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في الزمن الصعب الذي تعيشه منطقتنا، تظل الكويت عصّية 
على رياح اخلطر والتهديد واإلرهاب، ومتضي بأمان واستقرار حتت 
قيادة رجل يشهد العالم بأسره بحكمته وديبلوماسيته وإنسانيته.. 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد - حفظه اهللا ورعاه.
حتتفل البالد اليوم بذكرى مرور ١٠ سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، سنوات كانت ومازالت خاللها الكويت 
منوذجا للوحدة الوطنية ومركزا للعمل اخليري واإلنساني املضيء 

والنابع من صميم القيم التي جبل عليها شعبنا.
في كل املراحل واملراكز التي تبوأها صاحب السمو األمير، 

شّكل سموه على الدوام منوذجا للقيادة الرشيدة والنظرة الثاقبة 
لألمور وأثبت قدرة فريدة على اقتراح وإعطاء احللول لكل 

املشاكل واألزمات مهما كبرت محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وبهذه املناسبة العزيزة على قلوبنا، تتقدم أسرة «األنباء» 
من صاحب السـمو األمير الشـيخ صباح األحمد نوخذة 

الكويت بأسمى التهاني والتبريكات، متمنني لسموه 
دوام الصحة واالستمرار في قيادة البالد 

إلى مزيد من العزة والرفعة.

القائد الحكيم
في الزمن الصعب

إصدار خاص 
بمناسبة مروربمناسبة مرور

أعوام على تولي  صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد الحكم

األمير: ليحفظ اهلل الوطن العزيز ويدمي عليه نعمة األمن واألمان والرخاء

عَشْرٌ مُباركَات

بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

مشعل األحمد: األمير صمام أمان لتحقيق االستقرار في املنطقة

نواب: التاريخ سيسجل حقبة صاحب السمو بحروف من ذهب

»بيتك«: 146 مليون دينار 
أرباح 2015 بنمو 15 ٪

»اخلليج«: 39 مليون دينار 
أرباح 2015 بنمو  10 ٪

حتتف���ل الكويت اليوم بذك���رى مرور 10 س���نوات على تولي 
 صاحب الس���مو األمير الش���يخ صب���اح األحمد مقالي���د احلكم..

10 سنوات مباركات كانت الكويت خاللها ومازالت منوذجا للوحدة 
الوطنية ومركزا للعمل اخليري واإلنس���اني املضيء واملستند إلى 

صميم القيم التي جبل عليها شعبنا. 
وبهذه املناسبة، تلقى صاحب السمو عددا من برقيات التهاني 
من كبار الشيوخ واملس���ؤولني في الدولة مبناسبة حلول الذكرى 

العاشرة لتولي سموه مقاليد احلكم في البالد.
 وعّبر س���موه في برقيات ش���كر جوابية عن تقديره خلالص 
التهاني وطيب املش���اعر، مبتهال سموه إلى املولى- عز وجل- أن 
يحفظ الوطن العزيز ويدمي عليه نعمة األمن واألمان والرخاء وأن 
يس���دد اخلطى لتحقيق كل ما ينشده الوطن الغالي من منو وتقدم 

وازدهار وكل ما فيه عزته ورفعته.
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حمد عبداحملسن املرزوق عمر قتيبة الغامن

يا عز الدار... بحكمتك
يـــدوم وطــن النهــــــار

تتقدم شركة مشاريع الكويت (القابضة)
بأصدق آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البالد المفـّدى الشيخ صباح ا�حمد الجابر الصباح حفظـه ا� ورعـــــــاه

بمناسبة الذكرى العاشرة على تولي سموه مقاليد الحكم سائلين ا� عّز وجّل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم علينا 

نعمة ا�من وا�مان

التفاصيل ص2 ٭
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لالشتراك
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25 د.ك اشـــــتركي بــ
واحصلي فوراً  على 

طقم نسائي مميز
ي اللون 

اختار

ْچ
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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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صاحب السمو تلقى برقيات تهانٍ من ولي العهد والغامن وسالم العلي ورئيس الوزراء واجلراح

األمير: ليوفق اهلل اجلميع ويسدد اخلطى لكل ما فيه خير وعز ورفعة الوطن
تلقى صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح االحمد برقية 
تهنئة من أخيه سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد، حفظه اهلل 

التالي نصها: 
في الذكرى العاشرة لتولي 
سموكم مقاليد احلكم في البالد 
فإنه يسعدني أن أرفع الى مقام 
س����موكم الكرمي أس����مى آيات 
التهاني وأعز التبريكات بهذه 
املناسبة السعيدة التي تختلج 
فيها قلوب أهل الكويت جميعا 
نحو س����موكم مبشاعر احلب 

والوالء والبهجة والوفاء. 
أن أتوجه  ل����ي  واذ يطيب 
بخالص الدعاء الى الباري جل 
ش����أنه أن يحف سموكم بعني 
عنايته وأن مين على سموكم 
بالعمر املديد في رداء الصحة 
والعافية والهناء فإني اس����أله 
سبحانه أن يحقق في عهدكم 
الس����امية في  الزاهر رغبتكم 
جعل ديرتنا الغالية منارة تشع 
بالنهضة والتق����دم واالزدهار 
وواحة تنع����م باألمن واألمان 
الوحدة  في س����ياج منيع من 
الوطنية الصلبة في كنف القيادة 
احلكيمة لسموكم، حفظكم اهلل 
وأبقاكم ذخ����را للوطن وراعيا 
ملسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل 

اإلنساني. 
وقد بعث صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقية ش����كر جوابية ألخيه 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحم����د اجلاب����ر أع����رب فيها 
س����موه، رع����اه اهلل، عن بالغ 
ش����كره وتقديره على ما عبر 
عنه سموه من خالص التهنئة 
وطيب التمنيات وصادق الدعاء 
مبناسبة الذكرى العاشرة لتولي 
س����موه مقاليد احلكم، مبتهال 
سموه الى املولى جل وعال أن 
يحفظ الوطن العزيز ويدمي عليه 
نعمة األمن واألمان والرخاء وأن 
يس����دد اخلطى لتحقيق كل ما 
ينشده الوطن الغالي من منو 
وتقدم وازدهار وكل ما فيه عزته 
ورفعته وأن يدمي على سموه 
موفور الصحة ومتام العافية.
كما تلقى صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح االحمد 
برقية تهنئة من اخيه رئيس 
الغامن  مجلس األمة م����رزوق 

امج����اد رائعة  حققتم����وه من 
واجنازات عظيمة وما بذلتموه 
من جهود مباركة مخلصة، أدامكم 
اهلل ربانا لسفينة وطننا العزيز 
وقائدا ملواطنيكم احملبني ومتعكم 
مبوفور الصحة والعافية وكلل 
جهودكم الطيبة دائما بالتوفيق 

والفالح.
وقد بعث صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقية شكر جوابية ألخيه سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي عبر فيها سموه عن 
خالص شكره وتقديره على ما 
اعرب عنه س���موه ومنتسبي 
احلرس الوطني قادة وقوات من 
خالص التهاني وطيب املشاعر 
وصادق الدعاء مبناسبة الذكرى 
العاشرة لتولي سموه، مقاليد 
احلكم سائال سموه املولى جلت 
قدرته ان يأخذ بأيدي اجلميع 
ويسدد اخلطى لكل ما فيه خير 
ورفعة الوطن العزيز وحتقيق 
كل ما يتطلع اليه الوطن من 
رقي ومنو وازدهار وان يدمي 
على س���موه موفور الصحة 
ومتام العافية. وتلقى صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد برقية تهنئة من أخيه 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
التالي  املبارك  الش���يخ جابر 

نصها: 
يشرفني أن أرفع إلى مقام 
سموكم باسمي وباسم اخواني 
ال����وزراء أخلص آيات التهاني 
وأصدق التبريكات مبناس����بة 
حلول الذكرى العاشرة لتولي 

سموكم مسند اإلمارة. 
ويطيب لي بهذه املناسبة 
الغالي����ة عل����ى قلوبنا جميعا 
أن أعرب لسموكم رعاكم اهلل 
التقدي����ر وبالغ  عن خال����ص 
االعت����زاز بإجنازات س����موكم 
املش����هودة وقيادتكم الرشيدة 
وعطائك����م املتدف����ق ألبنائكم 
وحرصكم الدائم على احتضانهم 
ورعايتهم وحتقيق ما يتطلعون 
ويطمحون اليه مقدرين دوركم 
الكبير في اعالء مكانة الكويت 
حتى غدت قبلة للس����الم ولم 
الشمل ووحدة الصف العربي، 
مثمنني حكمة سموكم، حفظكم 
اهلل، وجهودكم احلثيثة لنزع 
فتيل األزمات ورأب الصدع بني 

األشقاء بحنكة واقتدار وسعي 
س����موكم الدؤوب لدعم السلم 
واالس����تقرار وتأكي����د أواصر 
التعاون في املنطقة والعالم. 

ان التاريخ سيحفظ لسموكم 
في س����جالته ناصعة البياض 
مسيرة حافلة بالعطاء واجلهود 
الديبلوماس����ية واإلنس����انية 
وتكرمي العال����م مبنحكم لقب 
قائد اإلنسانية تقديرا أليادي 
سموكم البيضاء املمتدة الى كل 
املعاناة  بقاع األرض لتخفيف 
عن كاهل املنكوبني دون متييز 

بني الشعوب. 
وقد بعث صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقية ش����كر جوابية ألخيه 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك أعرب فيها 
سموه عن بالغ شكره وتقديره 
على ما عبر عنه سموه واخوانه 
التهاني  الوزراء من خال����ص 
وطيب املشاعر مبناسبة الذكرى 
العاشرة لتولي سموه مقاليد 
احلكم سائال سموه املولى تعالى 
أن يوفق اجلميع لكل ما فيه خير 
وخدمة الوطن العزيز وحتقيق 
املزيد مما ينش����ده الوطن من 
رقي ومن����و وازدهار وأن يدمي 
على اجلمي����ع موفور الصحة 

والعافية.
بدوره، هن����أ نائب رئيس 
الدفاع  مجلس الوزراء ووزير 
الش����يخ خالد اجلراح صاحب 
الس����مو األمير القائ����د األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحمد مبناسبة مرور عشرة 
اعوام على تولي سموه مقاليد 

احلكم. 
وقال الشيخ خالد اجلراح في 
تهنئته لصاحب السمو األمير 
»يطيب لي باسمي ونيابة عن 
منتسبي وزارة الدفاع ان نرفع 
آيات  الكرمي أسمى  لس����موكم 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
مرور عشرة اعوام على تولي 
سموكم مقاليد احلكم«.  وأعرب 
في تهنئته عن فخره واعتزازه 
»باجنازات صاحب السمو األمير 
وما حققه س����موه م����ن رقي 
وازدهار لبلدنا العزيز كما جندد 
العهد لسموكم بأننا باقون في 
الوطن بكل  الذود عن حياض 

غال ونفيس«.

احملترمني على ما اعربوا عنه 
التهاني وصادق  من خال����ص 
التمني����ات مبناس����بة الذكرى 
العاشرة لتولي سموه مقاليد 
أبدوه  احلكم، مقدرا سموه ما 
من مش����اعر ال����والء واحملبة، 
سائال سموه املولى القدير ان 
يوفق اجلميع ويسدد اخلطى 
لكل ما في����ه خير وعز ورفعة 
الوطن العزيز وحتقيق كل ما 
ينشده من رقي ومنو وازدهار 
وان يدمي على اجلميع موفور 

الصحة ومتام العافية. 
كما تلقى صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح االحمد 
برقية تهنئة من اخيه س����مو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 

سالم العلي التالي نصها: 
يطيب للحرس الوطني قادة 
وقوات ان يرفع الى مقام سموكم 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
مبناس����بة مرور عشر سنوات 
على تولي سموكم مسند اإلمارة 
حيث حلت مبقاليد حكم البالد 
الرش����يدة مبا  بركات قيادتكم 

التالي نصها: 
بنور وضاء يفترش سماء 
الذكرى  الكويت م����ع جت����دد 
املباركة  البيعة  العاشرة على 

لسموكم وتوليكم زمام ومقاليد 
احلكم في البالد ونحن اذ نتفيأ 
الظالل ف����ي الكويت حتت ظل 
شجرتكم الوارفة فإننا سنظل 
نس����تلهم من عزمية سموكم 
الكرمية معاني الوفاء والعطاء 
أنفس����كم  الذي نذرمت  للوطن 
خلدمته حتى أرست مسيرتكم 
اخليرة حافلة بالعطاء وزاخرة 
باإلجنازات الكبيرة على جميع 
امليادين  الصعد وفي مختلف 
الكويت  اه����ل  فاجتهت قلوب 
األوفياء قاطب����ة تبتهل بأكف 
الضراعة ال����ى بارئها بالدعاء 
الى سموكم بالصحة والعافية 

والهناء وطول البقاء. 
واحتف����اء بهذه املناس����بة 
العزيزة فإنه ليسعدني ان ارفع 
الى مقام سموكم الكرمي باسمي 
ونياب����ة عن اخوان����ي اعضاء 
السلطة التشريعية بتحية إكبار 
وإجالل واقتدار لسموكم على 
ما أس����ديتموه لشعبكم الوفي 
وللوطن من خدم����ات جليلة 
ابوية  وتضحي����ات ورعاي����ة 

ال تنس����ى أبد الدهر، مجددين 
العهد لسموكم على املضي قدما 
على طريق التقدم والرقي وان 
نبقى بإذن اهلل تعالى على قدر 
املسؤولية التي شرفنا بها في 
سبيل دعم املس����يرة اخليرة 
العمل  واملبارك����ة من خ����الل 
الدؤوب لن����واب مجلس األمة 
وبالتعاون البناء مع احلكومة 
املوقرة حتقيقا لتطلعات سموكم 
على طريق اإلصالح املنشود 
والتق����دم والرخ����اء للكويت 
أدام  الكرمي،  العزيزة وشعبها 
اهلل عزكم وأعلى رايتكم وأبقاكم 
للكويت وشعبها عونا ومالذا، 
ان  س����ائلني اهلل جلت قدرته 
مين على الكويت بنعمة الرخاء 
واألمن والسالم في ظل رعايتكم 

الكرمية.
وقد بعث صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقية ش����كر جوابية لرئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن عبر 
فيها سموه عن خالص شكره له 
والخوانه اعضاء مجلس االمة 

الشيخ مشعل األحمد

مشعل األحمد: األمير صمام أمان لتحقيق االستقرار في املنطقة
أكد نائ��ب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
التاريخ سيسطر بأحرف  أن 
م��ن ن��ور مس��يرة صاحب 
الس��مو األمير الشيخ صباح 
األحمد باعتب��اره قائدا مؤثرا 
في األحداث اإلقليمية والدولية 
وصمام أمان لتحقيق االستقرار 
في املنطق��ة ورائدا من رواد 

السالم في العالم. 
وقال الشيخ مشعل األحمد 
ل� »كونا«، مبناس��بة الذكرى 
لتول��ي صاح��ب  العاش��رة 
الس��مو األمير مقاليد احلكم، 
ان س��موه اس��تحق بجدارة 
لقب عميد الديبلوماسية على 
مس��توى العالم لتمرسه في 
السياسة، كما استحق  فنون 
أن ينفرد بتسمية سموه من 
قبل األمم املتحدة »قائدا للعمل 
اإلنساني« جلهوده في مساعدة 
املنكوبة وحرصه على  الدول 

توفير احلياة الكرمية ملختلف 
الشعوب.

وأض��اف أن التاري��خ لن 
ينسى املواقف املشرفة لصاحب 
الس��مو األمير وشجاعته في 
مواجه��ة التحدي��ات وقدرته 
على جتاوز املشاكل والعثرات 
وحكمته في معاجلة األزمات، 
مشيرا إلى أن مساعي سموه 
جنبت املنطقة العربية الكثير 
من احلروب وأذابت العديد من 

اخلالفات.
واس��تذكر الشيخ مشعل 
األحمد مواقف سموه إبان أزمة 
االحتالل اآلثم عام 1990 الذي 
يعتبر سابقة سيئة في التاريخ 
العربي، مشيرا إلى أن سموه 
وقف بقوة وصالبة الستعادة 
الكويت وإنهاء االحتالل  حق 
وإعادة بناء الدولة من جديد.

وقال ان ديبلوماسية سموه 
خالل الغزو جعلت العالم كله 

يس��اند الكوي��ت ويقف إلى 
جانبها، موضحا أن س��موه 
خطط مع رفيقي دربه االمير 
الراحل الش��يخ جابر األحمد 
الش��يخ سعد  الوالد  واألمير 
العبداهلل أس��كنهما اهلل تعالى 
فسيح جناته لتحرير الكويت 
الديبلوماسية  الوس��ائل  بكل 

والسياسية والعسكرية.
وأضاف الش��يخ مش��عل 
األحمد أن صاحب السمو االمير 
ميلك س��جال ناصعا وميتلك 
شخصية قيادية يندر وجودها 
مكنته من حتقيق جناحات كبيرة 
وإجنازات عظيم��ة من خالل 
مساهمته في مسيرة النهضة 

والبناء التي شهدتها البالد.
وأوضح أن نظرة س��موه 
الثاقب��ة وبصيرت��ه الناف��ذة 
السديدة وحضوره  وحكمته 
املؤثر من أبرز الس��مات التي 
أهلته ألن يكون ربانا متميزا 

قاد سفينة البالد إلى بر األمان 
وس��ط بحار هائج��ة، بقدرة 

عجيبة ومهارة عالية.
وقال »اقتربت من صاحب 
السمو األمير وعايشته وتعلمت 
على يديه فعرفته، حفظه اهلل، 
صديق��ا قبل أن يك��ون أخا 
وإنسانا قبل أن يكون قائدا، 
صاحب قلب كبير مفعم بالصفاء 
والنقاء يتحلى بالصبر والتروي 
ورجاحة العقل وله رؤية صائبة 

في معاجلة األمور«.
ووصف الش��يخ مش��عل 
األحمد في خت��ام تصريحه 
صاح��ب الس��مو االمير بأنه 
»ابن من أبناء الكويت املخلصني 
عاشق ألرضها محب لشعبها 
مهموم بنهضتها وإعالء مكانتها 
حريص على مصلحتها عازم 
عل��ى اس��تكمال مس��يرتها 
واحلف��اظ على اس��تقرارها 

ووحدتها«.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في اململكة العربية السعودية

استقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصر الس���يف 
الهيئة العامة  امس رئيس 
للسياحة والتراث الوطني 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة املستشار عبداهلل 
آل الشيخ وذلك  بن محمد 

مبناسبة زيارته للبالد.
كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصر الس���يف 
وزي���ر الدول���ة لش���ؤون 
مجل���س ال���وزراء ووزير 
الكهرباء وامل���اء بالوكالة 
ووزي���ر الصح���ة باالنابة 
الش���يخ محم���د العبداهلل 
يرافقه وزير الصحة الكندي 
مبقاطعة اونتاريو د. إيراك 
هوس���كينز والوفد املرافق 
له وذلك مبناس���بة زيارته 

للبالد.
كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وبحض���ور وزير 

الدول���ة لش���ؤون مجلس 
الكهرباء  الوزراء ووزي���ر 
وامل���اء بالوكال���ة ووزير 
الصحة باالنابة الشيخ محمد 
العبداهلل في قصر السيف 
رؤساء وفود الدول املشاركة 
باملنتدى العاملي لالتصاالت 

في حالة الطوارئ واملنعقد 
في الكويت.

وحض���ر املقابلة رئيس 
العام���ة لالتصاالت  الهيئة 
وتقنية املعلومات م.سالم 
وزارة  ووكي���ل  االذين���ة 
املواصالت م.حميد القطان.

سموه التقى املشاركني في املؤمتر الدولي لالتصال في حالة الطوارئ

رئيس الوزراء استقبل آل الشيخ ووزير الصحة الكندي

اعتماد امليزانية العامة للدولة للعام املالي 2017/2016 
ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك رئيس املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، في ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف العامر اجتماعا 
مشتركا ملجلس الوزراء واملجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية.
وفي تصريح صحافي عقب االجتماع 
أعلنت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية 
هند الصبيح أن سمو رئيس مجلس الوزراء 
أبّن في مس��تهل االجتماع عضو املجلس 
التنمية  األعلى للتخطيط ورئي��س جلنة 
البشرية د. أحمد عيسى بشارة الذي انتقل 
إلى جوار ربه مستذكرين بكل التقدير مآثر 
الفقيد وجهوده وتفانيه وإسهاماته الوطنية 
في خدمة الوطن في مختلف املواقع التي 
عمل بها في كل امليادين العلمية والبحثية 
واألكادميية وغيرها داعني املولى- عز وجل- 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه 
وأن يس��كنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء. 
وكش��فت الوزي��رة الصبي��ح عن أن 
االجتماع املشترك ملجلس الوزراء واملجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية قد ناقش تقرير 
جلنة التنمية االقتصادية املنبثقة عن املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية والصادر حول 
مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017/2016 
وقد استمع املجلسان إلى شرح قدمه رئيس 

اللجنة ناصر الروضان ملالحظات اللجنة 
واملخاطر املترتبة على االستمرار في النهج 
القائم في تنامي اإلنف��اق العام، موضحا 
التوصي��ات التي انته��ت إليها اللجنة في 
معاجلة الوضع الراهن وتداعياته في احلاضر 
واملستقبل، كما اس��تمع املجلسان أيضا 
إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة املالية 
خليفة مساعد حمادة وكبار املسؤولني في 
وزارة املالية ومؤسسة البترول الكويتية 
عرضوا فيه البيان��ات املالية والتفاصيل 

املتعلقة مبشروع امليزانية. 
وق��د أب��دى األعض��اء مالحظاته��م 
ومقترحاتهم في هذا الشأن وفي ضوء ما 
تشهده األوضاع املالية من حتوالت متسارعة 
نتيجة تدني أس��عار النفط وانعكاس��اته 
الس��لبية على دخل البالد مبا يستوجبه 
األم��ر من عمل جاد يس��تهدف تصحيح 
مسار املوازنة العامة وتفعيل دور القطاع 
اخلاص في حتمل مسؤولياته واالضطالع 
بدوره اإليجابي املأمول في مشاركة احلكومة 
أعباءها وفق مشروع وطني شامل متكامل 
يشارك فيه اجلميع من أجل إجناح عملية 

اإلصالح املالي واالقتصادي. 
كما تناولت املناقشة سبل حتقيق التنوع 
االقتصادي املطلوب لتعويض االنخفاض 
في اإلنفاق العام وفق آليات عملية سليمة 
واإلج��راءات الالزم اتخاذه��ا للمحافظة 
على سقف املصروفات وترشيد اإلنفاق 

وحسن استثمار موارد الدولة في مجاالتها 
املستحقة التي حتفظ للمواطنني مقومات 

احلياة الكرمية. 
وأوضحت الصبيح ما أكد عليه السادة 
من ضرورة التحرك الفعال والسريع لوقف 
استنزاف املوارد الوطنية وحماية مستقبل 
األجيال القادمة وذلك مبراعاة جتنب آثار ما 
قد يترتب على االنكماش االقتصادي من 

نتائج سلبية على مختلف األصعدة. 
وقد انتهى االجتماع املشترك إلى اعتماد 
امليزانية العامة للدولة للعام املالي 2017/2016 
معربا عن الشكر والتقدير للجهود الطيبة 
التي بذله��ا العاملون في وزارة املالية في 
إعداد مش��روع امليزانية، مؤكدا ضرورة 
تفهم اجلميع مؤسسات وأفرادا تعاونهم 
اإليجابي من أجل جتاوز حتديات هذه املرحلة 
وتداعياتها على أن يقوم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة 
بتقدمي عرض إعالمي ش��امل للتفاصيل 
املتعلقة بامليزانية متهيدا إلحالة مش��روع 
امليزانية ملجلس األمة وتكليف فريق مشترك 
بني جلنة الش��ؤون االقتصادية الوزارية 
وجلن��ة التنمي��ة االقتصادية في املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية ليتولى ترجمة 
توجهات اإلصالح املالي واالقتصادي إلى 
برامج وآليات وإجراءات عملية قابلة للتطبيق 
تؤدي إلى إجناح عملية اإلصالح وحتقيق 

غاياتها الوطنية املنشودة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد



www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

 

الوزيرة هند الصبيح تقدم درعا تذكارية لنظيرها املصري جمال سرور

05مشروع ربط إلكتروني الستقدام  العمالة املصرية إلى الكويت

العجز وصل إلى 12.2 مليار دينار في تقديرات امليزانية اجلديدة.. وحسم الترشيد لدى مجلس األمة في 9 فبراير

الصالح: اطمئنوا.. أوضاعنا املالية جيدة وال إلغاء للدعم

رفع العلم في ساحة الصفاة وبدء االحتفاالت الشعبية في املباركية
الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل والشيخ فواز اخلالد يؤدون العرضة خالل احتفال رفع العلم في ساحة الصفاة       )محمد هاشم(
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تنازل 3 مرشحني في »تكميلية الثالثة«

الوقيان لـ »األنباء«: اعتماد تدوير 
نواب املدير العام في »السكنية«

نتائج التحقيق في حادث االنهيار خالل 15 يوماً

فرج ناصر

سجل أمس ثالثة مرشحني انسحابهم من االنتخابات التكميلية 
للدائرة الثالثة. وأكد مدير إدارة شؤون االنتخابات املقدم صالح 
الشطي أن عدد حاالت التنازل ملرشحي االنتخابات التكميلية 
للدائرة الثالثة منذ افتتاح باب الترشيح حتى اآلن بلغ 6 حاالت 
وذلك بعد تنازل املرشحني عبدالعزيز السمحان وحسن اجلعفر 
وفيصل حردان السليل امس، ليصبح إجمالي عدد املرشحني 

حتى اآلن 46 مرشحا من بينهم امرأتان. 
وأضاف أن باب التنازالت مفتوح حتى نهاية الدوام الرسمي 
ليوم اجلمع���ة 2016/2/12 أي قبل يوم االنتخابات املقررة في  

2016/2/20 بسبعة أيام.

محمود فاروق

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية ووزير النفط 
بالوكالة أنس الصالح في مؤمتر صحافي أمس مشروع ميزانية 
العام املال���ي 2016 � 2017 التقديرية، حيث اظهر عجزا تقديريا 
عند 12.2 مليار دينار على أس���اس احتساب سعر برميل النفط 
عن���د 25 دوالرا. وقال الصالح انه رغم هذا العجز إال ان الوضع 
املالي للكويت جيد وال يحتاج إلى إجراءات تقشفية صعبة، إذ 
إن االحتياطيات املالية لدى الكويت متكنها من تخطي انخفاض 
أسعار النفط احلالية، كما قال إنه بفضل ذلك لن حتتاج الكويت 
إلى إصدار سندات أو صكوك في الوقت احلالي. وأضاف ان دعم 
البنزين واملياه والكهرباء لن يتم إلغاؤه وإمنا ترش���يده ليصل 
الى مس���تحقيه، وان مجلس األمة سيقرر هذا امللف في جلسة 
9 فبراي���ر املقبل. وفي التفاصيل، فق���د بلغت إيرادات امليزانية 
التقديرية نح���و 7.4 مليارات دينار، مقاب���ل مصروفات بقيمة 
18.9 مليار دينار، ليصل عجز املوازنة الى 12.2 مليار دينار بعد 
اقتطاع 700 مليون دينار من اإليرادات تشكل احتياطي األجيال 
القادم���ة. وقال وزير املالية إن هذا العجز مرحلي وإن احلكومة 

لن تقوم بإلغاء أي مشاريع معلن عنها. 

عادل الشنان

أعلن مدير عام املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية م. بدر 
الوقيان عن تش����كيل جلنة حتقيق بشأن مالبسات احلادث 
الذي وقع بس����بب انهيار واجهة مدخل أحد مساجد املدارس 

في مدينة صباح األحمد السكنية.
وق����ال في تصريح خاص ل� »األنب����اء« انه خالل 15 يوما 
سيتم اإلعالن عن نتائج التحقيق واإلجراءات التي ستتخذها 

املؤسسة جتاه احلادث.
وأكد الوقيان اعتماد قرار تدوير ش����امل على مستوى كل 
نواب املدير العام من مواقع عملهم بهدف تنشيط العمل وجتديد 

الدماء ضمن سياسة عمل املؤسسة للتطوير والتحفيز.

»األرصاد«: برودة شديدة وصقيع في بعض املناطق وانكسار املوجة بداية من السبت
صورة بثتها مواقع التواصل االجتماعي لبر الساملي وقد ظهرت على أرضه الثلوج 
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تعهدت بها خالل امللتقى الرابع الذي نظمته »الهيئة اخليرية« متهيداً النعقاد مؤمتر املانحني 4 في لندن 4 فبراير املقبل

توافق روسي ـ أميركي على عقد اجتماع مجموعة الدعم في 11 فبراير مبيونيخ

341 مليونًا و750 ألف دوالر من املنظمات 
غير احلكومية ملساعدة النازحني السوريني

دميستورا للمعارضة السورية: 
وقف القصف ورفع احلصار يفوق صالحياتي

هالة عمران

أعلن رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية املستشار في 
الديوان األميري ومبعوث األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية د.عبداهلل املعتوق أن 
تعهدات املؤمتر الرابع للمنظمات 
غير احلكومية املانحة للشعب 

الس����وري بلغت أكثر من 341 
مليونا و750 ألف دوالر، وصلت 
تعهدات اجلهات الكويتية منها 
الى نحو 60 مليونا و30 ألف 
دوالر، مشيرا إلى أن إسهامات 
وتعهدات املؤمترات الثالثة التي 
س����بق أن احتضنتها الكويت 
خالل أعوام 2013 و2014 و2015 
املليار دوالر  والتي جتاوزت 

كان لها كبير األثر في تخفيف 
معاناة الشعب السوري، آمال أن 
يشهد املؤمتر القادم استمرار 
هذا العطاء. وأضاف د.املعتوق 
»يأتي هذا املؤمتر في س����ياق 
صفحة جديدة تسطرها الكويت 
في س����جلها احلافل بالعطاء، 
وضمن املوقف اإلنساني الرائد 
الذي يتجلى مبشاركة الكويت 

في رئاس����ة ورعاي����ة املؤمتر 
الدولي الرابع للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
املقرر انعق����اده في 4 فبراير 
البريطانية  املقبل بالعاصمة 
لندن بالش����راكة م����ع اململكة 
املتحدة ومملكة النرويج واملانيا 

ومنظمة األمم املتحدة«.

عواص���م � وكاالت: قال���ت مصادر في 
املعارض���ة الس���ورية ان الهيئ���ة العليا 
للمفاوضات التي اجتمعت في الرياض أمس، 
تلقت رد مبعوث األمم املتحدة إلى س���ورية 
ستافان دميستورا حول مطالبها بإيقاف قصف 
املدني���ني ورفع احلصار املفروض على عدة 
مناطق، وكشفت مصادر أخرى أن الهيئة تعتزم 
إرسال وفد مصغر من 3 شخصيات برئاسة 
رياض حجاب، في حال اقتصرت املفاوضات 
على القضايا اإلنسانية ووقف إطالق النار، 
خالفا ملا تريد من بحث العملية االنتقالية، 
بحسب قناة العربية. ونقلت »رويترز« عن 
مصدر معارض من الرياض ان دميستورا أبلغ 
الهيئة بأن تلبية هذه املطالب يفوق صالحياته، 

غير انها وصفت الرد بأنه »إيجابي إلى حد 
 ما«. ونقلت عن���ه قوله إن تنفيذ القرار أمر 

ال يرجع إليه بل للدول املوقعة عليه.
في هذه األثناء، اقترحت موس���كو عقد 
اجتماع دولي حول األزمة السورية بحضور 
مس���ؤولني غربيني وع���رب وإيرانيني من 
 مجموع���ة الدعم الدولية ف���ي ميونيخ في

11 فبراير املقبل، وكشف نائب وزير اخلارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف ان »هناك اتفاقا 
مبدئيا في هذا الش���أن بني وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ ونظيره األميركي 
ج���ون كيري، واآلن نع���رض االقتراح على 

مجموعة الدعم الدولية لسورية«.

أبرز مؤشرات امليزانية التقديرية لسنة 2016 ـ 2017

٭ اإليرادات: 7.4 مليارات دينار
٭ املصروفات: 18.9 مليار دينار

٭ العجز: 12.2 مليار دينار
٭ برميل النفط: 25 دوالرًا

٭ إنتاج النفط: 2.8 مليون برميل/اليوم
٭ نقطة التعادل: 65 دوالرًا

٭ اإلنفاق الرأسمالي: 3.2 مليارات بنمو %2.8
٭ اإلنفاق اجلاري: 15.6 ملياراً بتراجع %2.3

التفاصيل ص7 ٭

التفاصيل ص16 ٭

التفاصيل ص23 ٭

النفط يالمس 
  35 دوالراً

لندن � رويترز: قفزت أس���عار 
النفط 8% لتتجاوز 35 دوالرا للبرميل 
خالل تداوالت امس مسجلة أعلى 
مستوياتها في 3 أسابيع ومبتعدة 
 كثي���را عن أدنى مس���توى لها في

12 عاما الذي هوت اليه في وقت سابق 
هذا الشهر وسط تنامي التوقعات بأن 
كبار املنتجني قد يتعاونون خلفض 
اإلنتاج. وتس���ارعت املكاسب هذا 
األسبوع بفعل تكهنات بأن روسيا 
و»أوپيك« قد تتفقان على خفض 
اإلنتاج. لك���ن هذا الصعود القوي 
تقلص إل���ى 4% بعد نفي »أوپيك« 
لعقد اجتماع تنسيقي مع روسيا 
خلفض اإلنت���اج ليصل برنت الى 

33.8 دوالرا للبرميل.
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عبدالرسول سلمانالشيخ ناصر صباح األحمد

وزير الديوان أكد أهمية تزامنه مع الذكرى العاشرة لتولي صاحب السمو مقاليد احلكم

ناصر صباح األحمد: مهرجان الكويت لإلبداع التشكيلي 
يبشّر ببزوغ فجر جديد في احلركة التشكيلية الكويتية

أك����د وزي����ر ش����ؤون 
الش����يخ  الديوان األميري 
ناصر صباح األحمد أهمية 
الكوي����ت لإلبداع  مهرجان 
التشكيلي، خصوصا وهو 
يتزامن مع الذكرى العاشرة 
لتولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
وق����ال في كلمت����ه التي 
وجهها مبناسبة قرب افتتاح 
أعمال املهرجان الذي تنطلق 
فعالياته يوم االثنني، األول 
من فبراير في متام الساعة 
السابعة والنصف في مقر 
الكويتية للفنون  اجلمعية 
التشكيلية »لعله من حسن 
الطالع أن تأتي االحتفالية 
العاش����رة ملهرجان  الفنية 
التشكيلي  الكويت لإلبداع 
متزامنة مع الذكرى العاشرة  
لتولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلك����م ومبناس����بة العيد 
الوطن����ي ال�55 الس����تقالل 
الكويت وذكرى عيد التحرير 
العزيزة على قلوبنا  ال�25 
جميعا، حيث يعيش الشعب 
الكويتي الكرمي أفراح هذه 
املناسبات بكثير من الفرحة 
والبهجة والسرور. ولقد أراد 
املشرفون على هذه املسابقة 
الفني����ة املتميزة، أن تكون 
مبنزلة إش����راقة إبداع فني 
الغالي،  الوطني  في عيدنا 
يرس����م خطاها كوكبة من 
الفنانني الكويتيني املبدعني 
التشكيلي،  الفن  في مجال 
حيث يتنافس اجلميع في 
إب����راز ما لديهم من مواهب 
وقدرات فنية في هذا املجال، 
فالفن����ان املب����دع هو نتاج 
عصره، والراصد احلقيقي 
جلميع التحوالت التي حتدث 

في مجتمعه«.
الف����ن  أن  وأض����اف 
الفنون  التشكيلي، وشتى 
اإلنسانية األخرى، هي تعبير 
إنس����اني عن العالم الذاتي 
للفنان وعالقته بعامله احمليط 
به، يعكس مدى تعمقه في 
فهم موضوعات وش����ؤون 
ه����ذا العالم. كم����ا أنه في 

نفس الوقت له أسلوبه في 
التفاعل معه، واالرتقاء به، 
وحتصينه بالقيم اإلنسانية 
واألخالقية، واإلس����هام في 
معاجلة مشاكله في سبيل 
بناء مجتمع إنساني حيوي 
الفن  متم����دن، ما يجع����ل 
التشكيلي وغيره من الفنون 
حتظ����ى مبكانته����ا الالئقة 

وتقدير املجتمع لها.
واليوم ونحن نحتفي من 
خالل هذه التظاهرة الثقافية 
مببدعي الفن التشكيلي في 
الكويت، إمنا نحتفي بهذه 
النخب����ة من أبن����اء الوطن 
باعتباره����م ف����ي طليع����ة 
مكون����ات الواق����ع الثقافي 
الكويتي ومفص����ل حركة 
فيه، خاص����ة عندما حتمل 
هذه االحتفالية الفنية جائزة 
باسم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، راعي 

نهضة الكويت احلديثة.
وكم يسعدني أن يشارك 
في هذه التظاهرة الفنية عدد 
كبير من مبدعات ومبدعي 
الفن التشكيلي في الكويت، 
مثمنني عاليا ما قدموه في 
هذه التظاهرة من إسهامات 
ومشاركات عالية اجلودة 
واملس����توى الفني، وهو ما 
يبشر ببزوغ فجر جديد في 
احلركة التشكيلية الكويتية 
وب����والدة جي����ل جديد من 
الذين سيحملون  الفنانني 
أمانة املسؤولية الفنية مع 
إخوانهم وأخواتهم الفنانني 
ف����ي ه����ذا املج����ال والذين 
مهدوا الطريق بتضحياتهم 
الفنية املقدرة  وعطاءاتهم 

له����ذا اجليل م����ن الفنانني 
التشكيليني اجلدد.

وفي اخلتام أجدد الشكر 
لرئيس وأعض����اء مجلس 
اإلدارة ف����ي تنظي����م ه����ذا 
املهرجان وال يفوتني أن اعبر 
عن شكري لوسائل اإلعالم 
على تغطيته����ا ومتابعتها 
لفعاليات هذا املهرجان، وفقنا 

اهلل وإياكم لكل خير.
م����ن جانب����ه ص����رح 
الكويتية  رئيس اجلمعية 
للفنون التشكيلية ورئيس 
احتاد التش����كيليني العرب 
عبدالرسول سلمان بأننا في 
هذه األمسية املليئة بالشجن 
والطرب نعيش حلظات في 
تظاهرة فرح مع احتفاالتنا 
الوطنية التي غمرت قلوبنا 
بالبهج����ة، وتعمق����ت بني 
اجلميع مشاعر الود واحملبة 
في أبهى صور الوالء للوطن 
ولصاحب السمو أمير البالد 
حفظه اهلل ورعاه، ونتمنى 
أن يكون عاما مليئا بالسعادة 
واخلير على بلدنا الكويت 

والبالد العربية الشقيقة.
الرائد في  املهرجان  هذا 
دورته العاش����رة الذي يتم 
فيه توزيع أرفع جائزة باسم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وجائزة باسم 
الشيخة سلوى صباح األحمد 
وجائزة باسم الشيخة فتوح 
س����لمان الصباح للفنانني 
الكويتيني، ه����ذه اجلائزة 
تأسست لرؤية ثاقبة وفكرة 
رائدة أطلقها وزير شؤون 
الديوان األميري والرئيس 
الفخري للجمعية الش����يخ 

ناصر صب����اح األحمد، دعا 
فيها الفنانني الكويتيني ألن 
يشاركوا ويسهموا في هذا 

املهرجان الكبير.
وال شك أن اهتمام معاليه 
املتواصل  بالرعاية والدعم 
الف����ن والفن����ان  خلدم����ة 
التشكيلي في بلدنا احلبيب 
الفنية  النهضة  من أسباب 
التي تشهدها بالدنا في ظل 
القي����ادة احلكيمة لصاحب 

السمو.
وأضاف أن األعمال التي 
شاهدناها قبل قليل والتي 
ش����ارك في تقدميها )62( 
الرواد  مبدعا م����ن جي����ل 
الش����باب مبشاركة  وجيل 
)107( ف����ي جميع املجاالت 
الفنون البصرية يرجع إلى 
الدعم والتقدير الذي حظي 
الفنانون خالل  به ه����ؤالء 
مسيرتهم، وكانت مبنزلة 
منص����ة توصلوا من خالل 
الكشف عن النطاق احلقيقي 
املبدع ألفكارهم وممارساتهم 

الفنية.
إن هذه احمل����اوالت هي 
استكشاف العالقة بني القدمي 
واحلديث، الفضاء والطبيعة، 
اإلنسان والبيئة تتأثر جذريا 
مبجتمعنا الكويتي والعربي 
الثري، وهو ما يقودنا إلى 
تلك الرؤية املتنوعة لألعمال 
الفنية املعاصرة بالش����كل 

الذي نشهده اليوم. 
ارتباط  كم����ا الحظن����ا 
األعمال املعروضة بذكرياتهم 
الطبيع����ة واحلي����اة  م����ع 
الذاتية لها  وتفس����يراتهم 
قواعد من التقاليد والتراث 
التي امتزجت سريعا باحلياة 

املعاصرة.
حتي����ة لراع����ي احلفل 
الهتمام����ه ودعم����ه الدائم 
لنا، حتية للمبدعني العرب 
الذي����ن س����اهموا معنا في 
هذه التظاهرة بحضورهم، 
ونتشرف بهذا االجناز على 
أرض الكوي����ت احلبيب����ة، 
فتحية لكم جميعا وتهنئة 
من األعماق ألعضاء جلنة 
والضي����وف  التحكي����م 

واملشاركني والفائزين.
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أسامة دياب

أكد عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الكويت 
واملبادر ومؤسس مركز السور للعالج والتقييمات االحترافية 
د.نايف املطوع أن مسيرته كمبادر متتد على مدار 20 عاما، 
أس����س خاللها أكثر من 4 ش����ركات في مجاالت اخلدمات 
اإلعالمي����ة والتمويلية والطبي����ة، موضحا أن »طريقه لم 
يكن سهال ميسرا ولكن واجهته مصاعب عدة استطاع أن 
يقهرها جميعا ألنه حتل����ى بالصبر واإلصرار وتعلم من 

الفشل فحقق النجاح«.
ج����اء ذلك في كلمته التي ألقاها خالل الندوة املفتوحة 
التي نظمتها شركة »مفازك« للمبادرين وأصحاب املشاريع 
الصغي����رة بعنوان »حياتي كمب����ار« والتي تأتي في إطار 
سلسلة من األنش����طة الثقافية والتوعوية ستقام بشكل 
دوري، وتهدف إلى عرض سير مميزة لنخبة بارزة من رواد 
املشاريع الناجحني في الكويت. وحتدث املطوع عن عدد من 
احملط����ات الناجحة في حياته والتي توجت بتكرميه على 
أعلى املستويات احمللية واإلقليمية والدولية وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس األميركي 
باراك أوباما، ورئيس مجلس وزراء ونائب رئيس الدولة 
وحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضحا 

أن »هذا التكرمي ساهم في رفع اسم الكويت عاليا«.
وأش����ار إلى أن »مسلسل الرس����وم املتحركة »األبطال 
ال� 99« مبادرة لتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلس����الم، 
وتغيير الصورة النمطية عنه في الغرب، فضال عن كونه 
محاولة لنشر الوعي بقيمه السامية، حيث ان العمل يحاول 
أن يوصل رسالة للجميع لنبذ التطرف وعدم احلكم على 

شخص بسبب دين أو عقيدة أو شكل أو لون«.

كريم طارق

أعلن نائب املدير العام لشؤون الشباب بالهيئة العامة 
للرياضة أحمد اخلزعل ان قطاع الشباب بالهيئة يشرف 
على 30 فعالية مبهرجان املوروث الشعبي الذي يفتتحه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  بقرية الشيخ 

صباح األحمد التراثية.
جاء ذلك خالل اجلولة الت����ي قام بها اخلزعل للقرية 
التراثية لالطمئنان على استعدادات قطاع الشباب وجتهيزاته 

للمشاركة في املهرجان للعام الثاني على التوالي. 
كما أشاد اخلزعل باجلهد املبذول من قبل فريق عمل 
الهيئة في املركز احلرفي الشبابي التراثي املشارك، معربا 
عن س����عادته لالنطباعات الطيب����ة وااليجابية لضيوف 
املهرجان من الدول اخلليجية والعربية الشقيقة، الذين 
زاروا املركز وأبدوا إعجابه����م بجناح الهيئة الذي يضم 
معروضات من إنتاج املرك����ز احلرفي، والتي مت عرضها 

على شكل دكاكني كويتية قدمية.

حنان عبدالمعبود

أكد مدير مرك���ز الكويت ملكافحة الس���رطان د.أحمد 
العوضي، جناح املركز خالل السنوات املاضية في تدريب 
أكثر من 500 ممرضة وهن جميع ممرضات املركز، وذلك 
بالتعاون مع اجلانب الكندي ضمن االتفاقية املبرمة معهم 
من قبل وزارة الصحة، مش���يرا إلى أنه مت احلصول على 

االعتراف الدولي ل� 100 ممرضة منهن.
جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش الزيارة التي 
قام بها وفد كندي برئاسة وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة 
الكندي لالجتماع مع مدير املركز أحمد العوضي وعدد من 
رؤساء االقسام لبحث العالقات الثنائية في مجال امراض 

السرطان في مركز فيصل االشعاعي صباح أمس.
وأشار إلى أنه مت عرض محاضرة لوزير الصحة الكندي 
تبني التعاون على مدى خمس سنوات 2015/2010، مشيرا 
إلى أنها كانت باكورة عمل بأمور لم تكن موجودة بالتعاون 
مع رؤس���اء األقس���ام التابعني لوزارة الصحة، للوصول 
الى اجنازات على مستوى الدولة واملركز خلدمة مرضى 
الس���رطان، الفتا إلى أن منها افتتاح الكثير من العيادات 
واألنظمة كعيادة التشخيص الس���ريع لسرطان الثدي، 
والتي نفخ���ر بافتتاحها منذ عامني، كونه يتم من خاللها 
تشخيص سرطان الثدي خالل يومني والذي كان يستغرق 

أكثر من شهر من قبل.
وأضاف العوضي: وكذلك من االجنازات العمل بامللف 
االلكتروني في جميع املرافق التابعة ملركز الكويت ملكافحة 
السرطان، وتدريب أكثر من 100 ممرضة وحصولهن على 
االعتراف الدولي في معاجلة مرضى السرطان وهو تخصص 
ال يوجد في أي مستشفى آخر لوزارة الصحة، الفتا إلى أن 
من االجنازات أيضا حصول املركز على االعتراف، والتعاون 
مع قسم املختبرات، ووجود التشخيص السريع والتعامل 

عبر االنترنت مع اخلبراء في كندا.

)شانافاس قاسم( د.نايف املطوع  

أحمد اخلزعل خالل جولة للتأكد من استعدادات الهيئة للمشاركة في املهرجان

مبركز  واحلضور  الوفد  يتوسطان  وزارته  ووكيل  الكندي  الوزير 
فيصل للعالج االشعاعي

املطوع: قهرت املصاعب بالصبر 
واإلصرار والتعلم من الفشل

30 فعالية يشرف عليها قطاع 
»الشباب« مبهرجان املوروث الشعبي

تدريب 500 ممرضة مبركز 
مكافحة السرطان وحصول

 100 منهن على االعتراف الدولي
منح تأشيرة الدخول للكويتيني 

مبطارات أذربيجان
اعتباراً  من أول فبراير

توقيع اتفاقيتي تعاون 
بني الكويت وهنغاريا

»األشغال« و»احملاسبة« بانتظار 
مجلس الوزراء العتماد مناقصة 

مشروع املطار

البرد يلغي الطابور في املدارس

العيسى: اتفاق وزراء التربية 
والتعليم بدول التعاون 

على تنفيذ رؤية خادم احلرمني

أعلنت س����فارة جمهورية اذربيجان لدى الكويت ان 
بالدها ستمنح تأشيرة الدخول )الڤيزا( ملواطني الكويت 
ابتداء من االول من فبراير املقب����ل في املطارات الدولية 
للجمهورية. وقالت السفارة في بيان صحافي ان تأشيرة 
الدخول ستمنح وفق النظام اجلديد ملواطني عدد من دول 
مجلس التعاون اخلليجي )الكويت وقطر وعمان والسعودية 
والبحرين( الى جانب اليابان والصني وكوريا اجلنوبية 
وماليزيا وسنغافورة وذلك تشجيعا للزيارات السياحية 

وتوطيدا للعالقات التجارية مع هذه الدول.
وأضافت ان تأشيرة الدخول ستكون صاحلة للسفر 
ملرة واح����دة على ان تكون صاحل����ة لالقامة )30 يوما( 
اعتبارا من تاريخ الدخول، مشيرة الى ان هذه اإلجراءات 
مت تطبيقها ملواطني اإلمارات العربية املتحدة منذ العاشر 

من نوفمبر املاضي.

أسفرت أعمال اللجنة الكويتية � الهنغارية املشتركة 
للتع���اون االقتصادي والتج���اري والفني في دورتها 
الثانية عن توقيع اتفاقيتني األولى بش���أن اخلدمات 
اجلوية والثانية للتمثيل التجاري بني شركة الكويت 

للعلوم احلياتية وشركة )سيتوتك(.
وقال���ت وزارة املالية في بيان صحافي ان اجتماع 
اللجنة يأتي في إطار تعزيز العالقات االقتصادية بني 
البلدين واستكماال لنتائج الدورة األولى للجنة التي 
عقدت في العاصمة الهنغارية )بودابست( يومي 7 و8 

مايو من عام 2013.

فرج ناصر

أكدت مصادر بوزارة االش���غال ان الوزارة وديوان 
احملاس���بة بانتظار مجلس الوزراء العتماد مناقصة 

مشروع املطار اجلديد.
واضافت ان الوزارة ستقوم خالل االسبوع املقبل بالرد 
على الديوان وإقناعه بقانونية الترسية على »حتالف 
ش���ركة اخلرافي وليماك التركية« من خالل املكونات 
اخلاصة باملشروع وجميع النقاط والتفاصيل اخلاصة 
باملناقصة وسالمة الترسية من حيث األطر القانونية 
التي قامت بها الوزارة أثناء مراحل طرح املناقصة حتى 
الترسية، مؤكدة ان الوزارة أعدت تقريرا بهذا اخلصوص 

في ادارة الفتوى والتشريع بالوزارة.

عبدالعزيز الفضلي

فيما ألغت معظم مدارس الكويت صباح امس طابور 
الصباح وذلك حرصا على سالمة ابنائنا الطلبة من شدة 
موجة الب����رد التي متر على البالد، طل����ب الوكيل املالي 
بالتربية ورئيس جلنة اعداد الردود على مالحظات ديوان 
احملاسبة يوسف النجار من وكيل التعليم العام بيانات 
واسماء الطلبة املقيدين واملستمرين في الدراسة بتعليم 

الكبار في العام الدراسي 2015 � 2016.
اضافة الى بيان����ات احلاصلني على مؤهل جامعي او 
ماجس����تير او دكتوراه في تخصص صعوبات التعلم او 
التأخر الدراس����ي او ما يشابهها من دراسات متخصصة 
وهل تصرف للحاصلني على تلك التخصصات بدالت او 
مزايا مالية، مؤكدا في كتابه الذي حصلت »األنباء« على 
نسخة منه على ضرورة تزويدنا بتفاصيلها وهل توجد 
مراكز متخصصة لصعوبات التعلم او التأخر الدراس����ي 
تابعة لوزارة التربية؟ كما طلب النجار تزويده بالنظام 
املتبع بالنسبة للتعامل مع طلبة ذوي صعوبات التعلم 

او التأخر الدراسي.

الري����اض � كونا: أكد وزير التربي����ة ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى اتفاق نظرائه اخلليجيني على كل 
املوضوعات الت����ي تهدف الى تنفيذ رؤية خادم احلرمني 

الشريفني لتعزيز العمل اخلليجي املشترك.
وأشاد الوزير د.العيسى، في تصريح ل� »كونا« عقب 
ختام االجتماع الثاني 
التربية  للجنة وزراء 
والتعليم بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج 
بالرياض،  العربي����ة 
التي سادت  باالجواء 
اللق����اء واالتفاق التام 
على تنفيذ رؤية خادم 
الش����ريفني  احلرمني 
لتعزيز العمل اخلليجي 
املش����ترك ف����ي مجال 
التربي����ة والتعلي����م 
وغيرها من املجاالت 
اخلطوات  واستكمال 

التكاملية التي حتقق الوحدة اخلليجية املنشودة.
وأكد ان رؤية خادم احلرمني الشريفني التي اعتمدت في 
القمة اخلليجية ال� 36 بالرياض مؤخرا تضمنت العديد 
من النقاط والبنود التي وجه قادة دول املجلس باالنتهاء 
من تنفيذها خالل العام احلالي 2016 ورفع تقرير متابعة 

الى قادة دول املجلس في لقائهم التشاوري املقبل.

د.بدر العيسى

الوزيرة هند الصبيح تقدم درعا تذكارية لنظيرها املصري جمال سرور 

السفير علي السعيد مع السفير الڤيتنامي خالل اللقاء

بشرى شعبان 

الش����ؤون  أعلن����ت وزيرة 
ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح، عن قرب 
توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرها 
وزير القوى العاملة في جمهورية 
مصر العربية جمال سرور بهدف 
تنفيذ مشروع الربط اإللكتروني 
بني البلدين في مجال استقدام 

العمالة املصرية إلى الكويت.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلت به الصبيح عقب ترؤسها 
القوى  اجتماع����ا م����ع وزي����ر 
العاملة املصري والوفد املرافق 
له بحضور مدي����ر عام الهيئة 
العام����ة للق����وى العاملة أحمد 
املوس����ى، ونائ����ب املدير العام 
للهيئة عبداهلل املطوطح، ومدير 
الش����ؤون القانوني����ة د.مبارك 
إدارة عالقات  اجلافور، ومدير 
العمل د.مدلول الظفيري، وسفير 
جمهورية مص����ر العربية لدى 
البالد ياس����ر عاط����ف، ونائب 
السفير محمد جابر، واملستشار 
العمالي في الس����فارة املصرية 

جمال أحمد.
وكشفت الصبيح عن »حترك 
جاد من أجل إقرار مشروع الربط 
اإللكتروني بني الكويت ومصر«، 
مشيرة إلى انه »مت إرسال وفد 
كويتي األسبوع املاضي وأجرى 
التنسيق مع ممثلي القوى العاملة 
في مصر وجار تنفيذ اخلطوات 
الالزمة إلمتام هذا املشروع الذي 
سينظم استقدام العمالة الوافدة 

أسامة دياب

أعرب مساعد وزير اخلارجية 
لش����ؤون آسيا الس����فير علي 
السعيد عن سعادته باملشاركة 
في احتفال السفارة الڤيتنامية 
مبناس����بة مرور 40 عاما على 
الديبلوماس����ية  العالق����ات 
الكويتية � الڤيتنامية، مشيرا 
البلدين  إلى أن »العالقات بني 
تاريخية ومتطورة«، الفتا إلى 
أن »الزيارات رفيعة املستوى بني 
البلدين تسهم في دفع العالقات 
الثنائي����ة قدما«، مستش����هدا 
بالزي����ارة التي قام بها س����مو 
الشيخ ناصر احملمد لڤيتنام إبان 
توليه رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار السعيد في تصريحات 
للصحافيني على هامش احلفل 
الذي أقامته السفارة الڤيتنامية 
أول من أمس مبناس����بة مرور 
40 عاما على تأسيس العالقات 
الكويتية � الڤيتنامية � إلى »أن 
الكويت����ي للتنمية  الصندوق 
والهيئة العامة لالستثمار لديهما 
مشاريع كثيرة في ڤيتنام، وهو 
ما يعكس العالقات السياسية 

الطيبة التي جتمع البلدين«.
آيات  ورفع السعيد أسمى 
التهاني والتبريكات ملقام صاحب 
السمو األمير مبناسبة الذكرى ال� 
10 لتولي سموه مقاليد احلكم، 
موضحا أن »سموه يقود مسيرة 
إجناز كبيرة حتققت في عهده، 
فسموه قائد الكويت نحو البناء 
والتنمية«، مؤكدا أن »الكويتيني 
على ثقة بأن بالدهم في أيد أمينة 
حتت القيادة احلكيمة لسموه، 

العمال في حالة اإلبعاد، وكذلك 
حتويل العقود احلكومية فضال 
عن مسألة إذن اخلروجية الذي 
نن����وي تطبيقه بع����د االنتهاء 
من دراس����ته دراسة تفصيلية 

وقانونية وإدارية«،
من جانبه، أعرب وزير القوى 
العاملة املصري جمال سرور عن 
الكويت للمرة  سعادته لزيارة 
األولى،  كما أبدى  ارتياحه ل�» 
الالمح����دود للكويت  التعاون 
ممثلة في الوزيرة هند الصبيح 
فيما يتعلق بقضايا عمالية ومنها 
إذن خروج العامل قبل مغادرة 
الكويت، حيث أكدت على دراسة 
القرار من جميع جوانبه حتى ال 
يتعرض أي عامل ألي ظلم، كما 
بينت القرارات اجلديدة في مجال 

من مصر، كما سنبحث في حال 
جناحه أن نطبقه مع العديد من 

الدول املصدرة للعمالة«.
وذكرت الصبيح أنه »مت خالل 
الكثير من  االجتماع مناقش����ة 
القضايا منها ما يتعلق ببالغات 
التغيب، حيث أظهرنا للجانب 
العمال����ة املصرية  أن  املصري 
ه����ي من نوعية العمالة التي ال 
توجد لها مشاكل إال في حدود 
ضيقة ونسب قليلة للغاية ويتم 
احتواؤها، كما أن هناك إجراءات 
مت اتخاذها تضمن للعامل تقدمي 
الشكوى العمالية على صاحب 
العمل حتى إذا كان قد تقدم ضده 
ببالغ تغي����ب« وذكرت أنه »مت 
خالل االجتماع طرح العديد من 
القضايا األخرى املتعلقة بحقوق 

فهو ربان سفينتها الذي يتخطى 
بها األزمات نح����و بر األمان«، 
متمنيا أن »تكون هذه املناسبة 
فرصة للتكاتف وبذل املزيد من 
اجلهد والعمل لنجتاز تداعيات 
األزم����ة االقتصادي����ة العاملية 

وهبوط أسعار النفط«.
وردا عل����ى س����ؤال حول 
رد فع����ل الكوي����ت بخصوص 
إعالن إسرائيل بناء املزيد من 
املستوطنات، استنكر السعيد 
التوسع اإلس����رائيلي في بناء 
املس����توطنات، موضح����ا أن 
»السياسات املتتالية للحكومة 
اإلس����رائيلية تعرق����ل جهود 
السالم«، مشددا في الوقت نفسه 
»على موق����ف الكويت الثابت 
الفلسطينية  والداعم للقضية 
العرب  والتي تعتب����ر قضية 

األولى«.
ومن جهته، أكد سفير ڤيتنام 
البروفيس����ور  الكويت  ل����دى 
نيغوين هنونغ ثاو أن العالقات 

بالغات التغي����ب والتي حتفظ 
حق العامل في تقدمي الشكوى 
العمالية، فضال عن اجلدية في 
تنفيذ مشروع الربط اإللكتروني 
بني الكوي����ت ومصر في مجال 
استقدام العمالة املصرية لضمان 
وصول عمالة مدربة ومهنية في 
إلكترونية تضمن  ظل عق����ود 
حق����وق كل األط����راف«، مؤكدا  
الوزير »أن اجلدية الكويتية في 
هذا اجلانب تقابلها جدية مصرية 
ال تقل عنها لضمان االستعجال 
في إقرار ه����ذا النظام الذي من 
ش����أنه أن يضع حدا لسماسرة 
السفر في أي مكان، ورفع الظلم 
ع����ن العمالة، وتوفي����ر أجواء 
نفسية مناسبة لها كي يتسنى 

لها العمل واإلنتاج«.

الديبلوماسية بني بالده والكويت 
تأسست في 10 يناير عام 1976، 
حيث كانت الكويت من أوائل 
الدول في منطقة الشرق األوسط 
التي اعترفت بوحدة األراضي 
الڤيتنامية، كما كانت الكويت 
أول دولة خليجية تفتتح سفارة 
لها ف����ي العاصمة هانوي عام 
2003، واألولى أيضا في فتح 
مكتب جتاري لها في عام 1993. 
وأش����ار ثاو ف����ي كلمته خالل 
االحتف����ال إل����ى »أن العالقات 
الڤيتنامية قوية   � الكويتي����ة 
وصلبة وتقوم على الصداقة 
واالحترام املتبادل«، معربا عن 
فخره واعتزازه بتطورها بشكل 
كبير، مس����تذكرا زيارة سمو 
الش����يخ ناصر احملمد لڤيتنام 
في ع����ام 2005 والت����ي تلتها 
زيارة نظيره الڤيتنامي نغوين 
تان دزونغ ع����ام 2009 والتي 
أدت إلنش����اء آلية التعاون بني 
البلدين الصديقني في العديد من 
املجاالت، الفتا إلى أن »البلدين 
يدعم����ان بعضهما البعض في 

احملافل الدولية«.
وأش����ار ثاو إلى أن املؤمتر 
الوطني ال� 12 للحزب الشيوعي 
الڤيتنامي � والذي اجتمع خالل 
الفت����رة م����ن 20 � 28 اجلاري 
ملناقش����ة توجهات وسياسات 
التنمية للدولة خالل السنوات 
ال� 5 املقبلة � »أقر خطط تطوير 
االقتصاد والشؤون اخلارجية 
واألمن من ب����ني القضايا ذات 
األولوية القصوى في س����ياق 
العمي����ق  الدول����ي  التكام����ل 

للجمهورية الڤيتنامية«.

في حال جناحه سيتم تطبيقه مع العديد من الدول املصدرة للعمالة

خالل احتفال السفارة الڤيتنامية بالذكرى الـ 40 إلقامة عالقات ديبلوماسية مع البالد

مشروع ربط إلكتروني الستقدام العمالة املصرية إلى الكويت

السعيد: سياسة االستيطان تعرقل جهود السالم
وموقفنا ثابت جتاه دعم القضية الفلسطينية

العون والسفير املاليزي داخل غرفة التحكم في احملطة

دارين العلي

أثنى الوكيل املساعد لقطاع 
تشغيل وصيانة محطات القوى 
الكهربائية في وزارة الكهرباء 
واملاء م. فؤاد العون على عمل 
الرائدة في  املاليزية  الشركات 
الكهرباء والتي  انت����اج  مجال 
تتعامل معها الوزارة في مجاالت 
مختلفة. جاء ذلك خالل اجلولة 
التفقدي����ة الى محط����ة الزور 
اجلنوبي����ة مع س����فير مملكة 
ماليزيا احمد روزيان عبدالغني 
الزور  بحضور مدي����ر محطة 
م.صالح السليم ومدير األمن 
والسالمة م. يوسف القحص.

وقال العون ان مملكة ماليزيا 
الدول االس����المية  تعد احدى 
املميزة في التنمية االقتصادية 
والتي استطاعت حتقيق اجنازات 
قياسية وشهدت نهضة عمرانية 
واقتصادية وتنموية في املدى 
القصير ال يتجاوز العش����رين 
عاما وأصبحت في مصاف الدول 
املتقدمة من دون االعتماد على 
موارد طبيعية مثل النفط، ولكن 
بتبنيها سياس����ات اقتصادية 

سليمة ارتفعت باقتصاد البالد 
ودخ����ل الفرد وتع����د منوذجا 
تنمويا يحت����ذى به في الدول 
اإلسالمية. ولفت الى ان الزيارة 
حملطة الزور اجلنوبية تشمل 
موقع الدورة املشتركة للوحدات 
الغازية 1200 ميجاوات والذي 
كان ضمن اطار مرحلتني: املرحلة 
األولى 2007 وتوريد وتركيب 
وتش����غيل وصيان����ة مولدات 
توربينية غازية مبحطة الزور 
اجلنوبي����ة 800 ميجاوات ومت 

اجناز هذا املشروع صيف 2008 
ويشمل عقد تشغيل وصيانة 

ملدة خمس سنوات.
ام����ا املرحل����ة الثانية 2011 
فهي حتويل املرحلة الثانية في 
التوربينات القائمة في محطة 
الزور الى نظام الدورة املشتركة 
لنحو 400 ميجاوات ومت اجناز 
املشروع في شهر فبراير 2014 
ويشمل العقد في املرحلة الثانية 
عقد تش����غيل وصيانة ملدة 7 

سنوات.

العون زار محطة الزور اجلنوبية مع السفير املاليزي: 
الشركات املاليزية رائدة في مجال الكهرباء

الكويتيون على ثقة 
بأن بالدهم في أيٍد 
أمينة وحتت قيادة 

حكيمة
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 الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل والشيخ فواز اخلالد خالل اداء العرضة                                                                                                  )محمد هاشم( الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود خالل رفع العلم

رفع العلم بساحة الصفاة وبدء االحتفاالت الشعبية في املباركية

 بدء االحتفاالت في املباركية 

عبداهلل صاهود

حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وبحضور النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ووزير االعالم الشيخ سلمان 
احلمود احتفلت وزارة اإلعالم 
عصر ام����س برفع العلم في 

ساحة الصفاة.
وقال وزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س����لمان احلمود ان انطالق 
االنشطة الشعبية متتد الشهر 
قادم����ة وتتضمن العديد من 
البرامج واالنشطة واالحتفاالت 
باملناسبات العزيزة الى قلوبنا 
وهي مرور 10 س����نوات على 
تولي صاحب السمو االمير 
مقاليد احلكم في البالد ومرور 
10 س����نوات على تولي سمو 
ولي العهد مقاليد والية العهد 
و55 عاما على استقالل الكويت 
و25 عاما على التحرير، الفتا 
الى انها مناسبات غالية على 

قلوبنا جميعا والكويت.
واض����اف: انه����ا جتس����د 

بدوره، اعرب وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الكهرباء الشيخ محمد العبداهلل 
عن امله في ان تستمر االنشطة 
بنج����اح وان تكون على قدر 
طموحات اجلماهير الكويتية 
وما تتمناه وتنتظره، معتبرا 
ان هذه االجواء تدعو بالفعل 
الى االبتس����امة والس����عادة 
والفخر، مثمنا جهود اللجنة 
العليا املنظمة لالحتفاليات.
انه سيلتقى  العبداهلل  وقال 
باجلمهور خالل الفترة املقبلة 
اي����ام االحتفالية  وفي بقية 
والفعالي����ات التي س����تكون 
املميز واملثالي على  بالشكل 

حد قوله.
الش����عب  العبداهلل  وهنأ 
الكويت����ي بوجود حاكم مثل 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد الذي يس����خر 
وقته بالكام����ل للتفكير في 
الش����عب وكيفية توفير كل 
سبل الراحة لهم، مضيفا ان 
القائد صاحب السمو االمير هو 
بالفعل هدية للكويت باعتباره 
اول حاكم للكويت يحصل على 

لقب قائد االنسانية.

وترس����خ محبة اهل الكويت 
الغالي����ة وقيادتهم  ألرضهم 
احلكيمة وتدعوهم الى املزيد 
من العمل والعطاء والتضحية 
لوطننا، مش����يرا الى  شهداء 
الكويت االبرار الذين قدموا لها 

التضحيات منذ نشأتها.
وق����ال احلمود ان املعاني 

االساسية الحتفاليتنا الوطنية 
تتلخص في تعاوننا جميعا 
الوطن  وعملنا خلدم����ة هذا 
ومتاس����كنا، مبين����ا ان لها 
معاني في نفوس����نا السيما 
رفع عل����م الكويت وهو رمز 
الوطنية واالخالص والعطاء 
الغال����ي. ورفع  البل����د  لهذا 

التهاني  آيات  احلمود اسمى 
والتبريكات للقيادة احلكيمة 
واحلكومة والشعب الكويتي 
وكل مقيم على ارض الكويت 
الطيب����ة بأن نحتف����ل بهذه 
الغالية  الوطنية  امل�ناسبات 
مبظاهر اساسها العمل خلدمة 

الكويت.
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في امللتقى الرابع الذي نظمته »الهيئة اخليرية« متهيداً النعقاد مؤمتر املانحني في لندن 4 فبراير املقبل

341٫780 مليون دوالر تعهدات املنظمات غير احلكومية ملساعدة السوريني

واملرافق الصحية والتعليمية، 
وإقرار حل سياس���ي لألزمة«، 
داعي���ا »املجتم���ع الدولي إلى 
مس���اعدة املجتمعات املضيفة 
لالجئني ودعم خططها التنموية، 
والعم���ل على رف���ع احلواجز 
القانونية والسياس���ية التي 
تؤثر في ق���درة الالجئني على 
الصمود، عبر منحهم احلق في 
العمل واحلصول على اخلدمات 
األساسية، باإلضافة إلى ضمان 
حصول جميع األطفال والشباب 
املتضررين من النزاع على حقهم 

في التعليم والرعاية الصحية 
وغيرها«. وحول أوجه صرف 
التبرعات، أجاب بالقول: »هناك 
أوجه إغاثية وتعليمية وصحية، 
وكثي���ر من اإلخ���وة القائمني 
على العمل اإلنس���اني لديهم 
توجه هو مساعدة السوريني 
الكتساب حرفة مهنية ليكونوا 
منتجني ويحصلوا على العيش 

الكرمي«.

حمالت إغاثية

وبدوره، قال ممثل اجلمعيات 

األزمة السورية في مارس 2011، 
واجلمعيات اخليرية الكويتية 
لم تأل جهدا ولم تدخر وسعا في 
تسيير احلمالت اإلغاثية لنجدة 
الالجئني السوريني، بالتعاون 
مع ش���ركائنا ف���ي املنظمات 
اخلليجية والغربية واإلسالمية 
والدولية، سواء بتعهداتها خالل 
املؤمترات الثالثة للمنظمات غير 
حكومية، أو عبر املشروعات 
اإلغاثية املشتركة التي نفذتها في 
مناطق الالجئني السوريني في 
األردن وتركيا ولبنان الستكمال 

اخليرية الكويتية أحمد اجلاسر 
إن »الكوي���ت عاصم���ة العمل 
اإلنساني حيث انه في الوقت 
ال���ذي حتتفل في���ه بالذكرى 
الس���نوية على مرور عش���ر 
سنوات لتولي صاحب السمو 
االمير مقاليد احلكم في البالد، 
فإنها حريصة على مش���اركة 
األشقاء الس���وريني أوضاعهم 
املأس���اوية، كما دعت إلى عقد 

املؤمتر الرابع على التوالي«.
ولفت إل���ى »انه على مدى 
خمس���ة أعوام ومنذ اشتعال 

اجلهود اإلنس���انية اإلقليمية 
والدولية«.

تجربة جمعية النجاة

وأشاد اجلاسر »بجهود العمل 
اإلغاثي الكويتي متمثلة باللجنة 
الكويتية العليا لإلغاثة، حيث 
متكنت من تنفي����ذ العديد من 
املشروعات الغدائية واإليوائية 
والصحية والتعليمية في مناطق 
ومخيمات اللج����وء في تركيا 
واألردن ولبن����ان بالتعاون مع 

وزارات الدولة«.
وشدد على »أهمية تعليم أبناء 
النازحني والالجئني السوريني إلى 
جانب اإلغاثات األخرى، مشيرا 
إلى انه خالل السنوات اخلمس 
املاضية تضرر املاليني ممن هم 
في سن التعليم«، مثنيا »على 
جتربة جمعية النجاة اخليرية 
في الكويت والتي جمعت أبناء 
الالجئني السوريني في الكويت 
في مدارسها في دوامات مسائية 
مكثفة، فضال عن جهودها الكبيرة 
التي بذلتها بالتعاون مع وزارة 
التربية لتحديد مس����توياتهم 
الدراسية لعدم حملهم لشهادتهم 
الثبوتية«. وبني »أن إجمالي عدد 
األش����خاص الذين هم بحاجة 
للمساعدة اإلنس����انية حسب 
الوضع ف����ي نهاية ديس����مبر 
وطبقا لبيان األمم املتحدة، بلغ 
13.5 مليون شخص، مقابل 4.3 
مالي����ني ش����خص إجمالي عدد 
الالجئني خارج سورية في دول 
اجلوار، و6.6 ماليني شخص من 
املهجرين والنازحني في الداخل 

السوري«.

لودج: جهد الكويت مهد 
لتنظيم المؤتمر الرابع

السفير البريطاني في الكويت 
ماثيو لودج الذي حضر املؤمتر 
قال إن بالده »تعمل بالشراكة مع 
الكويت واألمم املتحدة الستضافة 
مؤمتر لدعم السوريني في لندن 
األسبوع املقبل«، متوجها بالشكر 
»للدكتور عبداهلل املعتوق على 
ما بذل���ه من جهود، وما بذلته 
الكويت من جهد مّهد لتنظيم 
املؤمتر املزمع إقامته«. واختتم 
بالقول: »لم ميكن بإمكاننا أن 
نستضيف املؤمتر املقبل لوال 
اجلهود الت���ي بذلتها الكويت 
ومنظماته���ا وأميره���ا القائد 

اإلنساني«.

و»أري���اف حم���ص« ومناطق 
أخرى في حلب والالذقية جوعا 
وحصارا دون أن يتحرك املجتمع 
الدولي، وما »مضايا« إال منوذج 
صارخ ملا يجري على األرض 

السورية«.

تعهدات الكويت

 وأش���ار إلى أن »إسهامات 
وتعهدات املؤمترات الثالثة التي 
س���بق أن احتضنتها الكويت 
خالل أعوام 2013 و2014 و2015 
والتي جت���اوزت املليار دوالر 
كان لها كبير األثر في تخفيف 
معاناة الشعب السوري، آمال أن 
يشهد املؤمتر القادم استمرار هذا 
العطاء، وأن تكون هناك تعهدات 
سخية الستمرار اجلهود الكرمية 
في إنشاء مشاريع كبرى إيوائية 
وتعليمي���ة وصحية وإغاثية 

وتنموية خلدمة الالجئني«.
وناشد املعتوق »املجتمع 
الدولي أن يتحمل مسؤوليته، 
وأن ينتفض إليقاف نزيف الدم، 
وأن يتح���رك لتفعيل القانون 
اإلنس���اني الدولي ومحاسبة 
منتهكيه، وأن يتخذ اإلجراءات 
كافة التي تخول له الضغط على 
جميع أط���راف النزاع إليقاف 
الهجمات التي تستهدف املدنيني 

هالة عمران

اس���تكماال ل���دور الب���الد 
الرائ���د في العمل اإلنس���اني 
باستضافتها ثالثة مؤمترات 
دولية للمانحني لدعم الوضع 
اإلنساني في سورية، وثالثة 
موازية للمنظمات غير احلكومية 
بتوجيهات كرمية من صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، توجتها األمم املتحدة 
مركزا إنس���انيا عامليا، نظمت 
الهيئ���ة اإلس���المية اخليرية 
العاملية املؤمتر الرابع للمنظمات 
غير احلكومية املانحة للشعب 
السوري، صباح أمس بفندق 
ش���يراتون، بحضور رئيس 
الهيئ���ة اخليرية اإلس���المية 
العاملية ومستش���ار الديوان 
األميري د.عب���داهلل املعتوق، 
وعدد من ممثلي املنظمات غير 
احلكومية والسفير البريطاني 

بالكويت ماثيو لودج.
وقد أعلن رئي���س الهيئة 
اخليرية اإلس���المية العاملية 
املستشار في الديوان األميري 
ومبعوث األم���ني العام لألمم 
املتحدة للش���ؤون اإلنسانية 
د.عبداهلل املعتوق أن تعهدات 
املؤمتر الرابع للمنظمات غير 
احلكومي���ة املانحة للش���عب 
الس���وري بلغت أكثر من 338 
مليون دوالر، مضيفا أن »هذا 
املؤمتر اإلنساني يأتي في سياق 
صفحة جديدة تسطرها الكويت 
في س���جلها احلافل بالعطاء، 
وضمن املوقف اإلنساني الرائد 
الذي يتجلى مبشاركة الكويت 
في رئاس���ة ورعاي���ة املؤمتر 
الدولي الرابع للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
املقرر انعقاده ف���ي 4 فبراير 
املقبل بالعاصمة البريطانية 
لندن بالش���راكة م���ع اململكة 
املتحدة ومملكة النرويج وأملانيا 

ومنظمة األمم املتحدة«.
وأشار إلى أن »اإلنسانية قد 
ماتت يوم مات أطفال وشيوخ 
ونساء سورية في مارس 2011، 
ويوم اندالع األزمة السورية ولم 
ينتفض العالم الحتوائها وإيقاف 
نزيف ال���دم«، مضيفا بالقول: 
»لقد مات الضمير اإلنس���اني 
مبوت أطفال ونساء وشيوخ 
مدن وق���رى وبلدات »مضايا« 
و»الزبداني« و»الغوطة الشرقية« 

د.عبداهلل املعتوق وأحمد سعد اجلاسر خالل املؤمتر             )محمد خلوصي(

فريد عمادي والسفير البريطاني ماثيو لودج إلى جانب ممثلي مؤسسات املجتمع املدني

املعتوق: اإلنسانية 
ماتت يوم اندالع األزمة 

السورية ولم ينتفض 
العالم الحتوائها

 
املؤمتر يأتي في 

سياق صفحة جديدة 
تسطرها الكويت 

في سجلها احلافل 
بالعطاء

مبلغ التعهد )بالدوالر(اسم اجلهةالدولةالوظيفةاالسم

الهيئ����ة اخليرية د.عبداهلل معتوق املعتوق رئيس 
االسالمية العاملية

10.000.000الهيئة اخليرية اإلسالمية العامليةالكويت

13.000.000الرحمة العاملية جمعية االصالح االجتماعيالكويتاألمني العاميحيى العقيلي

1.000.000جمعية البنيانالكويترئيس اجلمعيةد.سليمان الشطي

3.000.000جمعية صندوق اعانة املرضىالكويترئيس اجلمعيةد.محمد احمد الشرهان

6.000.000بيت الزكاةالكويتنائب املدير العاممحمد العتيبي

3.000.000وزارة األوقافالكويتوزير األوقافيعقوب الصانع

7.000.000جمعية احياء التراثالكويترئيس اجلمعيةم.طارق العيسى

3.000.000جمعية النجاةالكويترئيس اجلمعيةاحمد سعد اجلاسر

3.000.000األمانة العامة للوقفالكويتمدير الصناديق الوقفيةمساعد سعد الرخيص

5.000.000جمعية العون املباشرالكويترئيس اجلمعيةد.عبدالرحمن احمليالن

6.000.000جمعية عبداهلل النوريالكويترئيس اجلمعيةم.جمال عبداخلالق النوري

20.000جمعية العلوم االسالميةالكويترئيس اجلمعيةعبدالرحمن معتوق املعتوق

10.000فريق عطاء املرأة الكويتيةالكويترئيسة الفريقد.ليلى الغامن

50.000اجلمعية االسالميةالبحرينعضو مجلس االدارةد.احمد محمود آل احملمود

200.000جلنة االعمال اخليرية � جمعية االصالحالبحريناملدير التنفيذيطارق الشيخ

5.000.000هيئة االغاثة العامليةالسعوديةاألمني العاماحسان الطيب

20.000.000جمعية الهالل االحمر القطريقطراملدير التنفيذيد.خالد دياب

50.000.000جمعية راف آل ثانيقطراملدير التنفيذيد.محمد صالح

60.000.000جمعية قطر اخليريةقطراملدير التنفيذيمحمد الغامدي

IHH90.000.000تركياعضو مجلس األمناءعزت شاهني

5.000.000جمعية الغراء اخليريةاألردنرئيس اجلمعيةد.خالد حبنكة

40.000.000االغاثة االسالمية عبر العامليبريطانيامدير مكتب الكويتد.أحمد عمر

10.000.000جمعية املركز االسالمياألردنرئيس اجلمعيةد.جميل الدهيسات

500.000جامعة طرابلسلبناند.رأفت امليقاتي

1.000.000اجلمعية الطبيةلبناند.زياد املعصراني

341.780.000االجمالي
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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

جلنة الفروانية تبحث إقامة موقع لكبار السن في األندلس

تخصيص صالة أفراح باجلهراء قطعة 93
تقريب����ا مبنطق����ة اجلهراء 
قطعة 93 شريطة التنسيق 
مع وزارات اخلدمات وااللتزام 

باشتراطاتها قبل التنفيذ.

البلدي، ومت عرض املوضوع 
على املخطط الهيكلي لالفادة 
الطلب  ال����رأي نحو  وابداء 
ومتت دراسة املوقع وتبني انه 
ال يتعارض مع اي مشاريع 
مستقبلية للمخطط الهيكلي 
باملنطقة، ومت العرض على 
الفرعي����ة للمرافق  اللجنة 
واخلدمات العامة باالجتماع، 
وزارات  ردود  وج����اءت 
اخلدمات باملوافقة واملوافقة 

املشروطة.
لذل����ك، ال مانع تنظيميا 
من املوافقة على طلب وزارة 
الش����ؤون تخصيص موقع 
صالة لالفراح مبساحة 25م 
× 40م = 1000م2 ومواقف 
للس����يارات بأبعاد 39.76م 
× 127.66م = 5075.76م2 

أقرت البلدية تخصيص 
افراح مبنطقة  موقع صالة 

اجلهراء قطعة 93.
البلدية  وقال مدير عام 
م.احمد املنفوحي في كتابه: 
تقدمت وزارة الشؤون بطلب 
تخصي����ص موق����ع صالة 
لالفراح مبساحة 25م × 40م 
= 1000م2 ومواقف للسيارات 
بأبع����اد 39.76م × 127.66م 
مبنطق����ة  5075.76م2   =
اجله����راء قطع����ة 93، ومت 
عرض املوضوع على جلنة 
التنظيمية وجاء  املوافقات 
قرار اللجنة باملوافقة شريطة 
موافق����ة املخط����ط الهيكلي 
وقسم الطرق واخذ موافقة 
وزارات اخلدم����ات وعرض 
م.أحمد املنفوحياملوض����وع عل����ى املجلس 

»طوارئ اجلهراء« استهدف
بقاالت مدينة سعد العبداهلل

ذكرت إدارة العالقات العامة في البلدية 
أن فريق طوارئ اجلهراء شن حملة تفتيشية 
لضبط املخالفني من أصحاب البقاالت غير 

املرخصة في مدينة سعد العبداهلل.
واس���تهدفت احلملة جمي���ع البقاالت 
املخالفة داخل السكن اخلاص، مشيرة إلى 
أنها أسفرت عن توجيه 19 إنذارا ألصحاب 
املنازل املخالفة، وذل���ك ملراجعة البلدية 
والتوقيع على تعهد بإزالة املخالفة خالل 

فترة زمنية محددة. ودعت إدارة العالقات 
العامة املواطنني واملقيمني في حال وجود 
أي مخالفة سواء بقاالت غير مرخصة أو 
غيرها من املخالفات في محافظة اجلهراء الى 
سرعة إبالغ فريق الطوارئ عبر االتصال 
بالرقم )1855552( على مدار ال� 24ساعة 
املتبعة،  للتعامل معها ووفقا لإلجراءات 
مؤكدة أن البلدية لن تتهاون في تطبيق 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.

كبينة مخالفة

ر إغالق 20 مقهى مخالفاً في »العاصمة«.. والبلدية حتذَّ
املخلة باآلداب العامة مت على 
أثرها غلق املقهى فورا بناء 
على تعليمات مدير فرع بلدية 
احملافظة املهندس س����عود 
العنزي، الفتا إلى استجابة 
بعض أصح����اب املقاهي من 
خالل قيامهم بتفكيك أبواب 
الكبائن املغلقة طواعية بعد 
حترير التعه����دات فيما قام 
البعض اآلخر بإزالة الكبائن 
املقامة من  غير املرخص����ة 
الطابوق على س����طح أحد 
املقاه����ي. وقال: لق����د أغلق 
مفتشو فريق الطوارئ أحد 
الس����راديب غير املرخصة 
مبنطقة الصاحلية ويحتوي 
الفارهة وأحد  الكبائن  على 
املطاب����خ رغم اإلج����راءات 
االحترازي����ة الت����ي اتخذها 
صاحبه بهدف عدم الوصول 
إليه من خالل وضع »الشتر« 
الكهربائي في املدخل الرئيسي 

للسرداب والتعامل مع الزبائن 
عبر الهاتف والفتح لهم الحقا، 
إال أن طوارئ العاصمة كان 
باملرصاد. ولفت القطان إلى 
أن مفتش����ي فريق الطوارئ 
ضبط����وا خ����الل عملي����ات 
التفتيش بالعاصمة 70 كلغ 
من امل����واد الغذائية منتهية 
الصالحية في أحد األسواق 
الغذائية بالعاصمة وذهلوا 
بنوم أحد األطفال وسط تلك 
الكش����ف  إلى  املواد، إضافة 
ع����ن إحدى الص����االت التي 
أقيمت بالسوق بهدف إقامة 
احلفالت مت على أثرها حترير 
املخالف����ات ومصادرة املواد 
وإتالفها، مشيرا إلى أن الفريق 
سيصعد من حمالته خالل 
األيام القادمة لتشمل جميع 
املقاه����ي واملطاعم التي تقع 
حتت مسؤوليته والتصدي 

لتجاوزاتها بكل حزم.

احملل بتشغيل العامل بتداول 
األغذية دون احلصول على 
الشهادات الصحية ومخالفات 
النظافة  التقيد بقواعد  عدم 
العامة وتداول املواد الغذائية 
الض����ارة بالصحة واألخرى 
منتهية الصالحية وإضافة 
ب����دون ترخيص،  اإلع����الن 
الس����يما أن احلمالت شملت 
أيضا إزالة التعديات املقامة 
على أمالك الدولة املتمثلة في 
املظالت واخليام والشبرات 

املخالفة.
م����ن جهته، أك����د رئيس 
فريق طوارئ العاصمة طارق 
القطان أن احلمالت امليدانية 
الفريق أسفرت  التي نفذها 
عن غل����ق 20 مقهى مخالفا 
وإزالة 16 جتاوزا على أمالك 
الدولة منها اخليام واملظالت 
أنها كشفت  والشبرات، كما 
املستور عن عدد من األعمال 

ارتفع مؤشر غلق املقاهي 
واملطاع����م بالعاصم����ة إلى 
الرقم 20 وذلك منذ انطالق 
املكثفة  امليداني����ة  احلمالت 
الطوارئ  التي نفذها فريق 
بفرع بلدية محافظة العاصمة 
على الكبائن املغلقة وشملت 
مناطق الصاحلية واملرقاب 
وبني����د الق����ار والش����ريط 
الرقم  الساحلي محرزا بهذا 
املركز األول على مس����توى 

احملافظات.
البلدية في بيان  وأكدت 
صحاف����ي أن املخالف����ات مت 
حتريرها تباينت ما بني فتح 
وإدارة املقاه����ي رغم انتهاء 
الترخيص الصحي إلى جانب 
إضافة املساحات قبل احلصول 
عل����ى الترخيص م����ن قبل 
البلدية، فضال عن استغالل 
أنها  السندرات جتاريا رغم 
غير مرخصة وقيام صاحب 

القطان: مفتشو الطوارئ 

أغلقوا أحد السراديب 

غير املرخصة

في »الصاحلية«

إزالة املظالت املخالفة

b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

طارق القطان
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b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

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

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

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

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

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

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

> عالج اأن�س�������داد 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

عمال وآليات البلدية خالل رفع اإلطارات واملخلفات

رفع 4 مركبات و 31 درباً من اإلطارات التالفة من »غرب عبداهلل املبارك«
بناء على تعليمات مدير بلدية الفروانية م.محمد العرادي وتنفيذا 
لتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير املواصالت د.عيسى 
الكندري ومدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي. نفذت بلدية الفروانية 
حملة نظافة شاملة، في إطار اجلهود التي تبذلها للحفاظ على املنظر 
احلضاري في عموم مناطق محافظة الفروانية وان الهدف من تلك 
احلمالت احلفاظ على البيئة الكويتية وإظهار »الفروانية« باملنظر 
احلضاري الالئق من خالل سعيها املتواصل ملكافحة املظاهر السلبية، 
وجميع املمارسات التي تهدد النظافة العامة، السيما أن ظاهرة رمي 
املخلفات واإلطارات التي تشوه املنظر العام فضال عن كونها ظاهرة 
غير حضارية تس���يء للشكل اجلمالي في املناطق البرية، وتشكل 
مصدر إزعاج للجمهور، وتس���هم في تلوث للبيئة نتيجة إهمالها 
لفترات طويلة مما تعتبر مخالفة صريحة لقوانني وأنظمة البلدية.  

حيث نفذت ادارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بتوصية من مدير 
االدارة ممدوح النجدي ومتابعة من مدير بلدية محافظة الفروانية 
م.محمد العرادي هذه احلمل���ة مبنطقة غرب عبداهلل املبارك، وقد 
أس���فرت عن رفع 4 مركبات مهملة باإلضاف���ة إلى رفع 31 دربا من 
املخلفات واإلطارات التالفة، مشيرا الى أن احلملة متت مبشاركة 20 
عامال وعددا من اآلليات متثلت في 6 سيارات نقل »نساف« وجرافتني 
ورافعة واحدة، وان هذه احلملة مازالت مستمرة وذلك حتى االنتهاء 
من تنظيف منطقة عبداهلل املبارك من املخلفات واإلطارات التالفة. 
وش���ددت بلدية محافظة الفروانية على ض���رورة االلتزام بلوائح 
وقوانني البلدية، جتنبا للمساءلة القانونية، وحرصا على تطبيق 
النظم واللوائح، داعيا املواطنني واملقيمني الى االتصال باخلط الساخن 

1844448، الذي يتلقى الشكاوى على مدار الساعة. رفع السيارات املهملة
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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

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

بيت في الفنيطيس 
3 أدوار موقع راس بنيان جديد

فلل بعموم جنوب السرة واملسايل
م�ؤ�ص�صة ي��صف املط�ع العقارية

بيع - اإيجار - ا�ستئجار

 60763663

مطل�ب لالإيجار

للبـــيــع

تنظيـف وتعقـيـم وت�ص�ير دكت التكييف املـركزي

ق�صم خا�ض ملبيعات و�صيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�صتطيع روؤيته قد يق�صي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لإن�ساء �سركات جتارية 

وتخلي�س جميع املعامالت 

التجارية بال�سلطنة

سلطنة عمان

الت�سال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

مطلوب لشركة عقارية
عدد

1   مــــــنــــــــدوب وزارات
1   أمـــــــــــني صنـــــــــــــدوق
 املراجعة فاك�ض رقم:

25341960

رفع العلم على »الكويت الثانية«

احلربي احتفل بحصوله على الدكتوراه

أحمد ومحمد جبريل احتفال مبيالدهما

مت عرض برنامج رفع العلم املباشر على قناة الكويت 
الثانية يوم االثنني من قبل كل من اديب شحيبر وبدرية 
الصالح، وناقش البرنامج خطاب صاحب السمو األمير 
مبناس���بة بدء االحتفاالت باليوم الوطني ورفع العلم 

تلقى د.فالح اخلشمان احلربي املباركة والتهاني من في قصر بيان.
االهل واالصدقاء مبناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه 
ف���ي القانون الدولي العام بتقدي���ر جيد جدا وعنوان 
االطروحة »حقوق األقليات بني سيادة الدولة وحقوق 
االنسان«. وأقام احلربي بهذه املناسبة حفال في صالة 
اخلرينج باألندلس حضره جمع من األهل واألصدقاء. 

ألف مبروك وأطيب األمنيات لكم بالتوفيق.

احتفل أحمد ومحمد جبريل بعيد ميالدهما، حيث 
اقام لهما والداهما حفال جميال حضره األهل واألصدقاء 
الذين شاركوا احمد ومحمد فرحتهما ومتنوا لهما حياة 

سعيدة وعمرا مديدا.
ألف مبروك وعقبال ال�100 سنة.

أديب شحيبر وبدرية الصالح

 د.فالح احلربي خالل مناقشة رسالة الدكتوراه

أحمد ومحمد جبريل 

الس���يد عيد  أق���ام 
وعائلت���ه حفال جميال 
مبناس���بة عي���د ميالد 
ابنتهم بسملة، وقدموا 
لها الهدايا الرائعة ومتنوا 
لها حياة سعيدة. أل���ف 
مبروك يا بسملة وعقبال 

ال� 100 سنة.

بسملة احتفلت 
مبيالدها

بسملة السيد عيد إسماعيل وأنس محمد 

»Two Bellmen« جي دبليو ماريوت« تطلق فيلم«

إسماعيل وأنس
احتفال مبيالدهما

دبي: أطلقت فنادق ومنتجعات جي دبليو ماريوت واستديو ماريوت للمحتوى 
اليوم الفيلم الدعائ����ي احلصري للجزء الثاني من فيلم »Two Bellmen« القصير. 
صور هذا الفيلم في جي دبليو ماري����وت ماركيز دبي، الفندق األطول في العالم، 
وهو يعكس التزام الفندق بخدمة الضيوف املترفة، إذ يتيح إلقاء نظرة ترفيهية 

ومسرحية على عالم حاملي احلقائب الزاخر باحلركة.
وقالت ميتزي غاس����كنز نائب الرئيس ومسؤولة قس����م إدارة العالمة املترفة 
ف����ي ماريوت الدولية: »غالبا ما يكون حاملو احلقائب لدينا أول من يس����تقبلون 
ضيوف فندق جي دبليو ماريوت، فموظفونا معروفون ببذل كل اجلهود الالزمة 
لالهتمام بكل ضيف يدخل من أبوابنا. ويتيح فيلم Two Bellmen للضيوف إلقاء 
نظرة ترفيهية على حياة حاملي احلقائب، إذ يصور اجلهود التي ميكن أن يبذلها 
شركاؤنا والتي غالبا ما تتجاوز متطلبات الواجب جلعل التجربة ال تنسى«. من 
املنتظر أن يعرض الفيلم للمرة األولى في 4 فبراير 2016، وهو رابع فيلم قصير 
أصلي ينتجه ستديو احملتوى من بطولة املمثلة العاملية احلائزة على جوائز فريدا 
بينتو، ويشكل الفيلم أيضا عودة حاملي احلقائب غايج وكريستيان اللذين يؤدي 
دورهما املمثالن وجنما املجازفة في هوليوود ويليام سبنس����ر وكاين سينكلير 
واملمثل الكوميدي اإلماراتي علي السيد واملمثل دارين توندر، ويشمل الفيلم أيضا 

ظهورا قصيرا لكولن كاوي، شريك عالمة جي دبليو ماريوت الشهير.
وتبدأ أحداث الفيلم بس����فر ليلى باتيل، املديرة التنفيذية البارزة التي تؤدي 
دورها بينتو، إلى فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي للمشاركة في املعرض املهم 
الذي يس����تضاف في صالة العرض املترفة. لدى وصولها، تعطي ليلى مساعدها 
الشاب ريد حافظة املعلومات التي حتوي عرضها، إال أنه يفقدها بعد حلظات قليلة. 
يالحظ حامال احلقائب غايج وكريستيان وجود أمر مريب فيهبان للمساعدة، وتبدأ 

مناورات في شوارع دبي السترجاع احلافظة قبل نفاد الوقت.

احتفل محمد إسماعيل بعيد ميالد ابنيه اسماعيل وأنس 
وس���ط فرحة األهل واألصدقاء الذين ش���اركوهما الفرحة 

وقدموا التهاني والتبريكات.
ألف مبروك وعقبال ال� 100 سنة.
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الشيخة حصة احلمود السالم 
احلمود الصباح

»دمت لنا قائدًا 
يا أمير اإلنسانية«

متر علينا ذكرى عظيمة وهي 
الذكرى السنوية العاشرة لتولي 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 

مقاليد احلكم في وطننا العزيز 
الكويت.

واحلديث عن القائد احلكيم 
والوالد احلنون هو حديث من 

نوع خاص له من الوقار واإلجالل 
ما يجعل الروح تتلهف ملشاعر 
لطيفة ويتهيأ اللسان حلديث 

جميل وترجتف األيدي عن كتابة 
ما نشعر به كأبناء جتاه والدهم 

حتى يوشك أن يشتعل احلبر في 
القلم شيبا عاجزا عن وصف ما 
يختلج في نفوسنا من مشاعر 

الفخر والوفاء لسموه.
في هذه املناسبة العظيمة 
نستحضر معاني احلكمة 

والطمأنينة التي دائما نشعر 
بها عندما يتحدث األب احلنون 

ألبنائه بصوت يالمس نبض 
القلب وأهداب الروح يطمئن 

به اخلائف وينصر به املظلوم 
ويبعث فينا الثقة املتجددة في 
حضرته وهي مشاعر ليست 
وليدة للحظات عابرة ولكنها 

نتيجة خبرات حياتية ومواقف 
عظيمة علمنا فيها كيف نرفع 

من قيم العقالنية على العصبية، 
وقيم اإلنسانية على العنصرية، 

وقيم احلداثة واألصالة على 
التخلف والرجعية فاستحق جيلنا 

حتت قيادته هذا احلظ الوفير 
من النبع الصافي الذي يرسم لنا 
بأنامل اخلبير في دروب احلياة 

وتقلبات الدهر مالمح الوجه 
اإلنساني لنتحسس تكوينه 

ونستنشق عبيره ونلتمس حتقق 
هذا السمو بداخلنا في حلظات ال 
يحرمنا فيها القدر من ابتسامته.

نعم يا سادة إنه ربان سفينة 
الوطن التي جتري بنا في 

بحر املنطقة وأزماتها املتالطمة 
كاألمواج ينظر إلى شواطئ 
املستقبل بعني اخلبير التي 

تستشرف بر األمان وكيف ال 
وهو عبقري السياسة وأمير 

الديبلوماسية التي يخوض 
غمارها من سنوات طويلة 

حتى أصبح وجوده في أزمات 
املنطقة ولهيبها مبنزلة احلضور 
الطاغي إيذانا بنزع فتيل األزمات 
ومرادفا حلل املشكالت وعنوانا 
للقوة والثبات معلنا في كل مرة 

دعمه السياسي واالقتصادي 
للمجتمعات العربية واإلنسانية 
والسيما بعض شعوب املنطقة 

املنكوبة بتسونامي الفوضى حتى 
يعبروا إلى بر األمان وهي مواقف 

تعبر بصدق عن أخالق الرجال 
وسمو األفعال قبل األقوال.

ولم يكن تكرمي منظمة األمم 
املتحدة لسموه قائدا إنسانيا 

واختيار الكويت مركزا للعمل 
اإلنساني والتنموي إال ترجمة 
واقعية تشهد لنا فيها شعوب 

العالم حتت قيادة سموه 
بالتسامح واالنفتاح على 

احلضارات األخرى والثقافات 
املتنوعة في إطار من االحترام 

والتقدير لثوابتنا وقيمنا الوطنية 
والتي تعتبر بحق كاألشجار 

أصولها ثابتة وفروعها في 
سماء الوطن ننعم بظلها الوفير 

ونقطف من ثمارها اليانعة 
التي تفوح بعطر احملبة واألمن 

والسالم.
وها نحن مقبلون على مستهل 
العقد الثاني من حكمه املبارك 

بأرواح متلؤها الراحة والسكينة 
نشعر بالسعادة ونحن ننتقل 

مع سموه على العهد بأن نعمل 
مخلصني على نهجه في حتويل 
األحالم إلى وقائع، داعني اهلل أن 
ميتعه مبوفور الصحة والعافية 
حتى يبقى واسطة العقد الذي 
يجمعنا حوله كحبات منتظمة 

ال تنفرط بوجوده ويبقى دائما 
جوهرة التاج التي تزين جبني 

الوطن.
دمت لنا قائدا ووالدا يا أمير 

اإلنسانية.
إهداء:

أكثر اهلل لك يا كويت من األعياد 
تبني وتعلي ويصونك ربي 

وينجيك من األحقاد 
أميرك وشعبك دائما في عصمة 

واحتاد نبني بلدنا بجهدنا 
ونحفظها لنا ولألحفاد 

دعوت ربي يزيد أفراحنا ويبعد 
عنا األحزان واجعل يا رب كويتنا 

بشعبها وشبابها من أفضل 
البلدان 

احفظ أهلها الطيبني وأميرها 
القائد اإلنسان.

م. شريف إسماعيل خالل جولة في املعرض

القاهرة ـ هناء السيد

شاركت الكويت في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 
الـ 47 بجناح ضم إصدارات وزارة اإلعالم واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من كتب ومجالت وموســـوعات 

وصور عن معالم الكويت قدميا وحديثا.
وكان رئيس الوزراء املصري م.شريف إسماعيل قد افتتح 
املعرض الذي ستســـتمر فعالياته حتـــى 10 فبراير املقبل 
بـــأرض املعارض في مدينة نصـــر، بحضور جناح خاص 

ململكة البحرين ضيف شرف املعرض هذا العام.
وخالل مشاركته في حفل االفتتاح، قال سفيرنا بالقاهرة 
سالم الزمانان ان الكويت حريصة على املشاركة في فعاليات 
معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 47، موضحا أن التعاون 
الثقافي واالعالمي بني الكويت ومصر ميضي على قدم وساق، 
مشيرا الى الزيارات واللقاءات بني املسؤولني واملبدعني من 

كال البلدين متواصلة ومستمرة.
وأشـــاد الزمانان بزيارة رئيس مجلس الوزراء املصري 
م.شريف اسماعيل للجناح الكويتي املشارك في املعرض، 
مؤكدا ان فعاليات املعرض تعد رسالة إيجابية قوية للعالم 
عن األمن واالســـتقرار في مصر، ووجه التهنئة إلى مملكة 
البحرين مبناســـبة اختيارها »ضيف شرف« املعرض لهذا 

العام.
وأشار إلى حرص الكويت على دعم كل األنشطة املرتبطة 
بالثقافـــة إدراكا ألهميتها في بناء املواطنني روحيا وفكريا 
مبا يسهم في التنمية واالستقرار والتالحم املجتمعي وميد 
اجلذور الى تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية العريق، ومشددا 
على انها ضمانة اساسية للحفاظ على الهوية احلضارية في 

ظل عصر العوملة ومواجهة أي أفكار شاذة أو متطرفة.
وقال الزمانان إن املؤسسات الثقافية الكويتية تعد من 
أقدم املؤسســـات في منطقة اخلليج، مشـــيرا إلى احلركة 
االبداعية املتميزة التي شـــهدتها الكويت منذ أوائل القرن 
املاضي والتي تواكبت مع جتربتها الدميوقراطية العريقة 

وانفتاحها على عاملها العربي وخصوصا مصر.
واضاف ان الكويت تقوم بدور محوري منذ عقود طويلة 
في حركة النشـــر واالبداع الفني واالدبي من خالل عدد من 
االنشـــطة واإلصدارات مثل مجلة العربي وسلســـلة عالم 
املعرفة فضال عن اســـتضافتها العديد من الفعاليات املهمة 
مثل مهرجان املسرح العربي الى جانب الفعاليات املرتبطة 

باختيارها عاصمة للثقافة االسالمية للعام احلالي.
ومت افتتاح املعرض بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة 
املصري والشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة 
الثقافة واآلثار البحرينية ود.هيثم احلاج علي رئيس هيئة 

الكتاب املصري ورئيس البرملان الروسي.

الكويت تشارك في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب الـ 47

الوزير األردني د. هايل داود متحدثا إلى الزميل أحمد صابر

م.أحمد احلمد

األردنية بوضع خطة إستراتيجية 
الفكر املتطرف،  متكاملة ملكافحة 
معتمــــدة علــــى وزارات األوقاف 
والتربية والتعليم العالي والثقافة 
واإلعالم، موضحا أن اجلزء األكبر 
من اخلطة قامت به وزارة األوقاف 
من خالل املنابــــر، وتأهيل األئمة 
والدعاة ملواجهة ذلك، مؤكدا على 
ان املســــاجد تقوم بدور فاعل في 
هذا املوضــــوع، من خالل دورات 
وفعاليات مســــتمرة. واعتبر ان 
موضوع جتديد اخلطاب اإلسالمي 
هو الشغل الشاغل لهم، حتى يكون 
على مستوى الواقع الذي يعيشه 
العالــــم حاليا، إلعــــادة األمة إلى 
سابق عهدها ولكي متارس دورها 
احلضاري واإلنساني بكل ريادة، 
مؤكــــدا التوصل مــــع كل وزارات 
األوقاف والشؤون اإلسالمية في 

العالم حول هذا الشأن.
 وأعلن داود ان املسجد األقصى 
يتعرض حلملة تهويد كبيرة من 
االحتالل اإلســــرائيلي الذي يريد 
تقسيمه، مبينا ان بالده تتصدى 
بكل قوة سياســــيا وإعالميا لتلك 
احلمــــالت، الفتا الــــى ان العاهل 
األردنــــي امللك عبداهلل الثاني أكد 
في أكثر من مناسبة ان األقصى خط 
احمر ال نقبل املساس به، مشيرا 
الى ان األوضاع فيه أفضل حاال مما 
كانت عليه في السابق، حيث ان 
أبوابه مفتوحة منذ عام ونصف، 
داعيا املســــلمني إلى زيارته لفك 

احلصار عنه.

التعليم في األردن تتجاوز %96، 
مبينــــا أنهم ملســــوا ظهور بعض 
عالمــــات التطرف لدى الشــــباب 
خاصة بعد الثــــورات التي قامت 
في الدول العربية وما صاحبها من 
فوضى وفتنة، والسيما في سورية 
والعراق نظرا لقربهما اجلغرافي 
من األردن وما يدور داخلهما من 
صراعات مذهبية وطائفية، أغرت 
عددا ال بأس به من الشباب األردني 
لاللتحاق باجلماعــــات املتطرفة، 
مشيرا إلى أن عدد الشباب الذين 
ذهبوا إلى هذين البلدين وعادوا 
أو مازالوا هناك يبلغ حوالي 2000 
شاب، الفتا الى تراجع شعبية تلك 
اجلماعات وعــــزوف الناس عنها 
خاصة بعد قيام »داعش« بحرق 
الكساسبة،  الطيار األردني معاذ 
ما كشف ســــوءة تلك اجلماعات 
وبعدها عــــن األخالقيات ومبادئ 
الدين. وكشف عن قيام احلكومة 

أكد وزير األوقاف والشؤون 
واملقدسات اإلسالمية في اململكة 
األردنية الهاشمية د.هايل داود أن 
ثمة عالقات وثيقة تربط بني بالده 
والكويت، مبينا وجود تنســـيق 
مستمر بينهما في مختلف القضايا 
واملياديـــن، معربا عـــن اعتزازه 
بالتجربـــة الكويتية في مجاالت 
األوقـــاف والـــزكاة واجلمعيات 
اخليرية املنتشـــرة في كل إنحاء 
األرض، آمال أن تتوطد العالقات 
أكثـــر بني البلديـــن وخاصة في 
شـــؤون املســـاجد، معلنـــا عن 
الكويت  استعداد األردن لتزويد 
باألئمة واخلطباء ومقرئي القرآن 
الكرمي الذين يحملون فكرا وسطيا 
معتدال يدعو إلى السلم االجتماعي 

والتعايش املشترك.
وأوضح داود في تصريحات 
خاصة لـ »األنبــــاء« على هامش 
مشاركته في مؤمتر »حقوق األقليات 
الدينية في الديار اإلسالمية« الذي 
اختتم أعماله في مراكش أول من 
أمس ان الشعب األردني على دارية 
ووعــــي تام مبا يجري من أحداث 
في املنطقة، الفتا إلى ان نســــبة 

بعيدا عن النفط والغاز وهي املوارد 
الطبيعيـــة األخرى التـــي تتوافر 
فـــي الكويت بشـــكل كبير يجعل 
منها خزانا للطاقـــة العاملية مثل 
الرياح  الطاقة الشمســـية وطاقة 
وطاقة ميـــاه البحر والتي أجنزت 
فيها بعض الدول إجنازات كبيرة 
أثبتت جدواها االقتصادية والبيئية 

واالستثمارية.
وشـــدد احلمد على أن املواطن 
يجب ان يكون خطا أحمر مهما كانت 
االستراتيجيات أو التكتيكات التي 

تنوي احلكومة اتباعها .

أن القطاع اخلاص العب أساسي ال 
ميكن االستغناء عنه في أي دولة 

ترغب في التقدم والتطور.
الفرصة  إتاحـــة  أن  وأضـــاف 
أمام القطاع اخلاص ستخلق جوا 
استثماريا وجتاريا صحيا جديدا 
خاصـــة أن القطاع اخلاص يتميز 
بعـــدة أمور ال يتمتـــع بها القطاع 
العام مثل املنافسة واإلبداع وانعدام 

البيروقراطية والتنوع.
وبني احلمد أن القطاع اخلاص 
قـــادر علـــى اســـتثمار الفـــرص 
االستثمارية الضخمة في الكويت 

قال مرشح مجلس األمة السابق 
الواقع  م.أحمد احلمـــد إن تدهور 
االقتصادي السريع وغير املفاجئ 
فـــي الكويت يســـتوجب ســـرعة 
العمل بخطط جديدة ومدروســـة 
وسريعة لتفادي عواقب هذا التدهور 
ومحاولة إيقاف تدحرج كرة الثلج 
االقتصادية في الكويت، مشيدا مبا 
قاله صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
بدعوته إلى تنشيط القطاع اخلاص 
وإعطائه فرصا أكبر ليقوم بدوره 
في عملية البناء والنهضة، مؤكدا 

أكد أن بالده تتصدى بكل قوة حلمالت تهويد املسجد األقصى

وزير األوقاف األردني لـ »األنباء«: مستعدون لتزويد الكويت
باألئمة واخلطباء من ذوي الفكر الوسطي املعتدل

هناك 2000 شاب 
أردني التحقوا 

باجلماعات اإلرهابية 
في سورية والعراق

حادثة حرق الكساسبة 
أظهرت سوءة 

اجلماعات اإلرهابية 
وبعدها عن الدين

احلمد: القطاع اخلاص رافعة رئيسية لالقتصاد واالستثمار

)الصورة من مواقع التواصل االجتماعي(ثلوج في بر الساملي سيارة مغطاة متاما بالثلوج 

أخرج يديه من السيارة لتتساقط عليها الثلوج

»األرصاد«: برودة شديدة وصقيع في بعض املناطق 
ٍ السبت وانكسار املوجة ابتداء من غد

وحالــــة البحر بصفة عامة 
خفيف الى معتدل املوج يعلو 
احيانا وارتفاع املوج ما بني 

2 و6 اقدام.
وأشار الى انه في نهار 
بعد الغد ســــتميل درجات 
احلــــرارة نحــــو االرتفاع 
التدريجــــي على الرغم من 
البرودة النسبية للطقس مع 
رياح شمالية غربية خفيفة 
الى معتدلة السرعة تنشط 
على فترات وتتراوح سرعتها 
ما بني 12 و40 كيلومترا في 
الســــاعة ودرجات احلرارة 
العظمى املتوقعة ما بني 14 

و17 درجة مئوية.
وتوقع ان يكون الطقس 
خالل ســــاعات الليل شديد 
البرودة والرياح شــــمالية 
الى معتدلة  غربية خفيفة 
الســــرعة ودرجة احلرارة 
الصغرى ما بني 3 و6 درجات 
مئوية والبحر خفيف املوج 
إلى معتدل املوج يعلو احيانا 
وارتفاع املوج من 2 الى 6 

اقدام.
من جهته، أوضح الفلكي 
عادل الســــعدون انه رصد 
ثلوجا ســــقطت في منطقة 
الساملي وتوقع ان تنخفض 
احلرارة في بعض املناطق 

الى 2 و3 حتت الصفر.

البرودة. واشار الى ان كميات 
السحب ســــتقل تدريجيا 
والريــــاح شــــمالية غربية 
خفيفة الى معتدلة السرعة 
تنشط على فترات خاصة 
علــــى املناطق الســــاحلية 
وتتراوح سرعتها ما بني 15 
الساعة  و45 كيلومترا في 
وتنخفض درجات احلرارة 
الصغــــرى الى ما بني 2 و6 
درجات مئوية وحالة البحر 
بصفة عامة معتدل الى عالي 
املــــوج بارتفاع من 3 الى 6 

اقدام.
وتوقع العثمان ان يكون 
اليوم باردا  الطقس نهــــار 
والريــــاح شــــمالية غربية 
خفيفة الى معتدلة السرعة 
تنشط على فترات خاصة 
علــــى املناطق الســــاحلية 
وتتراوح سرعتها ما بني 15 
الساعة  و45 كيلومترا في 
ودرجات احلرارة العظمى ما 

بني 12 و14 درجة مئوية.
كمــــا توقــــع ان يكون 
الطقــــس في الليل شــــديد 
البرودة والرياح شــــمالية 
الى معتدلة  غربية خفيفة 
الســــرعة تتراوح ما بني 12 
و35 كيلومترا في الساعة 
ودرجات احلرارة الصغرى 
ما بني 1 و3 درجات مئوية 

السعدون: 
الثلوج سقطت 
على منطقة بر 

الساملي ودرجة 
احلرارة قد تصل 

إلى 2 حتت 
الصفر

إدارة  كونا: توقع مدير 
األرصــــاد اجلوية بالوكالة 
سامي العثمان امس استمرار 
البارد على  موجة الطقس 
البالد مع تشكل الصقيع في 

بعض املناطق.
البالد  ان  العثمان  وقال 
تشــــهد حاليا موجة باردة 
بسبب وقوع املنطقة حتت 
تأثير امتداد املرتفع االوروبي 
الذي يجلب معه كتال هوائية 

باردة.
وأوضــــح ان هذه الكتل 
البــــاردة مصحوبة برياح 
شــــمالية غربية تنشــــط 
على فترات ممــــا يزيد من 
االحساس ببرودة الطقس، 
السيما في الفترة الصباحية 
وتكون الصقيع على بعض 
املناطــــق ويؤدي ايضا الى 
ارتفاع االمواج واضطراب 

املالحة البحرية.
وذكر ان التوقعات تشير 
الى بداية انكسار هذه املوجة 
الباردة بدايــــة من يوم غد 
حيث متيل درجات احلرارة 

نحو االرتفاع التدريجي.
وذكر ان درجة احلرارة 
العظمى امس كانت 11 درجة 
الكويت  مئوية في مطــــار 
الدولي، اما خالل ســــاعات 
الليل فكان الطقس شــــديد 

عادل السعدون

مراكش ـ أحمد صابر
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عبداهلل يستفسر عن املخالفات اإلدارية واملالية
في املعهد العالي للفنون املسرحية

يب����ن محاضراتهم التي تقع 
خالل ساعات عملهم اإلداري 
التي تكون  الصباحي، وتلك 
عقب ساعات الدوام الرسمي، 
وحتديد األقسام التي ينتمي 
إليها عميد املعهد ومس����اعدو 
العميد ورؤس����اء األقس����ام 
العلمي����ة في تدري����س املواد 

األكادميية. 
3 - ما النصاب التدريس����ي 
العالي للفنون  لعميد املعهد 
املسرحية ومساعدي العميد 
ورؤساء األقس����ام العلمية؟ 
العمي����د  وه����ل يتقاض����ى 
ومس����اعدو العميد ورؤساء 
العلمية س����اعات  األقس����ام 
عمل زائدة؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم فيرجى تزويدي بكشوف 
الساعات الزائدة، منذ تقلدهم 

منصبهم حتى الفصل الدراسي 
احلالي.

4 - كش����ف يتضم����ن املهام 
الرس����مية لعمي����د املعه����د 
ومس����اعدي العميد ورؤساء 
األقسام العلمية منذ تقلدهم 
مناصبهم حتى تاريخ طرح 
هذا السؤال، مع بيان الغرض 
من هذه املهام ومدتها واملبالغ 
املصروفة لكل مهمة على حدة، 
ونسخة من التقارير التي تلت 

تلك املهام؟
5 - نس����خة من ش����هادتي 
والدكت����وراه  املاجس����تير 
ومعادلة الش����هادات للعميد 
ومس����اعدي العميد ورؤساء 
األقس����ام العلمي����ة مع بيان 
اخلبرة العملية لهم والتسلسل 

الوظيفي.

مطالبا بتزويده مبا يلي: 
1 - تزوي����دي بجدول املواد 
التي يدرس����ها عمي����د املعهد 
العال����ي للفنون املس����رحية 
ومس����اعدي العميد ورؤساء 
األقسام العلمية منذ تقلدهم 
الفص����ل  منصبه����م حت����ى 
الدراس����ي احلال����ي؟ على أن 
يتضمن اجل����دول املواقيت 
التفصيلية للمحاضرات التي 

يدرسونها. 
2 - ه����ل هن����اك محاضرات 
يقدمها العميد ومساعدو العميد 
ورؤس����اء األقس����ام العلمية 
خالل ساعات عملهم اإلداري 
الصباحي، وهل هناك محاضرات 
يقدمونها عقب ساعات الدوام 
إذا كانت اإلجابة  الرس����مي؟ 
بنعم فيرجى تزويدي بكشف 

النائ����ب د.خليل  وج����ه 
إل����ى وزير  عبداهلل س����ؤاال 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى قال في مقدمته: 
إنه ونظرا ملعاناة املعهد العالي 
للفنون املس����رحية من أزمة 
ساهمت في تراجعه نتيجة 
وجود مخالفات إدارية ومالية 
ساعدت على تدني مستوى 
العمل األكادميي فيه، رغم أنه 
قد أنشئ للمحافظة على تراثنا 
الوطني ال����ذي وضعه اآلباء 
الكويت  املؤسسون من أهل 
املثقفن والفنانن، حيث منى 
إلى علمي أن بعض محاضرات 
عميد املعهد ومساعدي العميد 
ورؤساء األقسام العلمية تتم 
خارج أوقات دوامهم الرسمي 
وما شاب ذلك من مخالفات، 

د.خليل عبداهلل

طرح املناقصة وفتح باب تأهيل 
الش����ركات من جدي����د وتقدمي 
األسعار بكل شفافية بعيدا عن 

تنفيع شركات بعينها. 
وأض����اف النائب الظفيري 
ان املناقصة املرفوضة من قبل 
ديوان احملاسبة كانت تعد وبال 
ريب هدرا للمال العام، وهذا ما 
أشار اليه تقرير ديوان احملاسبة 
في أسباب الرفض، حيث اعترت 
املناقصة كثيرا من الش����وائب 

واملالحظات.

الظفيري: على وزير األشغال طرح مناقصة  
املطار وفتح باب تأهيل الشركات من جديد

الهاجري يحذر من التعامل السيئ مع املراجعني 
من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة

أك����د النائ����ب د.منص����ور 
الظفيري أن أي محاولة من قبل 
وزير االش����غال د.علي العمير 
لتمرير مناقص����ة املطار بعد 
رفضها رسميا من قبل ديوان 
احملاسبة ستعرضه  للمواجهة 
مؤكدا أن أي محاولة لاللتفاف 
على تقارير ديوان احملاس����بة 
ستواجهه بكل حزم. وقال النائب 
الظفيري في تصريح صحافي: 
بعد رفض املناقصة رسميا فإن 
وزير االش����غال مطالب بإعادة 

حذر رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة البرملانية النائب ماضي 
العايد الهاجري رئيس اللجان الطبية بالهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
من استمرار األسلوب السيئ الذي يتعامل به مع املراجعني من فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في اللجان الطبية وأصحاب احلاالت احلرجة الذين 
يطلبون تشخيص حاالتهم، مبينا أن رئيس اللجان الطبية يتعامل معهم 
مبنتهى التعالي والكبر ويتلفظ عليهم بألفاظ س��يئة. وشدد الهاجري 
في تصريح صحافي على أن هذا الش��خص نسي انه طبيب ويجب أن 

يتعامل مع فئة شاء القدر أن تكون معاقة معاملة خاصة.

د.منصور الظفيري

ماضي الهاجري

املعيوف يسأل الصبيح عن النقابات املنتسبة
لالحتاد العام لعمال الكويت

الع���ام للمتابعن في ش���تى 
وسائل اإلعالم سواء املرئية أو 
املسموعة أو املقروءة احتراما 
ملبادئنا اإلسالمية والوطنية.

وأضاف التميمي: يجب أن 
يفهم كل إنس���ان يتعامل مع 
اجلمهور س���واء في وسائل 
اإلعالم أو غيرها من اجلهات 
املختلفة، أن املجتمع الكويتي 
بعيد كل البع���د عما يتنافى 
مع ال���ذوق الع���ام واألخالق 
واملبادئ وال ميكن اجتراره لهذا 
املستوى املتدني من االداء أو 
ع��دم احملافظ���ة على االخالق 

العامة.

الشركات؟ وقد حددت املادة 237 
مدة ثالث أشهر لعقد اجلمعيات 
املالية بعد  البيان����ات  وتقدمي 
انتهاء السنة املالية لدى الشركة، 
إال أن الوزارة لم تتقيد بتنفيذ 
أحكام امل����ادة وتنظيمها؟ كما 
ح����ددت املادة 238 ف����ي حالة 
مخالفة املادة 237 تلتزم الوزارة 
مبتابعة الشركة لعقد جمعيتها 
خالل خمسة عشر يوما، وإذا 
لم توجه الدعوة تقوم الوزارة 
بتحديد مهلتها. ما الشركات التي 
قامت الوزارة بدعوة اجلمعيات؟ 
وملاذا لم تطبق على ش����ركات 

أخرى؟ 
ولوح����ظ جتدي����د رخصة 
احدى الش����ركات عل����ى الرغم 
من مخالفتها لألحكام السابقة 
للبند 2 و3 ما السند القانوني 
للوزارة لعدم مخالفة الشركة 
حتى تاريخه؟ كما شكلت جلنة 
لالهتمام بأوضاع الش����ركات. 
يرجى تزويدنا بالقرار والسيرة 
الذاتية لألعضاء مع احملاضر 

التميمي يشيد بقرار وزير اإلعالم 
بوقف أحد البرامج املبتذلة

الزلزلة يسأل عن وكالة الرقابة التجارية
الت����ي مت����ت مصادقتها؟ وهل 
صدرت تعاميم من قبل الوكيل 
بشأن الشركات املساهمة؟ يرجى 
تزويدنا بنس����خة منها؟ وهل 
صدر قرار وزاري رقم 346 لسنة 
2015 بشأن جلنة القيد اخلاص 
مبراقبي احلسابات برئاسة وكيل 
الوزارة. فما أسباب صدور مثل 

هذا القرار؟

أثنى مراقب مجلس األمة 
النائب عبداهلل التميمي على 
قرار وزي���ر اإلع���الم ووزير 
الش���باب  الدول���ة لش���ؤون 
الشي��خ سلمان احلمود وقف 
أح���د البرام���ج املنوعة الذي 
العامة  يتنافى مع األخ���الق 
ومب���ادئ الدي���ن اإلس���المي 
احلنيف وع��ادات وتقالي���د 
املجتم��ع الكويتي بس���ب���ب 
تدني مستوى األداء واالبت�ذال 

في حوارات��ه.
وق���ال إننا نش���د على يد 
اتخاذ قرارات من  الوزير في 
ش���أنها احملافظة على الذوق 

وجه النائب يوسف الزلزلة 
سؤاال برملانيا الى يوسف العلي 
جاء فيه: بعد ان مت ضم إدارة 
التموين وكذلك وكالة الرقابة 
الوزارة  التجارية لعمل وكيل 
مما يجعل إدارته أكثر مركزية. 
ما األسباب التي جعلت مركزية 

األعمال لدى وكيل الوزارة؟
كما لوحظ صدور قرار وزاري 
اللجنة فيها مستشار  يترأس 
الوزير مما يثير التساؤل هل 
من صالحية املستشار ترأس 
جلان أم أخذ رأيه ودخوله في 
عضوية؟ ل����ذا يرجى تزويدنا 
القانوني لذلك؟ ومنذ  بالسند 
صدور قانون الشركات رقم 25 
لسنة 2012 وتعديالته الالحقة 
قامت الوزارة مبخالفة أحكامه. 
فما هو السند القانوني لألمور 

التالية:
ورغم انتهاء املدة القانونية 
لتعديل أوضاع الش����ركات في 
شهر أكتوبر 2014 إال أنه مازالت 
هناك تعديالت من قبل بعض 

عبداهلل التميمي

يوسف الزلزلة

إل���ى وجود حكم  باإلضافة 
محكمة متييز س���ابق على 
أحد أعضاء املجلس التنفيذي 
العائد بحكم إلنهاء عضويته 

من النقابة.
ما إج���راء الهيئة العامة 
للقوى العاملة بهذا الشأن؟ هل 
مت حل املجلس التنفيذي أم ال؟ 
وهل املجلس التنفيذي احلالي 
له الصفة القانونية والشرعية 

باستمرار وجوده؟
6 � بن���اء عل���ى طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
والهيئة العامة للقوى العاملة 
الفت���وى  إدارة  أص���درت 
التالية:  الكتب  والتش���ريع 
الكتاب رق���م )2015/181/2( 
بتاريخ 2015.1/4/14- والكتاب 
رقم )2015/285/2( بتاريخ 
والكت���اب   -2015.2/6/9
رقم )2015/395/2( بتاريخ 
2015.3/9/2- وهل مت االلتزام 
بتلك الكتب؟ وما هي املبررات 
واألسباب التي منعت الوزارة 
االلتزام بتلك  والهيئة م���ن 
الكت���ب؟ يرج���ى تزويدي 
الفت���اوى الصادرة  بجميع 
من إدارة الفتوى والتشريع 
بش���أن االحتاد العام لعمال 
الكويت حتى تاريخه. وهل 
إدارة  سبق ومت األخذ برأي 
الفتوى والتشريع في وقائع 

مشابهة؟
7 � الهيئة العامة للقوى 
العامل���ة بكتابها املؤرخ في 

2015/5/26 املوجه إلى رئيس 
االحتاد العام لعمال الكويت 
يفيد بحل املجلس التنفيذي 
لالحتاد لوجود )7( استقاالت 
إضافة إلى وجود حكم محكمة 
متيي���ز على أح���د األعضاء 
باملجلس احلالي مما يؤدي إلى 
حل املجلس التنفيذي حسب 
دس���تور االحتاد املادة )51( 

بقوة الدستور والقانون.
الذي مت من  وما اإلجراء 

قبل الهيئة بهذا الشأن؟
وملاذا لم يح���ل املجلس 
التنفيذي لالحتاد؟ وما املوقف 
القانوني للمجلس التنفيذي 
إزاء ذل���ك؟ وهل  لالحت���اد 
املجل���س التنفيذي لالحتاد 
تتوافر فيه الصفة القانونية؟ 
وكيف يدير املجلس التنفيذي 

لالحتاد أمور االحتاد؟
8 � املجلس التنفيذي املنتخب 
لالحتاد العام لعمال الكويت 
وجه كتابها بتاريخ 2015/1/10 
إل���ى الهيئ���ة العامة للقوى 
الش���ؤون  العاملة ووزيرة 
االجتماعية والعمل إلصدار 
شهادة ملن يهمه األمر. فهل 
أصدرت الهيئ���ة أو الوزارة 
شهادة ملن يهمه األمر للمجلس 
التنفي���ذي املنتخب؟ وملاذا 
الوزارة عن إصدار  امتنعت 
تلك الش���هادة؟ وما أسباب 
االمتن���اع؟ وه���ل يعد ذلك 
العمل  االمتناع تدخ���ال في 

النقابي؟

للقوى العاملة ش���هادة ملن 
يهمه األمر للمجلس املنتخب 

اجلديد حتى تاريخه؟
2 � ما األس���باب أو املبررات 
التي أدت إلى امتناع الهيئة 
العاملة من  للق���وى  العامة 
إصدار شهادة ملن يهمه األمر 
للمجلس التنفيذي املنتخب؟ 
الذي  القانوني  الس���ند  وما 
العامة  الهيئة  إليه  استندت 
العامل���ة من إصدار  للقوى 
شهادة ملن يهمه األمر حتى 

تاريخه؟
3 � هل هناك نص قانوني في 
قانون العمل )6( لسنة 2015 
العامة  يعطي احلق للهيئة 
للقوى العاملة االمتناع عن 
إصدار شهادة ملن يهمه األمر 
للمجلس التنفيذي املنتخب؟ 
إن وج���د ذلك النص، يرجى 

تزويدي بنسخة منه.
4 � يرجى تزويدي بكشوف 
وتوقيع أعضاء املؤمتر العام 
الطارئ لالحتاد العام لعمال 
الكوي���ت املنعق���د بتاريخ 
يرج���ى  كم���ا   ،2015/10/8
تزويدي مبحضر اإلشراف 
على االنتخابات، وتزويدي 
مبحضر اجتماع املؤمتر العام 

املنعقد بتاريخ 2015/10/8.
5 � الهيئ���ة العام���ة للقوى 
العامل���ة بكتابها املؤرخ في 
2015/5/26 حل���ت املجلس 
العام  التنفي���ذي لالحت���اد 
لوجود عدد )7( اس���تقاالت 

النائ����ب عبداهلل  وجه 
املعيوف وزيرة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لش����ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح قال 
ف����ي مقدمت����ه إن االتفاقية 
الدولي����ة من منظمة العمل 
الدولية رقم )87( بش����أن 
احلرية النقابية وحماية حق 
التنظيم النقابي واالتفاقية 
الدولية رقم )98( بشأن حق 
التنظيم النقابي واملفاوضة 
اجلماعية ودستور الكويت 
في املواد )43/ 177( وقانون 
الكويت����ي رقم )6(  العمل 
لسنة 2010، الباب اخلامس 
في عالقات العمل اجلماعية، 
العمل  أكدت على حماي����ة 
النقابي واستقالليته من أي 
تدخل واحلد منه والتضييق 
على العمل النقابي واحلريات 
النقابية وحظ����ر أي جهة 
إداري����ة م����ن التدخ����ل في 
شأن من ش����ؤون النقابات 
واالحتادات العمالية. وعليه 

أرجوا إفادتي عن األتي:
1 � النقابات األعضاء املنتسبة 
لالحتاد العام لعمال الكويت 
وعددها )13( نقابة من أصل 
)15( عق���دت مؤمترا طارئا 
النتخاب مجلس تنفيذي جديد 
لالحتاد بتاريخ 2015/10/8 ومت 
انتخاب مجلس منتخب جديد 

من خالل انتخابات شفافة.
ملاذا لم تصدر الهيئة العامة 

عبداهلل املعيوف

خليل الصالح

الصالح يطلب أسماء حملة الشهادات العلمية 
غير املعتمدة في اجلهات احلكومية

وجه النائب خليل الصالح سؤاال الى وزير األشغال العامة 
د.علي العمير قال في مقدمته: لقد كثر الكالم مؤخرا عن 
الشهادات العلمية غير املعتمدة والتي مت مبوجبها تعيني 

حملتها مبختلف اجلهات احلكومية دون معادلتها، وقد منى 
الى علمي وجود بعض املخالفات املتعلقة بنفس املوضوع 

في وزارة األشغال العامة، وطالب إفادته باآلتي: أسماء جميع 
العاملني احلاصلني على مؤهالت جامعية )هندسة � وما سواها 

من تخصصات جامعية(، الذين مازالوا باخلدمة وحصلوا 
على مؤهالت علمية من خارج الكويت مع بيان مؤهالتهم 

العلمية وتاريخ احلصول عليها واسم اجلامعة أو الكلية التي 
حصل منها على املؤهل العلمي. تزويدي بنسخ معتمدة من 
الشهادات العلمية لهؤالء العاملني مرفق مع كل شهادة بيان 

بالدرجات خالل سنوات الدراسة. تزويدي بنسخ من شهادات 
املعادلة املعتمدة من وزارة التعليم العالي لهؤالء العاملني.

الكتلة نظّمت مؤمتراً صحافياً أول من أمس في ديوانه

السعدون: آن األوان للمصاحلة بني احلكومة والشعب بإطالق سراح جميع املعتقلني
الكويتي والتحدي  الش���عب 
االقتصادي وانخفاض أسعار 
النف���ط وحالة الفوضى التي 
تتعاطى بها احلكومة في هذين 
احملورين متثل أزمة للشعب 
الكويتي. وأشار الدالل الى ان 
الرسمية  احلكومة واألجهزة 
ال متلك اي تص���ور او رؤية 
متكامل���ة لكيفية التعامل مع 
آثاره���ا عل���ى املواطن وامنا 
توجد هن���اك اجتهادات مثل 
وق���ف البعثات او س���يارات 

القيادين.
وأش���ار الدالل الى ان أمن 
الكويت من أمن اململكة العربية 
السعودية ونرفض اي شيء 
غي���ر ذل���ك وكان املفروض 
توضيح الرأي الكويتي الشعبي 
املتوافق مع الرأي السعودي 
املناهض إليران، وحول احلل 
الذي تتبناه األغلبية، قال أوال 
توقف الس���لطة عن التعامل 
الكويتي.  األمني مع الشعب 
واألمر الثاني يجب ان يكون 
هناك مشروع اقتصادي شفاف 
والتفكير بالكويت ومستقبل 
أهله���ا وك���ذا إطالق س���راح 

املعتقلن.

وبن الدمخي ان احلكم الذي 
صدر في 13 يناير املاضي في 
عدم تنفي���ذ عدد من القوانن 
وعدم إصدار اللوائح التنفيذية 
لعدد م���ن القوانن تتيح لكل 
كويت���ي رف���ع قضاي���ا على 
احلكومة الس���ترداد حقه في 
قوانن الشراكة ونسب املواطن 
في هذه الشركات التي لم تر 
الدمخي ان  النور. وأوض���ح 
األغلبية في مجلس فبراير 2012 
القضايا  كانت حريصة على 

األخالقية في كل القوانن.
الدمخ���ي وجوب  وأك���د 
الشفافية مع الشعب الكويتي 
بالوضع املال���ي للدولة وانه 
يج���ب ان يك���ون للش���عب 
احملاسبة لكل مفسد فمن غير 
املعقول ان يكون هناك فساد 
وال يكون هناك عقاب لهؤالء 

املفسدين.
الدمخ���ي بتفصيل  ونوه 
ميزانية الرواتب لكي يعرف 
الكويتي احلقيقة،  الش���عب 
وعل���ى الدول���ة ان تفكر في 

املواطن دون املساس به.
واضاف احملام���ي محمد 
الدالل ان التحدي األمني يشغل 

وأش���ار السعدون الى انه 
قبل احلديث عن اجلزر ينبغي 
إلغ���اء العديد م���ن القوانن 
والش���ركات املس���اهمة التي 
أقرت بقوانن عام 2012 ونحن 
لسنا ضد إعمار الكويت، ولكن 
يجب ان نعلم من قام بدراسة 
موضوع اجلزر فقواعد تطوير 
اجلزر هي االلتزام بالدستور 
وااللتزام باألخالق، الفتا الى 
ان األغلبية ال متانع في تنمية 
اجلزر ولكن يجب اخلضوع 
الكويتية وإنش���اء  للقوانن 
شركات مساهمة يشارك بها 

كل الكويتين.
ودع���ا الس���عدون الدول 
اخلليجي���ة ال���ى الوحدة مع 
ضرورة املش���اركة الشعبية 
لشعوب دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
ق���ال د.عادل  من جانبه، 
الدمخي ان م���ن يقوم بإدارة 
الدولة وقت الفوائض املالية لن 
يستطيع ادارتها وقت العجز، 
محذرا من املس���اس بحقوق 
املواطن البسيط وما املساس 
إال دليل على  املواطن  بجيب 

فشل ادارة الدولة.

دعم للمواطنن هو 3 مليارات 
دين���ار وأن دعم البترول 60 
مليونا وان احلكومة تتحدث 
عن مستقبل الكويت وان هذا 

املستقبل هو تطوير اجلزر.

الكهرباء واملياه وغيرها من 
الدعوم، وطالب بضرورة إعادة 
هيكل���ة امليزانية وتقنن كل 

أوجه الصرف احلكومي.
وأوضح السعدون ان أعلى 

بخصوص الدعم فأكبر دعم في 
امليزانية هذه، غير الرواتب.

مؤك���دا ان احلكوم���ة ال 
تس���تطيع ترشيد الدعوم إال 
بقانون، الس���يما في قضايا 

ناصر الوقيت

قال رئي���س مجلس األمة 
األسبق أحمد السعدون انه آن 
األوان للحكومة أن تتصالح مع 
الشعب الكويتي بأن ينفتحوا 
على الشعب وال ميكن لها أن 
تكون في ب���رج عاجي بعيدا 
عن الشعب، مستدال مبا حدث 
إبان الغزو العراقي الغاشم من 
الشعب وما شهد له العالم كله. 
وطالب السعدون خالل مؤمتر 
صحافي نظمته كتلة األغلبية 
في ديوانه بإطالق سراح كل 
املعتقلن في السجون ووقف 
مالحق���ة املغردين وأصحاب 

الرأي.
وع���ن عج���ز امليزاني���ة، 
املالية  اس���تغرب قول وزير 
انس الصالح ان العجز نتيجة 
انخفاض أسعار النفط، مؤكدا 
ان هذا الكالم غير صحيح ألن 
احلكومة اعترفت قبال بحصول 

العجز منذ فترة طويلة.
وأضاف السعدون ان اختيار 
الوقت للحديث عن ترشيد أو 
إلغاء الدعوم هو اختيار سيئ، 
مشيرا الى ميزانية 2014/2013 

)قاسم باشا( د. عبيد الوسمي وأحمد السعدون ود. عادل الدمخي ومحمد الدالل وخالد السلطان في ديوان السعدون مساء أمس األول  

طلب تزويده 
بجميع الفتاوى 

الصادرة من إدارة 
الفتوى والتشريع 

بشأن االحتاد
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هنأوا سمو األمير والشعب الكويتي بالذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد احلكم في البالد

نواب لـ »األنباء«: التاريخ سيسجل حقبة صاحب السمو بحروف
من ذهب قائداً إنسانياً عبر بالكويت إلى بر األمان في أصعب الظروف

بحنكته وأد الفنت التي يريد البعض 
إشعالها بني احلني واالخر، حيث 
كرر في أكثر من مناسبة ضرورة 
احت����رام القض����اء وأحكامه مع 
ضرورة احترام احلريات وتكريس 

مبادئها.
وب����ني الكندري أن سياس����ة 
صاحب السمو األمير اخلارجية 
جعلت من جمي����ع الدول احترام 
سيادة الكويت ودعم استقرارها 
واملضي في توجهاتها نحو السلم 
واستقرار كل دول العالم في سبيل 
نشر السالم واألمن في كافة ارجاء 

املعمورة.
وأك����د الكندري ان املس����اواة 
والعدال����ة دعائم ارتك����ز عليهما 
صاحب السمو في حكمه ولم يفرق 
بني أبنائه اذ شهد العالم اجمع بحب 
سموه للمواطنني وارض الكويت 
عندما كان أول الواصلني لتفقد مكان 
انفجار مسجد االمام الصادق رغم 
خطورة األوضاع األمنية ليسجل 
التاريخ س����ابقة في تفاني وحب 

احلاكم لشعبه.
وقال إن صاحب السمو األمير 
مدرسة في الديبلوماسية والعطف 
والكرم التمستها كل دول العالم اذ 
يسعى سموه دائما إلى حل النزاعات 
واخلالفات بني جميع الدول.. فقد 
جعل نصب عينيه احلفاظ على 
الكي����ان اخلليج����ي ووحدته من 
املخاطر االقليمي����ة التي تضرب 
املنطقة أجمع، مشيرا الى ان وقفات 
سموه مع كافة الدول جعلت منه 
رمزا عامليا وقائدا فرض احترامه 
على اجلميع بأعماله وحسن نيته 

وتصرفاته رفيعة املستوى.
من جانبه، تقدم النائب د.أحمد 
مطيع العازمي بأسمى آيات التهاني 
والتبري����كات حلض����رة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة مرور عشرة أعوام على 

توليه مقاليد احلكم في البالد.
وقال مطيع إن لصاحب السمو 
بصمات مضيئة في تاريخ السياسة 
العاملية وهو رائد الديبلوماسية 
الدولية وكل قادة العالم يشهدون له 
باحلنكة واحلكمة على الصعيدين 
السياسي واالقتصادي التي جعلته 
يتغل����ب على الكثير من العقبات 
السياس����ية واالقتصادية داخل 
الكوي����ت وخارجها من����ذ أن كان 
وزيرا للخارجية مرورا برئاسته 
للوزراء إلى أن تقلد مقاليد احلكم 
في البالد عام 2006 خلفا ألخيه 
أمير القلوب املغفور له بإذن اهلل 
تعالى الشيخ جابر األحمد اجلابر 

الصباح.
وأضاف أن لصاحب الس����مو 
األمير دورا إنسانيا رئيسا على 
العالم فأياديه البيضاء  مستوى 
ومواقفه النبيلة سباقة لكل دولة 
محتاجة وشعب منكوب وهذا ما 
جعل قادة العالم يتوجونه أميرا 
لإلنسانية تكرميا لعطاءات سموه 
ومسيرته اخلالدة، مؤكدا أن من 
حق الش����عب الكويتي أن يفاخر 
بأميره وقائده، حفظه اهلل ورعاه، 
وس����دد على طريق احلق خطاه، 
ووفقه مل����ا فيه صالح اإلس����الم 
واملس����لمني، متمنيا لسموه دوام 
الصحة والعافية وللكويت التقدم 

واالزدهار.
وبدوره، ق����ال النائب فارس 
العتيب����ي في الذكرى العاش����رة 
لتس����لم صاحب الس����مو األمير، 
حفظه اهلل ورعاه، مقاليد احلكم: 
نبارك ألنفس����نا وألهل الكويت 
جميعا الذكرى العاش����رة لتسلم 
صاحب السمو األمير، حفظه اهلل 
ورعاه، مقاليد احلكم ونسأل املولى 
الكرمي أن تستمر الكويت بلد اخلير 
والعطاء واألمان واحلرية حتت 
قيادة صاحب السمو األمير وسمو 

ولي عهده االمني.
وتابع العتيبي: لقد استطاع 
صاحب الس����مو األمير بحنكته 
وحكمته السديدة قيادة البالد في 
ظروف عصيبة من خالل احلوار مع 
فئات املجتمع ومد جسور التواصل 
مع الدول الصديقة وإقامة العالقات 
الوثيقة م����ع املنظمات اإلقليمية 

والعاملية.
وختم العتيبي تصريحه، قائال: 
ندعو املولى سبحانه وتعالى أن 
يحفظ حضرة صاحب السمو وأن 
يلبس����ه ثوب الصحة والعافية 
ويبقيه ذخرا وعزا للوطن العزيز 
وأهله الطيبني ليكمل مسيرة اخلير 
والنماء التي يرعاها سموه، حفظه 

اهلل.

وختم دميثير معتبرا أن يوم 
التاسع والعشرين من يناير 2006 
ش����كل امتدادا طبيعي����ا وإضافة 
سياسية حقيقية حلكم آل الصباح 
الكرام الذين اس����تطاعوا بحبهم 
للكوي����ت وحرصه����م على راحة 
مواطنيها ورفاهيتهم ان يصلوا 
الى القلوب ويبنوا الكويت كدولة 
عصرية متحضرة لها دورها الفعال 
في العالم ومنارة للعلم والعمل 

واإلنسانية.
من جانبه، هنأ النائب د. خليل 
عبداهلل الشعب الكويتي بالذكرى 
التاس����عة لتولي صاحب السمو 
االمير مقاليد احلكم، مس����تذكرا 
حصول سموه على لقب قائد العمل 
االنساني وحصول الكويت على 
لقب مركز للعمل االنساني، مبينا 
ان اهل الكويت وحكامها جبلوا منذ 
القدم على فعل اخلير ومساعدة 

الشعوب.
وقال النائ����ب محمد اجلبري 
ان صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد ه����و والد اجلميع 
وأمير للديبلوماسية واإلنسانية 
فقد عرفته الكويت منذ زمن كوزير 
للخارجية وهو أول من رفع علم 
الكويت فوق مبن����ى هيئة األمم 
املتحدة بعد قبول انضمام الكويت 

في 11مايو 1963.
وأضاف اجلب����ري ان املوقف 
األخير لصاحب السمو األمير من 
القضية السورية وحشد الدعمني 
املادي واملعنوي للشعب السوري 
لهو موقف عظيم يدل على إنسانية 
هذا األمير، مبينا ان صاحب السمو 
االمير وبحصوله على لقب قائد 
العمل االنساني يدل على اهتمامه 
بالش����عوب والتطل����ع ألن يكون 
للكويت مركز وعمل انساني تفتخر 

به امام الشعوب.
ونتمن����ى ان يطيل اهلل عمر 
صاحب الس����مو االمير ويعطيه 
موفور الصحة والعافية، وشكرا 

يا صاحب السمو.
من جهته، بارك النائب حمود 
احلمدان لصاحب الس����مو االمير 
وللشعب الكويتي مبناسبة الذكرى 
التاس����عة لتولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
وق����ال احلم����دان ان الكويت 
حظيت بحاك����م يتميز باحلكمة 
والديبلوماس����ية وبع����د النظر، 
استطاع ان يعبر بالكويت الى بر 
األمان في وقت ال تعتبر الكويت 
فقط وامنا املنطق����ة بأكملها متر 

بظروف غير تقليدية.
الكوي����ت وهلل  وأض����اف ان 
احلم����د حافظت بحكمة س����موه 
على االس����تقرار واألمن والعيش 

الرغيد.
وهنأ النائب فيصل الكندري 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وعموم الشعب الكويتي 
مبناسبة الذكرى العاشرة لتولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
مشيرا إلى أن عقد السنوات التي 
حكمها سموه شهد طفرة اقتصادية 
للكويت ومكانة سياسية عاملية 
تكللت بتقليد س����موه لقب أمير 
اإلنس����انية وكانت الكويت ايضا 

بلد االنسانية.
الكن����دري في تصريح  وقال 
صحافي إن حنكة س����مو األمير 
وخبرته السياسية وقدرته على 
قراءة االحداث السياسية جنبت 
املنطق����ة ككل من أهوال احلروب 
ومجاعة التشرد اذ احتضن سموه 
مؤمترات املانحني للشعب السوري 
واستطاع أن يلفت انتباه العالم 

اجمع ملآسي الشعب السوري.
ولفت الكندري إلى أنه وفي عهد 
سموه ارتفع دخل املواطن الكويتي 
الى مستويات قياسية لم تشهدها 
البالد منذ نشأتها كما قلت نسبة 
البطالة وارتفع دخل املوظفني في 

القطاع اخلاص.
وأشار إلى أن سموه استطاع 

بني أش����قائه ف����ي منظومة دول 
التعاون.

واختت����م الهاجري تصريحه 
داعيا اهلل أن ينعم صاحب السمو 
األمير بوافر الصح����ة والعافية 
وطول العمر وأن يوفقه دائما ملا 
فيه خير الكويت وشعبها وأن يعم 
األمن واألمان واالس����تقرار بلدنا 
احلبيب الكويت حتت ظل قيادته 
احلكيمة وسمو ولي عهده األمني، 

حفظهما اهلل ورعاهما.
ومن جهته، تق����دم النائب د. 
منصور الظفيري بأس����مى آيات 
التهاني والتبريكات ملقام حضرة 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
مبناسبة الذكرى العاشرة لتولي 
سموه مسند اإلمارة، مهنئا الشعب 
الكويتي بتلك املناسبة العزيزة 
التي يتج����دد العهد بها هذا العام 
وقد حقق سموه اآلمن واالستقرار 
لوطنه واحلياة الكرمية للمواطن 
الكويتي في ظل حتديات اقتصادية 
وأمنية كبيرة تواجه بعض دول 

املنطقة. 
وقال الظفي����ري في تصريح 
صحافي: إجنازات عظيمة لسموه 
على املس����توى الديبلوماس����ي 
والسياس����ي واالنساني، حتققت 
من خالل حكمته وترسيخ مبادئ 
الدميوقراطي����ة ورؤيته الثاقبة، 
والتوجيهات السديدة التي تعلي 
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار 
وتضمن استدامة احلياة الكرمية 

للمواطنني.
وأضاف الظفيري: نس����تغل 
تلك املناس����بة العزي����زة علينا 
لنؤك����د ان علينا ندرك جميعا ما 
يحي����ط مبنطقتنا م����ن حتديات 
وظروف استثنائية تستدعي منا 
جميعا كما ش����دد صاحب السمو 
األمير، حفظ����ه اهلل ورعاه، على 
وحدة الصف والبع����د عن إثارة 
النعرات والشحن الطائفي وتعزيز 
العمل اخلليجي املشترك والبدء 
باالصالحات االقتصادية وبرامج 
الترشيد الجل اس����تدامة احلياة 
الكرمية للمواطن الكويتي في ظل 
النفط  تداعيات انخفاض اسعار 

على األوضاع االقتصادية 
واختت����م الظفي����ري حديثه 
متوجها بأس����مى آي����ات التهاني 
والتبريكات ملقام صاحب السمو 
األمير املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
مبناسبة الذكرى العاشرة لتولي 
سموه مقاليد احلكم، داعيا اهلل ان 
يدمي على سموه موفور الصحة 
والعافية وان يحفظ اهلل للكويت 

أمنها وأمانها حتت راية سموه
النائب خلف  من جانبه، قال 
دميثير ان السنوات العشر التي 
قضاها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد ،حفظه اهلل ورعاه، 
في احلكم اثبتت م����رة بعد مرة 
صواب القرارات التي اتخذها على 
املستوى السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي، مؤكدا ان ذلك يعكس 
بعد النظر الفريد الذي يتمتع به 
سموه وقدرته على االستشراف 
وربط االمور ببعضها بالش����كل 
الصحيح مع االخذ بعني االعتبار 
الكثير من املقومات والعوامل التي 
يعرفها سموه اكثر من غيره من 
خالل خبرته الطويلة ومسيرته 
السياسية الناجحة والتي جعلت 
منه واحدا من السياسيني القالئل 
في العالم بهذا املستوى من اخلبرة 

واحلنكة واالقتدار.
القومي �  وعل����ى املس����توى 
العربي، ق����ال دميثير ان صاحب 
السمو األمير، حفظه اهلل ورعاه، 
كان دائما سباقا لنصرة القضايا 
العربية احملقة ومدافعا قويا عن 
حقوق الش����عب العرب����ي وأولها 
القضية القومية املركزية املتمثلة 
في القضية الفلس����طينية، حيث 
قدم كل الدعم السياس����ي واملادي 

للشعب الفلسطيني.

حتى جاءت شهادة العالم بأن سموه 
هو زعيم االنسانية، متمنيا لسموه 
موفور الصح����ة والعافية ودوام 
التوفيق ملا فيه خير البالد والعباد، 
وكذلك سمو ولي عهده االمني الشيخ 
نواف األحمد، حفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه.
من جهته، قال النائب سلطان 
اللغيصم ان قيادة صاحب السمو 
األمير متيزت بأنها مدرسة عاملية 
ونهج أصيل، حيث شكلت سياسة 
الكويت في عهده مح����ورا عامليا 
لتأكيد مبدأ العدالة وحقوق اإلنسان 

ومحاربة التطرف.
وبارك اللغيصم لسموه الذكرى 
العاشرة لتولي سموه مقاليد احلكم 
في البالد، مؤكدا أن الكويت تقدمت 
بني الدول بفضل سياس����ة سموه 
اخلارجية ملا لها من اعتدال وحيادية 
واتزان على كافة االصعدة االقليمية 

والدولية.
بدوره، هنأ النائب ماضي العايد 
الهاجري صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، والشعب الكويتي مبناسبة 
الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد 
احلكم في البالد، مش����يرا إلى أن 
التاريخ سيس����جل ه����ذه احلقبة 
امليمونة من تاريخ الكويت بحروف 
من ذهب ملا ملسوه من مواقف مشرفة 
على املستويات كافة احمللية منها 

واإلقليمية والدولية.
الهاج����ري في تصريح  وقال 
صحافي بهذه املناسبة، إن خبرة 
سموه وحنكته السياسية وبفضل 
مبادراته اإلنسانية واخليرية في كل 
بقاع األرض وكذلك جهود سموه في 
لم الشمل بني األشقاء العرب وتقريب 
وجهات النظر بني الدول الشقيقة 
جعلت الكويت محط أنظار العالم 
ومتيزت مبكانة وتقدير كبيرين 
وجعلها مركزا للقرار وعاصمة للقمم 

اخلليجية والعربية واإلسالمية.
وأض����اف الهاج����ري أنه على 
املستوى الداخلي فقد جنب سموه 
الكويت من ويالت الفنت وشق صف 
الوحدة الوطنية ونزع فتيل األزمات 
واحتوائها حتى عبر سموه بسفينة 
الكويت إلى بر األمان وقيادة البالد 
في ظروف عصيبة وحافظ بحكمته 
على االس����تقرار واألمن والعيش 
الرغي����د، مبينا أنه ليس أدل على 
ذلك من موقف س����موه املش����رف 
والشجاع عندما حضر في موقع 
تفجير مسجد الصادق فور وقوع 
احلادث مباشرة غير مبال باخلطر 
ليتفقد ويطمئن على أبنائه اجلرحى 
وقوله »هذوال عيالي« خلير دليل 
على أنه أب حنون وعطوف ووالد 

للجميع.
وأكد الهاجري أن سموه وعلى 
املستوى العاملي نال احترام العالم 
أجمع ملا ل����ه من مبادرات خيرية 
وإنسانية ومساعدات لكل الفقراء 
واحملتاجني وكذا الدول املنكوبة 
واملتضررة في شتى بقاع العالم، 
حتى استحق وعن جدارة لقب قائد 
العمل اإلنساني من أكبر مؤسسة 
أممية عاملية، كما أن سموه دائما 
س����باق لنصرة القضايا العربية 
واإلسالمية ومدافع قوي عن حقوق 
الشعب العربي، كما حمل سموه 
على عاتقه هموم الشعب العربي من 
الالجئني السوريني وغيرهم، فضال 
عن قيامه بالعديد من الوساطات 

وأضاف العوضي أن صاحب 
الس����مو بفضل حنكته السياسية 
التي تراكمت على مدى  وخبراته 
50 عاما من الديبلوماسية جعلت 
الكويت محط انظ����ار العالم كله 
ومتيزت مبكانة وتقدير كبيرين 
س����واء على مستوى السياسة أو 
على مس����توى األعمال اإلنسانية 
واخليرية التي طالت العالم أجمع 
وليست مؤمترات املانحني الثالثة من 
أجل دعم الشعب السوري والالجئني 

السوريني ببعيد.
وأكد العوضي أنه على الصعيد 
الداخلي فقد جنب سموه املجتمع 
الكويتي من ش����ر الفنت الطائفية 
وجعل الشعب يلتف حول قيادته 
السياسية ملا ملسوه من سموه من 
حب ألهل الكويت وحنانه عليهم، 
فسموه يعتبر أهل الكويت جميعهم 
أبناءه وإخوانه وقد جتلى هذا املعنى 
حلظة نزوله في موقع تفجير مسجد 
اإلمام الصادق فور وقوعه مباشرة، 
وقوله »هذوال عيالي« وانها لكانت 
لفت����ة عظيمة من قائد عظيم وأب 

حنون.
ومتنى العوضي من اهلل أن يدمي 
على سموه موفور الصحة والعافية 
وطول العمر، وأن يحفظ الكويت 

وأهلها من كل مكروه.
وهنأ النائب محمد طنا الشعب 
الكويتي مبناسبة مرور 10 سنوات 
على تولي صاحب الس����مو األمير 
مس����ند اإلمارة، مبين����ا انه رغم 
التي مرت باملنطقة فإن  الظروف 

سموه كان حكيما في قراراته. 
وقال طنا لقد تبوأت الكويت 
مكانة متميزة عامليا في السياسة 
بفضل مبادرات صاحب الس����مو 
األمير اإلنسانية على مستوى العالم 
وبفضل خدماته اجلليلة مبساعدة 
الشعوب احملتاجة ودوره الكبير 
في نزع فتيل األزم����ات باملنطقة 
وإجراء مصاحلات بني أشقائه في 
دول اخلليج، متمنيا لسموه موفور 

الصحة والعافية.
وهنأ النائب عبداهلل املعيوف 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد والشعب الكويتي 
مبناسبة مرور 10 سنوات على تولي 
س����موه مقاليد احلكم، مشيرا الى 
ان صاحب السمو االمير استطاع 
بحنكته املتميزة وحكمته السديدة 
قيادة البالد ف����ي ظروف عصيبة 
الى ب����ر األمان من خالل التواصل 
مع اجلميع واحلوار مع كل فئات 
املجتمع وشرائحه وعبر مد جسور 
التواصل مع جميع الدول الشقيقة 
والصديقة واقامة العالقات الوثيقة 

مع املنظمات االقليمية والعاملية.
واضاف املعيوف: اننا نستمد 
م����ن هذه املناس����بة العزيزة على 
قلوبن����ا جميع����ا قي����م التالحم 
الواحد  البلد  أبناء  والتعاضد بني 
وااللتف����اف حول قائد مس����يرته 
لتحقيق غايات وتطلعات جميع 
ابنائه ولتعزيز االستقرار والتنمية 
والتطور واالزدهار لوطننا العزيز 

الكويت.
وأش����اد املعيوف مبب����ادرات 
سموه االنس����انية التي تواصلت 
على مدى نصف قرن وقد جتلت 
في هذه الفترة االخيرة في استضافة 
الكويت ملؤمترات املانحني الثالثة 
لدعم الشعب السوري الشقيق وهذا 
دليل على حس س����موه االنساني 

عن دورها احملوري والرئيسي في 
لم الش����مل اخلليجي -اخلليجي، 
واخلليجي -العربي واملساهمة في 
حل األزمات بني الدول حتى اعتبر 

سموه أمير املصاحلات العربية. 
من جانبه، بارك النائب سيف 
العازمي مرور 10 سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
معتبرا أن سموه سار بالكويت الى 
بر األمان خصوصا ان الفترة األخيرة 
كانت صعبة جدا على املستويني 
االقليمي واحملل����ي إال انه بحكمة 
وحنكة سموه عبرت سفينة الكويت 
إلى بر األم����ان، مؤكدا أن صاحب 
السمو األمير شيخ الديبلوماسيني 
العرب بفضل سياس����ته احلكيمة 
املبنية على احليادي����ة واالتزان، 
متمنيا ان يدمي اهلل موفور الصحة 

والعافية على سموه. 
وقال سيف ان صاحب السمو 
األمي����ر حافظ عل����ى الكويت من 
العواصف االقليمية التي لوال حكمته 
لكادت تعصف بالبالد لوال فضل اهلل 
ثم دعوات سموه املستمرة للحفاظ 
على الوحدة الوطنية ووحدة الصف 
وعدم السماح ملن يثير الفنت ومن 
يحاول أن يجر البالد الى فتنة ال 

يعلم مداها إال اهلل.
وأكد العازمي ان صاحب السمو 
االمير جعل الكويت في مقدمة الدول 
املعروفة باألعمال اخليرية ومساعدة 
الفقراء واحملتاجني على مستوى 
العالم أجمع، ومساعدة املنكوبني 
والدول التي حدثت بها كوارث حتى 
حصل سموه على لقب قائد العمل 
اإلنساني والكويت على لقب »مركز 
للعمل االنساني«، وهذا يعتبر من 
االجنازات الت����ي تضاف للكويت 

وشعبها في عهد سموه امليمون.
ومتنى النائب حمد الهرشاني 
املزيد من الصحة والعافية لصاحب 
السمو األمير مباركا لسموه والشعب 
الكويتي مبرور 10 سنوات على تولي 

سموه مقاليد احلكم.
وقال الهرشاني إن سموه اشتهر 
باحلكمة والديبلوماسية فسموه 
الديبلوماسيني العرب، كما  شيخ 
اشتهر باستثمار عالقاته بالتوافق 
بني الدول وانه كان من املؤثرين في 
القرارات الدولية بكثير من القضايا 
خصوصا القضية السورية، مشيدا 
باس����تضافة الكويت 3 مؤمترات 
للمانحني من أجل مساعدة الشعب 
السوري، كما أن سموه بذل دورا 
جبارا فيها من اجل دعم الش����عب 

السوري الشقيق. 
الهرش����اني ان س����موه  وقال 
اس����تطاع بفضل حنكته وحكمته 
ان يصل بس����فينة الكويت الى بر 
االمان، مبينا ان سموه حفظ الكويت 
وأمنها من كل ما يحيط بها من قالقل 
وتوترات كادت  تعصف بالكويت، 
كما أن سموه سار بالكويت حتى 
س����ميت بعاصمة القمم من خالل 
استضافة العديد من القمم العربية 
ومناقشة قضايا األمتني العربية 

واالسالمية فيها.
النائ����ب كامل  ب����ارك  بدوره، 
العوضي لصاحب الس����مو األمير 
الذكرى العاش����رة لتولي س����موه 
مقاليد احلك����م، مبينا ان الكويت 
حظيت بحاكم يتمتع بقدر كبير من 
احلكمة والديبلوماسية، مضيفا ان 
صاحب السمو االمير عبر بالكويت 

الى بر االمان.

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان 
- بدر السهيل  - ناصر الوقيت

تقدم نواب مجلس األمة بأصدق 
التبريكات لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
والشعب الكويتي مبناسبة الذكرى 
العاشرة لتولي صاحب السمو األمير 
البالد، مؤكدين  مقاليد احلكم في 
أنها مناسبة عزيزة على قلوب أهل 

الكويت جميعا.
وأكد النواب ف����ي تصريحات 
خاصة ل�»األنباء« أن عهد س����موه 
امليم����ون كان عهد خير ومناء فقد 
تب����وأت الكويت مكان����ة مرموقة 
عامليا بفضل اهلل ثم بفضل سموه 
وسياسته احلكيمة التي انتهجت 
نهج االعتدال واالتزان س����واء مع 
اجليران واألشقاء أو مع األصدقاء، 
مش����يرين إلى أن صاحب السمو 
األمير استطاع بفضل سياسته أن 
تكون الكويت محط أنظار العالم 
أجمع ويش����ار إليها ف����ي احملافل 

الدولية.
وأضافوا أن صاحب السمو األمير 
أيضا اس����تطاع ان تكون الكويت 
مركزا لإلنس����انية بفضل األعمال 
اخليرية واملبادرات اإلنسانية التي 
يحث عليها سموه في شتى بقاع 
األرض من مس����اعدة للمحتاجني 
والفقراء والدول املنكوبة من آثار 
الفيضانات والكوارث الطبيعية، 
حتى استحق سموه وعن جدارة 

لقب قائد العمل اإلنساني.
وشددوا على أن سموه استطاع 
بفضل اهلل أن يجنب الكويت ويالت 
احلروب وتداعياتها التي تقضي 
عل����ى األخضر واليابس ونأى بها 
عن الصراعات الطائفية والقبلية 
والعنصرية حتى جعل النس����يج 
الكويت����ي جزءا ال يتجزأ، وحافظ 
سموه على وحدة الشعب وجنب 
الكويت شر الفتنة الطائفية بفضل 
سياس����ته املعه����ودة املبنية على 

العدالة واملساواة. 
وفي هذا السياق هنأ أمني سر 
النائب م. عادل اخلرافي  املجلس 
الشعب الكويتي بالذكرى العاشرة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل، مسند 

االمارة. 
وقال اخلرافي ان العالم يغبط 
الكويت على قائدها وأميرها الذي 
يعد مدرس����ة عاملي����ة في احلكمة 
والديبلوماس����ية، نظرا ملا يتمتع 
به سموه من بعد نظر في احلنكة 
السياسية والقدرات الفذة في قيادة 
أمور الدولة وق����د اثبتت االزمات 
واملشاكل الدولية واحمللية قدرات 
س����موه على تفكيك أعقد املشاكل 

السياسية بهدوء وحكمة. 
واضاف اخلرافي ان حضارات 
األمم ال تق����اس بتراثه����ا فقط بل 
بقياداتها التي تؤس����س لتاريخها 
ونحن في الكويت حتما سيسجل 
لنا التاريخ حقبة صاحب السمو 
األمير بحروف من ذهب، كما سجل 
اسالفه نشوء ومنو هذه الدولة، فقد 
رسخ اقدامها لتصبح محط أنظار 
العالم برمته في أي مشكلة حتل في 
شتى بقاع املعمورة، مستدركا بانه 
يجب على األمم املتحدة ان تخلد 
اسم قائد مسيرتنا بإطالق اسمه 
على مقر الديبلوماسية العاملية أال 
وهي اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

في نيويورك.
النائب ط����الل اجلالل  وبارك 
لصاحب الس����مو االمير والشعب 
الكويتي الذكرى العاشرة على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
مؤكدا ان الكويت حققت اجنازا كبيرا 
بحصول صاحب السمو االمير على 
لقب قائد العمل اإلنساني وحصول 
الكويت على مركز العمل اإلنساني، 
مبينا ان الكويت واهلها جبلوا على 
فعل اخلير ومس����اعدة الشعوب، 
مضيفا أن ذلك م����ا كان ليتحقق 
لوال فضل اهلل ثم فضل السياسة 
احلكيمة التي يتبعها صاحب السمو 
في األصعدة كافة سواء اخليرية 
أو االنس����انية أو السياسية التي 
بنيت على االتزان واحليادية بني 

دول اجلوار.
وأض����اف اجل����الل أن صاحب 
الس����مو األمير له مواقف مشرفة 
على املس����تويني احمللي والدولي 
حتى أصبح يشار للكويت على انها 
دولة تهتم وتتألم ملواقف الشعوب 
األخرى، وما يعانيه الشعب السوري 
الشقيق من ويالت احلروب، فضال 

حمد الهرشانيخلف دميثير عبداهلل املعيوفطالل اجلالل سيف العازميم.عادل اخلرافي محمد طناكامل العوضي

د.أحمد مطيعسلطان اللغيصم محمد اجلبري

حمود احلمدان

ماضي الهاجري

فارس العتيبي

د.خليل أبل

فيصل الكندري

د.منصور الظفيري

اجلالل: صاحب 
السمو مواقفه 
مشّرفة على 

املستويني احمللي 
والدولي

الهرشاني: األمير 
اشتهر باحلكمة 
والديبلوماسية 
فسموه شيخ 

الديبلوماسيني 
العرب

العوضي: خبرة سموه 
جعلت الكويت محط 
أنظار العالم ومتيزت 

مبكانة وتقدير 
كبيرين

طنا: دور سموه كبير 
في نزع فتيل األزمات 

باملنطقة وإجراء 
مصاحلات بني 

أشقائه اخلليجيني

املعيوف: استطاع 
بحنكته املتميزة 

وحكمته السديدة 
قيادة البالد في 

ظروف عصيبة إلى 
بر األمان

اللغيصم: سياسة 
الكويت في عهده 

شّكلت محوراً عامليًا 
لتأكيد مبدأ العدالة 

وحقوق اإلنسان

دميثير: سموه دائمًا 
سباق لنصرة القضايا 

العربية احملقة 
ومدافع قوي عن 

حقوق الشعب 
العربي
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د.محمد الطبطبائي

القرآن الكرمي حافل باآليات التي ركزت على أسسها ومكارمها

الطبطبائي: 40 ألف حديث نبوي استهدفت
حتسني األخالق واملعامالت إلصالح األفراد واملجتمع

أكد العميد الس����ابق لكلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
ورئيس جلنة الفتوى لشؤون 
االسرة بوزارة األوقاف د.محمد 
الطبطبائي ان التحلي مبكارم 
األخالق ومحاسنها له اثر كبير 
في حياة االف����راد واجلماعات 

واألمم.
وتن����اول في ح����واره مع 
»األنباء« أخالق اإلسالم من خلق 
الوفاء والكلمة الطيبة واالمانة 
والبعد عن الغلو، وحتدث عن 
صفات املتطرفني والعالج، فإلى 

نص احلوار:

أهمية األخالق

هل لنا ان نتعرف على 
اسس االخالق في 

القرآن الكرمي والسنّة 
النبوية؟

٭ الق����رآن الكرمي رس����م لنا 
الطريق واملنهج الذي نس����ير 
عليه في حياتنا، مما يجعلنا 
جسدا واحدا وقلبا واحدا، وصفا 
واحدا، وهذا يزيدنا قوة، كما 
قال النبي ژ: »مثل املسلمون 
في تواده����م وتراحمهم كمثل 
اجلسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر االعضاء 
بالس����هر واحلم����ى«، ومظهر 
املس����لمني في الص����الة يعبر 
التضامن  اصدق تعبير ع����ن 
املطلوب، فاجلميع يقفون في 
صالة اجلماعة صفا واحدا ال 
فرق بني رئيس ومرؤوس، او 
بني فقير وغني، يقفون جميعا 
في اجتاه واحد وراء إمام واحد، 
كل منهم يدعو للجميع بدعوة 
واحدة، متوجهني بها الى الواحد 
القهار صاحب امللك وامللكوت 
اَك َنْسَتِعنُي اهدَِنا  اَك َنْعُبُد وإِيَّ )إِيَّ
َراَط املُسَتِقيَم(، انهم جميعا  الصِّ
يطلبون النجاح والفالح، ليس 
فق����ط ملجموعة املصلني وإمنا 
جلميع عباد اهلل الصاحلني اينما 
كانوا »السالم علينا وعلى عباد 

اهلل الصاحلني«.
ولالخالق اهمية بالغة ملا 
لها من تأثي����ر كبير في حياة 
االف����راد واجلماع����ات واالمم، 
الكرمي  القرآن  ولهذا فقد حفل 
بها واعتنى به����ا اميا عناية، 
فقد بينت سور القرآن الكرمي 
وآياته اسس االخالق ومكارمها، 
النبوية  السنة  وكذلك اعتنت 
باالخالق واملعامالت عناية فاقت 
كل التصورات، فقد عد بعض 
العاّدين � فيما وقع لهم � احاديث 
رسول اهلل ژ فوجدوها ستني 
الف حديث، عشرون ألفا منها 
في العقائ����د وأربعون ألفا في 
األخالق واملعامالت، وهذا بال 
ش����ك دليل على عناية السنة 
باألخالق كعناية القرآن الكرمي 
َك َلَعلى  بها، فقد قال تعالى: )َوإِنَّ
ُخُلٍق َعِظيٍم( ميتدح اهلل تعالى 
نبيه بحسن اخللق تارة ويأمره 
مبكارم االخالق ومحاسنها تارة 
اخرى )ُخِذ اْلَعْفَو َوأُْمْر بِاْلُعْرِف 

اِهلنَِي(. َوأَْعِرْض َعِن اجْلَ

الوفاء

وما اهمية التمسك 
بخلق الوفاء والذي قل 

في وقتنا احلالي؟
٭ الوف����اء خل����ق اصيل كان 
موجودا عند العرب، وقد متيز 
به العرب قبل االسالم، لذلك جاء 

االسالم ليحث عليه ويؤكده.
ومث����ال لذلك قصة خروج 
النبي ژ من مكة الى الطائف، 
وطلبه احلماية من الناس فلم 
يجره احد، فطلبها من املطعم 

خلق الوفاء متيز به 
العرب قبل اإلسالم 
وجاء اإلسالم ليحث 

عليه ويؤكده

اللغة العربية اقترنت 
باإلسالم واكتسبت 

صفة اللغة املقدسة 
لدى املسلمني في 
جميع أنحاء العالم

على املوظف
أن يؤدي وظيفته 

على الوجه 
املطلوب شرعًا

دون غش
أو خداع

لإلعالم دور في 
التضييق على 

احملرضني 
واملروجني لفكر 

التطرف والغلو

الُسّنة النبوية اعتنت 
باألخالق واملعامالت 

اعتناءً فائقاً

تأمالت في سورة النحل
)َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَنُْحِييَنَّهُ 
َحيَاًة َطيِّبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن 
ـ 97(  هذا وعد من اهلل تعالى ملن عمل صاحلا، والعمل 
الصالح مبني على قاعدتني: اإلخالص واملتباعة لكتابه 

وسنّة نبيه ژ، وهذا العمل املأمور به مشروع من 
عند اهلل لذلك كان جزاء صاحبه أن يحييه اهلل حياة 

طيبة في الدنيا، وان يجزيه بأحسن ما عمل في الدار 
اآلخرة. ذكر اهلل تعالى قوام العمل الصالح وهو تدبر 
ِ ِمْن  القرآن لذلك قال: )َفِإَذا َقَرأَْت الُْقْرآَن َفاْستَِعْذ ِباهللَّ
يَْطاِن الرَِّجيِم ( هذا أمر من اهلل تعالى لعباده على  الشَّ
لسان نبيه ژ اذا أرادوا قراءة القرآن ان يستعيذوا 

باهلل من الشيطان الرجيم العدو الذي يحول بينك وبني 
كل خير، واالستعاذة تدخل في حماية اهلل من الشيطان 

َِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى  وشروره )ِإنَّهُ لَيَْس لَهُ ُسلَْطاٌن َعلَى ال
َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن( والتوكل عمل قلبي وهو ان تأمل من اهلل 

وتأخذ باألسباب النك تعرف من هو ربك، فهو حسبك 
َا ُسلَْطانُهُ  ووكيلك. أما الكافر فيجعل الشيطان وليه )ِإنَّ

َِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكوَن( أي أشركوا  َّْونَهُ َوال َِّذيَن يَتََول َعلَى ال
في عبادة اهلل أو انهم اشركوا في األموال واألوالد أو ان 

تكون الباء سببية أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان 
ُ أَْعلَُم ِبَا يُنَزُِّل  مشركني )َوِإَذا بَدَّلْنَا آيَةً َمَكاَن آيَةٍ َواهللَّ

َا أَنَْت ُمْفتٍَر بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعلَُموَن( يخبر تعالى  َقالُوا ِإنَّ
عن ضعف عقول املشركني وقلـة ثباتهم ويقينهم وأنه 

ال يتصور منهم اإلميان، وقد كتب عليهم الشقاوة وذلك 
أنهم اذا رأوا تغيير االحكام ناسخها ومنسوخها قالوا 

لرسول اهلل ژ: )إنا أنت مفتر( أي كذاب وانا هو 
لَهُ  الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. )ُقْل نَزَّ

َِّذيَن  ُروُح الُْقُدِس ِمْن َربَِّك ِباحْلَقِّ ِليُثَبَِّت ال
آَمنُوا َوُهًدى َوبُْشَرى ِللُْمْسِلِمنيَ( فقال 

لَهُ ُروُح  تعالى مجيبا لهم: )ُقْل نَزَّ
الُْقُدِس( أي جبريل، من ربك 

احلق اي بالصدق والعدل 
ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا 

با أنزل أوال وثانيا تخبت 
له قلوبهم وجعله هاديا 

وبشارة للمسلمني الذين 
آمنوا باهلل ورسله.

)َولََقْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَُقولُوَن 
َِّذي  َا يَُعلُِّمهُ بََشٌر ِلَساُن ال ِإنَّ
يُلِْحُدوَن ِإلَيِْه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا 

ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبنٌي( يخبر اهلل 
تعالى عن املشركني وما يقولونه من 

الكذب واالفتراء والبهت ان محمدا انا 
يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر ويشيرون 

الى رجل اعجمي كان بني اظهرهم وكان الرسول ژ 
يجلس معه يعلمه االسالم فكان من افترائهم ان هذا 

املولى هو الذي يعلم الرسول القرآن. فرد اهلل عليهم 
)وهذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبنٌي( فلسان الذي يلحدون اليه 
اعجمي وهذا لسان عربي مبني اي كيف يتعلم من 

جاء بهذا القرآن في فصاحته وبالغته ومعانيه التامة 
الشاملة، وكيف يتعلم من رجل أعجمي؟ 
ال يقول هذا من له أدنى ُمسكة من 

َِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن ِبآيَاِت  العقل )ِإنَّ ال
ُ َولَُهْم َعَذاٌب  ِ ال يَْهِديِهْم اهللَّ اهللَّ

أَِليٌم( يخبر تعالى  أنه ال 
يهدي من أعرض عن ذكره 

وتغافل عما انزله على 
رسوله ژ ولم يكن له 

قصد الى االميان با جاء 
من عند اهلل فهذا اجلنس 
من الناس ال يهديهم اهلل 

الى االميان بآياته وما ارسل 
به رسله في الدنيا ولهم عذاب 

أليم موجع في اآلخرة.
َِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن  َا يَْفتَِري الَْكِذَب ال )ِإنَّ
ِ َوأُْولَِئَك ُهْم الَْكاِذبُوَن ( ثم أخبر  ِبآيَاِت اهللَّ
تعالى ان رسوله ليس بفتر وال كذابا ألنه انا يفتري 

الكذب على اهلل وعلى رسوله شرار اخللق من املعروفني 
بالكذب عند الناس، والرسول  ژ كان أصدق الناس 

واكملهم علما وعمال واميانا ويقينا معروفا بالصدق في 
قوله ال يشك في ذلك أحد منهم بحيث ال يدعى بينهم إال 

باألمني محمد.
ثم أخبر تعالى عمن كفر به بعد االميان والتبصر وشرح 

ِ ِمْن بَْعِد ِإمَياِنِه  صدره بالكفر واطمأن به )َمْن َكَفَر ِباهللَّ
ِإالَّ َمْن أُْكِرَه َوَقلْبُهُ ُمْطَمِئنٌّ ِباإِلمَياِن َولَِكْن َمْن َشَرَح 

ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم (  ِبالُْكْفِر َصْدراً َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمْن اهللَّ
فهؤالء لهم عذاب عظيم في الدار اآلخرة، وأما قوله )ِإالَّ 
َمْن أُْكِرَه َوَقلْبُهُ ُمْطَمِئنٌّ ِباإِلمَياِن( فهو استثناء ممن كفر 
بلسانه ووافق املشركني بلفظه مكرها ملا ناله من ضرب 

وأذى وقلبه يأبى ما يقوله وهو مطمئن باالميان باهلل 
ورسوله، وهذه اآلية نزلت في عمار بن ياسر حني عذبه 

املشركون حتى يكفر بحمد ژ فوافقهم على ذلك 
مكرها وجاء معتذرا الى النبي ژ فأنزل اهلل هذه اآلية 
 َ يَاَة الدُّنْيَا َعلَى اآلِخَرِة َوأَنَّ اهللَّ )َذِلَك ِبأَنَُّهْم اْستََحبُّوا احْلَ
ال يَْهِدي الَْقْوَم الَْكاِفِريَن( هؤالء استحبوا احلياة الدنيا 

على اآلخرة فأقدموا على ما اقدموا عليه من الردة ألجل 
الدنيا ولم يهد اهلل قلوبهم ويثبتهم على الدين احلق 

ُ َعلَى ُقلُوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبَْصاِرِهْم  َِّذيَن َطبََع اهللَّ )أُْولَِئَك ال
َوأُْولَِئَك ُهْم الَْغاِفلُوَن( فهم ال يفعلون شيئا وال ينتفعون 
بسمعهم وابصارهم وال اغنت عنهم شيئا فهم غافلون 
اِسُروَن(  عما يراد بهم )ال َجَرَم أَنَُّهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم اخْلَ

أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

ضرب الزوجة
ما حكم من يضرب زوجته، ويستضعفها 

ويظلمها، وتتضرر املرأة منه؟
٭ ال يس���تعمل الضرب مع الزوجة إال بعد عدم 
استجابتها للوعظ والهجر في الفراش، فال يجوز 
للزوج الضرب قبل ذلك، ق���ال تعالى: )الرجال 

قوامون على النساء 
مبا فضل اهلل بعضهم 
عل���ى بع���ض ومبا 
أنفق���وا من أموالهم 
فالصاحلات قانتات 
حافظات للغيب مبا 
حف���ظ اهلل( ثم قال 
)والالتي  سبحانه: 
نشوزهن  تخافون 
فعظوهن واهجروهن 
املضاج���ع  ف���ي 
واضربوه���ن ف���إن 
أطعنك���م فال تبغوا 
عليهن سبيال إن اهلل 

كان عليا كبيرا(. النس���اء: 34. وثبت عن رسول 
اهلل ژ أنه قال في حجة الوداع: »أال واستوصوا 
بالنساء خيرا، فإمنا هن عوان عندكم، ليس متلكون 
منهن شيئا غير ذلك، إال أن يأتني بفاحشة مبينة، 
فإن فعلن فاهجروهن في املضاجع، واضربوهن 
ضرب���ا غير مبرح فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن 
س���بيال، أال إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم 
عليكم حقا.. احلديث( أخرجه الترمذي، وقال حديث 
حسن صحيح، وهو كما قال. وخرج اإلمام أبوداود 
في سننه: من حديث معاوية بن حيدة ÿ قال: 
قلت يا رسول اهلل ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: 
أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال 
تضرب الوجه وال تقبح، وال تهجر إال في البيت« 

وغير ذلك من األحاديث الصحيحة.
فيجوز للرجل ضرب املرأة إذا عصته وصارت 
ناشزا. وإن كان األفضل له ترك الضرب، وينبغي 
على الرجل مراعاة اختالف األعراف وأحوال النساء 
في ذلك، ويش���ترط في الضرب أن يكون خفيفا 
غير مبرح، وضابطه أال يكسر عظما، وال يجرح 
حلم���ا، وال يؤثر في اجلل���د، وأن يكون في غير 
األماكن احلساس���ة من الب���دن كالوجه والرأس 

ونحوهما.
واحلكمة التي من أجلها أبيح استعمال الضرب 
هي: تأديب املرأة وزجرها عن النشوز والعصيان 
وإصالحها، وليس ألجل االنتقام أو التش���في أو 
التس���لط، فينبغي على الرج���ل مراعاة القصد، 
واألثر املترتب عل���ى ذلك. وإذا صلح حال املرأة 
أو اس���تجابت له حرم عليه ضربها ألن السبب 

املبيح للضرب قد زال.
وجتب طاعة امل���رأة لزوجها مطلقا ولو كان 
فاسقا وال تس���قط طاعته ملعصيته إال إذا أمرها 
مبعصية فال تطيعه. والزوج الذي يضرب امرأته 
في غير نشوزها، أو يضربها ضربا مبرحا، ظالم 

وآثم ومرتكب حملرم.
ويحق للمرأة أن حتكم أهلها، أو أن ترفع امره 
للحاكم ليعزره، أو يفرق بينهما للضرر. وإذا كان 
الزوج ال يصلي، أو ال يصوم في رمضان، أو فاسقا 
يشرب اخلمر أو يدمن املخدرات، أو معروفا باملجون 
واالنحراف اخللقي، أبيح للمرأة طلب الفسخ أو 
اخللع من القاضي، وال يجوز لها االستمرار معه 
وهو على هذه احلال حتى يتوب هلل تعالى. وفي 
حال نشوز الرجل عن املرأة، أو ظلمه او فسقه أو 
سوء  خلقه، أو وجود املشاكل املستمرة بينهما، 
نظرت املرأة واستخارت واستشارات أهل الفضل 
واحلكمة من أهلها وغيرهم: ما األصلح لها؟ هل 
االس���تمرار أو االنفصال؟ ووازنت بني املصالح 
واملفاس���د، وحال أوالده���ا ووضعها االجتماعي 
والنفسي. وال بد من العلم بأن الشريعة اإلسالمية 
الغراء قد جاءت بحفظ حقوق الزوجني، واحترام 
كل منهم���ا اآلخر، ووضعت العصمة والقرار في 
ي���د الرجل، ألنه أعقل وأق���وى، وأكثر أهلية من 
امل���رأة، وبعيد النظر في عواق���ب األمور غالبا، 
ول���و ترك القرار النهائي بيد املرأة، لهدمت كثير 
من البيوت ألتفه األس���باب. وال بد من اإلشارة 
إلى انه ينبغي لكل م���ن الزوجني مراعاة جانب 
الرأف���ة والرحمة من اآلخر، وأن يتجنبا اخلالف 
ما استطاعا إلى ذلك سبيال. وأيضا فإنه مما يعني 
على دوام العشرة الزوجية: التغاضي عن بعض 
األخطاء التي ال يخلو منها البشر، والتي ال تخل 
بأمور الشرع، فالكمال البشري عزيز. وحبذا لو 
أن كال الزوجني تدارسا طرفا من الهدي النبوي 
في العش���رة الزوجية كما في كتاب »زاد املعاد« 
لإلم���ام ابن القيم- رحمه اهلل، وباب حق الزوج 

على املرأة، وباب الوصية بالنساء،

)من كتاب رياض الصاحلني(.

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

 الشيخ خالد الخراز

االبتالءات
منافذ للتفكر

النظر في تقلبات احلياة وما فيها من عبر 
معني ثّر لكل عاقل يريد النجاة بنفسه، 

والتاريخ وما فيه من جتارب باعث رئيسي 
ملن يحب اكتساب األخالق احلسنة، ودروس 

احلياة.
قال تعالى: )لقد كان في قصصهم عبرة ألولى 

األلباب( يوسف 111.
لقد كان في قصص املرسلني عبرة لكل معتبر 

وعظة ألصحاب العقول السليمة، وما حل 
باملعاندين للحق.

قال الناظم:

ــر ــم وذي نظ ــؤاد وذي فه ــذي ف ل
ــن العبر ــورة الدهر ما أغنى ع ــي ص ف

ــر ومعتب ــر  مغت ــب  قل ــت  لقن ــد  ق
ــة ناضح ــام  واألي ــه  ليالي ــي  وف

قال ابن خلدون »تهذيب املقدمة«: اعلم ان فن 
التاريخ فن عزيز املذهب، جم الفوائد، شريف 
الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال املاضني من 

األمم في أخالقهم، واألنبياء في سيرهم، 
وامللوك في دولهم وسياساتهم، حتى تتم فائدة 

االقتداء في ذلك ملن يرومه في أحوال الدين 
والدنيا.

وقال ابن األثير في »الكامل« )14/1(: لقد رأيت 
جماعة ممن يدعي املعرفة والدراية، ويظن 
بنفسه التبحر في العلم والرواية، يحتقر 

التواريخ ويزدريها، ويعرض عنها ويلغيها، 
ظنا منه أن غاية فائدتها انا هو القصص 

واألخبار، ونهاية معرفتها األحاديث واالسمار، 
وهذه حال من اقتصر على القشر دون اللب 

نظره، ومن رزقه اهلل طبعا سليما، وهداه 
صراطا مستقيا، علم أن فوائدها كثيرة 

ومنافعها الدنيوية واألخروية جمة غزيرة، 
وهنا نحن نذكر شيئا مما ظهر لنا فيها.
منها: ما يحصل لإلنسان من التجارب 

واملعرفة باحلوادث وما تصير إليه عواقبها، 
فإنه ال يحدث أمر إال قد تقدم هو أو نظيره، 

فيزداد بذلك عقال، ويصبح ألن يقتدي به 
أهال.

ومنها: ان العاقل اللبيب اذا تفكر فيها، ورأى 
تقلب الدنيا بأهلها، وتتابع نكباتها إلى أعيان 
قاطنيها، وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم، 
وأعدمت اصاغرهم وأكابرهم فلم تبق على 
جليل وال حقير، ولم يسلم من نكدها غني 

وال فقير، زهد فيها وأعرض عنها، وأقبل على 
التزود لآلخرة منها، ورغب في دار تنزهت 
عن هذه اخلصائص، وسلم أهلها من هذه 

النقائص.
ومنها التخلق بالصبر والتأسي، وهما من 

محاسن األخالق، فإن العاقل إذا رأى أن 
مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مكرم، وال ملك 
معظم، بل وال واحد من البشر، علم انه يصيبه 

ما اصابهم، وينوبه ما نابهم.

د.محمد حمود النجدي

بن عدي فقال: ان محمدا يطلب 
منك االستجارة، وكان مطعم 
مشركا، فقال املطعم بن عدي: 

أجرت محمدا.

الكلمة الطيبة

ماذا تقول فيمن 
يتصفون بالغلظة 

والفظاظة؟
٭ الكلمة الطيبة صدقة ولها 
اهمية في ترابط املجتمع، قال 
اِس ُحْسنًا(،  تعالى: )َوُقوُلواْ لِلنَّ
ا  وقوله تعالى: )َوَلْو ُكنَت َفّظً
ِمْن  ����واْ  اْلَقْلِب اَلنَفضُّ َغلِي����َظ 
َحْولِ����َك(، وقوله ژ: »الكلمة 

الطيبة صدقة«.

اللغة العربية

هل تعلّم اللغة العربية 
للمسلمني غير الناطقني 

بها واجبة؟
٭ اللغة العربية هي لغة الدين 
القرآن  والعقيدة، وه����ي لغة 
الكرمي، دستور املسلمني ومنظم 
حياتهم ف����ي الدنيا واآلخرة، 
اقترنت اللغة العربية باالسالم 
واكتسبت صفة اللغة املقدسة 
لدى املسلمني في جميع انحاء 
العالم، ومن ثم يرتبط املسلمون 
من الناطقني بغير العربية بهذه 
اللغ����ة ارتباطا دينيا وعقديا، 
اذ انهم بحاجة ماس����ة ورغبة 
صادق����ة الى معرف����ة جوانب 
الثقاف����ة العربية االس����المية 
الكرمي وفهم  الق����رآن  كتالوة 
آياته ومعرفة اسراره واحكامه 
واتقان شعائر االسالم كالصالة 
وذكر اهلل تعالى وتس����بيحه 
وتكبيره، فإن كان هذا ال يتم اال 
بتعليم اللغة العربية وإتقانها 
فتعلم هذه اللغة يصير واجبا 
وضرورة، فما ال يتم الواجب اال 
به فهو واجب، وقد افتى االمام 
الشافعي في كتابه »الرسالة« 
بان تعلم العربية فرض على 
كل مسلم عربيا كان ام اعجميا، 
كم����ا افتى بذلك ايضا ش����يخ 
االس����الم ابن تيمية في كتابه 
»اقتضاء الصراط املستقيم« 
وأفتى غيرهم����ا بأهمية تعلم 
اللغة العربية إلقامة ش����عائر 

االسالم.

الغش

هناك لألسف بعض 
املسلمني ميارسون 

الغش في شؤون 
حياتهم، فماذا تقول 

لهم؟
٭ ذم اهلل تعالى الغش وأهله 
القرآن وتوعدهم بالويل،  في 
ِفنَي  ْلُمَطفِّ لِّ )َوْيٌل  فقال تعالى: 
اِس  ِذي���َن إَِذا اْكَتاُلواْ َعَلى النَّ الَّ
َيْس���َتْوُفوَن َوإَِذا َكاُلوُه���ْم أَو 
َزُنوُهْم ُيْخِسُروَن � املطففني:  وَّ
1 � 3(، كما حذر النبي ژ من 
الغ���ش وتوع���د فاعله وذلك 
ان النب���ي ژ مر على ُصبرة 
طعام، فأدخل يده فيها فنالت 
اصابعه بلال، فقال: ما هذا يا 
صاحب الطعام؟ قال: اصابته 
الس���ماء يا رسول اهلل، فقال: 
أفال جعلت���ه فوق الطعام كي 
الناس؟ من غش فليس  يراه 
مني، وفي رواية: »من غشنا 

فليس منا«.
فاملوظ���ف يجب ان يؤدي 
وظيفته على الوجه املطلوب 
ش���رعا دون غ���ش او خداع 
ودون تأخي���ر العمال الناس 
انه  ومصاحله���م، وليعل���م 
موقوف بني يدي اهلل عز وجل، 
وال يجوز للطلبة والطالبات 

ف���ي االمتحانات، قال  الغش 
سماحة شيخنا عبدالعزيز بن 
باز- رحم���ه اهلل-: »قد ثبت 
عن رسول اهلل ژ انه قال: من 
غشنا فليس منا«، وهذا يعم 
الغش في املعامالت، والغش 
في االمتحان���ات، والغش في 
اي صورة من الصور، وعلى 
املس���لم ان يتقي اهلل ويتذكر 
عقابه وعذابه فيتوب الى اهلل 

تعالى.

المسلم الحقيقي

هل املسلم احلالي هو 
املسلم نفسه الذي 

يريده االسالم؟
٭ هذه املس���ألة نسبية، فإن 
اليوم ليسوا على  املس���لمني 
من���ط واحد، وعل���ى كل حال 
فإن املسلم امللتزم بأحكام دينه 
هو الذي يريده االس���الم، اما 
املسلم غير امللتزم بدينه فهذا 
ال يريده االسالم، فاالسالم يريد 
مسلما ملتزما بأحكام الشريعة 
االسالمية مبتعدا عن احلرام، 
مثاال للناس في اخالقه وقدوة 
في افعال���ه واقواله، اذا حدث 
صدق، واذا وعد وّفى بوعده، 
وهو امني على ما استؤمن عليه 
بعيد ع���ن الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن، وبار بوالديه، 
خير الهله، واصل لرحمه، يقدر 
الكبير ويحترمه ويعطف على 
الصغير، متواضع لربه، يرجو 
من عمل���ه وجه اهلل تعالى ال 
يريد بعمله رياء وال تزلفا وال 

شكورا من احد من البشر.

الغلو

ما مفاسد الغلو 
والتطرف؟

٭ تترتب عليه شرور واخطاء 
تفتك باالمم وتهدم الدين وتهلك 
احلرث والنسل، فالهالك هو 
النتيج���ة احلتمي���ة للغلو، 
اذا س���كتنا نح���ن فاملغالون 
واملتطرف���ون يب���ررون ذلك 
بالفساد املنتشر في املجتمع، 
الش���ريعة  والغل���و يناقض 
االس���المية التي تق���وم على 
التسامح واللني، ومن مفاسد 
الغلو والتطرف االشقاق على 
النفس، فاملتطرف يعدب نفسه 
عذابا كبيرا ويشدد عليها، وقد 
كان النبي ژ يكبح جماح من 
يتش���دد في الدين، كما ان من 
مفاسد الغلو التنفير من دين 

اهلل.

وما صفات املتطرفني؟
٭ من صفاتهم حداثة الس���ن 
واالعجاب بالنف���س وتقدمي 
النق���ل، والطعن  العقل على 

في العلماء.

العالج

ما سبيل العالج من 
الغلو والتطرف؟

٭ يجب نشر الدين القومي 
ونبذ التطرف من خالل املعاهد 
الش���رعية  الدينية والكليات 
التربية االس���المية  ومناهج 

وانشاء جامعة اسالمية.

اإلعالم

وماذا ترى في دور 
االعالم؟

٭ دور االعالم هو التضييق على 
احملرضني واملروجني لهذا الفكر 
التدميري، وال بد من توثيق 
الصالت بني العلماء واملجتمع 
إلزالة املنكر وعدم ابقاء املبرر 

ملثل هذه االخطار.
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خالد قطوم 

 الناهض يتسلم هدية املوسوي الى »بيتك« 

»التجاري« يشارك في معرض الكويت
لليخوت 2016

»رمياكس العقارية« تُطلق مشاريع عقارية في سلطنة عمان

إشادات مبشاركة »بيتك«
في فعاليات وطنية ورياضية

أعلن البنك التجاري الكويتي عن مش���اركته في معرض 
الكويت لليخوت 2016 الذي سيقام حتت رعاية  سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك في الفترة من 31 يناير 

2016 حتى 4 فبراير 2016 في مارينا كريسينت.
وتأتي مشاركة البنك التجاري في هذا املعرض في إطار 
حرصه على التواجد في احملافل والفعاليات التسويقية التي 
تهم شريحة واسعة من العمالء املهتمني باليخوت واللوازم 
البحرية، حيث يضم هذا املعرض عددا كبيرا من الشركات 
احمللي���ة واإلقليمية العاملة في مج���االت صناعة اليخوت 
واملستلزمات املرتبطة بها وباحلياة البحرية بصفة عامة. 

وسوف يقيم البنك التجاري جناحا خاصا به في املعرض 
لتعريف الزوار على اخلدمات املصرفية املبتكرة التي يوفرها 
البنك لعمالئه وكذلك فرص التمويل والقروض املقدمة لهم 
من البنك التج���اري فضال عن أن هذا املعرض يتيح فرصة 
االلتقاء والتواصل املباشر مع عمالء وغير عمالء »التجاري« 

وكذلك الرد على كل استفساراتهم. 
ويسعى البنك التجاري الكويتي دوما الى تقدمي كل ما هو 
أفضل لعمالئه لالستفادة من املنتجات واخلدمات املصرفية 
املعدة خصيص���ا لهم من خالل العروض واملزايا احلصرية 
التي يقدمه���ا البنك لهم، وذلك بهدف تلبية كل احتياجاتهم 

املصرفية وتوقعاتهم التي تتناسب مع أسلوب حياتهم.

أعلنت ش���ركة رمياكس 
العقاري���ة عن مش���اركتها 
العق���اري األكبر  باحل���دث 
واألب���رز ف���ي الكويت على 
اإلطالق مع���رض العقارات 
الكويتية والدولية من تنظيم 
شركة إكسبو سيتي لتنظيم 
املعارض واملؤمترات خالل 
الفترة م���ن 7 إلى 10 مارس 
املقبل في فندق الريجنسي 
مبشاريع عقارية في سلطنة 

عمان.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
في الش���ركة خال���د قطوم: 
بعد أن مت تس���ليم اكثر من 
50 شقة س���كنية تشطيب 

حظيت رعاية ومشاركة 
الكويتي  التموي���ل  بي���ت 
ف���ي فعالي���ات  »بيت���ك« 
وطنية ورياضية بتقدير 
واش���ادة كبيري���ن، حيث 
تسلم الرئيس التنفيذي في 
»بيتك« مازن سعد الناهض 
لوح���ة تذكاري���ة اهداها 
الغواص فيصل املوسوي 
الى »بيتك« تتضمن صورته 
مع علم »بيتك« حتت املاء، 
الى جناحاته في  مش���يرا 
احراز العديد من البطوالت 
الكويت خفاقا،  ورفع علم 
والدور اإليجابي الذي يلعبه 
في تش���جيع ذوي االعاقة 
على ممارسة الرياضة بدعم 

ورعاية »بيتك«. 
كما ثمن محافظ العاصمة 
الفريق متقاعد ثابت املهنا 

هاي ديلوكس مبشروعينا 
الس���ابقني مبنطقتي عوقد 
الغربية والدهاريز اجلنوبية 
في صاللة عمان وتس���ليم 
صك���وك امللكي���ة للعمالء، 
إل���ى دعم  س���يؤدي ذل���ك 
القوية بني الشركة  العالقة 

والعمالء. 
إلى أن  وأش���ار قط���وم 
الش���ركة أضافت هذا العام 
إلى سلسلة جناحات الشركة 
الرائد في سلطنة  املشروع 
عم���ان وهو األول من نوعه 
»مشروع احلديقة« والذي يتم 
العمل عليه حاليا، الفتا إلى 
أن هذا املشروع عبارة عن 3 

مشاركة »بيتك« في مراسم 
العلم مبناس���بة بدء  رفع 
االحتفاالت باليوم الوطني 
وذكرى التحرير التي جرت 
مؤخرا، حيث شارك فريق 
العالقات العامة في »بيتك« 
إيذانا  العلم،  بفعالية رفع 
ببدء االحتفاالت الوطنية، 
وذلك بقصر نايف وس���ط 
حضور كبار الشخصيات 
عل���ى مس���تويات عديدة، 
الفعالية حضورا  وشهدت 
جماهيريا كبيرا وتواجدت 
الف���رق الش���عبية وفريق 
الكالس���يكية  الس���يارات 
كم���ا اقيم مع���رض تراثي 
على هام���ش االحتفاالت، 
حيث تأت���ي مش������اركة 
الفعالي����ة  ف���ي  »بيت��ك« 
املتعددة  ضمن مبادرات���ه 

بنايات متصلة على مساحة 
2700 متر مربع ومكونة من 
86 شقة. وتابع: هذه البنايات 
تقام على 5 طوابق، إضافة 
إلى اخلدمات الفندقية، وان 
الش���ركة انته���ت حاليا من 
الطابق اخلامس وجار االنتهاء 
التش���طيبات وتسليم  من 
الوحدات مؤثثة بالكامل في 

املوعد احملدد.
ولفت قطوم إلى أن الشركة 
تطرح فرصة لالستثمار بعائد 
مضم���ون 8% وبعقد إيجار 
املالك مباشرة، في حني  مع 
انه مت بيع أكثر من 50% من 

املشروع.

التي تعبر عن حرصه على 
اداء متطلبات املس���ؤولية 
االجتماعية والتواصل مع 

اجلمهور.
ويبادر »بيتك« باملشاركة 
في الفعاليات واالحتفاالت 
الوطنية ورعاية االنشطة 
الرياضية ودعم الرياضيني 
الشباب ضمن املسؤولية 
الت���ي يرى  االجتماعي���ة 
ضرورة االلتزام بها نحو 
املجتمع وافراده خصوصا 
انتشارا  ان »بيتك« االكثر 
ويتمت�����ع بأكب���ر قاعدة 
عمالء، االم���ر الذي يقوي 
روابط���ه باملجتمع ويعزز 
االندماج به ويؤكد هويته 
االس���المية  املصرفي���ة 
وريادت���ه في املس���ؤولية 

االجتماعية.

»بورشه« تقدم عائلة 911 و»َمكان جي تي إس« 
اجلديدتني في معرض قطر للسيارات 2016

أدهشت بورش���ه جمهور معرض قطر للس���يارات 2016 
بأربعة ط���رازات جديدة على الس���احة اإلقليمية، يتصدرها 
اجلي���ل األحدث من »911 تورب���و إس« و»مكان جي تي إس« 
اجلديدة بالكامل. وتعتبر هذه الس���يارات أحدث مثال لقدرة 
بورش���ه على تطوير طرازات رائدة ضمن فئاتها. كما تألقت 
منصة الشركة بطرازي »911 كاريرا 4إس« و»911 تارغا 4إس« 
اجلديدين، اللذين يعززان سمعة 911 التي ال تضاهى كإحدى 
أفضل السيارات الرياضية مبيعا في العالم. بدءا من طرازات 
911 األقوى واألكثر فعالية وص���وال إلى »مكان جي تي إس« 
الرياضية والدينامية، تستهل بورشه العام 2016 بزخم هائل 
في قطر مستعرضة فصال جديدا من األداء الرياضي في حلة 
متطورة للغاية ترتكز على أكثر من نصف قرن من التطوير 
املتواصل ملفهوم السيارة الرياضية. وترسي عائلة 911 و»مكان 
جي تي إس« اجلديدتان عهدا جديدا من التفوق ضمن فئتيهما، 
ارتكازا على مفهوم االنتقال التكنولوجي لدى بورش���ه الذي 
تنتقل مبوجبه ابتكارات الش���ركة في معترك الس���باقات من 

احللبات إلى الطرقات.
بهذه املناس���بة، قال ديش بابكي، الرئيس التنفيذي لدى 
بورشه الشرق األوسط وأفريقيا: »تبرز 911 كأشهر طراز لدى 
بورشه من دون منازع. لذلك، نحن متشوقون لبدء مسيرتنا 
في العام 2016 مع ثالث نس���خ جديدة منها تبصر النور في 
معرض قطر للسيارات، من ضمنها طراز القمة » توربو إس« 
الذي يطل بتصميم أكثر حدة ينبض بقوة أعلى ويوفر متعة 
قيادة أكبر. وبفضل عملية التطوير املس���تمرة التي تنتهجها 
الشركة الناجتة عن ذهنية االرتقاء نحو األفضل واعتماد مفهوم 
االنتقال التكنولوجي، اس���تطاع مهندسونا االرتقاء بطرازات 
911 إلى آفاق جديدة.« وأضاف: »نحتفل أيضا مبناسبة مهمة 
للغاية مع اإلطاللة األولى لطراز »مكان جي تي إس« اجلديد 
بالكامل، إذ باتت لدينا نس���خة »جي تي إس« قوية ودينامية 
من طرازات بورش���ه كافة«. تبرز »911 توربو إس« اجلديدة 

كطراز القمة الرياض���ي ضمن عائلة 911. وبفضل اعتماد 
ش���احني توربو جديدين بضاغطني أكب���ر، يولد محرك 
الست أسطوانات س���عة 3.8 ليترات مع شاحني توربو 
580 حصانا. نتيجة لذلك، باتت »توربو إس« أول طراز 
911 مخصص لإلنتاج التجاري يستطيع التسارع من صفر 
إلى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان )2.9 ثانية بالتحديد(، 
وصوال إلى سرعة قصوى تبلغ 330 كلم/س، أي أكثر من 

اجليل السابق مبقدار 12 كلم/س.
ولم تقتصر عناصر تطور مفهوم السيارة الرياضية 
لدى بورش���ه على طراز »توربو إس« فحسب، بل شملت 
أيضا »911 كاريرا 4إس« و»911 تارغا 4إس«، اللتني سجلتا 
اطاللتهما اإلقليمية األولى في معرض قطر للس���يارات. 
وقد نتج عن اعتم���اد جيل محرك جديد بالكامل في كلتا 
السيارتني مع شاحني توربو ازدياد قوة احملركني مبقدار 
20 حصانا عبر نسخات 911 كافة، لتبلغ قوة »كاريرا 4إس« 

و»تارغا 4إس« 420 حصانا.
أما بالنس���بة إلى »مكان جي تي إس«، وهي النسخة 
األحدث في عائلة »مكان«، فتوفر متعة قيادة أكثر تنسجم مع 
كونها طرازا رياضيا أصيال ضمن فئة السيارات الرياضية 
املدمجة متعددة االستعماالت. وتنبض السيارة العتيدة 
بقوة 360 حصانا اس���تمدت من محرك يتألف من س���ت 
أسطوانات على شكل »V« سعة 3 ليترات مع شاحني توربو. 
وتتس���لم مهمة نقل القوة علبة تروس )PDK( بقابضني، 
ليتم بعدئذ توزيعها على احملورين األمامي واخللفي بشكل 
متغير بواسطة »نظام بورشه للتحكم بالدفع« PTM. أما 
النتيجة، فهي تسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 
5.0 ثانية مع »رزمة سبورت كرونو« االختيارية، وصوال 
إلى سرعة قصوى تبلغ 256 كلم/س.  هذا ويستمر معرض 
قطر للس���يارات 2016 حتى األول من فبراير 2016، وذلك 

في مركز الدوحة للمعارض واملؤمترات.

إقبال جماهيري كبير عبداهلل العنزي والشيخة فاطمة الصباح وبدر الدبوس ومحمود عفيفي خالل االفتتاح

معرض النخبة العقاري اختتم فعالياته
اختتمت مساء أمس اخلميس فعاليات معرض النخبة العقاري 
الذي نظمته مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم املعارض حتت رعاية 
وزير التجارة والصناعة وبحضور الوكيل املس����اعد للش����ؤون 
الفني����ة وتنمية التجارة عبداهلل صقر العنزي في فندق اجلميرا 
خالل الفترة من 25 - 28 من الش����هر اجلاري مبش����اركة مميزة 
ألكثر من 35 شركة ومؤسسة عقارية من داخل وخارج الكويت. 
وتنوعت مشاريع واس����تثمارات الشركات املشاركة في املعرض 
لتشمل تقريبا كل قارات العالم، مع تقدمي عروض مميزة وخاصة 
لل����زوار طوال أيام املعرض. وفي وقت أش����اد فيه زوار املعرض 

بالتنظيم املتميز وتنوع املشاريع وتعدد الفعاليات املصاحبة له، 
أكدت الشركات املشاركة في املعرض حتقيقها أهدافها التسويقية 
والبيعية وحتقيق أرباح فاقت التوقعات حيث مت اجراء صفقات 
مبالي����ني الدنانير خالل املعرض. وتنوع�������ت الفعاليات املميزة 
للمعرض بني استديو النخب��ة والذي أصبح عالمة وسمة مميزة 
ملعارض النخبة، وتغطيات إعالمي����ة متميزة لقنوات ومحطات 
اذاعية، باالضافة إلى اجلوائز والهدايا الفورية على مدار الساعة 
التي قدمتها »إسكان جلوبل« لزوار املعرض وسحب على سيارة 

الشركات عرضت مشاريعها العقارية املتميزة على الزوارموديل 2016، باإلضافة إلى العديد من املفاجآت املتنوعة.

سجل إقباالً جماهيرياً كبيراً وعروضاً قوية للشركات املشاركة

املعرض شهد تنوع املشاريع وتعدد الفعاليات املصاحبة له
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االقتصادية

ملفات ترشيد دعم 
البنزين والكهرباء 

واملاء ترحل للسنة 
املالية املقبلة 

وتناقش في البرملان 
في 9 فبراير

انخفاض النفط »ال يقلقنا«
قال وزير املالية أنس الصالح ان 
»انخفاض أسعار النفط دون 25 دوالرا 
متوقع، والبيانات تشير لزيادة الطلب«، 
وتعافي األسعار قد تصل لـ 60 دوالرا 
للبرميل، الفتا إلى أن »التذبذب في 
األسعار يعود ألسباب كثيرة« وال يقلقنا.

وزير املالية يكشف أرقام موازنة 2017/2016 التقديرية دون إلغاء أي مشروع

الصالح: ال سندات.. وال إلغاء للدعم.. وال خفض رواتب
النسب هي مؤشرات مضيئة 

في امليزانية اجلديدة.

ملف تغطية العجز

وعن كيفية تغطية العجز، 
ق���ال الصال���ح إن الكوي���ت 
ستس���تخدم االحتياطي���ات 
لتغطية العجز. وعن إمكانية 
إطالق برنامج السندات لتغطية 
جزء من العجز، كما كان معلنا 
من الوزارة سابقا، قال الصالح 
إن االحتياطيات والوفورات 
احملققة في السنوات املاضية 
ميكنه���ا تغطي���ة العجز وال 
تس���تدعي احلاجة حاليا إلى 

إصدار السندات.

ملف ترشيد الدعم

وفي ملف ترش���يد الدعم 
عن البنزين واملاء والكهرباء 
على غرار ال���دول اخلليجية 
وإمكانية إدراجه في امليزانية 
اجلديدة، قال الصالح أن هذا 
األمر سيبت في مجلس األمة 
في جلس���ة 9 فبراير املقبل، 
وسيكون بشكل تدريجي خالل 
هذه السنة وسيرتفع بشكل 

أكبر في السنة املقبلة.
وأعلن الوزير أن اإليرادات 
النفطي���ة تراجعت بنس���بة 
تقدي���رات  لتبل���غ   %74.2
اإليرادات النفطية في املوازنة 
اجلديدة بنحو 5.8 مليارات 
دينار وتشكل 78% من جملة 

اإليرادات.
وبني أن »إجمالي املساعدات 
اخلارجي���ة أقل م���ن 2% في 
إجمالي امليزانية وهي واجبة 
علين���ا، وأكب���ر دول العالم 
تقدم مس���اعدات ولن نلغي 

املشاريع«.

والوكيل املس���اعد لش���ؤون 
احملاس���بة العامة عبدالغفار 

العوضي.
أن  إلى  الوزي���ر  وأش���ار 
وزارته متكنت من تخفيض 
املصروفات إل���ى 18.9 مليار 
دينار مقارنة مع 19.2 مليار 
دينار في العام املالي املاضي 
ونزوال م���ن 21 مليار دينار 
في العام األسبق، وأضاف أن 
اإلنفاق الرأسمالي ارتفع في 
امليزانية اجلديدة بنسبة %2.8 
بينما انخفض اإلنفاق اجلاري 
بنسبة 2.3% معتبرا أن هذه 

مرحلي وإن احلكومة لن تقوم 
بأي إجراءات تقشفية قد تؤثر 
على تنفيذ املشاريع الرأسمالية 
املعلنة في امليزانية، وأضاف 
أن الكويت كانت تتوقع تذبذبا 
في أسعار النفط، وأنها ستقوم 
بإج���راءات إصالحية متأنية 

وتدريجية.
وكان املؤمت���ر الصحافي 
عقد أمس مببنى وزارة املالية 
للكشف عن ميزانية 2017/2016 
التقديري���ة بحضور الوكيل 
املس���اعد لش���ؤون امليزانية 
العام���ة صال���ح الصرعاوي 

محمود فاروق

بدا نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية ووزير 
النفط بالوكالة أنس الصالح 
متفائ���ال من احلال���ة املالية 
للكويت أمس مع إعالنه في 
مؤمتر صحافي عن مشروع 
املالي اجلديد  العام  ميزانية 
)التقديرية( 2017/2016 التي 
كشفت عن عجز تقديري يصل 

إلى 12.2 مليار دينار.
العجز، قال   ورغم ه���ذا 
الصال���ح إن الوض���ع املالي 
للكويت جيد وال يحتاج إلى 
إجراءات تقشفية صعبة، إذ إن 
االحتياطيات املالية والوفورات 
لدى الكويت متكنها من تخطي 
التذبذب في انخفاض أسعار 
النفط احلالي���ة، كما قال إنه 
بفضل هذا الوضع اجليد لن 
حتتاج الكوي���ت إلى إصدار 
سندات أو صكوك في الوقت 

احلالي.
وفي التفاصيل، فقد بلغت 
التقديرية  إيرادات امليزانية 
نح���و 7.4 ملي���ارات دينار، 
مقابل مصروفات بقيمة 18.9 
مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز 
املوازنة 12.2 مليار دينار أو 
نح���و 40 ملي���ار دوالر بعد 
اقتطاع 700 مليون دينار من 
اإليرادات تش���كل احتياطي 

األجيال القادمة. 
وكشف الصالح أن العجز 
النقدي في ميزانية 2016/2015 
حتى 31 ديسمبر 2015 بلغ 3.6 
مليارات دينار )أي في 8 أشهر( 
علما أن التقديرات الس���ابقة 
كانت عند 8.2 مليارات دينار. 
وقال وزير املالية إن هذا العجز 

أنس الصالح معلنا متكنه من ضبط املصروفات وزيادة االنفاق الرأسمالي في ميزانية 2017/2016 التقديرية

وضعنا املالي جيد رغم العجز عند 12 مليار دينار .. وال ميزانية تقشفية

أرقام موازنة 2017/2016
25 دوالرًا للبرميل: قدرت املوازنة على اساسها، بحجم انتاج 2.8 مليون برميل في اليوم.

65 دوالرًا: سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بامليزانية.
5.8 مليارات دينار: تقديرات االيرادات النفطية بنسبة 78% من جملة االيرادات.

 1.6 مليار دينار: تقديرات االيرادات غير النفطية بنسبة 22% من جملة اإليرادات.
7.4 مليارات دينار: االيرادات مبشروع ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية.

0.7 مليار دينار: املقتطع من االيرادات العامة الحتياطي األجيال القادمة.
18.9 مليار دينار: تقديرات املصروفات بنقص قدره 279 مليون دينار عن 2015/2016 بنسبة %1.6.

12.2 مليار دينار: عجز مبيزانية السنة املالية 2016/2017.
2.9 مليار دينار: دعم السلع واخلدمات التي تقدمها الدولة، تشكل 15% من إجمالي مصروفات امليزانية.

70% : نسبة ما تشكله املرتبات وما في حكمها والدعم من إجمالي مصروفات بامليزانية.

15.6 مليار دينار: اإلنفاق اجلاري مبشروع ميزانية بنسبة 82.7% من إجمالي املصروفات.
3.2 مليارات دينار : االنفاق االستثماري بنسبة 17.3% من املوازنة.

287 مشروعًا: ضمن خطة التنمية السنوية.
3.1 مليارات دينار: االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ مشاريع اخلطة.

أبرز ما قاله وزير املالية
٭ مستمرون في مشروع االصالح 

االقتصادي الهيكلي بالكويت.
٭ االصالحات احلكومية بدأت تظهر بوضوح 

في املوازنة 2016/2017.
٭ التقارير الدولية تؤكد ان بقاء اسعار النفط 

احلالية غير ممكن.
٭ ال جنزع من حجم العجز املرحلي 

احلالي »فالفرصة مواتية الجراء اصالحات 
اقتصادية«

٭ سنستثمر في قطاع االعمال الصغيرة 
واملتوسطة بشكل مكثف.

٭ سنمنح دورا كبيرا للقطاع اخلاص ليساهم 
في زيادة الناجت االجمالي احمللي.

٭ لن نتراجع عن اي انفاق للمشاريع 
التنموية او البنية التحتية.

٭ 25 دوالرا سعر برميل النفط في املوازنة 

اجلديدة ونتبع سياسة حتفظية.
٭ املوازنة أحد ركائزها ضبط اإلنفاق وال 

نعني الغاؤه وال يوجد نيه لإللغاء.
٭ الترشيد غرضه التأكد من ان الدعوم 

تذهب ملن يستحق حتى ال يكون هناك هدر.
٭ االسعار الرمزية تشجع على االسراف وال 

ترشد االستهالك.
٭ احلكومة تتحدث حاليا عن خطة اسكانية 

طموحة ويجب ان تتأكد ان هناك ترشيدا في 
استهالك اخلدمات.

٭ احلكومة لديها خطة عمل تنموية وليست 
انكماشية.

٭ التركيز سيكون على املشاريع الصغيرة 
بشكل مكثف خالل الـ 3 سنوات املقبلة.
٭ كل الدراسات تؤكد أن سعر 30 و40 

دوالرا للبرميل ال ميكن أن يستمر.
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أوصى بتوزيع 17% نقداً و10% منحة.. و31.1 فلساً ربحية السهم

»بيتك«: 146 مليون دينار أرباح 2015 بنمو %15

حمد املرزوق

ركائز قوية في أسواق متميزة، 
حتظى بأداء جيد، وميكن أن 
تكون نواة لتوسعات مقبلة في 
أسواق أخرى، حيث يعد السوق 
األملاني من أقوى اقتصاديات 
أوروبا، ويعتبر البنك اجلديد 
منوذجا للتوسع في دول أخرى 
داخل الق���ارة األوروبية، وقد 
حق���ق البنك خالل الش���هور 
الستة املاضية جناحا كبيرا 
وأداء مبشرا، حيث مت تقدمي 
متويالت بأكثر من 50 مليون 
يورو، ويخطط للوصول بعدد 
فروعه إلى 6 بنهاية الربع األول 

من العام احلالي.
وأش���ار إل���ى أن »بيتك- 
تركيا« يواصل دورا مهما في 
تقدمي خدمات ومنتجات مالية 
وفق الشريعة تلبي االحتياجات 
التركية  التمويلية للشركات 
الراغبة في توس���يع أعمالها 
أو تطوي���ر إنتاجها للدخول 
في أسواق جديدة، كما جنح 
»بيت���ك- تركيا« ف���ي قيادة 
واملشاركة في ترتيب 4 إصدارات 
التركي  للصكوك في السوق 
واملاليزي، مما يدعم الصكوك 
كأداة متويلية، ويرسخ دورها 

في السوق التركي.
ون���وه امل���رزوق بافتتاح 
مجمع »مدينة التنني« التابعة 
لشركة ديار احملرق اململوكة 
من »بيت���ك - البحرين« في 
البحرين، حي���ث من املتوقع 
أن يساهم مش���روع »مدينة 
ال���ذي بلغت تكلفته  التنني« 
اإلجمالي���ة 100 مليون دوالر 
أميركي، ويضم حاليا أكثر من 
500 شركة من اخلليج والصني، 
في تنمية العديد من املشاريع 
االستثمارية وحركة التجارة 
ب���ني دول اخللي���ج واملنطقة 

والصني. 
وأك���د املرزوق اس���تعداد 
»بيتك« للتعامل مع تطبيقات 
ب���ازل للرقابة  معايير جلنة 
املصرفية، »ب���ازل3«، ضمن 
حرص »بيتك« على مواصلة 
جه���وده اخلاص���ة بااللتزام 
الدولي���ة، وأفضل  باملعايير 
املمارسات في العمل املصرفي، 
وقواعد الصيرفة اإلسالمية، 
مع التمسك بالسياسات التي 
يتبعها في اجلوانب الشرعية، 
مشيرا إلى أن »بيتك« حافظ على 
تصنيفه االئتماني اإليجابي من 

في حتقيق تواصل فعال مع 
العم���الء، لتحقيق افضل اداء 
بأعلى مستويات اجلودة، بعد 
ان اضط���الع ادارة العمليات 
باجلانب التشغيلي، مشيرا الى 
ان »بيتك« جنح خالل عام 2015 
في ط���رح منتجات مصرفية 
جديدة تعمل على تش���جيع 
العمالء على التخطيط املالي 
الس���ليم، واالدخار حلياتهم 
أبنائهم، من خالل  ومستقبل 
حل���ول مصرفي���ة متميزة، 
وإص���دار بطاق���ات مصرفية 
بخدم���ات ومزايا عديدة، ومت 
تنظي���م حم���الت ترويجية 
وتسويقية استهدفت حتريك 
عجلة السوق وتوفير التمويل 
للعمالء على س���لع أساسية 

مختلفة.
التوسع  إن  وقال املرزوق 
اخلارجي ل� »بيتك« اكتس���ب 
زخما كبيرا ونقلة مهمة، بعد 
افتتاح »بيتك-أملانيا« منتصف 
املاض���ي، وهو خطوة  العام 
متقدمة في جهود »بيتك« لبناء 

املالي، وق���وة وتنوع  املركز 
االيرادات.

اتخاذ  الى  وأشار املرزوق 
عدة خطوات على مس���توى 
مجموع���ة »بيت���ك« لتحقيق 
التنسيق والترتيب بني قطاعات 
املجموعة، مبا في ذلك توحيد 
معايير واليات العمل، وزيادة 
التع���اون وتب���ادل اخلبرات 
واملنفعة، لالستفادة من مزايا 
االسواق املتنوعة، التي يعمل 
فيها »بيتك«، مبا يحقق افضل 
النتائج بأقل التكلفة، ويساهم 
في توحيد الرؤية واالجراءات، 
وتقليص املخاطر، معتبرا ان 
هذا الهدف االستراتيجي يجب 
تطبيقه بكفاءة وبشكل دائم.

وأكد املرزوق على استمرار 
الدور املهم للفروع املصرفية 
التي يبلغ عددها على مستوى 
املجموعة 446 فرعا، 64 منها 
في الكويت وكذلك في تركيا 
والبحرين وأملانيا وماليزيا، 
التركيز عل���ى تفعيل  يت���م 
ادائها التس���ويقي، وجهودها 

على مس���توى املجموعة في 
الكويت، مب���ا يحفظ حقوق 
»بيتك« ومساهميه، ويساعد 
الش���ركات  الوق���ت ذاته  في 
اع���ادة هيكلة  اجلادة عل���ى 
اعمالها، والنهوض من جديد 
لتحقيق االستقرار بالسوق، 
كما ترس���خ على مس���توى 
املجموعة مبدأ االنفاق الرشيد، 
من خالل ممارس���ات عملية 
محكوم���ة بضواب���ط دقيقة، 
تأخذ بعني االعتبار وتتزامن 
مع حتسني نس���بة التكاليف 

الى االيرادات.
وأضاف املرزوق أن االرباح 
متثل قوة دفع، للمحافظة على 
معدل النمو، مع االستمرار في 
ترشيد املصاريف، واالرتقاء 
مبستوى اخلدمات، واالهتمام 
بالعميل، الفتا إلى ان »بيتك« 
س���يواصل التحوط ملواجهة 
املتغيرات احمللية والعاملية، 
اتباع سياس���ة  التي تتطلب 
متحفظة، تس���تهدف تعزيز 
املخصصات االحترازية، ومتانة 

املتعلقة  االقتصادية، خاصة 
بهبوط أسعار النفط، معتبرا 
ان ما حتقق يؤكد على جناح 
حتقيق أهداف حتسني نوعية 
األرباح احملققة وحتويلها من 
اس���تثمارية مرتبطة بحالة 
االسواق املالية الى مستدامة، 
النسبة االكبر من  خاصة ان 
االيرادات جاءت من أنش���طة 
البنك الرئيس���ية النابعة من 

طبيعة عمله املصرفي.
وأكد انه باستعراض نتائج 
عام 2015، ميكننا القول انه كان 
عام »النمو املس���تقر«، حيث 
حقق »بيتك« منوا مس���تداما 
في االرب���اح على مدى أربعة 
فص���ول متتالي���ة، مبا يؤكد 
فاعلي���ة وج���دوى اجله���ود 
املبذولة على كل املستويات، 
والنج���اح الكبير في حتقيق 
مجموعة من االهداف املترابطة 
في مقدمتها، زيادة الربحية، 
وتدعيم الثقة، وتعظيم عناصر 
اجلودة، من خالل اداء مهني 
محكم قابل للقياس والتطوير، 
ومرن يتيح التعاطي مع حركة 
االسواق بإيجابية وسرعة، كما 
يشير الى وجود إدارة حصيفة 
جتيد التعاطي مع بيئة االعمال، 

وتعزز الثقة في »بيتك«.
وأوضح ان اجلهود تواصلت 
العام املاضي لتحسني  خالل 
ج���ودة االصول م���ن خالل 
تقليص نسبة الديون املتعثرة، 
وتسوية مديونيات الشركات 

وكاالت التقييم العاملية الكبرى، 
وحاز مع بنوكه التابعة نحو 
30 جائزة من اجلوائز املرموقة 
التي متنحها جهات ومؤسسات 

دولية رفيعة.
م���ن ناحية أخ���رى، قال 
املرزوق نس���اهم بدور كبير 
في تقليص البطالة ومساعدة 
الشباب على ابتكار مشاريع 
املتعلقة  أفكاره���م  وحتقيق 
بسوق العمل من خالل تأسيس 
شركات متخصصة، مؤكدا أن 
»بيتك« ميول 25 ألف شركة 
صغي���رة ومتوس���طة أي ما 
يعادل أكثر من 35% من إجمالي 
70 ألف شركة على مستوى 

الكويت. 
وأك���د املرزوق اس���تمرار 
»بيتك« في إصدار املزيد من 
الصكوك للحكومات والشركات 
ح���ول العالم مب���ا يعزز من 
دور ومكانة بيتك في تطوير 
وتسويق هذا املنتج الذي يعد 
الش���رعي للسندات،  البديل 
التمويل  ويساهم في توفير 
للعديد من املشاريع بأسلوب 
مبتكر وآليات ميسرة، ويعزز 
مشاركته في املشاريع الكبرى، 
مش���يرا إلى أن من أكبر هذه 
اإلصدارات خالل العام املاضي 
قيادة مجموع���ة »بيتك« من 
التابعة »بيتك  خالل شركته 
االستثمارية« عملية إصدار 
الش���ارقة  صك���وك ملصرف 
اإلسالمي، بقيمة 500 مليون 
دوالر، مشيرا إلى أن »بيتك« 
سيواصل جهوده جلذب عمالء 
جدد إلى منتج الصكوك، سواء 
حكومات أو مؤسسات مالية أو 
صناديق استثمارية، كما جنح 
»بيتك« في قيادة إصدار صكوك 
لصالح حكومات منها تركيا 
وجنوب افريقيا بغرض تعميق 
دور الصكوك لدى احلكومات 
الراغبة في احلصول على متويل 
أو دعم موازناتها  ملشاريعها 
وإتاحة الفرصة ملنتج الصكوك 
كأح���د اخليارات الرئيس���ية 
املعتمدة حاليا في األس���واق 
املالي���ة العاملي���ة واملدعومة 
مبسيرة من النجاحات والثقة، 
حيث ميكن أن تقدم الصكوك 
م���ن خ���الل صيغ ش���رعية 
عدي���دة تناس���ب اإلمكانيات 
واملتطلبات والظروف املختلفة 

للحكومات.

قال رئي���س مجلس إدارة 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
حمد املرزوق ان »بيتك« حقق 
صافى أرباح خالل 2015 بلغ 
145.8 ملي���ون دينار، مقارنة 
مببلغ 126.5 ملي���ون دينار 
خالل 2014 بنمو 15.3%، وبلغت 
ربحية السهم 31.1 فلسا بزيادة 

15.3% عن العام السابق.
وقد زادت محفظة التمويل 
لتصل الى 8.127 مليار دينار، 
كم���ا ارتفع صاف���ى ايرادات 
التمويل خالل 2015 الى 392.8 
مليون دينار مقارنة ب� 363.4 
مليون دينار عن العام السابق 
8.1%، وبلغ إجمالي  بزي���ادة 
الودائع 10.839 مليار دينار.

وأشار املرزوق الى ان حجم 
أصول »بيتك« بلغ 16.5 مليار 
دين���ار اثر تخفي���ض ملكية 
»بيت���ك« في ش���ركة االفكو 
لتمويل شراء وتأجير الطائرات 
م���ن 53% ال���ى 47%  ودخول 
مؤسسة اخلليج لالستثمار 
كمساهم رئيسي في الشركة 

املذكورة.
ارتفع���ت حق���وق  كم���ا 
إلى 1.779 مليار  املس���اهمني 
دينار، بزيادة 33 مليون دينار 
العام  وبنسبة منو 1.9% عن 

السابق.
وأوصى مجل���س اإلدارة 
مبنح املس���اهمني توزيعات 
نقدية بنس���بة 17% وأس���هم 
منح���ة 10%، بع���د موافق���ة 
اجلمعية العمومية واجلهات 

املختصة.
باإلضاف���ة إل���ى ذلك بلغ 
معدل كفاية رأس املال %16.67 
متخطيا احلد االدنى املطلوب 
والبالغ 13%، وهى النسبة التي 
تؤكد على متانة املركز املالي 

ل� »بيتك«.
وقال املرزوق في تصريح 
صحافي إن النمو الذي حققه 
»بيتك« في مؤش���راته املالية 
بنهاية 2015، جاء متوافقا مع 
التي  امل���دى  اخلطط طويلة 
اعتمدها مجلس إدارة البنك، 
الفاعل  االداء  ومعب���را ع���ن 
ف���ي تنفيذ االس���تراتيجيات 
املوضوع���ة، رغم اس���تمرار 
البيئ���ة  الصعوب���ات ف���ي 
التشغيلية، وتقلب االسواق 
متأثرة بالتطورات السياسية 
واملس���تجدات  املتالحق���ة، 

توزيعات ودائع »بيتك«..تصل لـ %2.35
جاءت توزيع���ات »بيتك« للعام 2015 
كالتالي: 2.35% للوديعة اخلماسية، و%2.15 
للودائع االس���تثمارية املستمرة و%1.50 

لوديعة الس���درة و1.30% لوديعة الدمية 
»6 ش���هور«، و0.73% حلسابات التوفير 

االستثمارية.

أرقام ذات داللة
محفظة التمويل 8.2 ٭ مليارات دينار

صافي إيرادات التمويل 393 ٭ مليون دينار 
األصول 16.5 ٭ مليار دينار

حقوق المساهمين 1.8 ٭ مليار دينار
% كفاية رأس المال 16.7 ٭

 ٭

املرزوق: 2015 عام 
»النمو املستقر« 
بعد ارتفاع أرباحنا 
لـ 4 فصول متتالية

جنحنا في حتقيق 
األهداف: زيادة 

الربحية..
الثقة.. اجلودة.. 

املرونة

تقليص الديون 
املتعثرة وتسوية 

مديونيات شركات 
املجموعة بالكويت
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ناقشت عموميتها أسباب الشطب وعودتها للتداول

»الدولية لالستثمار« أسقطت 80% من ديونها

»زين« تتلقى إشعار حتكيم دولي 
بخصوص نزاع مع »بهارتي«

»VIVA« حصة االتصاالت السعودية تتخطى الـ  50% في

يوسف الزم

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة املجموعة 
الدولية لالستثمار جمال النفيسي إن اجلمعية 
العمومية العادية عقدت ملناقشة أسباب شطب 
الشركة من البورصة، موضحا أن مجلس اإلدارة 
احلالي ناقش أسباب شطب الشركة ومنعها من 
التداول. وأضاف النفيسي خالل انعقاد اجلمعية 
العمومي����ة في مق����ر وزارة التجارة والصناعة 
امس أن خس����ائر الشركة الدفترية وصلت إلى 
سالب 380 فلسا أي إنها جتاوزت نسبة %350، 
وبحسب القانون يجب أن تقدم الشركة ميزانياتها 
ع����ام 2011 و2012 و2013 باإلضافة إلى ميزانية 
الش����ركة لعام 2014 التي سوف تعكس مجهود 
مجلس اإلدارة احلالي، والتي سوف تبني قيمة 

السهم. وتابع النفيسي بقوله إن مجلس اإلدارة 
اس����تطاع أن يسقط 80% من مديونية الشركة، 
حيث إن الش����ركة عليها التزامات ب� 76 مليون 
دينار، إذ مت إس����قاط أكثر من 65 مليون وباقي 
جزء من املديونية سيتم التفاوض عليها خالل 

الفترة املقبلة.
وأضاف أنه ال توجد شركة استطاعت أن تسقط 
هذه النسبة من مديونيتها، وهذا يعتبر إجنازا 
كبيرا جدا للشركة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل 

على تقدمي تصوراتها املستقبلية وخططها.
وبني النفيسي أن مجلس اإلدارة لديه النية 
إلعادة إدراج الشركة مرة أخرى في البورصة، 
متوقعا أن يتم ذلك خالل الس����نة القادمة، وان 
ميزانية الع����ام 2015 س����يكون وضعها جيدا، 

وستغطي كل املخصصات وااللتزامات.

قالت شركة االتصاالت املتنقلة »زين« إنها تلقت 
بتاريخ 18 يناير 2016 إشعارا خطيا من محكمة 
لندن للتحكيم الدولي، يفيد بأن شركة بهارتي 
إيرتل، التي اشترت عمليات زين أفريقيا من شركة 
زين إنترناشونال بي.في. )زين إنترناشونال(، 
وهي شركة هندية تابعة لشركة االتصاالت املتنقلة 
قد قدمت طلبا للتحكيم مبوجب نصوص اتفاقية 
األسهم املتعلقة ببيع زين أفريقيا واملوقع خالل 

عام 2010 )اتفاقية بيع(.
وأضافت »زين« أنه يتضح من طلب التحكيم 
أن شركة »بهارتي« حتاول احلصول على قرار 

يقضي بأن زين إنترناشونال وشركة االتصاالت 
املتنقلة مدينتان مببلغ ما يقارب 127.5 مليون 
دوالر أميركي. وأفادت »زي����ن« بأنها تنوي أن 
تنازع ش����ركة »بهارتي« في استحقاقها للمبلغ 
املطالب به حسبما تنص عليه إجراءات محكمة 

لندن للتحكيم الدولي.
وأش����ارت »زين« إلى أن أي ق����رار نهائي قد 
يصدر لغير صاحلها لن يكون له أثر سلبي على 
البيانات املالية للشركة، حيث إنه قد سبق أخذ 
مخصصات مالية كافية في بياناتها املالية منذ 

العام 2010.

قال���ت مصادر ل� »مباش���ر« أمس إن إجمالي 
األسهم املستجيبة لعرض االستحواذ املقدم من 
االتصاالت الس���عودية على كامل أس���هم شركة 
االتصاالت الكويتية »VIVA« بلغ نحو 120 مليون 
سهم. ومع وصول عدد األسهم املستجيبة لعرض 
االتصاالت السعودية إلى 120 مليون سهم ترتفع 
ملكي��ة الشركة السعودية من 26% إلى أكث��ر من 
50% بأسهم شركة »VIVA«، وذلك قبل نهاي�ة فترة 
العرض يوم األحد املقبل. وتقدمت شركة االتصاالت 
الس���عودية، منتصف نوفمبر املاضي، بعرض 
لالستحواذ على كامل أس���هم شركة االتصاالت 
الكويتية، بس���عر دينار للسهم. ويتوزع هيكل 
ملكية »VIVA« على االتصاالت الس���عودية التي 
متلك حصة تبلغ 26%، واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بنسبة تصل إلى 10.63%، باإلضافة إلى 
الهيئة العامة لالستثمار بحصة تبلغ 6%، وكل من 

األوقاف وبيت الزكاة بنحو 4% لكل منهما.
يذكر أن تباينا وقع بني أعضاء مجلس إدارة 
شركة االتصاالت الكويتية »VIVA« حول تقدمي 

توصية ملس���اهمي الشركة بش���أن سعر عرض 
االستحواذ الذي تقدمت به االتصاالت السعودية 
والبالغ دين���ارا، واعتبره األعض���اء غير عادل 

للمساهمني.
من جانبها، اعتبرت االتصاالت الس���عودية 
أن س���عر الصفقة عادل، حيث إن السعر املقدم 
يعتبر األعلى منذ إدراج شركةVIVA إلى ما قبل 
تقدمي مستند العرض إلى هيئة أسواق املال، كما 
أن سعر العرض املقدم أعلى ب� 14% من متوسط 
الس���عر للكميات املتداولة للسهم خالل الثالثة 
أشهر املاضية، وأعلى ب� 16%  من تقييم مستشار 
االستثمار )الذي قيم السهم ب� 859 فلسا(، بناء على 

طريقة خصم التدفقات النقدية املستقبلية.
ويبلغ رأس����مال »VIVA« نحو 49.94 مليون 
دينار، وقيمتها السوقية 494.4 مليون دينار، وتبلغ 
قاعدة عمالء الشركة نحو 2.4 مليون عميل بنهاية 
سبتمبر 2015، حيث تعد ثاني أكبر مشغل اتصاالت 
في الكويت من حيث عدد العمالء، فيما يصل عدد 

فروعها في الكويت إلى نحو 70 فرعا.

مصنع األردن سيكون نقلة نوعية في مسيرة الشركة وانعكاسه سيكون إيجابياً

املطوع: سهم »استدامة« سيرتفع 100%  بفضل األنشطة التشغيلية
س���لفا. وتدريجي���ا ميض���ي 
مصن���ع األردن في رفع طاقة 
العمل والتشغيل التي بدأناها 
حاليا وتبلغ احلصيلة الشهرية 
نحو 200 طن، وذلك حس���ب 
قدرات الشركة على شراء املواد 
األولية، وبفضل خبرات الشركة 
استطعنا أن نحقق نقطة تعادل 
في بدايات التشغيل من دون 

أي خسائر.
إن إجناز تش���ييد مصنع 
األردن س���يكون بداي���ة نقلة 
نوعية في مس���يرة الشركة 
إذ ميكننا القول إن اس���تدامة 
القابضة عبرت مرحلة صعبة 
ومفصلية، م���ن دون حتميل 
الش���ركة أي ديون أو متويل 
مصرفي، وب���ات حتت مظلة 
الشركة أول مصنع من نوعه 
بطاقة قصوى تبلغ 50 طنا في 
اليوم و1300 طن شهريا، وبعائد 
سنوي يقدر بنحو 20%، وهي 
مؤشرات جيدة ومبشرة في ظل 
محدودية الفرص االقتصادية 
املدرة ف���ي القطاعات األخرى 
التش���غيل  وارتف���اع أكالف 

واملنافسة.
اليوم تقف استدامة على 
ارض صلبة وبات لديها مصدر 
إيراد تشغيلي واضح يتمثل في 
مصنع األردن بعد أن يستكمل 
القصوى  التش���غيل بالطاقة 
سيكون احد دعائم االستقرار 
املستقبلية ومنصة االنطالق 
آلفاق استثمارية وفرص اخرى 

جديدة.

في ظل إجناز مجلس إدارة 
الشركة ملشروع األردن وتكوين 
أصل حقيقي ملموس، نتطلع 
إلى دعم املساهمني في احلصول 
على قرض حسن من املساهمني 
وذلك لرفع درجة التشغيل في 
املصنع واالستفادة من الطاقة 
املعطلة التي حتتاج إلى سيولة 
التشغيل األمثل، كما  لضمان 
أننا في املقابل س���نحول تلك 
القرض إلى زيادة في رأسمال 

الشركة.
ووفقا للتوجه االستراتيجي 
ومتاشيا مع خطة العمل نضع 
س���وق الكويت نصب أعيننا 
للتواجد في���ه، حيث يعتبر 
أح���د األس���واق املهمة ضمن 
خارطة نش���اطنا التشغيلي، 
البيروقراطية اإلدارية  أن  إال 
وصعوب���ة احلص���ول على 
قسائم صناعية والتراخيص 
الالزمة للتشغيل عوامل أخرت 
االستثمار في السوق الكويتي، 
لكن الفرصة حاليا متاحة من 
خالل االستحواذ على مصنع 
قائم سنعمل على إعادة تأهيله 
اس���تنادا إلى اخلبرات الفنية 

التي منلكها في هذا القطاع.
وبخصوص التراجع احلاد 
ألسعار النفط فلم يكن لها أي 
تأثير يذكر على عمليات الشركة 
أو مبيعاتها، بل على العكس 
لدينا طلب مرتفع ومستمر على 
منتجات مصنع استدامة في 
األردن كونه يتمتع مبواصفات 

عالية اجلودة.

ضخ كامل املبلغ املطلوب بل مت 
سداد فقط 1.4 مليون دينار من 

إجمالي مليوني دينار.
وكش���ف املطوع عن أبرز 
اإلجنازات واألنش���طة، حيث 
متكنت الشركة من بناء مصنع 
إعادة تدوير زيوت السيارات في 
األردن، وجنحنا في التشغيل 
بطاقة مبدئي���ة تبلغ 60 طن 
يوميا. وقد مت إنشاء وتشغيل 
املصنع بالتمويل الذاتي الداخلي 
ومن دون حتميل املس���اهمني 
أي أعباء إضافية، ورمبا هذا 
التحدي هو الذي كبد الشركة 
بعض اخلسائر خالل السنوات 
املاضية وهي ناجمة بس���بب 
تأخر سداد رأس املال وترتب 
عليه تأخر إجناز املصنع حسب 
اخلط���ة املوضوعة واحملددة 

يوسف الزم

عقدت اجلمعية العمومية 
القابضة  لش���ركة اس���تدامة 
اجتماعها السنوي أمس وأقرت 
البيانات املالية للعام املاضي 
وأقرت كل البنود املدرجة على 
جدول األعمال بنسبة حضور 
بلغ���ت 97.5%. وأعلن رئيس 
مجل���س اإلدارة خالد املطوع 
العادية  انعقاد اجلمعية  بعد 
أن التقيي���م احلالي للس���هم 
سيرتفع بنس���بة 100% وهو 
نت���اج التطوير املس���تمر في 
العمليات التشغيلية للشركة، 
بعد أن مث���ل عام 2015 نقطة 
حتول كبيرة في مسيرة الشركة 
على صعيد عملياتها التشغيلية 
التي نركز عليها منذ التأسيس، 
إميانا بإيجاد مشاريع حقيقية 
تضمن حتقيق أرباح مستدامة 
للشركة بعيدا عن أسواق املال 
وتقلباتها احلادة، ولعل األزمة 
املالية التي عصفت باقتصاديات 
عاملي���ة كبرى تؤك���د صواب 
اس���تراتيجيتنا التي حرصنا 
عل���ى تطبيقه���ا وتنفيذه���ا 

وااللتزام بها.
وأضاف املط���وع: ونحن 
نستعرض نتائج أعمال العام 
2014 يسعدني أن أبشركم بأنه 
التي  التحديات الصعبة  رغم 
واجهتنا واملتمثلة في ش���ح 
السيولة في الشركة نتيجة عدم 
استكمال رأس املال من جانب 
بعض املساهمني، حيث لم يتم 

خالد املطوع خالل انعقاد اجلمعية العمومية للشركة أمس      )قاسم باشا(

الشركة أسست 
للعمل ككيان تشغيلي 

يعتمد على أنشطة 
مدرة

تراجع أسعار النفط 
لم يؤثر على عمليات 

الشركة أو مبيعاتها 

مليار دينار مكاسب البورصة في أسبوع
شريف حمدي

حققت البورصة الكويتية مكاس��ب عديدة خالل 
تعامالت االسبوع، أبرزها أنها حققت نحو مليار دينار 
مكاس��ب ألول مرة خالل تعامالت 2016 لتبلغ القيمة 
الرأسمالية للبورصة الكويتية 23.6 مليار دينار ارتفاعا 

من 22.6 مليارا في نهاية األسبوع املاضي.
وبهذا االرتفاع تقلصت خسائر القيمة الرأسمالية 
من��ذ بداية الع��ام احلالي إل��ى 9.6%، بعد أن جتاوزت 
13% حتى نهاية األسبوع الفائت، علما أن جلسة أمس 
شهدت قفزة كبيرة على هذا املستوى بتحقيق مكاسب 

رأسمالية جتاوزت نصف مليار دينار.
لم تقتصر املكاسب على ذلك فحسب، بل ان املؤشرات 
الثالثة للبورص��ة الكويتية حققت مكاس��ب جماعية 
أس��بوعية ألول مرة خالل هذا الع��ام، حيث ارتفعت 
بشكل الفت وخاصة املؤشرات الوزنية بنسب كبيرة 

قلصت من اخلس��ائر الفادحة التي شهدتها منذ بداية 
العام احلالي. ويرجع هذا التحس��ن في أداء البورصة 

إلى االسباب التالية:
٭ بدء مرحلة اإلفصاح عن نتائج 2015، حيث تكشف 
البنوك وبعض الشركات عن منو ملحوظ في النتائج 
وهو ما انعكس ايجابا على البورصة خاصة مؤشراتها 

الوزنية التي تضم البنوك والشركات الكبرى.
٭ حتسن أس��عار النفط الكويتي على ضوء حتسن 

أسعار خام »برنت« في السوق العاملي.
٭ وصول أس��عار كثير من الشركات إلى مستويات 
تاريخية غير مسبوقة بسبب االنخفاضات احلادة التي 
شهدتها في الفترة األخيرة، وهو ما شجع البعض على 
محاولة اقتناص الفرص خاصة األسهم التي تعلن عن 

توزيعات نقدية ومنحة.
وأنهت مؤش��رات الس��وق تعامالتها على االرتفاعات 

التالية:

٭ ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة 7.8% محققا 
64 نقطة مكاسب ليصل إلى 5010 نقطة، ليصل إجمالي 

خسائر املؤشر منذ بداية 2016 الى نحو %10.8.
٭ حقق مؤشر كويت 15 حتسنا كبير بنهاية تعامالت 
األس��بوع، حيث ارتفع بنسبة 5.5% مسجال 42 نقطة 
مكاسب ليصل املؤشر إلى 809 نقطة، ليتقلص إجمالي 

اخلسائر منذ بداية العام اجلديد الى %10.
٭ س��جل املؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 4.2% محققا 
مكاس��ب بلغت 14 نقطة ليصل إلى 344 نقطة، وبذلك 

يكون إجمالي خسائر العام %9.6.
خليجيا، شهدت مؤشرات بورصات اخلليج أمس ارتفاعا 
جماعيا بنسبة كبيرة على وقع حتسن أسعار النفط، 
حيث تصدر سوق دبي االرتفاعات ب�3.8%، والسعودي 
ب�3.5%، وقطر ب�3.3%، وارتفع سوق أبوظبي ب�%2.2، 
والكويتي ب�0.8%، ومسقط ب�1.3%، والبحرين ب�%1.1.

أوصى بتوزيع 4 فلوس نقداً للسهم.. واألرباح قبل املخصصات عند 108 ماليني دينار

»اخلليج«: 39 مليون دينار أرباح 2015 بنمو %10
كما ق���ام برعاية ن���دوة متكني 
الش���باب، وهي مبادرة كويتية 
يقدمها الشباب إلى الشباب في 
الكويت. كما رعى البنك برنامج 
التدريب والتطوير جاهزين 2 
بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 

للدولة. 

الجوائز 2015

وخ���الل ع���ام 2015، حصد 
النمو الذي شهده البنك وسالمة 
أوضاعه التقدير من جانب القطاع 
املالي والصناعة املصرفية، حيث 
نال البن���ك العديد من اجلوائز 
خالل العام، فقد فاز البنك بأكثر 
من 20 جائزة في مجاالت عمله 
وقطاعاته املختلفة. وتشكل تلك 
القطاع  اجلوائز مؤش���را ألداء 
املالي وتقدي���را ألكثر احللول 
املصرفية جناحا وابتكارا، فقد 
جاءت بعض اجلوائز لتضاهي 
ما تشهده األسواق العاملية من 
البعض  مستويات، بينما جاء 
اآلخر على املستوى احمللي، حيث 
تنحصر املنافسة في نفس السوق 
واإلطار الرقابي. وتضمنت تلك 
اجلوائز ما يل���ي: »أفضل بنك 
للخدمات املصرفية الفردية في 
الكويت« من إيجن بانكر، »أفضل 
الفردية  بنك للخدمة املصرفية 
الكوي���ت« و»أفضل خدمة  في 
للعمالء األفراد في الكويت« من 
مجلة إنترناشيونال فاينانس، 
و»أفضل بنك جتاري« و»أفضل 
ابت���كار في اخلدم���ة املصرفية 
لألفراد« من إنترناشيونال بانكر، 
و»أفضل جتربة للعمالء في الفرع 
الشامل« و»أفضل جتربة للفرع« 
من إيث���وس للحلول املتكاملة، 
و»أفضل قرض سيارة« و»أفضل 
خدمة عمالء )األفراد(« من بانكر 
ميدل إيست، و»أفضل بنك في 
إدارة النقد في الكويت« من إيجن 
بانكر، و»أفضل بنك في خدمة 
العمالء األفراد« و»أفضل قرض 
للسيارة« و»أفضل بنك في إدارة 
النقد في الكويت« ضمن جوائز 
مجلة بانكر ميدل إيست عن فئة 
املنتجات واخلدمات في الكويت 

لعام 2015.

بنك اخللي���ج 642«، وهو أول 
س���باق كامل على الطريق يقام 
ألول مرة في الكويت، ومعتمد 
عامليا من قبل اجلمعية الدولية 
املاراثون وسباقات  لس���باقات 
املسافات واالحتاد الدولي أللعاب 
القوى، وتضمن »ماراثون بنك 
اخلليج 642« للمش���ي والعدو 
فئات )5 كل���م، 10كلم، 21 كلم، 
42 كلم( وتظهر الفئات الثالث 
للمس���افات األطول من السباق 
في جدول الس���باقات العاملية، 
وتعتبر سباقات مؤهلة لغيره 
من سباقات املاراثون في العالم، 
ولقد شهد السباق جناحا باهرا، 
حيث شارك فيه 2، 400 متسابق 

من أكثر من 74 دولة.
وقد شارك البنك كراع رئيسي 
إلجن���از الكويت، وس���يواصل 
شراكته االستراتيجية للمساهمة 
في تقدمي برامج تعليمية باللغتني 
العربية واإلجنليزية حول ريادة 
األعمال ومهارات القيادة، بهدف 
مساعدة الشباب في بناء مسار 
مهن���ي ناجح. كم���ا كان البنك 
البالتيني ملؤمتر احتاد  الراعي 
الواليات  ف���ي  الكويت  طلب���ة 
املتحدة األميركي���ة، حيث قام 
بتنظيم عدة ورش عمل تتعلق 
بامله���ارات واملس���ار الوظيفي. 

ستاندارد آند بورز برفع تصنيف 
البنك إلى املرتبة A- من املرتبة 
BBB+. وفي نوفمبر قامت وكالة 
موديز إنفستور سيرفسيز برفع 
تصنيف البنك إلى املرتبة A3 من 
املرتبة Baa1. وطوال عام 2015، 
البنك على تصنيفه في  حافظ 
املرتبة A+ م���ن وكالة فيتش. 
وقد جاءت التصنيفات املرتفعة 
تقديرا من تلك الوكاالت ملا حققه 
البنك من إجن���ازات في القيام 
بعمليات إعادة هيكلة واس���عة 
النطاق حملفظته، ومعاجلة أحجام 
كبيرة من قروضه املتعثرة، كما 
تعكس تلك التصنيفات انخفاض 
البنك للمخاطر، مع قوة  نزعة 
أرباحه من األنشطة األساسية، 
وكفاي���ة حدوده الرأس���مالية، 
كم���ا قامت ال���وكاالت بتثبيت 
تصنيفات جودة األصول لدى 
البنك ورسملته وقدرته الكبيرة 
على حتقيق اإليرادات وسالمة 
إدارة املخاطر  نظم وممارسات 

املعمول بها لدى البنك.

المسؤولية االجتماعية

يواصل البنك التزامه برعاية 
الفعاليات التي تسهم في تدعيم 
املجتم���ع بش���كل ع���ام، حيث 
البنك بنجاح »ماراثون  اختتم 

الفنادق،  الطائرة وحج���وزات 
 The« كم���ا قمنا بإطالق تطبيق
Entertainer«، وهو أول تطبيق 
في الكويت يتيح حتديد املواقع 
العروض احلصرية  التي تقدم 
للعمالء على الهاتف النقال في 
كل من الكويت واإلمارات ولندن. 
وعليه، أود أن أعبر عن سعادتي 
بتلك النتائج وما مت طرحه من 
منتج���ات ف���ي 2015، وأنا على 
يقني من أننا سنحمل هذا الزخم 
من التح���ول والنمو إلى 2016. 
وفي مجال اخلدمات املصرفية 
للشركات، سنعمل على تقدمي 
أفضل اخلدم���ات وطرح أحدث 
املنتجات في السوق قريبا. أما 
خدماتنا املصرفية الشخصية 
فسوف تشهد حتسينات كبيرة 
في املنتجات والقنوات التي على 

وشك اإلطالق«.
العام بحصوله  البنك  أنهى 
على ثالثة تصنيفات في املرتبة 
»A« م���ن أكب���ر وكاالت دولية 
للتصني���ف االئتماني. ويتميز 
ذل���ك االرتفاع ف���ي تصنيفات 
البنك باألهمية الكبرى، حيث إنه 
يأتي في وقت تشهد فيه أسعار 
النفط انخفاضا، ويتعرض فيه 
االقتصاد العاملي للضعف. ففي 
يونيو من عام 2015، قامت وكالة 

س���يزار  للبن���ك  التنفي���ذي 
جونزاليس بوينو: »لقد متكن 
مصرفنا من حتقيق نتائج قوية، 
الدعم واالس���تراتيجية  بفضل 
الناجحة الت���ي وضعها رئيس 
وأعضاء مجل���س اإلدارة خالل 
2015، فقد استطاع البنك حتقيق 
صافي منو في اخلدمات املصرفية 
الرغ���م من  للش���ركات عل���ى 
االنخفاض الواضح في القطاعات 
والعمالء ذوي املخاطر املرتفعة. 
أما في قطاع اخلدمات املصرفية 
الشخصية، فقد متكن مصرفنا من 
حتقيق منو مضاعف في القروض 
االستهالكية ومنو بنسبة 4% في 
احلس���ابات اجلارية وحسابات 
التوفي���ر وكان كالهما مبعدل 
أسرع مما حتقق في السوق. وفي 
أعقاب إعادة تنظيم اثنتني من 
شرائح عمالئنا، شهدت شريحة 
حسابات الراتب للكويتيني زيادة 
بنسبة 12%، وازدادت حسابات 
red املخصصة للشباب والطالب 
بنس���بة 52%. وفيم���ا يتعلق 
باملنتجات اجلديدة، قمنا بطرح 
برنامج الوالء اجلديد »مكافآت 
اخلليج«، وهو أسرع وأكثر برامج 
الوالء مكافأة في الكويت. وهو 
يتضم���ن نقاط اخللي���ج التي 
تتيح اس���تبدال نقاط رحالت 

مصرفنا. وتتمي���ز جميع تلك 
املؤشرات باإليجابية، وسنقوم 
بالتوصية إلى مساهمينا بتوزيع 
أرباح نقدية بواقع 4 فلوس عن 
الس���هم، وذلك خالل االجتماع 
املقبل للجمعية العامة السنوية 

ملساهمي البنك«.
واضاف الغامن: »أود أن أعبر 
عن مدى سعادتي بهذا التحول 
الذي ش���هده البنك وأتطلع إلى 
مواصل���ة االبت���كار والنمو في 
مج���االت جديدة، الس���يما مع 
التكنولوجي���ا احلديثة. كما أن 
مؤشراتنا النوعية بشأن رضاء 
العمالء شهدت ارتفاعا ملحوظا، 
مما يعتبر مؤشرا أساسيا يدل 
على استمرار حتسن النتائج في 
املستقبل. فخالل 2016، سنقوم 
بتعزي���ز التزامنا باس���تقطاب 
وتطوي���ر واالحتف���اظ بأفضل 
املواه���ب، وحتقيقا لهذا الهدف 
س���نقوم بتحديث األس���اليب 
والنظم واملمارسات التي ننتهجها 
بحيث ترقى إلى املعايير العاملية. 
وأود أن أتقدم بالشكر إلى مجلس 
الكرام،  اإلدارة وإلى مساهمينا 
وبنك الكوي���ت املركزي وهيئة 
أسواق املال، وإلى موظفينا، على 

دعمهم املستمر طوال العام«.
الرئيس  ق���ال  من جهت���ه، 

أعلن بنك اخلليج امس عن 
أرباح تش���غيلية قبل  حتقيق 
املخصصات مبقدار 108 ماليني 
دين���ار للس���نة املنتهية في 31 
ديسمبر 2015، وصافي ربح 39 
مليون دين���ار، أي بزيادة %10 
مقارنة بالعام 2014. وفي نهاية 
ديس���مبر املاضي، بلغ مجموع 
موج���ودات البنك 5.4 مليارات 
دينار. كما شهدت الودائع منوا 
بواقع 5%، حيث ارتفع إجمالي 
ودائع البن���ك إلى 4.5 مليارات 
دين���ار، أم���ا إجمال���ي حقوق 
املساهمني فقد ارتفع بواقع %5 

ليبلغ 538 مليون دينار. 
واس���تمر البنك في حتسني 
ج���ودة القروض مب���ا يعكس 
سياس���ات وإج���راءات البن���ك 
احلصيفة املتعلق���ة بتعهدات 
البنك  التمويل. فقد اس���تطاع 
تخفيض نس���بة القروض غير 
املنتظمة من 3.2% في نهاية 2014 
إل���ى 2.7% في نهاية 2015، وقد 
حتسنت نسبة التغطية اإلجمالية 
للقروض غير املنتظمة، مبا فيها 
الضمانات واملخصصات لتسجل 
348%. وتعليقا على هذه النتائج، 
قال رئيس مجلس إدارة البنك عمر 
قتيبة الغامن: »أفضت السنوات 
املاضية إلى تتويج رحلة التحول 
االستراتيجي لبنك اخلليج، حيث 
جاء عام 2015 ليؤكد انتقال البنك 
إلى مس���ار مختل���ف من النمو 
واالبتكار، وشهدنا منوا بنسبة 
10% ف���ي األرباح، واس���تطعنا 
العمومية،  تعزيز ميزانيتن���ا 
وقمنا بتنويع محفظتنا للحد من 
التركز في القطاعات ذات املخاطر. 
كما حققنا معدل منو كبير في 
صاف���ي الربح للس���نة الثانية 
عل���ى التوالي، وبلغت نس���بة 
تغطية القروض غير املنتظمة 
»الضمانات واملخصصات« %348، 
واستمر حتقيق النمو القوي في 
خدماتنا املصرفية الشخصية. 
وعالوة عل���ى ذلك، أنهى البنك 
العام بحصوله على تصنيفات في 
املرتبة »A« من أكبر ثالث وكاالت 
دولية للتصنيف االئتماني، بعد 
أن قامت كل من وكالتي موديز 
وستاندرد آند بورز برفع تصنيف 

رسم بياني يوضح النتائج املالية لبنك اخلليج لعام 2015 سيزار جونزاليس بوينو عمر قتيبة الغامن

الغامن: انتقلنا 
إلى مسار مختلف 
من النمو واالبتكار 

خالل العام املاضي

بوينو: حققنا نتائج 
قوية بفضل دعم 

مجلس اإلدارة 
واإلستراتيجية 

الناجحة 

5.4 مليارات دينار 
املوجودات..

و5% منو بالودائع إلى 
4.5 مليارات دينار 
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صالح الساير

سعد عطية الحربي

كتابة على محرمة رطبة

شراكة حقيقية

يقول جبران خليل جبران: »احلب 
الذي تغسله العيون بدموعها يظل 
طاهرا وجميال وخالدا« وأنا أقول 

إن ليس كل ما يقوله جبران صوابا، 
خاصة أن مقولته هذه مهددة بالنقد 

وحقائق احلياة، فاألعني تذرف 
الدمعات بسبب احلزن أو الوجع 

وهذين األمرين ال يتسقان واحلب 
الذي إن لم ينثر جنوم الفرح 

وغيوم السعادة في قلوب العشاق، 
فلن يبقى ال طاهرا وال جميال وال 

خالدا، وال يليق به أن يكون حبا.
مت عرض العبارة املنسوبة جلبران 

على مجموعة من العرب، فوافق 
جلهم عليها، وكان ذلك أمرا 

طبيعيا متوقعا، فبعضهم وافق 
ألن العبارة منسوبة لشخصية 

شهيرة! وبعضهم وافق ألن العبارة 
تتسق وفهمه ونظرته البكائية 

للحب الذي ينبغي أن يكون شعورا 
قاسيا، يصاحبه الدمع والعذاب كي 
يبقى في حالة الطهر واجلمال، أما 
االبتسامات فيبدو أنها جترح طهر 

احلب لدى العرب!
أقول عكس ما ذهب إليه األديب 

اللبناني- األميركي: »وحده احلب 
الذي تغسله الضحكات وحلظات 
الفرح واالبتسامات يظل طاهرا 
وجميال وخالدا«، أما ذلك احلب 

املصاحب للعويل واحملارم املبتلة 
بالدمع واملخاط، واملصاحب 

للصراخ والشك واحلسرات، 
فإنه حكما وحتما، أمر آخر قد 

جند تفسيره لدى املتخصصني 
النفسيني الذين يدركون أن بعض 

النفوس البشرية تستمتع مبثل 
هذه العذابات فتغلفها بغالف جميل 

يطلقون عليه احلب. 

شاء القدر على املواطن واملقيم 
على حد سواء أن يبدأ يومه وينهيه 
بتصفح صفحات االقتصاد ملعرفة 

اجلديد في أسعار النفط ممنيا 
النفس بارتفاع ولو كان بالقدر 
اليسير إيذانا بعودة سعره الى 

املعقول، بل وصلنا الى أبعد من هذا 
مبتابعة خبراء االقتصاد وقراءة 

آخر الدراسات للتنبؤ بالقادم الذي 
اخبر به أكثر من خبير في سنوات 

الفوائض التي فاقت - حسب 
األرقام الرسمية - ٣٠٠ مليار 

دوالر في الـ ١٥ سنة املاضية لتبدأ 
السنني العجاف التي بينها صاحب 

السمو االمير في اجتماعه مع 
رؤساء الصحف بوضع خارطة 
طريق اقتصادية عنوانها تنوع 

مصادر الدخل وخفض املصروفات 
بامليزانية. 

وسواء خفض املصروفات أو تنوع 
مصادر الدخل، مسؤولية احلكومة 

في الدرجة االولى مبشاركة املواطن 
الذي أثبت مرارا وتكرارا تضحيته 

لهذا البلد ووجوده مرتبط بهذا 
البلد، فاملواطن سواء كان محدود 
الدخل أو متوسطا أو من أصحاب 
املال واالعمال شريك في املشكلة 

كل حسب دخله واستطاعته بحيث 
تكون البداية احلقيقية بفرض 

الضرائب ورفع الدعم التدريجي 
على الشريحة األخيرة الذي يكون 

من خالل بوابة اإلصالح اإلداري 
بتطبيق القانون ووضع الشخص 
املناسب في املكان املناسب بعيدا 
عن احملسوبية واحملاصصة الذي 

سيعمل بالتأكيد على خفض 
املصروفات بسبب دراية املسؤول 

بالعمل وأوجه الصرف املناسب. 
ويزامن خفض املصروفات الذي 
يتم من اإلصالح االداري، تنوع 

مصادر الدخل باالستعانة بالكوادر 
الوطنية والعاملية لعل هذه األزمة 
بداية وتكون »رب ضارة نافعة«. 

٭ على الهامش: عندما حل الكساد 
الكبير في الواليات املتحدة فترة 
فرانكلني روزفلت، وضع الكثير 
من التشريعات كان سر جناحها 

تطبيق القانون. 

السايرزم

مجرد رؤية

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

حتتفل الكويت بالذكرى العاشرة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم في البالد بتاريخ 29 يناير 
2٠٠6 بعد اختيار سموه بشكل دستوري 
دميوقراطي كامل ليكون بذلك أول رئيس 

عربي يتم اختياره بإرادة شعبية كاملة عبر 
مجلس األمة الذي خرج أعضاؤه بأصوات 

الشعب وقرروا باإلجماع تزكية سموه أميرا 
للبالد.

>>>
ال ميكن اختيار وصف دقيق ملرحلة العقد 

املاضية منذ تولي سموه مقاليد احلكم سوى 
اسم »سنوات احلكمة العشر«، فخالل العقد 

املاضي مرت البالد بل واملنطقة بأسرها 
مبتغيرات جذرية عاصفة غيرت بل كسرت 
كثيرا من املفاهيم التي اعتبرت في يوم من 

األيام عصية على التغيير الزمني. ولكن 
بفضل اهلل ثم بفضل حكمة حضرة صاحب 

السمو األمير عبرت البالد تلك املتغيرات 
بهدوء على املستويني الداخلي واخلارجي.

>>>
وبغض النظر عن تباين بعض الرؤى حول 

عدد من القرارات التي صدرت خالل الفترة 
املاضية، إال أن الزمن أثبت في وقت الحق 
من إصدارها أن تلك القرارات كانت صائبة 

١٠٠% خاصة على املدى الطويل، وكانت 
تلك القرارات احلازمة واحلاسمة سببا في 

حالة االستقرار السياسية التي نعيشها 
اليوم، وثبت صواب تلك القرارات حتى في 
أعني ممن كانوا يختلفون حولها من بعض 

الساسة.
>>>

القرارات احلازمة واحلاسمة التي أصدرها 
سموه خالل فترة عدم االستقرار السياسي 

كان لها األثر األكبر واألبلغ في تثبيت 
دعائم الدميوقراطية وإعادة األمور الى 

نصابها الصحيح بأقل قدر من الضرر، 
فعادت البالد مثال بعد مرسوم الصوت 

الواحد الى ضفة الهدوء السياسي والتي 
تبعتها إجنازات متسارعة سواء على 

مستوى حتريك عجلة التنمية أو على 
مستوى الداخل الشعبي الذي كادت أن 

تضيعه رياح الفرقة، لتعود معها اللحمة 
الوطنية إلى سيرتها األولى بعد ان حاول 

البعض استغالل ضرب تلك الوحدة ألهداف 
سياسية آنية.

>>>
لسموه كانت كلمة الفصل في إعادة األمور 

الى نصابها في كثير من مناحي احلياة 
السياسية، والتي ما كانت لتدار بهذه 

السالسة لوال حكمة سموه في إدارة أصعب 
األمور وأكثرها تعقيدا.

>>>
عشر سنوات من سمو احلكمة أعادت إلى 
بلدنا رونقه ووضعتنا رغم كل املتغيرات 

على الطريق الصحيح سياسيا ودميوقراطيا 
وتنمويا نحو كويت افضل.
>>>

توضيح الواضح: السفن يحركها البحارة 
ويقودها الربابنة. 

عشر سنوات
من سمو احلكمة

احلرف29

دولة الكويت الصغيرة في مساحتها والتي تقع في 
الركن الشمالي الغربي من اخلليج العربي، كبيرة 

في عطائها وانسانيتها واحتوائها ألهل الكويت 
الكرام وما حتلى به الشعب الكويتي وقيادتهم من 
آل الصباح الكرام من سجايا كرمية ومزايا نبيلة 
منذ بداية تأسيس دولة الكويت وحتملهم ملتاعب 

احلياة وضنك العيش والشظف في بيئة صحراوية 
جرداء قاحلة وصراعهم مع طبيعة قاسية 

وكفاحهم املرير من اجل توفير لقمة العيش بحياة 
كرمية باعتمادهم على البحر في حرفة الغوص 

واستخراج اللؤلؤ. فاالنسان الكويتي يلتمس رزقه 
من اعماق البحر، حيث يبدأ موسم الغوص في 

اشهر الصيف مع ما يعانيه الغواصون من املخاطر 
واآلالم والبؤس، وكان لهم اسطول كبير وكذلك 
اسطول النقل التجاري والسفر لنقل البضائع، 

فكانت سفنهم جتوب ومتخر عباب مياه البحر في 
كل من اخلليج العربي وسواحل الهند وسواحل 

جنوب شبه اجلزيرة العربية وسواحل شرق قارة 
افريقيا في كل من ممباسا وزجنبار وغيرهما من 

املدن الساحلية لنقل التمور من البصرة وشط 
العرب ونقل البضائع من االخشاب والتوابل 

وغيرها من البضائع املتنوعة، وما تبع ذلك اتقانهم 
لصناعة السفن وازدهار املعامالت التجارية 

واتقانهم لعلوم الفلك وانواء البحار ونشاط في 
االسواق التجارية.

وفي ظل اكتشاف وتفجر ينابيع اخلير والبركة 
البترول وتصدير اول شحنة جتارية من النفط 

اخلام سنة ١946، نهضت دولة الكويت الصغيرة 
في مساحتها والكبيرة في معانيها االنسانية التي 

متثلها فأحالت الفقر الظامئ الى جنات وارفة 
الظالل في ظل صحراء قاحلة، فصارت الكويت 

بنهضتها العمرانية وتقدمها من ارقى بلدان العالم 
واعرقها، فتحولت الكويت الى وجه حضاري 

مشرق.
والبترول )الذهب االسود( مادة قابلة لالشتعال 

ومادة قابلة للنضوب واسعارها غير ثابتة، فهي 
معرضة للتغير السريع نتيجة عوامل سياسية 

واقتصادية وكذلك احلروب وكوارث الطبيعة، لذا 
يجب عدم االعتماد على مورد اقتصادي واحد 
خلطورته حيث انه معرض لتذبذبات التغير في 

سعر البرميل الواحد ويسبب ازمة اقتصادية 
ومالية، اذ من الواجب التنويع في مصادر الدخل 

القومي واالهتمام بالقطاع اخلاص النشط والفعال 
ووضع القوانني اخلاصة بالقطاع اخلاص حتى 

يكون له دور فاعل في االقتصاد احمللي وتنفيذ 
املشاريع التي حتقق عوائد سريعة واستثمار قطاع 
السياحة بإنشاء مدن جديدة واسواق عاملية وزيادة 

التبادل التجاري بني الدول وتطوير العالقات 
االقتصادية وتعزيز التعاون ودعم شركات 

االستثمار واقامة املعارض، وفتح املجال لزيارة 
وفود رجال االعمال واالهتمام بقطاع التصنيع 
وفتح ابواب االستثمار امام املستثمر االجنبي 

مع شركات ذات مهارات في القطاع التكنولوجي 
لتعزيز مسيرة االقتصاد الوطني، خصوصا ان 

الكويت تعيش مرحلة العجز املالي الول مرة منذ 
سنوات طويلة حتى تتحول الكويت الى مركز مالي 

وجتاري عاملي وبأسس راسخة ومتينة.
نهضت الكويت »الذهب الصافي« بسواعد اجدادنا 

وآبائنا البواسل وبقيادة آل الصباح الكرام، لذا 
علينا  احملافظة على هذه االرض الطيبة املعطاءة 

وعلى امنها واستقرارها، لنوحد الصفوف 
ولتتكاتف اجلهود ولنترجم وطنيتنا في العمل بكل 

جد واخالص ونبذل الغالي والنفيس في سبيل 
وحدتنا الوطنية.

عاشت دولة الكويت حرة أبية.

مع رفع صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل، علم ديرتنا الكويت في قصر 
بيان، إيذانا ببدء األعياد الوطنية، يثير هذا العلم 

الرمز في النفس شجون التحسس بقيمة هذا 
الرمز الذي أصله قطعة قماش!

لقد كانت حيازة هذا العلم من احملرمات في زمن 
الغزو البعثي الصدامي، تصل عقوبتها إلى اإلعدام، 

بل كان من احملرمات أيضا اقتناء أي شيء يرمز 
للوالء للشرعية الدستورية الكويتية! كالعملة أو 

صور رموز قادة البالد من آل الصباح الكرام، 
وكان جنود الطاغية يفتشون عن هذا العلم وتلك 

الصور ويبعثرون ما في اجليوب واحملفظات لعلهم 
يجدون ضالتهم في الولوغ في الدماء الكويتية.

ولعل املقاومة الكويتية الباسلة، والشهداء األبرار، 
والعصيان املدني في الداخل، كانوا رسالة بليغة 

الى العالم بتمسك الكويتيني كلهم بال استثناء 
برموزهم الدستورية الكويتية، وهو اعتقاد راسخ 

لم يزلزله توافر الفرص واملغريات التي كانت 
الزمرة البعثية تشيعها وتبحث عن كويتي واحد 

يشفي غليلها البائس، حتى تصورت أن جتد 
ضالتها في أوساط املعارضة السياسية الكويتية! 

ولكن أنّى لها ذلك. وكان املثال املشرق هو الشهيد 
مبارك النوت املطيري الذي كان يتغنى برموز 

املعارضة السياسية الكويتية، ولكنه متسك بالعلم 
الكويتي، وصورة صاحب السمو أمير الكويت، 

ورفض قبول العملة غير الكويتية! فكان الثمن ان 
خذوه خارج اجلمعية التعاونية التي كان يديرها 

واطلق األوغاد البعثيني الرصاص على رأسه 
الشهم.

مهما اختلفنا فلن نختلف على وطننا وديرتنا 
الكويت. رسائل كثيرة تكرر احلديث عنها، تؤكد 

على ذلك، ولكن اليزال البعض الناشز يكرر 
تشغيل أسطوانة »التشكيك بالوالء الوطني« 

املشروخة، بال كلل أو ملل! هداهم اهلل.

wasmiya_m@yahoo.com

a.alsalleh@yahoo.com

م وسمية المسلَّ

د.عبدالهادي الصالح

دولة الكويت 
يا ذهب صافي

هداهم
 اهلل تعالى

بوضوح

م36

Majedaburamya@hotmail.com
المحامي ماجد أبورمية 

املرسوم بالقانون رقم ١٠6 لسنة ١976 
صدر في شأن احتياطي األجيال القادمة، 

وتدار فلسفة هذا الصندوق من خالل 
اقتطاع نسبة قدرها ١٠% سنويا لصالح 

األجيال القادمة. واآلن وبعدما يقرب من 
٣9 عاما على هذا الصندوق ألم يكن أبناء 
اجليل احلالي هم ما كان يطلق عليهم في 
السابق األجيال القادمة؟ وطاملا أن حجم 
احتياطي صندوق األجيال القادمة وصل 
الى حدود 4٠٠ مليار دوالر، ألم يكن من 

األفضل استغالل أموال هذا الصندوق 
إلنشاء بنية صناعية كبرى في الكويت إذا 

كنا بالفعل نعمل من اجل تنويع مصادر 
الدخل؟ ولن أحتدث كثيرا في هذه املقالة 
عن حجم اخلسائر الطائلة التي تعرضت 

لها االستثمارات اخلارجية الكويتية، ولكن 
نشير فقط إلى ما تناولته إحدى الصحف 
احمللية اليومية بتاريخ 2٥ مايو 2٠١٥ عن 
خسائر هيئة االستثمار الكويتية احملققة 

وغير احملققة خالل السنة املالية 2٠١4/2٠١٣ 
حيث ذكرت أنها بلغت نحو ٥.٣79 مليارات 
دوالر، وأكدت الصحيفة أن الهيئة تسببت 

في تكبد احتياطي األجيال القادمة خسائر 
محققة وغير محققة بلغت 427.972 

مليون دينار بنحو ١.28٣ مليار دوالر من 
االستثمارات والسندات خالل السنة املالية 
املنتهية، كما كبدت الهيئة احتياطي األجيال 
خسائر غير محققة في استثمارات األسهم 

املدارة من قبل املكتب الرئيسي بلغت 7١١.٣٣ 
مليون دينار. 

وتكبدت الهيئة خسائر غير محققة بلغت 
١.4 مليون دينار من استثمارها في صندوق 

أموال سوق املال الذي انخفضت قيمته 
السوقية من 2.6 مليون دينار الى ١.2 مليون 

دينار. هذا فضال عن اخلسائر العديدة 
األخرى التي تناولتها مختلف وسائل 

اإلعالم. وبعيدا عن لغة اخلسائر فكل ما 
يهمنا اآلن ويشغل أذهاننا إلى متى تساهم 
أموال صندوق االحتياطي األجيال القادمة 
في نهضة اقتصاد الدول االخرى ونظل 
نحن نعانى التباطؤ والترهل والضعف 
االقتصادي؟! ألم يحن الوقت لنستثمر 

هذه األموال في الكويت لنتفادى عجوزات 
امليزانية في السنوات القادمة؟ وهل يعقل ان 

توفر هذه االستثمارات الكويتية اخلارجية 
الوظائف ألصحاب األعني الزرقاء وفى 
الوقت نفسه توجد بطالة في دولتنا؟! 

وإذا كانت فلسفة احتياطي األجيال ان نؤمن 
مستقبلهم من الفقر ألم يكن من األفضل 
ان نترك لهم االرضية الصناعية الكبرى 
واالستثمارات احمللية الضخمة بدال من 

تعرض أموالهم للخسائر املتالحقة، ولتقلبات 
األسواق العاملية؟! وأقولها وبكل ثقة عندما 

تشب االجيال القادمة على قوة ومتانة 
االقتصاد الكويتي فهذا افضل استثمار 
وأفضل احتياطي لالجيال القادمة، وملاذا 
ننسى أن الرسول ژ أعطى رجال فأسا 
وأمره أن يحتطب ويبيع لئال يبقى عالة 

على املجتمع؟ والفأس الذي نقدمه ألجيالنا 
القادمة هو األرضية االقتصادية الصناعية 

والزراعية والتجارية واملالية بدال من ان 
نترك لهم املال وحده وفى االخير أقول إننا 
لو تركنا كل أموال الدنيا لهم، ولم نترك لهم 
التفوق االقتصادي فستبخر األجيال القادمة 

كل هذه األموال التي خزناها لهم فيما 
يسمى بصندوق األجيال القادمة. 

االحتياطي 
األفضل لألجيال 
القادمة

إشارة

yoyo-q8ty@hotmail.com

botafra@hotmail.com

يوسف فيصل العتيبي

موسى أبو طفرة

ذات مرة كنت أجتول في أنحاء البالد 
انظر ألحوال الناس.. أتفقد هذا وأنظر 

لذاك.. أنظر لذلك الشاب وقته بني املقاهي 
واألسواق.. وتلك الفتاة بني املطاعم 

والكافيهات.
ذهب عقلي ميينا وشماال.. ما بال حال الناس 
من انحدار إلى انحدار.. فما وجدت إال سببا 

واحدا يجعلهم بهذا احلال أنها »وقت الفراغ.. 
والبطالة« وال أخفيكم فكنت ألومهم مع من 

يلومهم.. بأنهم »شباب طايش« وبعد التفكير 
أيقنت أن اخللل ليس بهم.

اخللل بوقت الفراغ الذي يعانون منه.. قال 
النبي ژ: »نعمتان مغبون فيهما كثير من 

الناس الصحة والفراغ« وإذا كان الفراغ 
في حياة الشاب كان الفساد به أكبر.
فالشاب كما قيل: »قوة بني ضعفني« 
الطفولة والشيخوخة فإن لم تستقل 

باحلالل استقلت باحلرام. 
فهذه رسالة إلى كل راع يخاف اهلل في 

رعيته. 

األهل في املقام األول في أبنائهم.
واملسؤولون في املقام الثاني على شبابهم. 
١- لألهل: ال جتعلوا للشاب »املراهق« وقت 
فراغ حتى ال يتسلل إليه الشيطان من كل 
باب.. أمألوا وقت املراهق بالهوايات التي 
يستهويها.. ادخلوه أنديه.. أمألوا وقته.. 

فكل أحد وإن كان ميلك من الفساد ما 
يكفي لبلد! إن لم يجد وقت فراغ صلح 

أمره.
2- للمسؤولني: ال جتعلوا البطالة تنتشر 

فصالح البلد بصالح شعبه وفساده بفساد 
شعبه.. وفروا لكل محتاج العمل التي 

يعينه على نفسه ومتلئ وقته وتستنفد 
طاقته.. »فالشباب« ثروة وعدم استغالل 
هذه الثروة تعتبر خسارة عظيمة، وكم 

من دول نظرت إلى شعبها على أنه ثروة 
واستفادوا منها فتقدمت واغتنت، وأقر 

مبثال على ذلك الصني ومن قبلها اليابان.
ولقد نبه سيدنا عمر بن اخلطاب أحد والته 

على هذا املعنى ناصحا له بتوفير فرص 

عمل لرعيته قائال: »إن لم تشغلهم بطلب 
احلالل شغلوك بطلب املعصية(.

وهذا جعل من مسؤولية احلاكم واملسؤول 
أن يوفر فرص عمل لرعيته، يقول ژ 

»كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته« 
وقال عمر بن اخلطاب ألحد والته »إن 

اهلل استعملنا على الناس لنوفر حرفتهم 
ونستر عورتهم«. 

وقال النبي ژ »النفس إذا أحرزت قوتها 
استقرت فكل نفس لها مواهب ومواطن 
قوة سواء حرفية أو مهنية أو إدارية أو 

بحثية، فإذا وضعت هذه النفس في غير 
موطن قوتها ومتيزها أو لم تفرغ قوتها 

من أساسه فيكون عدم االستقرار وكثرة 
املشاكل..

واختم مقالي لكل مسلم غيور على بلده 
ودينه أن يجتهد قدر استطاعته على إيجاد 

حل لهذه املشكلة ويكون رائده قول اهلل 
تعالى )إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما 

توفيقي إال باهلل.....(.

التوازن في العمل أيا كان ذلك العمل من 
األمور املطلوبة للنجاح ولإلجناز ايضا، 
السيما ان العمل البرملاني يحتاج لهذا 
التوازن كونه يؤدي الى إقرار القوانني 

ومراقبتها بعد تنفيذها، ولقد كانت 
املجالس السابقة تغلب اجلانب الرقابي 

على التشريعي لكون النائب يعمل وفق 
جناحني، أحدهما تشريعي لسن القوانني، 
وآخر رقابي ملتابعة تنفيذ هذه القوانني، 

فالرقابة أمر مطلوب، ولكن ان مت اإلفراط 
فيها فإنها ستمحو اجلانب التشريعي، وهي 

التي ال تقل أهمية، فمجلس األمة بوابة 

العمل احلكومي، ومن دونه ال تستطيع 
احلكومة العمل كونها تبدأ بتقدمي برنامجها 
الذي ستسير وفقه، يوازي ذلك متابعة من 
قبل املجلس ومحاسبة ايضا على اإلجناز، 
ومتى ما اكتملت شروط ذلك فإن اجلميع 

سيالحظ وجود قطار للتنمية من شأنه أن 
يسير وأن يشعر املواطن بأن هناك إجنازات 
على أرض الواقع أو ما يسمى بتنمية مازلنا 

نطمع أن نرى لها أثرا في بالدنا.
وحقيقة األمر، وبخالف املجالس السابقة 
التي غلّبت اجلانب الرقابي، فإن املجلس 
احلالي غلّب اجلانب التشريعي وتناسى 

دوره الرقابي، وهو أمر ال يحقق الرغبة 
واألمل في حتقيق اإلجناز املبتغى من 

هذه املؤسسة التي يتطلع املواطن عبرها 
الى معاجلة كم كبير من القضايا العالقة 
واملتوقفة والتي حتتاج الى جهد نيابي 

حكومي نود ان يحقق املزيد من تقدم هذا 
الوطن، فاجلانب الرقابي ال يقل أهمية عن 

اجلانب التشريعي كدور للنائب توازيه 
خطة عمل وبرنامج حكومي يحاكي ارض 
الواقع ويكون قريبا من حتقيق التنافسية 

التي تهدف في املقام األول إلى معاجلة 
مشاكل املواطنني وتطلعاتهم.

صالح الشباب 
وفسادهم..

توازن العمل

نغم وسط النشاز

حادث وحديث
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حدث بالفعل

100 خطأ غيرت 
مجرى التاريخ
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اخلليج
العربي

260 حيوان�ًا في ش�قة س�يدة 
أملانية!

أملانية بنقل  قضت محكمة 
حق رعاية 260 حيوانا مختلفا 
من سيدة أملانية إلى دور رعاية 
احليوانات تخليصا لهم من »حب 
السيدة القاسي«. وقال قاضي 
محكمة كارلسراوهة )جنوب( 
للس��يدة إن الشقة املستأجرة 
ال تصلح ملعيش��ة 260 حيوانا 

مرة واحدة.
وكان��ت الس��يدة املذكورة 
)55 س��نة ق��د أقام��ت دعوى 
الش��رطة  قضائية ضد رجال 
اقتحام  وضد اجليران بسبب 
ش��قتها وحتري��ر احليوانات 
األسرى منها. وقالت إن رجال 
الشرطة خرقوا قانون احلريات 
الشخصية وأخافوا حيواناتها 
وطالبت بتعويضات علما بأنها 
كانت تعيش مع 260 حيوانا في 
شقة مستأجرة ال تزيد مساحتها 

عن 70 مترا مربعا.
وقد اتصل اجليران مبالك 
البيت وبالشرطة بعد أن أزكمت 
أنوفهم الروائح الكريهة املنطلقة 
من »حديقة احليوانات« املصغرة 
في مدينة مانهامي. وأحصى رجال 
الش��رطة 260 حيوانا مختلفا 
في ش��قة الس��يدة املهووسة 
باحليوانات، وكان بينها 74 كلبا 
و31 قطة، إضافة إلى نحو 150 من 
األرانب والسالحف والعصافير 

والسمك.

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

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1- أحمد زويل، 2- جلام - دفاتر، 
3- س���اريه - عس )معكوسة(، 
4- ميادين، 5- طرفة - الرحى، 
6- أين - ما، 7- نادي - أبي، 8- 
رمايه، 9- ويالت - أر )معكوسة(، 

10- رعود - غزل.

عموديًا:
1- السرطان - فر، 2- حجا - رياء، 3- رام 
)معكوسة( - فند - و و، 4- دميمة - يريد، 
5- هي - مل، 6- ود - ا ا ا ا ا ا ا، 7- في 
)معكوسة( - دل - بيت، 8- ال - يرميه، 

9- تسنح - رز، 10- ورع - احلالل.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
فرح بسيسو

حل كلمة السر:
وربة

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: جزيرة كويتية 
من 4 أحرف

كالنوراليو
لمقسلمتاال
عوطرمداللا

ميرسلوجنغح
للكويريددي
يارروحديلب

دييعادصلجا
ؤلملوولبؤص

تابامداوتم
ةالطرقروما

الخليجدارم
ةجوميبرعلا

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

جتاهل احلقائق..
أضاع اإلمبراطورية

أحيانا خطأ واحد، فقط يغير 
مج��رى التاريخ ويأتي بس��بب 
اجلهل وليس احلماية أو احلكم 
اخلاطئ على األمور، ولكن حتى 
وإن كانت النوايا سليمة إال ان هذا 

اجلهل ميكن ان يكون كارثيا.
لقد كان جهل قادة مدينة روما 
سببا في ارتكابهم أكثر األخطاء 
التي تس��ببت في املشاركة في 
انهيار اإلمبراطورية الرومانية مع 
غيرها من األس��باب أو األخطاء 

التي ذكرنا منها آنفا.
ثم هناك أخطاء اجلهل، فضال 
عن اإلمعان في جتاهل احلقائق 
والنتائج، عبر التاريخ ننتقل الى 
الرومانية  زمن اإلمبراطوري��ة 
وبالتحديد الى عاصمتها الزاهرة 
في روما التي كانت قد استقطبت 
آالفا من السكان الذين زادوا عددا 
على املليون وهم رقم مهول في 

ذلك الزمان.
وش��اء رؤس��اء املدين��ة ان 
يدخلوا اصالحات غير مسبوقة 
كان أهمها سحب املياه من أعالي 
اجلبال كي تصبح سائغة للسكان 
في بيوتهم، وهو ما اس��توجب 
شبكة انشأوها، وألول مرة في 
تاريخ العمران البشري لتوصل 
الى صنابير البيوت وتشكل من 
ثم نقل��ة ثورية ف��ي احلضارة 

اإلنسانية.
وقد عثر الرومان على معدن 
صلب اسمه الرصاص كان مطوعا 
للسحب والطرق والتشكيل فضال 

عن تكاليفه الزهيدة.
املأساة ان هذا املعدن جاء وفي 
أذياله كارثة التسمم التي أصابت 
سكان روما القدمية من جراء مادة 
الرصاص، بعد ان أدى الى تلويث 
املياه وإصابة ش��اربيها بالفشل 
الكلوي والوب��اء الكبدي وتلف 

أعصاب املخ.
ومن ثم جاء انخفاض املواليد 
وإصابات فقر الدم واعتالل سكان 
عاصم��ة اإلمبراطورية وهو ما 
شكل واحدا من أخطر املعاول التي 
أدت الى تصدع كيان اإلمبراطورية 

الرومانية في نهاية املطاف.
التسمم بالرصاص كان سببا 
رئيسيا في ذلك، فقد كانت املدن 
الرومانية تستقي مياهها من عيون 
جبلية منقولة بس��واق وقنوات 

مصنوعة من الرصاص ايضا.
كذل��ك اعتمد أهل روما على 
استعمال محلول سكري يحتوي 
على أمالح الرصاص إلضافته الى 
النبيذ أو ف��ي صنع احللويات، 
والذي يتح��ول الى ملح خالت 

الرصاص السامة.
س��بب هذا االعتماد الواسع 
النطاق عل��ى عنصر الرصاص 
السام حالة تس��مم شديد لدى 
الس��كان آن��ذاك، ويعتق��د بأن 
انتش��ار حالة التس��مم تلك بني 
صفوف الطبقة احلاكمة وأفراد 
الشعب على حد سواء، قد سبب 
التعجيل بسقوط اإلمبراطورية 

الرومانية.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

)من كتاب:  » 100 خطأ غيرت مجرى 
التاريخ  - ترجمة مجدي كامل(

)م�ن كتاب:   ح�دث بالفع�ل - وليد 
ناصيف(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1- عالم عربي حصل على 
جائزة نوبل، 2- رسن - 
للكتابة، 3- حاملة العلم 
- سار ليال )معكوسة(، 
4- ساحات، 5- االسم 
األول لش���اعر جاهلي 
- حجر الطاحون، 6- 
لالستفهام - للنفي، 7- 
مكان ملمارسة الرياضة- 
والدي، 8- من الرياضات 
القدمية، 9- مصائب - 
للمساحة )معكوسة(، 
10- قب���ل املطر - أحد 

أغراض الشعر.

1- أح���د أب���راج الفلك 
عق���ل  ه���رب، 2-   -
- نف���اق، 3- طل���ب 
)معكوس���ة( - أبطل 
احلجج - متش���ابهان، 
4- قبيح���ة - يطلب، 
5- ضمي���ر منفص���ل 
- ضج���ر، 6- حب - 
متشابهة، 7- حرف جر 
)معكوسة( - أرشد - 
دار، 8- للنفي - يقذفه، 
9- تتاح الفرصة - من 
احلب���وب، 10- تقي - 

عكس احلرام.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي



اخلرطوم تفتح حدودها مع جوبا ألول مرة منذ االنفصال
عواصم ـ وكاالت: أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارا بفتح احلدود مع 
جنوب السودان للمرة األولى منذ انفصال اجلنوب في عام 2011، فيما رحبت 
جوبا بهذه اخلطوة كونها ستعزز الروابط االقتصادية بني البلدين. وجاء ذلك، بعد 
اخلطوة غير املتوقعة وأحادية اجلانب التي أعلنها رئيس جنوب السودان سلفا 
كير، بتطبيع العالقات مع اخلرطوم، ردا على موافقة البشير األسبوع املاضي على 
تخفيض رسوم عبور نفط جنوب السودان في أراضي السودان عبر خط أنابيب 
إلى البحر األحمر.
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عربية وعالمية
أردوغان: الرئاسة القوية ال تتعلق بالطموح الشخصي

كي مون رافضًا اتهامات نتنياهو: الوضع الراهن 
يقوض أمن اإلسرائيليني ومستقبل الفلسطينيني

قائد »التحالف« في العراق يحذر
 من انهيار كارثي لسد املوصل

أنقرة � وكاالت: ق����ال الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، إنه من اخلطأ اعتبار رغبته في 
وضع دس����تور جديد ونظام رئاسي أكثر قوة 
مس����ألة طموح شخصي، مشددا على أن رئيس 
الدولة املنتخب من الش����عب يجب أن يكون له 
دور أكبر من مجرد دور شرفي.وأضاف اردوغان 
في كلمة ألقاها أمام منظمات املجتمع املدني في 
أنقرة، امس، أن النظام البرملاني في تركيا عفى 
عليه الزمن، الفتا إلى أن الوضع القائم املتمثل 
في وجود رئيس ورئيس وزراء كل منهما منتخب 
من الش����عب وضع غير قابل لالستمرار. ولفت 

الى أنه يتوقع من األحزاب السياسية ومنظمات 
املجتمع املدني املشاركة في وضع دستور جديد، 
مشيرا الى أن الفصل بني السلطات سيكون من 
بني النقاط الرئيسية التي يتعني مناقشتها. واكد 
الرئيس التركي أن الشعب وليس البرملان هو من 
يقرر ف����ي نهاية األمر اخلطوة التالية. من جهة 
أخرى، يعتزم أردوغان، القيام بزيارة رسمية إلى 
كل من: تشيلي، وبيرو، واإلكوادور، في أميركا 
اجلنوبية، خالل الفترة ما بني 31 يناير اجلاري 
و4 فبراير املقبل، بحسب بيان صادر عن املكتب 

اإلعالمي للرئاسة التركية.

عواص����م � وكاالت: أعلن األم����ني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون، رفضه للهجوم الذي شنه 
ضده رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
واملندوب اإلس����رائيلي الدائم لدى األمم املتحدة 
دان����ي داون، على خلفية تصريحاته التي انتقد 

فيها االحتالل واالستيطان اإلسرائيليني.
وقال املتحدث الرس����مي باس����م األمني العام 
للمنظمة الدولية، استيفان دوغريك، في مؤمتر 
صحاف����ي مبقر األمم املتحدة، ف����ي نيويورك ان 
األمني العام أكد على احلاجة امللحة، لإلسرائيليني 
والفلس����طينيني واملجتمع الدولي، إلى إدراك ان 
»الوضع الراهن ال ميكن الدفاع عنه، إنه يقوض 

أمن اإلسرائيليني ومستقبل الفلسطينيني«.
ولف����ت ال����ى ان »بع����ض ردود األفعال على 
تصريح����ات بان كي مون، ف����ي اجتماع مجلس 
األمن حول السالم في الش����رق األوسط، كانت 

سلبية«.
وأشار الى ان األمني العام لألمم املتحدة »يتمسك 
ب����كل كلمة قالها، واتهام����ات البعض بأنه يبرر 
اإلرهاب أبعد ما تكون عن احلقيقة، لقد قال مرارا 
وتك����رارا إنه ال يوجد أي ش����يء ميكن أن يبرر 
اإلره����اب، وعلينا أن نعمل معا حملاربة املصادر 

واألسباب التي تغذيه«

وشدد على »رفض بان كي مون اللغة التي مت 
اتهامه بها بأنه مينح اإلرهاب دفعة«.

وتابع »ان الكلمات ميكن أن يتم حتويرها، لكن 
ال ميك����ن أن حتجب الواقع اخلطير، وفي الوقت 
نفس����ه إذا كنا نريد أن نرى نهاية لهذا العنف، 
علينا معاجلة األسباب اجلذرية لإلحباط والفشل 
في حتقيق حل سياس����ي، ألنه بعد ما يقرب من 
50 عاما من االحتالل، وعقدين بعد أوسلو، فإن 
الفلسطينيني � وخاصة الشباب � بدأوا يفقدون 

األمل«.
وفي غضون ذلك، هدد نتنياهو باتخاذ خطوات 
تصعيدية ورد قاس على قطاع غزة اذا ما قامت 

حركة حماس بأعمال قتالية ضد إسرائيل.
وذكر نتنياه����و في تصريح بثت����ه اإلذاعة 
اإلس����رائيلية على هامش لقائه برئيس الوزراء 
اليوناني الكسيس تسيبراس بالقدس، أن قبول 
حماس بوقف اطالق النار جاء بعد تلقيها ضربة 
قوية في احلرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة.

وأضاف أن حماس تقوم مؤخرا مبنع اطالق 
الصواريخ والقذائف جتاه املناطق اإلسرائيلية 
وتتصدى لفصائل فلسطينية مسلحة بعد عملية 
اجل����رف الصامد التي انتهت أواخر اغس����طس 

.2014

بغداد � وكاالت: قال قائد قوات التحالف الذي 
تق����وده الواليات املتحدة لقت����ال تنظيم داعش 
في العراق وس����ورية، اللفتنانت جنرال، شون 
ماكفرالند، إن اجليش األميركي لديه خطة طارئة 
ملواجه����ة احتمال انهيار س����د املوصل إذا وقعت 

هذه الكارثة.
وأوض����ح ماكفرالند، للصحافي����ني امس، إن 
السلطات العراقية أدركت »احتمال انهيار السد 
الذي حتتاج أساساته إلى حقن بانتظام للحفاظ 

على سالمة هيكله«.
وأضاف »احتمال انهيار الس����د شيء نحاول 
حسمه اآلن.. كل ما نعرفه أنه إذا انهار فسينهار 

بسرعة وهذا أمر سيئ«.
وفي غضون ذلك، قال مس����ؤولون بالشرطة 
واإلدارة احمللية إن السلطات العراقية اكتشفت 
مقبرة جماعية في الرمادي حتوي جثث ما ال يقل 

عن 40 شخصا � منهم نساء وأطفال � قتلوا
فيما يبدو على أيدي متشددي داعش عندما 

سيطروا على املدينة في مايو املاضي.
وأظهرت لقطات نش����رت على صفحة شرطة 
محافظة األنبار على فيسبوك، جثثا في درجات 
مختلفة من التحلل أثناء استخراجها من مقبرة في 

الرمادي عاصمة احملافظة والتي استعاد اجليش 
العراقي السيطرة عليها الشهر املاضي.

ولم يتضح كيف قتل الضحايا لكن التسجيل 
املصور أظهر أن بعضهم كان مكبل اليدين فيما 

يبدو أثناء قتله.
وظهر في التسجيل املصور اللواء هادي رزيج 
قائد شرطة األنبار وهو يتحدث عن املقبرة. وقد 
أكد العميد سعد معن الناطق باسم وزارة الداخلية 

العراقية التقرير.
وقال محافظ األنبار صهيب الراوي في تغريدة 
صاحبت صورة ألكياس جثث مس����جاة في أحد 
الشوارع »نعتقد بأنهم آخر من قاتل داعش قبل 
سقوط املدينة في مايو 2015. التحقيقات ما زالت 

جارية«.
وصرح مستشار احملافظ، مهند هيمور، لرويترز، 
بأن 15 على األقل من اجلثث التي مت العثور عليها 
في حي اجلمعية هي جثث أفراد من الشرطة وفقا 

لبطاقات الهوية التي عثر عليها.
وأشار إلى أن املقبرة اكتشفت خالل حتقيقات 

مع أفراد من تنظيم داعش.
وأضاف هيمور أن هناك عالمات على بعض 
اجلثث توحي بتعذيب وإصابات بطلقات نارية.

»بيجو« توقع عقداً بـ 400 مليون يورو خلمس سنوات مع طهران

روحاني: لنبدأ »صفحة جديدة« في عالقاتنا مع فرنسا

أي سيارات من اجليل القدمي من 
طراز »بيجو 405 و206«.

ويشكل هذا التحالف اجلديد 
عودة مرتقبة ل� »بي اس آ« إلى 
إيران بعد اربع سنوات على 
مغادرتها قس����را بعد تشديد 
العقوب����ات الغربية بس����بب 

البرنامج النووي اإليراني.
وعلى الرغ����م من إعالن، 
وزير النق����ل اإليراني عباس 
اخنودي، في وقت سابق، انه 
سيتم »خالل زيارة روحاني، 
توقيع عقد لشراء 114 طائرة 

إيرباص«.
إال أن مصدرا قريبا من امللف 
أوضح انه وفي الوقت احلالي 
سيقتصر األمر على رسائل 
نوايا وتوقيع بروتوكوالت، ألن 

احلظر لم يرفع بشكل كامل. 
لكن بعد ذلك، ميكن التوصل 
بشكل سريع لتوقيع اتفاقات 
ألن إيران بحاجة كبيرة لتحديث 
أسطولها من طائرات الرحالت 

املتوسطة والطويلة.
وتأمل ش����ركات فرنسية 
أخرى مثل »توتال« و»بويغ« 
و»آ دي ب����ي« و»فينش����ي« 
بتولي توس����يع أو إدارة عدد 

من املطارات اإليرانية.
من جهة أخرى، قال نائب 
رئيس دائرة الطيران املدني 
اإليران����ي محمد خوداكارامي 
إن بعض ش����ركات الطيران 
األوروبية تخطط الستئناف 
رحالتها اجلوية إلى إيران بعد 

قطيعة دامت 5 أعوام.

منتدى اقتصادي فرنس����ي � 
إيران����ي أقيم في مقر جمعية 
أرباب العمل الفرنس����ية في 
باري����س بحض����ور الرئيس 
روحان����ي ورئي����س الوزراء 

الفرنسي مانويل فالس. 
وينص العقد، بحسب ما 
أعلنت املجموعة، على تأسيس 
شركة مشتركة بني »بيجو« 
و»خودرو« اإليرانية ستقوم 
بتصنيع س����يارات من طراز 
»بيج����و 208 و2008 و301«، 
اعتبارا من النصف الثاني من 

العام 2017.
وستقوم الشركة الفرنسية، 
اعتب����ارا من الع����ام احلالي، 
باإلش����راف على اإلنتاج في 
مصنع »خودرو« بغرب طهران 

عواص����م � وكاالت: أعرب 
الرئيس اإليراني حسن روحاني 
عن األمل ببدء »عالقة جديدة« 
بني فرنسا وإيران، وذلك خالل 
زيارته الرسمية إلى باريس، 
مؤك����دا أن الفرص����ة مواتية 

لالستثمار في بالده.
وقال روحان����ي في لقاء 
مش����ترك مع رئيس الوزراء 
الفرنس����ي مانوي����ل فالس، 
بحضور رجال أعمال إيرانيني 
وفرنس����يني أم����س »نح����ن 
مستعدون لطي الصفحة من 
أجل بدء عالق����ة جديدة بني 

بلدينا«.
ومبناسبة هذه الزيارة التي 
تعد األولى لرئيس إيراني منذ 
زيارة محمد خامتي في 1999، 
حظي روحاني بتش����ريفات 
إضافية بينها مراسم عسكرية 
مع النشيد الوطني في ساحة 
»لي زينفاليد« بحضور وزير 
اخلارجية الفرنس����ي لوران 

فابيوس.
وأفاد مصدر ديبلوماسي 
وكال����ة فران����س ب����رس بأن 
»هذه الزيارة تفتتح مرحلة 
للمباحثات ملرافقة إيران في 
عودتها على الساحة الدولية 
بحيث ت����ؤدي دورا إيجابيا 
خصوصا فيما يتعلق بامللف 

السوري«.
وتزامنا مع زيارة روحاني 
أعلن����ت ش����ركة »ب����ي اس آ 
بيجو � ستروين« الفرنسية 
لتصنيع السيارات، عن عودتها 
رسمية للعمل في إيران، وفي 
هذا الصدد وقعت املجموعة 
الفرنسية لتصنيع السيارات، 
عقدا بقيمة 400 مليون يورو 
على مدى خمس سنوات مع 
طهران.وجاء ذلك على هامش 

تظاهرات معارضة لزيارة الرئيس االيراني حسن روحاني لباريس أمس                                                                                           )أ.ف.پ(

شركات الطيران 
األوروبية تدرس 

استئناف رحالتها 
إلى إيران

روما: التدخل لن ينتظر حلول فصل الربيع

واشنطن تقّر بوجود قوات أميركية في ليبيا 
وتدرس اخليارات العسكرية ضد »داعش«

تصريح للتلفزيون اإليطالي 
الرس����مي امس »ال ميكننا أن 
نتصور انتظار حلول فصل 
الربي����ع مع الوض����ع الليبي 
الذي اليزال جامدا. لقد عملنا 
بشكل وثيق مع األميركيني، 
والبريطانيني، والفرنسيني، 
الشهر املاضي، ونحن جميعا 
متفقون على ضرورة جتنب 
اإلجراءات غير املنسقة، التي 
لم تسفر في املاضي عن نتائج 
جيدة«. وتابعت: »لهذا نعمل 
اآلن بش����كل أكبر وملموس، 
عبر جمع املعلومات، وصياغة 
خط����ط التدخل املمكنة، على 

أساس املخاطر املتوقعة«.
وأش����ارت إلى أن »بعض 
الهزائ����م التي مني بها داعش 

في العراق، قد يدفع التنظيم 
جلعل ليبيا جبهة جديدة، من 
خالل محاولة املضي قدما نحو 
مناطق جديدة انطالقا من سرت 
)الواقعة حتت سيطرة التنظيم 
منذ مطلع عام 2014(، ولهذا 
فإن الوقت يضيق«. وأشارت 
الوزيرة اإليطالي����ة إلى أنها 
كانت قد حتدثت في االجتماع 
الذي عقد مؤخرا في العاصمة 
الفرنسية باريس، لوزراء دفاع 
دول التحال����ف الدول����ي ضد 
»داعش«، حول ليبيا، مشيرة 
إلى أنه »كان هناك إجماع على 
ضرورة وجود حكومة فاعلة 
هناك، لتجنب سيناريوهات 
مثل ما حدث في العراق بعد 

الغزو األميركي عام 2003«.

وأقر كوك بأن هناك قوات 
عسكرية أميركية تتواجد في 
ليبيا في محاولة خللق نوع من 
التواصل مع القوات املوجودة 
على االرض، وذلك للوصول الى 
صورة افضل للوضع االمني 
هناك والتهديدات التي ميثلها 
»داعش« والتخاذ اخلطوات 
املناسبة بالتعاون مع شركاء 

واشنطن. 
ومن جهتها، قالت وزيرة 
الدف����اع اإليطالي����ة، روبرتا 
بينوتي، إن »التدخل الدولي 
في ليبي����ا ال ميكن أن ينتظر 
حلول فصل الربيع«، مشددة 
على ضرورة تنسيق اجلهود 

الدولية في هذا الصدد.
وأضاف����ت بينوت����ي، في 

عواصم � وكاالت: أعلنت 
األميركي����ة  الدف����اع  وزارة 
»الپنتاغ����ون«، انه����ا تدرس 
اخلي����ارات العس����كرية في 
ليبيا أمام تصاعد قوة تنظيم 
»داعش« هناك، حتى وان كان 
مازال »من املبكر جدا« معرفة 

كيف سيتطور الوضع. 
وق����ال املتح����دث باس����م 
»الپنتاغ����ون«، بيت����ر كوك: 
»نواصل مراقبة الوضع ودرس 

اخليارات املوجودة أمامنا«.
وأض����اف أن����ه »يجب ان 
نكون مس����تعدين دائما في 
حال اس����تفحل تهديد تنظيم 
داعش في ليبيا«، مؤكدا في 
نفس الوقت ان احلل في ليبيا 
ليس عسكريا فقط.  وأكد كوك 

ان »تشكيل حكومة مركزية امر 
حاسم بالنسبة ملستقبل ليبيا 

واستقرارها في املستقبل«.
وأوضح ان الواليات املتحدة 
تتواصل مع االطراف املوجودة 
على األرض، وذلك لتحديد ما 
يجري في ليبيا والتهديدات 
التي ميثلها داعش للواليات 

املتحدة وللدول االخرى. 
ونوه املسؤول األميركي 
إلى أن الواليات املتحدة أثبتت 
استعدادها في وقت سابق لشن 
ضربات جوية في ليبيا، كما 
قامت بالقضاء على احد قادة 
تنظيم داعش الرئيسيني في 
ليبيا، مش����ددا عل����ى انه من 
املبكر االعالن عن أي خطوات 

في الوقت الراهن. 

جثة متفحمة ألحد ضحايا التفجير االنتحاري في عدن امس               )إياد أحمد(  

اليمن: املقاومة تطلق النفير العام لفك احلصار عن تعز

»داعش« يتبنى تفجيراً  انتحارياً  استهدف مقر إقامة هادي في عدن
عدن ـ إياد أحمد ووكاالت

ــيارة مفخخة، أمس، بالقرب من قصر  فجر انتحاري س
املعاشيق الرئاسي في العاصمة املؤقتة عدن، الذي يتخذه 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقرا القامته.
ــفر التفجير، الذي تبناه تنظيم »داعش« عن مقتل 8  وأس

اشخاص على األقل وإصابة عشرة اخرين بجراح.
ــاء« إن التفجير وقع نتيجة  ــال مصدر أمني لـ »األنب وق
استهداف سيارة مفخخة للبوابة الرئيسية للقصر الرئاسي، 
مشيرا الى مقتل 6 عناصر من أفراد احلراسة وإصابة 10 

جرحى في حصيلة أولية.
وأكد املصدر أن الرئيس هادي لم يصب بأذى، موضحا 
أن انتحاريا هاجم بسيارة مفخخة بوابة القصر وفجرها 

وسط اجلنود الذين كانوا يقفون عند مدخله.
وأشار إلى أن التفجير جاء بعد يوم واحد من اجتماع نائب 
ــوزراء خالد بحاح مع قيادات التحالف  الرئيس رئيس ال
العربي ومحافظ عدن، حيث متت مناقشة بدء حملة أمنية 
كبيرة لتطهير مديرية املنصورة التي تعد معقال لعناصر 
القاعدة باحملافظة، وتعد اكثر املديريات التي تشهد عمليات 

اغتيال لضباط األمن واجليش بصورة شبه يومية.
وذكرت وكالة االناضول نقال عن شهود آخرين أن معظم 
ــة  القتلى واجلرحى أطفال تصادف خروجهم من املدرس

القريبة من موقع االنفجار.
ــب الرئيس ورئيس الوزراء، خالد بحاح، قد أكد   وكان نائ
أن اخلطط األمنية احملكمة ستدفع من وصفهم باألطراف 
اآلثمة للقيام بهجمات مسعورة بهدف إرباك املشهد، وهو 

ما يتطلب املزيد من اليقظة والتكاتف.
وشدد بحاح، خالل ترؤسه اجتماعا ملناقشة اخلطة األمنية 
في عدن بحضور محافظها ومدير األمن وقادة القوات في 

التحالف العربي، على مواصلة العمل لضم رجال املقاومة 
الشعبية في اجليش واألمن.

في غضون ذلك، دعا قائد املقاومة الشعبية مبحافظة تعز 
ــعيد املخالفي، النفير العام  ــيخ حمود س في اليمن، الش
ــا املخالفي ابناء احملافظة  لفك احلصار عن املدينة. ودع
ــس، لبدء مرحلة تطهير  ــى النفير العام، اعتبارا من أم ال
ــروض عليها منذ اكثر  ــر احلصار املف تعز بالكامل وكس
من عشرة اشهر، وطالبهم باخلروج من أجل الدفاع عن 

كرامتهم وحريتهم وحياتهم.
ــاء ذلك، في وقت أكد القيادي البارز في املقاومة بتعز،  ج
شوقي املخالفي لـ»األنباء« ان املقاومة متكنت من حترير 
مديرية املسراخ جنوب املدينة بعد معارك عنيفة استمرت 
ثالثة ايام.ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد املصابني في القصف 
العشوائي الذي قامت به ميليشيات احلوثي وصالح على 

األحياء السكنية في مدينة تعز إلى 36 مصابا.
ومن جانب آخر، كشف قيادي رفيع في املنطقة العسكرية 
اخلامسة لـ»األنباء« عن ترتيبات ميدانية جتري على األرض، 
لتشكيل ألوية عسكرية جديدة في املناطق احلدودية مع 

اململكة العربية السعودية مبحافظتي حجة وصعدة.
ــكل مكثف في األرض  وأوضح أن الترتيبات جتري بش
احملررة مبديريتي حرض وميدي مبحافظة حجة لتشكيل 
ألوية عسكرية جديدة ضمن املنطقة العسكرية اخلامسة، 
في إطار اخلطة اجلديدة التي تنفذها هيئة أركان اجليش 
ــكيل القوات املسلحة  الوطني ووزارة الدفاع، إلعادة تش
وبنائها على أسس وطنية دقيقة، بالتزامن مع اكتمال تشكيل 
وحدات اللواء 82 مشاه في مدينة ميدي وتسليح الكتائب 
العسكرية مبعدات ثقيلة وأسلحة متوسطة وخفيفة من 
ــاء  خالل عملية اإلنزال البحري التي نفذها التحالف مس

ــر األحمر، وأيضا بعد  ــاحل البح االثنني املاضي على س
ــكرية حديثة التخرج من معسكرات  وصول كتائب عس
ــرعية املتواجدة في السعودية قرب احلدود اليمنية  الش
شمال حضرموت. وأكد القيادي العسكري »أن ترتيبات 
ــكرية ضمن املنطقة  ــكيل ألوية عس أخرى، جتري لتش
ــريط احلدودي حملافظة  ــكرية السادسة، قرب الش العس
صعده مع محافظة احلرث السعودية«، مؤكدا أن قرارات 
ــتصدر خالل األيام القليلة القادمة،  جمهورية مرتقبة س
ــكيل األلوية العسكرية في املناطق احلدودية، وذلك  بتش

فور اكتمال الترتيبات امليدانية.
ــعبية  ــادر ميدانية في املقاومة الش ــى ذلك، أكدت مص ال
ــكرية لـ»األنباء« مقتل أكثر من 80 مسلحا  وأخرى عس
من ميليشيات احلوثي وصالح بينهم قيادات ميدانية في 
جماعة احلوثي وضباط من قوات احلرس اجلمهوري املوالية 
لصالح في عمليات متفرقة نفذها اجليش الوطني وقوات 
التحالف وحرس احلدود السعودي في املناطق احلدودية 
مبحافظتي صعده وحجة، احملاذية حملافظات جازان وجنران 
السعوديتني، حيث دمرت قوات التحالف عشرات العربات 

العسكرية واملدرعات في تلك العمليات.
وأوضحت املصادر أن طائرات التحالف واألباتشي شاركت 
في عملية عسكرية استمرت لعدة ساعات على طول الشريط 
احلدودي لليمن مع السعودية، متكنت خاللها من إفشال 
محاوالت احلوثيني لالقتراب والتسلل للحدود السعودية 

ودمرت آليات عسكرية وعربات ومخازن أسلحة.
وفي غضون ذلك، شنت طائرات التحالف غارات مكثفة 
على مديريات باقم وسحار ورازح مبحافظة صعدة ومدينة 
حرض وبكيل املير مبحافظة حجة ومناطق حدودية أخرى 

قرب احلدود السعودية اليمنية.
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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل

 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

»داعش« يستولي على موقع للنصرة في محيط عرسال
بيروت ـ العربية: استولى تنظيم »داعش« على موقع في منطقة وادي اخليل بجرود 
عرسال شمال شرقي لبنان على احلدود مع سورية، ما دفع اجليش اللبناني الى 
إرسال تعزيزات للمنطقة. وكان »داعش« قد سيطر على املوقع بعد معارك مع جبهة 
النصرة، لتتوسع رقعة االشتباكات بعدها بني الطرفني، لتشمل وادي حميد والزمراني 
واخليل في جرود عرسال. وأفادت مصادر أن التنظيم حتى عصر امس يتقدم باجتاه 
عرسال، في وقت يقصف فيه اجليش اللبناني الطرفني من مراكزه احمليطة باملنطقة.

أكد أن لقاء معراب لم يرفع فقط حظوظ اجلنرال بل إنه لم يعد من مجال لتخطيها

باسيل: لن يتنافس عون مع فرجنية

مجل����س  دور  يأخ����ذون 
الش����يوخ امللح����وظ ف����ي 
وثيقة الطائف، دون تنفيذ، 
مبعاجلة األمور املتعذرة على 
مجلس الوزراء حتت عنوان 
»تفعي����ل عم����ل احلكومة. 
وما يكرس األم����ر، اعتماد 
جلسات دورية لهذا احلوار 
بتواريخ ثابتة، ريثما يعود 
االنتظام للحياة الدستورية 
انطالقا من انتخاب رئيس 

للجمهورية.
اللقاء  على أن رئي����س 
الوطن����ي وليد  اللبنان����ي 
جنبالط شبه طاولة احلوار 
اللبناني ب� »هيئة تشخيص 
النظ����ام في إي����ران« التي 
استبعد اسم حفيد اخلميني 
من مجلس اخلبراء، الذي هو 
هيئة تختار املرشد األعلى، 

بعد عمر طويل.
وأضاف جنبالط: هذه هي 
الدميوقراطية أرقى جتلياتها 

في اجلمهورية اإلسالمية.
وختم بالسؤال عن الهيئة 
التي ستختار رئيس لبنان، 
مس����تدركا بالقول »رمبا ال 

يريدون رئيسا للبنان«.
لكن النائب أحمد فتفت 
أكد أن حزب اهلل فرض نفسه 

احلزب احلاكم في لبنان.

وجوابا على تصريحات 
فرجنية، قال الوزير جبران 
باس����يل اننا لن نصل إلى 
مرحلة املنافسة مع النائب 
سليمان فرجنية في املجلس 
النياب����ي، الفتا الى ان كالم 
فرجنية عن خطة )أ( وخطة 
)باء( معناه انه مازال يؤيد 
العماد ع����ون وفق اخلطة 

االساسية!
وقال باسيل في مقابلة 
تلفزيوني����ة ان حظ����وظ 
الرئاس����ة  العماد عون في 
بعد لقاء معراب، لم ترتفع 
فق����ط، بل انه ل����م يعد من 
مج����ال لتخطيها. واضاف 
التفاهم م����ع »القوات«  ان 
هو ملصلحة كل املسيحيني 
في لبنان والش����رق، وهنا 
عظمة الشعوب التي تطلع 
من كبوتها وم����ن أحزانها 
ومن ماضيها وتذهب لبناء 

املستقبل.
وعن موق���ف حزب اهلل من 
ترشيح عون وفرجنية، قال باسيل 
احلزب اعط���ى موقفه علنا إلى 
جانب العم���اد عون، ومن يريد 
التش���كيك في موقف حزب اهلل 
عليه تأمني الظروف التي يقول 
حزب اهلل انه ملتزم بالعماد عون 

من باب املصلحة الوطنية.

خطة »ب« بالنسبة لنا.
وبررت مص����ادر التيار 
الوطني احلر غياب العماد 
ب�  عون عن طاولة احلوار 
»التزامه« باملوقف التوفيقي، 
ووليد جنب����الط غاب لكن 
تغريداته التويترية حضرت 
غمزا من قناة ايران ودورها 

في لبنان.
ودعا فؤاد الس����نيورة، 
وهو األستاذ في االقتصاد 
إلى اس����تفادة احلكومة من 
هبوط سعر النفط، بتثبيت 
سعر صفيحة البنزين الذي 
هبط أمس إلى 19 ألف ليرة 
لبنانية، عند حدود 25 ألف 
لي����رة )17 دوالرا( ويعود 
أو بإضافة  الفارق للدولة، 
خمسة آالف ليرة لبنانية 
على س����عر الصفيحة )20 
ليترا( لالستفادة من الفرصة 
وتغذية مالية الدولة، كون 
انخفاض األسعار على هذا 
النحو نقمة ال نعمة، كما نقلت 

عنه القناة البرتقالية.
ما جرى ح����ول طاولة 
احل����وار يعك����س صورة 
البلد، بحيث بدا رؤس����اء 
الكت����ل النيابية، اش����به ب� 
»ليوجرنا« افغانية رؤساء 
قبائل سياس����ية � طائفية، 

بيروت ـ عمر حبنجر

أعلن رئي����س احلكومة 
متام س����الم انه لن يتخلى 
عما هو مس����ؤوليتي وما 
»علي القيام به حلماية لبنان 

واللبنانيني«.
وقال سالم، خالل رعايته 
املؤمتر الس����نوي للرعاية 
انن����ا نتخبط  الصحي����ة: 
اليوم بأوضاع استثنائية 
تتطل����ب الكثير من الوعي 
واالدراك والصبر والتأني، 
آمال ان تتيسر االمور ليقوم 
مجلس الوزراء مبا عليه من 
واجبات، فالسلطة التنفيذية 
هي التي تتحمل مسؤولية 
تنفيذ االجراءات، الفتا الى 
ان كل شيء بحاجة لقيادة 
وتوجي����ه، مش����ددا عل����ى 
اهمية اس����تكمال اجلس����م 
اللبنان����ي بانتخاب رئيس 

للجمهورية.
كالم س����الم جاء قبيل 
ال����وزراء  انعق����اد مجلس 

عصرا.
وخالل جلس����ة احلوار 
التي انعقدت في مقر رئاسة 
مجلس النواب اول من امس، 
رأى الرئيس نبيه بري ان 
احدا لم يقف مع قرار محكمة 
التمييز العسكرية بتخلية 
سماحة، داعيا هذه احملكمة 
الى اصدار حكمها س����ريعا 
في القضية ومن دون تردد، 
ما يعني حتفظه على احالة 

امللف الى املجلس العدلي.
جلسة احلوار لم تطرح 

موضوع الرئاسة.
وألول مرة يخرج املرشح 
احملتمل س����ليمان فرجنية 
عن صمت����ه بعد جلس����ة 
احلوار ليعلن االس����تمرار 
في ترشحه، مستغربا كيف 
ينسحب صاحب السبعني 
صوتا ملن ميل����ك االربعني 
العماد  صوتا؟ )ويقص����د 

ميشال عون(.
واضاف: م����ن اول يوم 
قلنا هناك خطة »أ« وخطة 
»ب« )اخلطة االولى يقف 
وراء ترش����يح عون حتى 
اذا ما تع����ذر على االخير 
الوصول الى بعبدا، يتحول 
الطرفان الى اخلطة »ب« اي 
الى دعم فرجنية(، واذا كنا 
مازلنا بالنسبة للعماد عون 
نحن خطة »ب« يكون هو 
بالنسبة لنا خطة »أ«، واذا 
لم تكن خطة »ب« وال وجود 
لنا بالنسبة له، فهو ليس 

)محمود الطويل( دبكة لطالب اجلامعة االميركية ضمن احتفاالت مبناسبة مرور ١٥٠ عاما على تأسيسها  

قيادة »القوات« دعت 
إلى عدم التعرض لـ »الكتائب«

أمني وهبة لـ »األنباء«: لتكن كلمة الفصل 
بني عون وفرجنية ملجلس النواب

وفد برملاني لبناني إلى واشنطن الستباق 
عقوبات قد تطول بعض مؤسساته وقطاعاته

بيروت ـ محمد حرفوش

تش���هد محاور الصيف���ي - معراب توترا 
سياس���يا على صلة باملس���تجدات الرئاسية 
في ضوء احتفالية ترشيح القوات اللبنانية 
للعماد ميشال عون لرئاسة اجلمهورية ورفض 
حزب الكتائب لهذا اخليار. وحتدثت املعلومات 
عن مس���اع تبذل الستيعاب هذا التوتر حيث 

اوعزت قيادة القوات ال���ى جميع مناصريها 
بعدم الدخول في سجاالت وردود أو أي شكل 
من اشكال التهجم على الكتائب وقيادة احلزب 

على وسائل التواصل االجتماعي.
وكان النائ����ب الكتائبي فادي الهبر ش����ن 
هجوما على القوات متهما رئيس����ها س����مير 
جعجع بأنه ره����ن الوضع اللبناني للهيمنة 

السورية - اإليرانية.

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املس����تقبل النائب د.أمني 
وهبة ان االيراني����ني أثبتوا مرة جديدة انهم 
ميس����كون بورقة االنتخابات الرئاس����ية في 
لبنان، وان خيارهم مازال الشغور في موقع 
الرئاسة وذلك من خالل تعاطي حزب اهلل مع 
مبادرتي الرئيس س����عد احلريري ود.سمير 
جعجع بالتلطي خلف دعمه لترشيح العماد 
عون، ما يؤكد ان جلسة 8 فبراير املقبل وما 
س����يتبعها من جلس����ات لن تكون افضل من 
سابقاتها، وان العماد عون سيستمر الى جانب 
حزب اهلل بتعطيل النص����اب ما لم يكن هو 
املرش����ح الوحيد لرئاسة اجلمهورية، مشيرا 
الى ان من حق العماد ميشال عون ان يكون 
مرشحا لرئاسة اجلمهورية لكن ليس من حقه 
على االطالق استبعاد اآلخرين عن منافسته 

دميوقراطيا حتت قبة البرملان.
ولفت وهبة، في تصريح ل� »األنباء«، الى 
ان تيار املستقبل رحب مببادرة معراب السيما 
بالشق االول منها املعني باملصاحلة بني القوات 
اللبنانية والتيار الوطني احلر، وذلك انطالقا 
من حرصه على تخفيف منسوب التوتر بني 
كل الفرقاء اللبنانيني، بدليل حتاوره مع حزب 
اهلل رغم احلمالت االعالمية املبرمجة واجلائرة 
التي يديرها االخي����ر ضد الرئيس احلريري 
وتيار املستقبل، اما فيما يخص الشق الثاني 
منها واملعني بتبني القوات لترشيح العماد 
عون فقد سبق لتيار املستقبل ان طالب بان 
يكون املجلسي النيابي سيد نفسه من خالل 
منافسة دميوقراطية بني املرشحني فرجنية 

وعون.
وردا على س����ؤال، أع����رب وهبة عن عدم 

اعتقاده بأن تكون مواقف الرئيس نبيه بري 
من ترش����يح القوات للعماد عون، الس����يما 
السجال التويتري االخير بينه وبني د.سمير 
جعجع، تخفي عملية توزيع ادوار بني حزب 
اهلل وحركة امل، خصوصا ان الرئيس بري 
لم يعلن مرة واحدة يتيمة ان مرشحه لرئاسة 
اجلمهورية هو العم����اد عون، لكن ما حصل 
مؤخرا هو ان رئيس املجلس لم يفهم كغيره 
من الفرقاء اللبنانيني الطريقة التي سّوق بها 
التيار الوطني احتفالية معراب، وكأن الرئاسة 
قد حسمت لصالح العماد عون، وهو ما كان 
جوهر تصريح االخير من بكركي قبيل وصوله 
الى معراب، ما دفع بالرئيس بري الى القول ان 
لقاء 18 اجلاري ال يكفي لطي ملف االستحقاق 
الرئاسي بسبب وجود مرشح آخر يتفوق على 

العماد عون بنسبة التأييد النيابي له.
وإزاء ما تقدم، يؤكد وهبة ان املطلوب هو ان 
تكون كلمة الفصل بني عون وفرجنية للمجلس 
النياب����ي، اال ان مقاربة حزب اهلل للموضوع 
تؤكد املؤكد أن����ه غير جاهز النتخاب رئيس 
للجمهورية انسجاما مع االجندة االيرانية في 

لبنان واملنطقة.
على صعيد مختلف وعما يشاع عن احتمال 
تعليق وزير العدل اشرف ريفي مشاركته في 
احلكومة حال عدم االستجابة لطلبه بإحالة 
ملف ميشال سماحة الى املجلس العدلي، اكد 
وهبة ان املنطق القانوني يستوجب مثول 
سماحة امام املجلس العدلي، واال فليتحمل 
املعترضون على طلب الوزير ريفي املسؤولية 
امام اهلل والتاريخ، معرب���ا في املقابل عن 
عدم تأييده لتعليق الوزير ريفي مشاركته 
في احلكومة، خصوصا ان هذه اخلطوة لن 

تؤدي الى نتيجة.

بيروت ـ محمد حرفوش

في االسبوع االول من فبراير، يتوجه وفد 
برملاني لبناني الى الواليات املتحدة االميركية 
في حترك اس���تباقي حيال قوانني وعقوبات 
اميركية قد تطول بعض املؤسسات والقطاعات 

اللبنانية.
الوفد املؤلف من النواب ياسني جابر وآالن 
ع���ون ومحمد قباني وروبير فاضل وباس���م 
الش���اب ومستش���ار الرئيس نبيه بري علي 
حمدان سيلتقي مسؤولني في البيت االبيض 
ووزارة اخلارجية واخلزانة وجهاز االمن القومي 

واعضاء في الكونغرس.
هؤالء النواب هم اعضاء اللجنة االقتصادية 
التي ش���كلها الرئيس ب���ري ملواجهة قانون 

العقوبات املالي اجلديد.

وللمرة االولى يجري نواب لبنانيون زيارة 
لشرح وجهة نظر لبنان حيال عقوبات قد تعمم 

الشبهة وتؤذي االقتصاد اللبناني.
وفي املعلومات ان النواب لن يناقشوا في 
الواليات املتحدة نظرة االدارة االميركية حلزب 
اهلل وادراجه على الئحة املنظمات االرهابية، بل 
سيشرحون كيف ان لبنان يقوم عمليا بواجباته 
دوليا على الصعيد املصرفي والتزامه القوانني 

املتصلة مبكافحة تبييض االموال.
وادرج���ت مص���ادر متابعة زي���ارة الوفد 
البرملاني اللبناني ال���ى الواليات املتحدة في 
خانة اخلطوة االستباقية حتسبا ملا قد يصدر 
من قوانني عقوبات جديدة من شأنها ان تقوض 
االقتصاد اللبناني في حركته املالية واالغترابية 
واملصرفية حتت عنوان: عدم تعميم الشبهة 

على كل لبنان واللبنانيني.

بيروت: بات في حكم املؤكد أن جلسة 8 فبراير 
املقبل لن تكون جلسة انتخاب الرئيس، وأن ال 
انتخابات رئاسية في املدى القريب، وأن معادلة 

أو مبادرة معراب )جعجع ـ عون( مثل معادلة 
أو مبادرة باريس )احلريري ـ فرجنية( خلطت 
األوراق ولكنها ليست كافية النتخاب أو فرض 
رئيس. فاالمور اآلن استقرت على النحو التالي:

١ ـ ليس لدى العماد ميشال عون وال منافسه 
سليمان فرجنية أي استعداد لالنسحاب من 

املعركة ملصلحة اآلخر. عون يريد الرئاسة 
تتويجا حلياة سياسية دخلت مرحلة بداية 

النهاية، وفرجنية يريد الرئاسة بداية جديدة 
حلياة سياسية ستصاب بانتكاسة إذا خسر هذه 

املعركة.
2 ـ ليس لدى سعد احلريري ود.سمير جعجع 

إمكانية العودة الى الوراء والتراجع عن ترشيحي 
فرجنية وعون، بإمكان جعجع عدم التقدم الى 
األمام وفي اجتاه أن يصبح التالقي الرئاسي 

حتالفا سياسيا، ولكن لم يعد بإمكانه العودة عن 
ترشيح عون. وبإمكان احلريري الدخول في 

عملية تفاوض مع حزب اهلل حول فرجنية، لكن 
لم يعد بإمكانه التخلي عن هذا الترشيح ألنه 

بذلك يتخلى عن مشروع عودته الى لبنان والى 
رئاسة احلكومة.

3 ـ يحوز فرجنية على أكثرية عددية في 
مجلس النواب مع تأييد قوة نيابية ضاربة 

له قوامها احلريري وبري وجنبالط، ويتمتع 
بنقطة تفوق على عون في أن يلقى تأييد الكتلة 
السنية )املستقبل( والكتلة الدرزية. وعلى رغم 
هذا التقدم »العددي« وفي التنوع الطائفي، فإن 

فرجنية غير قادر على الوصول الى قصر بعبدا. 
فمن جهة، يتمتع عون بتفوق نوعي في حسابات 
ميزان القوى مادام يتمتع بتأييد حزب اهلل وهو 

األقوى على األرض، وبتأييد القوات اللبنانية، 

األقوى مسيحيا في ١4 آذار، وثمة خلل واضح 
في واقع عدم التناسب بني األحجام النيابية 

)الكتل( واألحجام الواقعية )الشعبية(، ومن جهة 
ثانية يتمتع عون املدعوم من حزب اهلل بالقوة 
التعطيلية والقدرة على استخدام سالح الثلث 
املعطل لنصاب جلسة االنتخاب التي ال يذهب 

إليها إال إذا كان ضامنا للفوز.
4 ـ حزب اهلل مستمر في تأييد عون ولكنه ليس 

واردا لديه ممارسة ضغوط على فرجنية كي 
ينسحب ملصلحة عون. ومثلما ال يريد احلزب 

خسارة عون، فإنه ال يريد أيضا خسارة حليفني 
رئيسيني له هما بري وفرجنية.

قد يرى البعض في موقف حزب اهلل لغزا محيرا 
وقطبة مخفية ألنه ال يترجم عمليا موقفه 

القائل إن عون هو املرشح الوحيد لـ 8 آذار، 
ولكن حزب اهلل يواجه إحراجا رغم مكسبه 

االستراتيجي في أن الرئيس املقبل بات محسوبا 
له وعليه. فاحلزب يريد عون ولكن ال ميكنه 

توفير أكثرية نيابية له، وال ميكنه تأييد فرجنية 
الذي ميتلك االكثرية حتى ال يخسر حتالفه مع 

عون.
٥ ـ حزب اهلل ليس مستعجال على حسم 

موضوع الرئاسة. هو يرى أن عامل الوقت 
ملصلحته »إقليميا«، وأن رئاسة اجلمهورية 

ليست منفصلة عن سياق عام وإمنا مرتبطة 
بعدة مسائل أساسية:

٭ مسألة عودة احلريري الى رئاسة احلكومة 
غير املرغوب بها حاليا.

٭ »التسوية الشاملة« )خصوصا قانون 
االنتخاب(. فالثمن السياسي لعودة احلريري 

ليس فقط انتخاب رئيس من 8 آذار.
٭ التطور امليداني السياسي )مفاوضات جنيڤ( 

للوضع في سورية الذي يحتاج الى أشهر كي 
يتبلور وتتضح اجتاهاته.

6 ـ خالصة املعادلة الرئاسية انتخابيا اآلن هي 
أن فرجنية ال ميكنه أن يصبح رئيسا من دون 

موافقة حزب اهلل، وعون ال ميكنه أن يصبح 
رئيسا من دون موافقة املستقبل. وهذا يعني 
أمرين: االول أن انتخاب رئيس اجلمهورية ال 

يخضع العتبار االتفاق املسيحي بقدر ما يخضع 
العتبارات التوافق السني ـ الشيعي، والثاني أن 
االستحقاق الرئاسي مازال مقفال وفي الوضعية 

التي كانت قائمة العام املاضي عندما كانت 
املعركة محصورة بني جعجع وعون وال تتغير 

هذا العام عندما أصبحت محصورة بني فرجنية 
وعون.

7 ـ االحتماالت والسيناريوهات التي حتكم 
االستحقاق الرئاسي من اآلن فصاعدا:

٭ سيناريو انتخاب عون أو فرجنية استنادا الى 
توافق وشبه إجماع وليس في إطار معركة يربح 

فيها األقوى. وهذا السيناريو صعب التحقق 
ومستبعد وغير وارد إال في حالة واحدة، حدوث 

مفاجأة أو تطور وما ليس في احلسبان.
٭ سيناريو االنتقال من مرشحي املعركة الى 

مرشحي التوافق ومن الئحة »األقطاب األربعة« 
الى الئحة »اخليار الثالث«، فإذا كان االستحقاق 
الرئاسي مقفال حاليا وليس ما يدل ويشير الى 
انتخاب رئيس في وقت قريب ومدى منظور، 
فإن األفق الرئاسي مفتوح على فكرة الرئيس 

التوافقي ولو بعد حني في ظل التوازن السلبي 
الذي مينع وصول عون أو فرجنية. وإذا كان 

االستحقاق الرئاسي رجحت كفته ملصلحة 
حزب اهلل مع حسم الهوية السياسية للرئيس 
اجلديد من فريق 8 آذار، فإن ذلك ليس كافيا 

حلسم معركة الرئاسة وانتخاب الرئيس، 
وبالتالي فإن هذه املعادلة ميكن أن تتغير وأن 
يقبل حزب اهلل برئيس ليس من فريقه ولكن 

مقابل ثمن سياسي مرتفع.

معركة فرجنية ـ عون مقفلة »انتخابيًا« 
واألفق الرئاسي مفتوح على »اخليار الثالث«

حتليل إخباري

سالم: لن أتخلى 
عن مسؤوليتي 

حلماية لبنان 
واللبنانيني

أوروبا تريد رفع مستوى التعاون األمني مع لبنان
تقرير إخباري

بيروت: نائب األمني العام في جهاز العمل 
اخلارجي األوروبي بيدرو سيرانو ومنسق 
االحتاد األوروبي لشؤون مكافحة اإلرهاب 

جيل دو كركوف يزوران بيروت ليومني 
متتاليني، وفي برنامجهما لقاءات أمنية 

رفيعة املستوى، وتهدف هذه الزيارة الى 
اعادة توطيد روابط التعاون والتنسيق مع 
شركاء اقليميني معنيني مبكافحة التطرف 
واإلرهاب، أبرزهم لبنان واألردن وتركيا 

ومصر الى بلدان أخرى في شمال افريقيا.
وينظر االحتاد األوروبي الى لبنان بصفته 
جزءا من التحالف الدولي ملكافحة اإلرهاب، 

ويطلب منه التعاون في مكافحة التطرف 
والراديكالية، واألهم رصد املقاتلني األجانب 

قبل عودتهم الى أوروبا، ولدى االحتاد 
األوروبي حاجة ملعرفة هويات هؤالء 

املقاتلني حينما يعودون الى الديار في 
الفترة املقبلة مع توقع عودة عدد كبير منهم 

بعد اشتداد الضربات اجلوية في سورية 
والعراق، أما البرنامج الذي مت عرضه على 

لبنان فيشمل تدريب قضاة ومحققني حول 
كيفية جمع األدلة والبراهني.

يقول دو كركوف: »نحن نشجع لبنان على 
االنخراط في هذا البرنامج املختص بتعقب 

األدلة وليس االكتفاء باالعترافات فحسب«.
وفي االطار القضائي، شدد أيضا على 

ضرورة تعديل قانون العقوبات اللبناني 
جلهة تشديد العقوبات على املقاتلني 

األجانب وفقا للقرار األممي رقم 2١78 )دعا 
الى نزع أسلحة جميع املقاتلني اإلرهابيني 

األجانب، ووقف جميع األعمال اإلرهابية أو 
املشاركة في الصراع املسلح في سورية( 
وهو ملزم ألنه صدر حتت البند السابع.

والتنسيق يتعلق أيضا بالسجون وجتنيب 
املساجني الغرق أكثر في الراديكالية، 

وكيفية رصد اشاراتها املبكرة، وسوف 
يبدأ االحتاد األوروبي بالتعاون مع 

األجهزة األمنية املختصة برامج تأهيل 
متخصصة للمساجني، كما يتناول التعاون 

أمن الطيران املدني، وهنا يبرز أمن 
مطار بيروت الدولي، حيث يقدم االحتاد 
األوروبي مجموعة اسهامات للمساعدة 
في مراقبة املطارات في العالم وحلماية 
الطيران املدني املهدد من قبل »داعش«. 

وفي اطار التعاون أيضا، لدى االحتاد 
األوروبي برنامج طموح لضبط احلدود مع 
سورية، وثمة برامج تدريب خاصة للشرطة 

وحلرس احلدود وللجيش.
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واشنطن تدعو الهيئة العليا للمشاركة في اجتماعات جنيڤ دون شروط

دميستورا للمعارضة السورية: وقف القصف ورفع احلصار فوق صالحياتي
عواصم ـ وكاالت: نقلت »رويترز« عن مصدر مطلع على 
اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات في املعارضة السورية في 
الرياض أمس، ان مبعوث األمم املتحدة إلى سورية ستافان 
دميستورا  أبلغ املجتمعني بأن التعهد بتلبية مطالبها بوقف 
قصف املدنيني ورفع احلصار الذي تفرضه قوات النظام على 

املناطق اخلارجة عن سيطرته، يفوق صالحياته.
وقال املصدر إن املعارضة تلقت رد دميســـتورا في وقت 
متأخر من مســـاء أمس األول وإنه كان »إيجابيا إلى حد ما«. 
ونقل املصدر عن دميستورا قوله إن تنفيذ القرار أمر ال يرجع 

إليه بل للدول املوقعة عليه.
وكانت هذه املطالـــب اضافة الى قائمة املشـــاركني الذي 
ســـتدعوهم األمم املتحدة الى مفاوضات جنيڤ اليوم، مثار 
جـــدل وخالف، دفع االمم املتحدة الى تأجيل عقد املفاوضات 
من االثنني حتى اليوم. ودفعت املعارضة الســـورية الى عقد 
اجتماعات ماراثونية على مدى ثالثة أيام لتحديد موقفها من 

املشاركة في املفاوضات.
واملطالب التي قدمتهـــا املعارضة هي البندين 12 و13 من 
القـــرار 2254 الذي صدر عن مجلس األمن باالجماع الشـــهر 

املاضي.
وفيمـــا تتصاعد الضغوط الدولية عليها للمشـــاركة في 
املفاوضات من دون شروط، اكدت الهيئة العليا ان هذه ليست 
شروطا، ملقية الكرة في ملعب النظام الذي »يحاصر املدنيني 
ويريد ان يساوم على الوضع اإلنساني على طاولة املفاوضات«، 

بحسب ما قال مصدر في املعارضة لوكالة فرانس برس.
وشكرت الهيئة العليا للمفاوضات على لسان املتحدث باسمها 
سالم مســـلط »مبعوث االمني العام لالمم املتحدة دميستورا 
على رسالته اجلوابية، وعلى تأكيده على ان الفقرتني 12 و13 
اللتني طالبنا بتنفيذهما، حق مشروع وتعبران عن تطلعات 

الشعب السوري وهما غير قابلتني للتفاوض«.
وتابع مســـلط في بيان أمس »نحن جادون في املشاركة 
وبدء املفاوضات، لكن ما يعيق بدء املفاوضات هو من ميارس 

قصف املدنيني وجتويعهم«.
ونقلت وكالة فرانس برس عـــن مصدر في املعارضة أن 
»الهيئة تنظر بايجابية الى املفاوضات وال تضع شـــروطا«، 
مشـــيرا الى ان النظام هو من يحاول حتويل املفاوضات الى 
كالم عن امللف االنساني الذي يفترض ان يكون امرا محسوما 

في القرارات الدولية.
وتابع »النظام هو مـــن يحاصر املدن ويقصف املدنيني.. 
وفي الوقت نفسه يحاول ان يساوم على امللف اإلنساني على 

طاولة املفاوضات«.
وقال »النقاش في ملف انساني على طاولة سياسية امر 

غير أخالقي وغير قانوني«.
من جهتها، حضت الواليات املتحدة املعارضة على املشاركة 
دون شروط مســـبقة. وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركية مارك تونر »امام وفد الهيئة العليا للمعارضة وفصائل 
املعارضة املختلفة في ســـورية فرصة تاريخية للذهاب الى 
جنيڤ وعرض الوسائل امللموسة لتطبيق وقف اطالق النار 
وفتح ممرات انســـانية وإجراءات أخرى كفيلة بإعادة خلق 

الثقة«، وأضاف »عليهم القيام بذلك دون شروط مسبقة«.
بدوره، قال هيثم مناع الرئيس املشـــترك ملجلس سورية 
الدميوقراطية الذي يضم أعضاء أكراد لم توجه لهم الدعوة 
حلضور محادثات جنيڤ إن املجلس أرسل قائمة »مبشاركني 
أساســـيني« لألمم املتحدة وروسيا والواليات املتحدة. وقال 
مناع للصحافيني في لوزان بسويسرا »أنهينا قائمتنا ولدينا 
ما ميكن أن نسميه قائمة دميوقراطية سورية تضم 15 اسما 
أساســـيا و15 عضوا بديال وننتظر ألن دميستورا تلقى هذه 

القائمة هو واألميركيون والروس«.

الجئة عجوز على كرسي متحرك لدى وصولها الى قرية ميراكوفاك بعد عبورها احلدود من مقدونيا الى صربيا أمس                                              )ا.ف.پ( 

مصر عضو  مبجلس »السلم واألمن« بـ »األفريقي«

الدينار يتراجع عند 25.44 جنيهاً مع نهاية األسبوع

مصر تتسلم الدفعة الثانية من طائرات »رافال«

6 مليارات جنيه خسائر السياحة
في شرم الشيخ والغردقة

القاهرة ـ وكاالت: أعلنــــت مصر، امس، عن 
اختيارهــــا لعضوية »مجلس الســــلم واألمن«، 
بـ»االحتــــاد األفريقي«، ممثلة عن إقليم شــــمال 
أفريقيا. وقالت اخلارجية املصرية، في تصريح 
صحافي، إنه »مت اختيار مصر لعضوية مجلس 
السلم واألمن باالحتاد األفريقي، عن إقليم شمال 
الثالث ســــنوات )2019-2016(،  أفريقيا، ملقعد 
بعد تأييد 47 دولة لذلك، خالل اجتماع املجلس 

التنفيذي لالحتاد«.
وأضافــــت، أن ذلك »بتزامــــن عضوية مصر 

في مجلس السلم واألمن، ومجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة، فسوف تسعي للقيام بدور فعال 
في دعم وتعزيز بنية الســــلم واألمن في القارة 
االفريقية، خالل املرحلة التاريخية الهامة التي 
متر بها القارة حاليا، والتى تشهد تزايدا ملحوظا 

في الصراعات والنزاعات«.
وتواصلت، امس، أعمال االجتماع الـ28 للمجلس 
الوزاري، لوزراء خارجية الدول األعضاء بـ»االحتاد 
األفريقي«، في العاصمة اإلثيوبية، أديس أبابا، 

لليوم الثاني على التوالي.

القاهرة ـ ناهد إمام

شهد ســـعر صرف الدينار الكويتي داخل 
الســـوق النقدي األجنبي في مصر مع نهاية 
األسبوع تراجعا طفيفا مسجال السعر الرسمي 
للدينار مبلغ 25.44 جنيها للشراء من العمالء 
والبيع 25.81 جنيها، بينما استقر سعر الدينار 
في التعامالت غير الرسمية مسجال سعر الشراء 

27.00 جنيها والبيع 28.00 جنيها.
وعلى الرغم من اســـتقرار السعر الرسمي 
للدوالر األميركي أمام اجلنيه املصري مسجال 
سعر الشراء الرسمي بالبنوك وشركات الصرافة 

7.78 جنيهات والبيع 7.83 جنيهات، فقد ارتفع 
سعر الشراء في التعامالت غير الرسمية مسجال 

8.68 جنيها والبيع 8.75 جنيهات.

روسيا تقترح اجتماعًا حول سورية 
مبيونيخ في 11 فبراير

موسكو ـ وكاالت: اقترحت روسيا عقد اجتماع دولي حول 
األزمة السورية بحضور مسؤولني غربيني وعرب وإيرانيني 
ــبما أعلن نائب لوزير  في ميونيخ في 11 فبراير املقبل، حس
اخلارجية. وصرح ميخائيل بوغدانوف »هناك اتفاق مبدئي 
في هذا الشأن بني وزير اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ 
ــره األميركي جون كيري واآلن نعرض االقتراح على  ونظي
ــا املكان والزمان فهما  ــورية. أم مجموعة الدعم الدولية لس
ــه وكالة »تاس«  ــبما نقلت عن ميونيخ في 11 فبراير«، حس
ــة األميركي قد أملح بدوره  احلكومية. وكان وزير اخلارجي
إلى اجتماع ستعقده مجموعة دعم سورية في نفس التاريخ 
ــام السورية  بعد انطاق اجلولة األولى من مفاوضات الس
ــم  ــوم.  من جهة أخرى، أعلن املتحدث باس ــي جنيڤ الي ف
الرئاسة الروسية دمييتري بيسكوف أن حتقيق الهدنة في 
سورية يتطلب إكمال قائمتي املعارضة واملنظمات املصنفة 
ونقلت قناة )روسيا اليوم( اإلخبارية عن بيسكوف،  إرهابية.  
ــف أعمال القتال كان مطروحا  قوله: »موضوع الهدنة ووق
ــك يتطلب البت في قضية إعداد  ــذ زمن طويل، إال أن ذل من
قائمتي املعارضة واملنظمات اإلرهابية في سورية«.  وأضاف 
أن العمل في هذا االجتاه مازال مستمرا.. مشيرا إلى أهمية 

حتديد املهمات ورسم إطار متفق عليه في هذا الشأن. 

القاهـــرةـ  وكاالت: تســـلمت مصر أمس 
الدفعة الثانية من الطائرات الفرنسية املقاتلة 
»رافال«، وتشمل الدفعة الثانية 3 مقاتالت 
يقودها طيارون مصريون، وذلك بعد االنتهاء 
من إجراء اختبارات الطيران النهائية عليها 

في إحدى القواعد اجلوية الفرنسية.

وأبرمت مصر وفرنســـا عـــدة صفقات 
عسكرية العام املاضي من بينها صفقة لشراء 
24 طائـــرة مقاتلة رافـــال. وكانت هذه أول 
مرة تبيع فيها فرنسا الطائرة املقاتلة لدولة 
أخرى وتسلمت مصر أول ثالث طائرات في 

يوليو املاضي.

شرم الشيخـ  أ.ش.أ: قال محافظ جنوب سيناء 
اللواء خالد فودة ان خسائر السياحة في مدينتي 
شرم الشيخ والغردقة بلغت 6 مليارات جنيه خالل 
الثالثة اشهر املاضية، مضيفا »شرم والغردقة 
تخسران منذ األزمة املفتعلة 2 مليار جنيه شهريا«. 

وشــــدد فودة في تصريحات على هامش مؤمتر 
احتاد املصارف العربية في شــــرم الشيخ على 
أن هذه األزمة مفتعلة ولم تشهدها شرم الشيخ 
من قبل إطالقا. وأكد فودة في تصريحاته »نحن 

صامدون«.

األمم املتحدة: احلكومة السورية جتاهلت 75% من طلباتنا إلغاثة احملاصرين

مديرة »األغذية العاملي« تتوسل مجلس األمن ملساعدة نصف مليون سوري محاصر
نيويوركـ  األناضول: قالت مديرة 
برنامج األغذية العاملي إرثرين كازين، 
إنها تتوسل إلى أعضاء مجلس األمن 
الدولي، لكي يضاعفوا جهودهم من 
أجل مســــاعدة املنظمات اإلنسانية 
للوصول إلــــى املدنيني في البلدات، 
واملــــدن احملاصرة من قبــــل النظام 
السوري، وتنظيم داعش، واجلماعات 

املسلحة في سورية.
وأضافت كازين في جلسة مجلس 
األمــــن الدولي حول ســــورية أمس 
األول، »إنني ال أكــــرر فقط الدعوة 
إلى املساعدة، بل أتوسل مساعدتكم 
ملضاعفــــة اجلهود مــــن أجل متكني 
املجتمع اإلنســــاني، من الدخول إلى 
املناطق، التي يصعب الوصول إليها 

ومساعدة احملتاجني«.
وأردفت قائلة، »نحن نتلقى تقارير 
مثيــــرة للقلق، حــــول نقص الغذاء 
واملياه، واملوت بسبب سوء التغذية 

احلاد«، مشيرة إلى أن »األمن الغذائي 
ال يتطلب فقط الطعام، ولكن أيضا 
احلصول على املياه والصرف الصحي، 
والعالج الطبي الالزم«. وحذرت مديرة 
برنامج األغذية العاملي، من مغبة أن 
يواجه السوريون احملاصرون داخل 
بلدهم »ذات املصير الذي يالقيه سكان 

بلدة مضايا«.
ومضت قائلة، »هناك 18 منطقة 
محاصرة ونحو نصف مليون شخص، 
معزولــــون متاما من احلصول على 
املواد الغذائية، وغيرها من املساعدات 
اإلنسانية الالزمة، إنها مجرد مسألة 
وقت قبل أن تضرب الصور الوحشية، 
القليلة  التي شهدناها في األسابيع 
املاضية شاشــــاتنا مرة أخرى«. في 
إشــــارة إلى صور ضحايا ماتو من 
اجلوع في بلدة مضايا التي حتاصرها 

قوات النظام وحزب اهلل.
وأضافت كازين، أن »حوالي 44 

ألفا محاصرون في املعضمية بريف 
دمشق الغربي، ونحو 200 ألف في 

دير الزور، شرق سورية«.
مــــن جهته، طالــــب وكيل األمني 
العام للشــــؤون اإلنســــانية باألمم 
املتحدة منســــق اإلغاثة في حاالت 
الطوارئ ســــتيفن أوبراين، مجلس 
األمن الدولي بضرورة إلزام أطراف 
الصراع في سورية، بتنفيذ تدابير 
عاجلة ملواجهة األوضاع اإلنسانية 
املزرية، التي يعيشها املدنيون منذ 

أكثر من 5 أعوام.
وقال املســــؤول األممي، في ذات 
اجللسة حول سورية، إن »هذا املجلس 
والدول األعضــــاء ذات النفوذ على 
أطراف الصراع يتعني عليهم، اتخاذ 
املزيد من اخلطوات، لضمان امتثال 
األطراف اللتزاماتها مبوجب القانون 
الدولي، واملتطلبات املنصوص عليها 

في القرار 2139«.

وأضاف أوبراين، »هذه اخلطوات 
تتمثل في اتخاذ تدابير عاجلة وهي، 
وقف اســــتهداف املدنيني، فضال عن 
املدنية، والســــماح  التحتية  البنية 
بحريــــة التنقل للمدنيني، من جميع 
األعمار، بني املناطق اآلمنة والكرمية، 
الفوري  والســــماح باإلخالء الطبي 
للمرضى واجلرحــــى إلى مكان آمن 

لتلقي العالج«.
النظام  لقــــوات  اتهاماته  وجدد، 
السوري، وجماعات املعارضة املسلحة 
بـ »عدم االمتثال جلميع قرارات مجلس 
املتعلقة بالصراع السوري«.  األمن 
وأكد املسؤول األممي، أن »األوضاع 
اإلنسانية في )بلدة( مضايا التزال 
حرجة، وال سيما صحة املدنيني، وال 
تزال املفاوضات جارية للسماح مبرور 
آمن لفرق اإلغاثة، واملستلزمات الطبية 

إلى مضايا، والفوعة، وكفريا«.
وقال أوبراين إن احلكومة السورية 

جتاهلت في العام 2015 معظم طلبات 
املنظمة الدولية إلرســــال مساعدات 
إنسانية إلى نحو 4.6 ماليني شخص 
يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب 
الوصول إليها وان 620 ألف شخص 
فقط هم الذين حصلوا على مساعدات.  
وأوضح أن االمم املتحدة قدمت 113 
طلبا إلى احلكومة الســــورية العام 
املاضي للموافقة على دخول قوافل 
اغاثة لكن لم تتم املوافقة سوى على 

10% فقط من الطلبات.
ووافقت احلكومة السورية بصفة 
مبدئية علــــى 10% أخرى لكن األمر 
توقف بســــبب عدم إصدار موافقة 
نهائية أو بســــبب انعــــدام األمن أو 
لعدم االتفاق على ممر آمن، في حني 
أوقفت األمم املتحدة 3% النعدام األمن. 
وقال أوبراين إن احلكومة السورية 
جتاهلت الرد على الطلبات األخرى 

والتي متثل %75.

ملنع تعرض أي مصري في اخلارج للوقوع حتت طائلة القانون أو فرض غرامات عليه

آلية جديدة الستخراج شهادة امليالد
وجواز سفر الطفل املصري في أقل من شهرين

هذه املنظومــــة، الفتا إلى أن 
هناك من املؤسسات من هي 
أكثر تغلغال في هذه املنظومة، 
لكن في النهاية تبقى وزارة 
اخلارجيــــة ممثال عــــن تلك 

اجلهات.
وطلــــب النقيب من أبناء 
املصريني إشــــراك مؤسسات 
الدولة املعنية باألمور اخلاصة 
بعقــــود عملهم وتســــجيل 
بياناتهم في قنصلياتهم فور 
وصولهم حتى تكون القنصلية 
على إطالع بأوضاعهم وتتمكن 
في حال حدوث مشــــاكل من 

استرداد حقوق أبنائها.
وناقش النقيب مع عدد من 
ابناء اجلالية بعض املشاكل 
التي تواجههم  والصعوبات 
ومنها التنســــيق مــــع إدارة 
الطيران املصري لتخفيض 
ســــعر تذاكر الطيران ألبناء 
اجلالية الذي يحتاجون أسرة 
طبية مجهزة لنقلهم وعودهم 

إلى وطنهم.
كما ناقشوا أيضا موضوع 
إيجــــاد حل ملشــــكلة الطلبة 
املصريــــني الــــذي ال يجدون 

مقاعد للدراســــة في وطنهم 
بسبب إجحاف املعادلة التي 
تطبق علــــى أبناء املصريني 
في اخلارج. وطلب احلضور 
من النقيب ربط أبناء اجلالية 
مبســــؤول عن الهيئة العامة 
لالستثمار لبحث الفرص التي 
ميكن من خاللها اســــتثمار 
أموالهم فيها. ومتنى عدد كبير 
من احلضــــور إيجاد حل مع 
شركة اير كايرو لنقل جثامني 

املوتى عبر مطار سوهاج.
النقيب  وفي اخلتام وعد 
والوفد املرافق له بالعمل على 
إيجاد حلول لهذه املشــــاكل 
أبناء  التــــي يعانــــي منهــــا 
العاملني  اجلالية املصريــــة 

في الكويت.
ومــــن جانبهــــا رحبــــت 
القنصــــل هويدا عبدالرحمن 
بالســــفير د.هشــــام النقيب 
واحلضور واعلنت تأييدها 
املطلق ألولياء األمور وحقهم 
في التحاق ابنائهم في كليات 
القمة في مصر وخاصة انهم 
من أوائل الثانوية العامة في 

الكويت.

رئيسا ملصر. ولفت النقيب إلى 
اختالف آلية التعامل اخلاصة 
مبلف منظومة رعاية املواطن 
العامل في اخلارج،  املصري 
بحيــــث ال ميكننــــا حاليا أن 
ننظر للموضوعات اخلاصة 
باجلاليــــة املصرية بشــــكل 
مطلق كما كنا نفعل ســــابقا، 
مبينا أن التعامل مع مشاكل 
اجلالية سيكون على الصعيد 
النوعي، مبعنى أن كل فرد لديه 
مشكلة شريطة أن تكون في 
إطار القانون ال بد من النظر 
فيها وبحثها بصورة فردية 
حتى ميكننا تطوير وجتويد 
األداء، فالثقافة املصرية في 
التعامل مــــع املنظومة تبعد 
الرسمي وتقترب  عن اإلطار 
من التعامل بالشكل النوعي 

لتطوير األداء.
وبني أن ملــــف منظومة 
رعاية املصريني في اخلارج 
يشــــترك فيها عدد كبير من 
مؤسســــات الدولة باعتباره 
إحدى امللفات الهامة، معتبرا 
أن وزارة اخلارجية هي مبنزلة 
املايسترو وضابط اإليقاع في 

كمــــا أعلــــن النقيــــب أن 
استخراج جوازات السفر لن 
يتأخر عن 45 يوما مشــــيرا 
إلى أن مركز اجلوازات التابع 
لوزارة اخلارجية يتلقى يوميا 
ما بني 3000 و5000 استمارة 
جواز سفر ويعمل به 45 فدائيا 

على مدار 24 ساعة.
وأوضــــح د. النقيــــب أن 
زيارته للكويت تأتي ضمن 
سلســــلة زيارات مت تكليفه 
بها من قبل وزير اخلارجية 
املصرية اســــتهلها األسبوع 
الفائت بزيارة اململكة العربية 
السعودية، متوقعا أن تشمل 
عددا من الدول األخرى التي 
يوجد فيها تركيز للجاليات 

املصرية.
أن  النقيــــب  وأضــــاف 
الزيــــارات تأتي تأكيدا  هذه 
على اهتمــــام الدولة بجميع 
مؤسساتها مبنظومة املصريني 
العاملني في اخلارج، مشيرا 
إلــــى اختالف ثقافــــة رعاية 
املصريني العاملني في اخلارج 
انتخاب  نحو األفضل منــــذ 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 

أسامة أبو السعود

نقل مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون القنصلية واملصريني 
النقيب  في اخلارج د.هشام 
ألبناء اجلالية املصرية املقيمني 
فــــي الكويــــت طمأنة بعض 
املســــؤولني الكويتيني »بأنه 
ال ميكن بأي حال من األحوال 
أبناء اجلالية  االستغناء عن 
املصرية الذيــــن تربوا معنا 

وتعلمنا على أيديهم«.
وقال النقيب خالل ترؤسه 
أعضاء الوفــــد القنصلي في 
اللقاء الســــنوي املفتوح مع 
عدد من أبناء اجلالية املصرية 
مساء أمس األول بالقنصلية 
املصريــــة مبنطقة الروضة، 
بحضور القنصل املصري لدى 
الكويت هويدا عبدالرحمن، 
إن املسؤولني الكويتيني نفوا 
بشــــكل قاطع أن يكون هناك 
خطة أو إستراتيجية إلبعاد 
الوافدين وقصر الوظائف على 
أبناء الكويت فقط، مشيرا إلى 
أن املسؤولني الكويتيني يهمهم 
تطبيق واحترام القانون في 

بلدهم.
وهنأ النقيب الكويت أميرا 
وحكومة وشــــعبا مبناسبة 
مرور 10 سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم 
التحرير  البالد وأعيــــاد  في 

واالستقالل.
وكشــــف النقيب عن آلية 
جديدة الســــتخراج شهادات 
ميالد املواليد وجواز ســــفر 
الطفل معا في أقل من شهرين 
ملنع تعــــرض أي مصري في 
اخلارج للوقوع حتت طائلة 
فــــرض غرامات  أو  القانون 

عليه.
وقال إن آلية جديدة ستتم 
باالتفاق مع مصلحة األحوال 
املدنية بوزارة الداخلية بإقامة 
ما يسمى »الشباك الواحد«.
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أنباء مصرية

اجلنيه مقابل الدينار
غير الرسميالسعر الرسمي  )بنوك وشركات صرافة(

بيعشراءبيعشراء
25.4425.8127.0028.00

اجلنيه مقابل الدوالر
غير الرسميالسعر الرسمي  )بنوك وشركات صرافة(

بيعشراءبيعشراء
7.787.838.688.75



فنون
اجلمعة 29 يناير 2016

24

أنا فنان مزاجي.. وأرغب في تقديم أعمال درامية بعيدة عن النمطية
سماح جمال

نفى الفنان اوس الش����طي ان تكون هناك 
عالقة احتكار بينه وبني الفنانة هدى حسني، 
مؤكدا أن السبب وراء عملهم املستمر معا يرجع 
الى االنس����جام الفني، واحلرص الشديد لكل 
تفاصيل العمل الذي تتميز فيه هدى حسني 
في أعمالها الفنية، وأش����ار انه عرضت عليه 
املشاركة في أعمال فنية أخرى ومنها مسلسل 
مع الفنان سعد الفرج وكان من إنتاج باسم 
عبداألمي����ر، ولكن اختلف على نقطة ما أدت 

الى عدم إمتام العمل.
وأكد الش����طي، في تصريح ل� »األنباء«، 
انه يعتبر نفس����ه فنان مزاجي وغير متلهف 
على العم����ل الدرامي بكث����رة كما يحدث في 
املسرح، وأكمل قائال: املسرح ال يأخذ الفنان 
من أسرته كما يحدث مع العمل الدرامي، كاشفا 
عن حتضيره لتقدمي عمل مسرحية كوميدية 
لألطفال مقرر عرضها في موسم عيد الفطر 
القادم، وأما املسرح النوعي فهناك ترتيبات 

إلعادة عرض مسرحية »عربة مليئة بالقطن« 
مجددا، أما على صعيد االذاعة فقال انه مستمر 
في تقدمي الدراما االذاعية »جنوم القمة، نافذة 

على التاريخ، والكويت والعمل االنساني«.
واعتبر ان الدراما التلفزيونية اليوم متتاز 
بالكثرة على حس����اب اجل����ودة، وان غالبية 
األعمال تغلب عليها النمطية، وردا على سؤال 
»األنباء« حول آخر عمل درامي جيد شاهده، 
قال: مسلس����ل »عيون احلب« والذي اعتبره 
مبنزلة نقلة نوعية في الدراما التلفزيونية، 
خاصة ان العمل كان حالة خاصة، كونه تطرق 
ألحداث الغزو العراقي الغاشم على الكويت 
بعد فترة انقطاع عن تناوله ألكثر من عشر 

سنوات.
كما فس����ر الشطي حالة ابتعاد الكثير من 
الفنانني الش����باب عن املس����رح النوعي بعد 
انطالقهم في طريق النجومية التلفزيونية، 
فقال: الواقع ان املسرح النوعي يتطلب مجهودا 
كبيرا، وفي املقابل مردوده املادي وحتى الشهرة 
اقل بكثير اذا ما قارنها بالدراما التلفزيونية، 

وتكون غالبا مقصورة عل����ى طبقة النخبة 
املثقفة، بل وان جنومية بعض الفنانني التي 
يحققونها في التلفزيون جتعلهم قادرين على 
التحكم في عناصر العمل املختلفة وحتى فرض 
مخرج بعينه، وهذا هو الواقع الذي نعيشه 
خاصة في ظل غياب النقابة الفنية التي حتمي 

املمثل وتوجه بالصورة الصحيحة.
وعن األدوار التي يتمنى تقدميها في الدراما 
التلفزيونية، قال: ارغب بتقدمي أعمال بعيدة 
عن النمطية، وجتمع الكوميديا والتراجيديا، 
وتكون منبثقة م����ن واقع املجتمع الكويتي، 
مس����تدركا: فأغلب األعم����ال التي تقدم تركز 
على اجلانب السيئ في املجتمع، في حني ان 
الرؤية يجب ان تكون نقدية وتطرح املشكلة 
واحلل، خاصة أننا في مجتمع عربي، وتاريخنا 
بالكويت حافل بالكثير من النماذج واألحداث 
التي تصلح لتكون كن����زا دراميا ال ينضب، 
ولكننا ال نستطيع تقدمي ذلك بحكم الرقابة 
املجتمعية التي تفرض علينا قيودا في تناول 

مثل هذه املواضيع.

العليوة ودحام يجتمعان بأبطال »اليوم األسود«

أحمد الفضلي
 

قام الكاتب فهد العليوة بدعوة أبطال أحدث 
أعماله الدرامية، وهو املسلسل االجتماعي 
»اليوم األسود«، الذي يتم التجهيز له من قبل 
القائمني على شركة »صباح بيكتشرز« لإلنتاج 
الفني اململوكة للمنتج عامر الصباح، ويشارك 

فيه كوكبة من جنوم الدراما الكويتية.
وشهد االجتماع الذي حمل الطابع الودي 
حضور فهد العليوة وكل من حسن البالم 
ومحمود بوشهري وشقيقة عبداهلل بوشهري، 
كما حضر مخرج العمل املخرج محمد دحام 

الشمري، الذي شرح للحضور عددا من األفكار 
اخلاص���ة بتنفيذ العمل، والذي من املتوقع 
ان يتم تصويره خالل األيام القليلة املقبلة، 
متهيدا لعرضه في رمضان املقبل عبر عدد 

من الفضائيات العربية.
وتدور أحداث هذا العمل حول العالقة بني 
اإلنس���ان واأليام، والعالقات داخل املجتمع 
التي يعيشها املرء من دون أن يدرك أهميتها، 
فيحني املوعد املفصلي مع دخول أشخاص 
يغيرون في مس���ار حياة أبطال العمل من 
دون أن يعلم���وا م���ا إذا كان وجودهم هذا 

نافعا أم ال.

الكاتب فهد العليوة واملخرج محمد دحام الشمري والنجوم حسن البالم ومحمود وعبداهلل بوشهري

أعضاء اللجنة في اجتماعهم األول

تشكيل جلنة لتطوير املقررات الدراسية مبعهد املسرح
بدأت جلنة تطوير املقررات الدراسية باملعهد العالي 
للفنون املسرحية أول اجتماعاتها صباح أمس، وذلك 
بناء على القرار الوزاري رق����م 344 الصادر بتاريخ 
19/11/2015 والذي فوض عميد املعهد د.فهد الهاجري 
في تشكيل اللجنة التي يرأسها عميد املعهد وعضوية 

كل من:
1 - د.عبداهلل العابر.
2 - د.أمين اخلشاب.

3 - د.خالد الفرج.
4 - د.يسري العليوي.

5 - د.علي حيدر.
6 - د.سكينة مراد.

7 - د.محمد سعد فهيد السبوق.
وق����د أكد عميد املعهد د.فهد الهاجري في تصريح 
صحافي أن تطوير املقررات الدراسية يستهدف مواكبة 
املقررات الدراسية ألحدث التطورات في مجال تدريس 

فنون املسرح. 
وناقش املجتمعون آلية عمل اللجنة التي روعي في 
تشكيلها وجود ممثلني لكل قسم من االقسام العلمية، 
تنحصر مهمتها في تقييم املقررات احلالية، وقياس 
كفاءتها في تلبية احتياجات التكوين العلمي للطالب، 
ومدى مالءمة هذه االحتياجات لسوق العمل، وإعداد 
تقرير في هذا الش����أن بعد التشاور مع أعضاء هيئة 

التدريس بكل قسم.

وقد اتفق املجتمعون على أن يشمل تقرير اللجنة 
اآلتي: اقتراح إضافة بعض املقررات الدراسية، اقتراح 
إلغاء تدريس بعض املقررات، تغيير مس����مى بعض 
املقررات، تغيير محتوى بعض املقررات، تعديل ساعات 
تدريس املقررات احلالية، وحتديد س����اعات تدريس 
املقررات املستحدثة، توصيف شامل جلميع املقررات 

احلالية واملستحدثة.
وقد رأى املجتمعون حتديد مواعيد دورية ثابتة 
لعرض ما استقرت عليه مقترحات كل قسم إلقراره 
باللجن����ة، واعتماد املقترح النهائي في نهاية الفصل 
الدراسي الثاني لعرضه على مجلس إدارة املعهد إلقراره، 

وصدور قرار وزاري بتعديل املقررات الدراسية.

أكد أن أغلب األعمال تركز على اجلانب السيئ في املجتمع

أوس الشطي لـ »األنباء«: 
مردود املسرح املادي وشهرته 
أقل بكثير من الدراما التلفزيونية
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رمزي أبو رضوان: 
الكويت »عاصمة 
للثقافة اإلسالمية 

2016« تفتح 
أبوابها دائماً لنا

ممثلة خليجية شابة حتاول 
هااليام انها تشارك في عرض 
مسرحي يعرض الشهر املقبل 
بس املسؤولني عن هاملسرحية 
للحني ما عطوها املوافقة ألنه 

مشاكلها وايد وما حتترم 
املواعيد مثل ما يقولون.. 

عطوها طاف أحسن!

ممثلة طلبت من أحد املخرجني 
انها تشارك حتى لو كومبارس 

في عمله الدرامي اليديد بس 
هاملخرج راسه يابس وطلب 
من منتج العمل طردها من 

لوكيشن التصوير علشان ال 
تنقل أسراره للمنافسني في 
الساحة.. اقول استريح بس! 

مطربة خليجية اعتذرت 
من حفلة غنائية تقام 
االسبوع املقبل ألنه 

متعهد احلفل طلب منها 
تقليص أجرها املتفق 

عليه بينها وبينه في عقد 
االتفاق ألنه توه يديد 
بالساحة.. شالسوالف!

مواعيدكومبارس  اعتذار 

سارة الهاني

وعروض باجلملة
بيروت ـ بولين فاضل

تدرس الفنانة س���ارة الهاني 
مجموعة عروض لتوقيع عقود 
إنتاج ضخمة، وذلك في هذا الوقت، 
الذي أجنزت تس���جيل مجموعة 
من األغنيات عل���ى أن تصدرها 
تباعا في الفترة املقبلة ومعظمها 
باللهجة اللبنانية إضافة إلى أغنية 

مصرية. 
وتقول سارة ان عام 2015 كان 
بالنسبة إليها عام اجلهد واملثابرة 
وهي تنتظر أن يكون 2016 عام 
احلصاد، وهي تتمنى أن تكون 

النتيجة كما تتوقعها وأكثر.

د. فهد الهاجري

أحيت حفلها على مسرح متحف الكويت الوطني ضمن أنشطة مهرجان القرين الـ 22

»الكمنجاتي« الفلسطينية: »الكويت جنة حال ودروب مزروعة«

الفلسطينية  تأثر اجلالية 
الذي رقص »الدبكة« على 
اغنية »عالعني موليتني« 
لسميرة توفيق في نهاية 
الفرقة  احلفل، كما تألقت 
في وصالتها املوسيقية بني 
التي  املوشحات املتنوعة 
أبهرت احلضور الذين قاموا 
بترديد كلمات األغاني، كما 
أهدت الفرقة أغنية للكويت 
في اخلتام بعنوان »الكويت 
جنة حال ودروب مزروعة« 
اثرها  والتي صاح عل���ى 

اجلمهور بالرد »أوف«.
وعن تكرميه في نهاية 
احلف���ل م���ن قب���ل األمني 
الوطني  العام للمجل���س 
للثقافة والفنون واآلداب 
اليوح���ة ومدير  م.عل���ي 
املوسيقى والتراث سعود 
املسعود بحضور الشيخة 
ألطاف الصباح، قال قائد 
الفرقة رمزي أبو رضوان 
ل���� »األنب���اء« ان فري���ق 
»الدلعونا« الذي قدم احلفل 
ه���و فرع م���ن الفرقة األم 
»الكمنجاتي« وهو يضم 7 
عازفني ومطربا ومهندس 
صوت، مؤك���دا ان الفرقة 
الواليات  أوسع شهرة في 
املتح���دة وأوروبا مقارنة 
بالدول العربية التي يحجب 
بعضها دخول الفلسطينيني 
الى أراضيها، مثمنا استقبال 
الكويت للفرقة وجهودها 
املثمرة دائما في فتح أبوابها 
لهم، خاصة في العام 2016 
الذي تت���وج فيه الكويت 
عاصمة للثقافة اإلسالمية، 
ومثنيا على املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب 
الذي منحهم هذه الفرصة 

الرائعة.

الفرقة خالل  وقدم���ت 
احلفل مجموعة من الوصالت 
الغنائي���ة واملوس���يقية 
اجلميلة املستوحاة من الفن 
العربي والتي تفاعل معها 
احلضور بشكل كبير، حيث 
انطلقت األمسية الطربية مع 
مقطوعة سماعية، وقدمت 
أداء جماعيا ومقطوعات من 
وحي االندلس، ومعزوفات 
منوع���ة خلق���ت مزيج���ا 
العواطف  اس���تثنائيا من 
واملشاعر. وظهر في احلفل 

أميرة عزام

أحيت فرقة »الكمنجاتي« 
الفلسطينية حفال موسيقيا 
على مسرح متحف الكويت 
الوطني، وذلك ضمن أنشطة 
الثقافي  مهرجان القري���ن 
بدورت���ه ال���� 22، وقدمت 
الفرقة عددا من املقطوعات 
املوسيقية الهادئة، إضافة 
الى اغنيات عديدة للجمهور 
الغفير من اجلالية العربية، 
لتوصل الفرقة رسالتها بأن 
طفل احلج���ارة قادر على 
إحداث تغيير باملوسيقى، 
الفلسطيني  وان الصوت 

سيبقى حيا.
في بداية احلفل، قدم قائد 
الفرقة رمزي أبو رضوان 
نب���ذة ع���ن »الكمنجاتي« 
املوس���يقية الت���ي جتعل 
املوس���يقى ف���ي متناول 
أطفال فلسطني في الداخل 
واخلارج، وانها تأسس���ت 
في العام 2002 في مدينة 
اوجنيه الفرنسية ومن ثم 
ال���ى رام اهلل في  انتقلت 
فلسطني، ومت اعتمادها في 
سجل اجلمعيات اخليرية في 
سبتمبر2004، وفي 2008 بدأ 
التدريس في مخيمي شاتيال 
وبرج البراجنة في لبنان، 
ويأتي ذلك كله مببادرة من 
ابن مخيم األمعري لالجئني 
في مدينة رام اهلل بفلسطني 

قائد الفرقة.
وقد أسست »الكمنجاتي« 
مهرجانني، هما »الباروك« 
املتخصص في موس���يقى 
الغربية عام  »الب���اروك« 
2005 ويعقد في ديسمبر 
من كل عام عبر 20 أمسية، 
الثاني »عيد  واملهرج���ان 
املوسيقى« في شهر يونيو 
ويحيي من 50 إلى 80 عرضا 
في كل أنحاء فلسطني تقدم 
املوسيقى الشرقية واجلاز 

الشيخة ألطاف الصباح وم.علي اليوحة وسعود املسعود يكرمون رمزي أبو رضوانوإيقاعات مختلطة.

جانب من حفل فرقة »الكمنجاتي« الفلسطينية

إفراز األنسولني في اجلسم مسؤولية:
أ ـ الكبد         ب ـ املخ             ج ـ البنكرياس

بعد ما نشرت »األنباء« ما حدث بينها وبينه

الهاجري: تصريحات زميلتي أحالم غير صحيحة.. و»العربية للمسرح« تطالب بالتحقيق
وعالقت����ه ب����كل املؤسس����ات 

األخرى.
وتفضل����وا بقب����ول وافر 

االحترام،،
عميد املعهد
د.فهد منصور الهاجري

من جانب آخر، أرس����لت 
الهيئة العربية للمسرح اجلهة 
املنظمة ملهرجان املسرح العربي 
الثامن ردا عن طريق »االمييل« 
على ما جاء على لسان عميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
د. فهد الهاجري بقوله »مهرجان 
االراجوزات ال يهمني« حيث 
ذك����روا ف����ي بيانه����م انهم ال 
يري����دون ان يدخلوا في تلك 
املهاترات وانهم وجهوا كتابا 
رسميا لوزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود للتحقيق فيما 

قيل وذلك إحقاقا للحق.

وأخيرا، أود اإلشارة إلى أن 
هذا التصريح الصحافي الكاذب 
يدخل في إطار احلملة املمنهجة 
للنيل من إدارة املعهد، وتشويه 
املنجزات الت����ي حققتها هذه 
اإلدارة، ونرفق لكم ما يثبت 
)مستنديا( ما تتعرض له إدارة 
املعهد من هجوم شرس لتحقيق 
مصالح شخصية. ولن تقف 
إدارة املعه����د مكتوفة األيدي 
أمام هذه احلملة التي تسيء 
في املقام األول إلى مؤسس����ة 
أكادميي����ة عريق����ة - قبل أن 
تسيء إلدارتها - فلمصلحة 
من يتم اإلس����اءة للعالقة بني 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
العربية للمس����رح،  والهيئة 
الكاذب على  بالتق����ول  وذلك 
من ميثل املعهد ومن املؤسف 
أن يص����در هذا الفعل من أحد 
املنتمني للمعهد، الذي يفترض 
فيه احلفاظ على هيبة املعهد 

)الواتس أب( التي أرسلتها 
لي، وأبدت انزعاجها من عدم 
الرد، ويبدو أن اعتذاري عن 
الرد لم يقنعها، فبدت  عدم 
غاضبة بص����ورة تتجاوز 
املوق����ف، ولم أتط����رق في 
حديثي لها ملهرجان املسرح 
العربي بأي شكل من األشكال، 
ومن ثم فكل ما نسبته إلي في 
تصريحها الصحافي املشار 
إليه محض ك����ذب وادعاء، 
وأحتفظ بحقي القانوني في 
مقاضاتها على هذه اإلساءة 
املتعمدة، وأؤكد أنه من غير 
املتصور أن أسيء للمهرجان 
وأصفه بهذا الوصف، بينما أنا 
عضو اللجنة العليا املنظمة 
له، كما أن املؤسسة األكادميية 
التي أش����رف برئاستها قد 
شاركت في املهرجان بالعرض 
الذي قدمه املعهد  املسرحي 

في إطار فعالياته.

احلقيقة، وبناء على ما نشر في 
الصفحة رقم )24( بجريدتكم 
املوقرة الصادرة صباح اليوم 
)أم����س( اخلميس املوافق 28 
يناي����ر 2016، فق����د فوجئت 
الكاذبة للزميلة  باالدع����اءات 
أحالم حس����ن التي استهدفت 
تشويه سمعتي، وإساءة العالقة 
بيني )واملؤسسة التي أمثلها(، 
وبني مهرجان املسرح العربي، 
والهيئة العربية للمسرح التي 
تتش����رف بأن يكون رئيسها 
األعلى حاكم الشارقة الشيخ 
القاسمي  د.سلطان بن محمد 
الذي نكن له كل احترام وتقدير 
ونعتبره علما من أعالم الثقافة 

العربية وأحد أبرز رموزها.
وما حدث هو أن الزميلة 
أحالم حسن قد لقيتني باملعهد 
العالي للفنون املسرحية عقب 
إجازة نصف العام، وعاتبتني 
لع����دم ال����رد على رس����الة 

الصحافية العريقة التي تعطي 
حق الرد لكل من متت اإلساءة 
إلي����ه، ورغبة في اس����تجالء 

حتية طيبة وبعد،،
إميانا منا بحرص جريدتكم 
املوقرة عل����ى التقاليد املهنية 

أدنى مسؤولية منها كاآلتي:
السادة/ جريدة »األنباء« 

احملترمون

مفرح الشمري 
@Mefrehs

بعد نش����ر »األنب����اء« في 
عددها امس االول ما حدث بني 
استاذة قسم التمثيل واالخراج 
باملعهد العالي للفنون املسرحية 
النجمة احالم حس����ن وعميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
د.فهد الهاج����ري الذي وصف 
مهرجان املسرح العربي الثامن 
ب�»مهرجان االراجوزات« حسب 
تصريحها ل�»األنباء«، أرسل 
عميد املعه����د العالي للفنون 
املسرحية د. فهد الهاجري عن 
طريق »الفاكس« و»الواتساب« 
ردا مطوال فند فيه تصريحات 
زميلته احالم حسن التي سعت 
الى تش����ويه س����معته بهذه 
التصريحات غير الصحيحة، 
حس����ب ما جاء في رده الذي 
تنشره »األنباء« كامال من دون 

صورة زنكوغرافية ملا نشرته »األنباء« أول من أمس

رد الهيئة العربية للمسرحرد د.الهاجري الذي أرسله بالفاكسإقرار التنازل من الطالب

أنغام صورة من ضبط اإلحضار اجلديد

والدة فهد طليق أنغام لـ »األنباء«: ال أريد سوى 
أن أحضن حفيدي وأتنازل.. والتهديدات ال ترهبني

مفرح الشمري
@Mefrehs

طلبت والدة فهد طليق املطربة أنغام من الذين 
يهددونه��ا ان تتنازل ع��ن قضيتها ضد أنغام 
وال��دة حفيدها عبدالرحمن ال��ذي لم تره منذ 
م��دة طويلة، ان يكفوا عن تلك التهديدات التي 
ال ترهبها، وعليه��م إذا أرادوا منها التنازل ان 
يحضروا حفيدها عبدالرحمن لتحضنه ومن ثم 

تتنازل عن جميع قضاياها ضد أنغام.
وأضافت أم فهد في اتصال هاتفي مع »األنباء« 

انها جددت الضبط واالحضار ضد أنغام في 26 
اجلاري. وتابعت: أنغام ستأتي للكويت في 10 
الشهر املقبل حسب علمي، متمنية من اجلهات 
األمنية تنفيذ ذلك خصوصا ان محامي انغام رفع 
استشكاال على القضية وكان احلكم لصاحلي 
وأيدت محكمة االس��تئناف ذل��ك، لذلك اصبح 
ضبط واحضار املطربة أنغام ال محالة منه في 
حال دخولها الكويت. ومتنت أم فهد من الذين 
يهددونها أن تكون في قلوبهم الرحمة ويرأفوا 
بحالها ألنها »مش��تاقة« ب��أن حتضن حفيدها 

عبدالرحمن الذي تنتظره منذ زمن طويل.
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الشباب يفتقد جوراتيل وفريدون أمام اليرموك
سيفتقد الشباب غدا خدمات املهاجم مسعود فريدون والسنغالي 
جوراتيل بسبب اإليقاف عندما يواجه اليرموك في اجلولة الـ15 من 
دوري VIVA، كما سيغيب لإلصابة املهاجم عبدالعزيز احلقان والذي مازال 
حتت مرحلة العالج منذ انضمامه الصيف املاضي، وسيحاول مدرب الفريق 
الصربي ميلوس فيلبيت تعويض غياب فريدون وجوراتيل ألهميتهما في 
الفريق وتقدميها مستوى جيدا في اآلونة األخيرة.

عبدالعزيز جاسم  آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

بالنصر.. »يد« الكويت يعزز صدارته

يعقوب العوضي 

فاز الكويت على النصر بنتيجة 37-19 في 
املباراة التي جمعتهما مساء أمس األول على 
صالة الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد في 
الدعية ضمن منافسات اليوم الثالث من اجلولة 
احلادية عشرة من دمج اليد، وليواصل الكويت 
صدارة الدوري برصيد 22 نقطة بينما يبقى 

رصيد 5 نقاط.
وفي االطار نفس���ه عاد القوة الضاربة في 
اخلط اخللفي بنادي كاظمة عبداهلل السنافي 

الى صفوف الفريق بع���د انتهائه من الدورة 
العسكرية اال أنه لم يشارك في مواجهة فريقه 
امام الش���باب والتي انتهت بالتعادل 27-27 
حيث فضل اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 
خلدون اخلشتي ابقائه خارج احلسابات العداده 

للمواجهات املقبلة 
وفي السياق ذاته وبعد اجرائه عملية ناجحة 
في القلب عاد العب الش���باب مشعل املطيري 
الى امللعب بعد تعافيه واطمئنان اجلهاز الطبي 
على تقارير املطيري وقدم مستوى جيدا أمام 

كاظمة.

عبداهلل اخلميس صانع ألعاب الكويت

عودة السنافي إلى كاظمة واملطيري إلى الشباب

سقوط جديد للعربي أمام اجلهراء في »السلة«

الفحيحيل يفاوض »فاضل القادسية«
عبدالعزيز جاسم

دخ����ل الفحيحيل على خط املفاوضات لضم 
مدافع الوحدة اإلماراتي سابقا والقادسية حسني 
فاضل متهيدا لضمه قبل اغالق سوق االنتقاالت 

الشتوية. وعلمت »األنباء« ان الفحيحيل ينتظر 
موافقة فاضل اوال ومن ثم سيرسل كتابا الى ادارة 
القادسية يطلب من خالله التعاقد مع الالعب ملدة 
موسم ونصف املوسم على سبيل االعارة مببلغ 

يقارب ال� 200 ألف دوالر.

يحيى حميدان 

العربي خلسارة  تعرض 
جديدة في دوري الدمج لكرة 
الس���لة عقب س���قوطه أمام 
اجلهراء 82-87 عقب التمديد 
بعد تعادل الفريقني 71-71 في 
الوقت األصلي من املباراة التي 
أقيمت مساء أول من أمس في 
صالة يوسف الشاهني بنادي 

كاظمة.
وأنه���ى »األخضر« الربع 
بالنتيج���ة  متقدم���ا  األول 
أداء ودفاعي  16-12 وس���ط 
وح���ذر من اجلانبني، قبل أن 
يتفوق الفريق اجلهراوي في 
الثاني 39-35، وأكمل تفوقه 
في الثال���ث 59-51، وتعادل 
الفريق���ان في الرب���ع الرابع 
واألخير م���ن الوقت األصلي 
إلى  الفريقان  71-71، ليتجه 
وقت إضاف���ي مدته 5 دقائق 
ومتكن خالله اجلهراء من الفوز 

باملباراة 81-87.
الفريق  وتألق من جانب 
اجله���راوي العبي���ه نايف 
الصندلي وتركي حمود وعادل 
نافع الس���يما في االختراق 

والتسجيل من حتت السلة.
قاد اللقاء احلكام عبداهلل 
سليمان وأسامة شوقي وعماد 

صقر.
وفي بقية لقاءات اجلولة، 

يعقوب العوضي

الني����ة لدى جلنة  تتجه 
املس����ابقات في احت����اد كرة 
الطائرة، الى إقامة بطولة كأس 
االحتاد في 17 فبراير املقبل 
حيث كانت تقام في املاضي 
في مايو اال ان استبعاد فرق 
الكويت من البطوالت الدولية 
أعطى الفرصة لتقدمي البطولة 
وقد استبعد كاظمة من بطولة 
اخلليج لالندية كما استبعد 
كل من الكويت واجلهراء من 
املشاركة في البطولة العربية 

لالندية.
وكانت جلنة املس����ابقات 
في احت����اد الك����رة الطائرة 
قد عق����دت اجتماع����ا عاديا 
مس����اء أمس ناقشت خالله 
املستجدات التي طرأت على 
الفرق املفترض مش����اركتها 
ف����ي البط����والت اخلارجية 
باإلضافة الى ظروف الفرق 
التي ستش����ارك في بطولة 

الكأس احمللية.

العب اجلهراء نايف الصندلي يحاول التسجيل في سلة العربي  )أحمد علي(

كأس احتاد الطائرة منتصف فبراير املقبل

)األزرق.كوم( خط الوسط ستكون له كل الكلمة في مواجهة الساملية وكاظمة  

VIVA الساملية لتجنب »صائد فرق الصدارة« بدوري
متاحة وبق���وة ألن املنافس 
يعاني كثيرا في اآلونة األخيرة 
وبات صيدا س���هال جلميع 
الفرق وليس لفرق الصدارة 
فحسب، لذا سيسعى مدرب 
العربي الصرب���ي بوريس 
بونياك إلى حتقيق كل تلك 
األمور من اجل مواصلة التقدم 
نحو فرق الصدارة، وكذلك 
للتأك���د أن األخض���ر وصل 
للمس���توى الذي يريد من 
خالله ضمان منافسة الفريق 
على لقب كأس سمو األمير. 
من جهته، ظهر اجلهراء مع 
املدرب الوطني محمد الشيخ 
في أول مب���اراة له كمدرب 
مبستوى جيد في مواجهة 
الساملية الس���ابقة، وخسر 
بهدف وحيد من ركلة جزاء 
بعد أن كان يخسر بالعشرة 
واخلمسة في اجلوالت السابقة 
بس���بب الظروف التي مير 
بها، وستكون مواجهة اليوم 
مبنزلة اختبار حقيقي للفريق 
ككل ألن السماوي لعب تقريبا 

بالصف الثاني.

النصر للعودة

يس���عى م���درب النصر 
ظاهر العدواني للعودة مرة 
أخرى من أجل حصد النقاط 
وتقدمي املستوى في أول ظهور 
للفريق في القسم الثاني بعد 
أن احتل العنابي املركز األخير 
مع ختام القسم األول، وهو 
أمر ل���م يعتده الالعبون في 
الس���نوات الس���ابقة، لذلك 
سيتمثل الطموح اليوم في 
الف���وز ورمب���ا اخلروج من 
املركز األخير في حال خسارة 

الشباب من اليرموك غدا.
وفي الطرف اآلخر يختلف 
متام���ا طم���وح خيطان عن 
النصر ألن األول يريد النقاط 
واس���تعادة املركز السادس 
الذي يعتبر مناسبا لهم بسبب 
األداء املمي���ز الذي يقدمونه 
طوال املوسم، فهل يستفيق 
العنابي أم يواصل خيطان 

انطالقته بثبات؟

بينما تشير التقارير األخيرة 
إلى جهوزية املدافعني سلطان 
صلبوخ وعبدالرحمن البناي، 
لذلك سيعتمد ماتروك على 
عناصره املؤثرة خصوصا 
الهداف البرازيل���ي باتريك 
فابيانو والبوليفي جاسمني 
كامبوس ومشاري العازمي 
ومحمد الداود ويوسف ناصر 
وطالل الفاض���ل واألردني 
سعيد مرجان باإلضافة إلى 
متيز املدافع البرازيلي أليكس 

ليما في الكرات العرضية.

 األخضر واستغالل المنافس 

يبحث العربي اليوم عن 
النقاط الثالثة وتقدمي مستوى 
مميزة وحتقيق نتيجة ترضي 
طموحه، وكذل���ك رد الدين 
للجهراء ال���ذي تغلب عليه 
ذهاب���ا 1-2 وكل تلك األمور 

ندا في حال تعافيه وغازي 
القهيدي وفهد املجمد ومرزوق 
العتيبي وكيتا وعادل مطر 
وبدر السماك وعدي الصيفي 
)نايف زويد( وفيصل العنزي 
وجمعة سعيد )حمد العنزي(. 
وعلى اجلهة األخرى يعيش 
العب���و كاظم���ة ومدربه���م 
الروماني فلورين ماتروك حالة 
من الرضا بسبب الفوز املميز 
الذي حقق���وه على األبيض 
اجلولة السابقة ورد اعتبارهم 
بعد نتيجة الذهاب القاسية 
وسترتفع معنوياتهم أكثر 
في حال حتقيق الفوز اليوم 
وبالتالي سيكون السماوي 
رد الدين ل���كل الفرق التي 
تالعبت به في بداية املوسم، 
وهو قادر على ذلك السيما 
أن الغيابات ستتمثل بعدم 
مشاركة حمد احلربي لإليقاف 

عبدالعزيز جاسم 

تفتتح اليوم منافس���ات 
 VIVA اجلولة ال�15 من دوري
بثالث مواجهات أهمها  التي 
جتمع بني الساملية املتصدر 
)34 نقط���ة( م���ع كاظم���ة 
اخلامس )23 نقطة(، حيث 
تقام املواجهة على ستاد ثامر، 
ويسعى من خاللها السماوي 
الى االحتفاظ بالصدارة في 
حال الفوز بغض النظر عن 
نتائج باقي مطارديه القادسية 
الذي يلعب غدا أمام الساحل 
والكويت الذي يعتبر راحة 
في هذه اجلولة إال أن طموح 
السماوي سيصطدم بتماسك 
كاظمة الذي منحه الصدارة 
بعد ف���وزه على الكويت في 
اجلولة السابقة، وفي املواجهة 
الثانية يريد العربي الرابع )25 
نقطة( حصد النقاط عندما 
يستضيف اجلهراء العاشر 
)11 نقطة( على س���تاد علي 
صباح السالم، وفي املباراة 
الثالثة يبحث خيطان السابع 
)14 نقطة( عن حتقيق الفوز 
أمام النصر األخير )؟؟؟نقاط( 
عندما يتواجهان على ستاد 

ناصر العصيمي.

السماوي والبرتقالي.. قوية 

يسعى الساملية حتقيق 
هدفني في مباراة واحدة األول 
هو حتقيق الفوز واالحتفاظ 
بالصدارة والثاني يتمثل في 
اجتياز فريق صعب ككاظمة 
الذي تغير من موجهة الذهاب 
التي كانت ملصلحة السماوي 
4-1، وخير دليل فوزه على 
املتصدر السابق الكويت 0-1 
بعد أن خسر منه ذهابا 0-4، 
لذلك يدرك مدرب الس���املية 
س���لمان عواد الس���ربل أن 
اخل���روج في مواجهة اليوم 
فائ���زا س���يعطيه أفضلية 
عن باقي الف���رق األمر الذي 
سيجعله يدفع بجميع أوراقه 
الرابح���ة املتمثلة باحلارس 
خالد الرشيدي واملدافع مساعد 

فراس اخلطيب يسعى لقيادة األخضر ملزيد من االنتصارات

بسبب وجود 3 محترفني و3 العبني مواليد الكويت في القائمة

القادسية ينتظر شطب دوريس ليسجل إيڤان
عبدالعزيز جاسم

يسعى اجلهاز اإلداري للفريق األول لكرة القدم في القادسية 
إلى إنهاء التعاقد مع الكونغولي دوريس س����االمو سريعا قبل 
إغالق باب االنتقاالت الش����توية األحد املقبل بإيجاد ناد سواء 
محلي او خارجي يتعاقد معه حتى يتمكن الفريق من قيد الوافد 
اجلديد الكرواتي إيڤان بيليتيتش، حيث لن يستطيع األصفر 
قيده حاليا في كشوفات احتاد الكرة بسبب وجود 3 محترفني 
وهم دوريس والغاني رشيد صومايال والغيني سيدوبا سامواه 
بينما يوجد 3 العبني من مواليد الكويت وهم محمد راشد واحمد 
الرياحي ومبارك احلربي، وبالتالي فإن العدد املسموح فيه، حسب 
الئحة جلنة املسابقات بوجود 6 العبني كحد أقصى من احملترفني 
والالعبني من مواليد الكويت، مينع تسجيل القادسية أي العب 
جديد إال إذا قام بش����طب أي العب من ال� 6، األمر الذي سيجعل 
اجلهازين اإلداري والفني يتريثان طويال قبل اختيار اسم الالعب 
والذي سيكون من بني أحد الالعبني من مواليد الكويت في حال 

اإلبقاء على دوريس حتى نهاية املوسم.
في السياق نفسه، تأكد غياب العب الوسط طالل العامر عن 
مواجهة الغد أمام الساحل في دوري VIVA بسبب اإلصابة بعد 
شعوره بألم خالل التدريبات فيما يتم جتهيز ضاري سعيد في 
عيادة الفريق واحتمال مشاركته في املواجهة ضئيل ورمبا لن 

القادسية يريد رحيل دوريس سريعايغامر به املدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش.

واص���ل الكوي���ت سلس���لة 
انتصاراته عقب فوزه السهل 
الش���باب 71-56، فيما  على 
تغل���ب كاظمة عل���ى النصر 
بصعوبة 79-77، وفاز الساحل 

على التضامن 50-67.
وعلى اثر ه���ذه النتائج، 
يتصدر الكويت ترتيب الفرق 
برصيد 26 نقطة، متقدما على 
العربي )23(، والنصر واجلهراء 
وكاظمة )22(، والساحل )20(، 
والقادس���ية )18(، واليرموك 
والش���باب )16(، والتضامن 

)13(، ويحت���ل الصليبخات 
املركز احلادي عشر واألخير 

برصيد 12 نقطة.
إل���ى ذل���ك، تق���ام اليوم 
مباراتان مؤجلتان جتمعان 
القادس���ية مع النصر في ال� 
5، وكاظم���ة مع الصليبخات 
في ال� 7، وذلك بصالة الشهيد 
قش���يعان املطي���ري بنادي 

النصر. كاظمة الساملية

القناة الثالثة الساعة 4:35

اجلهراء العربي

الساعة 7:10

خيطان النصر

الساعة 7:10

العربي لرد الدين 
للجهراء بقوة.. 
وخيطان يريد 
»النصر« في 

انطالق اجلولة 
الـ15

العامر يغيب عن 
مواجهة الساحل 

وجتهيز ضاري

نادي الت�ضامن الريا�ضي

إعالن عن موعد انعقاد اجلمعية العمومية العادية لنادي التضامن 
الرياضي بشأن الدعوة النتخاب مجلس إدارة جديد للنادي 

مگماًل الدورة احلالية )2016-2012(
ي�سر جمل�س الإدارة )اللجنة املوؤقتة( لنادي الت�سامن الريا�سي دعوة ال�سادة 

الكرام اأع�ساء اجلمعية العمومية حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

�سباحًا  الثامنة  ال�ساعة  من  م   2016/03/12 امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم  للنادي 

للنادي،  جديد  اإدارة  جمل�س  لنتخاب  وذل��ك  م�ساًء  الثامنة  ال�ساعة  وحتى 

يكمل الدورة احلالية )2012-2016( وفقًا للنظام الأ�سا�سي للنادي.

املعدة  النماذج  على  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  الرت�سيح  طلبات  تقدم  وعليه 

لهذا الغر�س اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 2016/02/02م وحتى ال�ساعة 

التا�سعة م�ساًء يوم اخلمي�س املوافق 2016/02/11م.

علمًا باأن اآخر موعد ل�سحب طلبات الرت�سيح هو ال�ساعة التا�سعة من م�ساء 

يوم الثالثاء املوافق 2016/03/08م.

�أن  على  تن�ص  للنادي  �لأ�سا�سي  �لنظام  من   (27) �مل��ادة  �أن  م���الحظة  مع 

اجلمعية العمومية للنادي تتكون من الأع�ساء العاملني الذين م�ست على 

املواعيد  يف  املالية  للتزاماتهم  وامل�سددين  فاأكرث  ميالدية  �سنة  ع�سويتهم 

وبال�سروط والأحكام املن�سو�س عليها يف املادة )51( من هذ� �لنظام.

�جلن�سية  �سهادة  �أو  �ملفعول)  (�سارية  �لأ�سلية  �ملدنية  �لبطاقة  �إح�سار  يجب  مالحظة: 

�لأ�سلية ليتمكن �لع�سو من �لإدلء ب�سوته يف �لنتخابات. 

و�هلل ويل �لتوفيق،،،

جمل�س الإدارة اللجنة امل�ؤقتة
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الهاجري يهنئ األمير بالذكرى
العاشرة لتولي سموه مقاليد احلكم

رفع النادي الكويتي الرياضي أس����مى آيات 
التهاني والتبريكات ملقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مبناسبة الذكرى العاشرة 
لتولي س����موه مقاليد احلكم في البالد، مؤكدا ان 
سموه هو الداعم األول للشباب والرياضة بالكويت 

بشكل عام ولرياضة املعاقني بشكل خاص.
وأكد رئيس مجلس ادارة النادي شافي الهاجري 
في تصريح صحافي أن دعم س����موه الالمحدود 
لرياضة املعاقني هو السبب املباشر في تطويرها 
وحتقيق اإلجنازات الواحد تلو اآلخر لرفع علم 

الكويت عاليا في احملافل الدولية.
وقال الهاجري ان متابعة سموه وحرصه على 
دعم رياضيي النادي والتي تتجلى سنويا بزيارته 
السامية ملقر النادي والتقائه بأبنائه املعاقني كان لها 
اثر كبير في شحذ همتهم ملا هو قادم من منافسات 
ومشاركات اقليمية وقارية ودولية األمر الذي أثمر 

حتقيق انتصارات مميزة لرياضة املعاقني الكويتية. 
ولفت الى ان دعم سمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ألبنائه الرياضيني في مجال رياضة املعاقني مبختلف 
اعاقتها كان واضحا للعيان، مضيفا ان من األدلة 
الواضحة على ذلك الدعم ما احرزه ابطال املعاقني 
من ميداليات في بطولة العالم التي أقيمت في قطر 
أخيرا والبطوالت اآلسيوية والعربية واخلليجية، 
فضال عن تأهل عدد من العبي املنتخب الكويتي 
الى دورة األلعاب الباراملبية للمعاقني التي ستقام 
في مدين����ة ريو دي جانيرو البرازيلية في وقت 

الحق من هذا العام.
وأعرب الهاجري باسمه وكل منتسبي النادي 
عن خالص األمنيات بأن ميتع اهلل سموه مبوفور 
الصحة والعافية، وان يدميه عزا للبالد مع عضيده 
سمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر 

الصباح، حفظهما اهلل ورعاهما.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في زيارة سابقة لنادي املعاقني ويبدو شافي الهاجري 

دعيج الفهد: جاهزون لبطولة قطر للسرعة

21 متسابقاً في »الدرفت« يشعلون كورنيش الدوحة

أكد رئيس جلنة ال� )دراغ.ريس( في نادي باسل 
السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ 
دعيج الفهد جاهزية متسابقي النادي لتسجيل 
مشاركة إيجابية في اجلولة الثالثة من بطولة قطر 

لسباق السرعة للسيارات والدراجات اآللية. 
وقال الشيخ دعيج الذي يرأس وفد النادي الى 
البطولة ل� )كونا( امس ان البطولة التي ستنطلق 
اليوم مبشاركة واسعة 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«. 
وذك����ر أن عددا م����ن املتس����ابقني الكويتيني 

سيشاركون في هذه البطولة عالية املستوى من 
بني أكثر من 50 متسابقا ما بني فئة السيارات وفئة 
الدراجات، موضحا أن جتارب السرعة اقيمت امس 
على أن يقام السباق النهائي للبطولة اليوم اجلمعة.  
ولفت الى حرصه على احلضور شخصيا ملتابعة 
منافسات البطولة عن كثب وحتفيز املتسابقني 
في هذه البطولة القوية لل����� )دراغ.ريس( التي 
ستنطلق مبشاركة أقوى متسابقي اخلليج وأوروبا 

والواليات املتحدة األميركية. 
وقال إن الوفد املشارك سيضم مدير لعبة ال� 
)دراغ.ريس( خالد العجيل ومدير جلنة الفحص 
لل� )دراغ.ريس( إبراهيم املناصير »اللذين يبذالن 
جهودا كبيرة في س����بيل دعم املتسابقني ولهما 
األثر الكبير فيما يحققه املتس����ابقون من نتائج 

إيجابية«.

حت����ت رعاية االحت����اد القطري للس����يارات 
والدراجات النارية QMMF وبحضور ناصر بن 
خليفة العطية رئيس االحتاد القطري للسيارات 
والدراجات النارية � نائب رئيس االحتاد الدولي 
للسيارات »فيا«، تستضيف الدوحة يوم غد اجلولة 

األولى من بطولة »ريدبل كاربارك درفت«.
وأعرب العطية عن سعادته الستضافة هذا 
احل����دث الذي يعد من أبرز الفعاليات الرياضية 
املعنية برياضة السيارات عبر منطقة اخلليج 

والشرق األوسط. 

وعبر عن ثقته باملنظمني في إبراز هذا احلدث 
بالصورة املثالية والذي سيقدم للسائقني الشباب 
فرصة فريدة إلظهار مهاراتهم في بيئة تنافسية 
آمنة، مشيرا الى التعاون البناء والقائم بني االحتاد 

القطري للسيارات للسيارات و»ريد بول«.
من جان����ب آخر، أوضح����ت اللجنة املنظمة 
للح����دث أن أكثر من 21 متس����ابقا من الدرفترز 
س����يعرضون مهاراتهم بجانب مواقف »الدلة« 
الواقعة في كورنيش الدوحة من الس����اعة 7:00 

مساء حتى 10:00 ليال.

الزعابي واملضف بطال »تامي اتاك« للكارت

رئيس نادي السيارات الشيخ أحمد الداود مع املكرمني 

الدؤوب لتطوير هذه البطولة 
وغيرها من األنشطة التي تنظم 
حتت مظلته لالرتقاء مبستوى 
رياضة السيارات والدراجات 

في الكويت.
وتقدم الشيخ احمد بجزيل 
الشكر والتقدير للجنة املنظمة 
التي ظلت على مدى أسبوعني 
في خلية من العمل املتواصل.

وكان لوسائل اإلعالم نصيب 
من الثناء خالل حديث الشيخ 
احمد لدورها في تسليط الضوء 

على البط����والت التي ينظمها 
النادي، وه����ذا هو الدور املهم 
في املساعدة على نشر الوعي 
برياضة السيارات والدراجات 

املنظمة.

اختتمت على حلبة البروكات 
بطولة تامي ات����اك التي نظمها 
الن����ادي الكويتي للس����يارات 
بالتع����اون مع الهيئ����ة العامة 
للرياضة واشتعلت املنافسة 
بني املتس����ابقني رغ����م برودة 

الطقس. 
البطولة جمهور  وحض����ر 
غفير تفاعل مع املنافسات التي 
انطلقت في الساعة السادسة، 
وقد قسم املشاركون على عدة 

فئات للرجال والنساء. 
وحقق املرك����ز االول خالد 
املضف ت����اله في املركز الثاني 
املتسابق فهد اخلالد، فيما حقق 
املركز الثالث عبداهلل شهاب. 

أما في فئة النساء، فحققت 
الزعاب����ي املرك����ز االول  رمي 
واملتسابقة رحاب حسني املركز 
الثاني، أما املركز الثالث فكان 

من نصيب روان عادل.
وأثنى الشيخ احمد الداود في 
تصريحه لوسائل االعالم على 
اجله����ود احلثيثة التي قام بها 
انطالق السباق مجلس ادارة النادي في سعيه 

الدعيج واخلرافي والشيخة نعيمة األحمد والشيخة مشاعل واخلشتي مع املكرمني                                                                                                                     )أنور الكندري( 

في حفل تكرمي البطل العاملي يوسف العبدالرزاق

مشاعل الدعيج: »KSR« قادر على حتقيق املزيد من اإلجنازات

االستمرار في حتقيق املزيد 
الكويتية في  من اإلجنازات 
هذه الرياض���ة التي ترتبط 
بطبيعته���ا ارتباط���ا وثيقا 
بالتراث الكويتي ناهيك عن 
الدول  أوائل  الكويت من  أن 
التي مارست هذه الرياضة. 
الدعي���ج عن  وأعرب���ت 
اعتزازها بهذا اإلجناز الكويتي 
غير املسبوق نتيجة تعاون 
أعضاء الفريق من متسابقني 
وإداريني وفنيني إضافة إلى 
دور اإلع���الم ف���ي متابع���ة 
وتغطية اإلجنازات الوطنية.
 KSR وأعلن���ت رئيس فريق
الش���يخة  املائية  للدراجات 
مشاعل الدعيج عن استعداد 
الفريق خلوض غمار اجلولة 
الثالثة من بطولة موس���م 
اإلمارات 2016 والتي ستقام 
يوم السبت القادم في دبي.

وذكرت الدعيج أن فريق 

KSR قد واجه بعض املشاكل 
الفنية ف���ي أول جولتني من 
عمر البطولة إال أنها لم ولن 
تؤثر ف���ي معنويات الفريق 
حيث التزال الفرصة سانحة 
للتعوي���ض حي���ث هناك 4 
ج���والت متبقي���ة حيث كل 
االحتماالت واردة مؤكدة على 
أن الطموح هو احملافظة على 
لقب بطولة املوسم موضحة 
أن اجلولة اخلتامية ستكون 

في شهر أبريل القادم.
يذك���ر أن فريق KSR قد 
حقق عددا من األلقاب خالل 
العام املاض���ي أبرزها لقب 
الوالي���ات املتحدة  بطولة 
األميركية في فئتني اضافة 
إلى لقب بطولتي العالم )اي 
ج���ي آس بي ايه( و)يو اي 
ام( إضافة إلى لقب بطولة 
الدولي���ة للتحم���ل  قط���ر 

)ماراثون(.

من الشخصيات اإلعالمية. 
املناس���بة، أكدت  وبهذه 
الشيخة مشاعل الدعيج قدرة 
الفريق على حتقيق اإلجنازات 
في ظل وجود نخبة من أبطال 
الكويت أمثال البطل العاملي 
يوسف العبدالرزاق والبطل 
الدواس وغيرهما من  أحمد 
النماذج الكويتية التي مازالت 
تسطر تلك اخلطوط العريضة 
الكويتية  من االنتص���ارات 
في رياضة الدراجات املائية 

»اجلت سكي«.
وأكدت أن هذا التكرمي لن 
التي  يوازي تلك اإلجنازات 
حققها العبدالرزاق وأعضاء 
فريق KSR من خالل منافستهم 
املوسمية في أقوى البطوالت 
اإلقليمي���ة والدولية وكذلك 
اخلليجي���ة، مطالبة القطاع 
اخلاص بتوفير الدعم الالزم 
له���ؤالء األبطال في س���بيل 

أسامة المنصور

وسط حضور الفت شهده 
حفل التكرمي للبطل العاملي 
يوسف العبد الرزاق والذي 
نظمته الراعي الرسمي لفريق 
الش���يخة مش���اعل   »KSR«
الدعيج الصباح مبناس���بة 
حصول العب���د الرزاق على 
لقب بطولة العالم ضمن فئة 
كبار احملترفني في السباقات 
البحرية وللمرة الس���ابعة، 
وذل���ك في دي���وان املرحوم 

الشيخ إبراهيم الدعيج.
وكان في مقدمة الش���يخ 
إبراهي���م الدعيج والش���يخ 
جابر الدعيج والشيخ مبارك 
الدعيج والش���يخة نعيمة 
األحمد والشيخ أحمد اليوسف 
وم���رزوق ناص���ر اخلرافي 
ووليد اخلش���تي وعادل بن 
نخي وعبدالرحمن البدر وعدد 

كؤوس وإجنازات فريق »كي إس آر«  البطل يوسف العبدالرزاق وعبدالرحمن البدر 

ً قلق عام بعد خسارة »الفراعنة« أمام األردن وديا
على نظيره املصري في تاريخ 
مواجهات الفريقني الرسمية 
والودية.سيطر منتخب مصر 
على أغل���ب مجريات اللقاء 
ولكن املنتخب األردني قدم 
مباراة تكتيكية من املستوى 
الرفيع بقيادة مديره الفني 
عبداهلل أبوزمع.وبعد اللقاء 
واخلسارة املصرية، هاجم 
أبوري���دة عضو  م.هان���ي 
املكتب التنفيذي لالحتادين 
الدولي واألفريقي لكرة القدم 
واملشرف على منتخب مصر 
العبيه وقال انه حزين بسبب 
سوء األداء وخصوصا البطء 
في وسط امللعب. وأكد أنه 
قلق من مواجهتي نيجيريا 
املقبلتني خاصة أن منتخب 
نيجيري���ا مناف���س صعب 

للغاية.
ق���ال مدرب  من جهته، 
منتخ���ب األردن عب���داهلل 
الثمني  الف���وز  إن  أبو زمع 
والتاريخ���ي ال���ذي حتقق 
على مصر 1-0، جاء بفضل 
اجلهود الكبيرة التي بذلها 
الالعبون على امتداد شوطي 

املباراة.
وق���ال أب���و زم���ع »كنا 
متخوفني من اجلانب البدني 
لالعبي منتخب األردن في ظل 

غياب االستحقاقات الرسمية، 
لكن الالعبني كانوا على قدر 

املسؤولية«.

»يد الفراعنة« تالقي أنغوال

على صعيد آخر، تشهد 
البطول���ة االفريقية  اليوم 
لكرة اليد مبارتا الدور نصف 
النهائي، حيث يلتقي املنتخب 
التونسي مع اجلزائري، ثم 
يلع���ب منتخ���ب مصر مع 
انغوال. ويتأهل الفائزان إلى 
النهائية للبطولة،  املباراة 
والتي س���تقام غدا وحتدد 
املنتخ���ب األفريق���ي الذي 
السمراء في  القارة  سيمثل 
دورة األلعاب األوملبية ريو 
2016، كم���ا يتأهل أصحاب 
املراكز الثالث���ة األولى إلى 
بطولة كأس العالم بفرنسا 

لكرة اليد 2017.
وتأهل منتخب مصر عقب 
فوزه الكبير على الكونغو 

39-18 في دور الثمانية.
وكان املنتخب التونسي 
ق���د تخط���ى الكامي���رون، 
في حني جت���اوز املنتخب 
اجلزائري منتخب الكونغو 
الدميوقراطي���ة وتغلب���ت 
انغوال على املغرب في دور 

الثمانية.

حق���ق منتخب األردن فوزا 
مستحقا على حساب مضيفه 
املصري به���دف نظيف في 
اللقاء الذي أقيم بستاد أسوان 
الدولي ضمن اس���تعدادات 
املنتخبني لتصفيات كأس 

العالم 2018.
سجل أحمد سمير هدف 
اللقاء في الدقيقة 18، وقدم 
منتخب األردن عرضا متميزا 
من الناحية التكتيكية وتفوق 
رغم سيطرة الفراعنة على 
مجري���ات اللقاء. ويعد هذا 
الفوز األول للمنتخب األردني 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اليوم منتخب  يخوض 
مص���ر لكرة الق���دم بقيادة 
األرجنتيني هيكتور كوبر 
جتربت���ه الثاني���ة مبدينة 
أسوان أمام املنتخب الليبي 
بعد خسارته للتجربة األولى 
أمام األردن���ي بنتيجة 1-0 
وهي التجربة التي وصفت 
بالضعيفة جدا للفراعنة قبل 
مواجهتي املنتخب النيجيري 
الق���وي في جولة مهمة من 
تصفيات التأهل لبطولة أمم 
الغابون، حيث  افريقيا في 
خرج كوبر من جتربة األردن 
ليقول إن هذه التجربة أكدت 
له أنه ليس كل من يجيد في 
الدوري احمللي يصلح للعب 
دوليا، وانه وحده يتحمل 

نتيجة هذه التجربة.
ولع���ب منتخ���ب مصر 
مباراة األردن من دون العبيه 
احملترفني، بل واشرك كوبر 
مجموعة تشارك ألول مرة 
في املنتخب وديا، والبعض 
منهم يلعب معا ألول مرة، 
فغاب االنسجام، والقدرة على 
التعامل مع املنافس الذي كان 

أكثر تنظيما.
بعد جتربة ودية دولية، 

العب مصر حسام غالي يتعرض للرقابة من الدفاع األردني

أشكناني للمنافسة على لقب كأس »بورشه«
التي ج���رت حتى اآلن من 

املوسم السابع.
ففي السباق املاضي الذي 
جرى قبل أسبوع على حلبة 
مرس���ى ياس الشهيرة في 
أبوظبي، متكن هذا الثنائي 
للمرة اخلامسة هذا املوسم 
من إنهاء السباق في املركزين 
األول والثاني، وهو إجناز 
مذهل وضعهما على مقربة 
السائقني  الفوز بلقبي  من 

والفرق.
وسبق ألشكناني أن فاز 
ببطولة السائقني في املوسم 
اخلامس م���ن حتدي كأس 
بورش���ه جي تي 3 الشرق 

األوس���ط عام 2014، وهو 
يأمل في مواصلة نتائجه 
القوي���ة بعد سلس���لة من 
التي حقق فيها  السباقات 
املرك���ز الثان���ي، وما يزال 
يالحق بقوة زميله شميد 
الذي فاز بجميع السباقات 
الستة التي جرت حتى اآلن 

هذا املوسم.
الترتيب  يتصدر شميد 
برصيد 150 نقطة، متقدما 
بفارق 22 نقطة فقط على 
أشكناني، يليهما االيرلندي 
رايان كولني ثالثا والسعودي 
عبدالعزيز الفيصل في املركز 

الرابع.

باإلضافة إلى زيد أشكناني، 
وكالهما قدم عروضا رائعة 
وأداء ال يضاهى في السباقات 

يس���تعد النج���م زي���د 
أشكناني للعودة املنتظرة 
لتحدي كأس بورشه جي 
تي 3 الش���رق األوسط إلى 
حلبة دبي أوتودروم نهاية 
هذا األسبوع، بينما يتأهب 
فريقه النابودة رايس���نغ، 
ومقره دبي، لتحقيق املزيد 
من االنتص���ارات وتقدمي 
ع���رض قوي ف���ي اجلولة 
الرابعة من سلسلة سباقات 
األكثر جناحا واحترافية في 

املنطقة.
ويق���ود فريق النابودة 
رايسنغ السائق السويسري 
املولد املتألق جيفري شميد 

سيارة زيد أشكناني في السباق املاضي

التكرمي لن يوازي 
تلك اإلجنازات 

التي حققها 
العبدالرزاق وأعضاء 

»KSR« فريق

كوبر والعبوه
في جتربة تصحيح 

املسار أمام 
املنتخب الليبي 

الليلة
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سواريز.. األول في أوروبا

الريال حسمها 
مع ليڤاندوفيسكي

»NBA« ووريرز يثأر من داالس في

تلقى نادي مان سيتي ضربة قاسية رغم اجتياز عقبة 
إيڤرتون والف����وز عليه بنتيج����ة 3-1، ليتأهل للمباراة 
النهائية بكأس الكابيتال وان ملالقاة ليڤربول على ملعب 

وميبلي.
وقد تعرض البلجيكي كيفني دي بروين جنم السيتي 
إلصابة قوية خالل كرة مشتركة بسيطة مع مدافع إيڤرتون 

فوينيس موري في الدقيقة 92 من الشوط الثاني.
وأفادت شبكة سكاي س����بورتس بأن اجلهاز الطبي 
للسيتي حاول عالج دي بروين بعد سقوطه على أرضية 
امللعب وسط ألم شديد، لكنه لم يستطع استكمال الدقائق 
املتبقية ليخرج محموال على محفة وسط شكوك بتعرضه 

إلصابة خطيرة.
وكشفت شبكة سكاي عن التشخيص املبدئي إلصابة 
دي بروين يفيد بإصابته بتمزق في أربطة ركبته اليمني، 

وهي اإلصابة التي قد تبعده عن املالعب لفترة طويلة.

واصل األوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة 
تألقه، حيث متكن من تس���جيل هدف التعادل لفريقه 
في اللقاء الذي جمعه مع أتلتيك بلباو وانتهى ملصلحة 
البارسا بثالثية مقابل هدف، ليسجل بذلك هدفه الثالثني 
مع البلوغرانا هذا املوسم ويكون بذلك أول العب في 

أوروبا يصل ل� 30 هدفا خالل املوسم احلالي.
وكشفت صحيفة سبورت أن سواريز على اقتراب 
م���ن تخطي رقم مميز للدولي البرازيلي األس���طوري 

روماريو مع النادي الكاتالوني.
وقالت الصحيفة إن »العضاض« قد سجل حتى اآلن 
في املوسم احلالي 30 هدفا في جميع البطوالت ويفرق 
عن الرقم الذي س���جله العب السامبا األسبق بهدفني، 

حيث سجل 32 هدفا في موسم 1994/1993.

كشفت العديد من التقارير االعالمية أن الپولندي 
روبيرت ليڤاندوفيس���كي مهاجم بايرن ميونيخ بات 

قريبا من االنتقال إلى صفوف ريال مدريد.
ووفقا لتغريدة نشرها الصحافي االيطالي املوثوق 
في اخبار االنتقاالت لوكا ماتياسي عبر شبكة التواصل 
االجتماع���ي )تويتر(، فإن امللكي جن���ح بالتعاقد مع 
املهاجم الپولندي في عقد طويل االمد مقابل 82 مليون 

يورو.
وأكد ماتياس���ي أن ليڤاندوفيس���كي سيتواجد في 
مدريد صباح اليوم من أجل تقدميه كالعب جديد في 
صفوف النادي امللكي، دون التطرق إلى حتديد الفترة 
التي سيلتحق خاللها بفريقه اجلديد سواء في الشتاء، 
أو البقاء مع النادي البافاري حتى نهاية املوس���م ثم 

االنخراط باملعسكر الصيفي للميرينغي.

حمل كالي تومسون شعلة النجومية من زميله ستيفن 
كوري فس����جل 45 نقطة منحت غولدن س����تيت ووريرز 
حامل اللقب الفوز على ضيفه داالس مافريكس 107-127 

في الدوري االميركي للمحترفني بكرة السلة.
على ملعب »اوراكل ارينا« ضرب تومسون بقوة فسجل 
14 من 20 محاولة بينها 7 ثالثيات و10 على 10 من الرميات 
احلرة، ليثأر غولدن س����تايت من خسارته الشهر املاضي 
ام����ام داالس 114-91 في ظل غياب كوري افضل العب في 
الدوري. وساهم املوزع كوري بتسجيل 14 نقطة و9 متريرات 
حاس����مة، فيما كان تشاندلر بارسونز افضل مسجل لدى 

اخلاسر مع 23 نقطة.
ورفع غولدن ستيت رصيده الى 21 فوزا على ارضه من 
دون خسارة هذا املوسم، وعزز صدارته لترتيب الدوري 
)42-4(، مقاب����ل 26-22 لداالس ال����ذي غاب عنه عمالقه 

االملاني ديرك نوفيتسكي.

البلجيكي قد يغيب لفترة طويلة

»العضاض« ال يرحم حراس اخلصوم 

تغريدة الصحافي اإليطالي

)رويترز( كوري ماله حل  

موقعة »إيبرو ستاديوم«.. مصيرية لڤان غال

وميبلي مسرحاً للسيتي والليڤر في نهائي احملترفني

OUT »البارسا« إلى املربع الذهبي.. و»األتليتي«
الثانية.

وعزز االرجنتيني باولو ديباال 
بالهدف الثالث بعد 6 دقائق من 
نزوله بدال من الكرواتي ماريو 

ماندزوكيتش )83(.

الرابطة الفرنسية

بلغ سان جرمان حامل اللقب 
في العام����ني األخيرين املباراة 
النهائية ملسابقة كأس الرابطة 
الفرنسية، بعدما جدد فوزه على 
ضيفه تولوز 2-0 على ملعب 
بارك دي برانس في الدور نصف 

النهائي.
وانتظر سان جرمان حتى 
الدقيقة 65 الفتتاح التس����جيل 
عبر الدولي االرجنتيني ايزيكييل 

الفيتزي.
واض����اف مواطن����ه الدولي 
انخل دي ماري����ا الهدف الثاني 
مبجهود فردي رائع، حيث تالعب 
بأكثر من مدافع وسدد كرة قوية 
بيسراه أسكنها الزاوية اليسرى 
البعيدة للحارس غويكوتشيا 

.)72(
وحصل تولوز على فرصة 
الفارق عندما  ذهبية لتقليص 
احتس����ب له احلكم ركلة جزاء 
بيد أن ح����ارس »بي أس جي« 
نيكوال دوشيز تصدى لها ببراعة 

.)89(
وهذه ه����ي املواجهة الثالثة 
ب����ني الفريقني في 11 يوما حيث 
التقيا السبت قبل املاضي على 
ملعب تولوز في املرحلة احلادية 
والعشرين من الدوري وحسمها 
الفريق الباريسي لصاحله 0-1، 
ثم الثالثاء املاضي على ملعب 
العاصمة  بارك دي برانس في 
ضمن الدور ال�16 ملسابقة كأس 
فرنسا وحسمها رجال املدرب 

لوران بالن لصاحلهم 1-2.

وفاز يوڤنتوس بجدارة على 
انتر ميالن في ثاني مواجهة 
بينهما هذا املوسم بعد أن تعادال 
س���لبا في املرحلة الثامنة من 
الدوري عندما كان االول في أوج 
املباراة  معاناته وشكلت تلك 

بداية انتفاضته.
البيانكونيري في  وجن����ح 
خطف هدف السبق بعدما حصل 
على ركلة جزاء ترجمها بنجاح 

االسباني الفارو موراتا )36(.
وفي الش����وط الثاني، عزز 
موراتا تق����دم أصحاب األرض 
باله����دف الثان����ي )63( قبل ان 
تنق����ص صفوف انت����ر ميالن 
بطرد موريي����و لنيله الصفراء 

مبجهود فردي )81(.

كأس إيطاليا

وضع يوڤنت���وس حامل 
اللقب قدما في املباراة النهائية 
بعد فوزه الكبير على ضيفه 
انتر ميالن 3-0 في ذهاب نصف 

نهائي كأس ايطاليا.
على ملع���ب »يوڤنتوس 
ستاديوم« تابع فريق »السيدة 
العجوز« نتائجه وانتفاضته 
الت���ي متثلت بتحقيق 11 فوزا 
متتالي���ا في ال���دوري نقلته 
ال���ى املركز الثاني على الئحة 
الترتيب بفارق نقطتني خلف 

نابولي املتصدر.

سلبا ذهابا.
الب���ادئ  وكان»س���لتا« 
بالستجيل عبر التشيلي بابلو 
هرنانديز بضربة رأسية)22(، 
ولم تدم فرحة الضيوف سوى 
7 دقائق حيث جنح الفرنسي 
انط���وان غريزمان في ادراك 

التعادل)29(.
ومنح الدولي الس���ويدي 
التقدم مجددا  جون غيديتي 
لس���لتا ڤيغ���و)56(، وعزز 
هرنانديز بهدفه الش���خصي 
الثان���ي والثال���ث للضيوف 

بضربة رأسية)64(.
وقلص االرجنتيني انخل 
كوريا، بديل كاراسكو، الفارق 

بلغ برشلونة حامل اللقب 
النهائي من  ال���دور نص���ف 
مس���ابقة كأس اسبانيا لكرة 
القدم بتغلبه على اتلتيك بلباو 
3-1 على ملعب »كامب نو« 
في برشلونة في اياب الدور 

ربع النهائي.
الكاتالوني  الفريق  وجدد 
فوزه على اتلتيك بلباو بعدما 
كان تغلب علي���ه 2-1 ذهابا 

في بلباو.
وحول الفريق الكاتالوني 
تخلفه بهدف الينياكي وليامس 
في الدقيقة 12، لكنه رد بثالثية 
تناوب عليها االوروغوياني 
لويس سواريز )53( وجيرار 
بيكيه )81( والبرازيلي نيمار 

دا سيلفا )90(.
وس���بق للبارسا الباحث 
عن تعزيز سجله كأكثر فريق 
متوج بلقب املسابقة )27 حتى 
اآلن(، ان سحق بلباو 6-0 قبل 
ثالثة أيام من لقاء الذهاب، ما 
يعزز حظوظه باخلروج فائزا 

من هذه املواجهة.
وحافظ النادي الكاتالوني 
الدوري بفارق  الذي يتصدر 
اتلتيكو مدريد،  االهداف عن 
على سجله خاليا من اخلسارة 
في املباريات ال� 18 التي خاضها 
هذا املوسم بني جماهيره في 
جميع املس���ابقات )16 فوزا 
وتعادل���ني(، وه���و أيضا لم 
يخسر على ارضه أمام بلباو 
منذ 24 نوفمبر 2001 )2-1(.

وفجر سلتا ڤيغو مفاجأة 
من العيار الثقيل عندما أطاح 
اتلتيكو مدريد من  مبضيفه 
الدور ربع النهائي بالفوز عليه 
3-2 ايابا على ملعب »فيسنتي 

كالديرون« في مدريد.
الفريق���ان تعادال  وكان 

بيكيه يحرز الهدف الثاني لبرشلونة

سيرينا على بعد خطوة من رقم األملانية غراف

ديوكو .. جالد السويسري فيدرر

تأهل الصرب��ي نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف أول 
وحامل اللقب إلى املباراة النهائية من بطولة استراليا 
املفتوحة لكرة التنس أولى البطوالت األربع الكبرى 
في الغراند سالم، بفوزه على السويسري روجيه 
في��درر الثالث 6-1 و6-2 و3-6 و6-3 في ملبورن 

ضمن الدور نصف النهائي.
وبات ديوكوڤيتش على بعد مباراة واحدة من لقبه 
السادس في البطولة ملعادلة الرقم القياسي في عدد 
األلقاب في ملبورن املسجل باسم األسترالي روي 
اميرس��ون، ما س��يرفع رصيده إلى 11 لقبا كبيرا 
حيث سيعادل أيضا رقمي السويدي بيورن بورغ 

واألسترالي رود اليفر.
وواصل ديوكوڤيتش بداياته اجليدة للعام اجلديد 
بعدما أحرز لقب بطل دورة الدوحة بفوزه بسهولة 
تامة على اإلس��باني رافايل نادال في النهائي 1-6 

و2-6.
ويأمل الصربي في تكرار اجناز العام املاضي حني 
اح��رز 11 لقبا منها 3 في بطوالت الغراند س��الم 
وكان على بعد خطوة من أن يصبح ثامن العب في 
التاريخ يحرز القاب الغراند سالم األربعة في عام 
واحد لكنه خسر نهائي روالن غاروس الفرنسية 

أمام السويسري فافرينكا.
وعاش ديوكوڤيتش، الساعي الى اللقب السادس 
في ملبورن، واحدا من افضل املواسم في تاريخ 
لعبة الكرة الصفراء بعد أن حقق 82 فوزا مقابل 6 

هزائم فقط بينها 3 هزائم أمام فيدرر بالذات.
ولدى السيدات، تأهلت األميركية سيرينا وليامس 
املصنفة أولى وحاملة اللقب إلى املباراة النهائية من 

البطولة بفوزها على البولندية انييسكا رادفانسكا 
الرابعة 6-0 و6-4 في الدور نصف النهائي.

وهي املرة السابعة التي تبلغ فيها سيرينا املباراة 
النهائية للبطولة األسترالية التي توجت بألقابها 6 
مرات أعوام 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 

و2015.
وباتت سيرينا على بعد مباراة واحدة من معادلة 
رقم األملانية ش��تيفي غراف التي أحرزت 22 لقبا 

في بطوالت الغراند سالم.
وأحرزت سيرينا 21 لقبا في 25 مباراة نهائية في 
البطوالت األربع الكبرى حتى اآلن، وهي على بعد 
لقب واحد من الرقم القياسي لغراف منذ البدء بعصر 
االحتراف عام 1968، إذ إن االسترالية مارغاريت 
كورت أحرزت 24 لقبا، بينها 11 في استراليا املفتوحة، 

4 منها بعد عصر االحتراف.
وعل��ى غرار تفوقها على رادفانس��كا، تبدو كفة 
سيرينا راجحة أمام منافستها في املباراة النهائية 
األملانية اجنيليك كيربر التي انهت مغامرة البريطانية 

جوانا كونتا 7-5 و2-6.
والتقت سيرينا وكيربر 6 مرات حتى اآلن وكانت 
الغلبة من نصي��ب االميركية 5 مرات فيما فازت 
األملاني��ة مرة واحدة وكانت ف��ي املواجهة الثانية 
بينهما في ربع نهائي دورة سينسيناتي األميركية 

عام 2012.
وه��ي املرة االولى التي تبل��غ فيها كيربر املباراة 
النهائي��ة الحدى البطوالت األرب��ع الكبرى بعدما 
كانت افضل نتائجها دور االربعة لبطولتي فالشينغ 

ميدوز عام 2011 ووميبلدون عام 2012.

ديوكوڤيتش يقهر فيدرر ويبلغ نهائي »ملبورن«

بلغ مان س���يتي نهائي كأس المحترفين االنجليزية 
لكرة القدم اثر فوزه على ضيفه ايڤرتون 3-1 في إياب 

الدور نصف النهائي.
ويلتقي السيتي الذي تخلف ذهابا 1-2، في المباراة 
النهائية في 28 فبراير على ملعب ويمبلي مع ليڤربول 
الذي تأهل على حساب ستوك سيتي بركالت الترجيح 
بعد التمديد إثر فوزه عليه ذهابا 1-0 وخسارته أمامه 

إيابا بالنتيجة ذاتها.
على ملعب االتحاد، سيطر السيتيزينز على المجريات 
من���ذ البداية فيما اعتمد ايڤرتون على المرتدات القليلة 
نس���بيا وافتتح التسجيل من إحداها بعدما راوغ روس 
باركل���ي أكثر من العب وس���دد كرة زاحف���ة من خارج 

المنطقة)18(.
وزادت مهمة السيتي صعوبة بعد خسارته ذهابا 
1-2، وبات بحاجة الى هدفين الستعادة األمل، وأدرك 

التعادل عبر البرازيلي فرناندينيو )24(.
ومن���ح البديل البلجيكي كيف���ن دي بروين بديل 
العاجي يايا توريه التقدم للسيتي )70( بعد 4 دقائق 

من نزوله ارض الملعب.
وحسم سيرخيو اغويرو النتيجة وخطف بطاقة 
التأه���ل بعد عرضية عالية من مواطنه بابلو زاباليتا 

تابعها برأسه على يمين 
روبل���س هدف���ا ثالثا 

.)77(
يخ���وض الهولندي 
لويس ڤان غال مدرب 
م���ان يونايت���د مباراة 
اليوم عندما  مصيرية 
يواجه فريق���ه ديربي 

كاونتي من الدرجة الثانية على ملعب »ايبرو ستاديوم« 
في الدور الرابع من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم، 
حيث عاد يونايتد بفوز عريض 4-1 في الدور الخامس 

عام 2009.
وكان »المان« سقط على ارضه االسبوع الماضي 
أمام س���اوثمبتون 0-1 في الدوري المحلي، وذكرت 
تقارير بعدها مباشرة ان ڤان غال تقدم باستقالته من 
منصبه قبل ان تنفي مصادر في النادي الشمالي هذه 
المعلومات، لكن خسارة جديدة امام ديربي قد تؤجج 

الشائعات مجددا وربما تطيح برأس ڤان غال.
وتخطى الش���ياطين الحمر ش���يفيلد يونايتد من 
الدرجة الثالثة بصعوب���ة على ملعب »اولدترافورد« 
في الدور السابق واحتاجوا الى ركلة جزاء في الوقت 

بدل الضائع من قائدهم واين روني.
وال يدخ���ل ديربي كاونتي المب���اراة بأفضل حالة 
معنوية له بعد خس���ارته امام بيرنلي منافسه على 
احراز لقب دوري الدرجة الثانية 1-4 منتصف االسبوع 
الحالي ليبقى في المركز الخامس. ويعاني يونايتد من 
إصابات عدة تطول تحديدا خط الدفاع، حيث انضم الى 
قائمة المصابين كل من االيطالي ماتيو دارميان إلصابة 
في ضلوعه، واش���لي يانغ الذي لعب هذا الموسم في 
مركزي الظهيرين االيمن 
وااليسر، علما ان مركزه 
االساس���ي ه���و على 
الجناح االيسر، وانضم 
الى لوك ش���و  االثنان 
واالكوادوري انطونيو 
ڤالنسيا واالرجنتيني 

ماركوس روخو.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس إجنلترا »دور الـ 32«

10:55beIN SPORTS 2HDديربي كاونتي – مان يونايتد
أملانيا »املرحلة 19«

10:30beIN SPORTS 4HDماينز – مونشنغالدباخ
فرنسا »املرحلة 23«

10:30beIN SPORTS 6HDمرسيليا – ليل

»السيدة العجوز« 
تذّل إنتر ميالن 

في كأس إيطاليا



ها أنا قد كرهت كل شيء.. بسبب الزواج.
ركبتني الهموم حتى أصبح من يراني يظن 
أن عم���ري مائة عام.. بينما ال يزيد عمري 
على ثالثة وعش���رين عاما.. بدأت مأساتي 
عندما تقدمت خلطة ابنة عمي، التي لم أكن 
أعرف عنها شيئا.. ومتت اخلطبة بسرعة 

وتزوجنا. 
وعشت معها عاما بعد الزواج.

كنت خالله نعم الزوج املخلص احلنون.. لم 
أبخل عليها بشيء رغم أنني إنسان فقير.. 
ولم أقصر يوما في حق من حقوقها.. حتى 
شاء القدر أن ينتهي هذا الزواج بالطالق.. 

بسبب كلمة.
ذات يوم وأثناء جدل بيننا.

قالت: أنت رجل ال يصلح للزواج.
ولم أفكر في مناقشتها أو الرد عليها وإفهامها 

بأنها هي التي ال تعرف معنى الزواج.
كل ما قلته لها: أنت طالق!

طلقتها وفي اعتقادي أنني أحقق لها مطلبها، 
فما دامت تراني ال أصلح للزواج، يعني ذلك 

أنها ال تريد البقاء كزوجة معي.
ومر على هذا احلادث ثالث سنوات.

وتزوجت م���ن فتاة أخرى لم أكن أعرف 

عنها شيئا سوى أن أمي شاهدتها وأعجبت 
بها، تزوجتها دون أن أعرف شكلها وكل 

ما حدث أن أمي وصفتها.
وبدأت مأساتي الثانية..

واكتش���فت أن زوجتي الثانية إنس���انة 
مغرورة متكبرة ال تقدر احلياة الزوجية، 
وال تراعي مشاعر زوجها، وعبثا حاولت 
أن افهم سر غرورها، فهي ليست جميلة 
أو ثري���ة.. وإمنا عادية الش���كل وفقيرة 

مثلي.
ثم فوجئت به���ا ذات يوم تقول لي بكل 
بساطة: طلقني، كانت حامال لكنها ذهبت 
إلى املستش���فى، وعرفت فيما بعد أنها 
فعلت شيئا فتعرضت لإلجهاض، وكأنها 

كانت تقصد ذلك.
وه���ي م���ا زال���ت مصممة عل���ى طلب 

الطالق.
وفي نفس الوقت فإن زوجتي األولى قد 
أرسلت لي من يبلغني بأنها نادمة وأنها 
على استعداد للعودة للعيش معي، وأنا 

اآلن حائر ال أعرف ماذا أفعل؟

)زوج مع وقف التنفيذ، ط.ع(

قالت لي ببساطة..  طلقني!

أخيرا فاض بي.. ولم يعد أمامي س����وى 
أن أفتح قلبي الذي امتأل باحلزن والشجن. 
قلبي الذي أحب ونبض بصدق ألول مرة في 
حياتي.. ولكن لألسف أصيب بجرح كبير 
مازال ينزف، واألس����ف ألن اجلرح جاء من 
نفس الشخص الذي أعطيته كل مشاعري 
النبيل����ة البريئة.. فكان جزائ����ي املماطلة 

والتسويف.
أنا شابة تعديت العشرين بقليل.. احلمد 
هلل على خلقي وأمتتع بق����در ملحوظ من 
اجلمال.. كانت حياتي تسير عادية حتى ألقى 
كيوبيد بسهامه في قلبي، تعرفت على شاب 
ال يكبرني في السن إال سنوات قليلة.. انسان 

ممتاز من كل النواحي.. يعمل في مهنة رقيقة 
تعتمد على املوهبة. ووجدت فيه كل مواصفات 
فارس أحالمي. وكم كانت سعادتي عظيمة 
عندما اكتشفت أنه يبادلني نفس الشعور 

ويعترف لي بصراحة بأنه يحبني.
ومضت أيام وشهور..

وفوجئت بأن أهلي يرغبون في سفري 
إلى بلد بعيد حيث إنني كبرت وأصبحت في 
نظرهم »عروسة وعلى وش زواج« فأسرعت 
اليه أخبره وأنا أتوقع أن يتحرك وأن يتصرف 
أي تصرف ينهي به هذا الفراق اجلبري بيننا. 

لكنني فوجئت مبوقف الالمبالي. 
تلق����ى قلبي الصدمة األولى من حبيبي. 

فقد كنت أتصور أن يسرع إلى أهلي ويطلب 
يدي حتى ال يرسلوني للخارج.

وذات يوم قلت له: لقد تنامى إلى سمعي 
من بعض أفراد األسرة أن عريسا يرغب في 

التقدم خلطبتي.. فما رأيك؟
لم يرد.. وإن كان قد تظاهر باحلزن.

قل����ت له: ه����ل هناك ما يح����ول دون أن 
تتقدم للزواج مني؟ صحيح أن جنس����يتك 
غير جنسيتي؟ لكنني ال أعتقد أن هذا سببا 
وجيها مينع زواجنا. خاصة أن أسرتك تقريبا 
تع����رف بأمر حبنا. وأن أخي فقط من أهلي 
يعلم ويبارك هذا، احلب الطاهر طاملا سينتهي 

النهاية الطبيعية بالزواج؟

قال في ضيق: ظروفي املادية ال تسمح.. 
على األقل أنا محتاج إلى عامني قبل أن أفكر 

في الزواج!
قلت له: لكنني ال أطالبك اآلن بتنفيذ الزواج 
وم����ا أعرفه من أعبائه.. كل ما أطلبه هو أن 

تتقدم وتفاحت أهلي في املوضوع.
ينص����رف متبرما بعد أن يقول: قلت لك 

ظروفي ال تسمح!
وهكذا يا سيدي ادعى حبيب قلبي. وأنا 
في حيرة ال أعرف ماذا أفعل. انني فعال أحبه. 
لكنني غير مقتنعة بأسبابه. وال أعرف هل 

أصدقه أو أكذبه؟
)ثائرة(

أعلني الثورة.. 
على مشاعرك!

ي��ا ثائرة.. حبيبك هذا يلعب بك ويتس��لى 
مبش��اعرك إن الكذب يفوح من رائحة كلماته. 
وحججه واهية غير مقنعة. فإن كان يحبك حقا 

وإن كان رجال كان عليه أن يحترم بنات الناس. 
وأن يصارح أهلك برجولة بظروفه وحالته ويطلب 
يدك ثم يطلب مهلة لتنفيذ الزواج حتى تتيسر 

حالته املادية التي يزعم أنها املانع.
يا ثائرة. ثوري على مش��اعرك واغضبي 
لكرامتك. اتركيه واهجريه فهو ال يستحق كل 

ه��ذا العذاب. فإن كان صادقا فلن يصبر على 
الهجر وسيتقدم ألهلك. وإن كان كاذبا فستطويه 

األيام وتطوي ذكراه!

الكرمي  القرآن  لقد أوصى 
بالوالدين وجعل بر الوالدين 
منزلة تالية بعد اإلميان باهلل.. 
قال س��بحانه وتعال��ى: )َوِإْذ 
ِإْس��َراِئيَل  بَِني  ِميثَاَق  أََخْذنَا 
َ َوِبالَْواِلَديِْن  ال تَْعبُُدوَن ِإالهَّ اهللهَّ
ِإْحَساناً َوِذي الُْقْربَى َوالْيَتَاَمى 
َوامْلََساِكنِي َوُقولُوا ِللنهَّاِس ُحْسناً 
َكاَة  الَة َوآتُوا الزهَّ َوأَِقيُموا الصهَّ
هَّيْتُْم ِإالهَّ َقِليالً ِمنُْكْم َوأَنْتُْم  ثُمهَّ تََول

ُمْعِرُضوَن (.
ويحذر اهلل سبحانه وتعالى 

من عقوق الوالدين في قوله 
تعالى: ) َوالهَِّذي َق��اَل ِلَواِلَديِْه 
أُفٍّ لَُكَم��ا أَتَِعَداِنِني أَْن أُْخَرَج 
َوَقْد َخلَ��ْت الُْقُروُن ِمْن َقبِْلي 
َويْلََك   َ اهللهَّ يَْس��تَِغيثَاِن  َوُهَما 
ِ َحقٌّ َفيَُقوُل  آِم��ْن ِإنهَّ َوْعَد اهللهَّ
ِلنيَ )17(  َما َهَذا ِإالهَّ أََساِطيُر األَوهَّ
هَِّذيَن َحقهَّ َعلَيِْهْم الَْقْوُل  أُْولَِئَك ال
ِفي أَُمٍ َقْد َخلَ��ْت ِمْن َقبِْلِهْم 
نِّ َواإِلنِس ِإنهَُّهْم َكانُوا  ِمْن اْلِ

َخاِسِريَن (.
وهك��ذا فإن عل��ى األبناء 

أن يكونوا  ش��اكرين لفضل 
يحس��نوا  وان  الوالدي��ن 
معاملتهما. وهم بذلك يتقربون 
م��ن اهلل س��بحانه وتعالى.. 
وق��د يغضب اح��د الوالدين 

من ابنه.
وغالبا ما يكون هذا الضبط 
خوفا عليه وحبا في اخلير له.. 
وقد ينطلق لسانه في سورة 
غضبه بالدعاء عليه.. لكن اهلل 
يعلم أن أحن الناس على األوالد 
الوالدان يسمع ويجيب  هما 

دعاءهم��ا لهم.. أم��ا إذا كان 
غضب الوالدين على أوالدهما 
بسبب جحود أو عقوق األوالد. 
فاهلل كفي��ل وال ينتظر دعاء 

الوالدين.
عزيزتي...

أمتنى أن تهتمي بدراستك.. 
وأن تهتمي أيضا مع أخوتك 
إثارة غضب والدتكم..  بعدم 
حت��ى تدعو لكم.. وعلى رأي 
املث��ل: نح��ن نعي��ش بدعاء 

الوالدين.

اهلل ال يوفقكم 
دنيا.. وآخرة!

أنا واحلمد هلل ال أعاني 
من أي مشكلة..

فكل مشاكلي هينة ولها 
حلول اس���تطيع أن أحققها 
بنفسي.. لكني أرجو أن جتيب 
على سؤال يحيرني وهو: هل 
دعاء الوالدين يستجاب في 

اخلير والشر؟
إن والدتي تدعو علينا أنا 
وأخوتي بالشر عندما تكون 
غاضبة.. تقول مثال: اهلل ال 

يوفقكم.. دنيا وآخرة.
واآلن أصبح���ت ال اهتم 
بدراستي وأهملها.. فهل لهذا 

عالقة بدعاء أمي؟

)أم شاشة(
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»البيوت أسرار« ..وال يحق ألحد أن يدخل بيتا البيوتأســرار
دون استئذان لكن إذا فتح البيت بابه وقلبه
 ألخيه اإلنسان فقد يجد في ذلك راحة وتفهما

للتواصل 
albeyotasrar@alanba.com.kw

إعداد: محمود صالح

في كتاب »تهذيب األخالق وتطهير األعراق« يقول ابن مسكويه حول احملبة بني الزوجني: 
احملبة أربعة أنواع.. منها ما ينعقد س��ريعا وينحل س��ريعا وهي احملبة التي تكون بسبب 
اللذة فقط.. ومنها ما ينعقد س��ريعا وينحل سريعا وهي احملبة التي يكون سببها املنافع.. 
ومنه��ا ما ينعقد بطيئا وينحل بطيئا وهي احملبة التي تتكون من هذه األنواع كلها.. محبة 
كل من الزوجني لآلخر.. فإن فيها اللذة املش��تركة واخلي��رات املتبادلة واملنافع املختلطة.. 
وهما يتعاونان عليها فاملرأة تنتظر من زوجها اللب.. وهو ينتظر منها احلفظ لتثمر فال 

تضيع.. ومتى قصر أحدهما اختلفت احملبة وحدث اخلالف.
وأنت يا سيدي تلوم الزواج.. والعيب ليس في الزواج.. ال بد أن العيب فيما يحيط بهذا 
الزواج أو في أحد طرفي الزواج.. أو االثنني معا.. وفي كل من التجربتني تزوجت بس��رعة 
دون أن تهتم بالس��ؤال عن أخالق زوجتك وطباعها.. وعما إذا كانت هذه األخالق والطباع 
توافق أخالقك وطباعك..؟ بل أنك في التجربة الثانية تزوجت فتاة ال تعرف شكلها مكتفيا 
بأن والدتك وصفتها لك وال بد يا أخي أنك في رس��التك أغفلت ش��يئا يخصك، هذا الشيء 
هو الذي دفع زوجتك األولى ثم الثانية إلى طلب الطالق، وال بد أن الضعف في الشخصية 

الذي يدفع املرأة إلى طلب الطالق بجرأة من زوجها.
وقد تكون هناك أس��باب أخرى أنت أدرى بها وعموما أنصحك بعدم التسرع واألجدر 
أن حتاول بأمانة مع نفس��ك ومع زوجتك مناقش��ة أسباب طلبها للطالق، وان تعمل جاهدا 
على إزالة هذه األسباب.. وأن تبدأ في العيش جاهدا إلى االستقرار بدال من كل هذا الزواج 

ثم الطالق.. فال الزواج لعبة وال الطالق أيضا.
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تعتبر منطقة مشرف من املناطق احلديثة مقارنة ببقية املناطق 
في محافظة العاصمة او حولي وغالبية سكانها من الكويتيني.

منطقة مشرف بها العديد من اخلدمات املقدمة من الدولة كاملدارس 
وبقية اجهزة الدولة، ولكن تنقصها الكثير من اخلدمات رغم ان 
بعضها موجود ولكنها تقدم خدمات ناقصة وال ترقى الى املستوى 

املطلوب او املماثل ملا هو موجود في املناطق األخرى.
منطقة مشرف بها مستوصف بالكاد يستوعب ابناء املنطقة، وحني 
يتغير اجلو فإن عدد املرضى يتجاوز الدور امامهم العشرين او 
الثالثني شخصا لدى كل طبيب، فيضطر املريض الى االنتظار 
الكثر من ثالث ساعات، ورغم ذلك فإن املستوصف يغلق عند 
العاشرة مساء ويتحول املرضى الى مستوصف بيان، ويومي 
اجلمعة والسبت، املس��توصف مغلق ويحول كل املرضى الى 

مستوصف بيان.
مرضى منطقة مش��رف عند حاجتهم الجراء فحص طبي للدم 
او اي فحوصات اخرى يحولون الى مستوصف بيان، اما عند 
رغبتهم في الكشف على العني او االنف واحلنجرة واالذن فإنهم 

يحولون الى منطقة الزهراء وكأنهم سكان منطقة مؤقتة.
س��كان منطقة مشرف يناش��دون وزير الصحة االسراع في 
انشاء مركز صحي متكامل يقدم كل اخلدمات الطبية لهم اسوة 

ببقية املناطق احلديثة.
ومنطقة مشرف ليس بها مخفر ألن املكان املخصص استخدم 
كمكات��ب ملديرية أم��ن محافظة حولي ولهذا يضطر س��كانها 
الى الذهاب الى مخفر منطقة بيان لتقدمي ش��كوى او في حال 
حدوث تصادم سيارات، وابناء املنطقة يناشدون وزير الداخلية 
تخصيص مخفر ملنطقتهم يوفر األمن واألمان لهم اسوة ببقية 

املناطق القريبة منهم.
وأبناء منطقة مشرف يشعرون باألسى من جمعيتهم التعاونية 
خلدماتها الناقصة التي تقدم لهم واولها مواقف السيارات القليلة 
وقلة املطاعم في القطع السكنية التابعة لها وكذلك الهدايا العائلية 

التي توزع عليهم في املواسم واملناسبات.
جمعية مشرف تقوم في كل عام وبعد انتهاء موسم احلج بتقدمي 
رحل��ة العمرة ملا يقارب 100 ش��خص مببلغ م��ا بني 90 و100 
حس��ب معلوماتي رغم انني لم استفد منها ألن االسعار قريبة 
من اسعار ش��ركات السياحة في حني ان الكثير من اجلمعيات 
تقوم بتوفير رحالت س��ياحية الى تركيا او س��ريالنكا مببالغ 
مخفضة جدا بصفة مس��تمرة س��نويا باالضاف��ة الى رحالت 
العمرة السنوية ولهذا يطالبون مجلس االدارة بتقدمي امتيازات 

اكثر لسكان منطقتهم.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

منطقة مشرف

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤيد حبس
 5 متهمني في متويل »داعش«

 10 سنوات مع الشغل والنفاذ

تبرئة مواطن كشفت رخصة سوق 
عن حيازته ألسلحة وذخيرة

..وتقضي ببطالن عقد هبة 
ث قبل موته قام به مورِّ

 ألحد الورثة دون علم البقية

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار إبراهيم العبيد بتأييد حكم محكمة أول 
درجة القاضي بحب��س املتهمني األول والثاني واخلامس 
والسادس والسابع، عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بينما 
برأت املتهمني الثالث والرابع في الدعوى املرفوعة ضدهم 
من اإلدارة العامة ملباحث أمن 
الدولة واملتهمني فيها بتأييد 

ومتويل »داعش«.
وعدلت االس��تئناف حكم 
أول درج��ة بإضافة تغرمي 
املته��م األول مبل��غ 1500 
يورو أو ما يعادله بالدينار 
الكويت��ي. وبتغرمي املتهم 
الثاني مبلغ 20 ألف دينار. 
املته��م اخلامس  وبتغرمي 
5000 ي��ورو أو ما يعادله 

بالدينار الكويتي.
كما أيدت االستئناف حكم 
أول درجة فيم��ا يتعلق بوضع املتهمني الثاني واخلامس 

والسادس حتت مراقبة الشرطة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم األول )ط.ف( تهمة 
القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة مما قد يعرض الكويت 
خلطر قطع العالقات معها، كما أسندت له تهمة القتال في 

صفوف »داعش« وجمع التبرعات للتنظيم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني )م.خ( أنه قام بتدريب 
أعضاء التنظيم على اس��تخدام األس��لحة وهو يعلم أنه 
يدربهم للقيام بأعمال مناهضة لنظام الدولة ويسعى إلى 

تقويض أركان الدولة.
كما أسندت للمتهمني جميعا )ط.ف( و)م.خ( و)ع.ع( و)خ.س( 

و)م.م( و)م.ع( و)س.ح( تهمة متويل اإلرهاب.

قضت الدائرة اجلزائية السادسة باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار عبداهلل العثمان وأمانة سر خالد القيس ببراءة 
مواطن من تهمة حيازة سالح وذخيرة من دون ترخيص 
وألغت حكمه��ا الصادر غيابيا بحبس املتهم 3 س��نوات 

وتغرميه 3 آالف دينار عما أسند اليه من اتهام.
وتتلخ��ص وقائع الدعوى 
فيما أورده ضابط الواقعة 
في شهادته بأنه وأثناء عمل 
نقط��ة تفتيش تقدم املتهم 
بسيارته وتبني عدم حمله 
لرخص��ة القيادة مما دفع 
الضابط إل��ى إنزال املتهم 
من السيارة، وعندها الحظ 
وجود عدد من األس��لحة 
والذخائر ومخازن أسلحة 
في الس��يارة فقام بضبط 
املته��م وتفتيش س��يارته 

وحتريز املضبوطات.
وقد أحيل املتهم إلى النيابة العامة التي باش��رت بدورها 
التحقيق م��ع املتهم الذي أنكر الواقع��ة جملة وتفصيال 
ونف��ى صلته بهذه املضبوطات ومت إخالء س��بيل املتهم 
في جلسات جتديد احلبس، وبعد إحالة ملف القضية إلى 
محكمة اجلنايات لم يعلن املتهم مبوعد اجللسة فأصدرت 
احملكمة احلكم الغيابي س��الف البي��ان. وبعد علم املتهم 
باحلكم الغيابي قرر باملعارضة في هذا احلكم عن طريق 

وكيله احملامي سلطان املنديل.
وترافع احملامي املنديل شفاهة دافعا ببطالن التفتيش الواقع 
على املتهم ومركبته لعدم قيام حالة التلبس وبطالن ما تال 
هذا اإلجراء الباطل من إجراءات، كما دفع بعدم معقولية أن 
يدخل املتهم نقطة التفتيش دون أن يقوم بإخفاء األسلحة 
والذخائر أو كل ما يعتبر مخالف للقانون، فمن االستحالة 
أن يضع املتهم األسلحة بشكل ظاهر طبقا لرواية ضابط 
الواقعة. وطلب املنديل ف��ي ختام مرافعته ببراءة موكله 

مما أسند إليه من اتهام.

قضت محكمة االس��تئناف هذا االس��بوع ببطالن عقد 
الهب��ة املتعلقة مببل��غ 66432.542 د.ك في قضية ورثة 
قام��وا بتكليف مكتب مجموعة طاهر القانونية احملاميني 

عبدالعزيز وخالد طاهر اخلطيب بالقضية.
وفي التفاصيل، قام أحد الورثة الكويتيني بإخراج مورثه 
من املستشفى ودون اذن 
واصطحبه الى البنك وجعله 
يقوم بكس��ر وديعة مالية 
وحولها حلسابه مدعيا انها 
هب��ة من املورث، ثم توفي 
الوديعة  املورث بعد كسر 
الورثة  البنه، وعليه طالب 
الشرعي  اآلخرون بحقهم 
الوديعة من حق  باعتب��ار 
الورث��ة حيث جلأوا ملكتب 

مجموعة طاهر القانونية.
واذ قاضى احملامون الوريث 
أمام عدالة احملكمة مبينني 
وجود عالقة أس��رية بني الطالبني الورثة والوريث املدعى 
عليه، وان مورث الطالبني ميتلك حسابات عديدة تصرف 
فيه��ا ابنه ابان مرض املورث، وثاب��ت ذلك في املعامالت 
البنكية بتحويل مبالغ من حس��اب م��ورث الطالبني الى 
حس��اب أخيهم املدعى عليه والذي قرر انه تس��لم املبلغ 

كهبة من املورث.
وبعد ان تداولت الدعوى باجللسات، أصدرت محكمة أول 
درجة برفض الدعوى فاستأنف الطالبون احلكم مبينني 
ان الهبة كعقد يجب ان تتوافر أركانه، والعقد ينعقد وفقا 
لشروطه وليس مجرد سبب يدعيه املدعى عليه للفوز مبا 
اس��تولى عليه من حقوق الورثة ليزعم بعد وفاة املورث 
ان املبلغ عبارة عن هبة ال يعلم عنها أي من باقي الورثة، 
مبا يتعني معه واحلال كذلك انش��غال ذمته باملبلغ، وعليه 
قضت احملكمة بحكمها س��الف اإلشارة إليه ببطالن عقد 
الهبة على النحو املتقدم وأحالت النزاع الى محكمة األحوال 

الشخصية.

عدل ومحاكم

املستشار إبراهيم العبيد

احملامي سلطان املنديل

احملامي خالد طاهر

اللواء عبدالفتاح العلي

عقب رصد مركبة تسير عكس االجتاه

مطاردة مثيرة تنتهي بتحرير فتاة مخطوفة في اجلهراء
هاني الظفيري

متكنت فرقة س���رية 
املهام اخلاصة من حترير 
فتاة تعرضت لالختطاف 
ومت توقيف اخلاطف عقب 
مطاردة مثي���رة تخللها 
تعرض دورية اإلس���ناد 
لتلفيات إذ اضطر رجال 
األمن إلى االصطدام مبركبة 
اخلاطف وإعطابها لتحرير 

الفتاة املختطفة.
وبحسب مصدر امني 
فإن إحدى دوريات املهام 
خالل جولة لها على طريق 
اجلهراء السريع شاهدت 
أميركية موديل  مركب���ة 

2003 تسير عكس السير 
والحظ رجال األمن وجود 

فتاة تستغيث بهم.
املص���در:  وأض���اف 
مت إخط���ار وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
الل���واء  الع���ام  األم���ن 
العلي ومدير  عبدالفتاح 
عام مديرية أمن اجلهراء 
اللواء علي ماضي اللذين 
أمرا بإرس���ال تعزيزات 
أمنية لضبط املس���تهتر 

اخلاطف.
ومضى املصدر بالقول 
: مت تتبع مركبة اخلاطف 
والطلب منه أكثر من مرة 

التوقف،

إال أن���ه رف���ض ليتم 
املتعم���د  االصط���دام 
بس���يارته إلجباره على 
التوقف وانتهت املغامرة 
تلك  بتوقيف اخلاطف، 
وقالت الفتاة إنها تعرضت 
للخطف ومتت إحالة ملف 
القضية واملتهم والفتاة إلى 
مباحث املنطقة للوقوف 
على جميع املالبسات، مع 
توجيه ع���دة قضايا إلى 
املتهم مرتبطة بالهروب 
من رج���ال األمن واتالف 
مال الدولة والسير عكس 
االجت���اه وتعرض حياة 
اآلخرين للخطر، باإلضافة 

إلى خطف فتاة.

اللواء الشيخ مازن اجلراح

حوّلت إقامتها من املادة 18 إلى »22« بتوقيع منسوب للكفيل

مباحث اإلقامة تثبت باألدلة واالعترافات
 تورط وافدة وزوجها املواطن في جرمية تزوير

محمد الجالهمة - أحمد خميس

التحقيقات  أس���فرت 
التي أمر بها وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء 
الشيخ مازن اجلراح عن 
تورط واف���دة عربية في 
قضية تزوي���ر متكاملة 
األركان، حي���ث قام���ت 
الواف���دة بالتوقيع بدال 
من كفيلها املواطن بهدف 
إجراء حتويل إقامتها الى 

كفالة زوجها.
وبحسب مصدر أمني 
فإن مواطنا ميتلك صالونا 
نس���ائيا تقدم الى مخفر 

السالم وطلب فتح حتقيق 
في مالبسات إقدام وافدة 
كانت تعمل على كفالته، 
على التحويل على كفالة 
زوجها املواطن رغم عدم 
موافقت���ه وعدم توقيعه 
لها، مشيرا إلى أن املعاملة 
اجنزت بواس���طة مركز 

خدمة.
وقال املص���در انه مت 
إدارات  تكلي���ف إح���دى 
مباحث ش���ؤون اإلقامة 
باملهمة، حيث مت توقيف 
الواف���دة ملعرف���ة كيفية 
قيامها بالتحويل من مادة 
18 إلى مادة 22 حيث أقرت 
الوافدة بأنها وبحكم عملها 

في صالون املواطن أخذت 
مستندات سبق ان وقع 
عليه���ا وقام���ت بتزوير 
توقيعه على مستند يفيد 
التحويل  مبوافقته على 
من كفال���ة الصالون الى 
كفالة زوجها، كما كشفت 
التحريات ان زوج الوافدة 
كان على علم واطالع مبا 
الزوجة من  أقدمت عليه 
عملية تزوي���ر متكاملة 
توثي���ق  ومت  األركان، 
اعترافات الزوجة واحضار 
التحوي���ل وفيها  صور 
امل���زور وإحالة  التوقيع 
ملف القضية الى النيابة 

العامة.

العميد ركن صالح مطر 

مطلوب لـ 10 قضايا سلب سقط عقب مطاردة
هاني الظفيري

أمر مدير أمن الفروانية 
العميد ركن صالح مطر 
بإحال���ة مواطن مطلوب 
على ذمة نحو 10 قضايا 
سلب بالقوة في مختلف 
احملافظ���ات بعد ضبطه 
أثناء مطاردة في منطقة 
خيطان جريا على األقدام، 
التحقيق معه في  وجار 
املباح���ث ملعرف���ة عدد 
القضايا التي قام بتنفيذها 
واإلفصاح عن مكان السلع 

واألدوات التي قام بسرقتها 
ومت تسجيل قضية.

أمني إن  وقال مصدر 
رجال أمن الفروانية كانوا 
يقيمون نقط���ة تفتيش 
في منطقة خيطان ومتت 
مش���اهدة ش���خص يفر 
النقط���ة جريا على  من 
األق���دام فت���م اللحاق به 
ومطاردته حتى مت ضبطه، 
وباالستعالم عنه تبني انه 
مواطن مطلوب على ذمة 
القضية جنايات الفروانية 

سلب بالقوة.

األولي  وبالتحقي���ق 
اعترف الشاب بأنه أقدم 
العديد من عمليات  على 
السلب لوافدين آسيويني 
ف���ي مختل���ف  وع���رب 
احملافظات وانه عاطل عن 
العمل، كم���ا أفاد املصدر 
بأن عمليات السلب التي 
قام بتنفيذها املتهم نحو 
10 قضايا لتت���م إحالته 
املباحث الس���تكمال  إلى 
التحري���ات واس���تدعاء 
املجني عليهم والتعرف 

على املتهم.

مباحث اجلهراء توقف »بدون«
 انتحل صفة ضابط وسلب مواطناً جواز سفره

إبعاد 11 وافدًا واحتجاز 32 مخالفًا في النظارة 
و1556 مركبة إلى كراج احلجز خالل أسبوع

محمد الدشيش 

متكنت أجهزة وزارة 
الداخلية من ضبط »بدون« 
انتحل صفة رجال مباحث 
وأوقف مواطنا وس���لبه 
ج���واز س���فره وبطاقته 

املدنية وهرب.

أفاد  التفاصيل،  وفي 
مصدر أمن���ي بأنه تقدم 
مواطن لدى مخفر اجلهراء 
وأبلغ عن تعرضه للسلب 
من قبل قائ���د مركبة مت 
التقاط رقم لوحة مركبته، 
وذلك أثناء سيره مبركبته 
الطريق أوقفه قائد  على 

مركبه، وقال له أنا مباحث 
إثباته وعند  وطلب منه 
تسليمه اإلثبات عبارة عن 
جواز سفر وبطاقة مدنية 
الذ بالفرار ومت التقاط رقم 
اللوحة وسجلت قضية 
البحث  ال���ى  وأحيل���ت 
والتحري، وبعد استخراج 

بيانات املركبة مت ضبط 
قائد املركبة، حيث تبني انه 
غير كويتي، ومبواجهته 
أق���ر واعترف  بالواقعة 
بفعلته، ومت حجزه بنظارة 
املخفر متهي���دا إلحالته 
الى التحقيق، وجار عمل 

الالزم.

قام���ت اإلدارة العام���ة 
للمرور بسلسلة من احلمالت 
املفاجئة في احملافظات الست 
وذلك خالل الفترة من )17 
- 2016/1/23( حيث أسفرت 
تلك احلم���الت عن حترير 
)26795( مخالف���ة وحجز 

عدد )1556( مركبة كما مت 
إدخال عدد )32( شخصا إلى 
نظارة املرور الرتكابهم عدة 
مخالفات جسيمة، واحالة 
)11( وافدا لإلبعاد لقيادتهم 
املركبة دون احلصول على 

رخصة.

وتؤك���د اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 
استمرار احلمالت املرورية 
املفاجئة للحد من املخالفات 
اجلس���يمة واإلس���هام في 
احملافظة على أرواح قائدي 
املواطنني  املركب���ات م���ن 

واملقيم���ني والقضاء على 
الس���لبية،  الظواه���ر  كل 
وتهيب بقائ���دي املركبات 
إلى ضرورة االلتزام بقانون 
القانون  أن  املرور، مؤكدة 
وضع لسالمة مستخدمي 

الطريق.

من حريق السكراب

النيران تلتهم 3 خيام في الصبية
وإطارات في سكراب أمغرة

هاني الظفيري ـ أحمد خميس

أخمد رجال إطفاء تيماء حريقا شب في مخزن سكراب 
السيارات، وكان بالغ قد ورد إلى عمليات اإلطفاء بنشوب 
حريق في مخزن سكراب سيارات عند الكيلو 40 فتوجهت 
إليه فرقة اخفاء اجلهراء وتعاملت معه حيث متكنت من 

إخماده دون حدوث أية إصابات.
من جانب آخر متكن رجال مركز إخفاء الواحة من إخماد 

حريق شب في إطارات السيارات بدوار الصندلي.
من جهة أخرى تس��بب حري��ق مخيم في التهام 
النيران 3 خي��ام متالصقة، وقال مصدر اطفائي ان 
بالغا بحريق مخيم في الصبي��ة مت تلقيه والتعامل 
معه وس��ارع رجال األمن إلى موقع البالغ وتبني ان 

النيران اتت على 3 خيام.

»اإلطفاء« حتيل مسؤواًل وضباطًا
 وضباط صف غير منضبطني للتحقيق

اعلن مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم العقيد خليل األمير 
عن احالة مسؤول وعدد من الضباط وضباط الصف للتحقيق 
وذلك لعدم تواجدهم في مركز العمل، حيث قامت بعض قيادات 
اإلدارة العامة لإلطفاء بناء على توجيهات من املدير العام القيام 
بجوالت تفقدية مفاجأة على مراكز اإلطفاء لالطمئنان على حسن 

س���ير العمل ولوحظ االلتزام 
الت���ام والتأهب م���ن غالبية 
املراكز ومت شكرهم على ذلك، 
وتفاجأ القائمون على اجلولة 
التفتيشية بعدم تواجد بعض 
الضباط وضباط الصف في احد 
مراكز اإلطفاء، ومت اجراء الالزم 
بإحالته���م للتحقيق واتخاذ 
اإلج���راءات القانونية الالزمة 
بش���أنهم، هذا وتقوم اإلدارة 
بعمل جوالت تفتيشية مفاجأة 
للتأكد من جهوزية جميع مراكز 
اإلطفاء ومحاسبة املقصرين مع 
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب 
وذل���ك للحفاظ على س���المه 

املواطنني والوافدين من جانب ومن جانب آخر االنضباط في 
االدارة العامة لإلطفاء.

العقيد خليل األمير 

غموض حول محاولة نيوزيالندية االنتحار

مجهوالن اعتديا على مواطن بالقيروان

إنقاذ »محشور« في انقالب على »األرتال«

هاني الظفيري

أحالت عمليات الداخلية إلى مخفر األحمدي بالغا عن محاولة 
وافدة نيوزيالندية االنتحار.

وذكر البالغ أن املبلغ غير كويتي، وأن الوافدة النيوزيالندية 
نقلت إلى مستشفى األحمدي بعد محاولتها االنتحار.

وقال التقرير الطبي الذي أصدره املستش���فى ان املذكورة 
أحضرها أهلها إلى املستشفى بدون نبض أو  ضغط أو تنفس 
وكانت حدقة العني متس���عة وغير مس���تجيبة للضوء، ومت 
عمل انعاش قلبي رئوي لها إلى أن عاد النبض والتنفس إلى 
طبيعتهما، فتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ثم احيلت 
إلى العناية املركزة. وقدأمرت النيابة بتس���جيل قضية وندب 

األدلة اجلنائية، وإجراء حتريات ملعرفة مالبسات الواقعة.

محمد الدشيش

أبلغ مواطن مخف���ر القيروان بتعرضه لالعتداء بالس���ب 
والضرب، وأضاف املواطن في بالغه انه فوجئ بخروج شخصني 
ال يعرفهما من منزل جاره، وقاما بسبه واالعتداء عليه بالضرب 

واحداث اصابات به، والذا بالفرار.
وأرف���ق املواطن ببالغه تقريرا طبيا يفيد إصابته بكس���ر 
بعظمة القصبة اليمنى ومت تسجيل جناية، وأحيل البالغ الى 

املباحث للتحري وضبط اجلناة.

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
 

متكن رجال االطفاء من انقاذ شخص تسبب حادث سير في 
انحشاره. وكان بالغ قد ورد إلى غرفة العمليات صباح امس عن 
حادث انقالب مركبة على طريق األرتال العسكري وعلى الفور 
حتركت فرقة إطفاء مركز الوفرة بقيادة مالزم أول فهد احلويلة 
وتبني وجود ش���خص محشور بداخل املركبة، وعملت الفرقة 
على إخراج املصاب ومت تس���ليمه إلى الطوارئ الطبية ونقله 

الى املستشفى باإلسعاف اجلوي التابع لوزارة الصحة.
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واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

منظمة الشـفافية الدولية: حتسن مستوى 
الكويت إلى املركز السادس عربيًا ضمن الدول 

األقل فساداً.

بحر إيجه يواصل ابتالع الالجئني.

٭ املركز السادس وهاذي حالنا شلون
لو كنا بالعاشر؟!

٭ أيهـا السياسـيون.. مـاذا سـيكتب عنكـم 
التاريخ؟

»هذا هو فتاي الصغير فريدي«
املغني والعب كرة القدم 

اإلجنليزي لويس توملينسن 
وهو يعرض أول صورة البنه 

فريدي املولود حديثا، ويكشف بها 
عن اسمه.

 
»لم أكن أريد أبدا أن أكون في فرقة

ون دايركشن«
املغني اإلجنليزي زين مالك 
يؤكد أنه كان يرغب باالنسحاب 
من هذه الفرقة العاملية قبل نحو 
سنة ألنه كان يريد العيش حياة 

طبيعية.

»ما كنت ألفعل شيئا يؤذي بناتي فهن كل 
حياتي«

املغنية واملمثلة السينمائية 
والتلفزيونية البريطانية راشيل 
ستيفنز ترد على االنتقاد املوجه 

إليها ألنها تركت طفلتيها لوحدهما 
بالسيارة لـ 10 دقائق لشراء
حاجة، وتصف ذلك االنتقاد 

بالقاسي جدا.

»من الواضح أن األلماس أفضل أصدقاء المرأة«
تعليق للصحافة الفنية على 

ظهور العارضة السويدية إلسا 
هوسك على غالف مجلة »ماكسيم« 

وحول عنقها طوق متأللئ من 
األملاس.

»ربما في منتجع جزيرة »هايمان« 
الواقعة في حيد استراليا 

المرجاني الكبير«
رد الصحافة الفنية على سؤال 

طرحه أحد قرائها حول املكان الذي 
سيشهد عقد قران املغنية ماريا 

كاري وجيمس بيكر. لكن بقي أن 
نشير إلى ان تكلفة املبيت ليلة 

واحدة فقط في هذا املنتجع تصل إلى 12 ألف 
دوالر.

أبعد من الكلمات
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي  إلى ربك  راضية مرضية   
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

حسن طاهر حسن املويلـ  82 عاماـ  القادسيةـ  
حسينية احليدرية »املويل« ق4ـ  شارع بدر 

ـ م39 ـ ت: 99728166 ـ 66434140.
نوريـة جواد عبداهلل الرمضـان، زوجة محمد 
عبدالكرمي عبداهلل الرمضان ـ 63 عاما ـ  
ــارع حراء ـ  الرجال: الرميثية ـ ق6 ـ ش
م300 ـ ت: 99910192 ـ النساء: الرميثية 
ـ ق3 ـ شارع أحمد بن حنبل ـ ج37 ـ م1 

ـ ت: 60677751.

فهد سعيد عبداهلل فرحان الرعوجيـ  61 عاماـ  
الرجال: اجلهراءـ  القصرـ  ق1ـ  ش3ـ  م6ـ  
ت: 66123662ـ  99041120ـ  النساء: العيون 

ـ ق1 ـ ش10 ـ م21 ـ ت: 66657075.
مرمي ناصر عبـداهلل احلرز، أرملة محمد علي 
ــف أبو عباس ـ 95 عاما ـ الرجال:  يوس
ــينية العباسية ـ ت:  املنصورية ـ احلس
ــة ـ ق7 ـ  ــاء: اجلابري 25313373 ـ النس

ش12 ـ م11.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر  3:02
املغرب  5:23
6:43 العشاء 

5:17 الفجر  
الشروق  6:39
الظـهـر  12:01

بارد والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 20 ـ 

40 كم /س
العظمى: 13
الصغرى: 3

أعلى مد: 
2:23 ص ـ 3:12 م

أدنى جزر: 
9:25 ص ـ 9:25 م

اثينـــا ـ أ.ف.پ: أعلن 
خفر السواحل اليوناني، 
 في حصيلـــة جديدة، ان 
24 مهاجرا من بينهم 10 
اطفال قضوا في غرق زورق 
قبالة جزيرة ســـاموس 
اليونانية في بحر ايجه 
بينما اليزال 11 شخصا في 

عداد املفقودين.
وتشارك قوارب دورية 
يونانية وقاربان تابعان 
للوكالة األوروبية ملراقبة 
احلدود »فرونتيكس« في 
املفقودين.  البحث عـــن 
وأشار خفر السواحل إلى 
أن 45 شخصا في اإلجمال 
كانوا علـــى منت الزورق 
الذي غرق في البحر بني 

تركيا واليونان.
وقالت مســـؤولة في 

املكتب اإلعالمي حلرس 
السواحل لفرانس برس 
»هناك خمســـة صبيان 
وخمس فتيات بني االطفال 
الغرقى. أمكن إنقاذ عشرة 
أشـــخاص وهم ساملون 
ولكنهم في حالة صدمة 
ووضعوا في املستشفى 

في ساموس«.
املأســـاة  تضاف هذه 
الى املآسي املتعاقبة التي 
سجلت في بحر ايجه حيث 
غرق سبعة اشخاص بينهم 
طفالن اول من امس قبالة 
جزيـــرة كوس واجلمعة 
املاضي قتـــل 45 مهاجرا 
عندما غرقت ثالث مراكب 

في املنطقة نفسها.
البارد  ورغم الطقس 
التـــي فرضتها  والقيود 

بعض الدول األوروبية التي 
أعادت مراقبة حدودها ملنع 
تدفق املهاجرين استمرت 
عمليـــات الوصول خالل 

شهر يناير.
مـــن جانبهـــا، قالت 
املفوضية العليا لالجئني 
إن عـــدد الواصلـــني الى 
اوروبا عبر البحر املتوسط 
بلغ 46.240 شخصا منذ 
االول من يناير، وأكثريتهم 
الساحقة، أي 84%، الجئون 
أتوا مـــن بلـــدان واقعة 
في مناطـــق نزاع. ولقي 
200 شـــخص مصرعهم 
اعتبـــروا مفقوديـــن  او 
خالل الفترة نفسها، كما 

اوضحت املفوضية.
ومنذ السنة املاضية، 
وبضغـــط مـــن االحتاد 

االوروبي، تابعت اليونان 
جهودهـــا لوقـــف تدفق 

الالجئني.
إال ان مشروع تقرير 
أقرته املفوضية االوروبية 
االربعـــاء املاضي ذكر ان 
اثينـــا »اهملـــت كثيـــرا 
واجبها« في إدارة حدودها، 
اتخـــاذ تدابير  وألزمتها 
مشددة في غضون ثالثة 
اشـــهر واال فستتم اعادة 
فرض مراقبة على احلدود 
الوطنيـــة لـــدول فضاء 

شنغن ملدة سنتني.
احلكومـــة  وردت 
اليونانية بقوة مؤكدة ان 
»إلقاء اللوم على الغير ال 
يشـــكل تعاطيا فعاال مع 
مشكلة لها بعد تاريخي 
وتتطلب عمال مشتركا«.

ً بحر إيجه باليونان يبتلع 24 مهاجرا
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