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»العالج باخلارج«: وقف قرار مجلس الوزراء والعودة إلى ما كان معموالً به سابقاً

الصبيح.. ثقة جديدة

رئيس مجلس إدارة جمعية 
»حقوق اإلنسان« خالد العجمي 

لـ »األنباء«:  إطالق منصة 
إلكترونية حلماية حقوق  العمالة 

18الوافدة نهاية مايو املقبل

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم  -  بدر السهيل ـ خالد الجفيل

جدد مجلس األمة أمس الثقة بوزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بعد انتهاء 
االستجواب املقدم في حقها من قبل النائب صالح عاشور، والذي جاء 
في محورين. وانتهى االستجواب بتوصيات أقرها املجلس بعد حتدث 
النائبني محمد طنا وسعود احلريجي مؤيدين لعاشور وعلي اخلميس 
وروضان الروضان معارضني لالستجواب. وكان املجلس أقر في جلسته 
التكميلية أمس التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الصحية اخلاصة 
بقضية العالج باخلارج وأحالها للحكومة لتنفيذها. ونصت التوصيات 
على وقف العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء املتضمن حتديد 
مخصصات املريض بـ 75 دينارا وتذكرة للمرافق األول والعودة إلى ما 
كان معموال به في السابق قبل صدور القرار، أي أن تكون املخصصات 
75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق األول وتذكرة للمرافق الثاني 
 مع حق املريض في مرافقني اثنني في حالة كان املريض دون الـ 18 عاما

أو من النساء أو املعاقني أو كبار السن.

»الفتوى والتشريع« تطلق ثورة في آلية عملها

أوباما يلتقي زعماء »التعاون« بالرياض 21 أبريل
فيما بعث صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد برسائل خطية 
إلى قادة وزعماء دول مجلس التعاون 
حيث سلم مبعوث سموه الشيخ محمد 
اخلالد خادم احلرمني الشريفني امللك 

سلمان بن عبدالعزيز وملك البحرين 
حمد بن عيسى الرسالتني، أعلن البيت 
األبيـــض أن الرئيس األميركي باراك 
أوباما ســـيلتقي زعماء دول مجلس 
التعاون اخلليجي في السعودية الشهر 

املقبل. وذكر في بيان أن أوباما سيشارك 
 في القمـــة األميركية ـ اخلليجية في

21 أبريل في الرياض قبل أن يتوجه 
إلى بريطانيا وأملانيا.

أسامة أبو السعود

أعلنت إدارة الفتوى والتشريع عن 
إطــــالق ما يعتبر ثورة فــــي آلية عملها 
بتطبيق جملة من املشــــاريع القانونية 
اجلديدة خلدمة خطة التنمية من شأنها 

إحــــداث نقلة نوعية في عمــــل اإلدارة. 
وأكد وكيل اإلدارة ونائب رئيس اللجنة 
الفنية العليا خلطة التنمية املستشــــار 
فؤاد املاجــــد أن اإلدارة تخطو خطوات 
متميزة وحثيثة في مشاريعها املدرجة 

في اخلطة اإلمنائية.

ملك البحرين حمد بن عيسى يتسلم رسالة صاحب السمو من اخلالد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الشيخ محمد اخلالد 
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األمير كّرم املتفوقني من خريجي كليات ومعاهد 
»التطبيقي« للعام 2014/ 2015..  و»األنباء«  تنشر 

أسماء اخلريجني املكرمني في احلفل

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستعرضا هدية تذكارية
قدمت لسموه من عمادة الطلبة في »التطبيقي«

0306بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

1011

ال يقل عن 20 تخصصا.
وأضاف ان هؤالء املوظفني 
أنهـــوا االختبارات  اجلـــدد 
اخلاصة بهم، والتي اجريت 

خالل األشهر املقبلة بهدف ضخ دماء جديدة

العبد اهلل لـ »األنباء«: حركة تعيينات 
وترقيات وإحالة للتقاعد بـ »املوانئ« 

لهم في املعهد البترولي التابع 
ملؤسسة البترول الكويتية، 
اضافة الى ان هذه الترقيات 
ســـتكون لوظائـــف مديري 
اإلدارات واملراقبني ورؤساء 
األقســـام في جميع قطاعات 

الوزارة.
وقال ان املؤسسة سوف 
تشهد إحالة للتقاعد وحتديدا 

في 2016/3/31.
وأشـــار إلى ان املؤسسة 
تهدف من ذلك الى ضخ دماء 
جديدة قـــادرة على تطبيق 
والبرامـــج  التكنولوجيـــا 
احلديثـــة التـــي تتماشـــى 
العمل االقليمي  مع ســـوق 

والعاملي.

فرج ناصر

أكد املدير العام ملؤسسة 
املوانئ الكويتية الشيخ يوسف 
العبداهلل ان املؤسسة ستشهد 
القادمة حركة  خالل األشهر 
تعيينـــات جديدة وترقيات 
مرتقبة وذلك من خالل تعيني 
عدد من الشـــباب الكويتيني 
والشابات الكويتيات للعمل 
فـــي املؤسســـة، وذلك بعد 
االنتهاء من اإلجراءات اخلاصة 
بهـــم كالفحـــص والبصمة، 
علما بأن هؤالء املوظفني قد 
تقدموا الى مؤسسة املوانئ 
عبر االعالن من خالل وسائل 
االعالم والصحف احمللية مبا 

الشيخ يوسف العبد اهلل

التفاصيل ص13 ٭

التفاصيل ص4 ٭

السليمي طلب التقاعد: سأقطع الطريق على أي ابتزاز للوزيرة

 الوزيرة هند الصبيح حتيي النواب واإلعالميني بعد جتديد مجلس األمة 
الثقة بها مرة ثانية              )هاني الشمري(

التفاصيل ص46 ـ 50 ٭
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في خطوة من البنوك تهدف إلى استقطاب مزيد من العمالء واألموال

رفع مرتقب للفائدة على الودائع

شروط جديدة لـ »املمتازة« باجلامعة

دميستورا يتحدث عن تقدم في مفاوضات السالم
النظام السوري يرفض احملادثات املباشرة مع املعارضة

وقف الصرف بدءاً من العام املقبل

محمود فاروق 

قال����ت مص����ادر مصرفي����ة 
مسؤولة ل� »األنباء« إن البنوك 
ستتجه إلى رفع فائدة الوديعة 
واملرابحة جلذب مزيد من السيولة 
املقبل����ة. وذلك بعد  الفترة  في 

أن تلق����ت البنوك احمللية أمس 
تعليمات من بنك الكويت املركزي 
حدد فيها احل����د األقصى املتاح 
الوديعة  التمويل بضمان  ملنح 
عند ال� 90%. وأضافت املصادر 
أن البنوك بدأت تتس����ابق فيما 
بينها لتحسني عوائد املودعني 

من الودائ����ع، في خطوة تهدف 
إلى استقطاب مزيد من العمالء 
واألموال. وجاء في التعميم الذي 
حصلت »األنباء« على نسخة منه 
أنه مت استبعاد ودائع البنوك من 
املصادر التمويلية لقصر آجالها 
وعدم اس����تقرارها، م����ع اإلبقاء 

املتاحة  على املصادر األخ����رى 
ملنح التمويل، وأن على البنوك 
االلت����زام بالتعليم����ات املعدلة 
اعتبارا من أكتوبر املقبل، على 
أن يتم تطبيقها بغرض املتابعة 
اعتبارا من مايو إلى س����بتمبر 

املقبل.

ثامر السليم

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أنه سيتم وقف صرف 
األعمال املمتازة باجلامعة بدءا 
من العام املقبل، في حني حددت 
األمانة العامة باجلامعة شروطا 
جديدة حتد م����ن صرفها لهذا 
العام. وأكدت األمانة العامة عبر 

تعميم له����ا أن صرف األعمال 
املمتازة سيكون وفق شروط 
معينة تأت����ي للتضييق على 
اإلداريني في احلصول عليها. 
وتعتبر األعمال املمتازة ل� 2015 
هي آخر ميزانية مخصصة لهذا 
البند. ومن الشروط والضوابط 
التي حصلت عليها »األنباء«: 
أن يكون املوظف حاصال على 

تقدير ممت����از وجيد جدا، وأال 
يكون املوظف حاصال على تقييم 
ممتاز سابق وجيد جدا سابق، 
اضافة ال����ى ان يكون املوظف 
عل����ى العقد الع����ام او املكافأة 
الش����املة او ذا راتب مقطوع، 
وأال يك����ون املوظ����ف خاضعا 
لفترة التجربة. وتابعت األمانة 
العامة في اجلامعة شروطها بأنه 

تخفض قيمة املكافأة عن الفترة 
التي كان املوظف يخضع خاللها 
لفترة التجربة وبعد مرور عام 
م����ن تعيينه، كما ذكرت ضمن 
الشروط أال يكون املوظف قد مت 
توقيع أي عقوبة تأديبية عليه 
صادرة م����ن اإلدارة القانونية 

باستثناء عقوبة اإلنذار.
التفاصيل ص12 ٭

عواصم � وكاالت: بشرت األمم 
املتحدة عبر مبعوثها إلى سورية 
ستافان دميستورا، بحدوث تقدم 
في مفاوضات السالم املنعقدة 
في جنيڤ، رغم أن وفد النظام 
استبعد أي محادثات مباشرة 
 مع وفد املعارضة. وقال رمزي 

عز الدين رمزي مساعد دميستورا 
إن األيام الثالثة في املفاوضات 
السورية حققت تقدما، وتسعى 
األمم املتحدة إلى مواصلة ذلك 
في األيام املقبلة مع كل األطراف. 
وأضاف: »ناقشنا بعض األفكار 
م����ع وفد النظ����ام، وأبدينا رد 

فعلنا على النقاط التي قدمها 
السابق، وطلبنا  في االجتماع 
توضيحها«. في غضون ذلك، 
رفض رئيس وفد النظام بشار 
اجلعفري االنخراط في محادثات 
مباشرة مع ممثلي املعارضة، 
واصفا كبير مفاوضيها محمد 

عل����وش ب� »اإلرهاب����ي«. ورد 
عل����وش قائال »كيف ميكن ملن 
له أص����ول إيرانية أن يتحدث 
بدقائ����ق األمور«. وأضاف »إن 
النظام يعتبر 15 مليون سوري 

إرهابيني«.
التفاصيل ص 45 ٭

التفاصيل ص38 ٭

يتقدم

سلـــمــــان عبدالله الـدبــــوس وأوالده
بخالص التعازي واملواساة إلى

الشيخ/ أحـــــــمــــــد احلمـــــــود اجلاســـــــم الدبــــــوس
والسيد/ ناصــــــــــر احلمـــــــود اجلاســـــــم الدبــــــوس
والسيد/عبدالعزيز احلمود اجلاسم الدبوس
والسيد/ ماجـــــــــــــد احلمـــــــود اجلاســـــــم الدبــــــوس
وأخــواتــهــم وعمــوم آل احلمــود الدبوس الگرام

 لوفاة املغفـور لها بإذن الله تعالى
سبيگـــه احلمـــود اجلــــــاســــــم الدبــــوس

سائلني املولى عز وجل أن يتغمدها بـــواسع رحمتــه ويلـهم آل الدبوس جميعًا الصـــبر والسلـــوان
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واإىل ال�سـادة ال�سيـوخ والــوزراء واأع�سـاء جمل�سي الأمــة والبـلـدي

ولكل من تف�سل مبوا�ساتها فـي وفاة فقيدها الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�سواء باحل�سور �سخ�سيًا اأو بالت�سال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�سر يف ال�سحف

�سائلني اهلل العلي القدير األ يريهم مكروهًا بعزيز

عائلـــــة  الجنفاوي 
تتقدم بجزيــل ال�سكـــر وعظيـــم المتـنـــان اإىل

مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد

ال�سـيـخ/ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح

و�سمـــــــــو ولــــــي الــــعــــهـــــد الأمــــني

ال�سـيـخ/ نواف الأحمد الجابر ال�سباح

و�سمو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س الـــوزراء 

ال�سـيـخ/ جابر المبارك الحمد ال�سباح

ومعالـــي نائـــب  رئي�س جمــل�س الـــوزراء  ووزيـــر الدفاع 

ال�سـيـخ/ خـــالـــد الــجـــراح ال�ســبـاح

حسن مليحان الجنفاوي الشمري

جانب من لقاء امللك حمد بن عيسى مع الشيخ محمد اخلالد بحضور الشيخ عزام الصباح خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الشيخ محمد اخلالد والشيخ ثامر اجلابر

اخلالد سّلم رسائل خطية من صاحب السمو
إلى خادم احلرمني وملك البحرين وسلطان عمان

العهد نائب رئيس مجلس 
الداخلية،  الوزراء وزي����ر 
متوجها إلى مملكة البحرين، 
حيث قام ظهر أمس بتسليم 
رسالة خطية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد إل����ى أخيه صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
بن س����لمان آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الش����قيقة 
تضمنت حتيات س����موه 
إلى أخيه جاللة امللك، كما 
تضمنت العالقات األخوية 
الوثيقة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني ودعم 
وح����دة الصف ومس����يرة 
العمل اخلليجي والقضايا 

األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي 
ولي العه����د النائب الثاني 
الوزراء  لرئيس مجل����س 
الدف����اع، تضمنت  وزي����ر 
إلى أخيه  حتيات س����موه 
خادم احلرمني الشريفني، كما 
تضمنت العالقات األخوية 
الطيبة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وآخر 
املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية. 
بعدها غادر اخلالد ظهر 
أم����س اململك����ة، وكان في 
وداعه صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي 

ذات االهتمام املشترك وآخر 
املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
كما توجه مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد مساء 
أم����س إلى س����لطنة عمان 
الشقيقة لتس����ليم رسالة 
خطية من سموه، رعاه اهلل، 
إلى أخيه صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد 

سلطان عمان الشقيقة.
وكان في استقباله وزير 
الداخلية حمود بن فيصل 

البوسعيدي.

ق����ام مبع����وث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد ظهر 
أمس بتسليم رسالة خطية 
من سموه إلى أخيه خادم 
امللك  الش����ريفني  احلرمني 
ب����ن عبدالعزيز  س����لمان 
اململكة  آل س����عود مل����ك 
العربية السعودية الشقيقة 
وبحضور صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن نايف 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء وزي����ر الداخلية 
وصاح����ب الس����مو امللكي 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف 
والشيخ محمد اخلالد والشيخ ثامر اجلابر

الشيخ محمد اخلالد أثناء وصوله سلطنة عمان الشقيقة وفي استقباله
وزير الداخلية حمود البوسعيدي

الرسائل تضمنت 
العالقات األخوية 

الطيبة وآخر 
املستجدات 

على الساحتني 
اإلقليمية
والدولية

د.سعد الشثري

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق واملستشار في الديوان امللكي السعودي د. سعد بن ناصر الشثري والداعية 
الزميل يوسف عبدالرحمن والزميل  العامة  الراشد ومستشار االدارة  الزميل عدنان  التحرير  خالد اخلراز ونائب رئيس 
اسامة ابو السعود ومرافقو الشيخ من وزارة االوقاف       )هاني الشمري( 

اس����تقبل رئي����س التحرير 
الزميل يوس����ف خالد املرزوق 
امللكي  الديوان  املستش����ار في 
السعودي ومدير جامعة املعرفة 
العاملية، الداعية االسالمي الكبير، 
د. سعد بن ناصر بن الشثري، 
حي����ث رحب رئي����س التحرير 
الزميل يوس����ف خالد املرزوق 
بضيف الكويت الكبير، وبجهوده 
املتميزة في خدمة وطنه ودينه 
وأمته، وذلك بنشر الفكر االسالمي 
الوسطي املعتدل، والبعيد عن 
الغلو والتطرف. وتطرق اللقاء 
مع ضيف الكويت الكبير، الذي 

يزور الب����الد بدعوة من وزارة 
االوقاف والش����ؤون االسالمية 
إللقاء عدد من احملاضرات املهمة 
الى العالقات املتميزة التي جتمع 
الكويتي والسعودي  الشعبني 
على مختلف االصعدة ومشاعر 
امل����ودة التي يرتب����ط بها ابناء 
الكويت مع اشقائهم في اململكة. 
حضر اللقاء الداعية خالد اخلراز 
ونائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد ومستشار االدارة 
العامة الزميل يوسف عبدالرحمن 
وعلي املكيمي ومرافقو الشيخ 

من وزارة االوقاف.

رئيس التحرير استقبل د. سعد الشثري
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»كويتيون ألجل القدس« تستنكر وصف إميا شاه 
حقوق الشعب الفلسطيني املسلوبة بـ »املشكلة التاريخية الدينية«

استنكرت جلنة كويتيون 
ألجل القدس وصف الفنانة 
الكويتية إميا ش���اه حقوق 
الشعب الفلسطيني املسلوبة 
التاريخية  ب���� »املش���كلة 

الدينية«.
وقالت اللجنة في بيان: 
تسلمت الفنانة الكويتية إميا 
ش���اه في 2016/3/10 جائزة 
»الرمانة« للموسيقى والتي 
يقدمه���ا احتاد الس���فاردمي 
األميركي، وهي مؤسس���ة 

يهودية تعنى بشؤون اليهود 
الش���رقيني، ألنها »اتخذت 
موقفا شجاعا دعما للتعايش 
عندما عزفت وغنت باللغة 

العبرية«.
ف���ي  وأض���اف: نح���ن 
كويتيون ألج���ل القدس ال 
نعترض على حق أي فنان 
في أن يختار طريقة التعبير 
عن نفسه، ولكن نستهجن 
اختيار اميا شاه ألغنية »هافا 
جنيال« التي مت تأليفها في 

عام 1918، من حلن قدمي من 
وس���ط أوروب���ا وأصبحت 
األغني���ة ش���به الرس���مية 
للحرك���ة الصهيونية. كما 
نس���تنكر وبش���دة وصف 
حقوق الشعب الفلسطيني 
املسلوبة »باملشكلة التاريخية 
الديني���ة« وه���ي تعلن أن 
فلسطني ليس قضيتها في 
احلديث م���ع قناة العربية. 
ونتساءل كيف تعرف نفسها 
أنها من املدافعني عن حقوق 

اإلنس���ان وعضو اجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنس���ان 
وتصور حقوق الفلسطينيني 

مسألة دينية أو تاريخية.
وختم البيان: على السيدة 
إمي���ا أن تع���ي أن حق���وق 
اإلنسان ال تعرف التفاضلية 
وأن حقوق الفلسطيني في 
أرضه وحريته ال ميحوها 
ادعاء صهيون���ي بأن اهلل 
قد وهب األرض للش���عب 

اليهودي وحده.

وزير الديوان األميري استقبل 
مدير مركز الدراسات التنموية بجامعة هارفارد

استقبل وزير شؤون 
الديوان األميري الش���يخ 
ناص���ر صب���اح األحمد 
الدراس���ات  مدي���ر مركز 
التنموي���ة االقتصادي���ة 

العاملية في جامعة هارفارد 
األستاذ الدكتور ريكاردو 

هاوسمان. 
ومت خالل اللقاء تبادل 
اآلراء ومناقش���ة ف���رص 

املثمر في مجال  التعاون 
التنمي���ة االقتصادية مع 

املراكز العاملية. 
املقابلة األمني  وحضر 
العام املس���اعد باملجلس 

األعل���ى للتخطيط إميان 
املطيري والشيخ عبداهلل 
فهد سعد العبداهلل الصباح 

وفضة املعيلي.

لطيفة الفهد: الكويت حريصة على تفعيل
 دور املرأة في حتقيق التنمية املجتمعية

نيويورك � كونا: قالت رئيس����ة جلنة 
ش����ؤون املرأة التابعة ملجل����س الوزراء 
ورئيس����ة وفد الكويت إلى الدورة ال� 60 
للجنة وضع املرأة باألمم املتحدة الشيخة 
لطيفة الفه����د إن الكويت رائدة بني دول 
املنطقة في االهتمام بتمكني املرأة وتعزيز 
دورها في املجتمع وهذا ما أهلها ألن حتتل 
املركز االول عربيا في مجال املساواة بني 

اجلنسني. 
واضاف����ت في تصريح ل�»كونا« عقب 
وصولها ان الكويت استطاعت ان حتقق 
املساواة بني اجلنسني في مجال التعليم 
وتسعى بشكل جاد للوصول الى املساواة 
الكاملة وفي مختلف امليادين والقضاء على 
التمييز وتفعي����ل دور املرأة في التنمية 
املستدامة وفقا لالهداف االمنائية لاللفية، 
مشيرة الى اهمية تواجد املرأة في مختلف 
املناصب القيادية بعد ان اثبتت كفاءتها 

 الشيخة لطيفة الفهد لدى وصولها إلى نيويورك وفي استقبالها منصور العتيبيوتواجدها في املواقع كافة. 
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سعود راشد احلجيالن 

محمد راتب

أكد رئيس احلركة الشعبية 
الوطنية سعود راشد احلجيالن 
أن تخلي بعض التعاونيني عن 
احلركة التعاونية وتركها لقمة 
سائغة في أيدي وزارة الشؤون 
واالدعاءات الكاذبة بأن املراقبني 
يقومون مبهامهم هو ما فتح 
التي  أمام اخلصخصة  الباب 
تنادي بها الوزارة بني احلني 
واآلخر واتخذت من فس���اد 
بعض اجلمعيات ذريعة لتمرير 
مخططاتها ملصلحة مجموعة 

من التجار.
وقال في تصريح صحافي 
إن احلركة الشعبية الوطنية 
تتابع عن كث���ب ما يدور في 
اروق���ة اجلمعيات التعاونية 
وترفض رفضا قاطعا املساس 
بأموال املس���اهمني حتت أي 
حجة او ذريع���ة أو التوجه 
نحو اخلصخصة مبينا أن هذا 
اعتداء على االموال وجرمية 
يجب اال يتم السماح بتمريرها 

إطالقا.

املستوى املطلوب، وإمنا االمر 
مسرحية مت متثيلها بأبطال 
محليني وكان املجني عليه هم 

املساهمني أبناء هذا الوطن.
وأشار احلجيالن إلى اننا 
نعلم متاما ان ما قام به املراقبون 
خالل الفترة السابقة لم يجد 
نفعا وأن الوزارة لم تقم بأي 
حترك ملنع الفساد بل سمحت 
بانتشاره لتقدم اخلصخصة 
كبديل لفساد بعض التعاونيني 
املدمر  ومتري���ر مش���روعها 
للحركة التعاونية والتي هي 
باألساس ملك للمواطن وليست 
ملك وزارة الشؤون لكي يتم 
بيعها إلصحاب النفوذ، وهذا 
كله لتنفيع التجار ونهب اموال 

املساهمني.
وتابع بأنه ال يحق للوزارة 
تغيي���ر القوانني لتكون على 
هواها، مع ع���دم االخذ بعني 
االعتب���ار املصلحة العامة أو 
احلصول على موافقة أصحاب 
الش���أن، فهل يعقل أن نقوم 
بتسليم جمعية تعاونية أموالها 
ألش���خاص معينني ليقوموا 

وزاد بأن التعاونيني أنفسهم 
هم من تخلى عن املس���اهمني 
وتركوهم بني سندان الوزارة 
ومطرقة الفاسدين، في الوقت 
الذي قامت به الشؤون بغض 
الطرف عن جميع املمارسات 
غي���ر القانونية والس���رقات 
العلنية، وادعت وضع بعض 
مراقب���ني مالي���ني وإداريني 
عينتهم للتنفيع بهدف ضبط 
األمور وعدم السماح بتجاوز 
القانون إال أن الواقع أثبت أن 
بعض املراقبني لم يكونوا على 

بإدارتها، متسائال أليس لدى 
الوزارة مستشارون قانونيون 
ليبينوا ملسؤوليها خطأ ذلك 
وبأنه جتاوز صارخ للحرية 
الشخصية وللدستور وجرمية 
ترتكب بحق املس���اهمني في 
وضح النهار. وبني احلجيالن 
أن الوسط التعاوني بات اليوم 
في ظل انتشار الفساد من أسوأ 
االوس���اط االقتصادية وذلك 
بس���بب عدم التح���ري وراء 
تضخم أموال بعض التعاونيني 
في البن���وك واملقربني منهم!، 
ونحن نعلم ع���ن الكثير من 
جرائم الفس���اد بح���ق أموال 
املس���اهمني، وجاءت الوزارة 
لتكمل رسم املشهد بطريقتها 
اخلاصة من خالل خصخصة 
التعاونية وبدأت  اجلمعيات 
بجمعية الدسمة وبنيد القار 
التي كان من اوائل اجلمعيات 
التعاونية وادعت أنها ستقوم 
بتصحي���ح أوضاعها وتبني 
أنها ترك���ت اجلمعية لتغرق 
ثم تقول إنها ستنتشلها من 

خالل اخلصخصة.

احلجيالن: فساد القائمني على التعاونيات وراء اخلصخصة

د. زكي السليمي

بشرى شعبان

أكد الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية في وزارة الش���ؤون 
د.زك���ي الس���ليمي أن���ه ليس 
أنه يرغب  إلى  طائفيا، مشيرا 
في التقاعد منذ سنتني، وجميع 
قيادات الشؤون يعلمون ذلك، 
بينما أع���رب عن ثقته الكاملة 
في القضاء إلنصافه فيما اتهم 
به م���ن تغريدة مس���يئة إلى 
الصحابة. وقال السليمي تعقيبا 
على ما نشرته بعض الصحف 
االلكترونية عن قبول استقالته 
على خلفية اتهامه بكتابة تغريدة 
مس���يئة للصحابة، ان ما اقدم 
عليه لم يكن اس���تقالة وإمنا 
طلب تقاعد، وان هذا املوضوع 
ليس وليد اللحظة او الظروف 
اآلنية، بل هو مش���روع راوده 
منذ س���نتني مضتا وترجمته 
فعليا قبل ع���ام تقريبا حيث 
التقاعد حينها،  تقدمت بطلب 

ونتيجة ملطالب���ات عديدة من 
زمالء العمل ونزوال على رغبة 
الوزيرة )هند الصبيح( عدلت 

عن كتاب التقاعد.
واض���اف انه خ���الل العام 
املاضي أعرب ع���ن رغبته في 
ترك العمل اكثر من مرة لذات 
إبداؤها في  الس���ابق  األسباب 
التقاع���د األول، وقبل  كت���اب 
عدة أي���ام اتخذ قرارا ال رجعة 
فيه بالتقاعد. وأعرب في هذه 
امتنانه للوزيرة  املناسبة عن 
هند الصبيح، معربا عن اعتزازه 
بالعمل حتت اشرافها ودعمها 
الالمحدود له، كما تقدم السليمي 
بالشكر والعرفان لكل من زامله 
في العم���ل املمتد ألكثر من 34 
عاما وساهم بشكل او آخر في 
معاونته بأداء العمل الذي أنيط 
بي وعلى وجه اخلصوص خالل 

السنوات الثالث األخيرة.
الس���ليمي كلمته  وخت���م 
بالتوجه لكل من عمل معه وملن 

يهمه األمر بالقول: اني أبعد ما 
اكون عن الطائفية او اإلساءة الى 
اآلخرين ومعتقداتهم ورموزهم 
او التجريح مبش���اعرهم، ولم 
أشأ التطرق ملا اتهمت به زورا 
وبهتانا، باعتبار ان ذلك االتهام 
القضائية  الس���لطة  في عهدة 
التحقيق���ي )النيابة  بجهازها 
العامة( والتي نؤمن بنزاهتها 
وحيادتها ومهنيتها، وأنا على 
ثقة مطلقة ببراءتي من كل اتهام. 
انني آثرت  واضاف السليمي: 
توضيح احلقيقة لقطع الطريق 
على كل من أراد التكسب سياسيا 
وانتخابي���ا، ول���كل من حاول 
استغالل األمر البتزاز الوزيرة 
هند الصبيح والظهور مبظهر 
املنتصر أمام قواعده االنتخابية 
أو تسجيل انتصار مزيف بعد 
أن علم بتقدمي بطلب اإلحالة 
للتقاعد، فأخذ يهدد باستجواب 
الوزيرة ويستعرض عضالته 

الصوتية أمام اإلعالم.

أكد ثقته الكاملة في القضاء بقضية اتهامه بتغريدة مسيئة

السليمي: لست طائفيًا.. وأرغب في التقاعد منذ سنتني

 مشعل الصواغ 

الصواغ رئيسًا جلمعية جابر العلي

الظفيري لـ »األنباء«: توزيع موظفي »تعليمية حولي« على مبنيني!
عبدالعزيز الفضلي

 
كشف مدير منطقة حولي 
التعليمي���ة منصور الظفيري 
عن االنته���اء من إصالح جزء 
كبير من أسقف املبنى اجلديد 
للمنطقة، مشيرا الى ان 50% من 
موظفي املنطقة عادوا ملكاتبهم 
في املبنى اجلديد بينما البقية 

ينتظرون ما تبقى من اصالحات، 
موضحا انه مت تقسيم املوظفني 

على املبنيني.
جاء ذلك في تصريح خاص 
ادلى ب���ه الظفيري ل� »األنباء« 
أشار خالله الى ان العمل جار 
ومتواصل لتجهيز املبنى بشكل 
آمن الستقبال املراجعني وكذلك 

عودة املوظفني.

وذكر انه بعد تكرار تساقط 
اسقف املبنى اجلديد ملنطقة 
حولي التعليمية، اعطى وكيل 
وزارة التربية د.هيثم االثري 
تعليم���ات بع���ودة موظفي 
املنطقة الى املبنى القدمي حلني 
االنتهاء من إصالح أس���قف 
املبنى وفحصها بالكامل، وذلك 
خوفا على س���المة مراجعي 

وموظفي املنطقة.
من جانب آخر، أقام التوجيه 
الفني للتربية املوسيقية مبنطقة 
حولي التعليمية حفله اخلتامي، 
حيث قدمت املدارس املشاركة 
)بنات( عرضا مميزا على مسرح 
مدرسة ثانوية 25 فبراير إضافة 
الى فقرات موس���يقية قدمتها 

الطالبات املوهوبات.

عقدت جمعي���ة ضاحية 
التعاوني���ة  العل���ي  جاب���ر 
العادية،  العمومية  جمعيتها 
ومت تشكيل مجلس اإلدارة، 

وفاز مشعل الصواغ برئاسة 
اإلدارة باالنتخاب،  مجل���س 
وتلق���ى التهاني والتبريكات 
الس���ادة أعضاء مجلس  من 

اإلدارة ومس���اهمي اجلمعية 
وأهالي املنطقة وبدوره قدم 
الصواغ الشكر لهم على الثقة 
الت���ي أولوه إياها، ودعا اهلل 
أن يعينه على حمل األمانة، 
متمنيا أن يكون عند حس���ن 

ظن اجلميع.
ومنذ تسلمه املسؤولية من 
اللحظات األولى، وقد حرص 
الصواغ على متابعة س���ير 
العمل بنفسه حلظة بلحظة، 
كما أعط���ى توجيهاته بعمل 

مهرجان ضخم في الس���وق 
املركزي ألول مرة باجلمعية 
إلى  يتم فيه تنزيل األسعار 
أقل من ربع الس���عر األصلي 
في بعض الس���لع األساسية 
والضروري���ة، مم���ا كان له 
صدى جيد عند أهالي املنطقة 
واملساهمني، وكذلك املواطنون 
الذين حضروا للتس���وق من 
املناط���ق األخرى، األمر الذي 
رفع مبيعات الس����وق املركزي 
أرق����ام قياس���ية خالل  إلى 
فت���رة املهرج���ان، وكذلك مت 
عمل مهرجان ضخ����م لفرع 
اخلضار بالس���وق املركزي، 
وكان أيض���ا له صدى طيب، 
وكانت املبيعات قياسية غير 
مسبوقة، نظرا جلودة السلع، 

وتخفيض أسعارها.
كما ذكر الص���واغ أن من 
ضم���ن أولوياته االنتهاء من 
عمل املمشى باملنطقة وتزويده 
بكل وسائل الراحة واألمان من 
حيث االس���تراحات املتعددة 

واإلنارة وخالفه.

بحث املدير العام للهيئة 
الزراعة  العام����ة لش����ؤون 
والث����روة الس����مكية فيصل 
العام  املدير  احلس����اوي مع 
للهيئة العامة للبيئة الشيخ 
عبداهلل االحمد التنسيق بشأن 
منع الصيد بالقرقور في املياه 
الكويتية بدءا من  اإلقليمية 

يوليو املقبل.
وقال احلساوي في تصريح 
صحافي عق����ب االجتماع ان 
هناك تنسيقا مع البيئة بشأن 
منع الصيد بالقرقور في املياه 
اإلقليمية الكويتية اعتبارا من 
اول شهر يوليو املقبل وذلك 
بناء عل����ى توجيهات هيئة 
البيئة حفاظ����ا على مصائد 

األسماك القاعية.

أعلنت وزارة األش���غال 
العام���ة أن نس���بة اإلجناز 
في مش���روع إنشاء وصيانة 
تقاطعات على الطرق السريعة 
خلدمة مدينة الشيخ »جابر 
األحمد« بلغت 51%. وقال الوكيل 
املساعد لقطاع هندسة الطرق 
في الوزارة م. أحمد احلصان 
في تصريح صحافي إن هذا 
املش���روع يعد أحد مشاريع 
الت���ي تنفذها  املهمة  الطرق 
»األشغال« خلدمة مدينة »جابر 
األحمد« واملدن املجاورة. وأكد 
احلصان حرص »األش���غال« 
عل���ى توفي���ر كل اخلدمات 
للمدن السكنية اجلديدة من 
خ���الل إنش���اء وتنفيذ بنية 
حتتية وشبكة طرق حديثة 

مبواصفات عاملية.

منع الصيد بالقرقور 
بدءًا من يوليو

إجناز 51% من طرق 
مدينة »جابر األحمد«

د.عادل الفالح ود.عبداهلل سهر وجنالء النقي خالل افتتاح املعرض املصاحب للمؤمتر   )احمد علي(

الفالح افتتح مؤمتر املسؤولية املجتمعية برعاية العبداهلل

معاجلة أكثر من 760 مشكلة اجتماعية ونفسية خالل 2015
رندى مرعي

أكد وكي����ل وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلسالمية السابق 
الف����الح أهمية وضع  د.عادل 
قانون لتنظيم مفاهيم املسؤولية 
االجتماعية وتضافر كل اجلهود 
الرسمية والش����عبية وجهود 
ف����ي مواجهة  القطاع اخلاص 
التحديات واملشاكل االجتماعية 
التي يواجهها املجتمع خاصة 
في ظل انتشار وسائل التواصل 
االجتماع����ي وغي����اب ح����س 
املس����ؤولية في آلية التعاطي 
معها وسلبيات ما يتم تداوله 
من أخبار ونش����اطات عبرها، 
ما يزيد من حجم املش����كالت 

املجتمعية احمليطة.
كالم الفالح جاء خالل افتتاح 
الكويت للمس����ؤولية  مؤمتر 
املجتمعية ال����ذي أقيم برعاية 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 
حيث قال ان مفهوم املسؤولية 

االجتماعية في الش����ركات قد 
تغير مما كان عليه في السابق 
خاصة بعدما أصبح أصحاب 
الشركات أكثر وعيا ومسؤولية 

جتاه األمور املجتمعية.
من ناحيته، قال مدير مكتب 
اإلمناء االجتماعي د.عبداهلل سهر 
انه ال بد من حتديد املسؤول عن 
التي تواجه املجتمع،  املشاكل 

انها مس����ؤولية  إلى  مش����يرا 
مشتركة ال بد من التعاضد من 
قبل جميع املؤسسات واألفراد 

للتصدي لها.
أنه خالل  إلى  وأشار سهر 
الع����ام األخير متت معاجلة ما 
يفوق ال� 760 مشكلة اجتماعية 
ونفسية بنحو 3200 جلسة وذلك 
انطالقا من املس����ؤولية امللقاة 
على عاتق إحدى مؤسس����ات 
الدولة بالتعاون مع عدد كبير 

من املتطوعني.
بدوره قال رئيس جمعية 
العالقات العامة جمال النصراهلل 
انه من الضروري نشر الوعي 
حول املس����ؤولية االجتماعية 
وضرورة تسليط الضوء عليها. 
وذكر ان جمعية العالقات العامة 
تعمل عل����ى توضيح املفاهيم 
والطريق الصحيح في املجتمع 
من خالل املبادرات التي تشجع 
على التنافس بني مؤسس����ات 
املجتم����ع واألف����راد لتق����دمي 
خدمات أفضل في التعاطي مع 

اآلخرين. 

ضرورة وضع 
قوانني تنظم 

مفاهيم املسؤولية 
االجتماعية
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09
أكدوا تعرضهم للتعذيب في أول جلسة لنظر االستئناف

تأجيل قضية »خلية العبدلي« إلى 30 اجلاري واملتهمون ينكرون التهم املسندة إليهم
الى  طاهر اخلطيب للمحكمة 
أنه في حال االلتفات عن طلب 
إطالق السراح فيلتمس إحالة 
موكله للمستش���فى األميري 
حيث ملفه الطبي وندب جلنة 
طبية مكونة من استش���اري 
أمراض القلب واألوعية الدموية 
واستشاري في جراحة العظام 
واستشاري الدماغ واألعصاب، 
لتوفي���ر الرعاي���ة واملعاجلة 
الطبي���ة الالزمة واملناس���بة 

حلالته.

ظنية افتراضية تتعلق بجرائم 
املخدرات التي ال متت للقضية 

بثمة صلة.
من جانبه، التمس احملامي 
عبدالعزيز طاهر اخلطيب إطالق 
سراح املستأنف الثامن زهير 
عبدالهادي احملميد حلني الفصل 
في موضوع االستئناف بأي 
ضمان تراه احملكمة، مشيرا إلى 
سنة، حيث يبلغ من العمر 57 
عاما وأنه مصاب بعدة أمراض 
ويعاني من مش���اكل صحية 
حتتاج إلى رعاي���ة ومتابعة 
وال تتوافر في محبسه، وقدم 
تقارير طبية تؤكد عدم انتظام 
دقات القلب وتهتك الشرايني، 
موضحا أن ذلك ثابت في ملفه 
الطبي بالس���جن املركزي، ما 
يستدعي إطالق سراحه حفاظا 
على حياته. وأضاف اخلطيب 
أن املس���تأنف الثام���ن قضي 
ببراءت���ه من جميع التهم عدا 
حيازة األسلحة دون ترخيص، 
ودون قصد اس���تعمال، وهي 
التي ينطبق عليها  التهم  من 
الظروف املخففة في املادة 81 

و83 من قانون اجلزاء.
وأشار احملامي عبدالعزيز 

الثاني إلثبات عدم سفره إلى 
لبنان خالل عام 2009 كما أشار 
احلكم املطعون عليه وتقرر في 
التحريات، وطالب بضم ملف 
الطب الشرعي موضوع التقرير 
رقم 21 ت لسنة 2015 املؤرخ 

2015/9/17 إلثبات تعذيبه.
من جهت���ه، طالب احملامي 
فواز خالد اخلطيب باستبعاد 
الثالث  االتهام املوجه للمتهم 
وفق املادة 8 من القانون رقم 
35 لسنة 1985 بشأن املفرقعات 
من تقرير االتهام، وذلك إلثبات 
أحقية املستأنف بالتمسك بوقف 
التنفيذ وعدم النطق بالعقاب 
وهي من األعذار املخففة التي 
القان���ون وأطلق  نص عليها 
احلق في طلبها واستخدامها 

للمحكمة واملتهم.
وقدم طلبا جديدا بضم دفتر 
األحوال اخلاص مبباحث اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات عن 
الفت���رة م���ن 12 -8/14/ 2015 
إلثب���ات أن املتهم املس���تأنف 
الثالث كان متواجدا لدى إدارة 
مباحث املخ���درات، مما يؤكد 
عدم جدية التحريات وبطالن 
التحقيقات وابتنائها على أدلة 

املتهم الثالث باستخراج صورة 
عن دفتر أحوال اإلدارة العامة 
الفترة  ملكافحة املخدرات عن 
من 12 إلى 2015/8/14، ومخاطبة 
السجن املركزي ملراعاة عالج 
املتهم الثامن مبستشفى خارج 
الس���جن متى كان���ت حالته 
تس���تدعي ذل���ك. وصرحت 
للحاضرين بتصوير مذكرات 

أسباب طعن النيابة العامة.
وخ���الل اجللس���ة حضر 
احملام���ون عبدالعزيز طاهر 
اخلطيب وخالد طاهر اخلطيب 
وفواز خالد اخلطيب وقدموا 
مذكرات بالطلبات عن املستأنفني 
الثاني والثالث والثامن متضمنة 
طلبات جدي���دة، حيث طالب 
احملامي خالد طاهر عن املتهم 
الثاني بإلزام اجلهة املصادرة 
للمضبوطات بتسليم املستأنف 
الثاني أو من ينوب عنه األشياء 
التي مت ضبطها دون وجه حق 
وال متت بصلة للجرمية، وإعادة 
إج���راءات التحقي���ق بالكامل 
قبل املتهم املس���تأنف الثاني 
لتعرضه للتعذيب، كما طالب 
بالتصريح باستخراج شهادة 
حتركات من املنافذ للمستأنف 

مؤمن المصري 

أجل���ت الدائرة الس���ابعة 
مبحكم���ة االس���تئناف أمس 
برئاسة املستشار عبدالرحمن 
الدارم���ي وأمانة س���ر فارس 
القضاب نظر قضية أمن الدولة 
رقم 2016/302 املعروفة إعالميا 
بقضية »خلية العبدلي« واملتهم 
فيها 25 مواطنا باإلضافة إلى 
وافد إيراني بالسعي لدى دولة 
أجنبية والتخابر معها للقيام 
بأعمال عدائي���ة ضد الكويت 
جللس���ة 30 م���ارس اجلاري 
الواقعة  الس���تدعاء ضابطي 
الستجوابهما، وكذلك ملخاطبة 
الداخلية  املنافذ بوزارة  إدارة 
ملوافاة احملكمة بحركة دخول 
وخ���روج املتهم���ني اخلامس 
والسادس والسابع والتاسع 
والعاشر والثالث عشر واحلادي 
والعشرين والرابع والعشرين 
من وإلى البالد في الفترة من 
2014/1/1 حتى 2015/8/20 وعن 
الفت���رة م���ن 2009/1/1 حتى 
2009/12/31 بالنس���بة للمتهم 

الثاني.
وصرحت احملكمة حملامي 

عبدالعزيز طاهرفواز اخلطيبخالد طاهر

مانع العجمي مترئسا اجتماع جلنة »األحمدي«

وافق����ت جلن����ة محافظ����ة 
األحمدي خالل اجتماعها أمس 
برئاس����ة مان����ع العجمي على 
العامة للزراعة  الهيئ����ة  طلب 
والثروة السمكية باستحداث 
قسائم جديدة لتربية اخليول 
الزراعية  الوف����رة  في منطقة 

قطعة 5.
اللجنة  إن  العجم����ي  وقال 
أجل����ت طل����ب وزارة الكهرباء 
وامل����اء تخصيص ع����دد )15( 
موقعا حملطات حتويل ثانوية 
بأبعاد )12.50 × 16.50م( مبنطقة 
الفنطاس، وطلبا آخر بش����أن 
تخصيص )42( موقعا إلنشاء 
محطات حتويل ثانوية لعدد 
)39( محط����ة بأبعاد )12.5 م، 
16.5م( و)3( محط����ات بأبعاد 
)7 م × 12 م( مبنطقة املنقف، 
وطل����ب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص )17( موقعا بأبعاد 
)12.5م × 16.5م( ف����ي منطقة 
الرقة وموقع����ا بأبعاد )12.5م 
× 16.5م( مبنطقة فهد األحمد 

حملطات حتويل ثانوية.
وطالبت اللجنة برفع تقرير 
تفصيل����ي حول طل����ب وزارة 
الكهرب����اء وامل����اء تخصيص 
مس����ارات للكيبالت األرضية 
جهد )132 ك ف( بعرض )5 م( 
في منطق����ة العقيلة مبحافظة 

األحمدي.
اللجنة على طلب  ووافقت 
الكهرب����اء تخصي����ص  وزارة 
موقع محطة حتويل رئيسية 
في الفحيحيل قطعة )4(، وكتاب 
األشغال بش����أن - تخصيص 
موقع مبنطقة العقيلة ألعمال 
التوسعة املستقبلية حملطة ضخ 
العقيلة، وطلب وزارة األشغال 

تخصيص موقع مبنطقة العقيلة 
بأبعاد)54 م × 100 م( ألعمال 
التوسعة املستقبلية حملطة ضخ 
العقيلة. كذلك املوافقة على طلب 
وزارة األشغال املوقع املخصص 
 )510R( خلزان مياه املعاجلة رقم
بأبع����اد )60م × 100م( وكذلك 
تعديل املس����ار ال����الزم للمياه 
املعاجلة ومياه الصرف ومياه 
الصرف الصحي )ضمن مشروع 
الهيمان  أم  توس����عة محط����ة 
واملسارات اخلاصة بها( مبنطقة 
مين����اء عب����داهلل الصناعية، 
وطلب شركة البترول الوطنية 
الكويتية تخصيص موقع رقم 
)5( إلنشاء محطة تعبئة الوقود 
على طريق مين����اء عبداهلل – 
الوفرة، وطلب شركة البترول 
الكويتية تخصيص  الوطنية 
موقع رقم )1( إلنش����اء محطة 
تعبئة وقود على طريق مينا 
عبداهلل – الوفرة )عريفجان(.

ووافق����ت على طلب وزارة 
إلغ����اء تخصيص  املواصالت 

موقع محطة لتقوية اإلرسال 
واالستقبال مبنطقة الصباحية 
قطعة رقم )5(، مع االلتزام بالرأي 
التنظيمي للطلب، وعلى طلب 
وزارة التعليم العالي )مجلس 
اجلامعات اخلاصة( تخصيص 
أرض لتوسعة اجلامعة القائمة 
حالي����ا مبنطقة العقيلة قطعة 
)6(، وأجل����ت رد اإلدارة على 
طلب استحداث مدخل ومخرج 

لضاحية على صباح السالم.
ووافقت اللجنة أيضا على 
طل����ب األوقاف تعدي����ل أبعاد 
موقع املسجد املخصص مبنطقة 
اخليران قطاع )3( بلوك )8(، 
الش����ؤون  وعلى طلب وزارة 
تخصيص موقع إلقامة صالة 
أفراح مع مواقف سيارات مبنطقة 
فهد األحم����د بالقطعة )1(، كما 
وافقت على مشروع االستراحات 
الطرق السريعة ومراكز  على 
خدم����ة الش����اليهات بالدوحة 
)إلغاء تخصيص االس����تراحة 

رقم 17(.

طالبت بتقرير حول طلب »الكهرباء« تخصيص مسارات لكيبالت أرضية في العقيلة

»األحمدي« أقرت استحداث قسائم للخيول في »الوفرة الزراعية«

اقتراح بحصر األراضي احلكومية 
املخصصة وإعادة تخصيصها

تقدم عضوا املجلس البلدي عبداهلل الكندري ود.حسن 
كمال باقتراح حلص���ر األراضي احلكومية املخصصة 

وإعادة تخصيصها.
وقال العضوان إنه خالل العق���ود املاضية، وافق 
املجلس البلدي على مس���احات متعددة من األراضي 
للجهات احلكومية بناء على طلبها. وقد مت اس���تغالل 
بعضها والبعض اآلخر مازال محجوزا كأراض بيضاء 
بدون استغالل وأغلبها تقع ضمن املنطقة احلضرية.

لذا نقترح:
1 � حصر جميع األراضي احلكومية التي مت تخصيصها 
مس���بقا للجهات احلكومية قبل عام 2000 في جميع 
مناطق الكويت ولم يتم اس���تغاللها أو استالمها إلى 

تاريخ اليوم.
2 � معرفة األس���باب التي دعت إلى عدم استالمها 

أو استغاللها.
3 � سحب األراضي الغير مستغلة من هذه اجلهات 
وإعادة تخصيصها ملشاريع إس���كانية وخاصة التي 
تقع ضمن املنطقة احلضرية مبا يتوافق مع املخطط 

الهيكلي للدولة.
من جهة أخرى طالب الكندري وكمال بتعديل اسمي 

منطقتي )املهبولة( و)أبو فطيرة(.
وقال العضوان في اقتراح لهما إن املجلس البلدي 
يختص وفق املادة )12( من القانون رقم 2005/5 باملسائل 

التالية ومنها:
تسمية املدن والقرى والضواحي واملناطق والطرق 

والشوارع وامليادين.
وحيث ان أسماء املناطق املذكورة أعاله كانت تطلق 
عليها في وقت لم تك���ن إال مناطق زراعية أو لم تكن 

محل سكن إال من قلة من املواطنني.
وبعد إعمار املنطقتني وأصبحتا ذو كثافة سكانية 
وتعتبر من املناطق احلضرية التي يرغب الكثير من 

املواطنني السكن فيها.
إال أن تلك التسميات للمنطقتني ال تتناسب مع دخول 

تلك املنطقتني ضمن املناطق احلضرية.
لذا نقترح إعادة تسمية املنطقتني )املهبولة( و)أبو 
فطيرة( بالتعاون مع جامعة الكويت واملجلس الوطني 

للثقافة وفق املرسوم األميري الصادر عام 1973.

إلغاء تخصيص موقع 
محطة لتقوية اإلرسال 

واالستقبال مبنطقة 
الصباحية

تخصيص موقع 
مبنطقة العقيلة 
ألعمال التوسعة 

املستقبلية حملطة 
ضخ العقيلة
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في حفل بحضور ولي العهد والغامن واحملمد وكبار الشيوخ والوزراء

األمير كرّم املتفوقني من خريجي كليات ومعاهد التطبيقي للعام 2014/ 2015

عبداهلل الراكان

حتت رعاية وحضور صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد أقي���م صباح امس حفل 
املتفوق���ن من خريجي  تكرمي 
كليات ومعاه���د الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
للع���ام 2014/ 2015، وذلك على 
التربية األساسية  مسرح كلية 

مبنطقة العارضية. 
هذا، ووصل موكب س���موه 
إلى مكان احلفل حيث استقبل 
بكل حف���اوة وترحيب من قبل 
وزير التربي���ة ووزير التعليم 
العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي د.بدر 
العيسى ومدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.أحمد األث���ري وأعضاء هيئة 

التدريس. 
وشهد احلفل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن وكبار 
الشيوخ وس���مو الشيخ ناصر 
احملمد وس���مو رئيس مجلس 
املبارك  الش���يخ جابر  الوزراء 
والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صب���اح اخلال���د ونائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ خالد اجلراح والوزراء 
وكبار املسؤولن بالدولة وجمع 
غفي���ر م���ن أهال���ي اخلريجن 

واملواطنن. 
وبدأ احلفل بالسالم الوطني 
ثم تالوة آيات من القرآن الكرمي 
بعدها مت عرض فيلم وثائقي عن 

تاريخ وإجنازات الهيئة. 
وألقى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي كلمة بهذه املناسبة 

هذا نصها: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل والصالة والسالم 
على املعلم األول للبشرية محمد 

بن عبداهلل، 
صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح األحمد، 
اليمنية  رئيس اجلمهورية 

الشقيقة، 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد، 
مرزوق الغامن رئيس مجلس 

األمة املوقر، 
أصح���اب الس���مو واملعالي 

الشيوخ املوقرين، 
سمو الش���يخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء،
الوزراء احملترمن، 

الضيوف الكرام، 
الس���الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.. 
ف���ي واحدة من املناس���بات 
التي يعتز بها أبناء هذا الوطن 
نلتقي في حفل تكرمي خريجي 
كليات ومعاه���د الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
للعام الدراسي 2015/2014 برعاية 
كرمية من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد
وما أش���به اليوم بالبارحة 
حيث تفضل قائد العمل اإلنساني 
منذ أيام قليلة بتكرمي املتفوقن 
من خريجي جامعة الكويت.. هذه 
اللقاءات إمنا تعلي من شأن العلم 
والدارسن وتؤكد على استمرار 
عقد من اإلجناز جمع بن صاحب 
السمو األمير القائد وأبناء شعبه 
في عامه العاشر منذ تولي سموه 

مسؤولية احلكم. 
إن تش���ريفكم ي���ا صاحب 
السمو يزيد شعلة الهيئة توهجا 
ويضي���ف وس���اما جديدا على 
صدورنا اعتزازا وتقديرا منا بهذه 
املكرم���ة األميرية التي تتواكب 
الكويت بأعيادها  مع احتفاالت 
الوطنية ويؤكد أيضا على القناعة 
التامة لس���موكم الكرمي بأهمية 
دور العمالة الوطنية املدربة في 

كافة قطاعات اإلنتاج. 
احلفل الكرمي.. 

العملية  لقد تغير مفه���وم 
التعليمي���ة ليصب���ح قضي���ة 
اقتصادية واجتماعية معا لذلك 
أصبح على املؤسسات التعليمية 
أن تلب���ي احتياج���ات اجلهات 
الوطني���ة من القوة البش���رية 
الكف���اءة املطلوب���ة حتى  ذات 
تستطيع هذه الكفاءات أن حتقق 
امليزة التنافسية والنجاح على 

املستوين احمللي واخلارجي. 
من هذا املنطلق يأتي سعي 
الهيئة للتميز في أداء رسالتها 
فهي تطور من برامجها ومناهجها 
الدراسية وتستطلع آراء خبراء 
التعليم والتدري���ب على كافة 

املس���تويات لتق���دم املخرجات 
التي تتناس���ب مع احتياجات 

سوق العمل. 
ولقد استطاعت الهيئة بفضل 
الدعم والتأييد الذي تقدمه لها 
القي���ادة العليا للبالد أن تنجز 

العديد من املشروعات اإلنشائية 
اجلديدة لكلياتها ومعاهدها على 
مستوى محافظات الكويت بهدف 

زيادة القدرة االستيعابية لها.
كم���ا أنه���ا دائمة الس���عي 
للتواصل داخليا وخارجيا مع 

العلمية املختلفة  املؤسس���ات 
لتوقيع اتفاقيات من شأنها أن 
ترتقي مبستوى خريجيها محليا 

وخارجيا. 
وه���ي ال تغفل ع���ن دورها 
البرامج  إع���داد  االجتماعي في 

والدورات التي تساهم في تنمية 
مهارات القوى العاملة في الكويت 
في كل املج���االت ولكل اجلهات 

احلكومية واخلاصة. 
ه���ذا بخ���الف املؤمت���رات 
واللقاءات التي تشارك فيها الهيئة 

مبا يس���اهم في رفع مس���توى 
الهيئة  الوظيفي ألعضاء  األداء 
التدريسية والتدريبية واطالعهم 
على كل ما هو جديد في مجال 

تخصصهم. 
السيدات والسادة 

مما ال شك فيه أن دعم القيادة 
السياسية العليا في البالد للهيئة 
جعلها محورا للتنافس بن أبناء 
الكويت مب���ا تضمه من كليات 
ومعاه���د بتخصصات ش���تى 
وأصبحت تشهد تنافسا محمودا 

بن الشباب لاللتحاق بها. 
صاحب السمو االمير 

الكرمي في  أستأذن سموكم 
تهنئة اخلريجن في يوم سيظل 
محفورا في أذهانهم بأحرف من 

نور. 
أبنائي وبنات���ي اخلريجن 

واخلريجات 
إن الرس���الة الت���ي يج���ب 
الوطن  أن حتملوها ه���ي حب 
واإلنسان والسعي لبناء املستقبل 
بسالح اإلميان باهلل والعلم الذي 
يفصل بن الظلمة والنور، بكم 
الكويت  الشباب س���نبني  أيها 
وندافع عنها فأنتم امل الغد وحلم 
األجداد في استكمال مسيرة بناء 

الكويت 
التهنئة من القلب لكم على 
هذا التميز والتفوق، ونأمل أن 
تظلوا على تواصل بكل ما هو 
جديد من تعلي���م وتدريب في 

مجال تخصصكم 
وختاما، نتوجه ببالغ الشكر 
الس���مو  إلى صاحب  والتقدير 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
اهتمامه برعاية أبنائه اخلريجن 
والوق���وف بجانبهم إميانا منه 
بأنهم مستقبل الكويت املشرق 

إن شاء اهلل. 
ي���ا صاحب  حفظك���م اهلل 
السمو وأدامكم لنا قائدا وراعيا 

لنهضتنا 
والشكر والتقدير لسمو ولي 
العهد األمن، حفظه اهلل، ولكل 

من شارك باحلضور 
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«. 
ث���م ألقى مدير ع���ام الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
والتدريب كلمة بهذه املناس���بة 

هذا نصها: 
العامة  الهيئ���ة  من رح���اب 

التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
يس���عدني أن أرحب بكم أجمل 
الي���وم املبارك  ترحيب في هذا 
ونحن نحتف���ل بتخريج دفعة 
جديدة من طلبة كليات ومعاهد 
الهيئة للعام الدراسي 2014/ 2015 
برعاية أبوي���ة كرمية من راعي 
نهضتنا وقائد مسيرتنا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ونحن في عامنا العاش���ر حتت 
قيادة حكيمة لقائد العمل اإلنساني 
ننعم باألمن واألمان وتتواصل 
أفراحنا احتفاال بأعياد الكويت. 
هذا اللقاء الذي ميثل في حد 
ذاته متيزا للهيئة يؤصل فينا 
الكويت ويدفعنا لتحقيق  حب 
طموح���ات جديدة نه���دف الى 

حتقيقها. 
نعم هو عيد سنوي حتظى 
فيه أسرة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وخريجوها 
املتفوقون بلقاء الوالد القائد في 
واحدة من أهم صور التواصل بن 
القيادة والشعب.. وميثل يوما 
فارقا في حياة هذه النخبة من 
اخلريجن الذين عاهدوا اهلل على 
خدمة وطنهم في شتى املجاالت 
بكل تفان وإخالص، فمرحبا بكم 
يا صاحب السمو بن أبنائكم ابا 

وقائدا ومثال أعلى لهم. 
احلفل الكرمي 

انها ملدعاة فخر واعتزاز لنا 
حتقيق حلم راود الكويت قبل 
أكث���ر من ثالث���ة وثالثن عاما 
العامة للتعليم  الهيئة  لتصبح 
التطبيقي والتدريب اليوم صرحا 
علميا ش���امخا يضم نخبة من 
خيرة اعضاء الهيئة التدريسية 
والتدريبية وحائزة اعتمادات 
اكادميي���ة للعديد م���ن كلياتها 
ومعاهده���ا من أع���رق املراكز 
العالم  العلمية واجلامعات في 
ورغب���ة في ترجم���ة توجهات 
صاحب السمو األمير في خلق 
أكادميية متميزة وتوفير  بيئة 
فرص دراسية أكثر ألبناء الكويت 
الفنية  الشابة  الكوادر  وتأهيل 
لالنخراط في سوق العمل وللحد 
الوافدة فإن  الفنية  العمالة  من 
الهيئ���ة ماضية في التوس���عة 
اإلنش���ائية لكلياتها ومعاهدها 
وستسمح تلك التوسعات برفع 
معدل الطاقة االستيعابية للهيئة 
الى م���ا يع���ادل 80.000 طالب 

صاحب السمو األمير يطلع على لوحة لسموه

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع مسؤولة العالقات العامة في الهيئة 
فاطمة العازمي

صاحب السمو مكرما إحدى اخلريجات 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ومرزوق الغامن والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في مقدمة احلضور 

أسماء اخلريجني املكرمني في احلفل
تخصص التربية اإلسالمية

ميمونة علي محمد الكندري  ٭
ثامرة عوض عوض العنزي  ٭

نورة فراج ظاهر العتيبي  ٭
فاطمة محمد حمد الصالح  ٭

هاجر خلف عطا اهلل الشمري  ٭
سندس حميد عبداحلسن مبارك  ٭
إميان عبدالرحمن احمد الكندري  ٭

تخصص الرياضيات
أمل غازي الدبوس  ٭

دانة حسن جاسم احلسن  ٭
تغريد مسفر علي العجمي  ٭

تخصص العلوم
مي عبداحملسن بادي الشمري  ٭

تخصص التربية البدنية والرياضية
نور نواف مجبل الشمري  ٭
اميان علي عيدان عبداهلل  ٭

تخصص التربية الفنية
منيرة حمود حمدان الرشيدي  ٭

بشرى جاسم احمد الرومي  ٭

خديجة علي محمد اشكناني  ٭
هبة موسى هاشم طاهر  ٭

هدى عبداهلل محمد احلطب  ٭
زينب خالد حسن البغلي  ٭

تخصص التصميم الداخلي
عبداهلل محمد غالم الكندري  ٭

تخصص تكنولوجيا التعليم
الهام خميس محمد حسن  ٭

خديج���ة عبدالرحيم اس���ماعيل   ٭
عبدالرحيم

فاطمة علي حسن البدر  ٭
ابراهيم خالد مال اهلل  ٭

نبيلة علي محمد الشواف  ٭
تخصص الحاسوب

حنان بهجت يوسف سليمان  ٭
هدى شريف محمد الصديقي  ٭

شيخة عبداهلل فالح الرشيدي  ٭
موضي سالم جمعة الفيلكاوي  ٭

احمد علي مصطفى محمد  ٭
الطاف هزاع خلف العارضي  ٭

نوف سعد عبداهلل العازمي  ٭
عهود مطلق مجبل عومير  ٭

سكينة محمود يعقوب محمد  ٭
عفاف مقبل مرزوق العجمي  ٭
تهاني مقبل مرزوق العجمي  ٭

تخصص رياض أطفال
شعاع راشد سالم العازمي  ٭
مها عبداهلل احمد العنزي  ٭

موضي عبداللطيف علي املسعود  ٭
هيفاء هادي عشيمه العجمي  ٭

العنود ندا سليم الديحاني  ٭
منى احمد عبيد العنزي  ٭

عهد عوض سعد الهاجري  ٭
امل فالح ناصر البرازي  ٭

شيخة حمد فرج العجمي  ٭
تخصص علوم المكتبات والمعلومات

سارة يوسف عبداهلل السعودي  ٭
امي���ان احم���د خليف���ة الصق���ر   ٭

الدوسري
تخصص الكهرباء

فاطمة مساعد ابراهيم القطان  ٭
حمدية مطر خلف العنزي  ٭

علي كامل بوعباس  ٭
تخصص تربية خاصة ـ دراسات إسالمية

خالد حمد بليه حمد  ٭
مساعد هيدان سمير الشمري  ٭
سلطان محمد سعد القحطاني  ٭

عايش ثواب زياد املطيري  ٭
تخصص االقتصاد المنزلي

روان رجا سعد العازمي  ٭
فضيلة ناصر غازي الدماك  ٭

تخصص المحاسبة
محمد جاسم احملمد  ٭

كوثر بن العطار  ٭
موسى علي الصايغ  ٭

عبداهلل حسنن نصر اهلل  ٭
تخصص القانون

مطل���ق ف���الح س���يف مطل���ق   ٭
املويزري

فهد محمد املطيري  ٭

كلية الدراسات التكنولوجية
تخصص تكنولوجيا ميكانيكا قوى محركة

محمد عبداهلل غلوم صفر  ٭
ماجد شافي العجمي  ٭
محمد زكي السليمي  ٭

تركي عبداهلل محمد الهاجري  ٭
محمد راشد الهاجري  ٭

ناصر صالح الهاجري  ٭
تخصص تكنولوجيا تشغيل مصافي

فهد نايف عبدالرحمن احلربي  ٭
جاسم محمد الصراف  ٭
حسن علي زيد الزيد  ٭

سعدون ناصر حسن احلربي  ٭
تخصص تكنولوجيا مختبرات كيمياء 

تطبيقية
نورة جنم احلشاش  ٭

هيا فرج سلطان الفرحان  ٭
آالء عبدالعزيز النجار  ٭

تخصص تكنولوجيا هندسة بترول - إنتاج 
وتصدير

حسن علي البلوشي  ٭
أنور محمد العازمي  ٭

تخصص تكنولوجيا الصناعات الكيميائية
فيصل جنيب أحمد  ٭

بكالوريوس علوم البيئة  ٭
أسماء أحمد محمد الكندري  ٭

مشاري عبداهلل القالف  ٭
فريدة ربيع احملمد  ٭

حسن عبداللطيف عبداهلل الدابي  ٭
تخصص العلوم الصيدالنية

دانة محمد علي يوسف  ٭
مرمي علي العامر  ٭

تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية
اسماء عياش علوش العنزي  ٭

بكالوريوس التمريض أوائل الخريجات
هال هادي عشق العجمي  ٭

مرمي غالم باقري  ٭
منيرة رجعان محمد الرشيدي  ٭

فرح اسامة انط��اكلي حردان  ٭
آيات هاني سمير محمود  ٭

دانيا عدنان عبداهلل الشعراوي  ٭
هند محمد الوادي  ٭

فوزية مبارك عبداهلل البلوشي  ٭
تخصص تفتيش جمركي

مفرح متعب علوش املطيري  ٭
علي مصلح حمود الهليلي  ٭

عبدالعزيز علي حسن القالف  ٭
فالح بدر هيف احلجرف  ٭
تخصص صيانة أجهزة إلكترونية

خالدة ياسر رداد  ٭
تخصص صيانة حاسب آلي

بدرية ع�وض راضي العنزي  ٭
تخصص فني شبكات السلكية

حيدر اسماعيل حيدر القالف  ٭
المعهد العالي للطاقة

تخصص تشغيل مراجل وتوربينات
سالم عبدالهادي سالم املري  ٭

تخصص تشغيل توربينات غازية
فيصل جودة مبارك الفضلي  ٭
معهد السكرتارية واإلدارة المكتبية
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األثري: رفع معدل الطاقة االستيعابية للهيئة إلى ما يعادل 80 ألف طالب وطالبة

العيسى: مشروعات إنشائية للهيئة في احملافظات لزيادة القدرة االستيعابية 

وطالبة وبذلك نكون قد قطعنا 
شوطا كبيرا في اجناز املشاريع 
اإلنشائية التي بلغت 23 مشروعا 
بتكلفة 400 مليون دينار تنوعت 
ما ب���ن بنية حتتي���ة وكليات 
ومعاهد متكامل���ة مبختبراتها 
وقاعات احملاضرات واخلدمات 
الرياضية  االكادميية واملنشآت 

ومنشآت لديوان عام الهيئة. 
التواصل مع  وف���ي إط���ار 
الدولية  الهيئات واملؤسس���ات 
والوطنية فقد مت توقيع العديد 

من االتفاقيات منها: 
توقي���ع اتفاقية تعاون بن 
الهيئة وأكادميية باريس بهدف 
اعتماد برامجنا ومعاهدنا وتفعيل 
توأمة املناهج بن دولة الكويت 
أبنائنا على  وفرنسا وحصول 
شهادة االعتماد األوروبي والتي 
تؤهلهم للعمل وفقا ملستويات 
اجلودة األوروبية والتي أبرمت 
برعاية كرمية من سمو رئيس 

مجلس الوزراء.
كما مت تفعي���ل بروتوكول 
التعاون ب���ن الهيئة واحلرس 
الوطني بهدف االس���تفادة من 
اخلبرات التي ميلكها اجلانبان 
التدريبية  أو  البش���رية  سواء 

والفنية. 
وتوقي���ع مذك���رة تفاه���م 
م���ع »انرتك« إلنش���اء واجناز 
ب���ارك« للطاقة  »التكنولوجي 
البديل���ة وستس���مح للطلب���ة 
والباحثن باالستفادة من عمل 
التجارب واألبحاث والتطبيقات 
البديلة  الطاق���ة  ف���ي مج���ال 

واملتجددة. 
وأخي���را توقيع اتفاقية من 
املنظمة الدولية للشباب لتأهيل 
ما يقارب 5000 طالب س���نويا 
لالنخراط في سوق العمل بكل 
ثقة إضافة إلى توقيع العديد من 
االتفاقيات مع املؤسسات العلمية 

والعملية محليا ودوليا. 
وفي إطار سعي الهيئة للتميز 
العديد  أقامت  األداء فإنه���ا  في 
من املؤمترات والفعاليات منها 
املؤمتر الدولي لتكنولوجيا النانو 
ومؤمتر العلوم في صحة اإلنسان 
وأسبوع التدريب املتميز الثاني 
وتنظيم ملتقى اإلعالم االلكتروني 
والذي س���اهم في سرعة إقرار 

قانون اإلعالم اإللكتروني. 
كما مت تنظيم دورة بعنوان 

دور املتحدث الرسمي في اجلهات 
احلكومية بهدف تطوير األداء 
املهني للقائمن على هذا العمل 
الوزارات  وشارك فيها مختلف 
والهيئات واملؤسسات احلكومية، 
وقد حظيت بالدعم والرعاية من 

قبل معالي وزير اإلعالم. 
وفي هذا السياق، تعد الهيئة 
ملؤمتر عاملي في نوفمبر القادم 
بعن���وان »غلوب���ال هيدينغ« 
وس���وف ينظم مرة كل عامن 
ويبح���ث املؤمتر ف���ي دورته 
األولى اقتصاد املعرفة وس���بل 
استخدام التكنولوجيا وتوظيفها 
ابناء  وتنمية مهارات ومعارف 
املجتمع التي متكنهم من التعامل 
مع تقني���ات املعلومات الذكية 
ونأمل أن يكون حتت رعايتكم 
الهيئة  الس���امية. ولم تغف���ل 
جانب التركيز على اس���تخدام 
التكنولوجيا احلديثة في العمل 
واالنتقال الي العمل االلكتروني 
واإلصالح اإلداري حيث مت حتديد 
73 مشروعا إلكترونيا لتطوير 
برامج الهيئة اإلدارية وتفعيلها 
إلكترونيا وبأيد كويتية لتكون 
جميع أعمال الهيئة في املستقبل 
القريب ال ورقية. كما مت تدشن 
التعليم اإللكتروني  مش���روع 
هذا األسبوع وبدون أي تكلفة 
مالي���ة حيث مت إع���داده كامال 
من أبنائ���ك العاملن في الهيئة 
املخلصن لوطنهم الكويت. كما 
أحيط سموكم علما بأن الهيئة 
ستشارك في مسابقة احلكومات 
اإللكترونية على مستوى الشرق 
األوسط والتي ستقام في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة احلبيبة 
والعزيزة على قلوب أهل الكويت 
وكلنا ثقة بأننا سنحقق مراكز 
متقدمة مبشاريعنا املقدمة باسم 

الكويت »وطن النهار«. 
املالي  ولم ننس اإلص���الح 
والذي قام ب���ه جميع العاملن 
بالهيئة خالل العامن املاضين 
بكل تفان وإخالص لينتج عنه 
تبوؤ الهيئ���ة املركز الثاني في 
اإلصالح بعد البنك املركزي مبا 
يخص املؤسسات ذات امليزانيات 
امللحقة حس���ب تقري���ر ديوان 
احملاس���بة األخير. كما أن هذا 
اإلخالص بالعمل من قبل منتسبي 
الهيئة نتج عن���ه أيضا وألول 
مرة قيام جه���از متابعة األداء 

املجتمع الكويتي.. وعامل رئيسي 
من عوامل تقدمه ونهضته مبا 
اكتسبتموه من علوم وجتارب 
وخبرات. واعلم���وا أن العبادة 
في اإلسالم هي اخللق، وكما قال 
رسول اهلل ژ: »إن أحب عباد 

اهلل إلى اهلل أحسنهم خلقا«.
كم���ا ان س���بب تطور األمم 
وبقائه���ا ه���و والء أبنائها لها 
ولقيادتها فحافظوا على األمانة 
التي تس���لمتموها م���ن آبائكم 

وأجدادكم. 
أبنائي لقد أمر اهلل عز وجل 
بطاع���ة أولي األم���ر، وعد ذلك 
م���ن طاعته بقول���ه تعالى: )يا 
الذين آمن���وا أطيعوا اهلل  أيها 
الرسول وأولي األمر  وأطيعوا 

اهلل على تشريفه لنا. 
واهلل نسأل أن يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه. 
املول���ى ونعم  إن���ه نع���م 

النصير.
كما ألق���ت اخلريجة فاطمة 
علي البدر كلمة نيابة عن زمالئها 

املتفوقن، وهذا نصها: 
مع إطاللة هذا الصباح جئنا 
بقلوب ش���ابة تنب���ض فرحا، 
ونف���وس مبتهج���ة بلقاء طال 

انتظاره 
يجمعنا بقائدنا و»قائد العمل 
اإلنساني« صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، الذي ننعم 
بقيادته على مدى عقد من الزمان 
اتس���م باإلجناز لوطن يعشقه 

احلكومي بنقل الهيئة من قائمة 
املؤسس���ات غير املتعاونة إلى 

قائمة املؤسسات املتعاونة. 
طموحاتنا أعظ���م وأهدافنا 
أس���مى، وما حققن���اه هو جزء 
بس���يط منها، فطريق اإلصالح 
طويل ونحن ماضون فيه قدما 
بدعمكم وحتت رعايتكم لتحقيق 

رؤيتكم. 
صاحب السمو أمير البالد: 

أستأذنكم في أن أتوجه بكلمة 
ألبنائنا اخلريجن: 

أيها األبناء، أنتم غراس هذا 
الوطن وأمله ومستقبله، وكل ما 
حترص الدولة على إجنازه إمنا 
هو لكم وألبنائكم فى املستقبل.. 
فأنتم ركيزة أساسية من ركائز 

منك���م(. فأوصيكم ي���ا أبنائي 
باحلفاظ عل���ى وطننا والوالء 

لقائد مسيرتنا. 
نبارك لك���م ه���ذه املكرمة 
األميرية ونأمل أن يظل التفوق 
والتميز هو اإلطار الدائم لعملكم 
ووالئك���م للكويت مل���ا يحقق 

مصلحتها. 
احلضور الكرمي: 

مرة أخرى نتوجه بخالص 
الشكر والتقدير لصاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
لرعايته لهذا احلفل ونسأل اهلل 
العلي القدير أن يدمي على سموه 

موفور الصحة والعافية.
والشكر اخلاص لسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد، حفظه 

ابنائه���ا للعل���وم  اس���تيعاب 
والنظريات احلديثة يقينا منها 
بأن الشباب الواعي املدرب هو 

الثروة الباقية لهذا الوطن. 
إنه ثمرة جهد وعمل ومثابرة 
متواصل���ة من الهيئ���ة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
بإدارته���ا وأس���اتذتها وجميع 
العاملن بها الذي���ن فتحوا لنا 
عقوله���م وقلوبه���م وزودونا 
بكنوز العلم واملعرفة النظرية 
منها والعملية فالشكر كل الشكر 

ملن علمني حرفا أو حرفة. 
وأنتم أيه���ا األهل من اآلباء 
واألمهات يا من أوصانا اهلل عز 
وجل بطاعته���م لكم نهدي هذا 
التفوق والتميز ونس���أل اهلل 
عز وج���ل أن يجعله في ميزان 
حس���ناتكم ونبتهل إلى املولى 
ع���ز وجل أن يدمي على الكويت 
أعيادها وأفراحها ولقائدنا وراعي 
نهضتنا صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مبوفور 
الصحة والعافية ولسمو ولي 
عهده األمن الشيخ نواف االحمد، 

وحكومتنا الرشيدة.
بعدها تفضل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
بتوزيع الشهادات على املتفوقن 
من اخلريجن، وفي نهاية احلفل 
مت تقدمي هدية تذكارية لسموه 

وسمو ولي العهد حفظه اهلل.
ثم غادر سموه مكان احلفل 
مبثل ما استقبل به من حفاوة 

وتقدير. 

وبالرعاية األبوية ألبناء يدينون 
له باحلب والوفاء. 

ي���ا صاحب  فمرحب���ا بكم 
السمو أبا وقائدا وملهما البناء 

الكويت.. 
افرحي ياكويت بالعيد املجيد 
واهتفي يا دار وغني بالنشيد 

واقرئي حبا كتبته بالقصيد 
كويتنا كويتنا أنتي حب يسري 

بالوريد 
يا عسى عمرك مديد 

السادة احلضور 
اليوم من  إن ما حصدن���اه 
تفوق إمنا هو ترجمة حقيقية 
الهتمام الكويت بالتعليم وأبنائها 
من الدارسن وانه مثال يحتذى 
في م���دى إدراك الدولة بأهمية 

صاحب السمو يشارك سمو ولي العهد ود.بدر العيسى ود.أحمد األثري قطع كعكة االحتفال

تكرمي أحد اخلريجني  تهنئة بالتخرج  صاحب السمو مكرما خريجة 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في صورة جماعية مع عمداء الكليات واخلريجني

جهود مشكورة 
كل الشكر لعمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب على حسن التنظيم وعلى احلفل الرائع 
على راسهم عميد شؤون الطلبة د.حسني املكيمي والعميد 
املساعد للشؤون الطالبية بشرى السعدون ورئيس قسم 

املجالس الطالبية واجلمعيات العلمية محمد الرشيدي كما ان 
الشكر موصول لفريق العالقات العامة واإلعالم في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على املعاملة الراقية مع 
اإلعالميني وتلبية جميع احتياجات لتغطية حفل اخلريجني 

وهم فاطمة العازمي وعباس الري، مرمي الصراف، أبرار 
العلي.

أسماء اخلريجني املكرمني في احلفل

إحالة 36 قيادياً وموظفاً إلى التقاعد بنهاية مايو

تخصص السكرتارية واإلدارة 
المكتبية

جوزة زيد الهاب املطيري  ٭
احم���د  حس���ن  خل���ود   ٭

البلوشي
ن���وال عب���داهلل خلي���ف   ٭

العنزي
زينب عبداهلل سيد حسن   ٭

املوسوي
علي���ه مري���ح عبدالرزاق   ٭

شاهر
منيرة عبدالرحمن يوسف   ٭

بن حجي
شريفة عبداحملسن حسن   ٭

الربيعة
معهد التدريب اإلنشائي

تخصص مراقب مباني
عب���داهلل هيدان س���مير   ٭

الشمري
صالح منصور محسن العجمي  ٭

محم���د  ش���افي  س���الم   ٭
العجمي

تخصص مساح أراضي
حم���اد س���الم عب���داهلل   ٭

اجلداوي
عب���داهلل  س���الم  وارد   ٭

اجلداوي
صقر حمد علي الرميحي  ٭

تخصص سالمة إنشائية
يوس���ف خال���د يوس���ف   ٭

الدعيج
تخصص أعمال صحية

حبي���ب صال���ح حبي���ب   ٭
اخلياط

تخصص الرسام الهندسي
حس���ن أحمد عبداملهدي   ٭

معرفي
معهد السياحة والتجميل
تخصص سياحة وضيافة

حصة قيس حمد الشطي  ٭

أعلن املدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د. أحمد االثري احالة 36 قياديا وموظفا 
ف��ي الهيئة الى التقاعد اعتب��ارا من نهاية مايو 

املقبل. 
وقال االثري إنه مت تكليف نواب املدير العام 
البالغ من ينطبق عليه��م قانون التقاعد خالل 
االسبوع املقبل على ان يكون آخر يوم عمل لهم 
ه��و 29 مايو املقبل. وأوضح هذه اخلطوة تأتي 
بهدف ضخ دماء جديدة تتولى عمل الهيئة وتواكب 

البرامج والتطبيقات التي مت جتهيزها اخيرا. 
واضاف ان الهيئة تس��عى دائما الى تطوير 

برامجها التدريبية. 

وذكر ان ملف االعتماد املؤسسي لكل الكليات 
ش��ارف على االنتهاء، مبين��ا ان »ملفات بعض 
الكليات مت االنتهاء منها وحصلت بعض االقسام 
فيها على االعتماد االكادميي ومنها كلية الدراسات 
التكنولوجية«. وافاد االثري بأن »كليتي التمريض 
والعلوم الصحية بصدد احلصول على االعتماد 
االكادميي« فيما تعمل كلية الدراسات التجارية 
مع احدى املؤسس��ات األميركية للحصول على 

االعتماد االكادميي. 
ولفت الى ان برنامج علوم املكتبات في كلية 
التربية األساسية سيكون أول برنامج يحصل على 

االعتماد على ان تلحقه البرامج االخرى. 
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مركز 21
هو صوت ملن ال صوت له..

ال يهدف للربح..
موجود في الكويت..

ويهدف إلى الرحمة والعمل اجلماعي..
يقوده مجلس أمناء من ذوي الس��معة 

الطيبة واخلبرة.
أما فئاته فهم عيالن��ا )اناثا وذكورا( من 
ذوي اإلعاقة الذهنية واجلسدية البسيطة 
أو املتوسطة وهو اليوم أمل مرجتى لغد 

مشرق.
دور املرك��ز متابعة وتطوير حالة الفرد 
املعاق الصحية والنفسية والقيام بتأهيله 
ألجل رف��ع قدراته الذاتية واندماجه في 

املجتمع.
أما خدماته فهي تطوير القدرات الذاتية 
واملواهب واالعتماد على النفس وتقومي 
الس��لوك واالندماج والع��اج الوظيفي 
)تكامل حسي( والنطق والتواصل والتعبير 

والنظام الغذائي.
يسعى املركز الى استشراف املستقبل 
لتسهيل وتقدمي خدماته الطبية املتكاملة 
لذوي اإلعاقة س��واء اخلدم��ات الطبية 
املتواف��رة في القطاع الع��ام أو القطاع 

اخلاص.
ومع تزايد أعداد املنتس��بني امللتحقني 
باملركز وهم اليوم باملئات وكثر هم في علم 
الغيب، كل هذا يتطلب على وجه السرعة 
مبنى شاما رئيسيا وفروعا، وان يتوافر 
هذا من الدولة وأراه هنا ملزما ألن الفئات 
املستفيدة »من عيال الديرة«، وهي خدمة 
نوعية متخصصة وأيضا البنوك عليها ان 
تخرج زكاتها لهذا العمل اإلنساني النبيل، 
وأمتنى من مش��ايخ الكويت ان يعطوا 
هذا املركز فتاوى تساعد على حتصيل 
الزكوات والصدقات، وان تتعاون جميع 
املؤسسات احلكومية مثل وزارة التربية 
والشؤون والهيئة العامة للشباب والرياضة 
وكل جمعيات النفع العام واملتخصصة 
مع هذا املرك��ز »الفريد« ألنه باختصار 
يعمل وفق أسس علمية وعاملية، وأرى 
ان يسمح له في مبانيه أو عمارته الوقفية 
املرجتاة من أصحاب املبرات واملتبرعني 
الكرام بالعمل على االستثمار مبعنى ان 
يسمح له بصاالت جتني أرباحا للرياضة 

والترفيه والتطوير البشري.
لق��د تابع��ت وق��رأت عن ه��ذا املركز 
احلضاري الذي تقوم فلسفته على ان 
السعادة احلقيقية هي بالعطاء والتراحم 
واملغفرة، وهذا واهلل سمت أهل الكويت 

األخيار الكرام.
ما أحوج الكويت لوجود مثل هذا »املركز 
املدرسة« والذي يعلم عيالنا التمييز بني 

احلياة احلقيقية والزائفة.
أيه��ا الكويتيون: أخاطبكم بس��طوري 
وكلمات��ي وأنا أعل��م ان ه��ذا »املركز 
الضرورة« يحتاج الى حترك كل فئات 
املجتم��ع الكويتي الفاعلة له ألنه لعيالنا 

وأنتم جزء ال يتجزأ من هذا الكل.
»مرك��ز 21« بدأ بفكرة من أولياء األمور 

وكانت حلما وأصبحت اليوم حقيقة.
ما أحوجنا جميعا ملد يد العون واملساعدة 
لكوكبة العاملني في هذا املركز والذي حظي 
وهلل احلمد مبوافقة وترخيص املجلس 
األعلى للمعاقني وإشراف الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة، تأسس في سنة 2013 

في منطقة جنوب السرة بالسام.
 ومضة: شكرا كبيرة ملجلس أمناء مركز 
21 وهم السادة االخوة واالخوات: العم 
فهد عبدالرحمن املعجل، د.كاظم محمد 
بهبهاني، عبداهلل سعود احلميضي، محمد 
يوسف الصقر، د.علي العبيدي، د.نادية 
سليمان العلي، د.هدى سعود الدويسان، 
وجاسم محمد النوري، والسفير محمد 
املجرن الرومي، والشكر موصول ألعضاء 

مجلس اإلدارة:
األخ نبيل عبداهلل النصار رئيسا، األخت 
ملياء س��عود احلميضي نائبة الرئيس، 
واألعضاء نادية فهد املعجل، فوزي سعود 
العبداجلادر، وفيصل خضير املشعان.

ولألعض��اء املفوضني: عواطف عبداهلل 
العيسى، حسن عبداهلل الصايغ، بدرية 
عبدالعزيز املعجل، س��ميرة محمد ابل، 

إلهام عبداللطيف الفارس.
اجلميل في هذا املركز انه االول من نوعه 
على مستوى العالم الذي يقدم خدماته 
لفئة س��ن 21 وما فوق من ذوي االعاقة 

الذهنية.
آخ�ر الكالم:   بع��د ان اطلعت على جدوى 
انشاء مركز تأهيلي حرفي وفني للمعاقني 
لتعليم وتأهيل ابنائنا من ذوي االعاقات 
الذهنية في األشغال اليدوية والتصميم، 
امتن��ى ان يتكفل به محس��ن كرمي من 
أه��ل الكويت وانا متفائل وأبش��ر األخ 
نبيل النصار - بوعب��داهلل - بأن حلمه 

سيتحقق قريبا.
رمضان على األبواب وعلى جميع من يفكر 
في جهة يقدم لها زكاته وصدقاته أحسبها 
في مركز 21 وال أزكي على اهلل أحدا، فكل 
أوالدنا وبناتنا ممن يقومون على مراكز 
ومؤسسات متخصصة تخدم مثل هذه 
الفئة جديرون بأن نقدم لهم خيرنا، وكما 
يقولون »دهنا في مكبتنا«، واهلل يوفقكم 
اخواني واخواتي في مركز 21 ألنهم فعا 

صوت ملن ال صوت له.
وللتواصل معهم: اإلدارة: مجمع األوقاف 
� برج 15 � الدور الس��ادس � مكتب 13. 
موباي��ل 50993750 � تلفون وفاكس: 

.25212028

ومضات

مدير جامعة الكويت د.حسني االنصاري ود.جاسم املضف في مقدمة احلضور  )قاسم باشا(

تكرمي م.منار الراشد من مؤسسة الكويت للتقدم العلميالزميلة آالء خليفة تتسلم تكرمي »األنباء«

جناح »األنباء«

د.حسني االنصاري يلقي كلمته

خالل افتتاح املؤمتر الثاني لكليات إدارة األعمال بجامعات دول مجلس التعاون بكلية العلوم اإلدارية حتت رعاية سمو ولي العهد

األنصاري: خطة إستراتيجية في اجلامعة للسنوات اخلمس املقبلة

اإلدارية، حيث أوضح أنها كانت 
جتربة فريدة من نوعها تعزز 
مهارات الطالب وتصقلها من 
جميع النواح����ي ومن أبرزها 
الناحية االجتماعية، ففي فترة 
التبادل الطالبي التي قضاها في 
فرنس����ا اختلطت بالعديد من 
الطلبة من مختلف أنحاء العالم 
من بينها « الص����ن، اليابان، 
والواليات املتحدة األميركية، 
إسبانيا، وإيطاليا، فتشاركنا 
العديد من اخلبرات واملواقف 
اجلميلة التي ال تنسى وبعض 
النقاشات التي تعزز ثقافة قبول 

اآلخر ورحابة الصدر.
وفي كلمة له بهذه املناسبة 
قال عميد كلية إدارة األعمال 
بجامعة امللك س����عود، وأمن 
جلنة عمداء كليات إدارة األعمال 
بجامعات دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.معدي 
بن محمد آل مذهب: »تتشرف 
األمانة العامة لكليات العلوم 
اإلدارية بجامعات دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
بانعقاد املؤمتر الثاني لكليات 
إدارة األعم����ال بجامعات دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، والذي تستضيفه كلية 
العلوم اإلدارية بجامعة الكويت 
حتت رعاية كرمية من لدن سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نواف األحمد، حفظه اهلل. 
وأشار د.معدي إلى أن هذا 
املؤمتر اس����تجابة لتوصية 

اجتماع عمداء كلي����ات إدارة 
األعمال بجامعات دول مجلس 
التعاون اخلليج����ي، املنعقد 
في رحاب جامعة امللك سعود 
مبدين����ة الري����اض بتاري����خ 
2012/9/17م، بإقامة مؤمتر كل 
سنتن حتت مسمى »مؤمتر 
كليات إدارة األعمال بجامعات 
دول مجلس التع����اون لدول 
اخلليج العربي����ة«، مبينا أن 
كلي����ة إدارة األعمال بجامعة 
امللك سعود قد بادرت بتولي 
مهمة تنظيم املؤمتر األول، من 
16 إلى 17 فبراير 2014م والذي 
سعى إلى مناقش����ة عدد من 
التحديات التي تواجهها دول 
مجلس التعاون اخلليجي في 
مجال املال واألعمال، وتبادل 
املعارف واخلبرات والتعرف 
على املستجدات العلمية ذات 
الصلة مبوضوعات اقتصادية، 
ومالية، ومحاسبية، وإدارية، 
واستراتيجية، وتوطيد أواصر 
التعاون والشراكة بن كليات 
إدارة األعمال في دول مجلس 

التعاون.
وأكد حرص األمانة العامة 
لكلي����ات العل����وم اإلداري����ة 
بجامعات دول مجلس التعاون 
ل����دول اخلليج العربية وعبر 
تاريخها املمتد، على االسهام 
بجدي����ة في تطوي����ر املعرفة 
اإلنس����انية، وتهيئ����ة البيئة 
العلمية احملفزة للبحث العلمي، 
وتوثيق الصلة بن كليات إدارة 
األعمال ومثيالتها على املستوى 

اإلقليمي والعاملي.
 وأض����اف قائال: »نأمل أن 
يؤدي عقد ه����ذا املؤمتر، وما 
يعرض فيه من محاور تتعلق 
بتطوير العملي����ة التعليمية 
والبحثي����ة، وم����ا يطرح فيه 
من بحوث علمية متخصصة 
تهت����م ببيئة امل����ال واألعمال 
إل����ى زيادة  ب����دول املجلس، 
الروابط األكادميية والعلمية 
بن كليات إدارة األعمال بدول 
املجلس ويزيد من فرص تقدمها 
ومنافس����تها على املس����توى 
اإلقليمي والعاملي، كما نأمل أن 
يكون لذلك دور إيجابي في مزيد 
من التنسيق والعمل املشترك 
بن كليات إدارة األعمال مما يزيد 
من وتيرة التعاون اخلليجي 
ويس����هم في حتقيق تطلعات 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول املجلس في الوصول إلى 

التكامل بن دولها«.
وفي خت����ام كلمته توجه 
بالشكر والتقدير لسمو ولي 
العهد الش����يخ نواف األحمد، 
لتفضله برعاية املؤمتر، كما 
توجه بالشكر لوزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيس����ى على دعمه املستمر 
ملسيرة التعليم العالي، وملدير 
جامع����ة الكويت أ.د.حس����ن 
األنص����اري عل����ى جه����وده 
إلجناح ه����ذا املؤمتر، ولعميد 
كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت د.جاسم املضف، على 
مؤازرته ومتابعته املباش����رة 
جلهود اإلعداد للمؤمتر، ولألمن 
العام للمؤمتر أ.د.وائل الراشد، 
والش����كر موصول للباحثن 
واملتحدثن ملشاركتهم بعصارة 
فكرهم وجهده����م، وللجهات 
الراعية لدعمها ومس����اندتها، 
كما شكر أعضاء جلان املؤمتر 
وكل من شارك في جهود االعداد 
والتنظيم ل����ه بكلية العلوم 

اإلدارية، وكل من حضر.
بعد ذل����ك مت عرض فيلم 
وثائقي ع����ن كلي����ة العلوم 

اإلدارية.
وقام كل من د.جاسم املضف 
ود.وائل الراشد بتكرمي: ممثل 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد راع����ي املؤمتر، وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
الرئيس األعلى للجامعة د.بدر 
العيس����ى. وممثل مؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي مدير 
برنامج حتفيز املشاركة بالعلوم 
والتكنولوجيا، إدارة الثقافة 
العلمية م.منار الراشد، وممثل 
جريدة »اجلريدة« وممثل جريدة 

»األنباء«.
بع����د ذل����ك مت افتت����اح 
املعرض املق����ام على هامش 
املؤمتر مبشاركة عدة جهات 
منها اجلامع����ات اخلاصة في 

الكويت.

النقص، نثري النقاش، نعرض 
التجارب، نكسب املشاركن، 
نتمسك بالتوصيات العملية 
القابلة للتطبيق، لعلنا نكون 
قد اسهمنا في حفظ األمانة ثم 
رعيناها لألجيال القادمة، مؤكدا 
أن جل ما نسعى لتحقيقه من 
إقامة ه����ذا املؤمتر، هو إيجاد 
األرضية املشتركة، املبنية على 
مجموعة من أعل����ى املعايير 
التعليمي����ة العاملية وأكثرها 
ش����موال ومصداقي����ة، والتي 
نسأل املولى عز وجل أن جتمع، 
وتوحد، جهود أبناء دول مجلس 
التعاون لرفعة شأن هذه الدول 
في املج����االت التنموية وفى 
مقدمتها التعليم العالي حتت 
إطار علمي بعيد عن أي نوع 
من أنواع االنعزال، فمصيرنا 
واحد. وذكر أن هذا املؤمتر ما 
كان ليقام لوال توفيق اهلل أوال، 
ثم بجهود وسواعد بيضاء أبية 
واجهت الصعاب والتحديات 
واالحباطات رمب����ا، فكان لها 
النجاح واالجناز الذي ترون 
فلهم منا كل الشكر والتقدير، 
كما شكر اجلهات الراعية التي 
ساندت إما باملصادر املادية او 
اإلعالمي����ة او الرعاية األدبية 

واملعنوية.

تجربة فريدة

وألقى الطالب علي احلداد 
كلمة الطلبة املشاركن ببرنامج 
التبادل الذي تقدمه كلية العلوم 

بعض الشيء، إلى إننا متفائلون 
وبأقصى درج����ات اليقن من 
اننا س����نتمكن من الوصول 
إلى الوجهة املشتركة. وأشار 
إل����ى أن����ه وإميانا م����ن كلية 
العل����وم اإلداري����ة بجامعات 
الكويت مبسؤوليتها الوطنية 
والتعليمي����ة واالجتماعي����ة 
جت����اه دول املنطق����ة قاطبة، 
فقد باش����رت بطرح 4 محاور 
يتضمنها مؤمترنا هذا حتت 
شعار »عوامل التغيير«، مؤكدا 
على أنها عوامل التغيير التي 
توجد بيئة النجاح واالجناز 
التمايزي، وإنه����ا الفارقة في 
العمل األكادميي املنشود عندما 
نضع أيدينا على تلك العوامل 
التي تس����اهم في رفع الكفاءة 
واالستغالل األمثل للمقدرات 
والتوجيه املوزون نحو غايات 
أنظمة التعليم بدول املجلس، 
ولنق����ل نحو عوام����ل تغيير 
مرنة تواكب متطلبات العصر 
وأسباب النهوض والتحديات 
الضخمة التي تعيش����ها دول 

املنطقة.
وتاب����ع د.املض����ف قائال: 
»املؤمت����ر منا ولن����ا، بدأ ولن 
ينتهي، اجن����ز وأمامه طريق 
طويل، جلساته.. أوراق العمل، 
محاوره، املتحاورين فيه، الكل 
غايته وشعاره العمل املتضامن 
وصوال الى النظم التعليمية 
الرصينة املوحدة. داعيا إلى 
أن نشد من أزر بعضنا، نكمل 

كليات ادارة األعمال بجامعات 
دول مجلس التع����اون بدول 
اخلليج العربي، نس����تعرض 
اولوياتن����ا ووس����ائل العمل 
املشتركة التي حتقق مفهوم 
املصير الواحد لشعوب دول 
مجلس التعاون بدول اخلليج 
العربي وعلى كافة األصعدة 
وبشتى املجاالت، ولعل ابرزها 
قطاع التعليم الذي ميثل النواة 
لنهضة دول املنطقة والصرح 
ال����ذي تق����ام علي����ه بناؤها 

العامر«. 
وتابع:» إنه لغاية في اجلمال 
والسؤدد ان جنتمع، نتناقش، 
نتحاور، نركز، نتفق، نعمل، 
نتاب����ع، نقيم، حت����ى نرتبط 
ارتباطا وثيقا مصطحبن معنا 
الروح السامية واملآثر من األقوال 
واألفعال التي تركها لنا قادة 
دول املجلس نبراسا لألجيال 
القادمة لتحقيق الهدف األسمى 
في التكامل والعمل املشترك 
والغاية املصيرية الواحدة.. 

كالبنيان املرصوص«.
وأك����د د.املض����ف أن هذا 
املؤمت����ر يأتي ليس����تكمل ما 
بدأناه وأخوتنا في كليات إدارة 
األعمال بجامعات دول املجلس 
من تأسيس عمل أكادميي علمي 
تطبيقي مميز هادف إلى تقريب 
نظم التعليم بهذا الدول خروجا 
بصيغة واحدة – ان شاء اهلل 
تعالى، وال بد من االقرار بأننا 
وان كانت انطالقتنا متأخرة 

آالء خليفة

أعلن مدير جامعة الكويت 
د.حسن االنصاري أن اجلامعة 
حاليا في إطار اإلعداد للخطة 
االستراتيجية للسنوات اخلمس 
املقبلة، موضح����ا ان د.عادل 
احلس����ينان يقوم بهذا اجلهد 
بالتعاون م����ع جميع كليات 

اجلامعة. 
وأوض����ح د.االنصاري انه 
منذ توليه ادارة اجلامعة قبل 5 
اشهر تقريبا قام بإرسال رسائل 
العضاء هيئة التدريس طالبا 
منهم تزويد االدارة اجلامعية 
باالفكار واملقترحات لوضعها 
ضمن اخلطة االس����تراتيجية 
جلامع����ة الكوي����ت، متمنيا 
احلصول على تلك املالحظات 
وإرس����الها ملكتب نائب مدير 
اجلامعة لشؤون التخطيط من 
اجل املزيد من التطوير جلامعة 

الكويت.
ج����اء ذلك خ����الل افتتاح 
االنصاري ملؤمتر كلية العلوم 
االدارية بجامعة الكويت صباح 
امس املقام حتت رعاية سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد، 
وبعنوان »املؤمتر الثاني لكليات 
إدارة األعم����ال بجامعات دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية.. عوام����ل التغيير«، 
والذي يقام يومي 16و17 اجلاري 
في القاعة املس����تديرة، مبنى 
املؤمترات، احل����رم اجلامعي 

بالشويخ.
ورح����ب أ.د.األنص����اري 
بضي����وف املؤمتر واملنظمن، 
معربا ع����ن خالص ش����كره 
وتقدي����ره نياب����ة عن جامعة 
الكويت للرعاية الكرمية من 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحم����د حفظ����ه اهلل ورعاه، 
ما يدل على ح����رص القيادة 
السياس����ية واميانها العميق 
بالرسالة األكادميية التي تقدمها 
جامعة الكويت ودعمها الكامل 
للعلم واملؤمترات العلمية التي 
تصب في س����بيل تقدم بلدنا 

احلبيب الكويت. 

مواجهة التحديات

ونقل أ.د.األنصاري حتيات 
وزير التربية والتعليم العالي 
د.بدر العيسى، آمال أن يخرج 
املؤمتر بتوصيات جتد صداها 

لدى املسؤولن.
وخاط����ب أ.د.األنص����اري 
حضور املؤمتر قائال: »باسم 
جامعة الكويت يس����عدني ان 
أرحب بكم أجمل ترحيب في 
املؤمتر الثان����ي لكليات ادارة 
األعمال لدول مجلس التعاون 
اخلليجي حتت عنوان »عوامل 
التغيير«، وذلك اميانا من كليات 
إدارة األعمال بالدور املناط بها 
في ظل الظروف التي تواجهها 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وما ميكن ان تقدمه من دراسات 
ومقترحات ملواجهة التحديات 
وتط����ور أدواتها ومخرجاتها 
وكافة التطورات واملستجدات 
على مس����توى العالم، مشيدا 
بالنخب����ة م����ن املتخصصن 
والباحثن واخلبراء املشاركن 
في جلسات املؤمتر لتبادل اآلراء 
والدراس����ات حول مس����تقبل 
التعليم العالي في دول مجلس 
التعاون وجت����ارب االعتماد 
األكادمي����ي في بع����ض الدول 
اخلليجية، وكذلك ما اشتمله 
ه����ذا املؤمتر من محاور مهمة 
جدا املتمثلة في حتديد عوامل 
النهوض باجلوانب األكادميية 
لتكون مبصاف الكليات املعتمدة 
من قبل AACSB ، وكذلك االرتقاء 
بالقدرات الطالبية ومستوى 
كفاءة اخلريجن والريادة في 
توجيه املجتم����ع والتفاعلية 
التقنية ف����ي االنظمة وقواعد 
البيانات املختلفة، فضال عن 
التركيز على جتارب ونتائج 
ارتباط وشراكة بعض كليات 
األعمال العربي����ة مع كليات 
أعمال دولية ف����ي اجلامعات 

املرموقة.

العمل المشترك

بدوره ألقى رئيس املؤمتر 
عميد كلية العل����وم اإلدارية 
د.جاس����م املض����ف كلمة قال 
فيها:»إنه ليوم منتظر حينما 
نلتقي واخواننا القائمن على 

تضييق »األعمال املمتازة« على موظفي اجلامعة.. ولن تصرف بعد ذلك تنفيذاً لسياسة الترشيد
ثامر السليم

شروط جديدة حتد »األعمال املمتازة« بجامعة الكويت، 
هذا ملخص م��ا حصلت عليه »األنباء«، حيث أكدت 
األمانة العامة باجلامعة عبر تعميم لها أن صرف األعمال 
املمتازة لعام 2015 يكون وفقا لش��روط معينة تأتي 

للتضييق على اإلداريني في احلصول عليها.
وتعتبر األعمال املمتازة ل��� 2015 هي آخر ميزانية 
مخصصة لهذا البند، حيث س��يتم اإليقاف بالعمل 
فيها ابتداء من العام املقبل وفقا لسياس��ة الترشيد 
احلكومية.وعن الش��روط والضوابط التي حصلت 
عليها »األنباء«: ان يكون املوظف حاصا على تقدير 

ممتاز وجيد ج��دا، واال يكون املوظف حاصا على 
تقييم ممتاز س��ابق وجيد جدا سابق، اضافة الى ان 
يكون املوظف على العقد العام او املكافأة الش��املة 
او ذا رات��ب مقط��وع، وأال يك��ون املوظف خاضعا 

لفترة التجربة.
وتابعت االمان��ة العامة في اجلامعة ش��روطها بأنه 
تخفض قيمة املكاف��أة عن الفترة التي كان املوظف 
يخضع خالها لفت��رة التجربة وبعد مرور عام من 
تعيين��ه، وأال يكون املوظف قد مت توقيع اي عقوبة 
تأديبية عليه صادرة من االدارة القانونية باستثناء 

عقوبة االنذار.
واضافت االمانة العامة في شروطها انه يحق لرئيس 

مركز العمل منح مكافأة االعمال املمتازة بفئات اقل، 
وذلك بحس��ب تقديره للجهد املب��ذول من املوظف 
التابع له، بحي��ث ال تقل عن نصف املكافأة املقررة 
لهن، وكذلك تخفيض قيمة املكافأة للموظف املنتدب 
الى خارج اجلامعة على فترة الندب، كما متنح مكافأة 
االعمال املمتازة في حالة نقل اخلدمات او الندب الى 
اجلامعة من تاريخ مباش��رة العمل وتخفيض قيمة 
املكافأة للموظف املس��تحق اذا حصل خال س��نة 
التقييم على اي من االجازات املرضية املقررة قانونا 
ملدة تتجاوز 15 يوما ويستثنى منها االجازة الدورية 
واجازة الوضع واجازة االمومة براتب واجازة احلج 

واجازة العدة واالجازات الطارئة واجازة الوفاة.

االرتقاء بالقدرات 
الطالبية وبكفاءة 

اخلريجني

املضف: نسعى 
إليجاد أرضية مشتركة 

مبنية على مجموعة 
من أعلى املعايير 
التعليمية العاملية

معدي: األمانة العامة 
لكليات العلوم اإلدارية 
بجامعات دول التعاون 

تسهم في تطوير 
املعرفة اإلنسانية 

وتهيئة البيئة احملفزة 
للبحث العلمي

سنان ل� »األنباء«: »التعليم العالي« ماضية في محاربة الشهادات الوهمية
آالء خليفة

أكدت الوكيل املساعد لشؤون البعثات 
واملعادالت والعاقات الثقافية بوزارة 
التعليم العالي فاطمة سنان ان وزارة 
التعلي��م العال��ي ماضية ف��ي محاربة 
الشهادات الوهمية وبحزم، مشددة على 
ان هناك قرارات وزارية منظمة ملعادلة 
الشهادات العلمية والدراسة في اخلارج، 

وفي حال اكتشاف اي شهادة وهمية 
يتم اتخ��اذ جميع االجراءات القانونية 

بحق صاحبها.
وكشف سنان في تصريح خاص ل�»األنباء« 
ان دول مجلس التعاون اخلليجي أقرت 
مؤخرا من خال وزراء التربية والتعليم 
العالي بدول املجل��س ضوابط ومعايير 
وأسسا ملعادلة الشهادات العلمية الطبية 

والصحية، حيث وضعت لها أسسا وبناء 
عليها ستطبق دول املجلس معادلة تلك 

الشهادات. 
كما اوضحت سنان ان دول املجلس بصدد 
اعتماد الضوابط واملعايير ملعادلة الشهادات 
الهندسية والتي سيتم اعتمادها قريبا من 
قبل وزراء التربية والتعليم العالي بدول 

فاطمة سنانمجلس التعاون اخلليجي.

تنسيق بني هيئة العمل وديوان اخلدمة لسد  االحتياجات من التخصصات املهنية
عقب االفتتاح عقدت اجللسة الرئيسية ملستقبل التعليم 
العالي في دول مجلس التعاون اخلليجي ترأسها عميد 
كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت د.جاس��م املضف 
والتي حتدثت فيها ممثلة وزارة التعليم العالي بالكويت 
فاطمة س��نان، واملدير التنفيذي ألكادميية قطر للمال 
واألعمال عبدالعزيز احلر، ومدير فرع اجلامعة العربية 

املفتوحة بسلطنة عمان د.موسى الكندي.
وقالت الوكيل املس��اعد لش��ؤون البعث��ات واملعادالت 
والعاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي في الكويت فاطمة 
سنان: ان وزارة التعليم العالي نسقت مع القوى العاملة 
وديوان اخلدمة املدنية لسد االحتياجات من التخصصات 
املهنية، بحيث ان جميع الطلبة في الكويت يريدون ان 
يصبحوا مهندسني وان الوزارة تبذل جهدها لكي ال تتكرر 
التخصصات والقبول بها حتى نتجنب التراكم الذي قد 

تسببه، مشيرة الى أن تخصص الهندسة اكتسح سوق 
العمل مما ادى الى البطالة في هذا التخصص.

واضافت سنان: نريد ان يتوجه الطلبة الى القطاع اخلاص 
ويجب ان يس��تمر الطلبة في تغيير ذواتهم وأنفسهم، 
بحيث ان صندوق دعم التنمية في الكويت يدعم الكوادر 
الشبابية في الدولة مما ادى الى متيز العديد من الشباب، 
الفتة الى أننا منر حاليا في تغيرات اقتصادية تشمل نزول 
س��عر النفط، ويجب ان ننمي طلبتنا في كافة النواحي 

ملواجهة تلك التحديات والتغيرات.
ومن ناحيته قال احلر ان الطلبة خريجي اجلامعات هل 
يوجد لديهم هوية واضحة لهذه اجلامعات، وهل الطلبة 
فخورون في التخرج من هذه اجلامعات، وهل التعليم 
العالي يدرك ان املعرفة لديه تتدارك، وان تعليمنا العالي 
مصم��م للطالب كيف يتعلم وكيف يس��تقطب تعليمه 

خال مرحلة الدراسية له، وذلك أن سوق العمل يئن من 
مخرجات الس��وق من الطلبة ويقول انهم غير مؤهلني 
خلدمة سوق العمل. واضاف احلر ان اليونيسكو اظهرت 
انه مبهارات القرن الواحد والعشرين البد ان تكون لدينا 
عشرات املهارات حتى يكون الطالب اخلريج مؤها لسوق 
العمل ويجب ان تتوافر لديه واحدة من تلك املهارات وحني 

يكون ميتلكها يكون خريجا مؤها لسوق العمل. 
وم��ن جانبه ذكر مدير ف��رع اجلامعة العربية املفتوحة 
بس��لطنة عمان د.موس��ى الكندي ان ربط التعليم في 
التنمية والتخصصات في سوق العمل يعتبر موضوعا 
ساخنا جدا وانه الشك هناك العديد من الطلبة يبحثون 
عن تخصصات يكون بها التوظيف عاليا، الفتا الى ان 
سوق العمل متغير ويتأثر بالتغيرات االقتصادية التي 

تنص على منو الشركات وغيرها.  
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إعادة النظر في الهيكل اإلداري والفني لـ »الفتوى والتشريع«
الغرض، اضافة الى تس����جيل 
املترددين  دخول وخروج كل 
عل����ى اإلدارة وكش����ف دخول 
الغرباء، واس����تكمال منظومة 
الرص����د اإللكتروني من خالل 
ضبط جميع امللفات وحركتها، 
وإعادة تنظيم وحتديث وأرشفة 

محفوظات اإلدارة.
ومن أهم إجنازات اإلدارة في 
هذا اخلصوص، إعداد صيغة 
نهائية ملش����روع قانون هيئة 
الفتوى والتش����ريع، والعمل 
عل����ى اس����تصدار موافقة من 
مجلس األمة على مشروع هذا 

القانون.
وأعلنوا عن »مشروع إصدار 
الفني على  التفتي����ش  الئحة 
التأكيد  ان  األعضاء«، مبينني 
على قضائية الفتوى والتشريع 
من خالل اتباع نظام للتفتيش 
الفني على عمل محامي الفتوى 
والتشريع مشابه للمعمول به 
املقارنة لألجهزة  في األنظمة 
القضائية.ويهدف إلى ترسيخ 
مب����دأ التقييم الدوري حملامي 
اإلدارة بغية رفع مستوى األداء، 
وسيتم وضع كتيب لألعضاء 
للعمل مبوجبه من يتكون من 
جزئني: اجلزء األول: أخالقيات 
 Code of الدولة  املهنة حملامي 
املهام  الثاني:  Ethics، واجلزء 
التي يقوم بها التأكد من التزام 
محام����ي الدولة بالسياس����ات 
التي حتكم  واللوائح والنظم 
العمل املهني م����ن حيث الكم 

والكيف.
وأعلنوا أيضا خالل املؤمتر 
عن مشروع »إعادة النظر في 
الهيكل اإلداري والفني« ويرمي 
هذا املشروع إلى تطوير القطاعني 
اإلداري والفني املعاونني ألعمال 
الفتوى والتشريع ذات الطبيعة 
القضائية والنهوض بهما عن 
الوحدات  طريق تضمنيهم����ا 
اإلداري����ة والفنية التي حتقق 
أهداف اإلدارة التنسيق املستمر 
في هذا الش����أن م����ع مجلس 
اخلدم����ة املدنية.أهم إجنازات 
اإلدارة في هذا اخلصوص ومت 
إصدار الهيكل اإلداري اجلديد، 
جار العم����ل اآلن لوضع خطة 
لتس����كني املوظفني كل بحسب 

اختصاصاته.

ونش����رها بني قياديي اإلدارة 
واإلعداد خلطة تثقيفية منهجية 
لرفع مستوى الثقافي ألعضاء 
اإلدارة في التخطيط بالتنسيق 
م����ع جلن����ة اختي����ار البيوت 

االستشارية.
وكش����فوا ع����ن مش����روع 
تدريب وتطوير كوادر الفتوى 
والتشريع واألجهزة القانونية 
بالدولة. ومشروع توحيد مناذج 
الش����روط العامة للمناقصات 
واملمارس����ات  واملزاي����دات 
ومشروعات العقود في الدولة 
وهو )مشروع ذو أهمية(، ومن 
اختص����اص اللجنة املش����كلة 
وضع دراسة قانونية شاملة 
لكل قرارات مجلس الوزراء ذات 
الصلة بعق����ود الدولة وإعادة 
صياغته����ا مبا يالئ����م الواقع 
العمل����ي واملتغيرات احلديثة 
ألمناط التعاقد احمللية والعاملية. 
الى من����اذج موحدة  اضاف����ة 
للش����روط العامة للمناقصات 
واملزايدات واملمارسات ومناذج 
مشروعات العقود، وهناك ايضًا 
املتمثلة  اللجنة  منهجية عمل 
في إفراغ الدراسة القانونية في 
شكل مذكرات بالرأي، وصياغة 
واعتماد منوذج موحد للشروط 
التي تنظم ذات املوضوع، والبدء 
في صياغ����ة النماذج املوحدة 
للشروط العامة ذات األولوية، 
كالتوري����د واملقاوالت العامة، 
وإعطاء األولوية للجهات ذات 
االحتياجات امللحة واحليوية، 
واالطالع على النماذج املعمول 
املقارنة  ف����ي األنظم����ة  به����ا 
واملتعارف عليها دوليا، وإدخال 
التعديالت الالزمة على النماذج 
املوحدة طبقا ملا صدر حديثا 
من تش����ريعات وقرارات في 

الدولة.
وط����رح أيضا »مش����روع 
الرص����د اإللكتروني األمني«، 
وال����ذي يه����دف ال����ى تعزيز 
املنظومة األمنية باإلدارة عن 
طريق وضع كاميرات مراقبة 
وأجهزة استشعار إلكترونية، 
والتنسيق مع وزارة الداخلية 
في هذا الشأن وتسجيل حضور 
وانصراف كل األعضاء الفنيني 
وموظفي اإلدارة واس����تصدار 
بطاقات هوي����ة ممغنطة لهذا 

العلمي في املج����ال القانوني، 
الفعاليات  وتنظيم عدد م����ن 
القانونية كالندوات  الثقافية 
واحملاضرات واملؤمترات وورش 

العمل املتصلة بعمل املركز.
واس����تعرض املستشارون 
أيضا مش����روع رابعا مشروع 
تطوير األطر التشريعية وهو 
أيض����ا )أحد مش����اريع خطة 
التعاون مع منظمة  التنمية( 
IDLO لترجم����ة التش����ريعات 
ال����ى  ويه����دف  الكويتي����ة، 
ترجمة التشريعات والقوانني 
والتجاري����ة  االقتصادي����ة 
واالس����تثمارية مما يسهم في 
الكويت مرك����زا ماليا  جع����ل 
وجتاريا وعامليا، كذلك تدريب 
وتأهيل متخصصني من الفتوى 
والتش����ريع بأصول الترجمة 
القانونية وصوال إلى مركز دائم 

لترجمة القوانني الكويتية.
وأعلنوا كذلك عن »مشروع 
وحدة التخطيط واملتابعة« )أحد 
مشاريع خطة التنمية( تطبيق 
القانوني  التخطي����ط  مفاهيم 
االس����تراتيجي، ويه����دف الى 
إنشاء وحدة دائمة للتخطيط في 
اإلدارة، ونشر الوعي التخطيطي 
لدى أعضاء اإلدارة، ووضع خطة 
استراتيجية تتناسب والصفة 
القضائية التي رسمها املشرع 
الدستوري للفتوى والتشريع، 
اضافة الى نشر ثقافة التخطيط 
التخطيطية  وتفعيل األهداف 

الفتوى والتشريع يصنف أحد 
مش����اريعها في نظام اخلدمة 
أنه يقدم خدمات  املدنية على 
للجمهور لدعم سياسة الشفافية 
التي تنتهجها حكومة الكويت 
والعمل على توفير بيئة جاذبة 
لالس����تثمارات األجنبية عن 

طريق الترجمة«.
وم����ن ضم����ن املش����اريع 
ايضا مش����روع املركز الثقافي 
القانوني وهو )أحد مشاريع 
التنمي����ة( خطى ثابتة  خطة 
اذ  نحو شراكة عاملية رقمية، 
يهدف املشروع الى إنشاء أول 
مكتبة رقمية في الشرق األوسط 
تعمل بنظام info media، اضافة 
ال����ى حتويل مكتب����ة الفتوى 
والتش����ريع إلى مركز قانوني 
دولي ش����امل، ونشر املعرفة 
والثقاف����ة القانوني����ة وزيادة 
معدالتها والتعاون والشراكة 
مع املؤسسات العاملية العربية 
واألجنبية في مختلف النشاطات 
الثقافية القانونية والربط مع 
الرقمية  املكتبات احلقوقي����ة 

.Yale العاملية كجامعة
ومن أهداف املشروع أيضا، 
إدخال نظام سيمفوني كبديل 
لنظام ديوي العشري التقليدي 
اإللكتروني����ة  واالس����تعارة 
 ،online وإمكانية االس����تعارة
الكوادر  كذلك خلق وتنمي����ة 
الفك����ر  الوطني����ة وتعمي����ق 
القانون����ي وتش����جيع البحث 

ويتناسب مع طبيعتها القضائية 
التي  والرقابية واالستشارية 
رس����مها املش����رع الدستوري 
التطور احلاصل في  ويواكب 
املؤسسات املثيلة في التشريع 
املقارن وكذلك إصدار اللوائح 

التنظيمية الداخلية فيها.
وعل����ى صعي����د متص����ل 
املستش����ارون  اس����تعرض 
املختصون ف����ي ادارة الفتوى 
والتشريع تلك املشاريع تفصيليا 

كل بحسب تخصصه.
وبدأ املستشارون بعرض 
تفاصيل املشاريع، أولها مشروع 
التطوير التشريعي واملؤسسي 
»وهو أحد مشاريع خطة التنمية 
يدا بيد لتحقيق أهداف احلكومة 
اإللكترونية على نطاق أعمال 
اإلدارة، كذلك مشروع تطوير 
نظ����ام املوس����وعة القانونية 
القانونية(  اآلل����ي )البواب����ة 
وأحد مش����اريع خطة التنمية 
املش����روع املوسوعي املتكامل 
القانونية  الكوي����ت  لذاك����رة 
والتش����ريعية والقضائية، اذ 
يهدف املش����روع الى االنتقال 
إلى عصر املعلوماتية القانونية 
بذاكرة قانوني����ة حية وقابلة 
الفتوى والتشريع  للتحديث. 
املرجع األول للقانون وتوثيق 
التاريخ التشريعي والقانوني 
والقضائ����ي للكوي����ت، كذلك 
إتاحة ونشر الثقافة القانونية 
مجانا للمرة األولى في تاريخ 

في كاف����ة قطاعاتها مبا يخدم 
النحو  وطننا احلبيب عل����ى 
الذي حتتم معه  األمثل، األمر 
تبني مشاريع ذات أهمية خاصة 
ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة، 
مكملة لها ولدورها الريادي في 
القانون، وهي مشروع  مجال 
إعادة النظر في الهيكل اإلداري 
والفن����ي للفتوى والتش����ريع 
ومشروع توحيد مناذج الشروط 
العامة للمناقصات واملزايدات 
واملمارسات ومشروعات العقود 
في الدولة، ومش����روع الرصد 
اإللكتروني األمني ومش����روع 
املتطلبات التشريعية والالئحية 
ومشروع إصدار الئحة التفتيش 

الفني على األعضاء.
وأضاف املاجد: بهذه املشاريع 
تكون الفتوى والتش����ريع قد 
اس����تهلت عام 2016 بسلسلة 
من املشاريع حتى أضحى هذا 
العام - وبكل فخر واعتزاز - 
عام����ا لإلجنازات التي حتققها 
اإلدارة للمرة األولى في مسيرتها 

العريقة.
وأكد ف����ي الوقت ذاته على 
ان قانون الفتوى والتش����ريع 
صدر منذ ع����ام 1960، أي قبل 
وضع الدستور ومت بعده وضع 
جميع القوانني والتشريعات في 
الدولة، والتي تطلبت تعديالت، 
الفتوى والتشريع،  إال قانون 
مش����ددا على أهمي����ة اصدار 
قانون جديد يواكب عمل االدارة 

أسامة أبو السعود

الفت����وى  إدارة  أعلن����ت 
والتش����ريع ع����ن جمل����ة من 
املش����اريع اجلدي����دة التي من 
شأنها إحداث نقلة نوعية أو ما 
ميكن وصفه ب� »ثورة« في عمل 
إدارة  أكد وكيل  اإلدارة، حيث 
الفتوى والتشريع ونائب رئيس 
العليا خلطة  الفني����ة  اللجنة 
التنمية املستشار فؤاد املاجد 
خالل كلم����ة نيابة عن رئيس 
الفتوى والتشريع املستشار 
صالح املسعد ان إدارة الفتوى 
والتشريع تضع خالصة خبرتها 
التي تزيد عن خمسني عاما منذ 
تأسيسها باملرسوم األميري عام 
1960، في مشاريع متميزة بلغ 
عددها احد عشر مشروعا، وذلك 
في قفزة نوعية وتاريخية على 

مستوى عمل اإلدارة.
وقال املاج����د خالل مؤمتر 
صحافي عق����ده صباح أمس 
مبقر إدارة الفتوى والتشريع 
إن����ه »إميانا بأهمي����ة اخلطة 
اإلمنائية للدولة س����عت إدارة 
الفتوى والتشريع إلى االضطالع 
القانوني واملجتمعي  بدورها 
واإلمنائ����ي باعتبارها املرجع 
األول للقان����ون ف����ي الكويت، 
وأخذت على عاتقها دعم سياسة 
الدولة في خطته����ا اإلمنائية 
عبر تنفيذ باقة من املش����اريع 
املتميزة في خطة التنمية، وهي 
مش����روع التطوير التشريعي 
واملؤسسي ومشروع تطوير 
نظ����ام املوس����وعة القانونية 
اآلل����ي )البواب����ة القانونية(، 
ومش����روع املرك����ز الثقاف����ي 
القانوني، ومش����روع تطوير 
التش����ريعية ومشروع  األطر 
التخطي����ط واملتابعة،  وحدة 
ومشروع تدريب وتطوير كوادر 
الفتوى والتش����ريع واألجهزة 

القانونية بالدولة«.
وشدد املاجد على ان االدارة 
تخطو خطوات متميزة وحثيثة 
في مشاريعها املدرجة في اخلطة 
اإلمنائي����ة، مضيف����ا »أدركت 
ومنذ اليوم األول الذي رسمت 
فيه هذه اخلط����ة بأن التنمية 
املنشودة ال تتأتى إال بالنهوض 
اجلاد بعمل اإلدارة وتطويرها 

)ريليش كومار( جانب من املؤمتر الصحافي   املستشار فؤاد املاجد متحدثا عن التغييرات اجلديدة

البد من قانون 
جديد يواكب 

تطور عمل 
اإلدارة ويتناسب 

مع طبيعتها 
القضائية والرقابية 
واالستشارية التي 

رسمها املشرع 
الدستوري

قانون الفتوى 
والتشريع صدر 

عام 1960 أي قبل 
صدور الدستور ولم 

يتغير حتى اآلن
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بوشهري: متوسط 
استهالك الفرد من 

املاء في الكويت 
450 ليتراً يوميًا 

مقابل 
220 في أوروبا

الكويت ستوفر 
700 مليون دينار 

إذا استطعنا تقليل 
استهالك املاء 
والكهرباء بواقع 

%20

زيادة تعرفة 
الكهرباء ستطول 

بشكل أكبر 
القطاع التجاري 

واالستثماري

الوزارة طلبت
 من مجلس األمة 

إمهال املستهلكني 
عامًا قبل تطبيق 

قانون زيادة
التعرفة بعد

 إقراره

محافظ العاصمة شدد خالل لقاء مع أهالي »العديلية« في ديوان الفهد على ضرورة ترشيد استهالك الكهرباء واملاء

إنتاج 10% من حاجة الدولة للكهرباء عبر الطاقة الشمسية خالل أشهر

إال أن ذلك يحتاج ملس���احات 
كبيرة وتكلفة باهظة حتتاج 
اليها اخلاليا الشمسية ذاتها، 
مبينا أن الوزارة ستفتتح خالل 
10 أشهر أحد مشاريع الطاقة 
الذي سيساهم في  الشمسية 
الطاقة  إنتاج نحو 10% م���ن 

الكهربائية للدولة ككل.
وزارة  وكي���ل  واختت���م 
الكهرباء واملاء حديثه مؤكدا 
على أن ال���وزارة متكنت من 
حتصيل 750 ملي���ون دينار 
فواتير كهرباء وماء متأخرة منذ 
2011، مشيرا إلى أن أي تغيير 
في التعرفة سيتم خالل الفترة 
املقبلة فإن أقل زيادة ستنعكس 
على املواطنني والسكن اخلاص 
ولكن املس���تهدف األكبر من 
القطاع التجاري  الزيادة  تلك 
واالستثماري وكذلك احلكومي، 
الفتا إلى أن الوزارة طلبت من 
مجلس األمة إمهال املستهلكني 
عاما قبل تطبيق القانون بعد 
إقراره، للقيام بحمالت توعية 
من قبل الوزارة ومؤسس���ات 
املجتمع املهتمة وتغيير السلوك 
االستهالكي للمواطنني، مطالبا 
املواطنني بضرورة اتباع منط 
ترشيد االستهالك في كل مناحي 
احلياة حفاظا على تلك الطاقة 

لألجيال القادمة.

اليوم مبا س���يضطر الكويت 
لتخصي���ص 900 ألف برميل 
نفط وأكثر من 8 مليارات دينار 

دعما للكهرباء واملاء فقط. 
الى أن  وأشار بوش���هري 
الكويت س���تتمكن من توفير 
700 مليون دينار اذا استطعنا 
توفير استهالك املاء والكهرباء 
بواق���ع 20%، موضحا ان هذا 
التوفير ميكن أن يتم عن طريق 
 LED تغيير أنظمة اإلضاءة إلى
والت���ي متكن م���ن تخفيض 
الطاقة مبقدار %80  استهالك 
مقارنة باإلضاءات التقليدية، 
كما أنها تقلل انبعاث احلرارة 
الناجم عنها ما ينعكس على 
درجة حرارة الطقس ويوفر 
في استخدامات التكيف فيقلل 
االستهالك بشكل عام مع مراعاة 
استخدام مرشدات املياه وعدم 
اإلسراف في استخدام املياه. 

الكويت  وعن اس���تخدام 
أك���د  الشمس���ية،  للطاق���ة 
بوش���هري أن وزارة الكهرباء 
واملاء لديها خطة الس���تخدام 
الطاقة الشمسية بحيث يصل 
استخدامها بحلول عام 2030 
نحو 15% من االستهالك العام 
الكويت  أن  إلى  للدولة، الفتا 
لديها قرابة 300 ساعة شمسية 
ويجب استخدامها بشكل جيد 

الكويت  ضرورة خاصة وأن 
هي األولى عامليا في متوسط 
استهالك الكهرباء، الفتا إلى أن 
تكلفة إنتاج الكيلوواط عندما 
يكون برمي���ل النفط عند 50 
دينارا تبلغ 36 فلس���ا يدفع 
املس���تهلك منها فلسني فقط 
فيما تتكبد الدولة باقي التكلفة، 
محذرا من خطورة الوضع إن 
ظل االس���تخدام كما هو حتى 
حلول عام 2035 حيث ستتكبد 
الدولة مليارين وخمسمائة ألف 
دينار لدع���م الكهرباء واملاء، 
حيث سيتضاعف كم استهالك 
املاء والكهرباء مقارنة بالوضع 

مائية كبيرة.
وأض���اف ان الدولة جلأت 
الستخدام التكنولوجيا احلديثة 
إلى  املياه وتوصيلها  لتنقية 
املنازل وهو مجهود ضخم تصل 
تكلفة 1000 غالون تصل إلى 
10 دنانير ويدفع املواطن منها 
800 فلس، مدلال مبثال انه في 
حال كانت فات���ورة الفرد 70 
دينارا تدفع الدولة في املقابل 
930 دين���ارا، الفتا إلى ان هذا 
فارق يأتي من جيوب املواطنني 
وأم���وال الدول���ة املخصصة 

لألجيال القادمة.
وأوضح ان الترشيد اصبح 

يهدد األجيال القادمة، خاصة 
أن الكويت مستمرة في إنشاء 
املناطق الس���كنية التي تزيد 
من معدالت االستهالك في ظل 

ارتفاع درجات احلرارة 
بدوره، ق���ال وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء م.محمد بوشهري 
ان الكويت مصنفة من الدول 
قليلة املوارد املائية فهي الثانية 
عامليا بعد موريتانيا، إال أنها 
في املقابل تسجل ثالث اعلى 
معدل اس���تهالك للفرد يوميا 
مبتوسط استهالك يبلغ ٤50 
ليترا يقابلها 220 ليترا للفرد 
في دول أوروبا التي متلك وفرة 

عبداهلل صاهود

ش���دد محاف���ظ العاصمة 
املهنا  الفريق متقاع���د ثابت 
على ضرورة ترشيد استهالك 
الكهرباء واملاء من قبل املواطنني 
والوافدين في إطار احلملة التي 
دشنتها العاصمة بالتعاون مع 
وزارة الكهرباء واملاء لترشيد 

االستهالك.
وأك���د املهنا خالل لقاء مع 
عدد من أهالي منطقة العديلية، 
مساء أمس األول، في ديوان 
الفهد على ضرورة بدء اجلهات 
احلكومي���ة من مؤسس���ات 
ومدارس ومس���اجد في اتباع 
سبل ترشيد الكهرباء واملاء حتى 
يكونوا خير قدوة للمواطنني، 
الفتا إلى أن تلك احلملة تصب 
املواطن والدولة  في مصلحة 
من خالل تقليل الهدر وإطالة 
فترة االستمتاع بتلك اخلدمات 
مبا يسمح بتوافرها ألجيالنا 

القادمة.
وأش���ار احملاف���ظ إلى أن 
العاصمة اخلضراء ليست فقط 
أشجارا أو ورودا، وإمنا التي 
تلجأ للحد من استهالك الكهرباء 
واملاء، الفتا إلى أن عمالة املنزل 
من خدم وسواق هم املسؤولون 
عن نسبة كبيرة من الهدر الذي 

أحد احلضور يطرح تساؤالته خالل اللقاء

جانب من احلضور في ديوان الفهد مبنطقة العديلية                    )أنور الكندري(الفريق متقاعد ثابت املهنا وم.محمد بوشهري خالل اللقاء

املدارس خالل  وطلبة  املسؤولني  من  وعدد  األحمد  األمير ومحمد  فهد  الفريق 
الزيارة إلى محمية شرق اجلهراء

دارين العلي

أش���اد محاف���ظ اجلهراء 
الفري���ق فهد األمير باجلهود 
التي تبذلها اجلمعية اجلغرافية 
الكويتية جتاه احملافظة على 
البيئة الكويتية والطيور التي 

تعيش فيها.
وقال الفري���ق فهد األمير 
خالل زيارة محمية ش���رق 
اجلهراء للطيور صباح أمس 
بالتع���اون مع جلن���ة بيئة 
احملافظات: يس���رني أن أقف 
على اجلهود التي تبذل للحفاظ 
على الطيور وخطوط هجرتها 

وتوفير البيئة املالئمة لها.
وتابع أن الكويت حريصة 
على االهتمام وبش���كل كبير 
باإلنسان وكل ما يحتاج إليه 
في جميع املجاالت سواء كانت 
الصحية أو التعليمية وغيرها 
الكثير من األمور األخرى، إال 
أن ما مييز الكويت هو االعتناء 
بالبيئة وصدور قانون خاص 
بها عك���س الرغبة الصادقة 
للدولة في إيجاد رادع قانوني 
البيئة  إلى  لكل من يس���يء 

بشكل أو بآخر.
وق���ال: لقد أس���عدني ما 
شاهدته اليوم من هذه اجلهود 

التي يبذلها أعضاء  املباركة 
اجلمعية اجلغرافية الكويتية 
وكل املهتمني بالبيئة ولهذا، ال 
أتقدم بأسمى  يسعني إال أن 
آيات الشكر والعرفان باسمي 
وبأسماء أهالي اجلهراء جميعا 

لهذه اجلهود املباركة.
ق���ال نائب  ومن جانبه، 
املدير العام لشؤون البيئة في 
اجلمعية اجلغرافية الكويتية 
محمد األحمد إن هذه اجلولة 
الت���ي جاءت الي���وم لزيارة 
جمعية شرق اجلهراء للطيور 
وتضمنت االطالع على تاريخ 
املبذولة  احملمية واجله���ود 

لتطويرها.

وأضاف أن الزيارة شملت 
وجود عدد من طلبة املدارس 
وذلك به���دف إطالعهم على 
الطي���ور وضرورة  أن���واع 
التي  احلفاظ عليها والبيئة 
تستوطنها حتى نحافظ عليها 

من االنقراض.
التي  وأك���د أن اجله���ود 
الكوي���ت للحفاظ  تبذل في 
على البيئ���ة جعلتها األولى 
على مستوى العالم في إقامة 
احملميات املختلفة سواء كانت 
للحيوان���ات أو الطيور فهذا 
إن دل فإمن���ا يدل على تقدم 
املجتم���ع الكويت���ي ووعيه 

الثقافي بهذا اجلانب.
وق���ال إن الهيئ���ة العامة 
للبيئة لديها توجه كبير لفتح 
أبواب هذه احملميات لكي تكون 
جاهزة الس���تقبال الزائرين 
واالطالع عل���ى محتوياتها 
واالستمتاع بأجوائها والتعرف 

على تاريخها.
الزيارة عروضا  وشملت 
لصور م���ن احملمية وجولة 
ميدانية للطلبة داخل احملمية 
وشرحا من شركة نفط الكويت 
الطلب���ة وتوزيع  لتوعي���ة 
بروشورات توعية من هيئة 

البيئة للزوار.

تفقّد محمية شرق اجلهراء وأشاد بجهود اجلمعية اجلغرافية

محافظ اجلهراء: قانون البيئة يعكس الرغبة الصادقة 
WWفي ردع كل من يسيء إليها

دارين العلي

التدري����ب  أعل����ن مرك����ز 
التخصصي باجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة عن تنظيم برنامج 
تدريبي مكثف بعنوان »البيئة 
والصح����ة العامة في الكويت، 
املاضي احلاضر واملس����تقبل« 
التنفيذيني  املعنية باملوظفني 
في اجلهات ذات العالقة بالبيئة 
والصحة العامة، باإلضافة إلى 
عموم املهتمني، وذلك مبشاركة 
عشرين متدربا ومتدربة في إطار 
خطته����ا البرامجية التثقيفية 

للعام احلالي. 
وقالت عضو مجلس اإلدارة 
ومدي����رة البرامج واألنش����طة 
باجلمعي����ة جنان به����زاد في 
تصريح صحافي أمس إن الهدف 

العام من ال����دورات التدريبية 
يتمثل في أن يتعرف املشاركون 
البيئة  على توصيف ومفهوم 
والصحة العامة والعالقة بينهما. 
مؤكدة أن املشاركني يتعرفون 
كذلك على اهم اجلهات املعنية 
العامة في  بالبيئة والصح����ة 
الكويت، باإلضافة إلى اخللفية 
التاريخية القدمية لقضايا البيئة 

والصحة العامة في الكويت.
وبين����ت به����زاد ان الدورة 
ستضع أمام املشاركني صحيح 
القانون رقم ٤2  املعرفة حول 
لس����نة 201٤ املعن����ي بحماية 
البيئة ف����ي الكويت، باإلضافة 
إلى اهم القوانني والتشريعات 
ذات العالقة. الفتة إلى توعية 
التنسيق  املشاركني بضرورة 
والتعاون بني اجلهات املعنية 

البيئة  لتحقيق أهداف قانون 
وثقافة الصحة العامة.

وأفادت بأن الدورة تشمل ٤ 
محاور معرفية حول موضوعات 
العامة«  »البيئ����ة والصح����ة 
و»التش����ريعات ذات العالق����ة 
العامة في  بالبيئة والصح����ة 
الكويت«، باإلضافة إلى تاريخ 
العالقة بني اإلنس����ان والبيئة 
والصحة العام����ة في الكويت 
قدمي����ا، فضال ع����ن نظرة إلى 
مستقبل البيئة والصحة العامة 
في الكويت. وحول آلية ومنهج 
الدورة ذك����رت مديرة البرامج 
أن  البيئة  واألنشطة بجمعية 
احملاضر سيعتمد طريقة إلقاء 
احملاض����رة وطري����ق التعليم 
املبني على تقسيم املشاركني 
الى مجموعات وطرح األسئلة 

للمناقشة داخل املجموعة ومن 
ثم النقاش العام. وأشارت جنان 
بهزاد إلى أن األهداف التدريبية 
مشمولة بالتعرف على مفاهيم 
العامة والبيئة وعلم  الصحة 
البيئة وعل����م الصحة العامة، 
وتعريف املش����اركني مبفهوم 
»صحة واح����دة« وهو مفهوم 
ب����ني »صحة  متكام����ل يجمع 
اإلنسان، صحة احليوان وصحة 
البيئة«. باإلضافة إلى تنمية روح 
التعاون البيئي لدى املشاركني 
من خالل طرح ومناقشة قضايا 
أثر البيئة على الصحة العامة 
وتدريب املشاركني على طرح 
ومناقشة وتطوير حلول إدارية 
البيئية والصحية،  للتحديات 
وتبادل اخلبرات ومناقشة أمثلة 

علمية ميدانية.

»حماية البيئة« تضم »البيئة والصحة العامة«

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة الدبوس الگرام

لـوفاة �ملغفـور لها بـاإذن �هلل تعـالـى 

�سبيكه حمود جا�سم الدبو�س

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

األحمد: هناك 
توجه لفتح أبواب 

احملميات أمام 
جميع الزائرين
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د.أفراح الصراف تتوسط د.أماني الصقعبي ود.سناء العلي

الصراف أشارت إلى أنه سيخفف الضغط على املستشفى األميري

ً مركز »عالج طبيعي« خلدمة أهالي العاصمة قريبا
عبدالكريم العبداهلل

أعلنت مدير منطقة العاصمة 
الصحية د.أفراح الصراف عن 
توجه إلنشاء مركز متخصص 
لـ»العالج الطبيعي« يخدم جميع 
أهالي احملافظة قريبا، مشيرة إلى 
أن »هذا املركز سيخفف الضغط 

على مستشفى األميري«.
وعلى هامــــش إقامة اليوم 
العلمي الثالث للرعاية الصحية 
األوليــــة مبنطقــــة العاصمــــة 
الصحية بينــــت الصراف بأن 
»املركز اجلديد الذي سيكون في 
منطقة )الروضة( سيشمل أغلب 
تخصصات العالج الطبيعي، 
وسيســــتقبل فئــــات الرجال 
والنســــاء واألطفال، وسيضم 
30 اخصائيا ذوي كفاءة عالية 
لتقدمي أفضل خدمة للمرضى 

واملراجعني«.
وأوضحت بأنه سيتم افتتاح 
عيادات للعالج الطبيعي في مركز 
حمد احلميضي الصحي مبنطقة 
الشويخ خالل أشهر، وذلك ضمن 
خطة الوزارة الفتتاح عيادات 
تخصصية باملراكز الصحية، 
علما بأن مركز بدر النفيســــي 
الصحــــي بضاحيــــة عبداهلل 
السالم مت افتتاح به تلك العيادات 

مسبقا. 
وعن اليــــوم العلمي الثالث 
للرعاية الصحية األولية، وصفته 
الصراف »باملميز مبا يتناوله 
من األنشطة التدريبية السنوية 
للجنة التصدي لألمراض املزمنة، 
والتي تشمل محاضرات وورش 
عمل لنشــــر املعرفــــة وتبادل 

اخلبرات والوقــــوف على آخر 
املســــتجدات في مجال الرعاية 
الصحية األولية«، مشددة على 
»أهمية للتدريب العلمي الشامل 
وتطوير مهارات األطباء ليكونوا 
على مستوى عال من املهنية«.

وقالت: يتناسب هذا اليوم 
العلمي مع برامج وزارة الصحة 
املعنيــــة بالرعايــــة الصحية 
وتطويرها وفق احدث االساليب 
العلميــــة، إذ يقــــاس التطور 
احلضــــاري ألي امــــة بدرجة 
عنايتها باخلدمــــات الصحية 
وحمايــــة املواطنني من االوبئة 
واالمراض، ونتمنى ان حتقق 
خدماتنا طمــــوح املواطنني في 
حتسني اخلدمات املقدمة لهم على 
جميع املستويات، ولهذا نولي 
اهتماما كبيرا للرعاية الصحية 

االولية.
وأكدت بأن منطقة العاصمة 
الصحيــــة تخطو خطواتها في 
حتقيق اجلودة الشاملة مبرافقها 
املختلفة، وتســــعى دائما الى 

تطوير االجراءات التشخيصية 
والعالجية واحلرص على مواكبة 
التطور العلمي، معتبرة الرعاية 
االولية هي خط الدفاع االول للفرد 
حلل اغلب املشاكل الصحية، علما 
بأن منظمة الصحة العاملية هدف 
اساسي للخدمات الصحية وهو 
»الرعاية الصحية االولية هي 
مفتاح حتقيق الصحة للجميع« 
كونهــــا تقدم خدمــــات وقائية 
وعالجية وتطويرية وتأهيلية 
تستمر من بداية احلياة وحتى 

مراحل العمر املتقدمة.
وذكرت انه على مدى سنوات 
قامت منطقة العاصمة الصحية 
بزيادة عــــدد املراكز الصحية 
وتأهيل املراكز املراكز القدمية 
وتوفير اغلب اخلدمات الوقائية 
والعالجية داخل املركز وتوفير 
االدوية واالجهزة احلديثة، هذا 
باالضافة الى االهتمام بتطوير 
العمل داخــــل املراكز الصحية، 
موضحة ان افتتاح عيادات السكر 
واالمراض املزمنــــة وعيادات 
الصحة النفسية والطفل السليم 
وعيادات اجلروح والقدم السكرية 
في بعض املراكز الصحية احدث 
دور كبير لعمل نقلة نوعية في 

خدماتنا.
بدورها، قال رئيس الرعاية 
الصحية االولية مبنطقة العاصمة 
الصحية د.أماني الصقعبي بأن 
اليــــوم العلمي الثالث  تنظيم 
للرعاية الصحية االولية يعد 
جزءا من استراتيجية منطقة 
العاصمة الصحية التي تهدف 
الى تطويــــر معلومات االطباء 
وموافاتهم بآخر املســــتجدات 

الطبية العلمية.
من ناحيتها، كشفت د.سناء 
العلــــي رئيس مركــــز الصقر 
التخصصــــي ورئيــــس جلنة 
الصدي لالمراض املزمنة مبنطقة 
العاصمــــة الصحية عن وجود 
٥0 الف مريض سكر و٤0 الفا 
مصابني بارتفــــاع ضغط الدم 
مبنطقة العاصمة الصحية من 
الكويتيني والوافدين، مؤكدة في 
الوقت ذاته على السعي لوضع 
استراتيجية ملنع االصابة بتلك 
االمــــراض، الفتــــة الى جتهيز 
ممرضني متخصصني بالتثقيف 
الصحي باملراكز الصحية لنشر 
التوعية الصحية ملرضى السكر 
والربــــو. وأوضحت بأن جلنة 
التصــــدي لألمــــراض املزمنة 
مبنطقة العاصمة الصحية لديها 
١3 هدفا يطمح لتحقيقها داخل 
مراكز الرعاية الصحية، والتي من 
ضمنها تدريب االطباء العاملني 
باملراكز والتمريض والصيادلة 
والفنيني من الناحية العلمية 
واالرتقاء مبستواهم، مشيرة 
الى ان اللجنة تهدف الى توفير 
عيادات منوذجية بجميع املراكز 
الصحية، مبينة بأن اليوم العلمي 
الثالث للرعاية االولية باملنطقة 
يضم ١١ محضرا يتحدثون عن 
الطب بعدة مواضيع تهم الرعاية 

االولية.

جانب من اجتماع ياسر ابل مع وزير األراضي والبنية التحتية واملواصالت الكوري اجلنوبي كانغ هوين 

سيئولـ  كونا: التقى وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الكويتي 
ياسر أبل يوم أمس األول مع 
وزير األراضي والبنية التحتية 
واملواصالت الكوري اجلنوبي 
كانغ هوين، كما قام بعدد من 
الزيــــارات امليدانية لعدد من 
املدن السكنية ضمن زيارته 
احلالية إلى كوريا اجلنوبية 

التي تستغرق ٥ أيام. 
واســــتمع الوزيــــر ابــــل 
والوفد املرافق له إلى شــــرح 
حول مختلف مرافق العاصمة 
سيئول واملدن اجلديدة التي 
أنشئت حولها حيث تعتبر 
مدينة سيئول وحدها موطنا 
لنحو ١0 ماليني نســــمة الى 
جانــــب ١0 ماليني شــــخص 
يسكنون املناطق احمليطة بها.  
وفي إطار زيارته إلى مدينة 
ســــيجونغ اإلدارية الواقعة 
علــــى بعد ١30 كلــــم جنوب 
شرق سيئول اطلع الوزير ابل 
على خطط تطوير هذه املدينة 
منذ بروز فكرة إنشائها عام 
2002 في عهد الرئيس الثامن 
للبالد كيم دي جونغ الذي قرر 
تبني الالمركزية عبر حتويل 
عدد من املباني اإلدارية ومقار 
الوزارات والهيئات الرسمية 
الى هذه املدينة التي تتســــع 
لنحو ١00 ألف شخص على 

مساحة قدرها 70 كلم2. 
كما تلقى الوفد الكويتي 

شروحات بشأن اجليل الثاني 
من املــــدن الذكية املتبعة في 
كوريا اجلنوبية ومنها مدينة 
)دونغ نان( وهي الكبرى بني 
مدن اجليــــل الثاني وتضم 
30 ألف مسكن تتسع لنحو 
١00 ألف شخص واستغرق 

إنشاؤها ٤ سنوات. 
ثم طاف الوزير ابل بعدها 
عبر طوابق ما يعرف باسم 
)املنــــزل األخضــــر(، حيث 
تعرض مختلــــف التقنيات 
الكوريــــة اجلنوبية املعنية 
بتوفير السبل املثلى إلدارة 
املنــــازل على نحــــو صديق 
للبيئة ابتداء من االستغالل 
األمثــــل للطاقة الشمســــية 

وتكنولوجيــــات اإلضــــاءة 
االقتصادية وصوال إلى مواد 
البناء الصحية وتقنياته التي 
تضمن السالمة والتكيف مع 
احمليط.  ويضم الوفد الكويتي 
ممثلني عن املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية واملجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية وهيئة تشجيع 

االستثمار املباشر. 
وكانت وزارة الدولة لشؤون 
اإلسكان وقعت في سبتمبر 
20١٤ مذكــــرة تفاهم لتبادل 
اخلبرات مع وزارة األراضي 
والبنى التحتية واملواصالت 

الكورية اجلنوبية.

»السكنية« أجرت قرعة 346 قسيمة في جنوب املطالع

أبل اطلع على اجليل الثاني من املدن الذكية الكورية

11096 قسيمة مت توزيعها فعلياً في املطالع

»التحديثات
في الطب«
ينطلق غداً

حنان عبدالمعبود

حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد، 
وبحضــــور وزيــــر الصحــــة 
د.علــــي العبيــــدي، يقام حفل 
افتتاح املؤمتر األول للجمعية 
الكويتية حتت شعار  الطبية 
»التحديثات في الطب«، وذلك 
عصر غــــد، بفندق امليلينيوم، 
مبشاركة نخبة من املتخصصني 

من داخل الكويت وخارجها.
وقال رئيس املؤمتر د.محمد 
املطيــــري، إن فعاليات املؤمتر 
تستمر على مدى يومني، وانه 
يتضمــــن نحــــو 33 محاضرة 
و١2 ورشة عمل علمية وطبية 
تناقش وتتحدث عن تخصصات 
وأقسام اجلراحة العامة والنساء 
والوالدة واألطفال والباطنية 
والعنايــــة املركزة وأخالقيات 

مهنة الطب. 
وأكــــد أن اللجنــــة املنظمة 
حرصت على دعوة عدد متميز 
من كبار األطباء واالستشاريني 
والعلماء في عدد من التخصصات 
الطبية، ميثلون مدارس علمية 
وطبية مختلفة من داخل الكويت 
وخارجها، كاشــــفا عن دعوة 
رئيس وأعضاء احتاد االطباء 
العرب وأمني االحتاد حلضور 
املؤمتر، مشيرا الى انه سيتم 
وألول مــــرة فــــي الكويت عقد 
اجتماع تشاوري الحتاد األطباء 

العرب على هامش املؤمتر. 
وذكر املطيري أن التسجيل 
حلضور املؤمتر فاق كل التوقعات 
حيث بلغ عدد املسجلني وقبل 
٤ ايــــام من انطالقه نحو ١200 
شخص في حني كانت اللجنة 
املنظمة تتوقع ما بني 300 و٤00 

شخص.

أعلنت املؤسســــة العامة 
للرعاية السكنية أن مجموع 
حاالت التخصيص لقسائم 
منطقــــة املطالع بلــــغ ٤00 
حالة منذ التاســــع من شهر 
مارس اجلاري وحتى اليوم 
األربعاء. وقالت املؤسســــة 
في بيان صحافي إن إجمالي 
املخصص واملوزع من القسائم 
في )املطالع( بلغ ١2١77 قسيمة 
مضيفة أنــــه حتى ١9 مارس 
2007 بلغ عدد القسائم املوزعة 
١١096 قسيمة واملتبقي ١08١ 
قسيمة. وأضافت أن إجمالي 
العدد املخصص للقسائم في 

تلك املنطقة حتى 3١ ديسمبر 
2009 بلغ ٤2٥2 قسيمة في 
حني بلغ عــــدد املتبقي بعد 
التخصيص فيها 3١7١ قسيمة. 
وعــــن الوحدات الســــكنية 
املوزعة منذ بداية اإلســــكان 
احلكومي حتى تاريخه أفادت 
بأن إجماليه بلغ ١2١٥20 وحدة 
بواقع 60608 بيوت و٥9٤٤٤ 
قسيمة و١٤68 شقة. وتضم 
مدينة جنوب املطالع السكنية 
خدمات أساسية ومباني عامة 
كاملدارس واملراكز الصحية 
ومراكــــز اإلطفــــاء ومراكــــز 
الضاحية وفروع اجلمعيات 

التعاونية واملساجد.  وتتميز 
املدينة باحتوائها على مساحات 
ألنشطة استثمارية وجتارية 
وفروع جهات الدولة اخلدمية 
بهدف تلبية حاجة ســــكان 

املدينة من جميع اخلدمات.
من جهة أخــــرى، أجرت 
املؤسسة أمس األربعاء القرعة 
على الدفعة 3١ من القســــائم 
احلكومية في مشروع جنوب 
املطالع »إن 6« وتشتمل على 
3٤6 قسيمة مبساحة ٤00 متر 
مربع على املواطنني أصحاب 
الطلبات اإلسكانية حتى ١9 

مارس 2007 وما قبل. 

وقالت املؤسسة في بيان 
صحافــــي إنه ســــيتم اليوم 
اخلميس ويوم األحد املقبل 
توزيع بطاقات القرعة للدفعة 
32 من القسائم احلكومية في 
مشروع جنوب املطالع »إن 
6« التــــي تشــــتمل على 3٥١ 
قسيمة مبساحة ٤00 متر مربع 
للمخصص لهم حتى تاريخ 

١6 مايو 2007 وما قبل. 
ودعت املواطنني املهتمني 
بالقضية اإلسكانية إلى متابعة 
حساب املؤسسة الرسمي في 
مواقع التواصل االجتماعي في 

»إنستغرام« و»تويتر«.

وفد للتحقيق في املكتب الصحي بـ »فرانكفورت«..
و3 ماليني دينار لتوفير عالج  للسكري باملستشفيات

»التربية« تستعد لنقل تبعية »العالج الطبيعي«
من مدارسها اخلاصة إلى »الصحة«

عبدالكريم العبداهلل

غادر أمس وفد رفيع املستوى »مالي وقانوني« 
إلى أملانيا إلج��راء التحقيقات والوقوف على 
الش��كاوى العديدة املقدمة م��ن قبل املرضى 
واملرافقني واملستشفيات األملانية ضد املكتب 
الصحي هناك. من جهة أخرى، وافقت جلنة 

املناقصات املركزية على شراء وزارة الصحة 
عالجا للسكري لتوفيره في جميع املستشفيات 
ومراكز وزارة الصحة الصحية والتخصصية 
مبا يقارب 3 مالي��ني دينار، كما وافقت على 
شراء طعوم للحصبة واحلصبة األملانية والنكاف 
حلاجة احلملة الوطنية للتطعيم ضد احلصبة 

ب� 220 ألف دينار.

عبدالكريم العبداهلل

تستعد وزارة التربية الى نقل تبعية العاملني 
في قسم العالج الطبيعي واخلدمات الطبية 
بإدارة مدارس التربية اخلاصة »فنيا واداريا 

وماليا« الى وزارة الصحة قريبا.
جاء ذلك بعد ان شكلت وزارة التربية فريق 
عمل بهذا اخلصوص الستكمال عملية نقل 

التبعية خالل 3 أشهر.
ويختص الفريق الذي شكلته وزارة التربية 

بالتعاون مع وزارة الصحة بسحب كشوف 
كاملة للبيان��ات للعاملني في قس��م العالج 
الطبيعي واخلدمات الطبية واالطراف الصناعية 
بإدارة مدارس وزارة التربية اخلاصة ووزارة 
التربية الى وزارة الصحة، فضال عن جتهيز 
بطاقات الع��الوات االجتماعي��ة لكل منهم، 
وجتهيز بطاقات االقدمية لكل منهم، باالضافة 
الى جتهيز بطاقات االجازات ومتابعة الدوام 
وترفيع املستوى الوظيفي، عالوة على امللفات 

اخلاصة بهم.

العلي: إستراتيجية 
ملنع اإلصابة 

باألمراض املزمنة 
مبنطقة العاصمة 

الصحية

الصقعبي: اليوم 
العلمي الثالث 

للرعاية األولية يعد 
جزءاً من إستراتيجية 

»العاصمة الصحية«

إحداها أنشئت
في 4 سنوات 

وتضم 30 ألف 
مسكن وتتسع 
لنحو 100 ألف 

شخص



محليات
   اخلميس 17 مارس 2016

16
ناشدت »الداخلية« واجلهات املختصة تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأرواح املواطنني

فريحة األحمد: ضرورة تعاون السلطتني للحدّ من ظاهرة العنف
استنكرت رئيسة اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية 
الشيخة فريحة األحمد زيادة معدالت اجلرمية في الكويت، 
وذكرت في تصريح لها لوس����ائل اإلعالم أن اجلرمية في 
الكوي����ت تأخذ أبعادا خطيرة ما ل����م يتم تداركها، حيث 
تتنوع أساليب العنف باستخدام تقنيات حديثة في ترويج 
املخدرات وإدخالها البالد والضحية هو املجتمع، مشيرة 
إلى ان ما وقع مؤخرا من مش����اجرات أمام املستشفيات 
واملجمعات واملطاعم واألماكن العامة إمنا تقع غالبا تلك 
املشاجرات الدامية بتأثير املخدرات بأنواعها واملسكرات 

وحيازة األسلحة والصحبة السيئة واحملسوبية والواسطة 
على حس����اب الكويت وأمنها. وأضافت الشيخة فريحة 
األحمد انه مهما اختلفنا في وجهات النظر والرؤى يبق 
أم����ن ووحدة الكويت خطا أحمر ال ميكن جتاوزه وال بد 
من تعاون بني احلكومة واملجلس لبحث ودراسة ظاهرة 
العنف املتنامي بش����كل الفت للنظر وس����ن التشريعات 
الرادعة حلفظ األمن واالستقرار ومحاسبة املقصرين في 
عدم تنفيذ القوان����ني حتى بات كثير من الناس يتطاول 
على رجال األمن وانتهاك القانون. وناشدت وزير الداخلية 

واجلهات املختصة تطبيق القانون على كل من تسول له 
نفس����ه العبث بأرواح املواطنني وانزال أقصى العقوبات 
على كل من يعتدي على رجال األمن وتكثيف الدوريات 
ورجال الش����رطة في األماكن التي تكثر فيها املشاجرات 
واالعتداءات، كما اقترحت بتدريب رجال األمن على مكافحة 
اجلرمية بأسلوب متطور جدا واستخدام التكنولوجيا في 
ذلك ونش����ر الكاميرات اخلاصة في الشوارع واملجمعات 
احلكومية والتجارية واملناطق الس����كنية كما هو احلال 
في الدول املتقدمة. وأكدت متس����ك الكويتيني بقيادتهم 

ووحدتهم وال يقبلون أفعاال دخيلة على مجتمع متماسك 
كالبنيان يش����د بعضه بعضا ترب����ى على حرية العبادة 
والرأي والتسامح بني األديان والتكافل بني أفراده، مشيرة 
إلى وجود أياد عابثة وعصابات تس����عى لزعزعة األمن 
واس����تغالل الوضع لزرع أفكار دخيلة وإدخال املخدرات 
والسموم واألسلحة، مطالبة بتعزيز مفهوم الوالء واالنتماء 
وغرسه عند األبناء من خالل املناهج والتوعية واإلرشاد 
والبرامج احلكومية واألهلية ومشاركة القطاع اخلاص 

في نبذ العنف من خالل برامج مشتركة.

الشيخة فريحة األحمد

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

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

ت�شاقط ال�شعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

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

ت�شاقط ال�شعر .

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

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك
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احلمود: العلي منوذج يحتذى في خدمة الوطن

أش���اد محافظ الفروانية الشيخ فيصل 
احلمود بجه���ود وعطاء الفري���ق متقاعد 
عبدالفتاح العلي وما قام ببذله من جهود 
طوال فترة عمل���ه كوكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لشؤون األمن العام وما قدمه من 
عمل وعطاء ساهم بشكل كبير في احلفاظ 

على أمن الوطن واملواطن.
وأكد احلمود أن الفريق متقاعد عبدالفتاح 
العلي كان منوذجا حيا يحتذى به في البذل 
والعطاء وااللتزام وأداء الواجب طوال فترة 
عمله، والذي حظ���ي بتقدير كل املواطنني 

واملقيمني.

وأوضح أن الدور الذي قام به خالل فترة 
عمله في خدمة وطنه الكويت يستحق الثناء 
والش���كر، حيث كان خي���ر قائد ومنوذجا 
مميزا لإلبداع والنجاح، وكان في أي منصب 
يشغله بوزارة الداخلية شعلة نشاط بشهادة 

اجلميع.
وأش���ار احلمود الى أن الفريق متقاعد 
عب���د الفتاح العلي ق�����د ت��م تكرمي��ه من 
قبلنا في احملافظ��ة نظير جهوده في وقت 
سابق، وسيت��م تكرمي�ه مبناسب�ة انته�اء 
مهام عمله، متمني���ا ل�����ه دوام التوفي�ق 

والنجاح. الشيخ فيصل احلمود مكرما الفريق عبدالفتاح العلي في إحدى املناسبات

د.فهد اإلبراهيم

جهود مشكورة
٭ باقة ورد وشكر وتقدير إلى استشاري اجلهاز الهضمي 
والكبد ورئيس البرنامج الوطني لسرطان القولون في وزارة 
الصحة د.فهد اإلبراهيم على ما يقوم به من جهود مخلصة 

خلدمة املرضى من املواطنني واملقيمني.
٭ باقة أخرى من الفل والياسمني إلى د.عبدالقادر أحمد عمارة 
من مركز حولي الغربي، على دماثة أخالقه وحسن تعامله مع 
املرضى، واملبادرة ملساعدتهم والتخفيف من آالمهم.. جزاك 

اهلل خيرا د.عبدالقادر.
٭ كل الشكر إلى أمل زكريا من قسم سونار القلب في مستشفى 
مب��ارك على تعاملها الراقي مع املراجعني، وس��عة صدرها، 

وابتسامتها الدائمة. ولها نقول: كثر اهلل من أمثالك.

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 67715678 - 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

25313086 25313081/2/3/4/5 1

www.globalmed-clinic.com
globalmedclinic globalmedclinic globalmedclinicgmclinic

عيادة
 الطب
العام

عيادة العالج
باالكسجين
المضغوط

الجراحة 
العامة 
وجراحات  
السمنة 
المفرطة

عيادة
الباطنة 
وأمراض 
القلب

جلوبال 
بلوسم مد 
كلينيك

عيادة الجلدية 
والتجميل
والليزر
والعناية 
بالبشرة

عيادة
العظام

المختبرات
الطبية

عيادة 
ا�سنان

عيادة طب 
الجينات 
بالوراثة

عيادة ا�وعية
 الدموية 
والقدم
 السكري
والجروح

عيادة الغدد 
الصماء

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

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

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

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

> ع�������اج 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

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة
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رئيس مجلس إدارة جمعية »حقوق اإلنسان« أكد أنها تأتي ضمن إطار مشروع شامل 
سيعمل على تخفيف التجاوزات ضد العمال وتقدمي االستشارات القانونية لهم

خالد العجمي لـ »األنباء«: 
إطالق منصة إلكترونية حلماية حقوق 
العمالة الوافدة نهاية مايو املقبل

أمام احملاكم الكويتية للعمالة 
الوافدة، وسيقوم محامو املشروع 
مبتابعتهم والتأكد من اإلجراءات 
التي مت اتباعه����ا حتى انتهاء 
املكاملات  القضية، وتس����جيل 
ال����واردة إلى اخلط الس����اخن 
املقدمة  لضمان جودة اخلدمة 
من قبل محامي املشروع وكذلك 
ألرشفة الشكاوى املقدمة، وإعداد 
تقرير شهري من قبل محامي 
املشروع تتضمن إجراءات سير 
الشكوى )الرقم، نوع الشكوى، 
اسم مقدم الشكوى، اإلجراءات 
التي مت اتخاذها، اإلجنازات التي 

مت حتقيقها(.

ماذا عن أبرز إمكانيات 
منصة »أعرف حقوقك« 

اإللكترونية؟
٭ منص����ة اع����رف حقوق����ك 
اإللكتروني����ة حتت����وي على 
موق����ع ديناميك����ي وتطبيق 
ف����كل من  الذكية،  للهوات����ف 
املوق����ع والتطبي����ق يكم����ل 
منهم����ا اآلخر لتقدمي اخلدمات 
للمنص����ة. وكالهما مرتبطان 
بقاعدة بيانات إلكترونية آمنة 
لتخزين املعلومات والبيانات 
املتعلقة باملش����روع.  األخرى 
وميك����ن الوصول إلى خدمات 
املنصة إم����ا عن طريق املوقع 

أو التطبيق.

كيف ستروجون 
للمشروع؟

٭ س����نطلق حمل����ة إعالمية 
للتعريف باملش����روع وكذلك 
للتروي����ج للخ����ط الس����اخن 
واملنصة اإللكترونية وسوف 
تشمل احلملة اإلعالمية وسائل 
مختلفة مثل إعالنات عن طريق 
الراديو بشكل أسبوعي مبعدل 
4 مرات في الشهر ملدة 6 أشهر، 
 »SMS« إرسال مائة ألف رسالة
بحيث تستهدف هذه الرسائل 
شريحة العمالة الوافدة، وطباعة 
)5000 برشور � 10000 فالير � 
10000 من قانون العمل مترجم 
اللغات اآلتية )اجنليزية  إلى 
� أوردو � فلبين����ي � هن����دي(، 
وسيتم توزيع املطبوعات في 
املطارات وفي إدارة اجلوازات 
وفى مراك����ز الفحص الطبي، 
وكذلك في سفارات دول العمالة 
الوافدة، باإلضافة إلى اإلعالنات 
املمولة في وس����ائل التواصل 
االجتماعي )فيسبوك، تويتر، 

إنستغرام(.

ماذا عن العمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص؟

٭ لم نغف����ل العمالة الوطنية 
وأرباب العمل ولكن س����يكون 
إدراجهم في املنصة في املرحلة 

الثانية منها.

تثقيفه����م بحقوقه����م بطريقة 
بس����يطة جدا، كما س����نطلق 
اخلط الساخن »اعرف حقوقك« 
والذي سيشرف عليه محامون 
اللغات اإلجنليزية  يتحدثون 
واألوردية والهندية والفرنسية 
وس����تكون مهامهم اس����تقبال 
استفسارات العمالة الوافدة حول 
اإلج����راءات القانونية الواجب 
اتباعها، رص����د أي جتاوزات 
تتعرض له����ا العمالة الوافدة، 
القانونية  تقدمي االستشارات 
ف����ي قضايا التج����اوزات التي 
تتعرض له����ا العمالة الوافدة، 
استخدام التطبيقات الذكية على 
الهواتف احملمولة في التواصل 
مع العمالة، التواصل بشكل ودي 
العمل  الش����ركات وأرباب  مع 
للتوصل لتس����وية معهم قبل 
اتخاذ اإلجراءات القانونية، كما 
سيقوم هؤالء احملامون بتشكيل 
فريق م����ن احملامني الكويتيني 
العمالة  املتطوعني )أصدق����اء 
الوافدة( والذين س����يقومون 
بتقدمي خدمات قانونية تطوعية 

ضمان حصولهم على حياة 
كرمية.

مكونات المشروع 

ما أبرز مكونات 
املشروع؟

٭ يتكون املشروع من 5 أقسام 
أساسية قانون العمل الكويتي 
مترجم بسبع لغات، خط ساخن، 
منصة إلكترونية، قانون العمل 
على ش����كل قصص مصورة، 
احلمل����ة اإلعالنية واإلعالمية 

للمشروع.
وبالفعل تعاقدنا مع خبراء 
لترجمة قانون العمل الكويتي 
إلى اللغات )اجنليزية � أوردو 
� فلبيني � هندي( مع مالحظة 
موج����ود  اآلن  القان����ون  أن 
باللغة العربية، وجار االتفاق 
على إضاف����ة لغتني االثيوبية 
والفرنس����ية، كما عملنا على 
حتويل م����واد قان����ون العمل 
الكويتي إلى صور ورسومات 
كاريكاتورية بشكل يتناسب مع 
ثقافة الفئة املستهدفة وتستطيع 

العمال���ة الوافدة تعد محورا 
أساس���يا ف���ي التنمي���ة في 
الكويت، ورغ���م الدور الذي 
تلعبه ه���ذه الفئة في تنمية 
املجتم���ع إال أنه���ا تتعرض 
لكثير من التجاوزات اخلاطئة 
من بع���ض أرباب العمل مثل 
ابتزاز جتار اإلقامات، توظيف 
العامل الواف���د في مهن غير 
املهن املدونة في إذن العمل، أو 
براتب غير املنصوص عليه، 
إس���اءة املعاملة، حجز جواز 
السفر، بطء اإلجراءات املتعلقة 
بحل النزاعات بني العامل ورب 
العمل، التمييز بني العمال في 
األجر وفقا للجنسية وليس 
الوظيفة، عدم التقيد بساعات 
العمل والعطالت الرس���مية، 
إجبار العمالة على العمل في 
أوقات مناخية صعبة. ولذلك 
ظهرت احلاجة إلى هذا املشروع 
والذي سيعمل على التخفيف 
من حدة هذه التجاوزات التي 
الوافدة  العمالة  تتعرض لها 
في الكويت باجتاه يساهم في 

بداية حدثنا عن 
»مشروع معا.. لتوعية 

العمالة الوافدة بحقوقهم 
في الكويت«.

٭ اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان بصدد إطالق »مشروع 
الوافدة  معا.. لتوعية العمالة 
بحقوقهم في الكويت« والذي 
يضم أول منصة إلكترونية على 
مستوى اخلليج العربي تهدف 
حلماية حقوق العمالة الوافدة 
وتثقيفه����ا، والتي ستس����اهم 
التي  التصدي لالنتهاكات  في 
تتعرض له����ا العمالة الوافدة 
ف����ي الكويت من خ����الل عدة 
آليات تشمل في توعية العمالة 
بحقوقها وتقدمي االستشارات 

القانونية لها.
ويس���عى املش���روع إلى 
إيج���اد بني���ة معرفية لدى 
العمال من خالل رفع الوعي 
اللغات  بحقوقهم باستخدام 
التي يس���تخدمونها، وتقدمي 
االستش���ارات القانونية لهم 
كمساهمة في خفض االنتهاكات 
التي يتعرض���ون لها، فضال 
الوعي  عن رف���ع مس���توى 
املجتمعي بوسائل احترافية 
وتقدمي منوذج إيجابي ملساهمة 
فاعلة من املجتمع املدني في 
مساندة حقوق العمال.حيث 
سيقوم املشروع بإطالق خط 
ساخن بعدة لغات الستقبال 
وش���كاوى  استفس���ارات 
العمال، وكذلك رصد وتوثيق 
التجاوزات التي يتعرضون لها 
ونش���رها في تقارير دورية، 
إلكترونية  وإطالق منص���ة 
متعددة اللغات سوف يساهم 
في معرفة العمال حلقوقهم، 
وتش���مل املنص���ة تطبيق���ا 
للهواتف الذكية بسبع لغات 
يقدم املساعدة للعمال ملعرفة 
حقوقهم من خالل األقس���ام 
البرنامج،  التي يتكون منها 
باإلضافة إلى املوقع اإللكتروني 

التابع للمنصة.

تجاوزات خاطئة

ماذا عن خلفية املشروع 
وأبرز العوامل التي 

دفعتكم إلى العمل عليه؟
٭ شهدت الكويت نشاطا ملحوظا 
في أعداد العمالة املهاجرة من 
الدول األجنبية والعربية حيت 
وصل عدد العمالة الوافدة حسب 
اإلحصاءات الصادرة من اإلدارة 
املركزية لإلحصاء لسنة 2013 
الثنني مليون وثالثمائة وخمسة 
ألفا وتسعة وثمانني  وثمانني 
عامال بنسبة 68.3% من إجمالي 
عدد السكان، وتتوزع العمالة 
املهاج����رة بني 100 جنس����ية 

مختلفة. 
مواد قانون العمل برسوم تتناسب والفئة املستهدفة وال يخف���ى عل���ى أحد أن 

حتديد مدة عقد العمل ال يجوز إنهاء اخلدمات دون مبرر

املادة 38 واخلصم للعمال

إنشاء دور حضانة في مراكز العمل

ترجمة قانون العمل 
الكويتي لسبع 
لغات وحتويل 
مواده إلى صور 

ورسومات 
كاريكاتورية مبا 
يتناسب وثقافة 
الفئة املستهدفة

خط ساخن 
بإشراف محامني 

الستقبال 
االستفسارات 

والشكاوى لرصد 
االنتهاكات وتقدمي 

االستشارات

استخدام 
التطبيقات الذكية 

على الهواتف 
احملمولة في 

التواصل مع العمالة 

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان خالد العجمي أن الجمعية بصدد إطالق »مشروع معا... لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم في الكويت«، ويضم المشروع أول منصة إلكترونية على مستوى الخليج العربي 
تهدف لحماية حقوق العمالة الوافدة وتثقيفها، مشيرا إلى »أن المنصة اإللكترونية ستساهم في التصدي لالنتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة في الكويت من خالل عدة آليات تعمل على توعية العمالة بحقوقها وتقديم االستشارات 

القانونية لها«. وأشار الحميدي في لقاء خاص مع »األنباء« إلى أن »المشروع سيقوم بإطالق خط ساخن بعدة لغات الستقبال استفسارات وشكاوى العمالة الوافدة ورصد وتوثيق االنتهاكات التي تتعرض لها«، 
كاشفا عن أنه »سيتم نشر تقارير خاصة باالنتهاكات وأنواعها بصورة دورية«، الفتا إلى أن »من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة االنتهاكات بحقوق العمالة هي عدم معرفتهم بحقوقهم نظرا لعدم توافر ترجمة لمواد القانون، وغياب االستشارات 

بلغة يستطيعون فهمها، إضافة إلى عدم وجود مترجمين لهم عند تقديم شكاوى االنتهاكات لدى السلطات المختصة«، مبينا استخدام المشروع للتطبيقات الذكية المختلفة واألكثر شيوعا على الهواتف النقالة مثل »واتساب« و»فايبر« 
في التواصل مع العمالة. ولفت الحميدي إلى عدد من االنتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة ومنها »توظيف العامل في مهنة شاقة غير المدونة في إذن العمل، أو براتب بخالف المنصوص عليه، فضال عن حجز الكفيل 

لجواز سفر العامل ومنعه من السفر، باإلضافة إلى بطء اإلجراءات المتعلقة بحل النزاعات بين العامل ورب العمل«. فإلى التفاصيل:

أجرى الحوار: أسامة دياب

قسم للشكاوى 

طلب مشورة 

دليل األماكن التي تقبل فيها الشكوى 

من األقسام التي تتضمنها املنصة قسم الشكاوى 
حيث ميكن للمستخدمني وضع الشكوى لدراستها 

من قبل الفريق االستشاري للمشروع ويتم 
تخزين الشكوى في قاعدة البيانات، وسوف تقوم 

املنصة بتوفير نظام تتبع سير العمل بالشكوى 
التي تسمح لكل فريق املشروع واملستخدم بتتبع 
حالة كل شكوى، ويتم أرشفتها وفقا للحالة، كما 
يتم تصنيف الشكاوى بحسب نوع املخالفة التي 

تواجه املستخدم واملدرجة حسب التاريخ واملنطقة 
اجلغرافية. 

وسيتعامل مع جميع املعلومات املقدمة من قبل 
املستخدمني بسرية عالية، ولدى قسم الشكاوى 

القدرة والكفاءة العالية على إنتاج تقارير تتضمن 
إحصاءات تقسيم الشكاوى الواردة واجلهود التي 
يبذلها فريق املشورة بشأن حلها وسوف يتضمن 

التقرير سير العمل وإجراءات الشكاوى.

تتضمن املنصة قسما حتت عنوان »مشورة 
اخلبراء« بحيث ميكن املستخدمني من طلب مشورة 

اخلبراء إذا كان لديهم استفسار فقط وال يوجد 
أي شكوى وكذلك إذا كنت حتتاج للتواصل مع 

اخلبراء لتسليط الضوء على أي قضية. وسيحال 
الطلب مباشرة لفريق املشورة لالتصال بالشاكي 

بخصوص القضية املطروحة.

وتشمل اخلريطة واملعلومات األساسية لالتصال 
مع اجلهات املختصة التي تقبل شكاوى العمال 

ومعرفة إجراءات طلب املساعدة ونوع املساعدة 
التي توفرها هذه اجلهات.

نسعى لرفع مستوى الوعي 
املجتمعي وتقدمي 

منوذج إيجابي في مساندة 
حقوق العمالة

الوافدون في الكويت 
من 100 جنسية مختلفة 

ويشكلون %68.3 
من إجمالي عدد السكان

)محمد هاشم( خالد العجمي متحدثا للزميل أسامة دياب 
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تلك االمور.
س���مكة  اوال   
الس���بيطي افض���ل 
طريقة لصيدها الركه 
وحجم اخليط من 40 
الى 55 واالفضل ان 
اخليط يكون ناعما 
واملايه جاره وطول 
عل���ى الركه وييمتك 
الزوري���ة احلية او 
مص���ران الدجاج او 
صالخه امليد او نص 
ميدة، ثانيا بالنس���بة 
حق احلاب يصيد سمكة الشعم فأفضل طريقة له هي 
الرك���ه وحجم اخليط يكون م���ن 30 الى 45 واذا كان 
مكانك رق طول عل���ى الركه وبالصيف اجعل ييمتك 

الشريب والشتاء ربيان.

مواسم صيد األسماك

ويتابع: األسماك لها مواسم فمن يتقن قواعد اللعبة 
يفوز بها هذا ش���عار يعرفه محترفو الصيد، وسأبدأ 
بأسماك الچنعد فموسم صيدها يبدأ من شهر نوفمبر 
وحتى شهر مارس، وأس���ماك الهامور والبالول يبدأ 
موسمها من شهر ابريل ولغاية شهر اكتوبر، وأسماك 
الشيم صيدها من منتصف مارس وحتى يونيو، وأسماك 
الشماهي تبدأ من ابريل وحتى اغسطس، والنقرور صيده 
وموس���مه من مارس حتى يوليو، وأسماك السبيطي 
صيدها بكل، وقت والش���عم صيفا وشتاء، والنويبي 
شتاء، والفسكر والشعري في اي وقت من العام موجود 
باألقواع، وهناك معلومة مهمة يجب ان يفهمها البعض 
وهي ان األس���ماك خالل فصل الش���تاء تترك األقواع 
وتتج���ه الى األطيان ألن األطيان أدفأ لألس���ماك وفي 

الصيف تترك األطيان وتذهب لألقواع.

الفسكر والشعري حاضرة بشكل جيد

ويضيف: ف���ي الوقت احلالي الچنعد حاضر حول 
اجلزر والشعم األصفر موجود صوب األبراج وقطعة 
الدعية، وبعد فترة سيدخل علينا النقرور ويقدر الواحد 
يصيده في األماكن التي ذكرتها س���ابقا، وايضا هناك 
أنواع اخرى حاضرة اآلن وبش���كل جيد أمثال أسماك 

الفسكر والشعري وجندها باألقواع.

كل خيط ينزل للدفان يرجع بنويبية

ويقول: أسماك النويبي تكثر بالدفان خصوصا في 
شهر نوفمبر الى ش���هر ابريل وكل خيط ينزل يرجع 
بنويبية وضربته اكثر ش���يء تكون بوقت الس���جى 
والثبر وايضا من األسماك الطيبة في الطعم والصيد 
الشيم فهي من األسماك التي يتفاخر بصيدها الشخص 
وتك���ون له حديث بني احلداقة اذا ما كانت ش���يمته 
عودة من اللي يحبها قلبك ومكان تواجدها بالدردور 
واحليش���ان من ش���هر مارس وحتى شهر يوليو 
ويضرب على وقفة املايه او نهاية السجى او بداية 
الثبر، يعني ثالثة أوقات تقدر تصيد فيها الشيم. 
ومن األسماك األخرى الطيبة والواحد يتعنى لها 
أس���ماك البالول فتواجدها يكون باألقواع وحول 
اجلزر وعند الطبعانات واكثر وقت تصاد فيه عند وقفة 

املايه واذا ضرب عليك البالول فجهز له اجلّزه.

رحلة صيد عوهة ال أنساها

ويضي���ف: ان من أجمل رح���الت الصيد التي قمت 
بها هي تلك التي كانت في سنة 2010 وكنت ذاهبا مع 
األصدقاء الى عوهة ام اخلير ويومها توفقت ورجعنا 
بصيد طيب وكانت احلصيلة النهائية للصيد هي كالتالي: 
8 بواليل، 6 شيميات، 3 سبيطية، 4 مزيزية، 15 شعم 

بينها جذاعية، فهذه الرحلة ال أنساها أبدا.

أحذر الحداقة وأنصحهم

واختتم الشطي بنصائح عديدة الخوانه احلداقة 
وقال: حاليا الواحد الزم ياخذ حذره الشديد من 
تغيرات اجلو خصوصا ان موسم السرايات دخل 
علينا او سيدخل، وفي هذه األثناء الزم الواحد 
اذا حاب يطلع للصيد ان يكون املكان الذاهب اليه 
قريبا وال يباعد ويحرص دائما على عدة السالمة 
واإلسعافات األولية وسترة النجاة شيء مهم جدا 
ويجب التأكد قبل كل رحلة صيد من األرصاد اجلوية 
وحالة البحر ويشيك على طراده قبل ان ينزل الى 
البحر ويتأكد من مقر الطراد والنزافة وال ينسى طفاية 
احلريق فال بد ان تكون موجودة بالطراد، وفي اخلتام 

أمتنى للجميع الصيد الوفير والسالمة.

الشطي:
3 أوقات لصيد الشيم 
والدفان خيطه بنويبية

عبدالعزيز الشطي حداق عرف أسرار الصيد منذ صغره على يد والده، خاض بخيطه أغلب 
أقواع الشمال واجلنوب، تفنن في صيد أنواع عديدة من األسماك أمثال السبيطي والشيم 

والبالول والشعم والشعري والچنعد. صفحة »بحري« اليوم تخوض معه حوارا شيقا حول 
أفضل أماكن صيد األسماك ومواسمها وما اكثر انواع األسماك اآلن صيدا وأين تتواجد ومتى 

تنتقل من مكان الى آخر وأشياء أخرى مفيدة.. وإليكم التفاصيل:

بداية: ال شيء يعلو على 
صوت البحر، أحلانه ُتعزف 
على اوتار نفحات نسيمه 
القلب  العلي���ل فتدخ���ل 
وتش���عر صاحبه براحة 
تامة، أما لش���ط السمكة 
وس���حبتها للخيط فهذا 
عشق ال ينتهي وال يوجد 
له وصف س���وى التولع 
حتى الكبر، نعم عشقت كل 
شيء بالبحر منذ صغري 
عندما كنت ارافق والدي، 

ربي يطول بعمره، برحالت 
صيده للمحادق الش���مالية واجلنوبية امثال احليشان 
والرشدان والدفان والركسه وعوهه وفيلكا وكبر وصخرة 
تايلر وام ديرة وام املرادم وقاروة وارياق قاروة وارياق 
الدرر ولم نترك مكانا فيه صيد اال وذهبنا اليه، وحتى 
ان اماكن صيدنا في الش���تاء تختلف عن الصيف، ففي 
الش���تاء نتجه الى الدفان النها طينة واالسماك في هذا 
الوقت تبعث الدفء وايضا الركسة وعوهة وفيلكا كما 
انني تعلمت من والدي كل شيء يخص البحر من ترويع 
وموادع وحسبة املاياة ولشطة السمكة واشياء اخرى 

بحرية كثيرة.

كه للسبيطي والشعم الرَّ

ويضيف الشطي: اغلب الشباب املبتدئني 
بهواية احلداقة ال يعرفون متى الواحد 
الرك���ه  يس���تخدم 
والعالقة وتختلط 
علي���ه االم���ور 
اذا  وخصوص���ا 
كان يريد اصطياد 
سمكة السبيطي 
وهنا  والشعم 
سوف اشرح 

احلداق عبدالعزيز الشطي 
مع الشعم



بدأت رحلتها مع املتابعني مصادفة

شهد العازمي
.. جنمة المعة 
في عالم 
الموضة
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للتواصل 
sm.stars@alanba.com.kw  Social Media

إعداد: مليس بالل

عناوين حساباتها في 
»انستغرام« »تويتر« 

و»السناب«.
@Shoush27 :انستغرام
@Shoushmoh :تويتر
Shoush-27 :سناب

عدد متابعي العازمي 
في كل حساب على حدة

195K :انستغرام
تويتر: 10 آالف 

هي فتاة متفائلة، مثقفة وطموحة لتعّلم كل ما هو جديد، دخلت عالم التواصل االجتماعي 
وبدأت رحلتها مع املتابعني بالصدفة من باب املوضة واملكياج لتشاركهم احلديث عن 

جتاربها الشخصية مبصداقية، وتنصح بنزاهة تامة.
تلك هي ش�هد العازمي التي أصبحت محط اهتمام الكثيرات لش�غفها باأللوان 

وجديد املكياج وآخر صيحات املوضة، والتي تس�عى من خالل حساباتها لتقدمي 
النصح للفتيات وجعلهن يبدين أكثر تألقا وأناقة، فهي ترى أن »كل امرأة يجب أن 

تتعلم كيف حتب نفسها وتهتم بها«.
املزيد من آراء العازمي وجتاربها في التفاصيل التالية:

كيف بدأت مسيرتك في عالم 
التواصل االجتماعي؟

٭ ف����ي الواق����ع بدأت 
عل����ى  مس����يرتي 
»توتي����ر«، حي����ث 
فتحت أول حساب 
لي عندما كنت في 
الثامنة عشرة من 
عم����ري، وبعدها 
انتش����ر  بعام����ن 
»االنستغرام« بشكل 
كبير فانتقلت إلنشاء 
حس����اب فيه وبدأت 
أنشر صوري وجتاربي 
الشخصية كبنت عادية 
حتب املوضة والسفر، ومرة 
تلو األخ����رى الحظت زيادة عدد 
املتابعن لي بشكل الفت فشعرت حينها 
باالهتمام مبا أنشره وأقوله، عندها جعلت 
صفحتي موجهة للمتابعن بحيث تتضمن 
معلومات مفيدة خصوصا للنساء من ناحية 
املوضة واملكياج أو أي أمر جديد أش����عر 

بأنه قد يكون مفيدا لهن.

ما أقرب صورة إلى قلبك؟
٭ هناك الكثير من الصور التي أعتبرها 
قريبة جدا إلى قلبي، فكل صورة أضعها 
على حسابي لها هدف وذكريات تعني لي 
الكثي����ر، ولكن هناك صورة وأنا أقفز من 
الطائرة والتي تعتبر من الصور املفضلة 
ل����ي ألنني قمت عندها بش����يء أرغب في 
القيام به منذ الصغر وكسرت عندها حاجز 
اخل����وف، واحلمد هلل حققت رغبتي دون 

إصابات. 

من هم النشطاء الذين تتمنني متابعتهم لك؟
٭ أتشرف باجلميع وال يوجد اسم محدد 
وإمنا بكل ش���خص لديه فضول مبعرفة 
التي أحتدث  املزيد عن األمور 

عنها.

متى تضعني »بلوك«؟
٭ عندم���ا يتعدى 
الشخص حدوده 
الكالم ويبدأ  في 

في التجريح.

ما عدد املتابعني 
الذين تطمحني 

لبلوغهم؟
٭ ال أهتم باألرقام 
أبدا، وال اطمح لرقم 

معن بقدر فرحتي 
عندما أرى تشجيع 

الناس لي.

ما رأيك في 
شراء املتابعني؟

ب���رأي�����ي  ٭ 
يش���تري  من 
كأي  املتابعن 
شخص يلبس 
س���اعة مقلدة 
ال  بالنهاي���ة 
يع���رف أحد 
غي���ر  أنه���ا 
حقيقية غير 
صاحبها، وهذا 
األمر بالتأكيد 
يعتبر نقصا 

داخليا، وهدف 
البعض من شراء 

املتابع���ن التباهي 
وزي���ادة  بالكث���رة 

أنا  اإلعالن���ات، وطبعا 
ض���ده متاما ألن���ه يعتبر 

غشا وسرقة.

ما مشاركاتك في املجتمع والتي 
تعتزين بها؟

٭ كل مشاركة لي تعتبر عزيزة ألنني 
أتعلم منها وأرى أم���ورا جديدة تثقل 

خبرتي وجتربتي في احلياة.

ما الهدف الذي تطمحني في إيصاله 
ملتابعيك؟

٭ في احلقيقة، بداية أؤكد أنني عندما أنشأت 
حس���ابات في »السوشيال ميديا« لم يكن 
لدي أي هدف، ال، بل بالعكس فإن الصدفة 
هي التي جعلتني أوجه هذه احلس���ابات 
لتكون مفيدة للمتابعن، وبالتالي أصبح 
هدفي األساسي هو تقدمي كل ما من شأنه أن 
يفيد الناس ويرد على أسئلتهم من ناحية 

املوضة واملكياج واألناقة.

أكثر قضية تتكلمني فيها في عالم التواصل؟
٭ بالطبع املوضة واملكياج واهتمام الفتاة 
بنفسها ألنه من الضروري على كل امرأة أن 

تتعلم كيف حتب نفسها وتهتم بها.

من أصدقاؤك في عالم 
التواصل؟ 

٭ اجلمي���ع أصدقائي 
وأعزاء على قلبي.



عقوبات رادعة ملن 
ُيحدث تعدياًل في 
املشغوالت بعد 

دمغها يجعلها غير 
مطابقة للمعيار 

املدموغة به

21
صفحة تعنى بشؤون المستهلكين تنشر كل أحد وخميس أسعار الخضار 
والفاكهة واألسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض 

والتخفيضات السعرية وجميع األنشطة والفعاليات التعاونية.
يسعدنا التواصل معكم

consumer@alanba.com.kw
إعداد:  عاطف رمضان - محمد راتب
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عروض اخلضار والفاكهة 
اليوم اخلميس

11 مستنداً لطلب تسجيل ورشة محلية

»التجارة« جتدد الضبطية القضائية ملوظفيها 
لتمكينهم من ضبط مخالفي قانون املعادن الثمينة

رقم 16 تنص على أنه يحكم 
بتكسير املضبوطات وردها 
ألصحاب الشأن عند ارتكاب أي 
جرمية من اجلرائم املنصوص 
عليها في هذا القانون. ويكون 
صاحب احمل���ل مع مديره أو 
القائم على إدارته مسؤوال عن 
كل مخالفة ألحكام هذا القانون 

أو اللوائح املنفذة له.
ونوهت املص���ادر إلى أن 
وزارة التجارة سحبت مؤخرا 
الضبطية القضائية من عدد 
من املوظف���ن الذين حصلوا 

عليها بغير وجه حق.

حس���ب املادة رقم 15 يعاقب 
باحلبس مدة ال تقل عن ستة 
أشهر وال جتاوز سنة وبغرامة 
ال تقل عن خمسة آالف دينار 
وال تزيد على عشرة آالف دينار 
أو بإحدى هاتن العقوبتن كل 
أو  من أحدث في املشغوالت 
األصناف األخرى بعد دمغها 
تعديال جوهريا � يجعلها غير 
مطابقة للمعيار املدموغة به 
وكذلك كل من باعها أو عرضها 
للبيع أو تعامل بها مع علمه 

مبا مت لها بعد الدمغ.
املادة  ان  وبينت املصادر 

على سنتن وبغرامة ال جتاوز 
عشرين ألف دينار أو بإحدى 
هاتن العقوبتن كل من أحدث 
في املش���غوالت أو األصناف 
بعد دمغها تعديال غير مالئم 
يجعلها غير مطابقة للمعيار 
املدموغة ب���ه، وكذلك كل من 
باعه���ا أو عرضه���ا للبيع أو 
حازها بقصد البيع أو تعامل 
بها م���ع علمه مبا مت لها بعد 
الدم���غ، ويجوز للمحكمة أن 
تقضي بغلق احملل مؤقتا ملدة 

ستة شهور.
ولفتت املص���ادر إلى أنه 

القانون رقم 23 لس���نة 1980 
بشأن اإلشراف والرقابة على 
املعادن الثمينة واألحجار ذات 

القيمة.
وأضافت املصادر أن املادة 
رقم 14 م���ن القانون تعاقب 
باحلبس م���دة ال تزيد على 
ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز 
خمسة آالف دينار أو بإحدى 
هاتن العقوبتن كل من خالف 
أحكام هذا القانون أو اللوائح 

املنفذة له.
امل���ادة رقم 15  وحس���ب 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 

التجارة  أص���در وزي���ر 
والصناعة د.يوس���ف العلي 
قرارا وزاريا األسبوع اجلاري 
يقضي بتجديد صفة الضبطية 
القضائي���ة لعدد من موظفي 
إدارة املعادن الثمينة في قطاع 
تنمية التجارة بالوزارة ملدة 

3 شهور.
وقالت مصادر مطلعة في 
ل� »األنباء« إن هذه  تصريح 
الضبطية س���تمكن موظفي 
»املعادن الثمينة« من ضبط 
اجلرائم واملخالفات في السوق 
احمللي الناش���ئة عن تطبيق 

طلب تسجيل مؤسسة أو شركة 
الستيراد مشغوالت ثمينة

لفحص مشغوالت ثمينة مشتراة 
من السوق احمللي )للمستهلكني فقط(

إجراءات اإلفراج عن املوازين وأجهزة القياس

لفحص دمغ مشغوالت محلية

إجراءات فحص ودمغ مشغوالت 
ثمينة مقدمة من جهات حكومية

إجراءات فحص ودمغ املشغوالت الثمينة 
من اخلارج للمواطنني

منوذج طلب تسجيل ورشة محلية

منوذج تسجيل مورد، املستندات املطلوبة:
1- طلب تسجيل باسم وكيل وزارة التجارة 

والصناعة.
2- صورة عن الترخيص التجاري )مبا يتناسب مع 

النشاط(.
3- صورة عقد التأسيس وتعديالت في حال طالب 

التسجيل شركة.
4- صورة عن السجل التجاري.

5- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
6- صورة عن ترخيص االستيراد.

7- صورة اعتماد التوقيع.
8- صورة عن البطاقة املدنية لصاحب الترخيص 

واملخول بالتوقيع.

الشروط:
1- حضور صاحب الترخيص أو املفوض بالتوقيع 

على النماذج املطلوبة.
جهات ترتبط بإجناز املعاملة: الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية، ادارة السجل التجاري بالوزارة.

املستندات املطلوبة تتمثل في احضار فاتورة شراء مفصلة 
مطابقة للمشغوالت

بشرط شرائها من السوق احمللي، وحضور صاحب العالقة، 
وإحضار املشغوالت املشتراة.

إحضار البيان اجلمركي، وفواتير الشراء، ويشترط حضور 
صاحب العالقة او من ينوب عنه لتعبئة النموذج اخلاص 

بطلب اإلفراج عن املوازين، وتعبئة منوذج خاص باإلدارة.

حضور صاحب الترخيص او املندوب أو املفوض من اإلدارة، 
وفرز املشغوالت ووضعها في اكياس خاصة حسب كل عيار بطرد 

منفصل، توقيع املندوب على وصل االستالم.

كتاب رسمي موجه الى وكيل وزارة التجارة 
والصناعة، وحضور ممثل عن اجلهة احلكومية، 

وإحضار املشغوالت الثمينة او األحجار املراد 
فحصها.

املستندات املطلوبة لفحص ودمغ املشغوالت الثمينة من 
اخلارج للمواطنني تتمثل فيما يلي:

 البيان اجلمركي، إيصال دفع الرسوم اجلمركي، فاتورة 
الشراء تفصيلية لنوع وعيار املشغول.

الشروط:

حضور صاحب العالقة وتقدمي الطلب، احضار املشغوالت 
ملطابقتها مع املستندات املقدمة، التوقيع على النموذج 

املطلوب للمشغوالت لالستعمال الشخصي.
موقع اجناز املعاملة:

في ادارة املعادن الثمينة ـ سوق الذهب املركزي ـ املباركية.

املستندات املطلوبة:
1- تقدمي طلب تسجيل باسم وكيل وزارة التجارة والصناعة.

2- صورة عن الترخيص املطلوب.
3- إنتاج منتجات ذهبية وفضية )مشغوالت ثمينة(.

4- صياغة مشغوالت ثمينة.
5- موافقة الهيئة العامة للبيئة واإلدارة العامة لإلطفاء على املوقع.
6- شهادة معتمدة من )إدارة براءة االختراع والعالمات التجارية( 

بالعالمات التجارية فئة 14 شعار الورشة.
7- نسخة من عقد التأسيس وتعديالت والسجل التجاري في حالة 

طلب تسجيل شركة.
8- شهادة برقم اجلهة املدني اخلاص بالورشة صادر من الهيئة 

العامة للمعلومات املدنية.
9- الكشف عن الورشة وحتديد نوع املشغوالت وكمية اإلنتاج.

10- اعتماد توقيع.
11- البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع.

الشروط:

حضور صاحب الترخيص واملفوض بالتوقيع للتوقيع على 
النماذج املطلوبة.

جهات ترتبط بإجناز املعاملة:
الهيئة العامة للبيئة، اإلدارة العامة لإلطفاء، الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية، ادارة الرقابة التجارية، ادارة براءة االختراع والعالمات 
التجارية، ادارة السجل التجاري.

موقع اجناز املعاملة: إدارة املعادن الثمينة.

ارز ابريل 2016 في مارس

مستهلك: أرز أنتج في أبريل 2016.. 
أين وزارة التجارة من هذه اجلرمية؟

فوج����ئ أحد املس����تهلكن 
التجارة  انتب����اه وزارة  بعدم 
املس����ؤولة عن متابعة جميع 
ما يرد إل����ى البلد من منتجات 
إلى أن تاريخ اإلنتاج املوضوع 
على احد اكياس االرز هو شهر 
ابريل 2016، وهذا يعني ان هناك 
خطأ ما أو تالعبا متارسه بعض 
اجله����ات اخلارجية او احمللية 
لبيع املنتجات بالصورة التي 
تريد أو ان التاجر املس����تقدم 
للبضاعة طلب أن يتم تسجيل 
هذا التاريخ لضمان بيع املنتج 
خالل سنة واحدة لكون األرز 
صاحلا لسنة واحدة فقط كما 
ورد. وأشار إلى أننا أمام مشكلة 
كبيرة تتمثل في عدم الثقة في 
الرقابة ومدى جدية الوزارة في 

تطبيقها على اجلميع، مبينا أن 
هذا اخلطأ ال يقبل إطالقا وليس 
من املعقول التالعب بالبش����ر 
ووضع تواري����خ اإلنتاج على 
هواه����م، باإلضافة إلى حتميل 
الش����ركة املصنعة املسؤولية 
املطلقة ع����ن مثل هذا التالعب 

باإلضافة إلى التجار. 
لعل هذا واحد من عدة مناذج 
للغ����ش التجاري الذي يفرض 
س����طوته على املستهلكن في 
الكويت مستغال ضعف الرقابة 
التجارية واقتصارها على حمالت 
تفتيش معدودة ال تستوعب كل 

هذه اخلدع واحليل.
فالكثي����ر من املس����تهلكن 
يقع����ون ضحية له����ذا الغش، 
لكن ذلك ال يعني أن جميعهم 

في غفلة من مكر بعض التجار 
وأساليبهم امللتوية، السيما أن 
شكاوى ترد إلى »انباء املستهلك« 
تتحدث عن تالعب في تواريخ 
الصالحية خصوصا مع بعض 
املنتجات التي تأتي طازجة من 
بعض الدول كاأللبان ومشتقات 
احلليب يجدون عليها أن تاريخ 
اإلنتاج هو اليوم، وكأن طباعة 
تواري����خ الصالحية متت في 
املناطق  الكويت بعد جت����اوز 
اجلمركية للدولة، وهو ما يحتم 
على وزارة التجارة أن تعي لهذا 
األم����ر وتكث����ف حمالتها على 
التعاونية واملوازية  األسواق 
وأن تضرب بيد من حديد من 
تسول له نفسه التالعب بصحة 

املستهلكن.

أصناف متنوعة في مهرجان 
املنتجات اخلليجية بجمعية 

مشرف حتى 30 اجلاري

اليزال مهرجان املنتجات اخلليجية في جمعية مشرف 
التعاونية مستمرا حتى 30 اجلاري، حيث يقدم خصومات 
تصل إلى 50% على جملة متنوعة من الس����لع وذلك في 
السوق املركزي، ومن املنتجات املشمولة باخلصومات شبس 
ليز بنكهات مختلفة باكيت بسعر 700 فلس، بطاطا شبس 
مشكل فيكو باكيت بسعر 750 فلسا، مياه غازية بيبسي 

سفن آب ميراندا، 250 مل × 30 بسعر 1.990 دينار.
حليب ABC السنافر بنكهات مختلفة بسعر 575 فلسا، 
مياه معدنية مسافي 330 مل ×24 بسعر 1.195 دينار، حليب 
املراعي نكهات مختلفة 150 مل × 4 بسعر 450 فلسا، عصير 

كي دي كاو نكهات 250 مل × 6 بسعر 450 فلسا.

األصناف املشمولة باخلصم

تشكيلة االصناف مهرجان التوفير

مهرجان التوفير في الرميثية يختتم خصوماته اليوم 
في فرع خدمة 24 ساعة

الي���وم ه���و آخ���ر موعد 
لالس���تفادة م���ن مهرج���ان 
التوفير الذي انطلق في جمعية 
الرميثي���ة التعاونية في فرع 
خدمة 24 ساعة، حيث يتم بيع 
مياه روضتن 330 مل 20 حبة 
بسعر 395 فلس���ا، مياه أكوا 
جلف كرتون 20 حبة بس���عر 
395 فلسا، قطع دجاج بالبقصم 
ساديا 750 غ بسعر 990 فلسا، 
تونا العالل���ي فاحت بالزيت 3 
حبات بسعر 795 فلسا، مشروم 
العاللي 400 غ 3 حبات بسعر 

1.295 دينار.
محارم ورق سانتيا بسعر 
1.195 دينار، حفاضات بامبي 
)4( بسعر 4.995 دنانير، جليد 

معطر 3 حبات بس���عر 1.190 
دينار، مس���تر مصل منظف 
زجاج 2 حبة بسعر 1.165 دينار، 
فيري سائل صحون ليمون 750 
مل 2 حبة بس���عر 895 فلسا، 
صابون بودرة اومو اوتوماتيك 
3 كغ 2 حبة بسعر 2.995 دينار، 
صابون بودرة تايد 4.5 كغ 2 

حبة بسعر 3.990 دنانير.
بطاط ليز بالفلفل احلار 
باكيت بسعر 555 فلسا، بطاط 
ليز بامللح باكيت بسعر 555 
فلس���ا، ميرندا برتقال زجاج 
24 حبة 1.395 دينار، ميرندا 
فراولة 24 حبة 1.395 دينار، 
سفن آب زجاج 24 حبة 1.395 
دينار، مفارش سفرة كلوب 

3 حبات بسعر 1.990 دينار، 
مارشميلو 150 غ 2 حبة بسعر 
395 فلسا، كوكيز كبير 1.190 

دينار.
شوفان العاللي 2 حبة 895 
فلسا، لبنة تركية 3 حبات 990 
فلسا، مايونيز مازوال 340 غ 2 
حبة 1.155 دينار، جنب املراعي 5 
حبات 795 فلسا، جنب املراعي 
ساليس 3+1 بسعر 1.395 دينار، 
كاتشب العاللي 585 غ 2 حبة 
بسعر 895 فلسا، ذرة العاللي 
200 غ 6 حبات بس���عر 895 
فلسا، مكرونة العاللي مشكل 
4 حبات بس���عر 1.395 دينار، 
معكرونة اسباكيتي العاللي 4 

حبات بسعر 895 فلسا.

تشكيلة واسعة في مهرجان اخلضار 
والفواكه في الرحاب اليوم

أصناف متنوعة من اخلضار والفواكه في جمعية 
الرح���اب التعاونية اليوم حيث يتم بيع خيار كويتي 
كرتون بسعر 165 فلسا، طماطم درج اردني 770 فلسا، 
طماطم فلن كبير 440 فلس���ا، بطاطا فلن وسط 385 
فلس���ا، ليمون فلن ربعي 550 فلسا، قرع عسلي فلن 
وسط 440 فلسا، حار كرتون كويتي 275 فلسا، خس 
مدور كويتي 440 فلسا، زهرة كويتي 550 فلسا، ابو 
صرة سلة 1.375 دينار، تفاح اخضر سلة 1.760 دينار، 

افندي كرتون تركي 1.375 دينار.

سلوى
كيفان

الفروانية
خيطان

الشعب
الرحاب

القادسية
النزهة

اجلابرية

أسعار السمك
املصدرسعر الكيلو )د.ك(اسم السمك

محلي11زبيدي
مستورد7زبيدي
محلي6هامور 
مستورد3.5هامور 
محلي6.5بالول 
مستورد3.5بالول 
محلي2.5نويبي
محلي4نقرور
مستورد2نقرور

محلي6سبيطي 
مستورد2.5سبيطي 
محلي3.5شعم 
مستورد1.750شعم

مستورد2.5مزيزي 

أسعار اخلضار والفاكهة
18.000أفوكادو أميركي 10 كيلو
3.000افندي باكستاني 10 كيلو

2.000افندي لبناني 5 كيلو
2.000افوكادو افريقي 4 كيلو
2.000افوكادو كيني3 كيلو

8.500اناناس فلبيني ديل 10 كيلو
2.500بابايا سعودية 10 كيلو
3.000بابايا هندي 10 كيلو

0.630باذجنان اردني 6 كيلو
0.500باذجنان سعودي 5 كيلو
4.000بامية سعودي 5 كيلو
1.500برتقال لبناني 6 كيلو
3.000برتقال مصري 15 كيلو
1.630برتقال مصري 7 كيلو
3.000بصل مصري 22 كيلو
0.650بصل مصري 5 كيلو
3.000بصل مصري 20 كيلو
0.500بصل مصري 4 كيلو
2.250بصل هندي 15 كيلو
2.250بصل هندي 14 كيلو
1.250بصل هندي 6 كيلو

2.500بصل ميني كيس 14 كيلو
1.000بطاط لبناني 4 كيلو
2.000بطاط إيراني 15 كيلو
0.880بطاط مصري 5 كيلو

1.000بطاط مصري حلو 2 كيلو
1.150بيض كويتي * كبير

1.000بيض كويتي * متوسط
0.750بيض كويتي * صغير

8.250تفاح شيلي أحمر 18 كيلو
9.000تفاح شيلي سكري 18 كيلو

8.000تفاح فرنسي 18 كيلو
1.750تفاح لبناني 6 كيلو

1.750تفاح لبناني احمر 5 كيلو
1.000متر سعودي 1 كيلو
2.000تن سعودي 1 كيلو
4.000ثوم صيني 10 كيلو

4.000ثوم صيني فله 10 كيلو
5.000ثوم صيني كرتون 10 كيلو
2.000جريب فروت تركي 5 كيلو

3.500جزر استرالي 10 كيلو
2.000جزر تركي صندوق 10 كيلو

1.500جزر سعودي 10 كيلو
2.000جزر صيني 10 كيلو
1.750جزر صيني 8 كيلو

1.250جوافة مصري 1 كيلو
3.000جوز الهند هندي 10 كيلو

1.000خس أردني 10 كيلو
1.250خس اردني خشب 10 كيلو

0.750خس سعودي 7 كيلو
1.000خيار اردني 10 كيلو

0.750خيار سعودي 8 كيلو
0.750ذرة سعودي 4 كيلو
3.500رقي ميني 10 كيلو
3.500رمان تركي 5 كيلو
2.500رمان هندي 3 كيلو

2.000زجنبيل صيني 6 كيلو
1.000زهرة أردني 6 كيلو

0.750زهرة سعودي 5 كيلو
1.380شلقم سعودي 10 كيلو
1.250شمندر اماراتي 6 كيلو
0.500طماطم سعودي 6 كيلو

2.000طماطم شيري مصري 2 كيلو
0.550طماطم 9 كيلو اردني

2.500عنب هندي أبيض 5 كيلو
1.750فراولة مصري 2 كيلو
1.500فلفل اردني 5 كيلو

1.000فلفل بارد اخضر سعودي 4 كيلو
1.500فلفل بارد اردني 5 كيلو

2.500فلفل بارد اردني اصفر 5 كيلو
1.250فلفل سعودي 4 كيلو
2.500فلفل هندي 4 كيلو
2.500قرع ايراني 10 كيلو
2.500قرع عماني 10 كيلو
3.000قرع هندي 5 كيلو

1.500قرال سعودي 6 كيلو
1.250قلقاس صيني 7 كيلو
3.000كوجا افريقي 5 كيلو
1.250كوسا اردني 6 كيلو

2.750كوسا سعودي 10 كيلو
1.750كيوي إيطالي 3 كيلو
1.250كيوي ايراني 3 كيلو

5.000كيوي نيوزلندي 5 كيلو
4.000ليمون تركي 10 كيلو
5.500ليمون تركي 15 كيلو
2.000ليمون تركي 5 كيلو

4.500ليمون مصري 15 كيلو
3.500ماجنو ميني صندوق3 كيلو

3.000مشروم ايراني 2 كيلو
2.080ملفوف أردني أخضر 10 كيلو

1.250ملفوف سعودي أخضر 10 كيلو
5.250موز فلبيني دملونتي 14 كيلو
3.000موز فلبيني دملونتي 7 كيلو
5.250موز فلبيني شيكيتا 14 كيلو
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عادل نايف المزعل الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح
يغلب على كثير من الناس اخللط بني مفهوم 

الروح والنفس، حيث يعتقد العوام منهم أنهما 
كيان معنوي واحد، وهذا غير صحيح.

ولعل سائال يسأل.. ما أهمية أن نعرف الفارق 
بينهما؟! ولإلجابة على هذا السؤال ينبغي علينا 

أن نعرف هذا الفارق ونستوعبه جيدا في 
مداركنا لتتضح لنا اإلجابة على هذا السؤال 

املهم جدا، وهي حتما إجابة جتعل كل واحد منا 
يعلم حدود نفسه وأين يقف منها في محاولة 

لفهم طبيعة سلوكياته ومصدرها ومن ثم كيفية 
االرتقاء على درجات التزكية واحلكمة والنقاء 

اإلنساني وبال شك ضرورات ملحة حلياة 
نحاول أن نرتقى فيها بعاملنا الدنيوي وننجو 

مبعرفتها في عاملنا األخروي.
النفس هي محرك احلياة في جميع الكائنات 

احلية من صفات بيولوجية وخصائص 
وتفاعالت فسيولوجية وغرائز نفسية ولكن 

يتميز فيها اإلنسان بالتفكير واإلدراك والقدرة 
على التحكم في بعضها، لذلك ميكن أن نقول 

أن النفس البشرية هي عبارة عن عوالم وبرازخ 
تتقاطع مع بعضها البعض وتتأثر أحيانا بالزمان 

واملكان والتأثير البيئي واجلغرافي والثقافي، 
وهي التي يتوفاها اهلل حني موتها والتي يتوقف 

على وفاتها كل ما يرتبط بها مما سبق ذكره، 
فالنفس عند اإلنسان وفقا للمنظور اإللهي هي 
الباعث واحملرك الداخلي لألفعال والسلوكيات 

وهي التي ألهمها اهلل فجورها وتقواها ليمتحن 
بذلك ابن آدم والذي عليه أن يجاهد نفسه 

ليستخلص معاني التقوى من الفجور وذلك ما 
أوضحناه من قبل في ضرورة أن نرتقى بهذا 

اجلهاد على درجات التزكية واحلكمة.
وملزيد من اإليضاح والتبيان ملفهوم النفس من 
منظور قرآني نستدل بقول اهلل تعالى مخاطبا 
اإلنسان )ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها لها ما 

كسبت وعليها ما اكتسبت( فمصدر اخلير دائما 

من اهلل والشر من اإلنسان فقط كل حسب 
جهاده واجتهاده.

أما الروح فهي من أمر اهلل في البدء تقديسا 
وتشريفا وتكرميا ويختلف معناها وفق السياق 
فمثال نفخة الروح من أمر اهلل في ابن آدم نفهم 

منها االنتساب التشريفي لإلنسان بخالقه في 
إطار ما هو مكلف به من عبادة هلل واستخالف 

في األرض وحتقيق مفهوم الكيان اإلنساني 
اجلوهري، وكذلك يقصد بها ما يوحي به اهلل 

من أمره إلى رسله بواسطة الروح األمني جبريل 
گ، وهكذا جند أن مفهوم الروح يبدو لنا 

ظاهرا مختلفا من موضع آلخر ولكن املصدر 
واحد وهي انها من أمر اهلل وحقيقتها في علمه.

وعلى ذلك ميكن أن نفهم أن اإلنسان ينبغي 
عليه أن يسلك إلى ربه وهو يجاهد نفسه 
بالتقوى حتى يرتقى ويقترب من مفهوم 

االنتساب التشريفي والذي كان في البدء نفخة 
من روح اهلل وأمر بسجود املالئكة تكرميا 

وتشريفا آلدم وذريته. 
فمن يبتعد عن هذا االنتساب التشريفي بفجور 

نفسه فهو يسلك سبيل إبليس ويتبعه في 
رفض هذا التشريف والتكرمي.فاجلهاد ليس 

جهاد السيف أو الطلب كما يفهمه البعض 
لألسف وهو العدوان املنهي عنه في كتاب اهلل 
ولكن اجلهاد احلقيقي هو جهاد النفس وطلب 

احلكمة والرضا والشكر.
وكما يقولون في األثر أن اللص عندما يسرق 
منزل يطفئ أنواره كذلك الشيطان يطفئ نور 
النفس ليسرق فضائلها بتزيينه لسوء العمل، 

لذا علينا أن نحافظ على تواضع أنفسنا ليشتعل 
القلب بضياء احملبة ويتزين اإلميان فيه بأنوار 

الروح طلبا لرضا خالقها جل وعال.
نسأل اهلل لنا جميعا أن ينير قلوبنا بذكره 

وشكره ونسأله العون واالستقامة على نهج 
الصاحلني من عباده.. آمني.

مسلسل العنف والسلوك العدواني على 
رجال األمن اتخذ منحنى خطيرا جدا كاقتحام 
املخافر واالعتداء على من فيه وبعضهم يحمل 
مسدسات ويعتدي على هيبة املخفر اذا رفض 
رجال املخفر طلبهم باإلفراج عن محتجزيهم 

على ذمة بعض القضايا، وهذه الوقائع تدل 
داللة واضحة على عدم االهتمام واخلوف من 

هيبة األمن وعدم احترام القانون واملشكلة 
الكبيرة ان اقتحام املخافر أصبحت ظاهرة 

مقلقة للجميع وانتشار بعض األسلحة النارية 
في متناول اجلميع واملشكلة هنا الكل يريد ان 
يأخذ حقه بيده ضاربا عرض احلائط بالقوانني 
وال يهاب احد، فعندما يسود االنفالت األمني 
فقل على البلد السالم، فإذا انعدم األمن فال 

تنمية وال نهضة وال بناء وال تقدم فاألمن 
واألمان هما الركيزة للبناء فإن شعر املرء 

باألمن تفرغ للبناء ونشطت قريحته للعطاء 
وسخر كل جهوده لتقدم الوطن والعكس 

صحيح متاما، انظروا جميعا الى بعض الدول 
التي عمتها الفوضى وسادها االنفالت األمني 
فأصبح االحتكام للسالح وكل شخص يعتمد 

على نفسه وأصبح املواطن هناك هاجسه 
األساسي األمن وال شيء غير األمن حلماية 
نفسه وأهله وممتلكاته وانتشرت الفوضى 

وضربت كل بيت وكل نشاط اقتصادي 
واجتماعي وتوقفت عجلة اإلنتاج فالكل 

شاغله األمن واألمان وكيف يوفرهما ألسرته 
وليس لدولته ونحن قاب قوسني أو أدنى من 
هذا املستوى من االنفالت األمني فالكثيرون 
يتجرأون على رجال الشرطة وحماة الوطن 

متسلحني بالواسطة وأصحاب النفوذ واصبح 
االعتداء على رجال األمن من سمات العصر 

فاالعتداءات على رجال الشرطة حدث وال 
حرج، ما هذا التسيب؟! ان العني لتدمع على 
ما آل إليه حالنا في الكويت وما آل إليه حال 

رجال األمن الذين كان لهم كل االحترام 
والتقدير قدميا وال يستطيع كائن من كان 
ان يرفع عينيه على رجل الشرطة أو على 

حرس األسواق، ونرى التسيب وجتاوز 
القوانني اخلاصة بآداب املرور ونظم السير من 

املواطنني واملقيمني الن اجلميع عرف ان من 
أمن العقوبة أساء األدب، وهذا االنفالت ثمنه 

االبرياء فحماة القانون اصبحوا أضحوكة 
لدعاة التظاهر ومقاتلي امليكروفونات، والفئة 

الضالة التي تعتدي على رجال الداخلية ال 
بد ان يكون هناك رادع قوي فليراجع كل 

منتهك للقوانني املتجرئ على رجال الشرطة 
نفسه وان وراءه قانونا سيحاسبه وال بد ان 

يعاقب كل مجرم بعقوبات مشددة ومغلظة 
تكون رادعة له ولغيره، وال ننسى أن هناك 

بعضا من رجال الشرطة ولألسف يخرجون 
على مقتضيات الوظيفة املناطة بهم، فعلينا 
ان نحسن اختيار من يعمل في جهاز األمن 
وينخرط في هذا السلك العسكري ونطهر 

ثوب رجال األمن من دنس من يسيء الى هذا 
اجلهاز العظيم، فتحية حب وتقدير لوزير 

الداخلية الشيخ محمد اخلالد ومساعديه ولكل 
عني ساهرة حتمل السالح لينعم أهل الكويت 
ومن على ارضها باألمن واألمان، قال رسول 
اهلل محمد ژ »عينان ال متسهما النار عني 
بكت من خشية اهلل وعني باتت حترس في 

سبيل اهلل«. وقال الشاعر: 
أبحرت في بكر الكالم القتضي 

أحلى كليمات وأحلى االحرف
لكنما االمواج أردت قاربي 

فتحطمت خجال جميع مجادفي
لو أنني أنشدت ألف قصيدة لوجدتها في 

حقكم ال ولن تفي.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من 

كل مكروه، اللهم آمني.

»الروح … 
والنفس«

مسلسل االعتداء 
على الشرطة

صراحة

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

لإن�ساء �سركات جتارية 

وتخلي�س جميع املعامالت 

التجارية بال�سلطنة

سلطنة عمان

الت�سال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــ�ي ــن ــص � وعــــقــــ�د  الــ�ــصــيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــص ــ� ــف ــن امل الـــــ�حـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69017117 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

العالناتــكم في دلـيـــل

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

ــالت اجلـــزيـــرة مــظـــ
مظالت
قمـا�ش

تركيب مظالت ا�سباين وا�سرتايل

ريـة
ثـ

& 99654940
60633286

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شقق جديدة بالساملية

قطعة 3 �سارع يو�سف القناعي

2 غرفة + 2 حمام + �سالة ومطبخ

66633075
25756427

لإليـــــجـــار
وقرطبة  مب�سرف  فيال   -

- دور بالرو�سة واجلابرية 

والـــــــ�ـــــــســـــــالم والـــــــــزهـــــــــراء 

و�ـــــــســـــــلـــــــوى والــــعــــقــــيــــلــــة

50624509

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

لالإيجار

-أرض سگني باملنقف - زاوية
- بيت هــدام بالقصــر باجلـهــراء  

شــــارع واحــــــد

فيال بالقادسية - شارع رئيسي
م�ؤ�ص�صة ي��صف املط�ع العقارية

99712333

للبـــيــع
العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9
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www.salahsayer.com
@salah_sayer

reemw25@hotmail.com

صالح الساير

ريم الوقيان 

العراق.. مثال يحتذى

األزمة االقتصادية..
هل هي مفتعلة؟

في أقصى جنوب شرق اجلمهورية 
التونسية اجتمع خمسون إرهابيا مدججني 
بالسالح، وأغلبهم من صغار السن وقرروا 

االستيالء على مدينة »بن قردان« وإقامة 
دولة اإلسالم فيها، األمر الذي واجهته 

احلكومة التونسية بحزم فوري شديد، 
وشنت عليهم هجوما كاسحا. فأعادت 

السيطرة على املدينة في فترة وجيزة بعد 
أن قتلت معظم اإلرهابيني الذين تبخرت 

أحالمهم وأرواحهم.
> > >

على الصعيد املنطقي تبدو العملية 
انتحارية حيث ال يعقل ان تنتصر حفنة 

إرهابيني شبان أغرار بأسلحتهم اخلفيفة 
على قوات عسكرية وأمنية حكومية مدربة 

ومحترفة، بيد أن األمر ومثلما يبدو لم 
يكن يخضع للمنطق او التفكير السليم 

أو السلوك الطبيعي. فاإلرهابيون، حسب 
إميانهم، كانوا ذاهبني إلى اجلنة، عبر 

إعالنهم عن إقامة الدولة اإلسالمية التي إما 
أن تقام أو ميوت »املجاهدون« شهداء في 

الدفاع عنها.
> > >

الذهاب إلى اجلنة عبر »بن قردان« 
التونسية قصة ميكن أن تتكرر في العديد 

من املدن العربية، خاصة أن إمكانية قيام 
هذه الدولة االسالمية ليست واردة وحسب 

بل حتققت من قبل في مدينة املوصل 
العراقية وقائمة إلى اليوم، واخلطاب 

املتداول في املجتمعات العربية لم يزل ينتج 
مثل أولئك الشبان الباحثني لهم عن دور 

في عالم ينقسم في يقينهم إلى فسطاطني. 
فسطاط اإلميان املتمثل في دولة اإلسالم، 
وفسطاط الكفر الذي متثله الدولة الكافرة. 

احلكومة تتحدث عن حزمة قرارات 
اقتصادية قادمة، وزير املالية يتحدث عن 
االئتمان والتصنيف الدولي له، ال جباية 

على املواطنني امنا ترشيد لإلنفاق.. وزيرة 
الشؤون تتحدث عن احتمال خصخصة 

قطاعات مهمة ورئيسية بالدولة.. كهرباء.. 
ماء.. صحة.. وغيرها، كل هذا إن كانت له 

مبرراته وجدواه »ما في مانع، بس انتظروا 
فقرتي القادمة«.

> > >
املساعدات اخلارجية الكويتية وبتصريح 

وزير املالية عام 2014 نفسه بالسنوات 
2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013 بلغت أكثر 
من 2 مليار و210 ماليني دينار كويتي ما 
يساوي 7.800 مليارات دوالر أميركي، 

باإلضافة إلى دعم الكويت لألردن ومصر 
وتونس واملغرب ولبنان من خالل دعم 

اقتصادياتها بودائع جتاوزت الـ 3 مليارات 
دينار ومساعدات وهبات جتاوزت أكثر 
من 4 مليارات دوالر.. الديون الكويتية 

املستحقة عليهم أكثر من 3 مليارات دينار.. 
هذا باإلضافة إلى ديون الكويت احلكومية 

على العراق والتي تتجاوز أكثر من 22 مليار 
دينار كويتي! السؤال »وينهم«؟ )منقول(

> > >
العجز االكتواري والذي طنطنت به 

مؤسسة التأمينات االجتماعية سابقا 
ورفعت سن التقاعد هل كان عجزا 

حقيقيا؟ أم مفتعال؟ وهل مت خداع بعض 
أعضاء مجلس األمة آنذاك عندما عدلوا 

قانون التقاعد؟ والسؤال األهم هل العجز 
االكتواري يومها كان يشمل بعض ما اتهم 

به أحد القياديني باملؤسسة حاليا والذي 
يبلغ إلى اآلن وأكرر إلى اآلن مبلغا )...( 
بصراحة خايفة أكتب الرقم تنصدمون! 

جاوب يا معالي وزير املالية واكتب الرقم 
عني.

> > >
من الفرية: من حق أي حكومة أن 

تصدر قرارات تشمل حزمة اقتصادية 
وخصخصة وغيرها، وأيضا من حقي 

كمواطنة أن أسأل: »وين راحت فلوسنا 
واحنه عددنا ما جتاوز املليون وربع 

املليون مواطن«؟!

d.analrashedi@gmail.com

السايرزم

رمييات

ما حلقت على الكثير لكني  شفت 
السير شفت احلياة احللوة اللي 
متساوي فيها الغني والفقير ما 

نشيل هم وال نفكر بلبس احلرير، 
قلبنا خالي وفكرنا مرتاح في 

الطفولة دائما في لعب وشروكه يا 
حالت طعم ذيك الشروكه بصابعنا 

نأكلها حتى احلكوكه ما نهتم ال 
في املعلقة وال الشوكة، واإليتكيت 
في ذاك الزمان مو معروفة احقوقه 

غميضة على ذيك الهيلة  غميضة 
على لعب اخلبصة واحليلة  انتهت، 

أنا الذيب باكلكم  لكن بقت أمنا 
الكويت احلنونة اللي حتمينا.  

ترعانا األرض والبحر والبر وحدود 
حتد من أطماع من تسول لهم 

أنفسهم اخلبيثة العبث بأمن القلوب 
واألنفس الكرمية الطيبة من أهل 

الكويت األوفياء. نعم نحب الوطن 
نعشق ترابه وطن حتده احلدود 

اجلغرافية وأرض حتملنا وتسمي 
باسم اهلل علينا في كل خطوة. 

في هذه األيام وفي شهر مارس 
اجلو عليل وهتان من املطر يبلل 

النفوس املتعبة فيبرد عليها من زيف 
احلياة التي نحياها، قلمي أسحبه 

سحبا فالفكرة في داخلي متشعبة 

ذات ألف انقسام، وهل يهدأ فكر 
متشعب ذو ألف انقسام من األفكار؟ 

ال وألف ال. 
ما يحيرني هو إلحباط الذي أحل 

بشريحة كبيرة للنفوس الطيبة من 
أهل بلدي صغير وكبير على حد 

السواء، واإلحباط هو عدم حتقيق 
رغبة الفرد من أمل أو هدف يسعى 
لتحقيقه واإلحباط يصاحبه شعور 

باأللم واحلسرة، وهذا بدوره 
يلعب دورا كبيرا للمرض النفسي 
وهو أصعب من املرض اجلسدي، 
حيث يؤثر على التوافق في حق 

الفرد فيصاب باحلزن الشديد وانه 
مقلق على نفسه غير قادر على 

استقبال أي فكر إيجابي مع وجود 
أفكار سوداء سلبية تؤثر في تغلب 

املزاج، مما يفقده الشهية لألكل 
وقلة واضطراب في النوم. 

ملاذا كل هذا في هذا الزمن وفي 
هذا الوطن الذي يحسدنا الكثير 

مبا فيه؟ لينظر كل فرد سواء على 
كرسي وثير وحوله الكل يطير 

يحقق له ما يريد من أوامر وكل 
مسؤول رفع شأنه كرسيه الدوار 
يأمر والناس من حوله ملصاحلهم 

تطامر لتنال رضاه ملصاحلهم 

هم فقط، وتهمل البقية الشريفة 
العفيفة التي تخاف اهلل وحتسب 
اليوم الذي ال ينفع فيه مال وال 

بنون إال من أتي اهلل بقلب سليم.
أناشدكم أحبتي وأنتم أحبة كل 
مواطن كويتي يا أهل الكراسي 
سابقت الذكر أن يكون ميزان 

عدلكم جلميع أهل الكويت األوفياء. 
عودوا للزمن اجلميل الذي بدأت 

فيه أحرفي وارجعوا البسمة 
والتفاؤل والعطاء السخي ألهل 

الوطن الذين أحبوا الكويت بكل ما 
فيها من سلبيات في زمننا هذا.

 املعنى في قلب الشاعر من أصابه 
اليأس والتذمر على ما نحن فيه من 
إحباط أصاب الكثير من املخلصني 
األوفياء، بقية أمل ألهل الوطن أن 
يسعدهم اهلل بنظرة أهل الكراسي 
اخلضراء لألوفياء، وليكن اجلميع 

بسعادة وفرح عندما نزيل اإلحباط 
ونزرع التفاؤل واألمل ونحقق 
املساواة والعدل في متطلبات 
املواطن احملب لوطنه ونلتفت 

ملصلحة الديرة وأهلها واهلل يحفظ 
الكويت ومن يحب الكويت الغالية 

علينا جميعا. أهلي وأحبتي تفاءلوا 
خيرا واخلير قادم بإذن اهلل. 

هذه الكلمة الذائعة والتي دّوت بها 
شفتا »ملك ملوك أفريقيا«، ال تعبر 

عن شخصه، وإمنا يرددها كثير من 
طغاة العالم بلسان احلال وبلسان 

املقال، فهؤالء الطغاة يعتقدون 
أن الناس ما هم إال رعاع ليس 

لهم أي حق إال ما مينح منهم هم، 
حتى احلرية والكرامة، منحة منهم 

لرعاياهم!
من أنتم؟!

إن ازدراء الناس واحلّط من 
إنسانيتهم طبع قلّما يتطهر منه ذو 

سلطة:
والظلم من شيم النفوس فإن جتد    

ذا عفة فلعلة ال يظلم.
فتراهم يضيقون ذرعا بأي نسمة 
هواء ال تتجه الوجهة التي توافق 

هواهم، وإن كثيرا ممن يطغى 
ويتجبر أشبه ما يكون بطفل مدلل 
يحمل بيده سالحا فتاكا، فال ميلك 
جميع احمليطني به – وهو على تلك 
الصفة– إال مسايرته ومهادنته، ألنه 

قد يفعل أي شيء ألي شيء.

من أنتم؟!
وما هؤالء الطغاة إال صنيعة جماعات 
من العبيد: عبيد املال، وعبيد اجلاه، 

وعبيد الشهرة وعبيد الشهوة...، 
عبيد ال عقل لهم وال قلب، ولكنهم 

كاألنعام يساقون نحو املراعي 
اخلصبة حتى التخمة وال يشبعون 
من الذل مهما مترغوا في وحله..، 

وملا كان الطغاة قد نشأوا على رؤية 
العبيد تطأطئ لهم صباح مساء، 

فإنهم إذا ما رفع احلر رأسه أمامهم، 
بعد إلفهم ما سلف من العبيد، وجدوا 

هذا الفعل جرأة تستوجب مصادرة 
هذا الرأس، إما بالترهيب، وإما 

بالترغيب، لكي يطأطئ صاغرا أمام 
غرورهم!

من أنتم؟! 
لقد قال اهلل تعالى: »ولقد كرمنا بني 

آدم« هذا من حيث اإلنسانية، وأما 
من حيث اجلماعة، فهل هناك أعز 
وأكرم من العرب، وأما من حيث 
الفرد، فأنا وأنت ولدنا أحرارا، 
وفطرنا على احلرية حتى في 

االعتقاد، وإن كل من على األرض 
قاطبة كأسنان املشط، ال فرق بني 

أعجمي وال عربي إال بالتقوى.
من أنتم؟!

أيها الطغاة! وإننا كذلك نقول 
لكم: »من أنتم؟!« لكي تصادروا 

حريتنا، وتنهبوا ثرواتنا، وتتاجروا 
مبقدساتنا، وتهددوا مستقبل أوالدنا 
لكي تأمنوا مستقبل نسلكم إلى يوم 

القيامة؟! 
أيها اإلنسان!

عليك أن تتنفس احلرية، وال حياة 
لك إال احلرية، إما فوق األرض، وإما 
حتتها، ويجب علينا أن نربي اجليل 

القادم على أن يعتز بذاته، ويبرز 
شخصيته، ويسمع اآلخرين صوته، 
كل ذلك دون جتاوز حلقوق اآلخرين 

أو املّس بكرامتهم.
٭ خالصة ما وددت قوله: أيها احلر 

إياك أن تتالشى أمام أي شخصية 
كائنا من كانت، فإن فعلت، فحتما 
سيقال لك يوما: »من أنت؟!«، ثم 
سيقال لنا بسببك: »من أنتم؟!«.

»اخلير بقدوم«

من أنتم؟!

إشارة

فجاج

عفوا أعني كل كلمة يكتبها قلمي، بني احلني 
واآلخر تبتعد سطور مقالتي عن الصراعات 

السياسية واالقتصادية وأقوم بتسليط الضوء على 
بعض املشاكل االجتماعية التي ترسل من قرائي 
عبر املوقع اإللكتروني اخلاص وأقوم بصياغتها 

مرة أخرى بعد استئذانهم لتكون وقفة مع النفس 
ودرسا للبعض لتجنبه في املستقبل، اليوم قضيتنا 

تيمتها تبنى على الظالم واملظلوم فكل منهما 
له وجهة نظر عن اآلخر، تبدأ احلكاية من حيث 
انتهائها عندما قام أحد األزواج بإرسال رسالة 
لزوجته بعدما بعثت له استرحاما بأن يسمعها 

لتبرر له ما حدث، ولكن لألسف قام الزوج بدور 
القاضي وحكم دون أن يسمع دفاع احملكوم عليه 

»الزوجة« بإرسال رسالة لها »كفاك لعب دور احملبة 
معي وتنتقي كلمات ليس تعنيها«.

بعدما قرأت الرسالة وما حتمله من أحداث قمت 
بتلخيصها لكم وأعطى لكم نبذة مختصرة عن 

املوضوع الذي يتلخص في ان زوجة قامت 
مبصادقة بعض الصديقات الالتي قمن بدورهن 
بهدم حياتها دون أن تعلم ما يدور في الكواليس 
وكانت على الدوم تقول للزوج هؤالء صديقاتي 

ولم يقتصر االمر فقط على ذلك بل قامت إحدى 
الصديقات بالتآمر مع العاملني عند الزوجة في 

بيتها ليحيك لها املكائد ويقوم بالتفريق بني الزوجة 
والزوج اللذين دام زواجهما أكثر من ثالثة أعوام، 

بل ما ادهشني موقف الزوج الذي يعلم بأن زوجته 
كانت محبة له من قبل الزواج دون علمه ولم تبح 
له بقصة حبها له بل التزمت الصمت إلى أن جمع 
اهلل- عز وجل- بينهما وفي ليلة العرس اعترفت 

له بحبها وطلبها من اهلل سبحانه وتعالى أن يكون 
من نصيبها، واليوم وبعد هذا احلب وبعد تلك 

األيام تأتي صحبة حاقدة حاسدة على الزوجة ملا 
تعيش فيه من خير وحب مع زوجها ويقمن بالتآمر 

للتفريق بينهما! وبالفعل ينجحن في ذلك وتقوم 
الزوجة بالتوسل ليسمع لها الزوج ولكن تنتهي 
القصة بأن احلبيب ينسى كم من احلب أحبته 

تلك املرأة ويصدر حكمه دون أن يسمع دفاعها 
وينزل الستار بأن كل ما قامت به له من حب ووفاء 

وإخالص خالل تلك األعوام ما هو إال اصطناع 
وكذب.

تنتهي قصتنا وحكايتنا تاركني تلك املرأة من 
غير مساعدة وال منلك غير الدعاء لها بأن 

يحنن اهلل- عز وجل- قلب الزوج عليها وترجع 
املياه إلى مجاريها كما كانا في السابق. من تلك 

السطور التي تأخذنا الى انه يجب علينا أال نثق 
الثقة العمياء فيمن ال نعرفهم، وعندما تضعنا 

األيام في دور القاضي أو احلكم فال بد أن 
نسمع ونفكر لكي ال نظلم، وأخيرا من أخطأ 

وجب عليه العقاب ولكن عندما تدرك أنه محب 
لك فمن املمكن الغفران والتسامح.

مسك اخلتام: )وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن 
يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم( »النور- 22«.

اذا كان العالم يحتفل بيوم من أيام العام ومييزه 
عن غيره فلعله ان يقلد املرأة وساما مميزا لم 
يسبق له مثيل وليسمه »وسام املرأة« املكلل 

باالحجار الكرمية التي كثيرا ما تضعه براقا والمعا 
 Ruby`والـ Diamond على صدرها اشراق الـ 

 Coral والـ Onixوالـ Aqua Marineو Emevald والـ
وغيرها من االحجار الكرمية الوضاءة والالمعة 

والبراقة وكلها ننسبها للمرأة متييزا لها عن غيرها 
من البشر حتى إن هذا العالم بأسره يطلق على 
يوم كهذا يوم املرأة، فاذا ما رفعه العالم بأعني 

البشر وبأبصار التقدم والتطور واحلب والعطاء 
والبذل والتضحية والنماء فلنجعل منه تذكرة في 
هذا البلد العريق، مشيرين اليه بعقود اللؤلؤ رمز 

كويتنا في القدم حني كان الغوص جللبه من قيعان 
البحار جامعا حباته بكافة انواعها ولتصدرها الدانة 
الصدفية الالمعة وليهتف الكل ليوم االحتفال هذا 

ICon clay أو يوم املرأة املثراء.
فإذا ما عدنا عاما بعد عام لهذا اليوم املميز وهو 

يوم املرأة فلنهلل له دون غيره من االيام ملا 
يكتنفه من وجود خيرات بفعل املرأة السيما املرأة 

العاملة بتجدد وحتديث وهي كمن وصلت الى 
الفضاء مرافقة رجال الفضاء االميركيني االكثر 

تطورا وتقدما وعالء، نعم اخترقت املرأة املعاصرة 
الفضاء ولم تنظر الى املاضي الـoutdated ذلك 

االمر السالف الذي تكره العودة اليه او حتى مجرد 
التفكير فيه اذ كانت املرأة خادمة او نادلة للرجل 

حتى نظر اليها شامخا برأسه عليها ومبتذال اياها 
مريقا لدموعها مبذلة وهوان فيرى الناس املرأة 
ذليلة مكتئبة مطأطأة الرأس في خجل، ولكنها 

االن حتاول ابراز ما لديها من تقدم  وقدرات فهي 
تعمل وتكد وتكدح وتنافس الرجل بكبرياء واعتالء 

وقد حلقت به الى اعلى املناصب وما يؤدي بها 
الى الفكر الراقي والبراق، فتلمع صورتها ويكبر 

حجمها وان امتهنت عرض االزياء االنسائية 
وكسبت من ورائها املاليني.

اننا جميعا نهتف للمرأة في يوم املرأة رجاال كنا 
او نساء هلمي يا أخت الرجال في كل قطر وقطب 

وواصلي جناحاتك املضطردة وابتهلي هلل العلي 
العظيم لتعتلي قمم اجلبال في كل وقت لتتفوقي 

في كل املجاالت، فنحن نثمن شخصك الكرمي 
وعملك الدؤوب عاليا لتطاولي السحب وآنذاك 
نصفق لك وال نبالي ولنستمر في التصفيق 

جلهدك وبالءك احلسن تصفيقا يستأهله شخصك 
الكرمي، فأهال وسهال آلليات عملك وادائك، فلك 
ننظر ولعملك كل تقدير وتبجيل وحللت اهال 
ودمت سهال في يومك املشع البراق يوم املرأة 

وشكرا لك.

Nermin-alhoti@hotmail.com

ducky872000@yahoo.com

د.نرمين يوسف الحوطي 

نجاة ناصر الحجي 

»كلمات..
ليس تعنيها«

Women

محلك سر

خاطرة

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش

د. أحمد بن بحار الرشيدي 

د.غنيمة محمد العثمان الحيدر

لكل شيء موسم محدد يبدأ بتاريخ 
وينتهي بتاريخ محدد، مثل بداية 

السنة امليالدية أو الهجرية واألعياد 
الرسمية، كعيد الفطر وعيد األضحى 

والعيد الوطني، وكل ما ذكرت 
يصاحبه مكسب للجميع وهو 

اإلجازة الرسمية التي تصاحب تلك 
التواريخ.

حتى للفن هناك مواسم ففي شهر 
فبراير يكون موسم الغناء مع 

االحتفاالت ومواسم املسرحيات التي 
يطلق عليها البعض »مسرحيات 

هادفة« مع أن أكثرها مت استبدال أحد 
احلروف ووضع مكانه حرف »الدال« 

من أجل جتميع عيادي األطفال. 
من أهم املواسم ما يطلقون عليه 
اسم »الوسم« الذي يتوقعون فيه 

بداية موسم األمطار فيقولون: »إذا 
دلق سهيل ال تأمن السيل«، وهناك 
مواسم مختلفة بعضها فيه مكاسب 

غير اإلجازات والعطل وبعضها 
تكون مكاسبه ملخلوقات غير بشرية، 
فموسم تلقيح اإلبل يكون في بداية 
موسم مربعانية الشتاء التي يكون 

لها تاريخ محدد. 
موسم التكسب االنتخابي هو 

الوحيد الذي ال يوجد له تاريخ 
محدد، ولكن حتكمه األحداث التي 

متر باملجتمع الكويتي فتجد البعض 
يحمل لواء الطائفية أو الفئوية أو 
القبلية وكأنه املدافع الوحيد عنها، 

بل أن بعضهم يستغل أي قصة 
حتى لو كانت صغيرة جدا ويقوم 

بالتهويل منها ليضحك على العقول 

البسيطة التي ال تقل مرضا عن 
املتكسبني.

موسم عبور حمام البر يسمى 
بالعامية »ضرب احلمام« مبعنى أنه 
هب موسم عبوره، والشيء الغريب 

أن في موسم عبوره في بداية 
الشتاء يكون أكثر منه حني العودة 

من هجرته في أول الصيف، وسبب 
قلة العدد هو وجود كثير من الذين 
يحاولون صيده بضربه بأسلحتهم 

النارية، وكم أمتنى أن يكون حال من 
يتهيأ املواسم االنتخابية حال حمام 

البر حني يعبر األجواء الكويتية.
أدام اهلل املواسم اجلميلة على 

الكويت وال دام من يختلق املشاكل 
للكويت لتكون موسما لتكسبه 

االنتخابي. 

مربعانية 
االنتخابات

رماح



االوالد بقسط التعليم، جزاكم اهلل كل 
خير يا أهل اخلير اغيثونا.

وللعلم، كنت اعمل بوظيفة ذات راتب 
مقطوع )مكافأة ش���املة شهرية( ولم 
أتقاض اي مبالغ كمكافأة نهاية خدمة 

او خالفه.
وألن املصائب تأتي مجتمعة، فاالسرة 
جميعها مطالبة مببالغ كبيرة لس���داد 

غرامات سقوط وجتديد االقامات.
قلمي يقطر خج���ال وانا اكتب هذه 
الرس���الة، لكن ماذا افعل وقد عجزت 

متاما عن املواجهة.
ين كبير لكن املي  بقي ان اقول: الدَّ

في رحمة اهلل اكبر.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

العالج الكيم���اوي وتبعاته، وحالتها 
متردية، وربنا يستر من اجل اوالدها.

كان ل���كل ذل���ك اثره الس���يء على 
االسرة، حيث صرفت على عالج الزوجة 
ومس���تلزمات االبناء كل ما أملكه من 
مال واضط���ررت لبيع كل ما هو قابل 

للبيع.
لكل ما تقدم، فاألسرة في حاجة ماّسة 
ورمبا قهرية للمساعدة وتطلب من ذوي 
االيادي الرحيمة انقاذها وفك أسر منعها 
من الس���فر لتمكينها م���ن العودة الى 
موطنها بعد صدور حكم بإخالء السكن 
بصورة فوري���ة، حيث ُينتظر إلقاؤها 
بالشارع، والستكمال عالج الزوجة ان 
كان لها عمر في البقاء وإنقاذ مستقبل 

ألس���باب متعددة ليس هنا مجال 
اخلوض فيها، ترددت كثيرا قبل نشر 
هذه الرسالة املوجعة والتي تكشف عن 
أزمة طاحنة يتعرض لها انسان وهو 

على مشارف الثمانني من عمره.
وقبل ان ادعكم مع رسالته، أعترف 
انه سلمها لي في مغّلف على باب اجلريدة 
عندما التقيته، وكان مسربال باخلجل، 
ويتجه نح���وي مقدما خطوة ومؤخرا 
أخرى، وعندما سألته � ألني كنت متعجال 
الذهاب � ما املش���كلة؟ ارتس���مت على 
وجهه عالمات االنكسار، وقال: ستجد 

كل شيء في املغلف.
واآلن إلى رسالة االنسان والذي عرفت 
فيما بعد انه خرج من اخلدمة العسكرية 
في اجليش املصري قبل 36 عاما يحمل 
رتب���ة البريغادير � عميد اركان حرب، 
خاض 4 حروب، قرر بعدها ان يلتمس 
بدء حياة جديدة، وجاء الى بلده الثاني 
الكويت وهو ما حرصنا � حلساسيته � 

من حذفه، فإلى الرسالة:
»أسرتي عاشت ومازالت تعيش في 
احضان الكوي���ت ملدة 36 عاما مضت، 
وتتكون من الزوج � كاتب هذه الرسالة 
� البالغ من العمر 76 عاما والذي خرج 
على املعاش منذ سنتني وزوجة طريحة 
الفراش تعاني توابع جراحة استئصالية 
ألورام، وابن بالثانوية العامة وطفلة 
باملرحلة االبتدائية، وبعد انهاء اخلدمة لم 

تتمكن االسرة من املغادرة لسببني:
٭ وجود منع سفر بسبب عدم املقدرة 
على استكمال تسديد اقساط البنك ودفع 

املتأخر من ايجار الشقة ملدة سنتني.
٭ وجود االبن االكبر في شهادة الثانوية 
العامة والبد من استكمالها في الكويت، 
حيث انه يدرس عل���ى نظام املدارس 

االجنليزية.
وفوجئت االسرة بأن ربة املنزل التي 
ال تعمل اصابها املرض اخلبيث وظلت 
فترة حتت العالج املكلف الى ان انتهى 
االمر بإجراء عملية جراحية كبيرة منذ 
شهرين وهي مازالت حتى اآلن تتعاطى 

البريغادير أ.ح.م.. محنة طاحنة على مشارف الـ 80

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

الحــــــــرةالمنطقة
صفحة أسبوعية تستمد مادتها منكم ورد فعلها يتعلق بكم، 

ومن خاللها يمكنكم إبداء آرائكم وعرض شكاواكم أو مالحظاتكم، 
ونحن بدورنا سننقلها بأمانة وموضوعية إلى المسؤولين وننتظر معكم الرد.

هاتف: 22272492
فاكس:  22272830

freezone@alanba.com.kw :إيميل
إعداد: القسم األمني 
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الشكر موصول

� إلى مكتب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد.

� وزارة الداخلية.
� فاعل خير رفض ذكر اسمه.

� فاعلة خير رفضت ذكر اسمها.
� بيت الزكاة.

على تواصلهم واستجابتهم للمناشدات املعبرة 
عن آالم وأوجاع ضيوف املنطقة احلرة.

فقط.. نطلب التحقيق في شكوانا

إلى وزير الصحة د.علي العبيدي، ووكيل الوزارة 
د.خالد السهالوي.

نحن مجموعة من موظفات وموظفي مركز صباح 
السالم اجلنوبي مبنطقة حولي الصحية، نعاني من 
ظلم وتعسف أمينة املركز حيث دأبت على توجيه 
اتهامات كيدية لنا، وقمنا في نوفمبر املاضي بتقدمي 
ش���كوى الى املراقب املالي واالداري باملنطقة لكنه 
حفظها، فقدمنا ش���كوى اخرى الى الوزارة والزال 
التحقيق جاريا بشأنها، كما أن ظلم وتعسف االمينة 

مستمران.
نتمنى من الوزير والوكيل اتخاذ قرار بالتحقيق 

في شكوانا.

موظفات وموظفو مركز صباح السالم الجنوبي  ٭

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

الشيخ ناصر صباح األحمد

خاض 4 حروب وعجز عن مواجهة الديون ومرض زوجته

»بدون« يطلب 
العالج باخلارج

أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
باملوافقة على مس���اعدة والدي، الذي يعاني من مرض 
الس���رطان، وحالته الصحية متردية جدا، ويحتاج الى 
العالج في اخلارج بأس���رع وقت ممكن، ونحن ال منلك 
س���وى الدعاء له، حيث انه من غير محددي اجلنس���ية 
والتحق بالعمل في اجليش الكويتي منذ عام 1977 وحتى 

2013، وانتهت خدمته لكبر سنه.
فهل يتفضل علينا سمو رئيس الوزراء باملوافقة على 

عالج والدي وهو من حملة إحصاء 1965.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

د.علي العبيدي

إلى أحمد تركي الظفيري للجهود التي يبذلها في 
عمله مبستشفى اجلهراء، والشكر موصول ايضا 

الى كل من: مشعل هالل وعبدالرحمن مدلول وناصر 
غنيم وفهاد عايد وفهد ثامر، وركاد الشمري حيث 

يقوم هذا الفريق بأداء متميز باإلضافة الى خالد 
بندر من العالقات العامة باملستشفى.

باقة ورد

»اخلدمة املدنية« يحرمنا من حقوقنا
نتظلم من القرار اخلاص بإلغاء اجازة 
اداء وحتضي���ر االمتحانات الصادر في 
اجتماع مجلس اخلدمة املدنية رقم 2016/1 
ألنه لم يراع املصلحة العامة لنا كدارسني 
ملتزمني ببرامجنا الدراسية العليا وذلك 
ألننا حتملنا اعباء مادية وبذلنا جهودا 

كبيرة في س���بيل مواصل���ة حتصيلنا 
العلمي، والقرار سيؤدي بصورة مباشرة 
الى تعثر عملن���ا البحثي ويحرمنا من 
حقوقنا املادية واملعنوية املترتبة على 

شهادات الدراسة العليا.
لكل ما تق���دم، نلتمس قبول تظلمنا 

والعدول عن القرار الذي يسبب لنا اضرارا 
محققة في مستقبلنا التعليمي والوظيفي 
ويخالف صريح مواد الدستور الذي تؤكد 

رعاية الدولة للتعليم والتكفل به.

مجموعة من العاملين بوزارة التربية  ٭

أوالدي مهددون 
بالطرد من املدرسة

أُمّ بحاجة لعملية زراعة كلى

انا وافد سوري اجلنسية تعرضت لظروف صعبة، 
حيث ان الشركة التي كنت اعمل فيها انهت خدماتي، 
واعاني من ضائقة مالية كبيرة وتراكمت علي اقساط 
مدارس اوالدي، اضافة الى تكاليف املعيشة واصبحت 
غير قادر على الوفاء بالتزامات تعليمهم، كما ان اقامتهم 
منتهية، وكلي امل في مساعدة اصحاب القلوب الرحيمة 
لتسديد اقساط املدارس التي انذرتني بضرورة الدفع 

واال فسيتم فصلهم منها.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

أنا أم ل� 10 أبناء وأبلغ من العمر 57 سنة ومن فئة 
»البدون« أعاني من الفش���ل الكلوي منذ 20 سنة ومع 
كثرة املراجعات والفحوصات املستمرة لعدة مستشفيات، 
لم يتم شفائي بصورة كاملة والظروف الصحية تزداد 
سوءا، وأكد استشاري االمراض الباطنية في املستشفى 
االميري وحدة الكلى ضرورة اجراء عملية زراعة ونقل 
الكلى باالضافة الى عملية حتزمي املعدة كما هو مقرر 
في التقرير الطبي للمستشفى االميري في الكويت. وال 
اخفي عليكم ان تكاليف العلميتني ضخمة وال استطيع 
توفير حتى تكلفة واحدة منهما على االقل، لذا ألتمس 

منكم العون واملساعدة.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

أريد استقدام ابنتي من اليمن

أن����ا وافد ميني ومح����ب ألرض الكويت الطيبة 
وعل����ى أرضها من����ذ 1971/8/18 وخيره����ا علينا ال 
يعد وال يحصى، ومنذ ما يقارب الثالث س����نوات 
تقدمت بطلب الس����تقدام ابنتي التحاق بعائل عند 
أمها وأختها الصغيرة ولألسف في كل مرة ترفض 
معاملتي ومعي كل األوراق الرسمية وشهادة احملكمة 
واخلارجية بأنها غير متزوجة وهي وحيدة في اليمن 
)حضرموت( واألوضاع ال تسر، كل األمل والرجاء 
بعد اهلل تعالى في موافقة الفريق س����ليمان الفهد 

وكيل وزارة الداخلية.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

الفريق سليمان الفهد

أعاني مديونيتني
 وحكماً قضائياً ومرضاً خبيثاً

أنا مواطن كويتي ومن منتسبي وزارة الدفاع، 
صدر بحقي حكم قضائي بإلزامي بسداد مديونية 

قدرها أكثر من 2800 دينار الحدى الشركات 
التجارية ولدي مديونية أخرى متأخرة إلحدى 

الشركات التمويلية. مؤخرا اصبت باملرض 
اخلبيث، ومررت بكل التجارب العالجية هنا 

بالديرة الى ان تقرر عالجي باخلارج، ومشكورا 
أصدر مدير ادارة العالج باخلارج بوزارة الدفاع 
قرارا بعالجي في فرنسا ملدة شهر مع مرافق، 

رغم ان فترة العالج التي حددها االطباء تتراوح 
بني 3 و4 شهور. أناشد رجل األعمال بدر العتيبي 

مساعدتي في تسديد مديونتي وتقدمي يد العون 
لي بعالجي في املدة التي قررها األطباء.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

حكم احملكمة باالخالء

يا »أشغال«.. هذه الطرق حتتاج إلى الصيانة

تلك الواقعة في طريق كبد 
وكذل���ك طريق اس���طبالت 

اجلهراء.
وقال املواطنون: ان هناك 

كبيرة تتس���بب في أضرار 
بالغة لس���يارات مرتاديها، 
خاصة انهم ميرون على تلك 
احلفر بشكل يومي خاصة 

اضرارا كبي���رة للمركبات، 
رغم ان األهالي حاول�����وا 
كثيرا ردمه���ا بالتراب دون 

جدوى.

حف���رة اش���به ب�»جليب« 
املي��������اة تغط����ي حفرة 
مير به���ا يومي����ا أهال����ي 
تيم���اء قطعة 6 وتس���بب 

ناش���د عدد كبي���ر من 
املواطنني وزارة األش���غال 
الت���ي  الط���رق  إلص���الح 
تصدعت، وظهرت بها حفر 

احلفر متلئ طرق كبد واسطبالت اجلهراء وتيماء 
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ناجيا يتوسط الوفد اخلليجي في إدارة العمليات

متنى أن يكون انطالقة حقيقية جلهة خفض نسبة احلوادث في الكويت ودول »التعاون«

 »الدولي« يرعى أسبوع املرور اخلليجي املوحد 
حتت شعار »قرارك.. يحدد مصيرك«

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
رعايته ألسبوع املرور اخلليجي 
املوحد في دورته الـ 32 الذي رفع 
هذا العام شعار »قرارك.. يحدد 
مصيرك«، وذلك ضمن انشطة 
برنامجــــه الرائد للمســــؤولية 
االجتماعية، الذي أخذ على عاتقه 
مسؤولية املشاركة بفاعلية في 
دعم األنشطة املجتمعية احليوية 
التي تصب في مجملها في مصلحة 
الفرد واملجتمع، وتنعكس على 
نهاية املطاف بصورة ايجابية 

على مسار التنمية املستدامة.
وأكد مديــــر وحدة االتصال 
املؤسســــي فــــي البنــــك نواف 
ناجيا حــــرص »الدولي« على 
رعاية مثــــل هذه املناســــبات 
احمللية واإلقليمية املهمة التي 
تعزز وتدعم اجلهود الرسمية 
واحلكومية جلهة نشر الوعي 
املروري في البالد للحفاظ على 
أمن سالمة املواطنني واملقيمني، 
والسيما في الكويت التي أشار 
إلى إنهاـ  ووفقا لدراسة قامت بها 
جامعة ميتشغان األميركية في 
العام 2014ـ  حتتل املركز الثالث 
عامليا من حيــــث عدد الوفيات 
في حوادث الطرق التي بلغت 
نسبتها 7.9% من إجمالي وفيات 
الكويت، في حني ان األسوأ من 
هذا كله هو أن ما نســــبته %26 

من ضحايا هذه احلوادث هم من 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
ما بني 21 و30 سنة، معتبرا ان 
تأمني السالمة املرورية وحماية 
أرواح املواطنني وممتلكاتهم، هي 
سمة املجتمعات املتحضرة التي 
تؤمن بأن أرواح البشر هي املكون 
األساسي املسؤول عن إعمار هذا 
الكون وضمــــان منوه وتقدمه 
وازدهاره. وأشــــاد ناجيا خالل 
استضافته في إدارة العمليات 
بجانب الوفود اخلليجية بجهود 
وزارة الداخليــــة بصورة عامة 
وجهــــود اإلدارة العامة للمرور 
بصفــــة خاصة التي تســــعى 
جاهدة لترســــيخ السلوكيات 
املرورية وغرس املفاهيم التي 
من شأنها نشر ورفع مستوى 
الثقافة املرورية لدى مستخدمي 
الطرق بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، مبا في ذلك في تفعيل 
القوانني املرورية جلهة وضمان 
انسيابية حركة السير، وضبط 
أحوال وأوضاع الطرق، السيما 
عند حدوث االختناقات املرورية 
في املناسبات املوسمية مع بدء 
كل عام دراسي، احتفال البالد 
بأعيادها الوطنية، أو عند تنفيذ 
بعض مشاريع البني التحتية التي 
تستوجب إغالق بعض الطرق، 
وتوجيه مسارها إلى اجتاهات 

أخرى، مشــــددا علــــى ضرورة 
التزام املواطنني واملقيمني بأنظمة 
وقوانني السالمة املرورية للحفاظ 
على حياتهم وحياة وسالمة من 
معهم، إلبراز الوجه احلضاري 

الذي يليق بالكويت.
وفــــي ختــــام تصريحــــه 
الصحافي، وصف ناجيا اختيار 
مجلس التعاون اخلليجي لشعار 
أسبوع املرور لهذا العام بعنوان 
»قرارك.. يحدد مصيرك« بالشعار 
املعبر واملسؤول ملا ينطوي عليه 
من دالالت ومضامني مهمة حتمل 
مسؤولية السالمة املرورية لكل 
مستخدمي الطرق دون استثناء، 
قيادة وعبورا وسيرا، وحثهم 
على ضــــرورة االلتزام بقوانني 
املرور، وعدم اإلخالل باألنظمة 
املتبعة حلماية أنفسهم والوقاية 
من احلوادث، مؤكدا ان ذلك من 
شأنه ان يعزز من ثقتهم بأنفسهم 
»كأصحاب قرار« يتوقف مصير 
حياتهم على حسن اتخاذه، متمنيا 
أن يكون األسبوع بداية جديدة 
وانطالقة حقيقية لتحقيق أهدافه 
جلهة خفض نسبة احلوادث في 
الكويت وفي دول مجلس التعاون 
اخلليجي إلى ادنى مستوياتها، 
لتالفي حاالت الوفاة من جانب، 
واإلضرار باملمتلــــكات العامة 

واخلاصة.

ناجيا: تأمني 
السالمة املرورية 

وحماية أرواح 
وممتلكات 

املواطنني سمة 
املجتمعات 

املتحضرة

خلطر تسببها بصدمة كهربائية

»إيكيا« تسحب مصابيح GOTHEM من األسواق
«حتـــث »ايكيـــا عمالءها 
الكرام الذين سبق لهم واشتروا 
مصباح GOTHEM التوقف فورا 
إلى  عن اســـتخدامه وإعادته 
ايكيا، حيث باإلمكان  معرض 

استرجاع ثمنه بالكامل.
وقد قررت ايكيا سحب كل 
مصابيح GOTHEM، األرضية 
منها وتلـــك التي توضع على 
الطاولة، من األسواق لوجود 
خطـــر كهربائـــي. ويأتي هذا 
اإلجراء بعد اكتشـــاف مناذج 
من تلك املصابيح تبني وجود 
أعطال في أسالكها، فاألسالك 
املعطوبـــة ميكـــن أن حتمل 
إلى  الكهربائيـــة  الشـــحنات 
اجلســـم املعدنـــي اخلارجي 
للمصبـــاح فيصبـــح مكهربا 
بدوره، وبذلك ميكن املصباح 
خطرا على الســـالمة.  وحتى 
لو كان املصباح يعمل، غير أن 
ايكيا حتث جميع عمالئها على 
ضرورة التوقف عن استخدام 
هذ املنتـــج وإعادته فورا إلى 
معرض ايكيا واسترجاع ثمنه 
بالكامل. جميع التصاميم الثالثة 
من GOTHEM - 2 منها مصابيح 
طاولة وواحد أرضي- مشمولة 

في هذا اإلجراء.
وتؤكد ايكيــــا أنها حتى 

وأحــــد موظفيهــــا لصدمات 
كهربائيــــة خفيفــــة. وتأتي 
سالمة املنتج دائما في املقام 
األول بالنســــبة اليكيا، ولن 
نقبل بوقوع أي حادث إضافي 

اللحظة لــــم تتلق أي تقرير 
يفيد بتعرض أي شــــخص 
ألذى، لكنها تلقــــت تقارير 
بوقوع حوادث بسيطة، حيث 
مــــن عمالئها  اثنان  تعرض 

مهما كان بسيطا، ولهذا السبب 
كان قرار ســــحب مصابيح 
GOTHEM من األسواق لتفادي 
وقوع أي إصابات باألرواح 
ومن منطلــــق احلرص على 
التوعية بالســــالمة واألمن.  
 GOTHEM يذكر أن مصابيح
كانت تباع في جميع معارض 
ايكيا حول العالم منذ أكتوبر 
2015.  وبإمكان كل من اشترى 
أيا من هذه املصابيح إعادتها 
إلى معرض ايكيا )قسم خدمة 
املبلغ  الزبائن(، واسترجاع 
الذي دفعوه بالكامل. وال حاجة 
إلثبات فاتورة الشراء في هذه 
احلالة. وتعتذر ايكيا عن أي 
إزعاج غير مقصود قد يتسبب 

به أي من منتجاتها.

كمال خليل

ينطلق 23 اجلاري ويستمر حتى 2 أبريل مبشرف

»النخبة« راعٍ رسمي ملعرض العطور وأدوات التجميل
أعلنت »النخبة للعطور« عن 
رعايتها ملعرض العطور وأدوات 
التجميل الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
في الفترة من 23 مارس اجلاري 
ويســــتمر حتى 2 ابريل املقبل 
فــــي الصالة 5، 6، 7 على ارض 

املعارض الدولية مبشرف. 
وتأتي هذه املشاركة وسط 
حضــــور قوي لنخبــــة مميزة 
من شــــركات العطور والطيب 
ومستحضرات التجميل الكبرى 
وكالء املاركات العاملية محليا 
وإقليميا ودوليــــا، حيث تعد 
»النخبة للعطور« من الشركات 
التي اعتادت املشاركة منذ بدايات 
انطالقة الدورات األولى للمعرض 
وهي تقف في مقدمة الشركات 
الراعيــــة للحدث والــــذي بلغ 
عددها 27 راعيا وسط مشاركة 
حشد من املؤسسات التجارية 
احمللية والدولية وكالء املاركات 
العاملية املتخصصة في قطاع 
العطور ومستحضرات التجميل 

واكسسواراتها.
وبهذا الشــــأن، قــــال مدير 
الشركة كمال خليل: »إن الشركة 
تقدم في جناحها لعشاق الروائح 
الطبيعية تشكيلة واسعة من 
العطور املركزة، حيث جمعت ما 
بني خبراتها في العطور التقليدية 
وبني التكنولوجيــــا واملفهوم 
احلديث لتخلق منتجا جديدا من 

أفضل االختيارات وأرقاها«.
وأشــــار خليل الى أن زيادة 
اإلقبال على منتجاتنا ساهمت في 
جناحها وبالتالي زيادة فروعنا، 
فأصبــــح لدينــــا 10 منافذ بيع 
منتشرة في الكويت واإلمارات 
العربيــــة املتحدة، حيث يوجد 
منها 6 محالت في مواقع شهيرة 
بالكويت و4 في اإلمارات، ومن هنا 
أصبحت »النخبة للعطور« هي 
بيت النخبة للعطور واألطياب 
بكل ما حتمله الكلمة من معنى 
ولكونها دائما قادرة على تقدمي 
األفضل لعمالئها املتميزين، حيث 
تتوزع فروع شركتنا باالمارات 

العربية املتحدة باجلميرة، كما 
يستقبل فرعنا اجلديد بالكويت 
زبائننا الكرام مبنطقة املباركية، 
 Pure حتت مســــمى بيور عود

 .Oud
وأوضح خليل الى أن بروز 
جناح »النخبة« للبخور والعطور 
بديكوراته وطلته املميزة التي 
جتــــذب إليهــــا زوار املعرض، 
لتستعرض لهم منتجات عالية 
اجلودة وتشكيلة عريضة مميزة 
لتحتل الصدارة بني املراكز األولى 
في ســــوق البخور والعطور، 
ولتحجز لها مكانا بني أســــرع 
شركات البخور والعطور منوا 
في الكويت واإلمارات، مختتما 
حديثــــه بتوجيــــه الدعوة الى 
اجلمهور الكرمي لزيارة جناح 
»النخبــــة« في القاعــــة 5 و6، 
لالطــــالع على آخر ما توصلت 
إليه منتجاتنا في مجال العطور 
وخلطات الطيب والبخور خالل 
الفترة من 23 اجلاري إلى 2 ابريل 

املقبل.

جناح »التجاري« في الكلية األسترالية

أعلــــن البنــــك التجاري 
الكويتي عن تواجده في الكلية 
األســــترالية في الكويت في 
إطار تسويق حملته اجلديدة 
 واحلصرية لعمالء حســــاب 
@Tijari للشــــباب، حيــــث 
سيحصل 3 فائزين من سعداء 
احلظ علــــى فرصة حلضور 
سباق الفورموال 1 في البحرين 
الذي سيقام في حلبة البحرين 

الدولية يوم 3 أبريل 2016.
وتشتمل كل جائزة على 
تذكرة لشخصني حلضور فترة 
التدريب وسباق التأهل وسباق 
الفورموال 1 النهائي باإلضافة 
الى تذاكر سفر الى البحرين 

وإقامة في فندق 5 جنوم. 
وللتأهل لدخول السحب، 
الذي ســــيتم إجراؤه يوم 20 
اجلاري، ســــيحصل العمالء 
 Tijari@ احلاليون حلســــاب
للشباب على فرصة واحدة 
مقابل كل 10 دنانير يتم انفاقها 
باســــتخدام بطاقات السحب 
اآللــــي املصممــــة خصيصا 
للحساب خالل فترة احلملة  
حتــــى 17 مــــارس 2016، كما 
سيحصل العمالء اجلدد على 
فرصة واحدة إضافية عند فتح 
حساب @Tijari باإلضافة إلى 
الفرص التي يحصلون عليها 
باستخدام بطاقة السحب اآللي 

اخلاصة باحلساب. ومعروف 
أن حســــاب @Tijari للشباب 
هو حساب توفير ميكن فتحه 
مببلغ يبدأ من 10 دنانير وهو 
مخصص لفئة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15 و21 
عاما، ويهدف إلى مساعدتهم في 
بناء مستقبلهم ومد يد العون 
إليهم لتحقيق أهدافهم. هذا، 
وفي إطار حرص البنك على 
مكافأة العمالء املنضمني إلى 

حساب الشباب، يقدم البنك 
هدية مالية بقيمة 50 دينارا 
إلى طلبة اجلامعات عند قيامهم 
بتحويل العالوة االجتماعية 
التي يتحصلون عليها على 
أســــاس شــــهري إلى البنك، 
كما يحرص البنك دائما على 
تقدمي أفضل العروض لعمالئه 
تقديرا لهم على ثقتهم الدائمة 
في التعامل مع البنك التجاري 

الكويتي.

ضمن حملة الفورموال 1 لعمالء حساب @Tijari للشباب

»التجاري« يتواجد في الكلية األسترالية بالكويت

حتتفل شركة الطرف األغر 
وأبريــــز »بعيــــد األم« في 21 
مارس من كل عام، وذلك امتنانا 
وتقديرا جلهــــود األمهات. فقد 

انتقت الشركة تشكيلة راقية من 
الساعات واملجوهرات لتكن هدية 
مثالية تليق بكل أم وليكن يوما 
الينسى تأخذها إلى عالم مليء 

باحلب والعطاء بأسلوب فريد 
وراق مليء بالتألق والفخامة. 
وألن كل أم تستحق التقدير فإننا 
نقدم لك هدية مميزة عند شرائك 

من إحــــدى معارضنا »الطرف 
األغــــر أو أبريز« باإلضافة إلى 
كوبون هديــــة مقدم من فندق 

جميرة.

احتفل بعيد األم مع الطرف األغر وأبريز

درع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة

أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته ملسابقة راديسون 
بلو السنوية الـ21 للرسم، حيث وجه البنك دعوة إلى كل من 
عمالء حسابي األول وعمالء حساب الشباب @Tijari من الفئة 
العمرية من 10 الى 18 سنة للمشاركة في املسابقة، كما سيشارك 
في هذه املسابقة طالب من مختلف املدارس اخلاصة في الكويت، 
وموضوع املسابقة هذا العام هو »وطني العالم« حيث سيتم 
اختيار أفضل 25 لوحــــة ليحصل كل فائز على جائزة نقدية 
قدرها 50 دينارا، علمــــا أن آخر موعد لتقدمي اللوحات الفنية 
هو 24 ابريل 2016، ويتعني تسليمها إلى فندق راديسون بلو، 
وسيقام حفل توزيع اجلوائز في 1 مايو 2016 بقاعة عبداحلسني 

معرفي. 
وتواصل هذه املسابقة املتميزة جناحها املستمر على مدار 
العشرين عاما املاضية، حيث إنها تهدف إلى تشجيع الطالب 
من مختلف املــــدارس في الكويت على تنمية مواهبهم الفنية 
واإلبداعية. ومعروف أن »حسابي األول« هو حساب توفير مصمم 
خصيصا لألطفال حتى 14 سنة، ويعد هذا احلساب الطريقة 
املثلى لآلباء واألمهات الذين يرغبون في تأمني مستقبل أفضل 
ألبنائهم ومساعدتهم على ادخار األموال في مراحلهم العمرية 
املبكرة، كما أن حساب الشباب @Tijari هو حساب توفير يتم 
فتحــــه فقط بإيداع 10 دنانير وهو مخصص للشــــباب الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15 و21 عاما، ويهدف إلى مساعدتهم في بناء 

مستقبلهم ومد يد العون إليهم للنجاح في حتقيق أهدافهم.

شاركت »انترناشيونال كلينك« في إقامة اليوم الترفيهي 
ملوظفي شركة االولى للتسويق احمللي للوقود عن طريق 
توفير خدمة الفحص املجاني ملوظفني الشركة، باالضافة 
الى الهدايا الرمزية للموظفني في هذا احلفل املقام في قرية 
الشيخ صباح االحمد التراثية في منطقة الساملي، والتي 
متتد على مساحة اكثر من 25 كيلومترا مربعا، وحتتوي 
منشـــآتها على 6 أجنحة مستقلة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي وقاعة للمناسبات وبحيرة مبساحة 11 ألف متر 

مربع وسوق يحاكي االسواق القدمية للكويت.
ويأتي هذا الدعم من انترناشيونال كلينك في اطار روح 
التعاون بني الشركتني ملا يسهم في سبيل تطوير األداء 
والعالقة بينهم، حيث صرح مدير التسويق والعالقات 
العامة لالنترناشـــيونال كلينك مصطفى جعفر قائال: 
»هذا التعاون امنا يدل على قوه العالقة بني الشـــركتني 
وهو في ســـبيل العناية الصحية ملوظفي شركة االولى 
لتســـويق الوقود، حيث ان الفحـــص الدوري ملوظفي 

الشركة ضروري بني احلني واآلخر«.

»إنترناشيونال كلينك« تشارك في يوم األولى للوقود الترفيهي

»التجاري« يرعى مسابقة »راديسون بلو« السنوية للرسم

خليل: منتجاتنا سر 
جناحنا ولدينا 10 

منافذ بيع بالكويت 
واإلمارات
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شروط املشاركة: 
في   2016/5/29 حتى   2016/3/6 من  العرض  فترة  خالل  اشتراكه  يجدد  من  أو  جديد  مشترك  كل  يحصل 
تؤهله  )5(كوبونات  وعدد  واربح(  )امسح  الفورية  الهدية  بطاقة  على  عام  ملدة  د.ك   20 بقيمة  جريدة»األنباء« 
كوبونات   )5( وعدد  األسبوعي،  السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات   )5( وعدد  اليومي،  السحب  جوائز  لدخول 
أي  النهـائي،  السحـب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات   )10( وعدد  شهر،  كل  نهاية  السحب  جوائز  لدخول  تؤهله 
)25( فرصـة للـربـح. أو بقيمـة 30 د.ك ملـدة عـامني، ويحصـل على عــدد )2( بطاقة الهدية الفورية )امسح واربح( 
السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات   )10( وعدد  اليومي،  السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات   )10( وعدد 
األسبوعي وعدد )10( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب نهايـة كـل شهـر، وعدد )25( كوبونا تؤهله لدخول 
أو من يجدد اشتراكه خالل فترة هذا  للربح. يتم تسليم كل مشترك جديد  أي )55( فرصة  النهائي،  السحب  جوائز 
العرض قسيمة اشتراك وسند حتصيل أصلياً مختوماً بخامت »األنباء« ويحمل رقماً متسلسالً يحصل مبوجبه على 
بطاقة الهدايا الفورية من »األنباء« وعلى كوبونات السحوبات حسب ما ذكر أعاله. وتتم تعبئة بيانات الكوبونات 
من املشترك، وتوضع في صناديق السحب املخصصة )اليومي واألسبوعي ونهاية كل شهر والنهائي( واملقفلة حتت 
يحق  بالشويخ.  »األنباء«  جريدة  مبنى  في  واملوجودة  املستهلك(  حماية  )إدارة  والصناعة  التجارة  وزارة  إشراف 
للمشترك الدخول بكوبوناته في جميع السحوبات اليومية، واألسبوعية ونهاية كل شهر والسحب النهائي شريطة 
أال يفوز املشترك بأكثر من جائزة واحدة في كل سحب على حدة )السحب اليومي، السحب األسبوعي، سحب نهاية 
كل شهر والسحب النهائي(مهما تعددت الكوبونات واالشتراكات. ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف 
اشتراكه مهما كانت األسباب والظروف، كما ال  يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية أو اجلائزة نقداً، وفي حالة نفاد 

املؤسسات  أو  للوزارات  يحق  وال  األفراد  املشتركني  على  العرض  هذا  يقتصر  أخرى.  بهدايا  تستبدل  الفورية  الهدايا 
احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة »األنباء« وأقربائهم 
حتى الدرجة الثانية االشتراك في هذا العرض. يتم تسليم الهدايا الفورية مبوجب قسيمة االشتراك وسند التحصيل 
األصلي املختوم بخامت »األنباء« وذلك خالل الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 8:30  مساء ما 
عدا يوم اجلمعة فمن الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 8:00 مساًء، كما يتم توقيع املشترك على سند تسليمه الهدايا 

املذكورة بالبطاقة بعد مسحها.
جوائز السحب اليومي: 

يجرى السحب على سبعني هاتفا نقاال بواقع هاتف نقال عن كل يوم من أيام االسبوع، وجترى السحوبات السبعة 
يوم اإلثنني من كل أسبوع وفقا للتواريخ التالية:

14-21-2016/3/28 و 4-11-18-2016/4/25 و 2016/5/16-9-2.
جوائز السحب األسبوعي:

يجرى السحب على )10( غساالت أتوماتيك و)10(  ثالجات و)10( تلفزيونات و)10( بوتاجازات و)10( الب توب 
وثالجــة  أتوماتيك  غسالة  بواقع  باقة  لكل  كويتي(  دينار   300 وخدمات)بقيمة  مشتريات  كوبونات  باقة  و)100( 
وتلفزيــون وبوتاجــاز والب توب و)10( باقات كوبونات عن كل أسبوع وعددها عشرة أسابيع، وجترى السحوبات 

العشرة يوم اإلثنني من كل أسبوع وفقا للتواريخ التالية:
14-21-2016/3/28 و 4-11-18-2016/4/25 و2016/5/16-9-2.

جوائز السحب لنهاية كل شهـــر:

يجـــرى السحـب علـى عــدد  )3( طاوالت طعــام خشبية ) 8 قطــع( – وعدد  )3( صالونات زاوية )3 قطع( - وعدد 
)3( غرف نوم )5 قطع( وعدد )3( صوفات ملونة، بواقع طاولة طعام )8 قطع( وصالون زاوية )3 قطع( وغرفة نوم 
)5 قطع( وصوفــا ملونـة عن نهايــة شهــر مارس، وطاولة طعام )8 قطــع( وصالــون زاوية )3 قطـع( وغـرفة نــوم 
ابريل، وطاولة طعام )8 قطـع( وصالــون زاويـة )3 قطـع( وغــرفـــة نـوم  )5 قطع( وصوفا ملونة عن نهاية شهر 
 2016/4/4 )5 قطع( وصوفا ملونة عن نهاية شهر مايو، وجترى السحوبات الثالثـــة وفقــا للتـــواريخ التالــية: 

و 2016/5/2 و 2016/5/16.
 .2016/5/30 بتاريخ  كاديالك  نوع  من  فاخرة  سيارات   )3( عدد  على  السحب  يجرى  النهائي:  السحب  جوائز 
وستجرى السحوبات اليومية واألسبوعية ونهاية كل شهر والنهائي بإشراف وزارتي التجارة والصناعة والداخلية 
وفقاً للتواريخ املشار إليها أعاله، وذلك الساعة 11:00 صباحاً مبقر جريدة »األنباء« في الشويخ. آخر موعد لتسلم 
اجلائزة الفورية يوم األحد املوافق 2016/6/5.  آخر موعد لوضع الكوبونات بصندوق السحب املخصص للسحب 
اليومي واألسبوعي ونهاية كل شهر الساعة 10:00 مساء يوم األحد من كل أسبوع قبل تاريخ موعد السحب احملدد 
أعاله. آخر موعد لوضع الكوبونات بصندوق السحب النهائي الساعة 10:00 مساء يوم األحد املوافق 2016/5/29.  
أشكال وألوان السيارات واجلوائز والهدايا املوجودة في صورة اإلعالن ليست كاألصل وإمنا لضرورة اإلعالن ووفقاً 
للكشف والترخيص الذي مت تسليمه لـوزارة التجــارة والصنـــاعة )إدارة حماية املستهلك(. رسوم التسجيل والتأمني 
للسيارات وجوائز السحب والهدايا يتحملها الفائزون بها مبا فيها نقل وتوصيل الهدايا. على الفائزين بجوائز السحب 

إحضار سند التحصيل األصلي املختوم وإثبات الشخصية.

لـالشتــراك
22272770
www.alanba.com.kw

عبر املوبايل

@alanbanews           @alanba_news_kw          /alanbaa.newspaper        /alanba1976
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غرف جلو�س, غرف نوم, 

طاوالت طعام, �سوفا ملونة

اربح
 أسبوعيًا
طباخات, غ�ساالت , ثالجات, 

الب توب, تلفزيونات, 
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

األنصاري يواصل العالج في عيادة االحتادالرياضية
يواصل جنم وسط نادي القادسية فهد االنصاري رحلة العالج في عيادة احتاد الكرة بعد اصابته 
بكدمة في االنكل حيث من املقرر ان يدخل تدريبات اليوم على أن يكون جاهزا بصورة مؤكدة ملواجهة 
الكويت في نصف نهائي كأس سمو األمير يوم السبت املقبل. وفي السياق نفسه، غاب احلارسان 
احمد الفضلي وعلي جواد عن تدريبات الفريق لظروف خاصة. إلىذلك يغادر الغيني سيدوبا سامواه 
الكويت لتمثيل منتخب بالده في تصفيات كأس افريقيا 2017 وذلك عقب مواجهة الكويت.

عبدالعزيز جاسم 

»عاملكشوف« يناقش حظوظ العربي والساملية
يستضيف البرنامج الرياضي اإلذاعي اليومي 
»عاملكشوف« في حلقته اخلاصة مساء اليوم 
نائب رئيس جهاز كرة القدم في النادي العربي 
مؤيد الشهاب، ومدير الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساملية بدر اخلالدي للحديث عن اللقاء 
املثير الذي سيجمع بني »األخضر« و»السماوي« 

في نصف نهائي كأس س���مو األمير، وفرصة 
الفريقني في التأهل الى النهائي.

وسيس���تقبل البرنامج الذي س���يبث في 
الس���اعة السابعة من مس���اء اليوم اتصاالت 
املستمعني على الهواتف )٢٢٤١٣٢٦٠ –٢٢٤١٣٢٦١ 

.)٢٢٤١٣٢٦٢-

عبدالعزيز جاسم 

علم���ت »األنباء« من مصادر 
موثوقة أن منتخبنا الوطني لكرة 
القدم سيخوض تدريبات يومية 
ملدة أسبوع دون معسكر داخلي 
بعد أن تنته���ي الفرق األربعة، 
العرب���ي والس���املية والكويت 
والقادسية، من مواجهتي الدور 
نص���ف النهائي من كأس األمير 

خالل فت���رة التوقف »فيفا دي« 
على الرغم من اإليقاف املفروض 
على األزرق من فبل االحتاد الدولي 
للعبة وعدم قدرة منتخبنا على 
اللحاق مبواجهتي الوس وكوريا 
اجلنوبية ٢٤ و٢٩ الشهر اجلاري 

على التوالي.
التدريبات لرفع  وتأتي هذه 
معنويات الالعبني بأن هناك أمال 
باللحاق بتصفيات آسيا املؤهلة 

إلى النهائيات في اإلمارات ٢٠١٩ 
ف���ي يونيو املقبل، في حال رفع 
اإليق���اف ع���ن األزرق في مايو 

املقبل.
وس���يقود التدريبات املدرب 
املقرر  التونس���ي نبيل معلول 
وصوله األحد أو االثنني املقبلني 
وسيعلن عن قائمة الالعبني الذين 

سينضمون للتدريبات.
وعلم���ت »األنباء« أن املدرب 

معلول لن يجدد عقده مع احتاد 
الكرة ملوسم آخر وسيكتفي باملدة 
الس���ابقة، علما بأنه لم يتسلم 
رواتب ٧ أش���هر حتى اآلن، كما 
أنه لن يدرب أي فريق أو منتخب 
خالل الفترة املقبلة بسبب بقاء 
أقل من شهرين على انتهاء جميع 
الدوريات واملسابقات في العالم 
بشكل عام األمر الذي يجعله يفكر 

بالتوقيع خالل فترة الصيف.

حزام إلى برشلونة إلجراء عملية جراحية

املرزوق تابع تدريبات »األبيض« وسط روح عالية

الذي مت التعاقد معه قبل 
أيام خلفا للوطني محمد 

إبراهيم.

وفي جانب آخر، غادر 
الب���الد عص���ر امس جنم 
الفريق الواعد احمد حزام 
متوجه���ا إلى برش���لونة 
لعرض إصابته على أمهر 
األطباء في مجال جراحات 

الرباط الصليبي.
وكان الالعب قد أجرى 
عملي���ة ف���ي مستش���فى 
»اس���بيتار« بالعاصم���ة 
القطرية الدوحة قبل نحو 8 
اشهر، إال أن اإلصابة عاودته 
مرة أخرى لينتهى موسم 
الالعب دون مش���اركة مع 

الفريق.
النادي  إدارة  وبذل���ت 
جهودا كبيرة في احلصول 
على سمة دخول السبانيا 
حل���زام مع تق���دمي الدعم 
املادي له نظ���را لظروفه 

اخلاصة.
ومن املتوقع أن يخضع 
حزام إلى عملية جراحية في 
برشلونة متهيدا لعودته إلى 

املالعب املوسم املقبل.

األول من األمس.
وقاد التدريبات املدرب 
الكرواتي بوزيدار س���كك 

مبارك الخالدي

تواصل���ت تدريب���ات 
فريق الكرة بنادي الكويت 
استعدادا ملواجهة القادسية 
السبت املقبل في إطار الدور 
نصف النهائي من بطولة 

كأس األمير.
وتاب���ع التدريبات أول 
من أم���س رئيس مجلس 
إدارة الن���ادي عبدالعزيز 
املرزوق ال���ذي أصر على 
التواج���د حت���ى نهاي���ة 
التمرين، مش���يدا بالروح 
العالية لالعبي »األبيض« 
وإصراره���م على جتاوز 
الراهنة  حتديات املرحلة 

بكل عزمية واقتدار.
وقام مدير الفريق عادل 
عقلة بعرض تقرير موجز 
للحال���ة الفنية والبدنية 
الالعب���ني، الفتا  لبعض 
إلى جاهزية قائمة الفريق 
وخلوها م���ن اإلصابات 
املؤثرة حت���ى تدريبات 

العبو الكويت يحظون بدعم كبير من االدارة

إعالميون ينتقدون التعصب الرياضي

٦٦ برنامجا حواريا رياضيا 
في املنطقة يوجد منها فقط 
أربعة برامج رياضية »فنية 
وتكتيكي���ة«، موضحا أن 
البرام���ج احلوارية، مبنية 
على اإلثارة وبالتالي تزيد من 

التعصب بني اجلماهير.
من ناحيته، قال اإلماراتي 
محمد اجلوكر إن اإلعالمي 
الرياض���ي يجب أن يتحلى 
بالرقاب���ة الذاتية في أدائه 
وان يكون لديه وعي ودراية 

بالقوانني.
اإلع���الم  أن  وأض���اف 

الرياضي يج���ب أن يدعم 
الذي يجعله يقدم  بالوعي 
رسالة صحيحة للجمهور 
املتابع مع ض���رورة اتباع 
املهنية واحليادية والتحلي 
بالروح الرياضية بعيدا عن 
التعصب ألي جهة معينة، 
الرياضي  مؤكدا أن اإلعالم 
أصبح من أهم أنواع اإلعالم 
التي يتابعها اجلمهور ويؤثر 

على سلوكهم.
من جانبه، قال اإلعالمي 
العجمة  الس����عودي تركي 
إن اجلمهور أصبح هو من 
الرياضي،  يوجه اإلع����الم 
مش����يرا إلى تأثي����ر مواقع 
التواص����ل االجتماعي التي 
أصبحت مهمة ج����دا ولها 
عالقة قوية مع أجهزة اإلعالم 

الرياضية.
انه اصبح من  وأضاف 
الضروري عل����ى اإلعالمي 
الرياضي أن يتوخى احلذر 
عن����د تناول����ه املواضي����ع 
الرياضية وان يكون محايدا 
في طرح أي قضية رياضية، 
داعي����ا إلى وض����ع قوانني 
صارمة وس����ريعة منجزة 
ضد أي مخالف وتطبيق هذه 

القوانني على أي متجاوز.

وأض���اف أن التعصب 
موج���ود فهن���اك »تعصب 
مقبول« يأتي من اجلمهور 
وهن���اك »تعص���ب غي���ر 
مقبول يأتي من املسؤولني 
واإلعالميني واألندية« وهذا 
التعص���ب غي���ر املقب���ول 
هو الذي يق���ود اجلماهير، 
الكثي���ر من  أن  موضح���ا 
الرياضيني اآلن  اإلعالميني 
يتبعون طريقة اإلثارة من 
أجل كسب شعبية أكبر بني 

اإلعالم الرياضي.
وأشار إلى وجود ما يقارب 

أكد إعالمي���ون عاملون 
الرياضي ضرورة  باملجال 
حيادية وسائل اإلعالم في 
القضايا واألحداث  تناولها 
الرياضية في ضوء تأثيرها 
الكبير عل���ى اجلماهير في 
زيادة التعصب خاصة لدى 

الشباب منهم.
وش���دد اإلعالميون في 
ن���دوة بعن���وان »البرامج 
الرياضية بني املس���ؤولية 
واحملاذير« ضمن أنش���طة 
مهرجان اخللي���ج لإلذاعة 
والتلفزيون الذي تستضيفه 
العاصمة البحرينية املنامة 
املهنية  اتباع  على ضرورة 
احليادية لدى وسائل اإلعالم 
الرياض���ي وحتليها بروح 

املسؤولية.
وقال اإلعالمي س���طام 
السهلي إن اإلعالم الرياضي 
أكبر  إلى  أصبح اآلن يصل 
ش���ريحة من األش���خاص، 
الشباب ما  خاصة شريحة 
التنافس  يتطلب بث روح 
الشريف وتعريف الناس بأن 
الرياضة هي مكسب وخسارة 
وأن���ه يجب عل���ى اجلميع 
الوعي جي���دا لفكرة تقبل 

اخلسارة وتهنئة الفائز.

الزمالء سطام السهلي ومحمد اجلوكر وتركي العجمة يتحدثون في الندوة

السهلي يؤكد 
أن املطلوب 

من اإلعالم بث 
روح التنافس 

الشريف

»االنضباط« توقف البناي ٤ مباريات

منتخبنا يتدرب أسبوعاً في »فيفا دي«

معلول لن يوقّع مع »األزرق« موسماً آخر

املدرب التونسي نبيل معلول يودع »االزرق« 
)األزرق.كوم( في يونيو املقبل  

كامبوس يغادر ٢١ الشهر اجلاري.. ومرجان وفابيانو باقيان

هداف كاظم�ة باتريك فابيانو لن يش�ارك مع منتخب 
)األزرق.ك�وم( تيمور الشرقية خالل التوقف  

عبدالعزيز جاسم 

قررت جلنة االنضباط في احتاد الكرة إيقاف مدافع كاظمة عبدالرحمن 
البناي ٤ مباريات مع غرامة مالية قدرها ٤٠٠ دينار بسبب تصرفه غير 

الالئق مع عدد من جماهير القادس����ية ف����ي مباراة الفريقني ضمن 
الدور ربع النهائي في كأس سمو األمير. وسبق لكاظمة أن أوقف 
البناي ٣ مباريات بعد املباراة مباش����رة.وفي نفس السياق، 
يواصل البرتقالي جتهيز العبيه املصابني ناصر فرج ومحمد 
الداود، حيث لن يتعجل اجلهاز الطبي في إدخالهما للتدريبات 
اجلماعية إال بعد التأكد من تعافيهما متاما. إلى ذلك انتهت فترة 
الراح����ة ٣ أيام التي منحها املدرب الروماني فلورين ماتروك 
لالعبني وعاد الفريق لتدريبات����ه اجلماعية قبل يومني كما 
يبدو أن التجديد مع ماتروك بات في أمتاره األخيرة، حيث 
لم يتبق سوى توقيع العقد بعد اتفاق الطرفني على جميع 

األم����ور. وفيما يخص احملترفني لن يغادر س����وى 
البوليڤي جاسمني كامبوس إلى بالده للمشاركة 

في تصفيات كأس العالم خالل فترة التوقف 
٢١ الش����هر اجلاري، بينما لن يغادر كل من 
األردني سعيد مرجان وباتريك فابيانو من 

تيمور الشرقية بسبب عدم استدعائهما 
من قبل منتخبي بلديهما.

السماوي على عدد ميداليات 
ذهبية أكثر ساهم في حصوله 
على كأس البطولة في نهاية 
املطاف، وجاء خلفهما الشباب 

ب� ٣١ نقطة.
وشهدت البطولة منافسة 
قوية من جميع االندية ال� ١٣ 
التي شاركت ب� ٥٢٠ العبا في 
جميع املراحل، حيث استمرت 
منافسات البطولة ملدة ١٢ يوما 
ولم يحسم لقب البطل إال في 

يومها األخير أول من أمس.
البطولة  وحضر خت���ام 
الكراتيه  نائب رئيس احتاد 
الفضل���ي وعدد من  مناحي 
مدراء الفرق ومنتسبي اللعبة، 
وقام الفضلي بتتويج الفرق 

الفائزة.

الساملية بطالً لكأس »الكراتيه«
توج الساملية باملركز األول 
لبطولة احتاد الكراتيه الشاملة 
الثالثة على الرغم من تساويه 
مع اليرموك بعدد النقاط )٣٣ 
لكل منهم���ا(، إال ان حصول 

العبو الساملية سعداء بحصد الكأس وامليداليات الذهبية

حتـــت رعـــايـــة الهيئـــة العامة لل�ضباب والريا�ضة يقيم

نادي الألعاب ال�شتوية الكويتي

بالتعاون مع

اإدارة الــريـا�ضة للجميــع و�ضركـة امل�ضروعات ال�ضياحية

اليوم المفتوح
لتعليم وممارسة

لعبة هوكي الجليد للسيدات
حتت �ضعار

»جربتي تلعبني هوكي«

وذلك على �ضالــــة التزلـــج، يوم ال�شـــبـــت املوافـــق 2016/03/19، 

للأعمار من 16 �ضنة وما فوق، على اأن تبداأ الفعالية من ال�ضاعة 

2 ظهرًا حتى ال�ضاعة 8 م�ضاًء.
للم�ضاركني  اللعبة  م�ضتلزمات  جميع  بتوفري  الــنــادي  و�ضيقوم   

دون حتمل اأي ر�ضوم، وعلى الراغبني يف الت�ضجيل مراجعة مقر 

النادي يف منطقــة ال�ضـــاميــة ق 8 �ضـــارع جـــا�ضم حـــمــد الـــ�ضقــر، 

مبنــى رقم 11، وذلك خــلل مـــواعيـــد العمل الر�ضمية من ال�ضاعة 

الــعــا�ــضــرة �ــضــبــاحــًا حــتــى الــ�ــضــاعــة الـــواحـــدة ظــهــرًا، ومـــن ال�ضاعة 

ال�ضاد�ضة والن�ضف م�ضاًء حتى ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف م�ضاًء.

للت�ضال اأو اال�ضتف�ضار: 24911212

إعـــالن
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مبارك العيدان الى جانب عمر 
العنزي وعبدالوهاب اجليران 
باالضافة الى فيصل العجمي 

وأحمد فيروز.

القادسية مع الساحل

املواجهة الثانية لن تكون 
بالسهولة املتوقعة فالساحل 
قدم مستوى مميزا في الدوري 
وعليه اليوم التعامل بتركيز 
مضاع���ف م���ع تصويب���ات 
القادسية الساحقة باالضافة 
ال���ى تعزيز حوائ���ط صده 

الدفاعية. 
أم���ا القادس���ية فيدخ���ل 
البطولة منتشيا بفوزه بكأس 
احتاد الك���رة الطائرة وعليه 
نسيان املاضي والتركيز على 

مباراتان في افتتاح »سوبر« الطائرة اليوم

كاظمة يواجه الكويت.. والقادسية يلتقي الساحل

مواجهته مع الساحل.

النصف: نريد الكأس 

أكد مدير  من جانب آخر، 
الكرة الطائرة بنادي الكويت 
محمد النصف أن فريقه ميلك 
عناصر ممت���ازة قادرة على 
املنافسة حلصد لقب البطولة 
وقال: لم نحقق الدوري وأيضا 
بطولة الكأس بسبب بالظروف 
الفنية التي م���ر بها الفريق 
من عدم استقرار في اجلهاز 

الفني.
واس���تطرد قائال: بإمكان 
العميد التفوق على الظروف 
واملنافس���ة عل���ى اللقب ألن 
الفريق ككل يطمح الى اللقب 

وألننا نريد الكأس.

يعقوب العوضي

اليوم منافس���ات  تنطلق 
بطولة كأس الس���وبر للكرة 
الطائرة حيث يلعب كاظمة مع 
الكويت على ملعب كاظمة بينما 
الساحل  القادسية مع  يلعب 

على صالة القادسية. 
وفي اللقاء األولى يسعى 
بطل الدوري كاظمة الى فرض 
نفس���ه على اخلصم وميلك 
افلكس���ندر  املدرب الصربي 
سنجيج العبني قادرين على 
تنفيذ تعليماته بحذافيرها من 
الرفاعي، محمد  أمثال ناصر 
اس���حق، عب���داهلل بوفتني، 
مس���اعد املجمد ويغيب عن 
الفريق مشعل العمر لظروف 

خاصة.
اما الكويت فيس���عى الى 
خطف اح���دى البطوالت في 
املوس���م احلال���ي وال يريد 
اخل���روج خال���ي الوف���اض 
والعودة الى كيفان بخفي حنني 
فيسعى املدرب فريد بن عمارة 
الى تفعيل قدرات العبيه مثل 

من لقاء القادسية مع كاظمة في الدوري

الغنيم مع عادل الغريب

الغريب: حتمل اسم أحد أعالم الكويت

الغنيم: بطولة الغنيم ستقود البلياردو إلى العاملية

إجنازات طيبة لـ »املعاقني« في »قوى الشارقة«

قال فهد الغنيم رئيس اللجنة العليا املنظمة 
لبطولة املرحوم خالد الغنيم السنوية الدولية 
للبلياردو: ان النسخة االخيرة للبطولة تعد 
مبنزلة محطة مفصلية ف���ي تاريخ البطولة 
منذ انطالقها عام ١٩٨٤، مشيرا الى ان البطولة 
استكملت كل املواصفات التي تؤهلها كإحدى 
البطوالت الكبرى في اللعبة نظرا لعدد املصنفني 
العامليني املشاركني، حيث شارك في البطولة 
املصنفون العشرة األوائل على مستوى العالم 
في اللعبة وبلغ عدد الالعبني املس���جلني بفئة 
احملترفني فيها ١٢٨ العبا محترفا، بينهم بطل 
العالم األميركي شني فان بوبنج واألسطورة 
األملاني رالف س���وكية والعب���ون من أميركا 
وإيطاليا وبولن���دا والفلبني واليابان وبولندا 
وأملاني���ا باالضافة الى أبطال العرب واخلليج 

وجنوم املنتخب الوطني.
وأضاف الغنيم في تصريح له بختام البطولة 
ان اللجن���ة املنظمة للبطول���ة تعتزم تطوير 
املنافسات النسائية التي دخلت للمرة االولى 
في البطولة وإش���راك العبات محترفات، في 
النس���خة املقبلة وزيادة جوائزها، معربا عن 
أمل���ه ان تكون بطولة الغنيم مبنزلة القاطرة 
التي تقود البلياردو النسائي الكويتي لتطوير 
قدراته وإمكانياته وتوسيع قاعدة املمارسات 
للعبة ما مينح الفرصة إلبراز املواهب القادرة 

على حمل اللعبة الى آفاق العاملية.

وتابع: ان املس���توى ال���ذي ظهر به جنوم 
الكويت واخلليج في البطولة يؤكد أننا منتلك 
طاقات وإمكانيات ومواهب قادرة على الوصول 
بعيدا في البلي���اردو واننا من خالل البطولة 
سنجتهد لتوفير املناخ املالئم وفرص املنافسة 
واالحتكاك لالعبينا وصقل قدراتهم مبا ميكنهم 

من ابراز إمكانياتهم في احملافل الدولية.
وأعرب الغنيم عن خالص الشكر والتقدير 
لكل اجلهود التي ساهمت في إجناح البطولة، 
مش���يدا بالتعاون الرائع لفريق صالة »هوت 

شوت بالزيو«، وأعضاء اللجنة املنظمة.
من جهته، اعرب بطل االس���كواش السابق 
ورئيس اللجن���ة االعالمية في البطولة عادل 
الغريب عن خالص الش���كر والتقدير جلميع 
وسائل االعالم التي اجتهدت في ابراز هذا احلدث 
وتقدمي صورة مشرفة لإلعالم الرياضي الكويتي، 
السيما ان هذه البطولة حتمل اسم احد أعالم 
الكويت الذي كانت له أي���اد بيضاء في إثراء 
احلياة السياسية واالقتصادية بكويتنا احلبيبة 
املرحوم خالد الغنيم أول رئيس ملجلس األمة 
الكويتي، كما قدم الشكر لرجل االعمال فهد الغنيم 
على بادرته الطيبة بإقامة هذا احلدث الرياضي 
العاملي على ارض الكويت، وأشاد بجهود كل 
العاملني بالبطولة واجتهادهم إلخراجها بالشكل 
واملضمون الذي يعكس الريادة الكويتية في 

املجال الرياضي وجميع املجاالت.

اس���تطاع نادي املعاقني في ختام فعاليات 
بطولة الش���ارقة أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 

حصد املزيد من امليداليات.
وقال قائد الفريق والالعب املشارك في هذه 
البطولة حمد العدوان���ي ل� »كونا« إن زميله 
الالعب عبداهلل السيف استطاع إحراز امليدالية 
الذهبي���ة في لعبة رمي الق���رص، فيما حقق 
ه���و امليدالية الفضية ف���ي لعبة اجلري على 
الكراسي املتحركة ملس���افة ٢00 متر وزميله 
الالعب ضاري بطي حق���ق امليدالية الفضية 

في لعبة دفع اجللة.
وذكر أن الالعبة من ذوي اإلعاقة باس���مة 
جنم حققت برونزية دفع اجللة للنس���اء في 
ح���ني حقق الالعب عب���داهلل احلرز برونزية 

رمي الرمح.

وهنأ العدواني زمالءه الالعبني الكويتيني 
على أدائهم املتميز في هذه البطولة واملجهود 
الكبي���ر الذي بذلوه حلصد ه���ذه امليداليات، 
مؤكدا الروح العالية التي يتمتع بها الالعبون 
مما أسفر عن حتقيق نتائج إيجابية في هذه 

البطولة.
وأش���اد العدواني مبستوى التنظيم الذي 
متتعت به بطولة الشارقة أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة، موضحا أن املنافسة فيها كانت قوية 
بجميع مسابقاتها »وهلل احلمد استطعنا حتقيق 
ميداليات رفعت اسم الكويت عاليا في رياضة 

ألعاب القوى«.
يذكر أن بطولة الشارقة أللعاب القوى لذوي 
اإلعاقة التي اختتمت فعالياتها اليوم ش���ارك 

فيها 330 متسابقا من 3١ دولة.

ن���ادي املعاقني عن  أعلن 
إحراز العب منتخبنا للرماية 
عاطف الدوسري املركز الثالث 
وامليدالية البرونزية في بطولة 
كأس العالم للعبة املقامة في 
التايلندية بانكوك  العاصمة 
حاليا مبشاركة رماة وراميات 

من 30 دولة.
وقال نائب رئيس مجلس 
العجمي  النادي ناصر  إدارة 
إن البطل الدوسري حقق هذا 
اإلجناز بعد منافسات قوية 
مع ١6 رامي���ا من فئته، الفتا 
إلى املستوى املتقدم باستمرار 
الذي يقدمه م���ن بطولة إلى 

أخرى.
وأضاف العجمي أن مشاركة 
الدوس���ري في هذه البطولة 
وما سيليها من استحقاقات 
دولي���ة وقارية وإقليمية في 
الفترة املقبلة تهدف في املجمل 
إلى إعداده وجتهيزه خلوض 
غمار منافسات دورة األلعاب 
الباراوملبية للمعاقني املقررة 
إقامتها ف���ي مدينة ريو دي 
البرازيلية سبتمبر  جانيرو 
املقبل ألنه أحد الرماة املتأهلني 
إلى هذا احملفل الرياضي األكبر 

عامليا على اإلطالق.
وأش���اد بعزمي���ة الالعب 
وحرصه على تطوير مستواه 
الفن���ي والتزامه بالتدريبات 
»مما أثمر حتقيقه انتصارات 
ممي���زة لرياض���ة املعاق���ني 
الكويتية«، مهديا هذا اإلجناز 
السياسية ولكل  القيادة  إلى 

منتسبي وأعضاء النادي.
الن���ادي  وأك���د ح���رص 
برئاسة شافي الهاجري على 
إش���راك العبيه في مثل هذه 
االس���تحقاقات اخلارجي���ة 
الفنية  لتحسني مستوياتهم 
وإكسابهم خبرات مهمة، منوها 
بدعم النادي لالعب الدوسري 
الذي يحتضن تدريباته وكذلك 
الهيئة العامة للرياضة التي 
تولت تس���هيل مشاركته في 

البطولة.

هنأ وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة نادي التضامن 
مبناسبة فوزهم بانتخابات 
مجلس إدارة النادي الستكمال 
الدورة احلالي����ة للمجلس 
)٢0١٢ � ٢0١6( الت����ي جرت 

مؤخرا.
وقال الشيخ س����لمان في 
إدارة  رسالته لرئيس مجلس 
النادي مبارك املعصب إن هذا 
الفوز دليل على الثقة الغالية 
التي أوالها لكم أعضاء اجلمعية 
العمومية للنادي، متمنيا ملجلس 
اإلدارة النجاح في القيام باملهام 
املسندة إليه والتوفيق والنجاح 

في مسيرتهم املستقبلية.
وأع����رب عن أمل����ه في أن 
تكلل جهود جميع الرياضيني 
في خدمة الكويت ورفع رايتها 
عاليا في احملافل الدولية حتت 

ظل القيادة احلكيمة للبالد.

برعاي���ة الهيئ���ة العامة 
للرياض���ة وبحضور نائب 
املدير العام لشؤون الشباب 
أحم���د عبدال���رزاق اخلزعل 
ومدير إدارة الرياضة للجميع 
اله���زمي ونائبه وليد  حامد 
س���لطان اختتم���ت بنجاح 
الواكثون ٢0١6  كبير سباق 
الذي انطلق من أمام اجلزيرة 
اخلضراء وانتهى عند أبراج 
الكويت وشارك فيه أكثر من 
٢000 متس���ابق ومتسابقة 
من مختل���ف األعمار وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وأعرب اخلزعل عن سعادته 
الس���باق واملشاركة  بنجاح 
الفعالة من املتس���ابقني من 
مختلف األعمار حتت شعار 

»ليكن احتفالنا بالعمل«.

يتق���دم القس���م الرياضي 
بخال���ص العزاء م���ن رئيس 
مجلس إدارة نادي الفحيحيل 
حمد الدبوس لوفاة عمته، ومن 
املدرب الوطني بداح الهاجري 
لوفاة عمته تغمد اهلل الفقيدتني 
بواس���ع رحمته وألهم أهلهما 

وذويهما الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

الدوسري يحرز 
برونزية كأس العالم 

لرماية املعاقني

احلمود يهنئ مجلس 
إدارة نادي التضامن

مشاركة كبيرة 
مباراثون »هيئة الرياضة«

خالص العزاء 
من الدبوس والهاجري

نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة الشيخة نعيمة االحمد في حوار مع عبد الوهاب الكندري وحمود الديحاني 

مرزوق الرشيدي ظهر مبستوى طيب أمام منافسه من هونغ كونغ رغم اخلسارة

منافسات محتدمة لفئة الشباب 
في بطولة كأس سلوى للطاولة

مشكلة »مقصيد« التزال قائمة

انطلق����ت امس بطولة 
الدولي����ة لكرة  الكوي����ت 
الطاولة »كأس س����لوى« 
حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
في صالة املغفور له خالد 
يوسف خالد املرزوق في 
ن����ادي س����لوى الرياضي 
بالقرين، مبشاركة املصنفني 
األوائل في العالم باللعبة 
وبزيادة مميزة من الالعبني 
الذين ضاعفوا  اليابانيني 
عددهم في البطولة عكس 
النسخ السابقة من البطولة. 
املباريات انطلقت  وكانت 
الساعة ال� ١١ صباحا بفئة 
حتت ٢١ س����نة للش����باب 
لكال اجلنسني حيث لعب 
منتخبنا الوطني ممثال في 
الرشيدي  الالعب مرزوق 
أم����ام هانغ س����يو الم من 
هون����غ كونغ واس����تطاع 
الفوز بالشوط األول إال أنه 
خسر املباراة ١-3، ليكون 
أول العب كويتي يخوض 
البطولة  ف����ي  املباري����ات 
باجلولة األولى لها، فيما 
خسر أيضا العبنا عبداهلل 
البحران����ي أمام التايلندي 
تانفغيرشكول  باداس����ك 
0-3. وش����هد اليوم األول 
للفئ����ة ذاته����ا للس����يدات 
خس����ارة العبة منتخبنا 
الوطني شهد العنزي أمام 
اليابانية س����اكي شيباتا 
بنتيجة 0-3، فيما فازت 
اوروان بارانان التايلندية 
على اللبنانية ملك خوري. 
ولدى الرجال لنفس الفئة 
فاز شاو هونغ سون على 
الس����عودي عبدالعزي����ز 
بوش����لبي 3-0، فيما فاز 
املصري شادي مجدي على 
الياباني تيونني ريوزاكي 
3-٢، وخسر األردني خالد 
خضير أمام التايواني يي 
يانسو 0-3، وخسر أيضا 
اللبناني محمد حامي امام 
الكازاخس����تاني كيري����ل 

جيرسيمينكو 3-0.
وتستكمل باقي املباريات 

أحمد السالمي

إيقاف  التزال مش���كلة 
العب الفري���ق األول لكرة 
القدم في الن���ادي العربي 
عل���ي مقصي���د قائمة بني 
الالعب واإلدارة والتي لم 
يت���م البت فيها حتى اآلن، 
حيث ان الص���ورة غائمة 
املعالم من  وغير واضحة 
قبل كل األط���راف التي لم 

تبني املوقف النهائي.
وكانت األخبار املتداولة 
تشير إلى أن اإلدارة بصدد 
إيقافه حتى نهاية املوسم 
فيما مت الرد عليها بأخبار 

إيقافه  إلى  أخرى تش���ير 
إلى  مباراتني ورفع تقرير 
مجل���س اإلدارة التخ���اذ 
االجراءات الالزمة في حق 
الالعب الذي اش���تكى عبر 
التلفزيونية  البرامج  أحد 
الش���أن  املتخصص���ة في 
الرياض���ي م���ن مماطل���ة 
اإلدارة في صرف التعويض 
املادي اخلاص بعالجه من 
اإلصابة التي حلقت به أثناء 
مشاركته مع الفريق جراء 
حصول���ه على وعود دون 
تنفيذه���ا وهو ما اعتبرته 
الكرة تشهيرا  إدارة جهاز 
مرفوضا. ونفى مصدر مطلع 

األخبار املتداولة حول تدخل 
رئيس مجلس إدارة النادي 
العربي جمال الكاظمي في 
ح���ل املش���كلة وتعويض 
الالعب مادي���ا في اجتماع 
عقد بني الالعب والرئيس، 
وهو ما يعد شائعة الهدف 
منها توسعة رقعة اخلالفات 
بني أعض���اء مجلس إدارة 
النادي حول تفرد الكاظمي 
بالقرارات والعمل والتدخل 
في شؤون جهاز الكرة، وهو 
األمر ال���ذي مت نفيه جملة 

وتفصيال. 
النادي  وكان رئي���س 
الكاظمي قد  العربي جمال 

وعد في زيارة خاصة لفريق 
الكرة مبكافآت مالية مجزية 
في حال فوزهم على فريق 
الس���املية ضمن منافسات 
الذهب���ي لبطولة  املرب���ع 
كأس س���مو أمي���ر البالد 
الناحيتني  وحتفيزهم من 
املعنوي���ة واملادية وذلك 
تقديرا منه جلهود الالعبني 
الثقة لهم  إع���ادة  وبهدف 
بعد ش���عورهم باإلحباط 
في الفترة األخيرة بسبب 
الفريق  تراجع مس���توى 
وتردي نتائجه وخروجه 
من دائرة املنافسة في بطولة 

دوري VIVA لكرة القدم.

»كأس سلوى«.
وأكد لي����روي أن العام 
احلال����ي للبطول����ة مه����م 
للمشاركني واملشاركات فيها 
بسبب التنافس الكبير بني 
البطوالت االخرى في قطر 
وأملانيا والصني إال أن هذه 
البطولة تأتي في توقيت 
مهم جلم����ع النقاط ورفع 
املس����توى الفني وبالتالي 
احلص����ول األفض����ل على 
التصنيف الدولي واالقتراب 

إلى املراكز املتقدمة.
من جهته، اعتبر عضو 
العلي����ا املنظمة  اللجن����ة 
الوهاب  للبطول����ة عب����د 
الكن����دري أن اليوم األول 

في الفترة املسائية. 

ليروي يشيد 

وقال مدير البطولة في 
االحتاد الدولي للعبة ديدييه 
لي����روي إن البطولة باتت 
الرقم واحد في العالم لفئة 
احملترفني والشباب وتعتبر 
الوجه����ة األول����ى الفضل 

املصنفني في العالم.
وأض����اف لي����روي أن 
البطول����ة تعتب����ر مهمة 
لتحسني التصنيف الدولي 
لكل العب والعبة ولزيادة 
النقاط التي تسمح بخوض 
البط����والت الكبرى ومنها 
الدولية  الكوي����ت  بطولة 

للبطول����ة س����ار بش����كل 
جيد ومطمئن ومبستوى 
فني ممتاز لفئة الش����باب 
والشابات. واعتبر الكندري 
أن وج����ود كب����ار ممثلي 
االحتاد الدولي في بطولة 
كأس سلوى دليل على مدى 
االهتمام بها وبدورها في 
الفني  حتسني املس����توى 
لالعب����ني  والتصنيف����ي 
والالعبات. إلى ذلك، تستمر 
الثاني  الي����وم  مباري����ات 
اليوم ل����أدوار التمهيدية 
واإلقصائي����ة الس����يما أن 
البطولة تلعب بنظام خروج 
املغلوب مبشاركة ١٨5 العبا 

والعبة من 3٤ دولة.

االحتاد السكندري يخطف اإلسماعيلي.. وأسوان ينقلب على بتروجيت

رئيس األهلي يسعى إلنقاذ اإلدارة من انقالب »العمومية«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

بدأ رئيس النادي األهلي 
املصري محمود طاهر خطة 
انتشار اعالمي قبل اسبوع 
واحد من اجلمعية العمومية 
للن����ادي االهل����ي، إلب����راز 
اجنازات مجلس ادارته، في 
مواجهة حتركات املعارضة 
داخل القلعة احلمراء، والتي 
انضم اليها مجموعة اخلمسة 
املستقيلة من مجلس طاهر 
بقيادة نائبه احمد سعيد، 
ويق����ف ف����ي مقدم����ة هذه 
املعارضة املنظمة، العامري 
العام����ري، وزير  ف����اروق 
الرياضة األسبق، وعضو 
مجلس ادارة االهلي األسبق، 
والذي كان من أشد مؤيدي 
محمود طاهر ومجلس����ه، 
قبل ان ينقلب عليه انقالبا 
خطيرا. وتضغط املعارضة، 
لرفض امليزانية املعروضة 
من مجلس طاهر، مما يعني 
بدء طرح الثقة في مجلس 
طاهر، رغ����م انه معني من 
وزير الشباب والرياضة، 
والدخول في منعطف قانونى 
معقد، وجديد، في شرعية 
هذا املجل����س، واحتمالية 
الدعوة الى انتخابات جديدة، 
أو تعيني مجلس مؤقت آخر، 

بشخصيات اخرى.
وف����ي ظه����ور اعالمي 
جديد، قال محمود طاهر، 
إن املجلس صمم على الدعوة 
النعقاد اجلمعية العمومية 
رغم صدور قرار بالتعيني، 
والالئحة ال جتبر املجلس 

على االسماعيلي في ملعبه 
١-0، ليستعيد الفريق نغمة 
االنتصارات، بعد حرمان ٨ 
مباريات متصلة، في اجلولة 
الثانية والعشرين للدوري 
الهدف  املص����ري. س����جل 
يوسف أوباما من تسديدة 
رائع����ة، ليرف����ع االحت����اد 
رصيده إل����ى ٢5 نقطة في 
املركز الرابع عش����ر، بينما 
جتمد رصيد اإلس����ماعيلي 
املركز  ف����ي  عند 3٤ نقطة 
السادس. وأعرب مدير الكرة 
باالحتاد الس����كندري وليد 
الدين عن سعادته  صالح 
البالغة باملستوى الذي قدمه 
العبو الفريق في اول مباراة 
جلهاز الكرة اجلديد. وقلب 
أسوان الطاولة على مضيفه 

بتروجيت، وفاز ٢-١.

املعني على الدعوة النعقادها، 
نظرا للثقة في الكبيرة في 
أعضاء النادى، خاصة في ظل 
حتقيق ميزانية تاريخية لم 
يحققها أي ناد على مستوى 
أفريقيا والعالم العربي على 
مدار التاريخ. وأردف طاهر 
أن هناك ١٨0 مليون جنيه 
مت تخصيصه����ا للطوارئ 
املستقبلية، ولم تتم إضافتها 
في فائ����ض امليزانية الذي 
أعلن عنه ويبلغ ٢٩0 مليون 
جنيه، الفتا الى أن املجلس 
الذي سيتولى قيادة االهلي 
من بعده س����يجد خزينة 
النادي منتعش����ة. في أول 
ظهور للمدير الفني اجلديد 
لفريق االحتاد السكندري 
مختار مختار، حقق الفريق 
مفاجأة حقيقية، حيث تغلب 

تقدم بتروجيت بهدف 
املعتصم س����الم، وتعادل 
إيهاب  أس����وان عن طريق 
املصري في الدقيقة ٨6، ثم 
سجل إبراهيم الشايب هدف 

الفوز في الدقيقة ٩5.
ورفع أسوان رصيده إلى 
٢٨ نقط����ة في املركز ال� ١٢، 
وتوقف رصيد بتروجيت 
املركز  ف����ي  عند 30 نقطة 
التاسع بعد الهزمية الثالثة 
عل����ى التوالي. فيما تعادل 
فريق املقاولون العرب مع 
ضيفه طالئع اجليش 0-0 
على ستاد اجلبل األخضر.

ورفع املقاولون رصيده 
إل����ى ٢0 نقطة ف����ي املركز 
اخلام����س عش����ر، بينم����ا 
ارتف����ع رصيد اجليش إلى 

٢٨ نقطة.

احلضري على رأس قائمة الفراعنة ملباراتي نيجيريا
اعلن األرجنتيني هيكتور كوبر املدير الفني 
للمنتخب الوطني، عن ضم 20 العبا محليا 
ملباراتي مصر ونيجيريا، املقرر لهما يومي 
25 و29 م��ارس اجلاري في اجلولة الثالثة 
والرابع��ة للتصفيات املؤهل��ة لكأس األمم 
األفريقي��ة 2017 بالغابون. ووقع االختيار 
على 9 العبني من الزمالك هم: أحمد الشناوي 
وعلي جبر وحمادة طلب��ة وأحمد دويدار 
وعمر جابر وحازم إمام وطارق حامد وأمين 
حفني ومصطفى فتحي، و7 من األهلي هم: 
حسام غالي وأحمد حجازي ورامي ربيعة 

ورمضان صبحي وصبري رحيل وعبد اهلل 
الس��عيد وعمرو جمال، إلى جانب عصام 
احلضري )وادي دجلة( ومحمد الش��ناوي 
حارس مرم��ى بتروجيت وإبراهيم صالح 
)س��موحة( ومروان محسن )اإلسماعيلي(، 
إلى جانب 5 محترف��ني هم: محمد صالح 
العب روم��ا اإليطالي، ومحمد النني العب 
أرسنال اإلجنليزي، وأحمد حسن كوكا مهاجم 
سبورتنج براجا البرتغالي، ومحمود حسن 
تريزيجيه العب أندرخلت البلجيكي، وعمرو 

وردة العب بانيتوليكوس اليوناني.

الكويت كاظمة

القناة الثالثة    الساعة 5:30

الساحل القادسية

الساعة 6:30
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دينامو كييڤ لم 
يحقق أي فوز

في إجنلترا

في إياب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا

تأهل تاريخي ملان سيتي.. وأتلتيكو أنهى مغامرة إيندهوڤن

لوك دي يون���غ )19 هدفا(، 
فكان���ت االفضلي���ة لالول 
فرص���ا فق���ط، وكذلك بني 
حارس اتلتيكو السلوڤيني 
يان اوبالك الذي حافظ على 
نظافة شباكه التي لم يلجها 
سوى 3 اهداف في 15 مباراة، 
ايندهوڤن ييرون  وحارس 
تس���وت، وكانت االفضلية 
لالخير قياسا على الفرص 

التي ابطل مفعولها.

الى  العام املاضي بالنسبة 
ال���ذي تخطى هذا  اتلتيكو 
الدور بركالت الترجيح على 
حساب باير ليڤركوزن االملاني 
بعد ان تبادال الفوز 1-0 ثم 
خرج من ربع النهائي على 
يد جاره ريال مدريد. وكانت 
املباراة عبارة عن مواجهة 
بني هداف اتلتيكو غريزمان 
)16 هدفا في الدوري( وهداف 
ايندهوڤن والدوري الهولندي 

مباراة في دوري االبطال.
كما تأهل اتلتيكو مدريد 
االسباني الى ربع النهائي اثر 
فوزه على ضيفه ايندهوڤن 
الهولندي بركالت الترجيح 
8-7 )الوقت���ان االصل���ي 
واالضافي 0-0( في مدريد 
في اياب ثمن النهائي. وكان 
الفريقان تعادال ذهابا 0-0.

فعلى ملعب »يس���نتي 
كالديرون«، تكرر سيناريو 

عل���ى ليڤرب���ول ب���ركالت 
الترجي���ح نهاي���ة الش���هر 
املاضي، فإنه يسجل نتائج 
مخيبة ف���ي الدوري احمللي 

حيث يحتل املركز الرابع.
ولم يحقق دينامو كييڤ 
اي ف���وز في اجنلترا في 14 
مباراة، فتعادل ثالث مرات 
وخسر 11، فيما حافظ سيتي 
على ش���باكه نظيفة للمرة 
الثانية عل���ى ارضه في 18 

عينه، س���يكون مان سيتي 
على االرجح ممثل اجنلترا 

الوحيد في دور الثمانية.
وانضم س���يتي في ربع 
الى س���ان جرمان  النهائي 
وبنفي���كا البرتغالي وريال 
مدريد االسباني وڤولفسبورغ 

االملاني.
ورغم احراز مانشستر 
سيتي كأس رابطة االندية 
االجنليزية احملترفة بفوزه 

بعد ان كسب اجلولة االولى 
خ���ارج ملعبه قب���ل ثالثة 
اسابيع بأهداف االرجنتيني 
سيرخيو اغويرو واالسباني 
داڤيد سيلڤا والعاجي يحيى 

توريه.
وبعد خروج تشلسي امام 
باريس سان جرمان الفرنسي 
في ثمن النهائي وقبله مان 
يونايتد من دور املجموعات 
واقتراب ارسنال من املصير 

بلغ مان سيتي االجنليزي 
ال���دور رب���ع النهائي الول 
مرة في تاريخه بعد تعادله 
مع ضيف���ه دينامو كييڤ 
االوكران���ي 0-0 اول م���ن 
امس في اي���اب ثمن نهائي 
دوري ابط���ال اوروبا لكرة 
القدم، مس���تفيدا من فوزه 

ذهابا 1-3.
وكان سيتي قطع شوطا 
النهائي،  كبيرا نحو رب���ع 

)أ.ف.پ( جنم مان سيتي ديڤيد سيلڤا يقفز فوق حارس دينامو كييڤ أولكسندر شوفكوفسكي  )أ.پ(حارس ايندهوڤن ييرون تسوت رغم خروج فريقه إال أنه كان جنم املباراة 

باتي ميلز جنم سان انطونيو يحاول التسديد في سلة لوس أجنيليس كليبرز )أ.پ(املاتادور االسباني نادال يواصل انطالقته في البطولة  )أ.ف.پ(

42 فوزاً متتالياً لسان أنتونيو على ملعبه في الـ »NBA«ديوكوڤيتش ونادال إلى »رابع« انديان ويلز
بلغ الصرب���ي نوفاك ديوكوڤيتش املصن���ف اول الدور 
الرابع من دورة اندي���ان ويلز االميركية للتنس بعد تغلبه 
على االملاني فيليب كولش���رايبر املصنف في املركز السابع 

والعشرين 7-5 و5-7.
وفي الدور املقبل، يلعب ديوكوڤيتش الذي اظهر اعصابا 
متوترة خالفا لعادته، مع االسباني فيليسيانو لوبيز املصنف 

الثامن عشر.
وهو اللقاء االول بني ديوكوڤيتش ولوبيز منذ انسحاب 
االول امام الثاني من الدور ربع النهائي لدورة دبي الش���هر 

املاضي. 
وبلغ الدور الرابع ايضا، االسباني رافايل نادال الياباني 
ونيش���يكوري املصنفان رابعا وخامس���ا على التوالي بعد 
فوز االول عل���ى مواطنه فرناندو فيرداس���كو 6-0 و6-7 
)11-9( والثاني االميركي س���تيف جونس���ون 6-7 )6-8(

و6-7 )5-7(.
ويلتق���ي نادال في مباراته املقبلة مع االملاني الكس���ندر 
زفيريف الفائز على الفرنس���ي جيل سيمون السادس عشر 

6-2 و2-6.
وبلغ الدور الرابع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا املصنف 
سابعا بفوزه على االميركي سام كيري 6-3 و6-4، واالميركي 
جون ايسنر التاسع بفوزه على الفرنسي ادريان مانارينو 

6-4 و6-7 )4-7(.
ولدى السيدات، لم تواجه االميركية سيرينا اي صعوبة 
في تخطى االوكرانية كاتيرينا بوندارينكو في الدور الرابع 

عندما تغلبت عليها بسهولة 6-2 و2-6.
وتلعب سيرينا في الدور ربع النهائي مع الرومانية سيمونا 
هاليب املصنفة خامسة والتي تغلبت على التشيكية باربورا 

زاهالفوفا سريكوفا 6-3 و1-0 ثم باالنحساب.

حقق سان انتونيو فوزه الثاني واالربعني على 
التوالي على ملعبه في املوسم العادي بينها 33 هذا 
املوسم اثر تغلبه على لوس اجنيليس كليبرز 87-108 

ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
وتعود اخر خسارة لسان انتونيو على ملعبه منذ 
مارس املاضي، علما بان ما حققه هو افضل ثالث رقم 
في تاريخ الدوري االميركي للمحترفني بعد غولدن 
ستايت وسلسلته احلالية )49 فوزا( وشيكاغو بولز 

)95-96( برصيد 44 مباراة.
ودخل سان انتونيو الربع االخير متقدما بفارق 
نقطة واحدة لكنه ضرب بقوة ليخرج فائزا بفارق 
21 نقطة. واش����اد مدرب كليبرز دوك ريفرز بس����ان 

انتونيو.
وقاد كايل لوري تورونتو رابتورز الى الفوز على 
شيكاغو بولز 107-89 بفضل تسجيله 25 نقطة بينها 
20 في الشوط االول باالضافة الى جناحه في 11 متريرة 

حاسمة مساهما في تقدم فريقه 49-52.
وسجل املهاجم الكرواتي بويان بوغدانوفيتش رقما 
قياسيا شخصيا من النقاط بلغ 44 نقطة ليقود بروكلني 
نتس الى الفوز على فيالدلفيا س����فنتي سيكس����رز 

املتواضع 114-131.
وكان افضل معدل سجله بوغدانوفيتش 28 نقطة 
في سلة اورالندو ماجيك في ابريل املاضي، كما انه 
اعلى معدل تسجيلي لالعب من بروكلني منذ ان سجل 

ديرون وليامس 52 نقطة في 4 مارس عام 2012.
وفي مباراتني اخريني، فاز اورالندو ماجيك على 
دنفر ناغتس 116-110، وساكرامنتو كينغز على لوس 

اجنيليس ليكرز 98-106.

»الريدز« إلطاحة »الشياطني« من »يوروبا ليغ« الليلة
ماوريس���يو  االرجنتين���ي 
بوشيتينو اراح هدافه هاري 
كاين وبعض العبيه االساسيني 
ذهاب���ا رمبا مفض���ال تركيز 
جهوده على احراز لقب الدوري 
احمللي للمرة االولى منذ مطلع 

الستينيات.
ويتع���ني على ڤالنس���يا 
االسباني قلب نتيجة الذهاب 
ضد جاره اتلتيك بلباو 1-0 
في مصلحت���ه اذا اراد اكمال 

مشواره القاري.
وقال مدرب ڤالنسيا وقائد 
مان يونايتد سابقا غاري نيفيل 
»يتعني علين���ا النهوض من 
الكبوة التي منر بها. سيظهر 
ڤالنسيا بصورة مختلفة في 
مباراة االياب وسنكافح من 

اجل كل كرة«.
وسيكون اشبيلية االسباني 
حامل اللقب مرشحا لتخطي 
بازل السويسري بعد ان انتزع 
التعادل السلبي منه في عقر 

دار االخير.

بالغة في قل���ب النتيجة في 
مصلحته الن���ه يتعني عليه 
اخلروج فائزا بثالثة اهداف او 
2-0 مع خوض وقت اضافي، 
لكن ليڤربول لم يخسر في هذه 
املسابقة في 9 مباريات وحافظ 
على نظافة ش���باكه في اخر 

اربع مباريات له فيها.
لكن صانع العاب يونايتد 
االسباني خوان ماتا اعرب عن 
امله في حظوظ فريقه بقوله 
»يتعني علينا ان نبدأ املباراة 
بس���رعة وان نضغط عاليا. 
النهائية  املباراة  انها مبنزلة 
بالنسبة الينا. انا واثق من ان 
االجواء في ملعب اولدترافورد 
س���تعطينا دافع���ا اضافي���ا 

لتحقيق نتيجة ايجابية«.
في املقابل، يبدو بوروسيا 
دورمتون���د االملاني في مأمن 
من املفاجآت بعد ان تقدم على 
توتنه���ام االنكليزي بثالثية 

نظيفة ذهابا.
وكان م���درب توتنه���ام 

يريد ليڤربول  امتام مهمة 
التقليدي مان  اقصاء غرميه 
يونايتد في ربع النهائي من 
ال���دوري االوروبي )يوروبا 
ليغ( وذلك بعد ان تقدم عليه 
2-0 ذهابا على ملعب »انفيلد« 

االسبوع املاضي.
ويبدو ليڤربول بطل اوروبا 
خمس م���رات في وضع اكثر 
من جي���د لتحقيق هدفه في 
هذه املسابقة التي متثل امله 
الوحيد نظريا في مشاركته 
في دوري ابطال اوروبا املوسم 
املقبل في حال جنح في احراز 
النهائية  املب���اراة  اللقب في 
املقررة في 18 مايو املقبل في 

مدينة بال السويسرية.
وكان دانيال س���تاريدج 
والبرازيلي فيرمينيو سجال 
هدفي الذهاب في مباراة سيطر 
فيها ليڤربول  متاما في اول 
لقاء بني الفريقني على الصعيد 

القاري.
وقال ستاريدج لصحيفة 
»ليڤربول  ايكو«: »سنقارب 
املب���اراة الثاني���ة متاما كما 
فعلنا في االولى، انها الطريقة 

الوحيدة التي نعرفها«.
وتابع »فلسفة ليڤربول هي 
الفوز دائما وبالتالي سندخل 
مباراة االياب بذهنية ايجابية. 
الثقة عالية في صفوف الفريق 
ونتطلع خلوذ هذه املنباراة، 
نحن جاهزون لها من الناحية 

الذهنية«.
مواجهة محتدمة وثأرية بني الريدز واملانويواجه يونايتد صعوبة 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
يوروبا ليغ )إياب ثمن الثماني(

9:00beIN SPORTS 3HDڤالنسيا – أتلتيك بلباو
9:00beIN SPORTS 4HDالتسيو - سبارتا براغ

9:00beIN SPORTS 5HDباير ليڤركوزن – ڤياريال
11:05beIN SPORTS 2HDمان يونايتد – ليڤربول

11:05beIN SPORTS 3HDإشبيلية – بازل
11:05beIN SPORTS 4HDأندرخلت – شاختار دونيتسك
11:05beIN SPORTS 5HDسبورتينغ براغا – فنربخشة
11:05beIN SPORTS 6HDتوتنهام – بوروسيا دورمتوند

»فيفا« يطالب بتعويضات
من مسؤوليه الفاسدين

ابن شقيق سلطان بروناي
ينتقل إلى ليستر

طال���ب االحتاد الدول���ي لكرة الق���دم )فيفا( امس 
بتعويضات تقدر بعش���رات املاليني من الدوالرات من 
مسؤوليه »القذرين« الضالعني في تهم فساد مختلفة 
هزت أركان اكبر مؤسسة كروية ويحاكمون حاليا في 
الواليات املتحدة. كما اتهم الفيفا جنوب افريقيا بأنها 
دفعت 10 ماليني دوالر للحصول على استضافة كأس 
العالم عام 2010. وكانت جنوب افريقيا رفضت رفضا 

تاما هذه االدعاءات في السابق.
وق���ال فيفا »نقدر أن ما ال يقل عن 10 ماليني دوالر 
من أموال مجتمع كرة القدم مت توزيعها بطريقة غير 
شرعية من اجل القيام باعمال فساد ورشاوى من قبل 

املخالفني«.
ويأم���ل الفيفا باحلصول على ه���ذه التعويضات 
من خالل األموال التي حجزتها الس���لطات القضائية 
األميركية من 39 ش���خصا اتهموا بالفس���اد باالضافة 

الى شركتني.

انتقل ابن شقيق سلطان بروناي � أحد أغنى رجال 
العالم � إلى ليستر سيتي قادما من تشلسي حامل لقب 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وأعلن فايق جفري البلقية )17 عاما( � والذي يلعب 
في تشلسي منذ 2014 � على حسابه في انستغرام أنه 

انتقل إلى ليستر متصدر الدوري االجنليزي.
وكتب الالعب الشاب »يسعدني اإلعالن عن توقيعي 
عقد احتراف طويل املدى مع ليستر سيتي. أريد توجيه 
الش���كر لكل عائلتي وأصدقائي املقربني على كل هذا 

الدعم.. أتوق لبدء مسيرتي اجلديدة«.
ولعب البلقية بانتظام في فريق تشيلسي حتت 18 
عاما هذا املوسم لكنه انتقل إلى ليستر بحثا عن فرصة 

للعب مع الفريق األول.
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ملاذا س�مي البحر املي�ت بهذا 
االسم؟

البحر امليت س��مي بهذا 
االس��م ألنه البح��ر الوحيد 
في العالم ال��ذي ال توجد به 
حياة نباتية او حيوانية، وهو 
في الواقع عبارة عن بحيرة 
ملحية بني االردن وفلسطني 
احملتلة يبلغ طوله 77 كيلومترا 
ويت��راوح عرضه بني 5 و18 
كيلومترا، ومستوى املاء فيه 
هو االكثر انخفاضا في العالم، 
فهو اقل من مستوى سطح 

البحر بحوالي 396 مترا.
ويصب نه��ر االردن في 
املي��ت وكذلك بعض  البحر 
القن��وات الصغيرة ولكن ال 
تخرج مياهه الى اي منفذ آخر، 
وبالتالي يتزايد تركيز االمالح 

فيه كلما تبخرت مياهه.
وتبلغ نسبة امللح في البحر 
امليت من 4 الى 6%، لكن هناك 
كميات ضخمة من املاغنسيوم 
والكلور ومواد سامة اخرى، 
وبسبب هذه النسبة املرتفعة 
م��ن امللح واملع��ادن واملواد 
الس��امة ال ميكن ان تعيش 
في البح��ر امليت اي كائنات 
حية، فبمجرد دخول االسماك 
او اي كائنات اليه قادمة من 
نهر االردن متوت فورا، ومن 
املعروف عن البحر امليت انه 
بحر ال يغرق فيه احد، فنسبة 
امللح املرتفعة جتعل االنسان 
يطفو فوق س��طحه دون أن 

يغرق.

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

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  أفالطونـ  رد، 2ـ  سقيمـ  دار، 3ـ  
ترجانـ  وسام، 4ـ  جم، 5ـ  إيثار، 6 
ـ لنبـ  رلىـ  وو، 7ـ  يرضيانـ  سرو 
)معكوسة(، 8 ـ أمم ـ أهل ـ ين، 9 ـ 

يلج ـ أمي، 10 ـ هال فبراير.

عموديًا:
1 ـ اســـتراليا، 2 ـ فقر ـ برميل، 3 - جيل 
)معكوسة(ـ  املضني )معكوسة(، 4ـ  أماني 
ـ جّف، 5ـ  ثراء، 6ـ  ودـ  النهار، 7ـ  ارجوان 
)معكوسة(ـ  ملا، 8ـ  رسمـ  ي ي، 9ـ  جوري، 

10 ـ دميه ـ وسن.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
محمد فؤاد

حل كلمة السر:
سرايا عابدين

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: مسلسل مصري 
تاريخي من 11 حرفًا

تاكااتااسي
قمتعلوللنا

ساااذثااةل
ينبةاييقدز
ميةيكقاده�م
اتاخرامارن
تاليةزاررع
بعارارلحوو

داحالاعقه�ب
يسدتوبتيشس

نلاله�ليقلا
راثامادةاس

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

ال يتناول  بعض الناس الس�مك، 
فه�ل ميك�ن أن تفيده�م زيوت 

األسماك؟
٭ بالتأكي��د، فقد أثبتت 
االبحاث أن لزيت السمك فوائد 
صحية مذهلة ال تقتصر فقط 

على املخ.
للقلب  فهو مفيد أيض��ا 
واجلهاز املناعي والبش��رة. 
وهذا يرجع الى احتوائه على 
ده��ون أوميغا 3، وهي نوع 
من أنواع االحماض الدهنية 
االساسية، والتي تعتبر من 
امل��واد الغذائي��ة املهمة التي 
يفتقر إليه��ا النظام الغذائي 
في العصر احلديث. كما تعتبر 
زيوت االسماك من املهدئات 
الطبيعية ل��آالم ومضادات 
االلتهاب��ات. وتعتبر دهون 
األوميغا 3 غاية في األهمية، 
حيث ترتبط كميتها املوجودة 
في دم الطفل ارتباطا وثيقا 
مبس��توى ذكائه في س��ن 

اخلامسة.
الس��مك  فمن ال يتناول 
ميكن أن يأخذ مكمال غذائيا 
غني��ا بده��ون األوميجا 3. 
ويحتاج اجلس��م الى حوالي 
400 ملليغرام من هذه الدهون 

يوميا.
تنقسم دهون األوميغا 3 
 DHA الى نوعني مهمني وهما
وEPA. إن ده��ون DHA لها 
بنائية في اجلس��م،  وظيفة 
حيث تقوم ببناء املخ. ولذلك 
فهي مهمة في حاالت احلمل 
وال��والدة. وقد أثبتت بعض 
االبحاث احلالية أنها تساعد 
أيضا في الشفاء من حاالت 
اختالل العقل. أما بالنس��بة 
أثبتت  لده��ون EPA، فق��د 
أنها تس��اعد في  االبح��اث 
الش��فاء من مرض التشتت 
وفرط احلركة وعسر القراءة 

واالكتئاب والفصام.
لذلك ينصح بتناول كميات 
متساوية من هذين النوعني، 
ويفضل أن تك��ون اجلرعة 
400 ملليغرام يوميا. ويعتبر 
زيت بذرة الكتان أحسن بديل 
لزيت السمك بالنسبة للنباتيني 
املتش��ددين. فهو غني بأحد 
أنواع دهون أوميجا 3 والذي 
يطلق عليه اسم حمض األلفا  
لينوليك، والذي يقوم اجلسم 
بتحويل��ه الى دهون EPA و

DHA. ولك��ن م��ن األفضل 
احلصول على مكمالت غذائية 
حتتوي على هذين املركبني، 
حيث إنها تفيد اجلسم بطريقة 

مباشرة.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

)من كتاب:  » 500 س�ؤال وجواب عن 
الصحة والتغذية املثالي�ة ل� »باتريك 

هولفورد««(

)من كتاب:   حول العالم(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1 ـ أحـــد الفالســـفة 
اليونـــان ـ جواب، 2 
ـ عليـــل ـ منزل، 3 ـ 
ـ نيشـــان،  تخضان 
4 ـ كثيـــر، 5 ـ عكس 
مـــن  ـ   6 أنانيـــة، 
مشتقات احلليبـ  علم 
مؤنث ـ متشابهان، 7 
ـ يقبالن ـ من الشجر 
ـ   8 )معكوســـة(، 
شعوبـ  أسرةـ  عملة 
آســـيوية، 9 ـ يدخل 
والدتي، 10 ـ مهرجان 

تسويقي كويتي.

1ـ  من القارات، 2ـ  فاقة 
الســـوائل،  ـ لقياس 
3 ـ فتـــرة زمنيـــة 
ـ املتعب  )معكوسة( 
)معكوسة(، 4 ـ آمال 
ـ يبس، 5 ـ غنى، 6 ـ 
حبـ  من األوقات، 7ـ  
حجر كرمي )معكوسة( 
ـ جمعا، 8ـ  من الفنون 
ـ متشابهان، 9ـ  ظلمي، 

10 ـ غيمة ـ نعس.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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سيد رجب لـ »األنباء«: أعيش شخصياتي الفنية
وتألقي في أدوار الشر يعود إلى إدراكي أنه غريزة إنسانية

»موجة ح����ارة« عن رواية 
الهند املوس����مي  منخفض 
الكبير  للروائ����ي والكاتب 
الراحل أسامة أنور عكاشة 
وجنح املسلس����ل للغاية، 
وأعتقد ان االعمال األدبية 
وخصوصا لكب����ار األدباء 
دائما ما تك����ون مادة ثرية 

للنجاح.

ماذا عن املسلسل 

اجلديد »رصاصة 
رحمة« مع النجمة 

يسرا؟
٭ أعتبره اختبارا فنيا صعبا، 
ألن جنومية يس����را معروفة 
للجمي����ع وأعمالها مش����وقة 
ومثيرة ويش����ارك فيه زكي 
فطني عبدالوهاب وجنالء بدر 
وشيرين رضا، وننتظر البدء 

في التصوير.

كثيرون يسألون 
عن أسباب تألقك 

في أداء الشخصيات 
الشريرة؟

٭ )يضحك( لي���س هناك 
س���ر، ولكنني أرى الش���ر 
غريزة إنسانية، وكل إنسان 
بداخله اخلير والشر، وعندما 
تأتيني ش���خصية شريرة 
ابحث داخلها عن التفاصيل 
رمبا يكون بخيال أو ساخرا 
الغالب  أو كوميديا، وف���ي 
فالشخص الشرير ال يعرف 
أنه كذل���ك وطبعا ال أقصد 
الذين يتكسبون  البلطجية 

من وراء إجرامهم.

جنحت متاما في 
تقدمي شخصية 

اإلرهابي في مسلسل 
»عد تنازلي« مع عمرو 

يوسف.. كيف جاء 
ذلك؟ 

٭ ببس���اطة دخل���ت حتت 
جلد الشخصية، فنحن نراه 
إرهابيا لكنه ال يرى نفسه 
كذلك على اإلطالق ومقتنع 
أنه  بحياته وإرهابه ويرى 

يدافع عن قضية.

وماذا عن السينما؟
٭ أمامي أكثر من سيناريو، 
لكنني ل���م أتعاقد بعد على 
أي فيل���م، لك���ن مؤكد انه 
سيكون لي فيلم خالل املوسم 

املقبل.

ظروف صحية؟
٭ كما تقول فهي ش����ائعة 
وليس لها أساس من الصحة 
على اإلطالق، وأنا فنان أؤدي 
دوري بالعم����ل كواحد من 

جنومه.

كيف ترى حظوظ 
العمل األدبي في 

النجاح الفني؟
٭ قدمت من قبل مسلسل 

القاهرة- محمد عبدالعزيز 

رمبا لم يتخيل أن تأتيه 
النجومية وهو في الستني من 
عمره، لكن هذا ما صار في 
حياة النجم املصري القدير 
س���يد رجب، الذي استطاع 
فرض اسمه الفني وجنوميته 
بعد ظهوره في »عبده موتة« 
و»ابراهيم االبيض« ومسلسل 
»موجة حارة« لكنه استغلها 
بقوة، وفرض ش���خصيته 
الفني���ة اآلس���رة في جميع 

األعمال التي قام بها.
ومع استعداد سيد رجب 
للبدء في تصوير دوريه في 
كل من مسلسل »أفراح القبة« 
مع املخرج محمد ياس���ني، 
ومسلسل »رصاصة رحمة« 
م���ع النجمة يس���را، كانت 
هناك فرصة للقاء واحلوار 
مع���ه للحديث عن محطاته 
املختلفة، وإلى نص اللقاء: 

بداية.. ماذا عن 
املسلسل اجلديد 
»أفراح القبة« مع 

املخرج محمد ياسني؟
٭ عم���ل مختلف، أش���عر 
بالفخ���ر أني اعمل فيه ألنه 
لنجي���ب محفوظ أس���تاذ 
الرواية العربية بدون منازع 
وسيناريو وحوار محمد أمني 
راضي، وأقدم فيه شخصية 
مثيرة، ال ميكن الكشف عنها 
االن كما يشارك في بطولة 
العمل العدي���د من النجوم 
الكبار امثال منى زكي وإياد 
نصار ورانيا يوسف وصبا 
مبارك وسوسن بدر وجمال 

سليمان.

لكن هناك شائعة 
انتشرت مؤخرا أنك 

تقوم باستكمال كتابة 
حلقات العمل بعد 

اعتذار »أمني راضي« 
عن العمل بسبب 

سيد رجب

ظافر العابدين يبكي: هذه حقيقة إصابتي بالسرطان
اثناء استضافته في برنامج 
»املتاهة« الذي يعرض على 
»MBC مصر«، إلى أن عالقته 
به كانت جيدة جدا، مؤكدا 
أنه لم يك���ن متواجدا وقت 
وفاته، حي���ث كان يتواجد 
البريطاني���ة  بالعاصم���ة 
لندن، وهو م���ا جعل األمر 
صعبا بالنسبة له لتعتذر 
مقدم���ة البرنامج االعالمية 
املصرية وفاء الكيالني عن 
بكائه، ليرد قائال: »األحزان 
على الناس التي نحبها هامة 
جدا«، مؤكدا أنه شخص غير 
متعدد العالقات النسائية منذ 
صغره، وقال ان السبب في 
ذلك يعود خلجله الش���ديد 

بالرغم من تهافت الفتيات.
الوقت نفسه نفى  وفي 
ظافر أن يكون سبب زواجه 
من زوجته البريطانية هو 
احلصول على اجلنس���ية، 
مؤك���دا أن���ه كان قد حصل 
على اجلنسية اإلجنليزية 
بالفعل قبل أن يتزوج، ألنه 
مقيم في إجنلترا ملدة تزيد 

عن 8 سنوات.
وأشار إلى أنه ظل على 
عالق���ة عاطفية مع زوجته 
احلالية ملدة خمس سنوات 
قبل أن يتخذ قرار الزواج، 
مؤكدا أنه حاول إطالة فترة 
أكبر فترة ممكنة  التعارف 

خوفا من فكرة االلتزام.

التونسي  الفنان  كشف 
العابدين وألول مرة  ظافر 
عن تعرضه ألزمة صحية 
كب���رى خ���الل تصوي���ره 
مسلسل »حتت السيطرة«، 
مؤكدا أنه مر بتجربة مرض 
عصيبة شخصت وقتها أنه 
مصاب مبرض السرطان، مما 
جعلته يعيش آالم املرض 
ودفعته للشعور باخلوف 
الشديد على أسرته ليعيش 
حالة صعبة في تلك الفترة 
حت���ى مت اكتش���اف خطأ 

التشخيص.
وبكى ظافر عندما حتدث 
عن والده الذي وافته املنية 
ظافر العابدينمن���ذ فترة طويل���ة، الفتا، 

العد العكسي أللبوم كارول سماحة بدأ
بدأ العد العكس��ي لطرح ألبوم الفنانة 
كارول سماحة، إذ س��تطرحه خالل آخر 
الشهر اجلاري، وقال القيمون على مكتب 
كارول انه لم يقرر بعد أي أغنية س��وف 
تصور عل��ى طريقة الفيديو كليب، كأول 
عمل مصور من ألبومها اجلديد، علما بأن 
كارول متكث في القاهرة، ومن املتوقع أن 
تقيم حفلني إلط��الق ألبومها أحدهما في 

بيروت واآلخر في القاهرة.
وذكرت تقارير صحافية ان كارول قد 

أنهت تسجيل كافة أغنيات ألبومها خالل 
فت��رة حملها، وتلته الحقا مرحلة امليكس 
واملاستر، وسيضم األلبوم أغنيات باللهجتني 
اللبنانية واملصرية فقط دون لهجات عربية 
أخرى، كما س��يتضمن ألبومها عددا من 
األغنيات التي كتبتها سماحة بنفسها وهي 
التي سبق أن كتبت كلمات عدد من أغنياتها 
مثل أغنية »سهرانني«، لكن هذه املرة ستعيد 
سماحة هذه التجربة ضمن عدد أكبر من 

األغنيات في ألبومها اجلديد.

أصالة تتغزل في اجلسمي: 
الوحيد الذي يُبكينا فرحاً

وصفت الفنانة الس���ورية أصالة، صوت 
الفنان اإلماراتي حس���ني اجلسمي ب� »البحة« 
التي تش���به حلم الوطن، مؤكدة أن اجلسمي 
هو الوحيد الذي يبكين���ا من الفرح. وكتبت 
أصالة عبر حسابها الشخصي على »انستغرام«: 
»صوته مثل روحه مثل فكره مثل كرمه مثل 
مبادئه، هو تقريبا الوحيد الذي يبكينا فرحا، 
في صوته بحة تشبه الوطن احللم، دنيا رائعة 
ربيعها خصب داخل حنجرته، ابتسامته وهو 
مغمض العينني تدلنا أنه فرح فخور ألنه رأى 
صورته كم هي جميلة في قلوبنا، وكأنه يغمض 

ليرانا كما نحن نرى أنفسنا«. 
وتابعت: »هو القريب من نفسي حتى أصبح 
جزءا مني، أعشق املوس����يقى التي يغنيها، هو 
صاح����ب اللغة الت����ي اجتمع فيه����ا كل لهجات 
وطني الكبي����ر، عامله حلو لدرجة التفاؤل حتى 
باملس����تحيالت، رائع هو صوتك الذي يحكيك«.  
وأضافت أصالة: »حسني اجلسمي شكرا لك على كل 
حلظات السعادة التي أهديتني، وكل حلظات الفخر 
لتشاركنا ذات الهواية، فقد ساهمت بارتقائها، شكرا 
لك يا دواء حلظات����ي احلزينة وأيامي احملبطة، 

وأطال اهلل بعمرك يا عيون احملبة أنت«.

أصالة حسني اجلسمي

دعوى قضائية ضد فهمي بسبب »الفيل األحمر«
كش���فت مصادر مقربة من املنتج املصري 
أحمد السبكي أنه ينوي مقاضاة كل من الفنان 
أحمد فهمي والكاتب ش���ريف جنيب، مؤلفي 
فيلم »الفيل األحمر«، والذي سيقوم ببطولته 
اإلعالمي أكرم حسني، متقمصا شخصية »سيد 

أبو حفيظة«.
وأكد السبكي، حسب وسائل اعالم مصرية، 
ان املؤل���ف كان متعاقدا مع���ه إلنتاج الفيلم، 
لكنه فوجئ به يتعاقد مع شركة إنتاج أخرى، 

مما تسبب في خسارته، حيث انه اعتذر عن 
انتاج العديد من العروض السينمائية األخرى 

ليتفرغ لهذا الفيلم.
ويعد فيلم »الفيل األحمر« أول بطولة ألكرم 
حسني، والذي سيقدم خالله شخصية »سيد 
أبو حفيظة« التي اشتهر بها، ويشاركه البطولة 
كل م���ن أحمد فهمي وحمدي امليرغني وأحمد 
فتحي، وهو من إخراج معتز التوني وإنتاج 

شركة نيوسنشري.

ممثل مشهور يستغل 
معجباته بطريقة غريبة 

ويتصرف معاهم بطريقة 
أغرب واملصيبة هاملعجبات 

مصدومات بشخصيتة 
املهزوزة على قولتهم.. 

اهلل ال يبالنا!

ممثلة معصبة على زميلتها 
العربية اللي ساعدتها في 
ظروفها اخلاصة بعد ما 

اكتشفت انها السبب في 
ابتعادها عن اعمال أحد 

املنتجني وطلبت منها تنسى 
رقمها.. منكر حسنة!

مطرب يشعر بأن بعض 
زمالئه في الساحة الغنائية 

يحاربونه وال يخلون 
متعهدي احلفالت يطلبونه 

في حفالتهم الغنائية 
ويفكر انه يفضحهم 
باجلرايد.. أقول اركد!

مهزوزطلب حرب

»ذا كوين«.. »قنبلة« أحالم اجلديدة!
نوعا ما في حلقاته املقبلة. 

وقد وصف العديد من النشطاء في 
التواصل االجتماعي برنامج  مواقع 
امللكة أحالم ب���» القنبلة« لضخامة 
ديكوراته وفكرته غير املس��تهلكة، 
األمر الذي جعل املشاهد ينتظر حلقاته 
املقبلة بفارغ الصبر حتى يرى كيف 
تتعامل أحالم مع املشاركني بطريقتها 
التلقائي��ة ومن دون التصنع وحتى 
يتعرف على أحالم »املذيعة« وليست 

املطربة.
باختص��ار.. »ذا كوين « برنامج 
ميتلك العديد من األدوات ليكون من 
البرامج املميزة في الوطن العربي ألنه 
ميتلك فريق عمل ناضجا باإلضافة إلى 
أنه يعرض على شاشة تلفزيون دبي 
الذي يبحث عن التميز دائما ليقدمه 

للمشاهد العربي.

املشاركني حتى تعرف كل شخص منهم 
ماذا يريد من وراء مشاركته في هذا 
البرنامج الذي ستكون مراحله صعبة 

من خ��الل تصريحاته��ا وإطالالتها 
اإلعالمية والبلبلة أينما حلت وتواجدت، 
ولكن في برنامجها كانت تنصت جلميع 

مفرح الشمري 
@Mefrehs

بعد انطالق حلق��ات »ذا كوين«، 
ال��ذي تواجه فيه املطربة أحالم عددا 
من محبيها في اخلليج والوطن العربي 
بفكرة جميلة ومثيرة في الوقت نفسه 
مس��اء أول م��ن امس عبر شاش��ة 
تلفزي��ون دبي، اضاف��ت أحالم إلى 
جتربتها الفنية جتربة قلما جند مطربا 
أو مطربة مبكانتها، ميكن ان يخوضها، 
ولكن لكون أحالم تعشق التحدي في 
حياتها الفنية، فإنها جنحت في أول 
إطاللة لها وهي حتاور املشاركني في 
برنامجها، الذي يعتبر األفخم حاليا 
من بني البرامج املنوعة التي تبث في 

عدد من القنوات.
 امللكة أحالم اعتادت أن تثير اجلدل 

بعد انطالق حلقاته أول من أمس على شاشة تلفزيون »دبي«

لقطة تلفزيونية لثالث من املشاركات في مواجهة امللكة أحالم

إلهام شاهني: كل الفنانات يتعاملن مع أطباء 
جتميل ومن تقول غير ذلك كاذبة!

قالت النجمة إلهام شاهني، 
إن أكثر الفنانات ال يستطيعن 
االستغناء عن طبيب التجميل، 
ومن يق����ول خ����الف ذلك فهو 
ش����اهني،  واضاف����ت  كاذب. 
خالل اس����تضافتها في برنامج 
»بوضوح«، مع اإلعالمي عمرو 
الليثي: »ليس شرطا أن تكون 
الفنانة قد أجرت جراحة جتميل، 
لكنها بالضرورة تذهب لطبيب 
التجميل، ولو للحصول على 
حقن ڤيتامينات للبشرة، وهي 
مثل التي نستخدمها للجسم، 
خاصة بعد األضرار التي يسببها 
املاكي����اج وإهمال البش����رة«. 
وتابع����ت: »إن الفنانات يذهنب 
لطبيب التجميل بنسبة 100% أما 
بالنسبة للنجوم فإنهم يذهبون 

بالفعل ولكن بنسبة %90«. إلهام شاهني
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الهاجري: ضرورة 
تطوير االدوات 
الفنية والقيمة 

العلمية

القحطاني: 
املناقشات ترفع 

املستوى اإلبداعي 
في الكويت

تتواجد حالياً ضمن الوفد الكويتي املشارك في مهرجان اخلليج لإلذاعة والتلفزيون بدورته الرابعة عشرة

منى شداد لـ »األنباء«: اختياراتي الفنية تقوم على أساس النوعية وليس كم احللقات

.. ومع رئيس وفد الكويت الشيخ فهد املبارك الصباح منى شداد مع سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح والنجوم سعد الفرج وداود حسني وطارق العلي ومدير إدارة اإلنتاج بالتلفزيون محمد املسري 

سماح جمال 

تتواجد حاليا الفنانة منى شداد في مملكة البحرين ضمن 
الوفد املشارك في مهرجان اخلليج لإلذاعة والتلفزيون بدورته 
الرابعة عش���رة، وتعتبر هذه املشاركة الثانية على التوالي 
للفنانة. وقد أعربت شداد ل� »األنباء« عن سعادتها بهذه املشاركة 
التي اعتبرتها نوعا من التواص���ل مع الفنانني واالعالميني 
واملبدعني في مختلف املجاالت في عدد من الدول اخلليجية 
والعربية كفرصة لالطالع على جتاربهم وأيضا لعرض جتربة 

الكويت الرائدة في املجال اإلعالمي والفني. 

على صعيد آخر، انتهت ش���داد م���ن تصوير دورها في 
مسلسل »الدعلة« وهو عمل كوميدي من انتاج مركز فروغي 
لإلنتاج الفني، ويشاركها البطولة فيه مجموعة من الفنانني 
ومنهم الفنان القدير عبدالرحمن العقل، والفنانة القديرة هدى 
اخلطيب، عبداهلل احلم���ادي، محمد عبادين، ومجموعة من 
النجوم الشباب، وهو من تأليف فايز العامر، واخراج نعمان 

حسني، ومن املقرر عرضه قبل املوسم الرمضاني املقبل.
وأكدت ش���داد على س���عادتها بالتعامل مع مركز فروغي 
لإلنتاج الفني، خاصة أنها ليست التجربة األولى لها معهم، 
وس���بق لهم ان حققوا جناح في جتارب سابقة مثل سلسلة 

أجزاء مسلس���ل »الفلتة«، كما أنه من املقرر عرض سداسية 
»احلوش« التي شاركت فيها شداد في الفترة القادمة، وهي 
من تأليف عبداحملسن الروضان واخراج عبداهلل التركماني، 
ويشاركها البطولة مجموعة من الفنانني منهم الفنانة القديرة 
اسمهان توفيق، باسمة حمادة، علي الكاكولي، فاطمة الصفي، 
والفنان الس���عودي ابراهيم احلساوي، واسامة املزعيل..... 

وتلعب شداد شخصية فتاة تدعى مشاعل. 
وتشارك شداد كذلك في مسلسل »احملتالة« وهو من بطولة 
الفنانة هدي حسني، عبدالرحمن العقل، جاسم النبهان، ياسر 
املصري، احمد ايراج، عبير عيس���ى، أحالم حسن، عبداهلل 

الطراروة، وتلعب فيه ش���خصية مفاجأة جلمهورها، وتطل 
فيه كضيفة ش���رف. وأكدت شداد رقي التعامل الذي وجدته 
في تعاملها مع الفنانة هدى حس���ني. واملسلسل من تأليف 

جناة حسني.
ورأت شداد ان اختياراتها الفنية دائما ما تقوم على أساس 
اختياره���ا لنوعية الدور وقيمة العمل، وليس بكم احللقات 

أو مساحة الشخصية. 
اجلدير بالذكر أن الفنانة منى شداد ستشارك في مهرجانني 
هما مهرجان »ايام الشارقة«، ومهرجان »مسقط السينمائي«، 

وذلك خالل شهر مارس اجلاري.

عمرو دياب يردّ اجلميل حملمد منير
الفن���ان عمرو  أن  يبدو 
دياب قرر رد اجلميل للنجم 
محمد منير، الذي ظهر معه 
كضيف ش���رف في أغنيته 
األخي���رة »القاهرة«، حيث 
يتفق الثنائي على أن يشارك 
دي���اب مع مني���ر في حفله 
املقرر 25 اجلاري في مصر. 
وذكرت تقاري���ر صحافية 

عدم حتقيقه نسب املشاهدة 
املتوقعة له عبر اليوتيوب، ما 
أشعر دياب باإلحباط. وحتى 
اآلن، يش���هد احلف���ل إقباال 
شديدا على ش���راء التذاكر 
اخلاصة به، سواء في منطقة 
ال� VIP، أو التذاكر العادية، 
كما أن منظ���م احلفل طرح 
تذاكر منخفضة الثمن للطلبة 

انه يجري اآلن على مسرح 
أوبرا جامعة مصر التحضير 
املناسب ليصعد عمرو في 
مفاجأة للجمهور ليغني مع 
منير في مص���ر بأول لقاء 
فني حي بينهما، وحتى اآلن، 
فعمرو مرحب مبدئيا بخوض 
الفكرة، خاصة أنها قد تزيد 
من جناح الڤيديو كليب، بعد 

والشباب حتى يتمكنوا من 
احلضور واالستمتاع بغناء 

النجمني. 
وقد بدأت حملة إعالنات 
ضخمة أيضا للحفل، خاصة 
أنه يشكل عودة ملنير بعد 
إلغ���اء أكثر من حفل له في 
الفت���رة املاضي���ة لظروف 

أمنية.

د.نبيل بهجت ود.فهد الهاجري ود.فيصل القحطاني ود.محمد زعيمة وعبدالعزيز السريع وعدد من الرواد واملثقفني

جانب من احلضور في املركز الثقافي املصري

د.فيصل القحطاني أثناء الندوة

أميرة عزام

الثقافي  املكت���ب  نظم 
املصري بالكويت ندوة فنية 
بعنوان الدراما التلفزيونية 
الكويتية »السيناريو بني 
احلرفية والتطبيق« والتي 
قدمها د.فيصل القحطاني 
عبدالعزي���ز  وناقش���ها 
السريع ود.محمد زعيمة، 
مساء الثالثاء باستضافة 
الثقاف���ي د.نبيل  امللحق 
بهجت حتت رعاية السفير 
املص���ري ياس���ر عاطف 
وبحضور عمي���د املعهد 
العالي للفنون املسرحية 
د.فهد الهاجري ولفيف من 

الرواد واملثقفني.
الندوة،  وعلى هامش 
ق���ال د.نبي���ل بهجت انه 
عندما ادعى الهندي األحمر 
ان اميركا هي بالده فأجابه 
األميركي بالس���ؤال »أين 
تاريخك وحكاياتك بها؟« 
الكتابة  موضحا أهمي���ة 
والتوثي���ق إذ إن الكتاب 
والفنانني هم رموز األوطان 
وثقافتها، شاكرا د.فيصل 
القحطان���ي عل���ى كتابه 
الذي يعتبر فائدة للكويت 
وميكن ان يخرج من خالله 
عدة أبحاث أخرى فهو يفتح 
عدة مجاالت للطلبة للبحث 

والدراسة.
الندوة، ناقش  وخالل 
د.فيصل القحطاني كيفية 

املنت���ج االبداعي  تطوير 
الكويت���ي ع���ن طري���ق 
الس���يناريو، الفتا الى ان 
الش���رارة االولى للعملية 
االبداعية هي السيناريو 
فه���و اعل���ى رأس الهرم 
الدرامي، مشددا على اهمية 
وجود كاتب يوازن بني ما 
يطلبه املنتج وما يرضي 
ذاته االبداعية، معلال وصول 
الدرامي لألدنى  املستوى 
الى ع���دم االحترافية في 
معاملة السناريست الذي 
ال يتم تخصيص األجواء 
والظروف واملادة وتسخير 
كافة الصعاب لراحته من 
اجل ابداع���ات مفيدة كما 

يحدث في أوروبا.
من زاوية أخرى، وجه 
القحطاني دعوة الى كافة 
اجلهات املعنية من وزارة 
االعالم واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واالداب 
العال���ي للفنون  واملعهد 
املسرحية والرواد املهتمني 
الذي  السيناريو  بتطوير 
من ش���أنه تطوير املنتج 
الكويتي للدراما، ش���اكرا 
املكتب الثقافي وش���راكة 
مص���ر الثقافية مع اختها 

الكويت.
هذا وقد قدم العبدالعزيز 
الس���ريع رأيه عن اهمية 

الكتاب وض���رورة املزيد 
املناقش���ات من اجل  من 
رفع املستوى االبداعي في 
الكويت، كما انتقد د.محمد 
زعيمة م���ا ينقص كتاب 
د.القحطان���ي، وما يجب 
اليه في االبحاث  التطرق 
القادم���ة، معتبرا منوذج 
مسلسلي فهد العسكر ودلق 
السهيل من النماذج القوية 
للسيناريو بخالف الكثير 
م���ن الدراما التي عرضت 

الحقا.
بدوره، عبر عميد املعهد 
العالي للفنون املسرحية 
د.فهد الهاجري عن العطش 
لوجود الباحثني في حني 
يبحث البعض عن الكراسي 
واملراكز، منوها بضرورة 
الفنية  تطوي���ر االدوات 
العلمية، معتبرا  والقيمة 
هذا االجناز ليس للدكتور 
القحطاني فقط  فيص���ل 
وامنا للكويت، مشيرا الى 
االجناز الذي حققه رئيس 
مجلس ادارة املعهد د.بدر 
العيسى بفتح قسم الدراما 
التلفزيونية في املعهد وهذا 
هو العام االول لهذا القسم 
مما يس���اهم في تأسيس 
وتخري���ج دفعة تنش���ط 
احلراك الثقافي في الكويت 

من جديد.

أقيمت حتت رعاية السفير املصري وحضور عدد من األكادمييني

الدراما الكويتية.. »السيناريو بني احلرفية والتطبيق«
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)شانافاس قاسم( مرزوق الغامن يبارك 

منصور كريدي وعبداهلل التميمي ود.مناور الراجحي يباركون

سعود الشريكة ود.حسني الهدبة وم.فالح السبيعي وعبدالعزيز املرزوق يهنئون

د.حسني القويعان وسعود القويعان يباركان

فراج ابن شلية وفالح أبو اثنني يقدمان هدية تذكارية للمعرس ووالده

أسامة املناور مباركا السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز وتركي ابو اثنني وعلي ابو اثنني يباركون السفير علي الهيفي ود.نواف الهيفي يباركان

نافل العجمي مهنئا

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يقدم التهاني

يعقوب الصانع ود.فهد الهاملي يباركان

الزميل سامي النصف مباركا

ناصر الكريوين والزميل سالم السبيعي يباركان

لؤي اخلرافي وطالل اخلرافي يباركان

حمود البغيلي مباركا

عبداهلل املعيوف يبارك للمعرس وعمه محمد السبيعي

م.علي ابو اثنني وسلطان السبيعي مع خالد السبيعي

السفير جمال النصافي يبارك

جمال اجلالوي مباركا

حمود الهاجري مباركا

املعرس عبدالعزيز سعود السبيعي

أفراح آل خيوط
السبيعي

بحضور ومباركة سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، 

ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن وسمو الشيخ ناصر 

احملمد، احتفل املستشار سعود 
مطلق آل خيوط السبيعي 

بزفاف جنله احملامي عبدالعزيز، 
وحضر احلفل جمع من 

الشيوخ والنواب والشخصيات 
واألهل واألصدقاء الذين قدموا 

املباركة والتهاني باملناسبة 
السعيدة.. ألف مبروك.
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الزميل يوسف خالد املرزوق وبدر الزيد وفالح أبو اثنني واملعرس عبدالعزيز السبيعي وفالح فيصل

محمد البراك وفالح أبو اثنني يباركان

فواز العميري وعلي الدقباسي ونواف ساري يهنئون

لقطة تذكارية للمعرس مع عدد من األصدقاء

خضير العنزي مباركا

اللواء محمد رافع الديحاني مهنئا

غنيم آل خيوط وعلي آل خيوط يهنئان

شعيب املويزري مباركااللواء محمود الطباخ مهنئا

محمد الهدية يقدم التهاني

اللواء أسعد الرويح مباركا

سمو الشيخ ناصر احملمد يبارك

محمد العبداجلادر وفهد كريدي وسعود الفهد ومبارك كريدي يباركون

عدنان الورع وم.عبدالرحمن احلميدان يباركان

محارب املعباسي متوسطا املعرس ووالده وعمه عبداهلل اخليوط وم.فالح السبيعي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد متوسطا مطلق آل خيوط واملعرس عبدالعزيز السبيعي

علي الراشد مهنئا

الشيخ دعيج اخلليفة مهنئا

د.أحمد املنيس يبارك للمعرس

الزميل عبداحلميد الدعاس مباركا مسلم ابو اثنني مهنئاناصر الدويلة متوسطا فراج السبيعي ومحمد السبيعي طالل السعيد يهنئ املعرس ووالده املستشار سعود السبيعي
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تأسيس »فورد سمارت موبيليتي«
للتطوير واالستثمار في خدمات النقل

أعلنت شركة فورد موتور كومباني عن 
تأسيس شركة فورد س����مارت موبيليتي، 
كشركة تابعة لها تعمل في مجاالت التصميم، 
والتصنيع، والتنمية واالستثمار في خدمات 
وسائل النقل الناشئة، وسيترك جيم هاكيت، 
النائب الس����ابق لرئيس شركة ستيلكيس 
واملدير التنفي����ذي لها، منصبه في مجلس 
إدارة ش����ركة فورد ليتولى رئاسة الشركة 

الفرعية اجلديدة.
وتعتبر فورد سمارت موبيليتي جزءا 
من إطار عمل ش����ركة فورد املوسع كشركة 
للسيارات ووسائل النقل في نفس الوقت. 
وتواصل الشركة التركيز على عملها األساسي 
واالس����تثمار فيه وه����و تصميم وتصنيع 
وتسويق ومتويل وتقدمي اخلدمات للسيارات، 
املتعددة االس����تعماالت،   SUV وس����يارات
والش����احنات، واملركب����ات الكهربائية، في 
الوقت الذي تس����عى فيه شركة فورد بقوة 
القتناص الفرص الناش����ئة عبر ش����ركتها 
الفرعية اجلديدة فورد سمارت موبيليتي، 
حيث تخطط الشركة لتكون رائدة في مجاالت 
نظم االتصال، واملواصالت، والسيارات ذاتية 
القيادة، وجتربة العمالء، والبيانات الضخمة 

والتحليالت.
ويق����ول مارك فيل����دز، الرئيس واملدير 
التنفي����ذي لدى ف����ورد موت����ور كومباني: 
»تقدم فورد س����مارت موبيليتي، باإلضافة 
إلى خطة التوسع نحو خدمات النقل، فرصة 
هامة للنمو، وتهدف خطتنا إلى أن نصبح 
بشكل سريع جزءا من سوق خدمات النقل 
املتنامي، التي بلغ حجم عائداتها السنوية 
5.4 تريليون����ات دوالر. وجيم هاكيت هو 
القائد املثالي واملناسب لهذه اخلطة، بخبرته 
الطويلة في مجال تطوير األعمال والتصميم، 
وهو الذي سيقود أعمالنا نحو خدمات النقل 

املستقبلية«.
وتعتمد شركة فورد سمارت موبيليتي 
اجلديدة أسلوب البناء على منتجات وتقنيات 
وابتكارات خطة وسائل النقل الذكية لدى 

فورد، ويجري العمل على قدم وس����اق في 
شركة فورد. 

وبالعمل مع فرق فورد احلالية املسؤولة 
ع����ن كل من املنتج، والتطوي����ر، والبحث، 
والهندس����ة احلديثة، والتسويق، وحتليل 
البيانات � والتي ستبقى كما هي � ستقوم 
الشركة الفرعية بتطوير خدمات نقل جاهزة 
للبيع واالس����تثمار في مشاريع واعدة ذات 

صلة بوسائل النقل.
وكشركة ناشئة وجدت للمنافسة، ستقوم 
شركة فورد س����مارت موبيليتي بتصميم 
وبناء خدمات نقل خاصة بها، وستتعاون 

مع شركات ناشئة، وشركات تقنية.
وقال بيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة 
فورد موتور كومباني: »يتطلب ضمان حرية 
التنقل منا أن نتطلع باستمرار إلى ما وراء 
احتياج����ات حاضرنا ومحاولة اس����تقراء 
ما س����يعنيه التنقل لألجيال املس����تقبلية. 
وستمكننا هذه الش����ركة الفرعية اجلديدة 
من تطوير حلول لوسائل النقل في مواجهة 
حتديات النقل املتغيرة بش����كل سريع، في 

عالم يزداد ازدحاما بشكل متسارع«.
وكقائد مثالي يولي اهتمامه للعمالء، في 
صناعة أثاث املكاتب، يعزى الفضل لهاكيت 
في توسيع إطار عمل ستيلكيس وحتولها 
إلى ش����ركة مبتكرة على نطاق عاملي خالل 
األعوام الثالثني التي قضاها فيها، حيث ساعد 
على حتويل الشركة من منتج تقليدي ألثاث 
املكاتب إلى شركة تغير أسلوب عمل الناس. 
وشمل ذلك التنبؤ بتحول املكاتب من حجرات 
ضيقة إلى بيئ����ة ذات فضاء مفتوح متنح 

املوظفني مرونة في العمل أينما رغبوا.
ويقول هاكيت: »أشعر باحلماس الشديد 
لقيادة أعمال فورد في مجال وسائل النقل 
املستقبلية، فوسائل املواصالت في العالم 
اليوم على حافة ثورة كبيرة، وتخطط فورد 
للقيام بدور قيادي فيها عبر تغيير الطريقة 
التي يتحرك بها العالم من خالل خطة وسائل 

النقل الذكية لديها«.

عرض خاص بدعم من املصنع

»نيسان البابطني« تطلق
»أسعار التحدي من اليابان«

»رينو البابطني« تطلق حملة مارس على »داستر« و»سيمبول«
وعجالت باللون األسود املاسي 
من األملنيوم قياس 16 بوصة. 
ومبجرد اجللوس خلف مقود 
»داستر« يشعر السائق بفخامة 
وروعة املقصورة التي تعتبر 

األفضل في فئتها. 
وتتمي����ز »داس����تر« أيضا 
مبس����احة إضافية للتخزين، 
ومس����توى أكبر م����ن الراحة، 
دون ان ننس����ى تركيزها على 
تعزيز معايير أعلى من السالمة. 
وتشتمل السيارة عدد كبير من 
األنظمة أبرزها ESP اي برنامج 
الثبات االلكتروني على العجالت 
االربع، فضال عن نظام كروز 
كونترول »تثبيت السرعة«، 
وجهاز استشعار خلفي ينبه 
الس����ائق في حال اقترابه من 
االصطدام بجسم غريب. وقد 
زودت »داس����تر: مبحرك قوي 
سعة 2.0 لتر بقوة 135 حصانا 

مع ناقل سرعة آلي.
أما »رينو سيمبول« املنتمية 
الى فئة سيارات السيدان فهي 
مصمم����ة خصوص����ا لتلبية 
احتياج����ات عمالئها الراغبني 
في اقتناء سيارة عائلية جتمع 
األناقة والرحابة والسعر  بني 
املعقول تتميز رينو سيمبول 

بأنها ذكية إذ تقدم مجموعة من 
املميزات الفريدة والتكنولوجيا 
املتطورة والتصميم اجلذاب، 
باإلضافة إلى خصائص أخرى 
مثل الرحابة ومساحة حقيبة 
األمتعة والتجهيزات احلديثة 

وتغيير مكان احملرك. 
وتقدم »سيمبول« مستوى 
عاليا من املع����دات التي تأتي 
عادة في سيارات الفئة األعلى 
وهي مثالية للراغبني في اقتناء 
مركبة أنيق����ة واقتصادية في 
الوقت نفسه. تتميز مبواصفات 
متقدمة أبرزها أكياس هوائية 
أمامية، نظام تثبيت السرعة 
الس����رعة، حساسات  ومحدد 
خلفية للمساعدة على الركن، 
كما تقدم أفضل مساحة صندوق 
سيارة في فئتها تصل إلى 510 
ليترات، م����ا يجعلها األفضل 
في فئتها لنقل األمتعة. زودت 
»سيمبول« مبحرك بنزين 1.6 
ليتر 16V ما يعني أنها مجهزة 
بأحد أكبر احملركات املتوافرة 
في سيارات السيدان من الفئة 
B. تتس����ع مقاعدها خلمس����ة 
ركاب بالغني براحة تامة بفضل 
الكبيرة املخصصة  املس����احة 

للمقعد اخللفي.

في سوق سيارات الدفع الرباعي 
الرياضية ذات االس����تخدامات 
املتعددة. تتميز رينو داستر 
مبصابيح أمامية مطلية بالكروم، 

أطلقت شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، 
الوكيل احلصري واملعتمد لسيارات »نيسان« 
في الكويت، »حملة أسعار التحدي من اليابان 
لشهر مارس فقط« االستثنائية بالتعاون مع 
»نيسان - اليابان«، وهي الفرصة األفضل على 
اإلطالق القتناء إحدى سيارات »نيسان« بأسعار 
لم يس����بق لها مثيل. خالل شهر مارس 2016 
فقط، تستقبل »نيسان البابطني« في معرضي 
الري واألحمدي عمالءها لتمنح الراغبني منهم 
فرصة احلصول على إحدى سيارات »نيسان« 
بخصومات لم يسبق لها مثيل وبدعم خاص من 
املصنع. وتطمح الشركة من خالل هذه العروض 
لتعزيز ثقة العمالء بعالمتها التجارية واحملافظة 
على مكانتها الرائدة في سوق السيارات احمللية 
واإلقليمية، كما حترص على التواصل املستمر 
معهم والذي يتمثل في أبهى صوره في خدمة 

ما بعد البيع، خصوصا ان »نيسان البابطني«، 
وهي إحدى أعرق الشركات في الكويت واملنطقة، 
تؤمن بأن دورها ال يقتصر فقط على البيع بل 
يتعداه إلى ما بعده انطالقا من هدفها املتمثل في 

توفير سبل الراحة على أنواعها للعمالء.
وال شك في أن »حملة مارس« ستعزز واقع أن 
عروض »نيسان البابطني« ومن خالل الدراسات 
واالستفتاءات املعتمدة، اعتادت أن تنال دائما 
إعجاب وثقة العمالء وبشكل غير مسبوق نظرا 
ملا تتمتع به م����ن مصداقية وواقعية ومالءمة 
الحتياجات املستهلكني في الكويت ودول اخلليج. 
وتثبت الوقائع أن »نيسان البابطني« تفوقت 
على املنافس����ني كافة بفضل مصداقيتها وقوة 
عالمتها وتطور خدماتها وثقة العمالء بها، وهو 
ما تؤكده بوضوح أرقام مبيعات سياراتها داخل 

الكويت خالل السنوات املاضية.

أطلقت شركة عبداحملسن 
عبدالعزي����ز البابطني، الوكيل 
احلصري لس����يارات »رينو« 
في الكويت، عرضا استثنائيا 
عل����ى طرازي »داس����تر 2×4« 
و»سيمبول« في إطار »حملة 

مارس 2016«.
ويبدأ سعر »رينو داستر 
2×4« مبوجب هذا العرض من 
3800 دينار، كما يحصل العميل 
لدى ش����راء هذه السيارة على 
قسيمة ش����رائية بقيمة 200 
دينار، أما »رينو س����يمبول« 
فيبدأ سعرها من 2750 دينارا 
مع 5 س����نوات كفالة، صيانة 
مجانية ملدة س����نة، تسجيل 
مجاني لدى إدارة املرور، وتأمني 
مجاني ضد الغير، وفوق كل ذلك 
قسيمة شرائية بقيمة 150 دينارا 
تتميز سيارات رينو بأسلوبها 
اليابانية،  األوروبي وجودتها 
وقد جنحت في فرض نفسها 
بفض����ل قدرتها على تلبية كل 
األذواق وحتقيق رضا الباحثني 
عن فئات مختلفة من املركبات 

العملية.
وال شك في أن سعر »رينو 
داستر 2×4« سيغري كل باحث 
عن مركبة فرضت نفسها بقوة 

أودي A4.. توليفة التكنولوجيا واجلمال
يجسد اجليل اجلديد من Audi A4 توليفة رائعة 
من التكنولوجيا واللمس���ات اجلمالية البديعة، 
خضعت كل عناص���ر التكنولوجيا في العائلة 
األكثر مبيعا لعالمة أودي إلعادة تطوير بحيث 
عادت لترس���م معايير جديدة في فئتها. وخالل 
أعمال التطوير، كانت األولوية للحد من انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون. وتركزت جميع عناصر 
التكنولوجيا حول خفض مستوى عامل اجلر. 
وستتوافر أودي A4 اجلديدة في سوق الكويت في 
صالة عرض شركة فؤاد الغامن وأوالده للسيارات، 

الوكيل احلصري لسيارات أودي في الكويت.
تعتبر الديناميكا الهوائية خير مثال، حيث 
تتمتع سيارة A4 سيدان بأفضل معامل جر في 
فئتها عند 0.23. كما خفضت النماذج اجلديدة من 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل الفت، 
وس���يكون احملرك األكثر قوة في سوق الشرق 
األوسطا عبارة عن وحدة من أربع اسطوانات مع 
قوة 252 حصانا، ومتتاز أنظمة مساعدة السائق 
ونظ���م املعلومات والترفيه مبس���توى عال من 
اجلودة. ويرسي جيال جديدا من احملركات املزودة 
بتقنية احلقن املباشر للوقود TFSI واألسطوانات 
األربع مع أساليب احتراق متطورة حديثا معايير 

جديدة من حيث استهالك الوقود، واالنبعاثات 
واألداء في محركات البترول ذات األس���طوانات 
األربع. ومت حتديد التاريخ املرتقب لوصول سيارة 
A4 سيدان الى الكويت خالل الربع األول من عام 
2016. وستتوافر ثالثة أنواع مختلفة من مناذج 
احملركات املزودة بتقنية احلقن املباشر للوقود 
TFSI 35 بقوة 150 حص����انا سع���ة 1.4 ليت��ر، 
TFSI 40 بق���وة 190 حصانا  س���عة 2.0 ليتر، 
واحملرك األبرز في املجموعة TFSI 45 بقوة 252 

حصانا سعة 2.0 ليتر.
وخضعت مجموعة نقل احلركة والشاسيه في 
س���يارة Audi A4 اجلديدة إلعادة تطوير كاملة. 
وأعيد تصميم نظام نقل احلركة S tronic سباعي 
السرعات، ويتيح نظام نقل احلركة األوتوماتيكي 
اآلن وظيفة توفير الوقود احلرة. ويتكامل جهاز 
التحكم بعزم دوران العجلة مع عمل نظام الدفع 

.quattro األمامي ونظام
ويتيح النم���وذج اجلديد وفرة من التقنيات 
الذكي���ة التي يتجلى اس���تخدامها بصورة أكثر 
وضوحا مع شاش���ة وحدة التحكم بالوس���ائط 
املتعددة MMI Audi ومفهوم التحكم. وتتضمن 
أبرز السمات التكنولوجية في سيارة A4 اجلديدة 

مقصورة Audi االفتراضية، ومصابيح Audi األمامية 
املزودة بتقنية Matrix LED، وواجهة Audi للهواتف 
الذكية، ونظام الصوت من »باجن آند أولفسن« مع 
 Audi الصوت ثالثي األبعاد، وصندوق الهاتف من
مع ميزة الشحن الالسلكية، والشاشة العلوية 
على الزجاج األمامي Head-up display واألنظمة 
اجلديدة ملساعدة السائق مثل املساعدة على ركن 
السيارة، ونظام املساعدة على القيادة الى اخللف، 
ونظام التحذير عند اخلروج من السيارة، ونظام 
املساعدة على جتنب االصطدام، ونظام املساعدة 
على االنعطاف، ونظ�����ام pre-sense للحماية 

.Audi االستباقية األساسي للسالمة من
ويجري التركيز هنا على اثنني من االبتكارات. 
وتتضمن مقصورة Audi االفتراضية االختيارية، 
التي تعد مزيجا م���ن األدوات الرقمية بالكامل، 
شاشة LCD بقياس 12.3 بوصة والتي تعرض أهم 
املعلومات في رسومات غرافيكية عالية الدقة، مع 

الكثير من التفاصيل والتأثيرات املعقدة.
ويعتبر مفهوم التحكم MMI بوحدة التحكم 
بالوسائط املتعددة في الكونسول املركزي أيضا 
ميزة مت تصميمها حديثا وتلعب دور عنصر 
التحكم الرئيس����ي. نظام املعلومات والترفيه 

 MMI الراق����ي واحلديث، وميتلك نظام املالحة
Navigation plus املع����زز مع وحدة MMI التي 
تعمل باللمس وشاشة املراقبة الكبيرة بقياس 
8.3 بوص����ات، لوحة حتكم باللمس في وحدة 
التحكم ال����دوارة للتكبير والتصغير وإدخال 
األحرف. ويتشابه كامل منطق التحكم بوحدة 
MMI مع نظيره في الهواتف الذكية ويتضمن 
وظيفة البحث بالنص احلر الذكية. ويستجيب 
نظ����ام التحكم اجلديد بالص����وت وللمدخالت 
باللغة اليومية االعتيادية مثل »أود االتصال 

ببيتر ميلر«.
 Audi ويعتبر نظام واجهة الهاتف الذكي في
ميزة جديدة. وتتكامل وظائف الهواتف التي 
تعمل بنظام أندرويد وiOS في بيئة متطورة 
 MMI Audi خصوصا لهذا الغ����رض - وحدة
للتحكم في الوس����ائط املتعددة. وتعمل علبة 
phone box Audi اخلاص����ة للهات����ف املتحرك 
على وصل الهواتف الذكية بالهوائي الداخلي 
وتعيد شحنها وفقا ملعيار Qi. ولعشاق أنظمة 
»هاي فاي«، يتوفر نظام »باجن آند أولفسن« 
الصوتي املبتكر مع صوت رائع ثالثي األبعاد 
في السيارة، والذي يقدم بعدا إضافيا لالرتفاع. 

وميكن استخدام كمبيوتر Audi اللوحي كأداة 
ترفيه مرنة لركاب املقاعد اخللفية.

ترتقي سيارة Audi A4 اجلديدة مبعايير فئتها 
مع العديد من أنظمة مس���اعدة السائق. ويسهم 
نظام Audi النش���ط للتحذير عند تغيير املسار 
في مس���اعدة الس���ائقني على البقاء في املسار، 
ويعمل نظام اإليقاف والتشغيل املتكيف لتثبيت 
السرعة مبا في ذلك نظام املساعدة على تخطي 
االزدحام املروري، على تس���هيل عملية القيادة 
في حالة االزدحام اخلانق. وتعتبر استراتيجية 
التحكم من املزايا اخلاصة لنظام املساعدة على 
تخطي االزدحام. وتأخذ بعني االعتبار عددا كبيرا 
من املقاييس مثل عالمات الطريق والس���يارات 

األمامية. 
وستتوافر سيارة Audi A4 اجلديدة في معرض 
أودي في الكويت خالل الربع األول من عام 2016. 
وتعد التجهيزات القياسية أكثر شمولية باملقارنة 
مع النماذج السابقة. وتتضمن مصابيح زينون 
األمامية، والتش���غيل من دون مفتاح، وواجهة 
البلوتوث، ونظام Audi الختيار أسلوب القيادة 
والشاش���ة امللونة لوحدة التحكم في الوسائط 

املتعددة MMI بقياس 7 بوصات.
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لكزس تعلن عن أسماء املتأهلني الـ 12 لنهائيات »جائزة لكزس للتصميم 2016«
املخصص لش���ركة لكزس. 
وسيتم اختيار النموذج الفائز 
باجلائزة الكبرى ضمن »جائزة 
لكزس للتصميم 2016« من 
بني النماذج األربعة النهائية، 
وذلك يوم 11 أبريل خالل احلفل 

اخلاص بهذه املناسبة. 
وستكشف لكزس خالل 
شهر فبراير اجلاري عن املزيد 
من التفاصي���ل حول جناح 
الشركة في »أسبوع ميالنو 
للتصميم«، والذي يعرف أيضا 
باسم »صالوني ديل موبيلي« 
)Salone Del Mobile( ويعد 
أكبر مع���رض للتصميم في 
العالم. وكان عرض »لكزس 
- عالم من احلواس« في العام 
2015 قد حصد إشادة كبيرة 
وفاز بجائزة »أفضل عرض 
ترفيهي« في مسابقة »جائزة 

ميالنو للتصميم«.

املتس���ابقني النهائيني حتت 
إشراف مستشاري تصميم 
عاملي���ني، بتنفي���ذ من���اذج 
أولي���ة لتصاميمه���م، ه���ذا 
س���يتولى كل من املهندسني 
املعماريني واملصممني متعددي 
التخصصات »نيري آند هيو«، 
إلى جانب املصمم ماكس المب، 
م���رة أخرى دور اإلش���راف 
والتوجيه للمتسابقني، بينما 
سينضم إليهم ألول مرة كل من 
املصممة واملهندسة املعمارية 
إيلينا مانفرديني، باإلضافة 
الفنانني واملهندس���ني  إل���ى 
املعماري���ني دانيال أرش���ام 
وأليكس موستونني من شركة 

»سناركيتكتشير«. 
وس���يقام معرض لكزس 
خ���الل »أس���بوع ميالن���و 
للتصميم« في الفترة من 11 
أبريل في اجلناح  وحتى 17 

األوسط وشمال أفريقيا: تعد 
جائزة لكزس للتصميم منصة 
عاملية فريدة متنح أصحاب 
املواهب م���ن املصممني من 
جميع أنح���اء العالم فرصة 
عرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم 
في التصميم. ويشكل موضوع 
التصميم عنص���را جوهريا 
لدى لكزس كعالمة جتارية، 
ويتماش���ى م���ع فلس���فتها 
التصميمية »أل فينيس« التي 
حتدد السمة احملورية جلميع 

منتجات لكزس. 
يوشيتس���وغو  وأعرب 
ع���ن تطلعه إل���ى إبراز هذه 
املواهب ومناقشة التصاميم 
ذات الرؤية املستقبلية بعمق 
أكبر متاش���يا مع موضوع 
املس���ابقة لهذا الع���ام وهو 

»التوقعات«. 
أربع���ة م���ن  وس���يقوم 

الش���هرة  واملبدع���ني ذوي 
العاملي���ة الذين اجتمعوا في 
شهر نوفمبر2015 لتقييمها، 
إذ متيزت بكونه���ا مبتكرة 
وخارجة عن املألوف وميكن 
تطبيقها عل���ى أرض الواقع 
القريب. وبعد  في املستقبل 
مناقشة مستفيضة واالطالع 
على مدى ش���غف املشاركني 
ورغبته���م في استكش���اف 
األشياء غير املتوقعة، وقع 
اختيار اللجنة على 12 متسابقا 
ليتأهلوا للتصفيات النهائية، 
وذلك ملا ملس���ته من قدرات 
كامن���ة لديه���م متكنهم من 
إبداع تصاميم  املساهمة في 

مبتكرة. 
تاكايوك���ي  وق���ال 
يوشيتسوغو، املمثل الرئيسي 
التمثيلي لش���ركة  للمكتب 
تويوتا في منطقة الش���رق 

أعلن���ت ش���ركة لكزس 
إنترناش���يونال مؤخرا عن 
أسماء املتأهلني ال� 12 لنهائيات 
»جائزة لك���زس للتصميم 
2016«، إذ تهدف هذه املسابقة 
العاملية للتصمي���م، والتي 
أطلقت ألول م���رة في العام 
2013، إل���ى تعزي���ز تطوير 
ورعاية األفكار اإلبداعية التي 
تسهم في االرتقاء باملجتمع من 
خالل دعم اجليل اجلديد من 
الشباب املوهوبني من جميع 

أنحاء العالم. 
النس���خة  واس���تقطبت 
السنوية الرابعة من »جائزة 
لكزس للتصميم« التي تدور 
حول موضوع »التوقعات«، 
1232 مشاركة من 73 دولة حول 
العالم، ونالت املشاركات هذا 
العام إعجاب جلنة التحكيم 
املؤلفة من نخبة من املصممني 

»األثر« ساعة تستخدم سائال مع األشعة فوق البنفسجية
وخصائص اللون المتغير مما يمنحنا تصورا لمرور الزمن 

مشروع »دادا« لعبة مؤلفة من مجموعة من القطع التي يمكن دمجها بحرية
من خالل استخدام األربطة والثقوب واألوتاد لتحفيز مخيلة الطفل اإلبداعية

»مرونة األغار«: استكشاف كيفية استخدام مادة األغار الهالمية المستخرجة
من الطحالب كبديل صديق للبيئة لمواد التغليف البالستيكية

النسخة الرابعة
من اجلائزة 
استقطبت

1232 مشاركة
من 73 دولة
حول العالم

صورة جماعية ملوظفي »الوطني للوساطة املالية« خالل حفل التكرمي

من حفل اطالق هواوي Mate 8 في الكويت

Mate 8 هواوي

»الوطني للوساطة املالية«
كرمت موظفيها وفروعها املتميزين لعام 2015

هواوي Mate 8 يباع بالكامل
في الكويت بوقت قياسي

أقامت شركة الوطني للوساطة املالية حفلها السنوي 
لتكرمي موظفيها وفروعه���ا املتميزين، الذين حققوا أداء 
مميزا خالل ع���ام 2015، إلى جانب فريق العمل في إدارة 
العملي���ات، وذلك بحضور كل م���ن نبيل معروف، نائب 
الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار، وطارق عبد 
اللطيف الش���هاب، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي.
وألقى معروف والش���هاب كلمة شكروا فيها املوظفني 
احملتفى بهم على جهوده���م الكبيرة التي أثمرت جناحا 
مش���تركا لهم ولشركة الوطني للوساطة املالية، معربني 
عن حرصهم على تكرمي املوظف���ني املتميزين في عملهم 
لتحفي���ز جميع العاملني في الش���ركة على تقدمي وابراز 
أفضل اجلهود التي ترمي الي احملافظة على ريادة الوطني 

للوساطة املالية في السوق املالي الكويتي.
وفي ختام احلفل قدم معروف والشهاب دروعا وشهادات 

تكرميية وجوائز للموظفني والفروع الفائزة.

أعلنت مجموعة »هواوي« 
ألعمال املستهلكني في الكويت 
أن هاتف Mate 8، احلائز على 
العديد من اجلوائز والنجاحات 
على مس����توى العالم، حقق 
النجاح ذاته ف����ي الكويت إذ 
مت بيعه بالكام����ل في جميع 
نقاط بيع هواتف هواوي في 
الكويت وذلك في فترة قياسية 
امتدت على مدى أس����بوعني 
منذ ط����رح الهاتف الذكي في 
السوق الكويتي في 19 يناير 

املاضي.
وكانت الشركة قد أطلقت 
هات����ف Mate 8 اس����تمرارا 
إلجنازات »هواوي« في ابتكار 
هواتف ذكية ذات مميزات تقنية 
عالية التطور لتلبي متطلبات 
املستهلكني على مستوى العالم 
وحتقيق توقعات املستخدمني 
األوفي����اء لهواتف »هواوي«. 
وقامت »ه����واوي« في هاتف 
Mate 8 بتعزي����ز أداء الهاتف 
إلى فعاليته وعمر  باإلضافة 

البطارية. 
وحصد هاتف Mate 8 على 
16 جائزة وردود إيجابية من 
الريادي����ني واملؤثري����ن على 
ف����ي عالم  العالم  مس����توى 
التكنولوجيا خالل املعرض 
العاملي السنوي لإللكترونيات 
الذي   2016 CES االستهالكية
أقي����م ف����ي الس فيغاس في 
بداية هذا الشهر، وتضمنت 
هذه اجلوائ����ز أهم العالمات 
العاملية لعام 2015-2016 من 
قبل IDC وأفضل جهاز نقال 
من Engadget وأفضل هاتف 
 TechRadar ذكي م����ن قب����ل

 CES وأفضل م����ا في معرض
 Android Authority 2016 م����ن
وأفض����ل اختي����ار CES من 
Android Central. يعمل هاتف 
Mate 8 بفعالي����ة كبيرة على 

برمجي����ة Kirin 950 بفض����ل 
 Hardware�التصميم اخلارجي ل
الث����وري، مع وحدة املعاجلة 
املركزي����ة )CPU( التي تعزز 
القوة بنسبة 100%، ووحدة 
 )GPU( الرسوميات معاجلة 
التي تعزز األداء بنسبة %125، 
ذلك باإلضافة إلى كفاءة األداء 
العام املعزز بنسبة 70% مقارنة 
مبعال����ج Kirin 925. مع هذه 
املواصفات توازن هندس����ة 
الهاتف بني كفاءة الطاقة واألداء 

العالي.
ومت تعزيز املميزات في هذا 
الهاتف أيضا بأقوى شريحة 
للوحة األم والتصميم احلديث، 
ليكون هاتف Mate 8 الهاتف 
الذكي املثالي ملواكبة احتياجات 
وس����رعة عمل املهنيني. ومت 
تصميم الهاتف لتعزيز فعاليته 
عبر حتسني تقنيته وبرمجيته، 
وبالتالي تقدمي جتربة هاتف 

فعالة وسلسة.
وفي هذا الصدد، قال جيم 
زو، مدير مجموعة املنتجات 
االستهالكية في الكويت: "يلبي 
هاتف Mate 8 احتياجات أمناط 
العمل املختلف����ة واملتنوعة 

لألفراد واملهنيني اليوم.
 فبفضل سرعته وتصميمه 
الدقيق، ميكن للمستخدمني 
أكث����ر كفاءة  العمل بش����كل 
وتوفير الوق����ت الثمني الذي 
ميكنهم قضاءه م����ع العائلة 
واألصدقاء أو المتام األعمال 
الش����خصية. إن جناح هاتف 
Mate 8 في الكويت يستكمل 
النجاح الذي حاز عليه الهاتف 

عامليا منذ إطالقه.

مشعل امللحم

املدينة الثانية في بريطانيا بعد لندن

برنامج ماستركارد »ستارت باث« يقدم الدعم
ألفضل املشروعات الناشئة بالشرق األوسط

امللحم: »مانشستر« تستقطب االستثمارات العقارية الكويتية اصبح����ت التكنولوجي����ا 
والبيانات اإللكترونية محركا 
رئيسيا لوسيلة التواصل فيما 
بني املستهلكني والشركات، األمر 
الذي يجعل احلاجة إلى تزويد 
السوق بأفكار جديدة أمرا ملحا. 
لذا، فإن الشراكات الصحيحة 
وعالقات التعاون بني الشركات 
الكبرى والشركات الناشئة هي 
التي متهد لألخيرة  اخلطوة 
سبيال س����ريعا نحو تطبيق 
املبتكرة. وقد صمم  احللول 
برنامج ماستركارد »ستارت 
باث غلوب����ال« لتحقيق هذا 
الهدف واستقطاب الشركات 
الناشئة من شتى أنحاء العالم، 
التشغيلي  الدعم  حيث يقدم 
والتوجيه إل����ى أكثر من 60 
ش����ركة ناشئة منذ عام 2014 
وحتى اآلن، إلى جانب توفير 
الالزمة لها من  االستثمارات 
أج����ل خلق جي����ل جديد من 

احللول التجارية.
ويش����هد البرنامج جناحا 
الش����رق  ف����ي منطقة  كبيرا 

صرح مشعل امللحم الرئيس 
التنفيذي لشركة بلوبرينت 
لالستشارات االستثمارية بأن 
مدينة مانشستر البريطانية 
املرتبة  استطاعت أن حتتل 
األولى ف���ي بريطانيا ضمن 
قائم���ة ش���ملت 69 مدين���ة 
بريطانية في إجنلترا وويلز 
وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية 
كأح���د أفضل املدن لس���وق 
التأجير للعقارات السكنية، 
وذل���ك ضمن تقري���ر صدر 
في فبراي���ر املاضي وأعدته 
شركة س���افيلز املتخصصة 
الدراس���ات واألبحاث  ف���ي 
البريطانية، وكشف التقرير أن 
بعض أحياء مانشستر شهدت 
ارتفاعا بلغ أكثر من 25% خالل 

الثالث سنوات األخيرة. 
وأف���اد امللحم بأن املدينة 
احتلت املركز اخلامس عامليا 
ضمن مؤشر يرتب مدن العالم 

األوسط وافريقيا، ما يدفعه 
البح����ث عن  إل����ى تكثي����ف 
املزيد من الشركات الناشئة، 
فيما يعد مؤش����را لإلمكانات 
اإلبداعي����ة الت����ي تتمتع بها 
الشركات احمللية الصغيرة. 
ويعمل البرنامج عن كثب، في 
الوقت احلالي، مع العديد من 
املشروعات الناشئة في منطقة 
الشرق األوسط وافريقيا، مثل 
شركة »سايدا« )Saida( التي 
قامت بتطوير تطبيق يستخدم 
البيانات املسجلة على هواتف 
العمالء الذكية لضمان القروض 
في غضون عدة دقائق فقط. 
وكان له����ذا التطبي����ق، الذي 
أطلق في كينيا، دور حيوي 
ورئيس����ي في منح الشركات 
أكثر من 16 ألف قرض. وقال 
ستيفان وايبر، الرئيس العاملي 
لبرنامج ماستركارد »ستارت 
الش����ركات  باث«: »تس����عى 
الناش����ئة بش����كل نشط إلى 
جتربة حل����ول جديدة بهدف 
تغيير أوضاعها في مجاالت 

العقارات  بحسب منو قطاع 
اإلدارية Office Building ويأتي 
ذلك ضمن إطار التطور الكبير 
الذي تشهده مانشستر عاصمة 
ش���مال إجنلترا، وقد نشط 
س���وق العقار في مانشستر 
بش���كل كبير في الس���نوات 
األخي���رة مدعوما مبقومات 
استراتيجية تنعم فيها املدينة 
فهي مقر الثنني من أكبر أندية 

كرة القدم في العالم.
كما أنها مقر اثنتني من أكبر 
البريطانية  التلفزة  محطات 
وهي BBC وال���� ITV كما أن 
أكثر من 65 ش���ركة من أكبر 
100 شركة بريطانية بحسب 
FTSE تتخذ مانشستر مقرا 
لها، ويعتبر مطار مانشستر 
ثالث أكبر مط���ار من حيث 
عدد املسافرين خلف مطاري 
هيثرو وغاتويك متقدما على 
مطار بيرمينغهام وجالسجو 

املالية  عدة، تشمل اخلدمات 
والتجزئة والرعاية الصحية. 
وبإمكاننا أن نقدم لها الدعم 
احليوي م����ن خالل تزويدها 
باخلبرة التشغيلية وتعزيز 
قدرتها على الوصول إلى قاعدة 
ثابتة م����ن العمالء والقنوات 
والشركاء.  وأضاف وايبر أن 
برنامج »ستارت باث غلوبال« 
قد جنح خالل عامني فقط في 
بناء سجل يحفل بتقدمي الدعم 
للش����ركات الناشئة من أجل 
حتويل األف����كار املبتكرة إلى 
خطط أعمال مستدامة. ويختار 
برنامج ماستركارد »ستارت 
باث« مجموع����ة جديدة من 
الشركات الناشئة، من خارج 
الواليات املتحدة، لبدء البرنامج 
الذي يس����تغرق  االفتراضي 
6 أش����هر، ويتم ذلك بصورة 
فصلي����ة كل 3 أش����هر. ويتم 
اآلن قب����ول طلبات االلتحاق 
باملجموعة التالية، علما أن آخر 
موعد لقبول الطلبات هو يوم 

اإلثنني 21 مارس 2016.

وأدنبره.
وفي ه���ذا الصدد صرح 
امللحم أن بلوبرينت استشعرت 
هذا النم���و املتصاعد ملدينة 
مانشستر واحتاللها مكانة 
املدينة الثانية في بريطانيا 
بعد لندن وكان لبلوبرينت 
السبق منذ أربع سنوات في 
طرح مشاريع عقاريه في هذه 
املدينة، وأض���اف امللحم أن 
بلوبرينت تطرح حاليا عرض 
خاص ألهم وأجمل مشاريع 
مدينة مانشس���تر السكنية 
ويش���مل هذا الطرح عرض 
حص���ري وخاص خلمس���ة 
مش���اريع مختلف���ة في عدة 
مناطق في مانشستر، وأكد 
امللحم أن املشاريع اخلمسة 
منها ما هو قيد اإلنشاء ومنها 
ما هو مكتمل وجاهز للسكن 
ومنه���ا مؤجر ومنه���ا قابل 

للتأجير وبعوائد متميزة.

البرنامج يشهد 
جناحًا كبيراً

في املنطقة
ما يدفعه

إلى تكثيف البحث 
عن املزيد

من الشركات 
الناشئة
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االقتصادية

البنوك تتسابق 
لتحسني عوائد 

مودعيها 

ارتياح مصرفي 
لتوسيع املساحة 
اإلقراضية للبنوك 

»املركزي« يفتح 
بابًا واسعًا للبنوك 
للتوسع باإلقراض 

ومواصلة النمو 
املستقبلي

حتوط مستقبلي 
واالعتماد على 

احلسابات اجلارية 
والتوفير 

النسبة الكبرى من 
الودائع احمللية هي 
للحسابات اجلارية 

وحسابات التوفير

بعد تعليمات »املركزي« بفتح احلد األقصى ملنح التمويل عند %90

البنوك تتجه لرفع الفائدة على الودائع
انها  للتعليم���ات، مؤك���دة 
ستكون إيجابية على القطاع 
املصرفي من ناحية توسيع 
أمامها  املس���احة االقراضية 
إلى انتهاج سياس���ات أكثر 
تطورا تستهدف رفع قاعدة 
ودائعها، واملودعني من ناحية 
اخرى إذ سترتفع الفائدة على 
الودائع، وتتس���ابق البنوك 
لتحسني عوائد املودعني من 
الودائع، ف���ي خطوة تهدف 
الستقطاب مزيد من العمالء 
واألموال، ألن التركيز املصرفي 
سينصب مستقبال على رفع 
حص���ة كل بنك من الودائع، 
باعتبار أنها ستكون املقياس 
احلقيقي لقدرته على التمويل 

واإلقراض.
وبحسب تعليمات املركزي 
فإن���ه يتعني عل���ى البنوك 
االلتزام بالتعليمات املعدلة 
ابتداء من شهر أكتوبر 2016 
وعلى أس���اس مس���تويات 
ثالثة ه���ي: البنك وفروعه 
احمللية »املستوى احمللي«، 
إلزامية  التعليمات  وتعتبر 
لهذا املستوى، البنك وفروعه 
احمللية واألجنبية »مستوى 
البن���ك« وتطبق التعليمات 
له���ذا املس���توى لغ���رض 
املتابع���ة، والبنك وفروعه 
احمللية واألجنبية وشركاته 
التابعة »مستوى املجموعة«، 
التعليم���ات لهذا  وتطب���ق 
املس���توى لغرض املتابعة. 
وطلب »املركزي« من جميع 
البن���وك موافاته بالبيانات 
الش���هرية للح���د األقصى 
التمويل وفقا  املتاح ملن���ح 
لنماذج حددها، مع مراعاة 
بيان مصادر األموال املتاحة 
ملنح التموي���ل وفقا ملا هو 
مقيم وغير مقيم، وذلك في 
موعد غايته عشرة أيام من 
نهاية الشهر املعد عنه تلك 
البيانات. كذلك سيتم تطبيق 
هذه التعليمات املعدلة لغرض 
املتابعة ابتداء من شهر مايو 
لغاية شهر سبتمبر 2016، 
وذلك بالتوازي مع التعليمات 

احلالية.

النفط وتأثيره على  اسعار 
االقتص���اد والنم���و عموما، 

وقطاع البنوك خصوصا. 

منافسة على عمالء الودائع 

ارتياحها  وأبدت املصادر 

واملتوس���طة األجل )اقل من 
سنة(. لكن املصادر قالت انه 
رمبا يؤشر ذلك الى التحوط 
املرك���زي م���ن اي تداعيات 
البنوك  طويلة املدى عل���ى 
خصوصا في ظل انخفاض 

اكبر للبن���وك في االقراض. 
واس���تبعدت املصادر تأثير 
تخفي���ض النس���بة ملا فوق 
عام الى 90%  من 100% سابقا، 
وقالت ان هذه نس���ب قليلة 
مقارن���ة بالودائع القصيرة 

التوفير. وكانت  وحسابات 
الس���ابقة تسمح  احلس���بة 
للبن���وك بإق���راض نس���بة 
75% من هذه الودائع، بينما 
الهامش قف���ز اآلن الى %90، 
وهي نسبة تضمن مساحات 

محمود فاروق 

 قالت مص���ادر مصرفية
 ل� »األنباء« ان البنوك ستتجه 
ال���ى رف���ع فائ���دة الوديعة 
واملرابحة جل���ذب مزيد من 
السيولة في الفترة املقبلة. 

يأتي ذلك التوجه بعد أن 
تلقت البن���وك احمللية امس 
الكويت  تعليمات م���ن بنك 
املركزي حدد فيها احلد األقصى 
املتاح ملنح التمويل عند %90، 
وألغى من خاللها تعليمات 
سابقة حول النسب املتفاوتة 
في احتساب التمويل. وكانت 
نسبة القروض إلى الودائع 
س���ابقا كالتالي: 75% لفترة 
االس���تحقاق الت���ي تقل عن 
ثالثة أشهر، و 90% لفترات 
استحقاق تصل الى عام %100 
لفترات اس���تحقاق اكثر من 

سنة . 
وأضافت املصادر ان البنوك 
بدأت بالفعل في التنافس فيما 
بينها على جذب الودائع في 
الفترة االخيرة ورفع هوامش 

الفائدة واملرابحات. 
وجاء ف���ي التعميم الذي 
حصلت »األنباء« على نسخة 
منه ان التعديالت جاءت في 
إطار تطبيق معايير حزمة 
إصالحات بازل 3 وتوصيات 
صندوق النقد الدولي، حيث 
مت اس���تبعاد ودائع البنوك 
من املصادر التمويلية لقصر 
آجالها وعدم استقرارها، مع 
اإلبقاء على املصادر االخرى 

املتاحة ملنح التمويل. 
وذك���ر تعميم »املركزي« 
البن���وك االلتزام  ان عل���ى 
بالتعليمات املعدلة اعتبارا 
م���ن أكتوب���ر 2016، على ان 
يتم تطبيقها بغرض املتابعة 
اعتبارا من مايو الى سبتمبر 
املقبل بالتوازي مع التعليمات 

احلالية. 

مساحات أكبر لإلقراض 

وعلقت مصادر مصرفية 
بأن النسبة األكبر من الودائع 
احمللية هي للحسابات اجلارية 

تعليمات جديدة لبنك الكويت املركزي بتحديد احلد األقصى املتاح للتمويل عند ٪90

بتراجع 182 مليوناً عن العام 2014

141 مليون دينار إجمالي الصادرات الكويتية في 2015
عاطف رمضان

بلغت الصادرات الكويتية 
املنش����أ 141 مليون دينار عن 
العام 2015، وذلك مقارنة ب�323 
مليون دينار للفترة املقارنة 
للع����ام 2014 ، اي بانخفاض 

سنوي ب�182 مليون دينار.
وف����ي رصد ل����� »األنباء« 

التجارة  الحص����اءات وزارة 
والصناعة أظهر أن الصادرات 
الكويتية املنشأ البالغة قيمتها 
141 مليونا للعام 2015 موزعة 
على دول عربي����ة وعدد من 
العالم، حيث تس����اوى  دول 
تقريب����ا نصي����ب الصادرات 
للدول العربية مع بقية دول 

العالم.

وتش����ير اإلحصائية الى 
أن جملة الصادرات الكويتية 
املنشأ البالغة 323 مليون دينار 
للعام 2014، حيث استحوذت 
ال����دول العربية على نصيب 
األسد منها بقيمة 212 مليون 
دين����ار، مقارنة ب�109 ماليني 
دينار وهي جملة الصادرات 

لبقية دول العالم.

امل����واد  أه����م  وكان����ت 
العربية،  لل����دول  املص����درة 
الورقية واألصواف  األكياس 
واأللياف الزجاجية والعبوات 
البالستيكية ومنتجات االلبان 
العازل����ة والبولي  وامل����واد 
بروبلني والزيوت واملنظفات 
العامة والعصائر والكرتون 

وبعض املواد األخرى.

»املشتركة« وقّعت عقد إنشاء بـ 2.7 مليون دينار

»االمتياز«: »دمية كابيتال« و»البالد« التابعتان ترغبان في االندماج

»ياكو« تخسر 7 ماليني دينار

»السفن« توزع 5% نقداً ومثلها منحة

103 % تراجعاً في نتائج »أبيار«

وقعت ش��ركة املجموعة املشتركة للمقاوالت عقد مشروع 
إنشاء معرض س��يارات فولكس فاجن املرحلة )2(، بقيمة 2.7 

مليون دينار.
وقالت الش��ركة في بيان للبورص��ة، إن العقد يقتصر على 
القيام باألعمال اإلنشائية فقط التابعة لشركة بهبهاني موتورز، 
علم��ا بأن مدة التنفيذ 215 يوما، ومتوقع البدء باملش��روع في 

شهر يونيو 2016.

وأوضحت الشركة أن األثر املتوقع على الوضع املالي للشركة 
هو حتقيق نسبة هامش ربح قدرها 5٪ من قيمة املشروع بنهاية 

السنة األولى )نهاية املشروع(.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة هامش الربح املذكورة هي نسبة 
تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل 
سير املشروع ومدة التنفيذ ونسب اإلجناز ومدى حتقيق النتائج 

الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع وتسليمه للمالك.

أفادت شركة مجموعة االمتياز لالستثمار بأن شركتني تابعتني 
لها وهما شركة دمية كابيتال لالستثمار واململوكة بنسبة ٪68، 
وشركة البالد لالستثمار العقاري واململوكة بنسبة 56٪ لديهما 
رغبة أولية باالندماج وفقا ملتقضيات قانون أسواق املال، وإمنا 

بصدد مخاطبة وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح��ت »االمتياز« انه ال ميكن حتدي��د األثر املالي في 
الوقت الراهن حلني االنتهاء من اإلجراءات والدراس��ات الالزمة 

لكل الشركتني.

 حققت ش��ركة ياكو الطبية خسائر في العام املاضي بقيمة
 7 مالي��ني دينار، مقابل أرباح بقيم��ة مليوني دينار في 2014 

بنسبة تراجع في النتائج بلغت ٪453.
وقالت الش��ركة في بيان للبورصة، إن خسائر الفترة تعود 
إلى انخف��اض هامش الربح اخلاص مببيعات الش��ركة لوزارة 

الصحة.

وأوضحت الشركة أن خس��ائر العام املاضي جاءت بعد أن 
قررت الشركة تكوين بعض املخصصات ملواجهة خسائر حالية 
ومستقبلية محتملة. وأضافت أن العام املاضي شهد أيضا ارتفاع 

بعض بنود املصروفات نتيجة عملية إعادة الهيكلة.
وأوصى مجلس إدارة الش��ركة بعدم توزيع أرباح عن العام 

املاضي، وهي نفس التوصية لعام 2014.

أعلنت ش��ركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن أن 
نتائج العام املالي املنتهي في 31 ديسمبر 2015، شهدت منوا في 
االرباح بنس��بة 83٪، حيث بلغت بنهاية 2015 نحو 4.6 ماليني 

دينار مقارنة مع 2.5 مليون دينار في ذات الفترة من 2014. 

وذكرت الش��ركة في بي��ان للبورصة أن زي��ادة االيرادات 
التشغيلية هي سبب الزيادة في األرباح.

وأوص��ى مجلس ادارة الش��ركة بتوزي��ع 5٪ أرباحا نقدية 
و5٪ منحة.

منيت شركة أبيار للتطوير العقاري بخسائر في العام املاضي 
تق��در ب�21 ألف دينار، مقابل أرب��اح بنحو 755 ألف دينار في 

2014 بنسبة ٪103.
وقالت الش��ركة في بيان للبورصة، إن تراجع النتائج يعود 

إلى انخفاض في االس��تثمارات املتاح��ة للبيع بقيمة 1.1 مليون 
دينار تقريبا.

وأوصى مجلس إدارة الش��ركة بعدم توزيع أرباح عن العام 
املاضي، وهي نفس التوصية عن عام 2014.

أخبار البورصة

تابعة لـ »عربي ق« تقترب من عقد نفطي بـ 19 مليون دينار
أفادت شركة مجموعة عربي القابضة »عربي ق« بأن إحدى الشركات التابعة بنسبة 
73٪ وهي شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا حصلت على أقل األسعار في مناقصة 
إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط اخلام واألشغال املتصلة بها في مناطق غرب 
الكويت التابعة لشركة نفط الكويت.
وأشارت الشركة في بيان البورصة أمس الى أن قيمة عقد املناقصة 19 مليون دينار 
وسيتم تنفيذها خالل 60 شهرا.

حتى الربع الثاني بدالً من األول للعام احلالي

تأجيل البدء في تأهيل املقاولني
 ملشروعي السكك احلديدية واملترو

سهل عملية إحياء مشروعي 
الس����كك احلديدية واملترو، 
حيث إن كال املش����روعني قد 
أحيل إلى هيئة مش����روعات 
الشراكة بني القطاعني، والتي 
حل����ت محل اجله����از الفني 
لدراسة املشروعات التنموية 
واملب����ادرات بصفتها اجلهة 
املس����ؤولة عن املشروعات 
املقرر إقامتها باملشاركة بني 

القطاعني.
وف����ي خط����وة تع����زز 
النواي����ا نحو املض����ي قدما 
في تنفيذ مش����روعي السكة 
احلديدية واملت����رو، طلبت 
هيئة مش����روعات الشراكة 
من الهيئ����ة العامة للزراعة 
اتخاذ  الس����مكية  والث����روة 
اإلجراءات الالزمة لتس����ليم 
قطع األراضي الالزمة ملشروع 
إلى  سكة احلديد اخلليجية 
وزارة االتص����االت، كما فهم 
الوزراء قد طلب  أن مجلس 
من هيئة الزراعة أيضا إزالة 
كل العقب����ات التي تقف أمام 
تنفيذ هذا املشروع احليوي 

في أسرع وقت ممكن.

وسيكون من اخلطأ االفتراض 
أن املشروع لن يتحرك«.

في غضون ذلك، رفضت 
الكندري التعليق بخصوص 
إمكانية ترسية مشروع سكة 
احلديد الرئيسي البالغ طوله 
574 كيلومترا الذي سيرتبط 
بشبكة سكة احلديد اخلليجية 
قبل بدء مشروع املترو الذي 
تعتبر تكلفت����ه أعلى بكثير 
من تكلفة مش����روع السكة 
احلديدية. وقالت املجلة إن 
تبني قانون جديد للمشاركة 
بني القطاعني مطلع عام 2015 

محمود عيسى

أكدت مديرة مشروعات 
السكك احلديدية واملترو في 
هيئة مش����روعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
فاطم����ة الكندري اس����تمرار 
اجله����ود الرامي����ة لتنفي����ذ 
مشروعي السكك احلديدية 

واملترو للنقل السريع.
وقالت مجل����ة »ميد« إن 
الهيئة أجلت البدء بإجراءات 
املقاولني ملش����روعي  تأهيل 
السكك احلديدية واملترو من 
الربع األول إل����ى الثاني من 
2016. وفندت الكندري املزاعم 
التي تقول إن املش����روع لن 
العمل  أن  بالتأكيد على  يتم 
فيه س����يجري وفق اخلطط 

املرسومة.
وأبلغ����ت مجل����ة »ميد« 
بقوله����ا »مازلن����ا بص����دد 
اس����تكمال مراجعة دراسات 
اجلدوى االقتصادية اخلاصة 
باملش����روعني، وس����نمضي 
التأهيل  بالتأكيد في عملية 
في الربع الثاني من هذا العام، 

الكويت مستمرة في تنفيذ مشروعي السكك احلديدية واملترو وفق اخلطط املرسومة
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سنكون من أوائل الشركات املتواجدة بالسوق اإليراني بعد التأكد من رفع العقوبات عنها

السلطان: »أجيليتي« تسعى القتراض 800 مليون دوالر لتمويل »الرمي« باإلمارات

معوقات بالسوق املصري في 
الوقت الراهن، أهمها صعوبة 
حتويل أموال املستثمرين 
األجانب إلى اخلارج. ولفت 
إلى أن شركته مهتمة بعمليات 
اخلصخص���ة الت���ي تنوي 
احلكوم���ة الكويتية القيام 

بها، وتسعى للمنافسة على 
املطارات أو املوانئ التي تنوي 
احلكومة خصخصتها. مبينا 
أن افضل طريقة للخصخصة 
املباشر لألصول  البيع  هي 
الس���وق  احلكومية، وترك 

للمنافسة احلرة.

وبخصوص الدخول للسوق 
العقوبات  االيراني بعد رفع 
قال الس���لطان: ان الش���ركة 
اوائل الشركات  ستكون من 
املتواجدة بالس���وق االيراني 
بعد التأكد من رفع العقوبات 
عليها وذلك لعدة عوامل ابرزها 
رغبة عمالء الشركة للدخول 

للسوق اإليراني. 

الصالح: 5% نمواً متوقعًا 
لألسواق الناشئة 

م���ن جانبه، اس���تعرض 
التنفيذي  الرئيس واملدي���ر 
للخدم���ات  ألجيليت���ي 
اللوجستية العاملية املتكاملة 
عيسى الصالح ابرز مؤشرات 
الناشئة،  اجيليتي لألسواق 
وق���ال إن خب���راء الصناعة 
اللوجس���تية توقعوا زيادة 
في منو األسواق الناشئة في 
2016 ، حيث وافق نحو %60 
النقد  على توقعات صندوق 
الدولي بأن األسواق الناشئة 
س���تنمو بنحو 5%، وجاءت 
التوقعات بأن الهند )بدال من 
الصني( هي االقتصاد الناشئ 
األكثر أرجحية للنمو كسوق 
لوجيستية، كما تقدمت الهند 
بواقع مرتبتني في املؤش���ر 
مس���بوقة بالصني واإلمارات 
العربية املتحدة. فيما حققت 
نيجيريا ومصر تقدما مبقدار 
10 مواق���ع، ليكون ذلك أكبر 
تقدم يتم إحرازه منذ انطالق 

املؤشر قبل 7 سنوات. 
وأض���اف أن نيجيري���ا 
ومصر حقق���ت قفزة نوعية 
مبقدار 10 مواقع، ليكون ذلك 
أكبر تقدم يت���م إحرازه منذ 
انطالق املؤشر في عام 2010، 
كما تقدم���ت اإلمارات والهند 
وماليزيا عل���ى االقتصادات 

القائمة على السلع. 

وأشار الس���لطان، إلى أن 
الشركة التزال لديها نية لضخ 
استثمارات بالسوق املصري، 
ولكن تنتظر خطوات إيجابية 
من احلكومة املصرية تتعلق 

بتسهيل إجراءات األعمال.
إل���ى أن هناك  وأش���ار 

الناشئة واثرها على عمليات 
الشركة املالية قال السلطان، 
ان الشركة بالفعل تتعرض 
لفروقات بالعمالت من وقت 
آلخر، ولكن هناك توازن فيما 
بينها وبالتالي يكون التأثير 

محدودا علينا.

بهذه اإلصالحات من ترشيد 
بالصرف وخصخصة فعلية، 
وفي هذه احلالة لن يكون هناك 
اى اعتراض من القطاع اخلاص 

عليها.
وفيما يتعل���ق بفروقات 
العمالت في األسواق  أسعار 

محمود فاروق 

ق���ال الرئي���س التنفيذي 
لش���ركة »أجيليت���ي« طارق 
السلطان، أن الشركة تسعى 
القتراض 800 مليون دوالر 
لتموي���ل مش���روع الرمي في 

اإلمارات.
وأض���اف الس���لطان، في 
مؤمتر صحافي عقدته الشركة 
امس، أن التمويل اجلديد في 
املراحل النهائية مع مصارف 
كويتية وإماراتية، إضافة إلى 
بنوك عاملية، مشيرا إلى أنه 
مت توفير نح���و 200 مليون 
دوالر سابقا كجزء من متويل 
البالغ قيمته مليار  املشروع 
دوالر. واس���تبعد السلطان 
أن تق���وم الش���ركة بإصدار 
سندات الس���تكمال عملياتها 
التمويلية ملش���اريعها خالل 

الفترة املقبلة.
وذكر، أن إيرادات »أجيليتي« 
الكويت تش���كل 5% من  من 
إيرادات املجموعة فقط، متوقعا 
ان يرتفع تصنيف الكويت إلى 
مرتبة اعلى خالل العام املقبل 
وذلك بعد الشروع في تطبيق 
الوثيقة اإلصالحية احلكومية 

لالقتصاد الكويتي. 
وأش���ار إلى انه في حالة 
تنفي���ذ برنامج اخلصخصة 
س���ينعكس باإليج���اب على 
الس���وق نظرا للفرص التي 
ستطرح للقطاع اخلاص وهو 
األمر الذي سيزيد حجم السوق 

الكويتي.
وبخصوص مقترح تطبيق 
ضريبة 10% الواردة في الوثيقة 
االقتصادي���ة احلكومية قال 
إن القطاع اخلاص بالطبع ال 
يرفض تطبيق ضريبة طاملا 
هناك تغيير في بيئة األعمال، 
فاحلكومة عليه���ا ان تبادر 

طارق السلطان وعيسى الصالح خالل املؤمتر الصحافي أمس  طارق السلطان 

الش���ركة االولى  وقع���ت 
للتأمين التكافلي عقدا مع شركة 
»تكنوس���يس« لتكنولوجيا 
المعلوم���ات لتطوير النظام 
اآللي إلدارة منتجات التأمين 
في الش���ركة وذلك من خالل 
شراء أحدث برامجها الحديثة 
لتطبيق نظام متكامل لخدمات 
التأمي���ن وذل���ك انطالقا من 
الرغبة في تطبيق استراتيجية 

جديدة للشركة. 

تطوير األعمال

وقال الرئي���س التنفيذي 
للشركة حس���ين العتال في 
بيان صحافي: »ان العقد يأتي 
انطالقا من حرص الش���ركة 
واهتمامه���ا بتطوير أعمالها، 
حيث قامت بش���راء برنامج 
تأمين حديث إلدارة الخدمات 
التأمينية بأعلى مستوى من 

بشراء أحدث برامجها احلديثة

»أولى تكافل« توقع عقدًا مع »تكنوسيس« 
لتطوير برامجها التأمينية

الكفاءة وتقديم خدمة عالية 
الجودة لعمالء الشركة بحيث 
التأمين  يتم إصدار وثائ���ق 
من خالل الموقع االلكتروني 
للشركة اضافة الى العديد من 

المميزات االخرى«.

استراتيجية جديدة

وأك���د العت���ال ان االدارة 
التنفيذية للش���ركة تستمر 
باتباع استراتجيتها الجديدة 
ال���ى تطوير  الت���ي ته���دف 
العمليات التشغيلية للشركة 
بم��ا ينعك��س بصورة إيجابية 
عل���ى أداء موظفيها لتحقيق 
أعلى مستويات خدمة العمالء، 
أن الشركة ستبقى  الى  الفتا 
على اتصال مباش���ر بأحدث 
التكنولوجي���ا لتقديم  طرق 
التأميني��ة  الخ��دمات  افضل 

بكف��اءة وجودة عالية. حسني العتال

مهتمون بعمليات 
اخلصخصة وعيوننا 

على املطار 
واملوانئ 

القطاع اخلاص 
ال يرفض تطبيق 
ضريبة الـ %10 
شريطة تغيير

في بيئة األعمال 

الشركة التزال لديها 
نية لضخ استثمارات 

بالسوق املصري 
ولكن املعوقات 

تؤخرنا

إيرادات »أجيليتي« 
من الكويت تشكل 

5% من إيرادات 
املجموعة 

توقعات مؤشر »أجيليتي« ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
٭ احتلت دولة اإلمارات العربية املتحدة ـ التي 

حتتضن إمارتي دبي وأبوظبي باقتصادهما 
املزدهر والرائد عامليا ـ املرتبة الثانية في املؤشر 

متقدمة 4 مواقع عن مؤشر العام السابق.
٭ تصدرت دولة اإلمارات العربية املتحدة جميع 

الدول املشمولة باملؤشر )45 دولة( على صعيد 
»الترابط«، أو ما يعني امتالكها ألفضل تركيبة 

متكاملة من البنى التحتية ووسائل النقل، وإدارات 

اجلمارك واحلدود.
٭ احتلت الكويت املرتبة 9 في املؤشر ضمن 
مجال سهولة مزاولة األعمال، بينما حلت في 

املرتبة 29 من في عامل »الترابط«، أي ما تتيحه 
من بنية حتتية ووسائط نقل وكفاءة في األداء 

اجلمركي.
٭ تقــدم دول اخلليــج مثــل اإلمــارات، قطر 

وعمــان بعضا من أفضل فرص األعمال بني 

الدول الناشئة.
٭ أبدى املتخصصون في سالسل اإلمداد اهتماما 

باحتمالية جناح إيران في كسر عزلتها الدولية. 
٭ حققت مصر )املرتبة 22( تقدما مبقدار 10 

مراتب في املؤشر، بسبب جهود احلكومة املصرية 
على ضمان استقرار االقتصاد، غير أنها مازالت 

تبذل جهودا حثيثة ملكافحة التضخم والبحث عن 
سبل جديدة حلفز النمو.
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العدواني، وعماد عبدالعزيز 
الصرعاوى، ون����وره على 
حصين����ان. وتتيح احلملة 
الت����ي أطلقت حتت ش����عار 
»تسوق واربح لغاية 50 ألف 
دينار م����ع بطاقات »بيتك« 
للعم����اء الفرص����ة لدخول 
السحب اليومي وربح قيمة 
مشترياتهم لغاية 500 دينار 
الرابح  ف����ي بطاق����ة  تودع 
وذلك مقاب����ل كل 10 دنانير 
العميل باس����تخدام  ينفقها 

»بيتك« يعلن فوز 7 عمالء بقيمة 
مشترياتهم في سحب حملة البطاقات

تتصدر مجالت االقتصاد واألعمال حسب »إيبسوس«

»صانعو احلدث« تطلق نسخة الكويت 
وتناقش ملفات اقتصادية ملحة

أطلقت مجلة »صانعو احلدث« املتخصصة 
في عالم االقتصاد واملال واالعمال نسختها 
في الكويت وتناولت مجموعة من القضايا 
وامللفات االقتصادية امللحة محليا وخليجيا، 
فناقشت في عدد فبراير 2016 موضوع العجز 
املالي في موازنة الدولة اثر التراجع احلاد 
النفط واستعرضت  الذي اصاب اس���عار 
احلل���ول من وجه���ة نظ���ر االقتصاديني 

واملسؤولني واحملللني.
كما شمل العدد حتقيقا موسعا عن السوق 
العق���اري الكويتي ناقش تداعيات تراجع 
النفط على اس���عار العقار والقطاع بشكل 
عام، وكان في العدد لقاء خاص مع الرئيس 
التنفيذي لشركة »االفكو« حتدث خاله عن 
التطورات احلالية والتطلعات املستقبلية 

لقطاع الطيران في املنطقة. 
اما في فقرة سيدات االعمال، فتحدثت 
مديرة مديري العمليات لش���ركة اس���يكو 
للصناعات غص���ون اخلالد عن دور املرأة 
ف���ي القيادة في مج���ال االعمال وجتربتها 

الشخصية. 
وترصد املجلة أحوال األسواق مبنتهى 
الدقة واملوضوعية وتسلط الضوء على رجال 
األعمال، لتروي قصص جناحهم وفشلهم، 
ولتضع بصمتها اخلاصة في أسواق الشرق 

األوسط. 
وفي عددها لشهر مارس 2016، بحثت 
»صانعو احلدث« التي حتتل املركز األول 
في اإلمارات في تصنيف »إيبسوس« ملجات 

االقتصاد واألعمال، في اثر السوشيال ميديا 
على اعمال الشركات وكيفية االستفادة منها 
لتعظيم االيرادات والوصول الى شريحة 
الشباب، وتطرق العدد الى قطاع التجزئة 
وتأثيره على السياحة والنمو املتوقع الذي 
تنتظره الكويت من القطاعني خال الفترة 

املقبلة تزامنا مع تراجع اسعار النفط. 
وكان ضي���ف عدد م���ارس 2016 وزير 
اخلارجية الفرنسي االسبق لوران فابيوس 
الذي حتدث عن االستدامة في دول اخلليج 
العربي، وناقش���ت املجلة ايضا مس���ألة 
االحتيال على البنوك، وتطور اعمال الشركات 
العائلية اخلليجية، وغيرها من املوضوعات 

االقتصادية املهمة. 
وتتميز »صانعو احلدث« بفرادتها عن 
بقية املج���ات، فهي تتوج���ه إلى مديري 
اإلدارات العلي���ا واملتوس���طة، في منطقة 
الشرق األوس���ط، الذين يهتمون مبتابعة 
أح���وال األعمال واألس���واق يوم���ا بيوم، 
وتقدم لرواد األعمال نظرة حتليلية ألخبار 
السوق، وتساعدهم في اكتشاف أسرار بناء 
إمبراطوريات األعمال م���ن خال لقاءاتها 
املستمرة مع من بنى هذه اإلمبراطوريات، 
وإظهار اجلوانب املهنية واإلنس���انية في 
جناحاتهم.  كما تساعد »صانعو احلدث« 
رج���ال األعمال في التع���رف إلى نظرائهم 
في املنطقة، وتساعد الشركات أيضا على 
تقدمي األفضل، من خال تس���ليط الضوء 

على إجنازات الشركات الناجحة.

بطاقات »بيتك« االئتمانية 
أو مسبقة الدفع داخل الكويت 
وخارجها، أو بطاقات السحب 
اآللي خ����ارج الكويت فقط، 
وذلك ضمن فترة احلملة التي 
أبريل من  تستمر لغاية 19 

العام احلالي.

أعل����ن بي����ت التموي����ل 
الكويتي )بيت����ك( عن فوز 
البنك بقيمة  7 من عم����اء 
مش����ترياتهم في الس����حب 
التسويقية  التاسع للحملة 
اجلديدة التي اطلقها لتشجيع 
العماء على استخدام بطاقات 
»بيتك« االئتمانية ومسبقة 
الدف����ع وبطاقات الس����حب 
اآللي، وزيادة القيمة املضافة 
للبطاقة، وتتضمن احلملة 
جوائز قيم����ة تصل قيمتها 
لغاية 50 ألف دينار، عبارة 
عن ربح قيمة املش����تريات 
نقدا لغاية 500 دينار يوميا 
ملدة 100 يوم عند استخدام 
بطاقات »بيتك« لسداد قيمة 
الكويت  املش����تريات داخل 

وخارجها.
والفائزون ه����م: فاطمة 
إبراهيم الشطي، وعبدالرؤوف 
عب����داهلل درباى، ووس����ن 
عبدالعزيز الياقوت، وليساما 
ش����اكو، وش����يخة عبداهلل 

غالف عدد مارس 2016غالف عدد فبراير 2016

حققت إيرادات إجمالية بـ 7.3 ماليني دينار

»كامكو«: 524 ألف دينار أرباح 2015
كامكو لاس���تثمار السيد 
فيصل صرخوه: »لقد كان 
2015 عاما مليئا بالتحديات 
بالنسبة للقطاع االستثماري 
السيما في ظل التراجع احلاد 
في أسعار النفط، وتخفيض 
قيمة اليوان الصيني، ورفع 
مجلس االحتياطي الفدرالي 
الفائدة،  األميركي أس���عار 
فضا عن تدهور األوضاع 
اجليوسياس���ية في منطقة 
الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا، مما خلفت اثرا سلبيا 

على ثقة املستثمرين«.
وأضاف صرخوه: »على 
التحديات  الرغم من ه���ذه 

وخال عام 2015، تأثرت 
االرباح الصافي���ة لكامكو 
بالتراجعات امللحوظة التي 
شهدتها أسواق املال احمللية 
والعاملية، حيث اس���تمرت 
التذبذبات، والتي بدأت مع 
الرب���ع االخير م���ن 2014، 
خ���ال 2015 ملقية بظالها 
على املؤشر الوزني لسوق 
الكويت لألوراق املالية والذي 
تراجع بنسبة 13%، ومؤشر 
ستاندرد أند بورز اخلليجي 
أند  املركب 17%، وستاندرد 

بورز 500 بنسبة %1.
وتعليقا عل���ى النتائج، 
ق���ال الرئيس التنفيذي في 

العدي���دة، متكن���ت كامكو، 
عل���ى صعي���د التش���غيل 
من احملافظ���ة على احلجم 
االجمالي لألصول املدارة عند 
3.4 ماي���ني دينار، وإطاق 
عدد من املنتجات واخلدمات 
املبتكرة فيم���ا حققت كافة 
الصناديق االستثمارية أداء 
متميزا مقارنة مع املؤشرات 
املقارنة، كما ساهمت أنشطة 
االس���تثمارات املصرفي���ة 
ف���ي تعزيز موق���ع كامكو 
الريادي عبر إمتام سلسلة 
من الصفقات واالستشارات 
الناجحة على املستوى احمللي 

واإلقليمي«.

أعلن���ت ش���ركة كامكو 
لاس���تثمار، ع���ن نتائجها 
املالية للفت���رة املنتهية في 
31 ديس���مبر 2015، حي���ث 
سجلت الشركة صافي ربح 
للمس���اهمني بلغ 524 ألف 
دينار تقريبا )بواقع 2.20 
فلس للسهم الواحد(، وبلغت 
إيرادات الشركة 7.3 مايني 

دينار.
وحققت الشركة عائدات 
التش���غيلية  الرس���وم  من 
)إي���رادات أتع���اب( بقيمة 
6.7 مايني دينار بنمو %32 
مقارنة مع 5.1 مايني دينار 

في 2014.

فيصل صرخوه

خالل 20 اجلاري.. وترفع إنتاجها إلى مليون برميل يومياً بحلول يونيو

..وتقرير للشركة: إيران ترفع صادراتها النفطية ملليوني برميل

وبقيت مع����دالت اإلنتاج في 
الس����عودية والكويت ثابتة 
خال شهر فبراير عند 10.2 
مايني برميل يوميا و3 مايني 

برميل يوميا، على التوالي.
هذا وقد استمرت إيران في 
رفع معدالت اإلنتاج خال شهر 
فبراير حيث المس معدل 140 
ألف برميل يوميا ليصل حجم 
إنتاجها النفطي إلى 3 مايني 

برميل يوميا.
ومن ناحي����ة أخرى، أدى 
النفطي في  اإلنت����اج  تعطل 
العراق ونيجيريا إلى تراجع 
إجمالي اإلنتاج النف��طي مبعدل 
264 ألف برميل يوميا خال 

شهر فبراير.

تجميد اإلنتاج

واش����ار التقري����ر ال����ى ان 
الس����عودية وقطر وروس����يا 
وفنزويا وافقت منتصف شهر 
إنتاجها  فبراير على تثبي����ت 
النفطي عند املستوى املسجل 
في ش����هر يناير مع تشديدها 
على أن حت����ذو الدول األخرى 
املنتجة حذوه����ا مما أدى إلى 
ارتفاع سعر نفط أوپيك على 
املدى القصير ليصل إلى أعلى 
مس����توى له منذ 3 شهور عند 
35.62 دوالرا للبرميل. وعلى 
الترحي����ب بقرار  الرغم م����ن 

جتميد مستوى اإلنتاج النفطي 
قال وزي����ر النفط اإليراني في 
تصريحه األخير أنه سيدرس 
سبل التعاون مع الدول األخرى 
املنتجة للنفط من أجل إيجاد 
حلول إلعادة التوازن إلى سوق 
النفط العاملي وذلك بعد وصول 
إنتاج النفط اخلام إلى مستويات 
ما قبل فرض العقوبات والبالغة 
4 مايني برمي����ل يوميا، وهو 
مستوى لم تشهده الباد منذ عام 
2008. ونتيجة لذلك التصريح، 
النفط مبا  انخفضت أس����عار 
يقرب من نس����بة 3% في 14-

مارس. إضافة إلى ذلك، صرح 
أحد املسؤولني بأن إيران تخطط 
لرف����ع إنتاجها النفطي مبعدل 
مليون برمي����ل يوميا بحلول 
شهر يونيو املقبل كما يتوقع 
أن ترتفع الصادرات النفطية إلى 
مليوني برميل يوميا مع نهاية 
الش����هر املنتهي في 20 مارس 
مقابل حوالي 1.75 مليون برميل 

خال الشهر األسبق. 

العراق ونيجيريا

ولفت التقرير الى ان تعطل 
اإلمدادات النفطية في ش����مال 
الع����راق ونيجيريا مبا يقرب 
من 0.85 مليون برميل يوميا 
ساعد على دعم أسعار النفط 
بنهاية شهر فبراير. وقد أدى 
النفط اخلام من  توقف تدفق 
كردس����تان إلى أح����د خطوط 
األنابيب في تركيا إلى خفض 
اإلنتاج النفط����ي بحوالي 0.6 
مليون برميل يوميا. ومن جهة 
ثانية، دفع تسرب النفط في أحد 
خطوط شركة رويال دوتش 
ش����يل بنيجيريا ال����ى توقف 
اإلنت����اج البال����غ 0.25 مليون 
برميل يومي����ا.  وقال التقرير 
ان أوپيك أبقت على توقعاتها 
النفطي من  املع����روض  لنمو 
الدول غير األعضاء في منظمة 
األوپيك لع����ام 2016 دون أي 
تغيير، حيث توقعت أن يتراجع 
املعروض النفطي مبعدل 0.70 
مليون برميل ليصل إلى 56.39 
مليون برميل يوميا. ويرجع 
السبب في االنخفاض املتوقع 
النفطي  في حجم املع����روض 
بصفة أساس����ية إل����ى تراجع 
التدفق النق����دي في عام 2016 
مما أدى إلى تراجع االستثمار 
الرأسمالي وتأجيل املشاريع 
الكبرى اجلديدة إلى أن تظهر 
أس����عار النفط تعافيا مقبوال. 
التصنيف حسب  ومن ناحية 
املنطقة، يتوقع أن حتقق دول 
االميركتني األعضاء في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
التراج����ع األكثر حدة في منو 
املعروض النفطي مبعدل 0.48 
مليون برميل يوميا في عام 2016 
تليها دول االحتاد السوفييتي 
الس����ابق بتراجع وقدره 0.12 

مليون برميل يوميا.

تراجع الحفارات 

وقال التقرير ان سوق النفط 
ش���هد تراجع عدد احلفارات 
النفطية في الواليات املتحدة 
للشهر الثاني عشر على التوالي 
مبعدل 6 حفارات ليصل إجمالي 
عددها إلى 386 حفارا مسجا 
أدنى مستوى له على االطاق 
وفقا للبيان���ات الصادرة عن 
ش���ركة بيكر هي���وز. وتكبد 
نش���اط احلفر ف���ي الواليات 
املتحدة خسائر فادحة بسبب 
محاولة شركات احلفر احلفاظ 
النقد وخف���ض اإلنتاج  على 
النفطي حتى من االبار احلديثة 
على أمل زيادة اإلنتاج عندما 
ترتفع أس���عار النفط. ووفقا 
لوكالة رويترز، يعمل بعض 
املنتجني على استخراج النفط 
من اآلبار القدمية سعيا وراء 
املزيد من النفط في حني قلصت 
بعض الشركات حجم إنفاقها 
الرأسمالي على معظم أنشطتها 
بل إنها في بعض احلاالت لم 
تس���تكمل أعمالها ف���ي اآلبار 
النفطية للحفاظ على النقد في 
ارتفاع مقبول  انتظار حدوث 

في أسعار النفط. 

ق����ال تقرير ص����ادر عن 
ش����ركة كامكو لاستثمار ان 
أس����عار النفط استمرت في 
االرتفاع خال ش����هر فبراير 
مسجلة أعلى ارتفاع شهري 
لها منذ حوالي 9 أش����هر بعد 
موافقة الدول األعضاء وغير 
األعضاء في منظمة األوپيك 
النفط  على تثبيت أس����عار 
عن طريق جتميد مس����توى 
النفطي. وقد استمر  اإلنتاج 
هذا االجتاه خال األسبوعني 
األولني من شهر مارس 2016، 
مما يشير إلى احتمال تشكل 
مستوى قاعدة وذلك نتيجة 
النخفاض سعر صرف الدوالر 
وارتفاع سعر صرف اليوان 
الصيني الذي وصل إلى أعلى 
مستوى له في عام 2016 إضافة 
إلى االنخفاض املس����تمر في 
عدد احلفارات النفطية التي 
وصلت إلى أدنى مستوى لها 
على اإلطاق.  ووفقا لوكالة 
بلومبرغ، فإن اإلنتاج النفطي 
للدول األعض����اء في منظمة 
األوپيك تراجع مبعدل هامشي 
وقدره 79 ألف برميل يوميا 
ليصل إلى 33.06 مليون برميل 
يوميا خال شهر فبراير حيث 
إن تراجع اإلنتاج في العراق 
ونيجيريا ق����د قابله جزئيا 
ارتف����اع اإلنتاج ف����ي إيران. 

االستثمار 
الرأسمالي يتراجع 

واملشاريع
تتأجل حتى

يتعافى النفط
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»كامكو« و»املركز« يتوليان دور مدير أول اإلصدار بصفة مشتركة

»اخلليج« بصدد إصدار سندات بـ 100 مليون دينار
كما أود أن أعبر عن مدى امتنان البنك وتقديره 
للجهات الرقابية على دعمها املستمر والتزامها 

جتاه املؤسسات املالية في الكويت«.  ومن جهته، 
قال الرئيس التنفيذي للبنك سيزار جونزاليس 
بوينو: »اختتم بنك اخلليج عام 2015 بإيجابية، 

فقد استطعنا إحداث حتول جذري في البنك منذ 
عام 2012، واليوم، لدينا قاعدة أقوى من اخلدمات 
املصرفية الفردية وخدمات مصرفية أكثر تنوعا 

للشركات، كما متكن البنك من تخفيض نسبة 
القروض غير املنتظمة وزيادة تغطية خسائر 
القروض. وستؤدي هذه املوافقة على إصدار 

سندات مساندة من الشريحة الثانية بناء على 
تعليمات بازل 3 إلى تقوية البنك وتعزيز مكانته«.

املركزي وهيئة أسواق املال على هذا االصدار، 
الذي يعتبر خطوة مهمة في تدعيم اخلطط 

املستقبلية للبنك وتعزيز معدالت كفاية رأس املال، 
وأود أن أتقدم بوافر الشكر إلى كل من شركة 

كامكو لالستثمار وشركة املركز املالي الكويتي، 
مديري اإلصدار املشتركني، على تعاونهما الوثيق، 

2015، مقارنة باحلد األدنى الرقابي البالغة نسبته 
12.5%، وبلغت نسبة الشريحة األولى لرأس املال 
14.4% وهي تتجاوز بدورها احلد األدنى الرقابي 

املطلوب ونسبته 10.5%. وفي هذا الصدد، قال 
رئيس مجلس إدارة البنك عمر قتيبة الغامن: »نحن 
سعداء حلصولنا على موافقة كل من بنك الكويت 

أعلن بنك اخلليج أمس عن حصوله على املوافقات 
الرسمية من بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق 
املال، وكذلك موافقة اجلمعية العامة العادية للبنك 

في اجتماعها املنعقد 2016/3/9 بشأن إصدار 
سندات مساندة تدرج ضمن الشريحة الثانية 

لرأسمال البنك ال تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، 
وذلك وفقا ملتطلبات »بازل 3« الصادرة في هذا 

الشأن. ويعتزم البنك استخدام عوائد إصدار هذه 
السندات لألغراض العامة للبنك ولتعزيز كفاية 

رأس ماله، ويتولى كل من شركة كامكو لالستثمار 
)كامكو( واملركز املالي الكويتي )املركز( دور مدير 
أول اإلصدار بصفة مشتركة. وبلغ معدل كفاية 

عمر قتيبة الغامنرأس املال لبنك اخلليج 15.6% كما في 31 ديسمبر 

نقلت »رويترز« عن مصادر 
مطلعة عقد منتجي »أوپيك« 
وخارجه���ا اجتماع���ا يخص 
جتمي���د اإلنتاج في العاصمة 
القطرية الدوح���ة في 17 من 

أبريل.

وأشارت وكالة األخبار إلى 
أن االجتماع سيعقد حتى في 
حالة عدم وج���ود إيران، في 
إشارة قد تبدو استباقية إلى 
إمكانية فشل محادثات وزير 
الطاقة الروسي في إقناع طهران 

باالنضمام لالتفاق.
ونقلت »رويترز« عن مندوب 
في »أوپيك«: إذا جمد اآلخرون 
مستويات اإلنتاج واإليرانيون 
خارج االتفاق، فذلك لن يدعم 
السوق ما لم يكن الطلب كبيرا 

جدا.. فمستويات إنتاج يناير 
مرتفعة بالفعل. ويرى العديد 
من احملللني أن »جتميد اإلنتاج« 
لم يقدم »إقناعا كافيا« لألسواق 
بدعم توازن العرض والطلب، 
والسيطرة على تخمة الفائض 

املعروض للبيع. 
وغياب إيران رمبا يقلل من 
تأثير االتفاق على األسواق، 
وتفاعلها اإليجابي، لكن التقييم 
النهائي س���يعتمد على حجم 

مشاركة دول أخرى.

اجتماع »جتميد إنتاج النفط« في 17 أبريل حتى من دون إيران

»التقدم العلمي« استضافت البروفيسور هوسمان 
حد كبير وبشكل لم يسبق له 
مثيل عن االجتاهات العاملية في 
هبوط أسعار النفط اخلام. وبهذه 
املناسبة قال مدير عام مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي د.عدنان 
شهاب الدين: »مع االنخفاض احلاد 
في أسعار النفط، تقع الكويت 
حاليا على مفترق طرق يحتم 
احلاجة إلى اتباع نهج شامل حلل 
هذه املشكلة بشكل استراتيجي، 
وضمان النمو املستدام واحلسم 
في مواجهة الوضع القائم من 

حالة عدم اليق����ني«.  وأضاف: 
»تواص����ل مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي تقدمي مساهمات 
كبي����رة في حل هذه املش����كلة 
من خالل دعم اجلهود العلمية 
واملبتكرة. واليوم، استضافت 
املؤسسة البروفيسور هوسمان 
العالم املعروف وخبير التنمية 
ليتحدث لنا عن وجهات نظره 
حول التنمية االقتصادية التي 
اكتسبت مؤخرا اهتماما كبيرا 

في جميع أنحاء العالم«.

وكذلك منهجية اعتماد املقاربة 
الشاملة لإلصالح في االقتصادات 
املتعثرة وتعزيز النمو. وتأتي 
رعاية املؤسسة حملاضرة اخلبير 
االقتص����ادي وصاح����ب الفكر 
االبتكاري البارز في وقت حرج 
في الكويت خاصة على املستوى 
الوطني ساعية إلى أن بذل كل 
اجله����ود املتاحة له����ا في دعم 
االقتصاد الوطني وجعله قادرا 
على مواجهة التحديات اخلطيرة 
التي بدأت تنشأ والناجمة إلى 

عبدالرحمن خالد 

استضافت مؤسسة الكويت 
للتق����دم العلمي امس فعاليات 
محاضرة البروفيسور املعروف 
دوليا د.ريكاردو هوسمان من 
جامعة هارف����ارد حتت عنوان 
»التعقيدات االقتصادية وأسرار 
النمو االقتصادي«. واملعروف أن 
د.هوسمان هو مهندس النظريات 
العملي����ة التطبيقية واملفاهيم 
د.ريكاردو هوسمان )محمد هاشم(املتعلقة بالتعقيدات االقتصادية 

محمود عيسى

قالت وكالة »رويترز« ان مجموعة زين 
تضيق نطاق املزايدين احملتملني لشراء ابراج 
التحويل املتنقلة التابع����ة لها في الكويت 
والسعودية، وفقا ملا نسبته ملصادر مطلعة 
على املوضوع. وقالت املصادر التي طلبت 
عدم الكشف عن هويتها انه اذا مت التوصل 
الى اتفاق لبيع االبراج البالغ عددها 7 آالف 
اململوكة لشركة زين السعودية، فإن حصيلة 
البيع ستستخدم في تسديد بعض الديون. 
وقال احد هذه املصادر »ان العديد من شركات 

االبراج اعربت عن اهتمامها«.

وتق����وم مجموعة زين في الوقت احلالي 
بتقييم هذه الش����ركات للتوصل الى قائمة 
مختصرة للمشترين اجلادين احملتملني. وقال 
مصدر آخر انه مت حتديد حوالي 6 من املشترين 
احملتملني لألبراج اململوكة لزين السعودية، مبا 
في ذلك شركات من الواليات املتحدة وأوروبا 
وأفريقيا والشرق األوسط. واضاف املصدر 
ان بنك سيتي جروب يتولى تقدمي املشورة 
ملجموعة زين، التي هي في الوقت احلاضر 
بصدد عملية بيع االب����راج اململوكة لها في 

الكويت والبالغ عددها 1900 برج.
وقال »ان عملية البيع ستساعد الشركة 

على حتسني ميزانيتها العمومية«.

»رويترز«: »زين« تدرس بيع أبراج 
حتويل متنقلة في الكويت والسعودية

»أالفكو« توقع عقد تأجير 
 14 طائرة مع الطيران الهندي

الطيران  الهند هي ش����ركة 
الوطنية والناقل الرس����مي 
للدولة، وه����ي مملوكة من 
قبل احلكومة الهندية كما أنها 
تعتبر واحدة من أكبر شركات 
الطيران في جمهورية الهند، 
ويتجاوز أسطولها احلالي 
130 طائ����رة، تغط����ي نحو 
100وجه����ة دولية ومحلية، 
وفي يوليو 2014، انضمت 
طيران الهند لتحالف ستار 

 .)Star Alliance( العاملي
وتتكون محفظة أالفكو 
حاليا من 50 طائرة مؤجرة 
على 14 ش����ركة طيران في 
13 دولة ح����ول العالم، هذا 
الش����ركة  أن  إلى  باإلضافة 
ماضي����ة قدما ف������ي تنفيذ 
الت����ي تعاقدت  االتفاقيات 
مبوجبه����ا على ش����راء 117 
طائرة جديدة بقيمة إجمالية 
تبلغ 14.9 مليار دوالر يتم 
تسلمها خالل الفترة من 2017 

حتى 2021.

وسيتم تسليم 6 طائرات خالل 
2017 و6 طائرات خالل 2018 

وطائرتني خالل 2019. 
وتعتبر هذه الصفقة أكبر 
صفقة في تاريخ أالفكو، كما 
أن هذه الطائرات من باكورة 
سجل طلبات شركة أالفكو 
مع إيرب����اص )Airbus( التي 
مت التعاقد على ش����رائها في 

عام 2011. 
اجلدير بالذكر أن طيران 

أعلنت شركة أالفكو لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات عن 
توقيع عقد تأجير مع طيران 
الهند لعدد 14 طائرة جديدة 
 A320neo من طراز ايرباص
ذات التكنولوجيا احلديثة 
لفترة إيجار متتد إلى 12 سنة. 

 أحمد الزبن واشواني لوهاني عقب توقيع العقد
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عفو أميري عن الشاعر القطري ابن الذيب
الدوحة ـ وكاالت: افرجت السلطات القطرية مبوجب عفو اميري عن الشاعر محمد بن راشد العجمي 
امللقب بابن الذيب، احملكوم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة التحريض على نظام احلكم، بحسبما افاد 
اقاربه أمس. وقال اقارب للعجمي لوكالة »فرانس برس«: ان الشاعر بات »في منزله«. وردا على 
سؤال عما اذا كان ذلك مت مبوجب عفو من امير البالد سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، اجاب 
االقارب الذين فضلوا عدم كشف هوياتهم »نعم، هذا صحيح«. وفي حني لم يقدم االقارب تفاصيل 
اضافية، اشارت منظمة العفو الدولية احلقوقية التي تابعت قضية العجمي منذ توقيفه قبل اكثر من 
اربعة اعوام، الى ان االفراج عنه مت مساء أول من امس. واعتبرت املنظمة ان ذلك »تطور مرحب به«. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
أوباما يحذر من اخلطاب »املبتذل«.. وروبيو ينسحب من السباق إلى البيت األبيض.. وكلينتون تقترب من ترشيح الدميوقراطيني

ترامب يتوعد اجلمهوريني.. ترشيحي أو املظاهرات!
بالم بيتش عل����ى بعد بضعة 
كيلومترات من منزل لترامب 
عقد فيه سهرته االنتخابية في 
فلوريدا »س����ندافع عن العمال 
األميركيني حتى ال يس����تغلنا 
أحد... ال الصني وال وول ستريت 
وال رؤس����اء الش����ركات الذين 

يتقاضون أجورا خيالية«.
وكان تصري����ح كلينتون 
مبنزلة رد مزدوج على ساندرز 
الذي يتهمها بالتواطؤ مع وول 
س����تريت وعل����ى ترامب الذي 
يصر على أن الواليات املتحدة 
تتعرض لالس����تغالل من قبل 

شركائها التجاريني.
أن  الواض����ح  م����ن  وكان 
كلينت����ون تتوجه بكالمها إلى 
ترامب ألنها اس����تعادت بعض 
تصريحاته قائلة »عندما يريد 
مرش����ح لالنتخابات الرئاسية 
طرد 12 ملي����ون مهاجر ومنع 
املس����لمني م����ن الدخ����ول إلى 
الواليات املتحدة ويعلن تأييده 
للتعذيب، ذلك ليس دليال على 
القوة بل على اخلطأ«، وتابعت 
وزيرة اخلارجية السابقة »علينا 
هدم احلواجز وليس تش����ييد 

جدارات«.

املتحدة وذلك إيجابي«.
 في املقابل، فازت هيالري 
كلينتون على بيرني ساندرز 
في أربع واليات على األقل من 
أصل خمسة شهدت انتخابات 
متهيدية مب����ا فيها في اوهايو 
الصناعية، حيث كان سناتور 
فيرمونت يعول على أصوات 

العمال.
وتزيد هذه االنتصارات من 
عدد املندوبني الذين تتقدم بهم 
كلينتون أصال على ساندرز. 
وإذا ما احتس����بنا »املندوبني 
غير املتلزمني« الذين يدعمونها 
ويق����ارب عدده����م 500، فذلك 
يعني انه ب����ات لديها أكثر من 
1500 مندوب في مقابل أقل من 
800 لساندرز، في حني يتحتم 
الوصول إلى عتبة 2383 مندوبا 

لكسب تشريح احلزب.
وقال����ت جنيف����ر باملييري 
املتحدثة باسم كلينتون لشبكة 
»سي إن إن« »نتوقع أن يكون 
من الصعب جدا إذا لم نقل من 
املستحيل ان يلحق بنا«، لكنها 
السيناتور  امتنعت عن دعوة 

إلى االنسحاب.
وصرحت كلينتون في وست 

منتق����دا »اخلطاب����ات الفظ����ة 
واملثيرة لالنقسام«. وقال في 
لقاء مع رئيس حكومة ايرلندا 
ايندا كيني »لقد سمعنا خطابات 
بذيئة ومثيرة لالنقس����ام ضد 
نساء وأقليات، ضد أميركيني ال 
يشبهوننا أو ال يصلون مثلنا أو 
يقترعون مثلنا«. وأضاف »األمر 
يتعلق أيضا بصورة الواليات 
املتحدة. من نحن؟ كيف يرانا 
الناس في اخل����ارج؟... العالم 

يتابع ما نقوله وما نفعله«.
ويعكس تصريح اوباما قلق 
إزاء  املتزايد  اإلدارة األميركية 
العنصرية في خطاب  اللهجة 

ترامب.
م����ن جهت����ه، عل����ق دان 
ريستريبو الذي شغل منصب 
أميركا  مستشار ألوباما حول 
الالتينية طيلة ست سنوات » 
من الواضح أن انتخاب ترامب 
رئيسا سينطوي على تبعات 
سلبية جدا على صعيد العالقات 

مع دول القارة األميركية«.
إال ان����ه أض����اف أن رفض 
مقترحات ترامب »سيكون معناه 
التأكيد على حيوية املؤسسات 
الواليات  ف����ي  الدميوقراطية 

أحمد عبداهلل ووكاالت

يأبى »املتط����رف« دونالد 
ترام����ب إال أن يك����ون حديث 
الساعة بتصريحاته املستفزة 
والعنصرية، فبعد أن حقق الفوز 
ف����ي االنتخابات التمهيدية في 
الكبير  3 واليات في »الثالثاء 
الثاني« وأجبر منافسه ماركو 
روبيو على االنسحاب من سباق 
البيت األبيض، هدد بتظاهرات 
من مؤيدي����ه إذا رفض احلزب 
اجلمهوري اعتماد ترشيحه في 
االنتخابات الرئاسية األميركية، 
وفقا ملا نقلت قناة »العربية«.

لكن الرئيس األميركي باراك 
اوبام����ا حذر من أن الس����باق 
الرئاس����ي النتخاب����ات 2016 
يس����يء إلى ص����ورة الواليات 
املتح����دة في اخل����ارج منتقدا 
بعض املمارسات في احلمالت 
االنتخابية التي ميكن أن تضيع 
مكاسب مت حتقيقها خالل واليته 

الرئاسية.
وصرح أوبام����ا أمام نواب 
م����ن احلزب����ني اجلمه����وري 
والدميوقراطي بأن األمر »يتعلق 
)أ.ف.پ(أيضا بصورة الواليات املتحدة«،  السيناتور ماركو روبيو وبجواره عائلته يعلن تعليق حملته االنتخابية أمس األول  

واشنطن تؤكد على مشاركة »البيشمركة« في حترير املوصل من »داعش«

العبادي يستبق حتركات الصدر ويرفض االعتصامات دون تراخيص

اجلمعة عبر نصب اخليام. 
في غضون ذلك، أكد مبعوث 
الرئيس األميركي للتحالف 
أن  الدولي بري���ت ماكورك 
قوات »البيشمركة« الكردية 
ستشارك في معركة استعادة 
املوصل مركز محافظة نينوي 
من قبضة تنظيم )داعش(، 
وقال »إن البيشمركة واجليش 
العراقي لعبا دورا كبيرا في 

احلرب ضد داعش«. 
� خالل  ولفت ماك���ورك 
ملتق���ى  ف���ي  مش���اركته 
الس���ليمانية الراب���ع الذي 
عقد أمس بعنوان »الشرق 
األوسط بعد داعش« ويستمر 
ملدة يومني � إلى أن القوات 
العراقية استعادت 40% من 
املناطق التي كانت خاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش. 

مواصلة مسيرة اإلصالحات 
ودعمه للنهج اإلصالحي الذي 
يسير فيه، ويؤكد تصديه 
للمسؤولية امللقاة على عاتقه 
مع اس���تعداد وزرائه لترك 
مناصبهم تلبية للمصلحة 
العلي���ا«. وكان الصدر دعا 
الس���بت املاضي، إلى إقامة 
اعتصام مفتوح على مداخل 
»املنطقة اخلضراء« يبدأ غدا 

 � رويت���رز   � بغ���داد 
األناض���ول: دخ���ل اخلالف 
بني رئيس الوزراء العراقي 
حي���در العب���ادي والزعيم 
الديني مقتدى الصدر مرحلة 
جديدة وان كان بشكل غير 
مباشر، حينما أعلن رئيس 
احلكومة عدم سماح القانون 
بإقام���ة االعتصامات دون 
تراخيص، دون أن يش���ير 
إذا كان  بشكل صريح فيما 
املقصود االعتصام املفتوح 
الذي دعا له الصدر اجلمعة 
القادمة على مداخل املنطقة 

اخلضراء ببغداد. 
وقال مكتب العبادي في 
بي���ان، إن »مجلس الوزراء 
ال���ذي يؤيد  الوق���ت  ف���ي 
التظاهرات املطالبة  ويدعم 
باإلصالح���ات احلكومي���ة 
ويحرص على حمايتها كما 
جرى في األش���هر املاضية، 
يش���دد عل���ى أن تتم وفق 
األط���ر القانوني���ة وأخ���ذ 
املوافق���ات األصولي���ة من 
الترخيص، حيث ال  سلطة 
يسمح وفق القانون بإقامة 
االعتصام���ات دونها، فضال 
عن الظروف األمنية وتهديد 
املجاميع اإلرهابية وإمكانية 
حدوث االس���تهداف، ومن 
جهة أخرى انشغال القوات 
األمنية في املعارك مع داعش 
وعدم إمكانية تأمني وحماية 
التجمعات بصورة دائمة«.

وف���ي إطار آخر، أش���ار 
مكت���ب العب���ادي إل���ى أن 
ال���وزراء يعلن  »مجل���س 

 املغرب يقلص عدد موظفي األمم املتحدة في الصحراء  
ويهدّد باالنسحاب من بعثاتها احتجاجاً على تصريحات كي مون

 ثالثة قتلى وآالف اجلرحى باحتفاالت  
إيران بالسنة الفارسية

طه���ران � وكاالت: أعلن���ت خدم���ات الطوارئ 
بالعاصمة اإليرانية طهران أمس عن مقتل 3 وإصابة 
2500 آخرين بجروح متفاوتة منذ بدء االحتفاالت 

بالسنة الفارسية اجلديدة 1395 في ايران.
وم���ن أص���ل 2500 مص���اب، أدخ���ل 636 الى 
املستشفيات، بينهم ستة وضعوا في وحدات العناية 
املركزة في مختلف أنحاء البالد. وتركزت االصابات 
أساسا في األيدي والعيون. وأجريت 31 عملية بتر 
على األقل أمس األول، خصوصا أليد وأصابع، وفق 

ما افاد التلفزيون الرسمي »اريب«. إلى ذلك، أصيب 
12 ش���خصا على األقل أمس إثر انفجار حدث في 
»س���وق طهران الكبير«. وأعلن املتحدث الرسمي 
باسم احلماية املدنية في طهران حسن عباسي أن 
احلادث حدث إثر انفجار أس���طوانة غاز، ما أسفر 
عن إصابة 12 ش���خصا، مش���يرا إلى أن إصابتهم 
بالغة. وقال عباسي إن أسطوانة غاز انفجرت، ومت 
إرسال 9 مصابني إلى مستشفى سيناء، فيما أرسل 

3 آخرون إلى مستشفى لقمان بالعاصمة.

تعزيزات »مدرعة« من التحالف في تعز  
واملقاومة تطرد امليليشيات من القصر اجلمهوري

مجرمون يخشون دخول »غوانتانامو بريطانيا« بعد هيمنة متطرفني عليه

الرباط � رويت����رز: قالت احلكومة املغربية انها 
س����تخفض عدد العاملني ببعث����ة االمم املتحدة في 
الصحراء الغربية، وهددت باالنسحاب من بعثات 
املنظمة الدولية حلفظ الس����الم بعد تعليقات »غير 
مقبول����ة« أدلى بها االمني الع����ام لالمم املتحدة بان 
كي مون وصف فيها منطق����ة الصحراء الغربية ب� 
»احملتلة«. وجاء بيان احلكومة املغربية مساء أمس 
األول بعد أن اجتمع بان كي مون مع وزير خارجية 
املغرب للتعبير عن غضبه من تصريحات للحكومة 
املغربية ومظاهرة في الرباط قال انها كانت هجوما 
شخصيا عليه في أعقاب تعليقاته بشأن الصحراء 
الغربية. وقالت احلكومة املغربية في بيانها في اشارة 
الى بعثة االمم املتحدة في الصحراء الغربية »عقب 
التصريحات غي����ر املقبولة والتصرفات املرفوضة 
من األمني العام لألمم املتحدة خالل زيارته األخيرة 
للمنطقة قررت حكومة اململكة املغربية اتخاذ التدابير 
الفوري����ة املتمثلة في اجراء تقليص ملموس خالل 
األيام املقبلة جلزء كبير من املكون املدني وخاصة 
الشق السياسي من بعثة املينورسو والغاء املساهمة 
االدارية التي تقدمها اململكة لسير عمل املينورسو 
وبحث صيغ سحب التجريدات املغربية املنخرطة 
في عمليات حفظ السلم«. واضافت قائلة »اململكة 
املغربية حتتفظ بحقها املشروع في اللجوء الى تدابير 
أخرى قد تضطر الى اتخاذها للدفاع � في احترام تام 
مليثاق األمم املتحدة � عن مصاحلها العليا وسيادتها 
ووحدتها الترابية«. وقال البيان »متت دعوة االمني 

إياد احمد 

أكد مص�در قي�ادي في املقاومة الشعبية ل� »األنباء« 
وصول دفعة جديدة من املدرعات والعربات احلديثة 
التابعة لقوات التحالف إلى مدينة تعز وسط اليمن 
للمشاركة في استكمال حترير املدينة من ميليشيات 
احلوثي وصالح وتعزيزا للجيش الوطني واملقاومة 
الش����عبية التي تخوض حاليا مع����ارك طاحنة في 
اجلبهات الشرقية والشمالية. وقال املصدر»إن العربات 
التي وصلت هي عبارة عن دفعة أولى يتبعها دفعات 
متتالية خالل الساعات القادمة في إطار مساندة دول 
التحالف بقيادة الس����عودية حلسم معركة حترير 
تعز«، مشيرة إلى أن وصول هذه املدرعات احلديثة 
واملتطورة سيحدث فارق في ميزان املعركة وستسهل 
عملية اقتحام املواقع وحتريره����ا بأقل التكاليف. 
وفي الس����ياق امليداني، تواصلت املعارك الشرسة 
أمس في منطقة ثعبات ش����رق تعز ومنطقة مفرق 
ش����رعب الرابط بني تعز واحلديدة غربا وكذلك في 
شارع الستني شمال املدينة، بإسناد مباشر ومكثف 
لطيران التحالف العربي، وهاجمت املقاومة القصر 
اجلمهوري من ثالثة محاور وس����ط معلومات عن 
متكنها من اقتحامه. وأكدت مصادر ميدانية في املقاومة 
الش����عبية ل� »األنباء«: »أن املقاومة تواصل تقدمها 
بشكل كبير في كل اجلبهات وخاصة اجلبهة الشرقية«، 

لندن- عاصم علي

كشفت صحيفة »ذي ديلي 
البريطاني���ة أن  اكس���برس« 
متطرفني باتوا يهيمنون على 
سجن بلمارش، املعروف باسم 
»غوانتانامو بريطانيا«، نظرا 
إلى كونه الوجهة األساس���ية 
للمتهمني بقضايا االرهاب في 

اململك���ة املتح���دة. وأوضحت 
الصحيفة أن املتهمني بقضايا 
سرقة ونصب باتوا »يتوسلون 
ابق��ائه�م  محاميهم من أج���ل 
خ��ارج السجن خلشيتهم من 
التح���ول ديني���ا أو اخلضوع 
لس���لطة ه���ؤالء املتطرفني«. 
وأفادت الصحيفة أن احملامي 
روبرت باردو أبلغ محكمة »أولد 

بايلي« في لندن بأن »السلطات 
فقدت سيطرتها على السجن« 
حيث ثلث املعتقلني من املسلمني، 
الفتا الى أن موكله، وهو لص 
محلي في ال�24 عاما من عمره، 
يتوسله والسلطات عدم ارساله 
هناك ألن »املجرمني يخضعون 
لضغوط لقبول وجهات نظر 
دينية معينة«، في اشارة الى 

ارغامهم على اعتناق االسالم.  
وأكد احملامي أن كبار املجرمني 
يخشون طلب زيارات أقاربهم 
نتيجة سيطرة املتشددين على 
السجن بأسره، الفتا الى أن هذه 
السمعة دفعت موكله لرفض 
ركوب حافلة إلى السجن خوفا 
مما ينتظره هناك. وكان معهد 
»كويليام« البريطاني ملكافحة 

التطرف نشر قبل ايام مقاال جاء 
فيه أن التش���دد احلديث وليد 
السجون املصرية في ستينيات 
القرن املاضي، وعلى بريطانيا 
اتباع نهج مختلف.  وأوضح 
أن عدد املسلمني في السجون 
البريطاني���ة ارتفع من 5502 
عام 2002 إلى أكثر من 12 ألفا 

عام 2014.

العام لالمم املتحدة الى توضيح مواقفه بشكل علني 
من أجل اس����تعادة جو الثقة واالحترام املتبادل.« 
وتأتي اخلطوة في اطار مسلس����ل تدهور العالقات 
بني اجلانبني منذ أن اتهمت الرباط كي مون االسبوع 
املاض����ي بأنه لم يعد محايدا ف����ي صراع الصحراء 
الغربية قائلة انه استخدم كلمة »احتالل« ليصف 
وجود املغرب في املنطقة التي يدور نزاع حولها منذ 
عقود. وزار بان مخيمات في جنوب اجلزائر لالجئني 
من الصحراء الغربية الذين يطالبون بانفصال املنطقة 
وخاضوا حرب عصابات ضد املغرب حتى مت التوصل 
التفاق لوقف اطالق النار بوساطة االمم املتحدة في 
1991، وقال بان انه يريد استئناف املفاوضات حول 
النزاع. والنزاع حول الصحراء الغربية الواقعة في 
الطرف الش����مالي الغربي من أفريقيا يدور منذ أن 
سيطر املغرب على معظم املنطقة في عام 1975 بعد 
انسحاب إسبانيا املستعمر السابق. وخاضت جبهة 
البوليس����اريو التي تطالب بانفصال املنطقة حربا 
ضد املغرب الى أن مت التوصل لوقف الطالق النار 
بوساطة االمم املتحدة في 1991 لكن اجلانبني وصال 
منذ ذلك احلني الى طريق مس����دود. وتطالب جبهة 
البوليس����اريو املدعومة من اجلزائر ودول أفريقية 
أخرى باجراء االس����تفتاء الذي تضمنه اتفاق وقف 
اطالق النار لتقرير مصير املنطقة. لكن املغرب يقول 
انه لن يعرض أكثر من حكم ذاتي للمنطقة الغنية 
بالثروة السمكية والفوسفات والتي من املعتقد أنها 

حتتوي على مكامن بحرية للنفط والغاز.

وس���ط انهيار كبير في صف���وف املتمردين وفرار 
العشرات منها من اجلبهة الشمالية والشرقية باجتاه 
مدينة احلوبان شرق تعز ومدينة القاعدة التابعة 
حملافظة اب. وقالت املصادر امليدانية وشهود عيان 
»إن ميليشيات احلوثي وقوات احلرس اجلمهوري 
املوالية للرئيس املخلوع علي عبداهلل صالح بدأت 
أمس األول نش���ر عدد كبير من الدبابات واآلليات 
العسكرية في شوارع ومداخل مدينة احلوبان شرق 
تعز والتي تعد معقل املتمردين باحملافظة«، مؤكدة 
أن امليليشيات سحبت عددا من آلياتها العسكرية 
من القصر اجلمهوري باجتاه مدينة احلوبان بعد 
اقتراب قوات الش���رعية كثيرا من القصر ومبنى 
قيادة قوات األمن املركزي. ونقل شهود عيان »أن 
املس���ؤول األمني للحوثيني في مدينة  تعز ويدعى 
»أبو شهاب« أصيب في اشتباكات مبنطقة »مفرق 
الذكرة« مع متحوثني فارين من املعارك شمال املدينة 
وذلك بعد مطالبته لهم بتس���ليم أسلحتهم«. وفي 
العاصمة اليمنية صنعاء واصلت طائرات التحالف 
العربي غاراتها العنيفة وقصفت معسكر العرقوب 
في مديرية خوالن ش���مال شرق صنعاء بسلسلة 
غارت، وقصفت أيضا مواقع احلوثيني في نقيل »بن 
غيالن« بنهم ش���رق صنعاء، مخلفة تدمير معدات 
وآليات عسكرية، فيما جتددت املواجهات في عدة 

مناطق شرق العاصمة.

مجلس الشيوخ يرفض ترشيح أوباما لقاض تاسع في احملكمة العليا
واشنطن ـ كونا: رفض زعيم 
كتلة اجلمهوريني في مجلس 

الشيوخ األميركي ميتش ماكونيل 
أمس النظر في ترشيح الرئيس 
األميركي باراك اوباما للقاضي 

ميريك غارالند لشغل املقعد 
التاسع في احملكمة العليا خلفا 
للقاضي انطونني سكاليا الذي 

توفي الشهر املاضي.
ووفقا للقانون فإن املنصب 

يتطلب موافقة الرئيس ومجلس 

الشيوخ، إال ان ماكونيل اوضح 
في تصريح للصحافيني ان قرار 

تعيني القاضي التاسع في احملكمة 
سيترك للرئيس األميركي املقبل 

الذي سيتولى منصبه في اقل من 
عام، متهما اوباما بـ»تسييس« 

املوضوع.
وكان اوباما قد اعلن خالل 

ترشيحه لغارالند الذي يشغل 
حاليا منصب رئيس قضاة 

محكمة االستئناف في واشنطن 

انه اختار مرشحا يحظى 
باعتراف واحترام واسعني من 

قبل اجلمهوريني والدميقراطيني.
وتتكون احملكمة العليا من تسعة 

قضاة يشغلون املنصب مدى 
احلياة كانوا موزعني قبل وفاة 

سكاليا على 5 محافظني و4 
ليبراليني.

وأنهت وفاة سكاليا تفوق 
احملافظني الذين كان عددهم 

خمسة مقابل أربعة ليبراليني في 

احملكمة العليا، والتي قد شكلت 
فرصة ألوباما لتعيني القاضي 
الثالث بعد سونيا سوتومايور 

وايلينا كاغان.
ويشغل غارالند )63 عاما( حاليا 

منصب كبير قضاة محكمة 
االستئناف االحتادية بواشنطن، 
وقد عمل مساعدا خاصا للنائب 

العام األميركي، كما عمل مساعدا 
أيضا للقاضي الليبرالي ويليام 

جيه. برينان االبن.

ً
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كوبرا

مش�اجرة القضاء العالي بني املشتشار النائب ومحامي 
خصم قضية جنله شهدت تراشقا بالعبارات واأللفاظ على مرأى 
ومسمع اجلميع وأثارت االستياء في الوسط القضائي.. فهل نرى 

قرارا جريئا أم سيستمر مسلسل »ال أسمع.. ال أرى«؟!

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy66

بقل�م: حسام فتحي
طيب!!!

يقول املولى سبحانه وتعالى: )من كان يريد العزة فلله 
العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 
والذين ميكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو 

يبور« سورة فاطر اآلية 10.
أعزك اهلل.. وأعز اإلسالم بك يا فضيلة اإلمام األكبر.. 

العالم اجلليل د.أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، منارة 
اإلسالم وحصن الوسطية بإذن اهلل تعالى.

ال فض فوك يا موالنا فقد رفعت رؤوسنا وأثلجت 
صدورنا بتبيانك اجللّي للحق، وشرحك املستفيض بغير 

إطالة، املقنع بغير ماللة، أمام أعضاء البرملان األملاني، 
فقد كان من الواضح لكل ذي عينني وعقل أن »أسئلة« 

ملغومة.. مفخخة قد مت وضعها على ألسنة بعضهم بهدف 
»إحراجك«، وتبيان أن في تعليمات اإلسالم احلنيف ظلما 

لغير املسلمني، وانه دين حرب وطعان وتقتيل وسفك دماء، 
فتصديت ألسئلتهم برباطة جأش ثابتة، وفهم للعلم راسخ، 
وسماحة وصدر رحب، حتى حظيت باحترام كل من شاهد 
»مناظرتك«، وال أقول محاضرتك.. فهنيئا لنا بك.. وهنيئا 

لك ثواب ما فعلت.
سألوك يا سيدي عن مغزى اآلية الكرمية: )فاقتلوا 

املشركني حيث وجدمتوهم(.. وهم يظنون أنهم يحرجونك 
ويجرحون سماحة اإلسالم.. فكان ردك واضحاً.. قاطعاً.. 

سمحاً كوجهك الطيب: 
إن هذا النص مقتضب ومبتور فهناك آية كرمية تبدأ 

باآلتي )وقاتلوا في سبيل اهلل الذين يقاتلونكم(. وشرحت 
فضيلتك أن هذه اآلية واضحة، ألن االسالم ال يأمرني 

بالقتال إال لو كنت أقاتل من يقاتلني، ثم دعوتهم الى 
االستماع الستكمال اآلية الكرمية: )وقاتلوا في سبيل اهلل 
الذين  يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين(، أي 

إن القتال يستمر في حالة احلرب فقط وصد العدوان، وإذا 
توقف القتال فال يباح االعتداء على اآلخرين. ثم أوضحت 

أن مفهوم اآلية الكرمية التي يتعمد أعداء االسالم أن 
يحوروا تفسيرها: )واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم 

من حيث أخرجوكم(، لتقول ان الضمير هنا يعود على 
من قاتلوني، وهنا اآلية واردة في نوعية معينة من 

املشركني الذين يقاتلون املسلمني ويخرجونهم من ديارهم 
ويتعقبونهم، والدليل على ذلك لو نظرمت الى احلروب 

التي دارت بني املسلمني واملشركني حني نزل القرآن، كلها 
كانت في املدينة، حيث النبي محمد ژ واملسلمون ولم 

تكن احلروب في مكة. وان الرسول ژ لم يذهب بجيش 
ليحارب املشركني في مكة، وإمنا كان هؤالء يذهبون الى 
املدينة ليقاتلوا املسلمني، وكان يجب هنا القتال للدفاع، 

فعندنا القتال للدفاع وصد العدوان.
ثم كان مسك اخلتام توضيح فضيلتك أن االسالم أمر 

املسلم بأن يذهب بزوجته غير املسلمة الى الكنيسة، وأن 
ينتظرها حتى تصلي، ألنه يؤمن باملسيحية واملسيح 

والكنيسة، وأن الكنيسة دخلت في القرآن الكرمي كبيت من 
بيوت العبادة، وُكلّف املسلمون بحراستها، كما يحرسون 
املساجد. وأن املسجد والكنيسة ومعبد اليهود، سواء، في 
وجوب الدفاع عنها، ألنها كلها - كما قال علماء اإلسالم - 

أماكن لعبادة اهلل.
مرة أخرى أعزك اهلل وأعز بك االسالم.
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

الكَلِم.. »الطيب«

خرابيش نكشة
نقيب املوس����يقيني قال في حوار مطول: »مص����ر ال يوجد بها 
س����وى 14 مطرب����ًا ومطربة فقط ال غير«.. طي����ب لدينا على األقل 
 1000 آخرين في قس����م الطرب بالنقابة.. هل نرس����لهم إلى نقابة

»عمال التراحييييل«؟!

للمرة الرابعة قرر »سعد« فسخ خطوبته على »رمي«.. وطبعًا 
الساحة الفنية ومواقع التواصل ملهاش سيرة إال انهم »انخطبوا 
وفك���وا«.. وكل مرة يعتبرها املرة األخيرة ويقول: »من اللحظة 

دي رجعت ألوالدي«.. اثبت على موقف يا فناااان!

 وزير االستثمار يقول: »سنطور 
أكشاك السجائر«

 هو احنا خالص سبنا كل املشاريع 
وهنطور مشاريع »الكييييف«؟!

ياسين
بهية

تثبيت أسعار تذاكر الطيران الداخلي ودراسة زيادة اخلارجي بني 5 و%10

رد فعل سريع على خفض اجلنيه.. السلع واملواد الغذائية تقفز %15

الدوالر يتراجع ل� 9 جنيهات.. واستقرار الدينار
القاهرة � ناهد إمام

أدى ط��رح البن��ك املركزي ام��س للعطاء 
االستثنائي بقيمة 1.5 مليار دوالر، والذي يعد 
أضخم طرح في عهد محافظ البنك طارق عامر 
لتغطية مديونيات العمالء بالعمالت األجنبية 
القائمة الناجتة عن عمليات استيرادية، إلى 
تراجع أسعار صرف الدوالر في السوق غير 
الرس��مية مس��جال 9 جنيهات للبيع و9.15 
جنيهات للشراء مقارنة ب� 915 قرشا للبيع 
و930 قرشا للشراء امس األول، فيما استقر 
السعر الرسمي للدوالر في البنوك وشركات 
الصرافة عند 8.85 جنيهات للشراء و8.95 

جنيهات للبيع.

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي 
في السوق الرسمي مسجال 29.45 جنيها 
للبيع و29.76 جنيها للش��راء كما استقر 
سعر الدينار في التعامالت غير الرسمية 
مسجال 29.00 جنيها للبيع و31.00 جنيها 

للشراء.
من جه��ة اخرى، واصل��ت البورصة جني 
 EGX30 األرباح، حيث اغلق املؤشر الرئيسي
عند مستوى 7228.68 نقطة مقابل 7139.44 
نقطة، مسجال ارتفاعا ب� 1.25% من خالل قيمة 
تداوالت بلغت 1.02 مليار جنيه، مقارنة ب�� 
1.12 مليار جنيه امس االول، كما أغلق رأس 
املال السوقي عند مستوى 439.744 مليار 

جنيه مقابل 435.045 مليار جنيه.

القاهرة - أ.ش.أ: أعلن وزير اآلثار د.ممدوح الدماطي الكشف 
عن مجموعة من النقوش الصخرية تعود لعصور ما قبل التاريخ 
مبنطقة مقابر النبالء بأسوان وذلك أثناء أعمال احلفر التي جتريها 
بعثة جامعة بون األملانية باملوقع، مؤكدا أهمية هذا الكشف والذي 
يعد دليال واضحا على أن هذه املنطقة كانت مأهولة من قبل إنسان 
عصور ما قبل التاري����خ، الفتا إلى أن هذه النقوش تعد من أقدم 

النقوش الصخرية التي عثر عليها باملوقع حتى اآلن. 

غادر مطار القاهرة الدولي بعد ظهر امس، املستشار أحمد الزند 
وزي����ر العدل املقال، متوجها إلى أبوظبي على منت طائرة خطوط 

االحتاد، حيث أنهى إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار.
وقال مصدر في مطار القاهرة الدولي إن أسرة املستشار الزند 
املكونة من زوجته وأبنائه وزوجاتهم غادرت معه على منت الرحلة 
نفسها. وأوضح املصدر أن سفر الزند يأتي حلضور زفاف مستشار 
زميله في اإلمارات، سبق لهما العمل معا عندما كان وزير العدل 

املقال يعمل في رأس اخليمة.

قضت محكمة جنح مس����تأنف أكتوبر، ببراءة رئيس جمعية 
مكافحة الفس����اد م.حمدي الفخراني، م����ن التهمة األولى اخلاصة 
ب�»االبتزاز«، وتأييد حكم حبسه سنتني عن التهمة الثانية واخلاصة 

ب��»استغالل النفوذ«.
وكانت مباحث األم����وال العامة، ألقت القبض على الفخراني، 
في ڤيال مبنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضي مليون جنيه 
من أصل 5 ماليني جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكي، صاحب 
شركة النيل حللج األقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب 

باسترداد الدولة، لألرض اخلاصة بالشركة.

القاهرة � العربية.نت: كش����ف الطالب املصري، عماد السيد، 
الذي مت ترحيله من أميركا بسبب تغريدة على تويتر ضد املرشح 
الرئاسي دونالد ترامب، اعتبرتها السلطات األميركية تهديدا بالقتل، 

تفاصيل الواقعة منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وقال إنه نشر تدوينته في حلظة غضب، منتقدا فيها املرشح 
للرئاسة دونالد ترامب على خلفية تصريحاته املسيئة لإلسالم 
واملسلمني قلت فيها: »إنه ال مانع لديه أن يسجن مدى احلياة إذا قتل 
ترامب والعالم سيشكره على ذلك«، مضيفا أنه بعد نشر التدوينة 
ب� 24 ساعة قامت السلطات األميركية بالتحقيق معه وبقي رهن 

التحقيقات ملدة 28 يوما تنقل خاللها بني عدة سجون.
وقال إن السلطات مارست معه أساليب نفسية قاسية إلجباره 
على اتخاذ قرار الرحيل بنفس����ه، حيث نقلته بني 3 س����جون كل 
منها أشد وطأة من سابقه وقضى فيها 28 يوما حتى أرهق نفسيا 
وعصبي����ا واتخذ قراره بالفعل بالرحيل وترك دراس����ة الطيران 

والعودة ملصر.
إلى ذلك، أضاف أنه ليس ممنوعا من دخول أميركا مرة أخرى، 
بل ميكنه العودة من جديد فال قيود قانونية ضده، ولكنه يرفض 
ذلك خاصة أنه واجه معاملة سيئة وعنصرية مقيتة، مضيفا أن 
سبب األزمة هو أن رجال األمن األميركيني اعتقدوا أنه طالب مسلم 
ويدرس الطيران، وقد يعني ذلك )وفق اعتقادهم( احتمال تنفيذه 

عملية شبيهة بأحداث 11 سبتمبر.

القاهرة -أ.ش.أ: تبدأ اليوم فعاليات املناورة البحرية بالذخيرة 
احلية »ذات الصواري« التي تنفذها عش����رات القطع البحرية من 
مختلف الطرازات بالذخيرة احلية وباشتراك عناصر من الوحدات 
اخلاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات وتتضمن 
املناورة العديد من األنش����طة والبيان����ات العملية للتدريب على 
مهام العمليات من بينه����ا تأمني نطاق القوات البحرية وخطوط 
املواص����الت وحركة النقل البحرى وتأمني الوحدات البحرية ضد 
مخاطر األلغام وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد األهداف املعادية، 
وتنفيذ رمايات بالصواريخ السطح سطح والسطح جو واملدفعيات 

والطوربيدات وقذائف األعماق.

روما � أ.ف.پ: تعهد الرئيس عبدالفتاح 
السيس��ي بإحالل العدالة في قضية 
مقتل الطالب االيطالي نتيجة التعذيب 
في القاهرة، وذلك في مقابلة مطولة 
نش��رتها صحيف��ة »ال ريبوبليكا« 

االيطالية امس.
وقال السيس��ي متوجها الى اس��رة 
الش��اب: »احتدث اليكم بصفتي اب 
اوال وبصفتي رئيس. انا اتفهم متام 

االلم واملعاناة التي تشعرون بها ملقتل 
ابنكمو وادرك معنى شعوركم بالصدمة 

واملرارة«.
واضاف السيسي »اتعهد اننا سنتوصل 
الى احلقيق��ة، واننا س��نتعاون مع 
الس��لطات االيطالية الحالة املجرمني 
الذين قتلوا ابنكم الى القضاء«، مؤكدا 
ان احملققني يعملون »ليل نهار« على 

هذه القضية.

وفي 24 فبراير املاضي اعلنت وزارة 
الداخلية ان التحقيقات تظهر احتمال 
وج��ود »ش��بهة جنائي��ة او انتقام 

شخصي«.
وفي املقابلة، لم يرد السيسي مباشرة 
عل��ى الس��ؤال، وق��ال ان اجلرمية 
تستهدف »ضرب االقتصاد املصري 
وعزل البالد«، على غرار االعتداءات 

األخرى ضد سياح.

موس��كو � أ.ش.أ: أك��د وزير اخلارجية الروس��ي 
س��يرغي الڤروڤ أن استقرار األوضاع في مصر 
حاليا من شأنه أن يؤثر على استقرار منطقة الشرق 
األوسط بأكملها ومعربا عن ارتياح موسكو للتطور 
اإليجابي لألحداث في مصر خالل الس��نة املاضية 
واستكمال العملية السياسية التي أعلنت عنها في 

2013 باالنتخابات البرملانية.
وقال الڤروڤ في مؤمتر صحافي مش��ترك مع وزير 
اخلارجية سامح شكري في موسكو امس »لقد تباحثنا 
حول األوضاع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا خاصة 
فيما يتعلق بخطر اإلرهاب والتطرف الذي يتصاعد في 

تلك املنطقة مما يؤثر على املزيد من الدول«.
وأضاف أنه مت االتفاق على اس��تئناف املالحة اجلوية 
الروس��ية بني روس��يا ومصر من أجل زيادة التبادل 
السياحي الذي تقلص ألسباب معروفة وكذلك االتفاق على 
حل مشكلة استئناف عمل اخلطوط اجلوية عند توفير 

أعلى مستويات األمن والتأمني للمواطنني الروس.
وأوضح أن اجلانب الروس��ي يعمل بنش��اط من أجل 
افتتاح القنصلية العامة في الغردقة خالل العام املقبل، 
مضيفا أن افتتاح القنصلية أمر بالغ األهمية ملواصلة 

تطوير العالقات السياحية بني البلدين.

السيسي يتعهد بإحالل العدالة في قضية الطالب اإليطالي

الڤروڤ: روسيا تستأنف رحالتها اجلوية إلى مصر

اكتشاف أقدم نقوش صخرية 
لعصور ما قبل التاريخ

الزند وأسرته إلى أبوظبي حلضور زفاف

تأييد حبس حمدي الفخراني عامني

عماد السيد يروي تفاصيل ترحيله
من أميركا بسبب تهديد ترامب

املناورة البحرية »ذات الصواري« اليوم

الثمينة، يقول عضو مجلس 
إدارة الشعبة العامة للذهب 
بالغرفة التجارية أمير عبده 
ان أس����عار الذهب ارتفعت 
كعالق����ة مباش����رة لزيادة 
ارتفع سعر  الدوالر، حيث 
إلى   21 الذهب عي����ار  غرام 
311 جنيه����ا وعي����ار 18 إلى 
268 جنيه����ا وعيار 24 إلى 
355، حيث يحدد السعر على 
أساس السعر غير الرسمي 

للدوالر.

تذاكر الطيران

وفيما يتعلق بأس���عار 
تذاكر الطي���ران، فقد نفى 
رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضة ملص���ر للطيران 
ش���ريف فتح���ي وج���ود 
زيادة في أس���عار رحالت 
الطيران الداخلي نظرا للبعد 
االجتماعي، أما فيما يتعلق 
بالرحالت اخلارجية فقال 
انه يتم دراسة مدى إمكانية 
زيادة األسعار عليها بنسبة 

تتراوح بني 5 و%10.
وأوضح أن الزيادة التي 
حدثت على تذاكر الطيران 
اول من امس جاءت نتيجة 
زي���ادة الرس���وم اخلاصة 
بالضرائب بس���بب زيادة 
الدوالر في حني أن شركة 
مصر للطيران لم تقم بزيادة 

حصتها في التذكرة.
واكد أن العمل جار حاليا 
على إعداد دراس���ة جديدة 
حول أعادة تسعير تذاكر 

الطيران.
واك���د انه تتم دراس���ة 
زيادة أسعار التذاكر لتغطية 
التكلف���ة ولي���س للربح 
موضحا ان 85% من مكونات 
الطيران قائم على الدوالر، 
ومضيفا أن هناك منافسة 
مع شركات الطيران األخرى 
وهو األم���ر الذي يجب ان 

يأخذ بعني االعتبار.
وأض���اف أن تذك���رة 
الطيران تنقسم إلى قسمني 
األول يتح���دد وفقا لقيمة 
الضرائ���ب املوجودة على 
التذك���رة وتقررها وزارة 
املالية واآلخر هو رس���وم 
الطي���ران والتي  ش���ركة 
من املفترض أن يتحملها 

الراكب.

التكلفة  ارتف����اع  زنانيري 
اإلنتاجي����ة عل����ى املصانع 
التي تقوم بنشاط  احمللية 
تصني����ع املالبس اجلاهزة 
مس����تندا في ذل����ك إلى أن 
نحو 50%م����ن حجم الغزل 
واألقطان املس����تخدمة في 
الصناعة احمللية مستوردة 
من اخلارج، مما س����يؤدي 
ارتفاع أس����عار  إل����ى  ذلك 
كل املالبس واملنس����وجات 
واملس����توردة،  احمللي����ة 
وتوقعات بانخفاض الطاقة 
اإلنتاجي����ة داخ����ل املصنع 
لنحو 50% بس����بب ارتفاع 
التكلفة واحتماالت انخفاض 

املبيعات.

األدوات الكهربائية

من جانبه، توقع رئيس 
النقابة العامة للمستثمرين 
الصناعي����ني محمد جنيدي 
ارتف����اع أس����عار األدوات 
الكهربائية مبعدل يتراوح بني 
10 و15% وهي نسبة الزيادة 
التي متت على الدوالر بالفعل 
نتيجة ارتفاع مس����تلزمات 
اإلنتاج الالزم للتصنيع أو 
االستيراد للمواد الكهربائية 
كاملة الصن����ع، إضافة إلى 
التوقع����ات بتراجع معدل 
املبيع����ات نتيج����ة ارتفاع 

السعر.

السيارات

ألس����عار  وبالنس����بة 
الس����يارات، أوضح وكيل 
اطارات هانك����وك وعضو 
ش����عبة  ادارة  مجل����س 
املستوردين باالحتاد العام 
للغرف التجارية احمد بيومي 
أن أسعارها سترتفع بسبب 
زيادة السعر الرسمي للدوالر 
الرس����وم  ارتفاع  وأيض����ا 
اجلمركي����ة، وبالتالي فإن 
األسعار س����ترتفع بنسبة 
تصل ال����ى 20%، ومتوقعا 
تراجع اإلقبال على ش����راء 
الس����يارات احلديثة خالل 
العام احلالي بسبب ارتفاع 
التضخ����م وزيادة  مع����دل 

أسعارها.

المعادن الثمينة

ألس����عار  وبالنس����بة 
املشغوالت الذهبية واملعادن 

م���ن جانبه، طالب رئيس 
اكادميي���ة الس���ادات للعلوم 
االدارية االسبق د.عبداملطلب 
عبداحلميد بضرورة تفعيل دور 
األجهزة الرقابية ملواجهة موجة 
التضخم احملتملة في أسعار 
السلع واخلدمات بسبب ارتفاع 
قيمة الدوالر، مؤكدا أهمية قيام 
جهازي حماية املستهلك ومنع 
االحتكار بتشديد الرقابة على 

األسواق.

المالبس الجاهزة

توق����ع رئي����س جمعية 
منتج����ي املالب����س يحيى 

التي متت بالفعل على سعر 
العملة اخلضراء أمام اجلنيه 

والبالغة %14.3.
وأوضح أن مصر تستورد 
سلعا غذائية متثل ما نسبته 
80% من االس���تهالك احمللي، 
وهناك س���لع تصل نس���بة 
االس���تيراد فيه���ا 100% مثل 
الش���اي والزي���وت، في حني 
السلع  نسبة استيراد بعض 
مثل القمح واللحوم الى %50، 
وينطبق ذلك على املواد اخلام 
املستوردة من اخلارج ايضا 
والتي تدخل ف���ي العديد من 

الصناعات احمللية.

تتعه���د بدعمها وتوفيرها 
ملستحقيها.

السلع الغذائية

رئيس شعبة املستوردين 
بغرفة جت���ارة القاهرة احمد 
ش���يحة يقول ل� »األنباء« ان 
خفض سعر اجلنيه سيتسبب 
في زيادة معظم أسعار املنتجات 
بالس���وق خاصة أن معظمها 
واردة من اخل���ارج وخاصة 
السلع الغذائية الضرورية التي 
حتتل نسب االستهالك الكبرى 
وستتراوح الزيادات املتوقعة 
ما بني 10 و 14%، وهي الزيادة 

القاهرة � ناهد إمام

تابعت »األنباء« انعكاس 
تخفيض قيمة اجلنيه أمام 
الدوالر بناء على قرار البنك 
املرك����زي األخير، حيث اكد 
مجموعة من خبراء التجارة 
واالقتصاد أن ارتفاع سعر 
الدوالر مقاب����ل اجلنيه له 
تأثيرات سلبية عديدة على 
الوطن����ي منها  االقتص����اد 
ارتفاع أس����عار ال����واردات 
بشكل كبير وبالتالي على 
الس����لع املس����توردة، وهذا 
يعنى ارتفاع تكلفة اإلنتاج 
واخلدمات، إلى جانب ضعف 
قدرة الشركات الوطنية على 
املنافس����ة اخلارجية، كما 
يؤدي إل����ى ارتفاع معدالت 
البطالة بسبب توقف بعض 
الشركات عن اإلنتاج، فضال 
عن ارتفاع معدالت التضخم 
بسبب ارتفاع أسعار املواد 
اخلام، واحملصلة هي ارتفاع 
تكلفة املعيشة بالنسبة ألفراد 

القطاع العائلي.
ارتفاع  إل����ى  وأش����اروا 
أسعار كل الس����لع وزيادة 
معدالت التضخم بس����بب 
التخفيض الذي شهده اجلنيه 
أمام العملة الدوالرية مؤخرا، 
خاصة أن مصر تس����تورد 
س����لعا ومنتج����ات ب����� 80 
 مليار دوالر س����نويا مقابل
20 ملي����ار دوالر صادرات 

فقط.
الزي���ادات  وتباين���ت 
املتوقع���ة عل���ى حس���ب 
تصنيفات السلع املختلفة، 
فمنها سلع محلية خاماتها 
غير مستوردة وبالتالي ال 
بال���دوالر ولن  عالقة لها 
تتأثر أسعارها بسعر صرف 
العملة اخلضراء، في حني 
ان هناك سلعا مستوردة 
التجار بالدوالر  يشتريها 
أكانت مواد غذائية  سواء 
أو مالب���س أو غي���ر ذلك، 
وبالتالي فإن ارتفاع أسعار 
تلك السلع بات امرا ال محالة 
منه نظرا الرتفاع التكلفة 
على املستورد، وتأتي تلك 
الزيادات عل���ى الرغم من 
تأكيدات احلكومة باستقرار 
االسعار مستندة في ذلك 
الى العديد من السلع التي 

)رويترز( لسان حال مواطن للوزير خالد حنفي.. »إال اخلبز«  

سيرغي الڤروڤ مستقبال سامح شكري في موسكو     )أ.ف.پ(
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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل

 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

جعجع: 14 آذار لم تنته
بيروت: وجه رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع رسالة مبناسبة 
ذكرى 14 آذار اكد فيها انه مهما بلغت الصعوبات فلن نتراجع عن اهداف 
ثورة االرز، ودعا قيادات 14 آذار الى وقفة تأمل وجتاوز االنقسامات 
احلالية. وقال جعجع: اذا شاءت الظروف ان نستعيض هذه السنة عن 
اإلطاللة اجلامعة بإطالالت منفردة فهذا ال يعني اطالقا ان 14 آذار انتهى، 
ألن األسباب التي اوجبت قيامها مازالت قائمة.

االنسحاب اجلوي الروسي من سورية محط اهتمام لبنان

حزب اهلل ينفي االنسحاب من سورية: 
عاصفة »سوخوي« أثمرت في السياسة

بيروت ـ عمر حبنجر

خيمت االجواء االقليمية 
املس���تجدة عل���ى احلراك 
السياس���ي في لبنان امس، 
وكان���ت جول���ة احل���وار 
الثنائي بني تيار املستقبل 
وحزب اهلل اول املستجيبني 
للتطور املتمثل بانسحاب 
القوة الضاربة الروسية من 
سورية، حيث كانت املداوالت 

اكثر هدوءا ومرونة.
وس���بق اجلولة اجتماع 
رئيس املجل���س نبيه بري 
بوفد املستقبل ثم بوفد حزب 
اهلل، كل عل���ى حدة، وحث 

الوفدين على املرونة.
 مص���ادر حكومية تضع

ل� »األنباء« االنسحاب الروسي 
ضم���ن مل���ف التفاه���م مع 
الواليات املتحدة وضمن اطار 
صفقة ل���م تتبلور صورتها 
الكامل���ة بعد، امن���ا يرجح 
مختلف االفرق���اء في لبنان 
ان تك���ون غايتها فك العزلة 
الدولية عن روس���يا بسبب 
دورها في اوكرانيا واالعتراف 
لها بدور مفصلي في الشرق 
االوس���ط، ام���ا املقابل الذي 
حصل عليه الرئيس االميركي 
باراك اوباما فأقله االستجابة 
الروسية للحلول السياسية 
التي يريدها الرئيس االميركي 
املشرفة واليته على الغياب 
والذي فضل بوتني االستجابة 
لطرحه، اآلن، حتسبا ملجيء 
رئيس اميركي جديد من غير 

قماشة اوباما الناعمة.
وبالتزامن مع االنسحاب 

الروسي، ترددت معلومات 
عن انس���حاب مواز ملقاتلي 
حزب اهلل من سورية وهو 

ما نفاه احلزب الحقا.
الرئيس متام سالم توقف 
خالل لقائه مراسلي الصحف 
العربي���ة امام هذه اخلطوة 
الروسية غير املتوقعة، مؤكدا 
ارتياحه ملا تعنيه من حتول 
االزمة السورية نحو احللول 
الس���لمية وبالتال���ي على 
ارتدادات هذا التحول ايجابا 
على لبنان الغارق في ازماته 

الدستورية واخلدماتية.
على ان التطور في املوقف 
الروسي س���تظهر ترجمته 
الفعلية في مؤمتر جنيڤ، 
وال شك ان عملية خلط اوراق 
حصلت بفعل هذا التطور، ما 
يجعل محور املمانعة يعيد 
النظر في حساباته ومغاالته 
في تقدير قوته في املنطقة 

وكذلك في لبنان.
الناطقة  قن����اة »املن����ار« 
بلس����ان حزب اهلل قالت عن 
الس����وري »انها  االنسحاب 
عاصفة السوخوي التي هبت 
في املي����دان حتى اثمرت في 
السياسة«، وبعد ان اصابت 
كل اهدافها في دعم النظام رمت 

بقذائفها السياسية الذكية.
»املنار« طمأنت احللفاء 
ال���ى ان الروس لن يفرطوا 
بجه���د ميداني اس���تثنائي 
بذلوه، على ما يحلل البعض 

وفق االمنيات ال الوقائع.
الوطن���ي احلر  التي���ار 
وصف قرار بوتني باللغز، 
وق���ال ان س���ورية اعادت 

موسكو الى واجهة القرارات 
الس���ؤال  اال ان  الدولي���ة، 
املطروح يبقى: ملاذا تدخل 
بوتني فجأة في 30 سبتمبر 
املاضي وملاذا انسحب فجأة 
في 15 اجل���اري مع عالمات 
اس���تفهام حول طبيعة هذا 
االنسحاب واسبابه وحجمه 

وخلفياته؟!
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري وصف الرئيس ڤالدميير 
بوتني بالعب اجلودو البارع، 
وانه عندما تدخل عسكريا 
امليدانية،  قل���ب املعادل���ة 
وعندم���ا قرر االنس���حاب 
انقالبا من نوع آخر  احدث 
على مستوى الدفع في اجتاه 

احلل السياسي.
ويرى بري � وفق ما نقل 
عنه زواره � ان من شأن قرار 
بوتني املتزامن مع مفاوضات 
جنيڤ ان يشكل ضغطا على 
جميع االط���راف لتخفيف 

منسوب التشدد.
اما ع���ن االنعكاس���ات 
احملتمل���ة عل���ى االزم���ة 
اللبنانية، رأى بري ان من 
املبكر اخلوض فيها، ألن احلل 
في سورية لن يكتمل في يوم 

او يومني.
رئيس احلكومة السابق 
ق���ال ان  الس���نيورة  فؤاد 
الروس���ي من  االنس���حاب 
سورية يقود الى استنتاجات 
ابرزها اطمئنان بوتني الى انه 
الذي  الدور  اصبح لروسيا 
كانت تتطلع اليه في املنطقة، 
وادراكه ان بقاءه لفترة اطول 
في سورية سيرتب عليه كلفة 

اكبر وسيهدد بانغماسه في 
املستنقع السوري، واحساسه 
بأن االسد لم يتعلم الدرس، 
بل بات اكثر تش���ددا بعدما 
القوة  اعيد متكين���ه بفعل 
الروسية وقناعته ان الكلفة 
للمش���اركة  االقتصادي���ة 
الروسية في احلرب باهظة، 
فضال عن توجيه رسالة الى 
ايران وحزب اهلل ليراجعا 

حساباتهما في سورية.
اوساط سياسية لبنانية 
توقعت ان يش���هد لبنان في 
االيام القليلة املقبلة انخفاضا 
الس���قوف  ف���ي  تدريجي���ا 
السياس���ية لفري���ق 8 آذار، 
وق���د ملس فريق املس���تقبل 
ش���يئا م���ن هذا ف���ي جولة 
احلوار اجلديدة مع حزب اهلل 
امس بعدما لفظت الرهانات 
انفاسها،  الس���وخوي  على 
وبدا واضحا ان الروس امنا 
حققوا من دخولهم احلروب 
وخروجه���م منها مصاحلهم 

اخلاصة.
الى ذلك، اجرى بطريرك 
الكاثوليك  امللكي���ني  الروم 
غريغوريوس حلام اتصاال 
هاتفيا برئيس احلكومة متام 
س���الم عرض معه مشكلة 
جهاز ام���ن الدولة ومظاهر 
التهميش التي تطول املدير 
العام للجهاز اللواء جورج 
قرعة واملديرية بشكل عام، 
باالضافة الى عدم دعوة مدير 
هذا اجلهاز الى االجتماعات 
االمني���ة في وق���ت حتقق 
فيه جناحات ف���ي اصعب 

الظروف.

وزير االتصاالت بطرس حرب يعلن خالل مؤمتر صحافي  عن وضع ملف محطات االنترنت غير الشرعية في يد القضاء  )محمود الطويل(

الصحافة اللبنانية تواجه أسوأ أزمة مالية: 
اخليارات بني التقشف.. والتوقف

مالحقة ابن شقيق الرئيس حلود 
في قضية شبكات اإلنترنت غير الشرعية

صيغة قيد التداول لتمديد »البلديات« سنتني

بيروت: تواجه الصحافة اللبنانية أزمة 
مالية هي األخطر واألش���د في تاريخها، 
وطالت صحفا عريقة صمدت كل سنوات 
احلرب واحملنة. وهذه األزمة أس���بابها 
متعددة، من تراجع ملحوظ في اإلعالنات، 
الى تراجع البيع في عصر اإلنترنت، الى 
شح املوارد املالية وتوقف املال السياسي 
الذي كان يأتي عب���ر جهات لبنانية أو 

خارجية.
صحيفة »املس���تقبل« تعاني ضائقة 
مالية منذ أشهر هي امتداد لضائقة تيار 
املس���تقبل. صحيفة »النهار« يقال إنها 
لم تدفع رواتب العاملني فيها منذ أشهر. 
صحيفة »السفير« تبحث في خيار التوقف 
عن الص���دور. صحيفة »اللواء« فتحت 

باب االستقاالت.
فقد انش���غل الرأي الع���ام اللبناني 
واإلعالم���ي أم���س األول بأخبار تدهور 
أحوال بعض الصحف اللبنانية. وأرسل 
رئيس حترير صحيفة »السفير« طالل 
سلمان كتابا معمما الى املوظفني أبلغهم 
فيه أنه »عشية العيد الثالث واألربعني 
إلطالق هذه الصحيفة املميزة وذات الدور 
التاريخي، نواجه ظروفا وحتديات صعبة. 
وصحيح أن »الس���فير« قد عاش���ت في 

قلب الصعوبة دائما، إال أن الظروف قد 
اختلفت، خصوصا في ظل ثورة املعلومات 
)مواقع التواصل(، فضال عن تبدل األحوال 
في طول الوطن العربي وعرضه، ونحو 
األس���وأ مع األسف. كذلك، فإن الظروف 
السياسية واالقتصادية فاقمت األزمة، 
ال س���يما أنها قد انعكس���ت على الدخل 
اإلعالني وعلى االشتراكات وصوال إلى 
البيع«. وأضاف: »في مواجهة هذا الواقع 
الصعب واملرشح بأن يزداد صعوبة في 
املرحلة املقبلة، كان من الطبيعي أن يبادر 
مجلس اإلدارة في »الس���فير« إلى طرح 
االحتماالت جميعا للنقاش، مبا فيها خيار 

التوقف عن الصدور.
من جهتها، أبلغت صحيفة »اللواء« 
موظفيها، مبذكرة من رئيس حتريرها 
صالح س���الم عن فتح باب االستقاالت، 
ولفت���ت الى أنه »عطفا عل���ى إجراءات 
شد احلزام وخطوات التقشف األخيرة، 
الزمالء التخاذ  أمام  وإفس���احا للمجال 
اخليار املناسب لكل منهم، وحرصا على 
عدم حتميل أعباء املرحلة الصعبة ملن ال 
يرغب املشاركة في حتملها، تقرر فتح باب 
االستقالة أمام من ال يستطيع االستمرار 

في العمل في هذه الظروف القاسية«.

بي���روت: تفاعلت فضيحة ش���بكات 
اإلنترنت غير الشرعية في لبنان، حيث 
تبني ان في احملطات املكتش���فة في أعالي 
ج���رود الغنية وعيون الس���يمان لواقط 
وابراج���ا ضخمة في أماكن نائية ال ميكن 

الوصول إليها سيرا على األقدام.
واستغرب وزير االتصاالت بطرس حرب 
طريقة وصول هذه املعدات الى تلك املناطق 
الوعرة، من دون طرق للسيارات أو حتى 

البغال، وهذه اللواقط مجهزة حديثا بالطاقة 
الشمسية  لتوليد طاقة التشغيل لوجودها 
في أماكن نائية، وقد أحال حرب املوضوع 

الى القضاء.
وكان وزي���ر املال علي حس���ن خليل 
تقدم بش���كوى ضد عماد نصري حلود، 
ابن ش���قيق الرئيس السابق اميل حلود 
وشركائه املس���ؤولني عن هذه الشبكات 

بجرم سرقة اموال الدولة.

بيروت ـ محمد حرفوش

رغم التأكيدات املتكررة لوزارة الداخلية 
عل���ى حتمية اجراء االنتخاب���ات البلدية 
واالختياري���ة في مواعيدها املعلنة خالل 
مايو املقبل، اال ان العديد من املراقبني بدأ 
يشكك في اجناز هذا االستحقاق العتبارات 
تتصل بالتجاذبات بني االطراف السياسية 
التي تفضل ايضا عدم اقحام نفس���ها في 

صراعات محلية وعائلية.
وحتدثت معلومات عن ان مخارج عديدة 
لتطيير هذه االنتخاب���ات انطالقا من ان 

امتامها سيحرجه بنتيجة تبدالت في موازين 
القوى قد ال تكون لصاحلها.

وكش���فت املعلومات ع���ن صيغة قيد 
التداول تقضي بالتمدي���د لهذه املجالس 
مدة سنتني، وان هناك اقتراح قانون في 

مجلس النواب بهذا اخلصوص.
وثمة من يقول انه بامكان هذه املجالس 
ان تتابع عملها طبيعيا في حال لم حتصل 
االنتخابات لسبب من االسباب ومن دون 
الرجوع الى مجلس النواب، لكن املراجع 
النيابية تفضل صدور قانون بهذا الشأن 

كما حصل عامي 1969 و1971.

البطريرك حلام 
يسأل سالم عن 

»أمن الدولة«

»التيار« يصف قرار 
بوتني بـ »اللغز« 

وبري يراه 
»العب جودو بارعاً«

أكد أن العالقة شبه مقطوعة مع فرجنية

كنعان: إذا كانوا يستطيعون
 انتخاب رئيس من دوننا فليعملوها

اتصاالت لعقد قمة روحية
 إسالمية ـ مسيحية في بكركي

بيروت ـ أحمد منصور

قال أمني سر تكتل التغيير واالصالح 
النائب ابراهيم كنعان: س���نبقى نرفض 
كس���رنا، ولن نس���مح بس���حقنا، يجب 
وضع تس���وية حتترم القواعد امليثاقية 
والدس���تورية، ورأى انه في حال استمر 
الفريق اآلخر برفض عقد الشراكة الوطنية 
التي يجس���ده امليثاق فنحن س���نرفض 
مخالفته، واذا كانوا يستطيعون انتخاب 
رئيس جمهورية من دوننا فليعملوها اذا 
بيقدرون، معتبرا ان االتفاق الذي مت بني 
التيار الوطني احل���ر والقوات اللبنانية 

يتخطى رئاسة اجلمهورية.
وشدد كنعان، في تصريح ل� »او.تي.ڤي« 

التلفزيوية على التمس���ك بوحدة لبنان، 
وقال: نح���ن املوارنة لم نربح كثيرا عبر 
التاريخ في الشرق، ولكن ان خسرنا في 
بعض االحيان ولكن لم ننكر، فلو انكسرنا 
لكنا غير موجودين اليوم، نحن صمام امان 
لتعددية املجتمع، وان انكسرنا يكون هذا 
خطرا على املسلم قبل املسيحي، نحن نريد 

دولة لنا جميعا وليس لغيرنا.
ورأى انه بعد اتف���اق القوات والتيار 
الوطني لم تعد الس���احة املس���يحية هي 
املكان لتصفية احلس���ابات كما كان يقال 
عنها في الس���ابق، مشيرا الى ان العالقة 
شبه مقطوعة وليس بأحسن حاالتها مع 
النائب سليمان فرجنية، واعتبر ان الوضع 

في لبنان متحرك.

بيروت: علمت »األنب����اء« أن اللجنة 
الوطنية للحوار اإلسالمي � املسيحي تقوم 
باتصاالت مع رؤساء الطوائف اإلسالمية 
واملسيحية لعقد قمة إسالمية � مسيحية 
في بكركي أوائل الشهر املقبل ومن املتوقع 
ان تعقد في مناسبة عيد البشارة الذي 
يصادف في 4 أبريل للبحث في الشؤون 
الوطنية وف����ي مقدمتها انتخاب رئيس 
للجمهوري����ة واخلروج ببيان مش����ترك 

يالمس خطوط املعاجل����ة املطلوبة في 
البالد بعد األزمات املتراكمة، ولكن حتى 
اآلن لم يتم االتفاق بعد على مكان وزمان 
عقد القمة ومشروع البيان الذي سيصدر 
عنها ان حصلت، علما انه في 31 اغسطس 
2015 مت تأجيل القمة االسالمية � املسيحية 
الروحية التي كانت ستعقد في بكركي، 
واستعيض عنها بقمة مسيحية للبطاركة 

واألساقفة وحسب.

بعد أن أحال حرب املوضوع إلى القضاء

رغم تأكيدات»الداخلية« بحتمية إجرائها في موعدها

وهبي قاطيشا

وهبي قاطيشا لـ »األنباء«: الشغور الرئاسي
 لن يكون مبعزل عن االنسحاب الروسي من سورية

سورية ورسم اطر املرحلة 
املقبلة التي لن يكون لالسد 

اي حصة فيها.
وردا عل����ى س����ؤال، اكد 
قاطيشا ان ايران لن يكون لها 
اي دور في صياغة التسوية 
السورية، بدليل عدم تبلغها 
مسبقا قرار بوتني باالنسحاب، 
معتبرا من جه����ة ثانية ان 
كال من االميركي والروسي 
يدرك جيدا ان اي تس����وية 
في منطقة الشرق االوسط 
وحتديدا في سورية ال حتمل 
بصم����ات اململك����ة العربية 
السعودية لن تبصر النور، 
ألن السعودية تخوض نيابة 
عن كل الدول العربية معركة 
االعتدال االسالمي في وجه 
اللذين  التطرف واالصولية 
تغذيهما السياستان االيرانية 
والسورية وتستعملهما في 

شيطنة املنطقة العربية.
واضاف قاطيشا الفتا الى 
انه وبغض النظر عن االسباب 

التي دفعت بالرئيس الروسي 
الى اتخاذ قرار االنسحاب من 
الوحول السورية، اال ان مسار 
التاريخ واحد ال يتجزأ، وهو 
ش����اهد على ان االنتصارات 
منذ مئات السنني كانت دائما 
الش����عوب،  لصالح ثورات 
وهو التاريخ الذي لم يقرأه 
جيدا الرئيس االسد ولم يحذ 
اخالقيا ووطنيا حذو الرئيسني 
التونس����ي زين  الس����ابقني 
العابدين بن علي واملصري 
محمد حسني مبارك اللذين 
رفضا اراقة الدماء وحتويل 
بلديهما الى ملعب لالصوليات 

والتطرف.
وختم قاطيشا معربا عن 
يقينه بان الشغور في موقع 
الرئاسة لن يكون مبعزل عن 
ايجابية قرار بوتني بسحب 
جيشه من س����ورية، اذ من 
املتوقع انطالق خطوات جدية 
عل����ى خلفيته النهائه خالل 

شهر ابريل املقبل.

في جني����ڤ ليس من موقع 
املنتصر امنا من موقع الباحث 

عن نهاية للحرب.
ولفت قاطيشا، في تصريح 
ل� »األنب����اء«، الى ان معالم 
التس����وية في سورية بدأت 
تلوح في االفق، ألن انسحاب 
اجليش الروسي خلط االوراق 
من جديد واعاد الوضع امليداني 
الى املربع االول، االمر الذي 
سيجبر كال من طهران ونظام 
االس����د على اعادة حساباته 
امليداني����ة، خصوصا انه لم 
يعد باستطاعة ايران البقاء 
وحيدة الى جانب جيش االسد 
في مواجهة شعب ُمصّر على 
اسقاط النظام، وال فصيلها 
حزب اهلل قادر على االستمرار 
في استنزافه بشريا وماليا 
بالتالي  ومعنويا، معتب����را 
ان مفاج����أة بوتني ان اكدت 
شيئا فهي تؤكد ان واشنطن 
وموس����كو والرياض بدأوا 
فعليا بصياغة التسوية في 

بيروت ـ زينة طبارة

رأى مستشار رئيس حزب 
الق����وات اللبناني����ة العميد 
املتقاعد وهبي قاطيش����ا ان 
املفاج����ئ للرئيس  الق����رار 
الروس����ي فالدميي����ر بوتني 
باالنس����حاب من س����ورية 
اتى نتيجة طبيعية لتعنت 
الس����وري بش����ار  الرئيس 
االس����د ورفضه اي تسوية 
م����ع املعارضة تنهي احلرب 
ان  في س����ورية، خصوصا 
موسكو ال تريد جليشها ان 
يغرق في الوحول السورية، 
وهي ف����ي االصل لم تتدخل 
عسكريا لنصرة االسد وابقائه 
في احلكم امنا اليجاد حلول 
ترضي النظام واملعارضة على 
حد سواء، معتبرا بالتالي ان 
بوتني الذي لعب دورا اساسيا 
في ارس����اء الهدنة لم يتردد 
باتخاذ قرار االنسحاب الجبار 
االسد على مفاوضة املعارضة 

االنسحاب الروسي 
أعاد الوضع 

امليداني إلى املربع 
األول
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من قلب الكويت إلى السوريين في كل العالمسورية
 صفحة خاصة تعنى بأخبار سورية األم وهموم وقضايا

أبنائها المقيمين على أرض الخير والعطاء

syrianews@alanba.com.kw

وفد النظام يرفض احملادثات املباشرة مع املعارضة.. والهيئة العليا تعتبر أنه في مأزق سياسي

دميستورا يبشّر بتقدم في املفاوضات.. وسجال حاد بني اجلعفري وعلوش

وضع للهيئة العليا للمفاوضات، 
وميكن لنا احلديث مع آخرين، 
وحريصون لالستماع ألوسع 
طيف من السوريني في الداخل 

واخلارج«.
وح����ول التقارير اإلعالمية 
الت����ي حتدث����ت عن مس����اعي 
حلزب االحت����اد الدميوقراطي 
»ب ي د« بإع����الن »فيدرالية« 
الى  لفت املس����ؤول األمم����ي، 
أن »موق����ف األمم املتحدة مبا 
فيها مجلس األمن واضح، كل 
السوريني الذين استمعت إليهم، 
هم مع وحدة وسالمة أراضي 
سورية وبهذا ليس هناك نقاش، 
وشكل مستقبل سورية يقرره 
السوريون، وليس لنا تعليق 

عل����ى تصريح صدر من طرف 
ما، هو يتحمله، بل نحن ننطلق 
من قرارات أممي����ة«، على حد 

تعبيره.
التصريح����ات  أن  غي����ر 
التي اطلقه����ا وفد النظام على 
لسان رئيسه بشار اجلعفري 
والتصريحات املضادة من وفد 
الهيئة العليا للتفاوض برئاسة 
محمد علوش، تشيع جوا مخالفا 

لتفاؤل املبعوث األممي.
فقد رفض اجلعفري االنخراط 
في محادثات مباشرة مع ممثلي 
املعارضة، مشترطا ان »يعتذر« 
الذي  كبير مفاوضيها علوش 
سبق وقال في تصريحات سابقة 
ان املرحلة االنتقالية تبدأ برحيل 

الرئيس السوري او موته.
وقال اجلعفري عقب لقائه 
دميستورا، ان كبير مفاوضي 
املعارضة »ارهابي، ينتمي الى 
فصي����ل ارهابي« مش����يرا الى 
عل����وش قائ����د فصيل »جيش 

االسالم« املعارض.
يش����رفنا  »ال  وأض����اف 
على االط����الق ان ننخرط في 
مفاوض����ات مباش����رة مع هذا 
اإلرهاب����ي بال����ذات. لذلك، لن 
تكون هناك محادثات مباشرة 
ما لم يعتذر هذا اإلرهابي عن 
تصريحه ويسحبه من التداول 

ويحلق ذقنه«.
وجاء موقف اجلعفري من 
احملادثات املباش����رة ردا على 

س����ؤال حول اع����الن متحدث 
باسم الوفد املعارض استعداد 
الوفد لبدء مفاوضات مباشرة 
مع الوفد احلكومي بوس����اطة 
دمييستورا في املرحلة املقبلة 

اذا حققت املفاوضات تقدما.
املقابل، تساءل علوش  في 
» هل يحق ملن هو من أصول 
إيرانية ان يتحدث في دقائق 
األمور« مشيرا الى اجلعفري. 
وقال ان النظ����ام ال يريد حال 
رغم أنه بات في مأزق نتيجة 
االنسحاب الروسي من سورية. 
وأضاف ردا على اجلعفري الذي 
وصف����ه باإلرهابي »ان النظام 
يعتب����ر 15 ملي����ون س����وري 

إرهابيا«.

من ناحية أخرى، أفاد رمزي 
بأن »هناك انخفاضا في أعمال 
العن����ف )في س����ورية(، وهذا 
انعكس إيجابي����ا على مواقف 
كل الوفود، وملسناه مع وفدي 
املعارضة والنظام«، وكش����ف 
رمزي عن اجتماع أمس مع »عدد 
من املشاركني الذين اقترحتهم 

مصر وروسيا«.
واعتبر أن »هؤالء ميثلون 
املشاركني في اجتماعات القاهرة 
وموسكو، إذ وجهت لهم دعوة 
في الدورة األولى، للمساعدة في 
وضع تصور ملستقبل سورية، 
واألمم املتحدة تستش����يرهم 
بصف����ة غير رس����مية، ووفق 
القرار األمم����ي )2254(، هناك 

صحافي����ة عقب انته����اء لقاء 
أممي مع وفد النظام املفاوض، 
»ناقشنا بعض األفكار مع وفد 
النظام، وأبدينا رد فعلنا على 
النقاط التي قدمها في االجتماع 

السابق، وطلبنا توضيحها«.
وشدد على أن »مهمة الوسيط 
الدولي هي أن يجد نقاط االلتقاء 
بني األط����راف، وهناك بعض 
األمور نضعها ضمن القاس����م 
املشترك، والسوريون في أي 
مكان، لن يختلفوا عليها، األمر 

الذي يعتبر شيئا مطمئنا«.
وكش����ف أن األمم املتحدة 
»وجدت ق����درا من االلتقاء بني 
النظام واملعارضة املتمثلة بهيئة 

التفاوض، والبناء عليه«.

عواصم � وكاالت: بّش����رت 
األمم املتح����دة عب����ر مبعوثها 
إلى س����ورية بحدوث تقدم في 
مفاوضات السالم املنعقدة في 
النظام  جنيڤ، رغم ان وف����د 
السوري رفض مالقاة املعارضة 
عند منتصف الطريق باستبعاد 
أي محادثات مباشرة مع وفدها 

الذي يترأسه محمد علوش.
وقال رمزي عز الدين رمزي 
مس����اعد املبع����وث األممي إلى 
سورية ستافان دميستورا، إن 
األيام الثالث����ة في املفاوضات 
السورية حققت تقدما، وتسعى 
األمم املتحدة ملواصلة ذلك في 

األيام املقبلة مع كل األطراف.
وقال رمزي في تصريحات 

مئات اخليام التي تؤوي االف السوريني النازحني داخليا في مخيم أطمة في إدلب  قرب احلدود التركية        )رويترز( 

اجلبير: االنسحاب الروسي إيجابي للغاية 
ونأمل أن يُجبر األسد على تقدمي تنازالت

الرياض � وكاالت: رّحب وزير اخلارجية 
السعودي عادل اجلبير باالنسحاب »اجلزئي« 
للقوات الروسية من سورية في أول تعليق 
رسمي على قرار الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني س����حب القوات الرئيسية لبالده من 
ف����ي تصريحات  س����ورية. واعتبر اجلبير 
صحافي����ة أن هذه »خطوة إيجابية للغاية«، 
آمال أن يجبر هذا الرئيس السوري بشار األسد 
على تقدمي تنازالت. وأضاف أن اململكة تأمل 
في أن يسهم االنسحاب الروسي في تسريع 
وتيرة العملية السياس����ية التي تستند إلى 
إعالن »جنيڤ 1« وأن يجبر نظام األسد على 

الالزم����ة لتحقيق االنتقال  التنازالت  تقدمي 
السياسي.

وكان اجلبير قد استقبل رئيس البرملان 
العراقي د.سليم بن عبداهلل اجلبوري والوفد 

املرافق له في الرياض أمس.
وعق����ب اللقاء أفاد وزي����ر اخلارجية بأن 
»هذه الزيارة مهمة ف����ي إطار بناء العالقات 
التاريخي����ة بني البلدين الش����قيقني، وتطلع 
القيادات في البلدين إلى حتس����ني بناء هذه 
العالق����ات وإعادتها ملا كانت عليه على مدى 
التاري����خ، لتكون من أفضل العالقات بني أي 

دولتني وأي شعبني شقيقني«.

ميركل تؤكد أن انضمام تركيا إلى االحتاد األوروبي »غير مطروح« اآلن

أكراد سورية يرسمون مالمح فيدراليتهم.. واخلارجية األميركية: لن نعترف بها

أردوغان لرفع احلصانة »سريعاً« عن النواب املؤيدين لألكراد

عواصم � رويترز � أ.ف.پ: 
أوضحت وثيقة اطلعت عليها 
»رويترز«، أن اكراد س���ورية 
يتجهون إلقرار النظام االحتادي 
- الفيدرالي في املناطق التي 
يسيطرون عليها شمال سورية.  
وتوقعت الوثيقة فشل محاثات 
السالم السورية بني املعارضة 
والنظ���ام اجلارية في جنيڤ 
حت���ت رعاي���ة األمم املتحدة. 
وطرح���ت الوثيقة في مؤمتر 
لالح���زاب الكردية، انعقد في 
الرمي���الن اخلاضعة  منطقة 

لس���يطرة األكراد أمس بهدف 
إقرار شكل »النظام االحتادي 
التي  الدميوقراطي« للمنطقة 
يس���يطرون عليها ويطلقون 
عليه���ا »روج آف���ا- ش���مال 
س���ورية«. وترس���م الوثيقة 
التي صاغتها جلنة للتحضير 
لالجتماع تصورا »ملناطق من 
اإلدارة الذاتية الدميوقراطية« 
ستدير ش���ؤونها االقتصادية 
واألمني���ة والدفاعي���ة. وقال 
ال���دار خليل، وهو مس���ؤول 
كردي س���وري وأحد منظمي 

املؤمتر ف���ي بلدة رميالن: إنه 
يتوقع أن يقر االجتماع النظام 
السياسي اجلديد، وأن تكون 
الفيدرالية«  »الدميوقراطي���ة 
الوثيقة  أفضل نظام. وتدعو 
إلى إقام���ة »النظام االحتادي 
الدميوقراطي لروج آفا- شمال 
سورية.« وروج آفا هو االسم 
الكردي لشمال سورية.وقال 
س���يهانوك ديبو، مستش���ار 
الرئاس���ة املشتركة في حزب 
الدميوقراطي وهو  االحت���اد 
الفرع السوري حلزب العمال 

الكردس���تاني، م���ن داخ���ل 
االجتماع لوكالة فرانس برس: 
ان املش���اركني بحثوا »شكل 
النظام في روج آفا وش���مال 
س���ورية«، مؤكدا ان »جميع 
املقترحات االولية تصب في 

خانة الفيدرالية«. 
وبحسب ديبو، فإن »املناطق 
املقاطعات  املعنية عبارة عن 
الكردية الثالثة، باالضافة الى 
تلك التي سيطرت عليها مؤخرا 
قوات سورية الدميوقراطية في 
محافظتي احلس���كة وحلب«، 

وهي القوات التي تسيطر عليها 
وحدات حماية الشعب الكردية 
اجلناح العسكري حلزب العمال. 
التي حتدث  الثالث  واملناطق 
عنها هي عني العرب »كوباني« 
بريف حلب الشمالي وعفرين 
بريف حلب الغربي واجلزيرة 

وعاصمتها احلسكة.
م���ن جانب آخ���ر، أعلنت 
اخلارجي���ة األميركية أنها لن 
ب���أي منطقة ش���به  نعترف 
مس���تقلة أو حك���م ذاتي في 

سورية.

عواص���م � وكاالت: حث 
الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان البرملان أمس على 
القضائية  رفع احلصان���ة 
»س���ريعا« عن نواب حزب 
الشعوب الدميوقراطي املؤيد 
للمتمردين االكراد وذلك بعد 
3 اي���ام على اعت���داء انقرة 
االنتح���اري الذي نس���بته 

الس���لطات ال���ى املتمردين 
االكراد. وص���رح اردوغان 
امام نواب محليني في انقرة 
»علينا االنتهاء سريعا من 
مسألة احلصانة«. واضاف 
»اعذروني لكنني لم اعد اعتبر 
اعضاء حزب يعمل على انه 
واجهة للتنظيم االرهابي على 
انهم عناصر شرعيون في 

الساحة السياسية«، مشيرا 
الى حزب العمال الكردستاني 
احملظ���ور. ودعا مجددا الى 
توس���يع نط���اق تعري���ف 
اجلرائم االرهابية لتش���مل 
»الشركاء« من رجال السياسة 
واملفكري���ن والصحافيني، 
وكرر ان »االرهابيني ليسوا 
فقط من يشهرون االسلحة بل 

ايضا من يحملون قلما«. وفي 
سياق آخر، اعلنت املستشارة 
االملانية اجني���ال ميركل ان 
مس���ألة انضمام تركيا الى 
االحتاد االوروبي »ليس���ت 
مطروحة« بعد رغم احملادثات 
اجلارية حللحلة املفاوضات 
العالقة حول هذا امللف في 
اطار اتفاق حول ازمة الهجرة. 

وصرحت ميركل امام النواب 
االملان الذين اعرب عدد كبير 
منهم ع���ن القلق من تقدمي 
تن���ازالت كبيرة النقرة بأن 
هذه املفاوضات اذا انطلقت 
مجددا ستكون »مفتوحة«، 
وعليه فإن »انضمام تركيا 
الى االحتاد االوروبي ليس 

مطروحا« اآلن.

موسكو ترد على شعبان: احلديث االفتراضي 
عن عودة قواتنا لسورية غير صحيح

عواصم � وكاالت: نفت موسكو أمس التصريحات 
التي أوردتها مستشارة الرئيس السوري بثينة 
شعبان والتي قالت فيها ان القوات الروسية قد 

تعود بعد انسحاب اجلزء األكبر منها.
وقال����ت الرئاس����ة الروس����ية »ان احلديث 
االفتراضي حول امكانية عودة قواتنا الى سورية 
غير صحيح«، نافية في الوقت نفسه وجود اي 

طلب حاليا لعودة القوات الروسية الى هناك.
الروس����ية  الرئاس����ة  الناطق باس����م  وذكر 
دميتري بسكوف في تصريح نقلته وكالة انباء 
)ريانوفوس����تي( ان الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني يتخذ مثل هذه القرارات في اطار الصالحيات 
التي منحها له املجلس الفيدرالي وفي كل حالة 

على حدة.
وعل����ى صعيد متصل، قالت الناطقة باس����م 
وزارة اخلارجية الروس����ية ماريا زخاروفا في 
حديث الذاعة موسكو ان امللف السوري سيكون 
على رأس املوضوعات التي ستناقش مع وزير 
اخلارجية األميركي ج����ون كيري خالل زيارته 

املرتقبة ملوسكو االسبوع املقبل.
وأضافت زخاروفا ان االنسحاب الروسي من 
س����ورية لم يضعف موقف الرئيس السوري، 
موضحة ان التدخل الروس����ي في سورية هدف 
الى تعزيز قدرات اجليش السوري في التصدي 

»لالرهاب«.

وكانت شعبان أكدت أن القوات الروسية قد 
تعود إلى سورية بعد انس����حاب اجلزء األكبر 

منها من البالد.
وقالت إنه »إذا سحب األصدقاء الروس جزءا 
من قواتهم، فهذا ال يعني أنها ال ميكن أن تعود«، 
كما نفت أن يكون الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
يقوم بالضغط على دمشق بخطوة سحب القوات 
الروسية، مؤكدة اس����تقاللية القوات السورية 

وقدراتها العسكرية.
في غضون ذلك، أظهرت حس����ابات رويترز 
اس����تنادا إلى لقطات محطات تلفزيون رسمية 
ان أق����ل من نصف القوة اجلوية الروس����ية من 
القاذفات واملقاتالت في س����ورية غادرت البالد 

خالل األيام املاضية.
وكش����ف حتليل لص����ور التقطته����ا األقمار 
الصناعية ولقطات للضربات اجلوية الروسية 
وبيان����ات وزارة اخلارجية الروس����ية في وقت 
سابق أن روسيا احتفظت بنحو 36 مقاتلة في 
قاعدة حميميم اجلوية التابعة لها في محافظة 

الالذقية السورية. 
وبني حتليل آخر للقطات بثتها محطات تلفزيون 
رسمية أن 15 على األقل من هذه الطائرات ومن 
بينها مقاتالت طراز سوخوي-24 وسوخوي-25 
وسوخوي-30 وسوخوي-34 أقلعت متجهة إلى 

روسيا في اليومني املاضيني.

بيروت: أرخى القرار الروسي باالنسحاب »اجلزئي« من سورية 
بظالله على مجمل الوضع في سورية واملنطقة والعالم، محدثا 
حالة من اإلرباك ومخلفا وراءه تساؤالت كثيرة حول األسباب 

التي دفعت الرئيس الروسي فالدميير بوتني الى اتخاذ هذا 
القرار، واألهداف التي يسعى الى حتقيقها، والنتائج التي 

ستترتب على هذا القرار املفاجئ، منذ أن أعلن هذا القرار، دارت 
تساؤالت وحتليالت كثيرة على مغزاه وتوقيته وتداعياته على 
املفاوضات وعلى األرض، وأعطيت إجابات وتفسيرات كثيرة.
إن اإلضاءة على ردود الفعل والقراءات السياسية للمحللني 

واخلبراء واملسؤولني في املنطقة والعالم تساعد في فهم أكثر 
خللفيات القرار الروسي وأبعاده وأهدافه ونتائجه:

1- القراءة الروسية توزعت بين النقاط التالية:

٭ موسكو كانت حددت فترة 6 أشهر حلملتها العسكرية 
اعتبرتها كافية للقضاء على قوات املعارضة املعتدلة وإمالء 
شروط التسوية. ولكنها أدركت أن أهداف التدخل التي لم 

تتحقق في األشهر الستة األولى، من املستبعد أن تتحقق في 
األشهر الستة املقبلة، وأن اجليش السوري، مع حلفائه، جنح 
في التقدم في نواح متعددة ولكنه فشل في حلب، وهي التي 

كان من املفترض أن تكون منعطف النصر احلاسم للنظام.
٭ موسكو حققت أفضل ما ميكن التوصل إليه عسكريا 

من دون القيام بعملية برية ومن دون حتويل سورية الى 
»أفغانستان جديدة«، وهدفها الرئيسي منذ البداية لم يكن إنقاذ 
نظام األسد بأي ثمن وإمنا كان اخلروج من العزلة الدولية، وهذا 

ما حققته وجنحت في اخلروج من العزلة الدولية التي فرضت 
عليها بسبب النزاع في أوكرانيا. والتدخل الروسي في األساس 

حصل بهدف التقارب مع الغرب أوال، وإطالق محادثات سالم 
حول سورية ثانيا.

٭ بقدر ما يشكل االنسحاب فرصة حلفظ »ماء الوجه 
الروسي«، فإنه يزيد في إحراج األسد الذي يعود الى ما كان 
عليه قبل التدخل، ورمبا املناطق التي وسع النظام السيطرة 

عليها مبساعدة روسيا قد تؤول مجددا الى سيطرة املعارضة. 
والسؤال املطروح اآلن: هل ان خروج القوات الروسية سيكون 

مقدمة خلروج الرئيس السوري؟! 
٭ قرار بوتني إشارة الى دمشق مفادها: ال نية لدينا بأن نقوم 

نيابة عنكم بكل العمل، ويقصد بذلك خوض روسيا غمار 
احلرب في سورية حتى حتقيق األهداف التي أعلن عنها األسد 
أخيرا باملضي في احلرب حتى النهاية. والقرار إشارة ضمنية 

الى تباينات في الرؤى بني األسد والكرملني حول سبل حل 
األزمة السورية في وقت بدا األسد وكأنه مصر على احلل 

العسكري، أو يرتقب على األقل االلتزام بخطة احلل السياسي 
كما توافقت عليها املجموعة الدولية لدعم سورية وأقرها مجلس 

األمن.

2- القراءة األميركية أظهرت: 

٭ احلذر ازاء قرار باغت اإلدارة األميركية التي تأخذ وقتها في 
حتديد تأثير هذا القرار على الوضع في سورية وفي حتديد 

كيفية التعاطي معه.

٭ إيجابية في النظرة الى هذا القرار الذي يساعد في تعزيز 
مفاوضات جنيڤ، بعدما كان التدخل العسكري أعاق املفاوضات 

واحلل السياسي. فالقرار يعكس رغبة روسية في عدم البقاء 
في املستنقع السوري لوقت غير محدود وبالسير في اجتاه 

تسوية سالم.
٭ تعداد جناحات بوتني ومكتسباته: جنح بوتني في اختيار 

التوقيت املناسب لتنظيم خروج آمن بعدما جنح في استعراض 
قوة بالده العسكرية، وفي إجبار واشنطن على معاملة موسكو 

كشريك لها في إرساء االستقرار في سورية، وفي إظهار 
موسكو كحليف ميكن التعويل عليه أكثر من واشنطن وإعادتها 

الى الشرق األوسط كالعب مهم وأحد صناع القرار وفرض 
االحترام لـ »بوتني« كزعيم عاملي.

ومن األهداف التي حققها بوتني أيضا: إنهاء العزلة التي حاولت 
واشنطن فرضها على موسكو إثر األزمة األوكرانية مجبرا 

أميركا، وبحجم أقل أوروبا، على محاورته والتعاون معه. 
فالهدف الرئيسي من االنخراط العسكري في سورية هو إجبار 
الغرب على التعامل مع موسكو مجددا. وهذا األمر حصل وها 
هم اآلن يخرجون من الصراع بأقل اخلسائر. إنه تكتيك ذكي.

3- القراءة األوروبية ركزت على النقاط التالية: 

٭ الطبيعة املفاجئة لهذا القرار الذي لم تلحظ أي مؤشرات تدل 
على حصوله.

٭ توخي احلذر وانتظار مدى االنسحاب الروسي وترجمته 
ميدانيا وطبيعة القوات املنسحبة والتي ستبقى في سورية 

واملهمات التي ستقوم بها.
٭ أولى الفرضيات لهذا القرار أن يكون عقابا للرئيس األسد 

ألنه لم يتعاون أو لم يستجب متاما ملا تريد موسكو أن يقوم به 
بعدما أخذ يشعر بأنه في وضع قوي بفضل التدخل الروسي 

الكثيف.
٭ املسألة الثانية التي تؤخذ في االعتبار التكلفة املادية للتدخل 

الروسي نتيجة الوضع املتردي لالقتصاد الروسي مع تراجع 
أسعار النفط والغاز وحال امليزانية العامة. بوتني وجد أن احلرب 

ستستمر وأن روسيا ستغرق في أوحالها، وهذا ما سعى 
لتالفيه عبر قرار االنسحاب.

٭ النتائج مرتبطة عضويا مبدى االنسحاب والدور الذي 
سيعطى للقوات الروسية املتبقية في سورية. ولكن ما هو 

واضح وثابت أن االنسحاب يشكل ورقة ضغط على النظام 
الذي سيظهر مدى قدرته على املقاومة والبقاء ورفض 

الضغوط، كما يحدث االنسحاب انقالبا في املفاوضات ما 
يفترض أن ينعكس على طريقة تعاطي دمشق مع املرحلة 

اجلديدة وطبيعة أداء وفدها املفاوض في جنيڤ.
٭ القرار الروسي يخدم املفاوضات ألنه يزيد الضغط على 

األسد للتفاوض بجدية حول عملية انتقال سياسي، وألنه 
يعطي إشارة الى أن األطراف املتنازعة تعبت بعد خمس سنوات 

من احلرب وأقرت بأن أحدا ال يستطيع الفوز في هذا النزاع 
عسكريا. وبالتالي هناك أمل بالوصول الى حل سياسي.

قرار االنسحاب الروسي »اجلزئي« من سورية: ردود الفعل والقراءات

زخاروفا: انسحابنا لن يضعف األسد

www.alanba.com.kw :»التتمة على موقع »األنباء

اجلعفري يصف 
رئيس وفد املعارضة 
بـ»اإلرهابي« وعلوش 

يرد: ال يحق ملن 
أصوله إيرانية البحث 

في دقائق األمور
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حماد: قرار مجلس 
الوزراء جتاهل 
املرافق الثاني 
للمرأة والطفل 

وكبار السن 
واملعاقني

التميمي: احلكومة 
مسؤولة عن 

الرعاية الصحية 
للمواطنني

العمر: قرارات 
بيروقراطية وروتينية 
تؤخر موعد ابتعاث 

احلاالت املرضية

اخلرافي: ملف 
العالج باخلارج 
ينبغي أن يكون 

بعيداً عن السياسة

مطيع: الالئحة 
اجلديدة فيها ظلم 

وتعسف بالرغم 
من وجود حاالت 

غير مستحقة

الروضان: هناك 
مرضى حقيقيون 

لكن ليس لديهم 
أعضاء يتوسطون 

لهم

جدد مجلس األمة الثقة بوزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بعد انتهاء االستجواب املقدم لها من النائب صالح عاشور 
والذي جاء في محورين االول يتعلق بتخصيص اجلمعيات التعاونية، واآلخر حول وقف مساعدات االيتام والتعرض لهم حيث انتهت املسائلة بتوصيات دون تقدمي طلب طرح 
ثقة. وكان مجلس األمة وافق في جلسته التكميلية امس على عدد من التوصيات الواردة في تقرير جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرملانية بشأن الالئحة الفنية 
ومخصصات العالج في اخلارج وأحالها إلى احلكومة. وتناول تقرير اللجنة الصحية عددا من التوصيات عقب تكليفها من قبل املجلس في جلسته السابقة بدراسة قرار مجلس 
الوزراء في شأن تخفيض املخصصات املالية ملرضى العالج في اخلارج ومرافقيهم والالئحة الفنية اجلديدة للعالج في اخلارج الصادرة مبقتضى قرار وزير الصحة. وطالبت 

التوصيات التي وافق عليها املجلس بوقف العمل بالقرار األخير الصادر من مجلس الوزراء املتضمن حتديد مخصصات املريض بـ 75 دينارا وتذكرة للمرافق األول، والعودة إلى 
ما كان معموال به في السابق قبل صدور القرار أي أن تكون املخصصات 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق األول وتذكرة للمرافق الثاني. ودعت التوصيات إلى العودة للنص 
السابق في القرار الوزاري بشأن الئحة العالج في اخلارج املتضمن حق املريض مبرافقني اثنني في حالة ان كان املريض دون 18 عاما أو املريض من النساء أو املعاقني أو كبار السن، 

حلاجة كل هذه الفئات إلى اكثر من مرافق. وأكدت التوصية أهمية إعادة النظر في حاالت العالج في اخلارج طويلة األمد، بحيث تسمح الئحة العالج في اخلارج للمريض الذي 
يخضع عالجه لفترات ومواعيد متباعدة بأن يعود إلى الكويت مبوافقة خطية من املكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا وفي هذه احلالة يوقف ملف املريض واملخصصات 

املالية مؤقتا. ودعا النواب في توصياتهم إلى إعادة النظر في ضرورة أن تكون تذاكر السفر محصورة في اخلطوط اجلوية الكويتية. وشدد النواب على ضرورة »إعطاء فرصة ملن 
يرفض طلبه بالعالج في اخلارج أو من ال يرغب في السفر أن يطلب اخذ رأي من املستشفيات واملراكز الطبية في اخلارج أي حقه بطلب استشارة أجنبية«. ، وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل - خالد الجفيل

استجواب الصبيح .. ثقة
كان قد قبل بالوزارة، وهناك 
تسيب في املكاتب اخلارجية.

٭ عبداهلل املعيوف: دعونا نوفر 
في عدد غير املستحقني، فهناك 
من يذهب للتجميل أو لألسنان، 
كما أن هناك جهات عديدة تبعث 
مثل الداخليــــة والدفاع والنفط 
وترسل من ال يستحق. ويجب أن 
تقرر هذه التعديالت التي أدخلتها 
اللجنة الصحية وهذا أقل ما ميكن 

التوصل إليه مع احلكومة.
آخر محطة ميكن التوفير فيها 
العالج باخلــــارج فلنبدأ  هي 
باملصروفات احلكومية والهدر 
والتبذيــــر. وإذا أردنا التوفير 
فآخر شــــيء هو مس معيشة 
املواطن الكويتي فلنبدأ بالهدر 
احلقيقي الذي باملليارات مثل 
الوزير  املســــاعدات وغيرها، 
متعــــاون وأمتنــــى أن يأتــــي 
باملستشــــارين على مستوى 
عال، وكذلك استدعاء دكاترة 

ذوي خبرة وكفاءة.
والقرار يجــــب أال يكون على 
حساب بدالت املوظف املرافق 
فأرجو عدم خصم البدالت من 
املوظف وكذلك حتسم إجازته 
من رصيده. لدينا مستشــــفى 
جابــــر فأرجــــو أن نضعــــه 
كمستشفى امنوذجي وأرجو 
شراء مستشفيات عاملية وبذلك 
نوفر في فواتير العالج، وكذلك 
نستثمر في العالج باخلارج.

٭ عبدالرحمن اجليران: الكويت 
ثاني بلد على مستوى العالم 
العربي في مســــتوى اإلنفاق 
الرعايــــة الصحية وهذا  على 
الزيادة  اتفاق وهذه  أمر محل 
في امليزانية نرى مقابلها ترديا 
فــــي خدمــــات وزارة الصحة 
وأســــباب ذلك ضغط السكان 
والتوزيع اجلغرافي للسكان، 
الكبير ليس  فمحافظة مبارك 
فيها مستشــــفى وكذلك تأخر 
مواعيد العيــــادات والتقنيات 
الفنية معدل اإلنفاق العام ربع 
امليزانية تتسرب بسبب عدم 

صيانة األجهزة الطبية.
الصحة النفســــية هي العامل 
األهــــم في عــــالج املريض من 
اســــتقبال املرضى والترحيب 
به خاصة خارج البلد وكذلك 
املهن الطبية املساعدة وكيفية 
اســــتقبالهم للمريض. املرافق 

للمريض شيء مستحق.
تكلفة املريض في أوروبا مثل 
الناس معدل  بريطانيا فعامة 
الشــــرب واألكل  إنفاقهم على 
والســــكن مرتفع ألن املرضى 
يسكنون في املناطق السياحية، 
فذلك له حل عن طريق الهيئة 
العامة لالستثمار، فهناك حلول 
لكن البد أن تكــــون احلكومة 

جادة.
٭ محمد طنا: احلكومة كأنها 
متن على مرضاها في العالج 

باخلارج.
التشــــخيص غير موجود في 
بلدنا، وكذلك االخطاء الطبية 
تخيــــف املواطــــن، لذلك يلجأ 
للعالج باخلارج ولذلك ال تلوموا 

املواطن.
واتفقنا مع الوزير على أن تبقى 
املخصصات في اخلارج كما هي 
وأرجو أن يتم االتفاق، وأمتنى 
زيــــادة املخصصــــات وليس 
تخفيضها. البد من إعادة الثقة 
في العالج في بلده. وال ميكن 

أن يتمارض املواطن.
املخصصات املالية ال تكفي.

٭ سعود احلريجي: هذا امللف 
يهــــم كل مواطــــن يحتاج الى 
العالج، خاصة في بلد الرخاء 
واالنســــانية. ونقدر ما تقوم 
بــــه وزارة الصحة من تطوير 
لهذه الوزارة واملرافق وكل ذلك 

يحتاج الى وقت.
وحاالت املرضى املادية ال يعلمها 
إال اهلل وكل االخوة بينوا هذه 
احلاالت وكذلك اللجنة وزيادة 
املخصصات أمــــر يفترض أال 

جتادل فيه احلكومة.
الدولة  ٭ محمود احلمــــدان: 
غير مهيأة للعــــالج بالداخل 
وعلــــى احلكومة االســــتعانة 
مبستشــــارين عامليني إلدارة 

افتتــــح رئيس مجلــــس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة العلنية 
التكميلية أمس األربعاء الساعة 
التاسعة، وتال األمني العام أسماء 
األعضاء احلاضرين واملعتذرين 
والغائبــــني مــــن دون إذن أو 

إخطار.

مخصصات العالج بالخارج

انتقــــل املجلس الى مناقشــــة 
طلب املناقشة بشأن تخفيض 
مخصصات املرضى املبتعثني 
الى العالج باخلارج والتقرير 
الرابع للجنة الشؤون الصحية 
بشأن تكليف املجلس دراسة 
والالئحــــة  املخصصــــات 

اجلديدة.
٭ عبداهلل التميمي: هناك قائمة 

للمتحدثني أرجو استكمالها.
٭ سعدون حماد عن )املقرر(: 
اللجنة ناقشــــت قرار مجلس 
الــــوزراء بشــــأن مخصصات 
العالج وتخفيضها والالئحة 
اجلديــــدة وأيضــــا توصيات 
النواب واســــتعرضنا تاريخ 
املخصصات وكانت 100 دينار 
للمريض ومثلها للمرافق االول 
والثاني، ومت تخفيضها الى 75 

دينارا و50 دينارا.
ووزارة الصحة شرحت أسباب 
التخفيض، ولكن اللجنة رأت 
عودة املخصصات كما كانت في 
الســــابق. ألن القرار لم يشمل 
املرافق واألطفال وكبار السن 

واملعاقني.
واقترحنا لهم مرافقا ثانيا وملن 

لديه إعاقة شديدة.
والتقرير خلص الى 75 للمريض 
و50 للمرافــــق االول وتذكرة 

للمرافق الثاني.
٭ عبداهلل التميمي: القرارات 
التي اتخذهــــا مجلس الوزراء 
ينطبــــق عليها املثــــل »يبون 
يكحلوها عموهــــا«. احلد من 
الســــفر للعالج باخلــــارج أو 
السفر السياحي هو الهدف أو 
باألحرى مشكلة احلكومة ألنها 
هي التي اختلقت هذا الســــفر 

السياحي.
وهناك كثر يستحقون العالج 
لم يتم إرسالهم وهناك قضايا 
كثيرة. واحلكومة نسفت األمر 
كله بتخفيــــض املخصصات 
وكذلك وضــــع الئحة جديدة. 
وهنــــاك ناس ال يســــتحقون 

اإلرسال للخارج.
لألسف احملســــوبية هي التي 

فرضت نفسها.
ال توجــــد طاقة اســــتيعابية 
للمرضى الذين يريدون العالج 
في البلد. وعلى مجلس الوزراء 
مراجعة قراراته التعسفية التي 

ليست في مصلحة املرضى.
بالنسبة للمعاقني وكبار السن 
واملرضى واألطفال هل يعقل 

لهم مرافق واحد فقط؟!
وأؤكد أن احلكومة هي سبب 
العالج السياحي وهناك تقارير 
طبية مزورة وجلان مخترقة.

٭ سعدون حماد )عن املقرر(: 
االستعانة باألطباء من جميع 
دول العالم وفرق طبية حديثة 
وغيرها مــــن التوصيات التي 

وضعتها اللجنة.
٭ روضان الروضان: أمتنى أن 
يرد مقــــرر اللجنة على جميع 
االخوان في نهاية حديث النواب 

جميعا.
٭ د.أحمد مطيع: نشكر أعضاء 
اللجنــــة ورئيســــها على هذا 
التقريــــر املتميز وتعودنا من 
احلكومة قرارات تضر املواطن، 
هذه القرارات ضحيتها املواطن 
املريض. من ال يرحم الناس ال 
يرحمــــه اهلل. املواطن بحاجة 
الى رعاية ووقف املرافق باملرة 
أمــــر مرفــــوض فهو من  هذا 
يرعى املريض باخلارج ويقف 
معــــه ويســــاعده. نحن نثني 
على توصيــــة النواب بإرجاع 
املخصصات كما كانت ونثني 
اللجنة باملرافق  على توصية 

الثاني.
والالئحة اجلديــــدة فيها ظلم 
وتعسف ألن هناك حاالت غير 
مستحقة وال نريد انعكاساتها 

)هاني الشمري( رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج وأمني السر م.عادل اخلرافي وسعدون حماد ود.محمد احلويلة وروضان الروضان على املنصة وتبدو األمانة العامة 

هل تستوعبها الكويت؟!
٭ د.محمــــد احلويلة: أمتنى 
العودة الى القرار السابق كما 
هو موجود في تقرير اللجنة 
الصحيــــة. الالئحــــة اجلديدة 
خرجــــت مشــــوبة. واالطفال 
مــــن مرافق  يحتاجون ألكثر 
وكذلك كبار السن فمرافق واحد 
غير قادر على أن يكون بصحبة 
كبير السن واملرأة وهذا أمر غير 
مقبول في ظل مجتمع مسلم.

العــــالج الطبيعي في الكويت 
بسيط جدا ومتواضع واملبنى 
متهالك وقدمي واالجهزة الطبية 
متواضعة وقدميــــة وينبغي 
بنــــاء مستشــــفيات للتأهيل 
الطبي واملرافــــق التي يحتاج 

لها املعاق.
٭ عادل اخلرافــــي: هذا امللف 
يهتم بحاالت إنســــانية ال بد 
أن تكون بعيدة عن السياسة. 
ما أساسيات عدم القدرة على 
أن يكون العالج في الكويت؟! 
أوال البنيــــة التحتية. انظروا 
الى العناية املركزة في األميري 
ويرى عــــدد الكويتيني وكذلك 
الطوارئ. وانظروا الى مستوى 

العالج الطبيعي.
الــــى  فــــي اجنلتــــرا ذهبنــــا 
الطــــوارئ وردونــــا، لكن هل 
في الكويت يــــردون أحدا من 
الناس كما  املرضى؟ فلنعامل 

يعاملوننا.
ملــــاذا ألغيتــــم مناقصــــات 4 
مستشــــفيات ومــــن يتحمل 
الدولة  إلغائهــــا.  مســــؤولية 
الشــــوارع  ال تســــتطيع حل 
وزحمتهــــا، مســــتوصف في 
الشــــامية صار له سنة كاملة 
حتت التجهيز بالرغم من أنه 
تبرع. نتعــــرض الى ضغوط 
الذهاب للعالج  ممن يستحق 
باخلارج. يجب أن يعود القرار 

كما كان وبأثر رجعي.
عدد الكويتيني مع الوافدين ال 
تتحمله مستشفيات الكويت.

٭ صالح عاشــــور: موضوع 
العالج باخلارج لو احلكومة 
عندها اســــتراتيجية واضحة 
سواء داخل أو خارج الكويت 
ملا ضيعنــــا وقتنا وال صارت 
جلســــة خاصــــة وال صارت 
جلنــــة صحية تــــدرس األمر. 
فال توجد رؤية حكومية بهذا 
الشأن وضيعنا وقت الوزير. 
والوزير مســــؤول عن  حلها، 
الى متى وهذا املوضوع يناقش 
حتــــت قبــــة البرملــــان؟ هذه 
اختصاصات السلطة التنفيذية 
وال تتحدث فيها أبدا. فهذا عمل 
جلان تخصصية وال يعقل أن 
الدولة منذ االستقالل تصرف 
املليــــارات ونحن نتحدث عن 
العالج باخلارج. كنا متميزين 
العــــالج والتعليــــم وكل  في 
شيء وكانوا في دول اخلليج 
يعاجلون عندنا. اليوم االمارات 

وغيرها نذهب للعالج فيها.
وإلــــى متــــى والرؤيــــة غير 
موجودة؟! ومــــن ذلك حتمل 
الوزير مسؤولية عدم  غياب 

الرؤية.
وافقنا على قانون كبار السن 
أمس األول فكم مستشفى لكبار 

السن؟
ومستوى معيشتها متوسط وال 
تتميز إال في هذا الشيء ونحن 
الى اآلن ليس لدينا مستشفى 

تخصصي للعالج باخلارج.
البتــــرول وإيرادات  انخفاض 
الدولة جتعل احلكومة تبحث 
عن الوفر فــــي امليزانية، لكن 
الدولــــة ذاهبة على شــــيئني 
هما تقليــــل البعثات العلمية 
والدراســــات التخصصيــــة، 
والعالج باخلارج، وال تذهب 
الى املناقصات املليارية والهدر 

من غيره.
التوفير في  وغيــــر مقبــــول 
امليزانية مــــن خالل تخفيض 
مخصصات العالج. املواطن له 
الدولة وهو إرساله  حق على 
للخارج وإذا لم توفر له العالج 

في داخل الكويت.
التراكمات السيئة وهذا االرث 
البد أن يتحمله الوزير وإال ملا 

ويجب توفير الســــكن له ألنه 
املواطن  في اخلارج يستغلون 
الكويتي في االيجار، وهذا دور 
املكاتب الصحية. وهناك حاالت 
مرضية تدعو الى السخرية مثل 

التجميل وغيرها.
فال نقبل أن يدفع الثمن املريض 

احلقيقي.
٭ خليل الصالح: القرار الذي 
اتخذ بوقف مخصصات العالج 
باخلارج والالئحة اجلديدة هو 
قرار صاعق للمرضى املوجودين 
في اخلارج. هذه قرارات تضعف 
من احلكومة وطريقة اتخاذها 

القرار.
لدينا 5500 سرير في الكويت 
وهنــــاك 7000 حالــــة عــــالج 
باخلارج ال ليس 7000 بل 3000 

٭ روضــــان الروضان: قضية 
العالج باخلارج شائكة استخدم 
فيها أوراق سياســــية، وهناك 
نسبة كبيرة يستحقون العالج 
ونسبة أكبر ال تستحق العالج 

باخلارج.
أصبح املواطن الذي ليس لديه 
عضو مجلس أمة يتوسط له ال 
يجد حقه في العالج باخلارج. 
وهناك مرضــــى حقيقيون ال 
الى اخلــــارج وهم  يذهبــــون 
مــــن دفعوا الثمن للواســــطة 

واحملسوبية.
الكل يعلم أن املريض احلقيقي 
يتشــــوق للعودة الى بلده بعد 
الوزير أن  العالج. وأمتنى من 
ينسق مع الهيئة العامة لالستثمار 
لشراء مجمعات ملرضى الكويت. 

سيئ جدا. هل يعقل أنه ال توجد 
مسؤولية وال يوجد روح القسم 

الطبي.
لدينا مستشفى جابر وال يكفي 
البد أن نتعاقد مع مستشــــفى 
أجنبــــي ألننا نريد مســــتوى 
عامليا بالطب. املستشفى جاهز 
ومبني فلنتعاقد مع مستشفى 

أجنبي.
وما خطط الوزارة جتاه ازدياد 
السكان وازدياد احلاالت  عدد 
املرضية؟ انظروا الى مستوى 

ادارات املستشفيات.
أنت لم تصبح وزيرا بل سكرتير 
تنفيذي تخلص معامالت فلم 
ترسم اخلطط واالستراتيجيات 
للــــوزارة، ولكــــن تخلــــص 

معامالت.

علــــى احلــــاالت املســــتحقة. 
والبد مــــن وقف هذه القرارات 

التعسفية.
٭ جمال العمر: مجلس الوزراء 
يتخذ قرارا بخصوص العالج 
باخلارج في غياب الوزير، وهذا 
أمر مستغرب فإما أنه يعلم أو 
ال يعلم، فكيف يتخذ مثل هذا 
القرار دون دراسة وال نظر بعني 
االعتبار حلاجــــة املريض وال 

األطفال وال كبار السن؟
هناك حاالت طارئة. وال ننكر 
جهود وزير الصحة بشــــكل 
فردي. حاالت طارئة وفوق أنه 
مريض مترضه زيادة بسبب 
قراراتك البيروقراطية وميوت 
املريض ومن املسؤول؟! النظام 
اخلــــاص باللجان والتعاقدات 

د.محمد احلويلةحمود احلمدان

ٍ الغامن: استجواب عاشور للصبيح راق

الشعبة البرملانية إلى زامبيا للمشاركة في مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ 134

وصف رئي��س مجلس األمة مرزوق 
الغامن اس��تجواب النائب صالح عاشور 
إلى وزيرة الشؤون واالجتماعية والعمل 
ووزيرة التخطيط هند الصبيح بأنه راق، 
مش��يرا الى ان املس��اءلة السياسية حق 

دستوري لكل نائب.
وقال الغامن في تصريح صحافي عقب 
جلسة االستجواب: قدمت توصيات نيابية 

في نهاية االستجواب، ونتمنى ان تكون 
هناك خطوات ايجابية من قبل احلكومة 
في التعامل مع هذه التوصيات، مش��يرا 
الى ان عدد االستجوابات ليس له عالقة 
بأداء الوزيرة الصبيح سواء استجوابان او 
ثالثة او اربعة، الفتا الى ان االستجواب من 
ادوات النائب الرقابية ومن حقه ممارسته 

في أي وقت يراه مناسبا لذلك.

وأضاف: ان تقدير االستجواب يخضع 
للنائب املقدم لالستجواب، وهذا ما حصل 
في استجواب عاشور للوزيرة الصبيح 
بش��رط أن يك��ون ذلك ضم��ن اإلطار 
الدستوري. وقال: قدم االستجواب وحتدث 
الطرفان ثم املؤيدون واملعارضون، وانتهى 
املجلس الى تقدمي توصيات متت املوافقة 

عليها من قبل املجلس.

يتوجه وفد الش��عبة البرملانية الكويتية 
برئاسة رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إلى 
عاصمة جمهورية زامبيا )لوساكا( يوم السبت 
املقبل للمشاركة في اجتماعات مؤمتر االحتاد 
البرملاني الدولي ال�134 الذي يعقد هناك خالل 

الفترة من 19 إلى 23 مارس اجلاري.
ويضم وفد الشعبة املشارك في املؤمتر 
الذي يقام بعنوان »جتديد الدميقراطية: منح 
صوت للشباب« وكيل الشعبة النائب فيصل 
الش��ايع وأمني سر الش��عبة النائب د.عودة 
الرويعي وأمني صندوق الشعبة النائب حمود 
احلمدان وعضوي الشعبة النائبني د.خليل 
عبداهلل أبل وماضي الهاجري وأمني عام مجلس 

األمة عالم الكندري.

وس��يلقي الرئي��س الغ��امن كلم��ة وفد 
الكويت أمام املؤمتر الذي سيناقش قضايا 
جتديد الدميوقراطية وإعطاء الشباب فرصة 
للمش��اركة الفاعلة في التعبي��ر عن آرائهم 

واتخاذ القرار.
كما يشارك وفد الش��عبة البرملانية في 
اجتماعات اللجان الدائمة لالحتاد وهي اللجنة 
الدائمة األولى )السلم واألمن الدوليني( التي 
من املقرر أن تناقش تبني قرار بشأن اإلرهاب 
)احلاج��ة إلى تعزيز التعاون العاملي ملكافحة 

تهديد الدميوقراطية واحلقوق الفردية(.
وعالوة على ذلك يشارك الوفد في اللجنة 
الدائمة الثانية )التنمية املستدامة � التمويل 
والتجارة( املزمع أن يتخذ قرارا حول )ضمان 

احلماية الدائمة ض��د دمار وتدهور التراث 
الثقافي امللموس وغير امللموس للبشرية(.

وسيشارك الوفد في اللجنة الدائمة الثالثة 
)الدميوقراطية وحقوق اإلنس��ان( ملناقشة 
مشروع القرار الذي سوف يعتمد في االجتماع 
ال� 135 للجمعية العامة حول حرية املرأة في 
املشاركة السياسية الكاملة بأمان ودون تدخل 
)بناء الشراكة بني الرجال والنساء لتحقيق هذا 
الهدف(، إضافة إلى املشاركة في اللجنة الدائمة 

الرابعة املعنية بشؤون األمم املتحدة.
كم��ا يعقد على هام��ش املؤمتر اجتماع 
جلنة حقوق اإلنس��ان للبرملانيني واجتماع 
النس��اء البرملانيات واجتماع جمعية األمناء 

العامني.
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الصالح: قرار 
تخفيض مخصصات 
العالج باخلارج جاء 

كالصاعقة

احلويلة: الئحة 
العالج باخلارج 
اجلديدة مشوبة

احلمدان: الدولة 
غير مهيأة للعالج 

بالداخل وعلى 
احلكومة االستعانة 

مبستشارين 
عامليني

الكندري: استدعاء 
مستشفيات 

متخصصة للحّد من 
العالج باخلارج

املعيوف: أمتنى 
أال يكون العالج 

باخلارج على 
حساب خصم 

بدالت املوظف
أو إجازاته

اجليران: الصحة 
النفسية هي العامل 

األهم في عالج 
املرض

املجلس يقر الئحة العالج باخلارج وفق توصيات اللجنة الصحية

مستشفى جابر. اجلميع متفق 
على أن أي إنسان متمارض ال 
يستحق السفر، وهذا حق ُيحرم 

منه اآلخرون.
ويفترض أن تتكفل احلكومة 
بكل تكاليف الرعاية الصحية 
وال نأتي في هذا الوقت ونقول 
نوفر على صحة الناس وأمتنى 
إعادة القرار واملخصصات وأن 
اللجنة محل  تكون توصيات 

تنفيذ.
٭ فيصل الكنــــدري: التقرير 
يقــــول إن توفير املخصصات 
40% وهــــذا أمــــر مخجــــل أن 
نوفــــر من املرضــــى، وقدمت 
التعديالت واملالحظات  بعض 
وأشكر الوزير والوكيل والوكيل 
املساعد وكانوا متعاونني في 

هذه اللجنة.
هناك في الالئحة ان أي مريض 
ال يحصل على موعد خالل 3 
اشــــهر يفترض أن يرجع إلى 
اللجنــــة العليــــا ويأخذ قرارا 
آخر ألن الكثير من املرضى ال 
يحصلون على املواعيد إال بعد 

4 أشهر.
وفي بعض اللجان التخصصية 
تكون املواعيد متأخرة واللجنة 
العليــــا بأخــــذ أشــــهر اخرى 
اخــــرى ارجو  فهذه مشــــكلة 
تداركها وبعض اللجان تتعمد 

التأخير.
وعندما يقول الوزير إن العالج 
الطبيعي لن يذهب الى اخلارج 
فأيــــن يذهبون وهــــي حاالت 
إلى تأهيــــل ومرضى  حتتاج 
السرطان توافق عليها اللجان 
التخصصيــــة واللجنة العليا 

ترفضهم كيف؟
ال يعقــــل أن مواطنا يعطونه 
ســــريرا في املمر فأين شركة 
الضمــــان الصحــــي؟ ملــــاذا ال 

تطبق؟
على وزارة الصحة أن تنظر في 
موضوع املعاق أن يذهب معه 
مرافق ومريض آخر ال يذهب 

معه مرافق.
ينبغي أن تستدعى مستشفيات 
متخصصة حتى نحد من العالج 
باخلارج لكن ال يجوز حتقيق 

الوفر على حساب املريض.
٭ حمدان العازمي: كان لي رأي 
في اللجنــــة واللجنة أصدرت 
تقريرهــــا باإلجمــــاع وليس 

باألغلبية.
إذا كان هنــــاك مجــــال لزيادة 
املخصصات فأنــــا مع الزيادة 
وليس التخصيص في السابق 
كانت امليزانية 110 ماليني دينار 
ويعطون املريض 300 دينار ثم 
220 ثم إلى 125 دينارا للمرافق 

األول والثاني.
اليوم امليزانية 300 مليون دينار 
ويتعذرون بالهدر. الهدر ليس 
مخصصات العالج باخلارج بل 
ضرورة تخفيض املصروفات 
التي حتدثنا عنها في االستجواب 
وإلى اآلن شركة التأمني تضع 
إلكترونيا وإلى اآلن  الفاتورة 
متدد للمرضــــى األقل من 150 
ألف دوالر فهذه هي املصروفات 
وليس حتميل املريض تخفيض 

املخصصات.
يا وزيــــر الصحة طلع األرقام 
واألوراق وهذه كانت ضريبة 
االستجواب والنواب لم يتحملوا 
لــــن نقبل  املســــؤولية فيها، 
بتخفيض املخصصات وضد 

تعديل الالئحة.
ويجب أن ترحل احلكومة ألنها 

أخذت الفرصة الكافية 3 سنوات 
وال يوجد إجناز لها.

وبدأ من أمس وأول من أمس وإذا 
جيت باسمي ال متشيه وهؤالء 
كويتيون ووفقا للدستور لهم 
حق وهذا من سوء احلكومة أن 
يلجأ املواطن الى النائب ليوظفه 
وإذا املعلومة صحيحة واهلل 

نتواجه على املنصة.
العنــــزي: أمتنى  ٭ عســــكر 
التصويت علــــى قرار اللجنة 
اليــــوم ألنه ينصــــف املواطن 
الكويتي. النواب حريصون على 
املرضى الكويتيني فكل الشكر 

للجنة ولوزير الصحة.
٭ محمد البراك: من املؤسف أن 
اليوم أبسط احلقوق  نناقش 
ملرضــــى كويتيــــني يذهبون 
للعالج باخلارج فهم كويتيون 
وهذا أبسط حقوقهم. والئحة 
مجلس الوزراء هذه حق العالج 
الرعاية  للسياحي. ومستوى 
الصحية ســــيئ جدا بالكويت 

وهناك مهزلة مبستشفياتنا.
وأمتنى عودة القرار الســــابق 
للعالج باخلارج، ونتمنى على 
مجلس الــــوزراء إعادة النظر 

في ذلك.
٭ محمد اجلبري: هناك طرق 
عديدة للترشيد وليس املواطن 
وال يقبل حتــــى التفكير فيه. 
وعلمنــــا بتعــــاون الوزير مع 
إعادة  اللجنة الصحية ونريد 

املخصصات كما هي.
٭ مبارك احلريص: نحذر من 
تخفيــــض مخصصات العالج 
باخلارج سيكون كالسيف على 
رقاب الناس، مثمنا دور اللجنة 
الصحيــــة في إعــــداد التقرير 
واآلن دور احلكومة ونحن مع 
عودة الوضع السابق دون أي 
تغيير، وأنا مع إلغاء الالئحة 

اجلديدة.
العــــالج باخلارج  وأضــــاف: 

من املفتــــرض أن يكون بعيدا 
عن السياســــة واحلكومة من 
املالحظ أنها تستخدمه كورقة 

سياسية.
٭ علــــي اخلميــــس: كثير من 
املرضى يتوفون بسبب تأخر 
املواعيــــد. هذه مســــؤوليتنا 
ومســــؤولية احلكومة ال نريد 
مناقشة 20 دينارا أو 50 دينارا. 
بل نريد مناقشــــة حالة وملفا 

خطيرا وحساسا.
التقرير  الزلزلة:  ٭ د.يوسف 
متميز والتوصيات مستحقة، 
فلنتفق على إحالة التقرير الى 
احلكومة، يبقى أن نناقش تقرير 
اللجنة اخلارجية بشأن اتفاقية 
النظــــام األساســــي للمنظمة 

اإلسالمية لألمن الغذائي.
٭ طالل اجلالل: قدمنا اقتراحات 
وبدائــــل لتوفير املــــال العام، 
حتدثنا عن األمراض الطويلة 
األمد كالسرطان وزراعة األعضاء 

والكبد.
إذا املريض في هذه احلالة اذا 
كانت مواعيده متفاوتة يقدر 
يأخذ اجازة من الدولة املعاجلة 
ويعود الى الكويت منها وفرنا 
للمال العام ويعود لها مرة أخرى 
بحيث املسؤول عن املريض هو 

املكتب الصحي اخلارجي.
الطفــــل واملرأة وكبار الســــن 
واملعاقــــني البد مــــن مرافقني 

اثنني.
٭ ســــعد اخلنفور: يؤسفني 
في هذا اليوم وفي هذه القاعة 
مناقشة قضية عالج املرضى 
وأقول لوزير احلكومة إذا اتخذمت 
قرارا كهذا على مواطن كويتي 
فهذا قرار خاطئ، ونخشى جعل 
طفل معه مرافق واحد فهل يكون 
األم أم األب؟ فمن ناحية الدين 

واألخالق فيذهب األب واألم.
٭ مبارك اخلرينج: نشيد بوزير 
الصحة على جهــــوده الطيبة 

واملتميزة وإن كنا نتمنى منه 
املزيد من اإلصالحات موضوع 
املكاتــــب الصحية التي اليزال 
بعضها يعشــــعش 10 سنوات 
و20 سنة وأنت ساكت يا وزير 

الصحة.
الثقافية  املكاتــــب  إذا كانــــت 
والعســــكرية حتدد 4 سنوات 
وفي اخلارجية حددت 8 سنوات 
للديبلوماســــي، فهل يعقل 10 
سنوات و15 سنة مدير مكتب 
صحي معشعش؟ وهل يعقل 
مكتب صحي به شخص واحد 
فقط؟ وهل يعقل انها ال يوجد 

بها مراقبون ماليون؟
وهل يعقل في بلد اخلير واحملبة 
والتسامح واإلنسانية وأميرها 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، له اياد بيضاء 
الــــى كثير من الدول احملتاجة 
والفقيــــرة بغــــض النظر عن 
مذهبهم وديانتهم وال اشك ان 
حكومة جابر اخلير والعطاء 
ان تبخــــل في يــــوم من األيام 
على قضية تذكــــرة او مرافق 
ثان وإذا مواطن كويتي ذهب 
الى العالج فــــي اخلارج دخل 
املستشفى تقول له لن اعطيك 

املخصصات؟
وكذلك املعــــاق واملرأة وكبير 
الســــن والطفل فأمتنى إعادة 
النظر في املرافق الثاني لهذه 
الفئة. وثقتنا كبيرة في الوزير 

بإعادة النظر في هذا القرار.
٭ سعدون حماد )عن املقرر(: 
من ضمن املالحظات موضوع 
الهيئــــة العامــــة لالســــتثمار 
فنحــــن تطرقنا لهــــا وقلنا ال 
تشتري مجمعات سكنية في 
الدول األوروبية، وكذلك إدارة 

مستشفى جابر.
وهناك توصية بخصوص ان 
املريــــض الذي ال يحصل على 
طلب العالج باخلارج خالل 3 

اشــــهر ال يعرض على اللجنة 
العليا مرة اخرى. 

ان يتم عمــــل بوليصة تأمني 
صحي للمرافقني خالل تواجدهم 
باخلارج ونطلب التصويت على 

التقرير وإحالته للحكومة.
٭ وزير الصحة د.علي العبيدي: 
نشكر اعضاء اللجنة الصحية 
ومالحظات النواب دونتها كاملة 
وسجلتها بإنصات، وسأكون 
دائما متعاونا معهم فيما يخص 

املريض املواطن الكويتي.
هناك جانب فني بحت يخص 
الفني للوزارة فالذي  اجلانب 
يوفد للعالج هي جهات الصحة 
والدفــــاع واخلارجية والنفط 
وينظر لها مجلس الوزراء بعد 
تشــــكيل جلان رباعية التخاذ 
القرار وتذهب ملجلس الوزراء 

للمصادقة عليها.
واستطعنا الوصول الى اتفاق 
فيما يخص القــــرارات الفنية 
أهمهــــا عاهدتهم علــــى انه اذا 
تطلب االمر ان يقيم املرافق مع 
املريض في املستشفى سأصرف 
لهــــم مخصصات، وســــنأخذ 
اقتراحات النواب بالتعاقد مع 
مستثمر عاملي للعالج الطبيعي 
لالستغناء عن العالج باخلارج 
واجلانب املالي اآلخر فمجلس 
الوزراء هو املعني بهذا االمر من 

خالل اللجنة الرباعية.
ووافق املجلس علــــى تقرير 
اللجنة الصحية مبا تضمن من 
توصيات والتوصيات الواردة 

من النواب في اجللسة.
٭ د.يوسف الزلزلة: أرجو تقدمي 

البند السابع عشر ملناقشته.

تقرير لجنة الخارجية

انتقــــل املجلس الى مناقشــــة 
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
بشأن النظام االساسي للمنظمة 

االسالمية لألمن الغذائي.

٭ محمد طنا )عن املقرر(: وقعت 
االتفاقية في دورته اخلمسني 
في كوناكري وهدفها ضرورة 
معاجلة مشاكل االمن الغذائي 
الكبــــرى ووافقت اللجنة على 

االتفاقية.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على االتفاقية في املداولة األولى 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 39

عدم موافقة ـ
امتناع ـ

احلضور 39
موافقة على املداولة األولى.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولــــة الثانية وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 40

عدم موافقة ـ
امتناع ـ

احلضور 40
موافقة ويحال إلى احلكومة.

وترفع اجللسة للصالة.
اســــتؤنفت اجللســــة الساعة 
الواحدة والربع برئاسة مرزوق 

الغامن.
٭ العمير: فاتنا قبل رفع اجللسة 
أن نثبــــت شــــكرنا للمجلس 
واللجنة على إجنازها تقرير 
اتفاقية األمن الغذائي ونشكر 

اجناز املجلس لهذا التقرير.

االستجوابات

انتقــــل املجلس الى مناقشــــة 
النائب  املقدم من  االستجواب 
صالح عاشور الى وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل هند الصبيح 
مــــن محورين وهما  واملكون 
خصخصة اجلمعيات التعاونية 

ووقف مساعدات االيتام.
وبدأ مناقشة االستجواب.

أمام  اليوم  ٭ صالح عاشور: 
االمة اليوم املواطنني والشريحة 
الكويتي  الشــــعب  األكبر بني 

آمالهــــم على ممثلي  يعقدون 
األمة وبانتظار قرار ممثليهم في 
القاعة. رواد العمل النقابي االهلي 
التعاوني الذي بدأ من 1962 الى 
اليوم بانتظــــار انتصار االمة 
لهم، اليوم الرحمة واإلنسانية 
وااليتام ينتظرون موقف نواب 
االمة لهــــم واالنتصار حلقوق 
االيتام ورفع الظلم والتعسف 
عنهم، هذه الشريحة املظلومة 
تنتظر كيــــف تنتصرون لهم. 
ويقولون ما مر علينا إلى اآلن 
هذا التعسف ضدنا وهذا الظلم، 
وزراء عديدون مروا علينا ولم 
جند مثل هذه املعاملة الظاملة 
التعســــفية وهم بانتظار رد 
الطمأنينــــة والســــعادة على 
شفاههم ينتظرون من املجلس 
أن يقف مع احلق كما كان سابقا 
وال توجد ارادة فوق ارادة األمة 
وقرار اعضاء املجلس ويريدون 
من نواب األمــــة ان يقفوا مع 

احلق.
هذا املجلس لديه اشادات كثيرة 
ومواقف متعددة وســــنضيف 
لــــه، ونرفع  موقفــــا ال مثيل 
رؤوســــنا برفــــع الظلــــم عن 
املظلومني ويرفع التعسف. ليس 
لدينا مشكلة مع الوزيرة لكن 
تصريح أكثر من نائب بأن لديه 
استجوابا وهذا مؤشر على أن 
هناك خلال واستمرار هذا النهج 
مؤشر ضعف اعضاء االمة فهل 
النواب كلهم على خطأ؟ جميع 
جمعيات النفــــع العام طلعوا 
بيانا ضد الوزيرة وتعســــفها 
االدارات حتى  على مجالــــس 
العائلية والبيوت  احلضانات 
االستشــــارية ففــــي كل فرع 
الناس  الوزيرة  حتت اشراف 

يصيحون.
أعلــــن الطريجــــي  وأخيــــرا 
اســــتجوابا. النواب مع احلق 
وليسوا مع شيء آخر. عندما 
يرون ظلما وتعسفا نحن ننتصر 
للقانون والضعفاء والذين ليس 
لهم إال اهلل سبحانه وتعالى، 
واالســــتجواب لهذا الســــبب، 
واستمرار هذا الوضع به حذر 
أداء املجلس، نحن  كبير على 
أمام اســــتجواب يحدد مصير 
العمل التعاوني في الكويت منذ 
عام 1962 من جمعية كيفان ثم 

الدسمة وبنيد القار.
العمل  ال نســــمح بانحــــراف 
التعاوني عن اهدافه االجتماعية 
فمنذ 60 عاما يرفع من شــــأن 
املناطق ويحل مشاكل املواطنني 
وال نقبل بوزيرة تغير اللوائح 
والقــــرارات ألنها تريد توجها 

معينا.
نعم، هناك سلبيات وجتاوزات 
كثيرة ودور احلكومة الرقابة 

واالرشاد.
ونرفض االنحراف في فلسفة 
العمــــل التعاونــــي، البــــد ان 
يكون لنا موقــــف ولن نحيد 
عنه، ونرفض ان يســــتحوذ 
أهــــل النفــــوذ والتجــــار على 
العمل التعاوني. ســــواء جنح 
االستجواب أو لم ينجح وليس 
آخر الدواء الكي، البد ان نرد اي 
انحراف ليس بالضروري من 
خالل هذا االستجواب بل هناك 

استجوابات اخرى.
حتى موضوع األيتام، فإلى متى 
يستمر الظلم عليهم؟ هل سمعنا 
احدا يتكلم عن دور األيتام؟ هل 
جلأوا الى اعضاء مجلس االمة 
في السابق؟ فماذا تغير؟ أكيد 

عبداهلل العدواني ود.منصور الظفيري

طالل اجلالل

الشيخ محمد العبداهلل ود.علي العمير ود.علي العبيدي

ماضي الهاجري وم.أحمد اجلسار د.يوسف العلي هند الصبيح وعيسى الكندري

عيسى الكندري وحمدان العازمي

فيصل الكندري متحدثا ويبدو فارس العتيبي

عبداهلل التميمي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ود. علي العمير ود. علي العبيدي وعيسى الكندري وأنس الصالح أثناء اجللسة
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والذين ال يتعدى عددهم  136 
ومساعدات اجلمعيات في بقاع 
األرض )93 ذكورا( و)44 بنات( 
ال تستطيع الكويت ان ترعاهم 
وهؤالء يرفعون اسم الكويت 
في احملافــــل الدولية وعمرهم 
ما اشتكوا من شيء، ولالسف 
الوزيرة فقدت االنسانية لدرجة 
تركيب كاميرات ملراقبة الفتيات 
وقامت اثنتان من الفتيات بكسر 
الكاميــــرات اتصلــــت الوزارة 
وحولت الفتاتــــان الى املخفر 
الكلبشــــات وحني  وبيدهمــــا 
اإلفراج عنهما في املخفر طلبت 
عليهم الداخلية كفيل اتصلوا 
بالوزير واركان الوزارة وال احد 
منهم رد وقام بكفالتهم احد بناء 
الدار وجميعهم اخلي سبيلهم 
اال واحدة واملخلى ســــبيلهن 
حرموهن مــــن اداء اختيارهن 
والتي مت حجزها وهي مصابة 
بالســــرطان وعليها مديونية 
2000 دينار، فمن املعقول هذا 
الشيء يحصل في بلد االنسانية 
مع أيتام دار الشؤون وخير البلد 

غطى جميع انحاء العالم.
املفردات  فــــي  التالعب  ممكن 
ولكن في النهاية التخصيص 
او التشغيل ينفي دور مجلس 
االدارة وفــــي ذلــــك مخالفــــة 
للدستور الن قطاع اجلمعيات 
اهلي، وجميع اخلبراء يؤكدون 
ان ادارة والعمل والتشغيل من 
قبل الغير والـ B.O.T هي كلها 
خصخصة في حال اســــتمرار 
هذا القــــرار نحن نخالف مواد 
الدستور بدءا من املادة 8 الى 
املــــادة 20 وهذا بحســــب رأي 
الدســــتوريني، الن  اخلبــــراء 
التعاونية  صلة اجلمعيــــات 
مباشرة مع املواطن واجلمعيات 
توظف كويتيــــني وخير مثال 
على املسرحني شركات اخلاصة 
واخرها شــــركة الوقود وهذه 

تعاونية يستطيعون.
كل يعرفون ان عندهم ممثلني 
حتت قبة البرملان باإلضافة الى 
التدخل فــــي مجالس االدارات 

واإلحالة العشوائية.
احلكومة تعطي لألندية 500 
ألف سنويا باإلضافة الى املباني 
والبطوالت، فهل نستطيع تعيني 
واحد في مجلس ادارة اي ناد 

من األندية؟
اجلمعيات نعم ما يخالف ألن 
ما في احــــد وراءهم. صار لنا 
25 ســــنة الي اآلن لم نستطع 
حــــل مشــــكلة »الكويتية« ال 
بالتخصيص وال غيره من اعالن 
اجلمعيــــة العمومية، وبعد 4 
ايام تاجر يدخل جمعية الدسمة 

وبنيد القار.
لدي كتاب في 2015/8/30 من 
وزير املالية للوزيرة يقول لها 
حول احلســــاب اخلتامي تبني 
انخفاض نسبة الصرف بلغت 
82.5% مما قد يعطي مؤشــــرا 
سلبيا على قدرة اجلهة لتنفيذ 

امليزانية.
ان  ثقــــة رئيــــس احلكومــــة 

تنجزوا.
اجلمعيات تساعد املستوصف 
العامــــة وخدمات  واخلدمات 

املخفر اخلفيفة.
وزارة الشؤون منعت اجلمعيات 

ان تعطي املدارس تكييفات.
مســــتوصف احلــــاج ابراهيم 
معرفي يحتاج لبعض االجهزة 
ويطلبــــون مــــن اجلمعيــــات 
واجلمعيات تقول الوزارة متنع 
ذلك لكن للمحافظني حاضر فهل 

ترضون بذلك؟
أكثر من مراقب سياسي ورؤساء 
اجلمعيــــات يقولون ان هناك 
عمال ممنهجا لتشويه سمعة 

اجلمعيات ومجالس اداراتها.
حل 9 جمعياتـ  عزل 3 أعضاء 
ـ 15 جمعيــــة للنيابة العامة ـ 

هناك شيء تغير.
االســــتثمار فــــي اجلمعيــــات 

»خصخصة اجلمعيات«:
أنا اطلقت على الوزيرة اســــم 

وزيرة التخصيص.
ثم عرض في جريدة »األنباء« 
بعنــــوان خصخصــــة جميع 

خدمات الدولة.
 استشهد مبانشــــيت جريدة 

»األنباء«. 
ففي لقاء لها مع »العربية« قالت: 
ان خصخصــــة اجلمعيات من 
ضمن خطــــة التنمية، وقالت: 
فــــي خصخصــــة  ماضــــون 

اجلمعيات.
وفي 2016/1/1: قالت االنتهاء من 
دراسة خصخصة اجلمعيات.

في 2014/11/19: هناك مانشيت 
يقــــول »الغرفــــة والتجــــارة 
والشؤون تسعى الى خصخصة 

التعاونيات«.
وعندما اقــــول ذلك فهذا ليس 
من فراغ، فهي وجدت سلبية 
في احــــدى اجلمعيات حاولت 
للخصخصــــة،  اختراقهــــا 
الســــابقون كانوا  املسؤولون 
سندا للجمعيات وكانوا يحلون 

اي مشاكل.
الوكيل السابق الكندري: قال ال 
نية للتصفية أو اخلصخصة 
واي خلــــل كان يحل االخطاء 
واملشاكل وما كانت اي شركة 
تتجرأ علــــى رفع قضية على 
واحدة مــــن اجلمعيات، وكان 
لــــه دور فــــي حمايــــة األيتام 
الســــابق  الوزير  واهلل يرحم 
محمد العفاســــي كان يصرح 
وكان يعطي ثقــــة عندما قال: 
»ال خصخصــــة للجمعيــــات 
اطالقا« يعطي ثقة متكاملة بني 

التعاونيات وبني الوزارة.
اآلن عشرات القضايا وعشرات 

االحاالت الى النيابة.
وعندما يقولون خصخصة اذن 
املفهوم هو اخذ ادارة االسواق 
املركزية من اشــــراف االدارة 
املنتجة ويعطونهــــا للتاجر، 
فأنت ســــلبت حق االدارة من 
مجلس االدارة املنتخب، أليس 
هذا انحرافا عن مفهوم العمل 
التعاوني، والذي هدفه النظر 
الى احتياجات املنطقة وكل ما 
يقال عــــن االرقام، فهناك نوع 
مــــن املبالغة بأخذ حق االدارة 
ويعطونها الى تاجر متنفذ الن 
حجم التــــداول في اجلمعيات 
3 مليارات دينــــار، وأرباحها 
العام املاضي 859 مليون دينار، 
فبعض التجار يطمعون في هذه 
األرباح من خالل السيطرة على 

اجلمعيات.
اذا جنحت هذه التجربة فهذه 
جرمية وهكذا يقول القانونيني 
وخروج علــــى أحكام القانون 

والدستور واللوائح.
رئيس هيئة اخلبراء في مجلس 
األمة احلالي كتب مقالة يقول 
فيها ان قانون »96/24«.. هذه 
اخلطوة مؤامــــرة على العمل 
التعاونــــي ويقــــول ان احالة 
الوزيــــرة الى القضــــاء وإلى 
النيابــــة العامة حــــال مت ذلك 
)التخصيــــص( فهل نخالفهم 

الرأي؟!
ونقول للوزيــــرة من ال ميلك 
شــــيئا فليــــس له احلــــق ان 
يتصرف فيه، املواطنون لهم 
حــــق اإلدارة ووجهت ســــؤاال 
رسميا للوزيرة وقلت: هل لها 
توجــــه للخصخصة وأجابت 

7 جمعيــــات للتحقيقات ـ 86 
عضوا إلى النيابة العامة ـ 10 
إلى التحقيقاتـ  40 موظفا إلى 
النيابة العامة ـ ما معنى ذلك؟ 
هل هناك خلل لهذه الدرجة كل 
الناس مو زينني؟! هؤالء كلهم 

منتخبون.
إذا هناك جتاوز نعم نحن معكم 

لكن ليس لهذه الدرجة.
76 جمعية نفع عام تطلع بيانا 

ضد توجه الوزيرة.
47 مجلــــس إدارة جمعيــــات 
اجتمعــــوا وصرحوا هل كلهم 

على خطأ؟!
الوزيرة تضع تعيينات تسبب 
مشاكل في اجلمعيات وعينت 
3 أشخاص في جمعية الشعب 
أحدهم 6 أشهر عالج باخلارج 
والثانــــي يصــــرح باجلرائد 
والثالث يجيب شــــركات يبي 

يتعامل معهم.
أمني سر جمعية الرابية منتخب 
مت عزلــــه كيف يعــــزل وهذا 

منتخب؟
سمو رئيس الوزراء كان وزير 
الشــــؤون االجتماعية والعمل 
وراجعت فترتك ووجدتك حليت 
جمعيتني فقــــط طوال فترتك 
فكيف تعاملت معهم يا سمو 
الرئيس؟! هناك نظرة سلبية 
على اجلمعيات بسبب تعامل 

الوزارة معهم.
هذه األمور يفترض أن تناقش 
في مجلس الوزراء أو اللجنة 
الصحية في مجلس األمة تناقش 
مناقشــــة موضوعية لكن هذا 
النهج مسؤوليتنا نحن اعضاء 
املجلس ونرفض تشويه سمعة 
العمل التعاوني وكل العاملني 

في هذا املجال.
دعوة املظلوم تخترق السماء 
فكيف اذا كان هؤالء املظلومون 
هم أيتام الشيخ جابر والشيخ 
صبــــاح ورئيــــس احلكومــــة 

بأن املوضوع ال يعدو إال فكرة 
طرحت، واليوم متت ترجمتها 
الى واقع الفكرة ادت الى تغيير 
الى  قرارات ولوائــــح وكتاب 
الفتوى والتشريع. وتريد ان 
تأخذ االسواق املركزية وتعطيها 

الى التجار.
ال تزاحموا املواطنني اصحاب 
الدخول البسيطة في اموالهم 
وقوتهــــم ملاذا؟ اليــــس كافيا 
مــــا عندكم؟ بدال مــــن دعمهم 

والوقوف بجانبهم.
وسألت الوزيرة ايضا هل متلك 
احلكومة شيئا في اجلمعيات 
أجابت: احلكومة ال متلك سهما 
واحــــدا. اي محل يتم تأجيره 
الدولة تأخــــذ 30% من  امالك 

القيمة اإليجارية.
اجلمعيــــات ليســــت مقصرة 
التجار  مع احلكومــــة وهــــل 
سيعطونكم 30% من اإليجار؟ 
التجار ال يعطون شــــيئا. في 
مجلــــس 2012 كانت احلكومة 
تســــتقطع 7% مــــن االربــــاح 
وتعطيهــــم حــــق احملافظات 
وأوصينا بردها الى املواطنني 
واحلكومــــة تدعم احملافظات. 
ولكن الوزيرة خالفت مجلس 
االمة وطلعت قرار في 2015/7/27 
ردت الـ 5% استقطاع من االرباح 
وتروح للمحافظني كنت اعطيهم 
للمستوصفات واملدارس وبيت 

الزكاة.
احلكومة اعطــــت اجلمعيات 
ارضا إلقامة املباني وأعلى قيمة 
إيجارية هــــي على اجلمعيات 
يأخذون 4 دنانير و700 فلس 
والقيمــــة االيجارية 30% فهل 
الشــــويخ  نقدر اخذ 30% من 
الصناعيــــة والتي بها املوالت 
واملعارض وحتولت اصال الى 
جتارية. ال نستطيع ان نستقطع 
ألنهم اقوياء وجتار ويوقفون 
الوزير عند حده لكن جمعيات 

خطوات غير موفقــــة، فلماذا 
نهــــدم خطوة رائــــدة تنتصر 
فيها الكويــــت قبل اجلمعيات 
نحن منتــــاز عن باقــــي دول 
املجلس بروح االداء والتميز 
وكل ما هو من مصلحة املواطن، 
وحتى الفتوى والتشريع بنينّ 
عدم ســــماح دخول تاجر في 
العمــــل التعاونــــي وال يجوز 
طرح كافة االفرع لالســــتثمار 
وقــــرار خصخصــــة جمعية 
الدســــمة وبنيد القار معارض 
لقرار الفتوى ومن املستغرب 
ان تكون هناك جمعية عمومية 
للجمعيــــات خاصة في وزارة 
الشــــؤون وكل ذلك يغير من 
التعاوني يضر  العمل  مفهوم 
واذا كان البد من هذا التغيير 
يســــتوجب تعديــــل القانون، 
وكل القرارات التي تصدر من 
اجلمعيــــات العمومية باطلة، 
واملادة 50 من القرار الوزاري 
انعقــــاد اجلمعية  ينص على 
العمومية سنويا التصديق على 
التقرير وعرض تقرير املراقب 
املالي ومراقبي الوزارات وتعيني 
مسؤول حســــابات في السنة 
املقبلة واملســــائل الواردة في 
جــــدول األعمال وكل ذلك غير 
موجود وال ميكن مناقشة ذلك 
مع املدير املعني من قبل الشؤون 
فهناك مخالفة جسيمة من قبل 
الــــوزارة بخصــــوص الدعوة 
العمومية  النعقاد اجلمعيــــة 
الن املسائل  التي دعيت اليها 
اجلمعية باطلة كون اجلمعية 
باطلة بسبب التعيني، والتزام 
الفروع هذا  بــــإدارة  اجلمعية 
قرار مــــن احلكومة فلماذا تتم 
القــــرار، وقتها  مخالفة هــــذا 
الفتوى والتشــــريع اشترطت 
القــــرار )18( اخلاص  الغــــاء 
العمومية  بانعقاد اجلمعيات 
ويســــمح باســــتثمار بعض 
القرار ملزم  الفروع، ومصدر 
وكل ما حصل مخالف للدستور 
والقانون وأجمع على ذلك كل 
القانونيني والدستوريني، جمعية 
الدســــمة لديها مديونيات من 
2010 فمن املستغرب التصديق 
املالي  على امليزانية والتقرير 
واإلداري حتى اآلن 2016 وهذا 
ال يجوز، في املقابل اجلمعية 
العمومية تخاطب الوزارة بأن 
هناك خلال في اجلمعية والوزارة 

تصادق على ذلك.
ومن يدعي بان أخي عضو في 
اجلمعية فهو خرج من اجلمعية 
سنة 2010، لو مجالس االدارات 
اتخذت قرارا بدخول مستثمر 
الــــوزارة الرفض وليس  دور 
العكس الوزارة هي من تدخل 
مســــتثمر وتخالــــف القانون 
فيجب عدم انحراف اجلمعية 

عن مسارها.
قضيــــة االيتام جانب فقد فيه 
الرحمــــة ليس بكل أمر قانون 
أو قرار كثير من املشاكل حلت 
مبوقــــف وكلمة طيبة وبروح 
القانون، الوكيل السابق محمد 
الكندري يقول في االسبوع أمر 
عليهم اطمئن عليهم ولألسف ان 
املسؤولني احلاليني منذ سنتني 

لم مير عليهم أحد.
الكســــوة الشتوية  ومت وقف 
عنهم وخصم رواتبهم، ووقف 
املساعدات عنهم حتى من هم 
من يدرس، والوكيل يرد يجب 
التأكد من امللف وملدة 3 أشهر 
املساعدات وقفت عنهم وبعدما 

عاشور: عمل ممنهج لتشويه سمعة اجلمعيات ومجالس إداراتها
خلف دميثير سلطان اللغيصم د.عبدالرحمن اجليران خليل الصالح

محمد طنا

مبارك اخلرينج مترئسا اجللسة وبجانبه جمال العمر ومحمد البراك ومحمد اجلبري

عبداهلل املعيوف يطلب نقطة نظامهند الصبيح وأحمد القضيبي

الشعب الكويتي 
يعقد آماله على 
نواب األمة في 
االنتصار حلقوق 

األيتام

األيتام يؤكدون أنه 
لم مير عليهم ظلم 
أو تعسف منذ زمن

تلويح أكثر من نائب 
باستجواب الوزيرة 

مؤشر على أن هناك 
خلاًل في الوزارة

استمرار اخللل 
والنهج في وزارة 

الشؤون يوقع الضرر 
على مجلس األمة

لن نسمح بانحراف 
العمل التعاوني عن 

أهدافه

لن نقبل بتغيير 
اللوائح والقرارات 

في العمل التعاوني 

نرفض أن يستحوذ 
التجار وأهل النفوذ 
على العمل التعاوني

أطلقت على هند 
الصبيح اسم وزيرة 

التخصيص

الوزير الراحل 
العفاسي أوجد 
ثقة متبادلة بني 

التعاونيات والوزارة

هناك نية لتحويل 
إدارة األسواق 

املركزية من اإلدارة 
املنتخبة إلى التاجر

أحد أعضاء هيئة 
اخلبراء الدستوريني 

في املجلس 
يقول إن خصخصة 
التعاونيات مؤامرة 

على العمل التعاوني

أمالك الدولة تأخذ 
نسبة 30% من األرباح 
للقيمة اإليجارية فهل 

التجار سيعطون 
للحكومة شيئًا؟

ال تزاحموا املواطنني 
أصحاب الدخول 

البسيطة في 
أموالهم وقوتهم

سعود احلريجيصالح عاشور يشرح للمجلس محاور استجوابه

يعقوب الصانع
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هند الصبيح: ال أقبل ببيع بلدي و»الدسمة« حالة استثنائية

ماليني في 2006، على الرغم من 
بالقيمة  االلتزام  الوزارة  كتب 
التقديرية وعليهم شيكات بدون 
رصيد في 2009 وكل ذلك ترتبت 
على  زيادة املديونية واجلمعية 
تتدهور من 2004 حتى وصلت 
4 ماليني دينار، وهناك قانون 
يجب ان نلتــــزم به وحتويل 
املتعدين على اموال املستثمرين 
الى النيابة ولدينا مجلدات حول 
ذلك، وإذا كنت انــــا من يهدم 
العمل التعاوني ملا زادت االرباح 
وأشهرت اجلمعيات وفصلت 
بعــــض اجلمعيات عن بعض، 
فأنا نظمت عمــــل اجلمعيات 
في كل ما عملته اريد انتشال 
التي عليها 7  الدسمة  جمعية 
ماليني اليوم وعليها 79 قضية، 
وهناك جمعيات ساعدتنا في 
انتشال جمعية الدسمة وعليها 
شيكات بدون رصيد والعديد 
من القضايــــا وبعضها اخذت 
احكاما وعليها بيــــع باإلزالة 
واآلن ارففها خاوية من السلع، 
وكل التجــــاوزات حتولت الى 
مكافحة الفســــاد فــــي تاريخ 
12/22 وليس اآلن، فاملجالس 
التي تســــببت فــــي املديونية 
من 2003 الــــى 2014 وكل ذلك 
مت حتويله الى النيابة ومتت 
مخاطبة الفتوى والتشريع بني 
ان جواز ذلك يكون بعد تعديل 
الدعوة جلمعية  القرار ومتت 
عمومية في جريدتني، ولعدم 
ثقة املساهمني في اجلمعية لم 
يشارك اال 17% من عدد الناخبني 
العمومية  وعقدنا اجلمعيــــة 
بناء علــــى طلب الوزارة وفق 
القانون ويجب تبيان اسباب 
الدعوة وتبني ذلك في االعالن 
باجلريدة، وأيضا اذا هناك من 
يريد حل محل املراقب املالي، 
وعقد االجتمــــاع في 3/8 ومت 
تبيان البيان املالي واملديونيات 

والوزارة ربحت 279 قضية من 
واقع 361 ضد مجالس االدارات 

فال استحق الشكر على ذلك.
الرئيس اجللســــة ملدة  ورفع 

نصف ساعة للصالة.
اســــتؤنفت اجللسة الساعة 4 

مساء.
٭ الوزيرة هند الصبيح: عدد 
االيتام 919 عضوا محتضنا منذ 
نشأة الوزارة ومن يشتغل منهم 
148 و44 فتاة ومن تكلم عنهم 
العضو 4 يعني هناك 40 بوجود 
كاميرات ملراقبتهم، وهناك 38 
فتاة فوق ســــن الثالثني، كان 
في 2010 عــــدد االيتام االطفال 
العدد 6 وفي  احملتضنني كان 

2015 اصبحوا 15 طفال.
اخلدمات التي تقدمها الوزارة 
مصروف شــــخصي ودروس 
تقويــــة ومــــدارس وهدايــــا 
وقرطاســــية وخدمات اخرى، 
ومصروف اليــــد اليومي لكل 
ابــــن 300 فلــــس يوميــــا من 
الى ان تصل  الروضة  مرحلة 
الى اجلامعــــة 8 دنانير يوميا 
غير 200 من اجلامعة، ويصبح 
كويتيــــا وتســــريع عليه كل 
القوانني غير الســــكن واالكل 
والتنظيف والرحالت والعمرة 

واحلج.
واذا راح جوالت 2.5 من 14ـ  15 
سنة، واذا راح مسرحية له 5 
دنانير ومنتزهات له 5 دنانير 
وله حتى سن 10 سنوات حالقة 
شعر للولد والبنت كوافير، و15 
دينارا للبنت لكوافير الشعر 
وبطارية سماعة طبية وادوية 
وتصوير بحوث 80 دينارا و30 
دينارا للكتب والبحوث، ومالبس 
الذكور 150 دينارا و فوق الـ 11 
سنة 200 دينار وفي العيد 120 

دينارا و140 لالناث.
ونعطــــي الروضــــة هدية 10 
دنانير والثانويــــة 80 دينارا 

ومت التصويت وأخذ قرار، ملاذا 
الزعل من القــــرار الذي اتخذ 
ألنه لم يأت على هواكم، فأنا 
من قدمــــت 7 قوانني مختلفة 
للمجلس، ومتت املوافقة عليه، 
فأرجو عدم اتهامي بهدم القطاع 
التعاوني، وتطالبون بتطبيق 
القانون والتحويل الى النيابة 
وحني اطبق القانون ال ترضون، 
إذا كان وقوفــــي علــــى منصة 
االستجواب بســــبب تطبيقي 
للقانون فأهــــال به، أما اللعب 
فــــي األوراق فال اقبل به، وكل 
القانون  التي على  التعديالت 
متت مبباركة مجلسكم املوقر 
من تغليظ العقوبات وغيرها، 
انا عملت مبا ميليه ضميري، 
وقمت بواجبي واستطعت ان 
اخفض املصروفات والدليل على 
ذلك هناك مصروف نثري ملكتب 
الوزير 1500 دينار ولم يصرف 
من ذلك بعهدي اال 150 دينارا، 
وفيما يخص احملافظني والـ %5 
هذا مرســــوم وليس قرارا من  
الصبيح، ومت اجتماع في مجلس 
الوزراء وطرح القرار وأنا طبقت 
القرار، واحملافظات تقدم خدمة 
اجتماعية، على ما يبدو انني 
احتمل كل املشاكل التي تقع في 
الكويت، ونسبة ايجار محالت 
اجلمعيات على املستثمرين هي 
14% تذهب للوزارة بحســــب 
القانون، واملساهمون يشتكون 
من اجلمعيات وتتم بناء على 
شكواهم تشكيل جلان وبناء 
على االنتهاء من ذلك يتم حتويل 
املتجاوز الــــى النيابة وهذا ما 
يتيحه لي القانون اين الظلم في 
تعييني باجلمعيات اشخاصا 

افاضل وفق القانون.
وعملي نتج عنه زيادة في االرباح 
التعاوني،  وليس هدم للعمل 
وإذا كانت االستجوابات ضريبة 
تطبيقي للقانون فأهال وسهال، 

واجلامعة 100 دينار ومن يأتي 
بنتيجة اكثر من 80% نعطيه 
180 دينــــارا وللدروس نعطي 

حسب احلاجة.
مدخرات االبنــــاء وصلت الى 
3 ماليــــني و728 الفا في البنك 
الدولــــي، ومــــن اول ما يودع 
يوضع في حســــابه 60 دينارا 
قــــرار وزاري،  شــــهريا وهذا 
وشرعا هناك فتوى من وزارة 
االوقاف بأن اليتيم الى سن 15 
ســــنة، وبعد ذلك نطلق عليه 
ولدا، ولم نحرم اي يتيم ابدا.

في 2014 سحبوا 181 الفا وفي 
2015 ســــحبوا 300 الــــف من 
مدخراتهم لشــــراء ســــيارات 

وغيرها.
ونوقف عنه االكل بعدما يصل 
الــــى 30 عاما حتى يندمج في 
املجتمع وذلك بتوصيات من علم 
النفس واالجتماع، وارسلناهم 
عمرة وحج ورحالت الى تركيا 
وماليزيا واالمــــارات، وهناك 
تقارير تطلع ببنــــود معينة 
التي نقدمها ايضا  واخلدمات 
من ميزانية الدولة وكذلك من 
التبرعات من القطاع اخلاص.

في 2014 صرفنا مساعدة مالية 
24 الفــــا و676 ومثلها 35 الفا 

و17 دينارا في 2015.
ولم نقــــرض االيتام واالوالد، 
واملساعدة املالية هذه للمساعدة 
وغير مستردة ألن هذه تربية وال 

نريد معاجلة اخلطأ بخطأ.
مصروفات دراســــية للذي لم 
يحصل على مجمــــوع كبير، 
الزواج،  أنواع املساعدات هي 
ونؤثث له ونعطيه بدل إيجار 
غير بدل إيجار الذي يأتيه من 
الدارسني في  اإلسكان وندعم 
اخلارج وشكلنا جلنة للزواج 
وأحضرنا بها خطابات وتزوج 
الـ6، وسوينا  منهم ما يقارب 
مبــــادرة ســــميناها األســــرة 

الصديقــــة في الويــــك إند أو 
الرحالت القصيرة لليوم الواحد 
ضمن شروط وبعضها يؤول 
لالحتضان وديوان احملاسبة 
يقــــول: »قيام الوزارة بصرف 
مســــاعدات اجتماعية لالبناء 
بالرغم من استضافتهم باملبنى 
وحصولهم على راتب شهري 
في لغة صريحة« فهل أسكت 

أم أسوي املالحظات؟!
بالنســــبة لألربع فتيات فلقد 
سمعنا ببعض الفاسدين حاولوا 
الدخول الى الدور فقلنا نركب 
كاميرا على البوابة ملعرفة من 
يدخل أو من يخرج وهذا قانون 
أقريتموه مؤخرا. و4 من الـ 44 
فتاة ذهبوا وكسروا الكاميرات 
وكسروها وأتلفوا، والسؤال 
هو ملــــاذا ال يريــــدون تركيب 
الكاميــــرات، وهن خرجن من 
الكاميرات على األبواب  الدور 
اخلارجية وال توجد داخل وال 
توجد حتي داخل الصاالت، نحن 
نحاول االصالح فهناك اجلزء 
األكبر صالح وممتاز ويقومون 
بدراســــتهم بجــــد وهن يردن 
اخلروج الننــــا وضعنا نظما. 
وقلنا ان ايام الدراسة ال يسمح 
بالتأخير بعد الساعة العاشرة 
وهل تقبلون بنتا ترجع الساعة 

4 الفجر؟!
وللعلــــم كل أعمارهــــن فوق 
الثالثني مو 15 أو 16 سنة. أنا 

أراقب ملصلحتهن.
كل ما فعلناه هو تقنني الطعام 
وليس ايقافــــه ألن الكثير من 
الطعام الذي كنا نرســــله كان 
الشاليهات  إلى حراس  يذهب 

قرب الدار.
ولن أذكر اسماء مطاعم حتى 
ال تكون دعاية فأنا متهمة بأني 

أحب التجار.
أمتنى أن يأتي األخ املستجوب 
بفرد واحد مت طرده. أنا قانونية 
ودقيقة هل تريدون ان اساعد 
على الدلع او التسيب؟! هذه هي 

التربية التي تربينا عليها.
وعندي 3 بنات فوق اخلمسني 
مازلن موجودات عندي. نعم 
قصرت عليهم نعم، نعم قننت 
مصروفاتهن كيف تريدونني 
ان اعطــــي 559 دينــــارا فوق 
الـ200 دينار تصرف للطالبة 

اجلامعية؟
وأشكر لكم حســــن االستماع 
وســــامحوني ان كانت هناك 
بعض العبارات احلادة لكن من 
واقع الظلم الذي وقع علي، نعم 
أنا غيرت لكن لألفضل، وفي ظل 
األطر القانونية، وحاولت بكل 
السبل وفي إطار اللوائح حتى 
ال يتكلم أي موظف ويقول ما 

عندي الئحة.
وفــــي نهايــــة 2016 ســــتكون 

احلكومة آلية.
٭ صالح عاشور: كل الكالم لف 
ودوران وال وضعت يدها على 
الكالم الذي طرحته، تكلمت عن 
امليزانيــــة العامة ويا ليتك ما 
حتدثت وتقول في عهدي االرباح 
زادت 25 مليونــــا، اجلمعيات 

حققت ارباحا وليست انت.
مجالس االدارات التي حتاربينها، 
وليست انت بل مجالس االدارات 

املنتخبة والبد من شكرهم.
عصام العلي رئيس اجلمعية 
عندما اتى اليك قلت له اعطيك 
مهلة شهرين، اما توقع العقد 
مع املستثمر او احل جمعيتك 
وعــــرض كتاب رســــمي يفيد 

تقدمنا باالستجواب اعطوهم 
نصف املســــاعدة وقالوا لهم 
»راح نوريكــــم« ألنكم ذهبتوا 
إلى مجلس األمة، وقننوا لهم 
املصروف وقننــــوا وجباتهم، 
رد الوزارة عليهم »اطلعوا من 
الدار« أمر غريب ما يحصل مع 
أيتام الدار عــــدد الطالبات 32 
طالبة، عدد الوجبات 21، عقاب 
ألنهن ال يسمعن الكالم بالرغم 
من رداءة الوجبة، يريدون لهن 
اخلروج من الدار وهن بنات غير 
متزوجات وأيتام ويقولون لهن 
كملتوا 21 سنة، حتى لدرجة ان 
هناك حادثة مع أحد األيتام حني 
كمل عمره 21 سنة وذهب إلى 
بيوت العزابية بخيطان وقتل، 
وغيره أقدم على حالة انتحار 
بسبب طرده من الدار، وكل ذلك 
نتيجة سوء املعاملة وفقدان 
اإلنسانية، فهل يعقل تقنني األكل  
ويت مطرد بنات وحني وقعوهن 
في اخلطأ من املسؤول، وخرجوا 
التلفزيون وتكلموا وهذه  في 
ألول مرة حتصل في الكويت 
التي تصرف مليارات مساعدات 
وغيــــر قادرة علــــى التكفل بـ 
136 يتيمــــا، ومت منع الفتيات 
من الذهاب الى اجلامعة ألداء 
الذي  امتحاناتهن على اخلطأ 
ارتكبنه وأخذن »مكلبشات« الى 
املخفر، نحن في بلد اإلنسانية 
والقانــــون يلزمنا بأن نعتني 
بأوالدنا وهؤالء اوالد الكويت، 
ايتام يحتاجون الى الرحمة، ومت 
إلغاء عقد ايجار البيت املؤجر 
لهم في منطقــــة حولي بهدف 
اخراجهم، وإعطاء تســــهيالت 
للــــزواج واخلروج من  مالية 
الدار، واإلغراءات هي 1000 دينار 
اثاث و150 ايجار شــــهري ملدة 
عام، وسداد جزء من املديونية، 
يجب ان نرحمهــــم ونعينهم، 
ايتام بن صباح، هناك  هؤالء 
اشخاص من املشرفني الشرفاء 
ال يقبلون بذلك وكتبوا كتابا 
لتمديــــد املدة حلــــني االنتهاء 
مــــن التزاماتهم، وفي ظل هذه 
الظروف سيكونون معرضني 
للمخدرات والذهاب الى الشقق 

املشبوهة إذا مت طردهم.

وزير الشؤون

قال النائب املســــتجوب: انني 
جتاوزت الدستور وفق املواد 
8 إلى 22، نتطرق الى املادة 11 
التي تنص على كفالة املواطنني 
واحلمد هلل انني انهيت قانون 
املســــنني الذي مت من سنوات 
وهو في االدراج، وفيما يخص 
اجلمعيات هناك مجلس اعلى 
وما طرح في جمعية الدسمة 
اســــتثمار وليس خصخصة، 
والتي لهــــا اربعة اوجه، وهي 
بيع االصول وان تكون الشركات 
مساهمة بني التجار واملواطنني 
وعقود استثمار وشركات، وعلى 
الرغــــم من ذلك فأنــــا التزمت 
باملجلس األعلــــى للتخطيط 
وفي هــــذا القانــــون ال ميكن 
حتويــــل اجلمعيات ألن هناك 
مانعا قانونيا، وجمعية الدسمة 
فــــكل اجلمعيات  بالتحديــــد، 
ارباحهــــا اال جمعية  ارتفعت 
الدسمة فعليها التزام 1.570.631 
مليون وأزمة املديونية كانت من 
2003، وقد قام مجلس اإلدارة 
بتوزيع ارباح على الرغم من 
الــــوزارة، ووقعوا  حتذيرات 
عقدا بإنشاء سوق جديد بـ 6 

ماجد موسى

عسكر العنزي

أحمد القضيبي كامل العوضي مترئسا اجللسة

د.عادل اخلرافي

د.أحمد مطيع ومحمد طنا

حمدان العازمي حمد الهرشاني جمال العمر خالل سير اجللسة

د.يوسف الزلزلة

علي اخلميس

جمعية الدسمة 
لم تسمع لتحذير 

الوزارة بوضع 
األرباح في حساب 

اجلمعية

خفضت مصروفات 
مكتبي من 1500 

دينار إلى 150 ديناراً

دعم اجلمعيات 
للمحافظات جزء 

من العمل التعاوني

مجلس األمة 
هو الذي غّلظ 

العقوبات واآلن 
حتاسبونني على 

تطبيقها

إذا كان وقوفي 
على منصة 
االستجواب 

لتطبيقي القانون 
فهذا شرف 

لي

الوزارة ربحت
 279 قضية

من أصل 391

اخلصخصة معناها 
بيع األصول وال 
أستطيع ذلك 

ألنه يخالف صريح 
القانون

لو كان عندي 
توجه للخصخصة 

كان بإمكاني إعداد 
قانون وعرضه على 

املجلس ولكن 
أعلم أن هناك 

مانعًا قانونيًا

كل اجلمعيات 
أرباحها تضاعفت 

واألرباح وصلت إلى 
57 مليونًا وليس 

859 مليونًا

روضان الروضانهند الصبيح ترد على محاور استجواب صالح عاشور
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االنســــان فــــي مجملها تعطي 
امتيــــازا للكويــــت في حقوق 
االنسان، ولم يتم ظلم الوزارة 
في التعامل غير الســــوي مع 
االيتام، امتنــــى من النائب ان 
يزور بيوت الــــدار وال يظلم، 
والتعيني باجلمعيات موجود 
بالقانون، فاذا كان لدى النائب 
اعتراض فعليه ان يشرع وانا 
سألتزم بالقانون الذي يقر من 
قبل مجلســــكم، وأنا حريصة 

على اموال املساهمني.
٭ محمد طنــــا »مؤيد«: نحن 
أدائه،  الوزير على  نحاســــب 
جمعية الدسمة حتى لو كانت 
خسرانة فلدي كتاب من رئيس 
اجلمعية يطالب ويتعهد بتعديل 
عمل اجلمعيــــة، وهذا مخطط 
بدأ في جمعية الدســــمة ولن 
ينتهي مرورا بكل اجلمعيات، 
وهذا هو اخلصخصــــة، ملاذا 
ال يدعــــون احتــــاد اجلمعيات 
ليدير جمعية الدســــمة؟ وهل 
يعقل ان 50 شخصا يصوتون 
ويعقدون جمعية عمومية من 
أصل )7500( مساهم، وللوزيرة 
قيادي ميارس الظلم والوزيرة 

مصرة على وجوده.
٭ الغامن: أرجو االلتزام مبحاور 

االستجواب.
الى  ٭ محمد طنا: بالنســــبة 
موضوع االيتام والظلم الواقع 
عليهم وتقول الوزيرة لهم في 
مكتبها »النــــواب في جيبي« 
وأصرت على خروجهن من الدار 
والبنت إذا تطلقت ال تستطيع 

العودة إلى الدار.
وأخو الوزيرة أخذ مناقصات 
عديدة ومبالغ كبيرة، وأيضا 
الوزيرة حلت جمعية عبداهلل 
املبــــارك بســــبب ذهابهم الى 

اداؤك قوي ومن أخير الوزراء 
املوجودين وكنت متمكنة اليوم. 
واخو صالح عاشــــور بنفسه 
يقول حولونــــي للنيابة ولو 
تعطيي اجلمعية ألي جنسية ما 
تكسب فارجو يا جماعة اخلير 
والذي اخذ موقفا مسبقا فال احد 
يســــاوم احدا ومن اخذ موفقا 
سياسيا فخافوا اهلل في اتخاذ 
القرار وال يصير اتخاذ القرار 

النها ال متشي معامالت.
٭ صالح عاشــــور: لألســــف 
يابوعبدالعزيز »روضان« ما 
هقيتها منك انت صورت للناس 
ان االستجواب كله عشان اخوي 
وقلت ان اخوي عضو مجلس 
ادارة 2010 وعندما ترك مجلس 
االدارة لم تكن هناك اي قضية 

انا قلت لها تروح النيابة.
٭ روضان الروضان: استجوابك 
ساعة ونصف وتكلمت ساعة 
و20 دقيقة تكلمت عن اجلمعيات 

و10 دقائق عن االيتام.
٭ ســــعود احلريجي »مؤيدا 
لالســــتجواب«: مــــا قامت به 
الوزيرة أمر ال ميكن ان يقبل به 
أحد وليس بيننا وبني الوزيرة 
غير العمل واألداء ومن خالل 
قطع املساعدات عن األيتام شيء 
ال نقبله اما من تكلم عنه بعض 
االخوة تسفيه الداة االستجواب. 
كثير من االسئلة وجهتها عن 
كثير من األمور وال توضح، بل 
توضح فقط في املنصة، ومازال 
إال لعناد رأسها واستجواباتها 
سوف تتكرر بســــبب يباس 
رأساه وتخصيص اجلمعيات 
يعني تســــليم رقاب وأرزاق 
املواطنني الى التجار اجلشعني 

واملتنفذين.
والنائب عبداهلل الطريجي مقدم 

العمرة، أما جمعية الشــــامية 
فيصرف أحد أعضائها شيكات 
إلى أهله وسواقه الهندي ولم 
الوزيرة أي شــــيء،  تفعل له 
والفساد في الوزارة وصل الى 
تعيني »جنود« عسكريني في 

اجلمعيات.
٭ روضان الروضان )معارض 
لالسجتواب(: أتاني األخ صالح 
عاشور قبل أسبوعني وقال ان 
االخــــت هند الصبيــــح ناوية 
تخصخص اجلمعيات قلت له 
مو بكيفها وسألها قلت لها وين 

رايحة؟!
وأقول: انــــه ال توجد جمعية 
تخسر أبدا إال جمعية الدسمة 
وفوجئــــت بأنها خســــرانة 7 
ماليني دينار وأربأ باألخ صالح 
وخبرته ومن يجلس بجوارك 
هو محمد عاشور رئيس مجلس 
االدارة السابق. واستغرب ان من 
يطبق القانون يتم استجوابه 
وأشهد اهلل انك اخت رجال واهلل 
يرحمه صبيح الصبيح وياليت 

كل الوزراء مثل أدائك.
وناقشــــت يوسف الزلزلة في 
هذا األمر وقال يا ليت تستثمر 
والوزيرة لــــم تتخذ القرار إال 
بعد اجتماع اجلمعية العمومية 
والدســــتور لــــم يســــمح لها 
الرجوع  اال بعد  باخلصخصة 

الى املجلس.
هناك أعضاء ومجلس أمة وال 
أشــــره إال علينا نحن، فالكل 
يعرف ان هذا أخو صالح عاشور 
واقترحت احالته الى النيابة ألن 
الرجل متهم وارجو ان يطلع 
براءة. انا اتيت الصبح ورأيت 
االخوان االعضاء مسجلني طلب 
طرح ثقة واخذوا القرار واهلل 
اعلم ان كانت هناك ورقة أم ال. 

على استجواب اخر وأرجو أن 
تكون االمور واضحة وأرجو أال 

نضطر إلى طرح الثقة.
٭ علي اخلميــــس )معارض 
لالســــتجواب(: النائب صالح 
عاشــــور متــــادى وتعدى كل 
االعــــراف بإحضار شــــخص 
متهم في اجلمعية واملستجوب 
اليوم هو شقيق النائب وليس 
النائب وهذه أول مرة حتصل 
في برملانات العالم، شــــخص 
الوزيرة تتهمه ويأتي ويوجه 
لها استجوابا وهذه ممارسات 
سلبية ال متثلنا. متهم محال 
إلى التحقيقات يأتي ويستجوب 
وزيرة؟! أنا ضد أي ترشــــيد 
ألي ممارسة لألدوات الرقابية 
وخاصة االستجواب لكن من 
حقنا معرفة اسباب ومالبسات 
االســــتجواب. رأينا شــــيئا ال 
يشــــرفنا وما نراه شيء غير 
دســــتوري خصخصة املرافق 
احلكوميــــة املربحــــة ولكــــن 
اجلمعيات هي ملك املساهمني 
فبأي حق تأتي احلكومة وتفعل 
ذلك؟! هذا تأميم وليس قانونا 
العواطف والكالم  ال تأخذنــــا 
الفارغ فهــــذا تلبيس وتلفيق 

على النواب.
اجلمعيــــات هي ملــــك خاص 
للمساهمني ولذلك ما سمعته 
بــــأن تخصيص  الوزيرة  من 
الدسمة ألنها خسرت  جمعية 
7 ماليني ال بل جتاوزت ودخلت 
باملاينس ومدينة مبا يقارب الـ7 
ماليني دينار وهذا في عهد من 
يجلس على املنصة يستجوب 

الوزيرة.
ملاذا لم تقدم سؤاال للوزيرة منذ 
2010 حماية حلقوق املساهمني 
للوزير السابق الذي في عهده 

متت هذه اخلسارة؟
هذه ليست خصخصة وليس 
بــــل لعالج هذه  بيعا للتجار 
احلالة االستثنائية أجرت سوقا 
مركزيا ألسدد املديونية أين بيع 
اموال املواطنني؟! هذا تدليس 
لــــو فيك حماية  النواب  على 
للمال العام كنت لم تسكت على 
خصخصة محطات الوقود التي 

ذهبت إلى أحد االشخاص.
أم أحمد ما قصرت في هذا امللف 
فهي امرأة فاضلة مربية نفتخر 
بها وربت اجياال والطبيعة ألي 
الفلتان، وعندما  مراهق يريد 
تأتي الوزيرة ونحن معك ألننا 
نثق فــــي أدائــــك وليس ألنك 

عضوة في احلكومة.
إذا كانت هذه الرقابة تســــيء 
املستجوب فهذه مصيبة، سمعنا 
أن هناك فسادا في شريحة من 
شرائح املجتمع والوزيرة تريد 
احلفاظ علــــى االيتام من هذا 
الضياع أرجو من اجلميع أن 

يراجع حساباته.
صالح عاشور: البعض يحاول  
أن يصور أن القضية شخصية، 
أخوي ترك اجلمعية في 2010 
واالســــتجواب حق دستوري 
وممارسة سياســــية قمت بها 
عن قناعة بأن الوزيرة استحقت 
املساءلة ووجهت لها 20 سؤاال 
واجاباتهــــا جتافــــي احلقيقة 
ويفترض حســــب الالئحة ان 
املعارضني أو املؤيدين يفندون 
االســــتجواب ومحاوره ولكن 
االخــــوان تطرقوا الــــى امور 
شــــخصية. ونحن طلبنا من 
الوزيــــرة احالتهم إلى النيابة 
أما جلوس واحــــد هنا فأقول 
هناك أعضاء مجلس األمة عليهم 

قضايا.
٭ مرزوق الغامن: اآلن احلديث 
للوزيرة.  هند الصبيح: فاتورة 
أخي كانت 1350 واالخ كتبها لها 
باملقلوب 3100 وقرأتها باخلطأ. 
وأؤكد ملساهمي جمعية الدسمة 
وقلنــــا ال نســــتطيع مخالفة 
القانون بخصخصة اجلمعية 

وال تستطيع احلكومة.
الســــوق  وأؤكد لهم أن طرح 
لالستثمار لكن نسدد املديونية 
وتثبت األمور وتوزع االرباح 
فكل  هــــذا موجود وال ينقص 

من حقوقهم شيئا.
أشكر جميع نواب االمة وأخص 
بالذكر النائب صالح عاشور.

أعطاني الفرصة ألني شرحت 
األعمال التي أقوم فيها وأشكر 
النائب الروضان وعلي اخلميس 
جزاكــــم اهلل خيرا، وأشــــكر 
املعارضــــني على هذه العملية 
الدميوقراطيــــة وأؤمن بالرأي 

والرأي اآلخر.
وأشكر مجلسكم املوقر وأشكر 
الرئاسة وأشكر سمو رئيس 
الوزراء علــــى كل ما قدمه لي 
من دعــــم، وأرجو ان أحقق ما 
تصبون اليه من تطبيق القانون 
وأحقق عمال مؤسسيا وتطويره 

والنمو فيه.
والشــــكر موصول لكل فريق 
العمل الــــذي يعمل معي، واذا 
كانت ضريبة عملي بتطبيق 
القانون االستجوابات فأهال بها 
وأي خطأ يصــــدر من أي فرد 
من وزارتي ويعلم به النواب 
فليعلموني به وأشكر اجلميع 

املؤيدين واملعارضني.
٭ عبداهلل املعيوف: نحن أتينا 
ووجدنا به كشفا وسجلنا به 
حســــب النظــــام املتبع به في 
مجلس األمة وحســــب رؤية 

كل نائب يبني موقفه.
٭ روضان الروضان: أم أحمد 
ال تشكرينا فلقد أقسمنا على 

الدستور وهذه قناعاتنا.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: هناك 

توصيات.
وتال األمني العام التوصيات:

)موافقة عامة(
٭ الرئيس:

أتوجه باألصالة عن نفسي الى 
املستجوب صالح عاشور وهند 
الصبيح على الرقي في احلوار 
ان  في هذا االستجواب سائال 
تكون نتائج االســــتجواب في 

صالح العباد والبالد.
ترفع اجللســــة الــــى يوم 29 

مارس.

الــــوزارة للنهوض  برفــــض 
بجمعية الدسمة، ولم ترد ايضا 
على كتــــاب احتاد اجلمعيات، 
الــــــ5% هذا  نحن نعلــــم بأن 
مرسوم ولكن كان يجب على 
الوزيرة الدفاع عن اجلمعيات 
ورفض هذا املرســــوم الذي مت 
رفضه من قبــــل مجلس األمة 
ومتت اعادته، ومجالس ادارات 
اجلمعيات منتخبة واتت بتعيني 
)3( في جمعية الشعب وغيرها، 
بخالف رأي املســــاهمني الذين 
اشتكو بأن املعينني »يلعبون« 
باجلمعية، وهذا عقد لشــــركة 
الدســــمة  مــــع جمعية  اخيك 
املطلوبــــة 7 ماليــــني لتركيب 
كاميرات، وعلى مــــا يبدو ان 
مــــع تركيب  لديكم مشــــكلة 
الكاميرات، هل انتم وكيل لشركة 
الكاميــــرات وتركيبها؟ وحني 
انعقاد اجلمعية لم يستدع اي 
من املساهمني ولألسف اجلمعية 
العموميــــة ترفــــض امليزانية 
والوزارة تقر امليزانية، ووفق 
القانــــون يجب توزيع خطاب 
للمســــاهمني قبل النشــــر في 
اجلريدتني، وبخصوص كاميرات 
الفتيات هــــي بالصالة وليس 
فقط عند املداخل، وانا سؤالي 
عن االجــــراءات التي متت مع 
البنات وحجزهم وعدم كفالتهم، 
حتى اذا اراد اليتيم السفر يذهب 
معه مشــــرف مرافق يصرف 
على هذا املرافق من مصروف 
اليتيم، وشتان هناك بني الواقع 
الرعاية  والكالم، ومبنى دور 
متهالــــك ويحتاج الى صيانة، 
وعرضت صور لذلك، االيتام 
الوزارة  كلفوا محامني علــــى 
بسبب الظلم الذي وقع عليهم 
وكانت جلستهم يوم امس والتي 
اجلت للحكم والوزيرة تدعي 
بأنه ليس هنــــاك اي قضايا، 
وبعد التهديــــد مت دفع نصف 
شهر بعد وقف مصروفاتهم، ومت 
الى 255  خفض مخصصاتهم 
دينارا واملسؤولون في الوزارة 
يهددون األيتام بعواقب وخيمة 
بعد االنتهاء من االستجواب، 
فإذا حصل ذلك واهلل سأتقدم 
باالستجواب مرة أخرى يوم 
االثنني املقبل، ولن أسكت عن 
حقوقهم وسأتصدى ألي تصرف 

غير مسؤول جتاههم.
فــــي  االيــــرادات  وبحســــب 
اجلمعيــــات التعاونية مجمل 
الربــــح اليومي يــــوازي 6301 
دينار من اجلمعيات يريدون 
ان تذهب الى املســــتثمر، ففي 
السنة األولى يسترد املليونني 
ثمن االستثمار، وهناك جمعيات 
لديها ودائع في البنوك، صباح 
السالم لديهم 3 ماليني فهل يعقل 
تذهب للتاجر، والوزيرة غيرت 
التاجر ولم  القرارات من اجل 
تقرب للوزارة احتاد اجلمعيات 
عينكم على فلوس املواطنني، 
التعاونية تخدم  اجلمعيــــات 
أهل الكويت وبنت املستشفى 
الصدري، وأيضا مستشــــفى 
للمعاقني واذا »طاحت« جمعية 
تسندها جمعية أخرى، وخير 
دليل جمعية الصوابر حينما 
الشامية  خسرت أتت جمعية 
وســــاعدتها وهذا مثال الحتاد 
اجلمعيات. وعرض عاشــــور 

فيلما عن معاناة األيتام.
وزيرة الشؤون هند الصبيح

الصور التي وضعتها في شارع 
اخلنساء بالساملية، قطعة 5، 
وضعت من قبــــل متبرع، أما 
املبنى الثاني فنعمل فيه اآلن 
حتت الصيانة، نحن ال نستقوي 

على الضعيف، نضع ضوابط 
ومنشــــي عليها، واذا تريد ان 
تقدم استجوابا آخر حقك قدم. 
حتدثت عن أحد من األيتام اذا 
ستتم معاقبته أحضره معاك 
املقبل، ولدينا  في استجوابك 
شــــباب عمرهم 35 ســــنة وال 
يريد اخلروج بالرغم من اننا 
عاجلناهم نفسيا ونريد منهم 
ان يتزوجــــوا وينخرطوا في 

املجتمع.
واألنظمة واحلل واحلزم هي 
التــــي أدت الى زيــــادة أرباح 
اجلمعيات، وملاذا هذه األرباح 
قفزت في 2015 حينما وضعت 
الوزارة الضبط والربط؟ والقرار 
اخلاص باملراقب املالي رأى النور 
2014 في عهــــدي، والذين أتوا 
من إدارات اجلمعيات يتذمرون 
يريدون حال للمديونيات وقال 
لي ال أســــتطيع االســــتمرار، 
وســــأتقدم باســــتقالتي، ومع 
ذلك متت الدعوة لالنتخابات، 
وهذا خيــــر دليــــل على عدم 
رغبتي في حتويلها للتجار كما 
يدعي املستجوب، وهذا كتاب 
االحتاد يؤكد ان هناك خسائر 
جلمعية الدسمة وطلب تعيني 
شخص لتقييم هذه اخلسائر، 
وأحد املديونني طلب تخفيض 
مديونيته، وهــــذا كتاب يفيد 
بذلك، يعرفــــه النائب »زين«، 
اقصى ربــــح حتققه اجلمعية 
ألفا، فكيف  التعديل 250  بعد 
ستســــدد )7( ماليني وعليها 
احكام بالسداد؟ وشركة اخي 
تعمل في مجال الكاميرات منذ 
2004 وانا تسلمت الوزارة في 
2014 ولدينا عرف في العائلة 
اذا احد اصبح وزيرا يبعد عن 
التجارة، وهذا العقد قبل ذلك 
وقيمته 1300 دينار، وحني بلغت 
بذلك عمم اخي بعدم ذهاب اي 
مندوب الي جمعية، ولكن الرجل 
لديه تعاقدات قدمية، وسمعة 
عائلتي خط احمر الننا ُربينا 
على احترام القانون، وجميع 
ملفات اجلمعيات املخالفة في 
النيابــــة، ونحن فــــي الوزارة 
دعونا احتاد اجلمعيات الى أن 
يقرض اجلمعية، ولكنه رفض، 
اريد خصخصة  وتدعي بأني 
اجلمعيات، وعملنا بنك دم في 
اجلنوب والشمال ومركز التوحد 
بفضل العمــــل التعاوني وفي 
عهدي، واملفروض ان أُشكر على 
العمل، وجمعيات حقوق  هذا 

عاشور: سأقدم 
استجوابًا آخر اإلثنني 
املقبل إذا لم يصلح 

االعوجاج وإذا لم 
ترجع املصروفات 
لألبناء بأثر رجعي

الصبيح: أحتدى أن 
يأتي املستجوب 

بفرد واحد مت طرده 
من دور الرعاية

طنا »مؤيداً 
لالستجواب«: 

الوزيرة أداؤها سيئ 
وعملها أسوأ لكن 

ليس بيننا وبينها أي 
شيء شخصي

سعود احلريجي 
»مؤيداً 

لالستجواب«: 
استجوابات هند 

الصبيح سوف تتكرر 
بسبب يباس الرأس

علي اخلميس 
»معارضا 

لالستجواب«: 
أول مرة في تاريخ 

احلياة النيابية 
شقيق نائب 

يستجوب وزيرة

روضان الروضان 
»معارضًا 

لالستجواب«: 
أستغرب من وضع 
الوزير على املنصة 

حال تطبيقه القانون

هند الصبيح محيية احلضور بعد انتهاء املسائلة

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مصافحا النائب صالح عاشور بعد انتهاء االستجواب

هند الصبيح وصالح عاشور بعد انتهاء االستجواب ويبدو سعد اخلنفور 

الشيخ صباح اخلالد مهنئا هند الصبيح بتجديد الثقة ويبدو الشيخ خالد اجلراح

جانب من جلسة أمس

توصيات االستجواب
- إبالغ نيابة األموال العامة عن املخالفات 
التي وقعت في اجلمعيات التعاونية حفاظا 

على أموال اجلمعيات وفق قانون اجلزاء.
 � تسعى وزارة الش��ؤون الى ان حتل 

املشاكل التي تواجه اجلمعيات.
 � زيادة أرباح اجلمعيات التعاونية.

 � ايقاف استقطاع 5% من أرباح اجلمعيات 
للمحافظات.

 � الس��ماح للجمعيات بتخصيص جزء 
من األرباح للخدمات كاملدارس واملستشفيات 

واملستوصفات.
 � اذا واجهت اجلمعية أي مشكالت مالية 

تقوم بالتكاتف مع اجلمعيات األخرى.
 � االهتمام باأليتام دون االستثناء.

 � االس��تعانة بخبرات عاملية لالهتمام 
باأليتام. 

 � االس��تعانة بص��ورة أكب��ر ب��األم 
البديلة.

 � تقدم احلكومة التشريعات الالزمة لتطوير 
اجلمعيات التعاونية لزيادة األرباح.
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عقب مطاردة هوليوودية بدايتها »البدع« ونهايتها »السريع«

ضبط فتاة دهست ضابطاً وأتلفت دورية

ملثمان سرقا خليجياً حتت تهديد مسدس

أحمد خميس

تعرض ضابط في جن���دة حولي للدهس 
من قبل مواطنة حاولت بعدها الهروب اال ان 
مطاردة رجال االمن لها اوقفتها وألقت القبض 

عليها ومرافقها بالقرب من دوار البدع.
وذكر مصدر امني أنه اثناء ثبوت مالزم في 
دوريات مرور حولي عند دوار البدع، شاهد 
مركبة قامت بدهس مالزم اول علي عبداحلميد 
زكريا، من النجدة، ومحاولة قائدها الهروب، 

وقامت باالصطدام بدورية مرور حولي.
وبعد مطاردة مت ضبط املركبة التي كانت 

تقودها مواطنة ودهست ضابط النجدة وأتلفت 
الدورية التابعة للم���رور اثناء هروبها، ومت 
التحفظ عليها هي وقريبها الذي كان برفقتها، 
وذلك على خط الفحيحيل السريع مقابل منطقة 
بيان. وقال املصدر االمني انه مت نقل الضابط 
من قبل دوريات النجدة الى املستشفى نظرا 

حلالته احلرجة لعالجه.
واكد انه قد مت التحفظ على مواد يش���تبه 
بأنها غير طبيعية كانت بحوزة املتهمة ومرافقها 
داخل الس���يارة واحيال ال���ى نيابة املخدرات 
واخلمور حليازتهما مواد مخدرة حيث جهة 

االختصاص.

محمد الدشيش

سجل شاب خليجي قضية في مخفر منطقة 
ضاحية صباح الس���الم حتت عنوان »سرقة 
باستعمال القوة« من قبل شخصني اعتديا عليه 
بالضرب اثن���اء خروجه من جمعية املنطقة، 

ومت االستيالء على هاتفني.
وقال مصدر امني: ان بالغا تقدم به خليجي 

أفاد بأنه خرج من مواقف جمعية صباح السالم 
وقام شخصان باالعتداء عليه بالضرب والذا 

بالفرار بعد ان سرق هاتفني ومبلغا ماليا.
وعند مطاردتهما اش���هر احد الش���خصني 
مسدس���ا، ما جعل املجني عليه يرتبك، وهو 
ما تسبب في انقالب س���يارته فتم نقله الى 
املستش���فى حي���ث زود احملق���ق بتفاصيل 

الواقعة.

آثار الفلفل على عني املجني عليه

وتب���ني أنها مس���حوق فلفل 
أحمر وذلك بهدف سرقتهما 
وسجلت قضية وأحيلت إلى 

جهة االختصاص.
ه���ذا واص���درت وزارة 
الداخلي���ة بيان���ا قالت فيه: 
احبط���ت ألجه���زة األمني���ة 
محاولة الشروع بسرقة احد 
فروع شركات الصرافة الواقعة 
في منطقة ميدان حولي، وان 
العمال امسكوا باجلاني الذي 

تبني انه فصل من العمل.

الفلفل األحمر أحدث طريقة للسطو على صرافة

فاحص فني تعرّض للنصب برخصة جتارية
هاني الظفيري

اته���م مواطن يعمل فاحص���ا فنيا بوزارة 
الداخلية مواطنا آخر بالنصب واالحتيال عليه، 
وقال في بالغ قدمه الى مخفر خيطان وحتول 

الى قضية برقم 2016/79 جنح خيطان انه اتفق 
مع املتهم على ش���راء رخصة جتارية مقابل 
مبلغ 4 آالف دينار وانه دفع كامل املبلغ على 
دفعات حسب اإليصاالت التي أرفقها بالبالغ 

واملوقعة من قبل املشكو في حقه.

احمد خميس

قدم وافد مصري موكال عن 
ش���ركة الصرافة بالغا ملخفر 
مي���دان حولي، ق���ال فيه إن 
وافدين هنديني تعرضا لسرقة 
داخل فرع الشركة بواسطة 
ثالث من جنسيتهما. وأوضح 
املبّلغ أن الل���ص دخل لفرع 
الباب  الشركة وقام بتسكير 
اإللكتروني ثم نثر بودرة لونها 
أحمر في وجه املجني عليهما، 

املجني عليه قدّم للجاني رقم حسابه و»السري«

نّصاب أسال لعاب مصري بـ 30 ألف دينار
وسلبه 2300 دينار عبر اإلنترنت

هاني الظفيري

س���جل رجال أمن الفروانية قضية تزوير 
في محررات بنكية واالستيالء على مبلغ 2300 
دينار من حس���اب وافد مصري بعد أن نصب 
عليه مجهول في اتصال خارجي. وقال مصدر 
أمني إن وافدا من اجلنسية املصرية تقدم ببالغ 

الى مخف���ر الفروانية يفيد بأن اتصاال هاتفيا 
تلقاه من خارج البالد وطلب منه املتصل إرسال 
 الرقم السري ورقم البطاقة حتى يتم إعطاؤه

30 ألف دينار كجائزة قيمة ربحها بالسحب اآللي 
وامتثل الوافد املصري الى طلب املتصل الذي قام 
بسحب مبلغ 2300 دينار على دفعات واكتشف 

أمر املتصل اللص ليتم تسجيل قضية.

الوافدون االربعة املتهمون  حبوب العبدلي املخبأة في املطارة  أحد املتهمني أمام املخدرات 

أحدهم علقت بشباكه على مقربة من عوهة

4 صيادين غّيروا نشاطهم إلى »املخدرات« 
عقب العثور على 17 كغم حشيش في البحر

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

كما أش����ارت »األنباء« للضبطية في عددها 
الصادر امس، احبطت االدارة العامة خلفر السواحل 
وبالتعاون مع االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
 محاول����ة إلدخال كمية من امل����واد املخدرة تقدر

ب�17 كيلوغراما من احلشيش الى البالد.
وذكرت االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني 
ان حتريات االدارة العامة خلفر السواحل واالدارة 
العامة ملكافحة املخدرات رصدت أحد االشخاص 
)هندي اجلنس����ية(، بعد ورود معلومات تفيد 
بعث����وره اثناء مزاولته للصيد بالش����باك قرب 
جزي����رة عوهة على مواد مخ����درة كانت مخبأة 
حتت س����طح املاء وانه قام بانتشالها واخفائها 
بهدف إدخالها الى الب����الد وبيعها بالتعاون مع 

مجموعة من االشخاص.
وبعد التأكد من صحة املعلومات امر الوكيل 
املساعد لشؤون امن احلدود البحرية اللواء زهير 
النصر اهلل بتشكيل فرقة من اإلدارة العامة خلفر 
الس����واحل بالتنسيق مع االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات، حي����ث مت ضبطه وضبط املتعاونني 

وهم 3 وافدين مصريني.

13 ألف »كبتاغون«

وأحب����ط رجال جم����ارك العبدل����ي محاولة 
س����ائق ش����احنة تهريب 13270 حب����ة مخدرة 

»كب�تاغون«.

إبعاد 10

كما متكنت اإلدارة العامة ملكافح�ة املخدرات 
من ضبط 6 قضايا بته��م االجتار وال�جلب للمواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية خالل الفترة 9 - 15 
 من الشهر اجلاري وضبط خاللها 11 متهما منهم

5 من اجلنسيات العربية و6 آخرين من اجلنسيات 
األسيوية بينهم امرأة. وأوضحت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني أنه مت ضبط 110 آالف 
حبة مخدرة من نوع كبتاغون وربع كيلوغرام 
من مادة املاريغوانا املخدرة و140 غراما من مادة 
الش����بو املخدرة و170 غراما من مادة الهيروين 
املخدرة. وأش����ارت اإلدارة الى انه يجري حاليا 
العمل على إبعاد 10 متهمني من جنسيات مختلفة 

بعد ضبطهم بالقيام مبساعدة جتار املخدرات.

رخص سوق ودفاتر مركبات وحترير مخالفات

50 مخالفة لشاحنات
و80 »ممنوع وقوف«

محمد الدشيش

 ح���رر رج���ال امل���رور صباح أم���س نحو
50 مخالفة مرورية لشاحنات مخالفة في منطقة 
العارضية. كما حرر رجال مرور العاصمة نحو 
80 مخالفة مرورية ملركبات متوقفة في ممنوع 

في املباركية.
وتأتي حملة قطاع املرور تزامنا مع االسبوع 
املروري املوحدة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
والذي سيختتم اليوم اخلميس بحفل يقام في 

فندق الشيراتون.

سرقة سلندرات
تقدم وافد اردني لدى مخفر ميدان حولي 
وابلغ عن تعرض محله للسرقة، حيث قام 

مجهول بـ »لطش« سلندرات غاز كانت 
مهيئة للبيع.

سرقة محتويات موظف
تقدم وافد مصري ملخفر خيطان يعمل في 

وزارة االشغال وابلغ عن سرقة سيارة نوع 
جيب حكومي من امام البناية التي يقطنها.

سّب وقذف »ديليفيري«
تعرض عامل توصيل طلبات مبنطقة النقرة 

للسب والقذف من قبل زبون غاضب كما 
اضاف التهاماته ان الزبون ـ وهو مواطن ـ 
لم يقم بدفع قيمة الطلب وعليه مت تسجيل 

قضية.

سرقة كفيل
أبلغ مواطن مخفر الصباحية بأن خادمته 
الهندية سرقت هاتفا ذكيا والبتوب وآيباد 

ومبلغ 180 دينارا والذت بالفرار.

إهانة مدرسة
سجلت مدرسة قضية إهانة ضد ولي 
امر طالب لديها قام بالتلفظ عليها ولم 

جتد سوى املخفر لتسترجع حقها بعدما 
هددها ولي أمر الطالب وسبها أمام عدد من 

املدرسات في منطقة حولي.

موجز أمني

أحمد خميس
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»التعليـم اخلـاص«: أي زيادة على رسـوم 
املدارس اخلاصة ملغاة.

العالم يحتفل سنويا في مارس باليوم العاملي 
ألمراض النوم حتت شعار »النوم اجليد حلم

ميكن حتقيقه«.
٭ الظاهر إن املدارس اخلاصة بصوب وإدارة 

التعليم اخلاص بصوب ثاني! ٭ .. إال في العالم العربي!

»هذا أجمل شيء رأيته في حياتي«
املغنية اإلجنليزية أديل 

خالل دعوتها فتى وفتاة 
إلى خشبة املسرح بعدما 

عرض الشاب الزواج على 
فتاته امام اجلمهور اثناء 

احلفل.

»بالطبع النزال أصدقاء«
السباحة األوملبية ريبيكا 

ادلنغنت وهي تتحدث حول 
انفصالها عن زوجها هاري 
نيدز بعد 18 شهرا فقط من 

زواجهما.

»شوفيني أمتنى أكتر من هيك«
الفنان واملمثل برونو 

طبال عن مشاركته في 
مسرحية »غرام أو انتقام« 

للمخرج جو قديح.
وقال عن العروض األولى 
للعمل : »لقد شعرنا منذ 

بداية عرض املسرحية أن اجلمهور 
يتفاعل ويتعاطف مع شخصيات 
العمل بشكل كبير جدا، وهذا امر 

شجعنا كثيرا«.
وأضاف: »نحن نصعد إلى املسرح 
لنستمتع بأدائنا وهذا ينعكس على 
اجلمهور ألننا اذا كنا بالفعل كذلك 
فاجلمهور سيستمتع معنا أيضا«.

»االعتزال ليس واردًا.. غير انه ميكن ان 
يحدث في اي وقت«

املمثلة املصرية الكبيرة 
عبلة كامل ردا على شائعة 

اعتزالها التمثيل عند االنتهاء 
من تصوير اجلزء الرابع من 

مسلسل »سلسال الدم«، حيث 
قالت ملجلة فن: إن قرار اعتزال 
الفن ال يتعلق بانتهاء تصوير 

املسلسل وإمنا هو »أمر يأتي من 
اهلل فجأة«، لذلك سأعتزل فور 

تقرير ذلك حتى وإن كنت في قلب 
مشهد أواصل تصويره.

أبعد من الكلمات

مقاالت الزمالء 
كتاب»الرأي«

22ـ23
البقاء هلل

فهد عبدالرضا حسني املتروك ـ 25 عاما 
ـ حسينية الصفار بالدعية ـ بجوار 
حسينية بوعليان ـ ت: 66872949.
سبيكة حمود جاسم الدبوس ـ 84 عاما 
ـ الرجال: ديوان الدبوس ـ الطريق 
الساحلي ـ ت: 23925811 ـ النساء: 

املنقف ـ ق 4 ـ شارع عوض اخلضير ـ 
م 115 ـ منزل حمود جاسم الدبوس.

عبداحملسن محمد عبداحملسن الرقيعي ـ 80 
عاما ـ العمرية ـ ق 2 ـ ش 6 ـ م 23 ـ 

ت: 99629577 ـ 99185881.

بدرية أحمد خليفة املنصور، زوجة محمد 
جعفر عزام الشمري ـ 68 عاما ـ الرجال: 

الزهراء ـ ق 6 ـ ش 615 ـ م 46 ـ ت: 
99000451 ـ النساء: السالم ـ ق 5 ـ 

شارع عبدالرحيم الزنكي ـ م 21 ـ ت: 
.99281114

ناصر حمد ناصر الشامري ـ 40 عاما ـ الرجال: 
العقيلة ـ ق 3 ـ ش 324 ـ م 33 ـ ت: 

99070788 ـ النساء: صباح السالم ـ ق 5 
ـ ش 1 ـ ج 12 ـ م 35 ـ ت: 25519955 ـ 

الدفن بعد صالة العصر.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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)محمود الطويل( متثيل اجلرمية الثانية بحضور قاضي التحقيق وقنصل سفارة الكويت 

قاضي التحقيق رامي عبداهلل خالل استجواب القاتلني بعد متثيل جرميتهماقنصل سفارة الكويت مع قاضي التحقيق رامي عبد اهلل

بحضور قنصل الكويت في لبنان محمد الوقيان

قاتال الغريب وحسني مّثال جرميتهما:
»أعددنا حفرة لدفنهما والهرب إلى سورية«

بيروت ـ يوسف دياب

مثل املوقوفان عمار حمد وسمير 
مصطف���ى )س���وريان( جرمية قتل 
املواطنن الكويتين حس���ن النصار 
ونبيل يعقوب الغري���ب في »عاريا« 
بحض���ور قضاة النياب���ة والتحقيق 

وقنصل الكويت محمد الوقيان.
واحضر املوقوفان الى املكان مكبلن 
ومقنعن، وتول���ى كل منهما متثيل 

دوره في القتل بواسطة مطرقة على 
مجسمن من البالس���تيك، وقاال ان 
املغدورين كانا نائمن كل في غرفته، 
وانهما خططا للجرمي���ة قبل يوم، 
واتفقا على انتظار عودة املغدورين 
من السهرة قبل يوم، وأعدا لدفنهما 
حفرة في احلديقة، وفي اليوم التالي 
من ارت���كاب اجلرمية فوجئا باالمن 
الداخلي )املعلومات( يطبق عليهما 
بعدما تبلغ اخلبر من اسرة الضحية 

نبيل بعدما فقدت االتصال معه.
واكد عمار، وهو ناطور املكان، ان 
الهدف من اجلرمية كان السرقة، وقد 
مت العثور على البتوب وآيباد وساعتي 
ي���د و350 دوالرا، وانهما كانا ينويان 
الهرب الى سورية بعد دفن اجلثتن، 

لكنهما اعتقال.
وقد ش���كر القنصل الوقيان قوى 
التحقيق على س���رعة  االمن وقضاة 

كشف اجلرمية.

القاتل خالل متثيل اجلرمية األولى املتهمان في قبضة األمن

22 مشتركًا يفوزون بجوائز
قّيمة في األسبوع األول

ملهرجان »األنباء« 2016

نقش لطير يشبه عالمة »تويتر« 
يعود إلى 35 ألف عام

جرى في مقر اجلريدة سحب األسبوع األول »يومي 
وأس���بوعي« ملهرجان جوائز »األنباء« 2016 بحضور 
ممثل »التجارة« عبدالعزيز اشكناني ومسؤولي إدارة 
التوزيع باجلريدة، وابتس���م احلظ ل�22 مشتركا في 
الس���حبن اليومي واالسبوعي، حيث فاز في السحب 
اليومي وجائزته تلفون ;cetrix smartphone cv 300 كل 
من خليفة محمود خليفة � ابو العيون كامل محمد � أميمة 
عاطف جروان � سيف تركي العنزي � احمد عبدالرازق 

الرشيد � امين عبداجلبار � الزين فايز سلطان.
اما في السحب االسبوعي فقد فاز 15 مشتركا، حيث 
فاز نائل خالد ذيب أسعد بثالجة زانوسي وفاز سيف 
تركي العنزي بالب توب توشيبا، ومن الثالث وحتى 
الثاني عشر فازوا بكوبونات شراء بقيمة 300 دينار، 
وهم: فاروق احمد ش���يخ � عبدالعزيز ناصر سعود � 
ناصر مبارك العنزي � خالد خضر خليل � مصطفى السقا 
� رجا علي رجا � خالد عبدالقدوس � احمد عبداحلربي 
� حن���ن محمد العنزي � حصة حماد عايض العازمي، 
اما اجلائزة الثالثة عشر ففازت بها ميامة القاسم وهي 
عبارة عن جهاز تلفزيون، وفاز احمد صالح الياقوت 
بغس���الة، واخيرا محمود احم���د بطباخ غاز من نوع 

شيفاكي.
و»األنباء« تعد مشتركيها دائما باجلديد، وتتمنى 

حظاً سعيداً للجميع.

باريس � أ.ف.پ: عثر علماء آثار في فرنسا على نقش 
لطير يشبه الطير املتخذ عالمة ملوقع »تويتر«، يعود الى 
35 الف عام، في أثر يؤش����ر الى توجه فني غير تقليدي 
آنذاك. ويبلغ طول هذا النقش خمسة سنتيمترات وعرضه 
خمس����ة س����نتيمترات ايضا، وقد عثر عليه اثناء اعمال 
تنقيب اثرية قام بها املعهد الوطني الفرنس����ي لألبحاث 
االثرية االستباقية قبل سنوات عدة في موقع كانتالويت 

قرب برجراك في جنوب غرب فرنسا.
ونقش الرسم على قطعة من حجر الصوان، وقد اجريت 
عليها حتليالت في اسبانيا اخيرا اظهرت ان النقش يعود 
ال����ى العصر احلجري القدمي االعلى الذي ش����هد وصول 

االنسان املعاصر الى اوروبا الغربية.
وقالت لورانس بورغينيون عاملة اآلثار املتخصصة 
في عهود ما قبل التاريخ ان صاحب النقش اراد تصوير 

الطير بشكل »رمزي جدا«.
ويبدو الطير وكأنه يش����رب او يطير او يغري اناث 

الطيور.
وأضافت بورغينيون »بعض االشخاص ممن ليسوا من 

علماء اآلثار قد يرون فيه ما يشبه عالمة تويتر«.

)أحمد علي( ممثل »التجارة« عبدالعزيز اشكناني أثناء السحب 

النقش يعود الى 35 الف عام

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4:37
الشروق 5:56 
الظهر 11:57

العصر 3:22
املغرب 5:57
العشاء 7:14

إلى  متقلب���ة االجتاه تتح���ول 
ش���مالية غربية سرعتها من 8 � 

30 كم/س.

العظمى: 27 - الصغرى: 14

أعلى مد: 7:33 ص 5:38 م
أدنى جزر: 00:29 ص 12:12 م
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