���م والعلماء« بحضور 
وكيل الش���ؤون الفنية في 
املدرس���ة ف���واز الش���عبي 
ومس���ؤول جلنة املتميزين 
أحمد عصام ومسؤول اللجنة 
اإلعالمية معاذ املندوه. في 
اللقاء رحب الشعبي  بداية 
بجريدة »األنب���اء«، وثمن 
اله���ادف في  دور اإلع���الم 
مساعدة الطفل على التعلم، 
واالستفادة من الوقت، الفتا 
إل���ى أن أول كلمة نزلت في 
الك���رمي كانت كلمة  القرآن 
اقرأ مما يب���ني أهمية العلم 
والتعلم، وضرورة احلرص 
على تنمية قدرات اإلنسان 
ألن العلم مفتاح النجاح. من 
جانبه، حتدث مسؤول جلنة 
املتميزين مشيرا إلى حرص 
املدرسة على رعاية طالبها 
وتوفير أقصى وسائل التعلم 
الفرصة  املمكنة، وإتاح���ة 
للمتميزين للقيام بأنشطة 
متع���ددة تصب في مجملها 
في بناء الشخصية العلمية 
املتكاملة. كما أشاد مسؤول 
اللجنة اإلعالمية معاذ املندوه 
مبثل هذه الورش والندوات 
واللقاءات املباشرة مع الطالب 
من خارج الدروس واملنهج، 
مبا يساهم في تطوير قدرات 
الطالب واتس���اع معارفهم 
املختلفة. وحتدث د.البكري 
خالل اللق���اء الذي حضره 

يجب أن يفعله الطالب هو 
تنسيق الوقت ما بني الدراسة 
والواجبات والهوايات، وكذلك 
اللعب والترفيه، ألن الوقت 
ل���م تقطعه  ان  كالس���يف 

قطعك.
الطالب فهد العازمي وهو 
الثانوية  في نهاية املرحلة 
ق���ال: إذا اجتم���ع العم���ل 
الصحيح والعمل اجلدي في 
شخص واحد كانت النتيجة 
طيبة، مش���يرا الى أن كلمة 
»العلم« وتفريعاتها وردت 
في الق���رآن الكرمي أكثر من 
750 مرة مقابل مرات قليلة 
لكلمة »اجله���ل«، وفي ذلك 
تأكيد على أهمية العلم في 

حياة اإلنسان. 
وأخيرا حت���دث الطالب 
العجمي وعمره  نايف علي 
16 سنة في الصف العاشر 
قائال: ان الش���هادات في حد 
ذاتها ليس���ت سوى ورقة، 
املهم هو ما يحصله الطالب 
في نفسه من علوم مفيدة، 
ولفت إل���ى أن حجم املنهج 
كبي���ر جدا ويعي���ق حركة 
الطالب وبحثه في مجاالت 
مختلفة مما يضطره للتركيز 
على املنهج ال غير، فضال عن 
املتبع يفرض  أن االسلوب 
عل���ى الطالب ف���ي املرحلة 
النهائي���ة م���واد محددة ال 
ميكنه االختيار بينها، مطالبا 
اجلهات املعنية مبنهج بديل 
يسمح للطالب باختيار املواد 
حس���ب ميوله الشخصية، 
التركيز  وبذلك يس���تطيع 
عليه���ا، وانتقاء ما يتوافق 
مع طبيعته ومع رغباته في 

الدراسة اجلامعية.

مجموع���ة كبيرة من طالب 
املدرس���ة عن أهمية دراسة 
العل���وم املختلف���ة، وعلى 
رأسها اللغة العربية، مبينا 
أهمية التعلم في اإلس���الم، 
ودور املعل���م في ترس���يخ 
املعلومة املفيدة، كما ش���دد 
على ضرورة االعتناء بالوقت 
واحلرص على عدم إضاعته 
مبا ال ينفع. وأش���ار الى أن 
الوقت يقاس باإلجناز وليس 
بالدقائق والساعات والسنني، 
وأن كثيرا من العلماء العرب 
عاش���وا عمرا قصيرا، وأن 
كثيرا منهم لم يتعدوا سن 
اخلمسني ومع ذلك تركوا لنا 
الكثير م���ن النتاج الفكري 
واألدب���ي والعلمي ما أغنى 
العربية واحلضارة  املكتبة 
العربية منذ عصور طويلة 

مضت.

آراء الطالب

وشارك عدد من الطالب 
بكلم���ات مختلفة ش���ددت 

مبجملها على أهمية اللقاءات 
العام���ة، وأش���ار الطال���ب 
عبداهلل املطي���ري )الصف 
السابع وعمره 11 سنة( إلى 
أن العلم أضعف من اجلهل 
ألن اجلهل ممك���ن أن يدمر 
العلم  س���نوات طويلة من 
واحلضارة، مبينا أنه يريد 
أن يكمل دراسته ليتخصص 
في مجال الطب، ومع ذلك فهو 
الدراسية  ال يكتفي بالكتب 
بل يحرص عل���ى القراءات 
املتنوع���ة وجتذبه قصص 

األنبياء.
من جانبه، حتدث الطالب 
الرشيدي وهو في  مشاري 
املرحلة الثانوية عن أن العلم 
طريق رئيسي لتطوير أي 
التنمية،  مجتمع، فهو باب 
وعلى رأسها املواد العلمية، 
مبينا أن اهتمامه األول يرتكز 
الرياضيات،  على دراس���ة 
وهو يريد أن يوظف العلم 
بالعمل، ألن العمل يزيد من 
ثقافته واحترام اآلخرين له، 

ويتمنى أن يدخل اجلامعة 
في تخصص الهندسة.

بدوره، قال الطالب موسى 
الفي وهو الطالب املثالي لهذا 
الشهر في املدرسة وعمره 16 
سنة في الصف احلادي عشر 
انه يق���رأ كثيرا عن العلماء 
العرب، وكذل���ك األجانب، 
ويري���د أن يصبح عاملا في 
القانون، لذلك سيدرس في 
كلية احلقوق، ويعمل في هذا 

املجال املهم واحليوي.
أما عبداهلل العتيبي، وهو 
في عمر زميله موسى وصفه، 
فأكد إميانه بأن العلم سبب 
رئيسي لالرتقاء، مبينا أن 
التمسك مببادئ الدين وبر 
الوالدين، والصدق.. وأعمال 
اخلير.. أمور كلها تؤدي إلى 

النجاح واالستقرار.
النومس  الطالب أحم���د 
وهو في الصف الثامن وعمره 
13 س���نة أكد موافقته على 
ما قاله زمالؤه في كلماتهم 
الس���ابقة، قائال ان أهم أمر 

مجموعة من املشاركني في الورشة مع وكيل الشؤون الفنية فواز الشعبي

صورة مجمعة للطالب

درع التكرمي

زيارة مدرسية

فواز الشعبي: 
حرص الطالب 

على تنمية 
نفسه مفتاح 

النجاح

أحمد عصام: 
االهتمام باألنشطة 
يساهم في تنمية 

الشخصية 
العلمية

معاذ املندوه: 
الورش املتنوعة 
تزيد من قدرات 

الطالب ومعارفهم 
املختلفة

الطفلة يقين شاعرة المستقبل

املزايدة أيضا.

إلى أي فن من فنون الكتابة جتدين في 
نفسك ميال أكثر؟

٭ كتابة الشعر واخلواطر.

هل تتوقعني الفوز في مجال الشعر 
مبسابقة وزارة التربية والتعليم على 

مستوى اململكة؟
٭ أمتنى أن أحقق الفوز، وان لم أكس����ب في 

هذه املسابقة فقد نلت شرف احملاولة.

ما طموحاتك في مجال الكتابة األدبية؟
٭ أن أكتب مزيدا من األعمال األدبية، وأجمع 
أعمالي في كت����اب واحد، وأن أظهر موهبتي 

على مستوى أكبر.

هل فزت مبسابقات مهمة أخرى في 
السنوات املاضية؟

٭ نعم في مس����ابقة اإلب����داع الطالبي ألكثر 
من مرة، وفي مسابقة للشعر على مستوى 
العقبة، وحصلت على لقب ش����اعرة مدينة 

العقبة آنذاك.

حوار أجراه: علي الرشيد

اس����تضاف موقع »قنا الطفل« في وكالة 
األنباء القطرية الطالبة األردنية اليافعة يقني 
كرميني من مدرسة امللك عبداهلل الثاني للتميز 
)العقبة( التي تتمي����ز مبوهبتها في مجالي 
كتابة الشعر واخلواطر، وتنافس يقني التي 
تشرف على اإلذاعة املدرسية مبدرستها في 
مجال الشعر مبسابقة الشعر والقصة التي 
تقيمه����ا وزارة التربية والتعليم في بالدها، 
والت����ي تتكون من ثالث مراحل، األولى على 
مس����توى احملافظة والثانية على مس����توى 
اإلقليم، واألخيرة على مستوى األردن، حيث 
تفوقت في املس����تويني األول والثاني وتأمل 
أن تفوز في املرحلة األخيرة التي س����تجرى 

األربعاء املقبل.

منذ متى بدأت مشوارك في الكتابة 
األدبية؟ ومن اكتشف املوهبة لديك 

وشجعها؟
٭ بدأت الكتابة منذ الصف اخلامس، واكتشفت 
موهبتي معلمة اللغة العربية من خالل اإلذاعة 
املدرسية، ووالدتي وأستاذي الشاعر وصفي 

درع شاعرة »تربية مدينة العقبة« نالتها الطالبة يقني يقني تشارك بقصيدة في يوم االستقالل باألردن

أبيات من قصيدة »أردني الهوى« للشاعرة الصغيرة يقني
ً ن���ح���ن ال�����ذي�����ن ع����ل����ْت ه����ام����اتُ����ن����ا ش���رف���ا

ن����ح����ُن ال�����ذي�����ن ع�����ن األح������ق������اِد ن���رت���ف���ُع
س������ِل ال�����ك�����رام�����ةَ م�����ا رقَّ���������ْت ع���زائ���ُم���ن���ا

وس������ِل امل�����داف�����َع ع����ن ص���ه���ي���وَن ك����م ف���ِزع���وا
غ���اي���ات���ه���م ع���ظ���م���ْت ودم������اؤه������م س���ال���ْت

وج����ُع ن���الَ���ه���م  أو  أمل�������اً  اش���ت���ك���وا  م����ا  ال 

الفراهيدي.. 
مبتكر علم العروض

يقوم عليها الش���عر العربي، فصار 
يتدلى في بئر ببيته ويبدأ بإصدار 
األصوات بنغمات مختلفة ليستطيع 
حتديد النغم املناسب لكل قصيدة. 
فاخترع هذا العلم وحصر فيه أوزان 
الشعر في خمسة عشر بحرا، وكما 
اهتم بالوزن اهت���م بضبط أحوال 
القافية، وهي احلرف األخير في بيت 
الشعر، فأخرج للناس هذين العلمني 
اجلليلني كاملني مضبوطني مجهزين 

باملصطلحات.
ولم يكتف اخلليل بن أحمد مبا 
أجنزه من علم، بل وأّصل جهوده وأعد 
معجما يعد أول معجم عرفته اللغة 
العربية، حيث جمع املعجم بطريقة 
قائمة على الترتيب الصوتي، فبدأ 
باألصوات الت���ي تنطق من احللق، 
وانته���ى باألصوات التي تنطق من 

الشفتني، وسماه معجم العني.

ال ميكن لشاعر أو باحث أو كاتب 
أديب أريب من بعد عصر الفراهيدي، 
أن ينشد شعرا أو يدرس أدبا، دون 
أن يتعرض لبحور اخلليل بن أحمد 
املشهور بالفراهيدي، ومنذ طفولتي 
األولى وأنا مولع بهذا الرجل األديب 
الفيلسوف العالم، وقد قالوا عنه أنه 
أذكى علماء اللغة العربية في عصره، 

ومفتاح علومها.
ولد في عم���ان نحو عام 100 ه� 
املوافق 718م وتوفي في البصرة نحو 
عام 175ه� املوافق 786م في خالفة 

هارون الرشيد.
وكان اخلليل زاهدا بعيدا عن ترف 
احلياة ومس���راتها، على الرغم من 

منزلته العالية عند أهل السلطان.
وف���ي مرة وق���ف أم���ام الكعبة 
املش���رفة وصار يدعو اهلل ويقول 
»اللهم هب لي علما لم يسبقني إليه 
أحد«، فاستجاب اهلل دعاءه، حيث 
يعده العلماء الواضع احلقيقي لعلم 
التي  النهائية  النحو في صورت���ه 
نقلها عنه تلميذه سيبويه في كتابه 
املسمى »الكتاب«، كما أنه واضع علم 
العروض وهو ما يعرف بأوزان الشعر 

العربي.
عكف على قراءة أش���عار العرب 
ودرس اإليقاع والنظم، ثم قام بترتيب 
هذه األشعار حسب أنغامها وجمع 
كل مجموعة متشابهة ووضعها معا، 
فتمكن من ضبط أوزان خمسة عشر 
بحرا يق���وم عليها النظم حتى اآلن 

فأصبح مؤسس علم العروض.
وتذكر املصادر أنه كان يس���ير 
بس���وق الصفارين )النحاس���ني(، 
فس���مع صوت املطارق على طست 
من نحاس على نغم معني، فلمعت 
في ذهنه فكرة علم العروض )ميزان 
الشعر أو موس���يقى الشعر( التي 



أطفال»األنباء«
اجلمعة 22 يناير 2016

25

بين الرسمين عشرة اختالفات حاول العثور عليها في أقل مدة ممكنة االختالفات

لقاء مع أديب

لون

إبداع األطفالفنانة صغيرة

متاهة

ملك منير.. هوايتها 
الرسم ومزج األلوان

سارة تتفوق على أقرانها 
في المدارس التركية

جمي����ل جدا أن يكون لكل منا هواي����ة يحبها وينميها ويبرع 
فيها.. فالهوايات مجال واس����ع للتمتع وقضاء وقت مريح خارج 
أوقات الدراسة واجلد.. وهنا نلتقي بالشابة الصغيرة ملك منير، 
وهي طالبة في الصف الس����ابع في مدرسة النجاة اخلاصة بنات 

)الساملية(.
وتخبرنا ملك أن لديها عدة هوايات ولكن اكثر ما تهتم به هو 
الرسم وكذلك القراءة احلرة، فهي حتب رسم األشياء التي حتبها، 

كما حتب قراءة الكتب على أنواعها.
وفي الرسم تفضل ملك استخدام األلوان اخلشبية واالسكتش، 
وتفضل اللونني البنفسجي واألصفر، وتشعر بفرحة كبيرة عندما 

تنجز شيئا تصنعه بيديها وتشعر بالنجاح والتميز.
وفي لقائنا معها نصحت ملك صديقاتها وبنات جيلها باستغالل 

أوقات الفراغ في الهوايات املفيدة التي تنمي قدراتهن.

ذكر موقع »قنا الطفل« أنه على الرغم من ظروفها الصعبة، 
فإن الطفلة السورية سارة موسى البالغة من العمر 13 عاما، 
تفوقت على معظم زمالئها في املدرس����ة التركية، التي تتابع 
فيها حتصيلها العلمي، بعد نزوحها مع أهلها إلى مدينة ماردين 

التركية، جراء احلرب الدائرة في بالدها.
واستطاعت سارة تعلم اللغة التركية خالل مدة زمنية لم 
تتجاوز الشهرين، ودخلت املدرسة ملتابعة مسيرتها الدراسية، 
حيث متكنت من التأقلم على أجواء املدارس التركية بسرعة 
وحققت املراتب األولى بني أقرانها. وأكدت أنها واجهت بعض 
الصعوبات خالل الفترة األولى من دخولها املدرسة لعدم اتقانها 
اللغة التركية، إال أنها استطاعت تعلم اللغة خالل فترة قصيرة، 
مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها للحصول على درجة 

تؤهلها دخول كلية الطب البشري في املستقبل.

من لبنان نلتقي هذه المرة الكاتب المتميز ايهاب توتنجي، الذي انطلق من عالم التمريض والمستشفيات إلى عالم الطفولة وآدابها، وخالل فترة قصيرة 
استطاع أن ينجز الكثير، فبرزت أعماله المحببة لدى الصغار.

احليوان واجلليد والصخور.

هل لديك موقع الكتروني 
ليتعرف االصدقاء على 
قصصكم ومشروعكم 

اجلميل؟
٭ شكرا على هذا السؤال، وأنا أدعو 
األصدقاء األحبة في الكويت لزيارة 
صفحتي على الفيسبوك التي حتمل 
عنوان otroja أو املوقع اإللكتروني 
www.otroja.net لالطالع أكثر على 
التفاصيل، كما ميكنهم مراسلتي 

على امييلي اخلاص وسوف أجيبهم 
عل����ى كل اس����ئلتهم، واتعرف على 
@1979.itoutounji أفكاره����م اجلميلة
gmail.com، وأكرر ش����كري اخلاص 

جلريدة »األنباء« املتميزة.

وما أهداف هذه القصة؟
٭ اله���دف الرئيس���ي للقصة زرع 
املفاهيم السليمة حول أهمية الغذاء 
الصحي على لسان شخصيات محببة 
من الفواك���ه واخلضار واحليوانات 
التي تخوض مغامرة إلنقاذ حبة التني 

بعدما خطفها الوطواط الشرير.

وما اجلديد اآلن؟
الكواكب  ٭ جديدنا اآلن »مغامرات 
الرس���وم  انهيت  والنج���وم«، وقد 
وإنش���اء اهلل يصدر قريبا، وهناك 
ايضا مجموعة حت���ت اإلعداد وهي 
»مغام���رات اجلراثيم وامليكروبات« 
و»قصص م���ن دراما الطب« وقصة 
»سجالت الزمان« حول طرق التأريخ 
باس���تخدام جذوع النب���ات وعظام 

الصغار أن���ه ال يزال في بداياته في 
عاملنا العربي، وقليال ما جند منه في 

مكتبة الطفل العربي.

وماذا كانت باكورة هذا 
املشروع؟

٭ وفقن���ي اهلل ف���ي رمضان املاضي 
إل���ى إطالق أول إصدار في هذا املجال 
ضمن سلسلة سميتها »اخليال العلمي 
للناشئة«، وكانت بعنوان »مغامرات 
الفواك���ه واخلضار«، وهي عبارة عن 
قصة م���ن جزئني حوالي 100 صفحة 
ملونة مع كتاب لألنشطة والتمارين، 
أخذت أفكاره من مضمون القصة، ثم 
لعبة تعتمد على البطاقات وتش���به 
اللعبة املعروفة ب� »الثعبان واألفعى« 

لكن بشكل جديد.

بداية، كيف تعّرف نفسك 
ألصدقائنا الصغار قراء جريدة 

»األنباء«؟
٭ أوال أتشرف بأن أطل على األحباء 
الصغار في الكويت من خالل جريدة 
»األنباء« الزاهرة الشهيرة في العالم 
العربي كله وليس في الكويت فحسب، 
وأقول ألحبتي أطفال الكويت ان اسمي 
هو إيهاب صالح توتنجي، وعمري 36 
سنة لكني ما زلت طفال مثلكم، وأنا 
من لبنان وحتديدا من مدينة صيدا 
بوابة محافظة اجلنوب، وأنا حاصل 
على ش���هادة بالعلوم التمريضية، 
وعملت حوالي 10 س���نوات في هذا 
املجال ثم انتقلت للتعليم في إحدى 

مراكز التدريب املهني في صيدا.

شيء جميل، من التمريض إلى 
أدب األطفال؟!

٭ أنا كنت وما زلت مهتما بش���كل 
كبير بأدب الطفل، وذلك منذ الصغر 
وحتى اآلن، وبدأت اخلوض في مجال 
التأليف والنشر، وابتكرت مشروعا 
طفوليا جمي���ال ألصدقائي األطفال 

سميته »األترجة«.

اسم جميل، لكن ما فكرة هذا 
املشروع؟

٭ الفكرة الرئيسية هي دمج العلوم 
بالس���رد القصص���ي، ف���ي محاولة 
متواضعة لس���د الفجوة بني واقعنا 
وواقع التأليف الغربي في هذا املجال 
الذي أعطى هذا احليز اهتماما بالغا، 
وأنشأ ما يعرف اليوم بأدب اخليال 
العلمي، والذي كم���ا يعرف األحبة 

إيهاب توتنجي  من التمريض إلى قصص الخيال العلمي

سارة سعيدة بتفوقها الطفلة املوهوبة ملك منير
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البالم رومانسي في »قلوب ال تتوب« ومعقد في »احلاملون«!

اخراج خالد جمال، وتأليف 
اس���مهان توفيق، وبطولة 
لطيفة املج���رن، عبد اإلمام 
عبداهلل، عبير احمد، احمد 
مساعد، بدور عبداهلل، وألعب 
كذلك دور زوج تهمله زوجته 
فيب���دأ بالبحث ع���ن امرأة 
اخرى، وهنا تب���دأ حياته 

ونفسيته في التعقيد.
كما أكد البالم حرصه على 

محم���د املنص���ور، محمود 
بوشهري، باس���مة حمادة، 
عبير احم���د، ميس حمدان 

وآخرين.
وتابع البالم: ألعب دور 
زوج رومانس���ي حتدث له 
ظ���روف معينة جتعله في 
حيرة من امره في االختيار، 
كما انتهيت كذلك من تصوير 
في مسلسل »احلاملون« من 

التغيير وعدم تكرار أدواره 
حتى ال ينحصر في الشخصية 
الكوميدية، بعد جناحه خاصة 
في تقدميها العام املاضي في 

مسلسل »حال مناير«.
اما عن اعماله للموس���م 
الرمضاني املقبل، فقال البالم: 
مازلت في مرحلة القراءة ولم 
اس���تقر على األعم���ال التي 

سأشارك فيها.

سماح جمال 

ص���رح الفنان مش���اري 
البالم ل�»االنباء« بانتهائه من 
تصوير أعماله املقرر عرضها 
الرمضاني،  خارج املوس���م 
وقال: انتهي���ت من تصوير 
دوري في مسلسل »قلوب ال 
تتوب« تأليف محمد النشمي 
واخراج مناف عبدال، وبطولة 

مشهد من مسلسل »قلوب ال تتوب« مشاري البالم

انتهاء تصوير »روج« وطرحه قريباً بدور العرض

خلود أبوالمجد

انتهى املخرج جون اكرام من تصوير فيلمه 
األول »روج« ويواصل حاليا املراحل النهائية 
للعمل متهيدا لطرحه بدور العرض، والفيلم 
من انتاج ستارز بيكتشر وبطولة فاطمة ناصر 
وأمير صالح الدين ويورا وشريهان شاهني 
وحسن حرب. وينتمي العمل لنوعية أفالم 

الدرام����ا فانتزي اليت كوميدي، حيث يتكلم 
عن كيف ترى نفسك جميال مهما كنت مليئا 
بالعيوب م����ن خالل عالقة مختلفة بني وفاء 
عاملة البيوتي صالون وتلعبها فاطمة ناصر 
ومحسن الذي يلتقي بها في آخر دقائق حياتها 
ويلعبه أمير صالح الدين. ولم يتحدد موعد 
عرض الفيلم وسيتم طرحه مبجرد االنتهاء 

من كل مراحله.

لقطة من فيلم »روج«

قال إن شهر رمضان بحاجة لوجبات درامية خفيفة ومثيرة ومسلية

رشيد عساف لـ »األنباء«: 
األعمال السورية وصلت مشاهدتها للعالمية

مباذا يعلق الفنان عساف على 
األعمال التي تظهر املرأة السورية 

متخلفة؟
٭ هذا واقع وصحيح، فعال املرأة السورية 
في بعض األرياف متخلفة من حيث احلياة 
االجتماعية، فف����ي بعض األرياف ومنها 
ريف دمشق وحلب، عندما كنا صغارا كنا 
نشاهد سيدات كل واحدة ماليتها شكل عن 
األخرى، وهذا مثل احلقبة العثمانية التي 
فرضت علينا أربعمائة عام من التخلف 
والتش����رذم، برأي هذه العبثية القدرية 
التي كنا نعيشها اليوم هي املاضي بفكر 

احلاضر.

كيف ترى »الشللية«؟
٭ مع األس����ف موجودة ف����ي كل الدول 
العربية، واغلب املنتجني »لهم ناسهم«، أي 
الفنانون اخلاصون بهم، وعلينا أن نأخذها 
من منظور متطور، فقد يجد هذه املجموعة 
تتفهم طبيعة العمل وتقبل باألجر الذي 
وضع لها، وال تتخلف عن أوقات التصوير 
وحتترم عملها ولديها موهبة، وهذا ييسر 

العمل ويسرع التسويق.

أليست مؤذية برأيك كما يشتكي 
منها الفنانون؟

٭ لنكن صريحني، عندما يتقاضى فعال 
البط����ل أغلب األجر، ف����إن ذلك هو قطع 
لألرزاق، في حال تكون الشركة املنتجة 
يعتمد بحس����اباتها على هذا النحو، أو 
أن يش����ترط النجم أنه ال يعمل في حال 
تواجد هذا »اجلروب« من الفنانني، وأنا 
شخصيا انس����حب من أي عمل ال أرتاح 
فيه مع الفنانني املتواجدين في الكاست، 
ألنني أش����عر بطاقتهم سلبية اجتاهي، 
واش����ترط على من يعمل معي أن تكون 

لديه موهبة.

كيف ينظر رشيد عساف للدراما 
السورية في ظل األزمة احلالية؟

٭ أنا لست مستاء، بل على العكس مرتاح 
ألن اإلنتاج الفني بقي على حجمه الكمي 
والنوعي واملنطقي، ألنه من املس����تحيل 
أن تنت����ج جمهورية مصر س����تني عمال 
دراميا، وسورية تنتج خمسني، هذا غير 
صحي وبعيد عن الواقع واملنطق وغير 
صحيح، وعلينا أن ندرك أن مصر قارب 
تعداد سكانها املائة مليون نسمة وسورية 
أربعة وعشرون مليونا وحاليا اقل بكثير، 
وبرأي إن 20 عمال فنيا مدروس����ا بشكل 
جيد يقدم الدراما السورية بشكلها الالئق 
ويعتبر منوذجيا جيدا ويرفع من سوية 

الدراما.
 

هناك أعمال ال ترتقي ملستوى 
الدراما السورية صدرت جراء 

األزمة السورية؟ كيف تنظر إليها؟
٭ لقد أصبحنا مرعبني، وأنا ش����خصيا 
انس����حبت من بعض األعمال ألنها كانت 
نوعي����ة رخيصة مثل »صرخة روح« أو 
»امرأة من رماد«، وأنا أحترم جدا الفنانة 
س����وزان جنم الدين والفنان سعد مينة، 
لكن أن تظهر معه على الشاشة بشكل غير 
شرعي بالسرير ومغري فهذا خطأ، ألن 
التلفزيون يدخل البيوت دون استئذان، 
ونحن مجتمع شرقي له عاداته وتقاليده، 
إضافة إلى سلس����لة من »صرخة روح« 
و»خوامت«، هناك مناظر فاضحة وخادشة 
للحياء، وغير مقبولة من قبلنا كشرقيني، 
كالعالقة بني احلماة وزوج ابنتها أو شقيق 
الزوج وامرأة ش����قيقه، ب����اهلل متى كان 

املجتمع السوري بهذه األخالق.

هل من صحوة برأيك؟
٭ بالفعل بدأت ش����ركات اإلنتاج تصغي 
للنقد البناء، وكذلك املخرجني، وهم يعلمون 
بقراره أنفسهم أن هذا ال يعيشه املجتمع 
السوري، لكن لكل قاعدة ال بد من شواذ، 
وعلينا أن نرتق����ي بدرماتنا، لنعود بها 

وببلدنا إلى بر األمان الذي كنا نعيشه.

عن العروض التي قدمت له للعمل 
في الواليات املتحدة األميركية؟

٭ قدم لي فيلمان سينمائيان، األول عن 
العراق ورفضته ألنهم يريدون أن يأخذوا 
وجهة نظر مختلفة عن الواقع، مبعنى 
ما يخدم مصلح���ة بالدهم، والثاني قيد 
الدراسة، والعملية اعتبرها هي مسألة 
عرض وطلب، عرضت بظرف معني، لكنني 
ال أعمل إال ما أقتنع به وأعود لدراسته، بل 
واستشير أصحاب الرأي مثال من مؤرخني 
حلقبة معينة، وسياسي يعيش الواقع 
حاليا وله عالقة مبراكز القرار، أنا ال أقف 
أمام كاميرا، وتكون بصمتي بالعمل ما 

لم أقتنع به بشكل مطلق.

هناك شكوى في الوسط الفني 
السوري من تدني أجور الفنانني 

لصالح أجر النجم في العمل.. مباذا 
تعلق؟ وهل احلق يقع على عاتق 

شركات اإلنتاج؟
٭ املس���ألة هي عرض وطلب بني شركة 
اإلنتاج والفن���ان، في حال كان األجر ال 
يناسب الفنان فمن حقه أن يرفض، وأنا 
شخصيا تقاضيت عن دوري مبسلسل 
»آخر الفرسان« من سمو الشيخ محمد 
بن راش���د آل مكتوم مبلغا يفوق أجري 
عن عش���رة مسلسالت، كما أن مسلسل 
»باب احلارة« يعتبر استثناء من حيث 
األجور التي تقاضاها النجوم، ولكي نكون 
منصفني هناك أعمال أهم من »باب احلارة« 
تقاضى نفس الفنان ربع أو نصف األجر 
الذي كان قد تقاضاه بأعمال أخرى، كنا 
نوازي األجر على الدوالر في س���ورية 
وخارجها، وأنا أعمل في اخلليج العربي، 
ومصر وخارج البلدان العربية، جميعها 
تقدر األجر مبا يوازي العملة الصعبة، 
لكن مع األسف هناك بعض شركات اإلنتاج 
تضررت ميزانيتها بسبب تدهور أسعار 
»النفط«، إذا الفن والسياسة صنوان لهم 

تأثير مباشر على كل مناحي احلياة.

مبا أننا نتحدث عن معضلة يعاني 
منها الفنانون السوريون.. كم 

تقاضيت عن بطولة »عطر الشام«؟ 
٭ احلمد هلل تقاضيت أجرا جيدا، أخذت 
حقي، كما أنني اعتذرت من شركة »قبنض« 
املنتجة عن أعمال أخرى، ألن النص الذي 
قدم ل���ي لم يقنعني، كم���ا اعتذرت عن 
»عناية مشددة« ألنه دموي، واعترضت 
على تواجد بعض الش���خصيات الفنية 
التي كانت موجودة بالعمل، ألن االنتقام 
متبادل، ونحن في سورية نعيش حربا 
طاحنة، ومن يكتب عن احلرب حاليا عليه 
أن ينتظر سنوات وسنوات ليقف على 
حقيقة من تسبب في هذه احلرب، وكيف 
جرت األمور وتطورت، ال أن يبحث املنتج 
الربح والتسويق  والكاتب والفنان عن 
على حساب دمار وطن، وأنا بطبعي ال 
اعمل مع أي فنان يعطيني طاقة سلبية 

أثناء العمل، أو ال يجيد التمثيل. 

شركات اإلنتاج متهمة بأنها ال 
تتسوق العمل إال إذا كان النجم 
»فالن« هو البطل؟ كيف تنظر 

لذلك؟
٭ ف���ي النهاي���ة الش���ركة بحاجة إلى 
الربح وليس  التسويق، وهمها الوحيد 
اخلسارة، فاألعمال املصرية عندما تشاهد 
أن الفنان حسني فهمي أو يحيى الفخراني 
أو الراحل نور الش���ريف، أبطال لألفالم 
الس���ينمائية أو الدرامية، فإن التسويق 
مضمون ومكفول وسيعود على شركة 
اإلنتاج باألرباح العالي���ة، ألنهم أبطال 
ش���باك تذاكر، إذ ان النجم قادر على أن 
يعيد امل���ال أضعافا مضاعفة، وهذا حق 
مشروع لهم، لكن األعمال السورية برأيي 
مختلفة، فالدراما بكل أنواعها تعتمد على 
»البطولة اجلماعية«، لكن في الس���ينما 
الوضع يختلف تكون لنجم أو اثنني على 

األغلب.

٭ أجسد شخصية أبو عامر كبير حارة 
القصب، زعيم احلارة، متزوج من ثالث 
سيدات، والس���بب البحث عن اإلجناب، 
ويتزوج الرابعة، هناك س���ير لألحداث 
مفاجئ ومثير جدا، لكن في الزواج الرابع 
حتدث صدمة كبيرة سأتركها للجمهور 
كي يس���تمتع باملشاهدة وينتظر العمل 

بفارغ الصبر.

وماذا عن مسلسل »الغريب« 
جديدك لعام 2016؟

٭ عمل درامي معاصر من تأليف عبداحلميد 
حيدر وإخراج إي���اد النحاس، تتضمن 
أحداثه مدة خمسة وعشرين عاما، أدخل 
فيها الس���جن، وأظهر وابنتي الصغيرة 
تكبر، ونتطرق لألحداث التي تعيش���ها 
س���ورية حاليا، ومازالت األدوار توزع 
على الفنان���ني، لكن العمل من بطولتي، 
كما أنني استطيع أن أصفه بأنه سيكون 
بطولة جماعية، وهذا ما تتصف به الدراما 
السورية، على خالف الدراما املصرية، إذ 
ان البطول���ة تكون لفنان واحد والباقي 

درجة ثانية.

قيل انك تستعد ملغادرة سورية 
من أجل تصوير اجلزء الثالث من 

»راس غليص«؟ 
٭ فعال سأجته إلى األردن من اجل تصوير 
اجلزء الثالث من مسلسل »رأس غليص«، 
ألن العمل مطلوب جماهيريا وباألخص 
خليجيا، علما انه من تنفيذ وإنتاج شركة 
املركز العربي لصاحبها طالل عواد من 
األردن، ومن تأليف الكاتب مصطفى صالح، 
وأعتبر »راس غليص« نقطة مضيئة في 

حياتي الفنية جماهيريا. 

من خالل احلديث بشكل جانبي 
أراك وكأنك ترسل رسائل حب 
شفهية جلمهورك في اخلليج 

العربي، فسر لنا ذلك؟
٭ أنا أحب جمهوري العربي من احمليط 
إلى اخلليج، لكن عندما أتلقى رس���ائل 
واتصاالت من اغلب املشاهدين في هذه 
البلدان، محبة لفني، سأبادلها كل احلب 
والتقدير، وأنا عملت مع أمراء وشيوخ 
كانوا منارة تثقيفية وفنية عالية املستوى، 
وهنا اعدتني إلى »طوق البنات« وكيف 
انفرط هذا العق���د وضاعت تلك الطفلة 
لسنوات، تلقيت اتصاالت من شيوخ تسأل 
بلهفة عن الطفلة ومصيرها، وباملناسبة ان 
رجاء الشفري، هي املعنية أصال بحكاية 
الطفلة »س���ت الشام« منذ البداية حتى 
النهاية ومقيمة بالكويت، ومتزوجة من 
صحافي كويتي مرموق، ودون اسمها على 
الشارة أثناء العرض، واعتبر أن ما تلقيته 
من إعجاب بالعم���ل وقصته التاريخية 
احلقيقية يفوق األج���ر الذي تقاضيته 
عن أتعابي بهذا العمل، ألن رأس املال هو 
مقدمة العمل، وصلب احلكاية احلقيقية 
التي جرت أحداثها مبدينة دمشق، وحتديدا 
في حي الصاحلية، والبيت ما زال شاهدا 

حتى يومنا هذا.

هل كشف لنا النجم رشيد عساف 

دس���مة، لذلك هذا الن���وع من احلكايات 
املشوقة من االعمال هي املناسبة، مثل »باب 
احلارة« وحكاياته وقصص سعاد، و»طوق 
البنات« وحكاية البنت التي ضاعت من 
أهلها، واالستعمار الذي عانى منه العرب 
ملئات من الس���نني، وها نحن مع األسف 
نعود للخالص منه، مبعنى أهم شيء في 
الدراما هو اإلثارة من صراع الشخوص 
في العمل وتطور هذه الشخوص، ومن 

االحداث املفاجأة التي يكتبها املؤلف.

ماذا عن مضمون الدور الذي تلعبه 
خاصة أنك جنم »عطر الشام«؟

العرب والس���وريون في بالد املغترب، 
وبالنسبة لي كفنان أنا يلزمني أن أتواجد 

باألعمال اجلماهيرية.

ماذا عن االعمال الفكرية املعاصرة 
التي نشاهدك بأغلبها؟

٭ قبل اإلجابة، كل رمضان وامتنا العربية 
بألف خير، وأركز على امتنا العربية ألن 
هناك قواسم مشتركة جتمعنا، من حيث 
اللغة والدين، وأقصد بكلمة دين »القرآن 
واإلجنيل«، وش���هر رمضان له طقوسه 
اخلاصة به، ألنه بحاجة لوجبات خفيفة 
وال نستطيع أن نقابل اجلمهور بوجبات 

دمشق ـ هدى العبود

عندما تلقينا اتصاال هاتفيا من املكتب 
اإلعالمي باملوافقة إلجراء حوار مع النجم 
العربي والعاملي السوري رشيد عساف، 
حزمنا أمرنا مع أس���ئلة تدور برأس كل 
صحافي، خصوصا انه لن يكون أمام فنان 
عادي، فنان مثقف وله صوالت وجوالت 
في س���احات التمثيل من مسرح ودراما 

تاريخية معاصرة وسينما.
فن���ان تنتظ���ر أعمال���ه الفضائيات 
اخلليجي���ة واملصرية، نظ���را ملا يتمتع 
ب���ه من مهارة فنية، وق���وة لغوية، فقد 
شاهدناه بطال يجسد شخصية »معاوية 
بن أبي سفيان« و»هارون الرشيد«، كما انه 
يتهيأ لبطولة فيلم في الواليات املتحدة 
األميركية، واعتذر عن آخر، ألنه يحكي 

عن العراق مخالفا للحقيقة.
فنان ال يس���اوم وترفع ل���ه القبعة، 
حق���ق انتش���ارا جماهيري���ا من خالل 
أدوار الفانتازيا، شاهدناه ب� »الكواسر« 
و»البواس���ل«، وعرفناه محبا لألعمال 
التاريخية من خالل العديد من االعمال 
من أبرزها: »اب���ن عجالن« و»البركان«، 
و»بدوية« من خالل جزأين ملسلسل »راس 
غليص« الذي يتهيأ حاليا لتصوير اجلزء 
الثالث منه، كما تربع على عرش االعمال 
اخلاصة بالبيئة الشامية من خالل »طوق 
البنات« و»طاحون الش���ر« و»اخلربة« 
واليوم »عطر الش���ام«، مجسدا حقيقة 
م���ا جرى في غابر األزمان من أماكن من 
شهدوا أحداث تلك القصص واحلكايات 

بأفراحها وأتراحها.
»األنباء« التقت الفنان السوري القدير 

رشيد عساف، فإلى التفاصيل:

لنبدأ من حيث انتهيت من 
لوكشينات التصوير »عطر 

الشام«؟
٭ عندما قرأت »عطر الش���ام« أعجبني 
النص، وأنا ال أفرق بني العمل التاريخي 
واملعاصر، م���ا يهمني، هل أنا قادر على 
جتسيد هذه الشخصية وأعطيها حقها؟ 
لكن أنا أعيش الشخصية بكل جوانبها 
وجوارحها، وال أعيشها خارج التصوير، 
بل أفك���ر فيها، وكيف ميك���ن أن أعطي 

األفضل.

هكذا ينظر الفنان الكبير رشيد 
عساف إلى الفن؟

٭ الفن برأي كفنان هو فرجة، ألنه يتضمن 
حكايات اجلدات، ووسيلة االتصال مع 
الناس، وهذه النوعية من االعمال تعكس 
واقعا معينا، وفيها واقع ال مانع لدي أن 
»أمتثله« أي أعيش الشخصية بحذافيرها 
وجزئياتها، و»عطر الشام« أعادني ملسلسل 
»طوق البنات« وجماهيريته الواسعة على 
العاملي، ألنني  العاملي، وأقول  املستوى 
تلقيت اتصاالت ال تعد وال حتصى، وإذا 
عدمت إلى مواق���ع التواصل االجتماعي، 
فستشاهدون الكم الهائل من االتصاالت 
والتعليق���ات، وكم حمل هذا املسلس���ل 
بأجزائه على »اليوتيوب« للمش���اهدة، 
وأقصد بالعاملية، حيث يتواجد اإلخوة 

عملت مع أمراء وشيوخ في اخلليج العربي كانوا منارة 
بصداقاتهم  وأعتز  املستوى..  عالية  وفنية  تثقيفية 

وحب جمهور اخلليج للفن السوري 

بعد »عطر الشام« سأتوجه مباشرة إلى األردن لتصوير 
اجلزء الثالث من »راس غليص« املطلوب خليجيًا

.. وفي مشهد من مسلسل »راس غليص«رشيد عساف في مسلسل »عطر الشام«
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مقدمة برامج شايفة حالها انه 
عندها ثقافة كبيرة تعطيها 

احلق انها تقدم أقوى البرامج 
بس بالصج ما عندها شي 
ومستغلة واسطاتها بشكل 

كبير.. الشرهة على اللي 
دخلچ االعالم!

ممثلة متوت على األلقاب 
الفنية لدرجة انها تدفع 
فلوس جلهات اعالمية 
علشان يعطونها لقب 

في ملتقياتهم الفنية اللي 
يسوونها داخل وخارج 

الديرة.. اهلل يشفيچ!

ممثلة طلبت من أحد 
املنتجني انه يهديها تلفون 
يديد النه تلفونها خربان 
وهو السبب في تأخيرها 

عن لوكيشن التصوير 
مثل ما تقول.. 
طرارة مؤدبة!

ثقافةدفع تأخير الدوسري يعتذر من إدارة »معهد املسرح«.. »أنا ولدكم«

العديد من اجلهات لتقريب 
وجهات النظر بني الدوسري 
واملعه���د العال���ي للفن���ون 
املسرحية ولكن جلأ الطالب 

الى القضاء النه شعر بالظلم 
إدارة املعهد حسب  من قبل 
قوله في العديد من لقاءاته 

التلفزيونية.

الطالب   يذكر ان قضية 
ناصر الدوسري أخذت حيزا 
املقروءة  في وسائل اإلعالم 
واملسموعة واملرئية ودخلت 

االعت���ذار ال ينقص من 
كرامة اإلنس���ان سواء كان 
أو كبيرا خصوصا  صغيرا 
عندما يشعر بانه أخطأ بحق 
اآلخري���ن، هذا األمر ينطبق 
على الطالب ناصر الدوسري 
الذي يدرس في املعهد العالي 
للفنون املسرحية الذي تنازل 
عن قضيته التي رفعها ضد 
العالي للفنون  عميد املعهد 
املس���رحية ووكي���ل وزارة 
التعليم العالي ووزير التربية 
والتعليم العالي بإقرار مكتوب 
حمل رقم 728 مكتب توثيق 

حولي.
الطال���ب ناصر   واك���د 
الدوس���ري ل���� »األنباء« ان 
تنازل���ه عن قضيت���ه جاء 
مبحض ارادته دون ضغوطات 
خارجية بعد ان راجع نفسه 
كثيرا، مؤكدا ان املعهد العالي 
للفنون املسرحية بيته الثاني، 
لذا يعتذر منه ومن عميده ومن 
وكيل وزارة التعليم العالي 
التربي���ة والتعليم  ووزير 
العالي، مضيفا وهو في قمة 
األسف: انا ولدكم وأرجو ان 

تقبلوا هذا االعتذار.

صورة إلقرار التنازل عن القضيةناصر الدوسري

ذكر املوسيقار املصري ياسر عبدالرحمن 
أنه كان هناك مش���روع لتق���دمي قصة حياة 
س���يدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة 
في حلقات تقوم فيها هي بدور الراوي، الفتا 
الى أن الراحلة قبل وفاتها اختارته هو ليضع 
املوسيقى التصويرية لهذه احللقات ألنها كانت 
معجبة كثيرا مبؤلفاته املوسيقية، ورغم أن 
عبدالرحمن لم يفصح عن سبب عدم خروج 
املش���روع للنور، فانه أهدى محبي الس���يدة 
الراحل���ة املقطوعة املوس���يقية التي كان قد 
أعدها بناء على رغبتها، وطرحها عبر موقع 

»يوتيوب«.
والالف���ت أن قصة املقطوعة املوس���يقية 
املفاجئة التي تبلغ مدتها أربع دقائق تقريبا 

وحتمل عنوان »إلى فاتن« لم يتم اإلعالن عنها 
مس���بقا أو الترويج لها مبا يكفي، حيث كان 
يفضل صاحبها العم���ل بصمت، حتى اختار 
أن يطرحها بشكلها النهائي في ذكرى رحيل 

فاتن حمامة األولى.
هذا وكشفت دار الشروق عن مفاجأة أخرى 
ووصية جدي���دة للراحلة فاتن حمامة، حيث 
أصدرت الدار كتابا قبل أيام يتناول حياتها، 
وقالت مؤلفته زينب عبدالرازق إن هذا الكتاب 
يضم حوارات أجرتها مع سيدة الشاشة فاتن 
حمامة على مدار عشرين عاما وأوصتها بنشرها 
عند وفاتها، وه���و ما حدث، حيث مت جتميع 
النصوص وطرحها في كتاب يضم كذلك صورا 

نادرة لها.

الكشف 
عن وصية مفاجئة 

لفاتن حمامة

تفاصيل انسحاب نانسي 
»The Voice Kids« من

أثار االع���الن الترويجي اخلاص باحللقة الرابعة م���ن مرحلة »الصوت وبس« في 
برنامج »The Voice Kids« مبوسمه االول تساؤالت كثيرة عن حقيقة انسحاب النجمة 
اللبنانية نانسي عجرم من املسرح ومطالبتها بإعطاء فرصة جديدة إلحدى املشتركات 

التي لم يلتف لها أي مدرب.
وقد أفاد موقع »الف���ن« نقال عن مصادر خاصة واكبت تصوير احللقات من 
داخل االستديو بأن نانسي بالفعل انهارت بعدما شاهدت املشتركة، وشعرت 

بندم كبير ألنها لم تلتف لها وراحت تطالب بإعطاء الفتاة فرصة أخرى.
وأكدت املصادر نفس���ها أن نانسي كانت جدية متاما بطلبها ولم تكن 
تس���تعرض أبدا لدرجة أنها أبلغت مدير أعماله���ا جي جي المارا انها 
لن تكمل تصوير البرنام���ج اذا لم متتثل إدارة البرنامج لطلبها، ما 
استدعى تدخل المارا وصاحب شركة »Talpa« زياد كبه، الذي أكد 
لنانسي ان الفريق األجنبي الذي يشرف على النسخة العربية 
من البرنامج لن يسمح بإعادة التصوير وخرق شروط وقوانني 

البرنامج.

منير والسقا يتنافسان على قلب منى زكي
منى زكي لكن دون جدوى، فلم 
يجد السقا بديال أمامه سوى 
أن يطارده ويقدمه للشرطة 
بعد ارتكابه جرائم قتل قاسية. 
وجتسد اللبنانية نور، حسب 
موقع »نواعم«، دور حبيبة 
ش����ريف منير ضمن أحداث 
الفيلم، وتلهث وراءه لتكسب 
قلبه لكنه ينشغل عنها مبنى 
زكي، أما النجمة ميرفت أمني 
فتجسد دور والدة منى ضمن 

سياق أحداث العمل.
من ناحي����ة أخرى، قارب 
فريق العمل على إنهاء تصوير 
املش����اهد اخلارجية التي مت 
تصويرها ما بني شوارع املقطم 
ووسط املدينة، كما مت تصوير 

بعض املش����اهد الداخلية في 
اس����تديو األه����رام، والفيلم 
من تألي����ف أمين بهجت قمر 
واإلنتاج لوليد منصور منظم 
احلفالت في أولى جتاربه في 

االنتاج السينمائي.
اجلدير بالذك����ر أن أحمد 
السقا تعرض حلادث سيارة 
أثناء تصوير املشاهد األولى 
من الفيلم، كما أن بطلة العمل 
منى زكي طلبت من املخرج 
عم����رو عرفة تكثي����ف عدد 
س����اعات تصويرها بالفيلم، 
الرتباطه����ا بتصوير أحدث 
أعماله����ا الدرامية مسلس����ل 
»أفراح القبة« عن رواية لألديب 

العاملي جنيب محفوظ.

هذا الهم منفردا، فيقصه على 
صديق عمره، الذي يجس����د 
دوره املمثل أحمد السقا، الذي 
يتنافس معه على حب النجمة 

الس����رية  الرغم من  على 
التامة التي وضعها صناع فيلم 
»من 30 سنة« على العمل، الذي 
تغير اسمه بعد أن كان »هنقتل 
تسعة«، اال ان بعض التفاصيل 
تس����ربت، حيث يدور الفيلم 
حول تسعة كوابيس ليلية 
تطارد املمثل ش����ريف منير 
ويجد نفسه قاتال لشخصية 
ال يعرفها فيستيقظ مفزوعا، 
ليتنقل بعد ذلك بني شوارع 
القاهرة ويقابل الش����خصية 
التي قتلها في الكابوس فيقتله 
أيضا، ويظل هكذا حتى يقتل 
9 ش����خصيات ظهرت له في 

كوابيس ليلية.
لكنه ال يس����تطيع حمل 

اسأل مجرب وال تسأل:منى زكي
أ - غريب             ب - طبيب                ج- حبيب

مجسم للراحلة عائشة إبراهيم في مكتبة الكويت الوطنية

ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ 22

منارة الراحلة عائشة إبراهيم »سطرين«..واهلل عيب!
ابراهي����م، وذل����ك بإعطائهما 
شهادتني بحقها توضح مدى 
التعامل  الراحلة في  انسانية 

معهن.
الفن���ان منقذ  ألق���ى  كما 
السريع شهادة والده املخرج 
عبدالعزيز السريع»شفاه اهلل« 
أمام احلض���ور القليل والذي 
أوضح فيها دورها في مسرحية 
»حظه���ا يكس���ر الصخ���ر« 
و»عشت وشفت« رائعة سعد 
الفرج والتي كانت جتسد فيها 
الراحلة عائشة ابراهيم الطيبة 

والعفوية والبساطة.
واس���تذكر بدوره كل من 
الفن���ان القدير س���عد الفرج 
ومحم���د املنص���ور اعمالهما 
مع الراحلة واللذين وصفاها 
بأنها فنانة من طراز فريد النها 
حتب عملها بإخالص حتى قبل 
رحيلها عندما كانت تشارك 
الفن���ان القدير س���عد الفرج 
وبوسي مسلس���ل »املاضي 
وخري���ف العم���ر« الذي كان 

آخر اعمالها.
كما شارك د.محمد مبارك 
بالل في هذه املنارة من خالل 
بح����ث طويل عن مش����وار 
الراحلة عائشة ابراهيم بينما 
الزميل فادي  حتدث جنلها 
عبداهلل عن تعاملها معهم 
داخل اس����رتهم الصغيرة، 
حيث انها تشجعهم دائما على 
التف����وق واألخذ برأيهم في 

االعمال التي تشارك بها.

عبدالرضا والكاتبة عواطف 
البدر اللذان اعتذرا شخصيا 
إلى جنل الراحلة الزميل فادي 

عبداهلل عن احلضور.
املعتذرون عن هذه املنارة 
اعذاره����م مقبول����ة ولكن أين 
الباقي من الفنانني واإلعالميني 
في مثل هذه املنارة إلنس����انة 
وهبت نفس����ها للفن وحتدت 
الصعاب حتى تك����ون رائدة 
من رائ����دات املس����رح محليا 

وخليجيا.
كل  عيب«..عل����ى  »واهلل 
فن����ان أو فنانة عدم احلضور 
اذا لم تكن لديهم ظروف قاهرة 
منعتهم من املشاركة خصوصا 
ان الفنانت����ني الكبيرتني حياة 
الفهد وس����عاد عب����داهلل رغم 
انشغالهما بتصوير اعمالهما 
اال انهما حرصا على احلضور 
احترام����ا وتقدي����را لعطاءات 
الراحلة عائش����ة  زميلتهم����ا 

الصحافي إلطالق انش����طة 
مهرج����ان القري����ن، وهناك 
فنانون وكتاب اعتذروا عن 
ع����دم احلض����ور لظروفهم 
اخلاصة مثل املخرج القدير 
عبدالعزيز السريع لتواجده 
خارج البالد وأناب عنه جنله 
الفنان منقذ السريع وكذلك 
الفنان القدير عبداحلس����ني 

وعدد قليل جدا من الزمالء 
إلى  الصحافيني، باإلضافة 
العاملني في جلان املهرجان 
واملكتبة الوطنية والرسالة 
التلفزيونية واإلذاعية وذوي 

الراحلة عائشة ابراهيم.
الغريب كان غياب العديد 
الفنانني رغ����م االعالن  من 
عنها في الصحف واملؤمتر 

الفهد  الفرج وحياة  س����عد 
وس����عاد عبداهلل وجاس����م 
النبهان ومحم����د املنصور 
وعبدالعزيز احلداد وداود 
حس����ني »ال����ذي تص����دى 
لتقدمي هذه املنارة« وزهرة 
اخلرج����ي ود.محمد مبارك 
بالل والزمي����ل الناقد عالء 
اجلابر والكاتبة انعام سعود 

مفرح الشمري
@Mefrehs

يحرص املسؤولون في 
الوطن����ي للثقافة  املجلس 
والفن����ون واآلداب دائما في 
الثقافية  دورات مهرجاناته 
اقامة منارات  والفنية على 
فنية وثقافية لرواد رحلوا 
عنا حت����ى نتع����رف على 
عطاءاته����م عن كثب وحتى 
يكونوا قدوة للجيل احلالي 
خصوصا من يعشق الثقافة 
والفن، وهذا أمر يشكر عليه 
ف����ي املجلس  املس����ؤولون 
الستذكار الرواد بعد رحيلهم 
حتى ال تنسى مجهوداتهم 
في احلركة الثقافية والفنية، 
ولكن ما يعيب تلك املنارات 
أن يحضرها عدد قليل من 
زمالء من اقيمت لهم والدليل 
من����ارة الرائدة املس����رحية 
الراحلة عائشة ابراهيم التي 
اقيمت مساء أمس األول في 
مكتبة الكويت الوطنية، وهي 
من ضمن انشطة مهرجان 
القري����ن في دورت����ه ال�22 
وكان حضوره����ا ال يتعدى 
»السطرين« يتقدمهم األمني 
الع����ام للمجل����س الوطني 
للثقافة والفن����ون واآلداب 
اليوح����ة واألمني  م.عل����ي 
املساعد لقطاع الثقافة محمد 
العسعوسي، والشيخ دعيج 
اخلليف����ة والفنانون الكبار 

احلضور القليل من الفنانني يتوسطهم أمني عام املجلس الوطني م.علي اليوحة

داود حسني يتوسط د.محمد بالل والزميل فادي عبداهلل جنل الراحلة

الفنانة القدير سعاد عبداهلل

منقذ السريع يلقي شهادة والده بالراحلة

الفنانة القديرة حياة الفهد
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

»يد الساملية« تعاقد مع التراك.. والفحيحيل ضم مرجانالرياضية
ضمت إدارة الساملية العب يد العربي سابقا عبدالعزيز التراك ملوسم واحد قابل للتجديد، وذلك قبل انتهاء فترة االنتقاالت 
الشتوية بيومني، وتعتبر صفقة التراك هي األخيرة للساملية في املوسم احلالي استعدادا للقسم الثاني من دوري دمج 
اليد واملزمع استئنافه االثنني املقبل. كما ابرم الفحيحيل صفقة أخيرة مع العب اجلناح األمين في الساحل سابقا ابراهيم 
املرجان ملوسم واحد قابل للتجديد.  وفي هذا اإلطار أكد مدرب الفحيحيل وليد ساملني أن مرجان من خيرة الالعبني التي 
انتجتهم مالعب اليد وسيكون تواجده مع الفريق دعما قويا. وأضاف: علينا العمل جاهدين فيما تبقى من منافسات 
الدوري العام لليد ولن تكون مهمتنا سهلة خاصة وان لدينا مجموعة من الالعبني بحاجة للمزيد من التأقلم واالندماج.
يعقوب العوضي

اجلاركي: ملعب اليرموك سيجهز في سبتمبر

جتهيز الساعة اإللكترونية

ستاد اليرموك ينتظر اللمسات األخيرة

أكد حاجة الفريق مللعب رئيسي أسوة باآلخرين

األمور األساسية كالكراسي 
وساعة امللعب وأعمدة اإلنارة 
وأرضية امللعب باإلضافة إلى 
أمور أخرى ستكون أقل جهدا 

ووقتا من األمور السابقة.
وأض���اف اجلاركي إلى أن 
العبي اليرم���وك بحاجة إلى 
ملعب كبي���ر يتدربون عليه 
وكذل���ك يس���تضيفون من 
خالل املنافسني ألن التدريب 
في امللعب الرئيسي والتعود 
عليه يختلف متاما عن امللعب 
الفرعي، خصوصا عندما تدخل 
في أجواء املباريات مش���يرا 
بأن اليرامكة ميلكون العبني 
مميزين في الصف األول وهم 
قادرون عل���ى تطوير نتائج 
الفري���ق إذا م���ا توافرت لهم 
جميع احتياجاتهم من بينها 
امللعب الذي يجب ان يعتادوا 
علي���ه حاله حال باقي الفرق 
لكي يع���ود اليرم���وك الذي 

تعودنا عليه في السابق.

عبدالعزيز جاسم

قال أمني الس���ر العام في 
نادي اليرموك أحمد اجلاركي 
ان الستاد سيكون جاهزا في 
سبتمبر املقبل وسيكون متاحا 
للعب فيه مع انطالق املوسم 
املقبل إن س���ارت األمور كما 
مخط���ط له، مش���يرا إلى أن 
هيئة الرياضة لم تقصر أبدا 
وهي من تشرف على املشروع 
والقائمني على الستاد يعملون 
على فترتني م���ن أجل إنهاء 
امللعب بالوقت احملدد له في 
سبتمبر لكي يستطيع اليرموك 
استضافة املباريات في جميع 

البطوالت.
وأكد اجلاركي في تصريح 
خاص ل�» األنباء« أن الهيئة 
تقوم بواجبها على أكمل وجه 
ومن يأتي ويش���اهد الستاد 
سيالحظ أن البنية األساسية 
أحمد اجلاركيقد مت االنتهاء ومتبقي بعض 

العبه محمد صالح بتسجيله 
19 نقطة. وق���اد اللقاء طاقم 
حتكيم���ي مكون م���ن محمد 
العاب���ر  العمي���ري وعاب���ر 

وعبدالرحمن الشمري.

الشباب يتغلب على اليرموك

انتصارات سهلة للكبار في دوري »السلة«
يحيى حميدان 

مرت مباريات اجلولة ال� 17 
من دوري الدمج لكرة السلة 
كما كان متوقعا عقب حتقيق 
الفرق الكبيرة للفوز بسهولة، 
حي���ث تغل���ب الكويت على 
التضام���ن 99-50، والعربي 
على النصر 80-65، والقادسية 
على الساحل 71-49، في حني 
الشباب فوزا مستحقا  حقق 

على اليرموك 56-69.
وعلى اثر ه���ذه النتائج، 
حافظ الكويت على صدارته 
لترتيب الف���رق بعد أن رفع 
رصيده إلى 22 نقطة، ويأتي 
خلفه العربي )21(، ثم النصر 
)19(، والقادس���ية واجلهراء 
وكاظمة )18(، والساحل )17(، 
واليرموك )16(، والش���باب 
)14(، والتضامن )12(، ويقبع 
الصليبخات في املركز احلادي 
 11 عش���ر واألخي���ر برصيد 

نقطة.
وجاء لقاء العربي والنصر 
متكافئا في البداية، حيث تفوق 
الربع األول  ف���ي   »العنابي« 
 19-18، وتع���ادل الفريق���ان 
38-38 ف���ي الثان���ي، وقلب 
ف���ي  الطاول���ة  »األخض���ر« 
الربع الثالث 54-49، واكمل 
النهاية بنتيجة   تفوقه حتى 

.65-80
العربي  )قاسم باشا(وتألق من جانب  العب العربي محمد صالح يصوب الكرة نحو سلة النصر  

VIVA الساملية لتعميق جراح اجلهراء في اجلولة الـ 14 لدوري

الكويت لـ »تأمني« الصدارة في مواجهة كاظمة
االس����تقرار عل����ى الصعيد 
الفن����ي والالعب����ني، وكان 
آخرها إقالة املدرب األلباني 
الكسندر جيجا قبل ساعات 
على املواجهة، وإسناد املهمة 
مؤقتا إلى املدرب املس����اعد 

الوطني محمد الشيخ.
ويأمل مدرب الس����املية 
الوطني سلمان عواد مواصلة 
نتائجه اإليجابية مع الفريق 
والتمسك بحقة في املنافسة 
انتظارا  البطولة  على لقب 
ملا ستس����فر عن����ه نتائج 
املباريات األخرى، ويواجه 
الفني للس����املية  اجله����از 
مشكلة غياب ابرز عناصره 
ألسباب متفاوتة فاألردني 
ع����دي الصيفي يتواجد في 
بالده لظروف عائلية طارئة 
لوفاة والده، كما س����يمنع 
اإليقاف مش����اركة احلارس 
خال����د الرش����يدي وفيصل 
العن����زي وجمعة س����عيد 
ومحمد السويدان فضال عن 
غياب مساعد ندا لإلصابة 
وكذلك الظهير غازي القهيدي 

املتواجد خارج البالد.
ويعول املدرب س����لمان 
عل����ى خب����رة قائ����ده كيتا 
وعادل مطر والهداف حمد 
العنزي إل����ى جوار املهاري 

نايف زويد.
وعل����ى اجلبهة األخرى 
املباراة  يخوض اجله����راء 
قادما من خسارة تاريخية 
أمام القادسية بعشرة أهداف 
دون مقاب����ل تعكس احلالة 
الفنية التي مير بها الفريق 
املعتمد على عناصر شابة 
حتتاج املزيد من املباريات 
لكس����ب اخلب����رة يتقدمهم 
احمد ش����الل ويوسف ركاد 
وعب����داهلل منيف وضاحي 
فرحان ومحمد باتل، فضال 
عن تواجد البرازيلي الكسندر 

نينو.

إلى حاسة  باتريك فابيانو 
التهديف إضافة إلى تواجد 
األردن����ي س����عيد مرجان 
ويوس����ف ناصر، ويعول 
املدرب ماتروك على احلالة 
الفنية والبدنية خلط الوسط 
الذي ميتاز بالالمركزية في 
التحرك واملن����اورة بقيادة 
مش����اري العازم����ي وطالل 
الفاضل وحمد احلربي ومحمد 
الداود وناصر فرج، وتقدم 
الظهيرين سلطان صلبوخ 

وعبدالرحمن البناي.

السماوي لهزيمة الجهراء

الذي يجمع  اللقاء  وفي 
الساملية مع اجلهراء تبدو 
الس����ماوي األوفر  حظوظ 
لعبور محطة الضيوف نظرا 
التي  للظروف االستثنائية 
مير به����ا الفريق اجلهراوي 
والذي يعاني من حالة عدم 

إذ م����ن املتوق����ع غياب فهد 
عوض وروجيريو لإلصابة 
وخال����د عج����ب لظ����روف 
دراسية، ويعول إبراهيم على 
مزيج متجانس من العبي 
اخلبرة والشباب يتقدمهم 
القائد حس����ني حاكم وفهد 
البريكي  العنزي وعبداهلل 
وفهد الهاجري وعبدالهادي 
خميس والتونس����ي شادي 
الهمامي اضاف����ة إلى طالل 
جازع وش����ريدة الشريدة 
وس����امي الصانع ويوسف 

اخلبيزي.
املقابل يس����عى  وف����ي 
اجلهاز الفني لكاظمة بقيادة 
الروماني فلورين ماتروك إلى 
رد اعتباره واخلروج بنتيجة 
إيجابية قد تترك بصمة له 
البطولة، ومير  في مسيرة 
الفريق البرتقالي بحالة من 
االستقرار مع عودة البرازيلي 

مبارك الخالدي

منافس����ات  تتواص����ل 
ال� 14م����ن دوري  اجلول����ة 
VIVA اليوم بإقامة مباراتني 
تتسمان باإلثارة والندية، 
حيث يس����تضيف الكويت 
املتصدر )32نقطة( نظيره 
كاظم����ة باملرك����ز اخلامس 
)20نقطة(، كما يشهد ستاد 
ثام����ر بالس����املية مواجهة 
صاحب املركز الثاني الساملية 
)31نقطة( مع اجلهراء العاشر 

)11 نقطة(.

مواجهة صعبة 

وتتج����ه األنظار صوب 
املوقعة الكروية التي جتمع 
األبيض مع البرتقالي نظرا 
ملا تضمه صفوفهما من نخبة 
من العبي الكرة واحملترفني 
املميزين فضال عن التوقعات 
بانع����كاس نتيجة مواجهة 
الفريقني في املرحلة الذهاب 
والتي انتهت ملصحة الكويت 

.0-4
الفني  ويدرك اجله����از 
املباراة  للكوي����ت أهمي����ة 
وصعوبتها في ظل انتظار 
الف����رق املنافس����ة تعثره 
للوثوب على الصدارة التي 
انفرد بها الكويت مع ختام 
منافس����ات مرحلة الذهاب، 
ويخ����وض األبيض املباراة 
قادما من خسارة لقب كأس 
سمو ولي العهد بعد السقوط 
أمام الساملية بهدف دون رد 
أعقبها بف����وز صعب على 
خيطان 1-0 في الدوري األمر 
الذي قد يصب في مصلحة 
الالعبني وحتفيزهم للعودة 
إلى مس����توياتهم املعهودة 
البطول����ة األهم وهي  عبر 

الدوري.
وداهمت اإلصابات قائمة 
العبي املدرب محمد إبراهيم 

نايف زويد ورقة الساملية الرابحة أمام اجلهراء

الشباب إلى دوري الدرجة األولى بعد خسارته من اجلهراء

الكويت تفوّق على القادسية في »ذهبي« الطائرة
بعدها مباشرة حيث استعاد 
األصف����ر عافيت����ه وخطف 
الشوط لصاحله على حساب 
االبيض بنتيجة 25 نقطة 
مقابل 20 وازدادت التعقيدات 
الظروف ضد  لتتعاون مع 
الكويت وتشكل حتديا آخر 
ممثال بإصابة جنمه عبداهلل 

جاسم.
أما الشوط الثالث فجاء 
ليعطي الكويت دافعا معنويا 
يس����تعيد معه تفوقه على 
القادس����ية بنتيجة 21-25 
املباراة بنتيجة  ويحس����م 
25-21 في الش����وط الرابع 

ايضا.
وفي مباراة أخرى اطلق 
اجلهراء رصاصة الرحمة على 
الشباب بفوزه عليه بنتيجة 
الى  الش����باب  3-2 ليهبط 
دوري الدرجة األولى رسميا 
بعد تذيله املجموعة الفضية 

من الدوري املمتاز.

يعقوب العوضي

الكوي����ت ليخالف  عاد 
التوقع����ات بف����وزه عل����ى 
القادسية بنتيجة 3-1 في 
املباراة التي جمعت الفريقان 
مساء أمس على صالة يوسف 
الغامن بنادي كاظمة ضمن 
منافسات اجلولة األخيرة 
من الدوري املمتاز )املثلث 
الطائرة،  الذهبي( للك����رة 
وليرفع رصيده الى 7 نقاط 
ويختتم مبارياته في الدوري 
الثالث كصاحب  املركز  في 

امليدالية البرونزية.
اللق����اء قويا من  وجاء 
الطرفني منذ بدايته فلعب 
االبيض دون ضغوط نفسية 
خاصة انه ابتعد عن املنافسة 
عل����ى لقب ال����دوري وجاء 
الشوط األول للكويت بفارق 
نقطتني حيث انهاه االبيض 
حائط صد مميز من العبي الكويتبنتيجة 26-24، لتبدأ االثارة 

كاظمة الكويت

الثالثة الرياضية - الساعة 4:30

اجلهراء الساملية

الثالثة الرياضية - الساعة 7:00

 وسـط امللعب سـتكون له كلمة احلسم 
في مواجهة كاظمة والكويت )األزرق.كوم(
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دعيج الفهد: جاهزون للجولة الثانية في قطر

أكد رئيس جلنــــة الـ »دراغ.ريس« في نادي 
باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات 
الشــــيخ دعيج الفهد جهوزية متسابقي النادي 
لتسجيل مشاركة ايجابية في اجلولة الثانية من 
بطولة قطر لسباق السرعة للسيارات والدراجات 

اآللية.
وقال الفهد الذي يرأس وفد النادي الى البطولة 
لـ»كونا«: إن البطولة التي ستنطلق اليوم مبشاركة 
واســــعة وهي من أقوى البطوالت التي تقام في 
املنطقة اخلليجية وحتظى بحضور جماهيري 
غفير. وأضاف أن البطولة ستقام في مضمار حلبة 
قطر الدولية للسرعة ذي الشهرة العاملية واملطابق 
ملعايير رابطة سباقات السرعة التي تعتبر األبرز 
في سباقات السرعة على مستوى العالم »ما يدل 

على قوة البطولة وشدة منافساتها«.
وذكر أن هناك العديد من املتسابقني الكويتيني 
الذين سيشاركون في هذه البطولة عالية املستوى 
وأكثر من 50 متسابقا ما بني فئة السيارات وفئة 

الدراجات النارية.
وأكد الفهد ثقته بقدرات هؤالء املتسابقني على 
تسجيل مشاركة إيجابية في هذا احملفل اإلقليمي 

الكبير وتشريف سمعة رياضة احملركات الكويتية 
وتقدمي ما يعكس املستوى احلقيقي الذي وصلت 
اليه هذه الرياضة في الكويت. ولفت الى حرصه 
على احلضور شخصيا ملتابعة منافسات البطولة 
عن كثب وحتفيز املتســــابقني في هذه البطولة 
القوية لسباقات السرعة الـ »دراغ.ريس« التي 
ستنطلق مبشاركة أقوى املتسابقني اخلليجيني 

واالوربيني والواليات املتحدة االميركية.
وقال: إن الوفد املشارك سيضم مدير لعبة الـ 
»دراغ.ريس« خالد العجيل ومدير جلنة الفحص 
ابراهيم املناصير »اللذين يبذالن جهودا كبيرة في 
سبيل دعم املتسابقني وحتقيقهم نتائج ايجابية«. 
وأعرب عن الشكر لرئيس واعضاء النادي القطري 
للسيارات على ما بذله من جهود واضحة انعكست 
ايجابــــا على اظهار البطولة بالشــــكل املطلوب 

واملأمول من قبل جميع املشاركني.
وتقدم بالشكر لوزير االعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود ولرئيس 
الهيئة العامة للرياضة الشــــيخ احمد املنصور 
ونائبــــه د.حمود فليطح على ما قدموه من دعم 

وتعاون دائم بني النادي والهيئة.

السيارات الكويتية جاهزة لتحقيق املراكز االولى

»الدولي« يرعى املتسابق اخلضراء للمشاركة 
في بطوالت الدراجات النارية

الرائد للمســــؤولية  متاشــــيا مع برنامجه 
االجتماعية الذي خص به الشباب باحلصة الكبرى 
من مبادراته وأنشطته، أعلن بنك الكويت الدولي 
عن شموله املتسابق الكويتي ناصر اخلضراء 
برعايته االســــتراتيجية للمشاركة في بطوالت 
وسباقات الدراجات النارية التي من املقرر إقامتها 

في املوسم القادم محليا وإقليميا.
وفي معرض تعقيبه على هذه الرعاية، أكد 
مدير وحدة االتصال املؤسسي في بنك الكويت 
الدولي نواف ناجيا على حرص البنك الدائم على 
رعاية كل األنشطة املجتمعية والسيما أنشطة 
الشباب الثقافية واالجتماعية والرياضية التي 
من شــــأنها إعداد جيل سليم جسديا وعقليا ملا 
لــــه األثر الكبير في بنــــاء املجتمعات املتطورة 

ونهضتها. 
وأعرب ناجيا عن بالغ فخره لرعاية املتسابق 
ناصر اخلضراء صاحب الهوايات املتعددة، حيث ال 
تقتصر مشاركته في البطوالت العربية واإلقليمية 
على ركوب الدراجات النارية فحسب، بل تتعداها 
لتشمل ســــباقات القوارب السريعة وسباقات 

السيارات التي أحرز فيها مراكز متقدمة. 
وقال: »نحن نؤمن مبوهبته الكبيرة وقدرته 
على حتقيق االنتصارات املشهود لها والتي من 

شــــأنها رفع اســــم الكويت عاليا في البطوالت 
العربية والعاملية«.

وأضاف ناجيــــا أن اخلضراء ميارس ركوب 
الدراجات النارية منذ عام 1990 كإحدى الهوايات 
على املستوى الشخصي، حيث شارك في حلبة 
البحرين الدولية Track Days على مدى عامني فضال 
عن بطولة دولة قطر لسباق الدراجات النارية 
العاملية في حلبة لوسيل الدولية على مدى عامني 
متتاليني، حيث حاز لقب أسرع متسابق كويتي 
من خالل مشــــاركته في 14 سباقا في كل موسم 

وحصوله على املركز الثالث خالل البطولة. 
يذكر أن املتســــابق ناصر اخلضراء يشغل 
منصــــب رئيــــس مجلــــس إدارة رابطــــة أبناء 
الكويت لقيادة الدراجات النارية من نوع هارلي 
ديفيدسون واملكونة من خمسني قائدا لهذا النوع 

من الدراجات. 
وختم ناجيا بالتأكيــــد على حرص الدولي 
علــــى مواصلة نهجه الثابت فــــي دعم وتنمية 
املجتمع الكويتي فــــي كل امليادين ضمن إطار 
التزامه مبسؤوليته االجتماعية مطلقا املبادرة 
تلو األخرى املتعلقة بشــــتى اجلوانب ســــواء 
الشــــبابية،  الرياضية، اخليرية،  التعليميــــة، 

الثقافية وغيرها.

ناصر اخلضراء سعيد برعاية بنك الكويت الدولي

ناجيا: نحرص على رعاية األنشطة الشبابية والرياضية

املناعي يتوج بلقب بطولة العالم للراليات الصحرواية 2015
أسامة المنصور

حصل القطري محمد املناعي على لقب بطولة 
العالم للراليات الصحراوية »كروس كونتري 
2015«، وبعد هذا االجناز أعرب نائب رئيس 

االحتاد الدولي للسيارات )فيا( ورئيس 
االحتاد القطري للسيارات والدراجات النارية 
QMMF ناصر بن خليفة العطية عن سعادته 
واعتزازه بحصول البطل املناعي على لقب 
بطولة العالم للكروس كونتري ملوسم 2015 

مشيرا بالوقت ذاته بأنه إجناز عظيم يسجل 
باسم دولة قطر. 

وأشار العطية الى أن االحتاد القطري 
 QMMF للسيارات والدراجات النارية

سيظل يعمل وبكل جهد لتحقيق املزيد من 
اإلجنازات القطرية، وأفاد »كما هو معروف 
بأن البطل املناعي من فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة، ولكن لم مينعه أبدا من مواصلة 
مسيرته الرياضية وحتقيق ألقاب عاملية، وها 

نحن اليوم نعيش حلظات جميلة من خالل 
تسليمه لكأس البطولة جاء ذلك التصريح 
أثناء استقبال البطل مبقر االحتاد القطري 

للسيارات والدراجات وسط العاصمة القطرية 
الدوحة«.

العطية مع املناعي

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

كان يوم األربعاء املاضي، 
هو يــــوم الكبار فــــي الكرة 
املصرية بحق، وشــــهد أعلى 
املستويات في األداء، واملتعة 
مع االثارة، مع هدفني رائعني، 
وتنــــاوب األهلــــي والزمالك 
على صــــدارة جدول الدوري 
خالل ساعتني، حتى استقرت 
بفــــارق نقطة عن  للزمالك، 

االهلي.
فقد حســــم قطبا القاهرة 
األهلــــي والزمالــــك نتيجة 
موقعتي مواجهتهما مع قطبي 
القناة اإلسماعيلي واملصري 
فــــي املباراتني التي جمعتهم 
الـ  ضمن منافسات األسبوع 
15 للدوري، في لقاءات ديربي 
بني األربعة فرق ذات الشعبية 
العريضة بالدوري املصري.. 
فاز األهلي على اإلسماعيلي 
بهدف وحيد أحرزه عبداهلل 
الســــعيد من ضربــــة ثابتة، 
وأهدى مصطفى فتحي فريقه 

الثالث نقاط بهدف عاملي. 
في ستاد االســــماعيلية، 
وبعــــد مباراة قويــــة، حقق 
فريق الزمالك فوزا مهما وغاليا 
على حساب مضيفه املصري 

البورسعيدي بهدف.
الزمالك اســــتعاد صدارة 
الفــــوز، بعد  الــــدوري بهذا 
ساعتني فقط من متكن االهلي 

من تسديدة قوية في الدقيقة 
45 ليمنــــح فريقه الفوز في 
أول مباراة حتت قيادة مدربه 
املؤقت عبدالعزيز عبدالشافي 
»زيزو« بعــــد رحيل مدربه 
البرتغالي جوزيه بيســــيرو 

لقيادة فريق بورتو.
ورفع األهلي رصيده إلى 
29 نقطــــة، ويتجمد رصيد 
اإلســــماعيلي عنــــد 18 نقطة 

باملركز احلادي عشر.

فوز اسوان والطالئع

وحقق فريق طالئع اجليش 
فوزا كبيرا على حساب مضيفه 
احتاد الشرطة برباعية مقابل 
هــــدف واحــــد، فــــي اجلولة 

نفسها.
رفع الطالئع رصيده إلى 
18 نقطة باملركز الثاني عشر 
وجتمد رصيد الشرطة عند 8 
نقاط باملركز السادس عشر.

وفاز أسوان على ضيفه 
العــــرب بهدفني  املقاولــــون 
مقابل هدف ومتت إقالة طارق 
العشري من تدريب املقاولون، 
وسجل ألســــوان محمد رزق 
وإيهــــاب املصــــري وأحرز 

للمقاولون أحمد علي.
ورفع أســـوان رصيده 
إلى 17 نقطة باملركز الثالث 
عشر وجتمد رصيد املقاولون 
عند 10 نقاط باملركز اخلامس 

عشر.

احتفال العبي األهلي بهدف السعيد

هدف عاملي لـ »فتحي«.. وتسديدة ساحرة لـ »السعيد«

الزمالك ينتزع القمة من األهلي بعد ساعتني..
والضحية قطبا القناة

منهــــا، وبعد أن رفع رصيده 
إلى 30 نقطة وجتمد رصيد 
املصري عند 26 نقطة باملركز 
الرابــــع بعد تلقيــــه الهزمية 
الثانية حيث خسر من قبل 

امام إنبي.
سجل هدف اللقاء البديل 
مصطفى فتحي في الدقيقة 82 
والذي يعتبر هدفا عامليا بعد 
جملة منظمة ورائعة بتمريرة 
عرضية بدأها محمود كهربا 
ومررها محمد إبراهيم برأسه 
لباسم مرسي الذي مرر برأسه 

أيضا ملصطفــــى فتحي الذي 
أودعها املرمى بتسديدة على 

الطائر.
وبعد املباراة أعرب طارق 

صدارة لمدة ساعتين
وقبل فوز الزمالك بساعتني، 
حقق فريق األهلي فوزا صعبا 
على حساب ضيفه اإلسماعيلي 
بهدف نظيف في اللقاء الذي 
أقيم على ســــتاد برج العرب 

باالسكندرية.
األهلي سجل هدف الفوز 
عن طريق عبداهلل الســــعيد 

ناصر العنزي ـ أحمد السالمي

قفز القادســــية من املركز 
الثالث الــــى الصدارة بفارق 
األهداف عن الكويت برصيد 32 
نقطة بعد فوزه على الشباب 
بهدفــــني مقابل ال شــــيء في 
انطالقة القسم الثاني لدوري 
VIVA لكرة القدم مساء أمس 

على ستاد محمد احلمد.
وســــجل هدفــــي املباراة 
جنــــم األصفر بــــدر املطوع 
فــــي الدقيقتني )64 من ركلة 
جزاء و82(، وبقي اخلاســــر 
على نقاطه الـــــ 8 في املركز 

قبل األخير.
الواضح ومن نتيجة  من 
املبــــاراة أن القادســــية وجد 

»األصفر« يقفز للصدارة بهدفي املطوع

)األزرق.كوم( العب القادسية أحمد الظفيري يحاول التخلص من العب الشباب عمر بوحمد  

الفوز  صعوبة في حتقيــــق 
بعــــد ان وجد مــــن خصمه 
الشباب مقاومة شديدة حيث 
منعه من االقتراب كثيرا من 
حارس مرماه سليمان ميرزا 
طيلة الشوط االول، ولكن في 
الشــــوط الثاني غلبت خبرة 
القادسية بقيادة بدر  العبي 
املطوع وجنحوا في حتقيق 
الشــــباب  الفوز بعدما قاوم 
طويال ولم تســــعفه اللياقة 
البدنية في مجاراة خصمه، 
ورغم فوز األصفر اال انه لم 
يكن في مستواه او املطلوب 
منه كفريق ينافس على اللقب، 
وقاده للفوز العباه بدر املطوع 
ومحمــــد الفهد بعد ان جنحا 
في خلخلة دفاع الشباب، ولم 

يقم خط الوســــط بواجباته 
الهجوميــــة واتخــــذ العبوه 
النهج الفردي بدال من اللعب 
الشــــباب فقد  اما  اجلماعي، 
لعب افضــــل مبارياته حتى 
اآلن وصمد طويــــال قبل ان 
يدخل مرماه هدفان، ووصل 
اكثر من مرة  الشباب  العبو 
وكادوا ان يسجلوا في مرمى 
الفضلي لوال  احلارس احمد 

التعجل.
أدار املباراة احلكم ضيف 
اهلل الفضلــــي وجنــــح فــــي 

ادارتها.

تعادل الساحل والفحيحيل

وفــــي »ديربي« املنطقة 
العاشرة الذي جمع الساحل 

انتهــــى  الفحيحيــــل  مــــع 
بالتعادل السلبي، لم يتمكن 
اي مــــن الفريقني من تقدمي 
املستوى الفني املقنع وفشل 
الفحيحيل في االستفادة من 
النقص العــــددي بعد طرد 
العنزي في  احلارس سعد 
آخر 5 دقائق من الشــــوط 
االول مــــن قبل حكم اللقاء 
احمد العلي، كما لم يحتسب 
الوحيد  الهدف  اللقاء  حكم 
التسلل  للفحيحيل بداعي 
في آخر دقيقة من شــــوط 

املباراة الثاني.
وأصبحت للفحيحيل 14 
نقطة في املركز الســــادس 
وللساحل 13 نقطة في املركز 

الثامن.

»VIVA« في افتتاح القسم الثاني من دوري

تعادل سلبي 
بني الساحل 
والفحيحيل 

مبارك الخالدي 

خيم الفشــــل على نتائــــج االجتماع 
املنعقــــد ظهر امس بني نائــــب مدير عام 
العامة للرياضة د.حمود فليطح  الهيئة 
 وقطبي القائمتني املتنافستني على رئاسة 
اللجنة االنتقاليــــة املقترح انتخابها من 
اعضاء اجلمعيــــة العمومية إلنقاذ نادي 
التضامــــن وإبعاده عن دائرة احلل حتت 
طائلة القانون، حضر االجتماع الذي عقد 
مبكتب فليطح ممثلو القائمتني طليان علي 

وصالح اجلسار.
وعلمت »األنبــــاء« ان االجتماع الذي 
جتاوز الساعتني سادته أجواء عدم الثقة 

وارتفعت وتيرة النقاش الى حد »الصراخ« 
رغم تقدمي أحد األطراف عددا من التنازالت 
والتي لم تلق جتاوبا من اجلانب اآلخر، 
االمر الذي قرر معه فليطح منح اجلانبان 
فرصة اخرى للتفاوض األحد املقبل بعد 
رجوع كال اجلانبني لقواعدهما االنتخابية. 
اجلدير بالذكر ان التضامن عانى مشاكل 
إدارية من ابريل 2014 ما استدعى تدخل 
الهيئة بصفتها اإلشرافية إليجاد مخرج 
إلنقاذ كيان النادي الذي يعاني شلال اداريا 
وماليا عبر االتفــــاق على انتخاب جلنة 
مؤقتــــة تكون مهمتهــــا الدعوة النتخاب 
مجلس ادارة خالل 3 أشهر لتسيير امور 

النادي حتى موعد االنتخابات املقبلة.

»الصراخ« أفشل اجتماع فليطح مع قائمتي التضامن
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كارلوس: احتضنت كأس العالم 2002 مثل الرضيع!
٭ أوال، بصفت����ي برازيليا، أنا 
فخ����ور جدا بلعب����ه مع بلدي 
ومتثيله ف����ي أماكن أخرى في 
العالم. إيفريستو جاء إلى هنا 
وقام بعمل رائع، اجلميع يتحدث 
عنه بشكل جيد، وأنا عشت قصة 
مشابهة في جميع البلدان التي 
كنت فيها، حيث سعيت دائما 
ألظهر للجميع أنهم باستطاعتهم 
النمو. ما أريده، إذا سنحت لي 
الفرصة للقدوم والعيش هنا، 
هو أن أجع����ل الناس يدركون 
أنني لست هنا للعمل فقط. بل 
جئت للتعلم والتعليم والفوز. 

هذه هي فكرتي.

لقد كنت أيضا في ستاد 
الوكرة، حيث كنت أول 
العب يركل الكرة داخل 

الستاد.. كيف كان 
شعورك؟

٭ كان ذلك رائعا. أول ما رأيت 
صور الستاد ومنوذجه انتابني 
الذه����ول إنه س����تاد ال يصدق. 
وبعدها الذه����اب إلى هناك إلى 
منتصف الستاد الذي اليزال في 
طور البناء، وأكون أول العب كرة 
قدم يطأ العشب. أمتنى أن أجلب 
الكثير من احلظ لهذا الس����تاد. 
الستاد دائما في  وسيبقى هذا 
ذاكرتي ألنها كانت حلظة رائعة. 
سأقوم ببرمجة مذكرة ذهنية 
للتأكد من أنني سأذهب ملشاهدة 
جميع املباريات. األمر في غاية 
البساطة، لالنتقال من ستاد آلخر 
ميكنك مشاهدة مباراتني إلى ثالث 
مباريات ف����ي اليوم. وبالتالي، 
سأقوم بتنظيم أموري للتأكد 

من أنني سأكون حاضرا.

البرازيلي����ني كثيرا. فهم دائما 
سعداء، وأعتقد أن هذا هو أكثر 

شيء أذهلني.

في الثمانينيات 
والتسعينيات كان 

هناك مدرب »برازيلي« 
مشهور جدا يدعى 

إيفريستو »دي ماسيدو« 
الذي حقق الكثير لقطر.. 

هل تتطلع للسير على 
خطاه يوما ما؟

ألنني اندهشت فعال باملالعب، 
املترو... إنه عالم آخر هنا. أمتنى 

لهم حظا سعيدا.

ما الذي لفت نظرك في 
الدوحة؟

٭ عموما، مودة الناس ولطفهم. 
إنه بلد مختل����ف، لديه ثقافة 
جميلة، واحترام األش����خاص 
لآلخرين. كل شيء هنا أذهلني 
الناس، كلهم  حقا. بخصوص 
هنا ودودون جدا، يش����بهون 

كأس عال���م في التاريخ، وذلك 
بالنظر إلى البنيات التحتية التي 
متلكها والطريقة التي يفكرون 
بها هنا. ليس فقط بخصوص 
ك���رة القدم، فهم يأخذون بعني 
االعتبار السياح والبالد بأكملها، 
ويقومون ببناء املستش���فيات 
واملدارس، ويفكرون في توفير 
العقلية  للن���اس.  حياة جيدة 
السائدة هنا هو شيء يجعلني 
سعيدا حقا، ويجب تهنئة اللجنة 
املنظمة على كل ما تقوم به هنا، 

التي تضعها  التحتية  البنيات 
العالم.  قطر الحتض���ان كأس 
لعبت في اليابان وكوريا، لكن كل 
شيء كان بعيدا جدا. كان يجب 
أن نسافر قبل يوم من مواعيد 
املباريات، ونقوم دائما بتغيير 
الفن���ادق، بينما هن���ا في قطر 
يستغرق األمر ساعة واحدة على 
األكثر في املترو و40 دقيقة في 
السيارة بني الستادات والفنادق. 
بصراحة، بالنسبة لي، هنا في 
قطر س���تكون أفض���ل بطولة 

البنية التحتية وطريقة تفكير 
الناس«.

في هذه الزيارة تعلمت 
املزيد عن قطر، البلد 
اآلسيوي الثاني الذي 

سيستضيف كأس 
العالم.. ما انطباعاتك عن 

البلد وكيفية استعداده 
لتنظيم كأس العالم لكرة 

القدم؟
٭ إنه جميل جدا، بالنظر إلى 

أطلق أس���طورة البرازيل 
وريال مدريد روبرتو كارلوس 
ابتسامته املعهودة عند سؤاله 
عن ش���عوره حلظ���ة رفعه 
كأس العالم في البطولة التي 
أقيمت ألول مرة على األراضي 
اآلسيوية عام 2002. »لم أرفعها، 

بل حضنتها مثل رضيع«.
اللجنة  وحت���دث ملوق���ع 
العليا للمشاريع واإلرث في 
الدوحة بكلمات إيجابية كثيرة 
الس���ابق ومدرب  عن زميله 
ري���ال مدريد احلال���ي، زين 
الدين زيدان، بقوله: إن فريق 
العاصمة اإلسبانية قد استعاد 
سعادته حتت إشراف الفرنسي 
وسيعود للفوز »بألقاب كبيرة 
مرة أخ���رى بفض���ل عقلية 
الفوز التي ميلكها زين الدين 

زيدان«.
وق���د زار الفائ���ز بأربعة 
ألقاب في الدوري اإلس���باني 
وثالثة في دوري أبطال أوروبا 
مكاتب اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث ف���ي قطر وكذا موقع 
ستاد الوكرة وأكادميية أسباير 
ومستشفى سبيتار الرياضي 
في الدوحة. ومبناسبة احلديث 
عن الفرق الكبرى في أوروبا 
وصف كارلوس مواطنه نيمار 
بأنه »أفضل العب في العالم 
في الوقت الراهن«، وهو الذي 
يطمح لتدريب املنتخب الوطني 
البرازيلي يوما ما، ثم أضاف 
ان خطط قطر لالس���تضافة 
املدمج���ة وتطوي���ر البنيات 
التحتي���ة الفريدة من نوعها 
من ش���أنها أن تخلق »أفضل 
كأس عالم على اإلطالق بفضل 

روبيرتو كارلوس في جولة تفقديةكارلوس يحمل كأس العالم

موراي وفافرينكا إلى ثالث أدوار »ملبورن«
تأهل البريطاني اندي موراي املصنف ثانيا إلى الدور الثالث 
من بطولة استراليا املفتوحة لكرة التنس أولى البطوالت األربع 
الكبرى والبالغ����ة جوائزها نحو 30 مليون دوالر أميركي، وذلك 

بفوزه على األسترالي سام غروث 6-0 و6-4 و1-6.
ويلتقي موراي في الدور املقبل البرتغالي جواو سوزا الثاني 
والثالثني والذي تغلب بدوره على الكولومبي سانتياغو خيرالدو 

6-3 و7-5 و3-6 و1-6.
ولم يجد موراي أي صعوبة في تخطي عقبة العمالق غروث 

)1.92م( واحتاج إلى 91 دقيقة فقط حلسم املباراة في صاحله.
ويدين موراي بفوزه إلى قوة إرساله، حيث حقق 10 إرساالت 
نظيفة مقابل 6 لألسترالي الذي ميلك اسرع إرسال في العالم عندما 
بلغت سرعته 263 كلم/ساعة في إحدى دورات التحدي في كوريا 
اجلنوبية عام 2012، بيد انه عانى األمرين اليوم وخس����ر إرساله 

7 مرات أمام موراي.
من جهته، حقق السويس����ري ستانيس����الس فافرينكا الرابع 
وحامل اللقب العام قبل املاضي فوزا س����هال على التشيكي راديك 

ستيبانيك 6-2 و6-3 و6-4 في 121 دقيقة.
وكسب فافرينكا املجموعة األولى بسهولة 6-2 في 31 دقيقة، 
والثانية 6-3 في 33 دقيقة، قبل أن يواجه مقاومة من ستيبانيك في 

املجموعة الثالثة التي أنهاها في صاحله 6-4 بعد 57 دقيقة.
ويلتقي فافرينكا في الدور املقبل التشيكي اآلخر لوكاس روسول 
الفائز على األميركي جاك سوك اخلامس والعشرين 6-7 )6-8( 

و7-6 )7-5( و3-6.
وأنهى اإلسباني دافيد فيرر الثامن مغامرة االسترالي املخضرم 

ليتون هويت في الدور الثاني بفوزه عليه 6-2 و6-4 و4-6.
وهي البطول����ة األخيرة لهويت )34 عاما( املصنف أول عامليا 
و308 حاليا، في مسيرته االحترافية قبل أن يصبح قائدا للمنتخب 

األسترالي في مسابقة كأس ديفيس.

وهي املشاركة ال� 20 لهويت في بطولة استراليا املفتوحة.
واحرز هوي����ت 30 لقبا في الفردي في مس����يرته االحترافية 
بينها بطولتا فالش����ينغ ميدوز عام 2001 على حس����اب األميركي 
بيت سامبراس ووميبلدون االجنليزية على حساب االرجنتيني 
دافيد نالباندي����ان، باإلضافة إلى 3 القاب في الزوجي ولقبني في 

كأس ديفيس عامي 1999 و2003.
وخرج الفرنسي جيرميي شاردي املصنف في املركز الثالثني 
بخسارته أمام الروس����ي اندري كوزنتسوف 4-6 و7-6 )7-5( 

و7-6 )7-5(.
وبلغ الدور الثالث أيضا األميركي جون ايسنر العاشر بتغلبه 
على اإلسباني اآلخر مارسيل غرانويرس 6-3 و7-6 )8-6( و6-7 
)7-2(، والكندي ميلوش راونيتش الثالث عشر بفوزه على اإلسباني 

اآلخر تومي روبريدو 7-6 )8-6( و7-6 )7-5( و5-7.
ولدى السيدات، حجزت االسبانية غاربيني موغوروسا الثالثة 
بطاقتها إلى الدور الثالث بفوزها السهل على البلجيكية كيرسنت 

فلبيكنس 6-4 و2-6.
وتلتقي موغوروسا في الدور املقبل التشيكي باربورا زاهالفوفا 
س����تريكوفا الفائزة على األميركية فانيا كينغ 7-6 )7-5( و6-

.4
وتأهلت أيضا البيالروس����ية فيكتوريا ازارنكا الرابعة عشرة 
وبطلة عامي 2012 و2013 بفوزها السهل على املونتينيغرية دانكا 
كوفينيت����ش 6-1 و6-2، والصربية انا ايفانوفيتش العش����رون 

بتغلبها على الالتفية اناستازيا سيفاستوفا 6-3 و3-6.
وبلغت الدور الثالث أيضا األملانية اجنيليك كيربر الس����ابعة 
بتغلبها على الرومانية الكسندرا دولغيرو 6-2 و6-4، ومواطنتها 
انيكا بيك بفوزها على السويس����رية تيميا باتشينسكي احلادية 

عشرة 6-2 و3-6.
فافرينكا يواصل جناحه في أستراليا  )أ.ف.پ(

»فوتبول ليكس«: بيل كلف 100 مليون يورو
بلغت قيمة انتقال الويلزي 
غاريث بي���ل م���ن توتنهام 
االجنليزي ال���ى ريال مدريد 
االس���باني نحو 100 مليون 
يورو عام 2013 بحسب موقع 
»فوتبول ليك���س« ليصبح 
بالتالي أغلى العب في تاريخ 

اللعبة.
ونشر املوقع األربعاء العقد 
املنجز في أغسطس 2013 بني 
توتنهام والفريق امللكي فيما 

يخص بيع بيل.
الوثيق���ة، مت  وبحس���ب 
حتديد قيم���ة انتقال الالعب 
مببلغ 91.589.842 يورو، لكن 
الدفع على  الذي اختار  ريال 
انف���ق  99.473.542  مراحل 
يورو للحصول على خدمات 
اجلن���اح الويل���زي، يضاف 
اليها 1.015.875 يورو أنفقها 
التضامن  آلي���ة  ريال ضمن 
الدولي  التي أنشأها االحتاد 
لتعوي���ض األندي���ة املكونة 

لالعبني.
وف���ي املجم���وع، كل���ف 
»النفاثة الويلزية« ريال مدريد 

100.759.417 يورو.
ويبقى املوضوع حساسا 
الذي رفض  بالنسبة لريال، 
التعليق عل���ى املوضوع، اذ 
يرغب في ع���دم اثارة جنمه 
البرتغالي كريستيانو  االول 
رونالدو املنتقل الى صفوفه 
مقاب���ل 94 مليون يورو عام 
2009 من م���ان يونايتد، فلم 
يكشف عن قيمة انتقال بيل 
حفاظ���ا على لق���ب رونالدو 

النفاثة الويلزية بيلكأغلى العب في العالم.

»NBA« غولدن ستيت يواصل هيمنته في

وعلى ملعب »باركاليز 
س����نتر«، وض����ع كليفالند 
وصيف بطل املوسم املاضي 
خلفه الهزمية القاسية التي 
مني بها أمام غولدن، وذلك 
بفوزه على مضيفه بروكلني 
نتس 91-78 بفضل جهود 
كيفن لوف الذي لعب دورا 
أساسيا في االنتصار التاسع 
والعشرين لفريقه في 40 
مباراة بتسجيله 17 نقطة 

مع 18 متابعة.

وعلى ملعب »ماديسون 
س���كوير غ���اردن«، اضطر 
نيوي���ورك نيكس وضيفه 
إل���ى االحتكام  يوتا ج���از 
للتمديد مج���ددا وقد خرج 
االول فائزا 118-111 بعد شوط 

إضافي واحد.
الذي  ويدين نيويورك 
كان متخلفا بفارق 12 نقطة 
في الشوط الثاني وبفارق 8 
نقاط مع نهاية الربع الثالث، 
بفوزه احلادي والعشرين هذا 
املوسم إلى جنمه كارميلو 
ال����ذي تفوق على  انتوني 
أسطورة بوسطن سلتيكس 
الري بيرد واصبح صاحب 
املركز احلادي والثالثني على 
الئحة افضل هدافي الدوري 
بعدم����ا رفع رصي����ده الى 
21793 نقطة بتسجيله 30 
مع 7 متابعات و9 متريرات 

حاسمة.
وحقق اوكالهوما سيتي 
ثاندر فوزه السادس على 
التوال����ي والثالثني في 42 
مباراة هذا املوس����م وجاء 
على حساب ضيفه تشارلوت 
هورنتس 109-95 بفضل 
جنميه كيفن دورانت وراسل 
إذ سجل األول  وستبروك، 
26 نقطة والثاني 16 مع 15 
متريرة حاسمة و8 متابعات 
و7 سرقات »س����تيل« في 
غضون 27 دقيق����ة بعدما 
أراح����ه املدرب ف����ي الربع 
األخير نظرا إلى س����يطرة 
فريقه الكاملة على مجريات 

اللقاء.

من أصح���اب األرض الذي 
منيوا بهزميتهم الس���ابعة 
عش���رة في 41 مباراة رغم 
جهود ديريك روز وجيمي 
باتلر، إذ سجل األول 29 نقطة 
والثاني 23 في مباراة كارثية 
التسديد من  لهم من حيث 
اكتفوا  إذ  الق���وس،  خارج 
بثالثية واحدة ناجحة من 
اصل 20 محاولة ما س���اهم 
في خسارتهم اخلامسة في 

آخر سبع مباريات.

حق���ق غولدن س���تيت 
اللقب فوزا  ووريرز حامل 
كاسحا آخر وجاء على حساب 
مضيفه شيكاغو بولز 125-
94، فيما استعاد كليفالند 
كافاليي���رز توازنه بفوزه 
على مضيفه بروكلني نتس 
91-78 في الدوري األميركي 

للمحترفني لكرة السلة.
على ملع����ب »يونايتد 
سنتر«، صب غولدن ستيت 
جام غضب����ه على مضيفه 
شيكاغو وتفوق عليه بفارق 
31 نقط����ة، ويدين ووريزر 
بفوزه التاسع والثالثني من 
إلى جنمه  أصل 43 مباراة 
الذي سجل  ستيفن كوري 
25 نقطة مع 7 متابعات و11 
متريرة حاسمة من أصل 38 
حققها فريق����ه في املباراة، 
فيما أضاف كالي تومسون 
20 نقطة وهاريسون بارنز 
19 ليساهما أيضا في خطوة 
إضافية حلامل اللقب نحو 
الوصول إلى الرقم القياسي 
من حيث عدد االنتصارات 
في املوسم املنتظم واملسجل 
باسم شيكاغو منذ موسم 

1995-1996 )72 فوزا(.
العش���رون  الفوز  وهذا 
لستيت خارج قواعده هذا 
املوسم من أصل 24 مباراة، 
فيما خرج فائزا من جميع 
التي خاضها بني  املباريات 
جمهوره، وهو سيطر على 
املباراة من���ذ البداية بعدما 
حسم الربع األول 34-18 ثم 
واصل تقدمه دون أي تهديد 

)أ.پ( طومسون يتألق مع ستيت  

نيمار الالعب 
األفضل في العالم 

حالياً
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»السيدة العجوز« تكرّس عقدتها لـ»النسور« في الكأس

ً برشلونة »يعذّب« بلباو مجددا

»الباڤاري« لتسجيل بداية جيدة في اإلياب

في اع����ادة لنهائي املوس����م 
املاضي.

وسجل النمساوي ستيفان 
ألوان  الذي حمل  ليشتاينر 
التسيو ثالث سنوات هدف 
الفوز، بعد ك����رة مرتدة من 
القائم سددها سيموني تزاتزا 

.)66(
ويلتقي فريق »الس����يدة 
العجوز« في نصف النهائي 
مع انترمي����الن، فيما يلعب 
ميالن مع مفاجأة النس����خة 
اليساندريا )درجة  احلالية 

ثالثة(.
وكان يوڤنتوس توج بطال 
للمسابقة املوسم املاضي وذلك 
العاشرة في تاريخه  للمرة 
واالولى منذ 20 عاما عندما 
تغلب على التس����يو بالذات 
2-1 بعد التمديد في املباراة 
النهائية على امللعب االوملبي 

في روما.
الس����ادس  الفوز  وه����ذا 
عل����ى التوال����ي ليوڤنتوس 
على النس����ور ف����ي مختلف 

املسابقات.

الى فوز صريح  في طريقه 
بي����د ان بلباو س����جل هدفا 
متأخرا اثر خطأ بالتشتيت 
من دفاع برشلونة استغله 

اريتز ادوريز )89(.
وكاد بلباو يسجل هدف 
التعادل في اللحظات االخيرة، 
بيد ان احلارس االملاني مارك 
اندريه تير ش����تيغن أنقذه 

بصدة رائعة )90(.
وتع����ادل اتلتيكو مدريد 
الدوري مع  متصدر ترتيب 

مضيفه سلتا ڤيغو 0-0
ولم تشهد املباراة فرصا 
خطيرة لكن سلتا كان األقرب 

الى افتتاح التسجيل.
وكان����ت آخ����ر مواجهة 
بينهما في الدوري في فيغو 
انتهت بفوز اتلتيكو مدريد 

بثنائية.

كأس إيطاليا

بلغ يوڤنتوس حامل اللقب 
نصف نهائ����ي كأس ايطاليا 
بفوزه على مضيفه التسيو 
امللع����ب االوملبي  1-0 على 

البارسا تقدمه  )18(، وعزز 
بلمحة فنية من هدافه اآلخر 
البرازيلي نيمار )24(، وكان 

الدوري( بسبب اإليقاف.
الكاتالون�������ي  وبك�������ر 
بالتسجيل عبر منير احلدادي 

كرر برشلونة حامل اللقب 
فوزه عل����ى مضيفه اتلتيك 
بلب����او 2-1 ف����ي ذهاب ربع 
النهائي وقطع ش����وطا نحو 
نصف نهائي كأس اسبانيا 

لكرة القدم.
وخاض بلب����او املواجهة 
الكبير  مترنحا من سقوطه 
أمام برش����لونة 6-0 االحد 

املاضي في الدوري احمللي.
وعجز بلباو، الذي خسر 
النس����خة املاضية  نهائ����ي 
أمام برش����لونة بالذات 1-3 
على ملعب »كامب نو«، عن 
القيام بردة فعل على ملعبه 
»سان ماميس« يعوض فيها 
أمام بطل  الفادحة  خسارته 

أوروبا والعالم.
وأراح امل���درب لوي���س 
انريكي جنمه االرجنتيني 
ليونيل ميس���ي الذي خرج 
م���ن املواجه���ة االخي���رة 
بسبب إصابة بسيطة، كما 
غاب االوروغوياني لويس 
سواريز، صاحب ثالثية في 
مرمى بلب���او )18 هدفا في 

)أ.ف.پ( الرسام انييستا يتالعب بالعب بلباو  

أطفال كلوب يبدعون

500 مليون يورو إيرادات »البارسا«

البلوز ينوي التخلص من بيدرو
أبدى فريق تشلسي موافقته على قبول عروض مالية في 
حدود 61.5 مليون إسترليني لبيع العب وسطه البلجيكي 

إيدين هازارد في الصيف املقبل.
وكان باريس سان جرمان أبدى رغبته في التعاقد مع 
هازارد الذي ال يقدم افضل مس����توياته حاليا رغم فوزه 

بلقب أفضل العب في البرميييرليغ باملوسم املاضي.
كما أش����ارت التقارير إلى أن إدارة البلوز تفكر جديا 
بإعارة الدولي اإلس����باني بيدرو لصفوف فريقه السابق 
برشلونة. وانتقل بيدرو لصفوف تشلسي مقابل 19 مليون 
إسترليني، لكنه منذ مجيء هيدينك لتدريب الفريق أصبح 

مكانه مجهوال. 
بدوره حتدث أسطورة االزرق اللندني فرانك المبارد 
وأعط����ى احلل للنادي للخروج م����ن األزمة الراهنة التي 

مير بها الفريق. 
ويقول جنم نيويورك س����يتي احلالي: »رأيت بعض 
املباريات في عطلة أعياد امليالد وأعتقد أن الفريق بحاجة 

لبعض التغييرات في جميع أنحاء امللعب«. 
وأضاف المب����ارد: أعتقد ان الفري����ق بحاجة لضم 4 
أو 5 العب����ن من الطراز الرفيع الصي����ف املقبل وبعدها 

سيتغير األداء.

أعرب االملاني يورغن كلوب مدرب ليڤربول عن رغبته 
في بقاء العب الريدز الشاب جواو تيكسيرا مع الفريق 

في الفترة املقبلة. 
وكان تيكسيرا تألق في مباراة إكستر سيتي في الدور 
الثالث من بطولة كأس االحتاد اإلجنليزي، حيث سجل 

هدفا من ضمن ثالثة أهداف فاز بها الريدز. 
وقال كلوب: العبو ليڤربول قدموا أداء جيدا وهم بذلوا 
قصارى جهدهم من اجل الفريق وبالطبع أنا سعيد بعد ما 
رأيت. وأضاف كلوب: أنا معجب كثيرا بأداء تيكسيرا وبقية 
الشباب ونحن بحاجة لإلبقاء على جميع العبي ليڤربول 

فهم أدوا بطريقة رائعة وأنا سأقوم بالعمل معهم.

دخل برش���لونة اإلس���باني في دائرة أندية حققت 
إيرادات أكثر من 500 مليون يورو في موس���م 2014-

2015، بحسب دراسة سنوية ملكتب ديلويت.
ويأتي برشلونة مع مبلغ 560.8 مليون يورو خلف 
غرميه الكبير ومواطنه ريال مدريد )577 مليون يورو( 

الذي يهيمن على الترتيب منذ 11 عاما.
وتراجع مان يونايتد الى املركز الثالث )519.5 مليون 
يورو( أمام باريس سان جرمان الفرنسي )480.8 مليون 
يورو( الذي تقدم مرتبة واحدة، وبايرن ميونيخ االملاني 

)474 مليون يورو( الهابط مركزين.
ويأمل رئيس برشلونة بارتوميو في أن تكون هذه 
مجرد بداية وان يتخطى الفريق الكاتالوني حاجز مليار 

يورو إيرادات سنوية مع حلول 2021.

أعرب النجم التشيلي أرتورو فيدال عن ثقته بإمكانية 
حصوله هذا املوس���م على اللقب األول له في بطولة 

دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ األملاني.
وقال الالعب التش���يلي: إنه حلم بالنسبة لبايرن 
وبالنسبة لي أيضا، هو احللم األكبر، أرغب في مساعدة 
فريقي قدر استطاعتي من أجل الفوز بدوري األبطال، 

أعتقد أنه ميكنني الفوز بها هذا العام.
وأعرب فيدال عن دهش���ته لرحيل غوارديوال عن 
منصب املدير الفني للفريق في نهاية املوسم احلالي 
وق���ال: إنه أمر غريب بعض الش���يء أن نعلم في هذا 
التوقيت من املوس���م بوجود تغيير في اإلدارة الفنية 
في الصيف، مبينا أن اإليطالي كارلو أنشيلوتي الذي 
س���يتولى منصب املدير الفني للباڤاري نهاية املوسم 

ال يقل في مستواه الفني عن بيب.

الغارديان

رئيس برشلونة سعيد باألرباح

جنم بايرن ميونيخ فيدال

فيدال:
 دوري األبطال لنا

ليون وموناكو ومرسيليا 
»السبيرز« و»الريدز« يبلغان »الدور 32«إلى ثمن نهائي كأس فرنسا

ثأر توتنهام هوتس���بير من مضيفه 
ليستر س���يتي وأقصاه 2-0 من الدور 
الثالث لكأس اجنلترا لكرة القدم، ورافقه 
ليڤربول بفوزه على ضيفه اكستر 0-3 
في مباراتن معادتن. على ملعب »كينغ 
باور ستاديوم«، سجل للسبيرز الكوري 
اجلنوبي سون هيونغ من )39( والبلجيكي 
ناصر الشاذلي )66(، ليثأر خلسارته 0-1 
امام ليستر في الدوري احمللي حيث يحتل 
األخير الوصافة وتوتنهام املركز الرابع. 
وأراح مدرب ليس���تر االيطالي كالوديو 
رانييري هدافيه جيمي فاردي واجلزائري 

رياض محرز.
وتعادل الفريقان 2-2 في املباراة االولى، 

فضرب توتنهام موعدا في الدور الرابع 
مع كولتشستر من الدرجة الثانية.

وفي املب���اراة الثانية، تأهل ليڤربول 
بفوزه على اكس���تر من الدرجة الثالثة 
3-0 في املب���اراة املعادة بينهما )تعادال 
2-2 في االولى(، وضرب موعدا مع وست 

هام يونايتد في الدور الرابع.
على ملعب »انفيلد رود«، سجل الويلزي 
جو الن )10( والشاب شيي أوجو )74( 
والبرتغالي جواو كارلوس تيكس���ييرا 

)82( أهداف ليڤربول.

كأس فرنسا

تأهل ليون الى ثمن نهائي مسابقة 

كأس فرنسا بفوزه على مضيفه شامبلي 
)درجة ثالثة( 2-0 ورافقه موناكو الفائز 
على ايفيان 3-1 بعد التمديد ومرسيليا 
على حس���اب مونبلييه 2-0 وفي ليلة 
جليدية في بوفيه، حجز ليون، الذي احرز 
في 2012 آخر ألقابه اخلمسة في الكأس، 
بطاقته نحو ال���دور التالي بهدفن من 
ماكسويل كورنيه )20( وماتيو فالبوينا 

)22( في منتصف الشوط االول.
وفي انيسي، تقدم موناكو عبر العاجي 
السينا تراوري )46( على ايفيان الذي 
يح���اول الهرب من الهبوط الى الدرجة 
الثالثة، لكن االخير فرض وقتا اضافيا 

ملعادلته عبر مورغان كامن )63(.

وفي الوقت االضافي س���جل فريق 
االم���ارة هدفن عب���ر الكرواتي ماريو 
باس���اليتش )103( والبرتغال���ي هلدر 

كوستا )119(.
وعلى س���تاد »فيل���ودروم« تخطى 
مرس���يليا، حامل اللقب 10 مرات )رقم 
قياسي(، مونبلييه بثنائية نظيفة حملت 
توقيع اجلزائري رامي بن صبياني )41 
خطأ في مرمى فريقه( والعاجي بريس 

دجا دجيدجي )54(.
وحقق تريليساك من الدرجة الرابعة 
مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه ليل 
حامل اللقب 6 مرات بركالت الترجيح 

4-2 بعد تعادلهما 1-1.

تع����ود عجل����ة الدوري 
االملاني لكرة القدم الى الدوران 
بعد توقفها ملدة أربعة اسابيع 
الشتاء ويأمل  بسبب عطلة 
باي����رن ميوني����خ املتصدر 
الهروب اكث����ر نحو تتويجه 

بلقب رابع على التوالي.
ويحل بايرن ميونيخ املبتعد 
بفارق 8 نقاط عن بوروس����يا 
دورمتوند ضيفا على هامبورغ 
العاشر اليوم في افتتاح املرحلة 
الثامنة عشرة، االولى من دور 

االياب.
وين����وي املدرب االس����باني 
بيب غوارديوال ان يحسم ملف 
الدوري مبك����را للتركيز اكثر 
على دوري ابطال اوروبا، وهي 
العقدة التي لم يتمكن حتى اآلن 

من حلها مع الفريق الباڤاري، ليسير 
على خطى سلفه يوب هاينيكس بطل 

الثالثية في 2013.
وبلغ بايرن، الباحث عن ان يصبح 
اول فريق يحرز لقب البوندسليغا اربع 
مرات على التوالي، ربع نهائي مسابقة 
الكأس احمللية، لكن أنظار غوارديوال 
ستشخص نحو مسابقة قارية توقف 
قطاره فيها مرت����ن على التوالي عند 

حاجز نصف النهائي.
وقال مدرب برشلونة السابق الذي 
سيترك الفريق في نهاية املوسم الى 
الدوري االجنليزي: »اعرف ان الناس 
يريدون فوزنا ب����دوري االبطال، واال 

نكون قد فشلنا«.
أما مهاجم بايرن الپولندي الدولي 
روبرت ليفاندوفسكي فقال: »يجب ان 
نقدم كل شيء حتى نهاية املوسم، بغض 

النظر عن تقدمنا بعدد النقاط«.
وأضاف مهاجم دورمتوند السابق 

الذي س����جل 16 هدفا حتى االن في 15 
مباراة في الدوري: »الفارق اآلن 8 نقاط 
لكننا لسنا االبطال وكل االمور قابلة 
للتغير. سنحارب مع دورمتوند حتى 

املباراة االخيرة وهذا جيد لنا«.
ولم يحقق هامبورغ الفوز على بايرن 
منذ س����بتمبر 2009، علما بان فريق 
املدرب برونو الباديا لم يفز في آخر 3 

مباريات في 2015.
وينتظر هامبورغ جهوزية مهاجمه 
بيار-ميشال الس����وغا املصاب بكتفه 
وقائد دفاعه السويسري يوهان دجورو 

)ركبة(.
وال يرغب هامبورغ بتكرار نتيجة 
آخر مواجهتن ف����ي الدوري، اذ دمره 
الفريق االحمر 8-0 املوس����م املاضي 

و5-0 في ذهاب احلالي.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة 21(

10:30beIN SPORTS 3HDخيخون – سوسييداد
أملانيا )املرحلة 18(

10:30beIN SPORTS 4HDهامبورغ – بايرن ميونيخ
فرنسا )املرحلة 22(

10:30beIN SPORTS 5HDرين  - أجاكسيو
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اقتصاد أوزبكسـتان من بني الدول الـ 5 األسرع 
منوًا في العالم.

منتدى دافوس يناقش »ثورة صناعية رابعة« ملواجهة 
التحديات العاملية.

٭ ومتى يصير اقتصادنا چذي.. شفينا شقاصرنا؟! ٭ نتمنى أن تراعي ثوراتكم الصناعية أوضاع الشعوب 
الفقيرة وحتقق تنمية للدول النامية.
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مواقيت الصالة

أعلى مد: 11.23 ص ـ 10.12 م
أدنى جزر: 5.25 ص ـ 4.25 م

حالة الطقس

حالة البحر

غائــم جزئيــا والريــاح جنوبية 
شرقية ســرعتها من 8 الى 26 

كلم/ ساعة.

العظمى 22  - الصغرى 10

الفجر 5:19
الشروق 6:42
الظهر 12:00

العصر 2:57
املغرب 5:17
العشاء 6:38
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

سليمان فهد عبداحملسن الفهد ـ 75 عاما ـ الرجال: 
ديوان الفهد ـ البدع ـ بجانب فندق الريجنسي ـ ت: 

99646400، النساء: قرطبة ـ ق1 ـ الشارع االول ـ 
ج4 ـ م11.

فاطمة حسن سرور الهلفي، ارملة فالح حمدان الهلفي ـ 
70 عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق3 ـ ش31 ـ م80 ـ ت: 
99625100، النساء: الرابية ـ ق3 ـ ش31 ـ م18 ـ ت: 

.66554183
محمد حزمي فهيد السهلي ـ 79 عاما ـ هدية ـ ق5 ـ ش5 

ـ م22 ـ ت: 99968881 ـ 99781099 ـ 99000768.
جنالء فهيد الرميح العازمي ـ 83 عاما ـ الظهر ـ ق2 ـ 
ش1 ـ م55 ـ ت: 50992928 ـ الدفن بعد صالة 

اجلمعة مبقبرة صبحان.
جراح عبدالعزيز مناحي الدغيشم ـ 19 عاما ـ الرجال: 

ديوان الدغيشم ـ ضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ 
شارع عبدالوهاب الفارس ـ م20 ـ ت: 99829246، 
النساء: السرة ـ ق6 ـ شارع حمد الرومي ـ م12 ـ 

الدفن بعد صالة العصر.
بهمن احمد بهمن محمد بهمن ـ 61 عاما ـ الرجال: ديوان 

بهمن ـ ضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ الدائري 
الثاني ـ مقابل النزهة )العزاء بعد صالة العصر( 
ـ ت: 22527556 ـ 99052222، النساء: ضاحية  

عبداهلل السالم ـ ق3 ـ شارع احمد الغامن ـ م11 ـ ت: 
.22529351

زينب خلف جمعة كرم، ارملة عبداهلل مرزوق يوسف 
القالف ـ 90 عاما ـ الرجال: الدعية ـ حسينية 

بوعليان ـ الدائري الثاني ـ مقابل الدسمة )العزاء 
بعد صالة العصر( ـ ت: 96637770، النساء: 
الرميثية ـ ق11 ـ ش110 ـ م4 ـ ت: 25612988.

أبعد من الكلمات
»يبدو أنها وضعت همومها العاطفية وراء ظهرها«

صحافي أميركي يعلق على 
ظهور املمثلة بروك فينسنت 

متألقة في فستان ابيض اللون 
وطويل اثناء توزيع جوائز التلفزيون 

الوطني.

»من شابه أمه فما ظلم«
تعليق بعض املارة لدى رؤيتهم 
املمثلة البريطانية نعومي واتس 
وابنيها وهم يرتدون قبعات حمراء 

اللون ومعاطف شتوية خالل 
جتولهم في شوارع نيويورك.

»إنه نصفي اآلخر«
املمثلة والعارضة البريطانية 
ميشيل كيغان وهي تشارك 

زوجها مارك رايت صورة في عيد 
ميالده التاسع والعشرين.

»يبدو كشخصية مهيبة«
زمالء النجم بن أفليك يعلقون 

على ارتدائه بدلة تعود في 
طرازها لعشرينيات القرن املاضي 

من أجل القيام بدور في فيلم: العيش 
ليال.

»سأكون األولى«
النجمة چنيفر أنيستون 

وهي تتعهد بأن ترتدي مايوه 
سباحة من قطعتني )بكيني( إذا ما 

بلغت الثمانني من العمر.

»هذا سؤال أرفض الرد عليه«
املمثلة األميركية كاتي هوملز 
عند رفضها تأكيد ارتباطها 
بعالقة ما على الرغم من طالقها 

من النجم توم كروز قبل 3 
سنوات.

»ما كنت ألفعل هذا أبدا«
املمثلة الكوميدية األميركية 
آمي شومر تنفي أن تكون 
قد سرقت بعض النكات خالل 

استعراض جيم تورتن، بل 
وأكدت استعدادها للخضوع 

جلهاز فحص الكذب إلثبات ذلك.

»هذه نهاية مفرحة جدا«
النجمة دونتون آبي خالل 

محاولتها حبس دموعها عند 
تسلمها جائزة أفضل دراما في 
حفل جوائز التلفزيون الوطني.

مخاوف من إصابة 700 ألف شخص بڤيروس »زيكا« في كولومبيا
رويترز: ق���ال أليخاندرو 
جافيري���ا، وزي���ر الصح���ة 
الكولومب���ي، امس االول، إن 
ڤي���روس زيكا ال���ذي ينقله 
البعوض أصاب أكثر من 13500 

شخص بالفعل في البالد، وقد 
يصيب نحو 700 ألف شخص 

بها.
وقال جافيريا للصحافيني 
إن منظمة الصحة في منطقة 

األميركت���ني أش���ارت إلى أن 
كولومبيا جت���يء في املركز 
الثاني لإلصاب���ة بزيكا بعد 
البرازي���ل. وق���ال: »نتوقع 
أن يتوس���ع املرض بطريقة 

تش���به ما ح���دث مع مرض 
تشكوجنونيا الفيروسي العام 
املاضي لتتراوح أعداد اإلصابة 

بني 600 و700 ألف«.
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