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إعادة مشروعي قانوني إنشاء اجلامعات احلكومية وتعديل إنشاء »اخلليج« ملنح البكالوريوس في التمويل والتسويق واإلعالم واملاجستير بإدارة األعمال إلى »القانونية« للمزيد من الدراسة

تراخيص اجلامعات بقانون
    معاشات استثنائية لـ 16 عضوًا بـ »البلدي« وتعيني 4 أعضاء 

في »املركزي«  و اخلراز في »الشؤون« والصالح والرويح في »اإلعاقة«
  املال أمينًا مساعدًا بـ »الوزراء«.. وبن السالمة

 إلى التقاعد ونقل الرومي من »الشؤون« إلى »البلدية«

العوضي للعيسى عن الشهادات املزورة: 
أصْدِقْنا القول أو سنُصدِقُك الفعل

»املمتازة« والدرجات باالختيار في »األشغال«
 الشهر املقبل وتدوير املديرين العامنّي خالل أيام

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة األشغال أن 
مكافآت األعمال املمتازة والدرجات باالختيار 
للمستحقني من موظفي الوزارة ستنجز الشهر 

املقبل. وأضاف املصدر أن الوزارة ستشهد حركة 
تدوي���ر للمديرين العامني خالل األيام املقبلة 
جلميع قطاعات الوزارة وذلك لسد الشواغر، 
الفتا إلى أن كشوفات املديرين العامني سيتم 

اعتمادها قريبا.

ال مساس بالبعثات الدراسية وال استبدال للمعلمني اللبنانيني

ماضي الهاجري - هالة عمران - عبدالعزيز الفضلي

أبدى النائ���ب كامل العوضي اس���تغرابه من 
تصريحات وردود وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى حول الشهادات املزورة، حيث 
أكد إحالة 260 حالة إلى النيابة »وكلهم أجانب«. وقال 
العوضي ل� »األنباء« إن إجابات الوزير متناقضة، 
مس���تغربا إحالة األجانب الى النيابة خصوصا 
ان ش���هاداتهم معتمدة من دولهم وسفاراتهم وإذا 
ثبت تزويرها فإنه يجب ترحيلهم من البالد، ال أن 
يحالوا الى النيابة. وأضاف العوضي: إذا ثبت ان 

الوزير يعطينا معلومات مغلوطة فسيكون مصيره 
املساءلة السياسية. وزاد: لدينا أرقام ومعلومات 
حول الشهادات املزورة وبانتظار معلومات الوزير، 
واذا لم يصدقنا القول فنحن من سنصدقه الفعل 
حتت قبة عبداهلل الس���الم.  إل���ى ذلك أكد وزير 
التربية ان الترش���يد لن ميّس البعثات الدراسية 
في اخلارج، مشيرا إلى انه ال تعليمات باستبدال 

املعلمني اللبنانيني بجنسيات أخرى.
من جهة اخرى لوح النائب محمد طنا باستجواب 

العيسى إذا لم حتّل مشكلة الشعب املغلقة.
التفاصيل ص 8 و20 ٭

أكد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغ���امن أمام مؤمتر 
 االحت���اد البرملان���ي الدولي

ال� 134 املنعقد في زامبيا أنه 
ال ميكن للعالم ان يستوعب 
وج���ود كيان���ات كالكيان 
االسرائيلي متارس كل أشكال 
القم���ع والتنكيل واإلقصاء 
ضد اإلنسان بحجة أن تلك 
الكيان���ات تتمتع بش���كلها 

الدميوقراطي.
 التفاصيل ص 10 ٭

اسلكو ولد أحمد أزيد بيه

حسن كاظم

هاڤان���ا � وكاالت: أنه���ى 
الرئيس االميركي باراك أوباما 
قطيعة اس���تمرت لعقود مع 
كوبا، وأجرى في هاڤانا أمس 
محادثات تاريخية رسمية مع 
نظيره الكوبي راؤول كاسترو. 
وشهد قصر الثورة في قلب 
القدمي���ة مصافحة  هاڤان���ا 
تاريخية وتبادال لالبتسامات 
وحديثا وديا بني كاس���ترو 

وأوباما.
التفاصيل ص46 ٭

مصافحة تاريخية بني 
أوباما وكاسترو في قصر 

الثورة بقلب هاڤانا

ملف خاص في »األنباء« اليوم
محليات

وزير خارجية موريتانيا
 لـ »األنباء«:نحرص على 
توفير الظروف املواتية 
لزيادة حجم االستثمار 

الكويتي في بالدنا

كاظم لـ »األنباء«: 
اجلمعيات املعترضة 

على قانون »النفع العام« 
أعلنت ذلك عبر اإلعالم 

بداًل من تزويد الوزارة 
باملالحظات

اقتصاد

»بوبيان« يصدر
 صكوكًا بـ 250 مليون 

دوالر أبريل
 املقبل

عمومية »بيتك« أقرت توزيع 17% نقداً و10% منحة

40 مليون دينار تكلفة 
املبنى اجلديد لبنك 

االئتمان مبواصفات 
صديقة للبيئة

)هاني الشمري( حمد املرزوق مترئسا عمومية »بيتك« أمس  

محمود الفليج

صالح املضف 21

41

الغامن: ال نستوعب تذّرع إسرائيل 
بدميوقراطية شكلية للتنكيل باإلنسان

رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ملقيا كلمته

عامًا من العالقات الثنائية 45
والتعاون المشترك

09

24

44
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مريم بندق 

عرض على مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوعي 
امس برئاسة س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك قضية التراخيص للمؤسسات التعليمية 
وعلى رأسها اجلامعات من خالل مشروع قانون ينظم 
تراخيص إنش����اء اجلامعات احلكومية.  وبحس����ب 
مشروع القانون »يكون انشاء اجلامعات بقانون بعد 
أخذ رأي املجلس األعلى للجامعات«، وتكون للجامعة 
ميزانية مس����تقلة يعد مش����روعها رئيس اجلامعة 
ويعتمدها املجلس األعل����ى للجامعات بعد موافقة 
مجلس اجلامعة.  وقرر املجلس اعادة املوضوع الى 

اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة. 
وعرض على املجلس كذلك تعديل املرسوم رقم 
156 لسنة 2002 اخلاص بالترخيص جلامعة اخلليج 
التعديل ستمنح  للعلوم والتكنولوجيا. ومبوجب 
اجلامعة درجة البكالوريوس في التمويل والتسويق 
واإلعالم ودرجة املاجستير في ادارة األعمال، وقرر 
املجلس اعادة املوضوع الى اللجنة القانونية للمزيد 

من الدراسة. 
هذا، ووافق املجلس على تعيني اعضاء في بنك 
الكويت املركزي ملدة 3 سنوات وهم: مصطفى الشمالي، 
احمد الصقر، ناصر الروضان، أسامة النصف. ومت 

تعيني سعد ابراهيم اخلراز وكيال مساعدا في وزارة 
الشؤون االجتماعية، وفي الهيئة العامة لإلعاقة مت 

تعيني ماجد الصالح وأسعد الرويح.
ومت منح معاشات استثنائية ل� 16 عضوا من أعضاء 
 املجلس البلدي.  وتأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« في

9 فبراير املاضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الش����يخ محمد العب����داهلل ان املجلس وافق 
على مشاريع مراسيم تعيني رئيس ونائب وأعضاء 

»مكافحة الفساد«.
ووافق املجلس كذلك على مشروع مرسوم بتعيني 
صالح س����ليمان املال أمينا عاما مساعدا في األمانة 
العامة للمجلس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ووافق 
املجلس على احالة األمني العام املس����اعد سالمة بن 

السالمة إلى التقاعد.
وأحيط املجلس علم����ا مبوافقة مجلس اخلدمة 
املدنية على نقل الوكيل املس����اعد للش����ؤون املالية 
واالدارية بوزارة الشؤون علي سليمان الرومي الى 
بلدية الكويت. وبش����أن التأخر في قرارات التجديد 
لبعض الوكالء والوكالء املساعدين، أجابت املصادر: 
ان قضايا التجديد وعدم التجديد للقياديني ربطت 
بانتظار تقارير التقييم ملشاريع خطة التنمية، ولذلك 

حدث التأخير.
التفاصيل ص6 ٭

06أسماء 62 مستشاراً وسكرتيراً »أول وثان وثالث« شملتهم حركة تنقالت في »اخلارجية«
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صاحب السمو تسلم أوراق اعتماد 7 سفراء واستقبل سفير كمبوديا

األمير أشاد باجلهود اإلنسانية للمركز اإلسالمي في كندا

خالد العبداهلل ومساعد وزير 
اخلارجية لش����ؤون املراسم 
السفير ضاري العجران وآمر 
احلرس األميري العميد ركن 

فهد عبدالرحمن الزيد. 
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس سفير 
مملكة كمبوديا لدى الكويت 
س����مان منان وذلك مبناسبة 
انتهاء فترة مهام عمله سفيرا 

لبالده. من جانب آخر، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس هاجي جينجوب 
رئي����س جمهوري����ة ناميبيا 
الصديقة، عبر فيها س����موه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو ولي 

النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد واملستشار 
بالديوان األميري الفريق خالد 
عبداهلل بودي ووكيل الديوان 
األميري إبراهيم الشطي وأحمد 
فهد الفهد مدير مكتب صاحب 
الس����مو األمير واملستش����ار 
في الدي����وان األميري محمد 
أبواحلسن ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ 

اس����تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر أمس الشيخة 
أوراد اجلابر ورئيس مجلس 
ادارة جمعية الشيخ عبداهلل 
الن����وري اخليري����ة م.جمال 
الن����وري ورئي����س املرك����ز 
اإلس����المي في كندا م.محمد 

ابوشحادة وأعضاء املركز. 
وقد اشاد سموه باجلهود 
الرائدة  اخليرية واإلنسانية 
للمركز اإلس����المي في كندا، 
مؤكدا س����موه على األهداف 
السامية ألعمال اخلير والبر 
الت����ي يقومون  واإلحس����ان 
بها لتنمية القيم اإلنس����انية 
ونشر الوسطية والسماحة 
التي دعا إليها ديننا اإلسالمي 
احلنيف، متمنيا سموه لهم 

دوام التوفيق والسداد.
إلى ذلك، احتفل في قصر 
بي����ان صباح امس بتس����لم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أوراق اعتماد 
كل من السفير غالم دستغير 
سفيرا جلمهورية باكستان 
اإلسالمية والس����فير اخلان 
قهرمان س����فيرا جلمهورية 
اذربيجان والس����فير بوباني 
ليبيسا سفيرا ململكة ليسوتو 
والسفير اس����تاجيو اسينو 
س����فيرا جلمهوري����ة غينيا 
االستوائية والس����فير بيكا 
فاوتيالينني سفيرا جلمهورية 
فنلن����دا والس����فير تتيان����ا 
ميشكوفا سفيرا جلمهورية 
سلوڤينيا والس����فير دراكو 
اسكوكوفج سفيرا جلمهورية 
اجلبل األس����ود وذلك سفراء 

لبالدهم لدى الكويت. 
حضر مراس����م االحتفال 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد خالل استقباله الشيخة أوراد اجلابر وم.جمال النوري ورئيس املركز اإلسالمي في كندا م.محمد ابوشحادة وأعضاء املركز

ولي العهد يشهد حفل التخرج السنوي 
املوحد جلامعة الكويت اليوم

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د. ابراهيم الدعيج

سموه التقى الدعيج والعلي واخلالد وأوراد اجلابر

التوفيق والنجاح.
العهد  واستقبل سمو ولي 
الشيخ نواف األحمد الشيخة 
أوراد اجلابر ورئيس وأعضاء 

املركز اإلسالمي في كندا.
وقد ثمن س����موه- حفظه 
اهلل- الدور اإلنساني للقائمني 
املركز اإلسالمي في كندا  على 
وجهودهم في املجالني الدعوي 

يشمل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد برعايته وحضوره 
حفل التخرج السنوي املوحد 
جلامعة الكويت للعام األكادميي 
2014 � 2015 الذي سيقام الساعة 
السادسة والنصف مساء اليوم 
الثالثاء على الستاد الرياضي 

للجامعة في الشويخ.
وقد استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد نائب رئيس 
مجلس األسرة احلاكمة الشيخ 

د. إبراهيم الدعيج.
كما استقبل سموه رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 
العلي. واستقبل سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد رئيس 
املجلس البلدي مهلهل اخلالد، 
حيث أهدى سموه كتابا يتضمن 
إجنازات املجلس البلدي لدور 
االنعقاد احلادي عشر عن الفترة 
من 2013/10/21 الى 2015/4/30 
سمو ولي العهد يتسلم كتابا عن إجنازات املجلس البلدي من مهلهل اخلالدوقد شكره س����موه متمنيا له 

صاحب السمو يتسلم اوراق اعتماد سفير فنلندا صاحب السمو االمير يتسلم اوراق اعتماد سفيرة سلوڤينيا 

رئيس الوزراء التنزاني 
يشيد باجلهود اإلنسانية 

للجمعيات اخليرية الكويتية

أشاد رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا أمس 
االثنني بإجنازات العم���ل اخليري الكويتي والدور 
اإلنساني الذي تقوم به اجلمعيات اخليرية الكويتية 

في مساعدة احملتاجني في بالده.
وذكرت سفارتنا في تنزانيا في بيان تلقته وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ان مجاليوا أشار خالل لقائه 
املدير العام جلمعية العون املباشر عبداهلل السميط 
بحضور سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم الى اهمية 
املشاريع التي تنفذها اجلمعيات اخليرية الكويتية 

والتي تنتشر في مختلف املناطق في بالده.
وأعرب مجاليوا عن شكره للكويت اميرا وحكومة 
وشعبا على املساعدات التي تقدم للشعب التنزاني، 
مؤكدا تقدمي السلطات التنزانية كل ما ميكن ان يسهل 

مهام هذه اجلمعيات وأنشطتها.
ولفت الى ان »جمعية العون املباشر« كانت من 
أولى اجلمعيات اخليرية العاملة في افريقيا بشكل 
عام وتنزانيا بشكل خاص منذ مطلع الثمانينيات 
من القرن املاضي، مش���يرا الى ان مؤسسها الراحل 
د. عبدالرحمن الس���ميط قد طاف في انحاء تنزانيا 

منذ ثالثة عقود.
من جهته، قال السميط ان »اجلمعيات الكويتية 
تسعى من خالل اهتمامها بالتعليم في تنزانيا الى 
إيجاد جيل متعلم يقوم بخدمة بالده والنهوض بها 
وقد س���عت »جمعية العون املباشر« في هذا اإلطار 
الى إنش���اء »جامعة الدكتور عبدالرحمن السميط« 
في زجنبار والتي خرجت منذ شهرين الدفعة ال� 15 

من الطالب«.
وكشف الس���ميط عن افتتاح املرحلة االولى من 
»مركز عبدالرحمن السميط« في منطقة »كيغوما« 
غرب تنزانيا على مساحة 150 ألف متر مربع يضم 
مدرسة تتكون من 12 فصال دراسيا تسع 480 طالبا 
ودار ايتام تسع 150 يتيما باالضافة الى مركز صحي 
ومركز للتدريب املهني ومسجد كبير وسكن للعاملني 

ومبنى للضيافة.
بدوره، اعتبر السفير الناجم ان لدى اجلمعيات 
اخليرية الكويتية اطالعا واسعا على االحتياجات 
الفعلية للشعب التنزاني واملشاريع ذات األولوية 
وهي تقوم بتركيز جهودها اإلنسانية ومساعداتها 
على قطاع���ي التعليم والصحة وبناء أكبر عدد من 
امل���دارس واملراكز الصحية وتوفير املياه الصاحلة 
للشرب فضال عن االهتمام مبوضوع األيتام من حيث 

إقامة دور الرعاية وتوفير الكفاالت املالية لهم.

رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا خالل لقائه املدير العام جلمعية العون 
املباشر عبداهلل السميط بحضور سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم

سفارتنا بالقاهرة تدعو لاللتزام 
بالتعليمات بشأن النقد األجنبي

القاهرة � كونا: أهابت سفارتنا لدى القاهرة بالرعايا 
الكويتيني من مقيمني وطلبة وراغبني في زيارتها االلتزام 
بالتعليمات والقوانني التي تصدرها السلطات املصرية في 

شأن إدخال النقد األجنبي الى مصر واخراجه منها.
ودعت السفارة في بيان املواطنني الكويتيني الى االفصاح 
عند الدخول من منافذ الدولة او اخلروج منها عن مقدار 
ما لديهم من نقد اذا جتاوز عشرة آالف دوالر أميركي او 

ما يعادله من العمالت األجنبية.
وأوضحت كذلك انه يحظر على املسافر إدخال او إخراج 
اكثر من خمسة آالف جنيه مصري )الدوالر يعادل نحو 
8.878 جنيهات(. واشارت الى ان السلطات املصرية ستتخذ 
جميع اإلجراءات الالزمة حيال اي راكب يتجاوز التعليمات 
بشأن النقد ومصادرة اي مبالغ تزيد على احلدود املسموح 
بها. كما ناشدت السفارة الراغبني في شراء عقار بجمهورية 
مصر العربية الس����يما من املعارض العقارية التأكد قبل 
القيام بأي إجراء في هذا الشأن من ان العقار املذكور ليس 
محل نزاع او عليه موانع حتول دون تس����جيله مشددة 
في هذا الس����ياق على ضرورة االستعانة مبكتب قانوني 
معتمد. وقالت الس����فارة انها خصصت خطوطا هاتفية 
مباش����رة لتلقي أي استفسارات وهي )0020235712187( 

و)0020235712194( و)0020235714101(.

العهد الش����يخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئ����ة إلى الرئيس 
هاج����ي جينج����وب رئيس 
جمهورية ناميبيا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمني����ا له موف����ور الصحة 
والعافي����ة. كما بعث س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك  ببرقية تهنئة 

مماثلة.

واخلي����ري، مؤك����دا س����موه 
العمل اإلنس����اني  على أهمية 
الثقافة  والتطوع����ي ونش����ر 
اإلسالمية التي تهتم بالتوعية 
والتعريف الصحيح بتعاليم 

الدين اإلسالمي احلنيف.

طيبة آل هيد تتوسط طالبات مدرسة أسرار القبندي 

دارين العلي 

 افتتحت أمني سر اجلمعية التطوعية النسائية خلدمة 
املجتمع طيبة آل هيد صباح أمس السوق اخليري ال� 35 الذي 
تنظمه اجلمعية التطوعية النسائية حتت رعاية رئيسة 
االحتاد النسائي الش����يخة لطيفة الفهد ملدة خمسة أيام، 
مبشاركة 50 سيدة من صاحبات املشاريع الصغيرة، ومت 
االفتتاح بحضور أعضاء مجلس ادارة اجلمعية التطوعية 
وأعضاء اجلمعية العمومية. ونقلت آل هيد عن رئيسة االحتاد 
النسائي الشيخة لطيفة الفهد حرصها على دعم الشابات 
صاحبات املش����اريع الصغيرة، مؤكدة دعمها الالمتناهي 
للجمعية التطوعية ونش����اطاتها، حيث إنها تدعم املرأة 
وحتاول بش����تى الطرق تطوير املرأة وصقل مهاراتها من 
خالل نش����اطات اجلمعية التطوعية. وأضافت آل هيد أن 
هذا السوق اخليري يهدف إلى مساعدة املرأة في االعتماد 
على نفس����ها وتطور مهاراتها من خالل ايجاد مساحة لها 
لعرض قدراتها وانتاجاتها، الفتة الى ان هناك مشتركات 
في السوق استطعن أن يبرزن في العديد من املجاالت، منها 
تصميم األزياء وتصميم املشغوالت الذهبية، وهناك من 

فازت بجوائز دولية في تصميم املجوهرات.

»التطوعية النسائية« افتتحت 
سوقها اخليري الـ ٣٥
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آلية موحدة لتحصيل املخالفات املرورية في دول اخلليج
الداخلية  قال����ت وزارة 
أم����س: إن االجتماع الثامن 
لفريق العمل اخلاص بربط 
املخالف����ات املروري����ة بني 
اإلدارات العامة للمرور بدول 
التعاون اخلليجية  مجلس 
يه����دف إليج����اد آلية عمل 
موحدة لتحصيل املخالفات 
الت����ي يرتكبها  املروري����ة 
مواطن����و دول املجلس في 

أي دولة منها.
وأكد املدير العام لالدارة 
العام���ة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية العميد 
عادل احلش���اش ف���ي بيان 
صحافي أهمية هذا االجتماع 
الذي تستضيفه الكويت في 
حتديد األطر الكاملة ملواصلة 
اجلهد في الربط اآللي اخلاص 
باملخالفات املرورية، موضحا 
أن الكوي���ت تواك���ب دائما 
تطوير العمل في هذا املجال 
بالتعاون مع دول املجلس.

أن  إلى  وأشار احلشاش 
هناك ربطا مع دول املجلس 
إال أنه يحت���اج الى تعزيز 
الق���درات واالمكانيات  في 
وسرعة تسجيل املخالفات 
في أجهزة احلاس���ب اآللي، 
مبينا أن االجتماع يس���ير 
في االجتاه الصحيح نتيجة 
لروح احملبة واملودة والتفاهم 

التي تسوده.
وأعرب ع���ن أمله في أن 
ينجح االجتماع في إيصال 
رس���الة مروري���ة واضحة 
لتشكل تتويجا لعمل يهدف 
الى حماية  بالدرجة األولى 
وزيادة وعي مس���تخدمي 
الطريق في أي دولة من دول 
مجلس التعاون اخلليجي.

م���ن جهته، ق���ال املدير 
التنفيذي خلدمات األمن العام 
في اململكة العربية السعودية 
ورئي���س االجتم���اع املقدم 
حمد احلرب���ي: إن اجلهود 
مس���تمرة إلجناح املشروع 
حيث وصلت نسبة النجاح 
في بعض الدول نحو %90، 
معربا عن األمل في أن يتم 
الربط  االنتهاء من عمليات 
الثنائية ب���ني دول املجلس 

خالل العام احلالي.
أن  احلرب���ي  وذك�����ر 
االجتماع ناق���ش عددا من 
آلية  القضايا مثل توضيح 
االعت���راض عل���ى املخالفة 
وكيفية سداد املخالفة، مشيرا 
إل���ى أن عمليات الربط بني 
الس���عودية والكوي���ت في 

مراحلها النهائية.
وأف���اد بأن عملية الربط 
البحري���ن واإلمارات  ب���ني 
في ه���ذا اإلطار متت كما مت 
إجناز الربط بني السعودية 
والبحرين بنسبة 95% وأن 
العمل متواصل لربط باقي 
دول املجلس بش���كل ثنائي 

فيما بينها.
بدوره، قال رئيس الوفد 
الكويتي في االجتماع رئيس 
الفني باإلدارة  املكتب  قسم 
املقدم خالد  العامة للمرور 
العدواني: إن العمل مستمر 
منذ قرابة الثالث س���نوات 
إلمتام املشروع الذي يهدف 

الى االستغناء عن املخالفات 
األوراق  عل���ى  املس���جلة 
واس���تبدالها بأجهزة ذكية 
تتيح لرجال املرور احلصول 
على بيانات املركبة كاملة في 

أي دولة من دول املجلس.
وبني العدواني أن الربط 
االلكتروني بني دول املجلس 
املزيد من  الى تقدمي  يهدف 
اخلدمات التي ستسهل بعض 
اإلجراءات على مواطني تلك 
الدول، الفتا إلى أن ذلك لن 
يقتصر فق���ط على جانب 

املخالفات املرورية.
القان���ون  وأض���اف أن 
اخلاص بكل دولة سيطبق 

على املخالفة املسجلة على 
أراضيه���ا، إذ توج���د هناك 
بعض اإلجراءات املترتبة على 
ارت���كاب املخالفات تتجاوز 
الغرامة املالية كحجز املركبة 
وس���حب رخص���ة القيادة 
ورخص���ة املركب���ة وحجز 
لوحات املركب���ة كالقوانني 
املعم���ول بها ف���ي الكويت 
ف���ي التعام���ل م���ع بعض 

املخالفات.
وأش���ار إل���ى أن ه���ذه 
اإلج���راءات س���تطبق على 
جميع املقيم���ني احلاصلني 
على رخص قيادة في دول 

املجلس.

أكد على هامش مشاركته فيه أن أهميته ال تعد محلية وخليجية فقط بل تتجاوز إلى اإلقليمية والدولية

العبداهلل: منتدى الشارقة مينحنا آليات جديدة للتواصل مع املجتمعات
املسؤولية والطموح من خالل 
التجارب اخلاصة للمشاركني، 
وكيف ميكن لالتصال احلكومي 
أن يساهم في إثراء هذه القيم 
وتوظيفها لتحقي����ق األهداف 
السامية التي تتمثل باالستدامة 
االجتماعية كأساس لالستدامة 

البيئية واالقتصادية. 
حضر اجللسة التي حملت 
عن����وان »االتص����ال احلكومي 
ومكون����ات املجتم����ع الثقافية 
واالجتماعية« كل من الش����يخ 
س����لطان بن أحمد القاس����مي 
رئيس مركز الشارقة اإلعالمي 
والشيخة بدور بنت سلطان بن 
محمد القاس����مي رئيسة هيئة 
الشارقة لالستثمار والتطوير 

»شروق«.
من جانبها، حتدثت ماري 
روبينس����ون ع����ن جتربته����ا 
كمف����وض ل����أمم املتح����دة، 
وعبرت ف����ي بداية كلمتها عن 
مدى س����عادتها لوجودها على 
منصة املنتدى الدولي لالتصال 
احلكوم����ي.. وقال����ت إن ه����ذا 
املنتدى دليل مهم على أن هناك 
حكومات تهتم بالفعل بعالقتها 
مع اجلمهور وتس����عى لتمتني 
أواصر ه����ذه العالقة وحتقيق 
الفائدة القصوى منها، مؤكدة أن 
االتصال اجليد هو الذي يعكس 
الصورة احلقيقية للحكومات 
وأن توظيف االتصال لتجميل 
صورة السياسات السيئة هو 

أمر في غاية اخلطورة. 
وتابعت روبينسون قائلة 
ان على االتصال احلكومي أن 
يلتزم بثالثة عوامل هي املراجعة 
الدورية ملواقف الدول من حقوق 
اإلنس����ان واملبادئ األساسية 
اإلرش����ادية م����ن األمم املتحدة 
حلق����وق اإلنس����ان وضرورة 
أن يشتمل اخلطاب احلكومي 
على رسائل للتعريف باألهداف 
اإلمنائية لألفية الثالثة، وهذه 
العوامل تعزز من قيمة االتصال 
احلكومي لكي يكون فاعال في 
خدمة املبادئ اإلنسانية العامة 
ولكي ينت����ج ثقافة اجتماعية 
ذات مس����ؤولية جتاه القضايا 
املصيرية الكبرى مثل حقوق 
اإلنس����ان والتغي����ر املناخ����ي 

والعدالة. 

واملواطن اضافة الى الدور الذي 
يقوم به االتصال احلكومي في 

خدمة اإلنسان بصورة عامة.
ويت����رأس الوف����د الكويتي 
املش����ارك في فعاليات املنتدى 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 
فيما يضم الوف����د قنصل عام 
الكوي����ت في دب����ي واالمارات 

الشمالية ذياب الرشيدي. 
وكانت وزيرة شؤون الشباب 
اإلماراتية شمة بنت سهيل بن 
فارس املزروعي قد أكدت على 
أهمية االتصال احلكومي ودوره 
في تعزيز قنوات التواصل بني 
احلكوم����ة ومختلف ش����رائح 
املجتمع والتع����رف على آراء 
وتطلع����ات مختل����ف أطياف 
املجتمع فضال عن عكس توجهات 
احلكومة في إشراك املجتمع في 
القرار الذي ميس حياة  صنع 

األفراد اليومية. 
جاء ذل����ك في كلمتها خالل 
اجللس����ة االفتتاحي����ة لليوم 
الثان����ي من فعالي����ات املنتدى 
الدولي لالتصال احلكومي والتي 
اس����تضافت ماري روبنسون 
رئيسة إيرلندا »1997-1990« 
ومفوضة األمم املتحدة السامية 
حلقوق اإلنسان »1997–2002« 
والكاتب ورائد األعمال كريستوفر 
جاردنر، حيث ناقشت اجللسة 
كيفية تعزيز القيم االجتماعية 
ومنظومة األخالق العامة لأفراد، 
خاصة الشباب، وتنمية روح 

باالتص����ال احلكومي عددا من 
التي تناقش  جلس����ات العمل 
ابرز محاور رفع كفاءة االتصال 
احلكوم����ي وس����بل تفعي����ل 
دوره ف����ي وضع السياس����ات 
واالس����تراتيجيات املرحلي����ة 

وخطط العمل للحكومات.
ويضم املنتدى العديد من 
الفعاليات، منها »منصة االبتكار 
املجتمعي« التي سيعرض فيها 
ثمانية من الطالب واملبتكرين 
وأصحاب اإلجنازات الفعالة في 
املجتمع اإلماراتي مش����اريعهم 
ومبادراتهم عل����ى مدار يومني 
ضمن أربع جلسات متخصصة 
بعنوان »انعكاسات مضيئة«.

ويش����مل املنتدى عددا من 
ورش العمل بالتعاون مع برنامج 
األمم املتحدة لتحالف احلضارات 
ومؤسسة طومسون للتدريب 
وقناة »س����كاي نيوز« عربية 
تش����مل موضوعات متنوعة، 
منها »مكافحة خطاب التطرف 
والكراهي����ة والعنف من خالل 
مواقع التواص����ل االجتماعي« 
و»إشراك الشباب في الترويج 
للتسامح والتنوع احلضاري 
عبر العالم« و»االتصال احلكومي 
واس����تراتيجيات الشراكة مع 

اجلمهور«.
وتتناول الدورة اخلامسة 
من املنت����دى الدولي لالتصال 
احلكومي أفضل املمارسات في 
االتصال احلكوم����ي والعالقة 
القائمة بني االتصال احلكومي 

الشارقة � كونا: أشاد وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل مبنتدى 
»االتص����ال احلكوم����ي« الذي 
تستضيفه امارة الشارقة برعاية 
وحضور عضو املجلس االحتادي 
حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان 

بن محمد القاسمي.
وقال العب����داهلل ل� »كونا« 
وتلفزيون الكويت على هامش 
مش����اركته في اعم����ال الدورة 
اخلامسة للمنتدى: ان املنتدى 
شهد تطورا تراكميا منذ انطالق 
دورته األولى ليصل الى الدورة 
احلالية، وه����و محمل بكم من 
البرامج واألنشطة الثرية التي 
متث����ل قيمة مضاف����ة جلميع 

املشاركني.
وأضاف ان اهمية املنتدى ال 
تعد محلية او خليجية فحسب، 
بل يحظى أيضا بأهمية دولية 
وإقليمية عبرت عنها احملاور 
الت����ي يتناولها املنتدى وقيمة 
وخب����رة املش����اركني فيه من 
مختل����ف دول العال����م، اذ يعد 
موردا ثريا للمزيد من املعرفة 
جلميع املعنيني بشؤون االتصال 

احلكومي.
وأوضح ان »املش����اركة في 
املنتدى متنحنا مجاالت تعامل 
جديدة ف����ي آلي����ات التواصل 
احلكومي مع املجتمعات«، مؤكدا 
انه يعد فرصة لتبادل اخلبرات 
واالستفادة من التجارب الريادية 

الناجحة في هذا امليدان.
وأش����ار ال����ى ان م����ن اهم 
محاور املنتدى م����ا ركز عليه 
عضو املجلس االحتادي حاكم 
الشارقة الشيخ د.سلطان بن 
محمد القاسمي في كلمته حول 
جتنب ان يكون اجلهاز اإلعالمي 
احلكومي موجه����ا، وان يكون 
قائم����ا بني اجلان����ب احلكومي 
ومختلف ش����رائح املتلقني من 

افراد املجتمع.
وأعرب العبداهلل عن شكره 
وتقديره جلهود امارة الشارقة 
في تنظيم هذا املنتدى الدولي، 
التقدم  متمنيا لها املزي����د من 

والتطور واالزدهار.
وتتضمن فعاليات املنتدى 
التي يحضرها أكثر من 3000 
مش����ارك وإعالمي من املهتمني 

والزمالء  الراشد  عدنان  الزميل  التحرير  رئيس  ونائب  الرشيدي  ذياب  باألعمال  والقائم  العبداهلل  محمد  الشيخ  الوزير 
إبراهيم املليفي وأحمد العنزي وخالد الكندري على هامش جلسات املنتدى

3000 مشارك 
ناقشوا رفع كفاءة 

»االتصال احلكومي«

تفعيل دور االتصال 
في وضع السياسات 

واإلستراتيجيات 
املرحلية خلطط 
عمل احلكومات

املنتدى يكافح 
التطرف والعنف 

ويعزز دور الشباب 
في الترويج للتسامح

اختيرت إمارة الشارقة عاصمة للصحافة 
العربية، بعد اجتماع األمانة العامة ملجلس 

الوحدة اإلعالمية العربية في العاصمة 
األردنية، وتسلم الشيخ د.سلطان بن 

محمد القاسمي حاكم الشارقة رسميا راية 
تتويج الشارقة عاصمة للصحافة العربية 

للعام 2016.
وجاء اختيار الشارقة عاصمة للصحافة 
العربية بناء على العديد من املعايير منها 
تطور اإلعالم في اإلمارة، وإنشاء مدينة 
الشارقة اإلعالمية احلرة، باإلضافة الى 

تشجيع احملتوى الثقافي والفكري للمادة 
اإلعالمية.

وكان صاحب السمو الشيخ د. سلطان 
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى 
حاكم الشارقة قد افتتح فعاليات الدورة 

اخلامسة من املنتدى الدولي لالتصال 
احلكومي التي تعقد على مدى يومني 

حتت شعار »نحو مجتمعات ترتقي« وذلك 
بحضور كبار الشخصيات العاملية ووزراء 

ومسؤولني وخبراء من مختلف دول 
العالم.

وتضمنت فعاليات املنتدى كلمة للشيخ 

سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز 
الشارقة اإلعالمي تتبعها كلمتان رئيسيتان 

يلقيهما كل من وزير دولة رئيس مجلس 
إدارة املجلس الوطني لإلعالم د. سلطان 

بن أحمد واحملامية املتخصصة في القانون 
الدولي وحقوق اإلنسان أمل كلوني.

كما حتدثت قرينة صاحب السمو حاكم 
الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت 

محمد القاسمي رئيسة مؤسسة مناء 
لالرتقاء باملرأة ـ في جلسة مخصصة 

للسيدات خالل فعاليات املنتدى ـ حول 
»دور املرأة املجتمعي« مبشاركة كل 

هيلني كالرك مدير برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي ورئيس وزراء نيوزيلندا »1999 
ـ 2008« وتينا براون صحافية والرئيس 

 tina Brown Live« التنفيذي لشركة
 Women in« ومؤسس ملتقى »Media

the World« ود.سكينة يعقوبي املؤسس 
والرئيس التنفيذي للمعهد األفغاني 

للتعليم ولورنس تشيكرينغ مؤسس 
 Educate Girls Globally ورئيس جمعية

وتدير اجللسة اإلعالمية منى أبو سليمان 
من قناة ام بي سي.

حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي يتسلم راية تتويج الشارقة عاصمة للصحافة العربية للعام 2016

القاسمي افتتح املنتدى وتسلم
راية »الشارقة عاصمة للصحافة العربية«
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جانب من اجلولة

فرج ناصر

اكد وزير االش����غال ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
د.عل����ي العمي����ر ان اجلمي����ع 
سواء كانوا نوابا او وزراء او 
مسؤولني، يهدفون الى مصلحة 
الدولة ويبحثون دائما وابدا عن 
اخلير للمواطن والتقدم وانهاء 
كل املشكالت التي يعاني منها 

املواطن.
واضاف ان وزارة االشغال 
وعلى الرغم مم����ا تعانيه في 
نهاية السنة املالية وعدم توافر 
بعض امليزانيات اخلاصة لبعض 
عقود الصيانة اال انها ال تدخر 
جهدا من اجل حتسني اخلدمة 
وتوفير االموال الالزمة لذلك من 
بعض العقود االخرى حتى يتم 
احلصول على املوافقات الالزمة 
من قبل وزارة املالية، وبالفعل 
حصلنا على ج����زء ونأمل ان 
نتحصل على االجزاء املتبقية 
املقبلة من  القريبة  الفترة  في 
اجل انهاء كل العقود املطلوبة 
ما يعود بااليجاب على الكويت 
عموما. واش����ار الى ان وزارة 
االشغال مرت ببعض املشاكل 
التي بس����ببها عان����ى املواطن 
وتزاي����دت الش����كوى، ضاربا 
بعض االمثلة بتطاير احلصى 
في الشوارع والذي كان سببا في 
تكسير زجاج السيارات اضافة 
ال����ى بعض احلف����ر املتواجدة 
الش����وارع وايضا مشكلة  في 
املناهيل والتي بالفعل لم يتم 
اجراء الصيانة لها الكافية منذ 

سنوات طويلة.
واضاف العمير: اننا جميعا 

شركاء في املسؤولية وعلينا 
ان نتع����اون من اجل املصلحة 
العامة، ووزارة االش����غال من 
جانبها ل����ن تتوانى في عقاب 
اي مس����ؤول يقصر في عمله 
ول����ن يك����ون احل����زم موجها 
فقط للمسؤولني احلكوميني، 
ولكن ايض����ا للمقاولني الذين 
ال ينف����ذون العق����ود باجلودة 
املطلوبة واملتفق عليها، مؤكدا 
ان املال العام ل����ه حرمة ولن 
تس����مح ال����وزارة باهدارها او 
عدم توظيفها بالشكل السليم. 
وحول منطقة مشرف، قال انه 
اهالي  س����يعمل بالتعاون مع 
املنطقة من اجل تالفي اي اخطاء 
واصالح املالحظات، مشددا على 
ان االهالي هم العيون الساهرة 
والرقابة االولى على اي تقصير 
فلن يستطيع املوظفون فقط 
العم����ل م����ن دون التعاون مع 
االهالي للتوصل الى املواقع التي 
حتتاج الى ترميم واصالح من 

اجل تعديلها.
وثمن دعوة النائب عبداهلل 
الطريجي ورئيس مجلس ادارة 
التعاوينة  جمعي����ة مش����رف 
القدي����ري له من  عبدالرحمن 
اجل احلضور واش����اد بالتقدم 
الكبي����ر جلمعي����ة مش����رف 
الى تلك  التعاونية والوصول 
املرحل����ة العالي����ة واحلصول 
على املركز االول على مستوى 
الكوي����ت، وقال انه ال يجب ان 
ينس����ى ايضا كل اركان العمل 
في وزارة االشغال ومنهم محمد 
بن نخي. في سياق متصل، قال 
النائب عب����داهلل الطريجي ان 
تواجد وزير االشغال في هذه 

املناسبة امر مهم للغاية ويعني 
جناح جمعية مشرف التعاونية 
في الوصول الى املستوى الذي 
وصلت اليه عقب جهود كبيرة 
قاموا بها في الفترة الس����ابقة. 
وثمن الطريجي اجلهود التي قام 
بها مجلس ادارة جمعية مشرف 
التعاونية على مدار السنوات 
الس����ابقة حتى وصلوا الى ما 

وصلوا اليه ليستحقوا االشادة 
مبا قاموا به بالفعل، مؤكدا ان 
اهالي منطقة مش����رف بالفعل 
هم احملرك االساس����ي في هذه 
االجنازات وهم ايضا اصحاب 
الدور الكبير في تطوير املنطقة 
عموما ودع����م اعضاء مجلس 
ادارة اجلمعية فيما يتعلق بها 

وبعملها.

من جانبه، قال عبدالرحمن 
القدي����ري ان اجلمعية حتاول 
التواصل على مدار 3 سنوات 
انهاء بعض  س����ابقة من اجل 
املش����كالت واآلن بعد ان رأى 
وزير االشغال االمر بنفسه وعد 
بحل تلك املشاكل والعمل على 
الوصول حلل����ول لها من اجل 

تالفيها في الفترة املقبلة.

خالل جولة تفقدية ملنطقتي مشرف ومبارك العبداهلل

العمير: احلزم جتاه املقاولني غير امللتزمني
باجلودة املطلوبة ولن نسمح بإهدار املال العام

)ريليش كومار( د. علي العمير وعبد اهلل الطريجي وعبد الرحمن القديري خالل اجلولة  
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• مبيعـات الوحدات المنفصلة 66645882 
• الصيـــانـــة وعـــقــود سنوية 69030266 

• مــــبيعـــــات التـكييــــــف الـــمـــركـــزي 69018118 
• مبيعات أجهزة تكييف VRV الـــذكيــة 66645881

 email: daikinkw@kjacq8.com - visit: www.daikinmea.com

Tel: +965 22453998/ 22443764 
الشركة الكويتية اليابانية للتكييف ذ.م.م

حلول مبتكرة وفّعالة لك

من  اكثر  وخبرة  يابانية  تكنولوجيا 
90 عامًا فــي مجال تكييف الهواء.

مكيفات  مع  الصيف  هذا  رائع  توفير 
دايكن.

تبريد  الخبراء في
الظروف القاسية.

هذا هو الفرق مع دايكن.

• صوت هادي.

• 5 سرعات للمروحة.

• سحب الرطوبة.

24 ساعة. • توقيت 

• صوت هادي.
• 5 سرعات للمروحة.

• سحب الرطوبة.
24 ساعة. • توقيت 

• أحدث أنظمة التكييف
    الذكية.

• أفضل أجهزة توفير
    الطاقة.

• كمبريسور + مروحة.
.Inverter متغير السرعات    

• جميع أشكال األجهزة.
• غاز صديق البيئة.

• كفاءة تبريد عالية.

• قدرات تبريد متعددة.

• كونترول متطور.

• غاز صديق البيئة.

• صوت هادي.

• 5 سرعات للمروحة.

• سحب الرطوبة.

24 ساعة. • توقيت 

• صوت هادي.

• 5 سرعات للمروحة.

• سحب الرطوبة.

24 ساعة. • توقيت 

• غاز صديق البيئة.

كفالة
5 سنوات 

كمبريسور

كفالة
5 سنوات 

كمبريسور

كفالة
5 سنوات 

كمبريسور

كفالة
5 سنوات 

كمبريسور

كفالة
5 سنوات 

كمبريسور

كفالة
5 سنوات 

كمبريسور

20000 BTU
25000 BTU

20000 BTU
25000 BTU
36000 BTU
48000 BTU

40000 BTU
45000 BTU
55000 BTU

36000 BTU

VRV IV

R 410 A

R 410 A

1.66 طن
2 طن

1.66 طن
2 طن
3 طن
4 طن

3 طن

3.5 طن
4 طن
5 طن

54

54

55
52

54

54

R 410 A

R 410 A

R 410 A

R 410 AR 22 &

دان التفجير اإلرهابي في إسطنبول

مجلس الوزراء: الكويت تدعم استقرار اليمن وتعزيز وحدته

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

بالش����كر والتقدير لألخوة 
رئيس وأعضاء مجلس األمة 
مبا أب����دوه من تفهم إيجابي 
وجتس����يد روح املسؤولية 
تس����تهدف حتقيق املصلحة 
الوط����ن  العام����ة وخدم����ة 

واملواطنني.
كما بحث املجلس الشؤون 
السياسية في ضوء التقارير 
املتعلق����ة مبجمل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية 
العربي  عل����ى الصعيدي����ن 

والدولي.
الوزراء  وأدان مجل����س 
الهج����وم اإلرهابي  ح����ادث 
الذي اس����تهدف أحد املراكز 
التجارية في مدينة اسطنبول 
التركية يوم  باجلمهوري����ة 
السبت املاضي والذي أسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا 
واملصابني ومجلس الوزراء إذ 
الكويت بإدانة  يؤكد موقف 
مثل ه����ذه األعمال اإلرهابية 
التي تتنافى مع كل املواثيق 
الدولية والقي����م واألعراف 
اإلنسانية، يسأل املولى عز 
وج����ل أن يتغم����د الضحايا 
بواسع رحمته وغفرانه وأن 
مين على املصابني بالشفاء 

العاجل.

على توصيات محضر جلنة 
الشؤون القانونية ومن بينها 
مشروع مرسوم باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة الكويت 
وحكومة نيوزيلندا بش����أن 
اخلدمات اجلوية ومشروع 
مرسوم باملوافقة على مذكرة 
تفاهم بني الكويت وحكومة 
مملكة إسبانيا بشأن مجاالت 
التع����اون االقتصادي، وقرر 
املجلس املوافقة على مشاريع 
املراس����يم ورفعها لصاحب 

السمو األمير.
كما بحث املجلس شؤون 
مجلس األمة واس����تعرضت 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطي����ط والتنمي����ة هند 
الصبيح نتائج االستجواب 
اليها، وقد أش����اد  الذي قدم 
املجلس بأداء الوزيرة املتميز 
وتفنيدها حملاور االستجواب 
وش����رحها جلميع احلقائق 
أمام نواب مجلس األمة وما 
أثمر عنه من ثقة مس����تحقه 
البرملانية احلقة  للممارسة 
التي تتطلب التعاون املثمر 

والبناء.
وفي ه����ذا الص����دد، فإن 
مجل����س ال����وزراء يس����جل 

خاللها تسليم رسائل خطية 
من صاحب السمو إلى كل من 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وجاللة امللك حمد بن عيسى 
البحرين  آل خليفة عاه����ل 
الش����يخ  الس����مو  وصاحب 
متي����م بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر وصاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان والتي استهدفت 
دعم وحدة الصف ومسيرة 
العمل اخلليجي والعمل من 
أجل تعزيز السالم واالستقرار 
ف����ي املنطق����ة ومتابعة آخر 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
وفي ض����وء القانون رقم 
2 لسنة 2016 في شأن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بكش����ف 
املالية، فق����د اعتمد  الذم����ة 
الوزراء مش����روع  مجل����س 
مرسوم بتعيني رئيس ونائب 
رئيس وأعضاء مجلس األمناء 
بالهيئة العامة ملكافحة الفساد 
الى صاحب السمو،  ورفعه 
متمنيا لهم النجاح والتوفيق 

في أداء مهمتهم الوطنية.
الوزراء  ثم اطلع مجلس 

ال����وزراء  عق����د مجلس 
اجتماع����ه األس����بوعي بعد 
ظهر أم����س في قاعة مجلس 
الوزراء بقصر بيان برئاسة 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك وبعد االجتماع 
الدولة لشؤون  صرح وزير 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 

العبداهلل مبا يلي:
الوزراء  اطلع مجل���س 
في مس���تهل اجتماعه على 
الرسالة املوجهة لصاحب 
الس���مو األمير من رئيس 
االحتاد السويسري يوهان 
أمان واملتضمنة  ش���نايدر 
إلى ذكرى مرور  اإلش���ارة 
50 عاما على إقامة العالقات 
الديبلوماسية بني البلدين، 
مش���يدا مبا يجمع البلدين 
من عالقات تاريخية عززت 
أوجه التع���اون بينهما في 
ش���تى املجاالت، معربا عن 
قبول���ه وترحيب���ه بدعوة 
صاحب الس���مو لرئيس���ة 
االحتاد السويسري السابقة 
سيمونيتا سوماروغا للقيام 
بزيارة رسمية إلى الكويت 
وترحيبه���ا بقبول الدعوة 

وتطلعها لتلبية الزيارة. 
 كم����ا اطلع املجلس على 
الرس����الة املوجهة لصاحب 
الس����مو من رئي����س وزراء 
أوكرانيا ارسيني ياتسينوك 
والتي تعلقت بالروابط القائمة 
بني البلدين الصديقني وسبل 
تنميتها في جميع املجاالت 

وامليادين.
وأحاط سمو رئيس الوزراء 
املجلس علما بنتائج الزيارة 
التي قام بها الى البالد األسبوع 
املاضي رئي����س اجلمهورية 
اليمنية عبدربه منصور هادي 
وبفحوى محادثاته مع صاحب 
السمو األمير والتي تناولت 
آخر املس����تجدات السياسية 
والعس����كرية على الساحة 
اليمنية وسبل تعزيز الروابط 
الوثيقة القائمة بني البلدين 
الشقيقني وتوسيع عالقات 
التع����اون بينهما ف����ي كافة 
املجاالت وامليادين باإلضافة 
إلى القضاي����ا األخرى محل 
االهتمام املشترك، حيث مت 
التأكي����د خاللها على موقف 
اليمن  الثابت جتاه  الكويت 
وشعبه الش����قيق وحرصها 
على استعادة اليمن استقراره 

وتعزيز وحدته وشرعيته.
كما اس����تمع املجلس إلى 
ش����رح قدمه نائ����ب رئيس 
مجل����س ال����وزراء ووزي����ر 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، 
أوضح فيه نتائ����ج زيارته 
إلى كل م����ن اململكة العربية 
السعودية والبحرين وقطر 
وس����لطنة عم����ان، حيث مت 

ً النمش رئيساً لـ »مكافحة الفساد« والهاجري نائبا

»اخلدمة املدنية«: فريق لوضع ضوابط صرف املكافآت
أصدر رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن امس قرارا بتش���كيل 
فري���ق عمل يختص بوض���ع ضوابط 
لص���رف املكافآت من الب���اب األول في 
امليزانية للعاملني في مختلف األجهزة 
واملؤسسات احلكومية ووضع ضوابط 
ملدى احلاجة لتش���كيل اللجان او فرق 

العمل من عدمه. 
وقال الزبن ف���ي تصريح ل� »كونا« 
ان هذا القرار اإلداري رقم 856 لس���نة 
2016 ج���اء بناء على توجيهات مجلس 

اخلدمة املدنية، وذلك سعيا لصرف هذه 
املكافآت في موضعه���ا الصحيح وفقا 
ألسس عملية واضحة وشفافة، حتقيقا 

للغايات املنشودة منها. 
وأضاف ان القرار نص على تشكيل 
فريق عمل يضم في عضويته مختصني 
من ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية، 
كما حدد القرار مدة عمل الفريق بثالثة 
شهور كحد اقصى، يقوم في نهاية عمله 
بتقدمي توصيات���ه الى مجلس اخلدمة 

املدنية بهذا الشأن.

مريم بندق

انف��ردت  تأكي��دا مل��ا 
»األنباء« بنشره يوم 9 
فبراي��ر املاضي، أعلن 
الدولة لش��ؤون  وزير 

الش��يخ  الوزراء  مجلس 
محمد العب��داهلل ان مجلس 

الوزراء اعتمد أمس مشروع مرسوم 
بتعيني املستشار عبدالرحمن النمش رئيسا 

للهيئة العامة ملكافحة الفساد.
وقال العبداهلل ان مجلس الوزراء اعتمد كذلك 
مشروع مرسوم بتعيني املستشار رياض 
الهاجري نائبا لرئيس الهيئة العامة ملكافحة 

الفساد، كما وافق املجلس على 
مشروع مرسوم بتعيني 
كل من: مش��اري سعد 
املطيري، وداود عبداهلل 
اجلراح، ومحمد سلطان 
السبيعي، وعبدالوهاب 
صالح املزيني، ولؤي أحمد 
الصالح أعضاء مجلس األمناء 

بالهيئة العامة ملكافحة الفساد.
من جهة أخ��رى، أفاد بأن مجلس الوزراء 
وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيني 
صالح سليمان املال أمينا عاما مساعدا في 
األمانة العامة ملجلس الوزراء بدرجة وكيل 

وزارة مساعد.

مبعوث  صاحب السمو سلّم رسالة إلى اإلمارات
قام مبع����وث صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الش����يخ محمد 
اخلالد بتس����ليم رسالة خطية من سموه 
الى اخيه صاحب الس����مو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهي����ان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة تضمنت حتيات 
س����موه الى اخيه صاحب السمو رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، 
كما تضمنت العالقات االخوية الطيبة التي 
تربط البلدين والشعبني الشقيقني والقضايا 
ذات االهتمام املش����ترك. وقد قام بتسلم 
الرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة. وكان اخلالد قد 
وصل عصر امس الى دولة اإلمارات. وكان 
في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ سيف 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالل استقباله الشيخ محمد اخلالدبن زايد آل نهيان.



جاسم الفودري 

عبدالكريم العبداهلل

أكد مراقب االس���عاف في 
ادارة الطوارئ الطبية بوزارة 
الصحة جاسم الفودري، أن 
منطقة السكراب تضم أعدادا ال 
يستهان بها من العمالة، فضال 
عن ان زائريها قد يحتاجون 
الى اخلدمات الطبية الطارئة، 
مشيرا الى ان الوزارة عمدت 
إلى إحلاق هذه املنطقة باملناطق 
التي تغطيها مراكز االسعاف 

القريبة.
وذكر الفودري في تصريح 
ل� »األنباء«، ان منطقة الساملي 
التي يوجد بها السكراب تضم 
مراكز اسعاف تغطي مساحتها 
اجلغرافية، باالضافة الى وجود 
اس���ناد لالسعاف اجلوي في 
هذه املنطقة من خالل توفير 
طائرت���ن لتغطيته���ا، الفتا 
الى ان هناك 4 مراكز تغطي 

منطقة سكراب الساملي، وهي 
مركز منفذ الس���املي1 ومركز 
الشقايا واملركز احلدودي ملنفذ 
الساملي2 ومركز القرية التراثية 
املوسمي، مؤكدا وجود سيارتي 
إسعاف مع 4 فنين للعمل في 
املنطقة على مدار 24 ساعة.  
واعل���ن ان الس���املي من أهم 
املناطق التي يغطيها االسعاف 
اجلوي، مبينا أن مهمة خدمة 
االسعاف اجلوي في املقام األول 
هي املناطق النائية »البعيدة« 
والتي يصعب وصول سيارة 
االسعاف إليها بسهولة مثل 
املناطق احلدودي���ة والبرية 
واجلزر، مؤكدا على ان االسعاف 
اجلوي على أهبة االستعداد 
لنقل كل احلاالت التي يحتاج 
نقلها إلى املستش���فى سواء 
كانت في الس���املي أو أي من 

مناطق الكويت وجزرها. 
وكش���ف الف���ودري بأن 

مجموع عدد احلاالت املنقولة 
مبختلف الوسائل من إسعاف 
جوي وس���يارات في منطقة 
الس���املي من بداية عام 2016 
حتى اليوم 20 حالة، مشيرا 
الى ان ل���دى الصحة خطط 
ش���مولية ومتكاملة لتطوير 
خدمات الطوارئ الطبية على 

مستوى الدولة ككل.
وتابع: يبقى هاجس إدارة 
الطوارئ وشغلها الشاغل هو 
العمل على االرتقاء مبستوى 
خدمات طب الطوارئ على كافة 
املستويات، موضحا أن فلسفة 
»الطوارئ الطبية« واالسعاف 
املتع���ارف عليها في كل دول 
العالم هي التي حترص الوزارة 
على تطبيقها بحذافيرها عن 
طريق توفير اخلدمة الطبية 
الطارئة فور احلاجة إليها في 
مختلف الظ���روف املناخية 

واجلغرافية.

الفودري لـ»األنباء«: عدد العمالة في سكراب الساملي 
ال يستهان به و»الصحة« تغطي املنطقة على مدار الساعة

مصدر أمني: خطط لتفادي احلوادث في محيط السكراب
هاني الظفيري

أك���د مص���در امن���ي ان 
هناك العدي���د من الدوريات 
تقوم بصفة مستمرة بتفقد 
الوضع في محيط س���كراب 
امغرة وال���ذي مت إبعاده عن 
املدينة كي ال يتسبب في ازعاج 
املواطنن واملقيمن، موضحا 
وجود جت���اوزات يرصدها 
العام  امل���رور واألمن  قطاع 

والنجدة هناك.
وأعلن املص���در ان هناك 
خططا يتم وضعها بن احلن 
واآلخر لتفادي حوادث املرور 
التي تقع بسبب عدم انتباه 

املس���افرين والعامل���ن في 
الكراجات اخلاصة بالسكراب 
حي���ث مت وض���ع كاميرات 
ملخالف���ة الس���يارات التي ال 
تلتزم بالس���رعات املقررة، 
مشيرا الى ان نقل السكراب 
في بر الساملي حال دون وقوع 
حرائق لالطارات التي كانت 
البالد في السنوات  تشهدها 

املاضية.
وف���ي الس���ياق ذاته قال 
املواطن فيص���ل الوايلي ان 
السكراب اجلديد جعلنا نلجأ 
الغي���ار املوجودة  الى قطع 
ف���ي »صناعي���ة اجله���راء« 
حت���ى وان كان هناك زيادة 

بالسعر كون املوقع بعيدا عن 
محافظة اجلهراء، وفي املقابل 
قام العاملون في الس���كراب 
بتخفي���ض أس���عار لقط���ع 
السيارات كنوع من أنواع دفع 
املستهلك إلى االجتاه اليهم بدال 

من شرائها من احملالت.
وبدوره، اوضح عبدالرحمن 
العنزي ان السكراب له رواده 
وزبائنه الذين يقومون ببيع 
وشراء السيارات املستعملة 
ألن ذلك يصب في مصلحتهم 
ال���ى فزعه  ولكن���ه يحتاج 
حكومي���ه لكي يظه���ر اكثر 
تنظيم���ا لعدم وجود الكثير 
من اخلدم���ات، باالضافة الى 

البري والذي يتلف  الطريق 
السيارات بدال من اصالحها.

وقال خالد بندر، نطالب 
اجلهات املختصة بااللتفات 
الذين يرتاده  املكان  الى هذا 
العديد من املواطنن والوافدين 
من معظم احملافظات وحتسن 
الط���رق املؤدية اليه، وجعل 

شكله اكثر حضارية.
وم���ن جهته أكد باس���ل 
انه يعرف بعض  الش���مري 
الذي���ن يذهبون  االصدق���اء 
بشكل شبه اسبوعي للسكراب 
إلصالح سياراتهم ولكن عدم 
وجود مراف���ق يجعله مكانا 

طاردا للزبائن.
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08
رابطة مدربي الكليات رفضت التقليص وهددت بالتصعيد

األثري لـ »األنباء«: تخفيض مكافأة »الصيفي« 
ليس  سابقة وأخذنا القرار مبوافقة »الديوان«

سابق وليس على امليزانية 
الفعلية املتوافرة.

ف���ي املقاب���ل، أصدرت 
رابط���ة أعض���اء هيئ���ة 
التدريب للكليات التطبيقية 
في الهيئ���ة بيانا صحافيا 
رفض���ت فيه التعدي على 
مكتسباتهم املالية، موضحة 
أن املشكلة ليست بالفصل 
أكبر من  الصيفي وإمن���ا 
ذلك، فهناك طلبة بكليات 
الهيئة لم يسجلوا أكثر من 
3 إلى 6 وحدات دراس���ية 
الدراسي  وبات مستقبلهم 
عل���ى احمل���ك وكان حريا 
بإدارة الهيئة ان تكش���ف 
للمس���ؤولني بالدولة عن 
احلجم احلقيقي للمشكلة 
لكي تتضافر اجلهود حللها، 
إال أن إدارة الهيئة عجزت 
عن حل املشاكل بسبب سوء 

إدارتها وغياب الرؤية.
وأكدت الرابطة أنه في 
حال مت تطبيق هذا القرار 
فإنه���ا حتتفظ لنفس���ها 
أدواته���ا  باس���تخدام كل 
النقابية مبا في ذلك اإلضراب 

واللجوء للقضاء.

الراتبني لم يأت بقرار منفرد 
من إدارة الهيئة، بل كانت 
بعد كتاب أرسل من الهيئة 
إلى ديوان اخلدمة والذي رد 

مبوافقة غير ملزمة.
ل���� »األنباء«  وأضاف 
ان املكافأة التي يتقاضاها 
أعضاء هيئة التدريس في 
الفصل الصيفي ليس���ت 
راتب���ا كما نص���ت مواد 
قان���ون مجل���س اخلدمة 
املدنية باملساواة بني أعضاء 
هيئة التدريس في الرواتب 
واملكافأة، مشيرا إلى أن هذه 
ليس���ت املرة األولى التي 
تخفض فيه���ا املكافأة في 
الفصل الصيفي بل خفضت 
إب���ان تولي مدي���ر الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدري���ب د.عبدالرزاق 
النفيس���ي منص���ب نائب 
الع���ام للبحوث،  املدي���ر 
حيث خفض املكافأة من 1.8 
إلى 1.2، مؤكدا أن األقسام 
العلمية في الكليات حددت 
امليزاني���ة املطلوبة على 
الزائدة  الس���اعات  أساس 
كما هو معمول به في وقت 

عبداهلل الراكان

الهيئة  كش���ف مدي���ر 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب د.أحمد األثري عن 
التنفيذية  اللجنة  أن قرار 
العمل  بتخفيض مكاف���أة 
في الفصل الصيفي بواقع 
الراتب بدل  راتب ونصف 

د.احمد االثري

النائب محمد طنا ومشاري احلسيني ود.صالح الهاجري

»املستقبل الطالبي« أقامت ندوة حول هذه األزمة في مقر جمعية املهندسني

طنا يلوح باستجواب العيسى بسبب »الشعب املغلقة«
مساءلة الوزير باتت قريبة.كما 
طالب النائب عسكر العنزي وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى بأن يوفر امليزانية 
الكافية للهيئة العامة للتعليم 
والتدريب التطبيقي وان يلبي 
اوال مطالب الطلبة ألن الطلبة هم 
املستقبل وهم األجيال القادمة، 
مشيرا إلى انه لديه ثقة كبيرة 
بوزير التربية ألنه شديد احلرص 
على أبنائنا الطلبة. وبدوره قال 
النائب الس����ابق د.حمد املطر 
إن املش����اكل في وزارة التربية 
ليس����ت فقط في التطبيقي أو 
في مواد الصيفي، بل هي أزمة 
إدارة في مؤسسات الدولة، كما 
اكد ان تكلف����ة »اجلراغي« في 

االحتفاليات األخيرة هي الفرق 
احلاصل لتكملة املواد في الفصل 

الصيفي.
من جهته قال ممثل جمعية 
احملامني احملامي صالح العجمي 
ان اجلمعي����ة تتكف����ل بتقدمي 
االستشارة القانونية ومنوذج 
للتظلم لكل طالب تضرر من هذا 
القرار السلبي ويقدم إلى هيئة 
التعليم والتدريب التطبيقي لكي 
يحفظ حقوقه القانونية ومركزه 
القانوني.من جانبه قال النائب 
السابق وعضو هيئة التدريس 
د. مشاري احلسيني: السبق لكم 
أيها الطالب بحل مشكلة الشعب 
وال تسمحوا ألحد بأن يتكسب 

على ظهوركم.

ان امليزانية ال تكفي، الفتا إلى أن 
الوضع املالي في الكويت جيد 
وال يوجد أي شيء، ملوحا بأنه 
إذا لم يتم حل مشكلة الشعب 
املغلقة التي تواجه طلبتنا، فإن 

عبداهلل الراكان

نظم����ت قائمة املس����تقبل 
الطالبي مؤمت����را صحافيا في 
جمعية املهندس����ني الكويتية 
مساء أمس األول بعنوان الواقع 
واحللول للش����عب املغلقة في 
التطبيقي والذي حضره مجموعة 
من النواب السابقني واحلاليني 
باإلضافة إلى ممثلي جمعيات 
النف����ع العام.البداية كانت مع 
النائب النائب محمد طنا الذي 
قال إن احد أسباب مشكلة الشعب 
املغلقة ضعف القرار الوزاري، 
كما أعرب عن استغرابه من رد 
عميد كلية التربية األساسية على 
الطالبات اللواتي اعتصمن، بقوله 

د.بدر العيسى يضع حجر األساس ملشروع مدرسة فلسطني

العيسى وضع حجر األساس ملدرستي أم القرى وفلسطني

إنشاء مدارس منوذجية بدءاً من العام احلالي
بعض املدارس التي وضع حجر 
األساس لها خالل الصيف الفائت 

في املنطقة ذاتها.
وعن قب����ول بعض الفئات 
في املدارس احلكومية من أبناء 
األطباء والقضاة الوافدين في 
ظل وفرة املدارس اجلديدة قال: 
»لم يصدنا عن قبولهم سوى 
الطاقة االستيعابية فقط ومتى 
ما توافرت فأهال وسهال بهم ولن 

نقصر معهم إن شاء اهلل«.
وأعرب العيسى عن شكره إلى 
جميع العاملني في قطاع املنشآت 
التربوي����ة إزاء س����رعة تنفيذ 
املدارس اآليلة للسقوط خاصة 
في منطقة الرميثية التي كانت 
متوقفة منذ نحو 7 سنوات وبهذا 
نكون قد أوفينا العهد في إيجاد 
املدارس احلديثة والنموذجية في 
هذه املنطقة واملناطق األخرى 
ومنها منطقة أشبيلية التي وضع 
حجر األساس إلحدى مدارسها 
خالل الصيف الفائت واآلن على 
وشك االنتهاء ودخول اخلدمة 

مطلع العام الدراس����ي اجلديد 
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من جهته، قال وكيل قطاع 
املنشآت التربوية والتخطيط 
د.خالد الرشيد الرشيد إن قيمة 
إنشاء مشروع مدرسة أم القرى 3 
ماليني دينار، الفتا إلى أن تاريخ 
املباش����رة في العمل بدأت منذ 
25 يناير الفائت ومدة املشروع 
485 يوما بإشراف قطاع املنشآت 
التربوية وع����ن طريق إحدى 

الشركات اإلنشائية.
وق����ال إن مس����احة األرض 
للمش����روع تبل����غ 29 ألف م2 
آالف  املبان����ي 10  ومس����احة 
م2 تقريبا، الفت����ا إلى أن عدد 
فصول املدرسة تبلغ 30 فصال 
واملختبرات العملية 4 للكيمياء 
والفيزياء واألحي����اء واللغات 
إضافة إلى مختبرين للحاسوب 
فيما ذكر أن املبنى اإلداري يتكون 
من 11 مكتبا وغرفة اجتماعات 
وعيادة طبية وصالة رياضية 

وملحقاتها ومسرح.

االبتدائية وثانوية فلسطني في 
منطقة حولي التعليمية، عن إلزام 
املقاول املنفذ للمدارس املشار 
إليها بااللت����زام باملدة احملددة 
لتنفيذ العقد وتسليم املدرستني 
دون تأخير وهذا األمر يتم في 
جميع عقود الدولة وليس����ت 
وزارة التربي����ة فقط، مبينا أن 
هناك عقوبات على املقاول حال 
تأخره في موعد التسليم، الفتا 
في الوقت نفسه إلى البدء بتنفيذ 

عبدالعزيز الفضلي 

أكد وزي����ر التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
مواصلة العمل املكثف بقطاعات 
ال����وزارة املختلف����ة لالرتق����اء 
باملنظومة التربوية وفق أحدث 
الوسائل الرامية لرفع املستوى 
التعليمي في البالد، كاشفا عن 
مدارس منوذجية وحديثة سيتم 
إنشاؤها ضمن خطة الوزارة، 
وفق جدول زمن����ي محدد بدءا 
من العام الدراسي احلالي إضافة 
إل����ى مدارس أخرى مت تس����لم 
بعضها في منطقة صباح األحمد 
السكنية والبعض اآلخر على 
وشك التسليم من قبل الهيئة 
العامة للرعاية السكنية، مؤكدا 
»االستمرار في تنفيذ هذه اخلطط 
وفق اجلدول املعد فور تسلمي 

حقيبة التربية«.
وكشف العيسى في تصريح 
للصحافيني عقب وضعه أمس 
حجر األساس ملدرستي أم القرى 

الطاقة االستيعابية 
تعوق قبول أبناء 
األطباء والقضاة 
في املدارس 

احلكومية 

الكويت حتصد جميع جوائز »حمدان بن راشد« للتميز التعليمي
عبدالعزيز الفضلي 

أعلن وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
الكويت جميع  عن حص����د 
اجلوائ����ز الس����بعة جلائزة 
حم����دان ب����ن راش����د لألداء 
التعليمي املتميز في دورتها 
الثامنة عشرة، مشيرا إلى أنه 
ألول م����رة في تاريخ وزارة 
التربية نحص����ل على هذه 

اجلوائز كاملة.
وقال العيسى: إن جائزة 
الطالب املتميز حصل عليها 
الطالب حم����د بوقماز بينما 

حصلت الطالبة مرام العازمي 
على جائزة الطالبة املتميزة، 
املعل����م ففاز بها  اما جائزة 
املعلم خالد النفيسي، مشيرا 
إلى أن ش����يخة الدوس����ري 
حصلت على جائزة املعلمة 
املتميزة أما جائزة املعلم فائق 
التميز فحصلت عليها سارة 

العازمي.
وذكر العيسى أن مدرسة 
مش����رف املتوس����طة بنات 
حصلت على جائزة املدرسة 
املتميزة فيما فازت مدرسة 
احمد خالد املشاري املتوسطة 
بجائزة املدرسة املتميزة بنني، 

معربا عن بالغ سعادته بهذا 
الذي يؤكد  املمي����ز  اإلجناز 
التربوي مليء  املي����دان  ان 
باملتميزي����ن الذي����ن نفتخر 
بهم، مهنئا الفائزين واألسرة 
التربوية جميعها بهذا التفوق 
والتمي����ز في احلصول على 

جميع جوائز املسابقة.
من جانبه، ق����ال الوكيل 
املس����اعد للتنمية التربوية 
واألنش����طة بوزارة التربية 
املش����رف العام عل����ى فرق 
اجلائ����زة فيص����ل مقصيد 
في تصري����ح صحافي بهذه 
املناسبة ان ارتفاع حصيلة 

الكويت عن األعوام السابقة 
جاء تأكيدا على إصرار فريق 
العم����ل عل����ى دور الكويت 
التربوي في التعليم وإصرار 
التربية  العاملني في وزارة 
عل����ى حتقيق موق����ع مهم 
ومتقدم بهذا احملفل التعليمي 
الدولي املهم والذي تتنافس 
إبداعاتها  الدول لتقدمي  فيه 
التعليمية، موضحا انه اعلن 
اليوم عن فوز 7 متسابقني من 
الكويت وهي املرة االولى التي 
تصل بها املراكز الفائزة لهذا 
العدد طوال فترة مشاركات 

الوزارة.

وقال مقصيد: ان منافسات 
اجلائزة ومستوياتها التربوية 
خلق����ت فضاء شاس����عا من 
التربوي احلقيقي  التنافس 
الذي حق����ق تنوعا تعليميا 
ساهم بش����كل مباشر برفع 
املس����تويات وف����ق أس����س 
املثم����ر والذي  االس����تعداد 
قامت به فرق العمل بجهود 
متواصل����ة ومتابع����ة م����ن 
منس����ق عام اجلائزة مدير 
الكبير  عام منطقة مب����ارك 
منص����ور الديحاني، ما عزز 
مكانة الكويت التربوية بني 

الدول العربية واخلليجية.

افتتاح أول مكتب خلدمات البرنامج 
في كلية القانون العاملية

ثامر السليم

ق���ال أمني عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فوزي املجدلي إن البرنامج يسعى لتحقيق 
املزيد من التواصل مع شباب الكويت الدارسني في اجلامعات 
واملؤسسات التعليمية من خالل فتح مكاتب خدمات متنوعة 
للبرنامج باملؤسسات التعليمية، لدعم مسيرة اخلريجني من 
أبناء الوطن، وحتقيق األهداف الوطنية التي يسعى لتنفيذها 
من خالل الربط الش���امل مع الدراسني واخلريجني والوصول 
لهم في مقار مؤسس���اتهم التعليمية ملواكب���ة ما تتطلع إليه 
الكويت في مجال التنمية البش���رية وتقدمي أفضل اخلدمات 

في مؤسسات الدولة.
وأضاف املجدلي خالل افتتاح أول مكتب خلدمات البرنامج 
في كلية القانون الكويتية العاملية في منطقة الدوحة، أمس، 
لتوفير خدمات البرنامج للطلبة واخلريجني في هذه املؤسسة 
التعليمية ودعمها من خ���الل توفير قاعدة البيانات اخلاصة 
بالطلبة واخلريجني املستفيدين من الدعم واخلدمات املقدمة من 
البرنامج والربط اآللي وتيسير إمتام اإلجراءات املتبادلة بني 
اجلهات التعليمية والبرنامج والتي تختص بشريحة اخلريجني 
والعاملني في القطاع اخلاص منهم فيما يتعلق بشروط صرف 

كل أنواع الدعم املقدمة وارتباطها بسنوات الدراسة.
بدوره، ثمن رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العاملية 
د.محمد املقاطع على التعاون البناء لتحقيق األهداف الوطنية 
املشتركة، مشيرا الى ان الهدف من ايجاد مكتب لبرنامج اعادة 

الهيكلة في الكلية سيخدم الطلبة وخريجيها
واضاف املقاطع: »هناك جانبان اساسان وهي توعية الطلبة 
وما يحصلون عليه من خدمات بالتعاون مع البرنامج، إضافة 
إلى اإلرش���اد والتوجيه الذي يقدمه املكتب للطلبة في مرحلة 
مبكرة واعالمه بالوظائف املتاحة«، مثمنا الدور »الالمركزي« 

للجهاز في التواصل مع املؤسسات التعليمية.

د. محمد املقاطع وفوزي املجدلي يفتتحان املكتب

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل  

اأواًل: اأو�صاف العقـــار:

- عقار الوثيقة رقم 1964/489 الواقع بالقاد�سية ق�سيمة رقم 35 قطعة رقم 1 - منزل 61 - �سارع القاد�سية.

وتبني اأن العقار عبارة عن �سكن خا�ص يقع على �سارع رئي�سي و�سارع خلفي وم�ساحته (750 م2) والبناء قدمي والتكييف 

وحدات عادي، ويتكون ال�سرداب من م�ساحة مفتوحة على كامل املبنى، ويتكون الدور الأر�سي من (4) غرف وحمامني 

ومطبخ و�سالة، ويتكون الدور الأول من (4) غرف وثالثة حمامات ومطبخ ويتكون الدور الثاين من غرفتني وحمام والك�ساء 

حجر جريي وملحق يتكون من ديوانية ومطبخ وغرفة وحمام.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً      : يبداأ املزاد بالثمن الأ�سا�سي وقدره (اأربعمائة وع�سرون األف دينار كويتي) وي�سرتط للم�ساركـة يف املزاد �سداد خم�ص 

ذلك الثمن على الأقــل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك 

ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيــــــــــًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات 

ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثــــــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على 

ذمته يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعـــــــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صـــًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء 

مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص 

هذا الثمن.

�صاد�صــــــًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم اأحد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً 

على ذمته على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة ول يعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء 

غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعـــــــــًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 

200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

اإدارة  اأن تتحمل  البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون  املبا�سرين لإجراءات  للقانون وبطلب  ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً  ثامنـــــــــــًا: 

الكتاب باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــــــــًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 

1- ين�سر هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2- حكـــم ر�ســـو املـــزاد قابـــل لال�ستئنــاف خـــالل �سبعــــة اأيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون 

املرافعات.

3- تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه 

كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل«.

ملحوظة مهمة:

 حتظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركـة يف املــزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ص ال�سكن 

اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيـع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني  تعلن 

املوافق 2016/4/18م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا - وذلك تنفيـــذاً 

حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2014/166 بيوع/1.

املرفوعـة مـن: 1- فـــــوزي احــمــد عـبــداهلل بـوعبــا�س

      2- �شــميــه احـمــد  عبـــداهلل بـوعبــا�س

      3- عــمــــر احـمـــد عــبــداهلل بـوعبــا�س

�شــــــــــــــــــد:  1- نـــجــــاه احــمــد عبــداهلل بـوعبــا�س

      2- عبــداهلل احــمــد عبـداهلل بـوعبــا�س

      3- عبدالعزيز احمد عبداهلل بـوعبــا�س 

                            4- وكيل وزارة العدل ل�شئون الت�شجيل العقاري ب�شفته

تنظم عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمـر

بجامعة الكويت

بالتعاون مع رابطة املهند�سني امل�سريني

     حما�سرة بعنوان

 اصنع حياتك 
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وزير خارجية موريتانيا أكد أنه استمع لتوجيهات صاحب السمو واحلكومة الكويتية حول استضافة بالده القمة العربية في 25 يوليو املقبل

ولد أحمد لـ »األنباء«: نحرص على توفير ما يلزم لزيادة االستثمار الكويتي في بالدنا
املوريتاني����ة، اضافة إلى تطوير 
املنظومة الدفاعية، لدينا طائرات 
قتالية، ووسائل دفاعية تتالءم 
وطبيعة اخلطر باملنطقة، فضال 
عن وسائل رادعة تؤمن احلدود 
املوريتانية، وعالقات طيبة مع 

اجلوار.

مدونة محفزة لالستثمارات 

معالي الوزير حدثنا عن تواجد 
املستثمر الكويتي في موريتانيا 

وما التسهيالت التي تقدمها 
احلكومة املوريتانية للمستثمرين 

األجانب؟ وهل متت مناقشة االمر؟ 
٭ استحدثت الدولة املوريتانية 
مدون����ة لالس����تثمارات محفزة 
جدا في مج����االت الصيد، لدينا 
ش����واطئ عاملية تع����د من اغنى 
الش����واطئ باألس����ماك، نأمل ان 
يستفيد شركاؤنا العرب خاصة 
الكويتيني، اضافة إلى احتياطات 
كبيرة في مجال املناجم والزارعة 
واملجال الس����ياحي، واآلن هناك 
عدة مشاريع مع جهات كويتية، 
ونحرص عل����ى توفير الظروف 
املواتية لزيادة حجم االستثمار 

الكويتي في موريتانيا.

لهم احل����ق ف����ي التظاهر وعلى 
املس����توى السياسي باب احلوار 
مفتوح وس����يظل، وخالل عامي 
٢٠١٠�٢٠١١ كان هناك حوار ساهم 
في عدة في العديد من االصالحات، 
متثلت في رفع نسبة تواجد املرأة 
املوريتانية في البرملان، اضافة إلى 
إصالحات اجتماعية وتطويرية 
للمجتم����ع املوريتاني، فاحلوار 
دينامية واس����تعداد وقناعة بان 
مبدأ الدميوقراطية واحلوار هي 
الوسيلة االنسب لتسير البلدان، 
ودائما نتطل����ع على اآلراء حول 

بالدنا.

منظومة دفاعية 

ماذا عن احلدود املوريتانية مع 
مالي خاصة في ظل التواترات 
التي تشهدها ومدى تأثير ذلك 
على األمن املوريتاني الداخلي؟

٭ حدودنا امنة وال إمكانية ألي 
متشدد ان مير من خاللها، خاصة 
ان دخول االراض����ي املوريتانية 
يكون من خالل نق����اط محددة، 
ولدينا وسائل تكنولوجية متطورة 
لتسجيل الدخول واخلروج، فال 
مجال لدخول املتطرفني احلدود 

شمال افريقيا وفي اجلنوب دول 
الصحراء وبالرغم من تلك املخاطر 
تنعم باألمن واألمان، ويستطيع 
أي موريتاني س����واء كان يدعم 
الس����لطة احلالية أو يرفضها ان 
يقول ما يش����اء، وعلى املستوى 
األمني تتمتع موريتانيا بوضعية 

آمنة باملنطقة. 

قناعة بمبدأ الديموقراطية 

لكن مازال هناك من يرى ان 
األوضاع املوريتانية بحاجة الى 

التصحيح؟ ما تعليقكم؟ 
٭ أجرينا انتخابات حرة وشفافة 
ش����ارك فيها من يريد املشاركة 
وامتنع عنها م����ن يريد االمتناع 
كح����ق للمواط����ن املوريتان����ي، 
فلسنا دولة مثل بلجيكا االقتراع 
للمواطنني فيها اجباري، إضافة إلى 
ان األغلبية الساحقة من املواطنني 
املوريتاني����ني عبروا ع����ن الثقة 
املطلقة في نهج تسييري وتدبيري 
للرئيس محمد ولد عبدالعزيز، 
وهذا مؤشر على احلريات، وهو 
ما أكد عليه الرئيس للمعارضة 
م����ن خ����الل دوره����م كمعارضة 
دس����تورية معترف بها قانونيا 

املج����االت االقتصادية والثقافية 
حيث نتقاسم الكثير، اضافة إلى 
املجاالت االجتماعية والسياسية. 
فيما يخص املاضي الكويت مولت 
الكثي����ر من املش����اريع من خالل 
الكويتي وغيره وفي  الصندوق 
اكثر من مج����ال، البنى التحتية 
الصحية، والط����رق، والقطاعات 

االقتصادية. 

المرتبة األولى عربيًا في الحريات 

يرى بعض احملللني السياسيني ان 
الوضع السياسي في موريتانيا 

يعاني توترات اضافة إلى إخفاقات 
حكومية....كيف تصف لنا الواقع 

السياسي املوريتاني؟ 
٭ كما تعلمون ف����إن موريتانيا 
حصلت على املرتبة األولى عربيا 
فيما يخص احلريات، منها حرية 
التعبي����ر والصحافة والنش����ر 
والتظاهر ألربع سنوات متتالية، 
ومنذ وصول الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز للسلطة هناك اهتمام 
كبير بتوفير هام����ش للحريات 
ترتب علي����ه حري����ة املواطنني 
املوريتاني����ني ف����ي التعبير عن 
آرائهم. تقع موريتانيا في منطقة 

كمنظمني لهذه القمة ان نستفيد 
من التجربة الكويتية في التنظيم، 
خاص����ة ان الكويت نظمت القمة 
قبل األخيرة وكانت ناجحة بكل 
املقاييس، وقد أبدعوا في تنظيمها 
وقد مت التطرق خاللها إلى أبعاد 
التعاون االقتصادي واالستثماري.
إلى توجيهات صاحب  استمعنا 
السمو األمير وأعضاء احلكومة 
الكويتي����ة، واللق����اء كان مثمرا، 
حي����ث أصبحت لدين����ا صورة 
إمكانيات حتس����ني  واضحة عن 
القم����ة القادم����ة، ونعتب����ر انها 
جنحت من خ����الل الفرصة التي 
أتيحت لنا بلقاء صاحب السمو 
األمير، وهناك العديد من امللفات 
املطروحة على هذه القمة، فنحن 
اآلن بصدد التش����اور مع اإلخوة 
العربية حول  العرب واجلامعة 
االجن����دة احملتملة للقمة املقبلة، 
وهن����اك زي����ارة قريب����ة لالمني 
العربية، ووفد  احلالي للجامعة 
من اجلامعة العربية لالطالع على 
التحضيرية للقمة،  اإلج����راءات 
واألجندة العربية بها العديد من 
النقاط التي تفرض نفسها كنقاط 
مهمة وكبيرة البد ان تدرج على 
جدول اعمال القمة العربية، منها 
الص����راع العربي � اإلس����رائيلي 
واإلشكاليات التي تدور في اليمن 
وليبيا وس����ورية وسيكون لها 
نصيب كبير خالل القمة، اضافة 
إلى مواضيع أخرى لم حتدد بعد، 
حيث سيكون جدول القمة نتاجا 
للمشاورات مع الدول العربية ومع 

إدارة اجلامعة العربية 

الصندوق الكويتي للتنمية 

ماذا عن العالقات االقتصادية بني 
البلدين وهل وصلت إلى مستوى 

الطموح في االستثمارات؟ 
٭ الكويت منذ استقالل موريتانيا 
قدمت الدعم الضروري في املجال 
االقتص����ادي، ولدينا جلنة عليا 
مش����تركة كويتية � موريتانية، 
نتطلع إلى ان جتتمع ألول مرة، 
حتى تنمو العالقات االقتصادية 
البينية ومن الضروري ان نضع 
ادارية تتطرق  أطرا واج����راءات 
الجتماعن����ا لوضع األطر في كل 

موريتانيا القمة العربية »السابعة 
والعش���رين«، حي���ث تأتي هذه 
الزيارات  الزيارة في إطار تبادل 
املستمرة بني السلطات الكويتية 
واملوريتانية والذي بدأ مع استقالل 
الكويت  موريتانيا، وق���د بذلت 
الش���قيقة جهودا كبيرة ملساعدة 
موريتانيا منذ استقاللها وهي سّنة 

حسنة تتواصل دائما.

تعقد القمة العربية املقبلة والتي 
تستضيفها موريتانيا في حلظة 
مفصلية من تاريخ العمل العربي 
املشترك.. حدثنا عن أهم امللفات 
املطروحة وماذا عن التحضيرات 

اللوجستية الضرورية وهل مت 
حتديد موعدها؟ 

٭ فيما يخ����ص موعد القمة فقد 
تقرر يوم����ي ٢5 و٢6 من يوليو 
املقبل موعدا النعقادها، وارتأينا 

هالة عمران 

وصف وزير الشؤون اخلارجية 
والتعاون باجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية اسلكو ولد أحمد أزيد 
بيه »عالقات ب���الده مع الكويت 
بالتاريخية واملثالية«، كاشفا في 
حوار خاص ل�»األنباء« عن حتديد 
يومي ٢5 و٢6 يوليو املقبل لعقد 

القمة العربية املقبلة.
وقال: اس���تمعنا لتوجيهات 
صاحب الس���مو األمير وأعضاء 
احلكومة الكويتية حول استضافة 
القمة املقبلة، مش���يرا إلى زيارة 
مرتقبة لألم���ني احلالي للجامعة 
العربي���ة ووف���د م���ن اجلامعة 
العربية ملوريتانيا لالطالع على 
االج���راءات التحضيرية للقمة، 
مبين���ا ان االجندة املدرجة للقمة 
املقبلة ستتضمن ملفات أساسية 
منها الصراع العربي � اإلسرائيلي 
واإلشكاليات التي تدور في اليمن 

وليبيا وسورية 
وأضاف قائال: »تشرفت بتقدمي 
رسالة خطية من رئيس جمهورية 
موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد تتضم���ن تقديرا 
للدور الكويتي الرائد في البحث 
عن السالم والوفاق والسلم داخل 
العالم العربي، وفيما يلي تفاصيل 

احلوار:
في البداية ما فحوى الرسالة التي 
حملتموها من الرئيس املوريتاني 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد؟ وماذا عن لقائكم 

مع القيادات السياسية؟ 
٭ كلفني رئيس موريتانيا تبليغ 
صاحب الس���مو األمي���ر حتياته 
وتقديره لل���دور الكويتي الرائد 
في البحث عن الس���الم والوفاق 
والسلم داخل العالم العربي ونقل 
رسالة خطية الى سموه، كما كان 
لي ش���رف االلتقاء بسمو رئيس 
الوزراء الش���يخ جاب���ر املبارك، 
والنائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد، وتطرقت املباحثات 
الى جميع مج���االت التعاون بني 
البلدين، خاصة مع اس���تضافة 

وزير اخلارجية املوريتاني اسلكو ولد أحمد أزيد بيه متحدثا للزميلة هالة عمران 

الكويت مّولت 
الكثير من املشاريع 

املوريتانية من 
خالل الصندوق 

لدينا جلنة عليا 
مشتركة كويتية ـ 
موريتانية نتطلع 

إلى أن جتتمع ألول 
مرة

نتمتع بحرية وال نخشى الربيع العربي 
ردا على سؤال حول الربيع العربي الذي ألّم بالكثير من 
البلدان وإمكانية وصوله إلى موريتانيا في ظل ظروف 

سياسية تعرضت لها قال لم نعرف الربيع العربي ألننا بلد 
يتمتع بحرية التعبير والتظاهر، مبدأ احلرية متاح، وهي 

من العوامل التي مكنت موريتانيا من احملافظة على السلم، 
وعلى الرغم من ان هناك جوانب سلبية لهذا األمر، لكن 

نعتبر احلرية وتعزيز الوسائل الدفاعية واحلوار الصادق، 
وعالقات طيبة عوامل جعلت موريتانيا في مأمن من مواجهة 

التهديدات التي تعرضت لها بلدان عديدة.

أسماء 62 مستشاراً وسكرتيراً »أول وثان وثالث« شملتهم حركة تنقالت في »اخلارجية«
موسى أبوطفرة

أصدر النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد قرارا بنقل 
ع����دد من العامل����ني في وزارة 
اخلارجية بوظائف مستش����ار 
وس����كرتير أول وثان وثالث. 
وفيما يلي األس����ماء واجلهات 

املنقول اليها كل منهم:

درجة مستشار

عب����داهلل مس����اعد خليفة   ٭
ف����ي  الس����فارة   � اخلراف����ي 

بريتوريا
عادل مبارك فرحان األدغم �   ٭

الديوان العام
عبداهلل تركي علي التركي �   ٭

السفارة في بانكوك
نايف هابس غزاي العتيبي   ٭

� السفارة في سراييڤو
عزام عبداحملسن العصفور   ٭

� السفارة في أنقرة
حمد عثمان حمد بن عيدان   ٭

� السفارة في نيروبي
عبداهلل عبدالرحمن احمد   ٭

الشطي � السفارة في املنامة
ع����ادل عبدالوه����اب احمد   ٭

الصلحات � السفارة في بكني
حمد محمد دخيل املنصور   ٭
الفرهود � السفارة في مسقط

فهد صقر مبارك اجليماز �   ٭
السفارة في بروكسل

سكرتير أول

عادل محمد صياح الزعبي   ٭
� السفارة في عّمان

مطل����ق عب����داهلل من����اور   ٭
الثومير الرش����يدي � السفارة 

في براتيسالفا

أميرة عبداهلل محمود الدشتي   ٭
� السفارة في روما

محمد راشد ناصر النعيمي   ٭
� السفارة في فاليتا

خالد سلمان مبارك اخلرينج   ٭
� الديوان العام

مبارك سعد راجح الهاجري   ٭
� السفارة في اثينا

وليد محمد عثمان املوسى �   ٭
القنصلية العامة في دبي

مبارك محمد طرمي السمحان �   ٭
املندوبية الدائمة في القاهرة

مش����عل عب����داهلل اجلابر   ٭
الصباح � السفارة في بيرن

احمد اسماعيل عبداهلل جاسم   ٭
� الديوان العام

عبداهلل يتيم بردي الفضلي   ٭
� السفارة في جاكرتا

عبدالعزيز خالد عبدالكرمي   ٭
الدخيل � السفارة في كانبيرا

الطيار  نايف راش����د هزاع   ٭
العنزي � الديوان العام

عبدالكرمي صالح عبدالكرمي   ٭
املجيم � الديوان العام

دخيل متعب بنيه اخلرينج   ٭
� السفارة في نيودلهي

سكرتير ثان

عبدالعزيز عم����اش محمد   ٭
العجمي � الديوان العام

خالد فالح جزوي العازمي �   ٭
السفارة في مكسيكو سيتي

مشاري صالح عبدالرحمن   ٭
املزيني � الديوان العام

ثامر محمد سعود املعصب   ٭
� السفارة في الرياض

نايف يوسف جاسم الدريس   ٭
� السفارة في لشبونة

 � خليل فاضل فهد العنزي   ٭
السفارة في هراري

ناصر نايف مرمح املطيري   ٭
� السفارة في ابوظبي

خالد احمد عبدالرزاق العسكر   ٭
� السفارة في دكار

ولي����د عبداحملس����ن احمد   ٭
العامة  القنصلية   � الياق����وت 

في كوانزو
احم����د منص����ور خل����ف   ٭
فه����د الع����الج � الس����فارة في 

بوخارست
احمد عبدالرحمن عبدالرزاق   ٭
ف����ي  الس����فارة   � البعيج����ان 

كراكاس
ثامر متعب جمعان اخلرينج   ٭

الرشيدي � السفارة في بكني
نايف غ����ازي مناحي جدي   ٭
العتيبي � الس����فارة في اسالم 

آباد
س����عد نهار س����عد راجح   ٭

الهاجري � السفارة في برلني

احمد محم����د احمد اليوحه   ٭
السميط � الس����فارة في اوالن 

باتر
زيد س����عد صالح احلرب �   ٭

الديوان العام
عبداهلل خليفة ناصر األذينة   ٭

� السفارة في وارسو
يوس����ف عبدالقادر عمران   ٭
ف����ي  الس����فارة   � البن����وان 

اخلرطوم
صالح مساعد صالح الهران   ٭

� السفارة في مانيال
حمد سعد عوض املطيري �   ٭

السفارة في ليبرفيل

سكرتير ثالث

احمد ضيف مطر الشمري �   ٭
السفارة في مكسيكو سيتي

محم����د عبدالرحمن محمد   ٭
السريع � السفارة في بلغراد

عل����ي انور علي الش����طي �   ٭
السفارة في ابوظبي

عبدالوهاب جمال عبدالوهاب   ٭
الراشد � السفارة في الهاي

تركي ملفي زايد الديحاني �   ٭
الديوان العام

محم����د عبداحلمي����د صقر   ٭
القطان � الديوان العام

هايف عبداهلل هايف احلويلة   ٭
العجمي � السفارة في تونس

جاسم محمد عبداهلل الركيبي   ٭
� السفارة في نيقوسيا

فهد جاسم شحاذ العازمي �   ٭
السفارة في تيرانا

عبدالعزيز سعود عبداهلل   ٭
ف����ي  الس����فارة   � العن����زي 

اخلرطوم
عب����داهلل مب����ارك عبداهلل   ٭

الريش � السفارة في بلغراد
 � البخيت  علي ردن مبارك   ٭

السفارة في ستوكهولم
عبداهلل جاسم محمد قاسم   ٭

� السفارة في كانبيرا
ابراهيم فيصل مبارك الدعي   ٭

� الوفد الدائم في نيويورك
احمد أس����امة عبدالرحمن   ٭

اجلسار � السفارة في بيرن
عبداهلل خالد عبداهلل الديني   ٭

� السفارة في مانيال
علي سرور خالد السيحان   ٭

� الديوان العام
ونص القرار في مادة الثانية: 
املنقولني تنفي����ذ قرار  عل����ى 
النق����ل خ����الل 45 يوم����ا من 
تاري����خ ٢٠١6/6/٢5 غير قابلة 

للتمديد.
وفي امل����ادة الثالثة جاء: على 
املنقولني استكمال املدة القانونية 
أو  البعثة  س����نتني للبقاء في 

الديوان العام
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اكد امني صندوق الش���عبة البرملانية النائب حمود 
احلمدان التزام الكويت بالعمل الى جانب شركائها االقليميني 

والدوليني في مكافحة االرهاب.
وأضاف احلمدان، خالل كلمة القاها في اجتماع اللجنة 
الدائمة األولى املعنية بالسلم واألمن الدوليني على هامش 
مشاركة وفد الشعبة البرملانية في اجتماعات مؤمتر االحتاد 
البرملاني الدولي ال� 134 الذي يعقد في عاصمة جمهورية 
زامبيا )لوساكا(، »ان الكويت تقف في الصف األول ملكافحة 
االرهاب وتدعم اجلهود الدولية الرامية الس���تئصال هذا 

املرض السرطاني من اجلسد الدولي«.
وأضاف ان هذا املوقف ينطلق من استراتيجية صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد القائمة على مبدأ ان 
االرهاب ال دين له والتي من خاللها صادقت الكويت حكومة 
وبرملانا على عدة اتفاقيات من أبرزها االتفاقية الدولية 
لقمع ومتويل االرهاب واالتفاقية العربية ملكافحة غسيل 
األموال ومتويل االرهاب. وقال ان مجلس األمة الكويتي 
اصدر عدة قوانني متعلقة مبكافحة االرهاب مبختلف أشكاله 
كقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الذي يجرم كل من 
يستخدم شبكة االنترنت للترويج واالتصال مع شخص او 
منظمة ارهابية، اضافة الى قانون مكافحة غسيل األموال 
ومتوي���ل االرهاب الذي جرم أي ن���وع من أنواع متويل 
االرهاب. وذكر »ان انتشار النشاط االرهابي وتهديداته 
أصبحت واقعا تتلمس���ه الكثير من ش���عوب العالم في 
حياتها اليومية وأصبحت يده اآلثمة تطال مختلف األقاليم 
دون ان تقف عند حدود دولة معينة، كما ان املجموعات 
االرهابية لم تقتصر على ممارسة العنف البشري من خالل 
الطرق والوسائل التقليدية بل استغلت جميع الوسائل 
املتاحة أمامها لتنفيذ نش���اطها االرهابي والترويج له، 

السيما من خالل وسائل تبادل املعلومات احلديثة األمر 
الذي مكنها من بث س���مومها وجتنيد عناصر تابعة لها 
حيث ما شاءت«. وأضاف »ان االرهاب ال يستهدف فقط 
املؤسس���ات واملجتمع املدني بل يستهدف ويهدد حقوق 
األفراد وحرياتهم االساسية حيث تقوم اجلماعات االرهابية 
بارتكاب جرائم بشعة ال تضع اي اعتبار حلق الفرد في 
املعتقد وال���رأي واحلياة مما جعل تلك اجلماعات حتكم 
الس���يطرة على مناطق نفوذها والسيطرة على مناطق 
جديدة من خالل بث اخلوف والرعب في النفوس في الوقت 
ذاته الذي يحاول فيه أصحاب القرار الدولي الوصول الى 
مفهوم مشترك لإلرهاب وسبل القضاء عليه«. وأوضح 
ان االحصائي���ات الدولية اثبتت حقيقة تزايد العمليات 
االرهابية الى خمسة أضعاف في غضون السنوات األربع 
عشر السابقة، مشيرا الى انه مت تنفيذ ما يقارب 48 ألف 
عملية ارهابية مسجلة منذ العام 2000 حتى العام 2014 
أودت بحياة مائة وسبعة آالف انسان من مختلف أرجاء 
العالم. وشدد احلمدان على ضرورة ان يقوم البرملانيون 
بدورهم جتاه ه���ذا امللف من خالل حث احلكومات على 
تفعيل االتفاقي���ات واملعاهدات الدولية املعنية مبكافحة 
االرهاب والسعي نحو اتخاذ اجراءات استباقية حتد من 
انتش���ار االرهاب وتعمل على جتفيف منابعه وموارده 
املالية. واختتم احلمدان كلمت���ه قائال »بات واجبا على 
جميع البرملانيني وعلى رأسهم املنتسبني لالحتاد البرملاني 
الدولي ان يكثفوا اجلهود في سبيل مكافحة االرهاب من 
خالل منهج يعتمد على اتخاذ تدابير اس���تباقية تتناغم 
مع حقوق وحريات األفراد املدنية«، مضيفا »انه البد من 
تشريع القوانني ومعاجلة اسباب التطرف التي تؤدي الى 

االنضمام الى اجلماعات االرهابية«.

احلمدان: الكويت في الصف األول ملكافحة اإلرهاب

الشايع يشيد بجهود الكويت البرملانية الدولية

أبل:  ضرورة عدم تأثير العوملة على ثقافات الشعوب

أش����اد وكيل الش����عبة البرملانية الكويتية النائب 
فيصل الشايع امس بنجاح جهود ومساعي الكويت في 
اعادة برملان جمهورية جزر القمر الى عضوية االحتاد 
البرملاني الدولي، مباركا في الوقت ذاته عودة البرملان 

املصري الى عضوية االحتاد.
وقال الش����ايع في تصريح صحاف����ي على هامش 
مش����اركة وفد الش����عبة البرملانية الكويتية في اعمال 
الدورة ال����� 134 ملؤمتر االحتاد البرملاني الدولي انه مت 
االس����تماع ومناقش����ة العديد من اآلراء خالل اجتماع 
املجلس احلاكم اثمرت عن املوافقة على عودة برملاني 

مصر وجزر القمر الى االحتاد.

وأضاف ان االجتماع تناول مناقشة تقرير رئيس 
االحتاد، اضافة الى مناقشة الوضع املالي لالحتاد واعتماد 

ميزانية السنة املالية 2016/2015.
وكشف الشايع عن طرح بندين طارئني للنقاش خالل 
اجللسة العامة للمؤمتر من قبل السودان وفرنسا ومت 
اعتماد البند الفرنسي املتعلق باألطفال املشردين حول 

العالم وذلك بعد احلصول على موافقة االغلبية.
وأضاف ان عدد االطفال املشردين يبلغ حوالي 230 
مليون طفل يعيشون بال هوية وبال ملجأ، وهو االمر 
الذي يتطلب وجود تشريعات وقوانني واتفاق برملاني 

دولي تهتم بهذا اجلانب.

شدد عضو الش���عبة البرملانية مبجلس األمة 
النائب د.خليل عبداهلل أبل أمس على ضرورة العمل 
على أال تؤثر العوملة على اخلصوصيات الثقافية 
لألمم املختلفة ومنع إيجاد حالة من الذوبان الثقافي 
لبعض شعوب العالم. جاء ذلك خالل مداخلة للدكتور 
ابل خالل مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة الثانية 
املعنية بالتنمية املس���تدامة والتمويل والتجارة 
على هامش مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي ال� 134 

املنعقد في العاصمة الزامبية لوساكا.
وقال أبل ان االجتماع ناقش مشروع قرار حول 
ضمان احلماية الدائمة ضد دمار وتدهور التراث 
الثقافي املادي وغير املادي للبشرية الى جانب عدد 
آخر من القضايا التي تؤثر على التنمية واالقتصاد 
ومنها النزاعات واحلروب وانتشار اإلرهاب والتغير 

املناخي. وأضاف انه بني خالل االجتماع ان هناك 
أس���بابا أخرى تؤدي الى دم���ار وتدهور التراث 
الثقافي للش���عوب ومنها العوملة التي باتت تؤثر 
على خصوصية هذه الثقافات. وذكر انه أكد على 
أهمية تضمني القرارات املتعلقة بالعوملة والتكامل 
االقتصادي العاملي نوعا من الضمانات التي حتفظ 
خصوصية ثقافات الشعوب واحلضارات املختلفة 
بحيث ال تسود ثقافة واحدة على بقية الثقافات. 
وق���ال: »البد من العمل عل���ى متكني بعض الدول 
الفقيرة التي تفتقد املوارد املالية واالقتصادية من 
تلقي أنواع من الدعم املالي واللوجس���تي حلفظ 
تراثها الثقافي بجميع فروعه وأنواعه سواء كان 
ذلك عن طريق اليونس���كو أو عن طريق أي كيان 

أممي آخر«.

خالل كلمة ألقاها أمام مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ 134 املنعقد في عاصمة زامبيا )لوساكا(

الغامن: ال نستوعب تذرع إسرائيل بدميوقراطية شكلية للتنكيل باإلنسان

مفاهيمي وأخالقي وثقافي. 
ان اجلميع ولألس���ف يريد أن 
يطم���س حقيقة ان هذا الش���اب 
الفلسطيني مسلوب من سالحه 
الدولي  اآللي نعم لك���ن املجتمع 
ينسى ان هذا الشاب مسلح بحقه في 
الدفاع عن بيته وأرضه وممتلكاته 
وأهله. مسلح بقرارات من مجلس 
األمن مضى عل���ى صدورها أكثر 
من خمس���ني عاما. مسلح مبئات 
من قرارات اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة. مس���لح ببيانات األنروا 

والفاو واليونيسيف.
مس���لح بكل اتفاقيات جنيڤ 
احلقوقية االنس���انية التي تكفل 
حقه الطبيعي والفطري في العيش 
بس���الم وأمن على أرضه وأرض 
أج���داده وحقه ف���ي اقامة دولته 

وتقرير مصيره.
وأمام كل تلك األسلحة األخالقية 
التي يتسلح بها الفلسطيني هناك 
في املقابل ذاك اجلندي االسرائيلي 
املس���لح ببندقية يقوم الكنيست 
العنصري كبرمل���ان دميوقراطي 
منتخب بشرعنة اطالق رصاصه 
املمي���ت على كل ح���ي أو جماد، 
الكنيست املتشدق بالعنوان  هذا 
الدميوقراطي واملوجود بيننا في 
هذا احملفل الدولي احلر لألسف هو 
ذاته الذي يصادق الصيف املاضي 
على قانون بسجن اي فلسطيني 
يرمي حجرا لفترة تصل الى 20 عاما 
فقط ألنه يدافع عن ارضه وبيته. 
هو الكنيس���ت املتلب���س بالرداء 
الدميوقراط���ي الذي يصادق على 
قانون »نزع املواطنة« املوجه الى 
فلسطينيي الداخل الذين يعيشون 
في غزة حيث توجد زوجاتهم ألنه 
ال يحق لهن االلتحاق بأزواجهم في 

الداخل الفلسطيني. 

هو الكنيست الذي يحاول عبر 
قانون عبثي شرعنة منع زيارة آالف 
السجناء واملعتقلني الفلسطينيني 

في السجون االسرائيلية.
هل نتحدث هنا عن أين تصطف 

املفاهيم اإلنسانية؟
مشكلة املجتمع الدولي انه يرى 
بعينه أين تصطف جماعات السالم 
واخلضر وحماية البيئة ومنظمات 
حقوق االنسان ومتطوعو ودعاة 
الس���الم في العالم... انه يرى كل 
هؤالء متضامنني مع حقوق الشعب 
الفلس���طيني. لكن.. هذا غير مهم 
مادامت اسرائيل تقدم نفسها على 
انها بلد دميوقراطي، وباسم هذه 
الدميوقراطية يتم تقنني وشرعنة 
كل األعمال االجرامية التي تناقض 

كل املفاهيم.  أيها احلضور..
البد من عمل ما سياسي وشرعي 
وحقوقي وقانوني والئحي لوضع 

حد ملعاناة الشعب الفلسطيني.
على العالم أن يبعث برسالة 
واضحة جلية مفادها ان الشرعية 
الدولية قائمة وذات مخالب وانه 
بإمكان العمل السياس���ي السلمي 
الش���رعي ان يوق���ف آل���ة القتل 
االس���رائيلية.. ع���دا ذل���ك نحن 
منضي الى املجهول.. الى املناطق 
املوحش���ة.. ونحن نهيئ االرض 
لتسود البدائل التي ال احد يعلم 
الى أين ستمضي بنا. ان االرهاب 
الذي  الدولة  التقليدي وإره���اب 
متارسه اس���رائيل وجهان لعملة 
واحدة يتعيش���ان عل���ى بعضها 
البعض وكالهما يستخدم اآلخر 
خللق االعذار والتبريرات الواهية 

لشرعنة االرهاب.
أنا أضع اجلميع أمام مسؤولياته 
األخالقية أمال في حترك ما ينهي 
عجلة الدم النازفة على مدى ستني 

يتعلق بالعدل واملساواة وتكافؤ 
الفرص وحرية املختلف واألقليات 

وغيرها من مفاهيم.
أين تلك العناوين مما يحدث في 

األراضي الفلسطينية احملتلة؟
أنا ال أحت���دث هنا عن صراع 
مسلح عابر أو بؤرة توتر وقتية 
أنا أحتدث عن ظلم مستمر ألكثر 
من س���بعني عام���ا. ان أي حديث 
ع���ن مس���اواة وع���دل وحقوق 
انسان هو كالم ساقط ومنقوض 
عندما نس���تدعي املشهد املنكوب 
في األراضي الفلسطينية احملتلة 
بدءا من العناوين الكبرى املتعلقة 
بحق تقرير املصير وطمس الهوية 
الفلسطينية والتشويه الدميغرافي 
ومسخ جغرافية األرض واالستيطان 
والالجئني انتهاء باملشاهد اليومية 
والعناوين الفرعية املتعلقة مبشاهد 
القتل وااليذاء اليومي.. فنحن أمام 
كل ما يناقض اجلوهر احلقوقي 

للمفهوم الدميوقراطي.
واني أتساءل أيها السادة هل 
توجد ندية ومساواة وتعادل في 
مشهد يومي لشاب فلسطيني يحمل 
حجرا أو سالحا أبيض ليدافع عن 
بيته أو بستانه أو مدرسته أمام 
جن���ود مدججني بأس���لحة القتل 

اآللية.
أألن هذا اجلندي املغتصب متت 
شرعنة افعاله االجرامية عبر برملان 
منتخب يصبح اذن مدافعا شرعيا 
الذي يتم  الفلس���طيني  أمام هذا 

تصويره على انه ارهابي.
ه���ل توجد ص���ورة ومعادلة 
أكثر عبثية من هذه التي أحتدث 

عنها؟.
ان التسلح بالشكل الدميوقراطي 
لفعل ما ه���و مناقض لفلس���فة 
الدميوقراطية، أمر ينم عن سقوط 

املبادئ االنسانية العامة.
ان م���ا يخيفني لي���س تعثر 
التجارب الدميوقراطية أو جمودها 
أو عجزه���ا عن مواكب���ة التطور 
اإلنساني. ان ما يقلق أيها السادة 
هو ذلك االس���تقرار اجلمعي على 
فكرة انه مادام كان هناك ش���كل 
مؤسسي راسخ للحكم الدميوقراطي 
فان أي ممارسة لتلك املؤسسة - 
حتى لو كانت مناقضة لكل مفاهيم 
الدميوقراطية - ه���و أمر ميكن 

التعايش معه وشرعنته.
وهنا تكمن املعضلة واملفارقة.. 
ان تلك املؤسسات التي نسعى الى 
حمايتها وصونها وجتديدها خلقت 
لترسيخ جوهر احلكم الدميوقراطي 
وفلس���فته القائمة على التسامح 
واملساواة والعدل وصيانة حقوق 
االنسان.. ومتى ما حتولت او حادت 
عن تلك األهداف فان خطرها يصبح 

اكبر وأعظم. أيها اإلخوة..
ال ميك���ن لنا ونحن في القرن 
احلادي والعشرين أن نستوعب 
وجود كيانات متارس كل أشكال 
القمع والتنكي���ل واإلقصاء ضد 
االنس���ان بحجة ان تلك الكيانات 
تتمتع بشكلها الدميوقراطي. وحتى 
أبتعد عن املواربة وأعفيكم مشقة 
التخمني عمن أحتدث، فس���أقول 
انني أحتدث عن  بشكل مباش���ر 
إس���رائيل. ان ما يحز في النفس 
ويبع���ث عل���ى القن���وط ويدفع 
بالشعور حول عبثية كل دعوات 
الدميوقراطي هو مجرد  التجديد 
استذكار عابر ملا يحدث في االراضي 

الفلسطينية احملتلة.
نتح���دث ع���ن الدميوقراطية 
وجتديدها وعن انخراط الشباب 
وننسى ان املفهوم الدميوقراطي هو 
مفهوم حقوقي قبل كل شيء مفهوم 

عليها الكنيست االسرائيلي محمال 
املجتمع الدولي املسؤولية االخالقية 
في التصدي لتلك االنتهاكات ووضع 

حد لها.
وفيم���ا يل���ي الن���ص الكامل 
لكلمة رئيس مجلس االمة مرزوق 

الغامن:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

باتري���ك  الس���يد  معال���ي 
ماتيبيني

رئيس مجلس االمة بجمهورية 
زامبيا الصديقة

معالي السيد صابر شودري
رئي���س االحت���اد البرملان���ي 

الدولي
املعال���ي  اإلخ���وة أصح���اب 
رؤساء البرملانات ورؤساء الوفود 

البرملانية
السيدات والسادة احلضور

الس���الم عليك���م ورحمة اهلل 
وبركاته

ليس بوارد أن أس���تغل هذه 
الدقائق املعدودة ألبحث بالتفصيل 
اجلوانب التي ن���رى ضرورة ان 
الدميوقراطي  التجديد  يش���ملها 
والعناص���ر التي من ش���أنها بث 
روح جديدة ف���ي مفاهيم احلكم 

الدميوقراطي.
وحتى أكون صريحا فانا اليوم 
لست معنيا بالتحدث عن اجلوانب 
املتعلقة بالشكل الدميوقراطي، طرق 
احلكم وسائل املشاركة مؤسسات 
الدميوقراطي  احلكم والتعبي���ر 
آليات االقتراع وأشكال البرملانات 
وصالحيات النواب، بل أجد نفسي 
ملزم���ا بالتحدث ع���ن املضمون 
الدميوقراطي ع���ن تلك اجلوانب 
املفاهيمية املتعلقة بالدميقراطية 
عن مخرجات احلكم الدميوقراطي 
كطريق���ة عيش ه���ي األقرب الى 

ومعادلة أكثر عبثية من هذه التي 
أحتدث عنها؟«.

واعتب���ر الغامن ان التس���لح 
بالشكل الدميوقراطي لفعل ما هو 
مناقض لفلسفة الدميوقراطية أمر 
ينم عن سقوط مفاهيمي وأخالقي 
وثقافي، مبينا »ان اجلميع ولألسف 
يري���د أن يطم���س حقيقة ان هذا 
الشاب الفلس���طيني مسلوب من 
سالحه اآللي لكن املجتمع الدولي 
ينسى ان هذا الشاب مسلح بحقه في 
الدفاع عن بيته وأرضه وممتلكاته 
وأهله ومسلح بقرارات من مجلس 
األمن مضى عل���ى صدورها أكثر 
من خمس���ني عاما ومسلح مبئات 
من قرارات اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة ومسلح ببيانات األنروا 
والفاو واليونيس���يف ومس���لح 
بكل اتفاقي���ات جنيڤ احلقوقية 
االنسانية التي تكفل حقه الطبيعي 
والفطري في العيش بسالم وأمن 
على أرضه وأرض أجداده وحقه في 

اقامة دولته وتقرير مصيره«.
وأض���اف »وأم���ام كل تل���ك 
األس���لحة األخالقية التي يتسلح 
بها الفلسطيني هناك في املقابل ذاك 
اجلندي االسرائيلي املسلح ببندقية 
يقوم الكنيست العنصري كبرملان 
دميوقراطي منتخب بشرعنة اطالق 
رصاص���ه املميت على كل حي أو 

جماد«.
وق���ال الغ���امن »ان االره���اب 
الذي  الدولة  التقليدي واره���اب 
متارسه اسرائيل، وجهان لعملة 
واحدة يتعيش���ان عل���ى بعضها 
البعض وكالهما يستخدم اآلخر 
خللق االعذار والتبريرات الواهية 

لشرعنة االرهاب«.
واس���تعرض الغامن عددا من 
االنتهاكات احلقوقية التي صادق 

انخراط الشباب وننسى ان املفهوم 
الدميوقراطي هو مفهوم حقوقي 
قبل كل ش���يء.. مفه���وم يتعلق 
بالعدل واملساواة وتكافؤ الفرص 
وحرية املختلف واألقليات وغيرها 

من مفاهيم«.
وتساءل رئيس مجلس االمة 
»أين تلك العناوين مما يحدث في 
الفلسطينية احملتلة؟«،  األراضي 
مضيفا »أنا ال أحتدث هنا عن صراع 
مسلح عابر أو بؤرة توتر وقتية، 
أنا أحتدث عن ظلم مستمر ألكثر 

من سبعني عاما«.
وقال »ان أي حديث عن مساواة 
وعدل وحقوق انس���ان هو كالم 
س���اقط.. عندما نستدعي املشهد 
املنكوب في األراضي الفلسطينية 

احملتلة«.
واضاف »ب���دءا من العناوين 
الكب���رى املتعلقة بح���ق تقرير 
املصير وطمس الهوية الفلسطينية 
والتش���ويه الدميوغرافي ومسخ 
جغرافي���ة األرض واالس���تيطان 
والالجئني وانتهاء باملشاهد اليومية 
والعناوين الفرعية املتعلقة مبشاهد 
القتل وااليذاء اليومي.. فنحن أمام 
كل ما يناقض اجلوهر احلقوقي 

للمفهوم الدميوقراطي«.
وتس���اءل »هل توج���د ندية 
ومساواة وتعادل في مشهد يومي 
لشاب فلسطيني يحمل حجرا أو 
سالحا أبيض ليدافع عن بيته أو 
بستانه أو مدرس���ته أمام جنود 

مدججني بأسلحة القتل اآللية«.
وأشار الى ان »املفارقة ان هذا 
اجلندي املغتصب تتم ش���رعنة 
افعاله االجرامية عبر برملان منتخب 
فيصبح مدافعا ش���رعيا أمام هذا 
الفلس���طيني الذي يتم تصويره 
على انه ارهابي، فهل توجد صورة 

أكد رئيس مجلس االمة مرزوق 
الغامن الي���وم االثنني انه ال ميكن 
للعالم ان يستوعب وجود كيانات 
كالكيان االس���رائيلي متارس كل 
أشكال القمع والتنكيل واالقصاء 
ضد االنسان بحجة ان تلك الكيانات 

تتمتع بشكلها الدميوقراطي.
جاء ذلك في كلمة للغامن امام 
مؤمتر االحت���اد البرملاني الدولي 
ال� 134 املنعقد في عاصمة زامبيا 
)لوس���اكا( حتت عنوان »جتديد 
الدميوقراطي���ة - من���ح صوت 

للشباب«.
وأضاف الغامن ان »ما يقلق هو 
ذلك االستقرار اجلمعي على فكرة 
انه مادام كان هناك شكل مؤسسي 
راس���خ للحكم الدميوقراطي فان 
أي ممارسة لتلك املؤسسة حتى 
ل���و كانت مناقضة ل���كل مفاهيم 
الدميوقراطي���ة ه���و أم���ر ميكن 

التعايش معه وشرعنته«.
وتابع »هنا تكم���ن املعضلة 
واملفارقة حيث ان تلك املؤسسات 
التي نسعى الى حمايتها وصونها 
وجتديدها خلقت لترسيخ جوهر 
الدميوقراطي وفلس���فته  احلكم 
القائمة على التس���امح واملساواة 
والعدل وصيانة حقوق االنسان«، 
وانه متى ما حتولت او حادت عن 
تلك األهداف فإن خطرها يصبح 

اكبر وأعظم. 
وخاطب الغامن احلضور قائال 
»ان ما يحز ف���ي النفس ويبعث 
عل���ى القنوط ويدفع بالش���عور 
ح���ول عبثية كل دعوات التجديد 
الدميوقراطي هو مجرد استذكار 
عاب���ر ملا يح���دث ف���ي االراضي 

الفلسطينية احملتلة«.
وتاب���ع الغ���امن »نتحدث عن 
الدميوقراطي���ة وجتديدها وعن 

د. عودة الرويعي ومشعل العنزيحمود احلمدان خالل املؤمتررئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ملقيا كلمته د. خليل أبل 

الرويعي: املرأة في الكويت 
حتظى بحقوقها الدستورية 

ويحميها الشرع والقانون
وال تخضع للترهيب

اكد امني سر الشعبة البرملانية الكويتية النائب د.عودة 
الرويعي امس ان املرأة في الكويت حتظى بحقوقها الدستورية 
في املشاركة السياسية الفعالة وهي مصانة شرعيا وقانونيا 

وال تخضع ألي شكل من اشكال الترهيب.
وقال د.الرويعي، في تصريح صحافي عقب مش���اركته 
في اللجن���ة الدائمة الثالثة املعنية بالدميوقراطية وحقوق 
االنسان على هامش مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي ال� 134 
املنعقد في العاصمة الزامبية لوساكا، ان الكويت بامتدادها 
العربي واإلسالمي مكنت املرأة من ممارسة حقوقها السياسية 
لوجود تشريعات في الدين االسالمي وممارسات تاريخية 

حتفظ لها هذه احلقوق.
وأشار الى االستبيان الذي نظمه القائمون على املؤمتر 
حول العنف ضد املرأة واألس���اليب التي تس���تخدم ضدها 
من ترهيب وابتزاز عند رغبتها في العمل السياسي والذي 
تضمن نحو 50 بندا تتعلق بأشكال العنف والترهيب التي 
مت���ارس ضدها، مبينا ان ايا من هذه البنود ال ينطبق على 

وضع املرأة في الكويت.
وذكر ان النقاش في موضوع متكني املرأة من املش���اركة 
السياسية الفعالة مع املسؤولية املشتركة بينها وبني الرجل 
متجدد نظرا لالختالفات الثقافية والتاريخية بني الشعوب 
»إال ان االميان بحقوق املرأة السياس���ية ومتكينها يختلف 

من شخص إلى آخر«.
وأضاف ان املرأة كانت في دول كثيرة عبر التاريخ تتمتع 
بالكثير من احلقوق »إال انه مع مرور الوقت وحدوث الكثير 
من التغيرات السياسية بدأت هذه احلقوق بالتدهور والتراجع 
مما دفع املرأة الى العمل من جديد للحصول على ما يتيسر 

لها من حقوق سياسية واجتماعية«.
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طالل اجلالل

عبداهلل املعيوف

حمدان العازمي

انتهت اللجن����ة الصحية 
من مناقش����ة تعديالت قانون 
رقم 23 لس����نة 1996 بش����أن 
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول 
األدوية، وق����ررت التصويت 
عليها باالجتماع املقبل، وبعد 
أن مت نق����اش التعديالت في 
اجتماع االمس لتنتهي اللجنة 
باملوافقة على استبدال املادة 
2 م����ن القانون بحيث تصبح 
»يجوز فتح صيدلية خاصة 
بعد احلصول على ترخيص 
من وزارة الصحة للصيادلة 
الكويتي����ن واملستش����فيات 
اخلاصة التي ال تقل س����عتها 

قال النائب عبداهلل املعيوف 
ان إصرار النائب د.عبداحلميد 
دشتي على استفزاز الشارع 
الكويت����ي وإح����راج املجلس 
واحلكوم����ة الكويتي����ة من 
خالل اإلساءة الى دول مجلس 
التعاون اخلليجي أمر مرفوض، 
وأضاف: نقول يا عبداحلميد 
دشتي كل كويتي لديه زعيم 
واحد وهو صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل، ونفتخر بزعامته وقيادته 

استغرب النائب حمدان 
العازم����ي تعم����د احلكومة 
استفزاز الش����عب الكويتي 
من خالل قرارات وتصرفات 
اس����تفزازية يقوم بها بعض 
الوزراء، الفتا الى ان ما حدث 
مع االخ النائب السابق مسلم 
البراك يؤكد اننا امام حكومة 
تفجر في اخلصومة خاصة 
بعد االجراءات املتشددة املبالغ 
فيها عند نقله الى املستشفى 
الصدري امس االول، والتي 
فاقت االج����راءات االمنية مع 

معتقلي غوانتانامو.

السريرية عن 50 سريرا على 
األقل، واجلمعيات التعاونية«. 

أميرا لإلنسانية. وزاد بقوله: 
أك����رر ان حزب اهلل اإلرهابي 
سيظل منظمة إرهابية تدعمها 
دول����ة اإلرهاب ف����ي املنطقة 
والدليل عمله اإلرهابي املمنهج 
إقليميا ودوليا. وأضاف: على 
احلكومة حتمل مسؤولياتها 
والعمل على إسقاط جنسية 
عبداحلميد دشتي. وقال ايضا: 
ش����كرا لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد على سرعة إبعاده 

وقال العازمي في تصريح 
صحافي ام����س: ان احلكومة 
تثبت يوما بعد آخر انها عاجزة 
عن القيام مبسؤولياتها جتاه 
القضايا املهمة التي تواجهها 
الكويت، وفي املقابل تستعرض 
عضالتها في كل ما يس����تفز 
الش����عب الكويتي ب����دءا من 
مالحقة معارضيها والتفنن في 
مضايقتهم، مرورا باستهداف 
املواطن البسيط وذوي الدخل 
البس����يط في ح����ل القضايا 
املالية وانتهاء بالتش����دد في 
تطبيق التقشف في جوانب 

وقال رئيس اللجنة الصحية 
النائب طالل اجلالل: ان اللجنة 
سترفع تقريرها بشأن قانون 
تنظيم مهنة الصيدلة ملجلس 
االمة ليكون مدرجا على جدول 
اعمال اجللسة املقبلة من جهته، 
أكد مقرر اللجنة سعدون حماد 
ان ابرز التعديالت جواز فتح 
ترخي���ص الصيدلية من قبل 
الصيدلي الكويتي واملستشفيات 
اخلاصة التي ال تقل س���عتها 
السريرية عن 50 سريرا على 
األقل، واجلمعيات التعاونية، 
وأن يكون الصيدلي العامل في 

الصيدلية كويتي اجلنسية.

ملجموعة من املقيمن ممن لهم 
عالقة مع حزب اهلل، ونحن 
على ثقة بأن هناك مجموعات 
أخرى س����يتم إبعادهم، كما 
نتمنى ان تتم مراقبة املنتمن 
واملتعاطفن مع حزب اهلل من 
الكويتين حتت اي مسمى آخر 
أو جمعية اخرى، وان يكونوا 
حتت املراقبة وحتت املجهر وأال 
يسمح لهم باستمرار نشاطهم 
الداعم لهذا احلزب اإلرهابي 

سياسيا وماديا أو معنويا.

اب����واب التنفيع على  وفتح 
مصراعيها امام احملس����وبن 
عليها في جوانب اخرى. وأكد 
العازمي ان احلكومة احلالية 
أخذت فرصتها كاملة، وكان 
مجلس االمة خير معن لها، 
اال انها اثبتت انها ليست اهال 
للثقة وعجزت عن حل ابسط 
املشكالت التي واجهتها الدولة، 
لذا كان لزاما علينا ان نطالبها 
بالرحي����ل، فالبلد في حاجة 
الى حكومة قوية قادرة على 
النهوض به ومعاجلة االزمات 

التي تواجهه.

»الصحية« أنهت قانون »الصيدلة«

املعيوف: إصرار دشتي على إحراج املجلس واحلكومة مرفوض

حمدان العازمي: احلكومة تفُجر في اخلصومة 
وتتفنن في استفزاز الشعب وحان وقت رحيلها

أكد أن ما حدث مع البراك فاق اإلجراءات األمنية مع معتقلي غوانتانامو

سعدون حماد
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أقر إطالق اسم األمير سعود الفيصل على الشارع الفاصل بني قطعتني باملنطقة الديبلوماسية في مشرف

»البلدي«: اعتماد مخطط 118 قسيمة لتربية اخليول العربية في الوفرة
على الطريق املستحدث جنوب 

املنطقة العسكرية.
٭ يوافق املجلس على الطلب.
٭ األمني الع����ام: طلب الهيئة 
الزراع����ة  العام����ة لش����ؤون 
والثروة الس����مكية استحداث 
قسائم جديدة لتربية اخليول 
العربية األصيلة مبنطقة الوفرة 

الزراعية قطعة 5.
٭ يواف����ق املجل����س عل����ى 

الطلب.
املوافقة على الطلب املقدم من 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية:
أوال: اعتماد الشبك األمني املرحلة 

األولى مبسافة 5.700 كم.
ثانيا: اعتماد املخطط لقسائم 
تربية اخليول العربية األصيلة 
لعدد 118 قسيمة تربية خيول 
عربية أصيلة مبساحة 10000 
م2 لكل قسيمة مبنطقة الوفرة 

الزراعية قطعة 5.
شريطة ما يلي:

1 � االلتزام بنظام البناء اخلاص 
بقسائم تربية اخليول العربية 

األصيلة.
التنس���يق م���ع مراقب���ة   �  2
الطرق بإدارة التنظيم لدراسة 
التخدميية لهذه  الطرق  شبكة 

القسائم.
٭ األم���ني الع���ام: طلب وزارة 
العال���ي )مجل���س  التعلي���م 
اجلامعات اخلاصة( تخصيص 
أرض لتوسعة اجلامعة القائمة 
حاليا مبنطق���ة العقيلة قطعة 

.6
٭ يوافق املجلس على الطلب 

التالي.
املوافقة على الطلب  املقدم من 
العالي )األمانة  التعليم  وزارة 
العام���ة ملجل���س اجلامع���ات 
اخلاص���ة( تخصي���ص املوقع 
رقم 1 مبس���احة 10959.00م2 
تقريبا واملوقع رقم 2 مبساحة 
20231.00م2 تقريبا ومبساحة 
إجمالية للموقع���ني 31190م2 
تقريبا لتوسعة موقع اجلامعة 
املخصص سابقا مبنطقة العقلية 
قطع���ة 6 لتصب���ح املس���احة 
اإلجمالية للجامعة بعد التوسعة 
130000م2 + 31190 = 161190م2 
تقريبا وذلك وفقا لالشتراطات 

التالية:
1 � االلت���زام بش���روط وزارات 
اخلدمات والتنسيق معها قبل 

البدء بالتنفيذ.
2 � يتم توفير مواقف للسيارات 
املطلوبة للجامعة داخل حدودها 
وفق املواصف���ات املتبعة لدى 
مراقبة الطرق بإدارة التنظيم.

3 � أن تكون املسافة الفاصلة بني 
موقع اجلامعة القائمة من الشمال 
حتى املوقع املقترح للتوسعة ال 
تقل عن 30 مترا كما هو موضح 

في نسخة الكروكي املرفق.
4 � إبرام عقد االيجار مع وزارة 

املالية.
٭ األمني العام: طلب الش���ركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخللي���ج 
انابيب  تخصيص ميناء خلط 
إلى مصفاة  من ميناء عبداهلل 

ميناء عبداهلل.
٭ يواف���ق املجلس على إعادة 

الطلب للجنة.
٭ األم���ني الع���ام: طلب وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقع إلقامة صالة 
أفراح مع مواقف سيارات مبنطقة 

فهد األحمد قطعة 1.
٭ يوافق املجلس على الطلب.
الع���ام: مش���روع  ٭ األم���ني 
االستراحات على الطرق السريعة 
ومراك���ز خدم���ة الش���اليهات 
إلغ���اء تخصيص  بالدوح���ة 

االستراحة 17.
٭ يوافق املجلس على الطلب 
املقدم من اجلهاز الفني لدراسة 
إلغاء  املش���روعات واملبادرات 
تخصيص االستراحة 17 على 
الوفرة وميناء عبداهلل  طريق 

والبالغ مساحتها 300م2.
٭ األمني العام : تعديل حدود 
التوسعة الشمالية والشرقية 

ملزارع الوفرة.
٭ يوافق املجلس على إعادتها 

للجنة لدراستها.
الس���اعة 1:50  رفعت اجللسة 

ظهرا.

يوافق املجلس على اعادة الالئحة 
للجن���ة القانونية لدراس���تها 
وعرضه���ا عل���ى املجلس بعد 

شهرين.
٭ االمني العام: اقتراح العضوين 
د.حسن كمال وعبداهلل الكندري 
بش���أن تعديل الئحة االغذية 
باضافة بند حول احقية مفتشي 
البلدية في الدخول في املدارس 

احلكومية االهلية.
يواف���ق املجلس عل���ى احالة 

االقتراح للجنة.
٭ االمني العام: طلب تفس���ير 
وتفنيد التعارض بني بعض مواد 
القانون 2005/5 بشأن الالئحة 

الداخلية.
يواف���ق املجلس عل���ى حفظ 

الطلب.
املقدم  السؤال  العام:  ٭ االمني 
من العضو مانع العجمي بشأن 

حريق اطارات ميناء عبداهلل.
يوافق املجلس على احالة الكتاب 
التنفي���ذي العداد  الى اجلهاز 

تقرير خالل شهر.
٭ االمني العام: االستفسار من 
نائب رئي���س املجلس البلدي 
مشعل اجلويسري بشأن متليك 

الشقق في منطقة سلوى.
٭ األم���ني الع���ام: طلب وزارة 
العام���ة تخصيص  االش���غال 
العقيلة العمال  موقع مبنطقة 
التوسعة املستقبلية حملطة ضخ 

العقيلة.
٭ يوافق املجلس على الطلب.
٭ األم���ني الع���ام: طلب وزارة 
األش���غال العامة إزاحة املوقع 
املخصص خلزان املياه املعاجلة 
ضمن مشروع توسعة محطة ام 
الهيمان مبنطقة ميناء عبداهلل 

الصناعية.
٭ يوافق املجلس على الطلب.
العام: طلب ش���ركة  ٭ األمني 
البت���رول الوطني���ة الكويتية 
تخصيص موقع 5 إلنشاء محطة 
تعبئة وقود على طريق ميناء 

عبداهلل الوفرة.
٭ يوافق املجلس على الطلب.
العام: طلب ش���ركة  ٭ األمني 
البت���رول الوطني���ة الكويتية 
تخصي���ص موقع 2 إلنش���اء 
محطة وقود مبنطقة عريفجان 

واملشاريع التنموية للدولة.
٭ االمني العام: توصيات املخطط 

الهيكلي.
وطلب االعض���اء تفعيل قرار 
البلدي بحيث تصبح  املجلس 
املدة الزمنية املخصصة لتنفيذ 
املش���اريع احلكومية خالل 6 
سنوات من تاريخ تسلم املوقع 

بدال من 4.
٭ االمني العام: توصيات اللجنة 
القانونية واملالية بشأن تعديل 

الئحة ابراج االتصاالت.
٭ علي املوسى: مت تغيير الالئحة 
بتغيرات جذرية ويجب ان يكون 
ج���دول مقارنة ب���ني املوجود 

واملقترح.
٭ عض���و مجلس ادارة الهيئة 
العامة لالتصاالت وليد القالف: 
انه يوجد حاليا ما يقارب 5500 
برج وس���نصل ضم���ن اجليل 
اخلامس الى حوالي 20 الف برج 

لتزويد املشتركني باخلدمة.
ومتنى القالف ان تكون الالئحة 
اجلديدة مرنة خصوصا اذا حصل 
نقص في عدد االبراج فإن ذلك 
سيؤثر على خدمة املشتركني 

في بعض املناطق.
٭ مش���عل اجلويسري: ان ما 
يهمنا صحة االنسان اوال، لذلك 
نريد ضمان ان تكون االجهزة 

غير مضرة بالصحة.
القالف: هناك معايير  ٭ وليد 
لضمان االجهزة وهيئة االتصاالت 
ال تعتمد اي جهاز بوضعه على 
الب���رج اال بع���د موافقة هيئة 

الصحة العاملية.
٭ مانع العجم���ي: اجلمعيات 
واملستش���فيات  التعاوني���ة 
واملدارس كان���ت ممنوعة من 

ضمن الالئحة.
٭ محمد املعجل: نتمنى ان يكون 
جهاز كشف االشعاع موجودا 
عند اجله���ات املعنية االخرى 
كالصح���ة والبلدية وليس في 

هيئة االتصاالت فقط.
٭ علي املوسى: ان بعض اجلهات 
اك���دت عدم وجود  احلكومية 

اضرار من ابراج االتصاالت.
٭ فهد الصانع: البد من تطبيق 
االشتراطات العاملية في االبراج 

وغيرها.

اعادة صيانة جس���ور املشاة 
وانشاء مصاعد كهربائية على 
ل���ذوي االحتياجات  اجلس���ر 
اخلاصة. ووافق املجلس على 
اقت���راح العضو حس���ن كمال 
بالتنس���يق مع وزارة الصحة 
بضرورة االستعجال في انشاء 

مستوصف الدسمة الطبي.
واقر املجل���س اقتراح العضو 
الفقرة  العتيبي تعديل  اسامة 
ك م���ن امل���ادة 5 باجلدول رقم 
3 واخل���اص باالش���تراطات 
واملواصفات اخلاصة باالبنية 
التجارية خارج مدينة الكويت 
وداخلها واخلاص بزيادة النسبة 
االجمالية من مساحة القسيمة 
لعمل املصليات لتكون كاآلتي: 
يجب عمل مصلى للرجال وآخر 
للنساء بنسبة اجمالية 2% لكل 
مصلى على حدة للجنسني من 
مساحة القس���يمة او 30 مترا 
مربعا ايهما اكبر، وال حتس���ب 
ضمن النسبة االجمالية للبناء 
وذلك للقسائم البالغة مساحتها 
الف متر مربع واقل، وبنسبة %2 
لكل مصلى على حدة للجنسني 
من مساحة القسيمة او 60 مترا 
مربعا ايهما اكبر للقسائم التي 
مس���احتها اكثر م���ن الف متر 

مربع.
ووافق املجلس على استغالل 
موقع القس���ائم على ش���اطئ 
الوطية كمقصف خلدمة رواد 
املنطقة والبالغ مساحته 16 مترا 
مربعا شريطة استغالله من قبل 

ادارة االنشاءات في البلدية.
واق���ر االعضاء طل���ب وزارة 
العدل تعديل موقعي احملكمة 
الدس���تورية ومحكمة اسواق 
املال في منطقة غرناطة قطعة 3 
وتعديل حدود املدرسة االبتدائية 
والطريق الفاصل بينهما لدواع 

تنظيمية.
٭ االمني العام: توصيات جلنة 

االصالح والتطوير.
يواف���ق املجلس عل���ى اقتراح 
العضو حس���ن كمال بانش���اء 
الشبكة الوطنية لنظم املعلومات 
اجلغرافية لتسريع ودعم اتخاذ 
القرارات املتعلقة بتخصيص 
واس���تخداماتها  االراض���ي 

الفاصل بني قطعتي  الرئيسي 
املنطقة الديبلوماسية في منطقة 

شرق.
أما يخص  العجم���ي:  ٭ مانع 
تراخي���ص مح���الت اس���واق 
ابوفطيرة فإن���ه نتيجة حكم 
البلدية  لصالح ش���خص فإن 
اوقفت اص���دار التراخيص ملا 
يزيد على 5 اش���هر بتعليمات 
ش���فوية دون وج���ود خطاب 
رسمي من أي مسؤول بإيقاف 
اصدار التراخيص التجارية او 
جتديدها، وان مدير بلدية مبارك 
الكبير خاطب في 9 ديس���مبر 
2015 املس���ؤولني ملعرفة الرأي 
ف���ي إص���دار التراخيص ولم 
يرد اح���د علينا ليصدر بعدها 
قرار االدارة القانونية بأن قرار 
املجلس البلدي سار، متسائال: 
من املس���ؤول عن تعويضات 
املس���تثمرين حملالت اس���واق 
ابوفطي���رة؟ لذل���ك نرفض ان 
يكون ضحية البلدية مدير فرع 
انه خاطب  الكبير رغم  مبارك 
اجلهات الرسمية ملعرفة الرأي 
مبنح التراخيص او ايقافها، كما 
يتوقع ان متر ازمة مالية كبيرة 
البلدية نتيجة خسائرها  على 
قضايا وقف اصدار التراخيص 
او جتديده���ا حملالت اس���واق 
ابوفطيرة، وامتنى احالة االمر 
القانونية واملالية  اللجنة  الى 
ملعرفة املتسبب في وقف اصدار 
التراخيص الحالته الى النيابة 

العامة.
٭ احم���د املنفوح���ي: لم يتم 
وقف اصدار التراخيص حملالت 
ابوفطيرة ولكن هناك تدارس 

حلكم محكمة التمييز.
٭ االمني العام: توصيات جلنة 

محافظة العاصمة.
اقتراح  ووافق املجلس عل���ى 
العض���و عب���داهلل الكن���دري 
استحداث جسر مشاة على شارع 
دمشق يربط بني منطقتي قرطبة 
والسرة شريطة احملافظة على 
املن���ازل املجاورة  خصوصية 
وعل���ى س���ياج جتميل���ي في 

اجلزيرة الوسطية.
وأقر االعضاء اقتراح العضوين 
علي املوسى وعبداهلل الكندري 

محمد املعجل: هناك عائلة اسمها 
الكوت وال يجوز اطالق اس���م 
عائلة على منطقة النه مخالف 
للقانون ويجب إيجاد مس���مى 

بديال.
ووافق 7 أعض���اء على القرار 
ورف���ض 6 وامتن���اع عض���و 

واحد.
٭ املستشار القانوني رجعان 
الغري���ب: الق���رار يعتبر غير 
موافق الن املوافقة لم حتصل 
على الغالبية، حيث ان احلضور 
7 وجتب موافقة 8 أعضاء على 

القرار.
ورفض املجلس تغيير اس���م 
منطقة شمال غرب الصليبخات 

إلى الكوت.
وواف���ق االعض���اء على طلب 
وزارة الش���ؤون بتخصي���ص 
موق���ع صالة أف���راح مبنطقة 
العبداهلل شرق اجلهراء  سعد 
قطعة 11 مبساحة ألف متر مربع 
ومواقف سيارات مبساحة 4800 
متر مربع، واملوافقة على تعديل 
قرار املجلس بتخصيص كامل 
املس���احة الواقعة شمال غرب 
اجلهراء البالغة مساحتها 3500 
متر مربع إلقامة مركز الرعاية 
النهارية للمسنني ويشمل مبنى 

ومواقف سيارات.
٭ األمني العام: بند الرس���ائل 

الواردة.
مصادق���ة وزي���ر البلدية على 
جدول أعمال املجلس البلدي رقم 
3 لسنة 2016 ومشروع ميزانية 

البلدية 2016 � 2017.
فهد الصانع إذن من حق املجلس 
اإلطالع على امليزانية السابقة 
والالحقة والبلدي���ة ال تلتزم 
بالتواري���خ احمل���ددة لتقدمي 

مشروع امليزانية للمجلس.
٭ أحمد املنفوحي: ان التاريخ 
احملدد  لتقدمي امليزانية هو 30 
سبتمبر وقمنا بإرسالها في 20 

سبتمبر وهو قبل املوعد.
٭ فهد الصانع: ضرورة تقدمي 
تقرير إحصائي سنوي عن اعمال  
البلدية كل 3 أش���هر للمجلس 

البلدي.
وأقر املجلس اطالق اسم االمير 
س���عود الفيصل على الشارع 

البل���دي في  أق���ر املجلس 
جلس���ته العادية صباح امس 
والتي تناوب على ترؤسها كل 
من رئيس املجلس مهلهل اخلالد 
ونائبه مشعل اجلويسري اطالق 
اسم صاحب السمو امللكي االمير 
سعود الفيصل � رحمه اهلل � على 
الفاصل بني  الرئيسي  الشارع 
قطعتي املنطقة الديبلوماسية 

في منطقة مشرف.
اقتراحا  ورفض املجل���س 
بتغيير اسم منطقة شمال غرب 

الصليبخات الى »الكوت«.
واعتمد املجل���س املخطط 
لقسائم تربية اخليول العربية 
االصيلة لعدد 118 قسيمة تربية 
خيول مبساحة 10000م2 لكل 
الزراعية  الوفرة  قس���يمة في 

قطعة 5.
واعاد املجلس الئحة ابراج 
االتصاالت الى اللجنة القانونية 
الى  لدراس���تها وتقدمي تقرير 

املجلس بعد شهرين.
ووافق املجلس على تخصيص 
ارض لتوسعة اجلامعة القائمة 
حاليا مبنطقة العقيلة قطعة 6، 
كما وافق على حتديد 6 سنوات 
الفترة الزمنية املخصصة لتنفيذ 
املشاريع احلكومية بدال من 4 

سنوات.
وواف���ق املجل���س عل���ى 
تخصيص موقع القامة صالة 
افراح مع مواقف سيارات مبنطقة 
فهد االحمد قطعة 1، كما وافق 
الغاء تخصيص  املجلس على 
االس���تراحة 17 الواقع���ة على 
طريق الوف���رة بناء على طلب 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 

واملبادرات.
تفاصي���ل  يل���ي  وفيم���ا 

اجللسة:
افتتح نائب رئيس املجلس 
البلدي مش���عل اجلويس���ري 
اجللس���ة الس���اعة العاش���رة 

صباحا.
٭ أس���امة العتيب���ي: ص���در 
تصريح صحافي بعد اجتماع 
مكاتب املجلس األسبوع املاضي 
بحفظ التحقيق بواقعة قام بها 
أحد املوظفني، رغم انه لم يتم 
التحقيق وال توجد مسببات لهذا 

احلفظ لذلك سؤالي.
وتساءل هل مت اجراء حتقيق، 
وإذا لم يتم ذلك فنريد معرفة 

أسباب حفظ املوضوع؟
٭ مانع العجمي: مكتب املجلس 
كلفه م���ع زميله محمد املعجل 
بالتحقيق مع أحد املوظفني، وقد 
التمسنا من أسامة العتيبي عدم 
تصعيد القضية وقد اجتمعنا 
مع املوظف الذي قدم االعتذار 
ومت التنبي���ه عليه وانه حفظ 

القضية خاص باملجلس.
٭ أسامة العتيبي: مت التحقيق 
ومتت ادان���ة املوظف ومن ثم 

حفظ التحقيق.
٭ محمد املعجل: مكتب املجلس 
عقد اجتماعا وبني مانع العجمي 
ان العضو أسامة العتيبي طلب 

حفظ القضية.
٭ مانع العجمي: وجود طلب من 
اسامة العتيبي بحفظ القضية 
وادعو إلى عدم إثارة املوضوع 
التنبيه على  وخصوصا بعد  

املوظف.
٭ منصور اخلرينج عن اخلطأ 
الذي حصل في الئحة اإلعالن 
والت���ي مت مبوجب���ه تقليص 
املساحة حس���ب قرار املجلس 
البلدي من 300 متر إلى 200؟

٭ أحمد املنفوحي: سيتم البدء 
بطرح 4 مزايدات إعالنات وسيتم 
االنتهاء منه���ا قريبا واجلهاز 
ملتزم باملساحة 300 متر بدال 
من 200 وامتنى من املجلس عدم 
اتخاذ أي قرار بوقف الالئحة.

٭ محمد املعجل: ما حصل خطأ 
مطبعي وإذا كان هناك تزوير 

فمن املستفيد منه؟
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
مشاري املطوطح بتغيير اسم 
منطقة شمال غرب الصليبخات 
السكنية وتس���ميتها مبنطقة 

الكوت.
: رأي االدارة  حس���ن كم���ال 
القانونية غير موجود ويجب 
االطالع علي���ه قبل التصويت 

على القرار.

عدد من قياديي اجلهاز التنفيذي خالل اجللسةمحمد املعجل ود.حسن كمال 

)فريال حماد( د. منصور اخلرينج ونايف السور   مشعل اجلويسري ومانع العجمي وم. احمد املنفوحي ويوسف الغريب ود.حسن كمال واحمد البغيلي واسامة العتيبي واحمد الفضالة وفهد الصانع

العجمي: من املسؤول عن تعويض 
مستثمري أبوفطيرة؟

قدم العضو مانع العجمي س��ؤاال بشأن تراخيص احملالت في 
أس��واق أبوفطي��رة احلرفية ومن يتحمل املس��ؤولية في دفع 

التعويضات للمستثمرين.
وقال العجمي في س��ؤاله: باالش��ارة الى املوضوع اعاله وبعد 
اصرار وزي��ر البلدية على رفض قرار املجل��س البلدي  رقم 
»م ب/ رو /2013/6/117« وبع��د ع��رض املوضوع على مجلس 
ال��وزراء والذي اعاده الى وزير الدولة لش��ؤون البلدية التخاذ 
ما يراه مناس��با، وبعد ان مت عرض املوضوع في اجتماع هيئة 
املستشارين املنعقد بتاريخ 2016/3/15 واخيرا انتصرت الفتوى 
والتشريع لصغار املستثمرين باسواق القرين والزمت وزارتي 
الدولة لشؤون البلدية والتجارة والصناعة بفتح احملالت وجتديد 

التراخيص للمستثمرين.
ولذا اود ان اسأل: من يتحمل خسائر هؤالء املستثمرين خالل هذه 
الفترة بعد االمتناع عن اصدار التراخيص لهم في أسواق القرين 

تراخيص انشطتهم والتي اقرها املجلس البلدي بقراره؟
ومن يتحمل مسؤولية دفع التعويضات حال مطالبتهم بها امام 
القضاء؟ هل يتحملها وزير الدولة لشؤون البلدية؟ أم تتحملها 
االدارة القانوني��ة؟ أم يتحملها اجله��از الفني؟ خاصة ان هذا 

التعويض نظير هذا الضرر سيكلف الدولة الكثير.

»الفروانية« تبحث تخصيص أرض إلنشاء مستشفى املعاقني
تبحث جلنة الفروانية خالل اجتماعها اليوم برئاسة نايف السور 
طلب تخصيص أرض إلنش��اء مستشفى متخصص للمعاقني، 

ويتضمن جدول األعمال التالي:
٭ طلب نقل املوقع املخصص القائم حملطة حتويل ثانوية املجاور 

للقسيمة رقم 16 بالقطعة 7 في منطقة صباح الناصر.
٭ االقت��راح املق��دم م��ن األعضاء أس��امة العتيب��ي، عبداهلل 
الكندري بشأن تخصيص أرض إلنشاء مستشفى متخصص 

للمعاقني.
٭ االقت��راح املقدم من العضو م.أحمد محمد الفضالة بش��أن 

مطبات الشوارع املتفرقة في طرق الكويت.
٭ طلب وزارة املواصالت تخصيص موقع القامة محطة تقوية 
ارسال واستقبال للوزارة مبنطقة العمرية قطعة 1 وآخر القامة 
محطة تقوية ارسال واستقبال للوزارة مبنطقة االندلس قطعة 

12 الدائري الرابع.
٭ تخصيص موقع للمجلس األعلى لشؤون احملافظات وامانته 

العامة مبنطقة خيطان.
٭ االقتراح املقدم من العضو نايف املطيري بشأن ايقاف البناء 
في منطقة العارضية ونقل املواقع احلكومية التي لم يتم طرحها 
للتنفيذ الى خارج املنطقة وتكليف استش��اري عاملي لدراس��ة 

شبكة الطرق وتطويرها.
٭ االقتراح املقدم من العضو نايف املطيري بشأن تخصيص ارض 
القامة فرع بنشر مبنطقة عبداهلل املبارك وآخر بشأن تخصيص 

ارض مبحافظة الفروانية يكون فرع تابع لبنك الدم.

٭ الكتاب املقدم من مجموعة من كبار السن واألرامل واملطلقات 
مالك العقارات الكائنة مبنطقة احلس��اوي بشأن تثمني بيوتهم 

واحلصول على بيوت أخرى تليق بهم.
٭ طلب العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
استحداث دوار مقترح بقطر 50 م على الشارع الكائن في اجلهة 
الشمالية ملشروع املخازن العامة العائد لهم في منطقة العارضية 

استعماالت حكومية.
٭ االقت��راح املقدم من العضو نايف املطيري بش��أن حتويل 
التقاطع املروري الواقع بني ضاحية صباح الناصر ومستشفى 

الفروانية.
٭ االقتراح املقدم من العضو نايف السور اقامة منطقة خضراء 

عازلة بني منطقة العارضية احلرفية والعارضية السكنية.
٭ طلب وزارة الش��ؤون االجتماعية والعم��ل النظر في طلب 
جمعية العون املباشر اعادة تخصيص املوقع املخصص سابقا 

لهم بالقعطة 66 مبنطقة خيطان.
٭ طلب وزارة املواصالت الغاء عقد موقع محطة تقوية االرسال 

واالستقبال مبنطقة اشبيلية قطعة 4.
٭ طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تخصيص موقع ديوانية 

لكبار السن واملتقاعدين مبنطقة االندلس قطعة رقم 9.
٭ طلب وزارة االشغال العامة استحداث مدخل ومخرج ملنطقة 

خيطان من القطعة 8 على طريق املطار.
٭ االقتراح املقدم من العضو نايف الس��ور بشأن ضم منطقة 

غرب عبداهلل املبارك حملافظة الفروانية لقرب املسافة.

رفض إطالق 
اسم »الكوت« على 

غرب الصليبخات

تأجيل الئحة أبراج 
االتصاالت ملدة 

شهرين

املنفوحي: طرح
4 مزايدات

إعالنات قريبًا

6 سنوات الفترة 
الزمنية لتنفيذ 

املشاريع احلكومية 
من تاريخ تسلم 

املوقع
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العنزي: إجنازات 2015 غير مسبوقة  بتعاونية »علي صباح السالم« مببيعات جتاوزت 16.5 مليون دينار 
لتحقيق أفضل قدر من التعاون 
البناء منها زيارة حملافظ األحمدي، 
وتكرمي مدير بلدي���ة األحمدي، 
واستقبال وفد احتاد اجلمعيات 
التعاونية، وزيارة رئيس هيئة 
الزراعة، وزيارة مستشفى العدان، 
وزيارة مدي���ر منطقة األحمدي 
التعليمية.  وبدوره اس���تعرض 
أمني السر فهد الدوسري األنشطة 
الثقافية التي مت إطالقها حيث بني 
أنه جرى تنظيم مسابقة ثقافية 
رمضانية حتت عنوان )مسابقة 
أحلى جي���ران( للرجال وأخرى 
للنساء في صالة تنمية املجتمع 
ومت توزيع هداي���ا قيمة للفرق 
الفائزة، باإلضاف���ة إلى تعاوننا 
مع مدارس املنطقة واس���تقبالنا 
لزيارات أطفال الروضات واملدارس 
وتقدمي الهدايا لهم ونشر أخبار 
املدارس على صفحات اجلمعية 
مبواق���ع التواص���ل، إلى جانب 
تقدمينا للمساعدات اللوجستية 

ملدارس املنطقة.
وأضاف بأن���ه حرصنا على 
تنظيم محاضرتني ثقافيتني األولى 
في مدرسة ثانوية أم الهيمان حتت 
عنوان )كيف تختار قرارا صائبا( 
ألقاها د. سعد الدوسري، والثانية 
في ملحق )أ( التابع للثانوية حتت 
عنوان )ظاهرة العنف الطالبي( 
ألقاها د. سعد الدوسري، وقد كانت 
احملاضرتان قيمتني للغاية وقدمتا 
الكثير من الفوائد للمش���اركني 

واحلضور الكرمي.

األنشطة التسويقية

من جانبه، أعلن أمني الصندوق 
م.منصور املري أنه سيتم حتويل 
أرباح املساهمني إلى حساباتهم 
البنكية وذل���ك ملن قام بتحديث 

بياناته وتزويدنا بحسابه البنكي، 
في حني مت تفعيل بطاقة املساهم 
والتي تخوله االستفادة من األسعار 
املميزة اخلاصة باملساهمني على 

بعض السلع األساسية.
وأشار إلى أن التسويق كان 
عامال بارزا في النتائج التي حققناها 
واإلجنازات التي وصلنا إليها حيث 
اتبعنا سياسة املهرجانات بهدف 
تخفيض األس���عار وبيع كميات 
كبيرة من السلع واألصناف، مع 
احلرص على التنوع في إطالقها 
فقد كانت لدينا مهرجانات شهرية 
وأخرى أسبوعية وموسمية، مع 
مهرجان اخلضار والفواكه يوم 
الثالثاء من كل أس���بوع، وعمل 
عروض وتخفيضات أسعار بأفرع 

البقاالت التابعة للجمعية.
ثم أخ���ذ باحلديث عن بعض 
املهرجانات فذكر أنه على سبيل 
املثال أطلقنا املهرجان الرمضاني 
الذي اشتمل على السلع الضرورية 
ذات اجلودة العالية وكانت الكميات 
كبيرة للغاية ومتوافرة لضمان 
حصول أكبر عدد ممكن واالستفادة 
القص���وى، إلى جان���ب إطالقنا 
ملهرجان القرطاس���ية والعودة 
للمدارس بالتع���اون مع كبرى 

الشركات بأسعار تنافسية.
وزاد بأنن���ا اطلقن���ا أيض���ا 
مهرجان���ات ش���هرية لتخفيض 
األس���عار مبس���ميات مختلف���ة 
ومتنوعة كمهرجان 990 فلس���ا، 
مهرجان 750 فلسا، مهرجان 500 
فلس، مهرجان التحدي(، باإلضافة 
إلى التنسيق مع احتاد اجلمعيات 
التعاونية إلقامة مهرجان تخفيض 
أسعار السلع التعاونية، وتقدمينا 
لعروض التوفير املذهلة بالتعاون 

مع شركة اليسرة.

زكاة اجلمعية لبيت الزكاة الكويتي 
لتوزيعها في مصارفها الشرعية 
والتوصية بصرفها لألسر املتعففة 
من سكان الضاحية وتخصيص 
مبل���غ 45 ألف دينار حلملة )هم 
أهلنا( جلمعي���ة التكافل لرعاية 
الس���جناء بهدف إطالق س���راح 
السجناء املتعسرين والتوصية 
باألولوي���ة ألبن���اء املنطقة، مع 
مس���اهمتنا في مشروع تشغيل 
وتدري���ب الش���باب م���ن خالل 
توفير ف���رص تدريبية لهم في 
فص���ل الصيف وصرف املكافآت 
التشجيعية حسب قرارات وزارة 
الشؤون. وتابع بأن إجنازاتنا لم 
تتوقف عند هذا احلد بل توسعنا 
حلدود شراء ثالث سيارات حديثة 
لفرع الغاز، وقدمنا الدعم املادي 
جلمعية صباح األحمد وشاركنا 
في اجتم���اع اجلمعية العمومية 
واالنتخاب���ات اخلاصة بهم عبر 
توفير املياه والعصائر، ووفرنا 
اخلدمة املتنقلة لبنك بيت التمويل 

الكويتي )سحب وإيداع(.
صحيا، ذكر أن مجلس اإلدارة 
قدم الدع���م ملستش���فى العدان 
واشترينا جهازين أحدهما لربط 
قسم األشعة بقسم العالج الطبيعي 
واآلخر لتخطيط الس���مع يغني 
قاطني املنطقة العاشرة عن الذهاب 
ملنطقة الصباح الصحية، وزودنا 
مستوصف الضاحية ببرادة مياه 
وكراسي، وقام وفد من اجلمعية 
بزيارة مستش���فى العدان تفقد 
خاللها قسم األطفال وقدم الهدايا 

لألطفال املرضى.
وتابع بأنه كانت هناك أيضا 
زي���ارات خارجي���ة وتكرميات 
وتعاون مع العديد من الهيئات 
واجلهات ذات الصلة باجلمعية 

واحلضانات واجلمعيات املختصة 
بهذا الشأن منها )نادي الدمشقية، 
حضانة إنس���ان، دورات النشء 
بجمعية اإلصالح االجتماعي - 
ن���ادي تنمية املجتم���ع - نادي 
كمبريدج( كما جرى تخصيص 
اشتراكات مميزة لذوي االحتياجات 

اخلاصة أيضا.
واستطرد بأننا لم نكتف بذلك 
بل كانت لنا نش���اطات رياضية 
حيث نظمنا ال���دورة الرياضية 
الثالثة لك���رة القدم على مالعب 
مرح الند بالصباحية وقد شارك 
فيها 24 فريق���ا، وكانت املباراة 
النهائية في الصالة املغطاة بنادي 
الساحل الرياضي وانتهت بفوز 
حملة امليقات وقد جرى منح الكأس 
وتكرمي أفضل العب وأفضل حارس 
مرمى وحكام املباراة، مشيرا إلى 
انه جرى كذل���ك تنظيم بطولة 
)مباراتن���ا( بالتعاون مع وزارة 
الشباب على ملعب مدرسة ثانوية 
عمر بن اخلطاب، هذا باإلضافة إلى 
تنسيقنا الدائم مع وزارة التربية 
ووزارة الشباب الستغالل ملعب 
املدرسة ذاتها في الفترة املسائية 

خلدمة شباب املنطقة. 
وتابع بأنه من اخلدمات التي 
قدمناها أيضا إقامة مسلخ مؤقت 
لذبح األضاحي مبناس���بة عيد 
األضحى املبارك، وتوزيعنا للسلع 
الرمضانية للمس���اهمني بسعر 
رمزي، وإقام���ة غبقة رمضانية 
لألئمة واملؤذن���ني ومت تكرميهم 
وتقدمي الهدايا وشهادات التقدير 
لهم، إضافة إلى توفير محمل متر 
وقهوة عربي ومشروبات دافئة 
مختلفة باملس���جد الكبير خالل 

العشر األواخر من رمضان.
وزاد م.العنزي بأننا قدمنا شيك 

مع تسيير رحلة عمرة لألراضي 
املقدسة، تضمنت الرحالت فعاليات 
ثقافية وترفيهية جلميع األعمار 
ومسابقات وجرى توزيع الهدايا 
على املشاركني، باإلضافة إلى إقامة 
حفل لتكرمي الطلبة املتفوقني وآخر 
للطالبات املتفوقات بحضور أولياء 

امورهم.

األنشطة الصيفية 

وفيم���ا يتعلق باألنش���طة 
الصيفية، قال: لقد شهد صيف 2015 
تنوعا في البرامج املقدمة الثقافية 
والترفيهية حتت شعار )صيفنا 
عل���ى كيف كيف���ك( وقد تضمن 
عروضا مميزة على تذاكر األماكن 
الترفيهية، باإلضافة إلى دورات 
تعليمية في اللغ���ة اإلجنليزية 
واحلاس���ب اآلل���ي بالتعاون مع 
املعاه���د املعتمدة مث���ل )معهد 
بالتينيوم � املعهد الوطني � معهد 
نور السالم � معهد األفروآسيوي 

� معهد برقان(.
وأضاف بأنه مت كذلك توفير 
اشتراكات مميزة باألندية الصيفية 
بالتعاون مع العديد من األندية 

السوق املركزي الرئيسي لتقدمي 
اخلدمات بش���كل افضل وزيادة 
األصناف املقدمة بشكل يتناسب 
مع حج���م اإلقب���ال وخصوصا 
خالل املهرجانات التسويقية التي 
استقطبت املستهلكني من مختلف 
املناط���ق. وزاد بأننا حريصون 
أيضا على جتهيز ملعب مدرسة 
ثانوية عمر بن اخلطاب وافتتاحه 
خلدمة شباب املنطقة وممارسة 
الرياض���ات املتنوعة إلى جانب 
استكمال مشروع صالة األفراح 
لتلبية تطلعات املساهمني الكرام، 
مع قيامنا بتجميل الدوار الكبير 
وتزويده بس���ارية علم، وطرح 
أنش���طة جديدة لالس���تثمار ما 
يسهم بشكل مباشرة في تطوير 

الواقع املالي.
ث���م حت���دث م. العنزي عن 
األنشطة واخلدمات االجتماعية 
فب���ني أنها كان���ت حافلة للغاية 
ومتنوعة بش���كل غير مسبوق، 
حيث مت تقدمي باقة مميزة نالت 
رضا واستحسان اجلميع، وعلى 
رأسها تسيير رحلتني لشاليهات 
منتزه خليفة السياحي ألول مرة، 

ورغ���م ذلك فإن ما حتقق يعتبر 
إجنازا بكل معنى الكلمة مشيرا 
إلى أن إجمالي أرباح اجلمعية بلغ 
3.997.123 ماليني دينار، وصافي 
الربح القابل للتوزيع 1.729.848 

مليون دينار.
وفيم���ا يتعل���ق باإلجنازات 
اإلنش���ائية ق���ال م.العنزي لقد 
قمنا بالتعاقد مع شركة الشايع 
لتجهيز السوق اجلديد قطعة 1 كما 
افتتحنا فروعا استثمارية جديدة 
)حالق رجال ومصبغة( بقطعة 3 
واملطحنة بالسوق املركزي اجلديد، 
إلى جانب تعاقدنا مع شركة بارال 
سبورت لتجهيز املمشى وتزويده 
بألعاب األطفال والكراسي ليقدم 
خدماته جلميع عش���اق املش���ي 
وممارسة الرياضة باإلضافة إلى 
االستفادة منه ايضا في األنشطة 

التي نطلقها بني احلني واآلخر.
وكشف عن أن املرحلة املقبلة 
ستشهد افتتاحا للسوق املركزي 
اجلدي���د الذي سيش���كل إضافة 
نوعية وعالمة فارقة على جميع 
املستويات باإلضافة إلى إنشاء 
فرع جديد للتموين، وتوس���عة 

محمد راتب

أعل���ن رئيس مجل���س إدارة 
جمعي���ة »علي صباح الس���الم 
التعاونية« م.سعود العنزي أنه 
مت حتقيق مكتسبات قياسية خالل 
2015 واصفا إياه بعام اإلجنازات، 
مش���يرا إلى أن النتائج جميعها 
كشفت حجم التنسيق والتعاون 
لتحقيق الهدف املشترك املنشود 
في الوصول إلى الصدارة خالل 
الفترات السابقة من خالل سياسة 
تسويقية وخدمية واستثمارية 
وإنشائية نوعية وأفكار مبتكرة 
تس���هم في تقدمي أرقى اخلدمات 
لعموم رواد اجلمعية واملساهمني 

الكرام.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده في مبنى مجلس اإلدارة 
بحضور أمني السر فهد الدوسري 
وأمني الصندوق م.منصور املري 
واملدير العام بالوكالة ناصر جوهر 
راغب، ومدير مكتب رئيس مجلس 
اإلدارة محمد حامد، وذلك للحديث 
عن اإلجنازات املالية واإلدارية خالل 
العام 2015، مبينا أن النتائج املالية 
شهدت ارتفاعا مقارنة بالعام 2014 
حيث بلغت املبيعات 16.5 مليون 
دينار بزيادة قدرها 1.070 مليون 
دينار، على أن يتم توزيع نسبة 

9.55% من األرباح.
وردا على سؤال حول أسباب 
عدم توزيع نسبة 10% على الرغم 
م���ن حتقيق زيادة ف���ي النتائج 
املالية، رد م.العنزي بأن مجلس 
اإلدارة اعتمد توزيع نسبة %10 
من األرباح إال أن القرار الوزاري 
رقم )2015/18( واخلاص بتوزيع 
دعم احملالت االستثمارية على 5 
سنوات خفض النسبة إلى %9.55، 

م.سعود العنزي مترئسا املؤمتر الصحافي بحضور فهد الدوسري ومنصور املري وناصر جوهر ومحمد حامد    )أحمد علي(

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 

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شقق جديدة بالساملية

قطعة 3 �سارع يو�سف القناعي

2 غرفة + 2 حمام + �سالة ومطبخ

66633075
25756427

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

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

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

لــــــــالتــــــــ�ــــــــســــــــال:99601733

بـــــعـــــد الـــــ�ـــــســـــاعـــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة �ــــســــبــــاحــــًا

مفقود جواز سفر ميني
رقم / 04305428

با�سم

عبدالكرمي طه احمد العواضى 
الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة اليمنية  اأو الت�سال على

69905800

فيال لإليجارد
يف ال�سرة دورين ون�سف و�سرداب

لال�ستف�سار: 99031294
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السفير الصيني: العالقات الصينية ـ الكويتية 
تتطور بشكل سلس بفضل رعاية القيادة السياسية في البلدين

املفاوضات بشأن إقامة منطقة التجارة احلرة بني 
الص����ني ودول املجلس، وفي عام 2010 التي تولت 
الكويت رئاس����ة مجلس التعاون، انعقدت الدورة 
األولى للحوار االستراتيجي الصيني � اخلليجي 

في بجني.
إن كال م����ن الصني والكوي����ت أخ عزيز لآلخر. 
في الس����نوات األخيرة، يتكثف التبادل اإلنساني 
والثقافي بني البلدي����ن. وفي العام املاضي، زارت 
الصني وفود الفنانني والرسامني وخبراء املتاحف 
الكويتية حلضور فعاليات ثقافية دولية في الصني. 
وفي مطلع هذا العام، ش����اركت فرقة تش����جيانغ 
الفنية الصينية في مهرجان القرين الثقافي. كما 
شاركت الشخصيات الكويتية اإلعالمية واألكادميية 
والدينية والنسائية في مختلف وفود الزيارة إلى 
الصني، مما دفع التواصل والتعاون بني البلدين في 
مجال الثقافة. وهناك 7 طالب صينيني يدرس����ون 
في جامعة الكويت مبنح دراسية حكومية، ويزداد 
عدد الشباب الكويتيني الذين يسافرون إلى الصني 
للدراس����ة. وباإلضافة إلى ذلك، منذ عام 1976، قد 
أرسلت احلكومة الصينية 11 دفعة من الفريق الطبي 
إلى الكويت، ونالت خدمته املمتازة إعجابا وتقديرا 
من املرضى الكويتيني، األمر الذي رسخ الصداقة 

الصينية � الكويتية في قلوب الناس.

تطلعات المستقبل

إن الكويت دولة مهمة في منطقة اخلليج خاصة 
والشرق األوسط عامة، وهي شريك تعاون للصني 
لبناء »احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق 
احلرير البحري للقرن ال� 21« وإجراء التعاون في 
الطاق����ة اإلنتاجية. إن اجلان����ب الصيني اذ يعلق 
أهمية كبيرة على تطوي����ر العالقات مع الكويت، 
ليحرص على استخالص خبرات تطور العالقات 
الثنائية في السنوات ال� 45 املاضية، والعمل على 
أساسها مع اجلانب الكويتي لفتح صفحة جديدة 

لسجل الصداقة والتعاون بني البلدين.
أوال، مواصلة تبادل الدعم في القضايا املتعلقة 
باملصالح احملورية والهموم الرئيسية للجانب اآلخر، 
إن الصني ستستمر بكل حزم وعزم في دعم سيادة 
الكويت واستقاللها ووحدة أراضيها، وحتدوها الثقة 
التامة بأن الكويت الصديقة ستواصل متسكها الثابت 
بسياس����ة الصني الواحدة. كما سيتعزز التشاور 
والتنس����يق بني اجلانبني ف����ي القضايا اإلقليمية 

والدولية الكبيرة.
ثانيا، دفع التعاون العملي بني اجلانبني في كل 
مجاالت الطاقة واالقتصاد والتجارة والبنية التحتية 
والشؤون املالية واالستثمار في إطار التشارك في 
بناء »احلزام والطريق« وتعاون الطاقة اإلنتاجية، 
بهدف املساهمة في تنمية االقتصاد الكويتي وحتقيق 

املنفعة املتبادلة والكسب املشترك بني البلدين.
وأود أن أنتهز هذه املناس����بة للتركيز على 
التش����ارك الصيني � الكويتي في بناء »احلزام 
والطريق« وتعاون الطاقة اإلنتاجية. وأش����ار 

الرئي����س الصيني  فخامة 
ش����ي جينبين����غ في 

أثناء زيارته  كلمته 
ملقر جامعة الدول 

العربية 

حجم اس����تثماراته املالية ف����ي الصني 10 مليارات 
دوالر.

انخفض حجم التجارة بني الصني والكويت عام 
2015 إلى 11.25 مليار دوالر باملقارنة بحجمها )13.4 
مليار دوالر( في عام 2014 بسبب تأثير انخفاض 
أسعار النفط، إال أنه زاد 6 أضعاف عما كان عليه 
في عام 2005، وأكثر من 60 ضعفا عما كان عليه في 
بداية إقامة العالقات الدبلوماسية بينهما. واجلدير 
بالذكر أن الصادرات النفطية الكويتية إلى الصني 
وصلت إلى 14.426 مليون طن بزيادة 35.9% عن 
العام السابق، وسجلت رقما قياسيا في التاريخ. 
وأصبحت الكويت سابع أكبر مصدر نفط للصني. 
وحتى اآلن، وصل عدد املشاريع قيد التنفيذ للشركات 
الصينية في الكويت إلى 69 مشروعا، وبلغت قيمة 
العقود اجلديدة للشركات الصينية في عام 2015 
أكثر من ملياري دوالر، بزيادة ضعف تقريبا عن 
العام الس����ابق. حصلت املجموعات التي شاركت 
فيها الش����ركات الصينية النفطية على مش����اريع 
EPC في الكويت واح����دة تلو األخرى. وأصبحت 
شركة هواوي ثاني شركة دولية أسست شركتها 
 CSCEC احمللية املستقلة في الكويت. وقعت شركة
عقد بناء مرافق مدينة صباح الس����الم اجلامعية 
بعد تنفيذ بناء مبنى بنك الكويت املركزي واملقر 

.NBK �اجلديد ل
وإن الكويت باعتبارها عضوا مهما في مجلس 
التعاون اخلليجي، ظلت تلعب دورا إيجابيا لتعزيز 
التعاون اجلماعي بني الصني ودول املجلس. 
وفي عام 2004، ساهمت الكويت في إطالق 

مطلع هذا العام إلى ضرورة استغالل اجلانبني 
الصيني والعربي املرحلة احلاسمة للسنوات ال�5 
القادمة للتشارك في بناء »احلزام والطريق«. 
أمام اجلانبني الصيني والكويتي فرصة تاريخية 
للتش����ارك في بناء »احل����زام والطريق«: أوال، 
للجانبني اإلقرار املشترك بروح طريق احلرير، 
حيث كانت الكويت محطة مهمة في طريق احلرير 
القدمي. ثانيا، للكويت موقع جغرافي مهم على ممر 
احلزام االقتصادي لطريق احلرير. ثالثا، هناك 
توافق كبير للرؤية التنموية االستراتيجية لدى 
قيادتي البلدين حيث تنسجم اخلطة التنموية 
الكويتية لع����ام 2035 مع املب����ادرة الصينية 
ل�»احلزام والطريق« في تخطيط النمو. رابعا، 
إن الكوي����ت أول دولة وقع����ت مع الصني على 
وثيقة التعاون بشأن البناء املشترك لل� »احلزام 
والطريق«. إن اجلانب الصيني يولي اهتماما بالغا 
بذلك املوض����وع، وبعث وفود اخلبراء العديدة 
إلى الكويت للتش����اور. وف����ي املرحلة القادمة، 
فإن اجلانب الصيني مستعد ملواصلة العمل مع 
اجلانب الكويتي من أجل تفعيل وثيقة التعاون 
وآلياته التي مت إبرامها، بهدف إجناز ثمار تعاون 
»احلزام والطريق« مبكرا التي ستعود باملنفعة 

املشتركة على الشعبني.
إن التع����اون الصين����ي � الكويت����ي في الطاقة 
اإلنتاجية يتمتع أيضا بإمكانيات كبيرة. تس����عى 
الكويت إلى تنويع مصادر االقتصاد وتطوير القطاع 
غير النفطي والقطاع اخلاص. أما اجلانب الصيني 
فتقوم بتقدمي معدات ذات فاعلية العالية مع التكلفة 
املعقولة، باإلضافة إلى نقل التكنولوجيا وتدريب 
الكفاءات وتوفير الدعم التمويلي. فيمكن للجانبني 
االستفادة من تكاملهما االقتصادي، والعمل معا على 
إجراء التعاون ف����ي الطاقة اإلنتاجية، إن اجلانب 
الصيني على اس����تعداد لتشجيع شركات صينية 
أكثر للمشاركة في املشاريع التنموية في الكويت، 
مب����ا فيه خير خلدمة التنمي����ة الكويتية وتنويع 
مصادر االقتصاد الكويتي، وحتقيق املنفعة املتبادلة 

والتنمية املشتركة للبلدين.

القضايا اإلقليمية

ظل اجلانب الصيني يدعم القضايا العادلة للدول 
العربية، ويدعو إلى حتقيق الس����الم واالستقرار 
في املنطقة. وفي مطلع هذا العام، كان أول جولة 
خارجية للرئيس الصيني في هذا العام يتجه إلى 
منطقة الشرق األوسط، حيث قام بزيارة تاريخية 
إلى السعودية ومصر وإيران، فتحت فصال جديدا 
للعالقات بني الصني ودول املنطقة. ال تسعى الصني 
إلى إقامة نطاق النفوذ في املنطقة، وال إلى تنصيب 
الوكالء، بل تلتزم باملوقف العادل واملنصف، وتعمل 
على حتقيق التصالح عبر التفاوض من أجل إحالل 
السالم واالستقرار في الشرق األوسط. وإن اجلانب 
الصيني مستعد لتعزيز التعاون مع دول املنطقة 
في كل املجاالت في إطار البناء املشترك ل� »احلزام 
والطريق«، واملشاركة بفاعلية أكثر في إيجاد احللول 
السياسية للقضايا اإلقليمية الساخنة على أساس 
االلتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

األخرى.

يصادف عام 2016 ذك����رى مرور 55 عاما على 
استقالل الكويت، و25 عاما على حترير الكويت، 
و10 أعوام على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح مقاليد احلكم، و45 
عاما على إقامة العالقات الدبلوماسية بني الصني 
والكويت، فيتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للكويت 

والعالقات الصينية � الكويتية.
وعلى مدى 45 عاما، ظلت العالقات الصينية � 
الكويتية تتطور بشكل سلس بفضل رعاية قيادتي 
البلدين واجلهود املشتركة من اجلانبني، مما حقق 
اجنازات مثمرة ف����ي كل مجاالت التعاون، فتبقى 
الكويت دائما في مقدمة دول املنطقة في تعاونها 

مع الصني.
إن كال م����ن الصني والكوي����ت صديق موثوق 
به لآلخر. إن الكوي����ت أول دولة عربية خليجية 
أقامت العالقات الدبلوماسية مع الصني وتتمسك 
بسياسة الصني الواحدة، وظلت حترص على تطوير 
العالق����ات مع الصني. أما الصني فهي تدعم بثبات 
جهود الكويت حلماية سيادتها واستقاللها وسالمة 
أراضيها. وفي السنوات األخيرة تتكثف الزيارات 
املتبادلة الرفيعة املس����توى بني البلدين وتتوطد 
الثقة السياسية املتبادلة. وقد قام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح بزيارات 
عديدة إلى الصني. وفي عام 2014 قام سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح 
بزيارة الصني، حيث مت التوقيع على 10 اتفاقيات 
تعاون بني اجلانبني. كما قام كثير من املسؤولني 
الصينيني على مختلف املستويات بزيارة الكويت، 
حيث تبادل وجهات النظر مع اجلانب الكويتي حول 
كيفية تطوير العالقات الثنائية والعمل املشترك 
إلحياء طريق احلرير التاريخي والتعاون في الطاقة 
اإلنتاجية. باإلضافة إلى ذلك، لدى اجلانبني التوافق 
الكبير جتاه كثير من القضايا اإلقليمية والدولية، 
حيث يقوم اجلانبان بالتعاون الوثيق والتنسيق 

املكثف في الشؤون اإلقليمية والدولية.
إن كال من الصني والكويت شريك التعاون املخلص 
لآلخر. كانت الش����ركات الصينية قد بدأت تنفيذ 
مشاريع املقاولة في الكويت في أوائل ثمانينيات 
القرن املاضي، حيث أجنزت على التوالي مشروع 
جسر بوبيان العابر للبحر ومشروع املبنى اجلديد 
لبنك الكويت املركزي ومش����روع برج األوملبياد 
ومش����روع مدينة جابر األحمد الس����كنية .. الخ. 
ومنذ ع����ام 1982، قدم الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية قروضا ميسرة بقيمة مليار 
دوالر تقريبا إلى 39 مشروعا تنمويا في الصني، 
فالكويت أول بل أكثر دولة عربية قدمت القروض 
امليسرة إلى الصني. وبدأ الصندوق السيادي الكويتي 
االستثمار في الصني منذ عام 2005، حيث جتاوز 

السفير الصيني وانغ دي

اجلانب الصيني يدعم 
القضايا العادلة للدول العربية 

ويدعو إلى حتقيق السالم 
واالستقرار في املنطقة

الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية قدم 

قروضًا ميسرة بقيمة مليار 
دوالر لتمويل 39 مشروعًا 

تنموياً في الصني

سيناريو األحداث الرئيسية للعالقات الصينية ـ الكويتية
االزدواج الضريبي.

٭ عام 1997 مذكرة التفاهم 
إلجراء التشاور الثنائي بني 
وزارتي اخلارجية الصينية 

والكويتية.
٭ عام 2004 اتفاقية التعاون 

االقتصادي والتكنولوجي.
٭ عام 2004 اتفاقية إطارية 

إلجراء التعاون في مجال النفط 
والغاز الطبيعي.

٭ عام 2009 اتفاقية التعاون في 
التعليم العالي.

٭ عام 2014 مذكرة التفاهم 
للدفع املشترك للتعاون املعني 

ببناء احلزام االقتصادي لطريق 
احلرير ومدينة احلرير.

٭ عام 2014 مذكرة التفاهم 
لدعم تأسيس البنك االستثماري 

اآلسيوي للبنية التحتية.
٭ عام 2014 اتفاقية إعفاء 

التأشيرة حلاملي جوازات السفر 
الدبلوماسية واخلاصة واخلدمة.

٭ عام 2014 بروتوكول التعاون 
في النشر وتبادل الترجمة 
للمؤلفات األدبية الصينية 

والكويتية.
٭ عام 2014 اتفاقية التعاون في 

مجال النفط.

عام 2009 أمير الكويت الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح

عام 2010 نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

محمد صباح السالم الصباح
عام 2014 رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصباح

يناير ويونيو عام 2014 النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح

عام 2014 نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

خالد اجلراح الصباح

االتفاقيات الثنائية المهمة

٭ عام 1971 البيان املشترك بني 
جمهورية الصني الشعبية ودولة 

الكويت بشأن إقامة العالقات 
الدبلوماسية.

٭ عام 1980 اتفاقية التعاون 
التجاري.

٭ عام 1985 اتفاقية تشجيع 
وحماية االستثمار.

٭ عام 1985 اتفاقية التعاون 
الثقافي.

٭ عام 1989 اتفاقية منع 

عام 1990 أمير الكويت الشيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح

عام 1990 نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح
عام 1991 أمير الكويت الشيخ 

جابر األحمد اجلابر الصباح
عام 1995 ولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء الشيخ سعد 

العبداهلل السالم الصباح
عام 1999 نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

سالم صباح السالم الصباح
عام 2002 وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية الشيخ محمد صباح 

السالم الصباح
عام 2003 نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك احلمد الصباح
عام 2003 وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية الشيخ محمد صباح 

السالم الصباح
عام 2004 رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح

عام 2004 نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

محمد صباح السالم الصباح

شانغ كون
عام 1989 نائب رئيس مجلس 

الدولة تيان جي يوين
عام 1990 وزير اخلارجية تشيان 

تشي تشن
عام 1991 رئيس مجلس الدولة 

لي بنغ 
عام 1993 نائب رئيس مجلس 

الدولة لي الن تشينغ
عام 2000 نائب رئيس مجلس 

الدولة وو بانغ قوه
عام 2000 وزير اخلارجية تانغ 

جيا شيوان
عام 2006 وزير اخلارجية لي 

تشاو شينغ
عام 2008 نائب رئيس مجلس 

الدولة لي كه تشانغ

زيارات القيادة الكويتية إلى 
الصين

عام 1965 وزير املالية ووزير 
الصناعة الشيخ جابر األحمد 

اجلابر الصباح
عام 1977 وزير اخلارجية الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح
عام 1988 نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح

القنصلية العامة الكويتية في 
هونغ كونغ.

٭ يونيو عام 2005 تأسست 
الشركة الكويتية لالستثمار في 

الصني.
٭ يناير عام 2008 مت إبرام 

االتفاقية بشأن تأسيس 
القنصليتني العامتني للكويت في 

شنغهاي وقوانغ تشو.
٭ أكتوبر عام 2011 أسست 

الهيئة العامة الكويتية لالستثمار 
مكتبها في بجني، وهو ثاني 

مكتب للهيئة في اخلارج، حيث 
وصل حجم استثماراتها املالية 

في الصني إلى أكثر من 10 
مليارات دوالر.

الزيارات المتبادلة الرفيعة 
المستوى بين البلدين

زيارات القيادة الصينية إلى الكويت

عام 1980 نائب رئيس مجلس 
الدولة جي بنغفي

عام 1984 مستشار الدولة ووزير 
اخلارجية وو شيويه تشيان

عام 1985 نائب رئيس مجلس 
الدولة ياو ييلني

عام 1989 الرئيس الصيني يانغ 

للتعاون االقتصادي والتجاري، 
ويقوم اجلانبان حاليا بتحضير 

عقد اجتماع اللجنة اخلامس.
٭ يوم 2 أغسطس عام 1990 

أصدرت احلكومة الصينية بيانا 
أكدت فيه على رفض الغزو 

العراقي للكويت، ودعم احلكومة 
الشرعية الكويتية التي ميثلها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح، 

واملطالبة بانسحاب القوات 
العراقية من األراضي الكويتية 

بدون شروط واستعادة استقالل 
الكويت وسيادتها وسالمة 

أراضيها وحكومتها الشرعية.
٭ أغسطس عام 1991 أوفدت 

الصني فريق إطفاء احلريق إلى 
الكويت حيث قام بإطفاء احلريق 

في 10 آبار نفط مبستوى 10 
آالف طن خالل 53 يوما.

٭ عام 1994 أنشئت اآللية غير 
الدورية للتشاور بني وزارتي 
اخلارجية الصينية والكويتية.
٭ يناير عام 1997 تأسست 

جمعية اجلاليات الصينية لدى 
الكويت.

٭ يونيو عام 1999 مت إبرام 
االتفاقية بشأن تأسيس 

٭ عام 1955 بدأت التجارة 
الشعبية املباشرة بني الصني 

والكويت.
٭ يوم 19 يونيو عام 1961 

أعلنت الكويت استقاللها وبعثت 
احلكومة الصينية ببرقية التهنئة 

إلى الكويت.
٭ يوم 22 مارس عام 1971 

وقع ممثال احلكومتني الصينية 
والكويتية على بيان إقامة 

العالقات الدبلوماسية.
٭ عام 1979 بدأت الشركات 

الصينية تنفيذ مشاريع املقاولة 
في الكويت، وقامت ببناء 

مشروع بوبيان العابر للبحر 
ومشروع املبنى اجلديد للبنك 

املركزي ومشروع برج األوملبياد 
ومشروع مدينة جابر األحمد 
السكنية وغيرها من املشاريع 

الكبيرة.
٭ عام 1982 بدأ الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية تقدمي القروض امليسرة 
إلى الصني. وان الكويت أول بل 
أكثر دولة عربية خليجية قدمت 

القروض امليسرة إلى الصني.
٭ عام 1986 تأسست اللجنة 
الصينية ـ الكويتية املشتركة 

عامًا من العالقات الثنائية 45
والتعاون المشترك

إعداد: أسامة دياب

سور الصين العظيم
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الصني ثاني أكبر شريك جتاري للعالم العربي وأبرمنا 
عقود مقاوالت جديدة مع الدول العربية بقيمة 46٫4 مليار دوالر

القوي للتمويل، وذلك يساعد على إنشاء قطاعات 
الصلب واحلدي���د واملعادن غير احلديدية ومواد 
البناء والزجاج وصناعة السيارات ومحطات توليد 
الكهرباء وغيرها م���ن القطاعات املطلوبة عاجال 
في دول الش���رق األوس���ط بتكلفة أقل، مبا يسد 
النقص القطاعي ويخلق مزايا نسبية جديدة. ومن 
خالل ارتباط الطاقة اإلنتاجية الصينية املتفوقة 
باملوارد البش���رية في الشرق األوسط ستتوافر 
فرص عمل أكثر وأفضل. من أجل تعزيز العملية 
الصناعية في الش���رق األوسط، ستتخذ الصني 
بالتعاون مع الدول العربي���ة إجراءات لتحقيق 
االلتحاق في مجال الطاقة اإلنتاجية، مبا في هذه 
اإلجراءات تخصيص قروض خاصة بدفع العملية 
الصناعية في الشرق األوسط بقيمة 15 مليار دوالر 
تس���تخدم في مشاريع تعاونية مع دول املنطقة 
في مجاالت الطاقة اإلنتاجية والبنية التحتية، مع 
تقدمي ق���روض جتارية قيمتها 10 مليارات دوالر 
لدول الشرق األوسط بغية دعم التعاون في الطاقة 
اإلنتاجية، وتقدمي قروض ذات طابع تيسيري بقيمة 
10 مليارات دوالر مع زيادة أفضليتها، وإنش���اء 
صندوقني مع كل من اإلمارات وقطر لالس���تثمار 
املشترك تبلغ قيمتهما اإلجمالية 20 مليار دوالر 
وذلك بهدف االستثمار بشكل رئيسي في قطاعات 
الطاق���ة التقليدية والبني���ة التحتية والتصنيع 

املتقدم في الشرق األوسط.
)3( الخطة المستقبلية للبناء المشترك الصيني- العربي 

لـ»الحزام والطريق«
يتعني على اجلانبني الصيني والعربي التمسك 
باملرحلة احلاسمة في السنوات اخلمس القادمة 
للتشارك في بناء »احلزام والطريق« حيث يجب 
عليهما االرتقاء مبس���توى التعاون في مواجهة 

منافسة النمو الدولي التي تزداد شدتها.
استخراج إمكانيات جديدة للتعاون من خالل 
تعزيز منط جدي���د للتعاون »النف���ط والغاز«. 
ويح���رص اجلانب الصيني على تعزيز التعاون 
م���ع اجلانب العربي ف���ي كل احللقات اإلنتاجية 
وفي جميع املجريات العليا والوسطى والسفلى، 
وجتديد اتفاقيات شراء النفط الطويلة األمد، مبا 
يش���كل عالقات التعاون االستراتيجي الصينية 
� العربية في مجال الطاقة التي تتس���م باملنفعة 
املتبادلة واألمانة واالعتمادية والصداقة الدائمة. 

اتخاذ مجال الطاقة كاحملور الرئيسي ومجالي البنية 
التحتية وتسهيل التجارة واالستثمارات كجناحني 
و3 مجاالت ذات تكنولوجيا متقدمة تشمل الطاقة 
النووية والفضاء واألقمار االصطناعية والطاقة 
اجلديدة كنقاط اختراق، وجد هذا الطرح صدى 
كبيرا من األصدقاء العرب. وحقق تعاون اجلانبني 

حتى اآلن حصادا مبكرا في املجاالت التالية:
٭ مت إنشاء آلية احلوار السياسي االستراتيجي 
بني الصني والدول العربية، وإقامة عالقات الشراكة 
االس���تراتيجية بني الص���ني و8 دول عربية، ومت 
التوصل إلى اتفاقية التش���ارك في بناء »احلزام 
والطريق« بني الصني و6 دول عربية، كما انضمت 
7 دول عربية إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في 

البنية التحتية كدول أعضاء مؤسسة.
٭ التعاون العملي املفع���م باحليوية. أصبحت 
الصني ثاني أكبر ش���ريك جتاري للعالم العربي، 
ومت إبرام عقود مقاوالت جديدة بني الصني والدول 
العربي���ة بقيمة 46.4 مليار دوالر، واس���تؤنفت 
املفاوضات اخلاصة بإنشاء منطقة التجارة احلرة 
بني الصني ومجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
وحققت تقدما ملموس���ا. وأقيم مركزان ملقاصة 
العملة الصينية في الدول العربية، ومت تشكيل 
صندوقني لالستثمار املشترك بني اجلانبني الصيني 
والعربي، وذلك باإلضافة إلى االفتتاح الرس���مي 
للمركز الصيني- العربي لنقل التكنولوجيا واتفاق 
اجلانبني على إنش���اء مركز التأهيل لالستخدام 
السلمي للطاقة النووية ومركز التدريب للطاقة 
النظيفة وتشغيل منظومة »بيدو« للمالحة عبر 
األقمار االصطناعية ف���ي الدول العربية. وخالل 
الدورة الثانية ملعرض إكسبو الصيني- العربي، 
مت التوقيع على مشروعات بقيمة 183 مليار يوان 
صيني، بحيث أصبح املعرض إطارا مهما للتشارك 

الصيني- العربي في بناء »احلزام والطريق«.
)2( التعاون الصيني- العربي في الطاقة اإلنتاجية

إن التعاون في الطاقة اإلنتاجية يتماشى مع 
التيار السائد في دول الشرق األوسط التي تسعى 
إل���ى تنويع االقتصاد، فيتيح له���ا إيجاد طريق 
جديد واقتصادي وأخضر يراعي اهتمامات الشعب 
للعملية الصناعية. تتميز الصني مبعداتها ذات 
اجلودة العالية واألسعار املنخفضة وحرصها على 
نقل التكنولوجيا وتدريب األكفاء وتقدمي الدعم 

كما يجب جتديد آليات جتارية واستثمارية إليجاد 
مجاالت جديدة للتعاون. 

هذا وقد دخلت الصني إلى »املس���ار السريع« 
لالس���تثمار في اخلارج، ومتتلك الدول العربية 
صناديق سيادية قوية، األمر الذي يتيح للجانبني 
أن يقوما بإبرام مزيد من االتفاقات بش���أن تبادل 
العمالت واالستثمارات وتوسيع حجم التسويات 
التجارية بالعملة الصينية وتسريع عملية تسهيل 
االستثمار، باإلضافة إلى دفع الصناديق االستثمارية 
واألم���وال االجتماعية لدى اجلانبني للمش���اركة 
في املش���روعات ذات األولوية في إطار »احلزام 
والطريق«، كما يجب على اجلانبني تعزيز التعاون 
في مجال التكنولوجيا اجلديدة واملتقدمة وإضفاء 
قوة جديدة للتعاون ورفع قيمة التعاون العملي 
بني الصني والدول العربية من خالل االس���تفادة 
من املراكز القائمة لنقل التكنولوجيا والتدريب 
لتسريع عملية إنفاذ التكنولوجيا املتقدمة التي 
تش���مل القطار الفائق السرعة والطاقة النووية 
والفضاء والطاقة اجلديدة والهندس���ة الوراثية 

وغيرها.
)4( الحزام والطريق ال يسعى إلى الهيمنة اإلقليمية

إن هدف���ا من أه���داف احل���زام والطريق هو 
»التواصل من أجل التقارب« حتى يكون اجلميع 
جيرانا يتبادلون ويتواصلون. تلتزم الصني بتحديد 
سياستها واتخاذ إجراءاتها جتاه الشرق األوسط 
بناء على احلقائق ع���ن القضايا ذاتها، وانطالقا 
من املصلحة األساسية لشعوب املنطقة. ويعمل 
اجلانب الصيني على النصح بالتصالح واحلث على 
التفاوض وال يقوم بتنصيب الوكالء، حيث يبذل 
اجلهود لتكوين دائرة األصدقاء للحزام والطريق 
التي تغطي اجلميع وال ينتزع ما يسمى ب� »مجال 
النفوذ« من أي واحد، يس���عى إلى حياكة شبكة 
شركاء حتقق املنفعة املتبادلة والكسب املشترك 

وال ينوي »ملء الفراغ«.

5 ـ مكافحة اإلرهاب

إن تفشي األفكار اإلرهابية واملتطرفة اختبار 
خطير للسالم والتنمية، وإن الرؤية املوحدة أمر 
مطلوب ملكافحة القوة اإلرهابية واملتطرفة. اإلرهاب 
ال يعرف احلدود وال يوصف بجيد أو سيء، فال 
يجوز اتباع معايير مزدوجة ملكافحته، أو ربطه 
بعرق أو دين بعينه حيث ال يؤدي إال إلى اختالفات 
عرقية ودينية. كما أنه من الضرورة مبكان اتخاذ 
اإلجراءات الشاملة ملكافحة اإلرهاب من ظواهره 
وبواطنه في آن واحد نظرا لعدم قدرة أي سياسة 

مبفردها على حل جميع املشاكل.
عليه، فسيقيم اجلانب الصيني مركز الدراسات 
الصيني � العربي لإلصالح والتنمية، ويقوم بعقد 
اجتماع املائدة املستديرة للحوار بني احلضارتني 
واقتالع التطرف في إطار منتدى التعاون الصيني 
� العرب���ي، وتنظيم الزي���ارات املتبادلة بني 100 
شخصية بارزة في األوس���اط الدينية، وتعزيز 
التعاون الصيني � العربي في مجال أمن اإلنترنت 
لقطع قنوات النشر للتسجيالت الصوتية واملرئية 
ألعمال العنف اإلرهابية على ش���بكة اإلنترنت، 
واملشاركة في وضع معاهدة دولية ملكافحة اإلرهاب 
في الفضاء اإللكتروني، باإلضافة إلى توفير مبلغ 
300 مليون دوالر لتخصيصه في مشاريع التعاون 
إلنفاذ القانون وتدريب رجال الشرطة وغير ذلك، 
مبا يساعد دول املنطقة على تعزيز قدرتها على 

حفظ االستقرار.

السياسة الصينية جتاه الشرق األوسط:

1 ـ حل قضية الشرق األوسط

٭ املفتاح لتسوية اخلالفات يكمن في تعزيز احلوار. 
ال حتل املشاكل بلغة القوة. ورغم أن طريق احلوار 
قد يكون طويال وحتى يشوبه التراجع، غير أن 
تداعياته أقل ونتيجته أكثر دميومة. يجب على 
مختلف األطراف املتنازعة إطالق احلوار إليجاد 
القاسم املشترك األكبر وتركيز اجلهود على دفع 
احلل السياسي. ويجب على املجتمع الدولي احترام 
اإلرادة والدور ألصحاب الشأن والدول املجاورة 
واملنظمات اإلقليمية، ب���دال من فرض حلول من 
اخلارج، بل ويتحلى بأكبر قدر من الصبر ويفسح 

أكبر قدر من املجال للحوار.
٭ املفتاح لفك املعضلة يكمن في تس���ريع عجلة 
التنمية. إن جميع األسباب التي أدت إلى االضطرابات 
والتوترات احلالية في الشرق األوسط ترتبط في 
األساس بالتنمية، فال مفر من احتوائها إال من باب 

التنمية في نهاية املطاف.

2 ـ القضية الفلسطينية

تدعم الصني بحزم عملية الس���الم في الشرق 
األوس���ط، وتدع���م إقامة دولة فلس���طينية ذات 
س���يادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية. إن القضية الفلسطينية قضية 
جذرية للسالم في الشرق األوسط. يدعو اجلانب 
الصيني املجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أقوى 
لتفعيل عملية مفاوضات السالم سياسيا وتدعيم 
عملية إعادة اإلعمار اقتصاديا، مبا ميكن الشعب 
الفلس���طيني من رؤية نور األمل في يوم مبكر. 
يتفهم اجلانب الصيني مطالب فلسطني املشروعة 
باالنضمام إلى املجتمع الدولي بصفة دولة، ويدعم 
إقامة آليات جديدة إلحالل الس���الم في الش���رق 
األوسط، كما يدعم اجلهود املبذولة من قبل اجلامعة 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي في هذا الصدد. 
وألجل حتسني معيشة الشعب الفلسطيني، فقد 
قررت الصني تقدمي مساعدات قيمتها 50 مليون يوان 
صيني إلى اجلانب الفلسطيني، مع تقدمي الدعم 

ملشروع احملطة الكهروشمسية في فلسطني.

3 ـ القضية السورية

إن الوضع في س���ورية غير قابل لالستمرار. 
فال رابح في الصراع، والشعب هو املتضرر األول 
واألخير. وإن األولوية امللحة لتس���وية القضية 
الساخنة هي وقف إطالق النار، والطريق األساسي 
لها هو احلوار السياسي، وذلك تزامنا مع سرعة 
إطالق أعمال اإلغاثة اإلنسانية التي ال حتتمل أي 
تأجيل أو تأخير. وفي هذا اإلطار، سيقدم اجلانب 
الصيني هذا العام مساعدات إنسانية جديدة إلى 
الشعوب السورية واألردنية واللبنانية والليبية 

واليمنية بقيمة 230 مليون يوان صيني.

4 ـ البناء المشترك الصيني- العربي لـ »الحزام 
االقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري 

للقرن الـ 21«

)1( نتائج البناء المشترك الصيني- العربي لـ »الحزام والطريق«
في يونيو عام 2014، طرح الرئيس الصيني شي 
جينبينغ في االجتماع الوزاري ملنتدى التعاون 
الصيني- العربي املنعقد في بجني فكرة التشارك 
الصيني- العربي في بناء احلزام والطريق، بحيث 
يتم تشكيل معادلة تعاون »1+2+3« املتمثلة في 

املدينة احملرمة ـ بكني

جناح الصني إلكسبو 2010 ـ شنغهاي 

تفشي األفكار اإلرهابية 
واملتطرفة اختبار خطير 

للسالم والتنمية

سنقدم مساعدات إنسانية 
إلى الشعوب السورية 

واألردنية واللبنانية 
والليبية واليمنية بقيمة 
230مليون يوان صيني

السياسة الصينية جتاه 
الشرق األوسط تدعم إقامة 

دولة فلسطينية ذات سيادة 
كاملة على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية
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تخفيض عدد القوات: مسؤولية الصني للحفاظ على السالم

السكان، ومركز الصناعة والتجارة واالقتصاد 
والشؤون املالية للصني.

تقع شنغهاي في دلتا نهر اليانغتسي، تطل على 
بحر الصني الشرقي وخليج هانغتشو، وتتميز 
باملواصالت السهلة واملوقع املمتاز، وهي ميناء 

مشترك للنهر والبحر.
كانت شنغهاي مدينة صغيرة للصيد قبل مائتي 

سنة. بعد حرب األفيون عام 1840، فتحت 
شنغهاي كميناء جتاري للقوى األجنبية التي 
حصلت على امتيازاتها هناك من خالل إبرام 

معاهدات غير متساوية مع الصني. وعلى مدى 
قرن، عرفت شنغهاي في الغرب باسم »جنة 

املغامرين«. وفي عام 1921، تأسس احلزب 
الشيوعي الصيني في شنغهاي.

منذ تأسيس جمهورية الصني الشعبية، وخاصة بعد 
تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح فيها في ثمانينيات 

القرن املاضي، شهدت شنغهاي تطورا هائال وهي 
حتتل مكانة مهمة في اقتصاد الصني وتدفق إليها 
املستثمرون األجانب واحملليون، األمر الذي جعلها 

مركزا صناعيا وجتاريا للصني.

بكني هي عاصمة جمهورية الصني الشعبية واملركز 
السياسي والثقافي والعلمي والتعليمي لها ومحور 

خطوط املواصالت في البالد. وتقع بكني في شمالي 
سهل هاوبي الصيني، متتد اجلبال في غربها 

وشمالها وشرقها، أما في اجلنوب الشرقي فتنبسط 
السهول. يسود بكني املناخ القاري املعتدل وتتباين 
الفصول األربعة فيها تباينا واضحا، الربيع قصير 

والصيف ممطر ورطب والشتاء بارد قاس وطويل، 
أما اخلريف فهو أفضل الفصول األربعة.

يعود تاريخ مدينة بكني إلى ما قبل 3000 سنة، 
وكانت مدينة مهمة ومركزا جتاريا في شمالي الصني 
ألكثر من ألف سنة. منذ مطلع القرن الـ 10، أصبحت 
العاصمة ململكة أسرة جني واتخذتها كثير من األسر 

امللكية املتعاقبة بعدها عاصمة لها، فكان يقيم فيها 34 
امبراطورا. ومنذ تأسيس جمهورية الصني الشعبية، 

وخاصة بعد تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح، 
تغيرت مالمح بكني كثيرا حيث بنيت ناطحات 

السحاب. وأصبحت بكني اآلن مدينة دولية كبيرة، 
وتسعى إلى احلفاظ على مالمحها القدمية ودمجها 

مع املالمح احلديثة مما يجذب السياح من كل العالم 
لزيارتها، في السنوات األخيرة استقبلت بكني ماليني 

السياح األجانب كل سنة.

شنغهاي

شنغهاي هي أكبر مدينة صينية من حيث تعداد 

وفقا لالتفاقية املوقعة بني 
الصني والكويت، أوفدت 

احلكومة الصينية أول 
دفعة من الفريق الطبي 

إلى الكويت في عام 1976، 
والفريق الطبي الصيني 

الذي يخدم حاليا في الكويت 
هو الدفعة الـ 11 ويتكون 
من 7 أطباء و7 ممرضات 

ومترجمة، ومت اختيارهم من 
مقاطعة جيلني الصينية.

يركز الفريق الطبي 
الصيني خدمته على 

عالج األمراض املنتشرة 
في املجتمع الكويتي مثل 
أمراض الروماتيزم وآالم 

الرقبة وعرق النسا والشلل 
الوجهي والسمنة وغيرها، 

ويستخدم أسلوب الطب 
الصيني كاإلبر الصينية 
وكؤوس النار والتدليك 
وطيف التردد والعالج 

بالشد واجلذب لتخفيف 
آالم املرضى، األمر الذي نال 
إعجابا وتقديرا من املرضى 
احملليني، وساهم في تعزيز 

الصداقة بني الشعبني.

أعلن الرئيس الصيني شي 
جينبينغ في مراسم الذكرى 

الـ 70 النتصار الشعب 
الصيني في حرب املقاومة 

ضد الغزو الياباني واحلرب 
العاملية ضد الفاشية أن 

الصني ستخفض عدد قواتها 
بـ 300 ألف جندي. فجسد 

هذا اإلعالن إرادة الصني 
القوية في حفظ السالم 
العاملي وسعيها الدؤوب 
من أجل حتقيق التنمية 

واالزدهار املشترك مع دول 
العالم، وموقفها املسؤول في 
دفع مسيرة احلد من التسلح 

ونزع السالح، األمر الذي 
حظي بإشادة كل شعوب 

الدول احملبة للسالم.
إن تخفيض عدد القوات 
الصينية هذه املرة أكد 
مجددا أن الصني ترفع 

دوما راية السالم والتنمية 
والتعاون، وتنتهج طريق 
التنمية السلمية، وتتبنى 

سياسة الدفاع الوطني ذات 
طابع دفاعي. وتبقى دائما 
قوة ثابتة لصيانة السالم 

واالستقرار العامليني.
إن تخفيض عدد القوات هو 
خطوة مهمة حلفظ السالم، 
قد ألهمنا التاريخ أن السالم 

يتطلب جهودا لتحقيقه 
وصيانته. منذ ثمانينيات 

القرن املاضي، بادرت الصني 
الى تخفيض عدد قواتها 

مرارا حتى يصل إلى 2.3 
مليون جندي حاليا. ظلت 
الصني التي تطبق سياسة 
اإلصالح واالنفتاح تبذل 
أقصى جهودها لصيانة 

السالم العاملي. وفي السنوات 
األخيرة، ظلت الصني تدعو 

إلى تبني مفهوم األمن اجلديد 
املتمثل في التشارك والتكامل 

والتعاون واالستدامة، 
وتعمل على مواجهة مختلف 

التحديات األمنية في ظل 
الظروف اجلديدة، وتشارك 

بشكل شامل في الشؤون 
الدولية للحد من التسلح 

ونزع السالح ومنع االنتشار 
النووي، وتوفر للمجتمع 

الدولي مزيدا من اخلدمات 
األمنية العامة، وتقدم 

مساهمة مهمة في حفظ 
السالم العاملي ودفع التنمية 
املشتركة، األمر الذي ضرب 

خير مثال ألداء املسؤولية 
كدولة كبيرة جتاه العالم، 

وأثبتت احلقائق أن انتهاج 
طريق التنمية السلمية 

ال يخدم الشعب الصيني 
فحسب، بل شعوب العالم 

أيضا.
السالم الدائم هو حلم 

اإلنسان على مدى آالف 
السنني، غير أن احلرب 

كالشبح الذي ظل يرافق 
مسيرة تقدم البشرية. يجب 

مراجعة العواقب الكارثية 
للحرب وعدم السماح بتكرار 

املأساة التاريخية. 

عامًا من العالقات الثنائية 
والتعاون المشترك

إعداد: أسامة دياب



يتطور التعاون العملي والعالقات 
االقتصادي����ة والتجاري����ة بني الصني 
والكوي����ت باس����تمرار منذ ي����وم 22 
مارس عام 1971 حيث أقيمت العالقات 

الدبلوماسية بني البلدين.

1- نمو التجارة الثنائية

حس����ب اإلحص����اءات، وصل حجم 
التجارة بني الصني والكويت عام 2015 
إلى 11.25 مليار دوالر، وزاد بأكثر من 
60 ضعفا عما كان عليه في بداية إقامة 
العالقات الدبلوماسية بني البلدين. إن 
الصني أكبر ش����ريك جتاري للكويت، 
أكبر شريك جتاري  والكويت س����ابع 
للصني في منطقة غربي آسيا وشمالي 
ال����واردات الصينية  أفريقيا. وبلغت 
النفطية من الكوي����ت عام 2015، 14.4 
مليون طن، مما سجل رقما قياسيا في 
التاريخ. وقد أصبحت الكويت سابع أكبر 
مصدر نفط للصني. البضائع الرئيسية 
التي تستوردها الصني من الكويت هي 
النفطي����ة والبتروكيماوية،  املنتجات 
أما البضائع الرئيس����ية التي تصدرها 

املنتجات  الكويت فه����ي  إل����ى  الصني 
الكهروميكانيكية.

2- النتائج المثمرة في مجال المقاولة

الق����رن املاضي،  منذ تس����عينيات 
قامت الش����ركات الصينية بتنفيذ عدد 
من املشاريع الكبرى في الكويت مثل 
مش����روع صيان����ة مصف����اة األحمدي 
ومشروع خزان النفط ومشروع جسر 
بوبيان العابر للبحر ومشروع املبنى 
اجلديد لبنك الكويت املركزي ومشروع 
برج األوملبياد ومش����روع مدينة جابر 
األحمد السكنية، األمر الذي قدم مساهمة 
مهمة في النمو االقتصادي واالجتماعي 
في الكويت، وكس����ب تقديرا عاليا من 
املجتمع الكويتي. وطبعت صورة املبنى 
اجلديد للبن����ك املركزي الذي مت بناؤه 
من قبل ش����ركة CSCEC الصينية في 
ورقة عملة 5 دنانير كويتية، كما فاز 
هذا املش����روع ب�»جائزة مشروع عام 
2015 للبناء والتنمية املستدامة« التي 
منحتها مجموع����ة CPI اإلعالمية. إن 
ش����ركة SINOPEC SERVICE الصينية 

قد أصبحت أكب����ر مقدم خلدمات حفر 
بئر النفط في الكويت. وشركة هواوي 
الصينية أصبحت صاحبة نصيب األسد 
في سوق االتصاالت الكويتية، وقدمت 
أكثر من 2000 فرصة وظيفة للمجتمع 
الكويتي. وإن ش����بكة e-health التي 
أنشأتها ش����ركة هواوي متكن جميع 
مستشفيات الكويت من تبادل املعلومات 
على أساس االنترنت املوحد. وفي يونيو 
الفرعية  الش����ركة  عام 2015 تأسست 
لشركة هواوي في الكويت حيث أصبحت 
ثاني شركة دولية حصلت على تصريح 
اإلدارة احمللي في الكويت، األمر الذي 
وضع أساسا ثابتا لتطورها في الكويت 

في املستقبل.
في الوقت احلاضر، بلغ عدد املشاريع 
التي تقوم بتنفيذها الشركات الصينية في 
الكويت 69 مشروعا، تشمل مجاالت خدمة 
حقول النفط والتنقيب والتكرير وبناء 
املساكن والبنية التحتية واالتصاالت 
وغيرها، ووصل احلجم اإلجمالي للعقود 
إلى 10.5 مليارات دوالر. في عام 2015، 
وصل حجم العقود اجلديدة إلى ملياري 

دوالر. وتشمل املشاريع الرئيسية التي 
تتوالها الشركات الصينية مشروع حفر 
النفط ومشروع مصفاة  وصيانة بئر 
الزور ومشروع تنظيف الوقود ملصفاة 
عبداهلل ومش����روع مبن����ى مقر البنك 
الوطني الكويتي ومشروع مدينة صباح 
السالم اجلامعية ومشروع معهد صباح 
العس����كري ومشروع تسيير وصيانة 

خدمة االتصاالت وغيرها.

3- المنفعة المتبادلة والكسب المشترك 
في مجال االستثمار والشؤون المالية

حتى اآلن قد حصلت الكويت على 
حصة 1.5 مليار دوالر في سوق األوراق 
املالية الصينية كمس����تثمر مؤسسة 
أجنبي مؤهل، وحصة مليار دوالر في 
الس����ندات املصرفية الصينية،  سوق 
األمر الذي جعل الكويت أكبر مستثمر 
العلنية للعملة الصينية.  في السوق 
كما استثمرت الكويت على التوالي في 
أسهم املؤسسات املالية الصينية مثل 
 CITIC وش����ركة ABC وبنك ICBC بنك
الصينية، فوصل إجمالي االستثمارات 

املالية الكويتية في الصني إلى أكثر من 
10 مليارات دوالر.

إن الكويت أول دولة عربية قدمت 
القروض احلكومية امليسرة إلى الصني. 
وحتى نهاية أكتوبر عام 2015، بلغت 
قيم����ة القروض امليس����رة التي قدمها 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية إلى الصني مليار دوالر تقريبا، 
وتغطي 39 مشروعا كبيرا أو متوسطا 
في مج����االت البنية التحتية والتعليم 
والصح����ة والزراع����ة وحماية البيئة، 
مما قدم مس����اهمة كبيرة في التنمية 
االقتصادي����ة واالجتماعية في املنطقة 

الوسطى والغربية للصني.

4- مستقبل التعاون

إن الكويت تقدر تقديرا عاليا املبادرة 
الصيني����ة للبناء املش����ترك ل�»احلزام 
االقتصادي لطري����ق احلرير وطريق 
احلرير البحري للقرن ال�21« وهي أول 
دول����ة وقعت مع الص����ني على وثيقة 
التعاون بشأن البناء املشترك ل�»احلزام 
والطريق«. وإن الكويت عضو مؤسس 

في البنك االستثماري اآلسيوي للبنية 
ال����ذي بادرت الصني   )AIIB( التحتية
بإنشائه. ووقعت الهيئة العامة الكويتية 
لالستثمار مع الصندوق الصيني للتنمية 
الصينية � األفريقية على اتفاقية إطارية 
لتعاون االستثمار في أفريقيا، مما وضع 
أساس����ا قانونيا إلج����راء التعاون بني 

اجلانبني في االستثمار في أفريقيا.
وفي املستقبل، سيسعى اجلانبان 
إل����ى تنفي����ذ  الصين����ي والكويت����ي 
االتفاقيات املبرم����ة، وتعزيز التعاون 
في مجاالت الطاق����ة والبنية التحتية 
والتجارة والشؤون املالية واالستثمار 
والتكنولوجي����ا احلديث����ة، وتعزي����ز 
التخطيط والتصميم، وحتديد التوجهات 
الرئيس����ية، والتركيز على املش����اريع 
ذات األولوي����ة، انطالقا م����ن الصداقة 
السياسية والتكامل االقتصادي القائمني 
بني البلدين، وفي إطار البناء املشترك 
ل�»احلزام والطريق« والتعاون في الطاقة 
اإلنتاجية، األمر الذي سيخلق أفقا جديدا 
للتعاون الشامل وواسع النطاق وعلى 

جميع املستويات بني البلدين.
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11٫25 مليار دوالر حجم التجارة بني الصني والكويت في عام 2015
بزيادة أكثر من 60 ضعفاً عما كان عليه في بداية العالقات الدبلوماسية

عامًا من العالقات الثنائية 45
والتعاون المشترك

1- وضع االقتصاد الصيني عام 2015

حققت احلكومة الصينية في عام 2015 
منجزات اقتصادية مهمة جديدة في عمليات 

اإلصالح واالنفتاح.
٭ إبقاء األداء االقتصادي داخل احليز 

املعقول. بلغ إجمالي الناجت احمللي 10.43 
تريليونات دوالر، بزيادة قدرها 6.9% عما 

كان عليه في العام السابق، ليصبح في 
مقدمة االقتصادات الرئيسية في العالم. 
وحتققت »الزيادة ملدة 12 سنة متتالية« 

في إنتاج احلبوب الغذائية، وحافظ حجم 
منو األسعار االستهالكية للسكان على 
مستوى منخفض نسبيا. وخاصة كان 

وضع التشغيل مستقرا بشكل عام، حيث 
مت تشغيل 13.12 مليون شخص في املدن 

والبلدات، وجتاوز هذا اإلجناز الهدف 
السنوي املرسوم مما شكل واحدة من 

النقاط املشرقة في األداء االقتصادي.
٭ حتقيق تقدم إيجابي في التعديل 
الهيكلي. ارتفعت نسبة إسهام قطاع 

اخلدمات في إجمالي الناجت احمللي إلى %50.5 
ألول مرة. ووصلت نسبة إسهام االستهالك 

في زيادة النمو االقتصادي إلى %66.4. 
وشهدت الصناعة العالية التكنولوجيا 

وصناعة إنتاج التجهيزات معدل منو أعلى 
من نظيره للصناعات العادية. وانخفض 
حجم استهالك الطاقة في كل وحدة من 

إجمالي الناجت احمللي بنسبة %5.6.
٭ تسريع منو الزخم اجلديد للتنمية، 

وتفعيل إستراتيجية التنمية املعتمدة على 
االبتكار باستمرار، حيث ازدادت سرعة 

اندماج شبكة اإلنترنت في القطاعات 
واملجاالت بشتى أنواعها، وشهدت 
الصناعات الناشئة منوا متسارعا.

وجرت على قدم وساق أعمال إشراك 
اجلماهير وتشجيعهم على ممارسة 

األنشطة االبتكارية، وارتفع عدد املؤسسات 
االقتصادية املسجلة حديثا في العام 

املاضي بنسبة 21.6%. وقد أدى الزخم 
اجلديد املذكور دورا بارزا في احلفاظ 

على استقرار وضع التشغيل واالرتقاء 
مبستوى القطاعات اإلنتاجية، ويدفع حاليا 

إحداث اإلصالحات العميقة في املجاالت 
االقتصادية واالجتماعية.

٭ حتسني معيشة الشعب إلى حد أكبر، 
حيث ازداد معدل نصيب الفرد من الدخل 

القابل للصرف لدى السكان في البالد 
فعليا بنسبة 7.4%، وهذا الرقم أعلى من 

معدل النمو االقتصادي. وحتى نهاية العام 
املاضي، ارتفع رصيد الودائع املالية للسكان 

مبقدار 8.5% أي بزيادة أكثر من 616 مليار 
دوالر، وعزز عمل مساعدة الفقراء لتسوية 
املشاكل املستعصية، فانخفض عدد الفقراء 

من سكان املناطق الريفية مبقدار 14.42 
مليون نسمة.

ووصلت مجموعة من نتائج االبتكارات في 
مجال العلوم والتكنولوجيا إلى املستوى 

املتقدم عامليا، وحققت التقنيات الكهرنووية 
من اجليل الثالث تقدما حيويا، ودخلت 
طائرة الركاب الضخمة )C919( التي مت 

جتميعها وصنعها في الصني طور التشغيل، 
وحصلت العاملة الصينية تو يو يو على 

جائزة نوبل لفئة »الفيسيولوجيا أو الطب«.
إن هذه النتائج حققت في ظروف أكثر 

تعقيدا وصعوبة على الصعيد الدولي، وقد 
سجل معدل منو االقتصاد العاملي في العام 
املنصرم أدنى مستوى له خالل السنوات 
الست األخيرة، وصار معدل منو التجارة 

العاملية أكثر انخفاضا، وهبطت أسعار السلع 
الرئيسية بشكل كبير أيضا، وتفاقمت 

هزات األسواق املالية الدولية، مما أدى إلى 
صدمات وتأثيرات مباشرة على اقتصاد 
الصني. وجاءت هذه النتائج على أساس 

حجم االقتصاد اإلجمالي في الصني البالغ 
10 تريليونات دوالر. زيادة نقطة مئوية 

واحدة إلجمالي الناجت احمللي حاليا تعادل 
1.5 نقطة مئوية قبل خمس سنوات أو 

2.5 نقطة مئوية قبل عشر سنوات، وكلما 
توسع احلجم االقتصادي، ازدادت صعوبة 

منوه تبعا لذلك.

2- نتائج الدبلوماسية الصينية في عام 2015

وخالل السنة املاضية، حصلت الصني 
على ثمار يانعة ووافرة في الدبلوماسية 

الشاملة االجتاهات، وزار الرئيس شي جني 
بينغ وغيره من قادة الدولة بلدانا عديدة، 
وحضروا سلسلة من قمم األمم املتحدة 
وقمة قادة مجموعة العشرين واالجتماع 

غير الرسمي لقادة منظمة التعاون 
االقتصادي آلسيا والباسيفيك )األبيك( 

ومؤمتر تغير املناخ وسلسلة من اجتماعات 
التعاون لزعماء دول شرق آسيا واملنتدى 
االقتصادي العاملي وغيرها من األنشطة 

الهامة. وجنحت الصني في عقد قمة منتدى 
التعاون الصيني األفريقي واللقاء بني قادة 
الصني والدول األوروبية، وأطلقت منتدى 

الصني ودول أميركا الالتينية. وحققت تقدما 
جديدا في عالقات الصني مع الدول الكبرى 
الرئيسية، وجنحت في تعميق دفع التعاون 

العملي مع الدول املجاورة، وتوسيع التعاون 
الودي مع سائر الدول النامية باستمرار، 

وتعزيز العالقات مع األمم املتحدة وغيرها 
من املنظمات واآلليات الدولية على نحو 
شامل، وأحرزت الصني منجزات بارزة 
في الدبلوماسية االقتصادية والتبادالت 

الثقافية، وأدت الصني دورا بناء مهما في 
الشؤون الدولية واإلقليمية باعتبارها دولة 

كبرى مسؤولة.

3- دعم تنمية هونغ كونغ وماكاو

سنطبق مبادئ »دولة واحدة ونظامان« 
و»أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ 

كونغ« و»أهالي ماكاو يديرون شؤون 
ماكاو« ودرجة عالية من احلكم الذاتي على 

نحو شامل وصحيح، ونفعل أي شيء 
بدقة حسب الدستور والقانون األساسي. 
وسنبذل أقصى اجلهود لدعم الرئيسني 
التنفيذيني ملنطقتي هونغ كونغ وماكاو 
اإلداريتني اخلاصتني وحكومتيهما في 

ممارسة اإلدارة طبقا للقانون. وسنعمل من 
أجل إظهار مزايا هونغ كونغ وماكاو الفريدة، 
واالرتقاء مبكانتيهما وتعزيز وظيفتيهما في 

التنمية االقتصادية للبالد وانفتاحهما على 
اخلارج. ومن الضروري تعميق التعاون بني 
مناطق البالد الداخلية وهونغ كونغ وماكاو، 

في سبيل دفع األخيرتني لرفع قدرتيهما 
التنافسية. ونحن على ثقة بأن هونغ كونغ 
وماكاو ستحافظان بالتأكيد على االزدهار 

واالستقرار الطويلي األمد.

4- قضية تايوان

سنواصل التمسك بالسياسات واملبادئ 
الرئيسية بشأن األعمال املتعلقة بتايوان، 
واملثابرة على األساس السياسي املتمثل 

في»توافق 1992« واملعارضة احلازمة 
ألنشطة »استقالل تايوان« االنفصالية، 
وحماية سيادة الدولة وسالمة أراضيها، 

وحماية التنمية السلمية للعالقات بني 
جانبي مضيق تايوان واحلفاظ على السالم 

واالستقرار مبنطقة املضيق.
ومن الالزم دفع التنمية االندماجية 

اقتصاديا بني جانبي املضيق، ويتعني 
دفع عجلة التبادالت بني جانبي املضيق 

في مجاالت الثقافة والتعليم والعلوم 
والتكنولوجيا وغيرها، وتعزيز التبادالت 
القاعدية والشبابية بني ضفتي املضيق. 
وسنتمسك مبفهوم »جانبا املضيق من 

عائلة واحدة«، ملشاركة املواطنني بتايوان 
معنا في حتمل املسؤولية القومية الكبرى، 

والتمتع املشترك بفرصة تنموية، وبناء 
مجموعة املصير املشترك بني جانبي 

املضيق يدا بيد.

تقرير عمل احلكومة الصينية لعام 2016 

كونفوشيوس وأفكاره

األبراج الصينية االثنا عشر

كونفوشيوس )551 – 479 ق.م( 
مؤسس الكونفوشية، وهو من أشهر 

الفالسفة في تاريخ الصني.
ورث كونفوشيوس املفهوم الصيني 
البدائي لروح اإلنسانية وطوره حتى 

أصبحت الثقافة الصينية السائدة 
والفكر الرئيسي. فلسفته اإلنسانية 

أكدت على قيمة اإلنسان وغرس 
املبادئ األخالقية وأهمية تعزيز 

األخالق السامية. أوال، تركز أفكار 
كونفوشيوس في املخلوقات البشرية 

أكثر من اآللهة. وهذه النظرة اإلنسانية 
لكونفوشيوس جعلته يولي أهمية 

أكبر لشؤون البشر بدال من شؤون 
السماء. ثانيا، اتخذ كونفوشيوس 

اإلنسانية نقطة البداية لفلسفته، واعتقد أن عالقات بني الناس 
مثل العالقات بني احلاكم واحملكوم، وبني األب واالبن، صورة 

مصغرة للعالقات االجتماعية. ثالثا، اعتبر كونفوشيوس السعي 

إلى اخلير هو الهدف األسمى لإلنسان 
وأصل أخالقياته، وعلم الناس بأن 
ذوي األخالق السامية ال يتخلون 

عن هذا الهدف من أجل مصالح 
شخصية أو خوفا من املوت، بل 

عليهم أن يكونوا مستعدين للتضحية 
بأنفسهم من أجل حتقيقه. رابعا، 

اعتقد كونفوشيوس بأن الذين حققوا 
الهدف املذكور أعاله ولديهم أخالق 

سامية يحبون كل البشر. هذه الروح 
اإلنسانية التي نشأت بني القرنني 

السادس واخلامس قبل امليالد تركت 
تأثيرا عميقا على أبناء الشعب الصيني 

في العصور الالحقة. ويؤكد املذهب 
الكونفوشي أن سلوك الفرد يجب 

أن يخضع للمتطلبات األخالقية للمجتمع، وإذا كان كل الناس 
قادرين على االلتزام باملعايير األخالقية والسلوكية للمجتمع 

فسيتحقق التناغم واالنسجام في العالم كله.

األبراج الصينية االثنا عشر

حسب العادات والتقاليد الشعبية، يذكر الصيني عيد ميالده 
ويحسب عمره باألبراج االثني عشر، التي تسمى »شنغشياو« 

في اللغة الصينية. منذ أسرة هان الشرقية )25 – 220م(، بدأ 
الناس يستخدمون اثني عشر حيوانا رمزا لألبراج الصينية، وهي 
الفأر والبقرة والنمر واألرنب والتنني والثعبان واحلصان والغنم 

والقرد والديك والكلب واخلنزير. لذا، لكل شخص برج ميثل سنة 
ميالده، فالذي ولد في عام 2008 ينتمي إلى برج الفأر، 
والذي ولد في عام 2009 ينتمي إلى برج البقرة، ومن 

ولد في عام 2016 ينتمي إلى برج القرد.

عيد الربيع

عيد الربيع هو عيد رأس السنة الصينية 
التقليدية وهو أكبر وأهم عيد تقليدي في 

الصني. يصادف هذا العيد فترة االنتقال من 
الشتاء إلى الربيع، فيسمى بـ»عيد الربيع«.
 هناك عادات وتقاليد كثيرة لدى الصينيني 
لالحتفال بهذا العيد. تبدأ األسرة الصينية 

باالستعداد للعيد في اليوم الثالث والعشرين من الشهر 
الثاني عشر للتقومي الصيني التقليدي. وخالل هذه الفترة 

ينظف الصينيون بيوتهم ويشترون لوازم العيد ويلصقون 
الورق املقصوص على النوافذ واألبواب ويكتبون كلمات 

التبريكات ويعدون كثيرا من املأكوالت اخلاصة بالعيد، وعلى 
رأسها كعك »نيانقاو«، استعدادا لتوديع السنة القدمية واستقبال 
السنة اجلديدة. يجتمع أفراد األسرة في ليلة عشية رأس السنة 

اجلديدة، حيث يجلس اجلميع حول املائدة يسهرون حتى شروق 

شمس العام اجلديد، وتكون البيوت خاللها ساحة للدردشة 
والفرح. وعندما تعلن دقات الساعة بداية السنة اجلديدة، يشرع 
اجلميع في تناول جياوتسي )كرات عجني محشوة باللحم(.  في 

اليوم األول من السنة الصينية التقليدية، يبدأ الناس زيارة 
األصدقاء واألقرباء، ويتبادلون التهاني والتمنيات والدعوات 
بالبركة واحلظ السعيد.  وبالنسبة لألطفال، فيكون النشاط 

األكثر تفضيال لديهم في عيد الربيع هو إطالق املفرقعات التي 
يعتقد أنها تطرد الشياطني واألرواح الشريرة، ولهذا تتعاقب 

أصوات املفرقعات موجة تلو موجة في ليلة رأس 
السنة، وتعرض خالل العيد رقصات األسد والتنني 

واألشغال الفنية واملأكوالت احمللية التي جتذب 
آالف الزوار. في السنوات األخيرة، وعلى 

الرغم من التغير السريع للتقاليد والعادات، 
اليزال عيد الربيع يحتل مكانة مهمة في 

قلوب الصينيني سواء كانوا في بالدهم أو 
باخلارج، فهو أكبر عيد لدى الصينيني.

هانتسي )المقاطع الصينية(

هانتسي من أعرق أنواع الكتابة في العالم. عدد 
املقاطع الصينية ضخم ويصل إلى 60 ألف مقطع. تاريخ 

املقاطع الصينية عريق، وانبثقت هذه املقاطع من رسوم 
تسجيل األحداث املنقوشة على العظام ودروع السالحف، 

ويرجع تاريخها إلى أكثر من 3400 سنة. تغيرت أشكال املقاطع 
الصينية تغيرا هائال مع مرور الزمن، وحتولت من الرسوم إلى 

الرموز املربعة املكونة من عدة خطوط، فتسمى املقاطع الصينية 
باحلروف املربعة أيضا.

كونفوشيوس

ثقافة الصني

إعداد: أسامة دياب

ملعب العش - الملعب الوطني



داخلية وخوض التجارب اجلديدة دون خوف، وكان 
من أهم مقومات جناح التجربة الصينية أن الصني 
استطاعت باقتدار أن تتوصل إلى حتقيق املواءمة 

والتوفيق بني األصالة واملعاصرة.
وسوف تس����جل الصني أول خروج ناجح عن 
الشيوعية، فهي تتبع أس����لوب االزالة التدريجية 
والبطيئة ألسس النظرية الشيوعية ذاتها، وتبتعد 
عن أسلوب االنقالبات العنيفة والتغيرات املفاجئة. 
واستطاعت الصني أن تدير انطالقات اقتصادية بشكل 
سليم، ومتكنت من حتقيق معدل منو سنوي يبلغ 
أكثر من 10% على مدى السنوات اخلمس عشر املاضية، 
وتضاعف الناجت الصيني القومي في عام 1995 مبا 
يعادل 4 أمثال ما حتقق في عام 1978، ويتضاعف 
بعد ذلك مرة أخرى مع حلول عام 2002. وال ش����ك 
أنها معدالت س����ريعة أجلمت العالم بالدهشة ولم 
يعرفها التاريخ من قبل ويؤكد ذلك أن القرن القادم 
هو قرن املع����دالت، وان الصني هي القوة العظمى 
األولى القادمة خالل ثالث أو أربع حقب قادمة على 
األكثر. ويجب على جميع دول العالم النامي االستفادة 
من التجرب����ة الصينية ومحاولة حتقيق الرفاهية 
لشعوب هذه الدول عن طريق مضاعفة الدخل احلقيقي 
للفرد واالهتمام بتنمية املجتمع في شتى املجاالت 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
محمد جاسم الفودري - كلية العلوم االجتماعية  ٭

 الصني شريك 
جتاري رئيسي

إن األشكال اجلوهرية للقوة الصينية ستكون 
متمثلة في االقتصاد والثقافة. ومبرور الوقت، ستغدو 
القوة االقتصادية الصينية، مع حجم سكانها احلالي، 

العالم يجب نشر اللغة والثقافة الصينية في العالم، 
فأميركا ومن قبلها االحتاد السوفييتي لم يستطيعا 
الس����يطرة على العالم إال من خالل نشر ثقافتهما، 
اما الغربية او االشتراكية. حتتاج ايضا الصني الى 
تنمية القوة الناعمة لديها من اجل التأثير في العالم. 
ولكن من الواضح ان اس����تمرار الركود االقتصادي 
على العالم سيؤثر عليها. ولكن ميكن ان متد نفوذها 
الى اخلليج بعد انكفاء أميركا من املنطقة وان تكون 
صمام األمان ل����دول اخلليج وحليف عمالق لدول 

الشرق االوسط.
دالل سعد شرار - كلية العلوم االجتماعية  ٭

 مهد احلضارات 
ومنشأ االختراعات

تعتبر الصني من الدول التي تطورت بش����كل 
ملحوظ وسريع في اآلونة األخيرة مما جعلها تدخل 
ضمن القوى العظمى في العالم إلى جانب الواليات 
املتحدة األميركية وروسيا، ولم تعد الصني لغزا أو 
سرا كما كانت منغلقة على نفسها سنوات طويلة 
خلف سورها العظيم، بل أصبحت دولة منفتحة على 
العالم وحتقق معدالت منو اقتصادي هائلة بصورة 
تثير مخاوف دول كثيرة في العالم في ظل النظام 
الدولي اجلديد، وتثير اهتمام دول أخرى لتحقيق 

تقارب معها وتوثيق العالقات الثنائية مع بكني.
فالصني مهد احلضارات العريقة ومنشأ االختراعات 
العظيمة التي تعد ركائز العلم والثقافة، وبعد أن 
خرجت الصني من حروب السنوات الطويلة قررت 
القيام بالثالثية الصينية املش����هورة: اإلصالح - 
االنفتاح - التحديث. وبدأت الصني بتطبيق سياسة 
اقتصادية انفتاحية على العالم تتميز بديناميكية 

تعتبر الصني اليوم أكبر قوة اقتصادية في شرق 
وجنوب شرق آسيا، وتتفوق على اليابان في االستيراد 
والتصدير والناجت القومي، ويساوي ناجتها احمللي 
ضعف ناجت الهند وروسيا معا. بخروج الصني من 
القرن العشرين فإنها خرجت من مرحلة استمرت 
مئات السنني لتدخل في مرحلة حديثة، عنوانها أن 
حتولها إلى قوة عظمى مسألة وقت فحسب، وفي 
دراسة جديدة بشأن املواقف العاملية فان الكثيرين 
حول العالم يعتقدون أن الصني ستحل حتما محل 
الواليات املتحدة كقوة عظمى بارزة في العالم، لكن 

ذلك ال يعني أنهم يحبذون هذا االحتمال. 
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية، 
في سياق تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني، 
أن املسح الذي أجراه مركز »بيو« لألبحاث في 39 
دولة، يؤكد كثيرا ما يقوله اخلبراء في واش����نطن 
من أفكار بش����أن حتول ميزان القوة من الواليات 

املتحدة إلى الصني.
ميثل االقتصاد الصيني منافسا خطيرا القتصادات 
الدول املتقدمة حيث أن املصنوعات الصينية تغزو 
مختلف أسواق العالم، ويتجه النوع الرديء منها 
إلى الدول النامي����ة، أما الصنف اجليد فيصدر إلى 

الدول املتقدمة.
ابتهال زيد صالح - كلية التربية  ٭

الصني والقوة الناعمة 

الصني متلك مقومات الدول العظمى فنسبة السكان 
فيها تفوق املليار، وهناك قوة عسكرية كبيرة وتطور 
للمعدات واألسلحة العسكرية، ومتلك منافذ بحرية 
كبيرة وثروات طبيعية اكبر، لكن هناك العديد من 
القضايا التي تعاني منها، فمن اجل ان تتحكم في 

عظيمة وأكثر قوة من النفوذ االقتصادي األميركي في 
أوج عظمته. وعلى الرغم من أن مستواها التنموي 
منخفض في الوقت احلال����ي، إال أن الصني تعتبر 
الشريك التجاري الرئيسي للعديد من الدول حول 
العالم. كما أن قوتها االقتصادية تتالزم مع تكافؤ 
قوتها السياسة ونفوذها. سيمكن الصني، إذا ما أرادت 

أن تطوع العديد من الدول األخرى لها.
كما أن القوة الثقافية ستكون هامة للصينيني 

أيضا.
حيث إن الصني تتمتع بحضارة عظيمة استمرت 
لقرون فعلى سبيل املثال، وحتت حكم مملكة تانغ بني 
القرنني السابع والعاشر امليالديني، ومملكة سونغ بني 
القرنني العاشر والثالث عشر، شهدت الصني مظاهر 
عظيمة للتقدم ف����ي املجاالت املختلفة، من األحياء 
والهندسة الهيدروليكية وحتى الهندسة املعمارية 

والطب والرياضيات وفن رسم اخلرائط.
يفتخر الصينيون جدا بإجنازاتهم التاريخية، 
كما يعتقدون أن حضارتهم هي أعظم حضارة عرفها 

التاريخ.
كما أن لديهم قناعة قوي����ة بأن أصالة تفوقهم 
متتد جذورها في أعماق التاريخ فهم يرون الصني 
دائما في القمة، ويعزز ذلك صعود الصني في الفترة 

األخيرة.
كما أنهم ينتظرون بترقب صعودهم احلقيقي، 
حيث تنتشر القصة املعروفة التي وقعت عام 1972، 
عندما وجه هنري كسينجر سؤاال لرئيس وزراء الصني 
السابق تشو إن الي حول رؤيته للثورة الفرنسية 

فكان رد تشو: »من املبكر أن نعرف ذلك«.
فنظرة الصينيني لعامل الوقت تختلف متاما عن 
نظرة الغربيني لها، حيث ان نظرة األميركيني تقتصر 
على املدى القريب، بينما متتد نظرة الصينيني آلفاق 

بعيدة، فالقرن ال يعتبر عندهم وقتا كبيرا.
ضحى سعود الكندري  ٭

 العالقات الكويتية - الصينية 
تعاون واحترام متبادل

متيزت العالقات الكويتية-الصينية طيلة 45عاما 
من إقامة العالقات الدبلوماسية بنمط من التفاعل 
س����اده التعاون والود واالحترام املتبادل مع تأكيد 
البلدين على القضايا املشتركة والتحديات واملصاعب 
واملعوقات التي تواجه األمتني، وتبادل الطرفني زيارات 
املستوى الرفيع للقيادات العليا في سبيل تسهيل 
العقبات والتأكيد على مواجهة التحديات. حاضر 
هذه العالقة يؤكد وجود مؤش����رات ملستقبل واعد 
ينطلق من ضرورات الشراكة في سبيل تأمني املصالح 
احليوية للدولتني، فوج����ود دولة طموحة بحجم 
الصني أذهلت املجتمع الدولي في قدرتها السريعة 
خالل عقد من الزمن على الصعود كمنافس جتاري 
واقتصادي بعد أكثر من ثالثة عقود من اإلصالحات 
االقتصادية التي أجرتها خالل عقد السبعينيات من 
القرن العشرين، وهو األمر الذي يؤكد على قدرتها 
في إصالح نظام التجارة العاملي اخلاص بالسياسات 
التجارية التمييزية، تزامن ذلك مع قدرة الصني على 
ضبط النفس في ملفات الصراع اإلقليمي والدولي، 
في حني أن دولة مثل الكويت تتمتع مبقدرات وثروة 
طبيعية م����ن النفط اخلام اخلفيف ضئيل التكلفة 
والقدرة على حتقيق شراكات املدى الطويل متزامن 
ذلك مع سياستها اخلارجية املتزنة والرشيدة في 
التعامل مع املجتمع الدولي، محفزة على إقامة العالقة 

اإلستراتيجية.
مس����تقبل العالق����ات الكويتية-الصينية بعد 
مرور 45 عاما والذي ش����هد من����وا كثيفا في القرن 
الواحد والعشرين يؤكد على إن تلك العالقات تسير 
بخطى ثابتة ومس����تقرة ومدروسة جتاه الشراكة 
اإلستراتيجيةو وبأن اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية 
ستكون اخلطوة األكثر أهمية مع تبيانها للتطلعات 
والتحديات والتهديدات التي تواجه   البلدين، كما 
أنه من املؤكد أن رفع مستوى التبادل في املعامالت 
االتصالية سيكون له األثر في جعل الشعوب تتجه 
شرقا، فقد رأينا منذ نهاية احلرب العاملية الثانية كيف 
كان للمعامالت االتصالية اثر في نقل القيم الغربية 
وتفهم دوافع مواطني تلك الش����عوب، بل وتوقع 
انفعاالتهم اجتاه قضايا املجتمع الدولي، لذلك فان 
خطوة مشابهة من غرب آسيا إلى شرقها والعكس، 

ستكون نقلة تقدمية في غاية األهمية.
هناك اذا بوادر للشراكة اإلستراتيجية والتي متثل 
أهمية خاصة للمصلحة الوطنية العليا للطرفني، 
ستخلق املزيد من الفرص الواعدة لصالح الدولتني 
في مجاالت التنمية وحتقيق الرفاهية السيما اخلبرات 
الصينية الناجحة في تنفيذ خططها التنموية بدقة 
وبأقل تكلفة، والتي ستسهم في نقل خبراتها اإلنشائية 
في قيام املدن واملنشآت احليوية، إضافة إلى أهميتها 
في بلورة الرؤية املشتركة جتاه التغيرات التي تطرأ 
على نظام االقتصاد السياسي العاملي، مع التأكيد 
على أهمية أن الصعود الصيني وارتباطه بتوسيع 
الشراكات س����يتزامن معه توفير احلماية األمنية 
خلطوط التجارة البحرية والبرية، وهو األمر الذي 
يشكل أهمية ألمن الكويت القومي، فاملالحظ هو أن 
املصالح الصينية تتطلب حماية خلطوط اإلمداد، 
وهي املسألة التي سيوليها صانع القرار الصيني 
اهمية خاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والعالقات 
التجارية مع الدول األخرى، لذلك فان وجود الصني 
ف����ي احمليط الهادئ والهندي س����يعقبه وجود في 
اخلليج العربي، وستكون املهمة الرئيسية هي منع 
نشوب أي نزاع عسكري أو حرب مدمرة من شأنها 
اإلضرار باملصالح الصينية أو تهديد أمن إمدادات 

الطاقة احليوية لالقتصاد الصيني.
هكذا اذا سيكون مستقبل العالقات الكويتية-
الصينية، فوجود عالقات سياس����ية وطيدة تعمل 
على تذليل املصاعب الت����ي تواجه املصالح العليا 
للطرفني إلى جانب املصالح االقتصادية املرتبطة 
بشكل كبير بقضية األمن، سيشكل مستقبل النظام 
العاملي وليس العالقات الثنائية فحسب، وسيكون 
من صالح الدول النامية والصغيرة حتقيق توازن 
بني الشرق والغرب على املستوى السياسي واجلنوب 

والشمال على املستوى االقتصادي.
ناصر علي مهدي - كلية الدراسات العليا   ٭

 هل ستكون الصني 
القوة العظمى؟

نعم سوف تكون الصني القوة العظمى القادمة ملا 
طرحناه في السابق، وانها كانت قوة قدمية وستعود 
بقوة لتنافس الواليات املتحدة األميركية وروسيا 
ألنها دولة لديها القدرة عل����ى فرض نفوذها على 
املقياس العاملي وامتالكها لقوة اقتصادية وعسكرية 
وديبلوماسية وثقافية تسمح لها بفرض رأيها على 
األمم األصغر منها قبل اتخاذها ألي خطوة من تلقاء 
نفسها، وقد تنبأ لها نابليون بونابرت قبل عقود من 
الزمان -حتديدا عام 1816م- بأنها عندما ستستيقظ 
سيهتز العالم، وقد صدقت نبوءته، وتتحقق حاليا 
على أرض الواقع، في وقت أسرع مما كان متوقعا، فقد 
استيقظت فعال، وباتت كابوسا رهيبا للدول الغربية 
وذلك في مج����االت االقتصاد والصناعة والتجارة، 
والثقافة والفنون واآلداب أيضا، بعدما دخلت عالم 

احلداثة والتقدم من أوسع أبوابه.
أنها الصني، بلد التنني، ذات املليار ونصف نسمة، 
والتي متتلك تاريخا عريقا موغال في القدم، وصارت 
تنمو وتنتعش منذ السنوات األخيرة بصورة سريعة 
ومذهلة، مختزلة العقود التي احتاجتها دول أخرى، 
ليقف العالم بأسره إعجابا أمام ما وصلت إليه من 
تق����دم في فترة وجيزة، حت����ى أصبحت من أقوى 

االقتصادات العاملية.
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مجموعة منتقاة من مقاالت طالب جامعة الكويت 
املشاركني في املسابقة البحثية حول العالقات الكويتية - الصينية

عامًا من العالقات الثنائية 45
والتعاون المشترك

إعداد: أسامة دياب
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نخلة: تعليم 
اللغة الفرنسية 

في الكويت شهد 
انطالقة جديدة 
بفضل إدراجها 
كمادة اختيارية 
في 12 مدرسة

سموه أكد أن »الفرانكوفونية« لديها مستقبل زاهر في الكويت يحمل »سالماً ودميوقراطية وتنوعاً ومشاركة وتعليماً«

احملمد: افتتاح فرع لـ »السوربون« بالكويت يعزز التقارب الثقافي مع »الفرانكوفونية«
اللغة الفرنسية في الكويت 
شهد انطالقة جديدة بفضل 
إدراج اللغة الفرنسية كمادة 
اختياري���ة في 12 مدرس���ة 
جتريبيا، وق���د اختار 752 
تلمي���ذا هذه اللغ���ة كمادة 
اختياري���ة، أما على صعيد 
اجلامعة فقد انضم إلى قسم 
اللغة الفرنسية في جامعة 
الكويت اكثر من 180 طالبا، 
مضيفا أن السفارة تقف مع 
هذا القسم ملساندة اندماجه 
املقبل في الوكالة اجلامعية 
للفرانكوفوني���ة، مؤكدا أن 
الفرانكوفونية لديها مستقبل 
زاهر في الكويت هو مستقبل 
سالم ودميوقراطية وتنوع 

ومشاركة وتعليم.
إلى أن احتفال  وأش����ار 
الفرانكوفوني����ة عامليا هذا 
العام جاء حتت عنوان »قوة 
الكلم����ات«، فالكلمات لديها 
قوة حتوي����ل املجتمعات، 
وهي عوامل تسمح لهوياتها 
والتعاي����ش  باالزده����ار 
بانسجام، فمن خالل التحاور 
نس����هم في بناء املجتمعات 
املنفتحة والنشيطة واملبتكرة 
والتعددية، وفي ظل ما يشهده 
العالم من صراعات كان من 
املمكن جتنبها لو أن الكلمة 
والتفاوض والنقاش كانت 
لها األسبقية على األسلحة، 
ان االحتفال باللغة الفرنسية 
من حي����ث تنوعها وثرائها 
يعن����ي الرغبة ف����ي إعطاء 
احلق للس����الم والتضامن 
ب����ن الش����عوب والصداقة 
التي يجب أن تنش����أ عليها 
العالقات بن مواطني بلدان 
مختلفة إلعالء قيم التسامح 

والصداقة.
وأثنى السفير الفرنسي 
علي فريق عمل الس���فارة 
الفرنس���ية واملؤسس���ات 
الفرنس���ية ف���ي الكوي���ت 
والس���فرات  والس���فراء 
الفرنسية  باللغة  الناطقن 
النشاطات  في تنظيم تلك 
مل���ا قدموه خالل أس���بوع 
مل���يء بالنش���اطات حول 
الفرانكوفوني���ة، مش���يرا 
إلى دور املعهد الفرنس���ي 
النشيط واجلذاب واملبتكر 
والذي استطاع استقطاب 
أعداد متزايدة من الدارسن 
وتنظيم األنشطة لهذه السنة، 
وتابع نخلة قائال »سنظل 
نعمل بجهد إلى جانب هذا 
البلد الصديق والش���غوف 

بالفرانكوفونية«.

كريستيان نخلة أن الكويت 
بلد صديق للفرانكوفونية 
منذ زم���ن بعيد، مضيفا أن 
الكويت الدولة األولى بن دول 
اللغة  التي أدرجت  اخلليج 
الفرنسية في مناهج املرحلة 
الثانوية في التعلم العام منذ 
اكثر من 40 عاما، كما يوجد 
اليوم في الكويت ثلث عدد 
طالب اللغة الفرنس���ية من 
بن مجموع طالب هذه اللغة 
في بلدان اخلليج، أي حوالي 
37 ألف شخص من الشباب 
والبالغن من بن مجموع 117 

ألف شخص تقريبا.
وأضاف، في كلمته خالل 
االحتف���ال بالي���وم العاملي 
للفرانكوفوني���ة، ان تعليم 

جلامعة السوربون في الكويت، 
الفتا إلى أنه حدث ثقافي أكادميي 
له أهميته في تعزيز التقارب 
الثقافي وإثراء املجال األكادميي 
الكويتية  العالق����ات  وتطوير 
الفرانكوفوني����ة، معرب����ا عن 
سعادته باالخبار التي سمعها 
مؤخرا عن افتتاح فرع جلامعة 
الس����وربون في الكويت ملا في 
ذلك من دور في تعزيز التقارب 
الثقافي وإثراء املجال األكادميي 
 � الكويتية  العالقات  وتطوير 

الفرنسية.

37 ألف طالب في الكويت 
يدرسون الفرنسية

من جهته، قال الس���فير 
الكويت  ل���دى  الفرنس���ي 

وتابع: ف����ي احتفالنا بيوم 
الفرانكوفوني����ة العام املاضي 
أش����رت في كلمت����ي إلى حدث 
الكوي����ت يتعلق  ف����ي  ثقافي 
بالثقاف����ة الفرانكوفونية وهو 
االحتف����ال بإنش����اء قيم اللغة 
الفرنسية وثقافاتها بكلية اآلداب 
الكويت بالتعاون مع  جلامعة 
الفرنسية،  جامعة السوربون 
وقد قلت حينها اننا لنأمل أن 
يكون لنا في كل عام نحتفل به 
به����ذا اليوم حدث ثقافي جديد 
يزيد التعاون الكويتي والعربي 
مع الفرانكوفونية، وتبدأ مسيرة 
العربي مع  الثقاف����ي  التعاون 
الفرانكوفونية ماضية بثبات، 
مشيرا الى ان هذا العام جاءت 
أنب����اء عن ق����رب افتتاح فرع 

على احمليط الهندي واجتياز 
املمتدة  القاحل���ة  الصحاري 
والتعامل مع ثقافات اآلخرين 
ولغاته���م وأفكارهم كل ذلك 
أورثنا التسامح وتقبل اآلخر 
واالعتراف به، وهو ما يؤهل 
الكويت ألن تكون مركزا ثقافيا 
حيويا ونش���طا في املنطقة، 
وانني ما زلت أؤكد على جميع 
الدول الصديقة، واخص بالذكر 
الدول الفرانكوفونية أن جتعل 
استثمارها الثقافي في املنطقة 
يبدأ م���ن الكويت فاملؤهالت 
التي متلكها الكويت وشعبها 
كفيلة لنجاح أي اس���تثمار 
ثقافي يقوم على تبادل األفكار 
والقيم البناءة والنتاج الفكري 

والثقافي.

عذوبة النسمات وأحيانا قوة 
الرعد.

وأضاف احملمد: ان االحتفال 
بالفرانكوفونية ليس مجرد 
احتف���ال بلغة عاملي���ة إمنا 
ه���و احتف���ال بالثقافة التي 
اللغة، ثقافة  صنعتها تل���ك 
احلرية واملس���اواة واإلخاء 
التسامح  واس���تحضار قيم 
والتعاون بن الثقافات املتعددة 
وهذه الثقافات ال تختلف عن 
ثقافتنا التي نشأنا عليها في 
الكويت منذ سنوات طويلة 
والتي جعلت مجتمعنا منفتحا 
على الثقافات األخرى، فثقافة 
األجداد التي صنعتها التجارة 
مع الشعوب األخرى والسفر 
عبر البحار إلى املوانئ املتناثرة 

هالة عمران

قال س���مو الشيخ ناصر 
اننا كل ع���ام مثل  احملم���د: 
ف���ي هذا الوقت يب���دأ العالم 
الفرانكوفوني اس���تعداداته 
لالحتف���ال بيومه الس���نوي 
»اليوم العاملي للفرانكوفونية«، 
وتش���هد الكويت سنويا هذا 
االحتفال الثقافي اجلميل الذي 
سعدت مبشاركتكم فيه طوال 
السنوات املاضية ويسعدني 
هذا العام أن أش���ارككم مرة 
أخرى، تعبي���را عن تقديري 
وإعجابي بالفرانكوفونية وما 
تقوم به م���ن خدمة للحوار 
والتنوع بن الثقافات في عالم 
يتجه نحو العوملة، وأضاف 
احملمد: كما أنه يس���عدني أن 
أتوج���ه بالش���كر والتقدير 
لس���فراء الس���نغال وكن���دا 
وفرنسا وبلجيكا وسويسرا 
على تنظيم هذا االحتفال ضمن 
هذه األمسية الرائعة التي تضم 

هذا اخلصور الكرمي.
وأض���اف، في كلمته التي 
ألقاها خ���الل االحتفال الذي 
الفرنسية  الس���فارة  نظمته 
مساء اول من امس في بيت 
الفرنس���ي مبنطقة  السفير 
اجلابرية، »ان اللغة ضرورة 
اجتماعي���ة، فالكلم���ة تخدم 
التعبي���ر وتعتب���ر أس���اس 
تش���كيل األفكار ودليال على 
النشاط للفرد ووعيه باألداة 
التي يستخدمها اإلنسان في 
تبادل األفكار واآلراء واملشاعر، 
ولذل���ك يقول التش���يك انك 
تعيش حي���اة جديدة مع كل 
لغة جدي���دة تتعلمها، أما إذا 
كنت تتكلم بلغة واحدة فإنك 

تعيش احلياة مرة واحدة«.
وتابع احملمد: كلما زادت 
مفردات اللغة منحت ناطقيها 
ثروة ف���ي التعبير ودقة في 
إلى أن  الصياغ���ة، مش���يرا 
الفرنس���ية ه���ي ثالث لغات 
العالم وغنية باملفردات وإحدى 
اللغات األكثر نطقا في العالم، 
حيث يقدر عدد الناطقن بها 
في جميع أنحاء العالم بحوالي 
274 مليون نسمة وإحدى اكثر 
اللغات استخداما على شبكة 
أنها فوق كل  اإلنترنت، غير 
ذلك هي لغة الرومانسية، فقد 
قال عنها األديب الشهير البير 
كامو ان لديه وطنا واحدا وهي 
اللغة الفرنسية، وكان الرئيس 
األديب ليوبولد سنغور يقول 
عن هذه اللغة انها لغة الكفاح 
والتح���رر وحتم���ل أحيانا 

جانب من احلضورالسفير الروسي ألكسي سلوماتني وعدد من احلضور

حديث بني سمو الشيخ ناصر احملمد والسفير الفرنسي كريستيان نخلة مبشاركة عدد من احلضور وتبدو الشيخة د.رشا الصباحسمو الشيخ ناصر احملمد ملقيا كلمته )أنور الكندري( »سيلفي« مع سمو الشيخ ناصر احملمد 

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسي ردا على سؤال حول 

التوجه احلكومي جللب مدرسني من داخل 
فلسطني للتدريس في الكويت »وجهت لنا 
دعوة من وزير التربية الفلسطيني لزيارة 

فلسطني، وكان من املفترض أن تكون 
الشهر املقبل«، مشيرا إلى أن الزيارة 

تأجلت بسبب ارتباطات.
وأضاف في تصريح للصحافيني على 
هامش مشاركته احلفل اخلتامي لأليام 

الفرانكوفونية مساء أول من أمس 
بالسفارة الفرنسية مبنطقة اجلابرية: 
لدينا وفد في األردن وهناك مقابالت 

ملدرسني فلسطينيني داخل األردن لكل 
املراحل الدراسية.

وفيما يخص الشهادات املزورة، قال 

د.العيسى »إن اللجنة املعنية باألمر لم 
تنته من أعمالها«.

وعن الفرانكوفونية قال: إن تدريس 
اللغة الفرنسية وصل إلى الصف الثامن 
في التعليم االبتدائي، وردا على سؤال 

حول البعثات الدراسية لفرنسا قال 
»مفتوحة«، مشيرا إلى أن الطلبة الكويتيني 

يفضلون الذهاب إلى أميركا وإجنلترا، 
وعن التوجه احلكومي بالترشيد في 

املرحلة املقبلة. وعما إذا كان سيؤثر على 
البعثات الدراسية للخارج قال د.العيسي 

إنه لن ميس البعثات الدراسية، وعن توجه 
وزارة التربية باستبدال املعلمني اللبنانيني 

مبعلمني أردنيني ومصريني وتونسيني، 
قال العيسى »لم تأت توجيهات بهذا 

الشأن«.

استبعد السفير الروسي لدى الكويت الكسي 
سولو ماتني أن يكون هناك عمل إرهابي خلف 
حادث طائرة فالي دبي، موضحا أن األسباب 
احلقيقية وراء سقوط الطائرة ستتضح بعد 

الكشف عن محتويات الصندوقني األسودين 
اللذين مت إيجادهما في موقع التحطم خالل 
وقت قريب، الفتا إلى أن انطالق الطائرة من 

دبي إلى روسيا وعبورها مسافات كبيرة وعدم 
متكنها من الهبوط كان بسبب العاصفة في 

املطار الروسي، مشيرا إلى أن محاولتها للمرة 
الثانية للهبوط بعد ساعتني وذهابها إلى مطار 

آخر في روسيا كما فعلت اخلطوط اجلوية 
األخرى يبعد فكرة العمل اإلرهابي.

ولفت بشأن العالقات الروسية ـ الكويتية إلى 
أنها راسخة وقوية، مشيرا إلى أن اجلانبني 

يعمالن على تنفيذ االتفاقيات التي تبعت 

زيارة صاحب السمو األمير األخيرة إلى 
موسكو. وعن آخر التطورات بشأن العالقات 
مع السعودية، قال: إن هذه العالقات تتطور 

بشكل مستمر. وعن رفض بالده استقبال علي 
عبداهلل صالح على ارضها، قال: لم اسمع بهذا 

التصريح، لكن أي موقف تتخذه روسيا هو في 
صالح تطوير عالقاتها بدول املنطقة.

وعن تنسيق أميركي ـ روسي بشأن انسحاب 
روسيا من سورية، قال: إن روسيا دولة 

مستقلة وتتصرف حسب مصاحلها واالنسحاب 
من سورية جاء وفق الوقت املناسب وبعد 

جناحنا في تنفيذ األهداف التي حددناها وقت 
قرارنا التدخل في سورية، وابرز هذه األهداف 
جناحنا في إضعاف تنظيم داعش وتعاوننا مع 
األميركان جنح في التوصل إلى مرحلة جيدة 

ستساعد على احلل السلمي في سورية.

السفير الروسي: انسحابنا من سورية بعد حتقيق أهدافناوزير التربية: الترشيد لن ميس البعثات الديبلوماسية
نستبعد أن يكون هناك عمل إرهابي خلف حادث طائرة »فالي دبي«لم نتلق توجيهات باستبدال املعلمني اللبنانيني بجنسيات أخرى

آالء خليفة

 Prismologie منتج����ات  مؤخ����را  انطلق����ت 
»برسمولوجي« في مجمع الثريا بالساملية خالل 
حفل كبير ووسط حضور كبار شخصيات املجتمع 
واالعالمين والبعض من املتخصصن في العالج 

بااللوان واالحجار الكرمية.
 Prismologie وصرح����ت مؤسس����تا ش����ركة
»برس����مولوجي« الشيخة انتصار س����الم العلي 
والشيخة فاطمة مبارك الصباح بأن أجمل إحساس 
في العالم هو عندما نستطيع أن نشارك من نحب 
جناحاتنا وبن أيديكم اآلن مستحضراتنا في الكويت 
Prismologie »برس����مولوجي« والتي انطلقت في 
عام 2015 خالل احتفالية كبري في جميع محالت 

SpaceNK ال� 63 املنتش����رة في بريطانيا ثم تالها 
االنطالق في هونغ كونغ.

وقالت الشيخة انتصار سالم العلي: إن الفكرة 
كانت في البداية إنشاء منتجع صغير مبني على 
»علم األل����وان«، ولكن حلمنا هذا توقف عندما لم 
جند مستحضرات نستطيع استخدامها في املنتجع 
لعدم توافر أي شيء في العالم يحمل تلك اخلاصية، 
فقررنا بعدها أن نعمل بأنفس����نا على إنتاج تلك 
املستحضرات وبدأنا في العام 2013 رحلة البحث 
عمن يس����اعدنا على حتقيق ذلك. واس����تطعنا أن 
جند متخصصن من ذوي اخلب����رات العالية في 
بريطانيا في كل من مجال التصنيع واإلنتاج لنحول 
حلمن����ا إلى حقيقة، فنحن أردنا منتجات طبيعية 
في مكوناتها ورائحتها إلى أقصى احلدود املمكنة 

علمي����ا، وحققنا ذلك بعد حصولنا على ش����هادة 
من كل من بريطانيا وفرنسا بأن منتجاتنا عالية 
اجلودة وخالية من مواد كيماوية أو أي مواد أخرى 
مض����رة بالصحة، فضال عن أن تغليفها اخلارجي 
والداخلي قابالن للتدوير، حيث إن الورق املستخدم 
فيها مأخوذ من أشجار زرعت في غابات مزروعة 

خاصة الستخراج الورق. 
وأشارت الشيخة انتصار إلى أن األبحاث العلمية 
أثبتت ان األلوان متنح اإلنسان مشاعر مختلفة ومت 
تطبيق هذا العلم في جميع منتجاتنا فمثال منتجنا 
ذو اللون األبيض يس����اعدنا على تعزيز الشعور 
بالصفاء اجلس����دي والذهني م����ن خالل مكوناته 
التي حتتوي على ذرات من حجر األملاس، وعطر 
ماء الزه����ر الصافي، وماء نبت����ة البامبو ووردة 

البورس����لن، أما منتجنا ذو اللون األحمر فيعطي 
شعورا أكبر باحليوية والنشاط من خالل مكوناته 
التي حتتوي على ذرات من حجر الياقوت األحمر، 
وعطر خشب األرز والرماد البركاني مع أنزميات 
الرمان ومس����تخلصات الفلفل األحمر التي تدفئ 

اجلسم وتنشط الدورة الدموية.
وحول معني كلمة Prismologie أوضحت الشيخة 
فاطمة الصباح أنها كلمة مقسمة إلى قسمن األول 
)Prism( وتعني املثلث الضوئي أو املنشور الزجاجي 
الذي ينكس����ر فيه الضوء فيعطي ألوانا مختلفة 
جميلة أما الثاني ologie فهو علم أو دراسة، ومن 
هنا أردنا أن تك����ون )Prismologie( ماركة مبنية 

على علم األلوان. 
وأضافت أنه كان حلمنا الصغير، كأم وابنة، أن 

نتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من األشخاص 
ليتواصلوا مع أنفس����هم، وبالتالي ينجحون في 
تغيير مشاعرهم إلى األحس����ن، لذا صنعت هذه 
املستحضرات لتكون أداة متنح مستخدميها الشعور 
الذي يحتاجون إليه من خالل استخدام علم االلوان 
على مدار اليوم صباحا ومساء ونحتفل اليوم بإطالق 
منتجاتنا في شركة األسطورة الدولية فهي شركة 
عريقة تهتم باجلودة ف����ي كل ما تقدمه من أزياء 
ومجوهرات، وهذا ما يناسب شراكة استراتيجية 
بيننا فنحن نستخدم علم االلوان واالحجار الكرمية 
في منتجات Prismologie وهذا امتداد ملا تقدم شركة 
األسطورة من ماركات عاملية راقية لزبائنها خاصة 
بعد ان حصدت ماركتنا على العديد من اجلوائز في 

مجال التصميم والتغليف من بريطانيا.

الشيخة انتصار سالم العلي والشيخة فاطمة املبارك ورامي طبيعات خالل املؤمتر الصحافي )محمد هاشم(صورة جماعية للحضور عارضات »برسمولوجي«  

دشنتها الشيخة انتصار سالم العلي والشيخة فاطمة املبارك

Prismologie.. ألوان ومنتجات طبيعية تعزز املشاعر اإليجابية ومتنح احليوية والنشاط
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أبل خالل وضع حجر األساس للمبنى : جلنة ملعاينة املشاريع السكنية والوقوف على عيوبها خالل 3 أشهر

٤٠ مليون دينار تكلفة املبنى اجلديد لبنك االئتمان مبواصفات صديقة للبيئة
يعد قادرا على اس���تيعاب 
األعداد املتزايدة من املواطنني، 
السيما مع الزيادة السكنية 
الهائلة كما أن وجوده في قلب 
العاصمة وعدم توافر عدد 
كاف من مواقف الس���يارات 
يجعالن املراجعة مهمة صعبة 

ومرهقة على املواطنني.
وأشار إلى أن املخططات 
الهندس���ية تنب���ئ مببنى 
عصري متط���ور وحديث 
وصديق للبيئة وموفر للطاقة 
ومواكب للتكنولوجيا، الفتا 
إلى فوز املش���روع بجائزة 
الذكية  أفضل املش���روعات 
خالل مؤمتر »احللول الذكية 

ملدن املستقبل«.
وأضاف أن املشروع جزء 
من خطط البنك للتوس���ع 
املزيد  افتت���اح  األفقي عبر 
الفروع ومراكز اخلدمة  من 
بهدف الوصول إلى املواطن 
حيثما كان ورفع املعاناة عنه 
وهي خطط تسير بالتوازي 
مع عمليات التوسع الرأسي 
عبر تطوير وحتسني مستوى 
اخلدمة اإللكترونية، حيث 
تبلغ الكلفة اإلجمالية للمبنى 

40 مليون دينار.

إلى  إلى مرحلة ومن عصر 
عصر وهو انعكاس للتغير 
الهائل الذي حدث في مسيرة 
التاريخية الطويلة،  البنك 
مؤكدا أن املشروع يستهدف 
باألس���اس خدمة الش���باب 

واألجيال القادمة.
وأوضح أن املقر احلالي 
كان مواكبا لتطلعات املواطنني 
واإلدارة محققا للطموحات 
عندما أنش���ئ قبل أكثر من 
خمسة عقود لكنه اليوم لم 

خالل السنوات املقبلة، مثنيا 
في الوقت نفسه على جهود 
فريق عمله املواكب للتطورات 

املرحلية.
م���ن جانبه، ق���ال نائب 
مدير ع���ام بن���ك االئتمان 
صالح املضف في كلمة بهذه 
املناس���بة إن تدشني أعمال 
اإلنش���اء مبش���روع املبنى 
اجلدي���د للبنك ليس مجرد 
انتقال من مكان إلى آخر، بل 
عنوان على حتول من مرحلة 

للمش���اركة في مش���اريع 
العامة للرعاية  املؤسس���ة 
السكينة، الفتا إلى أن األمر 
اليزال في خطواته األولى، 
مشيرا إلى انه وفور انتهاء 
املباحثات سيتم اإلعالن عن 
موعد ومكان إنشاء أول مدينة 

ذكية في الكويت.
وعن »االئتمان« أش���ار 
البنك س���يواجه عددا  إلى 
التحدي���ات املرتبطة  م���ن 
بالتوزيعات السكنية الكبيرة 

٣ س���نوات، وذلك بحضور 
مدير عام البنك صالح املضف 
ومحاف���ظ حول���ي الفريق 
املتقاعد الشيخ أحمد النواف 

وحشد من احلضور.
ولفت أبل إلى أن زيارته 
األخيرة إلى كوريا اجلنوبية 
جاءت لالط���الع على املدن 
احلديث���ة املقام���ة هن���اك، 
قائال: نحن اآلن بصدد بحث 
إمكانية الشراكة مع الشركات 
الكورية التي أبدت استعدادها 

رندى مرعي

الدول���ة  أعل���ن وزي���ر 
أبل  لشؤون اإلسكان ياسر 
أن املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية ش���كلت جلن���ة 
محايدة تض���م عدة جهات 
الكهرباء واملاء  منها وزارة 
والبلدية وجمعية املهندسني 
و»اإلس���كان« إلعداد تقرير 
خالل ٣ أش���هر م���ن فترة 
عملها ملعاينة جميع املشاريع 
والبيوت والشقق السكنية 
للوقوف على العيوب التي 
الفنية  تش���وبها واألخطاء 
املتس���ببة فيها والكش���ف 
عن املقصر ف���ي هذا األمر، 
اللجنة أيضا  أن  موضح���ا 
معنية بتقييم حجم الضرر 
والسلبيات املكتشفة، وفور 
انتهاء عم���ل اللجنة ورفع 
تقريرها ستكون هناك وقفة 

مع تلك الوقائع.
كالم أبل جاء خالل حفل 
وضع حجر األساس للمبنى 
الرئيس���ي اجلدي���د لبنك 
االئتمان في جنوب السرة 
والذي من املتوقع االنتهاء 
من بنائه وتدش���ينه خالل 

ياسر أبل وأحمد اجلسار وصالح املضف والفريق متقاعد الشيخ أحمد النواف عقب وضع حجر األساس حباري اخلشتي تقدم احلفل 

دليل قطع منطقة غرناطة 

صالح املضف متوسطا فريق عمل بنك االئتمان خالل تدشني املبنى اجلديد                    )شانافاس قاسم( الوزيران ياسر أبل وأحمد اجلسار وصالح املضف خالل وضع حجر األساس للمبنى اجلديد لبنك االئتمان

اإلعالن عن موعد 
ومكان إنشاء أول 
مدينة ذكية في 

الكويت عقب 
االنتهاء من 
املفاوضات

مع الشركات 
الكورية 

املضف: املشروع 
حائز على جائزة 

أفضل املشروعات 
الذكية خالل مؤمتر 

»احللول الذكية 
ملدن املستقبل«

من املتوقع إجناز 
املبنى اجلديد 

للبنك خالل
3 سنوات 

ال يوجد مخفر 
شرطة أو 

مستوصف صحى 
للمنطقة

قطعة 3 في 
غرناطة ُخصصت 

لالستعماالت 
احلكومية 

اجلمعية التعاونية 
عبارة عن فرع صغير 

مساحته أقل
من 2000م 

انبعاث روائح كريهة 
من شبكات الصرف 

الصحي املتهالكة 
تصيب األهالي 
بأمراض معدية

أكدوا أن 70% من شوارعها مظلمة.. ويوجد لها مخرجان رئيسيان فقط مما يؤدي إلى اختناق مروري مبختلف املناطق

أهالي غرناطة لـ »األنباء«: املنطقة خالية متاماً من املدارس واملستوصفات

والتي تكون مخيفة في الليل، 
الكالب  خصوصا مع وجود 
الضالة املنتشرة في املنطقة، 

مما يسبب الرعب لالهالي.
ومن ناحيت���ه أكد خليفة 
املاج���د ان موق���ع غرناط���ة 
منوذجي، ولها واجهة بحرية 
لم تستغلها احلكومة للترفيه 
عن االهالي، موضحا ان املنطقة 
التحتية  البني���ة  تعاني من 
السيئة، حيث ان الشوارع لم 
ترصف منذ زمن طويل، ولم 
يتم جتديدها أو اجراء الصيانة 
الالزمة لها، خصوصا بعد ان 
زاد عدد سكانها، كما ان شبكات 
الصرف الصحي ال تستطيع 
استيعاب ما يلقى بها، ولذلك 
تنبعث روائح كريهة تسبب 

أمراضا معدية لالهالي.
ومتنى علي الفضلي افتتاح 
اجلمعية التعاونية باس����رع 
وقت ممكن، وان يتم فصلها 
ع����ن جمعية الش����امية، ألن 
اهل غرناطة أدرى مبشاكلهم 
واحتياجاتهم، مطالبا بافتتاح 
مركز خلدمة املواطن بعد ان 
تاه األهالي ما بني الصليبخات 
والقيروان والش����ويخ، وال 
يعلم����ون ال����ى أي منطق����ة 

ينتمون.
الش����مري  وأك����د ناصر 
ان املنطق����ة تفتقر ألبس����ط 
اخلدمات، فمن غير املعقول 
أال توجد بها مدارس جلميع 
املراح����ل، وال مخفر حلماية 
األهال����ي، وال مس����توصف 
ب����ه، وال طريق  يعاجل����ون 
نظيف يسيرون به، وبالرغم 
من اجله����ود الكبيرة ملختار 
املنطقة بدر العبداجلادر، إال أن 
يدا واحدة لن تصفق، مناشدا 
اجلميع التكاتف لتنفيذ املرافق 
واملباني الالزمة خلدمة سكان 

املنطقة.

كل عناصر الترفيه خصوصا 
اإلنارة، حيث ان العائالت ال 
تستطيع ان تذهب اليه ليال، 
فهو موح���ش ومظلم وغير 

آمن.
الس����ياق ذاته، قال  وفي 
حس����ني ف����ارس ان قطع����ة 
ف����ي غرناط����ة خصصت   ٣
لالس����تعماالت احلكومي����ة، 
حيث مت وضع بعض املباني 
التي تخص جهات حكومية، 
وحرمت أهال����ي املنطقة من 
االس����تفادة من مساحة هذه 
أو أن تكون  القطعة للسكن 
حديقة ترفيهي����ة، أو مركزا 
للشباب والرياضة، أو حتى ناد 
رياضي، الفتا الى ان احلكومة 
اقامت في هذه القطعة مباني 
املعاقني والبن����وك ومحكمة 
التي ستفتح قريبا،  األسرة 
ولم يت����م التخطيط لوجود 
مدرسة أو روضة أو حديقة 

خلدمة األهالي.
وذكر ف����ارس أن غرناطة 
تعاني من أزمة مرورية خانقة، 
وحتديدا من جهة شارع أبو 
الفترة الصباحية،  ظبي في 
والتي جتعل الكثير من قائدي 
السيارات يقطعون شوارع 
املنطق����ة الداخلية للوصول 
الى دوار األمم املتحدة، هربا 
من الزحمة التي تسببها لهم 
اشارة وزارة الصحة، وزحمة 
أخرى من دوار األمم املتحدة، 
حيث يخنق هذان الشارعان 
املنطقة، باالضافة الى وجود 
ظاهرة أخرى، وهي أن املنطقة 
أصبح����ت موقف س����يارات 
للمناطق االخرى، مما يزعج 

االهالي بشكل كبير.
ولف���ت ال���ى أن 70% من 
شوارعها غير مضاءة، مناشدا 
الكهرباء واملاء اجراء  وزارة 
الصيانة الالزمة لهذه الشوارع، 

العابثني  حلماية االهالي من 
والسراق، موضحا ان االهالي 
الداخلية  يناش����دون وزارة 
بإنشاء مركز خلدمة املواطن، 

إلجناز معامالتهم.
ومن جهت����ه طالب خالد 
محس����ن بضرورة االهتمام 
بالناحية األمنية والصحية، 
مشيرا الى أن املنطقة تعاني 
من الروائ����ح الكريهة، وذلك 
الكبير على  بسبب الضغط 
شبكة الصرف الصحي، وعدم 

صيانتها.
وتاب���ع محس���ن: وعدنا 
املسؤولون باقامة جسر مشاة 
ما بني املنطقة واملمشى على 
البح���ر، حفاظا عل���ى أرواح 
مرتادي املمش���ى، وأيضا لم 
نر أي إجناز يذكر، مش���يرا 
الى أن هذا املمشى يفتقر الى 

ال����ى ان غرناطة  اخلال����دي 
غير موجودة على اخلريطة 
الصحي����ة للكويت، فبالرغم 
من وج����ود 10 آالف مواطن 
يسكنون املنطقة، فال يوجد 
بها مستوصف صحي، وعلى 
املريض ان يراجع مستوصف 
أو  الس����كنية  الش����ويخ 
الصليبخات، وحسب القطعة 
املسجل عنوانه عليها، وبعد 
إغالق مستوصف الصليبخات 
لعمل صيانة له، فال مفر من 
مراجعة مستوصف الشويخ، 
وما يسببه ذلك من ازدحام 
ومعاناة لالهالي، خصوصا 
لكبار الس����ن، باالضافة الى 
التي تعاني  املشاكل األمنية 
املنطق����ة، لعدم وجود  منها 
مخفر بها او دوريات جتوب 
شوارعها، خصوصا في الليل 

عن فرع صغير مساحته أقل 
من 2000 مت����ر، مصمم من 
دور واحد من الصفيح، كما 
ان مواقف السيارات التابعة 
للجمعي����ة غي����ر منظم����ة، 
مما يس����بب إزعاجا ألهالي 

املنطقة.
 ولف����ت ش����اكر ال����ى أن 
هناك مشروعا لبناء جمعية 
تعاونية ذات مواصفات عاملية، 
وال يعلم األهالي متى سيتم 
افتتاحها، مؤكدا ان غرناطة 
تفتقر الى وجود حديقة عامة 
للترفي����ه عن أهالي املنطقة، 
كما ان الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية تغفل وجود 
منطقة منوذجية بحاجة الى 
اقامة حدائق عامة وتشجير 

مختلف الشوارع.
وب����دوره أش����ار محم����د 

طلبتها الى الدراسة في مدارس 
الشامية أو الصليبخات.

وب����نينّ العماش، ان وزارة 
التربية وبالرغم من عدم بنائها 
أي مدرسة في املنطقة طوال ٣8 
عاما، فهناك تفرقة بني ابنائنا، 
حي����ث ان األبناء في قطعة 1 
يدرسون في مدارس الشامية، 
وفي قطعة 2 يدرس����ون في 
م����دارس الصليبخ����ات، وال 
نعرف املعي����ار الذي تتبعه 
الوزارة في ذلك، مشيرا الى 
الى مخفر  ان املنطقة تفتقر 
شرطة، وال يوجد فيها سوى 

نقطة أمنية صغيرة.
من جهته، ذكر أحمد شاكر 
ان املنطقة تفتقر الى جمعية 
تعاونية بالشكل الذي يليق 
بها وسكانها املواطنني، فمن 
غير املعقول أن اجلمعية عبارة 

عبداهلل صاهود
 

أجم����ع ع����دد م����ن أهالي 
الواقعة في  منطقة غرناطة 
نطاق محافظة العاصمة على 
افتقارها لبع����ض اخلدمات 
والصحي����ة  التعليمي����ة 
والترفيهي����ة، موضحني أنها 
أشبه مبنطقة محاصرة، لها 
مخرجان رئيس����يان فقط ما 
يسبب ازدحاما مروريا كثيفا 

في مختلف شوارعها.
ولفت األهالي في لقاءات 
خاصة مع »األنباء« ان منطقة 
غرناط����ة حتولت من مدينة 
الى كابوس مزعج  »وردية« 
ال�  الذين يقاربون  لساكنيها 
10 اآلف مواطن ومواطنة، فال 
مدارس ابتدائية أو متوسطة 
أو ثانوية، وال حتى روضة 
لألطفال الصغار، وال توجد 
بها مخفر ش����رطة، بل نقطة 
أمني����ة صغيرة عب����ارة عن 
شاليه صغير، كما أن اجلمعية 
التعاونية تشبه فرعا صغيرا 
ألي تعاونية في أي منطقة 
الكوي����ت، ناهيك  أخرى من 
عن عدم وجود مستوصف، 
الكريهة  الروائ����ح  وانبعاث 
نتيجة الضغط على شبكات 

الصرف الصحي.
وأوضح����وا ان املنطق����ة 
خالية من جس����ور املش����اة، 
كما ان ممشى املنطقة موحش 
ومظلم ويفتقر لكافة مقومات 
الترفيه وخصوصا االضاءة، 
وال وجود للحدائق، او مركز 
أو ناد  للش����باب والرياضة 
رياض����ي، فضال عن ان %70 
من ش����وارعها مظلمة، ولم 
اعادة رصفها منذ وقت  تتم 

بعيد.
البداي����ة، قال أحمد  وفي 
العم����اش إن منطقة غرناطة 
تعاني من نقص في اخلدمات 
والترفيهي����ة  التعليمي����ة 
والصحية واألمنية، موضحا 
ان االهالي يعانون من البنية 
التحتية السيئة للمنطقة، فمن 
غير املعق����ول أن منطقة في 
الكويت، تقع على بعد 7 كيلو 
مترات من العاصمة، وتعتبر 
منوذجية في الهيكل التنظيمي 
للب����الد، تفتق����ر الى روضة 
ابتدائية  أو مدارس  لالطفال 
أو متوسطة أو ثانوية يتعلم 
بها أبن����اء املنطقة، ويضطر 

ناصر الشمري حسني فارس أحمد العماش  محمد اخلالدي علي الفضلي أحمد شاكر خالد محسن 



في ورشة التطريز واألشغال اليدوية داخل ورشة احلدادة

أن »منهم من تدرب في املركز 
ومن ثم حصل على الوظيفة 

املناسبة«.
وأكد الصالح »أن تعليمات 
الوزيرة هند الصبيح واضحة 
لناحية توفي���ر كل ما يدعم 
تطوير الورش املهنية لتأهيل 
املعاقني وكذلك وكيل الوزارة 
د.مط���ر املطي���ري ال���ذي لم 
يتوان ع���ن توفير كل الدعم 

لإلدارة«. 

أبناء مبدعون 

هذا ورافقت »األنباء« في 
إلى  ال���ورش  جولتها على 
جانب مدي���ر اإلدارة ماجد 
الصالح مراقبة اإلدارة أمينة 
العازم���ي التي أك���دت أنهم 
يعملون على »تطوير الورش 
املتكاملة  الرعاي���ة  وتوفير 
التأهيلية والرعاية  لألبناء 
والنفس���ية  االجتماعي���ة 
والطبية، ومساعدة املتدربني 
في كل ما يساهم على تطوير 
املهن���ي«.  وبدورها  أدائهم 
بينت رئيس قسم التدريب 
د.هيفاء علي سيف أن »القسم 
بداية كل عام يضع برنامجا 
تدريبي���ا متكام���ا لألبناء، 
ويقوم بتوزيعهم على الورش 
كل وفق إمكانياته«، مشيرة 
إل���ى أنهم يعمل���ون »على 
تطوير أداء املتدربني بتوفير 
كل الرعاية املس���اعدة وكما 
ش���اهدمت في الورش، حيث 
لدينا أبناء مبدعون بكل ما 
للكلمة من معنى ونحرص 
على إشراك منتوجاتهم في 
أو  التي تنظم  كل املعارض 
الوزارة إلبراز  تشارك فيها 
وإبداعاته���م«،  مواهبه���م 
متأمل���ة »أن يفت���ح املجال 
لبيع املنتجات ليس���تفيدوا 
من إنتاجهم ولتش���جيعهم 

على العمل«.

احملافظات ب���ني أن »هناك 14 
متدربا من العاصمة و4 حاالت 
م���ن اجله���راء و39 حالة من 
حولي و18 حالة من الفروانية 
و17 حالة من األحمدي و13 حالة 
من مب���ارك الكبير وأعمارهم 
تتراوح بني ال� 20 سنة وأكثر 

من خمسني سنة«.

منافذ لبيع المنتجات

أن  إلى  ولف���ت الصال���ح 
»اإلدارة حترص على عرض 
املنتوج���ات في كل املعارض 
التي تنظم سواء في الوزارة 
أو في اجلهات واملؤسس���ات 
األخرى، وحتى هناك مشاركات 
ف���ي مع���ارض تق���ام خارج 
الكويت، ولكن فقط للعرض 
ولي���س للبيع«. كاش���فا عن 
دراسة يجري إعدادها إليجاد 
منافذ لبي���ع منتجات األبناء 
املزيد من  لتش���جيعهم على 
اإلنتاج والعمل وإبراز مواهبهم 
وإبداعاتهم على أن يكون ريع 
املبيعات إلى األبناء وش���راء 

املواد اخلام.

إنشاء 6 ورش جديدة

املعاقني  وبنينّ »أن هيئ���ة 
وقع���ت بروتوكوال مع معهد 
األبحاث إلنشاء 6 ورش محمية 
لألبناء املعاقني بعد االنتهاء 
من إجراءات نقل تبعية اإلدارة 
للهيئة«. مؤكدا في الوقت نفسه 
الش���ؤون تولي  بأن »وزارة 
أهمية خاصة لألبناء املعاقني 
ولم تقصر يوم���ا في توفير 
كل ما يحتاجه املتدربون، كما 
أننا عملنا على تطوير الورش 
وإدخال ورش مثل الكمبيوتر 
الفني  والطباع���ة والتغليف 
وغيرها من تلك التي تتناسب 
مع احتياجات س���وق العمل، 
ونعمل على توفير التوظيف 
ملن أنه���ى تدريبه«، موضحا 

من الوافدين«.

تأهيل مهني ورعاية شاملة 

وعن أن���واع اإلعاقة بنينّ 
الصال���ح أن منهم 5 حاالت 
إعاق���ة حركي���ة و64 إعاقة 
ذهني���ة و2 إعاقة س���معية 
وحالة واحدة إعاقة بصرية 
و11 حال���ة إعاق���ة مزدوجة 
و19 من متازمة الداون و3 
حاالت إعاقة تعليمية موزعة 
على الورش كل وفق قدراته 
وإمكانياته، ويش���رف على 
خدماتها وتأهيلها 539 موظفا 
منهم 428 في الساملية و111 

في جنوب الصباحية. 
وعن اخلدمات التي تقدم 
للمتدربني بنينّ الصالح »أنها 
التأهيل املهني  إلى جان���ب 
وإعدادهم لانخراط في سوق 
العمل حيث يخضع املتدرب 
إلى ما يقارب ال� 4 سنوات 
من التدريب املهني ليتمكن 
م���ن املهنة وف���ق إمكانيات 
كل مت���درب فإننا نقدم لهم 
الرعاي���ة الطبية والصحية 

والترفيهية«.
وعن توزيع احلاالت وفق 

»املركز يق���دم اخلدمات إلى 
105 متدربني م���ن مختلف 
أنواع اإلعاق���ة منها 75 في 
مركز الساملية و30 في جنوب 
الصباحية«، مشيرا إلى أنه 
»من ال� 105 حاالت هناك 103 
حاالت تقيم مع أس���رها و3 
حاالت فقط تقيم في مجمع 
دور الرعاي���ة االجتماعي���ة 

رعاية إيوائية«.

حاالت إنسانية 

وعما إذا كان املركز يقدم 
أو  خدماته فقط للمواطنني 
هناك حاالت م���ن الوافدين 
أوض���ح أن »املرك���ز يقدم 
خدمات���ه للمواطنني ولكن 
هن���اك بع���ض احل���االت 
اإلنسانية يستفيد الوافد من 
خالها من خدمات املركز عبر 
استثناء من الوكيل املساعد 
أو وكيل الوزارة أو الوزير 
وهذا يتوقف على احلاالت 
أنه  اإلنسانية فقط«، مبينا 
»حاليا يس���تفيد من املركز 
80 مواطن���ا و4 حاالت غير 
محددي اجلنسية و3 حاالت 
من دول مجلس التعاون و18 

بشرى شعبان 

املهن���ي  التأهي���ل  إدارة 
للمعاقني من اإلدارات املميزة 
في عمله���ا حققت إجنازات 
عديدة خال عام 2015، حيث 
استطاعت إمتام كل املشاريع 
ضمن خطة عمل الوزارة للعام 
قبل انتهاء السنة املالية، كما 
أنها تعمل على صقل مواهب 
إبداعاتهم  املعاقني وإب���راز 
وتأهيلهم مهني���ا ليكونوا 
أف���رادا منتجني في املجتمع 
يساهمون ويعتمدون على 
أنفسهم بالرغم من إعاقاتهم، 
وتعمل أيض���ا على توفير 
فرص عمل لهم بعد االنتهاء 

من تدريبهم.

تطوير الورش التأهيلية

اإلدارة  »األنب���اء« زارت 
واطلعت على س���ير العمل 
ف���ي الورش، وأن���واع هذه 
التعامل  الورش، وكيفي���ة 
مع املستفيدين من الرعاية، 
حيث شملت الزيارة كا من 
الفتيات واألبناء في  ورش 
اخلياطة والتطريز واألعمال 
اليدوية واخلزف واحلدادة 
واخليزران والرسم وجميع 
الورش احملمية، وقد كشف 
مدي���ر إدارة التأهيل املهني 
للمعاق���ني ماجد الصالح أن 
»اإلدارة تعمل باستمرار على 
التأهيلية  ال���ورش  تطوير 
بشكل دائم«، الفتا إلى أنه » 
مت مؤخرا االنتهاء من تطوير 
ورش���ة الطباع���ة وتركيب 
املطبع���ة احلديثة، هذا إلى 
جانب تطوير ورش النجارة 
والكمبيوتر واألشغال اليدوية 

للفتيات«، 
مبينا »وجود 28 ورشة 
محمية في مركز الس���املية 
والصباحي���ة«، موضحا أن 

ماجد الصالح متحدثا إلى الزميلة بشرى شعبان  )أحمد علي(

أشغال يدوية من صنع األبناء املعاقني  منحوتات منها لصاحب السمو األمير 

ماجد الصالح 

مجسم للكويت قدميا 
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جل ما يتمناه أي مراجع ألي جهة حكومية أن ينجز معاملته سريعًا دون تعقيد أو تأخير في ضيافة جهة حكومية
في هذه الصفحة نصف الشهرية ستكون لنا زيارة إلى إحدى الجهات لتسليط الضوء 

على سبل خدمة المراجعين، ونقل أي مقترحات أو معوقات إلى المسؤولين.

للتواصل مع الصفحة:
g.hospitality@alanba.com.kw

لدينا 28 ورشة محمية في مركز 
الساملية والصباحية تضم

105 متدربني 

املتدربون يقيمون مع أسرهم 
باستثناء 3 حاالت في دور الرعاية 

االجتماعية

بروتوكول إلنشاء 6 ورش جديدة بعد 
االنتهاء من نقل تبعية اإلدارة للهيئة

خدمات املركز تقدم للمواطنني 
ونستقبل احلاالت اإلنسانية فقط 

من الوافدين

دراسة لبيع منتجات األبناء 
لتشجيعهم على املزيد من اإلجناز 

والعمل

جدول توزيع املتدربات على ورش النساء

جنوب السامليةالورش/املركز
املجموعالصباحية

4-4ورشة اخلياطة والتفصيل
6511ورشة األشغال اليدوية والفنية

6-6ورشة األعمال الفنية
1-1ورشة الطباعة والصباغة
7-7ورشة األشغال اليدوية

5-5ورشة التطريز والنسيج
6-6الورشة التأهيلية

2-2السكرتارية واإلدارة املكتبية
8412التجليد الفني

55-االقتصاد املنزلي
451459املجموع

جدول توزيع املتدربني على ورش الرجال

جنوب السامليةاملركز
املجموعالصباحية

الورش
4-4ورشة الفخاريات

3-3ورشة األعمال الفنية
6511ورشة الطباعة والصباغة

السكرتارية واالدارة املكتبية 
»احلاسب اآللي«

4-4

3-3ورشة النجارة والديكور
448ورشة التجليد الفني

6410ورشة األشغال اليدوية والفنية
---ورشة الزراعة والبستنة

ورشة التصميم والفنون 
الزخرفية

-33

301646املجموع

الصالح: مهتمون 
بصقل مواهب 

املعاقني وإبراز  
إبداعاتهم وتأهيلهم 

مهنيًا

اإلدارة تشمل 
إعاقات حركية 

وذهنية وسمعية 
وبصرية.. وتشرف 

على تأهيلهم

»األنباء« من داخل إدارة التأهيل 
املهني لذوي االحتياجات اخلاصة:

 أكثر من 500 موظف  يشرفون 
على 105 حاالت  من إعاقات مختلفة
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www.salahsayer.com
@salah_sayer

anwar.taneeb@gmail.com

صالح الساير

أنوار التنيب

اجلري في مضمار 
الوهم

الرواية األخيرة

الوحدة العربية فكرة مستحدثة عند 
العرب، وليس لها أثر في الكتابات أو 
الشعر العربي قبل القرن العشرين. 

فاملجتمعات العربية سواء التي خضعت 
للحكم العثماني املباشر أو تلك البعيدة 

عنه، كانت مجتمعات جتهل العديد 
من العلوم واملعارف، ونظرا لطبيعة 

العصر، وقتذاك، وندرة املعلومات كان 
أغلب الناس يعتقدون ان العرب هم 

سكان اجلزيرة العربية وحدهم دون 
سواهم من املشارقة او املغاربة.

>>>
مع طلوع املد القومي في املنطقة متت 
صياغة احللم العربي بالوحدة، فصار 
من الضروري صناعة »حاملني« لهذا 

احللم االفتراضي الذي أدرك صانعه، 
فيما بعد، انعدام توافر عناصر 

حقيقية تدعم هذا احللم الوليد في 
نفوس الناس، فتم تلفيق عناصر 

مصطنعة وضخها في االعالم والتعليم 
حتى أصبح احلضرمي في اليمن 
والتلمساني في اجلزائر يتوهمان 

انهما يتكلمان لغة واحدة مشتركة! 
وأضحى الدين الواحد يجمع بني حسني 

وبطرس! وأمسى األكراد واألمازيغ 
والتركمان يتغنون بالعروبة!

>>>
يتغنى الليبي بالوحدة وهو ال يطيق 

جاره التونسي، واألمر يتكرر بني 
اللبناني والسوري، والكويتي والعراقي 

وسائر اجليران في املنطقة، حيث 
تعاقبت األجيال وهي تنشد أناشيد 

العدم، وتتسابق في مضامير الوهم، 
وتلهث وراء سراب، حيث االختالفات 

الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 
واجلغرافية أكثر من عوامل هذه 

الوحدة االفتراضية التي لم يبلغها أحد 
في منطقة يصرح فيها املثل الشعبي 

بانعدام القاسم املشترك بقوله »ايه 
جاب الشامي للمغربي؟«.

شعر بأن عمره يدنو من النهاية، وما 
كان عليه إال أن يقرر كتابة روايته 

األخيرة بشكل مميز يبهر قراءه.. وفي 
خلوة مع الذات أخذ يبحث في عقله 

عن احلكاية التي سترضيه وحتقق ما 
لم يحققه في سنوات حياته.. وخالل 

دقائق وجد القصة.. وكأنها فيلم 
سينمائي يتحرك أمام عينيه.. واألبطال 

يتقافزون من رأسه كأنهم حقيقة 
بأشكالهم وهيئاتهم وكل واحد منهم 
يحمل هويته وأشياء كثيرة تخص 

سيرته الذاتية.. فامتألت الطاولة وضج 
املكان بهم.. استغرب املنظر.. غير 

مصدق ذلك.. لكن في هذه املواقف ال 
بد أن يتصرف األديب بشكل يشبه 
لعبة الساحر.. لذا قام بجمع جميع 

أبطاله الذين منهم أشخاص حقيقيون 
ومنهم وهميون.. وجعلهم في مواجهة 

بعضهم بعضا على تلك الطاولة، ثم 
رمى عليهم األوراق، وقسم بينهم 

األدوار واملشاهد املختلفة، كل حسب 
ما يراه مناسبا له ولوضعه اخلاص.
الغريب أن بعض أبطاله احلقيقيني 

رفضوا أن يتموا املشاهد كما يريدها 
هو، فتورط مع اإلبطال الوهميني 

وكيف يصل معهم إلى النهاية التي 
يرغب فيها..؟!

حاول إقناعهم جميعا.. لدرجة انه 
اشتد بينهم النقاش.. وعال صوته 

على أصواتهم.. ثم قام البعض منهم 
بتصرفات غير أخالقية إلفشال 

مشاهد الرواية، فازداد الوضع سوءا 
واستمرت حدة املواجهة.. حتى قذف 

جميعهم األوراق في وجهه وأعلنوا 
االنسحاب.

هنا.. شعر بالغضب الشديد ألنه لم 
يستطع إيقاف متردهم ووقاحتهم التي 

فاقت تصوره.. ومن دون شعور..
سحب املسدس من جيبه، وصوب على 

رؤوسهم طلقات تطايرت على أثرها 
أدمغتهم.

بعد ساعة عدل من جلسته.
ثم أخذ يلف أعواد الذرة بأوراق 

املسودة.

Waha2waha2waha@hotmail.com

Tariq@Al-Derbass.com
@Al_Derbass

السايرزم

فالكم طيب

م.طارق جمال الدرباس

ذعار الرشيدي
ال أعرف ملاذا يحلو للبعض طرح مقارنات 

بني أداء مجلس 2013 واملجالس التي سبقته، 
ويرى البعض منهم دون إحصائيات أو 

قواعد علمية أو حتى منطق أبسط من حدود 
املنطق أن املجالس التي سبقت العام 2009 
كلها أفضل من مجلس 2013، بل يذهبون 
إلى أبعد من هذا ويذكرون قطعا بيقني أن 

أسوأ مجلس ما قبل 2009 أفضل وبكثير من 
املجلس احلالي.

>>>
حسنا، لنحسبها من وقائع النتائج، فمجلس 
2013 باستجواباته كلها لم يسهم في إسقاط 

وزير واحد، ولكن على اجلانب اآلخر لم 
يسهم أي مجلس منذ 1963 وحتى 2009 

في إسقاط وزير واحد، ولم تطرح الثقة في 
أي وزير في استجواب قدم، إذن املقارنة 

بني مجلس 2013 وبني أي مجلس سبقه هي 
مقارنة غير منصفة على اإلطالق.

>>>
في احلقيقة أن مجلس 2013 هو ذاته شكال 

ومضمونا وأداء املجالس السابقة، بل 
ونسخة طبق األصل منها، كل ما هنالك أن 

األشخاص تغيروا، وألن األشخاص تغيروا، 
رغم أن اللعبة السياسية هي ذاتها واألسلوب 

هو ذاته، إال أن البعض يضع مجلس 2013 

وكأنه أعجوبة سياسية يجب ضربها والنيل 
منها وانتقادها وضربها مبناسبة ومن غير 

مناسبة.
>>>

ورمبا ما مييز املجلس احلالي انه يعمل في 
ظل حالة هدوء سياسية غير مسبوقة، ولهذا 
السبب مرت قوانني حقيقية عدة تصب في 
صالح الوطن واملواطن دون ظهور أصوات 
تتاجر بالوطن أو تستخدم أسلوب الصراخ 

السياسي، بل وفي هذا املجلس تقلص 
استخدام األجندات السياسية للتأثير على 

القرار السياسي إلقرار هذا القانون أو ذاك.
>>>

البعض أيضا يرمي املجلس احلالي بتهمة 
انه يعاني من الضعف السياسي، وهي تهمة 

يلقيها البعض من املقاطعني للمشاركة، ولكن 
احلقيقة أن القوة السياسية ألي مجلس 

تقاس بحجم مساحة التشريع التي ينجزها 
املجلس، وهذا املجلس لألمانة حقق مساحات 

تشريع لم يسبق ملجلس آخر أن حققها، 
وجنح هذا املجلس في إعادة حالة التوازن 

السياسية، بل ساهم في رفض قرارات 
حكومية مثل رد املجلس قانون تخفيض 
مخصصات العالج، وقام املجلس وعبر 

أعضائه برد هذا القرار احلكومي وخالل أقل 

من ثالثة أسابيع من إعالن احلكومة إلقراره 
أو نيتها لتطبيقه.

>>>
كما ذكرت هذا املجلس أداء ال يزيد على 

مجالس مشاغبة سياسية كمجلسي 1996 
و1999، ولكنه أيضا على اجلانب اآلخر 

تشريعيا ورقابيا أفضل من مجلس 2009.
>>>

من ميزات املجلس احلالي أيضا انه أغلق 
باب الدخول على صراع األجنحة السياسية، 

وأصبح بعيدا عن حلبة الصراع السياسي التي 
كانت تدور في املجالس السابقة.

>>>
املشكلة أن القراءات السياسية في الكويت تتم 

بناء على األشخاص وليس وفق املبادئ، لذا 
ألن هذا املجلس خال من أشخاص محددين، 

فقد أصبح سيئا دون مقارنة في نظر البعض، 
وهذا األمر غير صحيح، فاملقارنات تتم وفق 
األداء التشريعي والرقابي ال وفق أشخاص.

>>>
توضيح الواضح: مشكلة مجلس 2013 انه لم 

يتمكن من تصدير نفسه إعالميا الى اجلمهور 
بشكل يليق بحجم إجنازاته التشريعية، كما 

كانت تفعل املجالس السابقة، القصة هنا قصة 
تصدير إعالمي ال أكثر وال اقل. 

لقد ملك العم صالح العجيري قلوب 
الكويتيني وقلوب كل من يعرفه بصدق وحق 

بال ضجيج اعالمي، فهو اسم على مسمى 
»صالح« وكما يقول املثل لكل انسان نصيب 

من اسمه.
العم صالح العجيري أطال اهلل وبارك في 
عمره باألعمال الصاحلة كّرس حياته في 

طلب العلم ونشره، سافر وزار العديد 
من الدول، عندما كانت وسائل النقل 

صعبة، ولكنه بذل جهوده بحثا عن العلم 
واملعلومات، حتى أنشأ مرصده في منطقة 
األندلس وعلى نفقته اخلاصة، حتى افتتح 

الشيخ جابر االحمد الصباح، طيب اهلل ثراه، 

مرصد العجيري في النادي العلمي.
فقد تشرفنا باستضافته في ديوان الدرباس 

في حلقة نقاشية تناولت العديد من 
املعلومات التاريخية والفلكية املميزة.

ال شك ان تواضع العالم العّم صالح العجيري 
هو من تواضع العلماء، ال ميّل وال يكّل من 

نشر العلم ملن يسأله، ولعل من الشواهد 
التي شاهدتها بعيني أن هاتف العم صالح 
ال يتوقف من اتصاالت احملبني والباحثني 

عن العلم، ويرد عليهم بكل احترام وتقدير 
مجيبا على تساؤالتهم عن الفلك أو األرصاد 

أو التاريخ. جهد العم صالح العجيري في 
نشر العلم، جعل جزءا منه في بيت كل 

كويتي، بل وننتظر رزنامته سنويا حتى 
نعتمدها في التقومي السنوي.

العم صالح العجيري من الشخصيات 
الفريدة واملعاصرة، عاصر العديد من 

األحداث التاريخية في الكويت، والتي مازالت 
غير مؤرخة او موثقة، لذلك أدعو املؤرخني 

ألن يستخلصوا االحداث التاريخية من 
ذاكرة العم صالح وتوثيقها، وأن يستفيدوا 

من هذا العالم احملب للخير، كما أدعوهم 
لتوثيق رحلته في كتاب وفيلم وثائقي.

فالعم صالح العجيري خير قدوة جليل 
يكون شغفه العلم وطلبه، لينهض باألمة 

ويصنع التغيير احلقيقي.

مجلس 2013 
والتصدير 
اإلعالمي

الرمز صالح 
العجيري

احلرف 29

هندس

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش

ال يوجد من ينكر وجود أخطاء في أي عمل 
مهما بلغت درجة إتقانك له، ولكن حني يأتي 

من ال هّم له في هذه الدنيا سوى البحث 
عن األخطاء وتصيدها فهذا يجعلنا نتهمه 

بعدم احليادية وأنه يقتات على األخطاء 
ليقول للناس إنه »سبع البرمبة« وهو في 

الواقع »قطو البرمة«، وحتى ال يغضب من 
يعتقد أنه املقصود فإنني أريد توضيح أن 
علماء البيئة يعتبرون النمور قططا كبيرة.
وأرجو أال يحذف حرف الكاف من مفردة 

كبيرة العائدة على القطط كما يفعل الكثير 
منكم باجتزاء بعض الكلمات وبعض املقاطع 

لتتوافق مع أهوائه ومصاحله اخلاصة 
ليفرح بها ويطلب منكم تصديقها من مبدأ 

دع لنا القيادة ومتتع بالرحلة، فهو بهذه 
احلالة يقول لكم: »دع لنا الفهم وعليك 

القراءة فقط« وهذا ما يحدث فعليا مع كثير 
منكم.

لقد الحظت أن هناك كثيرا من املشاريع 
التي تنجزها شركات املقاوالت في الكويت 

نكتشف أن فيها أخطاء كثيرة وكبيرة، 
ولكن الشيء الغريب أن تنجز نفس 

الشركات مثل تلك املشاريع في بلدان 
أخرى دون أن نسمع عن وجود أخطاء 

توازي األخطاء التي حتدث لدينا!
في أي مشروع في الكويت يجب أن يكون 
هناك مشرفون كويتيون يراقبون التنفيذ 
وأن تلزم الشركة املنفذة بالتنفيذ الدقيق 

للمشروع، وهنا تكون املشكلة ومربط 
الفرس وحينها ال تلوموا املقاولني، ولكن 
لوموا أبناءكم الذين تهاونوا في احلفاظ 

على مشاريعكم.
يقول بعض الناس: »من حضر والدة 

عنزة جتيب توم« ويقصدون االهتمام مبا 
ميلك، ولكن ما نراه من إهمال من قبل 

ابناء الشعب الذين يشرفون على مشاريعنا 
احليوية يجعلنا نضع ايدينا على قلوبنا 

ليس من أجل والدة »التوم« ولكن من موت 
األم وما في بطنها.

أدام اهلل من راقب عمله وأجنزه كما يجب، 
وال دام من خان أمانة عمله وتسبب في 

ضياع وطنه. 

سبع البرمبة 
وقطو البرمة

رماح

مع بداية الثورة املصرية، انطلق الكل نحو 
شارع امليدان.. املثقف واملجنون والثائر 

والبسيط.. أحد هؤالء البسطاء تساءل أمام 
كاميرا هاتف ذكي أو »نص ذكي ونص غبي«: 

هما مني واحنا مني؟! وعاوزين ايه؟! هذا 
املقطع شاهدته في زيارتي ألحد »الدواوين«.. 

وباملناسبة يعتقد البعض أنني عندما ادخل 
الدواوين أحتول إلى »بوسيدونيس« خطيب 

روما الشهير.. فأطرح املواضيع املثيرة للجدل، 
وأدخل في نقاشات حادة.. وأخرج مثل خروج 

صالح الدين األيوبي »أتبختر« على حصان 
أبيض! والواقع أنني أحب االستماع آلراء 

الناس.. الكبير قبل الصغير.. املثقف و»املو« 
مثقف.. املوظف واملتقاعد، التاجر والفقير.. 
وأعتقد أن اإلنصات »فن« ال يتقنه كثير من 

الناس! 
في أحد هذه الدواوين طرح تساؤل عن أسباب 
فشل النظام الدميوقراطي؟! وكان رأي البعض 
ان الدميوقراطية النظام األفضل على اإلطالق، 
ألنه ميكن الشعب من اتخاذ القرارات بنفسه، 

ويسهل لهم مراقبة أداء السلطة.. لكنه »ال 
يصلح لنا«! ألن الشعوب العربية، ليست لديها 
اخلبرة الكافية، ملمارسة هذا النظام املتطور في 

قيادة الدول العربية.. بينما كان الرأي اآلخر، 
بأننا »نحن من ال يصلح للدميوقراطية« !! 

ألننا نريد تطوير وتطويق الدميوقراطية، من 
احلرية الكاملة إلى املقيدة، ومن سلطة الشعب 

إلى سلطة »أسياد الشعب« - شيوخ دين، أمراء 
قبائل، زعماء أحزاب..الخ - أضف إلى ما سبق، 

أننا في كلتا احلالتني ننتخب مرشحينا على 
أسس طائفية وعرقية وقبلية.. ولو جتاوزت كل 

ما سبق، فحن ننتخبهم على أساس تخليص 
املعامالت أو التواصل معنا اجتماعيا! 

وملا توجهت لي األنظار.. لكي أجيب عن 
السؤال، قلت كما قال الرجل املصري البسيط 
أيام الثورة، احنا مني وعاوزين ايه؟! هل نريد 

دميوقراطية إسالمية، أم دميوقراطية ليبرالية؟! 
وإذا كانت اإلجابة األولى هي مطلب اجلميع.. 

فلماذا نرى هروب جميع اإلسالميني )سنّة 
وشيعة( إلى الدول العلمانية، وترك اإلسالمية 

أو التي تسيطر عليها التيارات اإلسالمية؟! 
ملاذا نرى هروب اجلميع إلى لندن، وليس 

إلى السودان أو إيران أو ماليزيا؟! ملاذا يهرب 
الالجئ السوري من تركيا إلى مجهول البحر.. 

وغايته أملانيا والسويد أو الدمنارك؟! 
>>>

اللهم من أراد بالكويت وأهلها خيرا فوفقه لكل 
خير

ومن أراد بالكويت وأهلها شرا فاشغله في 
نفسه

واجعل تدبيره في تدميره.

مما ال شك فيه أن دور املرأة في املجتمع دور 
كبير ومميز فهي األم واالخت والزوجة واالبنة 

ولها مكانة خاصة في املجتمع وال ميكن ان 
نغفل عن دور »االم« الكبير في تنمية املجتمع 

وتطوره وقد سطرت املرأة في كل العصور 
اسطرا من نور في كل املجاالت ونقشت بأحرف 

من الذهب املواقف الكبيرة واجلليلة في تربية 
األبناء واالعتناء بهم وأهميتها العظيمة في 

أسرتها الصغيرة ودورها الكبير في مجتمعها 
العام.

األم تلك االنسانة التي ليس لها مثيل وال ميكن 
ان جتد لها بديال، إنسانة عظيمة مبعنى الكلمة 
أكرمها اهلل عز وجل وجعل منزلتها وبرها من 

اعظم األمور فهي املربية احلنونة وصاحبة 
القلب الكبير، وهي منبع كل احلنان واالهتمام 

واإلحسان، مهما نكتب ونقل فلن نصل إلى 
جزء بسيط من رد الدين ملا قامت به من عمل 

جبار ودورها املميز في تربية االبناء واالعتناء 
مبملكتها اخلاصة وهو بيتها وتنظيمه واهتمامها 

بغرس السلوك احلسن وتعزيز مبادئ اخللق 
واألدب وكل الصفات اجلميلة في أبنائها.

إن دور األم كبير جدا في بيتها وقد حدثني 
احد األقارب بقوله: سافرت زوجتي للعالج في 
اخلارج مع احد ابنائها وتركت وراءها االطفال 
الصغار وحاولت القيام بالدور الذي تقوم به 

من االهتمام بهم وحل مشاكلهم وأمورهم 
الدراسية وقد بذلت جهدا كبيرا في ذلك وتركت 
الذهاب للدواوين وخفت مشاركتي في الواجبات 
االجتماعية، وقد عرفت أني لن اصل إلى نصف 
ما تقوم به ومع ذلك أعلن فشلي التام في القيام 
بهذا الدور ومازلت انتظر عودتها بفارغ الصبر.

»ويروي البزار أن رجال كان بالطواف حامال أمه 
يطوف بها، فسأل النبي ژ: هل أديت حقها؟ 

قال: »ال وال بزفرة واحدة« أي من زفرات الطلق 
والوضع ونحوها«. 

فبر األم واجب عظيم واإلحسان لها وتوقيرها 
والتماس رضاها وطاعتها من االمور التي 

يوصي بها ديننا احلنيف.
اهتم بأمك فهي عمود الدار وهي البركة في 

كل مناحي احلياة، أطال اهلل في أعمار األمهات 
الباقيات ورحم اهلل وأسكن اجلنة كل أمهاتنا 

الراحالت، ففي فقدهن فقدنا كل شيء ومازلنا 
نحتاج إلى دعوة واحدة بأننا قد أحسنا اليهن 

في حياتهن وبعد رحيلهن.

_@aalfahad_

Sns6666@yahoo.com

أحمد محمد الفهد

دالي محمد الخمسان 

احنا شنو نبي؟!

»عمود الدار«

دريشة وطن

انتظارات

@kholoudalkhames
خلود عبداهلل الخميس

للتعبير عن احلب قبلة، وللتعبير عن التقدير 
قبلة، وللتعبير عن اجلمال قبلة أيضا، وقبلة 

اجلمال اسطنبول، أما بقية واليات تركيا 
فلكل قصتها.

أظن أن أي محاولة لتشويه احلب والتقدير 
واجلمال تكون عصية على تغيير املشاعر 

التي تعلو مالمح أي منهم عندما يحصل على 
قبلته، فأمام استذكارها يصغر ويتالشى كل 

شيء غيرها.
لنترك خلفنا التحليالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية و... و... و...، 
فهي متشابهة وإن اختلفت زوايا النظر إليها، 

ولنقف معا في وسط ساحة االستقالل، أو 
على ضفة البوسفور للجانب األوروبي، 

وعنده ينتصب قصر احلكومة »دوملة 
بهجة«، أو في زحام منطقة الشاب العظيم 
محقق النبوءة فاحت القسطنطينية وجاعلها 

»اسطنبول« ونستشعر لبها، نقترب من 
عمقها إلى أن نلمس روحها مع كل شهيق.

هل بإمكان العامة واملارة والعابرين الوقوف 
على »لب« الشيء، وهو العصارة ومربط 

احلكاية؟! ال، إنه للخاصة.
وكذلك البهجة التي تبعثها اسطنبول في 

القلوب، هي لذة ملتذوقة »الكوكتيل« املتقن 
بني التاريخ واجلغرافيا واملجتمع، الزمان 

واملكان والسكان، اسطنبول: مقياس إدراك 

اجلمال.. هكذا أراها. 
في يوم بارد، أطلقت لشعوري القيادة، 
فأخذني حيث توقف الزمن، على األقل 

بالنسبة لي، على الرغم من أن مسير العقارب 
مثل »مارش« عسكري ال يفتر وال يهدأ وال 
يتعطل، إلى الشارع املمتد على طول ضفة 

مضيق البوسفور األوروبية بدءا وتسلسال 
من »بشكتاش« ثم »اورتوكاي« ثم »بيبك« ثم 

»إميرجان« ثم توقف كل شيء أمام مشهد 
الغروب.

صاحبة اجلاللة الشمس التي تعطي األرض 
نورها، تغرق أمام أعيننا في حد املاء الفاصل 

بينها وبني السماء، وترحل، فهل بكتها 
األعني؟! ال، بل هللت واستقبلت غرميها 
القمر بفرح وسرور، وكل بسط سجادة 

تشبه اللحف على احلشيش األخضر قبالة 
منطقة املرافئ، محاولة حملاكاة فخامة اليخوت 

والطبقة الرفيعة من املجتمع فيها.
تساءلت: كم هم محرومون سكان اليخوت 

الفارهة من الندى الذي يعلق بكف عند ملسه 
خد زهرة تفتحت فقط حني مسها! وأبتسم 
ألن خوفي من البحر شمل وسائل االنتقال 
فيه، وأن هذا كله مدبر لي وقدر ألستشعر 

السالم الداخلي في اجللوس فوق النبات 
األخضر وألطبطب إن هبت ريح رقيقة على 

قلق زهرة عذراء.

لدي اعتقاد بأن قواميس اسطنبول ال تضم 
مصطلحات البشاعة والتشويه والتعاسة، 
وأنه على مر العقود والقرون هناك أرواح 
سكبت فوق تلك املعاني لتمحوها إلى األبد.

بعد أن مارست مناسك الغروب، وفي طريق 
اإلياب، وقفت قبالة قلعة »روملي« أسمع 

أصوات تكبيرات النصر تسافر عبر القرون، 
تطمئن من يظن أن الدماء التي صبت هنا 

ذهبت عبثا بأنها مازالت في حرارتها وبلونها 
األحمر القاني، متنح العزمية واإلصرار 

ألجيال نشأت تغدو وتروح وتشب وتهرم 
وتفيق وتغفو وهي متيقنة ببقاء اسطنبول 

وشموخ البوسفور وصبر مرمرة.
وفي مفترق »اورتوكاي« توقف عازف 

»الكمنجة« عندما صدح أذان العشاء، وارتفع 
صوت أعجمي يكافح لينطق حرف الواو 

باللغة العربية بصعوبة، وهو ينادي للجماعة 
»حي على الفالح«.

مرفأ هنا يحتضن مسجدا، وآخر هناك 
يبسط صدره آلخر، رأيت في اسطنبول 

مرافئ تصطف فيها مساجد ال اليخوت، على 
امتداد ضفتي البوسفور اآلسيوية واألوروبية 

وأنت تسير جتد مسجدا في ضفة ينادي 
»اهلل أكبر« يجيبه آخر في الضفة املقابلة 
»حي على الصالة«.. هذه هي اسطنبول، 

وهذه هي رسالتها. 

إسطنبول.. قبلة 
اجلمال ومرافئ 
املساجد
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اخلالد: الكويت سباقة في دعم املعاقني

افتتاح املنتدى األول للحياة الفطرية في الكويت

عبدالهادي العجمي

أك����د محافظ األحمدي الش����يخ فواز اخلالد 
استحقاق أبنائنا وبناتنا من ذوي االحتياجات 
اخلاصة ألقصى درج����ات الرعاية، الفتا الى ان 
الكويت قيادة وحكومة كانت سباقة الستيفاء 
استحقاقات املعاقني عبر اجلهود احلثيثة التي 
توجت بصدور قانون املعاقني للعام 2014، الذي 
يصنف بشهادة اخلبراء واملختصني حول العالم 
بانه احد اكثر القوانني شموال بحكم رفعه سقف 
أوجه اخلدمات والرعاية الى مستويات تتفرد 

بها كويتنا احلبيبة. 
جاء ذلك خالل افتتاحه املعرض التأهيلي الذي 
يقيمه مرك����ز الرعاية النهارية التابع للجمعية 
الكويتية لرعاية املعاقني مبحافظة االحمدي مبقره 
مبنطقة جنوب الصباحية صباح أمس بحضور 
مختار املنطقة وعدد من الوجهاء وأولياء أمور ذوي 

االحتياجات اخلاصة املشاركني باملعرض. 
وأعرب اخلالد عن الشكر واالمتنان للجهود 
املتميزة للقائمني على املركز واجلمعية الكويتية 
لرعاية املعاقني ومختلف اجلهات واملؤسسات 

الرسمية واالهلية املعنية بشؤون ذوي االحتياجات 
بوجه عام، مستحضرا في هذا الصدد االجنازات 
العديدة التي حققها أبن����اء وبنات الكويت من 
ذوي االعاقة خالل مشاركاتهم احمللية واالقليمية 
والدولي����ة في مختلف املجاالت. وأكد اخلالد ان 
االهتمام الكبير الذي توليه محافظة االحمدي لذوي 
االحتياجات اخلاصة، واحلرص على إشراكهم 
في الفعالي����ات املختلفة التي تنظمها احملافظة 
باعتبارهم جزء أصيل وعزيز من املجتمع الكويتي، 
متمنيا التوفيق للقائمني على اجلمعية الكويتية 

لرعاية املعاقني في اداء مهامها.
بدوره اك����د مدير عام اجلمعي����ة الكويتية 
للمعاقني هاشم تقي ان املعرض تقيمه اجلمعية 
للعام اخلامس على التوالي بالتزامن مع عيدي 
األس����رة واألم، الفتا الى االعجاب الالفت للنظر 
من قبل املشاركني واحلضور باالعمال واملنتجات 
التي قدمها أبناؤنا من ذوي االحتياجات اخلاصة، 
والتي متثل قيمة عالية لهم ولنا جميعا، مثمنا 
اهتمام محافظ االحمدي برعاية املعرض واحلضور 
والتحدث مع ابنائنا مما يعطيهم دفعة معنوية 

وتشجيعا ال غنى عنه.

عبدالهادي العجمي

اكد وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود ان الدولة تولي اهتماما 
خاصا بالبيئة التي باتت مقياسا لتطور وحتضر 

الدول والشعوب. 
وقال احلمود خ����الل افتتاحه املنتدى االول 
للحياة الفطرية في الكويت مساء امس االول حتت 
عنوان »احلياة الفطرية في السواحل الكويتية« في 

مركز علوم البحار والذي أقيم حتت رعايته.
ان احملافظة على البيئة واحلياة الفطرية لم 
تعد ترفا وامنا باتت هدفا اساسيا ومهما الستمرار 
احلياة البشرية على كوكب االرض، مشيرا الى ان 
استمرار احلياة الفطرية اصبح مرتبطا باحملافظة 
على التوازن البيئي للحياة الفطرية الذي بدأ يتأثر 
سلبا بس����بب الزيادة السكانية وزحف املناطق 
السكنية وازدياد وتنوع عوامل التلوث البيئي 

االمر الذي ينذر بتهديد حياة االنسان.
 وب����نينّ احلم����ود ان الكويت اول����ت البيئة 

واحلياة الفطرية اهتمام����ا كبيرا ودفعت نحو 
اقرار التشريعات الالزمة وانشأت الهيئة العامة 
للبيئة ودعمت مؤسسات املجتمع املدني الكويتية 
العاملة في هذا املجال اليجاد ثقافة بيئية ترسخ 
الهمي����ة مفهوم البيئة وخط����ورة التعدي على 
مكوناتها الفطرية، كما تولي البيئة اهمية خاصة 
سواء من خالل جهود الهيئة العامة للبيئة او من 
خالل التعاون والتنسيق مع املنظمات االقليمية 
والدولية وبرنامج االمم املتحدة االمنائي الصالح 
البيئة واالنطالق ببرامج بيئية توعوية تساهم 

بها وزارة االعالم.
 واوض����ح انه من اجل احملافظة على احلياة 
الفطرية في الس����واحل الكويتية يجب حتديد 
ن����وع اخلطر الذي تتعرض ل����ه االنواع املهددة 
باالنقراض، مبينا ان إدارة موطن احلياة الفطرية 
إدارة علمية س����ليمة واحلد من عمليات التلوث 
جراء االنشطة احلياتية والصناعية والتجارية 
س����يجعلنا نحافظ على التنوع البيولوجي في 

السواحل الكويتية.

الشيخ فواز اخلالد وهاشم تقي وحمدية بنيان خالل افتتاح املعرض

)انور الكندري(  الشيخ سلمان احلمود متفقدا احد الكائنات البحرية على هامش املنتدى  

محافظ األحمدي افتتح معرض ذوي االحتياجات اخلاصة

احلمود: االهتمام بالبيئة مقياس لتحضر الدول والشعوب

العبداهلل: الكويت من أوليات الدول التي وضعت قانوناً حلماية حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة

»التجارية العقارية« تنظم »إشراقة أمل« للسنة الرابعة على التوالي
وتابع معرفي: احيي الشركة 
التجارية العقارية على تنظيم 
التي  امل4  مهرجان اش���راقة 
جتسد الش���راكة االجتماعية 
بني جمي���ع فئ���ات املجتمع، 
وباالخص اس���تهدافها لفئة 
عزيزة على قل���وب اجلميع.  
معلنا عن اطالق مبادرة جديدة 
في الشركة وهي مبادرة رفد 
لتوزيع الطعام الفائض وهي 
مبادرة سخاء، تتمثل في توزيع 
االطعمة على احملتاجني واألسر 
املتعففة بالتعاون واملشاركة 
مع فئات مختلفة من املجتمع 
منه���ا املطاع���م والش���ركات 
الغذائي���ة. وتضم���ن احلفل 
املتنوعة  الفقرات  العديد من 
منها فقرة لبطل املبارزة طارق 
القالف وفقرة خاصة من مركز 
اخلرافي ألنشطة املعاقني حتت 
عنوان »املجد هنا«، الى جانب 
العديد من املعزوفات املوسيقية 
وفقرات للرسم وورش عمل 

كوكيز.

اخلاص ودوره البناء في تنمية 
املجتمع انطالق���ا من االميان 
املثالي  وااللت���زام والتطبيق 
ملبادئ حوكمة الشركات الذي 
تتبعه »التجارية« وااللتزام 
باملسؤولية االجتماعية، متوجها 
بالشكر لكافة اجلهات العاملة 
مع ذوي اإلعاقة من جمعيات 
خيري���ة واهلي���ة وم���دارس 
وخاصة املدرسني واملدرسات 
على جهودهم ودورهم الريادي 
في رعاية وتطوير مواهب ذوي 

اإلعاقة.
وألق���ى مدير ع���ام مركز 
التط���ور االقليم���ي للبرامج 
ن���ادر معرف���ي  التعليمي���ة 
كلمة اعتب���ر فيها ان اخلدمة 
املجتمعية من االفراد والهيئات 
واملؤسسات وجمعيات النفع 
العام هي واجب وطني جبل 
الكويت منذ عقود  عليه اهل 
طويل���ة والي���وم نعمل على 
تعزيز هذه الس���مة األصيلة 

من سمات املجتمع 

األم وان الشركة التجارية تنظمه 
للعام الرابع على التوالي بهدف 
التواصل وخدمة شريحة مهمة 
في املجتمع الكويتي هم أبناؤنا 
ذوو اإلعاقة، ونحن في الشركة 
القطاع  ندرك اهمية مساهمة 

وبدوره، ألقى رئيس مجلس 
إدارة الشركة التجارية العقارية 
عبدالفت���اح معرفي كلمة اكد 
فيها ان مهرجان »اشراقة امل 
4 « يتزامن مع اليوم العاملي 
ملتالزمة الداون ومناسبة عيد 

قانون خاص للمعاقني يحمي 
حقوقه���م، وختم���ت موجهة 
الشكر الى الش���ركة املنظمة 
الفرصة للسنة  إتاحتها  على 
الرابعة على التوالي في إبراز 

ابداعات أبنائنا املعاقني. 

لهذه الفئة العزيزة جزءا من 
املادي���ة واملعنوية،  خدماتها 
علما ان احلكومة واحلمدهلل 
لم تقصر يوما في توفير كل 
الدعم ألبنائها من ذوي اإلعاقة 
وهي سباقة بني الدول في وضع 

بشرى شعبان

برعاية وحضور الشيخة 
العبداهلل، افتتحت  ش���يخة 
العقارية  التجارية  الش���ركة 
للس���نة الرابعة على التوالي 
مهرجان »إشراقة أمل 4« الذي 
يهدف ال���ى التواصل وخدمة 
ش���ريحة مهمة ف���ي املجتمع 

الكويتي من أبنائنا املعاقني.
 استهل احلفل بكلمة للرئيس 
الفخري لنادي املعاقني الشيخة 
ش���يخة العبداهلل، اثنت فيها 
على مبادرة الشركة، متمنية 
ان تكون قدوة لكل مؤسس���ة 
القطاع اخلاص ان حتذو حذوها 
في توفير التكامل بني جهات 
املجتمع املدني والقطاع اخلاص 
ومؤسسات الدولة في دعم هذه 
الفئات املبدعة التي رفعت اسم 
الكويت عاليا في كافة احملافل 

الدولية.
وناشدت العبداهلل مؤسسات 
القطاع اخلاص ان تخصص 

عبير البحر وعدوان العدواني والشيخة شيخة العبداهلل وعبدالفتاح معرفي وصالح العريان ونادر معرفي وخالد الشايع 
عبدالفتاح معرفي مكرما الشيخة شيخة العبداهللفي مقدمة احلضور خالل افتتاح املهرجان 

أكد أن مشروع القانون عبارة عن مسودة.. وهذا ما مت اإلعالن عنه مراراً وتكراراً

كاظم لـ »األنباء«: اجلمعيات املعترضة على قانون »النفع العام« 
أعلنت ذلك عبر اإلعالم بدالً من تزويد الوزارة باملالحظات

الكثير  وفق جمعية، فهناك 
من الفرق التطوعية في مراكز 
التنمية، وإشهارها أسهل مما 
ميكن، فمن املمكن أن يسجل 5 
أفراد إلشهار الفريق وتعملون 
ف����ي التطوع كم����ا تريدون، 
وستكون الوزارة الداعم لكم 

بكل الطرق واألساليب«.
البعض يتساءل ملاذا 

لم يتم العمل مبقترح 
قانون الوزير السابق 

فيصل حجي في 
2005 رغم أنه في 

مصلحة اجلمعيات؟ 
٭ لم يصدر قانون، بل هذا 
ما سمي »بالنظام النموذجي 
للجمعي���ات« وه���و ليس 
قانونا وه���و مبنزلة الئحة 
استرش���ادية وغير ملزمة، 
لي���س بقان���ون، إمنا  وهو 
هو دليل استرش���ادي، هو 
ملساعدة اجلمعيات اجلديدة 
التي ليس له���ا علم بالنظم 
واللوائح األساسية ليكون 
نظاما منوذجيا يس���اعدهم 

في ذلك.
وأيضا لديه���م اعتراض 
على بند »إذا توقف نش���اط 
اجلمعية ملدة س���نة حتل« 
فمن يقيم هذه الس���نة؟ وال 
بد م���ن حتديد ذلك نصا في 

القانون.
نقيمها من خالل اجلمعية 
العمومية، وفي اجتماعاتها 
الدوري���ة اخلاصة مبجلس 
اإلدارة، فما الالزم من اجلمعية 
إذا لم تعقد اجتماعاتها خالل 
عام كامل، أي س���نة مالية؟ 
وكي���ف س���نقوم بإج���راء 
تعديالت إذا لم تقم اجلمعيات 
بالرد عل���ى الوزارة وتقدمي 

اقتراحات؟ 

هناك اعتراض أيضا 
على بند أن العضو ال 

بد أن يكون حاصال 
على شهادة ثانوية 

عامة أو سنتني دبلوم 
على األقل، وأن يكون 

ذلك في طبيعة عمل 
اجلمعية؟ 

٭ ه���ذا أيض���ا يطبق على 
اجلمعيات التعاونية، فأنت 
اليوم تخصصك محاس���ب 
وليس ل���ك أي عالقة بنادي 
الس���ينما على سبيل املثال، 
فهل يستطيع غير املتخصص 
أن يحصل على رئاسة جمعية 
الس���ينما ذات  مثل جمعية 

األداء الفني.
فمن الضروري في العمل 
التطوعي االبداعي أن تكون 

متخصصا في ذلك املجال.
 

وأيضا هل لديهم 
اعتراض على أحقية 

الوزير في حل مجلس 
اإلدارة؟

٭ االعت���راض عل���ى البند 
الوزير في  اخلاص بأحقية 
ح���ل مجل���س اإلدارة، يدل 
على أن املعت���رض ال يعلم 
بالقانون احلالي الذي يعمل 
به، فالقانون احلالي ينص 
على أحقية وزير الش���ؤون 
في حل اجلمعية والنادي في 

عدة احلاالت.
 

ماذا عن بند تعيني 
الشؤون ثلث أعضاء 

املجلس؟
٭ لقد مت إلغ���اء ذلك البند 
استجابة للجمعيات التي ردت 
على مسودة املشروع، ونكرر 
أننا على استعداد ملناقشة أي 
بند دون حتفظ والتوصل إلى 
ما يرضي اجلميع لذلك نناشد 
اجلميع الرد على املس���ودة 
وإرس���ال مالحظاتهم، ولهم 
بعدها أن يحاسبونا في حال 

عدم األخذ بها. 
وأري���د أن أش���ير إل���ى 
البع���ض يدافع عن  نقطة، 
اجلمعيات التي ليس���ت لها 
مقرات، فلماذا ال تقترح على 
أماكن  الت���ي لها  اجلمعيات 
مخصصة بأن يقوموا ببناء 
أدوار إضافية وتخصيصها 
للجمعيات التي ليس لها مقر؟ 
فلماذا عندما قمتم بتشكيل 
اللجنة لتسجيل اعتراضكم 
ذهبتم إلى اجلمعية النسائية 
والتي تبلغ مساحاتها 2000 
متر؟ اس���تقطعوا جزءا من 
ذلك امل���كان لبن���اء 3 أدور 
للجمعيات األخرى، فاملطلوب 
من اجلمعيات هذا التعاون، 
عبر إبالغ الوزارة بتعديالتهم 
ومقترحاتهم ليس أكثر لنقوم 
بالتع���اون كونهم في نهاية 

األمر أبناء الكويت.
 

هناك كتاب من الوزارة 
يطلب عقد اإليجار 
والنظام األساسي 

اخلاص باجلمعيات، 
فهل الوزارة غافلة عن 

ذلك األمر؟ 
٭ اجلمعي���ة حتص���ل من 
الوزارة على 12 ألف دينار، هل 
أعلم كم إيجار مبنى اجلمعية؟ 
فعندما نبحث في املديونية 
كلها من قبل سنة 2000، ال بد 
أن نفتش عن ذلك التقصير، 
فه���و مس���ؤوليتي، وعلى 
اجلمعيات أن تشكر الوزارة 
على ذلك، فالتقصير السابق 
ليس من مسؤوليتنا، خاصة 
أن هناك بعض اجلمعيات لم 
تقم بأي مبشروع كامل، %70 
من اجلمعيات ال تقدم أعماال 

تخدم املجتمع.
وهناك أحد املس���ؤولني 
في جلنة اجلمعيات أش���ار 
إلى أن كل اجلمعيات رافضة 
أمر  ملسودة املشروع، وهو 
غير صحيح، هناك جمعيات 
ردت على ال���وزارة، وقاموا 
التعديالت  باقتراح بع���ض 
والوزارة ستأخذ بها، فجميعنا 
نعمل من أج���ل الكويت في 

النهاية.
يعترض على عدم صرف 
بدل إيجار للمقر والرد عليه، 
فلماذا لم يعترض على ذلك 
قبل اإلشهار اجلمعية ألن من 
شروط اإلشهار التوقيع على 
مستندات بعدم حصولهم على 

مقر أو بدل إيجار؟

في جميع وسائل 
اإلعالم؟

٭ نش����روا في الصحف، أنا 
أتكل����م عن تزوي����د الوزارة 
باملالحظات، نحن نأخذ الكتب 
الرسمية، ولكن لألسف بعض 
اإلخوة ممن تكلموا واتهموا 
الوزارة بالتسويف، لألسف 
البعض يجهل ما قاله كونهم 
هاجموا بعض املواد املوجودة 
في القانون منذ 50 عاما، فهو 
يهاجم قانونا يسري حاليا 
ومن����ذ 50 عاما، ومل����ا قمنا 
بتعدي����ل الرقاب����ة فالقانون 
يتضمن منذ ع����ام 1962 أن 
الوزارة حتل اجلمعية في حالة 
مخالفاتها، وهو ما يدل على 
أن للوزارة احلق في مراقبة 

اجلمعية ماديا وإداريا. 
وأقول لهم هناك جمعيات 
ردت علينا وأتوجه بالشكر 
لهم، كما وصلني من بعض 
اجلمعيات األخرى طلب إعطاء 

مهلة للرد على املشروع. 
وأن بع����ض اجلمعي����ات 
أخبرون����ي أنهم لم يرفضوا 
القانون بأكمله، ولكن لديهم 

تعديالت على املسودة. 
وق����د قمن����ا مبخاطب����ة 
اجلمعي����ات من خالل الكتب 
إلعطائنا النظ����ام أو الرؤية 
حول النظام األساسي، ولكن 
الذين لم يردوا سنرفع األمر 
ل����إدارة القانوني����ة التخاذ 
اإلجراء الالزم، فنحن نحترم 
ال����رأي القانون����ي ولي����س 
هناك عذر مع أحد ونحترم 

اجلميع.
هذا القانون من عام 1962 
حدث به تعديل ملادتني في عام 
1965 و1993، ووجدنا ان هناك 
بعض البن����ود التي تتطلب 
التجديد، فم����ن وجهة نظر 
ال����وزارة أن القانون يحتاج 

إلى جتديد. 
وقد قمنا بإرسال خطاب 
جلمعيات النفع العام، وأشرنا 
ال����ى أن ه����ذا رأي ال����وزارة 
ومقترحها، ولم نشير إلى أنه 
واجب ولم يذهب إلى مجلس 
وزراء أو مجلس األمة، وكل 
ما فعلناه هو وضع مسودة 
ملقترح القانون، وقد طالبت 
اجلمعيات بإعطاء مهلة شهر 
للدراسة وقد طال األمر، وحتى 
اليوم هناك بعض اجلمعيات 
التي طالبت بإعطاء املزيد من 
املهلة لل����رد، فالوزارة لديها 

كل املرونة. 

وماذا عن البند املتعلق 
بعدد األعضاء لتشكيل 

أي جمعية؟
٭ردا على املعترضني على عدد 
أعضاء اجلمعية أقول لهم »إذا 
العمل  لم يكن باستطاعتكم 

بشرى شعبان ـ كريم طارق 

أكـد الوكيل املسـاعد لقطاع 
التنمية االجتماعية في وزارة الشؤون 
أن الوزارة وعلى لسان جميع قيادييها 
أعلنوا مرات عديدة أن مشروع قانون 
جمعيـات النفع عبارة عن مسـودة 
زودت بها كل جمعيات النفع وطلبنا 
تزويد الوزارة بآرائهم حول املشروع 
ومالحظاتهـم عليه، لكن لألسـف 
اجلمعيات فضلت أن ترفض املشروع 
عبر وسائل اإلعالم، ولم تزود الوزارة 
مبالحظاتها، علما بأن الوزارة تسلمت 
مالحظات 23 جمعية، باإلضافة إلى 

مالحظات اجلمعيات اخليرية.
 وأضـاف كاظم في لقـاء خاص 
لـ »األنباء« أن اجلمعيات اخليرية فور 
تسلمها للمسودة عقد مسؤولوها لقاء 
مشتركا فيما بينهم، وناقشوا املسودة 
ورفعوا مالحظاتهم للوزارة وبالتأكيد 
ستتم مناقشة املالحظات واألخذ مبا 
يتم التوافق عليه واننا نؤكد للجميع 
وكمـا أعلن وكيـل الـوزارة د.مطر 
املطيري فإن مشروع القرار لن يتم 
اعتماده إال بالتوافق مع جميع جمعيات 
النفع العام، مشـيرا إلـى أن أبواب 
الوزارة مفتوحة أمام اجلميع للمناقشة 
وتزويد الوزارة بأي مالحظات، ونحن 
واجلمعيات في مركب الكويت الواحد، 
وأمور أخرى نتطرق لها في اللقاء فإلى 

التفاصيل:
البداية رغم إعالنكم 
عن استمرار تسلم 
مالحظات جمعيات 

النفع العام على 
مشروع القانون، إال 
أن اجلمعيات مازالت 
ماضية في التصعيد 

بل وأعلنوا أنكم 
رفضت استقبالهم أو 

السماع لهم؟
٭ لألسف اجلمعيات أعلنوا 
احلرب السلمية على الوزارة 
وكذلك على املش����روع دون 
أن يردوا عل����ى الكتب التي 
مت إرس����الها لهم عن مسودة 
القانون، وأمتنى  املش����روع 
عليهم تزويد الوزارة بالئحة 
اجلمعيات الرافضة باملطلق 
للمش����روع، مش����يرا إلى أن 
هناك فرقا بني االحتجاج على 
القان����ون أو الرفض، ونحن 
كوزارة قدمنا مشروع القانون 
من أج����ل أن تواف����ق عليه 
اجلمعيات وطرح أي تعديالت 
علينا واملشاركة باقتراحاتهم، 

عن املواد املقترحة.
أننا قمنا  وكل ما فعلناه 
بتحضير مس����ودة مشروع 
وقدمناه����ا لهم ملش����اركتنا 
وقد طلبنا مشاركتهم، فأين 
اجلرمي����ة في ذل����ك؟، ولكن 
لألسف الكثير من املتحدثني 
عن هذا املوضوع ليس لديهم 
نشاط في جمعيتهم ولدينا ما 
يدل على ذلك، لكنهم يعلنون 
رفضهم للقانون ويعتبرون 
املش����روع مصادرة حلرية 

العمل.
وهن����ا أش����ير إل����ى أننا 
وصلتنا ردود من 23 جمعية 
حتى اآلن، كما أن اجلمعيات 
اخليرية فور تسلمها للمسودة 
عقد مسؤولوها لقاء مشتركا 
فيما بينهم، وناقشوا املسودة 
ورفعوا مالحظاتهم للوزارة 
وبالتأكيد س����تتم مناقش����ة 
املالحظ����ات واألخذ مبا يتم 

التوافق عليه.

كيف لم يتم إبالغكم 
ومالحظاتهم نشرت 

د.حسن كاظم متحدثا إلى الزميلة بشرى شعبان

مت إلغاء بند 
تعيني ثلث أعضاء 

مجلس اإلدارة بناء 
على املالحظات 

الواردة من 
اجلمعيات التي 

ردت علينا

اجلمعيات اخليرية 
ردت في كتاب 

موحد بجميع 
مالحظاتها

هناك جمعيات لم 
ترد وسنرفع األمر 
لإلدارة القانونية 

التخاذ اإلجراء 
الالزم



z.abosido@alanba.com.kw

د. الحسن لـ»األنباء«:
إجهاد الطفل أثناء الرضاعة وصعوبة التنفس.. 

من أمراض تشوهات القلب الخلقية

يرتبط مرض ارتفاع ضغط الدم بالتقدم بالسن، ويصيب 
عادة الرجال والنساء بعد س����ن االربعني لكن الواقع غير 
ذلك، فعدد م����ن االطفال ومنهم من يك����ون حديث الوالدة 
يصابون مب����رض ارتفاع ضغ����ط الدم، فما س����بب ذلك؟ 
خالل استضافتنا استشاري امراض قلب االطفال في مستشفى 
رويال حياة د. علي احلسن في ديوانية »األنباء« للرد على 
استفسارات القراء اوضح ان ارتفاع ضغط الدم لدى االطفال 
يختلف عنه عند الكبار وعادة ما يكون س����ببه مشكلة في 

الكلى او في الشريان األورطي، او في الغدد الصماء.
 واضاف د. احلسن ان هناك مجموعة من الڤيروسات تؤثر في 
تكون اعضاء اجلنني ومنها ڤيروس »سايتوميغالو« وڤيروس 
احلصبة االملانية وقد تسبب تشوهات في القلب. وحول خطر 
حبوب منع احلمل، ومدى تأثيرها على قلب اجلنني، اوضح ان 
الدراسات لم تثبت ذلك بل اثبتت ان بعض ادوية السرطان والصرع

 واالكتئاب قد تؤثر على صحة اجلنني، فإلى التفاصيل:

ام عبداهلل: ما سبب ارتفاع 
ضغط الدم عند االطفال؟

٭ ارتفاع الضغط عند االطفال 
الكب����ار، فالكبار  يختلف عن 
عادة ال يكون هناك سبب معني 
الرتفاع الضغط، بينما االطفال 
يكون هناك سبب معني، فإما 
ان يكون مشكلة في الكلى، أو 
يكون هناك ضيق في الشريان 
األورطي ورمب����ا تكون هناك 

مشاكل في الغدد الصماء.

عاطف: ما امراض القلب 
اخللقية وما اسبابها؟

٭ هي مجموعة من االمراض 
والتش����وهات اخللقي����ة التي 
القل����ب والتي حتدث  تصيب 
خالل احلياة اجلنينية كثقب 
بسيط او حاالت معقدة، وهي 
نوعان رئيسيان: االمراض التي 
تتسبب في إزرقاق لون الطفل 
في الشفتني واللسان واالمراض 
التي ال تتسبب باالزرقاق، وفي 
اغلب احلاالت ال يوجد سبب 
حقيقي معروف، وفي حاالت 
اخرى وجود بعض املسببات 
م����ن األم كأن تك����ون مصابة 
بداء السكري وغير مسيطرة 
عليه او اصابة االم باحلصبة 
االملانية خالل االسابيع االولى 
من احلمل، كذل����ك تناول االم 
لبعض االدوية خالل احلمل مثل 
ادوية الصرع وعالج السرطان 

واملهدئات وتناول الكحول.

خلل الصبغات الوراثية

وقد تكون هناك اس����باب لدى 
اجلنني مثل خل����ل الصبغات 
الوراثية )الكروموس����ومات( 
كمتالزمة داون ومتالزمة ادوارد، 
وقد تكون اس����بابا وراثية اذا 
كان لدى احد الوالدين مرض 

قلبي خلقي.

غسان: ابن اختي عمره 40 
يوما ولم يكتشف به مرض 

عند والدته، وعندما ذهبت به 
الى الطبيب وجد ان البطني 
االيسر صغير جدا والبطني 
االمين كبير ويوجد شريان 

يضخ على الرئتني والشريان 
الذي يضخ على اجلسم 

صغير جدا ورفيع، واآلن 
هو باملستشفى منذ 3 ايام، 
وقال االطباء ان هذه احلالة 
موجودة وهو في بطن امه 

منذ ان كان بالشهر اخلامس، 
فهل له عالج؟

٭ هذه احدى احلاالت التي 
يجب ان تكتشف قبل خروج 
الطفل من املستشفى، وهذه 
احلالة ت���دل على ان البطني 
االيس���ر صغير ج���دا، وهو 
الرئيس���ية للقلب  املضخة 
التي تضخ الدم الى اجلسم، 
وهذا معناه ان الدم الواصل 
الدم���اغ والكبد والكلى  الى 
س���يكون ناقص اوكسجني، 
فال تعمل هذه االعضاء جيدا 
وهذه احلالة ميكن اكتشافها 
واجلنني مايزال في بطن امه 

عن طريق الس���ونار عندما 
تكون فترة احلمل من 18 الى 

20 اسبوعا.
وبالنسبة للعالج ال نستطيع ان 
نكون مضخة اخرى او نكبر هذه 
احلجرة، فهناك عالجات يجب 
ان جترى عن����د والدة الطفل، 
بأن جترى له عملية، وعندما 
الطفل  تكتشف احلالة نعطي 
دواء معينا البقائه حيا ويجعل 

االعضاء تعمل.
وخالل اس����بوع م����ن والدته 
جترى له عملي����ة قلب وبعد 
ستة اشهر جترى عملية اخرى، 
وبعد بلوغه س����نتني او ثالثا 
جنري له عملية ثالثة، وهذه 
العمليات ال نس����ميها عمليات 
تصحيحية ولكننا نغير مسار 

القلب فقط.

تشوهات القلب الخلقية

ام محمد: ما اعراض االصابة 
بتشوهات القلب اخللفية وكيف 

يتم  تشخيص هذه االمراض؟
٭ االعراض تعتمد على عمر 
الطفل فمثال لدى االطفال الرضع، 
االجهاد الشديد اثناء الرضاعة 
ما يجعل الطفل يتوقف مرارا 
عند الرضاعة وهذا يس����تلزم 
وقتا طوي����ال الكمال الرضعة، 
وكذلك صعوبة التنفس وازدياد 

س���رعته، خصوص���ا اثن���اء 
الشديد في  الرضاعة والبطء 
الرضيع، ووجود  زيادة وزن 
زرق����ة باجلس����م، خاصة في 
الشفتني، وفي الغشاء املخاطي 
املبطن للفم وكذلك االلتهابات 
الش����عبية  الرئوية والنزالت 

املتكررة.
الكبار فيشعرون  اما االطفال 
بالتعب الس����ريع اثناء اللعب 
وعدم مقدرته����م على مجاراة 

اقرانهم.
ايضا حاجتهم املتكررة الستراحة 
طويلة بعد عودتهم من املدرسة، 
النمو  او  ال����وزن،  عدم زيادة 
الطبيعي وقد تصيبهم حاالت 
اغماء أويوجد صوت »لغط« 

عند الفحص االلكلينيكي.

تشخيص امراض القلب

تشخص امراض القلب اخللقية 
بالفحص الس����ريري وصورة 
اشعة الصدر وسونار للقلب، 
واحيانا يحتاج الطفل الى اجراء 
عملية القسطرة التشخيصية 
او اشعة مغناطيسية للقلب، 
للوصول الى التشخيص الدقيق 

والنهائي.

ما العالج؟
٭ بعض احلاالت تتحسن من 

يؤديا الى مشاكل في القلب كأي 
ڤيروس آخر سيؤثر على تكون 

اعضاء اجلنني كالقلب.

حبوب منع الحمل

ام انور: هل صحيح ان حبوب 
منع احلمل تلعب دورا في 

زيادة خطر االصابة مبشكالت 
في القلب؟

٭ أغلب الدراسات لم تثبت ذلك، 
ولكن هناك ادوية قد تس����بب 
مشاكل في تكوين القلب كأدوية 
السرطان وادوية الصرع وادوية 

االكتئاب.

مصطفى: ما اشهر امراض 
القلب لدى االطفال؟ وما 

املقصود بروماتيزم القلب؟
٭تختلف امراض قلب االطفال 
ع���ن ام���راض قل���ب الكبار 
فامراض قلب االطفال ميكن 
ان تكون خلقية او مكتسبة، 
واالم���راض اخللقية تكون 
فتحة في القلب او ضيق في 
الصمام، اما االمراض املكتسبة 
فهي احلمى الروماتيزمية التي 
حتدث للطفل بعد الوالدة في 
فترة من خمس سنوات الى 
خمس عش���رة س���نة وهذه 
هي الفترة احلرجة، وحتدث 
احلمى الروماتيزمية بسبب 
التهاب في احللق تس���ببه 
بكتيريا »الستربتوكوكس« 
وتؤثر على املفاصل والقلب، 
والدماغ مس���ببة حركات ال 
ارادية وتصيب اجللد بالطفح 
اجللدي، وعالجها مبضادات 

حيوية.

ارتفاع الضغط 
عند األطفال قد 

يكون بسبب مشكلة 
في الكلى أو في 

القلب.. أو مشاكل 
في الغدد

الدراسات لم تثبت 
أن حبوب منع احلمل 
تلعب دوراً في زيادة 

خطر اإلصابة مبشكالت 
في القلب

ال عمر محدداً لعمليات القلب

هل جناح عمليات القلب اجلراحية يرتبط بعمر معني للطفل؟
٭ عمليات قلب األطفال تطورت عن ذي قبل، فنس���بة 
جناح العمليات زادت وكلما كبر الطفل كلما زاد حجم 
قلبه، ألن حجم قلب اإلنسان كحجم كفه، وكلما كبر 
القلب تكون فرصة جناح العملية اكبر وليس معنى 
ذلك عدم إجراء عملية للطفل إذا احتاج إليها، فهناك 
أطفال جنري لهم عملية منذ اليوم األول لوالدتهم. 
وهناك عمليات قسطرة لهم فيمكننا فتح شرايني 
عن طريقها، وهي أس���هل للطف���ل من العمليات 

اجلراحية.

فحص حديثي الوالدة

ينصح د.علي احلس���ن املستشفيات التي تتم بها الوالدة، سواء كانت 
خاصة أو حكومية، بأن يتم فحص قياس نسبة األكسجني في دم الطفل، 
ألنه قد يكتشف وجود أمراض القلب اخللقية احلرجة قبل أن تكون خطرة 

على حياته وذلك قبل خروجه من املستشفى.
وأشار د.احلسن الى ان هذا االختبار بسيط وغير مؤلم ويحسب نسبة 

األكسجني في الدم باستخدام فحص النبض في اليد والقدم.
وأكد د.احلسن ان استخدام هذا اجلهاز يكون عادة عند الشك في نزول 
نسبة األكسجني في الدم في حاالت مشاكل الرئة، أو مشاكل القلب ويستخدم 

كذلك ملراقبة املريض عند إجراءات التداخالت او العالج في املستشفى.

د. علي احلسن استشاري أمراض قلب األطفال في مستشفى رويال حياة 
وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة ودبلوم طب األطفال من ايرلندا.

حاصل على البورد األميركي من الواليات املتحدة وعلى البورد الكندي من 
كندا، وزمالة أمراض قلب األطفال من ايرلندا.

يعالج د. احلسن أمراض القلب اخللقية وأمراض القلب املكتسبة لدى األطفال 
ويعالج فشل وظائف القلب واضطرابات نبضات القلب، وحاالت اإلغماء وآالم 

الصدر لدى األطفال, كما يجري قسطرة لقلب األطفال ويتابع منو الطفل 
ويجري الفحص الدوري له.

ضيفنا في سطور

) يوسف كرمي( د.علي احلسن يرد على اسئلة القراء 

د.علي احلسن متحدثا الى الزميلة زينب ابو سيدو

كتبت:  زينب أبو سيدو

دون احلاجة الى اي عالج، او 
تدخل وهناك حاالت حتتاج الى 

العالج الدوائي لفترة فقط.
العالج  وهناك حاالت حتتاج 
الدوائي في البداية، ثم العالج 
التداخلي وهناك  او  اجلراحي 
حاالت حتتاج العالج التداخلي 
او اجلراح����ي منذ البداية مثل 
او عملية  العالجية  القسطرة 

جراحة القلب.

ربيعة: ما امراض القلب 
املكتسبة؟

٭ هي األم����راض التي حتدث 
بعد والدة الطفل مثل امراض 
املفاص����ل »احلمى  التهاب����ات 
الروماتيزمية«، التهاب عضلة 
الڤيروس����ي ومرض  القلب 
الكاوزاك����ي، مرض تضخم 

عضلة القلب.

ام عمر: ما ڤيروس 
سايتوميغالو CMV وما 

خطورته عند اصابة االجنة به؟
م����ن  مجموع����ة  هن����اك  ٭ 
الڤيروسات تؤثر على تكون 
اعضاء االنسان وهو جنني منها 
ڤيروس سايتوميغالو وڤيروس 
احلصبة االملانية، اذا اصابا املرأة 

احلامل في االسابيع االولى 
من عم����ر اجلنني، ميكن ان 

ألو صحة
الثالثاء 22 مارس 2016
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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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يرصد الفعاليات واألخبار اليومية واالجتماعية

»مساء اخلير يا كويت«.. قصة جناح بدأت منذ 1983
فريقه املتخصص بكل اقتدار 
وبدون اخطاء تذكر، مواكبا 
تطلعات املواطن في حياته 
اليومي���ة الكرمية، ومعززا 
ل���دور الدول���ة ف���ي تقدمي 
كافة اخلدم���ات للمواطنني 
واملقيمني، واستمر البرنامج 
في عطائه االعالمي اليومي 
النجاحات على  مبرزا كافة 
الدول���ة واملواطن،  صعيد 
وقد دخل البرنامج كل بيت 
كويتي لينقل نشاطا طالبيا 
أو جامعيا، أو مؤسسيا من 
مؤمت���رات وندوات وورش 
عمل وبرامج تدريبية تدفع 
بقدرات الشباب وكل شرائح 

املجتمع الكويتي.
وقد اس���تمر هذا العطاء 
حتى الي���وم، فرق اعالمية 
تعمل وتتبدل بأخرى، والنهج 
هو اب���راز العمل املجتمعي 
الشرائح، وقد أعطى  لكافة 
نصيبا وافرا لكبار الس���ن 
والشباب والفتيان والطفل، 
كما عمل على تغطية كافة 
املشروعات التنموية للدولة 
وكذلك املشروعات الوطنية 
واملناسبات واالعياد وإظهار 
االف���راح الكويتية املواكبة 
للبناء والتط���ور في كافة 
امليادين االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية. 
ان برنامج »مساء اخلير يا 
كويت« مثل سباق املاراثون 
الذي ال يتوقف أبدا، فتعلق 
به قلوب املواطنني واملقيمني 
وأصبح وجبة اعالمية يومية 

مهمة.
يذكر ان فريق »مس���اء 
اخلير يا كويت« يتكون من 
رئي���س فريق العمل حمود 
عدنان اخلالدي، تقدمي مشاعل 
الزنكوي ومي محمود واحمد 
الوس���مي وفه���د العتيبي، 
رئي���س فريق اإلع���داد طه 
عباس، إخراج محمد العوض 
وعادل الرشيدي، إشراف عام 

طالل الهيفي.

إعجاب كم كبير من متابعي 
تلفزيون الكويت، كما كان � 
واليزال � جلهود طاقم العمل 
دور كبير في وجود كاميرا 
البرنامج مبختلف الفعاليات 

االجتماعية.
ويباشر »مساء اخلير يا 
كويت« عمله اليومي وعبر 

تطوير البرنامج، مع األخذ 
افتقاره  بعني االعتبار عدم 
لهويته التي عرفها املشاهد 
منذ عشرات السنني، فكان 
التط���ور عل���ى مس���توى 
اللمسات اإلخراجية وغيرها 
التي جعلت من  من األمور 
النس���خة احلالي���ة محض 

سياسة واضحة في تعزيز 
الروح الوطني���ة واالنتماء 

للوطن احلبيب.
وتشهد النسخة احلالية 
من البرنامج تطورا ملحوظا، 
القائمون  سعى من خاللها 
الكويت  عل���ى تلفزي���ون 
ووزارة االع���الم ككل ال���ى 

وكيل وزارة االعالم االسبق 
لشؤون التلفزيون، وكانت 
س���نوات العطاء احلقيقية 
للبرنامج، حيث روعي من 
خالل���ه تق���دمي كل االخبار 
اليومية  احمللية واالنشطة 
ل���كل وزارات ومؤسس���ات 
الدول���ة فضال ع���ن تبني 

اليومية عبر نافذة إعالمية 
مسائية إخبارية محلية.

وش���هد »مساء اخلير يا 
كويت« تعاقب أسماء كبيرة 
لإلشراف والعمل في البرنامج، 
مثل االعالم���ي الراحل بدر 
املضف يرحمه اهلل وحافظ 
عبدالرزاق وفوزي التميمي 

أحمد الفضلي 

يواصل املسؤولون في 
القن���اة االول���ى لتلفزيون 
الكويت بث احللقات اليومية 
لبرنامج »مس���اء اخلير يا 
الثامنة  الساعة  كويت« في 
من مساء كل يوم عدا اجلمعة 
والسبت، ويرصد البرنامج 
اغلب الفعاليات االجتماعية 
التي حتدث في الكويت، كما 
يستضيف مذيعاه ضيوفا 

متنوعني.
ويعد برنامج »مساء اخلير 
يا كويت« من أشهر البرامج 
التي قدمها تلفزيون الكويت 
منذ عشرات السنني، حيث 
بث البرنامج منذ العام 1983 
ليكون رديفا ناجحا لالعالم 
املرئي الذي يواكب تطلعات 
املواطن في حياته اليومية، 
فكان منذ هذا التاريخ نبضا 
مخلصا للش���ارع الكويتي، 
حيث االخبار واالنش���طة 
والفعاليات املختلفة لكافة 
قطاعات الدولة، وهي الفكرة 
التي استمرت حتى النسخة 

احلالية من البرنامج.
التي  وتعددت االس���ماء 
عملت على تقدمي البرنامج 
طوال س���نوات بثه، وشهد 
تواجد العديد من األس���ماء 
عل���ى مس���توى املذيع���ني 
واملذيعات، منه���م: مبارك 
العمير وهدى املهتدي ودولت 
شوقي وعلي حسن، وكان 
ذلك في البدايات االولى لبث 
البرنامج، واستمر على نحو 
ناجح وموف���ق حتى العام 
1990، حي���ث توقف العمل 
الكويت جراء  في تلفزيون 
الغزو العراقي الغاشم، وفي 
االول من مارس لعام 1991 
التحرير مباشرة بدأ  وبعد 
العمل في تلفزيون الكويت 
في بث جتريبي ملدة ساعتني 
يوميا وبعدها انطلق »مساء 
اخلير يا كويت« يعاود طلته 

مي محمود

حمود اخلالدي وطه رمضان من اجواء العمل في »مساء اخلير يا كويت«

مشاعل الزنكوياحمد الوسمي

هند صبري: 
هذه نصيحتي
 للمرأة العربية

أكدت الفنان���ة هند صبري أنها بعد ما 
يقرب م���ن 20 عاما من العمل الدرامي بني 
السينما والتلفزيون، أصبحت أكثر تفهما 
للعديد من املوضوعات وأكثر هدوءا وتقبال 
للنقد واالختالفات، فضال عن اس���تيعابها 

لآلخرين.
وأش���ارت صبري، في تصريحات لها، 
الى انها تنشغل كثيرا بالقضايا اإلنسانية، 
وتابعت: أكثر القضايا التي أثرت في، هي 
قضية الالجئني وما يعيشونه من ظروف 
صعب���ة دون معرفة ما س���يحدث لهم في 

املستقبل، وآمل أن أساهم في توعية العالم 
باملأس���اة التي يعيشونها وضرورة مد يد 

العون لهم.
وتوجهت هند بالنصيحة للمرأة العربية 
العاملة، وقالت: حافظي على احلقوق التي 
حصلت عليها وناضلي من أجل املزيد من 
احلقوق التي هي حق أصيل لك وليس���ت 
تفض���ال من أحد، الفتة الى أنها لو لم تكن 
ممثلة لودت أن تكون محامية أو سفيرة ألنها 
درست احلقوق وأحبتها وخاصة القانون 

الدولي والديبلوماسية.

في أن يحظى العمل على قبول 
واستحسان اجلمهور.

ولفتت ميس، في تصريح 
له���ا، إل���ى أن أح���داث اجلزء 
الثالث مسلس���ل »ش���طرجن«، 
مليئة باملفاجآت، وخاصة مع 
الشخصية التي جتسدها، وانها 
تترقب ردود أفعال اجلمهور على 

ميس حمدان تستأنف »أمير الليل« في لبنان
دورها في اجلزء اجلديد، مؤكدة 
حرصها على التنوع في األدوار 

التي جتسدها.
و»ش���طرجن 3« من تأليف 
حسام موس���ى وإنتاج محمد 
فوزي وإخ���راج محمد حمدي، 
ويشارك في بطولته وفاء عامر، 
ميس حمدان، نضال الشافعي، 
رمي البارودي، أمين عزب وضياء 
عبداخلالق، عمرو مهدي، ياسمني 
العيلي، محمد  صبري، حمزة 
أبو داود، صالح رشوان ومحمد 

جمعة، ونسمة محمود.
ونوه���ت إلى أنه من املقرر 
أن تتوجه إلى لبنان في أبريل 
املقب���ل، الس���تئناف تصوير 
مشاهدها املتبقية في مسلسل 
»أمير الليل«، معربة عن سعادتها 
باملشاركة في العمل الذي تدور 
أحداث���ه حول فت���رة االنتداب 
وزمن السبعينيات في لبنان، 
وعن الفساد والكذب واخليانة 
والرش���وة، مقارن���ة باألمانة 
واإلخ���الص والطيبة. و»أمير 
الليل« من تألي���ف منى طايع 
وإخراج ف���ادي حداد، وبطولة 
ميس حمدان ورامي عياش ونهلة 

داوود وأسعد رشدان.

القاه���رة- أ.ش.أ: انته���ت 
الفنانة ميس حمدان من تصوير 
مش���اهدها األخيرة في أحداث 
الثالث من مسلس���ل  اجل���زء 
أملها  »ش���طرجن«، معربة عن 

ميس حمدان

وائل نور لـ »األنباء«: غبت عن الفن
 عندما شعرت بأن املعروض علي يفقدني اسمي وتاريخي

الذي اليزال يعرض بنجاح 
ش���ديد ولهفة م���ن جانب 
اجلمهور، وعندما أحسست 
ب���أن االدوار التي أقدمها لم 
الفني  تعد ترضي غروري 
وخاوي���ة بع���د مسلس���ل 
»املصراوية« عام 2007 جاء 
قراري باالبتعاد حتى تظل 
الصورة اجلميلة في عيون 

جمهوري.

وعدت في فيلم 
»الليلة الكبيرة« 

مع املخرج سامح 
عبدالعزيز؟

٭ أحم���د عب���داهلل مؤلف 
الفيلم صديقي منذ سنوات 
طويلة، وعندما عرض علي 
الفيلم وجدت نفسي في دور 
»احملامي احللنجي« الذي ال 
يؤمن مببادئ، وكل ما يهمه 
مصاحله اخلاصة واجلري 
وراء أهل احل���ارة للزواج 

الرسمي أو العرفي.

ما الذي أعجبك في 
الفيلم؟

٭ العمل كله مميز وشارك 
فيه أكثر من 20 جنما، كما 
أنه عمل إنساني يشبه الفرح 
وكباريه وغيرها من األفالم 

الناجحة.

رغم جنوميتك 

الضخمة من خالل 
الدراما إال انك لم 

حتقق ذلك من خالل 
السينما؟

٭ جيلي كله عانى من ذلك، 
فالس���ينما خاصمت اجليل 
كل���ه، ووقف���ت عند اجليل 
السابق، لكننا صنعنا العصر 
الدراما بشهادة  الذهبي في 

اجلميع.

وماذا عن الفيلم 
اجلديد لك؟

٭ بدأن���ا تصوي���ر الفيلم 
اجلديد »عربة الترحيالت«، 
وألعب من خالله دور مهرب 
آث���ار له نفوذ وش���خصية 
قوية جدا مع النجم القدير 
محمود اجلندي ومجموعة 
الفنانني الشباب، ومن  من 
املنتظر عرضه خالل الفترة 
املقبلة، وهي شخصية جديدة 

لم ألعبها من قبل.

أي األعمال الفنية 
تعتز بها في تاريخك؟

٭ أعتز بكل أعمالي، وقدمتها 
م���ع كل العمالقة والنجوم 
منهم فريد شوقي وحمدي 
غيث وعبداهلل غيث ونبيلة 
عبيد وغيرهم، ومن خاللها 
أحسس���ت أنن���ي قدمت ما 
يبقى في تاريخي لألجيال 

القادمة.

واعتبره رس���الة من خالل 
أعمال���ي، لذلك عاش���ت كل 
األعمال التي قمت بتقدميها 
على مدى السنوات املاضية، 
ومنها مسلسل »ذئاب اجلبل« 

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز 

اذا تكلمت مع الفنان وائل 
نور فأنت على الفور تتذكر 
أعماله الدرامية والسينمائية 
اخلالدة ومنها مسلسل »ذئاب 
اجلبل« أحد أعظم األعمال 
في تاريخ الدراما مع أحمد 
عبدالعزيز وشريف منير، 
ومسلس���ل »البخيل وأنا« 
مع وحش الشاش���ة فريد 
شوقي وعشرات األعمال التي 
سطرت جنومية خاصة جدا 

لوائل نور.
ابتعد وائل  ولس���نوات 
عن الفن بعدما قدم مسلسل 
»املصراوية« قبل 8 سنوات، 
بعدما وجد أن املعروض عليه 
ال يرضي طموحه الفني وال 
يرضي غ���روره، حتى عاد 
مؤخرا بفيلم »الليلة الكبيرة« 
مع املخرج سامح عبدالعزيز 
ويستعد لفيلم جديد بعنوان 
»عربة الترحيالت«، ومن هنا 
جاءت مناسبة لقائه للحديث 
الطويلة  الغيبة  معه حول 
والعودة من جديد ملضمار 

الفن، وإلى نص اللقاء:

بداية.. ملاذا تغيبت كل 
هذه املدة رغم انك 

كنت في عز توهجك 
الفني؟

٭ أنا امثل ألني أحب الفن، 

وائل نور

ماجد املهندس: أكره االنتظار !
حتدث الفنان ماجد املهندس عن بعض صفاته 

الشخصية، قائال : يكون على غير طبيعته 
عندما »يزعجه« أحد، وقال: أكثر ما يزعجني 

هو عدم االستقرار في حياتي دائما بسبب 
عملي الذي يجعلني أتنقل كل يوم من بلد إلى 

آخر، مضيفا: أحب البحث عن الهدوء والسكينة 
وأن أجلس مع نفسي دون أن أسمع موسيقى 

أو أتكلم مع أحد لتكون لي هذه اللحظات 
مبنزلة وقفة مع الذات، فأشعر بسكينة داخلية 
تعيد إلي النشاط والعزمية. وبسؤاله هل يحب 

االنتظار، أجاب املهندس، حسب موقع »سيدتي 
نت«: أنا أكره االنتظار، ال بل إن أكثر ما أكرهه 

في احلياة هو االنتظار، لقد انتظرت كثيرا 
في حياتي، مؤكدا ان انتظار احلبيب عذاب 
للحبيبني، وتابع: »حالوة« احلب في العطاء 

والتفاهم واإلحساس باآلخر »احلب عمره ما 
كان جميال في االنتظار«، رمبا هناك أناس 

يحبون العذاب في احلب، لكن أنا أحب أن أعطي 
كل ما لدي من عواطف وأحاسيس للحبيب. 

وعما صرح به بانه يتمنى لنفسه أغنية الفنانة 
نوال الكويتية »أنت طيب«، وهل هو إنسان 

طيب بطبيعته، رد: أنا من عشاق نوال وصوت 
نوال، وهذه األغنية دائما أرددها، فهي جميلة 

جدا وتليق بصوتي، كما هي الئقة بصوت 
نوال، ولو عرضت علي األغنية قبل نوال، لكنت 
اخترتها، طبعا الطيبة من أهم صفاتي وأنا أحب 
الناس الطيبني. وأردف املهندس: أنا قريب من 
الناس وأشعر معهم، وأحب في اختياراتي أن 
أكون قريبا منهم، وال »أتفلسف« في الكالم، 
فأختار الكلمة العميقة، كما أختار لكل أغنية 
موضوعا يختلف عن موضوع األغنية التي 

سبقتها، فأنا ال أغني لنفسي بل أغني للناس 
وأصف مشاعرهم، وهذا ما جعلني قريبا منهم.
وعن املمثل الذي بأدائه التمثيلي يشبه إلى حد 
ما رومانسية غنائه، قال ماجد املهندس: أحب 
إحساس املمثل هاني سالمة، فلديه إحساس 
عال في التمثيل، وأحب أيضا رومانسية تيم 

ماجد املهندس حسن.
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ممثلة متضايقة من 
منتج مسرحي للحني 

ما عطاها فلوسها وكل 
ما تتصل عليه ما يرد 

وتفكر انها تشتكي 
عليه..

صچ ما يستحي!

مطرب شاب يفكر انه 
يرجع للساحة الغنائية بعد 
غياب طويل بس مو القي 

كلمات أغنية قوية على 
قولته علشان يرد فيها 

جلمهوره..
اللي يسأل ما يضيع!

مخرج شاب يبحث عن 
طريقة توصله الى املنتجني 
علشان يشتغل في أعمالهم 

الدرامية ألنه يبي فرصة 
علشان يظهر قدراته 

اإلخراجية على قولته.. 
روح ملكاتبهم!

شكوىقوية قدرات

أجابت: »إن كان البد من ذلك 
فسأعتزل توبة إلى اهلل«.

أم���ا بخص���وص عالقتها 
بضرته���ا، فأك���دت دنيا أنها 
لم تكن س���ببا وراء انفصال 
الترك عن زوجته وإمنا حصل 
الطالق قبل ذلك، مؤكدة أنه 
كان لها الفضل في لم ش���مل 

العائلة م���ن جديد، وأن حال  
شقيقتها الصغيرة متاما وهي 
اآلن تعيش حياة سعيدة مع 

زوجها وأبنائه.

دنيا بطمة تؤكد: ال أعرف ابتسام تسكت
حلت الفنانة املغربية دنيا 
بطمة للمرة الثانية ضيفة على 
برنامج »رش���يد شو«، الذي 
القناة املغربية  يعرض على 
الثانية من مساء كل جمعة، 
وقالت بخصوص حصولها 
عل���ى األوس���مة مرتني على 
التوالي إنها فخورة، وهذا إن 
دل على شيء فإمنا يدل على 
أن تفانيها واجتهادها لم يذهبا 

سدى.
وحول ما إذا س���بق لدنيا 
إجراء عملية جتميل، اعترفت 
أن األمر يتعلق فقط بتغيير 
في مظهر أسنانها وحواجبها، 
وغي���ر ذل���ك يبق���ى مجرد 

مكياج.
عالقته���ا  وبخص���وص 
بالفنان���ة ابتس���ام تس���كت 
وجميلة البدوي، ردت بطمة 
بكونها ال تعرفه���م، وقالت: 
»أن���ا صريح���ة وه���ذه هي 
الطامة الكب���رى، عندي غير 
أما  نيشان.. ما نعرفهمش«، 
بخصوص الفنان الفلسطيني 
محمد عس���اف فقالت انه قد 
تصرف معه���ا بجفاء وتكبر 
بعد أن أخذ اللقب في برنامج 
اكتشاف املواهب »آراب أيدول« 
وأيضا مع بعض من جمهوره 
حينما أراد هذا األخير التقاط 
صور معه، مع العلم أنه وصل 

بفضلهم.
وحينم���ا س���ألها مق���دم 
البرنام���ج فيم���ا إذا كان���ت 
س���تعتزل الغن���اء لو طلب 
دنيا بطمة منها ذلك زوجها محمد الترك، 

خالد سليم يعيد سيرين إلى السينما

الفت���رة املقبلة، خاصة أنها 
انشغلت بالتمثيل، ولكنها 
ترغ���ب في أن تع���ود بقوة 
أنها  للغناء أيضا، والسيما 
تعمل بسياس���ة اإلصدارات 
املنفردة، فهي تقوم بإنتاج 

أعمالها بنفسها.
أما خالد سليم فمتحمس 

للتجربة مع سيرين، خاصة 
أن فيلمه األخير الذي أنتجه 
الفن���ان أحمد حلمي لم يلق 
النجاح املتوقع، لعدم وجود 
جنمة سوبر ستار تشاركه 
البطولة، ما أضر بالفيلم الذي 
سحب من السينما لتعرضه 

للخسارة.

تتف���رغ بعده���ا حلياته���ا 
العائلية، خاصة أنها أعلنت 
عن رغبتها ف���ي أن تنجب 
طفال آخر، وهذا برغبة زوجها 
وابنتها، واعترفت بندمها على 

تأخير اخلطوة.
وتخطط س���يرين أيضا 
لتقدمي أغنية »سينغل« خالل 

حتاول الفنانة اللبنانية 
إنهاء  س���يرين عبدالن���ور 
ارتباطاتها الفنية في لبنان 
خالل هذه الفت���رة، بعد أن 
رشحت للعودة إلى السينما 
في مصر، التي حتاول سيرين 
طوال الوقت أن تكون حاضرة 

فيها.
فقد مت اختيار سيرين في 
فيلم غنائي والبطل أمامها هو 
الفنان خالد سليم، وتشاركهما 
البطولة أيضا املمثلة ريهام 
حجاج، ومن املقرر أن يتضمن 

العمل بعض األغنيات.
وذكرت تقارير صحافية 
أنه س���يكون هناك دويتو 
يجمع الثنائي خالد س���ليم 
وسيرين عبدالنور، وهو ما 
جذبها للعمل الذي اختير له 
اسم »لوكيشن« مبدئيا، وجار 
اختيار باقي املشاركني على 
أن يعرض في موسم الحق 

هذا العام.
وتقرأ سيرين السيناريو 
في الوق���ت احلالي، قبل أن 
العمل، ولكنها  تتعاقد على 
اشترطت أن يكون التصوير 
خالل الفت���رة القريبة، لكي 

خالد سليمسيرين عبدالنور

نادية اجلندي تنضم للغائبات عن رمضان!
القاهرة ـ أ.ش.أ: انضمت الفنانة نادية 
اجلندي لقائمة النجمات الالئي غادرن 

سباق دراما رمضان املقبل، حيث 
كان من املقرر أن تنافس مبسلسل 

»املنظومة«، قبل أن يخرج من السباق 
بشكل مفاجئ.

وأرجع املنتج محمود مختار قرار 
التأجيل إلى ضيق الوقت وعدم توافر 
الفترة الالزمة للتعاقد مع باقي أبطال 

املسلسل النشغالهم بأعمال أخرى، 
الفتا إلى أن املسلسل مختلف وسيجذب 

اجلمهور ولذلك يحتاج إلى حتضيرات 

كثيرة، ومن هنا قرر تأجيله إلى املوسم 
بعد املقبل. ووقعت نادية اجلندي عقد 

بطولة املسلسل مؤخرا، كما تعاقد على 
اإلخراج وائل فهمي عبداحلميد.

ويغيب عن سباق الدراما املوسم املقبل 5 
جنمات، رغم اعتيادهن التواجد في هذا 

املوسم، طيلة السنوات املاضية، وأرجعت 
غالبيتهن السبب إلى غياب النص اجليد 

للمنافسة به، 
والغائبات هن سمية اخلشاب، هيفاء 

وهبي، وفاء عامر، هند صبري، ونيكول 
سابا، وأخيرا انضمت لهن نادية اجلندي.

نادية اجلندي

هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم أصدرت كتاباً خاصاً به إلسهاماته املسرحية

عبدالعزيز السرّيع..
»خير جليس« و»حضور متفرد« في املسرح

الكاتب واملخرج املسرحي القدير عبدالعزيز السريع  تكرمي السريع في إحدى املناسبات الفنية من قبل الراحل منصور املنصورصورة أرشيفية للسريع في أمسيات رابطة األدباء جتمعه مع الشاعر الراحل يعقوب الرشيد و د.خالد عبداللطيف رمضان

والثاني »السريع وصناعة 
الثقافة«، تناول خاللهما 
محطات عديدة من حياة 
السريع العملية ورحلته 

في التأليف للمسرح 
والتلفزيون، وحضوره 

األدبي واملسرحي في 
عشرات امللتقيات ودوره 
الريادي، وكتاباته للقصة 
القصيرة ودوره كممثل 

ومخرج في املسرح، 
والعديد من احملطات 

األخرى التي تكشف عن 
إبداع متفرد.

أما القسم الثالث، فضم 
العديد من الصور لعدد 

كبير من األوسمة والدروع 
وشهادات التقدير التي 

حصل عليها السريع، محليا 
وخليجيا وعربيا، واختتم 
املؤلف كتابه بكشف ألهم 

املراجع والكتب التي تناولت 
مسيرة املبدع عبدالعزيز 

السريع الذي اليزال يعطي 
ويشارك في العديد من 

املهرجانات املسرحية 
اخلليجية واإلقليمية 

والعربية والدولية ألنه رمز 
من رموزه األوفياء خلشبة 

»أبو الفنون«.

في جامعة الكويت، وترقيته 
في العام التالي إلى منصب 
مراقب الشؤون الثقافية ثم 

الى مدير لها.
وتطرق الكتاب إلى الدور 

املهم الذي لعبه السريع أثناء 
الغزو العراقي، عندما تولى 
مهام مدير الثقافة والنشر 
باملركز اإلعالمي الكويتي 

في القاهرة، بعد أن شارك 
في تأسيسه، وتناول املؤلف 

الدور البارز لعبدالعزيز 
السريع في مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني 

لإلبداع الشعري، حيث 
أسهم في إعادة تنظيمه 

وتطويره إلى أن تقاعد عن 
العمل في عام 2013.

وحمل القسم الثاني من 
الكتاب عنوان »قراءة وأكثر 
في كتاب عبدالعزيز السريع 

تكرمي وحتية«، الذي أعده 
عبدالعزيز محمد جمعة، 

بتكليف من مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني 

لإلبداع الشعري عام 2002، 
وتناول املعد جوانب عديدة 
من احلياة العملية واألدبية 
للسريع في قسمني: األول 
»السريع مبدعا مسرحيا«، 

االوسمة واجلوائز والدروع 
التي حصل عليها املبدع 

عبدالعزيز السريع من شتى 
بلدان العالم.

وفي اجلزء األول املعنون 
»سيرة حياتية عملية« 

يتوقف املعد امجد زكي 
عند أهم احملطات في حياة 
عبدالعزيز السريع، فيشير 

إلى أن والدته في العام 
1939 تزامنت مع العرض 
املسرحي »اسالم عمر« 

الذي قدمته في العام ذاته 
املدرسة املباركية التي 

يصفها املؤرخون بأنها نواة 
املسرح النظامي جتاوزت 

الهدف التعليمي.
ومن احملطات املهمة التي 
أشار إليها الكتاب في هذا 

القسم، انتداب السريع من 
»التربية« إلى »اإلعالم«، 

ثم دوره املهم في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب عام 1972، وتقلده 
منصب رئيس قسم الثقافة 

في املجلس عام 1980، 
وهو العام نفسه الذي 

حصل فيه على ليسانس 
الدراسات األدبية من قسم 
اللغة العربية بكلية اآلداب 

وفي تقدمي معد هذا 
الكتاب أمجد زكي يتضح 

لنا ان املبدع عبدالعزيز 
السريع يثير من يعشق 

الكتابة للكتابة عن مسيرته 
املضيئة، حيث كتب أمجد 

زكي عن سبب إعداده لهذا 
الكتاب قائال: »ملعت فكرة 
الكتاب في خاطري خالل 

واحدة من زياراتي إلى 
األستاذ في منزله العامر، 

وقد لفت انتباهي ما جتاور 
والتحم في مدخل مكتبه 

من دروع وشهادات تقدير 
تشير في خشوع مهيب 

إلى غنى التجربة ووضوح 
البصمة وعمق األثر وسالمة 

العمل وصدقه وجالله«.
وأضاف: »اقترحت على 
أكبر أبنائه - منقذ- أن 

نوثق ذلك في كتاب مطبوع 
يكون مبنزلة سفر التكرمي 

لوالده وأستاذي، على أن 
يضم الكتاب عرضا مختلفا 

لسيرته الذاتية، كتاب 
»عبدالعزيز السريع.. مالمح 
من رحلة االحتفاء والتكرمي« 

ضم شهادات ودراسات 
بأقالم زمالئه وأصدقائه، 

باالضافة لعرض ألهم 

طياتها الكثير من االبداعات 
والقضايا التي نعاني منها 

في وقتنا احلالي.
كتاب هيئة الفجيرة للثقافة 

واإلعالم اخلاص باملبدع 
عبدالعزيز السريع -أطال 

اهلل في عمره - أعده أمجد 
زكي، من الكتب املهمة التي 

يجب على جيلنا احلالي 
العاشق للمسرح بأن 

يطلعوه عليه ويقرأونه 
بتمعن حتى يستفيدوا من 
جتربته الفريدة، خصوصا 

ان اجلهة الناشرة لهذا 
الكتاب قدمت تعريفا بسيطا 

في كلماته وإمنا مفرداته 
قوية، عندما كتبت في 

بداية الكتاب وجاء في كلمة 
الناشر »عبدالعزيز السريع 

علم من أعالم املسرح 
العربي، وواحد ممن ساهموا 
في تشكيل اجتاهات احلركة 

املسرحية، رجل املسرح 
العتيق، سجل حضوره 
املتفرد كاتبا وإداريا في 

مجاالت متنوعة من الثقافة 
والفنون واآلداب، وكان له 

األثر احلميد في املكتبة 
العربية بأعماله التي امتلكت 
فضول الباحثني لدراستها«.

برنامج إذاعي بعنوان »خير 
جليس«، مستمر في بثه 

لعدة دورات برامجية، ملا له 
من فائدة عظيمة ملستمعي 

إذاعة الكويت املنتشرين في 
كل مكان من بقاع األرض، 
حيث يتعرفون من خالله 
على كتب قيمة حتمل بني 

مفرح الشمري
@Mefrehs

تواصل هيئة الفجيرة 
للثقافة واإلعالم تسليط 

الضوء على مبدعي اخلليج، 
خصوصا في مجال املسرح، 

وذلك من خالل إصداراتها 
املتعددة حتى يتعرف اجليل 
احلالي العاشق للمسرح على 

مسيرتهم مع »أبو الفنون«.
ومن إصدارات هيئة 

الفجيرة للثقافة واالعالم 
اجلديدة، كتاب توثيقي 

للكاتب واملخرج املسرحي 
القدير عبدالعزيز السريع 
حتت عنوان »عبدالعزيز 

السريع.. مالمح من رحلة 
االحتفاء والتكرمي«، يتضمن 
العديد من االضاءات اجلميلة 

لهذا املبدع الكويتي الذي 
نال العديد من التكرميات، 

بعد ان برع في مجال 
املسرح كتابة وإخراجا، 
وكانت إسهاماته األدبية 

دليل واضح على متيزه بني 
أصدقائه الذين زاملوه منذ 

ان انطلق في هذا املجال 
وحتى يومنا هذا، حيث 

يتصدى حاليا الى تقدمي 

الكتاب الذي نشرته هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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اجلسم البشري

نحن والدواء

614
495
32

3642
4836

718
758

47651
9527

3
91527

8627543
3974

5379
5638

24986
874
596

84
894

192
49

3652
897

94185
6
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السماء
املشرقة

نور
الفضاء
سفينة
مركبة
ارتياد

جنم
شمس
مجرة
الكون

رائد
اكتشاف

قمر
عالم
ذرة

مخلوقات
غريب
نيازك
سفير
مرصد
كبير
جهد
ريح
وطن

العتب

الطهاة احلقيقيون في اجلسم

الطاه��ي ه��و الش��خص 
الذي يقوم بتحضير الطعام، 
ام��ا الطعام الذي يصل خاليا 
اجلسم فيتم طهوه مرتني: مرة 
في املطبخ قب��ل تقدميه على 
املائدة واالخرى داخل اجلسم 
خ��الل عملية الهضم، وتعمل 
العملي��ة الثاني��ة على جتزئة 
الطعام الى قطع صغيرة جدا 
وال ت��رى إال بالع��ني املجردة 
بامليكروسكوب، ونسمي  وال 
الدقيقة  الصغيرة  القطع  هذه 

باجلزيئات.
والطهاة احلقيقيون الذين 
يقومون بتحضير الطعام داخل 
اجلسم هم العصارات الهضمية 
واالنزمي��ات، اذ تق��وم هذه 
العصارات بطهو املواد النشوية 
والدهنية والبروتينية التي في 
الطعام، ويتم صنع وحتضير 
هذه العصارات عن طريق غدد 
واعضاء خاصة في اجلس��م، 
تفرزها عند احلاجة، فإذا كان 
للطعام الذي نتناوله طعم ونكهة 
لذيذة تقوم االعصاب اخلاصة 
بارسال اش��ارات الى الدماغ 
الدماغ  باالمر، فيرسل  تعلمه 
بدوره اوامره الى اعضاء الهضم 
لتستعد للعمل، هذا وال تخضع 
جميع العصارات الهضمية الى 
س��لطة الدماغ، فالبعض منها 
يتم مراقبته كيميائيا، اذ تقوم 
العصارات واالنزميات  بعض 
الت��ي تفرزها بعض اقس��ام 
اجله��از الهضمي بالتفاعالت 
الكيميائية التي بدورها تفرز 
عصارات اخرى في قسم آخر 

من اجلهاز.
الهضمية  العصارات  اولى 
هو اللعاب ال��ذي تفرزه غدد 
خاصة في الفم هي االميليس 
الذي يقوم بتجزئة النشا الى 
نوع من السكر ميكن للجسم 

االستفادة منه.
املع��دة اخلطوة  وتتم في 
الثاني��ة في حتضي��ر الطعام 
داخل اجلسم، فهناك في جدار 
املعدة خاليا تسكب قليال من 
الطعام، فيؤثر  احلامض على 
هذا احلامض بشكل خاص على 
اللحوم واالس��ماك واالجبان 
واحلليب واملأكوالت املشابهة، 
كما يساعد هذا احلامض عصارة 
اخ��رى تدعى الببس��ني على 
حتويل املركبات البروتينية الى 
مواد ابسط تدعى باحلوامض 
االمينية، كما تسكب املعدة مادة 
رابعة تدعى موسني التي تغلف 
جدران املعدة وحتميها من تأثير 

احلامض والببسني عليها.
الطع��ام عند  وال يك��ون 
مغادرت��ه املعدة بع��د جاهزا 
تتبع  ل��ذا  لتتناول��ه اخلاليا، 
عمليات اخرى تتم في االمعاء 
الدقيقة وذلك بفعل عصارات 

من الكبد والبنكرياس.

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

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ فساتني ـ سرو، 2 ـ أمس ـ دع ـ 
رمس، 3 ـ تنهى ـ عال )معكوسة(، 
4ـ  ملـــتـ  ماء، 5ـ  حليمـ  بوالد، 6 
ـ موائـــد، 7ـ  ا اـ  نهجـــمـ  ر ر، 8ـ  
سئم )معكوسة(ـ  األديب، 9ـ  هاني 

شاكر، 10 ـ برلني )معكوسة(.

عموديًا:
1 ـ فاتـــن حمامة، 2 ـ ســـمن ـ لواءان، 3 ـ 
اســـه ـ يا ـ ســـن، 4 ـ املؤن ـ ين، 5 ـ يد ـ 
يشاهد )معكوسة(، 6ـ  نعاتبـ  جالل، 7ـ  
ركام )معكوسة(، 8 ـ املعرس )معكوسة( 
ـ درب، 9 ـ مر )معكوســـة( ـ ا ا ـ ري، 10 ـ 

وسائد ـ ربيع.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
عزت أبوعوف

حل كلمة السر:
عطارد

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: أحد الكواكب 
من 5 أحرف

اةاوغمفمنع
انلطرخارور
ليكنيلشكرا
سفوببوتبنء
مسنتطقكةجد
اةقعرااشمء
ءقمليتدمذا

عرراحناسرض
اشررمييمةف
لمييراتججل
ملفبصزررهـا
داسكدكاةدر

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

مستحضرات التجميل

تش��غل مس��تحضرات 
التجميل مساحة كبيرة على 
مستوى احلقل الصيدالني 
السيما انها مركبات كيميائية 
تنتجه��ا معام��ل ومصانع 
األدوية.. وتؤثر تأثيرا مباشرا 
على اجللد الذي توضع عليه 

من اجلسم.
وهذه عبارة عن مساحيق 
وكرميات للبشرة اخلارجية 
وخاصة الوجه والعني واأليدي 

واألرجل وغيرها.
اس��تعمال  وينتش��ر 
مستحضرات التجميل بصفة 

خاصة بني جنس حواء.
املس��تحضرات  ه��ذه 
وإن كان��ت تضفي على من 
تس��تخدمها جماال ومظهرا 
براقا إال أنها قد تضر اجللد، 
إنه��ا م��واد كيماوية  حيث 
قد حت��دث بعض اآلثار غير 

املرغوب فيها.
على من تس��تخدم هذه 
املس��احيق إزالتها وغس��ل 
مكانها جيدا باملاء والصابون 
قب��ل النوم حت��ى ال حتدث 
تأثيرا على اجللد طوال الليل 
وحتى تتيح الفرصة لتفتيح 
مسام اجللد إلمتام تنشيط 

خاليا اجللد احليوية.
وال بد ان نضع في االعتبار 
ان كل م��ا هو طبيعي يكون 

افضل.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

)الدواء شفاء وداء - سلسلة نحن والدواء 
- صيدلي: حسام الدين أبوالسعود(

)من كتاب:   املوسوعة العلمية احلديثة 
اجلزء اخلامس(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1 ـ من ألبســــة النساء 
ـ   2 الشــــجر،  مــــن  ـ 
ـ قبر،  اترك  ـ  البارحة 
3 ـ عكس تأمر ـ رفعة 
)معكوسة(، 4ـ  جمعتـ  
أصل احلياة، 5ـ  صبور 
ـ نوع مــــن املعدن، 6 ـ 
الطعــــام، 7  طــــاوالت 
ـ متشــــابهان ـ نبــــادر 
بالقتالـ  متشابهان، 8ـ  
مل )معكوسة(ـ  محترف 
مطــــرب  ـ   9 األدب، 
مصــــري، 10 ـ عاصمة 

أوروبية )معكوسة(.

1ـ  ممثلة مصرية راحلة، 
2ـ  من مشتقات احلليبـ  
علمان، 3ـ  أصلهـ  للنداء 
ـ في الفم، 4 ـ الذخائر 
واملدخــــرات ـ عملــــة 
آسيوية، 5ـ  من األطراف 
ـ يرى )معكوسة(، 6 ـ 
نلومـ  عظمة، 7ـ  حطام 
)معكوسة(، 8ـ  العريس 
الكويتيــــة  باحملليــــة 
)معكوســــة( ـ طريق، 
9 ـ علقم )معكوســــة( 
ـ متشــــابهان ـ عالمة 
موسيقية، 10 ـ مخدات 

ـ من الفصول.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

»الهيئة« تبدأ إعادة تأهيل صالة اخلطيب بالعربيالرياضية
تتسلم الهيئة العامة للرياضة صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي العربي، وذلك في األول من يونيو 
املقبل متهيدا للبدء في إعادة تأهيلها وفق احدث املواصفات.وكانت الهيئة العامة للرياضة قد انتهت 
مؤخرا من إعداد وتنفيذ التصميم اجلديد للصالة بالتعاون مع عدد من اجلهات الرسمية واخلاصة 
وهي األكبر على الصعيد احمللي حتت إشراف قطاع الهندسة التابع للهيئة، إذ من املتوقع أن يرتقي 
التصميم لينافس احدث املشاريع اخلليجية اخلاصة بالصاالت املتعددة األغراض.
مبارك الخالدي

العربي يعود إلى التدريبات وإصابة جديدة ملقصيد
النهائي لبطولة كأس األمير 
العربي  انتهت بفوز  والتي 
برباعية تأهل على اثرها الى 

النهائي املرتقب.
ومن املتوق���ع ان يعود 
الفري���ق ال���ى التدريب���ات 
اليوم وس���ط ارتفاع كبير 
في املعنويات بعد ان انهالت 
املكافآت عل���ى الالعبني من 

العرباوي���ة  الش���خصيات 
الداعمة للفريق وعودة الروح 
املفقودة منذ بداية املوسم.

وفي سياق متصل، تلقي 
اجلهاز الفني صدمة بتجدد 
اإلصابة للنجم علي مقصيد 
ال���ذي يقضي فترة التأهيل 
من اإلصابة حتت إش���راف 
طبيب املنتخب د.عبد املجيد 

البناي وشعر مقصيد باأللم 
في نفس مكان اإلصابة التي 
أعاقته من اللعب مع الفريق 
منذ نحو ثالثة أشهر، ومن 
املتوقع أن يوصي د.البناي 
بتوجه الالعب للعالج اخلارج 
على ضوء عدم اس���تجابة 
اإلصابة للبرنامج العالجي 

املوضوع.

إلنقاذ موسمه وهو مواجهة 
الكويت في نهائي كأس األمير 
في ال� 5 من الشهر املقبل. 

الفني  وكان اجله���ازان 
واإلداري ق���د ق���ررا من���ح 
الالعبني اج���ازة ملدة ثالثة 
أيام بعد مواجهة الفريق أمام 
الساملية اجلمعة املاضي في 
إطار مواجهات الدور النصف 

مبارك الخالدي

الفري���ق األول  يع���ود 
للك���رة بالنادي العربي الى 
التدريبات مساء اليوم بعد 
انته���اء اإلج���ازة اخلاصة 

املمنوحة لالعبني.
الى  ويس���تعد األخضر 
خوض االس���تحقاق األهم 

الكويت ميزق »سلة« الشباب

ختام بطولة الهيئة لرماية أسلحة 
الرصاص والقوس والسهم األوملبي

يحيى حميدان
 

حقق الكويت فوزا سهال على الشباب 48-78 
مساء اول من امس ضمن مباريات اجلولة 35 

من دوري الدمج لكرة السلة. 
وجاء فوز »األبيض« بسهولة ووسط تفوق 
واضح من العبيه منذ انطالق اللقاء بفضل تألق 

حسني اخلباز وراشد الرباح وحمد عدنان.
قاد اللقاء احلكام عبداهلل سليمان ومحمد 

محمود وعماد صقر.
وفي لقاء آخر، تغلب العربي على اجلهراء 
79-77. وق���ام طاق���م التحكي���م املكون من 

عبدالرزاق سليمان وخالد الشايجي وسلوبودان 
بكتاب���ة تقري���ر حول العبي اجله���راء نايف 
الصندلي واس���عد النمر عقب خروجهما عن 
النص واحتجاجهما على قرارات التحكيم، مما 
يعني وجوب فرض عقوبة عليهما من جلنة 
املسابقات وشؤون الالعبني. ويحتل الكويت 
صدارة ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، يأتي 
بعده القادس���ية 42 نقطة، ث���م كاظمة )40(، 
والعربي )39(، واجلهراء )38(، والساحل )36(، 
والنصر )35(، والشباب )30(، واليرموك )29(، 
والتضامن )26(، وفي املركز احلادي عش���ر 

واألخير الصليبخات برصيد 23 نقطة.

شهد مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي 
ختام بطولة الهيئة العام����ة للرياضة بحضور 
رئيس االحتادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج 
العتيبي وعبيد العصيم����ي أمني عام االحتادين 
الكويتي والعربي للرماية وم.محمد الغربة امني 
السر املساعد ود. وليد السلطان مراقب الرياضة 
للجميع بالهيئة العامة للرياضة، والتي استمرت 
عل����ى مدى ثالثة أيام خالل الفترة 18-20 مارس 
اجلاري في رمايات )البندقية واملسدس 10 متر � 
املسدس 50 مترا البندقية 50 مترا راقدا البندقية 
50 م 3 أوضاع � ورماية القوس والسهم األوملبي( 
وتنافس فيها ما يقارب من )90( راميا ورامية. 

وفي تصريح له عبر العصيمي عن س����عادة 
أسرة الرماية بتنظيم بطولة الهيئة العامة للرياضة 
للرماية التي ش����هدت منافس����ة قوية بني الرماة 
والراميات وان نادي واحتاد الرماية يثمن الدور 

الكبير للشيخ سلمان احلمود وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب والشيخ احمد املنصور 
املدير العام للهيئة العامة للرياضة وجميع العاملني 
بالهيئة العامة للرياضة ملا يبذلونه من جهد وعطاء 
للرياضة الكويتية وللرماية بصفة خاصة وتقدمي 
كافة اوجه الدعم واملساندة خلطط النادي الفنية 
واإلدارية. وأش����اد العصيمي باملشاركة الكبيرة 
واملتميزة من قبل رماة النادي واحلرس الوطني في 
بطولة الهيئة، مشيرا الى ان هذه البطولة تتزامن 
مع خطط اإلعداد للمشاركة في البطولة العربية 
الثانية عشرة للرماية والتي ستقام في مصر خالل 
الفترة من 24 اجلاري الى 4 ابريل املقبل، والتي 
يس����عى رماة وراميات الكويت جاهدين للظفر 
بها. هذا، وقد مت توزيع الكؤوس واجلوائز على 
الرماة الفائزين الذين نالوا شرف الفوز بجوائز 

هذه البطولة.

العصيمي مع ابطال املسابقات اخلتامية 

دعيج العتيبي وعبيد العصيمي مع الفائزات باملراكز االولى

علي الكندري تألق وسجل هدفني في مرمى العربي

الكويت سحق العربي
وتصدر الدوري العام

مبارك الخالدي

انف��رد الكويت بصدارة الدوري الع��ام الرديف بعد ان 
س��حق العربي بنتيجة كبيرة 7-1 في املباراة التي جمعتهما 
مساء امس االول على ستاد صباح السالم وبهذا الفوز اصبح 
رصيد الكويت )27( نقطة في ص��دارة فرق البطولة وبقي 
األخضر عند رصيده الس��ابق)16( نقطة في املركز اخلامس 
س��جل اهداف األبيض علي الكندري هدفني وهدف وحيد 
ل��كل من فهد األنصاري وعايد العنزي وش��اهني اخلميس 
ويعقوب الطراروة وفيسنيس��يوس الذي اهدر ركلة جزاء 
وفي مباراة اخرى جرت على ستاد الصداقة والسالم سقط 
القادس��ية في فخ التعادل مع كاظمة 1-1 ليرتقي الى النقطة 

ال� )24( فيما اصبح رصيد البرتقالي )13( نقطة.

القرين يواجه العربي وبرقان مع الكويت في »ممتاز« اليد

زمام الفريق قبل 6 مواسم 
ولفت���رة مؤقت���ة وحتم���ا 
اسلوبه الدفاعي والهجومي 

قد تغير. 

 برقان مع الكويت 

الكويت بخطى  يس���ير 
ثابت���ة نح���و اللقب ونحو 
الرقم  مواصل���ة حتقي���ق 
القياسي بعدم اخلسارة او 
التعادل اثناء املوسم الثالث 
على التوالي ويقوم املدرب 
س���عيد حجازي بدوره في 
الالعبني فنيا وبدنيا  اعداد 
ويعتمد عل���ى قوة ضاربة 
ممثلة مبحمد وخالد الغربللي 

الى جانب عبداهلل اخلميس 
وحسني صيوان باالضافة الى 
عبدالرحمن البالول وميلك 
االبيض دكة بدالء مبستوى 
الالعبني االساسيني ما مينح 
الطويل  النف���س  العمي���د 
لتحقيق مبتغاه من املشاركة 

في البطولة. 
 من جهة اخرى، برقان 
يقدم مستويات جيدة على 
الرغم من خس���ارته االولى 
املمتاز  القسم  والثانية في 
ويطمح مدرب الفريق سالم 
أنس ال���ى حتقيق املفاجأة 
الكبرى بالفوز على الكويت 
وحتقي���ق ما عج���زت عنه 
معظم الفرق طوال املواسم 

الثالثة املاضية.

 شكوى تحكيمية!

شهدت اجلولة املاضية 
البطولة عدم رضا عن  من 
القرين  التحكيم من قب���ل 
وايضا من برقان فقد تقدم 
الفريقان بكتب رسمية ضد 
األطقم التحكيمية التي ادارت 

مباريات اجلولة.
ومن جانبه، قال مدرب 
برقان سالم أنس: إن حكام 
اليد غير قادرين على ادارة 
املباريات في الدوري املمتاز 
لكرة اليد ومستوى الالعبني 
والفرق أكبر من مس���توى 
التحكيم. واضاف ان مستوى 
التحكيم هابط جدا وكارثة 

حتكيمية.

وف���ي املقاب���ل يخوض 
املدرب الوطني وليد عايش 
اولى مبارياته الرسمية مع 
العربي بع���د توليه قيادة 
الفري���ق خلف���ا للجزائري 
املقال كمال ما دون ويتسلح 
العربي بالغموض حيث ان 
وليد عايش قد تولى قيادة 

يعقوب العوضي 

تقام اليوم مباراتان ضمن 
منافسات اجلولة الرابعة من 
الدوري املمتاز لكرة اليد على 
صالة الشهيد فهد األحمد في 
مقر احت���اد اليد في الدعية 
فيلتقي القرين )نقطتني( مع 
العربي )نقطة( وفي املواجهة 
الثاني���ة يلتقي الكويت )7 
نقاط( مع برقان )نقطة(. 

وتتمحور مواجهة القرين 
مع العربي حول التعويض 
للفريقني حيث خسر القرين 
مواجهته املاضية بصعوبة 
من الكويت وبنتيجة 24 – 22 
فيما تلقى االخضر خسارته 
ايضا على ي���د الكويت في 
اجلول���ة القب���ل املاضي���ة 
وبنتيجة 18 -27. ويلعب 
القرين ع���ادة بقوة ضاربة 
ممثلة بسعد سالم، مشعل 
الس���ويلم، مه���دي القالف 
وعبدالعزي���ز يالوس، الى 
جانب س���الم عبدالسالم، 
أحمد القطان، يوسف شاهني 
واحمد القطان وحارس املرمى 

سلمان املزعل. 
القرين  ويتسلح مدرب 
املصري محمد عبداملعطي 
بالتناغم واالنسجام ومعرفته 
التام���ة بالف���رق الكويتية 
وباملنافسات احمللية اذ سبق 
الوطني  له قيادة املنتخب 
وايضا قيادة يد القرين في 

بطوالت محلية ودولية. 

 سالم أنس مدرب برقان في نقاش مع احلكم علي عباس 

برقانالعربي الكويتالقرين

القناة الثالثة الساعة 7:30القناة الثالثة الساعة 6:00

الفيلي: الكويت تدعو إلى إعادة النظر في أسلوب املفاوضات مع اللجنة األوملبية الدولية
دعا رئيس وفد التفاوض احلكومي 
الكويتي د.محمد الفيلي امس االثنني 
الى اعادة النظر في اسلوب املفاوضات 
اجلاري��ة ب��ني دولة الكوي��ت ووفد 
اللجنة االوملبي��ة الدولية حيال رفع 
»االيقاف االوملبي الظالم« عن الرياضة 

الكويتية. 
وقال الفيل��ي ل�»كونا« ان دعوة 
الكوي��ت العادة النظر في اس��لوب 
املفاوض��ات تأت��ي بعد م��ا بدر من 
نائب املدير الع��ام للعالقات باللجنة 
االوملبية الدولية بير ميرو من مزاعم 
بان احلكومة الكويتية وافقت للمرة 
الثانية على توقيع مسودة اتفاق مع 
اللجن��ة متت صياغته خالل اجتماع 

جنيڤ في يناير املاضي. 
واعرب عن اسفه لصدور مثل هذه 
»املزاعم املزيفة والبيانات الكاذبة« ضد 
الكويت ووفدها التفاوضي مؤكدا »عدم 
جدية« وفد اللجنة االولبية الدولية في 
التوصل ال��ى حل لرفع االيقاف عن 

الرياضة الكويتية. 
وق��ال ان قرار اللجن��ة االوملبية 
الدولي��ة ايقاف الرياض��ة الكويتية 

بني عل��ى معلوم��ات مضللة تزعم 
بان »القوانني الرياضية تتعارض مع 
امليثاق األوملبي ولوائح احتاد الرياضة 

الدولي«. 
واضاف ان قرار االيقاف اتخذ على 
اساس »قضايا ومسائل جانبية«، اذ 
تصر اللجنة االوملبية الدولية خالل 
املفاوضات على طرح موضوع متديد 
االتفاق بني املجلس االوملبي االسيوي 
مع احلكوم��ة الكويتية والذي انهت 

تعاقدها معه اخيرا. 
وذكر ان الزج بهذا املوضوع »يدفعنا 
الى االعتقاد بان قرار االيقاف املعلنة 
اسبابه رسميا لم يكن سببه احلقيقي 
مشكلة قوانني الرياضة«، بل التعمد في 
اثارة قضايا ومسائل جانبية ليست 

لها عالقة بصلب القرار. 
وردا على س��ؤاله حول استمرار 
وفد التف��اوض احلكومي من عدمه 
ق��ال د. الفيلي: ان الوفد ال ميلك اال 
تقدمي التوصيات والتصورات للحكومة 

الكويتية في هذا الشأن. 
واضاف ان احلكومة الكويتية هي 
التي حتدد مسار الفريق املفاوض في 

االستمرار من عدمه بعدما اظهر وفد 
اللجنة االوملبية الدولية عدم »جديته 

وامانته« خالل املفاوضات. 
واكد في الوقت ذاته حرص الوفد 
التفاوض��ي احلكومي على س��رية 
املفاوضات مع فريق اللجنة االوملبية 
الدولية الحتكامه الى القواعد االخالقية 
والقانونية خاصة انها متت مبشاركة 

من االمم املتحدة. 
وق��ال الفيل��ي ان »مي��رو ق�دم 
معلومات غير دقيق��ة وهو لم يكن 
عض��وا في وف��د اللجن��ة األوملبية 
الدولي��ة املفاوض أثناء االجتماع مع 
األمم املتحدة االم��ر الذي يدعو الى 
الصدمة ان يزعم ب��كل ثقة انه كان 

طرفا في املفاوضات«. 
واضاف ان الوفد الكويتي حاور 
ثالثة من ممثلي اللجنة األوملبية الدولية 
ولم يكن ميرو واحدا منهم مستدركا 
بالقول »اما ان اللجنة تعطي رسائل 
خاطئ��ة للعالم أو ان ميرو أخذ على 

عاتقه اطالق مزاعم زائفة عمدا«. 
وجدد التأكيد على ان وفد التفاوض 
احلكوم��ي رف��ض توقيع مس��ودة 

اتفاق م��ع اللجنة االوملبي��ة الدولية 
وخريطة الطريق التي قدمتها اللجنة 
وترغم الكويت على تغيير قوانينها 

الرياضية. 
وأض��اف ان »الكوي��ت دول��ة 
دميوقراطية ولديها اجراءات قانونية 
يجب استيفاؤها وفي حال وجود قانون 
يحتاج الى تعديل يجب التصويت عليه 
ف��ي مجلس األمة ولذلك ال ميلك أي 
وفد كويتي احل��ق في املوافقة على 

مثل هذه املطالب«. 
وش��دد على ان اللجنة األوملبية 
الدولية فرضت احلظر على الكويت 
بناء على معلومات مضللة على الرغم 
م��ن قيام الوفد الكويت��ي بتبيان ما 
تعنيه التعديالت األخيرة على القوانني 

الرياضية في الكويت. 
واوضح ان »ممثلي اللجنة األوملبية 
الدولي��ة قالوا انه��م تفهموا موقفنا 
ولكن ف��ي الوقت ذاته ال ميكنهم ان 
يفقدوا ماء الوجه أمام املجتمع الدولي 
الرياضي ولهذا السبب ينبغي ادخال 
كلمة تعدي��الت على اقتراح خريطة 
الطري��ق على الرغم م��ن حقيقة ان 

احلكومة الكويتية شرحت وفسرت 
بوضوح الوضع في الالئحة التنفيذية 
الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة«. 
واش��ار الى رفض األمم املتحدة 
مقترح اللجنة األوملبية الدولية لتعديل 
قوانني الكويت السيما انها متوافقة مع 
امليثاق األوملبي ولوائح احتاد الرياضة 

الدولي. 
وأكد الفيلي انه لم يحدث ان وقعت 
احلكومة الكويتية اي اتفاق »وبذلك فان 
مزاعم ميرو اننا وافقنا على مسودة 
اتفاق ليس��ت صحيحة قطعا.. واذا 
كانت لدى ميرو وثيقة موقعة وتظهر 

موافقتنا عليها فليظهرها«. 
وقال »ومبا ان ميرو كشف جانبا 
من املفاوضات فان��ه يتوجب علينا 
ال��رد لك��ي يحيط املجتم��ع الدولي 
الرياضي بالوضع برمته«، موضحا ان 
»اللجنة االوملبية الدولية دعت حكومة 
الكويتية الى طاول��ة التفاوض على 
اساس االفتراض باستقاللية الرياضة 
ولكنه��ا في الواقع اس��تخدمت ذلك 

كورقة ضغط«. 

وأكد د.الفيلي اس��تعداد الكويت 
الدائم للتفاوض مع اللجنة االوملبية 
الدولية من اجل حل أي سوء تفاهم 
»لكننا ال ننظر بعني التقدير ملا قدم من 
معلومات زائفة على املأل في محاولة 
لتشويه سمعة فريقنا املفاوض امام 

املجتمع الرياضي الدولي«. 
وق��ال »احتراما لوس��اطة االمم 
املتحدة وافقنا على عقد اجتماع مع 
اللجنة االوملبية الدولية في جنيڤ في 
22 يناير املاضي إلبقاء ما حدث في 
لق��اء خريطة الطريق بعيدا عن اعني 
االعالم.. ولك��ن اللجنة التي لم تف 
بتعهداتها لم تترك لنا خيارا س��وى 
ش��رح موقفنا ونحن على استعداد 
البراز الوثائ��ق الصحيحة ملا حدث 

في املفاوضات«. 
وكان مجل��س ادارة الهيئة العامة 
للرياض��ة في دولة الكوية قد رفض 
في 27 اكتوب��ر املاضي قرار اللجنة 
االوملبية الدولية ايقاف النشاط االوملبي 
الرياضي وذلك بس��بب ما اس��مته 
للكويت  القوان��ني احمللية  »تعارض 

مع امليثاق االوملبي«.
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»ريد ُبل كار بارك درفت«
ينطلق أول أبريل!

الكويت بطل بطولة اخلليج 
والشرق األوسط 

لألندية واألكادمييات

محبو رياضة االجنراف »ريد ُبل كار بارك درفت« 
على موعد م���ع الكثير من احلم���اس واإلثارة، فبعد 
س���بعة أعوام من اإلطالق تعود البطولة إلى الكويت 
في أول أبريل بتنظيم من نادي باس���ل سالم الصباح 
لسباق السيارات والدراجات النارية، وبرعاية نيسان 
وشركة طوارئ الطرق -الكويت »رود إميرجنسي«، 
فالك���ون تايرز، توتال، أكوا إيفا، وذلك يوم اجلمعة 1 
أبريل على مضمار حلبة باسل سالم الصباح في منطقة 

الدائري السابع. 
يخوض املتسابقون السباق النهائي الذي سيجرى 
يوم اجلمعة 1 أبريل املقبل الس���اعة الرابعة مساء في 
طلعات تنافسية الختيار الفائز الذي سيتأهل للسباق 
النهائي اإلقليمي للبطولة، إلى جانب الفائزين من دول 
الشرق األوس���ط، والذي سيقام في سلطنة عمان في 

شهر ديسمبر املقبل. 
في هذا احل���دث املميز ال يتوانى محبي الس���رعة 
والتشويق وحب التنافس عن إظهار مواهبهم العالية 
في التحكم باجنراف الس���يارة على السرعات العالية 
وانعطافه���ا بسالس���ة، ما يعطي اله���واة واحملترفني 
فرصة التنافس املمتع والتحدي املشوق، تشرف على 
حتقيقهما جلنة حتكيمية من اخلبراء في مجال السيارات 
ورياضتها، حيث س���تمنح النقاط لكل سائق وفقا ملا 
يحققه من إجنازات الفتة. كما يش���رف شخصيا على 
احلدث أسطورة »الدرفت« حامل الرقم القياسي ألطول 
اجنراف في موسوعة غينيس، وبطل الشرق األوسط 
في تسلق الهضبة اللبناني عبدو فغالي، متاما كما يفعل 

في اجلوالت املقامة في دول الشرق األوسط كافة. 
ويسبق البطولة النهائية يوم 31 مارس اجلاري مرحلة 
تصفيات تؤهل السائقني خلوض اجلولة النهائية يوم 
اجلمعة 1 أبريل املقبل ليتوج فيها صاحب النقاط األعلى 
املسجلة من خالل تقييم جلنة التحكيم، بعد األخذ بعني 
االعتبار كل من املواهب القيادية في االجنراف، والصوت 
الصادر عن هدير احملرك، وش���كل وتصميم السيارة، 
ودخ���ول وخروج املربع الضيق فالدخان املنبعث من 
احتكاك اإلطارات باإلسفلت ثم أخيرا تفاعل اجلمهور 

احلاضر مع السائق.

استطاع فريق لتحت 13 سنة بنادي الكويت احلصول 
على بطولة اخلليج والشرق األوسط لألندية واألكادمييات 
التي تنظمها شركة فولكس فاجن واملؤهلة الى بطولة 
فرنسا بعد فوزه على اجلزيرة اإلماراتي في الدور قبل 

النهائي وتغلبه على مسقط العماني بالنهائي.
في نفس الوقت خرج فريق حتت 13 س���نة بنادي 
اجلهراء بش���رف ومرفوع الرأس بعد مشاركته ألول 
مرة بالبطولة من الدور قبل النهائي بضربات اجلزاء 
الترجيحية بعدما عاند احلظ مهاجموه اكثر من مرة.
وحضر البطولة م���ن الكويت املدير الفني للقطاع 
خالد احمد واجلهاز هاني القطان وعبداهلل اليش وسمير 
دشتي ومحمد الشنفا، ومن اجلهراء عادل الدعاس مدير 
قط���اع البراعم واملدير الفن���ي املصري مصطفى مراد 

وجهازه املعاون سعد اخلالدي وضياء هالل.
من ناحية أخرى، توجهت بعثة الناديني بالش���كر 
لعبد احملسن علي مراد بهبهاني وعبداهلل علي وأسامة 
عواضة من شركة فولكس بهبهاني الكويت على حفاوة 
االس���تقبال وتذليل العقبات وحرصهم على مشاركة 
األندية الكويتية ورعايتهم لها باحملافل الدولية، مما 
كان له األثر باالرتقاء بالشأن الرياضي لبراعم وشباب 

الكويت.

عرض سيتكرر قريبا  فرحة إحراز الكأس 

تفوق ومهارة وإجناز 

الصني تظفر بجوائز اخلتام في بطولة كأس سلوى الدولية للطاولة
حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د أقيم اول من امس احلفل 
اخلتامي لبطول���ة الكويت الدولية لكرة 
الطاولة »كأس سلوى«، وذلك في صالة 
املرحوم خالد يوس���ف خالد املرزوق في 
نادي س���لوى الصباح الرياضي مبنطقة 

القرين. 
البطولة  وأن���اب س���موه حلض���ور 
املستش���ار بالديوان األميري الشيخ فهد 

سعد العبداهلل. 
وبدأت انطالقة فعاليات اختتام البطولة 
باملباراة النهائية ث���م مت عرض أوبريت 

غنائي.
وفي نهاية احلفل قام ممثل سموه بتكرمي 

الفائزين بالبطولة. 

وحضر احلفل اخلتامي رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد والشيخة نعيمة 
األحمد وحمود الديحاني وسند العجمي 
وعل���ي الكندري وعبدالوه���اب الكندري 
وأعضاء اللجنة العليا املنظمة للبطولة.

واكتسح العبو والعبات الصني ألقاب 
البطول���ة بفوزهم في جمي���ع املباريات 
النهائية األربع في خت���ام البطولة التي 
أقيمت مبشاركة 185 العبا والعبة ميثلون 

35 دولة.
وعقب انتهاء املباريات توج ممثل سمو 
األمير راعي البطولة املستشار في الديوان 
األميري الشيخ فهد سعد العبداهلل الالعبني 
الفائزين في فئات فردي وزوجي الرجال 

والسيدات.

ومتكن املصنف الثان���ي في البطولة 
الصيني زهاينج جيك من التتويج بلقب 
مسابقة فئة الرجال بفوزه على مواطنه 
واملصنف األول ما ل���وجن بنتيجة أربعة 
أشواط مقابل شوط واحد في حني فازت 
الصينية لي كيسياسو بلقب مسابقة فردي 
السيدات بفوزها على مواطنتها داينج ننج 

بذات النتيجة.
وفاز الالعب���ان الصيني���ان كيو زن 
وزهاينج جيك بلقب مسابقة زوجي الرجال 
بتغلبهما عل���ى الالعبني هوجن كوجن هو 
كوان كت وتاجن بينج بنتيجة ثالثة أشواط 
مقابل شوط واحد في حني نالت الالعبتان 
الصينيتان دينج مينج وليو ش���ن لقب 
زوجي السيدات بفوزهما على الالعبتني 

لي كيسياسو وزهو يولنج بثالثة أشواط 
دون رد.

وثمنت نائ���ب رئيس اللجنة املنظمة 
للبطول���ة الش���يخة نعيم���ة األحمد في 
تصريحات للصحافيني الرعاية السامية 
للبطولة مما جعلها أح���د أهم امللتقيات 
الرياضية في هذه اللعبة مقدمة الش���كر 
اجلزيل ملمثل سموه على حضور مراسم 
ختام البطولة. وقالت الشيخة نعيمة األحمد 
إن دعم وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ س���لمان احلمود واملدير 
العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد 
املنصور للبطولة كان له دور في إجناحها 

وظهورها أفضل صورة.
م���ن جانبه، أكد مدير البطولة س���ند 

العجمي أن البطولة ظهرت مبستوى فني 
عال، السيما في أدوارها النهائية كما شهدت 
مباريات قوية أمتعت اجلماهير احلاضرة 

وماليني املشاهدين حول العالم.
وقال العجمي ف���ي تصريح مماثل إن 
وجود أكبر املصنفني واملصنفات في العالم 
في هذه البطولة أس���هم في جناحها فنيا 
مضيفا أن العمل الكبير الذي قام به أعضاء 
الشباب  البطولة واملتطوعون من  جلان 
الكويتي من اجلنسني أسهم في خروجها 

بهذا املظهر املميز.
واشاد بجهود مدير بطوالت احملترفني 
في االحتاد الدولي لكرة الطاولة البلجيكي 
ديتز ل���وروي وطاقم االحتاد الفني على 

إدارتهم املميزة للبطولة.

وكانت البطولة انطلقت في 16 اجلاري 
مبشاركة 185 العبا والعبة ميثلون 34 دولة 
وشملت إقامة مس���ابقات لفئات الفردي 
والزوجي للرجال والسيدات وكذلك للشباب 

والشابات )حتت 21 سنة(.
وتعد البطولة إحدى أهم البطوالت التي 
يشرف عليها االحتاد الدولي لكرة الطاولة 
حيث تتميز بنسبة مشاهدة عالية السيما 
في دول شرق آسيا مثل الصني واليابان 
وكوريا نظرا ملشاركة ابرز العبي العالم 

فيها وخصوصا الصينيني.
كما تعد البطولة فرصة مميزة إلكساب 
الالعبني الكويتيني خبرات جيدة بفضل 
منازلتهن لالعبني كبار وهي من اهم أهداف 

البطولة.

الشيخ طالل الفهد والشيخة نعيمة األحمد والديحاني والعجمي يتابعون النهائيات 

حمود الديحاني وسند العجمي مع وصيف زوجي للرجال الشيخ فهد سعد العبداهلل والشيخة نعيمة وحمود الديحاني والعجمي مع بطلة الفردي والوصيفة الشيخ فهد السعد والشيخة نعيمة األحمد مع بطلي زوجي الرجال 

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ فهد سعد العبداهلل بعد تتويج بطل الفردي ووصيفه

الظفيري والعطية وصالح جاهزون بقوة للتحدي

سائقون يتطلعون للنجومية في رالي الكويت الدولي

عادة ما تكون الراليات عبارة عن منافسات 
مليئة بالتحديات والضوضاء والغبار واحلصى 
الذي يغطي كل مكان، سواء أكان ذلك على 
منت سيارات مخصصة للمنافسات العاملية 
أو اإلقليمية. وهذا ما يتوقعه املراقبون مع 
انتقال قطار بطولة الشرق األوسط للراليات 
إلى محطته الثانية نهاية األسبوع اجلاري 
للمنافس��ة على لقب رالي الكويت الدولي 
2016. ومبا أن اإلثارة ستكون على أشدها 
بني السائقني املشاركني ضمن فئة سيارات 
ال »آر5«، إال أن قس��ما كبيرا من األبطال 
ذوي امله��ارات سيتنافس��ون فيما بينهم 
على لقب املجموع��ة »ن«. وتظهر الالئحة 
الرسمية التي كشف عنها نادي باسل سالم 
الصباح للسيارات والدراجات النارية للجولة 
الثانية من بطولة الشرق األوسط للراليات 
مشاركة العديد من السائقني على سيارات 
ميتسوبيش��ي النسر وس��وبارو إمبريزا 
في مس��عاهم نحو املنافس��ة على صدارة 

املجموعة »ن«.

تشابه في الشكل الخارجي 
ورغم أن بعض الس��يارات تشابه بشكلها 
اخلارجي الس��يارات املوجودة في صاالت 
العرض، إال أنها تكون مختلفة بدرجة كبيرة 
من أجل حتمل عبء املنافسات في الصحارى 
وذلك من خالل القيام بالعديد من التعديالت 
على أجهزة التعليق والعديد من اخلصائص 

األخرى ملالءمة تضاريس رالي الكويت.
كما ال ميكن اعتبار هذه السيارات أقل إثارة 
من نظيراتها املعتمدة على الساحتني العاملية 
واإلقليمية، وأكبر مثال على ذلك يتجس��د 
في املشاركة الواسعة للسائقني على سيارات 

مشابهة.

مشاري الظفيري األبرز
ويعتبر مش��اري الظفيري متصدر بطولة 
الكويت الوطنية من أبرز املنافس��ني على 
حتقيق الفوز ضمن املجموعة »ن« على منت 

سيارة ميتسوبيشي النسر إيفوليوشن 10، 
إذ يأمل أن تساعده خبرته في صحارى بالده 
على حتقي��ق الفوز بجانب مالحه القطري 
صاحب اخلبرة الكبي��رة ناصر الكواري. 
ونشير إلى أن الظفيري حقق نتائج مشرفة 
للغاية في اآلونة األخيرة حيث يأمل السير 

على نفس النهج في رالي بالده الدولي.
ولك��ن على الرغم من ذلك اال انه لن تكون 
املعركة س��هلة على اإلطالق أمام الكويتي 
إذ يواجه منافس��ة ثالثية من قبل سائقني 
مخضرمني وفي طليعتهم القطري عبداهلل 
الكواري الذي سيجلس إلى جانبه مواطنه 

عادل عبداهلل حسني. 
وستكون مشاركة عادل هي الثانية له في 
ظرف أسابيع قليلة بعدما حقق املركز اخلامس 
ف��ي رالي حائل نيس��ان الدولي إلى جانب 

السائق السعودي أحمد الصبان.

شقيق العطية حاضر بقوة 
كما سيكون ش��قيق ناصر العطية، صالح 
العطي��ة، حاض��را بقوة على منت س��يارة 
»س��وبارو إمبريزا« م��ع مالحه القبرصي 
سافاس الوس، باإلضافة إلى مشاركة قطرية 
أخرى وعلى منت سيارة مشابهة سيجلس 
خلف مقودها راشد النعيمي ومالحه اإليطالي 

نيكوال أرينا.
وضمت الالئحة كذلك مشاركة محلية واسعة 
بحضور الس��ائق الكويتي جاسم املقهوي 
ومسعود صالح، باإلضافة إلى محمد الظفيري 
وإيلي شتاتي، فيما سيسجل احلدث املشاركة 

األولى للشيخ جابر الصباح.

عودة اللبناني صالح
ويشهد احلدث كذلك عودة السائق اللبناني 
املخضرم والفائز في رالي الكويت الدولي 
لعام 1984 ميشال صالح الذي يعتبر واحدا 
من أوائل السائقني الذين بدأوا باملشاركة في 
الراليات ضمن منطقة اخلليج منذ أواسط 
س��بعينيات القرن املاضي، السيما أنه كان 

أحد أبرز الداعمني إلقامة فعاليات الرالي في 
الكويت منذ انطالقته. وسيتواجد إلى جانبه 
في املقعد الساخن رفيق دربه أحمد الغزيري 

خلف مقود سيارة »سوبارو إمبريزا«.

األلمانية وايز تشارك 
وستكون املنافس��ة على املستوى العاملي 
حاض��رة كذلك مع الس��ائقة األملانية إديث 
وايز التي تشارك برخصة تسابق قطرية، 
فيما سيتواجد سائقان إيرانيان وهما حسان 
أكبرنيجادبي والسائقة الليه صديق، فضال 
عن الثنائ��ي التركي يجيب تيمور وفيدات 

ديكر.

السعودي الراشد نجم واعد
ومن املتوقع أن يكون السائق السعودي راكان 
الراشد أحد جنوم املستقبل إذ سيحصل في 
رالي الكوي��ت على دعم فنلندي من خالل 
تواج��د املالح الفنلن��دي املخضرم ياركو 
كاليوليبو إلى جانبه. ونشير إلى أن الفنلندي 
شارك في راليات كبيرة على مستوى بطولة 

العالم للراليات »دبليو آر سي«.
املوهبة اللبنانية الصاعدة رودولف أسمر 
س��يكون حاضرا بدوره على منت س��يارة 
ميتسوبيشي برفقة املالح اللبناني جوزيف 

مطر.

يومان لالختبارات االستطالعية 
س��يحصل املش��اركون عل��ى يومني من 
االختبارات االستطالعية بحيث سيتعرفون 
على املراحل اليوم الثالثاء وغدا األربعاء قبل 
أن تبدأ املنافسات مساء يوم اخلميس املقبل 

من حلبة سرب في 24 احلالي.
يذكر ان رالي الكويت يعتبر احلدث األضخم 
في رياضة الس��يارات على مستوى البالد 
من قبل نادي باسل السلم الصباح لسباق 
السيارات والدراجات النارية بتعاون وثيق 
مع الهيئ��ة العامة للرياضة والنادي الدولي 

الكويتي للسيارات.
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أفضل ويلزي بتاريخ الليغا

ضربة قاسية للسيتي

استطاع الويلزي غـاريث بيل، أن يكمل حــلقة تسجـــيل 
الـ BBC في مباراة فريقه ريال مدريد أمام اشبيلية.

فبعد أن ســـجل كـــرمي بنزمية أول أهداف فريقه وســـجل 
رونالدو ثاني األهداف كان الويلزي على موعد مع ثالث أهداف 
الفريق إثر متريرة مميزة وصلته من بنزمية في منطقة جزاء 

اشبيلية.
النجـــم الويلزي كان على موعد مع هدفه رقم 15 في الليغا 

هذا املوسم.
ورفع بيل رصيده من األهداف مع الريال إلى 43 هدفا ليكون 

أفضل هداف ويلزي في تاريخ املسابقة اإلسبانية.

أعلن التشيلي مانويل بلليغريني مدرب مان سيتي ان فريقه 
سيفتقد خدمات احلارس جو هارت واجلناح رحيم سترلينغ 
من 3 الى 4 أسابيع بداعي اإلصابة التي تعرضا لها في املباراة 
التي خسرها فريقه امام مان يونايتد 0-1 ضمن املرحلة احلادية 

والثالثني من الدوري االجنليزي لكرة القدم.
ولن يتمكـــن الالعبان بالتالي من املشـــاركة في املباراتني 
الدوليتـــني الوديتني ضد أملانيا وهولنـــدا باالضافة الى عدم 
املشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان 

جرمان الفرنسي ذهابا وايابا في 6 و12 ابريل املقبل.
وتعرض ســـترلينغ إلصابة فـــي احلالبني في الدقيقة 26، 
في حني أصيب هارت في ربلة الساق وخرج على حماله بعد 

اصطدامه باملهاجم الفرنسي طوني مارسيال )50(.
وتشـــكل إصابة هارت وســـترلينغ ضربة اضافية قاسية 
للسيتي بعد جتدد اصابة قائد الفريق البلجيكي فنسان كومباني 

االربعاء املاضي

»الدون« ورقم »سلبي«

هيغواين.. وموسم األرقام

خامس إجنليزي يفعلها

أخفق النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو في تصويب 
ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام إشبيلية.

وأضاع كريستيانو في الدقيقة 57 ركلة جزاء منحت لفريقه 
بعد عرقلة تعـــرض لها زميله مودريتش فـــي منطقة جزاء 

املنافس.
النجم البرتغالي في الواقع كان على موعد مع ثالث ضربة 
جزاء يضيعها هذا املوسم كأسوأ سجل له في مسيرته الكروية، 

وذلك من أصل 11 ضربة انبرى لها.
باملجمل.. تشـــير لغة األرقام إلى أن البرتغالي ســـدد 75 
ركلة جزاء بقميص ريال مدريد منذ 2009 اســـتطاع تسجيل 

65 وأضاع 10. 
وفي تاريخ املرينغي ضمن مسابقة الليغا يعد الدون ثاني 
أكثر من أضاع ركالت اجلـــزاء بواقع 8 ركالت، وهو رقم يقل 

بركلة واحدة عن العدد الذي أضاعه هوغو سانشيز.

يقدم النجم الدولـــي االرجنتيني غونزالو هيغوايني جنم 
هجوم فريق نابولي االيطالي أداء كبيرا مع فريقه في املوسم 
احلالي، حيث يســـجل الكثير من األهداف ويساهم في قيادة 

فريق السان باولو لتحقيق االنتصارات.
وقد شـــهدت مباراة نابولي أمام جنـــوى التي أقيمت يوم 
أمس االول تســـجيل هيغوايني هدفا جديدا في الكالتشيو هذا 
املوسم ليصل بذلك لهدفه رقم 28 في البطولة ويحقق أفضل 
أرقامه على اإلطالق في مسيرته في الدوريات املختلفة، حيث 
لم يســـبق له أن سجل في بطولة الدوري في موسم واحد 28 

هدفا ومازال أمامه الفرصة ليسجل املزيد.

قاد املهاجم الدولي االجنليزي هاري كني فريقه الســـبيرز 
توتنهام إلى حتقيق فوز كاســـح على حســـاب بورمنوث في 
املباراة التـــي لعبت في ملعب الوايت هارت لني معقل النادي 

اللندني.
وســـجل هدفني من أهداف فريقه الثالثـــة ليواصل النجم 
هاري كني جناعته التهديفية هذا املوسم ويصل لهدفه رقم 21 
في بطولة هذا املوســـم ويصبح بذلك خامس العب إجنليزي 
يسجل 20 هدفا وأكثر في الدوري االجنليزي املمتاز في موسمني 

متتاليني.
وعـــادل كني الرقم الذي أحرزه اهداف املوســـم املاضي في 
الدوري، علما بأنه يستطيع زيادة رصيده التهديفي في املباريات 

املقبلة.
وعاد كني بذاكرة جماهير توتنهام إلى موسم 1972 - 1973، 
حيث كان ذلك التاريخ شاهدا على آخر العب يسجل 20 هدفا 
أو أكثر للســـبيرز ملوسمني على التوالي، وهو الالعب مارتني 

شيفرز.

خيبة رونالدو بعد إضاعته لركلة اجلزاء

األرجنتيني يقدم أجمل العروض

قناص توتنهام عن جدارة

»فقراء اجلنوب« يطاردون »السيدة«.. وفرحة ناقصة لـ »بي أس جي«

»رباعية ملكية« في الشباك »األندلسية«
حقق ريال مدريد فوزا صريحا على ضيفه 
اشبيلية 4-0 في املرحلة الثالثني من الدوري 
االسباني لكرة القدم، مبباراة شهدت ضياع 
ركلتي جزاء االولى للضيوف عبر الفرنسي 
كيفن غاميرو )27(، والثانية ألصحاب األرض 
اهدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

.)58(
وأنعش امللكي آماله في احراز لقب الوصيف 
بعدما رفع رصيده الى 66 نقطة وبات على 
بعد نقطة واحدة من جاره اتلتيكو مدريد، 

فيما وقف رصيد اشبيلية عند 48 نقطة.
وافتتح الفرنسي كرمي بنزمية العائد من 
إصابة التســــجيل للفريق امللكي )6( رافعا 

رصيده الى 20 هدفا في البطولة.
وأحرز رونالدو الهدف الثاني لفريقه )64( 
مسجال هدفه الثامن والعشرين في صدارة 

ترتيب الهدافني.
وعزز بيل بالهدف الثالث اثر متريرة من 
بنزمية )66( مســــجال هدفه اخلامس عشر، 
واختتم بديله خيســــي املهرجان بتسجيله 
الهدف الرابع بتســــديدة مــــن داخل املنطقة 

)86(. وعلى ملعب »ميستايا«، سقط ڤالنسيا 
في وقت متأخر امام ضيفه سلتا ڤيغو 2-0 
فتوقــــف رصيده عند 34 نقطــــة في املركز 
الرابع عشر مقابل 48 لسلتا ڤيغو الذي انتقل 
درجتني الى املركز اخلامس بفارق االهداف 

امام اشبيلية.
وافتتح السويدي جون غيديتي التسجيل 
للضيوف مبساعدة من اوريانا )80(، وعزز 

هوغو مايو بالهدف الثاني )84(.
 ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة 76 نقطة من 30 مباراة
2- اتلتيكو مدريد 67 من 30

3- ريال مدريد 66 من 30
4- ڤياريال 54 من 30

إيطاليا

فاز نابولي على ضيفه جنوى 2-1 على 
ملعب سان باولو في املرحلة 30 من الدوري 

االيطالي.
ويديــــن نابولي الى جنمــــه االرجنتيني 
غونزالو هيغواين والذي سجل الهدفني رافعا 

رصيده الى 29 هدفا في صدارة ترتيب الهدافني 
بفارق 15 هدفا عن مطــــارده مواطنه باولو 

ديباال العب وسط يوڤنتوس.
واهتزت شباك نابولي في وقت مبكر عبر 
الڤنزويلي توماس رينكون )10( وأدرك فقراء 
اجلنوب التعادل في الشوط الثاني بواسطة 

هيغواين )51(.
ومنح هيغواين التقدم لنابولي بعد متريرة 
مماثلة من السلوڤاكي ماريك هامسيك )81(، 
وعزز املغربي عمر القدوري، بديل هيغواين، 
فوز أصحاب األرض بالهدف الثالث في الوقت 

بدل الضائع.
وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، تابع ميالن 
نتائجه املهزوزة وسقط في فخ التعادل مع 
ضيفه التسيو 1-1. وافتتح الضيف التسجيل 
عبر ماركو بارولو )9(، وادرك ميالن التعادل 
بواسطة الكولومبي كارلوس باكا )15( مسجال 
هدفه الرابع عشــــر وشارك ديباال في املركز 

الثاني على الئحة ترتيب الهدافني.
وصار رصيد ميالن الســــادس 49 نقطة 

مقابل 42 لالتسيو الثامن.

ترتيب فرق الصدارة:
1- يوڤنتوس 70 نقطة من 30 مباراة

2- نابولي 67 من 30
3- روما 60 من 30

4- فيورنتينا 55 من 30

فرنسا

احلق موناكو الثاني اخلسارة الثانية هذا 
املوسم بباريس ســــان جرمان املتوج بطال 
للمرة الرابعة على التوالي عندما هزمه في 
عقــــر داره 2-0 في ختــــام املرحلة احلادية 

والثالثني من الدوري الفرنسي.
وتلقــــى »بي اس جــــي« هزميته االولى 
أمــــام مضيفه ليون 1-2 في املرحلة الثامنة 

والعشرين.
على ملعب بارك دو برانس في العاصمة، 
ســــجل البرازيلي فاغنر لوف الهدف االول 
)65(، وأضــــاف مواطنه فابينيو الثاني من 

ركلة جزاء )68(.
ووقف رصيد سان جرمان عند 77 نقطة 

مقابل 55 ملوناكو.

النفاثة الويلزية في الهواء 
محلقة   )أ.ف.پ(

أزارنكا.. بطلة إنديان ويلز يا سيرينا

ال حتزن يا راونيتش.. فهذا عصر ديوكوڤيتش
املصنفة اخلامســـة عشرة 
عامليا منذ 8 اشهر، والثاني 
في انديـــان ويلز بعد االول 
عام 2012، والتاسع عشر في 

مسيرتها.
والفوز هـــو االول على 
سيرينا من 2013 للمصنفة 
االولى في العالم سابقا والتي 
شهدت انطالقتها تراجعا كبيرا 
عامي 2013 و2014 بســـبب 

االصابات املتكررة.
وأحلقت ازارنكا بسيرينا 
ثالث سقوط مدو من حيث 
االهمية بعد االول في نصف 
نهائي بطولة فالشينغ ميدوز 
أمام االيطالية روبرتا   2015
فينتشي وحرمت بالتالي من 
احراز االلقاب االربعة الكبيرة 
في موســـم واحد، والثاني 
في نهائي بطولة اســـتراليا 
املفتوحة مطلع العام احلالي 
أمام االملانية اجنيليك كيربر 
التـــي حرمتها من االحتفاظ 

باللقب.

سيكمل في مايو املقبل عامه 
الـ29 بـــأن إنديان ويلز هي 
البطـــوالت خلف  »أفضـــل 

الغراند سالم«.
وســـبق لالعب الصربي 
فـــي صحـــراء  التتويـــج 
كاليفورنيا أربع مرات )2008 

و2011 و2014 و2015(.
الــــ 27  واللقـــب هـــو 
لديوكوڤيتـــش في بطوالت 
األســـاتذة ذات األلف نقطة، 
ليعادل رقم اإلسباني رافائيل 

نادال.

السيدات

احـــرزت البيالروســـية 
فيكتوريـــا ازارنـــكا لقـــب 
الســـيدات في دورة انديان 
ويلز اولى دورات األلف نقطة 
للماســـترز، اثر فوزها على 
االميركية سيرينا وليامس 
املصنفة اولى 6-4 و6-4 في 

املباراة النهائية.
واللقب هو االول الزارنكا 

بالنســـبة للكثيرين، أفضل 
إلى هنا كل  الالعبني يأتون 
عام للمنافسة ومحاولة الفوز 

باللقب«.
الذي  وأقر ديوكوڤيتش 

وأضـــاف املصنف األول 
الذي حافظ على اللقب للعام 
الثالث على التوالي »لم نكن 
نضمن التتويج هنا مجددا، 
فهـــذه البطولة هي املفضلة 

فـــاز الصربـــي نوڤـــاك 
ديوكوڤيتش املصنف األول 
عامليا بلقب منافسات فردي 
الرجال في بطولة إنديان ويلز 

للتنس.
في الدور النهائي للبطولة 
املقامة في والية كاليفورنيا 
األميركية، فاز ديوكوڤيتش 
على الكندي ميلوش راونيتش 
املصنـــف 12 مبجموعتـــني 
متتاليتني بواقع 6-2 و6-

.0
وقـــال ديوكوڤيتش إن 
تتويجه بلقب بطولة إنديان 
ويلز األميركية لألساتذة للمرة 
اخلامســـة في مشواره يعد 

»أمرا مدهشا« له ولفريقه.
وصرح نولي في مؤمتر 
صحافي عقب املباراة النهائية 
التي فاز فيها بشكل ساحق 
على منافسه الكندي ميلوس 
راونيتش في ساعة و18 دقيقة 
»الفوز بهذه البطولة خمس 

مرات هو أمر مدهش لي«.

أنا البطل بال منازع  )أ.ف.پ(

أحرز ديرك نوڤيتسكي 40 نقطة تاريخية ليضع داالس 
مافريكس حدا خلمس هزائم متتالية على أرضه بفوزه 
132-120 علـــى بورتالند تريل بليزرز بعد وقت إضافي 

في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وحقق مافريكس )35 فوزا مقابل 35 هزمية( انتصاره 
األول على ملعبه أمريكان إيرالينز سنتر منذ أول مارس 
وحسم تفوقه هذا املوسم على تريل بليزرز )35-36(.

وسجل سبعة العبني عشر نقاط أو أكثر ليفوز يوتا 
جاز على ميلووكي باكس 94-85 ويســـتمر في مطاردة 
مافريكس على البطاقة الثامنة واألخيرة املؤهلة لألدوار 

اإلقصائية عن القسم الغربي.
وفي القسم الشرقي واصل تورونتو رابتورز منافسة 
كليفالنـــد كافاليرز على الصـــدارة بعدما هزم أورالندو 
ماجيك 105-100، وبانتصـــاره قلص رابتورز )21-48( 

الفارق مع كافاليرز )20-49(.

نوڤيتسكي يقود
ماڤريكس لقهر بليزرز

إبداع متواصل في مراحل احلسم 

من قبل نوڤيتسكي  )أ.پ(
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العقيد د.سعود الطامي متوسطا د. نايف املطيري واملقدم بندر ندا وبدر سعد وضاري املطيري وعددا من احلضور  املقدم بندر ندا ومبارك املطيري والعقيد د.سعود الطامي واملالزم فهد مبارك ود.نايف املطيري وجنله سعد املطيري

املطيري أولم 
على شرف العقيد الطامي

أقام احملامي د.نايف سعد املطيري 
حفل اس���تقبال وعشاء على شرف 
العقيد د.س���عود الطامي، مبناسبة 
ترقيته من رتبة مقدم الى عقيد، وقد 
رحب املطيري بضيوفه وباحلضور، 
مشيرا الى ما يتمتع به العقيد الطامي 
من خصال طيبة، وحرص على التفاني 
في العمل وحب الوطن. وحضر احلفل 
جمع من االهل واالصدقاء الذين باركوا 
للعقيد د.سعود بالترقية ومتنوا له 

مستقبال حافال بالعطاء.

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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أقامت مدرس���ة جميلة بنت عباد االبتدائية التابعة 
ملنطقة حول���ي التعليمية حفال لتكرمي فائقاتها، وذلك 
بإشراف ومتابعة مديرة املدرسة نادية الشحومي التي 
ش���جعت الطالبات على اس���تمرار املثابرة واالجتهاد، 
وان يك���ن دوما من املتفوقات، كما حثت املعلمات على 
بذل املزيد من اجلهود وتقدمي كل ما من ش���أنه ايصال 
املعلومات للطالبات بأسلوب سهل ومبسط، ومبا يحبب 
العل���م الى قلوب البراعم، كما اش���ادت بتعاون أولياء 
األمور مع املدرسة للنهوض مبستوى الطالبات في جميع 
املواد الدراسية. وكان من بني الطالبات املتفوقات روان 
علي اخلضير التي اثبتت متيزها بكل جدارة وحصدت 
اعلى الدرجات في جميع املواد، ووعدت مديرة املدرسة 

ومعلماتها ووالديها باستمرار االجتهاد والتفوق.

استقبل حمد احلمد وعقيلته احملامية 
د.عصم����ت اخلربوطلي، جمعا من األهل 
واألصدقاء ف����ي منزلهما الكائن مبنطقة 
اجلابرية، مبناسبة تعافيه وخروجه من 
املستشفى بالسالمة بعد الوعكة الصحية 
الطارئة التي أملت ب����ه، وكان في مقدمة 
احلضور الوزير املف����وض التجاري في 
السفارة املصرية مدحت عادل، ود.رضوان 
العناني وعقيلته د.منال، ودارت األحاديث 
الودية بينهم ومتنوا له الصحة والعافية 

بإذن اهلل.
حمدا هلل على السالمة، وأمنياتنا للحمد 

بالشفاء العاجل والسالمة الدائمة.

روان تفوقت في مدرسة جميلة بنت عباد احلمد يحتفل بسالمته

نادية الشحومي مكرمة الطالبة روان علي خضير
العناني  ود.رضوان  عادل  د.مدحت  مع ضيوفهما  وحرمه  احلمد  حمد 

وحرمه د.منال وعدد من احلضور حمد احلمد وحرمة د.عصمت اخلربوطلي

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.
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في جو من املرح والنشاط العائلي

مستشفى دار الشفاء ينظم فعاليات اليوم املفتوح للموظفني وعائالتهم
في جو عائلي مفتوح، نظم مستشفى 
دار الشفاء يوما عائليا مفتوحا للموظفني 
وعائالتهم في مزرعة اخلويسات على مدار 
يومني، حيث حضر هذه االحتفالية جميع 
العاملني بإدارة املستشفى مبا فيهم الكادر 
اإلداري والطبي مصطحبني معهم أفراد 
عائالتهم، حيث اتسمت األجواء باأللفة 
والترابط، وتنظيم العديد من األنشطة 

والفعاليات. 

وفي ه���ذا الصدد ص���رح  الرئيس 
الش���فاء  التنفيذي في مستش���فى دار 
أحمد نصر، حي���ث قال: »مت تنظيم هذا 
اليوم إلظهار تقديرنا لفريق مستشفى 
دار الشفاء واعترافا باملستويات العالية 
من االلتزام واإلجنازات التي حتققت خالل 
العام املاضي، كما أننا نسعى من خالل هذه 
الفعاليات إلى تعزيز العالقات االجتماعية 
بني املوظف���ني من خالل جمعهم وإتاحة 

الفرصة لهم ولعائالتهم للترفيه بعيدا عن 
مسؤولياتهم اليومية في العمل«. الفتا إلى 
أن تنظيم مثل هذه األنشطة يعود بالنفع 
على جميع املوظف���ني من حيث جتديد 
نش���اطهم وقضاء يوم ممتع يواصلون 

بعده العمل بكل جدية وإقبال.
وأضاف: »أود كذلك أن أعبر عن امتناني 
للفريق املنظم على جهودهم في إجناح هذا 
اليوم وحرصهم على راحة اجلميع بتوفير 

جميع سبل الراحة والتسلية للحضور 
واالهتمام بأدق التفاصيل ليظهر اليوم 

املفتوح بهذه الصورة املبهجة«.
ش���مل برنامج الي���وم املفتوح الذي 
اس���تمر من الصباح الباكر وحتى وقت 
متقدم من املس���اء العديد من الفعاليات 
التي مت إعدادها  واملباريات واملسابقات 
لتتناس���ب مع مختلف الفئات العمرية 
للموظفني وعائالتهم، فتنوعت الفعاليات 

بني املس���ابقات الترفيهية لألطفال على 
خشبة املس���رح واملنافسات الرياضية 
والفنية باإلضاف���ة إلى توزيع اجلوائز 
والهدايا القيمة على الفائزين التي أضفت 

جوا من املرح والبهجة على اجلميع.
اجلدير بالذكر أن اليوم املفتوح يعد 
مناسبة اجتماعية مهمة يقيمها مستشفى 
دار الشفاء تأكيدا منه على أهمية النشاطات 
االجتماعية وحرصه الدائم على تعزيز 

الروابط األسرية واالجتماعية بني جميع 
املوظفني.

وقد أعرب عدد من موظفي املستشفى 
عن س���عادتهم حلضور هذه املناس���بة 
مع أف���راد العائلة، مؤكدين أن مثل هذه 
املناسبات قد أوجدت نوعا من التالحم 
بني املوظفني مما يزيد من روح االنتماء 
واملشاركة بينهم ويجعلهم أكثر جاهزية 

وإقباال على العمل مستقبال.
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روائع جنيڤ للساعات تطرح ماركات عاملية جديدة
تس����تقبل ش����ركة روائع 
جنيڤ للساعات زبائنها الكرام 
مبعرض الس����اعات مبشرف 
ابتداء م����ن 23/03/2016 حتى 
02/04/2016، بجناحها الكائن 
في الصال����ة 8، وكما عهدناها 
تشارك شركة روائع جنيڤ في 
املعرض سنويا بحلة متجددة، 
وتزداد تألقا ورقيا كل سنة، 
ولكن هذا العام روائع جنيڤ 
للساعات تقدم لزبائنها الكرام 
مجموعة من املاركات اجلديدة 
التي احتضنتها مؤخرا لتطرح 
ألول مرة في الكويت وحصريا 
في جناحها الكائن في معرض 
الساعات مبشرف.  ومن أولى 
املفاجآت التي تطرحها روائع 
جنيڤ في معرض مش����رف 
 Tonino :للس����اعات هذا العام
Lamborghini، جتل����ي الكمال 
في التفاصي����ل املتقنة، وذلك 
بالتعاون بني ش����ركة روائع 
جنيڤ للس����اعات وش����ركة 
ذات   Tonino Lamborghini
السمعة األسطورية في مجال 
منتجات ومستلزمات احلياة 
العصرية الفاخ����رة، تطلقان 
إصدارات حصرية من الهواتف 
 Tonino Lamborghini الذكية من
لعام 2016 كإضافة جديدة الى 
قطاع املنتجات الفاخرة، حيث 
تتميز الهواتف الذكية باجلمع 
بني نظام التش����غيل اندرويد 
واملعالج كواد كور، والتصميم 
االيطالي االنيق املتني، مع شاشة 
تتميز بطبقة زجاج الغوريال 
املقاوم للخدش، اما هيكل الهاتف 
فمصنوع من الفوالذ ومبظهر 

شبابي جذاب.
يناسب هذا الهاتف الذكي 
الفاخر متقدم التقنية شريحة 
عمالئن����ا الذي����ن يس����عون 
لالس����تمتاع بأفض����ل انواع 
الهواتف وافخمها واعالها جودة، 
حيث ينبغي ان تضاهي قوة 

االداء فخامة املظهر بكل تأكيد. 
وتدعم هواتف Tauri 88 الذكية 
تكنولوجيا االتصاالت املتوافرة 
حاليا وتعمل عبر شبكات اجليل 
 .4G 3 وكذلك شبكاتG الثالث
 DSDA بفض����ل تكنولوجي����ا
)تكنولوجيا البطاقة املزدوجة 
النش����طة( يسهل القيام بعدة 

عمليات في وقت واحد.
ويتمتع مبعال����ج رباعي 
النواة quad-core 2.3 جيجا 
هرتز بسعة ذاكرة 3 جيجابايت، 
ليفتح آفاقا جديدة الستخدام 
الهواتف الذكية وليمنح أداء 
 .88 Tauri بسرعة البرق لهاتف
سمك الهاتف الذكي هو 13.5 ملم، 
مع شاشة عالية الدقة )منطقة 
عالية الوضوح( بحجم 4 إنشات 
مكونة من زجاج الغوريال القوي 

املضاد للصدمات.
الهاتف الذكي لديه معالج 
1.5 عالي األداء رباعي النوى، 
ذاكرة عشوائية 2 جيجا هرتز، 
وبذاكرة داخلية 32 جيجا هرتز 
وفتحة لبطاقات الذاكرة. )مع 
الهاتف بطاق����ة ذاكرة مايكرو 

تصل إلى 32 جيجا هرتز(.
إن وجود نظام التش����غيل 
أندرويد من غوغل، يوفر للجهاز 
استخدام جميع منتجات غوغل 
بكف����اءة عالية، إن املاليني من 

التطبيقات، واأللعاب، والكتب، 
وأشرطة الڤيديو املتوافرة في 
غوغل بالي ستور، جتعل من 
أندرويد محيطا مثاليا للعمل 
والترفي����ه. ويتمي����ز الهاتف 
بخواص تكنولوجية ممتازة 
باإلضافة إلى التصميم العريق 
 Tonino للمارك����ة اإليطالي����ة
Lamborghini، ف����إن هاتف 88 
Tauri هو مثال على مستوى 
جديد من التط����ور في مجال 
الهوات����ف الذكي����ة الفاخرة. 
 Raging« فالش����عار الش����هير
Bull« على كال جانبي الهاتف 
يحمل روح املاركة اإليطالية 

األسطورية.
 Tonino وتأت����ي س����اعات
Lamborghini ش����بابية بروح 
عصرية: تطلق روائع جنيڤ 
تش����كيلة 2016 اجلدي����دة من 
 Tonino ساعات املاركة اإليطالية
Lamborghini للجيل الصاعد 
حتاكي أذواق الشباب األنيق، 
والروح اليافعة املنطلقة للحياة 
وكل ما ه����و جديد، بتصاميم 
تتماش����ى م����ع س����يارتك ال�
Lamborghini الفارهة وهاتفك 
 Tonino الذك����ي الفاخ����ر م����ن
Lamborghini، وتأتي تشكيلة 
الساعات النسائية والرجالية 

لتكتمل أناقتك.

بطرح وجبات فردية وعائلية بأسعار استثنائية

مطاعم دجاج نايف حتتفل مبهرجان الفرايد تشيكن
طرحت مطاعم دجاج نايف عروضا خاصة واستثنائية تستمر 
طيلة مارس اجلاري مبناسية احتفالها السنوي مبهرجان الفرايد 
تشيكن، وذلك للعام الثالث على التوالي من بدء عمل املهرجان، 
حيث طرحت وجبات الفرايد تشكني الذهبية املقرمشة احملضرة 
من الدجاج الكويتي الطازج احلالل 100% ذات املذاق االصلي الذي 
يختص به مطبخ دجاج نايف. ويش����مل العرض أطباق فريدة 
الختيارك بني أفخاذ الفرايد املكونة من الدجاج الكويتي الطازج 
الشهي بالتتبيلة الذهبية املقرمشة مع خبزة شهية أو 3 قطع فرايد 
تشكني متنوعية مع خبزة، باالضافة إلى وجبة عائلية تتكون من 
9 قطع فرايد تشكني مقرمشة ذهبية مع الببسي واخلبزلتجتمع 
العائلة واألصدقاء على وجبة غداء أو عش����اء مشبعة وشهية، 
متوفرة جميعها بالطعم العادي أو الفلفل في جميع فروع مطاعم 
دجاج نايف وميكن طلبها من أحد فروعنا أو عبر مركز االتصال 
www.naif. عل����ى رقم تلفون 1808777 أو عبر املوقع االلكتروني

com.kw. وجتدر اإلش����ارة إلى أنه مت إدخال الفرايد تشيكن إلى 
قائمة طعام دجاج نايف منذ أكثر من 28 عاما وقد بدأت احتفاالتها 
باقامة املهرجان السنوي األول مبناسبة اليوبيل الفضي عند مرور 
25 عاما من املذاق الرائ����ع التتبيلة األصلية اخلاصة في دجاج 
نايف. وجدير بالذكر أن مامييز سلسلة مطاعم دجاج نايف التي 
تنتشر فروعها استراتيجيا في جميع مناطق الكويت وانها تنفرد 
بتقدمي الدج����اج الكويتي 100% املربى في مزارع نايف الكويتية 
على األعالف النباتية 100%، لذا حتضر أطباق من الدجاج الطازج 
100% من املزارع الى مائدتك، واحلالل100%، حيث يتم ذبحه في 
مسلخ نايف داخل الكويت طبقا للشريعة االسالمية، باإلضافة 
إلى املذاق األصلي والتتبيلة املميزة اخلاصة مبطاعم دجاج نايف، 

ولذا كان »شعار دجاجنا من مزارعنا« شعار نفتخر به.

ريهام الشطيداليا وفائي 

»إكسبو ـ تاج«: مهرجان األم الرابع يستكمل أنشطته
في مجمع »ذا جيت مول« وسط إقبال جماهيري الفت

انطلقت فعاليات القس����م 
الثاني من مهرجان ومعرض 
األم الرابع الذي تنظمه شركة 
»اكس����بو - ت����اج« لتنظيم 
املع����ارض واملؤمت����رات، في 
مجمع »ذا جيت مول«، والتي 
تستمر يومني، وذلك بعد اختتام 
فعاليات القسم األول منه في 
مجمع »األڤني����وز« يومي 18 
و19 اجلاري، مبش����اركة أكثر 
من 35 جهة مختصة، تشمل 
مراكز جتمي����ل ومراكز عالج 
طاقة اجلس����م ومستشفيات، 
ون����وادي صحي����ة، وأزياء، 
ومعاجلات للبشرة ومنتجات 

أطفال، وغيرها. 
وبهذه املناسبة، قالت املدير 
التنفيذي ل� »اكسبو � تاج«، داليا 
وفائي، في تصريح صحافي: إن 
املهرجان حقق ومنذ يومه األول 
جناحا الفتا، مشيرة إلى أن ذلك 
يظهر من خالل االقبال الكبير 

للجمهور واملشاركة الواسعة 
من الشركات، فضال عن حضور 
شخصيات نسائية مميزة في 

املجتمع الكويتي.
وذكرت أن فعاليات القسم 
الثاني من املهرجان ش����هدت 
حض����ور املدون����ة الكويتية 
املش����هورة وخبيرة التجميل 
ريهام الشطي، كما شهدت ومنذ 

يومه����ا األول إقباال كبيرا من 
اجلمهور، الذي جاء للتعرف 
على أحدث املنتجات اخلاصة 
باألم والطفل والتمتع بالهدايا 
واملفاجآت التي يقدمها الرعاة 

واملشاركون في املهرجان.
وأك����دت وفائ����ي أن ه����ذا 
الكبير من اجلمهور  التفاعل 
مع املهرجان خ����الل دوراته 
الثالث السابقة، دفع »اكسبو 
� ت����اج« لتنظيم فعالياته في 
أكثر من مكان، بهدف التواصل 
مع أكبر ش����ريحة ممكنة من 
األمهات في املجتمع الكويتي 

واملرأة بشكل عام.
وأعربت وفائي عن شكرها 
للرعاة واملشاركني في املهرجان، 
ولوسائل اإلعالم احمللية على 
اهتمامها وحرصها على تغطية 
هذا احلدث بشكل سنوي لتقدمي 
كل جديد وكل وما يسعد األم 

واملرأة في عيدها.

وفائي: تنظيم 
املهرجان في عدة 

أماكن للتواصل
مع األمهات

فريق عمل »اخلباز«  )قاسم باشا(

اخلباز يحتفل بعيد األم مبجموعة مميزة من الكيك لست الكل
يحتفل »اخلباز« بعيد األم 
على طريقته املعتادة مثل كل 
عام بإط���الق مجموعة مميزة 
من الكي���ك بنكهات وتصاميم 
حصرية تليق بهذه املناسبة 
املهمة تقديرا جلميع األمهات 

وعطائهن غير احملدود.
ومتتاز هذه املجموعة من 
الكيك بتصاميم رائعة وتشكيلة 
متنوعة من النكهات املميزة، 
باإلضافة الستخدام أفخر املواد 
األولية ومجموعة منتقاة من 
الورود الطبيعي���ة. وحرصا 
من »اخلباز« على أهمية هذه 
املناس���بة، فق���د مت تصمي���م 
بطاق���ة خاصة تق���دم مع كل 
كيكة. وستكون هذه املجموعة 
متوافرة يومي 20 و21 مارس 
في جميع معارض »اخلباز« في 
الكويت.  وعرض اخلباز هذه 
الكيكات في جولة في معرضه 
في الساملية، بحضور اإلعالم 
الكويت���ي، باإلضافة إلى إدارة 
الشركة األم، وتضمنت اجلولة 
فقرة تذوق املجموعة املختلفة 

املطروحة ليوم عيد األم.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
العمليات، فادي فحص: »إن هذه 
املناسبة عزيزة جدا علينا ألننا 
نعي أن عمل األم ليس مبهمة 
سهلة أبدا، فهي تسهر ليال ونهارا 
على راح���ة أوالدها وعائلتها، 
وله���ذا، نتقدم له���ا بالتقدير 
وجزيل الش���كر. إن مجموعة 
الكي���ك املصممة لعيد األم هي 
الهدية املثالية التي جتمع األهل 

لالحتفال بهذا الي���وم األكثر 
متيزا«.جدير بالذكر أن شركة 
»اخلباز« شركة وطنية متتلك 21 
فرعا داخل الكويت، ومت افتتاحها 
على مدار 20 عاما،  وتتخصص 

ش���ركة »اخلباز« في تصنيع 
الكيك والشوكوالتة واجليالتو 
واملأكوالت اخلفيفة والسلطات 
وغيرها من املأكوالت اجلاهزة 

للتقدمي.

»أمي«.. كل عام وانت بخيركيكة مميزة

جانب من اجلولة لالطالع على منتجات اخلباز الرائعة

من تشكيالت اخلباز

باسمة الدهيم

ينظمهما معرض الكويت الدولي مبشاركة أكثر من 170 جهة

ً انطالق معرضي »العطور وأدوات التجميل« و»الساعات« غدا
حتت رعاية وحضور وكيل 
وزارة التجارة والصناعة خالد 
جاسم الشمالي، تنطلق صباح 
غد األربعاء فعاليات معرضي 
»العط����ور وأدوات التجميل« 
و»الساعات« اللذين تقيمهما 
وتنظمهما شركة معرض الكويت 
الدولي عل����ى أرض املعارض 
الدولية مبشرف في الصاالت 
5، 6، 7 و8، وتستمر أنشطتهما 
من الفترة 23 مارس اجلاري 
حتى 2 ابريل الش����هر املقبل، 
مبشاركة فاعلة وبحضور حشد 
من مؤسسات وشركات وكالء 
العطور والطيب ومستحضرات 
التجميل من املاركات العاملية 
وممثلي وكالء الساعات الشهيرة 

واكسسواراتها.
وقد وجهت شركة معرض 
الكويت الدولي الدعوة حلضور 
االفتتاح إلى ع����دد من رجال 
األعمال واملس����ؤولني ورجال 
السلك الديبلوماسي واإلعالم.
وبهذا الصدد، ذكرت املدير 
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
لدى ش����ركة معرض الكويت 
الدول����ي باس����مة الدهيم أن 

معرضي العطور والس����اعات 
يعدان من املعارض املتخصصة 
واملتميزة وشهرتهما جتاوزت 
احمللية إلى اإلقليمية كمعارض 
متخصصة في العطور والطيب 
والساعات، حيث بلغ إجمالي 
عدد املشاركني في كال املعرضني 
أكثر من 170 جهة وشركة ممثلني 
لرعاة ووكالء محليني وإقليميني 
ودوليني. وكشفت الدهيم عن 
الرعاية املمي����زة التي حظي 
بها معرض »العطور وأدوات 
التجميل« في دورته احلالية، 
حيث تقدمت لرعايته 27 جهة، 
وتضم قائم����ة الرعاة كال من 
ش����ركة أمل الكويت العاملية، 
مؤسسة أجمل العاملية، اجلزيرة 
للعطور، مؤسس����ة س����راي 
للعطور ومواد وأدوات التجميل، 
عطورات أصغر علي، أباوت ميك 
أب � كريوالن، مجموعة تابي 
للتج����ارة العامة، عرب ليمتد 
قروب، شركة النظاراتي حسن، 
أطياب الشيخ، مؤسسة املديرس 
للعط����ور وأدوات التجميل، 
أطياب السعيد، صالون ومعهد 
حنان دشتي اتش دي، النخبة 

للعطور ومواد وأدوات التجميل، 
عط����ورات مكة املكرمة، خيال 
للعود والعطور، صافي للصحة 
واجلم����ال، الس����يف العاملية 
للعطور، شركة أروما بوتيك، 
محمد هالل جروب، فوتوجيت، 
شركة املطوع والقاضي، شركة 
نعمة للطيب والعود، رش����ة 
عطر، عطورات احلرمني، أطياب 
اخلزامي، مجموعة الطارش. 

ودعت الدهيم اجلمهور إلى 
زيارة املعرضني املتخصصني 
واالس����تفادة مما يوفرانه من 
أجواء وعروض تسوق خاصة 
ومميزة، مذكرة مبواعيد زيارة 
معرضي »العط����ور وأدوات 
التجميل« و»الساعات« على 
فترتني صباحية من 10 صباحا 
الى 1:30 ظهرا، ومس����ائية من 
الساعة 4:30 عصرا إلى 10 مساء، 
وأيام اجلمعة فترة مسائية فقط 
من 4:30 عصرا إلى 10:30 مساء، 
وستشغل الصاالت 5 و6 و7 
مع����رض »العط����ور وأدوات 
التجمي����ل « بينما س����تحظى 
القاعة 8 بش����رف اس����تضافة 

معرض »الساعات«.

املجموعة متوافرة 
حصريًا مبعرض 

الساعات في 
مشرف

املعرضان يستمران 
حتى 2 أبريل 

املقبل مبشرف

م. أسامة بودي 

»املواشي« تشارك في مؤمتر سالمة الغذاء الثاني
أعلنت شركة نقل وجتارة 
املواشي عن مشاركتها في مؤمتر 
سالمة الغذاء الثاني الذي نظمته 
إدارة التغذية واإلطعام بوزارة 
الصح����ة حتت رعاي����ة وزير 
الصحة د.علي العبيدي يومي 
15 و16 اجلاري، في فندق الراية 
مبش����اركة نخبة من اخلبراء 
واملختصني محليا ودوليا في 

مجال سالمة الغذاء.
وف����ي تصريح ل����ه بهذه 
املناس����بة، أكد م.أسامة بودي 
الرئيس التنفيذي لشركة نقل 
وجتارة املواشي، حرص الشركة 
عل����ى التواجد ف����ي مثل هذا 
املؤمتر املهم الذي تشارك فيه 
كبريات الشركات املتخصصة 
في صناعة وجتهيز الغذاء في 
الكويت من أجل اس����تعراض 
وتأكيد اهتمام وحرص شركة 

نقل وجتارة املواشي على اتباع 
أعلى مقاييس ومعايير السالمة 
الغذائية في كافة منشآتها سواء 
كانت املزرع����ة أو املصنع أو 

املعارض أو سيارات النقل.
وأكد بودي أن شركة نقل 
وجتارة املواشي حترص دائما 
عل����ى مواكبة كاف����ة املعايير 
واملقاييس الدولية في مجال 
س����المة األغذية، حيث حصل 
مصنع الش����ركة خالل العام 
املاضي على شهادة اآليزو في 
نظام إدارة السالمة الغذائية، 
باإلضافة إلى جتديد ش����هادة 
حتليل املخاطر لنقاط التحكم 
احلرجة في السالمة الغذائية 
)HACCP(، وش����هادة االي����زو 

للجودة.
من ناحية أخ����رى حازت 
مزرعة الش����ركة في الكويت 

على جائزة أفضل حظائر على 
مستوى الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في احملافظة على صحة 
ورعاية األغنام من هيئة اللحوم 
 ،)MLA( واملاشية األسترالية
في حني حازت مزرعة شركة 
نقل وجتارة املواشي في دولة 
اإلم����ارات العربي����ة املتحدة 
عل����ى جوائز ألفض����ل نظام 
وادارة تغذية ونظام اجلودة 
وأفضل مورد للمواشي والنقل 
والتسليم والرعاية البيطرية. 
وأضاف بودي: ان الشركة توفر 
خدمات الفحص البيطري الطبي 
للماشية فور وصولها للميناء، 
وكذلك توف����ر خدمات العالج 
البيطري في املزرعة على مدار 
الساعة وتقدمي العالج الفوري 
ألي مرض وعزل احليوانات 

املريضة بشكل فوري.

بودي: اتباع أعلى 
املعايير الدولية في 

سالمة األغذية
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كنيسة الروم األرثوذكس أقامت حفاًل وداعيًا للسفير اللبناني:
نال محبة واحترام اجلميع لدماثة خلقه وحالوة معشره

ندى أبونصر

أق���ام صاحب الس���يادة 
امليتروبوليت غطاس هزمي 
أبرش���ية  اجلزي���ل راع���ي 
الروم االرثوذكس في بغداد 
العربي  والكويت واخلليج 
عشاء تكرمييا وداعيا لسفير 
اجلمهوري���ة اللبناني���ة في 
الكويت د. خضر حلوة وذلك 
في مقر املطرانية مبناسبة 
انتهاء مهام عمله في البالد 
العش���اء جمع من  وحضر 
السفراء ورجال الدين وعدد 
كبي���ر م���ن أبن���اء اجلالية 
أبناء  اللبنانية وقس���م من 
رعية الروم االرثوذكس، وكان 
للمطران هزمي كلمة قال فيها: 
جميلة هذه اجلمعة لتنوعها 

ففيها بالد الشام تكرم زهرتها 
وس���فيرها د.خضر حلوة 
كيف ال وه���و من اخضرت 
حتت قدميه األرض خيرا إذ 
نقول في العامية »فالن قدمه 
خضره« أي خيره وسعادته 
فإنه لبنان���ي أصيل متجذر 
بثقافته املشرقية فهواه عربي 
والعروبة بالنسبة إليه ليست 
دين���ا إمنا قومية ش���عوب 
تنوعت ثقافاته���ا وأديانها 
قومية رافض���ة كل تقوقع 
واثنية وتعصب وطائفية، 
أتى من طرابلس الفيحاء تلك 
الروضة الغناء بكل األلوان 
وزهر الليمون فواحها فيها 
امل���ؤذن يكب���ر واالجراس 
تقرع، حيث يحن س���فيرنا 
إلى تلك األيام فولدت كتابة 

شارع الكنائس حيث الوجوه 
فرحة والقلوب تنبض محبة، 
وهذا ذكرني بكتاب س���يادة 
امليتروبوليت جورج خضر 
»لو حكيت مسرى الطفولة« 
هو اب���ن طرابلس امليناء اذ 
يتكلم عن صاحبي »املسلم« 
ويصف عشرته به واحلميمية 

بني اجليران واألصحاب.
فمن هذه البيئة أتى متجذرا 
الطرابلسية  العائلة  بأخالق 
املضيافة واملؤمنة باهلل ومحبة 
اآلخر هواه مشرقي وثقافته 
جامعة جبران خليل جبران 
وابن نعيم���ة وأمني معلوف 
وفولتير وكريغار الفرنسيني 
حيث قيمه اإلنسان وكرامته 

واحترامه هي األساس.
وأضاف: لقد كانت قدمك 

خضرة وروحك حلوة واجلمع 
الذي تراه ما اجتمع إال تعبيرا 
عن حب وتقدير إلنسان لم يحد 
ذاته فهو لبناني ملح النكهة 
واينما حل جمل اجللسة وإن 
أعطى مشورة تكون جامعة 
هدفها احملبة وخدمة اإلنسان 
وان قص���ده أحد ما خذله إن 

استطاع.
إن د.خض���ر حل���وة نال 
محبة واحترمه جميع األطياف 
العربية وغيرها لدماثة خلقه 
وحالوة معشره ورصانته في 

العمل. 
وقال: اس���مح لي باس���م 
االرثوذكس���ية  رعيت���ي 
واالرثوذكس���ية بالنس���بة 
للطرابلس���ي مس���يرة حياة 
ان انق���ل محبتهم وتقديرهم 

الكرمي ملشاركتنا  لشخصكم 
ب���كل مناس���باتنا  الدائم���ة 
جميعها فال ننس���ى وقوفكم 
معنا واملشاركة في اجلمعة 
العظيمة والكلمات املعزية التي 
نطقتم بها فاسرت سامعيها 
ووقوفكم معنا بقصة األرض 

وغيرها.
وش���كر املط���ران غطاس 
هزمي صاحب الس���مو األمير 
على ص���دره الرحب وبعده 
اإلنس���اني الذي كان س���ببا 
يج���ذب هذا اجلم���ع إلى هذا 
الطيب واخلير ومتنى  البلد 
أن يحفظ اهلل الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
وسال اهلل التوفيق للسفير 
خضر حلوة اينما حل وقال: 
لن نقول لك وداعا ألن اإلنسان 

الطيب الذكر دائما في القلب 
والفكر.

من جانبه، شكر السفير 
خضر حلوة املطران غطاس 
هزمي وجمي���ع احلضور من 
س���فراء ورجال دين وأبناء 
الرعي���ة على حف���ل التكرمي 
الذي اقيم على ش���رفه وقال 
تعج���ز الكلمات عن الوصف 
بعد كلمة هزمي الذي غمرني 
مبحبته املسيحية اخلالصة 
واملشرقية والعربية فهو األب 
الصال���ح الذي درس في دير 
البلمنت الدي���ر الذي أصبح 
الاله���وت وابن  ف���ي  منارة 
س���ورية اجلريحة احلزينة 
ودير صيدنايا ومعلوال وباب 
توما وكل قطعة من سورية 
احلبيبة، وحتدث عن لبنان 

اجلميل الذي يجمع العديد من 
األديان السماوية التي توحد 
اخلالق حيث نشأنا على تربية 
منفتحة في بيوتنا ومدارسنا 
سواء في لبنان أو سورية أو 
فلسطني ويحززنا ما متر به 
اآلن بالدنا من ظروف صعبة 
ولكن إن ش���اء اهلل سحابة 
نور وباألخص أنا على أبواب 
الفصح املجيد والقيامة  عيد 
ونتمنى أن تكون قيامة جلميع 
الب���الد من األزم���ة التي متر 
عليها وباحملبة سوف ننتصر 
انني سعيد بلقائي  وأضاف 
معك���م وحزي���ن ألن مهمتي 
الكويت  انتهت في  الرسمية 
ولكن رس���التي الشخصية 
والوطنية لم تنته والكويت 

سوف تظل في القلب.

السفير اللبناني د. خضر حلوة يقدم تذكارا للمطران غطاس هزمي املطران غطاس هزمي يكرم السفير اللبناني د. خضر حلوة

)شانافاس قاسم( املطران غطاس هزمي يستقبل الضيوف 

السفير اللبناني د.خضر حلوة يلقي كلمته
مدير إدارة التسويق واملبيعات الزميل فريد سلوم ووليد يازجي وجمال سعد ود.هايل عفور وسليم بشارة وجورج جرجوعي واالرشمندريت إفرام الطعمي والزميلة 

ندى أبو نصر خالل حفل العشاء

لقطة تذكارية للقائم باألعمال السورية غسان عنجريني والسفير الفلسطيني رامي طحبوب والسفير الروسي ألكسي سولوماتني والسفير اللبناني د.خضر حلوة والسفير 
األردني محمد الكايد واملطران غطاس هزمي واألب رميون عيد والقس عمانويل غريب واالرشمندريت بطرس غريب واحلاج حسان حوحو ومروان عبدالباقي

املطران غطاس هزمي يلقي كلمته

عامر  ومنير  بشور  وعيسى  مجاعص  وجورج  نقوال  فؤاد  د.  بحضور  العشاء  حفل  الصيفي خالل  فليمن  األب 
وإبراهيم شاهني وأسعد مطر

جانب من احلضور

حلوة: لبنان جميل 
يجمع جميع األديان 

والكويت ستظل 
في القلب
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شعار معرض الكويت الدولي للسيارات شوقي نصر

»إسكان جلوبل« تعقد مؤمترًا صحافيًا
حول معرض الكويت الدولي للسيارات

رحلة تطور استثنائية
لسيارة Continental GT من »بنتلي«

نسمات هواء منعشة مع أسبوع اخلدمة من مرسيدس ـ بنز الكويت

تتأهب مجموعة إسكان 
جلوبل لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات إلطالق النسخة 
االولى م���ن معرض الكويت 
الدول���ي للس���يارات والذي 
تنظمه املجموعة على أرض 
املعارض الدولية مبش���رف 
خالل الفت���رة من 12 وحتى 
17 ديس���مبر املقب���ل. وأكد 
الرئيس  شوقي نصر نائب 
التنفيذي ل� »إسكان جلوبل« 
أن املجموعة بدأت استعداداتها 
مبكرا لتنظي���م هذا احلدث 
إعادة إحياء  ليكون مبنزلة 
ملع���ارض الس���يارات ف���ي 
الكويت. وكش���ف نصر عن 
عقد »إسكان جلوبل« خاص 
باملعرض يوم 6 أبريل املقبل 
في فن���دق اجلميرا  - قاعة 
السدو س���تتم دعوة جميع 
املهتمني بهذا القطاع للمشاركة 
فيه باحلوار والنقاش للكشف 
عن خطة مع���رض الكويت 
الدولي للس���يارات وللتفكر 
الدف���ع بعجلة  آليات  حول 
الس���يارات، وأضاف:  قطاع 
الكويت  تصاحب مع���رض 
الدولي للس���يارات فعاليات 
ضخمة ومتنوعة، حيث سيتم 
حتطيم أرقام قياسية نرفع 
بها اس���م الكويت عاليا في 
موس���وعة جينيس لالرقام 
القياسية، كما سيستضيف 
املعرض شخصيات وأسماء 
عاملية في عالم الس���يارات، 
باالضاف���ة إل���ى فعالي���ات 

منذ منتصف القرن املاضي، 
تقوم »بنتلي«، الشركة الرائدة 
الس���يارات  عامليا في صناعة 
فائقة الفخامة، بإنتاج مركبات 
سياحية راقية عالية األداء مع 
ولع بتسجيل األرقام القياسية 
 GT العاملي���ة. ولقد بدأت قصة
 R في الع���ام 1952 م���ع طراز
Type Continental. فق���د كانت 
س���ريعة، جميل���ة وحصرية، 
ووفقا ملا هو معروف أول سيارة 
GT في العالم. ف���وق كل هذا، 
كانت سيارة »بنتلي« حقيقية 
وأسرع س���يارة على اإلطالق 
حتمل شعار »B« املجنح عند 
تاريخ إنتاجها مع متتعها بسرعة 
قصوى بلغت 120 ميال بالساعة. 
ومنذ ظهورها األول، استمرت 
عائل���ة Continental GT ل���دى 
العالم���ة التجارية البريطانية 
األسطورية بالنمو نحو األفضل، 
إلى جانب متيز قوتها املسجلة 
لألرقام القياسية ومنو شعبيتها 
الواسعة كأفضل طرازات بنتلي 
مبيعا في املنطقة.وبدأ تاريخ 
Continental GT عندم���ا قررت 
إنتاج س���يارة سريعة  بنتلي 
بشكل اس���تثنائي، أي سيارة 
تتي���ح للعم���الء االس���تمتاع 
بالقيادة ملسافات طويلة وبشكل 
سريع. ويبقى هذا املفهوم في 
التجارية منذ  العالم���ة  صلب 
64 س���نة. وفي الع���ام 2015، 
 ،Continental GT Speed سجلت
 R الش���قيقة الصغرى لسيارة
Type Continetal، رقمني قياسيني 
عامليني جديدين كليا. فبعد أن بدأ 

اس����تعدادا لفصل الصيف، تبادر شركة عبدالرحمن 
البش����ر وزيد الكاظمي، الوكيل احلصري ملرسيدس- 
بنز ف����ي الكويت، مبنح عمالئها أفضل س����بل الراحة، 
واالستمتاع بالنسمات العليلة هذا الشهر، وذلك خالل 
أس����بوع اخلدمة الذي تنظمه في الفترة ما بني 26 و31 
مارس اجلاري، حيث تقدم باقات خاصة لتنظيف وحدات 

تبريد الهواء بالكامل.
ولضمان خلو كل سيارة من الغبار، والروائح الكريهة، 
واملواد غير املرغوبة واملثيرة للحساسية، تشتمل خدمات 
تبريد الهواء أيضا على تطهير الوحدات، وضبط درجات 
احل����رارة، وفحص مكونات التبري����د، وتبديل الفالتر 
الداخلية عند الضرورة، مما يضمن أقصى درجة ممكنة 

من الكفاءة، ونظافة الهواء الداخلي في السيارة. 
ويقول ماي����كل رويله، الرئيس التنفيذي لش����ركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: يعد أسبوع اخلدمة 
الذي ننظمه جزءا هاما من خدمات العناية ما بعد البيع 

التي نوفرها لعمالء مرسيدس-بنز.
ومع إجراء الفحوصات واخلدمة بانتظام، ستواصل 

هذه السيارات االستثنائية تقدمي أداء مذهل مهما كانت 
الظروف.

ومع اقتراب فصل الصيف، ندعو جميع مالك سيارات 
مرسيدس لالستفادة من هذا العرض اخلاص، وبالتالي 
احلفاظ على ما متتاز به جتربة القيادة من متعة وروعة 

كل يوم وعلى مدار العام. 
وتتوفر باقات اخلدمة في جميع مراكز اخلدمة املعتمدة 
لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي في الشويخ 
والري واألحمدي، حيث تبدأ أسعار الباقات من 24.900 

دينار.
وتعمل جميع مراكز اخلدمة من السبت إلى األربعاء، 
من الساعة 7:30 صباحا وحتى 6:00 مساء، ويوم اخلميس 

من الساعة 7:30 صباحا وحتى 12:00 ظهرا.
وميك����ن للعمالء االط����الع على أح����دث املجموعات 
من القطع األنيقة واألكسس����وارات املتاحة لسياراتهم، 
واالس����تمتاع بخدمة اإلنترنت الالس����لكي »واي فاي« 
مجانا في جميع مراكز اخلدمة بينما ينتظرون االنتهاء 

من فحص السيارة.

متخصص���ة للمرأة وبرامج 
توعوية وخدمية بالتعاون 
مع جهات حكومية ورسمية 
ومؤسسات وجمعيات أهلية 
كويتية ودولية. وقال نصر: 
جتهيزاتنا لتنظيم معرض 
الكويت الدولي للس���يارات 
بدأت منذ بداية العام احلالي 
بعد توقيع عقد املعرض مع 
شركة معرض الكويت الدولي 
مباشرة، حيث قمنا برصد جزء 
مقدر من جهود فريق عملنا 
احملترف واخلبير في مجال 
تنظيم املعارض واملؤمترات 
للعمل على التجهيزات بكل 
تفاصيلها الدقيقة حتى يخرج 
املعرض بالشكل الذي يعكس 
ريادة مجموعة إسكان جلوبل 
في عالم تنظي���م املعارض 
واملؤمترات. وأضاف: يعتبر 
قطاع السيارات من القطاعات 
احليوية واالعمدة الرئيسية 
القتصاد البالد، وتعد الكويت 
من اكبر األسواق العاملية لبيع 
السيارات، حيث توجد فيها 
اكثر م���ن 22 وكالة معتمدة 
الس���يارات تعمل  لشركات 
من���ذ اكثر م���ن نصف قرن 
وتعتب���ر من اق���دم واعرق 
الشركات في اخلليج والشرق 
االوسط، وتعتبر املجموعات 
التجارية والصناعية لوكالء 
السيارات األهم واألضخم في 
البالد باملقارنة مع مختلف 
القطاعات، وميثلون القاعدة 
التي يقوم عليها  الرئيسية 

تسجيل الرقم القياسي العاملي 
للس���رعة األرضية في اململكة 
املتحدة )Flying Mile( منذ نحو 
قرن م���ن الزمن والبالغ أخيرا 
280 كلم/س  ، متكنت س���يارة 
 Spectre Continental GT Speed
رائعة يقوده���ا املمثل العاملي 
إدريس ألبا من تسجيل سرعة 
قصوى بلغت 290 كلم/س   في 
بنداين ساندس في وايلز.غير 
مكتفي���ة بهذا اإلجن���از املميز، 
 Continental GT Speed ارتقت
بالرقم القياسي إلى مستويات 
جديدة بعد أشهر قليلة من هذا. 
فعلى طريق ستوارت السريع 
غير محدد السرعة في املناطق 
الش���مالية من أستراليا، متكن 
سائق السباقات األسطوري جون 
 Continental بووي من قي���ادة
GT Speed حتى سرعة قصوى 
بلغت 331 كلم/س خالل محاولة 
منظمة لتسجيل سرعة قصوى. 
 GT Speed ولقد متكنت سيارة
مزودة مبحرك W12 بقوة 635 
حصانا وعزم قدره 820 نيوتن- 
إلى السرعة  متر من الوصول 
القصوى خالل 76 ثانية فقط 
قاطعة مسافة 9.4 كيلومترات 
خالل هذه العملية. وعند السرعة 
الس���يارة  القص���وى، قطعت 
مس���افة مذهلة بلغت 92 مترا 
)طول ملع���ب كرة قدم( خالل 
الثانية الواح���دة. متحدثا عن 
 Continental GT كيفية تط���ور
من أسرع سيارة بأربعة مقاعد 
في العالم عند إطالقها في العام 
1952، إلى سيارة عصرية عالية 

االقتص���اد خ���الل العق���ود 
املاضية. واس���تطرد نصر 
حديث���ه قائال: يس���تقطب 
املعرض مجموعة مختارة من 
وكالء السيارات وشركات بيع 
السيارات والبنوك واملؤسسات 
التأمني  التمويلية وشركات 
وش���ركات االجارة وغيرها 
من الشركات املتخصصة في 
مجال السيارات، وسيكون 
املعرض بالصاالت 5، 6، 7، 
8 ب���أرض املعارض الدولية 
في مش���رف وس���تتنافس 
الش���ركات املشاركة  خالله 
على تق���دمي عروض خاصة 
لزوار املعرض، وستصاحبه 
فعالي���ات ضخمة ومفاجآت 
إلى  غير مسبوقة باالضافة 
هدايا وجوائز فورية تنتظر 
رواد املعرض. وباحلديث عن 
اختيار املجموع���ة لتنظيم 
الدولي  الكوي���ت  مع���رض 
للسيارات قال السيد نصر: 
»إس���كان جلوبل« مجموعة 
رائ���دة ف���ي مج���ال تنظيم 
املعارض واملؤمترات ومتتلك 
رصيد واف���ر من النجاحات 
في هذا املجال داخل الكويت 
وخارجها، حيث ننظم سنويا 
أكثر من 8 معارض معظمها 
داخل الكويت، واكتسبنا ثقة 
عمالئنا م���ن خالل التنظيم 
املتمي���ز ملعارضنا، واملتابع 
لالقتصاد الكويتي ال يستطيع 
أن يغفل الدور الكبير واملؤثر 

لقطاع السيارات.

األداء كالتي ه���ي عليه اليوم، 
قال روبن بيل مدير التسويق 
الدولي في »بنتلي  والتواصل 
 Continental موتورز«: »تلبي 
اليوم بأناقة املتطلبات املتعلقة 
بسيارة سياحية فاخرة عالية 
األداء كما كانت تفعل سابقا. فهي 
تتمتع بقوة هائلة عبر محرك 
W12 وسرعة قصوى قدرها 331 
كلم/س وقدرة غير مسبوقة لقطع 
القارات براحة تامة.« وأضاف: 
كما العديد من سيارات بنتلي 
املصممة في ديربي وكرو خالل 
فترة ثالثيني���ات وأربعينيات 
القرن املاضي،  وخمس���ينيات 
 Continental تعك���س مجموعة
مزايا وراثية بارزة من بنتلي. 
فاجلزء األساس���ي من جمالية 
Continental يظهر بوضوح عبر 

ملساتها التصميمية األنيقة. 
وألجل االس���تمرار باإلرث 
العريق املتميز لسيارة GT، متت 
إعادة حتديث طراز العام 2016 
من سيارة GT Speed عبر باقة 
متكاملة من املزايا التصميمية 
اخلارجية الهادفة لتعزيز مظهر 
تواجد هذه السيارة السياحية 
الراقية عالية األداء واأليقونية 
عل���ى الطريق. فق���د مت طرح 
أمامي محدث  مصد ضرب���ات 
الرفارف اآلن  بينما تتضم���ن 
فتحة جديدة إضافة إلى شعار 
B معدني أني���ق، والهدف هو 
تأكيد وتعزيز ما يعرف باسم 
خط القوة ل���دى بنتلي والذي 
ينساب نحو اخللف من األقواس 

األمامية.

نصر:
استعداداتنا 
بدأت مبكراً 

لتنظيم احلدث 
الضخم على أرض 
املعارض الدولية 

مبشرف

تاريخ حافل 
بتسجيل األرقام 

القياسية
منذ 1952

حتى 2016

خالل حفل تكرمي ضخم في مدينة سيئول الكورية

»شمال اخلليج« األفضل بني وكالء هيونداي بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
العاملي���ة اجل���ودة، والتي 
تنعكس من خ���الل اإلقبال 
الواسع على طرازات هيونداي 

في املنطقة. 
كما توجه ترجمان بالشكر 
إلى وسائل اإلعالم الكويتية 
التي توفر التغطية اإلعالمية 
لشمال اخلليج وتشكل املنصة 
األهم لتحقيق هذا التواصل 
واالنتشار، مؤكدا عزم الشركة 
على متابعة جهودها للتفوق 
في متثيل »هيونداي« بأفضل 
املعايير واحلفاظ على رضا 
العم���الء الذين يس���اهمون 
وبش���كل كبير ف���ي تعزيز 
وجودها كعالم���ة رائدة في 

مجال السيارات.
وإل���ى جان���ب تفوقه���ا 
وإجنازاتها املتتالية في كافة 
املجاالت، تطرح شمال اخلليج 
بش���كل دوري باقة متجددة 
من العروض التجارية بهدف 
إرضاء العمالء ومنحهم فرصة 
امت���الك هيونداي بأس���عار 
ممي���زة وس���هلة، وأيض���ا 
بهدف املس���اهمة في تعزيز 
صورة وسمعة »هيونداي« 
كس���يارة ناجحة وكعالمة 
جتارية اس���تطاعت بوقت 
قصير منافسة أقدم شركات 
الس���يارات وأكثرها عراقة، 
ووفاء لفلس���فة »هيونداي« 
التي تض���ع حاجات العمالء 
عل���ى رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

عمالئه���ا وإطالعهم على كل 
جديد ومشاركتهم إجنازاتها 
وتطلعاته���ا. هذا ويس���رنا 
أن يبادلن���ا عمالؤنا بثقتهم 
العميقة بسيارات هيونداي 

النجاحات واإلجنازات خالل 
العام 2015. وأشار إلى أن هذا 
الفوز مستحق بفضل اجلهد 
املتواصل واملستمر الذي تبذله 
»شمال اخلليج« للتواصل مع 

ترجمان، الذي أعرب بدوره 
التي  عن سعادته باجلوائز 
حصدتها »ش���مال اخلليج« 
املتميز  وفخره باملس���توى 
واملكانة املتقدمة التي أثبتتها 

والشرق األوس���ط وشمال 
أفريقيا للعام 2015. 

الرئيس  وتسلم اجلائزة 
التنفيذي لش���ركة ش���مال 
التجاري���ة رائ���د  اخللي���ج 

موزعي س���يارات هيونداي 
في منطقة الش���رق األوسط 
وشمال أفريقيا، حيث احتلت 
»شمال اخلليج« أعلى ترتيب 
على صعيد منطقة اخلليج 

م���رة جدي���دة، تتف���وق 
هيونداي »ش���مال اخلليج« 
من خالل حتقيق اإلجنازات 
املرموقة وحص���د اجلوائز 
الرفيعة املستوى عامليا والتي 
كان آخرها جائزة أفضل وأكبر 
عدد من اإلصدارات الصحافية 
لعام 2015. استحقت »شمال 
اخلليج« هذه اجلائزة وبجدارة 
تقدي���را لتميزها الكبير بني 
وكالء »هيونداي« وذلك نتيجة 
جهودها املتواصلة واهتمامها 
الش���ديد بتعزيز حضورها 
اإلعالمي وانتشارها بني وكالء 
الس���يارات في املنطقة، من 
خالل إصدار مقاالت صحافية 
بشكل دوري لتسليط الضوء 
على أنشطتها وإجنازاتها في 
عالم الس���يارات، واحلمالت 
التي  التسويقية والعروض 
تطلقه���ا »ش���مال اخلليج« 
بشكل دائم إرضاء لعمالئها 
األوفياء، فض���ال عن إطالع 
محبي سيارات هيونداي عن 
إطالق أحدث وأفخر الطرازات 

من هيونداي. 
ج���رى حف���ل توزي���ع 
اجلوائز في فن���دق ذا لوت 
في س���يول، كوري���ا، من 7 
لغاية 11 مارس، ش���ارك فيه 
عدد كبير من الفعاليات من 
موزعي س���يارات هيونداي 
العليا  العال���م واإلدارة  في 
لشركة »هيونداي موتور«، 
حتت إشراف وتنظيم منظمة 

جائزة »شمال اخلليج«رائد ترجمان متسلما اجلائزة من زايوجن كوو
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جناح البنك التجاري خالل مشاركته في فعاليات اليوم اخليري جانب من تكرمي فريق »األهلي املتحد«

لقطة جماعية للفرق املشاركة في البطولة

سيمثل الكويت في النهائيات الدولية التي ستقام في الصني

»األهلي املتحد« يحصد املركز األول
في تصفيات املسابقة الدولية للتحدي اإلداري

»التجاري« يرعى اليوم اخليري السنوي
في »الكويت الوطنية اإلجنليزية«

..ويعلن أسماء الفائزين بالسحب األسبوعي
لبرنامج »احلصاد للتوفير اإلسالمي«

»بلوبرينت« تطرح 4 مشاريع مختلفة
في مدينة »مانشستر« البريطانية

في إجناز جديد يضاف إلى 
سجل إجنازاته املتحققة، حصد 
فريق البنك األهلي املتحد املركز 
األول في تصفيات املس����ابقة 
الوطني����ة للتح����دي اإلداري 
 Global Management« العاملي
Challenge« للعام 2016، ونال 
ش����رف متثيل الكويت ورفع 
النهائيات  الكويتي في  العلم 
الدولية التي ستقام في ماكاو- 
الصني في شهر أبريل املقبل، 
وذلك من بني سبعة وعشرين 
فريقا من املشاركني ميثلون 

بنوكا وشركات مختلفة. 
وكان فريق البنك قد جنح 
ف����ي العام املاض����ي 2015 في 
الفوز باملركز األول في املرحلة 
نصف النهائية ومن ثم تأهل 
للتصفيات النهائية للفوز بلقب 
املنتخب الوطني لتحدي اإلدارة 
العاملي والتي حصل فيها أيضا 

على املركز األول.
ويتكون فريق البنك األهلي 
املتحد الذي حصد املركز األول 
في تصفيات املسابقة الوطنية 
للتح����دي اإلداري العاملي من 
موظفي البنك السادة: عبداهلل 
محم����ود اللنف����اوي، أحم����د 
عبدالرشيد إبراهيم، ومصطفى 

محمد كوكاواال.
اجلدير بالذكر ان ما تسعى 
مسابقة التحدي اإلداري العاملي 
لتحقيقه يتوافق بشكل رئيسي 
مع أهداف البنك األهلي املتحد 
إلى  االستراتيجية، والرامية 
بناء أجيال واع����دة من قادة 
املستقبل القادرين على املضي 
قدما مبجتمعاتهم في طريق 

التنمية على كل األصعدة.
وتع����د مس����ابقة التحدي 
البرنام����ج  العامل����ي  االداري 

التجاري  البن���ك  رع���ى 
الكويت���ي ي���وم اخلي���ري 
السنوي في مدرسة الكويت 
الوطنية االجنليزية ويأتي 
ه���ذا احلدث الس���نوي هو 
مناسبة خيرية عائلية مليئة 
بألعاب، والترفيه، واملأكوالت 

اللذيذة.
وقد تواجد مجموعة من 
موظفي البنك في هذا احلدث 
لتعريف العمالء على منتجات 
البن���ك لزي���ادة الوعي عن 
حسابات األطفال والشباب 
التي هي مثالية ملس���اعدة 
اآلباء وأبنائهم في توفير املال 
وضمان مستقبل ناجح لهم، 
باإلضافة إلى املزايا احلصرية 
لعمالئها. باإلضافة إلى ذلك، 
تواصل موظف���ي البنك مع 
زوار اليوم اخليري ومت شرح 
مميزات حساب النجمة الذي 
متت زيادة جوائزه الكبرى 
واصبحت تقام بشكل فصلي 
وبقيمة تصل الى 250 ألف 
د.ك. باالضافه الى استمرار 

البن���ك األهلي  أج���رى 
املتحد في السادس عشر من 
شهر مارس اجلاري السحب 
األسبوعي لبرنامج جوائز 
احلصاد للتوفير اإلسالمي، 
والذي يقدم أكبر قيمة جوائز 
الفائزين،  ألكبر عدد م���ن 
وهو ما جعل���ه ينجح في 
أن يصبح برنامج اجلوائز 
األول والوحيد في الكويت 

املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، والذي مت تطويره 
ليلب���ي متطلبات عمالء البنك ويزي���د من فرصهم في 
احلص���ول على اجلوائز الكبي���رة واجلذابة، باإلضافة 
إلى متتعه���م بأحدث املزايا املصرفية التي يوفرها لهم 

البنك األهلي املتحد.
وبهذه املناس���بة أفاد البنك األهلي املتحد في بيان 
صحافي: يقدم برنامج احلصاد للتوفير اإلسالمي أعلى 
مبالغ م���ن اجلوائز، والتي تصل إلى 3.4 ماليني دينار 
س���نويا، كما يتميز بتقدميه 26 جائزة أسبوعية وهي 
أكبر عدد للفائزين أسبوعيا، وميكن فتح حساب احلصاد 
للتوفير اإلسالمي بأدنى قيمة لفتح احلساب وهي 100 
دينار، وفاز باجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف 

دينار نقدا: زينب حسني السعيد.
كذل���ك فاز بجائزة قيمتها 1000 دينار كل من: عنود 
طالب الرفاعي، سعاد عبدالرحمن القبيشي، سعد عبداهلل 
العتيبي، حس���ن أحمد حسن، حمد عبدالهادي جاسم، 
تهاني حمود العدواني، شبيبة سرهيد حماسي، عبداهلل 
صالح الشعبان، ليلي احمد الوزان، عيد خلف اجلاموس، 

هان���ي عبدالنعيم مالك، فاطمة محمد صالح، حس���ني 
عبداهلل البلوشي، مشعل حمد األميري، محمد محارب 
الشمري، أحمد يعقوب احمللة، ماجدة زكي حنني، سكينة 
محسن املوسوي، أمير صاحب سيد، علي أحمد سلمان، 
علي عبداهلل علي، عزة شحات حامد، حصة محمد علي، 

باريتو محمود كنجيس، زهير علي عبداهلل. 
ويقدم برنامج جوائز »احلصاد للتوفير اإلسالمي« 
من البنك األهلي املتحد جائزة أس���بوعية كبرى تبلغ 
قيمتهما 25 ألف د.ك إلى جانب جوائز أسبوعية بقيمة 
25 أل���ف د.ك، موزعة على 25 جائزة بقيمة 1000 د.ك 

لكل رابح. 
كذل���ك تضم جوائ���ز برنامج »احلص���اد للتوفير 
اإلس���المي« من البنك األهلي املتحد أربعة جوائز ربع 
س���نوية كبرى يجرى السحب عليها كل ثالثة أشهر، 
وه���ي جائزة راتب مدى احلي���اة بقيمة 250 ألف د.ك 
للرابح، والتي توفر لعمالء البنك مس���توى معيشيا 
أكثر راحة بفضل ضمان اس���تمرارية دفعات اجلائزة 

شهرا بعد آخر.

أطلق���ت بلوبرين���ت 4 
مشاريع سكنية ملجموعة من 
أفضل املطورين العقاريني في 
بريطانيا في مواقع مميزة من 
مدينة مانشستر البريطانية، 
منها ما هو في وسط املدينة 
ومنها ما هو بإطالالت مباشرة 
املائية ومنها  القنوات  على 
ما هو في املدينة اإلعالمية، 
املش���اريع عبارة عن شقق 
فاخرة وبتشطيبات داخلية 
عصري���ة ويتوافر في كافة 
املشاريع أنظمة أمن متطورة 
كما يتوافر في بعضها أندية 

رياضية ومحالت تسوق.

GateWay غيت وي
مشروع مميز جدا يقع في 
املدينة اإلعالمية التي تشهد 
نهض���ة كاملة ف���ي مرافقها 
وأسواقها وتتميز بقنواتها 
املائية اجلميل���ة وهدوئها 
وتبعد عن مطار مانشستر 

10 دقائق بالسيارة. 

 chandelier الثريا
أب���راج ترتفع  مجموعة 
بعلو 19 طابقا بإطالالت غير 
مسبوقة جتمع في إطاللتها 

 The Best »األفضل«
إذا كنت تبحث عن استثمار 
وعائد فوري فلن جتد أفضل من 
مشروع »األفضل« فهو مشروع 
مبن���ي ومكتمل ومس���تأجر 
إمكانية إخالء املستأجر  مع 
في حالة الرغبة في الس���كن 
وإمكانية رفع اإليجار، ويقع 
املشروع مقابل حرم جامعة 
مانشستر ويستأجره حاليا 
مجموعة من طلبة الدراسات 
العليا ودكاترة اجلامعة، وكافة 
الشقق من غرفتي نوم وصالة 
وحمامني، اما األسعار فهي تبدأ 

من 60 ألف دينار.

O2 »الهواء« 
البد أنك ستستنشق هواء 
نقيا في ه���ذا البرج الضخم 
ال���ذي يعتبر من أعلى أبراج 
شمال اجنلترا ويرتفع بعلو 
31 دورا ويوفر حدائق ومقاهي 
في أعلى املبنى، كما أنه يبعد 
دقائق مشيا عن وسط املدينة، 
ويتميز املش���روع بقربه من 
وس���ط مانشس���تر وفخامة 
بنائه، أما األسعار فهي تبدأ 

من 92 ألف دينار.

مدينة مانشستر والقنوات 
املائية سوية كما ميكن منها 
مشاهدة ملعب األولدترافورد 
الشهير، الشقق تتوافر بغرفة 
وغرفتني و3 غرف نوم ويضم 

معظمها بلكونات واسعة.

األضخ����م م����ن نوع����ه على 
مس����توى العالم ف����ي اإلدارة 
االس����تراتيجية، حيث تركز 
القدرات االدارية للفرق  على 
التي تدخ����ل حتديات تتعلق 
بإدارة شركة ومتابعة أمورها 
املالية وحتليل عملها وأدائها 
افتراضية  من خالل عملي����ة 
لبيانات الش����ركة، ويعد هذا 
املنهج  البرنامج املس����تقبلي 
من أح����دث األدوات املتطورة 
للتدري����ب وتنمي����ة املواهب 
اإلدارية، باإلضافة الى تطوير 
مجموعة من املهارات األساسية 
في قطاع األعمال مثل القيادة، 
والعمل اجلماعي، والتواصل، 
وإدارة الوقت، وتنمية القدرة 
على التوقع إلى غير ذلك من 
املهارات القيادية في املناصب 
اإلداري����ة العليا. كما يتوجب 
على الفرق املشاركة التعامل مع 
العديد من التحديات املختلفة 
من خالل إدخ����ال بيانات في 
برنامج خاص معد لذلك بهدف 
أداء استثماري  حتقيق أعلى 
للش����ركة االفتراضي����ة التي 

أكبر جائزة  البنك بتق���دمي 
الكويت  س���حب يومي في 

مببلغ 7000 د.ك.
ومن املعروف أن حسابي 
األول ه���و حس���اب توفير 
مصمم خصوص���ا لألطفال 
حتى 14 سنة. كما أن حساب 
الشباب @Tijari هو حساب 

إدارتها وقد ش����ارك  يتولون 
فيه حت����ى اآلن أكثر من 500 
ألف مش����ارك من أكثر من 40 

دولة.
وبهذه املناسبة تقدم معتز 
الرافع����ي، نائب أول الرئيس 
التنفيذي - مجموعة األعمال 
املصرفية - في البنك األهلي 
الى  املتحد بالشكر والتهنئة 
البن����ك األهلي املتحد،  فريق 
مؤكدا أن البنك سيواصل الدعم 
لفريقه ليحصد املركز األول 
في املس����ابقة النهائية املقامة 

في ماكاو-الصني.
ومن جانبه، أعرب نقيب 
املوارد  حامد أمني- رئي����س 
البشرية في البنك األهلي املتحد 
عن امتنان وفخر إدارة البنك 
األهل����ي املتحد بتميز وكفاءة 
الذي اس����تطاع  البنك  فريق 
أن يضرب مث����ال يحتذى به 
للش����باب املجتهد واملتفوق 
والذي يس����تطيع ان يشرف 
املؤسسة التي يعمل بها، وأن 
يحمل ش����رف متثيل الكويت 

في احملافل الدولية.

توفير يتم فتحه فقط بإيداع 
عشرة دنانير كويتية وهو 
مخص���ص للش���باب الذين 
تتراوح أعمارهم من 15 حتى 
21 عاما ويهدف إلى مساعدتهم 
في بناء مستقبلهم ومد يد 
الع���ون إليه���م للنجاح في 

حتقيق أهدافهم.

جانب من املباريات

يتنافس فيها اثنا عشر فريقاً ميثلون مختلف اإلدارات في الشركة

.. ويعلن أسماء الفائزين في حملة الفورموال 1

»Ooredoo« تنظم بطولة كرة القدم السنوية الثانية

أعلن البنك التجاري الكويتي عن الفائزين الثالثة 
من سعداء احلظ في حملة الفورموال 1 التي كان البنك 

 Tijari@ قد نظمها لعمالء حساب
اخلاص بالشباب، حيث سيحصل 
كل فائز على فرصة حلضور سباق 
الفورموال 1 في مملكة البحرين 
وذلك في حلبة البحرين الدولية 
يوم 3 ابريل 2016. وقد مت إجراء 
السحب بتاريخ 20 مارس 2016 
بحضور ممث����ل وزارة التجارة 
والصناع����ة ومت اإلع����الن ع����ن 
الفائزين في الس����حب حيث فاز 
كل رائد مبارك الشالحي، ومبارك 
علي الهاجري، وعبداهلل باس����م 
السهيل بجائزة حضور فعاليات 

سباق الفورموال1.
وكل جائزة من هذه اجلوائز 
تشمل تذكرة لشخصني حلضور 
التأهل  التدريب وس����باق  فترة 

وكذلك سباق الفورموال 1 النهائي، باإلضافة إلى تذاكر 
سفر إلى البحرين وإقامة في فندق خمس جنوم.

ومن املعروف أن حساب @Tijari للشباب هو حساب 
توفير ميكن فتحه مببلغ يبدأ من 10 دنانير كويتي وهو 
مخصص لفئة الش����باب الذين 
تتراوح أعمارهم من 15 حتى 21 
عاما ويهدف إلى مساعدتهم في 
بناء مس����تقبلهم ومد يد العون 
لهم للنجاح في حتقيق أهدافهم. 
هذا، ويق����دم البنك هدية مالية 
بقيم����ة 50 دين����ارا كويتيا إلى 
طلب����ة اجلامعات عن����د قيامهم 
بتحويل العالوة االجتماعية التي 
يتحصلون عليها على أس����اس 

شهري إلى البنك.
والبنك التجاري الكويتي إذ 
يحرص دائما على تقدمي أفضل 
العروض واخلدم����ات لعمالئه 
الدائمة  تقديرا لهم على ثقتهم 
ف����ي التعامل مع البن����ك، فإنه 
يتمنى للفائزين سعداء احلظ 
طيب اإلقامة في مملكة البحرين واالستمتاع بفعاليات 

سباق الفورموال 1.

أعلنت Ooredoo الكويت، 
إح���دى ش���ركات مجموعة 
Ooredoo العاملية لالتصاالت، 
عن انطالق بطولة كرة القدم 
السنوية الثانية للموظفني، 
يوم اجلمعة املاضي املوافق 
18 م���ارس 2016 حيث تقام 
املباريات في ملعب جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

.GUST
القدم  وتقام بطولة كرة 
للسنة الثانية على التوالي 
به���دف التفاعل مع موظفي 
الشركة وتعزيز روح املنافسة 
بني مختلف األقسام واإلدارات، 
في أجواء ترفيهية، بعيدا عن 

أجواء العمل. 
وبهذه املناس���بة يقول 

مدير إدارة االتصال املؤسسي 
لدى شركة Ooredoo الكويت، 
مجبل األيوب: نس���عى الى 
خلق املبادرات التي تس���هم 
في تقوية وتوطيد العالقة بني 

اإلدارة واملوظفني والتواصل 
معهم عن قرب في أجواء من 
املرح. لقد شهدت بطولة العام 
املاضي جناحا كبيرا واستمتع 
الى  بها املش���اركني، أتطلع 
بطول���ة ناجحة ه���ذا العام 
أيضا. أش���جع اجلميع على 
املش���اركة وأمتنى التوفيق 

للجميع.
وتضمن حف���ل االفتتاح 
س���حب ألهالي املشاركني، 
ومع نهاية البطولة سيحصل 
الفريق احلائ���ز على املركز 
األول على كأس البطولة، كما 
ستحصل الفرق املتقدمة على 
ميداليات والعديد من اجلوائز 
األخرى تقدي���را جلهودهم 

وأدائهم.

مسابقة التحدي 
اإلداري العاملي 
البرنامج األضخم
من نوعه على 
مستوى العالم

في اإلدارة 
االستراتيجية

بعض الفرق املشاركة في البطولة

حماس وندية أثناء اللعب
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»إسكان«: 1٫1 مليون دينار أرباح 2015االقتصادية
اعلنت شركة متويل اإلسكان عن حتقيق 145 ألف دينار أرباحا عن الربع الرابع من عام 2015، 
وذلك مقابل أرباح قدرها 277.8 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2014.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، امس إن ارتفاع األرباح السنوية يعود إلى تخفيض 
املصروفات اإلدارية والعمومية وتكاليف التمويل واملخصصات، وقد وأوصى مجلس االدارة 
بعدم توزيع أرباح عن العام املاضي.
وقد بلغت أرباح الشركة في العام املاضي 1.1 مليون دينار، مقابل أرباح تقدر بـ 592.7 ألف 
دينار في عام 2014، بارتفاع نسبته 85.6%.

الفليج: أصولنا 
جتاوزت 3 مليارات 

دينار بنمو %18.. 
وحصتنا في متويل 

األفراد إلى %10

ارتفاع محفظة 
التمويل إلى 2.2 
مليار دينار بنمو 

20%.. وودائع 
العمالء إلى 2.4 

مليار دينار

فروعنا 32 فرعًا.. 
وخطتنا الوصول 

إلى 40 فرعًا قبل 
نهاية عام 2016

تغطي احتياجات البنك الرأسمالية حتى عام 2018.. وعمومية البنك أقرت 5% نقداً توزع على مساهميه بدءاً من اليوم ومثلها منحة

»بوبيان« يصدر صكوكاً بـ 250 مليون دوالر أبريل املقبل

التشغيلية املعروفة مبالءتها 
املالية واالقتصادية، وذلك مع 
التمسك الشديد بأعلى معايير 
اجلودة االئتمانية ودراس���ة 

وتنويع املخاطر.
كما قامت مجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات خالل عام 
2015 بترتيب وإدارة عمليات 
متويل مشترك مع بنوك محلية 
العديد من  وإقليمية لصالح 
الشركات واملؤسسات املالية 
حيث قام البنك، علي سبيل 
املثال، بالتعاون مع املؤسسة 
العربية املصرفية، بترتيب 
وإدارة متويل مشترك بقيمة 
320 مليون دوالر لصالح بنك 
الدول���ي، كما قامت  الكويت 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات أيضا بترتيب وإدارة 
متوي���ل لصالح بن���ك تركي 
فينانس وذلك باالشتراك مع 
»HSBC« وستاندرد تشارترد. 
وأضاف املاجد ان بنك بوبيان 
ميتلك 32 فرعا ويسعى إلى 
زيادة هذه الفروع الى 40 فرعا 

قبل نهاية 2016

قدما في إجراءات إصدار صكوك 
أدوات الشريحة األولى  عبر 
لرأس املال وفقا لتعليمات بازل 
3 على أساس صيغة املضاربة، 
ومن املتوقع أن يبلغ إجمالي 
اإلصدار نحو 250 مليون دوالر 
حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي 
بخصوص إص���دار الصكوك 
وتوقيته بعد احلصول على 
املوافقات النهائية من اجلهات 

الرقابية. 
ويأت���ي ه���ذا اإلص���دار 
العام األول  مواكبا النته���اء 
من اس���تراتيجية 2020 التي 
جاءت في أعقاب تنفيذ البنك 
الس���تراتيجيته اخلمس���ية 
)2010 – 2014( والت���ي متكن 
من خاللها من حتقيق العديد 

من اإلجنازات واألهداف. 

المحفظة االئتمانية

 وقد متكن بنك بوبيان من 
حتقيق معدالت منو متميزة في 
احملفظة االئتمانية وصلت إلى 
17% خالل عام 2015، عن طريق 
استقطاب العديد من الشركات 

مس���يرة النمو ف���ي ربحيته 
محقق���ا ارتفاعا ف���ي أرباحه 
بنهاية عام 2015 بنسبة %25، 
حيث بلغت أرباحه الصافية 
35.2 مليون دينار مقارنة ب� 
28.2مليون دينار في عام 2014 
وبربحية س���هم بلغت 17.09 

فلسا مقارنة ب� 13.70 فلسا.
وأش���ار الفليج إلى أن ما 
حتقق من ارتفاع في ربحية 
إلى ثقة  البنك إمنا يرج���ع، 
مساهميه وعمالئه واجتهاد 
جمي���ع العاملني ف���ي البنك 
وحرصه���م املتواص���ل على 
حتقي���ق أعلى مس���تويات 
اخلدم���ة للعم���الء مدعومة 
باالبت���كار واإلب���داع ال���ذي 
حرص عليه البنك منذ انطالق 
االستراتيجية اخلمسية األولى 

في عام 2010.

تعزيز قاعدة رأس المال 

وحرص���ا منا على تعزيز 
قاعدة رأس املال، فقد حصل 
مصرفن���ا عل���ى موافقة بنك 
الكويت املركزي األولية للمضي 

محمود فاروق 

ق���ال رئيس مجلس ادارة 
بنك بوبيان محمود يوسف 
الفليج ان جميع مؤش���رات 
البنك شهدت منوا ملحوظا في 
عام 2015 حيث ارتفع إجمالي 
األصول إلى 3.1 مليارات دينار 
بنسبة منو قدرها 18% وارتفعت 
اإليرادات التشغيلية لتصل إلى 
91.4 مليون دينار بنسبة منو 
قدرها 17% باإلضافة إلى زيادة 
ودائع العمالء إلى 2.4 مليار 

دينار بنمو نسبته %15.
كما ارتف���ع إجمالي قيمة 
حقوق امللكية في البنك ليصل 
إلى 318 مليون دينار مقارنة 
ب� 296 ملي���ون دينار للعام 
ارتفاع  إلى جانب  الس���ابق، 
محفظ���ة التموي���ل إلى 2.2 
مليار دينار بنسبة منو %20 
متاشيا مع االرتفاع املتواصل 
لقاعدة عمالء البنك. أما على 
مستوى احلصص السوقية، 
فقد ارتفعت احلصة السوقية 
من التمويل احمللي بصفة عامة 
إلى حوالي 6.5% حاليا، بينما 
ارتفعت حص���ة بنك بوبيان 
من متويل األفراد حتديدا إلى 

حوالي %10.
جاء ذل���ك خالل اجلمعية 
العمومية العادية للبنك التي 
عقدت صب���اح امس وأقرت 
جميع بنود جدول اعماله التي 
تضمن ابرزها توزيع 5% أرباحا 
نقدية على املساهمني عن عام 
2015 توزع على مساهمي البنك 
بدا من اليوم، وتوزيع أسهم 
مجانية مبعدل 5% من رأس 
املال املصدر. كما متت املوافقة 
على جميع بنود جدول اعمال 

العمومية غير عادية. 
وأض���اف ان البنك واصل 

)ريليش كومار( محمود يوسف الفليج مترئسا اجلمعية العمومية للبنك   

املاجد: انكشاف »بوبيان« على »العقار« ال يتخطى %30
قال ع���ادل املاجد: ان 
البنك حصل على موافقة 
املركزي  الكوي���ت  بن���ك 
إلصدار صك���وك بقيمة 
250 مليون دوالر، ومازال 
ينتظر موافقة هيئة اسواق 
املال، ومتوقع اصدارها قبل 

نهاية ابريل املقبل. 
املاج���د ان  وأض���اف 
الهدف من عملية اصدار 
الصكوك يع���ود ألمرين 
األول التوافق مع متطلبات 
معيار كفاي���ة رأس املال 

للبنوك اإلسالمية بازل 3، 
الثان���ي فلتلبية  اما االمر 
احتياجات البنك حتى عام 
2018 حسب البيانات املالية 
للبنك، وبالتالي فلن يحتاج 
البنك لرفع رأسماله خالل 

السنوات الثالث املقبلة.
وبخص���وص متوي���ل 
مش���روع الوق���ود البيئي 
قال املاجد: ان عملية متويل 
يقودها حاليا بنك الكويت 
الوطني الذي ميثل البنوك 
التقليدي���ة وبيت التمويل 
الكويت���ي »بيت���ك« ميثل 
البنوك االس���المية، وذلك 
التفاهم  حس���ب مذك���رة 
املصرفي���ة املتعلقة بذلك 

الشأن.
وبشأن ما كان لدى البنك 
اصول يجب التخلص منها 

وفق معيار بازل 3 قال املاجد انه ال يوجد 
اي اصول تستدعي التخلص منها، فخالل 
ال� 8 سنوات املاضية تخلصنا من االصول 

التي ال حاجة لها لدى البنك.
وفيما يتعلق بوثيقة االصالح االقتصادية 

التي ارسلتها  احلكومية 
وزارة املالية يوم اخلميس 
املاضي إلى جميع البنوك 
لالطالع عليها واعداد مذكرة 
راي بشأنها قال املاجد ان 
محت���وى الوثيق���ة جيد 
ولكن نحتاج إلى التنفيذ. 
وأوضح انه مادام ال يوجد 
نظام محاس���بي ضريبي 
بالكويت فسيصعب عملية 

التطبيق والتحصيل.
وبخص���وص حج���م 
االنكش���اف على االسهم 
املرهونة والعقار قال املاجد 
ان غالبية تعامالت البنوك 
االس���المية ف���ي متويالت 
العقاري���ة، ولي���س لدى 
الكثير أي تعامالت تتعلق 
بتموي���الت االس���هم على 
اعتبار انه���ا ال تنطبق مع 
احكام الشريعة االسالمية، 
اما بالنس���بة ل� »بوبيان«، 
فأقصى نسبة انكشاف على 
العقار 30% ولم نصل إليها 

حتى اآلن.
وبالنس���بة مدى تأثر 
عملي���ات االق���راض بعد 
اخلطوات احلكومية بشان 
القش���ف وجتميد الرواتب 
قال ان مع���دالت االقراض 
تراجعت إلى حد ما خاصة 
بعد تطبيق نظام الفواتير 
امر  الق���روض، وهو  على 
اجليد الذي وضعة بتك الكويت املركزي 
حتى ال يكون هن���اك انفالت في قروض 
االفراد. ونوه بأن حصة البنك الس���وقية 
من التمويل اإلس���المي لألفراد تبلغ %10، 

فيما تبلغ 8% لألفراد.

عادل املاجد 

بعد إصدار الصكوك 
لن نحتاج إلى رفع 

رأسماله خالل 
السنوات الثالث 

املقبلة

عن وثيقة اإلصالح: 
محتوى الوثيقة

جيد ولكن نحتاج
إلى التنفيذ
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د.جيم اورموند وساندرا عناني وأمل بن علي ودانا اجلاسم وفهد الرشيد وعبير العمر خالل امللتقى       )أحمد علي(

جتاه البيئية حيث يستخدم 
املصن����ع أفض����ل التطورات 
التكنولوجية لتصنيع منتجات 
عالية اجلودة تخفض البصمة 
الكربونية وتستبدل املصادر 
التقليدية إلنتاج ثاني أكسيد 

الكربون.
وأشار إلى أن املصنع يعد 
دليال جديدا على عزم الكويت 
على تطوير القطاع الصناعي 
كأحد الروافد االقتصادية املهمة 
في تنويع مصادر الدخل ومبا 

يخدم التنمية املستدامة.

أشاد مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد 
باجلهود الكبيرة واحلثيثة 
التي تبذلها شركة )ايكويت( 
للبتروكيماويات والهادفة إلى 

حماية البيئة.
وقال إن قيام الشركة مؤخرا 
بافتتاح أول مصنع السترجاع 
وتدوير ثاني أكسيد الكربون 
في البالد يعد مبادرة بيئية 
رائدة حلماية البيئة ويترجم 
االس����تراتيجية التنموي����ة 
للمؤسسات الصناعية الكويتية 

يذك����ر أن فك����رة مصنع 
اس����ترجاع وتدوي����ر ثاني 
أكس����يد الكربون تقوم على 
قيام شركة ايكويت بتوفير 
ثاني أكس����يد الكربون اخلام 
الناجت عن عملياتها الصناعية 
إلى مصنع شركة جالف كرايو 
)الشريكة في املشروع( والتي 
تتولى تصفية وحتسني جودة 
ثاني أكسيد الكربون لغرض 
اس����تخدامه من قبل عمالئها 
في العديد م����ن التطبيقات 

التجارية.

خالل ملتقى املسؤولية االجتماعية بتنظيم »كيبكو« وشركاتها التابعة

صرخوه: االهتمام بالشباب أمر ضروري لتنمية االقتصاد

»إيكويت« تدشن مصنع  تدوير ثاني أكسيد الكربون

»التجارة« ترفع رسوم معامالت إدارة العقار
طارق عرابي

التجارة  أص���در وزي���ر 
العلي  والصناعة د.يوسف 
قرارا وزاريا حمل الرقم 129 
لس���نة 2016 بشأن الرسوم 
اخلاص���ة مبعام���الت إدارة 
العقار، حيث نص القرار على 

تعديل الرسوم التي تتقاضاها 
العق���ار بالوزارة عن  إدارة 
املعام���الت اخلاصة بها على 

النحو التالي:
- إصدار دفتر سمس���رة 

بقيمة 45 دينارا.
- جتديد دفتر سمس���رة 

بقيمة 10 دنانير.

- بدل فاقد دفتر سمسرة 
بقيمة 15 دينارا.

- طل���ب نائب سمس���ار 
بقيمة 20 دينارا.

- جتدي���د طل���ب نائب 
سمسار 10 دنانير.

- إصدار شهادة مقيم عقار 
100 دينار.

- جتديد شهادة مقيم عقار 
50 دينارا.

- بدل فاقد شهادة مقيم 
عقار 30 دينارا.

- استبدال شهادة مقيم 
عقار 30 دينارا.

- إصدار شهادة ملن يهمه 
االمر 50 دينارا.

)قاسم باشا( تراجع البورصة خالل 2015 ساهم بشكل كبير في خسائر صناديق االستثمار الكويتية  

عاطف رمضان

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
كامكو لالستثمار فيصل صرخوه 
ان الشركة حترص على ان يكون 
لها دور فاعل جتاه مساهماتها 
لتحس����ني وتعزي����ز املجتمع 
وتطوير أداء الشباب الذين هم 
جيل املستقبل، مشيرا الى ان 
االهتمام بالعنصر البشري أمر 

مهم لتطوير االقتصاد.
جاء ذلك خ����الل كلمته في 
ملتقى املسؤولية االجتماعية 
حتت عنوان »ش����راكة ملجتمع 
افضل« الذي أقيم أمس بتنظيم 
من ش����ركة مش����اريع الكويت 
القابضة »كيبكو« وش����ركاتها 
التابع����ة، حيث تضمن امللتقى 
ورش عمل حول استراتيجية 
املسؤولية االجتماعية مخصصة 
جلمعيات النفع العام في الكويت، 
وقد وجهت »كيبكو« دع������وات 
ل� 150 جمعية نفع عام للمشاركة 
في هذا امللتقى. وتطرق صرخوه 

أحمد موسى 

تكبدت صناديق االستثمار 
العامل���ة بالس���وق الكويتي 
خس���ائر كبيرة خ���الل عام 
2015 بلغ���ت 103.77 مالي���ني 
دينار، وذلك مقابل خس���ائر 
في عام 2014 وصلت إلى 13.4 
مليون دينار لترفع بذلك من 
خس���ائرها بنحو قياسي بلغ 

قرابة %670.
وبلغ عدد الصناديق العاملة 
في السوق الكويتي خالل عام 
2015 نحو 58 صندوقا سجل 
منه���ا 42 خس���ائر مقابل 16 

صندوقا فقط حققت أرباحا.
صنادي���ق  وواصل���ت 
االستثمار تس���جيل خسائر 
التوالي،  الثالث عل���ى  للربع 
حي���ث بلغت خس���ائرها في 
الرب���ع الرابع نحو 20 مليون 
دينار، فيما سجلت في الربع 
الثالث وحده خس���ائر بقيمة 
60 مليون دينار مقابل أرباح 
ب� 53 مليون دينار حققتها تلك 
الفترة نفسها  الصناديق في 

من عام 2014.
وساهم التراجع الكبير الذي 
الكويتية  البورصة  ش���هدته 
خالل العام املاضي في اخلسائر 
الكبيرة التي منيت بها صناديق 
الكويتية، حيث  االس���تثمار 
تراجعت أسعار األسهم بنسبة 
14% على أس���اس سنوي في 
نهاية 2015، وبنحو 60% منذ 
األزمة املالية العاملية في عام 

.2008
الوطنية  وحل صن���دوق 
التابع لشركة  االس���تثماري 
الوطنية األكثر  االستثمارات 
خسائر بقيمة 18 مليون دينار 
مقابل 3 ماليني دينار خسائر 

خالل كلمته لبعض األمور املهمة 
لنجاح املنظمات أو املؤسسات 
للقيام بدورها االجتماعي، مشيرا 
الى انه ال ميكن حتقيق االزدهار 
االقتصادي م����ن دون االزدهار 
املجتمعي. وذكر انه من الضروري 
حماية البيئة التي نعيش فيها 
وكذلك حتسني مستوى اخلدمات 
الصحية فالعنصر البشري هو 

ثروة حقيقية. 
وق����ال: عندم����ا نتعام����ل 
م����ع الش����ركات يك����ون لدينا 
استراتيجية، حيث نهتم بالتأثير 
املس����تدام الذي نحن جزء منه 
ونركز على النتائج والسلوك أو 
اخلبرة أو املواقف واألمور التي 

تساعد على تنمية املجتمع.
وفي اإلطار ذاته، قالت مديرة 
قسم املس����ؤولية االجتماعية 
للش����ركات في شركة مشاريع 
الكويت القابضة عبير العمر ان 
»كيبكو« أدركت دورها في مجال 
املسؤولية االجتماعية وعملت 
عل����ى وضع نظ����ام وضوابط 

للنهوض مبس����ؤوليتها جتاه 
املجتمع فأسست قسم املسؤولية 

االجتماعية للشركات.
وأوضحت ان الشركة تدرك 
ان القطاع اخلاص عضو مؤثر في 
قضايا املجتمع وميلك االمكانيات 
املالية واالدارية ويحتل مقاما في 
خطط الدولة ومينح بال مقابل 
ويستش����عر االحتياجات دون 
انتظار ويبادر دون تردد بسبب 

تداخله مع قضايا املجتمع.
ولفتت الى انه بهذه الروح 
ب����ادرت »مش����اريع الكويت« 
وشركاتها التابعة بأخذها املبادرة 
ف����ي إقامة ملتقى املس����ؤولية 
االجتماعية جلمعيات النفع العام 
الكويتية منذ 4 سنوات وبدعوة 
بعض الشركات الكبرى وهذه 
الشركات هي »زين لالتصاالت 
وايكويت وبنك الكويت الوطني 
ال����راي اإلعالمية  ومجموع����ة 
ومؤسس����ة الكوي����ت للتقدم 
العلمي« ليكونوا ش����ركاء لنا 

في هذا امللتقى.

للفترة نفسها من 2014.
ويبلغ 41% من استثمارات 
الصندوق في أس���هم البنوك 
تليها أس���هم العقار بنس���بة 
9.5%، حيث يش���كل أس���هم 
»وطني، بيتك، املباني، بوبيان 
للبتروكيماوي���ات، الكويتية 
لألغذية« أكبر 5 أسهم يستثمر 
بها الصندوق. وجاء في املرتبة 
الثانية من حيث اخلس���ارة 
صندوق الرائد التابع لشركة 
الكويتية لالستثمار بخسائر 
مني بها بلغت 11 مليون دينار 
مقابل 4.7 ماليني دينار للعام 
املاضي، وتتركز استثمارات 
الصندوق في أس���هم البنوك 
التي تس���تحوذ على 35% من 

مجمل استثماراته.
وثالثا جاء صندوق مؤشر 
»جلوبل« ألكبر عشر شركات 
بخس���ائر بلغت 10.3 ماليني 
دينار مقابل 1.5 ماليني دينار 
خس���ائر للفترة نفس���ها من 
2014. وجاء صندوق الوطني 
للسوق النقدي بالدينار على 
التي حققت  رأس الصناديق 
ارباحا خالل 2015 بنحو بلغ 2.8 
مليون دينار مقابل 680 ألف 
دينار بنمو بلغت نسبته %311، 
تاله صندوق املركز العقاري 
للسوق النقدي بأرباح بلغت 1.4 
مليون دينار مقابل 12.3 مليون 
دينار في العام املاضي، بتراجع 
كبير بلغ 88%. وسجلت األسهم 
الكويتية خسائر سوقية خالل 
العام املاضي بلغت نحو 3.55 
مليارات دينار لتصل إلى 26.16 
مليار دينار، مقابل 29.7 مليار 

دينار بنهاية عام 2014.
وس���اهم الهب���وط القوي 
ألسعار النفط منذ بداية عام 
الكبيرة  التراجعات  2015 في 

البورصة  الت���ي منيت به���ا 
الكويتية، حيث هبطت اسعار 
النفط بنحو بلغ 27% لتصل إلى 
42.2 دوالرا للبرميل مقابل 58 

دوالرا بنهاية عام 2014.
واتخذت تعامالت صناديق 
االس���تثمار ف���ي البورص���ة 
الكويتية منذ بداية العام رغم 
اخلسائر طابعا شرائيا، حيث 
سجلت عمليات شرائية بقيمة 
تداول بلغت 313 مليون دينار 
مقابل عمليات بيعيه وصلت 
قيمته���ا إل���ى 296.61 مليون 

دينار.
وتداول���ت تلك الصناديق 
1.12مليار سهم من خالل تنفيذ 
32.47 ألف صفقة من جانب 
الشراء مقابل 1.3 مليار سهم مت 

تداولها من جانب البيع.
كم���ا ج���اء أداء صناديق 
االس���تثمار األضع���ف من���ذ 
عام 2008 الذي ش���هد اندالع 
االزمة املالية العاملية لتتراجع 
محصلته���ا الش���رائية ف���ي 
البورصة من 3 مليارات دينار 
لتص���ل بحلول عام 2015 إلى 
300 مليون دينار فقط بهبوط 

حاد بلغ %90.
وتركزت أغلبية استثمارات 
الصناديق في أس���هم البنوك 
واالتصاالت والعقارات، حيث 
البنوك قرابة  شكلت اس���هم 
نصف استثمارات الصناديق 
في أس���واق األس���هم جاءت 
خلفها أسهم الشركات العقارية 

واالتصاالت.
ويبلغ صافي قيمة موجودات 
صناديق االستثمار نحو 2.11 
مليار دينار مقابل 1.64 مليار 
دينار بارتفاع بلغ 23.4%، فيما 
يبلغ إجمالي رأس���مالها نحو 

ملياري دينار

خالل 2015 .. وزيادة في اخلسائر 670% عن 2014

خسائر صناديق االستثمار  تتخطى 100 مليون دينار

الشيخ عبداهلل األحمد

فيصل صرخوه

261 مليون دينار املبيعات العقارية في فبراير بنمو سنوي %17

»الوطني«: العقار »التجاري« يتفوق على »السكني« 
ألول مرة منذ 8 سنوات

من العام 2015.

القطاع التجاري 

التقرير ان قطاع  وأكد 
العقار التجاري شهد ارتفاعا 
قويا خالل شهر فبراير. فقد 
أداء ومبيعات  تفوق على 
قطاع العقار السكني ألول 
مرة منذ ثماني س���نوات، 
مسجال أربعة عشر صفقة 
بقيمة 90 مليون دينار كانت 
ثالثة منها قسائم في مدينة 
صب���اح األحم���د البحرية 
بقيمة 69.7 مليون دينار. 
كما شملت أيضا مبيعات 
هذا القطاع صفقة بيع مبنى 
في منطقة الفحيحيل بقيمة 

4 ماليني دينار.

العقار االستثماري 

وأش���ار التقرير الى أن 
االرتفاع املستمر في مبيعات 
الش���قق س���اهم بإنعاش 
الصفقات في قطاع العقار 
االس���تثماري خالل شهر 
فبراي���ر مس���جال ارتفاعا 
طفيفا في إجمالي املبيعات. 
وبالرغم من أن الصفقات 
قد س���جلت زيادة بواقع 
65% على أس���اس سنوي 
لعوامل موسمية، السيما 
في الصفق���ات الصغيرة 
للشقق االستثمارية، فقد 
ارتفع���ت مبيعات القطاع 
بنسبة قريبة من مستواها 

العقار في  سجل قطاع 
الكويت نش���اطا جي�����دا 
خالل ش���هر فبراير بدعم 
من قوة الصفقات في قطاع 
التجاري وذلك في  العقار 
ظل تزايد التساؤالت جتاه 
اآلف���اق االقتصادي���ة هذا 

العام. 
فبالرغم م���ن التقلبات 
التي شهدتها األسواق املالية 
وأسواق النفط إضافة إلى 
التطورات اجليوسياسية، 
بلغ���ت مبيع���ات قط���اع 
العقار خالل شهر فبراير 
261 مليون دينار مرتفعة 
عن مستواها العام املاضي 
بواقع 17% وعن مستواها 

خالل يناير بواقع %22. 
انتعش نش���اط  وق���د 
املبيع���ات بدع���م من قوة 
العقار  مبيع���ات قط���اع 
التجاري. وحافظت مؤشرات 
األس���عار على مستوياتها 

وحتسن منوها.

القطاع السكني 

وذكر التقرير ان نشاط 
العقار  املبيعات في قطاع 
الس���كني اليزال متراجعا 
خ���الل ش���هر فبراير. فقد 
تراج���ع كل من مس���توى 
املبيعات وعدد الصفقات 
بواق���ع 28% و29% عل���ى 
أس���اس س���نوي. وبلغت 
املبيعات املس���جلة خالل 

الشهر 221 صفقة بيع ليصل 
إجمالي قيمة الصفقات 76.7 
مليون دينار. وعلى الرغم 
من حتسن نشاط املبيعات 
مقارنة مبستواها في فبراير 
من العام 2009، إال أن عدد 
الصفقات في فبراير من هذا 
العام كان األقل مقارنة بأي 
شهر فبراير من السنوات 

السابقة.
مؤشرات  واس���تمرت 
العقار باالستقرار  أسعار 
والتحس���ن قليال لتشكل 
بدورها دعما لقطاع العقار 

السكني. 
فقد استقر مؤشر أسعار 
املنازل السكنية عند 180.2 
نقط���ة متراجعا عن العام 
املاض���ي بواق���ع 2%. وقد 
سجل منو األسعار حتسنا 
بطيئا وثابتا على الرغم من 
استمراره بالتراجع خالل 
الس���بعة املاضية  األشهر 
وبلوغه -6.7% على أساس 

سنوي في نوفمبر. 
ارتف���ع باملقابل  بينما 
مؤش���ر أس���عار األراضي 
السكنية بواقع 3.7% على 
إلى  أساس سنوي ليصل 

185.1 نقطة. 
وقد ش���هد هذا املؤشر 
تراجعا بس���يطا ولفترة 
وجي���زة في الع���ام 2015 
ليبدأ باالستقرار بعد ذلك 
وحتديدا منذ النصف الثاني 

في الش���هر املاضي بلغت 
5.8% على أس���اس سنوي 
لتبلغ 93.9 مليون دينار. 
واجلدير بالذكر أن تساؤالت 
وقلق املستثمرين قد ازدادت 
إثر التقلبات التي شهدتها 
أس���واق النفط وأس���واق 

األوراق املالية. 
وقال التقرير ان أسعار 
املباني االستثمارية بدأت 
باس���تعادة بعض قوتها. 
املباني  إذ استقر مؤش���ر 
االس���تثمارية عند 220.8 
نقطة، مرتفعا بواقع %2.3 
الع���ام املاضي، حيث  عن 
انه س���رعان ما اس���تعاد 
هذا املؤش���ر قوته بعد أن 
شهد تراجعا لثالثة أشهر 

متتالية. 
ولكن ليس من الواضح 
حتى اآلن ما إذا اس���تطاع 
هذا القطاع بالفعل استعادة 
قوته بعد تراجعه املستمر، 
وذل���ك نظ���را لكونه أكثر 
عرضة للتقلبات من قطاع 

العقار السكني. 
القروض  وبلغت قيمة 
مقررة من قبل بنك االئتمان 
الكويت���ي ف���ي فبراير 23 
مليون دينار مرتفعة بواقع 
51% على أس���اس سنوي. 
وجاء هذا االرتفاع نتيجة 
الزيادة الكبي���رة في عدد 
القروض املقررة واألعلى 
منذ أبريل من العام 2015.

16 صندوقًا 
فقط حققت

 أرباحًا و42 منيت 
بخسائر

أزمة البورصة 
الكويتية ترفع 

اخلسائر ملستويات 
تاريخية

بدأنا اخلصخصة 
بـ 43 محطة 
وقود لشركة 

البترول

اخلصخصة ستشمل 
شركة ناقالت 
النفط لتعزيز 

تنافسيتها

قطاع 
البتروكيماويات 

على طريق 

اخلصخصة أيضاً

العمر: شعار 
»كيبكو« »تنمية 

جتارية بنزعة 
إنسانية«

الصالح يصدر بيانًا لطمأنة عمال النفط 
قبل يوم من ترتيبات اإلضراب الكبير

قال نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر املالية 
ووزير النفط بالوكالة أنس 
التنمية  الصالح إن خطة 
للكويت ق���د تبنت منهج 
االصالح االقتصادي الذي 
يرتكز على تعزيز مفهوم 
الشراكة بني القطاع اخلاص 
العام، وذلك من  والقطاع 
خالل العم���ل على إيجاد 
فرص حقيقية للشراكة بني 
القطاعني تعمل على دعم 
االقتصاد احمللي وتطوير 
القطاع اخل���اص وجعله 
ش���ريكا فعاال في التنمية 
الوطنية. وج���اء ذلك في 
بيان صحافي أرسلته وزارة 
النفط أمس، حيث رد فيه 
الصالح على ما يتم تداوله 
مؤخرا من تصريحات من 
جهات مختلفة داخل الكويت 
بش���أن مش���اركة القطاع 
اخلاص في بعض أنشطة 
مؤسسة البترول الكويتية 
والتوجه نحو تخصيص 

القطاع النفطي.
ويأتي ه���ذا البيان في 
وق���ت تنظم فيه احتادات 
عمال النفط مس���اء اليوم 
مؤمترا صحافيا للرد على 
ال���وزارة من  ما تتخ���ذه 
إجراءات تقشفية والتنسيق 

إلضراب كبير.
وفي تفاصي���ل البيان 
قال الصالح إن التوجهات 
االس���تراتيجية ملؤسسة 
البت���رول الكويتية حتى 
2030، تبنت تطوير برنامج 
متكامل وش���امل لتعزيز 
دورها في تطوير وتنمية 
االقتصاد احمللي وتعزيز 
مشاركة القطاع اخلاص في 

األنشطة النفطية.
وأش���ار إلى أن أهداف 
البترول  برنامج مؤسسة 
الكويتية ملشاركة القطاع 

اخلاص تتمثل فيما يلي:
النفطي  القطاع  ٭ متكني 
م���ن التركيز عل���ى دوره 

الرئيسي.
٭ املساهمة في تنمي���ة 
القطاع اخل������اص الكويتي 
وتفعيل دوره التنم����وي 

في الكويت.
٭ تنمية وتطوير األنشطة 
التي يتم إش���راك القطاع 

اخلاص فيها.
٭ تعزي���ز كفاءة عمليات 
مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة وقدرتها 
عل���ى العمل على أس���س 

جتارية.
وأمل���ح الصالح إلى أن 
هن���اك عدة أنش���طة جار 
تقييمها في الوقت احلالي 
القطاع اخلاص  إلش���راك 
فيه���ا، ولع���ل م���ن أبرز 

األنشطة ما يلي:
1 � مش���اركة القط���اع 
اخل���اص ف���ي 43 محطة 
وقود تابعة لشركة البترول 
الوطنية الكويتية من خالل 
إتاحة املج���ال للمبادرين 
الكويتيني بإدارة وتشغيل 
تلك احملطات وبالتعاون 
الداعمة  الدولة  مع جهات 
للمبادرين مثل الصندوق 
الوطن���ي لرعاية وتنمية 
املش���روعات الصغي���رة 
واملتوسطة، هذا وسيتم نقل 
الكويتية احلالية  العمالة 
والعامل���ة ف���ي احملطات 
التابعة لش���ركة البترول 
الوطني���ة الكويتي���ة الى 
احملطات اجلديدة اجلاري 

إنشاؤها.
التوج���ه لط���رح   �  2
ثالث���ة  أو  ترخيص���ني 
تراخيص لشركات القطاع 

اخلاص للعمل مبجال تقدمي 
خدمات كالتي تقدمها الوكالة 
البحرية التابعة لش���ركة 
ناق���الت النفط الكويتية، 
مما يوفر تنافسا بناء بني 
اجلمي���ع وخدمات أفضل 
لناق���الت النفط الكويتية 

واألجنبية.
3 � تتجه النية ملشاركة 
القطاع اخلاص في مشاريع 
البتروكيماويات  قط���اع 
املس���تقبلية عل���ى غرار 
املشاركات السابقة في هذا 
املجال، إذ سيتم طرح نسبة 
معينة من تلك املش���اريع 
لالكتت���اب الع���ام كما مت 
من خالل شركتي بوبيان 
والقرين للبتروكيماويات 

في السابق.
وأفاد الصالح بأن إشراك 
القطاع اخلاص سيساهم في 
تعظيم مدخرات املواطنني 
مهم���ا اختلفت اس���اليب 
الشراكة مع احلفاظ على 
نسبة األغلبية للدولة في 
تلك املشاركات والتي سيتم 
العام  طرحها لالكتت���اب 
للمواطنني ومن ثم سيتم 
ادراجها في سوق الكويت 

لألوراق املالية.
واختتم الوزير تصريحه 
املؤسس���ة  »ان  بقول���ه 
قد تتخذ حزم���ة قرارات 
تصحيحية متاش���يا مع 
الى ترشيد  الدولة  توجه 
االنفاق، ومن دون املساس 
بحقوق العاملني املتمثلة في 
الراتب األساسي للموظفني، 
واملنحة اإلضافية، ومكافأة 
نهاي���ة اخلدم���ة«، الفتا 
إلى األهمي���ة التي توليها 
مؤسسة البترول الكويتية 
لدورها في تنمية االقتصاد 
احمللي من خالل املساهمة 
في تطوي���ر قطاع خاص 
منت���ج ومتط���ور، يوفر 
للمواطنني فرصا حقيقية 
للعم���ل واالس���تثمار مبا 
التش���ريعات  يتوافق مع 
العام  القائمة والتوج���ه 
للدولة بتعظيم دور القطاع 
اخلاص في تنمية االقتصاد 

احمللي.

أنس الصالح

خصخصة القطاع النفطي لن متسّ رواتبكم ونهاية اخلدمة
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غازي النفيسي: 
11.6 مليون دينار 

أرباح الشركة 
في 2015

الغباري: وجود 
هيئة أسواق املال 
في أي دولة يعتبر 
دافعًا مهمًا للتطور 

االقتصادي

األحول: احلوكمة 
ضرورة حياة ومرشد 

مهم للشركات 
خاصة مع تعارض 

املصالح

لدى افتتاحه مؤمتر الكويت آلليات تطبيق قانون هيئة أسواق املال والئحته التنفيذية

العلي: »هيئة األسواق« استكملت اجلوانب التشريعية الالزمة لتأدية دورها
أس����واق املال وتنظيم نش����اط 

األوراق املالية وتعديالته.
وأك����د ان احلوكم����ة جاءت 
كض����رورة حياة ومرش����د هام 
للشركات خاصة في ظل تعارض 
ف����ي املصال����ح ما ب����ن أطراف 
العمليات االقتصادية س����واء 
كانوا من املستثمرين وأصحاب 
رأس املال أو ما بن عاملن في 
املشروعات أو مديرين لها ووجود 
اجتاه قس����ري ورغبة عامة في 
إطالق حرية قوى السوق وفي 

ظل بيئة تنافسية قاسية
وأش���ار ال���ى ان احلوكمة 
أقدام بعض  انزالق  ستكشف 
املس���ؤولن في الشركات إلى 
اخلطيئ���ة، خطيئة التزييف، 
والتدلي���س واإلظهار العمدي 
لواقع غير حقيقي عن أدائهم، 
الش���ركات من  وعما حتوزه 
موجودات وما لها من حقوق، وما 
عليها من التزامات، وتوسعت 
إدارة حملاسبة في هذه الشركات 
في استخدام احليل واألالعيب 
احملاسبية، لتخفي خسائرها 
وتداري على أخطائها، وتعيد 
تصوير حساباتها اخلتامية، 
وميزانياته���ا مبا ال يعبر عن 
احلقيقة، بل يت���م وأد وقتل 
احلقيقة، واس���تخدام احليل 
واألالعيب ومعاجلة ش���كلية 
 PAPER إلظه���ار أرباح ورقية
PROFIT، أرباح وهمية، إلظهار 

الصورة على غير حقيقتها.
وق����ال إن تطبي����ق مبادئ 
حوكمة الشركات ال ينبغي أن 
يس����عى فقط لتعظيم ربحية 
وقيمة أسهم الشركة في األجل 
الطويل، بل البد أن يعمد أيضا 
إلى حتقيق الشفافية والعدالة 
جنبا إلى جنب مع منح احلق 
في مساءلة إدارة الشركة واحلد 
من استغالل السلطة في غير 
العامة للشركة، مبا  املصلحة 
إل����ى تنمية  بالنهاية  ي����ؤدي 
االس����تثمار وتش����جيع تدفقه 

وتعظيم الربحية بشكل عام.

من قبل العميل.
وح����ول املتطلبات الرقابية 
أكد حافظ انه يجب على احملافظ 
تزويد الهيئة - قطاع األسواق 
- إدارة متابعة عمليات األسواق 
ب����كل التقاري����ر املتعلقة بعمل 
احملافظ، موضحا ان للهيئة حق 
وضع نظام لتزويدها إلكترونيا 
بالتقارير أو عن طريق األقراص 

املدمجة.
كما يحق لها ايضا أن تطلب 
من مدير احملافظ تزويدها بأي 
معلومات أو بيانات أو تقارير أو 
أوراق إضافية تراها الزمة للتأكد 
من مدى االلتزام بكل متطلبات 

والشروط الواردة بالالئحة.

دور الهيئات الرقابية

م����ن جهته، تن����اول رئيس 
االدارة القانوني����ة مبؤسس����ة 
اخلليج لالستثمار د. محمد طه، 
دور الهيئات الرقابية واستقاللها 
كما عرفها قانون هيئة أسواق 
املال وهي الهيئة ووزارة التجارة 
وبنك الكويت املركزي بالنسبة 
للشركات اخلاضعة ألي منها أو 
اجلهات األخرى املختصة داخل 

الكويت أوخارجها.
كما تناول ط����ه في ورقته 
تفصيليا قانون هيئة اسواق املال 
وايضا دور الهيئة الرقابي على 
البورصة، ومسؤوليات مجلس 
مفوضي الهيئة وقطاعاتها واملهام 

الوظيفية لهما.

الحوكمة... تشريع وثقافة

من جهته، ألقى املستش����ار 
القانوني لغرفة جتارة وصناعة 
الكوي����ت د. رضا األحول خالل 
ورقة العمل التي قدمها بعنوان 
»احلوكمة... تش����ريع وثقافة 
وسلوك في ضوء الئحة هيئة 
اسواق املال املعدلة« الضوء على 
التجربة الكويتية وفق القرار رقم 
)72( لسنة 2015 بشأن إصدار 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 

ايض����ا آليات الرقاب����ة الفعالة 
ألس����واق املال والتي من اهمها 
توفير احلماية للمس����تثمرين 
والتقليل من املخاطر الناشئة عن 
املعامالت املالية وضمان حتقق 
العدالة والكفاءة والش����فافية 
للمعامالت التي تتم لألس����واق 

املالية.

أخالقيات العمل

املستش����ار  واس����تعرض 
القانوني لش����ركة ملركز املالي 
الكويت����ي  عم����رو حاف����ظ، 
أخالقيات العمل وتأثيرها على 
إدارة احملاف����ظ االس����تثمارية، 
أنه يج����ب على  مش����ددا على 
مدير احملفظة التأكد عند تقدمي 
اخلدمات االستثمارية لصالح 

عمالء احملافظ التأكد من:
1 - بالنس����بة حملافظ احلفظ: 
اتفاقها مع التعليمات الصادرة 

من قبل العميل.
للمحاف����ظ  بالنس����بة   -  2
االس����تثمارية ب����إدارة العميل: 
اتفاقها مع التعليمات الصادرة 

من قبل العميل.
للمحاف����ظ  بالنس����بة   -  3
االستثمارية بإدارة مدير احملفظة: 
اتفاقها مع التعليمات الصادرة 

االقتصادي والتنموي ملتزمة 
برؤية ترتكز على مجموعة من 
القيم واملبادئ املتمثلة في النزاهة 
والعدالة واملسؤولية والكفاءة 
والعمل اجلماعي وااللتزام بأداء 
املمارسات  العمل وفقا ألفضل 

املهنية.
وأضاف في ورقة العمل التي 
قدمها خالل املؤمتر بعنوان آليات 
هيئة اسواق املال في حتقيق رقابة 
فعالة على انشطة االوراق املالية 
ان هناك مجموعة من االهداف 
الرئيس����ية التي يجب االلتزام 
بها تتمثل في إلزام كل أطراف 
التشريعات  الس����وق لتطبيق 
والقواعد املنظمة ألسواق املال 
والتطوير املستمر لألطر الرقابية 
وتشجيع ودعم برنامج تنمية 
الوعي االستشاري وتنمية دور 
اسواق املال في توفير التمويل 
متوسط وطويل االجل باإلضافة 
التطوير املس����تمر للبناء  الى 
املؤسسي ونظم العمل الداخلي 

ومواكبة تطورات السوق.
وتناول في ورقته املتغيرات 
االقتصادي����ة واجليوسياس����ة 
وأثرها على االس����واق املالية، 
مستعرضا كذلك احلد من هذه 
السلبية، كما تناول  التأثيرات 

تهدف إلى نش����ر الوعي ورفع 
املس����توى املهن����ي للمختصن 
واملس����اهمة بش����كل فعال في 
الطرح والنهوض باألداء  إثراء 
إلى  االقتصادي للبالد، مشيرا 
التطورات  أنه قد أضحى نشر 
التشريعية في مجال سوق املال 
الكويتي م����ن الضرورة مبكان 
لتوعية العاملن في هذا القطاع 
احليوي الكبير، مبا يخدم إعالن 
انطالق س����وق امل����ال الكويتي 
ملرحل����ة جديدة م����ن التنظيم 
التنظيمات  والرقابة ومحاكاة 
العاملية، وما يتبع ذلك من رقي 
ف����ي االداء وتطور ف����ي آليات 

االستثمار.
وقال إن التنظيم والتشريع 
السليم ال يكتمالن اال من خالل 
العادل والفعال، وإن  التطبيق 
أي تطبيق ملجموعة تشريعات 
منظمة ال يكون فعاال اال باإلميان 
بأهدافها وغاياته����ا وضرورة 

االلتزام بها.

رقابة فعالة

يرى املستشار املالي بديوان 
احملاسبة د. امين الغباري، ان 
وجود هيئة اسواق املال في أي 
دولة يعتبر دافعا مهما للتطور 

قانون هيئة اس����واق املال التي 
صدرت مبوج����ب القانون رقم 
22 لس����نة 2015 وم����ا تال ذلك 
من ص����دور الالئحة التنفيذية 
بحلتها اجلديدة مبا تضمنته من 
تعديالت ومستجدات مغايرة ملا 
كان عليه الوضع في ظل القانون 
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 

األوراق املالية.
ولف����ت إل����ى أن إقامة هذه 
املؤمت����رات تأتي ضمن الدعوة 
إلى حتوي����ل الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري، والتي هي رؤية 
صاحب السمو األمير وتأتي من 
جانب آخر من االهتمام بالتنمية 
على جميع املجاالت واالستفادة 

من الدور الريادي للكويت.
وق����ال العل����ي: »ق����د واجه 
اقتصادن����ا الوطن����ي مجموعة 
من التحديات على مر األزمنة، 
القائمن عليه  استطاع بخبرة 
ان يتج����اوز عقباتها، ويتأقلم 
مع تغيراتها، ويتطور ليعالج 
معوقاتها، وأصبح لزاما علينا 
اليوم االنتقال من مرحلة التنظيم 
التنظيمات  الى محاكاة  احمللي 

العاملية.
وأشار إلى أن هذه املؤمترات 

شريف حمدي

أفاد وزير التجارة والصناعة 
د. يوسف العلي بأن هيئة أسواق 
املال استكملت جميع اجلوانب 
التشريعية الالزمة التي متكنها 

من تأدية دورها املنوط بها. 
وأضاف العلي في تصريحات 
صحافية عل����ى هامش مؤمتر 
الكويت آلليات تطبيق قانون 
هيئة أس����واق امل����ال والئحته 
ال����ذي عقد أمس  التنفيذي����ة، 
مببادرة مشتركة من مؤسسة 
الكويتية وشركة رازن  التقدم 
لتنظيم املعارض واملؤمترات، أن 
التعديالت على القانون والئحته 
راعت جميع اجلوانب العملية 
بعد جتربة اس����تمرت ألربعة 

سنوات لتطبيق القانون.
ولف����ت العلي إل����ى أن هذا 
املؤمتر يأتي في إطار مناقشة 
اجلوانب العملية في القطاعات 
اخلاضعة لقانون أسواق املال، 
مشيرا إلى أن املؤمتر سيشهد 
نقاشا حول املس����تجدات التي 
طرأت عل����ى الالئحة التنفيذية 
وخاص����ة قواعد احلوكمة التي 
سيتم تطبيقها في نهاية يونيو 

املقبل.
وذكر أن املؤمتر س����يناقش 
على مدار 3 ايام جميع اجلوانب 
املتعلقة بقانون هيئة اسواق املال 
والئحته التنفيذية بعد تعديل 
العام املاضي ومن ثم  القانون 
تعديل الالئحة ونفاذها بحلتها 

اجلديدة.
وأضاف أن هيئة أسواق املال 
معنية باملركز املالي للكويت، لذا 
جاءت تعديالت القانون والئحته 
خلدمة حتويل الكويت إلى مركز 

مالي في املنطقة.
وأك����د الوزي����ر ف����ي كلمته 
افتت����اح املؤمت����ر أن  خ����الل 
الس����احة القانونية والتجارية 
في الكويت تشهد زخما واسعا 
من املناقشات والتساؤالت بعد 
صدور التعديالت االخيرة على 

وزير التجارة والصناعة اثناء افتتاح فعاليات املؤمترد. يوسف العلي ملقيا كلمته  )قاسم باشا(

»التمدين أ« توزع  10% و5% منحة

توزيعات »اجلبس« 5% نقداً

أوص���ى مجل���س إدارة ش���ركة التمدين 
االس���تثمارية بتوزيع أرباح على مس���اهمي 
الش���ركة عن عام 2015 بنسبة إجمالية تبلغ 
15%. وقالت الش���ركة في بيان للبورصة، إن 
التوزيعات نقدية مبعدل 10% من القيمة االسمية 
للس���هم )بواقع 10 فلوس لكل سهم(، وأسهم 

مجانية بنسبة 5% من رأس املال املدفوع )بواقع 
5 أس���هم لكل 100 سهم(. وكان مجلس إدارة 
الشركة اعتمد أمس البيانات املالية السنوية 
للشركة، حيث بلغت أرباح العام املاضي 11.5 
مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.05 مالين 

دينار في عام 2014، بارتفاع نسبته %27.

بلغت أرباح الش����ركة الكويتية لصناعة 
وجت����ارة اجلبس في الع����ام املاضي 271 ألف 
دينار، مقابل أرباح بقيمة 336 ألف دينار في 
عام 2014، بتراجع 19%. وقالت الش����ركة في 
بيان للبورصة، إن تراجع أرباح العام يعود 

إلى الزيادة في تكلفة املبيعات. وأوصى مجلس 
إدارة الشركة في اجتماعه بتوزيع أرباح نقدية 
على املساهمن عن العام املاضي مبعدل 5% من 
القيمة االس����مية للسهم )بواقع 5 فلوس لكل 

سهم(، بقيمة إجمالية 150 ألف دينار.

أرباح شركة إسمنت  ارتفعت 
الكويت في العام املاضي، وبلغت 
19.3 مليون دين����ار في 2015، 
مقابل أرباح بلغت 17.3 مليون 

دينار في 2014 بارتفاع %11.
ف����ي بيان  الش����ركة  وقال����ت 
للبورص����ة، إن ارتفاع األرباح 
الس����نوية يعود لعدة أسباب 
منها: ارتفاع مجمل الربح مببلغ 
987 ألف دينار، وارتفاع صافي 
أرباح استثمارات مببلغ 924 ألف 
دينار، وانخفاض خسائر بند 
االنخفاض في قيمة ممتلكات 
ومنشآت ومعدات مببلغ مليون 

دينار.
وأوصى مجلس إدارة الشركة 
بتوزيع أرباح نقدية عن العام 
املاضي بنسبة 20% من القيمة 
االسمية للسهم )بواقع 20 فلسا 

لكل سهم(.

»إسمنت الكويت« 
توزع 20% نقداً

جانب من عمومية »الصاحلية العقارية«

عموميتها وافقت على توزيع 20% نقداً وانتخبت مجلس إدارة لـ 3 سنوات

»الصاحلية العقارية« تنفذ مشروع العاصمة بـ 220 مليون دينار
طارق عرابي

كشف رئيس مجلس إدارة 
العقارية  ش���ركة الصاحلية 
غازي النفيس���ي عن حصول 
»الصاحلي���ة« على املوافقات 
والتراخي���ص الالزمة إلقامة 
مشروع العاصمة، حيث متتلك 
الشركة مجموعة من العقارات 
التجارية واالستثمارية مبنطقة 
الشرق وتشكل مبجملها جزءا 
من جزيرة مبس���احة 21.414 
م2 يندر وجودها في منطقة 
العاصمة حي���ث يعتبر أكبر 
مشروع جتاري داخل مدينة 
الكويت وموزعة على 7.358 
م2 قس���ائم جتارية – 10.611 
م2 قسائم استثماري/ مكاتب 
جتارية – 3.445 م2 استثماري 
)فندق( محاطة بأراض للدولة 
تقارب 18.738 م2، حتيط بها 
الشوارع من أربع جهات منها 
ش���ارعان مهمان هما شارع 
عبدالعزيز الصقر وشارع خالد 
بن الوليد. وأضاف النفيسي 
في تصريحاته أمام اجلمعية 
العامة العادية عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2015 
والت���ي عقدت امس بنس���بة 
حضور 88.3% أن الشركة بدأت 
بالعمل في املشروع يوم 20 
أكتوب���ر 2015 على أن ينتهي 
تنفيذ اجل���زء األول منه في 
أكتوب���ر 2018 وبعدها بنحو 
سنة سيكون املشروع قد اكتمل 
بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 
140 مليون دينار بدون تكلفة 

األرض الت���ي تقدر بنحو 80 
مليون دينار أي ما يعادل 220 
مليون لكامل التكلفة، علما بأن 
متويل املشروع سيكون ذاتيا 
من محفظة الشركة باإلضافة 
إلى االقتراض من البنوك، في 
حن توقع أن يحقق املشروع 

عوائد ال تقل عن %10.

الفكرة التطويرية

وق���ال ان���ه ال يخفى على 
اجلميع ما تعرض له املشروع 
من معوقات إجرائية ساهمت 
سلبا لفترة زمنية بعدم إمتامه 
عل���ى أرض الواق���ع بإحدى 
املراح���ل التطويري���ة له، إال 
أنه قامت الشركة الصاحلية 
العقارية بالنهوض والعودة 
م���رة أخرى بطرح عدة أفكار 
تطويرية جديدة للمش���روع 
تق���وم على اس���تثمار كامل 
مكوناته ومميزاته وجتنيب 
املعوقات اإلجرائية التي رافقت 

التطوير السابق للحصول على 
كامل املوافقات والتراخيص 
الالزمة بصورة سهلة ومرنة، 
حيث وضع���ت اللبنة األولى 
الفكرة  للمش���روع وجهزت 
التطويرية األولية له وقامت 
بإس���نادها الكب���ر املكات���ب 
االستشارية العاملية كل وفق 
نش���اطه وامله���ام الوظيفية 

املوكلة اليه.

مكونات المشروع

ويتكون مشروع العاصمة 
من عدة عناصر وأجزاء أساسية 
تشكل ذلك الصرح املهم واملميز، 
األول عبارة عن مجمع جتاري 
على مساحة 19.668 م2 مكون 
من ثالثة سراديب على حدود 
العقار، أما اجلزء الثاني منه 
فس���يكون عبارة ع���ن فندق 
يلي األدوار املخصصة للجزء 

التجاري. 
وأشار إلى أن اجلزء الثالث 
من املشروع سيكون عبارة عن 
برج مكاتب مساحته 1.746 م2، 
فيما سيكون اجلزء الرابع عبارة 
عن عدة مبان سيتم استغاللها 

كمواقف للسيارات.

ملخص األداء المالي

من جهة أخرى وفيما يتعلق 
مبلخص األداء املالي لسنة 2015 
قال النفيس���ي ان الشركة قد 
حققت ربحا مبقدار 11.6 مليون 
دينار وبربحية س���هم بلغت 
23.55 فلسا للس���هم الواحد 
الع���ام املاضي،  باملقارنة مع 

حيث بلغت الربحية 11.4 مليون 
دينار، بربحية س���هم 23.07 
فلسا للسهم الواحد وبنسبة 

ارتفاع بلغت %2.
وأعلن النفيسي أن القيمة 
الس���وقية إلجمالي األصول 
والت���ي تتضم���ن أصوال مت 
تقييمها من قبل مقيمن مهنين 
محايدين في نهاية سنة 2015 
قد بلغ���ت 577 مليون دينار 
وبذلك أصبحت حقوق امللكية 
واملض���اف إليها فائض إعادة 
تقيي���م األص���ول مبلغ 449 
مليون دينار تقريبا لترتفع 
الدفترية حسب  القيمة  بذلك 
القيمة العادلة للسهم إلى 877 

فلسًا للسهم الواحد.

الجمعية العامة العادية

وكانت عمومية »الصاحلية« 
قد اعتمدت ج���دول األعمال 
فما فيه تقرير مجلس اإلدارة 
واعتماد البيانات املالية، كما 
وافقت على توصية مجلس 
أرباح نقدية  اإلدارة بتوزيع 
بنس���بة 20%، وعلى انتخاب 
وتزكية نف���س مجلس إدارة 
الشركة لفترة الثالث سنوات 
القادم���ة، وه���م غ���ازي فهد 
النفيسي، فيصل عبداحملسن 
أن���ور عبدالعزيز  اخلترش، 
عبدالعزي���ز  العصيم���ي، 
النفيس���ي، يوس���ف  غازي 
العثمان، عبدالرحمن  عيسى 
البابطن، مرزوق  عبدالعزيز 
فجحان املطيري، سعود أحمد 

الزبن.
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عمومية »بيتك« أقّرت توزيع 17% نقداً و10% منحة

املرزوق: إستراتيجيتنا قيادة التطور العاملي للخدمات املالية اإلسالمية 

ف���ي الكوي���ت، وأفضل بنك 
إسالمي في الكويت، كما أكدت 
وكالة فيت���ش للتصنيفات 
االئتمانية تصنيف »بيتك« 
عند A مع نظرة مس���تقبلية 

مستقرة.

بيانات وأرقام 

وهذا اجلوائز خير دليل 
على النجاح الذي حققناه في 
ترسيخ وضع البنك وحتسني 
أدائه وأنشطته التجارية، إذ 
حقق »بيتك« منوا قويا في 
الع���ام 2015،  أرباحه خالل 
إذ بلغ صافي األرباح 145.8 
مليون دينار مقابل نحو 126.5 
مليون دينار في عام 2014، 
مبعدل ارتفاع نسبته %15.3 
مدفوعة بزيادة صافي إيرادات 
التي بلغت حوالي  التمويل 
393 ملي���ون دين���ار مقابل 
حوالي 363 مليون دينار في 
عام 2014 بنسبة زيادة تتعدى 
8%، وارتفعت ربحية السهم 
مبا يزيد على 15% لتصل إلى 
31.10 فلسا في نهاية العام، 
كما فاق إجمالي األصول 16.5 
مليار دينار في نهاية العام، 
بدعم قوي من محفظة التمويل 
الت���ي زادت على 8 مليارات 
دينار، أما ودائع العمالء فقد 
بلغت حوالي 10.8 مليارات 
دين���ار، وقد ارتفعت حقوق 
املساهمني إلى حوالي 1.8 مليار 

دينار بزيادة نسبتها %2.

واملبادرات التي تتبناها اخلطة 
اخلمسية اجلديدة.

خدمات متميزة

وقال انه استمرارا جلهود 
حتقيق رؤيتنا املس���تقبلية 
بأن نصبح املجموعة الرائدة 
في اخلدم���ات املصرفية في 
املنطقة، ركزن���ا في أعمالنا 
على تق���دمي خدمات متميزة 
تلبي احتياجات عمالئنا بل 
وتتخطى توقعاتهم في معظم 
األحيان، وتستجيب ملتطلبات 
السوق، حيث متكنا من رسم 
اس���تراتيجية جديدة لثالث 
سنوات مقبلة حتدد مالمح 

املستقبل في »بيتك«.
واس���تمر »بيت���ك« ف���ي 
إدارة املخاط���ر بفعالي���ة، 
الالزمة  وأخذ املخصص���ات 
خ���الل العام حس���ب أفضل 
املمارسات املتحفظة في حتديد 
املخصصات، ونتيجة لذلك، 
حافظ »بيتك« على تصنيفه 
االئتماني الذي يعكس مكانته 
وقوة مركزه املالي ومستويات 
السيولة املالية العالية التي 

يتمتع بها.

كفاية رأس المال

ولف���ت إل���ى ان »بيتك« 
اس���تجاب لتعليم���ات بنك 
الكويت املركزي، ومتكن من 
تطبيق متطلبات بازل 3 التي 
مت تفعيلها على جميع البنوك 
الكويتية بداية عام 2015، وبلغ 
معدل كفاية رأس املال.67 في 
»بيتك « في نهاية عام 2015 
وهي أعلى من النسبة املطلوبة 

من البنوك %13.

جوائز بيتك

وخالل الع���ام 2015 منح 
»بيتك« عدة جوائز مرموقة 
العم���ل املصرفي  في مجال 
كان من بينها جائزة أفضل 
مؤسسة مالية إسالمية في 
اخلليج العربي، وأفضل بنك 

مبتك����رة وآليات ميس����رة، 
ويعزز مشاركته في املشاريع 
الكبرى، ففي عام 2015 متت 
عملية إصدار صكوك ملصرف 
الشارقة اإلس����المي، بقيمة 
500 ملي����ون دوالر، كما قام 
»بيتك« بهيكلة صفقة متويل 
إجارة إلى هيئة كهرباء ومياه 
الش����ارقة بقيمة 500 مليون 
دوالر وبحجم مساهمة تبلغ 
120 مليون دوالر، وهي احلصة 
األكبر بني البنوك املشاركة في 
الصفقة، حيث تتمتع بضمان 
سيادي من حكومة الشارقة، 
وعالوة على ذلك فقد أصدر 
»بيتك � تركيا« صكوك إجارة 
مقومة بالرجنيت املاليزي في 
ماليزيا بقيم����ة 300 مليون 
رجنيت »حوال����ي 81 مليون 
دوالر«، ويعتبر هذا االصدار 
ش����ريحة أولى م����ن برنامج 
صكوك تبل����غ قيمته حوالي 

540 مليون دوالر.

االقتصاد الكويتي

واشار إلى انه على الرغم 
من استمرار انخفاض أسعار 
التي  املالية  النفط واألزمات 
الت����زال تلق����ي بظاللها على 
الكثير من املؤسسات املصرفية 
في العالم، مسببة تذبذبات في 
األسواق املالية وتراجعا في 
معدالت النمو، بقي االقتصاد 
الكويتي أكثر اس����تقرارا في 
التأثيرات السلبية  مواجهة 
بتوفيق من اهلل تعالى، وبدعم 
من االحتياطيات املالية العالية 
والسياسات املالية والنقدية 
الت����ي تنتهجها وزارة املالية 
والتي أعلنت عن إقرار مشروع 
قانون إلصدار سندات وصكوك 
متوي����ل إس����المية لتمويل 
العجز عب����ر البنوك احمللية 
وبالتنسيق مع بنك الكويت 
املركزي، وهذا كله يساعد على 
خلق بيئة استثمارية مستقرة 
وتوفير فرص تنموية متنوعة 
من خالل استكمال املشاريع 

محمود فاروق 

أقرت عمومية بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« توزيع %17 
نقداً على املس���اهمني و%10 

منحة.
وقال رئيس مجلس ادارة 
»بيتك« حمد املرزوق خالل 
اجلمعية العمومية للبنك التي 
عقدت مساء امس في كلمته 
بالتقرير الس����نوي ان البنك 
واصل تعزيز منوذج أعماله 
بهدف تقدمي أفضل اخلدمات 
للعم����الء وحتس����ني جودة 
اخلدمات، واالهتمام بتطوير 
شامل للبنية التحتية وإدارة 
العملي����ات على املس����تويني 
والتش����غيلي،  التنظيم����ي 
واستيعاب كل ما هو جديد 
ومبتكر في عالم التكنولوجيا 
املصرفي����ة، وتوفير مصادر 
مس����تدامة لإلي����رادات ف����ي 
املستقبل وترش����يد اإلنفاق 
لتحقي����ق من����و مس����تقر، 
والتخارج من االستثمارات 
غير املربح����ة مبا يصب في 

مصلحة السادة املساهمني.
واض����اف ان البنك مضى 
في التوسع املتأني واملدروس 
لالنتشار العاملي، مبا يتوافق 
الطموحة  مع استراتيجيتنا 
الساعية نحو قيادة التطور 
املالية  العامل����ي للخدم����ات 
اإلس����المية، حيث متكنا من 
افتتاح املقر الرئيسي اجلديد 
للبنك في مدينة فرانكفورت 
بأملاني����ا ليك����ون بذلك أول 
بنك إس����المي متكامل يعمل 
أكبر اقتص����اد بأوروبا،  في 
كما أن »بيتك تركيا« أصبح 
كنقطة انطالق نحو السوق 
األوروبي، وتوسعنا في شبكة 
فروعنا محليا وعامليا حيث 
وصل ع����دد إجمالي الفروع 
للمجموع����ة ال����ى 450 فرعا 
مما ع����زز مكان����ة املجموعة 
وحضورها القوي في األسواق 
احمللية واإلقليمية والعاملية، 
وحقق »بيتك تركيا« نتائج 
جيدة، كما حتسنت الربحية 
في »بيتك البحرين«، وعكفنا 
إلى  التحسينات  على إدخال 
خدماتن����ا املصرفية الرقمية 
حرصا منا على توفير خدمة 

عصرية ومريحة للعمالء.

إصدار صكوك 

ونحن بصدد إصدار املزيد 
م����ن الصك����وك للحكومات 
والش����ركات ح����ول العال����م 
للمساهمة في تطوير وتسويق 
البديل  الذي يعد  املنتج  هذا 
الشرعي للسندات، كما يساهم 
التمويل املطلوب  في توفير 
للعديد من املشاريع بأساليب 

املرزوق مترئساً اجلمعية العمومية للبنك أمس   )هاني الشمري( حمد املرزوق في »العمومية« امس

معدل كفاية رأس 
املال في »بيتك« 
16.67%.. متجاوزاً 
النسبة املطلوبة 

مركزياً 

االقتصاد الكويتي 
سيتجاوز أزمة النفط.. 

نتوقع مواجهته 
التأثيرات السلبية 

تصنيفات »بيتك« 
االئتمانية تعكس 

قوة مركزه املالي 
ومستويات سيولة 

عالية

سنصدر صكوكاً 
حلكومات وشركات 

عاملية لتطوير املنتج 
البديل للسندات 

نحن ملتزمون 
بتحقيق عائد متميز 

للمساهمني على 
املدى الطويل

فروعنا وصلت إلى 
450 فرعاً لتعزز مكانة 

املجموعة محلياً 
وإقليمياً وعاملياً

ودائع العمالء 
إلى 10.8 مليارات دينار.. 

وحقوق املساهمني 
إلى 1.8 مليار دينار 

إصدار صكوك ودخول أسواق جديدة.. مصر من بينها 

6 مالحظات على وثيقة اإلصالح 

80 مليون دينار في جيوب مساهمي »بيتك«

قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل 
الكويتي حمد املرزوق في مؤمتر صحافي 

على هامش اجلمعية العمومية امس، 
ان البنك حصل على موافقة اجلمعية 

العمومية على اصدار صكوك رأسمالية 
كخطوة استباقية ملواجهة اي متطلبات 

رأسمالية مستقبلية، ولتغطية التوسعات 
االئتمانية واألنشطة املصرفية.

واشار املرزوق إلى أن مجلس االدارة 
يرى ان السوق احمللي اصبح عائقا 

امام »بيتك« للتوسع، لذا فنحن ندرس 
الدخول في عدد من األسواق اخلارجية، 
منها السوق املصري، سواء عن طريق 
االستحواذ على بنك قائم، او احلصول 

على ترخيص وتأسيس بنك جديد، 

مشيرا إلى أن سمعة »بيتك« كبنك 
اسالمي رائد، تؤهله للدخول في اي 

سوق، ملّمحا إلى انه مع انخفاض النشاط 
االقتصادي العاملي ظهرت لنا العديد من 

الفرص وبأسعار مناسبة. 
وبخصوص اعادة هيكلة التوجه 

االستثماري لـ »بيتك« والذي كان يعتمد 
بشكل اساسي على احملفظة العقارية قال 

املرزوق انه غير وارد التخلص بشكل 
كامل من االستثمارات العقارية، فالبنك 

يعمل على تخفيض االستثمارات العقارية 
لديه والتركيز على النشاط املصرفي 

واحملفظة االئتمانية، حيث متثل احملفظة 
العقارية نحو 30% من االئتمان بعد ان 

كانت 35% العام املاضي.

تعادل التوزيعات النقدية التي أقرتها 
العمومية العادية أمس نحو 80 مليون 

دينار كويتي )267.3 مليون دوالر(، 

وتتخطى 55% من صافي أرباح البنك 
في عام 2015 البالغة 146 مليون 

دينار.

ردا على سؤال حول وثيقة اإلصالح 
االقتصادي احلكومية والتي مت ارسالها 

للبنوك اخلميس املاضي، قال املرزوق ان 
احتاد املصارف يعكف حاليا على دراسة 

الوثيقة وسيقوم بإرسال مرئياته ومالحظاته 
عليها.

وأشار املرزوق إلى أنه لديه 6 مالحظات 
على الوثيقة جاءت كالتالي:

اوال: الوثيقة تطرقت إلى اإلصالح على 
مدى خمس سنوات وهي مدة غير كافية 

وقصيرة إلصالح اختالالت هيكلية مزمنة 
لذا نحتاج إلى وثيقة اصالح طويلة األمد 

تتناس مع طبيعة الكويت وتكون على مدار 
20 عاما.

ثانيا: الوثيقة حتدثت عن دور رئيسي 
للقطاع اخلاص، بحيث يكون قاطرة 

االقتصاد احمللي، ولكن ما اإلجراءات التي 
تضمنتها الوثيقة لفتح ملجال امام القطاع 

اخلاص؟ وأوضح أننا نتكلم عن قطاع خاص 
حقيقي وليس كما هو عليه احلال االن، 
مبينا أننا نريد قطاعا خاصا قادرا على 

حتقيق ايرادات بالعملة االجنبية.

ثالثا: الوثيقة ال تتضمن اي اجراءات لتدعيم 
مؤسسات القطاع اخلاص بل على العكس 
هي اجراءات انكماشية تؤدي إلى حتجيم 

القدرة الشرائية للمواطنني وبالتالي تصعب 
القدرة على التوسع.

رابعا: نحتاج إلى إعادة صياغة شاملة لدور 
الهيئة العامة لالستثمار فهي صامته عن 

دعم القطاع اخلاص، فاحلني مطلوب دور 
محوري للصندوق السيادي للدولة في دعم 

الشركات للتوسع خارج احلدود.
خامسا: اإلصالح االقتصادي البد ان 

يتطرق إلى امور تهم املجتمع منها القضية 
اإلسكانية وبدائل الطاقة والتحضير ألي 

ظروف اقتصادية، خاصة مع انخفاض 
اسعار النفط.

سادسا: فرض ضريبة على القطاع اخلاص 
بوضعه احلالي صعب، يجب اعداد دراسة 

كمية عن الرسوم والضرائب التي يجب 
ان يتم فرضها، وآلية تنفيذها، واشار إلى 
ان احتاد املصارف سبق ان حذر منذ اربع 
سنوات من صعوبة استمرار النهج احلالي 
وحذر من اخللل الهيكلي في املوازنة العامة.

جدول توزيع عائد على الودائع االستثمارية وحساب التوفير
جدول )1( أرباح املودعني

20152014نوع احلساب
2.34%2.35%الوديعة االستثمارية »اخلماسية« 

2.06%2.15%الوديعة االستثمارية »املستمرة«

1.68%1.50%الودائع االستثمارية »السدرة«

1.45%1.30%ودائع استثمارية الدمية )6 أشهر(

0.94%0.73%حسابات التوفير االستثمارية »التوفير«

جدول يوضح التقييمات االئتمانية املمنوحة لـ»بيتك« في عام 5102
رؤية مستقبليةقصير املدىبعيد املدىوكالة التصنيف

Fitch+AF1مستقرة

Moody’sA11-Pسلبية

Standard & Poor’s-A2-Aمستقرة

عن جتربة »بيتك« في السوق األملاني، قال مازن الناهض 
ان حجم التمويالت التي قام بها »بيتك« هناك لم تكن 

مرضية لنا، مرجعا ذلك إلى التوترات السياسية واالمنية 
واألحداث االرهابية في باريس وتركيا، باإلضافة 

النخفاض النشاط االقتصادي في اوروبا، مضيفا أنه 
من بداية العام احلالي يستعد البنك الفتتاح فرعه الرابع 

هناك.
وحول تكلفة تطبيق معايير املركزي اخلاصة بـ»بازل3«، 

قال الناهض انه منذ األزمة املالية في 2008، ارتفعت 
معايير كفاية رأس املال من 8% إلى 12% عامليا، اما بالنسبة 

للكويت فكانت 12% وصلت إلى 15%، وبالتالي اصبحت 
تكلفة االستثمار أعلى مما كانت عليه، لذا يتطلب زيادة 

رأس املال ملواكبة حجم األعمال عن طريق خيارين، االول 
وهو اكتتاب املساهمني، وهو األعلى تكلفة، اما اخليار 
الثاني، فعن طريق البدائل املتاحة كإصدارات الصكوك.

ردا على سؤال حول توقعات حجم االئتمان في الكويت 
خالل العام احلالي، قال الناهض ان االئتمان ينقسم إلى ثالثة 
قطاعات االول: املرتبط باإلنفاق احلكومي وهو القطاع الذي 
تعول عليه البنوك خالل 2016، في تنشيط االئتمان خاصة 

مع التزام احلكومة بطرح وتنفيذ مشاريع عمالقة، الفتا إلى 
ان املشاريع املؤجلة منذ 4 سنوات يتم طرحها اآلن وهو امر 

ايجابي وجيد بالنسبة للبنوك.
اما عن القطاع الثاني فقال الناهض هو قطاع متويل شركات 

القطاع اخلاص، وهو سيتوسع ولكن ليس بشكل كبير، اما 
القطاع الثالث فهو متويل االفراد )االستهالكي واملقسط(، 

والذي شهد تباطئا كبيرا وانخفض الطلب عليه خاصة بعد 
تعليمات بنك الكويت املركزي التي تقنن من منح االئتمان 

االستهالكي اخلاصة مبنح الفواتير عن القروض.
وتوقع الناهض ان يتم اإلعالن عن ترتيبات متويل مشروع 
الوقود البيئي خالل اسبوعني، موضحا أن »بيتك« طلب من 

البنوك احمللية عدة طلبات يجري جتهيزها حاليا.
واكد الناهض على استمرارية بيت التمويل في »بيتك 

ماليزيا«، حيث يجري حاليا االنتهاء من اجراءات تعيني رئيس 
تنفيذي جديد لـ»بيتك ماليزيا«، متوقعا ان يتم االنتهاء منها 

خالل الستة اشهر املقبلة.

الناهض: تكاليف »بازل 3« كبيرة على البنوك 

تعليمات »املركزي« ستخفض االئتمان االستهالكي 
مازن الناهض خالل كلمته في عمومية بيتك أمس
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بايدن: توسيع املستوطنات اإلسرائيلية يضعف »حل الدولتني«عربية وعالمية
عواصم ـ وكاالت: دعا نائب الرئيس األميركي جو بايدن، احلكومة اإلسرائيلية 
إلى إظهار التزامها بحل الدولتني إلنهاء الصراع مع الفلسطينيني، مشيرا الى 
ان التوسع في االستيطان يضعف احتماالت السالم. وقال بايدن في كلمة أمام 
جلنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية )إيباك(، امس االول: إن»عملية توسيع 
املستوطنات التي تقوم بها احلكومة اإلسرائيلية بشكل مطرد ومنهجي وإضفاء 
الشرعية على البؤر االستيطانية ومصادرة األراضي يضعف في رأيي احتمال 
حل الدولتني«.

مجلس الوزراء: االنسحاب الروسي من سورية خطوة إيجابية لتسريع االنتقال السياسي

خادم احلرمني ووفد الكونغرس األميركي بحثا  التعاون الثنائي

جريح وتشريد ونزوح وجلوء 
ما يزيد على 12 مليون شخص، 
منوها بالبيان املشترك لدول 
مجلس التعاون اخلليجي أمام 
مجلس حقوق اإلنس����ان في 
جنيڤ خالل احلوار التفاعلي 
مع اللجنة الدولية للتحقيق 
في سورية، معبرا عن استياء 
اململكة وإدانتها الس����تمرار 
النظام الس����وري في تأخير 
إجازة تصاريح املس����اعدات 
الطبية  امل����واد  وعدم إجازة 
الالزمة للمناطق احملاصرة، 
الدولي  ومناشدتها املجتمع 
بإلزام النظام السوري وأعوانه 
بوقف إطالق النار واالختراقات 
اليومية للهدنة التي مت التوصل 
إليها وضرورة تسهيل وصول 
املساعدات اإلنسانية للشعب 

السوري.

التي  االنته����اكات واجلرائم 
يرتكبه����ا النظام الس����وري 
وأعوانه ضد أبناء الش����عب 
السوري والتي أدت إلى وقوع 
400 ألف قتيل ونحو مليون 

االنتقال السياسي الذي ينشده 
اجلميع في سورية.

وبني الطريفي أن مجلس 
الوزراء جدد في هذا السياق 
اململك����ة الس����تمرار  إدان����ة 

الرياض- واس: استقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس، 
وفدا من الكونغرس األميركي 
برئاسة الس����يناتور بنيامني 

كاردن.
وذك����رت وكال����ة األنباء 
السعودية الرسمية »واس« 
في بيان أنه جرى خالل اللقاء، 
استعراض عالقات الصداقة 
بني اململكة والواليات املتحدة 
األميركية، وآفاق التعاون بني 

البلدين.
وقد ضم الوفد األميركي كال 
من: السيناتور الدميوقراطي 
من والية ماستشيوس����تش 
أدوارد ماركي، والس����يناتور 
الدميوقراطي من والية أوريغون 
جيف ميركلي، والسيناتور 
اجلمهوري من والية كولورادو 

كوري غاردنر. 
ومن جهة أخ����رى، رأس 
خادم احلرمني امللك س����لمان 
بن عبدالعزيز اجللسة التي 
عقدها مجلس الوزراء في قصر 

اليمامة بالرياض امس.
وأوض����ح وزي����ر الثقافة 
ب����ن زيد  واإلع����الم د.عادل 
الطريفي في بيان����ه لوكالة 
»واس«، عقب اجللس����ة، أن 
مجلس الوزراء اس����تمع إلى 
جملة من التقارير عن مجريات 
األحداث وتطوراتها في املنطقة 
الدولية  والعالم واجله����ود 
بش����أنها، خاصة مستجدات 
الوضع على الساحة السورية، 
حيث اعتبر املجلس االنسحاب 
اجلزئ����ي للقوات الروس����ية 
خطوة إيجابي����ة، معربا عن 
األمل أن يسهم هذا االنسحاب 
في تس����ريع وتيرة العملية 
السياس����ية التي تستند إلى 
إعالن »جني����ف1« وأن يجبر 
نظ����ام األس����د عل����ى تقدمي 
الالزمة لتحقيق  التن����ازالت 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال وفد الكونغرس االميركي في الرياض أمس  )واس( 

إسرائيل تنقل ما تبقى من اليهود اليمنيني في عملية سرية

عدن ـ إياد أحمد ووكاالت

أعلن املبعوث األممي إلى اليمن إس����ماعيل 
ولد الش����يخ عن توصل األط����راف اليمنية إلى 
توافق للحل السياسي في البالد وتشكيل حكومة 

وحدة وطنية.
وأشار ولد الشيخ، في حسابه على موقع 
»فيس���بوك« امس، إل���ى أن جميع األطراف 
اليمنية توافقت على أن تكون الكويت مكانا 
إلجراء املشاورات القادمة، بحسب ما ذكرت 

»العربية.نت«.
وفي السياق نفسه، قال مصدر حوثي مسؤول، 
طلب عدم كشف اس����مه لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( إن هناك توافقا كبيرا بني جميع األطراف، 
إلى جانب اململكة العربية السعودية، على »وقف 
احلرب والعودة إلى طاولة احلوار«، مشيرا إلى أن 
هناك تفاهمات قد جرت مع مسؤولني سعوديني 
ومازالت قائمة تتضم����ن االتفاق على عدد من 
اخلطوات، من بينها التهدئة على احلدود وبناء 

الثقة لوقف احلرب في اليمن بشكل كامل.
وفي غض����ون ذلك، اعلنت الوكالة اليهودية 
للهجرة الى اسرائيل عن قيامها بنقل 19 يهوديا 
من اليمن الى اراضيها في »عملية سرية ومعقدة«، 
مشيرة إلى انهم من آخر الرعايا املتبقني هناك. 
وأفادت الوكالة في بيان ان العملية انتهت مساء 
ام����س األول، منوهة إلى ان قرابة 50 يهوديا ال 

يزالون في اليمن حيث اختاروا البقاء. 
وقالت انه »وصل 19 فردا الى اس����رائيل في 
األيام األخيرة، مبا في ذلك 14 شخصا من مدينة 
ريدة وعائلة مؤلفة من خمس����ة اش����خاص من 

صنعاء«.
وبحسب البيان فان املجموعة التي قدمت من 
مدينة ريدة »تضمنت حاخام اجلالية هناك الذي 
احضر مخطوطة للتوراة يعتقد بأن عمرها ما 

بني 500 و600 عام«.
ميدانيا، حققت املقاومة الشعبية واجليش 
الوطني انتصارات كبي����رة في محافظات تعز 
واجلوف ومأرب بإسناد مباشر ومكثف من قوات 
التحالف العربي الذي كبد امليليشيات خسائر 

فادحة في األرواح واملعدات.
وأكدت مصادر ميدانية ل� »األنباء« سيطرة 
قوات اجلي����ش واملقاومة على مديريتي املتون 

واملصلوب غرب محافظة اجلوف، مشيرة إلى 
مقتل وجرح وأسر عشرات املتمردين أثناء حترير 

املديريتني.
ومن جانب آخر، شن التحالف غارات مكثفة 
على مواقع ميليش����يات احلوث����ي وصالح في 
العاصمة صنعاء شملت معسكر ألوية الصواريخ 
مبنطقة فج عطان، وكلية الطيران، ومعسكري 
الصمع والفريجة التابعان للحرس اجلمهوري 

املوالي لصالح مبديرية أرحب شمال صنعاء.
وبالتزامن، أكدت مصادر قبلية »أن ميليشيات 
احلوثي أعدمت أمس األول، بشكل جماعي 15 فردا 
من قبيلة وزير الدولة والزعيم القبلي البارز عثمان 
مجلي في منطقة الطلح مبحافظة صعدة بطريقة 
إرهابية، حيث احتجزت امليليشيات املواطنني 
في من����زل وطوقته باملتفجرات والديناميت ثم 

قامت بتفجيره مبن فيه«.
وفي العاصمة اليمنية املؤقتة عدن، جتددت 
االشتباكات بني قوات األمن اليمنية ومسلحني 

من عناصر القاعدة في مديرية املنصورة.
وقالت مصادر ميدانية ل� »األنباء« إن »أباتشي« 
التحالف ساندت قوات األمن واستهدفت املسلحني 
املتواجدين في مناطق متفرقة بخط التسعني، 
كما اس����تهدفت املروحيات مسلحني في مناطق 

»بئر أحمد والشعب وإمناء«.
وفي غضون ذلك، أك����دت مصادر أمنية في 
محافظة شبوة اعالن جلنة حماية ميناء تصدير 
الغاز الطبيعي املسال في منطقة باحلاف، حالة 
االستنفار األمني حلماية امليناء بعد ساعات من 
انطالق معركة حترير مديريات »بيحان« الثالث 

من ميليشيات احلوثي وصالح.
الى ذلك، فجر مجهولون امس مبنى املجمع 
القضائي مبدين����ة »احلوطة« عاصمة محافظة 

حلج.
وقال ش����هود عيان لوكالة »األناضول« إن 
»مس����لحني مجهولني، يعتقد انتماؤهم لتنظيم 
القاعدة، قاموا بتفجير مبنى املجمع القضائي، ما 
أدى إلى حدوث أضرار بالغة في املبنى الذي تأسس 

قبل 7 سنوات، بتكلفة مليار ريال ميني«.
وبحسب املصادر ذاتها، فإن املجمع القضائي، 
يشمل مباني احملاكم والنيابات املتخصصة وأقسام 
التوثيق وغيرها من املكاتب اخلاصة بالسلطة 

القضائية في احملافظة.

ولد الشيخ: األطراف اليمنية 
توافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية

الرئيس األميركي باللغة احمللية: كيف احلال يا هاڤانا؟

أوباما ينهي 90 عاماً من القطيعة مبحادثات تاريخية مع كاسترو في كوبا
ــهر االخيرة  التي اصدرها في االش
لتخفيف احلظر على هاڤانا والذي 
يعود أمر رفعه بالكامل الى الكونغرس 

األميركي.
ــارة أوباما التاريخية، ذكر  وقبل زي
ــي برونو  ــة الكوب ــر اخلارجي وزي
رودريغيز في خطاب اتسم باحلزم 
ــت  اخلميس املاضي أن هاڤانا ليس
على استعداد لطرح مواضيع وثيقة 
الصلة بسيادتها، وقال »ال يستطيع 
احد االدعاء بأن على كوبا التخلي عن 
واحد من مبادئها... الحراز تقدم في 

اجتاه التطبيع«.
وفي سياق ذي صلة، علقت روسيا 
على زيارة أوباما التاريخية لكوبا، بأن 
من مصلحتها أن يكون لهاڤانا حليفة 
ــكو منذ فترة طويلة عالقات  موس

طيبة مع الواليات املتحدة.
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف، في مؤمتر صحافي»عالقات 
ــراكة تربط بني روسيا  صداقة وش
ــرات السنني. نحن  وكوبا منذ عش
مهتمون بكوبا التي تتعامل معنا بود 
ــات طيبة مع كل  ــي على عالق وتبق
جيرانها، وقبل كل شيء مع الواليات 

املتحدة«.

هاڤانا الكبير خطابا ينقله التلفزيون 
الكوبي، ووصف التلفزيون الكوبي 
الذي نقل وصول اوباما مباشرة من 
ــبة  مطار جوزيه مارتن، هذه املناس

بـ»التاريخية«.
ــة الكوبية اماريليس  وقالت املواطن
سوسا لـ »فرانس برس« بحماسة 
ــط هاڤانا النقل  وهي تتابع من وس
ــر للتلفزيون لوصول اوباما  املباش
ــا متأثرة جدا. هذه  حتت املطر، »ان
حلظة كنا جميعا ننتظرها، انظروا، 

انه هنا في كوبا«.
وفي املدينة القدمية بالعاصمة هاڤانا 
خال الكثير من الشوراع من املارة، 
بسبب نزول املطر ولكن ايضا بسبب 

تشديد االجراءات االمنية فيها.
وقال املهندس ارييل هيرنانديز )42 
عاما( انه »حدث ضخم )..( اعتقد انه 
سيغير املستقبل« مضيفا »منذ ان 
كنت صغيرا رويت لي قصة الثورة 
وهذه القصة تقوم اوال على اننا ضد 

الواليات املتحدة«.
وعلى رغم اجواء احلماس املرافقة 
لزيارة اوباما، فإن احلظر األميركي 
الذي يؤثر على منو كوبا منذ 1962 
يبقى قائما رغم سلسلة االجراءات 

ــذه الزيارة  ــا من ه ــدف اوبام ويه
ــرة اشهر من  التي يؤديها قبل عش
مغادرته البيت االبيض الى ان يجعل 
من التقارب مع كوبا الذي كان اعلنه 
في ديسمبر 2014 مع الرئيس الكوبي 
ــا ال ميكن  ــترو، واقع راوول كاس

التراجع عنه.
ــال اوباما لدى  وفي وقت الحق، ق
ــي فندق بهاڤانا العاملني في  لقائه ف
ــا زيارة  ــة »انه ــفارة االميركي الس

تاريخية وفرصة فريدة«. 
واضاف في اشارة الى آخر رئيس 
اميركي مباشر زار كوبا »في 1928 
قدم الرئيس كالفني كوليدج في سفينة 
ــكرية، وقطع املسافة في ثالثة  عس
ايام. لكني قطعت املسافة في ثالث 

ساعات فقط«.
وحتت مطر غزير جتول اوباما مع 
ــى القدمني في  ــه وابنتيه عل زوجت
شوارع مدينة هاڤانا القدمية املصنفة 

ضمن التراث العاملي لليونسكو.
والتقى الرئيس األميركي في كاتدرائية 
املدينة الكاردينال جاميي اورتيغا احد 
مهندسي التقارب الكوبي االميركي، 
الرئيس االميركي  ــتبلغ زيارة  وس
ذروتها عندما يلقي اليوم، في مسرح 

تعلو محياه، حتت زخات املطر، ماسكا 
مطرية، برفقة زوجته ميشيل وابنتيه 

ماليا )17 عاما( وساشا )14 عاما(.

بفارغ الصبر لقاء الكوبيني واالستماع 
اليهم«.

ونزل اوباما من الطائرة واالبتسامة 

هاڤانا- وكاالت:  شهد قصر الثورة 
في قلب العاصمة الكوبية هاڤانا أمس 
املصافحة التاريخية بني الرئيس باراك 
أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو. 
وكرست احملادثات التي تلتها عملية 
التقارب التاريخية بني البلدين ليصبح 
أوباما أول رئيس أميركي يزور كوبا 

منذ العام 1928.
واستعرض الزعيمان حرس الشرف 
ــادال املصافحة  ــم تب ــكري ث العس
ــامات ثم أجريا حديثا وديا  واالبتس
ــالق املباحثات  ــل انط ــرا قب قصي

الرسمية.
ــى مبوظفي  ــد التق ــا ق وكان أوبام
ــي العاصمة  ــفارة األميركية ف الس
ــيرا على  الكوبية، كما قام بجولة س
االقدام في مدينة هاڤانا القدمية في 
أعقاب وصوله قبل أمس األحد إلى 
كوبا في مستهل زيارة تستمر ثالثة 
أيام، تضع حدا لعقود من العداء بني 

البلدين.
ــول طائرته  وبعد حلظات من وص
الرئاسية مساء امس االول، قال اوباما 
ــال يا كوبا«  في تغريدة »كيف احل

مستخدما عبارة شعبية. 
واضاف: »وصلت لتوي وانا انتظر 

ترشح »املنبوذ« ترامب يثير مخاوف طوكيو 
على حتالفها مع واشنطن

عواصم � وكاالت:  لم يعد ترامب، »منبوذا« من 
الداخل االميركي وحده، بل أعرب العديد من حلفاء 
واشنطن عن قلقهم من وصول هذا ال�»ترامب« إلى 
البيت األبيض. فقد اثار وصف املرشح اجلمهوري 
احملتمل، لليابان بأنها دولة ال تتحمل أي أعباء أمنية، 
مخاوف طوكيو مما قد يلحق بالتحالف األميركي- 
الياباني من ضرر ورمبا يشجع أصحاب املواقف 
املتصلبة احلريصني على تعزيز اجليش الياباني 
في مواجهة تنامي قوة الصني. وفي هذا الصدد، 
قال ايتسونوري اونوديرا وزير الدفاع الياباني 
لرويترز: »إذا استمعت لتعليقاته بخصوص األمن 
فستصبح الواليات املتحدة معزولة ولذلك أعتقد 

أن هناك قلقا كبيرا لدى الدول احلليفة«.
وكان ترام����ب قد قال في خطاب خالل حملته 
االنتخابية في آواخر العام املاضي: »إذا هاجم أحد 
اليابان فعلينا فورا أن ننطلق ونش����عل احلرب 
العاملية الثالثة. أليس كذلك؟ وإذا تعرضنا نحن 
للهجوم فليس على اليابان أن تساعدنا.. ال يبدو 

هذا عدال في نظري«.

من جهة أخرى رد البيت األبيض على ما قاله 
ترامب حول عدم استقبال الرئيس الكوبي راؤول 
كاسترو للرئيس أوباما لدى وصوله إلى هاڤانا 

امس االول.
وأكد نائب مستشارة األمن القومي األميركي، 
ب����ن رودس أن البيت االبي����ض ال يعتبر ان ذلك 
ميثل أي إس����اءة، بحسب ما نقلت صحيفة »يو 
اس ايه توداي«. وأش����ار رودس إلى إنه لم يكن 
من املنتظر أو حتى متت مناقشة وجود الرئيس 
كاس����ترو باملطار، مضيفا أن الكوبيني يعتبرون 
اجتماع أوباما وكاس����ترو هو مبنزلة االستقبال 

الرسمي للرئيس األميركي.
جاء ذلك ردا على ترامب الذي علق بتغريدة 
على حسابه في »تويتر«، معتبرا ان عدم استقبال 
كاسترو الوباما، نوع من إبداء »عدم االحترام«، 

وكتب ترامب، في تغريدته قائال: »الرئيس أوباما 
وصل إلى كوبا.. حدث كبير، وراؤول كاسترو لم 
يكن في استقباله«، مشيرا إلى أن كاسترو كان قد 

استقبل بابا الڤاتيكان وآخرين من قبل.

بغ����داد - وكاالت: نف����ت 
قيادة العمليات املشتركة في 
العراق ما تردد عن انتش����ار 
قوات أميركية قتالية في بعض 
املواقع واملعسكرات في بغداد 

ومدن اخرى.
وقالت القيادة في بيان امس: 
إن »القوات األمنية العراقية 
ق����ادرة على دح����ر عصابات 
داعش اإلرهابية وفرض األمن 
في بغداد واحملافظات وحماية 
املواطنني واملمتلكات العامة 
واخلاصة«، بحسب ما أوردت 

»العربية.نت«.
وأكدت أن وج����ود قوات 
التحالف الدولي مقتصر على 
التدري����ب والتجهيز وتوفير 
مساعدة جوية للقوات العراقية 

حملاربة »داعش«.
وأوضح����ت أن »الوحدة 
األميركي����ة الت����ي أعلن عنها 
اجلان����ب األميرك����ي مؤخرا 
وتق����در ب����� 200 مقات����ل من 
مشاة البحرية، جاءت إلجراء 
مناورات تدريبية مشتركة بني 
البحرية األميركية والعراقية 
خارج املياه اإلقليمية ومبوافقة 

احلكومة العراقية«.
وكان���ت وزارة الدف���اع 
األميركي���ة »الپنتاغ���ون« 
قد كش���فت امس االول، عن 
تواجد مجموعة من مش���اة 
البحرية األميركية )املارينز( 
في الع���راق لدعم العمليات 
امليداني���ة للق���وات األمنية 
التحالف«  العراقية وقوات 

الدولي ضد »داعش«.
وفي هذه االثناء، قال تنظيم 
»عصائ����ب أهل احل����ق« إنه 
سيعتبر قوات مشاة البحرية 
األميركية التي نش����رت في 
العراق حملاربة تنظيم »داعش« 
قوات احتالل وإنه سيتعامل 

مع القوات األجنبية.
وقال التنظيم في بيان امس 
»إذا لم تسحب اإلدارة األميركية 
قواتها فورا فسنتعامل مع هذه 
القوات على أنها قوات محتلة 
وعليها أن تتحمل تبعات ذلك 

كاملة«.
وأض���اف: »ق������وات 
االحتالل تعاود محاوالتها 
املشبوهة إلعادة تواجدها 
في البالد بذريعة محاربة 

صنيعتها داعش«.
الى ذلك، قالت وزارة الدفاع 
العراقي����ة: ان قوات اجليش 
صدت هجوما مسلحا استهدف 
قواته ببل����دة »مخمور« التي 
يتمركز فيها استعدادا ملعركة 
حتري����ر مدين����ة املوصل من 

قبضة »داعش«.
وأضافت الوزارة في بيان 
صحافي ان الهج����وم »نفذه 
خمسة مسلحني من جنسيات 
مختلفة يشتبه بأنهم انتحاريني 
في بلدة مخمور«، مشيرة الى 
ان قوات اجليش قتلتهم جميعا 

قبل وصولهم الهدافهم. 
من جانب آخر، قتل ستة 
جنود عراقيني بينهم ضابط 
برتبة مقدم وأصيب تس����عة 

أخرون امس في هجوم بعربات 
مفخخة يقودها انتحاريون، 
أعقبه هجوم انتحاري مسلح 
استهدف حاجز تفتيش للجيش 
قرب بلدة البغدادي في محافظة 
االنبار، وفق����ا ملصادر امنية 

ومحلية.
وفي غضون ذلك، واصل 
انصار التيار الصدري، لليوم 
الرابع على التوالي، على أبواب 
املنطقة اخلضراء وسط بغداد، 
والتي حتوي مقرات احلكومة 
والبرملان والسفارات العربية 
واألجنبية، بينما فرضت القوات 
العراقية من اجليش والشرطة 
إجراءات أمنية مشددة مبوقع 
االعتص����ام وأغلق����ت الطرق 

املؤدية إليه.

بغداد: ال قوات قتالية أميركية في العراق
و»املارينز« يشاركون في مناورات باملياه اإلقليمية

توقيف 9 إيرانيني في السعودية لتورطهم بقضايا أمنية
الرياض ـ وكاالت: أعلن موقع »نافذة تواصل« 

التابع لوزارة الداخلية السعودية، القبض 
على تسعة إيرانيني جدد خالل شهر مارس 

اجلاري بعد اتهامهم بالتورط في قضايا أمنية 
في اململكة. وذكر املوقع، بحسب ما نقلت 

عنه وكالة األنباء األملانية امس، أن »السلطات 
األمنية أوقفت تسعة متهمني إيرانيني جدد في 

قضايا أمنية، ويجري اإلعداد حاليا إلحالتهم 

الى هيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق 
معهم وتقدميهم للمحاكمة«. وأشار الى أن عدد 
اإليرانيني املوقوفني في قضايا أمنية بلغ بذلك 

13 شخصا، لكنه لم يكشف أسماء املقبوض 
عليهم، واكتفي بإظهار آخر خمسة أرقام من 

بطاقة الهوية املخصصة لغير السعوديني، 
مشيرا الى أن جميع املقبوض عليهم رهن 

التحقيق.

الرئيس االميركي باراك اوباما  ونظيره الكوبي راؤول كاسترو  خالل محادثاتهما التاريخية في قصر الثورة الرئاسي بهاڤانا أمس )أ.پ(



صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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كوبرا

حتت أي مبرر أو منطق، قررت »التربية« حذف اسم »البرادعي« 
من قائمة احلاصل�ن على »نوبل« من منه�ج الصف اخلامس 

االبتدائي بالترم الثاني؟!
قد نختلف مع الرجل.. ولكن بعض املنطق!

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy66

بقل�م: حسام فتحي
طيب!!!

.. م��ا ان جترأ وزير خارجية ماما امريكا جون كيري واعرب 
عن قلق��ه »العميق« من تدهور اوضاع حقوق االنس��ان في 
مصر حتى س��ارعت »مصادر رفيعة« الى التلويح بكش��ف 
اس��ماء املتهمني في القضية 250 - أمن دولة!! وبرغم شجبي 
ورفضي واس��تنكاري للتدخل الس��خيف للعم سام وممثله 
العم كيري في الش��أن الداخلي املصري، فهذا شعبنا.. وهذه 
حكومتنا.. وتلك اجهزتن��ا االمنية، و»احنا احرار مع بعض«، 
اال ان التلوي��ح املتكرر من قبل »املصادر الرفيعة« بكش��ف 
املس��تور وهتك االس��رار في القضية 250 - أمن دولة، جعل 

األمر »اسخف« من ان يحتمل.
دعونا نتفق على ان هناك جمعيات مدنية وجماعات غير حكومية 
مشكوكا في متويلها، وفي دورها، وفي اعضائها ايضا، وان 

فرض الرقابة على كل ذلك امر طبيعي، بل وواجب.
كما ان هناك جمعيات للنف��ع العام تعمل في النور ومصادر 
متويله��ا وانفاقها معروفة وواضحة للقاصي والداني ويجب 
تشجيعها، ألن دورها املجتمعي مهم جدا، وال استغناء عنه ألي 

دولة او حكومة، فيد احلكومة الواحدة لن تصفق وحدها!
ويقع عبء التفريق ب��ني الصالح والطالح في هذه اجلمعيات 
على عاتق االجهزة الرقابية وباس��تخدام القانون الذي ينظم 

عملها ويحاسبها.
كذلك دعونا نتفق على ان مصر بالفعل في حالة حرب حقيقية، 
واال مباذا تفس��رون كميات املتفجرات التي يتم ضبطها في 
سيناء؟.. ومن يقتل شهداءنا االبرار من ضباط وجنود؟ وفي 
»احلرب تباح اشياء كثيرة« وطبيعي ان حتدث بعض »التجاوزات« 
من »بعض« االجهزة االمنية واملفروض على قيادات هذه االجهزة 
ان »تقلص« هذه التجاوزات الى ادنى حد ممكن، حتى تقضي 
عليها متاما وتكبح جماح بعض افرادها »اجلامحني«، يساعدها 
في ذلك قضاة شامخون، وعدالة ناجزة حتى ال نعطي الفرصة 

للعم كيري لالعراب عن عميق قلقه!!
وايضا دعونا نتفق على ان اي انتهاك حلقوق املواطن املصري، 
واالنسان على ارض مصر، لم يعد مقبوالً بعد 25 يناير وبعد 
30 يوني��و، وان حرية التعبير ارتفع س��قفها الى حد جتاوز 

احلرية ذاتها بكل املقاييس.
.. وهذا يقودنا مرة اخرى الى »بعبع« القضية 250 - أمن دولة 
التي منع النائب العام الراحل هش��ام بركات النشر عنها قبل 
وفاته، وبعد ذلك كلما حتدث كاتب.. أو اعترض »حقوقي« او 
صرح »معارض« اخرجت »املصادر الرفيعة« لهم عفريت العلبة.. 

القضية 250 - امن دولة، فما احلقيقة وراءها؟!
هذا ما سنناقشه غداً بإذن اهلل.

وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

»بعبع« القضية 250 )3-1(

خرابيش نكشة
إلى النائبة األكبر س���نًا بالبرملان عندما قالت: »احلكومة زي النس���مة 
والش���عب ال يرقى إلى مس���توى طموح وحلم الكبيير«.. مش محتاجني 
مواعظ والش���عب ع���ارف كويس أوي اجلهود اخلارق���ة للكبيير.. وخلي 

البرملان ونوابه يركزوا في شغلهم.

»برافوووو« لعمرو أديب عل���ى حلقته األخيرة والتي دمج 
فيها بني استشهاد أفراد الشرطة في »كمني الصفا« ودور املجتمع 
في تعويض هؤالء الش���هداء من خالل التبرع ألطفال دون ال� 5 
سنوات لزراعة قوقعة أذن وجنح في جمع 13 مليون جنيه تخدم 

100 طفل.. »هكذا هو اإلعالم«!

وزير النقل: رفع سعر
تذكرة املترو لن يؤثر

على محدودي الدخل!

الااا ده كان زمان
قبل ما القاعدة تتغير

وندخل مرحلة »معدومي الدخل«!!

ياسين
بهية

4.7 مليارات جنيه سندات خزينة يطرحها »املركزي« قروضاً للدولة

القاهرة � ناهد إمام

ق��ام البنك املركزي ام��س ونيابة عن 
وزارة املالية، بطرح سندات خزانة بقيمة 
4.7 مليارات جنيه، األولى بقيمة 750 مليون 
جنيه، ألجل 1.5 سنة، والثانية بقيمة 2.750 
مليار جنيه، ألجل 3 سنوات، والثالثة بقيمة 
1.250 مليار جنيه ألجل 7 سنوات في محاولة 
للمساهمة في متويل عجز املوازنة العامة 
للدولة الذي من املتوقع أن تصل قيمته إلى 

240 مليار جنيه للعام املالي احلالي. 
وأوضح مصدر مصرفي انه س��يتم 
متوي��ل العجز ع��ن طريق ط��رح البنك 
املركزي ألذون وس��ندات خزانة، أدوات 
الدين احلكومية، نيابة عن وزارة املالية، 
وعن طريق املساعدات واملنح من الدول 

العربية والقروض الدولية. 
الى ذلك واصل سعر العملة الدوالرية 
في الزيادة بالس��وق املوازية واستمرار 
مسلس��ل تخفيض اجلنيه مسجال سعر 

9.50 جنيه��ات للبي��ع و9.60 جنيه��ات 
للش��راء وذلك على الرغم من اس��تقرار 
السعر الرسمي عند 8.83 جنيهات للشراء 

و8.88 جنيهات للبيع.
فيما تراجع سعر صرف الدينار داخل 
الس��وق النقدي الرسمي مسجال 29.24 
جنيها للبيع و9.54 جنيهات للشراء بينما 
ارتفع س��عر الدينار ف��ي التعامالت غير 
الرسمية مسجال 29.85 جنيها للبيع و31.00 

جنيها للشراء.

»فيتش« عن قرارات »املركزي«: 
»إيجابية« لتصنيف مصر االئتماني

»حتية النسر«.. تدريب عسكري بحري 
مشترك بن مصر واإلمارات وأميركا

نيويورك - أ.ش.أ: ثمنت مؤسسة »فيتش« الدولية 
للتصنيف االئتماني ق���رارات البنك املركزي املصري 
األخيرة لضبط سوق الصرف ومجابهة السوق املوازي 
للدوالر ومؤكدة إنها خطوة »إيجابية للغاية« بالنسبة 

لتصنيف مصر االئتماني. 
وقالت »فيتش« في تقرير حول االقتصاد املصري 
بثت���ه على موقعها اإللكتروني ام���س إنه إذا ما ظلت 
الضوابط التي تضعها مصر فيما يتعلق باملعروض من 
النقد األجنبي عند مستوياتها احلالية فذلك قد يجعلها 
أق���رب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إذا 

ما سعت السلطات املعنية لذلك. 
وأك���دت أن خطوات »املركزي« تش���كل عامال مهما 
ضمن محاوالت معاجلة املش���كالت االقتصادية التي 
تواجهها البالد خالل العام احلالي سواء كانت تباطؤ 

وتيرة النمو أو ارتفاع مستويات التضخم.
كما رحبت »فيتش« باملبادرات التي أطلقتها البنوك 
احلكومية في سبيل دعم مخزون البالد من النقد األجنبي 
وآخرها قرار البنك األهلي إصدار وعاء ادخاري جديد 
مؤقت لعمالئه لفت���رة 60 يوما فقط بالعملة احمللية 

حتت مسمى شهادة »اجلنيه املصري«.

القاهرة � أ.ش.أ: انطلق امس التدريب البحري املشترك 
»حتية النس���ر 2016« الذي تنفذه عناصر من القوات 
البحرية املصرية واألميركية واإلماراتية، ويستمر لعدة 

أيام بنطاق املياه اإلقليمية بالبحر األحمر.
ويتضم���ن التدري���ب تنفيذ العديد من األنش���طة 
والفعالي���ات منها إدارة أعمال قتال بحرية مش���تركة 
تشمل أعمال االستطالع البحري وتنفيذ عدة تشكيالت 
إبحار التخاذ األوضاع الهجومية والدفاعية والتعامل 
مع األهداف املعادية بكفاءة عالية مبشاركة العديد من 

الوحدات والقطع البحرية.
كما تنفذ الوحدات البحرية املشاركة عددا من الرمايات 
بالذخيرة احلية لصد وتدمير األهداف السطحية واجلوية 
املعادية، لقياس قدرة وكفاءة العناصر املشاركة على 
التعامل مع التهديدات املختلفة، ومدى الدقة في إصابة 
األهداف والتعامل معها وتنفيذ املهام القتالية والنيرانية 

في الزمان واملكان احملددين.
يأتي التدريب املشترك »حتية النسر 2016« في إطار 
اخلطط السنوية للتدريبات املشتركة بني القوات املسلحة 

املصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

خالل الترويج لشهادات »بالدي« الدوالرية ألبناء اجلالية في الكويت

»الصرافة املوازية« لن تلتزم.. وإعالم »املركزي« يعرضها لإلغالق

»املركزي«: بنوكنا تتمتع مبالءة قوية.. ونضمن جميع الشهادات والودائع

إلزام شركات الصرافة بسعر يومي موحد للدوالر

أسامة أبوالسعود

دعا الس����فير املصري لدى الكويت ياسر عاطف أبناء اجلالية 
املصرية إلى ش����راء ش����هادات »بالدي« الدوالرية التي تطرحها 
البنوك املصرية ملا حتققه من عوائد متميزة تبلغ 3.5% للشهادة 
ذات العام الواحد و4.5% لش����هادة الثالثة أعوام و5.5% لشهادة 

ال� 5 سنوات.
وأوضح الس����فير املصري خالل لقاء ممثلي البنوك املصرية 
املصدرة لتلك الش����هادات مع أبن����اء اجلالية املصرية في الكويت 
مساء امس االول مبقر القنصلية املصرية بحضور القنصل هويدا 
عبدالرحمن لتسويق شهادات »بالدي« الدوالرية، أن العوائد التي 
متنحها شهادات »بالدي« عالية جدا وال يوفرها الكثير من البنوك 
أو حتى الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على املواطن املصري 
الذي سيستثمر في هذا الشهادات سعيا حلصوله على عائد مجز 
بالتزام����ن مع مس����اعدة مصر في تقوي����ة االحتياطي من العملة 
األجنبية في تلك املرحلة املفصلية من تاريخ مصر. بدوره، قال 
نائ����ب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي املصري محمود منتصر 
إن أزم����ة العملة األجنبية التي متر بها مص����ر هي أزمة مفتعلة 
ستأخذ وقتها وتنتهي. وأوضح أن عائد الشهادات سيتم صرفه 
بالعملة األجنبية كل 6 أشهر مع إمكانية حتويل العائد إلى البنك 
الذي يختاره العميل، مبينا ان اصل الشهادة يسترد بالعملة ذاتها 
وبنفس األس����لوب. وقال: إن البنك املركزي متعهد وملتزم بذلك 
بحيث حتول أصول الش����هادات والعوائد إلى حسابات املصريني 

في اخلارج بنفس العملة التي مت االكتتاب بها.
واض����اف ان هناك اقب����اال كبيرا من املصري����ني باخلارج على 
الشهادات بالدوالر االميركي وايضا الشهادات باليورو باإلضافة 
إلى ما طرحه البنك مؤخرا من شهادة »اجلنيه املصري« بعائد %15 
سنويا وملدة 3 سنوات شرط التنازل عن العملة األجنبية للبنك 
بسعر الصرف حينها. من جهته، قال ممثل البنك املركزي املصري 
عم����رو ماجد: انه وبالتعامل مع املصريني باخلارج ميكن التغلب 
على التحديات بصورة اس����رع خاصة في سد النقص من العملة 
األجنبية، الفتا إلى أن أزمة العملة األجنبية احلالية ليست األولى 
التي تواجهها مصر، ففي 2003 كانت هناك أوضاع مشابهة، إذ كان 
هناك سعران في الس����وق حينها مع نقص في العملة األجنبية، 
واس����تطعنا التغلب عليها، وانخفض الدوالر من 7 جنيهات إلى 
5.5 جنيهات كما ارتفع االحتياطي األجنبي. وأكد أن األزمة املالية 
العاملية احلالية التي انطلقت منذ 2008 كانت سببا وراء اختفاء 
مؤسس����ات مصرفية عاملية من على اخلريطة متاما فيما لم ينهر 
أو يفلس أي بنك مصري. ولفت إلى أن الشائعات التي تدور بني 
احلني واآلخر واخلاصة بعدم القدرة على دفع فوائد الش����هادات 
االستثمارية او شهادات قناة السويس وعدم وجود املالءة املالية، 
ال اساس لها من الصحة، مؤكدا أن البنوك املصرية تتمتع برؤوس 
أموال ومالءة مالية قوية، مش����ددا على ان الش����هادات والودائع 

مضمونة من البنك املركزي كأصل وعائد.

القاهرة � ناهد إمام

عقد وزير التموين والتج���ارة الداخلية د.خالد حنفى، 
اجتماعا مع رئيس وأعضاء شعبة الصرافة بالغرف التجارية، 
حيث مت االتفاق على قيام شعبة الصرافة بتحديد سعر بيع 
وش���راء موحد يومي للدوالر في شركات الصرافة وإعالم 
البنك املركزي به، وأيضا اإلعالن في كافة وس���ائل اإلعالم 
يومي���ا عن هذا الس���عر، وذلك بهدف من���ع املضاربة على 
أسعار الدوالر، والعمل على وضع منظومة مستقرة لبيع 

وشراء الدوالر.
وقالت الوزارة في بيان له���ا، أنه مت أيضا االتفاق على 
التنسيق مع شعبة املس���توردين، وإبالغهم يوميا بسعر 
الدوالر الذي ت���م حت�����ديده، وذل���ك عن طري���ق الغ���رف 
التجارية، وإنش���اء موق��ع إلكت��روني خ����اص لش�����عبة 
الصرافة لإلعالن عن سعر الدوالر يوم����يا، مع إنشاء خط 
ساخن لتلقي استفس���ارات املواطنني عن السعر اليومي، 
وأيضا لإلبالغ عن املخالفني التخ���اذ اإلجراءات القانونية 

جتاههم. 
من جانبه طالب رئيس شعبة الصرافة واألعضاء محمد 
األبيض، بضرورة إنش���اء إنتربنك بني البنوك وش���ركات 
الصرافة البالغ عددها 111 شركة تضم 450 فرعا، وذلك ملنع 
تهريب العملة غير الدوالري���ة للخارج، وفى نفس الوقت 
توفير حصيلة دوالرية للبنك املركزي، كما طالبوا »املركزي« 
بتوفير حصة من الدوالر لكل ش���ركة صرافة سواء يوميا 
أو أسبوعيا، باإلضافة إلى ضرورة قيام اجلهات املختصة 
مبواجه���ة الذين يعملون مبهنة الصرافة غير الرس���ميني، 
ألنهم يعملون بطرق غير ش���رعية، وه���م الذين يرفعون 

أسعار الدوالر. 
من جانبهم، اكد عدد كبير من ش���ركات الصرافة أنه ال 
ميكن االلتزام بصورة عملية بهذا القرار خاصة من جانب 

املتعاملني بالسعر غير الرسمي.
واستغربوا في تصريحات خاصة ل�»األنباء« من القرار 
ومدى قدرة أي شركة على اإلقدام على خطوة ابالغ »املركزي« 
بانها ستتعامل بسعر غير رسمي أي بسعر سوق موازية 
وهو االمر الذي قد يعرض ش���ركتهم لإلغالق الفوري من 

قبل مفتشي »املركزي«.
وأشاروا إلى ضرورة ضبط عمليات تهريب العملة من 
اخلارج حيث يلجأ غالبية املصريني العاملني في اخلارج الى 
حتويل أموالهم عن طريق أشخاص او شركات غير مرخصة 
دون اللجوء إلى الطرق الشرعية والقانونية للتحويل وهو 
األمر الذي يعتبر تهريبا للعملة وضربا لالقتصاد الوطني 
من خالل التأثير على سوق الصرافة الرسمي وعلى توافر 

الدوالر بشكل صحي.

جانب من املؤمتر الصحافي للترويج لشهادة »بالدي« الدوالرية في القنصلية املصرية                                                                        )شانافاس قاسم(

القاه���رة � أ.ش.أ: جنح���ت قوات 
اجليش الثالث امليداني خالل تنفيذها 
كمين���ا غير مدبر مبنطقة )أم قطف( 
بالقسيمة في ضبط سيارة نقل محملة 

بكميات كبيرة من املتفجرات.
وقال املتحدث العس���كري العميد 
محمد سمير: ان السيارة كانت محملة 
مبواد البناء )السن( وبتفتيشها عثر 
بداخلها على 100 اس���طوانة حديدية 
تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة 
و119 برميال بالستيكيا يحتوي على 
حمض الكبريتيك وعدد )22( برميال 
حتتوي على مادة شديدة االنفجار وعدد 
22 جركن تنر وعدد 22 شيكارة بها مادة 
أ4 شديدة االنفجار كما مت ضبط عدد 2 
فرد من مستقلي السيارة وموضحا أنه 
متت إحالة الواقعة وتسليم املضبوطات 
إلى جهات االختصاص وذلك التخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالها.

ضبط سيارة نقل محملة 
بكميات كبيرة من املتفجرات

اجلنيه مقابل الدوالر
غير الرسميالسعر الرسمي  )بنوك وشركات صرافة(

شراءبيعشراءبيع
8.838.889.509.60

اجلنيه مقابل الدينار
غير الرسميالسعر الرسمي  )بنوك وشركات صرافة(

شراءبيعشراءبيع
29.2429.5429.8531.00

الدينار إلى 29.24 جنيهاً واستمرار ارتفاع الدوالر إلى 9.50 جنيهات



الثالثاء 22 مارس 2016
48

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

حافالت اخلوف من بيروت إلى معاقل »داعش« في سورية
بيروتـ  أ.ف.پ: »الرقة، الرقة، منبج«، يصرخ احد السائقني 
منتظرا ان يصعد الى حافلته في محطة شارل حلو في بيروت 
ركاب يقصـــدون معاقل تنظيم داعش في ســـورية، في رحلة 

طويلة مثقلة باخلوف واخلطر.
وتتوقف عشرات احلافالت التي تقوم برحالت بني بيروت 
ومناطق لبنانية مختلفة او بني بيروت ودمشـــق ومحافظات 
ســـورية اخرى، في املكان. وميتنع الركاب القالئل املتجهون 
الى مناطق سيطرة التنظيم عن الكالم، فيما يلتزم السائقون 

احلذر الشديد.
ويطلب احدهم أال تظهر لوحة تسجيل حافلته السورية في 
الصور التي تلتقطها »فرانس برس«. ويقول رافضا الكشـــف 
عن اسمه »نحن نقوم برحلة خطيرة، وهؤالء )عناصر تنظيم 
الدولة االســـالمية( خطيرون، ومن املمكـــن ان يتعرفوا على 

احلافلة من أي تفصيل فيها«.
ويروي ابو علي الســـائق االربعيني الذي بدأ بالعمل على 
خط بيروت - منبج في محافظة حلب في شمال سورية قبل 
وقـــت قصير من اندالع النزاع الســـوري منذ أكثر من خمس 
ســـنوات، انه يحرص مع ركابه علـــى االلتزام بقوانني داعش 

قبل دخول مناطقه.
ويقول وهو يقف الى جانب غرفة زجاجية في احملطة كتب 

عليهـــا »الرقة - منبج - البـــاب« ندخن من هنا حتى نقترب 
من اول حاجز لداعش »على طريق الضمير - تدمر في وسط 
سورية« عندها، يرمي اجلميع السجائر وعلب الدخان ونرش 

العطر في احلافلة.
ويتابـــع ابو علي، وتعابير اخلـــوف واضحة على وجهه، 
»الدخان ممنوع. وان وجد احد عناصر التنظيم شخصا يحمل 
معه سجائر، ينزله ويجلده على الطريق، ويقول جواد، وهو 
سائق آخر استخدم ايضا اسما مستعارا، ان عناصر التنظيم 

»يقومون احيانا بشم االيدي للتأكد«.
قبل بدء احلرب، كانت احلافالت املتجهة الى سورية كثيرة 
وتعـــج بالركاب. لكن منذ بدء توســـع التنظيم املتطرف قبل 
ثالث سنوات في شمال وشمال شرق سورية، يكتفي السائقون 
السوريون برحلتني اسبوعيا ذهابا وايابا من بيروت الى معاقل 

داعش مرورا مبناطق اخرى.
وال ميلك هؤالء مصدر رزق آخر، ويتحدرون مبعظمهم من 
مناطق يســـيطر عليها التنظيم وال تزال عائالتهم تقيم فيها. 
واحيانا ال يتعدى عدد ركاب احلافلة ثالثة، يقومون بالرحلة 

لتفقد ذويهم، بحسب ما يقول السائقون. 
وقبل الوصول الى اول حاجز للتنظيم، تقوم النساء بإخراج 
براقعهن من حقائبهن، »ويغطني بها رؤوسهن حتى الركبتني«، 

بحسب ابو علي.
ويعمل الرجال على طي سراويلهم لتتناسب مع اللباس الذي 

يفرضه التنظيم املتطرف، بحسب محمد، وهو سائق آخر.
وينقل السائقون معهم ايضا »امانات« يرسلها السوريون 
في لبنان الى ذويهم، وتتضمن مواد غذائية وألبســـة وأدوية 
ومبالغ مالية. ويقول محمد »يرسلون معنا قهوة ونسكافيه 

وألعابا وألبسة لالطفال«.
ويوضح أبو علي »يرسلون السكر ايضا، فسعر كيس السكر 
في منبج يصل الى 800 ليرة سورية، فيما كان قبل احلرب 25 
ليرة«، لكن بعض املواد يحظر نقلها. ويقول ابو علي »املرتديال 
مثال ممنوعة منعا قاطعا، فهي بالنسبة اليهم ذبح غير شرعي 

وان كتب عليها حالل«.
ويقول جواد »كانت شركتنا تقل اشوريني وسريانا واكرادا 
ومســـيحيني. اما اليوم فهؤالء جميعهم ممنوعون من ركوب 
احلافالت«، في احملطة، يقف مروان زورو وهو عامل كردي، مع 
زوجته الى جانب حقيبتي سفر، في انتظار سيارة تاكسي تقلهما 
الى دمشـــق. ويضيف »قبل االحداث، كنا نذهب الى القامشلي 
بالباصات وسيارات االجرة، اما اآلن فأصبحنا مضطرين للسفر 

بالطائرة من الشام«.
ويضيف زورو ان املشكلة ان داعش »ال يحارب سوى االكراد، 

ولذلك لم نعد نأخذ احلافالت فالركاب يخافون على حياتهم«، 
وال تقتصر صعوبات الرحلة على اخلوف الذي تثيره حواجز 
التنظيم املتطرف، اذ يطول انتظار احلافالت على حواجز اخرى 

تابعة للنظام السوري. 
ويقول ابو علـــي »قبل االحداث، كانت الطريق بني بيروت 
ومنبج تتطلب بني اربع وســـت ســـاعات، اما اليوم فرحلتنا 
تطول حتى 24 ساعة.. ننطلق من الساعة السابعة مساء وال 
نصل قبل الســـاعة السابعة مساء من اليوم التالي«، ويوضح 
محمد »قبل احلرب لم يكن احد يوقفنا، او يسألنا شيئا او حتى 
يطلب هويتنا، اما اليوم فـــال منر على حاجز دون ان يدققوا 
بهوياتنا«، ويضيف »احيانا كثيرة يطلب عنصر من اجليش 

من كل راكب ان يدفع له ألفا او ألفي ليرة«.
وتنطلق احلافالت من بيروت لتصل الى دمشق ومنها الى 
الضمير، ثم تدخل مناطق سيطرة داعش، فمدينة تدمر االثرية 
الى الســـخنة، لتتابع الى الرصافة في محافظة الرقة، ومنها 
ما يكمل شـــماال الى مدينة الرقة او يتابع غربا الى مسكنة ثم 

منبج والباب في حلب.
ويقول ابو علي »ال يسمح لنا حاجز النظام باملرور عندما 
تكون هناك اشتباكات، ونضطر احيانا لتمضية يوم وليلة او 

حتى يومني على الطريق حتى تنتهي فنكمل طريقنا«.

تقرير إخباري

بعد أكثر من 800 غارة جوية روسية

»داعش« يستقدم مقاتلني 
من الرقة ويصد هجوماً للنظام في تدمر

عواصمـ  وكاالت: قتل 26 عنصرا على االقل 
من قوات النظام السوري أمس في هجوم ضد 
تنظيـــم داعش غرب مدينـــة تدمر االثرية في 
محافظة حمص، وفق ما افاد املرصد السوري 

حلقوق االنسان.
ونقلت فرانس برس عن املرصد ان التنظيم 
»صد هجوما لقوات النظام السوري كانت حتاول 
التقدم على بعد أربعة كيلومترات غرب مدينة 

تدمر، وقتل 26 عنصرا منهم على االقل«.
وأضـــاف »فوج مغاوير البحر الذي شـــن 
الهجوم عبارة عن قوات رديفة لقوات النظام 
السوري، ولعبت دورا أساسيا في معارك ريف 

الالذقية الشمالي«.
وأشار إلى انه بالرغم من الغارات الروسية 
الداعمة فإن »قوات النظام السوري تتقدم ببطء 
في املنطقة احمليطة بتدمر التي مت اســـتهدافها 
من بدء الشـــهر اجلاري بحوالـــي 800 ضربة 

جوية«.
وبدأ اجليش السوري معركة استعادة تدمر 

قبل أسبوعني بغطاء جوي روسي.
وتعد هذه العملية، »معركة حاسمة لقوات 

النظام، كونها تفتح الطريق أمامها الستعادة 
منطقة البادية وصوال الى احلدود الســـورية 

العراقية شرقا«.
وحتســـبا لهذه املعركة، اســـتقدم تنظيم 
»داعش« عشرات املســـلحني من معقله الرقة 

إلى مدينة تدمر، للمشاركة فيها.
وقال املرصد الســـوري ان االشتباكات بني 
الطرفني استمرت قرب تدمر في منطقة أم شرشوح 
بريف حمص الشـــمالي، فيمـــا جددت القوات 
احلكومية استهداف مناطق في مدينة تلبيسة 
وقرية الغنطـــو بالقذائف، وأمطرت الطائرات 

الروسية املنطقة بالضربات اجلوية.
وفي ريف حلب الشمالي، أفاد املرصد بقصف 
قوات النظام عدة أماكن في منطقة عندان، كما 
سمعت دوي انفجارات في الطريق الواصل بني 

منطقة منبج وجسر قره قوزاق.
ومن جهة أخرى، تســـتمر االشتباكات بني 
القوات احلكومية بدعم روسي من جهة، وعدة 
فصائل معارضة من جهـــة أخرى، قرب جبل 
القلعة وعني البيضا وقرية عني السود، بريف 

الالذقية الشمالي.

اطل محرك البحث العامل��ي »غوغل« على متابعيه 
أمس بصور للش��اعر السوري الراحل نزار قباني 

احتفاال بالذكرى ال� 93 مليالده.
وغير غوغل أيقونته الرئيس��ية ونشر عبرها عدة 

صور للشاعر الكبير.
واحدى هذه الرسومات تصور قباني وهو يحمل 
كتابا ومحاط بالعصافير. وصورة اخرى ترسم قباني 
وهو يقرأ في باحة بيت قدمي قرب نافورة اشتهرت 

بها البيوت الدمش��قية. ونشر احملرك صورة ثالثة 
لقباني جالسا وراء مكتبه.

يعرف قباني بش��اعر احلب وامل��رأة، وولد في 21 
مارس بدمشق عام 1923، من أسرة دمشقية عربية 
عريقة، وكان جده أبو خليل القباني رائد املس��رح 

العربي.
التحق بكلية احلقوق باجلامعة السورية وتخرج فيها 
عام 1944، عمل فور تخرجه بالسلك الديبلوماسي 

بوزارة اخلارجية السورية، وبقي حتى استقال في 
1966. وبدأ نزار بكتابة الشعر في عمر مبكر، وكان 
عمره 16 سنة حني أصدر أول دواوينه بعنوان »قالت 
لي السمراء«، وكتب بعدها على مدار خمسني عاما 35 

ديوانا من الشعر تنوعت بني احلب والسياسة.
وتوف��ي قباني ف��ي لندن في 30 ابري��ل 1998، عن 
عم��ر يناهز 75 عاما، ودفن في مقبرة باب الصغير 

في دمشق.

غوغل يحتفي بذكرى ميالد نزار قباني الـ 93

وجوه

خالفات روسية ـ أميركية على مراقبة الهدنة 
وموسكو تهدد بالرد منفردة على من يخرقها

اجلامعة العربية ترفض الدعوات االنفصالية 
الكردية شمال سورية

موسكوـ  رويترزـ  أ.ف.پ: انتقدت موسكو 
أمس التجاهل االميركي لطلبها عقد اجتماع 
عاجل لالتفاق على آلية مراقبة وقف االعمال 
القتالية في سورية، مهددة بانها ستتحرك 

مبفردها. 
واعتبر اجليش الروسي موقف اجليش 
االميركي في متابعة تطبيق الهدنة »موقفا 
غير مقبــــول«، واعلن اجلنرال ســــيرغي 
رودسكوي املسؤول الكبير في قيادة اركان 
اجليوش الروســــية في بيان ان »اجلانب 
االميركي اظهر انه غير مســــتعد للتباحث 
عمليا في النص« حــــول متابعة انتهاكات 
الهدنة التي دخلت حيــــز التطبيق في 27 

فبراير املاضي.
واضاف رودســــكوي »من غير املقبول 
تأخير البدء بتطبيق اجراءات تنص على 
التحرك في حــــال حصول انتهاكات لوقف 

اطالق النار«.
وحذر اجلنرال ان اعتبارا من اليوم املوافق 
22 مارس »ســــتتابع روسيا بشكل احادي 
اجلانب قواعد تطبيــــق )الهدنة( في حال 

غياب رد من اجلانب االميركي«.
وتابع »نؤكد اننا لن نســــتخدم قواتنا 
املسلحة اال بعد احلصول على ادلة بحصول 
انتهــــاكات منهجيــــة من قبــــل مجموعات 

مسلحة«.
وقالـــت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
»املزيد من التأخيـــر في تنفيذ القواعد املتفق 
عليها للرد على انتهاك نظام وقف إطالق النار 
في سورية غير مقبول. سكان مساملـــون 
ميوتون كـــل يــــوم هناك نتيجة ألعمـــال 
استفزازية وقصف«، وقالـــت إن اجتمـــاع 
الوفـــدين الروســـي واألمريكـــي ميكن أن 

يعقد في موسكو أو أي مكان آخر.

القاهرةـ  أ.ف.پ: أعلنت اجلامعة العربية 
رفضها اعالن االكراد نظاما فيدراليا في املناطق 
التي يســـيطرون عليها في شمال سورية، 
مشددة على ان »وحدة االراضي السورية« 

ركن مهم لالستقرار في املنطقة. 
وقال نائب االمني العام للجامعة العربية 
الســـفير احمد بـــن حلي فـــي تصريحات 
للصحافيـــني أمس إن »اجلامعـــة العربية 
ترفض مثل هذه الدعوات االنفصالية التي 

متس وحدة سورية«.
واضاف ان جزءا من األكراد أنفسهم رفضوا 
مثل هذه الدعـــوات قائال إن »مبدأ اجلامعة 
العربية فيما يتعلق بالشأن السوري يقوم 
على ان وحدة سورية وسالمتها االقليمية 

من ثوابت اجلامعة العربية«.
واكد بن حلي ان اجلامعة العربية ترى ان 
»الدعوات اخلاصة سواء من اطراف سورية 

او غير ســـورية بخصوص وحدة سورية 
امر مرفوض«، واشار  وسالمتها االقليمية 
الى ان »ســـورية املوحدة هي ركن أساسي 

بالنسبة لألمن واالستقرار في املنطقة«.
ورغـــم أن عضوية ســـورية معلقة في 
اجلامعـــة العربية ويظل مقعدها شـــاغرا، 
اال ان بـــن حلي اكـــد ان »اجلامعة العربية 
ترى ان ســـورية هي دولة مهمة بالنسبة 
للنظام اإلقليمي العربي الذي متثله اجلامعة 

العربية«.
وشدد بن حلي على ضرورة أن يتوافق 
السوريون على استحقاقات املرحلة االنتقالية 

سواء ما يتعلق باالنتخابات أو الدستور.
وتابع »بعد إمتام هـــذه املرحلة واتفاق 
السوريني مبختلف مكوناتهم، فإن السوريني 
يرون وقتها ما يرونـــه من تنظيم لوضع 

سياسي هم أصحاب احلق األصيل فيه«.

جنيڤ ـ وكاالت: أعلنت املعارضة السورية 
إرجــــاء لقائها الذي كان مفترضا أن يعقد أمس 
مع املبعوث الدولي ستافان دميستورا إلى اليوم 
الثالثاء، في اطار املرحلة الثانية من هذه اجلولة 
التي استؤنفت أمس بلقاء بني املبعوث الدولي 

ووفد النظام، بحسب قناة العربية. 
وســــبق ذلــــك 
رفــــض املعارضة 
أي محاولــــة مــــن 
احلكومة  جانب 
لتأخير اجلولة 
مــــن  املقبلــــة 
مفاوضات السالم 
في جنيڤ بســــبب 
االنتخابات البرملانية 
املقرر إجراؤها في 13 
أبريل. وطالبت روسيا 
بالضغط على حلفائها 
في دمشق للدخول في 
مفاوضــــات جــــادة عن 
االنتقال السياسي. وقال 
يحيى قضماني نائب املنسق 
العام للهيئــــة العليا للمفاوضات التي 
متثل فصائل معارضة في مؤمتر صحافي بجنيڤ 
»نحن على دراية بطلب النظام تأجيل اجلولة 
املقبلة ألســــبوعني. النظام يحاول التنصل من 
مسؤولياته وتأجيل املفاوضات«، وأضاف »نحن 
مصرون على عقد اجلولة التالية في موعدها. 
ال يحق للنظام فرض أي تأجيل للجولة املقبلة 
املقررة في الرابع من أبريل. ونأمل أن تستخدم 
روســــيا نفوذها على نظام األسد للدخول في 
مفاوضات جادة بشأن االنتقال السياسي«. وأكد 
أن »وفد املعارضة يشــــتمل على 17 عضوا من 
الهيئة العليا للتفاوض، و15 شخصا )من خارج 
الهيئة( هم وفد تفاوضي، فضال عن 12 مستشارا، 
فاملعارضة جادة وتعمل ليل نهار لتجهيز 
املستندات التي تنجح عملية االنتقال 
السياسي، ولذلك وصفها دميستورا 
بأوراق جادة وشاملة، فيما النظام لم 

يقدم غير ورقة، وطالبنا دميستورا بتسليمنا 
خطة النظام للعملية االنتقالية، وسلمنا ورقة 
ال تفي باحلد األدنى بالقرار 2254، وسنرد عليها 

الحقا«.
كما أوضح أن »دميستورا قدم 4 أوراق، تشتمل 
على املبادئ األساسية لالنتقال السياسي، وهيئة 
احلكم االنتقالي وجميع القضايا، ونعمل على 
حتديد األوراق واألســــئلة التي قدمها، وأحدها 
يشــــتمل على أكثر من 30 ســــؤاال، ونحن نعد 
إجابات واضحة تســــاعد دي مستورا في تقدم 
املفاوضات«، واعلن أن الهيئة العليا ســــتقدم 
وثيقتني اليوم، ووثيقتني اخلميس كما مت االتفاق 

مع املبعوث األممي. 
وتابع قضماني »نحن هنا في جنيڤ من أجل 
الدخول في عملية سياسية جادة، تنهي معاناة 
شــــعبنا، وقد انخرطنا خالل األسبوع املاضي 
في التفاصيل السياسية والدبلوماسية مع األمم 
املتحدة، من أجل أن ينال شعبنا احلرية«.وأوضح 
أن »االجتماعات كانت بناءة مع املبعوث األممي، 
ونؤمن بأن الهدف األساسي من املفاوضات هو 
االنتقال السياسي، ونرحب بسعي املبعوث الدولي 

إلى وضع هذا األمر على جدول األعمال«.
ووصف قضماني االنتخابات البرملانية التي 
يزمع النظام إجراءها الشهر املقبل، بأنها »غير 
شــــرعية وباطلة«، كونها »جتري خالل عملية 
انتقال سياسي، ومفاوضات إليجاد حل سياسي 
في سورية، وبذلك ينتهك كل القرارات الدولية، 

ويتحدى املجتمع الدولي«.
من ناحيته، قال سالم املسلط املتحدث باسم 
الهيئة »املعارضة ملتزمة مبوعد دميستورا وال 
تريد التأجيل، بل تريد استمرار املفاوضات دون 
اســــتراحة، وإن تعب الطرف اآلخر من كثرة ما 
أجنزه، فليستبدلوه بغيرهم، ألن كل يوم يكلف 

أرواح في سورية«.
وســــلم الوفد املعارض دي ميستورا ورقة 
األسبوع املاضي تتضمن رؤيته للمرحلة االنتقالية 
وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحيات 
التنفيذية في حني ســــلم الوفد احلكومة ورقة 

مبادئ ال تأتي على ذكر االنتقال السياسي.

املعارضة السورية ترفض دعوة النظام لتأجيل محادثات جنيڤ 
وحتضر ردها على 30 سؤاالً لدميستورا حول االنتقال السياسي

رودسكوي يعتبر جتاهل اجليش األميركي غير مقبول

طفل الجئ مكتوب على صدره ال ماء ال طعام خالل مظاهرة لالجئني 
العالقني على احلدود اليونانية - املقدونية                                )أ 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

إحراق شاحنة نفايات لـ »سوكلني« واعتراض أخرى
بيروت: أقدم شبان غاضبون على اضرام النار في شاحنة لنقل النفايات تابعة لشركة »سوكلني« 
في بلدة »عرمون« بينما كانت في طريقها الى مطمر الناعمة املعاد فتحه. وقد تدخلت قوى األمن 
الداخلي، فيما اعلنت »سوكلني« استمرارها في رفع النفايات من شوارع بيروت وجبل لبنان 
اجلنوبي. وزير البيئة محمد املشنوق أوضح انه مت رفع ثمانية آالف طن من النفايات من شوارع 
بيروت خالل 24 ساعة. وفي صيدا اعترض شبان شاحنة تنقل النفايات الى املعمل املختص في 
صيدا، وانسحبوا قبل وصول  قوى األمن الداخلي.

إقبال دولي على لبنان لدعم اللجوء وتفاهم بري وسالم حول مطالبة بان كي مون بترسيم احلدود املائية للبنان

ال نصاب جللسة الغد الرئاسية و»التيار« يلّوح بالنزول إلى الشارع

السوريني في لبنان.
الالجئ����ني  موض����وع 
السوريني كان محور محادثات 
التي  موغريني واملساعدات 
يقدمه����ا االحت����اد االوروبي 
للبن����ان من اج����ل إعالتهم، 
الس����يما تلك التي اقرت في 
مؤمتر لندن وتوازي مليارا 
ونصف املليار يورو، وقالت 
ان االحت����اد االوروبي يقف 
الى جانب لبنان في مواجهة 
التحديات. وقالت في مؤمتر 
صحافي مشترك مع باسيل 
ان االحت����اد االوروبي يؤمن 
التعددية نقط����ة قوة  ب����أن 
ملجتمعاتنا، وعلينا ان جنعل 
من التعددية أمرا فعاال، وعلينا 
ان نظهر ان العيش مع بعضنا 
البعض، ونح����ن نعمل على 
إرساء الس����الم في سورية، 
ولدينا مصلحة مشتركة في 

إحالل السالم هناك.
بدوره، رأى وزير اخلارجية 
جب����ران باس����يل ان احل����ل 
السياس����ي هو الوحيد الذي 
سيمهد الطريق امام سورية 
جديدة، وهو الذي سيحل ازمة 
الالجئني، ولفت الى اننا نواجه 
تهديدا لكياننا بس����بب ازمة 
الالجئني وعلى الرغم من ذلك 
لم ُنرِحل أي الجئ ودستور 
لبنان مين����ع التوطني الدائم 

للنازحني السوريني.
وتضمنت الالئحة املطلبية 
للحكومة اللبنانية متطلبات 
إعال����ة الالجئني الس����وريني 
اللبناني  ومساعدة املجتمع 

املضيف، كما سيكون بانتظار 
الزائرين سلس����لة حتركات 
الفلس����طينيني في  لالجئني 
مخيمات لبن����ان، فضال عن 
الذين هج����روا من مخيمات 

سورية.
أق����رت خلية  إلى ذل����ك، 
االزمة املؤلف����ة من الفصائل 
الفلس����طينية خط����ة حترك 
تتضم����ن حظر دخول املدير 
الع����ام لالن����روا املخيم����ات 
والتجمعات الفلسطينية ما لم 
يتراجع عن اجراءاته التعسفية 
وبإقفال مقر الوكالة في بيروت 
ايام االثنني والثالثاء واالربعاء 
واعالن اخلميس يوم غضب 
تغل����ق فيه كل مؤسس����ات 
الوكالة ومكاتبها ومقرها مع 
امام  تنفيذ اعتصام حاش����د 
مكاتب االسكوا وتسليم الئحة 

باملطالب واالحتياجات.
وكان رئي���س مجل���س 
الن���واب نبيه بري اتفق مع 
رئيس احلكومة متام سالم 
عل���ى مطالبة األم���ني العام 
لالمم املتح���دة بان كي مون 
ب���أن تتول���ى االمم املتحدة 
ترس���يم احل���دود البحرية 
للمنطقة االقتصادية اخلالصة 
في البح���ر لفض النزاع مع 
اسرائيل حول هذه احلدود 
والذي تدعي االخيرة امتالكها 
حقوال من النفط والغاز في 
مياه البحر املتوسط، وحتديدا 
في املنطق���ة اجلنوبية من 
لبنان، مبس���احة 850 ميال، 

فيما هي ملك لبنان.

في ترشيحه، فالبيك عندما 
يقول كلمة ال يتراجع عنها، 
لكن الوضع قد ال يسمح لنا 

بالنزول الى املجلس.
غي����ر ان رئي����س حزب 
الكتائب سامي اجلميل اعتبر 
ان ما يحتاجه البلد اليوم هو 
انتخاب رئيس للجمهورية 
يكون كف����ؤا ونزيها وقادرا 
عل����ى ادارة امللفات واخراج 
لبنان م����ن ازماته وحتييده 
عن الصراعات، اما قوته على 
الصعيد املسيحي فتكون بدعم 
االحزاب املسيحية له، داعيا 
الى اخل����روج من االنانيات، 
وواعدا بكشف مواطن الفساد 

في البلد.
املقاب����ل، دعا رئيس  في 
الوطني احلر جبران  التيار 
باس����يل الى انتخاب العماد 
عون رئيسا للجمهورية، وقال 
في تصريح له: لن نقبل بأن 
يف����رض احد علينا منطقا ال 
يفرضه على نفسه، فعندما 
يقبلون ان يختار احد عنهم 

ممثليهم نقبل باالمر.
ف����ي ظ����ل ه����ذه امللفات 
املعقدة، يص����ل االمني العام 
لالمم املتح����دة بان كي مون 
ال����ى بيروت بعي����د وصول 
مسؤولة  السياسة اخلارجية 
ف����ي املفوضي����ة االوروبية 

فريدريكا موغريني.
موغريني استهلت زيارتها 
بلقاء رئيس احلكومة متام 
سالم ثم التقت وزير اخلارجية 
باسيل وزارت مخيما لالجئني 

بيروت ـ عمر حبنجر

ال نصاب جللسة انتخاب 
رئي����س اجلمهورية يوم غد 
بسبب استمرار فقدان النصاب 
القانوني لالنعقاد، وال جلسة 
ملجلس الوزراء يوم اخلميس 
املقبل بسبب وصول االمني 
الع����ام لالمم املتحدة بان كي 

مون الى بيروت.
وعوض النزول الى مجلس 
النواب إلكمال النصاب، يبحث 
التيار الوطني احلر النزول الى 
الشارع لالعتصام والتظاهر 
مع القوات اللبنانية للضغط 

من اجل انتخاب الرئيس!
وهنا كرر رئيس مجلس 
النواب نبيه بري امام زواره 
الرئاس����ة نضجت  ان ثمرة 
وحان قطافها، وقال انه يوجه 
كالمه للجميع وأولهم فريق 
8 آذار. وحول تلويح التيار 
الوطني احلر باالنس����حاب 
من احلوار الذي يرعاه، قال 
رئيس املجلس: ان هذا احلوار 
ليس ملك نبيه بري، وان من 
ينسحب منه هو من يتحمل 

املسؤولية.
وكرر بري انه س����يواجه 
بالسالح أي محاولة للتقسيم 
الذي ه����و في نظ����ره خط 

احمر.
انه  رئيس املجلس اعلن 
اتفق مع رئي����س احلكومة 
اقناع  مت����ام س����الم عل����ى 
القوى السياس����ية بتفعيل 
احلكومة واملجلس من اجل 
إقرار تعيينات جديدة وعقد 
جلسات تش����ريعية إلقرار 
مش����اريع قوانني اجتماعية 
ومالية وقروض مقدمة من 

منظمات دولية.
الرئيس  بدوره، متن����ى 
متام سالم امام زواره لو تعي 
القوى السياسية اهمية نزولها 
الى مجلس النواب وممارسة 
واجبها الدستوري وانتخاب 
رئيس مبا يحفظ حق املمارسة 
الدستورية لكل نائب، على امل 
التوافق على اس����م قد يكون 
ثالث����ا او رابعا، فهذا لم يعد 
مهما، بل امله����م هو التوافق 
على ش����خصية متأل شغور 

كرسي الرئاسة.
لكن حزب اهلل اس����تبق 
جلس����ة الغد بإعالن الوزير 
محمد فنيش عدم مش����اركة 
نواب احلزب في اجللس����ة 
الرئاسية »اذا لم يشارك العماد 
ميش����ال عون في ضوء عدم 

ظهور معطيات جديدة«.
بدورها، س����تقاطع كتلة 
املردة هذه اجللسة ايضا، وهذا 
ما اكده عضو الكتلة النائب 
س����ليم كرم بقول����ه: النائب 
س����ليمان فرجنية مس����تمر 

)محمود الطويل( رئيس مجلس الوزراء متام سالم مستقبال وزيرة خارجية االحتاد األوروبي فريدريكا موغريني في السرايا        

شمعون لـ »األنباء«: عون وفرجنية سيخرجان من التداول الرئاسي
بأن مصير التزام حزب اهلل 
أخالقيا به، لن يكون أفضل 
من مصي���ر التزامه أخالقيا 
مبقررات طاولة احلوار األولى 
وتسوية الدوحة إعالن بعبدا.

في سياق متصل، أكد شمعون 
أن جلس���ة انتخاب الرئيس 
يوم غ���د االربعاء لن تكون 
أفضل من سابقاتها، معتبرا 
أن في نهاية املطاف سيخرج 
كل من العماد ميش���ال عون 
والنائب سليمان فرجنية من 
التداول في موضوع الرئاسة، 

وذلك لسببني رئيسيني وهما: 
األول انقسام 8 و14 آذار بني 
فريق مؤيد لفرجنية وآخر 
مؤيد لعون، علما أن غالبيتهم 
يعلن���ون غير ما ُيضمرون، 
لعلمهم أن الفائز في السباق 
الرئاسي سيكون من خارج 
املنظومة السياسية، والثاني 
الدولي  التوافق  هو حتمية 
واالقليم���ي عل���ى قاعدة ال 
غال���ب وال مغلوب، انتخاب 
رئيس يرضي اجلميع محليا 

وخارجيا.

نفسه وغير قادر على حسم 
االستحقاق الرئاسي.

وأردف ش���معون مؤكدا 
أن العماد ع���ون ُيدرك أكثر 
من س���واه أن حزب اهلل ال 
يريده رئيس���ا للجمهورية، 
وان الت���زام احلزب أخالقيا 
به بحسب السّيد نصراهلل، 
مجرد كالم منمق معسول ناجت 
عن حاجة األخير ملبرر حيال 
تعطيله االنتخابات الرئاسية، 
العماد  ان  مستدركا بالقول 
عون يع���ي، ال بل على يقني 

بيروت ـ زينة طبارة

ح���زب  رئي���س  رأى 
النائب  الوطنيني االح���رار 
دوري شمعون، أن مشهدية 
الرئاسية قائمة  االنتخابات 
عل���ى قاعدة »اس���مع تفرح 
جرب حتزن«، بحيث ان من 
الرئيسني نبيه بري  يسمع 
وس���عد احلريري وغيرهما 
الكتل يتحدثون  من رؤساء 
الرئاسي،  عن االس���تحقاق 
يخيل اليه أن الرئيس العتيد 
س���يدخل قصر بعبدا خالل 
أيام وليس أس���ابيع، إال أن 
الواقع هو عكس ما ُيقال ألن 
مفتاح القصر اجلمهوري في 
قبضة حزب اهلل الذي لن يفك 
أس���ره إال بقرار من قياداته 
االيرانية. ولفت شمعون في 
تصريح ل� »األنباء« الى أن كل 
املؤشرات احمللية واالقليمية، 
تؤكد ع���دم انتخاب رئيس 
للجمهورية في املدى املنظور، 
الباردة  ما لم تشهد احلرب 
االقليمية هدوءا نسبيا يسمح 
للمجل���س النيابي بانتخاب 
رئيس، وما يقال عكس ذلك 
يبقى مجرد أمنيات غير قابلة 
للتحقي���ق، معتبرا من جهة 
الرئيسية  ثانية أن املشكلة 
ارتباط  في لبنان تكمن في 
ح���زب اهلل عضويا بالدولة 
االيرانية، وبالتحاق بعض 
فرقاء الداخل بركبه، ما جعل 
املجلس النيابي ليس  سيد 

ما يؤذيه سياسيا واقتصاديا 
وأمنيا«.

واعتبر »أن مشكلة لبنان 
تكمن في أنه يتأثر سلبا وليس 
إيجابا باجلغرافيا السياسية 
التي حتكم���ه«، معتبرا »أن 
املس���ؤول عن هذا الواقع هو 
قوى سياس���ية تس���تقوي 

باخلارج على الداخل«.
وعن الدور السعودي جلهة 
املساعدة على حل مشكلة الفراغ 
الرئاسي، أوضح عسيري »أن 
اململكة ال تتدخل باألس���ماء 
ولكنها تس���عى للخير ويعز 
عليها أن ترى القصر الرئاسي 
بال سيده. وإذ أبدى استياءه 
الشديد لكون »حامي الدستور« 
غير موجود في قصر بعبدا، 
حذر م���ن »أن غي���اب رأس 
الهرم يغذي جو االحتقان«، 
ودعا »اللبنانيني الى اختيار 
الرئيس املناسب«، مؤكدا أنها 
ان  مسؤوليتهم وحدهم، أي 
االختيار يجب أن يكون لبنانيا 
� لبناني���ا، ألن ما يصنع في 

لبنان يعيش ويدوم.

السياسة في لبنان تشبه الطقس في بريطانيا

عسيري: ظني خاب ببعض اللبنانيني
ورأى عسيري »أن لبنان 
بل���د املفاج���آت، وأن أحدا ال 
ميكنه أن يتنبأ كيف سيكون 
اجلو السياسي فيه«، وقال: 
»ان السياسة في لبنان تشبه 

الطقس في بريطانيا«.

بيروت: رأى سفير اململكة 
العربية الس���عودية د.علي 
عواض عسيري »أن اخلالف 
السياسي األخير مع لبنان 
أسبابه معروفة«، معتبرا »أن 
ما حصل ال يليق بالعالقة 
البلدين«،  ب���ني  التاريخية 
مؤك���دا »أن اململك���ة كانت 
وس���تبقى الوجهة الفضلى 
لرجال األعم���ال اللبنانيني 
والبيئ���ة احلاضن���ة له���م 
وس���تبقى أبوابها مفتوحة 
الى  اياهم  أمامهم«، داعي���ا 
»الدخول في مش���اريع في 
الس���عودية ألنه استثمار 
مرب���ح«، وق���ال: »لن يأتي 
للبنان من اململكة إال اخلير 

ونقطة عالسطر«.
ولم ينكر في حديث الى 
»مجلة االقتصاد واألعمال«، أن 
ظنه »خاب ببعض اللبنانيني 
الذين نس���وا أو يتناسون 
اململكة في لبنان«  بصمات 
متوجها اليهم بالقول: »أمتنى 
عليكم أن حتبوا لبنان كما 
السفير د. علي عواض عسيرينحبه نحن وان تتفادوا كل 

٭ بـري معجب مبداخالت اجلميل: نقل عن الوزير 
س����جعان قزي )الذي زار الرئيس نبيه بري 
قبل يومني( ان بري ابدى اعجابه مبداخالت 
النائب سامي اجلميل في جلسات احلوار، وقد 
شكر قزي لبري باسم اجلميل اجلهود التي 

يبذلها النتخاب رئيس للجمهورية.

٭ مـاذا وراء زيارة احلريري إلى اليرزة؟ يعمل الرئيس 
سعد احلريري، كما يقول متابعون، على حتقيق 
اخت��راق ما في املوضوع الرئاس��ي عبر ايجاد 
مرشح بديل او مرشح تسوية، واذا كان اختيار 
مرشح محسوب على فريق 4 آذار اليزال غير 
ممك��ن نظرا الرتب��اط االس��تحقاق باملعادالت 
الداخلية واخلارجية، فإن احلريري يحاول تغيير 
االستراتيجية الرئاسية بعد ان فشل في تسويق 

مرشح من 8 آذار داخل فريقه.
في هذا االطار، ال يس��تبعد املراقبون ان تكون 
زيارة احلريري الى اليرزة ذات دالالت رئاسية 
وان كان طابعها تأكيد التزام احلريري باجليش 

ومعركته ضد االرهاب.

٭ الكاثوليك عينهم على رئاسـة مجلس الشـيوخ: في 
خطوة الفتة، طالب النائب نقوال فتوش باعطاء 
رئاسة مجلس الش����يوخ الذي ينص اتفاق 
الطائف على انشائه من ممثلي كل الطوائف 
اللبناني����ة لطائفة ال����روم الكاثوليك وليس 
للطائفة الدرزية كما كان مت االتفاق عليه في 
اطار توزيع رئاسة املؤسسات الدستورية على 
املسيحيني واملسلمني مناصفة، وبرر النائب 
فتوش طلبه بأن طائفة الروم الكاثوليك هي 

من الطوائف االساسية في لبنان.

مصادر كاثوليكية تقول ان اسناد رئاسة 
مجلس الشيوخ الى الكاثوليك يقف وراءه 
اعتباران اساس���يان: االول حفظ التوازن 
في توزيع الرئاسات االربع بني املسيحيني 
)رئاس���ة اجلمهورية ومجلس الشيوخ( 
واملسلمني )رئاسة مجلس النواب واحلكومة(، 
واالعتبار الثاني ان عدد الكاثوليك في لبنان 

يفوق عدد الدروز.

٭ احلسـيني يشـكك في إجراء االنتخابات البلدية: 
يبدي الرئيس حسني احلسيني امام زواره 
شكوكا في امكانية اجراء االنتخابات البلدية 
واالختيارية في شهر مايو املقبل على رغم 
االج��راءات الت��ي تتخذه��ا وزارة الداخلية 
والبلدي��ات لتأمني حص��ول االنتخابات في 
مواعيدها، اضافة الى املواقف املعلنة لالطراف 
السياس��ية في 8 و14 آذار، ويعتبر الرئيس 
احلس��يني ان االحزاب السياسية تقول في 
العلن انها تريد اج��راء االنتخابات البلدية، 
لكنها ال تظهر اي اس��تعداد الجرائها »خوفا 
من اخلسارة«. ويبدي الرئيس احلسيني رأيا 
قانونيا في حال انتهت والية املجالس البلدية 
ولم يقر مجلس الن��واب التمديد لها ألنه ال 
يحتمل غضب الش��عب من التمديد الثالثي 
)مرتني ملجلس النواب وثالثة للبلديات(، فإن 
املجالس البلدية تصبح بحكم استمرار سير 
املرافق العامة وتستمر في تسيير شؤونها، 
علم��ا ان القواعد املعمول به��ا تقضي بأن 
يتول��ى احملافظ او القائمقام مهمة تس��يير 
البلديات املنحلة الى ح��ني انتخاب مجالس 

بلدية جديدة.

أخبار وأسرار لبنانية

هنري حلو من دار الفتوى: مستمر 
في الترشيح وهناك مرشحون غير معلنني

توتر جديد في العالقة
بني حزب اهلل واجلماعة اإلسالمية

بيروت ـ خلدون قواص

أكد املرشح لرئاسة اجلمهورية اللبنانية النائب هنري حلو استمراره 
في ترشحه ملنصب سدة الرئاسة األولى، ووصف ترشحه بالتوافقي 
واملنفت��ح على كل القوى اللبنانية للوص��ول إلى بر األمان، ودعا 
بعد لقائه مفتي لبنان الش��يخ عبداللطيف دريان النواب احلضور 
إلى املجلس النيابي النتخاب رئيس للجمهورية في اجللس��ة يوم 
غد االربعاء، ورأى ان كلفة الش��غور الرئاسي أصبحت باهظة على 
االقتصاد وكل يوم تزيد وتتفاقم هذه الكلفة على الوضع السياسي 
القائم في لبنان. وقال: هناك ثالثة مرشحني اعلنوا ترشحهم رسميا، 
ولك��ن هناك بالطائفة املارونية العديد من االس��ماء واألش��خاص 
األكفاء لديه��م القدرة والكفاءة ليكونوا ايضا مرش��حني، مازالوا 
غير معلنني، رمبا يتم االعالن عنهم بحسب التوقعات والتحالفات 

التي ميكن ان حتصل.

بيروت ـ محمد حرفوش

اتخذت العالقة بني حزب اهلل واجلماعة االسالمية منحى تأزمييا 
جديدا، وذلك على خلفية املوقف الذي اتخذته اجلماعة على 
لس��ان امينها العام اجلديد عزام االيوبي الذي اعتبر فيه ان 
احلزب يتحمل مس��ؤولية تصنيفه ارهابيا من قبل مجلس 

التعاون اخلليجي.
وتشير املعلومات الى ان هذا املوقف أدى إلى انقطاع التواصل 
بني اجلانبني والذي كان قائما قبل انتخاب االيوبي امينا عاما 
للجماع��ة، والذي اتهم احلزب مؤخ��را بتعطيل االنتخابات 

الرئاسية.
ويأتي هذا التأزم في اعقاب عودة العالقة بني اجلماعة وتيار 
املستقبل الى دائرة التشاور واللقاءات والذي جتلى بزيارة وفد 

اجلماعة الى بيت الوسط ولقاء الرئيس سعد احلريري.

سالم يتحدث 
عن مرشح رئاسي 

ثالث ورابع

موغريني: لدينا 
مصلحة في إحالل 
السالم في سورية
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د.صالح محمد العجيري
من تاريخ ما أهمله التاريخ

مصرع وإصابة 5 في 4 حوادث سير

مواطن أهان عسكرياً في النجدة

..وحالق أنهى حياته شنقاً فوق سلم

ضبط مندوب استخرج 60 تصريح 
عمل مزورًا على كفالة مزرعة

 ووافد دخل البالد بتأشيرة مضروبة

هاني الظفيري ـ أحمد خميساملنتحر حرقاً  هندي ومضطرب نفسياً

نقل رجال اإلس����عاف فتاتني إلى مستشفى الصباح جراء 
جتاوز سيارتهما احلاجز االسمنتي الواقع امام دوار املستشفيات 
وحتديدا مقابل مرور العاصمة ووصفت حالتهما باملستقرة.

ومن جانب آخر لقي مواطن مصرعه على طريق الدائري 
الس����ابع جراء حادث انقالب سيارته وحضر الى املوقع كل 
من املالزم عبدالعزيز جمعة وش����رطي عبداهلل عمران وإلى 
الدائري السادس فقد شهد حادثتني منفصلتني أصيب بهما 
مواط����ن وبدون ومت نقلهما عن طريق رجال االس����عاف إلى 

املستشفى.

هاني الظفيري

سجل عسكري في قطاع النجدة قضية حتت مسمى اهانة 
موظف اثناء تأدية العمل صباح اول من امس في منطقة سعد 
العبداهلل، وجار استدعاء املواطن والتحقيق معه فيما نسب 
اليه. وقال مصدر امني ان عس���كريا كان على رأس عمله قام 
بتوقيف مواطن في منطقة سعد العبداهلل لالشتباه به، حيث 
قام املواطن بالتلفظ على العس���كري واهانته، االمر الذي دفع 

العسكري الى تسجيل قضية.

هاني الظفيري

اقدم وافد باكستاني على  االنتحار بشنق نفسه بحبل فوق منزل 
مبنطقة الصليبخات صباح اول من امس، وتعامل مع احلادث رجال 
االدلة اجلنائية. وقال مصدر امني ان بالغا ورد من وافد يفيد بأن 
زميله الذي يعمل مبهنة حالق اقدم على شنق نفسه بعد ان كان 
يعاني في االيام االخيرة من ظروف سيئة ودائما ما كان يجلس 
وحيدا، وعليه قام رجال الطب الشرعي بنقل اجلثة وحضر مكان 

الواقعة قائد املنطقة الوسطى العقيد فهد احلميدي.

محمد الدشيش - أحمد خميس

ضمن إطار جهود قطاع شؤون اجلنسية واجلوازات متمثل 
في اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة، في كشف أي تالعب 
أو تزوير في األوراق الرسمية وتأشيرات اإلقامة، استطاعت 
اإلدارات املختصة ضبط مصريني احدهما يقوم بتزوير تصاريح 

العمل وآخر دخل البالد بتأشيرة ذات أختام مزورة.
متكنت إدارة متابعة املخالفني من ضبط مندوب من اجلنسية 
املصرية امتهن اس���تخراج تصاريح عمل مزورة مقابل مبالغ 
مالية، وذلك بعد ان أثار الشك أحد املوظفني خالل عملية إصدار 
تصريح عمل الحد العمال على كفالة مزرعة حينما وجد على 

كفالة املزرعة 60 عامال.
وبعد إجراء البحث والتحريات الالزمة اتضح ان املندوب 
يقوم باس���تخراج تصاريح العمل دون علم الكفيل، وتبني ان 

املتهم عليه حكم بالسجن ملدة 3 سنوات في قضية تزوير.
وخالل استجواب العمال أقروا ان كال منهم دفع للمتهم ما 

يعادل 500 دينار مقابل تصريح العمل.
وبن���اء على ذلك قامت اإلدارة بتس���جيل قضية تزوير في 
محررات رسمية بحق املتهم حتمل رقم 48/2016 جنايات جنوب 
اجلهراء، واحالته الى جهات االختصاص التخاذ اإلجراء القانوني 
بحقه. وعلى صعيد آخر، متكنت إدارة البحث والتحري أيضا 
من ضبط شخص مصري اجلنسية دخل البالد بتأشيرة عمل 
مزورة. وخالل مراجعته لوزارة اخلارجية اشتبه احد املوظفني 
في ان التأشيرة التي يحملها هذا الشخص مزورة، وقام على 
الفور بإحالته الى إدارة البحث والتحري التي أكدت التزوير 
وضبطت املتهم. وعند سؤال املتهم اعترف بأنه اعطى أوراقه 
لشخص مقيم في مصر بغرض توثيق فيزة العمل والصحيفة 
اجلنائية املصرية كونه غير الئ���ق صحيا مقابل مبلغ 5000 

جنيه ليتمكن من الدخول الى الكويت.
وبناء على ذلك مت تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية 
بحق املتهم واحالت���ه الى جهة االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه.

عبداهلل قنيص

ذك���رت اإلدارة العامة للعالق���ات واإلعالم األمني أن اجلثة 
احملترقة التي عثر عليه���ا خلف محطة وقود مبنطقة صباح 
السالم، والتي أعلنت عنها اإلدارة في بيان لها أمس، تعود إلى 

وافد هندي اجلنسية يدعى موكهتار أحمد من مواليد 1968.
وأوضحت أن اجلث���ة وبعد نقلها إلى اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية، اس���تدل على هوية صاحبها م���ن مطابقة بصمات 
األصابع مع الس���جالت الواردة في احلاس���ب اآللي، وتبني أن 
املتوفى الذي يعمل سائقا ويقيم مع والده في منطقة الفروانية 
كان يعاني من اضطرابات نفسية وترك في منزله قبل رحيله 

رسالة مضمونها أنه سيفارقهم.

»مسچات« تدعو اخلدم للمغادرة بشكل عاجل

ارتكب جرائم مزدوجة وما خفي كان أعظم

مواطن ُيبلغ عن فرنسي من أصول أفريقية
 يغسل األموال بدعم ديبلوماسي

نصّاب نقْل البضائع بالعمولة سقط عقب 20 بالغاً

»اجلنائية« حتقق في بالغ تونسي حول معلومات سياسية

هاني الظفيري

شرع رجال املباحث 
اجلنائية في اس���تدعاء 
وافد فرنسي من اصول 
افريقي���ة ال���ى املباحث 
اجلنائية للتحقيق معه 
ومعرفة حقيقة ما قاله 
مواطن في افادته لعمليات 

»الداخلية«.

وقال مصدر امني ان 
انه تلقى  ق���ال  املواطن 
اتص���اال م���ن آخرين مت 
ابالغه انهم س���يقومون 
بتحوي���ل ام���وال ال���ى 
الوقت،  رصيده لبعض 
وانه���م يفعلون ذلك مع 
اشخاص آخرين، وانهم � 
أي املتصلني به � اشخاص 
يقومون بتهريب وغسيل 

االموال.
وقال املبلغ ايضا انه 
عرف من خالل حتدثه مع 
شخص ال يعرفه اتصل 
به انهم يتلقون الدعم من 

ديبلوماسي.
عل���ى صعي���د آخر، 
تعكف االجهزة املختصة 
على معرفة هوية متصلني 
يقومون بالتواصل هاتفيا 

مع خدم املن���ازل وزرع 
اخل���وف في نفوس���هم 
والطل���ب منهم س���رعة 
مغادرة البالد ألمر جلل، 
وبحس���ب مصدر امني 
فإن عدة بالغات تلقتها 
االجهزة االمنية وأن اغلب 
االتصاالت على هواتف 
الفترة  ارضية وخ���الل 

الصباحية.

عبداهلل قنيص

إدارة  استطاع رجال 
مباحث أبوحليفة وعقب 
كم���ني محكم ضبط وافد 
نصب على اعداد كبيرة 
من الوافدين واغلبهم من 
اجلنسية املصرية، ولم 
يكتف الوافد بأخذ أغراض 
الوافدين وس���رقتها  من 
وإمن���ا كان يحرص على 
النقل مقدما  اخذ عمولة 

لتكون اجلرائم املرتكبة 
من قبله جرائم مزدوجة، 
وبحسب مصدر امني فإن 
الوافدين  عددا كبيرا من 
املصريني نحو 20 مصريا 
تقدم���وا ببالغ���ات على 
فترات الى مخفر أبوحليفة 
حيث قالوا انهم تواصلوا 
مع شخص موزع كروت 
يبدي استعدادا لتوصيل 
كل األغ���راض من الباب 

حتى الباب.

وانهم تعرضوا للنصب 
من قبل املتهم حيث اخذ 
منهم اغراضا تتراوح ما 
ب���ني اجه���زة الكترونية 
وأث���اث متواضع وأثاث 
فاخر وان���ه كان يعدهم 
بوصول االغ���راض في 
ايام، واكتشفوا  غضون 
ان الوافد نصب عليهم فلم 
يصل أي من األغراض الى 
اسرهم وانه اغلق هاتفه 
النقال بش���كل تام، وقال 

انه مت عمل  امني  مصدر 
التحريات والتي انتهت 
بتحدي���د اجلان���ي ومن 
ثم استدراجه وضبطه، 
وبالتحقيق معه اعترف 
بأنه مارس النصب على 
اعداد كبيرة من الوافدين 
وانه نفذ م���ا يزيد على 
100 عملي���ة نصب خالل 
اس���بوعني حي���ث ق���ام 
ببيع االغراض في سوق 

اجلمعة.

هاني الظفيري

فتحت أجه����زة وزارة 
الداخلية ممثلة في قطاع 
األمن اجلنائي حتقيقا في 
بالغ تقدم به وافد تونسي 
يحم����ل صفة سياس����ية، 
وبحس����ب مص����در مطلع 

فان وافدا تونسيا يقيم في 
ابلغ  العلي  ضاحية جابر 
العمليات عن فحوى البالغ 
حيث طلبت ادارة العمليات 
الى  التوجه  التونسي  من 
املباحث اجلنائية، وداخل 
املباحث سرد الوافد تفاصيل 
ما حدث له بالقول: انا مقيم 

في الكويت قبل عدة سنوات 
وتلقي����ت اتص����اال هاتفيا 
على هات����ف منزلي وهو 
هاتف ال يتيح ملستخدمه 
كش����ف رقم املتحدث، وان 
الطرف اآلخ����ر من املكاملة 
قال له انا اريد احصائيات 
كم أخ لديك؟ ش����نو وضع 

السياسة بالكويت؟ هل هي 
صحيحة أو غلط، وافاده 
بأنها صحيح����ة وهل لك 
دخل بالسياسة وانت شنو 
وضعك بالكويت وشرايك 
بالسعودية وشرايك باليمن 
وجارك ما وظيفته؟ ومن ثم 

قام باغالق اخلط.

باقة ورد للرشود من أهالي القيروان والنهضة
أهال���ي منطقة  أثنى 
القيروان والنهضة على 
الرش���ود،  العقيد عادل 
ملا يق���وم به من خدمات 
ومجه���ودات واضح���ة 
العيان والتي تسهم في 
حفظ األمن باملنطقة، ومن 
خالل جري���دة »األنباء« 
ننقل شكر أهالي املنطقة 
املصحوب بباقات عطرة 

العقيد عادل الرشودإلى الرشود.

اللواء ابراهيم الطراح خالل إشرافه على حملة اسطبالت ميناء عبداهلل ويبدو العميد عبداهلل سفاح

األمن العام: ضبط 12 مركبة تستخدم
 في االستهتار بإسطبالت ميناء عبداهلل

محمد الجالهمة - أحمد خميس 

اس����تمرارا للحم����الت 
األمنية التي تشنها وزارة 
الداخلية في مختلف مناطق 
الكويت قامت مديرية أمن 
األحمدي بشن حملة أمنية 
الساعة الثامنة من صباح 
امس على إسطبالت ميناء 
عبداهلل حتت إشراف وكيل 
الداخلية املس����اعد  وزارة 
لشؤون األمن العام باإلنابة 
الل����واء إبراهي����م الطراح 
وقيادة مدير امن األحمدي 
العميد عبداهلل  باإلناب����ة 
س����فاح املال ومبش����اركة 
أعضاء من نادي األحمدي 
للفروس����ية وموظفني من 
الهيئ����ة العام����ة للزراعة 

والثروة السمكية.
وذكرت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 
أن احلملة أس���فرت عن 
ضب���ط 12 مركبة خاصة 
اس���تخدمت باالستهتار 
إلى  والرعونة باإلضافة 
10 بانشي وضبط شخص 

واحد مدين و3 اشخاص 
إقام���ة و4 بدون  انتهاء 

إثبات.
وأوضح����ت ان����ه جار 
التعامل مع املركبات املخالفة 
وارسالها إلى كراج احلجز 
مشيرة إلى أن احلملة انتهت 
قرابة احلادية عش����رة من 

صباح اليوم.
وأك����دت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 

على دور املواطن واملقيم في 
دعم اجلهود األمنية بعدم 
إيواء أو التس����تر على أي 
مخال����ف للقوانني حتى ال 
يعرضوا انفسهم للمساءلة 
القانونية وش����ددت على 
ضرورة أن يحمل اجلميع 
اثباتاتهم الشخصية سواء 
إن كان مواطنا أو مقيما حتى 
يتجنبوا التوقيف واالشتباه 

فيهم ومساءلتهم.

الڤيديو الذي مت تداوله على وسائل التواصل وأسهم في سرعة ضبطهن

عصابة سرقات نسائية كتبت نهايتها في  الصليبخات
هاني الظفيري - أحمد خميس

جن����ح رج����ال مباحث 
العاصمة وحتديدا إدارة بحث 
وحتري مباحث الصليبخات 
في ضبط 3 مواطنات كن 
يسرقن محتويات املركبات، 
بع����د أن كش����ف تصوير 
مقطع ڤيديو انتشر بشكل 
كبير عبر مواقع التواصل 
االجتماعي ح����ول طريقة 
س����رقة املواطنات الثالث 
للسيارات، ومتت إحالتهن 
إلى التحقيق. وقال مصدر 
أمني إن مقطع جرمية السرقة 
الذي ظه����رت فيه الفتيات 
الث����الث قب����ل يومني عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 
وصل الى الل����واء محمود 
الطباخ، فأوعز إلى رجاله 
بسرعة تشكيل فرقة قام بها 
رجال مباحث الصليبخات 
واستطاعوا حتديد هوية 
إحدى الفتيات وبضبطها 
تبني أنها مواطنة)18 عاما( 
اعترفت عل����ى صديقتيها 
واحدة من نف����س عمرها 
وأخ����رى )17 عاما( ومتت 
إحالتهن جميعا إلى التحقيق. 
وقد قام ذوو الفتيات بإعادة 
احملتويات إلى رجال املباحث 
حتى تتم تسوية القضية 

وعدم تسجيلها.
إلى ذلك قال����ت اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم 
األمن����ي إن إدارة مباح����ث 
محافظة العاصمة التابعة 
لإلدارة العام����ة للمباحث 
اجلنائية متكنت من ضبط 
ثالث فتيات انتش����ر لهن 
مقطع ڤيديو عبر وسائل 
التواصل االجتماعي خالل 
قيامهن بسرقة محتويات من 
بعض املركبات املتوقفة أمام 
منازل أصحابها في مدينة 

جابر األحمد.
وذكرت اإلدارة أن الفتيات 
الثالث وه����ن )أ.ص.( من 

مواليد 1998 و)ش.د.( من 
مواليد 1998 و)ب.د.( من 
مواليد 1997 أقدمن فجر يوم 
األحد 19 مارس اجلاري على 
عدة سرقات وهي حسبما 
ظه����ر في الفيدي����و عبارة 
عن مبل����غ مالي ومحفظة 
شخصية من املركبة األولى 
وبع����ض احملتوي����ات من 
املركبة الثانية، وجار البحث 
والتحري حول الس����رقات 

األخرى إن وجدت.
وأكدت إحالة املتهمات 
إل����ى جه����ات االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة.

توقيف ساحر اعتاد إخفاء أدوات 
الشعوذة داخل بطون الدجاج

محمد الجالهمة

احتجز وافد مصري ف���ي اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
للتأكد من عدم تورطه في اعمال نصب واحتيال ومعرفة ما إذا 
كانت هناك قضايا مسجلة عليه بهذا اخلصوص، على ان يحال 
إلى إدارة اإلبعاد اإلداري إذا ثبت ان كل ما تعلمه مجرد سحر لم 

يؤذ به احدا حسب ما هو مسجل رسميا في احملاضر.
وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى رجال املباحث 
اجلنائية عن وافد مصري ذاع صيته في اعمال السحر والشعوذة 
وأعمال الكره وزرع احملبة، وغيرها من األعمال املرتبطة بالسحر، 
وعليه مت عمل التحريات التي أثبتت تورطه في اعمال مشبوهة، 
حيث متت مداهمة منزله والعثور على ادوات تستخدم في السحر 
والشعوذة. وزعم في بداية التحقيقات ان املواد املضبوطة عادية 
ولكنه عاد واعترف بأنه يتعامل بها في السحر ويجلب االدوات 
من موطنه بوسائل متعددة من بينها وضع ادوات السحر في 

بطون دجاج مذبوح.

الساحر العربي في املباحث اجلنائية قيد التحقيق

عالقات 
»الداخلية« حتّذر 
من التستر على 

املخالفني

املتهمات نفذن 
عدة جرائم 

صبيحة 19 مارس 
اجلاري

يقول عز من قائل: )سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما(، ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصحبه 

وسلم: »نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور«.
ريح الصبا هي الشمالية الشرقية، وفي الكويت يسمونها 

)نعشي(، نسبة الى مطلع جنوم بنات نعش، اما ريح الدبور 
فهي الشمالية الغربية التي أهلكت قوم عاد، وموعدها في 

معظم السنني وفي بعضها قد تخلف بعد منتصف شهر مارس 
وتسمى برد العجوز ونهايتها 16 مارس وبه يتساوى الليل 

والنهار كل منهما 12 ساعة.
 وأسطورة العجوز هي ان عجوزا ملا أحست بالدفء جزت 

أصواف غنمها فعاد البرد وهلكت األغنام، ومن السجع 
املنسوب لشهر مارس )آذار( هو: في شهر آذار، تغرد األطيار، 

ويتساوى الليل والنهار، وتتفتح األزهار، واجلو ال بارد وال 
حار، وينضج الكنار.

البقاء هلل

طارق السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي ـ 54 عاما ـ الرجال: ديوان 
الرفاعي ـ منطقة الشامية ـ ت: 60000534 ـ النساء: اجلابرية 

ـ ق8 ـ ش10 ـ م28 ـ ت: 99688661.
عبلة أحمد البشوتي ـ 74 عاما ـ العدان ـ ق7 ـ ش20 ـ م67  ـ 

)عزاء النساء يوم الثالثاء فقط( ـ ت: 99616461 ـ 65099946.
حمسة عبدالهادي عايض العتيبي، زوجة علوش عايض العتيبي 

ـ 77 عاما ـ الرجال: الفحيحيل ـ ق1 ـ ش10 ـ منزل 247 ـ 
ت: 66072234 ـ النساء: الفحيحيل ـ ق3 ـ ش1 ـ م51 ـ ت: 

.99378778
رفعة حسني عامر اجلعيدي، أرملة جابر حسن عامر اجلعيدي ـ 85 

عاما ـ الرجال: هدية ـ ق2 ـ ش6 ـ م62 ـ ت: 99033870 ـ 
النساء: هدية ـ ق5 ـ ش11 ـ م14 ـ ت: 99324905.

فخرية حسني كردوني، أرملة جاسم حسن ابل ـ 77 عاما ـ 
الرجال: مسجد الوزان ـ غرب مشرف ـ ت: 99494499 ـ 

النساء: حسينية البلوش ـ اجلابرية ـ ت: 66686669.
عثمان عبداهلل عثمان األيوبي ـ 36 عاما ـ الرجال: القادسية ـ ق2 ـ 
ش21 ـ م12 ـ ت: 97777702 ـ النساء: خيطان اجلنوبي ـ ق3 

ـ ش91 ـ م27.
صالح فالح حسن ماحسني ـ 54 عاما ـ الرجال: حسينية اإلمام 

علي ـ الدسمة ـ ت: 98054545 ـ النساء: القادسية ـ ق8 ـ 
ش87 ـ م3.

سامية سيد علي سيد عوض العلوي، زوجة عبدالكرمي عبداهلل باقر 
اشكناني ـ 56 عاما ـ الرجال: احلسينية االشكنانية ـ ميدان 

حولي ـ ت: 99725075 ـ النساء: اجلابرية ـ ق11 ـ ش4 ـ م10 
ـ ت: 98840086.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

املرزوق: »بياع اخلبل عباته«.. اجلمعة
قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق ان الطقس هذا االس���بوع 

يتميز بأنه صحو مع رياح خفيفة الى معتدلة السرعة.
وعزا املرزوق ذلك الى املنخفض اجلوي املسيطر على املنطقة 
مع حتول الرياح الى جنوبية - ش���رقية بني املعتدلة ونشطة 
الس���رعة والتي تتراوح ما بني 12�35 كم/ س حيث يكون اجلو 

بني الغائم والغائم جزئيا مع 
فرصة أمطار خفيفة ومتفرقة 
يومي األحد واالثنني املقبلني.

وعن الناحية الفلكية يقول 
املرزوق: يدخل اليوم الثالثاء 
برج احلمل، ون���وء االخبية 
باالضافة الى حدوث خسوف 
مضلي للقمر يوم غد األربعاء 
وحتديدا في الس���اعة 2.48م، 
كما تدخل فترة »بياع اخلبل 
عباته« اجلمعة املقبل )تفسد 
برودة هذه الفترة بسبب الرياح 
اجلنوبية - الش���رقية( وفي 
آخر الش���هر تنتهي فترة برد 

العجوز.

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

احلسوم »برد العجوز«



خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

»من الواضح انه ال يحترم رئيس الواليات 
املتحدة«

مرشح الرئاسة اجلمهوري 
دونالد ترامب يتهم الرئيس 

الكوبي راؤول كاسترو بإهانة 
اوباما ألنه لم يستقبله على مدرج 
مطار العاصمة الكوبية هاڤانا في 

مستهل زيارة تاريخية لكوبا.

»ال أزال استيقظ صباحا بشعور باإلحباط 
معظم األيام«

املغني وامللحن اإلجنليزي 
كريس مارتن يكشف عن معاناته 

من االكتئاب بعد انفصاله 
عن املمثلة غوينيث بالترو، 
ويصف طالقهما بأنه شيء 

غريب وعجيب.

»ينبغي ان تتقبل النساء حقيقة ان معظم 
الرجال غير مخلصني في عالقتهم«

املمثل ادوارد فوكس 
املعروف، وهنا املفارقة، بأنه أكثر 

املخلصني لزوجاتهم في عالم 
الفن والسينما.

»إنها افضل فطيرة تفاح تذوقتها
في حياتي« 

رئيس الطهاة فل فيكري 
بعد تذوقه وجبات »ام آند 

اس« اجلاهزة اخلالية من مادة 
الغلوتني.

»ما أشد حاجتي الى االسترخاء« 
النجمة بريتني سپيرز بعد 

ان نشرت صورة جديدة 
على صفحتها على أحد مواقع 

التواصل االجتماعي.
بريتني تظهر وهي ممددة إلى 
جانب املسبح. وكتبت بريتني 
تعليقا: فقط أسترخي، فليس 

هناك أفضل من ان تلقي بهمومك 
خلف ظهرك وتنظر الى السماء 

مسترخيا متاما.

أبعد من الكلمات

هيئة الزراعة: أقفاص عائمة حلماية سـمك 
الزبيدي.

الغضب األميركـي يتصاعد رفضـا لعنصرية ترامب 
وفاشيته واحتجاجات في نيويورك وأريزونا تطالب 

بطرده.
٭ لـو تطبقون قانون منع الصيد العشـوائي 

باجلون صچ ما وصلنا لهاحلالة.
٭ هذا ما فعله املعتوه بأميركا.. فماذا سـيفعل 

بالعالم لو تولى احلكم؟!

Tuesday ,March 22, 2016 - Issue No.14405الثالثاء
13 جمادى اآلخرة 1437 املوافق 22 مارس 2016

مقاالت»الرأي«

الوفيات 
23 
50

الفجر 4:31
الشروق 5:50
الظهر 11:55

العصر 3:23
املغرب 6:00
العشاء 7:17

الرياح شمالية، سرعتها 
من 8 ـ 28كم/ ساعة.

العظمى: 30 
الصغرى: 18

أعلى مد: 12.12 ظهرا ـ 
11.48 مساء.

أدنى جزر: 6.05 صباحا 
ـ 6.01 مساء.

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس
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ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب
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ال شيء يذبل وينتهي.. هكذا 
يفكر دائما أصحــــاب العقول 
واالبتــــكارات.. فمــــا تظنه قد 
انتهى عمره االفتراضي وصرت 
ال حاجة لك به ميكن ان يؤدي 
غرضا آخر رمبا اجمل من املهمة 

التي مت صنعه من اجلها.
هكذا فكرت شركة دمناركية 
كيف تســــتغل القلم الرصاص 
الذي لم يعد صاحلا لالستعمال، 
وكانت االجابة عبارة عن مشروع 
بيئي لنشر اخلضرة في املدارس 
واملكاتب، لكن كيف ذلك؟ .. تعال 
لنعرف ذلــــك من خالل ما جاء 
على لســــان احد العاملني في 
هذه الشركة، حيث يقول: لقد 
توصلت الشركة الى انتاج اقالم 
رصــــاص زرعتها في اصيص! 
حتمل في الطرف غير املستعمل 
منها كبسولة حتتوي على بذور 

وإنبات البذور ويحمل كل قلم 
اســــم النبتة التي ســــينتجها 
)النعناع او الطماطم او الريحان 

او الفلفل.. إلخ(.
البارعــــة جــــرى  الفكــــرة 

ألنواع مختلفة مــــن النباتات 
واخلضراوات واالزهار. وكل ما 
عليك عمله هو ان تغرس القلم 
في اصيص وتسقيه باملاء مما 
سيساعد على حتلل الكبسولة 

تسويقها كمشروع بيئي لنشر 
اخلضرة في املدارس واملكاتب 
من دون اي تكلفة، سوى ثمن 
القلم الباهظ )دوالرين ونصف( 
وثمن االصيص. ولكن الشركة 
املنتجة حتــــذر الذين اعتادوا 
على وضع طرف القلم في الفم 
من نتائــــج غير متوقعة اذا ما 
حتللت الكبسولة في افواههم 

بسبب البلل.
وسائل االعالم التي حتدثت 
عن رواج هذا االبتكار وانتقاله 
الى الواليات املتحدة وبريطانيا 
لم تســــتطلع رأي اآلباء الذين 
وجدوا انفسهم مضطرين الى 
تلبية طلبات اطفالهم املتزايدة 
على اقالم الرصاص، ليس بسبب 
كثرة استعمالهم لها ألغراضها 
االصلية، بل من اجل االستمتاع 

باستخدامها اجلديد.

مشروع بيئي لنشر اخلضرة في املدارس واملكاتب

أقالم رصاص تُنبت النعناع والريحان!
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�صواء باحل�صور �صخ�صيًا اأو باالت�صال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�صر يف ال�صحف

�صائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عائلــة الــبـــالــــول

مريم يعقوب يوسف البالول
زوجة/ ردهان عبدالله البالول

واإىل ال�صـادة ال�صيـوخ والــوزراء واأع�صـاء جمل�صي االأمــة والبـلـدي

ولكل من تف�صل مبوا�صاتها فـي وفاة فقيدتها الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

تتقدم  بجزيــل ال�صكـــر وعظيـــم االمتـنـــان اإىل

مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد

ال�صيخ/ �صباح االأحمد الجابر ال�صبـاح

و�صمو ويل الـعهد االأمني

ال�صيخ/ نــواف االأحمد الجابر ال�صبــاح

ومعايل رئي�س جمل�س االأمة

ال�صيـد/ مـــــــــرزوق عــــلــــــي الــــغـــــانـــــم

ومعايل نائب رئي�س احلر�س الوطني

ال�صيخ/ م�صعل االأحمــد الجابــر ال�صبــاح

و�صمو ال�صيخ/ نا�صر المحمد االأحمد ال�صباح

و�صمو رئي�س جمـل�س الوزراء

ال�صيخ/ جابــر المبـارك الحـمـد ال�صبـاح
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