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اجلوائز األعلى قيمة تستحقها.. 
في أقوى العروض

أكد أن مجلس األمة هو الذي سيعتمدها ويعدلها بالزيادة أو النقصان

املهنا: اقترحنا زيادة قيمة غرامات
املخالفات املرورية بني 50 و%100

جاسم التنيب وأمير زكي

كشف وكيل وزارة الداخلية 
اللواء  املرور  املساعد لشؤون 
عبداهلل املهنا عن ان زيادة قيمة 
الغرامات املترتبة على املخالفات 
املرورية املقترحة من القطاع، 
تتراوح بني 50 و100%، مشددا 
على ان مجلس األمة هو الذي 
يعتمد هذه الزيادات او يعدلها 

او حتى رفعها.

وعبر عن تأييده لرفع قيمة 
الغرامات ألن ذلك سيعود بأثر 
إيجابي على تعديل السلوكيات 
وااللتزام بالقانون، مشيرا الى 
الس����رعة  انخفاض مخالفات 
بنسبة 62%، ومخالفات الرعونة 
والتس����ابق ب����� 20% وجتاوز 
اإلشارة احلمراء ب� 25% والقيادة 
عكس السير ب�55% وذلك بعد 
رفع قيمة غرامات هذه املخالفات 

في العام 1999 ملدة شهرين.

وقال اللواء املهنا في حديث 
خاص ل����� »األنباء« ان القطاع 
ملتزم بكل صرامة بتطبيق قرار 
حصول الوافدين على رخص 
السوق، موضحا انه اذا استجدت 
أمور نراها تس����توجب تعديل 
القرار فس����نرفع ذل����ك لوزير 

الداخلية.
وج����دد التأكي����د عل����ى ان 
مخالف����ة قيادة س����يارة دون 
رخصة سوق غير مقبولة على 

اإلطالق وسنس����تمر في إبعاد 
من يرتكبها من الوافدين بقرار 
وزاري، الفتا الى عدم التهاون في 
سحب مركبة من يحمل سجال 

حافال باملخالفات.
وب����نينّ الل����واء املهنا انه مت 
رفع مقترح بسد الشواغر في 
القطاع وهو بني يدي املسؤولني 
اآلن، كاش����فا عن قرب االنتهاء 
من مش����روع »صور وأرس����ل 

وحرك«.

 ملتزمون بضوابط حصول الوافدين على رخص السوق.. ومستعدون للتعديل إذا استجدت أمور تستوجب ذلك
 ال تهاون في إبعاد الذين يقودون سيارات دون رخص ونتشدد في سحب مركبات أصحاب السجل احلافل باملخالفات 
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مطلق العازميوكيل وزارة األوقاف م.فريد عمادي

عمادي لـ»األنباء«: إذا لم نواجه 
التطرف واإلرهاب بجدية وفاعلية 

فسنندم يوم ال ينفع الندم!

العازمي لـ »األنباء«: 800 مليون 
دينار أصول مصفاة الشعيبة.. وإحالة 

املصفاة للتقاعد أبريل 2017 2137

عقد اجتماعاً موسعاً قبل فترة قصيرة وقرر تأجيل إعالن أسماء مرشحيه ملا بعد شهر رمضان

»السلفي« يخوض انتخابات 2017 في جميع الدوائر
رشيد الفعم

بدأت االستعدادات  باكراً 
لالنتخابات البرملانية املقبلة 
املتوقع حدوثها في أكتوبر 
2017 خصوص����ا لدى الكتل 
والتيارات السياسية، سواء 
التي حتظى بتمثيل نيابي في 
املجلس احلالي أو تلك التي 

أعلنت املقاطعة سابقا.
الس����ياق، رأت  وفي هذا 
مصادر نيابية خالل حديثها 
ل� »األنباء« أن ش����به اتفاق 
ضمني ب����ن أغلب التيارات 
بات قريبا لإلعالن عن الدخول 
في العملية السياسية املقبلة 
بأي نظ����ام انتخابي، وحتى 
في ظل اس����تمرار »الصوت 
الواحد« الذي تش����ير أغلب 
التوقعات إلى استمراره دون 
تغيير باعتباره بات مقبوال 
التركيبة السياس����ية  ف����ي 

احلالية. 
وعلى ضوء تلك الترتيبات 
االستباقية علمت »األنباء« من 
مصدر في التجمع اإلسالمي 
التجم����ع عقد  أن  الس����لفي 
اجتماعا موسعا خالل األيام 
املاضية وقرر خالله خوض 
انتخابات مجلس األمة املقبلة 

في جميع الدوائر. 
وأشار املصدر في تصريح 
إلى أن  ل� »األنب����اء«  خاص 
آث����ر تأجيل إعالن  التجمع 
أسماء مرشحيه في الدوائر 
اخلم����س إلى ما بعد ش����هر 
رمض����ان املقبل اس����تعدادا 
خلوض االنتخابات املقبلة.

أنصار التيار الصدري خالل اقتحامهم مقر البرملان العراقي باملنطقة اخلضراء أمس                 )رويترز(

الصدريون يقتحمون البرملان..وعمليات بغداد تُعلن الطوارئ العامة ونقل العبادي إلى مكان آمن

فوضى في العراق
بغداد وكاالت: تراجعت العملية السياسية في 
العراق بشكل غير مسبوق لصالح املزيد من الفوضى 
التي ال يبدو أنها س����تنتهي عند اقتحام اآلالف من 
أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر املنطقة 
اخلض����راء ومقر البرمل����ان، احتجاجا على تأجيل 
التصويت على تشكيل حكومة التكنوقراط، خاصة 
أن الصدر دعا إلى انتفاضة ش����عبية ضد الفساد.  
ولم يتوقف املتظاه����رون الغاضبون عند اقتحام 
قاعة اجللس����ات في البرملان وبعثرة محتوياتها 

اخلاصة بالنواب الذين متكنوا من مغادرة املكان 
قبل اقتحامه، حيث اجتهوا إلى مطار بغداد الدولي 
ملنع س����فر أي مس����ؤول خارج البالد. وإثر ذلك، 
أعلنت قي����ادة عمليات بغداد حال����ة الطوارئ في 
العاصمة، ومت تأمن رئيس احلكومة حيدر العبادي 
من مكتبه في املنطقة اخلضراء الى مكان آمن خارجها. 
وبالت����وازي، مت تعزيز اإلجراءات األمنية مبحيط 
السفارة األميركية في املنطقة ذاتها، كما أغلقت األمم 
املتحدة جميع مقراتها في بغداد. هذا، وأعلن الصدر 

إيقاف أي عمل سياس����ي لكتلة »األحرار« النيابية 
التابعة لتياره وقال في مؤمتر صحافي: »لن أشارك 
ومن معي في أي عملية سياسية فيها محاصصة 
حزبية ولو حت����ت عنوان »حكومة التكنوقراط«، 
وأعلن أيضا أنه سيدخل في »اعتكاف ملدة شهرين« 
رفضا ألي نوع من احملاصصة والفساد، الفتا إلى 
أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يتعرض لضغوط 
من أجل االستمرار في نهج احملاصصة في تشكيل 

احلكومة اجلديدة.

100 دينار نصيب املواطن من مشروعات 
الشراكة  في 2016 بعوائد %13.5

ال زيادة في أعداد املقبولني 
بجامعة الكويت العام املقبل

بدء تسجيل »البدون« 
في املدارس احلكومية اليوم

تنسيق حكومي لعبور
السعودية تعلن إحباط عمل إرهابي وشيك 15 ألف حاج عراقي براً عبر »الرقعي«

سبايا كويتيات وسعوديات لدى »داعش«

محمود فاروق ـ أحمد موسى

أظهرت بيانات حصلت عليها »األنباء« أن نصيب كل 
مواطن من مشاريع الشراكة بن القطاعن العام واخلاص 

التي ستطرح خالل 2016 سيصل إلى نحو 100 دينار.
ويبلغ عدد املشروعات نحو 3 مشاريع تصل إجمالي 
حصة املواطنن فيها إلى 129.4 مليون دينار ومبتوسط 
عائد يبلغ 13.5%. وتتمثل املش����اريع الثالثة في مشروع 
محطة الزور الش����مالية، وتبلغ حصة املواطنن فيه 73 
مليون دينار، وبعائد يصل إلى 13% ويأتي مشروع محطة 
توليد الطاقة الكهربائية مبنطقة العبدلية ثانيا، وتبلغ 
حصة املواطنن في����ه نحو 28 مليون دينار، بعائد نحو 
14.7%. ويأتي ثالثا مش����روع تنفيذ وتوسعة محطة أم 
الهيمان، وتبلغ حص����ة املواطنن فيه نحو 28.4 مليون 

دينار، وبعائد متوقع %13.

ثامر السليم

كشفت مصادر مطلعة في جامعة الكويت ل� »األنباء« 
عن أن اجلامعة ال تنوي زيادة أعداد املقبولن في كلياتها 
خالل خطتها القادمة للمقبولن في العام الدراسي املقبل، 
مشيرة إلى أنه من املتوقع أن يكون عدد املقبولن للعام 

املقبل مساويا ملن مت قبولهم العام املاضي.

عبدالعزيز الفضلي

تبدأ املناطق التعليمية من اليوم األحد وحتى 26 سبتمبر 
املقبل في تس����جيل الطلبة البدون باملدارس احلكومية. 
وحددت الوزارة 4 مناطق تعليمية الستقبال الطلبة، وهي 
العاصمة وحولي واألحمدي ومبارك الكبير، بينما أوقفت 
التسجيل في منطقتي اجلهراء والفروانية نظرا للكثافة 
الطالبية العالية. وأعلنت الوزارة الفئات التي يش����ملها 
قرار التسجيل، وهي أبناء العسكرين الذين اليزالون على 

رأس عملهم واملتقاعدون إضافة إلى أحفادهم.

عبدالكريم العبداهلل

تستعد 9 جهات حكومية بناء على أوامر مجلس الوزراء 
لتسهيل عبور 15 ألفا من احلجاج العراقين برا عبر منفذ 
»الرقعي« إلى اململكة العربية السعودية خالل موسم احلج 
القادم ألداء املناسك. وذكرت مصادر رفيعة املستوى في 
تصريح خ����اص ل� »األنباء« أن مجلس الوزراء طلب من 
اجلهات املختلفة »اخلارجية، الداخلية، الصحة، البلدية، 
الكهرباء، املواصالت، األوقاف، اجلمارك، وأمالك الدولة« 
وضع اخلطط املناسبة لتسهيل عبور احلجاج العراقين 
برا عبر منف����ذ الرقعي، ورفعها إلى املجلس في أس����رع 
وقت. وأشارت املصادر إلى أن اجلهات احلكومية سابقة 
الذكر بالتعاون مع جلنة اخلدمات العامة مبجلس الوزراء 
يقومون حاليا بوضع اخلطط الالزمة لرفعها إلى مجلس 
الوزراء خالل الفترة املقبلة، مبينة أن وزارة الداخلية من 
أولى اجلهات التي أعلنت استعدادها الستقبال احلجاج 

بعد صدور التوجيهات اخلاصة بهذا الشأن.

الرياض - واس: أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباطها 
عمال إرهابيا وشيكا في منطقة عسير، فيما ألقي القبض على أحد 
املطلوبن أمنيا. وقال  املتحدث األمني بالوزارة إن اجلهات األمنية 
املنوطة مبكافح���ة اإلرهاب متكنت من إحب���اط عمل إرهابي بعد 
متابعة حثيثة لسيارتن مت رصدهما بأحد املواقع خارج محافظة 
بيشة مبنطقة عسير حيث كانت إحداهما محملة مبواد متفجرة. 
وأوضح أن رجال األمن تعقبا اثنن من املطلوبن أمنيا من املتورطن 
في األعمال اإلرهابي���ة واللذين حتصنا بأحد املواقع اجلبلية قبل 
انفجار املواد التي كانت بإحدى السيارتن. وأضاف أن املطلوبن 
االثنن رفضا النداءات التي وجهت اليهما لتسليم نفسيهما، وواصال 
إطالقهما للنار وبشكل كثيف باجتاه رجال األمن فاقتضى املوقف 
الرد عليهما باملثل مما جنم عنه مقتلهما. وفي سياق متصل، أفادت 
وكالة األنباء األملانية بأن أجهزة األمن السعودية متكنت من إلقاء 

القبض على أحد املطلوبن أمنيا.

العربية. نت: معلومات مؤملة تتكشف يوما بعد يوم عن تنظيم 
داعش الذي يس����يطر على أجزاء من العراق وسورية. من ذلك ما 
رشح عن كتيبة اخلنس����اء املسؤولة عن جلب النساء )السبايا( 

من مختلف األماكن إلى قيادات »داعش«.
فبحسب معلومات توافرت أخيرا، انتهت إحدى املسؤوالت عن 
كتيبة اخلنس����اء العام املاضي من التخطيط جللب 29 سعودية 
عبر تركيا وصوال إلى الرقة، لكن خطتها لم تكتمل بسبب مقتلها 
خالل إحدى الضربات، مما دفع بقيادة التنظيم الى اس����ناد املهمة 

الى املسؤولة اإلعالمية السابقة للتنظيم رميا اجلريش.
وفي نهاي����ة أكتوب����ر 2015، وصلت أكثر م����ن 40 »مهاجرة« 
 حملهن باص إلى مدينة الشدادي في ريف احلسكة معظمهن دون 
ال� 20 سنة كان من بينهن )22 سيدة عراقية، 4 سعوديات، 2 من 
السودان، 11 فتاة شيشانية، وواحدة بحرينية( انضممن جميعهن 

إلى كتيبة اخلنساء.
كما متكنت »رميا اجلريش« من إيصال 6 فتيات إلى الشدادي 
منهن 4 سعوديات وفتاتان من الكويت، وذلك بالتنسيق مع »أم 
عمير« املس����ؤولة عن الكتيبة في الرقة، وقد مت إسكانهن جميعا 

في مساكن الثمانية وأربعن.
جتدر اإلش����ارة إلى أنه والحترازات أمنية، مينع على نس����اء 
»داعش« وكتيبة اخلنساء اإلفصاح عن أسمائهن احلقيقية، واالكتفاء 
باأللقاب املطلقة عليهن كوس����يلة للتعارف، األمر الذي دفع إلى 
متييز جنسياتهن من خالل لهجاتهن ولغاتهن، باإلضافة إلى حظر 
دخول منازلهن لغير »املبايعات«، فشرط السماح بذلك يكمن في 

مبايعة زعيم التنظيم ابوبكر البغدادي.

)رويترز(  الدخان املتصاعد من حي الصاخور الذي تسيطر عليه املعارضة بعد غارة للنظام السوري         

وقف »مؤقت« للقتال في ريف الالذقية والغوطة

غارات مكثفة ونزوح جماعي..  وال عزاء حللب

عواصم - وكاالت: لم تشفع تسعة 
أيام من الغارات والقصف وسقوط ما 
يقارب ال� 300 قتيل حللب، فقد تعرضت 
أمس لعشرات الغارات موقعة املزيد من 
القتلى واجلرحى، األمر الذي دفع باملئات 
من سكانها الى الفرار بحثا عن النجاة، 
فيما شهدت غوطة دمشق وريف الالذقية 

وقفا مؤقتا للقتال. 
وش����مل القصف أحياء باب النيرب 
والهلك وبستان القصر والكالسة وغيرها 

من األحياء الشرقية الواقعة حتت سيطرة 
املعارضة، والتي بدت فارغة متاما من 
السكان الذين التزم من بقي منهم منازلهم 
أو اختبأوا في األقبية علها تنجيهم من 

غارات النظام املدعوم من روسيا. 
خالفا للوضع املأس����اوي في حلب، 
صمد »نظام التهدئة« املؤقت الذي أعلنه 
النظام الس����وري في وق����ت مبكر فجر 
أمس، في الريف الشمالي لالذقية وغوطة 
دمشق، بضغط من واشنطن وموسكو. 

وأعلن اجليش ان »نظام تهدئة يشمل 
الغوطة الشرقية ودمشق ملدة  مناطق 

24 ساعة، ومناطق ريف الالذقية الشمالي 
ملدة 72 ساعة«، لكنه استثنى حلب من 
هذه الهدنة.  وقد ش����هدت عدة عواصم 
ومدن عربية وأوروبية السيما بيروت 
واسطنبول ونيويورك، مظاهرات منددة 
بالغارات واملجازر التي ترتكب في حلب 
على مس����مع ومرأى من العالم واألمم 

املتحدة.  التفاصيل ص 46 ٭التفاصيل ص 46 ٭

التفاصيل ص39 ٭

دماء القتيل على أسفلت منطقة صباح الناصر

أكزوز مزعج..  يتسبب في قتل شاب كويتي  بسكني ضخم

دماء على األسفلت
في »صباح الناصر«

التفاصيل ص 45 ٭

د.الهيفي: 
أجنزنا مشروع 

السوابق 
البرملانية 

التنموي بنسبة 
%10024
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دولـــــة الگـــويـــت
STATE OF KUWAIT

إعالن توظيف للگويتيني فقط
يعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة عن حاجته لشغل عدد من 

الوظائف اإلشرافية )مدراء اإلدارات واملگاتب/ ومدراء دوائر( 
وعدد من الوظائف العامة لذوي اخلبرة وحديثي التخرج

مدراء دوائر مدراء إدارات ومگاتب
- مدير دائرة تقييم املشروعات والتمويل

- مدير دائرة املتابعة وحسابات املشروعات
- مدير دائرة التدريب والتطوير

- مدير دائرة االستقبال واالستشارات
- مدير دائرة استگمال إجراءات التأسيس

- مدير دائرة املوارد البشرية
- مدير دائرة اخلدمات العامة

- مدير دائرة امليزانية واحلسابات
- مدير دائرة العالقات العامة

- مدير دائرة االعالم والتوعية 

- مدير مگتب التفتيش والتدقيق
- مدير مرگز نظم املعلومات 

- مدير إدارة حاضنات مشروعات التگنولوجيا
- مدير إدارة حاضنات مشروعات الصناعية

- مدير إدارة حاضنات مشروعات التصميم اإلبداعي واإلعالم
- مدير إدارة حاضنات املشروعات العامة والقروض

- مدير إدارة التسويق والفعاليات
- مدير إدارة تقييم ودراسة املشروعات

- مدير إدارة االستقبال وخدمة العمالء
- مدير إدارة التخطيط االستراتيجي

- مدير إدارة الشئون اإلدارية
- مدير إدارة الشئون املالية

- مدير إدارة العالقات العامة واالعالم
املتطلبات:

)مؤهـــل جامعـــي تخصصي + خبـــرة 12 سنـــة منهـــا خبرة 
إشرافية ال تقل عن سنتني(

املتطلبات:
)مؤهـــل جامـعــي تخصصـــي + خبــــرة 15 ســنـة منـها خبرة 

إشرافية ال تقل عن سنتني(
موظفني حديثي التخرج موظفني من ذوي خبرة

- قانوني
- منسق موارد بشرية

- مسئول خدمة عمالء
- محلل تقييم املشروعات والتمويل

- مسئول دعم فني ونظم شبگات واتصاالت
- اختصاصي تخطيط

- قانوني أول
- منسق أول موارد بشرية

- مسئول أول خدمة عمالء
- اختصاصي تقييم املشروعات والتمويل

- اختصاصي نظم تطبيقية
- محلل نظم

- اختصاصي مشتريات
- اختصاصي أول تخطيط

املتطلبات:
- مؤهل جامعي - بدون خبرة/ أو بخبرة أقل من 5 سنوات.

- أال يقل املعدل العام عن 2.67 في نظام 4 نقاط.
- إجادة اللغتني العربية واالجنليزية محادثة, قراءة وگتابة.

املتطلبات:
- مؤهل جامعي + خبرة أگثر من 5 سنوات.

- إجادة اللغتني العربية واالجنليزية محادثة, قراءة وگتابة.
- أن تگون اخلبرة ذات عالقة مبجال العمل.

يشترط للتعيني :
- توافر جميع الشروط اخلاصة لگل وظيفة واملذگورة 

في موقع الصندوق االلگتروني.
- اجتياز اختبارات اللغة.

- اجتياز اختبارات التخصص )إن وجدت(.
- اجتياز املقابلة الشخصية.

لالئحة  وفقًا  للتعـــيني  الالزمــــة  الشـــروط  استيفــاء   -
الصندوق املعتمدة.

مع إرفاق گافة املستندات املطلوبة التالية:
- صورة من املؤهل الدراسي وگشف الدرجات مع معادلة وزارة التعليم العالي للجامعات العربية واألجنبية املعتمدة.

- صورة عن البطاقة املدنية, شهادة امليالد, شهادة اجلنسية.
- صورة شخصية حديثة.

- شهادة التدرج الوظيفي لسنوات اخلبرة السابقة لذوي اخلبرة.
- شهادة حديثة ملن يهمه األمر من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )لذوي اخلبرة(.

مالحظة: - سوف يتم استبعاد گل من لم يستوف گافة الشروط.
- استالم الطلب ال يعني قبوله ويعتبر )عدم الرد( اعتذارًا رسميًا بذلك لغير املستوفني للشروط.

لالستفسار يرجى االتصال على الرقم التالي : 22261941

شروط املفاضلة واالختيار:
تتم املفاضلة بني املرشحني املجتازين لالختبارات واملقابلة 
الشخصية واملستوفني لگافة الشروط وفقًا الحتياجات 

الصندوق واملعايير التالية:
- األعلى بالتقدير العام للمؤهل.
- األقدم في احلصول على املؤهل.

- األگبر سنًا.
- تقدمي املتزوج عن األعزب.

للحصول على وصف عام للوظيفة يرجى زيارة موقع الصندوق الوطني االلگتروني التالي:
www.nationalfund.gov.kw/careers
على املتقدمني املستوفني الشروط املذگورة أعاله, 

تقدمي طلباتهم من خالل موقع الصندوق في موعد أقصاه )2016/5/31(

السفيرالشيخ عزام الصباح واألمير خليفة بن سلمان خالل زيارة جناح الكويت 

عزام الصباح يثّمن إشادة خليفة بن سلمان
بدور القطاع اخلاص الكويتي

املنامةـ  كونا: ثّمن عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشـــيخ عزام الصباح إشادة رئيس وزراء 
مملكة البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالريادة 

التنموية للقطاع اخلاص الكويتي في البحرين. 
وقـــال في تصريح صحافي مبناســـبة حضوره افتتاح 
»معرض اخلليج للعقار 2016« مبشاركة من القطاع اخلاص 
الكويتي: ان املشـــاركة الكويتية في املعرض التي متيزت 
مبشاريع جديدة ومبتكرة تعكس مدى فاعلية وجتدد هذا 

القطاع. 
وكان املعرض الذي افتتحـــه رئيس الوزراء البحريني 
االمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة ميثل منصة للشركات 
العقارية في املنطقة لعرض مشروعات التطوير العقاري 
وتوفير فرصة للباحثني عن مشروعات عقارية في البحرين 

الشيخ سلمان احلمود مستقبال سالم القطان واملنطقة.

قال وزير االعالم ووزير 
الدولة لشـــؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود إن 
وزارة الشباب تولي اهتماما 
كبيرا بـــذوي االحتياجات 
اخلاصة وحتـــرص على 
تلبية احتياجاتهم وإبراز 
جهودهم واطالق إبداعاتهم 
مبا يســـهم في دفع عجلة 

التنمية بالبالد.
وقالت وزارة الشـــباب 
فـــي بيـــان صحافي أمس 
السبت ان الشيخ سلمان 
احلمود اشـــاد خالل لقائه 
الكويتي  الفريـــق  رئيس 
التطوعي للمعاقني ســـالم 
القطان باجلهود البناءة التي 
يقوم بها الفريق في خدمة 

املعاقني وأسرهم. 
وأضافـــت أن الشـــيخ 
سلمان احلمود أبدى استعداد 
الوزارة لتقدمي الدعم الكامل 
والرعاية لذوي االحتياجات 
اخلاصة كونهم جزءا مهما 

من الشعب الكويتي. 
وأوضحـــت أن القطان 
قـــدم نبـــذة عـــن األعمال 
واإلجنازات التي يقوم بها 
املعاقني  الفريق في خدمة 
معربا عن شكره وتقديره 

للدعـــم املميز الذي يقدمه 
الشيخ ســـلمان والوزارة 
جلميع االندية واجلمعيات 
والفرق الكويتية التي ترعى 
املعاقني مبا اسهم في دمجهم 

مجتمعيا.

احلمود: »الشباب« تولي اهتماماً بذوي االحتياجات اخلاصة

السفير الشيخ علي اخلالد يتوسط اجلنرال يانوش بويارسكي ونائب وزيرة الدفاع االيطالية دومينيكو روسي 

رومـــا - كونا: أشـــاد 
سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ 
الخالد بالمســـتوى  علي 
المتميـــز لـــدورات كلية 
دفاع حلف شمال االطلسي 
)ناتو( وما تتيحه للكوادر 
الوطنية من تعزيز لقدراتها 
المهنية.   جاء ذلك في بيان 
أصدرته سفارتنا في روما 
السفير  بمناسبة حضور 
الشـــيخ علي الخالد حفل 
تخرج دفعـــة جديدة من 
دورة متقدمـــة للكـــوادر 
العسكرية والديبلوماسية 
في كلية دفاع حلف االطلسي 
بروما ضمت ضابطا كويتيا 
ضمـــن منتســـبي الدول 

المشاركة. 
 وقال الخالد: ان تعزيز 
الكفاءات المهنية للكوادر 
الوطنيـــة الكويتية يأتي 
متماشيا مع دور الكويت 
الفعالة في  ومشـــاركتها 
الحوار والتعاون االيجابي 
مـــع المنظمـــات الدولية 
الرئيســـية  والعالميـــة 
ومنهـــا حلف األطلســـي 
لتعزيز األمن واالستقرار 
االقليمييـــن والعالميين 
فـــي مواجهـــة التحديات 

المشتركة. 
 وأشاد بالتعاون المثمر 
بين كلية دفاع )ناتو( التي 
تعد مـــن ارفـــع الكليات 
العســـكرية  االكاديميـــة 
واالســـتراتيجية وكلية 
المنبثقة  الشرق األوسط 
الكويـــت  عنهـــا وبيـــن 
والمســـتوى الوثيق لهذا 
التعاون، وذلك من خالل 

جهود جهاز األمن الوطني 
ورئيسه الشيخ ثامر العلي 
وإبـــرازه لـــدور الكويت 
االســـتراتيجي في األمن 

االقليمي. 
 وذكر البيان ان الخالد 
حضر الحفـــل الى جانب 
كبـــار الضيـــوف بدعوة 
الدفاع  من نائب وزيـــرة 
وقائـــد كلية دفاع )ناتو( 
الجنرال يانوش بويارسكي 
الذي قام مع نائب وزيرة 
الدفاع االيطالية دومينيكو 
روسي بتسليم الضابط 
المقدم دبوس  الكويتـــي 
اتمامه  الدبوس شـــهادة 
بيـــن  »التعـــاون  دورة 
الدول في مواجهة االزمات 

العالمية«. 
 وأشـــار البيان الى ان 
بويارسكي عّبر للخالد عن 

تقديره لمستوى التعاون 
المتنامي بين كلية دفاع 
)ناتو( والكويت في اطار 
مبادرة اسطنبول للتعاون 
المتوســـطي،  والحـــوار 
مشيدين بجميع من شارك 
من المنتسبين الكويتيين 
التدريبية  الـــدورات  في 
المتعاقبة.  وتشكل الدورات 
الدراسية للتعاون االقليمي 
أهم مبادرات حلف )ناتو( 
األكاديميـــة مـــع البلدان 
فـــي »الحوار  المنخرطة 
المتوســـطي« و»مبادرة 
تعاون إســـطنبول« ومن 
خالل التعاون المشترك مع 
الدول في الشرق األوسط 
المنبثقـــة عن قمة »ريغا 
في 2006« وقرارها بتعزيز 
حوار أوثق وتعاون مكثف 

في مجال التعليم.

اخلالد: دورات كلية دفاع »ناتو« تعزز كفاءة الكوادر الوطنية

تكرمي الفائزين في املسابقة

جانب من التكرمي

محمد الجالهمة

العوازم  احتفلت مبــــرة 
الخيرية بتكريم الفائزين في 
مسابقة القرآن الكريم الثانية 
المبرة سنويا  التي تنظمها 
للتشــــجيع على حفظ كتاب 

اهلل واالعتناء به.
المراكز األولى  وجاء في 
بالترتيــــب كل من يوســــف 
مرحل األسود وعبدالعزيز 
عبداهلل األنصاري وعبداهلل 
محمد المــــري، فيما حل في 
المستوى الثاني كل من محمد 
عبداهلل العازمي ومروي سالم 
الهدية وعمر عادل هادي، وجاء 
الثالث عمر  المســــتوى  في 
عبداللطيف الشارخ وعبداهلل 
الفودري وســــليمان  محمد 

فيصل التويجري.
وتقــــدم رئيــــس مجلس 
إدارة المبـرة اللواء الدكتور 
ارشيد عبدالهادي الحوري في 
كلمة له خالل الحفل بالشكر 
لكل من ساهم في المسابقة 
بفكره ورأيه ودعمه المادي 
والمعنوي، الســــيما أعضاء 
لجنة التحكيم التي ضمت كال 
من األستاذ بكلية الشريعة في 
جامعة الــكويت الدكتور سعد 
الغبيشــــان والدكتور نواف 
العام  الحتيــــه والمشــــرف 
القرآن  على حلقات تحفيظ 

الكريم الشيخ نواف الدعيات، 
ومدير قطاع المســــاجد في 
محافظــــة حولــــي بــــوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الدكتور خالد الحيص ورئيس 
الثقافية في  البرامج  قســــم 
إدارة مســــاجد حولي سالم 
العميرة، إضافة إلى المشرفين 
واإلداريين. كما أثنى الحوري 
إدارة  على أعضــــاء مجلس 
المبرة على تحملهم مسؤولية 
اإلدارة تطوعــــا من دون أي 
مقابل مادي منذ إشهارها في 
عام 2012، متمنيا للفائزين 
التوفيق والـسداد واستكمال 
مســــيرة حفظهم وتعهدهم 
لكتاب اهلل عــــز وجل حتى 
يكونوا من الفائزين في الدنيا 

واآلخرة.
من جهته، ألقى الشــــيخ 
علي الكليــــب كلمة أكد فيها 

الخيرية  العــــوازم  أن مبرة 
منذ إنشائها عملت على نشر 
رسالة البر والعمل الخيري 
متعاونة في تحقيق ذلك مع 
الجهات المعنية في الكويت، 
الشــــؤون  خصوصا وزارة 
االجتماعية، مشــــيرا إلى أن 
المبرة أخذت علــــى عاتقها 
تكرار مسابقة القرآن الكريم 
بصفة ســــنوية وتطويرها 
وجعلها من المشاريع الثابتة 
مصداقا لقوله تعالى )إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم(، 
ففي كتــــاب اهلل منهج حياة 

وصالح للدين والدنيا.
وأضاف الكليب أن التنافس 
بين المتسابقين يبعث على 
الفخر واالعتزاز، وأن النتائج 
التي حصلوا عليها تبشــــر 
بجيل شاب حافظ لكتاب اهلل 

نافع لدينه ووطنه وأهله.

مبرة العوازم كرّمت الفائزين في مسابقة القرآن

الكليب: مبرة 
العوازم اخليرية 

منذ إنشائها 
عملت على نشر 

رسالة البر والعمل 
اخليري

تعزيز الكفاءات 
املهنية للكوادر 

الوطنية يتماشى 
مع دور الكويت 

في التعاون
مع املنظمات 

الدولية

السفير جنيب البدر مرحبا بحاكم عام استراليا املستشار محمد أبو احلسن مستقبال حاكم عام استراليا اجلنرال بيتر كوسغروف

حاكم عام أستراليا وصل الكويت في زيارة رسمية

وصل إلى البالد مساء أول من أمس 
اجلنرال بيتر كوســـغروف حاكم عام 
استراليا والوفد الرسمي املرافق له في 

زيارة رسمية للبالد تستغرق أربعة 
أيام يجري خاللها مباحثات رســـمية 
مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد. وكان في استقباله رئيس بعثة 
الشـــرف املرافقة املستشار بالديوان 

األميري محمد أبو احلسن.
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ومساعيه حلل املشاكل واغاثة 
املنكوبني سواء كان ذلك جراء 
الكوارث الطبيعية او نتيجة 
للحروب وما جتلبه من كوارث 
اكد  على االنسانية، وهذا ما 
عليه االمني العام لألمم املتحدة 
بان ك���ي مون خالل االتصال 
الهاتفي الذي اجراه مع صاحب 
السمو األمير بعد ظهر امس 

االول.
صاح���ب  أن  وأوض���ح 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظ���ه اهلل ورعاه، 
يعتبر منوذجا رائدا أليادي 
اخلير والعطاء التي متيز بها 
الشعب الكويتي، مشيرا إلى 
أن الشعب الكويتي جبل على 
العطاء اإلنساني وفعل اخلير، 
السيما ان سموه استطاع جمع 
كل دول العال���م حت���ت راية 
االنسانية والس���الم، فضال 

احلمود: التأكيد األممي على الدور اإلنساني 
لصاحب السمو مفخرة للكويت وشعبها

عن مساهماته املشهودة في 
ترسيخ مبادئ السالم والعدل 

في العالم.

قال محافظ الفروانية الشيخ 
فيصل احلمود إن تأكيد األمني 
العام ل���ألمم املتحدة بان كي 
مون على جهود صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
اإلنسانية ومساعيه اخليرة 
في دعم القضايا اإلنسانية ومد 
يد العون للمحتاجني وإغاثة 
املنكوبني، وجتديد ذلك عبر 
مكاملته الهاتفية لسموه يعد 

مفخرة للكويت وشعبها.
الش���يخ فيصل  وأضاف 
احلمود في تصريح صحافي 
أن���ه ليس غريب���ا على قائد 
اإلنسانية صاحب السمو أن 
تتجدد ثق���ة املجتمع الدولي 
البيضاء لس���موه  بااليادي 
وبإجنازاته في شتى اصقاع 
العالم على املستوى اإلنساني 
واالجتماعي، فقد كّرس صاحب 
الشيخ فيصل احلمودالس���مو األمي���ر كل جهوده 

»أمانة التخطيط« تستأنف الزيارات امليدانية 
ملتابعة املشاريع التنموية بأسلوب علمي

وأش����ادت املطيري بفكرة 
النسائي  العمل  إنشاء مجلس 
مبحافظة اجلهراء، معربة عن 
األمل في أن يت����م تعميم هذه 
الفكرة عل����ى باقي احملافظات 
السيما أن األهداف التي ستحققها 
هذه املجالس تنموية واجتماعية 
واقتصادية وستعود بالنفع على 

الوطن واملواطن.

اجلهراء لألمن االجتماعي التابع 
حملافظة اجلهراء، موضحة انه مت 
خالل اللقاء التعرف على نشأة 
املركز وأهدافه. وذكرت أن املركز 
يهدف إلى تعزيز الدور التنموي 
حملافظة اجلهراء خصوصا أنه 
العديد من اخلبرات في  يضم 
مختلف املج����االت، مبينة أنه 
يحتاج إلى دعم األمانة إلعداد 
اخلطط والتعرف على املشاريع 
التنموية وسبل اشراك املواطنني 

في هذا املجال.
وأكدت أن »أمانة التخطيط« 
وعدت القائمني على مجلس العمل 
النسائي في اجلهراء بتقدمي كل 
أوجه الدعم واملساعدة في اطار 

تعزيز الدور التنموي.
وأشارت إلى أن هذا املجلس 
يعد نقلة نوعية وسيس����اهم 
بشكل كبير في توعية املواطنني 
باخلطط التنموية والتعرف على 
آفاق املستقبل التنموي في البالد 
واملشاركة بشكل غير مباشر في 

العمل التخطيطي.

أعلنت األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطي����ط والتنمية 
اس����تئناف قطاع االشراف في 
األمانة زياراته ملواقع مشاريع 
التنمية بأسلوب جديد بهدف 
مواصلة أعمال املتابعة والوقوف 
على أبرز التحديات والعمل على 

تذليل أي معوقات.
وقال����ت األم����ني املس����اعد 
الستشراف املستقبل واملتابعة 
ف����ي األمانة إميان املطيري في 
بي����ان صحافي أمس الس����بت 
الزيارات يأتي  إن اس����تئناف 
بع����د توقف لفت����رة محدودة 
في اعقاب انتهاء فترة اخلطة 
السنوية 2016/2015 نهاية مارس 
املاضي، مشيرة إلى أن استئناف 
الزيارات سيتم وفق آلية جديدة 
ومتطورة تتسم بأسلوب حتليل 

النتائج.
وأضاف����ت املطيري أنه في 
هذا اإلطار اس����تقبلت األمانة 
ادارة  رئيس وأعضاء مجلس 
إميان املطيريمجلس العمل النسائي مبركز 

املبعوث األممي أكد وضع إطار إستراتيجي عام لبلورة املقترحات وتصوراً جامعاً للمحاور واآلليات

ولد الشيخ: األطراف اليمنية تعلن االلتزام بالقرار 2216 
واملبادرة اخلليجية حللّ األزمة

استمرت اكثر من عام ومن 
غير املمكن ان حتل في يوم 
أو يومني، وكل حل متسرع 
يأتي مبتورا وهشا، حيث 
نسعى للتوصل الى حل متني 
وشامل يعيد السالم لليمن 

واألمن لليمنيني«.
وح����ول ش����كل واطار 
املشاورات، قال ولد الشيخ، 
انه الحظ قيام البعض بتقييم 
نتائج اجللس����ات بحسب 
طريق����ة عقده����ا »ويعتقد 
الثنائي����ة  اجللس����ات  ان 
تعكس اجواء سلبية فيما 
اجللسات اجلامعة تطمئن 
له����ا النف����وس«، مبينا في 
هذا الصدد ان مش����اورات 
السالم »ال ترتكز على صيغة 
واحدة بشكلها او هيكليتها 
فبعض اجللس����ات تتطلب 
نقاشا معمقا حول مواضع 
مركزة مع اشخاص محددين 
فيما تبن����ى مقررات اخرى 
على اجماع كل املشاركني«، 
الفتا الى ان مسار اجللسات 
وشكلها ومضمونها سيحدد 
بحس����ب املتطلب����ات ومبا 
يضم����ن تكام����ل اجله����ود 
للتوص����ل الى حل ش����امل 
يحي����ط باجلوانب االمنية 
والسياس����ية واالنسانية 

واالقتصادية.
اذا  وع����ن الضمان����ات 
توصلت األطراف الى اتفاق 
قال، ان الضمانات ستكون في 
صلب االتفاق الذي سنصل 
اليه، الس����يما بشأن رقابة 
وقف اط����الق النار ووضع 
املقبلة،  خطط لالنتخابات 
مبينا ان الضمانات احلقيقية 
ه����ي احلوار واملش����اورات 
وكل ما يخرج عن االتفاق 
احلقيقي، الفتا الى ان هناك 
ضمانات متمثلة ايضا في 

ضمان����ات املجتمع الدولي 
واالمم املتحدة ودول ال� 18 
القضية  التي تتابع ه����ذه 
بجدية اي اتفاق سيحصل 

ستكون عليه ضمانات.
وح����ول خروقات وقف 
اط����الق النار، ق����ال: »اننا 
نراقب التط����ورات االمنية 
بش����كل متواصل وبالرغم 
من الهدوء النسبي املسيطر 
على معظم املناطق فان هناك 
خروقات مروعة في مناطق 
اخرى ونحن على تواصل مع 
جلان التهدئة ملعرفة اسبابها 
ونبذل جهدا للضغط على 
االطراف املعنية«، موضحا 
انه س����مع م����ن احلكومة 
اليوم )امس( عن  اليمنية 
سقوط ضحايا مدنيني في 
اليومني املاضيني، معربا عن 
أمله من ان »يدفع اليمنيون 
ثمن التراخي وعدم االلتزام«، 
مشددا على ان دماء اليمنيني 
»تدفعنا للضغط أكثر على 
اجلميع للتقيد الكامل بوقف 
األعمال القتالية«، مؤكدا ان 
اجلميع جددوا صباح أمس 
التزامهم بوقف جميع االعمال 

القتالية.
وعن االلت����زام بالهدنة، 
اوضح ان هناك ايجابيات 
بهذا الشأن حيث لم نالحظ 
اي طلع����ة جوية او اطالق 
ايام وهذا  صواريخ منذ 4 
ايجابي وستكون له  شيء 
تداعيات ايجابية للمستقبل، 
لكن هن����اك وجود لبعض 
اخلروق����ات، وعن خطة ال� 
30 يوما التي اطلقتها االمم 
املتحدة، بني ان اخلطة تتعلق 
بدعم مكتب املبعوث اخلاص 
وليست جديدة، قائال: »ال 
تتوقعوا ان تكون هناك خطة 

جديدة«.

التنفيذية ومخرجات احلوار 
الوطني الشامل.

وأض����اف: »نعمل حاليا 
على وضع إطار استراتيجي 
عام يشمل مقترحات الفريقني 
ويبنى على القواسم املشتركة 
لوجهات النظر التي قدمت 
وتشكل تصورا شامال عن 
احملاور واآلليات«، و»اننا 
امام مؤشرات ايجابية لتفاهم 
سياسي ونعمل على تذليل 
جميع العقبات التي حتول 
التفاهم  الى  التوصل  دون 
السياسي وذلك بدعم الشعب 
اليمني حيث قطعنا شوطا 
مهما على الطريق الصحيح 
بإرادة مشتركة وعزم قوي 
للتوصل الى حل«، مؤكدا ان 
»السالم في اليمن لن يكون 
اال من خالل حل سياس����ي 
ومش����اورات الكوي����ت هي 
التي يجب ان تضع اإلطار 
العام والعملي لهذا احلل«، 
الى  كما ان اجلميع يتطلع 
حل سريع واملشاركون امام 
مسؤولية وطنية وانسانية 
للتوصل الى حل »غير ان 
الواقع يفرض علينا  االمر 

ان نكون واقعيني«.
واوض����ح ان »احل����رب 

هالة عمران

 وصف مبع����وث االمم 
املتحدة الى اليمن اسماعيل 
ولد الش����يخ احم����د اجواء 
املباحث����ات م����ن  جلس����ة 
مش����اورات السالم اليمنية 
التي جرت أمس بني األطراف 
اليمنية بأنها كانت »ايجابية 
وبناءة ومشجعة وتؤسس 
ألرضية صلبة حلل تفاهمي« 

لألزمة في اليمن.
وق����ال ولد الش����يخ في 
مؤمتر صحاف����ي عقده في 
اثر جلس����ة  وزارة اإلعالم 
مباحث����ات مش����تركة بني 
اليمنية أمس، ان  االطراف 
وفد انص����ار اهلل واملؤمتر 
الش����عبي العام سلما أمس 
ورقة شاملة حتتوي على 
تصور الوفد ملالمح املرحلة 
املقبلة وعلى عرض ملقترح 
خاص باالنسحاب وتسليم 
الس����الح وكذلك موضوع 
األسرى واملعتقلني والشأن 
السياسي، موضحا ان وفد 
احلكومة اليمنية قام كذلك 
باستكمال عرض اجلوانب 
االخرى من مكونات اإلطار 
العام ال����ذي اقترحته االمم 
املتحدة بشأن هيكلة العمل 
املقبلة وتطرق  للمرحل����ة 
الستعادة مؤسسات الدولة 
واستئناف العملية السياسية 
وكذلك مقاربة حول موضوع 
األسرى واملعتقلني، وأكد ان 
الوفدين قدما في ورقتيهما 
عروضا شاملة خالل اجللسة 
العناصر  العامة لتوضيح 
الرئيس����ية لكلتا الورقتني 
اللت����ني تضمنت����ا االلتزام 
الكامل بالقرارات الدولية ذات 
القرار 2216  الصلة السيما 
واملبادرة اخلليجية وآلياتها 

متحدثا خالل  احمد  الشيخ  ولد  اسماعيل  اليمن  الى  املتحدة  االمم  مبعوث 
املؤمتر الصحافي                 )احمد علي(

اجلميع بانتظار 
حّل سريع 

واملشاركون أمام 
مسؤولية وطنية 

وإنسانية

جميع األطراف 
جددت التزامها 
بوقف األعمال 

القتالية

 وفدا أنصار اهلل واملؤمتر الشعبي العام قدما تصورًا ملقترح خاص باالنسحاب وتسليم السالح واألسرى 

 مسار اجللسات وشكلها ومضمونها سيتحدد بحسب املتطلبات  مشاورات السالم إيجابية وبناءة وتؤسس حلّل تفاهمي
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بناًء على القرار الوزاري رقم )18/ت( لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/4/21 بشأن دعوة 
اجلمعية العمومية النتخاب من يحل محل العضو املعزول.

أوال: تعلن اجلمعية التعاونية للثروة احليوانية للسادة املساهمني عن فتح باب الترشيح 
لعضوي���ة مجل���س اإلدارة اعتبارًا من يوم األحد املوافق 2016/5/1 وملدة عش���رة أيام عمل 

تنتهي بنهاية دوام يوم األحد املوافق 2016/5/15 النتخاب عضو واحد فقط.
وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون املرش���ح قد مضى على عضويته في اجلمعية س���نة ميالدية كاملة على األقل 
في تاريخ انتهاء السنة املالية.

2- أن يكون املرشح بالغًا من العمر )30( ثالثني سنة ميالدية كاملة على األقل في تاريخ 
انتهاء السنة املالية.

3- أن يكون املرشح حاصاًل على مؤهل دراسي ال يقل عن شهادة دبلوم سنتني بعد الثانوية 
العامة وتكون معتمدة من قبل اجلهات املختصة في دولة الكويت.

املستندات املطلوبة للترشيح هي:
أ- البطاقة املدنية األصلية وصورة عنها    ب- عدد )2( صورة شخصية

ت- إذن من جهة العمل للعسكريني           ث- الشهادة الدراسية األصلية وصورة عنها
ثانيًا: على أعضاء اجلمعية العمومية ضرورة مراجعة إدارة اجلمعية الستكمال ملفاتهم 
لتعديل أوضاعهم واس���تيفاء ش���روط االنضمام لعضوية اجلمعي���ة مبا يتفق مع النظام 
األساس���ي اجلديد ولن يس���مع بالترش���يح أو االنتخاب أو حضور اجلمعية  العمومية إال 

للمساهمني املعدلة أوضاعهم مبا يتفق مع النظام األساسي اجلديد.
العنوان: ال�شويخ  -  قطعة )3( - �شارع كندا دراي - خلف حا�شنة ال�شويخ احلرفية 

ت/ 24847987 - 24842298

جمل�س الإدارة

اجلمعية التعاونية للثروة احليوانية
إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

فتح باب الترشيح إلجراء انتخابات تكميلية لعضوية مجلس اإلدارة

د. محمد غيث متحدثا إلى الزميلة آالء خليفة

جانب من االجتماعالشرهان يتفقد أحد املشاريع عبداهلل الشرهان ومحمد الرفاعي ود.محمد غيث خالل املعرض

ACK خالل معرض مشاريع تخرج طالب كلية الهندسة في

غيث لـ »األنباء«: الكلية األسترالية حتضر لبرامج هندسية جديدة
النظرية الى مشاريع عملية 

مطبقة على ارض الواقع.
وأفاد غيث بأن عدد املشاريع 
بلغ 68 مشروع تخرج ألكثر 
من 130 طالب وطالبة وجميع 
تلك املش����اريع هي تطبيقية 
عملية تعك����س رؤية الكلية 
التطبيقي  االسترالية للعمل 
والدراسة التطبيقية. وأوضح 
ان معظم تلك املشاريع تقام 
بالشراكة مع القطاع اخلاص 
السيما القطاع الصناعي في 
الدولة وهي ش����راكة حقيقة 
بحيث مت دعم بعض املشاريع 
من القطاع اخلاص بشكل كامل 
سواء من شركات او مؤسسات 

او مصانع.
اكد  وعلى صعيد متصل 
غيث ان هناك 4 مشاريع من 
املعرض الس���ابق مت تبنيها 
بالفع���ل من قبل ش���ركات 
بالقطاع اخلاص ومشروعني 
منهم���ا مت وضعها في براءة 
االختراع باسم هؤالء الطلبة 
والكلي���ة وبالتع���اون م���ع 
الشركات الصناعية الداعمة 
لتلك املشاريع، موضحا انه 

في العام احلالي شاركت نحو 
6 مشاريع في مسابقات دولية 
ومؤمترات دولية وحصلت 

على جوائز عدة.
وش���دد غيث عل���ى دعم 
الكلية االسترالية للمشروعات 
الطالبية، موضحا انه يتخلل 
هذا املعرض جلان متخصصة 
من كل قس���م س���وف تقوم 
بتقيي���م جميع املش���اريع 
واختيار افضل املشاريع لكل 
قسم وقد مت اختيار افضل 4 
مشاريع من االربعة بالكلية 
ومت توزيع اجلوائز التقديرية 

لهم.
واكد غيث حرص الكلية 
االس���ترالية عل���ى تطبيق 
ف���ي انخراط  الكويت  رؤية 
القط���اع اخل���اص بالعملية 
التربوية، موضحا ان هناك 
ش���راكة حقيقية مع القطاع 
اخلاص وهناك رؤية حقيقية 
الكلية  القائمني عل���ى  م���ن 
العمل بطلبة  بتزويد سوق 
مؤهلني وذو كف���اءة للقيام 
باملهام املناطة بهم في مجال 

الهندسة.

ه���و الرابع ملش���اريع طلبة 
الهندس���ة ف���ي تخصصات 
املدنية وهندسة  الهندس���ة 
الى  النفط والغاز باالضافة 
الهندسة االلكترونية، مشيرا 
الى ان الكلية االسترالية لديها 
ش���راكة حقيقية مع القطاع 
اخلاص فيما يخص تدريب 
الطالب وحتويل مشاريعهم 

آالء خليفة

كشف عميد كلية الهندسة 
بالكلية األسترالية د.محمد 
غي���ث في تصري���ح خاص 
الكلية بصدد  ان  ل�»األنباء« 
التحضير لبرامج هندسية 
جدي���دة منها برام���ج على 
مستوى املاجستير، مشيرا 
الى ان هذا العام شهد اعتماد 
التخصصات الهندسية بالكلية 
االس���ترالية م���ن اجلمعية 
االسترالية للهندسة، وايضا 
مت تعدي���ل وتطوير املناهج 
الدبل���وم لتلبي  لبرنام���ج 
العمل من  احتياجات سوق 
االيدي العاملة املدربة واملؤهلة 
العمل بكفاءة  خلوض غمار 

ومهارة عالية.
وقال غيث خالل معرض 
مشاريع تخرج طالب كلية 
الهندسة بالكلية االسترالية 
والذي اقيم اخلميس املاضي 
بحضور رئيس مجلس امناء 
الكلي���ة عبداهلل الش���رهان 
ونائب رئيس مجلس االمناء 
محمد الرفاعي، ان هذا املعرض 

د.جاسم االستاد

األستاد: على مستوى توزيع الطلبة في القبول وفتح الشعب الدراسية في نظام اجلداول

حلول مبتكرة من »تقنية املعلومات« ألفضل استثمار ملوارد »التطبيقي«
املواد  إلكتروني���ا لتحدي���د 
التي يجب أن يسجلها حتى 
ال يتأخر دراس���يا وإعطاؤه 
الالزمة، وكذلك  اإلرش���ادات 
يتعرف على مواده الدراسية 
املتوقع  التاري���خ  وحتدي���د 
الثانية  الفائدة  أما  للتخرج، 
ملكتب اإلرش���اد فهي متكني 
الطالب من التعرف على الطلبة 
الذين يواجهون تعثرا دراسيا 
أو يحتاجون للقاء تعريفي 
النجاح بالشكل  ميكنهم من 
األمثل. والفائدة الثالثة للنظام 
هي لإلدارة العليا للهيئة من 
خالل إعط���اء اإلدارة صورة 
كاملة عب���ر احلاجة الفعلية 
الدراس���ية وسعتها،  للمواد 
الفعلية  وإعط���اء احلاج���ة 

للطلبة واألساتذة الذين بحاجة 
ال���ى تعيينه���م أو انتدابهم 
املالية  امليزاني���ة  وحتدي���د 
الفعلية، وحتديد التصورات 

املستقبلية.
هذا، وأشار د.االستاد الى 
أنه سوف يتم عقد عدة ورش 
لهذه املواضيع مع متخصصني 
في هذا املجال خالل شهر مايو 

القادم.
علما ب���أن باك���ورة هذه 
األعمال سوف يتم انطالقها 
في عرض نظام دراسة ميزانية 
القبول الذي س���يتم عرضه 
خ���الل اللجنة العليا للقبول 
القادم لتعريف  في األسبوع 
اللجن���ة بأهمي���ة ودور هذا 

النظام.

املختلفة، ما يؤثر على تكدس 
أعداد من الطلبة في أقس���ام 
اكبر من طاقتها االستيعابية، 
باإلضافة إل���ى ايجاد حلول 
للطلبة املوجودين في هذه 
األقس���ام، وذلك بإيجاد عدد 
مقاعد أكثر للتسجيل مما هو 
عليه حاليا، وذلك من خالل 
التدريسية  املوارد  استغالل 
بالش���كل األمثل، ما يعطي 

أماكن استيعابية أكبر.
وأضاف د.االستاد أن مركز 
تقنية املعلومات يعكف على 
عمل نظام االرشاد االكادميي 
اآلل���ي والذي له ثالث فوائد، 
أولها للطالب حيث من خالله 
س���وف يتعرف على خطته 
الدراس���ية وس���يتم إرشاده 

عبداهلل الراكان

إميانا م���ن اإلدارة العليا 
في الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي بإيجاد حلول تعتمد 
على أس���س علمية وحلول 
التي  ابتكارية حلل املشاكل 
تواجهه���ا الهيئة في القبول 
والتسجيل، أعلن مدير إدارة 
تقنية املعلومات واحلاسب 
اآللي د. جاس���م االستاد أن 
توجيه���ات مدير عام الهيئة 
د.احم���د األثري من���ذ عدة 
أشهر تقضي بإيجاد حلول 
ابتكارية تقوم  تكنولوجية 
التي تواجهها  بحل املشاكل 
التوزيع غير  الهيئ���ة م���ن 
املتكافئ على أقسام الكليات 

احتاد التطبيقي يطالب بتخفيض 
عدد وحدات التخرج 

في »الدراسات التكنولوجية«

اجلهاز املركزي: 510 من البدون 
يدرسون بجامعة الكويت

عبداهلل الراكان

طالب نائب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتنسيق واملتابعة 
طالل فايز العنتري إدارة الهيئة بتخفيض عدد الوحدات 
املطلوبة للتخرج في كلية الدراسات التكنولوجية من 87 
وحدة إلى 75 وحدة دراسية، مشيرا إلى أن تلك اخلطوة 
سوف تساعد الطلبة على التخرج وحتد من أزمة الشعب 

املغلقة.
وأوضح العنتري أن هناك مواد دراسية يضطر الطالب 
الجتيازها في الوقت الذي ال يوجد فيه عالقة بني تلك املواد 
وبني املستقبل الوظيفي للخريجني وبالتالي فليست هناك 

جدوى لدراسة تلك املواد.

أعل����ن اجلهاز املرك����زي ملعاجلة اوض����اع املقيمني 
بصورة غير قانونية أن عدد الطالب الذين يدرسون 
بجامعة الكويت م����ن املقي�مني بصورة غي��ر قانونية 
)الب����دون( بلغ 510 ط���الب وطالب���ات خ���الل الع��ام 
ال���دارس����ي 2015 - 2016 ويتوزع��ون على مختل��ف 

كلي��ات اجلامع��ة.
وقال األمني العام املساعد للشؤون الفنية واملعلومات 
في اجلهاز وليد العصفور في تصريح ل�»كونا« أمس 
الس����بت إن هذا العدد هو اضعاف م����ا كان عليه قبل 
إنش����اء اجلهاز منذ ست سنوات، مش����يرا إلى أن هذا 
الرقم ال يشم��ل الدارس������ني بالكلي��ات واجلامع���ات 

اخلاص��ة.
وأوضح العصفور أن اجلهاز عمل منذ إنشائه على 
تقنني آلية القبول في التعليم العالي احلكومي سعيا منه 
لتعزيز فرص االلتحاق بالتعليم اجلامعي ألبناء املقيمني 
بصورة غير قانونية السيما املتميزين منهم وبشكل 

يتناسب مع القدرات االستيعابية لكليات اجلامعة.
وذكر أن اجلهاز يبحث حاليا مع املسؤولني بجامعة 
الكويت مقترحا بتخصيص خمسة مقاعد ألبناء هذه 
الفئة في برامج الدراسات العليا باجلامعة أمال في أن 

يتم ذلك قريبا.

بحثا تفعيل التعاون املشترك بينهما

»التطبيقي« و»القوى العاملة«: تقليل 
العمالة الوافدة مبؤهالت »دون الثانوي«

العاملة استعدادهم  للقوى 
الهيئة  لترتيب لقاء يجمع 
العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب ممث����ال بقطاع 
التخطيط والتنمية ومجلس 
إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، وذلك لالسهام في 
فتح قنوات العمل لدى القطاع 
اللقاء،  اخلاص. وفي ختام 
شكرت الكندري الوفد الزائر 
عن هذه املب����ادرة الكرمية، 
وش����ددت على أهمية عقد 
لقاءات دورية ما بني الطرفني، 
وذلك لتبادل اخلبرات والعمل 
معا لتحقيق النجاح املشترك 
من خالل إعادة هيكلة سوق 
العمل بالعمال����ة الوطنية 

املدربة على أكمل وجه.

القطاع اخلاص )غرفة جتارة 
وصناعة الكويت( للوقوف 
على التخصصات واملهارات 
املطلوبة من قبل أرباب العمل 

في القطاع اخلاص.
الهيئة  وتطرق ممثل����و 
العام����ة للق����وى العامل����ة 
العاملة  القوى  إلحصائيات 
م����ا دون الثانوي، حيث مت 
االستفسار عن برامج الهيئة 
التي تقدم لهذه الش����ريحة 
والوظائ����ف املقابلة لها في 
س����وق العمل، وعن املعاهد 
التي تقدم هذه البرامج، ومت 
أيضا التطرق الى املؤهالت 
الوطنية وال����ى اختبارات 
موح����دة ميك����ن  قي����اس 
تطبيقها لتحديد مس����توى 
كفاءة املتقدم للعمل حسب 
التخصص احلرفي أو املهني. 
وأبدى ممثلو الهيئة العامة 

اس����تقبلت نائ����ب مدير 
العامة للتعليم  الهيئة  عام 
والتدري����ب  التطبيق����ي 
للتخطيط والتنمية د.فاطمة 
الكندري، وف����دا من الهيئة 
العامة للقوى العاملة لبحث 
سبل تفعيل التعاون املشترك 
بني اجلانب����ني، وذلك مبقر 
الهيئة بالعديلية. وضم وفد 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
مدير إدارة أبحاث سوق العمل 
سميرة مندني وم.عادل احلمد 
اختصاصي سالمة من إدارة 
التفتيش وم.صالح الفضلي 
رئيس قسم البيانات باملركز 
الوطني للسالمة والصحة 
املهنية وم.عبداهلل سلطان 
إدارة  مهندس س����المة من 

التفتيش.
وقدمت نائب املدير العام 
الكندري  للهيئة د.فاطم����ة 
للوفد الزائر في بداية اللقاء 
تصورا عاما عن مخرجات 
الهيئة بكل  كليات ومعاهد 
تخصصاتها ومس����توياتها 
العلمية، في حني أبدى الوفد 
الزائر حرصه على التعاون 
مع الهيئة، وذلك إلعادة هيكلة 
سوق العمل من خالل تقليل 
الوافدة ذات  العمالة  نسبة 
املؤهل ما دون الثانوي في 
القط����اع اخلاص، وال ميكن 
حتقيق ذلك إال من خالل عقد 
د. فاطمة الكندري خالل االجتماعسلسلة من اللقاءات مع ممثلي 

»الشؤون العلمية« بجامعة الكويت
متاطل في إنهاء معاناة الطلبة املكفوفني

ثامر السليم

بع��د أن طرح��ت »األنباء« معان��اة طلبتنا 
املكفوفني في جامعة الكويت وتفاعل معها مدير 
جامعة الكويت د.حسني األنصاري، علمت »األنباء« 
من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن قطاع 
الشؤون العلمية اليزال مياطل في إنهاء معاناة 
الطلبة املكفوفني والذين طالبوا في وقت سابق 
بإعفائهم من دراسة املواد العلمية ومعادلتها مبواد 
أخرى أسوة مبا هو معمول به في مراحل الدراسة 
بالثانوية العامة. وأشارت املصادر إلى أن مدير 
اجلامعة د.حسني األنصاري أكد ضرورة إنهاء 
معان��اة طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة عموما 
واملكفوفني خصوصا. وأش��ارت املصادر إلى 
أن املقررات العلمية الدراسية في حقل العلوم 
مثل اإلحص��اء ومواد في الفيزي��اء والكيمياء 
وفي غيرها من العلوم صعبة وتتطلب البصر 
كي يتم دراستها ويصعب على الطالب الكفيف 
ذلك، الفتة املصادر إلى أنه نتج عن ذلك رسوب 

خبر »األنباء«العديد منهم ملا واجهوه من صعوبة.

اعتماد برامج 
الهندسة بالكلية 

من اجلمعية 
األسترالية 
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الكندري: تنمية املهارات الطالبية في شتى املجاالت

األنشطة التربوية مكملة للعملية التعليمية
كان رائعا من كل اجلوانب 
ومت تكرمي التربويني الذين 
بذلوا اجله���ود طوال العام 
الدراسي في سبيل حتقيق 
األه���داف التربوية البنائنا 
الطلبة، معربة عن شكرها 
وتقديره���ا إلدارة املنطقة 
التعليمي���ة وفريق تنظيم 
احلفل واإلدارات املدرسية 
الت���ي حقق���ت التميز هذا 

العام.
واكدت ح���رص الوزارة 
على تعزيز القي�م التربوية 
الهادفة وتنمي���ة املهارات 
الطالبية في شتى املجاالت 
التي تع���ود عليهم بالنفع، 
مشيرة الى ان هذه األهداف 
يت���م حتقيقها م���ن خالل 
األنشطة الطالبية على طوال 

العام الدراسي.

الكندري ان األنشطة التربوية 
هي ج���زء مكم���ل للعملية 
التعليمي���ة وذلك من خالل 
األنشطة الرياضية والفنية 
والتي تزرع القيم والبهحة 
في نف���وس الطالب وتعزز 
البيئة التربوية اجلاذبة في 
املدارس مبا ينعكس ايجابيا 
على حتصيل الطلبة العلمي، 
الفتة الى ان األنشطة تساهم 
كذلك في اكتشاف املواهب 

الطالبية وتنميتها.
الكن���دري خالل  وقالت 
حضورها حفل ختام األنشطة 
التعليمية  ملنطقة حول���ي 
اقيم مبدرسة قيس  والذي 
بن الع���اص بحضور مدير 
املنطقة منصور الظفيري 
ومدير األنش���طة باالنابة 
امي���ان الكعب���ي ان احلفل 

عبدالعزيز الفضلي

التعليم  أك���دت وكي���ل 
العام بوزارة التربية فاطمة 

فاطمة الكندري

خالل حضورها حفل تخرج أطفال حضانة الشمس املشرقة

شيخة العبداهلل: احلضانات بحاجة إلى رقابة أكثر

الشيخة شيخة العبداهلل ومحمد احلميدي مع االطفال اخلريجني 

احلضانة محمد احلميدي والى 
جميع القائمني معه ملا يقدمونه 
لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا، 
متمنية لهم التوفيق والتقدم 

في رسالتهم التربوية.

من جانبه، ق���ال الوكيل 
السابق في وزارة التربية محمد 
احلميدي ان هذه احلضانة من 
اولى احلضانات التي أنشئت 
الى  خلدمة املجتمع، مشيرا 
انها تعد رافدا للخدمات التي 
تقدمه���ا الدول���ة عن طريق 
القطاع اخل���اص ونوعا من 
املس���اهمة لتنمية املجتمع 

واحتضان هذه الفئة.
وعن قرار نقل احلضانات 
م���ن وزارة الش���ؤون ال���ى 
التربية، أوضح احلميدي انه 
قرار موفق وخطوة إيجابية 
خاص���ة ان احلضانات هي 
امتداد لرياض االطفال، مشيرا 
الى ان انتش���ار احلضانات 
في املجتمع ظاهرة صحية 
الطفل س���يكون  ان  خاصة 
حتت اشراف تربوي وليس 

بيد اخلدم.

مش����يرا الى ان هناك الكثير 
من احلضانات املتميزة التي 

حتتاج الى رعاية أكثر.
وتقدمت بالشكر والتقدير 
الفاض����ل صاحب  للمرب����ي 

عبدالعزيز الفضلي

الفخري  الرئي����س  أكدت 
الكويت����ي للمعاقني  للنادي 
الش����يخة ش����يخة العبداهلل 
ضرورة ان تضع وزارة التربية 
احلضان����ات حت����ت الرقابة، 
الس����يما ان املستويات بينها 
متفاوتة. جاء ذلك في تصريح 
صحافي خالل حضورها احلفل 
الس����نوي لتخ����رج االطفال 
املعاقني في حضانة الشمس 
املش����رقة بحضور مسؤولي 

احلضانة واهالي االطفال.
انها  العبداهلل  وأوضحت 
سنويا حتضر تخرج أطفال 
حضانة الشمس املشرقة وجتد 
بها عدة مواهب مت صقلها فمنها 
الفنان والشاعر والذين تقدم 
لهم اخلدمات التي تساعدهم 
على إبراز مواهبهم وميولهم، 

فيصل املقصيد يكرم املشاركني في األندية املسائية

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنش���طة - مدير عام االندية املدرسية 
املسائية فيصل املقصيد ان املرحلة املستقبلية 
لالندية املدرسية املسائية ستشهد تغيرا 
ملحوظا في فلسفة ونهج مستوى العمل 
باالندية لكي تتناس���ب مع قدرات وميول 

ومواهب وابداعات أبنائنا الطالب.
وأش���ار املقصيد الى انه س���يتم إبرام 
اتفاقيتني إحداهما مع الهيئة العامة للرياضة 
تتضمن ألعاب البولينغ والبيبي فوت وكرة 
الطاولة باإلضافة الى دوري املدارس لكرة 
القدم مبستوى ونهج جديد وتنظيم ماراثون 
رياضي وفتح مراكز للسباحة، واالتفاقية 
الثانية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
لتنمية االبتكارات واجلوانب العلمية لدى 
طالبنا عن طري���ق االرتقاء مبهارات وأداء 

معلميهم لينعكس إيجابا على طالبنا.
جاء ذلك خالل احلفل اخلتامي ألنشطة 
األندية املدرسية املس���ائية بنادي مبارك 

الكبير املدرسي املسائي للبولينغ بنني بإعداد 
وتنظيم د.حسني السعيد، مشيدا بجهود 
جميع العاملني باالندية املسائية واللجان 
املشكلة من وزارة التربية على ما قدموه من 
جهود مخلصة لالرتقاء مبواهب وإبداعات 

طالبنا أعضاء األندية املدرسية املسائية.
من جانبه، أوضح رئيس نادي اجلهراء 
أحمد العازمي خالل كلمته نيابة عن جميع 
رؤساء ورئيسات األندية املسائية ان تواجد 
فيصل املقصيد وجوالته ملتابعة انش���طة 
األندية الكثر من 80% من األندية س���اهم 
في تذلي�����ل اي عقبات تواجهنا في العمل 
اوال بأول ومنحنا الثق���ة والدافع لإلبداع 
واالبتكار بصف���ة دائمة وترجمنا ذلك في 
جمي���ع االجنازات التي مت���ت خالل العام 
احلالي من انش���طة جديدة نفذت باألندية 
لم تكن متواجدة من قبل. وتوجه العازمي 
بالش���كر والتقدير لفيص���ل املقصيد على 
جه��وده املم�يزة ودعم��ه املستمر لالرتقاء 
والنهوض مبستوى العمل باالندية املدرسية 

املسائية.

خالل احلفل اخلتامي ألنشطتها

املقصيد: تغيير فلسفة ونهج األندية 
املدرسية املسائية

 تخريج الدفعة األولى من دارسات 
»علمني العربية« في ألبانيا

أعلنت مديرة جلنة التعريف باإلس����الم 
النسائية وضحة البليس تخريج الدفعة األولى 
من دارسات مشروع »علمني العربية« مبركز 
املودة والرحمة بجمهورية البانيا، معتبرة هذا 
املشروع خطوة في االجتاه الصحيح لنشر 
وتعزيز الثقافة العربية، وتعريف الشعوب 
األخرى باحلضارة اإلس����المية، والتي تعد 

اللغة العربية حجر زاوية فيها.
وقالت البلي����س انه متاش����يا مع رؤية 
واس����تراتيجية التعريف باإلسالم الطامحة 
نحو جعل اللجنة املؤسس����ة األولى عربيا 
وإقليميا في تعريف الطرف اآلخر باإلسالم 
وتعلي����م اللغة العربي����ة للناطقني بغيرها، 
واالهتمام برعاية املهتدين اجلدد وتثقيفهم، 

قامت اللجنة بزيارة ملركز »املودة والرحمة« 
بالبانيا والذي يضم س����كنا خاصا لطالبات 
اجلامع����ة، ومت خالل اللقاء الذي ضم مديرة 
املركز شبريسا باشا ووفد التعريف باإلسالم 
الزائر بحث سبل التعاون املشترك لتعزيز 
رسالة اللغة العربية، وأفضل الطرق لتعليمها 

للطالبات.
وبينت البليس أن منهج مشروع »علمني 
العربية« حظي بإعجاب املسؤوالت ومدرسات 
اللغة العربي����ة مبركز املودة والرحمة، ومت 
اعتماد املادة كمنهج لتعليم اللغة العربية. 
وأقام املركز في نهاية الفصل الدراسي األول 
حفال لتخريج الدفعة األولى من الدارسات الالتي 

تعلمن الكثير من مبادئ اللغة العربية.

هناك أناس يصنعون 
الفارق، مبا لديهم من حكمة 
وس��عة صدر وقدرة على 
خدمة املواطنني واملقيمني 
وتيسير أمور العمل، وقضاء 
مصالح املراجعني بسرعة 
وسالسة، وفي جو من املودة 
واأللفة. مديرة املدرس��ة 
الباكستانية بالساملية، نوال 
إبراهيم الربيعة، واحدة من 
الش��خصيات املتفانيات، 
حيث تبادر إلى تطبيق النظم 
التربوية واإلدارية خلدمة 
التعليمية وصقل  العملية 
خب��رات ومهارات الطلبة، 
وفضال عن ذلك فهي تتعامل 
مع أولياء األمور بسالسة 
مم��ا يثل��ج ص�دورهم، 
ويعزز من سبل التواصل 
بني البيت واملدرسة ملصلحة 

الطلبة.

باقة ورد
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جمل�س الإدارة

تشگــيــــل مجــــلس اإلدارة 

جمعيـة الفيحـــاء التعاونـيـة
إعــــــــالن

املوافق  االثيينيين  يييييوم  العمومييية  اجلمعييية  انعيييقاد  تييعييالييى  الييلييه  بحمد  مت 
املالية  السنة  عيين  واملييالييي  اإلداري  التقرير  على  املييصييادقيية  ومتييت  2016/4/25م 
2016م  العام  عن  اجلمعية  حسابات  مراقب  واختيار  فيييي2015/12/31  املنتهية 
وقد مت تشگيل مجلس اإلدارة في اجللسة التي عقدت في اجلمعية يوم االثنن 

2016/4/25 الساعة السابعة مساًء وذلك على النحو التالي:

ومجلس اإلدارة ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بخالص الشگر والتقدير جلميع 
أعضاء اجلمعية العمومية الكرام على ثقتهم ومؤازرتهم له مؤكدين للجمعية 
بذل املزيد من اجلهد واالخالص في العمل ملا فيه التطور والرقي للجمعية، كما 
يتوجه املجلس بالشگر والتقدير لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ممثلة في 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  املبذول خالل  اجلهد  على  التعاونية  الرقابة  إدارة 

ودور وزارة الداخلية ممثلة في مخفر الفيحاء والقائمن عليه.
 والله ولي التوفيق،،،

املنصباالسيييييمم
رئيس املجلس        السيد/ خياليد محيمييد الطريجييي1

نائب رئيس املجلس  السيد/ عبييدالله فيييييؤاد اليثيياقيييييييب2

أمييييييييييين اليييييييسييييير    السيد/ محييميييييد صاليييييح املشيييييوح3

أميييييييين الصندوقالسيد/ أحييييميييد خييييياليييد املشيييعيييل4

عضوالسيد/ عادل عبدالرحمن السالم5

عضوالسيد/ محمد عبدالهيادي إظبيية6

عضوالسيد/ عييييييادل عبدالله السيعييييييد7

عضوالسيد/ أحيييميييد راشيييد الييهييوييييدي8

عضوالسيد/ جييياسيييم عييبييدالله امليييييييذن9

احلساوي التقى عدداً من املزارعني بديوان الوطري

توزيع مزارع 10 آالف م2 على األسر بامتداد 
الساحل احلدودي من الساملي إلى العبدلي

فيصل احلساوي وهادي الوطري ومحمد البغيلي يتوسطون عددا من املزارعني

خالد املطيري مع الوفد اإلداري للرحلة 

بشرى شعبان

كش���ف رئيس الهيئة العامة لشؤون 
الزراع���ة والث���روة الس���مكية م.فيصل 
احلس���اوي عن ان الهيئة ستقوم بسحب 
احليازات الزراعية التي لم تس���تغل من 
قبل أصحابها ومضى عليها فترة طويلة 
دون ان يتم أي عمل بها س���واء الزراعة 
أو للغرض التي وزعته الهيئة من أجله، 
مش���يرا الى أنه لن يقف احلد عند مسألة 
السحب وإمنا ستفرض عليه غرامة مالية 

تقدر ب� 10 آالف دينار.
وقال احلساوي على هامش حفل الغداء 
الذي أقامه رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
هادي الوطري في ديوانه مبنطقة الرابية 
والذي ش���مل عددا من املزارعني واملربني 
وبحضور رئيس احتاد الثروة احليوانية 
محمد البغيلي ان لدى الهيئة نية لتوزيع 
أراض على املواطنني الذين ال ميلكون سكنا 
ولديهم الرغبة بالسكن في املناطق احلدودية 
على شريط منطقة الس���املي امتدادا الى 
العبدلي، الفتا إلى ان مس���احة األراضي 
التي ستوزع تصل مساحتها الى 10 آالف 
متر مربع، مؤكدا ان الهيئة مقبلة على هذا 
املشروع ولكن فقط في حال متت املوافقة 
عليه من قبل املجلس البلدي الذي مت رفع 
املش���روع له ملنحنا املوافقة عليه وكذلك 
سيتم مزارع على األسر التي ال متتلك مزارع 
أو جواخير وإذا زادت أعداد املتقدمني فقد 

يتم تقليل املساحات الى 5 آالف متر مربع 
لتحصل أغلبية املتقدمني عليها.

وبني احلساوي ان لدى الهيئة العديد 
من املشاريع احليوية التي ستقوم حاليا 
بدراس���تها والتي من خاللها تخدم البالد 
والعباد ولكن يحز بالنفس تأخرها خاصة 
مع وجود تداخل العمل مع بعض الوزارات 
األخ���رى مما يعطل في اإلج���راءات وهذا 
يؤدي بالتالي ال���ى تعطيل تنفيذ بعض 

املشاريع.
وأضاف احلساوي ان هيئة الزراعة تعمل 
بتوجيهات سامية من قبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، ملواكبة التطور 

العاملي والوصول إلى االكتفاء الذاتي.
وأشار احلس���اوي إلى ان املشروعات 
تشمل الكثير من املشاريع املستقبلية التي 
نحتاجها في توفير األمن الغذائي من اللحوم 
احلمراء والبيضاء ومشتقاتها من األلبان 

وكذلك احملاصيل الزراعية واألسماك.
بدوره، ج���دد رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارعني هادي الوطري مطالبات املزارعني 
من وزيرة الش���ؤون ان تس���اند املزارع 
الكويتي من خالل إعفائه من زيادة الرسوم 
على أذونات العمل والتي سيبدأ العمل بها 
ابتداء من مطلع شهر يونيو املقبل، مضيفا: 
يحدونا األمل بوقوف الوزيرة الى جانب 
اخوانها املزارعني ومواقفها الوطنية السابقة 
جتعلنا متفائلني ملا ملسناه من حماس لديها 

في دعم القطاع الزراعي.

م.منصور راشد

عبداهلل الثاقب

العنزي للمشتريات وعيد العازمي لالجتماعية ومحمد العجمي لإلدارية وعضوية املعكام والهاجري

الثاقب: توزيع 10% أعلى نسبة أرباح على عائد املشتريات

منصور املري رئيسًا لتعاونية علي صباح السالم
والعجمي نائباً والعازمي أميناً للسر والدوسري للصندوق

مبيعات تعاونية الفيحاء اقتربت من 15 مليون دينار في 2015

150 من مساهمي تعاونية إشبيلية
عادوا من الديار املقدسة بعد أداء العمرة

مرحلة تطويرية تشمل مختلف 
اجلوانب اإلنشائية والتسويقية 
واخلدمية والتواصلية لتعزيز 
الباب على  أكثر، وفتح  الثقة 
الش���كاوى  مصراعيه لتلقي 
واالقتراحات وتفعيل االفكار 
البناءة وحتويلها إلى حقائق 
على ارض الواقع، إلى جانب 
دعم الشباب وزيادة االنفتاح 
عليهم وتقدمي أرقى اخلدمات 

لهم.
وزاد بأن اجلمعية شهدت 
انفتاحا اوسع على الشركات 
وهي شريك فاعل في تنظيم 
املهرجانات التسويقية وطرح 
مجموعات واسعة من األصناف 
بأسعار منافسة، حيث استطعنا 

على مدار الع����ام معززا الدور 
الذي تلعبه اجلمعية في خدمة 
املساهمني، وكان من اهم اعمالها 
اصدار كتيب األنشطة الصيفية 
لعام 2015 تسهيال للمساهمني 
في اختيار االنشطة والبرامج 
التي تناسبهم، كما مت تنظيم 
برنام����ج متكامل تضمن اقامة 
الربيعي للمس����اهمني  املخيم 
ورحلة شاليهات منتزه اخليران 
وتنظي����م كرنڤ����ال الفيح����اء 
الوطني2 مبركز شباب الفيحاء 
وتوزيع التذاكر املخفضة جلميع 
املرافق الترفيهية وتنظيم رحلة 
العمرة لعدد 220 معتمرا، كما مت 
توفير باصات للنقل اجلماعي 

لطلبة املدارس.
وأكد الثاقب ان اجلمعية امام 

املهرجانات  الكثير من  إطالق 
وتنظيم العروض خالل الفترة 
السابقة وسيكون هناك املزيد 
منها قريبا بأساليب عصرية مع 

زيادة االصناف وتنويعها.
بأنن���ا نثمن ثقة  واختتم 
املساهمني بنا وسنعمل على قلب 
رجل واحد لتحقيق طموحاتهم 
واهتماماتهم وحتويل جمعية 
علي صباح السالم ملركز جتاري 
خدمي يستقطب جميع عشاق 
املناطق  التسوق من مختلف 
وعدم االكتفاء باملناطق احمليطة 
بنا فقط، مؤكدا أن املس���تقبل 
يحم���ل الكثير م���ن املفاجآت 
التي س���يتم اإلعالن  السارة 

عنها في حينها.

حتديات مهمة خالل عام 2016، 
ومن ابرزها االنتهاء من مشاريع 
اجلمعية الرئيسية والتي تخدم 
بشكل كبير مساهمي املنطقة، 
متمنيا دعم اجلهات احلكومية 
وتذلي����ل الصع����اب لتحقيق 
وتنفيذ هذه املش����روعات في 
اقصر مدة زمنية،  وتقدم الثاقب 
بالشكر والتقدير لكل املساهمني 
عل����ى تواصلهم البناء وتقدمي 
اقتراحاتهم والتي كانت محل 
عناية ودراسة من قبل مجلس 
اإلدارة، مب����ا يخ����دم الصالح 
العام واهال����ي املنطقة، مؤكدا 
ان اجلمعي����ة ال تألو جهدا في 
تقدمي كل ما من شأنه النهوض 
باملنطقة وتقدمي افضل اخلدمات 

لها.

وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة م.منصور املري 
إن جمعية علي صباح السالم 
استطاعت خالل الفترة األخيرة 
أن تعزز من مصداقيتها وتوزع 
10% من االرباح على املساهمني 
الكرام والتي جرى تخفيضها 
إل���ى 9.55% بس���بب الق���رار 
الوزاري رقم 18 لسنة 2015 الذي 
مت تطبيقه ألول مرة، مشيرا 
إلى اننا ماض���ون في تطوير 
السياسة التسويقية وحتسني 
الواقع الشرائي وأرقام املبيعات 
من خالل زيادة تنويع األصناف 
وتوس���يع رقعة املهرجانات 

والعروض املقدمة.
وب���ني أننا على مش���ارف 

العديد من املهرجانات على مدار 
العام، والتي يتم من خاللها كسر 
االسعار وتقدمي اسعار تنافسية 
للمس����اهمني ورواد اجلمعية، 
حيث قامت اجلمعية بتنظيم اكبر 
مهرجاناتها التسويقية في بداية 
العام وكذلك مهرجانا األجهزة 
الكهربائية ولوازم البر باإلضافة 
الى مهرجانات الصيف والسفر 
والسلع الرمضانية والقرطاسية 
والعودة الى املدارس واحلدائق 
املنزلية: فضال عن إقامة مهرجان 
اخلضار والفواكه كل يوم أحد 

وأربعاء من كل اسبوع.
واضاف الثاقب ان النشاط 
االجتماعي للجمعية حقق قفزة 
وانطالق����ة قوية لتغطية كافة 
املناسبات واالنشطة االجتماعية 

محمد راتب

أسفر اجتماع مجلس إدارة 
جمعي���ة ضاحية علي صباح 
السالم التعاونية عن انتخاب 
م.منصور راشد املري رئيسا، 
العجمي نائبا  وخالد س���الم 
للرئيس، وسعد سلمان العازمي 
أمينا للس���ر، وفهد محس���ن 
أمينا للصندوق،  الدوس���ري 
وسعود ساهر العنزي رئيسا 
للجن���ة املش���تريات وعي���د 
فالح العازمي رئيس���ا للجنة 
االجتماعية، ومحمد مس���فر 
العجمي رئيسا للجنة اإلدارية 
وعضوي���ة كل من فهد ناصر 
املعكام ومحمد فهد الهاجري.

أعلن نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية الفيحاء التعاونية 
عبداهلل الثاقب ان نتائج السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2015 ج����اءت محقق����ة آلم����ال 
وطموحات مجلس اإلدارة مشيرا 
الى ان مبيعات اجلمعية خالل 
عام 2015 بلغ����ت 14.730.538 
دينارا بزيادة قدرها 602.175 

دينار عن العام السابق.
الثاقب في تصريحه  وقال 
الصحاف����ي ان توزيع نس����بة 
االرباح على عائد املش����تريات 
ستكون 10%، وهو أعلى عائد 
لنسبة توزيع أرباح املساهمني 
حس����ب قرار وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل. وأشار إلى 
أن اجلمعية حريصة على اقامة 

محمد راتب

عاد وفد جمعية اشبيلية التعاونية من رحلة الديار املقدسة 
ألداء مناس���ك العمرة والتي اس���تمرت ملدة 3 ليال، والتي أكد 
رئيس جمعية اشبيلية التعاونية خالد حامد املطيري جناحها 
مبشاركة 150 معتمرا من املساهمني مت تسكينهم في أحد أفخم 
الفنادق املطلة على احلرم، كما تخللتها الكثير من األنش���طة 

الدينية الثقافية املمتعة واملفيدة.
ولفت املطيري إل���ى ان املعتمرين أثنوا على تنظيم رحلة 
العمرة ملا ملسوه من اخلدمات املميزة لهم أثناء أدائهم مناسك 
العمرة مت تقدميها بجهود مضنية من الوفد االداري الذي رافق 
املعتمرين الذين أشاد بهم اللتزامهم باملواعيد احملددة، معلنا عن 
استعداد مجلس اإلدارة في إطالق املهرجان الرمضاني قريبا في 
السوق املركزي مبول تعاونية اشبيلية، بعد اختيار االصناف 
النوعية وسريعة الدوران بالتعاون مع كبرى الشركات املوردة 

لالصناف والسلع في السوق احمللي.

هيئة شؤون ذوي اإلعاقة تطلق حملتها اإلعالمية للحد من انتشارها

العجمي: اإلعاقة انحراف ألداء الفرد و3 مستويات للوقاية منها
بشرى شعبان

أكد استشاري املخ واألعصاب د.عبداهلل العجمي عن استمرار 
احلملة الوطنية للوقاية من اإلعاقة والتي أطلقتها الهيئة العامة 
لش����ؤون ذوي اإلعاق����ة وذلك لتعريف املجتم����ع بأنواع اإلعاقة 

وط����رق الوقاي����ة منها ضمن 
حملة إعالمية موسعة تهدف 
الهيئة من خاللها إلى احلد من 
انتشار اإلعاقة وكذلك إمكانية 
الوقاية منها بأساليب متعددة 
وقد يكون اإلعالم أحد األسلحة 

الهامة لنجاح هذه احلملة.
العجمي في تصريح  وأكد 
صحافي أن اإلعاقة هي انحراف 
أو ابتعاد أداء الفرد عن متوسط 
أداء املجموع����ة الت����ي ينتمي 
إليها سواء كان ذلك االنحراف 
ف����ي مج����ال الق����درة العقلية 
أو الس����معية أو البصرية أو 

احلركية وحتى التعليمية أو اللغوية وكذلك اضطرابات النطق 
أو الكالم واالضطرابات السلوكية واالنفعالية والتوحد وغيرها 

من اإلعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
وأشار العجمي إلى أن أسباب اإلعاقة متعددة منها احلوادث 

واحلروب.
وشدد العجمي على انه من املمكن الوقاية من اإلعاقة باتباع 
مجموعة م����ن اإلجراءات واخلدمات املنظمة التي تهدف إلى منع 
حدوث اإلعاق����ة أو التقليل من أثرها وتكم����ن الوقاية في ثالثة 
مستويات ويكمن املستوى األول من خالل محاولة تفادي األسباب 
املؤدية لإلعاقة عبر االلتزام بالفحوصات الطبية االختصاصية 
في مرحلة ما قبل الزواج ومرحلة احلمل والوالدة أما املس����توى 
الثاني فيهدف القائمون عليه إلى منع تطور حاالت الضعف إلى 
عجز وذلك من خالل التنبه إلى أي تغيرات أو ظواهر صحية غير 
طبيعية ومراجعة املراكز الطبية دون خوف أو خجل أو إهمال.

واختتم العجمي تصريحه بأن هناك وقاية في املستوى الثالث 
وهي حتدد بش����كل حقيقي مدى قدرة ذوي اإلعاقة على التعامل 
مع املجتمع ومن اإلعاقة بش����كل أساس����ي على نحو ال يحد من 
قدرته����م على التطور وبناء حياتهم واالنطالق نحو عالم العمل 
والدراسة مشيرا إلى أنه ميكن للجمهور متابعة فعاليات احلملة 
الوطنية للوقاية من اإلعاقة على تويتر واالنستغرام على احلساب 

Preventdisabilitykw

د. عبداهلل العجمي

إدارة عالقات العمل تنظم
ألول مرة احتفاالً بعيد العمال

بشرى شعبان

في مبادرة غير مسبوقة في إدارات الدولة بادرت 
إدارة عالقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، 
بتنظيم احتفال داخل االدارة لمشاركة الموظفين 
والمراجعين من العمال المناس���بة العالمية عيد 

العمال.
وتأتي ه�ذه الخط��وة غي�ر المس�بوقة إيم�انا من 
إدارة عالقات ال�عمل بأهم�ية المش�اركة االجتماعية 

بين الجهات الحكومية والمراجعين.
كما اس���تهدفت اإلدارة إيصال رسالة إنسانية 
للجميع بأن الكويت دولة اإلنسانية في ظل أمير 

أحد ملصقات االحتفالاإلنسانية.
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جانب من احلضور ود.حمود الزعبي حاضرا

عبدالكريم العبداهلل

أكد وكيل وزارة الصحة 
املساعد لش���ؤون اخلدمات 
الطبي���ة االهلي���ة د.محم���د 
ال���وزارة  اخلش���تي حرص 
على أهمية االرتقاء بالعملية 
التطويرية والتدريبية للكادر 
الطب���ي والهيئة التمريضية 
العاملة في الوزارة، مبينا انها 
ال تألوا جهدا في دعم جميع 
املؤمت���رات والفعاليات التي 
تس���اهم في توعية وتدريب 

االطباء.
جاء ذلك في كلمة للخشتي 
خالل مؤمت���ر »األخالقيات 
الطبية.. قضايا ومستجدات« 
الذي نظمه مستشفى الفروانية 
بالتعاون مع الرابطة الكويتية 
ألخالقي���ات املهن���ة الطبية، 

صباح أمس.
وأضاف اخلشتي ان أهمية 
املؤمت���ر تتضح في محاوره 
الثالث، السيما أخالقيات املهنة 
الطبية ما لها وما عليها، مشيرا 
إلى أن هذا احملور يعتبر ركنا 
أساسيا من أركان العمل الطبي 
وال بد من تسليط الضوء عليه 

في اكثر من مؤمتر.
وق���ال: »لق���د اتفقنا مع 
املسؤولني على ضرورة توعية 
وتدريب األطباء املستجدين 
املهن���ة  أخالقي���ات  عل���ى 
وضروراتها بحكم أنها غائبة 
الكثيرين منهم«، مؤكدا  عن 
ان اجلمعية الطبية الكويتية 
ستسعى مستقبال إلثارة هذه 
القضية في اكثر من جانب. 
وبنب اخلش���تي ان اجلمعية 
الطبية ستكون شريكا أساسيا 
في تنفيذ برامج مستش���فى 
الفروانية على ارض الواقع، 
الفتا إلى أن ال���وزارة تولي 
أهمية كبرى للجوانب اإلدارية 
والفني���ة، كم���ا الطبية وان 
مستشفى الفروانية باعتباره 
الوزارة املهمة  أحد قطاعات 
فهو يقوم ب���دور حيوي في 
تنفيذ خطط واستراتيجيات 

الوزارة.
م���ن جانبه، أك���د رئيس 
املؤمت���ر ومدي���ر منطق���ة 
الفروانية الصحية د.حمود 
الزعبي أهداف املؤمتر الرامية 
الى نشر الوعي وايجاد ميثاق 

واض���ح وصريح الخالقيات 
العالقة  املهنة بهدف تنظيم 
الثنائية بني الطبيب وزمالء 
املهنة وبني الطبيب واملؤسسة 
الطبية الذي يعمل بها وبني 
الطبيب واملجتمع الستبيان 
حقوق وواجب���ات الطبيب 
وكذل���ك حق���وق وواجبات 

املريض.
وأض���اف الزعب���ي ف���ي 
ل���ه خالل  تصري���ح مماثل 
املؤمتر ان من األهداف أيضا 
ضرورة احترام السر الطبي 
للمريض الى جانب مناقشة 
بعض القضايا املثارة مؤخرا 

مثل الرحم املستأجر.
وأكد ان املؤمتر يعد األول 
من نوعه مبش���اركة محلية 

وخليجي���ة، مش���يرا الى ان 
الفعاليات تقام بالتعاون مع 
الرابطة الكويتية ألخالقيات 

املهن الطبية.
وب���ني الزعبي ان املؤمتر 
يتناول 3 محاور اساس���ية 
تضم 9 محاض���رات يلقيها 
8 محاضرين ميثلون وزارة 
الصحة ومستشفى الفروانية 
ومستشفى شركة نفط الكويت 
ويركز االول منها على مدى 
احلاج���ة الى إيج���اد ميثاق 
طبي الخالقيات املهنة الطبية 
للعاملني في القطاع الصحي 
ويتمحور الثاني حول املوت 
الدماغي ونقل االعضاء فيما 
يس���تعرض الثال���ث قضايا 
احلمل والعنف ضد االطفال.

اخلشتي يؤكد ضرورة االرتقاء بالعملية التطويرية والتدريبية للكوادر الطبية

توعية وتدريب األطباء املستجدين على أخالقيات املهنة

»الصحة« تستضيف 29 استشارياً عاملياً خالل الشهر اجلاري
عبدالكريم العبداهلل

أعلن مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم 
بوزارة الصحة فيصل الدوسري أن الوزارة 

ستستضيف 29 طبيبا واستشاريا عامليا خالل 
شهر الشهر اجلاري، حيث سيقومون مبناظرة 
والكشف على احلاالت الدقيقة وإبداء املشورة 

الفنية وتبادل اخلبرات مع اطباء وزارة الصحة 
بشأن احدث البروتوكوالت والسياسات 

العالجية والتقنيات اجلراحية احلديثة للحاالت 
اجلراحية. وأوضح الدوسري، في تصريح 

صحافي امس، ان قائمة االستشاريني لشهر 
مايو اجلاري تضم كفاءات عاملية متميزة منها 
أطباء من هولندا وبريطانيا واميركا وفرنسا 

وماليزيا والنمسا والهند وجنوب افريقيا 
واسبانيا وايطاليا وتركيا ومصر، مشيرا الى 

انهم سيتواجدون في املراكز التخصصية 
واملستشفيات العامة، بهدف متابعة احلاالت 
الدقيقة واجراء العمليات النادرة في بعض 

التخصصات. وقال الدوسري: ان اختصصات 
االطباء الزوار متفرقة، كجراحات األورام 

واملسالك البولية والطب الطبيعي والتأهيل 
الصحي، وزراعة اخلاليا اجلذعية، وطب 

األطفال التداخلي، وجراحة الكتف واملفصل 
والركبة، فضال عن حتليل الصحة العامة 
ومبحث الدم واالعصاب وجراحة العمود 
الفقري والطب النووي وامراض العيون 
»القرنية واالنكسار« والعيون الصناعية.

الزعبي: نشر 
الوعي وإيجاد 
ميثاق واضح 

وصريح ألخالقيات 
املهنة من أهداف 

املؤمتر
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي
 الرومي والقندي الگرام

لـوفاة �ملغفـور لها بـاإذن �هلل تعـالـى 

مرمي عبدالعزيز عبدالرحمن القندي
اأرملة املرحوم / حممد اأحمد ح�سني الرومي

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

نواب يستنكرون الكارثة اإلنسانية في حلب ويدعون إلى حترك دولي فوري على جميع املستويات ملناصرة الشعب السوري

الغامن يطالب املجتمع الدولي واألمم املتحدة مبمارسة 
الضغط السياسي املكثف لوقف املجازر الدموية في حلب السورية

بدورها في إغاثة الشعب السوري، 
وبناء دولة وطنية والئها الوحيد 

ألرض وشعب سورية.
وخاطب  النائب حمود احلمدان 
ضمائر العالم: ليكن هناك موقف 
دولي إس���امي عربي خليجي 
موح���د ينقذ حلب، الفتا إلى أن 
حل���ب حتترق بجرمي���ة نكراء 
بحق اإلنسانية. وناشد النائب 
عبداهلل العدواني املجتمع الدولي 
التدخل الفوري لوقف املجازر التي 
يرتكبها نظام الطاغية بشار االسد 
بحق اهالي حلب بشكل خاص 

وسورية بشكل عام.
وق���ال النائ���ب عب���داهلل 
العدواني ان املجازر الوحشية 
التي تنتهك حتت أنظار العالم 
بحق االطفال والنساء والشيوخ 
في مستشفيات حلب وحمص 
جرمي���ة نك���راء يج���ب وقفها 
 ومحاسبة املجرمني املتسببني بها. 
وقال النائب د.عودة الرويعي: لك 
اهلل يا حلب ويا شعب سورية 
املقاوم لبشار واملجرمني الذين 
معه، داعيا اهلل ان يرحمهم ويكون 
معهم ومين عليهم بنصره وان 
يحفظهم، قائا: »اللهم إن العالم 

خذلهم فا تخذلهم«.
وفي هذا االجتاه قال النائب 
د.ع���ودة الرويعي: جيوش���نا 
العربية، جيوش���نا االسامية، 
حتالفاتنا على كل انواعها، وحلب 
حتت���رق، وقبلها القدس وغزة، 
متسائا: ما قيمة وجودكم؟! وما 

قيمة حتالفاتكم؟!

النار، فإن خرق النظام األسدي 
لهذا االتفاق أدى إلى مقتل الكثير 
بني أطفال ونساء وشيوخ، هذا 
خافا للقصف الوحش���ي الذي 
تعرض له مستش���فى مبدينة 
حلب، وما خلفه من مشاهد يندى 
لها جبني اإلنسانية، متسائا: ما 
الهدف من وراء قصف مستشفى 
فيه عشرات املرضى من أطفال 
ونس���اء وش���يوخ؟ واستغرب 
احلويلة صمت املجتمع الدولي، 
محما اياه مسؤولية هذه اجلرائم 
على مدار السنوات املاضية نتيجة 
صمت���ه وتهاونه، مطالبا الدول 
اإلسامية والعربية مبوقف موحد 
وحازم ملواجه���ة إرهاب النظام 
السوري لشعبه األعزل واملجازر 
الوحش���ية التي يرتكبها حتت 
مرأى ومسمع من العالم. وطالب 
احلويلة مبحاكمة نظام بش���ار 
أمام احملاكم الدولية، كما طالب 
املجتم���ع الدولي بالقيام بدوره 
وفرض مناطق آمنة للمدنيني، 
ومنطقة حظر ج���وي، وحظر 
توريد األسلحة للنظام، وفرض 
عقوبات سياس���ية واقتصادية 
صارمة على النظم والدول التي 
تساعده.  ودعا احلويلة املجتمع 
الدولي، ممثا ب���األمم املتحدة، 
واالحتاد األوروب���ي، ومنظمة 
املؤمت���ر اإلس���امي، وجامعة 
الدول العربية، ومنظمات حقوق 
اإلنس���ان، واجلمعيات األهلية، 
واحلكوم���ات في كاف���ة الدول 
العربية واإلسامية، الى القيام 

احلملة احلكومية حملة شعبية، 
فجميع مؤسسات املجتمع املدني 
واجلمعي���ات اخليرية مطالبة 
باالعان عن حملة إغاثة عاجلة، 
فليهب أبناء وطني أهل »الفزعة« 
لنجدة حلب التي تنتهك إنسانيتها 
حتت مرأى ومس���مع املجتمع 

الدولي املتجرد من اإلنسانية.
ودع���ا الظفي���ري اجلامعة 
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسامي 
واألمم املتحدة إلى اإلس���راع في 
جندة حلب وعدم تركها فريسة 
لنظام بش���ار الدموي، ميطرها 
بالقنابل املتفجرة والصواريخ، 
مستغربا صمت املجتمع الدولي 
الذي يثور حلريق هنا أو هناك 
ويلوذ بالصمت املطبق أمام إبادة 
جماعية تتعرض لها حلب. وذكر 
الظفيري أن العالم املتحضر الذي 
يتغنى باإلنسانية ومحاربة الظلم 
والطغيان سقط في درس حلب 
فلم ينبس ببنت شفة أمام دموية 
بشار وظلمه، فقد وقف متفرجا 
على دماء أطفال وشيوخ ونساء 
حلب مطالبا بايقاف نزيف حلب 
التي فضح���ت تناقضات مدعي 

اإلنسانية واحلرية والعدالة.
من جانبه، أدان النائب د.محمد 
احلويلة عضو البرملان العربي، 
بش���دة موجة الغارات اجلوية 
والقصف الت���ي يرتكبها نظام 
الطاغية املجرم بشار االسد بحق 
أهالي حلب التي أدت ملقتل الكثير 
من األبرياء في مدينة حلب، على 
الرغم من وجود قرار بوقف إطاق 

األبرياء املدنيني في حلب.
واختتم الهاجري تصريحه 
بالدعاء إلى اهلل عز وجل أن ينصر 
إخواننا في س���ورية وأن يهلك 
الطغاة الظامل���ني الذين يقتلون 
املسلمني األبرياء في شتى بقاع 

األرض.
وب���دوره، طال���ب النائ���ب 
د.أحمد مطيع قادة الدول العالم 
اإلسامي والعربي نصرة املسلمني 
في س���ورية ووقف نزيف الدم 
واالعتداء الوحشي الذي ميارسه 

النظام املجرم هناك.
وقال  مطيع اللهم إن بش���ار 
األسد وأذنابه عاثوا في األرض 
فسادا وقتلوا األطفال والنساء، 
داعيا اهلل ان ينصر املستضعفني 

في سورية وان يدمر أعداءهم.
واس���تغرب قائ���ا: حتترق 
حلب والعالم يس���وده الصمت 

بهذا الشكل املريب!
وطالب النائ���ب د.منصور 
الظفيري بحملة إغاثة واس���عة 
وعاجل���ة إلنق���اذ مدينة حلب 
السورية املنكوبة، والتي تتعرض 
منذ أيام إلى إبادة بشعة استهدفت 
البشر والشجر، مؤكدا أن النصرة 
ألهل حلب تفرضها الش���ريعة 
اإلسامية السمحاء وأخوة الدم 

والدين والضمير اإلنساني.
وقال الظفيري في تصريح 
صحافي إنن���ا نطالب احلكومة 
باالعان ع���ن حملة رس���مية 
إلغاثة املنكوبني من أهالي حلب 
مشددا على ضرورة أن توازي 

احلكوم���ة بالتحرك على جميع 
املستويات ملناصرة االبرياء في 
حلب وضمان عدم تكرار مثل هذه 
التعديات على الشعب السوري 
تزامنا مع االستعجال في وضع 
حل لازمة يعيد للشعب السوري 
حريته وأمنه واستقراره، مؤكدا 
أن التصريحات الدولية الصادرة 
على استحياء تعاطفا مع الوضع 
اإلنساني في سورية ال ترقى إلى 

مستوى احلدث.
وأكد العازم���ي ان ما رصده 
املتابعون السوريون من امليدان 
ينسف كل االكاذيب واالدعاءات 
واالساطير التي يسوقها االسد 
وأنص���اره لتبرير عربدتهم في 
االراضي السورية باحلرب على 
داع���ش، موضح���ا ان املتابعني 
رصدوا خروج قوافل قوات داعش 
من ضواحي دمشق، بحماية برية 
من قوات النظام السوري، فيما 
كانت تسير أمام قوافلهم سيارات 
ترفع علم األمم املتحدة، وقطعت 
الطريق من دمشق إلى الرقة في 
8 ساعات مكشوفة في صحراء 
منبسطة حتت أنظار الطائرات 
األميركية والروسية وطائرات 
النظام، ثم يستخفون بعقولنا 
ويدعون أنهم يحاربون داعش.

واختتم العازمي تصريحه 
قائا: كفانا صمتا على حساب 
دماء تس���يل وأرواح تزهق في 
حرب اب���ادة جماعية امام أعني 
العالم كله مستطردا بالقول: اما 
يستحق هؤالء االبرياء ان ننتفض 

من اجلهم؟
من ناحيته، استنكر النائب 
ماضي الهاجري املجزرة والكارثة 
اإلنس���انية ف���ي مدين���ة حلب 
السورية مناشدا املجتمع الدولي 
التدخل إلنهاء الوضع املأساوي 
جراء الغارات التي شنها النظام 
الس���وري املجرم على األبرياء 

واملدنيني.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي إن ما يحدث في حلب 
من قبل النظام السوري مبنزلة 
إبادة جماعية للمسلمني أطفاال 
ورج���اال ونس���اء وش���يوخا، 
والشعب الس���وري يتم ذبحه 
يوميا والعالم يقف متفرجا، داعيا 
منظمات املجتمع املدني وجميع 
الدول العربي���ة التدخل إلنهاء 
معاناة شعب س���ورية، وكذلك 
تدخل املنظمات حقوق االنسان 
واملنظم���ات اإلغاثية ملس���اعدة 

كاملة لسكان مدينة حلب وباقي 
املدن.ش

وطالب اخلرين���ج املجتمع 
الدولي ومنظمات حقوق االنسان 
بأن تقوم بواجبها بوقف نزيف 
هذه احلرب وحماية سكان املدن 
من هذا االرهاب االسود الذي يقوم 
به نظام بشار والعمل على حماية 
الشعب الس���وري من التدخل 
الروس���ي واإليراني الذي يقوم 
بدعم النظام عسكريا من خال 

القصف للمدن السورية.
واستغرب اخلرينج انتفاضة 
العالم لاعمال اإلرهابية في أوربا 
والتي أيضا نحن ندينها ونرفضها 
ووق���وف العال���م متفرجا على 
اجلرائم االنسانية والتي تصل 
الى حد اإلب���ادة وال يتحرك من 

اجل هذا األمر الشنيع.
وقال اخلرينج: اننا نقف مع 
الشعب السوري العربي ضد هذا 
النظام املجرم، سائا اهلل العلى 
القدي���ر ان يرحم من توفي وان 
يشفي املصابني وان تعود سورية 
الى احلضن العربي بعد اختطافها 

من قبل ايران وروسيا.
من جانبه، اس���تنكر النائب 
حمدان العازمي الصمت العربي 
جتاه املج���ازر الت���ي يرتكبها 
الطاغية الس���وري بشار االسد 
بحق االطفال والنساء والشيوخ 
في مدينة حلب، واصفا ما حدث 
خ���ال اليومني املاضيني بحرب 
االبادة اجلماعية متس���ائا: اين 
من »ع���وروا رؤوس���نا« عقب 
احلادث االرهابي الذي ش���هدته 
فرنسا ورفعوا العلم الفرنسي 
على املعالم في جميع الدول، أين 
ما ينادون مبحاربة االرهاب أم ان 
ما يحدث في حلب ليس ضمن 

مفهوم تعريفهم لارهاب.
وق���ال العازمي في تصريح 
صحافي امس: ليس غريبا ان نرى 
هذا الصمت من بعض احلكومات 
لكن الغريب ان تتخاذل احلكومة 
الكويتي���ة في القي���ام بدورها 
بشجب واستنكار هذه اجلرائم 
الت���ي يرتكبها الطاغية االس���د 
ضد االبرياء خاصة ان الكويت 
جبلت على احترام حقوق االنسان 
وكانت من اوائل الدول التي دعمت 

الشعب السوري.
وأضاف العازم���ي قائا: اذا 
تخاذلت احلكومة فعلى مجلس 
االمة الكويت���ي ان يقوم بدوره 
ويصدر بيانا رسميا يطالب فيه 

اس���تنكر رئي���س وأعضاء 
مجلس األمة الكارثة اإلنسانية 
التي قام بها النظام السوري في 
حلب مطالبني بتحرك دولي لوقف 

هذه الكارثة.
في البداية طالب رئيس مجلس 
األم���ة مرزوق الغ���امن املجتمع 
الدولي واألمم املتحدة ووكاالتها 
اإلنس���انية املعنية مبمارس���ة 
الضغط السياسي والديبلوماسي 
املكثف للتوصل إلى وقف فوري 
للمجازر الدموية التي ترتكب في 
مدينة حلب السورية والتي راح 

ضحيتها املئات من األبرياء.
وق���ال الغامن ف���ي تصريح 
صحاف���ي »إزاء أزمة انس���انية 
طاحن���ة كالت���ي حت���دث ف���ي 
حلب وأعمال القت���ل اجلماعي 
والفوضوي املستمرة منذ أيام، 
ال يجوز االنش���غال بأي طرح 
سياس���ي وتراشق إعامي على 
حساب التدخل اإلنساني العاجل 
واملدعوم دوليا واقليميا للتوصل 
الى وقف فوري حلمام الدم الذي 

في حلب«.
وأضاف »على الدول الكبرى 
وخاصة املعنية بش���كل مباشر 
بامللف السوري اضافة الى األمم 
املتحدة العمل على وقف فوري 
للمجازر الدموي���ة التي يروح 
ضحيتها األبرياء في حلب وإعطاء 
الفرصة للمنظمات اإلنس���انية 
ووكاالت االغاثة الدولية واالقليمية 
للدخول في حلب ومعاجلة آثار 

االحداث الدامية هناك«.
وقال الغامن »اذا كنا نتحدث 
سابقا عن ضرورة تراجع اخليار 
العسكري وتقدمي احلل السياسي 
بدال عنه، فإننا إزاء ما يحدث في 
حلب ندعو إلى تقدمي املعاجلة 
اإلنس���انية العاجلة والفورية 
على حساب اخليارات العسكرية 

والسياسية معا«.
وأضاف بهذا الصدد »ان أهالي 
حل���ب اآلن وفي هذه اللحظة ال 
ميلكون ترف االنتظار ألطروحات 
احلسم العسكري ألي طرف كان 
او تفاصيل احللول السياسية 
املطروح���ة على طاولة جنيڤ، 
بل ينتظ���رون من العالم تدخا 
فوريا ودون تأخير لوضع حد 

حلمام الدم هناك«. 
ودان نائب رئيس مجلس األمة 
مبارك اخلرينج املجازر والعدوان 
الهمجي واإلرهاب األسود الذي 
تتعرض له مدينة حلب السورية 
من قبل النظام السوري اإلجرامي 
ومبساعدة ودعم من قبل إيران 
وروس���يا والذي راح ضحيته 
األبرياء من األطفال والش���يوخ 

واملرافق الطبية.
وعبر اخلرينج عن اسفه لهذا 
العدوان الصارخ ضد االنسانية 
وصمت العال���م عن هذا النظام 
املجرم الذي يعمل ليل نهار من 
اجل ابادة ش���عبه وتدمير مدنه 
وقتل االنسان السوري من أجل 
بقائه ف���ي احلك���م، معتبرا ما 
يحصل في سورية إبادة إنسانية 

حمود احلمدانحمدان العازميمبارك اخلرينج د. أحمد مطيعد. محمد احلويلة

د. منصور الظفيري عبداهلل العدواني

عدنان عبدالصمد

»امليزانيات«: تعديل تشريعي بشأن تسلم الكويت 
تعويضاتها عن خسائر العدوان العراقي

قال رئيس جلنة امليزانيات 
واحلس���اب اخلتامي عدنان 
عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت 
ملناقش���ة ميزاني���ة الهيئ���ة 
العام���ة لتقدير التعويضات 
عن خسائر العدوان العراقي 
للسنة املالية 2017/2016 وتبني 
لها أن الهيئة لم تقم باتخاذ أي 
إجراءات لتسوية ماحظاتها 
ال� 4 املسجلة من قبل ديوان 
احملاسبة، وال يوجد لديها إدارة 
للتدقيق الداخلي تتبع أعلى 
سلطة إشرافية باملخالفة لقرار 
مجلس ال���وزراء وتوصيات 

اللجنة.
وأض���اف عبدالصم���د أن 
اللجنة اس���تغربت من عدم 
تسوية بعض املاحظات رغم 
سهولة تسويتها، ومنها على 
س���بيل املثال عدم استصدار 
مرسوم جتديد لرئيس مجلس 
إدارة الهيئة، وعدم صرف أي 
مكافآت مالي���ة للموظفني إال 

العرض وأخ���ذ موافقة  بعد 
املدنية في  مجلس اخلدم���ة 

هذا الشأن.
أنه مت  وبني عبدالصم���د 
متديد عم���ر الهيئ���ة ملدة 5 
سنوات أخرى بعدما وافقت 
الكويت على تأجيل س���داد 
الدفعة األخيرة من التعويضات 
املقرر تسلمها نظرا للظروف 
اإلقليمي���ة الراهنة، مش���يرا 
إلى أنه ال بد من إعادة النظر 
في تعديل تشريعي يحافظ 
على متطلبات األمم املتحدة 
الكويت  فيما يخص تس���لم 
لتعويضاتها خاصة أن دور 
الهيئة أصب���ح فقط مرتبطا 
بسداد التعويضات، في حني 
أن هناك الكثير من االعتمادات 
املالي���ة غير املب���ررة والتي 
منها على سبيل املثال وجود 
وظائف يشغلها غير الكويتيني 
في اخلارج من املمكن أن تتولى 
وزارة اخلارجية هذه األعمال 

الهيئة، وقد  بالتنس���يق مع 
وعدت الهيئة بدراسة ذلك.

انه  وأض���اف عبدالصمد 
املهمات  من املاحظات أيضا 
الرسمية في اخلارج التي متتد 
لفت���رات طويلة دومنا مبرر 
فعل���ي رغم أن م���دة الدعوة 
الرسمية لتلك املهمة يوم واحد 
فقط، وغير ذلك من جوانب 

الهدر التي ميكن ترشيدها.
وبشكل عام، البد من تنظيم 
آلية تسلم التعويضات البيئية 
وتنفيذها لتكون حتت جهة 
حكومية موح���دة، حيث ان 
للكويت تعويضات بيئية تقدر 
بحوالي 3 مليارات دوالر لدى 
نقطة االرتباط الكويتية تتعلق 
باملش���اريع اخلاصة بإعادة 
تأهيل البيئة، مع ماحظة أن 
تنفيذ تلك املش���اريع بطيئة 
جدا باملقارنة مع املصروفات 
الكبيرة إلجناز تلك  اإلدارية 

املشاريع.

رئيس مجلس 
األمة: أهالي حلب 

ال ميلكون ترف 
انتظار أطروحات 

احلسم العسكري 
بل ينتظرون من 

العالم تدخاًل فوريًا 
لوضع حد حلّمام 

الدم

اخلرينج: العالم 
ينتفض لألعمال 

اإلرهابية في أوروبا 
ويقف متفرجًا على 

مجزرة حلب

حمدان العازمي: 
نطالب مجلس 

األمة بإصدار بيان 
يدعو إلى التحرك 

الدولي ملناصرة 
حلب

الهاجري: ما يحدث 
في حلب من قبل 

النظام السوري 
مبنزلة إبادة 

جماعية للمسلمني

ماضي الهاجري د. عودة الرويعيمرزوق الغامن

عبدالصمد: طول 
املهمات الرسمية 
في اخلارج دومنا 

مبرر فعلي
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طالب اجلميع مواطنني ومسؤولني بالقيام بدورهم من أجل تطهير البلد من الفاسدين واملفسدين

الشايع: اتهام الشرفاء في ذممهم املالية أخطر أنواع الفساد في الكويت
أكد رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية 
النائب فيصل الش��ايع أن أخطر أنواع الفساد املستشري 
لألسف في الكويت هو توجيه االتهام إلى اآلخرين بذمتهم 
املالية والتعس��ف بظلمهم مبج��رد رفضهم تنفيذ طلبات 
خاصة مخالفة للقان��ون أو لرفضهم تنفيذ ما يراد منهم 

لصالح أفراد على حساب املال العام.
وقال الشايع رداً على س��ؤال صحافي حول رأيه في 
أسباب تفشي الفس��اد بالكويت في عدة مجاالت وكيفية 
القضاء عليه: »لألس��ف ان تفش��ي الفساد اصبح ظاهرة 
تتزايد س��نة عن سنة في كل املجاالت واجلهات، وللفساد 
أنواع عديدة، منه من يقبض رش��وة لتس��هيل إجراءات 
معاملة مخالفة للقانون، وفيمن يعطل معاملة غير مخالفة 

ومستوفية كل املستندات حتى يقبض املقسوم«. 

وتابع الشايع: لقد بات الناس يشتكون من تلك التصرفات 
غير األخالقية التي حتدث في وضح النهار دون خوف، لعدم 
وجود رادع مينعهم من املطالبة باملقسوم إلنهاء معاملتهم. 
وعن رأيه في أخطر أنواع الفساد بالكويت، قال الشايع: ان 
أخطر أنواع الفساد لألسف هو أن تتهم اآلخرين بذمتهم 
املالية والتعسف بظلمهم مبجرد أنهم رفضوا تنفيذ طلباتك 
املخالفة للقانون أو تنفيذ ما تريد منهم لصالح أفراد على 

حساب وأحقية آخرين«.
وشدد الش��ايع على أن هذا التعس��ف باالتهام، الذي 
بات ملحوظا في اآلونة األخيرة، هو اخطر أنواع الفساد، 
وخاصة إذا الش��رفاء منهم ال يجد من يحميه ويقف معه، 
وبات املواطنون يبحثون عن »واسطة« من أجل احلصول 

على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وطالب الشايع اجلميع بالقيام بدوره ومحاربة كل من 
تسول له نفسه باتهام اآلخرين لتمرير مصاحله اخلاصة

أو مصالح اقربائه، مس��تدركا بالق��ول: »وكذلك األمل 
كبير في املواطنني الش��رفاء الذين يتعاملون مع اجلهات 
إذا تبني أن هناك من يحاول تعطيل معاملتهم دون س��بب 
حتى يقبض أو من يطلب منهم رشوة ان يتقدم ببالغ إلى 

هيئة مكافحة الفساد«.
كما دعا الشايع املسؤولني واملواطنني الذين يرون أن هناك 
معامالت مت متريرها وهي مخالفة ولم تستكمل اإلجراءات 
القانونية أيضا إلى إبالغ الهيئة عن الفاس��د ليكون عبرة 
لغي��ره، ويجب أن تقوم الهيئة بدورها املنوط بها من أجل 

محاربة هذه اآلفة التي باتت تهدد املجتمع.
وقال الشايع: ال تنمية في ظل وجود فساد، ولألسف 

فإن الفساد بسبب تدخالت البعض من أجل ايقاف مترير 
املعامالت القانونية بات ينخر في أجهزة الدولة، ويتضرر 
منه بالدرجة األولى الش��رفاء، وق��د آن األوان بأن يقوم 
كل واح��د منا بدوره املنوط به م��ن أجل تطهير البلد من 

الفاسدين واملفسدين.
كما أش��اد الش��ايع باملواطنني احلريصني على كشف 
الفاسدين وس��راق املال العام والذي على ضوء ما قدموه 
م��ن معلومات للجه��ات املختصة مت��ت إحالتهم للقضاء 

حملاكمتهم.
وفي ختام تصريحه، حض الشايع على ضرورة وجود 
ش��راكة حقيقية حملاربة الفس��اد في الكويت سواء على 
اجلانب التش��ريعي أو الرقابي أو الشعبي، وبغير ذلك فال 

طبنا وال غدا الشر.

فيصل الشايع

احلريجي: إنصاف ذوي االحتياجات 
اخلاصة وعدم تضررهم من مراجعة 

ملفاتهم في هيئة اإلعاقة
شدد النائب سعود احلريجي على ضرورة إنصاف 
ذوي االحتياجات اخلاصة وعدم تضررهم من املراجعات 
التي جتري على امللفات املقيدة في الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة. وأشار احلريجي إلى أنه سبق وأكد خالل 
اجتماع جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي الذي ناقش 
ميزانية الهيئة على 
أهمية مراعاة درجات 

اإلعاقة املختلفة.
وأوضح أن دخول 
أشخاص أصحاء حتت 
غطاء اإلعاقة ملشاركة 
ذوي االحتياج����ات 
أمر  ف����ي حقوقه����م 
أن  إال  غير مقب����ول 
التدقيق الس����تبعاد 
مثل ه����ذه احلاالت 
الدخيلة ال يجب أن 
تش����وبه االنتقائية 
واملزاجية، مش����يرا 
إلى أن أي انحراف في ضبط مفاهيم اإلعاقة سيكون 
على حس����اب ذوي االحتياجات وه����و األمر الذي ال 

نقبل به.
وأكد احلريجي أن هذه الفئة لها حق على املجتمع 
ومؤسس����ات الدولة وال ينبغي بحال من األحوال أن 
ينتقص من حقوقهم، موضحا أن االمتيازات املالية 
ليست هي فقط محور االرتكاز بل يجب كذلك أن تقدم كل 

التسهيالت على كل األصعدة لذوي االحتياجات.
ودعا إلى ضرورة توفير املتطلبات كافة وتسخير 
اإلمكانيات إلنهاء معاناة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مطالبا جميع وزارات الدولة بوضع اس����تراتيجية 

واضحة خلدمة املعاقني وتلبية احتياجاتهم.

سعود احلريجي

الدويسان: أكثر من نصف مليار 
دينار خصصتها »األشغال« للصيانة 

ومازالت الطرقات على حالها!
قال النائب فيصل الدويسان ان الطرقات في الكويت 
باتت على وضع ال يحتمل، »فكلما رزقنا اهلل بقطرات 
م����ن امطار اخلير من الس����ماء خرج لنا احلصى من 
االرض ليقلب الفرحة الى غم يضرب وجوهنا كلما 

سرنا على الطرقات سواء الرئيسية او الداخلية«.
واضاف الدويسان 
ف����ي تصري����ح ل����ه 
وزارة  أن  أم����س، 
االش����غال خصصت 
ف����ي ميزانيتها لعام 
اكث����ر   2017/2016
م����ن نص����ف مليار 
دين����ار للمش����اريع 
اإلنشائية والصيانة 
واالستمالكات العامة، 
وقد اقتربنا من نصف 
العام وحت����ى هذه 
الطرقات  اللحظ����ة 
على حالها، ولم نر 
اي صيانات في االس����فلت املتطاي����ر على الطرقات 

الرئيسية على االقل.
وانتقد الدويس����ان ترك الطرقات خاصة املتجهة 
والقادم����ة من والى مطار الكوي����ت مثل طريق امللك 
فيصل 50 في الوصلة ما بني تقاطعي اخلامس والرابع 
بهذا الوضع، متس����ائال كيف يشعر املسؤولون في 
وزارة االش����غال بعد ان يصطدم زوار الكويت فور 
خروجهم من املطار الدولي مبثل هذه املناظر؟ مشددا 
على ضرورة االسراع في اصالح الطرقات الرئيسية 

وعدم تركها بهذا املنظر.

فيصل الدويسان
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بالغ الشقيق الكيدي
 حول تعاطي األخ تسبب

 في براءته من السجن 3 أعوام
مؤمن المصري

قضت محكمة اجلنايات ببراءة مواطن من تعاطي 
مادة احلشيش املخدرة وألغت حكم حبسه 3 سنوات 
غيابيا. وكان شقيق املتهم قد توجه إلى املخفر وادعى 

أن ش���قيقه يح���رز 
ويحوز مواد مخدرة 
بقصد التعاطي وقدم 
للمخفر كمية من املواد 
املخدرة، وقام ضابط 
املخفر بتحرير محضر 
بضبط املواد املخدرة 
وتس���جيل قضي���ة 
املتهم.  مخدرات ضد 
وج���اءت حتري���ات 
املباحث مطابقة ألقوال 
املبلغ ضد املتهم الذي 
لم يحضر أمام النيابة 
العامة وال حتى أمام 

محكمة اجلنايات لعدم علمه بالواقعة، لتقضي محكمة 
اجلنايات غيابيا بحبسه 3 س���نوات وتغرميه 2000 
د.ك ومصادرة املضبوطات. وعارضت احملامية بشرى 
الهن���دال بصفتها وكيال عن املتهم على احلكم الغيابي 
بعدم���ا مت القبض عليه تنفي���ذا للحكم الصادر بحقه 
وحضرت احملامية الهندال أم���ام اجلنايات وترافعت 
شفاهة مشككة بالدليل املستمد من أقوال شقيق املتهم، 
مبينة أنها مرس���لة ودون دليل، باإلضافة إلى وجود 
خالفات أسرية بينهما، مبينة أن عدم حضور املتهم أمام 
جهة التحقيق ومحكمة اجلنايات حال دون دفاعه عن 
نفسه وعدم معرفته بالتهم إطالقا أو مواجهته باملواد 
املخدرة. وتابعت الهندال في مرافعتها: أن أقوال مجري 
التحريات ومحرر محض���ر الضبط جاءت خالية من 
الدليل ومجرد ترديد ألقوال الشاكي، وطالبت في ختام 
مرافعتها بإلغاء احلك���م املعارض فيه وبراءة موكلها 

وهو ما انتهت إليه محكمة اجلنايات.

احملامية بشرى الهندال

نافذة على األمن
الفريق متقاعد ـ طارق حمادة

اإلرهاب واملخدرات وقطبا »الداخلية«

بالتعويض، الس���يما وأنها 
قد أصيبت بأضرار نفس���ية 
جس���يمة جراء حرمانها من 
رؤية أوالده���ا، حيث قضت 
محكمة االستئناف بإلزام األب 
بأن يؤدي لها مبلغ 5000 دينار 
تعويضا ع���ن األضرار التي 

أصابتها وجبرا خلاطرها.

خمسة آالف دينار تعويضًا لألم
 عن حرمانها من رؤية أوالدها

قضت محكمة االستئناف 
املدني���ة برئاس���ة  الدائ���رة 
املستشار عبدالسالم ناصر 
البعيجان بإلزام زوج مببلغ 
خمسة آالف دينار لطليقته، 
أنها استصدرت حكما  وذلك 
برؤية أوالده���ا املوجودين 
الذي قام  بحضانة والده���م 
بحرمانها من الرؤية فحررت 
عددا من محاضر إثبات احلالة 
باملخف���ر املخت���ص وجلأت 
للمحامي عبدالعزيز البريوج 
احملامي عبدالعزيز البريوجالذي أقام له���ا دعوى مدنية 

خ��ال األس��بوع املاضي توج��ه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد الى الرياض، حلضور املؤمتر التشاوري 
السابع عشر لوزراء داخلية دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، فيما توجه وكيل وزارة 
الداخلية الفريق س��ليمان الفهد الى نيويورك 
الثاثني  الدورة االس��تثنائية  للمش��اركة في 
للجمعية العامة لألمم املتحدة بش��أن مشكلة 
املخدرات العاملية مبقر األمم املتحدة، وبالنظر الى 
القضايا املطروحة للبحث واحلوار فقد صدرت 
توصيات بشأنها سواء في االجتماع الوزاري 
وكذلك في االمم املتحدة، جند ان اهم قضيتني 
يعنى بهما العال��م اجمع حاضرتان وبقوة في 
امللتقيني اال وهما االرهاب واملخدرات، لذا كانت 
املشاركة الرفيعة واملتخصصة حاضرة وبقوة 
في الوفدين، وهذا ان دل على شيء فإمنا يدل 
على االهتمام الكبير الذي توليه الدولة حلماية 
املجتمع من االره��اب والذي تأثرنا به بعملية 
ارهابية غادرة في تفجير مسجد الصادق في 
منطقة ش��رق نهاية يوني��و 2015، وايضا آفة 
املخ��درات التي اصبحت تس��تهدف كل دول 
العالم وباألخ��ص الكويت وبقية دول مجلس 
التعاون اخلليجي. ادراك الكويت خطورة االرهاب 
واملخدرات، جعل قطبي الوزارة يتوجهان الى 
الري��اض والى نيويورك لاس��تفادة واإلفادة 
مبا ينعكس بشكل إيجابي وسريع على حماية 
املجتمع ووقايته من االرهاب واملخدرات، نعم 
وزراء دول التعاون والذين شرفوا بلقاء خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزير 
ونقل��وا التهنئة لرؤية اململك��ة 2030، تناولوا 
ترسيخ ركائز االستراتيجية األمنية اخلليجية 
املشتركة وتطرقوا الى االستقرار باعتباره مطلبا 
أساسيا لشعوب املنطقة نحو التقدم والتنمية، 
لذا كان االهتمام األكبر منصبا على التصدي 
لارهاب، استطيع اجلزم بأن معالي النائب أوجز 
رؤية الكويت في التصدي لارهاب من خال 
تأكيده في اجللسة االفتتاحية للمؤمتر في ان 
قوة مجلس التعاون تكمن في الوحدة واليقظة 
التامة باعتبارها عن��وان املرحلة الراهنة، ألن 
اإلرهاب أصبح خطرا على العالم أجمع حسب 
تأكي��د معاليه، وهو األعلم بذلك بحكم اطاعه 
عل��ى تقارير تدعوه الى قول ذلك صراحة، اما 
بالنسبة لوكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد 
والذي رافقته كوكبة من القياديني املختصني في 
املكافحة ومنهم وكيل الداخلية لشؤون االمن 
اللواء عبداحلمي��د العوضي، ومدير  اجلنائي 
مكافحة املخدرات العقيد وليد الدريعي، أوجز 

اهتم��ام الكويت بقضية املخ��درات من خال 
تأكيده علي دعم الكويت للدورة االستثنائية، 

إذ تعمل بكل قوة إلجناحها.
الفريق الفهد اصاب كبد احلقيقة حينما اعتبر 
املخدرات مبنزلة اآلفة التي تقوض ركائز التنمية 
االقتصادية وتهدد االستقرار، كما حرص على 
اإلش��ارة الى وضع الكويت خطة استراتيجية 
ش��املة ومتكاملة حلماية الفرد واملجتمع من 

أخطار املخدرات.

آخر الكالم

قام صاحب السمو أميرنا وراعي نهضتنا الشيخ 
صباح األحمد بزيارة وزير الداخلية الس��ابق 
الشيخ جابر اخلالد، والذي وصل الى ارض الوطن 
عقب رحلة عاج طويلة، زيارة اميرنا للشيخ 
جابر اخلالد ليست بغريبة على سموه، وزير 
الداخلية السابق ابو نواف أحب وطنه واخلص 
في عمله خال مرحلة تطلبت احلسم في العديد 
من القضايا، شرفت بالتعامل مع الشيخ جابر 
اخلالد وكان لألمانة رجا صاحب قرار، قياديا من 
طراز فريد، شديد احلرص على تطبيق القانون 
على اجلميع، منح الصاحيات الكاملة للقيادات 
االمنية، وكان شعلة من النشاط، ولم يكتف بذلك 
وإمنا كان يقف الى جوار اخوانه وأبنائه الضباط 
وجميع منتسبي الوزارة ويساندهم الى ابعد 
مدى، خصوصا اذا ما تعلق االمر بحقوق وتنفيذ 
واجبات، مهما حتدثت عن الشيخ جابر اخلالد 
فلن اوفيه حقه، استطاع بحكمة ان يعيد لرجل 
االمن الهيبة التي ظن البعض لوهلة انه ميكن 
املساس بها، ابو نواف استكمل مسيرة اخوانه 
وزراء الداخلية وخلفه الشيخ احمد احلمود فسار 
على نفس النهج في العطاء واالخاص، ثم جاء 
نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد اخلالد 
ليواصل املسيرة في خدمة الوطن وأمنه، جمع 
بني اخلالد واحلمود والوزير محمد اخلالد ومن 
قبلهم س��مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وال��ذي كان للوزارة ش��رف ان يتوالها، حب 
هذا الوطن الغالي واحت��رام القانون، فأحبهم 
الشعب ونشأت عاقة وفاء، ألن الغاية كبيرة 
وهي حتقيق امن الوطن، محبة الشعب للشيخ 
جابر اخلالد ميكن تلمسها في تدافع أبناء الوطن 
لزيارت��ه، ذكر ابو نواف متى م��ا جاء ترافقه 
والنعم، ألن تاريخه يشهد له، فهنيئا للكويت 
ابناءها املخلصني وما أكثرهم، شخصيا ادعو 
اهلل ان مين على »ابونواف« بالصحة والعافية، 
اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجا غير 

آجل يا أرحم الراحمني.

وافد ركض محاوالً الهرب فكشف عن وكر للقمار

أمن الفروانية يحيل مواطنني و4 مقامرين إلى »اجلنائية«

سائق شاحنة في شباك جمارك العبدلي بـ 14 ألف حبة

إبعاد وافدين وضبط 4 مستهترين وحترير 5 آالف مخالفة في أسبوع

ضبط 1000 حبة ترامادول في املطار

اشتبهت في شخص، وعندما 
طلب من����ه التوقف س����ارع 
بالهرب ودخل إحدى البنايات، 
ومتت مطاردته وضبطه وتبني 
ان الشقة التي دخل اليها تدار 
القمار، وضبط داخل  للعب 

املتهم مع املضبوطات الى جهة 
االختصاص. كما ضبط فريق 
اجلوال����ة اجلمركي في مطار 
الكويت الدولي وافدا آسيويا 
حاول تهريب 1000 حبة تقريبا 
الترام����ادول كانت  من نوع 

واجلنوبية باإلضافة إلى رصد 
املخالفات املتنوعة.

واضاف ان احلملة املرورية 
أس���فرت عن تس���جيل 5071 
مخالفة مرورية متنوعة، كما 
مت حجز 337 مركبة، فيما مت 

الوكر 3 وافدات آخرين.
من جهة أخرى ألقى رجال 
القبض  الفروانية ايضا  أمن 
الفروانية  على مواطنني في 
وعث����ر بحوزتهما على مواد 

مخدرة.

مخبأه بداخل حقيبة السفر، 
وقد أشرف على عملية الضبط 
مراقب جمارك املطار عيسى 
بن عيسى، ومتت إحالة املتهم 
مع املضبوط����ات الى جهات 

االختصاص.

ضبط شخصني يقودان دون 
رخصة قيادة نهائيا حيث مت 
حتويلهما الى االبعاد، كما مت 
حتويل 4 اشخاص الى نظارة 
املرور، باإلضافة الى ضبط 4 
أحداث خالل قيادتهم املركبات 
بشكل مخالف للقانون، كما 
مت سحب لوحات 43 مركبة، 
وضبط شخص من دون إثبات 

وآخر مطلوب مدني.
ودعا اللواء الشويع قائدي 
املركبات إلى التحلي بأصول 
الس���ليمة وااللتزام  القيادة 
بقواع���د املرور مب���ا يحفظ 
سالمتهم وس���المة مرتادي 
الطرق، منبه���ا إلى أن رجال 
اإلدارة العام���ة للم���رور لن 
يتساهلوا في أي مخالفة حفاظا 
على األرواح واملمتلكات العامة 
وحتقيق السالمة املرورية على 

الطرقات وردع املخالفني.

أدوات تعاط و4 آسيويني إلدارة 
وكر للقمار الى قطاع املباحث 
اجلنائية والذي يتواله اللواء 

عبداحلميد العوضي.
وبحس����ب مص����در أمني 
فإن دورية وخالل جولة لها 

الهواء  ف����ي ش����وتة  مخبأه 
)ماكينة الشاحنة( وأشرف 
عل����ى عملية الضب����ط مدير 
العامة للجمارك  عام اإلدارة 
بالوكالة عدنان القضيبي ومت 
عمل محضر بالواقعة وأحيل 

اللواء فهد الشويع: إن احلملة 
ركزت على انتشار الدوريات 
على مختلف الطرق الدائرية 
والرئيس���ية وإقام���ة نقاط 
التفتي���ش ووض���ع رادارات 
متحركة على الطرق الشمالية 

عبداهلل قنيص

أح����ال مدير أمن محافظة 
الفروانية العميد ركن صالح 
العنزي مواطننينْ حليازتهما 
مواد مخ����درة باإلضافة الى 

محمد الجالهمة - هاني الظفيري

ضبط رجال جمارك منفذ 
العبدلي صباح امس سائق 
شاحنة حاول تهريب 14الف 
تقريبا حبة من نوع كبتاغون 

هاني الظفيري - محمد الدشيش

نفذت اإلدارة العامة للمرور 
وبتوجيهات مباشرة من الوكيل 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا وإشراف ومتابعة 
مساعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور لشؤون تنظيم السير 
والتراخيص اللواء فهد الشويع 
حملة مروري���ة في مختلف 
احملافظات الس���ت مبشاركة 
دوري���ات الطرق الس���ريعة 
والرقاب���ة األمني���ة )مباحث 
املرور( بهدف حماية وتأمني 
الطريق  سالمة مس���تخدمي 
والعمل على تطبيق القانون 
للحد من املخالفات املرورية 

والسلوكيات اخلاطئة.
وقال مس���اعد مدير عام 
اإلدارة العامة للمرور لشؤون 
تنظيم الس���ير والتراخيص 

وكر القمار

احلبوب املخدرة التي مت ضبطها 

اآلسيويون في وكر القمار 

الترامادول املضبوط في املطار

حجز احدى املركبات 

اللواء عبد احلميد العوضي

عدنان القضيبي

اللواء فهد الشويع
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..ورجال االطفاء يخمدون نيران اجلابرية  رجل اإلطفاء يكافح حريق مطعم الساملية

إخماد حريقني في اجلابرية والساملية دون خسائر بشرية

محمد الجالهمة ومحمد الدشيش

تعامل رج���ال االطفاء مع 
حريق���ن مبنطقتى اجلابرية 
والس���املية، حيث ورد بالغ 
الى مركز العمليات مساء اول 
من امس اجلمعة يفيد بحريق 
عمارة في منطقة اجلابرية وعلى 
الفور هرع رجال إطفاء مراكز 
حولي والساملية واإلنقاذ الفني 
بقيادة املقدم محمد خضر الى 
موقع احلادث وتبن ان العمارة 
مكونة من 9 أدوار واحلريق في 
غرفة غسيل بإحدى الشقق في 

الدور السادس وعلى الفور قام 
رجال اإلطفاء بإخالء املبنى من 
السكان وعمل تهوية ومكافحة 
احلريق وإخماده دون وجود 

أي إصابات.
في سياق متصل، استنفرت 
فرق اإلطفاء ظهر أول من امس 
اجلمع���ة بع���د ان ورد بالغ 
يفيد بان���دالع حريق مبطعم 
الثان���ي مبنطقة  ال���دور  في 
الساملية، فهرعت فرق اإلطفاء 
من مركزي الساملية والساملية 
اجلنوبي بقيادة الرائد يوسف 
القالف رئيس قسم )ب( مبركز 

اطفاء الساملية والنقيب محمد 
اجلري���دان من مرك���ز إطفاء 
الساملية اجلنوبي، حيث تبن 
لفرق اإلطف���اء بعد وصولهم 
للموقع بأن املطعم مكون من 
دور أرض���ي وطابق���ن، وان 
احلريق نشب في املطبخ الكائن 
في الدور الثاني، وسارع رجال 
الى مكافحة احلريق  اإلطفاء 
وإخماده دون وقوع أي اصابات 
بشرية واقتصرت األضرار فقط 
على املاديات، وجار التحقيق 
ملعرفة األسباب التي أدت الى 

وقوع احلادث.

»الداخلية«: ضبط 9 مواطنني بينهم ضابطان برتبة عقيد 
يرتكبون أعماالً منافية لآلداب

أعلنت وزارة الداخلية ان 
األجهزة املعنية ألقت القبض 
 فج���ر أم���س الس���بت على
 9 مواطن���ن بينهم ضابطان 
 ف���ي ال���وزارة برتب���ة عقيد
و3 مواطنات ووافدة في أحد 
شاليهات منطقة صباح األحمد 
البحري���ة يقوم���ون بأعمال 
منافية لألداب وهم في حالة 

سكر.
العالقات  إدارة  وذك����رت 
واإلعالم األمن����ي بالوزارة 
في بي����ان صحافي ان نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
أص����در توجيهات����ه بإحالة 
إلى  الضابط����ن املتورطن 
مجلس تأديبي وانضباطي 
القانونية  التخاذ االجراءات 

بحقهما.
العملي����ة  ان  وأضاف����ت 
التي متت بناء على اهتمام 
ومتابعة من الش����يخ محمد 
اخلالد جاءت وفقا ملعلومات 
مسبقة وشكاوى من قاطني 
منطقة صباح األحمد البحرية 
تتعلق بعمليات ازعاج االهالي 
واألعم����ال املنافي����ة لآلداب 

العامة والس����كر مبكان عام 
في املنطقة.

وأوضحت ان وكيل وزارة 
الداخلية الفريق سليمان الفهد 
قام مبتابعة الشكاوى وتنفيذ 
العملية بالتنسيق مع مديرية 
أمن محافظة األحمدي بقيادة 
مدير عام مديرية أمن احملافظة 
باإلنابة العميد عبداهلل سفاح 
املال وبالتعاون مع مدير إدارة 
حماية اآلداب العامة ومكافحة 
االجتار باألشخاص باإلدارة 
العام����ة للمباحث اجلنائية 
املقدم هيثم حسن العثمان.

ولفتت إلى أنه مت ضبط 
مواطن����ة في ش����اليه آخر 
بحوزتها قطعة يشتبه في 
أنها من املواد املخدرة، حيث 
إل����ى اجلهات  متت إحالتها 
املختصة التخاذ االجراءات 

القانونية بحقها.
وش����ددت عل����ى حرص 
وزارة الداخلية على تطبيق 
القانون مبسطرة واحدة بحق 
اجلميع وأن »وزارة الداخلية 
لن تسمح ألي من منتسبيها 
أو لغيره����م باخلروج على 

القانون«.

إلزام شركة تأمني 
بـ 25 ألف دينار لـ »قائد فارهة«

مؤمن المصري

ألزمت احملكمة الكلية الدائرة جتاري كلي برئاسة 
املستشار محمد غازي املطيري شركة تأمن بأن تؤدي 
الى قائد ومالك مركبة »فاره���ة« مبلغ 25 الف دينار 
لتع���رض مركبت���ه 

حلادث مروري.
وتتلخص تفاصيل 
التي تقدم  الدع���وى 
بها دفاع مالك مركبة 
احملام���ي علي العلي 
ابرم  في ان موكل���ه 
مع شركة التأمن عقد 
التأمن على مركبته 
مببلغ 25 ألف دينار، 
وقد س���دد االشتراك 
املق���رر من ش���ركة 
التأمن عن ذلك املبلغ 
وبعد ذلك وقع حادث 
تصادم بن مركبته وس���يارة أخرى ومت قيد احلادث 
بقضية وقد أصبحت س���يارته في ه���الك كلي وعند 
مطالبة الشركة مببلغ التأمن امتنعت دون مبرر ومن 

ثم كانت دعواه.
وقال العلي ان التأمن عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه 
ان يؤدي الى املؤمن له او الى املستفيد مبلغا من املال 
او إيرادا مرتبا او اي عوض مالي آخر، في حالة وقوع 
احل���ادث او حتقق اخلطر املب���ن بالعقد، وذلك نظير 
مقابل نقدي يؤديه املؤمن له للمؤمن، ويجوز ان يكون 

مقابل التأمن أقساطا او دفعة واحدة.
وقالت احملكمة في حيثيات حكمها إن شركة التأمن 
ملزم���ة بأداء مبلغ التأمن املتف���ق عليه وان احملكمة 
تطمئن الى تقرير اخلبير املنتدب في الدعوى والذي 
انتهى فيه الى هالك السيارة ومن ثم تقضي احملكمة 
تبعا لذلك بإلزام الشركة بأن تؤدي إليه مبلغ التأمن 

البالغ قدره 25 ألف دينار.

احملامي علي العلي

انقالب سيكل يدخل عشرينيًا 
فائقة »العدان«.. وتصادم مركبتني 

عند تقاطع هدية والرقة

وافد يضبط زوجته مع صديق
محمد الدشيش

اس���عف ش���اب كويتي )22 عاما( الى مستشفى 
العدان بواسطة الطيران العمودي، وقد اودع غرفة 
العناية الفائقة نظرا لسوء حالته الصحية اثر انقالب 

سيكل كان يلهو به في البر.
وحسب التقرير االولي، فإن الشاب اصيب بكسر 

في العمود الفقري وكسور في القدمن.
من جهة اخرى، وقع حادث تصادم وانقالب مركبتن 
رباعيتي الدف���ع عند تقاطع منطقتي هدية والرقة، 
ونقل 4 مصابن كانوا على منت املركبتن الى مستشفى 

العدان بواسطة الطوارئ الطبية.

محمد الدشيش

انتقلت دورية تتبع ام���ن الفروانية إلى منطقة 
الري بعد ان تلقت عمليات الداخلية بالغا من وافد 
مص���ري قال انه كان في الس���وق واذ يرى زوجته 
برفقة آخ���ر، متهما اياها بوجود عالقة جتمعها مع 
الشخص الذي كان برفقتها. هذا ومت اقتياد الوافدة 

وصديقها إلى املخفر للتحقيق.

إلغاء قرار مدير اجلامعة
 بفصل دكتورة من ضمن أفضل

 ١٠٠ شخصية بالعالم
مؤمن المصري

قضت احملكمة اإلدارية بإلغاء قرار وكيل وزارة التعليم 
العالي ومدير عام جامعة الكويت القاضي بفصل دكتورة 
بتخصص نادر وعضوة هيئة التدريس بجامعة الكويت، 

وإل����زام املدعى عليهم 
بإعادتها الى عملها مع 
شمول احلكم بالنفاذ 

املعجل.
وتتلخ����ص وقائع 
أن  ف����ي  الدع����وى 
الدكتورة أقامت دعواها 
عبر احملامي جاس����م 
التويت����ان، مطالب����ة 
بإلغاء قرار وكيل وزارة 
التعليم العالي ومدير 
الكويت  عام جامع����ة 
القاض����ي بفصلها عن 
عمله����ا. وقال احملامي 

التويتان ان����ه مت تعين موكلته بوظيفة هيئة التدريس 
بكلية العلوم املس����اعدة بجامعة الكوي����ت وكانت دائما 
عل����ى رأس عملها وتؤديه بكل تفان ولم تغب عن العمل 
على اإلطالق، اال انه����ا فوجئت مبنعها من دخول الكلية 
وتس����ليمها قرار الفصل عن العمل. وأضاف التويتان ان 
موكلته تعرضت لالضطهاد من قبل املسؤولن في الكلية 
ومحاربتها في أبحاثها وعملها حملاولة إبعادها عن العمل 
االمر الذي يعود بالس����لب على البالد. وأكد التويتان أن 
موكلت����ه حاصلة على درجة دكتوراه في علم املناعة من 
إحدى اجلامعات في إجنلترا وقامت بالعديد من األبحاث 
واالكتشافات وتوصلت الى نتائج غير مسبوقة في أبحاث 
أمراض املناعة، كما مت تكرميها من املكتب الثقافي لقنصلية 
الكويت في لندن على ما قامت به من النتائج غير املسبوقة، 
ما يرقى الى اعتبارها عاملة صاحبة اختراع جديد يؤهلها 
الى تس����جيل براءة االختراع باسمها.  وزاد التويتان: ان 
موكلته اكتش����فت مادة مضادة لاللتهابات واكتش����افات 
أخرى لعالج البكتيريا العنقودي����ة، مضيفا ان موكلته 
مت اختيارها من ضمن أفضل مائة شخصية حول العالم 

واحتاللها املراتب االولى في اإلجنازات البحثية. 
وفي اخلتام، طالب التويتان من احملكمة بإلغاء القرار 
االداري مع ما يترتب عليه من آثار اخصها عودة موكلته 

الى وظيفتها، واستجابت احملكمة الى طلبه.

احملامي جاسم التويتان اإلطفائيون أخلوا 
بناية اجلابرية املؤلفة 
من 9 طوابق حلماية 

السكان
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في بيان له مبناسبة األول من مايو يوم العمال العاملي

االحتاد العام للعمال يجدد رفضه لـ »البديل اإلستراتيجي«
التنمية،  الوطن����ي وعملي����ة 
ورفضه ملشروع قانون التنظيم 
النقابي بصيغته احلالية التي 
الكثير مما يتعارض  تتضمن 
مع اتفاقيات العمل الدولية. كما 
يؤكد أيضا متس����كه باملطالب 
العمالية، املزمنة واملس����تجدة 
على الس����واء، واستمراره في 
بذل املساعي املتواصلة من اجل 
حتقيقها، وفي مقدمتها مطلب 
االعتراف باألول من مايو يوما 
للطبقة العاملة الكويتية، اسوة 
العال����م املتحضر،  بكل بلدان 
واعتباره يوم عطلة رس����مية 
مدفوعة االجر. وبهذه املناسبة 
الس����عيدة، يسر االحتاد العام 
لعمال الكويت ان يتقدم بالتهاني 
احلارة من جميع النقابيني، وكل 
العمال واملوظف����ني، كويتيني 
ووافدين، العاملني في مختلف 
القطاعات واملرافق االقتصادية 
في الكويت، وفي مختلف املهن 
والصناعات والوظائف، راجيا 
من اهلل تعال����ى ان يعيد هذه 
الذكرى عليه����م جميعا وعلى 
طبقتنا العاملة وحركتنا النقابية 
باخلير والسعادة، وعلى بالدنا 

باألمن واالستقرار.

والعالوات وحماية اليد العاملة 
الوطنية وإصالح سوق العمل 
وغيره����ا. ولفت البيان إلى أن 
العمالية  العديد من املطال����ب 
ال ي����زال عالق����ا ف����ي مختلف 
القطاعات والوزارات، وال سيما 
في القطاع النفطي، حيث وقف 
احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماوي����ات والنقابات 
املنضمة الي����ه بقوة في وجه 
البديل االستراتيجي  مشروع 
الذي يسلبهم الكثير من مزاياهم 
ومكتس����باتهم، وتصدوا بقوة 
البترول  ملماطل����ة مؤسس����ة 
الكويتية ف����ي تلبية مطالبهم 
العديدة املزمنة، األمر الذي دفع 
العام  الى اعالن االضراب  بهم 
من اجل ه����ذه املطالب. وجدد 
االحتاد الع����ام لعمال الكويت 
ه����ذه املناس����بة ليؤكد رفضه 
البديل االستراتيجي  ملشروع 
املجحف بحق الغالبية الساحقة 
من أبناء الطبق����ة العاملة وال 
النفط، ولعمليات  سيما عمال 
اخلصخص����ة غير املدروس����ة 
التي جتري حاليا بطرق غير 
آثارا س����لبية  مجدية تت����رك 
الوطأة على االقتصاد  شديدة 

أسامة أبوالسعود

العام لعمال  أصدر االحتاد 
الكويت بيانا مبناسبة أول مايو 
قال فيه، إنه كم����ا في كل عام 
حتتفل الطبقة العاملة وحركتها 
النقابي����ة باألول من مايو يوم 
العمال العاملي، في ظل أجواء 
سياسية تختلف عن سابقاتها 
في األعوام املاضية، حيث يسود 
هذا العام جو يوحي باالستقرار 
السياس����ي الذي من شأنه أن 
ينعكس إيجابيا على الظروف 
االقتصادية واالجتماعية للعمال 

واملواطنني بصورة عامة.
وأض����اف البيان أن الهدوء 
النسبي ساهم في حدة األزمة 
السياسية التي كانت متر بها 
البالد خالل السنوات املاضية، في 
إيجاد مناخ اكثر مالءمة للتقارب 
بني احلكومة ومجلس األمة وهو 
امر مطلوب وضروري، وقد سهل 
هذا املن����اخ عمل كل الوزارات، 
وجو التعاون املثمر بينها وبني 
مجلس األمة، واحتلت القضايا 
ذات الطابع املعيشي واإلنساني 
موقع األولوية في جدول أعمال 
مجلس األمة كاإلسكان والقروض 

واملطالبات. وج����دد العجمي 
املناسبة تأكيده على أن  بهذه 
النقابة ستبقى حصنا حصينا 
مدافعا عن العاملني ومطالبهم 
في شتى املجاالت وكل الوسائل، 
متطلعني بهذه املناسبة العزيزة 
على العمال أجمع في أن تتحقق 
جمي����ع مطالبنا الت����ي تبنتها 

النقابة لصالح العمال.
وختم رئي����س نقابة نفط 
اخللي����ج تصريحه ب����أن هذه 
املناسبة هي مراجعة ملا سبق 
من مطالبات وجتديد للمطالب 
العمالي����ة فللحرك����ة النقابية 
الكويتي����ة دور ب����ارز في بث 
روح االستقرار واملساهمة في 
حل العديد من املشاكل العالقة، 
السيما التي متس بشكل مباشر 
الطبقة العاملة وهي الشريحة 
األكبر ف����ي أوس����اط املجتمع 

بشرى شعبان

هنأ السكرتير العام لنقابة 
العامل����ني ب����وزارة الش����ؤون 
عبدالعزي����ز املطي����ري جميع 
العاملني وجميع افراد احلركة 
النقابية الكويتية مبناسبة األول 
من مايو ي����وم العمال العاملي 
وخص بالتهنئة العاملني بوزارة 
الشؤون على ما يقومون به من 
أعمال ومجهود خلدمة وطنهم 
العمال  الغال����ي، وكذل����ك كل 
والعاملني في دولتنا احلبيبة 
والغالية الكويت والذين يعملون 
بكل اجتهاد ونش����اط واهتمام 
من اجل العيش في حياة حرة 

كرمية.
وأوضح املطيري انه قامت 
على أكتاف هؤالء العمال دعائم 
وركائ����ز األعم����ال التنموي����ة 
واالقتصادي����ة  واإلنتاجي����ة 
واالجتماعية بتضحياتهم الرائعة 
وجهودهم املميزة، مضيفا: اننا 
ندعو املسؤولني واملعنيني باألمر 
الى أن يكون األول من مايو عيد 
العمال العاملي إجازة رس����مية 
مدفوعة األج����ر تكرميا ووفاء 
الذين ضحوا بالغالي  لعمالنا 
والنفيس والذين يحملون على 
عاتقهم مسؤولية العمل والكفاح 
والنضال من اجل حياة كرمية 

ومن اجل غد مشرق.

رئيس »العاملني بنفط اخلليج« هّنأ بعيد العمال: 
للعمل النقابي مآثر في حتقيق التنمية

نقابة الشؤون: على أكتاف العمال تقوم التنمية

أسامة أبوالسعود

بارك رئيس نقابة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
العجمي للعاملني  فالح هندي 
بالش����ركة خاص����ة والعاملني 
بالقطاع النفطي عامة واحلركة 
الكويتية مبناس����بة  النقابية 
األول من مايو وحلول الذكرى 
العاملي  العمال  السنوية بيوم 
والذي جن����دد فيه مآثر العمل 
النقابي ودور احلركة النقابية 
الكويتي����ة في حتقيق التنمية 

والرفعة للطبقة العاملة.
وقال العجم����ي إننا وبهذه 
املناس����بة نش����كر للعامل����ني 
جهودهم املتفانية واملتواصلة 
خلدمة بلدهم وقطاعهم النفطي 
وجهودهم في دعم نقابتهم في 
فالح العجميجمي����ع احملافل واملناس����بات 

الكويتي والتي نخصها بعمال 
القطاع النفطي الذين نس����عى 
لتحقيق م����ا يصبون إليه من 
القطاع  رفعة لهم ونهضة في 

النفطي.

أكد أن إحصائيات املشروع توضح وجود 5.23% في اجلانب الفني و1.13% باالقتصادي و7.16% باملشروعات الصغيرة

العبداجلادر: اتفاقيات مع اجلانبني احلكومي واألهلي 
ومبادرات جديدة في املؤمتر الوطني للمعاقني قريباً

مجاالت اخلبرة بني املتقاعدين 
وتق���دمي أنش���طة تعليمية 
وثقافية واجتماعية وترفيهية 
واألنشطة اخليرية واالستفادة 
م���ن ق���درات وإمكاني���ات 
املتقاعدين واستثمار طاقاتهم 
والوقاية من أمراض التقاعد 
النفسية واجلسدية وزيادة 
الثقة عن���د املتقاعد بتكثيف 
مش���اركته اإليجابي���ة ف���ي 
املجتمع والريادة في األعمال 
التطوعية واخليرية من خالل 
وقف الوقت على سبيل املثال 
وإنش���اء اكبر شبكة تواصل 
املتقاعدين  اجتماع���ي م���ن 
وإنشاء مبادرات مختلفة حتقق 
املشاركة للمتقاعدين في تنمية 
املجتمع واالنتقال من التقاعد 
الى االحترافية واالنطالق الى 

عالم اخلبراء.

و5.4% في اجلانب اخليري، 
وه���ذه مؤش���رات تفاعلية 
حتفزنا الستكمال مسيرتنا في 
املشروع الوطني للمتقاعدين 

)خبرات(.
العبداجل���ادر  وأوض���ح 
أن املش���روع وطن���ي يهدف 
ال���ى االهتم���ام باملتقاعدين 
وخبراته���م ف���ي اس���تدامة 
التنمي���ة للمجتمع من خالل 
برامج ومش���اريع ومبادرات 
وأنش���طة وبرامج وهو أول 
مشروع متكامل للمتقاعدين 
التطوير واالستثمار  يحقق 
املتقاعدين. ويهدف  خلبرات 
املشروع الى خلق شراكات مع 
مختلف اجلهات والقطاعات 
احلكومية والقطاع اخلاص.

وأك���د أن هذا املش���روع 
نس���عى من خالله الى تبادل 

مع اجلهات ذات االختصاص. 
وس���لط العبداجلادر الضوء 
على حتليل إحصائي مبسط 
عن الذين مت تس���جيلهم من 
خ���الل رابط املش���روع وهم 
83% من املسجلني يشيدون 
بفكرة املشروع، علما أن نسبة 
الذكور من املسجلني حتى اآلن 
هو 65% والباق���ي إناث، أما 
نسبة املدنيني فبلغت %5.71 
والباقي عسكريون، وبالنسبة 
خلبراتهم جتاه نوع املبادرات 
التي يرغبون باملساهمة فيها، 
أش���ارت االحصائيات الى أن 
5.23% في اجلانب الفني و%1.13 
في اجلانب االقتصادي و%1.10 
في اجلانب التطوعي و%7.16 
في جانب املشروعات الصغيرة 
و7.15% في اجلانب االجتماعي 
و2.16% في املجاالت األخرى 

وقال: س���يتم فتح املجال 
لإلخوة واألخوات املتقاعدين 
الذين مت تسجيلهم في النظام 
اآللي التابع للمشروع )رابط 
املش���روع للتس���جيل( لكي 
يش���اركوا في املبادرات التي 
تناسب رغبتهم والتي يجدون 
أنفسهم فيها ليطلقوا طاقاتهم 
ورصي���د خبراته���م خلدمة 
الكوي���ت وحتقي���ق أهداف 
املبادرات ومن خالل التسجيل 
برابط املشروع، قد مت تسجيل 

املئات حتى اآلن.
وأش���ار إل���ى أن املج���ال 
مفتوح لكل من لم تسنح له 
الفرصة للتس���جيل، وعليه 
املبادرة واإلسراع للتسجيل 
البيان���ات  اآلن الس���تكمال 
املطلوب���ة ليس���هل علين���ا 
املبادرات اجلاهزة  تش���غيل 

بشرى شعبان 

أك���د رئي���س املش���روع 
الوطني للمتقاعدين د.صالح 
أن املش���روع  العبداجل���ادر 
الوطني للمتقاعدين )خبرات( 
يسير بخطي ثابتة نحو حتقيق 
أهدافه، فمن جانب التنسيق 
احلكومي واخلاص والتي مت 
التواصل معه���ا فإن املتوقع 
التوقيع على اتفاقيات التعاون 

معهم قد أصبح وشيكا.
العبداجلادر في  وأوضح 
تصريح صحافي أنه يتم حاليا 
تطبيق بعض املبادرات بنظام 
الشراكة التخصيصية واألمور 
تسير كما هو مخطط لها ليتم 
اإلعالن عن العديد من املبادرات 
في املؤمتر الوطني للمتقاعدين 

)خبرات( قريبا جدا.

صالح العبداجلادر

من اثر كبير في نفوس الطبقة 
العمالية والذي يرمز للعدالة 
واملساواة واحلياة الكرمية إلى 
العاملني بالوزارة وبهذه  كل 
املناسبة نؤكد ملوظفي وزارة 
املواصالت مواصلة الس���عي 
الدؤوب والعمل املستمر من 
اجل حتقيق آمالهم وطموحاتهم 
والعمل على إجناز مطالبهم.

العازم���ي ديوان  وطالب 
اخلدمة املدنية بأن يكون األول 
من مايو يوم العمال العاملي 
عطلة رس���مية للعاملني في 
الدولة مدفوعة األجر تقديرا 
جلهودهم وخدمتهم لوطنهم 

احلبيب.

.. والعازمي لتعزيز مكتسبات العمال
هنأ السكرتير العام لنقابة 
العاملني ب���وزارة املواصالت 
ناصر العازمي الطبقة العاملة 
الكويتية والعربية والعاملية 
باألول م���ن مايو وهو »عيد 

العمال العاملي«.
وقال العازمي: يسر رئيس 
ادارة نقابة  واعضاء مجلس 
العاملني ب���وزارة املواصالت 
أن يهنئ اإلخ���وة واألخوات 
أعضاء اجلمعي���ة العمومية 
ف���ي النقابة بخالص التهاني 
والتبريكات مبناسبة االحتفال 
بذكرى األول م���ن مايو يوم 
العمال العاملي، والذي نحتفل 
ناصر العازمي به كل عام وما لهذه املناسبة 

احت����اد  رئي����س  ع����دد 
البت����رول وصناع����ة  عم����ال 
البتروكيماويات سيف محمد 
القحطاني مآثر العمل النقابي 
ودور احلركة النقابية الكويتية 
في حتقي����ق التنمية والرفعة 
للطبقة العاملة، مهنئا العاملني 

جميعا مبناسبة أول مايو.
واكد القحطاني في تصريح 
صحاف����ي ض����رورة االهتمام 
العمال باس����تثناء  مبطال����ب 
النفطي من مش����روع  القطاع 
البديل االس����تراتيجي، نظرا 
العاملني في  لطبيع����ة عم����ل 
القطاع النفطي اخلاصة احملفوفة 
باملخاطر وأيضا احلفاظ على 
العالقة  العمالية  املكتس����بات 
أنظار جميع  والتي هي محط 
العامل����ني ويترقبونها بفارغ 

احتاد البترول إلقرار أول مايو عطلة رسمية
الصب����ر، مثمنني الدور الكبير 
الذي تبذله اللجنة املشكلة من 
قبل مجل����س الوزراء الحتواء 
األزمة العمالية احلالية وثقتنا 
بهم بع����د اهلل كبيرة في حلها 
وإع����ادة األمور إل����ى نصابها 
الصحيح حلفظ حقوق العاملني 

ومنهم امتيازاتهم املشروعة.
املناس����بة، طالب  وبه����ذه 
القحطان����ي بإق����رار األول من 
مايو عطلة رس����مية مدفوعة 
األجر أسوة بكافة بلدان العالم 
واعتباره يوما للطبقة العاملة 
الكويتية، فضال عن إش����راك 
ممثلي العمال باللجان البرملانية 
واحلكومية في املواضيع ذات 
العالق����ة والتي متس بش����كل 
مباش����ر العمال في القطاعات 

النفطية واحلكومية. سيف القحطاني
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الساير: صعوبات التعلم 
ليست نهاية الطريق 

أمام أطفالنا.. بل سبيل 
 جديد لعمل جاد 

من األسرة واملعلمني

 للمدرسة دور كبير 
في إرشاد األهل وتوفير 

معلمني من ذوي 
اخلبرة والتخصص

البشر: جناح باهر 
لـ »عطني فرصة« 

في مساعدة أطفال 
»اختالفات التعلم« 

على التشخيص 
الصحيح والدقيق

ووضع خطة فردية
لكل طالب

الدعيج: »علمني صح« 
حملة لتعزيز اخلدمات 

التعليمية املتكاملة 
 وتسليط الضوء 

على ماهية مشكلة 
صعوبات التعلم إليجاد 

برامج عالجية

اجلمعية تأسست عام 2007 بدعم من مؤسسة مبرة مشاريع اخلير وشركة مشاريع الكويت القابضة

»كالد«: ذوو صعوبات التعلم لديهم نسبة من الذكاء وميكنهم التفوق
إمي���ان »كالد« ب���أن تكون 
إح���دى منظم���ات املجتمع 
املدن���ي الفاعلة في الكويت 
التأثي���ر عل���ى صنع  ذات 
القرارات واالرتقاء  وتنفيذ 
باملجتمع، ملا تتمتع به من 
تاريخ حافل بالتواصل مع 
أولياء أمور الطلبة من ذوي 
التعل���م، وإطالعها  إعاقات 
امل���دروس عل���ى جتاربهم 
وآرائهم وهمومهم بخصوص 
أبنائهم،  التعليم ومستقبل 
الفتة إلى أن تلك اخلبرات في 
ذلك املجال دفعتهم ليس فقط 
لرصد التحديات التي تواجه 
هؤالء الطلبة وآثارها السلبية 
نفسيا واجتماعيا وأكادمييا، 
بل العمل على إلقاء الضوء 
عليها بهدف التوعية، مما دفع 
مجلس إدارة »كالد« إلطالق 
احلملة التثقيفية التوعوية 
حتت شعار »علمني صح«، 
وذلك اث���ر التوصيات التي 
أولياء األمور  أقرها ملتقى 

األخير. 
وأكدت الدعيج أن اجلمعية 
تهدف من خالل احلملة إلى 
تسليط الضوء على ماهية 
مش���كلة صعوبات التعلم، 
ومؤش���راتها، والتع���اون 
إيجاد برامج عالجية،  على 
وتطويرية بدءا من العمل على 
املبكر، واالرتقاء  االكتشاف 
بالسلوك التعليمي املتكامل، 
وبناء اإلنسان في اجلوانب 
األكادميي���ة واالجتماعي���ة 
والنفس���ية احلركي���ة، إلى 
جانب حتفيز صناع القرار 
على تقدمي أفضل اخلدمات 

لهم.

االكتشاف المبكر

أن  إلى  الدعيج  وأشارت 
فريق حملة »علمني صح« 
إع���داد وثيقة  اتفق عل���ى 
توضح أهمية اخلدمات في 
عمليت���ي التعليم والتعلم، 
والس���عي نح���و توفي���ر 
اخلدمات الت���ي تعمل على 
املتكاملة  الش���خصية  بناء 
ل���دى املتعلمني،  املتوازنة 
وعلي���ه مت اختي���ار نخبة 
من االستشاريني واخلبراء 
في مجاالت التربية والطب 
التطوري والقانون، للبحث 
في كل ما يتعلق بخدمة ذوي 
اإلعاقة التعليمية، والبحث 
في مراج���ع علمية مختلفة 
محلية وعاملية توضح وحتدد 
اجلوان���ب املهم���ة املتعلقة 
باملوضوع لتسليط الضوء 

عليها وخدمتها. 
كما لفتت إلى أن الوثيقة 
تضمنت عددا من التوصيات 
املهمة التي من شأنها أن تفّعل 
أحكام القانون 2010/8 بهدف 
حف���ظ حقوق األش���خاص 
ذوي اإلعاق���ة في مادتيه 9 
و10 واللت���ني تكفالن فرص 

التعليم املناسب لهم.
وف���ي اخلتام، كش���فت 
الدعيج عن أن الفريق العلمي 
للحملة تبنى اقتراحا خاصا 
ال� »RTI« واملعروف  بإطار 
ب�»االس���تجابة للتدخ���ل« 
بهدف تطوير عملية التعليم 
واالكتشاف املبكر، باعتباره 
وسيلة ملساعدة الطالب في 
بدايات ظهور الصعوبة في 
التقييم  التعلم من خ���الل 
املس���تمر، حيث تستخدم 
التقييم ملس���اعدة  نتائ���ج 
املعلمني على اختيار أفضل 
املواد واألساليب التعليمية 
الت���ي تلب���ي احتياج���ات 
املتعلمني، ومتابعة تقدمهم، 
الفتة إل���ى أن أبرز مميزات 
ذلك اإلط���ار هو انه منوذج 
شامل للوقاية من التأخر في 
التعلم والسلوك، كما يسعى 
الدراسي  الفشل  إلى جتنب 
املبكر،  التدخ���ل  من خالل 
وتكرار قياس تطور الطالب، 
وتكثيف التدخالت التعليمية 
القائمة على منهجية علمية، 
املمارسات  إلى منع  إضافة 
التقليدي���ة بانتظار فش���ل 
الطالب املتكرر لتحويله إلى 

التعليم املتخصص.

والتي أقامتها حتت ش����عار 
»عطني فرصة«، الفتة إلى أن 
احلملة تعد جزءا من مشروع 
THE CAUSE، ال����ذي تنظمه 
جامعة اخللي����ج الختيار 4 
جمعيات نفع عام للتعاون 
مع ش����ركات دعاي����ة بهدف 
إطالق حمالت جلمع األموال 
لتحقيق أغراض إنس����انية، 
حيث تتنافس تلك اجلمعيات 
فيما بينها لنيل جوائز تقدمها 

اجلامعة.
البشر:»اختارت  وتابعت 
»كالد« أن يتم جمع التبرعات 
ملساعدة أكبر عدد من الطلبة 
للحصول على التشخيص 
الصحيح والدقيق من أجل 
وضع خطة تعليمية فردية 
لكل طالب، متكنه ليس فقط 
من النج����اح بل إلى التفوق 
أيضا، مرجعة الس����بب في 
اختيار »التشخيص« كمحور 
إل����ى الصعوبة في  للحملة 
التعرف على حاالت صعوبات 
التعلم لدى األطفال، كونها 
إعاق����ة خفي����ة )خل����ل في 
املوص����الت العصبية( وال 
تتمثل في أغلب األحيان في 

مظاهر جسدية مرئية«.
وأعرب����ت البش����ر ع����ن 
س����عادتها البالغة بحصول 
فريق »عطني فرصة« باملركز 
األول بني جميع اجلمعيات 
املتنافس����ة لنجاح احلملة 
الباه����ر، متوجه����ة بجزيل 
الشكر والتقدير كل من دعم 

الش����ريحة  العالجية لتلك 
تكون بإشراف فريق مؤلف 
من عدة تخصصات لتشمل: 
املعلم املختص، واإلخصائي 
واإلخصائ����ي  النفس����ي، 
االجتماعي، ليلعب كل منهم 
دورا مهما الستكمال اخلطة 

العالجية املتكاملة.

رسالة إلى األهل

النهاي����ة، توجهت  وفي 
الساير برس����الة إلى أولياء 
األم����ور وخاص����ة األمهات 
الدعم في اجلمعية،  وفريق 
أكدت من خاللها على ضرورة 
أن تثق األم بحدسها كونها 
األكثر شعورا ودراية بالطفل 
منذ والدته، إلى جانب قبول 
األطفال بجميع إعاقاتهم، مع 
البحث وإدراك مواطن القوة 
ل����دى كل طف����ل بالرغم من 
التعليمية، مشيرة  إعاقتهم 
أولياء  ادراك  إلى ض����رورة 
األم����ور بأن تل����ك اإلعاقات 
ليست طريق نهاية أبنائهم، 
إمنا هي بداية لعمل جاد من 
قبل األس����رة واملعلمني من 
اجل إيصال تلك الش����ريحة 
العزيزة إلى بر األمان وحتقيق 

مستقبل ناجح. 

»عطني فرصة« 

من جهتها، حتدثت نائب 
التنفي����ذي للجمعية  املدير 
التعلم  الكويتية الختالفات 
مرمي البشر عن حملة اجلمعية 

توضح آلي����ات التعامل مع 
أبنائهم، واإلجابة على جميع 
استفساراتهم وإرشادهم إلى 
مراكز التشخيص واملدارس 
أما  واملعاهد واجلامع����ات، 
احمل����ور الثال����ث فيتلخص 
في تق����دمي مختلف الورش 
التدريبي����ة  واحملاض����رات 
للمعلم����ني واالختصاصيني 
االجتماعي����ني والنفس����يني 
العامل����ني بهذا املجال، الفتة 
إلى أن احملور الرابع واألخير 
يتمثل في سعي اجلمعية إلى 
الترفيهية  البرام����ج  تقدمي 
التربوية الهادفة للطلبة من 
ذوي صعوب����ات التعلم من 
خالل إقامة املخيمات وإفساح 
املجال لهم إلظهار مواهبهم 
وقدراتهم من خالل احتفاليات 

متنوعة.
وأش����ارت الساير إلى أن 
املقصود بالعالج ليس الشفاء 
التام من اإلعاقة التعليمية، 
وإمنا التدخل ملساعدة ذوي 
اإلعاق����ة التعليمي����ة عل����ى 
العج����ز والتكيف  تعويض 
م����ع وضعيته����م، موضحة 
أن����ه ال توجد طريقة واحدة 
وموحدة للعالج ب�ل تتع��دد 
األساليب والبرامج املستخدمة 
لهذا الغرض، مرجعة السبب 
في ذلك إلى تباين احلاالت في 
نوعها وشدتها، مما يستدعي 
إعداد خطة عالجية خاصة 

لكل حالة مبفردها. 
ولفتت إل����ى أن البرامج 

والتعامل الصحيح مع تلك 
األع����راض مما يتي����ح لدى 
األسرى نتائج لنجاح الطفل 
في بناء مس����تقبله، مشددة 
على أهمية دور املدرسة في 
إرشاد األهل وتوفير معلمني 
من ذوي اخلبرة والتخصص، 
ليكونوا قادرين على تقدمي 
اخلدمات األكادميية والنفسية 
أنه  إلى  الضرورية، مشيرة 
إضافة إلى ذلك ال بد من توافر 
الوعي املجتمعي، ملا يحتاجه 
الطالب من تلك الشريحة إلى 
الشعور بالقبول حتى نتمكن 
من حتقيق الدمج املجتمعي 
ويصبح الطف����ل قادراً على 
أن يكون عض����واً فاعاًل في 

مجتمعه. 

محاور رئيسية 

وفيما يتعلق بدور »كالد«، 
كشفت الساير عن أن اجلمعية 
تعمل وفق����ًا ألربعة محاور 
رئيسية، يتمثل األول منها 
في: توعية املجتمع من خالل 
إع����داد حم����الت توعية عن 
صعوبات التعلم واضطراب 
تش����تت االنتب����اه وف����رط 
النش����اط، ضم����ن مجموعة 
من احملاض����رات والورش، 
إلى جانب نش����ر مقاالت في 

الصحف واملجالت. 
وبينت أن احملور الثاني: 
ينطلق من توعية األس����رة 
بدورها من خالل سلس����لة 
من الدورات التدريبية التي 

كريم طارق

أشارت رئيسة اجلمعية 
التعلم  الكويتية الختالفات 
»كالد« آمال الس����اير إلى أن 
اجلمعية هي إحدى جمعيات 
النفع العام، والتي ال تدخر 
جهداً في تقدمي الدعم واملساندة 
ومساعدة األشخاص من ذوي 
صعوبات التعلم أو اضطراب 
تشتت االنتباه وفرط النشاط، 
خاصة من الطلبة في املدارس 
اخلاصة في الكويت، وذلك من 
خالل برامج توعوية تشمل 
موقعها اإللكتروني ودورات 
تدريبية وأنشطة متنوعة، 
وفي لقاء خاص ل� »األنباء« 
ضم معها كال من نائب املدير 
التنفيذي للجمعية الكويتية 
الختالفات التعلم مرمي البشر، 
ورئيس����ة اللجن����ة املنظمة 
حلملة »علمني صح« هناء 
الدعيج، أشارت الساير إلى 
ضرورة إدراك أولياء األمور 
التعلم ليست  أن صعوبات 
أبنائهم،  امام  نهاية الطريق 
إمنا هي بداية لعمل جاد من 
قبل األسرة واملعلمني إليصال 
تلك الشريحة العزيزة إلى بر 
األمان وحتقيق مستقبل ناجح 

لهم، وإلى التفاصيل: 

 600 ألف طالب 

في البداية، أشارت الساير 
إل����ى تاري����خ »كال����د« التي 
تأسست عام 2007 بدعم مالي 
من مؤسسة مبرة مشاريع 
اخلير وش����ركة مش����اريع 
الكويت القابضة، لتتش����كل 
من فريق عمل ومجلس أمناء 
من املتطوعني املتخصصني في 
مجال صعوبات التعلم، أولياء 
أمور ومدرس����ون مهتمون 
في هذا املجال، الفتة إلى أن 
اقترح في  مجلس األمن����اء 
ذلك الوقت عبارة »اختالفات 
التعلم« في تسميتها بداًل من 
»صعوبات التعلم«، إلميانهم 
بأن األشخاص املعنيني هم 
أذكياء وقادرون  أش����خاص 
التعل����م فقط،  ليس عل����ى 
إمنا على التفوق أيضا رغم 
وجود صعوب����ات جتعلهم 
يختلفون ع����ن غيرهم في 

طريقة وأساليب التعلم.
وعرفت الساير صعوبات 
التعلم باعتبارها مجموعة 
منوعة من االضطرابات تنشأ 
نتيجة خلل بسيط في األداء 
الوظيفي للدماغ، مما يؤثر 
على حتصيل وفهم وحفظ 
وتنظيم واستعمال املعلومات 
الش����فهية أو غير الشفهية، 
أو  التي تظه����ر كصعوبات 
قصور في واحدة أو أكثر من 
املهارات اللغوية »كالتعبير 
اللغوي والفهم املسموع«، أو 
املهارات األكادميية كالقراءة 
والكتابة والرياضيات وغالبا 
املهارات االجتماعية، موضحة 
أن هن����اك أيضا ما يعرف ب� 
»اضطراب نق����ص االنتباه 
وفرط النش����اط«، والذي قد 
يترافق مع صعوبات التعلم 
ويؤدي في أغل����ب األحيان 
أكادميي متدن  إلى حتصيل 
لدى الطالب ومشاكل نفسية 
وسلوكية تؤثر عليه وعلى 

كل من حوله.

األسرة والمدرسة 

وفيما يتعلق بأعداد الطلبة 
الذين يعانون من صعوبات 
الكويت، قالت:ال  التعلم في 
توج����د إحصائي����ة خاصة 
بالكوي����ت، ولك����ن هناك ما 
يقارب م����ن 600 ألف طالب 
في مدارس����ها، في حالة مت 
األخذ بالنس����بة الوس����طى 

لالحصائيات املختلفة.
أما فيم����ا يتعلق بكيفية 
اكتشاف الطفل الذي يعاني 
التعلم،  ف����ي  من صعوبات 
فأوضحت أن األسرة الواعية 
هي الق����ادرة على معرفة ما 
إذا كان ل����دى طفلها أعراض 
تدل عل����ى أنه قد يعاني من 
التعلم، الفتة  صعوبات في 
املبكر  إلى أهمية االكتشاف 

هناء الدعيجمرمي البشررئيسة جمعية »كالد« آمال الساير                                   )ريليش كومار(

مبنى اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم »كالد«   صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد خالل استقباله رئيسة اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم »كالد« امال الساير ورئيسة جلنة »علمني صح« هنادي الدعيج واعضاء اللجنة

آمال الساير ومرمي البشر وهناء الدعيج على هامش تكرمي حملة »عطني فرصة« باملركز األول بني جميع اجلمعيات املتنافسة في مسابقة جامعة اخلليج  مرمي البشر متحدثة إلى الزميل كرمي طارق                                                                              )قاسم باشا(

البشر: ضرورة التوعية املجتمعية ودالئل 
وجود صعوبات التعلم  تظهر في سنوات الطفل األولى

أوضحت مرمي البشر أن الدالئل على 
وجود صعوبات التعلم تظهر في 

السنوات األولى من حياة الطفل، إال 
أنها تصبح أكثر وضوحا بعد التحاقه 

باملدرسة، لتبدأ مشاكل القراءة 
والكتابة واحلساب بالظهور، وليفاجأ 
األهل بكون ابنهم الذكي ال يستطيع 
مجاراة أقرانه في التحصيل العلمي، 

مشيرة إلى أنه في الكثير من األحيان 

تظهر لديه مشاكل سلوكية كاحلركة 
الزائدة في الصف، وضعف في 

املهارات االجتماعية خاصة في تكوين 
الصداقات وتدني الثقة بالنفس. 

وأكدت البشر على ضرورة أن تبدأ 
مساعدة تلك الفئة من الطلبة بتوعية 

أولياء األمور واملدارس واملجتمع ككل 
باألعراض التي يعاني منها األطفال 

من ذوي صعوبات التعلم وأثرها 

السلبي على مختلف نواحي حياة 
الطالب، مشددة على أهمية التدخل 

املبكر الذي يشمل التشخيص، لتبدأ 
املرحلة األصعب وهي تشجيع أولياء 

األمور على إجراء تلك الفحوصات 
ألطفالهم، مشيرة إلى أن صعوبة 

تلك املرحلة تكمن في ارتفاع أسعار 
الفحوصات التي تتراوح ما بني 280 

و800 دينار لكل طالب.

الفريق، ولو مببلغ بس����يط 
جداً س����اهم م����ن خالله في 
تخفيف معاناة أحد األطفال 
وأسرته، وإلى جامعة اخلليج 
على إتاحة الفرصة للمشاركة 
في املسابقة، إضافة إلى شركة 
سينيار للدعاية واإلعالن على 
تبرعهم بالعمل معنا، حيث 
كان لتعاونه����م وجهودهم 
الدور الكبي����ر في حصولنا 

على اجلائزة األولى.

»علمني صح« 

كم����ا التق����ت »األنب����اء« 
برئيس����ة اللجن����ة املنظمة 
حلملة »علمني صح« هناء 
الدعيج، والتي حدثتنا عن 
احلملة التي أطلقتها اجلمعية 
التعلم  الكويتية الختالفات 
)كال����د( لتعزي����ز اخلدمات 
التعليمي����ة املتكاملة لذوي 
اإلعاقات التعليمية، وتطرقت 
الدعي����ج إلى امل����ادة 10 من 
القانون 8 لس����نة 2010 في 
شأن األشخاص ذوي اإلعاقة، 
والتي نصت على أن تتخذ 
الترتيبات  احلكومة جميع 
اإلدارية، والتنظيمية الفعالة 
واملطلوبة لدمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة، مبا فيهم فئتا 
بطيئ����ي التعلم وصعوبات 
التعلم ف����ي مراحل التعليم 
املختلفة ضمن مناهج تعليمية 
وتأهيلية، مبا يتناسب مع 
قدراتهم احلس����ية والبدنية 
والعقلي����ة والتعليمية، مما 
يؤهلهم لالندماج في املجتمع 
والعمل واإلنتاج، الفتة إلى 
أن القانون اعتبر صعوبات 

التعلم إعاقة.
وأوضحت أن فكرة احلملة 
جاءت من ه����ذا املنطلق في 
السعي إلى املطالبة بحقوق 
كل الطلبة من ذوي اإلعاقات 
التعليمية، على الرغم من أن 
أهداف اجلمعية موجهة إلى 
الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
واضطراب نق����ص االنتباه 
وفرط احلركة فقط، متمنية 
ان متتد خدمات »كالد« إلى 
الطلبة بطيئي التعلم كون تلك 
الشريحة ال جتد من يعتني 

بها بالشكل املطلوب. 
وأضاف���ت الدعي���ج: ان 
فكرة احلمل���ة انطلقت من 
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قال إنه متفائل بحدوث انفراجة لالختناق املروري مع إجناز اجلسور وحتديث الطرق

اللواء عبداهلل املهنا لـ»األنباء«: 
ال صحة لرفع املخالفات بنسبة ٪500 
وأقصى زيادة مصرحة في دراستنا  
ال تتعدى الـ ٪100

رغم احلمالت األمنية 
والتشدد من قبل جميع 

أجهزة وزارة الداخلية فإن 
هناك سرعات عالية جدا 

على الطرقات وهناك زيادة 
في مخالفات االستهتار 
والرعونة.. فكيف تنظر 

الى هذه املخالفات 
اجلسيمة وما احلل 

بالنسبة اليها؟
٭ اعتق���د ان احل���د يختص 
ب���ه املجتمع ككل ف���ا بد ان 
يكون لدى قائد املركبة ادراكا 
بخطورة م���ا يصدر عنه من 
مخالفة سواء في حق نفسه 
او في حق املجتمع، ففي حق 
نفسه ميكن ان يلحق بنفسه 
إصاب���ات خطرة بل ميكن ان 
ي���ودي بحياته جراء جتاوز 
او االستهتار  حدود السرعة 
والرعونة، فأي شخص حتى 
ولو كان متمكنا لدرجة كبيرة 
املركب���ات ويقود  من قيادة 
السيارة بسرعة تفوق املعدل 
وتصل أحيانا الى 200كم/س 
واكثر، هذا الش���خص ميكن 
وألي سبب بسيط ان يعرض 
حياته للموت وهو يؤدي بهذا 
التجاوز الى التسبب في حادث 
يذهب ضحيته أبرياء ال ذنب 
لهم ف���ي هذا االس���تهتار او 
التجاوز، حيث ميكن ألي عائق 
يواجهه ان يسبب له كارثة، 
وانا ارى ان الش���خص الذي 
يقود السيارة بسرعة تفوق 
املعدل يصبح شخصا ال يتحكم 
في السيارة بل ان السيارة هي 
من تتحكم في مصيره وحياته، 
وليس هذا فقط بل ومع األسف 
جند اشخاصا يقودون سيارات 
به���ذه الس���رعات اجلنونية 
ومش���غولون بالتحدث عبر 
الهات���ف النق���ال او كتاب���ة 
رسائل عبر الواتساب او حتى 
أما  يطالعون مقاطع ڤيديو، 
بالنسبة لسؤالك عما نفعله 
فنح���ن كجهاز امن���ي معني 
بتطبي���ق القان���ون وحماية 
مستخدمي الطريق، متشددون 
القانون ونطبق  في تطبيق 
العقوب���ات املترتب���ة عل���ى 
املخالف���ات اجلس���يمة بدقة 
متناهية، وايضا بالنس���بة 
ملخالف���ات كس���ر اإلش���ارة 
الضوئية احلمراء والرعونة 
واالس���تهتار، ونقوم بحجز 
الس���يارات الى كراج احلجز 
ملدد تصل الى ش���هرين، وقد 
تتزاي���د املدة تل���ك في حالة 
وجود سوابق وهذا كله نظمه 
القانون، ايضا نحن نعتمد على 
االنتشار األمني في الطرقات 
حتى نعطي رسالة الى جميع 
مستخدمي الطريق بأننا نراقب 

املتجاوزين.
أيضا فنحن نقوم بحمات 
توعوي����ة للتنبي����ه بخطورة 
املخالفات اجلسيمة من خال 
االدارة العامة للعاقات العامة، 
وذل����ك من خ����ال الرس����ائل 

القصيرة.

كيف ينظر اللواء عبداهلل 
املهنا الى احلمالت التي 
تشن من قبل دوريات 

املرور وهل حققت هذه 
احلمالت االنضباط 

املنشود واملرجو، ومبا 
يسهم في حتقيق ضبط 

مروري في الطرقات؟
٭ بالتأكيد، فاحلمات التي يقوم 
بها قطاع املرور وبقية القطاعات 
األمني����ة لها أهمية قصوى في 
الضب����ط امل����روري واحلد من 
التج����اوزات في ح����ق قانون 

املرور، ومع ذلك مت 
ضبط هذا الشخص 
يقود سيارة رغم أن 

الرخصة مسحوبة وهل 
يعامل هذا الشخص 

معاملة من يقود سيارة 
بدون رخصة سوق؟

٭ سأبدأ من حيث انتهى السؤال 
وأقول: هن����اك فارق كبير بني 
ش����خص يقود س����يارة بدون 
رخصة سوق وشخص يقود 
سيارة ورخصة السوق سحبت 
منه الرتكاب مخالفة، أو لشخص 
انتهت صاحية رخصة السوق 
ولم يجددها لس����بب أو آلخر، 
فاألول مخالفت����ه غير مقبولة 
مطلقا وقد صدر قرار من وزير 
الداخلية بإبعاد أي وافد يضبط 
وهو يقود سيارة دون رخصة 
س����وق، وقد ألقي القبض على 
املئات من الوافدين الذين ارتكبوا 
هذه املخالفة، وبدورنا نحيلهم 
الى اإلبعاد االداري تنفيذا لقرار 

معالي الوزير.
أما الشخص الذي يقود سيارة 
ورخصة السوق اخلاصة به قد 
سحبت منه أو احتجزت جراء 
ارتكابه مخالفة، فهذا الشخص 
يعد مخالفا ومخالفته جسيمة 
أيضا، وكما سبق ان قلت هناك 
نقاط تسجل بحقه، وقد تسحب 
منه الرخصة نهائيا ويصبح في 
هذه احلالة مطالبا بالتقدم الى 
املرور الستخراج رخصة جديدة 
وفي هذه احلالة يجب أن تكون 
االشتراطات الواردة في قانون 
املرور منطبقة عليه فيما يتعلق 
بالراتب واملؤهل وما الى ذلك، 
وقد نقبل أن مننح له رخصة 
وقد نرفض، وفي الغالب نرفض 
ألن هذا الشخص ضرب بالقانون 
عرض احلائط وهو إنسان غير 
ملتزم وبالتالي نحن ال نرحب 

به ألن  يكون في الطريق.

هذا السؤال يقودنا الى 
سؤال آخر، هل القرار 

الوزاري يطبق على 
الوافدين في حال جتديد 

رخص السوق لهم، 
حيث هناك من يخشى 

أن تسحب منه الرخصة 
حال جتديدها ألن 

شروط القرار الوزاري 
ال تنطبق عليه؟

٭ أؤكد أن أي شخص صدرت 
له رخصة سوق قدمية أي قبل 
صدور القرار الوزاري ال يجوز 
أن تسحب منه حسب القانون، 
فكل شخص استخرج رخصة 
سوق بطريقة قانونية ال تسحب 
بالقانون،  منه مادام ملتزم����ا 
وجتدد رخص السوق سنويا 
لكل من انتهت رخصة السوق 
اخلاصة به أو باالحرى جتدد 
حسب مدة االقامة اخلاصة به، 
فإذا كانت مدة االقامة سنتني يتم 
جتديد رخصة السوق سنتني 

وهكذا.

يالحظ في اآلونة 
واحلمالت االخيرة 

تعاظم عدد السيارات 
التي يتم سحبها، ما 

السر في ذلك؟
٭ كل ما هنالك أننا ال نريد  أن 
تتس����بب مركبات متهالكة في 
عرقلة حركة السير وحتقيق 
إعاقة في الطرقات، وكل ما هنالك 
أيضا أنه صدرت تكليفات الى 
ضباط وأف����راد الفحص الفني 
بالتواجد مع اخوانهم ضباط 
وضباط صف املرور للتأكد من 
صاحية مركبات يتم توقيفها، 
وهذه املركبات جترى لها عملية 

حجز املركبات جسامة املخالفات 
املرتكبة وكذلك التاريخ بالنسبة 
للمخال����ف، مبعنى انه إذا كان 
الشخص الذي حجزت سيارته 
لديه س����جل حافل في ارتكاب 
املخالفات نطبق عليه القانون 
بحزم، وحينم����ا نطبق عليه 
القانون ونحجز سيارته فإننا 
بذلك نحميه من  تكرار مخالفته 
ونحمي مس����تخدمي الطريق، 
وقد مندد حجز املركبة لفترات 
إضافية ان ملسنا أن الشخص 
لديه تعمد وتكرار في ارتكاب 
املخالفات اجلسيمة مع الوضع 
في عني االعتبار جزئية قد تكون 
غائبة ع����ن املخالفني وهي أن 
هناك نقاطا تس����جل مقابل كل 
مخالفة، وهذه النقاط محفوظة 
ومقابل تعاظ����م النقاط نتخذ 
إجراءات أخرى أكثر تش����ددا، 
وقد تصل الى س����حب رخصة 

السوق لفترة أطول.

هذه اإلجابة تقودنا 
لسؤال آخر: ماذا يحدث 
لشخص سحبت رخصة 

قيادته الرتكاب مخالفة 
جسيمة واحتجزت 
رخصة السوق في 

ملرتكبي مخالفات 
بعينها مثل املخالفات 

اجلسيمة وكذلك بالنسبة 
للمركبات غير املطابقة 
للمواصفات، فهل ترى 
أن حجز املركبات في 

كراج احلجز ملدد تصل 
الى شهرين يحقق 

الردع، أم مجرد تكليف 
املخالف أعباء إضافية؟

٭ أوال ما ذكر في نهاية السؤال 
من أن الهدف هو تكليف املخالف 
أعباء إضافية من حيث إلزامه 
بدفع مبالغ مالية نظير حجز 
مركبت����ه في كراج احلجز غير 
وارد، فنحن ال نريد فلسا من أي 
شخص، وبالنسبة لي االلتزام 
بالقانون أكثر  قيمة وفائدة من 
حتصيل مبالغ مالية، على الرغم 
من أن هذه املبالغ ال تدخل في 
جيبي أو جي����ب أي من رجال 
املرور، ولكن الى خزينة الدولة، 
ومع ذلك فنحن ما ننشده هو 
الى  بالقانون، وعودة  االلتزام 
سؤالك بالنسبة حلجز املركبات 
وهل حقق األهداف، أقول نعم، 
حلجز املركبات تأثير كبير في 
حتقيق الردع والتزام املخالف 
بالقانون، ونح����ن نراعي في 

املرور، وهذه احلمات أسفرت 
عن  ضبط املئات من املركبات 
املتهالكة والتي كانت تؤثر على 
االنسيابية متى ما تعطلت هذه 
املركبات في الطرقات، وكذلك مت 
القبض على املئات من الوافدين 
والذين كانوا يضربون بالقانون 
ع����رض احلائ����ط، ويقودون 
مركبات بدون رخص السوق، 
أيضا فهذه احلمات إلى جانب 
إس����هاماتها في ضبط احلركة 
املرورية والتصدي للتجاوزات 
بحق قانون املرور، أسفرت عن 
توقيف اآلالف من مخالفي قانون 
االقامة وتوقيف مطلوبني لقضايا 
مدنية وجنائية، واحملصلة ميكن 
القول إنها مرضية للغاية وأحب 
أن أثم����ن كل اجلهود املبذولة 
في هذا اخلصوص، أيضا فإن 
تواجد رجال األمن في الشوارع 
يعطي انطباعا جيدا للملتزمني 
ويدخل اخلوف في نفوس غير 
امللتزمني ويعطي رس����الة بأن 
رجال األمن موجودون لتطبيق 

القانون.

تواكب احلمالت املرورية 
إجراءات أخرى متعلقة 

بحجز املركبات بالنسبة 

)هاني الشمري( اللواء عبداهلل املهنا متحدثا للزميلني جاسم التنيب وأمير زكي  

القرار اخلاص باحلصول على رخصة سوق للوافدين
يشترط في طالب احلصول على رخصة 
سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيني 
ان يكون حاصال على إقامة قانونية في 

البالد مضى عليها سنتان على االقل، 
وأال يقل راتبه الشهري عن ستمائة دينار 

كويتي، وأن يكون حاصال على شهادة 
جامعية.

أوال: الفئات المستثناة من شرط اإلقامة 
والراتب والشهادة الجامعية:

1- زوجة الكويتي وأرملته األجنبية أو 
مطلقته األجنبية ولديها ابناء منه.

2- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من 
األجانب.

3- املقيمون بصورة غير قانونية 
ويحملون بطاقات امنية سارية املفعول.
4- الطلبة املقيدون بإحدى اجلامعات او 

احد املعاهد التطبيقية داخل الكويت.
5- أعضاء الهيئات الديبلوماسية.

6- الالعبون احملترفون لدى األندية 
واالحتادات الرياضية باجلهات احلكومية.
7- السائقون واملندوبون )مندوب عام - 

مندوب جوازات وشؤون( ولديهم رخص 
سارية املفعول.

8- اخلدم ويعمل لدى الكفيل ملدة ال تقل 

عن 5 سنوات بشرط تغيير املهنة لسائق.
9- الفنيون املتخصصون باملجاالت 

النفطية بشركات النفط.
10- الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.
11- املمرضون واملمرضات وأخصائيو 

العالج الطبيعي وفنيو املهن الطبية.
12- مغسلو املوتى.

13- ربات البيوت ولديهم أبناء وأزواجهم 
من الفئات التالية:

- القضاء وأعضاء النيابة العامة 
واملستشارون واخلبراء.

- أعضاء هيئة التدريس باجلامعات 
واملعاهد.

- األطباء والصيادلة.
- املدراء العامون ومساعدوهم.

ثانيًا: الفئات المستثناة من شرط اإلقامة 
والراتب بشرط وجود الشهادة الجامعية:

1- القضاء وأعضاء النيابة العامة 
واملستشارون واخلبراء.

2- أعضاء هيئة التدريس باجلامعات 
واملعاهد التطبيقية.

3- الصحافيون واإلعالميون.
4- األطباء والصيادلة.

5- الباحثون بجميع مسمياتهم 

والقانونيون واملترجمون وأمناء املكتبات 
وأئمة املساجد العاملون في اجلهات 

احلكومية.
6- املدرسون واالخصائيون 

االجتماعيون واملهندسون.
7- املدربون الرياضيون العاملون في 

االحتادات الرياضية واألندية في اجلهات 
احلكومية.

ثالثا: الفئات المستثناة من مدة اإلقامة 
بشرط وجود راتب 600 دينار والشهادة 

الجامعية:

1- املدراء العامون ومساعدوهم بجميع 
مسمياتهم.

2- املدراء بجميع مسمياتهم.
3- احملاسبون بجميع مسمياتهم.
4- املندوبون بجميع مسمياتهم.

تلغى رخصة السائق أو املندوب بإلغاء 
إقامته أو تغيير مهنته وال مينح رخصة 
جديدة إال بعد سنتني وبإجراءات جديدة.
تلغى الرخصة عند تغيير املهنة ملهنة ال 

يشملها القرار.
تسري جميع رخص السوق التي 

تصرف لغير الكويتيني حسب مدة 
اإلقامة.

اعتبر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون 
المرور اللواء عبداهلل المهنا ما يرد عن ارتفاع 

قيمة الغرامات المترتبة على المخالفات 
المرورية والمرفوع بشأنها دراسة 

الى نسب تصل إلى 500٪ ، كالما يفتقر 
الى المنطق، مشيرا إلى ان النسب التي قدمها 

قطاع المرور تتدرج بين 70 و٪100 
على أقصى تقدير، ولفت إلى ان مجلس األمة 

وهو الذي سيعتمد الدراسة بالرفض 
أو بالقبول أو بالتعديل يحق له زيادة قيمة 

المخالفات.
وقال اللواء المهنا في لقاء خاص مع »األنباء« 
ان رفع قيمة الغرامات لنسب مرتفعة يؤثر 

ايجابا على تعديل السلوك وااللتزام بالقانون 
مذكرا بإحصائية مرورية تظهر مبدأ تأثير رفع 

المخالفات على الوضع المروري خالل فترة 
تطبيق قانون مشدد لشهرين اذ حدث انخفاض 
في مخالفات السرعة بنسبة 62٪ كما انخفضت 

مخالفات الرعونة والتسابق بنسبة 20٪ ونسبة 
تجاوز اإلشارة الضوئية بنسبة 25٪ والقيادة 

عكس السير بنسبة ٪55.
وأضاف اللواء المهنا: هذا ان دل على شيء فإنما 

يدل على ان الردع في العقوبات المالية له آثار 
ايجابية عدة وتحقق الردع المطلوب.

وقال اللواء المهنا انه متفائل بحدوث انفراجة 
في مسألة االختناق المروري خاصة مع انجاز 

بعض المشاريع المتعلقة بتحديث طرقات 
وإنشاء جسور علوية واحداث توسعات في 

الطرقات.
وأكد التزام قطاع المرور وبشكل صارم بتطبيق 

القرار الوزاري والذي نظم حصول الوافدين 
على رخص سوق، وأضاف: مخطئ من يعتقد 

ان القرار استهدف التضييق على الوافدين 
في الحصول على رخص سوق، مشيرا الى ان 

تعديل القرار الوزاري بصورته الحالية دفع قطاع 
المرور الى تجاوز مشكالت كانت في القانون 

السابق، وتم منح شرائح لم تكن مدرجة.
وتابع: ال استطيع القول ان الحصول على رخصة 

سوق كويتية من أصعب الرخص التي يتحصل 
عليها األشخاص في العالم.

وكشف اللواء المهنا عن دول خليجية طلبت 
من الكويت االطالع على القوانين الخاصة 

بتنظيم حصول الوافدين على رخص سوق 
لتطبيق هذه القوانين بما يتناسب مع تلك 

البلدان، حيث تبين للدول ان القانون عالج 
قصورًا في الحصول على رخص سوق، السيما ان 

الحصول على السيارة أمر سهل في كل الدول 
الخليجية.

اللواء عبداهلل المهنا أجاب عن جميع األسئلة 
التي طرحتها »األنباء« وحرص على التأكيد 
على ان قطاع المرور منح مديري اإلدارات 

ورؤساء األقسام جميع الصالحيات، 
وهناك رقابة صارمة على تطبيق القانون، 

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

أجرى احلوار: جاسم التنيب - أمير زكي

إيجابية  آثار  له  املاليـة  العقوبات  بواسطة  الردع   >
ومخالفـات السرعـة انخفضت بنسبة ٪62

< قطاع املرور ملتزم بشكل صارم بتطبيق القرار 
الوزاري بشأن حصول الوافدين على رخصة سوق

نحجز مركبة 
الشخص الذي 

لديه سجل حافل 
باملخالفات حلمايته 
من تكرار مخالفاته 
وحماية مستخدمي 

الطريق

مخالفة من يقود 
مركبة دون رخصة 
سوق غير مقبولة 

إطالقًا وهناك 
قرار وزاري بإبعاده 

إداريًا
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حتمل لوحات خليجية والحظنا 
زيادة املخالفات اجلسيمة لهؤالء 
من خال اإلحصاء سواء القيادة 
بسرعة فوق املعدل أو تخطي 
االش����ارات الضوئية احلمراء، 
هؤالء ظنوا أنهم بذلك سيكونون 
خارج نطاق املاحقة ظنا منهم 
أن قي����ادة مركب����ات بلوحات 
خليجية ستجعلهم  يتجاوزون 

القانون.
لذا أمهلنا كل مواطن يقود 
مركبة حتمل لوحات خليجية، 
ش����هرا يتم خالها اس����تبدال 
اللوحات ونحن قطعنا شوطا 
مع االدارة العامة للجمارك إلنهاء 
دخول مواطنني مبركبات حتمل 
لوحات خليجية وهذا للصالح 
العام، فأي مواطن يفترض أن 
تكون س����يارته باس����م دولته 

وحتمل لوحة بلده.

وهل هذا ميكن أن يطبق 
على سيارات اخلليجيني 

مبعنى ان يتم منحهم 
رخصا مؤقتة؟ 

٭ هن����اك عاق����ات خليجية 
واتفاقيات تس����مح للمواطن 
الكويتي بالدخول بس����يارته 
وبلوحتها أي دولة واملعاملة 

هنا باملثل.

يقال بوجود تعسف من 
بعض رجال املرور، فما 

مدى صحة ذلك؟
٭ هناك تعليمات ملديري االدارات 
التابعني لقطاع املرور، بالسماح 
باس����تقبال أي ش����كاوى تقدم 
اليهم من سائقني أو مراجعني، 
ويقومون باتخاذ الازم بشأنها 
فورا، كما أنني أبلغتهم بأنهم في 
حال عدم قدرتهم على التعامل 
مع الشكوى، فإن مكتبي مفتوح 

للنظر بها.
أما بشأن شكاوى سابقة، 
فقد مت اس���تقبال ش���كاوى 
كثي���رة كانت عب���ارة عن 
خاف بني س���ائقني ورجال 
مرور حول تسجيل مخالفات 
مرورية، تبني لنا عند النظر 
فيه���ا وإحالتها الى حتقيق 
املخالفات، واس���تدعاء كل 
من السائق صاحب املخالفة 
ورجل املرور املدون لها، أن 
السائق ال يعلم أن ما ارتكبه 
مخالف���ة مرورية، وبذلك 
يكون رج���ل املرور على 

العكس  حق، ولو ثبت 
أتوانى في  حينها فلن 
محاس���بة رجل املرور 
على جت���اوزه، وإلغاء 
املخالفة في حال ثبوت 

عدم صحتها.

رخص السوق سنويا سيحد 
من التزوي����ر وكذلك احلمات 
التفتيشية واالطاع والتدقيق 
الس����وق بكشف  على رخص 
التأكيد  التزوير، لذا أستطيع 
ان أي مزور اذا ارتكب تزويره 
سيضبط ويحال الى القضاء ان 

لم يكن اليوم فغدا حتما.

هناك من يقول ان قطاع 
املرور هو من اكثر 

القطاعات مركزية في 
العمل، وكل الصالحيات 

محصورة لدى وكيل 
القطاع؟

٭ هذا الكام غير صحيح باملرة، 
وهناك صاحيات كاملة ممنوحة 
ملدي����ري اإلدارات، وهناك ثقة 
بهم، وأيضا لدينا جهاز رقابي 
وجهاز للتدقيق، فمقابل الثقة 
والصاحيات هناك رقابة وعقاب 

حال التجاوز.

اذن ال استثناء لقرار 
وزير الداخلية بشأن 

رخص الوافدين بالنسبة 
ملديري اإلدارات؟

بالق����ول: ال  ٭ أجي����ب عليك 
صاحيات ملديري اإلدارات في 
االستثناء من القرار الوزاري، 
بل انا ليس����ت لدي صاحيات 
بذلك، فأنا لست صاحب القرار 
بل الوزير، وبالتالي ال يحق لي 
االستثناء وفقط من ميلك حق 
االستثناء على القرار هو الوزير 

النه هو من اصدره.

ماذا مت في مشروع تصوير 
احلوادث هاتفيا من قبل 

أطراف احلادث وهو 
املشروع الذي مت اإلعالن 

عنه بينكم وبني اإلدارة 
العامة للتحقيقات؟

٭ ان مشروع »صور وارسل 
وحرك« قطع شوطا فيه وهو 
مش����روع ذو ش����قني قانوني 
وتقني ويهدف لنقل احلوادث 
البسيطة من التحقيقات للمرور 
بحيث يت����م تصوير احلوادث 
وإرس����الها من خال الهواتف 
الذكية للتحقيق دون احلاجة 
ملراجعة املخف����ر ومن ثم يتم 
إرس����ال ورقة احلادث لشركة 
التأمني بحيث ال يراجع أطراف 
احلادث املخفر او غيره، ايضا 
هناك دراس����ات لتلقني ضابط 
وضابط صف في املرور للتعامل 
مع احلوادث إلكترونيا من خال 
التصوير وإرسال التصوير الى 

جهة التحقيق.

ماذا مت بالنسبة لتدريس 
املرور في املناهج 

واعتباره مادة إلزامية 
خاصة  لطالب املرحلة 
الثانوية واملقبلني على 

قيادة مركبات؟
٭ هذا األمر من بني املقترحات 
التي يت����م دراس����تها من قبل 
املجلس األعلى وندرس إيجاد 
منهج تعليمي يتم االس����تفادة 

منه بالنسبة للطاب ويهدف 
الى وج����ود توعية جلميع 
الطاب بدءا م����ن مرحلة 
رياض األطف����ال لتجنب 

احلوادث.

ما مبررات القرار 
اخلاص بضبط 

املركبات املخالفة 
التي حتمل لوحات 

خليجية؟
٭ لألس����ف الحظن����ا 

تزايدا في عدد املواطنني 
الذين يقودون املركبات التي 

علوية، وبع����د أن انتهينا من 
اجلسور ملسنا مشكلة في تقاطع 
الرقعي، وهناك دراسة إللغاء 
هذا التقاطع عل����ى أن يتزامن 
اإللغاء مع توفير ممرات حتقق 
الرقعي،  االنس����يابية لقاطني 
وبشكل عام هناك مشروعات 
حتقق، وكلما انتهى مش����روع 
حدثت انفراجة وأختم اإلجابة 

بالقول: لست متشائما.

يالحظ في الكثير من 
املجمعات االستثمارية 

ندرة في املواقف وهو ما 
يتسبب في حدوث أزمة 

في املناطق تلك نتيجة 
عدم وجود مواقف ميكن 
للمترددين عليها توقيف 
سياراتهم بها، والسؤال: 
هل يتم استشارتكم في 

هذه البنايات؟
٭ هناك جلنة نحن طرف فيها 
وهناك دراسات واشتراطات، 
ولكن البلدية هي املعنية أكثر 
بالوقوف وحتديد مدى إمكانية 
الى استثمارية،  حتويل مبان 
وهناك مختصون حتى بالنسبة 
لتحدي����د األنش����طة، فالبلدية 
ت����درس األوض����اع، فمث����ا ال 
يجوز منح تراخيص ألنشطة 
مثل مطاعم وسوبر ماركت في 
شوارع ال يوجد بها مواقف تخدم 
املترددي����ن، ويفترض وجود 
دراسات سواء من قبل اجلهة 
التنفيذية في الدولة، اومن قبل 
من يش����رع في تدشني نشاط 
الرب����ح من وراء  حتى يحقق 

مشروعه.

هل هناك توجه إلعادة 
النظر في القرار الوزاري 

والذي نظم حصول 
الوافدين على رخص 

سوق ورفع سقف 
الراتب بالنسبة للوافد 
الى 600 دينار، وهناك 

من يرى أن القانون 
جعل من الرخصة 

الكويتية هي األصعب 
في احلصول عليها على 

مستوى العالم؟
٭ أوال، القوانني والقرارات قابلة 

للتعديل، ومتى ما اس����تجدت 
لدينا أمور نراها تس����توجب 
التعديل فسنرفع ذلك الى وزير 
الداخلية إلج����راء تعديل على 
القرار الوزاري وقبل اخلوض 
أكثر في االجابة عن سؤالك بأن 
الرخصة الكويتية من األصعب 
أقول: ال  العالم،  على مستوى 
أعرف طبيعة صدور الرخص 
على مستوى العالم كله حتى 
أجيب عن الس����ؤال، ولكن ما 
أؤكده أن ضوابط احلصول على 
اس����تمارة القيادة هي ضوابط 
مقنعة ومن خال القرار الوزاري 
االخي����ر منحنا احلق فقط ملن 
يستطيع أن يقود سيارة، وكانت 
هناك شرائح ما يجب أن تقود 
سيارة وتستخدم وسائل النقل 
العام، وهذه الشرائح مت حظر 
اس����تصدار رخص سوق لها، 
وأحب أن أؤكد أن القرار اجلديد 
سمح لشرائح لم تكن مشمولة 
في القرار السابق، أيضا بالنسبة 
إلجراءات االختبار فهي ليست 
معقدة، وإمنا هي إجراءات نهدف 
من ورائها أن يكون الشخص 
الذي صدرت له رخصة سوق 
يستطيع أن يتعامل مع الطريق 

بشكل جيد.

معظم قطاعات وزارة 
الداخلية مت تسكني 

الشواغر بها باستثناء 
قطاع املرور، فمتى 

التسكني إذن؟
٭ هذا الس����ؤال ما يفترض أن 
يوجه لي، وكل ما أقوله: هناك 
مقترح قدمناه، وهذه املقترحات 

لدى املسؤولني.

هل جتاوز قطاع املرور 
إشكاليات كانت مرتبطة 

بتزوير رخص سوق؟
٭ منع اجلرمية غير وارد وهذا 
متفق علي����ه، ولكن احلد منها 
ميكن، وهذا ينطبق متاما على 
سؤالك، فالتزوير ممكن، ولكن 
ما أستطيع أن أخرج به هو أننا 
وضعنا آليات وضوابط حتيل 
وتعيق أي مزور، بل وتكشف اي 
شخص جترأ على القانون وأساء 
استخدام صاحياته، مثا جتديد 

املخالفون يس����تحقون توقيع 
عقوبات عليهم مببالغ كبيرة 
جدا ألنهم يرتكبون مخالفات 
جس����يمة، وتغليظ املخالفات 
املرورية خال فترة حل مجلس 
األمة ال����ى مبالغ كبيرة، اال ان 
القانون أبطل وهو ما ادى الى 
عودة قيمة املخالفات الى أصلها 
فاستمر ضرب القانون بعرض 
احلائط في جميع املخالفات با 
اس����تثناء، وعودة الى السؤال 
الذي أردت اإلجابة عليه، أقول 
نعم رفعنا دراسة ومقترحا منها 
املالية  العقوبات  تغليظ قيمة 
املترتبة على املخالفات املرورية 
لعدم تناسبها مع الدخول لكون 

العقوبات صدرت قبل عقود.
ورغم ذلك أؤكد ان األرقام 
التي يتم ذكرها غير صحيحة 
وأن  هذه الزيادة بنسبة تصل 
ال����ى 500%، ولكن ما أؤكده ان 
النس����ب املقترحة م����ن قبلنا 
تتراوح ما ب����ني 50% و%100، 
الدراسة قابلة للتعديل  وهذه 
من قبل السلطة التشريعية، وقد 
الدراسة ورمبا  يعتمدون هذه 
يقوم الن����واب بتخفيض هذه 

املبالغ او يقومون برفعها.

االزدحامات تكاد تكون 
سمة طرقات الكويت 

وألن سيادتكم املسؤول 
األول عن الوضع 

املروري لدينا سؤال: 
هل أنت متفائل بحدوث 

انفراجة أم متشائم؟
٭ قبل االجابة عن سؤالك أقول 
ان االزدحام ال تختص به طرقات 
الكويت دون غيرها، فمعظم دول 
العالم تشهد في ساعات الذروة 
ازدحامات كثيفة، وسأدخل في 
االجابة عن السؤال وأقول: ليس 
هناك مستحيل، فالدولة ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
وقطاع املرور مهتمون بحدوث 

انفراجة في الوضع املروري.
وهناك عدد كبير من املشاريع 
يتم تنفيذها وبعد التنفيذ يتم 
ماحظة م����دى التغيير، فمثا 
أزم����ة دوار األمم املتح����دة مت 
االنتهاء منها بعد تدشني جسور 

فحص فني س����ريع، وفي حال 
تبني للفاحص����ني أن املركبات 
غير صاحلة يتم س����حبها الى 
كراج احلج����ز وإلزام املخالف 
بإصاح األعط����اب بها وعمل 
فحص من جديد بعد االنتهاء 

من االصاحات.

كانت قبل فترة 
استخدام حارة األمان 

من املخالفات اجلسيمة 
وصدر قبل أشهر قرار 
يجيز استخدام احلارات 

تلك في السير فهل 
حققت هذه اخلطوة 
الهدف املرجو منها؟

٭ الطرقات في الكويت عليها 
كثاف���ة عالية وال تتناس���ب 
الطرقات مع عدد الس���يارات 
املتواجدة في الشارع، وهذه 
حقيق���ة ال يختل���ف عليها، 
الكويت ميكن  فالطرقات في 
انها متش���بعة، وهذا  القول 
عائد الى زيادة املركبات وعدم 
التوسع احلضري اي محدودية 
املساحة املستغلة ولتجاوز 
االختناقات واالزدحام رأينا 
ان نستفيد من حارات األمان 
مما يحقق االنسيابية، ولكن 
منح حق السير في حارة األمان 
اليسرى فقط كان بضوابط 
مح���دودة، فه���اك طرقات مت 
حتديدها واإلعان عنها يجوز 
السير في احلارة اليسرى لها، 
ولكن بسرعة ال تتعدى ال� 45 
شرط ان يكون هناك تكدس 
مروري، ورمبا تسألني وتقول: 
هل تراقبون كل سيارة، وعلى 
املراقبة؟  الس���اعة تتم  مدار 
أقول: نعم نراقب الطرقات على 
مدار الساعة من خال كاميرات 
علوية، وعلى سبيل املثال اذا 
وجدنا شخصا يسير في حارة 
األمان والطريق خال نستطيع 
التقاط رقم لوحة س���يارته 
وحترر له مخالفة مرورية غير 
مباشرة وترفق مع املخالفة 
صورة نوضح مكان مخالفته 
وتوقيتها، ويحق له ان يطلع 
على الصورة اذا رغب في ذلك، 
اذن الس���ير في حارة األمان 
اليسرى حدد بتوقيتات محددة 
ومرهون باالزدحام ومحدود 
السرعة، ونحن نحرر مخالفات 
كثيرة، ايضا هناك كاميرات 
ترصد الس���رعة على حارات 
األمان، اما بالنسبة للسير في 
اليمنى فهي ممنوعة  احلارة 
متاما، وص���در مؤخرا قرار 
بحجز املركبات التي تسير في 
احلارة اليمنى لشهرين وسحب 

رخصة سوق املخالف.

بني فترة وأخرى 
تطالعنا وسائل التواصل 

االجتماعي عن أرقام 
فلكية بالنسبة للعقوبات 

املرورية مثال وجدنا 
رسائل تشير الى ان 
قيمة مخالفة جتاوز 

اإلشارة احلمراء ستكون 
500 دينار واخرى 300 
وجتاوز حدود السرعة 
هكذا، فما هو الصحيح 

خاصة ان سيادتكم 
أعلنتم عن وجود دراسة 

أو مقترح لتغليظ 
العقوبات املرورية؟

٭ ش����خصيا أؤي����د تغلي����ظ 
العقوب����ات بش����كل كبير جدا 
على املخالفات اجلسيمة، بل اذا 
سألتني عن رأيي فيمن يرتكب 
املخالفات اجلسيمة كالسرعة 
املفرط����ة ج����دا وتعمد جتاوز 
اإلش����ارة احلمراء أقول: هؤالء 

شروط حجز املركبات

إحصائية
إجمالي عدد املركبات خالل عام 

2015  )2.023.228( مركبة
إجمالي عدد املركبات 

اجلديدة خالل عام 2015 
)157.107( مركبة

إجمالي عدد املركبات 
املسقطة خالل عام 2015 

)17.277( مركبة
إجمالي عدد املركبات 

املصدرة والسكراب خالل 
عام 2015 )29.774( مركبة

يجوز حجز املركبة اآللية أو السيارة من أي نوع في 
األحوال التالية:

1 ـ اذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات او 
بلوحة واحدة او غير مقروءة او وجود ما يعيق 

رؤيتها او حتمل لوحات غير املصروفة من االدارة 
العامة للمرور.

2 ـ اذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب ترخيص 
تسييرها او سحب لوحاتها.

3 ـ اذا ضبطت تسير في الطريق بغير ترخيص 
تسيير او من غير تأمني سار املفعول.

4 ـ اذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على رخصة 
سوق او برخصة ال جتيز له قيادتها او تقرر سحبها 

او وقف سريانها.
5 ـ اذا ضبطت اثناء قيادتها برعونة او تفريط او 
إهمال او عدم انتباه يعرض السائق او الركاب او 

الغير للخطر.
6 ـ اذا ضبطت تسير في الطريق وهي خالية من 

املكابح )الفرامل( او كانت فراملها غير صاحلة او بها 
خلل.

7 ـ اذا ضبطت اثناء اجراء سباق على الطريق العام 
بغير تصريح او باملخالفة للتصريح.

8 ـ اذا ارتكب فيها فعل مخالف لآلداب.
9 ـ اذا تعمد قائدها تعطيل حركة املرور في الطريق 

العام او عرقلتها.
10 ـ اذا ضبطت متجاوزة حدود السرعة عن احلد 

األعلى املقرر للطريق بـ 30 كيلومترا.
11 ـ اذا جتاوز قائدها االشارة الضوئية احلمراء.

12 ـ اذا ضبط قائد املركبة وهو حتت تأثير املسكرات 
او املخدرات او املؤثرات العقلية.

13 ـ اذا استعملت في غير الغرض املبني بترخيص 
تسييرها.

14 ـ اذا وجدت منتظرة في مكان من األماكن املمنوع 
االنتظار او الوقوف فيها او في األماكن التي من شأن 
تواجدها فيها إعاقة حركة املرور او تعريضها للخطر 
او كانت منتظرة فوق األرصفة، او اذا تركت او اجزاء 

منها مهملة في اي مكان بالطرق العامة.
15 ـ قيادة املركبة عكس اجتاه السير واالنعطاف 
والدوران عكس اجتاه السير بالطرق السريعة او 

الرئيسية.
16 ـ قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف او تطاير 

او يسيل منها مواد تؤثر على صالحية الطريق او 
تؤثر في سالمة قائدي املركبات او تؤدي الى إحداث 
تلفيات في مركباتهم او يصدر منها أصوات مزعجة.

 )A.T.V 17 ـ قيادة املركبات اآللية الصغيرة )الباجيات ـ
باملخالفة لألحكام القانونية املنظمة الستخدامها 

واستعمالها.
18 ـ السير أثناء وقت املنع، او وهي محملة بحمولة 

زائدة.
19 ـ إذا ضبطت وملصق عليها اي كتابات او 

ملصقات غير رسمية او اي أعالم او صور او 
شعارات تدل على فئة او طائفة او جماعة او تنظيمات 

غير مرخصة على جسم املركبة، ويستثنى من 
ذلك رموز البالد وعلم دولة الكويت، كما تستثنى 

امللصقات التي من ضمن تصميم املركبة.
20 ـ تظليل زجاج املركبة خالفا للتعليمات الصادرة 

بذلك.
21 ـ اذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على 

تصريح او اذا كان التصريح قد انتهت مدة سريانه 
او كان مخالفا لشروط التصريح، وذلك في احلاالت 

التي يوجب فيها قانون املرور والئحته التنفيذية 
والقرارات املنفذة له احلصول على هذا التصريح.
22 ـ اذا ضبطت متوقفة في االماكن املخصصة 

للمعاقني.
23 ـ اذا ضبطت تسير بجنوط )رجنات( او اطارات 

ال تتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز املركبة 
واشتراطات املصنع.

24 ـ اذا ضبطت تسير على كتف الطريق، وذلك فيما 
عدا كتف الطريق األيسر للطرق التي حتددها اإلدارة 
العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها.
25 ـ اذا ضبطت السيارة االجنبية التي ترد بصحبة 

مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها االجنبية 
بلوحات إدخال جمركي مؤقت او ضبطت بعد انتهاء 

الفترة املصرح ببقائها بالبالد دون طلب ترخيص 
تسييرها وفق املادة )19 مكرر ثانيا(.

26 ـ اذا ضبطت السيارة املعدة للجر فاقدة أحد 
الشروط الواجب توافرها فيها او في املقطورة وفق 

القرار املنظم لذلك.

مخالفات املستهترين
كشف اللواء عبداهلل املهنا عن أن حجم 

مخالفات االستهتار التي سجلت في العام 
2015 بلغت 131517 مخالفة، وبلغ عدد املركبات 

احملجوزة في نفس العام 57757 مركبة.

< السيارة تتحكم في حياة 
ومصير الشخص الذي يقودها 

بسرعة فوق املعدل ومشغول 
بالهاتف أو »الواتساب«

< احلمالت أسفرت عن 
ضبط املئات من املركبات 

املتهالكة التي تؤثر 
على االنسيابية إذا تعطلت

< ال نريد فلسًا من أي 
شخص والتزامه بالقانون 

بالنسبة لي أكثر قيمة 
من حتصيل مبالغ مالية

مقارنة للمخالفات اجلسيمة لشهري 98/9 – 98/10 قبل القانون اجلديد 
وشهري 99/9 – 99/10 بعد القانون اجلديد

النسبةالفرقSep98-Oct99-Sep99-Oct-98املخالفة
انخفاض 62%71895889298119948103السرعة

انخفاض 20%9477518535الرعونة والتسابق
انخفاض 25%1008879541878468جتاوز اإلشارة احلمراء
انخفاض 55%98113295684551287القيادة عكس السير

انخفاض 56%92728174414134129493اإلجمالي
بعد القانون اجلديدقبل القانون اجلديد
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خورخي لورنزو 

أحد املساجد التي أنشأتها اللجنة في الفلبني 

مديرة االبتدائي توملينسون

 سامي بوناشي مع عدد من أيتام الفلبني

)قاسم باشا( الطفل هزاع الصالل مع اسرته 

بطل العالم في سباقات الدراجات النارية 
MotoGPTM خورخي لورنزو سفير تيسو اجلديد

»زكاة الشامية« تفقّدت مشاريعها في الفلبني

املدرسة األميركية املتحدة نظمت احتفالية فنية وإبداعية

األولى في العام 2008.ومنذ ذلك 
احلني وخالل مواسمه الثمانية، 
لم يتوقف جناح لورنزو، فقد 
حق���ق ثالث بط���والت عاملية 
)2010 و2012 و2015( واحتل 
املركز الثاني ثالث مرات )2009 
و2011 و2013( وأصب���ح أحد 
أهم املتس���ابقني البارزين من 
خالل ما حققه من عدد قياسي 
من الس���رعات )62(. كما أنه 
املرتبة  الذي يحتل  املتسابق 
الرابعة في قائمة االنتصارات 
البارزة للفئ���ة املميزة )41( 
والثالث في سجل أبرز النتائج 

احملققة في املراكز 99.
وقد عبر فرانسوا تيبود، 
رئيس شركة تيسو، عن حماسه 
قائال »يسعدنا للغاية الترحيب 
بانضمام خورخي لورنزو إلى 
عائلة تيسو. فولعه وشجاعته 
القتالية تتماشى مع  وروحه 
قيم تيسو بشكل مثالي. فما 
التزامنا جت���اه عالم  يع���زز 
س���باقات MotoGPTM وجتاه 

في للفلبني تبدأ ب� ٥٠٠٠ دينار 
للمسجد مع كامل التجهيزات 
وكفالة اليتيم تبدأ من ١٥ دينارا 
وحفر اآلبار يبدأ ب� ١٠٠ دينار 

للبئر الواحدة. 
وبني أن املشاريع التي تقوم 
جلنة زكاة الشامية بتنفيذها 
خارج البالد شاهدة على عطاء 
أهل الكويت ولها الريادة في 
العم����ل اخليري في  مجاالت 
الكوي����ت، وله����ا أيضا مكانة 
العمل  مرموقة وممي����زة في 
اخلارجي وذل����ك في مختلف 
قطاعات العمل اخليري، مؤكدا 
ان اللجنة تستعد اآلن ملوسم 
اخلي����ر والعط����اء لرمضان 
املبارك واملش����اريع اخليرية، 
افطار الصائ����م وتوزيع  من 
الكتيبات واألش����رطة والسي 
ديهات املتعلقة بالشهر الكرمي 
وأكد بوناشي ان اجنازات العمل 
اخلارجي للجنة من مشاريع 
خيرية متتد إلى أجزاء كثيرة 

يع���د خورخ���ي لورنزو، 
أكثر قائدي الدراجات اإلسبان 
بسباقات MotoGPTM أناقة في 
التاريخ وبط���ل العالم الرائد 
وأمهر املتسابقني على الساحة 
الدولية، هو أحدث عضو ينضم 
إلى عائلة تيسو. فهو يشتهر 
بالدق���ة والكياس���ة واألناقة 
باإلضافة إلى الروح التنافسية 
التي يتمت���ع بها، وبذلك فهو 
ميثل قيم الشركات السويسرية 
املصنعة للساعات بشكل مثالي، 
عالوة عن كونه يشكل إضافة 
عظيمة لعائلة تيسو، ضابط 
الوقت الرس���مي في سباقات 

.MotoGPTM
متهد طريق خورخي لورنزو 
بنضجه املبكر وحتقيقه ألرقام 
قياسية، فقد كان النجاح حليفه 
منذ اليوم الذي قاد فيه دراجة 
للمرة األولى عندما كان طفال 
صغيرا بعمر 3 أعوام. وعندما 
بلغ 8 أعوام، كان أحد أصغر 
 Balearic من فازوا ببطول���ة
Championship. ثم س���رعان 
ما انض���م إل���ى بطولة األمم 
األوروبية وكأس آبريليا. وقد 
فتح له تفكيره السريع وتطوره 
املس���تمر أبواب الوصول إلى 
Mo�  بطولة العالم في سباقات
toGPTM. وف���ي العام 2002، 
عندما أمت 15 عاما وفي حلبة 
سباقات خيريز الشهيرة، أصبح 
أصغر متس���ابق ف���ي بطولة 
العالم. وبع���د انقضاء ثالث 
سنوات على انضمامه للفئة 
 250cc 125، ارتقى إلى الفئةCC
وحاز لقبني متتاليني في بطولة 
العالم، عندها كان من السهل 
على خورخ���ي لورنزو القفز 
إلى مستوى متسابقي الدرجة 

قال مدير عام جلنة زكاة 
التابعة  الشامية والش����ويخ 
جلمعية النجاة اخليرية سامي 
بوناشي أن أهل الكويت جبلوا 
على العطاء منذ القدم وعلى 
ح����ب اخلير والس����عي اليه، 
فمنذ أن عرف التاريخ ارضهم 
ظهرت بوادر التعاون والتكافل 
فيما بينهم، كما ظهرت صور 
التعاضد بينهم وبني شعوب 
العالم عل����ى اختالف دياناته 
ولغاته وحضاراته، فلم يقف 
الدين أو اجلنس أواللغة يوما 
أمام عطاء أهل هذا البلد الطيب، 
ومدوا ايديهم ملساعدة إخوانهم 

في شتى بقاع األرض.
وأوضح أبوناشي بخصوص 
زيارته األخيرة إلى الفلبني انه 
متت زيارة دور األيتام واالطالع 
على احتياجاتهم وكذلك زيارة 
بعض املساجد املنفذة من قبل 
اللجنة وكذلك حفر اآلبار، الفتا 
إلى أن قيمة التبرع للمساجد 

دورنا كضابط رسمي للوقت 
الرياضيني  هو حتالفاتنا مع 
العظم���اء. وإن���ه ليش���رفنا 
الترحيب بانضمام احلائز على 
لقب بطل العالم ثالث مرات إلى 
عائلتنا اليوم«. من جانبه، علق 
:»انه  خورخي لورنزو، قائال 
لشرف لي أن تعهد إلي تيسو، 
املميزة  التجارية  املاركة  هذه 
التي حتظى بتاريخ طويل مع 
سباقات الدراجات النارية، بدور 
السفير. حيث تلعب تيسو دورا 
جوهريا في السباقات، عالوة 
عن كونها حتدد وتيرة سباقات 
فإنن���ي  واآلن   .MotoGPTM
أتطلع إلى رد اجلميل والثقة 
من خالل حتقيق االنتصارات 
وأقص���ى درج���ات الدقة في 
مضمار السباق«. أما األبطال 
الذين انضموا إلى عائلة تيسو 
العظيمة من سفراء سباقات 
MotoGPTM فهم: ستيفان برادل 
وتوم���اس لوثي وتيتو رباط 

وبرادلي سميث.

من العالم، تنشر اخلير وحتمل 
البسمة والفرحة في كل مكان، 
وأهم هذه الدول مصر واالردن 
وسورية والسودان، واليمن، 
واملغرب وغيرها، وكثير من 
دول قارة آسيا السيما باكستان 
وبنغالديش والفلبني والصني 
وإندونيس����يا، وغيرها، وفي 
قارة أفريقيا تتواجد مشاريع 
النجاة اخليرية في الكثير من 
الدول وأكد بوناشي: اننا أمام 
عمل ضخم، وهو ناجت تضافر 
جهود عظيمة وتعاون مثمر بني 
اجلمعية واجلهات احلكومية 
واألهلية الداعمة، وعلى رأسها 
وزارة اخلارجي����ة، ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وبيت الزكاة، واألمانة العامة 
لألوق����اف، كما ال ميكن إغفال 
دور أصحاب األيادي البيضاء 
واحملسنني من أهل هذا البلد، 
فهم الدافع واحملرك األساسي 

لهذا العمل.

النصر الرياضي يعرض تشكيلة متنوعة
من مالبس ومستلزمات البحر

تس���تمر مراك���ز النص���ر 
مبفاجآتها ومبشاركتها الفعالة 
في كل مناسبة وموسم، واآلن 
قام النص���ر بالترويج للمرح 
والف���رح في موس���م الصيف 
وكل ما يحتاجه هذا املوس���م 
الرائع، موسم البحر والتنزه 
على الشاطئ، موسم السباحة 
والرياض���ة املائي���ة املتنوعة 
بتشكيلة كبيرة متنوعة وغير 
عادية من خالل تصاميم جميلة 
خالبة ذات ألوان صيفية براقة 
وأقمشة خفيفة تناسب موسم 

الصيف والبحر.
فقد ب���دأ النص���ر حملته 
اجلديدة من 2١ ابريل وتستمر 
حتى 9 مايو.. بعرض تشكيلة 
كبيرة ومتنوع���ة من مالبس 
ومستلزمات البحر في جميع 
فروعه املنتش���رة في مناطق 
الكويت م���ن مالبس لالطفال 
والبنات والرجال والنس���اء.. 
باالضافة الى كل مس���تلزمات 
الشاطئ ولم ينس عشاق البحر 
والسباحة بتشكيلة رائعة من 
مايوهات السباحة وشورتات 
البحر ذات األل���وان الصيفية 

اجلميلة، وتشكيلة كبيرة من 
أدوات السباحة وكرات الشاطئ 
والبالونات اجلميلة وأحذية 
الشاطئ وغيرها الكثير الكثير. 
وهاهو النصر عنوان التسوق 
العائلي األكثر شهرة في الكويت 
يقدم اخلدمة املميزة في جميع 
فروعه ال� 4٥ في جميع أنحاء 
الكويت، حيث يستمتع محبو 
املوض���ة واملنتج���ات الراقية 

بالتس���وق من اقرب الفروع 
ملنزله���م، وانن���ا نطمح دوما 
الى التوسع في عرض ابرز ما 
حتتاجه العائلة من احتياجها 
اليومي فقد حافظ النصر ومازال 
على مدار اكثر من 3٠ عاما على 
حض���وره وريادت���ه كعنوان 
ووجهة أساسية حملبي األناقة 
والرياضة في الكويت فبثقتكم 

نتطور.

مجموعة من االطفال خالل احلفل

ندى أبونصر

ضمن أنش���طتها التربوية 
املبتكرة والهادفة إلى تطوير 
مهارات الطالب الفنية واإلبداعية 
أقامت املدرسة األميركية املتحدة 
وللعام الثال���ث على التوالي 
احتفاليتها الفنية واإلبداعية 
الس���نوية لطالب املدرسة من 
مرحلة رياض األطفال وحتى 
الصف التاسع وذلك في ساحة 
املدرسة األربعاء املاضي من 4 

وحتى 7 مساء.
واس���تلهمت احتفالية هذا 
العام فكرتها الرئيس���ية من 
األنشطة الفنية واإلبداعية التي 
يقوم بها األف���راد واجلماعات 
في الهواء الطلق داخل حديقة 
سنترال بارك مبدينة نيويورك 

األميركية.
وتضمنت احتفالية هذا العام 
قيام طالب املدرسة بالعديد من 
األنشطة الفنية املتنوعة التي 
أظهرت مهاراتهم اإلبداعية في 
التلوين، الرسم، النحت، فنون 
الطباعة، الفنون الرقمية، التقدمي 
واإلب���داع اإلعالمي، العروض 
التمثيلية، إلقاء الشعر، الغناء 

والعزف املوسيقى.
كما تضمن���ت االحتفالية 
ضمن أنشطتها غير التقليدية 
معرضا للفنون الطالبية، وقاعة 
للفنون التفاعلية، باإلضافة إلى 
أماكن خاصة لتناول األطعمة 
واملشروبات وقاعة للعروض 

املس���رحية. وش���ارك جميع 
طالب املدرسة في االحتفالية 
ابتداء من مرحلة الروضة إلى 
الصف التاس���ع ومتت جميع 
الفعاليات واألنش���طة داخل 
ساحة املدرسة في الهواء الطلق 
إلى جانب قاعة املسرح املدرسي، 
وحضر االحتفالية عدد كبير من 
الضيوف واإلعالميني باإلضافة 
إلى أولياء أمور الطالب وذويهم. 
وتعليقا على هذا األمر بينت 
إدارة املدرس���ة أنها تهدف من 
وراء هذه األنش���طة املبتكرة 
التي تقيمها لطالبها خالل العام 
الدراس���ي، إلى رفع املستوى 
املهاري للطالب، وتعزيز ثقتهم 
بأنفس���هم، وحتفيز قدراتهم 
االبداعية واالجتماعية، وتنمية 
مستواهم اإلدراكي والفكري عبر 
املشاركة في فعاليات مختلفة 

وبأسلوب جديد كل عام بعيدا 
عن أجواء املناهج والدراس���ة 

التقليدية.
وأشاد الكثير من احلضور 
وأولياء األمور باستراتيجية 
التعلي���م املتميزة، واملنظومة 
التعليمية املتكاملة التي تتبناها 
مدرسة األميركية املتحدة، حيث 
متتلك رؤية تعليمية وتربوية 
متميزة جتعلها تقدم مستوى 
تعليميا راقيا ومختلفا عن أنظمة 
التعليم املقدمة في الكثير من 
املدارس األخرى، حيث تعتمد 
نظاما تعليميا كامال وفق املناهج 
واملبادئ الدراسية املعتمدة في 
الواليات املتحدة األميركية، كما 
حترص املدرسة على تدريس 
اللغة العربية والتربية اإلسالمية 
بهدف توفير مناهج دراس���ية 

متكاملة لطالبها.

د.إميانويل ماسميجيان

»السالم الدولي« يستقبل إميانويل ماسميجيان 
بروفيسور جراحة العظام

مستش���فى  يس���تقبل 
الس���الم الدولي د.إميانويل 
الفترة من  ماسميجيان في 
7 الى 9 اجلاري، وذلك ضمن 
خطة املستش���فى اخلاصة 
الزائرين وحرصه  باألطباء 
على توفير أفضل اخلدمات 
املتاحة في عالم العالج الطبي 
لعمالئه، من حيث استضافة 
كفاءات عاملي���ة لها تأثيرها 

الكبير في عالم الطب.
ود.إميانويل ماسميجيان 
هو بروفيسور جراحة العظام 
ورئيس قسم جراحة الطرف 
العلوي واليد في مستشفى 
جامعة باري���س، تخصص 
دقيق ف���ي جراحات الكتف 

العلوي  الط���رف  وأعصاب 
واليد والكسور احلديثة وغير 
امللتئمة وح���االت اختناق 
أعص���اب اليد واخلش���ونة 
وقطع أوتار الكتف وحاالت 
تيب���س الكت���ف وح���االت 
اختناق األوتار، وسيتواجد 
في الكويت ملناظرة احلاالت 
املرضي���ة وإجراء العمليات 
وتقدمي االستشارات الطبية 

ملرضانا األعزاء.
وتأتي هذه الزيارة لتشكل 
دفعة كبي���رة للعاملني في 
املستشفى الكتساب خبرات 
عاملية مبشاركتهم د.إميانويل 
ف���ي متابعة  ماس���ميجيان 
احلاالت التي يباشرها خالل 

فترة تواجده في املستشفى. 
فوجوده إضافة مميزة ومهمة 
جلدول برنامج األطباء الزوار، 
ويعتبر جناح زياراته دافعا 
أساس���يا لنا للحرص على 
اليوم، حيث  تواجده بيننا 
انه م���ن رواد وأع���الم هذا 

التخصص في العالم.
هذا م���ا يح���رص عليه 
الدولي  الس���الم  مستشفى 
في تقدمي أفض���ل اخلدمات 
املتاح���ة في عال���م العالج 
الطبي على املستوى العاملي 
الكفاءات  وكذلك استقطاب 
العاملية بش���كل مستمر في 
كل األقسام الطبية املوجودة 

باملستشفى.

»مول 360« يحتضن متجر »الكوست« اجلديد

ش���هد »مول 36٠«، وجهة 
التس���وق الرائدة في الكويت 
والتابع���ة ملجموعة »التمدين 
ملراكز التسوق«، افتتاح متجر 
جديد لعالمة املوضة العاملية 
»الكوست« التي تتميز بشعار 
التمساح الشهير. وتتيح هذه 
اخلط���وة للعالم���ة التجارية 
املرموق���ة توفي���ر املزيد من 

منتجاتها الراقية في البالد.
ومت افتتاح املتجر برعاية 
شركة »حبشي وشلهوب للتجارة 
ذ.م.م«، وهو ميتد على مساحة 
2٠١.93 مترا مربعا، ويوفر باقة 
متكاملة م���ن األزياء الرجالية 
والنس���ائية ومالبس األطفال 
واألحذي���ة والس���لع اجللدية 
واالكسسوارات املميزة. ويتبنى 
املتجر مفهوما جديدا يتمحور 
حول التصميم البسيط والراقي 
الذي يعزز مكانة »الكوست« 
الرائدة في قطاع األزياء العملية، 

كما يعكس املتجر شعار »احلياة 
رياضة جميلة«، وهو مفهوم 
ملهم يجس���د هوي���ة العالمة 

واستراتيجيتها اإلبداعية.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
التسويق في »مول 36٠« كالوديا 
لوبوشينسكا »انه لشرف كبير 
لنا أن نحتضن عالمة مرموقة 
مثل الكوست ضمن محفظتنا 
التجارية. ويلت���زم مول 36٠ 
بتوفي���ر أجود مناف���ذ البيع 
بالتجزئ���ة من جمي���ع أنحاء 
العالم في إطار سعيه لتقدمي 
أرقى اخلدمات املمكنة لعمالئه 
الك���رام. ونحن على ثقة تامة 
أن تعاوننا مع شركة حبشي 
وشلهوب س���يعود بالنجاح 

الكبير على الطرفني«.
وميتاز التصميم الداخلي 
للمتجر بطابع بسيط يرتكز 
على استخدام األلوان املشرقة 
واألنيقة، حيث يتضمن ملسات 

من رخام تاس���وس األبيض 
وخشب البلوط، باإلضافة إلى 
شعار »احلياة رياضة جميلة« 
والصور الترويجية له، وركن 
مخص���ص لقمص���ان البولو 
يستعرض جميع األلوان املتاحة 
م���ن قميص البولو الش���هير 
L.١2.١2. وميك���ن للضي���وف 
االطالع كذلك على تش���كيلة 
»الكوست« اجلديدة ملوسم ربيع 
وصيف 2٠١6 والتي تضم باقة 
واسعة من اإلطالالت املستوحاة 
من عالم التنس مبا فيها املالبس 
األنيقة والعملية والرياضية 
واالكسس���وارات النابض���ة. 
وتثبت هوية »الكوست« وإرثها 
العريق مرة أخرى أن احلياة 
أشبه برياضة جميلة، ويبدو 
ذلك واضحا بجميع ما توفره 
العالمة بدءا من األزياء املميزة 
ومرورا بالديكور ووصوال إلى 

أبسط التفاصيل.

طالب املدرسة 
شاركوا جميعا في 

االحتفالية ابتداء من 
مرحلة الروضة إلى 

الصف التاسع

املتجر يعكس 
شعار »احلياة 

رياضة جميلة«وهو 
مفهوم ملهم يجسد 

هوية  »الكوست« 
وإستراتيجيتها 

اإلبداعية

فرانسوا تيبود: 
نرحب بانضمام 

خورخي لورنزو إلى 
عائلة تيسو

تصاميم جميلة 
خالبة ذات ألوان 

صيفية براقة

أبو ناشي: مشاريع 
اللجنة شاهدة

 على عطاء أهل 
الكويت في اخلارج
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يبدي م���ا بداخله، وكل يوم 
ميكن أن تكون األرقام متغيرة 
بالتأثر اإليجابي بهذه  سواء 
األفكار أو عكسها، وانها أفكار 

هدامة.
هن���اك  أن  أعتق���د  وال 
إحصائيات دقيقة إال في وزارة 
الداخلية ممن وقع في جرمية 
متعلقة بالتطرف واإلرهاب 
والقتل، وخالف ذلك من تلك 

األعمال اإلرهابية.
وهذه اإلحصائيات تخص 
من وقع في اجلرمية، أما املتأثر 
بالفكر، فمن الصعب حصرهم، 
ولذلك فنحن نعمل على الدور 
الوقائي، باإلضافة إلى محاولة 
الوصول لهؤالء املتأثرين بفكر 

داعش ومحاورتهم فكريا.
هل وصلتم إلى احد منهم في 

الكويت؟ 
٭ هناك جهود ووصلنا إلى 
بعض الش���باب املتأثر بفكر 
داعش ف���ي الكويت، وهناك 
محاض���رات م���ع مجموعات 
منهم واحلمد هلل تأتي بنتائج 
إيجابية، ولكن ال يوجد حصر 

دقيق بأعدادهم في الكويت.

دور الفتوى 

البعض ينظر إلى ضعف دور 
الفتوى وخاصة من وزارة 
األوقاف ضد هذه األفكار 

املتطرفة ضد تنظيم داعش، 
فما قولكم؟ 

٭ بالنس����بة لوزارة األوقات، 
أصدرنا وثيقة حول الوسطية 
العنف وقمنا بتوزيعها  ونبذ 
على نط����اق واس����ع ونظمنا 
عددا من ال����دورات التدريبية 
ألئمة املس����اجد، واستصدرنا 
مجموعة من الفتاوى من هيئة 
الفتوى بوزارة األوقاف حول 
عدم جواز الذهاب إلى سورية 
والعراق والقتال بهما، وقمنا 
أيضا بالتحذي����ر من التطرف 
واإلرهاب واألفكار التكفيرية، 
وقامت الوزارة بدور مهم سواء 
فيما يتعلق بإصدار الفتاوى أو 
فيما يتعلق بالقطاعات األخرى 
التي تسوق تلك الفتاوى سواء 
قطاع املساجد أو قطاع الثقافة أو 
مركز تعزيز الوسطية من خالل 
الدورات التي تقام في املساجد 
أو الكتيبات التي متت طباعتها 
وتوزيعها. ونحن في الوسطية 
عملنا »بروشور« يساعد أولياء 
األمور في االنتباه من تسلل فكر 
التكفير إلى أبنائهم وس����مينا 
هذه النش����رة »حتى ال يكون 
ابنك إرهابيا«، وهذه النشرة مت 
توزيعها في أماكن عديدة ومنها 

اجلمعيات التعاونية.

عالمات التطرف

ما العالمات التي يعرف من 
خاللها األب أن ابنه دخل على 

خط التطرف واإلرهاب؟ 
٭ من هذه العالمات االنعزالية 
واحلديث عن احلكام واتهام 
العلماء، وكلها مؤشرات ملن 
مشوا في خط داعش، فاألب 
اذا وج���د هذه البوادر فعليه 
ان ينتبه ويبدأ في عالج ابنه 

بسرعه ممكنة.

متخصصون للحوار

أخيرا، هل لديكم العالج؟
٭ بالتأكيد نعم، فهذا دورنا 
في وزارة األوقاف والوسطية، 
ولدينا ارق���ام للتواصل، اذا 
وج���د اي اب ان ابن���ه لديه 
مش���كلة تتعل���ق بالتطرف 
فيقوم باالتصال فورا مبركز 
الوس���طية، وهن���اك اخوة 
متخصص���ون ف���ي احلوار 

واملناقشة.

نبدأ اللقاء معكم من افتتاح 
مبنى النشاط النسائي التابع 

إلدارة مبنطقة الرميثية 
التنمية األسرية ودور وزارة 

األوقاف في خدمة املجتمع 
ونشر التعاليم والقيم 

اإلسالمية؟ 
٭ وزارة األوقاف هي إحدى 
وزارات التوجيه في الكويت 
وهي ايضا الوزارة املسؤولة 
عن األمن املجتمعي، وحتقيقا 
لهذه التوجهات هناك ادارات 
تقوم بأدوار رئيسية بارزة في 
حتقيق األمن املجتمعي ومنها 
إدارة التنمية األسرية والتي 
افتتحنا مبنى مركز النشاط 

النسائي مبنطقة الرميثية.
وهذا املبن���ى الذي عملنا 
إلجنازه على مدى س���نوات 
يعتبر احد مش���اريع خطة 
التنمية والذي نفذ في وقته 
املقرر له، ومبستوى عال من 

التشطيب.
والشك ان هذا املبنى مبرافقه 
املتعددة سيتيح إلدارة التنمية 
األسرية أداء دورها املجتمعي 
على وجه افضل، السيما ان 
ه���ذه اإلدارة معنية بتقدمي 
التوجيه واإلرشاد الشرعي 
واالجتماع���ي ايضا ملكونات 
املجتمع الرئيسية وهي املرأة 
والفتيات واألطفال كذلك من 
خالل دروس الوعظ واإلرشاد 
التي تقام في مدارس وزارة 
التعاون  التربية من خ���الل 
املشترك بني وزارتي األوقاف 

والتربية.
التوجيهي���ة  فال���دروس 
والوعظ واإلرشاد الذي تقوم 
به الواعظات ل���ه دور كبير 
في حتقي���ق األمن املجتمعي 
باإلضافة إل���ى اجلهود التي 
تقوم بها إدارة التنمية األسرية 
بإقام���ة العديد م���ن الورش 
والدورات التدريبية لألمهات 
الت���ي ال يعملن واس���تغالل 
أوقاتهن في الفترة الصباحية 
للمش���اركة في هذه الدورات 
التأهيلية والتدريبية والتي 
تتعلم فيها امل���رأة كثير من 

املهارات احلياتية.
باالضاف���ة إلى املناش���ط 
املوجهة للطفل، فهناك قسم 
خاص بالطفولة معني بهم، 
وقد وفرنا في املبني اجلديد 
مكان���ا خاصا إلقامة حضانة 
لألطفال بحيث يتيسر لربات 
البيوت حينما تأتي للمركز 
أال نتشغل بطفلها أو متتنع 
عن احلضور بسبب انشغالها 

بالطفل.
وهدفن���ا ان تأتي اخواتنا 
للتدريب واالستفادة من كثير 
من االمور التي تضيف حلياتها 
املهاري���ة، وتضع طفلها بأيد 
امينة عند األخوات املعنيات 
باألنش���طة املوجهة للطفل، 
وهنا تكون االستفادة مزدوجة 
لالم والطف���ل، باالضافة الى 
ان هذه احلضانة تخدم ايضا 
املوظف���ات الالتي يعملن في 

التنمية األسرية.

مشكة المكلفين

إنهاء خدمات املكلفني البعض 
ينظر إلى إنهاء خدمات 

أعداد كبيرة من املكلفني بانه 
سيقلص دور وزارة األوقاف 

وسيحد من نشاطها، مب 
تردون على ذلك؟ 

٭ ليس هن���اك توجه إلنهاء 
اخلدمات بق���در ما هو اعادة 
تنظيم التكليف بشكل صحيح 
ومبا ال يع���وق ويؤثر على 
العمل الدعوي الذي تضطلع 

به وزارة األوقاف.

وكيل وزارة األوقاف م.فريد عمادي متحدثا إلى الزميل أسامة أبو السعود

أجرى احلوار: أسامة أبو السعود

وصلنا إلى بعض الشباب املتأثر بفكر »داعش« في الكويت.. واحلوار مع مجموعات منهم يأتي بنتائج إيجابية

وكيل »األوقاف« كشف عن صرف األعمال املمتازة لـ 700 موظف إضافي

عمادي لـ»األنباء«: إذا لم نواجه 
التطرف واإلرهاب بجدية وفاعلية 

فسنندم يوم ال ينفع الندم!

»االنعزالية واحلديث على احلكام واتهام العلماء كلها مؤشرات ملن مشوا في خط داعش، فاذا وجد األب هذه البوادر فعليه ان ينتبه ويبدأ في عالج ابنه بسرعة ممكنة« بهذه 
العالمات املهمة وضع وكيل وزارة األوقاف م.فريد عمادي يده على اخطر ما يواجه شبابنا اليوم من انحرافات سلوكية خطيرة تدفعهم الى أحضان تنظيم داعش. وكشف م.عمادي 
في لقاء خاص مع »األنباء« عن أننا »وصلنا إلى بعض الشباب املتأثر بفكر داعش في الكويت وهناك محاضرات مع مجموعات منهم واحلمد هلل تأتي بنتائج إيجابية«. وأشار إلى أن مركز 
الوسطية قام بجهد في هذا الصدد عبر طباعة بروشورات بعنوان »حتى ال يكون ابنك إرهابيا« ومت توزيعها على نطاق واسع ملساعدة أولياء األمور في االنتباه من تسلل فكر التكفير إلى 

أبنائهم. وشدد عمادي على أننا »إذا لم نواجه التطرف واإلرهاب بجدية وفاعلية، فيمكن أن تغزونا هذه األفكار وتؤثر على أبنائنا وأجيالنا وسنندم يوم ال ينفع الندم !! وفيما يخص مشكلة 
التكليف اكد انه ال استهداف للوافدين املعينني بوزارة األوقاف على هذا البند موضحا أن اللجنة تواصل عملها ومن يحتاجه العمل سيستمر ومن ال حاجة له فسينتهي عمله على هذا 

البند.  واكد أن الهدف هو إعادة ترشيد وتنظيم مللف التكليف  وليس تعطيل أنشطة الوزارة أو احلد من دورها املتميز، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

٭ واهلل هذا الرقم ال أعلم عنه 
شيئا وال أظنه صحيحا، فهذه 
إشاعات والعبرة بحاجة العمل 
الفعلية له���ذه األعداد وبقدر 
احلاجة الفعلية سيتم اإلبقاء 
على من يتطلبهم العمل، ومن 
ال يحتاجه العمل فيفترض ان 

يتم االستغناء عنه.

ما اجلديد في األوقاف 
وخاصة في الوظائف 

اإلشرافية؟
٭ مستمرون حاليا في مقابلة 
الوظائف اإلشرافية وان شاء 

اهلل سيتم إجنازها قريبا 

األعمال الممتازة

وماذا عن األعمال املمتازة؟ 
٭ صرفنا األعم���ال املمتازة 
جلمي���ع املوظف���ني، وآخ���ر 
مجموعة مت الصرف لها يوم 
اخلميس املاضي وهو آخر يوم 
امليزانية، وراعينا  إقفال  في 

الضوابط.
ف���ي موضوع  واجلدي���د 
األعم���ال املمتازة ه���ذا العام 
أنه من باب تشجيع اإلدارات 
على األداء فقد خصصنا نسبة 
لإلدارات الفائزة فوق النسبة 

املقررة جلميع اإلدارات.
وف���ازت مجموع���ة م���ن 
اإلدارات في الشرائح »أ، ب، 
ج«، وقد حصلنا على جائزة 

اإلدارة املتميزة.
وهذا العام وزعنا األعمال 
املمتازة ل� 40% من موظفي كل 
إدارة وفق الشروط والضوابط 
التي صدر بها القرار الوزاري، 

وهذا لعموم اإلدارات.
أم���ا اإلدارات التي متيزت 
فأعطيناها نس���بة إضافية، 
فاإلدارة الت���ي حصلت على 
املرتبة األولى زادت 10% أعماال 
ممتازة عن اإلدارات األخرى، 

من خالل الوثيقة الوطنية التي 
شملت ٣ محاور رئيسية، وهي: 
محور توجيهي ومحور إعالمي 
تقني ومحور يتعلق باألمن 

املجتمعي.
واحلمد هلل وزارات الدولة 
وخاصة الوزارات الست املمثلة 
ف���ي اللجنة العلي���ا لتعزيز 
الوس���طية تقوم مبش���اريع 
وتنفي���ذ مب���ادرات لتحقيق 
األهداف املرس���ومة في هذه 
التطرف  اخلط���ة ملواجه���ة 

واإلرهاب وفكر داعش.
واحلم���د هلل فإن الكويت 
له���ا دور رائد ف���ي التصدي 
لهذه األفكار املتطرفة، فقبل 
أسبوعني شاركنا في االجتماع 
التنسيقي دول مجلس التعاون 
حول ه���ذا املوضوع، وبعده 
في اليوم التالي كان االجتماع 
م���ع اجلان���ب األميركي ومت 
استعراض جتربة الكويت مع 
جتارب دول مجلس التعاون، 
وكان قد عرض احلقيقة عرضا 
جيدا وهو ما يعكس اجلهود 
املبذول���ة م���ن دول مجلس 
التعاون في مواجهة التطرف 
واإلرهاب الذي اصبح خطرا 
يه���دد املنطقة كله���ا ويهدد 
مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

وإذا لم نواجه هذه األخطار 
بجدية وفاعلي���ة، فيمكن ان 
تغزونا هذه األفكار وتؤثر على 
أبنائنا وأجيالنا، وبالتالي نندم 

يوم ال ينفع الندم.

صعوبة حصر الشباب الكويتي

هل لديكم إحصائيات حول 
أعداد الشباب الكويتي املنضم 

لداعش؟ 
٭ ليس���ت لدينا إحصائيات 
دقيقة - حسب علمي - حول 
هذا املوضوع، وهذا الفكر اليوم 
ميكن أن يتأثر به البعض وال 

واملرتبة الثانية نس���بة اقل 
فأقل بعد ذل���ك، ومت توزيع 
نس���ب إضافية بحسب متيز 

كل إدارة.
ووص���ل ع���دد املوظفني 
اإلضافيني الذين حصلوا على 
أعمال ممتازة ما يقارب 700 
موظفا، وه���ذا يعطينا دفعة 
لإلدارات أن تعمل وتتنافس في 

األداء وتتميز فيما بينها.
والهدف من األعمال املمتازة 
العاملني وربط  هو تشجيع 
األداء باخلطط املرسومة سواء 
اخلطة التشغيلية أو اخلطة 
االس���تراتيجية وه���ذا ليس 
فيه شك انه سيحدث تفاعال 
ب���ني اإلدارات لتنفيذ  كبيرا 
اخلطط االستراتيجية وأيضا 
تنفيذ خطة التنمية بالشكل 

املطلوب.
رب���ط  يت���م  ل���م  وإذا 
احلوافز باألداء واخلطة فلن 
نستطيع االنطالق في خطتنا 
االستراتيجية بشكل إيجابي، 
وه���ذا طبعا معم���ول به في 
جميع املؤسسات الرائدة على 

مستوى العالم.

مواجهة »داعش«

هناك ما يقارب 28 دولة 
اجتمعت في الكويت على مدى 

األيام املاضية ملواجهة تنظيم 
داعش، ما دوركم في هذا 

اللقاء ضمن منظومة العمل 
احلكومي الكويتي؟ 

٭ متت دعوتنا لهذا االجتماع 
املهم كوزارة أوقاف واللجنة 
العلي���ا لتعزيز الوس���طية، 
وحضرنا االجتماع مع قوات 
التحالف، وق���ام نائب وزير 
اخلارجية خال���د اجلاراهلل 
بعرض م���ا قامت به الكويت 
ممثلة في اللجنة العليا لتعزيز 
الوسطية في مواجهة داعش 

فم���ن يحتاج ل���ه العمل 
فعال سيس���تمر ان شاء اهلل 
تعالى، لك���ن قد يكون هناك 
بعض االعداد الذين ليس لهم 
حاجة فعلية في العمل، ومن 
املمكن ان يقوم بدورهم اخرون 
موجودون على قوة العمل في 

الوزارة، وهذا هو الهدف.
فهدفن���ا اع���ادة ترش���يد 
وتنظيم مللف التكليف، وليس 
تعطيل أنشطة الوزارة أو احلد 

من دورها املتميز.

وليس استهدافا للوافدين؟ 
٭ بالطبع ليس هناك استهداف 
للوافدين ابدا، والهدف من هذا 
التنظيم هو أداء األعمال في 
الوزارة بشكل صحيح وفاعل، 
وليس هناك اس���تهداف ألي 
فئة أو شريحة، وإمنا املقصود 
اعادة ترتيب  من ورائها هو 
وتنظي���م العملي���ة بش���كل 

افضل.

تنفيذ التوصيات

أين وصل عمل جلنة التكليف 
حتى اآلن؟

٭ اللجن���ة عملها مس���تمر، 
وسبق ان رفعوا توصياتهم 
إلى الوزير منذ فترة طويلة، 
ومت تكليفه���م بتنفي���ذ هذه 
التوصيات، وجار اآلن تنفيذ 
التوصيات التي رفعوها إلى 

الوزير.

ما حقيقية االستغناء عن ١٥٠٠ 
وافد على بند التكليف؟ 

ال استهداف 
للوافدين على بند 
التكليف واللجنة 

تواصل عملها 
ومن يحتاجه العمل 

سيستمر 
ومن ال حاجة له 
فسينتهي عمله 

على هذا البند

الدروس التوجيهية 
والوعظ واإلرشاد 

الذي تقوم 
به الواعظات بإدارة 

التنمية األسرية 
له دور كبير في 

حتقيق األمن 
املجتمعي 

واستغالل أوقات 
األمهات والفتيات 

في الفترة 
الصباحية

مستمرون حاليًا 
في مقابالت 

الوظائف اإلشرافية 
وسيتم إجنازها 

قريباً

االنعزالية واحلديث 
على احلكام 

واتهام العلماء 
مؤشرات 

ملن مشوا في خط 
داعش وعلى األب 

إذا وجد مثل 
هذه البوادر 

لدى ابنه 
أن ينتبه ويبدأ 

في عالجه 
بسرعة

»حتى ال يكون ابنك 
إرهابيًا« بروشورات 
وزعتها »الوسطية« 

ملساعدة أولياء 
األمور على االنتباه 

من تسلل فكر 
التكفير إلى أبنائهم

الكويت لها دور رائد 
في التصدي لألفكار 
املتطرفة بالتنسيق 

مع دول مجلس 
التعاون

استصدرنا مجموعة 
من الفتاوى حول 

عدم جواز الذهاب 
إلى سورية والعراق 

والقتال بهما
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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

> 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�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

 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�صاء �صركات جتارية 

وتخلي�س جميع �ملعامالت 

�لتجارية بال�صلطنة

سلطنة عمان

�لت�صال:

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 �صارع يو�صف �لقناعي

2 غرفة + 2 حمام + �صالة ومطبخ

66633075
25756427

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيئـة العامة لإلسكـان.

* معتمــد مــن منظـمـات الغـذاء والـدواء 
العالمية.

مـقـــاومـــة  خــارجــيـــة  بطــبـقـــة  مـــزود   *
وطـبـقــة  البنفسـجيــة  فــوق  لألشعــة 
الطحــالـب  داخلـيـة ملســاء تمـنـع نمـو 

والبكتيريا.
للـمـاء  ومخارج  مداخل  علـى  يحتـوي   *
مـادة  مــن  مصنـوعـة  خـارجيــة  بوصـالت 
الصـــدأ  ضــد  الجــودة  عــالــيــة  النحــاس 

والتآكـل.

وتمتاز  المساحة  من  صغيراً  حيزاً  وتشغل  كبيراً  حيزاً  توفر 
ضعف  لمشكلة  حل  وهي  وعصري.  وأنيق  رائــع  بشكل 
بين  الــســور  خــزان  تركيب  ويتم  البيت  فــي  الــمــاء  ضغط 

الساعة والمضخة.
طرق التجميع المختلفة:

إمكانية توصيل الخزانات مع بعض بطرق 
مختلفة لزيادة السعة حسب االحتياج.

طرق االستعمال:
إمكانية استعمالها بطرق مختلفة:

- على مستوى األرض 
- في غرفة المضخات داخل البيت

�لطول- في الحديقة

1950 �صم
�لعر�س

1600 �صم
�لعمق

29 �صم
�ل�صعة

500 لرت

تنظيـف وتعقـيـم وت�ص�ير دكت التكييف املـركزي

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

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

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

ل��������الت�����������������ص��������ال:99601733

ب�����ع�����د �ل�����������ص�����اع�����ة �ل�����ث�����ام�����ن�����ة �����ص����ب����اح����ًا

زيت زيتون فاخر
ن�صبة �حلمو�صة �أقل من 0٫4٪ )من �ألف(

�لبريوك�صيد �أقل من »4«

للطلب تليفون/66704440

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د, 

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت�صلي���ح ج���م�يع �أن���و�ع 

�خلز�نات.

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

ت: 65556079 - 23905655املصنــــع

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

مطلوب للبيع ولاليجـار

55433338-55282554
مكتب التي�سري العقاري

  اعرض عقارك
عماير و�أر��صي وفلل و�أدو�ر 

و�صقق ونقوم بت�صويقه لك 

باأ�صرع �لطرق 

لدواعي الهجرة
خراطة  م�������ص���ن���ع  ل���ل���ب���ي���ع 

ك���������������ام���������������ل مب����������ع����������دات����������ه

�صفايف  كب�س  ف���رع  ي��وج��د 

وت�������������ص������ل������ي������ح رادي���������ت���������ر 

وق���������ط���������ع غ���������ي���������ار دي�����������زل

 لالستفسار:50969662
بعائد ا�ستثمار �سنويًا  ٪17

اختتموا دورات »نادي النشء« في مجاالت الفيزياء والكيمياء والطاقة البديلة واخلراطة والروبوت

ً النادي العلمي يعزز مهارات االبتكار العملية لدى 52 ناشئا
املسلمون، فقد طار عباس بن 
فرناس م���ن األندلس وجرب 
الطي���ران، ومن ثم بدأ العالم 
يعرف هذه العلوم حتى وصل 
إل���ى علوم الفض���اء، وأيضا 
الذين سككناها  العملة نحن 
وعلمناها للعالم كله، وأيضا 
النظارات أصلها العالم احلسن 
بن الهيثم الذي أكتشف أقصى 
ما كان يعتقد األوروبيون في 
هذا املجال، إذ كانوا يعتقدون 
ان الضوء يخ���رج من العني 
لترى، إال ان ابن الهيثم اكتشف 
ان الع���ني ال تبصر إال عندما 

يصل الضوء إليها.
ولف���ت إل���ى ان الكيمياء 
والرياضي���ات واحلاس���وب 
كلها علوم يرجع الفضل في 
وصولها للعالم كله إلى علماء 
املس���لمني، مضيفا ان عملية 
الري بالتنقيط احد مجاالت 
الزراعة اكتشفت منذ العصور 
اإلسالمية الزاهرة في األندلس 
للمحافظة على املاء من الهدر، 

وغيرها الكثير.

العلمية التي تناولتها الدورات 
التي التحق بها أعضاء نادي 
النشء املبدع ما هي إال جزء 
ملا قام به علماء املسلمني الذين 
ربطوا العل���م باإلميان، ولو 
أردنا أن نس���ردها ال يسعنا 

الوقت لذكرها. 
وأك���د ض���رورة ان نطلع 
أبناءن���ا عل���ى اإلجن���ازات 
التي اكتش���فها  واالبتكارات 
العلماء املسلمون ولها الفضل 
على العالم كله، ساردا بعض 
املخترعات التي يرجع الفضل 
العلماء املس���لمني،  إلى  فيها 
ومت تطويره���ا لتقود العالم 
اآلن، الفتا إلى أن أول س���اعة 
قد أهديت من هارون الرشيد 
إلى شارملان ملك فرنسا، في 
الوقت الذي كانوا ال يعرفونها، 
مبينا ان علماءنا اخترعوها مع 
املزولة والبوصلة لتدلهم على 

القبلة ومواقيت الصالة. 
وأش���ار إل���ى ان مج���ال 
الصواريخ والطيران ومركبات 
الفضاء كذل���ك أصله العلماء 

مع النادي العلمي والذي يصب 
في خدمة أبناء الكويت، وكذلك 
ألولياء األمور حلرصهم على 
إحلاق أبنائهم بالدورات التي 
ينظمها النادي العلمي، متمنيا 
للجميع املزي���د من التوفيق 
والنجاح. م���ن جانبه، تقدم 
رئيس مكتب التعاون اإلسالمي 
وعضو مجلس إدارة جمعية 
العتيقي،  اإلصالح د.عبداهلل 
بالش���كر والتقدي���ر لرئيس 
وأعضاء مجلس إدارة النادي 
القائمني عليه  العلم���ي وكل 
وكذلك ن���ادي النشء املبدع 
ملا يبذلون من جهود لتنمية 
املواهب العلمية لدى النشء، 
الذين  اآلباء واألمهات  وكذلك 
ربوا أبناءهم على تعاليم ديننا 

القومي وربطه بالعلم.
وأضاف أن اإلس���الم قائم 
القراءة والعلم، فقد بدأ  على 
القرآن الكرمي والوحي املبارك 
على رسولنا ژ بكلمة اقرأ، 
وحثنا اهلل عز وجل على طلب 
العلم، مشيرا إلى ان املجاالت 

وف���ي ختام كلمت���ه تقدم 
بالش���كر والتقدير للقائمني 
على جمعية اإلصالح ونادي 
النشء املبدع حلرصهم على 
الدورات  حضور حفل ختام 
الفعال  التدريبية، وتعاونهم 

العلمي من جناح الفت، مشيرا 
إلى أن )52( عضوا من أعضاء 
التابع  املب���دع  النشء  نادي 
جلمعية اإلصالح االجتماعي 
استفادوا من هذه الدورات التي 
تضمنت عدة مجاالت علمية. 

العام املس���اعد  األم���ني  عبر 
العلم���ي علي كاظم  بالنادي 
اجلمعة عن فخره واعتزازه 
ملا حققته الدورات التدريبية 
التي نظمت بأقس���ام وورش 
إدارة الشباب والعلوم بالنادي 

عادل الشنان

العلمي  الن���ادي  اختت���م 
الدورات التدريبية التي أقيمت 
في أقسام وورش إدارة الشباب 
والعلوم بالنادي، خالل الفترة 
من 11 فبراير وحتى 28 أبريل، 
وتضمنت مجاالت علمية شملت 
الفيزي���اء والكيمياء والطاقة 
البديلة، واخلراطة، والروبوت، 
لصالح ن���ادي النشء املبدع 

التابع جلمعية اإلصالح. 
العام  حضر احلفل األمني 
املساعد بالنادي العلمي علي 
كاظم اجلمع���ة، ومدير إدارة 
الش���باب والعل���وم بالنادي 
د.خالد الفاضل، ورئيس مكتب 
التعاون اإلس���المي وعضو 
مجلس إدارة جمعية اإلصالح 
االجتماعي د.عبداهلل سليمان 
العتيقي، وعضو هيئة علماء 
فلسطني باخلارج د.إبراهيم 
املهنا، ومش���رف ع���ام نادي 
النشء املبدع م. أنس العتر.

وفي كلمة له خالل احلفل، 

علي اجلمعة ود. عبداهلل العتيقي ود. خالد الفاضل مع املكرمني
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بوفيه ليلية لعمال 
البلدية

كم ربك كرمي ال ينسى خلقه 
فيما يحتويه هذا الكون من 

جميع خلق اهلل، بدعوة كرمية 
من أخت كرمية وبصحبة 

رائعة اجتمعنا على العشاء في 
مركب يؤجر عند املارينا مول 
يسع لي 50 راكبا ولكن نحن 

الصحبة أقل من ذلك.
 املركب معد إعدادا رائعا بكل 
مستلزمات الراحة والرفاهية 

وهلل احلمد واملنة والثناء 
احلسن فنحن في بالد انعم 

اهلل علينا بكثير من اخليرات 
التي تستوجب منا الشكر 

والتقدير. سار بنا هذا املركب 
 بهدوء وجمال املناظر املضيئة 
في املساء تشكل لوحة جمالية 

رائعة أبدع اخلالق فيما خلق 
لوطني الغالي الكويت أنوار 
املباني تتألأل تنعكس على 

امواج البحر تبني جمال املالمح 
الرائعة لهذا البلد الغالي علي 

قلوبنا.
سعد اجلميع بهذه األجواء 

الشاعرية والكل يلتقط 
الصور التذكارية  والسناب 

شات يوصل الصور في 
حلظة والكل يتساءل أين هذه 

الصور اجلميلة؟
املركب أو اليخت مجهز 

جتهيزا كامال بالعشاء اللذيذ 
الطعم املتنوع من عدة أطعمة 

مما لذ وطاب من األطباق 
الشهية باإلضافة إلى احللويات 

عربية وعاملية كما  ان بنات 
الكرم أحضرن معهن بعض 

األطباق املاحلة واحللوة، 
وكالعادة معظمهن يحاولن أن 
يحافظ على قوامهن اجلميل 
فال متتد يدهن إال للسلطات 
واخلفايف خوفا من السمنة 

التي تلعب دورا كبيرا في 
وطني، كانت الرحلة غاية 

في اجلمال وصحبة كان لها 
دور كبير في املتعة واملسرة، 

ونحن في هذا املركب أكفنا 
مرفوعة بالدعاء لهذا الوطن 
الغالي وأن يدمي اهلل أنواره. 
 اخذت الرحلة قرابة الثالث 

ساعات لم نحسب الوقت من 
حالوة اجلو وجمال املنظر 
في هذا املساء كبريق من 
األملاس احلر تلك املناظر 
من البحر للشاطئ. طبعا 

وكعادتي يؤملني األكل الفائض 
وخصوصا إذا لم يؤكل منه 

إال القليل، اخذت أتساءل ماذا 
سيكون  مصير هذه املأكوالت 
الطيبة اللذيذة هل تقذف في 

القمامة ام هل ستحفظ أم هل 
ستوزع؟ وألف هل هلت على 

عقلي وطيرت جزءا كبيرا 
من متعتي النفسية والعقلية 

بهذه الرحلة.  كان اجلواب بردا 
وسالما على قلبي وعيني 

وأفرح خاطري عند وصولنا 
الى املرفأ إذ بعمال للبلدية 

يسطفون بأجمل طابور الكل 
يحمل بيديه صفر طاس او 
حافظة او علبة بالستيك أو 

صحن األملنيوم وعند نزولنا 
من القارب أخذ هذا الطابور 

يسير بهدوء ليغرف من 
هذا البوفيه املتنوع من ألذ 

الطعام باإلضافة الى السلطات 
واحللويات بكت عيني فرحا 
وانشرح قلبي بالسعادة لهذا 

املنظر، فقد انعم اهلل على 
عمال البلدية ببوفيه ليلية من 

هذا املركب الذي ادعو لصاحبه 
بأن يبارك له في مسعاه انها 
فكرة رائعة من القائمني على 

هذا اليخت بأن يوزع هذا 
الطعام على من هو في حاجه 

إليه.
اهلل ينعم علينا في هذا الوطن. 

وطن اخلير بشتى أنواعه 
بالعافية عليكم عمال البلدية 

بوفيه عشاكم ليلية واهلل 
يبارك ويزيد من نعمه وفضله 
على من يوزع الطعام على من 

يحتاجه.
شكرا ملن دعتنا واكرمتنا 
وأسعدتنا بكرمها احلامتي 
وألف شكر الى إدارة هذا 

اليخت وتفكيرهم السليم في 
حفظ النعمة.

انعم الـله عــلى وطنــي 
وأهله بكل خير ونعمة واهلل 

يدمي العـطاء ملن يقــدم 
العطاء.

إشارة

Majedaburamya@hotmail.com

@ebtisam_aloun

المحامي ماجد أبورمية

ابتسام محمد العون

أول إضراب نفطي شهدته الكويت 
كان في عام 1948 نتيجة تعسف 
السلطة في حقوق عمال النفط، 

واستمر هذا اإلضراب 11 يوما إلى أن 
استجابت السلطة للمطالب العمالية. 

وهنا ال يختلف أحد على أن 
اإلضراب حق مشروع للعمال وهذا 

احلق يكفله الدستور، كما أن القوانني 
العمالية تنص عليه في بنودها وهو 

حق ترعاه االتفاقيات الدولية العمالية 
التي وقعت عليها الكويت، وإذا 

كانت الكويت شهدت الفترة األخيرة 
املاضية إضرابا نفطيا موسعا كبد 
الكويت خسائر مادية فادحة تزيد 

على 20 مليون دينار كويتي يوميا 
أي نحو 66.292 مليون دوالر. 

وقبل الدخول في معمعة احلديث 

أؤكد أوال أنني مع املضربني ومع 
كامل حقوقهم ولكن في نفس الوقت 
مع احلفاظ على ثروات البالد، ولهذا 
كنت آمل أن يسبق اإلضراب النفطي 

عملية تنظيم حتى ال تتعرض الكويت 
ألي خسائر مادية في وقت تعانى 
فيه الدولة من شح املوارد نتيجة 
تراجع أسعار النفط عامليا وحتى 

ال نعطى احلكومة السالح للتحجج 
بأن من أسباب عجز ميزانية الدولة 

اإلضرابات العمالية في القطاع 
النفطي وتنسى عجزها املترهل في 

ادارة اقتصاد الدولة ككل.
وبهدوء نقول إلخواننا في القطاع 

النفطي تنظيم االضراب هو اخلروج 
اآلمن لتحقيق مطالبكم دون أي 

خسائر. نحن ال نريد ان نستذكر 

إضراب موظفو اجلمارك عندما 
تعرض األمن القومي الغذائي في 

البلد للضرر وهذا احلال ميكن ان 
ينطبق على كل املهن االخرى من 

أطباء ومعلمني وغيرهم. وأؤكد أنني 
مع حقوقكم كاملة دون نقصان لكن 

اإلضراب ميكن ان يكون تدريجيا 
وجزئيا مبعنى ان هناك أياد متارس 

حقها في اإلضراب وأياد أخرى ترعى 
قوت الكويت وهو النفط، خاصة 
أن الكويت لديها اتفاقيات وعقود 

مع شركات نفطية أجنبية ونحن ال 
نريد ان تسحب هذه الشركات يدها 
من السوق الكويتي، خاصة أن هناك 

الكثير من الدول التي تنتج النفط 
وتبيعه بأرخص من سعره خارج 

منظمة أوپيك. 

مع كامل حقوق 
موظفي النفط 
وإضرابهم.. ولكن!

أتعبتنا الهدايا..!

إشارة

نظرة ثاقبة

شاعت بني الناس في السنوات 
األخيرة ظاهرة التهادي في كل حدث 

ومناسبة وعلى كل حركة وسكنة..
 زواج هدية.. والدة هدية.. سفر 

هدية.. مرض هدية.. سيارة جديدة 
هدية.. بيت جديد هدية.. وهلم جرا. 

وعلى الرغم من أن الهدية حتمل 
معاني جميلة من املودة واالهتمام 

واألثر البالغ في شيوع احلب ورأب 
الصدع وتقارب القلوب وصفاء 

النفوس، إال أنها في زمننا هذا باتت 
تشكل عبئا ثقيال على كاهلنا، فلم 

يعد املهدى إليه ينظر إلى رمزية 
الهدية ومناسبتها وقدر الشخص 

مقدم الهدية، بل صار جل اهتمامه 
سعر الهدية وقيمتها املادية وحتى 

عنصر املفاجأة والفرحة بالهدية 
غيبتها املادة واالستغراق في قيمة 

الهدية.

وأنا أرى أن للعوملة دورا كبيرا 
في تسليع املشاعر وتهميش القيم 
وتسليط الضوء على املادة، حيث 
أضحت املادة هي الشغل الشاغل 

لإلنسان، فلذلك أتعبتنا الهدايا ولم 
تعد باألمر السهل واجلميل كما في 

السابق، بل صارت تشكل ضغطا 
نفسيا وعبئا ماديا إلى جانب أنها 

هدر للوقت واجلهد في سبيل البحث 
عن الهدية الغالية واملاركات العاملية 
إلرضاء الطرف اآلخر الذي أصبح 
معياره في االهتمام والتقدير هو 

سعر الهدية.
وهناك صنف من الناس يتبع 

املوضة والدارج مبعنى »مع اخليل 
ياشقرا« في تقدمي الهدايا، وهذا ما 
نالحظه حاليا في مجتمعنا الكويتي 

حيث املبالغة في تقدمي الورود 
والشوكوالته الباهظة الثمن وهدايا 

أخرى ال يحتاجها املعني بالهدية، 
مجرد برستيج وتقليد أعمى، 

وهنا أؤكد على جمال الورد ولذة 
الشوكوالته وال أبخس حقها كهدايا 
جميلة وتعبير رائع للود واالهتمام، 

لكن بالسعر املعقول والوقت املناسب 
وعلى قدر حاجة املهدى له، دون 

أن نرهق ميزانيتنا ونطوق رقابنا 
بحقوق وواجبات ما انزل اهلل بها من 
سلطان ودون أن ندخل أنفسنا في 
دائرة اإلسراف والتبذير، بل األسلم 

هو تقدمي تهنئة جميلة، وهدية رمزية 
أو مبلغ مالي مناسب، مع دعوة 

صادقة بظهر الغيب له. 
وأختم بحاجتنا إلى النهوض بأنفسنا 
ومجتمعاتنا، وذلك بتغيير كل ما هو 

معوج ومشوه ودخيل على ديننا 
وعاداتنا وقيمنا، والدائرة تبدأ من 

أنفسنا. 

لم يحرك نظام البعث الطائفي السوري ساكنا إزاء إعالن 
نتنياهو ضم اجلوالن إلى إسرائيل وإلى األبد بعد أن كان 
حتت االحتالل اإلسرائيلي منذ انسحاب اجليش السوري 

منه دون قتال بأمر من وزير الدفاع حافظ أسد في هزمية 
67. األمر الذي يوحي بأن إعادة اجلوالن احملتل من أيدي 

الصهاينة ليس أمرا مهما بالنسبة للنظام السوري الذي 
تنازل عنه للصهاينة وأن األهم من ذلك هو تكريس بقائه 
في السلطة وهو ما يكشف لنا زيف شعارات النظام في 

املمانعة واملقاومة والتصدي للمحتل والتغني بالعروبة طيلة 
العقود األربعة املاضية، ويكشف لنا كذلك مدى كراهية 

النظام للشعب السوري والدولة السورية وهو يستخدم 
آلته العسكرية في قتل السوريني وتشريدهم وتدمير 

مدنهم ردا على مطالبتهم له باإلصالحات السياسية، مع أن 
األولى به توجيه آلته العسكرية من أجل حترير اجلوالن 

احملتل ردا على إعالن نتنياهو بضمه إلى إسرائيل. واألمر 
سيان بالنسبة إلى احلرس الثوري اإليراني وامليليشيات 

الطائفية من املرتزقة الذين جيئ بهم من أفغانستان 
وباكستان والعراق ولبنان ممن ال يعنيهم ضم اجلوالن 
إلى إسرائيل ألن هدف تواجدها على الساحة السورية 
هو بقاء نظام األقلية هذا الذي ينتمي إلى منظومتهم 

الطائفية في السلطة رغم اجلرائم البشعة التي يرتكبها ضد 
الشعب السوري املسلم، لينكشف لنا كذب شعارات النظام 

اإليراني - املوت ألميركا واملوت إلسرائيل واللعنة على 
اليهود - التي اعتاد تسويقها للغوغاء ما يؤكد لنا حقيقة 

التواطؤ والتفاهم بني النظام اإليراني والنظام الطائفي 
السوري من جهة والنظام الصهيوني من جهة أخرى على 

قبول تواجد مثل هذه القوات وامليليشيات على األرض 
السورية دون أن متس بسوء من قبل القوات الصهيونية 

من أجل احلفاظ على هذا النظام من السقوط بأي ثمن. 
وكما كان الصفويون في القرن اخلامس عشر حلفاء 

للبرتغاليني القراصنة في حروبهم ضد األمة اإلسالمية، 
فإن إيران الصفوية اليوم تتصرف كحليف في خدمة 

أهداف الدولة الصهيونية في قلب العالم العربي واملسألة 
لم تعد مسألة مصالح إيرانية بقدر ما هي ثقافة طائفية ال 

يستطيع النظام اإليراني الثيوقراطي ذو اجلذور الصفوية 
الفكاك منها ألنه يقتات عليها في بقائه، أما شعاره املوت 
ألميركا أو الشيطان األكبر فقد أصبح في خبر كان بعد 
أن انصاع لشروط الشيطان األكبر عند توقيع االتفاقية 

النووية وصار ينسق معه بكل شفافية بل وأصبح ساعده 
األمين في دعم سياسته في العراق وفي سورية حتت غطاء 

احلرب على اإلرهاب. 
> > >

بعد سقوط أكثر من 50 قتيال بينهم طبيب أطفال بعد 
قصف نظام البعث الطائفي ملستشفى القدس في حلب 
احملاصرة وهي جرمية حرب ضد اإلنسانية ال يرتكبها 

إال القتلة والسفاحون، طالب البيت األبيض موسكو بلجم 
األسد، مع علمها بأن أفضل وسيلة للجمه هي أن ترفع 

حظرها على تزويد املعارضة السورية املعترف بها دوليا 
بصواريخ مضادة للطائرات ! ولوال التنسيق الروسي - 
األميركي في دعم النظام السوري املجرم ملا أقدم ذلك 

النظام على ارتكاب مثل هذه اجلرائم البشعة ضد الشعب 
السوري.

> > >
نسمع عن البديل االستراتيجي ورمبا قرأ البعض شيئا 

عنه لكننا لم نشاهد لقاء مع كبار املسؤولني كرئيس الوزراء 
مثال يتحدث عن هذا البديل من خالل الشاشة الصغيرة. 
فمثل هذه اللقاءات مفيدة ويكون لها وقع كبير في وعي 

املواطن يفوق ما ينشر في الصحف. نتمنى أن نرى كبار 
املسؤولني في الدولة وهم يتحدثون من خالل الشاشة 
الصغيرة بشكل مسهب عن القضايا املهمة التي تخص 

املواطن أو الدولة كما يحدث في دول أخرى حيث نشاهد 
كثيرا املستشارة ميركل أو رئيس الوزراء البريطاني 

كاميرون أو الرئيس الفرنسي هوالند أو الرئيس التركي 
أردوغان.. وغيرهم وهم يتحدثون أمام مواطنيهم بطريقة 

تفاعلية مباشرة تدل على تواصلهم مع مواطنيهم بكل 
شفافية وتدل على أنهم يتعايشون مع قضاياهم أوال بأول.

كلما قرأت احلديث القدسي »وعزتي وجاللي ألنتقمن من 
الظالم في عاجله وآجله وألنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر 

أن ينصره ولم يفعل« دخلني الرعب خلوفي أن أكون أحد 
الذين يرى أو يسمع عن ظلم وقع على أحد ولم أساعد 

على رفع الظلم، فالوعيد ليس من مسؤول أو حاكم، بل هو 
من رب العزة الذي إذا وعد ال يخلف وعده.

قبل أيام يقرر وزير التربية فصل معلم بسبب مقطع 
صور من خالل هاتف تلميذ في إحدى مدارس منطقة 

اجلهراء التعليمية وتكسب به بعض الباحثني عن زيادة 
املتابعني في مواقع التواصل االجتماعي دون أن يتحققوا 

من دقة املقطع.
لقد سمعت من أكثر من مدرس عن صحة هذا املقطع 

وعرفت أن هناك كثيرا من اللبس شاب املوضوع ولم يتم 
التأكد منه حتى ال يظلم أحد فقد تيقنت من كثير ممن 

زاملوا ذلك املعلم من حرصه على التعليم الصحيح وتفانيه 
في عمله ومحبة واحترام تالميذه وزمالئه له.

نعلم حرص معالي الوزير على سير العملية العلمية على 
النهج الصحيح ونشد على يده بأن يقف موقفا حازما ضد 

كل من يريد العبث مبستقبل أبنائنا الطلبة، ولكن عليه 
أن يتأكد من عدم وقوع الظلم على التالميذ أو املدرسني 

فهم جميعهم في ذمته أمام اهلل ولن ينفعه طالب احلصول 
على اإلعجاب مبا ينشرون، فمن يبحث عن اإلشادة بتلك 

املواقع ال يهمه اإلشادة بدرجاته العلمية.
لقد برأت ذمتي أمام اهلل وحاولت نصرة مظلوم خوفا من 

وعيد القادر على كل شيء، وعليك يا وزير التربية أن 
تبرئ ذمتك أمام اهلل فقد قال الرسول الكرمي ژ: »كل بني 

آدم خطاء وخير اخلطائني التوابون« فاجُن بنفسك.
أدام اهلل من نصر املظلومني، وال دام من كان بيده أن 

ينصرهم ولم يفعل.

saad.almotish@hotmail.com

سلطان إبراهيم سلطان الخلف

سعد المعطش

نظام البعث الطائفي 
غير معني بضم اجلوالن 

إلى إسرائيل

انتقام اهلل

فكرة

drjasem@رماح
د.جاسم المطوع*

»فهم الدين فهما صحيحا، االهتمام 
باملنطق ومعرفة طرق التفكير، الوعي 

السياسي، املشاركة في التنمية 
املجتمعية، معرفة من هو العدو 

األول، وتأهيل الوالدين تربويا«، هذه 
)6( مفاهيم وأفكار لو حولناها إلى 

برامج عمل وورش وتدريب وأسسنا 
لها مؤسسات تدير وتنفذ برامج 

شبابية حلفظنا شبابنا من االنحراف 
الفكري والديني والسلوكي.

أما فهم الدين، فهناك الكثير من 
األسئلة التي ال بد من اإلجابة عليها 
وهي: ان الدين متني ولكن ما الذي 
ينبغي أن نوصله للشباب؟ وكيف 

نوصله لهم بطريقة تتناسب مع 
اهتمامهم؟ وكيف نضمن تفاعلهم مع 
البرامج؟ وما البرامج املرافقة لتفعيل 

املبادئ الدينية فتكون جزءا من 
سلوكهم اليومي؟ وما دور األسرة 

واملدرسة والقطاعني اخلاص والعام 
ومؤسسات املجتمع املدني في ذلك؟ 
وهل خبراء الشريعة والعلماء لديهم 
القدرة على توصيل الدين للشباب 
بلغة يفهمها ويستوعبها الشباب؟ 

وهل يقبل الشباب الدين من 
العلماء؟ وكيف نسهل الدين ونبسط 
مفاهيمه لتكون في متناول الشباب 
ويشعرون بأن الدين سهل ويسير؟

أما االهتمام باملنطق فاليوم صار 
ضروريا ألن موجات اإلحلاد كثرت، 

وأفكار عباد الشيطان انتشرت، 
واجلماعات املتطرفة صارت مدعومة 

باملال والسالح واإلعالم، فهل 
لشبابنا القدرة على نقد األفكار 

التي تطرح عليهم؟ وهل يعرفون 
احليل واأللعاب العقلية في تزيني 

الباطل؟ وهل لديهم الوعي مبعرفة 
اخلدع اإلعالمية في تكبير الصغير 

وتصغير الكبير؟ وهل لديهم منهج 
عقلي مثلما عمل علي بن أبي طالب 

ÿ عندما عرضت عليه قضية 
رجل ضرب عني آخر فأتلفها، فأراد 

أن يقيس كم نسبة التلف بالعني 
حتى يحكم على اجلاني بالتعويض، 

فابتكر آلة قياس وهي بيضة خط 
عليها خطوطا سوداء وكان يبعدها 
عن املصاب قليال قليال ليقيس قوة 

النظر ووضوحه فيعرف نسبة 
الضرر في عينه مقارنة ببيضة 
أخرى وضعها على مسافة العني 

الصحيحة ليعرف الفرق، فهل ميلك 
شبابنا هذه القدرة على حل املشاكل 

والتحليل والتفكير واإلبداع؟
أما الوعي السياسي للشباب فهل 

لدينا مراكز ومعاهد تدرب الشباب 
سياسيا ليفهموا ما يدور حولهم؟ 

ويتعلموا حيل استغالل القوي 
للضعيف، وأساليب القمع واالستبداد 

بلغة رقيقة؟ وفهم املتغيرات 
السياسية العاملية وأثرها على حياة 

الشاب؟ وأذكر أنني درست في كلية 
احلقوق أن السلطات ثالث، تشريعية 

وتنفيذية وقضائية وأن الدكتور 
قال لنا والصحافة هي السلطة 

الرابعة، ولكن اليوم الوضع السياسي 
اختلف، فقد ظهرت سلطات جديدة 

لم ندرسها ولكننا عشناها ورأيناها، 
مثل سلطة املال وسلطة التكنولوجيا 

والشبكات االجتماعية وسلطة اإلعالم 
وحتى الشباب والنساء صاروا 

سلطة، والشواهد خالل العشرين 
سنة املاضية تثبت أن هذه السلطات 

اجلديدة لديها القدرة على تغيير 
األنظمة واألفكار، وأخيرا سلطة ملك 

امللوك- جل عاله- وسننه الكونية 
في نصرة احلق وإزهاق الباطل ولو 

بعد حني، فهل علمنا شبابنا املؤثرات 
السياسية وكيفية التعامل معها؟

أما املشاركة في التنمية املجتمعية 
فهي التي جتعل الشباب يستثمرون 
طاقاتهم وأوقاتهم فيما ينفعهم، فهل 
وفرنا لهم مؤسسات تدعم هواياتهم 

ومواهبهم؟ وهل هيأنا لهم أماكن 
ومواقع يحولون فيها أفكارهم إلى 
برامج ومبادرات ومشاريع؟ وهل 
لدينا برامج لتشجيع الشباب في 
املجال الفني والرياضي والديني 

واإلعالمي والعلمي والتكنولوجي وما 
يحبون؟ فنحن مجتمعات شبابية 

ولو أحسنا إدارة الطاقة الشبابية من 
خالل العمل التطوعي واخليري أو 

التجاري حلققنا نتائج عظيمة.
أما من عدو الشباب األول؟ فاجلواب 
عليه سهل وهو إبليس عدو البشرية 

كلها، ولكن هل يعرف شبابنا هذه 
املعلومة؟ وهل تعرفوا على صفاته 

وحيله وأفكاره وأالعيبه؟ وهل 
عرفوا مهاراته في غواية بني آدم 

من خالل أفكاره ووساوسه أو من 
خالل حتريك الشهوات بامليل للخمر 

واملخدرات واحملرمات؟ وهل لدينا 
مؤسسات ومعاهد تعرف الشباب 

بحيل ابليس وأالعيبه؟
أما تأهيل الوالدين وتدريبهم في 

كيفية التعامل مع الشباب ليكونوا 
سببا في حفظهم وعدم انحرافهم 
ومتردهم فهذه من أخطر املسائل 
التي سنفرد لها مقاال خاصا بإذن 
اهلل، فقد كتبت في هذا املقال 19 

سؤاال لو أحسنا اإلجابة عليها عمليا 
وليس قوليا لساهمنا في حماية 
شبابنا وحفظهم من االنحراف 

الفكري والسلوكي.
*الخبير االجتماعي والتربوي

19 سؤااًل 
حلماية شبابنا

جتارب حياتية
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من األخطاء اإلمالئية 
وال يتلعثم عند القراءة

 يجوز لرئيس الوزراء 
االعتذار عن حضور 
جلسات دور انعقاد 

بالكامل

 إذا تولى رئيس 
الوزراء أعمال األمير 

ال يحسب ضمن 
عدد الوزراء أو أعضاء 

املجلس

وزارة شؤون »األمة« انتهت من سوابق الفصول السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وجارٍ العمل في األول

د.الهيفي: أجنزنا مشروع السوابق البرملانية التنموي بنسبة %100
من األعضاء دون مش����روعات 
القوان����ن املقدمة من احلكومة 
وعليه اذا رفض مشروع قانون 
من احلكومة يجوز لها أن تتقدم 

مبشروع قانون جديد.
املرجع: د)4(، م)100(، 

ص)98(، ت/ج )1965/12/14(

املبدأ: يجوز احالة التعقيب 
على السؤال الى جلنة برملانية 
تدرس موضوعا مشابها ملا ورد 

في السؤال واجلواب عليه.
الوقائع: عقب انتهاء العضو 
محمد الوس����مي م����ن تعقيبه 
على س����ؤاله لوزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل عن كيفية 
توزي����ع بي����وت ذوي الدخ����ل 
احملدود في املنطقة العاش����رة، 
قرر رئي����س املجل����س احالة 
التعقيب الى جلنة بيوت ذوي 
الدخل احملدود لبحث املوضوع 
بأكمله السيما أنها تبحث جميع 
القرارات واالقتراحات املتعلقة 

بهذا املوضوع.
املرجع: د)3(، م)89(، 

ص)12-15(، ت.ج )1965/6/15(

املب����دأ: مواعي����د مناقش����ة 
االس����تجواب تبدأ م����ن تاريخ 
الرد على اس����تفهامات الوزير 

املستجوب.
الوقائع: طلب وزير الكهرباء 
واملاء الشيخ جابر العلي الذي 
وجه اليه استجوابا من العضو 
املس����تجوب راش����د التوحيد 
تفسير ما ورد في البند الثامن 
من استجوابه فقال النائب أنه 
سيوضح ذلك كتابة للوزير، وهنا 
قال اخلبير الدستوري للمجلس 
اذا رد العض����و كتابة فتحديد 
موعد مناقشة االستجواب يبدأ 

من تاريخ استيفائه.
املرجع: د)2(، م)46(، ص 

)18(، ت/ج )1964/2/22(

 املب����دأ: جلن����ة العرائض 
والشكاوي تنظر في الشكاوي من 
الناحية العامة فقط أما حتويل 
شكوى ملشروع قرار أو اقتراح 
بقان����ون أو رغبة فيختص بها 

املجلس.
الوقائ����ع: نظر املجلس في 
تقرير للجنة العرائض والشكاوي 
وقال اخلبير الدستوري أن جلنة 
العرائض والشكاوي تنظر فقط 
في الشكوى من الناحية العامة 
وتقترح على املجلس أن يصدر 
في هذه الشكوى مشروع قرار أو 
اقتراحا بقانون أو اقتراح برغبة 
ويصب����ح األمر في هذه احلالة 

للمجلس.
املرجع: د)1(، م)17(، ص)22 

و23(، ت/ج )1963/5/21(

املبدأ: في حال االختالف في 
األرقام بن جداول امليزانية ونص 
القانون بعد صدوره يعتمد ما 

نص عليه القانون.
الوقائع: الحظ العضو زيد 
الكاظمي اختالف الرقم الوارد 
في ج����دول ميزاني����ة مجلس 
النقد الكويتي عما هو وارد في 
املشروع بفارق 100 ألف دينار 
تقريبا وسأل العضو اذا كانت 
هناك اختالفات في ميزانيات مت 
اقرارها ماذا سيكون احلل؟ فقال 
اخلبير الدستوري القوة لنص 
القانون حيث يعتمد ما ورد في 
نص القان����ون على ما ورد في 

جداول امليزانية.
املرجع: د)3(، م)92/أ(، ص 

)63(، ت/ج )1965/6/29(
 

املبدأ: ميكن للمجلس أن يقر 
بابا من امليزانية بشكل مستقل 

ويعمل به فورا.
الوقائع: أبدى بعض األعضاء 
تساؤالت بشأن آلية التصويت 
على امليزاني����ة، فقال اخلبير 
الدستوري أن التصويت يكون 
على كل باب على حده ثم على 
امليزاني����ة ككل، كما أنه ميكن 
للمجلس أن يعجل بتنفيذ باب 
م����ن امليزانية أن يصوت عليه 
نداءا باالس����م بش����كل مستقل 

ويقره.
املرجع: د)4(، م)130/ب(، 
ص )59(، ت/ج )1996/5/10(

 املبدأ: تق����ر امليزانية بابا 
باب����ا وال يجوز اقرار باب على 

دفعتن.
الوقائع: خالل نظر املجلس 
الباب الثالث من املجلس سأل 
مقرر اللجنة املالية عن موقف 
مش����روع قانون باعتماد مالي 
للمشاريع االنشائية ورد بعد 
أن قدمت اللجنة تقريرها فهل 
يحال للجنة ملناقشته ثم يحال 
للمجلس وهل يعتبر جزءا من 
الباب الثالث في امليزانية اخلاصة 
باملش����اريع وهنا قال اخلبير 
الدستوري اذا كان جزء من الباب 
الثال����ث فيؤجل الباب بالكامل 
ألنه يجب أن تقر امليزانية بابا 
بابا وال يجوز اقرار أي باب في 

امليزانية على دفعتن.
املرجع: د)3(، م)88(، ص 

)205 و206(، ت/ج )1965/6/12(.

)1 و2(، ت/ج )1966/5/21(
 

املبدأ: كتاب األمير بتزكية 
ولي للعهد يتلو ويس����جل في 

املضبطة.
الوقائ����ع: بدأت اجللس����ة 
اخلاصة للنظر في كتاب حضرة 
صاحب السمو األمير املتضمن 
تزكية الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح وليا للعه����د، بتالوة 

الكتاب ليسجل في املضبطة.
املرجع: د)4(، م)137(، ص )1 

و2(، ت/ج )1966/5/31(

املبدأ: يجوز لسمو رئيس 
مجلس ال����وزراء أن يعتذر عن 

حضور دور انعقاد.
الوقائع: عرض املجلس كتابا 
من سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح السالم يطلب فيه االعتذار 
عن حضور جلسات دور االنعقاد 
وتساءل العضو عبدالرزاق اخلالد 
هل يجوز االعتذار عن دور انعقاد 
كامل، فقال اخلبير الدستوري 
للمجلس م����ن الناحية يجوز 
للعضو أن يعتذر عن حضور 
اجللسات ألكثر من شهر بإذن 
من املجلس ويجب أن تكون املدة 
محددة وعبارة »لنهاية الدورة« 
معناها أن املدة محددة بنهاية دور 
االنعقاد، وفضال عن ذلك فمركز 
رئيس الوزراء في الدستور أنه 
ال يتولى س����لطة فعلية وإمنا 
يتوالها بواسطة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء وبسبب 
طبيعة مركزه ودوره الدستوري 
فهذا االعتذار جائز وهو ما وافق 

عليه املجلس موافقة عامة. 
املرجع: د)2(، م)47(، ص 

)9(، ت/ج )1964/3/3(

 املبدأ: طلب احلكومة تصحيح 
خط����أ مادي ورد في مش����روع 
القانون بعد إقراره من املجلس 
يتعن التصويت على التصحيح 

من جديد بالنداء باالسم.
الوقائ����ع: ورد خطأ مادي 
في مش����روع القانون اخلاص 
مبيزانية مجل����س األمة الذي 
س����بق أن أقره املجلس وكان 
مضمون اخلطأ هو بيان مجموع 
اإليرادات واملصروفات حيث كتب 
)419905( دينارا بينما الصحيح 
)503686( دينارا وأدرج الرئيس 
طلب تصحيح هذا اخلطأ على 
ج����دول األعمال حت����ت بند ما 
يستجد وارتأى اخلبير ضرورة 
التصويت على هذا التصحيح 
نداء باالسم على الرغم من أنه 
خطأ مادي وأخذ املجلس بهذا 
الرأي ومت التصويت نداء باالسم 
وانتهى إلى املوافقة وتصحيح 

اخلطأ.
املرج����ع: د)2(، م)53/ب(، 

ص)84(، ت/ج )1964/4/18(

 املبدأ: يحق للمجلس الرجوع 
عن أي ق����رار وافق عليه بقرار 

جديد.
الوقائع: سأل رئيس املجلس، 
اخلبير الدس����توري عن مدى 
صحة رجوع املجلس عن قرار 
اتخذه ووافق عليه فقال اخلبير 
الدستوري يستطيع املجلس أن 
يرجع عن أي قرار وافق عليه 
بقرار جديد وكان ذلك مبناسبة 
انتهاء املجلس من املوافقة على 
مشروع قانون بشأن املختارين 
من حي����ث املبدأ واملوافقة على 
20 مادة من مشروع القانون ثم 
طرأت فكرة أن يكون املختارون 
بالتعين وليس باالنتخاب كما 

هو وارد في مشروع القانون.
املرجع: د)3(، م)92/أ(، 

ص)151-152(، ت/ج 
)1965/6/29(

املبدأ: اذا رفض مشروع قانون 
مقدم من احلكومة يجوز لها أن 
تتقدم مبشروع قانون جديد، 
دون التقي����د بحكم املادة )97( 

من الالئحة الداخلية.
الوقائع: مبناس����بة رفض 
مجلس األمة مش����روع قانون 
بفتح اعتماد اضافي أثير النقاش 
حول مدى أحقية احلكومة في 
تقدمي مشروع قانون جديد في 
ضوء حكم املادة )97( من الالئحة 
التي تنص على أنه )كل مشروع 
قانون اقترح����ه أحد األعضاء 
ورفضه مجلس األمة ال يجوز 
ألحد األعضاء تقدميه ثانية في 

دور االنعقاد ذاته(.
وانتهى النقاش الى أن احلظر 
املوجود بهذه املادة ينصرف الى 
االقتراحات بقوانن التي تقدم 

قفل باب املناقشة بصفته عضوا 
في املجلس – شرطه – أن يكون 
االقت����راح موقعا من خمس����ة 

أعضاء.
الوقائع: طلب وزير اخلارجية 
من املجل����س إنهاء املناقش����ة 
اخلاصة ب����وزارة الكهرباء في 
مش����روع الرد عل����ى اخلطاب 
األمي����ري وأن يق����وم الوزير 
املختص بتسجيل املالحظات 
الواردة في املناقشة ويترك له 
املجال للعمل، وطلب وزير الدولة 
التصويت على قفل باب املناقشة 
فاعترض بعض األعضاء، فأشار 
اخلبير الدس����توري إلى أنه إذا 
طلب الوزير كعضو في املجلس 
قفل باب املناقشة يجب أن يكون 
االقتراح موقعا من خمسة أعضاء 
إال إذا تبنى رئيس املجلس عرض 
املوضوع فسحب وزير اخلارجية 

اقتراحه.
املرجع: د)3( م)81( ص )110( 

ت/ج )1965/5/1(

 املب����دأ: ح����ق احلكومة في 
اختي����ار من ين����وب عنها من 
املستشارين، وال يجوز للمجلس 
أن يعترض على اسم مستشار 

بعينه.
الوقائع: أناب����ت احلكومة 
عنها املستشار/........... للرد 
على أسئلة النواب أثناء مناقشة 
قانون اجلزاء، واعترض بعض 
النواب رافضن حضور املستشار 
املذكور فاحتكم رئيس املجلس 
إلى اخلبير الدستوري والذي 
رأى أن من ح����ق احلكومة أن 
تختار من ميثلها وينوب عنها 
من املستشارين واخلبراء دون أن 
يكون للمجلس أن يعترض على 
ذلك، ولكن جرت قواعد املجاملة 
أن تستأذن احلكومة املجلس قبل 
دخول مندوبيها القاعة ويتعن 
أن تقابل هذه املجاملة مبجاملة 
أخرى من املجلس بعدم مناقشة 
احلكومة أو الوزير املختص فيمن 

يندبه.
املرجع: د)4( م)95( ص 

)172( ت/ج )1965/11/18(

 املب����دأ: من ح����ق املجلس 
العدول عن السوابق البرملانية 
وعليه أن يضع قاعدة عامة حتل 

محل السابقة التي عدل عنها.
الوقائع: طرح رئيس املجلس 
مسألة حق املجلس في العدول 
عن الس����وابق البرملانية وذلك 
مبناسبة السوابق التي رسخت 
ح����ق العض����و في ال����رد على 
الصحافة من خالل منبر املجلس 
وبعد النقاش خلص املجلس إلى 
حقه في العدول عن الس����وابق 
البرملانية شريطة وضع قواعد 
عامة حتل محل السوابق التي 
مت العدول عنها وتطبيقا لذلك 
قرر املجلس املوافقة على العدول 
عن السوابق التي كانت تسمح 
لألعضاء بالرد على الصحافة 
من خالل منبر املجلس ووضع 
قاعدة عامة مفاده����ا بأن الرد 
على الصحافة يكون من خالل 
الصحافة ولي����س عن طريق 

املجلس مطلقا.
املرجع: د)3( م)66/ج( ص 

)14( ت/ج )1964/11/24(

املبدأ: عندم����ا يقوم رئيس 
الوزراء بأعمال سمو األمير فال 
يحس����ب ضمن عدد الوزراء أو 

إجمالي أعضاء املجلس.
الوقائ����ع: س����أل العض����و 
عبدالباقي النوري عن إجمالي 
أعضاء املجلس حلساب النصاب، 
فق����ال اخلبير الدس����توري إن 
إجمالي األعضاء في هذه الفترة 
)60( عضوا فقط ألن سمو رئيس 
ال����وزراء يقوم بأعمال صاحب 
السمو أمير البالد فال يحسب 

في عداد الوزراء.
املرجع: د)3( م)83( ص 

)137( ت/ج )1965/5/8(

 املبدأ: املقصود باالنصراف 
من اجللس����ة قبل نهايتها هو 
اخلروج من املجلس وليس من 

القاعة لالستراحة.
الوقائع: بعد تالوة أس����ماء 
األعض����اء املنصرفن من دون 
استئذان من اجللسة قبل نهايتها 
سأل العضو يوسف املخلد هل من 
يخرج من القاعة إلى االستراحة 
يحتاج إلى استئذان فقال املجلس 
إن املقصود هو الذي ينصرف إلى 
خارج املجلس وليس من يخرج 

ليجلس في االستراحة.
املرجع: د)4(، م)134(، ص 

القانوني.
املرجع: د)3( م)67/ج( 
ص)2( ت/ج )1964/12/15(

املبدأ: يبدأ دور االنعقاد غير 
العادي في جلسة علنية حتى 
وان كان مرسوم الدعوة مرفقا به 

طلبا بعقد اجللسة سرية.
الوقائع: متت دعوة مجلس 
األمة الى دور انعقاد غير عادي 
وقدم قب����ل افتتاحه طلبا بعقد 
اجللسة سرية ومع ذلك افتتح 
دور االنعقاد غي����ر العادي في 
جلسة علنية ومتت تالوة األسماء 
واألوامر واملراسيم األميرية ثم بعد 
ذلك حتولت اجللسة السرية حتى 
االنتهاء من املوضوع املطلوب 
مناقشته وعادت اجللسة علنية 

بفض دور االنعقاد.
املرجع: د)دور انعقاد غير 
عادي(، م)27(، ص )2 و5 و3(، 

ت/ج )1963/9/24(

املبدأ: ميك����ن للمجلس أن 
يس����تمر في أعماله على الرغم 
من صدور مرسوم دعوة الناخبن 
النتخاب أعضاء مجلس األمة 

للفصل التشريعي اجلديد.
الوقائع: على الرغم من حتديد 
موعد انتخابات الفصل التشريعي 
الثاني ملجلس األمة في 25 يناير 
1967 وصدور املرسوم بدعوة 
الناخبن النتخاب أعضاء مجلس 
األمة في 1966/12/15 اال أن مجلس 
األمة اس����تمر في أعماله وعقد 
اجللس����ة اخلتامية لفض دور 
االنعقاد اخلامس التكميلي في 
3 يناير 1967 قبل 22 يوما فقط 

من موعد اجراء االنتخابات.
املرجع: د)5(، م)147(، ص 
)1 و62 و64(، ت/ج )1967/1/3(

 
املبدأ: يج����وز حتديد موعد 
انتخابات مجلس األمة قبل انتهاء 

املدة الدستورية للمجلس.
الوقائع: مت حتديد يوم 25 
يناي����ر 1967 موعدا النتخابات 
مجلس األم����ة فيما كان املوعد 
الدس����توري النته����اء الفصل 
التشريعي األول في 28/ يناير 
1967 حيث افتتح في 29 يناير 
1963 وهو ما أش����ار اليه سمو 
ولي العهد ورئيس الوزراء في 
كلمت����ه اخلتامية في فض دور 
االنعقاد اخلامس التكميلي من 

الفصل التشريعي األول.
املرجع: د)5(، م)147(، ص 

)62(، ت/ج )1967/1/3(

املبدأ: ف����ض دور االنعقاد 
األخير من الفصل التش����ريعي 
لي����س معن����اه انته����اء امل����دة 

الدستورية للمجلس.
الوقائع: عقد املجلس جلسته 
اخلتامية لف����ض دور االنعقاد 
اخلامس التكميلي من الفصل 
التشريعي األول وعقب افتتاح 
اجللسة اخلتامية قال الرئيس أن 
رئاسة املجلس ستتولى تبليغ 
احلكومة خالل املدة الباقية من 
الفصل التشريعي بأي أسئلة أو 

رغبات أو أجوبة أو مكاتبات.
املرجع: د)5(، م)147(، ص 

)1 و2(، ت/ج )1967/1/3(

املبدأ: مناقش����ة سياسة أي 
وزارة هي لالطالع والعلم.

الوقائع: لفت رئيس مجلس 
األمة األعضاء أثناء مناقشة بيان 
لوزارة األشغال العامة الى أنه 
ال يجب أن تتجاوز املناقش���ة 
حدود االطالع والعلم الى توجيه 
أسئلة واتهامات قائال أن مناقشة 
سياسة أي وزارة هي لالطالع 

والعلم.
املرجع: د)1( م)21/ب( ص 

)10( ت/ج )1963/6/12(

 املبدأ: يفض���ل أن يرتدي 
عضو مجلس األمة ومن يحضر 

اجللسة الزي الرسمي.
الوقائ���ع: اعترض العضو 
عبدالباق���ي النوري وابراهيم 
خريبط على ارتداء مهندس من 
فريق وزارة األشغال املصاحب 
للوزير أثناء القاء بيانه بنطلونا 
وقمي���ص وطالب بأن يرتدي 
الزي الرسمي للكويت وسأل 
رئي���س مجلس األمة، اخلبير 
الدستوري عن ذلك فقال األفضل 
أن يرتدي الزي الرسمي لكن 
ليس هناك ما مينع من ارتداء 

غيره.
املرجع: د)1( م)521( ص 

)15( ت/ج )1963/6/12(
املبدأ: يجوز للوزير اقتراح 

املبدأ: تالوة تقارير اللجان 
في اجللسة اخلتامية من التقاليد 
البرملاني����ة الت����ي درج عليها 

املجلس.
الوقائ���ع: تس���اءل بعض 
األعضاء عن جدوى تالوة تقارير 
اللج���ان اخلتامية وهي مودعة 
لدى األمانة العامة، فقال اخلبير 
الدستوري، لقد درج املجلس على 
تقليد بأن تكون اجللسة اخلتامية 
متضمنة تقارير اللجان اخلتامية 
حتى يقوم املجلس بدور مراقبة 
نفسه بنفس���ه، ولهذه اجللسة 
أهمية تاريخية ومن القيمة أن 

يخصص لها مزيد من الوقت.
املرجع: د)3(، م)92/ه(، 

ص)58 و59(، ت.ج )1965/7/6(

املبدأ: يجوز تشكيل جلنة 
دون الع����دد املنصوص عليها 
قانونا على أن يتم اس����تكمال 

عددها الحقا.
الوقائع: أثناء تشكيل جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
وهي من سبعة أعضاء لم يتقدم 
للترشح سوى عدد ستة أعضاء 
فقرر املجلس املوافقة على تشكيل 
اللجنة من ستة أعضاء وميكن أن 
تعمل اللجنة بهذا الشكل حيث 
أن نصابها مكتمل، على أن يتم 
استكمال العضو السابع الحقا 

باجللسات القادمة.
املرج����ع: د)4(، م)93/ب(، 

ص)6(، ت.ج )1965/10/31(
 

املبدأ: االحال����ة الى اللجان 
مسألة اجرائية وليست قرارا 
وتتحقق بأغلبية احلضور دون 

شرط توافر النصاب.
الوقائع: بعد مناقشة فقرة 
وزارة التربية والتعليم العالي 
في مشروع اجلواب على اخلطاب 
األميري قدم بع����ض األعضاء 
اقتراحات باضافة عبارات الى 
مشروع اجلواب على اخلطاب 
األميري وأخذ رئيس املجلس 
التصويت عليها الحالتها الى 
اللجنة املختص����ة لصياغتها 
وقال العضو غن����ام اجلمهور 
إن هن����اك معارض����ن لالحالة 
ولم تأخذ الرئاسة رأيهم فقال 
اخلبير الدس����توري للمجلس: 
إن االحالة الى اللجان مس����ألة 
اجرائية وليست قرارا ويكفي 
فيها موافقة األغلبية حتى ولو 

لم يكن هناك نصاب.
املرجع: د)4(، م)129(، 

ص)109 و110(، ت.ج 
)1966/4/30(

 
 املب����دأ: اختص����اص جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
ب����كل املس����ائل التش����ريعية 
والدستورية المينع من تشكيل 
جلن����ة خاصة لبحث مس����ألة 
قانونية أو تشريعية ذات أهمية 

خاصة.
الوقائع: أثناء مناقشة املجلس 
محددا مدى مخالفة نص املادة 131 
من الدستور واقتراح احلكومة 
تش����كيل جلنة م����ن احلكومة 
ومن املجلس لبحث تفس����ير 
املادة وماذا تعني؟ قال العضو 
سليمان املطوع إن املجلس كلف 
اللجنة التشريعية والقانونية 
لدراس����ة هذا املوضوع وبدأت 
في عق����د اجتماع����ات، غير أن 
اخلبير الدستوري للمجلس قال: 
األصل أن كل املسائل التشريعية 
والدس����تورية من اختصاص 
اللجنة التشريعية لكن هذا ال 
مينع من تشكيل جلنة خاصة 
اذا وجدت مس����ألة قانونية أو 

تشريعية ذات أهمية خاصة.
املرجع: د)3(، م)68/أ(، ص 

)91 و92(، ت/ج )1965/1/19(

املبدأ: اجللسة التي ال يكتمل 
نصابها تعتبر جلسة ويكون لها 

مضبطة وتسمى جلسة 
لم يكتمل لها النصاب.

الوقائع: أثير النقاش حول 
اجللسة التي لم يكتمل لها نصاب 
هل تعتبر جلسة من عدمه. وبعد 
النقاش خلص املجلس الى أن 
اجللسة التي ال يكتمل نصابها 
تعتبر جلسة ويكون لها مضبطة 
ولكنها تسمى جلسة لم يكتمل لها 
نصاب واملرجع في ذلك الى نص 
املادة )74( من الالئحة الداخلية 
ملجلس األم����ة، فلكي يثبت في 
تاريخ وفي سجل املجلس ترتيب 
تسلسلي للجلسات تذكر اجللسة 
التي لم يتكامل فيها العدد بجلسة 
ورقم وامنا حتت عنوان مضبطة 
جلسة بحالة عدم تكامل العدد 

فاعترض عدد كبير من األعضاء 
فانسحبوا من اجللسة وترتب 
على ذلك فقدان النصاب، فرفع 
الرئيس اجللسة قبل أداء النواب 
اليمن الدستورية وثار نقاش 
دستوري في البالد حول هذه 
الواقعة وتطبي����ق حكم املادة 
131 من الدستور وترتب عليه 
تقدمي احلكومة استقالتها وأعيد 
تشكيلها مرة أخرى بعد استبعاد 
بعض الوزراء ومت أداء اليمن 

الدستورية أمام مجلس األمة.
املرجع: د)3(، م)67/د(، 
ص)24(، ت.ج )1965/1/5(

 
املبدأ: املقصود بإجادة العضو 
القراءة أال يكث����ر من األخطاء 
االمالئية وال يتلعثم عند القراءة 
وليس معناها االملام بآداب اللغة 

وقواعد النحو.
الوقائع: س����أل أعضاء عن 
تفسير مفهوم القراءة والكتابة 
في الدستور والالئحة باعتبارها 
ش����رطا من ش����روط الترشح 
لعضوية مجل����س األمة فقال 
اخلبير الدس����توري أن املعنى 
املقصود هو الكتابة بدون أخطاء 
امالئية والقراءة بدون تلعثم وال 
يقصد بها االملام بقواعد اللغة 

والنحو.
املرجع: د)2(، م)43(، 

ص)55(، ت.ج )1964/1/28(

املبدأ: ال يجوز اعادة طرح 
موضوع على اللجنة سبق أن 
نظرته وقدمت تقريرا بش����أنه 
وأب����دى املجلس رأي����ه فيه اال 

باقتراح جديد.
الوقائع: مبناسبة مناقشة 
تقرير جلنة مش����روع اجلواب 
على اخلطاب األميري � موضوع 
القسائم الزراعية � تطرق األعضاء 
الى قروض املوظفن أصحاب 
القسائم من بنك االئتمان وأشار 
بعضهم الى أن املوضوع سبق 
دراسته باللجنة، فطلب وزير 
املالية اع����ادة املوضوع للجنة 
املالية لدراسته، فأوضح اخلبير 
الدستوري أن هذا املوضوع غير 
معروض وال يجوز أن يصدر 
فيه قرار واملجلس بصدد بحث 
موض����وع آخر وهو مش����روع 
اجلواب على اخلطاب األميري، 
واذا أراد املجل����س اعادة النظر 
في موض����وع الفوائد فيكون 
باقتراح وبطريق خاص ليس 

طريقه اآلن.
املرجع: د)2(، م)36(، 

ص)10(، ت.ج )1963/12/10(

 املبدأ: من حق مقرر اللجنة 
أن يب����دي رأيا مخالفا للتقرير 
املعروض على املجلس � شرطه � 
يترك املنصة ويتحدث من مكانه 

بالقاعة.
الوقائع: مبناسبة مناقشة 
تقرير اللجنة بالرد على اخلطاب 
األميري اخلاص بوزارة البريد 
والب����رق طلب مق����رر اللجنة 
احلديث وترك مكانه على املنبر 
وأخذ مكانه بن األعضاء، وأشار 
الى أن املواطنن يشتكون من قلة 
وجود التلفونات وأن احلكومة 
لي����س لديها تخطيط يس����اير 
التوسع الذي يجري في البالد 
فطلب أحد األعضاء نقطة نظام 
وقرر أن املقرر يفترض أن يبدي 
وجهة نظ����ره بالتقرير، فكيف 
يستقيم األمر والتقرير ميدح 
الوزارة واملقرر ينتقدها، فأشار 
اخلبير الدستوري الى أن التقرير 
يعبر عن رأي األغلبية وقد يكون 
املقرر من األقلية في اللجنة وله 
رأي شخصي يريد أن يعبر عنه، 
فطريقته ملعارضة التقرير هي 
أن يت����رك املنصة ويقف مكان 

األعضاء.
املرجع: د)3(، م)81(، 

ص)32(، ت.ج )1965/5/1(

املبدأ: االستقالة من اللجان 
تكون مكتوبة وال جتوز االستقالة 

الشفاهية.
الوقائع: أثناء قيام املجلس 
بع����رض مل����ئ الش����واغر في 
اللج����ان الت����ي تق����دم بعض 
األعضاء باالستقالة منها، أعلن 
العضو خالد مس����عود رغبته 
في االستقالة من عضوية جلنة 
الثقافة والتعليم وسأل رئيس 
املجلس، اخلبير الدستوري عن 
جواز االستقالة بهذا الشكل أم 
يلزم تقدميها كتابيا فقال اخلبير 

الدستوري »ال جتوز«.
املرجع: د)2(، م)44/أ(، 

ص)34، 35(، ت.ج )1964/2/4(

سامح عبد الحفيظ

أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
البح����وث ونظم املعلومات في 
وزارة الدولة لش����ؤون مجلس 
األمة د.أحمد ب����راك الهيفي أن 
الوزارة أجنزت مشروع السوابق 
البرملاني����ة اخل����اص باخلطة 
السنوية 2016/2015 من اخلطة 
االمنائية للدولة التي انتهت في 
31 مارس املاضي بنسبة %100، 
وهو ما يعد إجنازا نوعيا للوزارة 
وس����تواصل اس����تكمال إجناز 
هذا املش����روع جلميع الفصول 
التشريعية.وأوضح د.الهيفي 
لش����ؤون  الدول����ة  وزارة  أن 
مجلس األمة أجنزت السوابق 
والتقاليد البرملانية في الفصول 
التشريعية، السادس والسابع 
والثامن والتاسع والعاشر، وجار 
االنتهاء من الفصل التشريعي 
األول، حيث مقرر له وفق اخلطة 
الزمنية نهاي����ة يونيو القادم، 
متمنيا أن يساهم ذلك في تعزيز 
التعاون بن احلكومة ومجلس 
األمة، فضال عن مساهمته في 
التوعية البرملانية وخدمة أهل 
االختصاص واملتابعن للشأن 

البرملاني.
وفي سياق مشروع السوابق 
والتقاليد البرملانية، قامت وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة بفتح 
نافذة للجمه����ور واملختصن 
باملوقع االلكترون����ي للوزارة 
لعرض إجن����ازات الوزارة من 
مشروعها املتعلق باستخالص 
الس����وابق والتقاليد البرملانية 
طوال تاريخ احلياة البرملانية 
في 14 فصال تش����ريعيا، وهو 
ما يتيح لكل املهتمن بالش����أن 
البرملاني الدخول اليه واالطالع 
على تلك السوابق من خالل آلية 
بحث ميسرة وممنهجة وتسمح 
للمطلع باالس����تفادة من تلك 
السوابق بطرق متعددة، ويعد 
هذا املشروع هو االول من نوعه 
الذي يهتم بالسوابق البرملانية، 
ويسعى الى توثيق تلك السوابق 
لتظ����ل ش����اهدا عل����ى العمل 
الدميوقراطي بالكويت. ويقوم 
على مش����روع اعداد السوابق 
والتقاليد البرملانية فريق عمل 
يقوده د.أحمد الهيفي، ويضم 
الفريق الوكيل املساعد لقطاع 
الشؤون اإلدارية واملالية قيس 
سعود البدر نائبا لرئيس الفريق، 
واملستش����ارين الدس����تورين 
د.أحمد علي اللقاني، ووس����يم 
كمال س����ويلم، وأسامة جالل، 
واملستشار االعالمي عثمان أمن، 
ومدير إدارة الدراسات التشريعية 
نادية خالد العبدالغفور، ورئيس 
قسم بإدارة الدراسات التشريعية 
أشواق عاصي العنزي، ورئيس 
قسم بإدارة الدراسات التشريعية 
اعتدال عبيد اجلرمان، أعضاء.

وفي السطور التالية نعرض 
ملجموع����ة من أهم الس����وابق 
البرملاني����ة التي اهت����دى اليها 
الفريق خالل الفصل التشريعي 

األول ملجلس األمة. 
 

 املبدأ: احلصانة التي يتمتع 
بها العضو خالل العطلة البرملانية 
هي احلصانة املوضوعية وليست 

احلصانة االجرائية.
الوقائ����ع: خالل مناقش����ة 
نص����وص مش����روع الالئحة 
الداخلية وحتدي����دا موضوع 
احلصانة البرملانية تطرق النقاش 
الى موضوع احلصانة البرملانية 
للعضو خالل عطلة البرملان أي 
املدة الفاصلة بن أدوار االنعقاد 
بعضها البعض، وأوضح اخلبير 
الدس����توري أن احلصانة التي 
يتمتع بها العضو خالل العطلة 
هي حصانة أفكار العضو وآرائه 
وهذه غير مسؤول عنها جنائيا، 
أما حصانة االجراءات والقبض 
عليه وتفتيشه والتحقيق معه 
فال يتمتع بها العضو خالل فترة 
العطلة فيجوز التحقيق معه على 
أن يخطر املجلس بذلك في أول 
اجتماع له ويجب الستمرار هذا 
االجراء أن يأذن املجلس بذلك، 

وقد وافق املجلس على ذلك.
املرجع: د)1( م )7( ص )37( 

ت/ج )1963/3/30(
 

املبدأ: ال جتوز املناقشة في 
أي موضوع قبل حلف الوزراء 
اليمن الدستورية أمام مجلس 

األمة.
الوقائع: مبناسبة تشكيل 
الوزارة اجلديدة وحضور الوزراء 
جلسة مجلس األمة هموا بأداء 
اليمن الدستورية وهنا اعترض 
عدد لي����س بقليل من األعضاء 
على أدائهم اليمن الدستورية 
بدعوى مخالفتهم نص املادة 131 
من الدستور لوجود وزراء منهم 
يعملون مبهنة التجارة، وبعد 
نقاش طويل واستشارة اخلبير 
الدستوري للمجلس الذي ارتأى 
أنه يجوز النقاش في هذا األمر 
ولكن بعد قيام الوزراء بحلف 
اليم����ن حتى تنعقد اجللس����ة 
صحيحة وهن����ا أذن الرئيس 
ألعضاء احلكومة بأداء اليمن 

املستشار وسيم سويلماملستشار د.احمد اللقانيد.أحمد براك الهيفي املستشار عثمان أمنياملستشار أسامة جاللقيس سعود البدر



جوائز 
فورية

اربح
اربحيوميًا

أسبوعيًا
اربح

شهريًا
وادخل

السحب
النهائي

اربــح
 يومــيـــًا

 هاتفًا نقااًل

اربح 
شهـريـًا
غرف جلو�س، غرف نوم، 

طاوالت طعام، �صوفا ملونة

اربح
 أسبوعيًا
طباخات، غ�صاالت ، ثالجات، 

الب توب، تلفزيونات، 

وكوبونات م�صرتيات وخدمات

بـ 300 د.ك

باقة كوبونات

امسح 
واربح فورًا
جت �صكي، �إلكرتونيات، �صاعات،

 وغريها �لكثري..

شروط املشاركة: 
يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2016/3/6 حتى 2016/5/29 في جريدة 
»األنباء« بقيمة 20 د.ك ملدة عام على بطاقة الهدية الفورية )امسح واربح( وعدد )5( كوبونات تؤهله لدخول جوائز 
األسبوعي، وعدد )5( كوبونات تؤهله لدخول  السحب  اليومي، وعدد )5( كوبونات تؤهله لدخول جوائز  السحب 
جوائز السحب نهاية كل شهر، وعدد )10( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحـب النهـائي، أي )25( فرصـة للـربـح. 
أو بقيمـة 30 د.ك ملـدة عـامني، ويحصـل على عــدد )2( بطاقة الهدية الفورية )امسح واربح( وعدد )10( كوبونات 
 )10( وعدد  األسبوعي  السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات   )10( وعدد  اليومي،  السحب  جوائز  لدخول  تؤهله 
كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب نهايـة كـل شهـر، وعدد )25( كوبونا تؤهله لدخول جوائز السحب النهائي، أي 
)55( فرصة للربح. يتم تسليم كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة هذا 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 إشراف وزارة التجارة والصناعة 
)إدارة حماية املستهلك( واملوجودة في مبنى جريدة »األنباء« بالشويخ. يحق 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 
أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب والظروف،  إلغاء  الكوبونات واالشتراكات. ال يحق للمشترك في هذا العرض 
كما ال  يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية أو اجلائزة نقداً، وفي حالة نفاد الهدايا الفورية تستبدل بهدايا أخرى. 

يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات أو املؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية 
هذا  في  االشتراك  الثانية  الدرجة  حتى  وأقربائهم  »األنباء«  جريدة  في  والعاملني  اخلاص  أو  العام  النفع  وجمعيات 
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 )بقيمة  وخدمات  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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مصلحة البلد. وبالنس���بة  
للبدي���ل االس���تراتيجي، 
فالدولة حتتاج اليه ملعاجلة 
األخطاء التي تسببت فيها 
املالية  الزيادات والفوارق 
ب���ن موظف���ي التخصص 
الواحد، وفي حال ضمان عدم 
التعرض ملكتسبات املوظفن 
ومن���ح اآلخري���ن ممن لم 
يحصلوا على زيادات عالية 
ورفع رواتبهم وعالواتهم، 
وبدالتهم ومكافآتهم بحيث 
تكون بشكل متناسب بن 
الواحد،  حملة التخصص 
فهن���ا نضم���ن للجمي���ع 

احلصول على حقوقهم.
فالقانون البد ان يكون شامال 
للجميع وعدم التمييز بن 
املواطنن وأال يكون املعيار 

هو طبيعة العمل.
وفي األخير ننتظر حتى 
تخرج جلن���ة تنمية 
البش���رية  امل���وارد 
بتقري���ر مش���روع 
القانون لندرس���ه 
وحينها نقرر ما اذا 
كنا سنوافق عليه 

أم ال.

بن موظف���ي الدولة، ألنه 
ليس م���ن املعقول مواطن 
موظف نفس اجلامعة ونفس 
التخصص ويتسلم في مكان 
3000 دينار وفي مكان آخر 
1000 دين���ار، هناك أقاويل 
باس���تثناء بعض اجلهات 
من البديل فمن األولى عدم 

تطبيقه على اجلميع.

عبدالرحمن أبو محمد: 
هل نفهم من ذلك انك ضد 

البديل االستراتيجي؟
أنا  البراك: طبعا  ٭ محمد 
ضده ولكن اذا حقق املساواة 
بشكل عام فما عندي مانع، 
اما تطبيقه بهذا الشكل فأنا 
أرفض���ه، وم���ا يهمني هو 

أبومحمود: هل تعتبر ان 
إقرار مجلس األمة لقانون 

تعرفة وحدتي الكهرباء 
واملاء واستثناء املواطنني 
في القطاعني االستثماري 

واخلاص إجنازا؟
٭ محمد البراك: طبعا إجناز 
وإجناز لم نك���ن نحلم به 
في ظل الوضع االقتصادي 
الذي نعيشه من انخفاض 
أسعار النفط وفي ظل وثيقة 
إصالح اقتصادية، انظر الى 
اململكة العربية الشقيقة وما 
فعلته الي���وم من اجتاهها 
للخصخصة، وخروج ولي 
العهد صاحب السمو  ولي 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
وتكلم عن ذلك ألن النجاح 

اآلن في اخلصخصة.
ل���م  واملجل���س احلال���ي 
يخصخ���ص اي قطاع، بل 
من أقر القانون هو مجلس 
2009 عندما أقر هذا القانون 
الذي شرع الباب للحكومة 
لتخصيص مرافقها، ونحن 
في املجلس احلالي لن نطلق 
يد احلكومة في اخلصخصة 
ومن حقها عرض اي رؤية 
لها ونحن من حقنا القبول 
او الرف���ض وفقا ملصلحة 

املواطنن.
مجل���س 2009 تصويتاته 
موجودة ونوابه مواقفهم 
انهم هم من  معروفة على 

أقروا القانون.

وسمية الرشيدي: طلعت 
من الوظيفة ورديت 

واستثنتني الوكيلة فاطمة 
الكندري ولكن أبلغني قسم 

التنسيق باملقابلة وبعدما 
جنحت قالوا لي تريدين 

استثناء من الوكيل املساعد.
٭ محمد البراك: س���نقوم 
مبساعدتك بالطرق القانونية 
الوكيل���ة فاطمة  وإب���الغ 
الكندري بظروفك الشخصية 
حتى نتمكن من إعادتك الى 

وظيفتك وعملك.

سعود العتيبي: أشكر 
جريدة »األنباء« على 
برنامج »ألو األنباء« 

وإتاحتهم الفرصة للمشاركة 
مع ضيوفه النواب، 

وأتقدم بالشكر نيابة عن 
فريق إعاقة العني الواحدة 

للنائب محمد البراك، 
والشكر موصول ايضا 
لرئيس وأعضاء جلنة 

املعاقني في املجلس على 
تعاونهم إلنصاف فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة ونريد 

من حضرتك القصد من 
إعاقة العني الواحدة.

٭ محمد البراك: نعم، هناك 
مقترح وسنقدمه بإذن اهلل 
ولكن نريد منكم معلومات 
تزودونا بها لكي نضيفها في 
اقتراحنا، وبالنسبة لإلعاقة 
التعليمية وهي إعاقة بطيئي 
التعلم أدخلناها على القانون 
رقم 8 لسنة 2010 وهذا إجناز 
يسجل للنواب ولكن وجدنا 
به في املجلس احلالي مثالب 
وهي عدم ش���مول اإلعاقة 
التعليمي���ة ضمن القانون 
التقاعد  وأخذوا مزايا سن 
وس���ن الراتب ومن يرعى 
معاقا، وبقيت إعاقة العن 
الواحدة وأصحابها يعانون 
من عدم القيادة وغيرها من 
املشاكل، والدولة تهتم بهم 
اهتماما بالغا، وكذلك النواب 
وأنا شخصيا تقدمت بأكثر 

من اقتراح للتس���هيل على 
حياتهم منها ما يواجهونه 
ويعانونه هم وأولياء أمورهم 
ف���ي املراجع���ات املتكررة 
للعدي���د من املؤسس���ات 
واإلدارات احلكومية والتي 
تثق���ل كاهله���م وتفاق���م 
معاناتهم لعدم توافر األماكن 
اخلاص���ة بالوقوف، فهذه 
الفئة حتتاج منا الى الدعم 
اإلنساني والوقوف بجانبهم 
واقترحت إنش���اء فرع في 
كل محافظة من محافظات 
الكويت لترعى مصالح ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتسهل 
إجناز معامالتهم واإلجراءات 
اخلاص���ة به���م وبأولياء 
أموره���م على ان تش���مل 
ما يتعل���ق بهم من جتديد 
بيانات ملفاتهم واإلعانات 
التي تصرف لهم باإلضافة 
الرسمية  إلجناز املعامالت 
اخلاصة بهم مثل معامالت 
املرور والهجرة واجلنسية 
واجلوازات وكذلك ما يتعلق 
بتقاريرهم الطبية من وزارة 
الصح���ة واجلهات التابعة 

لها. 

حسني علي: مجلس األمة 
اتخذ قرارا بعرض الوثيقة 

في جلسة 10 مايو فهل 
الوثيقة قادرة على احداث 
نقلة نوعية في االقتصاد 

والوطن؟ وهل ما ورد 
بالوثيقة يندرج حتت ما 

يسمى ببيع الكويت؟
أنا أتكلم  البراك:  ٭ محمد 
عن نفس���ي وما أعرفه ان 
للحكومة تقدمي ما تش���اء 
من قوانن ورؤى س���واء 
فيها بيع الكويت أو غيره، 
والوثيقة تعبر عن إجراءات 
احلكوم���ة ملواجهة العجز 
احلاصل ف���ي امليزانية في 
ظل انخفاض أسعار النفط 
وإجراءات لتعظيم إيراداتها. 
فوضعت كل اإلجراءات بها 
ومن ضمنها اخلصخصة، 
لكن نح���ن كنواب لنا دور 
ونبحث في الوثيقة ونقرر 
ما ينفع البلد وينفع املواطن، 
ونبحث في القوانن النافعة 
للبل���د واملواط���ن ونقوم 
بإقراره وما س���يضر البلد 

فلن نقره.
وما يقال في بعض وسائل 
التواصل وفي الشارع غير 
صحي���ح فمجل���س 2009 
هو م���ن خ���ّول للحكومة 
خصخصة بعض القطاعات 
والقانون هو قانون مجلس 
2009 والتصويتات موجودة 
وهناك اقتراحات مقدمة من 
نواب سابقن بتخصيص 
مصاف���ي النفط ومحطات 

الوقود.

عبدالرحمن أبو محمد: 
وفي حال طرح على نواب 
املجلس احلالي خصخصة 

الصحة والتعليم هل 
ستوافقون؟

٭ محمد البراك: لن نوافق 
على هذا األمر اطالقا، ولدينا 

مثال عل���ى ذلك وهو 
البديل االستراتيجي 
وهو معروض على 
املجلس منذ عامن، 
ولم يتم بحثه أو 
إقراره، ولم نتخذ 
فيه خطوة واحدة.

والبديل االستراتيجي 
يفترض ان يجعل هناك 

نوعا من العدالة واملساواة 

وبالنس���بة للخصخصة 
فأنا لست معها أو ضدها 
ولكنني مع مصلحة البلد، 
فالي���وم عندم���ا تخرج 
الس���عودية، وولي ولي 
العهد يصرح بأنها تتجه 
للخصخص���ة فهذا ليس 
عبثا ب���ل يريدون تنويع 
مص���ادر الدخل وغيرها. 
وسنطالع الوثيقة وسنرى 
ما هو موجود فيها وهل 
سيحقق مصالح البلد أم 

ال؟
ولكن من املس���تحيل ان 
نوافق عل���ى خصخصة 
التعلي���م أو الصح���ة أو 
النف���ط، وإال كن���ا وافقنا 
الكهرباء  عل���ى تعرف���ة 

للمواطنن.

أبو عزيز: هل نستطيع 
القول ان بعضا مما يحدث 

على الساحة السياسية 
تتحكم فيه االنتخابات 

املقبلة؟
٭ محمد البراك: ال أعتقد، 
بالعكس، القوانن املوجودة 
حاليا هي تعرض نفسها 
وهي السالح في االنتخابات 
واجنازات املجلس، هناك 
قوانن مهمة أقرها املجلس 

نوعية.

دغش العجمي: بصفتك 
نائبا في الدائرة الرابعة مب 

تفسر عدم تبني هموم 
محافظة اجلهراء واالهتمام 

فقط بالفروانية؟ وما 
تعليقك على القول ان 

النواب مت استغفالهم 
في وثيقة االصالح؟

٭ محمد البراك: أخوي 
دغش أسألك سؤاال: 

شنو شهادتك؟

دغش العجمي: دبلوم.
٭ محمد الب���راك: دبلوم 
يعني رجل مثقف ومتعلم، 
وكل الكالم الذي يقولونه 
ك���ذب وغي���ر صحي���ح، 
لدينا انخفاض في أسعار 
النفط والدولة بعد فترة 
لن تستطيع دفع رواتب 
موظفيه���ا، وعندما تقدم 
اقتراحا برفع  احلكوم���ة 
جمي���ع التعرفات جلميع 
القطاعات ونأتي كنواب 
ونقوم باستثناء السكن 
اخلاص واالس���تثماري، 
فأعتق���د ان ه���ذا إجناز 
للمواطنن وللبلد، وصوتنا 
عليه وأقررناه في مداولتيه 

األولى والثانية.
وبالنس���بة للوثيقة فهي 
ورقة تقدمه���ا احلكومة، 
ومن حقه���ا ان تضمنها 
م���ا تش���اء ولك���ن األمر 
في النهاي���ة لنواب األمة 
وأري���دك ان تطمئن أبناء 
الدائرة والكويت كلها انه 
النواب  ال أحد اس���تغفل 
ومت استثناؤكم من السكن 

اخلاص واالستثماري.
وم���ن ب���اع البل���د ه���و 
مجل���س 2009 وهو الذي 
خّول احلكوم���ة في بيع 
البل���د وخصخص بعض 
القطاعات ومحطات الطاقة 
والوقود ولم يعرض علينا 
موضوع اخلصخصة ولن 

نوافق عليه.

 أبو إبراهيم: هل تعتقد 
ان املجلس واحلكومة قد 

جنحا في حل القضية 
االسكانية، وهل تعاونهما 
حقق نقلة في هذا امللف؟

٭ محم���د الب���راك: نعم، 
مت التوزي���ع وال يوج���د 

النائب محمد البراك وسكرتير حترير الشؤون البرملانية الزميل حسني الرمضان مع الزمالء موسي أبو طفرة وسامح عبد احلفيظ وماضي الهاجري وبدر السهيل وسلطان العبدان

ال احلكومة وال 
أي أحد يستطيع 

استغفال املجلس 
احلالي

استثناء املواطنني في السكن اخلاص واالستثماري إجناز يحسب للمجلس احلالي

أعد اللقاء للنشر:  موسي أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ 

أكد عضو اللجنة التشريعية النائب محمد البراك الرشيدي على ان مجلس األمة احلالي من املستحيل ان يقبل 
بخصخصة قطاعي التعليم والصحة، مشيرا الى ان مجلس 2009 هو من خّول للحكومة خصخصة بعض القطاعات 

واملرافق. وأضاف خالل لقاء »ألو األنباء« أن استثناء املواطنني في السكن اخلاص واالستثماري إجناز يحسب ملجلس 
األمة احلالي، وحول الوثيقة احلكومية إلصالح االقتصاد، قال من حق احلكومة أن تقدم ما تشاء من رؤى ومشاريع 

لكن األمر في النهاية يعود للمجلس ونوابه، مؤكدا انه في الوقت نفسه انه ضد البديل االستراتيجي إذا لم يحقق 
العدالة واملساواة بني املوظفني فال بد أن يكون شامال اجلميع وال مييز بني املواطنني. وأكد انه ال احلكومة وال 
أي احد يستطيع استغفال املجلس احلالي وال نوابه، فمجلس األمة احلالي هو من أوجد االستقرار السياسي 

في الكويت والذي انعكس على جميع مناحي احلياة من سكن وتعليم وصحة. وشدد على ضرورة ايجاد 
قانون لتنظيم اإلضرابات وقصرها على أعضاء النقابات فقط، ورفض البراك نظام الصوتني وقال إن 

الصوت الواحد انقذ البلد كما ان احلكومة غير جادة في حل قضية البدون.. وإلى تفاصيل اللقاء:

س�نقدم اقتراحًا بإرفاق اللوائ�ح التنفيذية إلى املش�اريع احلكومية حتى تق�ّر من أول مرة

تقدم�ت باقت�راح بفتح ف�روع إلجن�از معام�ات املعاق�ن ف�ي كل محافظ�ات الكويت

ض�رورة إيج�اد تش�ريع ينظ�م اإلضراب�ات وقصره�ا عل�ى أعض�اء النقاب�ات فق�ط

البراك لقراء »األنباء«: مستحيل 
أن نوافق على خصخصة التعليم أو الصحة

من حق احلكومة 
أن تطرح أي رؤى 
أو اقتراحات ومن 

حق املجلس 
القبول أو الرفض

مجلس األمة 
احلالي لن يوافق 
على خصخصة أي 

قطاع في الدولة

الدولة تولي اهتمامًا 
بالغًا بفئة ذوي 

االحتياجات اخلاصة

أعارض نظام 
الصوتني.. والصوت 

الواحد أنقذ البلد

احلكومة غير جادة 
وغير متعاونة في 
حلّ قضية البدون
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للحكومة وغير قادر على 
مواجهة احلكومة ما رأيك 

في ذلك كعضو في البرملان 
احلالي؟

٭ محمد البراك: هذا الكالم 
غير صحيح، والدليل على 
ذلك كم االستجوابات املقدمة 
في املجلس احلالي والذي 
وصل عددها 20 استجوابا 
وبعضها اسفر عن تغيير 
التي  وزراء والتوصي���ات 
تخرج عن االس���تجوابات 
فهن���اك اكثر م���ن 8 وزراء 
بس���بب  تغييره���م  مت 
االستجوابات في املجلس 
احلالي ورقابته، وبالنسبة 
الستجواب وزارة التجارة، 
قل���ت ان الوزارة بها نفس 
عنصري ضد ابناء القبائل 
ومت بعد ذلك س���ؤالي بأنه 
لو القضيبي قدم استجوابا 
فهل ستقف معه؟ فقلت اننا 
بالنهاية امام مادة استجواب 
الوزي���ر مقصرا  فإذا كان 

وعنده بع���ض التجاوزات 
واملخالفات فنعم اضع يدي 
القضيبي، لكن عندما  بيد 
مت عرض مادة االستجواب 
وردود الوزي���ر اقتنع���ت 
مبوقفي، وهل من املفروض 
ان اصوت مع القضيبي ضد 
الوزير حت���ى ال يقولون 
عني انبطاحي؟! ال هذا مو 

منطق.
وهناك اكثر من استجواب 

لم نقتنع مبحاوره.
واملجلس احلالي هو الوحيد 
الذي احال استثمارات مكتب 
لندن الى النيابة العامة من 
كان يجرؤ على بدر السعد 

قبل ذلك؟
هناك اناس كان لديهم »شو 
بدون نتيج���ة، واملجلس 
احلالي لديه النتيجة بدون 

شو«.
أبوحسني: هل تستطيع 

القول ان احلكومة متعاونة 
مع املجلس احلالي؟

٭ محمد الب���راك: الى حد 
ما والدليل مترير استثناء 
السكن اخلاص واالستثماري 
من التعرف���ة اجلديدة، إذا 
البلد بالفعل  تريد حماية 
فال بد ان تبدأ بالترش���يد 
من خ���الل وزارة الكهرباء 
فال بد ان تكون هناك ثقافة 

الترشيد.
واجتمعت مع وكيل وزارة 
الكهرباء محمد بوش���هري 
وقال لي ان حجم املبالغ التي 
الكويت للحصول  تدفعها 
على ماء شرب نظيف مهولة 
لكي نشرب أفضل ماء في 
الشرق األوسط، نعم لدينا 
هدر في البيوت ورشها أمام 

البيوت في الشوارع.

أبوحسني: حتدثت عن 
تعاون املجلس مع احلكومة 

فهل تعتقد ان احلكومة 
تقابل هذا التعاون باملثل، 

فهناك قوانني يقرها 
املجلس ولم تنفذها 

احلكومة؟
٭ محمد البراك: احلكومة 
متعاونة معن���ا في امور 
وبعض االمور ال تقدم هذا 
التعاون ومثال ذلك اللوائح 
التنفيذية للقوانن الصادرة 
عن املجلس احلالي ونحن 
س���نتقدم باقتراح بإرفاق 
الى  املقدم���ة  مش���اريعها 
املجلس باللوائح التنفيذية 

للقانون.
ولدينا قانون اخلدم وهو 
في مراحله النهائية، وكذلك 
التأمن الصحي في مرحلة 
التش���اور إلعداد الئحته 
التنفيذية وذلك عن طريق 
تخصي���ص س���اعتن في 
جلس���ة للحديث عن هذا 

األمر.

فايز الرشيدي: ما رأيك 
في اضراب القطاع النفطي 

الذي حدث مؤخرا وما 
مسبباته وعلى اي اساس 

توقف؟
٭ محمد البرا ك: ما حدث 
من اضراب اضر مبصالح 
البل���د العليا، وأيضا هل 
تقبلون بأن يتم التمييز بن 
قطاعات الدولة، والترشيد 
مي���ر عل���ى كل وزارات 
الدولة وجهاتها من حيث 
السيارات والدورات ألن 
هذه السياسة التي تتبعها 
الدولة، ودور املجلس أال 
يتكرر ه���ذا االضراب من 
خالل ايجاد تشريع ينظم 
االضرابات من خالل اعطاء 
النقابة فقط حق  اعضاء 
التجم���ع، وايض���ا إلغاء 
الدورات التي تكلف الدولة 

أعباء مالية عالية.

بدر السعيدي: هل 
تؤيد نظام الصوتني في 

االنتخابات؟
٭ محمد البراك: أنا معارض 
لنظام الصوت���ن وأيضا 
الثالث���ة واألربع���ة، نظام 
البلد  الصوت الواحد انقذ 
وأثبت جناحه ومحاوالت 
تعديله تعود بنا الى زمن 
الفوض���ى، وأي نظام غير 
الواحد »قلص«  الص���وت 
ما املشكلة اذا كان الصوت 
الواحد بينم���ا هي عملية 
انتخابية واح���دة يختار 
الشعب ممثليه وأي نظام 
غير الص���وت الواحد فيه 
احتكار البلد لفئة معينة.

عادل حمود: هيئة 
االستثمار والصندوق 

السيادي والسؤال ما الدور 
الرقابي للمجلس على 

هيئة االستثمار وأرباحها 
وخسائرها؟

٭ محمد البراك: ألول مرة 
في تاري���خ املجالس كلها 
يأت���ي مجلس ويحاس���ب 
هيئة االستثمار ووزيرها 
ه���و املجل���س احلالي في 
اجللسة السرية وأوصينا 
بإحال���ة املس���ؤولن في 
استثمارات لندن الى النيابة 
فهي اموال عامة، وكل شيء 
يعرض على جلنة امليزانية 
واللجنة تخرج بتوصيات 
ومالحظات، وهذه املالحظات 
شكلنا فيها جلنة حتقيق 
وانهت تقريرها باالحالة الى 
النيابة، واذا لديك معلومة 
او بيانات م���ن املمكن ان 
تزودنا بها ونحن سنقوم 

بدورنا.

أحمد الشمري: بالنسبة 
لقانون جتنيس 4000، هل 
احلكومة ستتعاون في هذا 

الشأن؟
٭ محمد البراك: احلكومة 
غير متعاونة في حل قضية 
البدون والتجنيس وغير 
جادة، وأود ان يبدأوا بألف 
ش���خص كل ع���ام وأكون 
راضي���ا، فلتع���ط احصاء 
1965 وأعرف اشخاصا قبل 

.1965
القضية سياسية وتستحق 
احملاسبة، التجنيس واقف 
منذ العام 2007 الى اليوم 
9 س���نوات ولم يجنسوا 

احدا.

كلمة اخيرة للناخبن: ما 
أراه ا آلن م���ن احداث على 
الساحة يتطلب منا ان نعي 
ونفهم كل ما يقال في وسائل 
التواص���ل االجتماعي وأال 
او ننجّر وراء كل  ننساق 

ما يكتب فيه.
وكلي فخر بقانون اجلرائم 
االلكتروني���ة ال���ذي اقره 
املجل���س ألنه س���اهم في 
احلد من الش���ائعات التي 

تكتب فيه.
والعجيب ان هناك سياسين 
ونواب س���ابقن يضللون 
الش���عب وخصوص���ا في 
موض���وع اخلصخص���ة 
املس���اهمة  والش���ركات 
مصاف���ي  وتخصي���ص 
النفط، والدليل كل محطات 

البنزين.
وكل من يسيء الى الناس 
ينبغي االبالغ عنهم وانبه 
املواطن���ن واحذرهم من 
تغييب احلقائق وضرورة 
التأكد من احلقيقة وينبغي 
الوحدة  تفعي���ل قان���ون 
الوطنية، ونحن منذ العام 
2013 الى اآلن لم نسمع عن 
فتنة طائفية او سّنة وشيعة 
او غير ذلك، فالفتنة انتهت 
وتالشت بوجود املجلس 

احلالي.
واعلن بع���ض املقاطعن 
عن خوض انتخابات 2017 
واتوقع عدم عودتهم جميعا 
الى املجلس واتوقع نسبة 
40% منهم ألننا استطعنا 
حتقيق شيء مفيد للوطن 
والبلد والشعب، وسنقوم 
مبقارنة التشريعات القدمية 
الت���ي اقروها والتي اقرها 

املجلس احلالي.

ال���ورق، مت  ش���يء على 
توزيع وحدات، نعم هذا 
التعاون أوجد اس���تقرارا 
سياسيا انعكس على جميع 
القضايا من إسكان وصحة 
وتعليم وغيرها، وكذلك 
أوجد استقرارا نفسيا لدى 
األسر الكويتية، والوزارة 
تعاقدت مع شركات لبناء 
البني���ة التحتية وعندما 
تنتهي منها يتم التوزيع 
ف���ورا، وال يوج���د هناك 

تأخير كما في السابق.
انا شخصيا انتظرت 25 
سنة حتى تسلمت بيتي 
وأول كان التوزيع بسيطا 
حوالي 3000 وحدة فقط، 
والناس يدرون اآلن انهم 
بعد 3 س���نوات س���وف 
يتسلمون بيوتهم، وهناك 
عقود مع الدولة وهي تسير 
التعاقد مع ش���ركات  في 
لتخليص البنية التحتية، 
وما حدث في جابر األحمد 
والصليبخات من مخالفات، 
فالوزارة ش���كلت جلنة 
حتقي���ق في األم���ر وفي 

انتظار نتائجها.
أؤكد ان مجلس األمة احلالي 
وتعاونه مع احلكومة حقق 
اجنازات كثيرة ونوعية في 
القضية اإلسكانية وسرعة 
توزيع الوحدات السكنية 

على املواطنن.

 وليد الرشيدي: بخصوص 
املعاقني بطيئي التعلم 

سمعنا ان املسؤولني أوقفوا 
صرف رواتبهم.. ما رأيك؟

٭ محمد البراك: حقيقة ال 
أدري عن ه���ذا املوضوع، 
ولكننا عدلنا على القانون 
2010/8 في ه���ذه اجلزئية 
وشملنا بطيئي التعلم ضمن 

القانون، ولكننا س���نتابع 
تنفي���ذه وإجراءات صرف 
مخصصاتهم املالية واذا كان 
هناك تعليق مبخصصاتهم 
نرفض هذا األمر وسنتابعه، 
ونطالب ان كان هناك تعليق 
للمخصص���ات فلتع���ود 

فورا.

بدر املزيني: ما السبب في 
عدم صرف وزارة التربية 
لنهاية خدمة للمعاقني من 

املتقاعدين؟ والسؤال الثاني 
ملاذا ال يتم استثناء جميع 

القطاعات من التعرفة 
اجلديدة.

الس���كن  البراك:  ٭ محمد 
اخلاص كله مس���تثنى من 
الكويتي  التعرفة وحت���ى 
الذي يس���كن في عمارة أو 
بناية مت استثناؤه والكويتي 
ال���ذي يؤجر ف���ي مجمع 
جتاري مس���تثنى ويأخذ 
نفس التعرفة الذي يأخذها 
الكويتي في السكن اخلاص. 
فه���ل أنت تري���د ان تدفع 
النفط نفس تعرفة  وزارة 
املواطن���ن! تريد أصحاب 
التجارية نفس  املجمعات 
تعرفتك؟ انت مواطن يستلم 
1000 دين���ار وهؤالء جتار 
دخلهم عال، حتى األجانب 
من املفت���رض أال يتحملوا 
ب���ل صاحب العقار هو من 

يتحمل ذلك.
والشقق ال تكلف شيئا وال 
تستهلك شيئا لكن هذا غير 
العقار أو العمارة بالكامل.

مشعل العتيبي: هناك 
حديث طويل من املعارضة 

واملقاطعة والشارع يتهمون 
املجلس احلالي بأنه مجلس 
ضعيف وانبطاحي ومؤيد 

)هاني الشمري( النائب محمد البراك ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق يتوسطان الزمالء في قسم البرملان  

اقتراحات من نواب 
سابقني بتخصيص 

مصافي النفط 
ومحطات الوقود

نحن أول من أحال 
استثمارات مكتب 
لندن إلى النيابة 

العامة

 أرفض البديل 
اإلستراتيجي إذا 

لم يطبق العدالة 
واملساواة بني 

املوظفني

سنرفض أي قوانني 
باخلصخصة ولكنها 

لم تعرض على 
املجلس إلى اآلن

سياسيون ونواب 
سابقون يقومون 
بتضليل الشعب

 نبحث في الوثيقة 
ونقرر ما ينفع البلد 

واملواطن وما سيضر 
البلد لن نقره

مجلس 2009 هو 
من خّول للحكومة 

خصخصة بعض 
القطاعات

في ظل انخفاض 
النفط قد ال 

تستطيع الدولة 
دفع رواتب 

موظفيها

مجلس األمة 
احلالي أوجد 

استقراراً سياسيًا 
وانعكس على حّل 

القضية اإلسكانية

نرفض تعليق صرف 
املخصصات املالية 

لبطيئي التعلم

ال بد أن يكون 
البديل اإلستراتيجي 

شاماًل اجلميع وال 
مييز بني املواطنني

وزراء  8 ع�ن  يق�ل  ال  م�ا  تغيي�ر  ع�ن  أس�فرت  احلال�ي  املجل�س  اس�تجوابات   

ض�رورة تفعيل قان�ون الوحدة الوطنية.. والفتن�ة الطائفية انتهت بوج�ود املجلس احلالي

فق�ط منه�م   %40 ب�ل  األغلبي�ة  كتل�ة  أعض�اء  جمي�ع  ع�ودة  أتوق�ع  ال 

٭ بدأت ديوانية »األنباء« في تلقي االتصاالت من القراء قبل موعد 
لق��اء النائب محم��د البراك بأكثر من ربع س��اعة وذلك للحديث مع 

النائب وتوجيه االسئلة إليه.
٭ أشاد عدد من القراء باملقترحات التي تقدم بها النائب حول االعاقة 
وطالب عدد منهم مبتابعة هذا املقترح وتقدمي اي توجيهات تس��اعد 

على استكمال املقترح بشكل يساهم في رفع املعاناة عن املعاقني.
٭ قال النائب محمد البراك ان الكويت سباقة في رعاية املعاقني وال 
توجد دولة في العالم تقدم رعاية تهتم بهذه الفئة مثلما يحصل هنا 

في الكويت.
٭ أكد النائب البراك انه س��يقف ضد البديل االستراتيجي في حال 

عدم حتقيق هذا القانون للعدل واملساواة بني املوظفني.
٭ ح��رص النائب البراك على اعطاء املتصلني الوقت الكافي لتوجيه 
االسئلة، وكان »ياخذ ويعطي« في احلديث مع كل قارئ على حدة.

٭ ال يزال املتصل والقارئ علي محمد حريصاً على املش��اركة في 
كل لقاء ل� »األنباء«، حيث يوجه اسئلة مختلفة.

٭ قال النائب البراك ان النواب قدموا منوذجاً في الترش��يد عندما 
ألغوا سفر وفد برملاني إلحدى الدول وذلك من اجل الترشيد.

٭ تقدم احد قراء »األنباء« بالشكر للنائب محمد البراك بخصوص 
تقدمي مقترح ان املصاب املريض بالعني الواحدة يدخل ضمن قانون 

االعاقة.

٭ للحكومة احلق ف��ي تقدمي ما تراه من الوثائق والقوانني حتى لو 
قدمت قانون بيع الكويت ولكن في النهاية القرار س��يكون ملجلس 

األمة.
٭ ل��ن أواف��ق عل��ى البديل االس��تراتيجي م��ا لم يحق��ق العدل 

واملساواة.
٭ أنا أمثل األمة بأس��رها وليس الدائرة الرابعة فقط، وكل ما يخدم 

األمة لن أكون إال معه.
٭ األمر في غاية اخلط��ورة ومن املمكن أن يأتي اليوم الذي تعجز 

فيه احلكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة.
٭ النائ��ب البراك قال: إن م��ن باع البلد هو مجلس 2009 واملجلس 

احلالي هو اللي حافظ على البلد.
٭ في رده على سؤال احد القراء عن عدد النواب الذين ال يثق فيهم، 

قال: اثق فيهم جميعا.
٭ متت املوافقة على ادخال االعاقة التعليمية ضمن قانون االعاقة.
٭ في رده على احد القراء عن الكهرباء: احنا رفعنا االس��عار على 

التجار فقط اما املواطن فال يضره شيء.
٭ ذكر النائب محمد البراك خالل اللقاء انه مت إلغاء وفد برملاني الى 
جزيرتي سيشل وموريشيوس بسبب توجه الدولة لترشيد نفقات 
جهات الدولة وذلك بناء على طلب رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 

ليكون املجلس قدوة لباقي اجلهات في ترشيد اإلنفاق.

لقطات من اللقاء

 احلكومة قدمت 
الوثيقة ملواجهة 

عجز امليزانية في 
ظل انخفاض أسعار 

النفط
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مرزوق الغامن مهنئا                                                                                                      )أنور الكندري(

الشيخ طالل الفهد مباركا

الفريق سليمان الفهد مهنئا

أحمد باقر يبارك

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مباركا السفير اإلماراتي رحمة الزعابي وعبداهلل املشعل والسفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة يباركون

لقطة تذكارية مع املعرس حمد حامد املشاري باملناسبة السعيدة

املعرس حمد املشاري متوسطا األصدقاء في لقطة تذكارية

عبداهلل الرومي يبارك

راكان النصف مهنئا

د.عبداحملسن اخلرافي مباركا

الشيخ علي اجلابر مهنئا

أحمد السعدون مباركا

عبدالعزيز البابطني مباركا

الشيخ فيصل السعود مهنئا

صالح الفضالة مهنئا

عادل الصرعاوي مباركا

املعرس حمد حامد املشاريسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد يباركان

أفراح املشاري والعيسى
بحضور ومباركة سمو 
ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد احتفل حامد حمد 
عبداحملسن املشاري 

بعقد قران جنله حمد 
على كرمية حازم عيسى 

عبدالرحمن العيسى، 
وحضر احلفل جمع 
من الشيوخ والنواب 

والشخصيات واألهل 
واألصدقاء الذين قدموا 

املباركة والتهاني باملناسبة 
السعيدة. ألف مبروك.
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صفحة تعنى بشؤون المستهلكين تنشر كل أحد وخميس أسعار الخضار 
والفاكهة واألسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض 

والتخفيضات السعرية وجميع األنشطة والفعاليات التعاونية.
يسعدنا التواصل معكم

consumer@alanba.com.kw
إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان
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عروض اجلمعيات التعاونية 
للخضار والفواكه لليوم األحد

عروض اجلمعيات التعاونية 
للخضار والفواكه ليوم الثالثاء

عروض اجلمعيات التعاونية 
للخضار والفواكه ليوم غدٍ االثنني

عروض اجلمعيات التعاونية 
للخضار والفواكه ليوم االربعاء

هدية n 
قرطبة n 

الفيحاء n 
الفحيحيل n 

الرابية n 
املنصورية n 
الصباحية n 

علي صباح السالم n 
القيروان n 

صباح الناصر n 
الشامية والشويخ n 

الدسمة وبنيد القار n 
العدان والقصور n 

العديلية n 
مبارك الكبير والقرين n 

اليرموك n 
النسيم n 
الظهر n 

الفروانية n 
عبداهلل املبارك n 

األندلس والرقعي n 
جابر العلي n 

الزهراء n 
بيان n 

خيطان n 
الفنطاس n 

صباح السالم n 
اليرموك n 

الرقة n 
اجلهراء n 
مشرف n 
الشهداء n 

العارضية n 
الصليبخات n 

السرة n 
الفيحاء n 
النزهة n 
الشعب n 
الرحاب n 

سعد العبداهلل n 
سلوى n 

اجلابرية n 
اشبيلية n 

املنصورية n 

خالل اجتماعها اخلامس وأوصت بدراسة قانون »املستهلك« لتتمكن من التعامل مع الشكاوى

اللجنة الوطنية حلماية املستهلك ناقشت املعوقات التي تواجه عملها
فيه واتخاذ ما يلزم بشأنه من 

قبل أعضاء اللجنة.
املقترحات  ومت مناقش���ة 
املقدم���ة من أعض���اء اللجنة 
الوطنية لتفعيل اعمالها حيث 

اتفق األعضاء على اآلتي:
النظ���ر في قرار  ضرورة   ٭
الفنية للجنة  تشكيل األمانة 
الوطنية حلماية املس���تهلك 
لتفعيل العمل بها مبا يؤهلها 
للقيام بدورها املساعد للجنة 
الوطنية حلماية املس���تهلك 
واللجان الفرعية التابعة لها.

التأكد على أهمية الترويج   ٭
والتنس���يق اإلعالمي لقانون 
حماي���ة املس���تهلك والئحته 
التنفيذية والنظر في املعوقات 
التي تواجه العمل في اللجان 

الفرعية.
ومت عرض تصور مقترح 
للخط���ة اإلعالمية املقدمة من 

اللجنة اإلعالمية.

قرار تشكيلها رقم 200 لعام 
2015 وعق���دت 17 اجتماع���ا 
ودرست اللجنة قانون حماية 
املستهلك والالئحة التنفيذية 
التعامل مع  حتى تتمكن من 
الشكاوى التي تتلقاها وتتخذ 

الرأي املناسب بشأنها.
وأضاف ان ابرز املعوقات 
التي تواجه عمل اللجنة هي:

عدم تفعي���ل دور األمانة   ٭
الفنية للجنة الوطنية حلماية 

املستهلك.
عدم وجود آلية عمل واضحة   ٭

للتعامل مع الشكاوى.
ع���دم وجود س���كرتارية   ٭
تقوم بتنفيذ اإلجراءات التي 
يتطلبها التحقيق في الشكاوى 
من تس���جيالت ومراس���الت 

واستدعاءات.
عدم وجود م���كان منظم   ٭
ومجه���ز ومس���تقل إلجراء 

التحقيقات.

املساعد للشؤون القانونية في 
وزارة اإلعالم د. هيلة املكيمي 
ان اللجنة باشرت اجتماعاتها 
بع���د صدور قرار تش���كيلها 
رقم 199 لع���ام 2015 وعقدت 
حتى تاريخ���ه 5 اجتماعات 
وناقش���ت اللجن���ة ضرورة 
وضع اس���تراتيجية إعالمية 
تخدم اللجنة الوطنية حلماية 
املستهلك وأهمية ترجمة قانون 
حماي���ة املس���تهلك والئحته 

التنفيذية للغة اإلجنليزية.
هذا وقد أكدت اللجنة على 
ضرورة التنسيق مع القائمني 
الفكرية  امللكي���ة  على مجال 
باإلضاف���ة ال���ى التعاون مع 
املستش���ار اإلعالمي لوزارة 
التج���ارة والصناعة لتبادل 
اخلب���رات وبح���ث س���بل 

التعاون.
اللجن���ة تصورا  وقدمت 
مقترحا للخطة اإلعالمية للنظر 

اللجنة على دراستها للتوصل 
الى صيغ���ة توافقية بني كل 
من مقدم اخلدمة او الس���لعة 

واملستهلك.
وأعرب اعضاء اللجنة عن 
املهم لتفعيل دور األمانة الفنية 
حلماية املستهلك واستكمال 
تش���كيلها مبا يؤهلها للقيام 

بدورها املساعد للجنة.
وأيضا من املعوقات التي 
تواجه عمل اللجنة دعم وجود 
س���كرتارية تقوم مبراجعة 
العقود النمطية من تسجيالت 
ومراسالت واستدعاءات وعدم 
وجود م���كان منظم ومجهز 
املناقشة  ومستقل إلجراءات 
واالستبيان باإلضافة الى عدم 
وجود م���ن يحمل الضبطية 

القضائية.

اللجنة اإلعالمية 

قالت رئيس اللجنة الوكيل 

عدم وج���ود م���ن يحمل   ٭
الضبطي���ة القضائي���ة ف���ي 

اللجنة.
ام���ا ع���ن جلنة دراس���ة 
النمطية في مختلف  العقود 
مجاالت االس���تهالك للسلع 
واخلدمات لتالفي الش���روط 
املجحفة للمستهلك، فقد حتدث 
عنها رئي���س اللجنة الوكيل 
املساعد للش���ؤون القانونية 
ف���ي وزارة الصحة د.محمود 
العبدالهادي، حيث باش���رت 
اللجنة اجتماعها بعد صدور 
قرار تش���كيلها رقم 201 لعام 
2015 وعقدت حتى تاريخه 7 
اجتماعات وناقش���ت اللجنة 
اهم العقود التي توجب على 
اللجنة بدء العمل بها كعقود 
ايجار الس���يارات والقروض 
االستهالكية والعقارات وغيرها 
من العقود التي تؤثر بشكل 
مباشر على املستهلك وتعكف 

علمت »األنباء« ان محضر 
االجتم���اع اخلام���س للجنة 
الوطنية حلماية املس���تهلك 
التي عقدت اجتماعها اخلامس 
مؤخرا بحضور وزير التجارة 
العلي  والصناعة د.يوس���ف 
وأعضاء اللجن���ة تطرق الى 
الت���ي تواجه عمل  املعوقات 
اللجنة ودراسة قانون حماية 
املستهلك والالئحة التنفيذية 
حت���ى تتمك���ن اللجن���ة من 
التي  الش���كاوى  التعامل مع 
تتلقاها وتتخذ الرأي املناسب 

بشأنها.
 وحت���دث خالل االجتماع 
رئيس اللجنة مستشار مساعد 
في إدارة الفتوى والتش���ريع 
عبداهلل اجلويسري عن جلنة 
التحقيق في الش���كاوى التي 
تقدم من املستهلكني وجمعيات 
حماية املس���تهلك، اذ باشرت 
اللجنة اجتماعاتها بعد صدور 

فيصل الشعيب

بالتزامن مع مهرجان األواني املنزلية في ميزانني السوق املركزي

الشعيب: »تعاونية الشهداء« تطلق باكورة املهرجانات الرمضانية 
اعتباراً من اليوم.. وأكثر من 300 سلعة بنصف القيمة

الش���هداء  فاجأت جمعية 
التعاونية مساهميها ورواد 
س���وقها املرك���زي بإط���الق 
الس���نوي للسلع  مهرجانها 
الرمضانية اعتبارا من اليوم، 
معلنة على لسان عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس جلنة املشتريات 
فيصل الشعيب أن هذا الكرنڤال 
التسويقي يقدم لرواد اجلمعية 
واملساهمني الكرام أكثر من 300 
سلعة تشهد حتطيما ألسعارها 
وتخفيضات تصل إلى البيع 

بنصف القيمة.
وأضاف الش���عيب أن هذا 
املهرجان يأت���ي بالتزامن مع 
املنزلية  مهرج���ان األوان���ي 
والذي يوفر احتياجات العائلة 
ومس���تلزماتها م���ن األواني 
وغيرها في ميزانني الس���وق 
املركزي، ما يعتبر فرصة مالئمة 
للتزود بالس���لع الرمضانية 
إلى  والغذائية واالستهالكية 
جانب األوان���ي املنزلية قبل 

حلول شهر رمضان املبارك.
وأكد أن هذه املفاجأة إمنا 
هي أمر مستحق ألهالي املنطقة 
واملساهمني، لتوضح أحد مالمح 

التسويقية للجنة  السياسة 
املشتريات ومجلس اإلدارة في 
التخفيف عن كاهل املستهلك 
خصوصا مع االستعداد ملوسم 

الش���هر الفضي���ل، الفتا إلى 
خطط مستقبلية ومهرجانات 
تسويقية أخرى سيتم اإلعالن 
عنها تباعا، وهو ما يصب في 

صالح املستهلكني واملساهمني 
إلى  الكرام  ورواد اجلمعي���ة 
جان���ب تعزيز املرك���ز املالي 

وتنمية حجم املبيعات.

مهرجان جمعية الشهداء التعاونية

مهرجان أبريل 4 في أبو حليفة 
يختتم تخفيضاته اليوم

انطلق مهرجان ابريل 4 أمس في جمعية ابوحليفة 
التعاونية على ان يس���تمر حتى اليوم فقط، على 
تش���كيلة من السلع االساسية واالستهالكية والتي 
منها دجاج هالل 1 كغ كرتون 5.250 دنانير، ناجتس 
بقسماط ساديا 270 غ 195 فلسا، صدر رومي مدخن 
بالكيلو 2.800 دين���ار، دجاج هالل 900 غ كرتونة 
4.900 دنانير، مس���حب صدر دجاج ساديا 2.5 كغ 
1.750 دينار، برغر حلم ساديا 1 كغ 695 فلسا، فول 
كاليفورنيا سادة 4 حبات 475 فلسا، سمك فوديز 1 
كغ 690 فلسا، مفروم أمريكانا بقري 1 رطل 395 فلسا، 
س���من روابي 750 غ 445 فلسا، زيت دوار الشمس 
صني 1.8 ليتر حبتان 1.495 دينار، زيت ذرة ألفا 1.8 
ليتر حبتان 1.590 دينار، ش���اي ليبتون 100 كيس 
حبتان 1.695 دينار، عصير ماكس���ي 2.5 كغ 1.490 
دينار، شيسبي نايس مشكل 850 فلسا، بسكويت 66 
مشكل 1.250 دينار، ارز مصري فوديز 5 كغ 1.490 
دينار، خل مالك 473 مل 3 حبات 245 فلسا، سائل 
صحون فيري 750 مل حبتان 790 فلسا، مطهر ديتول 
1 ليتر حبتان 2.750 دينار، صابون امبريال 175 غ 4 
حبات 475 فلسا، مزيل عرق 3 حبات 1.490 دينار، 
نيفيا اسبريه 150 مل حبتان 1.250 دينار، اريال 9 
كغ 2×4.5 بسعر 4.450 دنانير، اومو 2.5 كغ حبتان 
2.250 دينار، جالكس���ي حليب 250 غ حبتان 990 
فلسا، سنيكرز 227 غ حبتان 990 فلسا، زيت زيتون 
سرجيال 750مل+250مل 1.200 دينار، حليب جهينة 
1 ليتر 3 حبات 750 فلس���ا، حمص حب كاليفورنيا 
4 حبات 495 فلس���ا، سردين داميوند 3 حبات 495 
فلس���ا، بطاطا المب ستون 2.5 كغ 495 فلسا، قطع 

دجاج أمريكانا عائلي 500 غ 690 فلسا.

تشكيلة واسعة بأسعار مخفضة بنسب متفاوتة

مهرجان حتطيم األسعار في جمعية الفروانية.. 
أكثر من 300 سلعة حتى 5 اجلاري

750 فلسا، طبق بيض كويتي 
50×60 بس���عر 850 فلس���ا، 
مس���حب صدر ساديا 2.5 كغ 
2.475 دينار، س���جق دجاج 
س���اديا 340 غ 4 حبات 990 
فلسا، برجر حلم ساديا 1 كغ 
1.145 دينار، ناجتس دجاج 270 
غ حبتان 800 فلس، تندر صدر 

اخلليج 1 كغ 1 دينار.
شامبو الترادو 400 مل+200 
مل 850 فلسا، شامبو الفيف 
400 مل حبتان 1.595 دينار، 
صبغة شعر كلور ناتشورال 
3 حب���ات 2.450 دينار، مزيل 
عرق اكس حبتان 1.850 دينار، 
صابون دوف 135 غ 4 حبات 
1.100 دين���ار، صاب���ون قطع 
الي���ف ب���وي 125 غ 4 حبات 
اذن سانيتا  600 فلس، قطن 
شارم 2+1 بسعر 1.100 دينار، 
محارم كلوب 200 ورقة 1+4 
بسعر 1.250 دينار، رول مطبخ 
بوكيه 3+1 بسعر 850 فلسا، 
معجون اس���نان كرست ثري 
دي وايت حبتان 1.130 دينارن 
شامبو بانتني 400 مل حبتان 
1.920 دين���ار، داوني مركز 1 
ليتر حبت���ان بانواعه 1.730 
دينار، شامبو برت بلس 400 
مل حبتان 1.620 دينار، سائل 
صح���ون فيري اولي 750 مل 
اريال  حبتان 1.330 دين���ار، 
باور جل سائل 2 ليتر حبتان 
3.540 دناني���ر، حليب جوز 
الهند جوليز 400 غ 3 حبات 
700 فلس، متر هندي جوليز 
250 غ 5 حبات 595 فلس���ا، 
س���مك فيليه أبيض جوليز 1 
كغ 790 فلسا، تونة كتكو 200 

غ 3 حبات 990 فلسا.

يورو 323 غ حبتان 990 فلسا، 
يوروكيك ساليس 50 غ باكيت 

12 حبة 1.375 دينار.
زيت نور ف���راي اليت 1.8 
ليتر حبتان 1.590 دينار، زيت 
زيتون رحمة 500 مل حبتان 
1.600 دينار، شاي الوزان 100 
كيس 3 حبات 990 فلسا، شاي 
ريد ليبل 400 غ حبتان 1.695 
دينار، برجر بقر حياة حبتان 

أكثر من 300 صنف وسلعة 
اساس���ية واس���تهالكية بني 
يدي املس���تهلكني في جمعية 
التعاونية بأسعار  الفروانية 
مخفضة تستمر حتى 5 مايو 
اجلاري، مع تشكيلة واسعة من 
املنتجات ذات اجلودة العالية 
في مهرجان حتطيم األسعار 

في السوق املركزي فقط.
فمن االصناف املش���مولة 
باملهرج���ان أرز كنتري اكس 
ال 20 ك���غ 9.900 دناني���ر، 
ارز مص���ري صنوايت 10 كغ 
2.990 دينار، ش���اي ليبتون 
100 كيس حبتان 1.950 دينار، 
زيت ذرة الفا 1.8 ليتر حبتان 
1.595 دينار، مس���حوق اومو 
2.5 كغ حبتان 2.550 دينار، 
مسحوق اريال ازرق 4.5 كغ 
1+1 بسعر 5.005 دنانير، أزر 
الوزان اكس ال 20 كغ 8.900 
دنانير، ارز كنتري بسمتي 20 
كغ 8.500 دنانير، ارز س���يال 
الوزان اكس ال 20 كغ 7.900 
دنانير، ارز عنتر بسمتي 5 كغ 

1.445 دينار.
صدر ديك رومي مدخن نبيل 
1 كغ 3.990 دنانير، صدر دجاج 
كوردن بلو 400 غ 990 فلسا، 
ناجت دجاج نبيل 400 غ 990 
فلسا، لبنة اولكر 650 غ +100 
غ 1.560 دين���ار، جبنة حلوم 
جرين فليدز 250 غ حبتان 1.100 
دينار، جبنة طعمة مربعات 133 
غ 3 حبات 895 فلس���ا، جبنة 
شيدر فرسان 200 غ حبتان 
990 فلس���ا، جبنة موزاريال 
فرس���ان 200 غ حبتان 990 
فلسا، قشطة طازجة فرسان 
1 كغ 1.895 دينار، باوند كيك 

مهرجان حتطيم أسعار 300 سلعة في الفروانية 

أسعار السمك
12زبيدي كويتي

8زبيدي مستورد
4هامور محلي

3.5هامور مستورد
6بالول محلي

3.5بالول مستورد
4.5شيم محلي

3.5شيم مستورد
4نويبي محلي
3.5نقرور محلي

2.5نقرور مستورد
4شعم محلي

3شعم مستورد
2.5ربيان مستزرع
3.5سي باص تركي

أسعار اخلضار والفاكهة
  18.000أفوكادو أميركي 10 كيلو
  5.000 أناناس فلبيني 10 كيلو
  2.000 افندي لبناني 5 كيلو
  2.500 افندي مصري 12 كيلو

  2.500 افوكادو كيني صندوق 3 كيلو
  2.500 اكي دنيا لبناني 2 كيلو

  6.000 اناناس فلبيني ديل 10 ك/9
  2.500 بابايا سعودية 10 كيلو
  3.000 بابايا هندي 10 كيلو

  1.000 باذجنان اردني 6 كيلو
  0.750 باذجنان سعودي 5 كيلو
  5.000 بامية سعودي 7 كيلو
  1.750 برتقال لبناني 6 كيلو
  3.000 برتقال مصري 15 كيلو
  2.000 برتقال مصري 7 كيلو
  3.500 بصل مصري 22 كيلو
  0.750 بصل مصري 5 كيلو
  2.250 بصل هندي 15 كيلو
  4.000 بصل هندي 22 كيلو

  2.500 بصل ميني كيس 15كيلو
  1.000 بطاط لبناني 4 كيلو

  2.000 بطاط لبناني كيس 8 كيلو
  1.000 بطاط مصري 5 كيلو
  1.250 بطاط مصري 7 كيلو

  1.000 بطاط مصري حلو 2 كيلو
  1.150 بيض كويتي *كبير

  1.000 بيض كويتي *متوسط
  0.750 بيض كويتي *صغير

  0.880 تفاح ايراني أحمر 3 كيلو
  8.500 تفاح شيلي أحمر 18 كبلو

  8.500 تفاح شيلي سكري 18 كيلو
  7.500 تفاح فرنسي 18 كيلو
  2.500 تني سعودي 2 كيلو
  6.000 ثوم صيني 10 كيلو
  4.750 ثوم صيني 8 كيلو

  6.500 ثوم صيني كرتون 10 كيلو
  2.000 جريب فروت تركي 5 كيلو

  4.000 جزر استرالي 10 كيلو
  1.250 جزر سعودي 10 كيلو
  2.250 جزر صيني 10 كيلو
  1.000 جوافة مصري 1 كيلو

  3.000 جوز الهند هندي 10 كيلو
  0.000 خس أردني 10 كيلو
  2.500 رقي اردني 10 كيلو
  2.250 رقي ايراني 10 كيلو
  2.250 رقي مصري 10 كيلو
  3.500 رمان تركي 5 كيلو
  2.000 رمان هندي 3 كيلو
  2.500 رمان هندي 4 كيلو

  2.000 زجنبيل صيني 6 كيلو
  1.500 زهرة أردني 6 كيلو

  1.000 زهرة سعودي 5 كيلو
  1.000 شلقم سعودي 10 كيلو
  3.500 شمام أردني 10 كيلو

  1.250 شمندر إماراتي 6 كيلو
  1.250 طماط شيري مصري 2كيلو

  0.750 طماطم 9 كيلو اردني
  2.500 عنب هندي أبيض فلني 4 كيلو

  1.500 فاصوليا خضراء سعودي 3 كيلو
  4.000 فراولة أردني 4 كيلو

  1.250 فلفل اردني أخضر 4 كيلو
  0.750 فلفل بارد أردني 4 كيلو

  0.750 فلفل بارد اخضر سعودي 4 كيلو
  0.750 فلفل سعودي 4 كيلو
  3.500 فلفل هندي 4 كيلو
  2.500 قرع ايراني 10 كيلو
  2.500 قرع عماني 10 كيلو
  3.000 قرع هندي 5 كيلو

  2.500 قرال سعودي صندوق 10 كيلو
  1.250 قلقاس صيني 7 كيلو

  1.750 كرز لبناني 1 كيلو
  1.000 كوسا اردني 6 كيلو

  2.000 كوسا سعودي 10 كيلو
  1.500 كيوي إيطالي 3 ك

  1.000 كيوي ايراني 3 كيلو
  4.500 كيوي نيوزلندي 5 كيلو

  1.000 لوز لبناني 1 كيلو
  7.500 ليمون أفريقي 15 كيلو
  4.250ليمون تركي 10 كيلو
  6.500 ليمون تركي 15 كيلو
  2.250 ليمون تركي 5 كيلو

  1.500 ماجنو ميني صندوق 2 كيلو
  2.500 ماجنو ميني صندوق3/ كيلو

  3.000 مشروم إيراني 2 كيلو
  1.750 ملفوف أردني أخضر 10 كيلو

  1.000 ملفوف سعودي أخضر 10 كيلو
  5.750 موز فلبيني دملونتي 14 كيلو
  2.500 موز فلبيني دملونتي 5 كيلو
  3.000 موز فلبيني دملونتي 7 كيلو
  6.000 موز فلبيني شيكيتا 14 كيلو
  3.250 موز فلبيني شيكيتا 7 كيلو

جاتب من مهرجان االواني املنزلية
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البحث العلميقضيةاألسبوع
.. واإلنفاق الحكومي

البحث العلمي.. الطريق األمثل نحو التنمية املستدامة

0٫11 إلى 0٫15
من ميزانية الدولة 

نسبة اإلنفاق 
الكويتي على 

البحث العلمي 

عدد الباحثني 
الكويتيني 

املتخصصني يبلغ 
166 باحثًا لكل 

مليون نسمة 

االستثمار في 
البحث العلمي 
ضرورة حتمية 

لالرتقاء مبستوى 
ونوعية املعيشة

تقاس اهمية الدول في عصرنا احلالي مبقدرتها على 
مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية التي متكنها 
بالتالي من تطويع مقدراته���ا االقتصادية والتنموية 

لنهضة البالد.
وال شك ان البحث العلمي هو الركن االساسي الذي 
يتم االعتماد عليه والتأسيس به للوصول لتلك النهضة، 
فالتطور التكنولوجي الذي تعيشه الدول الغربية املتقدمة 
هو نتاج س���نوات طويلة من البحث العلمي املتواصل 
والذي خصصت له ميزانيات ضخمة ستعود مع الوقت 
بالنفع واالرباح على تلك الدول كما هو حاصل اليوم.

القيادة السياسية في الكويت اولت طوال تاريخها 
البحث العلمي اهمية عظيمة، كما اولت الباحثني اهتماما 
كبيرا السهاماتهم في تنمية وتطوير املجتمع، لكن على 
واقع االرض ما هي االجنازات التي حتققت؟ خصوصا 
بعد االعالن عن انشاء مجلس اعلى للبحث العلمي في 
البالد في منتصف العام 2009 على ان يضم هذا املجلس 

جميع املؤسسات املخولة بالبحث العلمي.
ففي الكويت عدد من املؤسس���ات واملعاهد واملراكز 

متارس انشطة رئيس���ية او جانبية، جزء منها يذهب 
باجتاه البحث العلمي مثل جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وادارة البحوث النباتية في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومركز 

تنمية مصادر املياه بوزارة الكهرباء واملاء.
وميكن رس���م خارطة لهذه املؤسس���ات بالش���كل 

التالي:
1 � مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
2 � معهد الكويت لالبحاث العلمية.

3 � النادي العلمي الكويتي.
4 � وزارة التعلي���م العالي )جامعة الكويت � الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب(.
5 � وزارة الكهرب���اء وامل���اء )مرك���ز تنمية مصادر 

املياه(.
6 � الهيئة العامة للبيئة.

7 � الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
)مركز البحوث النباتية(.

8 � املركز العلمي.

ونوعية املعيشة لنا وألجيالنا 
القادمة، ولكن يبقى االستثمار 
األجدى واألمثل هو في تطوير 
اإلبداع���ي والبح���ث  الفك���ر 
العلم���ي والتقني لنش���ارك 
القادمة في  وتشارك أجيالنا 
صنع وتطوير عناصر تنمية 
ذاتية حتقق لن���ا ولهم األمن 

واالستقرار والرفاهية.
كما أجرت مقارنة بحثية 
قائلة: ان دولة مثل إسرائيل 
ال يزيد عدد س���كانها على 6 
ماليني نسمة وال يتجاوز الدخل 
القومي فيها ال� 114 مليار دوالر، 
يريد عدد م���ا يوجد فيها من 
مراكز البح���وث املتخصصة 
على 70 مركزا متخصصا، هذا 
عدا املراكز التابعة للجامعات 
واملعاه���د التعليمي���ة العليا 
وهي بال ش���ك كثيرة، ناهيك 
عن مراكز البحوث الس���رية 
التي ال تنش���ر في موقع عام 
على اإلنترنت، واذا ما قورن 
ذلك بدول مجلس التعاون ذات 
ال� 30 مليون نس���مة  ودخل 
قومي يزيد عل���ى 478 مليار 
دوالر جند ان إجمالي عدد مراكز 
البحوث فيها مجتمعا ال يزيد 

على اصابع اليد الواحدة.
القائمة  ودعت األجه����زة 
على مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية الى ان تنظر 
بعني اجلدي����ة واالهتمام الى 
العلمي  البح����ث  موض����وع 
والتقن����ي املش����ترك كركن 
اساسي ضمن استراتيجيات 
التعاون، وان تتخذ  مجلس 
اخلطوات الكفيلة بتحقيق ذلك 
على ارض الواقع ضمن خطة 
مدروسة وفي إطار سياسة 

خليجية مشتركة واضحة.
واعتب���رت ان اول���ى هذه 
اخلطوات ه���و التفكير جديا 
العلمي  بإنشاء هيئة للبحث 
والتقني حتت مظلة مجلس 
التعاون، يكون الغرض منها 
هو دفع عجلة التقدم العلمي 
والتقني في مختلف املجاالت 
في دول مجلس التعاون، كما 
ورد نصه في النظام االساسي 
للمجلس. اما املهمات الرئيسية 
للهيئة املقترحة فستكون رسم 
وصياغة سياس���ات مشتركة 
التعاون تهدف  لدول مجلس 
الى رفع مستوى البحث العلمي 
والتقني كما ونوعا، ومن ثم 
إعداد اخلطط االستراتيجية 
الكفيلة بتحقيق السياس���ات 
املشتركة بعد اعتمادها ووضع 
برام���ج زمني���ة لتنفيذ هذه 

اخلطط، ثم وضع املقترحات 
العملية إلقامة مشاريع خليجية 
مش���تركة مثل مراكز بحوث 
علمية وتقنية متخصصة في 
مختلف املجاالت وموزعة على 
دول املجلس، وإنشاء قواعد 
معلومات متقدمة يستفيد منها 
الباحثون، إضافة الى تشجيع 
ودعم املراكز الوطنية القائمة، 
وإنشاء قنوات للتواصل مع 
العلمي  البح���ث  مؤسس���ات 
والتقن���ي ف���ي اجلامع���ات 
الوطنية واإلقليمية  واملعاهد 
والدولية، وغيرها من املشاريع 
املشتركة ضمن إطار اخلطط 

االستراتيجية املوضوعة.

البحث العلمي عربيا

ال ش����ك أن للبحث العلمي 
أهمية قصوى للدولة املتقدمة 

والساعية للتطور، فهو الطريقة 
الوحيدة للمعرفة حول  شبه 
القاعدة األساس  العالم، وهو 
لبنية االقتص����اد القائمة على 
التنمية  املعرف����ة وحتقي����ق 
املستدامة والوصول إلى توليد 
»مجتمع املعرفة« الذي يفكر في 
حتديات املستقبل، ولذلك ترفع 
الدول املتقدمة منذ عدة عقود 
نس����بة ما تنفقه على البحث 
العام  القطاعني  والتطوير من 
واخلاص إل����ى ناجتها احمللي 
اإلجمال����ي، وذات التوجه بات 
مطبقا في بعض الدول النامية 
في شرق وجنوب شرق آسيا، 
والت����ي ضاعف����ت م����ا تنفقه 
العلم والتقنية  على منظومة 
واالبتكار في السنوات األخيرة، 
العام  فقد أظهرت احصائيات 
املاضي أن الصني حققت قفزات 
هائلة ف����ي مجال اإلنفاق على 
األبح����اث والتطوير، إذ زادت 
بنح����و 20% خ����الل األع����وام 
املاضية، حي����ث تنفق الصني 
حاليا 300 مليار دوالر سنويا 
على األبحاث والتطوير مقارنة 
ب� 450 ملي����ار دوالر ألميركا، 
ومن املتوقع أن يتجاوز إنفاق 
الصني في ه����ذا املجال أوروبا 
بحلول عام 2018 وأميركا بحلول 

عام 2022.
ولذلك ح����ذر تقرير صدر 
ع����ن معهد ماساتشوس����تس 
للتكنولوجيا في أبريل املاضي 
بعنوان »مستقبل مؤجل: تراجع 
البحث  االس����تثمار في مجال 
العلمي يهدد االبتكار األميركي 
بالعجز«، من تقليص اإلنفاق 
على البحث العلمي في الواليات 
املتحدة باعتبار أنه س����يؤدي 
إلى تعطيل التقدم العلمي الذي 
يعتبر السبب األساسي في جعل 
الواليات املتحدة في مقدمة دول 

العالم.
إال أن واق����ع اإلنفاق على 
البحث العلمي في عاملنا العربي 
ال يزال بعيدا عن االهتمام العاملي 

بالبحوث العلمية ومراكز الفكر، 
حيث تشير تقديرات منظمة 
اليونسكو إلى أن ما ينفق على 
املواطن العربي في مجال البحث 
العلمي سنويا ال يزيد على 14 
دوالرا، بينما ينفق على املواطن 
أكثر من  االميركي واالوروبي 
1200 دوالر سنويا وانعكس ذلك 
على حجم اإلنتاجية، حيث بلغ 
عدد األبحاث العلمية املنشورة 
على مستوى العالم في 2012 
نحو مليونني و945 ألف بحث، 
كان نصيب العالم العربي منها 

38.5 ألف بحث فقط.

المرأة  في البحث العلمي

أشارت األرقام واالحصائيات 
التي أصدرته����ا منظمة األمم 
املتح����دة للتربي����ة والعلوم 
والثقافة )يونسكو(، إلى العديد 
من النتائج املهمة  حول عمل 
املرأة في مجال البحث العلمي، 
حيث تراجعت النساء في مجال 
البحث العلمي مقارنة بالذكور، 
فعلى الرغم من بلوغهن أعلى 
الدرجات العلمية، فإن 30% فقط 
منهن يشغلن وظائف علمية، في 
حني بلغت نسبة العامالت في 
البحث العلمي بالكويت %38.

كما أوضح التقرير أن دولة 
من كل خمس دول وصلت إلى 
معادلة بني اجلنس����ني، حيث 
يك����ون ما بني 45 إلى 55% من 

الباحثني نساء.
إحصائي����ات  وتش����ير 
»يونس����كو« إلى أن ما نسبته 
38% م����ن العاملني في البحث 
العلمي في الوطن العربي هم 
من النساء، وقد تصدرت تونس 
الدول العربية بنس����بة %47، 
تلتها مصر بنس����بة 42%، ثم 

السودان بنسبة %40.
العربية،  ال����دول  أما باقي 
الباحث����ات  فج����اءت نس����بة 
العلميات فيها مقارنة بالذكور 
كالتالي: العراق 34%، واجلزائر 

35%، واملغرب %30.

لكل أستاذ في كل من العلوم 
احلياتية والعلوم اإلدارية، 0.4 
لكل أس���تاذ في الهندسة 0.2 
بحث لكل أس���تاذ في كل من 
احلقوق والعلوم االجتماعية 
و0.1 بحث لكل استاذ في كل من 

التربية واآلداب والشريعة.

إعداد األبحاث

ولفت التقري���ر الى إعداد 
األبحاث املنشورة عن كل كلية 
في العام املذكور، حيث كانت 
كلية الطب في الصدارة بواقع 
222 بحثا، بينما الشريعة األقل 
إنتاجا للبحث العلمي بواقع 10 
أبحاث فقط، وأنتجت العمارة 
160 بحث���ا، علوم وهندس���ة 
الهندسة  احلاسوب 81 بحثا، 
80 بحثا، العلوم اإلدارية 60 
بحثا، الصيدلة 47 بحثا، طب 
األسنان 42 بحثا، الطب املساعد 
38 بحثا، العلوم االجتماعية 20 
بحثا، اآلداب 18 بحثا، العلوم 
احلياتية 17 بحثا، التربية 13 

بحثا، احلقوق 13 بحثا.

البحث العلمي الخليجي

مجلة »املسيرة« الصادرة 
عن مجلس التعاون اخلليجي 
أفردت تقريرا خاصا عن البحث 
العلمي في دول اخلليج قالت 
فيه: ان ضمان االستمرار الذاتي 
لعملية التنمية بكل مجاالتها، 
وه���ذا لن ميك���ن حتقيقه اال 
بتوافر قاعدة عريضة ذاتية 

من البحث العلمي والتقني.
ان اس���تثماراتنا احلالية 
التنمية  في استيراد عناصر 
وتوطينه���ا محلي���ا ضرورة 
البد منها لالرتقاء مبس���توى 

أرقام كويتية

تس���جل الدول اخلليجية 
والعربي���ة تراجع���ا في عدد 
الباحث���ني في مج���ال البحث 
العلمي واالبتكار حسب آخر 
احصائيات »اليونيس���كو«. 
ففي الكويت على سبيل املثال 
الكويتيني  الباحثني  بلغ عدد 
املتخصصني نحو 166 باحثا 

على كل مليون نسمة.
املثال  الكويت على سبيل 
تبدو ميزانيتها لإلنفاق على 
التعلي���م والبحث  تطوي���ر 
العلم���ي األفقر بني ميزانيات 
دول اخللي���ج األخرى وحتى 
اقليمية مثل  مقارنة مع دول 
ايران وتركيا، اذ تبلغ نسبة 
االنفاق على البحث العلمي في 
الكويت ب���ني 0.11 و0.15% من 
اجمالي الناجت القومي الكويتي 
حس���ب بيانات البنك الدولي 
ب���ني 2009 و2011، بينما بلغ 
انفاق قطر على البحث العلمي 
وتطوير املعاهد واجلامعات 
البحثية وف���ي مجال العلوم 
نحو 2.8% من الناجت القطري 
القومي، وسجلت نسبة االنفاق 
على البحث العلمي في االمارات 
بدوره���ا ارتفاعا بني 0.6 و%1 
لتطوير اجلامعات احلكومية 
وتعزيز مراكز ومعاهد البحث 
العلمي التي تهدف الى تعزيز 
كف���اءة اخلريج���ني، ام���ا في 
السعودية فإن نسبة االنفاق 
على البح���ث العلمي في منو 
مس���تمر بعد إرس���اء املدينة 
اجلامعية العاملية للملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز في 2006، وقد 
الس���عودي على  زاد االنفاق 
العلمي  البحث  تطوير مجال 
الى 0.25% من اجمالي ناجتها 
القومي ومرش���ح للزيادة في 

ظل امليزانية اجلديدة.

التراجع المتواصل

فقد كشف تقرير قياس أداء 
جامعة الكويت لعام 2013/2014 
محور البحث العلمي، ان اإلنتاج 
البحث���ي في اجلامعة ش���هد 
تراجعا بنسبة 18% عن األداء في 
العام السابق، مضيفا انه وفق 
ما ورد من قطاع األبحاث في 
اجلامعة ان أهم املعوقات أمام 
األبحاث العلمية هو استحداث 
نظام العبء اإلضافي للتدريس 
نتيجة تزايد الطلبة املقبولني 
في العام املذكور، مما أثر في 
إنتاجية عضو هيئة التدريس 

في مجال األبحاث.
إنتاجية  التقرير أن  وبنينّ 
عضو هيئة التدريس من النشر 
الكليات كانت  العلمي حسب 
بواقع 1.5 بحث لكل اس���تاذ 
بكلية الصيدلة، 1.2 بحث لكل 
الطب، بحث واحد  استاذ في 
لألس���تاذ في علوم وهندسة 
احلاسوب، 0.8 بحث لألستاذ 
بكلية العلوم، 0.6 بحث لألستاذ 
الطب املساعد، 0.5 بحث  في 
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ثبت علمياً
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استخدام الطاقة الشمسية لقتل 
حشرات الصحراء

استطاع علماء املعهد املركزي 
ألبحاث املناطق القاحلة مبدينة 
ان يطوروا  الهندية  »جودبور« 
أو يطبق��وا تكتيكا جديدا لقتل 
حشرات الصحارى باستخدام 
لوح ش��فاف ع��دمي اللون من 
»البوليث��ن« الخت��زان الطاقة 
الشمسية إلبادة احلشرات السامة 
واألعشاب الضارة في املناطق 

القاحلة.
ومن اجلدير بالذكر ان هذا 
االسلوب قد استخدم من قبل 
في إسرائيل والواليات املتحدة 
األميركي��ة، لكن العلماء الهنود 
أضافوا اليه تطويرات مهمة، منها 
نشر ألواح البوليثن في أماكن 
متفرقة أثناء الصيف، فتختزن 
احلرارة وترف��ع درجة حرارة 
التربة الى معدالت قاتلة للحشرات 
السامة الراقدة في التربة. ومن 
املعروف ان درجة احلرارة في 
تلك املناطق الصحراوية تصل الى 
45 درجة مئوية أثناء الصيف، 
وان إب��ادة احلش��رات حتتاج 
الى درجة حرارة أكبر من هذه 

الدرجة.
هذا وقد اثبتت جتارب املعهد 
ان هذه الطريقة فعالة في القضاء 
عل��ى الفطريات الت��ي تتحمل 
احلرارة في املناطق الصحراوية، 

والتي تصيب النبات باآلفات.
املعه��د  وينص��ح علم��اء 
بضرورة اج��راء عدة عمليات 
قبل اس��تخدام هذا اللوح، مثل 
حرث األرض وتقلبيها قبل الري 
بيومن، ثم نثر طبقة من التنب 
فيها يوميا ملدة خمس��ة عشرة 
يوما مما يس��اعد ف��ي القضاء 
على احلشرات والفطريات التي 
تعيش في الطبقات العميقة من 
التربة، باإلضافة الى ان األرض 
املروية توصل احلرارة بسهولة 
الى تلك احلشرات والفطريات 
فتقضي عليها. ويالحظ ان هذا 
االس��لوب يعفي من استخدام 
املبيدات الكيماوية املرتفعة الثمن، 
والتي تس��بب أضرارا صحية 

في البيئة.

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

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  ميس الرمي، 2ـ  حواءـ  احلول، 3 
ـ م م مـ  التوبة )معكوسة(، 4ـ  يد 
)معكوسة(ـ  مير، 5ـ  عارضـ  املوت 
)معكوسة(، 6 ـ مرتٍو )معكوسة( 
ـ مر، 7 ـ رائع ـ ســـرى، 8 ـ رمان، 
9 ـ ســـار ـ ل ل ل، 10 ـ دسائسهم 

ـ مر.

عموديًا:
1ـ  محمد عوضـ  سد، 2ـ  يومياتـ  فأس، 3 
ـ سئمـ  رررـ  أر )معكوسة(، 4ـ  ااـ  اضمار، 
5ـ  املـــس، 6ـ  رابيةـ  عالة، 7ـ  يلومونـ  
نلم، 8 ـ محترم، 9 ـ لو )معكوسة( ـ رمل 

)معكوسة( ـ مت، 10 ـ االمارات.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
محمد فؤاد

حل كلمة السر:
الغبقة

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: عادة رمضانية 
خليجية 6 أحرف

مإاصاةسمحا
ايلدقسرجلل

عماااراتوص
طاطقروءموي
لنلةبررعدا

اياتفاءاةم
باعارلاتقق

اتادحلقتيهـ
صملاعصلررب

اصسعصاافعا
ليحليوهـيلت
ةررارتلهـاغ

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

الفنجان املفضل عامليًا

القه��وة واح��دة م��ن اكثر 
املشروبات ش��عبية في العالم. 
ويعتقد كثير من الناس ان لها 
طعما لذيذا ورائعا، كما حتتوي 
القه��وة ايضا عل��ى )كافين - 
Caffeine( وه��ي م��ادة منبهة 
منشطة تزيد من نشاط اجلسم. 
وتنمو القهوة كشجيرة حتمل 
الرائحة، وثمرة  ازهارا طيب��ة 
ش��حمية حلمية تسمى )كريز 
القهوة Coffee Cherries(. وتوجد 
داخل الثمرة بذرتان أو )بقلتان - 
beans( وجتفف البقول - البذور 
- وحتمص وتطح��ن، وبعدئذ 
تخمر القهوة املطحونة في املاء 
لتصنع شرابا. وحتتاج نباتات 
القهوة جلو داف��ئ ووفرة من 
املطر، لذا فهي تنمو في املناطق 
االس��توائية فقط. ويوجد على 
االقل 60 نوعا من نباتات القهوة. 
ولكن نوعن فقط - يس��ميان 
القهوة )العربية Arabica( والقهوة 
)القوية - Rovusta( عليهما طلب 

كبير.
وللقهوة العربية نكهة اكثر 
واشد عطرية. وتزرع في اميركا 
الوسطى واجلنوبية، ودول البحر 
الكاريبي، واندونيسيا، والقهوة 
التي تنتجها كولومبيا مشهورة 
جدا بصف��ة خاصة، اما القهوة 
القوية فتزرع اساسا في افريقيا، 
وال تصيب اآلفات نباتات القهوة 
القوية بسهولة، كما انها مفيدة 
ايضا في صنع القهوة )السريعة - 
instant( وهي عبارة عن مسحوق 

قهوة يذوب متاما في املاء.
ومن احملتمل ان تكون القهوة 
قد زرعت الول مرة في اثيوبيا، 
في شمال شرقي افريقيا، ومن 
هن��اك مت اخذها الى الش��رق 
االوس��ط. وفي البداي��ة كانت 
تستخدم كغذاء، وكدواء، وفي 
صناعة النبيذ، ولم يبدأ الناس في 
شرب القهوة. كما نعرفها اآلن. 
اال منذ بضع مئات من السنن، 
وقد اخذت القهوة الى اوروبا ثم 
بعدها لالميركا في عام 1500م، 
اما اليوم فإن القهوة واحدة من 
اكثر املشروبات شعبية في العالم. 
ويطلق على فترات الراحة التي 
تؤخذ اثناء ساعات العمل اسم 
 .)coffee breaks راحات القهوة(
ويبدأ العديد من الناس يومهم 

بشرب فنجان من القهوة.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

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

)من كتاب:   ثبت علميا  - محمد كامل 
عبدالصمد(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1 ـ مسرحية لفيروز، 
2ـ  ام البشرـ  السنة، 
3 ـ متشابهة ـ اإلقالع 
عن الذنب )معكوسة(، 
4 ـ احـــد االطـــراف 
)معكوسة(ـ  يعبر، 5 
ـ رفضـ  عكس احلياة 
)معكوسة(، 6ـ  عكس 
عطشان )معكوسة(ـ  
علقم، 7ـ  جميلـ  سار 
ليال، 8ـ  من الفواكه، 9 
ـ مشىـ  متشابهة، 10ـ  

مكائدهم ـ حنظل.

ـ فنـــان مصـــري   1
راحـــل ـ حاجـــز، 2 
ـ  ـ مذكـــرات يومية 
الفالح،  مـــن ادوات 
3 ـ مل ـ متشـــابهة ـ 
للمساحة )معكوسة(، 
4ـ  متشابهانـ  اخفاء، 
5 ـ ناعم، 6 ـ ربوة ـ 
عـــبء، 7 ـ يعذلون ـ 
ـ مبجل، 9  جنمع، 8 
ـ للتمني )معكوسة( 
الصحـــراء  فـــي  ـ 
اكتمل،  ـ  )معكوسة( 

10 ـ دولة خليجية.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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محطة محلية خاصة هااليام 
اجتمعت مع فريق عملها 
الستحداث برامج منوعة 

ترفيهية لشهر رمضان ألنه 
برامجها احلالية ما جتذب 

الشركات لإلعالن عندهم.. 
ننطر ونشوف!

جهة خاصة تفكر تسوي 
مهرجان فني خليجي 

عربي ما فيه جوائز 
علشان تقريب األفكار 

بني الفنانني العرب 
على قولتهم.. 

حچي الليل ميحيه النهار!

ممثلة هوايتها الچذب هااليام 
قاصة على ربعها بالوسط 

الفني انها وقعت عقد احتكار 
مع قناة فضائية وعدوها انها 
تكون بطلة مميزة في جميع 

اعمالهم الدرامية.. 
الچذب حبله قصير!

إعالنأفكار هواية أنهى كل االستعدادات اخلاصة بعرض مسرحية »األحدب«

محمد احلملي لـ »األنباء«: 
أبحث عن حلول ملشاكل حياة الفهد في »بياعة النخي«

كبيرة، بخ����اف اعتذاره في 
الفترة املاضية عن عدد كبير 
من االعمال، منها عمل كان من 
املفترض ان يشهد مشاركته 
خارج الكوي����ت لكنه اعتذر 

بسبب ظروف خاصة. 
وح���ول اجلدي���د على 
مستوى إنتاج أعمال املسرح، 
أفاد احلملي بانه أنهى كافة 
االستعدادات اخلاصة بإعادة 
تقدمي مسرحية »االحدب« 
التي ستعرض خال يومي 
املقبلني  اخلميس واجلمعة 

عل���ى مس���رح احلملي في 
الى أن  اجلابرية، مش���يرا 
العروض اجلديدة للمسرحية 
من املقرر ان تشهد مشاركة 
عدد من النجوم الشباب، من 
ابرزهم الفنان بدر الشعيبي 
وحام���د احملمد ومش���عل 
الفرحان، وعدد من األسماء 
االخرى، مبررا أسباب إعادة 
عرض املسرحية بان ذلك جاء 
تنفيذا لرغبة اجلمهور، حيث 
تلقى العدي���د من الطلبات 

إلعادة تقدميها.

نبحث أنا ووالدتي عن احللول 
الفهد  االنسب ملشاكل حياة 
الت����ي تعي����ش العدي����د من 
التحوالت على امتداد حلقات 

املسلسل. 
وبرر احلملي غيابه عن 
الدرامي  الرمضاني  السباق 
لعدة أسباب، أبرزها انشغاله 
باألمور اخلاصة باملسرح الذي 
يأخذ كل وقته وانه يحرص 
ف����ي كل عام على تقدمي عمل 
مسرحي مميز ومتكامل وهذا 
االمر يتطل����ب وقتا وجهودا 

أحمد الفضلي

أعرب الفنان واملنتج محمد 
احلملي عن بالغ س����عادته 
بالعودة من جديد للمشاركة 
في أعمال س����يدة الشاش����ة 
اخلليجية الفنانة القديرة حياة 
الفهد من خال مسلسل »بياعة 
الذي يصور حاليا  النخي«، 
في الكويت متهيدا لعرضه في 
شهر رمضان املقبل عبر عدد 

من القنوات الفضائية. 
وأكد احلملي خال حديثه 
ل� »األنباء« انه حريص على 
التواجد كممث����ل في الدراما 
احمللي����ة بش����كل مس����تمر، 
خصوص����ا في ح����ال كانت 
املش����اركة في عمل فني ذات 
قيمة كبيرة مثل مسلس����ل 
الذي يضم  النخي«،  »بياعة 
كوكب����ة من جن����وم الدراما 
الكويتي����ة بقي����ادة القديرة 
حياة الفهد، وقال: أتش����رف 
مبشاركة ام سوزان في هذا 
العمل بعد فترة انقطاع ليست 
بالقصيرة، حيث جمعني بها 
آخر عمل مسلسل حمل عنوان 
»دمعة يتيم« وحقق جناحا 
كبيرا عن����د عرضه في تلك 

الفترة. 
وعن عدم مش����اركته في 
امتداد  الفهد عل����ى  أعم����ال 
األعوام املاضية، رد احلملي: 
ال يوجد ما مينع مشاركتي مع 
ام سوزان، فلم تأت الفرصة أو 
لم يتوافر الدور الذي يتناسب 
معي طوال الفترة املاضية. 

وفيما يتعلق بدوره في 
املسلسل، قال: اجسد دور ابن 
صديق����ة الفنانة حياة الفهد 
الزامل«،  »الفنانة عصري����ة 
وعلى امت����داد حلقات العمل 

محمد احلمليالفنانة القديرة حياة الفهد

حريص على 
التواجد كممثل 

في الدراما 
احمللية بشكل 

مستمر

إميان الشمري تهدي احلمود »ال عذب اهلل أمي«

استقبل وزير اإلعام وزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود مبكتبه د.إميان 
طعمة الشمري من قسم علوم املعلومات بكلية 
علوم وهندسة احلاسوب في جامعة الكويت، التي 
قامت بإهدائه ڤيديو كليب األغنية االجتماعية 
اإلنسانية »ال عذب اهلل أمي« وهي من إخراجها 
وأحلانها وإنتاجها، ومن غناء محمد اجلبالي.

وخال اللقاء أطلعت الشمري الوزير على 
حمل���ة »التنمر« التي أسس���تها بهدف القضاء 
على »التنمر« بجميع أشكاله من طائفي وفكري 
وقبلي ووظيفي، وشرحت أهداف وخطة احلملة، 

وملست االهتمام الواضح من احلمود.
وثمنت د.إميان الشمري التشجيع الذي القته 
من الشيخ سلمان احلمود، واحلرص على دعم 
املشاريع األكادميية والفكرية والثقافية، انطاقا 
من مؤازرة الش���باب الكويتي املبدع في كافة 
املجاالت املختلفة، وتذليل كل الصعوبات أمام 
طريقهم في خدم���ة ونهضة الكويت احلبيبة، 
معبرة عن سعادتها الغامرة مبا ملسته من الرؤى 
الثاقبة من الوزير احلمود، الذي بني أن أبواب 
دعم الطاقات الكويتية الشابة مفتوحا للجميع 

ولكل مبدع ومتميز.

الشيخ سلمان احلمود مستقبال د.إميان الشمري 

العمل من إخراجها وأحلانها وإنتاجها وغناء اجلبالي

مرقدي وحايك ونوالي يشعلون احلفل اخليري لـ »صوت املعاق«

القاهرة - محمد صالح

شارك النجمان يوري مرقدي ودينا حايك 
في إحياء واحدة من الس��هرات الغنائية، التي 
ضمت عددا كبيرا من جنوم املجتمع واملشاهير، 
خالل احلفل السنوي اخليري جلمعية صوت 

املعاق.
أحيت أولى فق��رات احلفل دينا حايك التي 
حصدت صيح��ات وهتافات اجلمهور مبجرد 
صعودها إلى خشبة املسرح، حيث قامت د.أماني 
عصف��ور رئيس جمعية صوت املعاق بإهدائها 

درع اجلمعية قبيل فقرتها، تقديرا ملساهمتها 
ودعمها لذوي االحتياجات اخلاصة من أطفال 

اجلمعية.
من جانبها أشعلت حايك احلفل بالعديد من 
أغانيها الشهيرة بداية من »سحر الغرام« ومرورا 
ب��� »كتبتلك«، »درب اله��وا«، »أنا من دونك«، 
باإلضافة إلى عدد من أغاني زمن الفن اجلميل 

لكوكب الشرق أم كلثوم وفيروز وصباح.
واختت��م آخر فقرات احلف��ل الفنان يوري 
مرقدي، والذي مت تكرميه أيضا في بداية فقرته 
لتبرعه بأجره لصالح األعمال اخليرية للجمعية، 

وشاركته عدد كبير من سيدات املجتمع وصالت 
الرقص على أغاني ألبوم��ه األخير »أنا املوقع 
أدناه«، »عربي أنا«، باالضافة الى »ميدلي« ألشهر 

أغاني العندليب التي أشعلت احلفل.
 واجلدير بالذك��ر ان املطربة كارين نوالي 
ش��اركت في إحياء احلفل بفقرة مميزة، حيث 
قدمت أغنيتها الشهيرة »الف وعد«، »زي العسل« 
لصباح وغيرها ممن نالت استحسان احلضور، 
 »DJ« �وقام بتنظيم الفق��رات الفنية للحفل ال
ياسر احلريري وقدمت فقراته االعالمية سهير 

جودة.

يوري مرقدي بعد تكرميه )شريف عبدربه( كارين نواليدينا حايك  

حقيقة خالفات رانيا يوسف ومنى زكي
»أفراح القبة« أول عمل فني يجمع بني كل 
من رانيا يوسف ومنى زكي، فهل ستشترط 
رانيا وضع اسمها اوال، خاصة أنها باتت 
جنمة من طراز خاص ولها بطوالت مطلقة 

في العديد من األعمال؟
تقول رانيا يوسف: »أفراح القبة« بطولة 

جماعية ولم احتدث بشأن وضع 
اسمي ألنني اعلم متاما أن 

املخرج محمد ياس����ني 
املكان  سيضعني في 

الذي يليق بي، وال 
يوج����د أي خاف 
ترتيبات  عل����ى 
االسماء ألن العمل 
مختلف وجماعي، 
مؤك����دة أن منى 
زكي فنانة جميلة 
وله����ا مكانته����ا 

أيضا.
وتابع����ت رانيا 

بأنها أوش����كت على 
إنه����اء التصوير، حيث 

يبقى لها بعض االيام فقط 
وتكون قد أنهت بالفعل التصوير 

لتتفرغ ملسلسل »ليلة«.
وتدور أحداث مسلس����ل »أفراح القبة« 
حول اح����دى الفرق املس����رحية في فترة 
الس����بعينيات حيث يكتشف املمثلون أن 
العمل يدور حول شخصياتهم احلقيقية 

ويحاولون إيقاف العرض لكونه يفضحهم 
إال ان مال����ك الفرقة يصر على اس����تكمال 

العرض ويجبرهم على ذلك.
أما عن مسلس����ل »ليلة« الذي تتقاسم 
بطولته مع مكسيم خليل وهيدي كرم ومن 
إخراج محمد بكير، فأوضحت رانيا، حسب 
موقع »نواعم«، أنه س����يعرض 
ان  إال  رمض����ان  خ����ارج 
التصوير مازال مستمرا 
ألن العمل ينتمي إلى 
خانة املسلس����ات 
الطويلة، وأضافت 
أن املسلس����ات 
إلى  التي تنتمي 
تيم����ة احللقات 
الطويلة ليست 
موضة  مج����رد 
ولك����ن اجلمهور 
أحبه����ا وإن كانت 
بالنسبة لها كممثلة 
تشعرها بإرهاق غير 
أنه����ا أيضا تس����تمتع 
به����ا لكونه����ا تعي����ش مع 

الشخصية.
وعن الدويتو بينها وبني مكسيم خليل 
تقول إن مكس����يم فنان موهوب وشاهدت 
أعماله وهي سعيدة بالتجربة معه، وعرض 
أكثر من عمل لها خال هذه الفترة ال يقلقها 

بل يشكل حالة من التنوع.

نادين جنيم امرأة شريرة !
بيروت ـ بولين فاضل

اللبنانية  املمثل���ة  تتكتم 
نادين نس���يب جني���م على 
تفاصيل دورها في مسلسل 
»نص يوم«، الذي سيعرض 
خال ش���هر رمضان املبارك 
الس���وري  ويجمعها بالنجم 

تيم حسن.
وتقول نادين ان شخصيتها 
في املسلسل هي شخصية امرأة 
شريرة وس���تحمل املفاجآت 
للمش���اهدين. وعن عاقتها 
بش���ريكها في هذا العمل تيم 
حسن، قالت نادين ان عاقتها 
به حتكمها الصداقة الطيبة، 
مضيفة ان أجواء املرح تسيطر 

على كواليس التصوير.
وعلى خ���ط آخر، يجري 
التحضير لفيلم سينمائي من 
بطولة نادين من إنتاج شركة 
الصباح، إال ان املشروع، كما 
تقول نادين، يحتاج إلى الوقت 

نادين جنيموال لزوم للعجلة فيه.

كثي���رة طرأت عل���ى أوراق 
األلبوم، لكنه نفذ للش���ركة 

طلباتها، رغم التأجيل.

إيهاب يتهم الشركة املنتجة بتعطيل ألبومه
القاه���رة - أ.ش.أ: اته���م 
املطرب إيهاب توفيق الشركة 
املنتجة أللبومه بالتس���بب 
ف���ي تأخير إطاق���ه كل هذه 
الفترة، وق���ال توفيق، على 
موقعه على »الفيس���بوك«، 
إن الش���ركة املنتجة أللبومه 
اجلديد تس���ببت في تأخير 
ألبومه اجلديد طوال العامني 

املاضيني.
وأض���اف ان آخ���ر اتفاق 
وصل إليه مع الشركة املنتجة 
لأللب���وم، أن يطرح في عيد 
الفطر املبارك، على أن تصور 
أغني���ة منه وتع���رض على 
الشاش���ة قبل شهر رمضان، 
إيهاب توفيقمشيرا إلى أن هناك تغييرات 

بيروت - بولين فاضل

من املقرر أن تكرم الفنانة جنوى كرم، 
الفترة القليلة املقبلة، في بروكس���ل في 
بلجي���كا من قبل اللجن���ة املنظمة حلفل 
»Brussels Amber Festival«، وذلك بعدما 
وقع االختيار عليها كصاحبة أفضل أداء 
مباشر في الش���رق األوسط، وسيترافق 
التكرمي مع حفل ضخم حتييه في العاصمة 

البلجيكية.
أما على صعيد جديدها الغنائي، فيرجح 
ان يص���در ألبومها اجلديد في عيد الفطر 
املبارك، ولهذه الغاية تعقد جنوى اجتماعات 
مع كل املخرجني فادي حداد وسعيد املاروق 

حتضيراً لتصوير أغنيات من األلبوم.

تكرمي جنوى في بروكسل
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يعود للمسرح بعد انقطاع سنتني بعمل من إنتاج حسن البالم وشقيقه محمود

عبداهلل بوشهري لـ »األنباء«: 

امل���كان، وعنده���ا لو كنت 
مرتبطا بدعاية معهم عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 
ان امدحهم، كما أن  فيجب 
معظم الن���اس اليوم باتوا 
يعرف���ون ويفهمون فكرة 
الدعاي���ة الت���ي تنزل عبر 
حس���ابات املش���اهير وان 
األمور ال تكون عفوية غالبا 

كما يروج لها. 

في بداية ظهورك قيل 
بأنك ستكون مجرد 

ظاهرة وسيقل بريقك 
ثم تختفى، لكنك اثبت 

العكس واستمررت 
ألكثر من عشر 

سنوات وأصبحت 
من متصدري املشهد 

الفني؟
٭ اعتبر نفسي حتى اليوم 
فنان���ا مبتدئا ومازالت في 
بداية الطريق، ومن ناحية 
أخرى ال اتوقف عن متابعة 
كل م���ا هو موج���ود على 
الساحة سواء كانت األعمال 
اجليدة أو السيئة، كما انني 
حريص على مراقبة نفسي 
باستمرار فأرى األعمال التي 
أقدمها وأتعلم من اخطائي 
باس���تمرار، واحرص على 
االهتمام بالنص ومراجعته 
بصورة كامل���ة، كما أنني 
الزل���ت اتذكر ف���ي بدايتي 
الفنية، عندما سألت الفنان 
النمر،  الكبير عبداحملسن 
الذي اعتب���ره مبنزلة أخ 
لي، عن السر وراء جناحه 
الوهج،  واستمراريته بهذا 
فقال لي يومه���ا »األعمال 
تأتي للفن���ان بكثرة ولكن 
ال تش���بع لعم���ل بعينه، 
واحرص على تقدمي أدوار 
جديدة ومهمة وليست أدوارا 
أقل فقط لتواجد أو حبا في 

الظهور«.

التواصل االجتماعي«، مع 
احترامي لكل الفنانني الذين 
ينتهجون هذا النهج، ومن 
وجهة نظري أرى أن الفنان 
ليس رخيصا وأغلى من أن 
يتم احضاره مبكاملة هاتفية 
إلى احد املطاعم ليأكل ويأخذ 
بعض الصور مقابل ألف أو 
الفني، أو يطلب منه ارتداء 

مالبس بعينها.

سبق لك املشاركة 
في عدد من الدعايات 
التلفزيونية لعدد من 

الشركات؟
٭ صحيح، ولكن هنا األمر 
يكون مختلفا فمش���اركتي 
كانت لعدد م���ن الدعايات 
اتفاق  التلفزيوني���ة وفق 
وحصلت على مبلغ وقدره، 
وبالتالي املقارنة هنا تكون 
مختلفة كثيرا، وهناك ناحية 
أخرى وهي مسألة احلرية 
في ابداء اآلراء في املطاعم 
أو االماك���ن التي اقصدها، 
وقد اذهب بالفعل الى احد 
هذه األماكن وال يستهويني 

مازال قائما ولكنه مؤجل منذ 
ثالث س���نوات ال���ى اليوم، 
بس���بب ميزانيته الضخمة 
انتاج فيلم  التي يتطلبه���ا 

مماثل. 

تتعامل مع »سوشال 
ميديا« بنوع من 

االقتضاب؟ 
٭ اتواجد عبر مختلف مواقع 
التواصل االجتماعي بطرق 
مختلف���ة، فدائما م���ا اكتب 
»تغريدات« على »تويتر«، 
»انستغرام« اشارك ببعض 
الصور، أما »س���ناب شاب« 
فال افضل ان اشارك يومياتي 

عليه.

رغم اعداد متابعيك 
الهائلة على مواقع 

التواصل االجتماعي 
ال تستفيد منها في 
اإلعالنات كما يفعل 

زمالؤك؟
٭ ألنن���ي ارى انه ال داعي 
للخلط بني حياتي اخلاصة 
واالعالنات عب���ر »مواقع 

العمل في اللحظات األخيرة 
واعتذر عن عدم املشاركة.

ملاذا هذا التخوف؟
٭ ليس تخوف���ا، بل نظرة 
حيادية وصادقة مع النفس، 
فال أرى أنني اناسب مسرح 
الكبار حاليا على األقل، وارى 
أنني سأكون نشازا أو »مو 
اليق لي«، وال اريد أن احسم 
القرار ولكن لنقل إنها خطوة 
مؤجلة في املرحلة احلالية.

أين أنت من السينما؟
٭ »بصراحة« العروض التي 
قدمت لي »اقول احلمد هلل« 
انني اعتذرت عنها، خاصة بعد 
النهائية  النتيجة  ان اشاهد 
للفيلم في دور العرض، ولكن 
في نفس الوقت هناك أعمال 
طرح���ت وكانت مميزة مثل 
»حبي���ب األرض«، فالفيلم 
متقن ويظهر جليا املجهود 
الذي بذله كافة العاملني عليه، 
ومن ناحية اخرى مشروع 
الفيلم من تأليف فهد العليوة 
واخراج محمد دحام الشمري 

املوسم في عيد الفطر؟
٭ صحيح، اعود بعد انقطاع 
سنتني مبسرحية استعراضية 
للمراهقني، وبطريقة مبتكرة 
واإلبهار من خالل الشاشات 
الضخمة التي سنستعني بها 
من هولندا، وقد مت استخدامها 
من قبل في تصوير برنامج 
»آرب أيدول«، ومع مجموعة 
مميزة م���ن الفنان���ني وهم 
»محم���ود بوش���هري، فوز 
الشطي، اسيل عمران، نور 
غندور، ابراهيم دش���تي...« 
واملسرحية من تأليف جاسم 
اجلالهمة، اخ���راج رمضان 
جالكسي، ومن انتاج حسن 

البالم ومحمود بوشهري. 

ألم تفكر في العودة 
بعد انقطاع من خالل 

مسرح للكبار؟
٭ للحقيق���ة ع���رض على 
الكثيرين ومن بينهم زميلي 
وصديقي الفنان حسن البالم 
اكثر من مرة املش���اركة في 
مسرحيات للكبار من انتاجه، 
ورغم ذلك كنت انسحب من 

بعد هذا النجاح ترى 
أنك أصبحت األول 

على ابناء جيلك؟
٭ ال استطيع أن اقول هذا، 
وتقيي���م مثل ه���ذا يحدده 
اجلمهور، وزمالئي أكن لهم 
كل االحترام والتقدير و»فيهم 
اخلير والبرك���ة«، وكل منا 
ل���ه طريقته ف���ي التمثيل، 
واجلمهور ه���و الذي يحكم 
في النهاية، ودائما اشبه املمثل 
بالبورصة »يوم طالع ويوم 

نازل«.

ظهورك كان مكثفا هذا 
املوسم؟

٭ عادة اشارك في عملني فقط 
في السنة، وهذا العام قدمت 
عمال واحدا خارج املوس���م 
الرمضان���ي وه���و »احلب 
احل���الل«، ومسلس���ل »بني 
قلبني« لش���هر رمضان، وال 
ارى ان ذلك يعتبر تكثيفا بل 
تنويع في الظهور بني موسمني 

وهو امر بات مطلوبا.

تعود للمسرح هذا 

٭ ال اتف���ق مع ه���ذا الرأي 
بدليل أن جناح »الديو« بيني 
بينها دفع »ام بي سي« إلى 
أن طلبت أن نقدم مسلسال 
الرمضاني من  في املوس���م 
بطولتنا، م���ع العلم أن هذا 
األمر طرح أثناء عرض »احلب 
احلالل«، وبالتالي مت اختيار 
مسلسل »بني قلبني« لينضم 
الرمضانية،  إلى اخلارط���ة 
بالرغم من أنه في البداية لم 

يكن من املقرر له ذلك.

جناحك في مسلسل 
»احلب احلالل« الذي 
حقق نسبة مشاهدة 
مرتفعة اعاد البطولة 

الرجالية؟
٭ بالفعل، فقبل أن تتصدر 
النس���ائية املشهد  البطولة 
كان���ت الص���دارة للرجال، 
واليوم القن���وات الفضائية 
بات���ت تطل���ب أن تك���ون 
األعمال تغلب عليها البطولة 
الشبابية، وعلى سبيل املثال 
مسلسل »بني قلبني« اغلبيته 

فنانون شباب. 

مازالت في لوكيشن 
»بني قلبني«؟

٭ شارفت تقريبا على االنتهاء 
من تصوير املسلسل. 

يظهر من خالل الصور 
التي نشرتها عبر 

حسابك على التواصل 
االجتماعي أنك تلعب 

دور »احلبيب« مجددا؟
٭ »ضاحكا« الشخصية التي 
ألعبها لشاب طائش يركض 
وراء الفتيات، ومن ثم يعيش 
حالة من الصراع بني فتاتني 

يحبهما.

ترفض دائما 
اإلفصاح عن تفاصيل 

شخصياتك؟
٭ ألن احلبك���ة ترتكز على 
التش���ويق للمشاهد،  عامل 
ولك���ن اعتقد أن مسلس���ل 
أنه نص  »بني قلبني« بحكم 
أدبي للكاتبة علياء الكاظمي 
الكثير من  فبالتالي هن���اك 
التفاصيل معروفه مس���بقا، 
إال بعض االختالفات من حيث 

السيناريو واحلوار. 

تكرارك »الديو« الفني 
مع الفنانة صمود في 

عملني متتاليني هما 
»احلب احلالل« و»بني 

قلبني«.. مقصود؟
٭ شخصيا أرى أنني أتأقلم 
بسهولة مع الفنانني، فطوال 
الوسط  س���نوات عملي في 
الفني شكلت أكثر من ثنائية 
مع زميالت من الوسط الفني 
من بينهم »أسيل عمران، شهد، 

هيا عبدالسالم، صمود...«.

ترى أن صمود 
استفادت من جنوميتك 

أكثر في هذا الثنائي 
الفني؟

الكاتب فهد العليوة

.. ومع النجمتني صمود ونور غندور اللتني تشاركانه بطولة »بني قلبني«بوشهري وصمود مع املخرج سائد الهواري أثناء تصوير »احلب احلالل«

املخرج محمد دحام الشمري

يشارك النجم الشاب عبداهلل بوشهري في املوسم الرمضاني مبسلسل »بني قلبني«، وقال بوشهري في حواره مع »األنباء« إن جناح »الديو« الفني بينه 
وبني الفنانة صمود دفع »إم بي سي« لوضعهما على اخلارطة الرمضانية.

واعتبر بوشـهري أن الفنان ليس رخيصا وأغلى من أن يتم احضاره مبكاملة هاتفية، الفتا إلى أن املمثل اقرب إلى بورصة »يوم طالع ويوم نازل«، كاشفا 
عن عودته إلى املسـرح في عيد الفطر املقبل بعد انقطاع سـنتني، من خالل مسرحية استعراضية من إنتاج حسن البالم وشقيقه محمود بوشهري، كما 

حتدث بوشهري عن محاور أخرى، وفيما يلي التفاصيل:

حوار ـ سماح جمال 

املمثل أشبه بالبورصة »يوم طالع ويوم نازل«!

جناح »الديو« بيني وبني صمود دفع »إم بي سي« 
لوضعنا على اخلارطة الرمضانية

الفنان ليس رخيصًا.. وأغلى من أن يتم إحضاره مبكاملة هاتفية!

كنت أنسحب من مسرح الكبار في اللحظات األخيرة وأعتذر.. 
ليس تخوفًا بل لنظرة حيادية وصادقة

حريص على مراقبة نفسي باستمرار وأتعلم من أخطائي مشـروع الفيلم السـينمائي مـع العليوة ودحام مـازال قائمًا ولكنه مؤجـل منذ ثالث سـنوات إلى اليوم

هند صبري

اعلنت الفنانة هند صبري 
منذ فترة استعدادها لفيلم 
س���ينمائي جديد بعنوان 
»كرسي بعجل«، إال انها حتى 
اآلن لم تبدأ تصوير العمل 
ولم يعلن عن موعد عرضه، 
هل سيكون ضمن خطة العيد 
املقبلة ام سيطرح مع نهاية 

العام احلالي؟
وفي هذا الصدد، قالت 
ف���ي تصريح���ات  هن���د، 
صحافي���ة له���ا، إنها فعال 
الفيل���م  تعاق���دت عل���ى 
ولكنه���ا التزال في مرحلة 
التحضير األولى ولن يبدأ 
التصوي���ر اال بعد عودتها 
أنها  من تونس، خاص���ة 
تنوي قضاء شهر رمضان 
بصحبة طفلتيها في اجازة 
مع عائلتها هناك، على أن 
تعود لتبدأ التصوير عقب 
رمضان مباشرة إال انه حتى 
اآلن لم يحدد موعد للعرض 

ومن الصعب االتفاق على 
ذلك اآلن.

وع���ن فيلمه���ا »زهرة 
حلب«، قالت إنها أنهت بالفعل 
تصويره وس���يعلن قريبا 
موعد عرضه، وهي شعرت 
الفيلم من االعمال  بأن هذا 

التي أضاف���ت لها كممثلة، 
وتابع���ت بأنها ق���ررت ان 
تخوض جتربة االنتاج أيضا 
خصوصا االعمال التي حتمل 
قيم���ة فنية عالية، علما أن 
هناك بعض السيناريوهات 
واالعمال اجليدة التي توضع 
على الرف بسبب عدم وجود 
ميزانية، كما نفت أن تكون 
ستتجه لالنتاج عموما ألنها 

تركز على كونها ممثلة.
م���ن جانب آخر، أعربت 
هند ع���ن رغبتها في تقدمي 
عمل درامي رمضاني، غير 
أنها فضلت أال تشارك هذا 
العام ف���ي أي عمل جديد، 
علما بأنها اتفقت على عمل 
سيعرض ضمن رمضان 2017 
وسيكون مفاجأة، وترى هند 
أن من الضروري واألهم ان 
جتد العمل املناسب عوضا 
عن املش���اركة في رمضان 

كل عام.

سبب توقف هند صبري عن تصوير »كرسي بعجل«

جنات

جنات: والدي أخلّ بوعده
الفنانة املغربية  صرحت 
جنات بأنه���ا ورثت موهبة 
الغناء عن والدتها التي تتميز 
بصوت غنائي جميل وأفضل 
من صوتها، مش���يرة إلى أن 
ظروفها لم تس���مح لها بأن 
تأتي إل���ى مصر خاصة بعد 

ارتباطها بوالدها.
وأضافت جن���ات، خالل 
ظهورها م���ع اإلعالمية منى 
الشاذلي في برنامجها »معكم« 
على شاشة »cbc« املصرية، 
أن والده���ا وعد والدتها بأن 
إل���ى مصر بعد  يصطحبها 
زواجهم���ا لكي يق���وم بليغ 
حمدي بالتلحني لها، لكنه لم 
ينفذ وعده وجتاهل رغبتها 
ولم يس���اعدها على حتقيق 

حلمها.
من جهة أخرى، أش���ارت 
إل���ى أن والدها كان من أكثر 
الذين شجعوها على احتراف 
الغناء، الفتة إلى أنها تشعر 

باحلزن بسبب ظروف عملها 
التي تفرض عليها اإلقامة في 

القاهرة بعيدا عن والدها.
الفنان  أن  وكش���فت عن 
عمرو دياب تن���ازل لها عن 
أغنية »الل���ي بيني وبينك« 
رغم قيامه بتسجيل األغنية 
أنها  بصوته، مؤك���دة على 
تدين له بالكثير سواء على 
املستوى الشخصي أو املهني، 
حيث تعلمت الكثير منه ومن 

مسيرته الفنية.
وع���ن س���ر االنخفاض 
امللحوظ ف���ي وزنها، أجابت 
بأنه���ا لم جت���ر أي عمليات 
جتميل، لكنها اتبعت حمية 
غذائية لتفقد جزءا من وزنها 
حت���ى تظهر بش���كل جديد، 
مش���يرة إل���ى أن وزنها قد 
انخفض 8 كلغ خالل الفترة 
املاضية، وهو ما جعل البعض 
يعتقد أنها خضعت لعملية 

جراحية.
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املشلوم: »مسلك 
العقارية« تطرح 

مشاريع في مملكة 
تايلند حيث التملك 

واالستثمار اآلمن 

املقبالي: »دانة 
الكويت« تعرض 
مشاريع متنوعة 

في سلطنة عمان 
وحتديداً في والية 

صحار

محمودڤيتش: 
»باناميرا العقارية« 
تعكف حاليًا على 
تطوير مشروعها 

اجلديد »ريفر مول« 
في البوسنة

البدر: »برستيج 
العقارية« تسوق 
مشاريع كويتية 
في أسطنبول 

األوروبية وصبنجة 
مع تسهيالت 

بالدفع

محمدي: 
»مرابحات« تطلق 

عروضًا خاصة خالل 
فترة املعرض 

على صكوك مكة 
املكرمة في »برج 

هاجر«

تنظمه »إسكان جلوبل« على أرض املعارض الدولية خالل الفترة من 9 إلى 14 مايو

شركات جديدة تعلن مشاركتها في معرض النخبة العقاري
عالية لقاطنيها، كل هذا مع 
األخذ في االعتبار بأن تكون 
تلك املشاريع متعددة ملوائمة 
الش���رائح واألذواق  جميع 
ولتتماشى وطبيعة املدينة 
العتيق���ة باإلضاف���ة إل���ى 
االستثمار في بيوت الطلبة 
بجوار أشهر اجلامعات والذي 
يعتبر منتجا استثماريا مدرا 

لدخول مرتفعة.
ولفت عادل محمدي إلى 
أن »مرابح���ات« قد تعاقدت 
مؤخرا على تس���ويق مدى 
ريزيدنس���يز - داون تاون 
دبي، حيث يرتقي املشروع 
مبفهوم املعيشة املثلى التي 
تنبض باحلياة في وس���ط 
مدينة دبي. وقد صمم مدى 
ريزيدنس���يز بدقة لتلبية 
املتزايد م���ن قبل  الطل���ب 
أولئك الذي���ن يبحثون عن 
القيمة املستدامة، ويطوقون 
للمساحات الفسيحة، حيث 
يتجل���ى ه���ذا بوضوح من 
الزجاجية  الواجهات  خالل 
الرحبة والشرفات الواسعة 
في كل شقة، وكذلك املرافق 
املصمم���ة بطريق���ة تعزز 
السمات العملية للمساحة، 
وحتقق سمة القيمة املستدامة 

للمكان.
ويوف���ر مش���روع مدى 
ريزيدنس���يز شققا واسعة 
ش���يدت بطريقة ذكية في 
منطقة متميزة بقلب داون 
تاون دبي، ومتتاز كل واحدة 
منها مبوقعها املتميز. ونظرا 
لتصميمها العملي واملرافق 
املريحة املخت���ارة بعناية، 
فإنها تضمن دميومة قيمتها 
الت���ي تتج���اوز االجتاهات 

والتوقعات.
وقد كشف أيضا عن أحدث 
مشاريع شركة مرابحات في 
مصر، وهو مشروع رامبالس، 
وه���و مس���توى جديد من 
الوحدات السكنية صممت في 
قلب القاهرة اجلديدة وعلى 
أرقى مس���توى حيث يوفر 
مشروع رامبالس حياة مليئة 
بالرفاهية، ويقع املش���روع 
في مرك���ز القاهرة اجلديدة 
وعل���ى مس���افة قريبة من 
مدينة الرحاب وقريب أيضا 
من احلرم اجلامعي للجامعة 
األم���يركي���ة، واجلامع���ة 
االملانية وج��امعة مستقبل 
مص���ر والك���لي���ة الكندية 
الدولي���ة، وأي���ض���ا يقع 
الفط��يم مول  بالق��رب من 
الرئيسي،  ال� 90  وش���ارع 
ويستغرق 10 دقائق بالسيارة 

من مطار القاهرة الدولي.
وتستكمل شركة مرابحات 
سلسلة جناحاتها الكبيرة في 
التوسع، حيث شملت أيضا 
جمهورية البوسنة والهرسك، 
حيث ان شركة مرابحات دائما 
س���باقة في توفير الفرص 
االستثمارية، وأعلن احملمدي 
عن تسويق الشركة ملشروع 
»ليليوم فيالج أوتلت« والذي 
يقع في س���راييڤو عاصمة 
البوس���نة أرض الطبيعة 
واالس���تثمار الواع���د، أول 
البوسنة  متجر جتزئة في 
والهرس���ك ويض���م أرقى 
املاركات والعالمات التجارية 
أيضا مع مجموعة مختارة 
من املطاعم واملقاهي العاملية 
لتقضي أمتع االوقات، وقد مت 
اختيار املشروع ليكون على 
مقربة من العاصمة سراييڤو 
الطريق  مسافة 14 كم على 
السريع مباشرة )سراييڤو - 
زينيكا( على مساحة 56000 

متر مربع.

صكوك »منتجع أكوامارين« 
ال���ذي يق���ع على ش���اطئ 
النويصيب بالكويت وهو 
»منتج���ع أكوامارين« الذي 
يعتبر أول مشروع مرخص 
رسميا يطرح بنظام صكوك 
الكويت، والذي  املنفعة في 
يعد مبنزلة فرصة مناسبة 
لكل مواطن ومقيم على أرض 
الكويت لالستمتاع بإجازة 
س���نوية ال تنس���ى في كل 
عام، ضمن منتجع سياحي 
عائلي مزود بكافة وسائل 
الراحة واالستجمام، ويوفر 
الترفيهية  كافة األنش���طة 
واالجتماعي���ة، باإلضاف���ة 
إل���ى الرياض���ات البحرية، 
مما يوفر للعائلة الكويتية 
اج���ازة ممتع���ة، بعيدا عن 
صخب املدينة بطرق سداد 

مريحة.
أما عن مشروع »سلطان 
س���ويتس« وال���ذي يق���ع 
في اجلان���ب األوروبي من 
اسطنبول في تركيا بالقرب 
الدولي،  أتاتورك  من مطار 
فقال محمدي ان »مرابحات« 
متتلك مجموعة من األجنحة 
الفندقي���ة الفاخرة متنوعة 
التصاميم واملس���احات في 
 nef مش���روع جديد لشركة
التركية، يتم تس���ويقها إما 
بنظام صكوك تبادل ملدة 35 
عاما أو بنظام التملك احلر 
أو بنظام التملك مع إمكانية 
تشغيل واستثمار اجلناح 

بعقود محددة املدة.
وقال ع���ادل محمدي أنه 
سيتم أيضا طرح نظام جديد 
من الصكوك وهو »صكوك 
تبادل بلس« والذي يجمع بني 
مشاريع الشركة في الكويت 
ومكة املكرمة وإسطنبول، 
ويتيح ملالكها فرصة اختيار 
وجهة مختلفة كل عام عن 
العام الذي يس���بقه والعام 
الذي يليه باإلضافة للعديد 
من املميزات. تأتي صكوك 
تبادل بلس بفئتني، الفضية 
والذهبية ولكل منها مواسم 

وأجنحة مختلفة.
كما أفاد ع���ادل محمدي 
بأن شركة مرابحات للحلول 
العقارية حققت جناحا كبيرا 
في خل���ق وتوفير الفرص 
املتميزة لعمالئها  العقارية 
في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، مما جعلها 
تسعى لتقدمي فرص جديدة 
لعمالئها في القارة األوروبية 
هذه املرة، وفي قلب العاصمة 
اإلجنليزي���ة لندن. وتتمثل 
هذه الفرصة في شكل عدد من 
املشاريع اجلديدة واملتميزة 
بكل املقاييس العاملية وهي 
عبارة عن أكثر من عش���رة 

مشاريع سكنية هناك.
فعلى بعد أمتار قليلة من 
أشهر معالم لندن وبالقرب 
املناطق السياحية  من أهم 
ف���ي املدينة تقع مجمل تلك 
املش���اريع والت���ي صممت 
بأعل���ى وأج���ود املقاييس 
التي توفر رفاهية  العاملية 

قطاع العقار، واحلرص على 
حتقيق مردودات ملموسة 
وعوائد مجزية لكافة عمالئنا، 
واكتساب س���معة مرموقة 
واحملافظة عليها في االسواق 

احمللية واخلارجية.
وأضاف البدر أن الشركة 
تطرح مشاريع جديدة في 
جمهوري���ة البوس���نة بعد 
النجاح الذي حققته الشركة 
في تس���ويق مش���اريعها 
السابقة بالكامل حيث تتميز 
مشاريع الشركة مبواقعها 
الفريدة،  املميزة واطاللتها 
ومشاريع جمهورية البوسنة 
الشركة هي املالكة واملطورة 

واملسوقة لها.
وتسوق الشركة مشاريع 
كويتي���ة ف���ي اس���طنبول 
االوروبي���ة وصبنج���ة في 
جمهوري���ة تركي���ا وتقدم 
التسهيالت بالدفع  الشركة 
على مشروعني ربوه وسكاي 
املشاريع التركية وذلك بدفع 
فقط 25% مقدم والباقي على 

36 شهرا.

»مرابحات للحلول العقارية«

من جانب آخ���ر أعلنت 
مجموعة مرابحات للحلول 
العقارية، الش���ركة الرائدة 
في سوق العقار في الكويت 
والش���رق األوسط وشمال 
إفريقي���ا ع���ن مش���اركتها 
املع���رض، وحول هذه  في 
املشاركة، قال مدير التسويق 
باملجموعة ع���ادل محمدي 
ان الش���ركة ق���د اعتم���دت 
استراتيجية واضحة املعالم 
تعتمد على ع���دة عناصر، 
أبرزها إيجاد فرص عقارية 
واس���تثمارية متميزة بعد 
دراسة مزاياها وخصائصها، 
التسويقية  وطرح األدوات 
املالئمة لها باالس���تناد إلى 
االس���تثمارية  املنتج���ات 
املتوافق���ة مع  والعقاري���ة 
أحكام الشريعة اإلسالمية، 
واالستعانة بالكوادر البشرية 
املتخصصة، والتواجد في 
عدة نقاط بيع في الس���وق 
احمللية، أو عبر افتتاح فروع 
في األسواق اخلارجية، وذلك 
بهدف إتاحة خدماتنا ألكبر 

شريحة من العمالء.
وأشار عادل محمدي إلى 
أن هن���اك عروض���ا خاصة 
خالل فت���رة املعرض على 
صك���وك مك���ة املكرمة في 
الواقع ضمن  »برج هاجر« 
البيت«  مش���روع »أب���راج 
مقابل احلرم املكي الشريف 
مباشرة وعلى بعد خطوات 
من باب املل���ك عبدالعزيز، 
والذي يدار من قبل سلسلة 
فنادق ومنتجعات موفنبيك 
العاملية. وهو املنتج الذي يتم 
تطويره باستمرار خصيصا 
لتمكني املستثمرين واالفراد 
من االستفادة من التواجد في 
قلب مك���ة املكرمة وملدة 19 
عاما مع توفير نسبة كبيرة 
تفوق 80% من تكاليف االقامة 
هناك. وعروض أخرى على 

شققا سكنية وموال جتاريا 
ومرافق ترفيهي���ة ومركزا 
طبي���ا تخصصيا في مكان 
واحد على مساحة 48 ألف 

متر مربع.
وأضاف محمودوڤيتش 
أن من بني املرافق الترفيهية 
س���تضم صالة تزلج على 
اجللي���د والت���ي س���تكون 
صرحا رياضيا كبيرا يعمل 
على مدار الع���ام هو األول 
من نوعه في دولة البوسنة 
وستطرح الوحدات السكنية 
للبيع مع إمكانية استثمارها 
من قبل الشركة للمالك في 
حال رغبتهم وذلك لتشجيع 

وجذب املستثمرين.

»برستيج العقارية«

م���ن جانب آخ���ر، أعلن 
نواف البدر املدير التنفيذي 
وعضو مجلس إدارة شركة 
العقارية  برستيج املتحدة 
عن املش���اركة في املعرض، 
وقال: هدف هذه املش���اركة 
ه���و حرص الش���ركة على 
التواصل واالتصال املباشر 
مع عمالئها وهي وس���يلة 
للتواصل الفعال بني الشركة 
والعميل وذلك ألن معايير 
اجل���ودة واملصداقية حتتم 
علينا االحتكاك باجلمهور 
والتعرف على انطباعاتهم 
وآرائه���م ورغباتهم وتأتي 
أهمية املش���اركة باملعرض 
خللق الفرص املميزة لتحقيق 
أعلى فائ���دة لعمالئها وما 
الش���ركة تخصصها  مييز 
البوس���نة  ف���ي جمهورية 
وجمهوري���ة تركي���ا وهي 
حريصة على ان تعرض على 
عمالئها املشاريع اململوكة 

للشركة.
وأكد البدر ان تخصصنا 
في االستثمار العقاري ناجت 
الطويلة لهذا  من متابعتنا 
السوق الواعد وتوجه رؤوس 
االموال اخلليجية والعاملية 
وان رؤيتنا تتمحور حول 
توفير الفرص الواعدة، في 
اط���ار قانوني آمن متكامل، 
وتأخذ شركة برستيج على 
عاتقها تقدمي افضل املشاريع 
وبأفضل االس���عار وتعتمد 
الشركة على الدراسة العميقة 
والدقيقة ألي مشروع ممكن 
أن تطرحه في السوق وقبل 
البدء في اعتماده، ما يساعد 
للمس���تثمرين  ويضم���ن 
االستثمار االيجابي، ونلتزم 
في جمي���ع تعامالتنا مببدأ 
الشفافية والوضوح، وألننا 
نحرص على أن تكون عالقتنا 
الثقة والنزاهة  مبنية على 
فإنن���ا ندرك أن الش���فافية 
املفتاح األساسي لبناء  هي 
الثقة، وان االس���تراتيجية 
التي نتبناها في  املدروسة 
اعمالنا هي انعكاس للدقة 
والعناية التي نرتكز عليها 
في كل قرارتنا وتتمثل في 
عقد شراكة وعالقة تعاون مع 
غيرنا من الشركات احمللية 
العامل���ة في  واخلارجي���ة 

التجارية  العاصم���ة  وهي 
للس���لطنة، وبها ثالث أكبر 

ميناء في الشرق األوسط.
وأضاف املقبالي: والية 
صحار من املناطق الواعدة 
مبستقبل صناعي وجتاري 
ومعظ���م  واس���تثماري، 
االس���تثمارات احلكومي���ة 
الش���ركات  واس���تثمارات 
الكبرى بهذه الوالية، ويوجد 
نشاط عمراني كبير بالوالية 
وإقبال استثماري ملحوظ، 
ونحن ف���ي دان���ة الكويت 
ننصح باالستثمار في هذه 
الوالية، ونطرح على العمالء 
النخبة أراضي  في معرض 
جتارية بعائد مميز، ونتميز 
في دان���ة الكويت مبتابعة 
جميع االج���راءات املتعلقة 
باألراضي بدءا من تصاريح 
البناء وحتى ايداع االيجارات 

في حسابات املستثمرين.
م���ن جانبه، ق���ال عزيز 
العمراني املدير العام لشركة 
دانة الكوي���ت: نطرح على 
العمالء كذلك أراضي فضاء 
في والية صحار مبساحات 
مختلفة وتبدأ اسعارها من 
4 آالف دين���ار كويتي، كما 
نطرح كذلك بي���وت قائمة 
»س���كن عائلي« ذات عائد 
ثابت للمستثمرين سنويا، 
وتتفاوت أسعار تلك البيوت 

بني 70 و100 ألف دينار.
العمراني: دانة  وأضاف 
الكوي���ت ش���ركة ضخمة 
وتدير حالي���ا أكثر من 70 
مبنى قامت الشركة ببنائها 
وتقوم باإلش���راف عليها، 
واغلب املستثمرين لدينا هم 
كويتيون بالدرجة االولى ثم 

سعوديون.

»باناميرا العقارية«

من جانبه، أعلن ألودين 
محمودڤيت���ش املدير العام 
العقارية  باناميرا  لش���ركة 
مشاركة شركة في املعرض، 
وقال: امتدادا للنجاح الباهر 
الذي حققته شركة باناميرا 
العقاري���ة في مش���روعها 
األول »باناميرا ون« والذي 
متيزت فيه بتق���دمي فكرة 
هي األولى م���ن نوعها في 
البوسنة وهي شقق فندقية 
على أرقى مس���توى والذي 
يعد صرحا عقاريا شهد له 
اجلمي���ع وخاصة مع بداية 
مراحل تشغيله في صيف 
2016، فقد اتخذت الش���ركة 
قرارها في االس���تمرار على 
ذلك النحو م���ن التميز في 
جميع مشاريعها املستقبلية 
للحف���اظ عل���ى مس���توى 
الذي حققته، ومن  النجاح 
هذا املنطلق تعكف الشركة 
حاليا على تطوير مشروعها 
اجلديد )ريفر مول( والذي 
سيعد أيضا املشروع األول 
من نوعه في البوسنة الذي 
يقع في وسط منطقة أليجا، 
حيث اعتمدت فكرة املشروع 
على إنشاء مجمع ذي إطاللة 
النهر يضم  مباش���رة على 

واحد، م���ا يجعلها االفضل 
استثماريا.

وأضاف: تقع مدينة بتايا 
على الساحل الشرقي خلليج 
تايلند، على بعد نحو 165 
كم جنوب ش���رق بانكوك، 
مبا يعادل س���اعة ونصف 
بالسيارة من مطار العاصمة 
التايالندية بانكوك. وتعد من 
املناطق السياحية في  أهم 
تايلند، وهي مدينة ساحلية 
حتى بدأت تستقبل السياح 
منذ أوائل التس���عينيات ملا 
تتميز به من جمال الشواطئ 
وتنوع النشاطات الرياضية 
الس���ياحية  والرح���الت 

الرائعة.
وأش���ار املدير العام إلى 
أن املشاريع جاهزة للتسلم 
الفوري بأس���عار تنافسية 
ومفروشة بالكامل، وحتتوي 
املش���اريع عل���ى مختلف 
الوح���دات واالحج���ام مع 
جميع اخلدمات من مطاعم 
وحمامات سباحة - صاالت 
ألعاب رياضية قسم خاص 

للرجال وآخر للنساء.
وكش���ف املش���لوم عن 
حتالفات ومشاركات جديدة 
مع كيانات جتارية عمالقة 
في أس���واق تركي���ا وقطر 
والس���عودية، حيث تتجه 
إليها شركة مسلك العقارية 
خ���الل املوس���م العق���اري 
احلالي، والذي يتزامن مع 
افتتاح فرع الشركة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة - 
إمارة أبوظب���ي، في الوقت 
الذي تتفاوض فيه الشركة 
على فرص توسعية عقارية 
واستثمارية جديدة في مصر 
واألردن لتأتى بالتزامن مع 
تنفيذ استراتيجية الشركة 
للموس���م اجلديد املتمثلة 
في تطوي���ر أدائها ألعمالها 
وفتح أسواق عقارية واعدة 
جديدة والتي تلبي احتياجات 
ورغبات املستثمرين وراغبي 
التملك العقاري الدولي سواء 
من املواطنني أو املقيمني، كما 
ستقدم الشركة في املعرض 
تس���هيالت عدة حيث توفر 
إمكاني���ة متلك  لعمالئه���ا 
العقارات وأطول مدة تقسيط 
مبا يناسب قدرات العمالء، 
وبدون أي شروط ائتمانية 
حيث يستطيع العمالء متلك 
العقارات وتسلمها قبل تسديد 

كامل قيمة العقارات.

دانة الكويت

من جانبه، كشف عزيز 
سيف املقبالي رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة دانة الكويت 
العقارية عن املش���روعات 
التي تطرحها شركته حاليا 

في سلطنة عمان.
وق���ال املقبال���ي: تطرح 
شركتنا على جمهور زوارنا 
الكرام مشاريع متنوعة في 
سلطنة عمان وبالتحديد في 
والية صحار، ووالية صحار 
هي والية متكاملة اخلدمات 
وبها مناطق سياحية وأثرية، 

أعلنت مجموعة شركات 
جديدة عن مش���اركتها في 
العقاري  النخب���ة  معرض 
وال���ذي تنظم���ه مجموعة 
إس���كان جلوب���ل لتنظيم 
املع���ارض واملؤمترات على 
الدولي���ة  املع���ارض  أرض 
الف���ترة  مبش���رف خ��الل 
م��ن 9 حتى 14 مايو املقبل 
مبشاركة أكثر من 75 شركة 
ومؤسس���ة عقارية تطرح 
خالله أكثر من 200 مشروع 
عقاري وفرصة استثمارية 

داخل وخارج الكويت.

»مسلك العقارية«

وأك���دت ش��رك��ة مسلك 
م��شاركتها  الع��ق���اري���ة 
املعرض،  إلى  وانضمامها 
وع��ن ه��ذه امل��ش��ارك��ة قال 
العام محمد املشلوم  املدير 
انها جاءت لتجسد اهتمام 
وحرص الشركة على التواجد 
واملشاركة في هذه املعارض 
العقارية املتخصصة والتي 
تعزز تفاعلها مع األنشطة 
تقام في  التي  االقتصادية 
الكويت بصفة عامة باإلضافة 
البالغ  االي��ج��اب��ي  تأثيره 
الترويجية  احلركة  على 
والتسويقية للشركة، معتبرا 
املعرض مبنزلة النافذة التي 
يطل من خاللها على قاعدتنا 
العريضة  اجل��م��اه��ي��ري��ة 
والطريق املباشر الذي يصلنا 
مبختلف الشرائح املجتمعية 
األخ�����رى الس��ت��ق��ط��اب��ه��م 
وتعريفهم بتمييز مشروعات 
الشركة ونشاطاتها وخدماتها 
السداد  وط��رق  املتنوعة 
ال��ت��ي يفضلها  امل��ي��س��رة 
لكل  وتصل  املستثمرون 
العقاري  التملك  راغ��ب��ي 
مبشروعات الشركة والتي 
نقدمها لهم وفق أعلى معايير 
ومستويات اخلدمة إقليميا 

ودوليا.
وأك���د املش���لوم حرص 
مسلك العقارية على املشاركة 
في املعرض نظرا للعديد من 
معطياته االيجابية بدءا بكونه 
متخصصا واثبت جناحاته 
من خالل قدرة منظميه على 
متيزهم وانفرادهم لتقدمي 
األفض���ل طيلة الس���نوات 
املاضية حيث تنفرد »إسكان 
املميز  جلوب���ل« بتنظيمها 
والدقيق ملعارضها، ناهيك 
انه يحظى مبش���اركة  عن 
واس���عة واهتمام كبير من 
قبل فئة كبيرة من املواطنني 
القطاع  واملس���تثمرين في 

العقاري وراغبي التملك.
وأعلن املشلوم أن الشركة 
ستقوم بطرح مشاريع في 
مملكة تايلند، حيث التملك 
واالس���تثمار اآلمن نظرا ملا 
يش���هده الوقت احلالي من 
نزاعات وخالفات سياسية 
في بع���ض الدول، حيث ان 
مملكة تايلند بعيدة كل البعد 
ع���ن هذه األح���داث، مؤكدا 
أن ش���ركته هي أول شركة 
تسويق عقاري في تايلند، 
حيث ان املشاريع في جميع 
ف���ي بانكوك  أنحاء تايلند 
العاصمة - بوكيت - وأيضا 
في مدينة باتايا، والتي جتمع 
ما بني جمال الطبيعة وروعة 
املعالم السياحية والترفيهية 
فضال عن توافر كل اخلدمات. 
وهذا ما يجعل مدينة بتايا 
التايلندية من أفضل املدن 
التي يفضلها الس���ائح وال 
ميل من زيارتها. فهي بحق 
أراضيها  مدينة جتمع على 
كل مقومات السعادة في مكان 

نواف البدر عزيز العمراني عادل محمديعزيز املقبالي محمد املشلومألودين محمودوڤيتش

اقبال جماهيري كبير على معارض إسكان جلوبل العقارية جانب من أحد معارض النخبة
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م.منيرة األمير

إحسان ابو نفيسة 

جهازMINI BANK في احلمرا مول 

عبداهلل الشاهني متحدثا خالل املؤمتر الصحافي 

يفتتحه السفير املصري والشيخ منر الصباح األربعاء املقبل

تضمنت تدشني خطوط إنتاج جديدة لزيادة القدرة اإلنتاجية

»ميراس الوطنية« توّقع عقدًا إلنشاء
وإجناز وصيانة أحد املنشآت احلكومية

»األرجوان املتحدة« تشارك
في معرض »بريطانيا في الكويت«

5 شركات عقارية مصرية
تنضم ملعرض »عمار يا مصر«

»زين« راع ماسي للملتقى اإلعالمي العربي الثالث عشر

»بوبيان« يطرح جهازًا جديدًا
من أجهزة السحب اآللي التفاعلي

ولي عهد الفجيرة يطلع على توسعات وإجنازات 
مجموعة أوريكس للصناعات

صرحت م.منيرة جاسم 
األمير مدير عام شركة ميراس 
الوطنية للمق���اوالت العامة 
للمباني، مبناس���بة توقيع 
الشركة عقدا حكوميا إلنشاء 
وإجناز وصيانة أحد املنشأت، 
بأن هذه اخلطوة لها داللتها 
املهمة في طري���ق جناحات 
الوطنية للمقاوالت،  ميراس 
حيث تثبت ان هناك ثقة مت 
بناؤها في الشركات الوطنية 
الش���ركات  عموما وان هذه 
تس���تطيع أن تشارك بشكل 
أكبر في املشروعات الوطنية 
وأن تتحمل مسؤولية تطوير 
الوطن عبر اخلبرات املتراكمة 
التي اكتسبتها خالل الفترات 
املاضي���ة، ب���ل أن هناك من 
الشركات الوطنية في مجال 
املق���اوالت م���ن يعتبر من 
الشركات الدولية، وهذا يؤكد 
الوطنية  الكوادر  على قدرة 
إداريا وفينا على أن تنافس 
محليا وإقليميا ودوليا أيضا. 
إن ميراس الوطنية للمقاوالت 
تنظر إلى رمزية هذه اخلطوة، 
حيث تؤشر لدرجة الشفافية 
واملصداقي���ة الت���ي متارس 
بها مث���ل هذه املناقصات في 

الدولة.
وأكدت األمير ان س���وق 
الكويت يعتبر سوقا مفتوحا 
والفرص فيه متساوية للجميع 
وبذلك نستطيع أن نرى خالله  
شركات جديدة باستمرار ولكن 
على هذه الشركات اجلديدة أن 
تقدم ميزة نوعية تنافسية 
إلثبات الذات، وهذا بالضرورة 

أعلنت ش����ركة األرجوان 
املتحدة العقارية عن مشاركتها 
في معرض العقار »بريطانيا 
ف����ي الكويت« ال����ذي تنظمه 
شركة جلوبل بارتينرز لتنظيم 
املعارض����ة واملؤمترات وذلك 
في فندق اجلميرا املسيلة من 

2 الى 4 مايو املقبل.
وستشارك األرجوان في 
املع����رض إلى جانب ش����ركة 
بيتنا العقارية إحدى الشركات 
التابع����ة ملجموعة األرجوان 
إضافة إلى ترافيلز الش����ركة 
البريطانية العمالقة املطورة 

للمشاريع.
وتعقيبا على احلدث، قال 
التنفيذي والشريك  الرئيس 
لش����ركة االرج����وان املتحدة 
ومدي����ر ع����ام ش����ركة بيتنا 
ابو نفيسة: يسعدنا  إحسان 
في شركة االرجوان وشركة 
بيتنا املشاركة في هذا احلدث 
الكويت  املتميز في  العقاري 
والذي يلقي الضوء على أبرز 
العقارية والفرص  املشاريع 
االستثمارية في اململكة املتحدة، 
ومن دواعي سرورنا أن نقدم 
للعميل الكويتي آخر مشاريعنا 
العقارية التي تالئم تطلعاته 
وتلبي احتياجاته االستثمارية 
وتخدم توجهاته واألماكن التي 
يسافر اليها سواء للسياحة أو 
التعليم او لقضاء فترة نقاهة 

واستجمام.

أعلنت ش����ركة زين عن 
املاس����ية للملتقى  رعايتها 
اإلعالمي العربي بنس����خته 
الثالثة عشر، والذي يقام في 
الفترة م����ن 1 الى 2 اجلاري 
حتت رعاية س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك احلمد الصباح.
وبينت الشركة في بيان 
صحافي أن امللتقى اإلعالمي 
العرب����ي يع����د واح����دا من 
أضخم الفعاليات التي تعنى 
بالنش����اط اإلعالمي العربي 
في املنطقة، وهو األمر الذي 
دفع الش����ركة لرعايته على 
مدى خمس سنوات متتالية، 
ويس����تضيف امللتقى نخبة 
من اإلعالمي����ن املتميزين 
والوزراء ورؤس����اء حترير 
الصحف احمللية والعربية 
العدي����د م�������ن  ومدي����ري 
احملطات الفضائية والكتاب 
واملؤلفن والفنانن ورجال 
األعم����ال من كافة أوس����اط 

العالم العربي.
 وأوضحت زين أن امللتقى 
ستتخلله العديد من الندوات 
واجللس����ات النقاشية التي 
سيشارك فيها كبار الضيوف، 
النقاش����ية  منها اجللس����ة 
التي س����تقام حول اإلعالم 
واالتصال مبشاركة الرئيس 

يواص����ل بن����ك بوبيان 
مسيرته في تغيير مفاهيم 
اخلدمات املصرفية التقليدية 
في السوق الكويتي من خالل 
قيامه بطرح جهاز جديد من 
أجهزة السحب اآللي التفاعلي 
Boubyan Direct التي اليزال 
البن����ك منفردا بتقدميها في 
الكويت وذلك في موقع جديد 
في مركز احلمرا حيث تتيح 
البنك  هذه األجهزة لعمالء 
العديد من املعامالت  إجناز 
املصرفية في أي وقت على 
مدار الس����اعة ط����وال أيام 
األس����بوع متاما كتلك التي 
يحصل عليه����ا العميل في 
الفروع. وذلك في جو مفعم 

بالراحة واخلصوصية.
القنوات  وق����ال مدي����ر 
املباش����رة خالد الشمري إن 
Boubyan Direct عبارة عن 
البصرية  تطبيق للتقنيات 
إمكانية  العمالء  التي متنح 
الكثير من املعامالت  إجراء 
املصرفية عبر أجهزة السحب 
الوظائف من  اآللي متعددة 
خالل التحدث مباش����رة مع 
موظفي البنك عبر الشاشات 
امل����زودة بها ه����ذه األجهزة 
التواصل  باستخدام تقنية 

املباشر عبر الڤيديو. 

ق����ام الش����يخ محمد بن 
الش����رقي  ب����ن محمد  حمد 
ول����ي عهد إم����ارة الفجيرة 
بزي����ارة مجموعة أوريكس 
للصناعات وذلك بحضور 
الشيخ محمد بن سحيم ال 
إدارة  ثاني، رئيس مجلس 
س����تيت القابضة واملساهم 
الرئيسي في املجموعةو حيث 
مت االط����الع على اإلجنازات 
الت����ي حققته����ا املجموعة 
التي  والتوسعات اجلديدة 
التابعة  قامت بها الشركات 
لها، مبا يساهم في دفع عجلة 
منو االقتصاد احمللي ودعم 
مس����يرة التنمية الش����املة 

واملستدامة في اإلمارة.
ورافق ب����ن محمد خالل 
الزيارة العديد من املسؤولن 
ف����ي الدوائ����ر احلكومي����ة 
باإلمارة، ونخبة من رجال 
األعمال وحش����د من ممثلي 

وسائل اإلعالم. 
وقد كان في اس����تقبال 
الضيوف عبداهلل الشاهن 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
أوريكس للصناعات ونائب 
اإلدارة  مجل����س  رئي����س 
املنتدب ملجموعة  والعضو 
س����تيت القابضة باإلضافة 
إدارة  إلى أعضاء مجل����س 
الش����ركة، حيث اصطحب 
عبداهلل الشاهن ولي العهد 
بجولة في موقع الكسارات 
التابعة للمجموعة، واستمع 
خاللها إلى شرح مفصل عن 
التي  توس����عات املجموعة 
تس����اهم في تعزي����ز مكانة 
الفجيرة باعتبارها مصدرا 
رئيسيا ملنتجات الصخور 

يدفع الشركات األخرى لرفع 
كفاءتها للحفاظ على مستواها 
داخل السوق، مما يخلق حالة 
من التطور الصحي باستمرار 
والذي يصب في صالح العميل 
في نهاية األم���ر. ونحن في 
الوطنية مررنا بهذا  ميراس 
اخلطوات في السابق، حيث 
دخلنا السوق بأفكار جديدة 
التنفيذ  ونظرة متطورة في 
الوقت  والتطبيق ومب���رور 
مت صق���ل كل املهارات داخل 
الشركة ومت تطويرها يوما 
بع���د يوم لتصب���ح اآلن من 
الشركات الصاعدة في سوق 
املقاوالت بفضل جهود فريق 
العمل ال���ذي نعتبره الثروة 
احلقيقية للشركة مضافا إليه 
النظام اإلداري احملكم  أيضا 
التطوير املس���تمر  وخطط 
والذي استطاعت الشركة من 
خالله إظهار القدرات احلقيقية 
لفريق العمل في نسيج متكامل 
ومتماسك، ما جعل الشركة 

تظهر بصورتها احلالية.
أما عن املش���روعات التي 
تقوم الشركة حاليا بالعمل 
عليها أو التحضير لها، فقالت 
ان ميراس الوطنية تقوم حاليا 
بتنفيذ عدة مشروعات للقطاع 
اخلاص منها ما هو س���كني، 
حيث تتولى الش���ركة إقامة 
إح���دى الڤلل الس���كنية في 
املناطق اجلديدة، إلى جانب 
مش���روع سكن اس���تثماري 
الكبير  مبحافظ���ة مب���ارك 
باإلضافة إلى أعمال الصيانة 
مبشروع مبحافظة اجلهراء، 

وقال: تأتي مشاركة شركة 
األرجوان املتحدة في املعرض، 
في إطار حرصنا على االتصال 
املباشر بالعمالء والتعرف على 
آرائهم ورغباتهم، مبا ميكننا 
من فهم أعمق ملتطلبات السوق 
الكويتي، والعمل مستقبال على 
تلبية هذه املتطلبات. كما اننا 
ننتهز هذه الفرصة كي نطرح 
امام العمالء اهم مش����اريعنا 
اجلديدة في بريطانيا وتركيا 
ومصر واسبانيا والتي تقوم 
مجموعتنا بتسويقها حصريا 
للمستثمرين في الكويت ودول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
بش����كل عام، حي����ث تتميز 
الش����ركة مبواقعها  مشاريع 

املميزة وإطاللتها الفريدة.
واردف ابو نفيسة: تتركز 
اهم مشاريعنا حاليا في تركيا، 
السيما في مدينة اسطنبول 
الت����ي تط����ل عل����ى مضيق 
البوس����فور احليوي، وكذلك 
لدينا اكبر املشاريع السكنية 
والترفيهية في كوشداس����ي 
وهو عبارة عن منتجع صحي 
وملعب غولف يعد االكبر في 
اوروبا، إضافة إلى مش����اريع 
أخرى في بورص����ة، فتركيا 
تعتبر في الفترة احلالية هي 
األب����رز س����ياحيا ومن خالل 
خبرتنا ف����ي املجال العقاري 
قدمنا للعميل فرصة اختيار 
أفضل املناطق التي تصلح ألن 

التنفي����ذي في زين الكويت 
الروض����ان ووزيرة  إميان 
االتصاالت السابقة في قطر 
حصة اجلابر ورئيس هيئة 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
م.س����الم األذين����ة، حي����ث 
العديد  ستناقش اجللس����ة 
من احمل����اور أهمها العالقة 
ب����ن االع����الم واالتصاالت 
ووسائل االتصال، واحلالة 
العامة لقط����اع االتصاالت، 
ف����ي  التكنولوجي����ا  ودور 
تط����ور االعالم ووس����ائل 
االتصال، وجودة اخلدمات 
العامة التي تقدم في قطاع 
االتصاالت ومجاالت منوها، 
ودور األجهزة الرسمية في 
الرقابة على قطاع االتصاالت 
والشركات املشغلة، باإلضافة 

وأض����اف: ميكن للعميل 
 Boubyan Direct من خ����الل
إج����راء معامالته املصرفية 

وم����واد البناء الى أس����واق 
الكويت وقطر والبحرين.

وبهذه املناس����بة، توجه 
عبداهلل الش����اهن، بالشكر 
إلى الش����يخ محمد بن حمد 
ب����ن محمد الش����رقي، ولي 
عه����د الفجي����رة على دعمه 
ل����كل اجله����ود املبذولة في 
دفع مسيرة التنمية بإمارة 

الفجيرة.
وأضاف عبداهلل الشاهن: 
إن املناخ اجلاذب لالستثمار 
الفجيرة، ووجود بنية  في 
تشريعية مستقرة ومتطورة، 
إلى تع����اون وتفهم  إضافة 
جميع اجله����ات املختصة، 
الفرص  العديد من  ووجود 
االستثمارية الواعدة، مبا في 
ذلك تواف����ر البنية التحتية 
الالزمة، كان  واللوجستية 
ركنا أساسيا في اإلجنازات 
التي حققتها املجموعة خالل 
فترة وجيزة. وتعد املجموعة 
حاليا من أبرز املساهمن في 

ولقد اس���تطاعت الشركة أن 
حتقق سجال مميزا يستطيع 
من خالله العمالء متابعة أعمال 
الشركة وقدراتها على أرض 
الواقع وه���و الدليل العملي 
على هذه القدرات، ويقوم اآلن 
فريق العمل بالشركة بوضع 
اخلطوات التحضيرية لتنفيذ 
العقد احلكومي املوقع مؤخرا 
ووضع اللمسات األخيرة على 
آليات التنفيذ وخطط التحرك 
والرقاب���ة واملتابعة. وأنهت 
إلى  األمير حديثها بالتطرق 
حجم سوق البناء في الكويت 
وكيف أن هذا السوق يشهد 
منوا حقيقي���ا مبعدل %3.6 
سنويا والذي بلغ 3 مليارات 
دوالر في السنة املالية لعام 
2013 )وفق تقرير فيرس���ت 
ب���ل وتوقعت  إيكويليس(، 
األمي���ر أن يزيد معدل النمو 
السنوي مدفوعا باستثمارات 
احلكومة في البنية التحتية 
وكذلك االستثمار اإلسالمي في 
القطاع  البناء وتوجه  مجال 
اخلاص نحو االس���تثمارات 
اآلمن���ة ومنه���ا بالتأكي���د 
العقاري، وأكدت  االستثمار 
األمير انه م���ن الطبيعي أن 
حتاول كل الشركات العاملة 
في مجال البناء واملقاوالت ان 
ترفع من قدراتها التنافسية 
لتستغل هذا التطور في زيادة 
حج���م ش���ركتها وحصولها 
على ش���ريحة تناسبها من 
الواعد ومليراس  هذا السوق 
الوطني���ة خططه���ا في هذا 

الشأن.

تكون مقرا إلقامته خالل سفره 
إلى هناك.

إلى  وأض����اف: باالضافة 
تركي����ا، فإنن����ا نرك����ز أبرز 
مشاريعنا في بريطانيا التي 
تعتبر مقصدا دائما للكثير من 
الكويتين، وتقوم ش����ركاتنا 
بتس����ويق عدة مشاريع في 
برمنغهام وتوتنغهام، وهي 
مشاريع متنوعة تتراوح بن 
العقار االس����تثماري وسكن 
التجاري،  الطالب والعق����ار 
إضافة إلى مشاريع اخرى ال 
تقل اهمية في ماربيا االسبانية 
وفي إم����ارة دبي في االمارات 
العربية املتح����دة وجميعها 
التزام شركاتنا مببدأ  تراعي 
اجلودة واملوقع املميز واالسعار 

املقبولة للجميع.
اب����و نفيس����ة  واختت����م 
قائال: يش����كل معرض العقار 
»بريطانيا في الكويت« الذي 
نشارك فيه فرصة للتالقي مع 
عمالئنا الكويتين واخلليجين 
ودافعا لتسليط الضوء على 
أبرز مشاريعنا العقارية، بهدف 
الوصول الى الشريحة األكبر 
من املس����تثمرين املتطلعن 
إلى امتالك عقارات س����كنية 
وجتارية ف����ي مناطق عملنا، 
ونحن على استعداد لتقدمي 
أفضل العروض واالسعار التي 
تناسب ميزانياتهم وترقى إلى 

طموحاتهم.

أعلنت خمس شركات عقارية مصرية جديدة انضمامها 
إلى حشد الش���ركات الكبرى املشاركة في معرض »عمار يا 
مصر« الذي تنظمه في دورته السادس���ة عش���رة الشركة 
املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض UNIEXPO بالتعاون مع 
شركة »عمار يا مصر« لتنظيم املعارض والتسويق العقاري 
وذلك خالل الفترة من 4 إلى 7 اجلاري حتت رعاية وحضور 
السفير املصري لدى الكويت ياسر عاطف والوكيل املساعد في 
وزارة التجارة والصناعة لشؤون املنظمات الدولية والتجارة 
اخلارجية الشيخ منر الصباح، وذلك بفندق كراون بالزا قاعة 
البركة. وبهذه املناس���بة، صرح رئيس مجلس ادارة شركة 
األساليب املتطورة )امكو( فؤاد العلي بأن الشركة ستطرح 
في املعرض أحدث مشروعاتها »مون جاردنز« بعد النجاح 
الباهر ملشروع مون سيتي، حيث يقام املشروع على مساحة 
40 فدانا والذي يعد افضل اختيار للسكن واالستثمار، فهو 
كمباوند متكامل اخلدم���ات )مول جتاري مركز طبي، نادي 
اجتماعي، حضانة دولية، مسجد( ومساحات الوحدات تبدأ 
من 98 الى 195 متر مرب���ع وڤلل دوبلكس بحديقة تبدأ من 
220 الى 280 متر مربع بأسعار تنافسية. وفي االطار ذاته، 
ذكر نائب رئيس مجلس االدارة في شركة احلياة للتخطيط 
العمراني والتنمية منصور طاهر ان الشركة تصنف حاليا 
ضمن الش���ركات العمالقة في التخطيط العمراني والتنمية 
ملا تتميز به من مصداقية وج���ودة وتعتبر من كبرى هذه 
الشركات نظرا ملبيعاتها الكبيرة وفي فترات زمنية قصيرة، 
وحرصا من الشركة على تلبية احتياجات عمالئها فقد قامت 
بإنشاء فرع في الكويت وجار حاليا انشاء فرع في االمارات 
العربية املتحدة. وتتوالى املشاركات حيث يقول رئيس مجلس 

ادارة املجموعة العربية اش���رف حسن: ان املجموعة 
تعد من الش���ركات الرائدة في مجال االس���تثمار في 
اراضي القاهرة اجلديدة ومدينة الشروق واخيرا مدينة 
هليوبوليس اجلديدة منذ ان كانت مجرد صحراء حتى 
سادها العمار والنمو بعد تسليم ما ال يقل عن 11 الف 
عميل. من ناحيته، قال رئيس مجلس ادارة ش���ركة 
قنديل جروب للتطوير العقاري عبداحملس���ن قنديل: 
ان هدف املجموعة هو رفاهية السكن وقوة االستثمار، 
إذ تعمل املجموعة على تقدمي وحدات متميزة حتقق 
الرفاهية للعمالء في سكنهم مع استثمار قوي مبني 

على اساس متن ومدروس.
وأض���اف أن املجموعة حت���رص على توفير عقار 
مناسب يلبي احتياجات العميل ويرضي ذوقه ويتناسب 
مع امكانياته من خالل عدة مشاريع متنوعه بالقاهرة 
اجلديدة والشروق، اذ تقدم املجموعة استثمارا واعيا 
مبني���ا على تطوير عقاري حقيق���ي مع االلتزام بكل 
املواصفات واجلودة مع السعر املناسب.وتنضم مجموعة 
الرواد ملجموعة الش���ركات املشاركة باملعرض، حيث 
اعلن محمد س���رور مدير القطاع التجاري باملجموعة 
عن أحدث مشروعاتها بالقاهرة اجلديدة والذي يتميز 
بوجود فالتر مركزية وخزانات مياه مركزية ونظام 
تخزين الطاقة الكهربائية وانتركم مرئي ودش مركزي 
وابواب الكترونية للك���راج ومصعد منه الى الروف 
واستخدام احدث اخلامات العصرية للواجهات والصيانة 
املجانية ملدة عامن وجميع االبواب مصفحة وحارس 

للمشروع مجاني ملدة عامن.

ف����ي قطاع  املنافس����ة  ألثر 
االتصاالت وانعكاسها على 
ج����ودة اخلدم����ات وحماية 

املستهلك.
وأش����ارت الش����ركة إلى 
أنها ستش����ارك في أنشطة 
امللتقى من خ����الل جناحها 
اخلاص، والذي ستقوم من 
خالله بتعزي��ز عالقتها مع 
اإلعالمين احمللين والعرب 
امللتق����ى  ف����ي  املش����اركن 
ع����ن طريق تب����ادل األفكار 
والنقاشات التي تهم الشأن 

اإلعالمي اإلقليمي.
وأكدت زين أن مشاركتها 
في ه����ذا امللتقى تبرز مدى 
التزامها مبمارسة مسؤوليتها 
االجتماعية، فالشركة حريصة 
على تفعيل اجلانب اإلعالمي 
لديها كونها من املؤسسات 
الرائ����دة، وملا  االقتصادية 
لهذا اجلانب من تأثير كبير 
على املؤسسات واألفراد في 
املجتمع، وتسعى من خالله 
أكبر عدد  التواصل مع  إلى 
ممكن من شرائح عديدة في 
املجتمع، وهي هنا متارس 
دورها الريادي في التفاعل مع 
املنتديات الفكرية والثقافية 
الت����ي يعتبر  واإلعالمي����ة 
هذا امللتق����ى من أبرزها في 

املنطقة.

واحلص����ول عل����ى إجابات 
فورية جلميع استفساراته 
وتساؤالته، وذلك مع أعلى 
معايي����ر األم����ن وس����المة 
الت����ي مينحها  املعلوم����ات 

اجلهاز ملستخدميه. 
وتش����مل خدمات أجهزة 
خدم����ة   Boubyan Direct
الس����حب النق����دي، اإليداع 
الش����يكات،  إيداع  النقدي، 
إصدار بطاق����ات مصرفية، 
طباعة كش����ف احلس����اب، 
السحب النقدي بفئات معينة 
باإلضافة إلى امليزة األساسية 
وهي التحدث مباش����رة مع 
العمالء  أحد موظفي خدمة 

مباشرة على مدار الساعة.
 Boubyan كما توفر خدمة
Direct م����ن بوبيان إمكانية 
التحوي����ل بن احلس����ابات 
وتس����ديد دفع����ات بطاقات 
والتموي����ل  االئتم����ان 

الشخصي.
ويعد البنك عمالءه بتقدمي 
خدم����ة Boubyan Direct في 
العديد من املواقع احليوية 
وفي فروع البنك وذلك رغبة 
منه في تقدمي أفضل اخلدمات 
لعمالئه التي تساعدهم على 
تس����هيل حياته����م وتوفير 

الوقت واجلهد عليهم.

النهضة العمرانية واالنشائية 
التي تش����هدها  والتجارية 
االم����ارة، وذلك م����ن خالل 
عملياتها التشغيلية املرتبطة 
بقط����اع منتجات الصخور، 
وإنتاج اخلرسانة اجلاهزة.
الزيارة مؤمترا  وقد تال 
صحافيا إلدارة الشركة تطرق 
فيها الشاهن عبر كلمة ألقاها 
عن اخر تطورات ومنجزات 
املجموع����ة، حي����ث صرح 
قائ����ال: »إن جناح أوريكس 
للصناعات ارتبط بالتطور 
امللحوظ الذي تشهده االمارة. 
ولذلك فإن املجموعة تسعى 
العمل  إلى مواصل����ة  دوما 
لتحقيق مزيد من التقدم على 
جميع االصعدة انطالقا من 
إميانها الراس����خ مبا حتمله 
هذه اإلمارة لكافة مقومات 
النجاح«. من جانبه، صرح 
قي����س املس����قطي الرئيس 
املنتدب  التنفيذي والعضو 
لش����ركة فيرس����ت ايكوتي 
بارتن����رز وعض����و مجلس 
إدارة أوريكس للصناعات، 
بأن التوسعات اجلديدة التي 
قامت بها املجموعة قد شملت 
عددا من ش����ركاتها التابعة 
كافتتاح كسارات أوريكس 
بقدرة انتاجية تصل لنحو 
1400 طن في الساعة، وتدشن 
خطوط إنتاج جديدة لكسارات 
العالي وكذلك توسعة مساحة 
عملياته����ا لتص����ل إلى 2.8 
كيلومتر مربع. وستساهم 
التوس����عات بزيادة  ه����ذه 
الطاقة االنتاجية للشركتن 
مع����ا لتصل إلى أكثر من 12 

مليون طن سنويا.

م.األمير:
الكوادر الوطنية 
تثبت كل يوم 

قدرتها على أن 
تصبح ركيزة 

رئيسية
لتنمية الوطن

أبو نفيسة:
نحرص على 

التواصل املباشر 
مع العمالء

لتقدمي أفضل 
مشاريعنا العقارية 

بأسعار قليلة
وأرباح عالية

امللتقى اإلعالمي 
العربي يعد 

واحداً من أضخم 
األنشطة التي 
تعنى بالنشاط 

اإلعالمي العربي 
في املنطقة

الشاهني:
املناخ اجلاذب 

لالستثمار
في اإلمارة كان 

ركنًا أساسيًا
في جناح 
املجموعة
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»محمد ناصر الساير وأوالده« تعلن أسماء الفائزين في سحبها الثاني

ً عرض »مفاجآت ماسية مع قطع غيار تويوتا األصلية« اليزال مستمرا

العمالء، فمقاب���ل كل 5 د.ك 
مش���تريات من قط���ع غيار 
تويوتا األصلي���ة من مراكز 
قطع غي���ار تويوتا أو مراكز 
اخلدمة خ���الل فترة العرض 
يحص���ل العمالء على فرصة 

للفوز بجوائز مغرية. 
هذا، وقد حصل الفائزون 
اخلمس���ة في السحب الثاني 
على جوائز قيمة من األملاس، 
وسيقام السحب املتبقي خالل 

شهر مايو. 
وفيما يلي قائمة بأسماء 

نظمت شركة محمد ناصر 
الساير وأوالده إحدى شركات 
القابضة،  الس���اير  مجموعة 
الثاني  س���حبها اإللكتروني 
لعرض »مفاجآت ماسية مع 
قطع غيار تويوتا األصلية« 
التجارة  ف���ي مبن���ى وزارة 

والصناعة. 
وبدأ ع���رض قطع الغيار 
ف���ي 14 فبراي���ر  الش���توي 
وسينتهي في 14 مايو 2016، 
ومن���ذ انطالقه حت���ى اآلن، 
حاز العرض اقباال كبيرا من 

3 سحوبات
خالل ثالثة أشهر 

و15 جائزة
من األملاس

التي  الفائزي���ن واجلوائ���ز 
حصلوا عليها: 

٭ وسمية عبداهلل سليمان 
الوقيان أملاس 0.90 قيراط.

٭ أحمد كاظ���م أملاس 0.83 
قيراط.

٭ ش���هزاد عبالعزيز أحمد 
أملاس 0.73 قيراط.

٭ فواز دوخي رفاعي الرشيدي 
أملاس 0.50 قيراط.

٭ نصر ص���الح أملاس 0.40 
قيراط.

واكتس���بت قط���ع غيار 

تويوت���ا األصلي���ة على مر 
الس���نني س���معة مرموق���ة 
لكفاءته���ا وجودتها العالية، 
حيث يتم تصنيع جميع قطع 
غيار تويوتا األصلية بنفس 
املعايير الدقيقة التي صنعت 

بها مركبات تويوتا.
كم���ا صمم���ت خصيصا 
لتناسب كل موديل على حدة 
ب���أن كل قطعة  وذلك يعني 
ستكون مالئمة بشكل مثالي 
وتلبي معايير اجلودة العالية 

اخلاصة بسيارة تويوتا.

بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي

هيونداي »شمال اخلليج«
تطلق أرقى عروضها على فئة السيارات الفاخرة

الفاخ����ر والزخارف  باجلل����د 
اخلش����بية في مختلف أنحاء 
مقصورة الركاب. ومتت إعادة 
تصميم لوحة القيادة بش����كل 
كامل إضافة للمقاعد اخللفية 
التي توفر اآلن مستويات راحة 
املقاعد  ل����ركاب  أكثر. وميكن 
اخللفية االستمتاع باستخدام 
شاشتي عرض LCD خلفيتني 
جديدتني مزدوجتني قياس 9.2 
إنشات ضمن النظام الترفيهي، 
إلى جانب التحكم بتجربة السفر 
عب����ر نظام جدي����د ملعلومات 
الس����ائق. ولضم����ان أقص����ى 
درجات الراحة، مت تعديل نظام 
التعليق متعدد الوصالت الذي 
يتم التحكم به إلكترونيا، بينما 
التعليق  تتوافر أيضا مي����زة 

الهوائي اختياريا.
واجلدي����ر بالذكر محركات 
الت����ي تتميز  الش����هيرة   GDI
بها »س����نتينيال«، إضافة إلى 

جتهيز السيارة بعدد من أحدث 
التقنيات. وملزيد من السالمة، 
جتد نظام )HUD( الذي يعكس 
معلومات عن السرعة واملالحة 
على الزجاج األمامي، ما يتيح 
إبقاء نظرهم مركزا  للسائقني 
عل����ى الطريق وتقليل مخاطر 
احلوادث، بينم����ا يقوم نظام 
كشف زوايا الرؤية املعدومة في 
السيارة )BSD( بتنبيه السائق 
عن أي مركبات أو أشياء أخرى 
تتواجد ضم����ن نطاق النقطة 

العمياء للسيارة.
أما هيونداي جينيس����يس 
الس����يارة األولى  فهي تعتبر 
من هيونداي التي تس����تخدم 
 Fluidic فيه����ا لغ����ة تصمي����م
Sculpture 2.0 ال����ذي يتمي����ز 
بالبس����اطة واالنس����جام مع 
عناصر السيارة. وأهم ما مييز 
التصميم اجلديد جلينيسيس 
املصد األمامي صاحب الس����ت 
ش����فرات، بينما يتميز جانبي 
الديناميكي،  السيارة بالطابع 
ويطغى التصميم الرياضي على 

خلفية السيارة.
كما كشفت شركة سيارات 
هيون����داي  أن  هيون����داي 
جينيسيس تتوافق مع نظارات 
جوج����ل حيث متتل����ك نظام 
معلومات بلو لينك إلى جانب 
الترفيه مثل  عدد من مميزات 
نظام التشغيل وإقفال األبواب 
عن بعد ونظام أتوماتيك لإلبالغ 
عن االصطدامات بسرعة عبر 
االتصال بأرقام الطوارئ التي 
يختارها السائق. كذلك، نظام 
التحكم ع����ن بع����د بالتكيف 
ومعلومات اخلدمة وكل هذا من 
دون اضطرار السائق إلخراج 
الذك����ي والتفرغ كليا  الهاتف 

للتركيز على القيادة.

والهادف إلى توفير مس����توى 
أفضل من اخلدمات والصيانة 
الشاملة، باإلضافة إلى ما متتاز 
به من مواصف����ات وما توفره 
للعمي����ل من مس����توى فائق 
الراقي  األداء والتصميم  ف����ي 
واالبتكارات احلديثة، كما يسرنا 
أن نعبر عن اهتمامنا بعمالئنا، 
وتقديرن����ا لوالئه����م وثقتهم 
الكبيرة بس����يارات هيونداي 
التي تتس����م بالكفاءة العالية 
الطويلة، ونؤكد  واالعتمادية 
على مواصلة جهودنا لتقدمي 

أفضل ما يستحقه عمالؤنا.
وتعتبر »سنتينيال« الطراز 
األرقى ضمن مجموعة سيارات 
هيونداي، وهي تبرز بش����كل 
واضح التزام »هيونداي موتور« 
الق����وي بإنتاج مركبات تكون 
األرقى في فئتها. وتتميز هذه 
السيارة اجلديدة مبستويات 
جودة راقية جدا، وهي تزخر 

مع إطالق هيونداي »شمال 
اخلليج« ألرقى وأحدث عروضها 
على فئة الس����يارات الفاخرة، 
أصبح شراء سيارة »سنتينيال« 
العام  و»جينيس����يس« طراز 
2016، جتربة استثنائية جتمع 
بني امتالك سيارة جتسد ذروة 
الفخامة والرفاهية إلى جانب 
متعة األداء في القيادة وراحة 
الب����ال مع ع����روض الصيانة 
وخدمات ما بعد البيع املذهلة 
التي ينفرد به����ا هذا العرض 
املمي����ز. يأت����ي ه����ذا العرض 
ليقدم لعم����الء هيونداي من 
عشاق الرقي والفخامة، فرصة 
المتالك أبرز الطرازات الفاخرة 
من إنتاج هيونداي »سنتينيال« 
و»جينيسيس« عن طريق بيت 
التمويل الكويتي، وتقسيطها 
ملدة 5 سنوات من دون أرباح، 
إضافة إلى باقة مذهلة من املزايا 
ضمن برنامج الضمان اإلضافي 
املميز الذي يضع »هيونداي« في 
مرتبة متفوقة بني منافسيها، 
وتش����مل ضمان قيم����ة إعادة 
الشراء، 5 سنوات عقد صيانة/ 
100 ألف كم أو 5 سنوات أيهما 
قبل، ضمان املصنع بال حتديد 
الكيلومترات، 5 سنوات خدمة 
الطريق، 5  املس����اعدة عل����ى 
سنوات خدمة السيارة البديلة 
أثناء الصيانة، 5 سنوات خدمة 
السيارة ألداء الصيانة  تسلم 
وإعادته����ا وخبي����ر صيان����ة 
خاص مدى احلي����اة. في هذا 
السياق، قال املتحدث عن قسم 
التسويق في »شمال اخلليج«: 
تفخر »هيونداي« بإطالق هذا 
الع����رض الراقي بالتوازي مع 
برنام����ج الضم����ان اإلضافي 
الفاخرة  اخلاص بالس����يارات 
»سنتينيال« و»جينيسيس«، 

متيز بامتالكها
اآلن بتمويل

ملدة 5 سنوات
من دون أرباح

فورد تضيء عتمة الطرقات بدراسة تأثير اإلضاءة على نفسية السائق
في عالم املصممني املختصني بإضاءة السيارات تؤخذ 
القرارات بحكمة وإدراك تام بأن التفاصيل التصميمية 

ميكن لها أن تؤثر في نفسية االنسان، كما ميكن 
أن يحدث عادة في مثل هذا املوقف املألوف متاما 

بعد انتهاء يوم عمل طويل، وقبل أن تنعم برفاهية 
االسترخاء في منزلك، ما تزال أمامك طرقات طويلة 

تغص بالسيارات. والراكبون بصحبتك، عالقون أيضا 
في هذا الزحام، وصبرهم يكاد ينفد! ويبدأ تعكر 

األمزجة، وتبدو األذهان واألفكار مشوشة. ومع دقات 
الساعة، تتسرب العتمة إلى صفحة السماء. ومبجرد 
وصول السيارة إلى املرآب تظهر على السائق مالمح 

الضيق واالنفعال، ويبدأ التذمر من هذه املعاناة 
اليومية على طريق العودة إلى البيت.

ويشرح مصممو ومهندسو اإلضاءة في شركة فورد 
سبب تلك احلالة النفسية بأن الذهنية املضطربة 

تعتبر جزءا من تأثيرات أنظمة اإلضاءة السيئة في 
السيارة على نفسية اإلنسان. ويعمل هؤالء اخلبراء 

في اإلضاءة على جعل حياة السائقني والركاب أكثر 
إشراقا. وقال أرون كومار، خبير البصريات ومهندس 

التصميم في فورد: »نحن ندرك تأثير التدرجات 
اللونية وجتانسها في أمزجة الناس. كما ندرك أن 
العني تعمل عبر التركيز على التغيرات في التباين 

اللوني، وعلى االختالفات في درجة اإلضاءة. وتلك 
عملية تلقائية حتدث في الدماغ، وميكن لها أن تسبب 
اضطرابا في املزاج، حني تكون شروط اإلضاءة غير 

مناسبة«.
ويأتي أحدث احللول املبتكرة مع إضاءة LED التي 
تسميها شركة فورد باإلضاءة املاسية الكريستالية 
Crystal Diamond Light. وقد رفعت هذه اإلضاءة 
اجلديدة من الفعالية بنسبة %62، وخفضت من 

التكلفة، وقللت من التجهيزات امللحقة، وتلك ناحية 
جمالية يسعى إليها املصممون. كما توفر األسطح 
املقطعة لألضواء اخلارجية - على شكل تقطيعات 

املاس - توزيعا متساويا وممتدا لإلضاءة.

 Crystal وبدأ اعتماد تقنية اإلضاءة املاسية الكريستالية
 ،F-150 ألول مرة في شاحنة فورد Diamond Light
لتشمل فيما بعد طرازات أخرى مثل فورد فيوجن 

اجلديدة التي ستكون السيارة التالية في اعتماد هذه 
اإلضاءة.

وأضاف كومار: »ال تنحصر فائدة هذه اإلضاءة في 
تأثيرها على استقرار احلالة النفسية فحسب، بل 

متتد لتشمل حتقيق توفير يؤثر على البيئة العاملية. 
ومع نشرنا لهذه اإلضاءة املبتكرة على نطاق شعبي 

واسع، ميكن معها توفير ماليني جالونات الوقود على 
مستوى العالم«. وعند تصميم اإلضاءة الداخلية، 

تؤخذ بعني االعتبار أيضا فيزيولوجيا اجلسم البشري 
كعامل أساسي يؤثر على طبيعة التصميم. ففي الوقت 
الذي كان العالم يتحضر ملواجهة مشكلة األلفية الثانية 

Y2K والكارثة املصاحبة التي أشارت إليها التوقعات، 
كانت فورد تعمل على حتديث إضاءة لوحة القيادة في 

سياراتها.

F-150 تقنية اإلضاءة املاسية الكريستالية اعتمدت ألول مرة في شاحنة فورد

مع عروض يومية حتى 50% خصماً

X-سايت تطلق حملة
»خصومات تبكيك من الفرح«

»اخلليج« يعلن أسماء الفائزين
في سحب red والراتب

قامت X-سايت من إلكترونيات الغامن، 
بإطالق حملتها الترويجية اجلديدة والتي 
تق���دم فيها عروض���ا يومية وتنزيالت 
ضخمة متنح العمالء أسعارا تنافسية 

لن يجدونها في أي مكان آخر.
ويأتي هذا العرض الكبير استمرارا 
الهتمام الش���ركة الدائم بتقدمي باقة ال 
تنتهي من القيم املضافة للعمالء، مبا فيها 
التنزيالت املميزة والهدايا القيمة التي 
ش���ملت 30 سيارة في 30 يوما وعرضا 
عمالقا يقدم نصف مليون دوالر كاش.

 وفي ه���ذا العرض اجلدي���د، تقدم 
X-س���ايت لعمالئها عروضا قوية بال 
منازع في الكويت من حيث األس���عار 
واخلصوم���ات واملزايا. ويقدم العرض 
اجلدي���د خصوم���ات قوي���ة على آالف 
املنتجات من إلكترونيات وأجهزة منزلية 
من أش���هر العالمات التجارية العاملية، 
كما توفر صفقات شراء يومية بأسعار 

وخصومات خاصة تصل إلى %50.
وتسري هذه العروض الضخمة في 

جميع معارض X-س���ايت والتي تبلغ 
18 معرض���ا موزعة في أهم املناطق في 

الكويت لتكون قريبة من العمالء.
كما يتوافر العرض أيضا على املوقع 
اإللكتروني xcite.com، وميكن للعمالء 
الذين ال يودون أن تفوتهم هذه العروض 
اخلاص���ة أن يتابعوهم عل���ى موقعهم 
اإللكتروني أو على وس���ائل التواصل 
اليومية  الع���روض  االجتماعي ملعرفة 
 @xcitealghanim القوي���ة، وذلك عب���ر
على االنس���تغرام، التويتر والس���ناب 
ش���ات، وأيضا XcitebyAlghanim على 

الفيسبوك.
وتس���تمر هذه احلملة املميزة من 1 
اجل���اري حتى 7 يوني���و 2016، بحيث 
ميكن للعمالء االس���تفادة من العروض 
الكبيرة  االس���تثنائية واخلصوم���ات 
للحصول على ما يري���دون من أحدث 
اإللكترونيات واألجهزة املنزلية بأسعار 
خاصة جدا ليكون لهم التوفير الكبير 

في األسعار.

أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين 
 red في الس����حوبات الشهرية حلسابي
والرات����ب، والتي أجري����ت على الهواء 
مباشرة، يوم الثالثاء املوافق 26 أبريل 
2016 في متام الساعة الواحدة بعد الظهر، 
عبر إذاعة مارينا FM، من خالل برنامج 
الديوانية وحتت إشراف ممثل من وزارة 

التجارة والصناعة.
وقد حالف احلظ السعيد كال من سارة 
فهد ناصر التي فازت في السحب الشهري 
على حساب الراتب، وعهود سالم مهاوش 
التي فازت في السحب الشهري حلساب 
red. وحصلت كل منهما على جائزة نقدية 

بلغت قيمتها 1000 دينار كويتي. 
ويوفر عرض حساب الراتب اجلديد 
2016 لعمالء بنك اخلليج فرصة الفوز 
بهدية نقدية مضمونة تصل قيمتها إلى 
200 دينار أو نق����اط تصل إلى 60000 
من مكافآت اخلليج ف����ور حتويل أول 
راتب، باإلضافة إلى حصولهم على بطاقة 
signature اإلئتمانية مجانا مدى احلياة 

من بنك اخلليج، وفرصة الفوز بجائزة 
السحب ربع السنوي التي ستكون من 
نصيب صاحب احلظ الوفير الذي سيفوز 

بسيارة كاديالك 2016.
أما حساب red فهو مصمم خصيصا 
لط����الب املرحلة الثانوي����ة، والكليات، 
واجلامعات الذين تتراوح أعمارهم بني 

15 و25 سنة.
وسوف يحصل عمالء حساب red على 
فرصة التأهل لدخول السحب الشهري 
على جوائ����ز نقدية بقيمة 1000 دينار، 
والس����حوبات ربع الس����نوية وفرصة 
الفوز بسيارة كاديالك 2016 جديدة عند 
حتويل عالواتهم الطالبية. وإضافة إلى 
 red ذلك بإمكان جمي����ع حاملي بطاقة
االستمتاع بتذكرة سينما بقيمة 2 دينار 
فقط بدال من 3.5 دنانير في دور عرض 
»سينيسكيب« على مدار األسبوع. كما 
يحصل أصحاب حساب red على بطاقة 
الصراف اآللي مجانا، وليس هناك حد 

أدنى لاليداع لفتح احلساب.
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»البترول الوطنية« بال مناقصات

ألول مرة من سنوات عديدة، ال يوجد حاليا 
مناقصات مطروحة في السوق لشركة البترول 

الوطنية الكويتية، وبحسب مصدر نفطي مسؤول 
في الشركة قال لـ »األنباء« إن كل المشاريع 
الكبرى لدى الشركة حاليا في مرحلة التنفيذ.

برمجيات مايكروسوفت

استقبلت مؤسسة البترول الكويتية العروض 
المالية لمشروع ترخيص برمجيات مايكروسوفت، 

وبحسب العروض فانه تم استبعاد عرض مالي 
فيما تمك الموافقة على عرضين بلغ أدناهم 812 

ألف دينار.

بوفيهات »مؤسسة البترول«

طرحت مؤسسة البترول الكويتية االسبوع الماضي 
مناقصة خدمات توريد وتجهيز وإعداد بوفيهات 

لمؤسسة البترول الكويتية، وقامت بدعوة 10 
شركات محلية للمشاركة في المناقصة وحددت 

25 الجاري موعدا لالجتماع التمهيدي على أن يتم 
إغالق باب العروض في 29 مايو الجاري.

وحدات الفصل

أرست لجنة المناقصات المركزية مؤخرا مشروع 
استبدال وحدات الفصل المتصدعة بفعل 

الهيدروجين في مراكز التجميع جنوب شرق 
الكويت على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت 

بقيمة 11.1 مليون دينار.

حفر عميق

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة نفط 
الكويت طلبت من الشركات المحلية المتخصصة 

في توريد رؤوس آبار الحفر العميق االستعداد 
للمشاركة في مشروع مدته 3 سنوات لتزويدها 

برؤوس آبار للحفر العميق تكون مصنعة من إحدى 
الشركات الدولية المصنعة المعتمة لدى شركة نفط 

الكويت.

»النفط الكويتي«
يخترق األربعينيات

أجواء من التفاؤل سيطرت على مدار اليومني املاضيني 
ألس����عار النفط الكويتي حيث ارتفع سعر البرميل 90 
سنتا في تداوالت يوم اجلمعة املاضي ليبلغ 41.15 دوالرا 
للبرميل مقاب����ل 40.2 دوالرا في تداوالت يوم اخلميس 
املاضي، وذلك وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.
ووفقا للخبير النفطي محمد الش����طي فإن االسواق 
بدأت تدعم اس����عار النفط، وذلك مع قناعة متنامية ان 
السوق الى توازن والفائض الى زوال مع خفض النفط 

الصخري وتعافي الطلب العاملي.
وارجع الش����طي ارتفاع االسعار احلالية الى ضعف 
الدوالر وتأثر االنتاج في ڤنزويال والقرار األميركي مبا 

يتعلق باستمرار ثبات اسعار الفائدة.
وذكر ان  توقعات مورغان س����تانلي الس����عار برنت 
خالل السنة املالية 2016/2017 تشير الى ان سعر البرميل 
س����يصل الى 48 دوالرا أي ما يع����ادل 42 دوالرا لبرميل 

النفط الكويتي.
وتعتبر هذه األسعار االعلى للخام الكويتي منذ بداية 
الس����نة اجلارية، حيث صعد البرميل بنسبة 100% من 
أدنى مس����توى بلغه في شهر فبراير املاضي عندما بلغ 

19 دوالرا للبرميل.
ويبلغ انتاج الكويت حاليا 3 ماليني برميل يوميا.

11.5 مليون دينار
خلدمات املياه

كشف مصدر نفطي مسؤول في شركة نفط الكويت أن 
الشركة وقعت مؤخرا عقدين لتقدمي خدمات املياه لعمليات 

حفر وإصالح آبار بقيمة 11.5 مليون دينار.
وفي التفاصيل، يقول املصدر إن العقد األول مت توقيعه 
مع الشركة الكويتية للحفريات بقيمة 6 ماليني دينار أما 
 KWDC العقد الثاني فتم توقيعه مع الش����ركة الكويتية

بقيمة 5.5 ماليني دينار.

»إيكويت«: وفرنا 450
ألف طن لصناعة البالستيك

قالت شركة ايكويت للبتروكيماويات انها قامت بتوفير 
أكثر من 450 ألف طن من مادة البولي إيثيلني ملصنعي 

البالستيك الكويتيني خالل 17 عاما من 1998 إلى 2015.
وخالل اللقاء الدوري مع العمالء احملليني، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسني »لعمالئنا احملليني 
دور حيوي بصفتهم من أه����م األطراف ذات العالقة في 
تطبيق شعارنا »شركاء في النجاح« عبر ثقافة مشتركة 

تعتمد على االبتكار الدائم والتعاون املستمر.

إحالة املصفاة للتقاعد مع بداية أبريل 2017

العازمي لـ »األنباء«: 800 مليون دينار أصول مصفاة الشعيبة

في املصفاة سيتم قبل البدء 
في تش���غيل مشروع الوقود 
البيئي بأشهر، كما ان اللجنة 
تعمل على وضع خطة متكاملة 
لتجهيز اإليقاف وربط اخلطط 
اجلديدة كلها مبشروع الوقود 

البيئي.
وال توجد نوايا لدى الشركة 
حاليا إلضاف���ة أي خزانات 

إضافية في املصفاة.

وما اخلطط املوضوعة 
ملرافق التصدير في 

املصفاة؟ 
٭ بالنسبة ملرافق التصدير 
سوف تستغل لبيع منتجات 
مصفاة ميناء عبداهلل وأيضا 
لضخ منتجات التسويق احمللي 
الى مستودعات الشركة في 
صبحان واألحمدي، لتزويد 
السوق احمللي مبنتجات الديزل 

والبنزين والكيروسني.

انتشر مؤخرا ان هناك 
مقترحا للتنازل عن 

املصفاة إلحدى الدول 
الصديقة مع توقيع 

عقود لتزويدها بالنفط 
اخلام الكويتي لفترة 10 
سنوات، فهل تدرسون 

ذلك املقترح؟ 
٭ ال يوجد ذلك وس���وف 
إلى السوق  نعرض املصفاة 

العاملي لبيعها كوحدات.

كم تبلغ الطاقة 
التكريرية للمصفاة 

حاليا؟ 
التكريري���ة  الطاق���ة  ٭ 
للمصف���اة وصلت حاليا إلى 
200 ألف برميل يوميا وذلك 
عقب متكن املصفاة من رفع 
طاقتها من مستوى 150 ألف 
برميل يومي���ا عقب احلريق 
ال����ذي ح���دث العام املاض��ي 
ف���ي وح�دة تكس���ير الزيت 

الثقيل.

هو تقييم أصول املصفاة، والى 
اآلن ل���م يتم حتدي���د القيمة 
الفعلية للوح���دات ونتوقع 
على شهر أكتوبر املقبل ان يتم 
االنتهاء من الدراسة، ونتوقع 
ان تك���ون االصول في حدود 

800 مليون دينار.
الى  التنويه هنا  وينبغي 
أن أغلب األصول في مصفاة 
الش���عيبة قدمية ولذلك هي 
صفر قيم���ة مالية، وإمنا لها 
قيمة دفترية في السوق عندما 
يتم بيعها الى دول وشركات 
أجنبية ميكن ان تستفيد منها 

كوحدات تشغيلية.

ما اخلطة املوضوعة 
لتوزيع موظفي مصفاة 
الشعيبة عقب اإلغالق؟ 

٭ يوجد حاليا 850 موظفا 
في مصفاة الشعيبة، واخلطة 
املتداولة ان يتم تسكني معظم 
املوظفني في املشاريع الكبرى 
الش���ركة مثل  املوجودة في 
البيئي  الوق���ود  مش���روعي 

ومصفاة الزور.
ومت البدء في نقل الكثير 
من املوظفني مؤخرا الى مصفاة 
الزور، ومت وضع خطة بدأت في 
بداية ابريل اجلاري وستنتهي 
في ابريل 2017 النتقال كافة 

املوظفني.

ما اخلطة النهائية 
املوجودة لالستفادة من 
موقع مصفاة الشعيبة؟ 

٭ نظرا لصغر مس���احة 
ارض مصفاة الشعيبة نسبيا 
مقارنة باملصافي االخرى في 
الكويت، س���يتم اس���تخدام 
خزان���ات املصف���اة كمرافق 
لتخزين منتجات مش���روع 
الوق���ود البيئ���ي، حيث من 
املتوقع االستفادة من 80 خزانا 
باملصفاة للتخزين مع احالة 

5 خزانات الى التقاعد.
كما ان إيق���اف العمليات 

انفا،  املذك���ورة  واملقترحات 
يج���ب ان تراع���ي عملي���ة 
البيئية  االغالق االشتراطات 
في اإلغالق مثل التخلص من 
املواد الكيماوية املوجودة في 
الوحدات واالنابيب والتربة 
باإلضافة ال���ى التخلص من 
املواد احلفازة وبعض احلديد 
الذي يعتبر ملوثا الحتوائه 
على الزيوت ونس���بة عالية 
من امللوثات االخرى، وقامت 
الش���عيبة بتنظيف  مصفاة 
الوح���دات واالنابيب  بعض 
قب���ل فترة مثل وحدة الزيت 
الثقيل التي خرجت من اخلدمة 
مؤخ���را، حي���ث مت تنظيف 
االنابيب ومت جتهيزها كبيع 

حديد نظيف.

ما القيمة اإلجمالية 
للمصفاة حاليا؟

٭ من مهام املستشار العاملي 

نود التعرف على 
مستقبل مصفاة 

الشعيبة؟ 
٭ وضعت شركة البترول 
الوطني���ة خطة للتنفيذ قبل 
فت���رة ف���ي إغ���الق مصفاة 
الش���عيبة مع بداي���ة أبريل 
2017، والشركة تقوم حاليا 
ومبس���اعدة مستشار عاملي 
للنظر ف���ي أفضل احتماالت 
مس���تقبل املصفاة الشعيبة، 
وطرحت عدة مقترحات وال 
تزال حتت الدراس���ة، كما ان 
اخلط���ة املوضوعة تش���مل 
التشغيل في  إيقاف وحدات 
املصفاة فقط مع االس���تعانة 

باخلزانات.

ما املقترحات التي 
تدرسها الشركة بشأن 

مستقبل املصفاة؟ 
٭ ف���ي احلقيقة توجد 3 
مقترحات بشأن املصفاة وهي 

كالتالي: 
االول: بيع املصفاة كحديد 
املقترح وضع  سكراب وهذا 
سابقا من قبل إدارة الشركة 
وبدون أي دراسة وهو األقل 

احتماال في التنفيذ.
الثاني: بيع معدات املصفاة 
كمعدات منفصلة، بحيث تتم 
فلترة املعدات وبيعها على حدة 
مث���ل الضاغطات واملفاعالت 
واالنابي���ب  والس���خانات 

واحملابس.
الثالث: بيع الوحدات كاملة 
الى بعض الدول والشركات، 
وهذا املقترح هو األفضل لدينا 
سوف منضي قدما في تنفيذه، 
وبالفع���ل هناك بعض الدول 
مهتمة بشراء وحدات املصفاة 

كاملة.

ما االشتراطات التي 
ستركزون عليها في 

عمليات إغالق املصفاة؟ 
٭ ف���ي جمي���ع االحوال 

مطلق العازمي 

850 موظفًا
لدى املصفاة 

وتوزيعهم
إلى املشاريع 

اجلديدة
في الشركة 

استخدام
مرافئ التصدير 

للتسويق احمللي 
وبيع منتجات 

مصفاة
ميناء عبداهلل 

املقترح
األقرب للتنفيذ..

بيع املصفاة
على شكل

وحدات
لدول وشركات

استخدام
80 خزانًا
باملصفاة
ملشروع

الوقود البيئي

الش���عيبة حوالي 30  تنتج مصف���اة 
نوعا م���ن املنتج���ات البترولية اخلفيفة 
والوسطى والثقيلة من أهمها الغاز، النافثا 
البتروكيماوية، النافثا العادية، واحملروقات 
املختلفة مثل بنزين السيارات عالي األوكتني، 
وقود الطائ���رات مبختلف أنواعه، وزيت 
الديزل للمحركات وزيت الديزل للمحركات 
البحرية وزيت الوقود بأنواعه املختلفة، 
والكبريت الذي ينتج على هامش عمليات 

التصنيع.

بدأ العمل في بناء مصفاة الشعيبة 
عام 1966 وكانت بذلك أول مصفاة 
تبنيها ش���ركة البت���رول الوطنية 
بالكامل في املنطقة، وفي أبريل من 
عام 1968 افتتحت املصفاة رسميا، 
وبعد شهر واحد تقريبا مت تصدير 
منتجاتها إلى أسواق اليابان وغيرها 
من الدول املستهلكة، وكانت الطاقة 
التكريرية للمصفاة عند إنشائها تبلغ 
95 ألف برميل يوميا، وفي عام 1975 
نفذت البترول الوطنية مش���روعا 

لتوسعة املصفاة ازدادت معه طاقتها 
التكريرية الى 195 ألف برميل يوميا 
وهي الطاقة التي استمرت تعمل بها 
حت���ى 1990/8/2 عندما وقع الغزو 
العراقي الغاشم للكويت، ومع اتخاذ 
الكويت خطوات إلنشاء مصفاة الزور 
وحتديث مصفاتي األحمدي وميناء 
عبد اهلل من خالل مشروع الوقود 
البيئي اتخذت »البترول الوطنية« 
قرارا بإغالق مصفاة الشعيبة في 

.2017

30 منتجًامصفاة الشعيبة في سطور 

بعد 48 عاما من العطاء املتواصل تتهيأ مصفاة الشعيبة التي تعتبر أول مصفاة تبنيها شركة البترول الوطنية الكويتية في عام 1968، 
لإلحالة إلى التقاعد مع بداية أبريل 2017، لتنهي بذلك 5 عقود من الزمن ارتبطت في أذهان الكويت بحلوها ومرها، كل العاملني في املصفاة 

حاليا والبالغ عددهم 850 موظفا يعملون كخلية نحل ال يفكرون في شيء إال استمرارها بكفاءة تضاهي مثيالتها »األحمدي« و»ميناء عبداهلل«.
»األنباء« كانت حاضرة في املصفاة للتعرف عن قرب على آخر التطورات ومتابعة حجم األعمال قبل اإلغالق النهائي، وكان لنا لقاء مع 

نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية ملصفاة الشعيبة املهندس مطلق العازمي، أكد خالله على ان مصفاة الشعيبة قامت بتعيني 
مستشار عاملي لدراسة افضل احللول واملقترحات للمصفاة، مبينا ان القيمة املتوقعة لوحدات املصفاة تقدر ب� 800 مليون دينار.

وذكر العازمي انه عقب إحالة »الشعيبة« إلى التقاعد ستستخدم خزانات املصفاة والبالغ عددها 80 خزانا كصهاريج ملشروع الوقود البيئي، 
مبينا انه سيتم االستغناء عن 5 خزانات حالية في املصفاة.. وفيما يلي التفاصيل في البداية.
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»هيئة األسواق« تطبق اإلفصاح اإللكتروني باستخدام لغة »إكس بي آر إل«االقتصادية
كونا: أعلنت هيئة أسواق املال عن تنفيذها مشروع تطبيق نظام اإلفصاح االلكتروني باستخدام لغة 
)اكس بي آر ال( والذي تبنته كأحد املشاريع التي ستمكنها من ممارسة دورها الرقابي بشكل يرسي 
بنية أساسية ألسواق املال في الكويت.  وقال بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس إن لغه الـ )اكس 
بي ار ال( هي لغة معيارية رقمية مت تطويرها خصوصا لدعم اإلفصاح وتبادل املعلومات بني جهات 
وأطراف النشاط االقتصادي واملستخدمني للمعلومات والقوائم املالية. وأضاف البيان أن النظام 
ميتاز بتوفير مرونة عند التعامل مع املعلومات والبيانات.

»الوطني« األعلى بـ 13 ملياراً و»بيتك« ثانياً بـ 8 مليارات

41 مليار دينار محفظة القروض لدى البنوك الكويتية في 2015

100% لتس����جل نهاية 2015 
نحو %114.

3 - بنك برقان

اكبر بنك من حيث  ثالث 
حجم محفظته االئتمانية هو 
بنك برقان، حيث انخفضت 
محفظة القروض خالل 2015 
بنسبة 8.5% نتيجة بيع كامل 
حصت����ه في البن����ك االردني 
الكويت����ي )ش����ركة تابعة( 
لتسجل 4 مليارات دينار، أي 
ما يعادل 10.8% من احملفظة 
االئتمانية االجمالية للقطاع. 
وال ت����زال نس����بة القروض 
املتعثرة من اجمالي احملفظة 
االئتمانية للبنك عالية نسبيا 
عند مس����توى 3.8% كما في 
نهاي����ة 2015 باملقارن����ة مع 
3% نهاي����ة 2014. اما تغطية 
الق����روض املتعثرة فهي في 
حتسن مستمر لتسجل %332 

القروض املتعثرة )متضمنة 
ضمانات القروض( الى %322 
من 276% نهاية 2014 و%200 

نهاية 2013.

2 ـ بيت التمويل الكويتي

ميتل����ك بي����ت التموي����ل 
الكويت����ي ثاني اكبر محفظة 
متويل في الكويت قيمتها 8.12 
مليارات دينار، أي ما يعادل 
حصة سوقية نسبتها %19.6 
من محفظة التمويل للبنوك 
الكويتية ولم تشهد محفظته 
التمويلية أي منو خالل 2015. 
وعلى الرغم من حتسن جودة 
احملفظ����ة االئتماني����ة خالل 
2015، اال ان نسبة القروض 
ل����� »بيتك« التزال  املتعثرة 
مرتفعة نسبيا عند مستوى 
3% باملقارنة مع 3.9% نهاية 
2014 بينم����ا تخطت تغطية 
ال�  القروض املتعثرة نسبة 

االئتمانية للبنك من األفضل 
القروض  حيث بلغت نسبة 
املتعثرة من اجمالي احملفظة 
االئتماني����ة نهاي����ة الس����نة 
املاضية نحو 1.34% باملقارنة 
مع 1.5% نهاية 2014 و%1.96 
نهاية 2013 وارتفعت تغطية 

بلغت 13.8%، يحتل بنك الكويت 
الوطني املرتب����ة األولى من 
حيث حجم محفظة القروض 
ويس����تحوذ على 32.6% من 
اجمالي القروض املقدمة من 

البنوك الكويتية.
كم����ا ان ج����ودة احملفظة 

التحسن في  ويشير هذا 
جودة احملفظ����ة االئتمانية 
الى السياسة املتحفظة التي 
يتبعها بنك الكويت املركزي 
الرقابة املش����ددة على  ف����ي 
الكويتية وتوجيهها  البنوك 
حلج����ز املخصصات الكافية 
لتخفيف مخاطر االئتمان، ما 
يفسر بقاء املخصصات مرتفعة 
على الرغم من حتسن جودة 
القروض وتغطي����ة املتعثر 
منها، وفيما يلي أبرز مؤشرات 
جودة الق����روض في البنوك 

الكويتية:

1 ـ بنك الكويت الوطني

 مبحفظ����ة قروض بلغت 
نهاية 2015 نحو 13.55 مليار 
دين����ار )متضمن����ة محفظة 
التمويل لبنك بوبيان املجمع 
في البيانات املالية للوطني( 
وبنسبة منو عن نهاية 2014 

المحلل المالي

تعرض »األنباء« تقريرا 
خاصا ح����ول جودة محفظة 
القروض االجمالية )اخلارجية 
الكويتية  واحمللية( للبنوك 
املدرجة كما في نهاية 2015، 
حيث بلغ اجمالي احملفظة نحو 
41.2 مليار دينار )136 مليار 
دوالر( وبنسبة منو عن نهاية 
2014 بلغت 7% )بزيادة قدرها 
2.76 مليار دينار خالل 2015( 
حيث سجلت نهاية 2014 نحو 
38.5 مليار دينار، بينما كانت 
نسبة النمو خالل الربع االخير 
من 2015 باملقارنة مع نهاية 
الربع الثالث من العام نفسه 

نحو %1.5.
القروض  وكانت محفظة 
واجه����ت ضغوط����ا تتعلق 
بجودتها ومنوها وخلل في 
القطاعات  توزيعه����ا عل����ى 
الفت��رة  االنتاجي���ة خ��الل 
2008 � 2012، ولك����ن ب���دأت 
القط�اع  ج������ودة ق����روض 
املصرفي بالتحس����ن والتي 
انخف����اض  ف����ي  انعكس����ت 
نس����بة الق����روض املتعثرة 
الى اجمالي محفظة قروض 
القطاع تدريجي����ا من %8.9 
نهاية 2010 الى 7.3% في 2011 
و5.2% نهاي����ة 2012 وبعدها 
الى ادنى مستوى نهاية 2015 
حيث بلغت 2.4% باملقارنة مع 

2.9% نهاية 2014.
اما نسبة صافي القروض 
املتعث����رة )مخصوم����ا منها 
الى  املخصصات احمل����ددة( 
صافي محفظة القطاع املصرفي 
من القروض فمعدالتها افضل 
وفي حتسن مستمر منذ 2010، 
 %6.1 حي����ث بلغت حينه����ا 
ال����ى 3.8% نهاية  لتنخفض 
2012 وم����ن بعدها الى %2.5 
و1.9% نهاية 2013 و2014 على 
التوالي وهي حاليا عند ادنى 

مستوياتها %1.6.
وكان هذا واضحا في ارتفاع 
الق����روض املتعثرة  تغطية 
من املخصص����ات احملجوزة 
والضمانات من 62.3% نهاية 
ال����ى 95% نهاية 2012   2010
وبعدها لتتخطى مستوى ال� 
100% نهاية 2013 لتسجل %135 
ومن ثم الى 164% نهاية 2014 
الى %205  وبعدها حتسنت 

نهاية 2015.

رغم حتسن جودة 
األصول.. يستمر 

البنك املركزي
في طلب مزيد

من املخصصات

7% منو القروض 
خالل 2015.. 

و1.3% فقط
بالربع األخير

من العام

باملقارن����ة م����ع 278% نهاية 
.2014

4 - بنك الخليج

ش����هد بنك اخلليج منوا 
متواضع����ا ف����ي محفظت����ه 
االئتمانية بنسبة 1.4% لتسجل 
3.63 مليارات دينار نهاية 2015 
وبحصة سوقية بلغت نسبتها 
8.9% من احملفظة االئتمانية 
للقطاع. واملالحظ حتس����ن 
ج����ودة الق����روض وتغطية 
املتعثر منها حيث انخفضت 
نسبة القروض املتعثرة من 
اجمالي القروض خالل 2015 
الى 2.7% باملقارنة مع %6.5 
نهاية 2014 وارتفعت نسبة 
تغطية القروض املتعثرة الى 
348% من 187% خالل الفترة 

نفسها.

5 - البنك األهلي الكويتي

بلغت احملفظة االئتمانية 
الكويتي 3.05  للبنك األهلي 
مليارات دينار مرتفعة بنسبة 
26% عن نهاية 2014 وبحصة 
سوقية من س����وق االئتمان 

بلغت نسبتها %6.8.

6 - البنك األهلي المتحد

بإجمالي محفظة ائتمانية 
بلغت 2.68 مليار دينار، يأتي 
البنك األهلي املتحد في املرتبة 
السادسة وبنسبة منو بلغت 

.%8.1

7 - البنك التجاري

س����جل البن����ك التجاري 
انخفاضا في محفظة القروض 
بنسبة 1% لتسجل 2.3 مليار 
البنك بأعلى  دينار، فيتميز 
املتعثرة  للق����روض  تغطية 
من املخصصات والضمانات 
حيث بلغت 572% نهاية 2015 
باملقارنة مع 752% نهاية 2014 
وكذلك لديه اقل نسبة قروض 
متعثرة من محفظة التمويل 

بنسبة %0.9.

8 - بنك بوبيان

الذي يتمتع  بنك بوبيان 
بأعلى نسبة منو في محفظته 
االئتمانية )االسرع منوا بعد 
بنك وربة احلديث التأسيس( 
بلغت 20% لتسجل 2.17 مليار 
دينار، ما يعادل حصة سوقية 

.%5.2
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حصة مساهمته في 3 مشاريع حكومية بإجمالي نحو 129.4 مليون دينار ومتوسط عائد %13.5

100 دينار لكل مواطن في 2016
»املالية«: الكويت تواجه حتديًا خطيرًا يهدد قدرتها على االستمرار في توفير حياة كرمية للمواطنني

خالل إعادة رسم دور احلكومة 
في النش����اط االقتصادي، مبا 
يعيد إلى القطاع اخلاص دوره 
الريادي في هذا النشاط، ويعزز 
تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد 
فرص عمل منتجة للخريجني 
الرف����اة  اس����تدامة  ويدع����م 
االقتصادي واالجتماعي على 

املدى الطويل.

مرحلة هامة 

وأشارت إلى أن اإلصالح املالي 
يشكل مرحلة هامة من مراحل 
اإلص����الح املتضمن إصالحات 
هيكلية وتشريعية ومؤسسية. 
وأكدت على أن كلفة اإلصالح 
املالي واالقتصادي ستتفاقم كلما 
تأخر التصدي لهذه االختالالت، 
بل سيصبح التصدي لها أمرا 
بالغ الصعوبة في املستقبل وقد 
يترتب على ذلك التأخر تبعات 
قاسية ومؤملة. ولفتت إلى انه 
لم يعد ممكنا أو متاحا للدولة 
أن تؤجل اس����تحقاق معاجلة 
املال����ي واالقتصادي  وضعها 
إلى  الهادفة  البرام����ج  ووضع 
تنويع مص����ادر الدخل ووقف 
الهدر ف����ي املصروفات العامة 

وضبط معدالت منوها.
ويش����كل اإلص����الح املالي 
مرحلة أولى مهمة من مراحل 
الذي  اإلص����الح االقتص����ادي 
يتضم����ن إصالح����ات هيكلية 
وتشريعية ومؤسسة تضمن 
إيجاد بيئة استثمارية محفزة 
الوطني  امل����ال  وجاذبة لرأس 

واألجنبي.
و تتكون وثيقة االجراءات 
الداعمة ملس����ار اإلصالح املالي 
واالقتصادي من ستة محاور 
أوال: اإلصالح املالي، ثانيا: إعادة 
رسم دور الدولة في االقتصاد 
الوطني، ثالثا: زيادة مساهمة 
النش����اط  القطاع اخلاص في 
االقتصادي، رابعا: مش����اركة 
املواطنني في متلك املشروعات، 
خامس����ا: إصالح سوق العمل 
ونظام اخلدمة املدنية، سادسا: 
اإلصالح التشريعي واملؤسسي 

واإلجراءات املساندة.

عددها هذا العام 6 مشاريع بقيمة 
إجمالية 1.8 مليار دينار وهي 
متثل حصة املواطنني في تلك 
املشروعات. مع األخذ باالعتبار 
أن املشاريع تتوزع على قطاعات 
الطاقة والنقل والبنى التحتية. 
أما بخصوص عام 2018 فيبلغ 
عدد املشروعات 3 مشروعات 
تبلغ حصة املواطنني فيها نحو 
650 مليون دين����ار، وفي عام 
2019 مشروعا واحدا في قطاع 
التحتية ويبلغ إجمالي  البنى 
حصة املواطنني فيه نحو 144.5 

مليون دينار.

تحديات استثنائية 

وقال����ت وزارة املالي����ة في 
تغريدات على موقع التواصل 
االجتماع����ي تويتر إن الكويت 
تواجه حتديا استثنائيا خطيرا 
يهدد قدرتها على االستمرار في 
توفير احلياة الكرمية للمواطنني 
في ظل اعتماد البالد على مصدر 
وحيد للدخل، خاصة مع ما آلت 

إليه أسعار النفط.
وش����ددت على ض����رورة 
تنفيذ وثيق����ة اإلصالح ملا لها 
من ضرورة في حتقيق التوازن 
في هيكل االقتصاد الوطني، من 

تخصيص 50% من رأس����مال 
املش����اريع التي سيتم طرحها 
خالل السنوات من 2019-2016 
وفقا لنظام الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص للمواطنني. 

عائد مرتفع 

وم����ن واقع م����ا قاله نائب 
رئيس مجل����س الوزراء وزير 
املالي����ة أن����س الصال����ح فإن 
حصة مس����اهمة املواطنني في 
مشروعات الشراكة بني القطاعني 
إلى 2.7  العام واخلاص تصل 
مليار دينار، حيث حدد قانون 
الشراكة معدل العائد الداخلي 
ما بني 10 و13%، مؤكدا على أن 
الشركات التي ستؤسس وفق 
قانون الش����راكة ذات النشاط 
التش����غيلي ستدرج في سوق 

الكويت لألوراق املالية.
ووفقا للبرنامج احلكومي 
اخلاص بتمل����ك املواطنني في 
املشاريع، فإن نصيب كل مواطن 
سيصل إلى 2000 دينار من 13 
مشروعا سيتم طرحه حتى عام 
2019. وتكشف البيانات أن عام 
2017 يحمل النصيب األكبر في 
برنامج مشاركة املواطنني في 
متلك املش����روعات التي يصل 

محمود فاروق ـ أحمد موسى

كشفت بيانات حصلت عليها 
»األنباء« تفيد بأن نصيب كل 
مواطن من مشاريع الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص التي 
ستطرح خالل 2016 يبلغ نحو 

100 دينار.
وتوض����ح البيانات أن 100 
دينار متثل حصة كل مواطن 
في برنامج مشاركة املواطنني 
في متلك املشروعات التي جاءت 
ضمن اإلجراءات الداعمة ملسار 
املال����ي واالقتصادي  اإلصالح 
التي طرحتها احلكومة منتصف 

مارس املاضي.
وتشير البيانات إلى أن عدد 
املشروعات التي ستطرح ضمن 
البرنام����ج احلكومي اخلاص 
القطاعني يصل  بالشراكة بني 
إلى 3 مش����اريع يبلغ إجمالي 
حصة املواطن����ني فيها 129.4 
مليون دينار مبتوس����ط عائد 
يبلغ 13.5%. وتتمثل املشاريع 

الثالثة كالتالي:
1- مش����روع محطة الزور 
الطاق����ة  الش����مالية لتولي����د 
الكهربائية وحتلية املياه، ويبلغ 
حصة املواطنني فيه 73 مليون 
دينار، وبعائد يصل إلى %13.

2- مش����روع محطة توليد 
الطاق����ة الكهربائي����ة مبنطقة 
العبدلية، ويبلغ حصة املواطنني 
فيه نحو 28 مليون دينار، بعائد 

نحو %14.7.
3- مشروع تنفيذ وتوسعة 
محطة أم الهيمان واألعمال املكملة 
لها، ويبلغ حصة املواطنني فيه 
نحو 28.4 مليون دينار، وبعائد 

متوقع %13.

نقل الملكية 

وتستند البيانات احلكومية 
إلى دخول املواطن شريكا في 
املشاريع التي سيتم طرحها خالل 
برنامج الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص عبر تخصيص 
40% من أسهم املشروعات ضمن 
برنامج نقل ملكية املش����اريع 
العامة للمواطنني، فيما سيتم 

2000 دينار نصيب كل مواطن من 13 مشروعا سيتم طرحها خالل الـ 4 سنوات املقبلة

تبعات قاسية 
ومؤملة إذا تأخرت 
اإلصالحات ويصبح 
األمر بالغ الصعوبة

كلفة اإلصالح 
املالي ستتفاقم 

كلما تأخر التصدي 
الختالالت املوازنة 

العامة

6 مشروعات
في 2017 نصيب 

 املواطنني منها
1.8 مليار دينار
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املركزي بخصوص »بازل 3«، 
حيث بلغت النس���بة نحو 
21.3%، فيما بلغ معيار الرفع 

املالي نحو معدل %10.9.
النتائج  ولقد س���اعدت 
اإليجابية السابقة على ارتفاع 
العائد السنوي على  معدل 
إلى %1.5  متوسط األصول 
مقارنة مع 1.4% لنفس الفترة 
من العام املاضي، كما ارتفع 
العائد السنوي على  معدل 
حقوق امللكي���ة ليصل إلى 
11% مقارنة مع 9.9% لنفس 
الفترة من العام املاضي، فيما 
ارتفع معدل العائد السنوي 
للربع األول على وديعة أرزاق 
بالدينار الكويتي لتصل إلى 

.%2.15
وأشار اجلراح في اخلتام 
إلى التزام »الدولي« برؤيته 
االس���تراتيجية الهادفة إلى 
تلبي���ة تطلع���ات كل م���ن 
الكرام،  مساهميه وعمالئه 
والتي بدأت في العام املاضي 
وعلى 3 مراحل بدءا بتعزيز 
البنك في  قاع���دة هيكل���ة 
العام املاضي، وأما بالنسبة 
الثانية من تنفيذ  للمرحلة 
االس���تراتيجية،  اخلط���ة 
والتي س���تمتد خالل العام 
2016، يق���وم البنك خاللها 
بتحسني املنتجات واخلدمات 
التي يقدمها لعمالئه، فضال 
عن زيادة كف���اءة وفاعلية 
الداخلية، وصوال  عملياته 
إلى استكمال أهدافنا ببلوغ 
نتائج إيجابية تنافسية خالل 

العام 2017.

املتعث���رة لتصل إلى %224 
مقارنة مبا نسبته 92% لنفس 
الع���ام املاضي،  الفترة من 
باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت 
نسبة تغطية املخصصات 
والضمانات لتصل إلى %364 
مقارنة مع 205% لنفس الفترة 
من العام املاضي، مشيرا في 
هذا السياق الى أداء الدولي 
على مستوى االجنازات التي 
حققها في تلك املؤش���رات 
املهمة. كما استمر البنك في 
احلفاظ على معدالت ممتازة 
من معيار كفاية رأس املال 
طبقا لتعليمات بنك الكويت 

دينار لنفس الفترة من العام 
املاضي بزي���ادة قدرها 150 
مليون دينار وبنسبة %15.

وفي مؤش���ر على جودة 
انعك���س األداء  األص���ول، 
اإليجابي ل� »الدولي« خالل 
الرب���ع األول من 2016 على 
نس���بة التمويالت املتعثرة 
والت���ي انخفضت بش���كل 
ملموس وبنسبة 66% لتصل 
في املجمل إلى 1.29% مقارنة 
مبا نس���بته 3.72% لنفس 
الفترة من العام املاضي، كما 
ارتفعت نسبة تغطية إجمالي 
املخصص���ات للتموي���الت 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الدولي الشيخ 
محمد اجل���راح عن ارتفاع 
الربع  صافي األرباح خالل 
األول من عام 2016 بنسبة 
16% لتبلغ نحو 6.7 ماليني 
دين���ار مقارن���ة بنحو 5.8 
ماليني دين���ار خالل نفس 
الفترة من عام 2015، حيث 
جاء ه���ذا االرتفاع كنتيجة 
لنمو إيرادات التمويل بنسبة 
17% وبواقع 2.4 مليون دينار 
لتبلغ في املجمل نحو 16.7 
مليون دينار مقارنة مع 14.3 
مليون دينار لنفس الفترة 
من العام املاضي. وارتفعت 
ربحية الس���هم للربع األول 
من عام 2016 بنس���بة %16 
إل���ى 7.2 فلوس مقارنة مع 
6.2 فلوس لنفس الفترة من 

العام املاضي.
وأشار اجلراح إلى ارتفاع 
أص���ول الدول���ي بنحو 116 
مليون دينار وبنس���بة %7 
لتصل إلى 1.78 مليار دينار 
مقارنة مع 1.67 مليار دينار 
في الربع األول من عام 2015، 
وقد ج���اءت ه���ذه الزيادة 
نتيجة االرتف���اع في حجم 
التمويل بنحو 97  محفظة 
مليون دين���ار لتبلغ 1.185 
مليار دينار، مقارنة مع 1.088 
مليار دينار مرتفعة بنسبة 
الفترة  9% مقارنة بنف���س 
من الع���ام املاضي، هذا وقد 
ارتفعت حسابات املودعني 
لتصل إلى نحو 1.130 مليار 
دينار، مقارنة مع 980 مليون 

الشيخ محمد اجلراح

1.7 مليار دينار 
أصول البنك 

بنمو %7 

1.1 مليار دينار 
حسابات املودعني 

بنمو %15

224% منو تغطية 
إجمالي املخصصات 

للتمويالت املتعثرة

364% ارتفاع نسبة 
تغطية املخصصات 

والضمانات 

16% منو 
ربحية السهم 

إلى 7.2 فلوس 

خالل الربع األول من 2016.. بسبب تقلبات أسواق النفط واتساع العجز املالي

»الوطني«: 18% تراجعاً في مبيعات العقار الكويتي لـ 705 ماليني دينار

العام املاضي. فقد بلغ إجمالي 
املبيعات 174 مليون دينار 
مرتفع بواق���ع 91% مقارنة 
بالرب���ع األول م���ن الع���ام 
2015، وقد حقق ضعف عدد 
الصفقات املس���جلة خالل 
الفترة ذاتها، حيث س���جل 
القطاع مبيعات بلغت قيمتها 
57 مليون دينار خالل مارس 
من ضمنها صفقة لفندق في 
منطقة الس���املية بقيمة 14 

مليون دينار.
القروض  وبلغت قيم���ة 
املقررة من قبل بنك االئتمان 
الكويتي في مارس 23 مليون 
دينار دون تغير عن مستواها 
في فبراير ولك���ن مرتفعة 
بواقع 17% عن متوسط قيمة 
الق���روض املقررة في العام 
2015. وجاء ه���ذا االرتفاع 
الكبيرة في  الزيادة  نتيجة 
عدد القروض املقررة لتصل 
إلى 536 قرضا، وهي األعلى 

منذ أبريل من العام 2015.

املباني االستثمارية  مؤشر 
عن���د 216 نقطة مرتفعا عن 
الع���ام املاضي بواقع %6.7. 
وقد يساهم استمرار ارتفاع 
عدد الش���قق الش���اغرة في 
دعم األس���عار خالل األشهر 
املقبلة وفق البيانات األخيرة 
للمنازل واملباني من الهيئة 

العامة للمعلومات املدنية.
ومن املمك���ن أن يفرض 
الش���قق  ف���ي عدد  النم���و 
الشاغرة خالل ديسمبر 2015 
بواقع 2% مقارنة مبستواه 
في يونيو من العام نفس���ه 
بعض الضغوطات التي أدت 
إلى تراجع اإليجارات )الذي 
يقاس على مكون اإليجارات 
السكنية التابع ملؤشر أسعار 
املستهلك( والتي قد تؤدي 
بدورها إلى تراجع أس���عار 

املباني والشقق.
أما قطاع العقار التجاري، 
فقد كان القطاع الوحيد الذي 
تفوق في أدائه ومبيعاته عن 

تراجعت أيضا عدد الصفقات 
في هذا القطاع خالل ش���هر 
مارس بواقع 29% عن العام 

املاضي.
وشكلت املباني 32% فقط 
من الصفقات التي سجلت في 
القطاع خالل مارس والتي بلغ 
عددها 104 صفقات على الرغم 
من أنها متثل 70% من قيمة 
املبيعات، ما يعني أن الشقق 
الفردية التزال احملرك األول 
لنمو القطاع خالل الش���هر. 
وقد تسبب هذا التحول في 
املبيعات االس���تثمارية من 
الفردية  إلى الشقق  املباني 
القطاع  في تراجع مبيعات 
الربع سنوية بواقع 20% عن 
العام املاضي، بينما حتسن 
عدد الصفقات بنحو 3% على 
أساس سنوي في الربع األول 

من العام 2016.
وحتسنت أسعار املباني 
االس���تثمارية بش���كل أكبر 
خالل شهر مارس. إذ استقر 

الع���ام املاضي بواقع %4.2. 
وبالرغم من تراجعه قليال 
خالل شهر مارس، فقد شهدت 
األسعار حتسنا بطيئا وثابتا 
منذ شهر نوفمبر من العام 
أدنى  2015، حيث س���جلت 

انخفاض بواقع %6.8.
وقد حتس���نت أس���عار 
األراضي السكنية بصورة 
ملحوظة مسجلة أسرع منو 
لها منذ 19 شهرا عند %9.9 
أن  على أساس سنوي بعد 
كانت في تراجع مستمر في 
معظم ع���ام 2015. إذ بدأت 
األس���عار خالل الربع األول 
العام 2016 بالتحس���ن  من 
بعد تراجعها في العام 2015 
واس���تقرارها ف���ي النصف 

الثاني من السنة.
أما في القطاع االستثماري، 
فقد تراجعت املبيعات قليال 
خالل شهر مارس لتبلغ 81 
مليون دينار متراجعة بواقع 
35% على أساس سنوي. كما 

ق���ال تقرير ص���ادر عن 
بن���ك الكوي���ت الوطني ان 
العقار بالكويت تأثر  قطاع 
بالعدي���د من العوامل خالل 
الربع األول من 2016 كتقلبات 
أسواق النفط واتساع العجز 
املالي في امليزانية واحتمالية 
رفع التعرفة على الرس���وم 
واخلدم���ات، حيث تش���ير 
بيان���ات القط���اع العقاري 
إلى اس���تمرار ركود وتيرة 
املبيعات باس���تثناء قطاع 

العقار التجاري.
وأشار تقرير »الوطني« الى 
ان األسعار شهدت استقرارا 
على الرغم من هذا الركود، 
املبيعات  حيث بلغ إجمالي 
العقارية 705 ماليني دينار 
بنهاية الربع األول من 2016 
متراجعا بواقع 18% مقارنة 
بالرب���ع االول من 2015، مع 
استمرار احلركة التصحيحية 
للس���وق وزيادة حالة عدم 
اليقني. ففي شهر مارس فقط 
تراجعت املبيعات بواقع %29 
على أس���اس سنوي لتصل 
قيمتها إلى 235 مليون دينار، 
وأظهرت مؤش���رات أسعار 
أداء متفاوتا نتيجة  العقار 

حذر املستثمرين.
وأوضح التقرير ان نشاط 
املبيعات ف���ي قطاع العقار 
السكني قد شهد تراجعا رغم 
قوته خالل مارس املاضي، 
مرتفعا بواقع 25% عن شهر 
فبراي���ر، لتبل���غ الصفقات 
املس���جلة خالل الشهر 307 
صفقات بقيمة تصل إلى 97 
مليون دينار. وبالرغم من 
االرتف���اع الذي حققه خالل 
الشهر، فقد كان أداء القطاع 
ضعيفا خالل الربع مسجال 
تراجع���ا بواق���ع 47% على 

أساس سنوي.
وقد جاء أداء مؤش���رات 
أسعار العقار السكني ليؤكد 
على التحس���ن خالل الربع 
األول من 2016. إذ اس���تقر 
مؤشر أسعار املنازل السكنية 
عند 137.5 نقطة متراجعا عن 

29% تراجعًا 
في مبيعات 

العقار في مارس 
إلى 235 مليون 

دينار.. نتيجة حذر 
املستثمرين

تراجع مبيعات 
»السكني« 

إلى 307 صفقات 
خالل مارس 

بقيمة 97 مليون 
دينار

»التجاري« الوحيد 
املتفوق.. حقق 
إجمالي مبيعات 

بـ 174 مليون 
دينار بارتفاع %91

»بيان«: 16% خسارة قيمة 
التداول في السوق خالل أبريل

»األولى للوساطة«: املضاربة 
واالنتقائية سيطرت على السوق

قالت شركة األولى للوساطة املالية ان سوق الكويت 
لألوراق املالية شهد حالة تذبذب مدفوعة باستمرار موجة 
النش����اط على أسهم متنوعة من جانب املتعاملني األفراد 
واحملافظ املالية خالل االسبوع املاضي. وقالت الشركة في 
تقرير اقتصادي متخصص ان السوق شهد ايضا مضاربة 
وجني أرباح وانتقائية تضمنت في األساس عمليات شراء 
على األس����هم الصغيرة دون مستوى 50 فلسا وعمليات 

شراء لبعض األسهم الثقيلة. 
وأضافت أن حالة التذبذب كانت حاضرة على أداء الكثير 
من القطاعات بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني 
األرباح التي طالت عددا من األس����هم التي ارتفعت خالل 
تعامالت س����ابقة. ولفتت الى ان بعض اجللسات شهدت 
تراجع����ات في معدل القيمة املتداولة كما كانت األس����هم 
الشعبية مبنزلة قاطرة السوق في الكثير من اجللسات. 
وأش����ارت الى أن حتركات املتعاملني اتس����مت باحليطة 
خصوصا من الصناديق واملؤسسات التي توخت مزيدا 
من احل����ذر بينما لم يغير األفراد من نهجهم في ش����راء 

األسهم املضاربية. 

أشار تقرير إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان 
لالستثمار إلى أن سوق الكويت لألوراق املالية متكن من 
إنهاء تداوالت األس����بوع املاضي محققا مكاسب متباينة 
ملؤشراته الثالثة، حيث اس����تفاد من حالة التفاؤل التي 
كانت مسيطرة على قطاع كبير من املتداولني بعد إسناد 
إدارة الس����وق إلى القطاع اخلاص وحتديدا إلى )شركة 
البورصة(، حيث س����اعد ذلك على زيادة الزخم الشرائي 
في السوق وس����اهم في تعزيز مكاسبه. هذا، وقد حقق 
السوق مكاسبه على وقع موجة الشراء التي كانت حاضرة 
خالل أغلب جلسات األسبوع، األمر الذي انعكس على أداء 

مؤشرات السوق الثالثة.
وأضاف التقرير أن األداء اإليجابي الذي شهده السوق 
في آخر 4 أسابيع انعكس على قيمته الرأسمالية اإلجمالية، 
حيث وصل إجمالي ما ربحه الس����وق خالل هذه الفترة 
إلى أكثر من 800 مليون دينار، لتصل القيمة الرأسمالية 
إلى 23.8 مليار دينار بنهاية األس����بوع األخير من الشهر 
املنقض����ي، أي بارتفاع نس����بته 3.61%. من جهة أخرى، 
بلغت نس����بة مكاسب املؤشر السعري خالل شهر أبريل 
3.12%، في حني وصلت نسبة مكاسب املؤشرين الوزني 
وكوي����ت 15 إلى 1.80% و1.51% على التوالي، وعلى الرغم 
من هذه املكاس����ب، إال أن السوق مازال يعاني من تراجع 
مستويات السيولة فيه بشكل الفت، حيث وصل إجمالي 
قيمة التداول خالل شهر أبريل إلى 276.39 مليون دينار، 
منخفضة من 328.68 مليون دينار في الشهر السابق، أي 

بخسارة نسبتها %15.9. 
وأوضح التقرير أن هذا األداء الذي شهده السوق جاء 
في ظل استمرار حالة الترقب في الهيمنة على املتداولني 
انتظارا إلفصاح الشركات املدرجة عن نتائجها املالية لفترة 
الربع األول من العام احلالي، حيث وصل عدد الشركات 
الت����ي أعلنت عن نتائجها حت����ى نهاية اخلميس املاضي 
إلى 33 شركة، أي ما يقرب من 17% فقط من إجمالي عدد 
الشركات املدرجة في السوق الرسمي البالغ 187 شركة، 
وقد بلغ إجمالي األرباح التي سجلتها تلك الشركات نحو 
254.62 مليون دينار، بانخفاض 0.23% عن إجمالي أرباح 
نفس الشركات لذات الفترة من العام املاضي، والتي بلغت 

آنذاك 255.2 مليون دينار.

خالل الربع األول.. وارتفاع في إيرادات التمويل بنسبة 17% لتبلغ 16.7 مليون دينار

اجلراح: منو أرباح »الدولي« 16% إلى 6.7 ماليني دينار

)هاني الشمري( الركود العقاري سيطر على سوق العقار الكويتي خالل الربع االول نتيجة تذبذب اسعار النفط واتساع العجز املالي مبيزانية الكويت 
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الناهض: منو متزايد ملساهمات »بيتك - تركيا« في العالقات مع دول اخلليج

ومتحدثني من كبار الرسميني 
ورجال األعمال وصناع القرار 
وقادة املصارف ومؤسسات 
األعمال واملال واالس���تثمار، 
حيث بح���ث امللتقى س���بل 
تعزيز االقتصاد واالستثمار، 
وتعزيز الروابط املصرفية مع 
أس���واق املال، وقدرة القطاع 
اخلاص ومساهماته في النمو 
االقتصادي، والشراكة العربية 

التركية.

ب���� 2.2 مليار لي���رة تركية، 
وكذلك صك���وكا بقيمة 800 
ملي���ون رينجت مت إصدارها 

مباليزيا.
وق���ال ان قط���اع البنوك 
املشاركة في تركيا يشهد منوا 
أسرع منه في البنوك التقليدية 

خالل العقدين األخيرين.
امللتق���ى  واس���تقطب 
نخبة من كبار الشخصيات 
التركية والعربية من وزراء 

في تركيا، مشيرا الى ان البنك 
دشن في العام املاضي بنك »كي 
تي بنك« في املانيا وهو البنك 
االول في القارة األوروبية الذي 
يقدم خدمات مالية متوافقة مع 

احكام الشريعة االسالمية.
الناه���ض مواصلة  وأكد 
»بيتك - تركيا« لدوره البارز 
في اصدار الصكوك، مشيرا 
الى ان »بيتك - تركيا« اصدر 
خالل 2015 صكوكا بقيمة تقدر 

فروعه اخلارجية في مملكة 
البحرين ودبي وكذلك الكويت، 
الفتا الى اهمي���ة امللتقى في 
مناقشة التطورات االقتصادية 
في املنطقة وحتفيز تضافر 
جهود التنسيق والتعاون بني 

اقتصادات دول املنطقة.
وقال الناهض ان »بيتك« 
تركيا يسعى على املدى الطويل 
الى ان يكون من أفضل 10 بنوك 
الربحية وجودة اخلدمة  في 

اس���تثمارية باإلضاف���ة الى 
التعامل باملنتجات االستثمارية 

املجمعة.
الناه���ض ان  وأوض���ح 
مس���اهمات »بيتك - تركيا« 
ف���ي العالق���ات الثنائية بني 
العربي  تركيا ودول اخلليج 
تش���هد منوا متزايدا، حيث 
زاد حجم االس���تثمار وحجم 
التبادل التجاري لتلبية أنشطة 
ومجاالت متنوعة من خالل 

ومنتجاته املبتكرة.
ولف���ت الناهض إلى دور 
»بيتك« ف���ي تقدمي منتجات 
استثمارية فريدة لعمالئه من 
خالل إنشاء أول شركة إدارة 
البنوك املشاركة  محافظ في 
في تركيا حتت اس���م شركة 
 KT Portfoy »كي تي بورتفوي«
إلدارة احملافظ االستثمارية 
إدارة محافظ  الت���ي توف���ر 
خاصة وخدمات استشارات 

ق���ال الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
الناهض  »بيتك« مازن سعد 
ان »بيتك - تركيا« هو أكبر 
البنوك املش���اركة في تركيا، 
حيث ميث���ل 35% من اصول 
قطاع البنوك املشاركة و%37.5 
من حج���م االئتمان، و%37.9 
من الودائع في تركيا، مشيرا 
الى مساهماته البارزة في دعم 

االقتصاد التركي.
وأض���اف الناهض خالل 
كلمت���ه ف���ي ال���دورة ال� 11 
للملتقى االقتصادي التركي 
العرب���ي ال���ذي انطلق في 
اسطنبول بحضور كوكبة من 
اخلبراء االقتصاديني وممثلي 
احلكومات في تركيا واملنطقة 
العربية، ان حجم االئتم��ان 
ل� »بيتك - تركيا« وصل الى 
نحو 9 مليارات دوالر، وان 
البنك يتمتع بشبكة فروع 
واسعة يصل عددها الى 365 
فرعا، فيما يصل عدد موظفيه 
الى 5400 موظفا، الفتا الى انه 
البنك الوحيد في تركيا الذي 
ميتلك مركز أبحاث وتطوير 
معتمد يضم نحو 300 مهندسا 
وهو م���ا يس���اهم بتعزيز 
القطاع املصرفي مبشاريعه 

الناهض متوسطا املشاركني في امللتقىمازن الناهض متحدثا في امللتقى االقتصادي التركي - العربي

»بيتك - تركيا« 
يسعى إلى أن 

يكون من أفضل 10 
بنوك في تركيا

»بيتك - تركيا« 
أصدر صكوكا 

بـ 2.2 مليار ليرة 
تركية 

خالل 2015

9 مليارات دوالر 
حجم االئتمان 

لـ »بيتك - تركيا«

خالل استطالعها لشهر أبريل 2016

»رويترز«: تراجع شهية مديري الصناديق لزيادة 
مخصصات االستثمار في السوق الكويتي

محمود عيسى

أظه����رت نتائ����ج اس����تطالع وكالة 
»رويترز« لشهر ابريل املاضي أن واحدا 
فقط من مديري الصناديق االستثمارية 
أعرب عن توقعاته لزيادة مخصصات 
االستثمار في س����وق الكويت لألوراق 
املالية مقابل 4 مديرين توقعوا تخفيض 
ه����ذه املخصصات، فيما قال التس����عة 
إنهم لن يغيروا مخصصاتهم  الباقون 
االستثمارية خالل األشهر الثالثة املقبلة، 
وبذلك تتساوى كل من الكويت وتركيا 

في النتائج لهذا الشهر.
وقد جاءت تلك النتائج في س���ياق 
الص���ادر امس،  االس���تطالع األحدث 
وشمل 14 مديرا للصناديق االستثمارية 
في املنطقة ومت اج���راؤه خالل األيام 
العشرة املاضية، وتبني أن 4 من مديري 
الصناديق االستثمارية من األسهم في 
الشرق األوسط أو 36% منهم توقعوا 
زيادة مخصصاتهم االس���تثمارية في 
الشرق األوس���ط خالل األشهر الثالثة 
املقبلة، كما توقع عدد مماثل إبقاء هذه 
املخصص���ات على ما ه���ي عليه دون 
تغيير مقابل 4 مديرين أو 29% توقعوا 
تقلي���ص هذه املخصص���ات باملقارنة 
مع 7% توقعوا في اس���تطالع الش���هر 

املاضي زيادة مخصصاتهم و14% توقعوا 
تخفيضها.

المخصصات االستثمارية

أم����ا فيم����ا يتعل����ق باملخصصات 
االس����تثمارية من أدوات الدخل الثابت 
فقد كانت شهية التغيير اقل، حيث توقع 
4 مديرين أو 29% زيادة هذه املخصصات 
وتوقع 10 منهم أو 71% إبقاء املخصصات 
على ما هي عليه مع عدم وجود توقعات 

بتخفيض املخصصات في هذا الشان.

 النتائج الكلية

أما بالنس����بة لنتائج االس����تطالع 
املتعلقة باالس����تثمار في األس����هم في 
دول الشرق األوسط بوجه عام، ودول 
التعاون منفردة، والتي شاركت فيها 14 
مؤسسة مالية خليجية هي بنك عمان 
األهلي، شركة املال كابيتال، شركة الريان 
أرقام  أموال قطر،  االستثمارية، شركة 
كابيتال، بنك دبي الوطني، بيت االستثمار 
العاملي جلوبل، شركة انفست أبوظبي، 
بنك أبوظبي الوطني، ش����ركة الوطني 
لالستثمار، شرودرز ميدل ايست، ناشنال 
انفس����تور، بنك االحتاد الوطني وبنك 
رسملة االستثماري، فقد كانت النتائج 

على النحو التالي:

أشار تقرير الشال االقتصادي الى ان رؤية 
السعودية 2030 حتتاج الى الكثير من التفاصيل 

للوصول إلى فهم أفضل لها، ولكن ال بأس من 
تعليق أولي على ما نشر حولها حتى اآلن، فقد تبدو 

بعض أهدافها الرقمية الرئيسية صعبة التحقيق، 
ولكن حراجة الوضع احلالي، وضغط عامل الوقت، 
تتطلبان السعي لتحقيق ما يبدو صعبا. ولعل أهم 

مرتكزات الرؤية هي االعتراف الصريح بأن الوضع 
احلالي الذي سببه إدمان االعتماد على النفط - لعنة 
النفط - وضع ال ميكن استدامته، وأن العمل مبكرا 

على الفكاك منه مادام ذلك مازال ممكنا، يتطلب 
تغيير جوهري لكل األسس التي بني عليها اقتصاد 

االعتماد شبه الكامل على النفط.
وقال التقرير انه الشك أن وضع االستدارة 

الكاملة التي تتبناها الرؤية سيواجه الكثير من 
العقبات، فالسعودية حجما ومساحة وقيودا 

اجتماعية وسياسية، ليست دبي أو سنغافورة، 
ولكنه ليس مستحيال، ألنها أيضا ليست بحجم 
وال تعقيدات الصني التي بدأت استدارتها الكاملة 
في عام 1979، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم بحلول عام 2010. منوذج لألهداف الصعبة، 
تكوين صندوق سيادي بأكثر من تريليوني 

دوالر ضمن مهامه إدارة شركة »أرامكو النفطية« 
اجلديدة واملطورة والشفافة بعد بيع 5% منها 

بقيمة بحدود 100 مليار دوالر. ومن ضمن أهدافه 
زيادة نصيب القطاع اخلاص في الناجت احمللي 
اإلجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، 
وزيادة إيرادات املوازنة غير النفطية من 163 

مليار ريال إلى تريليون ريال -ألف مليار- في 15 
سنة. ومن األهداف الصعبة زيادة نصيب الداخل 

- أي في السعودية - من اإلنفاق العسكري 
من 2% حاليا إلى 50%، أي االجتاه إلى التصنيع 

الداخلي جزئيا لعالج مشكلة البطالة العالية البالغة 
رسميا 11.6%. وفيما يبدو أيضا أنه اختبار لردود 

الفعل االجتماعية، العمل على زيادة مساهمة 
املرأة السعودية في سوق العمل من 22% إلى 

30% في بلد مازالت املرأة فيه ال تقود السيارة، 
وأهداف نوعية أخرى تتعلق بجمال املدن 

والسياحة الدينية والتنافسية واإلقامة بالبطاقة 
اخلضراء.. الخ.

وأشار التقرير الى ان السعودية هي البلد ذو الثقل 
الرئيسي في املنطقة، إن استقرت وازدهرت، فمن 

املؤكد أن تستقر وتزدهر كل املنطقة، والعكس 
بالطبع صحيح، وربط األهداف الكمية مبدى زمني 

يوحي بأن الرؤية مرتبطة بخطة عمل تضعها 
حتت املراجعة واملراقبة التي حدد لها عام 2020. 
والتحدي احلقيقي هو تلك املراجعة، أي حتدي 

إمكانات التطبيق، ونحن نعرف أن كثيرا من اخلطط 
املثالية قد مت تبنيها في أكثر من دولة في املنطقة، 
ولكنها فشلت فشال كبيرا عند التطبيق. اجلديد 
في السعودية هذه املرة، هو أن اإلدارة جديدة، 
وخاضعة لتسلسل األجيال ضمنها في حتمل 

املسؤولية، ذلك قد يعني أن مسؤولية التطبيق قد 
ال تخضع ملعايير العالقات واإلرث االجتماعي التي 
هي بطبيعتها ترفض التغيير اجلزئي وتقاتل ضد 
التغيير اجلوهري. وفي حدود ما هو منشور، ال 

مجال للمقارنة بني محتوى الرؤية السعودية ووثيقة 
اإلصالح الكويتية، والتطبيق حتى هذه اللحظة 

للوثيقة الكويتية املتواضعة، سار بالعكس مع أول 
مواجهة مع مجلس األمة.

قال تقرير الشال ان أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية، خالل شهر أبريل، كان مختلطا، مقارنة 

بأدائه خالل شهر مارس 2016، ففي بداية الشهر 
بدأ في االرتفاع املتواضع نتيجة حتسن في 

أسعار النفط، وتطورات صفقة »أمريكانا«، ولكنه 
تأثر سلبا خالل الشهر باألحداث احمليطة به في 

املنطقة، ما أدى إلى تذبذب أسعار النفط تأثرا 
بتداعيات اجتماع الدوحة النفطي مما انعكس في 

انخفاض مؤشرات كل من القيمة والكمية املتداولة 
وعدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة املؤشر العام 

»الشال«. 
وحققت القيمة السوقية، ملجموع الشركات املدرجة 

-187 شركة - )بعد انسحاب الشركة الكويتية 
لصناعة مواد التغليف( خالل شهر أبريل، نحو 

25.2 مليار دينار، مرتفعة بنحو 449 مليون دينار 

أو نحو 1.8%، وهو ما يعكسه ارتفاع املؤشر الوزني، 
مقارنة مع شهر مارس 2016، وعند مقارنة قيمتها، 
ما بني نهاية أبريل 2016 ونهاية ديسمبر 2015 لعدد 

187 شركة مشتركة، نالحظ أنها حققت انخفاضا 
بلغ نحو 907.5 مليون دينار، أو بنحو -%3.5. 

وجتدر اإلشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت 
قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 

2015، بلغ 64 شركة من أصل 187 شركة مشتركة 
في السوق، في حني سجلت 107 شركات خسائر 

متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 16 شركة. 
وسجلت »مجموعة جي أف أتش املالية« أكبر ارتفاع 

في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 94.7%، تلتها 
شركة »ياكو الطبية« بارتفاع قاربت نسبته %54.9، 
بينما سجلت شركة »طيبة الكويتية القابضة« أكبر 

خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -%75، 

تلتها في التراجع شركة »زميا القابضة« بخسارة 
بلغت نحو -61.2% من قيمتها. 

وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعا، ارتفاعا، 
ضمنها حقق قطاع التكنولوجيا أعلى ارتفاع بنحو 
18.3%، وسجل قطاع السلع االستهالكية ثاني أعلى 

ارتفاع بنحو 14.4%، في حني سجل قطاع النفط 
والغاز أكبر انخفاض بنحو -%11. 

وأشار التقرير الى انه خالل الشهر فقد أصبح 
السوق في أيادي القطاع اخلاص وبعد تسليم 

إدارته إلى شركة البورصة، ورغم أن شركة 
البورصة تتسلم سوقا راكدا وفي بيئة استثمارية 
محلية وإقليمية مليئة باملخاطر، إال أن البداية من 
وضع ضعيف ميكن البناء عليه تظل أفضل من 

البداية في سوق شديد الرواج ملبررات مضاربية 
شبه كاملة.

ال مجال للمقارنة بني الرؤية السعودية ووثيقة اإلصالح الكويتية

ركود السوق أفضل فرصة لبداية شركة البورصة

»شيفرون« تنوي إلغاء 8 آالف وظيفة 
بعد تكبدها اخلسائر

نيويورك � أ.ف.پ: أعلنت املجموعة األميركية النفطية العمالقة 
ش����يفرون أنها تريد بيع حصصها في حقول الغاز في بورما في 
إطار برنامج للتخلي عن النشاطات التي تعتبر غير استراتيجية 
م����ن أجل حماية ربحيتها في مواجهة تراجع أس����عار النفط، إلى 

جانب عزمها إلغاء 8 آالف وظيفة.
وعلى هامش عرض النتائج الفصلية للمجموعة التي أشارت 
إلى خسارة صافية قيمتها 725 مليون دوالر، قالت املديرة املالية 
للمجموعة باتريشا يارينغتون »نريد أن نرى ما إذا كانت هناك 
أهمية لنشاطاتنا في مجال الطاقة احلرارية اجلوفية ومساهمتنا 

)في التنقيب عن النفط والغاز واستثمارهما( في بورما«.
وتأمل املجموعة التي تتخذ من والية كاليفورنيا مقرا لها وتريد 
أن تتخلى أيضا عن 75% من نشاطات التكرير في جنوب افريقيا، 

في أن تدر عليها هذه الصفقات ملياري دوالر.
وشيفرون موجودة في بورما منذ عشرين عاما. وهي تساهم 
بنس����بة 28.3% في حقلي الغاز في يادانا وسني في بحر اندامان 
اللذين تشغلهما مجموعة توتال الفرنسية منذ 1992. وهذه احلقول 

تؤمن الطاقة حملطات تايلند املجاورة.
كما متلك املجموعة األميركية 99% من امتياز للتنقيب في والية 
راخني حيث اكتش����فت املجموعة األسترالية وودسايد بتروليوم 
الغاز. ويأتي هذا اإلعالن بعد تولي حكومة مدنية تقودها حائزة 
نوبل الس����الم اونغ سان سو تشي الس����لطة على اثر انتخابات 
تاريخية جرت في يناير املاضي. وكانت املنظمة غير احلكومية 
»ارث رايتس انترناشونال« اتهمت ش����يفرون وتوتال في 2010 
باملشاركة في عمليات قتل محددة األهداف ألنهما كانت تسمحان 
بثراء املجموعة العسكرية احلاكمة حسب املنظمة، بتسليمها عائدات 
من اس����تغالل حقل يادانا الذي كان ميثل 60% من صادرات الغاز 
البورمي الى تايلند. وتأثرت املجموعة األميركية بتراجع أسعار 
النفط بنسبة تتجاوز 60% منذ ربيع 2014 وتريد خفض نفقاتها 
وخصوصا توفير بني خمسة وعشرة مليارات دوالر بحلول 2017، 
عبر بيع اس����هم. كما تريد املجموعة إلغاء عدد يصل إلى ثمانية 
آالف وظيف����ة بحلول نهاية 2016، وس����بق أن حققت نصف هذه 

اخلطة حتى اآلن، كما قال مسؤول في املجموعة.

تقرير »الشال«

البقاء على الوضع احلاليالتقليصالزيادةالدولة
545الشرق األوسط

518اإلمارات
167قطر

536السعودية
149الكويت
446مصر
149تركيا
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الصني متنع حاملة طائرات أميركية من الرسو في هونغ كونغ
بي.بي.سي: قالت وزارة اخلارجية األميركية إن الصني رفضت السماح حلاملة الطائرات 
النووية »جون سي ستينيس« والسفن احلربية املرافقة لها من الرسو في ميناء هونغ كونغ 
أمس األول.وقالت الوزارة إنها تتوقع ان متضي زيارة منفصلة تقوم بها السفينة احلربية 
األميركية »بلو ريج« بشكل طبيعي. وقال بيل اوربان الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية 
الپنتاغون إن طلب الزيارة رفض مؤخرا »رغم السجل الطويل للزيارات الناجحة الى هونغ 
كونغ«. ولم تفصح الصني عن سبب رفضها الزيارة بشكل رسمي. وكانت حاملة الطائرات 
»ستينيس« جتوب البحار غربي احمليط الهادئ لعدة شهور. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية

التقى أوغلو بعد أردوغان وشكا الدور اإليراني املعرقل للرئاسة

احلريري يدعو عون لاللتقاء في منتصف الطريق.. 
وتقرير فرنسي: حزب اهلل طالب فرجنية بعدم االنسحاب

بيروت ـ عمر حبنجر

دخلت السياسة في لبنان 
الرسمية  استراحة االعياد 
م���ن الفصح الش���رقي الى 
العمل فش���هداء الصحافة، 
في ح���ن اس���تمر احلراك 
املتصل باالنتخابات البلدية 
على اش���تعاله تبعا لقرب 
انط���اق جولته االولى في 
بيروت والبقاع من محطة 

8 اجلاري.
على ان احل���ذر االمني 
مازال مخيم���ا، خصوصا 
البقاع، حيث  في منطق���ة 
العرسالي املفتوح  اجلرح 
حتسبا لرد فعل داعش على 
خسارة اميرها فايز الشعان 
في عملية منسقة للجيش 

اللبناني.
على املستوى السياسي 
مازالت زيارة الرئيس سعد 
احلري���ري ال���ى تركيا في 
التقى امس  الواجهة، وهو 
رئيس احلكومة احمد داود 
اوغلو، وكان التقى الرئيس 
الذي  اردوغان  رجب طيب 
اعرب امام الرئيس احلريري 
عن قلقه من استمرار الفراغ 
الرئاس���ي في لبن���ان منذ 
فترة طويلة نظرا الخطار 
هذا الف���راغ على االوضاع 

اللبنانية.
احلري���ري ق���ال بع���د 
الذي  االجتم���اع املط���ول 
تخللته خلوة: لقد حتدثت 
عن الدور االيراني والتدخات 
في دول املنطقة، نافيا علمه 
بوجود طرح بانتخاب رئيس 

للجمهورية ملدة سنتن، ألنه 
اذا جئنا برئيس ملدة سنتن 
معناه اننا س���نعود خللق 
املشكلة بعد سنتن، وقال: 
انا ال اسوق الشخاص، بل 
للبنان ومصلح���ة لبنان، 
وكلنا يعلم ان لبنان يعاني 
من اوضاع���ه االقتصادية 

واملعيشية حيث وصل الى 
مراحل خطيرة جدا.

الى ذلك، كشفت مصادر 
مطلعة عن مضمون رسالة 
هي االخيرة التي ارس���لها 
الرئيس س���عد احلريري 
الى رئيس تكتل »التغيير 
النائب ميشال  واالصاح« 

عون مطلع االسبوع اجلاري 
قال فيها ما معناه: ان الرهان 
عل���ى املتغيرات التي يكثر 
اصدقاؤه احلديث عنها ليس 

في محله على االطاق.
واض���اف احلريري في 
رسالته الى عون � كما نقلت 
� »ايا  صحيفة اجلمهورية 
التي ميكن  كانت الظروف 
ان ت���ؤدي اليها التطورات 
في املنطقة، وفي س���ورية 
حتديدا، فهي لن حتمل اي 
تغيي���ر في موقفه وموقف 
بعض حلفائه من انتخابه 
رئيس���ا للجمهورية، وان 
الى حن  استمرار تكرارها 
حتويلها وكأنها من الثوابت 
التي ال نقاش فيها سيؤدي 
حتما الى حلظة من االحباط 
الذي عانت منه شخصيات 
وفئات قبل ذلك عندما بنت 
خياراتها عل���ى فرضيات 

مستحيلة«.
وقد حملت الرسالة التي 
ُنقلت من احلريري مباشرة 
وعبر وس���يط نزي���ه الى 
ش���خصية قريبة من عون 
نصيحة واضحة وبكلمات 
عدة وصريحة تؤكد ضرورة 
وقف التبشير بهذه املتغيرات 
في اسرع وقت ممكن واعادة 
النظر في االس���تراتيجية 
املعتمدة، ودعوة الى االلتقاء 
في منتصف الطريق للعبور 
الى االس���تحقاق النتخاب 

رئيس يجمع وال يفرق.
في السياق الرئاسي، نقلت 
اذاع���ة لبنان احلر الناطقة 
اللبنانية  القوات  بلس���ان 

عن تقري���ر اوروبي وصل 
الى بي���روت ان حزب اهلل 
الفرنسية  اجهض املساعي 
الرامية الى انتخاب رئيس 
للجمهورية، املسيحي االوحد 
في املنطقة العربية والشرق 

االوسط.
واضاف التقرير ان فرنسا 
كانت تأمل قبيل زيارة هوالند 
للبنان ان يقدم احلزب على 
اقناع احد املرشحن للرئاسة 
احملسوبن عليه )ميشال عون 
وسليمان فرجنية( بتنازل 
احدهما لآلخر، وهي ابلغت 
الى قادة  ذلك عبر وسطاء 
احلزب، فاذا باحلزب يدعو 
فرجنية الى عدم االنسحاب، 
وذلك رغبة منه في استمرار 
الوضعية الراهنة في الباد، 
وان احلزب اليوم ليس في 
وضعية مريح���ة على كل 
اجلبهات، خصوصا اجلبهة 
السورية، حيث تلقى اكثر من 
ضربة اسرائيلية استهدفت 
مواقعه في اجلبهة، وقتلت 
اكثر من قي���ادي له هناك، 
وكشف ان اسرائيل رصدت 
عب���ر اقمارها االصطناعية 
وطائرات استطاعها اقامة 
احل���زب مراك���ز الط���اق 
صواري���خ يصل مداها الى 
100 كلم في املناطق السورية 
وربطتها بأنفاق عبر بلدة 
القصير السورية توصلها 
اللبنانية  ال���ى االراض���ي 
املجاورة للحدود، وابلغت 
اسرائيل احلزب عزمها تدمير 
لبنان حال تعرضها ملثل هذه 

الصواريخ.

)محمود الطويل( رئيس احلكومة التركي أحمد داود أوغلو مستقبال الرئيس سعد احلريري  

املطران بولس مطر لـ »األنباء«: 
تقليص والية الرئيس لسنتني 

انتقاص من كرامة الرئاسة
بيروت ـ زينة طبارة

رأي راعي أبرشية بيروت للموارنة املطران بولس 
مطر، أن محاوالت البعض زج بكركي في موضوع 
»رئيس انتقالي للجمهورية« هي محاوالت غير بريئة 
وترسم في طياتها العديد من عامات االستفهام حول 
الهدف منها، خصوصا أن بكركي أبعد ما تكون عن 
مثل تلك الطروحات املرفوضة من قبلها بالش����كل 
واملضمون، نافيا بالتالي، وهو الذي حضر وحيدا 
اللق����اء بن البطريرك الراعي والرئيس الفرنس����ي 
فرانسوا هوالند، أن يكون األول )أي الراعي( قد اتى 
في خاله على ذكر انتخاب العماد عون لسنتن أو 
أن يكون قد ضمن مذكرته للرئاس����ة الفرنسية اي 

معنى في هذا اإلطار.
ولفت مطر في تصريح ل� »األنباء« إلى أن البطريرك 
الراعي حتدث مع الرئيس هوالند في موضوع أزمة 
الرئاسة وفي مساعدة فرنسا على تذليل ما يعيق 
انتخاب رئيس للبنان من خال صداقاتها مع الدول 
اإلقليمية، معتبرا بالتالي ان تقليص والية الرئيس 
لسنتن ولو بشكل انتقالي، هو انتقاص من كرامة 
الرئاس����ة اللبنانية ومن مقامها على رأس الدولة، 
األمر الذي ال ميكن لبكركي ان تقبل به او حتى ان 
تناق����ش به من قريب او بعي����د، مذكرا أن الرئيس 
السابق ملجلس النواب حس����ن احلسيني هو من 
اقترح خال مؤمتره الصحافي االخير انتخاب رئيس 
لس����نة واحدة كمخرج لألزمة ولي����س بكركي كما 

يشيع البعض.
وردا على سؤال، اشار املطران مطر الى ان الرئيس 
احلسيني رجل صادق وسليم النوايا، لكنه يعتبر ان 
انتخاب رئيس لسنة واحدة قد يساهم في التحضير 
لوالية رئاس����ية كاملة، مس����تدركا بالقول انه كان 
باستطاعة الرئيس احلسينيي مع احترامنا الكلي 
لشخصه ودوره على الس����احة السياسية، اتخاذ 
موقف آخر اكثر مواجهة ألزمة الش����غور الرئاسي، 
خصوصا ان األسباب احلائلة دون انتخاب رئيس هي 
نتاج صراعات داخلية اكثر منها صراعات اقليمية، 
مؤكدا ان بكركي تريد انتخاب رئيس للباد اليوم 
قبل الغد وبوالية كاملة ال ينتقص منها يوما واحدا، 
معتبرا ان انتظار احلل في س����ورية هو »سمك في 
البحر«، ألنه ال احد يضمن حصوله خال سنوات، 
فه����ل يجوز تعليق انتخاب رئيس للبنان بانتظار 
احلل السوري، في حن ان سورية نفسها انتخبت 

رئيسا ومجلسا نيابيا جديدا.

أنباء لبنانية

أنصار مقتدى الصدر يقتحمون البرملان ونقل العبادي إلى مكان آمن خارج »اخلضراء« وإعالن »الطوارئ« في بغداد

»انتفاضة صدرية« تغرق العراق في أتون الفوضى 
شخصا على األقل وإصابة 

48 آخرين.
وذكرت وكالة »أعماق« 
التابع����ة للتنظيم  لألنباء 
املتشدد إن مقاتا قاد شاحنة 
ملغوم����ة بثاثة أطنان من 
امل����واد ش����ديدة االنفجار 
وفجره����ا وس����ط جتم����ع 
للزوار الشيعة في منطقة 

النهروان.
وقالت مصادر في الشرطة 
العراقي����ة ل�»رويترز« إن 
انفج����ارا ثاني����ا وقع قرب 
نقطة تفتيش تابعة جلماعة 
شيعية مقاتلة في حي الدورة 
بالعاصمة مما أس����فر عن 
سقوط قتيلن وإصابة ثاثة 

أشخاص.
ومن جهة أخرى، قالت 
مصادر ف����ي قيادة عمليات 
ص����اح الدي����ن إن عناصر 
»داعش« س����يطروا على 4 
نقاط تفتيش أمنية قرب بلدة 
الصينية غربي بيجي، مساء 
أمس األول، بعدما استخدموا 
سيارات ملغومة، فقتلوا 11 
من قوات األمن وأصابوا 12 

آخرين.
وفي سياق متصل، أعلن 
مصدر أمني عراقي مبحافظة 
صاح الدين أن )داعش( شن 
هجوما واسعا على مناطق 

شمال وشرق تكريت .
وق����ال املص����در لوكالة 
األنباء االملانية )د.ب.أ( إن 
»التنظبم شن هجوما واسع 
النطاق على املواقع االمنية 
في مكحول والفتحة والزركة 
وحقل����ي عجي����ل وعاس 

النفطين«.
الى ذلك، قال قائد قوات 
البيشمركة الكردية، جعفر 
شيخ مصطفى، إن البيشمركة 
متكنت من الس����يطرة على 
قريتي البو مفرج واملزرعة 
غرب االس����تراتيجيتن من 
)داعش( في منطقة بشير في 
كركوك، مبينا ان ذلك جاء 
في اطار العملية العسكرية 
التي انطلق����ت، فجر امس، 
مبش����اركة ق����وات عراقية 
وطي����ران التحالف الدولي 

في محافظة كركوك.

أنصارها حتت شعار حكومة 
التكنوقراط.

وقال »إن جلسة البرملان 
حاولت وأد حركة اإلصاح 
احلقيقية«، مضيفا: »لن نقدم 
أي مرش����ح للحكومة حتى 

لتشكيلة التكنوقراط«.
ودعا »كتل����ة األحرار« 
ملقاطعة جلس����ات البرملان 
حت����ى إنه����اء احملاصصة، 
مضيفا: »أعلن مقاطعة أي 
عمل سياس����ي إال لتأسيس 

ائتاف ضد احملاصصة«.
ميدانيا، أعل����ن تنظيم 
»داعش« مس����ؤوليته عن 
هجوم نفذه انتحاري بسيارة 
مفخخة في منطقة النهروان 
قرب بغداد، اسفرعن مقتل 23 

قبل الراغبن في احملاصصة، 
واصفا الزيارة التي قام نائب 
الرئيس األميركي جو بايدن 

للعراق ب�»املشبوهة«.
واضاف الصدر: »ثورتنا 
ضد الفساد سلمية وستستمر 
سلمية إلى النهاية«، مؤكدا 
أن أتباع الفساد لن يتورعوا 
عن قتل أي عراقي أو إثارة أي 
فتنة، معلقا مشاركة حزبه 

بأي عمل سياسي.
التيار  وأش����ار زعي����م 
الص����دري، خ����ال مؤمتر 
صحافي، إلى أن قوى سياسية 
تتمسك باحملاصصة للحفاظ 
على مكاسبها ومناصبها في 
العراق، مشددا على أن هناك 
قوى سياسية حتاول توزير 

وبالتوازي، أغلقت األمم 
املتح���دة جميع مقراتها في 
بغداد، ومت تعزيز االجراءات 
الس���فارة  األمنية مبحيط 
املنطق���ة  ف���ي  االميركي���ة 
اخلضراء، بحسب ما أفادت 

قناة »العربية«.
اقتحام املنطقة  وتزامن 
اخلضراء والبرملان، مع كلمة 
وجهها زعيم التيار الصدري، 
انتق����د فيه����ا ع����دم تنفيذ 

االصاحات احلكومية.
وق����ال مقت����دى الصدر 
إنه س����يلجأ الى االعتكاف 
ملدة ش����هرين رفضا لعودة 
الفساد واملفسدين، مؤكدا أن 
رئيس الوزراء حيدر العبادي 
يتعرض لضغوط كبيرة من 

مكتبه في املنطقة اخلضراء 
الى مكان آمن خارجها.

وأعلن���ت عمليات بغداد 
حالة الطوارئ في العاصمة 
حيث أغلقت جميع مداخل 
املدينة وسمحت باخلروج 

منها فقط.
وذكر مصدر أمني عراقي 
لوكال���ة »كون���ا« ان قيادة 
العمليات أعلنت حالة االنذار 
»ج« وهي أعلى حاالت اإلنذار 

األمني.
وقال املصدر إن االجهزة 
األمنية كلفت بضبط األمن 
وإعادة االستقرار الى املنطقة 
اخلضراء م���ع توخي أعلى 
درجات احليطة واحلذر وعدم 

االشتباك مع املتظاهرين. 

ال مكان للسياسين احلالين 
في العراق بعد اليوم«.

واضافوا:»لق���د انذرن���ا 
احلكومة والبرملان واليوم 
ننفذ التهديد ولن نخرج من 

مبنى البرملان«.
ونص���ب املتظاه���رون 
سياجا ش���ائكا على طريق 
ت���ؤدي ال���ى اح���د مخارج 
املنطق���ة اخلضراء ومنعوا 
بعض النواب من اخلروج، 
ومت استهداف سيارات عدة 

اصيبت بأضرار.
وعلى خلفية ذلك، أفادت 
محطة »العهد« التلفزيونية 
اململوكة حلركة عصائب اهل 
احلق الشيعية بأن رئيس 
احلكومة حيدر العبادي غادر 

بغ���داد � وكاالت: تداعت 
وتيرة األزمة السياسية في 
العراق على نحو دراماتيكي 
أم���س، مع اقتح���ام أنصار 
رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر للمنطقة اخلضراء 
ومقر البرمل���ان، تزامنا مع 
إعانه االعتكاف إثر تأجيل 
مجلس الن���واب التصويت 
عل���ى التش���كيلة الوزارية 

اجلديدة. 
م���ن  اآلالف  واقتح���م 
الصدرين املنطقة اخلضراء 
شديدة التحصن في بغداد، 
انتفاضة  إل���ى  بعد دعوته 
ش���عبية كبرى ضد الفساد 

والفاسدين.
وتواترت أنباء عن توجه 
بع���ض احملتجن الى مطار 
بغداد الدولي ملنع سفر اي 
مسؤول خارج الباد، بحسب 

ما أفادت قناة »العربية«.
وتضم املنطقة اخلضراء 
مق���رات احلكومة والبرملان 
والقصر الرئاسي وسفارات 

عدة دول عربية وغربية.
وق���ال ش���هود عي���ان 
ل�»رويت���رز« إن احملتجن 
الذي���ن احتش���دوا خ���ارج 
املنطقة اخلض���راء، عبروا 
جسرا فوق نهر دجلة وهم 
يرددون هتافات تندد بالنواب 
الذين غ���ادروا مقر البرملان 

قبل اقتحامه.
وانتشراملتظاهرون داخل 
البرملان، بعد اجتياز  مبنى 
كافة احلواجز االمنية دون 
مقاوم���ة من ق���وات األمن، 
وانتش���ر احملتجون داخل 
املبنى، والتقطوا صورا لهم 

من داخله.
وأوض���ح ش���هود عيان 
لوكال���ة األنب���اء االملانية 
املتظاهري���ن  أن  )د.ب.أ( 
دخلوا املنطق���ة اخلضراء 
ومبنى البرملان س���لميا من 
دون القيام بأية اعمال عنف، 
فيما اش���ار اخرون الى ان 
بع���ض املتظاهرين عمدوا 

الى التكسير.
وق���ال مش���اركون في 
املظاه���رات »س���نبقى في 
البرملان حتى اشعار آخر.. 

أنصار التيار الصدري يعبثون بقاعة البرملان بعد اقتحامه أمس                                                                                                                                                                                                               )رويترز(

تأجيل التصويت 
على »التكنوقراط« 

األسبوع املقبل



كوبرا

يس���تحق نادي الزمال���ك أن يدخل 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية عقب 
إقالته للمدرب اخلامس على التوالي لفريق 

كرة القدم هذا العام.. اللي بعده! صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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هدى يسي: 
250 مليون دوالر 

استثمارات جديدة 
في السياحة العالجية 

واألدوية

بعث ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني مبناسبة االحتفال بعيد القيامة املجيد

السيسي: مصر بنسيجها الوطني قادرة على التصدي حملاوالت التشكيك واإلحباط
وكاالت: بعث الرئيس املصري عبد الفتاح السيس����ي ببرقية 
تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا اإلس����كندرية وبطريرك 
الكرازة املرقسية مبناسبة االحتفال بعيد القيامة املجيد، أعرب فيها 
عن أصدق تهانيه وأطيب متنياته له وجلميع اإلخوة املسيحيني 
مبوفور الصحة والس����عادة ولوطننا احلبيب مصر بدوام العزة 
والرفعة. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسيحيي 
مصر في اخلارج مبناسبة االحتفال بعيد القيامة املجيد، متمنيا 
لهم النجاح والس����عادة.  وأكد الرئيس السيسي، في بيان له، أن 
مصر بنسيجها الوطني القوي بعنصريه من املسلمني واملسيحيني 
ستظل قادرة على مواجهة التحديات والتصدي حملاوالت التشكيك 
واإلحباط، وستبقى منبعا للسالم واحملبة وموطنا لألمن واالستقرار، 
وه����ي قيم نبيلة يقتضي اس����تمرارها أن يظل املصريون جميعا 
ي����دا واحدة وصفا واحدا، يعززون من متاس����كهم، ويزيدون من 
تعاونهم من أجل نشر القيم اإلنسانية النبيلة التي قدمتها مصر 
وحضارتها العريقة لإلنسانية بأسرها.  وجدد الرئيس السيسي 
متنياته عش����ية عيد القيامة املجيد ألبناء مصر جميعا، مسلمني 
ومسيحيني، بكل اخلير والتوفيق، وملصرنا احلبيبة بكل التقدم 
والرفع����ة واالزدهار، متوجها إلى اهلل احلميد املجيد بأن يجمعنا 
دوما معا، وليوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، 

وينعم علينا باألمن والسالم واحملبة. 
وفي السياق ذاته، أوفد الرئيس السيسي، مصطفى شريف محمود 
رئيس ديوان رئيس اجلمهورية إلى كاتدرائية األقباط األرثوذكس 
بالعباسية لتقدمي التهنئة إلى قداس����ة البابا تواضروس الثانى 
واألقباط األرثوذكس بعيد القيامة املجيد وحضور االحتفال املقام 
بالكاتدرائية. كما أوفد أمناء رئاسة اجلمهورية للتهنئة وحضور 
احتفاالت الطوائف املسيحية بعيد القيامة املجيد، وهم محمد جنم 
األمني برئاس����ة اجلمهورية إلى طائفة األقباط الكاثوليك، وكرمي 
الديواني األمني برئاسة اجلمهورية إلى طائفة األقباط اإلجنيلية، 
وعبد العزيز الشريف األمني برئاسة اجلمهورية إلى طائفة السريان 
األرثوذكس، وحسام زعتر األمني برئاسة اجلمهورية إلى طائفة 
الروم األرثوذكس، ومحمد يحيى األمني برئاس����ة اجلمهورية إلى 

طائفة الروم األرثوذكس. 
وأوفد الرئيس السيس����ي عدد من اللواءات للتهنئة وحضور 
احتفاالت الطوائف املسيحية مبناسبة عيد القيامة املجيد، وهم: 
اللواء شرطة إبراهيم الشناوي إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء 
شرطة رجائي نيازي على عبد اللطيف إلى طائفة السريان الكاثوليك، 
واللواء ش����رطة سامي أحمد عبد املجيد أحمد إلى طائفة املوارنة 
الكاثوليك، واللواء شرطة عادل محمد محمود علي الزنكلوني إلى 
طائفة الكلدان الكاثوليك، واللواء شرطة عاطف عبد املجيد محمد 

بنداري إلى طائفة الالتني الكاثوليك.

السجن لـ 50 متهماً ملدد من 5 إلى 25 سنة في »سجن بورسعيد«
ق���ال  القاه���رة - وكاالت: 
مص���در قضائ���ي إن محكم���ة 
جنايات بورس���عيد عاقبت 50 
متهما أمس بالسجن بني خمس 
سنوات واملؤبد في قضية أعمال 
عنف وقعت في مدينة بورسعيد 

عام 2013.
وق���ال مص���در إن محكمة 
التي عقدت جلسات  اجلنايات 
القاهرة ألس���باب  القضية في 
أمنية عاقبت 20 متهما بالسجن 
املؤبد و12 بالسجن املشدد عشر 
س���نوات و18 بالسجن املشدد 

خمس سنوات.
وأضاف املصدر أن الدعوى 
انقض���ت عن متهم توفي خالل 

احملاكمة.
واحلكم قاب���ل للطعن عليه 
أمام محكمة النقض، أعلى محكمة 

مدنية في البالد.
وق���ال املص���در إن احملكوم 
عليهم أدينوا بتهم تتراوح بني 
القتل والشروع فيه والتجمهر 
وإتالف ممتلكات عامة وخاصة 

والترويع.
وأض���اف أن احملكمة ألزمت 
املتهمني بدفع قيمة التلفيات التي 

أحدثوها.
وكان املتظاهرون قد أشعلوا 
النار في مركزين للشرطة باملدينة 
خالل أعمال عنف استمرت عدة 
أيام، كما أشعلوا النار في سيارة 
بث تلفزيون���ي وواجهة كلية 

الس���يارات  جامعية وعدد من 
وأتلفوا واجهات متاجر وإشارات 

مرور ولوحات إعالنية.
وبدأ العن���ف بتوجه مئات 
من سكان بورسعيد في مسيرة 
غاضبة إلى الس���جن العمومي 
في املدينة يوم 26 يناير 2013 
، فيما بدا أنها محاولة إلطالق 
سراح مسجونني أعقبها اشتباك 
عنيف مع الشرطة وقتل نحو 12 
شخصا في بداية العنف وارتفع 
عدد القتلى خالل األيام التالية 
إلى 51 بينهم رجال شرطة أحدهما 
ضابط ، كما قتل العب في فريق 

املريخ لكرة القدم.
املدينة  وتفجر الغضب في 
عندما أحيلت أوراق 21 من نزالء 
السجن العمومي إلى املفتي يوم 
26 يناير 2013 الستطالع رأيه 
بشأن احلكم بإعدامهم في قضية 
عنف شهدها استاد بورسعيد 
الرياض���ي في األول من فبراير 
شباط 2012 في ختام مباراة كرة 
قدم بني النادي األهلي ومضيفه 
املصري البورسعيدي قتل خاللها 
أكثر من 70 من مشجعي األهلي 
وأصيب مئ���ات في أكبر كارثة 

رياضية في مصر.
وق���ال ش���اهد عي���ان في 
بورسعيد ل� »رويترز« إن الهدوء 
ساد املدينة عقب صدور احلكم 
اليوم، لكن بدا أن هناك انتشارا 

صورة ارشيفية جلانب من محاكمة املتهمني في قضية اقتحام سجن بورسعيدأكبر لقوات األمن.

خالل افتتاح مؤمتر »التعاون العربي املشترك.. أساس التنمية ودرع السالم« بشرم الشيخ

احلشاش: أطالب بأن تعمل املرأة إلى جانب الرجل في حتقيق التنمية كدرع السالم
»أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ 
ابدا«، معلنا ان وزير السياحة 
السعودى االمير سلطان بن 
س���لمان، وعد بزيارة املدينة 

عقب عيد الفطر املبارك.
واش���ار في كلمته خالل 
افتت���اح املؤمتر ان اجلس���ر 
البري السعودي العربي يعد 
النماء والرخاء وقد  جس���ر 
بدأت الدراسات واالجتماعات 
اخلاصة بتنفيذه، موضحا أن 
اجلسر يربط بني السعودية 
واالردن والكويت واالمارت 
ومصر، وجار تطوير الطرق 
من بورس���عيد ال���ى دمياط 

وتونس والعراق.
وحول خطة احملافظة خالل 
الفترة املقبلة اوضح خالد فودة 
أنه س����يتم استصالح 25 ألف 
فدان وازدواج طريق نفق طابا، 
والعمل على حف����ر 390 بئرا 
لتوفير املياه للزراعة والعمل 
على توزيع 12 ألف وحدة سكنية 

ملواطني جنوب سيناء.
من جانبه، اعلن زايد بن 
راشد الزياني وزير الصناعة 
والس���ياحة البحريني خالل 
افتتاح املؤمت���ر أن البحرين 
مفتوحة ملص���ر ولكل الدول 

العربية لالستثمار فيها.
التوجهات  الى ان  واشار 
السياسية واالقتصادية حتتم 
اس���تغالل املوارد املتاحة في 
املنطقة لتحقيق اكبر استثمار 
الش���عوب، واحت���الل  ف���ي 
القطاع اخلاص دور اكبر في 

التنمية.

على عدد كبير من س���يدات 
االعمال لالستفادة من خبراتهم 
في مجال االعمال. واكدت على 
اهمية التدريب للعمالة كاساس 

التنمية.
من جانب���ه، افتتح اللواء 
ف���ودة محافظ جنوب  خالد 
س���يناء املعرض املصاحب 
للمؤمتر، وقال إن زيارة ملك 
البحرين الى شرم الشيخ تعد 
رسالة طمأنة للعالم كله على 
أمن وأمان املدينة، مؤكدا ان 
االمن في ارض السالم افضل 
م���ن مدن عاملي���ة كبرى وان 
القوات املسلحة منتشرة عبر 

اجلبال للتامني الكامل.
انه طبقا لتوجهات  وقال 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 

متر ب���ه املنطقة من حتديات 
مستهدفة من اخلارج، وطالبت 
بتحقيق التنمية االجتماعية 
والصناعي���ة كصم���ام امان 

للتنمية في البالد.
انها  وقالت »احلش���اش« 
تأمل من املؤمتر الذي يستمر 
4 أيام كسيدة اعمال ان تعمل 
املرأة جنبا الى جنب الرجل 
في حتقيق تلك التنمية كدرع 

السالم.
من جانبه���ا، قالت د.منى 
قاس���م سيدة اعمال في مدير 
مشاريع ش���ركة استشارات 
هندسية، ان الهدف من املشاركة 
في املؤمتر هو االهتمام ببلدها 
الكويت بالتواجد في احملافل 
التعرف  الدولية اوال وثانيا 

من كافة احلضور س���يدات 
واصحاب االعمال املشاركات 
واملشاركني في املؤمتر للبدء 

الفوري في التفعيل.
كم���ا دع���ت احلض���ور 
للمشاركة في أضخم معرض 
ف���ي جمهورية  اس���تثماري 
تنزانيا يوم 27 مايو والذي 
من املقرر ان يشارك فيه ممثلو 
عدد كبير م���ن دول القارتني 

العربية واالفريقية.
وفي تصريحات خاصة ل� 
»األنباء« اكدت منسق مكتب 
االحت���اد ف���ي الكويت جناة 
احلشاش ش���عورها بالثقل 
الكبير من خالل شعار املؤمتر، 
حيث ان التنمية ارساء للسالم 
ويعتب���ر ذلك نقل���ة رغم ما 

بني وزارات الصحة – التعليم 
العالي – الصناعة في مصر 
وال���دول العربي���ة لتاهي���ل 
الشباب لسوق العمل.. على 
أن تقدم مصر االرض اخلاصة 
باملركز والبرامج املعتمدة من 
اجلامعات املصرية املوثقة من 
املجلس االعل���ى للجامعات 
للعمل على إصدار شهادة عربية 
موحدة للخريجني، مع قيام 
الدول العربية بتقدمي برامج 
لالرتقاء بالشباب في القطاعات 
املستش���فيات،  الفندقي���ة، 
الصناعات احلرفية التراثية، 
ري���ادة االعمال وتكنولوجيا 

املعلومات.
الدعوة بتشكيل  ووجهت 
جلنة للبدء في تفعيل املبادرة 

تعمل بأحدث الطرق العلمية 
املعتمدة على ط���ب اخلاليا 
املتج���ددة ومنه���ا اخلالي���ا 
اجلذعية باس���تثمارات نحو 
25 ملي���ون دوالر ويقام في 
محافظة س���وهاج، مشروع 
إقامة مصنع النتاج االدوية 
ومستحضرات التجميل ويقام 
مبحافظة سوهاج باستثمارات 
نحو 25 مليون دوالر ومشروع 
مش���تقات الدم يق���ام على 6 
مراحل باستثمارات 200 مليون 

دوالر.
وأعلنت عن مبادرة انشاء 
مركز تدريب لتشغيل الشباب، 
ومشروع عربى حتت شعار 
»ثقاف���ة العم���ل والش���باب 
العربي« م���ن خالل التعاون 

شرم الشيخ- ناهد امام

أكدت د.هدى يسي رئيس 
احت���اد املس���تثمرات العرب 
ونقيب املستثمرين الصناعيني 
بالس���ويس وخط القناة، أن 
التكاتف والتعاون االقتصادي 
واالستثماري بني دول املنطقة 
العربية والق���ارة األفريقية 
أصبح لزاما ملواجهة التكتالت 

االقتصادية العاملية.
واعلنت هدى يسي خالل 
كلمته���ا في افتت���اح مؤمتر 
العربي املشترك..  »التعاون 
اساس التنمية ودرع السالم« 
الذي بدأت فعالياته مبدينة 
شرم الشيخ امس، وحضره 
نحو 150 من سيدات االعمال 
ورج���ال االعمال م���ن الدول 
العربية من الكويت، البحرين، 
السعودية، االمارات، سلطنة 
عمان، اليمن، املغرب، تونس، 
السودان ومصر، عن اقامة عدد 
من املشروعات لتكون نواة 

للتعاون احلقيقي وتشمل:
الدعوة للمساهمة الفعالة 
التس���ويق والترويج  ف���ي 
ملنتجاتنا العربية واالفريقية 
من خالل تفعيل شركة ترويج 
التي مت تأسيس���ها من خالل 
االحتاد والنقابة والعمل على 
اتساع نطاقها وتوسيع قاعدة 
البيان���ات واملعلومات فيها 
املنتجات واملش���روعات  عن 
االستثمارية لتحقيق الشراكات 
املطلوب���ة. ومش���روع إقامة 
العالجية  مدينة للس���ياحة 

جناة احلشاش متوسطة مجموعة من سيدات االعمال املشاركاتجانب من اجللسة االفتتاحية

جتديد حبس ضابط الشرطة املتهم 
بالشروع في قتل سائق بالنزهة 15 يوماً

إنشاء ميناء عاملي بشرم الشيخ 
بـ 10 مليارات دوالر

البابا تواضروس: البرملان يناقش 
قانون بناء الكنائس في مايو وننتظر آخر مسودة

وكاالت: ق��رر املستش��ار 
أحمد طلعت، قاضي املعارضات 
مبحكمة شمال القاهرة االبتدائية، 
امس جتديد حبس النقيب أحمد 
باإلدارة  الضابط  سمير نصار 
للمعلوم��ات والتوثيق،  العامة 
15 يوم��ا احتياطي��ا على ذمة 
التحقيقات، التهامه بالش��روع 
في قتل س��ائق س��يارة أجرة 

»ميكروباص« وإصابته بطلق ناري بالفخذ 
في منطقة النزهة.

البداية كانت بنشوب مشادة كالمية بني 
الضابط والسائق، تطورت إلى مشاجرة بسبب 

إعاقة الس��ائق للطريق، تدخل 
على إثرها مجموعة من السائقني 
ملناصرة زميله��م، حيث قاموا 
بالتعدي على الضابط وإحداث 
إصابات به، ما دعاه إلى استخدام 
سالحه وإطالق العيار الناري. من 
جانبه أك��د األهالي، أنه مت نقل 
الس��ائق إلى مستشفى النزهة 
لتلقي العالج، وحترير محضر 
بالواقع��ة والتحفظ على الضابط، وجتمهر 
العش��رات من األهالي الذين قطعوا طريق 
جسر الس��ويس اعتراضا على ممارسات 

وزارة الداخلية بحق املواطنني.

وكاالت: أعل��ن اللواء هش��ام 
أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر 
األحم��ر، عن إنش��اء ميناء عاملي 
مبدينة شرم الشيخ باستثمارات 
10 ملي��ارات دوالر، يضم مجمعا 
سياحيا وميناء يخوت ومركز مال 
وأعمال، مضيفا أنه جار حاليا إعداد 
دراس��ات إلنش��اء امليناء وسيتم 
االنتهاء منها خالل عام.  وكشف 
أبو سنة، بحسب »اليوم السابع«، 

عن إنش��اء 3 موانئ جديدة على البحر األحمر، األول ميناء 
صيد مبدينة الطور باس��تثمارات 140 مليون جنيه، وسيتم 
االنتهاء منه خالل 18 ش��هرا، والثاني ميناء أبورماد مبدينة 

حاليب وآخر بشالتني باستثمارات 300 مليون جنيه.

وكاالت: أكد البابا تواضروس 
الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك 
الكرازة املرقسية، أن قانون بناء 
الكنائس دخل مراحل��ه النهائية، 
البرملان في  متوقعا أن يناقش��ه 

دورته األولى مبايو املقبل. 
وقال البابا خالل لقائه برئيس 
الطائفة اإلجنيلية امس بالكاتدرائية 
على هامش زيارة األخير له لتهنئته 
بالعيد، إن الكنائس تنتظر أن ترسل 

الدولة مالحظاتها في املسودة النهائية من القانون. 
أما بالنس��بة لقانون األحوال الشخصية، فقال 
البابا إن كل كنيسة جتهز قانونها اخلاص، معتبرا 

»القيامة« ليست مناسبة نحتفل بها 
إمنا عمل وفكر قائم وفرحة تدوم 

على اإلنسان في كل وقت.
 وعن لقائه مع خادم احلرمني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وامللك 
حمد مل��ك البحرين، ق��ال البابا 
تواضروس إن الدولة كلفته بلقاء 
رؤساء دول وكانت رسالة للعالم 
تؤكد عمق الترابط بني أبناء مصر، 
مشيرا إلى أن ملك السعودية أكد 
أن الدين هلل والوطن للجميع، وشدد على دور 
األقباط في استقرار املنطقة بعد أحداث الربيع 

العربي.

الضابط املتهم أحمد سمير اللواء هشام أبو سنة البابا تواضروس
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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

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

ت�شاقط ال�شعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

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

ت�شاقط ال�شعر .

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

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

أوباما يودع إسرائيل بـ  40 مليار دوالر قبل املغادرة
عواصمـ  احمد عبداهلل ووكاالت

تتوالى في واشنطن حلقات مواجهة غير معلنة 
بني ادارة الرئيس باراك اوباما واحلكومة االسرايلية 
برئاسة بنيامني نتنياهو، حيث يرغب الرئيس األميركي 
في ان يضيف الى سجل اجنازاته الرئاسية التوصل 
الى قرار مبنح اسرائيل مساعدة عسكرية لم يسبق 
للواليات املتحدة ان قدمتها الى اي بلد آخر في العالم، 
والت���ي تتمثل في حزمة تصل ال���ى 40 مليار دوالر 
على مدار عشر سنوات. لكن واشنطن تضع بعض 
الشروط على اوجه انفاق تلك املساعدات مبا في ذلك 
قوائم املشتريات االسرائيلية املتوقعة ومصادر تلك 

املشتريات. ولفتت صحيفة »جويش ويك« االميركية 
الى ان ادارة الرئيس اوباما رمبا تش���ترط ان تنهي 
اسرائيل معارضتها لالتفاق النووي مع ايران، بسبب 
اخلش���ية من تصعيد انصارها لتلك املعارضة بعد 

انتخاب رئيس اميركي جديد.
وفي املقابل، يرفض نتنياهو هذا العرض او باالحرى 
يرغب في زيادة قيمة هذه املساعدات وتعديل شروطها 
ومن ثم فانه يتش���دد في طرح »ش���روط« اسرائيل 
لتقبلها. ومن املعتقد ان يراهن نتنياهو على ان الرئيس 
األميركي املقبل ميكن ان يكون اكثر قابلية للتساهل 

بشأن حجم هذه املساعدات وشروطها.
وشهدت العالقات األميركية االسرائيلية توترا شديدا 

في اكثر من مناسبة خالل فترتي رئاسة اوباما، واشار 
مراقبون الى عدم وجود انسجام شخصي بني اوباما 

ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو.
وفي س���ياق متصل، علق الناطق بلسان البيت 
االبيض جون ايرنست على االمر قائال »هناك مفاوضات 
بدأت بعد ان قررت االدارة األميركية ان تزيد من دعم 
االمن االس���رائيلي على نحو لم يسبق ان فعلته من 
قبل. ان ذلك يعبر عن عمق التزامنا بأمن اسرائيل، اال 
ان التوصل الى اتفاق بشأن التفصيالت هو امر معقد 
كما يعرف اجلميع«. وفي كل االحوال فإن املفاوضات 
بني الواليات املتحدة واسرائيل مازالت متعثرة في 

هذا الشأن.

حلفاء روحاني يفوزون   في االنتخابات التكميلية
طهران - وكاالت: أظهرت النتائج األولية غير 
الرسمية للجولة الثانية من االنتخابات النيابية 
اإليرانية أمس، تقدم »حتالف اإلصالحيني ومؤيدي 
احلكومة« على »ائتالف احملافظني«، حيث حصل 
األول على 34 مقعدا، بينما حصل الثاني على 8 

فقط من أصل 68 مت التنافس عليها.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية »إيسنا«، 
أن حتالف »اإلصالحيني ومؤيدي احلكومة« فاز ب� 
34 مقعدا، فيما حصل املرشحون املستقلون على 
22 مقعدا، وائتالف احملافظني على 8 مقاعد، وفقا 
للنتائج غير الرسمية. وكانت اجلولة الثانية من 
االنتخابات النيابية في إيران قد جرت أمس االول 

في دوائر انتخابية لم يحصل فيها أي من املرشحني 
في اجلولة االنتخابية األولى على 25% من األصوات. 
وتنافس في اجلولة الثانية، 136 مرشحا، من 21 
محافظة إيرانية من أصل 31، للفوز ب� 68 مقعدا 
من إجمالي مقاعد البرملان البالغ عددها 290. وفي 
وقت سابق، قال وزير الداخلية اإليراني عبد الرضا 
رحماني فضلي، في تصريح للتلفزيون اإليراني، 
إن النتائج الرسمية ستعلن اليوم، وكان »حتالف 
اإلصالحيني ومؤيدي احلكومة«، الذي أسسه داعمو 
الرئيس اإليراني حسن روحاني، من احملافظني 
املعتدلني واإلصالحيني، فاز بجميع مقاعد طهران 

الثالثني في اجلولة األولى من االنتخابات.
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الدائم ال��ب��ارد  بالليزر  الشعر  إزال��ة  على  خصومات    <
اجلسم ون��ح��ت  وش���د  للتخسيس  م��ت��گ��ام��ل  ب��رن��ام��ج   <

ب������ال������وج������ه ل������ل������ع������ن������اي������ة  م������ت������گ������ام������ل  ب��������رن��������ام��������ج   <
ال��������������������والدة> ب��رن��ام��ج م��ت��گ��ام��ل ل��ت��س��اق��ط ال��ش��ع��ر وال��ع��ن��اي��ة به ب��������ع��������د  م������������ا  ال��������ع��������ن��������اي��������ة  ب����������رن����������ام����������ج   <

ل����������ل����������ع����������روس ال��������������گ��������������ام��������������ل  ال�������������ب�������������رن�������������ام�������������ج   <

BURJ TAJMEEL برج تجميل ت����م
ثقة وعناية بال حدود االف�ت��ت����اح

قسم الجلدية
د.  نورة الصليلي

 ا�ست�ساري اجللد والتجميل والليزر

 ع�سو اجلمعية الأمريكية والكندية 

لالأمرا�ض اجللدية

قسم جراحة التجميل
د. ماجد التقي

 ا�ست�ساري اجلراحات التجميلية

 ع�سو اجلمعية الأمريكية والكندية 

جلراحة التجميل والرتميم

> اأحدث تقنيات الليزر لإزالة ال�سعر و�سد الوجه واجل�سم.

> حقــــن الفيــلر والبـوتوكــ�ض لــــ�سد الوجه والــــرقبـة.
> اإزالة التجاعيد بحقن البوتوك�ض واإزالة العرق الزائد بالإبط.

> تعبئة الفيلر للخدين وتعري�ض الفكني وت�سكيل الذقن.
> اإبر نفرتيتي للرقبة.

> جراحات �سد البطن والذراعني  والفخذين.

> تعديل الأنف بدون جراحة.
> عمليات تكبري وت�سغري ال�سدر.

> حقن البالزما للوجه وال�سعر.
> تعبئة وتوريد لل�سفة.

> حقن امليزوثريابي.

  والـذي يقدم:

خصومات 
وعروض ومفاج��آت 
%50 - 20

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

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتميـــــــل الأنف باجلراحة وبـــــــدون جراحة باحلقن.

ـــــــه والرقــبــة. > جتميل الأذنــني واجلفــون و�ســــــــــد الوجـــ

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

ـــــــون واملــيـــزو. ـــــــن الـــبـوتـــوكـــــ�ـــــــض والـفلـــرز والـــدهـــــ > حقـــ

> عالج اأن�ســـــــداد الأنف وال�ســـــــخري واجليـــــــوب الأنفية.

ال�ســـــــوت. وبحـــــــة  الأذن  واأمرا�ـــــــض  الـــــــدوارِ  >حـــــــالت 
الراديـــــــو.  مبوجـــــــات  واللحميـــــــة  اللـــــــوز  >جراحـــــــة 

 ال�سعب البحري

 5 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

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

بعد مطاردة سيارتني في عسير إحداهما كانت محملة مبتفجرات

الرياض حتبط عمالً إرهابياً وشيكاً ومقتل مطلوبني
الرياض - واس: أعلن����ت وزارة الداخلية 
السعودية عن إحباطها عمال إرهابيا في منطقة 
عسير، مش����يرة إلى مقتل مطلوبني اثنني بعد 
رفضهما تسليم نفسيهما لرجال األمن واطالقهما 
النار بش����كل كثيف على قوات الشرطة خالل 
مطارداتهما. وصرح  املتح����دث األمني بوزارة 
الداخلية السعودية في بيان بثته وكالة األنباء 
السعودية الرسمية )واس(، مساء امس األول 
ب�»أنه في إطار تنفيذ اجلهات األمنية مهامها في 

مكافحة اإلرهاب وتعقب املتورطني في أنشطته، 
فقد متكنت بتوفيق اهلل تعالى  فجر أمس األول 
املواف����ق 21/ 7/ 1437ه� من إحباط عمل إرهابي 
وشيك بعد متابعة حثيثة لسيارتني مت رصدهما 
بأحد املواقع خارج محافظة بيشة بعسير كانت 
إحداهما محملة مبواد متفجرة، حيث بادر قائداها 
عند استش����عارهما مبتابعة رجال األمن لهما 
بإطالق النار واالنحراف إلى منطقة صحراوية، 
فتمت مطاردتهما مبساندة طيران األمن وتبادل 

إطالق النار معهما وإعطاب السيارتني ليترجال 
منها ويتحصنا بأحد املواقع اجلبلية قبل انفجار 
املواد التي كانت بإحدى السيارتني«. وأضاف 
»مبحاصرتهما وتوجيه النداءات لهما لتسليم 
نفسيهما، واصال إطالقهما للنار وبشكل كثيف 
باجتاه رجال األمن فاقتضى املوقف الرد عليهما 
باملثل مما جنم عنه مقتلهما« . وأش����ار إلى أن 
اجلهات األمنية اتخذت جميع إجراءاتها في موقع 
املطاردة، كما مت استكمال إجراءات التثبت من 

هوية القتيلني على ضوء ما توافر من املتابعة 
عن هويتهما. ومن جهة أخرى، اطمأن صاحب 
السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
أمير املنطقة الش����رقية على حالة رجل األمن 
الذي تعرض إلصابة طفيفة إثر انفجار عبوة 
ناسفة مبواقف السيارات اخلارجية لدوريات 
قوة أمن الطرق في محافظة األحس����اء، امس 
األول، ووجه س����موه بتوفير العناية الطبية 

الالزمة له، بحسب »واس«.

كاليفورنيا تواجه ترامب بـ »البيض«
واشنطن - وكاالت: في استمرار ملسلسل املظاهرات االحتجاجية 
ضد املرشح اجلمهوري احملتمل لالنتخابات الرئاسية دونالد ترامب، 
وقبل ايام قليلة من االنتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري بوالية 
انديانا بعد غد، وقعت اول من امس مناوشات بني مئات املتظاهرين 
وشرطة مكافحة الشغب االميركية امام فندق في كاليفورنيا حيث 
القى ترامب خطابا، ما اجبره على الدخول واخلروج من باب خلفي. 
وواجه رجال شرطة مكافحة الشغب مشقة في مواجهة املظاهرات 
الرافضة لترشح ترامب، حيث اخترق مئات املتظاهرين احلواجز 
وألقوا البيض على رجال الشرطة خارج الفندق الذي كان من املقرر 
أن يتح���دث فيه ترامب، مما عطل خطابه بش���كل مؤقت واضطره 
للدخول للفندق من مدخل خلفي. وقبل إلقاء خطابه، أظهرت طائرات 
الهليكوبتر كانت حتمل طواقم إخبارية ترامب وفريقه األمني وهم 

يعبرون طريقا سريعا قبل أن يدخلوا الفندق من باب جانبي. 



االحد 1 مايو 2016
46

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

»نظام التهدئة« املؤقت يدخل حيز التنفيذ في الالذقية والغوطة

غارات متطر حلب »املستثناة« من الهدنة ونزوح جماعي لسكانها
الت���ي حتاصرها  الغربي���ة 
احلكوم���ة إن القصف توقف 
على ما يبدو حول العاصمة 
في الس���اعات التي تلت بدء 
»نظام التهدئة« عند الواحدة 

صباحا بالتوقيت احمللي.
وأضاف الس���اكن ويدعى 
ماهر أبو جعفر لرويترز عبر 
برنامج محادثة على االنترنت 
»حتى اآلن ال توجد أنش���طة 
عسكرية وال أصوات قصف 
في املناطق القريبة وال أصوات 

قصف بطائرات حربية«.
وكان املوفد الدولي اخلاص 
الى سورية ستافان دميستورا 
دعا اخلميس روسيا والواليات 
الهدن���ة  املتح���دة عرابت���ي 
الس���ارية منذ 27 فبراير الى 
اتخاذ »مبادرة عاجلة« إلعادة 

تطبيقها.
وبعد س���اعات اعلن عن 
الكبريني  الدولتني  اتفاق بني 
على »نظام تهدئة« في الغوطة 
القريبة من دمشق  الشرقية 

وفي ريف الالذقية شماال.
وذكرت مصادر روس���ية 
وسورية ان التهدئة لم تشمل 
حلب، حيث قالت موسكو انها 
لن متارس اي ضغوط على 

النظام لوقف قصفه حلب.
من جهته، ق���ال املبعوث 
االميركي اخلاص الى سورية 
ماي���كل راتني ف���ي بيان ان 
االتفاق هو »اع���ادة االلتزام 
العام بش���روط الهدنة )...( 
وليس اتفاقات محلية جديدة 

لوقف اطالق النار«.

وفقا لفرانس برس.
وفي املقابل شهدت االحياء 
التي يسيطر عليها  الغربية 
النظام »هدوءا منذ فجر أمس 
تخلله سقوط قذائف أطلقتها 
فصائل إسالمية ومقاتلة على 
اخلالدية وشارع النيل« بحسب 
املرصد السوري. وقال املرصد 
ان عدد القتلى املدنيني جراء 
القوات  املتبادل بني  القصف 
احلكومية واملعارضة في أحياء 
حلب منذ 22 أبريل وصل إلى 

نحو 250.
خالفا للوضع املأساوي في 
التهدئة«  حلب، صمد »نظام 
النظام  أعلن���ه  الذي  املؤقت 
السوري في وقت مبكر فجر 
أم���س، في الريف الش���مالي 

لالذقية وغوطة دمشق.
وأعلن جيش النظام ان ما 
يسمى ب� »نظام تهدئة يشمل 
مناط���ق الغوطة الش���رقية 
ودمش���ق مل���دة 24 س���اعة، 
ومناطق ريف الالذقية الشمالي 
ملدة 72 ساعة«، لكنه استثنى 
حلب من ه���ذه الهدنة. وقال 
ان وقف األعمال القتالية هذا 
جاء »حفاظا على تثبيت نظام 
وقف العمليات القتالية املتفق 

عليه«.
وقال املرص���د »ال توجد 
الالذقية وال  اش���تباكات في 
توجد اشتباكات في الغوطة« 
مضيفا أن هناك أعمال عنف 
محدودة بني جماعات معارضة 

متنافسة خارج دمشق.
وقال س���اكن في الغوطة 

افاد الدفاع املدني في االحياء 
الشرقية.

الش���رقية  وبدت األحياء 
من املدين���ة فارغة متاما من 
السكان فأغلقت احملال وفضل 
املواطنون البقاء في منازلهم. 
واخت���ار البعض النزول الى 
املنازل عله���ا تكون  اقبي���ة 
امانا. واذا وجد احدهم  اكثر 
نفسه مضطرا الى السير في 
الشارع فيبقي رأسه مرفوعا 
نحو السماء ملراقبة الطائرات 
احلربي���ة خوفا من الغارات، 

سيارته في بس���تان القصر 
ابو  استعدادا للمغادرة، قال 
محمد لوكال���ة فرانس برس 

»الوضع لم يعد يحتمل«.
وق���رر ابو محم���د الفرار 
ادلب )غرب(  الى محافظ���ة 
الذي  الكاستيلو  عبر طريق 
يتعرض ايضا لقصف جوي 

منذ ايام عدة.
وقتل جراء الغارات اجلوية 
»ستة مدنيني على األفل بينهم 
أربعة في باب النيرب واثنان 
في بستان القصر«، وفق ما 

اخلامس���ة من فجر أمس اثر 
القصف اجلوي عليه  تركيز 

خالل األيام املاضية.
انهم  وأكد بعض السكان 
ينزحون الى اماكن اخرى أكثر 
أمانا ف���ي املدينة فيما فضل 
آخ���رون مغادرته���ا بالكامل 
عب���ر طري���ق الكاس���تيلو، 
املنفذ الوحيد لسكان االحياء 
الى غرب  الشرقية، واملؤدي 

البالد.
واثن���اء نقل���ه بع���ض 
احلاجي���ات م���ن منزله الى 

املشافي امليدانية.
ودفعت الغ���ارات املكثفة 
املئات من سكان من األحياء 
الواقعة حتت سيطرة املعارضة 
في حلب الى الفرار من منازلهم 
نحو مناطق اكثر امانا، خشية 
من الغارات اجلوية املتواصلة 
على املدينة لليوم التاسع على 

التوالي.
وف���ي االحياء الش���رقية 
رص���دت وكالة فرانس برس 
عشرات العائالت تغادر منازلها 
في حي بس���تان القصر عند 

عواصم - وكاالت: هدأت 
األعمال القتالية والقصف على 
جبهتي شمال الالذقية وريف 
دمشق أمس بضغط أميركي 
-روس���ي وان كان الى حني، 
فيما لم  تشفع تسعة ايام من 
الغارات والقصف وسقوط ما 
يقارب ال���� 300 قتيل، حللب 
التي عاشت أمس يوما داميا 
جديدا جتاوز عدد غاراته ال� 
30 خالل ساعات فقط، األمر 
الذي دفع باملئات من سكانها 

الى الفرار بحثا عن النجاة.
وقد شهدت عدة عواصم 
ومدن عربية وأوروبية السيما 
بيروت واسطنبول ونيويورك، 
مظاهرات من���ددة بالغارات 
واملجازر التي ترتكب في حلب 
على مسمع ومرأى من العالم 

واألمم املتحدة.
واستهدفت نحو 30 غارة 
جوية نفذتها طائرات النظام 
املدعوم من روس���يا مناطق 
حل���ب اخلاضعة لس���يطرة 
املعارضة حتى عصر أمس، 
بحس���ب ناش���طني واملرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
وقالت تنسيقيات املعارضة 
املدني في  الدف���اع  و مديرية 
الغارات استهدفت  ان  حلب، 
احياء باب النيرب وبس���تان 
القصر والكالسة واالنصاري 
واحليدري���ة وك���رم الطراب 
واجلزماتي والهلك. واسفرت 
عن سقوط املزيد من القتلى 
واجلرحى أسعف العديد منهم 
من قبل عناص���ر الدفاع إلى 

احد مصابي الغارات التي نفذها النظام على حي بستان القصر في حلب)رويترز( 

وسائل إعالم وفنانون ينضمون للحملة .. ودعوات لزوكربيرغ و»غوغل« بالتضامن مع حلب أسوة بباريس وبروكسل

بعد هاشتاغ »#حلب_حتترق«.. ناشطون يعطلون حساباتهم على فيسبوك
بعد أن غصت مواقع التواص��ل االجتماعي بتغريدات تدعو 
لوقف القصف والغارات على حلب التي أوقعت عشرات املدنيني 
واس��تهدفت املشافي واملس��توصفات، انتقل نشطاء سوريون 
وعرب إلى مرحلة جديدة، داعني إلى تعطيل احلسابات على موقع 
فيس��بوك ليوم كامل، اعتبارا من منتصف الليل املاضي، وذلك 
كخطوة تصعيدية للتعبير عن الغضب. وفي محاولة للفت النظر 

إلى ما يجري في حلب منذ عشرة أيام.
والقت الدعوة اجلديدة بتعطيل حس��ابات فيس��بوك بشكل 
مؤقت انتشارا واسعا بعد ساعات قليلة من إطالقها حيث حظيت 

مبشاركة كبيرة على الصفحات الشخصية..
واجته ناشطون آخرون نحو صفحة مؤسس فيسبوك مارك 
زوكربيرغ ليطلبوا منه أن يفعل حللب ما فعله لباريس، بالتزامن 
مع قيام عشرات اآلالف من املستخدمني بتغيير صور بروفايالتهم 
للون األحمر، في إش��ارة إلى تغيير صورته ووضع علم فرنسا 

عليها بعد هجمات باريس. 
واكتظت صفحة زوكربيرغ مبئات التعليقات على منشوراته، 
تطالبه رسميا باملش��اركة في احلملة اإلنسانية ألجل حلب عبر 
إتاحة امكانية تلوين الصورة الشخصية باللون األحمر كما فعل 

حني وق��وع تفجيرات باريس عندما أتاح للمس��تخدمني تلوين 
الصورة الشخصية بلون العلم الفرنسي.

وجاء في نص الرسالة املوحدة التي تناقلتها الشبكات 
االجتماعي��ة بأكثر من لغة: نطالب الس��يد مارك 

احملت��رم أن يضفي الصبغ��ة احلمراء على 
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك وذلك 

تعبيراً على املجازر بحق املدنيني في حلب 
من باب اإلنس��انية وحق املس��اواة مع 
ضحايا الهجمات اإلرهابية في باريس 

وبروكسل.
وكت��ب آخ��رون منش��ورات على 
صفحاتهم الشخصية ووضعوا إشارة 
فيها ملؤسس فيس��بوك طالبوه بتغيير 

صورته الشخصية للون األحمر.
وكان عدد من الفنانني واملشاهير قاموا 

بتغيير صور بروفايالتهم على فيسبوك إلى 
اللون األحمر، تضامنا مع ما وصفوه ب�»مأس��اة 

حلب«، فيما قام عدد منهم بحمل الفتات ولبس قمصان 

حتمل ش��عارات مثل »حلب حتترق«، »أنقذوا حلب«، منها مثال 
حساب منسوب إلى الفنان مكسيم خليل، واملمثلة السورية كندة 

علوش والتونسية درة. 
كذل��ك قام فنانون مصريون بإعالن تضامنهم 
مع حلب ونشروا الهاشتاغ »#حلب_حتترق« 
و»#انقذوا_حلب« ومنهم الفنان أحمد السقا. 
وخالد الصاوي الذي نش��ر هاشتاغ حلب 
بالل��ون األحمر معلقا  حتترق مصبوغا 
»حس��بنا اهلل ونعم الوكيل«. أما الفنان 
محمد رمضان فقد نش��ر صورته على 
خلفية حمراء وعليها وسم »حلب حتترق« 

و»أين انتم يا عرب«.
وقال في احدى التغريدات »اخواتنا في 
حلب.. معاكم من ال يغفل وال ينام معكم اهلل 
املنتقم اجلبار« وارفق تغريدته بصورة جلثث 

وقال انها ليست لقطة سينمائية انها حلب.
وكانت خطوة تغيير صورة البروفايل قد القت 
رواجا في وسائل االعالم فمثال وضع اللون األحمر كخلفية 

وراء املذيع��ني ف��ي برنامج »حصاد اليوم« عل��ى قناة اجلزيرة 
الفضائية، وكذلك فع��ل تلفزيون العربي حيث وضع على رأس 
الشاش��ة هاش��تاغ »#حلب_حتترق« وصبغ صورة البروفايل 
لصفحته على الفيسبوك باللون األحمر، فيما بدأت اذاعة مونتي 
كارلو الدولية برنامجها الصباحي أمس األول، باحلديث عن هاشتاغ 
»# حلب_حتترق« الذي احتل مراتب عاملية متقدمة وحتدثت عن 
اللون األحمر الذي غطى بروفايالت الس��وريني، تنديدا باملجازر 

التي حتدث في حلب. 
وإضافة إلى »فيسبوك«، طالب ناشطون آخرون شركة غوغل 
بصبغ شعارها باللون األحمر، ووضع وسم لإلشارة إلى املجازر التي 

جتري في مدينة حلب، عبر حملة بدأها موقع »آفاز« أمس.
وتهدف احلملة، بحس��ب تعريفها، إلى »فضح ممارس��ات« 
قوات النظام، وتوجيه ال��رأي العام الدولي للقيام بواجبه لوقف 

حمام الدم هناك.
ويطلق ناش��طون سوريون حمالت عديدة على منصة آفاز، 
بحسب األحداث وذكريات الثورة السورية، وكان آخرها في 20 
نيسان اجلاري، حني دعوا األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، 

لتنحية املبعوث األممي إلى سورية، ستافان دميستورا.

هاشتاغ

سبايا كويتيات وسعوديات لدى قيادات »داعش« في سورية
ول���م تك���ن لتس���تثني 
حفلة التصفيات هذه نسوة 
داعش من كتيبة »اخلنساء« 
وغيرهن من املقاتالت، ومن 
بينهن هند الس���بعاوي 19 
عاما، املعروفة بأم العباس، 
عراقية اجلنسية، التي قتلت 
برصاص مسدس كامت داخل 
التنظيم في  أحد مس���اكن 
أكتوب���ر 2015، إل���ى جانب 
التي  الب���راء«،  اغتيال »أم 
عثر على جثتها بالقرب من 
ابنها أح���د عناصر تنظيم 
داع���ش بالقرب م���ن بيت 
مهج���ور باملركدة في 2016. 
إال أن ما كان الفتا- وبحسب 
معلومات توافرت عن مصادر 
قيادية مقاتلة في سورية ل� 
التي نشرت  »العربية.نت« 
اخلبر- محاولة أحد عناصر 
تنظيم داعش التخلص من 
القيادي���ة الداعش���ية ندى 
القحطاني »أخت جليبيب« 
املسؤولة عن كتيبة اخلنساء 
في احلس���كة، بعد تعرض 
السيارة التي تقلها إلطالق 
السبة  نار كثيف بني قرية 

وأربعني ومدينة الشدادي.
محاولة اغتيال الداعشية 
»ندى القحطاني« تأتي بعد 
حثها وبالتعاون مع القاضي 
الشرعي أوس النجدي، ألحد 

قياديي »داعش« واملسؤول عن 
االغتياالت والذي يعرف بلقب 
عبدالباسط أبو محمد، وهو 
سعودي اجلنسية، للتخلص 
من »أم احلارث« مس���ؤولة 
كتيبة اخلنساء سابقا، والتي 
اشتهرت بنشاطها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي لتجنيد 
أنه  إال  املقاتلني واملقاتالت. 
سريعا وبعد تنفيذ محاولة 
االغتيال قام أوس النجدي، 
القاضي الش���رعي، بسجن 
أب���و محمد،  عبدالباس���ط 
مسؤول االغتياالت، وجاء 
ذلك بعد اتفاق ثنائي بني ندى 
القحطاني و»النجدي«، واتهام 
»أخت جليبيب« لعبدالباسط 
مبحاول���ة اغتيالها، ما دفع 
إلى إعدامه  النج���دي  أوس 
صباح يوم 21 أبريل 2016، 
داخل سجن املركز الصحي، 
األمر الذي يلفت إلى العالقة 
الوثيقة بني ندى القحطاني 

وأوس النجدي.
فيرهان وسمر.. سبايا 
»أخ���ت جليبي���ب« تبع���ا 
ملشاهدات من داخل مدينة 
املركدة التي تتواجد فيها ندى 
القحطاني، تبني امتالك »أخت 
جليبيب« فتاتني إيزيديتني 
األولى فيرهان )14 س���نة(، 

واألخرى سمر )15 عاما(.

مع »أم عمير« املسؤولة عن 
الكتيبة ف���ي الرقة، وقد مت 
إسكانهن جميعا في مساكن 

الثمانية وأربعني.
أنه  إلى  جتدر اإلش���ارة 
أمنية، مينع  والحت���رازات 
على نساء »داعش« وكتيبة 
اخلنس���اء اإلفص���اح ع���ن 
أسمائهن احلقيقية، واالكتفاء 
باأللق���اب املطلق���ة عليهن 
كوسيلة للتعارف، األمر الذي 
إلى متييز جنسياتهن  دفع 
من خالل لهجاتهن ولغاتهن، 

باإلضاف���ة إلى حظر دخول 
منازلهن لغير »املبايعات«، 
فشرط السماح بذلك يكمن 

في مبايعة »البغدادي«.
يأتي كل ذلك في سياق 
مسلسل من االغتياالت، بدأت 
تبرز أحداثه مع مطلع العام 
احلال���ي 2016 بني صفوف 
مقاتلي وقادة تنظيم داعش، 
تارة بكوامت وأسلحة فصائل 
مقاتلة منافس���ة للتنظيم، 
وتصفيات داخلية أخرى من 

قبل عناصر داعش نفسه.

معلومات  العربية.نت: 
مثي���رة وذات معان كبيرة 
تتكشف يوما بعد يوم عن 
تنظيم داعش الذي يسيطر 
العراق  على أج���زاء م���ن 

وسورية.
م���ن ذلك ما رش���ح عن 
كتيبة اخلنساء املسؤولة عن 
جلب النساء )السبايا( من 
مختلف األماكن إلى قيادات 
داعش. فبحسب معلومات 
تواف���رت أخي���را، انته���ت 
إحدى املسؤوالت عن كتيبة 
العام املاضي من  اخلنساء 
التخطيط جللب 29 سعودية 
عبر تركيا وصوال إلى الرقة، 
األمر الذي لم يكتمل بسبب 
مقتلها خالل إحدى الضربات، 
املهمة التي كلفت بها املسؤولة 
اإلعالمية السابقة للتنظيم 

رميا اجلريش.
وفي نهاية أكتوبر 2015، 
وصلت أكثر من 40 »مهاجرة« 
حمله���ن باص إل���ى مدينة 
»الشدادي« في ريف احلسكة 
معظمهن دون ال� 20 سنة كان 
من بينهن »22 سيدة عراقية، 
4 سعوديات، 2 من السودان، 
11 فتاة شيشانية، وواحدة 
بحرينية« انضممن جميعهن 

إلى كتيبة اخلنساء.
ومتكنت »رميا اجلريش« 
من إيصال 6 فتيات إلى مدينة 
الشدادي 4 سعوديات وفتاتني 
من الكويت، وذلك بالتنسيق 

انتحاري يقتل ويصيب عدداً من »االسايش« الكردية في القامشلي
القامشلي - وكاالت: قتل ستة من ميليشيات 
القوات األمنية الكردية املسماة »االسايش« في 
تفجير انتحاري استهدف حاجزا لهم في مدينة 
القامشلي شمال ش��رق سورية أمس. وقال 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان ان التفجير 
استهدف حاجزا لقوات االسايش في منطقة 
اخلليج مبدينة القامشلي صباح أمس، وأضاف 
أنه أس��فر أيضا عن إصابة أكثر من خمسة 
آخرين.  ونقلت وكالة فرانس برس عن القائد 
العام لقوات االمن الداخلي الكردية )االسايش( 
جوان ابراهيم ان انتحاريا فجر حزامه الناسف 
في حاجز لقوات االسايش عند مفترق شارع 
الوحدة القريب من مقار قوات النظام السوري 
ومسلحي الدفاع الوطني املوالية لها في مدينة 

القامشلي في محافظة احلسكة.
واوض��ح ابراهي��م ان احلاج��ز الذي مت 

استهدافه »يعد نقطة متاس بيننا وبني قوات 
الدفاع الوطني«، مشيرا الى ان قوات النظام 

حاولت مرارا السيطرة عليه.
واشار ابراهيم الى القيام بتحقيقات حول 

املوضوع لتحديد اجلهة املسؤولة.
ويأتي التفجير بعد نحو عشرة ايام على 
اشتباكات عنيفة بني االسايش وقوات النظام 
السوري اودت بالعشرات، وانتهت باتفاق ينص 
على عودة الهدوء الى املدينة وتبادل املعتقلني 
مع احتفاظ امليليشيات الكردية باملواقع التي 
انتزعتها من النظام. ويتقاسم االكراد وقوات 
النظام السيطرة على مدينة القامشلي منذ العام 
2012 حني انسحبت قوات النظام تدريجيا من 
املناطق ذات الغالبية الكردية محتفظة مبقار 
حكومية وادارية وبعض القوات، السيما في 

مدينتي احلسكة والقامشلي.

»التعاون اإلسالمي« ُتدين بشدة 
غارات النظام على حلب

.. واالحتاد األوروبي يحذر من تأثر 
محادثات السالم بالتصعيد اجلديد

جدة - وكاالت: دانت منظمة التعاون االسالمي أمس بشدة 
الغارات اجلوية التي تستهدف مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة 
السورية في مدينة حلب وكذلك مناطق سكنية ومساجد ومرافق 
طبية من بينها مستشفى »القدس«، فيما لم تشهد مساجد املناطق 
اخلاضعة للمعارضة رفع اآلذان واقامة صالة اجلمعة ألول مرة 
منذ دخل االسالم املدينة نظرا لشدة الغارات والقصف، بحسب 
ناشطني. ودعا االمني العام للمنظمة اياد مدني في بيان املجتمع 
الدولي وخاصة األطراف التي تعهدت بفرض وقف للعمليات 
العدائية في سورية الى »التدخل السريع لوقف املجازر التي 
تتعرض لها املناطق السكنية والتي تتسبب في مصرع املدنيني 
االبرياء وتصاعد عمليات القتل املمنهج واخلراب والدمار في 
مدينة حلب«. واعتبر مدني اس���تهداف املستشفيات »جرائم 
حرب يجب ان يحاسب عليها النظام وان تتحمل األطراف التي 

تدعمه مسؤولية استمرار هذه االنتهاكات«.

بروكس���ل - كونا: حذر االحتاد األوروبي أمس من احتمال 
تأثر محادثات السالم السورية سلبيا بالتصعيد اجلديد ألعمال 
العنف واإلجراءات التي تقوض اتفاق وقف األعمال العدائية في 
سورية خصوصا الهجمات التي شنها النظام السوري مؤخرا 
في حلب والغوطة الشرقية لدمش���ق.   وقالت املمثلة العليا 
للسياس���ة اخلارجية واألمنية في االحتاد األوروبي فيديريكا 
موغيريني في بيان إن »العودة إلى القتال ستؤدي إلى خسائر 
كبيرة في األرواح البش���رية وس���تؤخر املفاوضات التي هي 

السبيل الوحيد لتحقيق السالم للشعب السوري«.
 وأكدت أن وقف األعمال العدائية »أمر ال غنى عنه« خللق بيئة 
مواتية للمفاوضات، مشيرة إلى ضرورة إجبار جميع األطراف 
على احترام اتفاق وقف األعمال العدائية واستئناف احملادثات 

بحسن نية باعتبارها فرصة فريدة يجب أال تفوت.  www.alanba.com.kw :»التقرير كامالً على موقع »األنباء

املعارضة

داعش
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الرياضية
السويلم بطل كأس الطاولة حتت 12 سنة
حصل العب نادي التضامن عثمان السويلم على لقب بطل كأس 
االحتاد لكرة الطاولة فردي حتت 12 سنة بعد أن فاز في املباراة 
النهائية على العب نادي الكويت محمد خليل.
وشكر املدير الفني للعبة كرة الطاولة بنادي التضامن عبدااله 
اخلميس البطل عثمان السويلم على ما قدمه من مستوى الثابت 
ورائع هذا املوسم والتزامه هو وزمالؤه بالتدريبات والتعليمات 
والتي كانت نتيجتها  حصوله على لقب الفردي وثاني الكأس للفرق 
وثالث الدوري العام للفرق حتت 12 سنة.

)األزرق.كوم( عمر احلبيتر قدم مستوى الفتا هذا املوسم  

استغالل الهجمات بالشكل الصحيح مطلب الكويت وكاظمة اليوم

أكد أن خسارة خيطان من الكويت بالـ 6 مؤملة 

ضمن الدور نصف النهائي من كأس »السلة«

املطيري: كاظمة فقط من قدم عرضاً للحبيتر

القادسية لتجاوز الساحل.. وصراع بني الكويت وكاظمة

عبدالعزيز جاسم 

أكد مدير الفريق األول 
لكرة القدم في خيطان فهد 
املطيري أن إدارة النادي 
ستوقع قريبا مع املدرب 
احلالي للفريق البرتغالي 
الذي  انطوني���و ميراندا 
أبدى موافقته ولم يتبق 
سوى توقيع العقد، مشيرا 
إلى أن إدارة النادي تلقت 
كتابا م���ن كاظمة يطلب 
إع���ارة عمل  من خ���ال 
احلبيتر ملوسمني لكنها 
لم حت���دد املقابل املادي، 
لذل���ك س���نتحدث معهم 
خال األيام املقبلة وننظر 
إذا كان في���ه  للع���رض 
مصلحة للفريق ولاعب 
الوقت  نفسه، مؤكدا في 

يحيى حميدان

يخ���وض حامل اللقب 
القادس���ية اختبارا سها 
عندما يلتقي مع الساحل 
عند الس���اعة ال� 5 مساء 
اليوم ضمن الدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس 
الس���لة في  االحتاد لكرة 
ال���� 50، فيما  نس���ختها 
ستكون املواجهة األخرى 
بني كاظمة والكويت أكثر 
صعوبة وندية بني الطرفني 
عند الس���اعة ال� 7، وذلك 
في صالة الشهيد قشيعان 

املطيري بنادي النصر.
ويعتبر لقاء اليوم سها 
بش���كل كبير بالنسبة ل� 
»األصفر«، السيما أن فارق 
اإلمكانيات مييل لصاحله 
عل���ى الرغم م���ن اجتهاد 
أبوحليف���ة« في  »أبن���اء 
بطولة الدوري والتي حل 
بها في املركز السادس، في 
حني توج الفريق القدساوي 

باللقب منذ أسبوعني.
صف���وف  وتض���م 
الذي يقوده  القادس���ية، 
امل���درب الوطني مرتضى 
السيد، نخبة من الاعبني 
وابرزه���م:  احمللي���ني 
عبدالعزيز احلميدي، ناصر 

ذاته أن عرض كاظمة هو 
الوحيد الذي وصل إلدارة 
خيطان حتى اآلن وجميع 
ما يقال في مواقع التواصل 
االجتماعي ال ميت للحقيقة 
بصلة بشأن انتقال مبارك 
النصار أو احلبيتر لفرق 
أخرى، الفتا إلى أن القرار 
األول واألخير بيد مجلس 
إدارة نادي خيطان وليس 

بيد أندية أخرى.
وب���ني املطي���ري أن 
اخلسارة من الكويت في 
اجلولة األخيرة من دوري 
VIVA مؤملة وكبيرة بحق 
خيطان الذي قدم مستوى 
مميزا طوال املوسم وحقق 
املركز السادس لكن هناك 
ظروفا س���اهمت في هذه 
النتيج���ة حي���ث عانى 

الظفيري، محمد وعبداهلل 
ساملني، مشاري بودهوم، 
صالح يوسف، شايع مهنا، 

ومحمد السليم.
وعلى اجلانب اآلخر، 
يسعى مدرب الساحل وليد 
الهندي إلى حتفيز العبيه 
عيسى الدريويش وفارس 
البطي وشعيب مهنا وحمد 
جمعة لتقدمي كل ما لديهم 
في هذه املباراة كون الفريق 
ال يوجد لديه ما يخسره.

وكان »األصفر« قد وصل 
إلى هذا الدور بعد جتاوزه 
اجلهراء 78 - 66 في الدور 
النهائ���ي، فيما منح  ربع 
نظ���ام البطولة األفضلية 
للساحل في الوصول إلى 
مربع الكبار اثر تغلبه على 
الصليبخات 81 - 57 في 

الدور التمهيدي.
املباراة األخرى،  وفي 
الكفة متساوية بني  تبدو 
الكويت ثاني الدوري هذا 
املوس���م وكاظمة صاحب 
املركز الثالث، وميتلك كا 
الازمة  الفريقني األسماء 
لقلب املوازين، حيث يعتمد 
مدرب »األبيض« الصربي 
جوفان بيدير على العبيه 
املعروفني حس���ني اخلباز 
وحمد عدن���ان وعبداهلل 

الفريق م���ن غياب عدد 
ال يق���ل عن 9 من العبيه 
األساسيني وشارك تقريبا 
باعبني ش���باب شاركوا 
للم���رة األولى أو الثانية 
بال���دوري بينم���ا لعب 
األبيض بصفوف مكتملة 
وهو حق مشروع له لذلك 
ش���اهدنا تل���ك النتيجة 
والتي ال نرضاها في نهاية 

املطاف.
وأض���اف املطيري أن 
مسألة التوقيع مع محترف 
أو أكثر سترتبط بالدعم 
أم���ا اختيارهم  امل���ادي 
ح���ق  م���ن  فس���يكون 
الذي س���نجلس  املدرب 
معه ونتح���دث معه عن 
اختيارات احملترفني في 

هذا املوسم.

الشمري وأحمد سعود وفهد 
الظفي���ري وعبدالرحمن 

اجلمعة.
املقابلة،  وفي اجله���ة 
يعول مدرب »البرتقالي« 
دوغ���اس  األميرك���ي 
مارتن عل���ى جهود أحمد 
البلوشي وعبداهلل توفيق 
ومحمد اشكناني وحسني 

املوسوي.
الى  الكويت  ووص���ل 
الكبار« بعد فوزه  »مربع 
على العربي 78 - 74، فيما 
تغلب كاظمة على النصر 

.75 - 81
البطولة بنظام  وتقام 
خروج املغل���وب على أن 
النهاية فريقان  يصل في 
إلى املباراة النهائية املقرر 
إقامته���ا ي���وم األربع���اء 

املقبل.
القادس���ية  ويحم���ل 
القياس���ي في عدد  الرقم 
مرات احلصول على لقب 
البطولة بتحقيقه 25 مرة 
ويغرد وحيدا في السجل 
الذهبي، حيث يأتي خلفه 
كل م���ن العربي والكويت 
ب� 9 ألقاب لكل منهما، ثم 
كاظمة واجلهراء )لقبان لكل 
فريق(، والساحل والنصر 

)لقب واحد لكل فريق(.

توج اجليش بلقب مسابقة 
القدم للمرة  كأس قطر لكرة 
الثانية في تاريخه بعدما ثأر 
من خلويا حامل اللقب بالفوز 
عليه 2-1 في املباراة النهائية. 
ويدين اجليش بتتويجه إلى 
املغربي عبد الرزاق حمد اهلل 
الذي س���جل هدف الفوز في 
الدقيقة 88 م���ن ركلة جزاء 
بعدم���ا افتت���ح زميله محمد 
مثناني التسجيل في الدقيقة 
30 قبل أن يعادل الكونغولي 
الدقيقة 77  اليان ديوكو في 

من ركلة جزاء أيضا.

بيروت ـ ناجي شربل

متكن فري����ق األنصار من 
انتزاع الفوز من ضيفه النبي 
شيت 2 � 1 على ملعب بيروت 
البلدي ف����ي افتتاح املرحلة ال� 
اللبناني لكرة  الدوري  20 من 
اللقاء  القدم. وخاض األنصار 
بغياب مديره الفني جمال طه 
وهداف����ه األرجنتيني لوكاس 
غاالن إليقافهما، وتقدم الفريق 
الدقيقة  البقاعي س����ريعا في 
الثاني����ة عبر الس����وري خالد 
الصالح الذي أطلق تس����ديدة 
مفاجئة من خارج منطقة اجلزاء 
خدعت احلارس حسن مغنية 
واس����تقرت الى ميين����ه. وفي 
الش����وط الثاني تابع األنصار 
س����يطرته مقابل اعتماد النبي 
املرتدات السريعة  شيت على 
وفي الدقيقة 56 أدرك ابراهيم 
سويدان التعادل لألنصار من 
تسديدة زاحفة إلى ميني احلارس 
االحتياطي محمد شكر الذي دخل 
بدال من وحيد فتال الذي أصيب 
بعد اصطدامه بالقائم في الشوط 
الكرة مع  االول، بعد تبادل����ه 
البرازيلي باولو فيتور ماتوس. 
وعلى الرغم من النقص العددي 
فإن األنصار سجل هدف الفوز 
من ركلة جزاء في الدقيقة 86 
بعدما تعرض ماتوس للعرقلة 
من مدافع النبي شيت عبدالفتاح 
عاشور. وانبرى سويدان للكرة 
وسددها قوية تصدى لها شكر 
ثم تابعها س����ويدان الى يسار 

احلارس.

اختير مروان بن غليطة 
رئيسا لاحتاد االماراتي لكرة 
القدم متفوقا على يوس���ف 
السركال في االنتخابات التي 

اجريت أمس في ابوظبي.
وحصل بن غليطة على 19 

صوتا مقابل 15 للسركال.
وسيكون بن غليطة الرئيس 
ال� 22 لاحتاد اإلماراتي، في 
حني فشل السركال في الفوز 
بوالي���ة ثالثة بع���د دورتي 

2004-2008 و2016-2012.
ويعد بن غليطة )44 عاما( 
من الوجوه الشابة وهو يشغل 
منصبا سياس���يا رفيعا هو 
النائب األول لرئيس املجلس 

الوطني االحتادي.

عكر بني ياس احتفاالت 
ضيفه األهلي بتتويجه باللقب 
السابع في تاريخه بعدما اجبره 
عل���ى التعادل 2-2 في ختام 
املرحلة اخلامسة والعشرين 
من ال���دوري اإلماراتي لكرة 
القدم. وكان األهلي توج باللقب 
اخلميس بعد خسارة مطارده 
العني أمام الفجيرة 2-3 في 
افتت���اح املرحلة، وكان يأمل 
باالحتفال على ملعبه لكن بني 
ياس الذي كان هزمه ذهابا 1-0، 
فرض علي���ه التعادل. ورفع 
األهلي رصيده إلى 63 نقطة 
مقابل 33 لبني ياس التاسع. 
وحاف���ظ الوحدة على املركز 
الثالث رغم تعادله مع مضيفه 
الوحدة به���دف لارجنتيني 
سيباستيان تيغالي )31( مقابل 
هدف حملس���ن خليفة )60(. 
كما تعادل الشباب مع مضيفه 

الظفرة 0-0.

اجليش يحرز 
كأس قطر

األنصار يتغلب
على شيت

بن غليطة رئيسًا 
لالحتاد اإلماراتي

بني ياس يفسد 
فرحة »أهلي دبي«

األهلي »أجهز« على الهالل وتأهل لنهائي الكأس
الرياض - خالد المصيبيح

للمرة الثانية خ����ال 5 ايام وبالثاثة قضى 
االهلي على ما تبقى من الهال فأخرجه من مسابقة 
كأس امللك بعد الدوري في اللقاء الذي اقيم في 
الرياض لتحديد الطرف االول في نهائي الكأس 
فكانت الدقائق االولى التي سارت ملصلحة الهال 
بهدف مبكر عن طريق مدافعه عبداهلل الزوري 
7 لم تس����تثمر جيدا بعد اندف����اع العبي االهلي 
بحثا عن التع����ادل فأهدرت جميع الفرص التي 
تهيأت في وقت احكم فيه مدافعو الهال الرقابة 
الصارمة على خطورة االهلي املتمثلة في مهاجمه 
عمر السومة. وفي الشوط الثاني استمر الوضع 
محاوالت من اجلانبني حتى مضي ربع ساعة عندما 
دفع مدرب االهلي السويسري غروس باملهاجمني 
مهند عسيري وإسام سراج في محاولة منه إلزالة 
الرقابة عن عمر الس����ومة وجنح في ذلك عندما 
أدرك البديل عس����يري التعادل 60 اال ان الهال 
استدرك الوضع أمام جماهيره فعاد للتقدم مرة 
اخرى 73 عن طريق ضربة جزاء نفذها يوسف 
الس����الم قبل ان يعود االهل����ي مرة اخرى وعن 
طريق عسيري أيضا الذي استغل كرة السومة 
العائدة من قائم املرمى الهالي ويدرك التعادل 
78 وتضاعفت مهمة الهال بعد طرد حكم املباراة 

لسعود كريري وانتهى الوقت االصلي بالتعادل 
وبحث الفريقان في الشوط االول االضافي عن 
خطف هدف الفوز الذي حتقق لاهلي في الدقيقة 
114 بواسطة البرازيلي ماركينهو الذي سدد كرة 
مباغت����ه كانت هي الفيصل الت����ي نقلت االهلي 
للنهائي. تقدم رئيس نادي الهال األمير نواف بن 
سعد باستقالته من منصبه رابطا األمر باجتماع 

أعضاء شرف عاجل الختيار بديل له.
وق����دم األمير نواف اعتذاره جلماهير ناديه، 
مؤكدا أنه يتحمل كل شيء نيابة عن اجلميع بعد 
خسارة فريقه وخروجه من الدور قبل النهائي 
لبطولة الكأس متحليا بالش����جاعة ومعلنا »أنا 

أخطأت وأحتمل كل شيء«.
وطلب األمير نواف بن سعد من أعضاء الشرف 
اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل النادي، مطالبا 
من يرغب برئاس����ة النادي احلضور واالجتماع 

مع اإلدارة ملعرفة ما يحيط بالنادي.
أك����دت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة نادي 
الهال بصدد إصدار ق����رار عاجل يقضي بإقالة 
مدرب الفريق اليوناني جورجيس دونيس، وذلك 
قبل فوات الفرصة االخيرة في البطولة اآلسيوية 
وقبل ان يودعها الهال بعد غد الثاثاء امام فريق 
تراكتور االيراني من اجل انقاذ موسم الهال وان 

كان قد حقق لقب كأس ولي العهد هذا املوسم.

الشباب ثالث منافسات اجلودو للصغار

عيد: لن نتنازل عن اللعب في السعودية أمام العراق
عندما يسأل رئيس االحتاد السعودي لكرة 
القدم أحمد عيد عن موقفه اذا ما اصر االحتاد 
العراقي على عدم اللعب ايابا في الس���عودية 
في حال رفض االخيرة خوض لقاء الذهاب في 
ايران ضمن تصفي���ات مونديال 2018، يكون 
جوابه حادا: »نحترم رأي االش���قاء، لكن لن 
نقبل اخلروج عن ارض اململكة، وعلى اآلخرين 
احترام خصوصيات الدول وامللعب احملايد يتم 

حتديده وفقا لنظام البطولة«. 
ويؤكد عيد لوكالة فرانس برس: »لم مننح 
فرصة للعب على ارض محايدة ألن النشاط 
الرياضي قائم في اململكة وما يفكر فيه االشقاء 
نحترمه لكن هناك احترام خلصوصيات الدول، 

واذا ما قرر االحتادان الدولي او االسيوي اللعب 
في ارض محايدة لدينا الثقة بأنفس���نا بأننا 
سنتصدى لهذا القرار، سيادتنا في ارضنا«. 

وكان عبد اخلالق مسعود رئيس االحتاد 
العراقي قد رفع الس���قف حني شدد على عدم 
ذهاب منتخبه الى السعودية في حال لم يلعب 
»االخضر« في ايران )بسبب احلظر املفروض 
على العراق(، »في حال رفض املنتخب السعودي 
اللعب على األراض���ي اإليرانية فإن املنتخب 
العراقي لن يلعب مباراة الذهاب باململكة العربية 
الس���عودية، وأن على املنتخب السعودي في 
هذه احلال���ة القبول باللعب في ملعب محايد 

في مباراتني متتاليتني«.

حصل فريق اجلودو بنادي 
الشباب على املركز الثالث في 
بطولة الفرق ملرحلة الصغار 
موالي���د 2004-2005 بعد 
تغلبه على الكويت بنتيجة 

 .2-3
الفريق  إع���داد  وج���رى 
حتت إش���راف عضو مجلس 
اإلدارة عب���داهلل الكن���دري، 
اللعبة،  العلي مدير  وجاسم 
واملدرب���ني عب���داهلل محمد 
وأسامة الشربجي وإبراهيم 
فريد، والاعبون املشاركون 
في البطولة هم: محمد يعقوب 
)43 كلغم( وس���الم العجمي 
)38 كلغم( ومحمد الهندال )42 
الكندري )46  الالعبون يحملون امليداليات البرونزية مع اجلهازين الفني واإلداري كلغم( وطال 

اخلميس يشيد بإجناز العبه السويلم

الزمالك يحاصر ماكليش بتقليص صالحياته
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ف��رض رئيس مجلس إدارة ن��ادي الزمالك 
مرتضى منص��ور على اجله��از الفني بقيادة 
االس��كتلندي اليكس ماكليش عددا من جنوم 
الفريق السابقني كمساعدين له بعد أن مت إنهاء 
خدمات معاونيه الس��ابقني وهما فرانك نوتال 
وموسى احلبشي بهدف محاصرته في تفاصيل 
عمله وطريقة إدارته لتدريبات الفريق ومبارياته 
حتى يرضخ لألمر الواقع ويطلب فسخ التعاقد 
بالتراضي والتنازل عن قيمة الش��رط اجلزائي 
املنصوص عليه في عقده، وهو ما منع اإلدارة 

من اتخاذ قرار إنهاء خدماته.
ومن غرائب التش��كيل اجلديد جلهاز الكرة 
بالزمالك انه يضم 3 مدربني حتت مسمى مدرب 
عام وهم: محمد حلمي ومحمد صالح وعبداحلليم 
علي اضافة الى اثنني يتحمالن مسؤولية ادارة 
الفريق هما جم��ال عبداجلميد الذي وضع في 
منصب مدير الكرة واسماعيل يوسف الذي عاد 
ملنصب رئيس قطاع الكرة للمرة الثالثة واالثنان 
ف��ي األصل مدربان وليس��ا اداريني. وفي أول 
تصريح صحافي له، كش��ف جمال عبداحلميد 
أن األسكتلندي أليكس ماكليش غير قادر على 
وضع التشكيل املناسب لكل مباراة، مشيرا إلى أن 

مسؤولية معاونيه اجلدد محمد حلمي وعبداحلليم 
علي ومحمد صالح هي مساعدته في هذا األمر 

خالل املرحلة املقبلة لتفادي األخطاء.
في سياق منفصل، تستأنف اليوم منافسات 
مسابقة الدوري املمتاز لكرة القدم، حيث تفتتح 
مباريات املرحلة ال� 26 للبطولة بثالث مباريات 
مثيرة، حيث سيواجه الداخلية مع مقصر للمقاصة 
البورسعيدي واملقاولون  وأسوان مع املصري 

العرب مع إنبي.
وفي ش��أن آخر، شهد يوم اجلمعة املاضي 
يوما عصيبا على فريق ك��رة الطائرة بالنادي 
األهل��ي الذي تعرض لهزمية موجعة من غرميه 
التقليدي الزمالك الذي حقق فوزا ساحقا بثالثة 
أش��واط نظيفة ف��ي دور األربعة ببطولة كأس 
مصر، وجاءت نتيجة األشواط الثالثة 23-25، 
25-19، و25-20، ليحجز بذلك الزمالك مقعده في 
املباراة النهائية التي سيلتقي بها نظيره طالئع 
اجليش، بينما ودع األهلي منافس��ات املوسم 
احلالي في الكرة الطائ��رة خالي الوفاض. ولم 
يكن حال فريق كرة اليد بالنادي األهلي أفضل 
حاال، حيث وقع هو اآلخر بخسارة موجعة أفقدته 
بطولة كأس مصر لك��رة اليد بعد فوز الزمالك 
بنتيجة 30-28 ليخرج يد األهلي هذا املوس��م 

فاقدا لقبي الدوري والكأس.

كلغم( وعبدالوهاب الكندري 
)46 كلغم(. 

وتدرب الفريق طوال الفترة 
املاضية في مقر النادي اجلديد 

مبنطقة األحمدي وسط حرص 
كبير م���ن قبل الاعبني على 
االلتزام بالتدريبات والتعليمات 

الفنية واإلدارية.

ميرندا أبدى 
موافقته على 

جتديد تعاقده 
ملوسم ثالث

الفرق األربعة 
تسعى للوصول 

إلى املباراة 
النهائية املقررة 

يوم األربعاء 
املقبل

سيف أبوعدل في ذمة اهلل
انتقل الى رحمة اهلل تعالى رئيس االحتادين الكويتي والعربي 
للجمباز سيف أبوعدل، صباح أمس، بعد صراع طويل مع املرض. 
ويعتبر الراحل »أبوعدل« من الشخصيات التي عملت طويال في 
املجال الرياضي وله العديد من االسهامات في تطوير لعبة اجلمباز 
سواء على املستوى احمللي أو العربي من خالل ترؤسه احتادي 
اللعبة. ويتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء وأصدق املواساة 
من أسرة الراحل أبوعدل، تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته والهم 

الراحل سيف أبو عدل أهله وذويه الصبر والسلوان.. )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.
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الشيخ جنم األسبوع فريق »األنباء« للجولة الـ 26
استحق مدرب اجلهراء الوطني 

محمد الشيخ أن يكون جنم 
االسبوع لهذه اجلولة، لعدة أسباب 

أهمها التغلب على بطل الدوري 
القادسية وقلب النتيجة في الشوط 
الثاني بعد ان كان خاسرا بهدف في 

الشوط االول من خالل تبديالته 
املميزة، حيث سجل البديلني عمر 

الروقي وعبد العزيزغالي هدفي 
الفوز إضافة إلى ذلك ساهم هذا 

الفوز ببلوغ الفريق املركز السابع 
بعد أن كان في املركز التاسع 

باجلولة املاضية.

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الـ 26 من 
دوري VIVA ويضم:

٭ احلارس: سليمان ميرزا )الشباب(.
٭ الدفاع: واالسي )الصليبخات(، غازي القهيدي 

)الساملية(، وحسني حاكم )الكويت(.
٭ الوسط: روجي )اجلهراء(، ناصر فرج )كاظمة(، محمد 

زنيفر )الشباب(، شادي الهمامي )الكويت(، وفيصل زايد 
)اجلهراء(.

٭ الهجوم: مشعل ذياب )الصليبخات( وباتريك فابيانو 
)كاظمة(.

ي
باتريك فابيانو

شادي الهماميمشعل ذياب
روجيمحمد زنيفر فيصل زايد

ناصر فرج
حسني حاكم

غازي القهيدي
واالسي

سليمان ميرزا

الدفاع الوسط الهجوم

صح لسانك

غلط × غلط

تكرمي الالعبني والفائزين من 
قبل شخصيات رياضية له 

مردود معنوي عليهم يدفعهم 
لألفضل.

ما يحصل عليه العبونا الهواة 
من مكافآت شهرية ال يتناسب 

مع عطائهم وتطلعاتهم.

»أكرموهم«

احلكام في امليزان
٭ ظافر العجمي )السـاحل والشـباب(: على الرغم من قراراته 
الصحيحة طوال شوطي املباراة، إال أنه لم يكن حازما مع 
بعض الالعبني في بعض احلاالت التي كانت تستوجب 
منه إشهار بطاقة صفراء خصوصا في حاالت التمثيل 

املتكررة.
٭ علي احلداد )العربي والصليبخات(: تعامل مع املباراة بصورة 
جيدة على الرغم من الشد وااللتحامات الكثيرة التي 
حصلت في نهاية املباراة إال أنه سيطر على املواجهة 
بفضل متركزه السليم، كما يحسب له احتساب ركلة 

جزاء صحيحة ملصلحة الصليبخات.
٭ أحمد املوسـوي )كاظمة والفحيحيل(: لم تسعفه خبرته في 
اتخاذ بعض القرارات الس���ريعة خصوصا في وسط 
امللعب، كما أنه ساهم في إيقاف اللعب كثيرا بإطالق 
الصافرة بشكل متكرر بعدم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة، 

إال أنه لم يرتكب أي خطأ أثر على سير املباراة.
٭ علي عوض )النصرو السـاملية(: ل���م يجد صعوبة في إدارة 
املباراة بس���بب تعاون الالعبني معه وعدم اعتراضهم 
بش���كل متكرر على قراراته، كما ساهم تواجده قرب 

احلدث حلظة وقوعه باحتسابه لألخطاء دون تردد.
٭ جاسم البلوشي )خيطان والكويت(: أدار املباراة باقتدار دون 
أخطاء مؤثرة تذكر، كما أنه كان قريبا من احلدث ولم 
يتردد في احتس���اب األخطاء املؤث���رة من بينها ركلة 

جزاء صحيحة ملصلحة الكويت.
٭ خالد ندا )القادسية واجلهراء(: على الرغم من لياقته العالية 
وتواجده في مكان اخلطأ حلظة وقوعه، إال أنه لم يحتسب 
ركلة جزاء ملصلحة اجلهراء بعد إعاقة فيصل زايد، كما 
انه لم يقم بحماية الالعبني في بعض التدخالت القوية 
والتي كانت تستوجب منه إشهار بطاقة صفراء، لكنه 
تعامل مع الالعبني بطريقة مميزة س���اهمت بإيصال 

املباراة إلى بر األمان.

٭ توج مهاجم العربي السوري فراس اخلطيب 
هدافا للدوري برصيد 23 هدفا، وحل ثانيا مهاجم 

كاظمة البرازيلي باتريك ب� 21 هدفا، وفي املركز 
الثالث بدر املطوع برصيد 20 هدفا، وجاء خلفهم 

ب� 13 هدفا مهاجم الفحيحيل سالم الهاجري ثم 
ب� 11 هدفا مهاجم الساملية حمد العنزي، ويأتي 

بعدهم ب� 9 أهداف مهاجم الساملية جمعة سعيد 
وعبدو كوليبالي )الصليبخات(، وخلفهما ب� 8 

أهداف أبوبكر كوني )الشباب( وسيدوبا سامواه 
)القادسية( وعدي الصيفي وفيصل العنزي 

)الساملية(، عبداهلل البريكي وحمزة الدردور 
)الكويت( ومن ثم ب� 7 أهداف فهد األنصاري 

ومحمد الفهد )القادسية(، التونسي مهدي بن 
حرب )الساحل(، الكسندر نينو )اجلهراء(، وجاء 

خلفهم ب� 6 أهداف: دوريس ساالمو )العربي(، 
بدر املطيري )الصليبخات( شادي الهمامي 
)الكويت(، روجي )اجلهراء(، ثم جاء ب� 5 

أهداف: مساعد الفوزان )خيطان(، فيصل عجب 
وعبدالعزيز املشعان )القادسية(، عبدالهادي 

خميس )الكويت(، يوسف ناصر ومشاري 
العازمي وأليكس ليما وناصر فرج )كاظمة(.

٭ شهدت اجلولة حالة طرد واحدة كانت من نصيب 
مهاجم الساحل محمد العازمي امام الشباب.

٭ النصر وخيطان هما الفريقان الوحيدان اللذان 
لم يسجال في هذه اجلولة.

٭ يعتبر هجوم القادسية هو األقوى حتى اآلن 
برصيد 75هدفا، كما انه أفضل خط دفاع بدخول 

مرماه 12 هدفا.
٭ أكثر فريق تعرض للخسارة هو النصر بواقع 

19 هزمية.
٭ القادسية هو أكثر الفرق حتقيقا للفوز بواقع 20 

انتصارا.
٭ أضعف خط هجوم النصر ب� 12 هدفا وهو 
أيضا أضعف خط دفاع بعد دخول مرماه 56 

هدفا.
٭ قام العبو اجلهراء بعمل ممر شرفي لالعبي 

القادسية تكرميا حلصول األصفر على لقب الدوري 
األمر الذي القى استحسان اجلمهور.

لقطات من اجلولة

»اقصر الشر وتعال« 

الشيخ: الفوز على البطل 
أبلغ رد على »العشرة«

مبارك الخالدي

عبر مدرب فريق اجلهراء محمد الشيخ عن سعادته 
البالغة بالفوز على بطل دوري »VIVA« القادسية 1-2 
في املباراة التي جمعتهما مساء أول من امس في ختام 

منافسات البطولة. 
وقال الشيخ: »بداية أشكر اهلل تعالى على توفيقه، كما 
اشكر جميع الالعبني االبطال الذين التزموا بالتعليمات 

الفنية طوال ال� 90 دقيقة«. 
وأضاف الشيخ: »وضعنا في حساباتنا ان القادسية 
س���يركن الى التاريخ ونتيجة مواجهة الذهاب والتي 
انتهت بفوزه علينا 10-0 وما صاحب تلك املباراة من 
»معاناة« ولذلك عولنا على اجلانب النفسي واملعنوي من 
هذه الزاوية واعتقد كانت النتيجة ابلغ رد على املباراة 

السابقة ونشعر بأننا جنحنا في رد اعتبارنا«. 
وقال مدرب اجلهراء: »عل���ى الصعيد الفني عملنا 
على استنزاف جهد العبي القادسية خالل الشوط األول 
وكذلك اغالق املناطق املفضلة لالعبيه وعليه ومع مرور 
الوقت اجرينا التبديالت املطلوبة والتي أتت بثمارها 

خصوصا ان صاحبي الهدفني هما من البدالء«. 
وأضاف: »كان الفوز الثمني خير ختام ملوسم شاق 
وصعب على فريقنا وأمتنى أن تتحسن أوضاع الفريق 

اجلهراوي استعدادا للموسم املقبل«.

الساملية والكويت وكاظمة لعبوا حتى النهاية.. واجلهراء والشباب والصليبخات »ختامها مسك«

اجلولة الـ 26: األصفر »ذهب« رغم اخلسارة
@aziz995 - عبدالعزيز جاسم

لم تؤثر اخلس���ارة من اجلهراء 1-2 في ختام دوري VIVA على احتفاالت القادس���ية 
وجماهيره، بل لم يتذكرها الالعبون واجلمهور حلظة رفع درع الدوري الذي منح األصفر 
زعامة الدوري، بينما عاش اجلهراوية حلظات فرح متاثل الفوز باللقب بعد الفوز على 
البطل وانتهاء موس���مهم في منتصف جدول الترتيب، وواصل الساملية تقدمه بالنقاط 
ليبل���غ النقطة ال� 60 بعد فوزه على النصر بهدف دون رد، وعلى نفس اخلطى س���ار 
الكويت وكاظمة حيث اكتسح األبيض نظيره خيطان بسداسية دون رد، ودك البرتقالي 
مرمى خيطان 5-1، بينما ختم الصليبخات موسمه بنجاح وحقق فوزا كبيرا على العربي 

2-1، وضرب الشباب عصفورين بحجر واحد بعد تغلبه على الساحل 1-2.

األصفر.. لم يركز

على الرغم من تألق القادسية والعبيه في الشوط األول إال أن الفريق لم يكن حاضرا 
في الش���وط الثاني، األمر الذي تس���بب في تراجع مستوى الفريق ككل ودخول مرماه 
لهدفني، ومن الواضح أن تركيز الالعبني كان منصبا بالصعود على منصة التتويج أكثر 

من حتقيق الفوز أو اخلروج متعادل امام اجلهراء.

السماوي.. »براڤو«

لم يقصر الساملية واملدرب سلمان عواد السربل والعبوه في أداء واجبهم طوال املوسم 
بل أصروا على إنهاء املوس���م بصورة مثالية من خ���الل الفوز على النصر على الرغم 

من إش���راك السماوي لعدد ال يقل عن 7 
العبني من الشباب، لكن روح االنتصار 

كانت حاضرة لذلك جاء الفوز.

األبيض.. ما يتفاهم

من الواضح أن الكويت كان يريد ان 
تك���ون النهاية مثالية ومميزة في ختام 
موسمه الرس���مي وبالفعل كان له ذلك 
من خ���الل األداء الراقي الذي ظهر عليه 
الفري���ق أمام خيطان توجه بسداس���ية 
نظيفة أستحقها بجدارة خصوصا وأنه 
أشرك معظم العبيه األساسيني، ما يبني 
أن الفريق ال يقبل خس���ارة النقاط مهما 

كانت أهميتها.

البرتقالي.. واإلصرار

حاول كاظمة حتقيق هدفني مهمني في 
مواجهة الفحيحيل، األول حتقيق الفوز 
وكان له ذلك، والثاني تسجيل باتريك أكبر 
عدد من األهداف، والتمكن من تس���جيل 
»باتريك« لم يكن كافي���ا لتحقيقه لقب 
هداف الدوري، لكن روح الفريق اجلماعية 
كانت حاضرة حتى النهاية، األمر الذي 
يبشر جمهور البرتقالي بأن الفريق قادم 

بقوة املوسم املقبل.

األخضر.. ضايع

من جولة إلى أخرى والعربي في دوامة 
لم يعرف كيف يخرج منها فاملدرب الصربي 
بونياك لم يتمكن من تطبيق فكره على 
املجموع���ة املتاحة أمام���ه من الالعبني، 

والالعبني املوجودين حاليا غابوا كثيرا هذا املوس���م لذلك من الطبيعي ان جند الفريق 
يخسر من الشباب في اجلولة املاضية والصليبخات في ختام الدوري.

خيطان.. ختام مؤسف

لم يتوقع أشد املتشائمني أن يسقط خيطان بالستة في نهاية الدوري بعد املستوى 
الكبير الذي قدمه هذا املوسم، ويبدو أن خسارة الفحيحيل من كاظمة وضمانهم للمركز 
السادس س���اهمت كثيرا بدخول الالعبني دون طموح أو تركيز، ورغم ذلك فاخلسارة 

بهذه النتيجة أمر غير مقبول. 

الجهراء.. يقاتل حتى النهاية

عاد اجلهراء، ذلك الفرق الذي نعرفه يقاتل حتى النهاية، وال يخش���ى منافسه ولكن 
يحترمه، ومن خالل مواجهته امام القادسية أثبت لنا أبناء القصر أنهم قادرون على قهر 

الظروف ليختموا موسمهم بفوز معنوي كبير ساهم في تواجدهم باملركز السابع.

الفحيحيل.. غامر وخسر

لم يجد مدرب الفحيحيل التونسي حامت املؤدب قراءة مباراة فريقه أمام كاظمة بصورة 
جيدة، حيث غامر كثيرا في الهجوم خصوصا بعد الهدف املبكر بالدقيقة األولى، األمر 
الذي ساهم في تسجيل املنافس خلمسة أهداف، لذلك كان عليه اللعب بهدوء حتى يتمكن 

من تسجيل التعادل.

الشباب.. كسب الرهان

وضع الشباب نصب عينيه اخلروج من 
املركز قبل االخير قب����ل انتهاء الدوري ب� 5 
جوالت وكان له ذلك بعد ان حصد 12 نقطة، 
األمر الذي ساهم في تواجده في املركز التاسع 
بعد فوزه على الساحل الذي تفوق عليه في 

نهاية املطاف بفارق املواجهات.

الساحل.. خسر مرتين

تعتبر خسارة الساحل من الشباب مؤملة 
جدا ألنه خسر املباراة وخسر املركز التاسع 
وطموح بلوغ املركز السابع، لكن يجب أال يؤثر 
ذلك األم����ر على املدرب عبدالرحمن العتيبي 
والعبيه الشباب الذين قدموا مستوى الفتا 

رغم املركز املتأخر.

الصليبخات.. عودة متأخرة 

على الرغم من فوز الصليبخات على العربي 
إال أنه����ا تعتبر عدوة متأخرة ألن الفريق لم 
يخرج من مركز احلادي عشر والذي يعتبر 
متأخرا قياسا على أداء الفريق في القسم األول، 
لكن عدم وجود انضباط إداري بالفريق من 
خالل غياب الالعبني عن التدريبات ساهم في 

هذا التراجع الكبير.

العنابي.. وأخيراً انتهى الموسم

حص����ل العب����و النصر ومدربه����م ظاهر 
العدواني على ما أرادو وهو انتهاء املوس����م 
والذي يجب وضعه طي النسيان ألنه موسم 
مخيب بكل ما حتمله الكلمة من معنى لذلك 

كانت اخلسارة من الساملية أمر طبيعي.

صورة وتعليق

ناصر العنزي

جنم اجلهراء فيصل زايد قدم مستوى مميزا أمام القادسية                                                          )األزرق.كوم(

ترتيب الفرق بعد اجلولة الـ 26
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

24202275126362القادسية
24193252193360الساملية
24175254163856الكويت
24128455322344كاظمة
24106849311836العربي
30-249312284618خيطان
27-248313315423اجلهراء

27-24699293910الفحيحيل
24-247314244925الشباب
24-246612224119الساحل

24-246612284618الصليبخات
13-243417224624اليرموك
7-241419125644النصر

٭ مالحظة: على الرغم من ان فارق االهداف يصب في مصلحة الفحيحيل على 
حساب اجلهراء، اال ان فارق املواجهات واملعتمد في جلنة املسابقات لتحديد 

املراكز يصب في مصلحة اجلهراء الذي تغلب على الفحيحيل ذهابا وايابا 
2 – 1 و1 – 0، وهو االمر نفسه الذي منح الشباب افضلية على فريقي الساحل 
والصليبخات بسبب فوزه على الصليبخات ذهابا وايابا 2 – 1 و1 – 0 وتعادله 

مع الساحل ذهابا 0 – 0 وتغلبه عليه 2 – 1 ايابا، لذلك جند اجلهراء سابعا 
والفحيحيل ثامنا والشباب تاسعا والساحل عاشرا والصليبخات في املركز 

احلادي عشر.
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ناصر العنزي 

انتهى املوسم.. نتمنى األفضل
في هذا املوسم بالذات لم نشعر في مباريات الدوري 

إال مرات قليلة، كان موسما »محليا« صرفا ثقيال 
نوعا ما وكرتنا محرومة من اللعب دوليا وضاعت 

علينا فرصة مثالية للتأهل إلى كأس آسيا ٢٠١٩ 
وخوض التصفيات النهائية للتأهل إلى مونديال كأس 

العالم ٢٠١٨، لم يكن التنافس كبيرا بني فرق دوري 
الدمج وانحسر في ٣  فرق ومتكن القادسية من 

الظفر باللقب قبل نهايته بجولتني في موسم غير 
عادي على الفريق األصفر بعد أن عاش ظرفا صعبا 

للغاية، ومنها تغيير املدرب مبكرا والعوائق املادية 
التي كادت تتسبب في عدم مشاركة العبيه احملترفني 
ويسجل ملجلس اإلدارة القدساوي قدرته على تخطي 

تلك الصعاب والفوز باللقب.
جتهيز املالعب الرئيسية ذات السعة اجلماهيرية 
مثل مالعب الساملية والكويت وكاظمة والعربي 

والشباب يستحق اإلشادة ولكل من سعى إلى ذلك 
في الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن كانت 
أرضيات مالعبنا وإضاءتها سيئة للغاية، ونتمنى 
من املسؤولني أيضا االلتفات إلى اجلانب اإلداري 

واملادي في حتفيز الالعبني الهواة ومضاعفة املكافآت 
الشهرية »االحتراف اجلزئي« بعد أن ملسنا عدم رضا 

من الالعبني واإلداريني في استمرارية هذا النظام 
ونحن نعيش في عصر التطور واالحتراف، يهمنا 

أيضا التعاون بني كل جهات أطراف النزاع في األزمة 
احلالية للكرة الكويتية ورفع اإليقاف عنها قبل املهلة 

احملددة لنا دوليا في منتصف الشهر اجلاري.

٭ أربعون يوما تفصلنا عن موعد انطالقة كأس 
أمم أوروبا التي حتتضنها فرنسا خالل الفترة من 

»١٠ يونيو إلى ١٠ يوليو املقبلني« وتترأس منتخبات 
فرنسا واجنلترا وأملانيا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال 

املجموعات الست، وعليكم أن تستعدوا ملشاهدة 
بطولة عريقة تقدم كرة أوروبية خالصة، وهناك 

ال يوجد ألقاب يتنافس عليها مثل الزعيم وامللكي 
والسفير، ولكل منتخب مسمى خاص به العتبارات 

تاريخية ومكانية مثل الديوك شعار الفرنسيني 
واألسود الثالثة على قمصان املنتخب االجنليزي 
واآلزوري أي األزرق بلغة الطليان واملانشافت أي 

الفريق الوطني األملاني واملاتادور االسم الذي يطلق 
على صائد الثيران في املوروث اإلسباني.

اخلطيب والرشيدي يشكران اليوسف
عبدالعزيز جاسم

أع���رب مهاجم العربي وه���داف الدوري فراس 
اخلطيب عن سعادته بعد تتويجه هدافا للدوري، 
معتبرا اجلائ���زة للفريق ككل ولي���س للخطيب 
وحده، وشكر اخلطيب الشيخ أحمد اليوسف على 
هذه اجلائزة والتي ليست بغريبة على رجل داعم 
للرياض���ة، الفتا إلى أن مثل ه���ذه اجلوائز متثل 
حافزا له ولباقي الالعبني، متمنيا اس���تمرارها في 

املواسم املقبلة.
وبني اخلطيب أنه لم يحدد مصيره في املوسم 

املقبل مع العربي ولديه الوقت الكافي للتفكير.
من جانبه، شكر حارس الساملية خالد الرشيدي 
واملتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري، الشيخ 
أحمد اليوسف على هذا التكرمي والذي يعتبر محفزا 
جلميع الالعبني مش���يرا إلى أن اجلائزة لم يكن له 
أن يتس���لمها لوال تألق جميع العبي الفريق الذين 
حققوا بطولة كأس س���مو ولي العهد وثالث كأس 
س���مو األمير وكذلك ثاني الدوري، مبينا أنه يفكر 
حاليا في أكثر من عرض من بينها عروض اوروبية 

لكنه يريد اللعب في الدوري احمللي حاليا.
كما شكر الرشيدي الشيخ تركي اليوسف الذي 

لم يقصر مع الفريق طوال الفترة املاضية.

عبدالعزيز جاسم

يبحث القادس��ية )4٢ نقطة( اليوم عن حس��م 
الدوري الع��ام »الرديف« وحتقيقه لقبه بصفة 
رس��مية عندما يواجه الفحيحيل السادس )٢4 

نقطة( على س��تاد محمد احلمد في اجلولة ال� 
٢٠ من البطولة، ويحت��اج األصفر إلى التعادل 
أو الفوز لكي يحس��م اللق��ب بغض النظر عن 
مواجهته األخيرة أم��ام الكويت الوصيف )٣6 
نقطة( والذي يس��تضيف اليرموك الرابع )٢٨ 

نقطة(، وفي حال تعثر األبيض بأي نتيجة فإن 
القادسية سيحسم اللقب مهما كانت نتيجته أمام 
الفحيحيل، وستقام املباراتان بتوقيت واحد في 
ال� 7 مس��اء. وفي نفس التوقيت يلتقي كاظمة 
اخلامس )٢4 نقطة( مع الساملية الثالث )٢٩ نقطة( 

على ستاد الصداقة والسالم، ويستضيف العربي 
السابع )٢٣ نقطة( على ستاد صباح السالم فريق 
برقان الثامن )١٨ نقطة(، وعلى ملعب التضامن، 
يلتقي اجلهراء األخير )7 نقاط( نظيره التضامن 

قبل األخير بنفس الرصيد.

العبو القادسية استحقوا لقب الدوري                                                                                   )األزرق. كوم(

الالعبون قدموا كل ما لديهم لتحقيق أغلى األلقاب

الفهد: جتديد التعاقد مع داليبور »مسألة وقت«
أي مدرب الكثير من احللول 
لذلك ل���م أج���د صعوبة في 
وضع اخلطة أو التشكيلة في 
املباريات السابقة، الفتا إلى أن 
الفريق حقق املهم وهو حتقيق 
اللقب السابع عشر والذي بحث 
عنه القادسية طويال ومتكن 

من الوصول إليه.
وأضاف داليبور أنه اتفق 
مع إدارة النادي على جتديد 
العقد في املوسم املقبل لكن 
تبق���ى بعض األمور التي لن 
تكون عائقا أمام التعاقد، وقال: 
»حالي���ا ل���دي مواجهات في 
دوري الرديف أسعى إلنهائها 
أيضا بلقب، لذلك يجب أن أركز 
على مواجهة اليوم في الدوري 

العام«.
وش���كر داليبور جماهير 
التي كانت دائما  القادس���ية 
وراء دافع حتقيق اللقب ألنها 
ال تقبل بالتعادل أو الهزمية 
وهو حق مش���روع لهم لذلك 
كان دعمهم املتواصل مبنزلة 

محفز للفريق ككل.

كان منصبا على كيفية رفع 
درع الدوري في نهاية املطاف 
بغض النظر عن النتيجة، الفتا 
إلى ان القادس���ية حقق املهم 
مع ختام البطولة وهو حمل 

درع الدوري.
وشكر الفهد كل من ساهم 
بهذا االجناز سواء جهاز إداري 
أو فني او العبني او جمهور 
او أعالم ورجال داعمني لهذا 

الكيان الكبير.

داليبور: موسم صعب 

القادس���ية  عبر م���درب 
داليبور س���تاركفيتش عن 
سعادته الكبيرة بتحقيق هذا 
االجناز الكبير واملميز والذي 
اعتبره من أصعب املواس���م 
على الفريق ألنه جاء بظروف 
صعبة إداري���ة وفنية إال أن 
العبي القادسية وإمكانياتهم 
س���اهمت كثيرا ف���ي تخطي 
الصع���اب م���ع تواجد جهاز 
إداري مميز، مش���يرا إلى أن 
نوعية العبي القادسية تعطي 

م���ن اجلهراء جاءت بس���بب 
إضاعتنا للفرص، حيث قدمنا 
مستوى جيدا كما أن التفكير 

على املوعد وقادرا على صنع 
االجناز.

وأضاف الفهد أن اخلسارة 

عبدالعزيز جاسم 

قال رئيس نادي القادسية 
الش���يخ خالد الفهد إن إدارة 
الن���ادي اتفقت م���ع املدرب 
الكرواتي داليبور ستاركفيتش 
على جتديد التعاقد معه ويبقى 
فقط التوقيع الرسمي والذي 
القليلة  سيكون خالل األيام 
املقبلة وحتديدا بعد االنتهاء 
من الدوري العام »الرديف«، 
مش���يرا إل���ى أن اللقب جاء 
بفضل تضافر جميع اجلهود 
والالعبني لم يقصروا في أداء 
واجبهم وقدموا كل ما لديهم 
من اجل حتقيق أغلى األلقاب 
بالنسبة لألصفر ألنه يحمل 
معه زعام���ة الدوري والكرة 

الكويتية.
الفه���د أن اجلهاز  وب���ني 
اإلداري للفري���ق قام بدوره 
على أكم���ل وجه وكان قريبا 
الالعبني وساهم في حل  من 
مشاكل بعض الالعبني، مشيرا 
إلى أن األصفر دائما ما يكون 

في املرمى

»األصفر« حلسم دوري »الرديف« اليوم
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»السيدة« حتتفل مع جماهيرها اليوم.. غريزمان وبيل ينقذان أتلتيكو والريال

مونشنغالدباخ يؤجّل تتويج بايرن باللقب

روزبرغ أول املنطلقني في سباق روسيا

الثمني على  الس����ادس بفوزه 
مضيفه هانوڤر 1-3. 

ورفع شالكه رصيده الى 48 
نقطة مستغال سقوط شريكه 
السابق ماينتس في فخ التعادل 
السلبي امام ضيفه هامبورغ.

وانع����ش هوفنه����امي اماله 
بالبقاء بفوزه الثمني على ضيفه 

انغلوشتات 1-2.
اينتراخت  وح����ذا ح����ذوه 
فرانكفورت بفوزه على مضيفه 

دارمشتات 1-2.

إسبانيا

شدد قطبا العاصمة مدريد 
اتلتيكو وري����ال اخلناق على 
الغ����رمي التقليدي برش����لونة 
بفوزيهما عل����ى رايو فايكانو 
وريال سوسييداد على التوالي 
بنتيج����ة واحدة 1-0 أمس في 
املرحلة السادسة والثالثني من 

الدوري االسباني لكرة القدم.

ورفع اتلتيكو مدريد رصيده 
الى 85 نقطة، بينما أصبح رصيد 

ريال مدريد 84 نقطة.
املب����اراة االولى على  في 
ملعب »فيسنتي كالديرون« في 
مدريد وامام 49263 متفرجا، 
سجل املهاجم الدولي الفرنسي 
انطوان غريزمان هدفا غاليا 
منح به الف����وز لفريقه على 
جاره رايو فايكانو في الدقيقة 
)55( رافع����ا رصيده الى 21 
هدفا في املركز السادس على 

الئحة الهدافني.
وفي املباراة األخرى، قاد 
اجلناح الدولي الويلزي غاريث 
بيل فريق����ه ريال مدريد الى 
فوز ثمني على مضيفه ريال 
سوسييداد 1-0 على ملعب 
»انويتا« في سان سيباستيان 
وامام 26426 متفرجا. رافعا 
رصيده الى 19 هدفا حتى االن 

هذا املوسم.

الي����وم بلباو  كما يلعب 
� س����لتا فيغو، اس����بانيول 
 � � اش����بيلية، ديبورتيف����و 
خيتافي، ڤالنسيا � ڤياريال.

إيطاليا

يستعد يوڤنتوس لالحتفال 
باللقب اخلامس على التوالي 
عندما يستضيف كاربي السابع 
عش����ر اليوم في تورينو في 
املرحلة السادسة والثالثني 

من الدوري االيطالي.
ولم يتسن لفريق »السيدة 
العجوز« االحتفال بلقبه كونه 
ضمنه عقب خسارة مطارده 
املباشر نابولي امام مضيفه 
روما االثنني املاضي، فيما لعب 
يوڤنتوس قبله ب� 24 ساعة 
وتغلب على مضيفه ومنافسه 

اللدود فيورنتينا 1-2.
وعزز يوڤنتوس موقعه 
في الصدارة برصيد 85 نقطة 
بفارق 12 نقطة امام نابولي 
قب����ل 3 مراح����ل م����ن نهاية 

املوسم.
ويبدو ميالن مرشحا لكسب 
نق����اط مبارات����ه ام����ام ضيفه 
التاس����ع عش����ر  فروزينوني 
قبل األخير واس����تعادة نغمة 
التي تذوقها مرة  االنتصارات 
واحدة ف����ي مبارياته اخلمس 
األخي����رة )3 هزائ����م وتعادل 

واحد(.
عّمق تورينو جراح مضيفه 
اودينيزي عندما أذله على ملعبه 
»فريولي« في اودينيزي بالفوز 

عليه 1-5.

فرنسا

وجه باريس سان جرمان 
البطل ضربة قاضية حلظوظ 
ضيفه رين باملشاركة في دوري 
ابطال املوسم املقبل بعدما تغلب 
عليه 4-0 في افتتاح املرحلة 
السادسة والثالثني من الدوري 

الفرنسي.

أح����رز األملاني نيكو روزبرغ س����ائق 
مرس����يدس مركز االنطالق األول لسباق 
جائزة روسيا الكبرى رابع سباقات بطولة 
العالم لفوروال1 وذلك عقب توقف سيارة 
زميله البريطاني لويس هاميلتون مجددا 

بسبب خلل في وحدة الطاقة.
وسجل روزبرغ أسرع لفة مسجال دقيقة 
واحدة و35.417 ثانية على مضمار سوتشي 
األوملبي ليحرز مركز االنطالق األول للمرة 

الثانية على التوالي والرابعة 
والعشرين في مسيرته.

وتف����وق روزبرغ بف����ارق 00.7 ثانية 
على مواطنه سيباس����تيان فيتيل سائق 

فيراري 
فيما جاء فالتيري بوتاس سائق ويليامز 
في املركز الثالث خالل التجربة الرسمية 
للسباق. ولم يتمكن هاميلتون من املشاركة 
في اجلولة األخيرة من التجربة الرسمية 
بسبب خلل في وحدة الطاقة، وهي نفس 

املشكلة التي تعرض لها في اجلولة األولى 
من التجربة الرسمية لسباق الصني قبل 
اسبوعني، ليضطر لالنطالق خالل سباق 
جائزة الصني الكبرى من املركز األخير بعد 

تغيير وحدة الطاقة.
ومت جتربة وحدة الطاقة خالل الفترة 
التجربة  املاضية واالس����تعانة بها خالل 
الرس����مية لكنها لم تأت سوى مبزيد من 
االخفاق. وستكون هذه مبنزلة صفعة جديدة 
لهاميلتون ال����ذي يحتل املركز الثاني في 
الترتيب العام لفئة الس����ائقني بفارق 36 

نقطة خلف روزبرغ املتصدر.
وس����يبدأ هاميلتون السباق من املركز 
العاشر على أفضل تقدير، بينما تلقى فيتيل 
عقوبة التراجع خمسة مراكز بسبب تغيير 
صندوق التروس، مما يعطي روزبرغ أفضل 
فرصة ملواصلة جتربته امللهمة في املوسم 
احلالي والتي ش����هدت ف����وزه بألقاب أول 

ثالثة سباقات.

أجل بوروسيا مونشنغالدباخ 
تتويج بايرن ميونيخ بلقب بطل 
الدوري االملاني لكرة القدم للعام 
الرابع على التوالي بإرغامه على 
التع����ادل 1-1 أمس على ملعب 
»اليانز ارينا« في ميونيخ وامام 
75 ال����ف متفرج ف����ي املرحلة 

الثانية والثالثني.
وكان الفريق الباڤاري بحاجة 
الى الفوز لضمان اللقب بغض 
النظر عن نتيجة مباراة مطارده 
املباشر بوروسيا دورمتوند مع 
ضيفه ڤولفسبورغ والتي شهدت 

فوز االول 1-5.
الفارق بني بايرن  وتقلص 
ميونيخ وبوروسيا دورمتوند 
من 7 نقاط الى 5 نقاط، وتأجل 
احلسم الى املرحلتني املقبلتني، 
حيث يحل بايرن ميونيخ ضيفا 
اينغلوش����تات قبل ان  عل����ى 
يستضيف هانوڤر اول الهابطني 
في املرحلة االخيرة، فيما يلعب 
بوروسيا دورمتوند مع مضيفه 
اينتراخت فرانكفورت وضيفه 

كولن.
باي����رن ميونيخ في  وكان 
طريقه الى حتقيق االهم والظفر 
بالنقاط الثالث عندما تقدم مبكرا 
عبر هدافه توماس مولر الذي 
افتتح التس����جيل في الدقيقة 
الى  السادس����ة رافعا رصيده 
20 هدفا في املركز الثالث على 
الئحة الهدافني، لكن بوروسيا 
مونشنغالدباخ جنح في ادراك 
التعادل ف����ي الدقيقة 72 عبر 

اندريه هان.
الباڤاري  الفري����ق  وع����زز 
موقعه في الصدارة برصيد 82 
نقطة مقابل 77 نقطة لبوروسيا 
اك����رم وفادة  الذي  دورمتوند 
ضيفه ڤولفسبورغ بخماسية 
نظيفة على ملعب »س����يغنال 
ايدون����ا بارك« وام����ام 81359 

متفرجا.
وجتمد رصيد ڤولفسبورغ 
عن����د 39 نقط����ة ف����ي املركز 

)أ.پ( االملاني روزبرغ واقفا بشموخ  

»السيليساو« من دون
مارسيلو ولويز وسيلڤا

والتون مدرباً جديداً لليكرز

بورتالند يقصي كليبرز في »بالي أوف«

غاب ثالثي الدفاع مارس���يلو وداڤيد لويز وتياغو 
س���يلڤا عن تش���كيلة موس���عة من 40 العبا ملنتخب 
البرازيل لكرة القدم اختارها املدرب دونغا اس���تعدادا 

لكوبا اميركا 2016.
وفضال عن مارسيلو جنم )ريال مدريد االسباني( 
وثنائي باريس س���ان جرمان الفرنسي، غاب مهاجم 
برشلونة االس���باني نيمار نتيجة االتفاق بني فريقه 
واملنتخ���ب البرازيلي للعب فقط في االلعاب االوملبية 

في ريو دي جانيرو.
وأشار دونغا الى االعالن عن تشكيلته املؤلفة من 
23 العبا في 5 مايو للمشاركة في البطولة املقررة في 

الواليات املتحدة بني 3 و23 يونيو املقبل.

توصل لوس اجنيليس ليكرز الى اتفاق مع املدرب 
الشاب لوك والتون ليشرف على صفوفه بدءا من املوسم 

املقبل في الدوري االميركي حملترفي كرة السلة.
وأصبح والتون )36 عاما( املدرب ال� 26 في تاريخ 
ليكرز، وهو س���يبقى مس���اعدا ملدرب غولدن ستايت 

ووريرز حامل اللقب حتى نهاية املوسم احلالي.
وعمل والتون مدربا مؤقتا لغولدن ستايت مطلع 
هذا املوسم، وقاده الى رقم قياسي بلغ 39 فوزا مقابل 
4 خسارات، بينها بداية قوية مع 24 فوزا متتاليا وهو 
رقم قياسي ايضا. لكن مع عودة املدرب االصلي ستيف 

كير من اصابة في ظهره، عاد ليلعب دور املساعد.
ولعب والتون لفت���رة طويلة مع ليكرز بني 2003 
و2012 قبل انهاء مس���يرته مع كليفالند كافالييرز في 

.2013

اس����تغل بورتالند ترايل باليزرز النقص العددي في 
صفوف لوس اجنيليس كليبرز واقصاه 4-2 من الدور 
االول في بالي اوف الدوري االميركي للمحترفني في كرة 
السلة. وتأهل بورتالند الى نصف نهائي املنطقة الغربية 
بعدما سبق منافسه الى الفوز في 4 من 7 مباريات، ليضرب 

موعدا مع حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز.
ودفع كليب����رز ثمن غياب جنميه كريس بول وباليك 
غريفني، فانضم الى بوس����طن )1990-1993( الذي خرج 
اربع مرات متتالية من البالي اوف بعدما كان متقدما في 
السلسلة. على ملعب »مودا سنتر« تألق الثنائي داميان 
ليالرد )28 نقطة و7 متريرات حاسمة بينها 4 ثالثيات( 

وسي جاي ماكولوم )20 نقطة(.
وساهم العب االرتكاز مايسون بالملي )2.11م(، بثالث 
رميات حرة حاسمة في آخر 14.7 ثانية والتقط 14 متابعة. 
ولدى اخلاس����ر، سجل جمال كروفورد 32 نقطة، بيد انه 

اهدر سلة اخيرة كانت كفيلة مبعادلة االرقام.
وفي املنطقة الشرقية خيم التعادل 3-3 على مواجهتني، 
بعد فوز انديانا بيسرز على تورونتو رابتورز 83-101، 

وميامي هيت على تشارلوت هورنتس 90-97.
في االولى، عادل بيسرز السلسلة مع ضيفه رابتورز 
بفضل تألق جنمه بول جورج صاحب 21 نقطة و11 متابعة، 

ليفرض مباراة سابعة حاسمة في تورونتو اليوم.
وف����ي الثانية على ملعب »تامي وارن����ر كايبل ارينا« 
قاد دواين ميامي هيت الى الفوز على مضيفه تشارلوت 
هورنتس بتسجيله 23 نقطة، وتقام املباراة السابعة في 

ميامي اليوم.

)رويترز( فرحة العبي بورتالند بإقصاء منافسهم  

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 36(

2beIN SPORTS 2HDسوانزي � ليڤربول
4beIN SPORTS 2HDمان يونايتد � ليستر سيتي
6.30beIN SPORTS 2HDساوثمبتون � مان سيتي

اسبانيا )املرحلة 36(
1beIN SPORTS 3HDبلباو � سلتا فيغو

5beIN SPORTS 3HDاسبانيول � اشبيلية
7.15beIN SPORTS 3HDديبورتيفو � خيتافي

9.30beIN SPORTS 3HDڤالنسيا � ڤياريال
إيطاليا )املرحلة 36(

1.30beIN SPORTS 4HDيوڤنتوس � كازي
4beIN SPORTS 6HDميالن � فرو سينوني
4beIN SPORTS 6HDباليرمو � سمبدوريا
4beIN SPORTS 6HDامبولي � بولونيا

9.45beIN SPORTS 4HDالتسيو � إنتر ميالن
فرنسا )املرحلة 36(

6beIN SPORTS 6HDامني � مرسيليا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 36(

2beIN SPORTS 2HDسوانزي � ليڤربول
4beIN SPORTS 2HDمان يونايتد � ليستر سيتي
6.30beIN SPORTS 2HDساوثمبتون � مان سيتي

»اولد ترافورد«.. مسرح أحالم ليستر سيتي اليوم
دقت س����اعة احلقيقة امام ليستر سيتي، فمن فريق متواضع 
لعب دور جس����ر عبور لعمالقة البرميييرليغ الى مرشح خيالي 
إلحراز اللقب بحال فوزه على مضيفه مان يونايتد بعد اليوم في 
املرحلة السادس����ة والثالثني من الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم. ويتصدر »الثعالب« الترتيب برصيد 76 نقطة حصدوها في 
35 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام الثاني الذي يختتم املرحلة 

على ارض جاره تشلسي في مواجهة صعبة ايضا.
وسيضمن ليستر احراز لقبه االول في تاريخه الذي يعود الى 
132 عاما، بحال فوزه على يونايتد بغض النظر عن نتيجة توتنهام، 
قبل مرحلتني على نهاية الدوري، وحتى بحال تعادله او خسارته 
س����يتوج فريق املدرب االيطالي كالوديو رانييري بحال تعادل او 

خسارة توتنهام امام تشلسي حامل اللقب.
ويستضيف ليستر ايفرتون في املرحلة السابعة والثالثني 
قبل االخيرة قبل ان يحل ضيفا على تشلسي في املرحلة 

االخيرة.
ويعيش ليس����تر فترة خيالية، فقبل 12 شهرا كان 
يكافح للهرب من الهبوط، ودخل املوسم خارج دائرة 
الترشيحات للمنافس����ة على اللقب وحظوظه كانت 
1/5000، اذ انه كان ينافس من اجل البقاء، لكنه قلب التوقعات بعروض 
قوية والعبني اعطوا افضل ما عنده����م وفي مقدمتهم املهاجمان 
الدوليان املتألقان جيمي فاردي واجلزائري رياض محرز، ومعهما 
احلارس الدمناركي كاسبر شمايكل والدولي االجنليزي داني 
درينكووتر والفرنسي نغولو كانتي واجلامايكي ويس مورغان 

واالملاني روبرت هوث ومارك البرايتون وغيرهم.
وتوج محرز، جهوده بإحراز جائزة افضل العب في 
املوسم بحسب استفتاء رابطة الالعبني احملترفني، ليصبح 

اول العب عربي وافريقي يحقق هذا االجناز.
وبحال تتويجه على ملعب »اولد ترافورد«، سيحمل 
ذلك نكهة اضافية للفريق االزرق، كونه سيكون على 
ارض الفريق االكث����ر تتويجا بألقاب الدوري )20 

مرة(.
وفاز فريق املدرب الهولندي لويس ڤان غال 

6 مرات في مبارياته الثماني االخيرة، وهو يطمح للحاق بأرسنال 
في املركز الرابع الذي يتقدم عليه بخمس نقاط.

وصحيح ان مان س����يتي ينافس ارسنال بشراسة على املركز 
الثالث، اال ان كل تفكيره قبل مواجهة مضيفه ساوثمتون الثامن، 
س����يكون منصبا على اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا امام 
ريال مدريد االس����باني االربعاء املقبل، وذل����ك بعد انتهاء الذهاب 

بالتعادل السلبي على ملعبه »االحتاد«.
وبعد سقوطه املتأخر على ارض ڤياريال االسباني 1-0 اخلميس 
في ذهاب نصف نهائي الدوري االوروبي، يحل ليڤربول الس����ابع 

على سوانزي اخلامس عشر.

أرسنال يستيعد توازنه

واستعاد ارس����نال توازنه أمس بفوز صعب على ضيفه 
نوريتش سيتي صاحب املركز التاسع عشر قبل األخير 0-1 

على ملعب »اإلمارات« في لندن وأمام 59989.
ويدين ارسنال بفوزه الى مهاجمه الدولي داني ويلبيك 

الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 59.
ورفع أرسنال رصيده الى 67 نقطة واستعاد املركز 

الثالث مؤقتا من مان سيتي الذي يحل ضيفا على 
ساوثمبتون اليوم، فيما جتمد رصيد نوريتش 

سيتي عند 31 نقطة.
وشدد وس����ت هام يونايتد اخلناق على 
مان يونايتد عندما انتزع منه املركز اخلامس 
بفوزه الكبير على مضيفه وست بروميتش 

البيون 0-3.
ورفع وست هام يونايتد رصيده الى 59 نقطة بفارق األهداف 

امام مان يونايتد الذي يستضيف ليستر سيتي.
وميلك يونايتد مباراة مؤجلة.

وتنفس نيوكاسل يونايتد الصعداء بفوزه الصعب والثمني 
على ضيفه كريستال باالس 0-1.

واستعاد ايڤرتون نغمة االنتصارات 1-2.
وقلب واتفورد تخلفه 0-1 امام استون ڤيال الى فوز 2-3.

كرة اندريه هان في طريقها لشباك بايرن ميونيخ

العاشر، فيما انتزع بوروسيا 
مونشنغالدباخ املركز الرابع من 
هرتا برلني بعدما رفع رصيده 

الى 49 نقطة بفارق االهداف.
وانف����رد ش����الكه باملرك����ز 



أخيرة
االحد 1 مايو 2016

51

املتهم أرشد 
عن أداة اجلرمية 
ومباحث الفروانية 

حتيل املتهم 
الرئيسي وأصدقاءه 

لنيابة األحداث

القاتل احلدث خشي االنتقام منه عند مشاهدة أقارب القتيل أمام مخفر صباح الناصر فسارع إلى مخفر تيماء

أكزوز مزعج..  يتسبب في قتل شاب كويتي بسكني ضخم في صباح الناصر 
اجلنائية لشؤون احملافظات 

العميد محمد الشرهان.
الكاملة  التفاصيل  وحول 
للقضية، قال املصدر األمني: 
إن بالغ���ا ورد ال���ى عمليات 
الداخلية عن وصول ش���اب 
كويتي )18 عاما( مصابا بطعنة 
ناف���ذة أودت بحياته، وعلى 
الفور انتقل عدد من القيادات 
االمنية الى مستشفى الفروانية 
والذي نقل اليه املجني عليه 
بواسطة أحد أصدقائه، وكان 
في مقدمة القيادات االمنية الى 
جانب اللواء محمود الطباخ 
كل من مدي���ر أمن الفروانية 
العنزي،  العميد ركن صالح 
والعقي���د عب���داهلل العنزي 
واملقدم خل���ف قبيل واملقدم 
سلمان السعيدي، وتبني من 
التحقيقات حدوث تالسن بني 
اجلاني واملجني عليه، وهو ما 

أدى الى اجلرمية.
وأش���ار املص���در الى أن 
اجلاني أرشد عن أداة اجلرمية، 
ومتت مرافقة القاتل الى املكان 
الذي أخفى فيه السكني، ومت 
توقيف جمي���ع زمالء القاتل 

الذين كانوا برفقته.
هذا، ومت���ت إحالة جميع 
القضية صباح أمس  أطراف 

الى نيابة األحداث.

مرتفعة، فخرج القاتل و5 من 
أصدقائه، حيث طلبوا منه 
االنصراف بعيدا، إال أن املجني 
عليه، وحسب إفادة املتهمني، 
عاد مرة أخرى ليتم توقيفه 
املتهم���ني، وأخرج  من قبل 
القاتل س���كينا بحجم كبير 
س���دد به طعنة  شديدة الى 
جسد املجني عليه، ولشدة 
الطعنة ولضخامة السكني عاد 
الى القاتل من شدة الطعنة 

وأصابته في يده.
هذا، وعلى مدار ساعات مت 
إغالق القضية من قبل مباحث 
الفروانية بإشراف من مدير 
العامة للمباحث  االدارة  عام 
اجلنائية اللواء محمود الطباخ 
ومس���اعد مدير عام املباحث 

عبداهلل قنيص

ش���هدت منطقة صباح 
الناصر في نحو الثالثة من 
بعد منتصف ليل أمس جرمية 
قتل مروع���ة راح ضحيتها 
شاب كويتي )18 عاما( فيما 
قام القاتل )16 عاما( بتسليم 
نفسه الى مخفر تيماء، وتبني 
 م���ن التحقيق���ات أن هناك
5 أشخاص من أقارب القاتل 
أحيلوا ال���ى النيابة العامة 
بعد أن كانوا متواجدين مع 
اجلاني، ورمبا يكونون قد 
أو بأخرى  شاركوا بطريقة 
القت���ل. وقال  في جرمي���ة 
مص���در أمن���ي: إن القات���ل 
والقتيل من قاطني منطقة 
الى  الناصر، مشيرا  صباح 
أن تسليم اجلاني نفسه في 
مخفر شرطة تيماء عاد الى 
أنه توجه برفقة أقارب له الى 
مخفر املنطقة ليسلم نفسه، 
ولكنه شاهد حشدا من أقارب 
القتيل مقاب���ل املخفر فآثر 
الى مخفر  السالمة وتوجه 
بعي���د حتى يكون في مأمن 
من االنتق���ام. وحول دوافع 
اجلرمية، قال مصدر أمني: 
إن املجن���ي عليه كان يقود 
سيارة تصدر عنها أصوات 

اللواء محمود الطباخ

دماء القتيل على أسفلت منطقة صباح الناصردوريات املباحث واألمن العام في موقع اجلرمية

العميد ركن صالح العنزي

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

صقر مناور صميعر المطيري ـ 50 عاما ـ الرجال: 
الصليبخات ـ ق 1 ـ ش 10 ـ م 58 ـ ت: 

97534323 ـ النساء: العارضية ـ ق 11 ـ ش 4 ـ 
ج 8 ـ م 27.

سارة يوسف سلطان، زوجة نايف ناصر سلطان ـ 
48 عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ العيون ـ ق 2 ـ ش 
3 ـ م 505 أزرق 122 ـ ت: 99771629 ـ النساء: 
النسيم ـ ق 1 ـ ش 35 ـ م 21 ـ ت: 99491937.

عبدالرحمن علي عبداهلل شمس الدين ـ 63 عاما ـ 
الرجال: الروضة ـ ق 3 ـ ش 30 ـ م 20 ـ ت: 

66053351 ـ النساء: السرة ـ ق 4 ـ ش 7 ـ م 2 
ـ ت: 97885201.

مريم عبدالعزيز عبدالرحمن القندي، أرملة محمد أحمد 
الرومي ـ 80 عاما ـ الرجال: الدعية ـ ديوان 

الرومي ـ ت: 50000054 ـ النساء: الدعية ـ ق 2 
ـ ش 29 ـ م 12 ـ ت: 22530124.

غوالي زيد خلف المطيري ـ 45 عاما ـ الرجال: صباح 
الناصر ـ ق 5 ـ ش 38 ـ م 48 ـ ت: 67041172 

ـ النساء: الفردوس ـ ق 5 ـ ش 1 ـ ج 13 ـ م 1 ـ 
ت: 50173336.

يوسف مطلق محمد السليمي ـ 51 عاما ـ اجلهراء ـ 
القصر ـ ق 3 ـ ش 2 ـ م 35 ـ ت: 99613210 ـ 

.96641212
ناصر عبدالعزيز فهد الخالدي ـ 22 عاما ـ الرجال: 

القيروان ـ ق 3 ـ ش 320 ـ م 8 ـ ت: 94444821 
ـ النساء: القيروان ـ ق 3 ـ ش 328 ـ م 60 ـ ت: 

.90000738
سيف ضيدان الحميدي أبو عدل ـ 48 عاما ـ الرجال: 

صباح الناصر ـ ق 2 ـ ش 1 ـ م 65 ـ ت: 
66666828 ـ النساء: صباح الناصر ـ ق 2 ـ ش 

7 ـ م 65.
رائد يوسف عبداهلل الماص ـ 45 عاما ـ الرجال: 

الروضة ـ ق 1 ـ شارع علي سليمان بو كحيل 
ـ م 44 ـ ت: 66556052 ـ 97505028 ـ النساء: 
حطني ـ ق 2 ـ ش 211 ـ م 13 ـ ت: 69698878 ـ 

الدفن بعد صالة العصر.

أوباما وميشيل يحتفالن بـ »يوم اجلاز«
في حديقة البيت األبيض

اجلاز بوضوح مصدر إلهام 
له من أحد أشكال الروحية 

األميركية«.
واستشهد أوباما بديوك 
ايلينغتون، الفتا إلى أن اجلاز 
ميثل »أداة صاحلة لقياس 

مستوى احلرية«.
انتش���رت  وتابع: »لقد 
هذه املوسيقى حول العالم 
كالنار في الهش���يم. لطاملا 
سمح اجلاز للناس بااللتقاء 
أبعد من الهوة التي يتعذر 
اجتيازها في الظاهر«. كذلك 
من بني املش���اركني فنانون 
آخرون مثل تش���يك كوريا 
وجيم���ي كولوم وآل جارو 
وديانا كرال وبوبي واتسون. 
وستنقل احلفلة السبت على 

قناة »ايه بي سي«.

أوباما  وكانت ميش���يل 
قالت في وقت سابق خالل 
لقاء مع موسيقيني وطالب: 
»لقد كبرت في عائلة مولعة 
مبوس���يقى اجلاز«، وهي 
املتحدرة من شوارع جنوب 

شيكاغو.
وأضاف���ت: »صباح كل 
يوم، كان جدي يبدأ نهاره 
مع اجلاز، ووالدي كان مولعا 
باجل���از، وتزوج���ت رجال 

يعشق أيضا اجلاز«.
»الي����وم  إط����الق  ومت 
العاملي ملوس����يقى اجلاز« 
سنة 2012 من جانب منظمة 
»اليونسكو« ومعهد »مونك« 
للجاز بهدف الترويج لهذه 
املوس����يقى كأداة للحرية 

واإلبداع والوحدة.
وأض���اف: »أكثر من أي 
شكل آخر من الفنون، يجد 

فران���س ب���رس: نظ���م 
الرئي���س األميرك���ي باراك 
أوبام���ا وزوجته ميش���يل 
مساء أول من أمس اجلمعة 
في حديق���ة البيت األبيض 
حفلة غير تقليدية ملناسبة 
العاملي ملوس���يقى  »اليوم 
اجلاز«، شارك فيها عدد من 
كبار األسماء في هذا املجال، 
بينهم اريثا فرانكلني وهربي 
هانكوك ودي دي بريدجووتر 

وهيو ماسيكيال.
وقال الرئيس األميركي في 
افتتاح هذا احلفل الذي أقيم 
حتت خيمة واسعة نصبت 
خصيصا للمناس���بة: »هذا 
املساء نحول هذا املكان إلى 
بلوز هاوس )بيت موسيقى 

البلوز(«.

باراك أوباما وزوجته ميشيل

توقعات ببيع سترة للمغني برنس في مزاد بـ 100 ألف دوالر!

الشركة قد قدروا أن تباع 
السترة مبا بني 6 و8 آالف 
دوالر، لكن هذا كان قبل وفاة 
الذي القى تكرميا  برنس 
وإجالال كبيرا للمغني الفائز 
بجائزة »غرامي« س���بع 
مرات من الرئيس األميركي 

أوباما وشخصيات  باراك 
هوليوود ومعجبني من كل 

أنحاء العالم.
وقال تشانيس: »انتهت 
اآلن كل الرهانات«، مضيفا 
أن السترة ميكن أن جتلب 

100 ألف دوالر.
وقال مس���ؤولون عن 
مزادات »حملات من التاريخ«: 
إن قطعا قليلة من تذكارات 
املغني برنس عرضت حتى 

اآلن للبيع.
الش���ركة: إن  وقال���ت 
البي���ع باملزاد س���يكون 
متاح���ا للمش���اركني عبر 

اإلنترنت.
ويحق���ق مس���ؤولون 
في مينيس���وتا في وفاة 
برنس مبنزله الذي يدعى 
»بيسلي بارك« بالقرب من 
منيابوليس، لكنهم قالوا إنه 
ال يوجد مؤشر على انتحار 

أو صدمة بدنية.

العمل في مزادات »حملات 
من التاريخ«: إن دار املزادات 
تلقت السترة قبل نحو 6 
أسابيع من الوفاة املفاجئة 
للموسيقي في 21 ابريل عن 

عمر 57 عاما.
وكان مس���ؤولون من 

رويترز: ينتظر أن تطرح 
سترة دراجة نارية ارتداها 
جنم البوب األميركي الراحل 
برنس في فيلم »بربل رين« 
لع���ام 1984 »عندم���ا كان 
يستقل دراجته عبر الغابات 
مع املرأة التي لعبت دورا 
رئيسيا في الفيلم أبولونيا 
في م���زاد«، وذلك وفقا ملا 
أعلنته الشركة التي تشرف 

على البيع يوم اجلمعة.
وستعرض هذه السترة 
املمي���زة برقبة على هيئة 
ح���رف »ف���ي« ومظلل���ة 
باللونني األسود واألبيض، 
ولديها أكم���ام جلدية من 
املرفقني إلى أسفل للبيع في 
مزاد »حملات من التاريخ« 
ف���ي الفترة بني 29 يونيو 
وأول يوليو في كاالباساس 

بوالية كاليفورنيا.
وقال بريان تشانيس، 
ال���ذي يتعامل مع عالقات 

السترة املتوقع أن يصل سعرها إلى 100 ألف دوالر

طاجيكستان حتظر األسماء الروسية
ومتنع الـ »أوف« والـ »إيف«

ألفا مليار دوالر خسائر العالم
إذا لم تنخفض درجات احلرارة

العربية: قدرت األمم املتحدة اخلس���ائر 
التي سيتكبدها العالم بحلول عام 2030 إذا 
استمرت درجة احلرارة على حالها وواصل 
العمال وظائفهم حتت الشمس احلارقة بألفي 

مليار دوالر سنويا.
وجاء التقرير األممي حتت عنوان »التغير 
املناخي والعمل: تداعيات احلر على مواقع 
العمل« وعملت عليه هيئات عدة تابعة لألمم 
املتحدة وجمعيات نقابية دولية. وقد قدرت 
هذه الهيئات أعداد العمال املتأثرين بدرجات 
احل���رارة املرتفعة في العال���م بنحو مليار 
عامل. ويعيش هؤالء في دول تأثرت بالتغير 
املناخي، معظمهم في دول آس���يا اجلنوبية 

وجنوب الواليات املتحدة وأميركا الوسطى 
ومنطقة الكاريبي وشمال أميركا الالتينية، 

فضال عن شمال إفريقيا وغربها.
كما لفت التقرير إلى أن العاملني في درجات 
ح����رارة تفوق ال�35 درج����ة مئوية مييلون إلى 
تخفيف وتيرة العمل وإطالة االستراحات أو  في 
أحيان إلى تغيير موقع سكنهم بحثا عن فرص 
عمل في مناخ أكثر اعتداال، هذا إلى جانب األضرار 

الصحية التي يسببها العمل في هكذا أجواء.
ويأتي التقرير األممي بعد أس���بوع من 
توقيع اتفاق تاريخ���ي في باريس حلصر 
االحتراز احلراري، والذي التزال القدرة على 

تنفيذه موضع شكوك وتساؤالت.

فرانس برس: وقع رئيس طاجيكستان أول 
م���ن أمس قانونا جديدا يحظر إعطاء املواليد 
اجلدد أسماء روسية، في محاولة إلعادة العمل 

باألسماء الطاجيكية.
وقال املتحدث باسم وزارة العدل إن أسماء 
العائالت ستصبح من اآلن فصاعدا »منسجمة 
مع الثقافة الوطنية والتقاليد« القائمة في البالد، 
موضحا أنه لم يعد باإلمكان إعطاء املواليد اجلدد 

أسماء تنتهي ب� »اوف« أو ب� »ايف«.
وكان البرملان الطاجيكي صوت في يناير 
املاضي على منع إعطاء املواليد اجلدد أسماء 

أولى »غريبة عن ثقافة البالد وتقاليدها«.
وقرر الرئيس إمام علي رحمن الذي يحكم 
البالد منذ 2007 تغيير اسم عائلته واستبدل 

»رحمنوف« ب� »رحمن«.
وقام مسؤولون وموظفون كبار في الدولة 
عام 2014 بتغيير أسمائهم بدافع »وطني« عبر 
إلغاء الصبغة الروسية من االسم أي »أوف« 

و»ايف« في آخره.
وبدأت »روسنة« األسماء في طاجيكستان، 
اجلمهوري���ة الس���وفييتية الس���ابقة، ف���ي 

الثالثينيات.

الرئيس الطاجيكي من أبرز من غير اسمه

اجلهاز يتبع املنظمة األوروبية لألبحاث النووية

»ابن عرس« يعطل أكبر مصادم للجسيمات في العالم
جنيڤ � أ.ف.پ: دخل حيوان ابن عرس في 
أكبر مضخم للجسيمات في العالم، متسببا 
في متاس كهربائي أدى إلى عطل في املصادم 
الهادروني الكبير )ال اتش سي( في املنظمة 
األوروبية لألبحاث النووية )س����يرن( عند 

احلدود الفرنسية � السويسرية.
وكشفت املنظمة في تقرير أنشطتها اليومية 
أن املصادم الهادروني الكبير »تعرض خللل 
كهربائي حاد صب����اح أمس األول اجلمعة«، 
موضحة أن العطل ناجم عن »متاس كهربائي 
تس����بب به حيوان ابن عرس« في املصادم، 
ومشيرة إلى أن محوال بطاقة 66 كيلوفولت 

قد تضرر.
وقال الناطق باسم »سيرن« أرنو مارسولييه 
في تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي( إن أعمال إصالح العطل ستستغرق 

أياما عدة، مؤكدا نفوق احليوان الذي لم يصمد 
في وجه الصدمة الكهربائية.

وهذه ليست املرة األولى التي يعكر فيها 
انتظام العمل في هذه املنش����أة. ففي س����نة 
2009، اوقع طير صغير قطعة خبز على خط 
امداد كهربائي خارجي، ما ادى الى تدهور في 

نظام التبريد.
ويتضمن املصادم الهادروني الكبير الواقع 
عند احلدود الفرنس����ية � السويسرية نفقا 

دائري الشكل ميتد على 27 كيلومترا.
ويعتبر»ال اتش س����ي« أق����وى مصادم 
للجسيمات في العالم وهو سمح سنة 2012 
بتأكيد وجود بوزون هيغز الذي يعد النقطة 
الرئيس����ية في الهيكلية األساس����ية للمادة. 
ومن شأنه أن يس����اعد في حل ألغاز كونية 

أخرى.



ـ

عائلتا الرومي والقندي 
تنعيان 

مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدتهما الغالية 

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

مريم عبدالعزيز عبدالرحمن القندي
أرملة المرحوم / محمد أحمد حسين الرومي

عن عمر يناهز )85( عامًا 
وقد ووري جثمانها الثرى يوم أمس السبت املوافق 2016/4/30
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الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

دبي املدينة األولى في العالم التي ستستخدم 
.»Wifi« في الشوارع بدال من »Lifi« تقنية الـ

مجموعة العشرين تتحدى التهرب الضريبي.

٭ إن شاء اهلل احنا ما نكون آخر ناس! ٭ حتدوا اإلرهاب أواًل!
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»التربيـة«: حملـة السـترجاع املـدارس 
املؤجرة.

حفلة في البيت األبيض مبناسبة اليوم العاملي 
ملوسيقى »اجلاز«.

٭ ليش مستعجلني.. خلوا املدارس مؤجرة 
وخلوا عيالنا مكودين بالصفوف!

٭ .. أليس من األفضل لو أن البيت األبيض يركز 
على إسكات أصوات اإلرهاب في العالم أوالً؟!
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»ال، ال ميكن أن أكون مناهضا للسامية أبدا 
فصديقتاي السابقتان كانتا فتاتني 

يهوديتني«
عمدة لندن السابق كني 

ليفينغستون، يرد بدهشة 
وغضب، بعد تعليق عضويته في 

حزب العمال البريطاني بسبب 
تصريح سابق ذكر فيه ان الزعيم 
النازي أدولف هتلر كان صهيونيا 

ألنه طالب بنقل اليهود إلى فلسطني 
قبل اضطهادهم في أوروبا.

»لم أكن يومًا في حياتي كلها أكثر امتنانًا 
لكم مما أشعر به اليوم«

جنمة أغاني البوب 
األميركية كيشا توجه 

رسالة عاطفية نصية ملشجعيها 
ومعجبيها مبناسبة صدور 
اإلعالن الترويجي اللبومها 

اجلديد الذي يحمل اسم »ترو 
كلرز«.

»لقد حتطمت قلوبنا، ونحن في غاية 
احلزن«

دايانا ومايكل، والدا املمثلة 
األميركية ليندسي لوهان، وهما 

يعترفان بدورهما في انزالق 
ابنتهما إلى دنيا اإلدمان على 

املخدرات.

»كان أفضل صديق لي في هذا العالم«
املغنية كيري كاتونا خالل 

مشاركتها باكية في تشييع 
جنازة صديقها املنتج واإلعالمي 
ديڤيد غيست الذي توفي مؤخرا.

»اآلن أتساءل: هل كان األمر يستحق كل 
تلك التضحية؟«

جنم الغناء مارك أنثوني 
يعرب عن ندمه ألنه انشغل 
بأعماله املوسيقية والغنائية، 

التي حققت له املاليني عن 
االهتمام بتربية أطفاله، 

وكشف انه كان يود دوما البقاء 
في البيت واللعب معهم.

أبعد من الكلمات مقاالت الرأي
االخبار األمنية
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أرقام الجريدة  -    ٭
البدالة: 22272727  

ـ  22272728   
-   إدارة التحرير: 

22272828   ـ   
22272829  ـ  إدارة 

التسويق والمبيعات:  
22272743  ـ  

22272746   قسم 
حجوزات اإلعالن:  

22272750 ـ 
22272751 -   إدارة 

التوزيع واالشتراكات:  
22272770 ـ 

 -  22272737
قسم الشكاوى 

22272737

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 3:41
الشروق 5:07
الظهر 11:45

العصر 3:21
املغرب 6:24
العشاء 7:47

الرياح شمالية غربية تتحول 
إلى جنوبية سرعتها من 

8 ـ 30 كم/س.
العظمى 40 - الصغرى 21

أعلى مد: 7:16 ص 5:29 م
أدنى جزر: 00:03 ص 12:08 ظ

م. عادل اخلرافي

يحل النائـــب م. عادل اخلرافي ضيفا على 
»األنبـــاء« للتواصـــل مع القـــراء والرد على 
استفساراتهم عبر لقاء »ألو األنباء« من الساعة 
السادسة حتى السابعة من مساء يوم الثالثاء 
املقبل املوافق 3 مايو اجلاري. وسيكون التواصل 

عبر الهاتف التالي: 22272890.

عادل اخلرافي ضيف
»ألو األنباء« الثالثاء املقبل

عنا
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