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مروان بودي

»اجلزيرة«: 15.4 مليون دينار 
أرباح 2015.. وتوصية بتوزيع 

15  ٪ نقداً

»أمريكانا« تسمح لـ »أدبتيو« بالدراسة 
النافية للجهالة.. والسهم يرتفع  ٪14 

37في 3 جلسات  34

غير مخصص للبيع
صفحةفلس 10048 غرة جمادى األولى 1437 املوافق 9 فبراير 2016الثالثاء
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تعيني 3 قياديني جدد.. ومجلس أمناء لـ»مكافحة الفساد«..وموافقة مبدئية على استقدام خدم من نيبال

ً معاش استثنائي لذوي 142 شهيدا

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

عمر قتيبة الغامن من »دافوس«:
 80 مليون فرصة عمل ينبغي توفيرها 

باملنطقة خالل العقدين املقبلني

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغامن ورئيس مجلس 
إدارة بنك اخلليج عمر قتيبة الغامن ان أحدث إحصائيات منظمة 
العمل الدولية تش����ير الى ضرورة خل����ق 80 مليون فرصة عمل 
في الش����رق األوسط وشمال أفريقيا خالل العقدين املقبلني فقط، 
وذلك لتلبية الطلب املتزايد على التوظيف محليا. جاء ذلك خالل 
مش����اركة عمر الغامن ضمن فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي 
الذي عقد مبدينة دافوس السويسرية الشهر املاضي، حتت عنوان 
 »الثورة الصناعية الرابعة«، وأوضح الغامن ان املبادرة التي سميت

ب� »رؤية جديدة لتوظيف الشباب العرب« تهدف الى إعداد 100 ألف 
من شباب املنطقة لالنضمام إلى القوة املنتجة بحلول 2017، وشدد 
على ضرورة املس����اواة بني اجلنسني جلعل العالم أكثر إنتاجية، 
مشيرا الى ان شركة صناعات الغامن شكلت جلنة للتنويع واالشراك 

بهدف جعل بيئة العمل أكثر جاذبية للنساء.

عمر قتيبة الغامن خالل مشاركته في منتدى دافوس االقتصادي

عبد الوهاب األمير: 
شباب الكويت 

 ال ينالون 
ما يستحقون من 

الرعاية واالهتمام

الطاحوس: 
فئة الشباب 

مغيبة  وممنوعة
 من القيام 

بدورها التنموي

الكندري: 
ضرورة تعديل 

املادة 10 
من قانون 

التحقيقات

الفضل: 
والدي جنح أثناء 

أدائه البرملاني وطبق 
جميع الشعارات التي 
تبناها وكانت معارضته 

ومواالته للموضوع

البغلي: 
املجلس احلالي 

مستقر وهدفه اإلجناز 
والعدالة االجتماعية 

وتكافؤ الفرص مبادئ 
عبدالوهاب األميرينبغي إقرارها عبداهلل الكندريأسامة الطاحوس أحمد نبيل الفضل م.هشام البغلي

12 - 14تكميلية »الثالثة«

التفاصيل ص 35 ٭

»الوطني« يحصل على موافقة 
»املركزي« لزيادة رأس املال املصرح 

37به إلى 600 مليون دينار 

عبد الرحمن املطيري

مريم بندق

الوزراء  اعتمد مجل���س 
تكرمي ذوي شهداء 142 شهيدا 
الذين استشهدوا في احلروب 
العربية والعمليات اإلرهابية 

التفجيرية.
وتنشر »األنباء« األسماء 
 التي تتضم���ن تكرمي ذوي 
36 شهيدا من الكويتيني وغير 
الكويتيني الذين استشهدوا 
في حربي »أكتوبر« و»قناة 
الس���ويس« وذلك مبنحهم 
معاشا اس���تثنائيا اعتبارا 
من تاري���خ االستش���هاد، 
وتكرمي ذوي 105 شهداء من 

العمليات اإلرهابية  شهداء 
والتفجيرات ومينح ذووهم 
 املع���اش االس���تثنائي من

5 سنوات سابقة على القرار 
إلى جانب إعفاء ذوي شهيد 
املبالغ املستحقة  واحد من 

لبنك االئتمان. هذا، ورغبة 
من املجلس في توسيع دائرة 
البلدان التي ميكن استقدام 

اخلدم منها بهدف أن تكون 
املعاشات في حدود املمكن من 
دون فرض شروط مسبقة 
على األسر الكويتية، وافق 
املجلس مبدئيا على مقترح 
وزارة الداخلية باس���تقدام 
خ���دم للمنازل م���ن نيبال 
على أن يتم تنفيذ ذلك من 
خالل اتفاقية واضحة تضمن 
حقوق وواجبات جهة العمل 

واخلادم.
كما اعتمد مجلس الوزراء 
بصفة نهائية مشاريع مراسيم 
إبداح  تعيني عبدالرحم���ن 
املطيري مديرا عاما للهيئة 
العامة للشباب بدرجة وكيل 

وزارة، ود.سميرة السيد عمر 
مديرا عام���ا ملعهد األبحاث 
العلمية، وإميان حسني مناحي 
املطيري أمينا عاما مساعدا 
في املجلس األعلى للتخطيط 
بدرجة وكيل مساعد. ووافق 
املجلس على مشروع مرسوم 
بتعيني أعضاء مجلس أمناء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
برئاسة املستشار عبدالرحمن 
النمش، ونائبه املستش���ار 
رياض الهاجري، وعضوية 
كل من: مشاري املطيري، داود 
اجلراح، محمد الس���بيعي، 
عبدالوهاب املزيني، ولؤي 

التفاصيل ص6 ٭الصالح.

 »األنباء« تنشر األسماء التي اعتمدها مجلس الوزراء منهم 36 شهيدًا في احلروب ويحسب املعاش 
من تاريخ االستشهاد.. و105 في التفجيرات واملعاش من 5 سنوات سابقة.. وإعفاء ذوي شهيد من أقساط »االئتمان«

إميان املطيري سميرة السيد عمر
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اللندنية احلياة  جريدة  حترير  رئيس  مستقبال  الوزراء  رئـيـس   سمـو 
جورج سمعان

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

النواب  مجلس  رئيس  مستقبال  املبارك  جابر  الشيخ  الوزراء  رئيس  سمو 
االملاني د.نوبيرت الميرت

رئيس الوزراء استقبل رئيس »البوندستاغ« وجورج سمعان

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك في قصر الس����يف 
امس رئيس مجلس النواب »البوندستاغ« 
بجمهوري����ة أملاني����ا االحتادية الصديقة 
د.نوبي����رت الميرت والوف����د املرافق له، 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس بعثة الش����رف 
املرافقة عضو مجلس األمة النائب فيصل 
الشايع. كما استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك رئيس حترير 

جريدة »احلياة« اللندنية جورج سمعان، 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة الوكيل املساعد لقطاع 
اإلع����الم اخلارجي بوزارة اإلعالم فيصل 

املتلقم.

صاحب السمو هنأ نائب األمير: نثمن عاليًا مسيرة سموكم النيرة 
واملفعمة بأسمى معاني حب ووفاء أهل الكويت 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه س���مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد هذا 

نصها: 
»سمو نائب األمير وولي العهد األخ العزيز 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه 

اهلل. 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

يطي���ب لي بكل ال���ود واحملبة أن أعرب 

لسموكم الكرمي عن خالص التهاني القلبية 
وع���ن طيب املش���اعر وص���ادق التمنيات 
مبناس���بة الذكرى العاشرة لتبوؤ سموكم 

والية العهد. 
وإذ أستذكر بكل التقدير واالعتزاز هذه 
املناسبة الغالية والعزيزة على نفسي وعلى 
شعبنا العزيز فإننا نثّمن عاليا مسيرة سموكم 
النيرة واملفعمة بأسمى معاني حب ووفاء أهل 
الكويت واحلافلة بالعطاء املتواصل والتفاني 

في خدمة الوطن الغالي وشعبنا العزيز. 
مبتهلني إلى املولى جلت قدرته أن يوفقنا 
جميعا وأن يسدد خطانا الستكمال مسيرة 
أس���الفنا اخليرة طيب اهلل ثراهم ملواصلة 
النهوض بوطننا العزيز وحتقيق كل ما ننشده 
له من منو وتطور وازدهار وأن يحفظه ويدمي 
عليه نعمة األمن واألمان والرخاء وأن يدمي 

على سموكم موفور الصحة والعافية. 
وتقبلوا خالص التقدير«.

اخلالد هنأ نائب األمير بالذكرى العاشرة 
لتبوؤ سموه والية العهد

رفع النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
باسمه وكل منتسبي وزارة 
التهاني  اخلارجية ص���ادق 
والتبريكات إلى مقام س���مو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نواف األحمد مبناسبة الذكرى 
العاشرة لتبوؤ سموه والية 

العهد في البالد.
وأعرب الشيخ صباح اخلالد 
عن مش���اعر الفخر واالعتزاز 
الوطنية املشهودة  للمنجزات 
التي حققتها البالد طيلة العقد 

املاضي برعاية راعي نهضتها 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسنده وعضده 
سمو ولي العهد األمني ومجددا 
العهد على مواصلة خدمة البالد 
العليا في  وحتقيق مصاحلها 

كل احملافل الدولية.

إلى ذلك، التقى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع رئيس البرملان األملاني د. 
نوبيرت الميرت مبناس���بة 
إلى  املرافق  زيارته والوف���د 

الكويت.

سمو نائب األمير مستقبال رئيس البرملان االملاني والوفد املرافق له

نائب األمير استقبل الغامن والدعيج والعلي 
ورئيس البرملان األملاني

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد رئيس مجلس األمة 
مرزوق علي الغامن وبرفقته 
رئيس البرمل���ان األملاني د. 
نوبي���رت المي���رت والوفد 
املرافق له وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد. 
حض���ر املقابل���ة رئيس 
املراسم والتشريفات بديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
صباح السالم ورئيس جلنة 
الصداقة الكويتية- األملانية 

النائب فيصل الشايع. 
واس���تقبل س���مو نائب 
األمير وولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد بقصر السيف 
ام���س نائب رئيس  صباح 

 شؤون األسرة احلاكمة الشيخ
د. إبراهيم الدعيج 

واس���تقبل س���مو نائب 

األمير وول���ي العهد رئيس 
الوطني الشيخ  جهاز األمن 

ثامر العلي.

سمو نائب األمير خالل استقباله الشيخ ثامر العليسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
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الشيخ سلمان احلمود ويعقوب الصانع خالل افتتاح امللتقى ويبدو خالد أرن د.أمين علوان    )محمد هاشم(
والفنان فريد العلي                                                     )أنور الكندري(

علوان: املكياج واملضادات 
احليوية  واملسكنات  وراء ظهور 

الشيخوخة املبكرة

انطالق »ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية« 
45مبشاركة 23 دولة   29

الغامن ترأس اجتماعاً ملكتب املجلس بحضور 16 نائباً عرضت خالله احلكومة رؤيتها لإلصالح االقتصادي

الصالح: ال رفع للدعوم إال بالتوافق مع املجلس

رجل إطفاء خالل محاولته إنقاذ أحد املصابني في انفجار حولي من سيفوز في القمة املرتقبة اليوم؟

)انترنت( الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جالسا بني احلضور في إحدى جلسات »قمة احلكومات«  

وكيل شبكات نقل الكهرباء في حوار خاص مع »األنباء«

مصادر نفطية لـ »األنباء«: خارطة طريق للدفاع 
عن حقوق ومكتسبات عمال البترول

حظر اإلقامات على 15 شركة 
وإدراج 351 عامالً منها على قوائم املنع

»الداخلية« تواجه الكثبان الرملية بدراسة شاملة

قمة الكرة املصرية بني األهلي 
والزمالك في »برج العرب« اليوم

مصرع وافدة  وإنقاذ حامل ووافد من حتت 
األنقاض  في انفجارين لسلندرات غاز

النوري: التنسيق مستمر مع »السكنية« واألعمال الكهربائية 
في املدن اجلديدة تنفذ حسب برامج معدة مسبقاً

ندرس جميع الطرق في املشاريع 
اجلديدة حتى ال تتعارض 

مع خطوط النقل وتعوق تقدمي اخلدمة 

لدينا خطة طوارئ ملعاجلة األزمات 
ومهندسو الوزارة وفنيوها يتواجدون كل 

في موقعه حال حدوث طارئ

أسامة ابو السعود

بعد اجتماع حاس����م ضم رؤساء النقابات 
النفطية الثماني مبقر نقابة نفط الكويت مساء 
أم����س األول للرد على التس����ريبات اإلعالمية 
باالنتقاص من حقوق ومكتسبات عمال القطاع 
النفطي، كش����فت مصادر خاصة ان االجتماع 
متخض عن خارطة طريق للمرحلة املقبلة تبدأ 
بلقاء وفد يضم رئي����س احتاد عمال البترول 
وعددا من رؤساء النقابات مع مؤسسة البترول 

الكويتية خ����الل األيام القليلة املقبلة إليصال 
رسالة واضحة ملؤسسة البترول برفض نقابات 
القطاع النفطي ألي انتقاص حلقوق ومكتسبات 

العاملني.
وشددت املصادر في تصريحات ل� »األنباء« 
على انه من الواضح ان األمور تتجه الى مرحلة 
خطيرة من التصعيد مع ادارة املؤسسة. يذكر 
ان انتخاب����ات نقابات القطاع النفطي األخيرة 
أسفرت عن فوز 6 رؤساء جدد للنقابات فيما 

بقي اثنان فقط في منصبيهما.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

أدرجت اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة 15 
شركة مسجل عليها 351 عامال على قوائم الشركات 
احملظور عليها استقدام عمالة، كما أدرجت أسماء 
املسجلني على هذه الشركات من الوافدين على 

كشوفات منع جتديد اإلقامات لهم. وبحسب مصدر 
مطلع، فإن معلومات وردت إلى مباحث شؤون 
اإلقامة عن الش���ركات وأنه���ا تتاجر باإلقامات، 
وعليه مت التوجه إلى مقر الشركات وتبني أنها 
مغلقة ووهمية واملكاتب املدونة في املستندات 

على األوراق فقط وال مباني فعلية لها.

موسى أبوطفرة

علمت »األنب����اء« أن وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة للمرور كثفت جهودها ملواجهة 
ظاهرة تراكم األتربة والكثبان الرملية على الطرق 
السريعة والطرق اخلارجية، حيث أعدت إدارة 
املرور دراسة شاملة حول هذه الظاهرة وكيفية 
مواجهتها بعدما ش����هدت هذه الطرق عددا من 
احلوادث املرورية وتسببت في إعاقة انسيابية 
الطرق وتلفها. وقال مصدر أمني ل� »األنباء« إن 
اإلدارة العامة للمرور عقدت سلسلة اجتماعات 
مع اجلهات احلكومية ذات الصلة لبحث أسباب 
هذه الظاهرة، حيث ُرفعت دراسة حملت عددا 

من التوصيات أهمها رصد مبالغ مالية لوزارة 
األشغال إلزالة األتربة بشكل دوري وخاصة مع 
بداية فصل الصيف والذي يشهد كثافة في إثارة 
األتربة، وتوفير اآلليات الالزمة لتنفيذ هذه املهمة 
في 5 طرق تش����هد هذه الظاهرة وهي: طريق 
الساملي وطريق العبدلي وطريق النويصيب 
وطريق الوفرة وطريق ام صفق، كاشفا املصدر 
عن انه من التوصيات كذلك تعديل املواصفات 
الفنية للطرق اخلارجي����ة بحيث يتم تعديل 
مناسيب جوانب الطرق لتالفي تراكم األتربة 
وإلغاء حجر الرصيف بشجر الكربستون وإقامة 
س����واتر زراعية على جوانب الطرق مبسافة 

مناسبة لصد األتربة.

دبي � وكاالت: أعلن سمو 
الش���يخ محمد بن راش���د آل 
مكتوم نائ���ب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، أن رئيس الدولة اعتمد 
أكب���ر تغيي���رات هيكلية في 
تاريخ احلكومات االحتادية. 

وقال »سيكون لدينا خارطة 
طريق لتعهيد أغلب خدمات 

احلكومة للقطاع اخلاص«.
وأكد بن راش���د أن »دور 
الوزراء في احلكومة اجلديدة 
استراتيجي وستضم عددا أقل 
من الوزارات وعددا أكبر من 
ال���وزراء للتعامل مع ملفات 

وطنية متغيرة«.
ج���اء ذل���ك بالتزامن مع 
انطالق أعمال »القمة العاملية 
للحكومات« في دورتها الرابعة، 
بحض���ور الش���يخ محمد بن 
راشد وس���مو الشيوخ وعدد 

الدول  الق���ادة وممثل���ي  من 
آثر  الدولية. وقد  واملنظمات 
الش���يخ محمد بن راشد على 
اجللوس بني احلاضرين وليس 
في الصف���وف األمامية لكبار 

الشخصيات. 
وقال وزير شؤون مجلس 
الوزراء في اإلمارات ورئيس 
اللجن���ة املنظمة للقمة محمد 
القمة حتاول  ان  القرق���اوي: 
تقدمي إجابات عن »أسئلة الغد« 

وحتدياته املختلفة.
وأضاف في كلمته االفتتاحية 
للقمة »ان العالم على أعتاب 
ثورة صناعية رابعة يندمج 
فيه���ا العال���م االفتراضي مع 
العالم احلقيقي والعالم الرقمي 
مع العضوي وسينتج عن ذلك 
تغيرات هائلة وسريعة وشاملة 

في شتى مجاالت احلياة«.
 ٭

بالتزامن مع انطالق أعمال »القمة العاملية للحكومات« في دبي

محمد بن راشد: أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ احلكومات االحتادية

العبد اهلل: الطاقات الشابة بحاجة إلى دعم حكوماتها أوباما: جودة الصحة والتعليم تضمن استقرار احلكومات
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة الشيخ 

محمد العبداهلل: إن دعم اجلهود البحثية والعلمية من شأنه ضمان رقي 
الشعوب ودميومة رفاهيتها. وأكد على دور الكويت ودعمها للجهود البحثية 

والعلمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرصها الدائم على القيام بتشجيع 
الطاقات الشبابية والعلم والعلماء للمساهمة في بناء املجتمع.

وعن القمة، قال الوزير العبداهلل إنها وجهت العديد من الرسائل املهمة السيما 
ما يتعلق منها بالتنمية البشرية وأثرها اإليجابي في استدامة الشعوب.

وشدد على حاجة الطاقات الشابة إلى تشجيع من حكوماتها في مجال اإلبداع 
العلمي لضمان دميومة دولنا العربية.

دبي - وكاالت: أكد الرئيس األميركي باراك أوباما أن »حكومات العالم موجودة 
من أجل دعم الشعوب، لذا فإن احلكومات التي تستثمر في صحتهم وتعليمهم 

تصبح أكثر ازدهارا«. وقال في كلمة متلفزة وجهها إلى القمة العاملية 
للحكومات في دبي أمس، إن »جودة اخلدمات احلكومية في الصحة والتعليم 
وغيرها تضمن استقرار احلكومات«. وأشار إلى أن كل احلكومات املوجودة 
في القمة هدفها موحد، وهو مساعدة الشعوب، وميكن أن يتعلم بعضها من 
بعض لتصبح أكثر تعاونا مع مواطنيها. وشدد على أهمية التعليم والتعاون 
في جميع املجاالت، خاصة األمن، خللق مستقبل أفضل، مؤكدا أن من يدعو 

إلى السالم واألمن الدائم سيكون شريكا للواليات املتحدة.

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى أن 
مشروع اإلدارات املدرسية املطورة ناجح بكل املقاييس.

الفتا إلى أن التطويرات التي جرت على املناهج الدراسية 
القت قبوال واستحسانا من قبل املتابعني واملختصني، السيما 
أنها تقضي على ظاهرة الدروس اخلصوصية، مضيفا أن وجود 
ثالثة مديرين مس����اعدين في املشروع ينعكس ذلك بالشيء 
اإليجابي على املنظومة التربوية ويس����اهم بشكل كبير في 

حل مشكلة التأخر في الترقي الوظيفي.

بشرى شعبان 

كش���ف مصدر مسؤول في 
الهيئة العام���ة للقوى العاملة 
عن أن الهيئة تعمل على تقييم 
العمل بعد م���رور ما يقرب من 
السنة على القرار الوزاري الذي 
س���مح مبوجبه جلميع أنشطة 
القطاع اخلاص باستقدام نسب 
محددة مبا ال يزي���د على ٪25 

من تقدير االحتياج املخصص 
للمؤسسات.

وبني املصدر أن الهيئة وضعت 
الضوابط للتحويل وحصرته 
داخ���ل القطاع���ات ف���ي بعض 
األنشطة واملشاريع احلكومية 
والصناعة والزراعة، مما ساهم 
في تنظيم حرك���ة العمالة في 
السوق، مضيفا أن الدراسة تركز 
حاليا على نسبة دخول العمالة 

الى البالد خالل العام، واألنشطة 
العمالة،  األكثر استقطابا لهذه 
ومدى تأثيره���ا على التركيبة 
السكانية، وحاجة سوق العمل 
لهذه العمالة باإلضافة إلى مقارنة 
مقاربة بني أوضاع سوق العمل 
الكويتي وأسواق دول مجلس 
التعاون األخرى. وأشار إلى انه 
بعد االنتهاء من الدراسة والوقوف 
على املؤشرات الواضحة سترفع 

الهيئة التوصيات في شأن ذلك 
إلى وزي���رة الش���ؤون التخاذ 
اإلج���راءات املناس���بة بش���أن 
تعديل القرار اخلاص باستقدام 
العمالة سواء بإيقاف االستقدام 
لبعض األنشطة أو حصرها في 
القطاعات املستثناة كما كان قبل 
صدور القرار أو السماح جلميع 
القطاعات باالستقدام مع تشديد 
املراقبة والتدقيق والتفتيش على 

النسبة  املنش���آت أو تخفيض 
احملددة الستقدام العمالة من ٪25 
إلى 20٪. وأكد املصدر أن الهيئة 
تعمل وبشكل دوري على إعادة 
النظر في جميع القرارات املنظمة 
لس���وق العمل وفق ما تقتضي 
املصلحة العامة، مشددا على أن 
الهدف من القرارات هو تنظيم 
وضبط السوق وليس التضييق 

على أصحاب األعمال.

أعلن املتحدث الرسمي باسم املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي تعافي جميع 
مصابي احلادث الذي وقع اثناء صب اخلرسانة 
لسقف مسجد احدى املدارس مبدينة صباح االحمد 
السكنية وخروجهم من املستشفيات بعد استقرار 
حالتهم الصحية. وقال الناش����ي ل� »كونا«: إن 
املؤسسة سبق لها تشكيل جلنة حتقيق باحلادث 
بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر 
أبل، وضمت في عضويتها ممثلني من املؤسسة 

ووزارة األشغال العامة وجمعية املهندسني للوقوف 
على أسباب هذا احلادث والعمل على عدم تكراره. 
وذكر أن إعالن نتائج جلنة التحقيق س����يكون 
خالل األسبوع املقبل، وستحدد مسؤولية اجلهة 
املقصرة واالجراءات الالزم اتخاذها ملنع تكرار 
مثل هذا احلادث، مش����ددا على التزام املؤسسة 
بتعليمات األمن والس����المة وتوفير أفضل بيئة 
عمل مبشاريعها مبا يتوافق مع تطبيق القوانني 

واألنظمة املعمول بها محليا وعامليا.

3 مديرين مساعدين  في املدرسة 
حل ملشكلة الترقي الوظيفي

»القوى العاملة« تعيد النظر  في نسب استقدام العمالة

نتائج حتقيق حادثة انهيار مسجد 
مدينة صباح األحمد السكنية األسبوع املقبل

ا ش��امال  تن�رش تقر�ري
قة    3 - 4 حول بالد الشمس امل�رش

في الحلقة الثالثة

٭ »ناغويا«.. العابقة بتاريخ »الساموراي«
 ٭ رئيس جمعية مسلمي 

اليابان  لـ »األنباء«: 
نهدف إلى نشر الشريعة 

السمحة مبا يتوافق مع تقاليد 
املجتمع الياباني

٭ سارة.. الداعية اليابانية 
التي جتوب البالد لنشر اإلسالم

٭ معهد العلوم الرياضية واملركز  الوطني 
للتدريب أكبر استثمارين يابانيني لصناعة األبطال

٭ تشجيع الصادرات واالستثمارات
٭ أهم رعاية ملرضى غسل الكلى 

2425امني توكوماسو
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التفاصيل ص8 ٭

التفاصيل ص 38 ٭

مريم بندق - موسى أبو طفرة   - ماضي الهاجري 
 سامح عبدالحفيظ  -  رشيد الفعم 

 سلطان العبدان  -  بدر السهيل

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
ووزير النفط بالوكالة انس الصالح عدم 
صدور أي قرارات حكومية تتعلق برفع 
الدعوم او تخفيضها اال بعد التوافق مع 

اعضاء مجلس االمة.

وقال الصالح ف����ي مؤمتر صحافي 
عقده امس في مجلس األمة عقب انتهاء 
االجتماع النيابي � احلكومي الذي عقد 
في مكتب مجلس األمة ترأسه الرئيس 
مرزوق الغامن وحض����ره 16 نائبا: ان 
احلكومة ستتخذ االجراءات الالزمة لكبح 
النمط االستهالكي واعادة توجيه ثقافة 

املستهلك نحو االستهالك.
وشدد الصالح على ان مسطرة الدعوم 

س����تطبق على اجلميع وطبقا للعدالة 
بحيث يصل الدعم الى جميع مستحقيه 
كل حسب حاجته واستحقاقه. مصادر 
مطلعة ابلغت »األنباء« بأن النواب اصروا 
خالل االجتماع على ضرورة عدم املساس 
باملواطن����ني اصحاب الدخول احملدودة 
واإلبقاء على االسعار احلالية للكهرباء 

وعدم رفع تكلفتها.
 ٭

الرئيس مرزوق الغامن والوزير أنس الصالح خالل االجتماع احلكومي - النيابي

التسعيرة اجلديدة للبنزين
85 فلسا لليتربنزين ممتاز

105 فلوس لليتربنزين خصوصي

يرفع عنه الدعم نهائيابنزين ألترا

تسعيرة الكهرباء
2 فلس للكيلووات5000 كيلو وات )الشريحة األولى(

5 فلوس للكيلووات10000 كيلو وات )الشريحة الثانية(

19 فلسا للكيلوواتالشريحة الثالثة مفتوحة

التفاصيل ص11 ٭

٭ الصالح : تخفيض ميزانية 
ديوان األمير سابقة لم نسمع 

عنها في الكويت أو المنطقة 
كلها من قبل

٭ التنمية االقتصادية 
والخصخصة وتفعيل دور 

الفعاليات االقتصادية والشراكة 
قنوات لتعويض العجز

٭ محطة العبدلي للطاقة 
الشمسية بقيمة 3 مليارات 

دينار وستكون نسبة المساهمة 
فيها 50% للمواطن الكويتي 

وعوائدها تقدر بـ %10

٭ لدينا خطة إسكانية طموحة 
تحتاج إلى إنشاء محطات 

كهرباء ضخمة تواكب النمو 
11اإلسكاني
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جمعية هدية التعاونية

اإعالن لل�سادة امل�ساهمني... الكرام

مت بعون اهلل وتوفيقه انعقاد اجلمعية العمومية العادية م�ساء يوم الأحد املوافق 

امل���ايل والإداري ع��ن ال�سنة املالية  2016/2/7 ومت��ت امل�سادقة على التقرير 
املنتهية يف 2015/10/31 واختيار مراقب ح�سابات اجلمعية لعام 2016. هذا 

وقد عقد جمل�س اإدارة اجلمعية اأول اجتماع له بعد اجتماع اجلمعية العمومية 

يوم الإثنني املوافق 2016/2/8 وبح�سور ال�سيد/ في�سل مهنا العازمي - ممثل 

وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل ومت ت�سكيل جمل�س الإدارة وتوزيع املنا�سب 

الإدارية على النحو التايل:

اإدارة اجلمعية يتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير اإىل جميع الإخوة  وجمل�س 

امل�����س��اه��م��ني، ع��ل��ى اأن ي��ك��ون دائ��م��ًا اأه���ا ل��ه��ذه ال��ث��ق��ة ال��غ��ال��ي��ة وع��ن��د ح�سن ظن 

اجلميع يف النهو�س باجلمعية والرتقاء مب�ستوى خدماتها مبا يحقق الأهداف 

التعاونية خلدمة اأهايل املنطقة الكرام.

واهلل ويل التوفيق،،،

جمل�س الإدارة

املنصباالسمم
رئيس مجلس اإلدارة بالتزكيةفايز محمد عبدالله املطيري1

نائب رئيس مجلس اإلدارة بالتزكيةمشعل جالل محمد اجلالل2

أمني السر بالتزكيةعبداللطيف عبدالله عبدالواحد األنصاري3

أمني الصندوق بالتزكيةمبارك محمد عبداحملسن ظافر4

عضو مجلس االدارةمشاري محمد علي رسام5

عضو مجلس االدارةعبدالعزيز غنيم مناور العتيبي6

عضو مجلس االدارةجابر عبدالله فهيد الكفيف7

عضو مجلس االدارةأحمد محمد غنام املطيري8

عضو مجلس االدارةمحمد سعد محمد الدوسري9

املرزوق لـ »األنباء«: تدشني العمل باملرحلة الثانيةمن منظومة الديرة اإللكترونية الشهر املقبل
آالء خليفة

كشف مدير مركز نظم املعلومات بوزارة التعليم العالي 
طارق عبداهلل املرزوق عن ان الوزارة بصدد تطبيق املرحلة 
الثانية من منظومة الديرة االلكترونية والتي هي عبارة 
عن نظام االرش���يف االلكتروني للوزارة، والذي يعتبر 
نظاما حيويا ومهما لوزارة التعليم العالي، ويندرج هذا 

النظام ضمن منظومة الدي���رة االلكترونية، موضحا ان 
مركز نظم املعلومات انهى تدريب جميع ادارات الوزارة 
ومزمع تنفيذه في مارس املقبل. وقال املرزوق في تصريح 
خاص ل�»األنباء« ان الوزارة تسعى خالل هذه املرحلة الى 
ارشفة جميع املستندات اخلاصة باملوظفني وكل املستندات 
املتعلقة بأعمال الوزارة في جميع االدارات لتصل الى مفهوم 
وزارة بال اوراق. كما يهدف مشروع األرشيف اإللكتروني 

إلى ميكنة أرشيف وزارة التعليم العالي من وثائق ورقية 
وتخزينها على أجهزة احلاس���ب اآللي واالس���تغناء عن 
الطريقة التقليدية لتخزين املستندات، االمر الذي سيؤدي 
الى توفير مساحة كبيرة ميكن االستفادة منها عوضا عن 
تخزين امللفات.كما يحقق املشروع توفير نظام آلي متكامل 
حلفظ واسترجاع تلك الوثائق، وكذلك التخلص من امللفات 
واملستندات التاريخية بعد حفظها إلكترونيا، ويتضمن 

هذا النظام وسائل مراقبة أمنية حلماية سرية املعلومات 
والتأكد من سالمة السجالت. وأضاف ان اجلهات املستفيدة 
في هذه املرحلة متثل جميع االدارات واملكاتب والوحدات 
االداري���ة في وزارة التعليم العالي والتي من اهمها ادارة 
البعثات وادارة معادلة الشهادات العلمية وادارة الشؤون 
االدارية، معلنا ان املرحلة املقبلة ستكون خاصة باملكاتب 

م. طارق املرزوقالثقافية خارج الكويت.

السفير األسترالي وارن هوك ود.عبدهلل الشرهان وريني فريتشي خالل االفتتاح

د.عبدهلل الشرهان يكرم الطالبة مرمي العمر

الكلية األسترالية توسّع »الشراكة اإلستراتيجية« مع جامعة كوينزالند
وس����يتيح ه����ذا التوس����ع 
لطالب الكلية فرصة االستفادة 
من جت����ارب التعلم واخلبرات 
احلياتية خ����الل تواجدهم في 
أس����تراليا، وبالنسبة لطالب 
جامع����ة س����نترال كوينزالند 
فسوف يتمكن الطالب من قضاء 

فصل دراسي في الكويت.
أما بالنسبة ألعضاء هيئة 
التدريس، فهي فرصة لقضاء 
فترة في جامعة كوينزالند في 
أس����تراليا، مما يعزز التواصل 

الوثيق بني املؤسستني.
م����ن جانبه، عّل����ق رئيس 
جامعة سنترال كوينزالند عريني 
فريتشي على هذا التحالف، قائال: 
»إنه يوم هام للغاية للمؤسستني، 
حي����ث مت التوقيع على مذكرة 

تفاه����م، وأن العالق����ة في منو 
وستتوسع أكثر في املستقبل، 
وأرى أنه من الضروري أن يكون 
جلامع����ة كوينزالند مكتب في 
الكلية األسترالية في الكويت، 
مما يعزز التواصل، كما سيقوم 
بعق����د اجتماعات م����ع الكلية 
للتعاون بشأن البحوث، األمر 
الذي يعكس تطورا مهما لكلتا 
اجلامعتني«. وهنأ السفير هوك، 
قائال: »سعدت كثيرا بحضور 
حف����ل افتتاح مكت����ب جامعة 
الكلية  سنترال كوينزالند في 
األسترالية في الكويت، فقد قمنا 
الروابط  بجهود كبيرة لزيادة 
التعليمية بني أستراليا والكويت، 
وتعمل كلتا املؤسستني بكل جهد 

للتقارب مع األخرى«.

مع جهة واحدة سيتمكن الطالب 
من احلصول على فرص أفضل 
خالل الدراسة لبرامج الدبلوم 

والبكالوريوس.
وباإلضافة إلى ذلك، أش����ار 
د.البحيري إلى أن طالب الكلية 
األس����ترالية سيحصلون على 
مكاسب في املستقبل من خالل 
التواصل مع املكت����ب الدولي 
جلامعة س����نترال كوينزالند، 
والذي سيوفر املعلومات املتعلقة 
باجلامعة وخاصة فيما يتعلق 
بالفرص املتاحة حاليا خلريجي 
الكلية ملواصلة دراساتهم العليا 
واحلصول على درجة املاجستير 
من جامعة سنترال كوينزالند 
في أس����تراليا. وبالتزامن مع 
هذه الترتيبات اجلديدة، أعلن 
العميد البحيري أيضا أن طالبة 
بكالوريوس الهندس����ة، »مرمي 
عمر« هي أول من تلقى منحة 
الكلية األسترالية  دراسية من 
في الكويت للحصول على درجة 
املاجستير من جامعة سنترال 

كوينزالند في أستراليا.
ومن النتائج األخرى لتوسيع 
نطاق الشراكة االستراتيجية هي 
تب����ادل أعضاء هيئة التدريس 
والطالب بني الكلية األسترالية 
في الكويت وجامعة س����نترال 

كوينزالند.

قام وفد من كب����ار أعضاء 
جامعة سنترال كوينزالند في 
أستراليا CQU بزيارة رسمية 
ال����ى الكلي����ة األس����ترالية في 
الكويت بهدف االفتتاح الرسمي 
للمكتب الدولي جلامعة سنترال 
كوينزالن����د في ح����رم الكلية 
األسترالية. وكان الوفد برئاسة 
ريني فريتشي � رئيس جامعة 
سنترال كوينزالند، وبحضور 
سفير أس����تراليا لدى الكويت 
وارن ه����وك، ورئي����س الكلية 
األسترالية في الكويت عبداهلل 

الشرهان.
الزي����ارة في إطار  وجاءت 
الش����راكة  نط����اق  توس����يع 
االستراتيجية بني املؤسستني 
األكادمييتني. ومبوجب اتفاقية 
الشراكة اجلديدة، تقوم جامعة 
سنترال كوينزالند باعتماد كل 
البرامج الدراسية على مستوى 
الدبل����وم والبكالوريوس في 
اختصاصات الهندسة وإدارة 
األعم����ال التي تقدمه����ا الكلية 
األسترالية في الكويت. وتعليقا 
على هذه املبادرة، صرح عميد 
الكلي����ة األس����ترالية، د.ج����اد 
البحيري بأنه في السابق كانت 
اتفاقي����ات مع عدد  هناك عدة 
من الشركاء املعتمدين عامليا، 
موضحا أنه بوجود هذه االتفاقية 

الطالبة مرمي عمر 
أول من حتصل 

على منحة للحصول 
على املاجستير

في الهندسة
من اجلامعة 

بأستراليا
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العنزي لـ »األنباء«: ال مهمات خارجية لقياديي »األشغال«

فرج ناصر

الوكيل املس����اعد لقطاع  أكد 
التخطي����ط والتنمية واملتحدث 
األش����غال  ب����وزارة  الرس����مي 
ف����ي  العن����زي  م.عبداحملس����ن 
تصريح خاص ل����� »األنباء« ان 

الوزارة منعت املهمات اخلارجية 
للقياديني بالوزارة، خاصة للوكالء 
ال����دورات  املس����اعدين، وكذلك 
اخلارجي����ة باس����تثناء الدورات 
الداخلية التي يتم عقدها في مقر 
الوزارة بدال من إقامتها في الفنادق 
وذلك تفعيال لقرار مجلس الوزراء 

الداعي الى الترشيد. وأضاف أنه 
حتى اللجان التي تقرها الوزارة من 
خالل املوظفني واملسؤولني تكون 
من دون مقابل. وكش����ف عن أن 
لدى الوزارة حاليا ما يقارب 420 
بندا واتفاقية ومشروعا بتكلفة 
إجمالية بلغت 540 مليون دينار 

وهي امليزانية احملددة لسنة 2015 
� 2016، مؤكدا أن الوزارة طلبت 
ميزانية من وزارة املالية بحدود 
مليار دين����ار لكن لم يتم اعتماد 
امليزانية حتى اآلن للسنة احلالية 
2016 � 2017 وقد يتم تخفيض هذه 
امليزانية. وأش����ار الى أنه ستتم 

مناقش����ة برنامج عمل احلكومة 
ومؤشرات القياس واالطالع على 
س����ير مشاريع خطة التنمية مع 
جلنة األولويات في مجلس األمة 
يوم األحد املقبل بحضور وزير 
األشغال د.علي العمير والوكيلة 

عواطف الغنيم.

العلوش: دور بارز جلمعية طلبة »التربية«
املمر  واملوافقة على تظليل 
املؤدي ملبنى 5 واملس����احة 
املقابل����ة ملبن����ى 16 وزيادة 
الدراسية، وغيرها  الشعب 

من اإلجنازات.
وأكد العلوش أن اجلمعية 
لم تتوان حلظة عن املطالبة 
بتحقيق كل ما يخدم الطلبة 
ويع����زز م����ن مس����يرتهم 
التعليمية في الكلية، موجها 
ش����كره إلى أعضاء جمعية 
طلب����ة كلي����ة التربية على 
جهودهم الواضحة، متمنيا 

لهم التوفيق.

القائمة  أش����اد منس����ق 
املستقلة في كلية التربية فهد 
سعد العلوش املطيري بدور 
التربية  جمعية طلبة كلية 
البارز ف����ي العامني احلالي 
والسابق من خالل اإلجنازات 
التي تصب في  واملطالبات 
مصلحة طلبة وطالبات كلية 
التربية، الفتا إلى أن من أهم 
هذه اإلجن����ازات إلغاء مادة 
مقدمة برامج، وجتديد معظم 
مرافق الكلية، واملوافقة على 
توسيع الكافتيريا عبر بناء 
دور كامل خاص للطالبات، 

»الكهرباء« طرحت 115 مناقصة
 بـ 780 مليون دينار خالل العام املاضي

اتفاقية بني التخطيط و »املستوطنات البشرية«

إعداد تقرير وطني إسكاني للكويت

دارين العلي

أعلن الوكيل املساعد ملشاريع محطات 
القوى الكهربائية وتقطير املياه ورئيس جلنة 
دراسة تأهيل الشركات وترسية املناقصات 
ل���وزارة الكهرباء واملاء م. اياد الفالح عن 
 جناح اللجنة في طرح ودراسة ورفع توصية
ل� 115 مناقصة خالل العام املاضي بكلفة 
780 مليون دينار كويتي. وأكد الفالح في 

تصريح صحافي ان الوزارة لن تألو جهدا 
في سبيل حتقيق الرفاه واالزدهار لبلدنا 
عمال مبا تصبو اليه القيادة السياسية، الفتا 
الى ان هذه املشاريع التي أجنزت مناقصاتها 
الوزارة تخدم املواط���ن واملقيم على حد 
سواء وقد تنوعت طبيعة أعمالها ما بني 
مشاريع إنشائية للبنية التحتية ومشاريع 
صيانات مختلفة وتدريب للكوادر الوطنية 

وحتسني وتطوير للخدمات القائمة.

أعلنت مديرة إدارة التعاون الفني والدعم 
التنموي في األمانة العامة للتخطيط والتنمية 
امي���ان الناصر عزم األمان���ة توقيع اتفاقية 
تعاون مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية للتعاون في صياغة التقرير الوطني 

اإلسكاني للكويت.

وقالت الناصر في تصريح للصحافيني أمس 
االثنني على هامش اجتماع مع ممثلي برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج املستوطنات 
البشرية ان األمانة تعمل على اعداد التقرير 
بناء على طلب من املكتب التنفيذي ملجلس 

وزراء اإلسكان والتعمير العربي.

بوشهري اطلع على أعمال الكهرباء واملاء 
في مدينة صباح السالم اجلامعية

م.محمد بوشهري متفقدا أعمال الكهرباء في املوقع 

دارين العلي
 

 قام وكيل وزارة الكهرباء واملاء م.محمد 
بوشهري صباح أمس بزيارة ميدانية ملوقع 
مدينة صباح الس���الم اجلامعية مبنطقة 
الشدادية، وذلك بناء على دعوة من مدير 
البرنامج اإلنشائي التابع جلامعة الكويت 
د.قتيبة الرزوقي. واستهدفت تلك الزيارة 
التعرف على مكونات املشروع واالطالع على 
مراحل سير العمل، وذلك من باب تبادل أوجه 

التعاون بني الوزارة واجلامعة للعمل على 
تسهيل إجناز اخلدمات اخلاصة باملشروع 
الكهربائي  التي���ار  واملتعلق���ة بتوصيل 
وخدمات املياه. وق���د رافق الوكيل خالل 
الزيارة الوكيل املساعد لشبكات التوزيع 
الكهربائية جاسم اللنقاوي والوكيل املساعد 
لتشغيل وصيانة املياه م.خليفة الفريج، 
والوكيل املساعد لشبكات النقل الكهربائية 
م. جاسم النوري والوكيل املساعد ملشاريع 

املياه م.حمود الروضان.

ومضات
يوسف عبدالرحمن

لو سألت أي مواطن من عيال الديرة الكرام: 
ماذا يعني لك اسم »نواف«؟

ألجابك دون تردد وابتسامة تعلو ثغره: هو 
س��مو ولي العهد األمني، الرجل الثاني في 

الدولة، واملواطن االنسان.
إجابة حتمل في طياتها »االمانة«، وما اعظمها 
عند اهلل عز وجل، وقد اختصها اهلل تبارك 
وتعالى في آياته الكثيرة للداللة على حجم 
عظمتها مبعنى ان حتافظ على من هم حتت 
رعايت��ك، فإذا اؤمتنت على االمانة فارعها 

وان الكرمي على االمانة راع.
قال تعالى )إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات 
إلى أهلها � النساء: 58(، وقال عز من قائل 
)فليؤِد ال��ذي اؤمتن أمانته وليتق اهلل ربه 

� البقرة: 283(.
كمدرس للغة العربية أعي وأعرف أن اسم 
نواف هو املكان املرتفع في كل شيء،العالي 
ش��دة في الطول، وكثير الشموخ، متفوقا 

على ما دونه..
أقول هذه املقدمة ونحن نعيش مرور 10 أعوام 
على تزكية صاحب الس��مو  األمير الشيخ 
صباح األحمد لسمو الشيخ نواف األحمد 

وليا للعهد، أمد اهلل في عمره وصحته.
قال الشاعر:

إن األمانة ثقل ليس يحمله
إال وفيٌّ كبيُر القلب إنسان

ومضة

كلما شاهدته في كل يوم جمعة يحضر مبكرا 
ليقرأ سورة الكهف، ثم يتناول املصحف ليقرأ 
ما تيسر، دعوت اهلل له بظهر الغيب أن يحفظه 
للكويت وش��عبه الذي يبادل��ه احلب ويقدر له 
أدواره في مؤسسة احلكم ولتواضعه اجلم أثناء 

مشاركته االسرة الكويتية افراحها وأتراحها.
خرجنا في احدى املرات من املسجد عقب صالة 
اجلمعة فس��أله االستاذ محمد مساعد الصالح 
� رحمه اهلل � س��مو ولي العهد: يا ش��يخ، أين 

احلراسات؟ 
تدرون كيف أجاب؟

ابتس��م ثم رفع رأس��ه الى الس��ماء.. ما أروع 
االجابة.

رّب يحفظك من كل سوء.

آخر الكالم

هو رج��ل دولة، رمز نعتز ب��ه ونفخر، تدرب 
وتعلم في مدرسة أمير القلوب، واألمير الوالد، 

وأمير االنسانية.
حظي برغبة اميرية ورغبة ش��عبية اوصلته 
ال��ى القيادة، انه صاحب القلب الكبير س��مو 
الشيخ نواف االحمد ولي العهد االمني، رصيد 
الكوي��ت في احلاضر واملس��تقبل، والعضيد 
املخلص الوفي لوالدنا العود، فليحفظهما اهلل 

لنا وللكويت.

y.abdul@alanba.com.kw

ولي العهد 
»األمني«

فهد العلوش
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الرجاء إرسال السيرة الذاتية إلى
hrconsultant2000@hotmail.com

مطلوب
لشركة كبرى

منسق مشاريع
باملواصفات التالية: 

> شهادة دبلوم إدارة أو ما يعادلها. 
> من 2 إلى 5 سنوات خبرة في مجال املشاريع.

> اجادة اللغتني العربية واإلجنليزية. 
> اجادة استخدام احلاسب اآللي وعمل املراسالت.

> القدرة على التعامل مع العمالء وإدارة العقود احلكومية.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائــلـة  العثمان الگرام
لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

أمينة صالح السويلم
أرملة املرحوم/ عبدالله عبداللطيف العثمان

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

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

املجلس ثمّن مبادرة صاحب السمو ومساهمته في مؤمتر املانحني الرابع للشعب السوري

مجلس الوزراء اطّلع على محاور إستراتيجية تطوير الرياضة
اإلدارات وقطاعات الهيئة، كما 
مت التعاون مع وزارة التربية في 
تنفيذ مراكز التدريب الرياضية 
العامة  الهيئة  املش����تركة بني 
التربية من  للرياضة ووزارة 
التواصل والتعاون بني  خالل 
الرياضية  املدارس واألندي����ة 
التعاون مع اجلامعات  وكذلك 
والكليات احلكومية واخلاصة 
التي تقع حت����ت مظلة وزارة 
التعليم العالي لدعم أنشطتها 
الرياضية واالهتمام باملنشآت 
الرياضية والتي س����تكون من 
أولويات عملية التطوير الرياضي 
وتطبيق التأمني الصحي على 
الوطنية  املنتخب����ات  العب����ي 
ودعم إشهار األندية الرياضية 

التجارية »اخلصخصة«. 
 كما بحث املجلس الشؤون 
السياس����ية في ضوء التقارير 
املتعلق����ة مبجم����ل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية 
العرب����ي  عل����ى الصعيدي����ن 

والدولي.

تطوير الرياضة الكويتية من 
منظور خط����ة التنمية، حيث 
اش����تمل عل����ى س����تة محاور 
هي القط����اع الرياضي األهلي 
والقط����اع الرياضي احلكومي 
التربوي والتعليمي  والقطاع 
الرياضية والطب  واإلنشاءات 
الرياضي واخلصخصة، وتضمن 
التقرير اخلطوات العملية التي 
مت اتخاذها تنفيذا لهذه احملاور 
وتفعيلها من خالل برنامج عمل 
احلكومة وخطة التنمية ومنها 
التي تعد  الفنية  البرامج  دعم 
لتطوير مستويات الالعبني في 
املسابقات احمللية واخلارجية 
الفردية  األلع����اب  خصوص����ا 
واالهتمام بالرياضة النسائية 
واالهتم����ام بدعم رياضة ذوي 
االحتياجات اخلاصة والعمل 
على فتح أندية جديدة في شمال 
وجنوب الكويت والعمل على 
مس����اندة األندي����ة بدعم مالي 
مناسب لنظام االحتراف اجلزئي 
إع����ادة هيكلة  والعمل عل����ى 

بفحوى لقاء صاحب الس����مو 
األمير مبلك����ة اململكة املتحدة 
الصديق����ة اليزابي����ث الثانية 
وصاحب الس����مو امللكي دوق 
أدنبره األمير فيليب وما حظي 
به س����موه من حفاوة وتقدير 
العالقات  مبا يعك����س عم����ق 
التاريخية الراسخة بني البلدين 
الصديقني.  وبهذه املناسبة، عبر 
مجلس الوزراء عن بالغ التقدير 
واالعتزاز ملبادرة صاحب السمو 
ومشاركته بترؤس هذا املؤمتر 
الذي استضافته اململكة املتحدة 
الصديقة والذي يترجم ما يوليه 
س����موه من اهتمام وإحساس 
بهذه املأساة اإلنسانية، سائال 
املول����ى القدي����ر أن يزيح هذه 
الغمة عن الش����عب الس����وري 
الش����قيق ويف����رج كربته.  ثم 
عرض وزير اإلع����الم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س����لمان احلمود على مجلس 
الوزراء تقري����ر الهيئة العامة 
للرياضة بش����أن استراتيجية 

املشاريع املهمة في ألبانيا. 
ثم أحاط النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ صباح اخلالد مجلس 
الوزراء بنتائج مشاركته ضمن 
املرافق لصاحب السمو  الوفد 
االمير حلضور املؤمتر الدولي 
الرابع للمانحني لدعم الوضع 
اإلنساني في سورية، حيث عقد 
في اململكة املتحدة مؤخرا، والذي 
أكد سموه من خالله ضرورة 
وق����وف املجتم����ع الدولي إلى 
جانب الشعب السوري ويشعر 
مبعاناته وأنه لن يتخلى عنه 
ف����ي محنت����ه وأن الكويت قد 
س����اهمت بقيم����ة 300 مليون 
دوالر على مدى ثالث سنوات 
وذلك لدعم الوضع اإلنس����اني 
للشعب السوري الشقيق امال 
من املجتمع الدولي وضع هذه 
املأساة أمام أعينهم والعمل على 
تضميد جراح هذا الشعب في 
معاناته املأساوية التي يعيشها.  
كما أحاط مجلس الوزراء كذلك 

بزيارته املرتقبة للبالد وسبل 
البلدين  التع����اون بني  تعزيز 
الصديق����ني ف����ي كل املجاالت، 
وأيضا على الرس����الة املوجهة 
الوزراء  لسمو رئيس مجلس 
من رئي����س وزراء جمهورية 
ألبانيا أيدي راما والتي تضمنت 
الشكر على دور الكويت في دعم 

العالق����ات القائمة بني البلدين 
الصديق����ني واملوضوعات ذات 

االهتمام املشترك، 
الوزراء  ثم اطلع مجل����س 
الرس����الة املوجهة  كذلك على 
الوزراء  لسمو رئيس مجلس 
من رئيس وزراء اململكة املتحدة 
ديڤيد كاميرون والتي تعلقت 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي بعد ظهر أمس بقاعة 
مجلس الوزراء في قصر السيف 
برئاسة س����مو رئيس الوزراء 
الش����يخ جابر املب����ارك وبعد 
االجتماع صرح وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الش����يخ س����لمان احلمود مبا 

يلي: 
اطلع مجل����س الوزراء في 
مستهل اجتماعه على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
من خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة والتي تأتي في إطار 
ما يربط البلدين الشقيقني من 
عالقات أخوية متينة ضمن إطار 

العالقات األخوية. 
كم����ا اطلع املجل����س على 
الرسالة املوجهة لصاحب السمو 
االمير م����ن رئيس اجلمهورية 
اإلس����المية اإليرانية حس����ن 
روحان����ي والتي تركزت حول 

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد اخلالد

منهم 36 شهيداً في احلروب وُيحسب املعاش من تاريخ االستشهاد و105 شهداء في التفجيرات واملعاش من 5 سنوات سابقة وإعفاء واحد من أقساط »االئتمان«

اعتماد معاش استثنائي لذوي 142 شهيداً 
٭ عب���داهلل محم���ود مرس���ي 

العدوي 
٭ خالد سالم عبدالعزيز اخللف 
٭ عبداهلل عباس صالح كلندر 
٭ نصار مرزوق تركي العازمي 

٭ فالح سرحان عايد العنزي 
٭ رافع عايد ساير ماطر العنزي 

٭ عبيد وادي جديع العنزي 
٭ عبدالرحمن الفي فالح عبداهلل 

العنزي 
٭ ناظم قوير جبر محمد 

٭ ناص���ر فالح عايض جس���ار 
الرشيدي 

٭ فريح تايه مزيد العنزي
٭ عزيز احلمي���دي عبدالرحمن 

شنان العصيمي 

٭ علي مشهور علي العنزي 
٭ راشد محمد حمود املطيري 

٭ خميس سالم السعيدي 
٭ عبدالعزيز ابراهيم الهنيدي 

٭ علي حس���ني علي حس���ن زيد 
القالف 

٭ محمد عوض فراج اخلالدي 
٭ عب���اس احم���د عب���اس علي 

الفودري 
٭ احمد عايد رشود العنزي 

٭ رجعان عبداهلل العنزي 
٭ رفاع���ي عب���داهلل ض���اوي 

املطيري 
٭ خضير راشد حسني 

٭ خيران طفحان سبتي العنزي 
٭ مداد خلف مشحن العنزي 

٭ رائ���د محم���د س���عيد احلاج 
حسنب 

٭ طالب امني جاسم قاسم 
٭ زايد مثيب مسفر املطيري 

٭ عبداهلل نهيتان عبيد املطيري 
٭ ضي���ف اهلل خاش���م مرزوق 

العتيبي 
٭ ف���رج س���عد ف���رج مب���ارك 

الدبوس 
٭ محمد اسحاق محمد دين 

٭ عدنان فهد بجاد القحطاني 
٭ يعقوب يوس���ف عب���د الكرمي 

عبداهلل 
العبد  الوهاب س���عود  ٭ عب���د 

الرزاق 
٭ يعقوب علي يوسف املاجد

٭ حامد رزوق عبداهلل 
٭ غزوان حسني حواس 

٭ نواف علي سرور العنزي 
٭ رميض مناور الفريدي احلربي 
٭ مصل���ح محمد مصلح ش���داد 

املطيري 
٭ محمد عبدالرحمن علي محمد

٭ نايف حمود مبارك الشمري 
٭ دبي حمد جارد الشمري 
٭ دبي حمد جارد الشمري 

٭ محمد سعد مناور املطيري 
هن���دي  فيص���ل  دغيث���ر  ٭ 

القحطاني 
٭ نوران رجا دابس الرشيدي 

٭ مقعد حبيلص منير 
٭ عش���وي فرح���ان س���محان 

العنزي 
٭ مط���ر عبدالرحم���ن منش���د 

العتيبي 
٭ فرحان حمود محمد الرشيدي 

٭ علي مذكر معال احلربي 
٭ سعود براك جنا

٭ مطلق علي دليمان 
٭ مسلط محمد فالح املطيري 

٭ نصار ناصر دلوم الرشيدي 
٭ ساير سعود فرحان الشمري 

٭ رزيق زيدان هرسان الرشيدي 
٭ غتار زبن ضافي املطيري 

٭ علي محمد سلطان العنزي 

ثانيا: أسماء ال� 105 شهداء: 
٭ هادي حمد الفي الشمري 

٭ محمد قبالن مصبح العنزي 
٭ حمد ماجد حمد السمحان 
٭ حمد محمد جنيب االيوبي 

٭ أمي���ن رش���ود عبدالعزي���ز 
الرشود 

٭ عل���ي جواد عبد احملس���ن بو 
حمد 

٭ عبداهلل محمد حباب اخلالدي 
٭ خليل غيث عبداهلل اليوسف 

٭ خالد أيوب إسماعيل بندر 
٭ صالح س���الم عب���داهلل حمد 

ابراهيم 
٭ محمد جديع حمد العجمي 

٭ نهار فهد مصلح احلربي 
٭ عبداهلل حمود ثامر العيسي 
٭ ذعار عمر عايض القحطاني 
٭ مهنا مرزوق محمد املطيري 

٭ ضيدان ماشع ناصر املطيري 
٭ وص���ل اهلل رض���وان صالح 

املطيري 
٭ عبداهلل دعيج نفيع املطيري 

٭ عيد فريح حباب الشمري 
٭ حشيم مسلي نحل العتيبي 

٭ قاسم ثويني جابر احلسيني 
٭ هزاع محمد رويعي العنزي 
٭ محمد سعد مسعود االحمد 

٭ محم���د خليفة م���رزوق نايف 
احليص 

٭ خالد عبداهلل جمعة 
٭ سيف مطلق سيف اخلتالن 

٭ عبداهلل حسني عبداهلل العلي 
٭ محمد فرج مخيزمي الرشيدي 

٭ حسن حسني علي الزعابي 
٭ وليد باقر حسني علي رضا 

٭ عبدالعزيز حمد راشد املجرن 
الرومي 

٭ صال���ح رج���ا صال���ح فال���ح 
الرشيدي 

٭ عيسى أحمد عيسى السعد 
٭ محمد صفر أبل محمد حسن 

٭ محمد حمزة اسماعيل ابراهيم 
٭ عبدالعزيز محمد الكندري 

٭ عبد االمير علي ناصر الصايغ 
٭ جبار محمد علي العلي 

٭ فرحان حربي ساكت الظفيري 
٭ عواد رمضان ش���الح عليوي 

السعيدي 
٭ حماد دوخي نهير الشمري 

٭ فالح شبيب مطلق الرشيدي 
٭ ضي���ف اهلل مس���لم س���ودان 

الشراري 
٭ احمد صفر أبل محمد حسن

٭ فتحي علي خالد علي املكيمي 
٭ صالح عيد عطوان الشراري 
٭ فرهود عوده جابر معيجل 

٭ عثمان عبد الهادي عثمان العبد 
الهادي 

٭ احم���د حس���ني ده���ش عايد 
العنزي 

٭ زيدان خلف عبداهلل الشمري 
٭ محمد عبد القادر محمد 

٭ فداوي مديح جياد الظفيري 
٭ ضحوي طرجم راشد املطيري 
عب���داهلل  فال���ح  عب���داهلل  ٭ 

السبيعي 
٭ جنم الدين قمر صيوان

٭ حم���دان محمد ش���الل رحيل 
العنزي 

٭ جمال محمود اسماعيل 

واحد من املبالغ املستحقة لبنك 
االئتمان.

أوال: أسماء ال� 36 شهيدا: 
٭ خنفور حمود عايد الرشيدي 

٭ احمد شحادة احمد 
٭ محمد مطلق ملحان العتيبي 
٭ عصام سليمان قاسم السيد 

٭ سعد منير كويد العتيبي 
اهلل  دخي���ل  دومي  مني���ف  ٭ 

السبيعي 
٭ متيم محمد سعد الدوسري 

٭ سعيد سعد سعيد الرشيدي 
٭ رضا علي الشيخ إبراهيم أبو 

عيد 
٭ مبارك متلع فيصل الدوسري 

٭ علي احمد النصار 
٭ فالح عبداهلل سعيد العنزي 

٭ سعود عويض محمد احلربي 
٭ عمران سالم عبيد 

٭ فراس فارس سلطان العنزي 
٭ محمد فارس محمد العجمي 

٭ عايض حجاج العنزي 
٭ علي صالح الفهد العلي 

مريم بندق 

اعتم����د مجلس الوزراء في 
اجتماعه برئاسة سمو رئيس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك 
تكرمي ذوي شهداء 142 شهيدا 
الذين استشهدوا في احلروب 
العربية والعمليات اإلرهابية 

التفجيرية. 
وتتضمن األسماء تكرمي ذوي 
36 شهيدا من الكويتيني وغير 
الذين استش����هدوا  الكويتيني 
في حربي »أكتوب����ر« و»قناة 
الس����ويس«، وذل����ك مبنحهم 
معاشا اس����تثنائيا اعتبارا من 
تاري����خ االستش����هاد، وتكرمي 
ذوي 105 من شهداء العمليات 
نح  اإلرهابية والتفجيرات، وميمُ
ذووهم املعاش االستثنائي من 
5 سنوات س����ابقة على القرار 
إلى جانب إعفاء ذوي ش����هيد 

اللطي���ف  ٭ عبدالعزي���ز عب���د 
اخلراز 

٭ جمال عبد احملسن بوقريص 
٭ محمد عوض محمد احمد 

٭ حسني عبداهلل خلف الشمري 
٭ محمد جابر ناصر العنزي

٭ عبداهلل جمعة عبداهلل جمعة 
الشطي

مبال����غ  إس����قاط  ثالث����ا: 
»االئتمان«:

٭ تكرمي الشهيد جمال عبد 
احملسن بوقريص بإعفاء ذويه 
من املبالغ املتبقية املس����تحقة 
لبن����ك االئتمان وإع����ادة ما مت 

تسديده.

فتح أندية رياضية 
جديدة في شمال 

وجنوب الكويت



الجامعة والتطبيقي
الثالثاء 9 فبراير 2016

07
فتح 30 شعبة جديدة 

في كلية الدراسات 
التكنولوجية

عبداهلل الراكان

قال رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
أحمد الهطالني إن االحتاد يتابع قضية 
الشعب املغلقة أمام الطلبة ويضعها على 
رأس اهتماماته، مشيرا إلى أن حتركات 
االحتاد مستمرة في هذا الصدد لتنفيذ 

ما مت االتفاق عليه مسبقا مع مدير عام 
الهيئة د. أحمد األثري ومتكني الطلبة من 

تسجيل جداولهم الدراسية.
وأوضح الهطالني أن وفدا من االحتاد 
التقى مدير عام الهيئة د. أحمد األثري ظهر 
االثنني 2016/2/8 بحضور عميد شؤون 

الطلبة د. حسني املكيمي.
وأضاف في تصريح لـ »األنباء« أنه مت 

خالل اللقاء االتفاق على فتح 30 شعبة 
إضافية أمام الطلبة بخالف الشعب التي 
مت فتحها فعليا نهاية األسبوع املاضي، 
موضحا أن د. األثري أفاد لوفد االحتاد 
بأن الهيئة عززت ميزانية كلية الدراسات 
التكنولوجية مببلغ 65 ألف دينار لفتح 
باب االنتداب ومتكني الطلبة من تسجيل 

جداولهم الدراسية.

الزميل عدنان الراشد خالل كلمته في افتتاح الدورة التدريبية بحضور سهير جرادات

جانب من املشاركني في الدورة التدريبية

»التطبيقي« تطلق دورة املتحدث الرسمي
 في اجلهات احلكومية

عبداهلل الراكان

شـــهد مدير عـــام الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليـــم 
والتدريـــب د. أحمد األثري 
افتتاح فعاليات اليوم األول 
للدورة التدريبية التأسيسية 
التي تنظمها الهيئة بإشراف 
وتنسيق من مكتب العالقات 
العامة واإلعالم حتت عنوان 
»دور املتحدث الرســـمي في 

اجلهات احلكومية«.
اليوم  بـــدأت فعاليـــات 
األول مـــن الدورة التدريبية 
التأسيسية مبشاركة واسعة 
من العديد من جهات الدولة 
الـــوزارات  املختلفـــة مـــن 
والهيئـــات  واملؤسســـات 
احلكومية، فضال عن مشاركة 
رئاسة األركان العامة للجيش 
العامة للحرس  والرئاســـة 
الداخلية  الوطنـــي ووزارة 

واإلدارة العامة لإلطفاء.
من جانبه، رحب د.األثري 
في كلمة له بضيوف الهيئة 
وزارات  ممثلـــي  الكـــرام 
ومؤسسات الدولة املشاركني 
في الدورة التدريبية، مؤكدا 
الهيئة كمؤسســـة رائدة  أن 
في مجال التعليم التطبيقي 
والتدريب حترص دائما على 
اســـتحداث وإعداد مختلف 
البرامج والدورات التي تسهم 
في صقـــل وتنمية اخلبرات 
واملهارات في كل املجاالت، كما 
تسعى الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب كشريك 
اســـتراتيجي فـــي عمليات 
التنمية املختلفة في البالد إلى 
مد جسور الشراكة والتعاون 
بينها وبني املؤسسات والهيئات 
الرســـمية بالدولة في مجال 
التعليم والتدريب، إســـهاما 
التنمية  منها في دفع عجلة 
بالبالد وصـــوال إلى حتقيق 
األهداف والطموحات املأمولة 
واملرجوة في ظل الدعم السامي 
والرعايـــة الالمحـــدودة من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وكشـــف د. أحمد األثري 
عن وجود تنسيق وتعاون 
بني الهيئة وبني وزارة اإلعالم 
فيما يخـــص اإلعداد للدورة 
التأسيسية، متقدما بخالص 
الشـــكر والتقدير إلى معالي 
الدولة  وزير اإلعـــالم وزير 
الشـــباب إلتاحة  لشـــؤون 
الفرصة كاملة للهيئة إلطالق 
التأسيسية وتأجيل  دورتها 

الدورة الشاملة عن املتحدث 
الرســـمي والتـــي تنتـــوي 
أن  إقامتهـــا، على  »اإلعالم« 
يقدم تقرير واف عن الدورة 
التأسيسية بالهيئة يتضمن 
التوصيـــات والنتائج حتى 
تتواصل اجلهـــود وتتكامل 
الهيئة ووزارة  املساعي بني 
اإلعالم في سبيل الوصول إلى 
التطلعات املنشودة من إقامة 

مثل هذه الفعاليات. 
وفي اإلطار ذاته أشاد نائب 
رئيس مجلـــس إدارة وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ومدير 
جمعية الصحافيني الكويتية 
عدنان الراشد بجهود مسؤولي 
الهيئـــة جلمع هذا احلشـــد 
الكبيـــر من ممثلـــي وزارات 
الدولة واملؤسسات والهيئات 
املختلفة، داعيا احلضور من 
املشاركني إلى حتقيق أقصى 
فائدة من الدورة التأسيسية 
بالهيئة واغتنام الفرصة من 
وجود املدربني املختصني في 
هذا املجال للتزود باخلبرات 
الالزمة للتعامل مع وســـائل 

اإلعالم واجلمهور.
من جانبها، ثمنت املتحدثة 
الرسمية باسم الهيئة مديرة 
مكتب العالقات العامة واإلعالم. 
فاطمة العازمي اإلقبال الشديد 
الدولـــة املختلفة  من جهات 
واحلرص على احلضور، مؤكدة 
أن هذه املشاركة الواسعة من 
ممثلي اجلهات احلكومية تعد 
تتويجا جلهود الهيئة املستمرة 
وجناح ملساعيها الرامية نحو 
أداء رسالتها في خدمة الوطن 

واملجتمع.
وأضافت العازمي أن الهيئة 
كجهة رائدة في مجال التعليم 
والتدريب استعانت بواحدة 
من أكبر اجلهات املتخصصة 
التدريبية  الـــدورة  لتقـــدمي 
التأسيسية التي تعنى بتطوير 
مهارات املتحدثني الرسميني، 
إثـــراء مداركهم  إلى  وتهدف 
ومكتسباتهم العملية ومنحهم 
اخلبـــرات الالزمة في كيفية 
التعامل مع وســـائل اإلعالم 
املختلفة وإدارة األزمات من 

خالل التجارب العملية.
تضمنت فعاليات اليوم األول 
من الدورة التي تنظمها الهيئة 
بإشـــراف وتنسيق من فريق 
عمل متكامل من مكتب العالقات 
العامة واإلعالم، وتستمر ملدة 
أربعة أيام، محاضرتني قدمت 
األولى املدربة األستاذة سهير 
جرادات وكانت بعنوان »العالقة 

بني املتحدث وصاحب القرار« 
وقامت في بدايتها باستعراض 
لألهداف والتطلعات من الدورة 
التعارف بني  والقيام بعملية 
هيئة التدريب واملشاركني، وقدم 
احملاضرة الثانية املدرب األستاذ 
القطيشـــات  احملامي محمود 
وكانت بعنوان »حق احلصول 
على املعلومات وحماية أسرار 
الدولة«، وانتهت فعاليات اليوم 
األول من الدورة بتقييم اليوم 
التدريبي األول من املشاركني، 
الذي عكـــس الرضا والقبول 
اليـــوم األول،  عن محتـــوى 
واالستعداد ملواصلة فعاليات 

الدورة في أيامها التالية.

فاطمة العازمي متحدثة د. أحمد األثري متحدثا 

تستمر ألربعة أيام في ظل حضور ومشاركة واسعة
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العيسى لـ »األنباء«: وجود 3 مديرين مساعدين 
في املدرسة حلّ ملشكلة الترقي الوظيفي

عبدالعزيز الفضلي 

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى أن مشروع اإلدارات املدرسية 
املطورة ناجح بكل املقاييس، مشيرا إلى أن 
ذلك ما ملسته على مدى يومني حضرت فيهما 
ورشة العمل اخلاصة باملنهج الوطني كانت 
فيه���ا ردود فعل إيجابية من قبل أهل امليدان 
وكذلك أولياء األمور. وقال العيسى في تصريح 
خاص ل� »األنباء« إن التطويرات التي جرت 
على املناهج الدراسية القت قبوال واستحسانا 
من قبل املتابعني واملختصني، الس���يما أنها 
تقضي على ظاه���رة الدروس اخلصوصية، 
مشيرا إلى أننا ال نألو جهدا في تقدمي كل ماهو 
جديد من شأنه االرتقاء بالعملية التعليمية، 
مضيفا أن وجود ثالثة مديرين مساعدين في 
املشروع ينعكس ذلك بالشيء اإليجابي على 
املنظومة التربوية ويساهم بشكل كبير في 
حل مشكلة التأخر في الترقي الوظيفي.وشارك 
في ورش���ة امس التي تركزت على اإلدارات 
املدرسية املطورة عضو فريق تطوير اإلدارات 
التربوية وحتقيق التنمية املهنية وعدد من 
مديري املدارس املطورة والذين حتدثوا عن 
جتارب مدارسهم في تعزيز األفكار واملبادئ 
التربوية وااللتزام بها لتصبح ثقافة سائدة 
في املجتمع املدرسي ووضع األهداف وحتقيقها 

من خالل األنشطة واملشاريع. عقب ذلك قدم 
االختصاصي التربوي في البنك الدولي ورئيس 
مكون اإلدارة املدرسية شهرام باكسيما عرضا 
حول مشروع حتسني إدارة التعليم والتطوير 
املهني خالل الفترة من 2011- 2013، مؤكدا أن 
مشروع القيادة املدرسية يعمل على حتقيق 
نهج جديد لقيادة املدرسة وإدارتها، وذلك من 
خالل إنشاء منوذج وإطار للقيادة املدرسية 
متوافق ومرتبط ومتكامل مع وضع معايير 
للقيادة واملعلمني لتقييم األداء والتطور املهني، 
واستخدام معايير القيادة واملعلمني للتعرف 
على نقاط القوة ومج���االت التطور املهني، 
باإلضافة إلى التفعيل املدرسي لفرص التطوير 
املهني ألعضاء هيئة التدريس واستخدام بيانات 
املدرسة والتركيز على بيانات التحصيل العلمي 
للطالب لتحديد مجاالت حتسني املدرسة. وأشار 
باكسيما إلى تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي 
للقيادة املدرسية لسنة واحدة في 48 مدرسة 
جتريبية للعام الدراسي 2014/2013 بدعم من 
برنامج التدريب املكثف على القيادة ملوظفي 
املدارس واملناطق التعليمية، موضحا أن مشروع 
القيادة املدرسي يهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية 
املدارس وتعزيز جودة التعليم وحتسني تعلم 
وحتصيل الطالب من خالل اتباع نهج جديد 
للقيادة واإلدارة املدرسية ودعم نظام التحسني 

املدرسي املستمر.

د.بدرالعيسى يتقدم احلضور في الورشة 

مشروع املدارس املطورة يقضي على الدروس اخلصوصية

سعود احلجيالن متوسطا املتحدثني وعددا من ٔاعضاء احلركة الشعبية الوطنية  )أحمد علي(

أكدت في ندوة »وزارة الصحة حتت املجهر« أهمية زيادة عدد املستشفيات واألطباء واألسرّة

احلركة الشعبية الوطنية: »الصحة« حتتاج إلى هيكلة شاملة

عمل����ه أو االضط����رار للذهاب 
للعيادات اخلاصة مساء، وهذا 
مخالف للدستور في املادة 15 
فال يحق للوزارة التضييق على 

املواطن.

المناطق المحرومة

بدوره، قال نائب أمني سر 
احلركة الشعبية الوطنية حسن 
دشتي إن حق املواطن في الرعاية 
الصحية كفله الدستور طبقا 
للمادة 15 من الدس����تور، وهذا 
يحتم على الوزارة التنس����يق 
ال����وزارات التي  والتكامل مع 
ترتبط أنش����طتها بها لضمان 
رف����ع املس����توى الصحي مع 
حرصها عل����ى عدالة اخلدمات 
الصحية العالجية املتخصصة 
في احملافظات وتوفير اخلدمات 

األساسية للمناطق احملرومة.
وش����دد عل����ى أن اإلنفاق 
الصحي يعتبر اس����تثمارا ذا 
عائد كبير، ولذلك من الضروري 
زيادة نصيب القطاع الصحي 
ف����ي املوازنة العام����ة للدولة، 
وحتسني أسلوب تنمية القوى 
البش����رية العاملة فيه وربط 
العملية التعليمية باحتياجات 
املجتمع، مع زي����ادة االهتمام 
بالبحوث العلمية واالستفادة 
من نتائجها في تطوير اخلدمة 

الصحية.
ثم حتدث دشتي عن ظاهرة 
الفساد الصحي والتي تتمثل في 
ضعف أجهزة الرقابة في الدولة 
وعدم االستقالل مع ضعف اإلرادة 
لدى القيادة السياسية في مكافحة 
الفس����اد الصحي، وعدم اتخاذ 
أي إجراءات وقائية أو رقابية 
جادة بحق الفس����اد الصحي، 
إلى جانب غياب التش����ريعات 

واألنظم����ة للمكافحة او فرض 
العقوبات على منتهكيها، وعدم 
وجود قواعد للعمل ومدونات 
الس����لوك للموظف����ني في كل 

قطاعات الصحة.
وبعد ذلك بني عضو املكتب 
السياسي في احلركة م.وسمي 
الشنيتير أن الوضع الصحي في 
البالد سيئ للغاية، فاملستشفيات 
متهالكة والعي����ادات اخلاصة 
وغرف العناي����ة املركزة قليلة 
ج����دا، باإلضافة إلى ان األطباء 
العموميني ال يزيد عددهم على 
3 أو 4 فقط واملنتظرون أكثر من 
200 شخص في الفحص األولي 
وهذا بحد ذاته مش����كلة كبرى 

تكشف العجز لدى الوزارة.
وبني أن الدولة تقوم بصرف 
امللي����ارات على هذا القطاع وال 
جند ش����يئا على أرض الواقع، 
فالعشرات يبيتون في املمرات 
للحصول على الدور أو للحصول 
على سرير، باإلضافة إلى ذلك 
ال توج����د رقابة عل����ى األطباء 
وال على املمرضني مع انتشار 
الفس����اد بش����كل كبير للغاية. 
وطرح الشنيتير حلوال تقدمت 
به����ا احلركة وتتمثل في اتخاذ 
آليات واضح����ة للقضاء على 
الفساد، وإعادة هيكلة املنظومة 
الصحية، وبناء املستش����فيات 
واملس����توصفات وفتحها ملدة 
24 س����اعة، وتوزيعها بالطرق 
الس����ليمة العادلة، م����ع زيادة 
السعة السريرية بشكل كبير 
جدا لتكون زائدة عن االحتياجات 
ال أق����ل منها ب� 60%، إلى جانب 
اس����تقدام اخلبرات والكفاءات 

وعدم إضاعة االموال.
وتساءل: هل يعقل أن تقوم 
الكويت بصرف املاليني على بناء 
املستشفيات املتطورة في اخلارج 
وتترك أبناءها يعانون ويقفون 
بالعشرات في طوابير االنتظار؟! 
مطالبا ببناء مدن طبية، وتطوير 
القطاعات املختلفة، ونس����ف 
مستشفى العدان الذي يصفه 
البعض بأنه مستشفى املوت، 

وتوفير األجهزة احلديثة.
ورأى أن هناك خلال واضحا 
في توزيع املكات����ب الصحية 
وانتش����ارها واخلدم����ات التي 
تقدمها، إلى جانب عدم اجلدية في 
التواصل مع املستشفى بالطريقة 
احلضارية، وخصوصا ما يتعلق 
باملخصص����ات املالية وتأخير 
س����دادها ما يدفع املستشفيات 
إلى تأجيل إجراءات العمليات 
املستعجلة، داعيا إلى تدارك مثل 
هذه الكوارث فاحلركة رصدت 
الكثير من الشكاوى جتاه بعض 
املكاتب في اخلارج، مع وجود 
تقصير م����ن املناديب التابعني 
للمكتب الصحي ف����ي متابعة 
احلاالت ومعاملة بعض املرضى 
بطريقة سيئة وغير إنسانية، 
فال يتوافر لديهم سائقون وال 
مترجمون وهم بحاجة إلى عناية 

كاملة.

من جهة عدم تقديرها للعبء 
الواقع عليها وهو ما كش����فه 
اخللل الذي وقع خالل تعاملها 
مع العمل اإلرهابي في مسجد 
اإلمام الص����ادق وإعالنها عدم 
إال  إلى املستش����فيات  التوجه 
للحاالت اخلطرة جدا واالكتفاء 

باملستوصفات.
الوزارة أغرقت  وتابع بأن 
نفسها بأطنان من األدوية تنتهي 
صالحية الكثير منها وهذا يكلف 
الدولة املاليني، ما يعني أن هناك 
تنفيعا واستهتارا باملال العام 
وصحة املرضى، وأبرز مثال على 
ذلك شامبو القمل وأدوية عالج 
انفلونزا الطيور، إضافة إلى أنها 
قامت بتهميش الكوادر الفنية، 
ومحاربة األطباء األكفاء، ما دفع 

الكثيرين منهم إلى الهجرة.
 وزاد بأن موقف الوزارة كان 
ضعيفا للغاية خالل تصديها 
لألمراض املعدي����ة فالتطعيم 
املخصص لإلنفلونزا هو فقط 
للبالغني مع إهمال األطفال في 
مخالفة صريحة للمادتني 10 و15 
من الدستور حيث نصت األولى 
النشء  الدولة  على: »ترع����ى 
وحتميه من االستغالل وتقيه 
اإلهم����ال األدبي واجلس����ماني 
الذي  والروح����ي«، فالتطعيم 
وفرته الدول����ة واملقدر ب� 140 
ألف طعم ال يكفي سوى 4% من 
السكان، إضافة إلى عدم توفيرها 
لتطعيم التهاب الكبد من نوع 

)ا( ومرض جديري املاء.
القرار  أن  ورأى احلجيالن 
الوزاري اخل����اص بالعيادات 
اخلارجية للمستشفيات ومنع 
املواط����ن م����ن املراجع����ة بعد 
فترة العص����ر وحصرها فقط 
باألجانب دفع����ه للتغيب عن 

محمد راتب

الش����عبية  أك����دت احلركة 
الوطنية أن وزارة الصحة عاجزة 
متاما عن تلبية احتياجات البالد 
من الرعاية واخلدمات وس����ط 
سياسات تنفيعية وإهمال واضح 
للمراف����ق الصحية، داعية إلى 
رفع مستوى األداء والتنسيق 
والتكام����ل بني ال����وزارات، مع 
العدالة في اخلدمات العالجية 
وتوفيرها للمناطق احملرومة 
إلى جانب أهمية االس����تثمار 
في اإلنف����اق الصحي، وزيادة 
االهتمام بالبحوث العلمية، مع 
بناء املستشفيات واملستوصفات 
وزيادة أعداد األطباء واألسرة 
ومعاجلة مشاكل املكاتب الصحية 
في اخلارج واحلرص على هيكلة 

شاملة لكل القطاعات.
جاء ذلك خالل ندوة احلركة 
الشعبية الوطنية حتت عنوان 
»وزارة الصحة حتت املجهر« 
والتي شارك فيها كل من رئيس 
املكت����ب الصحي ف����ي احلركة 
الوطني����ة د.غامن  الش����عبية 
احلجي����الن ونائب أمني س����ر 
احلركة حس����ن دشتي وعضو 
املكتب السياس����ي في احلركة 
م.وس����مي الشنيتير، حيث مت 
عرض أبرز املشكالت التي يعاني 
منها الوضع الصحي مع تقدمي 

حلول عاجلة لتدارك األزمة.
بداية، ق����ال رئيس املكتب 
الصحي في احلركة الشعبية 
الوطنية د.غامن احلجيالن إن 
وزارة الصح����ة هي جهة فنية 
تتكفل بخدمة اإلنس����ان وفق 
الدس����تور في مادت����ه رقم 15 
والتي تضمنت: »تعنى الدولة 
العامة وبالوس����ائل  بالصحة 
الواقية والعالج من األمراض 
واألوبئة«، ولكن لألس����ف فإن 
ال����وزارة خالفت ه����ذا النص، 

م.وسمي الشنيتيرحسن دشتيد.غامن احلجيالن

احلجيالن: الوزارة 
فشلت في التعامل 

مع األمراض 
املعدية

دشتي: »الصحة« 
تعاني ضعف الرقابة 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل العماير الگرام
لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

وسميه حسني الرشيد العميري
أرملة املرحوم/ محمد أحمد سالم العميري

والدة كل من: عدنان، يوسف ووليد
تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

»كان« تدرب الهيئة التمريضية 
على التعامل مع مرضى السرطان

حنان عبدالمعبود 

أعلن استشاري األورام نائب رئيس مجلس إدارة حملة 
»كان« خالد الصالح، ع���ن بدء تنفيذ دورة متخصصة 
جديدة للهيئة التمريضية بالتع���اون مع إدارة الهيئة 
التمريضية في وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن 
برامج »كان« التدريبية املستمرة، وتهدف لتدريب الهيئة 
التمريضية على مهارات التواصل مع املرضى وذويهم 

وخاصة مرضى السرطان.
وأوضح الصال���ح في تصريح صحافي أنه مت إعداد 
برنامج متكامل يقدمه أخصائيو األورام للمتدربني يتضمن 
تعريفا حول مرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه 
ف���ي الكويت وفي العالم وطرق التش���خيص والعالج، 
الوقاية واالكتشاف املبكر، ونسب الشفاء، الفتا إلى أن 
اختيار تدريب الهيئة التمريضية يعود إلى أنهم األقرب 
دائما للمريض وذويه وكذلك لألطباء، وأن تدريبهم على 
املعلومات الصحيحة حول األمراض السرطانية يهيئهم 

لإلجابة عن أي تساؤالت بصورة علمية سليمة.
وأشار الصالح إلى أن الطواقم التمريضية هي التي 
تنفذ وتطبق العالجات املوصوفة من األطباء، لذلك فهم 
الركيزة في تقدمي العالج لذلك وجب االهتمام بثقافتهم 
الصحية فيما يتعلق باألمراض السرطانية، معربا عن 
ش���كره إلدارة الهيئة التمريضية بوزارة الصحة على 
اهتمامها بتدريب منتس���بيها من املمرضني واملمرضات 
لتنشيط معلوماتهم واكتساب مهارات وخبرات تفيدهم 
في أداء عملهم على الوجه األكمل خدمة ملصلحة املرضى 

وهو الهدف الذي يود اجلميع حتقيقه.

خالد الصالح
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وليد الصقعبي

الصقعبي: ولي العهد عنوان للعطاء ومثال للحكمة

»هال فبراير« أنعش احلركة االقتصادية والتجارية

الفراعنة واجلخ في ختام األمسيات الشعرية لـ »هال فبراير«

أشاد عضو اللجنة العليا 
ورئي���س اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان »هال فبراير« 2016 
وليد الصقعبي بالدور الكبير 
املهرجان في  الذي يلعب���ه 
تنشيط العجلة االقتصادية 
وإنعاش األس���واق احمللية 
التجزئة  وخصوصا سوق 
التجاري���ة  واملجمع���ات 
والصناعات الصغيرة السيما 
في ظل حال���ة الركود التي 
تعاني منها االس���واق في 

الفترة الراهنة. 
أن  وأض���اف الصقعبي 
املهرجان ساهم في تنشيط 
حركة املبيع���ات في مراكز 
التسوق مما يعطي املواطن 
والزائ���ر والس���ائح املزيد 
م���ن اخلي���ارات وجتارب 
تس���وق فريدة، مشيرا إلى 
أن املهرجان اعطى الفرصة 
للمحالت التجارية املشاركة 
ف���ي البرنامج التس���ويقي 
بتقدمي عروض خاصة، وذلك 

بتقدمي خصومات وعروض 
ترويجية تشجع املتسوقني 
عل���ى ش���راء احتياجاتهم، 
مش���يرا إل���ى أن املهرجان 
أنعش حركة السحب اآللي 
» Knet«.  واوضح الصقعبي 
ان كوبونات السحب ملهرجان 
اقباال  »هال فبراير« ش���هد 
كبيرا من الشركات واحملال 
التجاري���ة  واملجمع���ات 
التعاوني���ة  واجلمعي���ات 
حيث مت توزي���ع 5 ماليني 

كوبون خالل األسبوع األول 
للجهات املشاركة، الفتا الى 
ان املهرجان اس���تقطب ما 
يقارب 1000 محل جتارى و10 
جمعيات جتارية باالضافة 
الى 4 مجمعات جتارية وذلك 
للمشاركة وذلك بجانب جميع 

 .»Ooredoo« فروع شركة
واكد الصقعبي ان مهرجان 
»هال فبراير« يعتبر وجهة 
ثقافية وحضارية وسياحية 

للكويت.

اليوم االمسيات  تختتم 
الش���عرية ملهرج���ان »هال 
فبراي���ر 2016 « ف���ي أكبر 
فعالية ش���عرية وثقافية 
تقام في الكويت على هامش 
الس���ابعة عش���رة  الدورة 
للمهرجان وسط مشاركات 
بارزة م���ن أطياف وجنوم 
الش���عر العرب���ي، ويحيي 
الرابعة واألخيرة  األمسية 

شاعر املليون ناصر الفراعنة 
والش���اعر هش���ام اجلخ، 
ويقدمها محمد الوسمي، اما 
الثاني فسيكون مع  اجلزء 
الشعراء بدر الضمني وسعد 
اخلالوي وعامر احلوسني 
الهذال، ويقدمها  وعبداهلل 

نواف النومس.
وقال الشاعر خالد احملسن 
املش���رف على األمس���يات 

الش���عرية ملهرج���ان »هال 
اللجنة  ان  فبراي���ر 2016«: 
العليا للمهرجان تختتم اليوم 
األمسيات وس���ط حضور 
كبير، حي���ث قدم البرنامج 
وجبة ش���هية من الشعراء 
الذين قدموا مدارس مختلفة 
من الش���عر، والت���ي كانت 
حديث املنتديات الشعرية، 
ليس في الكويت فحسب بل 

على مستوى اخلليج والوطن 
العربي خاصة. 

 وأش���ار احملسن الى أن 
الدعوة ألمسية اليوم عامة، 
داعيا جميع محبي الشعر 
العرب���ي األصيل للحضور 
الذين  الش���عراء  ملتابع���ة 
سيرضون أذواق اجلماهير 
املتعطشة لس���ماع الشعر 

العربي والشيالت.

هنأ عضو اللجنة العليا 
ورئي���س اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان ه���ال فبراير 2016 
وليد محمد الصقعبي، سمو 
الش���يخ نواف  العهد  ولي 
األحمد بالذكرى العاش���رة 
لتولي سموه والية العهد، 
حي���ث كان مث���اال للب���ذل 
والعطاء وااللتزام واإليثار 
من اجل حتقيق اخلير لوطنه 
وأبناء شعبه األبرار الذين 

يبادلونه احلب والوفاء.
وقال الصقعبي ان سموه 
ف���ي خدمة  ل���ه دور بارز 
الكويت فاجلميع يعلم قدره 
في جميع املواقع التي تولى 
مسؤوليتها حيث كان مميزا 
الناحية  وبارزا خاصة من 

اإلنسانية.
وزاد ان سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد قدم خالل 
رحلت����ه املمت����دة منذ مطلع 
الس����تينيات وال يزال يقدم 

الكثير م����ن العطاء الوطني 
وحقق العديد من االجنازات 
التي ساهمت في بناء الدولة 
احلديثة كما ان س����موه كان 
مثاال للبذل والعطاء والتفاني 
ف����ي العم����ل لتحقيق اخلير 
األبرار  لوطنه وأبناء شعبه 
الذين يبادلونه احلب والوفاء 
العهد  حيث كان لسمو ولي 
دور قوي ومؤثر في إجنازات 
خالدة في هذه املسيرة التي 
يتذكرها ابناء الكويت بالتقدير 

واالجالل.
الى ان  وأشار الصقعبي 
العهد متيز دائما  سمو ولي 
باحلرص على الوحدة الوطنية 
ومتاسك النسيج االجتماعي 
ومتس����كه بالدميوقراطي����ة 
والتزامه بالدستور وتصميمه 
على تطبيق القانون وسعيه 
الدؤوب نحو حتقيق التعاون 
البناء بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، موضحا ان سمو 

ولي العهد كان له دور قوي 
ومؤثر في حتقيق مس����يرة 
النهض����ة والبناء التي بدأت 
منذ منتصف القرن املاضي.

وأضاف ان سمو الشيخ 
نواف األحم����د يعتبر حالة 
متف����ردة في حب����ه للكويت 
وش����عبها وحنين����ه الكبير 
ألرضه����ا كما ان س����مو ولي 
العهد ترجم حب����ه للكويت 
باالخالص والتفاني والوفاء 
في العمل وجهوده املتواصلة 
وتضحياته الكبيرة من اجل 
احلف����اظ على أم����ن الوطن 

واملواطنني.
وأكد الصقعبي ان الشعب 
الك����رمي يحمل كل  الكويتي 
احملبة والتقدي����ر واالعتزاز 
لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وذلك ملا ملس����وه من 
خصال حميدة عرفها الشعب 
الكويتي عن قرب في خدمة 

للكويت وأهلها.
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الصالح: سنتخذ اإلجراءات الالزمة لكبح النمط االستهالكي
االجراءات. وأكد الصالح أن هناك 
جهودا بدأنا بها وهي ليست نهاية 
املطاف بل البداية، مش����ددا على 
انه البد من اجراء إصالح هيكلي 
متكامل وواضح املعالم، مش����يرا 
الى ان هناك تراكمات سابقة هي 
الت����ي تصعب علين����ا تنفيذ هذا 

اإلجراء.
وبس����ؤاله عن س����يناريو ما 
يترتب عل����ى رفع بعض الدعوم 
بالنسبة لزيادة أسعار السلع، هل 

مت أخذ هذا األمر في االعتبار؟
أج����اب الصال����ح س����نتخذ 
اإلجراءات الالزمة فيما نعتقد انه 
األفضل في قدرة الدولة على كبح 
النمط االستهالكي ووفقا للدراسات 
التي معدل منط االستهالك للمواطن 
الكويتي هو األعل����ى في العالم، 
مبينا ان النمو االستهالكي للكهرباء 
امر طبيعي في ظ����ل زيادة عدد 

املشاريع اإلسكانية.
واعتب����ر الصال����ح أن الهدف 
األساسي من ترشيد الدعوم هو 
اعادة ثقافة املستهلك في االستهالك، 

مؤكدا ان ما تقدمه وزارة املالية 
من دراسات مبني على الشفافية 
وانا على ثقة من ان نواب مجلس 
األمة والشعب الكويتي سيكونون 
متفهمني لهذه اإلصالحات خصوصا 
ان اجلميع يس����اهم ويعمل على 
حتقيق هدف واحد، قائال: »املوس 

على كل الروس«.
وعن س����ؤاله حول خطوات 
احلكومة بشأن تعظيم اإليرادات 
النفطية، اج����اب الصالح  غي����ر 
وهذا األمر من احملاور الرئيسية 
لإلصالح االقتصادي عبر تفعيل 
تأس����يس الش����ركات ملش����اريع 
الشراكة وهي لن تعود باملنفعة 
عل����ى الدولة فقط، بل ستش����مل 
اكتتابهم  املواطن����ني من خ����الل 
الدفع  في هذه الشركات، وكذلك 
مبشاريع اخلصخصة، وستستثمر 

في املشاريع الصغيرة.
ولفت الصالح الى انتقاد أداء 
صن����دوق املش����اريع الصغيرة، 
وأن هذا الصن����دوق الى اآلن لم 
يقم بدوره، مؤك����دا أن هذا األمر 

محل اهتمام زميلي وزير التجارة، 
إلزالة أي عراقيل لرفع كفاءة أداء 

الصندوق.
وقال الصالح إن البنك الصناعي 
خالل عام 2014 مول 174 مشروعا، 
وإجمالي استثماراته 23 مليون 
دينار، وف����ي عام 2015 مول 232 
مشروعا إجماليا استثماراته 30 
مليون دينار، وبهذا تكون نسبة 
النم����و 33% وهي ارقام تدل على 
دعم الدولة للمشاريع الصغيرة من 
خالل قنوات اخرى غير الصندوق، 
ألنه اآلن هو في مرحلة تأسيسية. 
وحول س����اعة الصفر في إصدار 
ق����رارات تخفي����ض الدعوم علق 
الصال����ح بأنه لن يصدر اي قرار 
اال بعد التوافق مع أعضاء مجلس 

األمة.
ب����أن إجراءات  وأكد الصالح 
احلكومة ستكون متأنية وليست 
بطيئة فال بد من اتخاذ اإلجراءات، 
فاملس����ألة ل����م تع����د اختيارية، 
فاإلصالحات التي تضمن استدامة 
قدرة الدولة على اإليفاء بالتزاماتها 

املواطن����ني، والتي تضمن  جتاه 
لالجيال القادمة توفير جزء من 

الروافد املالية للمستقبل.
وبني ان الدولة تستهلك %90 
النفطية و10% هي  من اإليرادات 
ما يتم توفيره ألبنائنا وأحفادنا 
في املس����تقبل، لهذا يجب علينا 
إج����راء اإلصالحات الالزمة لدعم 

االقتصاد الوطني.
وذك����ر الصالح أن مس����طرة 
الدعوم على اجلميع طبقا للعدالة 
بحي����ث يصل الدع����م الى جميع 
مس����تحقيه وكل مستحق حسب 
ما يس����تحق من هذا الدعم، لذلك 
يجب علينا جميعا التصدي إليقاف 

الهدر على حساب املال العام.
وأوض����ح ان قيم����ة الدع����م 
انخفضت الى مليارين و900 مليون 
دينار، مش����يرا الى ان هناك فرقا 
ما بني اإلرباك واإلصالح، فاألول 
بقاء احلال كما هو عليه بالنسبة 
الستنزاف االحتياطي العام للدولة، 
وأما اإلصالح فهو يتمثل في ترشيد 

اإلنفاق.

»التصور املتكامل ال يعنى فقط 
مبس����ألة ضبط األسعار في حال 
رفع الدعوم ووزير التجارة يعمل 
اآلن على هذا االمر وردع كامل ألي 
ارتفاع مفتعل ونحن اليوم نتحدث 
عن رؤية وخطوات متكاملة إحداها 
تكمل األخرى.. تنمية.. وإصالح 
اقتصادي فمنذ متى ونحن نتحدث 
ونسمع عن اإلصالح االقتصادي 
وال ميكن القب����ول بتحميل هذه 
احلكومة وهذا املجلس املسؤولية 
فهذه احلكومة اتخذت إجراءاتها 
اكثر من اي حكومة أخرى لوجود 
سلطة تشريعية متعاونة بخالف 
م����ا كان بالس����ابق ال����ذي حالت 
اخلالفات بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية عن تنفيذ املشاريع، 
واليوم هناك مشاريع كنا نسمع 
عنها بالسبعينيات تنفذ، والعمل 
فيه����ا كخاليا نحل فف����ي القطاع 
النفطي وحده مشاريع لم تعهد 
ولم نسمع بها في السابق مت رصد 
مبلغ 30 مليار دينار ومت توقيع 
مشاريع فيه بقيمة 15 مليار دينار 

حتى اآلن.
وتابع الصالح: »ألم يتساءل 
أحد عن عدم من����و امليزانية في 
السنة احلالية عن السنة املاضية 
رغم تأسيس العديد من الهيئات 
ف����ي الب����الد كاالغذي����ة والطرق 
واالتصاالت؟ وأين بند الرواتب؟ 
وملاذا لم ينم����و رغم ذلك؟ طبعا 
ألن هناك اج����راءات قمنا بها وال 
نقول ان هذه اإلجراءات هي أقصى 
الطم����وح وإمنا هي البداية وأول 
خطوة، والبد ان يكون هناك إصالح 
هيكلي واضح املعالم، وبالنسبة 
لنا هو واضح، وإمنا له اجراءات 
تراكمية تصعب علينا تنفيذ هذه 

خاصة ان الكل يعلم أن لدينا خطة 
إسكانية طموحة حتتاج الى إنشاء 
محطات كهرباء ضخمة تواكب النمو 
الذي يسجل للمجلس  اإلسكاني 
احلالي واحلكومة توفر األراضي 

الالزمة لها.
وأوضح الصالح انه ال ميكن 
االستمرار في النمط االستهالكي 
ونحن بهذه احلاج����ة الى البنية 
التحتي����ة والق����درات اخلدماتية 
والطاقات الكهربائية املواكبة للنمو 
اإلسكاني، مبينا ان احلكومة تفمهت 
ما طرحه االخوان حول ضرورة 
اتخاذ إجراءات اإلصالح االقتصادي 
خاص����ة ان رف����ع الدع����وم ليس 
اإلصالح االقتصادي وإمنا هو جزء 
من برنامج اإلصالح االقتصادي 
الواضحة معامله لدينا وهو احدى 
قنواتها واألخرى تتمثل في التنمية 
االقتصادية واخلصخصة وتفعيل 
دور الفعاليات االقتصادية والشراكة 

وغيرها من القنوات.
وشدد الصالح على ان ما ذكره 
من قنوات لم يكن حديثا على ورق 
وإمنا مت خ����الل االجتماع حتديد 
تواريخ مشاريع طرحت بعد إقرار 
قوانني الشراكة ومنها خمسة هذا 
العام بينما منذ عام 2008 حتى هذا 
التاريخ لم يطرح سوى مشروع 
واحد، مشيرا الى ان من أمثلة هذه 
املشاريع محطة الكهرباء باخليران 
النفاي����ات الصلبة وأم  ومحطة 
الهيمان للنفايات السائلة ومحطة 
العبدلي للطاقة الشمسية وبقيمة 
3 مليارات دينار وستكون نسبة 
املس����اهمة فيه����ا 50% للمواطن 
الكويتي وعوائدها تقدر ب� %10. 
وتابع الصالح أن النواب حتدثوا 
عن ترشيد االنفاق احلكومي ونحن 

نشاركهم هذا األمر ونعمل بجهد 
لترشيد االنفاق احلكومي الذي يبدأ 
من أعلى الهرم ويتمثل في توجيه 
صاحب السمو األمير بتخفيض 
ميزانية ديوان سموه وهي سابقة 
لم نس����مع عنها ف����ي الكويت او 

املنطقة كلها من قبل.
وش����دد الصالح على ان هذه 
املبادرة من حضرة صاحب السمو 
اعطت رسالة جلميع جهات الدولة 
بأنه ال أحد مبعزل عن الترش����يد 
وإيقاف اله����در ونحن اليوم في 
امليزانية بوضع ال نحسد عليه، 
فاإليرادات تراجعت وحجم العجز 
املق����در 12 ملي����ارا، لذلك البد من 
إجراءات متدرجة واال نس����تهلك 
كل احتياطياتنا في مواجهة العجز 
وهو إجراء غير حصيف ولن تكون 

محمودة عواقبه.
وجدد الصال����ح تأكيده على 
ضرورة اتخاذ اجراءات مدروسة 
دون املس����اس بأصحاب الدخول 
املتوسطة وما دون، وتنوع موارد 
الدخل، مشيرا الى انه في جلسة 
العامة للدولة  امليزاني����ة  عرض 
سيتم طرح برامج زمنية محددة 
تؤكد ان احلكومة ال تشير للعجز 
وتقف وإمنا تسير مبعية أعضاء 

مجلس األمة الى احللول.
وبسؤاله عن املوقف احلكومي 
من اتفاق أعضاء املجلس األعلى 
للتخطيط والنواب خالل اجتماع 
يوم امس األول على عدم احلاجة 
الى ترش����يد الدعوم في القطاع 
الس����كني، وكذلك رأي احلكومة 
من املخاوف النيابية بشأن عدم 
تق����دمي ضمانات حت����د من رفع 
األس����عار في حال إلغ����اء دعوم 
البنزين والكهرباء؟، قال الصالح: 

عقد مكتب املجلس برئاس����ة 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أمس اجتماعا موس����عا مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية 
ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح 
وعدد من أركان وزارته ومسؤولني 
في وزارة الكهرباء واملاء واملؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
وبحث االجتماع الذي حضره 
16 نائبا املواضيع املتعلقة بالوضع 
االقتصادي وسبل معاجلة العجز 
في امليزانية العامة للدولة في ظل 
النفط  استمرار انخفاض أسعار 
عامليا، حيث استمع احلضور إلى 
شرح مفصل من الوزير الصالح 
وأركان وزارته واملس����ؤولني في 
وزارة الكهرباء ومؤسسة الرعاية 
السكنية حول مرئيات احلكومة 

إزاء تلك امللفات.
وحضر االجتماع كل من وكيل 
وزارة املالية خليفة مساعد حمادة 
والوكيل املساعد لشؤون امليزانية 
املالية صالح  العامة ف����ي وزارة 
الصرع����اوي والوكيل املس����اعد 
لشؤون احملاسبة العامة في وزارة 
املالية عبد الغفار العوضي والوكيل 
املساعد لقطاع التخطيط والتدريب 
بوزارة الكهرب����اء واملاء الدكتور 
املدير  العتيبي ونائب  مش����عان 
العام في املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية هديل بن ناجي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير املالية وزير النفط بالوكالة 
أنس الصالح أن احلكومة احلالية 
هي أكثر حكومة اتخذت إجراءات 
لإلصالح االقتصادي لوجود سلطة 
تشريعية متعاونة معها، مشددا 
على انه ال ميكن االس����تمرار في 
النمط االستهالكي احلالي، وترشيد 
الى ترش����يد منط  الدعوم يرمي 

اإلسراف االستهالكي.
وق����ال الصالح ف����ي تصريح 
صحافي أم����س »كان هناك موعد 
ما بني جلنة اعادة دراسة مختلف 
أنواع الدع����وم املمثلة من جميع 
اجلهات املعنية بهذا االمر وأعضاء 
مجلس األم����ة ومت اللقاء )أمس( 
وقدمت اللجنة تقرير املستش����ار 
املكل����ف بإعادة دراس����ة الدعوم 
وهي دراسة عميقة تتناول جميع 
البيانات وانعكاس ترشيد الدعوم 
على االسرة والفرد واملجتمع، لذلك 

امتد االجتماع لوقت طويل«.
وتابع الصالح: »البعض يعتقد 
ان السعي احلثيث لترشيد الدعوم 
يرمي فقط الى ترشيدها وهذا غير 
صحيح، فالهدف األساس����ي هو 
ترشيد منط اإلسراف االستهالكي 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا اجتماع مكتب املجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية أنس الصالح
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افتتح مقره االنتخابي في حطني مساء أمس األول

عبد الوهاب األمير: شباب الكويت ال ينالون ما يستحقون من الرعاية واالهتمام
املتزوجة من أجنبي، حيث مينعها 
القانون من املطالبة باجلنس����ية 
ألبنائه����ا إال إذا طلقت طالقا بائنا 
أو مات زوجها، رغم أن الدستور 
الكويتي قد نص في املادة 29 على 
الكرامة  أن: »الناس سواسية في 
اإلنس����انية، وهم متساوون لدى 
القانون ف����ي احلقوق والواجبات 
العامة، إال أن الواقع يعكس غير 
ذلك فقانون اجلنسية رقم 15 لسنة 
1959، فقد ن����ص في املادة 2 على 
أن����ه يكون كويتيا كل من ولد في 
الكويت أو في اخلارج ألب كويتي 
مستبعدا املرأة الكويتية من منح 
جنسيتها ألبنائها«، وهناك أيضا 
مشكلة الكويتية التي لم تتزوج 
أو عادت مطلقة إلى بيت والدها، 
فإذا توفي هذا الوالد وقرر الورثة 
بيع املنزل فأين ستذهب هذه الفتاة 
التي ال ميكنها شراء بيت وال ميكنها 
استئجار شقة وال ميكنها حتى أن 

تكون نزيلة بأحد الفنادق؟
كما تناول عبد الوهاب األمير 
قضية أزمة األمن املجتمعي الفتا 
إلى أن الكوي����ت تعاني من خلل 
كبير في التركيبة السكانية إذ ان 
أعداد الوافدين تصل إلى 3 ماليني 
نس����مة مقابل 1.4 مليون كويتي، 
وهذا يعني أن أعداد الوافدين هي 
ضعف عدد املواطنني واملش����كلة 
األخط����ر أن غالبية هؤالء هم من 
املنازل،  الهامشية وخدم  العمالة 
مما يعني أعباء كبيرة على الدولة 
في اخلدمات املختلفة املقدمة لهم 
وحجم الدعم الذي يستفيدون منه. 
وأضاف أن معظم هؤالء يدخلون 
الكويت دون تأهيل ودون التأكد 
من سالمتهم النفسية واألخالقية 
والثقافية واالجتماعية »ونكتفي 
فقط بالتأكد من لياقتهم الصحية 
وه����ذا أمر خطي����ر، فالطفل الذي 
يترك في عهدة خادمة غير مؤهلة 
أخالقيا أو دينيا أو نفسيا يعتبر 
في خطر وكذلك املريض في عهدة 
املمرضة أو الطبيب أو الطالب في 
عهدة املدرس«، مشيرا إلى ضرورة 
التأكد من سالمة هؤالء األخالقية 
والنفسية واالجتماعية قبل التأكد 

من سالمتهم الصحية.
وفي ختام كلمته، توجه عبد 
الوهاب األمير بالشكر والتقدير من 
جميع احلاضرين، آمال أن يختاروا 
من ميثلهم بالشكل السليم ويكون 
صوتهم الواضح نحو كويت أفضل 

بإذن اهلل.

إال إجراءات شكلية تضمنت
الن����دوات واملؤمترات  بعض 
الترفيهية  املراف����ق  وبناء بعض 
ومراك����ز الش����باب دون الدخول 
إلى العمق في استقطاب الشباب 
وحتويل اهتماماته����م إلى العمل 
واإلجناز وحب املعرفة واالطالع 
والتجربة. الشباب الكويتي يتمتع 
بالوعي واحلس الوطني واإلبداع وال 
ينقصه إال بعض االهتمام والرعاية 
والتوجيه من قبل احلكومة إذا كان 
لديها الني����ة الصادقة في تطوير 
الدولة وإرساء دعائم القوة واإلجناز 
فيها.  وتطرق عبد الوهاب األمير 
إلى واق����ع املرأة في الكويت قائال 
إنه ورغم أن واقع املرأة في الكويت 
يعد أفضل حاال من واقع املرأة في 
اخلليج، إال أن املرأة الكويتية ما 
زالت تعان����ي الكثير من القوانني 
املجحفة، مشيرا إلى أن املرأة املطلقة 
أو التي لم تتزوج يعتبر الس����ن 
التقاعدي لديها أعلى ب� 5 سنوات 
املتزوجات حتى لو  من مثيالتها 

لم يكن لديهن أوالد.
وأضاف »إذا عرفنا حقيقة ان 
نحو نصف الكويتي����ات اللواتي 
يتزوجن سنويا ال يكملن حياتهن 
الزوجية ويحصلن على الطالق، 
حيث بينت األرقام أن نسبة الطالق 
بني الكويتيات تصل إلى أكثر من 
43% وأن أكثر م����ن 128 ألف فتاة 
كويتية وصلت س����ن الزواج ولم 
الواقع  الظلم  تتزوج ندرك حجم 

على املرأة وبالقانون«.
الكويتية  إلى أن أوالد  وأشار 

تراجعت معدالت أبنائه وبناته.
وف����ي املل����ف الصح����ي، قال 
عبدالوه����اب األمي����ر إن ميزانية 
الصحة لدينا وصلت إلى 2 مليار 
دينار لكن تستهلك معظمها الرواتب 
واألجور واإلصالح����ات والعالج 
باخلارج فال يتبقى جلوهر العملية 
إال الفتات، متسائال: كيف أن مرافق 
مهيأة لعالج مليون شخص ميكن 
أن تعالج 4 ماليني؟ وكيف نتوقع 
من طبيب أن يؤدي دوره في مركز 
صحي ومطلوب منه أن يعالج 80 

مريضا يوميا؟
وأكد أن املشكلة لدينا ليست 
البشري وال  الكادر  باألجهزة وال 
امليزانية بل هي املشكلة في النظام 
ال����ذي يدير هذه املقوم����ات إدارة 
خاطئة فينت����ج خدمات ال حتقق 

رضا من يحتاجون إليها.
أما فيم����ا يتعلق بالش����باب 
وصناعة املستقبل، فقد ركز على 
أن صناعة املستقبل علم قائم بذاته 
وله مفكروه واختصاصيوه الذين 
تعتم����د عليهم ال����دول في وضع 
االس����تراتيجيات العام����ة للدولة 
لتسير وفق خطط مدروسة بأطر 
زمنية واضحة ومقومات أساسية 
من أهمه����ا التركيز عل����ى الكادر 
البشري بشكل عام والشباب بشكل 
خاص، مبينا أن الشباب الكويتي 
ال ينال ما يس����تحقه من الرعاية 
واالهتمام ليتم تأهيله بالش����كل 
الصحيح ويك����ون قادرا ومتمكنا 
من القيادة واإلجن����از »فما تقوم 
وقامت به احلكومات املتعاقبة ما هو 

نح����و 42.960 مليار دوالر خالل 
ع����ام 2011 )وفقا لبيانات توافرت 
ع����ن 21 دولة عربية(، مقارنة مبا 
قيمت����ه 68.577 ملي����ار دوالر مت 
اس����تقطابها في عام 2010 )وفقا 
الدول نفسها(، ما يعني  لبيانات 
أن تدفق����ات االس����تثمار األجنبي 
املباشر الواردة قد انخفضت بنحو 
-25.617 مليار دوالر، أي مبا نسبته 
-37.4% ومقارن����ة بنحو 76.295 
مليار دوالر مت استقطابها خالل عام 
2009 )وفقا لبيانات توافرت عن 21 
دولة عربية( »فيما طردت الكويت 
في العام 2011 وحده 10.7 مليارات 
دوالر«. وفي امللف التربوي، قال 
عبدالوهاب األمير إن كلفة الطالب 
في مدارسنا احلكومية أكثر من 10 
آالف دوالر مع أن الواقع التعليمي 
لدينا ال يس����ر محبا، »فمناهجنا 
تعاني خلال كبيرا ونظامنا التعليمي 
يركز على الشكليات«، متسائال عن 
املعلم وراتبه ال يكفيه الستئجار 
شقة وميضي ساعات يومه متنقال 
الدروس اخلصوصية هل  يعطي 
سيساهم بدوره املأمول في العملية 
التعليمية. وشدد على أن التعليم 
الغاية األساس����ية للمدارس  كان 
واملؤسسات التعليمية لكن اليوم 
أصبح دورها تنظيميا فقط وانحسر 
التعليم داخل البيوت فالوالدان هما 
من يقومان بالتعليم واملتابعة أو 
من يوكالنه، باإلضافة إلى أن البيئة 
اليوم مملة واألنشطة  التعليمية 
املدرسية أصبحت وسيلة لالبتزاز 
املادي ألولياء األمور فإن لم يدفع 

مليار دوالر(، بحسب احصاء لوكالة 
فرانس برس. وقد س����اهمت هذه 
الفوائض في رفع االصول السيادية 
للكوي����ت الى 500 ملي����ار دوالر، 
متسائال عن مصير هذه املليارات 
وعن خطط استغاللها في املستقبل، 
كما أش����ار عبد الوهاب األمير إلى 
حتذير صندوق النقد الدولي نهاية 
العام 2014 من ان انخفاض اسعار 
النفط قد يعيد مالية الكويت الى 
العجز اذا ما اخفقت احلكومة في 
وضع حد لالنفاق املتعاظم، حيث 
قال الصندوق في تقريره االخير 
حول الكويت: »ان انخفاضا مبقدار 
20 دوالرا في سعر برميل النفط 
قد يؤدي إل����ى قلب الوضع املالي 
م����ن الفائض إلى العجز في املدى 
النقد  املتوس����ط، وذكر صندوق 
أن سعر النفط املطلوب لتحقيق 
التوازن بني العائدات واإلنفاق قد 
ارتفع في السنوات األخيرة وبات 
يقدر بحوالي 75 دوالرا في السنة 

املالية 2015/2014«.
وش����دد عبدالوه����اب على أن 
األخطر من انخفاض أسعار النفط 
والعجز استمرار احلكومة بنفس 
التفكير واتباع سياس����ة  طريقة 
الترقيعي����ة والقوالب  احلل����ول 
اجلاهزة »فكما يبدو أن احلكومة 
تعتبر املواطنني شركاء في اخلسارة 
الربح«.  لكنهم ليسوا شركاء في 
وبني أن الكويت متأخرة عربيا في 
حجم االستثمارات األجنبية ب� 399 
مليون دوالر بنسبة 0.9%، حيث إن 
مجموعة الدول العربية استقطبت 

االقتصادي الكبير الذي يجب أن 
تش����هده الكويت بعد أن انكشفت 
كل األم����ور وأصبحت واضحة ال 
لبس فيها. وبني أن معهد الثروات 
الس����يادية أعلن أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي استحوذت على 
أكثر من 2.3 تريليون أو 35% من 
الثروات السيادية بحلول منتصف 
2014. كم����ا أن الكويت واإلمارات 
وقطر لديها أعل����ى الفوائض من 
الس����نوي  الناجت احمللي  إجمالي 
لكل منها، وبنس����ب 24.1% و%9.8 
و6.6% على التوالي. كما كش����ف 
عبدالوهاب األمي����ر عن كثير من 
اإلحصائيات والبيانات الصادرة عن 
جهات حكومية وعاملية تبني حجم 
الكويت  الفوائض، حيث سجلت 
خالل السنة املالية 2014/2013 ثاني 
اكبر فائض في الس����نوات ال� 15 
املاضية بلغ 12.9 مليار دينار )45.1 
مليار دوالر(، بحسب ارقام نشرت 
املوق����ع االلكتروني لوزارة  على 
املالية، فيما بلغ����ت العائدات في 
ميزانية 2014/2013 ما قيمته 31.8 
مليار دينار بينها 29.3 مليار دينار 
من النفط، فيما بلغ االنفاق 18.9 

مليار دينار.
وكانت الكويت سجلت فائضا 
قياس����يا بلغ 13.2 مليار دينار في 

السنة املالية    2011 � 2012.
وحققت الكويت خالل السنوات 
املالي����ة الث����الث املاضية فوائض 
تراكمية بلغت 38.8 مليار دينار، 
فيما بلغ اجمالي الفوائض للسنوات 
ال� 15 املاضية 92.5 مليار دينار )323 

ناصر الوقيت

تناول مرشح الدائرة الثالثة في 
االنتخابات التكميلية عبدالوهاب 
فهد األمير عددا من امللفات املهمة 
على املس����توى احملل����ي مبا فيها 
امللفات السياس����ية واالقتصادية 
واخلدمي����ة، مسترش����دا بأرق����ام 

وإحصائيات موثقة.
حديث األمير جاء خالل افتتاح 
مقره االنتخابي في منطقة حطني 
بجانب صالة اجليعان مساء امس 
األول حيث اس����تعرض برنامجه 
االنتخابي بحضور الناخبني الذين 
ناقشوه في خططه االنتخابية حال 
فوزه. عل����ى اجلانب االقتصادي، 
أوضح عب����د الوه����اب األمير أن 
الكويت حققت على مدى 13 عاما 
فوائض مالية ساهمت فيها األسعار 
املرتفعة عامليا للنفط حتى وصلت 
هذه الفوائض حس����ب التقديرات 
إلى 500 مليار دوالر، لكن األسعار 
العاملي����ة للنفط ب����دأت بالتراجع 
حتى وصلت امليزانية إلى العجز، 
متسائال عن استراتيجية احلكومة 
ملواجهته، وهل تقوم استراتيجية 
التقشف على حتميل املواطنني أعباء 
الفشل التراكمي للحكومات املتعاقبة 
وتقليص مكتسباتهم الدستورية؟ 
الكويت وأين  وأين اس����تثمارات 
الفوائض؟ وكيف أن 10 س����نوات 
من الفوائض لم متكنا من حتمل 
عام فيه عجز؟!  وأشار عبدالوهاب 
األمير إلى أن العائدات النفطية لدول 
التعاون اخلليجي تشكل  مجلس 
الناجت احمللي اإلجمالي،  46% من 
لكنها متثل لدين����ا نحو 94% من 
اجمالي العائدات العامة، وهو اخلطأ 
الكبير الذي وقعت فيه احلكومات 
واملجال����س املتعاقبة. وأضاف أن 
إحصائيات صندوق النقد الدولي 
تشير إلى أن دول مجلس التعاون 
اخلليجي جمعت احتياطيات مالية 
تقدر ب����� 2.45 تريلي����ون دوالر، 
راكمتها خالل الس����نوات األخيرة 
بفضل ارتفاع أسعار النفط، ووفق 
معهد »املالية الدولية«، فإن دول 
اخلليج تدير نحو 2.28 تريليون 
دوالر عبر صناديقها الس����يادية، 
ولذلك فهي ق����ادرة على الصمود 
عدة سنوات قادمة في حال استمرار 
تراجع أسعار النفط دون أن تتأثر 
اقتصاداتها، مشددا على ضرورة 
العمل بكل جدية لالس����تفادة من 
هذه املخزونات في فترة التحول 

)شانافاس قاسم(املرشح عبدالوهاب فهد األمير متحدثا للحضور جانب من احلضور في افتتاح مقر املرشح عبدالوهاب األمير 

الكندري: ضرورة تعديل املادة 10 من قانون التحقيقات

الضويحي: ارتفاع البطالة يثير القلق وينذر بعواقب اجتماعية

»البلدية«: ترخيص 12 مقراً انتخابياً للمرشحني

عبداهلل الكندري

طالب مرشح الدائرة الثالثة 
الكندري،  احملامي عب���داهلل 
بض���رورة تعدي���ل املادة 10 
من قان���ون التحقيقات رقم 
النيابة  2001/35، مبين���ا ان 
العامة في جميع دول العالم 
هي اجلهة الوحيدة التي تتولى 
التحقيق في اجلنح واجلنايات، 
الكوي���ت، حيث  باس���تثناء 
تتول���ى النيابة التحقيق في 
اجلنايات، بينما تتولى اإلدارة 
التحقيق  العامة للتحقيقات 
والتصرف واالدعاء في اجلنح. 
وقد أكد الكندري في تصريح 
صحافي، انه استقر في األذهان 
منذ فت���رة طويل���ة وجود 
ممارسات تقع من قبل وزارة 
الداخلية على احملققني مثل 
عدم توفير اإلمكانات الالزمة 
العام���ة للتحقيقات  لإلدارة 

وأعضائه���ا، واالنتقاص من 
حقوقه���ا وحقوقهم، واتخاذ 
قرارات مجحفة بحقهم وجتاوز 
القانوني واإلداري  التنظيم 
له���ا، وكان آخرها إحالة 156 
مدعيا عاما للتقاعد، ما يدعو 
إلى القل���ق البالغ، مؤكدا أن 
نتائ���ج مثل ذلك مأس���اوية 
الوظيفية  املعايي���ر  بجميع 
الكندري  واإلنسانية، وذكر 
أنه يجب أن يؤخذ في االعتبار 
أن اإلدارة العامة للتحقيقات 
هي اجلهاز القانوني الوحيد 
في الكويت الذي يتصف بأنه 
»وطني 100%«، كما ان أعضاء 
العام���ة للتحقيقات  اإلدارة 
حريصون كل احلرص على 
القيام بواجبه���م في متثيل 
املجتمع في الدعوى العمومية 
وعلى حقوق وحريات الشعب 

الكويتي. وتابع: »لقد أصبح 
من الواجب تعديل نص املادة 
10 من القانون رقم 53 لسنة 
2001 مبا يكفل ألعضاء اإلدارة 
الضمان���ات الكافي���ة للقيام 
بعملهم القانوني احلس���اس 
على أكمل وجه وبكل احليدة 
الت���ي نص  واالس���تقاللية 
الكويتي  الدس���تور  علي���ه 
فيم���ا يخ���ص القائمني على 
الدعوى العمومية«، وضرورة 
العامة  اإلدارة  بقاء أعض���اء 
للتحقيق���ات في بيئة خالية 
من أي مؤثرات تعوق مجرى 

العدالة«.
وأكد الكندري ان التعديل 
املقترح هو يصب في املصلحة 
العام���ة مب���ا يتس���اوى مع 
نظرائهم وف���ق القانون رقم 

1990/23 بتنظيم القضاء.

عبداهلل الضويحي

أشار مرشح الدائرة الثالثة 
عبداهلل مطلق الضويحي إلى 
أن هناك مش����كلة يجب على 
السلطتني أن تضعا احللول 
الواجبة والسريعة حللها وهي 

مشكلة البطالة.
وأوض����ح الضويحي في 
تصري����ح أن االحصائي����ات 
األخيرة لع����دد العاطلني عن 
العم����ل بلغ رقما مخيفا جدا، 
حيث بلغ ما يقارب 33 ألف عاطل 
وبينت وأوضحت اإلحصائيات 
أن ارتف����اع أعداد البطالة بني 
الكويتيني والكويتيات، يثير 
القلق وخاص����ة إذا عرفنا أن 
معظمهم من الشباب والشابات 
اخلريجني حديثا، وال يجدون 
الوظائف في س����وق العمل، 
س����واء في القطاع احلكومي 

أو القطاع اخلاص.
وأضاف »الكويت هلل احلمد 
بل����د غني إال أنه من الواضح 

العالقات  إدارة  أعلن���ت 
العامة في البلدية ان اجمالي 
تراخيص املقرات االنتخابية 
الت���ي أصدرته���ا مراقبات 
أفرع  الطرق في  إش���غاالت 
بلديات محافظ���ات حولى 
والعاصمة والفروانية بلغ 

عددها 12 ترخيصا بنس���بة 
29% من أجمالي املرش���حني 

البالغ عددهم 41 مرشحا.
وأوضحت العالقات العامة 
أن عدد املق���رات االنتخابية 
املرخص���ة ف���ي محافظ���ة 
العاصمة بلغ���ت 5 مقرات 

انتخابية فيم���ا بلغ عددها 
في محافظة حولى 6 مقرات 
انتخابية، أم���ا في محافظة 
الفروانية فبلغ مقرا واحدا، 
مؤك���دة أن منح التراخيص 
للمقر االنتخاب���ي يتم بعد 
احلصول على موافقة اإلدارة 

العام لإلطفاء ومديرية األمن 
التابع لها املوقع ومن ثم دفع 
التأمني وقدرها 500  رسوم 
دينار يتم استرجاعها بعد 
التأكد م���ن تنظيف املوقع 
بالكامل وإزالة كل متعلقات 

املقر االنتخابي.

أنه ال يوجد تخطيط حكومي، 
وموازنة بني مخرجات التعليم 
وسوق العمل واملشكلة مؤهلة 
للتفاقم، والتسبب في مشكالت 
أخ����رى بعضه����ا اجتماع����ي 
وبعضها نفس����ي، مثل عدم 
ال����زواج وإعالة  القدرة على 
العوائل وش����عور باإلحباط 
وتكس����ر اآلمال على صخرة 
الواق����ع املؤل����م، واالضطرار 
لالستعانة بالواسطة ونواب 
اخلدمات، فمن لديه واسطة 
يكون حظه ف����ي العمل أكثر 

حتى من املتفوق دراسيا«.
وزاد »يج����ب أن يتكاتف 
أعضاء السلطتني لوضع حل 
لهذه األزمة، وستكون إن شاء 
اهلل على رأس أولوياتي في 
حال وفقني اهلل أن أتش����رف 
بتمثيل األمة فمشكلة البطالة 
قنبلة موقوت����ة وخاصة إن 
الش����باب، وهي  ب����ني  كانت 

عام����ل من عوامل االس����تياء 
الش����عبي وهي سبب رئيس 
لعدم األمان االجتماعي وعدم 
استقرار املجتمع«، مشددا على 
أن استمرار خلق عاطلني عن 
العمل من فئة الشباب له نتائج 
كارثية وسيجر خلفه أعماال 
سياسية وجنائية وغيرها مما 
يؤثر على اس����تقرار املجتمع 

وسالمته.
الش����باب  وأكد أن معظم 
يعولون على احلكومة لتوفير 
العم����ل، وال يثقون  ف����رص 
بالقط����اع اخل����اص الذي من 
السهل أن يسرحهم كما حدث 
ويحدث منذ األزمة االقتصادية 
الرأسمالية عام 2008، كما أن 
العاطل����ني ال يجدون  هؤالء 
احللول املناسبة واجلهات التي 
تتبنى قضيتهم، وعليه نطالب 
السلطتني بتضافر اجلهود حلل 

القضية.

وبني الطاحوس أن تبيان 
التي يعان���ي منها  املش���اكل 
الش���باب هي نصف الطريق 
نحو احلص���ول، موضحا ان 
اهم املشاكل التي يعاني منها 
الشباب في الكويت تتمثل في 
مشاكل اجتماعية واقتصادية 
وتعليمية ونفسية، مبينا ان 
املشاكل االجتماعية تتصدرها 
الواسطة وقلق الشباب على 
مستقبلهم الوظيفي والرعاية 
السكنية وعدم وجود هيئات 
متخصص���ة حلل املش���كالت 
باإلضافة الى الفراغ ومشاكل 

اخرى متفرقة.
وأك���د الطاحوس ضرورة 
اتخ���اذ اج���راءات ملموس���ة 
وفعالة لالستفادة من طاقات 
الش���باب وذلك بالتوسع في 
انش���اء املؤسس���ات واملرافق 
الش���بابية في كل احملافظات 
وتطوير دور مراكز الش���باب 
للجنسني وحتديثها وانفتاحها 
على املجتمع، واشراك القطاع 
اخلاص في ادارتها للحصول 
على خدمات تنافسية افضل.

كما شدد الطاحوس على 
تش���جيع الشباب على انشاء 
املنظم���ات املدنية الش���بابية 

يشكلون 60% من املجتمع الكويتي

الطاحوس: فئة الشباب مغيبة
  وممنوعة من القيام بدورها التنموي

املتعددة االغراض واالهتمامات 
وتوفير املظلة ألنشطتها وزيادة 
مساهمة الشباب بسوق العمل 
الوطن���ي، خصوصا بالقطاع 
اخلاص من خالل رفع مستوى 
امله���ارات املكتس���بة، وزيادة 
االنتاجية والتوعية واالرشاد 
بفرص العمل والتوجيه لفرص 

عمل غير تقليدية.
وأشار الطاحوس الى اهمية 
الرياضة في حياة الش���باب، 
داعيا الى تطوير دور الرياضة 
في املجتمع وانتقاء املوهوبني 
رياضيا ورعايتهم باالستعانة 
بخبرات عاملية لتحقيق املنافسة 
عل���ى املس���تويات االقليمية 
والدولية، وذلك من خالل انشاء 
مراكز متخصصة تساهم في 
اختيار املواهب الرياضية في 
مختلف االلعاب مع تش���جيع 
القطاع اخلاص على االستثمار 
في املجال الرياضي، من خالل 

وضع حوافز تشجيعية له.
وختم الطاحوس، مشددا 
على ضرورة استقطاب الشباب 
العامة واالستفادة  للمصلحة 
من زخم الشباب الذي ميكن ان 
يقدم للكويت اكثر مما نتوقع 

اذا اعطيناه الفرصة لذلك.

ق���ال مرش���ح االنتخابات 
اس���امة   2016 التكميلي���ة 
االنطالق���ة  ان  الطاح���وس 
احلقيقي���ة والصحيحة نحو 
التنمية املس���تدامة تكمن في 
متكني الش���باب في  املجتمع 
ال���ذي  ال���دور  وإعطائه���م 
يس���تحقونه ويصلحون له 
وينجحون فيه���م مع توفير 
التسهيالت واإلجراءات  كامل 
التنفيذية والتشريعية واملادية 
واملعنوية ليتمكن هؤالء الشباب 
من أداء ما يناط بهم من مهمات 
وما يتحملونه من مسؤوليات 
في املجتمع والدولة، مبينا اننا 
اليوم نستنزف طاقة الشباب 
بالبطالة املقنعة والقلق على 
املستقبل بدل ان يكونوا طاقة 

بناء وتطوير.
وأض���اف الطاح���وس في 
تصريح صحافي ان النس���بة 
التي تش���كلها فئة  العالي���ة 
الش���باب في الكوي���ت والتي 
تقارب 60% من املجتمع الكويتي 
تستوجب وتفرض االستفادة 
من هذا العدد الكبير مبا لديه 
من مواهب وقدرات وإمكانيات 
بعد تأهيلهم وتدريبهم بالشكل 

املناسب واملدروس.

أسامة الطاحوس



قال مرشح االنتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة م.هشام البغلي: ان الكويت بحاجة الى دور كل مواطن محب ومخلص لبلده وقيادته لتحقيق االصالح املنشود في العديد من امللفات ال سيما ونحن على أعتاب مرحلة حرجة في محيطنا 
االقليمي، مشيرا الى قضايا ومجاالت عديدة بات من الواجب على كل من السلطتني التطرق اليها ومعاجلتها النها اولويات غائبة أبرزها تلك التي تتعلق باحلقوق االصيلة للمواطن الكويتي وهي حقوق نص عليها الدستور وتشكل مبادئ أساسية 

للسلطتني.. كالعدالة االجتماعية.. واملساواة. وتكافؤ الفرص، ناهيك عما متر به البالد من أزمة اقتصادية وعدم قدرة احلكومة على حل هذه املشكلة حتى بات هذا االمر يهدد كل اسرة ووصل الى تهديد ذوي الدخل احملدود.
واكد البغلي في لقاء لـ »األنباء« ان املشكلة تكمن في عدم قدرة احلكومة على التخطيط والتعاطي بشكل جيد مع القوانني ودلل على ذلك باقرار املجلس للعديد من القوانني ومع ذلك احلكومة ال تنفذها كما اشار الى انها حتى االن لم تنفذ 

الرغبة االميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري وهي الرغبة التي اطلقها سموه منذ عام 2006 مشددا على اهمية ان تتغير االلية احلكومية في العمل وان يتابع املجلس االعمال احلكومية ويحاسبها. وفيما يلي التفاصيل:

أكد على ضرورة إشراك الناخب في قبول القوانني التي يقرها مجلس األمة

البغلي لـ»األنباء«: املجلس احلالي مستقر وهدفه اإلجناز
والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص مبادئ ينبغي إقرارها

بإجنازها والعمل على االسراع 
بتحقيقها وفق بوصلة تنفيذية 
سريعة، لقد سئمنا من تعطيل 
حل هذه املشكالت ،نعم هناك 
قوانني اجنزت في هذا الشأن، 

ولكن اين التنفيذ؟
كما ان هناك اولويات كما 
قلت التزال غائبة او مهمشة 
الت����ي تتعلق  كاألولوي����ات 
بحق����وق املواط����ن والعدالة 
الفرص  االجتماعية وتكافؤ 
واملس����اواة...فاملجلس يريد 
اجناز كما كبيرا من القوانني 
حتى يسجل مواقف في االجناز 
ولكن باملقاب����ل ال رقابة وال 

متابعة لتنفيذ القوانني.

ما رأيك في إجراءات 
احلكومة التقشفية؟

٭ احلكوم����ة ليس����ت لديها 
سياسة واضحة كي يتاح لنا 
مناقشتها، فقد كانت تستخدم 
سياسة جس النبض بني احلني 
واآلخر، لهذا فال تتضح صورة 
القرار قبل اتخاذه بشكل جلي، 
خذ مثال، في اليوم الذي قررت 
الدعم عن )الكيروسني  رفع 
� الدي����زل( عادت عن قرارها 
ثم زادت الدعم فقل الس����عر 
مرة أخرى، هذا التردد يعني 
أن الدراس����ات احلكومية في 
واقعه����ا تنطلق م����ن واقع 
التجربة، ال من التفكير، وهذا 
يدل على ضيق األفق، وليعلم 
اجلميع أن ملف الدعومات هو 
أخطر حالة مير فيها املجلس 
احلالي، فكل إجناز للمجلس 
احلالي س����يمحى من ذاكرة 
املواط����ن إذا مس دخله، كما 
أن خطط التقش����ف يجب أن 
الوزارية  الكماليات  تبدأ من 
ال الضروريات املعيش����ية، 
فالدستور في ديباجته ينص 
على رفاهية املواطن، فالرفاه 

ليس إال كلمة دستورية.
أم����ا إذا أرادت احلكوم����ة 
اس����تخدام الضرائ����ب غير 
املباشرة، فهذه الضريبة متس 
جيب املواطن ولن نقبل بها 
أما نهجها الذي بدأ املتمثل 
في زيادة الرسوم العامة مثل 
رس����وم اس����تخراج البطاقة 
املدنية او غيرها من املعامالت 
البسيطة والتي متس املواطن 
بشكل يومي، فيجب أن يقابلها 
راحة وسهولة للمواطن في 
إجنازها ومن غير املعقول وال 
املقبول أن يس����تغرق اجناز 
ملف في وزارة الشؤون أشهر 
عدة في وضع كئيب وإهمال 
وط����ول انتظار ويقابله رفع 
ألس����عار الرسوم العامة، بل 
بالعكس من ذلك على احلكومة 
أن تشعر بأنها تقدم خدمات 
رديئة وبطيئ����ة وأن جتنح 

خلفض الرسوم ال زيادتها.

يوم االقتراع سيكون 
20 فبراير املقبل، هل 
هناك من كلمة أخيرة 

للناخب؟
٭ فبراير ش����هر االحتفاالت 
الوطني����ة، واملش����اركة في 
التصويت هي من صميم فكرة 
املواطنة اإليجابية والفاعلة، 
لهذا اعتقد جازما بأن السنة 
املتبقية من عمر املجلس لن 
تكون مثل سابقاتها، سينظر 
املجلس إق����رار قوانني مهمة 
يجب أال متس هذه القوانني 
احلريات العامة وال املكتسبات 
الشعبية، والرسالة اخلاصة 
الثالثة،  الدائرة  هي لناخبي 
هذه االنتخابات فرصة إضافية 
لناخبي الدائرة الثالثة لطرح 
وتبني أفكار جديدة.. فدائرة 
الفكر حتتاجهم فهم أولو الفكر 
الكويت  أف����كار  وهم ملتقى 

كلها.

صدورها ولعل ما اعلنت عنه 
جلنة األولوي����ات البرملانية 
من استدعاء عدد من الوزراء 
لبحث اسباب تقاعسهم عن 
عدم تنفيذ حزمة من القوانني 
اق����رت دور االنعقاد  الت����ي 
املاضي، يعطي دليال على ان 
هذه احلكومة ال تعمل بشكل 
صحيح بل انها دون مستوى 
النياب����ي فأين هذا  الطموح 
التعاون بني السلطتني؟.. ان 
املطلوب تغيير في آلية عمل 
احلكومة وآلية عمل املجلس 
وحتديدا في رقابته على اعمال 

احلكومة.
اننا بحاجة حلكومة تخدم 
املواطن والوطن بحس مسؤول 
حتى نستطيع احداث النتائج 
املرجوة في كثير من القضايا 
وامللفات، ناهيك عن تقدميها 
في كل سنة خلطط وبرامج 
حكومية على الورق فقط دون 
ان تكون هناك متابعة حقيقية 
لتنفيذها، وأود في هذه املسألة 
ان اسأل سمو رئيس مجلس 
ال����وزراء هل نفذت احلكومة 
املتعلقة  الس����ابقة  أولويتها 
بتحويل الكويت ملركز مالي 
وهي في األصل رغبة أميرية 
سامية تستوجب توحيد كل 

اجلهود لتحقيقها؟
اجلواب بالتأكيد ال فمنذ 
عام 2006 وسمو األمير يدعو 
الكويت ملركز مالي  لتحويل 
وجتاري ولكن احلكومة لديها 
أولويات خاصة وهي تنمية 
بل����دان أخرى ومن����ح هبات 
وقروض لدول أخرى، لذلك 
اطالب كما اعلن رئيس املجلس 
بأن احلكومة لم تنفرد باتخاذ 
إجراءات اقتصادية فعليها أال 
تنفرد مبنح القروض واملنح 
ألي دولة اال مبوافقة مجلس 
األمة خصوصا اننا اآلن امام 
أزمة اقتصادية فكيف تستمر 
احلكومة مبنح القروض واملنح 

للدول األخرى؟!

ولكن هناك جهود 
ملحوظة مؤخرا في 

دفع مشاريع التنمية؟
٭ كل ما نلمس����ه من اجناز 
او التقدم في أي مرحلة ألي 
ان  مش����روع تنم����وي جند 
وراءه الديوان األميري وليس 
احلكوم����ة ألن احلكومة غير 
قادرة برأيي على االمس����اك 
مبلف التنمية على الرغم من 
وجود األمانة العامة للتنمية 
والتخطيط.. على رأسها وزير 
او وزي����رة غير متفرغة لهذا 
امللف ألنه جرت العادة على 
إحلاق حقائب وزارية اخرى 
مع من يتولى االشراف على 
ملف التنمية، وفي الس����ابق 
كانت لدينا وزارة للتخطيط 
يقودها وزير متفرغ، واآلن 
مع وجود مشاريع باملليارات 
للتنمية والتخطيط ال يوجد 
وزير متفرغ ،لذلك فإن مشكلة 
احلكومة برأيي تكمن في عدم 
قدرتها عل����ى التخطيط اوال 
وعدم استطاعتها على مجاراة 
وإجن����از القوانني ايضا التي 

تقر.

لنتطرق الى أولوياتك.. 
فما هي؟

٭ أولوياتي تنطلق من صوت 
الناخبني في ضرورة اشراكهم 
ف����ي كل صغيرة وكبيرة في 
القرار السياسي واالقتصادي 
الذي ميسه هناك الكثير من 
القضايا واملش����اكل، اليزال 
املواط����ن بحاج����ة حللها.. 
لن اقول االس����كان والصحة 
والتعليم والتوظيف والتنمية 
فهذه واجبات وحقوق على 
احلكوم����ة واملجلس االلتزام 

وتتخاذل عن حماية املال العام 
ان ديوان احملاس����بة يعتبر 
الذراع الرقابية ملجلس األمة 
ما يستوجب من املجلس دعمه 
في مجال الرقابة واحملاسبة 
على اجلهات احلكومية وسبق 
وان عقدت جلس����ة ملناقشة 
تقارير ديوان احملاسبة العام 
املاضي عن ميزانيات الوزارات 
وثبت للجميع ضعف الرقابة 
احلكومي����ة بل واس����تمرار 
جتاوزات وزاراتها حتى تعدت 
اخلسائر حاجز املليار دينار 
في السنة املالية 2013/ 2014 
دون حس����اب او عقاب على 
املتسبب في حرمان خزانه 

الدولة من هذه األموال.
ان هذه التجاوزات تتكرر 
كل عام وم����ع ذلك احلكومة 
ال حت����رك س����اكنا وال تقوم 
بدورها السترداد هذه األموال 
او معاقبة املتسببني بها مع 
العلم بأن هناك قرارا ملجلس 
الوزراء ن����ص على انه على 
اجله����ات احلكومية معاقبة 
املتسببني بتكرار املخالفات 
املالية غير ان احلكومة يبدو 
الق����رارات وال  انها تص����در 
التي  القوانني  تنفذها مث����ل 
يصدرها املجلس وال تنفذ.. 
اذن مطلوب ضرورة ان يقوم 
املجلس بدوره الرقابي وإلزام 
احلكومة بالعمل على تالفي 
هذه املخالفات وعدم تكرارها 
بل واس����ترداد هذه األموال 
ألنها اموال عامة حتى تشعر 
احلكومة بأن هناك مجلس����ا 
يحاسب، فاحلفاظ على املال 
العام واجب على كل مواطن 

بحسب نص الدستور.

وهل تعتقد ان احلكومة 
غير جادة مثال؟

٭ اعتقد انها ال تستطيع حتى 
وان كانت ج����ادة.. وبالتالي 
مسؤوليتها اكبر، لذلك على 
املجل����س ان يلزمه����ا ولكن 
اعتقد ان الش����ق عود.. وأود 
الص����دد طرح مثال  في هذا 
حيث انه في اجللسة التي متت 
فيها مناقش����ة تقارير ديوان 
املالية  احملاسبة تعهد وزير 
بالرد على مالحظات الديوان 
في التقارير ومت منح احلكومة 
مهلة شهرين ومضى الشهران 
والثالثة دون ان يكون هناك 
رد، وبعد ذلك مت طلب الوزير 
نفسه مهلة اضافية ملدة شهر 
للرد إال انه حتى اآلن لم نسمع 
ولم نر الرد احلكومي على كم 
التجاوزات، واستغرب  هذه 
هل احلكومة والوزارات فوق 
املساءلة؟ وهل هناك وزارات ال 
ميكن ان يطولها القانون؟ ان 
اخفاق احلكومة في حتصيل 
ه����ذه املالي����ني يس����توجب 
صعوده����ا بكام����ل وزرائها 
عل����ى منصة االس����تجواب 
ومحاسبتهم سياسيا قبل ان 
تتم محاسبتهم قضائيا حتى 
يك����ون هناك اجراء رادع ملن 

يعبث باملال العام.

هل تطالب اذن بتغيير 
آلية تعامل املجلس مع 

احلكومة؟
٭ نعم أؤي����د تعديل اآللية 
املتبع����ة مع ه����ذه احلكومة 
وعدم التس����اهل معها. نعلم 
ان هن����اك وع����ودا حكومية 
بالتعاون مع املجلس ألبعد 
اتفاقات بينهما  مدى وهناك 
ولكن ال يكون ذلك على حساب 
املال العام او ضرب القوانني، 
ان املجتمع الكويتي يش����هد 
اآلن حالة من االحباط لسوء 
التعامل  األداء احلكومي في 
القضايا واألزمات وعدم  مع 
تفعيل كثير من القوانني رغم 

العديد من االنسحابات، بل 
ان احلكوم���ة ف���ي املجلس 
األم���ة املبط���ل األول وقبل 
مناقش���ة استجواب الوزير 
الشمالي هددت باالنسحاب 
انس���حبت فعال، ومن  وقد 
جان���ب آخر، فقد انس���حب 
عدد من األعضاء احتجاجا 
النائبات للقس���م  على أداء 
دون االلت���زام بالضواب���ط 
الشرعية، لهذا فاالنسحاب 
أو مقاطعة اجللسات كوسيلة 
لالعتراض السياسي وسيلة 
مشروعة وال جزاء عليها في 
الالئح���ة بل انها محبذة في 
أما وقد  الظروف،  كثير من 
وصل احلال الى التش���كيك 
بالوالء واملواطنة فهو حد ال 
يجب السكوت عنه ويوجب 
على الن���واب الوقوف على 
مس���ؤولياتهم االجتماعية 
والسياسية، كما ان احلكومة 
مطالبة بالوقوف من اجلميع 
على مسافة واحدة وانصاف 
الكويتيني كاف���ة واين هي 
الدستور.  من تطبيق مواد 
الكويتي���ني سواس���ية  ان 
القانون  ومتس���اوون لدى 
في احلقوق والواجبات وال 
متييز بينهم بسبب اجلنس 
او الل���ون او الدي���ن غي���ر 
انه ولألس���ف جند ان األمر 
وصل لسنن جديدة فأصبح 
مقب���وال ان تكون هناك من 
اعتبارات جديدة للمفاضلة 
بني الكويتيني في الوظائف 
العامة مثال باملخالفة للدستور 
ولقانون الوحدة الوطنية وما 
شهدته نتائج تعيينات بعض 
املؤسسات مؤخرا دليل على 
ذلك بل ووصل األمر ايضا الى 
سلب حقوق موظفني معينني 
في وزارات ومؤسسات في 
الترش���ح لوظائف اشرافية 
وقيادية وذلك كله بس���بب 
صم���ت احلكوم���ة وهو ما 
يعني بلغ���ة اخرى موافقة 
ضمنية على هذه التصرفات 
ابنائها  العادلة جت���اه  غير 
ونحن لن نقبل باس���تمرار 
هذا العب���ث وعلينا واجب 
ومسؤولية في التصدي لهذا 
امللف من خالل إلزام احلكومة 
الدستور  بااللتزام مببادئ 
والتي نصت مواده ايضا على 
تكافؤ الفرص واملساواة بني 

جميع املواطنني.

لديك عتب كبير على 
احلكومة.. وهل تعتقد 
ان املجلس قائم بدوره 

بشكل كامل؟
٭ مجلس األمة هو املنطلق 
الرئيس����ي للحكومة مبعنى 
ان أي حكومة تأتي يجب ان 
تعبر عن مخرجات املجلس.. 
ومجل����س األم����ة اعتقد انه 
بدا متس����اهال الى حد كبير 
م����ع احلكومة رغم إخفاقات 
األخي����رة ف����ي التعاطي مع 
الكثير م����ن امللفات.. وآخر 
التس����اهل االستجواب  هذا 
ال����ذي قدم لوزي����ر الصحة 
فبعد جلسة ماراثونية انتهى 
األمر لتقدمي مجرد توصيات.. 
وهناك ملفات في غاية األهمية 
كفيلة بإسقاط احلكومة لو 
كان املجل����س يرغ����ب بذلك 
ونض����رب مثاال عل����ى ذلك 
املخالفات املالية التي كبدت 
الدولة ماليني الدنانير حيث 
بات من الواجب على مجلس 
االمة تفعي����ل دوره الرقابي 
ودور ديوان احملاسبة خاصة 
في متابعة واسترداد األموال 
التي تهدرها الوزارات بسبب 
املتكررة  املالية  مخالفاته����ا 
كل عام حتى يتحقق الردع 
لكل جهة حكومية تتقاعس 

ان دماء شهدائنا التي سالت 
منذ معركة الرقة وصوال إلى 
الغزو والتحرير لن تنضب 
وجهودن����ا الدارة البل����د مع 
اخواننا اثناء الغزو بال حكومة 
البعث لن  ومبواجهة جنود 

تذهب هباء.
نعم لن نقبل اليوم مبا يراد 
لنا من بعض اعداء التالحم 
الوطني من انكماش غير عادل 
في بلدنا لقد شهد لنا تفجير 
مس����جد اإلمام الصادق بأننا 
متمسكون بهذه األرض وبأمنها 
الركع  الش����هداء  وأن أرواح 
الس����جود قد طهرت سماءنا 
من جو الشحن والنتافر كما 
أن اي استغالل ألزمة اخللية 
يجب اال ياخ����ذ ابعادا تفوق 
ابعاد احملاكمة والقانون ويجب 
تطبيق قانون الوحدة الوطنية 
على من حاولوا استغالل اجلو 

العام لينفثوا سمومهم. 
ونقول ملن فرحوا بغضا 
وكراهية ال تفرحوا وتطلقوا 
احكامكم وال تعمموا اتهامات 
اخليانة والعمالة على من بنيت 
الكويت على اكتاف اجدادهم 
ولن نخجل م����ن الدفاع عن 
انفسنا ولن نقلق أو نرتاب ما 
دامت الكويت محكومة من هذه 
االسرة الطيبة ووالدنا صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، وظلنا هو الدستور، 

ولباسنا دولة املؤسسات.

وهل تتفق مع ما ذهب 
اليه النواب التسعة 

من مقاطعتهم إلحدى 
جلسات مجلس األمة؟

٭ يج���ب التأكي���د أوال أن 
االنسحاب من اجللسات أو 
مقاطعتها هو تعبير سياسي 
عن عدم الرضا، وفي األصل 
هو انعكاس للواقع وللشارع، 
وقد شهدت قاعة مجلس األمة 

وما استطيع التأكيد عليه 
في هذا الصدد ان اي اجراءات 
قد تلجأ اليها احلكومة ملعاجلة 
انخفاض اسعار النفط ال ميكن 
ان نقب����ل ان يتحمل تبعاته 
املواطن فمن غير املقبول ان 
يتحمل الش����عب اثار الفشل 
احلكوم����ي ف����ي تخطيطها 
وادارته����ا للبل����د.. ونذك����ر 
احلكوم����ة بأق����وال صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحم����د، حفظه اهلل، والذي 
كان وال يزال يؤكد في اكثر من 
مناسبة على ضرورة توفير 
العيش الكرمي البناء الشعب 
الكويتي وعدم املساس بذوي 

الدخل احملدود.

كان لكم تصريح بارز 
قبل فترة تطرقت فيه 

الى رفض محاوالت 
التشكيك بوطنية 

أحد.. فما خلفية هذا 
التصريح؟

٭ نع����م انه كان بس����بب ما 
اثير ف����ي الفترة االخيرة من 
اط����الق اتهامات القصد منها 
التشكيك وضرب والء الطائفة 
الشيعية وطبعا هذه احملاوالت 
البعض  الرخيصة اطلقه����ا 
اتهامات باطلة على  وعمموا 
خلفية اح����كام قضائية غير 
نهائية اوال وثانيا وان كانت 
كذلك فإنه ال يجب تعميمها 
حي����ث ان البع����ض غ����اص 
بتحليالته اجلائرة واستفاد 
من����ه بعض املرض����ى إال أن 
شهادة احلق وجب قولها ولو 
شنت ضدي حرب بال هوادة 
فمكاسبنا الوطنية التي زرعها 
أجدادنا بهذه األرض الطيبة 
لن نسمح لكائن من كان أن 
يحاول س����لبها، ووطنيتنا 
املشهود لها لن نقبل من اي 
احد أن يطعن أو يشكك فيها.. 

ما سبب خوضكم 
االنتخابات التكميلية؟

٭ قررت خوض االنتخابات 
التكميلية الستكمال ما بيدنا 
من ملفات كبي����رة لم يكتب 
له����ا االس����تكمال، ولرؤيتنا 
بأن املجلس احلالي مجلس 
مستقر هدفه اإلجناز، خاصة 
أن الفت����رة املتبقية من عمر 
املجلس احلالي ليست قصيرة 
مثلما يتصورها البعض بل أن 
السنة ونصف السنة املتبقية 
تعادل بل وتزيد على أعمار 
كثير من املجالس السابقة، كما 
أننا نرى أنها أهم سنة من عمر 
املجلس خاصة أنها ستكون 
منطلقا للمحاسبة وللرقابة 
البرملانية بشكل أوسع فهناك 
وزراء لم يوفوا بقسمهم وهناك 
مظلوميات يومية في بعض 
القطاعات وهناك تعيينات غير 
عادلة ومحسوبيات وهذا كله 
يستوجب وقفة لتصحيح هذا 

املسار اخلاطئ.

وما ابرز محاور رؤيتك 
االصالحية؟

٭ هن����اك الكثير من امللفات 
قضايا ومجاالت عديدة بات من 
الواجب على كل من السلطتني 
التطرق لها ومعاجلتها النها 
اولويات اراها غائبة ابرزها تلك 
التي تتعلق باحلقوق االصيلة 
للمواطن الكويتي حقوق نص 
عليها الدستور تشكل مبادئ 
اساس����ية للس����لطتني. مثل 
العدالة االجتماعية واملساواة 
وتكافؤ الفرص جميعها حقوق 
لالسف مهمش����ة اضف على 
ذلك ما نتعرض له من ازمات 
اقتصادية في ظل هبوط اسعار 
النفط وعدم قدرة احلكومة 
على حل هذه املش����كلة حتى 
بات هذا االمر يهدد كل اسرة 
ووص����ل لتهديد ذوي الدخل 
ف����ال تخطيط وال  احملدود.. 
اجراءات حكومية مقابل كل 
هذا، وفي احلقيقة انا اتساءل 
من املسؤول عن ذلك املواطن 
ام احلكومة؟.. وملاذا مجلس 
االمة ال يحرك هذا امللف ويعقد 
اجللسات تلو االخرى حتى 

نخرج برؤية مطمئنة؟!

ولكن هناك تصريحات 
حكومية اكدت عدم 

املساس بذوي 
الدخل احملدود كما 
ان رئيس املجلس 

اكد أن احلكومة لن 
تنفرد باتخاذ اجراءات 

من شانها ان متس 
املواطن.

٭ ال استطيع التعويل على 
التصريحات احلكومية.. نعم 
احت����رم رأي رئيس املجلس 
عندما يؤك����د ان اي قرارات 
سيتخذها املجلس او يوافق 
عليها ل����م متس ذوي الدخل 
احمل����دود.. ولكن بالنس����بة 
للحكومة فال اثق بتصريحاتها 
وال تعهداتها فهي سبق وان 
تعهدت بالكثير من االجراءات 
ولم تفعل حيالها اي شيء، 
اذكر منها القرارات التي اتخذها 
االم����ة والتوصيات  مجلس 
التي خرجت مبوافقة املجلس 
واحلكومة مع����ا عندما متت 
مناقشة تنويع مصادر الدخل 
قبل عام تقريبا وكانت هناك 
توقعات بانخفاض سعر النفط 
ووضع املجل����س 11 توصية 
طال����ب احلكوم����ة بتنفيذها 
ف����ي دور االنعقاد املقبل وها 
هو دور االنعق����اد يحل وال 
احلكومة نفذت شيئا من هذه 
التوصيات وال املجلس تابع 

تنفيذ توصياته.

مرشح الدائرة الثالثة م.هشام البغلي

القضايا التي يئن 
 منها املواطن 

ال تزال تبحث عن 
حلول واملطلوب 

تفعيل الرقابة 
البرملانية

املجلس أصدر 
11 توصية لتنويع 

مصادر الدخل 
منذ سنة ونصف 
السنة واحلكومة 

جتاهلتها 

أجرى احلوار: بدر السهيل
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وكانت هناك فرص استثمارية 
أكبر كان���ت حاجتهم لتوظيف 
املزيد م���ن الكويتيني العاملني 
في القطاع اخلاص، لدينا اليوم 
ما يقارب 400 ألف موظف في 
القط���اع احلكوم���ي ونحن ال 
نحتاج لهذا الرق���م الهائل في 
إدارات الدول���ة مع ابقائها على 
اإلدارات اخلدمية ولو خصخصنا 
القطاعات اخلدمية فسنحتاج 
ألقل من هذا العدد، ونحن بحاجة 
لوجود فرص مميزة ومضمونة 
بالقط���اع اخلاص وبناء فرص 
جتعل املوظف من نفسه يذهب 
للقطاع اخلاص وكذلك تخفيض 
مدة التجنيد للعاملني بالقطاع 
اخلاص بدال من 9 أشهر جنعلها 
على سبيل املثال شهرا واحدا 
تعمل به اداريا وال بد من تهيئة 
القطاع اخلاص وصندوق األعمال 
الصغيرة ال يدعم الشباب في 
دراس���ات اجلدوى، فالشباب 
التخ���رج كيف يعرف  حديث 
دراسات اجلدوى وطريقة عملها 
فأن���ا خريج اقتصاد وال اعرف 
كيف اعمل دراس���ة جدوى إال 
بعد املمارسة مع من هم أعلى 
مني وأكثر خبرة، وكذلك توفير 
األماكن ملش���اريع الشباب فال 
يوجد محل في الكويت من دون 
خلو وصندوق دعم املشاريع ال 
يدعم الشباب في موضوع اخللو.

وال بد من وجود رؤية حكومية 
واضحة لرف���ع الدعوم وهناك 
معدل عاملي الستخدام الشخص 
للكهرباء واملاء في السنة وفي 
الي���وم وان جتاوزت هذا احلد 
يرفع عنك الدعم، وأقترح التدرج 
وجدوال لالستهالك في موضوع 
الدع���وم ال يوجد اليوم وزارة 
حتاس���ب يجب أن تكون هناك 
شركات لتحصيل األموال ومن 
غي���ر املعقول تكلفة مزرعة أو 
شاليه مثل تكلفه منزل أو صالة 
أفراح ونحن نتحدث عن القطاع 
الفردي ال بد من محاسبته على 
حسب االستخدام ولدينا سوء في 
االستهالك الزائد وفي موضوع 
املصانع والش���ركات يختلف 
األمر فال بد من دراسة املوضوع 
ورؤية عدد املوظفني الكويتيني 
في هذا املصنع واملنتج الوطني 
يستحق الدعم واالستمرار ولكن 
مصنعا ال يوظف اال الوافدين 
يتم محاسبته مثل مصنع يوظف 
300 كويتي هذا أمر غير مقبول 
والعدالة هي ان تعطي من ينتج 
والتس���هيالت ليست للكل بل 

إعطاء من يستحق.

هل تؤيد خصخصة 
الرياضة؟ وما رؤيتك 
لتطوير الرياضة في 

الكويت؟
٭ خصخص����ة األندية جعلها 
فرصا مربحة لالس����تثمارات، 
واملش����روع ضخ����م وكبي����ر 
انع����اش  وب����ه  ومتش����عب 
املق����اوالت واملواد  لش����ركات 
األساس����ية للبناء وش����ركات 
التجارية  التصميم واألسواق 
وللمستشفيات والفنادق غير 
االنعاش احلقيقي للعبة نفسها 
وحق للمجتمع بألعاب أسبوعية 
وتشجيع وانبهار بها والتسلية 
واالبهار مهم باملجتمع ففي البلد 
عندنا ننتظ����ر هال فبراير من 
العام الى العام ألن األنش����طة 
والرياضية همشناها في السابق 
الذي يفوز بالدوري  والنادي 
يقوم بعمل مهرجان واحتفاالت 
النوع من  ونحن بحاجة لهذا 
املش����اريع الضخمة وال بد من 
اعط����اء جانب جتاري لألندية 
لتكون رافدا لتلك األندية ومن 
يؤجر في األندية يربط مبشروع 
دع����م املش����روعات الصغيرة 
للشباب وحق األولوية للتأجير 
للشباب الكويتي ونحن نتحدث 

عن فرص كثيرة للعمل.

املثال الوالد، رحمة اهلل عليه، في 
موضوع القسائم الزراعية قدم 
استقالته من اللجنة وحترك الى 
رئيس مجلس األمة وأصر على 
إقناع النواب الى ان اقر القانون 
والوالد ليس���ت لديه استفادة 

شخصية من هذا املوضوع.

ملاذا قررت الترشح 
لالنتخابات التكميلية هل 

هو متهيد لالنتخابات 
القادمة؟

٭ أي ش���خص لدي���ه برنامج 
مكتمل وتوجه مختلف عن توجه 
املجلس ينظر لعام 2017 وانا 
لدي مشاريع أريد متابعتها ولدي 
برامج اقتصادية وأنا متوافق مع 

أغلبية أعضاء املجلس.

ما تتحصل عليه من 
تأييد في االنتخابات 

التكميلية لشخصك أم 
انه إرث من الوالد؟

٭ في البداية التأييد من الوالد 
وهذا ما فيه شك ومقارنة بوالدي 
أنا نكرة، ولكن ما أطرحه أرى ان 
هناك قبوال وأحاول قدر اإلمكان 
االن إيصاله ألبني انني املك ما 
اقدمه وال شك تأثير الوالد موجود 
وأري���د ان احول هذا التعاطف 
الى اقتناع، التعاطف يزول مع 
الوقت والثبات واإلقناع هذا األمر 
جعل لنا أناسا خالدين في تاريخ 
العمل السياسي في الكويت مثل 
املرحوم احمد الربعي واملرحوم 

سامي املنيس.

ماذا عن انخفاض النفط 
والرؤية االقتصادية 
والبدائل احلكومية 
والروافد اجلديدة 

لالقتصاد الكويتي، 
حدثنا عن رؤيتك من 
اجلانب االقتصادي؟

٭ أرى ان انخف���اض النف���ط 
فرصة جيدة لهيكلة االقتصاد 
وفق املعدالت العاملية، واجلزر 
ومدين���ة احلرير تس���تقطبان 
أمواال من اخلارج ويجب تطبيقه 
بشكل صحيح وال يعهد إلى إدارة 
حكومية وال بد من عمل هيئة 
خاصة تديرها شركات خاصة 
هي البلدية واإلطفاء والتراخيص 
وغيره���ا حتى ال تت���م عرقلة 
املستثمر األجنبي مثلما يحصل 
معنا اآلن يجب ان تكون اجلزر 
ومدينة احلرير معزولة عن إدارة 
الدولة العام���ة ولكن تنضبط 
بانضباطيات الدولة العامة ولكن 
لها قانونها اخلاص واملستثمر 
يريد السهولة في التعامل وما 
مييزنا موقع الكويت املش���ابه 
حلالة س���نغافورة وهي نعمة 
من اهلل والكويت املفترض أن 
تكون مخزنا وموردا للمنطقة 
بأكملها والبضائع املفترض ان 
تصب بالكويت ومن ثم تذهب 
الى مقاصدها النهائية، وهذا ال 
اال بالتسهيالت واملجلس  يتم 
األعل���ى للتخطيط ب���ه عقول 
جب���ارة واملش���اريع اجلديدة 
جبارة وهي مشاريع وطن كامل 
وتطبيقها بش���كل صحيح أال 
يعهد للحكومة بتنفيذها ولدينا 
مشكلة في هيكلة الوظائف وال 
بد م���ن حلها ويجب أن نصلح 
القط���اع اخلاص وهناك حزمة 
من املشاريع اخلاصة بالقطاع 
اخلاص أبرزها ضمان املوظف 
الكويتي ال���ذي يعمل بالقطاع 
اخل���اص، واألجنبي مضمون 
أكثر م���ن الكويتي في القطاع 
أال »يتبهدل«  اخلاص، يج���ب 
مثلما »تبهدل« املسرحون وال 
يرمي صاحب الشركة املوظف 
الكويت���ي دون أي مس���ؤولية 
جتاهه ولكن األولى أن نعطي 
حوافز وبيئة مناسبة لصاحب 
العمل في القطاع اخلاص ليوظف 
مواطنني أكثر وكلما توسع العمل 

القطاع اخلاص  مستش���فيات 
ويجب ان تروج لهذا املوضوع 
بالش���كل الصحي���ح وإجبار 
احلكوم���ة بعد التنس���يق مع 
النواب على تطبيقه وأعتقد ان 
من 70 الى 80% لن يقدموا على 
العالج باخلارج في حال توافره 
بالداخل وما تنفقه الكويت على 
العالج باخلارج أرقام مخفية، 
وإذا جلبنا الكوادر الفنية الطبية 
املتخصصة من اخلارج وكذلك 
إدارة املستشفيات ومن خالل 
احتكاك الكوادر الكويتية معهم، 
ومن يدير املستشفى اليوم مدير 
فندق بس���بب تقدميه خلدمات 
فندقية كثيرة من االس���تقبال 
وحتى التنظيف واحلصول على 
الغرفة وهناك علم اليوم هو فن 
اإلدارة والدكتور يعالج املريض 

ال يدير مستشفى.

ما تقييمكم للمجلس 
احلالي؟

٭ من اجلانب التشريعي مبهر 
آلخ���ر درجة وس���رعة إجناز 
التشريعات ونوعيتها أمر جميل 
جدا واملجل���س احلالي أصدر 
89 تشريعا حتى اآلن وأبرزها 
احملكم���ة الدس���تورية وكذلك 
قانون البصمة الوراثية وهناك 
قوانني تفرض عليك التأني أو 
االس���راع فيها ومنذ 1963 إلى 
اآلن هذا أبرز مجلس من اجلانب 
التشريعي وال يوجد مجلس أقر 
89 تشريعا، ومن اجلانب الرقابي 
هذا من أكث���ر املجالس تقدميا 
لالس���تجوابات وقدم املجلس 
احلال���ي 18 اس���تجوابا، وهنا 
نتحدث عن مش���كلة التنسيق 
في االستجوابات، وعلى سبيل 

وزير الصح���ة لم يكن مقبوال 
واملستجوبون طرحوا قضايا 
مهم���ة جدا لم يج���اوب عليها 
وزير الصحة واملس���تجوبون 
شرحوا احملاور ومتابعة قضايا 
االس���تجواب ولكن لم ينسقوا 

بالشكل الصحيح مع النواب.

ولكن وصل األمر الى 
املناقشة واملفترض 

على النواب تقييم ردود 
الوزير على محاور 

االستجواب؟
٭ غير صحيح ال يوجد نائب 
يقي���م بني االثنني يجب ان يتم 
استقطاب النواب مسبقا، وإذا لم 
يقتنع النواب مسبقا فيجب ان 
يتم تقييم املوقف اما أن أوقف 
االستجواب حتى تكون الظروف 
صحيحة للمحاسبة أو أنقذ رقبة 
الوزير سياسيا ألن معه أغلبية، 
األزمة السياسية وجود الوزير 
املخطئ ف���ي التعامل مع عقود 
وشركات مشبوهة يجب أال يكون 
موجودا في الوزارة، فلنضع كل 
نائب أمام مسؤولياته ونشحن 
املوضوع إعالميا ونبني للرأي 
العام أخطاء أي وزير، وصاحب 
السمو األمير أبدى بشكل واضح 
أنه معارض لكل ما يتم مبلف 
العالج باخلارج، ال بد من حسم 
ملف الع���الج باخلارج وايجاد 
بدائل حقيقية ولن تس���تطيع 
ضبط املوضوع ونحن أبناء هذا 
املجتمع والواساطات موجودة، 
واألفضل العالج بالداخل وليس 
باخلارج ونستطيع جلب الكوادر 
الطبية طوال السنة وفرق زائرة 
مستمرة وتطوير مستشفيات 
القط���اع احلكوم���ي وانعاش 

ملاذا قررت الترشح 
لالنتخابات التكميلية في 

الدائرة الثالثة؟
٭ هناك مشروع للوالد املرحوم 
نبيل الفضل لم يكتمل، ولدّي 
رغبة في استكمال هذا املشروع 
وهو عبارة ع���ن مجموعة من 
املش���اريع والقوان���ني، ولدي 
اهتمامات في اجلانب االقتصادي 
واخلصخص���ة بش���كل ع���ام 
ومشاريع أخرى خاصة بجلب 
األموال األجنبية إلى الكويت مثل 
مشروع اجلزر الذي يستقطب 
أمواال من خارج الكويت وكذلك 

خصخصة الرياضة.

مسيرة الوالد امتدت عبر 
سنوات كثيرة ومراحل 
متعددة منها الصحافة 

واالنتخابات ومن ثم 
عضوية مجلس األمة.. 
هل تستطيع استكمال 

مسيرة الوالد؟
٭ هكذا س���نة احلياة، الناس 
تبدأ من حيث انتهى اآلخرون 
وال تعي���د التجربة من البداية 
وبالتالي انا محظوظ أني كنت 
مقربا م���ن الوالد خالل مراحل 
السياسي  النضج  مختلفة من 
وكنت أتابع عن كثب ما يقدمه 
وهذه الفترة البسيطة املتاحة 
ل���دي أن أقن���ع الناخبني أنني 
امتلك النهج، ولدّي ما أضيفه، 
والعملية ليست عملية تقليد 
فقط بل عملية إميان راسخ بأن 
هذا النهج يجب أن يطّور وتكون 

جذوره معمقة في األرض.

هل تستطيع أن تظل 
على خط حيادي من 

املعارضة واملواالة؟
٭ وال���دي جنح أثن���اء أدائه 
البرملاني وطبق جميع الشعارات 
التي تبناها وكانت معارضته 
ومواالت���ه للموض���وع، وأنا 
التعاون  أدخل املجلس بني���ة 
ومن ثم نرى املوضوع إذا كان 
يستحق أن نعارضه فبالتأكيد 

سنعارضه.

هل تستخدم أدواتك 
الدستورية إن رأيت 

موضوعا يستحق 
احملاسبة؟

٭ بالتأكيد، ولك���ن بحصافة 
وبثق���ل، وما يحص���ل اآلن ان 
أقصى أداة للرقابة مت امتهانها 
عب���ر الس���نوات والتج���ارب 
الس���ابقة والوزي���ر اصبح ال 
يخاف من االس���تجواب وهذا 
أمر س���يئ واالس���تجواب هو 
العصا الغليظة ومن املفترض 
ان يخاف الوزير من استخدامها، 
ولكن كثرة اس���تخدامها يبطل 
مفعولها فال بد من استخدامها 
بالطريقة الصحيحة، وامتهان 
أداة االستجواب بدأ من 2003، 
وما يس���مى باملعارضة كانوا 
يضع���ون الوزير على املنصة 
ومن ث���م يهينون���ه اجتماعيا 
وتهاون احلكومة وعدم انسحابها 
من هذه اجللس���ات أسس لهذا 
املوضوع وأصبح االستجواب 
سّبا وشخصانية للوزير لتظهر 

مبظهر البطل.

هل انتهت هذه الثقافة 
في استخدام األدوات 

الدستورية؟
٭ املفترض م���ع هذا املجلس 
انتهت هذه الثقافة، ولكن مشكلة 
املجلس احلالي ال يحضر »لوبي« 
لتجميع آراء النواب ليكون هذا 
التهديد الفعلي للوزير لإلصالح 
والوزي���ر ال يهم���ه نائبا رأيه 
صحي���ح اذا كان ال���� 49 نائبا 
اآلخرون يؤيدونه، ووعي النواب 
وفهم األم���ور يتفاوت والقدرة 
واحلنكة السياسية تؤدي إلى 
إقناع النواب ومشهد استجواب 

مرشح الدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل

الفضل متحدثا للزميل سلطان العبدان                      )هاني الشمري(

والدي جنح أثناء 
أدائه البرملاني وطبق 

جميع الشعارات 
التي تبناها وكانت 
معارضته ومواالته 

للموضوع

كثرة استخدام 
األدوات الدستورية 

في احملاسبة 
جعلت الوزراء ال 

يخافونها وهذا أمر 
سيئ

بالتأكيد سأستخدم 
أدواتي الدستورية 

ولكن بحصافة وبثقل 
وبالطريقة الصحيحة

في هذا املجلس يجب إنهاء ثقافة وضع 
الوزير على املنصة لشتمه

في السابق كانت االستجوابات سّبًا 
وشخصانية للوزير لتظهر مبظهر البطل

ما تنفقه الكويت على العالج باخلارج 
أرقام مخيفة

الدكتور يعالج املريض ال يدير 
املستشفى وهناك علم اسمه فن اإلدارة

املجلس احلالي مميز في اجلانب 
التشريعي ومبهر آلخر درجة بسبب 

سرعة إجناز التشريعات ونوعيتها

أريد حتويل تعاطف الناس معي إرثًا 
من والدي إلى اقتناع مبا أطرحه وأتبناه 

من قضايا

انخفاض النفط فرصة جيدة لهيكلة 
االقتصاد وفق معادالت عاملية

مشروع اجلزر ومدينة احلرير تستقطب 
أموااًل من اخلارج ويجب تطبيقه بشكل 

صحيح وال يعهد إلى إدارة حكومية وال بد 
من عمل هيئة خاصة

املجلس األعلى للتخطيط به عقول 
جبارة واملشاريع اجلديدة جبارة وهي 
مشاريع وطن كامل وتطبيقها بشكل 

صحيح أال يعهد للحكومة بتنفيذها

األجنبي مضمون أكثر من الكويتي في 
القطاع اخلاص

صندوق األعمال الصغيرة ال يدعم الشباب 
في دراسات اجلدوى

األولى أن نعطي حوافز وبيئة مناسبة 
لصاحب العمل في القطاع اخلاص 

ليوظف مواطنني أكثر

يجب التدرج وعمل جدول لالستهالك 
في قضية الدعوم

أكد مرشح الدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل أن مجلس األمة احلالي يتميز باجلانب التشريعي، الفتا إلى أنه أصدر 89 تشريعا حتى اآلن وهو رقم لم يصل إليه أي من املجالس السابقة، وكذلك يتميز باجلانب الرقابي فقد شهد اكبر عدد 
من االستجوابات، مبعنى أن اجلانبني الرقابي والتشريعي متوازيان. وأكد الفضل في حوار خاص مع »األنباء« أن لديه رغبة في استكمال مشروع والده النائب الراحل نبيل الفضل بتقدمي حزمة من االقتراحات بقوانني اقتصادية واجتماعية 

وسياسية، أمتنى أن أمتكن من الوصول للمجلس لكي أقدمها، مبينا أنه سوف يستخدم أدواته الدستورية في حال استدعى األمر ولكن بحصافة وثقل وبالطريقة الصحيحة، الفتا إلى أن مصروفات العالج باخلارج مبالغ فيها 
وينبغي أن يكون التوجه للعالج بالداخل وليس للخارج من خالل تطوير الرعاية الصحية واالستعانة مبستشفيات عاملية وإدارة املستشفيات احمللية بإدارة جيدة. وحتدث الفضل عن الكثير من املوضوعات كالدعوم 

وتطوير االقتصاد ومدينة احلرير وغيرها وذلك في السطور التالية:

أكد أن لديه رغبة في استكمال مشروع والده بتقدمي مجموعة من القوانني املهمة 

الفضل لـ »األنباء«: مجلس األمة احلالي مبهر في إجناز التشريعات النوعية 
وسأستخدم أدواتي الدستورية وسأكون معارضًا إذا استدعى األمر

أجرى احلوار:  سلطان العبدان



محليات
الثالثاء 9 فبراير 2016

15

 اسماعيل الغامن ملقيا كلمته

الغامن أشار إلى أن الديوان سحب فريقه من هيئة املشروعات الصغيرة واملتوسطة لعدم تعاونها

»احملاسبة«: نظام الرقابة املسبقة ال يعيق تنفيذ املشروعات

)محمد هاشم( رئيس وأعضاء الفريق خالل املعرض  

رئيس الفريق عمر الفرحان متحدثا إلى الزميل عبداهلل صاهود 

يضم مجموعة من الشباب الكويتي خلدمة املجتمع

»فريق تقنية الكويت التطوعي« يسعى إلى تنشئة 
جيل قادر على استخدام التقنيات احلديثة

عبداهلل صاهود

قال رئيس فري����ق تقنية 
الكويت التطوعي عمر الفرحان 
إلى توعية  الفريق يسعى  إن 
املجتم����ع في مج����ال التقنية 
احلديثة والعمل على إيصال 
أهمية دورها في مجتمعنا وعدم 

االكتفاء باستعمالها فقط.
وأضاف الفرحان في تصريح 
ل�»األنباء« خالل مشاركة الفريق 
على هامش افتتاح حديقة هيئة 
الرياضة مبنطقة غرب مشرف 
مس����اء أمس األول ومبشاركة 
عدد من اجلهات واملؤسسات 
احلكومية أن التقنية لها دور 
كبير في وقتنا املعاصر، الفتا 
إلى أن من ال يجيد اس����تخدام 
التقنيات احلديثة أصبح يعتبر 
م����ن »األميني« وفق����ا لتقارير 
اليونيسكو للتعليم،  منظمة 
نظرا ألهميتها واستخدامها في 

حياتنا اليومية.
وقال الفرح����ان إن الفريق 
حمل على عاتقه توعية الشباب 
والكبار وجميع الفئات بأهمية 
التقنية احلديثة سعيا إلحداث 
نقلة نوعية في عصر العوملة، 
مش����يرا إلى أن هدفنا هو أن 
يكون الش����عب الكويتي على 
دراية وخبرة في التكنولوجيا 
التقنية، واملساهمة في تنشئة 
جيل واعد يعرف كيفية استخدام 
التقني����ة بالش����كل الصحيح، 
وخل����ق بواب����ة للتواصل بني 
املجتمع والفريق إلمداد املجتمع 

باخلبرات التنظيمية والتقنية 
احلديثة. وعن مشاركة الفريق 
أنها أولى  في املعرض، ذك����ر 
املشاركات لهم، وأنهم يسعون 
إلى تقدمي ما لديهم من خبرة 
التقنية  متواضعة في عال����م 
أبناء املجتمع بصورة  خلدمة 
واضحة، معرب����ا عن أمله في 
أن يكون لهم مؤمتر كامل حول 
تلك احلملة التطوعية إليضاحها 

للمجتمع وتقبلها

دعم وزارة الشباب:

من جهته، قال عضو الفريق 
سليمان احلويس إننا نتمنى 
أن نلقى الدعم الكامل لفكرتنا 
من قبل وزارة الشباب الداعمة 
للكثير من املشاريع واملؤمترات 
والعمل عل����ى تقدمي ما لديهم 
من نصيح����ة ومش����ورة لنا 
خصوصا أننا في بداية املشروع 
التطوعي، مشيرا إلى عمل عدد 
من املسابقات العلمية اخلاصة 

بالتقنية احلديثة على مستوى 
املدارس واجلامعات.

نقلة نوعية: 

م����ن جهت����ه، ق����ال عضو 
التنسيق واملتابعة بالفريق فرج 
الشمري إن وجودنا اليوم في 
حديقة الهيئة العامة للرياضة 
وبوجود جمع كبير من الزوار 
ومن خالل البوث اخلاص بنا 
نريد أن نحدث نقلة نوعية في 
مجال العمل التطوعي اخلاص 
بتقنية املعلومات ونشر مفهوم 
التقني����ة الصحيحة من خالل 
حمالت توعوي����ة في األماكن 
التواصل  العام����ة ووس����ائل 
االجتماعي والتواصل مع الفرق 
التطوعية في الكويت واخلليج 

إلمدادهم باخلبرات التقنية.

عادل الصرعاوي مع الوفود املشاركة في اجتماع اإلنتوساي  )قاسم باشا(

 عادل الشنان
 

أعل���ن وكي���ل دي���وان 
احملاس���بة إسماعيل الغامن 
عن متاشي ديوان احملاسبة 
التعليم���ات من وزارة  مع 
املالي���ة ومجل���س الوزراء 
الذي قدمه  املثال  ويسبقها 
صاحب الس���مو األمير في 
امليزانية وترش���يد  ضغط 
االس���تهالك بدءا من السنة 
املالية اجلديدة بداية أبريل 
املقبل، حيث س���يكون ذلك 
ج���زءا من رقاب���ة الديوان 
وس���يكون هناك عرض في 
العام  مجلس األمة لتقرير 
املال���ي ٢٠١٤- ٢٠١٥ وكذلك 
تقرير مؤشرات العام املالي 
٢٠١٥/ ٢٠١٦ باإلضافة إلى أن 
هناك تكليفات خاصة وعامة 
للديوان من جانب مجلسي 
ال���وزراء واألم���ة وأبرزها 
تكليف مجلس األمة بشأن 
القيادي���ني الذي أجنز على 
الرغم من الصعوبات وعدم 
تعاون بع���ض اجلهات في 
توفير البيانات اخلاصة. جاء 
ذلك خالل استضافة ديوان 
احملاس���بة اجتماع مبادرة 
اإلنتوساي واملنظمة العربية 
مع قادة األجهزة العليا للرقابة 
واألعضاء وأصحاب املصلحة 
الرئيسيني صباح أمس في 
فندق كراون بالزا بحضور 
رئيس ديوان احملاسبة عادل 
الصرعاوي وعدد من ممثلي 
هيئات ومؤسسات ودواوين 

احملاسبة العربية. 
وأشار الغامن إلى تكليف 
الديوان بعمل تقرير عن عقد 

األنابيب املتعلق بشركة نفط 
الكوي���ت والذي قارب على 
االنتهاء وسيتم تسليمه إلى 

مجلس الوزراء.
القانون  الغامن أن  وأكد 
اخل���اص أعل���ى مرتبة من 
القانون العام، الفتا إلى أن 
جميع اجله���ات احلكومية 
الديوان  مش���مولة برقابة 
سواء املسبقة أو الالحقة ما 
لم ينص على غير ذلك في 
قانون إنشاء اجلهة أو الهيئة، 
إلى عدم تعاون  ومش���يرا 
هيئة املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، ما دعا ديوان 
إلى سحب فريق  احملاسبة 
الهيئة والتحفظ  عمله من 
على جميع األمور واإلجراءات 
املالية التي متت في الصندوق 
ومت إشعار مجلسي الوزراء 

واألمة بهذا اإلجراء.
وحول بعض اجلهات غير 
املشمولة بالرقابة املسبقة، 
قال الغامن إن املؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية تخضع 
للرقاب���ة املس���بقة وكذلك 
الالحقة وأنه���ا أعفيت في 
فترة من الفترات من الرقابة 
املسبقة وبعد إعداد الديوان 
تقريرا عن إجناز املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية في 
الفترة املعفاة فيها من الرقابة 
أظهر تراجع إجنازها عندما 
كانت معفاة من الرقابة وهذا 

دليل على أن الرقابة املسبقة 
غير معيقة وأنها متثل نسبة 
٤% من دورة أي مش���روع، 
مؤكدا أن الرقابة املس���بقة 
له���ا مجموعة م���ن امليزات 
أبرزها  للجهات احلكومية 
التحقق م���ن أن اإلجراءات 
تتحقق بش���كل سليم وان 
املتنافسني أخذوا حقهم في 
التنافس وان الترسية متت 
بشكل قانوني باإلضافة إلى 
أن الرقابة املسبقة كانت سببا 
في توفير الكثير من األموال 

في بعض املشاريع.
وع���ن تك���رار بع���ض 
املخالفات جلهات حكومية، 
أفاد الغ���امن بأن ذلك يعود 
إل���ى تغيير القي���ادات في 
اجله���ات احلكومية، مبينا 
أنها أشبه ما تكون بعمليتي 
امل���د واجل���زر ومعاجل���ة 
الظروف هي األساس حلل 
تلك املشكلة، مرجعا األمر 
في كثير م���ن األحيان إلى 
عدم وجود قوانني، وطول 
التش���ريعية. وعن  الفترة 
دور الدي���وان في ظل أزمة 
انخفاض أسعار النفط، أكد 
أن املرحل���ة املقبلة حتتاج 
إلى تضافر اجلهود من كل 
املؤسسات في الدولة ألننا 

في دولة مؤسسات.
  وعلى هام���ش اجتماع 
مبادرة تنمية االنتوس���اي 

العربية لألجهزة  واملنظمة 
العليا للرقابة واحملاس���بة 
مع ق���ادة األجه���زة العليا 
للرقابة وأصحاب املصلحة 
ذكر الغامن أن مبادرة تنمية 
االنتوساي أسهم في تفعيل 
التعاون املشترك بتطوير 
مه���ارات العربية، مش���يرا 
إلى أن إس���هامات التعاون 
واملانحني واضحة للعيان 
والتي س���اهمت في تنمية 
قدرات العاملني ولها ثمار في 
االرتقاء باألجهزة الرقابية، 
مؤك���دا أن الديوان يتعاون 
مع مبادرة تنمية االنتوساي 
املعنية بتأهيل نظم العمل 
في نظ���م الرقابة وتدريب 
العاملني ف���ي تلك األجهزة 
وتدعم استقاللية وحيادية 
األجهزة ومكافحة الفس���اد 
الديوان  أن  إل���ى  باإلضافة 
اس���تطاع ان يحقق إجنازا 
السابقة مع  في اجتماعاته 
مب���ادرة االنتوس���اي وهو 
خلق مدرب���ني من أجهزتنا 
الرقابية، الفتا إلى أن أكثر 
شخص يستطيع أن يعرف 
احتياجات منسوبي األجهزة 

هو من عمل فيها.
وقال الغ���امن نحن على 
يقني بأن استمرار هذا التعاون 
سيكون له اثر على ان هذا 
الدعم والتعاون سيكون لهما 
األثر في حتقيق املرجتى لهذا 
اللقاء، والذي يتضمن العديد 
من املوضوعات املهمة التي 
تتصل بتط���ورات األحداث 
اجلاري���ة والتحديات التي 
الرقابية  تواجه أجهزتن���ا 
خ���الل ممارس���ة مهامه���ا 
املوكلة اليها، مش���ددا على 
ح���رص ديوان احملاس���بة  
على دعم مختلف انش���طة 
العربي���ة ألجهزة  املنظمة 
الرقابة العليا االربوس���اي 
واملس���اعدة في تنفيذ تلك 
الالئقة  امله���ام بالص���ورة 
والسعي الدؤوب واحلرص 
عل���ى إجناحه���ا ليس ذلك 
الرئاسة  من منطلق توليه 
للمنظمة في الفترة احلالية 
بل نتيجة إميانه وقناعته 
باألهداف النبيلة والغايات 
السامية التي تسعى املنظمة 

إلى حتقيقها.

تكليفات خاصة 
وعامة للمحاسبة 

من مجلسي األمة 
والوزراء أبرزها بشأن 

القياديني

عقد أنابيب »نفط 
الكويت« على وشك 

االنتهاء والتسليم 
ملجلس الوزراء
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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

ً محافظ حولي: لولي العهد مشوار حافل في خدمة الكويت بدأه منذ أكثر من 50 عاما
هنأ محافظ حولي الفريق م.الشيخ أحمد النواف سمو 
نائب األمير وولي العهد الش����يخ نواف األحمد مبناسبة 
مرور عشر سنوات على واليته للعهد، مشيدا باالجنازات 
التي حتققت في عهد سموه فدفعت بالكويت خطوات الى 

األمام لبناء مستقبل واعد لألجيال املقبلة.
وقال احملافظ في تصريح له انه تزامنا مع احتفاالت 
البالد بأعيادها الوطنية ومرور عشرة أعوام على التذكية 
السامية لس����موه وليا للعهد والذي يعتبر أحد أبرز من 
عاصر مسيرة بناء الكويت منذ االستقالل، حيث يقف سموه 
عضيدا وسندا ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد في قيادة البالد نحو التقدم واالستقرار.

وأشار الى اجماع أهل الكويت على أن أبرز ما مييز سمو 
الشيخ نواف األحمد هو تواضعه موضحا انه منذ اللحظات 
األولى لتولي سموه والية العهد جتلى حبه الكبير للكويت 
قيادة وشعبا عندما قال »إنني بكل الفخر واالعتزاز أحني 
هامتي اجالال واكبارا لهذا الوطن العظيم وش����عبه الوفي 
الكرمي في ظل القيادة الرش����يدة لصاحب السمو األمير«. 
وأكد ان أهل الكويت يستذكرون دائما دور سموه أثناء فترة 
االحتالل الغاشم حيث بذل سموه وكان حينها وزيرا للدفاع 
جهودا استثنائية العادة تنظيم صفوف اجليش الكويتي 
في اخلارج ورفع معنوياته استعدادا للمشاركة في حرب 
حترير البالد. وأشار الى ما يوليه سموه من اهتمام خاص 

بأبنائه الشباب، وحرصه الدائم على تلبية احتياجاتهم 
والعمل على توفير كل اإلمكانات لرفع مس����توى قدراتهم 

وتوفير املرافق واملالعب ووسائل الترفيه لهم.
وأضح محافظ حولي ان لس����مو الشيخ نواف األحمد 
مشوارا حافال في خدمة الكويت بدأه منذ أكثر من 50 عاما 
ف����ي مختلف املجاالت خصوصا ف����ي املجال األمني حيث 
تشهد قطاعات وزارتي الداخلية والدفاع على مدى إخالص 
سموه وتفانيه في تطوير املنظومة األمنية خلدمة الكويت 

وشعبها الوفي.
وقال ان من أبرز إجنازات سمو الشيخ نواف األحمد ما 
يختص بالقطاع األمني فحبه لهذا القطاع احليوي واملهم 

في البالد جعله يتفانى في سبيل تطويره وترغيب الشباب 
الكويتي في االنخراط بالسلك العسكري سواء في اجليش أو 
الشرطة إلى جانب العمل بسياسة اإلحالل بهدف االستفادة 
من اخلبرات الكويتية الشابة في تطوير املنظومة األمني وقد 
لعب سموه دورا بارزا في تعزيز أمن الكويت واستقرارها 
من خالل دعم أجهزة األمن والشرطة واجليش، وحتديثها 

وتطويرها وتزويدها بأحدث األجهزة واملعدات.
واكد ان حكمة وجهود سموه لم تقتصر على تطوير 
القطاع األمني في الكويت فحسب بل امتدت لتشمل الدول 
الشقيقة حيث أسهم سموه بش����كل فعال في دعم وبناء 

التكامل األمني بني دول مجلس التعاون اخلليجي.

الفريق م.الشيخ أحمد النواف
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amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

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

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

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

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�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 الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

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

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

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

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

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

 ال�سعب البحري

 5 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

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

د.إبراهيم الصالح

ربط آلي بني بيت الزكاة والهيئات واللجان اخليرية احمللية
الزكاة أو اجلهات املش���اركة 
ف���ي املش���روع معرفة حجم 
املساعدات التي حصلت عليها 
احلالة طالبة املس���اعدة، كما 
أن من أهداف املش���روع منع 
االزدواجي���ة في الصرف من 
الزكاة واجلمعيات  قبل بيت 
واللجان اخليرية، ما يساعد 
عل���ى حتقيق الصرف األمثل 
ال���زكاة والصدقات  ألم���وال 
بطريقة سليمة وعادلة، بحيث 

يستفيد منها أكبر عدد ممكن 
من املستحقني.

وذك���ر الصال���ح أن نظام 
الربط اآللي جرى تنفيذه وفق 
أعلى معايير الكفاءة واجلودة 
أكبر قدر  والسرية، لتحقيق 
ممكن من خصوصية البيانات 
املتداولة عبر هذا النظام، بحيث 
ال يسمح بدخول أي شخص 
غير مخول له استخدام نظام 

الربط اآللي.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة 
جلميع اجلهات التي تعمل في 

املجال اخليري واإلنساني.
وأك���د الصال���ح أن هدف 
الذي بدأ عام 2009  املشروع 
هو التنسيق وتبادل املعلومات 
حول احلاالت املتقدمة لطلب 
املساعدة في اجله���ات املعنية، 
بحيث يسهل على مستخدم 
اآللي���ة اخلاص���ة  األنظم���ة 
باملساعدات س���واء في بيت 

أوضح مدير عام بيت الزكاة 
د.إبراهيم الصالح أن مش��روع 
الربط اآلل���ي بني بيت الزكاة 
والهيئ���ات واللجان اخليرية 
احمللية من املش���اريع املهم�ة 
التي تتضمنها إستراتيجية 
بي�����ت الزك��اة. وتنفيذا لهذا 
املشروع املهم، قام بيت الزك��اة 
بالتواصل مع عدد من اجلمعيات 
واللجان احمللية بهدف توحيد 
جهود العمل اخليري من خالل 

في قرارين للوزير الصانع

الفهد للتحكيم القضائي
والعصفور إلدارة التوثيق

أصدر وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع 
قراري���ن وزاريني بنق�����ل مدير إدارة 
ال���ى وظيفة  الفهد  التوثيق راش�����د 
مدي���ر إدارة التحكي���م القض��ائي من 

تاريخ صدور القرار. كما قام بتكليف 
مراقب محفوظات دور العدال�ة بإدارة 
احملفوظ��ات املركزية ط��ارق العصفور 
بالقي��ام بأعم��ال مدير إدارة التوثيق 

من تاريخ صدور القرار. 
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الغريب: نسعى 
إلى تشجيع 

العمالء على اتباع 
منط حياة

 صحي

متثل تراث 
املجموعة العريق 

في أجواء
من الفخامة

والتميز

اختارت لها موقعاً إستراتيجياً يجعلها قريبة من كل العمالء

مجموعة بهبهاني تكشف عن أحدث صاالتها في »غيت مول«

عمالئها واحترام حساسياتهم 
الثقافية، وتلبية كل حاجاتهم 
ومتطلباته���م، وكل ذلك مع 
خدمات عاملية املستوى تقدم 
من قبل خبراء محنكني. ومتتلك 
مجموعة بهبهاني حاليا صاالت 
عرض في مجمع الصاحلية، 
سوق شرق، األڤنيوز مول، 
الكوت م���ول، ليلى غاليري، 
مول 360، مارينا مول واحلمرا 
الكجيري س���نتر، باإلضافة 
إلى أحدث صاالتها في »غيت 

مول«. هاتف: 22056366

من اخلبرة في مجال جتارة 
التجزئة في العالمات التجارية 
الفاخرة، أصبحت مجموعة 
بهبهاني متتلك مستوى عاليا 
من احملالت وصاالت العرض 
املختص���ة بتخزي���ن أفضل 
العاملية املختارة  الس���اعات 
واالكسسوارات واملجوهرات 

الفاخرة. 
وحترص املجموعة، على 
أن تلتزم ف���ي كل صالة من 
الواسعة،  صاالت ش���بكتها 
باحلفاظ على اتصال وثيق مع 

ومبناسبة االفتتاح، قال 
املدير العام ملجموعة بهبهاني 
ش���هزاد جيدوان���ي »نح���ن 
فخورون ج���دا بهذه الصالة 
الت���ي متثل أحدث  اجلديدة 
إضافة إلى شبكتنا من املتاجر، 
ونح���ن نتطلع إل���ى توفير 
خدماتنا االستثنائية جلميع 
عمالئنا في غيت مول، ونحن 
حريصون على االلتزام بأرفع 
املعايير التي يجدها العمالء 

الكرام في متاجرنا كافة«. 
وم���ع أكثر م���ن 80 عاما 

وتيسوت. 
الباقة االستثنائية  وهذه 
من العالمات التجارية الفاخرة، 
الت���ي متن���ح مجموعة  هي 
بهبهاني تفوقه���ا ومتيزها، 
بوصفه���ا واح���دة م���ن أهم 
الرائدة في  التجزئة  شركات 
الساعات واملجوهرات  مجال 

الفخمة في الكويت.
وقد افتتح املعرض من قبل 
رئيسة قسم تطوير األعمال 
في مجموعة بهبهاني السيدة 

أمثال املعرفي. 

بطريقة إبداعية داخل الصالة، 
لتضفي، إلى جانب املوظفني 
املدربني تدريب����ا عاليا، جوا 
دافئا ووديا يساهم في تعزيز 

جتربة التسوق مبجملها.
وتتوافر في هذه الصالة 
مجموعات راقية من ماركات 
الساعات الشهيرة، مثل باملان، 
كالفن كالين، سيرتينا، كارين 
داش، دنهيل، ايبل، فريدريك 
هاميلت����ون،  كونس����تان، 
كورلوف، لوجنني، موفادو، 
رادو  بان����دورا،  أوري����س، 

في »غيت مول« في العقيلة، 
وذلك يوم اخلميس املوافق 4 

فبراير 2016.
وتق����ع صال����ة العرض 
اجلديدة ف����ي الدور األرضي 
م����ن مجم����ع »غي����ت مول« 
التجاري املرموق، وهي متثل، 
خير متثيل، تراث مجموعة 
بهبهان����ي العريق في تقدمي 

وإبراز الفخامة والتميز.
ومع االس����تعانة بأفضل 
الداخلي،  التصمي����م  خبراء 
وزع����ت مس����احات العرض 

محمد راتب

في إضافة جديدة إلى شبكة 
صاالتها اآلخذة في التوسع، 
أعلن����ت مجموع����ة بهبهاني 
)شركة مراد يوسف بهبهاني(، 
الوكي����ل احلصري ملجموعة 
من أشهر العالمات التجارية 
العاملي����ة الفخمة ف����ي عالم 
الساعات واملجوهرات، والتي 
تعد واحدة من أهم شركات 
التجزئ����ة ف����ي الكويت، عن 
افتتاح أحدث صالة عرض لها 

أمثال املعرفي وشهزاد جيدواني وفريق العمل في الصالة من املعروضات ساعات من أشهر املاركات

موقع متميز للصالة                  )أحمد علي( أمثال املعرفي وشهزاد جيدواني خالل قص الشريط

شعار احلملة 

بالتعاون مع حملة »كان«

»مركز سلطان« يُطلق حملة »أستطيع أن أقاوم السرطان«
انطالقا من التزامه بنشر 
أس����لوب حياة صحية تخلو 
األم����راض، ومبناس����بة  من 
العاملي للس����رطان،  الي����وم 
يتع����اون مركز س����لطان مع 
»كان«، الذراع اإلعالمية للجنة 
األورام في اجلمعية الكويتية 
ملكافحة التدخني والسرطان، 
إلطالق حملة توعوية بعنوان 
 I« أستطيع أن أقاوم السرطان«
CANCERvive«، التي انطلقت 
فعالياتها في 1 فبراير وتستمر 

حتى نهايته.
وفي هذا اإلطار قالت مديرة 
التس����ويق في مركز سلطان 
ليزا الغريب: «باالستناد إلى 
مبادرة مركز س����لطان حتت 
عنوان »ألنن����ا نهتم« ودعما 
حلملة التوعية اخلاصة باليوم 
العاملي للسرطان، فإن مركز 
سلطان سيستضيف العديد من 
الفعاليات تتعلق بهذا اإلطار، 
كما سيعمل على إبراز املنتجات 
الصحية عبر أفرعه لتشجيع 
العمالء على اتباع منط حياة 
صحي، باإلضاف����ة إلى ذلك، 
فإن حملة »أستطيع أن أقاوم 
 I CANCERvive »الس����رطان
تهدف بش����كل رئيس����ي إلى 
الوعي حول  انتش����ار  زيادة 
خلق بيئة صحية عبر تبني 
خيارات صحية والعمل معا 
على للحصول على كشف مبكر 

للسرطان«.
الش����هر عمل  فخالل هذا 
مركز سلطان على عمل كتالوج 
عبر الشبكة اإللكترونية يقدم 
ش����رحا وافيا عن سلس����لة 
كبيرة من املنتجات ونصائح 
صحية كما عمل على إطالق 
مباراة على وسائل التواصل 
االجتماعي حل����ث املتابعني 
الفرق،  الكالم، وإحداث  على 
بهدف الوصول الى أس����لوب 
حياة صحي. وبهذه املناسبة، 
فإن مركز سلطان يتعاون مع 
»كان« في دعم سباق املشي 
ويستضيف ورش عمل جتمع 
أركان املجتمع واملوظفني خالل 
ش����هر فبراير، كما أن اهتمام 
امل����رء بصحته عب����ر تبنيه 
خيارات صحية وممارس����ة 
الرياضة باإلضافة إلى التحلي 
مبواق����ف إيجابية في احلياة 
تساهم جميعها في الوصول 
إلى السالم الصحي والبيئة 

اخلالية من األمراض.
وتعد شركة مركز سلطان 
الغذائي����ة )ش.م.ك(  للمواد 
واحدة من مجموعات الشركات 
اإلقليمية الكبرى املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
بحجم إي����رادات يفوق مليار 
دوالر سنويا، وتنشط شركات 
املجموعة في قطاعات جتارة 
التجزئة واملطاعم والتوزيع 
واالتص����االت  والعق����ارات 
واخلدمات األمنية. ومن خالل 
االلتزام بالقيم األساسية التي 
تتمثل في خلق بيئة منفتحة 
ذات ثقافة متنوعة والتركيز 
على االحت����رام والتميز في 
اخلدمة، أصبحت شركة مركز 

س����لطان أكبر متجر مستقل 
للتجزئة ومورد ملواد البقالة 
واملنتجات الغذائية الطازجة 
والس����لع العامة في الكويت، 
وتزاول الش����ركة أعمالها في 
بلدان اخلليج العربي والشرق 
أكثر من 10  األوسط. ويقوم 
آالف موظف ف����ي 63 متجرا 
و17 مطعما، تنتشر في دول 
الكويت والبحرين وسلطنة 
عمان واألردن ولبنان، بتقدمي 
خدمة منقطعة النظير بجودة 
عالية ومجموعة متنوعة من 
املنتجات ألكثر من 600 ألف 
عمي����ل أس����بوعيا، ما يجعل 
مركز سلطان »االختيار األول 

للتسوق«.

محافظ الفروانية يفتتح معرض »االستقالل 55« اليوم
حت����ت رعاي����ة وبحضور 
الفروانية الش����يخ  محاف����ظ 
فيصل احلمود، تش����هد أرض 
املعارض الدولية مبش����رف 
في متام الساعة العاشرة من 
صباح اليوم انطالق فعاليات 
معرض االس����تقالل 55، الذي 
تنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي، وتستمر أنشطته حتى 
13 فبراير اجلاري على أرض 
املعارض الدولية مبشرف في 
صالة رقم 6، مبشاركة فاعلة 
وحشد من كبار الشخصيات 
وعلى رأسهم وزراء ورجاالت 
الدولة وش����خصيات رسمية 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 

ورجال األعمال واإلعالم. 
وقد وجهت شركة معرض 
الكويت الدولي الدعوة حلضور 
االفتتاح الى حشد من رجال 
األعمال واملس����ؤولني ورجال 
الس����لك الديبلوماسي، وفي 
حني تش����ارك 25 جهة محلية 
من مؤسسات القطاع احلكومي 
مشاركتها في املعرض الوطني 
الكبير، بادرت 11 جهة الى تأكيد 
رعايتها ومش����اركتها في هذا 
املعرض احتفاال بأعياد الكويت 
الوطنية واالحتف����االت التي 
ستشهدها البالد بهذه املناسبة 

الغالية.
ه����ذا، ويتزام����ن معرض 
االس����تقالل 55 هذا العام مع 
بدء احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية »االستقالل والتحرير« 
الى جانب مناس����بات وطنية 
عزيزة على قلوب الكويتيني 
كمواطن����ني حي����ث تأتي هذه 
االحتفاالت لتتوج مبرور الذكرى 
العاشرة لتولي صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح األحمد 
مس����ند االمارة وتسلم سموه 
مقاليد احلكم في بلدنا املعطاء، 
إضافة إلى احتفالية الكويت 
»عاصمة للثقافة االس����المية 
2016«، كم����ا كان للكوي����ت 
نصيب كبير باختيارها مركزا 
للعمل اإلنساني بنيل أميرها 
لقب قائد العمل اإلنس����اني، 
حيث دأب س����موه منذ توليه 
على أن تكون الكويت سباقة 
في دعم املس����اعدات اخليرية 

اإلنسانية.
اجلدير بالذكر أن معرض 
االستقالل 55 سيحفل بأنشطة 
وطنية وترفيهية عديدة مهمة، 
ويستقطب شرائح عديدة من 
الزوار من مواطنني ومقيمني، 
حيث سيشتمل على مشاركات 
وفعالي����ات مختلفة من عدة 

جهات م����ن القطاع احلكومي 
الستعراض خدماتها وإجنازاتها 
وتطورها في س����بيل توفير 
أفضل خدمة للوطن واملواطنني 
وكل من يعي����ش على أرض 

الكويت الطيبة.
وأعلنت وزارة اخلارجية 
رعايتها املاسية للمعرض وأعلن 
مكتب االمناء االجتماعي رعايته 
البالتينية، بينما حظي بالرعاية 
الذهبية كل من املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية والرئاسة 
العام����ة للح����رس الوطني، 
العال����ي،  التعلي����م  ووزارة 
ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وديوان اخلدمة املدينة، 
ووزارة الداخلية، ودار الطيب، 
وبيت الزكاة، واألمانة العامة 

لألوقاف.
هذا، ويس����تقبل املعرض 
اجلمهور الكرمي خالل ساعات 
الدوام الرسمي مبا يوفره من 
أجواء وطنية وعائلية مميزة في 
الصالة 6 على فترتني صباحية 
من الساعة 9:30 صباحا الى 
الس����اعة 1 ظهرا ومسائية من 
الساعة 5 عصرا الى الساعة 
10 مس����اء وأيام اجلمعة فترة 
مس����ائية فقط من الساعة 5 

عصرا الى الساعة 10مساء.

الشيخ فيصل احلمود

مبشاركة 25 جهة 
حكومية

ويستمر حتى
13 اجلاري

موظفو »األولى للوقود« خالل اليوم الترفيهي

»األولى للوقود« نظمت يوماً ترفيهياً للموظفني وأسرهم
نظمت »األول����ى للوقود« 
يوما ترفيهيا ملوظفيها واسرهم 
في قرية الشيخ صباح األحمد 
التراثية، والتي تبلغ مساحتها 
أكث����ر من 25 ك����م، وحتتوي 
منشآتها الرئيسية على 6 أجنحة 
مستقلة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي وقاعة لالحتفاالت 
واملناسبات الرئيسية وبحيرة 
مبس����احة 11 ألف متر مربع، 
وسوق يحاكي أسواق الكويت 
القدمية وقصور وبوابات تراثية 
ومطاعم ومقاه شعبية ومالعب 
رياضية ومخيم����ات عائلية 
واس����تراحات مجانية وتالل 
رملية وحدائق نباتية. وبهذه 
املناسبة قال عادل العوضي: 
»تثمن الشركة جهود موظفيها 
الذين ميثلون عنصرا أساسيا 
في دعم مس����يرة الشركة منذ 
نشأتها، كما نحرص دائما على 
تشجيعهم وحتفيزهم تقديرا 

جلهوده����م الكبيرة ولتعزيز 
عامل املثابرة لديهم  في سبيل 
حتقي����ق املزيد م����ن النتائج 
الت����ي تضاف إلى  اإليجابية 
سجل إجنازاتنا لنصل معا إلى 
مكانة الريادة والتميز«. وتخلل 
الي����وم برنامج ترفيهي حافل 
ابتدأ بجولة على منت القطار 
الذي جال باملوظفني وعوائلهم 
في أرج����اء القري����ة التراثية 
ومن ثم متت دعوة احلضور 

لالستمتاع بوليمة غذاء على 
ش����رفهم. وإلضف����اء جو من 
احلماس واملرح، أقيمت العديد 
من املسابقات التي أثمرت عن 
فوز بعضهم بجوائز قيمة، وفي 
ختام احلفل، أجريت سحوبات 
للفوز بجوائز عديدة ملوظفي 
الشركة كما مت التقاط الصور 
التذكارية وتوزيع هدايا عينية 
على جميع احلضور لتحمل 
ذكرى طيبة عن هذه املناسبة. 
وتتقدم الشركة بالشكر لكل 
األطراف التي شاركت في جناح 
هذا اليوم وملساهماتهم القيمة 
وهم: الديوان األميري، اللجنة 
العليا املنظمة لقرية الشيخ 
صباح األحمد التراثية، شركة 
الدولية، بنك الكويت  العربة 
الدولي، شركة علي ثنيان الغامن 
وأوالده، مستش����فى السيف، 
عيادة امليدان وانترناشيونال 

كلينيك.

العوضي: 
املوظفون عنصر 
أساسي في دعم 

مسيرة الشركة 
منذ نشأتها
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»ريفيرسو« حتتفي بالذكرى الـ 55 ليوم الكبرياء الوطني
و25 سنة من التحرير مع إصدارين محدودين رائعني

ورثة روح االبتكار التي متيز 
بها مؤس����س املصنع، أنطوان 
لوكولت����ر- كل خبراتهم من 
أجل ابتكار مجموعات ساعات 
تثير الدهشة وتبلغ من التطور 
والتعقيد أميا مبلغ: ريفيرسو، 
ماستر، راندي- فو، ديومتر، 

جيوفيزيك وآمتوس.
الكبيرة -  الدار  تس����تلهم 
غراند ميزون - بش����كل دائم 
الثري، وتش����هد  من تاريخها 
مجموعات هيبريس ميكانيكا 
وهيبريس أرتيس����تيكا على 
الش����غف اإلبداعي الذي يحفز 
الرجال والنساء الذين يزاولون 
مهاراتهم املتقنة حتت سقفها.

الع����ام 2016 تكش����ف  في 
جيجر- لوكولت����ر عن رؤية 
جديدة لساعة ريفيرسو تتجاوز 
املتوقع بامتياز، وذلك احتفاال 
بالذكرى السنوية ال� 85 لوالدة 

هذه الساعة.
الفريدة لكل  القص����ة  تبدأ 
س����اعة من س����اعات جيجر- 
لوكولتر في ورش����ات »فالي 
دو جو«، سويسرا وتأتي إلى 
احلياة النابضة احلقيقية على 
معصم الرجال والسيدات الذين 
يرتدونها ويجعلونها خاصة 

بهم.
www.jaeger-lecoultre.

com

مجموعة بهبهاني قائال »لليوم 
الوطني وليوم التحرير معنى 
خاص بالنس����بة للكويت ولي 
شخصيا، حيث لدينا احتفاالت 
خاصة جتري في 25 و26 فبراير 
كل سنة. ولكن يسرني في هذه 
بالذات أن أشهد إطالق  السنة 
ساعتني خاصتني بهذه املناسبة 
من ال����دار الكبي����رة - غراند 

ميزون، جيجر- لوكولتر«
بانافيو،  وأضاف مارك دو 
مدير املارك����ة قائال: »نحن في 
جيجر- لوكولت����ر فخورون 
باالنضم����ام  ومس����رورون 
إل����ى احتف����االت الكويت بهذه 
املناسبات التاريخية العظيمة، 
وذلك من خالل س����اعاتنا ذات 
اإلصدار احملدود. لن تقتصر هذه 
الساعات على أن حتمل شاهدا 
على هذه املناس����بات اخلاصة 
جدا، بل ومع مرور الوقت نأمل 
أن تصبح رمزا لذكريات دائمة 
وأن يتم متريرها إلى األجيال 

القادمة«.

مصنع جيج����ر- لوكولتر 
 Jaeger-LeCoultre

منذ تأسيسه عام 1833، لم 
يتوقف مصنع جيجر- لوكولتر 
ع����ن إضفاء البهجة على حياة 
ذواقة وخبراء صناعة الساعات 
الراقي����ة. يجم����ع حرفيونا - 

املوديل في نسخة محدودة من 
25 قطعة.

كس����اعة رمزي����ة أيقونية، 
يعود تراث ريفيرسو إلى العام 
1931 عندما مت تصميمها للمرة 
األولى من أجل اجلانب الوظيفي 
الذي يتجسد في قفصها القابل 
لالنق����الب عل����ى الوجه اآلخر 
)تعتب����ر مثالي����ة للمتطلبات 
القاسية للعبة البولو، أو ألولئك 
الذين يرغبون في حماية إضافية 
لساعاتهم(. منذ بداياتها األولى، 
كان لريفيرسو طابعها الساحر 
من خالل مفاجآته����ا املخفية: 
الوجه غير املتوقع الذي ميكن 
الطلب )إما  تصميمه حس����ب 
من خالل النقش أو اس����تخدام 
الالكر ومادة املينا أو الترصيع 
باألحجار الكرمية(، أو من خالل 
التعقيدات الساعاتية مثل مفهوم 
ومبدأ ديوفاس أو دويتو. في 
العام 2016 حتتفل ريفيرس����و 
بخمس وثمانني سنة من التاريخ 
في وضع معايير األناقة واألداء 
الالمع م����ع خطوطها الصافية 
الفنية  الراقي����ة، وحرفيته����ا 
وساللتها الفريدة من املجموعات 
التي مت إصدارها والتي بقدر ما 
هي مفاجئة بقدر ما هي متطورة 

وراقية.
وفي هذه املناس����بة حتدث 
السيد على مراد بهبهاني، رئيس 

عدا الرقمني »اثنني« و»خمسة« 
حيث يصبح اللون قرمزيا مما 
يضف����ي تباينا لونيا. أما على 
اخللفية فهناك نقش أنيق عابر 
للزمن على حاضن قفص الساعة 
يحتفي بهذه املناسبة الفريدة، 
أما خلفية قفص الساعة نفسها 
فقد تركت فارغة لتتيح إضفاء 
الطابع الشخصي. يصدر هذا 

اخلامسة والعشرين لتحرير 
الكوي����ت وال����ذي يصادف في 
26 فبراير. تس����تمر الس����اعة 
األسطورية القالبة عن جدارة 
بتمثيل معايير صناعة الساعات 
في ال����دار الكبي����رة - غراند 
ميزون، وتتمي����ز متفردة هنا 
مبينائها األخضر الرائع. األرقام 
على وجهها باللون األبيض، ما 

هناك نقش بارع راق لتخليد 
الذكرى اخلامس����ة واخلمسني 
لتحري����ر الكويت. تصدر هذه 
الساعة في نسخة محدودة من 

55 قطعة.
الساعة الثانية ذات اإلصدار 
احملدود هي »25 غراند ريفيرسو 
976 ذهب وردي« إنها احتفال 
دائم مثي����ر لإلعجاب بالذكرى 

تس����عى جيجر- لوكولتر 
إللهاب اخليال وإضافة براعة 
أخ����رى إلى احل����رف اليدوية 
املقدمة في س����اعة ريفيرسو، 
حيث تكفي ملسة واحدة لتقلب 
قفص الساعة على وجهه اآلخر 
وتكشف عن العجائب املخفية. 
واآلن تأخذ جيجر- لوكولتر 
فكرة إضفاء الطابع الشخصي 
على الساعة ريفيرسو إلى ما 
هو أبعد، فها هي تطلق مجموعة 
من اإلصدارات احملدودة تتألف 
من ساعتي ريفيرسو فريدتني. 
ومن املقرر للمجموعة احملدودة 
اإلصدار أن حتتفي مبناسبتني 
الكويت  خاصتني في تاري����خ 

الثري.
الساعة األولى ذات اإلصدار 
احملدود هي »55 غراند ريفيرسو 
976 ستيل« ورقمها املرجعي هو 
)Q3738420(، إنها تعبير بارع 
في صناعة الساعات املرموقة، 
أوجدت لتحتفي باليوم الوطني 
اخلامس واخلمس����ني للكويت 
الذي يحتفل به في 25 فبراير. 
مثال رائع آخر على ثراء تراث 
ريفيرسو، إذ تتميز هذه الساعة 
مبيناء باللون األخضر، وأرقام 
باللون األبيض. مفاجأة ذكية 
تتجسد في وضع الرقم »55« 
في مكان الرقم 5، وذلك باللون 
القرمزي. وعلى خلفية الساعة 

..وإصدار 25 عاما على التحريرREVERSO إصدار مبناسبة الذكرى الـ 55 لليوم الوطني 

الكوي����ت  ف����ي  الطامح����ني 
ومساعدتهم في الوصول إلى 
طموحاتهم في مجال التصوير، 
وذلك م����ن خالل املنصة التي 
تقدمها مدرسة نيكون، وتهدف 
ورش العمل، التي س����تكون 
مفتوحة أمام اجلميع للمشاركة 
إط����الع املصورين  إلى  فيها، 
الشغوفني على مختلف جوانب 
التصوير وشرح كيف ميكن 
االنتقال من لقطة بسيطة إلى 

صورة إبداعية«.
بدوره، قال املدير اإلداري 

»نيكون« تنظم »رؤية إبداعية« بالتعاون 
مع املصور العاملي براين بيترسون 21 اجلاري

لشركة »نيكون الشرق األوسط« 
تاكاش����ي يوش����يدا: »تسعى 
نيكون من خ����الل مبادراتها 
املس����تمرة، مثل جولة رؤية 
إلى دعم املصورين  إبداعية، 
الطموحني في املنطقة وجميع 
أنحاء العال����م، يتمثل الهدف 
التدريبية  النهائي للجلسات 
من مدرسة نيكون في جتديد 
ش����غف املصورين، من خالل 
تقدمي حوارات وندوات توفر 
منصات ملهمة للمجتمع احمللي 
للقاء أهم املصورين احملترفني، 
أمثال براين بيترسون، حيث 
ميكن مناقشة أفكار من شأنها 
أن متهد الطريق لتقدمي محتوى 

إبداعي عالية اجلودة«.
وأضاف يوشيدا: »متتلك 
مناطق الشرق األوسط وآسيا 
وافريقيا الكثير من اإلمكانيات 
التصوير، ونأمل  املميزة في 
أن نتمكن من رعاية وتنمية 
مجموع����ة املصوري����ن هذه 
بالتعاون مع سفراء عالمتنا 
نيكون، وذلك من خالل ورش 
العمل املتواصلة التي تقدمها 

مدرسة نيكون«.

أعلن����ت ش����ركة نيكون، 
الش����ركة الرائ����دة عامليا في 
الرقمي، عن  التصوير  مجال 
تقدمي جولة »رؤية إبداعية«، 
وهي جولة إقليمية للتصوير 
الفوتوغرافي يتوقع أن تقدم 
اإلله����ام والروعة  الكثير من 
لهواة التصوير في الكثير من 
مدن منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا، وستقام اجللسات 
اليرموك  21 فبراير في مركز 
الثقافي، وس����يقدمها املصور 
الفوتوغرافي الش����هير براين 
بيترس����ون واحلاص����ل على 
عدة جوائ����ز واملؤلف ألفضل 
ثمانية كتب مبيعا للتصوير 
الفوتوغرافي متت ترجمتها إلى 
11 لغة. تقدم اجلولة لكل من 
الهواة واحملترفني  املصورين 
فرصة لتعزيز مهاراتهم وتعلم 
تقني����ات جديدة، وس����تقام 
جلساتها في عدة بلدان، مبا 
في ذلك الكويت وسلطنة عمان 
العربية السعودية  واململكة 
وقطر. وأعرب بيترسون عن 
سعادته بورشة العمل قائال: 
» متحم����س للقاء املصورين 

إحدى ورش العمل السابقة 

فعاليات مليئة باملتعة والتشويق وفرص الفوز بجوائز قيمة

ً »املهلب مول« ينظم »ليالي املرأة« غدا
لتتناسب مع احتياجات كل 
شريحة من شرائح املجتمع، 
وسيتم اقامة فعاليات »ليالي 
املرأة« الى جانب »النشاطات 
الرياضية« في شهر فبراير، 
حيث ستقام فعالية النشاط 
الرياضي في املمشى الرياضي 
اجلدي����د في ال����دور الثاني 

باملجمع.
إنش����اء وتصمي����م  ومت 
»املهلب مول« على ش����كل 
س����فينة تاريخية كويتية 
ش����هيرة، في قل����ب منطقة 
حولي، ومت افتتاحه عام 2001، 
ويضم خمسة طوابق ويتمتع 
املجمع بسهولة احلركة داخله 
والوصول الى املصاعد، ويعد 
واحدا من أفضل املجمعات 
التي توف����ر جتربة مميزة 
للتسوق، وتناول األطعمة، 
املراف����ق  ال����ى  باإلضاف����ة 

الترفيهية والطبية.

املاكي����اج أو مس����تحضرات 
العناي����ة بالبش����رة، والتي 
سيتم مناقش����تها مع العديد 
من مشاهير مواقع التواصل 

االجتماعي في الكويت.
وق����د اع����د »املهلب مول« 
خطة استراتيجية تسويقية 
الستضافة عدد من الفعاليات 
الش����هرية مصممة خصيصا 

أعلن »املهلب مول« أمس 
عن انطالق فعاليات »ليالي 
املرأة« والتي من املزمع ان تقام 
مرة كل شهر ملدة عام كامل، 
بهدف توفير فرصة مميزة 
النساء باالستمتاع  جلميع 
بأجواء رائعة واحلصول على 
هدايا ومفاجآت ال تضاهى 
الى جانب دعوة العديد من 
التواصل  مش����اهير مواقع 
االجتماعي حتت سقف واحد، 
وسيتم إقامة فعاليات احلدث 
غدا األربعاء 10 اجلاري من 

الساعة 7 الى 9 مساء.
وستشمل »ليالي املرأة« 
فقرة موسيقية، كما ستتضمن 
أنشطة تفاعلية لزوار املجمع 
من السيدات، ويعد احلدث 
مبنزلة منص����ة معلوماتية 
وتفاعلية للسيدات ملعرفة 
املزيد ع����ن أحدث صيحات 
عال����م اجلمال، س����واء في 

أجواء رومانسية ألمسية خالدة في الذاكرة مدى احلياة

»هيلتون الكويت« اخليار األمثل لالحتفال بعيد احلب

الكويت  أن منتجع هيلتون 
يهتم بتسهيالت األعمال مع 
10 غ���رف اجتماعات وقاعة 
احتفاالت تتسع حتى 1250، 
إل���ى مركز أعمال  باإلضافة 
وخدمة اإلنترنت الالسلكي 
املجانية في جمي���ع أنحاء 
الفندق.  وتعتبر »هيلتون 
الش���ركات  العاملية« إحدى 
العاملي���ة الرائدة ف���ي عالم 
الضيافة وتضم في هذا القطاع 
السكنى فنادق ذات الرفاهية 
املتميزة، أجنحة فندقية ذات 
اإلقامة املمتدة وكذلك الفنادق 
ذات األسعار املتوسطة. وألكثر 
من 94 عاما، قدمت ش���ركة 
العاملية ملس���افري  هيلتون 
الرفاهية واألعمال األرقى من 
حيث اإلقامة واخلدمة واملرافق 
والقيمة مقابل الثمن. وتكرس 
الشركة جهودها لالستمرار 
في تقاليدها املتمثلة في تقدمي 
أرقى جتارب فندقية لضيوفها 
من خالل عالماتها التجارية 

في جميع أنحاء العالم.

ال ينسى. احجز اليوم فالوقت 
ينفد«.

ويعتبر منتجع هيلتون 
الكويت امل���كان األمثل لعيد 
العام، مبوقعه  العشاق هذا 
الساحر على الشاطئ، والغرف 
الفسيحة، ومجموعة جلسات 
املساج املريحة للعقل واجلسد 
في السبا، فقم بتجربة منتجع 
الكوي���ت مبوقعه  هيلتون 
االس���تثنائي عل���ى اخلليج 
العربي، وبتصميمه املراعي 
ألدق التفاصيل مبا في ذلك 
5 شواطئ منفصلة. والفندق 
الذي يقع على بعد 20 دقيقة 
من مطار الكويت الدولي، يضم 
الطلق،  الهواء  مسبحني في 
وناديا صحيا مجهزا جتهيزا 
جيدا، ومالعب للتنس، وسبا 
مع حوض السباحة اخلاص به 
Aquamedic، ويحظى الفندق 
بغرف ديلوكس وشاليهات 
مجهزة جتهيزا جيدا تطل على 
مشهد البحر، وڤلل مترفة مع 
بركة سباحة خاصة بها. كما 

اغتنم الفرصة قبل فوات 
األوان، فقد بقيت أيام قليلة 
على قدوم عيد العشاق وحان 
الوقت ملفاجأة من حتب مع 
الباقات الرومانسية اخلاصة 
التي أعدها منتجع هيلتون 
الكويت لضمان أمسيات خالدة 
بالذاكرة، فكن مبتكرا هذا العام 
وابتعد عن إهداء الشوكوالتة 
والهداي���ا التقليدية، دلل من 
حتب بليلة ال تنسى في منتجع 
هيلت���ون الكوي���ت، فالباقة 
الرومانسية للزوجني تتيح 
لهم التمتع بأش���عة الشمس 
والبحر م���ن موقع املنتجع 
الفريد على الش���اطئ، ومن 
السبا  بعدها االسترخاء في 
مع جلسة التدليك قبل الغطس 
في مسبح األكواميديك املميز 

في سبا هيلتون.
وس���واء اخترت العشاء 
عل���ى ض���وء الش���موع في 
مطعم التياترو، أو عشاء أكثر 
خصوصية في إحدى اخليم 
اخلاصة على شاطئ البحر، 
فإن عش���اء عيد العشاق في 
منتجع هيلتون الكويت هو 
األمثل إلثارة إعجاب شريك 

حياتك.
بهذه املناسبة قال املدير 
العام ملنتجع هيلتون الكويت 
زياد طنطاوي،: »يقدم منتجع 
هيلت���ون الكويت للزوجني 
الرومانسية  الباقات  أفضل 
لعي���د احلب عل���ى ضفاف 
اخلليج العربي، وباإلضافة إلى 
العديد من اخليارات املتميزة 
لتناول الطعام، يتميز املنتجع 
بإطاللة فريدة على ش���اطئ 
رملي أبيض خاص بطول 1.75 
كلم، وميكن للزوجني التمتع 
بأشعة الشمس واالسترخاء 
مع معايي���ر اخلدمة الكاملة 
ملنتجعن���ا، حيث س���يكون 
فريق املنتجع ذا اخلبرة على 
استعداد تام لضمان عيد حب 

»هيلتون الكويت« الوجهة األفضل لعشاق التميز

طنطاوي: نقدم 
أفضل الباقات 

الرومانسية 
على ضفاف

 اخلليج

العوضي  ثم أعقبه د.أحم����د 
مدير مرك����ز الكويت ملكافحة 
الس����رطان بكلمة يشكر فيها 
مركز الس����درة على جهودهم 
املس����تمرة. وأكد على حاجة 
مرض����ى الس����رطان خلدمات 
املركز املتميزة واملختلفة عن 
غيرها حيث انها تس����اعدهم 
العالج  في تخط����ي فت����رات 
الصعبة. بع����د ذلك حتدثت 
حرم السفير عن مركز السدرة 
وتأثيره اإليجابي على املرضى 
وذويهم كما أشارت إلى دور 

مركز السدرة يستضيف السفير األميركي
 في اليوم العاملي للتوعية بالسرطان عام 2016

املتطوعني في دعم ومساندة 
املركز واألدوار املختلفة التي 
يقومون به����ا واهتمام املركز 

مبنظومة املتطوعني لديهم. 
وقامت ليندا فان- رئيسة 
رابطة النس����اء األميركية في 
الكويت- بذكر نبذة مختصرة 
عن أهمية اليوم العاملي للتوعية 
بالسرطان وأهمية الدعم النفسي 
للمرضى وذويهم. واختتمت 
الفعالية بكلمة ناجية من مرض 
السرطان السيدة ماري ماكنالي 
� مديرة مدرسة بوكسهل للبنات 
في الكويت- عن جتربتها مع 
أعضاء أسرة املركز وكيف أن 
وجودهم كان ذا أهمية كبيرة 
حيث ساعدها في اجتياز أصعب 
املراحل النفس����ية املصاحبة 
للمرض. من جانبه، أعلن مدير 
وحدة االتصال املؤسسي في 
بنك الكويت الدولي نواف ناجيا 
عن رعاية البنك االستراتيجية 
جلميع أنشطة وفعاليات جمعية 
الس����درة، مثمنا الدور الكبير 
الذي تقوم به اجلمعية والسيما 
البرامج واخلدمات التي تقدمها 
كتوفير معلومات عن طبيعة 
مرض الس����رطان وأس����اليب 
الع����الج املقدم����ة والتحديات 
النفس����ية واالجتماعية التي 
تصاح����ب امل����رض، تق����دمي 
نصائح عملية حول التعامل 
مع السرطان وتعزيز القدرة 
اجلسدية والعقلية والعاطفية 

للسيدات املصابات. 
وفي اخلتام، قامت الشيخة 
عزة جابر العلي الصباح بتكرمي 
السفير ومرافقيه وممثلي البنك 

الدولي.

اليوم  تزامنا مع فعاليات 
العاملي للتوعية بالس����رطان 
ال����ذي يحمل عن����وان »نحن 
نستطيع، أنا أستطيع« قامت 
الش����يخة عزة جابر العلي � 
إدارة جمعية  رئيس مجلس 
الس����درة للرعاية النفس����ية 
ملرضى السرطان وفريق عمل 
مركز السدرة الذي يترأسه د. 
شفيقة العوضي باستضافة 
وفد من سفارة الواليات املتحدة 
األميركية يترأس����ه س����عادة 
الس����فير األميركي سيليمان 
دوج����الس وحرم����ه كاثرين 
س����يليمان وعدد من أعضاء 
الرابطة النس����ائية األميركية 
الكويت، وكذلك بحضور  في 
ممثلني عن البنك الدولي، وذلك 
ضمن رعايتهم االستراتيجية 
جلميع أنشطة مركز السدرة 
خالل ع����ام 2016، وتأتي هذه 
الرعاية إميان����ا منهم بالدور 
الفعال والرسالة اإلنسانية التي 
تقوم بها اجلمعية مع مرضى 

السرطان بالكويت.
بداية مت الترحيب بضيوف 
املركز وش����كرهم على تلبية 
الدع����وة ومن ث����م التعريف 
مبركز السدرة للرعاية النفسية 
ملرضى السرطان واخلدمات 
التي تقدمه����ا من خالل كلمة 
ألقتها الشيخة عزة جابر العلي 
الصباح- رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية.  ثم ألقى الس����فير 
كلمت����ه وفيه����ا ش����كر فريق 
العمل باملركز على استضافته 
الكرمية وأثن����ى على جهود 
الفريق املبذولة لتقدمي أفضل 
اخلدمات ملرضى الس����رطان، 

 السفير األميركي دوغالس سيليمان وحرمه مع الشيخة عزة جابر العلي 

تكرمي بنك الكويت الدولي يتسلمه نواف ناجيا
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املجلس أقرّ التعديالت على أبنية املناطق الصناعية.. وتخصيص موقع لتدوير اإلطارات جنوب طريق الساملي

»البلدي«: السماح بإقامة سكن للعمال داخل املصانع
منتجاته���م ومش���روعاتهم 

الصغيرة.
يوافق املجلس على االقتراح 
وتكلي���ف البلدي���ة برف���ع 
املواقع املقترحة باحملافظات 
للمجلس بعد التنسيق مع 
برنامج هيكلة القوى العاملة 

في الدولة.
٭ األمني العام: طلب البلدية 
التصري���ح بإضافة مكاتب 
تشوين للمعدات واآلليات 

مبنطقة صبحان.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب
العام: تخصيص  ٭ األمني 
موقع مؤثث حملطة الصرف 
الصح���ي مبنطق���ة غ���رب 
أبوفطيرة مبحافظة مبارك 

الكبير.
٭ يواف���ق املجلس البلدي 

على الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصي���ص موقعني إلقامة 
بنكني ضمن ضاحية صباح 

السالم قطعة 10.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: موقع املنطقة 
الصحي���ة ضم���ن املوق���ع 
املخص���ص للمركز االداري 
الفرع ال���وزارات والهيئات 
احلكومية باملنطقة الوسطى 

بصبحان.
٭ يواف���ق املجل���س على 
التوصي���ة بإلغ���اء الفقرة 
ق���رار املجلس  الثانية من 
البلدي املتعلق بشرط موافقة 

الطيران املدني.
٭ األمني العام: طلب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
ضم احلديقة العامة لنادي 
الرياضي مبحافظة  سلوى 

مبارك الكبير.
٭ يوافق املجلس على الطلب 
وتصبح املساحة اإلجمالية 
)150440م2( بالقرين قطعة 

.)4(
٭ األمني العام طلب ش���ركة 
الوطنية التصريح  البترول 
بس���كن عمال مؤثث مبنطقة 
جنوب ميناء عبداهلل للوقود 

البيئي.
٭ علي املوسى: املوضوع تأخر 
واس���تغرب طلب العقود من 
جلن���ة االحمدي مع العلم ان 
املشروع حكومي وهناك رأي 
فيه وال ميكن احلكم على األمور 

ويجب االسراع باملوافقة.
٭ فهد الصانع: خالل اجتماع 
اللجنة طلبنا كتابا من وزارة 
الداخلي���ة للموافق���ة على 

السكن.
٭ محم���د املعج���ل: أرجو 
عدم تعطيل املعامالت وان 
املوافقة عليها ووضع  يتم 

الشروط.
٭ يرفض املجلس الطلب.

الع���ام: طلب من  ٭ األمني 
العضو محمد املعجل إعادة 
املوضوع إلى جلنة االحمدي 
وفق املادة )63( مع معاملتني 

بنفس الطلب.
٭ يوافق املجلس على الطلب 

وإعادتها للجنة األحمدي.
٭ رفعت اجللس���ة الساعة 

1.40 ظهرا.

٭ األمني العام: االشتراطات 
اخلاص���ة بأبني���ة املناطق 

الصناعية.
٭ فهد الصانع: هذا املوضوع 
مت بحث���ه في اس���تفاضة 
وهناك فري���ق عمل مكلف 

بالدراسة.
٭ محمد املعجل: ارجو عدم 

تأخير املوضوع.
٭ فيصل اجلميعة مساعد 

املدير العام:
املناطق الصناعية  لتعديل 
واحلرفية م���ع اضافة بند 
العمال وهناك  بشأن سكن 
فري���ق عمل م���ن الداخلية 
وهيئة الصناعة والبلدية ومت 
وضع االش���تراطات خاصة 
اننا اشترطنا موافقة كل من 
الداخلية والهيئة قبل تنفيذ 
الس���كن وبناء على ذلك مت 
وضع نظام بناء من مجمع 
وزارات الدولة لدينا موافقات 

ستتم
٭ علي املوس���ى: مت إرسال 
العامة  الهيئة  الشروط من 

للصناعة.
٭ يواف���ق املجل���س على 
التعديالت اخلاصة مبنطقتي 
العارضي���ة وأبوفطي���رة 
الصناعية حيث تكون نسبة 
البناء 100% بالسرداب و%100 
الدور  الدور األرضي، %80 
األول مع املوافقة على الغاء 
تس���ميات املصانع والبالغ 

عددها 10 مناطق.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
فهد الصانع بش���أن أعمال 
املنزلية واخلاصة  التجارة 

باألندية واإلعالن عنها.
٭ يواف���ق املجل���س على 
الرقابة  ض���رورة تفعي���ل 
على أعمال التجارة املنزلية 
واخلاصة باألندية واإلعالن 

عنها.
اقتراح  الع���ام:  ٭ األم���ني 
العتيبي  العض���و أس���امة 
بشأن تخصيص أرض في 
كل محافظة ليتم بناء بلوكات 
تصمم كمجموعة من احملالت 

وبيعها باملزاد العلني.
٭ يواف���ق املجل���س على 

االقتراح.
٭ األم���ني الع���ام: اقت���راح 
العضو أسامة العتيبي بشأن 
تخصيص موقع لكل محافظة 
ليكون مالئما للشباب لعرض 

وتقطير املياه جنوب محطة 
الزور.

٭ يواف���ق املجل���س على 
الطلب.

٭ األمني العام: طلب وزارة 
الداخلي���ة تخصيص موقع 
بديل ملوقع املعسكر املساند 
لقوات األمن اخلاصة باملنطقة 
اجلنوبية على امتداد طريق 

النويصيب.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب شركة 
البترول الوطنية الكويتية 
تخصيص موقع 4 إلنشاء 
محطة تعبئة وقود مبنطقة 
عريفج���ان ضم���ن املنطقة 
احلضرية اجلديدة الشرقية 
من مدينة صب���اح األحمد 

السكنية.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقع القامة فرع 
كهرباء السيارات وتصليح 
االطارات مبنطقة الفحيحيل 

قطعة 1.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب شركة 
البترول الوطنية الكويتية 
تخصيص موقع 6 النشاء 
محطة تعبئة وقود ش���مال 

منطقة الوفرة الزراعية.
٭ يوافق املجلس على الطلب 
املنتزه  وان تكون بج���وار 

الترفيهي.
٭ األم���ني العام: مش���روع 
الق���رار ال���وزاري بع���ض 
املهنة  احكام الئحة مزاولة 
الهندسية والدور  للمكاتب 

االستشارية.
٭ يواف���ق املجل���س على 

التوصية التالية.
٭ املوافقة على تعديل قرار 
البلدي رقم »م ب/  املجلس 
م أ/ ل ج 2013/271/7« املتخذ 
بتاريخ 2013/6/10م باالضافة 
الى الفقرة ويسحب الترخيص 
في حالة ثبوت اس����تعمال 
الغش او التزوير في احلصول 
عليه مع مراعاة احكام قانون 
اجلزاء في هذا الشأن الى املادة 
28 حسب افادة ورأي الفتوى 

والتشريع.

التابعة ملؤسس���ة البترول 
الكويتي���ة مبوق���ع محطة 
الكهربائية  اخليران للقوى 
وتقطير املي���اه في منطقة 

الزور.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب الشركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخلليج 
التصريح بترخيص مكاتب 
مؤقتة وتشوين مواد مبنطقة 
الزور لتمديد خطوط النفط 

والغاز.
٭ يوافق املجلس على إعادة 

الطلب للجنة.
٭ األمني العام: طلب الشركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخلليج 
تخصيص مسارات كيبالت 
الوفرة  أرضي���ة مبنطق���ة 

الزراعية.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
االشغال إزاحة جزء من مسار 
مخصص سابقا خلط مياه 
معاجلة غرب منطقة الظهر 

بجوار الدائري السابع.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
الكهرباء واملاء إضافة املساحة 
املتبقية م���ن موقع املخيم 
الربيعي لشركة نفط الكويت 
لتوس���عة محطة اخليران 
لتوليد الطاق���ة الكهربائية 

عقدت الورشة الثانية بشأن 
مشاريع البلدية.

٭ يواف���ق املجل���س على 
التوصي���ة للجهات  إحالة 
واملتضمنة تش���كيل فريق 
عمل دائم مكون من اجلهات 
التنفيذي���ة واألمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية واجلهات احلكومية 
ذات الصلة ملتابعة املشاريع 

املتأخرة.
٭ األمني العام: طلب املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
تأجير العني املخصصة للبنك 
التجاري الى بنك آخر مبنطقة 

مبارك العبداهلل.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصي���ص موقع فرع غاز 

مبنطقة الشهداء قطعة 5.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب املؤسسة 
الس���كنية  العامة للرعاية 
استحداث مواقف سيارات 
س���طحية باجلهة الشرقية 
واجلنوبي���ة خ���ارج مبنى 

املؤسسة.
٭ يواف���ق املجل���س على 

الطلب.
العام: تخصيص  ٭ األمني 
مس���ارات خطوط األنابيب 
اخلاصة ببعض املش���اريع 

قرار اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي 
مع اعادة تخصيص املوقع 
للهيئ���ة العام���ة للصناعة 
الش���قايا  والواقع مبنطقة 
جنوب طريق الساملي مبسافة 
2 كيلو ومنطقة امان محيطة 
باملوقع 500 مت���ر على ان 
يس���تغل كموقع لصناعات 
التدوير شريطة التنسيق مع 
وزارات اخلدمات قبل التنفيذ 
وتقدمي دراسة مردوده البيئي 
وإلغاء م���ا يخالف ذلك من 

قرارات سابقة.
٭ األمني الع���ام: كتاب من 
األعضاء محمد املعجل وعلي 
املوسى وحسن كمال بشأن 
تأخر ع���رض املعامالت في 

جلان املجلس.
٭ محمد املعجل: هناك تأخر 
ف���ي بعض اللج���ان ببحث 

املعامالت.
٭ علي املوس���ى: ادعو الى 
احال���ة جمي���ع املعامالت 
املتأخرة الى مكتب املجلس 
لبحثها والتي لم يتم البت 
فيها قبل 31 ديسمبر 2014.

٭ يواف���ق املجل���س على 
الى مكتب  الرس���الة  إحالة 

املجلس.
٭ يت���رأس اجللس���ة نائب 
الرئيس مشعل اجلويسري.

٭ األمني العام: ورشة عمل 
جلنة اإلصالح والتطوير.

العتيب���ي: لقد  ٭ أس���امة 

أقر املجلس البلدي خالل 
جلسته أمس برئاسة مهلهل 
اخلالد االشتراطات الوقائية 
اخلاص����ة بأبني����ة املناطق 
الصناعية والس����ماح بإقامة 

سكن للعمال في املصانع.
التعدي����الت  وتضمن����ت 
السماح بالبناء 100% للسرداب 
والدور األرضي و80% للدور 
األول بالنس����بة للمناط����ق 
الصناعية في كل من أبوفطيرة 

والعارضية.
واعتمد املجلس تخصيص 
موق����ع لصناع����ات تدوي����ر 
اإلطارات في منطقة الشقايا 
جنوب طريق الساملي مبساحة 

2 كيلومتر مربع.
ووافق املجلس على تفعيل 
الرقاب����ة على أعمال التجارة 
املنزلية واخلاصة باألغذية 
واألعالف لها، كما متت املوافقة 
على تخصيص أرض في كل 
محافظة لبناء بلوكات تضم 
مجموعة من احملالت لبيعها 
في املزاد العلني مع تخصيص 
موقع أيضا في كل محافظة 
لع����رض منتجات الش����باب 

الصغيرة.
وواف����ق املجل����س عل����ى 
تخصيص موقع مؤقت حملطة 
الص����رف الصح����ي مبنطقة 
أبوفطي����رة مبحافظة  غرب 
مب����ارك الكبير، كما مت إلغاء 
شرط موافقة الطيران املدني 
ملوقع املنطق����ة الصحية في 
صبحان. وفيما يلي تفاصيل 

اجللسة:
افتتح رئي���س املجلس  ٭ 
البلدي مهلهل اخلالد اجللسة 

الساعة 10 صباحا.
٭ األمني العام: االطالع على 
الرس���ائل الواردة مصادقة 
الدول���ة لش���ؤون  وزي���ر 
البلدي���ة عيس���ى الكندري 
على محضر اجتماع املجلس 
البلدي 2016/1 والذي رفض 
اقتراح العضو حسن كمال 
السماح باالستعانة بخدمات 

املتقاعدين الفنيني.
٭ حس���ن كمال: استغرب 
م���ن رف���ض الوزي���ر لهذا 
القرار باالستعانة بخدمات 
ان  خاص���ة  املتقاعدي���ن 
اختصاصن���ا ف���ي املجلس 
وهن���اك مش���روع تعديل 
قانون البلدية فهو تهميش 
ل���دور األعض���اء وتقليص 
صالحياتن���ا وكأن املجلس 
هو سبب تعطيل املشاريع 
كما ان النظام اإلداري متهالك 
في البلدية وجميع املسؤولني 
يتحملون املس���ؤولية وان 
التنفي���ذي يحتاج  اجلهاز 

الى نفضة.
٭ األمني العام: كتاب املدير 
العام بشأن الرد على سؤال 
العتيبي  العض���و اس���امة 
بشأن انشاء مصنع تدوير 

النفايات.
٭ يوافق املجلس على إعادة 
املوضوع للجهاز التنفيذي 

لتحديث البيانات.
٭ األم���ني الع���ام: اع���ادة 
تخصي���ص موق���ع إلعادة 
العامة  التدوي���ر للهيئ���ة 

للصناعة.
٭ يوافق املجلس على إلغاء 

م. أحمد املنفوحي ومانع العجمي أحمد الفضالة وفهد الصانع 

د. حسن كمال 

د. مشاري املطوطح 

)فريال حماد(  م. علي املوسى ويوسف الغريب ومحمد املعجل  أحمد البغيلي ونايف السور مهلهل اخلالد وم. أحمد املنفوحي ورجعان الغريب وفوزي الشهاب ومحمد الصوابر ومنصور التورة خالل اجللسة

حتديد أرض لالحتفاالت الوطنية
املطوطح: تخصيص أراٍض زراعية 

إلقامة حزام أخضر في اجلهراء

التزام مسؤولي البلدية 
بحضور اجتماعات اللجان

قدم العضو د.حسن كمال اقتراحا بتحديد 
أرض في كل محافظة لالحتفال سنويا باألعياد 

الوطنية.
وقال كمال في اقتراحه: ان االعياد الوطنية 
ترسخ مشاعر احملبة واالنتماء والوالء لدولتنا 
احلبيبة، وربط االجيال مباضيها املشرق وإعادة 
بناء شخصية شبابها باالقتداء ببطوالت آبائهم 
وأجدادهم الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل 
إقامة دولة تنعم باألمان واالستقرار والرفاهية، 
حتى يتسنى لشبابنا مواصلة ما قام به األوائل 
من أبناء الوطن، فهي جتسيد لدور أهل الكويت 
وحكامها في بنائها واس��تقرارها والعمل على 

تالحم وترابط الشعب والوالء للكويت.
ل��ذا، أقترح: حتدي��د أرض في كل محافظة 
خ��الل فترة االعياد الوطنية إلقامة االحتفاالت 
واالنشطة الوطنية عن طريق فعاليات ومعارض 

في احملافظات.
كم��ا قدم كمال االقت��راح التالي: ان املباني 
العالية تؤثر س��لبا على حركة املرور وبش��كل 
ملحوظ بس��بب زيادة احلجم امل��روري على 
الشوارع احمليطة وبسبب الكثافة العالية لقاطني 
ومستخدمي هذه املباني، الس��يما زيادة عدد 
املركبات املنطلقة من وإلى هذه املباني، باالضافة 
الى أنها تتسبب في شلل مروري في الشوارع 

وخاصة في ساعات الذروة.
لذا، أقترح: إعداد دراس��ة مرورية شاملة 
للمنطقة الواقعة ضمن الدائرة األولى والتي 
تتضمن املناطق التجارية واالستثمارية واألبراج 
العالية، آخذي��ن في االعتبار أثر بناء االبراج 
واملباني العالية على احلركة املرورية ومواقف 
السيارات والبنية التحتية، مع اقتراح حلول، 

إن ألزم.

قدم العضو د.مشاري املطوطح اقتراحا بتخصيص أراض 
زراعية في محافظة اجلهراء.

وقال املطوطح في اقتراحه: رغبة في حتقيق السالمة البيئية 
والصحة العامة وكل ما من شأنه حتقيق أهداف الدولة ومتاشيا 
مع اخلطة القومية للتخضير وبهدف حتسني البيئة في الكويت، 
ومواجهة التصحر، ووقف زحف موجات الرمال التي تتعرض 
لها البالد بني احلني واآلخ��ر، ويعانى منها الكثيرون، وبهدف 
توفير مناطق حتريج وحتسني املناظر الطبيعية فضال عن كل 
ما من ش��أنه تنقية اجلو من التلوث وتلطيف درجات احلرارة 

في فصل الصيف.
لذا اقترح اآلتي: تخصيص أراض زراعية في محافظة اجلهراء 

إلقامة مشروع حزام أخضر »مصدات رياح«.

أكد مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
حرص��ا للجه��از التنفيذي عل��ى حضور 
اجتماع��ات جلان املجلس، مش��يرا إلى أنه 
س��يتم اتخاذ اإلجراءات بحق اي مسؤول 
يتغيب عن حضور اجتماعات جلان املجلس 

دون عذر.
من جانب آخ��ر طلب املنفوحي املجلس 
البلدي ما مت بخصوص طلب اجلهاز بسحب 
موقع مش��روع عالم التكنولوجيا ش��مال 

الدائري السابع.
وقال املنفوحي في كتابه: يرجى افادتنا 
عم��ا مت بخصوص كتابن��ا املتضمن طلب 

س��حب موقع مش��روع عالم التكنولوجيا 
الواقع شمال الدائري السابع والبالغ مساحته 
مليون متر مربع واملخصص لش��ركة )...( 
وإلغاء قرار املجلس البلدي رقم »م ب/ ف 
2001/10/334/32« الصادر بتاريخ 2001/5/21 
وذلك لتعارضه مع موقع ردم النفايات املغلق 
شمال الدائري السابع واجلاري حاليا دراسة 
إعادة تأهيله، ولعدم جدية أصحاب العالقة في 
تفعيل قرار املجلس البلدي اخلاص باملوقع 
عل��ى النحو الذي انط��وى عليه، علما بأنه 
لم يصلنا م��ا يفيد صدور قرار من قبلكم 

بخصوص املوضوع حتى تاريخه.

تفعيل الرقابة على 
أعمال التجارة 

املنزلية اخلاصة 
باألغذية

تخصيص أرض 
إلقامة محالت في 
كل محافظة تباع 

باملزاد

موقع مؤقت 
حملطة الصرف 

الصحي في منطقة 
غرب أبوفطيرة

إلغاء شرط 
موافقة الطيران 
املدني ملوقع 

املنطقة الصحية 
في صبحان

استحداث 
مواقف سيارات 

سطحية في مبنى 
»السكنية«
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عبداهلل مطير الشريكة

ثمار اخلليج

صور عصرية 
من أكل احلرام

للطعن في مصداقيته والتشكيك في 
أهدافه قيل عن »مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية« إنه ردة فعل للحرب 
العراقية- اإليرانية، وبعضهم توغل 
أكثر في نظرية املؤامرة وذهب إلى 

أنه من صنائع الشيطان األكبر بهدف 
تدعيم حكم صدام حسني. ومبرور 

الوقت دارت األفالك بدورتها، وجرت 
حتت اجلسر مياه كثيرة، وانتهت 

حرب واندلعت بعدها حروب، ومات 
اخلميني وبعده صدام، وأنقلب العراق 

رأسا على عقب، ولم يزل مجلس 
التعاون قائما، نافعا، قائدا.

>>>
صمدت املنظومة اخلليجية بوجه 

محاوالت التشكيك وتكسير املجاديف، 
وأزهرت بساتينها إجنازات كبيرة 

وكثيرة يشعر بها املواطن اخلليجي 
حيثما كان. وجميعنا نتذكر عندما 
تعرضت الكويت للغزو كيف أثبت 

مجلس التعاون اخلليجي قوته وجدواه 
ومنفعته، كما نتذكر الدور النبيل 
اجلليل الذي قامت به قوات درع 

اجلزيرة في مملكة البحرين، ولم يزل 
الدعم اخلليجي للشرعية في اليمن 
الشقيق ماثال للعيان، حيث نسور 
عاصفة احلزم حتلق في سماوات 

العرب، واألبطال يتقدمون إلى سوح 
الوغى ملقني بأرواحهم في مهاوي 

الردى نصرة للحق.
>>>

وقبل أيام في مملكة البحرين مت 
افتتاح »مركز العمليات البحري 

املوحد« الذي ميثل مركز اتصاالت 
وقيادة مشتركة موحدة لدول اخلليج، 
والذي وصفه العاهل البحريني جاللة 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة بأنه 
)إحدى ثمرات التالحم األخوي بني 

دول مجلس التعاون للتصدي ملختلف 
التحديات التي حتيط باملنطقة(.

>>>
مع تعاقب االيام وتعاظم املشكالت من 
حولنا أثبت مجلس التعاون اخلليجي 

أنه منجز كبير لقادة كبار.

إن مما يعلمه كل مسلم أن املال ال يجوز 
أخذه إال بالطرق املباحة، فإن أخذه من 

طريق غير مشروع فقد أصبح ماال 
حراما، ميحق اهلل بركته، وتلحق صاحبه 

العقوبات في الدنيا واآلخرة، فاهلل جل 
جالله طيب ال يقبل إال طيبا، وأمر بأكل 
الطيبات، وحرم تناول اخلبائث، وتوعد 
جل جالله متعاطي احلرام بأليم العقاب 

في اآلخرة، فأخبر نبيه ژ بأن كل 
جسد نبت من احلرام فالنار أولى به.

وقد فصل اهلل- جل جالله- صور املال 
احلرام في كتابه وعلى لسان نبيه ژ 

تفصيال، وذكر منها السرقة والربا 
والرشوة والتحايل على احملرمات.

وقد استجدت بعض الصور املعاصرة 
التي تساهل فيها بعض الناس هداهم 
اهلل، بل إن بعضهم يتفاخر بتعاطيها 
وحذقه في حتصيلها، خصوصا ما 

يتعلق باملال العام أموال الدولة، وإليك 
أخي القارئ الكرمي بعضا من هذه 

الصور:
1 ـ بيع اإلقامات.

2 ـ أخذ اإلجازة املرضية لغير املريض.
3 ـ أخذ التفرغ الرياضي بشكل 

صوري.
4 ـ أخذ اإلضافي في العمل دون إجناز.

5 ـ الهدايا التي تقدمها الشركات 
للوزراء وغيرهم من املسؤولني.

6 ـ تعاقد املسؤول احلكومي أو عضو 
اجلمعية التعاونية مع شركته اخلاصة 

التي سماها باسم غيره، أو شركات 
أقربائه.

7 ـ ترسية املناقصات مبقابل مادي 
نقدي أو شبهه.

8 ـ بيع األصوات االنتخابية.
هذه بعض الصور املعاصرة للتحايل 

على أكل احلرام وغيرها كثير، أحببت 
أن أنبه نفسي وإخواني عليها حذرا من 

الوقوع فيها، واستجالب سخط اهلل 
دون أن نشعر. واحلمد هلل رب العاملني.

hassankuw@hotmail.com

السايرزم

همسة قلم

د. غنيمة محمد العثمان الحيدر

حسن الهداد

دخلت علي في حجرتي كعادتها منذ 
خمس وأربعني سنة، وهذا أيضا ما 
اعتدت عليه، فقط اعبر الشارع بال 

موعد أو تلفون يحدد موعد الزيارة. 
البيت واحد والنفوس طيبة والبيوت 

عامرة بكل خير. نعم أهل الكويت أهل 
حشيمة وكرامة وكل بيت كويتي بيت 

مضياف لألهل واجليرة والصحبة 
حتى ولو تباعدت الدروب ال تتباعد 

القلوب. دخلت حبيبتي الوفية سعاد 
والسعد منها ولو أقول عنها لقلت 

وردة وعبيرها منها دخلت بيدها كوب 
مغطى وتقول لي: قبل السالم ادري 

انك حتبني الرمان فوجدت األهل فاتني 
الرمان فوضعت لك منه نغصة وأحببت 
ان تأكلي منه. كشفت غطاءه اذ ان طعم 

اإلحساس واملودة وحمله بني يديها 
يفوق طعم العسل بفمي. اطعمك اهلل 
ووالديك وأهل بيتك من ثمار اجلنة 
وجميع أهلي ووطني الغاليني أهل 

الكويت. كم هو إحساس رائع وشعور 
غاية في الشفافية عندما يتذكرك 

جيرانك مبا حتب. ان حقوق اجلار 
من احلقوق العظيمة التي يجب علينا 
جميعا ان نلتزم بها ونراعيها في كل 
االحوال. وقد اكدت االحاديث النبوية 
الشريفة واالحاديث املنقولة، حقوق 

اجلار الى ابعد احلدود. فالرسول ژ 
قال: »مازال جبريل يوصيني باجلار 

حتى ظننت انه سيورثه«. 
  ان الدين االسالمي جاء لتحسني حياة 
البشر وتعزيز روح التعاون واملساعدة 

بني الناس وال سيما بني اجليران 
وجعل احملبة والتفاهم والصفاء تسود 

فيما بينهم. وعلى هذا االساس فان 
االسالم اقر بعض الواجبات والوظائف 
التي يجب ان نلتزم بها ونطبقها جتاه 
جيراننا، ومن جملتها تلك التي اشار 

اليها الرسول ژ حيث قال في حقوق 
اجلار: »إن استعان بك أعنته، وإذ 

استنصرك نصرته، وإن استقرضك 
أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات 
شيعته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا 
أصابته مصيبة عزيته، وال تستطل 
عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إال 
بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهِد له 

منها، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، وال 
يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، وال تؤذه 
بقتار قدرك ـ برائحة الطعام ـ إال أن 

تغرف له منها«. 
 اما حق جارك فحفظه غائبا واكرامه 
شاهدا ونصرته اذا كان مظلوما وال 
تتبع له عورة فإن علمت عليه سوءا 

سترته عليه وان علمت انه يقبل 
نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه 

وال تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته 
وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كرمية. 

 وعن امير املؤمنني گ انه سمع 
النبي ژ يقول ألصحابه يوما: »ما 

امن باهلل واليوم اآلخر من بات شبعانا 
وجاره جائع« فقلنا هلكنا يا رسول 

اهلل؟! فقال: »من فضل طعامكم 
ومن فضل متركم وورقكم وخلقكم 
وخرقكم تطفئون بها غضب الرب«. 

 نسأله تعالى ان يوفقنا من خالل 
تطبيق تعاليمه السمحة والعمل 

بتوجيهات النبي ژ واالئمة عليهم 
السالم جلعل روح التعاون تسود 

العالقات فيما بيننا لكي تصبح 
حياتنا وحياة كل الذين يعيشون معنا 

وتربطهم بنا روابط سعيدة مليئة 
بالنشاط واحليوية، حيث ان حسن 

التعامل مع من حتب من اجليرة 
الطيبة يجعلك حتس باألمن واألمان، 
اسعد اهلل جيراني فإنهم نعم األهل 

والصحبة. أهل الكويت الطيبني 
اكسروا حواجز االنشغال وضيق 

الوقت، واحلياة لهو وكبد اسألوا عن 
جيرانكم تواصلوا معهم شاركوهم 

األفراح واألتراح واعملوا بوصية 
سيد اخللق عليه اشرف الصالة 

والسالم. هلل احلمد والشكر ان لدي 
سبع خوات لطيفة احلبيبة عني البيت 

الكبير وبدرية العقل املدبر وأديبة 
الرزينة وصبيحة احلنونة وسعاد أم 
الوصل والطيبة ورجاء السنع واملنع 

اللي تشرب احلى قهوة من ايدها 
عاد تسري السماحة واحلبابة. احلى 
جيرة بيت حمد رجب العبدالهادي، 

اهلل يهدي كل أهل الوطن ويسيرون 
على جيرانهم ويتواصلون معهم لنعيد 
اجمل ماض عاش به األجداد والوالدان 
رحمهم اهلل. شكرا سعاد بعدد حبات 
الرمان التي في كل جمعيات الكويت 
ميني هندي حامض أو حلو أو عسل 

مثلك، لكم كل احلب. 

عندما تعم الفوضى في العقول 
وتتحول في املجتمع إلى ظاهرة 

قبيحة متارس حتت شعارات متعصبة 
وعنصرية، هنا أتذكر قصص انهيار 
بعض املجتمعات القدمية التي خلطت 
احلق بالباطل نتيجة التعصب األعمى 

وأخرى مصالح دنيوية فانية. 
طبعا ال بد أن أشير للفوضى التي 

باتت تشكل خطرا حقيقيا في مجتمعنا 
والتي جاءت نتيجة صراعات سياسية 
ومجتمعية تتغنى بالتصنيفات بخطة 
»اللي تكسب به العب به« والتي جاءت 

من أجل املصالح الشخصية والتي 
يتفنن البعض فيها في حمل عناوين 

مزيفة باسم الوطنية. 
الفوضى التي أراها في املجتمع 

خطرها يكمن في جمهورها الذي 
يعتبر ممارسته لها حقا مشروعا على 
اعتبار انه مواطن له حقوق، ولألسف 

الكثيرون منهم يتناسون أو يتجاهلون 
أن عليهم أيضا حقوقا للبلد كما ان 

لهم حقوقا. 
اآلن أود ان أذكركم بالفوضى التي 

قد حترق املجتمع والسبب ممارسات 
حتتضنها حاالت التعصب واجلهل 
وعدميي الوالء ربع »أحلب البقرة« 

فلو بدأنا من انتخابات مجلس األمة 

والبلدي والنقابات واألندية واجلامعات 
واجلمعيات التعاونية وغيرها، لم جند 

إال ساحة حتدي من التعصب القبلي 
والطائفي والفئوي، ومعظم اجلماهير 
أي»الناخبني« يهتفون دعما وتعصبا 

لألسماء فحسب، من دون النظر 
للمصلحة العامة، وذلك حسب ابن 

القبيلة وابن الطائفة وتصنيفاتهم في 
الفروع ناهيك عن ماركة »هذا ولدنا« 

في هذه الوقت بالذات جتدهم مخدرين 
ال يتذكرون شيئا عن حاجاتهم بسبب 

التعصب األعمى!
والنتيجة ماذا؟! جند املصالح 

الشخصية حتلق في سماء املخرجات، 
بالتالي يعود املجتمع حلالته األولى بعد 

اإلفاقة من البنج يتحلطم من جديد 
ويتباكى على حال البلد ويقارنه بدول 

اجلوار ويتذكر النقص في اخلدمات 
والنقص في احلقوق!

ولم تنته القصة مع نهاية االنتخابات 
بل تتجدد فعالياتها مع الوضع 

اإلقليمي في املنطقة، فرغم أننا بلد 
صغير يحتاج منا الى أن نحافظ عليه 
بوحدتنا وال نتدخل في شؤون غيرنا، 
إال أن بعض مرضى الطائفية واتباعهم 
من كل األطراف يسعون جاهدين إلى 

حرق البلد بالشحن الطائفي بني السنة 

والشيعة بكل نذالة وخسة من دون 
مراعاة حلالة البلد التي حتتمل تلك 
املمارسات القبيحة، وأصبح ديدنهم 

التخوين لفئات املجتمع نتيجة األحقاد 
التي يحملونها في قلوبهم املريضة. 

ولم تنته الفوضى هنا من البعض 
فحسب ولكنها متتد إلى أكثر من ذلك 

عندما يصبح معظم املجتمع خبيرا 
في كل شيء، في السياسة واالقتصاد 

واألحكام القضائية والطائرات 
والصواريخ واخلطط العسكرية، 

وتأييد احلروب في مكان ورفضها في 
مكان آخر، وفي موقع يعتبر ضحايا 
احلرب شهداء وفي مكان آخر يراهم 

في جهنم، البعض حتى دور رب 
العاملني بشأن اجلنة والنار واحلساب 
واملغفرة تدخلوا فيه، والبعض منهم 
ينادي بالعداء والكراهية في كل يوم 

ليال ونهارا في وسائل التواصل 
االجتماعي بهدف تفتيت املجتمع، فأي 

نوع من البشر أنتم؟! 
في النهاية.. ال بد ان تتحملوا النقد 
ليصلح احلال ونحفظ بلدنا، واهلل 

سبحانه قال: )إن اهلل ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم(.. فإن صلح 

املجتمع سيصلح احلال وإن فسد 
فسينتهي احلال بفوضى حترق الكل. 

كوب
 رمان

بعد اإلفاقة
 من البنج.. 
يتحلطم!

إشارة

شرارة قلم

أثناء جتوالي اليومي على ضفاف مواقع اإلنترنت ألنهل 
من كل ما هو مفيد استوقفتني مقولة »اإلشاعة.. يؤلفها 

احلاقد.. وينشرها األحمق.. ويصدقها الغبي«.
وتعمقت في ذاتي بعد قراءة تلك املقولة ألتفكر في 

معانيها وذلك في ظل احلصار الذي نعاني منه بسبب 
وسائل التواصل االجتماعي، ألصل الى حقيقة مفادها 

ان اإلشاعات آفة سريعة في انتشارها تصلنا على 
هيئة أخبار او حتذيرات او معلومات منها ما هو نصي 

ومنها رسائل صوتية ومرئية. تتنوع األنواع وتتلون 
األلوان وتبقى حقيقة اننا اصبحنا متصلني رغما عنا 
مبن حولنا الذين يقومون بنشر كل ذلك سواء بسوء 
او بحسن نية، املهم ان هناك دائما من هو قادر على 

اختراق خلوتنا وإيصال ما يريد او ما لديه، سواء كان 
ما ينشره صحيحا او خاطئا.

وهنا جتد اإلشاعة طريقها اليك وارضها اخلصبة واملاء 
الذي يسقيها من خالل »اعادة اإلرسال« التي تتم دون 

تبني او تدقيق او حتقق.
ولم تقف اإلشاعات على وسائل التواصل، بل ما ان 

تدخل ديوانية بالكويت، أو تخرج منها إال وانت محمل 
مبجموعة من اإلشاعات بسبب خاصية »اعادة اإلرسال« 

الذي ميارسها البعض بترديد كل ما يسمع دون ان 
يفكر مبا يقول ان كان معقوال او غير معقول. ليتحول 

اإلنسان الى ببغاء يتحدث مبا ال يعرف. فتنتقل 
اإلشاعات من ديوانية الى اخرى وهكذا تنتشر وتنمو 
وتتضخم وتزيد من قبل الببغاوات وواضعي البهارات.
في احلقيقة ان اإلشاعات لم تنتشر في زماننا فقط بل 
من قدمي الزمان، لذلك ديننا اإلسالمي أعطانا الوصفة 
السحرية واملنهج الصحيح للتعامل مع هذه اإلشاعات 

فقد قال اهلل سبحانه وتعالى في محكم كتابه )إن 
جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا(، تبينوا اي مبعنى تثبتوا، 

وتأكدوا، وال تنقل شيئا اال بعد التأكد من صحته، 
حتى ال تصيبوا اآلخرين بالضرر دون سبب، وحتى ال 
ندخل في دائرة الفاسقني الذين ينقلون األنباء دون أن 

يتبينوا.
اذن علينا إيقاف خاصية اعادة اإلرسال ونتوقف 

عن نشر كل ما بني يدينا من معلومات والتأكد من 
مصادرها والبحث عن احلقيقة واستخدام عقولنا بدال 

من ان جنعل غيرنا يستغفلنا ويستخدمنا لنشر ما 
يريد.

ختاما علينا ان ندرك انه مع انتشار وسائل التواصل 
االجتماعي اصبح انتشار الشائعات اسرع واكبر، ولكن 

بنفس الوقت صار التحقق والتبني من هذه الشائعات 
أسهل وأيسر، واصبح دور احلكومة مهما وذلك عبر 

التواجد في وسائل التواصل االجتماعي والتفاعل 
ومواجهة اجلمهور بشفافية ومصداقية في ظل أحداث 

املنطقة والرد على الشائعات حتى يتم وأدها بشكل 
مباشر وسريع وقبل انتشارها.

ولد الشعر النبطي في جند باململكة العربية السعودية، 
وترعرع وذاع صيته من الكويت، وعاد جنما في 

أبوظبي بعد انطالق برنامج شاعر املليون.
>>>

الفقرة أعاله اختصار للواقع اإلعالمي للشعر النبطي 
او الذي نسميه اصطالحا بالشعر الشعبي، وبرنامج 

شاعر املليون الذي كان لي الشرف في ان أشارك 
به إعالميا في موسميه األول والثاني كان البرنامج 

الذي نقل الشعر الشعبي من احلالة املكتوبة الى حالة 
الفضاء املرئية، فتسيد وجنح كأول برنامج واقعي 
يتعاطى مع الشعر الشعبي كمسابقة تنافسية بني 

48 شاعرا للحصول على بيرق الشعر وجائزة مالية 
قدرها مليون درهم إماراتي للفائز األول واآلن مت 

رفعها في املواسم األخيرة إلى 5 ماليني درهم )أي ما 
يقرب من املليون دوالر(.

>>>
البرنامج الذي انطلق برعاية وإشراف من صاحب 

فكرته وداعمه األول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان اصبح عالمة فارقة في تاريخ الشعر النبطي، إذ 
انه وكما ذكرت نقل الشعر الشعبي من جنومية الورق 

الى جنومية تلفزيون الواقع، وأصبح معها سنويا 
يصدر لنا 48 شاعرا يتبارون طوال موسم كامل 

للوصول الى بيرق الشعر.
>>>

ال أنسى أن أتذكر في سياق احلديث عن شاعر املليون 
األديب الراحل محمد خلف املزروعي الذي كان له 
دور بارز وحيوي في هذا البرنامج الذي كسر كل 
القواعد واألعراف وأسس ملفهوم جديدة لنجومية 

الشعر والشعراء ليس في اخلليج وحده بل في الوطن 
العربي.

>>>
رمبا كان من أسس جناح البرنامج أيضا أن جلنة 
التحكيم مشكلة من خليط خاص ونادر، إذ جتمع 

املخضرم والرائع حمد السعيد والناقد املتمكن سلطان 
العميمي واألستاذ الدكتور املتخصص غسان احلسن، 

واللجنة االستشارية الشاعرين بدر صفوق وتركي 
املريخي.

>>>
ما اذكره أيضا ومنذ املوسم األول أن »األنباء« وعن 

طريقي كانت الراعي اإلعالمي الرسمي ألول موسمني 
وهما كانا املوسمني األكثر جناحا في تأسيس البرنامج 
لينطلق من احمللية الى اإلقليمية ثم الى الوطن العربي 

ككل.
>>>

شاعر املليون يعود مجددا مبوسم جديد هذا العام 
اعتقد انه سيكون مختلفا ومتميزا ككل املواسم 

السابقة، سيثير اجلدل ايضا وسيزرع جدلية كما في 
كل موسم، وباملناسبة شاعر املليون لم ينجح ألنه فقط 

البرنامج األول من نوعه في املنطقة بل ألنه يحظى 
بدعم مباشر من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
طوال مواسمه السابقة، وهذا املوسم أعتقد انه سيعيد 

انطالقة البرنامج نحو فضاءات أرحب وأوسع.

Tariq@Al-Derbass.com
@Al_Derbass

Waha2waha2waha@hotmail.com 

م. طارق جمال الدرباس

ذعار الرشيدي

إعادة
 إرسال

شاعر املليون
 وفن ارتكاب 

املستحيل

هندس

saad.almotish@hotmail.comاحلرف 29
سعد المعطش 

»إرضاء الناس غاية ال تدرك«، هذا 
الشعار يجب أن يكون حاضرا في 
عقل كل مسؤول مهما بلغ منصبه 

فكل شخص من البشر يريد أن يسير 
الكون حسب مزاجه وأهوائه حتى لو 

تعارضت مع املصلحة العامة أو مع 
متطلبات غيره ويحكم رغباته من مبدأ 

»أنا وبعدي الطوفان«.
فإن كنت ستلتفت إلى كل شخص يريد 
مصلحته فأنت واهم وعليك أن تتعامل 
مع الطلبات اخلاصة غير املنطقية لكثير 

من البشر بحكمة وعدم اندفاع فأنت 
لن ترضيهم حتى لو أعطيتهم إحدى 

عينيك، وعليك أن تقتدي برسولك 
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم الذي 

خاطبه رب العزة واجلاللة حني قال 
له في كتابه الكرمي )ولن ترضى عنك 

اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم(، 
وهذا األمر أكبر دليل عن عدم كسب 

الرضا من كثير من البشر، إال أن تكون 
كما يريدون.

هناك مثل كويتي يصلح أن نستشهد 
به في سياق هذا املقال خصوصا ملن 

يريد إرضاء اجلميع ويقول املثل » من 
بغاه كله عافه كله«، فإن كنت تريد أن 
يرضى عنك اجلميع فحتما ستخسر 

اجلميع ولن تربح أحدا نهائيا.
تلك املقولة عن الرضا ناقصة فتكملتها 

األهم هو »أن إرضاء اهلل غاية ال تترك«، 
فإذا بحثت عن إرضاء اهلل فحتما 

ستربح العقالء الذين يبحثون عن 
الصالح العام، ولكن عليك أن تكون على 

يقني بأن اهلل ليس بغافل عما يعملون 
فهو يعلم اجلهر وما يخفى، وال تأخذه 

سنة وال نوم، وهو خصيمك يوم 
القيامة.

أدام اهلل من كان همه إرضاء اهلل فيما 
أوكل إليه، وال دام من يبحث عن إرضاء 

البشر على حساب املصلحة العامة. 

رضاهم

رماح...
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

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

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

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

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

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

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

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

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

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

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــ�د �صيـانــة �صنـــ�يـة

مبيعات التگييف

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لإن�ساء �سركات جتارية 

وتخلي�س جميع املعامالت 

التجارية بال�سلطنة

سلطنة عمان

الت�سال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

تعلن
مجموعة گرم شعبان دويدار القانونية

»جمهورية مصر العربية«
والأحكام  والتجارية  املدنية  الأحكام  تنفيذ   -

اجلنائية بالتعاون مع ال�سلطات املخت�سة.

- حت�سيل وجدولة اأموال ال�سركات والأفراد.

- اإدارة العقارات )دعاوى - عقود - ا�ست�سارات(.

املراجعة : 5-22417214 )00965( كويت

90909666
00201288778811 م�سر

للـبيــــــــع مــگـتــــــــب
موؤثث فاخر )280م(, موقع متميز بال�سرق

ميكن تق�سيمه اإىل )5( تراخي�س جتارية

لال�ستف�سار: 90909666

مطلوب من السادة املالك
لالإيجار

 فلل - �سقق - اأدوار

بعموم جنوب ال�سرة وم�سرف 

وغرب م�سرف لالأجانب وكويتيني

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

 60763663

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

لــــــــالتــــــــ�ــــــــســــــــال:99601733

بـــــعـــــد الـــــ�ـــــســـــاعـــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة �ــــســــبــــاحــــًا

  

شرگة سجايا للخدمات العقارية
Tel: 22412103 - 22412105 - Mob: 99762494 - 99709392 

              sajayakw

• للبيع عمارة يف ال�ساملية )940 م2( بطن وظهر و�سكة 
 + �سرداب   + �سقة   )38( اأدوار   )10(  - و�ساحات  عري�سة 

فــاخــرة مــوقــع ممــيــز - دخـــل �سهري  حمــل - ت�سطيبات 

متوقع )16500 د.ك(.

 - و�ساحة  �ــســارع  م2(   750( عــمــارة يف خيطان  للبيع   •
الدخل   - حمـــل   + �ـــســـرداب   + �ــســقــة   )30( اأدوار   )10(

ال�سهري ) 12200د.ك(.

يوجد لدينا مجمعات جتارية 
وعمارات استثمارية بنسب ممتازة

عقــــارات   استثمــــــارية

اإعـــالن
تقدم :  1- عبـــداحلميـــد عــلـــي الســالـــــم
               2- بشـــار عبـــداحلميـــد الســالـــــم
               3- اســــــامــــــة سلـيـمــــــان الـــــصبــــاح

اأ�صحاب �صركة كيان ال�صرق االأو�صط للمقاوالت عامة للمباين
بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

�سركة  اإىل  حمــدودة  م�سوؤولية  ذات  من  لل�سركـــة  القانوين  الكـــيــــان  لتعـــديـــل   -

ال�سخ�س الواحد.

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

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

بعني العتبار.

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

جهاز مانع العوالق الفطرية للمراكب وجهاز احلسابات الفلكية لتحديد املواقع.. في الطريق إلى األسواق التجارية

مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع يبحر بالتكنولوجيا في معرض الكويت لليخوت 2016
الكويت����ي بس����ام الرجيب ان 
اختراع مانع العوالق البحرية 
الذي ش����ارك به ف����ي املعرض 
حاص����ل على ش����هادات براءة 
اختراع م����ن الكويت الواليات 
املتحدة األميركية واملانيا، مؤكدا 
ان مركز صباح األحمد للموهبة 
واالبداع تبنى االختراع قبل ان 
يرى النور وقبل ان يتم تخطيطه 
على الورق، مشيدا بالفرصة التي 
اعطيت له من املركز للمشاركة 
ف����ي املعرض قائال»املش����اركة 
في مع����رض الكويت لليخوت 
فرص����ة تس����ويقية ينتظرها 
كل مخت����رع في هذا املجال وال 
شك انها ستساعدنا على طرح 
ابتكاراتنا امام املستثمرين مبا 
يع����ود بالفائ����دة علينا وعلى 
املركز«. وكان معرض الكويت 
ابوابه  لليخ����وت 2016 فت����ح 
للزوار خ����الل الفترة مابني 31 
يناير 2016 و4 فبراير 2016 في 
مارينا كريسينت برعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.

جتهيزهما وتطويرهما بشكل 
كبير وبعدها مت عرضهما خالل 
املش����اركة في معرض الكويت 
لليخ����وت 2016 للبح����ث عن 
حاضنة لهما تقوم بتسويقهما 
عن طريق التعاقد املباشر مع 

املخترع او املركز.
م����ن جانبه، اك����د املخترع 

اختصاصي شؤون املخترعني 
في مركز صباح األحمد للموهبة 
واالبداع ان املشاركة من خالل 
اختراعني، احدهما مانع العوالق 
الفطري����ة ملراك����ب الصي����د، 
والثاني جهاز لعمل احلسابات 
الفلكية ملعرفة وحتديد املواقع 
واالجتاهات في البحر مت بعد 

واالبداع وضع استراتيجية على 
مدار خمس سنوات بدأت بتطوير 
االبتكارات واالختراعات لطرحها 
امام املس����تثمرين في االسواق 
التجارية وقريبا سيكون هناك 
املزيد من االختراعات التي سيتم 

تسويقها محليا وعامليا.
من جهته، قال محمود زمان 

الفعاليات بهدف اتاحة الفرص 
املناسبة لتسويق اختراعاتهم 
للمستثمرين واملهتمني، كما انه 
مت اختيار اختراعني مرتبطني 
ب����االدوات البحرية واليخوت 
ليستفيد منهما عدد كبير من 
رواد وعشاق البحر، مؤكدا ان 
مركز صب����اح األحمد للموهبة 

بصفة عامة.
وفي هذا الشأن، قال رياض 
عبد الوه����اب الش����رف مدير 
التخطيط االس����تراتيجي في 
مركز صب����اح األحمد للموهبة 
واالبداع ان املركز يحرص على 
دعم املخترعني الكويتيني من 
خالل املش����اركة ف����ي مثل هذا 

كشف مركز صباح األحمد 
للموهب����ة واإلبداع احد املراكز 
التابعة ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي عن اختراعني جديدين 
لرواد البحر في معرض الكويت 
لليخوت 2016.. األول عبارة عن 
جهاز يحمي الطراريد والسفن 
التي تقف في املراسي من العوالق 
البحري����ة التي تتش����كل على 
جوانبها واطرافها ويحميها من 
التلف، واالختراع الثاني يعمل 
على حتديد املواقع واالجتاهات 
البحرية بدقة وجودة عالية من 

خالل احلسابات الفلكية.
وتأتي مشاركة املركز في هذا 
املعرض في إطار احلرص على 
التواجد في احملافل والفعاليات 
التسويقية التي تهم شريحة 
واسعة من املستثمرين واملهتمني 
البحرية،  باليخوت واللوازم 
حيث يض��م هذا املعرض عددا 
كبي��را من الش���ركات احمللية 
واإلقليمية العاملة في مج���االت 
صناعة اليخ��وت واملستلزمات 
املرتبطة بها وباحلي��اة البحرية 

فريق عمل مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداعالشيخ محمد العبداهلل خالل زيارته جناح مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع
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التغذية جهد 400 ك ف والبالغ 
طولها حوالي 60 كم.

ما أبرز املشاريع 
األخرى التي ال تتعلق 
باملدن والتي تقومون 

بتنفيذها؟
٭ نقوم حاليا بتجهيز مناقصات 
محط���ات حتويل 11/132 ك ف 
وخطوط هوائية جهد 33/132 
ك ف خاصة مبشاريع شركة 
نف���ط الكويت املنتش���رة في 
جميع أنحاء الكويت، ومن ثم 
تسليمها للشركة لطرحها من 
قبلهم وسيقوم القطاع بتقدمي 
الدعم الفني واإلش���راف على 
تنفيذ هذه املشاريع من الناحية 
التصميمية والناحية التنفيذية 

حتى الفحص والتشغيل.
العديد من  كما أن هن���اك 
مش���اريع تطوير وتوس���عة 
الط���رق وما يع���رف بالطرق 
اإلقليمي���ة والت���ي تتعارض 
الكهربائية  النقل  مع خطوط 
القائمة بجهوده���ا املختلفة، 
وهذا يس���تلزم م���ن الوزارة 
دراس���ة هذه الطرق وحتديد 
تعارضه���ا مع خط���وط نقل 
الطاقة القائمة بغرض تعديلها 
وترحيلها مبا يتناسب وهذه 
الطرق اجلديدة، مما يستدعي 
الدراسة وحتضير املواصفات 
وتس���ليمها لوزارة األشغال 
لطرحها ضمن مناقصة املشروع 
الكام���ل، ومن ثم تقدمي الدعم 
الفني واإلش���راف املباشر من 
قبل الوزارة سواء أثناء فترات 
التنفيذ والتشغيل  التصميم، 
حتى تسليم املشروع بالكامل. 
أيإن القطاع يقوم بدراسة جميع 
الط���رق للمش���اريع اجلديدة 
ومدى تعارضها مع خدماتنا 
القائمة وبالتالي جتهيز وطرح 
املناقصات املتعلقة بها. وذلك 
لتمك���ن جميع اجلهات تنفيذ 

مشاريعها بسهولة ويسر.

ش���مال غ���رب الصليبخات، 
أبوفطيرة واملسايل  النسيم، 
حي���ث مت انش���اء 3 محطات 
132/400 ك ف و14 محط���ة 
11/132 ك ف وسيتم االنتهاء 
من جميع هذه املناطق بعضها 
في نهاية الربع الثاني وبعضها 
في الربع األخير من هذا العام 

.2016
وهن���اك م���دن جديدة مت 
طرح مناقصاتها وهي حتت 
الوفرة  التنفيذ مثل توسعة 
السكنية والوفرة القائم، حيث 
مت طرح مناقص���ة محطاتها 
وس���يتم االنته���اء منها في 
الربع األخير م���ن عام 2017 
و10 محطات طرحت من قبل 
الرعاية السكنية جهد 11/132 ك 
ف ومحطة واحدة طرحت من 
قبل الوزارة جهد 132/400 ك 
ف وهي قيد التنفيذ، باالضافة 
الى خطوط هوائية 400 ك ف 
بطول 22 كم طرحت من قبل 

الوزارة.

من املقرر أن تبدأ 
الرعاية السكنية بإنشاء 

مدينة جنوب املطالع 
فهل الوزارة مستعدة 

لذلك؟
٭ نع���م هن���اك 7 محط���ات 
132/400 ك ف و69 محط���ة 
11/132 ك ف في طور اإلعداد 
والتجهيز ملش���روع جنوب 
املط���الع اإلس���كاني ومن ثم 
يتم تسليمها للرعاية السكنية 
بغرض طرحها من قبلهم. أما 
خطوط نق���ل الطاقة 400 ك 
ف والبالغة 140 كم فس���يتم 
طرح مناقصاته���ا قريبا من 
قبل وزارة الكهرباء واملاء.كما 
ستقوم الوزارة قريبا بطرح 
3 محطات ملش���روع بوبيان، 
ميناء مب���ارك الكبير احداها 
132/400 ك ف واألخريي���ان 
11/132 ك ف، وكذلك خطوط 

ثم طرح مشاريع الكهرباء في 
مناقصات مختلفة، ومن ثم 
تنفيذ مشاريعها، ويتم عقد 
اجتماع���ات متتالية لتذليل 
التي ستظهر سواء  العقبات 
ف���ي مراح���ل التصمي���م أو 
مراحل التنفيذ حلن الفحص 
والتش���غيل والتس���لم من 
املقاولن، ث���م تنفيذ األعمال 
الكهربائية حس���ب برامج مت 
اعدادها مس���بقا بن الوزارة 
والرعاي���ة الس���كنية، وذلك 
التيار مع  ليتزامن ايص���ال 

تشغيل تلك املشاريع.

وما املدن اجلديدة التي 
تقومون ببناء محطات 

جديدة فيها؟ وكم 
عدد احملطات في كل 
من هذه املدن؟ ومتى 

سيتم االنتهاء منها 
وفق اجلداول والعقود 

لديكم؟
٭ هناك مدن جديدة مت تغذيتها 
وسيتم تغذية ما تبقى منها 
بالتيار الكهربائي في القريب 
العاجل، وهي جزء من كل من 
مدينة جابر األحمد السكنية، 

والرطوب���ة بحي���ث انعدمت 
الرؤي���ة في بع���ض املناطق 
الرطوبة  ووصل���ت نس���بة 
100% مصحوبة بعواصف من 
الغبار الذي تراكم على عوازل 
اخلطوط الهوائية مما أدى الى 
انفصالها عن الش���بكة، وهي 
ظاهرة عاملية معروفة سبق 
أن حدثت في العديد من بلدان 
العالم، علما بأنه ال يوجد أي 
مشكلة تشغيلية في الشبكة 

ذات اجلهد 400 ك ف.

هناك الكثير من املدن 
اجلديدة التي تقوم 

الرعاية السكنية ببنائها 
ويتذمر أصحاب 

القسائم فيها من تأخر 
وصول الكهرباء اليها. 
كيف يتم التعامل مع 

هذا األمر؟ 
٭ ان التع���اون والتنس���يق 
مس���تمر بن وزارة الكهرباء 
العامة  وامل���اء واملؤسس���ة 
للرعاية السكنية منذ التفكير 
في انش���اء أي مدينة سكنية 
ويس���تمر هذا التنسيق منذ 
بداية األعمال التصميمية ومن 

محطة ال���ى أخرى ومن خط 
تغذية الى آخر ويعتمد أيضا 
الطاقة  على كمية اس���تهالك 
كما أخ���ذ في االعتبار تركيب 
مفاع���الت متوازية في معظم 

احملطات لتقليص الفاقد.

 يقال ان األعطال 
التي حلقت بالشبكة 

الكهربائية بداية املوسم 
املاضي، وأدت الى 

قطع التيار عن مناطق 
كبيرة وأجزاء واسعة 
سببها شبكات النقل 

وبرامج الصيانة فيها، 
وخصوصا محطات 

400 ك ف التي حصل 
فيها اخللل، فما هو 

تعليقك؟
الكهرب���اء ذات  ٭ محط���ات 
اجلهد 400 ك ف تعمل بصورة 
مرضي���ة، اال أن األعطال التي 
الكهربائية  حلقت بالش���بكة 
بداية املوس���م املاضي وأدت 
التيار عن بعض  الى انقطاع 
املناطق لها عدة أسباب، وقد 
يكون أحدها س���وء األحوال 
اجلوية وارتفاع كثافة الضباب 

الطاقة االنتاجية الكلية 
ونقلها دون مشاكل الى 

شبكات التوزيع؟
٭ نعم محطات النقل املنتشرة 
في جمي���ع املناطق بالكويت 
الطاقة  قادرة على استيعاب 
االنتاجي���ة الكلية ونقلها الى 
الثانوية اخلاصة  احملط���ات 
التوزيع بش���كل  بش���بكات 

سلس.

نسمع عن وجود فاقد 
في الطاقة واستحداث 

تقنيات لتقليل هذا 
الفاقد، هل هذه التقنيات 
ناجحة؟ وكم هو الفاقد 

في الشبكة؟ وهل مت 
تقليله فعال؟ 

٭ فاقد الطاقة ظاهرة موجودة 
العالم  في جمي���ع ش���بكات 
س���واء في مح���والت القدرة 
أو في خط���وط التغذية، ومت 
أثناء  أخذ ذلك بعن االعتبار 
فت���رة التصميم ب���أن يكون 
فاق���د الطاقة أقل ما ميكن في 
مكونات الش���بكة الكهربائية 
وه���ذا الفاقد يعتمد على عدة 
امور فنية حيث يختلف من 

ما أوضاع قطاعك 
حاليا؟ وما املشاكل التي 

يعاني منها؟
٭ ان أوضاع القطاع مطمئنة، 
وال يعاني من أي مشاكل سوى 
األعط���ال الطارئ���ة التي يتم 

التعامل معها في حينه.

ولكن مرت على البالد 
عاصفة تأثرت بها 

الكهرباء نوعا ما فكيف 
عملت شبكات النقل 

الكهربائية خاللها؟ وهل 
هناك خطة طوارئ 

للتعامل مع االمر أوقات 
األزمات؟

٭ هن���اك خط���ة للط���وارئ 
موضوع���ة ويت���م جتديدها 
ملعاجلة األزمات حيث ينتشر 
مهندسو وفنيو فرق الطوارئ 
كل في موقعه في حالة حدوث 
أي طارئ وهذا ما حصل خالل 
العاصفة الت���ي مرت بالبالد 
حيث مت التعامل مع االنقطاعات 
واألعطال التي حدثت بالسرعة 

املطلوبة.

وماذا عن برامج 
الصيانة حملطات 

النقل؟ وكيفية عملها؟ 
وامليزانية املخصصة 

لها؟
٭ برام���ج الصيانة حملطات 
النقل تبدأ س���نويا من بداية 
اكتوب���ر وتنتهي ف���ي بداية 
مايو ولك���ن الصيانة لبعض 
احملط���ات )التي ال تؤدي الى 
انقطاع التيار عن املستهلكن( 
العام. وتتم  ال تتوقف طوال 
البرامج  هذه الصيانة حسب 
املعدة لها مس���بقا، وبانتظار 
تخصي���ص امليزانية الالزمة 

للسنة املالية القادمة.
محطات النقل املوجودة 
في البالد حاليا، هل هي 

قادرة على استيعاب 

)محمد هاشم(  م.جاسم النوري متحدثا الى الزميلة دارين العلي 

ما هو قطاع شبكات 
النقل الكهربائية؟

فريحة األحمد هنأت نائب األمير

 قطاع ش���بكات النقل الكهربائية يتعامل مع شبكة 
ضخمة وواس���عة من احملط���ات والكيبالت واخلطوط 
الهوائية التي تربط محطات اإلنتاج مبحطات التوزيع 
التي توصل الكهرباء إلى املنازل واملنشآت ويبلغ  عدد 
محطات النقل بجميع جهودها 11/33/132/275/400 ك ف 

تقدر بحوالي 650 محطة.
بينما تقدر أطوال موصالت الكيبالت األرضية بجميع 
جهودها بحوالي 11.000 كم أما أطوال موصالت اخلطوط 
الهوائي���ة بجميع جهودها فتق���در بحوالي 40.000 كم 

دائرة.

هنأت الشيخة فريحة األحمد رئيسة اجلمعية الكويتية 
لألم املثالية سمو الشيخ نواف األحمد مبناسبة مرور 10 
سنوات على توليه والية العهد، وذكرت الشيخة فريحة 
األحمد في تصريح صحافي بهذه املناسبة أن الكويت قد 
ارتقت في الس����نوات التي تولى فيها سمو الشيخ نواف 
األحمد والية العهد الى جانب سمو األمير، مشيرة إلى أن 
الكويت ال تتقدم وال ترتقي الى مصاف الدول إال من خالل 
قادتها، خصوصا اذا كانت القيادة كالتي يتوالها سمو األمير، 
حفظه اهلل ورعاه، وولي عه����ده األمن، مؤكدة على دور 
ولي العهد في إدارة شؤون البلد في وجود وغياب األمير 
في دعم للمؤسسات وقطاعات الدولة ورعايته لألنشطة 
والفعاليات الوطنية ودعم الثقافة واالقتصاد الوطني آخذا 
في االعتبار الرؤية التي وضعها سمو األمير، حفظه اهلل 
ورعاه، وأكدت على أهمية االلتفاف حول القيادة السياسية 
واحلكومة الرشيدة في ظل قائد اإلنسانية وراعي نهضة 
الكويت، فهنيئا للشعب الكويتي على تولي سمو الشيخ 
نواف األحمد، حفظ����ه اهلل، والية العهد متمنية له دوام 

الصحة والعافية.

احملامي محمد احلميدي متوسطا د.خديجة احمليميد وبدر بن شيبة ود.فاطمة العبدلي خالل املؤمتر الصحافي )هاني الشمري(
 الشيخة فريحة األحمد خالل املؤمتر الصحافي 

إلى جانب املستوى احمللي واخلليجي وبالتنسيق مع مختلف السفاراتاحلفل يقام في حديقة الشهيد حتت شعار »مت يا وطن«

جائزة األم املثالية دولية العام احلاليمؤسسات التحالف الوطني حتتفل باألعياد 13 اجلاري
أسامة دياب

أكد رئيس التحالف الوطني 
لتعزي����ز التعايش الس����لمي 
ومدي����ر اجلمعي����ة الكويتية 
حلقوق اإلنسان احملامي محمد 
احلميدي أن التحالف »يسعى 
إل����ى نبذ العن����ف والكراهية 
والطائفي����ة وتعزيز الوحدة 
الوطنية«، موضحا أن رسالتهم 
»تتمثل في رسم خارطة طريق 
للمرحلة املقبلة واالستفادة 
من اخلبرات الوطنية، وإيجاد 
مساحة التقاء وقاعدة مشتركة 
تساهم في إحياء وتعميق ثقافة 
األخوة اإلنسانية«، مشددا على 
»سعي التحالف للعمل كجبهة 
مضادة لردع كل من يحاول زرع 
الفنت وتقسيم املجتمع ومتزيق 
الوطنية بوس����ائل  وحدت����ه 
مختلفة منها اإلعالم واحلمالت 

الشبابية والندوات«.
جاء ذلك ف����ي كلمته التي 
ألقاها خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد أول من أمس في مقر 
جمعية الصحافين لإلعالن عن 
االحتفالية التي تقيمها مشتركة 
9 من جمعيات ومؤسس����ات 
املدن����ي املنضوية  املجتم����ع 
الوطني  التحالف  حتت لواء 
لتعزيز التعايش السلمي، وذلك 
مبناسبة األعياد الوطنية في 
13 فبراير اجلاري حتت شعار 

»مت يا وطن«.
وأوض����ح أن »التحال����ف 
يهدف إلى إيجاد وثيقة وطنية 
تعزز التعايش السلمي، أبرز 
بنودها بناء رأي عام مساند 
لتبني الوثيقة من قبل اجلهات 
احلكومي����ة مع مؤسس����ات 
املجتمع املدني، مساندة اجلهات 
احلكومي����ة في نب����ذ العنف 
والتصدي للتطرف، حتقيق 
الشراكة الفعلية بن منظمات 
املجتمع املدني لنش����ر ثقافة 
الس����الم واملواطنة الصاحلة 
وغرس القيم واملبادئ النبيلة 

ندى أبونصر 

قال����ت رئيس����ة اجلمعية 
الكويتي����ة لألس����رة املثالية 
ورئيسة نادي الفتاة الرياضي 
وسفير النوايا احلسنة الشيخة 
فريحة األحمد، انه منذ انطالق 
جائزة االم املثالية التي تنظمها 
اجلمعي����ة من����ذ 12 عاما على 
التوالي، حققت جناحا بسواعد 
كويتية متخصصة، لتحقيق 
أهدافه����ا في نش����ر التوعية 
والثقاف����ة االس����رية وتعزيز 
املواطن����ة واالنتم����اء وغرس 
مفهوم التواص����ل االجتماعي 
واالحسان بالوالدين من خالل 
اقام����ة املؤمت����رات والندوات 
احمللية واخلارجية والزيارات 
امليدانية للمؤسسات اإلنسانية 
بالتنسيق مع كافة القطاعات 

املعنية.
 واعلنت عن مفاجأة املوسم 
احلالي للجائزة وهي بضم االم 
املثالية على املستوى الدولي 
بجانب احملل����ي واخلليجي، 
وذلك بالتنسيق مع سفارات 

الدولة.
واشارت الى ان اجلمعية 
قامت بالعديد من االنش����طة 
والفعاليات وعلى راسها جائزة 
األم املثالي����ة لتقدمي منوذج 
مثالي ضمن شروط ومعايير 
وضعتها اجلمعية حلرصنا على 
مجتمع متماسك تسوده احملبة 

والتسامح.
واك����دت انها طالبت خالل 
زيارته����ا لوزي����ر االوق����اف 
والش����ؤون اإلسالمية ووزير 
العدل يعقوب الصانع بتسريع 
تنفيذ اجراءات محكمة االسرة 
ملا لها من اث����ر ايجابي كبير 
عل����ى املجتمع من خالل احلد 
من عمليات الطالق املتزايدة 
ومعاجلة املشاكل االسرية، كما 
أن الوزي����ر أطلعنا على مهام 
ودور واهداف احملكمة االسرية 
التي س����يكون لها ش����أن في 

داخل األسرة وخارجها«، داعيا 
»مختلف منظم����ات املجتمع 
املدني لالنضمام إلى التحالف 
من أج����ل الوط����ن ولتكثيف 

اجلهود وتوزيع املهام«.
أك����دت األمينة  بدوره����ا، 
العامة للتحالف املدني لتعزيز 
الس����لمي ورئيس  التعايش 
مجلس إدارة الرابطة الوطنية 
لألمن األس����ري »رواس����ي « 
د.خديج����ة احمليميد أن 9 من 
جمعيات النفع العام املشهرة 
والتي تنض����وي حتت لواء 
التحال����ف املدني بصدد إقامة 
احتفالية مش����تركة باألعياد 
الوطني����ة برعاي����ة بحضور 
وزيرة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل هن����د الصبيح،  يوم 
السبت  13  اجلاري في حديقة 
الشهيد مبنطقة شرق، مشيرة 
إلى أن »االحتفالية تهدف إلى 
التي  القيم  تعزيز منظوم����ة 
يخدمها التحالف املدني لتعزيز 
التعايش السلمي مثل التسامح، 
قبول اآلخر واحترامه، األخوة 
اإلنس����انية، املواطنة محور 
التعايش، ثقافة السالم، نبذ 
اإلرهاب الفكري والعملي وعدم 

اإلساءة ملقدسات اآلخر«.
ولفت����ت احملمي����د إلى أن 
»الوثيق����ة الوطني����ة املدنية 
س����تكون جاهزة قبل ش����هر 

رمضان املقبل، وستتم دعوة 
كل مؤسسات املجتمع املدني 
للمش����اركة فيه����ا والتوقيع 
عليها، ومن ثم ترفع ملجلس 
األمة إلقرارها«، مشيرة إلى أن 
إلى مؤازرة  »التحالف يهدف 
اجلهود احلكومية في تعزيز 
الس����لمي وحماية  التعايش 

الوحدة الوطنية«.
من جهته����ا، أكدت عضو 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
لإلخاء الوطني د.فاطمة العبدلي 
أن »اجلمعية تنطلق من املبادئ 
والقيم السامية التي وردت في 
دستور الكويت )املواد7- 8- 
29-35(، حيث تسعى لتحقيق 
اإلخاء بنبذ كل أشكال التفرقة 
والتمييز بن املواطنن، والعمل 
على تعزيز ثقافة التآخي القائم 
على أساس املواطنة الصاحلة 
فق����ط، دون أن يؤثر ذلك في 
انتمائهم إلى طائفة أو قبيلة 
أو خالفه«، مستعرضة عددا من 
األهداف التي تسعى اجلمعية 
لتحقيقها ومنها: »تنمية ثقافة 
التآخ����ي الوطني، والتعايش 
االجتماعي بن مختلف مكونات 
املجتمع وشرائحه، بعث الروح 
الوطنية في نفوس املواطنن، 
وترسيخ مرجعيتهم للوطن 
انتماءاتهم املذهبية  أيا كانت 

أو العرقية أو الطبقية، 

املستقبل القريب على املجتمع 
الكويتي.

وبدوره، قال نائب رئيس 
اجلائزة الشيخ صالح النهام 
ان اجلائزة مستمرة في حتقيق 
أهدافها السامية منذ تأسيسها، 
وم����ن اهمها الرقي باالس����رة 

العربية واخلليجية من ناحية 
مواجهة التحديات التي تواجهها 
في ظل املتغي����رات االقليمية 
ومنها محاربة الغلو والعنف 
االسري، مشيرا الى انه ال تتحقق 
الرسالة السامية للجائزة إال 
بشراكة االربعة اطراف التالية 
)احمللية - االقليمية - العربية 

- الدولية(.
وب����ن ان اجلائ����زة كانت 
لها مش����اركات في مؤمترات 
وندوات على مستوى العالم، 
وقد مثل����ت الدولة في العديد 
من احملافل الدولية على سبيل 
املثال، املؤمتر في تركيا منطقة 
البوسفور، ومؤمتر املفوضية 

العليا لالجئن سورية. 
م����ن جانبه، ق����ال رئيس 
اللجن����ة االعالمي����ة محم����د 
اخلشمان ان اجلائزة ستكثف 
في االيام القادم����ة االعالنات 
االذاعية والتلفزيونية وعمل 
البروش����ورات اخلاص����ة بها 
باالضافة إلى تكثيف استضافة 
اعضاء اللجنة ورئيس����ها في 
البرامج املختلفة للوقوف على 
املستجدات واحلديث عن هذه 
اجلائزة وسبل تطويرها على 
اعلى املستويات لتكون رافدا 
من روافد العمل املؤسس����اتي 

الكويتي.

وكيل شبكات نقل الكهرباء قال إن برامج صيانتها تنتهي بداية مايو املقبل

النوري لـ »االنباء«: التنسيق مستمر مع »السكنية« واألعمال 
الكهربائية في املدن اجلديدة تنفذ حسب برامج معدة مسبقاً

دارين العلي

أكد الوكيل املساعد لشبكات النقل الكهربائية م.جاسم النوري ان التعاون بني املؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء واملاء واملاء مستمر في 
سبيل ايصال اخلدمة للمدن اجلديدة فور االنتهاء من املشاريع املنشأة الفتا الى العمل جار النشاء عدد كبير من احملطات ذات اجلهود املختلفة في عدد 

من املدن مثل جابر األحمد واملسايل والنسيم وغيرها، الفتا الى جتهيز عدد كبير من املشاريع اخلاصة مبدينة جنوب املطالع متهيدا لطرح مناقصاتها.وقال 
في لقاء خاص مع »األنباء« ان الشبكة الكهربائية في البالد قادرة على استيعاب الكمية املنتجة وتوزيعا بكل سالسة، مشيرا الى خطة طوارئ موضوعة يتم 

تعديلها وتطويرها بشكل مستمر لتكون جاهزة للتنفيذ في حال حدوث اي طارئ يؤدي الى قطع التيار. النوري حتدث عن اوضاع قطاعه واملشاريع التي 
يقبل على تنفيذها وفيما يلي التفاصيل:

احلميدي: نعمل 
لتشكيل جبهة 

مضادة لردع العنف 
والطائفية 

احمليميد: الوثيقة 
الوطنية ستكون 
جاهزة قبل شهر 
رمضان وسترفع 
ملجلس األمة 

إلقرارها 

العبدلي: تنمية ثقافة 
التآخي والتعايش 

ومناهضة االستغالل 
السياسي أبرز أهدافنا

ندرس جميع 
الطرق في 

املشاريع اجلديدة 
حتى ال تتعارض 

مع خطوط النقل 
وتعوق تقدمي 

اخلدمة 

لدينا خطة طوارئ 
ملعاجلة األزمات 
ومهندسو الوزارة 

وفنيوها يتواجدون 
كل في موقعه في 
حالة حدوث طارئ

م.جاسم النوري
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«ناغويا».. العابقة بتاريخ «الساموراي»

صورة في املتحف للحظة قصف القلعة في احلرب العاملية الثانية قبل إعادة ترميمها وبناء أجزائها الحقاجدارية تستعرض تاريخ «الساموراي»

حديقة متحف وقصر توكو غاوا

جانب من قلعة ناغويا الدولفني الذهبي أو «األوركا» يزين قمة قلعة ناغويا

جداريات عليها رسومات جتسد النمور داخل قصر توكوغاوا

للتجارة اخلارجية في اليابان هيئة خاصة 
حتمل اسم «جيترو»، وتعمل على تشجيع 
عمل الشركات اليابانية في اخلارج، حيث 

تعتمد اليابان على استثمارات شركاتها 
ومواطنيها لتعدل ميزان املدفوعات وعلى 

حتفيز الصادرات اليابانية الى اخلارج، كما 
توفر تسهيالت لوجستية للمستثمرين اجلدد 

في اليابان ومنها مقر الطالق اعمالهم.
مدير ادارة الشرق االوسط وافريقيا للبحوث 
في الهيئة تاكاشي تسونيمي اوضح ان للهيئة 
٥ مكاتب في الشرق االوسط في كل من دبي 

والرياض، واسطنبول وطهران وتل ابيب.
بداية حتدث تسونيمي عن االستثمارات 

اليابانية في الكويت، مشيرا الى ان حتديد 
نسبة ٣٥٪ لبرنامج «االوفست» عائق كبير 

يقلل من تنافسية الكويت، مقارنة بدول اخرى 
في املنطقة ال تفرض هذه النسبة العالية، وعن 

خفض اسعار الطاقة، قال انه رغم استفادة 
اليابان على صعيد تخفيض كلفة الطاقة من 

ميزانيتها العامة، اال انها تخشى من انعكاسات 
سلبية ايضا كون الشرق االوسط وحتديدا 

الدول النفطية فيه تشكل مجال استثمار مهما 

للشركات اليابانية، وهي خصصت جزءا كبيرا 
من ايراداتها ملشاريع البنية التحتية مبشاركة 
الشركات اليابانية، الفتا الى ان عددا كبيرا من 

هذه الشركات يقارب الــ٤٠٠ شركة اسست 
مكاتب لها في دبي، وتدير اعمالها من هناك، 

رغم حتديات تراجع اسعار النفط وهاجس 
«داعش» املتنامي.

وبني تسونيمي ان الشركات اليابانية تتميز 
بااللتزام ازاء الدول التي تستثمر فيها وال 

تتسم بسرعة االنسحاب مع بروز التحديات 
وهذا ما مييزها.

واعرب املسؤول االستثماري عن قلقه من 
حدة النزاع بني اململكة العربية السعودية 

وايران قائال: هذا يؤرقنا جدا، فالسعودية 
اصبحت سوقا يضم ٣٠ مليون مستهلك، 

ويهمنا جدا اضافة لكونها مصدرا مهما 
للنفط، وكذلك ايران التي تضم ٨٠ مليون 

نسمة وقد رفعت عنها العقوبات تهمنا ايضا، 
ومؤخرا عقد هنا في طوكيو مؤمتر عن 

فرص االستثمار فيها بحضور ٣١٠ مشاركني، 
مضيفا : ليس من مصلحة الشركات اليابانية 

ان تسوء االمور.

تشجيع الصادرات واالستثمارات

مدير ادارة الشرق االوسط وافريقيا للبحوث في الهيئة تاكاشي تسونيمي
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طوكيو - محمد بسام الحسيني

بعد ايسي شيما، توجهنا الى ناغويا، رابعة كبرى مدن البالد من 
حيث عدد السكان. تشتهر ناغويا بوجود قلعة شهيرة، وبالقرب 
منها يقع فندق «ريســـت ان القلعة» الذي يطل عليها في مشهد 
رائع. هواة السياحة والثقافة على موعد مع احد اروع املتاحف 
في املدينة، متحف توكو غاوا الذي انطلق عام ١٩٣٥ ويحتوي على 
كنوز واحدة من اشهر العائالت في تاريخ اليابان بعد ان وصلت 
عن طريق االرث الى احلفيد التاسع عشر اواري توكوغاوا، علما ان 
هذه العائلة كانت خالل احلقبة املعروفة بحقبة الـ «ايدو» (١٦٠٣ 
ـ ١٨٦٧) واحدة من االفرع العائلية التي ُيختار منها «الشـــوغن» 
او حاكم البالد العسكري، فسيوف للساموراي وخوذ ومقتنيات 
ومزهريـــات ولوحات وقطع اثاث ومســـرح الـ «نوه» التقليدي 
تعود الى تلك الفترة وغيرها من املوجودات العابقة بالتفاصيل 
تثير متعة السياح، متاما كما حديقة املتحف الذي اقامته العائلة. 
املدينة كانت تعد عندما انشـــئت قبل قرون االجمل في املنطقة، 
وهي تبعث ببحيراتها وشالالتها وجسورها اخلشبية وزهورها 

واشجارها العمالقة الراحة والسعادة في النفس.
وليس بعيدا عن متحف التوكوغاوا تقع قلعة ناغويا الشهيرة 
والتي يتوج قمتها «االوركا» او متاثيل الدالفني الذهبية الضخمة، 
دمرت هذه القلعة التي تشـــرف على املدينة في احلرب العاملية 
الثانية، لكن مجلس املدينة اعاد بناءها محييا مختلف التفاصيل، 
خصوصا تلك املتعلقة بالساموراي وبأحدث االساليب والتقنيات، 
وأثناء التجول بني ارجائها جند صور تعرضها للقصف واحلريق 
قبل اعادة تشـــييدها. وبالقرب من القلعة يقع فندق «وست ان» 

الذي تطل غرفه عليها ويعد من أهم فنادق «ناغويا»
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امني توكوماسو

رئيس جمعية مسلمي اليابان لـ «األنباء»: نهدف إلى نشر 
الشريعة السمحة مبا يتوافق مع تقاليد املجتمع الياباني

ونصف املليون دوالر، أّمن 
منها اعضاؤهـــا من خالل 
مـــا يدفعونه من رســـوم 
وما يتلقونه من مساعدات 
الســـعودية  وتبرعات من 
واالمـــارات وتركيـــا نحو 
مليون، ما ســـاعدهم على 
البدء بتنفيذه، واغلبهم عمال 
في شركات ال يستطيعون 
التفرغ ويسدد كل منهم ٨٠ 
دوالرا ســـنويا مقابل ١٣٠ 
اذا كانت  دوالرا للعائلـــة 
منضوية في اجلمعية، لذلك 
وبعد تقاعده يقوم احلاج 
امني بنفسه باملهام االدارية 
واملتابعة مع تأكيده على انها 
ال تخضع لقيادة فردية بل 

تعتمد النظام الشهري.
«قبل ٣٠ عاما كنا ٣٠٠٠ 
مسلم ياباني، واليوم نحو 
١٠ آالف وعازمون على زيادة 
العدد من باب التزامنا جتاه 
ما يقتضيه ديننا»، هكذا يبدأ 
احلاج توكوماسو وهو يعدد 

مهام وانشطة اجلمعية.
تأسست جمعية مسلمي 
اليابان في العام ١٩٥٢ كأول 
جمعية اسالمية في البالد، 
ونالت االعتراف الرسمي عام 
١٩٦٨ ويقع مقرها الرسمي 
حاليا فـــي يويوغي بحي 

شيبويا في طوكيو.
تهـــدف اجلمعية ملد يد 
العون الى املســـلمني والى 
ممارسة شـــعائر االسالم 
الســـمحة مبا يتماشى مع 

درس فـــي االزهـــر ومنذ 
اعتناقه االسالم قبل ٥٠ عاما 
الدعوة  وهو يعمل علـــى 
في بالده، ونتيجة جلهود 
طويلة جـــدا حتقق احللم 
الذي سعى اليه مع تأسيس 
املركز الثقافي االسالمي في 

طوكيو.
يـــرأس احلـــاج امـــني 
«كيمياكـــي» توكوماســـو 
اليابان،  جمعية مســـلمي 
وهـــي جمعيـــة خيرية ال 
تتعاطى االنشطة السياسية 
التزاما بالقانون، تضم مئات 
االعضاء من املسلمني أفرادا 

وعائالت.
الى  «تعرض االســـالم 
حملة تشويه كبيرة بسبب 
احلروب في الدول االسالمية 
واحداث ١١ سبتمبر وما تقوم 
به «داعـــش» اليوم» يقول 
احلاج توكوماسو، مضيفا 
«اليابانيون شـــعب شديد 
االطالع ويتابع كل االخبار 
ولذلك تكونت صورة سلبية 

عندهم عن االسالم».
هـــذا هو الســـبب الذي 
دفعه كما يوضح للعمل على 
االستثمار في مركز ثقافي 
وليس في بناء مسجد «نحن 
نستقطب الشباب الياباني 
ألننا نقول لهم تعالوا تثقفوا 
وهم يتفاعلون معنا، وقد 
خصصنا احد ادوار املبنى 
اجلديد للمركـــز كمصلى 
مبســـاعدة مـــن احلكومة 

التركية».
ويذكر احلاج توكوماسو 
اليابان ١٠٠ جمعية  ان في 
وجهة اســـالمية، وعند كل 
منها مسجد او مصلى واكبر 
مســـاجد البالد هو مسجد 
طوكيو الـــذي بنته تركيا، 
مؤكدا ان دســـتور اليابان 
ينص على احلرية الدينية، 
واحلكومـــة ال تتدخل في 
عبادات الناس ومعتقداتهم، 
ولذلك فهـــم يعملون بكل 
حرية، وال يحد من جهودهم 

اال قلة املوارد.
اكتمال املركز على سبيل 
املثال يتطلب نحو مليونني 

تقاليـــد املجتمـــع الياباني 
وتعريف اليابانيني باالسالم 
حتى يصبح مألوفا بالنسبة 
اليهم وتقوية عقيدتهم ودعم 
اواصر احملبة مع املسلمني 

خارج اليابان.
وقد قامت اجلمعية منذ 
تأسيســـها بارسال الطالب 
الى البلدان االسالمية حتى 
يعودوا حاملني ما تعلموه 
العديـــد مـــن  واصـــدرت 
املطبوعات من اهمها ترجمة 
القـــرآن وترجمة  معانـــي 
الكاملة لصحيح  االجـــزاء 
مسلم وتفسير اجلاللني، كما 
تنشط اجلمعية في التواصل 
مع املؤسســـات التعليمية 
اليابان وفي  والثقافية في 
مجال حـــوار االديان، كما 
متتلك وتدير مقبرة خاصة 
باملسلمني حيث يتم الدفن 
وفق الشـــريعة االسالمية، 
وتنظم معسكرات العضائها 
واحتفـــاالت فـــي االعياد 
االسالمية، كما تقدم املشورة 
للراغبني فـــي اداء فريضة 
الشـــهادة  احلـــج واثبات 
للمســـلمني اجلـــدد وامتام 

مراسم الزواج.
القصـــص  تعـــددت 
والدراســـات حول دخول 
اليابـــان،  الـــى  االســـالم 
لكـــن من ابرز مـــا قدم من 
معلومات في هـــذا املجال 
ورد في كتاب «االسالم في 
اليابـــان» ملؤلفيه د.صالح 

مهدي السامرائي ود.سليم 
الرحمن خان، والذي اشار 
ان اتصاالت جرت بني  الى 
القرنني ١٧ و١٩ بني املسلمني 
واليابانيني، ولكن اول اتصال 
اليابان والدول  رسمي بني 
العثمانيـــة كان فـــي العام 
١٨٧١، حيث زار اسطنبول 
عدد من الشخصيات الرفيعة 
في اليابان لتوطيد العالقات 
بني االمبراطوريتني، فقرر 
السلطان عبداحلميد الثاني 
ارسال سفينة حتمل وفدا 
عثمانيـــا الـــى اليابان عام 
١٨٨٩ وصلت السفينة «آل 
طغرل» الى ميناء يوكوهاما 
وعلى متنها ٦٦٥ شـــخصا 
بقيادة االميرال عثمان باشا 
واستقبل االمبراطور الياباني 
السفينة وقائدها وركابها 
وقوبلوا جميعا بالترحيب 
من الشعب الياباني، واثناء 
عودة السفينة بعد ٣ اشهر 
واجهت اعصارا شديدا في 
اليوم التالـــي وهي التزال 
اليابانية،  باملياه االقليمية 
فغرقت ولم ينج من ركابها 
احلادثـــة  هـــزت   ،٦٩ اال 
االمبراطوريتـــني واقيـــم 
للضحايا نصـــب تذكاري 
اليـــزال قائما فـــي اليابان 
ويحتفـــل بذكراهـــم كل ٥ 
سنوات، مرة في اليابان ومرة 
في تركيا، وقام اليابانيون 
بحملة تبرعـــات لعائالت 
الوفد  بـــني  الضحايا ومن 
الذي ذهب لتسليم االموال 
كان صحافي يدعى اشاتورو 
نودا التقى في اسطنبول اول 
مسلم اجنليزي وهو عبداهللا 
غليـــام، وبعد تعرفه عليه 
اشهر اسالمه وسمى نفسه 
عبداحلليم، ولعب دورا كبيرا 
في تطور العالقات اليابانية 
مع العالم االسالمي، وتاله في 
اخلطوة العديد من اليابانيني 
منهم احمد اريجا الذي اعتنق 
االســـالم في بومباي بعد 
دخوله احد املساجد وحسن 
هانانو الضابط والصحافي 
الذي اصدر مجلة «االخوة 

أبرز الدعاة اإلسالميني في اليابان وتبدو بينهم سارةاالسالمية» الحقا.

د.يامان وكازوكو موتوهاشي القائمان على مستشفى «توكاتسو كلينك»

مسجد ناغوياالزميل محمد احلسيني مع عبدالوهاب قريشي وسارة قريشي واالمام أحمد العلمي في مكتبة مسجد ناغويا

سارة.. الداعية اليابانية 
التي جتوب البالد لنشر اإلسالم

حتتضن مدينة «ناغويا» 
جامعـــا أجنز عـــام ١٩٩٨ 
وانشأته مجموعة من الطالب 
من السودان وباكستان وعدة 
دول ممن كانوا يدرســـون 
في اليابان وتديره جمعية 
ناغويا اإلسالمية التي يرأسها 
عبدالوهاب  الباكســـتاني 
قريشـــي مبساعدة زوجته 
اليابانية سارة التي تعتبر 
أكثر داعية نسائية في البالد 
املـــدن واجلزر  تتنقل بني 
الدعوة اإلسالمية  لنشـــر 
بطلب وتشجيع من زوجها 
الذي يعتبر أن أفضل طريقة 
للوصول إلى اليابانيني هي 

عبر مواطنني مثلهم.
بسعادة كبيرة يستعرض 
عبدالوهاب وسارة ومعهما 
إمام املسجد املصري أحمد 
العلمي صورا عن تاريخه 
إمام احلرم  وزواره ومنهم 
بـــن حميد  الشـــيخ خالد 
أن السبب  ويتحدثون عن 
الرئيســـي إلنشـــائه كان 
التـــي تعرض  املضايقات 
لهـــا الطالب مـــن اصحاب 
إحدى الشـــقق التي كانوا 
للتجمـــع  يســـتأجرونها 
والصالة حيث كان يخشى 
أن يتسبب ذلك له مبشاكل 

مع احلكومة.
قضيـــة أخرى تشـــغل 
عبدالوهاب وســـارة وهي 
«األكل احلالل» التي حاول 
بعـــض التجار كمـــا قالوا 

الذين يعتنقون 
الدين االســالمي 
يتحــدثـــــــون 
اليابانيـــة كما 
لباكســـتانية  ا
واإلجنليــزية 
سارة  وتنشط 
على «الفيسبوك» 
بعـــد ان كانت 
على عالقة مع 
الكبار  الدعاة  مجموعة من 
من االكادمييـــني اليابانيني 
القادرين على مســـاعدتها 
ومنهم د.كمال أوكودا. يضم 

حتويلـــه إلـــى 
قضيـــة كبرى 
بينما  ومعقدة 
هـــم يحاولون 
نقـــل الصورة 
إلـــى اليابانيني 
وخاصة أصحاب 
املطاعم واملرافق 
بأن خلق بيئة 
«حـــالل» مـــن 

حيـــث األكل واخلدمـــات 
لزبائنهم هو أمر متاح وسهل 
وليس صعبا على االطالق. 
تفتخر بان اوالدها األربعة 

املسجد مكتبة توفر نسخاً من 
القرآن واملطبوعات اإلسالمية 
التايلندية  بعـــدة لغـــات: 
واألملانيـــة  والصينيـــة 

والبنغالية وغيرها..
ويقول عبدالوهاب، الذي 
قدم إلى اليابـــان عام ١٩٨١ 
ويفتخر بأنه بنى مسجدا 
آخر بكلفة ١٫٥ مليون دوالر 
فـــي «غوفـــو»: لليابانيني 
مفهوم آخر عن اإلله واحلياة 
واملوت ومع ذلك فإننا نبذل 
كل اجلهود لنقل صورة ديننا 

بتسامح وصدق وأمانة.

معهد العلوم الرياضية واملركز الوطني للتدريب
أكبر استثمارين يابانيني لصناعة األبطال

إعــــداد األبطال  بهدف 
اليابــــان في  ورفع علــــم 
ارتأت  الدوليــــة،  احملافل 
اليابانية إنشاء  احلكومة 
مرفقــــني ضخمــــني لدعم 
الرياضيني وبناء رياضة 
متفوقة، األول: هو «معهد 
اليابان للعلوم الرياضية»، 
والثاني: هو «املركز الوطني 

للتدريب».
معهد العلوم الرياضية 
الذي بــــدأ العمل فيه عام 
٢٠٠١ يســــاهم فــــي مجال 
البحــــث العلمي  والطبي 

على ٣ صعد:
١- دعــــم برامــــج الطــــب 
اجلسدي والنفسي ومتابعة 
لياقــــة الالعبــــني وإجراء 

الفحوص الدورية لهم.
٢- القيام باألبحاث املستمرة 

لتطوير قدراتهم.
عيــــادات  توفيــــر   -٣
شــــاملة لعالجهم وبرامج 

تأهيلهم.
أما مركز التدريب فهو 
مجمع يتضمن منشآت من 
األكثر تطــــورا في العالم 
إلجــــراء التمارين في كل 

الرياضات. 
وما إن تدخل املبنى حتى 
جتد امامك خلية نحل من 
الرياضيني، كل في القاعة 
املخصصة لرياضته ومنهم 
جنوم حققــــوا ميداليات 

وبطوالت عاملية.
«األنبــــاء» رافقت ناو 
كاميشادا املســــؤولة في 
مجلس الرياضة اليابانية، 
وهــــو املجلــــس املنــــوط 
بــــه النهــــوض بالرياضة 
كهيئة حكومية تشــــرف 
على الرياضة، ، وذلك في 

املباني  جولة على ارجاء 
واملالعب، حيــــث اطلعنا 
عن كثب على استعدادات 
الالعبني في أجواء حماسية 
كبيرة، زادها توهجا فوز 
طوكيو بشرف استضافة 
األلعاب األوملبية في العام 
٢٠٢٠. وإلى جانب النجاح 
التنظيمي املرتقب من بلد 
يشــــتهر بالعبقرية، فإن 
اليابان تســــعى الى الفوز 
بأكبر عــــدد من امليداليات 
بعدما حققت ٣٦ ميدالية 

في أوملبياد لندن.

لقطة جوية للمركز واملعهد حيث يُصنع الرياضيون ويستعدون ألوملبياد طوكيو ٢٠٢٠

أهم رعاية ملرضى غسل الكلى
تطور التقنيات الطبية عنوان من عناوين اليابان

تعلـــن اليابان ضمن خططها لتشـــجيع 
الســـياحة التركيز على السياحة العالجية 
في ظل اإلمكانيات املتقدمة والعمل املستمر 
في الشركات اليابانية على تطوير التقنيات 
العالجية، ومن ضمن جوالتنا كانت زيارة 
إلى مستشفى «توكاتسو كلينك» املتخصص 

بفروعه الـ ١٠ في غسل الكلى.
وكان لنا لقاء مع مدير املستشفى د.شينغو 
يامان ورئيســـة وحـــدة التخطيط كازوكو 
موتوهاشـــي، حيث اســـتعرضا الدراسات 

التـــي تؤكد باألرقام تقدمهـــم مقارنة بباقي 
املستشفيات. كما قمنا بجولة في أرجاء أحد 
فروع املستشفى واطلعنا على توزيع االجهزة 
واملرضى بشكل يضمن أعلى درجات الراحة 

والنظافة والرعاية.
وعلمنا مـــن د. يامان عن وجود تواصل 
مع اململكة العربية السعودية بهدف إنشاء 
مركز للمستشـــفى فيها، كما أكد الرغبة في 
التعاون مع الكويت في مجال العالج وتبادل 

اخلبرات.

أجهزة متطورة تتوافر في كل فروع املستشفى

¿ÉHÉ«dG øY ..
áª«¶©dG

الداعية اليابانية سارة

جولة في عالم «تويوتا»غدًا في احللقة الرابعة واألخيرة

في احللقة األولى 
اللقاء مع  فـــي  ذكر 
باســـم  املتحدثـــة 
الســـيدة  اخلارجية 
تاكاكـــو إيتـــو أنها 
إلى حضور  أشارت 
إلى  الرئيس بوتني 
مؤمتـــر «مجموعة 
الــــ ٧» فـــي مايـــو 
املقبل في «إيســـي 
والصحيح  شيما»، 
أنهـــا لم تشـــر إلى 
الرئيس  مشـــاركة 
الروســـي في القمة 
وأنهـــا حتدثت عن 
العالقات مع روسيا 
بشكل منفصل عن 
حديثها عن اجتماع 

املجموعة.

توضيح
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رشا الخطيب لـ »األنباء«: 
مذيع األخبار ليس »برستيج« فقط..

والجمال ليس كل شيء للمذيعة!

حدثينا في البداية عن مشاركتك 
في »هال فبراير«؟

٭ هذه أول مرة أشارك فيها 
في املهرجان، وقد كنت خائفة 
الكويتي كبير  ألن اجلمهور 
ويتفاع���ل جدا م���ع مقدمي 
الغنائية، والنني  الوصالت 
قدمت وصلة فنانة كبيرة مثل 
شيرين، كانت مسؤولية، وآمل 
ان تفتح آفاقا جديدة لي في 

مجال الفن.

أرى ان��ك لس��ت غريب��ة عن 
الكويت؟

٭ أنا أتابع اخبار الكويت اوال 
بأول ولي فيها اقارب واصدقاء 
وعندي »فان���ز« فيها، واآلن 
»السوش���يال ميدي���ا« الغت 
املس���افات، وللعلم هذه أول 
مرة ازور الكويت وقد أحببتها 
وسعدت جدا بشعبها الطيب 

املضياف.

هل م��ن املمكن ان ن��راك في 
االعالم الكويتي؟

٭ كل شيء جائز، ولدي قناعة 
بان كل شيء نصيب و»اذا اهلل 

أراد فال مانع«.

ماذا عندك جديد؟
٭ عندي اخبار املس���تقبل، 
ول���دي برنامج عل���ى اذاعة 
»صوت لبنان« اس���مه »أول 
غنية«، ويحكي عن املوسيقى 
في حياة املشاهير، واالغاني 
الت���ي تذكرهم باملاضي، وقد 
اس���تضفت في���ه جنوما في 
السياس���ة واالع���الم وأيضا 
استضفت فنانني مثل: احمد 
الس���قا، تامر حسني، محمد 
إم���ام، هاني رم���زي، احمد 
السعدني، ملحم زين، راغب 
عالمة، ناجي االسطى، ماغي 
ابوغص���ن وغيرهم، والذين 
أضاف���وا للبرنام���ج كثيرا، 
واحلل���و انه ميك���ن متابعة 
البرنام���ج م���ن اي مكان في 
العال���م »اون الي���ن«، وهذا 
اعطاني دفعة كبيرة وساهم 
في النج���اح الذي حصدناه، 
واالن استعد لتجديد فقراته، 
خصوصا انني ال احب الروتني 

وال أريد ان ميلني الناس.

السياسة والفن، ما عالقتهما؟

٭ أنا أعي����ش احلدث الذي 
ينقله اخلبر، خصوصا انني 
قبل ان اكون مذيعة اخبار كنت 
مراسلة لتلفزيون املستقبل، 
وكنت اغط����ي على االرض، 
لذلك اعرف قيمة اخلبر وكيف 
يكتب، ودائما احرص على 
التحضير للنشرة، واذا لم 
اعرف خبرا أو اشعر به، أسأل 
عنه، وهناك من يقول لي إنني 
أتفاعل مع االخبار جدا وأتأثر 

٭ هم���ا يكم���الن بعضهما، 
الفن���ي يجعلني  والبرنامج 
اخرج من الضغط الذي اعيشه 
في مجال االخبار وما فيه من 
مواضيع دموية ومأس���اوية 
تتع���ب القلب، »وكل ما اقعد 
بالنشرة اقول.. يا عم ما في 

بلد ظابط«.

في نشرة االخبار هل تشعرين 
باخلبر الذي تقرأينه؟

بالقصص االنسانية.

ه��ل ملذي��ع االخب��ار صف��ات 
معينة؟

٭ لالس���ف البع���ض ينظر 
انه  الى مذيع االخب���ار على 
»برستيج« فقط، لكن بالنسبة 
لي ال بد ان يكون مذيع االخبار 
عميقا ف���ي ثقافت���ه ولغته، 
السيما ان املشاهد اصبح اكثر 
حدة في االنتقاد، وأتاحت له 

مواقع التواصل االجتماعي ان 
يبدي رأيه بحرية، وهذا حق 
له، ولكن علينا كمذيعي اخبار 
ان نع���ي هذا األمر وان نكون 

على قدر املسؤولية.

وبالنسبة للمذيعات؟
٭ مذيع���ة االخب���ار لي���س 
بالضرورة ان تكون جميلة لكن 
ال بد ان تكون مثقفة وشكلها 
مرتب، ألنها تدخل كل بيت، وال 

بد ان حتترم عقل املشاهد.

لك��ن اآلن اجلم��ال مه��م جدا 
للمذيع��ة حت��ى ل��و كانت في 

االخبار..
أنا أحتدث عن  ٭ )مقاطعة( 
الذوي���ق لالخبار،  اجلمهور 
والذي يبحث عن املادة وليس 

الشكل.

البع��ض ي��رى ان اجلمه��ور 
اختلف في متابعة االخبار مثل 

السابق؟
٭ مازال���ت االخبار حتتفظ 
مبكانتها، وبالنسبة للشعب 
اللبناني فه���و يعرف في كل 
ش���يء، ومرت علي���ه احداث 
انه  كثيرة، وعنده »حشرية 
يضل يتابع«، الفرق هو ان لكل 
قناة في لبنان جمهور يحب 
ان يتابع النشرة عليها وتكون 

تابعة لسياسته اكثر.

التقسيمات احلزبية والسياسية 
في لبنان هل تؤثر في نشرات 

االخبار وهل هناك حرية؟
٭ هناك حرية الى حد ما، لكن 
في املرحل���ة االخيرة اختلط 
بالناب���ل، ونحن في  احلابل 
»املس���تقبل« لدينا حرية في 
االخبار، ولك���ن هناك بعض 
االشخاص ال نتناول اخبارهم 

العتبارات معينة.

االعالم  حري��ة  ع��ن  حدثين��ا 
باالع��الم  مقارن��ة  اللبنان��ي 

العربي؟
٭ االعالم اللبناني فيه حرية 
كبي���رة، لكن لالس���ف هناك 
انحرافا في كثير من القنوات 
والت���ي اصبحت تبحث فقط 
عن نسب املتابعة بغض النظر 
افتخر  عن املضم���ون، لذلك 
بانتسابي ل� »املستقبل« ألنها 
ما زالت محافظة على خطها 
وتناسب مبحتواها االعالمي 
جميع أفراد االس���رة، وأيضا 
اللبناني والصحافة  الشعب 
لديهما حرية رأي، والهجوم 
في االعالم ال يكون عن عبث، 
وأنا مع حرية التعبير لكن ضد 
الشتائم أو قلة األدب والتجريح 

في االخرين.

انت مع االعالم الذي يستخدم 

الفضائح جلذب نسب املشاهدة 
واالعالنات؟

٭ أرف���ض هذا االم���ر جملة 
وتفصيال، وللعل���م كمذيعة 
لبرنام���ج اذاعي فني تأتيني 
قص���ص كثي���رة وارف���ض 
استغاللها، ألنني ارفض بتاتا 
ان تكون ش���هرتي من خالل 
فضح االخرين، ألن هذه أسوأ 
انواع الش���هرة وأسخفها، انا 
احب ان اكون مشهورة بشغلي 

وتعبي وحب الناس لي.

ما رأيك في الفنانات اللبنانيات 
الالتي اجتهن الى التقدمي؟

٭ اذا كان���ت الفنانة ناجحة 
في التقدمي فما املانع ان تكمل 
فيه؟ املشكلة هي ان بعضهن 
يستمر رغم انهن غير جيدات 
ويرفضن االنسحاب، ارى انه 
اذا كان االنسان جنما فيجب 
اال يحرق نفسه وصورته عند 

الناس.

من االجن��ح م��ن الفنانات في 
جترب��ة التق��دمي م��ن وجه��ة 

نظرك؟
٭ لو نظرنا للماضي واحلاضر 
واملس���تقبل فلن تتكرر رزان 
مغربي ومينى شري، فرزان 
ومين���ى اعالميت���ان مبعنى 
الكلمة وطرحهم���ا راق وله 
معنى، والباقي ميكن ان نطلق 
عليهن مقدمات برامج وهناك 

فرق كبير بني املعنيني.

مقدم��ة  أم  إعالمي��ة  وان��ت.. 
برامج؟

٭ أنا رش���ا اخلطيب، وأحب 
ان اكون املراس���لة التي تقدم 
برامج، اما االعالمية  فمازال 
الوق���ت طوي���ال لك���ي اصل 
الى تعب  اليها، النها حتتاج 
ومثابرة وتطوير مستمر للذات 
والقدرات، منذ عشر سنوات 
وأنا أعمل في »املس���تقبل«، 
واحلم���د هلل، اصعد الس���لم 
خط���وة خط���وة م���ن دون 

تسرع.

ما رأي��ك في برامج الهواة التي 
تق��دم مواهب للس��احة الفنية 
ومنه��ا »مذي��ع الع��رب« الذي 
يهدف الى تقدمي مذيعني جدد؟

٭ برامج الهواة وسيلة تسلية 

وفرصة للذي���ن يريدون ان 
يظهروا موهبتهم امام الناس، 
لكنن���ي ضده���ا العتبارات 
كثي���رة، منه���ا انه���ا جتعل 
املوهب���ة تعيش حلما جميال 
لفترة قصي���رة من الزمن ثم 
تتركها تواجه الواقع الصعب، 
ما اثر على الكثيرين والذين 
أصابهم االحباط وانعزلوا عن 
العالم، وانصح املشاركني في 
هذه البرام���ج بان يعتبروها 
مرحلة تدفعهم إليجاد فرصة 
حقيقية للمواصلة في املجال 

الذي يحبونه.

من قدوتك في االعالم؟
٭ هناك كثيرون يؤثرون في، 
وفي لبنان مارسيل غامن الذي 
مازال محافظا على خطه من 
سنوات طويلة، وبوال يعقوبيان 
ألنها »شاطرة« باحلوار، واحب 
»ستايل« طوني خليفة فهو 
عنده شيء مختلف، وفي الفن 
نيش���ان ألن له خطا واضحا 

وله بصمة.

مل��اذا ال تقدم��ني برنامج »توك 
شو«؟

٭ بالفع���ل جه���زت حلق���ة 
»بايلوت« لصالح »املستقبل« 
واالدارة أحبت الفكرة، وأنتظر 
حتس���ن االوض���اع إلكم���ال 
املوض���وع، وهو سياس���ي 
العديد من  اجتماعي يناقش 
الناس  التي ته���م  القضاي���ا 

بطريقة جديدة.

وم��ا اجلديد الذي س��تقدمينه 
ويختل��ف عن برام��ج »التوك 

شو« االخرى؟
٭ أنا شخص في االعالم وقد 
مللت من »التوك شو« احلالية 
فما بالنا بالناس، لذلك اشتغلت 
على مضمون ال يش���به احدا 
التك���رار وهناك  وبعيدا عن 
الناس عند  قصص سيحبها 

عرض البرنامج.

أخيرا.. ما طموحك؟
٭ أن تعود »املستقبل« لسابق 
عهدها وان »تفوت« على كل 
بيت، ولدي طموح الن يكون 
لدي برنامج خاص بي بجانب 
تقدميي لالخبار، وأن أقدم في 

قناة إخبارية كبيرة.

عبّرت عن سعادتها باملشاركة في »هال فبراير« ولقاء الشعب الكويتي

أفتخر بانتسابي
لـ »املستقبل« ألنها 

مازالت محافظة 
على خطها 

وتناسب مبحتواها 
اإلعالمي جميع 

أفراد األسرة

»أول غنية« يجعلني 
أخرج من الضغط 
الذي أعيشه في 

مجال األخبار

مارسيل غامن مازال 
محافظًا على خطه 

وبوال يعقوبيان 
»شاطرة« باحلوار 

وطوني خليفة 
عنده شيء مختلف 

ونيشان له بصمة

حاورها: عبدالحميد الخطيب

رغم الشوط الكبير الذي قطعته املذيعة املتميزة رشا اخلطيب واخلبرة في مجال تقدمي االخبار في قناة »املستقبل«، اال انها، 
حسب ما أكدت، مازالت تتأثر مبا تقرؤه من أخبار مأساوية، لذلك بحثت عن متنفس آخر عبر اذاعة »صوت لبنان« من 

خالل برنامج فني يحمل عنوان »أول غنية« يخفف من الضغوط التي متر بها يوميا، مؤكدة انها تعتز ألنها بدأت مراسلة، 
كاشفة ايضا عن انتظارها لتقدمي برنامج »توك شو« سياسي اجتماعي مختلف وال يشبه غيره.

رشا اخلطيب كانت ضيفة على الكويت الفترة القليلة املاضية، حيث شاركت في احلفل اخلتامي ملهرجان »هال فبراير« 
بتقدمي وصلة النجمة املصرية شيرين عبدالوهاب، وحصدت بأسلوبها الراقي اجلميل اعجاب اجلمهور، لكن ماذا عن 

جديدها؟ وما مواصفات مذيعة االخبار من وجهة نظرها؟ وكيف ترى الفنانات الالتي اجتهن الى التقدمي؟ وما رأيها في 
االعالم اللبناني؟ بهذه االسئلة اجتهنا لرشا اخلطيب، فأجابت برحابة صدر، كاشفة عن أمور اخرى، فإلى التفاصيل:

منى زكي

ما الذي يجمع منى زكي بجيمس بوند؟
بعد نشر األفيش اخلاص 
بفيلم »من 30 سنة«، قيل إن 
ذلك تس����بب في خالفات بني 
بطلي الفيلم منى زكي وأحمد 
السقا، إال أن منتج العمل وليد 
أكد في تصريحات  منصور، 
له، أنه ال يوجد أي خالف بني 
األبطال، وأن الصورة طرحها 
الس����قا عبر صفحت����ه على 
»الفيسبوك« وليست ألفيش 
الفيلم، حيث إنه لم يتم تصوير 
األفيش وال اإلعالن اخلاص به 
حتى اآلن. وتابع منصور، أن 
التصوير حاليا جار على قدم 
وساق في استوديو األهرام، 
فيما س����ينطلق فريق العمل 
قريبا إلى لندن من أجل تصوير 
أربعة مشاهد هناك، حتت إدارة 
ش����ركة النجم جيمس بوند، 

وهي مشاهد أكشن.
وتدور أحداث فيلم »من 30 
سنة«، حول جتارة السالح، إال 
أنه يختلف عن فيلم »اجلزيرة« 
الذي قدمه أحمد السقا عن نفس 
الفكرة، ويشارك في بطولته 
إلى جانب السقا ومنى زكي، 
كل من شريف منير وميرفت 
أمني ونور اللبنانية، والفيلم 
قصة وحوار أمين بهجت قمر 

ومن إخراج عمرو عرفة.

نيللي كرمي سلوم حداد

سلوم حداد يصاب بـ »الندم«!
..ونيللي كرمي: »وعد مني مش حانكد عليكم تاني«

تنوي شركة »سما الفن 
لإلنتاج« إجناز مسلسلها 
اجلدي���د »الن���دم«، تأليف 
حس���ن س���امي يوس���ف، 
الليث حجو، بعد  وإخراج 

أيام قليلة في دمشق.
وذكر تقارير صحافية 
ان نخبة من جنوم الدراما 
السورية س���يؤدون أدوار 
البطولة وفي مقدمتهم سلوم 
حداد، وباسم ياخور، ودانا 

مارديني وغيرهم.
ويستعرض العمل حقبة 
مهمة من تاريخ س���ورية 
احلديث، بني 2003 و2015، 
عبر قص���ة رجل أربعيني 
يعمل كاتبا تلفزيونيا، يسرد 
حكايته في ربيع العام 2003 
ليلة سقوط بغداد، وتنتهي 
في الع���ام 2015 عند كتابة 
عمل���ه التلفزيوني اجلديد 

الذي يسرد احلكاية.
من جان���ب اخر وعدت 
الفنانة نيللي كرمي، جمهورها 
بعدم جتسيد الشخصيات 
التي  التراجيدية احلزينة، 
اش���تهرت بها ف���ي الفترة 

األخيرة، مرة أخرى.
وكتب���ت نيلل���ي عبر 
الرس���مي��ة  صفحته������ا 
التواص���ل  عل���ى موق���ع 
االجتماعي»فيسبوك«: »وعد 
مني مش حانكد عليكم تاني 
والي جاي »اكشن«، وتستعد 

الفنانة نيللي كرمي، خلوض 
الس���باق الرمضاني املقبل 
مبسلسل »س���قوط حر«، 
بعدم���ا انتهت من تصوير 
فيلهما اجلديد »اشتباك«، 
الفترة  الذي يعرض خالل 

املقبلة.
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ممثلة رفضت العمل 
في مسرحية للكبار 
ألنه منتجها معطيها 
سعر رخيص مع انه 

ميزانية العمل كبيرة وايد 
واستغربت من السعر اللي 
معطيه اياها مثل ما تقول.. 

خيرها بغيرها!

منتج تفاجأ بسفر بطلة 
عمله اليديد مع أنها مرتبطة 
مبواعيد تصوير مشاهد مع 
عدد من الفنانني املشاركني 

في العمل واملصيبة ملا 
سألها ليش مسافرة جاوبت 
أنها تعاني من حالة نفسية 

صعبة..اهلل ال يبلينا!

مغنية خليجية طلبت 
من متابعينها في مواقع 
التواصل انهم يسوون 

حملة لها علشان تنشر لعل 
وعسى أن تكون ضمن 

املشاركات في املهرجانات 
الغنائية املقبلة..

الطيور طارت بأرزاقها!

رخيصسفر انتشار 
املسلسل يعيدها للعمل مع املخرج محمد القفاص

إلهام الفضالة 
تعيش أمومة قلقة 
ومتعبة في »المسا فات«

أحمد الفضلي

انتهت النجمة الهام الفضالة من تصوير اغلب مشاهدها اخلاصة 
بأحدث أعمالها الدرامية واملتمثل باملسلسل الدرامي االجتماعي »املسا 
فات« الذي يصور حالي���ا في عدد من مناطق البالد متهيدا لعرضه 

في رمضان املقبل. 
وجتس���د الفضالة من خالل العم���ل دور ام في العقد الرابع من 
العمر تتميز بذكائها وحنكتها ورزانتها، تعمل في مجال األعمال 
ومتتلك أمواال طائلة وجتيد تربية أوالدها اخلمسة وتهتم بأصغر 
تفاصيل حياتهم، ولكن يرافق تلك املرأة املعروفة قلق شديد ال 
تكشف أسبابه في احللقات االولى، حيث ال يكتشف املشاهد 
س���ر هذا القلق واخلوف اال في احللقات االخيرة للعمل، 
الذي كتبه دخيل النبهان ويخرجه املخرج املبدع محمد 
القفاص، الذي سبق ان اخرج العديد من االعمال الناجحة 

للفضالة من ابرزها مسلسل »زوارة خميس«.
وتلعب الفضالة دور البطولة في العمل الى جانب 
كوكبة من جنوم الدراما منهم حس���ن املنصور، 
محمود بوشهري، محمد العجيمي، نور الغندور، 
عبدالعزيز النصار، غرور، عبداهلل بهمن، خالد 
مظفر، رمي ارحمه، مي البلوش���ي وغيرهم 
ومن املرج���ح ان يعرض العمل عبر عدد 
من القن���وات الفضائية في رمضان 

املقبل.

محمد املسباح لـ »األنباء«: املشاركة 
في املناسبات الوطنية واجب وطني

التنفيذ وهي مشاريع متنوعة.
وفيما يتعلق بعمل وطني يش��ارك من خالله 
في االحتفاالت الوطنية التي تعيشها البالد حاليا، 
ذك��ر انه لن يتردد في قبول أي عمل وطني يجد 
فيه نفسه ويلتقي ملستوى حبه للكويت لكن حتى 

هذه اللحظة لم يقدم له أي عمل.
وحول أسباب عدم اإلطاللة في مهرجان »هال 
فبراير«، قال املس��باح انه طوى صفحة احلديث 
عن أسباب عدم املشاركة في هذا املهرجان ألسباب 

سبق وأن ذكرها وال يريد تكرار ذكرها.
اما فيما يتعلق بغناء مقدمات األعمال الرمضانية 
فأفاد بأنه سبق وأن خاض هذه التجربة في السنوات 
املاضية لكنه ال يفكر حاليا في تكرارها بالرغم من 
النجاح الذي حتقق مبقدمة مسلسل »دارت األيام« 

الذي عرض في تسعينيات القرن املاضي.

املسباح مع عبدالكرمي عبدالقادر وعبداهلل الرويشد ونبيل شعيل ونوال الكويتية في كواليس حفل افتتاح ستاد جابر

الفنان القدير محمد املسباح

جنسية المطرب حسين الجسمي.. 
أ- سعودي         ب- كويتي          ج- إماراتي

ماجد املهندس يُفرج عن »ال أبد عادي«!
أنهى الفنان ماجد املهندس منذ فترة بعيدة، 
تصوير أغنيتن على طريقة الفيديو كليب حتت 
إدارة املخرج فادي حداد، وطرح إحداهما بعنوان 

»أنا بلياك«.
وفي هذا الصدد ق����ال املخرج فادي حداد إن 
الكلي����ب اآلخر ألغنية »ال أبد عادي« س����يبصر 

النور خالل األسبوعن املقبلن.
وعن تفاصي����ل الكليب، فقد مت تصويره في 
روماني����ا وحتديدا في ش����ارع دراكوال، بالقرب 

من قصر دراكوال، وسوف تظهر مناظر لبيوت 
ملونة، وذكر موقع »نواعم« أنه كان هناك تشديد 
قانوني لدخول هذه املنطقة بغاية التصوير فيها، 
ما يتطلب احلصول عل����ى إذن من قبل منظمة 
األونيس����كو. وقد اختار املهندس هذا التوقيت 
لطرح جديده، لكي يكون قد مر حوالي شهرين 
على إطالق كليب »أنا بلياك«، علما بأن األغنيتن 
املذكورتن هما ضمن ميني ألبوم غنائي صادر 

عن شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

بلقيس: لم أخرج من عباءة فايز السعيد
ومت االتف���اق حينه���ا م���ن 
دون أي ت���ردد، وق���ال لها 
الرحبان���ة إنهم يريدون أن 
تكون بطلة املس���رحية إلى 
جانب الفنان اللبناني غسان 
صليبا، وكشفت أنها أعطت 
موافقتها على الفور ألن هذا 
العمل مبنزلة حلم بالنسبة 
إليها، بخاصة أنها التزال في 
بداية مشوارها الفني، مؤكدة 
على أنها راضية عن أدائها 

والرحابنة أيضا.
في سياق مختلف، وبعد 
انفصالها الفني واملهني عن 
مدير أعمالها راشد السعيد 
شقيق فايز السعيد داعمها 
األول، اعتب���رت بلقيس أن 
ذلك ل���ن يؤثر على عالقتها 
بأسرة السعيد، وحتديدا فايز 
الذي »لم تخرج من عباءته«، 
مؤكدة أن فايز هو الذي قدمها 
إلى الوسط الفني، وساعدها 

كثيرا وال تنكر أنه له الفضل 
في انتشارها الفني، مؤكدة 

أنه من أعز أصدقائها.
وش���رحت عن أس���باب 
انتهاء عملها مع مدير أعمالها 
أنها باتت  السابق، معتبرة 
تشكل عبئا عليه، بخاصة 
أنه متعهد حفالت، لذا سوف 
يقتصر التعاون بينهما على 
احلفالت فقط، مؤكدة على أنها 
متلك فريقا كبيرا يعمل معها 
وليس فقط مديرة أعمالها 

اجلديدة رمي اليوسف.
وعن غن���اء أحد طالب 
التونسي«  أكادميي  »ستار 
نس���يم الرايس���ي أغنيتها 
اجلدي���دة »التاج«، وضعت 
ذلك في خانة انتشار األغنية 
اخلليجية، الس���يما أن هذه 
األغنية كالسيكية تتماشى 
مع تطلعات املشتركن في 

البرنامج.

بع���د جناح مس���رحية 
»الفارس« التي شاركت في 
بطولتها إلى جانب غس���ان 
صليب���ا، حتدث���ت بلقيس 
فتحي عن جتربتها األولى 
في املسرح الغنائي من خالل 
مسرحية »الفارس« )أشعار 
سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم وأحلان وموسيقى 

الرحابنة(.
واعتبرت الفنانة الشابة 
أن هذه املس���رحية أعادت 
اكتش���افها م���ن جديد على 
الغن���اء والتمثيل،  صعيد 
بخاصة أن العمل مع الرحابنة 

ليس سهال.
وكش���فت بلقي���س، في 
حديث اذاعي، كيف مت االتفاق 
معها على املسرحية، إذ تلقت 
اتصاال هاتفي���ا من مروان 
الرحباني قبل ثالثة أشهر 
من موعد عرض املسرحية 

بلقيس

جورج وسوف يلتحق بـ »باخرة النجوم«
وقع جورج وسوف عقد مشاركته مع 
»باخرة النجوم« في رحلتها خالل يوليو 
املقب��ل إلى جانب نخبة م��ن جنوم الفن 
في الوطن العربي أمثال كاظم الساهر، 

وجنوى كرم، ونانسي عجرم.
من ناحي��ة ثانية، يس��تعد الفنان 
السوري للسفر إلى القاهرة لوضع 
اللمسات األخيرة على بعض األغنيات 
بهدف إطالقها بشكل منفرد، منها 
أغنية حلنها وليد توفيق، وأخرى 

من أحلان طارق أبوجودة.
وسينشر »سلطان الطرب« 
أغنيات��ه اجلديدة عب��ر موقعه 
اإللكتروني اخلاص بحيث تكون 

متاحة للجميع.
ويعود الوسوف إلى دمشق إلحياء حفلة 
في مناس��بة عيد احلب في قاعة املتنبي 

في فن��دق »الداما روز« في دمش��ق بعد 
انقطاع ثالث سنوات عن إحياء احلفالت 
في سورية، ومن املقرر أن تشاركه احلفلة 
املغنية السورية شهد برمدا، على أن يحيي 
حفلة ثانية مساء اليوم التالي في املناسبة 
ذاته��ا في فندق »احلبت��ور هيلتون« في 

بيروت.
وكان الوسوف قد أكد في وقت سابق 
عدم تعاونه مع أي ش��ركة إنتاج أو مدير 
أعمال خاص، كما كان يحدث في املاضي، 
مش��يرا إلى أن أبناءه فقط ميلكون اآلن 
صالحية التحدث باس��مه بش��أن أعماله 
اإلداري��ة، موضحا أنه أس��ند تلك املهمة 
الثقيلة إل��ى أبنائه جورج جونيور وحامت 
ووديع، جتنبا للدخول في املشاكل اإلدارية 

والفنية.

نادين الراسي تتراجع عن »الفساد«!
انتهى عرض مسلسل »قصة حب«، 
من بطولة املمثلة نادين الراسي، باسل 
خي���اط وماجد املص���ري، وقد فوجئ 
اجلمهور بنهايته مم���ا عرض كاتبته 
نادين جابر لالنتقاد الش���ديد، إذ تبن 
أن كل أحداث املسلس���ل هي من وحي 
خيال نائل، الذي يجس���د دوره املمثل 
ماجد املصري بشخصية كاتب وروائي، 
وفي املقابل تلقت الراسي تهاني عديدة 
مع ثناء على جتسيدها هذا الدور في 

املسلسل.
وفيما خص املش���اريع املستقبلية 
التي حتضر لها نادين الراسي خارج 
املوسم الرمضاني، فان مسلسال جديدا 
من بطولتها يتمحور حول الفساد في 
املجتمع وهو من تأليف اإلعالمية غادة 
عيد، وكان من املفترض أن يحمل عنوان 

»الفساد« قبل أن يسمى »الظاملون«.

وذكرت تقارير صحافية أن نادين 
اعتذرت عن هذا العمل رغم أنها صورت 

منه حلقة »بايلوت« كما تبدل اسم 
املسلسل املفترض أن يقوم ببطولته 
أبي  املمثالن عمار شلق وسارة 
كنعان. ورمبا جاء قرار الراسي 
بع���د تعاقده���ا عل���ى عملها 
املقب���ل »جرمية  الرمضاني 
ش���غف« واحتمال تعاقدها 
على مسلسل آخر بعنوان 
»الشقيقتان«، وباملفاضلة 
ب���ن »جرمي���ة ش���غف«، 
واملسلس���ل األول املذكور 

بالتأكيد كان البد من أن تختار 
الراسي »جرمية شغف« ألنه 

يحمل طابع مسلسالت االندماج 
العربي، بينم���ا اآلخر هو عمل 

لبناني محلي.

أحمد الفضلي

أكد الفنان القدير محمد املسباح حرصه 
وحرص كافة زمالئه م��ن أبناء جيله على 
حرصهم في املشاركة باملناسبات الوطنية 
ملا لها من أهمية بالغة، خصوصا وان الغناء  

للوطن الكويت هو مبنزلة واجب وطني.
وأعرب املسباح خالل حديثه ل� »األنباء« 
عن بالغ سعادته في املشاركة بافتتاح ستاد 
جابر م��ع كوكبة من املطرب��ني الكويتيني 
واخلليجيني بع��د فترة غي��اب كبير عن 

املهرجانات الوطنية.
وعن جديده للفترة املقبلة، كشف املسباح 
أن هناك عددا من املش��اريع الفنية لكنها 
حتى اآلن لم تصل إلى مرحلة التجهيز أو 
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حدث في مثل هذا اليوم

هل تعلم؟!
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61437
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25374
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8356
4381

21
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584316

276
86327

7
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324
4761

9154
84296

بساتني
شجيرات

نباتات
استوائية

أمطار
رطوبة
غيوم
عالية
البحر

موجات
اثير

روائح

زكية
أوراقي
غصون
الطيور
النظرة

فرح
نور
سم

وهم
اجلديد

سور
كرم

1982/2/9م صدر مرسوم 
أمي��ري بتأس��يس ش��ركة 
التجارية  مجمعات األسواق 

الكويتية.

1986/2/9م مت طرح الورقة 
النقدية الكويتية بقيمة عشرين 

دينارا للتداول الول مرة.
1986/2/9م صدر مرسوم 
أميري بانشاء املجلس األعلى 
للتخطيط برئاس��ة مجلس 

الوزراء.

1993/2/9م مت افتتاح نادي 
الشعب البحري بعد اصالح 
ما اصابه من دمار جراء الغزو 

العراقي الغاشم.

اس��تحداث  1975/2/9م 
وزارة اإلسكان وكانت تعرف 

من قبل بأمالك الدولة.

اس��تحداث  1975/2/9م 
وزارة النفط وتعيني عبداملطلب 
الكاظمي وزيرا  عبداحلسني 

لها

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- اجلمعي���ات، 2- حلام - مقل، 
3- شنا - سلب - جر )معكوسة(، 
4- ر ر ر - هباء، 5- مروج الذهب، 
6- يبن���ي - مل، 7- ها - الناقة 
)معكوسة(، 8- نكسر - عمم، 9- 
يدل )معكوسة( - ألقي، 10- درب 

الزلق.

عموديًا:
1- الشامية - سد، 2- نحل )معكوسة( 
- رب���ان، 3- جائرون - كلب، 4- م م - 
رجي - أدس )معكوسة(، 5- سرى - ليرة 
)معكوسة(، 6- يحل - قمل )معكوسة(، 
7- الذهب )معكوسة( - ال، 8- مت - هب 
)معكوس���ة( - نعل���ق، 9- قراب - قمل 
)معكوس���ة(، 10- أجلب )معكوس���ة( - 

سامية.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
مرمي حسني

حل كلمة السر:
البنفسج

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: من الزهور
من 7 أحرف

اسةشداغكبا
وميجيثيرسس

رتءيديوماو
ااارجرمةتر
قجواللنييج

يوتتافوكنس
حمساتررزاا

ءرالاحةةلم
احبنتنبيطط

وبوظاووليا
رلهربصطاور

نامةنغرعرف

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

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

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

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

ما الستكتايت؟

الستكتايت )الهوابط( يظهر 
في عدد من الكهوف واملغارات، 
ولكي نتعرف على كيفية تكونه 
دعنا نتفحص احد هذه الكهوف، 
وهو كه��ف كارلس��بارد في 

املكسيك.
املتواج��دة  ان الصخ��ور 
في كارلس��بارد هي من نوع 
حجر الكل��س، وحجر الكلس 
من الصخور الهشة والسريعة 
التفتت حيث تذوب بواس��طة 
احلوامض الضعيفة، واحلامض 
الذي يتس��بب في اذابة حجر 
الكلس يأتي من ماء املطر، ان 
قطرات املطر الساقطة تلتقط 
ثاني اكسيد الكربون من الهواء 
وم��ن الترب��ة، وه��ذا بدوره 
يحول م��اء املطر الى حامض 

الكاربونيك.
قب��ل حوالي مليون س��نة 
س��قطت قطرة من ماء املطر 
على سقف الكهف فكونت حلقة 
بلورية صغيرة جدا على سقف 
الكهف، وعند سقوط القطرات 
الثانية، الثالثة، الرابعة، اخلامسة 
تركت آثارا تش��ابه اآلثار التي 
تركتها القطرة االولى، ومبرور 
الوقت حتولت احللقات البلورية 
الى حجر صغير يدعى احلجر 
اجلليدي والذي استمر في النمو 

والكبر.
وهناك قطرة اخرى تسقط 
عل��ى ارضية الكه��ف، ومرة 
اخرى، فإن الكلس يترك اثرا 
)حلقة بلورية( ومبرور الوقت 
تتساقط قطرات من ماء املطر 
على املكان نفسه فيكون الكلس 
حجرا يشبه الشمعة، وتستمر 

الشمعة في النمو.
ان احلجر اجلليدي املعلق 
ف��ي س��قف الكهف يس��مى 
املكبرة  الستكتايت، والشمعة 
عل��ى ارضية الكهف تس��مى 
النوعني  الس��تكلمايت، وكال 
الس��تلكتايت والس��تكلمايت 
ينموان مبعدالت مختلفة اعتمادا 
عل��ى رطوبة الكه��ف، درجة 
حرارة الكهف وس��مك طبقة 
حجر الكل��س املوجودة فوق 
الكهف، ان بعضا من الستكتايت 
ينمو مبعدل ان��ش واحد كل 
سنة، وآخر يستغرق 100 سنة 

لكي ينمو انشا واحدا.
غالبا ما يلتقي الستلكمايت 
املرتفع الى االعلى مع الستلكتايت 
الهابط الى االسفل مكونا اعمدة 
متع��ددة ان ارتفاع عمود من 
الستلكمايت والستلكتايت مت 
قياس��ه في كهف كارلسبارد 
بلغ 100 قدم، ان سقوف بعض 
الكه��وف قد غطي��ت بهوابط 
قصيرة ومجوفة تش��به قش 
الصودا، وبعضها كان يتألأل 
ألكابر حجرية على اجلدران، 
كأحجار مدببة منتش��رة على 
ارضي��ة الكهف، ان بعضا من 
الستلكتايت ينمو جانبيا، وفي 
بعض االحيان الى االعلى، اضافة 

الى منوه الى االسفل.
عندم��ا تتوق��ف املياه عن 
الوصول الى الكهوف اجلوفية 
)التحت سطحية( يتوقف منو 
الس��تلكتايت، ويعتبر الكهف 

عند ذلك ميتا.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

)من كتاب:  س�ؤال وج�واب في علم 
التكنولوجيا  � د.هشام عبداجلبار(

)من كتاب:   »تاريخ الكويت يوما بيوم«
صالح العجيري - محمد أحمد عيسوي 

- عبدالعزيز بوهندي(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1- أماكن للتسوق، 2- 
قصاب - عيون، 3- بدآ 
هجوما - سرق - سحب 
)معكوسة(، 4- متشابهة 
كت���اب   -5 غب���ار،   -
للمسعودي، 6- عكس 
يهدم - ضجر، 7- ضمير 
متص���ل - أنثى اجلمل 
)معكوسة(، 8- نحطم - 
عكس خصص، 9- يرشد 
)معكوسة( - أرمي، 10- 

مسلسل خليجي.

1- منطق���ة كويتي���ة - 
اغلق، 2- من احلشرات 
)معكوس���ة( - قائ���د 
السفينة، 3- ظاملون - 
م���ن احليوانات األليفة، 
4- متشابهان - خضي - 
اضع خلسة )معكوسة(، 
5- مش���ى ليال - عملة 
عربية )معكوسة(، 6- 
يف���ك - من احلش���رات 
)معكوس���ة(، 7- معدن 
ثم���ني )معكوس���ة( - 
للتعري���ف، 8- اكتم���ل 
- انتفض )معكوسة( - 
نربط، 9- لنقل املاء - من 
احلش���رات )معكوسة(، 
10- أحضر )معكوسة( 

- علم مؤنث.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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استشاري اجللدية والتجميل في عيادة »DMC« أكد أن التقنيات احلديثة قدمت حلوالً جذرية جلميع مشكالت البشرة

د.أمين علوان أثناء جتهيز املريضة الستخدام جهاز »الثيرماج«   )محمد هاشم(

د.أمين علوان متحدثا إلى الزميلة حنان عبد املعبود 

أكد استشاري الجلدية والتجميل والليزر في عيادة »DMC« في الجابرية والمشرف على الطاقم الطبي بعيادة »ESP« )المستوصف األوروبي التخصصي( بالفروانية البروفيسور د.أيمن علوان أن »مساحيق التجميل إلى جانب تناول المضادات الحيوية والمسكنات بشكل مستمر تعتبر العدو األول للبشرة وأبرز أسباب ظهور الشيخوخة المبكرة«، 
داعيا »الستخدامها عند الحاجة، إلى جانب تناول مواد مضادة لألكسدة سواء عن طريق الحبوب أو المواد الطبيعية مثل تناول الخضراوات والفواكه، وكذلك استعمال الكريمات التي تحتوي على »الهايلورينك أسيد« أو »الكوالجين«، أو أخذ مواد »الكوالجين« عن طريق الفم«.

وفي لقاء خاص مع »األنباء« لفت علوان إلى أن التقنيات الحديثة قدمت حلوال جذرية للكثير من المشاكل التي تؤرق الكثيرين من عالمات الشيخوخة المبكرة على البشرة، أو ظهور الجسم بشكل غير متناسق، وكذلك العوارض التي قد يرغب البعض في التخلص منها مثل آثار حب الشباب، أو الهاالت السوداء وغيرهما، متحدثا عن جهاز 
»الثيرماج« والذي أعتبره من افضل أجهزة شد البشرة وتجديدها، مبينا أنه »يستخدم لمرة واحدة فقط وتستمر نتائجه لفترة طويلة«، مؤكدا في الوقت نفسه أن »استخدامه إلى جانب تناول حبوب الشباب يساهمان في المحافظة على البشرة ألطول فترة ممكنة«.

والكثير مما يخص التجميل وأحدث األجهزة المستخدمة بهذا المجال ساقه لنا في هذا اللقاء... فإلى التفاصيل:

حاوره: حنان عبد المعبود

شفط الدهون حتت تأثير 
املخدر املوضعي األكثر 

أمانًا ونتائجه ممتازة 

املالبس الداكنة وقاية 
من أشعة الشمس 
على عكس اعتقاد 

الكثيرين وحماية اليدين 
بارتداء قفازات سوداء

البشرة الفاحتة حتتاج 
الى احلماية املستمرة 

باستخدام الكرميات 
الواقية حتى مع 

عدم التعرض للشمس

الدهون« و»نحت اجلسم« 
للحصول على قوام مثالي.. 
ما األساليب الطبية األفضل 

للحصول على ذلك؟
٭ يبقى شفط الدهون حتت تأثير املخدر 
املوضعي هو األكثر أمانا، خصوصا في 
حالة الرغبة في التخلص من الدهون 
من منطقة معينة، وهو يعطي نتائج 
ممتازة ويعود املريض ملمارسة حياته 
الطبيعية خالل فترة وجيزة بعد إجراء 
العملية، وبالتالي الشفط بهذه الطريقة 
أفضل خصوصا مع االنتشار الواسع 
لعمليات تكميم املعدة والتي تؤدي إلى 
خفض الوزن بصورة سريعة مما قد 

يعطي الوجه عمرا أكبر.

ما الوسائل التي تفيد في 
إعادة رونق الوجه وجماله بعد 

التكميم؟
٭ في هذه احلاالت تس���تخدم الكثير 
من اإلجراءات حس���ب حالة املريض، 
بداية من »الفيلل���ر« و»البوتوكس« 
والش���د باخليوط، وكذلك جلس���ات 
»الثيرم���اج«، وقد يتم إعطاء املريض 
بعض الڤيتامينات املهمة الس���تعادة 

نضارة ورونق اجللد والشعر.

الشد باخليوط، هل هو إجراء 
جراحي؟

٭ ال، فحاليا الكثير من أنواع اخليوط 
تستخدم في شد الوجه، ومنها ما يطلق 
عليه اخليوط السهلة وهي ليست طريقة 
جراحية، حيث يتم وضع اخليوط في 
اجللد بطريقة سهلة وآمنة ومن دون 

جراحة أو ألم وخالل 30 دقيقة.

حقن البالزما

ما فوائد حقن البالزما في مجال 
األمراض اجللدية والتجميل؟

٭ تتع���دد اس���تخدامات البالزما من 
عالج الندبات الناجتة عن حب الشباب 
والهاالت السوداء حتت العني إلى حاالت 

الكلف وتساقط الشعر.

تساقط الشعر

ما أسباب تساقط الشعر وما 
وسائل عالجه؟

٭ من الطبيعي أن يفقد اإلنس���ان ما 
بني ستني إلى مائة شعرة يوميا، وذلك 
نتيجة دورة النمو الطبيعية للشعر، 
وفي احلاالت املرضية يحدث التساقط 
بوتيرة عالية ومستمرة، وتتعدد أسباب 
ذلك ما بني الصلع الوراثي الذي يصيب 
الرجال والنساء على حد سواء، أو نقص 
مخزون احلديد أو بعض الڤيتامينات 
بالدم، أو التعرض للضغط العصبي 
والتوت���ر الش���ديد، وس���وء التغذية 
واحلمية الغذائية، كذلك أثناء احلمل 
وال���والدة والرضاعة، كما أن تعرض 
الشعر للحرارة عند استخدام مجفف 
الش���عر، أو املواد الكيميائية، كما في 
حالة صبغ الشعر أو الفرد قد يؤدي 

إلى تلفه وتساقطه.
وألن أسباب تساقط الشعر كثيرة، 
ولكل منها عالجه اخلاص، لذلك يجب 
مناظرة الطبيب في حالة التس���اقط 
املستمر للشعر، وفي كثير من احلاالت 
يعد احلصول على العالج املناسب في 
وقت مبكر أفضل كثيرا ويجنب املريض 
اخلضوع إلج���راءات اكثر تكلفة فيما 

بعد كزرع الشعر.

شخص آخر ال يستدعي عمله التعرض 
ألشعة الشمس سنجد أن العمر الزمني 
لإلثنني واحد، ولكن مظهر بشرة من 
يتعرض للشمس بكثرة يعاني من تكسر 
األلياف باجللد أكثر مما يظهر أن العمر 
مضاعف في سنواته، وهذا ما يسمى 
»الفوتو ايدجنج« أو العمر الضوئي، 
ولهذا ف���إن التعود على وضع حماية 
للبشرة س���واء مع التعرض للشمس 
أو ع���دم التعرض لها يجعلها محمية 
باستمرار، وهنا نطلق عليها احلماية 
الضوئية وليس الشمسية، ألن الضوء 
بشكل عام يتغلغل باجللد سواء كان 
ضوء مصباح أو إضاءة من منافذ البيت 
العادية حت���ى دون التعرض لفترات 
طويلة ولكن التكرار اليومي قد يتسبب 

في مضار للبشرة.

ألوان واقية من األشعة

وماذا عن املالبس الواقية من 
أشعة الشمس وجدواها؟ 

٭ هن���اك يقني لدى البعض أن ارتداء 
األلوان الفاحتة يعكس أشعة الشمس، 
بينما األلوان الداكنة بالعكس متتص 
األش���عة، وهذه الفك���رة خاطئة، ألن 
املالبس الواقية من أشعة الشمس هي 
املالبس الداكنة، ولهذا فإن الوقاية من 
أشعة الشمس لليدين مثال تكون بارتداء 
قفازات سوداء، وهذه املعلومة يجب أن 
تكون ثابتة لدى اجلميع ألنه ببساطة 
شديدة إن كانت املالبس الداكنة تتسبب 
في امتصاص أشعة الشمس وإكساب 
البشرة لونا داكنا كان ارتداء العباءة 
تسبب في اسمرار البشرة، ولكن الفكرة 
املس���يطرة في ارتداء األلوان الفاحتة 
في الشمس أنه يقلل احلر، ألن األشعة 
حتت احلمراء هي التي تتس���بب في 

سخونة اجللد.
كذلك من األمور التي تعمل حماية 
ضوئية كيميائية وهو تناول الشاي 
األخضر ألن الشاي األخضر واق من 
الشمس، ويؤخذ عن طريق الفم. كما 
أن مادة الش���اي األخضر مضاد قوي 

لألكسدة.

مسببات الهاالت السوداء

الهاالت السوداء البعض يعزيها 
إلى منط احلياة وعدم كفاية 

ساعات النوم، هال حدثتنا عن 
أهم مسببات حدوث الهاالت 

السوداء؟ 
٭ الهاالت الس���وداء هي أمر ناجت عن 
ع���دة عوامل وتضافر ه���ذه العوامل 
يس���اعد في ظهورها، وتتضمن هذه 
العوامل أمورا تتعلق بالتغذية، وكذلك 
مستوى »الهيموجلوبني« في الدم، وهو 
الصبغة احلمراء، واجلسم به الصبغة 
السمراء وهي امليالنني، وهذان اللونان 
معا يخلقان لون البش���رة، فان كانت 
طبقة اجلل���د رقيقة بعض الش���يء، 
»والهيموجلوبني« قليل بالتالي يكون 
تأثير اللون األحمر قليل فيظهر اللون 
األسود أكثر، ولذلك فانه مع األنيميا 
ونقص »الهيموجلوبني« يتسبب في 
مشكلة الهاالت السوداء، وكذلك مشكلة 
تراكم مساحيق التجميل تتسبب في 
الس���وداء، كذلك وضع طالء  الهاالت 
األظافر وحك األظافر مع البش���رة قد 

يصيب بحساسية تالمسية. 

يهتم الكثيرون حاليا بـ »شفط 

تكون »كل���ف« وتلونات حتت العني، 
كما تعد أحد األمور األساس���ية التي 
التالمسية خاصة  تسبب احلساسية 
مع التعرض للش���مس مما يزيد من 
تكس���ير األلياف املطاط���ة في اجللد 
ويساعد على ظهور عالمات الشيخوخة 
املبكرة للبشرة بس���رعة، وكذلك من 
أكثر أسباب ظهور الشيخوخة املبكرة 
تعاطي األدوية بدون أسباب مثل تعاطي 
املضادات احليوية بكثرة مع أزمات البرد 
الطارئة وغيرها، أو تعاطي املسكنات 
بصورة مستمرة مع اآلالم العادية مثل 
آالم الطم���ث، فكل هذا م���ن املمكن أن 

يتسبب في مشاكل للبشرة.

حماية دائمة

ذكرت ضرورة وأهمية استخدام 
واٍق من أشعة الشمس، حتى 
دون التعرض لها، فما أسباب 

هذا األمر؟
٭ الش���مس كم���ا لها م���ن مضار لها 
أيضا فوائد، فهي عامل مهم للبشرة، 
فالتعرض لها باتزان يخفف من حدة 
حب الشباب، كما تعطي ڤيتامني »د« 
للجلد مع التعرض ملساحات كبيرة من 
البشرة، إال أن التعرض للشمس دون 
أخذ االحتياطات الالزمة يعد أحد أسباب 
ظهور الشيخوخة على البشرة، وهذا 
يظهر جليا إذا ما قارنا بشرة شرطي 
املرور الذي يتعرض للشمس بكثرة مع 

املظهر الشاب للبش���رة ألطول فترة 
ممكنة.

عدو البشرة األول

هناك الكثير من األمور التي 
تعجل بظهور الشيخوخة على 

البشرة ومنها أمور يومية 
روتينية قد نقوم بها دون إدراك 
خلطورتها في ظهور الشيخوخة 

املبكرة، هال ذكرتها لنا؟
٭ من أكثر هذه األمور والذي يعتبر 
عدو البش���رة األول هو املاكياج الذي 
تستخدمه غالبية النساء بشكل مستمر، 
ولألس���ف الشديد أن هناك يقينا لدى 
الكثير منهن أنهن قمن بإزالة املاكياج 
مبجرد غسل الوجه، ولكن في حقيقة 
األمر إن إزالة املاكياج عن البشرة حتتاج 
إلى عدة أيام، فإزالته قبل النوم حتى 
باملزيل املوجود باألسواق يزيله فقط 
م���ن الطبقة اخلارجي���ة للجلد، وهذا 
اجللد به تعاريج ومسام متتلئ بآثار 
املاكياج وتتشربه البشرة طوال اليوم، 
ولهذا فإن أزلنا املاكياج عن وجه امرأة 
بصورة قوية مبزيل معني، وس���لطنا 
علي���ه ضوء أزرق خاصا، فمن املمكن 
رؤية مساحيق التجميل متغلغلة في 
املسام، وبالتالي البد من حدوث منو 
الس���طحية للجلد للتخلص  للطبقة 
التام منه، واملش���كلة في آثار املاكياج 
تكمن في تراكمها ولو بصور بسيطة 

شد البشرة وظهورها شابة 
من األمور املهمة، وحتت هذا 

املسمى جند العديد من األجهزة 
والعالجات والطرق، فما اجلديد 

في هذا الصدد؟
٭ إن أجهزة ش���د اجللد تعتمد على 
استثارة النظم الطبيعية للشد في الوجه، 
ومن أحدثها هو جهاز »الثيرماج«، وهو 
جهاز يستخدم موجات راديو بطريقة 
حرارية تقوم بتس���خني اجللد إلنتاج 
الكوالجني، وهو من األجهزة املمتازة 
في عملها، نظرا ألنه يس���تخدم مرة 
واحدة فقط، وبجلسة واحدة، والنتيجة 
اخلاصة به تستمر لفترة طويلة، وفي 
الواق���ع كانت هذه التقنية في البداية 
مؤملة بعض الشيء، إال أنها اآلن تطورت 
لتكون باالهتزاز، وهو جيل حديث منه 
تالفى األلم الذي كانت تشعر به املريضة 
من قبل، والنتيجة تظهر على مراحل 
على مدى عدة أشهر، وال يتكون معه 
أي نوع من اآلثار السلبية بعد اجللسة، 
وليس هناك أي تخ���وف من حدوث 
مضاعفات أو أشكال غير طبيعية من 

االلتئام الذي قد ينتج عنه. 
 

هل هناك تأثير ملا بعد استخدام 
اجلهاز، وما كيفية احملافظة 

على البشرة مشدودة وطبيعية 
ألطول فترة ممكنة؟

٭ هن���اك أمور عامة يج���ب مراعاتها 
وااللت���زام بتنفيذه���ا، وأهمها أن أي 
بشرة فاحتة اللون حتتاج إلى حماية 
ضوئية بصفة مس���تمرة، واحلماية 
الضوئي���ة تعني اس���تخدام كرميات 
احلماية بش���كل يومي حتى مع عدم 
اخلروج والتعرض للشمس، واستخدام 
مواد مضادة لألكسدة سواء عن طريق 
احلبوب أو املواد الطبيعية مثل تناول 
اخلضراوات والفواكه كالتفاح األخضر 
وتناول الش���اي األخضر أو العنب أو 
الرمان، وكذلك استعمال الكرميات التي 
حتتوي على »الهايلورينك أسيد« أو 
»الكوالجني«، أو أخذ مواد »الكوالجني« 

عن طريق الفم.
كذلك هناك طرق حديثة الستكشاف 
بعض املعادن في اجللد والتي قد تنتج 
عنها بعض املشكالت بالبشرة، ولدينا 
جهاز حديث لقياس نسبة املعادن في 
اجللد، وعب���ر هذا ميكن احلفاظ على 
الشباب عن طريق تناول املعادن، وكذلك 
معرفة إن كانت هناك أي مش���اكل في 
امتصاص املعادن، حيث تتم املساعدة 
عن طريق بعض األدوية التي تصاحب 

عمل اجلهاز. 
وهن���اك بعض األدوي���ة احلديثة 
التي تس���تخدم للحفاظ على الشباب 
عن طريق العم���ل على إطالة الغطاء 
»الكروموزومي«، وهو الذي يغطي كل 
»كروموزوم«، وينقص في مس���توى 
الطول كل مرة تنقس���م فيها اخللية، 
وحني يتم تناول هذه األدوية تستمر 
اخلاليا في العمل واالنقسام، مثل اخللية 
الشبابية متاما، ولهذا نكاد نطلق عليها 
حبوب الشباب اجلديدة، وهي تختلف 
كثيرا عن مج���رد تناول »الكوالجني« 

أو غيره. 
 

وهل هذا يعني أن استخدام 
اجلهاز مع حبوب الشباب يأتي 

بنتائج أكثر قوة؟
٭ بالتأكيد فه���و يعني احلفاظ على 

األنيميا وتراكم مساحيق التجميل يسببان الهاالت السوداء.... ونقص احلديد والضغط العصبي وسوء التغذية من أسباب تساقط الشعر 

علوان لـ »األنباء«: املكياج 
والتناول املستمر للمضادات احليوية 
واملسكنات األكثر تأثيراً في ظهور الشيخوخة املبكرة

> اجليل اجلديد من جهاز 
»الثيرماج« تالفى مضاعفات 

الشعور باأللم ونتائجه تظهر 
خالل فترة وجيزة

> »حبوب الشباب« طفرة 
دوائية للحفاظ على 

البشرة لتأثيرها على 
اخلاليا في العمل واالنقسام
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شركات جديدة تعلن عن مشاركتها في معرض فبراير العقاري

ال���ذي يع���د ثالث مش���روع 
للش���ركة وهو مختلف كليا 
عن مشاريعنا السابقة، حيث 
يتكون من 23 طابقا، الستة 
طوابق األولى تش���مل صالة 
االستقبال ومواقف السيارات 
وناديا صحيا متكامال ومسابح، 
وميتاز أيضا بشكله البانورامي 
كما أن هذا املشروع مختلف 
كلي���ا م���ن حيث مس���احات 
الشقق بالنسبة للمشروعني 
 Smart Building اآلخرين ويعد
ألنه يحتوي على مجموعات 
عديدة للخدمات املتكاملة التي 
توفر ش���عور الرضا واألمان 

للمالك.
وأضافت احلفار: وأيضا 
من ضمن مشاريعنا في مملكة 
البحرين ب���رج فيتا وأبراج 
ناصر، حيث س���يتم تسليم 
برج فيتا للعمالء خالل شهر 
فبراير اجلاري، وبرج فيتا يقع 
البحرين في منطقة  مبملكة 
اجلفير، التي تعتبر في وسط 
مملك���ة البحرين حيث يبعد 
عن املطار مس���افة 10 دقائق 
ويقع البرج في منطقة حيوية 
حيث هناك الفنادق ال�5 جنوم 
واملراك���ز التجارية واملطاعم 
وتبعد عن منطقة السيف 10 

دقائق. 
ويتك���ون ب���رج فيتا من 
أربع���ة وعش���رين دورا  - 
ال���دور األرضي عب���ارة عن 
صالة استقبال وخمسة أدوار 
مواقف سيارات وثمانية عشر 
دورا متكررة ش���قق سكنية 
ويتك���ون كل دور من ثماني 
شقق مختلفة املساحة قابلة 
للف���رز والدمج، بحيث ميكن 
ضم أكثر من شقة مع بعضها 
أو فوق بعضه���ا وفق رغبة 
العميل وتقسيمها أو حتويلها 
إلى دور مفتوح على حس���ب 
رغبة العميل، ومن دون حتميل 
العمالء أي مصاريف اضافية. 
كما أن األدوار من العش���رين 
إلى الطابق الثالث والعشرين 
شقق دوبليكس، كما أن برج 
»فيتا« ميتاز مبنظره اجلذاب 
املغطى بالزجاج بالكامل »نظام 
بانوراما« فضال عن احتوائه 
على مجموع���ة من اخلدمات 
املتكاملة للمالك والتي من بينها 
مسبح لألطفال وآخر للكبار 
وناد صح���ي متكامل بأحدث 
األجهزة الرياضية واستراحة 
للس���كان ومواقف للسيارات 

مخصصة لكل شقة.
وأضاف���ت احلف���ار: أم���ا 
بالنس���بة ألبراج ناصر فقد 
مت تس���ليم عمالئن���ا الكرام 
صك���وك امللكية م���ن مملكة 
البحرين وهذا املشروع يعد 
أول مشروع تطرحه الشركة 
في منطقة البس���يتني، ويعد 
التي  املهم���ة  من املش���اريع 
حرصنا على تنفيذها بشكل 
احترافي حيث بيعت الوحدات 
السكنية بالكامل للعمالء، كما 
يوجد به ناد صحي متكامل 
وتضم األبراج جميع اخلدمات 
الضرورية للسكان ومواقف 
سيارات باإلضافة إلى خدمة 
اإلنترن���ت وس���لمت آف���اق 
الوحدات السكنية  املستقبل 
في مارس 2014 لكل عمالئه.

واختتم ش���ديد تصريحه 
إلى طقس  بقوله: وباإلضافة 
الدائم  يس���مح باالس���تمتاع 
بكوش���ا داس���ي فنحن نتبع 
أسلوبا جديدا في البيع وهو 
س���فر جميع العمالء دون أي 
تكلفة مالية ملشاهدة املشروع 
الواقع بدال من االعتماد  على 

على الصور والفيديوهات.

»أركان المستدامة«

من جهة أخ���رى، أعلنت 
ش���ركة اركان املستدامة عن 
مشاركتها في املعرض، وبهذه 
املناسبة قال مدير التسويق 
بالش���ركة صالح رش���يد إن 
»أركان« س���تطرح من خالل 
مشاركتها في املعرض مجموعة 
من املشاريع العقارية في عدة 
دولة خليجية وإقليمية هي 
العربية السعودية،  »اململكة 
العربي���ة املتحدة،  االمارات 
س���لطنة عمان واجلمهورية 

التركية«.
وأش���ار إلى أن الش���ركة 
ستطرح مجموعة من األراضي 
السكنية والتجارية في مدينة 
حفر الباطن باململكة العربية 
إلى جانب شقق  السعودية، 
فندقية وأراضي V.I.P. بإمارة 
رأس اخليمة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة ضمن مشروع 
مجموعة أبراج )جار اخلور(، 
وأراض س���كنية ف���ي إمارة 

عجمان.
أما بخصوص مش���اريع 
س���لطنة عمان فأكد على أن 
املش���اركة س���تتضمن طرح 
عق���ارات وأراض مميزة جدا 
في كل من محافظتي الباطنة 
وظف���ار، فيما س���يتم طرح 
مش���روع »منازل الصنوبر« 
أبانت« في  في مدينة »بولو 
تركيا وال���ذي هو عبارة عن 
مجموعة من املنازل املكسوة 
بش���جر الصنوبر في منتزه 
الطبيعة الساحرة  يحتضن 
اخلالبة، إلى جانب ڤلل وشقق 
س���كنية في مختل���ف أنحاء 
تركيا وبالتحديد في »يلوا«، 
»بورص���ة«، »اس���طنبول« 
و»صبنجة« املوجودة مبواقع 
مميزة بإطالالت خالبة، بعضها 
البح���ر والبعض  قريب من 

اآلخر يطل على النهر.
وأعرب رشيد عن أمله في 
أن تكون مشاركة »اركان« في 
هذا املعرض ناجحة، خاصة 
أنها تضم باقة من املشاريع 
العقارية املميزة التي يبحث 
الكويتي،  عنه���ا املس���تثمر 
والتي حرصت الش���ركة من 
خالل اهتمامها بتلبية رغبات 
العقار  املستثمرين وعشاق 
عل���ى أن تختار لهم أنس���ب 
وأفض���ل املواق���ع وحتق���ق 
العوائد املرجوة واالستثمار 
الناجح وأفضل اختيار على 

حد سواء.

»آفاق المستقبل« 

أعلنت دينا احلفار مديرة 
التسويق آلفاق املستقبل عن 
مشاركة شركتها في املعرض، 
وكشفت عن بيع املرحلة األولى 
والثانية لبرج آفاق في منطقة 
اجلفير ف���ي مملكة البحرين 

التركية وه���و البدء في بناء 
صرح جديد كمباوند متكامل 
اخلدمات يحتوي على مائة شقة 
مقسمة ما بني الغرفتني والثالث 
غ���رف )يونايتد ريذدنس 2( 
مع وجود حمامات السباحة 
وجميع اخلدمات التي جتلب 
الراحة واالستمتاع  لعمالئنا 
ويتميز املشروع بعلو مكانة 
وبإطاللة مباش���رة على بحر 

ايجا.
وأض���اف ش���ديد: تضمن 
الشركة للعميل الكويتي راحة 
البال، جاء ه���ذا بعد اختيار 
افضل التصاميم املتميزة لكل 
وحدة، حيث تتميز كوشا داسي 
ازمير بهوائها النقي والطقس 
املعتدل املائل للبرودة على مدار 
السنة واملطلة على جبال بحر 

ايجة.
وتابع ش���ديد: لقد قامت 
الش���ركة اخلليجية املتحدة 
العقارية بتصميم وتنفيذ عدة 
الراحة  مشاريع سابقة توفر 
والوئام لعمالء الكويت بوجه 
خاص والسادة عمالئها في كل 

دول اخلليج.
ونظرا لالستثمار العقاري 
الهائل للكويت في اجلمهورية 
التركية فقد اخذت الشركة على 
عاتقها تصميم وتنفيذ مجموعة 
من املشروعات املتميزة والتي 
مت تنفيذها واستالم صكوك 
ملكيتها م���ن معظم عمالءنا 
وتتمي���ز الش���ركة بامتالكها 
لألرض واملشروع واملتابعة 
املس���تمرة من الي���وم األول 
وحتى تسليم جميع الوحدات 
والڤيالت املعروضة بشكل القى 

إحسان جميع عمالئنا.
وأضاف: وبعد أن انتهينا من 
تسويق وبيع أول مشروعاتنا 
مبدينة كوش���ا داس���ى )ايفز 
ريزدنس 1( املتميزة وهي اثنان 
وسبعون وحدة سكنية مختلفة 
املساحات، قمنا بتصميم وتنفيذ 
ثاني وأضخم مشروعاتنا وهي 
)ايفز في���ال( وال أحدثكم عن 
الشكل اخلارجي لها، بل يكفي 
االستقاللية واإلطاللة املتميزة 
والذي يتكون من ثالثة طوابق 
وخمس غرف وأربعة حمامات 
وجاء تصميم الڤلل بناء على 
طلب العديد من العمالء والذين 
طالبون���ا ببن���اء ڤلل خاصة 
بهم وهذا نظرا ألننا منلك ما 

نبيع.
وقد قمنا ببي���ع أكثر من 
نصف املشروع قبل االنتهاء 
من بنائه للكثير والعديد من 

األسباب التي ذكرناها.
وأضاف ش���ديد: وأخيرا 
وليس آخرا ثالث مشروعاتنا 
)يونايتد ريسدنس 2( مشروع 
ضخم من حيث عدد الوحدات 
املطروح���ة، ه���ذا بخالف أن 
منطقة كوشا داسي إلى جانب 
كونها من الوجهات السياحية 
التركية وخاصة جذبها للطبقة 
املثقف���ة فإنها أح���د مصادر 
رؤوس األموال حملافظة ازمير 
الس���ياحية إضافة إلى ميناء 
نش���ط يس���مح للقاطنني في 
املنطقة باحلصول على مختلف 
التركية واألجنبية  املنتجات 
التجارية  والتمتع باملراك���ز 

العريقة واملقاهي املتنوعة.

وتبادر الشركة إلى طرح 
خدمة جديدة للعمالء وذلك عن 
طريق متلك الوحدة السكنية 
مع عقد إيجار ملدة 3 سنوات 
ويعتبر األعل���ى عائدا على 

مستوى الكويت.
إلى  ودع���ا زوار املعرض 
زي���ارة جن���اح الش���ركة في 
املعرض، وذلك قبل اتخاذ قرار 
الشراء، خاصة في ظل املميزات 
الكبيرة التي تتمتع بها مشاريع 
الش���ركة في السوق احمللي، 
األم���ر ال���ذي يجعلها من بني 
أفضل اخليارات للمستثمرين 
واملواطنني الباحثني عن التميز 

في شقق التمليك.
وبني أن الش���ركة حترص 
على أن يتم التواصل مع العمالء 
مباشرة، حيث ان املصداقية 
ومعايير اجلودة حتتم علينا 
التعاقد املباشر مع العميل بعيدا 
عن شركات التسويق األخرى، 
ومن أجل ذلك فإن الشركة ال 
تقوم بتسويق أي مشاريع غير 

مملوكة للمجموعة.
وتابع: »إن املعايير الصارمة 
التي تتبناها الشركة تفرض 
عليه���ا البن���اء وف���ق أحدث 
التصاميم العصرية املناسبة 
جلمي���ع األذواق وجتهي���ز 
الس���كنية بأعلى  الوح���دات 
مس���تويات اجلودة وااللتزام 
باملخططات والقوانني الصادرة 
من اجلهات الرس���مية سواء 

داخل الكويت أو خارجها«. 
وذكر أن مشاريع الشركة 
الس���ابقة متي���زت باإلتقان 
واجل���ودة العالية التي نالت 
رضا العمالء بامتياز، األمر الذي 
أدى إلى طرح عدة مشروعات 
س���كنية في ضاحية صباح 
السالم االستثمارية والتي تقع 
في ملتق���ى طريق الفحاحيل 
السريع مع الدائري السادس، 
ومتتاز هذه املنطقة بنوعية 
وحج���م املش���اريع العمالقة 
وقربه���ا من جمي���ع مناطق 

الكويت.
وأكد أنه سيتم تشييد البناء 
بأفضل تصميم هندسي حديث 
يلبي جميع احتياجات الرفاهية 
واجلودة حيث نهتم بتوفير 
عدة خدمات ومزايا للرفاهية 
منها أحواض سباحة )رجالي - 
أطفال - نسائي مغطى(، أندية 
صحية )رجالي - نس���ائي(، 
مركز رجال أعمال وإنترنت، 
مكتبة، صال���ة ألعاب أطفال، 
مصل���ى، مواقف للس���يارات 
)السرداب + مواقف مظللة(، 
مول تسوق صغير مكون من 
عدة مح���الت جتارية يراعى 
في استثمارها خدمة ساكني 
املجمع، حراس���ة عل���ى مدار 
الساعة )مع كاميرات مراقبة(، 
اس���تراحات خارجي���ة حول 

أحواض السباحة.

»الخليجية المتحدة«

م���ن جانب آخ���ر، أعلنت 
الش���ركة اخلليجية املتحدة 
العقارية عن مش���اركتها في 
املعرض، وقال مدير عام الشركة 
ناصر ش���ديد ش���ديد: تقوم 
الشركة حاليا بفتح باب احلجز 
الثالث مبدينة  في مشروعها 
كوشا داسى ازمير باجلمهورية 

إلي مساحات خضراء ونادي 
صح���ي ومالع���ب رياضية 
ومنطق���ة ألع���اب لألطف���ال 
باإلضاف���ة لوج���ود محالت 
جتارية ومطاعم شهيرة داخل 
املشروع باإلضافة إلي عائداتها 
االستثمارية املمتازة، ويعتبر 
املواقع  موقع املش���روع من 
املميزة والراقية، حيث يبعد 
أمتار بس���يطة من املجمعات 
التجارية الضخمة واملوالت 
الش���هيرة داخل إس���طنبول 
األوروبي���ة، كما أنه وس���ط 
اخلدمات وقريب جدا من املترو 
باص ومطل على اشهر الطرق 
الرئيس���ية وقريب من مطار 

أتاتورك.
وكش���ف املش���لوم ع���ن 
حتالفات ومشاركات جديدة 
مع كيان���ات جتارية عمالقة 
ف���ي أس���واق تركي���ا وقطر 
والسعودية حيث تتجه إليها 
شركة مسلك العقارية خالل 
املوسم العقاري اجلديد والذي 
يتزامن مع افتتاح فرع الشركة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الوقت  إمارة أبوظبي، في   -
الذي تتفاوض فيه الش���ركة 
على فرص توسعية عقارية 
واستثمارية جديدة في مصر 
واألردن لتأت���ي بالتزامن مع 
تنفيذ اس���تراتيجية الشركة 
املتمثلة في  للموسم اجلديد 
تطوير ادائها ألعمالها وفتح 
أسواق عقارية واعدة جديدة 
والتي تلبي احتياجات ورغبات 
التملك  املستثمرين وراغبي 
الدولي س���واء من  العقاري 
املواطن���ني أو املقيم���ني، كما 
ستقدم الشركة في املعرض 
تس���هيالت عدة، حيث توفر 
امكاني���ة متل���ك  لعمالئه���ا 
العقارات وأطول مدة تقسيط 
مبا يناس���ب قدرات العمالء 
ومن دون أي شروط ائتمانية 
حيث يستطيع العمالء متلك 
العقارات واستالمها قبل تسديد 

كامل قيمة العقارات.

»بافاريا الدولية«

من جهة اخ���رى، أعلنت 
شركة مجموعة بافاريا الدولية 
عن مش���اركتها في املعرض، 
وأوضح رئيس مجلس إدارة 
شركة مجموعة بافاريا الدولية 
بدر الش���ريفي أن الش���ركة 
ستطرح خالل مشاركتها في 
املعرض مشاريعها املتعددة 
التي تقع في ضاحية صباح 
الس���الم، والتي تضم العديد 
من النماذج السكنية املتنوعة 

واملساحات املختلفة. 
وأش���ار إلى أن مش���اريع 
»بافاريا« متتاز بأعلى ضمان 
البناء  للج���ودة في أعم���ال 
التشطيب وتنوع  ومستوى 
اخلدمات، كم���ا أن مجموعة 
بافاريا تعتبر هي املالك جلميع 
مشاريع الشركة، وأيضا هي 
املنفذ جلميع األعمال اإلنشائية 
)شركة بافاريا للتجارة العامة 
واملقاوالت( وكذلك املس���وق 
احلصري ملشاريع الشركة فقط 
وذلك في محاولة للجمع بني 
أرقى التشطيبات واخلدمات مع 
أقل األسعار مقارنة باألسعار 

احلالية في السوق احمللي.

املستثمرون وتصل لكل راغبي 
العقاري مبشروعات  التملك 
الش���ركة والتي نقدمها لهم 
وفق أعلى معايير ومستويات 

اخلدمة اقليميا ودوليا.
وأكد املشلوم حرص شركة 
مسلك العقارية على املشاركة 
في املعرض نظرا للعديد من 
معطياته االيجابية بدءا بكونه 
متخصصا واثبت جناحاته 
من خالل قدرة منظميه على 
متيزه���م وانفرادهم لتقدمي 
األفض���ل طيل���ة الس���نوات 
املاضي���ة، ناهيك انه يحظى 
مبشاركة واس���عة واهتمام 
كبير م���ن قبل فئ���ة كبيرة 
من املواطنني واملس���تثمرين 
العقاري وراغبي  القطاع  في 

التملك.
وأعلن املشلوم أن الشركة 
س���تقوم بطرح مشاريع في 
مملك���ة تايلند، حيث التملك 
اآلمن في تايلند بلد العجائب 
نظرا ملا يشهده الوقت احلالي 
من نزاعات وخالفات سياسية 
في بعض الدول، حيث ان مملكة 
تايلند بعي���دة كل البعد عن 
هذه األحداث، وخصوصا في 
مدينة باتايا حيث جتمع ما بني 
جمال الطبيعة وروعة املعالم 
السياحية والترفيهية فضال 
عن توافر كل اخلدمات. وهذا ما 
يجعل مدينة بتايا التايلندية 
من أفضل املدن التي يفضلها 
السائح وال ميل من زيارتها. 
فهي بحق مدينة جتمع على 
أراضيها كل مقومات السعادة 
في م���كان واحد مما يجعلها 

االفضل استثماريا.
وتقع مدين���ة بتايا على 
الش���رقي خلليج  الس���احل 
تايلند، عل���ى بعد نحو 165 
كم جنوب شرق بانكوك، مبا 
يعادل ساعة ونصف الساعة 
بالسيارة من مطار العاصمة 
التايلندية بانكوك. وتعد من 
الس���ياحية في  املناطق  أهم 
تايلند، وهي مدينة ساحلية 
بدأت تس���تقبل السياح منذ 
أوائل التسعينيات ملا تتميز 
به من جمال الشواطئ وتنوع 
النشاطات الرياضية والرحالت 

السياحية الرائعة.
الى  العام  املدير  وأش���ار 
ان املشاريع جاهزة للتسلم 
الفوري بأس���عار تنافس���ية 
ومفروشة بالكامل، وحتتوي 
املشاريع على مختلف الوحدات 
واالحجام مع جميع اخلدمات 
من مطاعم وحمامات سباحة 
- ص���االت الع���اب رياضية 
قس���م خاص للرجال وآخر 

للنساء.
وأشار الى أنه في املعرض 
سيتم طرح مشاريع جديدة 
في تايلند باألخص العاصمة 
بانكوك مع عروض استثمارية 

واعدة.
الش���ركة  كما س���تطرح 
في تركيا مش���روعها بقلب 
إسطنبول »فالي ساملية« حيث 
االستثمار األمثل نظرا ملوقعه 
املميز وأس���عاره التنافسية 
ويحتوي فالي س���املية على 
وحدات سكنية فاخرة مكونة 
من غرفة أو غرفتني أو ثالث 
غرف مع االستقبال باإلضافة 

أعلن���ت س���ت ش���ركات 
جدي���دة عن مش���اركتها في 
معرض فبراير العقاري الذي 
يس���تضيفه فندق هيلتون 
املنقف خ���الل الفترة من 15 
حت���ى 18 فبراير اجلاري من 
تنظيم مجموعة إسكان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
مبشاركة أكثر من 25 شركة 
ومؤسسة عقارية من داخل 
الكويت وخارجها تطرح خالله 
أكثر من 100 مشروع وفرصة 
اس���تثمارية بس���وق العقار 

الكويتي وحول العالم.

»إنجازات المستقبل العقارية«

أعلنت ش���ركة إجنازات 
العقاري���ة ع���ن  املس���تقبل 
مشاركتها في املعرض، وبهذه 
املناسبة قال مدير عام الشركة 
ان  أشرف يسري الصباحي 
»إجن���ازات املس���تقبل« هي 
إحدى الشركات الكويتية التي 
متتلك أراضي ومشاريع تقوم 
بتطويرها وبيعها وتسويقها 
ف���ي جمهوري���ة البوس���نة 
والهرسك منذ 7 سنوات، حيث 
متتلك الشركة مجموعة من 
املنتجعات في البوس���نة من 
بينها الصف���وة 1، والصفوة 
2، »روابي سراييڤو«، »تالل 
فيس���يكو«، وأخيرا مشروع 
»هجيج برادايز« وغيرها من 
املشاريع التي تعمل الشركة 
على تسويقها مثل املشروع 

اجلديد »جنان بريزا«.
وأضاف الصباحي: يسرني 
أن أزف البش���رى لعمالئن���ا 
الك���رام باالنتهاء م���ن بيع 
مشروع »هجيج برادايز« خالل 
الفترة القليلة املاضية بالكامل 
وستقوم الشركة اآلن بطرح 
مشروع جديد في منطقة بريزا 
البوسنية يحمل اسم »جنان 

بريزا«.
وحول »جنان بريزا«، قال 
الصباحي: يتكون املش���روع 
من 50 قطعة أرض خالية من 
املوانع وجاهزة لالس���تغالل 
ومكتملة االجراءات، وسيكون 
بإمكان العمالء اختيار القطع 
التي تناسبهم والبناء عليها 
فورا، وأعلن بهذه املناس���بة 
عن تقدمي الش���ركة عروضا 
خاصة لرواد املعرض تتمثل 
في منح تذكرة ذهاب وعودة 
إلى البوس���نة والهرسك مع 

اقامة فندقية ل� 3 ليال.
وأضاف ان عمل الشركة ال 
يقتصر على السوق البوسني 
فحسب، حيث تقوم الشركة 
بتسويق ش���قق ومنتجعات 
في االمارات وتركيا بأسعار 
أن الشركة  مناس���بة، مبينا 
س���تنفرد بطرح مش���اريع 
في دول���ة البرتغ���ال قريبا 

وحصريا.

»مسلك العقارية«

م���ن جانب آخ���ر، أعلنت 
شركة مس���لك العقارية عن 
إلى  مش���اركتها وانضمامها 
املعرض، وعن هذه املشاركة 
قال املدير العام محمد املشلوم 
انها جاءت لتجس���د اهتمام 
وحرص الشركة على التواجد 
واملشاركة في هذه املعارض 
العقارية املتخصصة والتي 
تعزز تفاعلها مع األنش���طة 
االقتصادي���ة الت���ي تقام في 
الكويت بصفة عامة باإلضافة 
إلى تأثي���ره االيجابي البالغ 
الترويجية  عل���ى احلرك���ة 
والتسويقية للشركة، معتبرا 
املعرض مبنزلة النافذة التي 
نطل من خاللها على قاعدتنا 
اجلماهيرية العريضة والطريق 
املباشر الذي يصلنا مبختلف 
الشرائح املجتمعية األخرى 
الستقطابهم وتعريفهم بتميز 
مشروعات الشركة ونشاطاتها 
املتنوعة وطرق  وخدماته���ا 
السداد امليسرة التي يفضلها 

جانب من املعرض 

معرض »فبراير العقاري« 2015 سجل إقباال جماهيريا

أشرف الصباحي محمد املشلومدينا احلفار ناصر شديد

صباحي: عمل 
»إجنازات املستقبل 
العقارية« ال يقتصر 

على السوق 
البوسني فحسب 

حيث تقوم الشركة 
بتسويق شقق 
ومنتجعات في 
اإلمارات وتركيا 
بأسعار مناسبة

املشلوم: »مسلك 
العقارية« تطرح 
مشاريع جديدة 

في تايلند باألخص 
العاصمة بانكوك

مع عروض 
استثمارية واعدة

الشريفي: مشاريع 
»بافاريا« متتاز 
بأعلى ضمان 

للجودة في أعمال 
البناء ومستوى 

التشطيب وتنوع 
اخلدمات

رشيد: »أركان« 
ستطرح من خالل 

مشاركتها في 
املعرض مجموعة 

من املشاريع 
العقارية في عدة 

دول خليجية 
وإقليمية
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أطلقت مجموعة آي سيس 
التجارية  الكويتية عالمته����ا 
 One( »اجلديدة »ون جلوبال
global(، وهي العالمة اجلديدة 
التي ستعمل حتت اسمها في 
الس����وق الكويتية وأس����واق 
منطقة الشرق األوسط، أفريقيا، 
أوروبا وأميركا، بعد أن ظلت 
متارس عملها حتت عالمة »آي 
س����يس« ملدة تزيد على عشر 

سنوات. 
وأوضحت الشركة األسرع 
منوا في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا في مجاالت االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات عبر 
الذكية واحلواسيب  الهواتف 
اللوحي���ة والتلفاز أن اختيار 
العالم���ة التجاري���ة اجلديدة 
ج���اء ليقاب���ل طموحاته���ا 
للمرحل���ة املقبل���ة، وملواكبة 
األساليب التسويقية اجلديدة، 
خصوصا أن قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات دائما 
في ثورة وف���ي حالة تغيير 
مستمرة، وهو ما دعا اإلدارة 
العليا للشركة الختيار عالمة 
جتارية جدي���دة جتمع حتت 
رايتها طموحات وأفكار وقيم 
العمل التي ستلتزم بها الشركة 
جتاه عمالئها في السوق من 
املؤسس���ات العامة واخلاصة 

في الدولة.
وقال املؤس����س والرئيس 
التنفيذي لشركة ون جلوبال 
الرش����يدي في هذه  م. محمد 
املناسبة: لقد دفعت االستثمارات 
املتواصلة في البنية التحتية 
لقط����اع االتصاالت إلى توفير 
املزيد من احلل����ول للخدمات 
الرقمية، حيث س����جل الطلب 
على هذه النوعية من اخلدمات 
منوا هائال، وخالل فترة وجيزة 
ستش����هد املعام����الت الرقمية 
النمو، وتس����عى  املزيد م����ن 
الشركة إلى االستفادة من هذه 
ارتفاع  الطفرة، خصوصا مع 
مس����توى األمان في استخدام 

تلك التقنيات.
وذكر الرشيدي بقوله: في 
ظل هذه احلقائق والتطورات 
التي تؤثر ف����ي مجال عملنا، 
جاءت والدة العالمة التجارية 
اجلديدة للش����ركة بعد دراسة 
متأني����ة أردنا م����ن خاللها أن 
نحق����ق طموحاتن����ا وأفكارنا 

املقبل����ة، وملواجهة  للفت����رة 
التحديات املستقبلية في هذه 

الصناعة املؤثرة.
وأضاف: االسم اجلديد »ون 
جلوبال« جاء ليكمل مس����يرة 
عمل ناجحة امتدت على مدار 
السنوات العشر األخيرة، حيث 
قدمت الشركة نفسها كمؤسسة 
رائدة في تقدمي احللول املالية 
الرقمي����ة، مبينا أن الش����ركة 
ستسعى جاهدة حتت عالمتها 
اجلديدة، لتكون نافذة لثورة 
املدفوعات النقدية في الكويت 
الش����رق األوسط،  وأس����واق 

أفريقيا، أميركا وأوروبا.
وأوض����ح ان املعايير التي 
اعتمدت عليها الشركة الختيار 
العالمة التجارية اجلديدة، جاءت 
لتعكس رؤية استراتيجيتها 
التوسعية، حيث تعمل الشركة 
وفقا الس����تراتيجية طموحة 
بعن����وان »one«، وعل����ى هذا 
األساس فضلنا أن يرتبط اسم 
عالمتنا التجارية اجلديدة مع 

هذه الرؤية لعملياتنا وخطط 
انتشارنا.

وأفاد الرشيدي بأن الشركة 
ستواصل تقدمي أحدث ما توصلت 
إليه تكنولوجي����ا االتصاالت 
حتت عالمتها التجارية اجلديدة، 
حيث س����تعكف عل����ى رصد 
احتياجات الس����وق من جهة، 
التطور السريع في  ومواكبة 
الفنية املستخدمة  التطبيقات 
من جهة أخرى، وهو األمر الذي 
بالتأكيد بعد دراسات  سيأتي 
حتليلية متعمقة للوقوف بشكل 
أفضل على طبيعة تطور سوق 

املدفوعات اإللكترونية.
وتابع: انطالقا من هذا، جاءت 
مبادرة العمل على اعتماد عالمة 
جتارية جديدة حتقق من خاللها 
الشركة أهدافها االستراتيجية، 
وه����ي بال ش����ك اعتمدت على 
مكون����ات ومف����ردات طبيعة 
الس����وق الكويتي، والس����وق 
العاملي. وإذ كش����ف الرشيدي 
ان الشركة ستعمل حتت العالمة 
اجلدي����دة »ون جلوبال« على 
التي  النجاح  تسخير مسيرة 
حققتها من خالل تقدمي مجموعة 
رائعة من اخلدمات واملنتجات 
لعمالئها من املؤسسات واألفراد 
من قبل، فقد بني بقوله: نعتقد 
أن االس����م اجلديد سيكون له 
صدى إيجاب����ي لدى عمالئنا، 
الذين سيستفيدون من اخلدمات 
واملنتجات التي ستقدمها الشركة 
للمرحلة املقبلة، خصوصا أن 
الش����ركة ستستمر في تعزيز 
أكثر  التشغيلية في  عملياتها 
من اجتاه سواء على مستوى 
اجلانب احمللي أو على جانب 
الدولي، وإن كانت  التوس����ع 
األخيرة تخض����ع العتبارات 
حتديد أولويات عمل الشركة 
لكل مرحلة. وبني الرش����يدي 
طبيعة املشاريع واالتفاقات التي 
نفذتها ش����ركة »ون جلوبال« 
والتي تقوم بتشغيليها حاليا، 
حيث تقدم الشركة واحدا من 
التطبيقات في مجاالت  أشهر 
املدفوع����ات اإللكتروني����ة في 
 ،Payit املنطقة، وه����و منصة
البرامج  حيث يعد من أفضل 
املتطورة خلدمات املدفوعات 
النقدية اإللكترونية على أجهزة 
الذكية واحلواس����ب  الهواتف 

اللوحية.

»One global« العالمة التجارية اجلديدة 
ملجموعة آي سيس الكويتية

الرشيدي: »ون 
جلوبال« ستكون 

نافذة ثورة اخلدمات 
الرقمية على 

املستويني احمللي 
والعاملي

الرشدان: حريصون 
على مشاركة 

مجتمعنا املناسبات 
السعيدة لنحتفل 

معهم بذكرى 
وطنية مجيدة

حساب راتب 
يتضمن جوائز قيمة 

ومميزات فريدة

»الكويتية لالستثمار« تشارك املجتمع الكويتي أمجاده الوطنية
انطالقا من التزامها مشاركة 
الكويتي مناس���باته  املجتمع 
الهادفة واس���تجابة  الوطنية 
لدعوة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد إلى حتويل 
مناس���بة األعياد الوطنية الى 
احتفال مهي���ب يعم كل أرجاء 
الب���الد وأيض���ا باالس���تناد 
ال���ى برنامجها للمس���ؤولية 
االجتماعي���ة، تنظم الش���ركة 
الكويتية لالس���تثمار سلسلة 
من الفعاليات تستهلها بأمسية 
غنائية وطني���ة حتييها فرقة 
التلفزيون للفنون الش���عبية 
وذلك حت���ت رعاية كرمية من 
محافظ العاصمة الفريق م.ثابت 

املهنا.
وفي هذا اإلطار، حتدث طالل 
الرشدان، مدير إدارة العالقات 
العامة في الش���ركة الكويتية 
لالستثمار قائال: »إننا حريصون 
على مشاركة مجتمعنا املناسبات 
السعيدة لنحتفل معهم بذكرى 
وطنية مجي���دة وذلك انطالقا 
من حرصنا على تأدية رسالتنا 
االجتماعية وفق رغبات صاحب 
الس���مو األمير حفظه اهلل، لذا 

لن نتوانى في بذل كل اجلهود 
املطلوبة لكي تكون احتفاالت 
فبراير بصمة فرح تعم كل ربوع 

املجتمع الكويتي«.
وتنظم األمس���ية الغنائية 
بتاريخ 17 اجلاري في س���وق 
املناخ )مدخ���ل املواقف اجلهة 
الس���اعة  اجلنوبية( في متام 
السابعة مساء بحضور نخبة 
الديبلوماس���يني وكبار  م���ن 

الشخصيات.
وأضاف الرشدان: »الدعوة 
عامة لألمس���ية الغنائية، وقد 
حرصنا عل���ى أن تكون عامة 
ليشارك اجلميع في االحتفاالت 
الوطني���ة. وف���ي الوقت الذي 
الكويتية  الش���ركة  تدين فيه 
الكويتي  لالستثمار للمجتمع 
بنجاحاته���ا وبناء عليه فإنها 
حريصة عل���ى مبادلته الوفاء 
ودعم شبابه باجتاه آفاق واعدة 
من االبتكار ألنها تؤمن بأنهم 

عماد الغد املشرق للكويت«.
وباالس���تناد إلى س���عيها 
املتواص���ل إلى دع���م املواهب 
الكويتية اليافعة واألخذ بيدها 
في اجتاه الرقي واإلبداع، تنظم 

الشركة أيضا معرضا حتت اسم 
»أيادي كويتية« في الفترة من 
3 إلى 5 مارس 2016 تهدف من 
خالله الى دعم مواهب وإبداعات 
الشباب الكويتي. وينظم احلدث 
الذي ح���از  اهتمام العديد من 
اجلهات، حتت رعاية وبحضور 
الدولة  وزير االعالم ووزي���ر 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلم���ود وبالتعاون مع مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
ووزارة الشباب وشؤون القصر 
ومركز مواهب والنادي العلمي 
والبنك الصناعي. هذا، وسيتم 
تخصيص 50 جناحا للمشاركني 
مجانا لعرض مواهبهم ودعوة 
الوس���ائل اإلعالمية لتغطية 
احلدث ال���ذي يتخلله برنامج 
حافل من األنشطة والفعاليات 
خ���الل فترة إقام���ة املعرض، 
حيث سيحتوي البرنامج على 
أوبريت غنائي مبشاركة الفنان 
حمد العماري وفرقة الشامي، 
باإلضافة إلى تنظيم مسابقات 
وجوائ���ز مقدمة من الش���ركة 
الكويتية لالستثمار لضيوف 

املعرض.

بدر العثمان يسلم أحمد القعود شيك املساهمة ويبدو محمد البغلي

وممثلو  املساندة  األكادميية  للخدمات  اجلامعة  مدير  نائب  رمضان  د.جاسم 
»الوطني« خالل املعرض 

التجاري  البن����ك  ق����ام 
الكويتي، بتقدمي مساهمة 
العاملني  مادي����ة لنقاب����ة 
بالطي����ران املدن����ي بهدف 
دعم األنشطة االجتماعية 
للنقابة، وتأتي هذه املساهمة 
ف����ي إط����ار جه����ود البنك 
املتواصلة في خدمة املجتمع 
واملشاركة في كل الفعاليات 
والنش����اطات االجتماعية 
املختلفة واالهتمام بشرائح 

املجتمع كافة.
وفي هذا الس����ياق، قام 
املدي����ر اإلقليمي في قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد 
بدر العثمان، بتقدمي شيك 
املدير  إلى نائب  املساهمة 
العام للش����ؤون اإلدارية 
واملالية والقانونية »وكيل 

أطلق بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( حساب »الرابح« وهو 
حس���اب راتب مينح العمالء 
فرصة الفوز بس���يارتي راجن 
روفر 2016 و3 كيلو من الذهب 
كل 3 اشهر، وذلك انطالقا من 
سعي »بيتك« املتواصل لتقدمي 
منتجات متميزة تلبي طموحات 
العمالء وتعزز مكانته ومركزه 
الرائد ومتيزه في طرح املنتجات 
واخلدمات املصرفية وفقا ألعلى 

معايير اجلودة.
ويتوافر حساب »الرابح« 
الراغبني في حتويل  للعمالء 
رواتبهم وادارة حس����اباتهم 
الشخصية مع امكانية االدخار 
واالس����تثمار، وذل����ك لكونه 
حساب توفير استثماري يحقق 
توزيعات سنوية للعميل حيث 
يتم اس����تثمار مبلغ احلساب 
وفق مبادئ الشريعة االسالمية، 
وميكن فتح احلساب عبر فروع 
»بيتك« املنتشرة في الكويت 

والتي يبلغ عددها 64 فرعا.
ويفتح حس����اب »الرابح« 
بالدين����ار الكويت����ي لألفراد، 
الراتب  ويش����ترط حتوي����ل 
كشرط أساسي لدخول السحب، 
واستمرار حتويله في احلساب. 
أما فيما يخص شروط وأحكام 
اجلوائز والسحب فيتم السحب 
على 3 جوائز كل ربع سنة في 
أش����هر يناير وابريل ويوليو 
وأكتوب����ر بحيث يتضمن كل 

يواص����ل بن����ك الكويت 
الوطني رعايته ملعرض بيع 
الكتب الدراسية في جامعة 
الكويت، وتأتي هذه الرعاية 
للعام الرابع على التوالي في 
إطار التعاون املشترك بني 
بنك الكويت الوطني وجامعة 
الكويت، والتزاما من البنك 
مبس����ؤولياته االجتماعية 
الطلب����ة وتلبي����ة  جت����اه 

احتياجاتهم الدراسية.
ويستمر املعرض حتى 
24 فبراي����ر 2016، ويوفر 
للطلب����ة احتياجاته����م من 
الكتب اجلامعي����ة للفصل 
الدراس����ي احلالي. ويشهد 
هذا املعرض إقباال كبيرا من 
الطلبة ملا يوفره من تخفيف 
االزدح����ام وتنظيم لعملية 

شراء الكتب الدراسية.
ويح����رص بنك الكويت 
الوطني دوما على املشاركة 

وزارة مساعد« احمد عيسى 
القعود، وبحضور مدير فرع 
املطار محمد البغلي، حيث 
تخلل هذا اللقاء األحاديث 
الودي����ة حول األنش����طة 
االجتماعية للنقابة، ودعم 

س����حب 3 جوائز قيمة عبارة 
 HSE عن سيارتي راجن روفر
2016 للفائزين االول والثاني، 
الذه����ب للفائز  و3 كيلو من 
الثالث وذلك بعد مراعاة شروط 
واحكام السحب وهي ان يودع 
العميل 3 رواتب خالل االشهر 
التي تسبق السحب،  الثالثة 
وأال يق����ل الرصي����د االدن����ى 
للحس����اب عن 50 دينارا في 
نهاية كل ش����هر خالل االشهر 
التي تسبق السحب،  الثالثة 
علما ان كل 50 دينارا اضافية 
في احلس����اب تضاعف فرص 

العميل في الربح.
ويح����رص »بيت����ك« على 

ورعاية مثل هذه الفعاليات 
التي من شأنها  واملبادرات 
دع����م املس����يرة التعليمية 

البن����ك التج����اري له����ذه 
األنشطة. 

وقد أعرب احمد القعود 
عن شكره وامتنانه إلدارة 
التج����اري عل����ى  البن����ك 
تواصله م����ع النقابة على 
الس����نوات املاضية،  مدى 
باإلضافة إلى الدور الفعال 
ال����ذي يق����وم ب����ه البنك 
التجاري في دعم مختلف 
األنشطة االجتماعية، متمنيا 
مزيدا من التقدم واالزدهار 
ألس����رة البنك، مضيفا أن 
»التجاري« يأتي في صدارة 
مؤسسات القطاع اخلاص 
التي متارس دورها االيجابي 
في دعم األنشطة االجتماعية 
كمؤسسات املجتمع املدني 

غير الهادفة للربح.

مواصل����ة تعزي����ز منظمومة 
خدماته ومنتجاته املصرفية 
مبا يتالءم مع متطلبات العمالء 
واحتياجاته����م املتس����ارعة 
وحتقيق تطلعاتهم وتزويدهم 
مبا هو عصري ومبتكر، مبا 
ينعكس عل����ى حتقيق رضا 
العميل الذي هو من اساسيات 
العمل في »بيتك« الذي حقق 
نقل����ة نوعية ومتي����زا على 
مستوى اخلدمات املطروحة 
االدوات  م����ن  باالس����تفادة 
التكنولوجية ودراسة متطلبات 
السوق، ومالءمة كل مرحلة 
وكل ش����ريحة من ش����رائح 

العمالء.

الكويت،  ف����ي  واألكادميية 
إضاف����ة إل����ى س����عي بنك 
الوطني املس����تمر  الكويت 
للبقاء الداعم األكبر للشباب 
ودعم نشاطاتهم وتوجهاتهم 
العلمي����ة والعملية، وذلك 
مبس����ؤوليته  التزام����ا 
االجتماعي����ة جتاه الكوادر 
الوطنية الش����ابة من طلبة 

وخريجني.
وجتدر اإلش����ارة إلى أن 
بنك الكويت الوطني يولي 
اهتماما خاصا بالش����باب، 
وذلك انطالقا من حرصه على 
التواصل معهم والتعرف عن 
كثب إل����ى اهتماماتهم. كما 
ينظم بنك الكويت الوطني 
العديد من الدورات التدريبية 
الهادفة إل����ى صقل خبرات 
العمل  الش����باب في مجال 
املصرفي وتأهيلهم لدخول 

معترك العمل الحقا.

»التجاري« يدعم أنشطة نقابة العاملني بالطيران املدني

»بيتك« يطلق حساب »الرابح«

»الوطني« يواصل دعمه ملعرض
بيع الكتب الدراسية في جامعة الكويت

أحمد الرفاعي

طالل الرشدان

أعلنت شركة بيوت العاملية 
العقارية عن مش���اركتها في 
احلدث العقاري األكبر واالبرز 
الكويت عل���ى اإلطالق  ف���ي 
الكويتية  العقارات  »معرض 
والدولية« من تنظيم ش���ركة 
إكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
واملؤمت���رات خالل الفترة من 
7 إل���ى 10 م���ارس املقبل في 

الريجنسي.
وأش���ار املدي���ر العام في 
الشركة أحمد الرفاعي إن شركته 
تشارك في املعرض بعد النجاح 
الكبير الذي حققته الش���ركة 
وكسبت ثقة العمالء من خالل 
مشاريعها الضخمة املنتشرة 
في تركيا، بريطانيا، السعودية، 

دبي، بلغاريا وأملانيا.
ولف����ت الرفاع����ي إلى أن 
الفترة  الش����ركة قامت خالل 

السابقة بالتوسع في السوق 
انه يعتبر  البريطاني، حيث 
من أكثر األس����واق استقرارا 
ومن����وا، وتق����دم لعمالئه����ا 
مجموعة كبيرة من املشروعات 
العقارية الضخمة واملشروعات 
العائ����د  االس����تثمارية ذات 

اإليجاري املضمون.
وتاب���ع »الش���ركة تق���دم 
اس���تثمارات حقيقية وفرص 
عقارية ملموس���ة يس���تطيع 
العميل من خاللها في االنتفاع 
أو االس���تثمار بقيمة مضافة 

للعقار«. 
وأفاد الرفاعي بأن ش���ركة 
بيوت العاملية تقدم االستشارة 
املجاني���ة لعمالئه���ا وذل���ك 
كجزء من مس���ؤوليتها جتاه 

العمالء.
وبني ان الشركة استطاعت 

خالل فترة قصيرة من االنتشار 
في منطقة الشرق األوسط وذلك 
من خالل شراكات إستراتيجية 
قوية وأيضا تخطط الشركة في 
االنتشار في االسواق االوروبية 

واآلسيوية قريبا.
ولفت إلى أن الشركة سلمت 
لعمالئها ش���ققهم في بلغاريا 
إلى أن  وتركيا ودبي، مشيرا 
العمالء أشادوا باملستوى الراقي 
الذي قدمته الشركة  واملتميز 

خلدمة عمالئها.
وأفاد الرفاعي بأن السوق 
العقاري شهد حتركا ملحوظا 
خالل الفترة السابقة بعد الركود 
الذي ش���هده العام الس���ابق، 
وذلك لتأكد العمالء أن القطاع 
العقاري هو أئمن قطاع وأكثر 
قطاع مستقر مقارنة بقطاعات 

استثمارية أخرى.

خالل مشاركتها في معرض »العقارات الكويتية والدولية«

»بيوت العاملية« تطلق مشاريع في عدة 
بلدان خليجية وأوروبية

حتت شعار »ابتكارات متجددة نحو الطاقة املستدامة«

انطالق مؤمتر ومعرض الطاقة املتجددة أبريل املقبل
تنطلق فعاليات املؤمتر واملعرض السادس 
للطاقة املتجددة في الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقيا )MENAREC6( حتت 
رعاية صاحب الس��مو األمير الش��يخ 
صب��اح األحمد في الفت��رة من 4 الى 
6 أبريل 2016 حتت ش��عار »ابتكارات 

متجددة نحو الطاقة املستدامة«. 
وينظم معهد الكويت لألبحاث العلمية 
)KISR( املؤمتر واملعرض RE3 بالتعاون 
 Synergies & Global event مع BDI بني
partners ملناقشة وعرض ابرز املستجدات 
العاملية ح��ول الطاقة املتجددة وتنامي 
منتجاتها واستعراض املشاريع والفرص 
املتاحة لالستثمار وفق احدث التقنيات 
واخلدمات حيث تتجاوز االستثمارات 
املطروحة ملشاريع الطاقة املتجددة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

75 مليار دوالر .
ويشارك في مؤمتر ومعرض الطاقات 
املتجددة في دورته القادمة عدد كبير 
من املنظمات العاملية لبحث افضل السبل 
ف��ي تطوير وتفعيل العم��ل بالطاقات 
النظيف��ة محليا وعاملي��ا، ويأتي على 
رأس املش��اركني منظمة األمم املتحدة 

واملنظم��ة الدولي��ة للطاق��ة املتجددة 
وهيئات االستثمار اإلقليمية واملؤسسات 
والش��ركات املختصة بقطاعات النفط 
والغاز في منطقة اخلليج والعالم، السيما 
املتخصصة في االس��تثمار في قطاع 

الطاقات املتجددة.
وتنضم الى املش��اركني في النس��خة 
احلالي��ة للمع��رض ش��ركة »ايكويت 
للبتروكيماويات« والتي ستعرض من 
خالل تواجدها عملياتها املستدامة في 
الكويت وآخر االج��راءات التي تتعلق 
بتطوير سبل العمل وفق احدث اآلليات، 
باإلضافة الى عدد من الشركات العاملية 
وأبرزها »وورلي بارسنز« و»اس ام ايه« 
وشركة الداو للمشاريع البيئية وشركة 

ويلتون من هونغ كونغ.
ويش��مل مع��رض ومؤمت��ر الطاقات 
املتج��ددة عرضا ش��امال ل��كل النظم 
واآلليات في مجال الطاقة النظيفة عامليا 
وإقليم��ا، باإلضافة الى عقد جلس��ات 
نقاش ورش عمل على هامش املعرض 
تتطرق الى كافة السبل العلمية والعملية 
التي تهدف لتطوير البحث في مصادر 
الطاقة واجناز املش��اريع املتعلقة في 

صناعة الطاقة واخلدمات املساندة لها 
للوصول الى االهداف املرجوة من عقد 

املؤمتر واملعرض.
ويركز املعرض الدولى للطاقات املتجددة 
خالل دورته القادمة التركيز على التقنيات 
احلديثة في مجاالت الطاقة الشمس��ية 
والرياح وطاقة املياه وكيفية االستغالل 
األمثل لتلك الطاقات، باإلضافة الى تناول 
ابرز النظم واخلدمات في تلك القطاعات 
مع احلرص على تناول كل جديد في ذلك 
املجال وابرز التجارب العاملية الناجحة في 
هذه الصناعة التي ترتبط بشكل كبير 
بالثروات الطبيعية التي متتلكها املنطقة 
للوصول الى القدر األكبر من االستثمار 

في مجال الطاقة املتجددة.
ويتضم��ن املعرض الدول��ي للطاقات 
املتجددة حضور عدد كبير من الشركات 
العاملية واإلقليمية املهتمة بنظم وآليات 
عم��ل الطاقة املتج��ددة، باإلضافة الى 
شركات النفط والغاز والطاقة في منطقة 
اخلليج والعالم التي تتعلق مهام عملها 
بتطوير نظم استخدام الطاقة وكيفية 
احلفاظ عليها وتطوير عملها في الوقت 

الراهن ومستقبال.
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CTS-V
أشرس ما أنتجته «كادي�ك» حتى اليوم

CTS-V ٢٠١٦ هـــي التحفة الرئيســـية ملجموعة طرازات 
كاديالك التـــي تتزايد يوما بعد يوم، وهي تعتمد على إرث 
السلسلة V وتستفيد من القوة التي تتحلى بها بنية تصميم 
CTS احلائزة جوائز عدة، لتقدم الســـيارة األكثر قدرة على 
اإلطالق. في السلســـلة V- السيدان الفاخرة واألنيقة على 
الطريـــق، والرياضية املتألقة التـــي ال مثيل لها، مع قدرات 

حقيقية للقيادة في حلبات السباق.
إنها اجليل الثالث لسيارات السيدان الرياضية والفاخرة 
ذات الصيت الالمع، والتي أطلقت العالمة من خاللها سلسلتها 
الراقية V-Series قبل عقد من الزمن- وأعادت حتديد معالم 
كاديالك بشكل يلبي طموحات جيل جديد من عشاق قيادة 

السيارات.
وتقدم CTS-V ٢٠١٦ محرك V٨ سوبر تشارج جديدا سعة 
٦٫٢ ليترات بقوة موثقة من جمعية مهندسي السيارات تبلغ 
٦٤٠ حصانا و٨٥٥ نيوتن متر من عزم الدوران، هي مجهزة 
بناقل احلركة املتميز من كاديالك ذي السرعات الثمانية ومع 
أداة تغيير السرعة، والتي تتضمن نظام التحكم باالنطالق، 

وناقل حركة معزز ألداء.
ومع ما تقدمه من املزيد من القوة احلصانية وعزم الدوران 
 CTS-V مقارنة مع أبرز منافسيها في هذه الفئة، ميكن لطراز
أن حتقق تسارعا رياضيا من ٠ إلى ٩٦ كيلومترا في غضون 
٣٫٧ ثوان، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 

٣٢٢ كيلومترا في الدقيقة.
ومتثل عناصر التصميم والشـــاصيه وأنظمة التعليق 
املكرســـة للحلبات، استكماال لقوة ســـوبر تشارج احملركة 
 CTS-V وترتقي بقدرات، وأداء، ومزايا حتكم الســـائق في
إلى مستويات جديدة بالكامل، فضال عن توفير ميزة القيادة 
على احللبات مباشرة من املصنع ومن دون احلاجة إلى أي 

تعديات إضافية.
وقد صممت بنية CTS-V بطريقة عالية الدقة لتلبي أقصى 
متطلبات األداء الرياضي، مـــع تعزيزات طورت خصوصا 
للسلسلة V للتجاوب مع املنعطفات احلادة وعزم الدوران، 
بشكل يتجاوز مبراحل عديدة مستويات ما تقدمه الطرازات 

األخرى.
وتساهم التعزيزات في حتقيق صالبة أكبر للهيكل بنسبة 
٢٠٪ مقارنة بالطرازات األخرى، لتحقيق املزيد من الدقة في 
التحكم وجتاوب مباشر أكثر للتوجيه- إضافة إلى شعور 

أكثر ثقة في سيارة تفيض بالقوة عبر ثبات استثنائي.

 CTS-V ،ومن العوامل التي ســـاهمت في تأمني جتاوب
وجتربة قيادتهـــا املفعمة مبزايا التواصـــل والقيادة على 

احللبات:
٭ تعليق أمامـــي MacPherson معدل، متعدد الوصالت، 

ثنائي احملور، يقدم جتاوبا أسرع وحتكم أفضل، 
ويتضمـــن حواشـــي hydro، في حني مت 

استبدال احلواشي املرنة التقليدية 
مبفاصل كروية متقاطعة احملور، 

وغير مطواعة.
توجيـــه  نظـــام  ٭ 

 ،ZF من Servotronic II
إلكترونـــي متعـــدد 

النسب، مع صالبة 
أقوى بنسبة ١٤٪ 
لتأمـــني شـــعور 
بالدقة  مطـــور 
أفضل  وتفاعل 

للسائق.
٭ تعليـــق 
مـــة  عا لد ا
اخللفي خماسي 
الوصـــالت من 
كاديالك يتضمن 
انحال  خفـــض 
الـــدوران،  بكرة 

أقـــوى،  وحتكـــم 
وهندســـيات فعالة 

ملقاومة الربض. وتعزز 
هذه املزايا نظام التعليق 

األمامي من خال حتكم أكبر 
بحركة الهيكل. 

إلكتروني  ٭ ترس تفاضلي 
محـــدود االنـــزالق، قياســـيا، يدعم 

املثالية ويسمح بتحقيق  مستويات اجلر 
تسارع مثالي عند اخلروج من املنعطفات.

٭ أنظمة فرامـــل ®Brembo عاليـــة األداء تؤمن قدرات 
التحمل، وتناســـق األداء، واملقدرة علـــى األداء املتميز على 

حلبات السباق. 

وتتضمن العناصر الفريدة في التصميم:
٭ غطـــاء محرك خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون 
ويتضمن منفذا الســـتخراج الهواء ال يعمل على إخراج الهواء 
الساخن من السيارة فحسب، وإمنا يساهم أيضا في تخفيف 
من مســـتوى رفع السيارة عن األرض عند القيادة 

بسرعات مرتفعة.
٭ واجهـــات متميزة فـــي األمام 
واخللف تؤمن أداء مثالي ملقاومة 
الهواء، مـــع فتحات أكبر في 
التهويـــة األمامي  شـــبك 
لتزويد محرك الســـوبر 
تشارج الثنائي باملزيد 

من الهواء.
٭ فاصل أمامي 
يعزز التحكم بقوة 
الهواء لدفع اجلهة 
األماميـــة مـــن 
الســـيارة نحو 
األسفل، بدال من 
تدفق الهواء نحو 
السيارة  أسفل 
بشكل يؤدي إلى 

رفعها لألعلى.
رفـــارف  ٭ 
أعرض قادرة على 
عجالت  استيعاب 
أمامية قياس ١٩ إنشا 
مع إطـــارات من طراز 
ميشيلني بايلون سوبر 

سبورت.
٭ العجالت ومالقط الفرامل 
املصنوعة مـــن األملنيوم املصوغ 
تأتي بثالثة تصاميم، ما يسمح للعمالء 

بتخصيص مظهر CTS-V اخلاصة بهم.

مقصورة تركز على األداء الرياضي 
تســـتمر قدرات األداء املزدوجة فـــي CTS-V إلى داخل 
مقصورتهـــا، حيث مت تركيز التصميم والعالقة التي تربط 

السائق بعناصر التحكم الرئيسية، لتلبي متطلبات القيادة 
الرياضية.

وتعتبر مقاعد األداء الرياضي «ريكارو» القابلة للتعديل 
ضمن ١٦ منطا مختلفا ركيزة جتربة القيادة الرياضية هذه، 
مع دعامات قابلة للتعديل تســـاعد في احلفاظ على جلوس 
السائق والراكب األمامي بالطريقة الصحيحة وفي مكانهما، 
خالي املنعطفات احلادة. وإضافة إلى ذلك، هذه املقاعد متنح 
شعورا بالفخامة- الرياضية، فهي مصممة باستخدام جلد 
موالن مع تطريزات من املايكروفايبر. وتقدم السيارة قياسيا 
مقاعد من اجللد مع تطريزات من املاكيروفايبر، مع إمكانية 

التعديل ضمن ٢٠ منطا مختلفا. 
أما بقية مزايا املقصورة فتتضمن ملسات التطريز اليدوي 
املميزة ببصمة كاديالك والتي ميكن رؤيتها في أرجاء املقصورة، 
مع اإلضافات واملواد التي تضفي جماال خاصا لها، واستخدامات 
ألياف الكربون في عجلة القيادة مقبض تغيير السرعة. وتقدم 
مقصورة كاديالك بثالثة ألوان مختلفة هي: األسود القامت، 
األسود القامت مع ملســـات من البالتينيوم اخلفيف، وأصفر 

الزعفران الهادئ مع ملسات من األسود الداكن.
وتتضمن CTS-V أيضا نسخة مميزة من شاشة عرض 
لوحـــة العدادات عاليـــة الدقة قياس ١٢٫٣ إنشـــا مع صور 
V-Series وعرض اســـتثنائي للعدادات، إضافة إلى عرض 
ملـــون للمعلومات على الزجاج األمامي. وهي مجهزة أيضا 

بأحدث تكنولوجيات االتصال من كاديالك:
 CUE ٭ اإلصـــدار اجلديـــد واملطور من نظـــام كاديالك
للمعلومات والترفيه مع معالج أسرع يؤمن جتاوب أسرع، 
وميزة االقتران بالهاتف الذكـــي، وتوافر نظام آبل كار باي 
بدايـــة طرازات العام ٢٠١٦، ونظـــام آندرويد أوتو في وقت 

الحق من العام نفسه.
٭ نظـــام Siri وميـــزة حتويل النص إلـــى صوت التي 
تقوم بقراءة الرسائل النصية الواردة عبر سماعات النظام 

الصوتي.
٭ مسجل بيانات األداء الرياضي املتوافر اختياريا، يسمح 
للسائق بتسجيل واستعراض جتارب قيادته للسيارة عبر 
التقاط ڤيديو عالي الدقة يتضمن تسجيل الصوت من داخل 
املقصورة، وبيانات األداء. ويتم التحكم بالنظام عبر شاشة 
كاديالك CUE امللونة التي تعمل باللمس، وميكن استعراض 

التسجيالت على الشاشة عند ركن السيارة.
٭ شحن السلكي للهاتف.

قمة ا�بتكارات في التصميم وا�داء
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وتعمل ملصلحتها.

أين جتد فرص 
االستثمار اجلاذبة 

اليوم؟
الدول  ٭ اس���تطاعت بعض 
الشيوعية مثل هنغاريا وشرق 
آس���يا أن تسرق األضواء من 
القارة األوروبية ولكن بشكل 
عام الفرص موجودة في كل 
مكان بالعال���م، ويعتمد ذلك 
على نوع املش���روع، واعتقد 
أن منطق���ة اخلليج لن تفقد 
اهميتها من حيث االستثمارات 
االجنبية وذلك كله يعتمد على 
االجراءات احلكومية ملواجهة 

انخفاض اسعار النفط.

برايك، كيف ميكننا 
تخطي هذه االزمة؟

٭ الكويت بلدكم »عضوا عليها 
بالنواجذ«، فالبلد بني بسواعد 
أبنائه املخلصني، ولكن كويت 
اليوم ليست مثل الكويت قدميا 
والتي اصبح���ت مجرد حلم 
جمي���ل، ولكن هناك 3 قواعد 
باإلمكان أن ترجعنا الى الزمن 
اجلميل، وهي: أوال، الشفافية، 
وثانيا، محاربة الفساد، وثالثا، 
وضع الشخص املناسب في 

املكان املناسب.

موقف احلازم في صنع القرار، 
وقد اس���تغربت كثيرا عندما 
قرأت عن الرفض النيابي ملسألة 
تقنني الدعوم واعتقد أن هذا 
األمر غير حكيم على اإلطالق، 
حيث يجب على الس���لطتني 
التنفيذية والتشريعية التعاون 
من أج���ل مصلحة البلد، فكل 
من يقط���ن ارض الكويت ال 
ميانع���ون في رفع الدعم عن 
البنزي���ن، وم���ا نحتاجه هو 
»جز الصوف عن اخلروف« 
أي تقلي���ص نصف امليزانية 
التي تضخمت نتيجة الرواتب 

اخليالية والهدر املالي.

ما توقعاتك االقتصادية 
لعام 2016؟

٭ الكل يقول ان 2016 سيكون 
عاما صعبا ولكن انا متفائل 
بطبيعت���ي واإلصالح يعتمد 
على ما س���تتخذه الدولة من 
اج���راءات اصالحية، وأقول: 
»ال تضيق الدنيا بعاقل، ولكل 
داء دواء ولكل مشكلة حل«، 
واقترح أن تش���كل جلنة من 
اقتصاديني لترتيب األولويات 
وأن تكون من خارج الدوائر 
احلكومية ألن »أهل مكة أدرى 
بشعابها« ومازال في الكويت 
عق���ول ذكية حت���ب الكويت 

الواجب على احلكومة 
اتخاذها لتجاوز ازمه 

تراجع النفط؟
٭ في احلقيق���ة كان ينبغي 
على احلكومة احتضان القطاع 
الصناعي منذ سنوات طويلة 
خصوصا انه يشكل موروثا 
تاريخيا وحضاريا، حيث كان 
اهل الكويت في السابق حدادين 
وحاكة وجنارين وصيادين، 
حيث ان اهمال الصناعة كان 
الى اطمئنان احلكومة  يعود 
آنذاك بالوض���ع االقتصادي 
القوي عندما كانت اس���عار 
النفط مرتفعة، ولم تفكر في 
زمن ما بعد النفط حيث كان 
االجدى وض���ع خطة تصور 
يومنا هذا منذ الس���بعينيات 
وتضع مالمح زم���ن ما بعد 
املثال،  النفط، فعلى س���بيل 
الفحم املصدر األساسي  كان 
للطاقة وقد انتهى مع اكتشاف 
النفط ورمبا ستكون مصادر 
الطاقة البديلة واملتجددة رديفا 
للنفط في يوم من االيام بعد 

انخفاض تكلفتها.

في ضوء ذلك، هل 
ميكننا القول بان زمن 

الرفاهية قد انتهى؟
٭ ذلك قد يحدث ان لم نقف 

تس���تطيع ان تس���تند اليها 
الكويت في وقت الضراء، وهو 
بالفعل ما نعيشه اليوم بعد 
النفط، وبرأي  تهاوي اسعار 
فان الكويت لو استفادت من 
نظ���ام ال���� B.O.T لكانت من 
أكبر البلدان الصناعية، ولكن 
املش���كلة هي اننا من البداية 
لم نخطط للقطاع الصناعي 

ليكون بديال للنفط.
أما بالنسبة الستثمارات 
الهيئة العامة لالستثمار، فنحن 
ال نعرف أي شيء عنها فهي 
تعتبر اس���تثمارات مجهولة 
وراء السور احلديدي لهيئة 
االس���تثمار ومن ح���ق أهل 
الكويت أن يعرفوا ما مصير 
هذه االموال، وفي رايي يجب 
على هيئة االستثمار انقاذ سوق 
الكويت لألوراق املالية بدال من 
االس���تثمار في اخلارج، فمن 
الغريب أنه لم نسمع تصريحا 
وزاري���ا واحدا ح���ول وضع 
البورصة السيئ وتدني اسعار 
االس���هم، فإذا حتولت الهيئة 
الى صانع سوق تستطيع ان 
تربح وتبقى االموال في البالد 
بدال من االستثمار في اسواق 

ناشئة ومجهولة. 

برأيك ما اإلجراءات 

حدثنا عن تاريخ 
تأسيس مصنع أصباغ 

املتروك؟
٭ يعتبر مصنع أصباغ املتروك 
من أقدم املصان���ع الكويتية 
العاملة ف���ي مجال االصباغ، 
وكنا نس���تورد االصباغ من 
اجنلترا حيث كانت تربطني 
عالقة طيبة مع صاحب املصنع 
وكان يصدر لنا االصباغ بنظام 
الدفع اآلجل، ثم بعد ان توفي 
صاحب املصنع تغيرت االمور 
التصدير  واقترح على مدير 
ف���ي املصن���ع البريطاني ان 
اعمل على تأس���يس مصنع، 
حيث س���اعدنا على استيراد 
معدات قدمية وبسعر معقول، 
واليوم أصبح املصنع من أكبر 
املصانع املتخصصة في صناعة 

االصباغ في الكويت.

ما رأيك في بيئة العمل 
بالقطاع الصناعي 

حاليا؟
٭ ميكننا القول ان بيئة العمل 
االي���ام اصبحت طاردة  هذه 
للمستثمرين، حيث اضاعت 
ندرة االراضي الصناعية الكثير 
من الفرص االستراتيجية التي 
كان م���ن املمكن اس���تغاللها 
في تأس���يس مصانع عمالقة 

نحتاج اليوم
»جز الصوف

عن اخلروف«..
أي تقليص

نصف امليزانية

هيئة االستثمار 
قادرة على إنقاذ 

البورصة الكويتية.. 
بتحولها

لصانع سوق 

الصناعة أهملت 
الطمئنان احلكومة 

بارتفاع أسعار 
النفط 

علي املتروك في سطور 
علي يوسف المتروك هو رجل اعمال كويتي شارك في تأسيس 
العديد من الشركات الكويتية التي مازالت موجودة حتى اآلن في 
يقول  حيث  الكويتية،  الشركات  اكبر  من  وتعتبر  الكويتي  السوق 
متعدد  انسانا  نفسي  »اعتبر  وأعماله:  فكره  عن  متحدثا  المتروك 
والتجاري،  والصناعي  الحكومي  القطاع  من  تنقلت  فقد  المواهب 
حيث كنت اشغل منصب مدير ادارة امالك الدولة لمدة 21 عاما 

مما اتاح لي أن اعاصر عهودا كثيرة مرت بها الكويت«.
انه من مؤسسي  المتروك في الصناعة، نجد  وبالنظر الى مشوار 
األسماك  وشركة  الكويتية،  والمخابز  الدقيق  مطاحن  شركة 
الكويتية، وشركة الفنادق الكويتية، ويشير المتروك الى ان فكرة 
من  الكثير  هناك  كان  عندما  جاءت  المطاحن  شركة  تأسيس 
»دالل  الزيت  أن  كما  قمح،  أنه  على  ويباع  بالذرة  يخلط  الطحين 
حاليا« كان يخلط بدهن الخنزير، لذلك طلبنا عباد الشمس وكان 
الكويتية  الشركات  وأنجح  أهم  اصبحت  حتى  الكويت  في  يعصر 
منذ الستينيات الى اآلن، وأصبح هذا الزيت عالمة تجارية كويتية 

تحت اسم »زيت دالل«.

رجل األعمال الكويتي وأحد مؤسسي أقدم وأعرق الشركات الكويتية علي املتروك لـ »األنباء«:

رجل األعمال الكويتي 
وأحد مؤسسي أقدم 

وأعرق الشركات الكويتية 
علي المتروك

يتحدث رجل األعمال الكويتي وأحد مؤسس���ي أقدم وأعرق الشركات الكويتية علي املتروك في 
مقابلت���ه مع »األنباء« عن احللول الالزمة خلروج الكويت من املأزق التي تعيش فيه اليوم جراء 
تهاوي اس���عار النفط، حيث يرى ضرورة تقليص مصروفات امليزانية الى النصف وترش���يدها، 
ولف���ت املتروك الى ان القطاع الصناعي كان ميك���ن ان يكون هو املنقذ اآلن من هذه األزمة ولكنه 
اهمل ومت تهميش���ه منذ وقت طويل، ويرجع السبب في ذلك الى ندرة األراضي الصناعية وعدم 

االهتمام بهذا القطاع احليوي. كما يري املتروك انه يجب على هيئة االستثمار ان تستثمر 
اموالها في الكويت وحتاول انعاش س���وق الكويت لألوراق املالية من كبوته، مش���يرا 
الى انها قادرة على انقاذ البورصة الكويتية عن طريق حتولها لصانع س���وق. وأشار 

املتروك الى ان هناك 3 قواعد اساسية على اجلميع اتباعها اذا اردنا ان تعود الكويت 
جميلة كما كانت سابقا، هي: الشفافية ومحاربة الفساد ووضع الشخص املناسب 

في املكان املناسب، وفيما يلي تفاصيل املقابلة: 

ندرة األراضي الصناعية
أضاعت فرصًا كبيرة..

وجعلت الصناعة مهمشة

الصناعة احمللية الرابح الوحيد من معركة النفط.. فـ »رُب ضارة نافعة«!
تنخفض في بلد املنشأ وذلك 
سوف يؤثر ويحد من قدرتنا 
على التصدير«. ودعا احلكومة 
الى اتخاذ وقفة جادة لتشجيع 
الصناعة احمللية التي أصبحت 
تعاني م����ن جميع االجتاهات 
وذلك متاشيا مع رغبة احلكومة 
ف����ي تنويع مص����ادر الدخل 
وتشجيع القطاعات االنتاجية 

في البالد.

استفادة محدودة

ومن ناحية أخرى، ال يعتبر 
املدير العام في شركة فورفست 
أحمد رمال أن الصناعة استفادت 
من أزمة النفط بل على حد قوله 
تأثرت س����لبا بشكل ملحوظ 
بالنسبة ألنش����طة صناعية 
معينة دون غيرها. ويوضح 
أن تكلفة ال����ورق واحلبر لم 
تقل بل ظلت ثابتة اضافة الى 
ارتفاع اجور بعض املوظفني 
التعقي����دات االدارية  وزيادة 
والبيروقراطي����ة احلكومية. 
ويضيف بالقول »مازلنا ندفع 
رسوما جمركية بنسبة 5% كما 
ننفق أكثر من نصف مليون 
دينار مقابل تأجير قسيمتنا 
في الري وذلك كله يزيد علينا 

تكلفة التصنيع«.

وبقوة ولك����ن تتطلب وضع 
خطط واستراتيجيات واضحة 
وعملي����ة تعمل عل����ى تذليل 
كافة العقب����ات التي يواجهها 

القطاع.

عكس التيار

اعتب����ر رئي����س احت����اد 
الصناعات الكويتية حس����ني 
عل����ي اخلراف����ي أن الصناعة 
بكل أصنافها ستكون خاسرة 
النفط  من انخفاض أس����عار 
عامليا ومحليا بسبب عوامل 
عدي����دة أهمه����ا أن انخفاض 
س����عر النفط سوف يخفض 
من كلفة انتاج املصانع عامليا 
مما س����وف يساهم في زيادة 
حجم صادرات تلك املصانع 
الى أسواقنا وبالتالي سوف 
تصعب املنافس����ة مما يلحق 
الضرر باملنتج الوطني ويحد 

من قدرته على املنافسة.
الى أن املصانع  ويش����ير 
العاملية س����وف تستفيد من 
رخ����ص أس����عار النق����ل مما 
يس����اعدها على غزو اسواقنا 
التي  الفرص  واالستفادة من 
فرضتها أزمة النفط. وأضاف 
بالق����ول »مما الش����ك فيه أن 
املنتج����ات س����وف  أس����عار 

الصناعة بامكانها أن تستفيد 
من رخص العملة وانخفاض 
مستويات التضخم وبالتالي 
زيادة االنتاج بكلفة منخفضة 
مما يساعد على حتقيق االمن 
الغذائ����ي وتوفي����ر منتجات 
متع����ددة تلب����ي احتياحات 
التقليل من  السوق وبالتالي 
اعتمادن����ا على اخلارج حيث 
نستورد 80% من احتياجاتنا 

من االسواق اخلارجية«.
ويب����ني أن تنافس القطاع 
العام مع اخلاص اضعف من 
التنافسية وقد تكون  قدرته 
تل����ك املنافس����ة م����ن محض 
املصادفة وغير متعمدة الفتا 
ال����ى أن الصناعة قد تنتعش 

أسعار احملروقات والطاقة عليه 
واال فان املصانع سوف تزيد 
أس����عارها تعويض����ا للكلفة 
العالية التي سوف تتحملها.

أمن داخلي

من جانب آخر، يشير املدير 
الع����ام ملجموع����ة فورفيلمز 
للطباع����ة داود مجاعص الى 
أن انخف����اض أس����عار النفط 
سوف يعمل على رفع القدرة 
التنافسية للمنتجات اخلارجية 
بشكل عام مما يضر باملنتجات 
الوطني����ة وذل����ك لصعوبة 
املنافس����ة بس����بب محدودية 
وضيق حجم السوق احمللي.

ويضيف »مما الشك فيه أن 

انخفاض أسعار النفط وذلك 
بعدما ش����هدت اسعار بعض 
امل����واد انخفاضا ملحوظا في 
التداوالت اليومية للبورصات 
العاملي����ة مث����ل االرز والقمح 
والس����كر وال����ذرة واحلديد 
والنحاس ومعادن اخرى تعتبر 
من املواد االساسية التي تدخل 

في التصنيع واالنتاج.
الى أن نسب  كما يش����ير 
التضخ����م ظل����ت ثابت����ة بل 
وانخفضت مقارنة بالسنوات 
املاضية التي كانت تشهد طفرة 
اقتصادية كبيرة الفتا الى أن 
الصناعة سوف تستفيد حقا 
من تلك االزمة ولكن على الدولة 
أن تشجع هذا القطاع واال ترفع 

كم����ا يقول املث����ل العربي 
الشهير »رب ضارة نافعة«، 
أثرت أزمة هبوط أسعار النفط 
العاملية بش����كل ايجابي على 
الصناعة احمللية وذلك نظرا 
لع����دة عوام����ل أهمها رخص 
املواد االولية مثل االرز والذرة 
والس����كر والنحاس واحلديد 
ومعادن اخ����رى عالوة على 
رخص سعر العمالة وانخفاض 
مستويات التضخم وانخفاض 

أسعار النقل والشحن.
ويعتقد صناعيون محليون 
أن ثمة فرصة جيدة أمام الدولة 
القطاع الصناعي  لتش����جيع 
العقب����ات  وتذلي����ل جمي����ع 
أمامه، حيث بامكان املصانع 
احمللية أن تستفيد من رخص 
تكلفة التصنيع ورفع انتاجها 
والتصدير لألسواق التي تعاني 
من اضطرابات سياسية وذلك 
حلاجتها الى كميات كبيرة من 
مختلف البضائع واملنتجات.

ويق����ول رئي����س مجلس 
إدارة شركة صناعات التبريد 
والتخزين )كولكس( صالح 
املخلف: إن أزمة انخفاض أسعار 
النفط لم تكن نقمة على جميع 
القطاعات االقتصادية حيث 
القطاع الصناعي من  استفاد 

صالح املخلف أحمد رمال حسني اخلرافي داود مجاعص

الصناعة استفادت 
من تراجع أسعار 

املواد اخلام 
وانخفاض مستويات 

التضخم والعملة

املخلف: انخفاض 
النفط لم يكن 

نقمة على جميع 
القطاعات االقتصادية

مجاعص: املصانع 
ستستفيد من رخص 
كلفة التصنيع وزيادة 

صادراتها 

اخلرافي: استفادة 
املصانع العاملية 

من رخص األسعار 
ويصعب على 

نظيرتها احمللية 
منافستها 

رمال: الصناعة 
احمللية تأثرت 

سلبًا.. فمازلنا
ننفق أموااًل طائلة 

مقابل املواد األولية 
وإيجار األرض



انكشاف كبير للبنوك الكويتية على العقارات

60% من الرهونات البنكية لقطاع العقار

أحمد موسى 
تعال���ت العديد من األصوات احملذرة من انكش���اف كبير 
للقطاع املصرفي الكويتي على العقار الذي يش���هد حالة من 
التباطؤ والتراجع في األس���عار مع نهاية العام املاضي على 
اثر الهبوط العنيف ألسعار النفط إلى مستويات هي األدنى 

منذ 14 عاما.
ويشكل حجم الرهون املقدمة للبنوك الكويتية في صورة 
عقارات نحو 60% من إجمالي الرهونات مقابل 27% في صورة 
أسهم ليصبح بذلك القطاع املصرفي الكويتي معرض لتقلبات 
حادة سواء من أسعار األسهم أو الركود في النشاط واألسعار 

بالقطاع العقاري.
وارتفع حجم الضمان���ات العقارية التي اتخذتها البنوك 
الكويتية بشكل مطرد منذ عام 2007 والتي بلغت حينها نحو 

20% إل���ى ان قفزت العام املاضي إل���ى أكثر 60%، األمر الذي 
يلقي مبزيد من املخاطر حول طرق تس���ييل تلك الضمانات 

في حال التعثر عن السداد.
ويأتي قرار رفع الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية إلى %2.25 
في شهر ديسمبر املاضي، ليساهم في زيادة تكلفة االقتراض 
على مستثمري العقار في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة 
في رفع اإليجارات او أسعار البيع بسبب حالة الركود التي 

يعيشها القطاع منذ بداية 2015.
ويعد مزاد بيع أرض مشروع العاصمة التابع لشركة الدار 
الوطنية العقارية »أدنك« باملزاد العلني غدا االربعاء أحدث 
الضمانات البنكية التي صدر حكم ببيعها، حيث مثلت ديون 
الش���ركة نحو 53.2 مليون دينار وكاالت دائنة ممنوحة من 

قبل بنك اخلليج مقابل رهن مشروع برج العاصمة.

ويأتي ارتفاع نسبة الضمانات العقارية لدي البنوك في 
وقت تش���ير فيه التقديرات إلى ارتف���اع حجم املخصصات 
االحترازية بنهاية عام 2015 بسبب اضطرابات النفط حيث 
من املتوقع وصول املخصصات إلى حاجز 600 مليون دينار 

كويتي.
وبحسب بيانات البنك املركزي الكويتي تبلغ نسبة القروض 
املتعثرة للقطاع املصرفي الكويتي نحو 2.9%، فيما تبلغ نسبة 
تغطيتها نحو 164% وهي في احلدود اآلمنة إال ان االنكشاف 
الكبير من قبل البنوك الكويتية على العقار واألسهم في ظل 
الركود الذي تشهده البورصة والتراجع في أسعار العقار يحمل 
العديد من املخاطر املستقبلية بسبب هذا االنكشاف الكبير.

وفي عام 2015 هبطت املبيعات العقارية في الكويت بنحو  
29% بعد أن شهدت مستويات قياسية خالل العام 2014 لتبلغ 

املبيعات نحو 3.1 مليارات دينار تعادل 10.2 مليارات دوالر 
بتراجع تخطي املليار دينار مقابل عام 2014 الذي قفزت فيه 

املبيعات العقارية إلى أكثر من 4.2 مليارات دينار.
وسجل نشاط املبيعات في القطاع السكني ركودا بعد أن 
سجل أداء قويا دام أربع سنوات حيث بلغت األسعار خاللها 
الضعف تقريبا كما تراجع أيضا النشاط العقاري في القطاع 

االستثماري.
يذك���ر أن أرباح البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها 
في 2015 نحو 564.4 مليون دينار مقابل 514.7 مليون دينار 
لعام 2014 لتس���جل منوا في أرباحها بنسب بلغت 10%، فيما 
تباطأت أرباحها خالل الربع الرابع لتسجل صافي ربح بنحو 
138.8 مليون دينار مقاب���ل 138.6 مليون دينار للربع الرابع 

من 2014 وبنمو طفيف بلغ %0.2.

كيف تدير أموالك ومدخراتك في األزمة؟

ال ضرر على املواطن من الترشيد

خبير اقتصادي

٭ كيفية الترشيد؟

٭ اشتروا منتجاتكم الضرورية 
٭ تناولوا وجباتكم في 

البيوت 
٭ التقليل من السفر 

٭ للحكومة.. ردع الغالء 
املصطنع

محمد النقي

الزاوية اليومية التي تطلقها »األنباء« بعنوان: »كيف 
تدير أموالك ومدخراتك في األزمة؟« تتطرق اليوم الى 
كيفية احلص���ول على الفرصة االس���تثمارية األفضل 
للمحافظة على املدخرات، وكيفية اإلنفاق خالل األزمات 
املالية، حيث يرى اخلبي���ر االقتصادي محمد النقي أن 
إيجاد الفرصة االس���تثمارية املناسبة ألصحاب األموال 
الصغي���رة موضوع يجب أن تتبناه احلكومة من خالل 
اعدادها لدراسات استشارية للمشروعات الصغيرة، فالبنك 

الصناعي كان يقوم بهذا الدور في بداية تأسيسه.
ويوض���ح النقي أن العقار والبورصة واالس���تثمار 
خارج الكويت، هي القنوات االس���تثمارية التي تخص 

رجال األعمال أصحاب األموال الكبيرة.
ويتطرق إلى البورصة قائال: ما عندنا ثقافة بورصوية 
عامة، وال مؤسس���ن وال رقابة صارم���ة، لم يقدم أحد 
للمحاكمة بسبب إساءة تصرف، بينما في دول اخلليج 

أناس دخلوا السجن.
ويؤيد النقي احلكومة في مبدأ رفع الدعم عن بعض 
املنتجات والترشيد ويرى أنه ال يوجد ضرر على املواطن 
قائال: اإلسالم يدعونا إلى االعتدال في اإلنفاق سواء في 
الرخاء أو في الشدة وينهانا عن التبذير، وغالبية املواطنن 
من املوظفن يعتمدون على احلكومة في احلصول على 

رواتبهم، واحلكومة مشكورة لم تخفض الرواتب.
ويضيف: نزول أسعار النفط نتج عنه تراجع إيرادات 
الدولة، األمر الذي يحتم علينا الترش���يد في النفقات، 
وخالل األزمات تتجه احلكومة لرفع الدعم عن البنزين 
أو الكهرباء واملاء وهذا من ش���أنه عدم الضرر باملواطن 
ويجعله يحس���ن التصرف في استهالك الكهرباء واملاء 

مما يخفض من التكاليف على كاهل احلكومة.
ويقول: أنا شخصيا أطبق مبدأ الترشيد في اإلنفاق 
حتى قبل وجود أزمات اقتصادية، لكن مع األسف هناك 

من يتباهى بشراء املنتجات الغالية.
وينص���ح النقي املواطنن بعدد م���ن األمثلة لكيفية 
الترشيد كمعيار جلميع متطلباتنا اليومية تتمثل فيما 

يلي:
تناول غالبية الوجبات في املنزل، وتقليل عدد الوجبات 

اخلارجية
تقليل عدد السفر واقتصارها على العطالت الكبيرة 

فقط
املنتجات الضرورية  التثقيف االستهالكي وش���راء 

فقط 
اإلنفاق حسب دخل األسرة لتجنب نفاذ الراتب قبل 

نهاية الشهر

ويطالب النقي احلكومة ب� 3 أشياء مع ترشيد اإلنفاق 
تتمثل فيما يلي:

مراقبة األسواق ملنع االرتفاعات املصطنعة في أسعار 
السلع التي تلتهم رواتب املواطنن والوافدين، تشجيع 
املنتج الوطني، وإيجاد وسائل للترفيه خاصة في احلدائق 
والعمل إليجاد س���ياحة داخلية ليستغني املواطن عن 

السفر املكلف.
ويقول النق���ي: يجب أال ينزعج املواطن من األزمات 

املالية فستمر كغيرها وتدور عجلة احلياة.

إعداد: عاطف رمضان 

السهم يصل إلى 2200 فلس بارتفاع 14% في 3 جلسات

»أمريكانا« تسمح لـ »أدبتيو« بالدراسة النافية للجهالة
سهم »أمريكانا« في تعامالت 
أمس إل���ى 2200 فلس، كما 
توقعت »األنباء« أن السهم 
سيأخذ منحى الصعود في 
ظل اختفاء عروض البيع في 
ظل قناعة حملة السهم بأن 
الصفقة املنتظرة ستتم بسعر 
أعلى من الس���عر السوقي. 
وحق���ق س���هم »أمريكانا« 
مكاسب سوقية بنسبة %14 
على مدار اجللسات الثالث 
التي تلت اإلعالن عن صفقة 
الوطنية  بيع شركة اخلير 
لألسهم والعقارات حصتها 
في شركة »أمريكانا« البالغة 
66.7%، حيث ارتفع السعر 
الس���وقي للسهم إلى 2200 
فلس م���ن 1900 فلس قبل 
اإلعالن الرسمي على الصفقة 

التي بدأت تدخل حيز التنفيذ 
الفعلي مبوافقة مجلس إدارة 
»أمريكانا« على طلب شركة 
»اخلير« بالسماح ل� »أدبتيو« 
بالدراس���ة النافية للجهالة 

ملدة 60 يوما.
علما بأن القيمة السوقية 
لسهم »أمريكانا« البالغة 402 
مليون سهم ارتفعت بواقع 
120 ملي���ون دينار على اثر 

تلك الزيادة.
وواصلت بعض أس���هم 
مجموعة اخلرافي ارتفاعاتها 
للجلسة الثالثة على التوالي، 
وان كان بع���ض األس���هم 
املرتبطة باملجموعة تعرض 
ارباح  أمس لعمليات جني 
قلصت من مكاسبها في األيام 

الثالثة املاضية.

وردت بكت���اب »أدبتي���و« 
املوجه لهيئة أس���واق املال 
الكويتية ومنه���ا تعهدهم 
الرسمية  باتباع االجراءات 
املال بشأن  لهيئة اس���واق 

حقوق األقلية.
في سياق متصل، ارتفع 

شريف حمدي

وافق مجلس إدارة شركة 
»أمريكانا« في اجتماعه أمس 
باجم���اع احلاضرين على 
السماح لشركة أدبتيو بالقيام 
بدراسة نافية للجهالة ملدة 
60 يوما، وذلك بعد مناقشة 
ما ورد في كتاب شركة اخلير 
الوطنية لألسهم والعقارات 
� مساهم رئيسي بأمريكانا � 
الذي افادوا فيه بقيام شركة 
اخلير بالتوقيع على اتفاق 
اولي م���ع »أدبتيو« بقيادة 
محمد العبار لشراء كل أسهم 

»اخلير« في »أمريكانا«.
وذك���رت »أمريكانا« في 
أنه متت  بيان للبورص���ة 
التي  النقاط  مناقش���ة أهم 
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»إيكاروس« تتخارج من مشروعني تابعني لـ »سبكيم«
وقعت شركة إيكاروس للصناعات النفطية مع الشركة السعودية العاملية 
للبتروكيماويات »سبكيم« اتفاقية للتخارج من كامل حصة ايكاروس في كل من 
الشركة العاملية لألسيتيل والبالغة 11%، والشركة العاملية خلالت الفينيل والبالغة %11.
وأشارت »ايكاروس« في بيان للبورصة إلى أنه مت تسلم كامل مبلغ الصفقة من 
قبل شركة سبكيم وقدره 98.9 مليون دوالر، ما يعادل 30 مليون دينار بعد خصم 
ضريبة العائد على رأس املال. وأوضحت أن األثر املالي للصفقة سيظهر في النتائج 
املالية لعام 2015، وسيكون في حدود 2.3 مليون دينار. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

زاوية يومية تتيحها »األنباء« لالقتصاديني الراغبني 
في إعطاء نصائحهم للقراء حول كيفية مواجهة األزمة 

وترشيد اإلنفاق واستغالل الفرص.

120 مليون دينار 
زيادة القيمة 

السوقية للشركة

مطار الكويت 
الوحيد باملنطقة 

الذي يستخدم 
فيه القادمون 

واملغادرون نفس 
البوابات

»األشغال« تدرس إعادة ترسية عقد املشروع إلى »احملاسبة« أو مجلس الوزراء

أسوأ السيناريوهات.. طرح مناقصة »مبنى الركاب 2« للمرة الثالثة

يذكر ان ديوان احملاسبة، 
الذي يعمل حتت مظلة مجلس 
االمة كان قد رفض املشروع 
في وقت سابق، مشيرا الى 
ان الع���رض االدن���ى املقدم 
للمش���روع كان »مرتفع���ا 
ج���دا«، اال ان املصدر اعرب 
عن استهجانه لقرار ديوان 
احملاسبة قائال »كيف ميكن 
ان يكون السعر مرتفعا جدا 
الس���يما ان دراسة جدوى 
مس���تفيضة قد مت اجراؤها 
ومت حتدي���د املواصف���ات 
الفني���ة بوض���وح من قبل 

مستش���ارين مستقلن، كما 
ان العروض قدمت وفقا لتلك 

املواصفات؟«.
واجلدير بالذكر ان حتالفا 
بن ش����ركتي ليماك التركية 
واخلراف����ي ناش����ونال كان 
العروض بش����أن  ادنى  قدم 
مشروع مبنى الركاب رقم 2 
في اغس����طس 2015، على ان 
الترسية النهائية قد تأخرت 
نظرا الدعاءات قدمها اعضاء 
في مجلس االم����ة أن عملية 
الترسية ش����ابتها مخالفات 

ادارية ومالية.

ويضيف املصدر ان اسوأ 
ال����ذي قد  الس����يناريوهات 
يعني رفض ديوان احملاسبة 
للمشروع مرة ثانية، او عدم 
موافقة مجلس الوزراء عليه 
من جديد، يعني اعادة طرح 
مناقص����ة املش����روع للمرة 
الثالثة. وأضاف »ان عدم اقامة 
مبنى جدي���د لل�ركاب ليس 
من اخليارات امل�ط�روحة امام 
الكويت، مطارنا الوحيد في 
املنطقة الذي يس�تخدم فيه 
القادمون واملغادرون نفس 

البوابات«.

محمود عيسى

قال����ت مجلة »مي����د« إن 
وزارة االشغال العامة يدرس 
خيارين بشأن املوافقة النهائية 
على ترس����ية مشروع مبنى 
الركاب رقم 2 في مطار الكويت 

الدولي.
ونسبت املجلة الى مصدر 
مطلع عل����ى املوضوع قوله 
اما  العمير  الوزير عل����ي  ان 
ان يعيد عق����د مبنى الركاب 
)رقم 2( املقدرة تكلفته بنحو 
4.3 مليارات دوالر الى ديوان 
او  احملاسبة ملراجعة ثانية، 
رفع����ه الى مجل����س الوزراء 
للموافقة عليه. ومن ش����أن 
موافقة مجلس الوزراء ان تتيح 
مترير املشروع، وجتاوز قرار 

ديوان احملاسبة السابق.
وفي ح����ن يعتبر اخليار 
االول � اي اعادة املوضوع الى 
الديوان � امرا غير مسبوق، 

اال انه ممكن.
وق����ال املص����در »ان من 
الوزير ان يطلب  صالحيات 
تعين فريق آخر � غير الفريق 
الذي راجع املشروع في املرة 
االولى � ضمن الديوان الجراء 
املراجع����ة عل����ى املواصفات 
التجاري  الفنية والع����رض 
للمشروع، على امل احلصول 
على قرار ميثل الرجوع عن 
الذي اصدره  الدي����وان  قرار 

الفريق السابق«.

لقطة توضح مطار الكويت الدولي من الداخل
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متكنت من توسيع التزامها، 
وأنها تتوقع املزيد من التقدم 

في العام املقبل.
كم���ا ش���دد الغ���امن على 
البيئة العملية  التركيز على 
وعدم إغفالها، قائال: »باإلضافة 
إلى التعليم، نهدف في مبادرة 
»رؤية جديدة لتوظيف الشباب 
العرب« إلى خلق بيئة عملية 
س���ليمة، فمثال، عند قيامنا 
بالدراسة التي أجريت مؤخرا 
في دول منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وتواصلنا مع 
األشخاص، قد وجدنا أن من 
أهم املعوقات التي يواجهونها 
لبدء أعمالهم التجارية اجلديدة 
ليست بسبب نقص التمويل 
أو عدم توافر الفرص، بل في 

القوانني احلكومية«. 
وأضاف: »وجدت الدراسة 
ذاتها أنه أكث���ر من 40% من 
املستطلعني احلاصلني على 
درجات عالية يفضلون بدء 
شركات تعنى ببيع التجزئة، 
املقاهي أو العقارات وفقط %6 
أبدت رغبتها في إنشاء شركة 
تكنولوجيا. وبينما أش���جع 
جميع مؤسسي املشاريع، أود 
أن أقول إن املطاعم ومحالت 
بيع التجزئة والعقارات وحدها 
ال تكف���ي لتحقي���ق النجاح 
االقتص���ادي عل���ى الصعيد 
اإلقليمي. وهذا يعود بنا إلى 
التعليم، حيث من الضروري 
أن ننش���ئ أنظم���ة تعليمية 
تشجع الفكر النقدي، واإلبداع، 

وريادة األعمال«.

المساواة بين الجنسين

وأضاف الغامن: »أما احلاجز 
الذي يعوق  الرئيسي اآلخر 
مهمة خلق فرص عمل مميزة 
للشباب في املنطقة فهو غياب 
املساواة بني اجلنسني. مما ال 
شك فيه أن حتقيق املساواة 
بني اجلنسني، سيجعل العالم 
أكث���ر إنتاجي���ة وغنى على 
ش���تى األصعدة. فإحصاءات 
صندوق النقد الدولي تشير 
إلى أن الفجوة بني اجلنسني 
في منطقة الش���رق األوسط 
هي 3 أضعاف تلك املوجودة 
في معظم الدول النامية. كما 
تشير الدراسات نفسها الى أنه 
في حال تقليل تل���ك الفجوة 
مبع���دل الثل������ث فقط، فإن 
إجمالي الناجت احمللي اإلقليمي 
سينمو مبقدار تريليون دوالر 
أميركي س���نويا، أي بنسبة 

.»%6
وأضاف الغامن: »شكلنا في 
شركة صناعات الغامن، جلنة 
للتنويع واإلش���راك تختص 
مبثل هذه األمور. وذلك بهدف 
جع���ل بيئتنا أكث���ر جاذبية 
للنس���اء، حيث قمنا بزيادة 
مزايا إجازة األمومة، كما نقوم 
على تغيير سياسات التوظيف 
لدينا لتشجيع توظيف املزيد 
من الس���يدات واحلفاظ على 
والئهم واس���تمراريتهم في 
العمل. احلقيقة الواضحة هي 
أن بناء اقتصاد مثمر مستقبال 
في منطقة الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقيا يعتمد على 
إشراك املرأة في حقل العمل، 
وإنني أتطلع إلى معرفة املزيد 
عن جهود ومبادرات الشركات 
املتعلقة  األخرى في املنطقة 

بهذا اخلصوص.

التي  املهارات واألدوات  ك��ل 
تدع���م تفكيره���م الصائب 
ليصبح���وا رج���ال أعم���ال 
ناجحني. ومثال على اجلهات 
الداعمة ملثل ه���ذه األهداف، 
التي أفخر  مؤسس���ة إجناز 

بتقدمي الدعم إليها«.
اجلدير بالذكر أن مجلس 
األعم���ال اإلقليم���ي التاب���ع 
العاملي  للمنتدى االقتصادي 
للش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقي���ا، متمثال برئيس���ه 
آنذاك عم���ر قتيبة الغامن قد 
دع���ا العديد من قادة األعمال 
الى املشاركة في  واملنظمات 
اجلهود املش���تركة املبذولة 
في سبيل إعداد 100 ألف من 
شباب املنطقة لالنضمام للقوة 
املنتجة بحلول 2017، من خالل 
املبادرة التي سميت ب� »رؤية 
جدي���دة لتوظيف الش���باب 

العرب«. 
وخالل املؤمتر الصحافي 
في دافوس أعلن الغامن عن أن 
الشركات العضوة في املبادرة 

تناسب املجتمع. فاملدة التي 
العاطلون  سيقضيها األفراد 
عن العمل ستكون خطيرة جدا، 
ألنهم سيكونون خارج القوة 
العاملة، وهذا سيصعب عليهم 
احلصول على وظيفة أخرى 
يعودون من خاللها للعمل«.

وعند حديثه عن منطقة 
الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا بش���كل خاص، قال 
عمر الغامن: »لقد تعلمنا أنه 
ال يوجد حل جذري وسريع 
الشباب،  حلل مشكلة بطالة 
بل يتطل���ب األمر حال طويل 
األمد يتمثل في توفير مزيج 
من التعليم والتدريب املهني، 
تقدمي املشورة املهنية الفعالة، 
تعزي���ز دور القطاع اخلاص 
فضال ع���ن غيرها من األمور 

األخرى«.
وأضاف:»في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا على 
سبيل املثال، نحن بحاجة إلى 
خلق وتطوير نظام تعليمي 
صحيح يوفر لشبابنا الطموح 

العمل. كم���ا علينا ان نخلق 
بيئة تش���جعهم على اإلبداع 
واخليال ألن الوظائف الفنية 
الروتينية ستؤديها األنظمة 
التكنولوجية. لذا يجب على 
األشخاص أن يتعلموا اإلبداع 
بشكل ش���امل. ونرى أن هذا 
يج���ب أن يكون م���ن خالل 
العام  القطاعني  ب���ني  تعاون 

واخلاص«.
من جانبه، أشار جيفري 
إل���ى أن الضرورة  جوريس 
حتتم بأن يت���م اتخاذ الالزم 
لتف���ادي أزمة الوظائف على 
املس���تويات احمللية بدال من 
نس���خ احللول من دولة إلى 
أخرى، حيث قال: »س���تكون 
الفرد  الت���ي يقضيه���ا  املدة 
للحصول عل���ى وظيفة بعد 
خسارة وظيفته السابقة أطول 
املعتاد، وهذا ما سيضع  من 
ضغوط���ا كبيرة على األفراد 
واملجتمع���ات والش���ركات. 
وحتت هذه الضغوط، يجب 
أن يتم خل���ق حلول محلية 

العمل احلالية مما سيسبب 
أزمة في س���وق العمل خالل 
السنوات اخلمس املقبلة، حيث 
س���يكون عدد من يحصلون 
على وظيفة غير كاف ليغطي 
الوظائف املفقودة، فقد يصل 
عدد الوظائف املفقودة إلى 5 
ماليني وظيف���ة. وعلى املدى 
الطويل، سيكون هناك العديد 
من الفرص لكنها تتطلب إعادة 
هيكلة األنظمة التعليمية«. 

إعادة هيكلة األنظمة التعليمية

وفي الس���ياق ذاته، اتفق 
فيش���ال س���يكا مع سعدية 
زاهيدي حول ضرورة إصالح 
األنظمة التعليمية، حيث قال: 
أبناءنا  »يجب علينا أن نعد 
للغ���د، مل���ا س���يصبح عليه 
العالم في املستقبل، وليس 
ما كان عليه العالم باألمس. 
كم���ا يج���ب علينا تس���هيل 
ربطه���م بالعال���م اخلارجي، 
ومتكينهم من احلصول على 
املهارات التي يتطلبها سوق 

املنتدى  ضمن فعالي���ات 
االقتصادي العاملي الذي عقد 
مبدينة دافوس السويسرية 
الشهر املاضي، حتت عنوان 
»الثورة الصناعية الرابعة«، 
ش���ارك الرئي���س التنفيذي 
لش���ركة صناع���ات الغ���امن 
إدارة بنك  ورئيس مجل���س 
اخلليج عمر قتيبة الغامن، في 
النقاشية  عدد من اجللسات 
واالجتماع���ات الت���ي رك���ز 
خاللها على محورين مهمني، 
وهما: مس���تقبل الوظائف، 
واملس���اواة بني اجلنسني في 

مكان العمل.
وحول محور مس���تقبل 
الوظائ���ف، عق���د مؤمت���ر 
صحاف���ي حتدث فيه كل من: 
عمر الغامن، ورئيسة برنامج 
القيادات واملساواة في املنتدى 
االقتصادي العاملي س���عدية 
زاهيدي، والرئيس التنفيذي 
 )Infosys( لشركة إنفوسيس
فيش���ال س���يكا، والرئيس 
الفخري لش���ركة  التنفيذي 
مان باور للتوظيف جيفري 
جوري���س، وذل���ك لإلجابة 
عن الس���ؤال: »كيف ستؤثر 
الرابعة  الثورة الصناعي���ة 
الوظائ���ف، والتعليم،  على 

واملواهب؟«.

مستقبل الوظائف

وحتدث عمر الغامن خالل 
املؤمتر الصحافي عن أهمية 
موضوع »مستقبل الوظائف«، 
وعن س���عادته بأن يتم إلقاء 
الضوء علي���ه خالل املنتدى 
االقتصادي العاملي لهذا العام، 
قائال: »في عصر التكنولوجيا 
ال���ذي تتزاحم في���ه الثورة 
الرقمية واحلاسوبية أكثر من 
أي وقت مضى، نرى أن العالم 
يتغير بوتيرة س���ريعة غير 
مسبوقة، مما يضع على عاتقنا 
مسؤولية إعداد شباب جاهز 
ومسؤول ليكون قادرا على 
التأقلم ومواكبة هذا التغيير 
املطرد في ظل التحديات التي 
تواجه رس���التنا الهادفة إلى 
خلق فرص عمل مستقبلية 

مع مرور السنوات«. 
الغامن: »استنادا  وأضاف 
إلى إحصائيات منظمة العمل 
الدولية، فهناك اثنان من كل 
5 ش���باب في جمي���ع أنحاء 
العالم إما عاطلون عن العمل 
أو يعملون ولكن يعيشون في 
حالة فقر، وكمواطن خليجي 
أدرك متام���ا حجم التحديات 
التي نواجهها، حيث تش���ير 
االحصائيات إلى ضرورة خلق 
80 مليون فرص���ة عمل في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
خالل العقدين املقبلني فقط، 
املتزايد  الطلب  وذلك لتلبية 

على التوظيف محليا«.
من جانبها، قالت سعدية 
زاهيدي: »أثن���اء عملنا على 
التقرير الذي أعددناه للمنتدى 
العامل���ي حول  االقتص���ادي 
مستقبل الوظائف، لم ننظر 
التكنولوجي فقط،  للعام���ل 
حيث تلعب العوامل اجلغرافية 
واالقتصادية االجتماعية دورا 
مهما كذلك وتؤثر جميعها في 

بعضها بعضا«. 
وأضافت زاهيدي: »وجدنا 
من خالل هذا البحث، أن هذه 
العوامل س���تغير من أنظمة 

عمر قتيبة الغامن وجيفري جوريس خالل املؤمتر الصحافي 

سعدية زاهيديفيشال سيكاجيفري جوريس

زاهيدي: تغير 
العوامل االقتصادية 
واجلغرافية سيخلق 
أزمة بسوق العمل 

خالل السنوات 
اخلمس املقبلة 

املستقبل سيحمل 
العديد من فرص 

العمل.. ولكنها 
ستتطلب إعادة 
هيكلة األنظمة 

التعليمية

خالل مشاركته في املنتدى االقتصادي 
العاملي في دافوس

عمر الغامن:
80 مليون فرصة عمل 
ينبغي توفيرها باملنطقة
خالل العقدين املقبلني

الغامن: تغير العالم بوتيرة سريعة يحملنا مسؤولية إعداد شباب قادر على التأقلم ومواكبة هذا التغيير

عمر قتيبة الغانم

 »صناعات الغامن« تشكل جلنة للتنويع واإلشراك جلعل بيئة العمل أكثر جاذبية للنساء

سيكا: علينا خلق 
بيئة لتشجيع 
الشباب على 

اإلبداع..
فالوظائف الروتينية 

ستؤديها األنظمة 
التكنولوجية

جوريس: يجب 
خلق حلول محلية 
تناسب املجتمع 

وتتيح فرص العمل 
للعاطلني
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جانب من املعرض  محمد الشمري خالل ملتقى الصيانة

في مطار سعد العبداهلل والذي احتضن املعرض األول من نوعه في الكويت خفض تكاليف الصيانة بـ 15% بالتزامن مع انخفاض النفط

»دايناميك افييشن« تطلق طائراتها الصغيرة الشبابية »البترول الوطنية«: ننفق 200 مليون دوالر  على صيانة املصافي

عبدالرحمن خالد

اقامت ش����ركة »دايناميك 
افييش����ن« املع����رض األول 
للطائ����رات الصغيرة، والتي 
تعتب����ر الوكيل ف����ي الكويت 
للشركة املصنعة »داميوند« 
النمس����اوية، وذلك يوم أمس 
في مطار سعد العبداهلل، كما 
ان احلدث يعد األول من نوعه 
الكويت، بحضور رسمي  في 
وشعبي الفت للمهتمني بعالم 
الطي����ران، وميكن للعديد من 
ش����رائح املجتمع امتالك تلك 
الطائرات التي طرحتها الشركة 
وقيادتها بسهولة كوسيلة سفر 

شخصية وعائلية متميزة.
شهد املعرض حضورا كثيفا 
من الش����خصيات العسكرية 
واملدني����ة ورج����ال األعم����ال 
والش����باب، كما حضر مدير 
التسويق بالشركة النمساوية 
املصنع����ة للطائ����رات، حيث 
الش����ركات  عقد مقابالت مع 
أبدوا رغبتهم  الذين  واألفراد 
في ش����راء طائ����رات من هذا 
النوع، وبعدما اطلعوا كذلك 
على جت����ارب بع����ض مالك 
هذه الطائرات الذين حضروا 
املعرض ومنهم رجال أعمال 
من قطر والسعودية حرصوا 
على املشاركة بطائراتهم في 
املعرض، واطلعوا أيضا على 
اجلديد الذي تقدمه الش����ركة 

النمساوية.

أحمد مغربي
 

قال مدير الصيانة مبصفاة 
التابعة لشركة  الش���عيبة 
البت���رول الوطني���ة محمد 
الش���مري ان الشركة تعمل 
على خفض تكاليف الصيانة 
بنسبة تتراوح ما بني 10 و%15 
في ظ���ل انخفاض أس���عار 
النفط واملردود على عمليات 
إلى ضرورة  التكرير، الفتا 
أال يؤث���ر ذلك على عمليات 
املتبعة في  األمن والسالمة 
الشركة واملصافي، موضحا 
ان »البترول الوطنية« تنفق 
سنويا نحو 200 مليون دوالر 

لصيانة مصافيها الثالث.
الش���مري على  وأضاف 
هامش اللقاء السنوي الثاني 
للصيانة الذي تنظمه شركة 
الوطنية، ان هناك  البترول 
ضرورة للحد من االيقافات 
غير املجدولة في املصافي، 
مبين���ا ان اي اغ���الق غير 
مجدول في املنشأة النفطية 
يحتاج على االقل ما بني 5 الى 
6 أيام للعودة الى العمل وهذه 

خسارة كبيرة جدا.
ولف���ت الش���مري إل���ى 
ضرورة دخ���ول »البترول 
الوطنية« عبر استراتيجية 
جديدة للصيانة خصوصا 
في ظ���ل تنفيذ املش���اريع 
التي تصل كلفتها  اجلديدة 
الى 30 مليار دوالر، متوقعا 

وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام شركة »دايناميك افييشن« 
املنظمة للمعرض أحمد الباطني 
»ان املعرض اس����تهدف عددا 
م����ن الش����رائح املختلفة في 
املجتم����ع الكويتي مثل رجال 
األعمال والشركات والشباب 
هواة الطيران، إذ ضم طائرات 
تسع كل منها أربعة أشخاص 
ويتواف����ر منها أيضا طائرات 
تسع س����بعة اشخاص، وهي 
طائرات ف����ي متناول اجلميع 
م����ن حيث األس����عار، وتلبي 
احتياج����ات رج����ال األعمال 
الذين يسافرون بشكل متكرر 
إل����ى دول املنطقة أو اوروبا، 
والش����يء نفس����ه بالنس����بة 
للشركات حيث تسهل انتقال 
قياديي هذه الشركات والفنيني 
في وق����ت وجي����ز للمناطق 
البالد وكذلك  النائية داخ����ل 
إلى البالد املجاورة ومختلف 
الدول العربي����ة واالوروبية، 
النماذج مناسبة أيضا  وهذه 
الذي����ن يرغبون  للطياري����ن 
في امتالك طائرة ش����خصية، 
الطيران من الشباب  ولهواة 
وميكن استخدامها في الرحالت 
العائلية، باإلضافة إلمكانية 
اس����تخدامها من قبل وزارتي 
الدفاع والداخلية في عمليات 
امليداني،  االستطالع واملسح 
وأيضا كليات ومعاهد الطيران 
في البالد، فهي طائرات متعددة 
االستخدامات وتلبي مختلف 

االحتياجات، وتناسب السوق 
الكويتي نظرا حلب الش����عب 
الكويتي للس����فر في مختلف 
الباطني  العطالت«. وأضاف 
أن الطائرات التي ستباع من 
خالل املعرض ستحصل على 
أميركي، مع توفير  ترخيص 
كبريات الشركات املتخصصة 
في مجال التأمني على الطائرات. 
وأشار إلى أن شركة »دايناميك 
افييش����ن« بالكويت ستقدم 
حزمة من اخلدمات واالمتيازات 
لعمالئه����ا مث����ل الصيان����ة 
وتدريب الشباب على قيادة 
الطائرات، خصوصا أن  تلك 
اسعار تلك الطائرات ستجعلهم 
قادرين على ش����رائها، فهي ال 
تتجاوز اس����عار الس����يارات 
الفارهة والرياضية املنتشرة 

في البالد.
وأوض����ح أن ه����ذا النوع 
من الطائرات سيوفر وسيلة 
مواصالت س����هلة، خصوصا 
أن احلص����ول على ترخيص 
بقيادتها ليس باألمر الصعب، 
إذ تس����مح القوانني الكويتية 
برخص الطيران اخلاصة وميكن 
استخدام مطارات الدولة مقابل 
رسوم مالية معقولة، ومن ثم 
تعتبر هذه الطائرات مشروعا 
شبابيا بامتياز، وتكلفة وقودها 
رخيصة مقارنة بالطائرات ذات 
احلجم الكبير، كما أن وقودها 
متوافر ف����ي مختلف مطارات 

العالم.

ان تشكل املشاريع اجلديدة 
قفزة نوعية في ادارة الصيانة 
الستخدام احدث التكنولوجيا 
املوج���ودة في العالم ومنها 
نظم الصيانة املميكنة ونظم 
ادارة قطع الغيار وكلها توفر 

الوقت واجلهد واملال.
وعن توظيف الكويتيني، 
قال لدينا سياس���ة توظيف 
بنس���بة 25% للكويتي���ني 
في عق���ود املقاولني ونقوم 
بتدريبهم وتهيئتهم ألعمال 
ف���ي املش���اريع  الصيان���ة 
اجلديدة. وأوضح الشمري 
التي جنتها  الثم���ار  ان من 
البترول الوطنية من التدريب 
للعناصر الكويتية هو قيام 
احد املهندسني باصالح احد 
السخانات التي كانت توقفت 
عن العمل في مصفاة ميناء 
اثناء  عبداهلل ومت اصالحه 
العمل ودون توقف، وايضا 
في الش���عيبة حدث تسرب 
ف���ي احد الصمام���ات قامت 
الكويتية بإصالحه  االيدي 

دون توقف العمل.
إلى أن عمليات  وأش���ار 
الصيانة مهمة جدا لضمان 
اعتماد املصافي وخصوصا في 
ظل ازمة النفط احلالية التي 
تتطل���ب تخفيض النفقات، 
مشيرا إلى أن املؤمتر فرصة 
لتحسني اداء املعدات واحلد 

من التوقفات.
من جهته، قال مايكل ترنر 

املستشار املستقل واخلبير 
في الصيانة والذي ش���غل 
س���ابقا مدير عام في شركة 
اوركس القطرية االجنليزية، 
للق���درات  التطوي���ر  ان 
وامل���وارد  التكنولوجي���ة 
البش���رية اصبح���ت مهمة 
ملنع اإلغالقات غير املجدولة، 
الى اس���باب هذه  مش���يرا 
اإلغالقات ومنها اسباب غير 
مباشرة وانخفاض في األداء 
وأسباب مجهولة وتوقف احد 

القواطع وسقوطه.
وعدد ترنر العوامل التي 
يجب التركيز عليها في اعمال 
الصيانة وهي التواصل حول 
الس���المة وأعمال التفتيش 
واالختبار ووضوح االجراءات 
وان تكون موضوعة بشكل 
سلسل وسهل وممتع وإدارة 
البشرية بكفاءة  االخفاقات 
وإج���راء حتقي���ق مفصل 
العمل  باحلوادث وضغوط 
وطريق���ة توظي���ف ه���ذه 
الضغوط واختيار املقاولني 
التنظيمية  األكفاء والثقافة 
والسالمة السلوكية والتعلم 
من األخطاء والتحديث لدليل 
العمل بشكل يدوي والثقافة 
املؤسس���اتية والتغي���رات 
التنظيمية والسرعة للتجاوب 
مع املتغيرات املستمرة ومنها 
التكنولوجية، مشيرا الى ان 
كل مؤسس���ة ال بد ان تعمل 

على هذه العوامل.

الشركة تنفذ 
مشاريع

بـ 30 مليار دوالر.. 
وقفزة نوعية في 
عمليات الصيانة

املتطورة

الطائرات مناسبة 
لهواة الطيران 

والرحالت 
العائلية وعمليات 

االستطالع واملسح 
امليداني لوزارتي 
الداخلية والدفاع 

املدني

رغم تراجع أسعار النفط واإليرادات

ً »الوطني«: اإلنفاق الرأسمالي يحافظ على منو قوي.. ويرتفع 9٫9٪ سنويا

وذكر التقرير أن اإليرادات 
غي����ر النفطية تراجعت إلى 
نصف قيمتها مقارنة بالسنة 
املالية السابقة لفترة التسعة 
أش����هر األولى، ويعزى ذلك 
بنسبة كبيرة إلى تأجيل دفع 
التعويضات من جلنة األمم 
املتحدة للتعويضات. وقد نتج 
عن ذلك انخفاض اإليرادات 
والرسوم املتنوعة بنحو مليار 
دينار أو 93%. وتزامن ذلك مع 
تراجعات في رسوم اخلدمات 
التي انخفضت بنسبة %13، 
نتيجة تراجع االيرادات من 
خدمات اإلسكان والكهرباء 
واملاء. ومع ذلك، كان هناك 
حتسنات في جوانب أخرى، 
إيرادات ضريبة  ارتفعت  إذ 
الدخ����ل بنس����بة 42% على 
أساس س����نوي على خلفية 
ارتفاع اإليرادات الضريبية 
على الشركات األجنبية غير 
النفطية وارتفاع اإليرادات 
الضريبي����ة عل����ى دخ����ول 

الشركات.

إلى 335 مليون دينار، ويأتي 
ذلك متاشيا مع ارتفاع عدد 
املشاريع املرس����ية في عام 

 .2015
وبلغ إجمال����ي اإليرادات 
احلكومية 11.4 مليار دينار 
لألش����هر التسعة، منخفضا 
بذل����ك بنس����بة 46% عل����ى 
أساس س����نوي. وتراجعت 
النفطية نتيجة  اإلي����رادات 
النخفاض سعر النفط. وبلغ 
متوسط سعر خام التصدير 
الكويتي 48 دوالرا للبرميل 
التسعة أشهر األولى  خالل 
من السنة املالية 2016/2015 
وبل����غ 31 دوالرا فق����ط في 
شهر ديسمبر. ومن املرجح 
أن تستمر أسعار النفط عند 
مس����تواها املنخفض خالل 
األش����هر املتبقية من السنة 
املالي����ة، ونتوق����ع أن تبلغ 
إيرادات النف����ط 12.4 مليار 
املالية،  السنة  دينار بنهاية 
أي بانخفاض بنسبة 45% عن 

السنة املالية السابقة. 

2.8 ملي���ار دينار منذ بداية 
املالية حتى تاريخه  السنة 

بنسبة 9% سنويا. 
إن اإلنفاق  التقرير  وقال 
الرأسمالي حافظ على منوه 
القوي إذ ارتفع بنسبة %9.9 
على أساس س����نوي. وهذا 
يعكس االلتزام بخطة التنمية 
احلكومية مع تسارع وتيرة 
ترس����ية وتنفيذ املش����اريع 
مؤخ����را. وقد بل����غ اإلنفاق 
الرأس����مالي للس����نة املالية 
2016/2015 وحتى اآلن 42% من 
ميزانية السنة ككل، افضل من 
متوسطه للسنوات اخلمس 
املاضية البال����غ 33%، وهو 
ما يعكس حتس����ن التنفيذ. 
وبلغ اإلنفاق على املشاريع 
والصيانة وشراء األراضي 
)الب����اب الرابع( 908 ماليني 
دينار مسجال ارتفاعا بنسبة 
8.6% على أس����اس سنوي. 
ويستمر إنفاق وزارة األشغال 
العامة في االرتفاع بنس����بة 
53% عن السنة املاضية ليصل 

لتأخير بعض الوزارات في 
اإلبالغ عن املصروفات.

أن اإلنفاق  التقرير  وبني 
اجلاري انخفض على الرغم 
من تس���ارع من���و األجور 
التراجع  والرواتب. ويعود 
في اإلنفاق احلالي بنس���بة 
16% على أس���اس س���نوي 
بشكل رئيسي إلى التراجع 
الوقود  ف���ي تكلفة/س���عر 
الكهرباء. وانخفضت  ودعم 
املختلف���ة  املصروف���ات 
التحويلي���ة  واملدفوع���ات 
)الباب اخلامس( بنس���بة 
15% على أس���اس س���نوي 
بسبب انخفاض تكلفة دعم 
الوقود. كما تراجع اإلنفاق 
البضائ���ع واخلدمات  على 
الثاني( بنسبة %51  )الباب 
على أساس سنوي نتيجة 
الوقود  تراجع اإلنفاق على 
املخص���ص للكهرباء واملاء 
بنس���بة 60% على أس���اس 
س���نوي. في الوقت نفسه، 
ارتفعت األجور والرواتب إلى 

قال تقري����ر بنك الكويت 
الوطني إن البيانات املؤقتة 
العامة لألش����هر  للميزانية 
السنة  التس����عة األولى من 
املالية 2016/2015 تشير إلى 
أن اإلنفاق احلكومي حافظ 
على منوه وس����ط استمرار 
النفط.  انخف����اض أس����عار 
التراجع  الرغم م����ن  وعلى 
الذي خيم على اإلنفاق بشكل 
عام، يس����تمر اإلنفاق على 
األجور والرواتب واإلنفاق 
الرأسمالي في االرتفاع. ويلقي 
اإلنفاق الرأس����مالي الضوء 
على تس����ارع معدل تنفيذ 
املش����اريع، وهو ما يستمر 
في دع����م النمو االقتصادي. 
الوقت نفسه، تراجعت  في 
اإليرادات احلكومية بسبب 
هبوط أسعار النفط. ونتيجة 
لذلك، سجلت احلكومة عجزا 
بل����غ 2.5 مليار دينار خالل 
األشهر التس����عة األولى من 
املالية. وفي تقديرنا  السنة 
املالية 2016/2015  أن السنة 
ستقفل على عجز بقيمة 4.3 
مليارات دينار قبل حتويل 
مخصص صندوق احتياطي 
القادمة، أو بنسبة  األجيال 
الن����اجت احمللي  10.8% م����ن 

اإلجمالي.
وأش���ار التقري���ر إل���ى 
اس���تقرار اإلنفاق احلكومي 
اعتبارا من ش���هر ديسمبر 
عند 9.2 مليارات دينار منذ 
بداي���ة الس���نة املالية حتى 
تاريخ���ه، وكان ه���ذا الرقم 
أقل بنس���بة 15% عن نفس 
الفترة العام املاضي ويشمل 
مدفوعات مؤجلة بقيمة 1.14 
مليار دينار مستحقة لوزارة 
الكهرباء واملاء واملؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية. 
ومع ذلك، يعد معدل اإلنفاق 
البالغ 48% من ميزانية السنة 
املالية 2016/2015 أعلى بقليل 
من متوسط شهر ديسمبر 
خلم���س س���نوات املاضية 
وال���ذي بل���غ 44%. وكانت 
قيمة اإلنف���اق الفعلي أعلى 
من ذلك إذ بلغت 13.9 مليار 
دينار وفقا لبيانات جديدة 
تنش���رها وزارة املالية بناء 
على عمليات سحب فعلية 
أجريت من حسابات احلكومة 
الكويت املركزي.  لدى بنك 
ويعزى هذا الفرق احملاسبي 
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2.5 مليار دينار عجز 
الـ 9 أشهر .. 

و4.3 مليارات دينار 
العجز بنهاية السنة 
املالية 2016/2015 

ارتفعت األجور 
والرواتب إلى 2.8 
مليار دينار بـ %9 

سنويًا

معدل اإلنفاق 
الرأسمالي األفضل 

خالل الـ 5 سنوات 
املاضية 

908 ماليني 
دينار اإلنفاق على 

املشاريع والصيانة 
وشراء األراضي بنمو 

سنوي %8.6

53% ارتفاع
 إنفاق »األشغال« 

على املشاريع
بـ 335 مليون دينار 

تطوير طريق اجلهراء احد اكبر مشاريع التنمية احمللية  )محمد هاشم(



اقتصاد
الثالثاء 9 فبراير 2016

37
15% توزيعات نقدية بقيمة 3 ماليني دينار

»اجلزيرة«: 15.4 مليون دينار أرباح 2015

دفعات نقدية قياس����ية بعد 
أن س����ددت جميع االلتزامات 
البنكي����ة، وحققت املزيد من 
النمو في األرباح التشغيلية 
وصافي األرباح وجذبت املزيد 
من املسافرين على الرغم من 
كل التحدي����ات االقتصادية 
التي تشهدها  والسياس����ية 

املنطقة.
فكما حققت الشركة هذه 
النقل����ة الكبيرة في امليزانية 
العمومية في 2015، ستعمل 
على إدخال حملة التطوير هذه 
إلى اخلدمات التي تقدمها في 

.2016

النقلة القادمة 

هي عبارة عن سلسلة من 
املشاريع الطموحة والهادفة 
للتغيير واملدرة للدخل سوف 
تعمل على تعزيز وحتديث 
خدمات شركة طيران اجلزيرة 
الستقطاب شريحة أكبر من 
املسافرين وإحداث نقلة فارقة 
تضمن ارتق����اء وتطورا غير 
مس����بقني في خدمات السفر 
الكويت، حيث س����تقدم  في 
»اجلزي����رة« ابتداء من الربع 
الثالث 2016 خدمة حصرية 
تتمثل في إمكانية إنهاء جميع 
الس����فر في محطة  إجراءات 
واح����دة تبع����د دقيقتني عن 
مبنى الركاب احلالي لتخلص 
املسافرين من عناء االنتظار 
الكويت  واالزدحام في مطار 

الدولي.
وس����توفر خدم����ة صف 
للمس����افرين،  الس����يارات 
باإلضاف����ة إلى خدمة حتميل 
األمتع����ة وإنهاء كل إجراءات 
التسجيل واس����تالم بطاقة 
الطائرة، ث����م نقل  صع����ود 
املسافرين إلى محطة الركاب، 
حيث يتم التوجه مباشرة إلى 

وجهة املغادرين دون املرور 
بزحمة املواقف والتس����جيل 

وعناء االنتظار.
كما ستوفر الشركة صالة 
مخصصة ملس����افري درجة 
األعمال على طيران اجلزيرة 

في مطار الكويت الدولي.
كما سوف يتميز مسافرو 
درجة األعمال بخدمات حصرية 
تشمل خدمة اإلنترنت عالي 
الس����رعة، مقاع����د ومرافق 
حديثة ومتط����ورة مصممة 
بأعلى معايير الراحة، وقائمة 
متنوعة من الوجبات اخلفيفة 
واملشروبات للمسافرين من 

رجال األعمال.

إنترنت على متن الطائرة

وابتداء من الربع األول من 
2017، ستزود شركة طيران 
اجلزيرة أس����طولها بخدمة 
اإلنترن����ت فائ����ق الس����رعة 
والذي تزوده شركة »روكويل 
كولينز« لتكون شركة طيران 
اجلزيرة أول ش����ركة طيران 
في العالم يتم تزويدها بهذه 
اخلدم����ة املتط����ورة من هذه 

الشركة.
وبذلك سيتمكن مسافرو 
طيران اجلزيرة حصريا في 
عام 2017 من التمتع بفرصة 
حتميل ومش����اهدة برامجهم 
ومسلسالتهم املفضلة والبث 
املباش����ر من خالل أي جهاز 
محمول وبسرعة فائقة وبسعر 

غير مكلف.
كما تتطل����ع »اجلزيرة« 
نحو توسيع شبكة رحالتها 
لتشمل عواصم أوروبية يتم 
الس����فر إليها من دون توقف 
وذلك من خالل عقد ش����راكة 

مع مشغل دولي.
أنها  الرغم م����ن  وعل����ى 
مازالت ف����ي املراحل األولية، 
إال أن الشركة تؤكد على أنه 
سيتم تشغيل الرحالت طويلة 
املدى من دون توقف، وذلك من 
خالل شراكة فعلية مع شركة 

طيران عاملية.

مبنى ركاب »طيران الجزيرة« 

تعمل الشركة في مرحلة 
متقدمة من التخطيط إلنشاء 
مبنى ركاب مخصص للركاب 
الش����ركة في مط����ار الكويت 
الدولي، والتي سوف تساعد في 
تقدمي خدمات أفضل ملسافري 
طي����ران اجلزيرة، كما أن من 
شأنها املساعدة في تخفيف 
االزدحام في احملطة الوحيدة 

للمطار الدولي.

للس����هم الواحد والبالغ 100 
فلس.

وبن����اء على ذل����ك، قامت 
الشركة بدفع 22 مليون دينار 
توزيعات نقدية للمساهمني، 
وعن����د إضاف����ة توزيع����ات 
التوزيع����ات  إل����ى  األس����هم 
البالغ����ة 10.7 مالي����ني دينار 
ع����ن األرب����اح املتراكمة في 
2015 واالحتياطيات األخرى 
التي ينبغي توزيعها مبوجب 
القان����ون كجزء م����ن عملية 
تخفيض رأس املال، فضال عن 
التوزيعات النقدية االستثنائية 
التي بلغت 20 مليون دينار، 
التوزيعات  بهذا يبلغ مجمل 
النقدي����ة للمس����اهمني 52.7 

مليون دينار في 2015.
كم����ا إن برنام����ج إعادة 
ش����راء األس����هم الذي نفذته 
الش����ركة هو أول عملية يتم 
تنفيذها تبعا لإلجراءات التي 
ينص عليها قانون الشركات 
التجارية اجلديد )2013/97( 

في الكويت.

2016 وما بعد

العام 2015 تخارجت  في 
شركة طيران اجلزيرة بنجاح 
من قطاع تأجير الطائرات حتى 
تركز عملياتها في خدمات نقل 
الركاب، ووزعت للمساهمني 

أعلن����ت ش����ركة طيران 
املالية  اجلزيرة عن نتائجها 
لعام 2015، حيث حققت أرباحا 
صافية بلغ����ت 15.4 مليون 
دينار، وأرباحا تشغيلية بلغت 
13.6 مليون دينار، بزيادة %2 

عن 2014.
وكانت توصية مجلس إدارة 
الشركة بتوزيع أرباح نقدية 
للمساهمني عن السنة املالية 
2015 بنسبة 15% من القيمة 
االسمية للسهم بقيمة إجمالية 

تبلغ 3 ماليني دينار.
وق����ال رئي����س مجل����س 
إدارة شركة طيران اجلزيرة 
مروان بودي: »يس����رني أن 
أعلن للمس����اهمني أن شركة 
طيران اجلزيرة في 2015 قد 
النمو في  واصلت حتقي����ق 
األرباح التشغيلية والصافية 
وأجنزت بنجاح نقالت نوعية 
شملت عملية تخارج الشركة 
من قط����اع تأجير الطائرات، 
باإلضافة إلى عملية تخفيض 
رأس املال ليتناسب مع حجم 
عمليات الشركة اجلديد، فضال 
عن عملية توزيع دفعات نقدية 
قياسية للمس����اهمني بلغت 
52.7 مليون دينار، كما أخذنا 
خطوات لتحقيق نقلة كبيرة 
في سوق السفر الكويتي من 
خالل مشاريع مختلفة سيتم 

تنفيذها في 2016«.
وأضاف بودي ان امليزانية 
العمومية للشركة اليوم أقوى 
من أي وقت مضى، فهي تخلو 
من االلتزامات البنكية وتتمتع 
بس����يولة نقدية تفوق 30.9 
مليون دينار ومحصنة بنشاط 
تشغيلي تنمو ربحيته عاما 

تلو اآلخر.
بدأت شركة طيران اجلزيرة 
عام 2015 باإلعالن عن تخارجها 
من قطاع تأجير الطائرات الذي 
كان يش����كل أقل من 20% من 
صافي أرباحها في عام 2014، 
وذل����ك من خالل بي����ع كامل 
أسطولها املكون من 15 طائرة 
 )A320( من طراز إيرب����اص

مببلغ 507 ماليني دوالر.
وأدت ه����ذه اخلطوة إلى 
اإلدارة  مجل����س  توصي����ة 
بتخفيض رأس املال لزيادته 
عن احلاج����ة والت����ي أقرها 
املس����اهمون ف����ي الرابع من 
نوفمب����ر 2015، بحي����ث يتم 
تخفيض رأسمال الشركة من 
42 مليون دك إلى 20 مليون 
دينار من خالل برنامج إعادة 
ش����راء 220 مليون سهم من 
املساهمني بقيمة السعر االسمي 

مروان بودي

مروان بودي: 
»اجلزيرة« تواصل 

منوها باألرباح 
التشغيلية والصافية.. 

ومشاريع مختلفة 
ستنفذ في 2016

ميزانية »اجلزيرة« 
تخلو من أي 

التزامات بنكية.. 
و31 مليون دينار 
السيولة النقدية

الشركة وزعت 
52.7 مليون 

دينار نقداً على 
املساهمني 

أبرز النتائج املالية لعام 2015 
٭ 58.6 مليون دينار اإليرادات التشغيلية

٭ 2% من���و األرباح التش���غيلية إل���ى 13.6 مليون 
دينار 

٭ 15.4مليون دينار األرباح الصافية 
٭ زيادة عدد الركاب 4.5% عن 2014

٭ 94.3% نسبة االلتزام بجدول مواعيد السفر

ضمن مهرجان »فيستفال سيتي« وبحضور الشيخ منر الصباح

افتتاح املعرض الشبابي في القرية التراثية مبشاركة 250 مشروعًا

من األفكار التي تدعم ابداعات 
الباحث عن الفرص  الشباب 
إلبراز مواهبه ومساعدته في 
إجناح أفكارهم االبداعية مبا 

يخدم تطلعاتهم.
وأكد حرص ادارة املهرجان 
على توفي����ر األجواء املالئمة 
إلش����راك الشباب انطالقا من 
الئحة تنظيم دعم املشاريع 
الش����بابية في ايج����اد حلقة 
تعاون بني الدولة والقطاعات 
املجتمعية الشبابية في تناول 
القضايا الوطنية واملجتمعية 
وإفساح املجال للشباب لتقييم 
احللول التنفيذية والتي ميكن 
ملؤسسات الدولة االستفادة منها 

بأسلوب عصري مبتكر.
وأوض����ح ان اله����دف هو 
متكني الشباب من تولي دور 
الريادة في اخلدمة الوطنية 
واملجتمعية وإبراز إمكانيات 
ومهارات الشباب املبتكرين 
واملوهوب����ني وتعزي����ز روح 
املبادرة والقيادة لدى الشباب 
وتوفير الدعم الالزم واملناسب 
لتكثيف نشاط العمل الوطني 
واملجتمع����ي غي����ر الربحي 
واملس����اهمة في توفير الدعم 
بأنواعه املختلفة للمبادرين 

واملبتكرين واملوهوبني.
وأشار العلي الى انه انطالقا 
من تلك الرؤية، حرصت ادارة 
املهرجان عل����ى تعزيز دور 
الش����باب وتق����دمي كل الدعم 
واملساندة لترى مشاريعهم 

النور وإيجاد فرص التواصل 
بني الشباب اصحاب املشاريع 
وجمي����ع اجله����ات املعني����ة 

واملواطنني.
وأكد احلرص على تشجيع 
املبادرات واملشاريع الشبابية 
بغية املس����اهمة في حتقيق 
األهداف العام����ة انطالقا من 
اإلمي����ان بأهمية الش����راكة 
املجتمعي����ة ودع����م تنفي����ذ 
املش����اريع املتعلقة بالرعاية 
الش����بابية وتناول القضايا 
املعني����ة بالقطاع الش����بابي 
وقضايا تنمية املجتمع غير 
الربحية من خالل وضع احللول 
املناسبة لها وتقدمي التصورات 

واالبتكارات اخلالقة.
وأعرب عن تطلع اللجنة 
العليا املنظم����ة إلى االرتقاء 
باملس����توى التنفي����ذي لدى 
املبادري����ن م����ن خ����الل رفع 
مس����توى االبت����كار املعرفي 
مبا يس����اهم في تعزيز روح 
التعاون بني الشباب الكويتي 
ويرفع مستوى تنمية املهارات 

القيادية لديهم.
وأش����ار إلى أن املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة للشباب 
الكويتي تعد جزءا من التنمية 
الدول  الشاملة التي حترص 
املتقدمة عل����ى التخطيط لها 
والتشجيع على السير فيها.

وأوضح أن دع����م وزارة 
التجارة والصناعة ورعايتها 
مثل هذه املش����اريع املتميزة 
يأتيان باعتبار الشباب شعلة 
املس����تقبل ومن����ارة اإلبداع 
البالد، مشيرا  والتطوير في 
الكبير من قبل  الى االهتمام 

الدولة وقيادتها بالشباب.
وقال ان املشاريع الصغيرة 
توفر بيئة صحية س����ليمة 
تس����اعد على إطالق طاقات 
الش����باب املبدعة م����ن دون 
معوق����ات العم����ل الوظيفي، 
مضيفا أن رعاية وزارة التجارة 
التامة بأن  تنطلق من ثقتها 
ش����باب الكويت ق����ادر على 
إطالق مشاريع بأفكار جديدة 
وطموحة تب����دأ صغيرة في 
بداياته����ا لتنمو وتتطور مع 

مرور الوقت.

عام شركة باور ميدا صبري 
عمر للكويت وأهلها مبناسبة 
االعياد الوطنية ومرور عشر 
س����نوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، 
التقدم  متمني����ا مزيدا م����ن 
واالزدهار والرخاء ودوام نعمة 

األمن واألمان.
وقال عم����ر ان املهرجان 
يهدف إلى تقدمي وجبة مميزة 
جتمع أفراد األسرة من مختلف 
األعمال لالستمتاع بالبرامج 
املتنوع����ة والهادفة وإدخال 
البس����مة في نفوس األطفال 
من خالل إعطاء أكبر مساحة 

ممكنة للترفيه.
وأشار إلى ان هناك العديد 
من العروض الفنية والترفيهية 
التي تتغير أسبوعيا لتقدم 
عروض����ا مختلف����ة ترضي 
جمي����ع األذواق، موضحا أن 
هناك أماكن خدمات للجمهور 
حلضور العروض أكثر من مرة 
 VIB �بنفس احلجز املخصص ل
اضافة إلى وجود 35 مطعما 
عامليا ومشاركة 250 مشروعا 
شبابيا تعرض إنتاجاتها على 

مدى شهر كامل.
املدي����ر  ق����ال  ب����دوره، 
التنفيذي لشركة باور ميديا 
للدعاي����ة واإلع����الن قي����س 
العلي ان املع����رض يحتوي 
عل����ى العديد من املش����اريع 
واملنتجات الشبابية والشركات 
واملؤسسات التي تقدم العديد 

ضم����ن فعاليات مهرجان 
»فيس����تفال س����يتي« الذي 
تقيمه شركة باور ميدا للدعاية 
التراثية  القرية  واإلعالن في 
ويس����تمر حتى اخلامس من 
مارس املقب����ل، افتتح اليوم 
املعرض الشبابي برعاية وزير 
التجارة والصناعة د.يوسف 
العلي الذي أناب عنه الوكيل 
املس����اعد للتجارة اخلارجية 

الشيخ منر الصباح.
وف����ي تصريح ل����ه عقب 
االفتت����اح، قال الش����يخ منر 
الصباح ان مهرجان فيستيفال 
سيتي املقام في ارض املعارض 
مبنطقة مش����رف يساهم في 
دعم املشاريع الشبابية وإتاحة 
الفرصة أمام الطاقات الشبابية 
الراغبة في حتقيق مشاريعها 
اخلاصة، معربا عن سعادته 
الكثي����ر من احملالت  بزيارة 
واملشاريع الشبابية في القرية 
وما يقدمونه م����ن إجنازات 

وإبداعات.
وق����ال إن وزارة التجارة 
ال تتوانى في دعم املش����اريع 
الصغيرة واملتوسطة والشباب 
الطم����وح وكذل����ك جمي����ع 
االحتفاالت التي تخدم وتروج 
الداخلية  لتنشيط السياحة 

في الدولة.
وأمل الشيخ منر الصباح 
أن تأخذ تلك املشاريع فرصتها 
من النجاح والتطور والتوسع 
خصوصا واننا نرى بدايات 
مشجعة جدا من قبل الشباب 
الكويتي الطموح فيما يطرحون 
ويقدمون من مشاريع، متمنيا 

للجميع التقدم والنجاح.
وأكد الصباح على أهمية 
مثل هذه املهرجانات والفعاليات 
التي تساهم في تنشيط املجال 
الس����ياحي وتسهم كذلك في 
خلق أجواء من الترفيه، مشيدا 
بحرص مهرجان فيستيفال 
سيتي على دمج الطابع القدمي 
مع احلديث في تصميم وتنفيذ 
القرية واحملال املوجودة فيها 
مبا يساهم في احلفاظ على 

التراث الكويتي القدمي.
من جانب����ه، بارك رئيس 
اللجنة العليا املنظمة ومدير 

الشيخ منر الصباح خالل تكرميه في املعرض الشبابي 

»املركزي« يوافق لـ »الوطني« على زيادة 
رأسماله املصرح به إلى 600 مليون دينار

حصل بنك الكوي���ت الوطني على موافقة 
بن���ك الكويت املركزي على زي���ادة رأس مال 
البنك املصرح به م���ن 504 ماليني دينار إلى 
600 مليون دينار، ومن شأن هذه املوافقة أن 
متنح البنك املرونة الالزمة ملمارسة خيار زيادة 
رأس املال املصدر واملدفوع في حال استدعت 

احلاجة ذلك.
وتأت���ي هذه اخلط���وة في إط���ار حرص 
»الوطني« عل���ى أن يكون في طليعة البنوك 
احمللية لتدعيم رأسماله وفق تعليمات »املركزي« 
ملعي���ار كفاية رأس املال )بازل3(، واالحتفاظ 
مبستويات رسملة كافية مبا يفوق املتطلبات 
الرقابية، وذلك انطالقا من أهمية البنك النظامية 
وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت إلى 
جانب الدور الرئيسي الذي يلعبه في متويل 

املشاريع الكبرى.
ونظ���را ألن رأس املال املص���رح به حاليا 
هو مصدر ومدفوع بالكامل فإن من شأن هذه 
املوافقة أن توفر للبن���ك املرونة الالزمة ألي 
زيادة محتملة لرأس امل���ال املصدر واملدفوع 
القتن���اص فرص النمو مع التزام الكويت في 

تنفيذ املشاريع الواردة في خطتها التنموية، 
خاصة أن »الوطني« يلعب دورا مهما ورئيسيا 
في متويل املش���اريع احليوية الكبرى ضمن 

خطة التنمية.
واجلدير ذكره أن���ه خالل 2015، أمت البنك 
إص���دار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون 
دوالر وسندات مساندة لرأس املال بقيمة 125 
ملي���ون دينار، بهدف تدعيم قاعدة رأس املال 
وفق تعليم���ات »املركزي« ملعيار كفاية رأس 
املال )بازل3(، ليبلغ 16.8% في نهاية ديسمبر 
2015، ومتجاوزا بذلك احلد األدنى للمستويات 
املطلوبة. ويحتفظ »الوطني« بأعلى التصنيفات 
االئتمانية في الشرق األوسط بإجماع وكاالت 
التصنيف العاملية موديز وستاندرد أند بورز 
وفيتش، التي جتمع على متانة مؤشراته املالية 
وجودة أصوله املرتفعة ورسملته القوية وخبرة 
جهازه اإلداري ووضوح رؤيته االستراتيجية 
وتوفر قاعدة متويل مستقرة لديه، فضال عن 
السمعة املمتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ 
البنك مبوقعه بني أكثر 50 بنكا أمانا في العالم 

للمرة العاشرة على التوالي.

»إيكويت« جتري محادثات إلعادة متويل 
قرض مؤقت بـ 6 مليارات دوالر

2.7 مليون دينار أرباح »أعيان العقارية«

»الثمار« تخسر 20.7 مليون دينار في 9 أشهر

رويترز: قالت مصادر مطلعة إن ش���ركة 
ايكويت للبتروكيماويات جتري محادثات مع 
بنوك إلعادة متويل قرض مؤقت بقيمة 6 مليارات 
دوالر حصلت عليه العام املاضي واستخدمت 
جزءا منه في متويل صفقة االس���تحواذ على 

شركة إم.إي جلوبل للبتروكيماويات.
وذكرت املصادر طالبة عدم ذكر اسمها نظرا 
ألن هذه املعلومات ليست معلنة إن »إيكويت« 
تسعى للحصول على متويالت مقسمة على 

شريحتني ألجل 3 و5 سنوات.
وقال أحد املصادر وهو مصرفي في »اخلليج« 
إن الشريحة األولى ستكون في صورة تسهيل 
ائتماني دوار، بينما ستكون الشريحة الثانية 

قرضا محدد املدة.
وسيسهل قرض ايكويت تخارج داو كيميكال 

من بعض مشروعاتها بالكويت.
وقال املصرفي ومصدر ثان إن ايكويت تبحث 
مع بنوك محلية وعاملية قروضا تس���دد على 

دفعة واحدة وأخرى تسدد على أقساط.
وف���ي قرض الدفعة الواحدة يس���دد أصل 
القرض في نهاية األجل بينما في حالة قرض 
األقساط يس���دد املقترض دفعات من القرض 

خالل مدته.
ويتولى ترتيب القرض املؤقت القائم بنوك 
من بينها جيه.بي مورجان وس���يتي جروب 
واتش.اس.بي.س���ي وبيت التمويل الكويتي 

وبنك الكويت الوطني.
ويأتي بيع إم.إي جلوب���ل في إطار خطة 
أكبر تتبناها داو كيميكال لتحس���ني ملكيتها 

في عملياتها بالكويت.

أعلنت شركة أعيان العقارية أن مجلس إدارتها 
اعتمد البيانات املالية عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2015 بتحقيق نتائج إيجابية 
وللسنة الثانية عشرة على التوالي، حيث بلغ 
صافي الربح 2.7 مليون دينار مقارنة مع ربح 
بلغ 3.07 ماليني دينار في نهاية الس���نة املالية 

.2014
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم 
العوضي أن أعيان العقارية متكنت من احملافظة 
على موجوداتها عند نفس املستوى مقارنة في 

2014، حيث بلغ إجمالي املوجودات في نهاية 2015 
ما يعادل 105.47 ماليني دينار، بينما بلغت قيمة 
املطلوبات 29.28 مليون دينار في 2015 مقارنة ب� 
28.37 مليون دينار في 2014، كما ارتفعت حقوق 
امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة من 75.44 مليون 
دينار في 2014 إلى 76.19 مليون دينار لعام 2015، 
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع 5 فلس للس���هم الواحد، علما بأن 
هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

للشركة واجلهات الرقابية املختصة.

أعلنت شركة الثمار عن نتائج فترة التسعة 
أشهر املنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث خسرت 
الشركة 20.7 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 
4.2 ماليني دينار في ذات الفترة من 2014، بنسبة 

خسائر بلغت %597. 
وأوضحت الشركة أن السبب في خسائر الشركة 
هو انخفاض في القيمة العادلة الستثمارات مالية 

متاحة للبيع نتج عن خسائر غير محققة.

منر الصباح:
وزارة التجارة

 ال تتوانى في دعم 
املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة
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عربية وعالمية

مؤسس املنتدى 
االقتصادي 

العاملي: اإلمارات 
تشكل منوذجًا 

عامليًا حلكومات 
املستقبل

رئيس اللجنة 
املنظمة للقمة: 

القيادة في اإلمارات 
جعلت سعادة 

اإلنسان من 
مؤشرات قياس 

أداء احلكومة

موسكو تنفي تسليمها تكنولوجيا صاروخية لبيونغ يانغ
موسكو ـ وكاالت: نفى نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، االتهامات املوجهة لبالده 
بتسليم »تكنولوجيا متطورة لبيونغ يانغ اعتمدت عليها إلطالق صاروخها الباليستي األخير إلى 
الفضاء«. ووصف روغوزين، في مقابلة مع صحيفة »كوميرسانت« الروسية، تلك االتهامات بأنها »هراء 
وال تتوافق مع الواقع ولو بنسبة نصف %«. واضاف: »إننا نتابع عن كثب مدى االلتزام بنظام عدم 
انتشار التكنولوجيا الصاروخية. ولم تصدر اللجنة املعنية بتصدير التكنولوجيا والتي تترأسها، أي 
تصاريح أبدا ملنح كوريا الشمالية مثل هذه التكنولوجيا«.

محمد بن راشد في افتتاح قمة احلكومات: هدفنا االستجابة لطموحات الشعوب

اإلمارات جتري أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ احلكومات االحتادية

االستفادة من هذا القطاع.
ومن جهته، قال وزير شؤون 
مجلس الوزراء اإلماراتي ورئيس 
اللجنة املنظم����ة للقمة، محمد 
القرق����اوي، ان القم����ة حتاول 
تقدمي إجابات عن »أسئلة الغد« 

وحتدياته املختلفة.
واضاف القرقاوي، في كلمته 
االفتتاحية أم����ام القمة، امس، 
التي نقلتها وكالة انباء االمارات 
الرسمية )وام( � إن العالم على 
ث����ورة صناعية رابعة  أعتاب 
يندمج فيها العالم االفتراضي مع 
العالم احلقيقي والعالم الرقمي 
مع العضوي وسينتج عن ذلك 
تغيرات هائلة وسريعة وشاملة 

في شتى مجاالت احلياة.
وأوضح ان القيادة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة جعلت 
سعادة اإلنس����ان من مؤشرات 
قياس أداء احلكومة ما سيسهم 
في بلورة رؤية واضحة ودقيقة 

ملستقبل الدولة.
ومن جهته، قال املؤس����س 
الرئي����س التنفي����ذي للمنتدى 
االقتصادي العاملي البروفيسور، 
كالوس ش����واب، إن »الث����ورة 
القادمة تتمثل في تغيرنا نحن 
من داخلنا ألن العالم ينتظرنا 
اليوم وعلى احلكومات أن تتغير 

أيضا«.
ونوه الى أن دولة اإلمارات 
تشكل منوذجا عامليا حلكومات 
املستقبل مبا متتلكه من رؤية 
امل����دى وق����درة على  بعي����دة 
استشراف املس����تقبل جعلتها 
تقود مختبر املنظومات املبتكرة 
العالم،  للمس����تقبل نيابة عن 
الدولة حققت  أن  إلى  مش����يرا 
الكثير من اإلجنازات على مؤشر 
التنافسية العاملية وهي قادرة 
على حتقيق قفزات مذهلة بشكل 

مستمر«. 

احلكومات يجب أن متتلك أدوات 
ومفاتيح املستقبل حتى حتقق 
طموحات شعوبها وتطلعاتهم 
وتنس����ج عالق����ات متوازن����ة 

ومتكافئة مع غيرها من األمم.
صناع����ة  »ان  وأض����اف: 
املستقبل تكون بامتالك أدوات 
املعرفة والعلوم والتكنولوجيا 
احلديثة واالبتكار واالستجابة 

لتحدياته من اليوم«.
ويركز »متحف املستقبل« 
على استشراف مستقبل قطاع 
الروبوتات والذكاء االصطناعي 
وتأثيره على حياة اإلنسان ويقدم 
جتربة تفاعلية عبر استشرافه 

مستقبل هذا القطاع.
ويتك����ون املتحف من ثالثة 
أقسام رئيسية، تتضمن بيان 
مدى تأثير الروبوتات والذكاء 
االصطناعي في حتس����ن حياة 
البدني����ة  وق����درات اإلنس����ان 
والذهني����ة، كم����ا يضم متحف 
املس����تقبل تقنيات مستقبلية 
»درمي س����ترمي« والت����ي تتيح 
لإلنس����ان تصميم أحالمه كما 
يحلو له ومشاركتها مع أصدقائه 

وأقربائه.
ويبحث أحد األقسام الثالثة 
للمتح����ف، م����دى تأثير تطور 
تقنيات الذكاء االصطناعي على 

عمليات اإلدارة واتخاذ القرار.
ويتميز »متحف املستقبل« 
بتصاميمه الداخلية ذات الطابع 
املستقبلي الذي يهدف لنقل الزوار 
لتجربة قد ال يرونها على أرض 
الواقع خالل املستقبل املنظور 
ويعتم����د في تطوي����ر محتواه 
التي  البيان����ات  على حتلي����ل 
سيتم جمعها من تفاعل الزوار 
على اخت����الف فئاتهم لصياغة 
تقاري����ر استش����رافية تقترح 
سياس����ات وقرارات ميكن من 
خاللها حلكومات العالم تعظيم 

عواص����م � وكاالت: أعل����ن 
سمو الش����يخ محمد بن راشد 
آل مكت����وم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس ال����وزراء حاكم 
دبي، أن رئي����س الدولة اعتمد 
أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ 

احلكومات االحتادية.
وقال: »ستكون لدينا خارطة 
طري����ق لتعيد أغل����ب خدمات 

احلكومة للقطاع اخلاص«.
وأكد ب����ن راش����د أن »دور 
ال����وزراء في احلكومة اجلديدة 
اس����تراتيجي وس����تضم عددا 
أقل من ال����وزارات وعددا أكبر 
من الوزراء للتعامل مع ملفات 

وطنية متغيرة«.
وأضاف بحس����ب ما نقلت 
وسائل إعالم إماراتية عن حسابه 
على تويتر »التغييرات تشمل 
دمج وزارتي التربية والتعليم 
العال����ي حتت وزير  والتعليم 
واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه 
في مهمته الوطنية«. ومن جهة 
اخرى، حضر سمو الشيخ محمد 
بن راشد في وقت سابق، أمس، 
افتت����اح أعمال القم����ة العاملية 
الرابعة  للحكومات في دورتها 
القادة  بدبي، بحضور عدد من 
وممثلي الدول واملنظمات الدولية 
ومشاركة أكثر من 125 دولة حول 

العالم وثالثة آالف مسؤول.
الش����يخ محمد  وق����د فاجأ 
بن راش����د احلضور في أحدى 
القمة،  اجللس����ات على هامش 
حيث أصر عل����ى اجللوس في 
مقاعد اجلمهور ورفض اجللوس 
املقاعد االمامية املخصصة  في 

لكبار الشخصيات.
وقال الشيخ محمد بن راشد، 
في وقت سابق امس االول، خالل 
افتتاحه »متحف املستقبل«,  أن 
اإلمارات تسعى ألن تفتح للعالم 
نافذة على املستقبل من خالل 
»القم����ة العاملي����ة للحكومات« 
لتكون منص����ة جتمع اخلبراء 
القرار  واملختص����ن وصن����اع 
والرواد واملبتكري����ن ليلتقوا 
ويتشاوروا ويقدموا جتاربهم 
ورؤاهم ملا فيه اخلير لكل شعوب 

األرض.
وأض����اف: »وجهنا بتحويل 
القمة م����ن حدث س����نوي إلى 
مؤسسة دولية تعمل على مدار 
العام وتركز على استش����راف 
املستقبل في كافة القطاعات وأن 
يكون له����ا دور فاعل في إنتاج 
املعرف����ة حلكومات املس����تقبل 
التقارير واملؤش����رات  وإطالق 
التنموية العاملية وبناء شراكات 
مع أه����م املنظمات الدولية وأن 
تبادر باإلجابة على أسئلة الغد 
لبناء مستقبل أفضل استجابة 
حلاجة املجتمعات في حتقيق 
التنمية املستدامة والسعادة«.

ونوه الى أن القمة ترس����ل 
رس����الة واضح����ة مفاده����ا أن 

)وام(  سمو الشيخ محمد بن راشد خالل افتتاحه "متحف املستقبل" في دبي أمس األول   )إنترنت( سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جالسا وسط اجلمهور في إحدى جلسات القمة العاملية للحكومات 

ترامب ُيلمح الحتمال خسارته في »نيوهامبشاير«: 
الفوز ليس ضرورياً لضمان الترشيح

رئيس هايتي يتنحى ويسلم السلطة للبرملان

العراق ينشر آالف اجلنود متهيداً لتحرير املوصل من »داعش«
ولد الشيخ: حصار تعز يعرقل استئناف مشاورات السالم

نيوهامبشاير � وكاالت: أملح 
املرش����ح اجلمهوري احملتمل 
النتخابات الرئاسة األميركية 
دونال����د ترامب إل����ى احتمال 
خسارته االنتخابات التمهيدية 
أمام منافسه القوي تيد كروز، 
قائال إنه ال يتع����ن عليه أن 
التصفيات  يفوز في جول����ة 
بهذه الوالية، واملقررة اليوم، 
لضمان الفوز بترشيح احلزب 

له للسباق الرئاسي.
وخف����ض ترام����ب بذلك، 
فيما يب����دو، توقعاته بالفوز 
في نيوهامبشاير، على الرغم 
الرأي  من إظهار استطالعات 
أنه يتقدم بف����ارق كبير على 

منافسيه في تلك الوالية.

ومنذ عقد السبعينيات لم 
يس����بق ألي جمهوري أن فاز 
بترشيح احلزب اجلمهوري 
الرئاسة من دون  النتخابات 
الفوز في االنتخابات التمهيدية 
إما في نيوهامبشاير أو أيوا.

وكان ترامب قد جاء ثانيا 
خلف منافس����ه الس����يناتور 
تيد ك����روز ف����ي االنتخابات 
التمهيدية التي جرت في والية 
أيوا االسبوع املاضي رغم أن 
استطالعات الرأي كانت تشير 

إلى تقدمه.
وسئل امللياردير األميركي 
في برنامج »واجه الصحافة« 
على شاشات شبكة تلفزيون 
إذا كانت  »إن.بي.س����ي« عما 

خس����ارته في نيوهامبشاير 
ستقوض حملته االنتخابية، 
فأجاب قائال »إنني أتطلع إلى 
الفوز لكنني لست متأكدا أنه 

ضروري«.
وأعطت استطالعات الرأي 
التي أجري����ت مؤخرا ترامب 
تفوقا بفارق يتراوح بن 10و 
22 نقط����ة مئوية، على أقرب 

منافس له.
وإذا خس����ر ترام����ب في 
ف����إن ذل����ك  نيوهامبش����اير 
سيكثف الشكوك بشأن ما إذا 
كان بقدوره أن يترجم التأييد 
الذي تظهره استطالعات الرأي 

إلى أصوات.
واش����ار ترام����ب، خ����الل 

التلفزيوني ايضا،  البرنامج 
إلى ان املبلغ الذي أنفقه على 
حملته االنتخابية حتى اآلن 
يقل مبقدار 50 مليون دوالر 
عما كان يتوقع فيما يرجع بن 
إلى استضافة  أسباب أخرى 
وس����ائل اإلعالم ل����ه وهو ما 
يعطيه فرصة كبيرة لدعاية 

مجانية.
ه����ذا، وتس����تعد والي����ة 
نيوهامبشاير في شمال شرق 
الواليات املتحدة الى االنتخابات 
التمهيدية الرئاس����ية، اليوم، 
في ظل تفوق واضح للمرشح 
احملتمل للحزب الدميوقراطي 
بيرني ساندرز على منافسته 

هيالري كلينتون.

ب����ور أو برنس � وكاالت: 
تنحى رئيس هايتي ميشيل 
مارتيلي عن الس����لطة تاركا 
البالد منقسمة بشدة في أيدي 

حكومة انتقالية.
وجاء ذلك بناء على اتفاق 
في اللحظات األخيرة رحبت به 
واشنطن وبلدان غربية اخرى، 
حيث تقرر ان يختار البرملان 
رئيسا مؤقتا في األيام القليلة 

املقبلة.
املنتظ����ر ان جترى  ومن 
االنتخابات في 24 ابريل املقبل 
على أن يتولى الفائز السلطة 

في مايو املقبل.
وانهى مارتيل����ي واليته 
الرئاسية اول من امس دون 
ان يس����لم السلطة خللف له 

اثر تأجيل اجلولة الثانية من 
االنتخابات الرئاسية ما اغرق 
هايتي في ازمة سياسية عميقة 
بعد ثالث����ن عاما على انتهاء 
احلكم الديكتاتوري جلان كلود 

دوفالييه.
وف����ي كلمة ام����ام اعضاء 
اجلمعية الوطنية )البرملان(، 
حتدث الرئيس املنتهية واليته 
عن حصيلة ادائه خالل واليته 
التي استمرت خمس سنوات، 
وقال ان »التاريخ سيذكر على 
الرغم من كل ش����يء وفي كل 
االحوال ما قدمته لبناء هايتي 
اجم����ل«. واضاف ان التاريخ 
»سيذكر ايضا اخفاقاتي التي 
احتمل مس����ؤوليتها واحتمل 
مسؤولياتها وحدي ومن بينها 

مع االسف ارجاء االنتخابات 
الرئاس����ية. واك����د مارتيلي: 
انني مس����تعد للوقوف امام 
محكم����ة التاري����خ، وحرص 
التي  الدفاع عن عائلته  على 
يتهمها معارضون باختالس 

اموال عامة.
وقبل س����اعات من انتهاء 
واليته، وقع مارتيلي والبرملان 
اتفاقا للخروج من االزمة ينص 
على انتخاب رئيس مؤقت من 

قبل اجلمعية الوطنية.
ومبوجب االتفاق س����لم 
الرئاسي  الوش����اح  مارتيلي 
الى جوسيليرم بريفير رئيس 
مجلس الش����يوخ واجلمعية 

الوطنية.
وقال بريفي����ر ان رحيل 

رئيس الدولة ال يوقف سير 
تاريخنا وعجلة اجلمهورية 
مستمرة في الدوران بال توقف. 
وامام النواب واعضاء مجلس 
الشيوخ خمسة ايام النتخاب 
رئيس مؤقت ينبغي اال تتجاوز 

واليته 120 يوما.
واش����اد االمن العام لالمم 
املتحدة بان كي مون والواليات 
املتحدة بهذا االتفاق على ارساء 
حكوم����ة انتقالية، ودعا بان 
جميع االط����راف الى تطبيق 
ه����ذا االتف����اق »املتطابق مع 
روح دس����تور هايتي«. وان 
أي ف����راغ في الس����لطة يزيد 
من الصعوبات التي يواجهها 
اقتصاد هايت����ي افقر بلد في 

منطقة الكاريبي.

بغ���داد � وكاالت: نش���رت 
السلطات العراقية آالف اجلنود 
في قاعدة عسكرية في شمال 
الب���الد اس���تعدادا لعمليات 
اس���تعادة مدينة املوصل من 

يد تنظيم »داعش«.
وق���ال ضابط برتبة عميد 
ركن في اجليش العراقي لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم الكشف 
عن اسمه، امس، ان »وحدات 

من قوات اجليش بدأت تصل 
الى قاعدة عسكرية قرب قضاء 
مخمور لبدء عملية عسكرية 
نحو املوصل«. وأوضح املصدر 
نفسه أن الهدف االول من هذه 
العملية هو قطع إمدادات تنظيم 
داعش ب���ن املوصل ومناطق 
كرك���وك واحلويجة من جهة 
واملوصل وبيجي الواقعة في 
صالح الدين من جهة اخرى.

وأض���اف ان »هناك ثالثة 
ألوية متمركزة في تلك القاعدة 
حاليا ومن املقرر وصول 4500 
جندي آخر من الفرقة 15 إلى 
القاع���دة لتدخل التحضيرات 
الستعادة املوصل في مرحلة 
الفرقتان  أنهت  جديدة«. وقد 
15 و16 م���ن اجليش العراقي 
تدريباتهما في معسكرات في 
بغداد من اجل املش���اركة في 

عمليات استعادة املوصل.
وبدوره، قال العميد يحيى 
رس���ول املتحدث باسم قيادة 
العمليات املش���تركة لفرانس 
برس ان »اجليش العراقي يقوم 
بتجهيزات للجنود واملعدات 
والتدريب م���ن اجل عمليات 
حترير نينوى«، لكنه لم يذكر 
اي موعد عن ب���دء العمليات 

ألسباب أمنية.

عدن ـ إياد أحمد ووكاالت

قال مبعوث األمم املتحدة 
إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ 
احم����د، إن اس����تمرار حصار 
امليليشيات ملدينة تعز ال يساعد 
عل����ى املضي قدما في مس����ار 
مشاورات السالم، مشيرا إلى 
أن »إدخال بعض الشاحنات إلى 
املدينة احملاصرة »غير كاف«.  
جاء ذلك خالل مباحثات ولد 
الشيخ مع وفد احلكومة اليمنية 

ملشاورات جنيڤ، للخطوات 
التي متهد لعقد جولة جديدة 
م����ن املش����اورات لتنفيذ قرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2216، 
واملستجدات املتعلقة بذلك مبا 
فيها موقف االنقالبين املعطل 
جلولة جديدة من املشاورات.

أك����دت مصادر  ميداني����ا، 
عسكرية وصول دفعة جديدة 
من قوات املهام اخلاصة بقيادة 
الرك����ن عبدالرحمن  العقي����د 
الصبري إل����ى »فرضة نهم « 

بالعاصمة صنعاء، قادمة من 
مأرب، لتعزي����ز مواقع قوات 
املقاوم����ة واجلي����ش الوطني 
حتى حترير صنعاء. ومبوازاة 
ذل����ك، أعلنت قي����ادة املنطقة 
العس����كرية اخلامسة، مدينة 
الس����احلية احلدودية  ميدي 
مبحافظة حجة، قاعدة عسكرية 
النطالق عملياتها امليدانية في 
مختلف املديريات واحملافظات 
املندرجة ضمن مهام املنطقة 
الغربي����ة والتي  العس����كرية 

تشمل محافظات إقليم تهامة.  
وأوضح بيان صادر عن املنطقة 
أن وح����دات من ألوية اجليش 
اس����تكملت تطهير ميدي من 
حقول األلغام واملتفجرات التي 
امليليشيات. من جهة  زرعتها 
اخرى، أعلن التحالف العربي أن 
قوات الدفاع اجلوي السعودي 
اعترضت فجر امس، صاروخا 
بالستيا مت إطالقه من األراضي 
اليمنية باجتاه منطقة عسير 

ومتكنت من تدميره.

العبداهلل: الطاقات الشابة بحاجة إلى تشجيع حكوماتها في مجال اإلبداع

أوباما للقمة: نهتم باالستثمار في البشر ونتعاون مع الشركاء باملنطقة
واشنطن - وكاالت: قال 
الرئي���س األميركي، باراك 
أوباما، في كلم���ة متلفزة، 
موجهة إلى القمة، إن منطقة 
الش���رق األوس���ط شهدت 
صعوبات عندما لم يحترم 

حكامها رغبات الشعوب.
إن  اوبام���ا  وأض���اف 
العالم موجودة  »حكومات 

من أجل دعم الشعوب، لذا 
فإن احلكومات التي تستثمر 
ف���ي صحته���م وتعليمهم 

تصبح أكثر ازدهارا«.
كل  أن  إل���ى  وأش���ار 
احلكومات املوجودة في القمة 
هدفها موحد، وهو مساعدة 
الشعوب، وميكن أن تتعلم 
من بعضها البعض لتصبح 

أكثر تعاونا مع مواطنيها.
ج���ودة  أن  وأوض���ح 
اخلدم���ات احلكومي���ة في 
الصحة والتعليم وغيرها 
تضمن استقرار احلكومات، 
مشددا على أهمية التعليم 
والتعاون في شتى املجاالت، 
خاصة األمن، خللق مستقبل 
أفضل، مؤكدا أن من يدعو 

إلى الس���الم واألمن الدائم 
سيكون ش���ريكا للواليات 

املتحدة.
ولفت الرئيس األميركي 
إلى أن دس���تور بالده يبدأ 
بكلمات بسيطة وهي »نحن 
اليوم  الش���عب«، وحت���ى 
فهو يهتم باالس���تثمار في 

اإلنسان.

وش���دد عل���ى اهمية 
االس���تقرار االقتص���ادي 
للدول العربية والس���يما 
دول اخلليج، حيث تسعى 
حاليا ال���ى زيادة مصادر 
دخلها وتنوعه من خالل 
االبتكار واالبداع في مجاالت 
اخرى بدال من االعتماد على 

النفط كمصدر للدخل.
وقال ان حكومات دول 
اخللي���ج اتخذت خطوات 
مهمة في هذا املجال إذ إن 
القمة احلالية خير دليل على 
الوعي اخلليجي للتحديات 
التي تواجه مستقبل دولنا 

وشعوبنا.  
وتش���ارك الكويت في 
هذه القمة بوفد يترأس���ه 
الوزي���ر العبداهلل ويضم 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
الدولة  والعمل ووزي���رة 
لشؤون التخطيط والتنمية 
الى  هند الصبيح، اضافة 
عدد من مسؤولي الدولة.

� كونا: قال وزير  دبي 
الدولة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء ووزير الكهرباء 
واملاء بالوكالة الشيخ محمد 
العبداهلل ان دعم اجلهود 
البحثي���ة والعلمي���ة من 
شأنها ضمان رقي الشعوب 
ودميومة رفاهيتها. جاء 
ادلى به  ذلك في تصريح 
الوزير العبداهلل ل�»كونا« 
الكويت عقب  وتلفزيون 
مشاركته في افتتاح القمة 
العاملي���ة للحكومات التي 

انطلقت في دبي أمس.
الكوي���ت  وأك���د دور 
البحثية  ودعمها للجهود 
والعلمي���ة، مش���يرا في 
الوقت ذات���ه الى حرصها 
الدائم على القيام بتشجيع 
الطاقات الشبابية والعلم 
والعلماء للمساهمة في بناء 

املجتمع. 
واشار الى ريادة العرب 
واملسلمن في مجال عمليات 

العبداهلل في هذا السياق 
حاج���ة الطاقات الش���ابة 
للتشجيع من حكوماتها 
في مج���ال االبداع العلمي 
لضم���ان دميوم���ة دولنا 

العربية. 

البحث العلمي واالبتكارات، 
مستدركا: »قد حان االوان 
ان يسترجع املسلمون تلك 
املكان���ة العلمية املرموقة 
من اجل بن���اء مجتمعات 
مزدهرة في املستقبل«. وأكد 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل  
يدلي بتصريح عقب مشاركته في  افتتاح قمة احلكومات       )كونا( 



صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

.. »يال نعيش بأخالقنا«.. شعار حملة »أخالقنا« التي مت 
تدشينها باألمس، وأعتقد أن إطالقها قد تأخر كثيرا.. 

ولكن كما يقول املثل: »أن يأتي متأخرا.. خير من أال يأتي 
أبداً«.

ورغم أنني لست من هواة ممارسة »جلد الذات«، إال أن 
منظومة األخالق في بلدنا احلبيب تعاني »شرخاً« عميقاً 

يستحق االعتراف به.. وتوصيفه.. والبحث عن حلول 
ملعاجلته.. وتطبيق هذه احللول.

وأولى خطوات العالج االعتراف بوجود »املرض«، 
فاملجتمع املصري بات يشتكي حقيقة من »تغير« 

أخالقيات كثير من أفراده، الكل يشكو، وال أحد يتحرك 
لبحث املشكلة، رمبا خجال من االعتراف بوجودها أصال!!

لذلك ورغم كل التقدير للحملة والقائمني عليها 
واملشاركني فيها، لدي مالحظة على الهدف املعلن، 

وهو: »رد اعتبار األخالق والقيم داخل املجتمع من 
خالل تسليط الضوء على اجلوانب اإليجابية في أخالق 

املصريني«!!.. بالتأكيد كل إنسان يحمل داخله نوازع 
اخلير أو رمبا يحتاج ملن يكتشفها، ولكن األهم هو 
مواجهة أسباب حدوث »شرخ« املنظومة األخالقية، 

وتشجيع وتفعيل التصدي لألخالقيات غير املعتادة، 
والسلوكيات غير املستساغة، والتصرفات التي »كانت« 
غريبة عن مجتمعنا.. ثم تسللت إلى املمارسات اليومية، 

وتغلغلت في شرايني حياتنا حتى أصبحت »ظاهرة« 
ينبغي مواجهتها والقضاء عليها.

أين ذهبت »قيم« احلق واخلير واجلمال، وسلوكيات 
»اجلدعنة« والشهامة وتقدير الكبير، والرحمة بالصغير، 

وقاعدة أن »النساء أوال«، وثقافات التسامح وقبول اآلخر، 
واالعتذار عن اخلطأ مبا يطفئ الغضب؟!

أمتنى أن تتواصل »احلملة« ملا بعد أبريل، وأن تنضم 
إليها وجوه جديدة كل فترة، وأن تصاحبها ندوات 
ولقاءات، وأن يستخدم القائمون عليها كل القوى 

املصرية »الناعمة« من دعاة وشخصيات عامة حتظى 
بالقبول لدى املصري إلحداث أكبر قدر من التأثير املؤدي 

إلى التغيير املطلوب.
.. وأدعو كل من يستطيع إلى قراءة الكتاب الرائع »ماذا 
حدث للمصريني؟« )تطور املجتمع املصري في نصف 

قرن 1945 - 1995( للمفكر الكبير وعالم االقتصاد 
الدكتور جالل الدين أمني، الذي يشرح التغير االجتماعي 

والثقافي في حياة شعبنا على مدى نصف قرن.. 
لتكتشفوا أن ثورة يناير لم تغير سلوك املصريني.. وإن 

كانت- رمبا- كشفت الغطاء عن بعض أسوأ سلوكيات 
بعضنا.. بينما »طهرت« وصقلت نفوس البعض اآلخر.

وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

أخالقنا

خرابيش نكشة
مازالت »الصحة« تواصل تصريحاتها الـ.... حيث قالت من جديد: 
»بعوضة زيكا ال تستوطن مصر ألنها تعيش على املياه النظيفة«.. 
طب ممكن حد يفسر لنا تصريحات وزير الصحة أمس بخصوص 

اكتشاف كميات قليلة من البعوضة في املنيا وأسيوط؟!

املخرجة املصنفة »جريئة« خرجت علينا بلقاء مطول في »100 سؤال« 
وقالت أشياء كثيرة وساخنة جداً منها: »يجب نرخص للدعارة حلماية 
املجتمع.. أرفض حجب املواقع اإلباحية إلعطاء احلرية لإلنسان.. أشاهد 

األفالم اإلباحية وبعضها جيد وجميل وممكن أصورها كمان«!!

 تعليمات »النقل« لتجنب حوادث 
القطارات: »بص ميني وشمال

قبل ما تعدي«

 حلوة املعلومة دي يا باشا.. 
والااا  جديدة كمان!

ياسين
بهية

كوبرا

رئيس نادي الزمالك وافق أخيرًا على لعب مباراة القمة في برج 
العرب بعد أن مأل الدنيا حلفانات وتهديد باستقالة ووعيد لكل من 
يقترب منه وفي اآلخر قال: »العب لدواع أمنية.. والقمة القادمة في 

بورسعيد«.. فعالً قمة الوطنية واإلحساس بالبلد!!

تنسيق عسكري مصري - إماراتي

مشتريات املصريني ترفع البورصة

»اجلمارك«: نستورد منتجات بها صراصير

دبي ـ القاهرة ـ أ.ش.أ: التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد 
العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واالنتاج احلربي الفريق الركن 
حمد محمد الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة لدولة اإلمارات 
والوفــــد املرافق له الذي يزور مصــــر حاليا.  وتناول اللقاء عددا 
من املوضوعات ذات االهتمام املشترك في ضوء عالقات الشراكة 
والتعاون بني البلدين في العديد من املجاالت الســــيما في املجال 
العسكري ومكافحة اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار مبنطقة 
الشرق األوسط. وكان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب 
القوات املسلحة قد استقبل نظيره اإلماراتي وبحث اجلانبان اجلهود 
املشــــتركة جتاه مختلف املوضوعات املرتبطة بعالقات الشراكة 

االستراتيجية والعمل املشترك التي جتمع البلدين الشقيقني.

القاهرة - ناهد أمام 

عادت البورصة لالرتفاع من جديد بعد الهبوط الشديد الذي 
منيت به في بداية تعامالت األسبوع، وجاءت الزيادة نتيجة 
مشتريات املصريني متجاهلة مبيعات العرب واألجانب إضافة 

إلى ارتفاع أسعار النفط في األسواق العاملية.
وقد أنهت مؤشرات البورصة تعامالتها، أمس على ارتفاع 
جماعي محدود، باستثناء تراجع طفيف للمؤشر اخلمسيني، 
وسط عمليات شراء من قبل املستثمرين العرب في حني مالت 

تعامالت املصريني واألجانب نحو البيع.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي »إيجى إكس 30« بنسبة 
0.79% كما بلغت قيمة التداوالت 1.93 مليار جنيه وعليه فقد 
أغلق رأس املال الســـوقي عند مستوى 398.572 مليار جنيه 

مقابل 398.346 مليار جنيه.

قال رئيس مصلحة اجلمارك د.مجدي عبدالعزيز: إن قرارات 
تنظيم االستيراد ورفع الرسوم اجلمركية لبعض السلع، هدفها 
حماية املســــتهلك املصري، والصناعة الوطنية املصرية، مضيفا 
ان »بعض السلع.. البيت املصري ليس في حاجة إليها في الوقت 
احلالي، وفي املقابل ليس هناك نقد أجنبي لشراء خامات ملصانع 
يعمل بها اآلالف«. وأضاف عبدالعزيز خالل كلمته مبؤمتر الحتاد 
الصناعات املصرية: مصر أصبحت بوتقة وســــلة جللب نفايات 
العالم. وتابع: »األسبوع املاضي وصلت لنا 3 كونترات بها نشارة 
وألواح خشبية تستخدم في البناء بها صراصير.. ورفض موظفو 

املصلحة وهيئة الرقابة فتحها«.

اجلنيه مقابل الدينار
غير الرسميالسعر الرسمي  )بنوك وشركات صرافة(

بيعشراءبيعشراء
25.7926.0727.1228.12

اجلنيه مقابل الدوالر
غير الرسميالسعر الرسمي  )بنوك وشركات صرافة(

بيعشراءبيعشراء
7.787.838.658.78

وزير الكهرباء: نناقش البنود الفنية واملالية حملطة الضبعة مع روسيا

»النقل«: التعاقد مع شركة عاملية إلدارة السكة احلديد
قال املتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم إن قرار الوزارة 
بالتعاقد مع شركة خاصة إلدارة وتشغيل السكة احلديد يستهدف 
حتسني مستوى اخلدمة، مستطردا: »قررنا التعاقد مع شركة 
عاملية متخصصة ألننا فاشلون في اإلدارة.. ومهما أنفقنا على 
السكة احلديد مع املنظومة الفاشلة احلالية فلن يتغير الوضع 

وستظل اخلدمة بدون حتسن«.
وأضاف:»الشركة اجلديدة ســــتكون مسؤولة عن تشغيل 
القطارات وصيانتها وإدارة احملطات واستغالل أراضي السكة 
احلديد«، الفتا إلى أن هذه الشركة ستكون مسؤولة عن تدريب 
العاملني في الهيئة وكيفية استغالل إمكانياتنا، من أجل حتسني 

مستوى اخلدمة بالسكة احلديد.
وقال: »قرار حتديد سعر تذاكر القطارات سيظل قرار الدولة.. 
لكن الشركة ستحدد فقط التكلفة االقتصادية وسعرها املقترح 
لقيمة التذكرة.. وسيكون للدولة القرار النهائي في األخذ مبا 
اقترحته الشركة في قيمة التذكرة أم ال«، مشيرا إلى أن وجود 
الشركة سيكون مؤقتا وسينتهي مبجرد تدريب وتعليم العاملني 

كيفية إدارة املرفق.
وأكد أن الشركة ستحدد احتياجات السكة احلديد وستوجه 
مجلس إدارة الهيئة املوجود ملا يتطلبه املرفق لتحسني اخلدمة، 
مستطردا: »كان ممكن نختار احلل السهل ونصرف شوية فلوس 
ونشتري شوية عربات وجرارات، لكن هذا لن يغير اخلدمة مع 

منظومة إدارة السكة احلديد احلالية الفاشلة«.
وأوضح أن اللجنة الوزارية التي شكلها وزير النقل ستحدد 
في كراسة الشروط التي تعكف على إعدادها مواصفات الشركات 
التي ستتقدم للمناقصة التي ستطرحها الوزارة، مستطردا: »كل 
دول العالم املتقدم بتعمل كده.. وهذه ستكون عبارة عن مكتب 
خبرة عاملي يعلمنا إزاي ندير، ألننا فشلنا في إدارة املرفق«.

إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيســـي، امس 
بوزير الكهرباء والطاقة املتجددة د.محمد شاكر املرقبي، 
وقال السفير عالء يوسف املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهورية، إن وزير الكهرباء استعرض خالل االجتماع 
آخر تطورات املفاوضات اجلارية مع اجلانب الروسي حول 
تفاصيل العقد النهائي ملشـــروع محطة الطاقة النووية 
في الضبعة، حيث أوضح الوزير أنه تتم حاليا مناقشة 
البنـــود الفنية واملالية اخلاصة باملشـــروع مع اجلانب 
الروسي بشكل تفصيلي مع مراعاة تطبيق أعلى معايير 

األمان والسالمة.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة د.محمد 
شاكر عددا من املشروعات التي أجنزتها الوزارة في إطار 
اخلطة العاجلة لتوفير الكهرباء وضمان انتظام التغذية 

الكهربائية خالل فصل الصيف املقبل.
وأشار الوزير إلى أن أعمال الصيانة الدورية حملطات 
توليد الكهرباء وصلت إلى نسبة 100% من مخطط الصيانة 
في إطار اخلطة العاجلة، مبا يشكل 62% من إجمالي القدرات 
املركبة احلالية. كما شدد السيسي على أهمية االستمرار في 
اتخاذ إجراءات تساعد على ترشيد استهالك الطاقة، ومشيرا 
إلى مواصلة التوسع في توفير ملبات »الليد« للمواطنني، 

فضال عن استخدامها في أعمدة اإلنارة بالشوارع.

بعوضة في مختبر وزارة الصحة في السلفادور حيث تواصل السلطات هناك جهودها  للقضاء على ڤيروس زيكا الذي تنقله البعوضة في ظل عدم توافر 
عالج أو لقاح له )أ.ف.پ( 

أعلن د.خالد مجاهـــد، املتحدث 
الرســـمي باســـم وزارة الصحة، أن 
البعوضة املزعجة الناقلة لڤيروس 
»زيكا« ال تستوطن مصر، ومتواجدة 
في أماكن محددة، معقبا: »ليس لدينا 
مريض واحد بالڤيروس، حتى ينتقل 

إلى باقي املواطنني«.
وحول تصريحات وزير الصحة 
د.أحمد عماد الدين بخصوص وجود 
البعوضـــة في محافظتي أســـيوط 
واملنيا، أوضح مجاهد أن البعض فهم 
تصريحاته بشكل خاطئ، ألنه بحسب 
تعبيره ال يقصد أن »زيكا« متواجد 

في مصر، ولكن البعوضة املتسببة 
في نقل املرض هي املنتشرة بكميات 
قليلة في محافظات معدودة، وليست 
جديدة على مصر، وهي ال تتسبب 
في »زيكا« وحده، بل في اصابة من 

تلدغه بحمى »الضنك«.
وتابع مجاهد: »في سبيل مواجهة 
هذا اخلطر، تتخذ وزارة الصحة عدة 
إجراءات احترازية عالية على منافذ 
الدخول واخلروج عبر جميع املوانئ 
البريـــة والبحرية املصرية ومبطار 
أسوان الدولي وميناء السد العالي، 
بالتنسيق مع سلطات احلجر الصحي، 

لفحص القادمني من اخلارج، وعزل أي 
مواطن يشتبه في إصابته بالڤيروس، 

ولم نسجل أي حاالت إلى اآلن«.
وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات 
وقائية شديدة بالتنسيق مع وزارتي 
الزراعة والبيئة، بعد انتشار الڤيروس 
في أكثر من 32 دولة غربية، ملكافحة 
ما تبقى من البعوض في مصر، قائال: 
»تلك البعوضـــة ال تعيش أو تنمو 
في مياه املجاري واملصارف والترع 
املكشوفة، بل حتتاج إلى مياه نظيفة 
متاما غير موجودة عندنا في الشوارع 

املصرية«، على حد قوله.

القاه��رة- العربية.نت: تقدم النائب 
عن اإلسكندرية والقيادي بائتالف 
دع��م مصر محم��د ف��رج عامر، 
مبقترح عاج��ل إلى رئيس مجلس 
النواب د.علي عبدالعال لتحويل كافة 
قضاي��ا اإلرهاب واإلخوان التي لم 
يصدر فيها حكم نهائي إلى القضاء 

العسكري.

وقال إن سبب اقتراحه هو طول أمد 
التقاضي ونقض األحكام الصادرة 
بحق املتهمني باإلرهاب مثل متهمي 
مذبحة كرداسة والذين مت إلغاء أحكام 
إعدامهم واملتهم عادل حبارة املتهم 
في عدد من القضايا بسيناء وإلغاء 
إعدامات قيادات اإلخوان في قضايا 

عمليات رابعة وغيرها.

وأضاف أن الرأي العام املصري بجميع 
اجتاهاته تأكد أن جماعة اإلخوان كانت 
تريد تدمير البالد وزجت باجلماعات 
اإلرهابي��ة والتكفيرية لتنفيذ ذلك، 
وبالتالي ولتحقيق سياس��ة الردع 
وحلماية البالد يرى ضرورة إحالة 
للقضاء  قضايا اإلخوان واإلرهاب 

العسكري.

أعلن وكيل الهيئة البرملانية حلزب 
مس��تقبل وطن محمود يحيى في 
تصريحات ل�»برملاني«، اس��تقالته 
من ائت��الف دعم مصر، دون إبداء 

أسباب االنسحاب. 
وقال يحيى، إنه أبلغ حزبه رسميا 
باس��تقالته، وأنها تعبر عن موقفه 
الش��خصي وال متثل رأي احلزب، 
وحتف��ظ النائب على ذكر أس��باب 
انس��حابه، مؤكدا أنه سيعلنها في 

الوقت املناسب. 
وتع��د االس��تقالة ه��ي الثانية من 

االئتالف بعد استقالة النائب مصطفى 
بكري، الذي تقدم باستقالته منذ أيام، 
رافضا ممارسات االئتالف جتاهه. 
وكان عدد من النواب عقب استقالة 
بكري ق��د أعلنوا أنهم يدرس��ون 
االس��تقالة من االئتالف، اعتراضا 
على الطريقة التي يدار بها االئتالف، 
وتفرد اللواء س��امح س��يف اليزل 

ومساعديه بالقرارات الهامة. 
ومن جانبه علق بكري على االستقالة 
قائال: »أمتنى أال ينفرط عقد االئتالف، 
وأن يراجع النائ��ب محمود يحيى 

نفس��ه في قرار االنس��حاب، ألنه 
أحد الشخصيات الهامة املؤثرة في 

االئتالف«. 
وتابع بكري: »حزب مستقبل وطن، 
حزب مهم داخل االئتالف، واستمرار 
االئتالف أصبح ضرورة سياس��ية 
داخل البرملان للتعبير عن طموحات 

الشعب«. 
وكان االئتالف ق��د أعلن منذ أيام 
تشكيالت مكاتبه السياسية، وممثليه 
لقطاعات اجلمهورية، وجاء تشكيل 

املكتب السياسي.

ً الدينار مرتفعاً إلى 27.12 جنيها

مفاجأة الطب الشرعي.. الشاب 
اإليطالي لم يتعرض العتداء جنسي

القاهرة ـ ناهد إمام

واصل ســـعر صرف الدينار الكويتـــي ارتفاعاته املتوالية 
داخل السوق النقدي األجنبي في مصر مسجال 25.79 جنيها 
للشراء في البنوك وشركات الصرافة و26.07 جنيها للبيع، كما 
ارتفع سعر الدينار في التعامالت غير الرسمية مسجال 27.12 
جنيها للشراء و28.12 جنيها للبيع. وفي املقابل استقر السعر 
الرسمي للدوالر أمام اجلنيه املصري مسجال سعر شراء رسمي 
في البنوك وشـــركات الصرافة 7.78 جنيهات و7.83 جنيهات 
للبيع، بينما ارتفع ســـعر الشراء في التعامالت غير الرسمية 

مسجال 8.65 جنيهات و8.78 جنيهات للبيع.

القاهرةـ  وكاالت ومواقع: كشف تقرير الطب الشرعي أن سبب 
الوفاة الرئيسي للشاب االيطالي هو الضرب بآلة حادة على خلفية 
ومقدمة الرأس أدى إلى كســــر فــــي اجلمجمة ونزيف حاد داخلي 

باملخ، والذي سبب الوفاة باحلال. 
وكشــــف التقرير أن جثة الشاب اإليطالي ال يوجد بها أي آثار 
حلاالت اعتداء أو شــــذوذ جنســــي، مؤكدا أنه مت إجراءات أشعة 
»مســــح« واألشــــعة الالزمة للتأكد من حقيقة تعرض الضحية 

العتداء جنسي من عدمه.
وأضاف التقرير، أن جثمان جوليو خال من أى طلقات نارية، 
ولكن به آثار ضرب شديد وجروح متفرقة وتعذيب وضرب بآالت 

حادة وكدمات مبختلف أنحاء جسده.
وتابع: »تبني وجود عالمات إطفاء سجائر على جسد املجني 
عليه، مضيفا أنه وصل مشــــرحة زينهم وهو عاري اجلســــد من 
املنطقة السفلية«. وأشار التقرير النهائي ملصلحة الطب الشرعي، 
الى أن اجلثة بها قطع في األذن، وآثار تعذيب ونزيف حاد وكسر 
في اجلمجمة. ومن املقرر، تسليم التقرير النهائي للنيابة العامة 

اليوم الثالثاء، الستكمال التحقيقات الالزمة بالقضية.

مقترح برملاني إلحالة قضايا اإلخوان للقضاء العسكري

االستقالة الثانية من »دعم مصر«.. واالئتالف يترنح

»الصحة«: »بعوضة زيكا« ال تستوطن مصر

قررت محكمة اجلنايات العسكرية 
إحالة أوراق 8 متهمني، للمفتي ألخذ 
رأيه الشرعي في إعدامهم، واحلكم 
على باقي املتهمني البالغ عددهم 20 
متهما بجلسة 13 مارس املقبل، وذلك 
في القضية املعروفة إعالميا ب»جلان 

العمليات املتقدمة«.
وقال مصدر قانون��ي إن احملكمة 
قررت إحالة أوراق 8 متهمني للمفتي 
ألخذه الرأي الشرعي بإعدامهم، وذلك 
من إجمالي 28 متهما من بينهم 15 
محبوسا ، والباقي هاربون، واحلكم 
بجلس��ة 13 م��ارس املقبل في حق 

املتهمني اآلخرين.
وأش��ار املصدر نفسه إلى أن رأي 
املفتي استش��اري ولي��س إلزاميا 
للمحكم��ة، الفتا إل��ى أن املتهمني 
الثمانية احملالني للمفتي هم: أحمد 
الدين  عبدالباس��ط، وعبداهلل نور 
)غيابيا(، وحضوريا كل من: أحمد أمني 
الغزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف، 
ومحمد ف��وزي عبداجلواد، ورضا 
معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد 

محمد، ومحمود الشريف.
وكانت وزارة الداخلية بثت ڤيديو 
في 11 يوليو املاضي، تقول فيه إنها 

»وجهت ضربة استباقية قاسمة ألحد 
أخطر اخلاليا اإلرهابية التي تستهدف 
النيل من مق��درات البالد، وتهديد 
االقتصاد واألمن القومي واستهداف 
بالدولة، وإلقاء  الهامة  الشخصيات 
القبض على أخط��ر خلية إرهابية 

تهدد األمن القومي«.
وذكرت أجهزة األمن أن »املتهمني في 
اخللية خططوا الستهداف مسؤولني 
ف��ي الدولة من بينهم ش��خصيات 
عسكرية، وإجراء عمليات تخريب 
حملوالت كهرباء واتصاالت بتعليمات 

من جماعة اإلخوان«.

أوراق 8 متهمني للمفتي في »جلان العمليات املتقدمة«
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اجتمع بالرئيس الروسي فالدميير بوتني في سوتشي وبحثا ملفات املنطقة

ملك البحرين: نحرص على تطوير التعاون الثنائي مع روسيا لبناء مستقبل أفضل
موسكوـ  وكاالت: أكد عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
والرئيس الروسي فالدميير بوتني، على تطابق مواقف البلدين حول 

مسائل أولية على رأسها مكافحة اإلرهاب.
وقالت وكالة االنباء البحرينية الرســــمية )بنا( ان امللك حمد 

عقد اجتماعا مع بوتني في املقر الرئاسي مبدينة سوتشي.
ونقلت عن بوتني قوله »أتذكر اللقاء قبل سنة ونصف السنة 
وقد حددننا بعــــض اآلفاق ملواصلة تعزيــــز العالقات الثنائية، 
وبالرغــــم من الصعوبات التي يشــــهدها االقتصاد العاملي، نحن 
سنواصل اجلهود من أجل خلق آليات التعاون الثنائي«. ووصف 
مملكة البحرين بأنها »شريك مهم لنا ليس في منطقة اخلليج بل 
في الشرق االوسط، نحن سعداء باستقبال أصدقائنا البحرينيني 
لتعزيز العالقات الثنائية، وبحث مجمل األوضاع العاملية واألوضاع 

في املنطقة«.
ورد العاهــــل البحريني بكلمة قال فيها »أنا شــــاكر الرئيس 
على دعوتــــه الكرمية لنا وهذه فرصة كبيــــرة نتحدث ونتبادل 
وجهات النظر، فيما يتعلق بتعزيز العالقات الثنائية واملصالح 
املشتركة، ال شــــك أن الوضع في الشرق األوسط مهم وبالنسبة 
لألوضاع االقتصادية، فيمكن للدول أن تتجاوز أمورها االقتصادية 
بالتعاون، ونحن على اســــتعداد للتعاون مع روســــيا االحتادية 
بقيادة الرئيس وهذا شعور جميع أهل البحرين، وأن الرئيس من 
محبي رياضة التزلق وأرجو أال يكون برنامجنا هذا ال يتعارض 

مع برنامج الرئيس«.
وأضافت »بنا« انه جرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 
الوثيقة ومجاالت التعاون القائمة بني البلدين وســــبل تعزيزها 

وتنميتها، مبا يحقق املزيد من تطلعات شعبيهما الصديقني.
وأكد العاهل البحريني حرص اململكة على تطوير تعاونها الثنائي 
مع روســــيا االحتادية لبناء مستقبل افضل للعالقات السياسية 

واالقتصادية واالستثمارية والتجارية وغيرها من املجاالت.
وقد اشاد امللك حمد في تصريح عقب االجتماع بتطور عالقات 
الصداقة بني مملكة البحرين وروســــيا االحتادية، واضاف قائال: 
نود اإلعراب عن سعادتنا البالغة بزيارة روسيا الصديقة ملواصلة 

ما رســــخناه في زيارات ســــابقة من دعائم قوية وما بذلناه من 
جهود مشــــتركة لتطوير مختلف أوجه التعاون بيننا، واالرتقاء 
بالعالقــــات الثنائية املتميزة آلفاق أكثــــر رحابة وتنوعا، لتكون 
عالقات اســــتراتيجية حقيقية وصحيحة قائمة على أسس قوية 
وصلبة، وخاصة في ظل ما تشهده هذه العالقات من تطور ملموس 
على األصعدة كافة مبا يؤكد التوجه املشــــترك نحو تعميق أطر 
التعاون البناء في مختلف املجاالت وخاصة من خالل التعاون في 
قطاعات الدفاع واألمن والطاقة واالقتصاد واالستثمار والتجارة 
والسياحة. وتابع »كما أن زيارتنا هذه تعكس سياستنا الثابتة 
في االنفتاح على العالــــم، والتعاون مع دوله وتكتالته والتالقي 
والتشــــاور املتواصل مع اصدقائنا الذين يتقاسمون معنا اآلمال 
والتطلعات، ويؤمنون بضرورة التنســــيق والتعاون والتكامل 
من أجل تأمني حياة آمنة ومســــتقرة لكل الشعوب واملجتمعات، 
والتغلــــب على ما يواجهها من أزمــــات وحتديات ويضمن إقامة 
عالقات متنوعة ومتشعبة تقوم على االحترام املتبادل واملصالح 

املشتركة بني مختلف دول العالم«.
وفي الســــياق نفســــه، قال وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروڤ في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره البحريني خالد بن 
أحمد آل خليفة في أعقاب احملادثات بني الزعيمني: »يكمن موقفنا 
املشــــترك في ضرورة ترتيب أولويــــات املجتمع الدولي قبل كل 
شــــيء. ومن هذه األولويات محاربة اإلرهاب بال هوادة وتسوية 
النزاعات في الشرق األوســــط بالوسائل السلمية وعدم السماح 

بخطوات تؤدي إلى تفكيك الدول«.
بينما أكد وزير اخلارجية البحريني أن املباحثات جاءت بنتائج 
مهمة، مضيفا أن مواقف البلدين كانت موحدة في احملاور الرئيسية، 
وهي مكافحة اإلرهاب وتسوية النزاعات وعدم تفكيك الدول وعدم 
إســــقاط احلكومات الشرعية في املنطقة. وأضاف الوزير أن ملك 
البحرين يقدر دور الرئيس بوتني والدولة الروسية بشكل عام في 
مساعدة الشعب السوري للخروج من هذه احملنة الصعبة. وذكر 
الوزير ان املشــــاكل الطائفية في الشرق األوسط أدت إلى تهجير 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني يهدي عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى حصانا من سالالت آسيا الوسطى العريقة    )أ.پ(وجلوء مئات اآلالف من سكان بعض الدول.

حضر 58 نائباً وغاب مرشحا 8 آذار ونوابهما ومصادر لـ »األنباء«: احلريري لن يرشح فرجنية مباشرة ويكتفي باإليحاء

مجلس النواب اللبناني يمُدد للفراغ الرئاسي شهراً آخر
عصب املناصرين الذين تراخى 
عصبهم حتت وطأة الكالم عن 
ضعف املستقبل وتشتت قاعدته 
إلى لبنان في  متهيدا لعودته 

الوقت املناسب.
وفي املعلومــــات أيضا أن 
االستعدادات ناشطة لتأمني حشد 
جماهيري فــــي احتفال األحد، 
أما على الصعيد الرسمي فقد 
قرر مفتي اجلمهورية احلضور 
شخصيا، بينما مازال رئيس 
احلكومة متام ســــالم يدرس 
إذا  الوضع، بروتوكوليا، وما 
كان يجوز حضــــوره بغياب 
الدعوة، فــــي حني قرر كل من 
العماد ميشال عون ود.سمير 
جعجع إرسال ممثل عنه، بينما 
الرئيس ميشال سليمان  قرر 
احلضور شخصيا، أما فرجنية 
فقد اعتــــذر عن احلضور ولم 

يسم بعد ممثال عنه.
أوساط 14 آذار ترى أن حزب 
اهلل يدعم عون مرشحا للرئاسة، 
ال رئيسا، والى أن يحني موعد 
الرئاســــة، فهذا االســــتحقاق 
املســــتحق منذ 18 شــــهرا لم 
يستحق، بحسب تقوميه الزمني 

للحلول السياسية.

وعن االتصاالت التي يجريها 
قريبون من العماد ميشال عون 
للقــــاء احلريري في أي مكان، 
لـ »األنباء«: إن  قالت املصادر 
صفحة العماد عون طويت عند 
سعد احلريري، ولن يقبل به 
مرشحا رئاسيا مهما تعرض 
للضغوط، كما أن يتقابل معه، 

لكن رمبا التقى من ميثله.
املصادر أكدت لـ »األنباء« أن 
الرئيس احلريري عاتب على 
صديقه د.سمير جعجع والعالقة 
التواصلية شبه مقطوعة رغم 
أن جعجــــع يحــــاول ترطيب 
األجواء من خالل التواصل معه 
عبر أصدقاء مشتركني، إال أنها 
حتدثت عن حترك للمستقبل 

بعد 14 اجلاري.
وسيركز احلريري في كلمته 
على كون تيار املســــتقبل هو 
الرقم الصعب في كل املعادالت 

اللبنانية.
وبالسؤال عن أسباب عدم 
ترشيحه فرجنية رسميا، قالت 
املصادر: كيف يرشحه وهو لم 

يشارك باملناسبة؟
وفي معلومات لـ »األنباء« أن 
كلمة احلريري ستتضمن شد 

اجلمهورية يستمر بعمله حتى 
انتخاب رئيس جديد، منعا 

للشغور.
الرئيــــس فؤاد  والتقــــى 
السنيورة على هامش اجللسة 
بنائب رئيس القوات اللبنانية 
النائب جورج عدوان بحضور 
النواب جمال اجلراح وغازي 

يوسف والوزير حرب.
وأســــف رئيــــس حــــزب 
الكتائب سامي اجلميل لكون 
النواب أتوا النتخاب مرشحني 

متغيبني عن املجلس.
ويبدو أن العالقة بني تيار 
املســــتقبل والقوات اللبنانية 
اهتزت بشــــدة فعليا، وقالت 
التقت  مصــــادر مســــتقبلية 
الرئيس ســــعد احلريري في 
الريــــاض أن األخيــــر صرف 
النظر عن املشاركة الشخصية 
باحتفال ذكرى 14 فبراير يوم 
األحد املقبل في قاعة »البيال« 
إمنا ســــيتحدث عبر الشاشة، 
التي مهدت  عارضا للوقائــــع 
حلديثه عن ترشيح سليمان 
فرجنية دون تبني ترشــــيحه 
رسميا، وإن كانت نهاية الكالم 

تشي بترشيحه له.

يلزم النائب باحلضور، وفي 
حــــال غيابه ثالث جلســــات 

يستقيل.
يشمل االقتراح أيضا أنه 
في حال نهاية والية رئيس 

أين هو الرئيــــس؟ وفي أي 
كوكب؟

بدوره، أعلن الوزير بطرس 
حرب استعداد 14 آذار بالتقدم 
باقتراح بتعديل دســــتوري 

علما أن مرشح كتلة جنبالط 
النائب هنري حلو حضر إلى 

املجلس.
جنبــــالط رســــم صورة 
ملرصد على تويتر وســــأل: 

بيروت ـ عمر حبنجر

اللبناني  بـــدأ األســـبوع 
اجلديد أمس بفشـــل اجللسة 
الـ 35 ملجلس النواب اللبناني 
بانتخاب رئيس للجمهورية، 
وينتهي بالذكرى احلادية عشرة 
الغتيال الرئيس رفيق احلريري 

و22 من الرفاق واملرافقني.
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الذي حضر إلى البرملان 
أمـــس أفتـــى بدميوقراطيـــة 
مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس 
وغير جلسات من حيث املبدأ، 
لكن للرئاســـة منحى وطنيا، 
وعلى هـــذا فقد حضرت كتلة 
التحرير والتنمية واملستقبل 
واالشتراكي والقوات والكتائب، 
في حني غاب نواب حزب اهلل 
والتيار الوطني احلر واملردة، 
وبلغ عدد النواب احلاضرين 58 
نائبا أي دون مستوى النصاب 

املطلوب وهو 86 نائبا.
الالفت أيضا غياب  وكان 
املرشــــحني للرئاسة ميشال 
عــــون وســــليمان فرجنية، 
فما كان من بري إال أن أرجأ 
اجللسة إلى 2 مارس املقبل، 

النواب الذين حضروا جلسة البرملان التي لم تنعقد أمس      )محمود الطويل( 

النظام يتقدم في حلب وعينه على احلدود التركية

في شمال غرب املدينة باجتاه 
محافظة ادلب الواقعة بالكامل 
حتــــت ســــيطرة الفصائل 
املعارضة باســــتثناء بلدتي 

نبل والزهراء.
في غضــــون ذلك ينتظر 
آالف الالجئني السوريني في 
العراء، فتح احلدود التركية، 
رغم أن انقرة لم حتدد متى 
ستفتح حدودها. فيما يزداد 
الوضع االنساني »بؤسا« على 
املدنيني السوريني ومعظمهم 
من النساء واالطفال بحسب 

ما افــــادت منظمة »اطباء بال 
حدود«.

وقال هيثم حمو املتحدث 
باســــم جماعــــة »اجلبهــــة 
الشامية« في اتصال هاتفي 
اجرته معــــه وكالة فرانس 
برس »انها مأساة. الذين لم 
يتمكنــــوا من احلصول على 
خيمة ينامون حتت اشجار 
الزيتون«. واضاف »يحصل 
النازحون على وجبة غذائية 
واحدة فــــي اليوم وارتفعت 

اسعار املواد الغذائية«.

واضاف ان االكراد يهدفون الى 
»توسيع مناطق سيطرتهم« 
على ما يطلقون عليه »مقاطعة 

عفرين«.
وفي ضوء ذلك، جنحت 
قــــوات النظام فــــي تضييق 
اكثر علــــى االحياء  اخلناق 
الشرقية للمدينة حيث يعيش 
نحو 400 الــــف مدني، وفق 

املرصد السوري.
كما لــــم يبق امام مقاتلي 
الفصائل ســــوى منفذ واحد 
يتعرض ايضا لقصف جوي 

عواصمـ  وكاالت: واصلت 
قوات النظام السوري مدعومة 
بالغارات اجلوية الروسية غير 
املسبوقة من جهة، ومسلحو 
وحدات حماية الشعب من جهة 
اخرى، تضييق احلصار على 
فصائل املعارضة السورية 
في حلــــب ثانية كبرى املدن 
السورية وسط مخاوف من 
حصار نحو 400 الف مدني 
في املواقع التي تسيطر عليها 
املعارضة. بينما تستمر معاناة 
آالف الفاريــــن العالقني على 
احلدود مع تركيــــا بانتظار 

فتحها والسماح بدخولهم.
وجنحت وحدات حماية 
الشعب الكردية في السيطرة 
على قرى وبلدات عدة خالل 
االيام املاضية في ريف حلب 
الشمالي، كان آخرها قريتي 
مرعنار والعقلمية القريبتني 
من مطــــار منغ العســــكري 
باالضافة الى قرية دير جمال، 
بحســــب املرصد الســــوري 

حلقوق االنسان.
وسيطر االكراد قبل ذلك 
على قريتي الزيارة واخلربة 
الطامــــور، لتصبح  وتــــالل 
الفصائل املعارضة بني »فكي 
كماشة« قوات النظام واالكراد، 
وفق ما قال املرصد السوري 
ومصدر عســــكري لفرانس 

برس.
وأوضــــح مديــــر املرصد 
الســــوري رامي عبدالرحمن 
ان  بــــرس  لوكالــــة فرانس 
»اشــــتباكات محدودة كانت 
االكــــراد ومقاتلي  تدور بني 
الفصائل تنتهي باتفاق على 
انسحاب الفصائل بطلب من 
اهالــــي القرى املعنية جتنبا 
الستهدافها من قبل الطيران 
الروسي« الداعم لقوات النظام. 

اطفال الجئون سوريون تغطيهم االوحال ينتظرون في العراء قرب احلدود التركية بعد ان فروا من القصف الروسي لريف الالذقية     )رويترز( 
غرق 35 الجئاً في طريقهم من تركيا إلى اليونان

موســـكو ـ رويترز: قالت قنـــاة تلفزيون 
روســـية حكومية ان قوات شيشانية موالية 
للكرملني متواجدة على األرض في سورية جلمع 
معلومات عسكرية من داخل املناطق السورية 
لتستخدمها القوات اجلوية الروسية في حتديد 

أهداف القصف.
وقال رمضان قديروف رئيس الشيشـــان 
املوالي لروسيا ان حكومته أرسلت كذلك ضباط 
مخابرات ليتسللوا بني صفوف تنظيم داعش 
وعمالء ســـريني للتدريب إلـــى جانب مقاتلي 

املعارضة منذ بداية احلرب في سورية.
وقال التلفزيون الذي عادة ما تعكس تغطيته 
وجهة نظر الكرملني: »أرسل افضل املقاتلني في 
اجلمهورية إلى هناك. انهم يجمعون معلومات 
عن هيكل تنظيم االرهابيني وعددهم ويحددون 
األهداف للقصف ويوثقون نتائجه«، علما بأن 
روســـيا متهمة بالتركيز على قصف فصائل 
املعارضة السورية املعتدلة أكثر من تركيزها 

على قصف داعش.
من جهة أخرى، اعلنت السلطات الروسية أمس 

أيضا، اعتقال سبعة اشخاص يشتبه بانتمائهم 
الى »داعش« كانـــوا يعتزمون تنفيذ هجمات 

»ارهابية« في موسكو وسان بطرسبورغ.
ومت توقيف املجموعة أمس األول في مدينة 
ايكتارنبورغ باالورال، وبينهم روس ومن وسط 
آسيا ويتزعمهم تركي، بحسب بيان لالستخبارات 

الروسية.
وقال جهاز االمن االحتادي ان املشتبه بهم 
كانوا يخططون لشـــن هجمات في العاصمة 
الروســـية وفي ســـان بطرســـبورغ ومنطقة 

زفيردلوفسك التي تشمل ايكتارنبورغ.
وخالل تفتيش منزل احد املشتبه بهم، عثرت 
السلطات على مختبر بدائي لتصنيع عبوات 
ناســـفة وقنابل يدوية واســـلحة ومطبوعات 
ذات محتـــوى متطـــرف وغيرهـــا، بحســـب 

االستخبارات.
وخطط املشـــتبه بهم للســـفر الى سورية 
بعد تنفيذ الهجمات لالنضمام الى مســـلحي 
»داعش«، بحسب البيان الذي اضاف ان جهاز 

االمن االحتادي فتح حتقيقا جنائيا.

أنقرةـ  أ.ف.پ: غرق نحو 35 الجئا في حادثني 
منفصلني في بحر ايجه قبالة السواحل الغربية 
لتركيا أمس، أثناء محاولتهم الوصول الى اجلزر 

اليونانية كما أفادت وكالة دوغان التركية.
وأودى احلادث األول بحياة 11 شخصا على األقل 
كانوا متوجهني الى جزيرة ليسبوس اليونانية 
قبالــــة ديكيلي في محافظــــة ازمير )غرب( كما 

أضافت الوكالة.
ومتكن خفر السواحل االتراك من إنقاذ ثالثة 

ركاب.
وفي مأساة ثانية غرق 24 الجئا آخرين كانوا 
أيضا في طريقهم الى ليسبوس شمال ديكيلي قبالة 
بلدة ادرميت )غرب(. ومت انقاذ أربعة أشخاص. 

وتتزامن هاتان املأساتان مع زيارة عمل مفاجئة 
قامت بها املستشارة االملانية اجنيال ميركل ألنقرة 
حلض القادة االتراك على بــــذل جهود إضافية 

لوقف تدفق املهاجرين الى أوروبا.
غيــــر أن رئيس الــــوزراء التركي احمد داود 
اوغلو حذر أمس، من ان بالده لن تتحمل وحدها 
»كامل عبء« استقبال الالجئني السوريني الذين 
يحتشد اآلالف منهم على احلدود هربا من قصف 

الطيران الروسي والنظام. 
وقال بعد لقائــــه ميركل »يجب أال يظن احد 
انه إذا قبلــــت تركيا بالالجئــــني وحتملت هذه 
املســــؤولية فإنها ستتحمل وحدها كامل عبء« 

هذا االستقبال.

قاديروف يرسل مخابراته جلمع معلومات في سورية

روسيا تعتقل سبعة أشخاص لالشتباه 
في انتمائهم إلى »داعش«
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نادي الصم يهنئ بعودة السهليالرياضية
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم وجميع منتسبي النادي بفرعيه 
رجال وفتيات وجميع العاملني فيه بأصدق التهاني القلبية لعيدان السهلي عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
جلنة العالقات العامة واإلعالم بالنادي مبناسبة عودته بسالمة اهلل إلى ارض الوطن الغالي بعد إجراء 
عملية جراحية تكللت بحمد اهلل وتوفيقه بالنجاح، متمنني له الشفاء العاجل والعودة عن قريب ملمارسة 
مهام عمله بالنادي رئيسا للجنة العالقات العامة واإلعالم. من جانبه، تقدم السهلي إلخوانه األفاضل 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشكر وعظيم االمتنان والتقدير على مساندتهم له والسؤال عنه 
باستمرار خالل فترة عالجه باخلارج وحتى العودة الى ارض الوطن.

ضمن منافسات املرحلة الثانية من بطولة كأس سمو األمير

النصر يلتقي الساحل واليرموك في مواجهة الفحيحيل
يقام مساء اليوم لقاءان ضمن 
منافس���ات املرحلة الثانية من 
بطولة كأس سمو األمير، حيث 
يلتقي النصر مع الساحل على 
ستاد ثامر، فيما يلتقي اليرموك 
مع الفحيحيل على ملعب الساحل. 
وكان الدور التمهيدي قد ش���هد 
مباراة واحدة أسفرت عن تأهل 
فريق برقان على حساب التضامن 
بعد ان تغلب عليه بهدف دون 
رد، وفي مواجهتي الدور األول 
تغلب الساحل على برقان 0-1، 
كما فاز الفحيحيل على الشباب 

بركالت الترجيح 10-11.

العبو النصر في مهمة قوية امام الساحل  )االزرق.كوم ( اليرموك يحتاج الى املهارة والقوة لتخطي الفحيحيل 

الساحل

التضامن

الفحيحيل

كاظمة

النصر

الشباب

اليرموك

العربي

6٫00

6٫30

6٫00

5٫00

موقعتان في اجلولة الـ 13 من دوري »اليد« اليوم

كاظمة مع العربي.. مواجهة من العيار الثقيل
فقد عانى كثيرا في الش���وط 
األول من تل���ك املباراة الذي 
انتهى بشق االنفس لألخضر 

بفارق هدف وحيد. 
ورغم العناصر القوية التي 
تضمها تشكيلة االخضر، فإن 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب كمال 
مادون يواجه صعوبة كبيرة 
في تطويعها هجوميا وعليه 
إيجاد حل للعقم الهجومي الذي 
واجهه في املباراتني املاضيتني 
فاملعدل التهديفي لألخضر ال 
يتناسب مع تطلعاته وقدرات 

العبيه. 
وأخيرا، فإن حسبة التأهل 
معقدة جدا للبرتقالي والتي 
يجب أن يخسر فيها العربي 
الي���وم ومواجهته  مبواجهة 
املقبلة على أقل تقدير بينما 
يج���ب أن يخس���ر اليرموك 
مباراتني أيضا لتدخل فوارق 
املواجه���ات وأيض���ا فوارق 
األهداف لتفص���ل بني الفرق 
البطاقة  الثالث���ة وحتس���م 
للبرتقالي في حال فوزه على 

العربي والساملية. 

وضعفت آماله في التأهل إلى 
دوري االضواء واليوم يسعى 
الى تعويض خس���ارته على 
حس���اب العرب���ي وال مجال 
للتعادل أو اخلس���ارة حيث 
املقبل مع  سيلتقي االسبوع 

الساملية. 
ويع����ول م����درب كاظمة 
خلدون اخلش����تي على عدد 
من الالعب����ني املميزين مثل 
عبدالرحمن السويلم، حارس 
املرمى عبدالعزيز الظفيري، 
يوس����ف حيدر، وقد تشهد 
املباراة عودة القوة الضاربة 
عبداهلل الس����نافي ويوسف 
احل����داد. وعادة م����ا يدافع 
البرتقالي بطريقتي 5 -1 و6 
– 0، مع االعتماد في الهجوم 
على التصوي����ب من العمق 
الدفاعي للمنافس وأيضا على 
سرعة انطالقة وليد اجليماز 

في الهجمات املرتدة. 
العربي  ف���إن  املقابل،  في 
قادم من فوز على الصليبخات 
بنتيجة 27 – 22، ولكن ال تعني 
النتيجة تفوق العربي ميدانيا 

ويبقى رصيد اخلاسر على 
7 نقاط.

كاظمة للتعويض 

في اجلولة املاضية خسر 
البرتقالي إحدى أهم مبارياته 
في البطولة بنتيجة 29 – 34 

يعقوب العوضي 

يتطلع العربي مع كاظمة 
إلى قطع ش���وط كبير نحو 
التأهل ال���ى الدوري املمتاز 
 للي���د عندم���ا يلتقيان في

ال� 6.30 مساء اليوم ضمن 
الثالثة  منافس���ات اجلولة 
عشر من دوري الدمج على 
صالة الش���هيد فهد األحمد 
في الدعية، ويحمل العربي 
برصي���ده )13 نقطة( بينما 
جم���ع كاظمة برصيده ) 12 

نقطة(. 
املباراة املرتقبة  ويسبق 
لقاء تأدية واجب بني الشباب 
)9 نق���اط ( م���ع التضام���ن 
)نقطتني( عند ال� 5.00 مساء، 
وقد فقد الفريقان فرصتيهما 
في التأهل الى دوري األضواء 

رسميا. 
وفي اإلطار نفس���ه، حقق 
الصليبخات ف���وزا معنويا 
على الس���احل بنتيجة 32 - 
23 )الش���وط األول 14 - 9( 

ورفع رصيده الى 9 نقاط.

إسماعيل اخلزعل جنم دائرة كاظمة 

فتح باب التسجيل لبطولة الكويت 
املفتوحة لالستعراض احلر

أعلنت اللجن����ة املنظمة لبطول����ة الكويت املفتوحة 
بالتع����اون مع الهيئة العامة للرياضة )س����باق الكارت( 
عن فتح باب التسجيل لالشتراك في البطولة التي تقام 
يوم اجلمعة القادم على حلبة االس����تعراض داخل حلبة 
جابر األحمد الدولية في منطق����ة الفروانية على طريق 
الدائري السادس بجانب املدرسة الكويتية لتعليم قيادة 
الس����يارات، ومن املقرر أن يستمر التسجيل في البطولة 

حتى يوم اخلميس.
من جهته، صرح الشيخ احمد الداود رئيس مجلس ادارة 
النادي ان حلبة االستعراض احلر تبلغ مساحتها 100 متر 
مربع وضعت خصيصا ملتسابقي ومحبي االستعراض احلر 
حتت توافر شروط االمن والسالمة مما يؤمن لهم ممارسة 
الرياضة بالشكل الصحيح واحلفاظ على ارواحهم وأرواح 
اآلخرين من اخلطر. وقال ان البطولة تأتي بالتعاون بني 
النادي والهيئة العامة للرياضة مشكورين خلدمة الشباب 
محب هذه الرياضة وتوفير كل ش����روط االمن والسالمة 
للمتسابقني حتت مظلة النادي. وشكل فريق العمل اخلاص 
بالبطولة عددا من اللجان للعمل على إعداد احللبة وإعادة 
تهيئة املسار اخلاص في السباق والتنسيق واملتابعة مع 
اجلهات ذات العالقة في البالد لتوفير سبل األمن والسالمة 
للمش����اركني واحلضور. كما رصدت اللجنة جوائز قيمة 

للفائزين في املراكز الثالثة األوائل.
وأضاف اننا نوجه الدعوة الى كل الراغبني في املشاركة 
من كافة فئات الشباب والصغار والنساء ألخذ فرصتهم في 
املشاركة في املنافسات، واملشاركة كون البطولة ورياضة 
السيارات اخذت تنتشر بشكل كبير بني شباب املجتمع.

شعار البطولة 

فورد موستينغ في مسابقة األجمل 

نادي باسل الصباح ينّظم مسابقة
أجمل فورد موستنغ ملوسم 2016

ينظم نادي باسل السالم الصباح للسيارات والدراجات  
النارية بالتعاون مع فريق )موستنغ.ريسنغ.كيو.ايت( 
في 12 فبراير اجلاري مس���ابقة  أجمل فورد موستنغ 
ملوس���م 2016. وقال املدير العام للنادي سيف عوض 
املطيري ل�»كونا« إن جتمع املتسابقني في مواقف أبراج 
الكويت 12 اجلاري سيكون في متام  الساعة 12 ظهرا 
على أن تنطلق املسابقة في متام الساعة 1 ظهرا مبشاركة 

واسعة من  نخبة املتسابقني.
وأضاف املطيري أن التقييم والفئات ستقسم على 
فئة فورد موستنغ موديالت من 1979  إلى 1993 نوع 
)جي تي � إل إكس � كوبرا( وفئة فورد موستنغ موديالت 
من 1994 إلى  2004 نوع )جي تي � كوبرا( وفئة فورد 
موس���تنغ موديالت من 2005 إلى 2009 نوع )جي تي 
� ش���لبي( وفئة فورد موستنغ موديالت من 2010 إلى 

2014 نوع )جي تي � شلبي(. 
وذكر أن اجلوائز ألول ثالثة مراكز من كل فئة ستكون 
برعاية س���خية من الهيئة  العامة للرياضة مش���يرا 
إلى أن هذا التعاون بني نادي باسل السالم للسيارات 
والدراجات النارية وفريق )موستنغ.ريسنغ.كيو.ايت( 

يعد األول من نوعه.

سيف املطيري

»بوسعود«.. عبدالعزيز جاسم
َم���ن اهلل عز وجل على الزمي���ل عبدالعزيز 
جاس���م بان رزقه مولودا ذكرا اسماه »سعود«، 

جعله اهلل من الصاحلني.
بدوره، القسم الرياضي يهنئ الزميل »بوسعود« 
داعيا اهلل ان يحفظه مع أخته »شهد«، وان يريهما 

اخلير والصحة والسعادة.
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الشباب يحتج على مشاركة األخوين ساملني مع القادسية

ح «السلة» فوز مهم لكاظمة على اجلهراء في دئر
يحيى حميدان

فــــوزا مهما من  انتزع كاظمة 
اجلهراء ٧٨-٧٣ مساء أول من أمس 
ضمن مباريات اجلولة الـ ٢١ من 

دوري الدمج لكرة السلة.
وتقــــدم الفريــــق اجلهــــراوي 
املباراة  بالنتيجة معظم فتــــرات 
قبــــل أن يفقد العبوه الســــيطرة 
على أعصابهم نتيجة احتجاجاتهم 
على التحكيم، ليمسك «البرتقالي» 

الذي كان العبوه أكثر هدوءا بزمام 
املبادرة ويتمكنوا من الفوز على 

أصحاب الضيافة.
وتسببت إضاعة العبي اجلهراء 
الكثيــــر من الرميــــات احلرة في 
التفريط بالفوز. وشهدت اجلولة 
فوز العربي على الصليبخات ٧١-

٤٨، والقادسية على الشباب ٩٦-٧١، 
والكويت على اليرموك ٨٥-٥١.

وتتجه النية لدى إدارة الشباب 
إلى تقدمي كتاب احتجاج رســــمي 

مرفقا مببلغ ٢٥٠ دينارا رســــوم 
االحتجاج الحتاد اللعبة بســــبب 
مشــــاركة العبي «األصفر» محمد 
وعبداهللا ساملني. وتستند اإلدارة 
الشبابية في عدم قانونية مشاركة 
األخوين ساملني الى عدم إكمالهم 
فترة االيقاف املفروضة عليهم من 
جلنة املسابقات وهي ٦ مباريات 
عقب أحداث مبــــاراة الفريق امام 

الكويت في القسم االول.
وأوقــــف االخــــوان ســــاملني ٥ 

مباريات وكان مــــن املفترض ان 
يكون لقاء الشــــباب هو السادس 
واألخيــــر لهما. ويحتــــل الكويت 
صدارة ترتيب الفرق برصيد ٣٠ 
نقطة، ويتقدم على كاظمة (٢٨) 
والنصر (٢٦)، والعربي واجلهراء 
(٢٥)، والقادسية (٢٤)، واليرموك 
(٢٠)، والســــاحل والشباب (١٩)، 
والتضامــــن والصليبخــــات في 
العاشر واحلادي عشر  املركزين 

برصيد ١٥ نقطة.

الهزمي يؤكد دعم السلمان واملنصور للحركة الرياضية

املطيري وأفراح يتوجان بلقب بطولة «الهيئة» للرماية

الرياضية وأشـــاد  احملافل 
باإلجنازات التي حققها أبطال 
الرماية في البطوالت العاملية 
واألوملبية ورفع اسم وعلم 
الكويت في األلعاب األوملبية، 
السيما أن دعم الهيئة العامة 
للرياضة سيستمر للمحافظة 
على خطط نـــادي الرماية 
العطـــاء للرماة  ومواصلة 
والراميات لرفع اسم الكويت 

في مختلف البطوالت. 
وقام رئيس نادي الرماية 
بتقدمي درع النادي التذكاري 
إلى حامد الهزمي مكررا شكره 
على دعـــم الهيئـــة العامة 
للرياضة لبطوالت النادي. 
وفيما يلي أبطال وبطالت 
الهيئـــة ملختلف  بطولـــة 

مسابقات الرماية:
فـــوز خالـــد املطيري   
الســـكيت للرجال  ببطولة 
الفيحان  وجاء عبدالعزيز 
في املركز الثاني ومنصور 
املركـــز  فـــي  الرشـــيدي 
الثالث، وفـــاز عبدالرحمن 
الفيحان ببطولة مســـابقة 
التراب للرجال وجاء فهيد 

الثاني  الديحاني في املركز 
وطامي الرشيدي في املركز 

الثالث. 
الرامية ســـارة  وفازت 
احلوال ببطولة مســـابقة 
التراب للســـيدات وجاءت 
شـــقيقتها شهد احلوال في 
الثاني وأسماء وليد  املركز 
القطامي في املركز الثالث. 

افراح  الراميـــة  وفازت 
عبدالرحمن ببطولة السكيت 
وجاءت شيخة الرشيدي في 
املركز الثاني وإميان الشماع 

في املركز الثالث 
الرماية  وفـــي بطولـــة 
للســـكيت للناشـــئني فاز 
حمد العبالني باملركز األول 
وجاء بدر الديحاني في املركز 
الثانـــي وحمد اخلالدي في 

املركز الثالث 
 وفاز يوسف الرشيدي 
التراب وناصر  مبســـابقة 
الثاني  اخلالـــدي باملركـــز 
وفارس املطيـــري باملركز 
العتيبـــي  الثالـــث وقـــام 
والهزمي والسلطان بتكرمي 

الفائزين.

وعلى رأســـها الشيخ أحمد 
املنصور املدير العام ونائبه 
د.حمود فليطـــح وجميع 
الذين  العاملـــني بالهيئـــة 
ساهموا في اجناح فعاليات 

البطولة.
واختتم كلمته بالدعاء إلى 
اهللا القدير أن يحفظ الكويت 
ويحقق لهـــا األمن واألمان 
حتت قيادة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وســـمو ولي عهـــده األمني 

الشيخ نواف األحمد. 
بدوره، أكد ممثل الهيئة 
العامة للرياضة حامد الهزمي 
حرص وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشـــؤون الشـــباب 
العامة  الهيئـــة  ورئيـــس 
الشـــيخ سلمان  للرياضة 
الهيئة  احلمود ومدير عام 
الشيخ أحمد املنصور ونائبه 
الرياضة د.حمود  لشؤون 
فليطح علـــى دعم مختلف 
األنشطة الرياضية بالكويت 
وبذل أقصي جهد لالرتقاء 
باحلركـــة الرياضية ورفع 
الكويت في مختلف  اســـم 

العامة  الهيئـــة  برعاية 
للرياضـــة وبحضور حامد 
الهزمي مدير إدارة الرياضة 
للجميـــع ونائبـــه وليـــد 
الســـلطان ويوسف طليان 
ورئيـــس نـــادي الرمايـــة 
العتيبي واعضاء  م.دعيج 
بالنـــادي  اإلدارة  مجلـــس 
اختتمت بطولة الهيئة العامة 
للرياضة لرماية اخلرطوش 
التي شارك فيها أكثر من ٨٠ 
راميا ورامية من أبطال نادي 
الرماية واحلرس الوطني في 
مختلف مســـابقات الرماية 
للســـكيت والتـــراب خالل 
الفترة من ٥-٧ فبراير والتي 
شهدت منافسات قوية بني 
العديد مـــن الرماة وحققت 

جناحا كبيرا. 
وأعـــرب رئيـــس نادي 
الرماية العتيبي عن سعادته 
بنجاح بطولة الهيئة العامة 
للرياضـــة التي تتزامن مع 
خطط اإلعداد لبطولة صاحب 
السمو األمير البالد اخلامسة 
املقبلة مشيدا بالدعم املقدم 
من الهيئة العامة للرياضة 

الهزمي والسلطان والعتيبي وطليان مع الفائزين باأللقاب 

تكرمي احدى الفائزات في البطولة رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي واألعضاء والهزمي مع الفائزات 

التربية بطًال لدوري الوزارات النسائي للبولينغ

توج فريــــق وزارة التربية بلقب بطولة 
دوري الوزارات النسائي للبولينغ للفردي 
والفرق الذي اختتم أمس على صالة ثانوية 
اجلزائر بالشــــامية بحضــــور حامد الهزمي 
نائب رئيس اللجنة الرياضية العليا لدوري 
الــــوزارات -مديــــر إدارة الرياضة للجميع 
بالهيئة العامــــة للرياضة وفيصل مقصيد 
الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة 

بوزارة التربية.
وقد أقيمت البطولة مبشاركة (٥) وزارات 
هــــي الداخليــــة والتربية والهيئــــة العامة 
للرياضة وجامعة الكويت واملجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية وأقيـــمت منافســاتها 
للفرق والفردي، حيث حســــم لقب الفرق 
فريق وزارة التربية وحل ثانيا فريق وزارة 
الداخلية واحتل املركز الثالث فريق املجلس 
األعلى للتخطيط وحققــــت العبة التربية 
هديل عمار املركز األول في منافسات الفردي 
واحتلت املركز الثاني العبة جامعة الكويت 
فاطمة سكويرا وحلت ثالثة العبة التربية 

سندس تهامي.
وهنأ حامــــد الهزمي فريق وزارة التربية 
على الفــــوز بلقب الفردي والفرق وأشــــاد 

الفني والتنظيمــــي للبطولة.  باملســــتوى 
وأكد أن اللجنة الرياضية العليا للوزارات 
واملؤسسات احلكومية تولى اهتماما كبيرا 
بتنشــــيط الدوري الرياضي النسائي ملنح 
فرصة للعامالت في الوزارات واملؤسسات 

احلكومية ملمارسة النشاط الرياضي.
وأشــــار إلى أن هناك توجها من اللجنة 
الرياضيــــة العليا للوزارات للتوســــع في 
عدد األنشــــطة املتاحة للنساء، مبا يسمح 
للمرأة العاملة مبمارسة الريــاضة واالرتقاء 
باملســــتوى البدني والنفســــي للمرأة التي 
أصبحت متثل شريحة مهمة من قوة العمل 
في كل املؤسسات والوزارات، وتلعب دورا 
فاعال إلى جوار الرجل في دفع عجلة ومسيرة 

التنمية بالبالد. 
وثمن الهزمي دعم مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة الشــــيخ أحمد املنصــــور ونائبه 
لشــــؤون الرياضة د.حمود فليطح رئيس 
اللجنة الرياضية العليا للوزارات واهتمامهم 
بتطوير دوري الوزارات والســــيما الدوري 
النسائي وتفعيل مفهوم الرياضة للجميع، 
كما أشاد بالتعاون الطيب من قبل الوزارات 

املشاركة في الدوري.

الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة بوزارة التربية فيصل مقصيد يسلم الكأس إلحدى الفائزات 

حامد الهزمي وفيصل مقصيد مع الفائزات بالبطولة 

سارة بطلة 
التراب للسيدات 

والعبالني في 
املركز األول 

ملسابقة السكيت 
للناشئني 

والرشيدي بطل 
التراب

العب كاظمة محمد أشكناني 
يتطاول للتسجيل

في سلة الجهراء 
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في لقاء القمة الـ 111 على ملعب برج العرب

»النهارده« األهلي والزمالك »يا رجالة«
مصي����ر اجله����از الفن����ي 
امام مدير  بقيادة ح����ازم 
الكرة واحمد حسام ميدو 
املدير الفن����ي على احملك، 
حيث أكد مرتضى منصور 
اقالته في حالة اخلسارة 
أمام االهلي، خصوصا ان 
هذه املباراة هي التي أبقت 
عليه بعدم����ا كان قد هدد 
بإقالته عقب اخلسارة امام 

االسماعيلي.
املباراة  الزمالك  يدخل 
بصفوف مكتملة، باستثناء 
البوركينابي محمد  غياب 
كوفي لإليقاف بعد طرده 

في املباراة املاضية.
وواجه ميدو صعوبة 
كبي����رة خالل الس����اعات 
املاضي����ة في االس����تقرار 
على تش����كيلة الفريق في 
مباراة القمة، خصوصا أنه 
الفريق  لم يثبت تشكيلة 
في املباريات األخيرة، لكن 
األقرب إلى اللعب هم: أحمد 
الشناوي وعلي جبر وأحمد 
دوي����دار وأحم����د توفيق 
وحم����ادة طلب����ة وطارق 
حامد وعمر جابر وابراهيم 
عبد اخلالق وأمين حفني 
ومحمود كهربا وباس����م 

مرسي.

جمعة ف����ي تدريبات يوم 
اجلمعة املاضي ورفض اي 
تدخل للعفو عنه، مطالبا 
التركيز  العبيه بضرورة 
وعدم االنشغال بأي شيء 

سوى القمة.
املباراة  ويدخل األهلي 
بصفوف شبه مكتملة بعد 
تعاف����ي جمي����ع املصابني 
أبرزه����م الغابون����ي مالك 
ايفون����ا واحم����د حجازي 
وصالح جمعة باستثناء 
وليد سليمان الذي يعاني 

من التواء في الكاحل.
التدريبات  ووضح من 
االخيرة نية زيزو االستمرار 
املباريات  بنفس تشكيلة 
املاضية والتي تتكون من 
شريف اكرامي ورامي ربيعة 
واحمد حجازي وصبري 
رحيل واحمد فتحي وحسام 
عاشور وحسام غالي وعبد 
اهلل الس����عيد ورمض����ان 
صبح����ي والغان����ي جون 

انطوي وعمرو جمال.
النقيض، يدخل  وعلى 
الزمالك املباراة في ظروف 
غير طبيعية بعد تراجع 
نتائج����ه مؤخرا بالتعادل 
مع س����موحة واخلسارة 
امام االسماعيلي فوضعت 

الفني املؤقت عبدالعزيز 
عبدالشافي »زيزو« على 
دخول الفريق في معسكر 
مغلق مبدينة االسكندرية 
من السبت املاضي وخاض 
مرانا س����ريا بفرع النادي 
في الشيخ زايد ثم توجه 
إلى اإلسكندرية هربا من 
»ألتراس اهالوي« الذي كان 
قد اعلن رغبته في حضور 

مترين الفريق. 
وحرص عبدالش����افي 
التعام����ل بحزم مع  على 
الالعبني في االيام القليلة 
املاضية بخالف طبيعته 
الهادئة متاما لرغبته في 
السيطرة على الفريق في 
املرحلة احلرجة، مؤكدا أن 
مباراة القمة ستكون فاصلة 
في مسيرة الدوري وهو ما 
دفعه الي استبعاد مهاجمه 
املخضرم عماد متعب بسبب 
مشادته مع زميله صالح 

واملعنوية، بعدما جنح في 
الفوز في مبارياته الثالث 
االخيرة على االسماعيلي 
الس����كندري  واالحت����اد 
وانبي ما مكنه من انتزاع 
الصدارة برصيد 35 نقطة 
واالبتع����اد بفارق 4 نقاط 

عن الزمالك.
النادي  إدارة  وصرفت 
األهلي مكافآت متيز لالعبني 
تقديرا ملجهوداتهم والفوز 
في 3 مباري����ات مبرحلة 
حرجة عقب رحيل البرتغالي 
جوزيه بيسيرو الى بالده 
لتدريب بورتو، كما رصدت 
مكافآت ضخمة لالعبني في 
حالة حتقي����ق الفوز على 
الزمالك واالبتعاد 7 نقاط 
ف����ي الصدارة في س����عي 
النادي الى استعادة اللقب 

من غرميه التقليدي.
واس����تعد االهلي جيدا 
للقمة، حيث حرص املدير 

املبالغة في  عنه بس����بب 
املطالبات املالية إلدارة لقاء 

القمة املرتقبة.
وش���هدت الس���اعات 
املاضية ش���دا وجذبا بني 
الزمالك  رئي���س ن���ادي 
مرتضى منصور من ناحية 
واحتاد الكرة والنادي األهلي 
من ناحية اخرى بش���أن 
الزمالك في خوض  رغبة 
املب���اراة على أحد مالعب 
العاصمة بتروس���بورت 
أو الدفاع اجلوي او ستاد 
القاهرة، ووصلت تهديدات 
رئيسه بإعالن استقالته من 
ناديه، فيما أصر االحتاد 
احمللي على موقفه بداعي 
ان االهل���ي ه���و املضيف 
اللعب في ملعب  واختار 
برج العرب مبوافقة وزارة 

الداخلية.
املباراة  ويدخل األهلي 
في أفض����ل حاالته الفنية 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ينتظر محبو وعشاق 
الساحرة املس����تديرة في 
مصر احملروسة لقاء القمة 
الذي يجم����ع قطبي الكرة 
املصرية األهلي والزمالك 
ف����ي ملعب ب����رج العرب 
باإلس����كندرية ف����ي ختام 
الس����ابعة عشرة  املرحلة 
من الدوري املصري لكرة 

القدم.
لقاء القمة يحمل الرقم 111 
من املواجهات بني الفريقني، 
وميلك األهلي نصيب األسد 
من ع����دد االنتص����ارات، 
حيث ف����از 39 مرة مقابل 
25 للزمال����ك، وانتهت 46 
مب����اراة بالتع����ادل، فيما 
الفريقان 233 هدفا  سجل 
في القمم التقليدية بينهما 
منها 135 هدفا لألهلي و98 

هدفا للزمالك.
طاق����م  اعتم����اد  ومت 
حتكيمي هنغاري بقيادة 
فيكتور كاساي ويساعده 
فينس����ل توس وجورجي 
رجن وآدم فارلكاس، رغم أنه 
كان مقررا أن يتم االستعانة 
بطاقم حتكيم فرنسي، إال 
أن االحتاد قرر غض الطرف 

احصائيات
ميلك األهلي النصيب األكبر من االنتصارات، حيث فاز 
39 مرة مقابل 25 للزمالك، وانتهت 46 مباراة بالتعادل. 
وسجل الفريقان 233 هدفا في القمم التقليدية بينهما 

منها 135 هدفا لألهلي و98 هدفا للزمالك.
الزمالك األهلي

  الساعة 8:00 النيل الرياضية

د. حسن عطية خالل إلقائه احملاضرة 

هيئة الرياضة تطلق دورة انتقاء املواهب الرياضية

بوكا يستهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب
اس���تهل بوكا جونيورز 
حملة الدفاع عن لقبه بطال 
لل���دوري االرجنتيني لكرة 
القدم بتعادل سلبي مخيب 
أمام مضيف���ه تيمبرلي في 
املرحلة االولى من منافسات 

املجموعة الثانية.
ب����وكا جوني����ورز  وكان 
توج بلقبه احلادي والثالثني 
املوسم املاضي الذي أقيم بنظام 
جديد، حيث ارتفع عدد االندية 
املشاركة من 20 الى 30، ومتت 
املنافسة عليه ببطولة موحدة 
عوضا ع����ن اثنتني كما كانت 
احلال في االع����وام االخيرة، 
حيث ضمت البطولة االفتتاحية 

والبطولة اخلتامية.
ال���دوري 30  وتضم���ن 

مرحل���ة )8 مراحل أقل من 
الس���ابق( ولم تكن  النظام 
هناك مباريات ذهاب وإياب 
الفرق باستثناء  بني جميع 
لقاءات الدربي، وبخصوص 
بعض الف���رق، حيث تغيب 
لق���اءات الكالس���يكو بينها 
الذهاب  فأقيمت مباري���ات 
واالياب بني فريقني قريبني 
جغرافيا. ويقام الدوري هذا 
املوس���م مبشاركة 30 فريقا 
أيضا وزعت على مجموعتني 
ضم���ت االول���ى 14 فريق���ا 

والثانية 16 فريقا.
الدوس���يفي  وتص���در 
واتلتيكو توكومان ومارتن 
دي س���ان خوان واتلتيكو 
رافايي���ال ترتيب املجموعة 

الثاني���ة، بف���وز االول على 
ضيف���ه اوليمب���و بثالث���ة 
اهداف لغاس���تون دياز )71 
من ركلة جزاء( وسانتياغو 
روزاليس )79( واليكسيس 
كاس���ترو )90(، والثان���ي 
على ضيفه راسينغ كلوب 
بهدفني لفرناندو زامبيردي 
)20( وغليان���درو ونزاليز 
)47( مقابل هدف لغوستافو 
ليوناردو بو )60(، والثالث 
على ضيفه نيولز اولد بويز 
بهدف���ني الميانويل دينينغ 
)38( وخ���وان ماتي���ا )50( 
مقابل ه���دف للوكاس بوي 
)90(، والرابع على مضيفه 
هيورامان بهدف وحيد سجله 
ماورو بوغادو )25 خطأ في 

مرمى فريقه(.
ارجنتينوس  وتع���ادل 
جونيورز مع تيغري بهدف 
للوسيانو كابرال )72( مقابل 
هدف للكولومبي اريك كوريا 
)16(، وديفنسيا خوستيكا مع 
يونيون بهدفني لنيكوالس 
ستيفانيلي )19( واغوستني 
ب���وزات )32( مقابل هدفني 
الينياسيو مالكورا )55 من 
ركلة جزاء( وكالوديو ريانياو 

.)90(
وتختت���م املرحلة اليوم 
الثالثاء بلقاءات استوديانتيس 
ال بالتا مع النوس )املجموعة 
الثاني���ة(، وريفر باليت مع 
كويلميس، وسارمينتو مع 
فيليز سارسفيلد )االولى(.

افتتح محمود ابل مدير 
إدارة مركز عبداهلل السالم 
إلعداد القادة التابع للهيئة 
العامة للرياضة دورة انتقاء 
التي  الرياضية  املواه���ب 
يقيمها املركز حتت رعاية 
الشيخ احمد املنصور مدير 
عام الهيئة ود.حمود فليطح 
العام لشؤون  املدير  نائب 

الرياضة.
الدورة  ويحاضر ف���ي 
اربعة من ابرع احملاضرين 
وهم: د.حسن عطية ود.خالد 
الشرجي ود.حسن اشكناني 
ود.س���لمان حاجي، حيث 
يقدم كل استاذ محاضرتني 
خالل فترة الدورة التي بدأت 
في االحد 7 يناير وتستمر 

حتى نهاية االسبوع.
الى  ال���دورة  وته���دف 
توضي���ح اث���ر امله���ارات 
احلركية عالوة على كيفية 
انتقاء املواه���ب ومراحل 
عملية االنتقاء وذلك عبر 

8 محاضرات خالل االسبوع 
تتبعهم جلس���ة نقاش���ية 
يقيمه���ا احملاضري���ن مع 

الدارسني بنهاية الدورة.
ويش���ارك ف���ي الدورة 

دارس���ني من ع���دة جهات 
حكومية ك���وزارة التربية 
التطبيقي  التعليم  وهيئة 
وآخري���ن م���ن االندي���ة 

واالحتادات الرياضية.

في االحتاد قوة مبواجهة الوحدات االردني العنيد اليوم 

احتاد جدة يواجه الوحدات في امللحق اآلسيوي

الرياض ـ خالد المصيبيح 

يحل الوح���دات االردني 
الي���وم ضيفا عل���ى احتاد 
جدة في لقاء وحيد س���عيا 
الى التأهل لبطولة أندية آسيا 
للمحترفني. ويتطلع»االحتاد« 
لالنضمام الى الفرق السعودية 
الثالثة النصر واألهلي والهالل 
التي تأهلت بناء على ترتيبها 
في دوري املوسم املاضي فيما 
ق���د حل رابعا  كان االحتاد 
ووجب عليه خ���وض لقاء 
امللحق بحكم أن السعودية 
لديه���ا ثالثة مقاعد ونصف 

املقعد. 
الفريق  ويع���ول م���درب 
الرومان���ي بيتوركا على عدة 
عوامل مساعدة لضمان التأهل 
ومنها فوز فريقه خالل آخر 4 
لقاءات متتالي���ة اقتحم معها 

املنافس���ة عل���ى لقب  دائرة 
ال���دوري، إضافة إلى اعتماده 
على بع���ض الالعبني ومنهم 
الڤنزويلي ريفاس واألسترالي 
س���ان مارت���ن وفه���د املولد 
وعبدالرحمن الغامدي وياسني 
حمزة والغاني سولي مونتاري 

وجمال باجندوح وغيرهم.
وعلى الطرف اآلخر، فقد 
وصل فريق الوحدات األردني 

إلى جدة األحد املاضي وأجرى 
تدريبا واح���دا على ارضية 
ملعب املباراة ستاد اجلوهرة 
وقد أكد مدربه االردني رائد 
عساف أنهم درسوا االحتاد 
جيدا واطلع مع العبيه عبر 
الڤيديو على عدد من مباريات 
االحتاد األخي���رة واكد انهم 
درسوا مكامن القوه والضعف 
مؤكدا على قدرة فريقه على 
حسم التأهل وتخطي االحتاد 
على أرضه وبني جمهوره. 

وقام���ت جماهير فريق 
الس���عودي بشراء  االحتاد 
50 ألف تذكرة من أصل 60 
ألفا متت طباعتها ويتوقع 
املباراة،  أن تنفد قبل بداية 
فيم���ا س���يكون للجماهير 
التي م���ن حقها  األردني���ة 
احلض���ور مل���ؤازرة فريقها 

2000 تذكرة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري أبطال آسيا )التصفيات التأهيلية(

8 صباحايوهانغ � هانوي
12اداليد � شاندونغ

1:30اف سي طوكيو � تشونبوري
2:30شنغهاي � موانغ ثونغ
3beIN Sports 1HDبونيودكور � الشباب
5:30beIN Sports 1HDنفط طهران � اجليش

7:15beIN Sports 2HDاجلزيرة � السد
8:20beIN Sports 1HDاالحتاد � الوحدات

»راحت أيام زمان«
»راحت أيام زمان«.. مما كان يحصل بني قطبي الكرة املصرية 
مبا حتمله من اثارة وحتد وندية وتصريحات نارية، ونعود 
بالذاكرة الى ما كان وكان في ايام زمان. ورغم حالة الش��غف 
التي تغمر مش��جعي األهلي والزمالك قبل وأثناء وبعد القمة 
إال أن هناك أش��ياء مهمة لن نراها في الديربي املقبل، رصد 

»استاد مصر العربية« في التقرير اآلتي ما يلي:

خفة دم بكر وحماسة إمام
»يا برجاوي.. نناشد الس��ادة املسؤولني في اإلسكندرية 
كبري سيدي بشر مكسر.. اللي كان في البلكونة بيشرب 
السيجارة نحب نقوله النتيجة اتغيرت.. وهووووبا.. كرة 
عالية وخطرة«. قطعا لن نس��مع هذه الكلمات مجددا في 
القمة ال�111 بعد وفاة صاحبيها محمود بكر وحمادة إمام.

سنفتقد خفة ظل بكر التي كانت ترافق تعليقه على املباراة 
بكل تلقائية دون تصنع أو مبالغة، فيما س��تبدو املباريات 

أكثر فتورا دون تعليق الثعلب حمادة إمام.

دخالت األولتراس
رغم اخلالفات املش��تعلة بني رواب��ط األولتراس وإدارتي 
ناديي األهلي والزمالك، من جهة واإلعالم من جهة أخرى 
إال ان أجواء التشجيع والدخالت ستغيب مجددا عن مباراة 

القمة بعدما كانت إحدى السمات املميزة للديربي.

املدربون األجانب
بالطبع لن نرى اخلواجة على مقاعد بدالء األهلي والزمالك، 
بعدما فسخ جوزيه بيسيرو تعاقده مع الشياطني احلمر، 
ومن قبله جيس��والدو فيريرا املدير الفني السابق للقلعة 

البيضاء.

 غياب متعب
سيعد خروج عماد متعب من قائمة األهلي املواجهة للزمالك، 
املرة األولى لغياب ثاني هدافي القلعة احلمراء أمام الفارس 

األبيض في لقاءات القمة، ألسباب تأديبية.
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زيدان: مودريتش منحنا احلياة

ڤان غال »جنّ جنونه«

كالعادة.. ديوكوڤيتش في الصدارة

توج دنڤر برونكوز بلق���ب بطل دوري كرة القدم 
األميركية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حسم مباراة 
ال� »سوبر بول« الس���نوية التقليدية التي جتمع بني 
بطلي املجموعة األميركية »اي اف س���ي« واملجموعة 
الوطنية »ان اف س���ي«، وذلك بفوزه على كاروالينا 
بانث���رز 24-10 على ملعب »ليفايس س���تاديوم« في 

سانتا كالرا )كاليفورنيا(.
وسبق لدنفر برونكوز، الفائز بلقب بطل املجموعة 
االميركية »اميركن فوتب���ول كونفرنس«، أن توج 
باللقب مرتني على التوالي في النسختني الثانية 
والثالثني والثالثة والثالثني عامي 1997 و1998 
على حساب غرين باي باكرز واتالنتا فالكونز 
على التوالي، وهو يتشارك الرقم القياسي 
من حيث عدد املرات التي وصل فيها إلى 
مباراة ال� »س���وبر بول« مع بيتسبورغ 
س���تيلرز، الفريق األكثر فوزا باللقب )6 
م���رات(، وداالس كاوبويز ونيو انغلند 

باتريوتس )8 مرات(.

أكد الفرنسي زندين زيدان، مدرب ريال مدريد صعوبة 
الف���وز الذي حققه النادي امللكي على حس���اب مضيفه 

غرناطة.
وأشاد زيزو بهدف لوكا مودريتش الذي منح فريقه 
النقاط الثالث، وقال: »لقد منح هدفه لنا احلياة، أنا سعيد 

بالنسبة له وسعيد ألنه منحنا النقاط.
 وواصل زيدان حديثه بالقول: »جميع املباريات املقبلة 
س���تكون صعبة، ليس هناك مواجهة سهلة ولكن نحن 

على أمت االستعداد لهذه التحديات املقبلة«.
 وتطرق زيزو للحديث عن اصابتي كارفخال ومارسيلو 
في املباراة، وقال: كارفخال ال يعاني من أي شيء، مجرد 
ارهاق.. في املقابل فان مارسيلو ال ندري بعد مدى خطورة 

االصابة ولكننا سنفتقد لبضع اسابيع.

خرج املدرب الهولندي لوس فان غال عن طوره وأجاب 
بغضب على اسئلة الصحافيني الذين امطروه باالسئلة 
حول صحة ما قيل عن اتص���ال بني ادارة مان يونايتد 

واملدرب البرتغالي جوزيه مورينيو املرشح خلالفته.
وكان فان غال ميني النفس مبواجهة وسائل االعالم 
بوض���ع افضل لو متكن فريقه م���ن الفوز على مضيفه 

وغرميه تشلسي.
وكان متوقع���ا أن يتمحور املؤمت���ر الصحافي الذي 
عقد بعد املباراة حول صحة ما قيل عن اقتراب وصول 
مورينيو إل���ى »اولدترافورد« وقد س���ئل فان غال عن 
موقفه من عدم صدور أي نفي من إدارة النادي حول ما 
ذكرته وسائل اإلعالم، فكان جوابه: »ملاذا عليهم النفي؟ 
أنا ال أتدخل أيضا )في ما تتحدث عنه وسائل اإلعالم(. 
ملاذا على النادي النفي عندما تختلقون انتم )وس���ائل 

اإلعالم( األخبار؟«.
وواص���ل: لم تتحدثوا مع )النائب التنفيذي لرئيس 
النادي( اد وودوارد أو )مالكي النادي(، انتم تخترعون 
األخب���ار وأنا مضطر لإلجابة عنه���ا. انا ال أجاوب عن 

هذه األسئلة.

لم يطرأ أي تعديل على مراكز الصدارة في التصنيف 
العاملي لالعبي كرة التنس احملترفني، حيث بقي الصربي 
نوفاك ديوكوڤيتش يحلق في املركز األول برصيد 16790 
نقطة. ويتق���دم ديوكوڤيتش بفارق 7845 نقطة أمام 

البريطاني اندي موراي الثاني برصيد 8945 نقطة.
ويحتل السويس���ري روجيه فيدرر املركز الثالث 
برصيد 8795 أمام مواطنه ستانيسالس فافرينكا الرابع 

)6325 نقطة(.

تصنيف العشرة األوائل:

1- الصربي ديوكوڤيتش 16790 نقطة
2- البريطاني موراي 8945
3- السويسري فيدرر 8795

4- السويسري فافرينكا 6325
5- االسباني نادال 4880
6- االسباني فيرر 4325

7- الياباني نيشيكوري 4235
8- التشيكي برديتش 4200
9- الفرنسي تسونغا 2905
10- الفرنسي غاسكيه 2760

مدرب امللكي زيدان

الهولندي ڤان غال

أنا في القمة

»NBA« كليبرز »يصفع« ميامي هيت في الـ
قاد كريس بول لوس اجنيليس كليبرز إلى تخطي ميامي 

هيت بتسجيله 22 نقطة في املباراة التي انتهت بفوز فريقه 
100-93 ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.

وأضاف جمال كروفورد 20 نقطة وجاي جاي ريديك 14 
ليحقق كليبرز فوزه احلادي عشر في آخر 13 مباراة له.

في املقابل فشل ميامي هيت في حتقيق فوزه السابع في 
آخر ثماني مباريات وسجل له كل من دواين وايد وكريس 
بوش والسلوفيني غوران دراغيتش 17 نقطة باإلضافة إلى 

15 نقطة للوول دينغ.
وأحلق دنفر ناغتس اخلسارة اخلامسة على التوالي 

والتاسعة في آخر 10 مباريات بنيويورك نيكس وتغلب عليه 
.96-101

وسجل كل من دانيلو غاليناري وويل بارتون 19 نقطة 
للفائز وأضاف األخير 11 متابعة. في املقابل لم تنفع النقاط 

الـ 21 التي سجلها كل من كارميلو انتوني وكريستابس 
بورزينجيس في جتنيب فريقهما اخلسارة.

وسجل العب االرتكاز املونتينيغري نيكوال فوسيفيتش 
السلة التي منحت الفوز لفريقه اورالندو ماجيك على اتالنتا 

هوكس 96-94 علما بانه سجل 22 نقطة في املباراة. 
وساهم ايفان فورنييه )21 نقطة( وفيكتور اوالديبو )19( 

بفوز اورالندو أيضا.
أما افضل مسجل في صفوف اخلاسر فكان جف تيغ )24 

نقطة و5 متريرات حاسمة، وأضاف كنت بازميور 23 نقطة 
و8 متابعات.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزا كبيرا على ساكرامنتو كينغز 
128-119 بفضل مساهمة كبيرة من افري برادلي )25 نقطة( 

وايزيا توماس )22(.
والفوز هو التاسع لبوسطن في آخر 10 مباريات له.

وتقدم بوسطن بفارق 21 نقطة لكن ساكرامنتو جنح في 
تقليص الفارق إلى 5 نقاط قبل نهاية املباراة بدقيقتني. بيد 
ان الكلمة األخيرة كانت لتوماس الذي سجل 9 نقاط بعدها 

ليحسم النتيجة نهائيا في مصلحة فريقه.

ليڤركوزن ودورمتوند لبلوغ نصف نهائي الكأس

»املطارق« VS »الريدز«.. من يتأهل؟
يخوض ليڤربول املترنح مؤخرا في الدوري 
االجنليزي املمتاز بخسارته أمام ليستر سيتي 
وتعادله مع سندرالند مواجهة قوية مع مضيفه 
وست هام العنيد في مباراة اعادة بينهما لتحديد 
املتأهل الى الدور 16 من مس���ابقة كأس اجنلترا 
لكرة القدم. ويسعى الريدز الى الثأر من الفريق 
اللندني الذي هزمه ذهابا وايابا في الدوري هذا 
املوس���م 3 - 0 على ملعب انفيلد و2 - 0 على 

ملعب ابتون بارك.
واذا كان ليڤرب���ول يس���جل العديد من 
االه���داف بيد ان املش���كلة تكمن في خط 
الدفاع خصوصا في ظل اس���تمرار غياب 

قلبي الدفاع.
في ح���ني يتطلع فري���ق »املطارق« 
لتكريس عقدته أمام منافس���ه العريق 
متسلحا بعاملي االرض واجلمهور. كما 
يحاول وست هام مصاحلة جماهيره 
بعد هزميته ضد س���اوثمبتون يوم 
الس���بت املاض���ي بالبرميييرليغ، 
وس���يكون االنتصار على رجال 
كلوب أفض���ل هدية من العبي 
سالفني بيليتش ألنصارهم.

كأس ألمانيا

يواجه بايرن ميونيخ احتمال التواجه مع غرميه بوروسيا 
دورمتوند في الدور نصف النهائي في حال جنح االخير بتخطي 

عقبة مضيفه شتوتغارت اليوم في الدور ربع النهائي من 
مس���ابقة كأس أملانيا لكرة الق���دم. علما بان فريق 

املدرب توماس توخيل خرج فائزا من املباراة 
التي جمعته مع منافسه في أواخر نوفمبر 
املاضي 4-1 ضمن املرحلة الرابعة عشرة 

من الدوري لكن على ملعبه »س���يغنال 
ايدونا بارك«.

وتفتتح مباري���ات ربع النهائي 
بلقاء باير ليفركوزن، الباحث عن 

لقبه األول من���ذ 1993، وضيفه 
فيردر برمين الذي يحتل املركز 
الثاني خلف بايرن من حيث عدد 
االلقاب في املسابقة )6 آخرها 

ع���ام 2009(. وتقام قرعة الدور 
نصف النهائي غدا االربعاء، على 
أن تقام املباراتان في 19 و20 ابريل، 
في حني يحتضن امللعب االوملبي 

في برلني النهائي يوم 21 مايو.

جدد ريال مدريد الذي فاز ذهابا 1-0 على ملعب 
سانتياغو برنابيو، سجله الفرنسي كرمي بنزمية، 
انتصاره على ضيفه غرناطة في املواجهة قبل 
األخير في املرحلة الثالثة والعشرين من بطولة 
اسبانيا لكرة القدم وذلك عندما هزمه بصعوبة 
2-1 ورف����ع رصيده إلى 50 نقطة بفارق نقطة 
واحدة خلف جاره في العاصمة. وكان غرناطة 
مزعجا للفريق امللكي على غرار ليفانتي بالنسبة 
إلى الفريق الكاتالوني، خصوصا في املرتدات 
السريعة واملناوالت الطويلة. وافتتح بنزمية 
التسجيل )39 رافعا رصيده إلى 19 هدفا في املركز 

الثاني مع رونالدو على الئحة الهدافني.
وفي الشوط الثاني، كان غرناطة قريبا من 
ادراك التعادل من رأسية قوية لدافيد بارال تألق 
احلارس نافاس في ابعادها )47(، وأبعد حارس 
غرناطة اندريس فرناندي����ز كرتني متتاليتني 
ببراعة آخرهم����ا من صاروخية الكرواتي لوكا 

مودريتش )48(.
ومرر روبن روتشينا كرة إلى املغربي يوسف 
العربي فجنح في اجلهة اليمنى وأرسلها من بني 

قدمي نافاس مدركا التعادل )60( بعد دقيقتني 
فقط من نزوله بديال لفارال مسجال هدفه رقم 
34 ومعادال الرقم القياس����ي ألفضل هداف في 

تاريخ النادي.
واس����تمرت االثارة وتواص����ل التهديد مع 
زيادة واضحة في اخلشونة واالحتكاك، وسجل 
العربي هدفا آخر الغي بداعي التسلل )71(، وانقذ 
مودريتش ريال مدريد بتسديدة قوية من خارج 

املنطقة مسجال هدفه األول هذا املوسم )85(.

ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة 54 نقطة من 22 مباراة
2- اتلتيكو مدريد 51 من 23

3- ريال مدريد 50 من 23
4- ڤياريال 45 من 23

إيطاليا

متكن روما اخلامس ووصيف بطل املوسمني 
املاضيني من تخطي ضيفه سمبدوريا 2-1 على 
امللعب األوملبي في املرحلة الرابعة والعشرين من 

بطولة ايطاليا. ويدين روما بفوزه إلى ستيفان 
الشعراوي القادم من ميالن على سبيل اإلعارة 
والذي سدد كرة بعيدة املدى ارتدت إلى اليساندرو 

فلورنتسي تابعها برأسه في الشباك )45(.
وفي الش����وط الثاني، مرر الشعراوي كرة 
مركزة إلى دييغو بيروتي أودعها بيمناه الشباك 

هدفا ثانيا )50(.
وقلص سمبدوريا الفارق عندما البرازيلي 
فرناندو سددها من خارج املنطقة في البوسني 
ميرالم برانييتش وحتولت باخلطأ إلى شباك 

فريقه )57(.

فرنسا

واصل باريس سان جرمان مشواره نحو لقب 
رابع على التوالي بفوزه على مضيفه مرسيليا 
2-1 في ختام املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري الفرنسي. على ملعب فيلودروم، حقق 
سان جرمان فوزه الثاني والعشرين )مقابل 3 
تعادالت( وهزم مرسيليا بنفس نتيجة الذهاب 

عندما استضافه في املرحلة التاسعة.

وكان فريق العاصمة الفرنس����ية حقق في 
املرحلة السابقة رقما قياسيا تاريخيا في »ليغ1« 
في الس����جل اخلالي من الهزائم هو 33 مباراة 

ورفعه اليوم إلى 34 مباراة.
ولم ميهل باريس سان جرمان مضيفه أكثر 
من دقيقتني لزيارة شباكه عبر هدافه السويدي 
زالتان ابراهيموفيتش)2( رافعا رصيده إلى 21 
هدفا ومتقدما بفارق 9 أهداف عن اقرب منافسيه 

في صدارة الهدافني.
وأدرك رمي����ي كابيال املعار من نيوكاس����ل 
االجنليزي التعادل يتسديدة من خارج املنطقة 
)25(. وفي الشوط الثاني، خطف ابراهيموفيتش 
الكرة من أمام احلارس ستيف مانداندا وأعادها 
خلفية الى االرجنتين����ي انخل دي ماريا الذي 
راوغ العبا ثم ارسلها زاحفة الى الشباك هدفا 

ثانيا للضيوف )71(.
ورفع سان جرمان رصيده إلى 69 نقطة وبقي 
على بعد 24 نقطة من مطارده املباشر موناكو، 
في حني وقف رصيد مرس����يليا عند 3.4 نقطة 

في املركز العاشر.

بالعربي.. »كرويف كرواتيا« ينقذ »الملكي«
»ذئاب سباليتي« تنتصر.. وسان جرمان »ما له حل«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس إجنلترا )دور الـ 32(

10:45beIN Sports 2HDوست هام � ليڤربول
كأس أملانيا )ربع النهائي(

9beIN Sports 5HDليڤركوزن � برمين
11beIN Sports 5HDشتوتغارت � دورمتوند

مودريتش وحلظة تسجيله هدف الفوز                                               )رويترز(

جنم كليبرز بول يتألق ضد ميامي              )رويترز(

دنڤر برونكوز.. »سوبر بول«
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)أنور الكندري( الفنان فريد العلي يقدم شرحا حول مقتنيات املعرض  )أنور الكندري( الشيخ سلمان احلمود ويعقوب الصانع وم.فريد عمادي وخالد أرن وم. علي اليوحة ومحمد العسعوسي في مقدمة احلضور 

 أحد أركان املعرضمتابعة ألحد الفنانني خالل إجرائه نقوشا إسالمية في أحد األعمال اليدوية مجموعة من املزخرفات واملنتجات احلرفية ألحد الفنانني املشاركني

وزيرا اإلعالم واألوقاف أكدا خالل حضورهما افتتاح دورته السابعة حتت رعاية رئيس الوزراء أنه يعزز من مكانة الكويت كمركز لدعم الفن اإلسالمي وتنميته

انطالق »ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية« مبشاركة 23 دولة

يتعاون مع مركز الكويت للفنون 
اإلسالمية في هذا امللتقى من خالل 
إقامة معرض وورشة للزخرفة 
اإلس����المية إللقاء الضوء على 
مكانة الفن في الثقافة اإلسالمية 
عبر العصور، ودوره كوسيلة 
للتفاهم والتواصل الثقافي بني 

شعوب العالم«.

إسهامات حضارية 

من جهته لفت رئيس مركز 
الكويت للفنون اإلسالمية التابع 
لوزارة األوقاف فريد العلي إلى 
أن »املركز دأب على تنظيم ملتقى 
الكويت للفنون اإلسالمية كل 
عامني وبات عشاق الفن اإلسالمي 
ينتظرونه ملا يقدمه من متعة 
والتواصل مع رواد هذه الفنون 

محليا وعامليا«.
وأضاف ان »ه����ذه الدورة 
تأت����ي بالتزامن م����ع االحتفال 
باختيار الكويت عاصمة للثقافة 
اإلس����المية، وهو بال شك لقب 
تس����تحقه الكوي����ت بج����دارة 
إلس����هاماتها احلضاري����ة، وما 
تقدمه مؤسساتها من خدمات 
للثقافة العربية واإلس����المية 
في شتى املجاالت«. وأكد العلي 
حرص املركز في هذا امللتقى على 
تركيز اجلهود على فئة األطفال 
التواصل مع  والنشء، وكذلك 
الطلبة م����ن خالل التعاون مع 
وزارة التربية، باإلضافة إلى دعم 
املوهوبني من أبناء الكويت في 
مجال الفنون اإلسالمية السيما 

في فن اخلط العربي.

تألو جهدا في توفير الشروط 
املوضوعية لتفعيل دور الفنون 
في تعزيز القيم النبيلة في حب 

اخلير واجلمال«.

تفعيل الشراكة 

وكان لوكيل وزارة األوقاف 
م.فريد عمادي كلمة أكد فيها أن 
»من قيم خطتنا االستراتيجية 
في وزارة األوقاف »الشراكة«، 
تلك القيمة التي حرصت الوزارة 
على تفعيلها وحتقيقها مع كافة 
املؤسسات الرسمية واألهلية 
وذل����ك العتقادنا انه من خالل 
حتقيق الش����راكة املجتمعية 
نستطيع أن نعظم األداء«، مبينا 
أن »هذا امللتقى يجسد صورة 
من الشراكة الفعالة مع وزارة 
اإلعالم الت����ي وفرت كل الدعم 

ملناشط الوزارة«.
وأض����اف »انن����ا نأمل من 
ه����ذا امللتقى أن يحق����ق عددا 
من األه����داف النبيل����ة ومنها 
غرس محبة الفنون اإلسالمية 
والتعرف على املوهوبني فيها 
وتنميته����م والتذكير بوحدة 
األمة العربية واإلسالمية، كما 
أن من شأن الورش التي ستقام 
أن تعمق اجنذاب الناشئة إلى 

تلك الفنون«.

مكانة الفن 

ب����دوره، قال مدي����ر مركز 
األبح����اث للتاري����خ والفنون 
والثقافة اإلسالمية بإسطنبول 
)أرسيكا( د.خالد أرن: »إن املركز 

احلكومي����ة واألهلي����ة، وبهذه 
املناسبة أود أن أشيد بالشراكة 
املؤسس����ية بني وزارة اإلعالم 
ووزارة األوق����اف والش����ؤون 
اإلس����المية والتعاون الوثيق 
بينهما والذي جتسد في احتضان 
املسجد الكبير للمعرض الدولي 
لتطبيقات الفنون اإلسالمية على 
املعادن وال����ذي تقيمه وزارة 
اإلعالم برعاية س����مو رئيس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك، 
وتقدمي وزارة اإلعالم مشكورة 
الدعم اإلعالمي  أن����واع  جميع 
ألنشطة الوزارة وبرامجها في 
وس����ائلها املرئية واملسموعة 

واملقروءة«.
وبني أن هذا امللتقى ينعقد 
ليحقق ع����دة أه����داف أبرزها 
»تعزيز مكانة الكويت كمركز 
لدعم الفنون اإلسالمية وتنميتها، 
وتوفير البيئة اخلصبة في هذا 
امليدان، باإلضافة إلى العمل على 
توسيع دائرة االهتمام بالفنون 
اإلسالمية مما يسهم في ترقية 
الذوق الع����ام وتعزيز الهوية 
اإلس����المية للمجتمع وتعزيز 
املكانة املرموقة للمسجد الكبير 
كمعلم ثقافي، وإبراز دور الفنون 
اإلسالمية وقدرتها على االنخراط 
الثقافية لظواهر  في املعاجلة 
التشدد والتطرف واإلرهاب«، 
داعيا ف����ي خت����ام كلمته إلى 
ضرورة تضافر جهود العلماء 
والفنانني واملبدعني، الفتا إلى أن 
»وزارة األوقاف متد يدها جلميع 
املخلصني في هذا الشأن، ولن 

أن تل����ك الفن����ون تهيمن على 
األذواق واملشاعر، مما يقتضي 
من املسلمني أن يضاعفوا اجلهود 
القيم،  إلنتاج فنون تستهدف 
وترقى بالوجدان، وتعكس عاملية 
القيم اإلسالمية وإنسانيتها، ولن 
يتحق����ق ذلك إال بجعل الفنون 
اإلسالمية مؤسسات قادرة على 

التوجيه الفني الرشيد«.

منارة عالمية

واس����تطرد الوزير الصانع 
بالق����ول »إن ملتقاك����م الكرمي 
هذا يأتي في دورته الس����ابعة 
ليعك����س طموح ال����وزارة في 
أن تكون من����ارة عاملية يلتقي 
حولها املختصون والباحثون 
واملهتمون بالفنون اإلسالمية، 
وليقدم أجود ما صاغته أنامل 
الفنان املسلم من خط وزخرفة 

ونقوش ورسوم«.
ولفت إلى أن امللتقى يعقد 
بالتزام����ن مع إع����الن الكويت 
عاصم����ة للثقافة اإلس����المية، 
مش����يرا إلى أن هذا القرار جاء 
من قبل منظمة االيسيس����كو 
ليعكس اجله����ود املبذولة من 
قبل الكويت حكومة وجمعيات 
ومنظم����ات لتعزيز مس����يرة 
الثقاف����ة اإلس����المية، وتنويع 
أدائها، وتطوير رسالتها، وما 
هذا امللتقى الفني إال صورة من 
صور ذلك التعزيز والتطوير.

وتابع الصانع »كما أن الثقافة 
اإلس����المية ال ميكن أن تنتشر 
إال بتضافر جهود املؤسس����ات 

ووزير األوقاف يعقوب الصانع 
إن »امللتقى يعزز مكانة الكويت 
كمركز لدعم الفنون اإلسالمية 
وتنميتها وتوفير بيئة خصبة 
في هذا املي����دان، باإلضافة إلى 
تعزيز املكانة املرموقة للمسجد 
الكبير كمعلم ثقافي، وإبراز دور 
الفنون اإلسالمية وقدرتها على 
االنخراط في مسلسل املعاجلة 
الثقافي����ة لظواه����ر التش����دد 

والتطرف واإلرهاب«.
وأك����د أن »مس����يرة وزارة 
األوق����اف تتوالى ف����ي تفعيل 
القائمة  خطتها االستراتيجية 
على الريادة والشراكة والتواصل 
مع مختلف ش����رائح املجتمع، 
وتتضاف����ر أنش����طتها لتعزز 
رس����التها املجتمعية ودورها 

التوجيهي«.
وأضاف قائ����ال »تأتي هذه 
املناس����بة الكرمية لتبرز وعي 
الوزارة املبكر بأهمية الفنون 
اإلس����المية واس����تثمارها في 
تشكيل الوجدان وتنمية األذواق 
وتهذيب املشاعر«، الفتا إلى أنه 
ال يخفى على أحد أن »املجتمعات 
املعاص����رة أضح����ت محاطة 
بالفنون في سكناتها وحركاتها، 
وص����ارت للفنون مؤسس����ات 
ومراكز وإعالم، مما يس����تدعي 
من املؤسسات الدينية االنخراط 
في تقدمي منتجات فنية أصيلة 
تسهم في إبراز العطاء احلضاري 
لألمة العربية واإلسالمية، وتدعم 

القيم اإليجابية في احلياة«.
واردف الصانع: »ومعلوم 

الزمان  أربعة عش����ر قرنا من 
أبهرت العالم بفنونها املبدعة 
وابتكاراتها وهويتها املتميزة، 
معبرة عن س����ماحة ووسطية 
العقيدة وقيم اإلسالم السامية 
والنبيلة البعيدة كل البعد عن 
الغلو والتطرف في الفكر والقول 

والعمل«.

بناء الفكر المستنير 

وأضاف أن »معرض تطبيقات 
الفنون اإلسالمية على املعادن 
ال����ذي يأتي في إط����ار ملتقى 
الكويت الدولي السابع للفنون 
اإلسالمية يؤكد إميان الكويت 
بأهمي����ة دور الفنون والثقافة 
في بناء الفكر املستنير القادر 
على البن����اء والتنمية والتقدم 
خلي����ر األوطان والش����عوب«، 
مبينا »أهمية الرسالة الثقافية 
التي يحملها املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من أجل 
رفع الوعي بالفنون اإلسالمية، 
وتعزيز روح االنتماء والوالء 
لدى الناشئة والشباب بثقافة 
وفنون حضارتنا اإلس����المية 
اخلالدة«. ولفت احلمود إلى أن 
»ما يضمه هذا املعرض من أعمال 
مرتبطة مبختلف ألوان الطيف 
الفني اإلسالمي يبعث برسالة 
حضارية من الفنان التشكيلي 
املسلم إلى العالم اجمع مبختلف 

شعوبه وثقافاته«.

تشكيل الوجدان

ب����دوره، قال وزي����ر العدل 

أسامة أبوالسعود

أكد وزي����ر اإلعالم والدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود ووزي����ر العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
يعقوب الصان����ع أن »الفنون 
اإلس����المية على مدى اكثر من 
أربعة عشر قرنا أبهرت العالم 
بفنونها املبدعة، وابتكاراتها، 
وهويتها املتميزة، معبرة عن 
سماحة ووسطية وقيم اإلسالم 
السامية والنبيلة، البعيدة كل 
البعد ع����ن الغل����و والتطرف 

واإلرهاب«.
جاء ذلك ف����ي حفل افتتاح 
الدورة السابعة مللتقى الكويت 
الدولي للفنون اإلسالمية، أول 
م����ن أمس، في مس����جد الدولة 
الكبي����ر، حتت رعاية س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وبحضور وزير 
الدولة لشؤون  اإلعالم ووزير 
الشباب الشيخ سلمان احلمود، 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والش����ؤون اإلسالمية يعقوب 
الصانع، ومبشاركة 73 خطاطا 
ومزخرفا، و30 حرفيا و4 مكتبات 
دولية من 23 دولة. وقال احلمود 
في كلمت����ه »حتتضن الكويت 
عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 
2016 املعرض الدولي لتطبيقات 
الفنون اإلسالمية على املعادن 
ال����ذي ميثل نافذة م����ن نوافذ 
احلضارة والثقافة اإلسالمية 
العريق����ة على م����دى اكثر من 

»جولة في عالم املرأة« ملتقى دعوي نظمته اللجنة النسائية بـ»التعريف باإلسالم«

العيسى: عطاء املرأة أضعاف عطاء الرجل في كل املجاالت
رحمه اهلل � وصبره وجلده 

في سبيل دعوته.
من جانبها، قالت رئيسة 
اللجنة النسائية للتعريف 
البليس  باالسالم وضحة 
ان الدعوة الى اهلل واجبة 
على كل مس���لم ومسلمة 
حسب استطاعته، ولدينا 
ف���ي اللجنة ش���عار »كلنا 
دعاة«، مشيرة الى ان الدعوة 
تبدأ بالقدوة في بيوتنا مع 
جيرانن���ا ومع مجتمعاتنا 
وم���ع كل احمليط���ني بنا، 
ولي���س ش���رطا ان تكون 
الداعي���ة متخصصة، فكل 
واحدة تستطيع ان تدعو 
ال���ى اهلل وان تنوي النية 
وان تبذر البذرة باالخالص 
واهلل تعالى قادر ان يروي 
هذه البذرة في اجلو املناسب 
والتربة املناسبة لالعتناء 
بها، وقالت: ان د.عبدالرحمن 
الس���ميط رحمه اهلل بذر 
افريقيا وكان  ف���ي  بذوره 
الذي  اليتيم  نتاجها ه���ذا 
رعت���ه جلن���ة التعري���ف 
باالس���الم ليصبح سفيرا 
لدولة كيني���ا في الكويت 

وغيره الكثير.

شعارها )ادعو الى ربك باحلكمة 
واملوعظة احلس����نة(، مشيرة 
الى ان هذا كان الش����عار الذي 
قامت به في دعوتها في افريقيا 
مع زوجه����ا رحمه اهلل تعالى 

د.عبدالرحمن السميط.
ثم انتقلت الى النقطة الثالثة 
وهي الهمة العالية للداعية وان 
تتحلى بالصبر لكسب قلوب 
اآلخرين ولكي تأتي ثمار دعوتها 
ولو بعد حني، وتخلل حديثها 
قصص مؤث����رة البو صهيب � 

البيت تنعكس  االستقامة في 
على جميع افراد االسرة فيكون 

االحسان قبل البيان.
وضربت اخلشرم الكثير من 
االمثلة على القدوة من احلديث 
العملية  الش����ريف واحلي����اة 
امرأة قدوة،  التي تعيشها كل 
ثم انتقلت الى النقطة الثانية 
لتك����ون امل����رأة داعية ناجحة 
وهي ان يك����ون هدفها العمل 
الصالح مع االميان بأن تفوض 
امره����ا الى اهلل تعالى ويكون 

مستش���هدة بأحداث كان لها 
اكبر االثر في اعتناق الكثير 
من الناس لالس���الم بس���بب 
معاملة املرحوم د.عبدالرحمن 
السميط الراقية ملسلمي افريقيا 
وكيف كان قدوة ناجحة في 
طريق الدعوة. ولفتت الى ان 
االخت الداعية لكي تنجح في 
مسيرتها البد ان تضع امامها 
ثالث نقاط مهمة، اولها القدوة 
قبل الدعوة، وان تكون بالعمل 
وليس بالكالم، مؤكدة على ان 

العطاء الدني���وي وان عطاء 
اآلخرة له أبواب كثيرة مفتوحة 
لكل منا مصداقا حلديث الرسول 
ژ »ال تزول قدم العبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيم���ا أفناه، وعن 
أباله، وعن ماله  شبابه فيما 
مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن 

علمه ماذا عمل به«.
وحتدث���ت الداعية نورية 
اخلش���رم ع���ن جتربتها في 
العمل الدعوي ف���ي افريقيا، 

وضعنا هدفا لآلخرة؟ وأكدت 
أنه ال بد أن يكون لنا أهداف 
وأول هدف هو هدفنا مع اهلل 
وان تتجول كل واحدة في عالم 

نفسها ماذا قدمت؟
مشيرة إلى أن هناك أهدافا 
أولية مع اهلل تعالى نضيفها 
لألهداف الدنيوية وليكن لي 
عم���ل تطوع���ي يرضي اهلل 
عز وجل في أي مجال سواء 
اجتماعي أو صحي أو ثقافي، 
الفتة إلى أننا ال نتوقف على 

ليلى الشافعي

أكدت د.وداد العيسى 
املرأة موجودة في كل  أن 
مكان وكل مجال حتى العمل 
التطوعي وان نبينا محمد 
ژ قال في خطبة الوداع 
)استوصوا بالنساء خيرا( 
وان كلمات املصطفى ژ 
ترتب���ط عبارتها بعنوان 
امللتقى »جول���ة في عالم 
املرأة« ج���اء ذلك في أول 
ملتقى نسائي نظمته جلنة 
التعريف باإلس���الم إدارة 
الشؤون النسائية لتعريف 
املواطن الكويتي واملقيمني 
بأنشطة اللجنة وتسليط 
الضوء على إجنازات املرأة 
املسلمة في الدعوة وقالت 
العيسى إن عطاء املرأة ال 
يتوقف عند حد معني من 
العمر فبإمكان املرأة العطاء 
أضعاف عطاء الرجل، حيث 
تعمل املرأة في كل مجال، 
العيسى ماذا  وتس���اءلت 
قدمنا ألنفس���نا؟ على كل 
امرأة أن تسأل ماذا قدمت 
باإلضافة إلى عملي الدنيوي 
م���ن عمل تطوع���ي؟ هل 

جانب من احلضورد.وداد العيسى تتوسط نورية اخلشرم ووضحة البليس

احلمود: املعرض 
يؤكد إمياننا بأهمية 
دور الثقافة في بناء 

الفكر املستنير
 

الصانع: الفنون 
اإلسالمية قادرة 
على املساهمة 

في معاجلة ظواهر 
التشدد والتطرف 

واإلرهاب

العلي: حريصون 
على دعم 

املوهوبني من أبناء 
الكويت في مجال 

الفنون اإلسالمية

اخلشرم: الدعوة 
باملوعظة احلسنة 
كانت سبب جناح 

عبدالرحمن السميط 
رحمه اهلل
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اللواء متقاعد حمد السريع

يعتبر ميناء الشويخ اهم واقدم ميناء كويتي يستقبل 
البواخر احململة بالبضائع التجارية القادمة من شتى 
اصقاع االرض واملخزنة داخل حاويات ذات العشرين 

او اربعني قدما. 
امليناء يعتم��د على خمس رافع��ات عمالقة لتفريغ 
احلموالت من الس��فن وكانت الباخرة ال تس��تغرق 
اال )٦( س��اعات لتفريغ احلاويات ليتم نقلها بواسطة 
الش��احنات إلى منطقة التخزي��ن قبل انهاء اجراءات 
تخليصها وتفتيشها وإيصالها إلى املستودعات واملخازن 

للشركات التجارية. 
منذ اكثر من ثالث سنوات اصطدمت باخرة في رافعتني 
مما تسبب بتوقفهما كما تعطلت رافعتان بسبب سوء 
الصيانة لتبقى رافعة واحدة تعمل بكل طاقتها النزال 

حاويات البضائع من البواخر. 
ما الوضع احلالي بعد توقف عمل اربع رافعات وقيام 
رافع��ة واحدة بكل املهام؟ فقد اصبح تفريغ الباخرة 
الواحدة يس��تغرق من الوقت )٣٦( ساعة بعد ان كان 
يستغرق )٦( ساعات وأصبحت الكثير من البواخر تنتظر 

دورها خارج امليناء ألكثر من أسبوع وأسبوعني. 
هذا الوضع أدى الى تأخر تسليم البضائع إلى اصحابها 
في وقتها مما تس��بب في فرض غرامات تأخير على 
الناقل وعلى التاجر ولهذا اضطرت العديد من البواخر 
إلى التوجه مليناء الدمام لتفريغ حموالتها وجلب تلك 

احلاويات بواسطة الشاحنات إلى الكويت. 
فهل وصل األمر لدى البعض من املس��ؤولني للسعي 
إلى اغالق موانئ الكويت وتعطيل حركة املالحة ونقل 

البضائع من وإلى الكويت؟! 
وزي��ر املواصالت، لعلمكم اخل��اص ان الباخرة التي 
تس��ببت في إتالف رافعتني دفعت تعويضات مالية 
عن األضرار بقيم��ة )٩( ماليني دوالر، فلماذا ال يتم 

إصالح الرافعتني بها؟ 

ميناء معطلة 
خدماته

سوالف أمنية

احلادثان فصلت بينهما دقائق وتسببا في تصدعات ببنايتني في الساملية وحولي

مصرع وافدة  وإنقاذ حامل ووافد من حتت األنقاض في انفجارين لسلندرات غاز

دوري عن طريق فني مختص 
وتركيب اجهزة الكشف عن 
تسرب الغاز لتالفي تكرار مثل 
هذه احلوادث مشيرا إلى أن 
اغلب التسريبات التي حتدث 
س���ببها اما اهم���ال في عمل 

الدورية لتمديدات  الصيانة 
الغاز مثل اخلرطوم الواصل 
من االس���طوانة الى الطباخ، 
او يكون ناجتا من عدم اغالق 
املنظم من فوق اسطوانة الغاز 

بعد استخدامه.
ولم متر دقائق حتى وقع 
حادث مشابه، وفي التفاصيل 
تلقى مرك���ز عمليات اإلدارة 
العام���ة لإلطف���اء بالغا في 
الثانية من بعد العصر يفيد 
بوق���وع ح���ادث انفجار في 
عمارة مبنطقة حولي، وعلى 
اثر البالغ توجهت فرقة إطفاء 
من مركز حولي بقيادة املالزم 
أول عب���داهلل املطوع وحتت 
إش���راف رئيس املركز املقدم 
محمد اخلضر، وعند وصول 
رجال اإلطفاء للموقع تبني أن 
االنفج���ار وقع في ملحق في 
الدور األرضي بعمارة مكونة 
م���ن ٣ أدوار وأوق���ع إصابة 
واحدة لوافد آسيوي اجلنسية 
قام رجال اإلطفاء بتس���ليمه 
لعناصر الطوارئ الطبية الذين 

نقلوه الى مستشفى مبارك، 
كما ان االنفجار تس���بب في 
اندالع حريق في غرفة مجاورة 
للمطبخ وكانت األضرار في 
امللحق كبيرة من قوة االنفجار. 
هذا، وتوجه مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق يوسف 
عبداهلل األنصاري برفقة نائب 
العام لش���ؤون قطاع  املدير 
الوقاية الل���واء خالد املكراد 
ونائب املدير العام لش���ؤون 
قطاع املكافحة العميد جمال 
البليهي���ص ملعاين���ة موقع 
اللذين وقعا في  االنفجارين 
منطقتي حولي والس���املية.
ونائب املدير العام لش���ؤون 
قطاع املكافحة العميد جمال 
البليهي���ص ملعاين���ة موقع 
اللذين وقعا في  االنفجارين 
منطقتي حولي والس���املية.
ونائب املدير العام لش���ؤون 
قطاع املكافحة العميد جمال 
البليهي���ص ملعاين���ة موقع 
اللذين وقعا في  االنفجارين 

منطقتي حولي والساملية.

متوقفة في خارج العمارة.
بدوره، ش���دد مدير ادارة 
العالقات العامة واإلعالم العقيد 
خليل االمير على أهمية عمل 
الصيانة الدورية لتمديدات غاز 
الطبخ والكشف عليها بشكل 

الى عناصر الطوارئ الطبية، 
ووجود مصاب آخر بحروق مت 
انقاذه، وعمل رجال اإلطفاء على 
احتواء احلادث عبر مكافحة 
احلري���ق الذي امتد الى جزء 
من العمارة املجاورة ومركبة 

العمارة، فسارع رجال اإلطفاء 
انقاذ احملتجزين ليتبني  الى 
لهم وجود جثة المرأة آسيوية 
اجلنسية وهناك امرأة اخرى 
حامل كانت محشورة حتت 
األنقاض مت انتشالها وتسليمها 

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش  
 هاني الظفيري

تس���بب انفجار نتج عن 
تس���رب غاز طبخ الى وفاة 
الى  وافدة واصاب���ة آخرين 
جانب اضرار بالغة في مبنى 
مكون من ٣ طوابق في الساملية، 
وبحسب بيان صادر عن االدارة 
العامة لالطفاء، فقد لقيت وافدة 
من احدى اجلنسيات اآلسيوية 
مصرعها بعد ان حدث انفجار 
هائل تسبب في انهيار للديكور 
وجزء من احلائط وحريق في 
شقة بالدور األرضي وأصيب 
رجل بحروق متفرقة وامرأة 
البيان ان  اخرى، وتضم���ن 
العامة  اإلدارة  مركز عمليات 
لإلطف���اء تلقى ظه���ر امس 
بالغا عن احلادث حيث هرع 
اثره رجال اطفاء مركز  على 
الساملية والساملية اجلنوبي 
بقيادة الرائد يوسف القالف 
والرائد نواف الشويع، وتبني 
ان االنفج���ار امتد الى خارج 

رجال اإلطفاء خالل محاولتهم انقاذ أحد املصابني في انفجار حولي

السيطرة على حريق محّول 
محمد الدشيش

اخمدت فرقة إطفاء اجلليب بقيادة رئيس قسم )أ( 
الرائد احمد الس���عيدي و النقيب علي جمشير حريقا 
نشب في محول كهرباء خارجي تابع ملنزل في منطقة 
اجلليب صب���اح امس دون انتش���ار احلريق ووقوع 

اصابات تذكر.

انتحار بكرميات شعر
أسعف وافد هندي الى مستشفى الفروانية، 

وسجلت قضية شروع في االنتحار في مخفر 
عبداهلل مبارك، وذلك بعد ان أقدم الوافد على 

االنتحار بكرميات مخصصة للشعر ووصفت 
حالة الوافد باملتوسطة.

اتهمت فتاة قاصر شابا يكبرها ب� 5 أعوام 
باستدراجها الى مواقف مستشفى وصدور فعل 

خادش للحياء بحقها، وسجلت قضية خطف 
واعتداء.

إشارات غير الئقة ألنثى

خدش حياء في مواقف مستشفى

موجز أمني

»التمييز« حتجز قضية الطبيبة التي 
فقأت عني خادمتها للحكم 15 اجلاري

مؤمن المصري 

حجزت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز 
أمس برئاسة المستشار سالم الخضير الطعن المقدم 
من الدفاع عن الطبيب���ة الكويتية المتهمة بضرب 
خادمتها بجسم صلب 
مما تسبب في إصابتها 
بعاه���ة مس���تديمة 
لجلس���ة 15 فبراير 

الجاري للحكم.
وخالل جلسة أمس 
حض���ر فريق الدفاع 
عن الطبيبة، المتمثل 
المحامين حسن  في 
العجم���ي ونجي���ب 
ومن���ذر  الوقي���ان 
وياسين  الش���مالي 
الخال���دي، وتراف���ع 
حس���ن  المحام���ي 
العجمي متمسكا بدفاعه المقدم في صحيفة الطعن 
ب�»التمييز« التي قدمها للمحكمة في جلسة سابقة 
حيث دفع بالقصور في التسبيب والفساد في االستدالل 

كما دفع باإلخالل بحق الدفاع. 
وطلب المحامون إخالء سبيل الطبيبة المتهمة 
بأي ضمان لحين الفصل في الدعوى فقررت المحكمة 

حجز الدعوى للحكم في جلسة األسبوع المقبل. 
كانت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة االستئناف 
ق���د قضت في 4 نوفمبر الماض���ي بحبس الطبيبة 
البالغة من العمر 55 عاما 4 س���نوات مع الش���غل 
والنف���اذ وإلزامها بتعوي���ض المجني عليها بمبلغ 

5001 دينار.

احملامي حسن العجمي

املصريان املتهمان بقضايا السلب بالركض التي بلغت 12 قضية

ضبط  4 أشقياء تخصصوا في سلب الهواتف والوافدين

محمد الجالهمةـ  هاني الظفيري

متك���ن رج���ال مباح���ث 
الفروانية في ساعة متأخرة من 
يوم امس من ضبط وافدين من 
اجلنسية السورية اعتادا على 
توقيف الوافدين بزعم انهما من 
قوة الشرطة وسلبهما مبالغ 
مالية وأي اغراض تس���تحق 
السرقة. وقال مصدر امني: ان 

الوافدين وهما عاطالن اعترفا 
بارتكاب نحو 8 قضايا، اال ان 
هناك اعتقادا بارتكاب املتهمني 
قضايا اكثر من ذلك. من جهة 
اخرى، أغل���ق رجال املباحث 
اجلنائية 12 قضية سرقة نفذت 
في مناط���ق مختلفة بضبط 
مصري���ني عاطلني عن العمل. 
وقال مصدر امني: ان الوافدين 
ضبطا عق���ب حتريات، حيث 

أنهما يوزع���ان األدوار  تبني 
فيدخل احد اللصني الى محل 
الهواتف ويقوم اآلخر بأعمال 
املراقبة، ويتحني اللص داخل 
احملل الفرصة لس���لب هاتف 
يعاين���ه ويه���رب جريا على 
األق���دام، كما اعترفا بش���حن 
الهوات���ف املس���روقة لبيعها 
خارج الكويت لتجنب ضبطهما 

مبوجب »السريل منبر«.

حادث ووفاة يكشفان 
عن مخدرات خلف »أمن الدولة«

أحمد خميس

حتفظ رجال األمن على مواد يشتبه انها مخدرة 
ومتت احالتها الى النيابة العامة على خلفية حادث 
تصادم ثنائي ووفاة، وق���ال مصدر امني ان بالغا 
ورد الى عملي���ات الداخلية عن حادث تصادم عند 
تقاطع الشهداء ومنطقة الوزارات في جنوب السرة 
خلف مبنى أمن الدولة، وبانتقال رجال األمن تبني 
ان احل���ادث بني مركبة بقي���ادة مواطن حالته بعد 
االصطدام حرجة ومت نقله الى مستش���فى مبارك، 
ومركبة اخرى بقيادة مواطنة، ورص�����د رجال األمن 
مركبة املواطن في وضع تشغيل، وحينما دخل رجل 
األمن الغالق احملرك ش���اهد كمية من املواد املخدرة 
واحلبوب، هذا، ووصلت اف���ادة بأن املواطن الذي 
عثر بداخل مركبته على مواد يش���تبه انها مخدرة 
توفي متأثرا بجروحه، من جهة اخرى لقي شخص 
غير كويتي مصرعه في انقالب مركبة في منطقة بر 
الساملي عند الكيلو 9، كما توفي آسيوي دهسا خالل 

عبوره الطريق القريب من جامعة الشدادية.

مجهول كاد أن يتسبب في مقتل  
5 مواطنني وخادمة حرقاً

فتحت وزارة الداخلية حتقيقا للوقوف على هوية مجهول 
كاد ان يودي بحياة 5 مواطنني حرقا في القرين، بحسب 
بي��ان صادر عن االدارة العام��ة لالطفاء فإن فرقة إطفاء 
القرين توجهت قبل فجر امس بدقائق للتعامل مع حريق 
منزل مبنطق��ة القرين ق4، وتب��ني ان احلريق وقع في 
ديوانية املنزل وقامت الفرق��ة مبكافحة احلريق وانقاذ 
5 اش��خاص واخلادمة من املنزل، واش��ار البيان الى ان 
احلريق متت السيطرة عليه في غضون 25 دقيقة، وتبني 

ان احلريق بفعل فاعل.

توقيف مجسم ضرب حارس أمن
هاني الظفيري  - عبداهلل قنيص

مبتابعة من مدير امن مجمع األڤنيوز اللواء متقاعد 
حمد الس���ريع متكن رجال مباح���ث الفروانية من 
القبض على مواطن مجسم ضرب حارس امن ملجرد 

ان تدخل احلارس في 
فض مشاجرة جمعت 
اجلاني وآخر، وقال 
مصدر امني ان رجال 
املباحث اس���تعانوا 
املراقبة  بكامي���رات 
في مجم���ع األڤنيوز 
والتي التقطت صورا 
للشخص، وكان قد 
تق���دم ال���ى مخف���ر 
االندلس وافد مصري 
يعمل حارس امن في 
األڤنيوز ويدعى محمد 
صابر اسماعيل محمد، 

وأبلغ عن تعرضه لالعتداء بالضرب من قبل شخص 
مجهول داخل االڤنيوز، وبحسب املصدر فقد حظيت 
القضية مبتابعة من قبل مدي���ر امن املجمع اللواء 
السريع خاصة ان املجني عليه احد قوة امن املجمع 
ول���م يخطئ مطلقا من خ���الل متابعة احلادث عبر 
الكامي���رات والتي اظهرت عنصرية مفرطة للجاني 
في التعامل مع املجني عليه مس���تهزئا به وبعمله، 
حيث تابع الس���ريع القضية حت���ى انتهت بضبط 
اجلاني وال���ذي مت التعرف عليه م���ن قبل املجني 
عليه واعترف اجلاني مبا نسب اليه ليتم احتجازه 

في النظارة.

املتهم بعد ضبطه 

السوريان ارتكبا ما يزيد على 8 قضايا

سجلت مواطنة في مخفر شرطة القيروان 
قضية الفعل الفاضح ضد شخص مجهول 
يستقل مركبة أميركية زودت رجال األمن 

برقمها، وقالت انها كانت تسير بسيارتها على 
الدائري اخلامس وصدر عن الشخص فعل 

فاضح بحقها.



خووش حچي يا ألطاف اهلل
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إشـادة دولية بجهود الكويت في حماية 
حقوق العمال.

بريطانيـا تدعم تولي امـرأة قيادة األمم 
املتحدة.

٭ بس ال يخربونها جتار اإلقامات! ٭ من يدري رمبا تنجح املرأة فيما لم يوفق 
فيه الرجال؟!
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»ال تتخلوا عن احلب أبدا«
جنمة الغناء العاملية بيونسيه 
تخاطب معجبيها خالل أدائها 

أغنيتها اجلديدة »فورميشن« مع فرقة 
»كولدبالي« ومشاركة املغني برونو 

مارس.

»الشراب متاح للجميع«
النجم السينمائي جورج كلوني، 

وهو يدعو أصدقاءه لتناول شراب 
الـ »تيكيال«، خالل حفل عيد ميالد 

زوجته أمل بحضور عارضة األزياء 
سيندي كروفورد.

»ال ليست مكانا مريحا بالنسبة لي«
املمثلة األسترالية ريبيل أثناء 
حتدثها بصراحة عن العروض 

الوقحة التي تلقتها خالل وجودها في 
هوليوود.

»ال أستطيع االنتظار فأنا متشوقة جدا ألغني لكم 
جميعا«

ليدي غاغا في رسالة نصية 
ملشجعيها أرفقتها بصورة لها مع كالبها 

قبل حفلها الغنائي.

»أنا مستمتعة جدا بحياتي بكوني عازبة«
املمثلة األميركية كيت هدسون 

تعلن انها التزال غير مرتبطة بعد 
ان حتدث صديقها نك جوناس بحماس 

حول عالقتهما.

»انا فهمت واقتنعت«
املستشار مرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك املصري بعد اجتماعه 

مع وزير الداخلية بشأن إقامة مباراة 
القمة بني االهلي والزمالك على ستاد 

برج العرب لدواع امنية.

أبعد من الكلمات البقاء هلل

طالب نايف فرحان الظفيري ـ 39 عاما ـ اجلهراء ـ النعيم ـ ق1 ـ 
ش11 ـ م155 ـ ت: 99849495 ـ 51177792.

فهد مرزوق محمد الصويالن ـ 72 عاما ـ الرجال: مبارك العبداهلل 
اجلابر )غرب مشرف( ـ ق2 ـ ش4 ـ م47 ـ ت: 99887826، 

النساء: مشرف ـ ق5 ـ الشارع االول ـ ج1 ـ م51 ـ ت: 
.99970888

عذاب زيدان نايف العنزي ـ 69 عاما ـ الرجال: العدان ـ ق8 ـ ش9 
ـ م25 ـ ت: 66533006، النساء: صباح السالم ـ ق13 ـ ش2 ـ 

م36 ـ ت: 66222998.
سعود شبرم العفيصان الظفيري ـ 89 عاما ـ الرجال: القيروان ـ ق1 
ـ ش125 ـ م50 ـ ت: 67050504، النساء: الصليبخات ـ ق2 ـ 

ش104 ـ ج9 ـ م48 ـ ت: 24871599.
ملاس مشعل مسلم ـ 76 عاما ـ الرجال: القصر ـ ق3 ـ مقابل 

مسجد العيار على اخلط السريع ـ ت: 55112299، النساء: 
القصر ـ ق3 ـ ش3 ـ ج4 ـ م112.

رابعة علي عبداهلل محمد ـ 48 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة 
ـ الشعب ـ ت: 99689891، النساء: مبارك العبداهلل )غرب 

مشرف( ـ ق2 ـ ش209 ـ م13.
فيصل علي عبدالعزيز اسطى احمد بهبهاني ـ 41 عاما ـ الرجال: 

احلسينية اجلديدة ـ شرق ـ بجانب بنك الكويت الوطني ـ 
املبنى الرئيسي ـ ت: 99688997، النساء: مشرف ـ ق3 ـ 

شارع مراد بهبهاني ـ م41 ـ ت: 25394444 ـ الدفن التاسعة 
صباحا.

منى عبدالوهاب عبداهلل البابطني، زوجة حمد ذياب علي املشوط ـ 
64 عاما ـ الرجال: ديوان البابطني ـ النزهة ـ خلف املطافي ـ 
ت: 25388828، النساء: مشرف ـ ق2 ـ ش2 ـ ج1 ـ م4 ـ ت: 

50388834 ـ الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

وصفت النزيلة بالسلوك السيئ وتورطها في عدة جرائم

»الداخلية«: شغب النزيالت سببه هاتف نقال
قال وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات 
االصالحي����ة  اللواء خالد 
الديني في توضيح حلادثة 
النساء  النزيلة في سجن 
وما تناقلته بعض وسائل 
التواصل  اإلعالم ووسائل 
االجتماع����ي ان املذك����ورة 
دخلت السجن في يونيو 
من العام 2014 لتنفيذ حكم 
بالسجن عليها ل� 20 عاما 
بعد إدانتها في قضية جتارة 
مخدرات وقضايا هتك عرض 
وسرقة وتهديد بإنزال ضرر 
بدني وسرقة وضرب افضى 
الى آالم بدنية، مضيفا أن 
مثل هذه احلاالت متكررة 

أنها لن  في السجون غير 
تثن����ي اإلدارة هن����اك عن 
الوجه  القيام بعملها على 
األكمل. وقال اللواء الديني 
ان مشرفات سجن النساء 
دخلن ضمن واجب روتيني 
لتفتي����ش العنابر فعثرن 
عل����ى هات����ف نق����ال عند 
إحدى النزيالت، وحني قمن 
مبصادرته افتعلت النزيلة 
حالة الشغب، اذ تعرضت 
واملش����رفات  النزي����الت 
لالعت����داء عليهن من قبل 
املذك����ورة املقيمة في ذات 
العنبر، والتي اس����تغلت 
العنابر  أبواب  عدم إغالق 
لوجود ممرضات املستشفى 

في جولة تفقد صحي على 
العنبر ذاته لبدء  نزيالت 
انفعاله����ا واالعتداء على 

املشرفات.
واشار إلى أن املذكورة 
خالل فترة قضاء محكوميتها 
تلك اتصفت بسلوك عنيف 
جتاه النزيالت واملوظفات، 
ما استدعى تسجيل قضايا 
ع����دة بحقها، منه����ا هتك 
عرض وإنزال ضرر بدني 
والسرقة والضرب املفضي 
إلى آالم بدنية، مشيرا إلى 
تسجيل قضية اعتداء على 
موظفة باستخدام طفاية 
حريق، وأخ����رى محاولة 
انتحار وثالثة إتالف مال 

عام وقضية رابعة إشعال 
نيران داخل العنبر وقضية 

خامسة إحلاق األذى.
وأوضح أن إدارة السجن 
تتعامل مع أي حالة شغب 
وفق قانون تنظيم السجون 
ال����ذي ينص عل����ى اتخاذ 
إج����راءات تأديبي����ة بحق 
مثيري الفوضى تتمثل في 
العزل االنفرادي، مضيفا 
أن املؤسس����ة اإلصالحية 
لن تتهاون ف����ي مثل هذه 
احل����االت، مبينا أن الدور 
الذي تضطلع  اإلصالحي 
ب����ه اإلدارة يحتم تضافر 
اجلهود للقضاء على مثل 

هذه األعمال.

أسرة العجمي: عالقاتنا ككويتيني مع لبنان وثيقة
املواطن  أصدرت أسرة 
محسن العجمي والذي مت 
حتريره بعملي����ة نوعية 
مش����تركة بني جهاز أمني 
كويت����ي وس����لطات األمن 
اللبنانية بيانا أكدت فيه 
عم����ق الرواب����ط، جاء في 

البيان ما يلي:
الرحم����ن  بس����م اهلل 

الرحيم
)وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

هلل وإنا إليه راجعون(.
الس����اعات األولى  منذ 
ابننا محس����ن  الختطاف 
العجم����ي في لبنان  براك 
الشقيق وقلوبنا مفطورة 

بني أمري����ن، ابننا الذي ال 
نعلم شيئا عن أخباره وهو 
بني يدي خاطفيه في لبنان، 
ومشاعر أهل الكويت التي 
العائلة بأكملها  احتضنت 
منذ اللحظات األولى، فقد 
كان ديواننا ميتلئ كل يوم 
بالذين نعرفهم والذين ال 
نعرفهم يواسوننا ويدعون 
الى اس����رته  ابننا  بعودة 

ووطنه ساملا معافى.
ان عالقاتنا ككويتيني 
مع لبنان الشقيق حكومة 
وشعبا وثيقة وإن التاريخ 
يش����هد عمق ترابطنا مع 
أش����قائنا اللبنانيني، ولن 
يعكر صفوها من قام بهذه 

الرخيصة )نشاز  العملية 
وشذوذ من اختطاف(، وكان 
للبنان الدور اإلنساني البارز 
مع الكويت أثناء محنتها، 
كما كانت الكويت وال تزال 
سندا وعونا للبنان وهو 
ما يعرفه الشعب اللبناني 

قاطبة.
وإننا نش����كر حكومة 
دولتنا احلبيبة وتوجيهات 
من حضرة صاحب السمو 
األمير وس����مو ولي عهده 
األمني الذين لم يألوا جهدا 
منذ اللحظات األولى للخبر 
في العمل على قدم وساق 
حتى عودة ابننا إلى وطنه، 
ونشكر رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن وكل وسائل 
الى  اإلعالم وكذلك الشكر 
النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب 
رئي����س مجل����س الوزراء 
الش����يخ  الداخلية  ووزير 
محمد اخلالد وكل االجهزة 
الديبلوماس����ية واألجهزة 
األمنية متمثلة في جهاز امن 
الدولة الذي عمل ليل نهار 
وتابع قضي����ة االختطاف 
من الوهلة االولى وتعاطف 
معنا فكان لذلك اكبر األثر 
في التخفيف عنا حتى مّن 
اهلل تعال����ى علينا بعودة 

ابننا ساملا غامنا.
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مقاالت 
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الرأي

يقل صيد السمك شتاء فيدخر الناس السمك 
لهذا الفصل من السمك الذي يصطادونه ايام 
الدفء، ليس هناك ثالجات امنا ميلحونه بامللح 
وينشرونه في الشمس السيما النوع الذي 
يسمى »خباط« وألجل ان يتخلصوا من طعم 
امللح الزائ��د يضيفون التمر الى الرز ليأكل 
مع السمك اململح فيس��مى »محمر« للونه 
األحمر، هذا االم��ر قبل زمن ظهور النفط، 
بعد ذلك صاروا يضيفون الدبس الى االرز 

ث��م بعد ذلك، زمن ظه��ور النفط يضيفون 
السكر ويسمونه »محمر شكر«، في الوقت 
احلاضر ارادوا ان يرجعوا الى املاضي فصاروا 
يحمرون السكر على النار قبل اضافته الى 
الرز. واحملمر عادة يؤكل مع مرق الس��مك 
واحيانا مع السمك املشوي ونادرا جدا يأكلونه 
ثاني ايام عيد االضحى مع اللحم املش��وي، 
ه��ذا تاريخ »احملمر« وأصله وفصله، وماذا 

عسى أن يأتي به قابل األيام.

تتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

اإىل كل من تف�شل مبوا�شاتنا فـي

وفاة فقيدنا الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

سالم سعد الفرحان 
ن�شاأل اهلل العلي القدير اأن  يتغمد فقيدنا بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته

أســــرة الـــــرومي

25 حدثاً إلى النيابة لقيادة مركبات بال رخصة
نفذ قطاع شؤون املرور حملة مرورية متفرقة 
ومفاجئة في نطاق محافظ���ة األحمدي على 
األحداث )عدم حم���ل رخصة القيادة( صباح 
أمس بقيادة مس���اعد مدير عام اإلدارة العامة 

للمرور لش���ؤون تنظيم السير والتراخيص 
اللواء فهد الشويع وقسم حركة تنظيم السير 
مبرور األحمدي أس���فرت عن ضبط 25 حدثًا 

ومركبة.
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