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رئيس الوزراء: نعتز برجال اجليش وبيقظتهم الدائمة في حماية الوطن
سمو الشيخ جابر املبارك لدى زيارته نادي ضباط اجليش مساء أمس األول وفي استقباله الشيخ خالد اجلراح

05

»اخلدمة املدنية« منع »الديوان« من تعيني الوافدين في جميع الوزارات واجلهات واملؤسسات احلكومية

جتديد وتعيني قياديني جدد
مريم بندق 

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته 
أمس األول برئاس���ة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
مشاريع مراسيم تعيني قياديني جدد 
والتجديد آلخرين. وشملت مشاريع 

مراسيم تعيني قياديني جدد:
٭ تعي���ني مدي���رة إدارة اإلع���ام 
والعاق���ات العامة ب���وزارة العدل 
هبة العبد اجلليل وكيلة مس���اعدة 
ب���وزارة العدل، وبحس���ب مصادر 
وزارية سيس���ند قط���اع التطوير 
اإلداري واإلعام رس���ميا لها وهي 

املكلفة بأعماله منذ أبريل 2015. 
٭ تعيني د.عبداحملسن احلويلة وكيا 

مساعدا في وزارة التربية. 
٭ تعيني م.طارق العميري نائبا ملدير 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب بدرجة وكيل مساعد. 
٭ جتديد تعيني الوكيل املس���اعد 
للشؤون املالية واإلدارية في وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة قيس 
البدر. وعلى صعي���د قرارات عدم 
تعيني الوافدين في احلكومة كشفت 
املصادر عن ان مجلس اخلدمة املدنية 

ثامر السليم

قالت مصادر مطلعة في مجلس 
اجلامعات اخلاصة ل� »األنباء« إن 
مجلس اجلامع���ات اخلاصة قبل 
3300 طالب وطالبة في البعثات 
الداخلية موزعني على اجلامعات 

اخلاصة.

قبول 3300 
في البعثات الداخلية

بقية أخبار الصفحة األولى  
02على الصفحة

برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير 
املالية ووزير النفط بالوكالة أنس 
الصالح أصدر توصية مبنع ديوان 
اخلدمة املدنية من تعيني الوافدين في 
جميع الوزارات واجلهات واملؤسسات 

احلكومية.
وأكدت املصادرأنه مبوجب التوصية 
ال ميلك أي قيادي في الديوان مبن 
فيهم رئيس ووكيل الديوان إصدار 
قرار تعي���ني أو حتى االس���تعانة 
بخدمات أي واف���د حتى ألصحاب 
التخص���ص الذي ق���د حتتاجه أي 
جهة حكومية أو أي تخصص آخر 

ال يقبل عليه املواطن. 
واستطردت املصادر قائلة: إن 
توصي���ة مجلس اخلدم���ة املدنية 
الوافدين  للديوان بع���دم تعي���ني 
ينسحب على كل الوظائف وليس 
فقط الوظائف الكبرى، مس���تدركة 
بأنه في حالة االحتياج الذي ال بديل 
له يتم العرض على مجلس اخلدمة 

املدنية.
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عبد الفتاح معرفيعمر قتيبة الغامن  منى الدعاس

 »صناعات الغامن« تكشف 
عن خطط لتوسع عالمة »ونديز« 

في السعودية

عبد الفتاح معرفي: 
ّ« لفّضلت التفرغ « لفضلت التفرغ « لفّضلت التفرغ  ًلو لم أكن »عقاريًالو لم أكن »عقاريًا

لألعمال اخليرية

الدعاس: نطمح إلى تكوين نظام 
وطني متكامل وفق املعايير الدولية 

للنشر اإلحصائي 3135 1819

تشمل أعضاء هيئة التدريس والتدريب باجلامعات احلكومية واملعاهد التطبيقية والباحثني في معهد الكويت أسوة بأئمة املساجد واخلطباء

استثناء فئات جديدة من تقاعد الـ 65
احلكيم: »احلشد الشعبي« 

قوات رسمية تتحرك بأوامر حكومية

»الصحة«: صرف »املمتازة« نهاية اجلاري

بحث استيفاء متطلبات »تي إس إيه« األميركية 
للتدقيق األمني على املطار

أسامة أبوالسعود

أكد رئيس املجلس اإلسالمي 
األعلى في العراق السيد عمار 
احلكيم أن احلش����د الشعبي 
ميثل قوة حكومية رس����مية 
تابعة للقائ����د العام للقوات 
املسلحة ويتم دفع رواتبهم 
وتدريبهم وتس����ليحهم من 
احلكومة العراقية، ويتحركون 
ضمن تعليمات القائد العام، 
مشددا على أن هذه القوة ليست 
ميليش����يا وال ه����ي طائفية.  
وشدد على  أنه لم حتدث أي 
أو توجيه  أخطاء ممنهج����ة 
باإلساءة لطائفة أو ملواطنني 
على خلفية مذهبية معينة، بل 
كانت هناك »خروقات محدودة 
رافقها الكثير من التشويش 

العام«.  لل����رأي  والتضليل 
وقال: ان االنتصار الوشيك 
والسريع في محافظة نينوى 

س����يفاجئ العالم كما فاجأه 
انتصار الفلوجة.

٭

عبدالكريم العبداهلل

تستعد وزارة الصحة بعد حصر أسماء 
�املستحقني من موظفيها ل�املستحقني من موظفيها ل� »مكافآت األعمال 
املمتازة«، الذين بلغ عددهم ما يقارب 18 ألف 
موظف وموظفة، لوض����ع هذه املكافآت في 
حسابات مستحقيها نهاية الشهر اجلاري. 
وأشارت مصادر إلى أن املبلغ املرصود لهذا 

العام بلغ 8 ماليني دينار. وأضافت أن آلية 
الصرف ستكون وفقا جلدول الديوان مبنح 
األطباء واالستشاريني ومديري اإلدارات 1500

دينار، وللصيادلة والفنيني واملراقبني 1300 
دينار، و1000 دينار لرؤساء األقسام والهيئة 
التمريضية، فضال عن 800 دينار للموظفني 
ني�ني�ني و400 دينار للوظائف املعاونة  ���� �واإلداري���واإلداري��

والفنية املساعدة.

ناقش املجلس األعل����ى للطيران املدني 
اس����تيفاء متطلبات عملية التدقيق األمني 
التي س����تجريها إدارة أمن النقل األميركية 
)تي إس إيه( للمطار. وأش����ار املجلس الى 

محدودية الطاقة االستيعابية ملبنى الركاب 
6احلالي والتي ال تتجاوز 6احلالي والتي ال تتجاوز 6 ماليني راكب سنويا 
12مقابل احلركة الفعلية احلالية التي بلغت 12مقابل احلركة الفعلية احلالية التي بلغت 12

رئيس املجلس اإلسالمي األعلى في العراق السيد عمار احلكيم         )قاسم باشا(مليون راكب سنويا.

جنم كليڤالند ليبرون جيمس حامال ابنته وإلى جانبه الكأس          )أ.پ(

رئيس املجلس اإلسالمي األعلى في العراق يثق بنصر وشيك في »نينوى« يفاجئ العالم

أعلنت شركة ميزان القابضة 
أمس عن اعتزامها االستحواذ على 
70% من شركة الصافي لألغذية 
التابعة ملجموعة  الس����عودية 
8 أسابيع  إلى 8 أسابيع  إلى 8 أسابيع  الفيصلية خالل 6
فور تطبيق الشروط املطلوبة 
واحلصول عل����ى املوافقات من 
الهيئات الرقابية، مشيرة الى ان 
قيمة مساهمة »ميزان« ستتراوح 

بني 7 و7.7 ماليني دينار.
التفاصيل ص 37٭

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ  
سلطان العبدان - بدر السهيل

أقر مجلس االمة في جلسته 
التكميلية امس احلسابات اخلتامية 
9 جهات ملحقة وأحالها وميزانيات 9 جهات ملحقة وأحالها وميزانيات 9 جهات ملحقة وأحالها 
الى احلكومة، واحلسابات اخلتامية 
التي مت اقرارها عن السنة املالية 
2015/2014 في حني كانت امليزانيات 
عن الس����نة املالي����ة 2017/2016. 
واجلهات التي وافق املجلس على 
حساباتها اخلتامية وميزانيتها 
هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية والهيئة العامة 
للرياضة والهيئة العامة لشؤون 
القص����ر ومجلس االم����ة وبلدية 
العامة للعناية  الكويت والهيئة 
بطباعة ونش����ر الق����رآن الكرمي 
والسنة النبوية وعلومهما وهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر وهيئة 
مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص وهيئة اس����واق 
التصويت  املال. وجاءت نتيجة 
مبوافقة اجمالي احلضور وعددهم 
42 عضوا. ووافق املجلس ايضا 
على املداولة االولى لتعديل قانون 
اخلدمة املدني����ة بإضافة اعضاء 
التدري����س والتدريب في  هيئة 
اجلامعات احلكومي����ة واملعاهد 
التطبيقية احلكومية والباحثني 
العلميني مبعهد الكويت لالبحاث 
العلمية الى قائمة االستثناء من 
�����د ال�����د ال� 65 عاما  ����د ال������د ال�� ��س����ن التقاعد عن��س����ن التقاعد عن
لتنته����ي خدمتهم ببلوغ س����ن 
75 عاما اس����وة بأئمة املساجد �75 عاما اس����وة بأئمة املساجد �75 عاما اس����وة بأئمة املساجد  �ال�ال
واخلطباء بالنس����بة للكويتيني 

وغير الكويتيني.
التفاصيل ص42و43٭

»ميزان« لالستحواذ على ٪70 
من »الصافي« السعودية

كليڤالند 
»ملك« 
السلة 

46األميركية
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ّ»بيتك - البحرين« ميّو»بيتك - البحرين« ميول إنشاء 3 آالف 
وحدة سكنية في »ديرة العيون«

البحرين تسقط اجلنسية عن عيسى أحمد قاسم لنهجه الطائفي
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د. نبيل العربي والشيخ صباح اخلالد بحضور الشيخ علي اجلراح 

صاحب السمو عزّى خادم احلرمني بوفاة األميرة حصة بنت سعود

األمير استقبل نبيل العربي: جهودكم املخلصة
خلدمة قضايا األمة العربية تستحق التقدير والثناء

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس 
النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد واألمني 
العام جلامعة الدول العربية 
د.نبيل العربي وذلك مبناسبة 

انتهاء فترة عمله.
وقد أشاد سموه باجلهود 
الكبيرة واملخلصة التي بذلها 
العربي خ���الل فترة توليه 
منصبه لدعم العمل العربي 
املشترك ووحدته وتضامنه 
وخدمة قضايا األمة العربية 
والتي استحقت كل التقدير 
والثن���اء، متمنيا له موفور 
الصح���ة والعافي���ة ودوام 

التوفيق والسداد.
حضر املقابلة نائب وزير 
ش���ؤون الدي���وان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد  
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم 
احلرم���ني الش���ريفني امللك 
آل  س���لمان بن عبدالعزيز 
سعود ملك اململكة العربية 
الش���قيقة عبر  السعودية 
فيها س���موه ع���ن خالص 
تعازيه وصادق مواس���اته 
بوفاة املغفور لها بإذن اهلل 
تعالى صاحبة السمو امللكي 
األميرة حصة بنت س���عود 
بن عبدالعزيز آل س���عود، 
سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمدها بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن 

يلهم األسرة املالكة الكرمية 
جمي���ل الصب���ر وحس���ن 

العزاء.
وبعث س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزي���ة ال���ى أخي���ه خادم 
احلرم���ني الش���ريفني امللك 
آل  س���لمان بن عبدالعزيز 
سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها 
بإذن اهلل تعال���ى صاحبة 
السمو امللكي األميرة حصة 
بنت سعود بن عبدالعزيز آل 
سعود، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمدها بواس���ع 

رحمته.
كما بعث س���مو رئيس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك 
ببرقية تعزية مماثلة. وبعث 
صاحب السمو األمير ببرقية 
تعزية إلى رئيس جمهورية 
اندونيسيا الصديقة جوكو 
ويدودو عبر فيها س���موه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات 
التي  واالنهيارات األرضية 
اجتاحت إقليم جاوا الوسطى 
في اندونيسيا والتي أسفرت 
ع���ن س���قوط العدي���د من 
الضحايا واملصابني، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواس���ع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته، وأن 
مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية، وأن ميكن 
املسؤولني في البلد الصديق 
من جتاوز آثار هذه الكارثة 

الطبيعية.
وبعث س���مو ولي العهد 
ببرقي���ة تعزية إلى رئيس 
اندونيس���يا  جمهوري���ة 
الصديق���ة ضمنها س���موه 
خال���ص تعازي���ه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات 
التي  واالنهيارات األرضية 
اجتاحت إقليم جاوا الوسطى 
في اندونيسيا، سائال سموه 
املول���ى تعال���ى أن يتغمد 
الضحايا بواس���ع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وأن 
ينعم على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية، كما بعث 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ببرقية تعزية 

مماثلة.

اخلالد التقى أمني عام جامعة 
الدول العربية

اجتمع النائب األول لرئي����س مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ صباح اخلالد مع األمني العام جلامعة 
الدول العربية د.نبيل العربي أمس في مقر ديوان عام وزارة 
اخلارجية وذلك مبناس����بة زيارته والوفد املرافق للبالد. 
حض����ر اللقاء نائب وزير اخلارجية الس����فير خالد اجلار 
اهلل ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد ومس����اعد وزير اخلارجية لشؤون 
املراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني وعدد من 

كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

سمو ولي العهد لدى استقباله الشيخ ثامر العلي سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
السيف صباح أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ 

صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر السيف صباح أمس 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
الداخلية الش���يخ  ووزير 
محمد اخلالد. واس���تقبل 
سموه بقصر السيف صباح 
أمس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

خالد اجلراح.
كما استقبل سمو ولي 

العهد بقصر السيف أمس 
وزير اإلعالم ووزير الدولة 
الش���باب الشيخ  لشؤون 

سلمان احلمود.
واستقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ 

ثامر العلي.

سموه التقى رئيس جهاز األمن الوطني

ولي العهد استقبل وزراء اخلارجية والداخلية والدفاع واإلعالم

 جانب من اجتماع املجلس االعلى للطيران املدني

ناقش املجلس االعلى 
للطيران املدني في اجتماع 
طارئ أمس تطورات عملية 
التدقي����ق االمن����ي ال����ذي 
ستجريها ادارة امن النقل 
االميركية »ت����ي اس ايه« 

ملطار الكويت الدولي.
وقال املجلس في بيان 
خص »كونا« بنش����ره: إن 
االجتماع الذي عقد برئاسة 
وكيل وزارة الداخلية ونائب 
رئي����س املجل����س الفريق 
الفهد استعرض  سليمان 
االجراءات والتدابير االمنية 
التي اتخذتها »الداخلية« 
بالتنسيق مع االدارة العامة 
للطيران املدني واخلطوط 

اجلوية الكويتية.
واض���اف ان احلضور 
اطلع���وا عل���ى اخلطوات 
املتخذة الستيفاء متطلبات 
التدقيق االمني الذي اجرته 
االدارة االميركية على املطار 
القواعد  مبا يتوافق م���ع 
املقررة  الدولية  القياسية 

امنيا للمطارات العاملية.
وذك���ر ان���ه مت اتخاذ 
التوصيات املناسبة لدعم 
»الداخلي���ة« فيما تتخذه 

من اجراءات لتعزيز االداء 
االمني باملطار في حني مت 
استعراض االجراءات التي 
تتخذها »الطيران املدني« 
بالتعاون مع »الداخلية« 
العاملة لتقدمي  واجلهات 
اخلدم���ات والتس���هيالت 
الالزمة حلركة املسافرين 

مبا يكفل راحتهم.
واش����ار البي����ان ال����ى 
الطاق����ة  محدودي����ة 

االستيعابية ملبنى الركاب 
التي ال تتجاوز 6  احلالي 
ماليني راكب سنويا مقابل 
احلرك����ة الفعلية احلالية 
التي بلغت 12 مليون راكب 

سنويا.
واطل����ع املجلس أيضا 
على اخلطط التش����غيلية 
البديلة التي وضعتها شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 

خالل الفترة املقبلة.

»األعلى للطيران املدني«: 12 مليون راكب سنوياً يستخدمون مطار الكويت

دعم إجراءات »الداخلية« لتعزيز أمن املطار

2 أغسطس املقبل موعد نهائي لتقدمي العطاءات

تأهيل 3 شركات أميركية ملناقصة »احلمض النووي«

»السكنية« تستعد لترسية عقد استشاري
لتوفير فرص استثمارية للقطاع اخلاص

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان وزارة 
الداخلية اهلت 3 ش����ركات 
أميركية ووكالءها احملليني 
لتقدمي عروضها بشأن مناقصة 
تزويد قاعدة بيانات للحمض 
النووي واملتعلقة باملرحلة 
األول����ى من خط����ة الوزارة 
الرامية لنش����ر واس����تخدام 

النووي  حتلي����ل احلم����ض 
اجلنائي املتقدم.

أن  املجل����ة  وأضاف����ت 
املتأهلة ووكالءها  الشركات 
في الكوي����ت هم على النحو 

التالي:
� سورينسون فورينسيكس 
األميركية/ أدفانسد تكنولوجي 

احمللية.
�  بود سيلمارك األميركية/ 

بدر سلطان احمللية.
� ثيرموفيشر األميركية/ 
إنيفايرومننت  آن����د  إنرجي 
احمللية. وق����د حددت وزارة 
الداخلية يوم 2 اغس����طس 
املقبل موع����دا نهائيا لتقدمي 
العط����اءات.  وكانت الوزارة 
الش����ركات املعنية  قد دعت 
باملناقص����ة لتق����دمي طلبات 
التأهل لتحديث مركز البيانات 

التابع لها منذ سنة. وقالت 
ميد ان هذا املش����روع يأتي 
انسجاما مع االستراتيجية 
العامة للدولة في تعزيز األمن 
الداخلي. وم����ن املعلوم ان 
الكويت اطلقت عملية مراجعة 
سريعة النظمة الرقابة واالمن 
في اعقاب الهجوم الذي تعرض 
له مسجد االمام الصادق في 

26 يونيو 2015.

محمود عيسى

أن  ذكرت مجل���ة ميد 
العامة للرعاية  املؤسسة 
السكنية تستعد لترسية 
عق���د استش���اري متنح 
مبوجبه املج���ال لفرص 
القطاع  امام  اس���تثمارية 
الى  اخل���اص، مش���يرة 
أن ش���ركات متخصصة 
امل�الية  باالس�ت�ش����ارات 
ق�دم���ت عروضها لتقدمي 
خدماته���ا االستش���ارية 
من�اط���ق  بخص���وص 
العقاري ذات  لل�تطوي���ر 

اس���تخدامات متعددة في 
مدينت���ي جاب���ر األحمد 

وصباح األحمد.
واضافت املجلة ان نطاق 
العقود  العمل مبوج���ب 
يش���مل وض���ع الهيكلية 
خلم���س مجموعات عمل 
الستثمار القطاع اخلاص 

وهي كاآلتي:
- 98 قطعة سكنية في 

مدينة جابر األحمد.
- مراكز جتارية وموالت 
لتجارة التجزئة في مدينة 

جابر األحمد.
- س���وق ف���ي مدينة 

صباح األحمد.
- مكاتب تابعة للبنوك 
ومس���احات مخصص���ة 
لتناول الطعام واملشروبات 
في مدينة صباح األحمد. 

 م���ن املعل���وم ان مدينة 
جابر االحمد س���تحتوي 
على 6679 وحدة سكنية، 
وستقام على مساحة تبلغ 
1245 هكتارا، في حني تشمل 
مدينة صباح االحمد 11794 
وحدة سكنية على مساحة 

4 االف هكتار 
جتدر اإلش���ارة إلى أن 
عملي���ات إنش���اء البنية 

التحتية والوحدات السكنية 
في املشروعني جتري اآلن، 
في ح���ني مت إجناز بعض 

املناطق.
وانته���ت املجل���ة الى 
القول ان مؤسسة الرعاية 
تتوقع طرح مناقصات ملا 
بني 50 -60 عقدا ملشروع 
بناء مدينة جنوب املطالع 
السكنية املقدرة تكلفتها 
بنحو 20 ملي���ار دوالر، 
والتي ستقام على مساحة 
104 كيلومت���رات مربعة 
وتش���مل 30 الف وحدة 

سكنية.

سموه بعث ببرقية 
تعزية إلى رئيس 

إندونيسيا في 
ضحايا الفيضانات 

واالنهيارات األرضية 
التي اجتاحت إقليم 

جاوا الوسطى

استيفاء متطلبات 
التدقيق األمني 

وفق القواعد 
والقياسات

الدولية

م.أحمد اجلسار مستقبال سفير ليسوتو بوباني ليبيسا

الكهرباء  استقبل وزير 
وامل���اء م. أحمد اجلس���ار 
مبكتبه صباح أمس سفير 
ليسوتو لدى الكويت بوباني 

ليبيسا.
اللقاء تبادل  ومت خالل 
الودية وبحث  األحادي���ث 
عدد م���ن املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها 

بشتى املجاالت.

اجلسار استقبل 
سفير ليسوتو
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رئيس الوزراء زار نادي ضباط اجليش والتقى أمني عام جامعة الدول العربية

املبارك: نعتز برجال اجليش وبيقظتهم الدائمة في حماية الوطن
زيارته للبالد. 

رماية بالذخيرة 22 و23 الجاري

من جه����ة اخ����رى، أعلنت 
وزارة الدفاع أمس االثنني تنفيذ 
القوة البحرية رماية تدريبية 
بالذخيرة احلية يومي 22 و23 
من الش����هر اجلاري في ميدان 
الس����اعة  البحري من  الرماية 
السابعة صباحا حتى اخلامسة 
مساء. وقالت مديرية التوجيه 
املعن����وي والعالق����ات العامة 
بوزارة الدفاع في بيان صحافي 
إن موقع الرماية سيكون على 
مسافة 16.5 ميال بحريا شرق 
رأس اجلليعة امتدادا جلزيرة 
قاروه ومبسافة 6 أميال بحرية 
ش����رق رأس الزور امتدادا إلى 

جزيرة أم املرادم.
وأهاب����ت بجميع املواطنني 
واملقيمني من مرتادي البحر عدم 
املذكورة  االقتراب من املنطقة 
خالل الفترة املعلنة حرصا منها 

على سالمة اجلميع.

امس األمني العام جلامعة الدول 
العربي����ة نبيل العربي والوفد 
املراف����ق له، وذلك مبناس����بة 

النائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد  في قصر السيف 

هذه االيام املباركة والتي تؤكد 
حرص القيادة السياسية على 
التواصل الدائم مع رجال اجليش 
الس����اهرين دوما على حماية 

الوطن. 
 من جهة أخرى، اس����تقبل 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك وبحضور 

قام س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك 
مس����اء أمس األول بزيارة إلى 
نادي ضباط اجليش جريا على 
عادة سموه في مثل هذا الشهر 

الكرمي.
وكان في اس����تقبال سموه 
حلظة وصول����ه نائب رئيس 
الدفاع  مجلس الوزراء ووزير 
الش����يخ خالد اجلراح ورئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محم����د اخلضر ووكيل 
وزارة الدفاع جس����ار اجلسار 
ونائب رئي����س األركان العامة 
للجيش الفريق الركن عبداهلل 

النواف.
وقد تبادل سموه واخوانه 
القادة الضباط باجليش  كبار 
االحاديث الودي����ة، معربا عن 
اعت����زازه وتقديره مل����ا يبذله 
رجال اجليش من جهود بارزة 
في الذود عن الوطن ويقظتهم 

الدائمة في حمايته.
بدوره، أعرب نائب رئيس 
الدفاع  مجلس الوزراء ووزير 
الش����يخ خال����د اجل����راح عن 
امتنانه ملبادرة س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء بلقاء اخوانه 
ق����ادة اجلي����ش والضباط في 

من كبار الضباط خالل اللقاء سمو الشيخ جابر املبارك يسجل كلمة في سجل كبار الزوار

جانب من زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك لنادي ضباط اجليشسمو الشيخ جابر املبارك والشيخ خالد اجلراح والشيخ محمد العبداهلل والفريق الركن محمد اخلضر وجسار اجلسار والفريق الركن عبداهلل النواف

سمو الشيخ جابر املبارك خالل استقباله املخرج عبداهلل املخيال

املخيال أهدى رئيس الوزراء 
فيلمي »شبح العطش« و»ركائب الصحراء«

 استقبل س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
امس املخرج عبداهلل املخيال، حيث اهدى سموه نسخة من 
الفيلمني الوثائقيني »ش��بح العط��ش« و»ركائب الصحراء« 

اللذين قام باعدادهما وانتاجهما.
اجلراح: الزيارة تؤكد 

 حرص القيادة
 على التواصل الدائم

مع رجال اجليش
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توفير اخلدمات 
التسويقية 

واملهرجانات 
املخفضة على 

مدار العام

د.هالل الساير خالل حملة جمع التبرعات بالتعاون مع األڤنيوز

حنان عبد المعبود

من أكبر املجمعات بالكويت 
»األڤنيوز« انطلقت أمس املبادرة 
اخلاصة باملياه في القارة األفريقية 
والتي تهدف إلى جمع تبرعات 
خيرية بالتع����اون مع جمعية 
الهالل األحمر الكويتي، لتوفير 
املياه الصاحلة للشرب لسكان 
القارة األفريقية التي تعاني من 
جفاف شديد طيلة شهر رمضان 
املبارك. حيث دعت ادارة األڤنيوز 
زوارها الكرام الى تقدمي الدعم 
واملساندة للمتضررين، مشيرة 
في دعوته����ا الى ان املاليني من 
البلدان  النس����اء واألطفال في 
الفقيرة يس����يرون على األقدام 
كل يوم مسافة تصل الى خمسة 
أميال وهم يحملون احلاويات 
عل����ى ظهورهم للعث����ور على 
مصادر املياه الصاحلة للشرب. 
وعند عودتهم الى منازلهم، غالبا 

ما يحملون على ظهورهم أكثر 
من 20 كيلوغراما من املياه وهم 
حف����اة األقدام من خالل العبور 
على طرق ترابية مليئة باحلصى 

وعبر منحدرات شديدة. 
وقد خصصت إدارة األڤنيوز 

اجهزة للتبرع النقدي باستخدام 
بطاقات السحب اآللي املوزعة 
اماكن رئيسية داخل  في ثالث 
األڤنيوز. وسوف تدخل جميع 
املبالغ احملصلة احلساب اخلاص 
جلمعيه الهالل األحمر الكويتي 

ابتداء من دينارين أو أكثر.
وم����ن جهتها أك����دت إدارة 
األڤنيوز حرصه����ا على تبني 
املب����ادرات املجتمعية  عدد من 
طيل����ة العام بناء على القضايا 
التي حترص اإلدارة على دعمها 
ومن ضمنها املبادرات اإلنسانية. 
وبينت أن هذه احلملة اخليرية 
تأتي ضمن ع����دد من املبادرات 
التي تتبناها طيلة  املجتمعية 
العام من خ����الل دعم عدد من 
القضاي����ا واحلم����الت ضم����ن 
املسؤولية االجتماعية لشركة 
املباني بالتعاون مع العديد من 
اجلهات ومؤسس����ات املجتمع 

املدني.

الهالل األحمر: مبادرة جلمع التبرعات لصالح القارة األفريقية

اعتماد النظام املوحد للغذاء في دول التعاون

البحوه تستعرض كيفية تعامل احلامل مع الصيام

عيسى الكندري

عبدالكريم العبداهلل

أفاد رئي���س الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية عيسى الكندري 
بأن وفد الهيئة الذي شارك في 
االجتماع الثالث للجنة الوزارية 
لسالمة االغذية الذي عقد مبقر 
االمان���ة العامة ل���دول مجلس 
التع���اون اخلليجي بالعاصمة 
السعودية الرياض قد مت توصل 
إلى اعتماد عدة توصيات منها 
اعتماد الالئحة التنفيذية للقانون 
)نظام( املوح���د للغذاء لدول 

حنان عبدالمعبود

أكدت مدي���ر ادارة تعزيز 
الصحة د. عبي���ر البحوه ان 
ظروف احلمل هي التي تفرض 
على املرأة احلامل النظام الذي 
يجب عليها اتباعه خالل شهر 
رمضان ومن ث���م الصيام او 
اإلفطار مما يعني عدم وجود 
قاعدة محددة وثابته للتعامل 

مع امل���رأة احلامل خالل هذه 
الفترة.

ونصحت البحوه في تصريح 
التي ترغب  صحافي احلام����ل 
في الصي����ام مبراجعة الطبيب 
املخت����ص للتأكد من أن حالتها 
الصحية تسمح بذلك، ولفتت 
الى عدة عوامل تستوجب عدم 
الصيام اثناء شهر رمضان ومنها، 
قصور وظائف الكبد والفيروسات 

الكبدية )االلتهاب احلاد او املزمن 
النشط(، واصابة املرأة بجلطات 
في االوعية الدموية وكذلك من 
تس����تخدم صمامات صناعية 
يفضل عدم صيامها للحفاظ على 
س����يولة الدم وسهولة سريان 

الدورة الدموية.
ومن العوامل ايضا، اصابة 
املرأة احلامل بالسكري وبخاصة 
غير املنضبط إلمكانية تغيير 

نسبة السكر بالدم بالزيادة او 
النقصان مما يزيد من اخلطورة 
على احلام����ل واجلنني، وكذلك 
املرأة احلامل بتوأم وبخاصة في 
الثلث األخير من فترة احلمل، 
وارتفاع ضغط الدم غير املستقر 
وحاالت تسمم احلمل هي ايضا قد 
متنعها من صيام شهر رمضان، 
ولفتت ان االصابة بأمراض حادة 

اثناء احلمل.

مجلس التعاون اخلليجي.
وذكر في تصريح صحافي 
انه مت اعتماد الهيكل التنظيمي 
املقترح للجنة الوزارية لسالمة 
التعاون  األغذية لدول مجلس 
اخلليجي، فضال ع���ن اعتماد 
تاري���خ 15 ابريل م���ن كل عام 
لتنظيم يوم خليجي لس���المة 

األغذية.
وبني انه مت ايض���ا اعتماد 
التعديل على الدليل اخلليجي 
للرقابة على االغذية املستوردة 
واما فيما يتعلق باألمن الغذائي 

للسلع األساس���ية )12 سلعة( 
الرسوم اجلمركية  املعفاة من 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
والتي من ضمنها الرز علما بأن 
انواع الرز تقارب 170 نوعا فقد 
مت التأكيد على تفعيل التوصية 
السابقة بهذا الشأن كما مت التأكيد 
على التوصيات السابقة بشأن 
اللحوم واالجراءات  اس���تيراد 
املتبع���ة م���ن قب���ل الوحدات 
التنظيمية املختصة باألغذية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 

بشأن استيرادها.

مجلس اإلدارة في استقبال املهنئني

)ريليش كومار( مجلس االدارة يشارك االطفال الفرحة بالقرقيعان  

جانب من املهنئني

مسابقات ترفيهية

محمد راتب

أقامت تعاونية مش���رف 
الرمضانية في صالة  غبقتها 
األفراح لتجمع أبناء منطقتها 
واملساهمني في أمسية أسرية 
اجتماعية ممتعة. واس���تهل 
أعضاء مجلس اإلدارة باستقبال 
الضي���وف والترحي���ب بهم 
والتش���اور في أهم اإلجنازات 
واالقتراحات البناءة إلى جانب 
طرح الفعاليات واملناس���بات 
املبارك  خالل ش���هر رمضان 
والتي تهدف الى ترسيخ القيم 
والعادات والتقاليد التي يتسم 
بها املجتمع الكويتي. بدوره، أكد 
رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن 
القديرى أن تعاونية مش����رف 
تهدف الى طموحات وتطلعات 
أكثر مما أثم����رت اجلهود من 
جناح متواص����ل بعد حصول 
اجلمعي����ة على املرك����ز األول 
وريادة العمل التعاوني للعام 
2016/2015 وما حققه العاملون 
من ارتقاء بأداء العمل ونتائج 
املؤشرات الناجحة للحفاظ على 
ريادة جمعية مش����رف. وقال: 
هذه املناسبة االجتماعية التي 
جتمعنا كأسرة واحدة لتبادل 
التهاني والتبريكات بيننا وبني 
األب واألخ والصديق من أبناء 

املنطقة واملساهمني.

محمد راتب

النزهة  نظم����ت جمعي����ة 
التعاوني����ة حف����ل القرقيعان 
في مدرسة سعدى بنت عوف 
املتوس����طة بن����ات بحض����ور 
ادارة اجلمعية  رئيس مجلس 
وائل القطامي وامني الصندوق 
هيثم العوض ونائب الرئيس 
مشاري القناعي ورئيس جلنة 
اخلدمات حسني بويابس ومدير 
عام اجلمعية س����عود العجمي 

وجمع غفير من اسر املنطقة.
 من جانبه، قال بويابس: ان 
اجلمعية حترص على احياء هذه 
البهجة  العادة سنويا الدخال 
والس����رور في نفوس االطفال 
وق����د حرص����ت اجلمعية على 
االستعانة بشركة متخصصة 
في مثل ه����ذه احلف����الت هذا 
العام لعمل مسابقات وعرض 
ش����خصيات محببة لالطفال. 
مشيرا الى ان عدد احلضور هذا 
العام من قبل اس����ر املساهمني 
واالهالي كان كبيرا ومميزا. في 
ظل وجود جتاوب كبير منهم 
حلفل القرقيعان. وقد حرصت 
اجلمعية عل����ى توفير العديد 

م����ن الهداي����ا واجلوائز وعلب 
القرقيع����ان للحض����ور الذين 
غمرتهم الفرحة والسعادة خالل 
االحتفالية. هذا وقد تخلل احلفل 
العديد من املسابقات والرسم 

على وجوه االطفال.
 م����ن جهته، ق����ال رئيس 
مجل����س االدارة وائل القطامي 
ان مهرجان السلع الرمضانية 
قد حقق ايرادات كبيرة وحقق 
االهداف املرجوة منه وهو توفير 
السلع باسعار تنافسية خدمة 

للمساهمني واهالي املنطقة خالل 
الشهر الفضيل.

 من جهته، اكد امني الصندوق 
هيثم العوض ان مجلس االدارة 
يحرص على حتقيق طموحات 
املساهمني واهالي املنطقة وال 
يدخر وسعا في توفير اخلدمات 
التسويقية واالنشطة االجتماعية 
املتنوعة على م����دار العام من 
خالل اقامة العديد من العروض 
واملهرجانات املخفضة لتخفيف 

االعباء عن املستهلكني.

أقامت غبقتها السنوية بحضور جمع غفير من الشخصيات واملساهمني

حققت قفزة في مبيعات السلع الرمضانية

القديري: »تعاونية مشرف« حترص على تعزيز جناحاتها

تعاونية النزهة احتفلت بالقرقيعان وأسعدت أطفال املنطقة
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السفيران السوداني محيي الدين سالم واألردني محمد الكايد مع السفير الفلسطيني رامي طهبوب 

عدد من الطلبة املكرمني

السفارة الفلسطينية كرمت الفائقني من أبناء اجلالية
هالة عمران 

كشف السفير الفلسطيني 
رامي طهبوب ع���ن زيارة 
س���يقوم بها وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د. بدر 
العيسى الى رام اهلل سبتمبر 
املقبل يناق���ش خاللها مع 
اجلانب الفلسطيني جميع 
العالقات التربوية والثقافية 

بني البلدين.
 جاء ذل���ك في تصريح 
صحاف���ي له عل���ى هامش 
احلفل الذي نظمته السفارة 
الفلسطينية لتكرمي متفوقي 
الثانوي���ة العامة من أبناء 
اجلالية مساء أمس األول في 

فندق شيراتون الكويت. 
وردا على س���ؤال حول 
تخوف البعض من استقدام 
الى  الفلسطينيني  املعلمني 
الكويت قال طهبوب ان املعلم 
الفلسطيني ال يهدد أحدا، 
انه ال أساس لهذه  مضيفا 
املخ���اوف، وال احد يعرقل 
هذا التوج���ه ألننا نتعامل 
مع حكومة وليس ش���ركة 
خاصة، مؤك���دا ان املعلم 
الفلسطيني كفاءة مطلوبة 
الكويت منذ عش���رات  في 
الس���نني، كما انه سيكون 
إضافة ولن يأتي ليحل مكان 
احد، مبين���ا ان االتفاق مت 
مع وزارة التربية والتعليم 
الكويتية واملهم هو مصلحة 
الطالب الكويتيني واملقيمني 
في الكويت وتطوير املناهج 

الدراسية. 
وقال طهبوب إن السفارة 
أمام الطالب  أبوابها  تفتح 
الفلسطينيني الناجحني غير 
احلاصلني على منح للدراسة 
الكويتية،  في اجلامع���ات 
مش���يرا الى ان هناك عددا 
من البعثات الدراسية التي 
توفرها س���فارات فلسطني 
في عدد من دول العالم من 

خالل التعاون بيننا.
وأعرب طهبوب عن فخره 
باملتفوقني مضيفا أن هذه 
هي نقط���ة انطالقكم نحو 
التفوق األكبر وهو التفوق 
اجلامعي ومن بعده التفوق 
العملي. فحافظوا على هذا 
التف���وق وعلى هذا اإلبداع 
فهو سالحنا األهم في معركة 

التحرر وإقامة الدولة.

الشيخة فريحة االحمد واالب بيجول االنبا بيشوي وعدد من احلضور

الشيخة فريحة االحمد وحوار مع بعض احلضور

الكنيسة املصرية األرثوذكسية نظّمت غبقتها السنوية

سلحفاة بحرية ضلت طريقها باجتاه »الشعيبة الكهربائية«
دارين العلي 

ضلت س���لحفاة بحرية 
طريقه���ا لتدخل عن طريق 
إلى ح���وض محطة  اخلطأ 
الطاقة  الش���عيبة إلنت���اج 
الكهربائية في زيارة حتصل 
للم���رة الثاني���ة خ���الل 10 

سنوات. 
الكهرباء  وأبلغت وزارة 
العامة للبيئة  الهيئة  واملاء 
بوجود هذه الس���لحفاة في 

أخ���واض احملطة وتنس���ق 
حالي���ا مع فري���ق الغوص 
العلم���ي  للن���ادي  التاب���ع 
إلخراجها ونقلها الى بيئتها 

الطبيعية.
وق���ال الوكيل املس���اعد 
لتشغيل وصيانة احملطات 
فؤاد العون ان هذه السلحفاة 
دخلت عن طريق اخلطأ الى 
محيط احملطة ما اس���تدعى 
اب���الغ الهيئة العامة للبيئة 
لتكون عل���ى اطالع باالمر، 

كما يتم التنسيق مع فريق 
الغوص كجهة مختصة قادرة 
على اخراج السلحفاة دون 
تعريضها لألذى كون الفريق 
قد اخرج س���لحفاة من هذا 

النوع منذ 10 سنوات. 
وبدوره، قال املهندس في 
الزور وعضو فريق  محطة 
الغوص يوسف الغضبان انه 
تتم متابعة تفاصيل عملية 
انتشال السلحفاة العالقة في 
حوض االنتي���ك في محطة 

الش���عيبة وذلك حرصا من 
وزارة الكهرباء واملاء وفريق 
الغ���وص الكويت���ي التابع 
للنادي العلمي الكويتي على 
احلفاظ على البيئة البحرية 
وحماية االحياء املائية النادرة 
اذ يجري التعاون بني الطرفني 
على انتشال السلحفاة ونقلها 
الى البيئة الطبيعة لها، حيث 
سيتم حتديد موعد إلخراج 
ف���ور جهوزية  الس���لحفاة 

متطلبات هذا العمل.

عبداهلل صاهود 
 

أقامت الكنيس����ة املصرية 
األرثوذكسية غبقتها السنوية 
على ش����رف الشيخة فريحة 
االحمد أول امس بفندق املارينا 
وبحض����ور عدد م����ن رجال 
الدين من الطوائف االسالمية 
واملسيحية في جو من االلفة 
واحملب����ة.  وقالت الش����يخة 
الكويت  ان  فريحة االحم����د: 
كانت ومازال����ت بلد اجلميع 
وترحب دائم����ا بكل االطياف 
وتتمتع بحرية االديان املكفولة 
لكل م����ن يعيش على ارضها، 
مؤكدة ان الكويت بلد التسامح 
الديني والعرب جميعا، مضيفة 
الدينية فرصة  املناسبات  ان 
للتقارب والتس����امح، منوهة 
مبا تقوم به الكنائس خالل هذا 
الشهر الكرمي وما له من دور 
كبير في اعالء قيم التعايش 
السلمي بني اجلميع على حد 
سواء.  وشددت على ضرورة 
تكثي����ف مثل ه����ذه اللقاءات 
الكويت بلد  والزيارات لتظل 
احلب والس����الم ل����كل العالم 
دون استثناء في ظل قيادتها 
احلكيم����ة.  م����ن جانبه، اكد 
الكنيسة املصرية االب  راعي 
بيج����ول االنبا بيش����وي ان 
مثل ه����ذه اللقاءات ما هي اال 
جتسيد حقيقي ملعاني احملبة 
وااللفة واالخاء التي جمعت كل 
االديان والطوائف واالطياف في 
الكويتي على مائدة  املجتمع 

رمضانية واحدة. 

ِمنح للمتفوقني
في اختصاصات مختلفة 

»إداريي املؤسسات التعليمية«: 
حتركاتنا  أسفرت 

عن إنصاف اإلداريني

أسماء الطلبة املتفوقني 

أعلن الس���فير رامي طهبوب عن منح قدمتها كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا، حيث تبلغ نسبة احلد 
األدنى للمنحة 95% تشمل اختصاصات بكالوريوس 
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت، وبكالوريوس علوم 
الكمبيوتر، معربا عن ش���كره لعمي���د الكلية د. خالد 

البقاعني.

أكدت اجلمعي���ة الكويتية إلداريي املؤسس���ات 
التعليمي���ة ان اجلهود التي بذلته���ا اجلمعية اتت 
ثمارها بشكل جزئي حيث مت اصدار قرارات لعدد من 

االداريني بتقلد املناصب في ديوان عام الهيئة.
واضافت اجلمعية في بيان لها ان تولي االداريني 
باألماكن املستحقة في املناصب اإلشرافية هو االجتاه 
الصحي���ح، مضيفة ان اجلمعية لها الس���بق بهذه 
املطالبات في حني كان البعض على النقيض ويعرقل 

حصول اإلداريني على حقوقهم.
وذكرت ان اإلداريني كانت لهم وقفات عديدة حتى 
نال بعض االداريني حقوقه���م ومنها االعتصامات 
واالضرابات والتصاريح الصحافية ومقابلة االدارة 

العليا حتى بدأت النتائج تؤتي ثمارها. 
واستغربت اجلمعية سلب نقابة التطبيقي اجناز 

اجلمعية التي دافعت عن حقوق االداريني.
وأوضحت اجلمعية أنها هي التي ناضلت من أجل 
حقوق اإلداريني وتشهد بذالك املؤمترات الصحافية 
والندوات والتصريح���ات ومطالبات وزير التربية 

ووزير التعليم العالي 
د.ب���در العيس���ى ومدير عام الهيئ���ة من خالل 

االجتماعات املتكررة بهذا الشأن.

ضمت قائمة املتفوقني: زيد عماد مسلم احمد، شهد 
عماد مصطفى طحل، محمد جهاد صبح، ندى رياض 
محمد ابو دقر، دينا إبراهيم احمد بركات، علي منر علي 
داود، محمد باسم صفوري، عبدالرحمن خالد محمود 
عبد اجلابر، رزان مروان جمال اخلالدي، فهد حس���ام 

سميح ابو ماضي.

الدراسات التكنولوجية
في املركز 90  ضمن

أفضل اجلامعات العربية
حلت كلية الدراسات التكنولوجية التابعة للهيئة 
العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب في املركز 90 
ضم���ن قائمة أفض���ل اجلامع���ات العربية و60 في 
التخصصات الهندس���ية، كما جاء في تصنيف »يو 
آس نيوز آند وورلد ريب���ورت« العاملي.  وفي هذا 
السياق أشار عميد كلية 
التكنولوجية  الدراسات 
د. عب���داهلل املزروع���ي 
الى أن كلية الدراس���ات 
التكنولوجية متخصصة 
والهندس���ة  بالعل���وم 
وأغل���ب برامجها دبلوم 
ولديه���ا برنام���ج واحد 
للبكالوريوس وقد نافست 
عددا كبيرا من اجلامعات 
العربي���ة، ويأت���ي هذا 
التميز من خالل حتقيقها 
التصنيف  املركز 90 في 
الع���ام واملرك���ز 60 في 
التخصصات الهندس���ية ويأتي هذا اإلجناز ضمن 
إجنازات الكلية خصوصا اذا ما قورنت مع غيرها من 
اجلامعات اخلاصة والعربية األخرى في دول العالم 
العربي والتي لم حتقق أي مركز في التصنيف، حيث 
يعتبر هذا التقييم األول للكلي���ة، وتتطلع الكلية 
لتحقيق رقم أعلى في الس���نوات القادمة، مؤكدا أن 
هذا االجناز يدعونا لب���ذل املزيد من التقدم للتميز 

في املستقبل.

د. عبداهلل املزروعي

طهبوب: العيسى 
يزور رام اهلل 

ملناقشة العالقات 
التربوية والثقافية 

بني البلدين

»البيئة«: »قناديل البحر« ظاهرة 
طبيعية تظهر مع ارتفاع احلرارة صيفاً

دارين العلي

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن ظاهرة انتشار قناديل 
البح����ر في هذا الوقت من الس����نة أمر طبيعي اذ عادة ما 
تشاهد في ش����واطئ الكويت على شكل أسراب قد يصل 
امتداد بعضها إلى عدة كيلومترات أثناء تنقلها في بداية 
الصيف وحتى وصول درجات احلرارة إلى أوجها، ويبدأ 
تكاثر القناديل عادة في أول الصيف وعند ارتفاع درجات 
حرارة املاء تغادر مناطق منتصف بحر الكويت وتقترب 
أحيانا من الساحل حيث يتعرض بعض السباحني على 

الشاطئ للسعاتها.
ولفت����ت الهيئة تعليقا على ه����ذه الظاهرة املوجودة 
حاليا ف����ي إحدى محطات الكهرباء انه����ا واصلت إجراء 
مس����وحاتها البحرية للكش����ف عن وجود قناديل البحر 
»اجليللى فيش« واملعروفة محليا ب�»الدول« وقام امس 
األول وفد من مركز الشعيبة التابع للهيئة بزيارة محطة 
الكهرباء واملاء لالطالع على صحة األخبار املتداولة حول 
وجود قناديل البحر داخلها ومت تفقد كافة مرافق احملطة 
ش����ملت الوحدة اخلاصة بفلترة مي����اه البحر حيث افاد 
العاملون فيها باكتشاف وجود كميات قليلة يوم االربعاء 
زادت يوم السبت ومت التخلص منها لتختفي متاما. بعد 
ذلك زار الفريق التابع للهيئة العامة للبيئة محطة التبريد 
الش����مالية التابعة للهيئة العامة للصناعة وبعد االلتقاء 
مع املسؤولني فيها تبني وجود الظاهرة ومت اتخاذ الالزم 
بش����أنها حيث مت التخلص من »اجليللى فيش« املوجود 
داخل احملطة. وفي ختام اجلولة قام فريق مركز الشعيبة 
بزيارة محطة التبريد اجلنوبية واحيط الفريق علما بقيام 
العاملني في احملطة بالتخلص من قناديل البحر باستخدام 
الشباك اإلضافية املوجودة بها. ويذكر انه يوجد نوعان من 
قناديل البحر االول هو االكبر ويطلق عليه اسم )لويثي( 
ولونه ازرق وهو اش����د ضررا على السباحني من النوع 
االخر االصغر حجما والذي مييل لونه إلى البني الفاحت 

وهو مسالم ويتجنب رواد البحر.

جانب من القناديل التي جمعت من محطة الشعيبة

أحد انواع قناديل البحر

الوزارة تتعاون مع النادي العلمي إلعادتها إلى بيئتها الطبيعية
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة اإلبراهيم الگرام
لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

سمر محمد أحمد درگشلي
أرملة املرحوم/ عبداللطيف الشيخ صالح اإلبراهيم

والدة كل من:
 إبراهيم - عبدالله - عبدالوهاب - عبدالرحمن - أحمد

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

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

1-د. بدر العيسى ود. حسني االنصاري يتوسطان احلضور 2-د. عبداهلل الطريجي متوسطا ابراهيم البغلي وفيصل املقصيد )محمد هاشم((

3- د. عبداهلل الطريجي وفيصل مقصيد يكرمان احد الطلبة 

1-توزيع القرقيعان 

3- تكرمي د. بدر العيسى 

جمعية التدريس بجامعة الكويت نظمت غبقتها السنويةمقصيد: »التربية« حريصة على دعم جميع األنشطة الطالبية

الشريعان: الكويت تستحق إنشاء أكثر من جامعة حكوميةالطريجي: مشاريع متنوعة جلمعية الكشافة في رمضان
عبدالعزيز الفضلي 

كش����ف رئي����س جمعية 
الكش����افة النائ����ب د.عبداهلل 
الطريجي عن عدة مش����اريع 
متنوعة تقدمها اجلمعية خالل 
شهر رمضان كمشروع إفطار 
صائم ومسابقة القرآن الكرمي 
الت����ي تقام حتت رعاية ودعم 
س����مو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك اضافة الى احلقيبة 
الرمضانية التي مت توزيعها 

على االسر املتعففة. 
ج����اء ذلك خ����الل امللتقى 
الرمضاني الذي اقامته اجلمعية 
بحضور حش����د من منتسبي 
احلركة الكش����فية الكويتية 
والقي����ادات التربوية، معربا 
عن تهنئته لكل قادة الكشافة 
والرواد االوائل وجيل الكشافة 
احلالي. مشيرا الى ان اجلمعية 
اعتادت ان تقيم حفلها السنوي 
في شهر رمضان املبارك لتلتقي 
بكل من قدم للحركة الكشفية 
الدعم وخاص����ة انه مر عليها 
رجاالت كثيرون ومن الواجب 
االلتقاء بهم والتواصل معهم 

خاصة في رمضان.
واضاف الطريجي ان احلفل 
يوف����ر فرصة التق����اء قيادات 
األجيال الس����ابقة مع أبنائهم 
وأحفاده����م وايض����ا االلتقاء 
مع بعض القيادات الكش����فية 
بوزارة التربية وأبنائنا الطلبة 
للتناقش وتبادل احلديث وهو 
من عاداتنا وتقاليدنا مبناسبة 
القرقيعان.  من جهته، اكد وكيل 
وزارة التربية املساعد للتنمية 
التربوي����ة واالنش����طة نائب 
رئيس جمعية الكشافة فيصل 
املقصيد حرص الوزارة على 
دعم جميع االنشطة الطالبية 
ومنه����ا الكش����افة والرائدات. 
وقال ان جمعية الكشافة دأبت 
على االلتقاء باالسرة التربوية 
والقادة الكشفيني وهذه مناسبة 
عزيزة علين����ا جميعا لتبادل 

االفكار واالراء.
واضاف اننا نثمن ونشجع 
مثل هذه االدوار واالنش����طة 
ونتمن����ى ان تكون االس����رة 
التربوية واحلركة الكش����فية 
بخير بفضل قادتها والش����كر 
يع����ود للحرك����ة الكش����فية 

والعاملني فيها.
وشدد مقصيد على تعاون 
وزارة التربي����ة م����ع جمعية 
الكشافة التي تعتبرها اجلناح 
االمين لها كونها الرافد احلقيقي 
للجانب التربوي والعديد من 
املدارس تثمن دور الكش����افة 
ليس على املستوى احمللي وامنا 
حتى خليجيا واقليميا والوزارة 
تفعل دوره����ا جتاه اجلمعية 
وحترص على دعمها وتفعيل 
ادوارها وتنمية مواهبها للحركة 

الكشفية ملا هو افضل.
بدوره، اكد امني عام جمعية 

A آالء خليفة

نظم���ت جمعية اعضاء 
هيئ���ة التدري���س بجامعة 
الس���نوية  الغبقة  الكويت 
القرقيع���ان حتت  وحف���ل 
رعاية وحضور وزير التربية 
العال���ي د.بدر  والتعلي���م 
العيس���ى وعدد من اعضاء 
التدريس واس���رهم  هيئة 
الهاشمية  القاعة  وذلك في 
بفندق راديسون بلو مساء 

اول من امس.
وهنأ مدير جامعة الكويت 
د.حسني االنصاري اجلميع 
وق���ال ان الع���ادة جرت ان 
تنظم جمعية اعضاء هيئة 
التدريس تل���ك االحتفالية 
اجلميلة التي جتمع اعضاء 
االس���رة اجلامعية في جو 
اجتماعي واسري، كما يتم 
املتقاعدين  تكرمي االساتذة 
واملغادرين من اعضاء هيئة 
الذين  التدري���س وايض���ا 
وافتهم املنية على جهودهم 
الكويت  وعطائهم جلامعة 

طيلة السنوات املاضية.
من جانب���ه، قال رئيس 
جمعي���ة اعض���اء هيئ���ة 
التدريس د.انور الشريعان 
ان اجلامع���ة عان���ت خالل 
العام املاضي من الكثير من 
املشاكل، والسبب الرئيسي 
في ذلك هو عدم استقاللية 
اجلامعة، ومع االسف ارتأت 
بعض اجلهات الرقابية في 
الدولة ممثلة بوزارة املالية 
وديوان احملاسبة وديوان 
املالية ان اجلامعة  اخلدمة 
ليست ذات استقاللية ما ادى 
حلدوث الكثير من املشاكل 
بس���بب عدم قدرة االدارة 
اجلامعية على اتخاذ قرارات 
مهمة العطاء زمالئنا حقوقهم 

داخل اجلامعة.
واكد الشريعان ضرورة 
التأكي���د على اس���تقاللية 
اجلامعة م���ن خالل قانون 
ان قانون  1966، موضح���ا 
اجلامعات احلكومية الذي مت 
اقراره وسيقدم ملجلس االمة 
خالل الفترة القادمة حلم طال 
انتظاره ونأمل حتقيقه في 
العاجل، موضحا  القري���ب 
ان مدين���ة صباح الس���الم 
اجلامعي���ة تس���توعب 40 
الف طالب وطالبة وحتتاج 
الكث���ر م���ن 2000 عض���و 
هيئة تدريس باالضافة الى 
الهيئة االكادميية املساندة 
واملوظفني، متس���ائال: هل 
هن���اك ق���درة حقيقية ألي 
جهة اكادميية في العالم على 
تعيني اعضاء هيئة تدريس 
بكفاءة مقبولة بهذا العدد؟

وقال ان التنمية احلقيقية 
البيئ���ة  تك���ون بتوفي���ر 
التعليمية املناس���بة، الفتا 
الى انه يطرح في وس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي ان 

الكش����افة الكويتي����ة ابراهيم 
الكندري ان اجلمعية اعتادت 
سنويا على التعاون مع اجلهات 
ذات النشاط املشابه لعمل حفل 
القرقيعان كما اننا نحرص على 
تواجد كبار الس����ن وااليتام 
إلدخال السعادة والبهجة على 

قلوبهم بهذا احلفل.
واوضح ان اجلمعية نفذت 
مشروع إفطار الصائم ل� 100 
ش����خص يوميا ف����ي رمضان 
بالتعاون مع احتاد الكشفيني 

هن���اك نية العط���اء مباني 
جامع���ة الكويت جلامعات 
خاصة تديره���ا، مؤكدا ان 
جامعات حكومي���ة بادارة 
جامعات خاصة امر في غاية 

اخلطورة.
واكد الشريعان ان املطالبة 
الكويت  باستحقاق جامعة 
ملباني الشدادية هو مطلب 
الكويت  ان  مستحق مؤكدا 
تس���تحق انش���اء اكثر من 
جامعة حكومي���ة ولكن ال 
بد من الوضع في احلسبان 

البرملانيني وجلنة مناء للزكاة 
وايضا لدينا مش����روع سقيا 
امل����اء والس����لة الرمضاني����ة 
لألسر املتعففة ورحلة عمرة 
بالعش����ر االواخر من رمضان 
لألسر املتعففة.واشار الكندري 
الى ان اجلمعية س����تقوم بعد 
انتهاء شهر رمضان بتوظيف 
الطلبة بالتعاون مع برنامج 
اعادة الهيكلة وعدد من اجلهات 
كما ستوزع احلقائب املدرسية 

لألسر املتعففة.

ان الكويت وابناءها بحاجة 
القدرة االستيعابية  لزيادة 
للجامعات احلكومية بأسرع 

وقت.
من ناحيتها، اكدت مقررة 
اللجنة االجتماعية بجمعية 
التدريس  اعض���اء هيئ���ة 
الكوي���ت د.أمثال  بجامعة 
احلويلة ان اجلمعية تتطلع 
من خ���الل إقامة هذا احلفل 
االجتماعي إلى توطيد أواصر 
التعاون والتآخي بني جميع 

أساتذة اجلامعة.

الرجيب كرم متفوقي الثانوية العامة
عادل الشنان 

 برعاية وحضور محافظ 

الفريق أول  الكبي���ر  مبارك 
م.أحم���د الرجيب وبحضور 
التعليمية  املنطق���ة  مدي���ر 

الكبير  مبحافظ���ة مب���ارك 
منصور الديحاني واملختارين 
والطالب املتفوقني واولياء 

امورهم وف���ي مبادرة طيبة 
أقامت محافظة مبارك الكبير 
بديوانية احملافظة حفل تكرمي 
للطلبة املتفوقني في شهادة 
العامة بقس���ميها  الثانوية 

العلمي واألدبي.
 وأع���رب الرجي���ب عن 
س���عادته لتك���رمي ابنائ���ه 
الثالث على  املتفوقني للعام 
التوال���ي واش���اد ب���اإلدارة 
واملدرس���ني  التعليمي���ة 
واملدرسات الذين ساهموا في 
حتقيق ه���ذا النجاح ومتنى 
التوفيق للطالب والطالبات 
ف���ي مس���تقبلهم األكادميي 
وخدم���ة الوطن في مختلف 

املجاالت والتخصصات.
 وحتدث منصور الديحاني 
فهنأ اجلمي���ع مبا تبقى من 

شهر رمضان الكرمي وأضاف 
انه من دواعي سروره إقامة 
الفريق احمد  احلفل برعاية 
الرجي���ب تكرمي���ا لطالبنا 
وطالباتنا املتفوقني، مؤكدا 
ان هذا التفوق فخر واعتزاز 
ليس للمحافظة فقط وإمنا 
للكوي���ت والوطن والنجاح 
جاء سلسلة متواصلة بداية 
أولياء األمور واشكرهم  من 
املناس���بة على  ف���ي ه���ذه 
الثمرة التي زرعوها واإلدارة 
التعليمية التي وفرت املناخ 

التعليمي.
 ثم ق���ام احملافظ الفريق 
الرجي���ب ومدي���ر املنطقة 
التعليمية منصور الديحاني 
بتكرمي الط���الب والطالبات 

املتفوقني.

جانب من التكرمي 

 الفريق م.أحمد الرجيب ومنصور الديحاني يتوسطان الطالب

جانب من التكرمي خالل الغبقة 
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الشيخة فريحة االحمد والشيخة د. ميمونة الصباح والشيخة شيخة العبداهلل وفاطمة األمير وفهد املعجل في مقدمة احلضور                             )قاسم باشا( الشيخة فريحة األحمد والشيخة د. ميمونة الصباح ود.عبداهلل بوير خالل احلفل

استمرار التسجيل
 في رحلة شاليهات 

الفارس لتعاونية هدية 

محمد راتب

أعلن أمني صندوق مجلس 
ادارة جمعي���ة هدية التعاونية 
مب���ارك محمد ظافر اس���تمرار 
التسجيل في شاليهات الفارس 
مبنطقة اخلي���ران حتى نهاية 
الشهر اجلاري، الى جانب انطالق 
التسجيل بقسم املساهمني في 
االنشطة الصيفية حتت عنوان 

»صيفنا مع جمعيتنا احلى«.
 وبني في تصريح صحافي انه 
مت حجز 50 شاليها للمساهمني 
من سكان منطقة هدية فقط حيث 
س���تكون الرحلة على 3 فترات 
األولى في 13 يوليو املقبل وكل 
فترة 3 ليال و4 ايام.  وتابع بانه 
بإمكان الراغبني في التس���جيل 
التوجه إلى قس���م املس���اهمني 
خالل الدوام الرسمي حتى نهاية 
يونيو اجلاري، حيث ستشتمل 
الرحل���ة عل���ى برنام���ج مميز 
وفعاليات متنوعة ومسابقات 
وجوائز ملختل���ف األعمار من 
الصغار والكب���ار.  وذكر ظافر 
انه سيكون هناك اعالن ترحيبي 
ومنطاد ارضي بانتظار املشاركني 
في الرحلة، باالضافة الى توفير 
الذرة والنفيش وشعر البنات 
واآليس ك���رمي وجهاز فقاعات 
الصابون مع توزيع املشروبات 
واملاء وس���لة من الفواكه على 
جميع الشاليهات.   وفيما يتعلق 
باألنشطة الرمضانية ذكر انه 
سيبدأ التسميع في مسابقة القران 
الكرمي الت���ي تقام حتت رعاية 
مختار هدية مبارك الس���كران 
السهلي 16 رمضان وملدة 3 ايام 
في مسجد موزة القطان بعد صالة 
التراويح للذكور، ولالناث في 

اللجنة النسائية بهدية.

 مبارك محمد ظافر

عبداهلل بوير وّقع كتابه اجلديد 
»خطابات صاحب السمو«

عبداهلل الراكان

أكدت الشيخة د.ميمونة الصباح ان الوحدة الوطنية والوقوف 
كشخص واحد هو السالح األقوى ملواجهة آفة االرهاب والقائمني 
عليه واملس���تغلني السم الدين اإلسالمي، مشيرة إلى ضرورة 
ايالء املزيد م���ن االهتمام ملكافحة االره���اب بأبعاده الفكرية 

والتربوية.
وأضافت الشيخة ميمونة الصباح خالل حضورها حفل تكرمي 
أسر الشهداء وتوقيع كتاب للمؤلف د. عبداهلل بوير بعنوان 
»خطابات حضرة صاحب الس���مو الشيخ صباح األحمد« ان 
ظاهرة اإلرهاب والتطرف اصبحت من الظواهر الكونية العابرة 
للحدود وجتاوزت بتأثيرها وتداعياتها االفراد واملجتمعات إلى 
األنظمة وشرعيتها، مؤكدة ان الدين اإلسالمي يرفض مثل هذه 
املمارسات اإلجرامية واآليات القرآنية خير دليل على جترمي قتل 

النفس البريئة بغير حق وتشبيهها بقتل الناس جميعا.
ولفتت الى ان اإلرهاب دخيل على مجتمعنا اخلليجي خاصة 
مع ما تتمتع به ش���عوب دول اخلليج م���ن رفاهية وخدمات 
صحية واجتماعية ومستوى معيشي مرتفع وتطبيق الشريعة 
اإلسالمية، مطالبة بوضع الدراسات واخلطط حملاربة هذا الفكر 

املتطرف الذي ينخرط فيه الشباب نتيجة لسوء الفهم.

د. عبداهلل بوير خالل توقيع الكتاب 
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أكد خالل حفل توزيع جوائز مسابقة اإلدارة املتميزة أن الوزارة بادرت في صياغة خطتها اإلستراتيجية انطالقاً من اخلطة اإلمنائية للدولة

الصانع: صرف مكافآت مساوية لـ »األعمال املمتازة« للمتميزين في »العدل«
بالشاش����ات، كما أن االستعالم 
القضائي متاح إلكترونيا، وهناك 
آلية لدفع الرس����وم القضائية 
واملستحقات إلكترونيا، كل ذلك 
مت اجنازه خالل فترة بسيطة.

وردا عل����ى س����ؤال ع����ن 
اس����تعدادات وزارة األوق����اف 
للعشر األواخر قال الصانع إن 
وزارة األوقاف لها متيز خاص 
في ش����هر رمض����ان والعاملني 
بها لديهم احترافية كبيرة في 
تنظيم الليالي الرمضانية، ونحن 
نفتخر بهم بدءا من وكيل الوزارة 
والوكالء املساعدين والقياديني 
وكل القياديني، موضحا أن هناك 
جلانا مش����تركة ب����ني وزارتي 
الداخلي����ة واألوق����اف لترتيب 

األمور األمنية.
من جهته، اعلن وكيل وزارة 
العدل عبداللطيف السريع ان 
االولوية في الدورات اخلارجية 
والداخلي����ة وكذل����ك املهم����ات 
اخلارجية ستكون جميعها من 
نصيب الفائزين في جائزة التميز 

اإلداري.
وهن����أ الس����ريع الفائزين 
باجلوائز من اإلدارت املختلفة، 
متمنيا لهم املزيد من التوفيق 
والتميز، مشددا على ان وزارة 
العدل تش����جع عل����ى اإلبداع 
والتميز وتكافئ املوظف املتميز 
على جه����وده في تقدمي افضل 
اخلدم����ات واجن����از املعامالت 

لصالح املواطنني.

اجلدية منا وملسوا أن من يعمل 
يثاب ومن ال يعمل فسيجازى، 
ونرغب في أن تكون املعاملة في 
جميع اإلدارات في وزارة العدل 
أفضل بكثي����ر، وكلنا يعلم أن 
التجاذبات السياسية قد تكون 
سببا في ردة فعل القاسية من 
بع����ض املوظف����ني للمراجعني 
ونعترف بذلك وباس����م جميع 
الوزارات واجلهات التي أترأسها 
س����واء كان����ت وزارة العدل أو 
األوقاف أقدم اعتذاري لكل من 
تعرض ألي شيء أو كلمة غير 
الئق����ة أو معاملة جافة، ونريد 
طي هذه الصفحة ونقول كفى 
ونبدأ صفحة جديدة من خالل 
هذه املسابقة التي ال تهدف فقط 
إلعطاء اجلوائز، فاملس����ؤولية 
الوطني����ة تتطلب من����ا تقدمي 
أفضل خدمة وتقليص الدورة 

املستندية.
وح����ول اط����الق املزيد من 
اخلدم����ات االلكتروني����ة قال 
الصانع: بدأنا بتوفير عدد من 
اخلدمات االلكترونية التي كانت 
حلما للمحامني واملراجعني مثل 
الصحيف����ة االلكترونية التي 
يرفعها احملامي أو املتقاضي من 
مكتبه، كما أن قسم االعالن يرسل 
االعالنات اآلن عبر الوس����ائط 
االلكترونية، وسكرتير اجللسة 
يضع ما يكتبه الكترونيا كما 
أن رول اجللس����ات ال����ذي كان 
شكله غير حضاري استبدلناه 

»اشعر باحلرج حينما تأتيني 
ش����كوى من املراجعني وكثير 
منهم يشكون من سوء املعاملة 
وأمتنى اال اس����مع عن شكاوى 
اخرى وأتفه����م ضغوط العمل 
ولكن املراجع ال عالقة له بذلك، 
ولن اسمح مبن يعامل املراجع 
معاملة سيئة«، مضيفا »مكتبي 
مفتوح حلل أي مشاكل تعترض 
عملكم«. وتابع: ان ما نراه من 
أجواء حافلة بالتفاؤل والهمة 
والنشاط تهدف لتقدمي أفضل 
خدمة حي����ث قمنا بإلغاء كلمة 
املراجعني واستبدلناها بأفضل 
خدمة للعمالء، وإذا كانت نسبة 
املشاركة في مسابقة التميز %40 
من قبل اإلدارات في وزارة العدل 
فنتوقع أن تكون أكثر من ذلك 
العام املقب����ل بكثير ألنهم رأوا 

املتعامل����ني م����ع وزارة العدل 
وفق آليات متطورة نستخدم 
فيها كل الوس����ائل واألساليب 
احلديثة التي تعظم من س����بل 
تقدمي اخلدمة التي حتقق رضا 
العمالء، موضحا ان املسؤولني 
في وزارة العدل يسعون الى أن 
يك����ون التميز احلكومي ممثال 
للمرحلة اجلديدة التي نتطلع 
اليها في العمل احلكومي وترسم 
نهجا استباقيا للعمل املستقبلي 
لكل املجاالت بالوزارة خاصة 
أننا قطعنا أشواطا ناجحة في 

مسيرة العمل. 
وفي الوقت الذي اعرب عن 
ش����كره لإلدارت املتميزة وما 
حققته وزارة العدل من جهود 
ضخمة خلدمة املراجعني وحتقيق 
العدالة الناج����زة، قال الصانع 

العمل املستمر وروح املثابرة، 
الفتا الى أن جميع العاملني هم 
شركاء فاعلون، كما ان جائزة 
اإلدارة املتميزة تسهم في إحداث 
نقلة نوعية في األداء املؤسسي 
بالوزارة عبر العمل على تنمية 
كفاءات املوارد البشرية وإعداد 

قادة املستقبل.
وذكر أن وزارة العدل بادرت 
بصياغة اخلطة اإلستراتيجية 
لها والتي ترتكز على منطلقات 
وسياس����ات اخلطة اإلمنائية 
للكويت إدراكا منا بأن صياغة 
األنش����طة وتطوير وحتسني 
اخلدم����ات ينبغي أن يش����ارك 
فيها جميع الفئ����ات بالوزارة 
وخارجها، وكما اننا نستهدف 
م����ن ذلك حتقي����ق متحصالت 
تلب����ي توقع����ات وطموحات 

يساهم في رفعة وطننا الغالي 
وتقدمه، مبينا ان حتقيق التميز 
املؤسسي ليس أمرا صعبا، فيجب 
أن نتذكر أن منطقتنا العربية هي 
التي خرج منها ابتكارات اجلبر 
واحلساب، ورواد العلوم في الطب 
والفلك والكيمياء والرياضيات 
والهندس����ة، حيث انتفعت بها 
جمي����ع الثقافات واحلضارات. 
وأشار إلى أن فكرة اجلائزة جاءت 
لبث روح املنافس����ة وحتقيق 
التطور والتحسني املستمر من 
أجل حتقيق التميز في كل عناصر 
األداء، انطالق����ا من أن اجلميع 
شركاء ومسؤولون عن التميز 
واالرتقاء بالعمل املؤسسي بوزارة 
العدل، مشيدا بجهود كل فرق 
العمل بالوزارة في سبيل اجناح 
أعمال تل����ك اجلائزة من خالل 

أسامة أبوالسعود

ق����ال وزير الع����دل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
يعقوب الصانع :»قطعت عهدا 
على نفس����ي منذ اليوم االول 
لتولي احلقيبة الوزارية إما ان 
أجنز لصالح البلد أو ارجع إلى 

كرسي البرملان«.
وأض����اف الصان����ع خالل 
االحتفالية التي نظمتها وزارة 
العدل لتوزيع جوائز مسابقة 
اإلدارة املتميزة أول من أمس، 
»مفاجأت����ي ل����إلدارات الفائزة 
بالتمي����ز هي ص����رف مكافآت 
مساوية لألعمال املمتازة جلميع 

العاملني بها«.
وأوض����ح خ����الل كلمت����ه 
باملناس����بة قائال: يطيب لي أن 
أرح����ب باحلضور ف����ي األيام 
املباركات من ش����هر رمضان، 
س����ائال اهلل عز وجل أن يتقبل 
منا جميعا صالح األعمال، وأن 
يعيده اهلل على الكويت باليمن 
والبركات في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد صاح����ب اليد 
الطولى في تسخير كل االمكانيات 
في دعم العمل املؤسسي القائم 
على التطوير والتحسني الدائم، 
وتتجل����ى دالئل ذل����ك برعاية 
وحضور سموه افتتاح محكمة 
الرقعي الشهر اجلاري من أجل 
حتقيق شعار العدالة الناجزة ما 

الصانع مكرما الزميل أسامة أبو السعود 

الصانع يكرم هبة العبداجلليل                                                          )انور الكندري( صورة جماعية للموظفني املتميزين خالل حفل التكرمي يعقوب الصانع مكرما احد املتميزين بحضور عبداللطيف السريع 

..ويكرم الزميل أنور الكندري 

أشعر باحلرج حينما 
تأتيني شكوى ضد 

موظف ولن أسمح 
مبن يعامل املراجع 

معاملة سيئة

مكتبي مفتوح 
حلل أي مشكالت 

تعترض عملكم 

بيت الزكاة يطبق جتربة جديدة لتطوير مشروع والئم اإلفطار
ينفذ بيت الزكاة جتربة جديدة في 
مشروع والئم اإلفطار احمللي تعتبر 
األولى م����ن نوعها التي يتم تطبيقها 
محليا فيما يتعلق بشكل وجبات والئم 
اإلفطار وطريق����ة تقدميها. وتقضي 
التجربة اجلديدة التي تنفذ في مسجدي 
الش����يخة صبيحة العبداهلل مبنطقة 
القصور، واملال عبدالقادر الس����رحان 
في منطقة الش����عب خالل الفترة من 
19 وحت����ى 24 يونيو اجلاري بتقدمي 
وجبات جديدة من نوعها في املشروع 
الذي ينفذه بيت الزكاة منذ عام 1983 
باعتباره أحد أكبر مشاريعه املوسمية. 
وبهذه املناس����بة قال مدير مش����روع 
والئم اإلفط����ار احمللي عايد املطيري 
إن الفكرة اجلديدة تعتمد على إضافة 

أصناف جديدة لوجبة والئم اإلفطار 
التي يقدمها بيت الزكاة طيلة ش����هر 
رمضان سنويا، موضحا أن التجربة 
ستقدم بالتعاون مع شركتني في مجال 
التجهيزات الغذائية مجانا ملدة 3 أيام 
في كل مس����جد من هذين املسجدين 
على سبيل التجربة من أجل تطوير 
مش����روع الئم اإلفطار والتي إن ثبت 
جناحها وقابليتها لدى املفطرين فسيتم 

تعميمها خالل السنوات القادمة.
وأضاف املطيري: إن هاتني الشركتني 
ستقدمان وجبات جديدة كليا بدال من 
الوجبات التقليدية في األيام الثالثة 
إلى جانب بعض األصناف  للتجربة 
املقترحة األخرى، موضحا أن الفكرة في 
التغيير ال تعتمد على شكل او أصناف 

املواد الغذائية في وجبة والئم اإلفطار 
إمنا ستقدم الشركتان أيضا عددا من 
اخلدمات كتوفير طاوالت وكراس����ي 
مجانا في موقع التجربة بدال من جلوس 
املفطرين على األرض. وأشار إلى أنه 
جرت عادة بيت الزكاة السنوية على 
تنفيذ مشروع والئم اإلفطار احمللي في 
أكثر من 60 مسجدا وموقعا منذ عام 
1983، ومر عليه 34 سنة شهد خاللها 
العديد من التطورات سواء في نوعية 
الوجبات وما حتتويه من أطعمة او 
طريقة تقدميها، ما اس����توجب أيضا 
التجربة اجلديدة ضمن أطر  تطبيق 
تطوير هذا املشروع الذي يأتي تعبيرا 
عن حب الكويتيني للخير وحرصهم 
على مد يد العون للمستحقني داخل 

الكويت وخاصة في ش����هر رمضان 
املبارك، اتباعا لسنته ژ القائل: »من 
فطر صائما فإن ل����ه مثل أجره غير 
أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء«. 
وأكد أن مشروع والئم اإلفطار احمللي 
ينفذ هذا العام في 145مسجدا وموقعا 
باإلضافة الى توصيل وجبات االفطار 
الى بعض االسر احملتاجة لتقدمي أكثر 
من 13500 وجب����ة إفطار يوميا تبلغ 
تكلفتها التقديرية نحو خمسمائة ألف 
دينار، مناشدا احملسنني واحملسنات في 
بلد اخلير والعطاء التبرع للمشروع، 
إذ تصل تكلفة الفرد الواحد طيلة شهر 
رمضان املبارك إلى 45 دينارا عند رغبة 
احملسن الكرمي بتوفير طعام اإلفطار 

للصائم طوال شهر كامل.

زكاة األسهم )1 ـ 3(
الس��هم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح واخلسارة تبعا 
لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكا في الشركة، أي مالكا جلزء 
من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن 
يبيعه متى شاء، وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضا قيمة 
سوقية تتحدد على أس��اس العرض والطلب في سوق األوراق املالية التي تتداول 
فيها األس��هم. ويحكم على األس��هم من حيث احلل واحلرمة تبعا لنشاط الشركة 
املس��اهم فيها، فتحرم املساهمة في الشركة ويحرم متلك أسهمها إذا كان الغرض 
األساس��ي من الشركة محرما كالربا، وصناعة اخلمور والتجارة فيها مثال، أو كان 

التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر.

تزكية األسهم

إذا قامت الشركة املشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها فال يجب على املساهم - فردا 
كان أو شركة - إخراج زكاة أخرى على أسهمه منعا لالزدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه 
بغرض املتاجرة، وأما إذا كانت أسهمه بغرض املتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض 
التجارة وتقوم بس��عر الس��وق يوم وجوب الزكاة ثم يحسم منه ما زكته الشركة 

ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة الس��وقية ألسهمه أكثر مما أخرجته الشركة 
عنه، وإن كانت زكاة القيمة الس��وقية أقل، فله أن يحتس��ب الزائد في زكاة أمواله 
األخرى أو يجعله تعجيال لزكاة قادمة. أما إذا لم تقم الش��ركة بإخراج الزكاة فإنه 
يجب على مالك األس��هم تزكيتها على النحو التالي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها 
بيعا وش��راء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر )5، 2%( من القيمة السوقية يوم 
وجوب الزكاة، كس��ائر عروض التجارة. أما إذا اتخذ أسهمه لالستفادة من ريعها 

السنوي فزكاتها كما يلي:
٭ إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من 
املوجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك املقدار بنسبة ربع العشر )%2.5(.

٭ وإذا كانت الشركة لديها أموال جتب فيها الزكاة كنقود وعروض جتارة وديون 
مستحقة على املدينني  ولم تزك أموالها ولم يستطع املساهم أن يعرف من حسابات 
الشركة ما يخص أسهمه من املوجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه 
ويزكي ما يقابل أس��همه من املوجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة 
عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال 

جتب فيها الزكاة، فإنه يزكى الريع فقط وال يزكى أصل السهم.

»العون املباشر« توزّع حاويات من التمور في كينيا
في إطار اس���تراتيجية 
املش���اريع املوس���مية التي 
تقوم بها في ش���هر رمضان 
من كل ع���ام، قامت جمعية 
العون املباشر بتوزيع خمس 
حاويات من التمور استفادت 
منها جميع املناطق واألقاليم 

الكينية.
وكان حفل تسلم حاويات 
التم���ور قد ش���هد حضورا 
رس���ميا كبيرا ضم كال من 
الس���فير الكويتي في كينيا 
قصي الفرحان وعضو حزب 
األغلبية احلاكم في البرملان 
الكين���ي آدم دعالي، ووزير 
الدفاع الس���ابق السيناتور 
محمد يوسف احلاج وأكثر 
من 50 عضوا م���ن أعضاء 
البرملان الكيني، باإلضافة الى 
عدد من رؤساء املؤسسات 

املباشر من جهود جبارة في 
تنمية اإلنس���ان الكيني هي 
جهود متكاملة ومدروس���ة 
»ونتمنى من جميع املنظمات 
واملؤسسات غير احلكومية 
أن تعمل على منوالها خاصة 
في التعليم«، مشيرا إلى أن 
جامعة األمة هي من املنشآت 
الفريدة جلمعية العون املباشر 
وتعتبر كنزا ثمينا يثاب عليه 
القائمون على هذه اجلمعية 
واملتبرعون احملسنون، وهذا 
سخاء معروف من الشعب 
الكويتي »كما نشاهده اليوم 
م���ن التبرع الس���خي بهذه 
التمور واإلفطارات املقدمة 
للمسلمني في كينيا وهي خير 
مثال على ما تقدمه اجلمعية 
من خدم���ات جليلة في هذا 

البلد«.

جانب من مشروع توزيع التمور في كينيا 

ينابيع اخلير اليمنية، قامت 
بتوزيع 671 س���لة غذائية 
في اليم���ن موزعة على 10 
محافظات ومناطق مختلفة 
هناك، موضحا ان عدد االفراد 
املستفيدين بلغ 4303، وذلك 
بالتعاون مع مؤسسة ينابيع 

اخلير في اليمن.
 وأوضح ان أحوال اشقائنا 
في اليمن صعبة للغاية، الفتا 
إلى التفاعل امللموس من أهل 
اخلير وأصح���اب األيادي 
البيض���اء وذوي القل���وب 
الرحيمة واحملسنني في تنفيذ 
تلك املشاريع وتبنيها، مشيرا 
التواصل مع  إلى انه ميكن 
اللجنة لدعم هذه املشاريع 
على العنوان: الفحيحيل ق10 
ش21 محمد إقبال منزل 16، 
موضحا انه ميكن كفالة االسر 
اليمنية في هذا الوقت بقيمة 
200 دينار نوفر من خاللها 
اخليمة والغذاء الالزم لألسرة 
الواحدة ملدة شهر، مضيفا: 
ما أجمل التقرب إلى اهلل عز 
وجل بفعل اخلير، وما أعظم 
أن تكفل يتيما أو تس���اعد 

»زكاة الفحيحيل« وزعت سالاًل غذائية
على 671 أسرة في 10 محافظات مينية

مسكينا أو تساهم في عالج 
مريض أو إنشاء مسجد أو 
مدرسة لتعليم الفقراء أو غير 
ذلك من أعمال اخلير العديدة 
التي تصب في ميزان حسنات 
صاحبها، فيضاعف اهلل له 
احلسنات ويزيده من فضله 

وكرمه في الدنيا واآلخرة.

أك���د مدير جلن���ة زكاة 
الفحيحيل التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية ايهاب الدبوس 
أن اللجنة تقوم بتنفيذ جملة 
من املشاريع اخليرية خارج 
الكويت في ش���هر رمضان 
الفضيل مبختلف دول العالم، 
تتضمن رعاية كفالة االيتام 
وعالج املرضى وحفر اآلبار 
وتقدمي املس���اعدات لالسر 
الفقي���رة واملتعففة واغاثة 
املنكوب���ني، وتوزي���ع زكاة 
املال، وبناء املدارس ومنازل 
للفقراء واأليت���ام وغيرها 
املتنوعة ما  من املش���اريع 
بني اخليرية واالنس���انية 
ف���ي حتقيق  الت���ي تصب 
مب���دأ التكاف���ل االجتماعي 
ب���ني املس���لمني وتق���دمي 
الدعم والعون واملس���اعدة 
العوز واحلاجات  ألصحاب 
واملرضى واملساكني وااليتام 
والفئات املستضعفة وغير 

القادرين.
 ولف���ت الدبوس الى أن 
جمعي���ة النج���اة اخليرية 
ايهاب الدبوسوبالتع���اون مع مؤسس���ة 

»املصنفات« أجازت الكتاب »تنظيم داعش«
أسامة أبوالسعود

أوضح���ت وزارة األوق���اف والش���ؤون 
اإلس���المية أن فكرة طرح ممارسة لطباعة 
كتاب »تنظيم داعش« هو كتاب متت إجازته 
من قبل جلنة املصنفات في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ألنه يرد وبشكل واضح 
على هذا التنظيم ويكشف انحرافه الفكري، 
ويفند الشبهات واالفتراءات التي جاء بها هذا 
التنظيم وذلك بهدف بيانها لعموم املسلمني 

سواء داخل الكويت وخارجها.
وبينت الوزارة في بيان لها أن هذا الكتاب 
سبق ان شارك فيه مؤلفه كبحث مقدم الى 

مؤمتر جامعة القاهرة حول التطرف واإلرهاب 
ومت حتكيمه ونشر في مجلة البحوث التابعة 
لكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، موضحة 
أكادميي��ة  أن هناك بحوث���ا ودراس������ات 
أئمتنا  نحت�اج لطباعتها وتوزيعه���ا على 
ومعلمينا حتى تعم الفائدة وتكون لديهم 
احلج���ة والبرهان للرد على كل الش���بهات 
التي تثار بني احلني واآلخر وذلك حرصا من 
وزارة األوق���اف على زيادة تثقيف وتعليم 
األئمة واملعلمني بكل ما يستجد من قضايا 
تهم الشأن اإلس���المي، وطباعة هذا الكتاب 
يأتي ضمن نش���اط مركز تعزيز الوسطية 

بالوزارة.

يرد بشكل واضح على االنحراف الفكري للتنظيم

جانب من توزيع املساعدات

البلد.  اإلس���المية ووجهاء 
وبهذه املناسبة، أشاد السفير 
قصي الفرحان بالعالقة بني 
البلدين ودور وجهود جمعية 
العون املباشر في كينيا وفي 
أفريقيا، مشيرا إلى إجنازات 
اجلمعية الكبيرة التي تتمثل 

في بن���اء املس���اجد وحفر 
اآلب���ار وكفالة األيتام وبناء 
املدارس النموذجية واالهتمام 
بالتعليم في جميع مراحله 
من االبتدائية إلى اجلامعة.

من ناحيته، قال آدم دعالي 
ان ما تقدمه جمعية العون 
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في غبقة رمضانية أقيمت بديوانية إدارة رعاية املتقاعدين

اجلراح: »الداخلية« ال تنسى جهود من أسهموا 
بعطائهم في تأسيس بنيانها ودعم مسيرتها

الشيخ مازن اجلراح متوسطا د. مصطفى الزعابي والعميد عبدالعزيز الهاجري وعددا من الضباط املتقاعدين

محمد الدشيش

أقام وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون اجلنسية 
واجلوازات اللواء الشيخ مازن 
اجلراح مس���اء اول من امس 
االحد غبقة رمضانية للضباط 
املتقاعدين من وزارة الداخلية، 
وذلك في ديوانية إدارة رعاية 

املتقاعدين.
وأك���د الل���واء اجلراح أن 
املؤسس���ة األمنية ال تنسى 
جهود من أس���هموا بعطائهم 
في تأس���يس بنيانها ودعم 
مسيرتها، وحقهم علينا اآلن 
ان نعمل عل���ى تقدمي جميع 
التسهيالت املمكنة لهم تكرميا 
وتقديرا خلدماتهم على مدى 
السنوات الطويلة التي افنوها 
في خدمة البالد واحلفاظ على 
امن الوطن وأمان املواطنني.

وأوض���ح ان ال���وزارة لم 
املتقاعدين،  تنس ضباطه���ا 
بل على العكس حازوا اهتمام 
القيادات العليا س���واء خالل 
فترة خدمتهم او بعد انقضائها، 
مبينا ان الوزارة ال تتوانى في 
تقدمي جميع التسهيالت املمكنة 
ادارة  ان  للمتقاعدين، مؤكدا 
رعاية املتقاعدين ال تدخر جهدا 

لرعاية املتقاعدين على امت وجه 
وتوفير ما ميكنها من خدمات 
سواء على مستوى اإلجراءات 
احلكومية او اخلدمات اخلاصة، 
كما تسعى بشكل دائم لتطوير 
ما تقدمه من خدمات، ما يقوي 
الوزارة  ارتب���اط منتس���بي 

بعضهم ببعض.
بدوره، أكد مدير عام اإلدارة 
العام���ة ملراكز اخلدمة اللواء 
الس���ويدان ان االدارة  أديب 
مس���تمرة في بحث ما ميكن 
تقدميه من خدمات وتسهيالت 
للمتقاعدين، مؤكدا أن توجيهات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد ومتابعة 
الوكيل املس���اعد لش���ؤون 
اللواء  اجلنسية واجلوازات 
الشيخ مازن اجلراح، تشدد 
على تقدمي جميع التسهيالت 
املمكنة وإجناز كل معامالت 
الضباط املتقاعدين التي تتم 

في مراكز اخلدمة.
أكد مدير عام  من جانبه، 
اإلدارة العامة للعالقات واالعالم 
األمني العميد عادل احلشاش 
أن تواجد اإلدارة بصفة شبه 
دائمة في ديوانية املتقاعدين 

يأتي ضمن دورها في التواصل 
الدائم مع املتقاعدين، مشيرا 
الى أن ديواني���ة املتقاعدين 
القت جناحا كبيرا منذ حلظة 
انطالقها األولى، وهذا يدل على 
ما حتظى به من اهتمام بالغ 
الت���ي حتتلها لدى  واملكانة 

القيادات العليا.
أع���رب  م���ن جانبه���م، 
احلضور عن عميق شكرهم 
وتقديره���م للقي���ادة العليا 
لوزارة الداخلية، مؤكدين ان 
هذا االهتمام يجعلهم يشعرون 
بتقدير الوزارة ملا قدموه خالل 

فترة عملهم وأنها ال تنس���ى 
رجالها.

وف���ي نهاية اللق���اء، كرم 
اللواء اجل���راح مجموعة من 
االدارات والهيئ���ات تقدي���را 
جلهودهم وتعاونهم في خدمة 

الضباط املتقاعدين.

اللواء الشيخ مازن اجلراح يتسلم درعا تذكارية من اللواء أديب سويدان
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صالح الساير

التبرؤ من احلمامة
»قبل عام كان األسد 

في موقف دفاعي، لكنه 
حاليا في موقف أقوى 

مما كان عليه في يونيو 
من العام املاضي نتيجة 

للدعم الروسي«، هذا 
ما قاله رئيس وكالة 

االستخبارات املركزية 
األميركية جون برينان 

أمام مجلس الشيوخ 
األميركي األسبوع 
املنصرم. فعلى أي 
هدف كان يصوب 

الرجل؟ وهل كان يوجه 
رسالة إلى اخلارج 

الروسي أم إلى الداخل 
األميركي؟

>>>

أعتقد أن هذا املسؤول 
الرفيع كان يصوب إلى 

الداخل، وحتديدا إلى 
ساكن البيت األبيض. 

فاألحداث، ومثلما يبدو، 
تتسارع على نحو قد 

ال يتفق مع األجندة 
»احلمائمية« للرئيس 

األميركي الذي يتمنى، 
بطبيعة احلال، أن 

تنتهي واليته الثانية 
على خير، فال يضطر 

إلى التنكر لدعواته 
املتكررة باالستفادة من 
أخطاء املاضي، ووعوده 

بعدم استخدام القوة 
العسكرية األميركية في 

اخلارج.

>>>

املبالغة »األوبامية« 
باحلياد السلبي، ومع 

اقتراب االنتخابات 
الرئاسية، انعكست 
سلبا على احلزب 

الدميوقراطي الذي يتم 
تصويره على انه يبالغ 
في لعب دور »احلمائم« 

وقد يفرط مبناطق 
النفوذ األميركي مما 
يفقد الدولة العظمى 

هيبتها املعهودة، 
في مقابل احلزب 

اجلمهوري ومرشحه 
األهوج الذي يبالغ بلعب 

دور »الصقر«، األمر 
الذي زاد الطني بلة، 

وأجبر الدميوقراطيني 
على التحرك الداخلي 

ورمبا الضغط على 
السيد الرئيس.

>>>

قبل أيام وفي 
خطوة »غير مألوفة« 
وّقعت مجموعة من 

الديبلوماسيني العاملني 
في وزارة اخلارجية 

األميركية على مذكرة 
داخلية عبّروا فيها عن 
احتجاجهم على سياسة 
االدارة األميركية حيال 
سورية، وطالبوا بشن 

هجمات عسكرية 
تستهدف حكومة 
األسد، وقبل هذه 

الوقفة االحتجاجية 
كان وزير اخلارجية 

األميركي جون كيري 
قد صرح بأن »صبر 

واشنطن محدود جدا 
بشأن محاسبة الرئيس 
السوري بشار األسد«، 

فهل بدأ الدميوقراطيون 
التبرؤ من حمامتهم؟

Tariq@Taqatyouth.com
@Al_Derbass

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

السايرزم

م. طارق جمال الدرباس

عبدالمحسن محمد المشاري

يقول املثل الكويتي »الناس ما يعجبها 
العجب.. وال الصيام في رجب«، هذا 

املثل يجب أن يتخذه كل شخص عنده 
رسالة في حياته ويضعه أمام عينيه، 
ففي كل عمل ستقوم به ستجد من 

ينتقدك ويعارضك ويهاجمك. وستكون 
هذه الفئة دائما ذات الصوت األعلى 

والعدد األكبر ورمبا األقرب إليك، 
وكذلك ستجد من يشجعك ويدعمك 

ويشد من أزرك، فكن متهيئا لكل حال.
وخير ما نقتدي به هو رسولنا 

الكرمي ژ، فعندما بدأ بتبليغ الدعوة 
اإلسالمية، واجه معارضة شديدة 

جدا من قومه ومن أهل مكة، ولكنه 
لم يستسلم ويقف، بل اكمل مسيرته 
في نشر رسالته، ولكنه ژ حتمل كل 
املصاعب واملآسي، وذهب إلى الطائف 

وطرد منها، وبدال من الدعاء عليهم، 
دعا لهم ألن يخرج اهلل من أصالبهم 

رجال يذكر اهلل سبحانه وتعالى، 
فصاحب الرسالة يكافح ويجاهد من 

أجل رسالته وقيمه.
وفي الوقت احلاضر هناك أمثلة 

وصور متعددة لذلك الوضع. 
منها قصة السيدة الفاضلة معالي 
العسعوسي التي تعمل في مجال 

االغاثة في اليمن، حيث قالت في احد 
لقاءاتها التلفزيونية انها اجتمعت مع 

املغفور له بإذن اهلل د.عبدالرحمن 
السميط، رحمه اهلل، ونصحها بأن 

تغلق آذانها وال تستمع ملن يعارضها او 
يحبطها، وعملت بنصيحته.

بال شك ستواجه املعارضة والتجريح 
ورمبا االستهزاء، ويعطيك القوة 

لصدها وردها والتعامل معها بأفضل 
الطرق، وخير ما ميكن القيام به هو 
التجاهل )احلقران( واالستمرار في 

رسالتك وحتقيق أهدافك دون االلتفات 
لألصوات الفارغة، التي ال يهمها إال 

االنتقاد السلبي والتجريح.
رسالتي ألصحاب الرسالة هي انه 

يجب ان تركز على أهدافك ومشاريعك 

والعمل على حتقيق رسالتك، فالعمر 
قصير والوقت ميضي وليس لديك 

وقت لتضييعه في التركيز على 
املشتتات التي حتول بينك وبني 

أهدافك، فهناك أشخاص ليس لديهم 
هم في هذه احلياة وال أهداف إال 
تصيد أخطاء اآلخرين واحلد من 

جناحاتهم، حتى ال يشعروا أنفسهم 
بتأنيب الضمير على فشلهم.

انها دعوة لعدم االستماع لألصوات 
الشاذة والتي تعيقك عن أهدافك، هذا 

ال يعني عدم االستفادة من االنتقادات 
اإليجابية والتي ترفع من مستوى 

أدائك وتطور من أفعالك، فكما أن هناك 
من يحسدك على جناحاتك، هناك 
آخرون يعملون وينصحون بقلب 

مخلص حتى تنجح وتتميز.
اللهم وفقنا ملا حتب وترضى، وبارك 
لنا في هذه األيام املباركة، وأعنا على 

طاعتك وشكرك وحسن عبادتك ونشر 
رسالتك.

الطالق وفسخ الزواج، الطالق هو إنهاء 
لعقد الزواج بإرادة الزوج أو من ميثله 

قانونا لذلك، ويتم بلفظ كلمة أنت طالق 
مرة أو مرتني أو ثالث مرات، وعندها 

يكون الطالق بائنا بال رجعة، أما الطالق 
الرجعي فهو طالق ميكن العودة عنه 

أو الرجوع عنه خالل فترة العدة 
وتبدأ فترة العدة من وقت تلفظ كلمة 
طالق، والطالق البائن يزيل الزوجية 
في احلال، وفسخ الزواج هو بطالن 

عقده لسبب ويتوقف ذلك على قضاء 
القاضي، أما اذا كان سبب فسخ عقد 

الزواج يجعل املرأة محرمة على الرجل 
فيجب الفصل بينهما من وقت معرفة 
ذلك ومن وقت صدور حكم القاضي.

والطالق يقع من رجل عاقل، بالغ، 
واع ملا يقول، وال يقبل الطالق من 
رجل مجنون أو معتوه أو مكره أو 

غضبان اذا نتج خلل في أقواله وأفعاله، 
والطالق اذا حصل قبل دخول الرجل 

باملرأة يعتبر طالقا بائنا، كما يعتبر 
كذلك الطالق على بدل، أي ان يقبل 

الزوج بدال ما، ماال أو شيئا لقاء تطليقه 
زوجته، وذلك باإلضافة الى الطالق 

املكمل للثالث طلقات، واخللع هو طالق 
الزوج زوجته نظير عوض تراضيا 

عليه، ويجب ان يتم بتوافق الزوجني، 
وهما عاقالن واعيان ملا يفعالنه، 

وال يستحق الزوج العوض املتفق 
عليه لقاء اخللع أو الطالق إال اذا كان 
اخللع مبوافقة الزوجة اختيارا ودون 

إكراه، وإذا كان من شروط املخالعة 
ان ترضع األم ولدها وحتضنه دون 
مقابل وجب عليها تنفيذ ذلك، أما اذا 
كانت األم معسرة فيجبر األب على 

دفع املصاريف الالزمة وتسجيل دين 
على الزوجة املخلوعة، أما اذا اشترط 
األب ان يبقى الولد عنده بعد اخللع 

فيكون اخللع صحيحا مقبوال، واملرأة 
املريضة مرض املوت، املرض املقعد 

الذي يؤدي للموت، يجوز خلعها من 
قبل الزوج وطلب العوض في ثلث 

مالها اذا لم يقدم العوض الورثة، فإن 
ماتت وهي في العدة فللمخالع »أي 

الزوج الذي خلعها« األقل من ميراثها 
ومن العوض ومن ثلث املال، أما اذا 

ماتت بعد انتهاء العدة أو قبل الدخول 
بها كزوجة فللمخالع األقل من العوض 

ومن ثلث املال »مادة 119«، التفريق 
للضرر »الطالق للضرر« للزوجني قبل 

أو بعد الدخول ان يطلبا التفريق أو 
الطالق بسبب اضرار كل منهما اآلخر 

قوال وفعال مبا يؤكد عدم استطاعة 
استمرارية الزواج وعلى احملكمة ان 
تبذل قصارى جهدها إلصالح ذات 

البني بني الزوجني فإن لم تستطع عينت 
حكمني من أهل الزوجني لالحتكام في 
هذه املشكلة وعلى احلكمني ان يبذال 

اجلهد الالزم للتعرف على أسباب 
اخلالف ومحاولة رأب الصدع بأي 

طريقة ممكنة وان لم يستطع احلكمان 
إصالح ذات بني الزوجني فيتم التطليق 
طالقا بائنا ويقرر احلكمان التعويض 

الالزم لكل طرف حسب أحوال املشكلة 
فإن كانت الزوجة هي السبب ومصدر 

جميع املشاكل الزوجية يقترح احلكمان 
التفريق وسقوط جميع حقوق الزوجة 

املالية املترتبة على الزواج والطالق.
أما اذا كان الزوج هو السبب والزوجة 

طلبت التفريق فيقترح احلكمان 

التفريق مع إلزام الزوج بحقوق الزوجة 
كاملة، أما اذا كان الزوج طالبا للتفريق 

فيقترح احلكمان رفض دعواه وان 
كانت االساءة مشتركة بني الزوج 

والزوجة اقترح احلكمان التفريق دون 
تعويض ألي من الزوجني ويكون ذلك 
كله برفع تقرير الى احملكمة إلصدار 
حكم بناء على التقرير وان لم يتفق 
احلكمان عينت احملكمة حكما ثالثا 

مرجحا للرأي من غير أهل الزوجني 
ويتم رفع تقريرهم اذا مت االتفاق 

فيما بينهم الى احملكمة للعمل به في 
إصدار احلكم، اما اذا اختلف اجلميع 
ففي هذه احلالة تستمر الدعوى في 

مسار اإلجراءات العادية وثبوت الضرر 
يكون بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني 
»133« والتفريق للغيبة أو احلبس يحق 

للزوجة طلب الطالق واحلصول عليه 
بحكم من القاضي اذا غاب زوجها 

ملدة سنة واكثر من دون عذر مقبول 
وتضررت من هذه الغيبة حتى ولو 

كان له مال تنفق منه مادة 139 أما اذا 
كان محبوسا ملدة ثالث سنوات وأكثر 
تنفيذا حلكم محكمة جاز للزوجة ان 

تطلب الطالق طالقا بائنا حتى ولو 
كان له مال تستطيع اإلنفاق منه ومن 
أنواع الطالق التطليق لاليالء أي لعدم 

املعاشرة اجلنسية، التطليق لعدم 
اإلنفاق وفسخ للعيب يحق للزوجني 

فسخ عقد الزواج عن طريق رفع 
دعوى بهذا اخلصوص، فسخ الزواج 

الختالف الدين.

 املصدر سلسلة الوعي القانوني للتأكد 
من املعلومات.

طريق املعالي.. 
ومعالي!

الطالق مصيبة 
كبيرة وخراب 
للبيوت

هندس

يا سادة يا كرام

العنود.. ولدت في الكويت ألسرة ال متتلك سلطة 
كرسي وال سطوة مال. طفلة تعتقد أن احلياة كلها لعب، 

وطموحاتها لن تتجاوز محل ألعاب حتصل منه على 
لعبة تلهو بها، فالقرار بيد والدها الذي لن يقول لها ال. 

تستمر األيام والعنود ال تدري أين تسير بها احلياة 
متجاوزة املراحل الدراسية بتفوق وبدعم وفرح أسرتها 

إلى أن وصلت إلى جامعة الكويت، وهنا بدأت مالمح 
احلياة تتغير وزادت همومها وأصبح محل األلعاب 
ال يعنيها بشيء، وحتول حلمها من اللعب إلى أن 

تساهم في توفير احلياة الكرمية ألهلها، وهكذا يكون 
رد اجلميل لوالدها ووالدتها بعد أن ربياها صغيرة 

ووصلت مرحلة بعدها تكون من أصحاب الشهادات 
العليا، حتى وصلت إلى يوم التخرج وهو يوم الفرحة 

لكل طالب مهما كان معدله في الشهادة فما بالك إذا كان 
املعدل كمعدل العنود 3.96 نقطة - امتياز مع مرتبة 
الشرف - بالتأكيد الفرحة ال توصف لها وألسرتها 

ولكن وفي لكن يكمن الشيطان.. العنود املتفوقة 
واملتميزة في تخصص اللغة العربية التخصص النادر 

واملطلوب في مدارس الكويت ال تستطيع العمل وال 
ميكن قبولها وشهادتها وتفوقها عليها االحتفاظ بها 

للذكرى فقط. ملاذا؟؟ باختصار ألن العنود العنزي من 
فئة البدون! لم تختر أن تكون »بدون« ولكنها اختارت 

أن تكون متفوقة لكن لم يكن الختيارها أي قيمة.
العنود التي يعمل والدها عسكريا وما زال على رأس 

عمله تعاطف معها الكثير، ولكن هذا التعاطف لم 
يتجاوز حدود هاشتاق )#العنود_العنزي( ليستمر 

رفض قبولها في وزارة التربية إلى يومنا. ومنذ 
تخرجها والوزارة تبتعث اللجان الختيار املعلمات من 

الدول العربية ومبستوى علمي أقل بكثير من مستوى 
العنود. أمر غريب فهل يعقل ان تتجاهل وزارة التربية 

من ولدت في الكويت وتعلمت في مدارسها وتفوقت 
في جامعتها بحجة انها بدون؟ هل يعمل في الكويت 

بدون؟ نعم كثير من البدون يعملون في الوزارات 
وكثير منهم متميز واالفضل لنا وله ان يكون عنصرا 
منتجا وصاحلا ال عاطال عن العمل قد جتبره الظروف 

الى االجتاه اخلاطئ. ملاذا ال تكون العنود ضمن فئة 
البدون العاملني في الوزارة؟ سؤال الى وزير التربية 

والى كل صاحب قرار يستطيع ان يساهم في مساعدة 
العنود في هذا الشهر الكرمي. ولكل منا ان يتخيل ما 

عاشته العنود من فرحة بالتفوق والتخرج وبنفس 
الوقت احلزن من مستقبلها املجهول وضياع جهدها 

وجهود أسرتها... هذا ودمتم.

hai200@hotmail.com
هادي بن عايض 

العنود

مقام ومقال

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

االنفعال مع أي حدث قد يقودك إلى 
أمور ال حتمد عواقبها وتخسر أكثر مما 

تربح، فاالنفعال ليس محمودا في كل 
أمر، فكم من شخص ندم بسبب انفعاله 

الزائد ولم يحسب حساب العواقب، 
وتسبب بالضرر لنفسه أو للمحيطني به 

وحملبيه.
ولو حاولت تعديد املضار واخلسائر التي 

سببتها حاالت االنفعال بسبب الغضب 
لوجدنا في كتب التاريخ ما يجعلنا نتعظ 
عن عدم االنفعال، وكثيرا ما نسمع ممن 

ينصحنا أال نحكم على بعض األمور 
ونحن في حالة الغضب، فقد قيل »في 

العجلة الندامة وفي التأني السالمة«. 
االنفعال بالفرح قد يؤدي نفس النتيجة 

التي يجلبها االنفعال بالغضب، فحني 
ينفعل الالعب بتسجيل هدف في مرمى 

خصمه فإنه ينزع قميصه ويلوح به 
للجماهير، وحتما فإنه قد يضر فريقه 

ألنه سيحصل على الكارت األصفر 
ويكون عرضة للطرد بعد أن يحصل 

على الكارت األصفر الثاني ويكون 
ضرره على فريقة أكبر بكثير من 

فرحته.
في طبيعة تلك اإلنذارات الرياضية أنها 
يجب أن تعلن للجميع، ولكن في احلياة 
اليومية هناك كثير من اإلنذارات توجه 
في السر، ولكن من مت إنذاره ال يخبر 
من كانوا معه وقد يتسبب بخسارتهم 
وهم ال يعلمون أنه مت إنذاره وهم ما 

زالوا منفعلني وال يعلمون أن صاحبهم 
»بلع العافية«.

األمر األخطر في احلياة اليومية هو 
االنفعال الذي يتسبب فيه من حولك 

بالتصريح أو التلميح من باب »التميلح« 
لك ويكونون السبب في خسارة أكبر 
من خسارتك األصلية، ويكون حالهم 

حال من يريد أن يكحلها فعماها، وهذا 
ما فعله اجلمهور الكرواتي الذي تسبب 

في تعادل فريقة، فاحذروا من ربعكم 
تراهم ضيعوكم والذي ال يريد أن يفهم 

براحته.
أدام اهلل من عرف أن البعض يصفق 

له ليضيعه، وال دام من ال يفهم إال بعد 
فوات األوان.

بلع العافية

رماح

كان يوسف من اإلعالميني »األحرار« أو free lancer  أي 
يعمل مع مختلف وسائل اإلعالم من صحف ومجالت 

ومواقع، الحقاً، ووكاالت ومحطات، بال انتظام في مكان 
واحد فقط، ولكنه كان صديقاً للجميع.

تعمقت عالقتي به في صحيفة الراي، فبعد بيع صحيفة 
الوطن التي بدأت فيها مسيرتي الصحافية منذ العام 1988 

بتزكية أستاذي الدكتور غامن النجار، وكان آنذاك مستشاراً 
سياسياً في الصحيفة وأنا طالبته في قسم العلوم 

السياسية في جامعة الكويت، انتقلت إلى »الراي« وبتزكية 
أيضاً منه في العام 1996.

وبدأنا في ملحق االنتخابات البرملانية وقتها وبصحبة 
مجموعة منتقاة من الدكتور غامن شخصياً، وكان يوسف 

من الطبقة املثقفة سياسياً واحملايدة في نقل احلقائق، 
وهذا جترد نادر ومطلوب في اإلعالمي غير املؤدلج، فكنت 
أتباحث معه في الشؤون السياسية للمرحلة، بالرغم من أنه 
لم يكن ضمن فريق العمل، وكيف سيكون رد فعل الشارع 

مع دخول أول »معمم« مجلس األمة الكويتي وهو حسني 
القالف، بالرغم من أنني أجريُت معه أول لقاء نشر في 

الصفحة األولى للصحيفة، فالعمل كصحافي مهني شيء 
وكاتب عمود الرأي شيء مختلف.

في أحد األيام تأزمت األمور بني الكويت والعراق، بحثت 
عنه في الصحيفة لم أجده، في غرفته لم أجده، وألني 

أعرف كيف يفكر يوسف توجهت خلف مكتبه ألراه نائماً 
حتت الطاولة، نوماً حقيقياً عميقاً ال قيلولة، فوق »كنبل 
مبكَّر« يلتحف شرشفا خفيفا وهو متكور على نفسه 

ويتوسد نعاله ملفوفة بفوطة!
هو هكذا يوسف، ال تفسير ألفعاله، فقلت له أحتاج أن 

نتناقش في هذه القطعة قبل إرسالها إلى »الديسك«، فجلس 
وقال : »اطلبي لي شاي يا بنت اخلميس، صحيتيني من 
النوم وأنا ما منت بالليل من صدام، اهلل يلعنو«، وطلبنا 

الشاي وحذف لي ثالثة أرباع ما كتبت!
غضبت منه وقلت له : »يعني كل ما أكتب شي ما يعجب 

حضرتك، خالص أخذ أنت املسودة واكتب ما يصلح 
للنشر« وقد كنُت منزعجة من دقته في محاولة تهذيب كل 

جملة لئال تسبب ردود أفعال أو أزمات ديبلوماسية وحترج 
الصحيفة والكويت في هذا الوقت احلرج!

ففعل ونشرها باسمي في اليوم التالي، وأنا آخر من يعلم!
هو هذا يوسف، منذ عرفته احملرر املهني، الصديق الثقة، 

الزميل الصادق، واألخ النصوح متى ما سألته.
بعد ما يقارب النصف قرن، يخرج يوسف من الكويت ألنه 

يهدد األمن الوطني ويشق الصف!
هكذا قالوا، وأنا أشهد أنني تعاملت معه في أكثر من موقع 

وبعشرات املناسبات واملؤمترات داخل الكويت وخارجها 
ومئات القطع التحريرية، لم أجده إال كويتياً أكثر من 

كثيرين يحملون اجلنسية، ووطنيته أبعد من تلك التي 
يدعيها شاكوه!

يوسف عالونة أيها الصديق الوفي، تساءلت :»أين الذين 
دربتهم وعلمتهم ما يفزعون لي وأنا أطرد من الكويت« 

وأنا منهم وهذه »فزعتي« وكلمة حق عنك هي كل ما أقدر 
عليه مبفهومنا لـ »الفزعة«.

وقبلها لك الدعاء املخلص أن يردك اهلل لبلدك الكويت 
مرفوع الرأس حتى تدفن في ترابها الذي دافعت عنه طوال 

عمرك.

@kholoudalkhames
خلود عبداهلل الخميس

أيها الصديق يوسُف

أيام معدودات
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املنفوحي أكد وجود دراسة مليكنة املعامالت الهندسية وجتهيز رخص البناء خالل 3 أيام

بدء اإلعداد ملشروع مراجعة وحتديث املخطط الهيكلي للدولة
االلكترونية.

ومت حالي����ا التنس����يق مع 
ادارة نظم املعلومات لدراس����ة 
ربط البرنامج مع افراد البلدي 
باحملافظ����ات وادارة االنظم����ة 
الهندس����ية وذلك متهيدا اللغاء 
الورقي����ة اخلاصة  املعام����الت 
التنظيمية  املوافق����ات  بإصدار 
واالعتم����اد عل����ى املراس����الت 

االلكترونية.
برنام����ج اللجن����ة الفرعية 
العامة )مت  للمرافق واخلدمات 

بدء العمل به عام 2010(:
وهي جلنة لدراسة اخلدمات 
التحتي����ة والتي قد  والبني����ة 
املواقف املطلوب  تتعارض مع 
تخصيصها وق����د مت عمل هذا 
البرنام����ج اختص����ار ال����دورة 
املس����تندية بني وزارات الدولة 
وهو اول برنامج الكتروني يربط 
جميع الوزارات واملرافق خلدمات 
البني����ة التحتي����ة حيث يربط 
تقريبا 16 جهة حكومية وذلك 
الورقية  املراس����الت  الختصار 
بني وزارات الدولة وعدم فقدان 
املراسالت واملستندات واالسراع 

في اجناز املعامالت.
ارشيف املعامالت واملراسالت 
للجهات خارج وداخل البلدية )مت 
بدء العم����ل به عام 2010( وهو 
اول ارشيف الكتروني بالبلدية 
الدارة التنظيم يقوم بحفظ جميع 
املراسالت بالتاريخ ورقم املعاملة 
واسم املهندس واحملافظة وذلك 
داخل )سرفر البلدية( حفاظا على 
املس����تندات من فقدانها وتلفها 
وس����هولة البح����ث والوصول 
امكانية متابعة  للمعاملة م����ع 
اداء املوظف����ني من خالل حصر 
للمعام����الت الواردة والصادرة 
والتأكد من سرعة االجناز وعدم 

تأخر املعامالت.
برنامج الرأي التنظيمي )مت 

بدء العمل به عام 2001(:
هو برنامج يختص بإصدار 
شهادة الرأي التنظيمي للقسائم 
التنظيم  بادارة  ويتم اصدارها 
وحرصا على تيسير وتسهيل 
املقدمة للمواطنني مت  اخلدمات 
تفويض افرع بلديات احملافظات 
الصدار شهادة الرأي التنظيمي 
فقط للقسائم التي سبق ان مت 
ادخاله����ا والتأك����د من صحتها 
والتدقي����ق عليها من قبل ادارة 

التنظيم.

في بلدية الكويت في التعاطي 
مع املعامالت وسرعة اجنازها، 
واالحتياج الى استحداث لوائح 
جديدة والتعديل على اللوائح 
احلالي���ة للقضاء على العملية 
الروتينية سعيا لتكون بلدية 
الكوي���ت مواكب���ة للبلدي���ات 
املتط���ورة عامليا. فقد مت اتخاذ 
خط���وات فعال���ة وناجحة في 
س���بيل حتقيق الهدف املقترح 
منها ما مت اجنازه وجار تطويره 
الى خطة مستقبلية  باالضافة 
جار االعداد له���ا حاليا تتمثل 
في اصدار التراخيص الصحية 
واالعالنات الكترونيا بعد جناح 
جتربة جتديد التراخيص لتلك 
املعامالت الكترونيا كما انه جار 
اعداد ودراسة مقترح حول ميكنة 
الهندسي  القطاع  كل معامالت 
الكترونيا  بحيث يتم تقدميها 
م���ع تقليص الفت���رة الزمنية 
البناء خالل  الصدار رخص���ة 

ثالثة ايام.
االرتفاع����ات  برنام����ج   -
واملناس����يب »مت بدء العمل به 

عام 2009«:
وه����و برنام����ج يخت����ص 
باس����تقبال املعامالت اخلاصة 
بطلبات االرتفاعات من املكاتب 
الهندسة ليتم دراستها من خالل 
ادارة التنظي����م بالبلدي والرد 
على املكتب الهندسي مبراجعة 
القسم املختص الستالمها، كما 
نخيطكم علما بانه جار حاليا 
دراسة تطوير البرنامج لتحويل 
املعاملة مباشرة من ادارة التنظيم 
الفرع البلدية باحملافظات املعنية 
الوقت واالسراع في  الختصار 
آلية العمل وذلك بالتنسيق مع 

ادارة مركز املعلومات.
برنامج املوافقات التنظيمية 

)مت بدء العمل به عام 2013(:
وه����و برنام����ج لترخيص 
جميع املشاريع احلكومية عن 
طريق املراس����الت االلكترونية 
التنظيم وهي تعتبر  ادارة  في 
اول خطوة ف����ي البلدية للبدء 
في ترخيص املشروع، هذا وقد 
مت البدء في استخدام البرنامج 
واستقبال املعامالت من املكاتب 
الهندسية ودراستها وعرضها 
على جلنة املوافقات التنظيمية 
واعطاء التوصية املناسبة عليها 
والتنسيق مع املكتب الهندسي 
املخول وذلك من خالل املراسالت 

من شأنها وضع حلول ملشكلة 
املخالفات االنشائية في العقارات 
بكل انواعها، والتي كانت تشكل 
صعوبات عملية تقف امام البلدية 
الرقابي، كما  ادائها لدورها  في 
مت تش����ديد العقوبات على تلك 
املخالفات ومتت احالة مشروع 
الوزراء  الى مجلس  التعديالت 
املوقر وحالي����ا معروض على 
مجلس االمة للموافقة واتخاذ 

ما يراه مناسبا.
6- فيما يخص البند رقم 6 
االلتزام باملخطط الهيكلي للدولة 

وحتديثه ليواكب املتغيرات.
نفيدكم ب����أن بلدية الكويت 
تقوم بدورها في وضع اخلطة 
العامة  االستراتيجية والرؤية 
الهيكل����ي للدولة،  للمخط����ط 
ولتحقي����ق تل����ك الرؤية يلزم 
الوزارات  تضافر جهود كاف����ة 
والهيئات احلكومية املعنية وان 
بلدية الكويت بدورها تس����عى 
جاهدة لتنفي����ذ كافة توصيات 
املخطط الهيكلي الثالث بالكويت 
والذي صدر مبوجب املرس����وم 
االميري رقم 255 لس����نة 2008 
الصادر بشان املخطط الهيكلي 
العام للكويت والذي ينص في 
املادة الثالثة منه على انه »يجوز 
حتديث املخطط الهيكلي العام 
للكويت كل خمس س����نوات او 
كلما اقتض����ت املصلحة العامة 
ذلك على ان يصدر هذا التحديث 

مبرسوم«.
كما نفيدكم بانه يجري حاليا 
االعداد للبدء مبشروع مراجعة 
وحتديث املخطط الهيكلي للدولة 

2040 والذي يهدف الى:
- حتديث املخطط الهيكلي 
للدولة لتعديل مس����اره حتى 
يتوافق مع املستجدات واملتغيرات 
واالجتماعي����ة  االقتصادي����ة 

والسياسية للدولة.
- مراجعة وحتديد اهداف 
املخط����ط الهيكلي للدولة حتى 

عام 2040.
- وضع االطار العام والشامل 
للتطوير العمراني املستقبلي.

- حتديد مستويات التطور، 
مستويات تبدأ مبستوى الدولة 
ككل ثم مستوى املنطقة احلضرية 
والتجمعات العمرانية اجلديدة 

ومدينة الكويت.
7- فيما يخص البند رقم 7 
العمل على تغيير النظام املتبع 

مبشروعات الش����راكة واألفكار 
املقدمة، وإعداد او استكمال هذه 

الدراسات.
4 � فيما يخص البند رقم )4( 
ايجاد طرق جديدة للقضاء على 
الدورة املستندية الطويلة والتي 
تؤخر املشاريع وتعطل مصالح 

املواطنني.
نفيدكم بأهم املقترحات التي 
مت اعتماده����ا ب����إدارة التنظيم 
العمراني حلل تلك املشكلة ذلك 

من خالل اآلتي:
� مت تفويض أفرع البلديات 
للب����ت في طلبات  باحملافظات 
الش����ؤون االجتماعي����ة  وزارة 
والعم����ل واملتعلق����ة بتجدي����د 

تراخيص احلضانات.
� مت تفويض أفرع البلديات 
باحملافظات للبت في طلبات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي بتجديد 

تراخيص املعاهد األهلية.
� مت تفويض أفرع البلديات 
للب����ت في طلبات  باحملافظات 
وزارة الش����ؤون االجتماعي����ة 
والعمل واملتعلقة بتغيير أنشطة 

اجلمعيات التعاونية.
- مت تفويض أفرع البلديات 
باحملافظ����ات إلص����دار اآلراء 

التنظيمية.
- مت التنس����يق مع جميع 
وزارات الدولة واجلهات احلكومية 
لترشيح ضابط اتصال للتنسيق 
هاتفيا بخصوص املشروعات 

املتعلقة بوزارتهم.
- يتم عقد اجتماعات دورية 
مع الوزارات واجلهات احلكومية 
ملتابعة معامالتهم باالدارة والتأكد 
من اجنازها دون تأخير وتذليل 
اي عقبات تواجههم في هذا الشأن 
وذلك من خ����الل آلية وضعتها 
ادارة التنظيم العمراني حلصر 
معامالت كل وزارة في جداول 
ومتابعة خط سيرها الى ان يتم 

اجنازها على اكمل وجه.
5- فيما يخ����ص البند رقم 
5 الدع����وة ال����ى تعديل بعض 
اح����كام قان����ون البلدية رقم 5 
لسنة 2005 واخلاصة مبخالفات 
املبان����ي مبا يس����هم في تفعيل 
الرقابة الالحقة على املخالفات 
العقارات. نفيدكم  اخلاصة في 
بانه مت تقدمي مشروع بقانون 
بتعديل بعض اح����كام قانون 
البلدية رقم »2005/5« وتضمن 
املشروع بعض املقترحات التي 

التراخيص  اإللكتروني، جتديد 
الصحي����ة، جتدي����د تراخيص 
اإلعالنات، االستعالم عن احملالت 
التجارية، تراخيص البناء، الربط 
م����ع الهيئة العام����ة للصناعة، 
الربط مع وزارة التجارة، حجز 
املخيمات الربيعية، حجز املقرات 
االنتخابية، اس����تقبال شكاوى 

املواطنني.
2 � فيما يخص البند رقم )2( 
»اطالق حملة إعالمية لتحسني 
صورة البلدية وبيان الدور الذي 

تقوم به«.
وفي هذا الصدد نحيطكم علما 
بأنه مت الب����دء حاليا في اطالق 
حملة توعوية بكافة وس����ائل 
اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء 
من خالل فالشة توعوية بهدف 
تعريف اجلمهور باخلدمات التي 
تقدمها بلدية الكويت إلكترونيا 
ومنها جتديد التراخيص الصحية 
واإلعالنات وجار االعداد حلملة 
توعوية من املقرر اطالقها خالل 

شهر اكتوبر 2016.
3 � فيما يخص البند رقم )3( 
»استحداث دائرة اقتصادية في 
بلدية الكويت بالتنسيق مع ديوان 
املدنية وذلك لدراس����ة  اخلدمة 
اجلدوى االقتصادية للمشاريع 
املعروضة على البلدية نفيدكم 
بأن املشاريع احلكومية التي ترد 
إل����ى إدارة املخطط الهيكلي من 
وزارات وجهات الدولة املختلفة 
تكون إما مشاريع مدرجة ضمن 
خطة التنمية بدولة الكويت )يتم 
متابعتها من قبل املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية( أو مشاريع 
قد أوصى بها املخطط الهيكلي 
والدراسات التفصيلية املتعلقة 
به، وفي كلتا احلالتني فإن تلك 
املش����اريع وقب����ل عرضها على 
البلدية تكون بالفعل قد خضعت 
لدراسات شاملة � سواء من قبل 
اجلهة احلكومية صاحبة الطلب 
أو املجلس األعل����ى للتخطيط 
والتنمية، وذلك لضمان حتقيق 
اجلدول املرجو على مستوى دولة 

الكويت ككل.
أما بخصوص املشاريع التي 
لها عالقة بالقطاع اخلاص فإنها 
ترد إلى إدارة املخطط الهيكلي من 
خالل هيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص وهي 
اجلهة املختصة بتقييم دراسات 
املتكامل����ة اخلاصة  اجل����دوى 

� التراسل اإللكتروني اخلاص 
باملراسالت داخل البلدية

جار العمل به حاليا من خالل 
مشروع األرش����يف اإللكتروني 
رق����م  باملمارس����ة  اخل����اص 
2014/2013/11 )تطوير أرشيف عام 
البلدي( والبرنامج يطلق عليه 
»نظام مرسال« والنظام يعمل 
حاليا بشكل جزئي بني كل من 
إدارة مركز نظم املعلومات ومكتب 
رئيس قطاع التطوير واملعلومات 
ومكتب املتابع����ة التابع لوزير 
الدولة لشؤون البلدية باجتاهني 
متوازيني اآللي واليدوي واالجتاه 
حاليا لب����دء تطبيق النظام مع 
رؤساء القطاعات والسجل العام 
ومكتب وزير الدولة لش����ؤون 
البلدية وجار حاليا تفعيل النظام 
مبكاتب رؤساء القطاعات أوال ثم 

مكتب مدير عام البلدية.
� املوق����ع الرس����مي لبلدية 

الكويت
عبارة ع����ن موقع الكتروني 
يت����م م����ن خالله ع����رض كافة 
الهياكل التنظيمية لبلدية الكويت 
واختصاصه����ا وأعمالها وكافة 
املتعلق����ة بقطاعات  املتطلبات 
إلى  البلدية املختلفة باإلضافة 
عرض كافة األنشطة والفعاليات 
اليومية لبلدية الكويت وقامت 
إدارة مرك����ز نظ����م املعلومات 
بتحديث موق����ع البلدية القدمي 
وتطويره ليتناسب مع الوضع 
الراهن ومن املتوقع عرض املوقع 
اجلديد على كافة مسؤولي البلدية 

بنهاية شهر فبراير 2016.
إلكتروني����ة  خدم����ات   �

للمواطنني
البلدية حاليا بتنفيذ  تقوم 
ورب����ط خدماته����ا اإللكترونية 
املقدم����ة للمواطن����ني بالبوابة 
اإللكتروني����ة الرس����مية لدولة 
الكوي����ت تبس����يطا لإلجراءات 
وتس����هيال على املواطنني ومن 
أهم تلك اخلدمات: دليل الكويت 

أكد مدير عام البلدية م.احمد 
املنفوحي انه يجري حاليا االعداد 
للبدء مبشروع مراجعة وحتديث 
املخطط الهيكلي للدولة 2040.

وقال م.املنفوحي في تقرير 
بشأن الرد على توصيات جلنة 
االصالح والتطوير بشأن البلدية 
القصور وايج����اد احللول  بني 
والرؤية املس����تقبلية، نفيدكم 

باآلتي:
1 � فيما يخ����ص البند رقم 
القض����اء عل����ى  1 »ض����رورة 
االس����تثناءات في كل معامالت 
البلدية وتفعي����ل الرقابة على 

املخالفات«.
قامت بلدية الكويت ممثلة في 
قطاع التطوير واملعلومات خالل 
املرحلة الراهنة باعتماد عدد من 
البرام����ج االلكترونية املتعلقة 
بتق����دمي اخلدم����ات للمواطنني 
وجمهور املتعاملني وتضمنت 
تلك اخلطة توفير بعض االنظمة 
لتحقي����ق الهدف املنش����ود من 
تطوير النظ����ام اخلدمي داخل 
البلدية املختلفة ومن  قطاعات 

تلك االنظمة:
٭ االرشفة االلكترونية: في اطار 
اهتمام بلدية الكويت مبشروع 
االرشفة االلكتروني وانعكاساته 
العمل  االيجابية عل����ى تنظيم 
البلدي ودوره املهم في ايصال 
البلدية الى املستوى الذي ميكنها 
من مواكبة التطور التكنولوجي 
ويؤهلها بأن تك����ون جزءا من 
حكومة الكترونية ناجحة حيث 
من خالله سيتم حتويل جميع 
املعامالت الورقية الى معامالت 
الكتروني����ة، وفي ه����ذا الصدد 
أنه بانقضاء عام  نود اإلحاطة 
على انطالق املشروع مت بفضل 
اهلل تعال����ى االنتهاء من أعمال 
االرشفة بكل من االدارة القانونية 
والسجل العام وشؤون املوظفني 
ومن املتوقع تسليم كافة االعمال 
ملسؤولي االدارات املذكورة بنهاية 
شهر فبراير 2016 على ان يتم 
االدخال ومتابعة االعمال اجلديدة 
من موظفي تل����ك االدارات بعد 
التاري����خ املذكور باإلضافة إلى 
أنه مت االنتهاء من إدخال 1480 
مس����تندا مبحافظة حولي 980 
العاصمة،  مس����تندا مبحافظة 
أما فيما يتعلق بأرشيف البناء 
مبحافظة مبارك الكبير فتم إدخال 

7020 مستندا حتى تاريخه.

م.احمد املنفوحي

تعليمهم 
رحـمــة

ه������ن������اك أك������ث������ر م���ن
34 مليون طفل ومراهق 
التعليم م��ن  م��ح��روم��ون 

30د.ك
قيمة 
السهم

شاركنا تعليمهم

KhairOnLine.Net
ويمكنكم التبرع من خالل االستقطاع البنكي على حساب رقم 

0008881073 بنك بوبيان - أو عن طريق  

طارق القطان يفحص صالحية احللويات

العالقات  إدارة  أعلن���ت 
العامة في البلدية عن غلق 
أحد املخازن ملزاولته نشاطا 
بدون ترخيص من قبل فريق 
طوارئ فرع بلدية محافظة 
العاصمة. وأوضحت االدارة 
أن فريق الطوارئ في محافظة 
العاصمة نفذ حملة تفتيشية 
في إطار احلمالت التي تقوم 
الرقابية حتت  بها االجهزة 
شعار »صحتك تهمنا« على 
محالت تداول املواد الغذائية 
»القرقيعان« برئاسة رئيس 
فريق طوارئ العاصمة طارق 
القطان ومشرف النوبة )ب( 
وع���دد من املفتش���ني ومن 
إدارة العالقات العامة محمد 

عبدالشافي.
وأش���ارت االدارة الى ان 
احلملة أس���فرت عن ضبط 
أحد املخازن مبنطقة الشويخ 
يقوم بتداول مواد غذائية قبل 
احلصول على ترخيص من 

قبل البلدية ومت غلقه إداريا 
ومصادرة واتالف 10 كغم من 
املكسرات وحترير 9 مخالفات 
متثلت في تداول مواد غذائية 
منتهي���ة، وتش���غيل عمال 

قبل احلصول على شهادات 
صحية.

وأكدت اإلدارة استمرار 
احلم���الت عل���ى احمل���الت 
واملخازن لردع كل من تسول 
له نفسه بيع أو تخزين مواد 
غذائي���ة منتهية الصالحية 
تض���ر بصح���ة وس���المة 
املس���تهلك، محذرا أصحاب 
احمل���الت واملخ���ازن بعدم 
الته���اون والتالعب بصحة 
املستهلكني، داعية املواطنني 
ال���ى االتصال  واملقيم���ني 
على خط البلدية املباش���ر 
أو خط ط���وارئ العاصمة 
لس���كان محافظة العاصمة 
في حال وجود أي ش���كوى 
تتعلق مبواد غذائية منتهية 
الصالحية وهما يعمالن على 
مدار الساعة، وسيتم التعامل 
مع الشكاوى وفقا لألنظمة 
التي ش���رعتها  واللوائ���ح 

البلدية.  

غلق مخزن ومصادرة 10 كغم مكسرات في العاصمة

»مبارك الكبير« تبحث توفير اخلدمات للمحافظة
تبح���ث جلن���ة مبارك 
الكبي���ر خ���الل اجتماعها 
العجمي  غدا برئاسة مانع 
كتاب محافظ مبارك الكبير 
الفريق احمد الرجيب بشأن 
دراسة اخلدمات املتوافرة 
واملقدم���ة ألهالي احملافظة 

به���دف تطويرها او تقدمي 
املزي���د م���ن اخلدمات غير 

املتوافرة.
ويتضمن جدول األعمال 
التالي: شكوى أهالي منطقة 
العدان قطعة 8 ش���ارع 21 
بخصوص موقع احلديقة 

العامة.
طلب بيت التمويل مالك 
قس���يمة مبنطق���ة صباح 
السالم املرخصة مستشفى 
لذوي االحتياجات اخلاصة 
وذلك بعدم حساب مساحات 
حمامات السباحة ومباني 

اخلدمات اخلاصة بها )غرفة 
خلع املالبس + اخلدمات( 
من ضمن النسبة االجمالية 

للبناء.
الكتاب املقدم بشأن إزالة 
اشجار امام منزل 8 مبنطقة 

الفنيطيس قطعة 8.

غلق محل وحترير 17 مخالفة في اجلهراء

جانب من اجلولة

اس���تمرارا للحم���الت امليدانية التي 
تقوم بها البلدية، خالل ش���هر رمضان 
ضم���ن حملتها »صحت���ك تهمنا«، نفذ 
فريق طوارئ اجلهراء حملة تفتيش���ية 
على اسواق اجلملة واملطاعم واحملالت 
التي تقوم ببيع وتداول املواد الغذائية 
مبنطقة أس���واق اجلهراء. ومن جانبها 
أوضحت إدارة العالقات العامة بالبلدية 
ان احلملة أسفرت عن غلق محل اداريا 
وحترير 17 مخالف���ة متثلت في تداول 
مواد غذائية غير مطابقة لالش���تراطات 
الفنية والعمل قبل احلصول على شهادات 
صحية وفتح مح���ل قبل حصول على 
ترخيص صحي.  شارك في احلملة كل 
من املفتشني أنور الصالح، سعد الشمري، 
عبدالرحمن العلي، بدر الرشيدي، خالد 
العنزي، طارق القطان ومن إدارة العالقات 

العامة خالد املصري.

تفويض بلديات 
احملافظات 

بتجديد تراخيص 
احلضانات

واملعاهد األهلية 
وتغيير أنشطة 

اجلمعيات

ربط برنامج 
تخصيص املواقع 
التنظيمية بالبلدية 

مع املجلس لعرض 

املعامالت إلكترونياً

ً غبقة املنفوحي غدا
يقي���م مدير عام البلدية م. أحم���د املنفوحي غبقته 
الرمضانية مساء غد االربعاء وذلك بقاعة الكريستال في 
فندق الشيراتون، بحضور عدد من مختلف الشخصيات 

السياسية واالقتصادية.
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د. سمير أرشدي يكرم الزميلة رئيسة احتاد اإلعالميات )فرع الكويت( رابعة حسني مكى اجلمعة بحضور اسماء حبشيالزمالء عدنان الراشد وعماد بو خمسني وجاسم كمال وعضوات احتاد اإلعالميات )فرع الكويت(

احتاد اإلعالميات العرب أقام غبقته الرمضانية األولى

الراشد: كثير من اإلعالميات العرب وصلن ألعلى املستويات والبعض يحتجن إلى تأهيل

كي يرى النور ويحقق أهدافه 
وهذا ي���دل على ان الكويت 
تؤمن بأن املرأة شريك حقيقي 
في بن���اء املجتمع ونهضته 

وإعالء شأنه.
بدورها قالت عضو مجلس 
إدارة احتاد اإلعالميات العرب 
وأمينة سر املجلس موضي 
العجمي في تصريح ان هناك 
اهتماما كبيرا باالحتاد خاصة 
من قبل جامعة الدول العربية، 
كما مت التعاقد مع صندوق 
)حتيا مصر( وهو يعتبر من 
أهم العقود والفعاليات املهمة 
التي متت منذ إنشاء االحتاد 
في مصر، ومت تعيني سفيرات 
إعالميات من االحتاد ميثلن 

الصندوق.

قضايا املرأة بصورة سليمة 
وبالتالي التوصل الى حلول 

لتلك القضايا املطروحة.
الى أن احتاد  وأش���ارت 
الع���رب يهتم  اإلعالمي���ات 
الفكري لإلعالم،  بالتطوير 
مؤك���دة اس���تثمار تط���ور 
الوسيلة اإلعالمية لتكريس 
املبادئ األساسية الصادقة 
التي يقوم عليها ذلك التطور 
الفكري والتي هي ذاتها مبادئ 

تأسس عليها االحتاد.
وذكرت اجلمعة ان االحتاد 
يدعمه الكثير في الكويت وفي 
مقدمتهم وزير اإلعالم وزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود والذي بادر 
لتقدمي الدعم والرعاية لالحتاد 

ويجب على اإلعالميات القيام 
بالتطوير وإصالح مس���ار 
العربي  اخلطاب اإلعالم���ي 
وحتس���ني صورة املجتمع 
العربي ورفعة ش���أن املرأة 
العربية وااللتزام باحليادية 
واملهني���ة عن طريق ميثاق 
ش���رف إعالمي موحد ملزم 

ألعضاء االحتاد.
من جهته���ا قالت رابعة 
حسني اجلمعة في تصريح لها 
ان االحتاد يتبنى قضايا هامة 
تساعد املرأة على االنخراط 
في املجتمع املدني وتساهم 
في املجال اإلعالمي. ولفتت 
الى أن االحتاد يهدف كذلك الى 
تثقيف اإلعالميات العربيات 
لكي يكن قادرات على طرح 

مشيرة الى أن االحتاد قائم 
على اجلهود الذاتية وكل دولة 
يفتتح بها فرع لالحتاد تكون 
مس���ؤولة عن دعم االحتاد 
مؤك���دة أن االحتاد ال يهدف 
للربح إطالق���ا وان أهدافه 
معنوي���ة وأدبية وليس���ت 

مادية.
وفي كلمة لها خالل احلفل 
رأت احلبشي ان ما نعيشه 
في وقتنا احلالي من صراعات 
الى  وأزمات وث���ورات أدت 
الفوض���وي على  التأثي���ر 
الس���احة اإلعالمية العربية 
بظهور أشكال إعالمية أساءت 

الى املواطن العربي.
وأكدت ان املرأة لها دور 
ومسؤولية كبيرة في املجتمع 

من اإلعالميات واإلعالميني 
العاملني داخل الكويت.

وحت���دث نائ���ب رئيس 
العرب  احتاد الصحافي���ني 
عدنان الراشد فقال في كلمته 
خالل احلفل ان مصر شهدت 
تأسيس احتاد الصحافيني 
العرب عام 1964 ومت اختيار 
الكويت كأول بلد ينظم أول 
العرب.  مؤمتر للصحافيني 
مؤكدا أن الصحافة الكويتية 
واملصري���ة تتعاونان معا 
بش���كل كبير ودائم، مشيرا 
الى تعاون الصحافة  كذلك 
اللبنانية والسورية وغيرها 

في الدول العربية.
الدول  ان  الراش���د  وقال 
العربية يجب ان تركز على 
ف���ي اإلعالم  املرأة  تأهي���ل 
مبين���ا ان املرأة ومبثابرتها 
استطاعت االنخراط في العمل 
اإلعالمي ووصلت الى ما هي 
عليه اآلن. الفتا الى أن الكثير 
العربيات  من اإلعالمي���ات 
وصلن الى أعلى املستويات 
بجهودهن ومنافستهن، إال 
ان البعض بحاجة الى برامج 
تدريب وتأهيل، وهو ما يجب 
ان يت���م التركي���ز عليه في 

املرحلة املقبلة.
بدورها قالت رئيسة احتاد 
العرب أس���ماء  اإلعالميات 
احلبشي من مصر على هامش 
الغبقة ان الكويت مش���هود 
لها بحريتها اإلعالمية وان 
فيها مساحة إعالمية كبيرة 
للتعبير عن الرأي دون قيود 

أو حواجز.
وبينت احلبشي ان احتاد 
اإلعالميات العرب أول احتاد 
نسائي عربي متخصص في 
مجال اإلعالم وهدفه حتسني 
صورة املرأة العربية وتغيير 
اخلطاب اإلعالمي في العالم 
الثورات  العربي بعد عصر 
باالضاف���ة ال���ى التدري���ب 
والتأهيل وتبادل اخلبرات بني 
الدول العربية والذي نفتقده 

في الوقت احلالي.
وأضاف���ت أن م���ن ابرز 
املصاعب التي واجهت االحتاد 
مرحلة جتميع الدول حيث 
مت البدء بثالث دول الى ان 
مت الوص���ول ال���ى 17 دولة 
داعم���ة وعضوا في االحتاد 
وسيتم خالل االشهر املقبلة 
القليلة الوصول الى 22 دولة. 

ندى أبونصر

أق���ام احت���اد إعالميات 
العرب التابع جلامعة الدول 
الكويت حتت  العربية فرع 
التأس���يس غبقة رمضانية 
بحض���ور رئي���س احت���اد 
العرب أس���ماء  اإلعالميات 
حبشي ونائب رئيس احتاد 
الع���رب رابعة  اإلعالميات 
حسني اجلمعة ونائب رئيس 
حتري���ر »األنب���اء« ونائب 
رئيس احت���اد الصحافيني 
العرب عدنان الراشد ونخبة 

فاطمي العازمي متوسطة نوال الدرويش وكمال كوكشحوار بني الزمالء عماد بو خمسني وحسني الفضلي وجاسم كمال

رابعة اجلمعة ومرمي اجلمعة وجنالء النقي وعدد من الزميالت االعالمياتغادة رزوقي وجنالء النقي ومنال جاسم

الزميل عدنان الراشد متحدثا                                           )قاسم باشا(

الزميالت د. سهام القبندي ومنار صبري وجناة احلشاش واميان أحمد

المسابقة الدعوية الرمضانية لعام1437 هــ
   بالتعاون مع جريدة           

هذه املسابقة برعاية  للمساهمة

22444117
ميكن التبرع واملساهمة على حساب رقم: 0119810007 بنك بوبيان

  http://ipc.org.kw/shop :أو عبر املوقع االلكتروني 
@ipcorgkw :والتواصل االلكتروني

شروط المسابقة: 

>  المشاركـة متـاحـــة طــوال شهــــر رمضـــان.
.@ipcorgkw »متابعة حساب اللجنة على »تويتر  <

>  ترسـل اإلجابــة علـى »تويتــر« مع عمــل منشـــن
.@ipcorgkw لحسـاب اللجنة   

>  يتم السحب إلكترونيا في 15- 8 - 2016 م.
• جمعية النجاة الخيرية هي المسؤولـة عن إعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز الكوبونـات وتحديد الفائزين عن طريق

  السحب وتسليم الجوائز للفائزين.

جوائز المسابقة:
>  30 جائزة مالية مقدمة من شركة الهدف الذكي للتسويق واالستثمار العقاري.

16- بسبب البحث عن أخطاء في القرآن الكرمي
كلــف أحــد الشــباب مــن قبــل الكنيســة بدراســة القــرآن الكريــم، وأغدقــوا عليــه مــن املناصــب والجــاه 
واألمــوال، والســبب املهمــة املكلــف بهــا محاولــة اســتخراج األخطــاء مــن القــرآن الكريــم، واملتعارضــات 
واألوهـــام املوجـــودة فيــــه، وبعد بحـــث طويل تبني له أن القرآن ملـــيء بالحقـائـــق والحسـنـــات، وأنـــه 
ال توجــد فيــه أخطــاء، بــل يوجــد فيــه تحــّد، يف قولــه تعــاىل: )قُــل لَّــِنِ اْجتََمَعــِت اإلِنــُس َوالِْجــنُّ َعــَى أَن 
ــِه َولَــْو كَاَن بَْعُضُهــْم لِبَْعــٍض ظَِهــراً( اإلرساء: 88، ومل يســتطع أحــد  يَأْتـُـواْ ِبِثْــِل َهـــَذا الُْقــرْآِن الَ يَأْتـُـوَن ِبِثْلِ

عــى مــر العصــور أن يــأيت بثــل هــذا القــرآن، فأســلم )مثــل املهتــدي الفلبينــي ذو الفقــار(. 

س 16: سبب إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه؟ 
أ- قراءة القرآن.

ب- استامع القرآن.
ج- شهر رمضان.

الدعوة رسالة .. بلغها معانا 

بالتعاون مع جريدة

رقم الهاتف : االســــم :    

املسابقة الرمضانية  الصحية لعام 1437هـ/ 2016م

الوعي  املرضى على نشر  إعانة  انطالقـــا من حرص جمعيـــة صنــدوق 
الصحي بني كل شرائح املجتمع ، تقوم اجلمعية بعمل مسابقة صحية 
مع  املشكور  وبالتعاون  الفضيل  الشهر  مبناسبة  عــام  كل  في  توعوية 
جريدة »األنباء« تقدم من خاللها معلومة طبية أو صحية مفيدة من 

خالل اختيار اإلجابة الصحيحة. 

www.phf.org.kw

شروط املسابقة:
1-جمع كوبونات املسابقة الثالثني من صفحات اجلريدة وإرسالها في مغلف مغلق الى 

مقر اجلمعية في غضون أسبوعني بعد انتهاء شهر رمضان. 
2- ال يلتفت للكوبونات املصورة. 

3- ال يلتفت للكوبونات التي ال يكتب عليها العنوان والبيانات واضحة.
4- كتابة رقم الهاتف واالسم ثالثيا.

5- جمعيــة صنــدوق إعانــة املرضـى هي املسؤولـة عن اعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز 
الكوبونـات وحتديد الفائزين عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

جوائز املسابقة: 
للفائزين بعد اجراء السحب  الراعية  الشركات  تقدم اجلمعية جوائز نقدية وعينية من 
بحضـــور عضــو مجلـــس االدارة ورئيـــس اللجنة االعالمية ويتم نشر أسماء الفائزين في 

الصحف الرئيسية.

السؤال السادس عشر
كم  تتخيل عدد املسلمني من مرضى السكري الذين يصومون رمضان ؟

أ - 8 ماليني
ب - 3 ماليني

   

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

التلفون

الرقم املدين

@Capitalgovkwt

امل�سابقة الثقافية
ملحافظة العا�سمة 
لعـــام 2016 

بالتعاون مع جريدة

- يحق للمو�طنني و�ملقيمني �مل�صاركة يف هذه �مل�صابقة وال يحق �ال�صرت�ك ملوظفي حمافظة �لعا�صمة و�أقاربهم.

- �لقيمة �الجمالية للجو�ئز تبلغ �ألفني وخم�صمائة دينار كويتي (2500) د. ك وهي عبارة عن جو�ئز نقدية توزع 

على �لع�صرة �الأو�ئل على �لنحو �لتايل: 500 - 400 - 250  – 200 - 150 – ع�صر جو�ئز بقيمة  100د.ك.

- ين�صر كوبون �مل�صابقة يوميا طو�ل �صهر رم�صان (30) �صوؤ�الً، وي�صرتط �أن تكون �الجابة �صحيحة على �لكوبون 

�الأ�صلي للم�صابقة.

- يدخل ��صم �ملت�صابق �ل�صحب مرة و�حدة.

- تر�صل �الإجابات يف موعد �أق�صاه �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً من يوم �الأحد �ملو�فق 2016/7/21 على �لعنو�ن �لتايل:  

حمافظة �لعا�صمة – �ص.ب: -28483 �لرمز �لربيدي 13145 – �لكويت (�مل�صابقة �لثقافية) �أو ت�صلم مبحافظة   

�لعا�صمة يدويا - ق�صر نايف .

- يجرى �ل�صحب لتحديد �لفائزين بح�صور مندوبي وز�رتي �لتجارة و�ل�صناعة و�لد�خلية.

- حمافظة �لعا�صمة هي �مل�صوؤولة عن �إعد�د �الأ�صئلة وم�صمونها وفرز �لكوبونات 

وحتديد �لفائزين  عن طريق �ل�صحب وت�صليم �جلو�ئز للفائزين.

 لال�صتف�صار �الت�صال على: 98077763

بــرعايــة البنـــك التـجـــاري الكــويـتـــي

كوبون اليوم ال�ساد�س ع�سر

كم عدد ال�سجدات يف القراآن الكرمي ؟

1- 20 �سجدة
2- 25 �سجدة
3- 15 �سجدة

هبة الطويل وبلسم االيوب وشيماء بن حسني

الزميالن بدر احلماد وحسن الصايغ
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العبداجلادر أكد خالل الغبقة الرمضانية األولى للمشروع الوطني للمتقاعدين أن هناك 12 ألف متقاعد في العقد الرابع من العمر حتى عام 2015

جلنة خاصة للنظر في التشريعات املتعارضة مع رواتب ومكافآت املتقاعدين
املتقاعدين باالضافة الى ماراثون 
املتقاعدين ومب����ادرة املتقاعد 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة، 
العام احلالي  وسيكون ختام 
بعمل ملتقى تبادل اخلبرات بني 
الشباب واملتقاعدين ومبادرة 
حاضنات االعمال للمتقاعدين 

خالل شهر ديسمبر املقبل.
واكد ان العام 2017 سيشهد 
ف����ي بدايته احلفل الس����نوي 
لتك����رمي املتقاعدي����ن وإطالق 
االحتاد العرب����ي للمتقاعدين، 
اما في شهر فبراير املقبل فسيتم 
عمل مخي����م املتقاعدين االول 
ومبادرة مركز االستش����ارات 
املالي����ة واإلدارية وس����يكون 
ملتقى جتربتي األول في شهر 
مارس القادم وسيش����هد شهر 
ابريل املقبل، اطالق العدد الثالث 
ملجلة املتقاعدين وإطالق مؤشر 
املتقاعد للمؤسسات والشركات 
وس����يكون املؤمت����ر الثان����ي 
الس����تثمار خبرات املتقاعدين 

في شهر مايو 2017.
بدوره، قال مدير املشروع 
الوطني للمتقاعدين د.عدنان 
احلداد ان املشروع يهدف الى 
املتقاعدين  االهتمام بخبرات 
واستثمارها وإعادة تقدميها 
للمجتمع بصورة تليق بهم، 
وق���د مت اط���الق 30 مبادرة 
تخص املجتم���ع ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر القطاع 
اخليري بالتعاون مع الهيئة 
اخليري���ة العاملية او القطاع 
التعليمي حيث مت ابرام اتفاقية 
مع جامعة الكويت لالستفادة 
من خبرات املتقاعدين حسب 
املتاح���ة ايض���ا  املش���اريع 
جانب االستثمار واملال ألنه 
من املش���كالت التي يواجهها 
املتقاعدون، وهن���اك جانب 
التدريب م���ن واقع خبراتهم 
التي اكتس���بوها خالل فترة 

عملهم السابقة.
وذكر احلداد ان هناك عددا 
من وزارت الدولة ومؤسساتها 
بدأت تهتم باملشروع باعتباره 
مشروعا توعويا وغير ربحي، 
يحاول حترير املفاهيم السلبية 
للتقاعد، وقد ملس���نا تفاعال 
كبيرا من جموع املتقاعدين، 
حيث فاق عدد املسجلني على 
املوقع األلف متقاعد ومتقاعدة، 
مش���ددا على االلت���زام التام 
الزمني ألنش���طة  بالبرنامج 
املشروع املعلنة وفق تواريخ 
محددة علما بأننا نسعى خللق 
فرص حقيقية للمتقاعدين ولن 
املعلنة في  نكتفي باألنشطة 
برنامج العمل ونعتبر ذلك هو 
االختبار احلقيقي للمشروع.

عادل الشنان

أك����د مؤس����س ورئي����س 
الوطني للمتقاعدين  املشروع 
د.صالح العبداجلادر أن هناك 
جلنة مخصص����ة تتكون من 
عدد من احلقوقيني واحملامني 
احلاصلني على درجة الدكتوراه 
في القانون تنظ����ر حاليا في 
التش����ريعات املتعارض����ة مع 
مكاف����أة املتقاعدين ورواتبهم 
التأمين����ات  حس����ب قان����ون 
االجتماعي����ة، موضحا انه مت 
ع����رض املوضوع على رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن الذي 
أكد تضامنه مع الفكرة ووعد 

بتذليل العقبات امامها.
وق����ال العبد اجلادر، خالل 
الرمضاني����ة األولى  الغبق����ة 
للمتقاعدي����ن واملتقاعدات في 
فندق كوستا ديل سول مساء 
اول من امس، ان عدد املتقاعدين 
بلغ 12 الف متقاعد ومتقاعدة 
في العقد الرابع من العمر حتى 
إحصائية عام 2015، الفتا الى ان 
هذا الرقم كان بحد ذاته دافعا 
لنفك����ر في كيفية االس����تفادة 
من هذه اخلبرات التي التزال 
في عم����ر العطاء املثمر ولديه 
الطاقات املنتجة، وبتاريخ 30 
مايو املاضي انطلق املشروع 
الوطني للمتقاعدين من خالل 
املؤمتر الوطني األول الستثمار 
طاقات املتقاعدين برعاية رئيس 
اكثر  مجلس األمة وحض����ره 
من 600 فرد اي أكثر مما كان 

متوقعا.
واض����اف: ان فكرة الغبقة 
الرمضانية تهدف الى التواصل 
االجتماع����ي وااللتقاء بجموع 
املتقاعدي����ن ولعرض اجلدول 
الزمني ألنش����طة  والبرنامج 
الوطني للمتقاعدين  املشروع 
لتأكي����د   2017/2016 للع����ام 
مصداقية املشروع وأهميته، 
الش����هر اجلاري  حيث يشهد 
املوق����ع االلكتروني  تدش����ني 
للمشروع واإلعالن عن برنامج 
التسجيل والتسويق للمتقاعدين 
باالضافة الى املشروع اخليري 
االول والغبقة الرمضانية، اما 
ش����هر يوليو املقبل فس����يتم 
خالله إطالق قناة للمش����روع 
على »youtube« وتوزيع بطاقات 
العضوية للمتقاعدين، في حني 
سيتم اطالق العدد الثاني ملجلة 
املتقاعدين في اغسطس املقبل، 
وسيتم اطالق مبادرتي املتقاعد 
اخليري والرياضي خالل شهر 
سبتمبر، وسيشهد شهر نوفمبر 
املقبل املؤمتر اخلليجي االول 
للمتقاعدين ومبادرة أكادميية 

عدد من املتقاعدات خالل الغبقة الرمضانية  د. عدنان احلداد متحدثا الى الزميل عادل الشنان 

اجواء رمضانية متميزة 

جانب من احلضور                                                                                                     )شانافاس قاسم( د.صالح العبد اجلادر وعدد من احلضور خالل الغبقة الرمضانية 

مشاركة من مختلف الفئات العمرية 

د.عدنان احلداد ود. فهد العبداجلادر 

تدشني املوقع 
اإللكتروني للمشروع 
واإلعالن عن برنامج 
التسجيل والتسويق 

الشهر اجلاري

إطالق العدد الثاني 
ملجلة املتقاعدين 

خالل أغسطس 
املقبل ومبادرتي 
املتقاعد اخليري 

والرياضي في 
سبتمبر

تدشني االحتاد 
العربي للمتقاعدين 

يناير 2017

احلداد: أكثر من 
ألف متقاعد 

ومتقاعدة سجلوا 
على املوقع 

اإللكتروني

نسعى خللق فرص 
حقيقية للمتقاعدين 

ولن نكتفي 
باألنشطة املعلنة 
في برنامج العمل
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للحجز واال�ستف�سار: 565 /24759822 مبا�شر:99342803

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

عرض خاص 
على سن زركون 

فقط بـ 75د.ك

تبييض قوالب 
المنزلية

فقط بـ 45 د.ك

خصم 30% على باقي العالجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط

»السالم اخليرية« مستمرة بتنفيذ مشروع إفطار الصائم في سورية وقرغيزيا
والس����الل الغذائي����ة وعلى ما 
أدخلوه من فرحة وسرور على 

احملتاجني في قرغيزيا.
وحث اجلميع على استثمار 
شهر رمضان في عمل الطاعات 
واإلكثار من اإلحسان، معتبرا 
أن الصدق����ة باب م����ن أبواب 
بركة الرزق، مبديا اس����تعداد 
اجلمعية الستقبال التبرعات من 
احملسنني عبر الطرق املرعية في 
الكويت وعلى حسابها البنكي 
او »اون الين« من خالل بوابتها 

اإللكترونية.

وطلبا لألجر واملثوبة من اهلل، 
مبينا أن برنامج اجلمعية في 
إفطار صائم شمل توزيع آالف 
السالل والطرود الغذائية قبل 
وأثن����اء رمضان لك����ي متكن 
اجلمعية املسلمني في قرغيزيا 
من استقبال شهر رمضان بيسر 
ودون الشعور بأي ضيق، الفتا 
الى أن أكثر من 3400 أس����رة 
البرنامج  تس����تفيد من ه����ذا 
بشكل يومي شاكرا احملسنني 
في الكويت والسعودية الذين 
حتمل����وا نفقات ه����ذه الوالئم 

هذه الكميات الوافية من املواد 
الغذائية مت توزيعها مع بواكير 
دخول شهر رمضان القافلة كما 
أنها شملت توزيع السالل على 
احملتاجني في الغوطة الشرقية 
احملاصرة منذ خمس سنوات.

ال����ى أن اجلمعية  ولف����ت 
مستمرة في تنفيذ مشروع إفطار 
الصائم بشكل يومي حيث تقدم 
اجلمعية أكثر من 5000 وجبة 
يومية مع ملحقاتها للصائمني 
من أبناء الشعب القرغيزي هدية 
لهم م����ن إخوانهم في الكويت 

املناس����بة  لتهيئ����ه الظروف 
ألشقائه من الشعب السوري 
العزي����ز من خ����الل التبرعات 
السخية التي يقدمها له، مشيرا 
إلى أن قوافل اجلمعية لإلغاثة 
مستمرة وتعمل بشكل مستمر 
على تنفيذ محطات برنامجنا 
اإلغاث����ي إليصال املس����اعدات 
اإلغاثي����ة للنازحني والالجئني 
السوريني في أماكن تواجدهم 
أينما وجد اإلنس����ان الس����وي 
احملتاج س����واء في الداخل أو 
في الش����تات، مش����يرا الى أن 

كإفطار صائم عينية طيلة أيام 
شهر رمضان املبارك.

وأكد العون أن تعزيز اجلهود 
اإلغاثية التي تقوم بها اجلمعية 
جتاه الالجئني السوريني خاصة 
في شهر رمضان املبارك يأتي 
إميان����ا من اجلمعي����ة بأهمية 
توفير متطلبات احلياة الكرمية 
لألسر السورية خصوصا الغذاء 
للحاجة املاس����ة إليه في شهر 
رمضان، مشيرا إلى حتقيق ما 
يس����عى إليه الشعب الكويتي 
املعطاء الذي يقدم كل ما يلزم 

توزيع الس����الل الغذائية على 
السوريني في الداخل السوري 
جتري بش����كل مدروس بهدف 
الوصول إلى الش����رائح حاجة 
ضمانا حلصول كل عائلة سورية 
مستفيدة على حصتها الكافية 
من املواد الغذائية، مشيرا إلى 
أن العمل يج����ري وفق خطط 
التوزي����ع املعدة مس����بقا، كما 
ج����رى تغطيه أكبر عدد ممكن 
املناطق  من املس����تفيدين في 
احلدودي����ة للداخل الس����وري 
بس����الل وافية الكمية والعدد 

في إطار جهودها املستمرة 
العمل االنس����اني، وزعت  في 
احلملة اإلغاثي����ة التي نفذتها 
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
واخليرية في سورية 1000 ألف 
سلة غذائية على الالجئني في 
الداخل الس����وري وفي منطقة 
الريحيانية، وذلك ضمن شعار 
حملتها في إط����ار الصائم في 
البرنامج الرمضاني لهذا العام 

»دبلها«.
وفي هذا السياق، قال مدير 
اجلمعية د.نبيل العون: إن آلية 

د. نبيل العون 
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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.> تعديل الأنف بدون جراحة.> تعديل الأنف بدون جراحة.

> عمليات تكبري وت�سغري ال�سدر.
> حقن البالزما للوجه وال�سعر.

تعبئة وتوريد لل�سفة.> تعبئة وتوريد لل�سفة.> تعبئة وتوريد لل�سفة.

> حقن امليزوثريابي.

  والـذي يقدم:

خصومات 
وعروض ومفاج��آت 
%50 - 20

الغدير كلينكالغدير كلينك م�صتو�صف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج ح�الت ت�أخير الحمل عالج ح�الت ت�أخير الحمل 

عالج ح�الت االإجه��ض المتكررعالج ح�الت االإجه��ض المتكرر

التلقيح ال�صن�عي 

اأطف�ل االأن�بيب 

الحقن المجهري

اختي�ر نوع الجنين ب�لحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائيةالتجميل النسائية

25313086 25313081/2/3/4/5 1
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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

جلوبال 
بلوسم مد 
كلينيك

عيادة طب 

المختبرات
الطبية

عيادة ا�وعية
 الدموية 
والقدم
 السكري
والجروح

عيادة الغدد 
الصماء

الجلدية والليزر
دينار 70 »يبدأ من« > إزالة الشعر بالليزر

20% من حجم التخسيس البارد لغاية <
Cool Sculpting المنطقة بجهاز

إزالة التجاعيد وشد الجلد والبشرة <
 بأحدث األجهزة بدون جراحة

إزالة آثار حب الشباب وآثار الجروح <

دينار 80 ابتداء من > فيلر

@bhc_q8

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتميـــــــل الأنف باجلراحة وبـــــــدون جراحة باحلقن.

ـــــــه والرقــبــة. ـــــــني واجلفــون و�ســـد الوجـــ > جتميل الأذنــ

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

ـــــــون واملــيـــزو. ـــــــن الـــبـوتـــوكـــــ�ـــــــض والـفلـــرز والـــدهـــــ > حقـــ

> عـــــــالج اأن�سداد الأنـــــــف وال�سخري 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�صور )م( دكتوراه )الزم�لة( كندا- 1994

ديوان عائلة أمان 
استقبل املهنئني 

بشهر رمضان
في أجواء سادتها احملبة، استقبل 
ديوان عائلة أمان في منطقة الفيحاء 
الكائ���ن في منطق���ة الفيحاء ق 7 
املهنئني بشهر  مساء أمس االثنني 
رمضان املبارك الذين قدموا التهاني 
بالشهر الفضيل، داعني اهلل عز وجل 
أن يدمي عل���ى البالد نعمتي األمن 

جانب من احلضورواالستقرار.  عدد من املهنئني في ديوان عائلة امان   مبارك اخلرينج وفيصل اجلزاف يباركان للعميد عماد أمان
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بجهود ذاتية م����ن العاملني في 
اإلدارة، ومن خالل شراكتنا مع 

املنظمات الدولية.

إعطاء البيانات مقابل الخبرات

ذكرمت أن التقييم دولي، ولكن 
هل االستعانة باخلبرات 

األكادميية والبحثية تكون 
محلية؟

٭ اخلب����رات متبادل����ة، حيث 
وقعنا مذك����رة تفاهم مهمة مع 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
لنستفيد من خبراء أقوياء في 
االقتص����اد والتحليل يعطونا 
القدرة على تطوي����ر مهاراتنا 
اإلحصائية، فإدارة اإلحصاء ال 
تعمل في التحليل االقتصادي، 
ولكن تعمل في صناعة األرقام 
املهمة اقتصاديا كاحلس����ابات 
القومية، والناجت احمللي اإلجمالي، 
فعند إنتاج األرقام من حق املعهد 
أن يستعني بها لكي يتمكن من 
حتليل السياسات االقتصادية، 
وه����ذا ما اس����فر ع����ن املذكرة 
املشتركة، ونحن في اإلحصاء 
يحكمنا قانون ٦٣/٢٧، الذي مينع 
علينا ويجرمن����ا إعطاء البيان 
الشخصي للفرد أو املؤسسة، 
مثال ال ميكن أن تطلب ش����ركة 
معينة بياناتها املالية، وكذلك 
بالنسبة لألفراد ال ميكن إعطاء 
أي معلومات شخصية ألي جهة 
في الدولة إال بحكم من القضاء، 
وكذلك وقعن����ا مع معهد بيتك 
لألبحاث ومقره ماليزيا وهي من 
أوائل املؤسسات التي عملنا معها، 
حيث إننا نس����تفيد منهم عبر 
الدورات التي تنظمها في الكويت 
من خالل خبرائهم االقتصاديني، 
فإعط����اء البيان����ات مقابل أخذ 
اخلبرات من هذه املؤسسات شيء 
ضروري، ألن إدارة اإلحصاء بيت 

خبرة وطني.
 

على الرغم من اجلهود الكبيرة 
التي تقوم بها اإلدارة، جند أن 
عملها غير بارز للجميع، هل 

نستطيع أن نقول هناك قصور 
أو تقصير إعالمي؟

٭ صحيح هن����اك قصور في 
السابق، ولكن خالل السنوات 
القليل����ة املاضي����ة بدأنا بعدة 
خطوات مهمة نحو تس����ليط 
الضوء على دور اإلدارة املركزية 
وعملها املهم في الدولة، واليوم 
هناك توجه نحو استخدام طرق 
جديدة إلبراز العمل اإلحصائي 
من خالل »البيانات املفتوحة«، 
حيث س����نقوم بذلك بناء على 
توجيهات الوزيرة هند الصبيح، 
عبر ع����رض األرق����ام للجميع 
وسهولة اس����تخدامها، وميكن 
االستفادة املادية من املعلومات 
كذلك، ولالطالع أكثر على هذه 
التجربة قمت قبل فترة بزيارة 
إلى مقر البنك الدولي، وقابلت 
املدير املسؤول عن موقع البيانات 
املفتوح����ة، الذي ذك����ر لي أنه 
في الع����ام ٢010 كانوا يبيعون 
البيانات مبردود سنوي يقارب ٣ 
ماليني دوالر، ثم مت الطلب بعدم 
بيع البيانات وعرضها للجميع، 
مما أظه����رت النتائج أن دخول 
اجلمهور إلى املوقع جاء بشكل 
اكبر من السابق، مما تضاعف 
املردود املادي، لذلك لدينا توجه 

اإلدارة املركزية لإلحصاء، وخير 
دليل ما ذكره وزير املالية انس 
الصالح ف����ي مجلس األمة منذ 
أيام من بيانات تتعلق بالناجت 
احمللي، وبيان����ات وإحصاءات 
العمل، ومس����وح دخل إنفاق 
األسرة، وأيضا البنك املركزي 
يعتمد على مؤش����ر التضخم 
وإحصاءات التجارة اخلارجية 
التي نصدرها في ميزان وضع 
املدفوع����ات، وفي السياس����ات 
النقدية، وبالتال����ي لدينا عدد 
كبير من أجه����زة الدولة التي 
تعتمد بشكل رئيسي في صياغة 
سياساتها املالية واالقتصادية 
واالجتماعية على بياناتنا، وفي 
هذا الس����ياق وقعنا 11 اتفاقية 
تبادل بيان����ات، والتي تعتبر 
مهمة جدا ملؤسسة تبادل البيانات 
وميكنتها التي تسهل حتى عملية 
انتقال البيانات. أما فيما يتعلق 
باألساس العلمي الذي ننتهجه 
في عملنا، فإن اإلحصاء مؤطر 
دوليا، وجمي����ع املعايير التي 
نعمل عليه����ا في إنتاج األرقام 
هي عبارة عن أسس ومعايير 
أنش����ئت في اللجان املختصة 
باألمم املتحدة، ومنظمة العمل 
الدولية، وصندوق النقد الدولي، 
والبنك الدولي، وعند إنتاجنا ألي 
رقم نلتزم بهذه املعايير الدولية 
في العمل، لذلك ال يوجد لنا تقييم 

محلي، وإمنا تقييم دولي.

هل صحة ودقة البيانات تؤثر 
كثيرا في السياسات املالية 

للدولة؟
٭ بعد األزمة املالية التي عصفت 
باليونان، مت االكتشاف أن البيانات 
لم تكن على أساس صحيح، فنحن 
عندما نصدر رقم مؤشر التضخم 
على بيانات ضعيفة وفجأة جند 
أن األسعار ارتفعت واالقتصاد 
انهار، فمن املؤكد أن هناك جهات 
دولية ستحاس����بنا على كيفية 
استخراج البيانات، حيث إن هناك 
تدخال كبيرا من قبل صندوق النقد 
الدولي بالرقابة، وتقييم األجهزة 
اإلحصائية في العالم، وعلى ضوء 
توقيع الكويت مع صندوق النقد 
عبر البنك املركزي، تأتي بعثة 
من قبلها إلى الكويت سنويا ملدة 
أسبوعني، تزور البنك املركزي 
وتفحص مالءته املالية، وتزور 
وزارة املالي����ة واإلدارة املركزية 
لإلحصاء، حي����ث يبحثون عن 
توجه اإلدارة واستراتيجياتها 
وبرامجه����ا، وتفح����ص قواعد 
البيانات ملؤشر التضخم، وترى 
مس����ح القوى العاملة يتم على 
أي أس����اس، وأيضا إحصاءات 
التج����ارة اخلارجي����ة، وتذهب 
إلى الصندوق وتكتب تقريرها 
بشكل حيادي، والدليل انه في 
تقرير ٢010 كان هناك نقد شديد 
لإلحصاء في الكويت، وحتدثوا 
ع����ن تأخر البيان����ات لعدد من 
امللفات الرئيسية كملف التجارة 
اخلارجية، واحلسابات القومية 
واألس����عار الثابتة كانت آلخر٣ 
سنوات، وبعض النشرات تعود 
إلى العام 1980، واليوم، هلل احلمد، 
في ديسمبر ٢015 مت نشر على 
موقع الصندوق الدولي تقريرا 
يش����يد بالكويت وتقدم العمل 
اإلحصائي وتطوره، وكان ذلك 

العالم بدأ يعطي مؤشرا مهما، 
لذلك نرى انعكاساته اإلقليمية، 
من خالل إنشاء الهيئات اخلاصة 
باإلحصاء واستقالليتها، وأشير 
إلى ان����ه ال يوجد ف����ي العالم 
منطقة أو دولة ليس لديها جهاز 
إحصائي من الدول االسكندنافية 
إلى أدغال أفريقيا. ودول مجلس 
التعاون في الواقع اتخذت قرارا 
مهما في العام ٢014، بإنشاء مركز 
اإلحص����اء اخلليجي على غرار 
مركز اإلحصاء األوروبي، ومت 
وضع خارطة طريق لهذا املركز 
حتى ٢0٢0، واهم امللفات التي 
سوف نعمل بها توحيد قواعد 
البيانات، حتى نس����تطيع أن 
ننشئ سوقا مشتركة، ونحن 
في الكويت لم نعان من صعوبة 
في توحيد البيانات ألننا نسير 

وفق اإلرشادات الدولية.
لطيفة العبدالهادي: سعيدة 
وفخورة باألستاذة منى الدعاس 
التي أثبت����ت كفاءتها وأصبح 
لإلدارة دور بارز في املجتمع من 
خالل نشرها لإلحصائيات التي 
تتعلق مبجمل اجلهات واألفراد 

في الكويت.
في احلقيقة أود أن أش����يد 
بالفريق اإلحصائي الوطني الذي 
يعمل في اإلدارة، ودورهم الفعال 
من خالل إخالصهم وحرصهم 
في العمل، مما حقق النجاحات 
تلو األخ����رى، ومنذ س����نتني 
بدأنا نهت����م مبوضوع اإلعالم، 
فأسسنا فريقا كويتيا مسؤوال 
عن التواصل االجتماعي ترأسه 
لطيفة العبدالهادي، وبناء على 
أراء البنك الدولي بضرورة وضع 
استراتيجية التواصل، أسسنا 
ذلك بتحديد نوعية الرس����ائل 
وأوقاتها، ووضعنا شعارا خاصا 
مبعلومات سوق العمل، وكذلك 
أنشأنا موقعا على اإلنستغرام 
وتويتر، وطورنا في مجموعة 
التواص����ل م����ن خالل إنش����اء 
موقع خاص ملعلومات س����وق 
العمل، وطبقنا جزئية البيانات 
املفتوحة، وهذه تعتبر ثورة في 

العمل اإلحصائي.

دور اإلحصاء في خطة التنمية

بوعبدالعزيز: ما دوركم في 
خطة التنمية؟، وما دور اإلدارة 

في دعم اجلهات احلكومية 
ومؤسساتها؟ وما األساس 

العلمي الذي تعتمد عليه اإلدارة 
في العمل؟

٭ بالنس����بة لدورنا في خطة 
التنمي����ة، فقد أنش����أنا نظاما 
آليا في ديسمبر ٢015 لتغطية 
جميع البيانات التي حتتاجها 
اخلطة، وربطنا في هذا النظام 
٣5 جهة حكومية، وغطينا ٢54 
مؤشرا حتتاجه اخلطة، وبفضل 
من اهلل ثم جه����ود اإلخوة في 
اإلدارة اس����تطعنا أن نغط����ي 
في مارس ٢01٦ البيانات التي 
كانت مطلوبة من األمانة العامة 
للتخطيط بنسبة 100% ، وهذا 
يدعم السياس����ات والتوجهات 
العليا، وأما عن دعمنا للجهات 
احلكومية فلدينا عالقة مع عدد 
كبير م����ن تلك اجلهات، أبرزها 
وزارة املالية والتي عند إعدادها 
للسياسات املالية تعتمد على 
األرقام واإلحصاءات التي تصدرها 

استعنا بخبرات على مستوى 
عال خالل سنتني، والن إحصاءات 
التجارة اخلارجية هي النموذج 
على مستوى املنطقة، زارنا مؤخرا 
رئيس الهيئة االحتادية لإلحصاء 
والتنافسية في دولة اإلمارات 
لالطالع على هذه التجربة، حيث 
إننا اختصرنا التوقيت في نشر 
إحصاءات التجارة اخلارجية من 
400 يوم عمل إلى 50 يوم عمل 
خالل سنتني، وجدير بالذكر في 
هذا اإلطار أنه في العام ٢010 كان 
هناك نقد من تقرير صندوق النقد 
الدولي على إحصاءات التجارة 
اخلارجية بأنها متأخرة ٣ سنوات 
في الكويت، واآلن نشرنا الربع 
األول من ٢01٦، إذن هذه احلركة 
بالعمل اإلحصائي وتأسيسه على 
التعاون والش���راكة واملبادرات 
أعطتنا القدرة على التغلب على 
جميع املعوق���ات واملصاعب، 
ونشر اإلحصاءات بوقت زمني 

مناسب.
والي����وم نح����ن نتحم����ل 
املس����ؤولية في وض����ع قاعدة 
بيانات ومؤشرات لقياس األهداف 
اإلمنائية على مستوى العالم، الن 
العمل اإلحصائي على مستوى 

أخرى، لذلك فإن مذكرة التفاهم 
ليست إنشائية، بل وضعنا فيها 
التوقيت الذي يصل فيه البيان، 
والى من يصل البيان وأن يكون 
بأسماء املراقبة وليس بأسماء 
األشخاص، وقمنا أيضا بانتقال 
البي���ان آليا، ب���دال من وضعه 
على »سيديات«، وفيما يخص 
إحص���اءات التجارة اخلارجية 
لدينا فريق فني مش���ترك مع 
اجلم���ارك، حيث صنفنا قواعد 
بيانات اجلمارك بنفس التصنيف 
لقاع���دة بياناتن���ا حتى يكون 
النقل دقيقا ومقاربا لنا، وهناك 
اتفاق مع اجلمارك بعدم نش���ر 
إحصاء التجارة اخلارجية ألنهم 
ال ميلك���ون اإلحصائيني وهذا 
لي���س دورهم، وإمن���ا دورهم 
تسجيل الواردات والصادرات 
وفق التصنيف الدولي، واإلدارة 
املركزية لإلحصاء تقوم مبعاجلة 
هذه البيانات إحصائيا، وتبدأ 
باملراجعة إن كانت هناك أخطاء 
أو تصنيف غير صحيح، وبالتالي 
فكل هذا الترتيب لقواعد البيانات 
كان بدعم مستشارين عن طريق 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيما 
يخص إحصاءات العمل، حيث 

بحاجة أيضا لتطور، فالبد أن 
يكون هناك مجلس إدارة ضمن 
الهيكل التنظيمي لإلدارة املركزية 
لإلحصاء، يضم اهم اجلهات في 
الدولة املعني���ة لتزويد اإلدارة 
بالبيانات، فاآلن نحن في عصر 
السرعة والتكنولوجيا، وإنتاج 
البيان���ات مطلوب منا بش���كل 
شهري، وربع سنوي، فلم يعد 
من املقبول من اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص كشركات تأخير 
البيانات املطلوبة، ونحن حاولنا 
التغلب على هذا األمر من خالل 
التوقيع على مذك���رات تفاهم 
لتبادل البيان���ات، الن طبيعة 
العم���ل اإلحصائي من الصعب 
االعتم���اد في���ه عل���ى »كتابنا 
وكتابكم«، وذلك ألهمية البيانات 
واخلوف من ضياعها، فكان البد 
من توقيع تلك املذكرات التي يتم 
فيها حتديد املسؤوليات، خاصة 
مع اجلهات الرئيس���ية املزودة 
للبيانات مثل املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، وديوان 
اخلدمة املدنية، والهيئة العامة 
للقوى العاملة، والهيئة العامة 
للمعلوم���ات املدني���ة، ووزارة 
الداخلية، والبنك املركزي، وجهات 

ما اهم األدوار املنوطة باإلدارة 
املركزية لإلحصاء؟

٭ اإلدارة املركزية لإلحصاء من 
اقدم اإلدارات في املنطقة، تأسست 
مع إص����دار قان����ون اإلحصاء 
والتعداد في العام 19٦٣، وأجريت 
عدة تعدادات من بعدها، حيث إن 
تعداد 19٦5 من أقدم التعدادات، 
وهو الذي يستند اليه في إعطاء 
اجلنس����ية، ومعترف تاريخيا 
كمستند رسمي على مستوى 
الدولة، وتوالت بعدها املسوح 
والتعدادات النوعية التي جتريها 
اإلدارة، وال يخفى على اجلميع أن 
قانون اإلحصاء أعطانا الصالحية 
بالدخول على جميع السجالت 
اإلدارية في الدولة، وفي املادة 
األولى من القانون فإن اإلدارة 
املركزية لإلحصاء هي املرجع 
اإلحصائي الوحيد في الدولة، 
وأيضا القانون أعطانا الصالحية 
بأن جنري املس����وح امليدانية 
س����واء األس����رية، أو املسوح 
امليدانية اخلاصة بالش����ركات 
واملنشآت االقتصادية، وبالتالي 
اصبح العمل اإلحصائي عمال 
قانونيا في هذا اإلطار، وجميع 
املنظمات الدولية سواء صندوق 
النقد الدولي، أو البنك الدولي، 
وغيرهما من املؤسسات كانت 
تش����يد بهذه الفترة التاريخية 
خالل الستينيات، حيث كان هناك 
وعي تشريعي ألهمية اإلحصاء، 
وبالتالي أعطى الذراع القوية في 
الدخول على البيانات الشخصية 

والتحليل والعمل اإلحصائي.
ومن اهم املسوح التي أجريت 
في الستينيات والسبعينيات 
مسح دخل إنفاق األسرة، مسح 
القوى العاملة، مسح التضخم 
واألسعار، ف�»اإلحصاء« لديها 
تاريخ طويل من قاعدة بيانات 
املسوح التي كانت جتريها، وهذا 
ما كان يسترشد فيه في اتخاذ 
الق����رارات، حيث ترفع ملجلس 
األمة واملجلس األعلى للتخطيط 
وغي����ره، لذلك قان����ون ٦٣/٢٧ 
احلق اإلدارة املركزية لإلحصاء 
باملجلس األعلى للتخطيط، ومع 
تط����ور العمل اإلحصائي حتى 
الع����ام ٢010 كان هناك حتول 
مؤسس����ي قوي واس����تقاللي 
للكويت، حني مت فصل اإلدارة 
املركزية ع����ن املجلس األعلى 
للتخطيط، لتصبح مس����تقلة، 
ولديها ميزاني����ة، مما أعطاها 
القدرة عل����ى احلركة اكثر في 
إنتاج البيانات واتخاذ القرارات 
داخل العمل اإلحصائي، ووضع 
استراتيجيتنا اخلاصة، كما أعطى 
اإلدارة نقلة نوعية، ليؤدي إلى 
س����باق لدى التوجه احلكومي 
في املنطقة، حيث قامت اململكة 
العربية الس����عودية في العام 
٢015 بتحويل قطاع اإلحصاء إلى 
الهيئة العامة لإلحصاء، وتضم 
مجلس إدارة، وكذلك اإلمارات 
في العام ٢015 أسس����ت الهيئة 
االحتادية لإلحصاء التنافسية، 
وأعطته����ا اس����تقاللية ودورا 
اكبر، وأصبحت مس����ؤولة عن 
مؤشرات التنافسية في دافوس، 
والذي يصدرها املنتدى العاملي 

للتنافسية.
فنحن في الكوي���ت إذا كنا 
الس���باقني، ولكن هذا الس���بق 

صندوق النقد يشيد بتطور »اإلحصاء« في الكويت 

)هاني الشمري(

استطعنا تغطية 
جميع احتياجات 

خطة التنمية 
من البيانات 

بنسبة %100.. 
ووزارة املالية 

تعتمد 
على األرقام 
واإلحصاءات 
التي نصدرها

تأسيس فريق 
كويتي مسؤول 

عن التواصل 
وإنشاء موقع 

خاص ملعلومات 
سوق العمل ثورة 

في العمل 
اإلحصائي

نعتمد على معايير 
دولية في إنتاج 

األرقام.. 
وال يوجد 

لنا تقييم محلي 
وإمنا دولي 

»اإلحصاء« يحكمها 
قانون ٦٣/٢٧ 

الذي مينع ويجرم 
إعطاء البيان 

الشخصي للفرد 
أو املؤسسة 

إال بحكم 
من القضاء

مديرة اإلدارة املركزية لإلحصاء دعت في »ألو األنباء« إلى إنشاء مجلس 
إدارة يضم أهم اجلهات املعنية لتسهيل الوصول إلى البيانات املطلوبة

محمود الموسوي

أكدت مديرة اإلدارة املركزية لإلحصاء منى الدعاس، أهمية اإلحصاءات في رس�م خطط وسياسات الدول من خالل توفير البيانات احلقيقية في اجلوانب السياسية 
واالقتصادي�ة واالجتماعية. وأضافت الدعاس خ�الل ردها على القراء في »الو األنباء« أن الكويت من أولى الدول التي أنش�أت إدارة مركزي�ة لإلحصاء في العام 1963، 
إلدراكها أهمية اإلحصاءات في اتخاذ القرار على مس�توى الدولة، مش�يرة إلى أن أول تعداد اجري كان في العام 1965، والذي يعتب�ر من اقدم التعدادات، وهو الذي 
يس�تند إليه في إعطاء اجلنس�ية. وأش�ادت الدعاس باخلطوة الكبيرة التي اتخذتها احلكومة في فصل اإلدارة املركزية لإلحصاء ع�ن املجلس األعلى للتخطيط في 
الع�ام 2010، الفتة إلى أن ه�ذا القرار أعطاها القدرة على احلركة اكثر في إنت�اج البيانات واتخاذ القرارات داخل العمل اإلحصائي. ودعت إلى ضرورة إنش�اء مجلس 
إدارة ضم�ن الهيكل التنظيمي ل�إلدارة املركزية لإلحصاء، يضم أهم اجلهات في الدولة املعنية لتزويد اإلدارة بالبيانات »ألننا اصبحنا في عصر الس�رعة والتكنولوجيا، 
وإنتاج البيانات مطلوب منا بشكل شهري، وربع سنوي، ولم يعد مقبوال من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص كشركات بتأخير البيانات املطلوبة«. وذكرت الدعاس 
أن املبالغ املتعلقة بامليزانية لإلدارة بدأت باالنخفاض، مش�يرة إلى أن ذلك يؤثر على املس�وح امليدانية التي سيتم تنفيذها، الفتة إلى أنها جلأت إلى مصادر أخرى 
إلجن�از املش�اريع كتوقيع مذكرات تفاهم مع جه�ات مختلفة والتي على اثره�ا مت تأمني مثال 220 »جهاز كف�ي« مليكنة امليدان والذي سيس�اعد في إجناز احدث 
املس�وح االقتصادية خ�الل العام 2017 لتكوين قاعدة بيان�ات حديثة ونوعية في االقتصاد. وفي الوقت الذي حتدثت فيه عن تعداد 2020 والذي س�يكون س�جليا 
ولي�س ميدانيا، أبدت رؤيتها املس�تقبلية لتطوير اإلدارة وذلك من خ�الل تكوين نظام وطني متكامل وفق املعايير الدولية للنش�ر اإلحصائي. وه�ذه تفاصيل اللقاء:

قرار الفصل عن »األعلى للتخطيط« أعطانا القدرة على احلركة في إنتاج البيانات واتخاذ القرارات

نبذة تاريخية
 اهتمت البالد بالتخطيط العلمي باعتباره 

األسلوب األمثل لكشف آفاق املستقبل 
ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

الشاملة، وعشية االستقالل في مطلع 
الستينيات مت إنشاء مجلس التخطيط 

لرسم السياسة االقتصادية واالجتماعية 
العامة وإعداد برامج التنمية واإلشراف على 

تنفيذها ومتابعتها.
 وفي ديسمبر 1963 صدر قانون رقم 27 

بإنشاء اإلدارة املركزية لإلحصاء وإحلاقها 
مبجلس التخطيط، على أن تكون املرجع 
اإلحصائي الوحيد في الدولة، ثم توالت 

بعد ذلك القرارات الوزارية التي تنظم عمل 
اإلدارة املركزية لإلحصاء. 

 وفي 6 سبتمبر من عام 1976 صدر مرسوم 
أميري بإنشاء وزارة التخطيط لتحل محل 

مجلس التخطيط في ممارسة اختصاصاته، 
وفي 7 من يناير 1979 صدر مرسوم أميري 

بشأن وزارة التخطيط حتددت مبوجبه 
األعمال املنوطة بها، حيث نصت املادة األولى 

منه على أن تتولى وزارة التخطيط العمل 
على توجيه التنمية االقتصادية في الدولة 

وفقاً للخطط العملية الكفيلة بتحقيق التقدم 
والرخاء مبا يتفق مع موارد الدولة وتقاليد 

املجتمع الكويتي. 
 وبعدها صدر القرار الوزاري رقم 63 لسنة 

1997 والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2004 
بشأن إعادة تنظيم الوزارة حيث قسمت إلى 

خمسة قطاعات تخصصية تباشر األعمال 
املنوطة بالوزارة وكل في مجال اختصاص 
معني، ومن هذه القطاعات قطاع اإلحصاء 

والتعداد وقطاع التخطيط واستشراف 
املستقبل إضافة إلى األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية.
وفي 7 أكتوبر 2007 صدر املرسوم األميري 

رقم 308 بإشراف الوزير املختص باألمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

على اإلدارة املركزية لإلحصاء. 
 وفي 9 يونيو 2008 صدر املرسوم األميري 

رقم 134 بتسمية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية 

باإلشراف على اإلدارة املركزية لإلحصاء. 
وقد مت إقرار هيكل تنظيمي مستقل ومتكامل 

لإلدارة املركزية لإلحصاء بتاريخ 2010/5/5.

الدعاس: نطمح إلى تكوين 
نظام وطني متكامل وفق املعايير 

الدولية للنشر اإلحصائي

مديرة اإلدارة املركزية 
لإلحصاء منى الدعاس



الو»االنباء«
الثالثاء 21 يونيو 2016

19

يضم اجلهات الرئيس����ية في 
الدولة، ويضم جزء من القطاع 
اخلاص، لتس����هيل نقل تبادل 
املعلوم����ات، وأيض����ا مراجعة 
لألدوار واالختصاصات داخل 
»اإلحصاء« لفك االش����تباك في 
بع����ض االختصاصات، وكذلك 
في ظل التطور الذي حصل في 
الطلب على البيانات اإلحصائية 
ف����ي العالم بوجود مؤش����رات 
األهداف اإلمنائية الذي يتطلب 
منا توفير ٣00 بيان جديد، مما 
يستدعي تغيير الهيكل التنظيمي 
حتى يحاكي ذلك التطور، كما 
أننا بحاجة إل����ى إدارة خاصة 
في مؤشرات التنمية، وبالنسبة 
للكادر الوطني بدأنا بتوجه من 
خالل الش����راكة مع املؤسسات 
العلمية التي تخرج إحصائيني 
من اجل ربط اجلوانب النظرية 
بالعملية، ألننا حريصون على 
نوعية مخرجات التعليم لتغذية 
اإلدارة بش����كل كبي����ر، وإعادة 
التوازن في الهيكل التنظيمي بني 
اإلحصائيني واإلداريني، بحيث 
يكون نسبة اإلحصائيني ٧0%  في 
مقابل ٣0%  لإلداريني، حيث يبلغ 
عدد العاملني في اإلدارة املركزية 
٣00 موظ����ف إحصائي ومالي 
وإداري، ولك����ن لدينا كم كبير 
من العمل، خصوصا العاملني 
باألرقام، حيث ننشر 4٢ نشرة 
تخصصية ف����ي العام الواحد، 
يقومون عليها 140 موظفا، وأيضا 
من األفكار التي احملها إنشاء 
قسم مهمته الرصد اإلحصائي 

للمؤشرات ذات األولوية.

إصدار وتعديل إحصاءات 19٦5

هل إيقاف تعديل البيانات أو 
طلبها من قبل البعض فيما 

يخص تعداد 1965 إال عن طريق 
القضاء كان قرارا حكيما من 
قبل الوزيرة السابقة د. روال 

دشتي؟
٭ د. روال دشتي أصدرت الئحة 
تنظيمية إلصدار أو تعديل على 
إحص����اءات 19٦5 وما فوق، إال 
بحك����م احملكمة، وف����ي اإلدارة 
املركزي����ة طبقنا ذل����ك، وبدأنا 
التعاون م����ع اللجنة املركزية 
للمقيمني بصورة غير قانونية 
لتنظيم هذا اإلجراء، وأيضا نظمنا 
األرشفة اإللكترونية لتعداد 19٦5، 
وعملنا نسخ احتياط، ونظمنا 
الس����جالت املوجودة في مبنى 
التع����داد، وبالتالي س����جالتنا 
منظم����ة ومحفوظة، ومن حق 
أي مواط����ن أو مقيم أن يطلب 

إحصاءه الرسمي.

ما اجلديد بالنسبة إلحصاءات 
احلوكمة؟

٭ ديوان احملاس����بة بدأ يهتم 
بالبيان����ات اإلحصائي����ة ف����ي 
مؤشرات احلوكمة، ومت التنسيق 
بني »اإلحصاء« وديوان احملاسبة، 
لدعم األخير في تأسيس قاعدة 
ملؤشرات احلوكمة، وقياس افضل 
لألداء في اجلهات احلكومية، فهذا 
التوجه في مؤشرات احلوكمة من 
خالل الشراكة بني »اإلحصاء« 
و»احملاسبة« يعطي ثقال ويغطي 
بيان����ات غير موجودة باألصل 
في الدولة وفق املعايير الدولية 

للنشر اإلحصائي.

مبعاقبة الش����ركة الرافضة في 
إعطائنا البيانات ألنها معرضة 
للس����جن والغرامة، ولكن في 
اإلدارة دائما نبدأ بالتوعية عبر 
لقاءات متعددة مع الشركات عبر 
غرفة التج����ارة، باإلضافة إلى 
إعالن����ات بالصحف عن قانون 
اإلحصاء وإلزام الشركات بإعطاء 
البيانات، وبعد ذلك من يرفض 
التع����اون س����نضطر لتطبيق 

القانون بشأنه.

هناك عدد من اجلهات احلكومية 
التي تقوم بعمل إحصاءات 

بشكل دوري ومستمر، فلماذا ال 
تكون إحصاءات هذه اجلهات عن 
طريقكم؟ أو يتم الربط اآللي بني 

تلك اجلهات و»اإلحصاء«؟
٭ قمنا مبس����ح على 5٢ جهة 
حكومية وسألنا عن مدى توفر 
وحدات إحصائي����ة داخل تلك 
اجلهات، وظهرت النسبة عالية 
جدا حيث ما يقارب ٧0%  لديهم 
وحدة إحصائية أو إدارة إحصاء 
أو قسم إحصاء، وبالنسبة لنا 
يفيدنا وجود الوحدات اإلحصائية 
داخل اجلهات احلكومية، وهذا 
مرتبط بوجود سجالت إدارية 
نوعية خاص����ة باجلهة، ولكن 
على الوحدات اإلحصائية حسب 
القانون أن تلتزم بتوجيهاتنا 
وتعليماتنا اإلحصائية، التزاما 
بقاع����دة التصني����ف الدولي، 
فالوحدة اإلحصائي����ة ملزمة 
بأن تس����جل البيانات وتغذي 
القاعدة الرئيسية، على سبيل 
املثال موضوع التعليم جند أن 
نشرة إحصاءات التعليم التي 
ننشرها اكثر شموال من بيانات 
وإحصاءات وزارة التربية، ألننا 
نغط����ي كل اجلهات التعليمية 
ف����ي وزارة التربي����ة وجامعة 
الكوي����ت واجلامعات اخلاصة 
والتعلي����م العالي والتطبيقي، 
لذلك نصيحتي ورأيي أن البوابة 
الرئيسية الوحيدة بالدولة وفق 
القانون ه����ي اإلدارة املركزية 
لإلحص����اء، ويجب عدم تزويد 
املنظم����ات الدولية واإلقليمية 
ببيانات إحصائية إال عن طريقها، 
حت����ى ال تختل����ف األرقام بني 
اجلهات املختلفة، ألنها ال تكون 

من صالح الكويت.

رؤية مستقبلية

ما رؤيتكم املستقبلية لإلدارة 
املركزية لإلحصاء؟

رؤي����ة  وضعن����ا  نح����ن  ٭ 
اس����تراتيجية في الع����ام ٢01٢ 
بالتعاون مع شركات عاملية، في 
تكوين نظ����ام إحصائي وطني 
متكامل وف����ق املعايير الدولية 
للنش����ر اإلحصائ����ي، وبقوة 
عم����ل محترفة ووطنية، وهذه 
املكونات البد أن يكون لها أذرع 
من خالل هيكل تنظيمي قوي 
وعال ورشيد، ومكان مستقل 
لإلدارة املركزية، وخلق بيئة عمل 
جيدة للعاملني، وميكنة العمل 
باالستخدام األمثل للتكنولوجيا 
في العمل اإلحصائي، ورؤيتي 
انه الب����د في املرحلة املقبلة أن 
يكون هناك توظيف واستخدام 
أمث����ل للتكنولوجي����ا، وأيضا 
الهيكل التنظيمي لإلدارة بحاجة 
إلى وج����ود مجلس إدارة قوي 

الصرف يصل إل����ى الصفر في 
ح����ال ربطنا الناف����ذة الواحدة 
الت����ي أطلقتها »التج����ارة«. أما 
بالنسبة لتعداد السكان فنحن 
وضعنا استراتيجتنا للمشروع، 
وان ش����اء اهلل لدينا النية في 
التعاون مع منظمة األمم املتحدة 
للسكان، واخلطوة األولى التي 
س����وف نقوم بها ه����ي الذهاب 
إلى اجلهات الرئيسية املنتجة 
لبيانات الس����كان ف����ي الدولة، 
وأيضا س����نقوم بتوعيتهم عن 
سبب حاجتنا إلى بيانات نوعية 
عن السكان، وعلى سبيل املثال 
بالتعاون مع مؤسسة التأمينات 
نستطيع أن نرفق أسئلة معينة 
للمراجعني لإلجابة عنها، وبذلك 
تصبح لدينا قاعدة حتى ٢0٢0 
بالبيانات اجلديدة، غير املوجودة 
في السجالت اإلدارية، وال نكون 
ارهقنا ميزانية الدولة من وراء 
ذلك، وقد يتساءل البعض ملاذا 
ال نذهب إلى املعلومات املدنية 
التي لديها سجل سكان، واجلواب 
أن بيانات هيئ����ة املعلومات ال 
تغطي سلة اإلحصاءات املطلوبة 

دوليا.

 معاناتنا جزئية مع القطاع 
الخاص

املادة األولى من قانون إنشاء 
اإلدارة املركزية لإلحصاء التي 

تعطيك احلق بأخذ البيانات 
من السجالت اإلدارية في 

اجلهات احلكومية أو القطاع 
اخلاص، فلماذا ال تستخدمون 
قوة القانون في احلصول على 

البيانات مع اجلهات الرافضة 
تزويدكم باملطلوب؟

٭ بخصوص القطاع احلكومي 
فلم متتنع أي جهة في إعطائنا 
البيان����ات، وقد تك����ون جهات 
تأخ����رت في تزويدن����ا، ولكن 
بجهود الوزيرة هند الصبيح التي 
تتابع بشكل دائم ومستمر من 
اجل وصول البيانات بالتوقيت 
املناسب إلى »اإلحصاء«، لكن 
معاناتنا ما زال����ت جزئية في 
القطاع اخلاص، هناك 
شركات ال تزودنا 
ت  ن����ا لبيا با
 ، ب����ة ملطلو ا
نستطيع  و
أن نفع����ل 
نون  لقا ا

املسؤولية الوطنية في تعداد ٢011 
كانت بحس عال، باإلضافة إلى 
وجود زخ����م إعالمي، وبالتالي 
اجري وفق األطر الدولية، وبدعم 
من مكتب التعداد األميركي الذي 
جاء في زيارة للفحص والتدقيق، 
أما بالنسبة لتعداد ٢0٢0 اختلف 
الوضع، ألننا ذاهبون نحو تعداد 
سجلي وليس ميدانيا، وهناك دول 
اسكندنافية حتولت إلى التعداد 
السجلي حديثا، ألنها تعتبر من 
افضل الس����جالت اإلدارية في 
العالم، ونحن في دول اخلليج 
لدينا مملكة البحرين التي تعتمد 
على التعداد الس����جلي، ونحن 
في الكويت س����جالتنا اإلدارية 
غنية، ونستطيع أن ننجح في 
العام ٢0٢0، ولكن بحاجة إلى 
تع����اون كبير من اجلهات التي 

متلك السجل اإلداري.

ميزانية تعداد ٢0٢0

هل مت تخصيص ميزانية لتعداد 
2020؟

٭ ف����ي تعداد ٢011 خصص لنا 
8 ماليني دينار، واليوم طلبنا 
100 ألف فقط لتقييم السجالت 
اإلدارية، ولكن امليزانية صفر 
حتى اآلن، ونحن أمام حتد كبير 
في االنتقال لتعداد ٢0٢0، وكان 
هناك اجتماع في منظمة األمم 
املتحدة للسكان حتى تدعمنا 
في تقييم السجالت اإلدارية، ألن 

اخلطوة مهمة جدا.
وف����ي الواقع نح����ن أخذنا 
التمويل لتع����داد ٢0٢0 املتعلق 
باملنشآت بالتعاون مع صندوق 
املشاريع املتوسطة والصغيرة، 
وبعد الرب����ط م����ع املعلومات 
املدني����ة والس����جل اإلداري في 
وزارة التجارة، س����نطلب منهم 
أنه من بعد عام ٢01٧ أي شركة 
تسجل في النافذة اجلديدة التي 
فتحته����ا وزارة التجارة، يكون 
»اإلحصاء« شريكا فيها، وبذلك 
نصل إلى عام ٢0٢0 دون احلاجة 
إلى تعداد منشآت، الذي صرف 
عليه 500 ألف دينار في تعداد 
٢011، اآلن خالل 5 سنوات سنجعل 

والباحثني، والدارس����ني، وفي 
املقاب����ل على القط����اع اخلاص 
مسؤولية وطنية واجتماعية 
أال وه����ي تزويدن����ا بالبيانات 
املطلوبة، وتعاونهم ليس ترفا 
وإمنا إلزام����ي في هذه املرحلة 
في ظل الدع����وة إلى اإلصالح 
االقتص����ادي ودخ����ول القطاع 
اخلاص في الشراكة، وبالتالي 
البد أن يكون لدى احلكومة قاعدة 
بيانات تعرف القطاع اخلاص 
وحركته بشكل شفاف وواضح، 
ومن هذا املنطلق أرسلت الوزيرة 
هند الصبيح رسالة إلى رئيس 
غرفة التجارة علي الغامن لعقد 
لقاء موسع بني اإلدارة املركزية 
لإلحص����اء وش����ركات القطاع 
اخلاص، وتوعيتها بأهمية تزويد 
اإلحص����اء بالبيانات املطلوبة، 
والتأكيد على أن بياناتهم سرية 

لدى »اإلحصاء«.

االستعدادات لتعداد ٢0٢0

ذكرت أن تعداد 1965 من اهم 
التعدادات في الكويت، وهذا 
التعداد مت من خالل االعتماد 

على الكوادر في اإلدارة املركزية، 
ولكن ما بعد حترير الكويت 

استعنتم بشركات خاصة إلجراء 
املسح التعدادي، ولم تكن 

باملستوى املطلوب، واليوم انتم 
مقبلون على تعداد 2020، فما 

استعداداتكم بهذا الشأن؟
٭ اتفق معك أن تعداد 19٦5 إلى 
ما قبل التسعينيات كان قويا، 
واإلدارة املركزية لإلحصاء كحال 
اجله����ات األخرى بعد التحرير 
ضعفت بسبب أن اخلبرات التي 
كانت تتولى العمل بشكل مباشر 
غادرت الكويت، ما أحدث انخفاضا 
في مس����توى العمل، وبالتالي 
احتاجت لسنوات حتى عادت إلى 
مستواها احلقيقي، وخالل ذلك 
شاب العمل اإلحصائي والتعدادي 
بعض القصور، ولكن جاء تعداد 
٢011 من افضل التعدادات التي 
أجري����ت وبش����هادة املنظمات 
الدولية، ألنه كانت هناك جلنة 
عليا توجيهية شكلت برئاسة 
وزير، وعضوية 1٣ جهة حكومية 

من الوكالء، فعملية حتمل 

قوي نحو تطبيق فكرة »البيانات 
املفتوحة«، على أن يتم تنفيذه من 
األموال الفائضة في ميزانية مركز 
اإلحصاء اخلليجي، ألننا نعاني 
من نقص امليزانية املخصصة 
لإلدارة، مع انه في الواقع البد 
من رف����ع امليزاني����ة اخلاصة 
ب�»اإلحصاء« في ظل انخفاض 
أسعار النفط، ألن الدولة بحاجة 
إلى مسوح بشأن اثر انخفاض 

النفط على العمل.

ميزانية اإلدارة وميكنة الميدان 

كم تبلغ ميزانية اإلدارة املركزية 
لإلحصاء؟

٭ املبالغ املتعلق����ة مبيزانية 
اإلحصاء بدأت باالنخفاض عن 
امليزانية التي كانت مخصصة 
لنا في السابق، وخاطبنا وزارة 
املالي����ة، وكذل����ك الوزيرة هند 
الصبيح تواصلت مع اجلهات 
املسؤولة للمحافظة على امليزانية 
املطلوبة، ألن االنخفاض يؤثر 
بشكل كبير على املسوح امليدانية 
التي جنريه����ا، فالضغط على 
امليزانية جعلني اجلأ إلى مصادر 
أخرى لتنفيذ مشاريعنا، مثل 
الشراكة مع الصندوق الوطني 
للمشاريع املتوسطة والصغيرة 
لتبادل املنفعة، ألن الصندوق 
يريد بيانات نوعية في االقتصاد، 
ونحن لدينا الكوادر واخلبرة 
الفنية، ولكن ليس لدي التمويل 
للنزول للميدان، وال حتى ميكنة 
وبالتال����ي وقعنا مذكرة تفاهم 
معهم، على أن يدعم الصندوق 
مش����روع التعداد االقتصادي 
الشامل ب� ٢00 ألف دينار، وهذا 
املبلغ منذ سنتني لم نستطع أن 
نوفره ألن امليزانية كانت صفرا، 
أما اآلن بعد هذه الشراكة سننزل 
إلى امليدان بعد شراء ٢٢0 جهاز 
كفي، بحيث تأتي البيانات منهم 
إلى )الس����يرفرات( الرئيسية 
مباشرة للتدقيق وضبط اجلودة، 
وهذا املشروع نحن بحاجة اليه 
ألنه ال يوجد لدينا قاعدة بيانات 
حديثة ونوعية عن االقتصاد، 
بحي����ث نحقق اكب����ر وأحدث 
املسوح االفتصادية في الكويت 

خالل العام املقبل ٢01٧.

التكامل مع المعلومات المدنية

ما الفرق بينكم وبني الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية التي 
لديها سجالت عن الشركات 

واملنشآت في الدولة؟
٭ الهيئة العام����ة للمعلومات 
املدني����ة متل����ك س����جالت عن 
الش����ركات ألن أي منشأة البد 
أن يكون لديها رقم مدني، لكن 
املؤسسات البحثية عندما تذهب 
للهيئة ال يجدون ضالتهم هناك، 
ألن لديها س����جال مدنيا وليس 
إحصائيا واقتصاديا، وال يحتوي 
على بيانات تفصيلية، ونحن 
ندعو إلى ضرورة التكامل بني 
اإلحص����اء واملعلومات املدنية، 
حيث سيزودوننا في املستقبل 
القريب بقاعدة البيانات السجلية، 
ونحن سنربط األجهزة الكفية 
بالرق����م املدن����ي، ونن����زل إلى 
امليدان للحصول على البيانات 
االقتصادية، وبالتالي سيكون 
لدينا سجل اقتصادي للمنشآت، 
فصل اإلدارة املركزية لإلحصاء عن »التخطيط« حتول مؤسسي بارز س����يخدم جميع جهات الدولة، 

الدعاس تتوسط إحدى الفرق العاملة في »اإلحصاء« إلجراء املسوحات 

الدعاس متحدثة إلى الزميل محمود املوسوي الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يخصص لـ »اإلحصاء« 200 ألف دينار حلصر املنشآت االقتصادية في البالد 

اإلحصاء»على مواقع التواصل االجتماعي«

سيكون لدينا 
سجل اقتصادي 

للمنشآت سيخدم 
جميع جهات 

الدولة والباحثني 
والدارسني وعلى 
القطاع اخلاص 

تزويدنا بالبيانات 
املطلوبة

هناك تدخل كبير 
من صندوق النقد 
الدولي من خالل 

الرقابة وتقييم 
األجهزة اإلحصائية 

في العالم منها 
الكويت

زيادة ميزانية 
»اإلحصاء« ضرورة 
خصوصًا في ظل 
انخفاض أسعار 
النفط واحلاجة 

إلجراء مسوح بشأن 
تأثيره على سوق 

العمل

توجه قوي 
نحو تطبيق 

فكرة »البيانات 
املفتوحة« 

على أن يتم 
تنفيذها من األموال 
الفائضة في ميزانية 

مركز اإلحصاء 
اخلليجي

الراشد: تبعية »اإلحصاء« لرئيس الوزراء مباشرة

للبيانات الصحية أولوية 

تراجع الترفيه من إنفاق األسرة

أكد نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد أهمية اإلدارة 
املركزية لإلحصاء ودورها في توفير البيانات واإلحصاءات 

املهمة ملتخذي القرار في الدولة، داعيا إلى ضرورة اتباع 
اإلدارة لسمو رئيس الوزراء مباشرة بدال من اتباعها 

للوزراء الذين لديهم الكثير من املهمات األخرى.
وقال: إن حتقيق ذلك سيكون له مردود إيجابي للدولة، 

حيث يعتبر نوعا من الدعم املعنوي واملادي للكوادر 
الوطنية العاملة في »اإلحصاء«، الفتا إلى أن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء ال تقل أهميتها عن جهاز األمن الوطني الذي يتبع 

رئيس الوزراء.

ردا على سؤال عن سبب عدم وجود إحصاءات الصحة 
املتعلقة باألمراض لدى اإلدارة املركزية ردت الدعاس: »نحن 

نعاني من هذا امللف ببطء إنتاج اإلحصاءات الصحية«، 
مشيرة إلى أن وزارة الصحة العام احلالي نشرت إحصاءات 
لعام 2014 وهذه تعتبر قدمية جدا، موضحة أنه كان لها لقاء 

مع مسؤولني في الوزارة وطرحت عليهم فكرة الشراكة، 
مؤكدة في الوقت نفسه أن بيانات الصحة في تعداد 2020 لم 

تعد خيارا عاديا بل أصبحت أساسية، »ونعطي في خطة 2017 
البيانات الصحية أولوية، الن األرقام التي ستصدر حتتاج 

إلى وضع سياسات«.

أشارت الدعاس في إطار حديثها إلى أن املسوح التاريخية 
تعطينا قراءة جميلة، ألن هيكل اإلنفاق األسري يتغير 

عبر السنوات الطويلة، ففي الثمانينيات كان الرقم واحد 
في اإلنفاق عند األسر للغذاء، ثم السكن والترفيه، أما اآلن 
اصبح الرقم واحد هو للسكن، حيث 30%  من إنفاق األسرة 
يذهب على السكن، واصبح الغذاء هو الرقم التالي، وتراجع 
الترفيه من إنفاق األسرة، وزادت لدينا مسألة الصرف على 

التكنولوجيا واالتصاالت، بحيث اصبح املتوسط لكل أسرة 5 
تلفونات، وهذا يعطينا انعكاسا عن تغير اإلنفاق األسري.

األجهزة اإلحصائية في كل دول العالم هي التي  تتحمل مسؤولية وضع قاعدة بيانات ومؤشرات قياس األهداف اإلمنائية 
نحن املرجع 

اإلحصائي الوحيد 
في الدولة وقانون 

اإلحصاء أعطانا 
الصالحية بالدخول 

على جميع 
السجالت اإلدارية 

في الدولة

سنحقق أكبر 
وأحدث املسوح 
االقتصادية العام 
املقبل لتكوين 
قاعدة بيانات 
حديثة ونوعية

ذاهبون نحو التعداد 
السجلي وليس 

امليداني في العام 
٢0٢0 بالتعاون 

مع اجلهات 
احلكومية
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رئيس املجلس اإلسالمي األعلى في العراق شدد خالل مؤمتر صحافي بجمعية الصحافيني على أن الكويت والعراق يعيشان حالة متقاربة في املصير والظروف

احلكيم: صاحب السمو ملمٌّ متامًا بكل حيثيات الواقع العراقي
واستقرار العراق مقدمة لالستقرار باملنطقة والكويت أولى الدول املستفيدة

ووصف احلكيم عملية 
الفلوج���ة بأنها »من أنظف 
العمليات التي شهدها العراق 
في حترير األرض، واخلسائر 
املادية والبشرية مت اجلهد 
لتقليله���ا ألبع���د احلدود، 
وأمتنى أن تنظر وس���ائل 
اإلعالم لهذه احلقائق وتعبر 
عنه���ا بعيدا ع���ن التهويل 
إثارة  والتضليل ومحاولة 
الرأي العام وإعطاء اللبوس 
الطائفي واملذهبي ملثل هذه 

التضحيات الكبيرة«.
وزاد بقوله »الدم الشيعي 
والسني ميتزج اليوم لتحرير 
األرض في الفلوجة وكل موقع 
من مواقع العراق وسنبقى 
حريصني على حتويل هذه 
احملنة إلى منحة والى وحدة 

وتالحم بني أبناء شعبنا«.

األوضاع االقتصادية

وانتقل احلكيم للحديث 
عن الوضع االقتصادي الذي 
مير ب���ه الع�����راق حالي��ا 
حي���ث قال »وع���ن الوضع 
االقتصادي ال ش���ك أن دول 
الت���ي تعتمد على  املنطقة 
النفط في إيراداتها، حتملت 
الكثير من الضغوط، فالعراق 
الذي يواج���ه اإلره�اب من 
ناحية وما ورثه من النظام 
الس���ابق كل  الديكتاتوري 
هذه األمور جتعله بحاجة 
إلى املزيد من املوارد املالية 
لتغطية نفقات احلرب وإدارة 

البالد وإعمارها«.
وأشار إلى أن أسعار النفط 
حاليا عاودت االرتفاع حيث 
فاق سعر البرميل 40 دوالرا 
ومت إقرار املوازنة العراقية 
على أساس 45 دوالرا، الفتا 
إلى أن الزيادة في األسعار 
وفي اإلنتاج تعرض اخللل 
الفترة  ف���ي  الذي حص���ل 

السابقة.

ليس على حافة انهيار

القول  إنه ميك���ن  وقال 
بان العراق ليس على حافة 
انهيار اقتصادي وسيتجاوز 
هذه األزمة بعد أن وفر البنك 
الدولي وال���دول الصناعية 
ب�  عطاءات مالي���ة للعراق 
١٨ ملي���ار دوالر خالل ال� 3 
القادمة بقروض  س���نوات 
ميس���رة وأرباح رمزية مما 
يتي���ح للعراق اخلروج من 

هذه األزمة بوضع مالئم.
وقال احلكيم إن احلكومة 
العراقي���ة تعمل حاليا على 
عودة النازحني إلى ديارهم 
وتأهيل مناطقه���م وإعادة 
إعمارها بالس���رعة املمكنة 
بالرغم مما يواجهه العراق 
من أزمة مالية وحجم الدمار 
واخلراب الذي يخلفه داعش 

كبير.
وأض���اف: حتى اآلن عاد 
650 ألف نازح إلى مناطقهم 
ونتمنى أال نشهد أي نازح 
خارج منطقت���ه خالل هذا 

العام.

وس���يظهر للجمي���ع كم أن 
العراقيني أصبحوا موحدين 

ومتماسكني مع بعضهم.

الحرب ليست نزهة 

وش���دد احلكيم على أن 
احلرب ليست نزهة، لذا تقع 
فيها بعض األخطاء واملشاكل، 
ولكن أن نركز على األخطاء 
وننسى كل االنتصارات فهذا 
جتن���ب للموضوعية، وأن 
نركز على األخطاء وال نركز 
على املعاجلات التي حتصل 
لها فهذا هو اآلخر بعيد عن 

املوضوعية.
وتابع: حصلت خروقات 
محدودة في عملية الفلوجة، 
رافقها الكثير من التشويش 
والتضليل للرأي العام، وبث 
الكثير من األفالم واالدعاء انها 
الفلوجة،  ترتبط بعمليات 
ولك���ن بالتدقي���ق في تلك 
األفالم تبني أن عددا مهما منها 
يرتبط مبعارك في سورية او 
بلدان اخرى او حتى العراق 
ولك���ن في س���نوات مضت 

ومواقع مختلفة.
وأكد أن تلك األفالم كلها 
كرس���ت لتوحي بأن هناك 
مجازر أو إساءات أو أخطاء 
ممنهجة الستهداف مواطنني 
أبرياء في الفلوجة، مضيفا 
أن هذه الصورة في احلقيقة 
بعيدة كل البعد عن واقع ما 
يجري في هذه العمليات، وما 
حصل هو خروقات محدودة 
ومت التوصل إلى املتورطني 
ومت اعتقالهم وتسليمهم إلى 
العدالة، وهناك جلنة مشكلة 
برئاسة نائب محافظ األنبار 
للتدقي���ق في بع���ض هذه 

االدعاءات.

تهويل وتضليل

وبني أن احلكومة العراقية 
والقوى السياسية والقادة 
العراقي���ون حريصون كل 
احلرص عل���ى متابعة أي 
أو إشكالية ومعاقبة  خرق 

املتورطني - إن وجدوا.

وحينما يقف العراق ويحقق 
إجنازات وانتصارات كبيرة 
فهو يقاتل نيابة عن أشقائه 
العرب واملسلمني واملنطقة بل 
العالم اجمع، وهذا ما يحقق 
االصطفاف اإلقليمي والدولي 

الواسع مع العراق«.

تحرير الفلوجة.. واالنتصار 
المنتظر

أنه »مت  وتابع احلكي���م 
الفلوجة  حتري���ر مدين���ة 
العزيزة على قلوبنا والتي 
عرفت مبدينة املساجد، بعد أن 
كانت أسيرة اإلرهاب لفترات 
طويلة، لكن بفضل من اهلل 
سبحانه وتعالى واجلهود 
الكبيرة واخلطة العسكرية 
العالي  احملكمة والتنسيق 
بني كل عناوين املجموعات 
والقوات املسلحة العراقية من 
اجليش والشرطة واحلشد 
الشعبي واحلشد العشائري 
حتقق هذا االنتصار الكبير 
في فت���رة زمنية قصيرة«، 
مضيف���ا »أن االنهيار الذي 
يحدث إلرهابيي داعش في 
قلب مدينة الفلوجة بأسرع 
من كل اخلطط التي وضعها 
القادة العسكريون إمنا هو 
تعبي���ر ع���ن إرادة عراقية 
جازمة وتنسيق عال لالنتهاء 
من هذه الظاهرة السرطانية 

على أرض العراق«.
واستطرد بأنه »وما ان 
الفلوجة  ننتهي من حترير 
القليلة  ونطه���ر األحي���اء 
املتبقية فيه���ا حتى يتركز 
االنتباه على مدينة املوصل 
العزيرة  ومحافظة نينوى 
على قلوبنا وهي ثاني أكبر 
محافظة في العراق، والتي 
اتخذها اإلرهاب الداعش���ي 
محطة وعاصم���ة خلالفته 
املزعومة«، ونحن على ثقة 
عالية باهلل سبحانه وتعالى 
وبقدراتن���ا أن االنتص���ار 
الوشيك والسريع في محافظة 
نينوى سيفاجئ العالم كما 
فاجأها االنتصار في الفلوجة، 

الكويت الشقيقة.
وأض���اف احلكيم »هذه 
اللقاء فرصة لنجلس ونتحدث 
ونراجع ونوضح ما يجري 
في العراق وطبيعة العالقة 
العراقية� الكويتية وطبيعة 
امللفات اإلقليمية والدولية 
وانعكاس���ها عل���ى واقعنا 

العراقي والكويتي«.

استقرار المنطقة

وتاب���ع احلكي���م قائال 
البلدين  أن  »نعرف جي���دا 
الكويت والعراق  الشقيقني 
يعيشان حالة متقاربة في 
املصير والظروف، فما يجري 
الع���راق ينعكس على  في 
الواقع الكويتي، واالستقرار 
في العراق مقدمة لالستقرار 
في املنطقة برمتها والكويت 
أولى الدول التي تستفيد من 

هذا األمر«.
واستطرد قائال »ولذلك 
ما يجري في بالدنا يحظى 
بأهمية كبيرة ودوما شعرت 
بأن سمو األمير مطلع متاما 
ومتاب���ع بش���كل حثيث ملا 
الع���راق، وملم  يجري في 
العراقي  الواق���ع  بحيثيات 
من خالل مالحظات سموه 
القيمة وتعقيبه على ما يذكر، 
وهو ما يجعلنا نلمس إملام 
س���موه الواضح بهذا امللف 

وتعقيداته«.

انفراجات مهمة

وأش���ار إلى أن »الوضع 
في العراق يشهد انفراجات 
املربكة  مهمة رغم الصورة 
التي تبدو من بعيد، ولكن 
العديد من اخلطوات  هناك 
اإليجابي���ة واملهمة يتقدمها 
امللف األمن���ي، وهو امللف 
األهم الذي نعيشه في العراق 
منذ عدة سنوات مبواجهة 

اإلرهاب«.
وتابع »اليوم لم يعد داعش 
عدوا للعراقي���ني وحدهم، 
وإمن���ا هو عدو لش���عوب 
املنطقة والعالم بشكل عام، 

أسامة أبوالسعود 

أك���د رئي���س املجل���س 
اإلسالمي األعلى في العراق 
السيد عمار احلكيم أن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مطلع متاما ومتابع 
بشكل حثيث ملا يجري في 
العراق وملم بحيثيات الواقع 

العراقي.
وش���دد احلكي���م خالل 
مؤمتر صحافي عقده مساء 
أول م���ن أم���س بجمعي���ة 
الكويتية على  الصحافيني 
أن الكويت والعراق يعيشان 
حالة متقارب���ة في املصير 

والظروف.
ووصف احلكيم ما حدث 
في الفلوجة بأنه »خروقات 
الكثير  مح���دودة رافقه���ا 
من التش���ويش والتضليل 
انه ال  العام«، مؤكدا  للرأي 
توجد أي أخطاء ممنهجة أو 
توجيه باإلساءة لطائفة أو 
ملواطنني على خلفية مذهبية 

معينة.
وأش���ار إلى أن احلش���د 
الشعبي ميثل قوة حكومية 
العام  رسمية تابعة للقائد 
للقوات املسلحة يدفع رواتبهم 
ويدربون ويس���لحون من 
احلكومة العراقية ويتحركون 
ضمن تعليمات القائد العام 
وهي ليست ميليشيا وال هي 

طائفية.
وقال احلكيم انه ال احد 
يتحدث عن 6000 مستشار 
أميركي وبريطاني واحلديث 
كله عن بضع عش���رات من 
املستشارين اإليرانيني ولو 
هن���اك مستش���ارا كويتيا 
سيساعدنا في معركتنا ضد 
»داعش« فأهال به، وفيما يلي 
تفاصيل املؤمتر الصحافي:

ف���ي البداية، رحب مدير 
الزميل  جمعية الصحافيني 
عدنان الراشد بضيف الكويت 
السيد عمار احلكيم، واصفا 
زيارت���ه للب���الد وخاصة 
جمعي���ة الصحافيني بأنها 
سنة حميدة وعادة سنوية 
في ش���هر رمضان من عام 
ليلتقي سماحته بأهل الكويت 
وقيادتها احلكيمة وصحافة 
الكويت وذلك جريا على سنة 

والده وعمه.
وقال الزميل عدنان الراشد 
»باسم جمعية الصحافيني 
ورئيسها والزمالء أعضاء 
نرح���ب  اإلدارة  مجل���س 
بسماحة السيد عمار احلكيم 
وحضور سفير العراق لدى 
البالد د.محمد حسني بحر 
العل���وم ومس���اعد رئيس 
املجل���س األعلى لش���ؤون 
العالقات السياسية السيد 
رضا جواد تقي والسيد أحمد 
صاحب احلكيم والسيد أحمد 
عمار احلكيم والسيد محسن 

محمد حسني احلكيم«.
ثم حتدث الس���يد عمار 
احلكيم قائال: »بداية اسمحوا 
لي أن أعرب عن س���عادتي 
به���ذه الفرصة للق���اء بكم، 
وبالفعل هذه السنة احلميدة 
الش���هيد محمد باقر  سنها 
احلكيم، حي���ث كان يدأب 
على زيارة الكويت واجللوس 
به���ا لع���دة أيام في ش���هر 
املبارك والتواصل  رمضان 
مع القيادة الكرمية في هذا 
الفعاليات  البلد وأيضا مع 
الشعبية واملجتمعية«، ونحن 
نواصل هذه السنة احلسنة 
والكرمية ويسعدنا أن نحضر 
مهما كان���ت ظروف العراق 
استثنائية، ونحن في حلظة 
حرب وإجنازات وانتصارات 
مهمة وتتطلب حضورنا على 
أرض الوط���ن، ولكن آلينا 
أال نقطع هذه الس���نة التي 
نعتبرها فرصة جيدة للقاءات 
معمقة مع سمو األمير وسمو 
ولي العهد ورئيس مجلس 
األمة وكبار املس���ؤولني في 

السيد عمار احلكيم ونائب رئيس التحرير ومدير جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد خالل املؤمتر الصحافي

جانب من احلضور يتقدمهم فيصل القناعي ود.محمد حسني بحر العلوم ويبدو د.عايد املناع                   )قاسم باشا( رئيس املجلس اإلسالمي األعلى في العراق السيد عمار احلكيم

السيد عمار احلكيم والوفد املرافق والسفير العراقي د.محمد حسني بحر العلوم مع مستقبليه الزمالء عدنان الراشد وفيصل القناعي وجاسم كمال ومسعود العنزي ود.عايد املناع وأسامة أبوالسعود وعدد من احلضور

خروقات محدودة 
في عملية الفلوجة 

رافقها الكثير من 
التشويش والتضليل 

للرأي العام

الدم الشيعي 
والسني ميتزج 

اليوم لتحرير األرض 
في الفلوجة

سنظل حريصني 
على حتويل هذه 
احملنة إلى منحة 

ووحدة وتالحم بني 
العراقيني

مت بث الكثير من 
األفالم ادعي أنها 
ترتبط بعمليات 

الفلوجة وبالتدقيق 
تبني أنها ملعارك 

في سورية
أو للعراق في 
سنوات مضت

مت التوصل إلى 
املتورطني في 

خروقات الفلوجة 
واعتقالهم 
وتسليمهم
إلى العدالة

ال توجد أي أخطاء 
ممنهجة أو توجيه 
باإلساءة لطائفة 

أو ملواطنني على 
خلفية مذهبية 

معينة 

قاسم سليماني والدور اإليراني
وردا على س��ؤال للزميل عدنان الراشد عن 
دور إيران في العراق وتعيني قاسم سليماني 
مستشارا للجيش العراقي بالرغم مما ميتلكه 
من الكفاءات العراقي��ة الوطنية، قال احلكيم 
»لدينا اليوم اكثر من 6000 مستشار أميركي 
وبريطاني وأجنب��ي عموما، والى جانب ذلك 
لدينا بضع عشرات من املستشارين اإليرانيني، 
عددهم ما بني 50 و60 مستش��ارا إيرانيا في 

كل ساحات املعارك«.
وأردف قائال »التجربة اإليرانية في قتال داعش 
وعلى مدار 5 سنوات في سورية هي جتربة 
مهمة، فداعش ليس عدوا تقليديا، بل هو منظمة 
إرهابية لها تكتيكاتها اخلاصة، وحقيقة نحن 
ال ينقصن��ا الرجال أو العقول ولكن تنقصنا 
التكتيكات التي تخص قتال داعش ومواجهته، 
وهذه االستش��ارات من بعض املستشارين 
اإليرانيني كانت مفيدة في العرف على كيفية 

التكتي��كات في املعارك مع داعش س��واء في 
معركة الفلوجة أو غيرها«.

وأضاف قائال »وليس معيبا أن يستشير اإلنسان 
غيره في معركة س��تفيد اجلميع، واليوم إذا 
كان هناك مستشار كويتي سيقدم لنا أفكارا 
وخططا وتكتيكات معينة تعيننا في معركتنا 
ض��د داعش فأهال به وملاذا ال نس��تفيد منه 
خاصة أن داعش عدو الكويتيني كما هو عدو 

العراقيني«.
واس��تطرد بقوله »ال أحد يتحدث عن 6000 
مستش��ار أميركي وبريطاني، واحلديث كله 
عن بضع عشرات من املستشارين اإليرانيني، 
فنحن طلبنا من العال��م أن يقف إلى جانبنا، 
والتحالف الدولي ب� 64 دولة يقف اليوم ليقدم 
دعمه اللوجس��تي اجلوي والتدريب في هذه 
احلرب العاملية الكونية التي يخوضها العراق 

ولكن القرار عراقي والتنفيذ عراقي«.

ال تساهل إطالقا مع أي خطأ 

ميزانية »احلشد الشعبي«

تزامن العمليات

جتاوب رئيس املجلس اإلس��المي األعلى في العراق السيد 
عمار احلكيم مع أسئلة احلضور وكان أولها من د.عايد املناع 
عن الفعل الطائفي في عملية حترير الفلوجة وعمليات القتل 
والتمثيل باجلثث واجلرائم التي يرتكبها احلش��د الشعبي، 
فرد احلكيم مؤكدا أن األمور ستأتي بنتائج عكسية في ظهور 
مجموع��ات أخرى مثل داعش الن احلاضنة التي تتأذى من 
فعل داعش هي ذاتها التي س��تتعاطف مع داعش او غيرها 
نتيجة ملمارس��ات احلشد الشعبي مشددا على أن الطائفيني 
ف��ي اجلانبني خطر على العراق وعلى املنطقة ككل ودعا إلى 
ضرورة تنحية هذا احلشد ووجود قوات حكومية بديلة في 

عمليات حترير نينوى وغيرها.
وردا على س��ؤال حوال ما يقال عن جرائم احلشد الشعبي، 
قال السيد احلكيم »شكرا على حديثكم الصريح وأؤكد لكم 
وأنا مسؤول عن حديثي بأنه ال توجد أية أخطاء ممنهجة أو 
توجيه باإلساءة لطائفة أو ملواطنني على خلفية مذهبية معينة، 
ونعم حتصل أخطاء ولكنها ليس��ت باحلجم الذي يشاع في 
وس��ائل اإلعالم، ورئيس الوزراء شكل جلنة للتحقيق فيما 
أثير وإذا أثبتت التحقيقات تورط أي ش��خص من املقاتلني 
سيتخذ بحقه موقف، كنا نثبت ذلك بحق آخرين هم اليوم في 
السجون«، مشددا على انه »ال تساهل إطالقا مع أي خطأ في 
هذه املعركة«. وأشار إلى أن احلشد الشعبي هو »عدد كبير 
من الش��باب املؤمن الوطني العراقي الذي لبى نداء املرجعية 
الدينية ممثلة باإلمام السيستاني وخرج ليقاتل ويقدم الدماء 
رخيصة من اجل الوطن ومن اجل ش��ركائنا في هذا الوطن، 
واملساحة األكبر في هذا احلشد هي قوات منضبطة متاما ولم 
تسجل بحقها أية خروقات، والقادة السياسيون من إخواننا 
السنة في العراق يشيدون في تصريحات مستمرة بأداء تلك 
األغلبية الكبيرة من احلشد، وأحيانا يسجلون عتابا على عدد 
محدود من فصائل احلشد الشعبي، وهذه املالحظات أخذت 
على محمل اجلد وشكلت جلان للتحقيق«. وزاد بقوله ولذلك 
ال يجب ان توجه االتهامات للمجموع، فاجليوش أحيانا ترتكب 
مخالف��ة، ولذلك ال يجب ان نتهم اجليش كله بل نتهم املقاتل 
الذي خالف، فاحلش��د الشعبي ايضا قوة كبيرة فيها شيعة 
وسنة ومسيحيون وأزيديون وعددهم يصل الى ١٣٠ الف مقاتل 

وعلينا اال نوجه االتهام للحشد ولكن للمسيء منه. 
وردا على سؤال عن تقدمي للكويت باستقبال جرحى احلشد 
الشعبي قال احلكيم فيما يخص لقاء سمو األمير فقد اطلعت 
سموه على مجمل االوضاع، ونتمنى للكويت وألشقائنا العرب 
ان يكونوا قريبني من العراق وتقدمي الدعم واإلسناد في هذه 
املعركة التي هي معركة اجلميع والعراق يقاتل بالنيابة، لكنني 
لم احدد مطلبا معينا كمعاجل��ة اجلرحى وإمنا طلبت الدعم 

والوقوف مع العراق في هذه املعركة.

في رده على س��ؤال عن الضوابط التي حتكم عمل احلشد 
الشعبي ومن يس��لحهم وما هي قيادتهم، قال السيد عمار 
احلكيم »إن احلشد الشعبي هو عنوان من عناوين القوات 
املسلحة العراقية، فنحن عندنا جيش وشرطة وعندنا قوة 
ملكافحة اإلرهاب واحلشد الشعبي وهي عناوين متعددة كلها 
تدخل ضمن القوات املسلحة، ومثل هذه العناوين موجودة في 
أي بلد، فال يوجد في بلد عنوان واحد اسمه اجليش فهناك 
اجليش والق��وات اخلاصة واحلرس اجلمهوري أو الوطني 
والشرطة، إلى آخره«. وتابع قائال »احلشد الشعبي ميثل قوة 
حكومية تابع للقائد العام للقوات املسلحة يدفع رواتبهم من 
احلكومة العراقية ويدربون ويسلحون من احلكومة العراقية 
ويتحرك��ون ضمن تعليمات القائد العام وقيادات العمليات 
التي حتصل، إذن فهم قوة عسكرية رسمية كسائر القوى 
العراقية وهي ليست ميليشيا وال هي طائفية«. وزاد بقوله 
»احلش��د الش��عبي له موازنة خاصة في امليزانية العراقية 
ومجل��س النواب العراقي في قان��ون املوازنة يصوت على 
ميزانيتهم كما يصوت على ميزانية اجليش والشرطة، وهذه 
احلساسية من احلشد دون غيره من القوات مع أن األخطاء 
ترتكب من اجلميع، فاجلي��ش األميركي ارتكب الكثير من 
األخطاء في العراق من سجن أبو غريب وقتل مواطنني دون 
وجه حق وفي احملاكم األميركية والبريطانية حوكم عدد من 
هؤالء اجلنود واملقاتلني الذين أساؤوا للمواطنني العراقيني 
في ظروف س��ابقة، ولكن اليزال اجليش األميركي يحظى 

باحترام واعتبرنا أن تلك اخلروقات فردية«.

حتدث الس��يد عمار احلكيم عن أمد عملية حترير املوصل 
ومدى ارتباط عملية التحرير بتواجد داعش وتنقل أفراده بني 
العراق وسورية قائال: نتوقع حترير املوصل من داعش خالل 
هذا العام بإذن اهلل وتوقعاتنا أن عملية التحرير ستستغرق 
من شهرين إلى ٣ أشهر وهذا ما خطط له القادة العسكريون 
ونحن نتابع األمر بالتفصيل، ولفت إلى أن هناك ترابطا كبيرا 
بني ما يجري في العراق وما يجري في سورية، لداعش منظمة 
إرهابية للعراق والشام وبالتالي فان الترابط بني الرقة واملوصل 
والصحراء بينهما دوما كانت مؤثرة وأحد أسباب التعقيد، فنحن 
في العراق منتلك الكثير من القوات والقدرة على الردع ولكن 
كلما قمنا بعمليات جاء املدد من سورية وأحيانا تكون عكسية 
فكلما ضيقنا عليهم انتقلوا إلى الضفة األخرى ثم عادوا بعد 
حني. وختم بقوله ولذلك فتزامن العمليات في الرقة واملوصل 

سيساعد البلدين على التخلص من داعش بشكل كبير.

على هامش اللقاء
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مهلهل اخلالد يبارك للشايع بالشهر الفضيلسعدون حماد والعميد م.عبداهلل املقلد ود.علي العمير

بدر الداهوم وفالح الصواغ يباركان للشايع

العميد م. عبداهلل املقلد مرحبا بجمال العمر

إياد اخلرافي مع املهنئني

فارس العتيبي يهنئ العميد م.عبداهلل املقلد

نايف العجمي مع املهنئني

م.فالح الهاجري مع املهنئني 

الزمالء خالد العرافة وبداح العنزي وزكريا محمد يباركون للشايع

من املهنئني

مهنئون للشايع بالشهر املبارك

جانب من احلضور

د.نايف احلجرف يهنئ الشايع                                   )هاني الشمري(علي اخلميس مع العميد م.عبداهلل املقلد

شعيب املويزري مهنئا

م.فيصل احلساوي يبارك

فيصل اليحيا مهنئا

حديث بني اللواء ابراهيم الطراح والشيخ أمير املالك والعميد م. عبداهلل املقلد

شايع الشايع ود.خالد شجاع

 من احلضور 

جسار اجلسار مباركا

جانب من املهنئني بالشهر الفضيل في ديوان املقلد

.. ولقطة للذكرى

الشيخ أمير املالك والشيخ منر املالك يباركان

 محمد الكندري وروضان الروضان مع املهنئني

عبداحملسن اخلرافي ولؤي اخلرافي وطالل اخلرافي وأنور اخلرافي يهنئون

شايع الشايع استقبل املهنئني بالشهر الفضيلديوان املقلد استقبل املهنئني بشهر رمضان املبارك

اس���تقبل العميد الركن 
املقلد وأوالده،  م. عبداهلل 
املهنئ���ن بش���هر رمضان 
املبارك ورواد ديوان املقلد 
الكائن في منطقة السالم، 
اللقاء ع���ددا من  وجم���ع 
الشيوخ والنواب والوزراء 
والشخصيات الذين تبادلوا 
األحاديث الودية، وقد رحب 
املقلد باجلميع، متمنيا ان 
يعيد اهلل تعالى هذا الشهر 
الكويت  الفضي���ل عل���ى 
وقيادته���ا احلكيمة وعلى 
رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمن الش���يخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء، وعلى جميع 
ابناء الكويت وعلى األمتن 
العربية واالسالمية باخلير 

واليمن والبركة.

استقبل شايع الشايع 
املهنئ����ن بش����هر رمضان 
الفضيل في ديوانه الكائن 
في منطقة قرطبة، وتبادل 
الش����يوخ  احلض����ور من 
والش����خصيات  والنواب 
واألهل واألصدقاء ورواد 
الودية  الديوان األحاديث 
والتهان����ي واملباركة بهذا 
الكرمي، س����ائلن  الش����هر 
اهلل تعالى ان يعيده على 
الكويت وأهلها وعلى األمتن 
العربية واإلسالمية باخلير 

واليمن والبركة.
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تقديرا من »األنباء« لدور الديوانيات االجتماعي في الكويت وجتسيدا ملكانتها وأثرها اإليجابي بني املواطنني من خالل تبادل الزيارات، فإننا نحرص على نشر أسماء أصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم خالل شهر رمضان املبارك.
 وعلى الراغبني من أصحاب الدواوين في نشر بيانات ديوانياتهم إرسال اسم الديوانية والعنوان واملوعد على فاكس رقم: 22272830 أو إمييل editorial@alanba.com.kw .. عساكم من عواده .. وكل عام واجلميع بألف خير.

ديوانياتكم في »األنباء« خالل رمضان املبارك

مالحظاتاملنطقة والعنوانموعد االستقبالالديوانية
بعد صالة العشاءأبوحليفة ـ ق1 ـ ش فيصل املالك الصباح - مقابل املخفرالثالثاءاجلري

بعد صالة التراويحاألحمدي – ق2 – ش2 – م378يوميامجبل بن دغام العازمي

بعد صالة التراويحاالحمدي ق2-  ش2 - م378يوميابن دغام العازمي

بعد صالة التراويحاألحمدي ـ ق1 ـ ش20 ـ م729يوميااخلتالن

بعد صالة التراويحشمال األحمدي – ق17 – ش12 – م48يوميامحمد عبداهلل بن عماش العتيبي

بعد صالة التراويحاشبيلية -  ق 2 - ش221 - م24األحدد.براك النون 

بعد صالة العشاءاشبيلية - ق3 - ش308 - م5األحد عبدالهادي نافل الريضة العجمي
بعد صالة العشاءاشبيلية ـ ق4 ـ ش409 ـ م2االحدمساعد ناصر املطيري

بعد صالة التراويحاشبيلية – ق1 – ش1 – م7الثالثاءفهد الشعلة

بعد صالة العشاءالبدع - شارع التعاوناالثننيسيد عبدالوهاب الرفاعي

بعد صالة التراويحالبدع ـ شارع التعاوناألربعاءالفهد

بعد صالة العشاءبيان – ق6 – ش21 – م7 بجانب منزل السفير الهولندياالثننيآل بوعباس

بعد صالة العشاءاجلابرية - ق7 - ش9 - م40االثننيديوانية الدريبان

بعد صالة العشاءاجلابرية ـ ق5 ـ ش9 ـ م38األربعاء ما عدا آخر أربعاء من العشر األواخراألسد

بعد صالة التراويحاجلهراء – القصر – ق2 – ش 1 - م81 - أزرق 26اخلميسمخلف عايد العذم الشمري

بعد صالة املغرباجلهراء – القصر – ق3 – ش2 – م37الثالثاءاملشهور املرشد
بعد صالة التراويحاجلهراء ـ النسيم ـ ق2 ـ مقابل اجلهراء الصناعيةاألحدخلف بن نحيطر العصلب

بعد صالة التراويحاجلهراء ـ الواحة ـ ق3 ـ ش 9 - م1يومياًنايف البذالي

بعد صالة التراويحجابر العلي ـ ق6 ـ ش11 ـ م315االثننيد.مبارك عبداهلل الذروة

بعد صالة التراويحجنوب السرة ـ الصديق  ق7 ـ  قسيمة 35االثننياألنصاري

بعد صالة التراويححطني - ق2 - ش212 - م42الثالثاءديوانية فهد العدواني واخوانه

بعد صالة العشاءحطني ـ ق4 ـ ش15 ـ م89االثنني الشارخ
بعد صالة التراويحخيطان ـ ق5 ـ ش ناصر اجلبري ـ قسيمة 19االحدضاوي جلوي ضاوي العتيبي

بعد صالة التراويحاخلالديةيومياأبناء املرحوم جاسم محمد  البرجس

بعد صالة العشاءاخلالديةاألربعاءخالد فهد اخلليفة

بعد صالة التراويحاخلالدية ـ ق1 ـ ش عبداهلل السعيد ـ م53يومياالصبيح

بعد صالة التراويحاخلالدية – ق4 – ش41 – م3 األربعاءشباب الياسني

بعد صالة التراويحاخلالدية ـ ق1 ـ ش13 ـ م17الثالثاءالشرهان

بعد صالة التراويحاخلالدية ـ ق2 ـ ش27 ـ م1األربعاءاملخلد

بعد صالة العشاءاخلالدية – ق3 – ش الزبداني – م22األربعاءاليحيى
بعد صالة التراويحالدسمة ـ ق4 ـ ش48 ـ م13االثننيالقريدي

بعد صالة التراويحالدسمة - ق4 - ش48 - م13االثننيديوان القريدي

بعد صالة التراويحالدسمةيوميا حتى 20 رمضانالعبدالرزاق

بعد صالة العشاءالدسمة ـ ق6 ـ ش 66 ـ م13السبتخالد بو البنات

بعد صالة العشاءالدسمة ـ ق5 ـ ش الرشيد ـ م18يوميافاضل الصراف

بعد صالة العشاءالدسمة ـ ق5 ـ ش املنقف ـ م32 ـ مقابل األمانة العامة لألوقافاألحدصالح عاشور

من 8 حتى 11 مساءالدسمة ـ ق4 ـ قسيمة 1 ـ شارع االستقالليوميا ورسميا الثالثاءآل معرفي

بعد صالة العشاءالدسمة ـ شارع االستقالليوميا ورسميا االثننياملرحوم مكي حسني اجلمعة

بعد صالة العشاءالدسمة – ق5 – ش حمود الرقبة – م36اجلمعةاملوسوي

بعد صالة العشاءالدسمة ـ ق4 ـ شارع 40 - م11األحدمال باقر

بعد صالة التراويحالدعية – ق3 – ش3 – 39ش – مقابل القادسية – على شارع القاهرةاألربعاءالفريق م.عبداهلل الراشد

بعد صالة العشاءالدعية ـ ق2 ـ ش23 ـ م30االثننيفيصل حيات

بعد صالة العشاءالدعية ـ ق3 ـ ش32 ـ م1 ـ مقابل املخفريوميااملناعي

بعد صالة التراويحالدعية – ق3 – ش32 – م4الثالثاءصقر صالح السودان

بعد صالة التراويحالدعية – ق1 – ش18 – م2األحدالعماير

بعد صالة العشاءالدعية ـ ق3 ـ ش40 ـ م25 ـ الدائري الثالثاألحدأوالد محمد أحمد بهبهاني
بعد صالة التراويحالرقة – ق1 – ش30 – م194اخلميسشايع الطارش املسعودي

بعد صالة التراويحالرقةاألحدد. محمد هادي احلويلة

بعد صالة العشاءالرميثية - ق3 - ش ناصر املبارك.الثالثاء املضحي

بعد صالة العشاءالرميثية ـ ق8 ـ شارع حسن البنا ـ م16الثالثاءعبدالرضا عبداهلل خورشيد
بعد صالة العشاءالروضة – ق5 – ش البارودي – م5 – مقابل املسجدالثالثاءالعمران

بعد صالة التراويحالروضة – ق5 – ش51 – م15 الثالثاءاإلبراهيم
بعد صالة التراويحالروضة ـ ق5 ـ شارع احمد صالح السبيعي ـ م17يوميااملاجد

بعد صالة العشاءالروضة ـ ق5 ـ ش احمد السبيعي ـ م22األربعاءبن هبلة الغامن
بعد صالة التراويحالروضة ـ ق5 ـ شارع احمد صالح السبيعي ـ م17يوميااملاجد

بعد صالة التراويحالزهراء ـ ق5 ـ ش520 ـ م20األربعاءاجلمعان
بعد صالة العشاءالزهراء ـ ق4 ـ ش420 ـ م20االثننيصالح الزايد

بعد صالة العشاءالقصر األبيض ـ السرةالثالثاءأبناء املغفور له الشيخ عبداهلل املبارك
بعد صالة التراويحالسرة ق6 ش علي بن أبي طالب ج8 م9 مقابل مسجد الربيعاناألحدالرجيب

بعد صالة العشاءالسرة – ق5 – ش3 – م23 – مقابل منطقة الروضةيوميامشاري عبداهلل الدخيل
بعد صالة العشاءالسرة – ق3 – ش حمد بن حسني الرومياألحداخللف

بعد صالة التراويحسعد العبداهلل ـ ق8يوميامحمد عارف بن ثنيان

بعد صالة التراويحسعد العبداهلل ـ ق11 ـ ش171 ـ م126 ـ ازرق 12اجلمعةفايز بطاح سفاح اخلثعاوي
بعد صالة التراويحسعد العبداهلل ـ ق8 ـ ش862 ـ م30يومياً ورسمياً السبتالهرماس

بعد صالة العشاءسلوى ـ ق12 ـ ش9 ـ م3يومياًسعد الناصر احملجان
بعد صالة التراويحالسالم ـ ق3 ـ ش305 ـ م2االثننيأحمد حمود اجلبري

بعد صالة العشاءالسالم ـ ق7 - ش علي النقيالثالثاءسعد التميمي
بعد صالة التراويحالشامية – ق10 – ش19 – م1يوميااحلميدان

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق3 ـ ش36 ـ م9األحداملرحوم محمد مزعل الرندي
بعد صالة العشاءالشاميةالثالثاءد.بدر اخلليفة

بعد صالة العشاءالشاميةيوميااملرحوم عبداهلل زكريا
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق6 ـ ش63 ـ م5االحدالتمار

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق9يومياالصقر 
بعد صالة التراويحالشامية ـ مقابل مسجد الصقريومياسالم أمان الفالح

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق4 ـ ش45 ـ م1االثنني واألربعاءالعنجري
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق9 ـ ش96 ـ م8 ـ على الدائري الثاني مع تقاطع شارع وهرانيومياالشايع

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق3 ـ ش37 ـ م11يوميااملسعد
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق7 ـ ش72 ـ م23الثالثاءاملزيد

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق10 ـ شارع يوسف احلميضي ـ م9يومياالشالل
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق1 ـ ش10 ـ م9يومياالعثمان
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق6 ـ ش63 ـ م22 ـ مقابل اجلمعيةيومياالرومي

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق9 ـ بداية شارع ابن بطوطةالثالثاءاجلاراهلل اخلرافي
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق9 ـ ش94 ـ م99الثالثاءسيد أحمد عبداهلل بودي

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق 2 ـ ش 25 ـ م5 األحدعبدالعزيز سعود الدويسان

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق6 ـ ش64 ـ م6االثنني الثاني والثالث من رمضانفاضل الشطي
بعد صالة العشاءالشامية – ق7 – ش جاسم الصقر – م33األحدمحمد وحمد الرخيص

بعد صالة التراويحالشعب ـ ق1 ـ شارع املنامة ـ م8يوميا املرحوم خالد املسباح
بعد صالة التراويحالشعب – ق5 – ش 57 – م5األحدالعرادي
بعد صالة العشاءالشعب ق5 – ش57 – م10األحدالقطان

بعد صالة التراويحالشويخ ـ ق1 ـ ش14 ـ م2 ـ مقابل دوار اجلهراءيومياالسميط
بعد صالة التراويحالشويخ ـ ق5 ـ ش54 ـ م5الثالثاءالساير

بعد صالة التراويحالشويخ ـ ق1 ـ ش14 ـ م4 ـ على تقاطع شارع اجلهراء مع شارع جمال عبدالناصريومياالصميط

من 9:30 مساءالشويخ ـ ق2 ـ ش22 ـ م4 ـ مدخل شارع اجلهراءيومياالبحر

مالحظاتاملنطقة والعنوانموعد االستقبالالديوانية
بعد صالة التراويحالصباحية ق1 ش18 م19 طريق الفحيحيلاالثننياجلميعة

بعد صالة التراويحالصباحية – ق4 – ش9 – م223 – قرب مسجد بيبي البدريومياناصر اجلويعد الدوسري

بعد صالة التراويحالصباحية ـ ق2 ـ ش11 ـ م851 يومياسلمان عبداهلل اللميع

بعد صالة العشاءالصليبخات – ق3 – ش114  مقابل مركز علي ثنيان الغامنالثالثاءاملرحوم عابد اجلفران الهاجري

بعد صالة التراويحالصليبخات – ق3 – ش112 – ج6 – م55 يومياهادي املشحص

بعد صالة التراويحالصليبية ـ ق2 ـ ش20 ـ م3 ـ على الدائري اخلامساخلميس حبيب حايف الظفيري
بعد صالة التراويحصباح السالم ـ ق6 ـ ش األول ـ ج17 ـ م33 الثالثاءالرندي

بعد صالة التراويحصباح الناصر ـ ق2 ـ ش3 ـ م10االثننيمهنا مسفر الشريفة احلياني

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم – شارع عبدالوهاب الفارس – ق 3 – م10يوميابدر وناصر الساير 

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم – ق1 – ش صنعاء – م13االثنني واخلميساجليران

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ شارع عبدالوهاب الفارس ـ م20األحددغيشم محمد الدغيشم

بعد صالح التراويحعبداهلل السالم ـ ق2 ـ شارع حمود النصف ـ ج20 ـ مقابل فرع اجلمعيةاإلثننيالشهاب

بعد صالح التراويحعبداهلل السالم ـ ق1 ـ شارع هرم بن سنان ـ م16األحدالبعيجان

بعد صالح التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ شارع نصف اليوسف ـ م43االحد االول والثاني من رمضانبورسلي

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ ش نصف اليوسف -  ج11 ـ م15يومياالكاظمي

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ ج16 ـ م4يوميااملباركي

من 10   حتى 12 مساءضاحية عبداهلل السالم ـ ق4 ـ ش44 ـ م5يوميااحملري

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق4 ـ ش عبدالوهاب الفارس ـ م1 ـ مقابل اجلمعيةاألحداملطير

بعد صالة املغربضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ حمد اخلليفة  متفرع من شارع نصف اليوسف ـ م5يومياالفارس

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ ش صنعاء ـ م31يومياالغنام

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق4 ـ ش صنعاء ـ م52الثالثاءالنصراهلل

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ ش نصف اليوسف ـ ج11 ـ م9االحداليوسفي

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ ش بن نصفيومياالقعود

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم – ق3 – ش أحمد الغامنالثالثاءالهاجري

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم – ق1 – ش نصف اليوسف – م59يومياعبدالوهاب عبدالعزيز العثمان

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالماألحد والثالثاءبدر جاسم البرجس

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش33 ـ م10األربعاءعيسى أحمد العجيل

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق2 ـ شارع حمود النصف ـ م33يوميااملرحوم عبداملجيد اخلنفر

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم – شارع حمود النصف م25األحداملضاحكة

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل املباركالثالثاءالسهيل

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل املبارك ـ ق1 ـ ش104 ـ م50األربعاءسعد بن جودان الرويس

بعد صالة التراويحضاحية مبارك عبداهلل اجلابر ـ ق1 ـ شارع مبارك بورسلياألربعاءاخلريبط

بعد صالة التراويحالعدان – ق3 – ش27 – م39األربعاءعبداهلل النيباري

بعد صالة التراويحالعيون – ق1 – ش2 – م138الثالثاءخلف القبيل

بعد صالة التراويحالعارضية ـ ق10 ـ ش3 ـ ج1 ـ م13يومياًمطلق عبداهلل بن مشوط العدواني

بعد صالة التراويحالعارضية – ق10 – مقابل الفردوسيومياخالد مفلح املطيري

بعد صالة التراويحالعارضيةاألحدالهيفي

بعد صالة التراويحالعديلية ـ ق2الثالثاءجمال العمر

بعد صالة التراويحالعديلية ـ ق2 ـ شارع عبداهلل النوري ـ م23يوميا من 7 حتى 15 رمضان وكل اثننيالنوري
بعد صالة التراويحالعمرية – شارع املطارالثالثاءالنمشان

بعد صالة التراويحالعمرية – ق3 – ش حديقة احليوان – م49األربعاءالفريج
بعد صالة التراويحغرناطة ـ ق2األربعاءد.عوض خلف العنزي

بعد صالة التراويحالفحيحيل – مقابل نادي الفحيحيل الرياضياالثننيمبارك الزوير

بعد صالة التراويحالفحيحيل ـ ق4 ـ ش2 ـ م152األحدم.فالح الهاجري

بعد صالة التراويحالفردوس ـ ق3 ـ ش1 ـ ج2 ـ م58يوميابدر الشريكة

بعد صالة التراويحالفردوس – ق2 – ج9 – م12االثننيضيدان الهاملي
بعد صالة العشاءالفردوس ـ ق6 ـ ش 1 ـ ج11 ـ م6يومياابناء املرحوم عبيد اهلل عبداهلل الرشود

بعد صالة التراويحالفروانية ـ ق2 ـ ش79 ـ م5الثالثاءاملجاوب

بعد صالة التراويحالفنطاسيومياالبديح

بعد صالة العشاءالفيحاء – ق7 – ش املزينياالثننيأمان

بعد صالة العشاءالفيحاء ـ ق8االثننيالفضالة

بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق7 ـ شارع بالل بن رباح ـ م12االثنني أبناء عبدالرحمن احلسينان

بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق8 ـ شارع الزهراء ـ م11األحدالعدواني

بعد صالة العشاءالقادسية – ق8 – ش88 – م4االثننيأبناء سيد إسماعيل بهبهاني

بعد صالة العشاءالقادسية – ق9 – قسيمة 10 – ش حطنياألحدالعوضي

بعد صالة العشاءالقادسية ـ ق8 ـ ش82 ـ م8اجلمعةدشتي

من 9 الى 12 مساءالقادسية ـ ق3 ـ الدائري الثاني ـ م5 ـ مقابل نادي العربياألحداملوسى

بعد صالة التراويحالقرين – ق4 – ش22 – م10يومياأحمد كرم
بعد صالة التراويحكيفان مقابل كلية الشريعةاألربعاءابناء خليفة الشايجي

بعد صالة التراويحكيفان – ق5 – ش52 – م5يومياالسبيعي

بعد صالة التراويحكيفان – ق2- ش26 – م1الثالثاءالتنيب

بعد صالة التراويحكيفان – الدائري الثالث – ق7 – ش73 – م20الثالثاءالقطامي

بعد صالة التراويحكيفان – ق2– ش25 – م2األحدبن زيد 

بعد صالة العشاءكيفان – ق1 – ش10 – م38يوميااليونس

بعد صالة العشاءكيفان ـ ق2 ـ شارع صالح النمش ـ م4األحدالنمش

بعد صالة التراويحاملنصورية - ق 2 - ش 25 - م1األحدخالد عبدالرحمن الفارس

بعد صالة التراويحاملنصورية ـ ق2 ـ ش25 ـ م1األحدالفارس

بعد صالة التراويحاملنصورية ـ ق2 ـ ش يوسف الغنيم ـ جادة20 ـ م7يوميا واألحد رسمياسلطان السالم

بعد صالة العشاءمشرف – ق2 – ش51 – م14 – مقابل جسر املشاةاالربعاءاإلبراهيم

بعد صالة العشاءمشرفالسبتاحلبيب

بعد صالة العشاءمشرف – ق6 – طريق 41 – م6الثالثاءأنور اجلودر

بعد صالة التراويحاملنصورية ـ ق2 ـ ش26 ـ م20االحدالرفاعي

بعد صالة العشاءاملنصورية ـ شارع جاسم الوزان - ق1 - م1االحدالنقي

بعد صالة العشاءالفردوس – ق7 – ش1–ج4 – م10اخلميسالفنيطل

بعد صالة التراويحالفردوس ـ ق9 ـ ش1 ـ م55يوميامانع سرور اجلرمان واخوانه
بعد صالة التراويحالفنطاس ـ ق2 ـ ش13 ـ مقابل مسجد احلمدانيوميا حتى 20 رمضاناحلمدان

بعد صالة التراويحالفيحاءاألحدعبداللطيف بن عيسى

بعد صالة العشاءالنزهة – ق1 – ش18 – م16االثننيد.مصطفى يعقوب بهبهاني

بعد صالة التراويحالنزهة – شارع دمشقاالثننيالبابطني

بعد صالة العشاءالنزهةاالثننيإسماعيل علي دشتي

بعد صالة التراويحالنعيم ـ ق1 ـ ش5 ـ م23 ـ مقابل اشارة القصر واملعسكراألحدخضير العنزي

بعد صالة التراويحهدية ـ ق4 ـ ش2 ـ قسيمة 97االثننيأبورقبة

بعد صالة التراويحهدية ـ ق5 ـ شارع عبدالهادي الهمالن ـ مقابل روضة هديةاالثننيمحمد العواش

بعد صالة التراويحهدية ـ ق3 ـ الشارع االول ـ م41الثالثاءآل إدريس الدوسري

بعد صالة العشاءاليرموك – ق1 – ش1 – ج3 – م52 – مقابل قرطبةاالحد واألربعاءالزامل

بعد صالة العشاءاليرموك – ق4 – ش2 – م25يومياعثمان الزامل

بعد صالح التراويحاليرموك ـ ق2 ـ ش3 ـ م4الثالثاءالسريع

بعد صالة العشاءاليرموك ـ ق1 ـ ش1 ـ ج1 ـ م35الثالثاءالفوزان

بعد صالة التراويحاليرموك ـ ق1 ـ شارع صالح العبدلي ـ ج1 ـ م6األحدأبناء صالح عبدالرحمن العبدلي



سياحة
االثنني 21 يونيو 2016

23

منظر جلبال طرابزون حيث تنتشر منازل العطالت ملن يرغب في استثمارها او قضاء سياحة رائعة وهادئة هذا الصيف 

يأتي القطاع العقاري على رأس القطاعات املتاحة للمستثمرين 
الكويتيني واألجانب في منطقة طرابزون التركية، تليه قطاعات 
اخرى مهمة س���ياحية وغذائية. وميكن حملبي االصطياف في 
تركيا ش���راء شقق العطالت بأس���عار تبدأ من 30 ألف دينار 
للشقة، واستثمارها على مدار العام، مع امكانية التملك %100 
حسب املستش���ار في غرفة جتارة وصناعة طرابزون وحيد 
كاتبوغا الذي رافقنا في الرحلة وعرفنا على ابرز استثمارات 
املنطقة املتاحة لألجانب التي تضمنها غرفة طرابزون في حال 
كانت العقود عن طريقها. ومع فتح اخلط اجلديد الى طرابزون، 
سيكون السفر سهال الى هذه املنطقة السياحية وذات الطبيعة 
اخلالبة بدرجة ح���رارة ال تزيد على 25 درجة خالل الصيف. 
ففي السابق، كان املس���افر الى طرابزون يضطر الى التوقف 
في مطار اسطنبول، ثم الى طرابزون برحلة تستغرق ساعة 
بالطائرة، وهو ما انتهى اآلن مع اخلط اجلديد. والتقت »األنباء« 
مع رئيس غرفة جتارة وصناعة طرابزون سعد هاجي صالح 
أغلو ان استثمارات الكويتيني في طرابزون ستكون محمية من 
الغرفة وميكن للمستثمر أن يراسل »الغرفة« عبر االمييل او 
مباشرة للتأكد من بعض املكاتب والشركات العقارية املعتمدة 
لديها لكي يضمن حقوقه. ويضيف ان كل املعلومات متاحة لدى 
الغرفة ملن يرغب في شراء العقارات او االستثمار في مجال بناء 
الفنادق الذي ما زالت طرابزون في حاجة كبيرة إلقامة املزيد 

من الفنادق بها عن طريق االستثمارات اخلارجية.

شارع »أوزون« التجاري في وسط طرابزون الشبيه بشارع استقالل في اسطنبول

زيارة »األنباء« إلى نادي طرابزون الذي يفتح أبوابه لألندية الكويتية إلقامة املعسكرات الصيفية 

رئيس
غرفة التجارة
لـ »األنباء«: 
نضمن 
للكويتيين 
استثمارات 
بملكية
%100 

سيكون املستثمرون الكويتيون والسياح من الكويت على موعد 
مع فرص سياحية واستثمارية في تركيا في منطقة طرابزون الواقعة 
ش���مال شرق تركيا على البحر األس���ود. وزارت »األنباء« املنطقة 
بدعوة من اخلطوط اجلوية التركية، التي تدشن 4 وجهات جديدة 

هذا الشهر تتضمن: طرابزون وانطاليا وازمير وبورصة.

طرابزون - أحمد بومرعي

»طرابزون«: 
من السياحة إلى االستثمار.. فرص بالجملة

المنطقة تفتح أبوابها للمستثمرين الكويتيين
مع إطالق »التركية« رحالتها مباشرة هذا الشهر

منزل العطالت الصيفي بأسعار مناسبة وسط درجة حرارة 25 مئوية 

بديل رائع ينافس إسطنبول

منطقة رياضية تفتح أبوابها لمعسكرات األندية الكويتية

لالستثمار والتواصل مع غرفة تجارة وصناعة طرابزون
www.hitash.com :قم بزيارة الموقع التالي

ايضا بوجود مقاه في أعالي 
اجلبال، حيث ميكن حملبي 
التصوير من املناطق املرتفعة 
املطلة عل���ى البحر، وميكن 
للسائح أن يسأل عن منطقة 
Boztepe، وتعن���ي منطقة 
البيضاء. وسيعيش  التالل 
الس���ائح جتربة رائعة في 
تناول وجبت���ه الصباحية 
ف���ي املقاهي الش���عبية في 
هذه املنطقة أو حتى وجبة 
الغذاء ملن ال يس���تيقظون 
باكرا. كما ان هناك مجموعة 
الرائعة في  من اخلي���ارات 
س���احل منطق���ة طرابزون 
لعش���اق املقاهي واجللوس 

امام البحر. وللبحر األسود 
سحر شبيه ببحر مرمرة في 
اسطنبول، وهناك مجموعة 
املقاهي شبيهة مبحيط  من 
»دوملاباتشي« في اسطنبول. 
وتتميز مدينة طرابزون بأنها 
منطقة جتمع بني األنشطة 
اكثر من  الرياضية بوجود 
ناد رياضي فيها واجلامعات 
التقنية التي تستقطب طالبا 

من جميع انحاء تركيا.
وحملبي املناطق األثرية، 
فطراب���زون تتمتع بوجود 
اماكن ع���دة لزيارتها، منها 
قصر أتات���ورك وهو حتفة 
معماري���ة ويحت���وي على 
متحف وهو مبني قبل 100 
عام، وهن���اك ايضا متحف 
طرابزون ال���ذي يعتبر بني 
االجمل في محافظات تركيا. 
وهناك مسجد آيا صوفيا وهو 
مكان سياحي وتاريخي رائع 
يستحق الزيارة بطرابزون، 
فقد حوله االتراك من كنيسة 
الى مسجد، وبجانبه مقهى 
يق���دم الوجب���ات اخلفيفة. 
وام���ا املجمع���ات، فهن���اك 
مجمع ف���وروم طرابزون، 
وهو مجمع جت���اري يضم 
مجموعة كبيرة من املاركات 
العاملية واحمللية املتخصصة 
باملالب���س، واملجوه���رات، 
واالكسسوارات، واملوسيقى، 
والرياضة، وغيرها الكثير، 
كما يضم س���ينما، وألعابا 
لألطفال، والعديد من املطاعم 

واملقاهي.

املالب���س التركية والعاملية 
بأسعار تناس���ب اجلميع. 
الشارع، مجموعة من  وفي 
املقاهي املنتشرة في أجواء 
ريفية رائعة ويجلس فيها 
األتراك ش���بابهم ونساؤهم 
ليعيش السائح أجواء تركية 
حقيقية، ومختلفة متاما عن 
أجواء اسطنبول العصرية 
واألوروبية. وفي هذا الشارع، 
يجد الس���ائح مجموعة من 
الفنادق من مختلف النجوم، 
وبينها فندق »زورلو غراند« 
الشهير ذي اخلمس جنوم 
والفاخر الذي زارته »األنباء«. 
تتمي���ز منطق���ة طرابزون 

المكان األمثل 
لمن يريد 

سياحة هادئة 
وبعيدة

عن زحام 
إسطنبول

الزائر لطرابزون ميكنه 
سريعا أن يش���عر بالهدوء 
والس���كينة في هذه املدينة 
الرائع���ة، الت���ي يبلغ عدد 
س���كانها نحو مليون و200 
ألف نسمة، ومعظم سكانها 
من االتراك احملافظني الذين 
تتناسب ش���خصيتهم مع 
طبيعة املكان الذي يصلح ملن 
يريد سياحة هادئة وبعيدة 
عن زحام اسطنبول، ليجلس 
مع عائلته وس���ط طبيعة 
س���احرة جتمع بني اجلبال 
على امت���داد النظر يقابلها 
البحر األسود بحرارة تظل 
مبتوسط 25 درجة مئوية 
طيلة الصيف، مع خيارات 
عدة ملنازل العطالت بأسعار 
مناس���بة لالس���تئجار او 
الشراء. وأمام السائح الكثير 
من اخليارات في طرابزون: 
فهناك وسط مدينة طرابزون 
أو املنطقة التجارية، النابضة 
باحلياة خالل النهار والليل، 
وفيها شارع »أوزون سوقاق« 
او سوق »أوزون« الشهير، 
الذي يشبهه البعض بشارع 
استقالل في اسطنبول، وهو 
فع���ال مزدحم مثل ش���ارع 
استقالل مع فارق في املساحة 
والهدوء ليال، وهناك ساحة 
ايضا شبيهة بساحة تقسيم، 
وفيها مطاعم ومقاه متاحة 
24 ساعة. ويحتوي الشارع 
العاملية،  املاركات  على أهم 
اضافة الى املاركات التركية 
ملن يحب التس���وق وشراء 

تعتبر منطقة طرابزون منطقة رياضية بامتياز مع وجود 
اكثر من 100 ناد رياضي فيها، يتنوع بني معظم الرياضات 
وعلى رأس���ها رياضة كرة القدم. وتفتح هذه النوادي التي 
زارتها »األنباء« أبوابها لألندية الرياضية الكويتية لقضاء 
املعسكر الرياضي الصيفي فيها، حيث زارت »األنباء« نادي 
طرابزون وهو من اكبر األندية في تركيا، وقال عضو مجلس 
ادارة النادي سعد شايني إن النادي ميكنه استقبال ناديني 
كويتيني خالل شهر اغسطس ملدة 15 يوما لكل منهما. وفي 
الواقع، يتمتع النادي باطاللة بحرية ومساحات ويوفر النادي 
االقامة والتنقالت ومالعب التدريب واندية اللياقة البدنية 
وجميع الوس���ائل التي تساعد اي ناد على إجناح معسكره 

الصيفي والدخول الى املوسم اجلديد في افضل صورة.
وميكن للن���ادي الراغب في قضاء معس���كره في تركيا 
بأجواء طبيعية تساعد الفريق على النشاط، حيث ال تزيد 
احلرارة عن 25 درجة في الصيف، أن يتواصل مع النوادي 
الكثيرة في طرابزون، ومنها نادي طرابزون الرئيسي، كما 
ميكنه أن يحجز الفنادق القريبة معظمها من النوادي، وهي 
بأسعار مختلفة ومناسبة للفرق الكويتية. وباالضافة الى 
معسكرات األندية الكروية هناك ايضا العديد من املعسكرات 
املجهزة جلميع الرياضات اآلخرى مثل كرة اليد وكرة السلة 
واأللعاب الرياضية االوملبية، حيث تهدف املنتجعات السياحية 
والفنادق في مدينة طرابزون الستقطاب هذه الرياضات لقضاء 

معسكراتها الصيفية في طبيعة وأجواء مثالية.

تزامنا مع حلول العطلة الصيفية واجتاه 
الكثير من املواطنني واملقيمني بالكويت للسفر 
خارج الكويت لتمضية العطلة الصيفية، اعلنت 
اخلطوط اجلوية التركية عن اطالقها ل� 4 خطوط 
جديدة مباشرة من الكويت الى 4 مدن تركية 
هي: طرابزون وانطاليا وازمير وبورصة، حيث 
سيتم تسيير الرحالت بدءا من الشهر اجلاري 
وحتى ش���هر اكتوبر املقبل )انظر التفاصيل 

بعدد السبت 18 يونيو املاضي(.
وستنطلق اخلطوط االربعة اجلديدة خالل 
عطلة عيد الفطر املبارك، حيث ستكون البداية 
مع خط طرابزون الذي ستبدأ اخلطوط التركية 
في تسييره اعتبارا من 27 يونيو اجلاري، على 
أن تكون آخر رحلة مباشرة على هذا اخلط قبل 

العطلة الشتوية في 9 أكتوبر املقبل. 
وسيكون اخلط الثاني هو انطاليا والذي 
ستبدأ اخلطوط التركية في تسييره اعتبارا 
من 3 يوليو املقبل، على ان تكون آخر رحلة 

مباشرة على هذا اخلط قبل العطلة الشتوية 
في 9 أكتوبر املقبل. فيما ستبدأ رحالت اخلط 
الثالث الى ازمير اعتبارا من 30 يونيو اجلاري، 
على ان تكون آخر رحلة مباشرة على هذا اخلط 
قبل العطلة الشتوية في 7 اكتوبر املقبل. أما 
اخلط الرابع فس���تنطلق رحالته الى بورصة 
ف���ي 1 يوليو املقبل، على أن تكون آخر رحلة 
مباشرة على هذا اخلط قبل العطلة الشتوية 
في 8 أكتوبر املقبل. وتعد »اخلطوط اجلوية 
التركية«، واحدة من أفضل شركات الطيران 
في العالم وكذلك أسرعها منوا، حيث تأسست 
عام 1933 بأسطول مؤلف من 5 طائرات فقط. 
وشهدت عمليات الشركة، التي حتمل عضوية 
»ستار أالينس«، منوا كبيرا لتصبح اليوم شركة 
طيران عاملية من فئة أربعة جنوم بأس���طول 
يضم 323 طائرة ركاب وشحن، وتسير رحالتها 
إلى أكثر من 289 وجهة حول العالم، مبا فيها 

240 وجهة دولية و49 وجهة محلية.

سافر مباشرة  هذا الصيف مع »التركية«
إلى طرابزون وأنطاليا وازمير وبورصة
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شيراتون املكان 
األمثل إلقامة 

املؤمترات 
الدولية ولعقد 
القمم العربية 

واإلقليمية

شيراتون الكويت يضيء شمعته الـ 50 هذا الشهر 
ليكمل مسيرة 5 عقود من النجاح والتميز

يضيء فندق ش���يراتون 
الكويت شمعته اخلمسني هذا 
الشهر ليكمل مسيرة خمسة 

عقود من النجاح والتميز.
الكويت  ويعد شيراتون 
ال���ذي يحمل  الفندق األول 
العالمة التجارية ويفتح أبوابه 
خارج حدود الواليات املتحدة 
األميركية من���ذ العام 1966، 
باإلضاف���ة إلى كونه الفندق 
األول من فئة اخلمس جنوم 
في الكويت، مما بوأه مكانة 

خاصة لدى الشركة األم.
ومنذ انطالقته حقق الريادة 
في مجال الصناعة الفندقية 
فحم���ل في جعبته س���جال 
حافال من اإلجنازات وموقعا 
متميزا من النجاحات، وهاهو 
يلقى الدع���م الكبير والثقة 
الغالية م���ن كبار الضيوف 
والش���خصيات والشركات 
الرائدة ورجال األعمال الذين 
يكملون مسيرة اخلمسني عاما 
من التميز بالتقدير والتعاون 

املستمر.
وحصد فندق شيراتون 
الكوي���ت جوائز كثيرة جدا 
وشهادات تقدير عاملية، كما 
حظي بثناء العالم ورجاالت 
الدولة واملشاهير واستضاف 
على مر اخلمسة عقود ماليني 
الضيوف الذين زاروا الكويت 
وأحبوه���ا، وكثيرون منهم 
عايشوا مراحل التطور التي 
شهدها الفندق والتوسع الذي 
أضاف الكثي���ر إلى خدماته 
الراقية كم���ا أضاف البهجة 

ملناس���بات األف���راح الت���ي 
تقام في قاعته املاسية عبر 

األجيال.
يعتبر شيراتون الكويت 
املكان األمثل إلقامة املؤمترات 
الدولية ولعقد القمم العربية 
واإلقليمية التي تستضيفها 
الدولة وما أكثرها، كما شهد 
انطالقة منظمات دولية عريقة 
وأيض���ا الكثير من األحداث 
التي يفخر بنجاحها من شارك 

بها.
بهذه املناسبة، قال مدير 
عام فندق شيراتون الكويت 
فهد أبوش���عر والذي عايش 
الفندق منذ الثمانينيات، انه 
شعور ال يوصف عند احلديث 
عن نصف قرن من النجاح فهي 
قصة تكتب بحروف من ذهب 

ونتطلع من خاللها للمضي 
قدما نحو املزيد، وقدم الشكر 
القطاع���ات احلكومية  لكل 
واخلاصة وكبار املسؤولني 
ورجال األعمال والش���ركات 
الكرام على  الكوي���ت  وأهل 
الثق���ة الكبي���رة باخلدمات 
التي يقدمها الفندق، كما شكر 
اإلدارة التنفيذية واملوظفني 
الذين يقومون باجلهد الكبير 
والعمل الدؤوب للمضي قدما 
بسلسلة النجاح وخصوصا 
م���ع فن���دق فوربوينت���س 
الكويت والذي  ش���يراتون 
عزز ثقة الضيوف بخدماته 
الكويت  ومطاعم شيراتون 
لدى مجمع األڤنيوز الشهير 
والت���ي تعد نقلة نوعية في 

عالم الضيافة.

بعد إمتامهم ملشروع التخرج بقسم النساء والوالدة

مستشفى دار الشفاء يحتفي بطالب قسم الهندسة 
الصناعية بجامعة الشرق األوسط األمريكية

احتفى مستشفى دار الشفاء 
بطالب قسم الهندسة الصناعية 
الش����رق األوس����ط  بجامعة 
األمريكية والذين أمتوا مشروع 
التخرج اخلاص بهم القائم على 
تطوير خدمة انتظار املرضى 
في قس����م النس����اء والوالدة 
بالتعاون والتنسيق مع إدارة 
املستشفى والذي حصد املركز 
األول ضمن مش����اريع تخرج 
اجلامعة، كما حصل املشروع 
على املركز األول من قبل شركة 

البترول الكويتية.
وفي هذا الصدد صرح أحمد 
نصر اهلل الرئيس التنفيذي في 
مستشفى دار الشفاء حيث قال: 
»يأتي التعاون املش����ترك بني 
مستشفى دار الشفاء ومختلف 
اجلامعات في الكويت كخطوه 
إيجابية م����ن جانبها تنفيذا 
خلطة املسؤولية االجتماعية 
أف����راد  للمستش����فى نح����و 
املجتمع بجميع فئاته، وألن 
طالب اجلامعات اليوم هم من 
سيقومون بدفع عجلة التنمية 
الوطن في السنوات القادمة، 
فكان لزاما على املستشفى تقدمي 
كل الدعم لهم لدراسة وتنفيذ 
مشروعاتهم على أرض الواقع«. 
وتقدم الطالب احلائزون املركز 
األول وهم: سمر سالم، عائشة 
الياسني، دمية أبو طالب، فاطمة 
القريني  احلسينان وش����وق 
بع����رض مش����روع تخرجهم 
أمام مديري املستشفى لتبني 
نتائج هذه الدراسة واالستفادة 

منها. 

تضمن����ت الدراس����ة التي 
قام بها طالب جامعة الشرق 
األوسط األمريكية في الكويت 
حتليال مفصال ملنظومة تسجيل 
املرضى فور وصولهم لقسم 
إلى  النساء والوالدة  أمراض 
حني معاينة الطبيب لهم وإنهاء 
اإلج����راءات الطبي����ة الالزمة 
مستخدمني إحدى أدوات اجلودة 
 lean six sigma احلديثه تدعى
لتقليل فترات انتظار املرضى 
بقسم النساء والوالدة، وجتدر 
اإلشارة إلى أن هذا الطرح قد 
أصبح مطلبا عامليا تسعى إليه 
جميع إدارات املستشفيات حول 
العالم ملا ميثله من حتد حقيقي 
للحفاظ عل����ى حياة املرضى 
وتقدمي أفضل وأجود اخلدمات 
الطبية لهم دون أي تأخير أو 

انتظار.
كما عبر كل من د. لورنس 
الفندي رئيس قسم الهندسة 
الصناعي����ة ود. ي����زن اليزن 
املشرف على املشروع في جامعة 

الشرق األوسط األمريكية عن 
بالغ الشكر واالمتنان إلدارة 
املستشفى التي أتاحت الفرصة 
لطالب اجلامعة ليش����اركوا 
في حتس����ني جودة اخلدمات 
املقدمة، كما ناشدوا مختلف 
القطاعات واجلهات اخلاصة 
أن حتذو حذو مستشفى دار 
الشفاء في تقدمي فرص حقيقية 
لطالب اجلامعات ليالمس����وا 
الواقع ويحصلوا على الفرص 
املتاحة للتطبيق العملي. وفي 
اخلتام أشاد الرئيس التنفيذي 
ملستش����فى دار الشفاء أحمد 
الرائع  نصر اهلل باملجه����ود 
للطالب في إمتام مشروعهم 
والوصول إلى النتائج املبهرة 
التي وعدوا بها، وأضاف: »يجب 
علينا جميعا تبني مثل هذه 
املشروعات اجلادة والناجحة 
والعمل عل����ى تطبيقها داخل 
الطبية، واتخاذ هذا  املنشآت 
القرار ه����و التقدير احلقيقي 

ملجهود هؤالء الطالب«.

نصر اهلل: علينا 
جميعا تبني 

مثل هذه 
املشروعات

اجلادة والناجحة

أباريل جروب.. حيث تتحقق األحالم

انطالق تصفيات مسابقة شريفة الصبيح حلفظ القرآن الكرمي لفئة التوحد
للعام الرابع على التوالي احتضنت جمعية 
التوحد الكويتية تصفيات مس���ابقة ش���ريفة 
الصبيح »رحمها اهلل« للقرآن الكرمي الرابعة – 
لفئة التوحد بالتعاون مع مركز الكويت للتوحد 
واجلمعية الكويتية للعلوم االسالمية، وتهدف 
هذه املس���ابقة حلفظ كتاب اهلل وترتيله بني 
األبناء من ذوي اإلعاقة وتدريبهم على العمل 
وبذل املزيد من اجلهد واالجناز في حفظ القرآن 
الكرمي وإطالق لس���انهم بذكر اهلل وتشجيعا 
لألسرة على حتفيظ األبناء من ذوي االحتياجات 

اخلاصة القرآن وعدم عزلهم عن أقرانهم خاصة 
في شرف حفظ القرآن وأجره العائد للوالدين 
أيضا، وقد شاركت في هذه املسابقة مجموعة 
من مراكز الفئات اخلاصة التي ترعى املصابني 
بالتوح���د، وبحضور ممثل���ي جمعية التوحد 
الكويتي���ة املنظمة له���ذه الفعالية واجلمعية 
الكويتية للعلوم االسالمية املساهمة في جلنة 
حتكيم املسابقة، ومبشاركة أولياء األمور الذين 
عبروا عن اعتزازهم وفخرهم وسعادتهم مبشاركة 
أبنائهم في مثل هذه املسابقات كما عبروا عن 

شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها جمعية 
التوحد الكويتية لتق���دمي كل ما فيه مصلحة 
األبناء، متمنني اس���تمرار مث���ل هذه املبادرات 
اإلنس���انية بصورة مس���تمرة، ونظرا النتهاء 
العام الدراسي فسيتم االحتفال في بداية العام 
الدراسي اجلديد وذلك بتقدمي جوائز املسابقة 
املادية للفائزين، كما وعد راعي املسابقة د.فؤاد 
العمر بتوزيع جوائز رمزية على جميع املشاركني 
تشجيعا لبذل املزيد من اجلهد واحلفظ لألعوام 

القادمة من املسابقة.

لطاملا عرف أوس���ن ريد 
بجودة اخلياطة واكتس���ب 
ش���هرة عاملي���ة ف���ي مجال 
الذي  االبت���كار والتصميم 
ميزج بسالس���ة بني عراقة 
املاضي وحداث���ة احلاضر، 
املميزين  ليق���دم لعمالئ���ه 
خيارات واسعة مع ملسة من 
الرقي. تقدم سلسلة أوسن 
ريد مجموع���ة من املالبس 
الفاخرة بأسعار معقولة مع 
الدوق البريطاني املميز لكل 

من الرجال والنساء.
وافتتح أوسن ريد أول 
متجر للخياطة للرجال سنة 
1900 في لندن على ش���ارع 
فينتشيرش في لندن، بعد ان 
ورث هذه التجارة عن والده، 
وفي غضون 11 سنة، افتتح 
أوسن ريد متجره الرئيسي 
واملثير لإلعجاب املخصص 
خلياطة املالب���س اجلاهزة 
والبدالت ي منطقة التسوق 

ف���ي لندن، ش���ارع  األولى 
ريجنت، ومازال هذا املتجر 
الرئيسي موجودا في شارع 
ريجنت حتى يومنا هذا، وإن 
كان في موقع مختلف، خلف 

املتجر األصلي.
ومع ما يزي���د على قرن 
من العمل في مجال اخلياطة 
واكتس���اب اخلبرة في هذا 
املجال، ميكن وضع الثقة في 
أوس���ن ريد لتقدمي اجلودة 
العالي���ة. ويس���ر عالمتنا 
التجاري���ة أن تق���دم ه���ده 
اخلبرة الدولية املرموقة الى 
سوق دول مجلس التعاون 
اخلليجي في 12 محال جتاريا 

يتبع أوسن ريد.
العالم���ة  واكتس���بت 
التجارية تراثا وسمعة مثالية 
كإحدى العالمات البريطانية 
للخياط���ة، وأصبحت تقدم 
مجموعة أوسع من اخلدمات 
مثل مجموعة املالبس اليومية 

املس���توحاة م���ن املفه���وم 
البريطان���ي اخلال���د والتي 
تصنع بأعلى جودة وباهتمام 

خاص بالتفاصيل.
منح أوسن ريد جائزتني 
ملكيتني وأصب���ح اخلياط 
الرسمي جلاللة امللكة إليزابيث 
الثانية وصاحب السمو امللكي 
األمير ويلز. إن هذه اجلوائز 
امللكية هي عالمة ليست سوى 
اعتراف بتميز من قام بتوريد 
البضائع واخلدمات ملدة خمس 
سنوات على األقل إلى أسرة 
جاللة امللكة وصاحب السمو 
امللكي األمير ويلز، عالوة على 
التقدير الكبير الذي حتظى 
به هذه العالمة التجارية بعد 
حرص أوسن ريد على تقدمي 
اخلدمة واجلودة والتميز على 

الدوام.
وت���دار أوس���ن ريد في 
الكوي���ت بواس���طة أباريل 

للتجارة العامة.

متسابقة من حفظة القرآن مع اللجنة اللجنة تستمع ألحد املتسابقني

درع تكرميية من »الدولي«

»الدولي« ينظم ندوات رمضانية ملوظفيه

نظم بن����ك الكويت الدولي 
في شهر رمضان املبارك ندوات 
رمضانية ملوظفيه، حاضر في 
الن����دوة األولى د.خالد مذكور 
املذكور وكانت بعنوان »نفحات 

إميانية وخواطر رمضانية«.
وبهذه املناسبة، أفاد املراقب 
الش����رعي للبنك د.هشام عبد 
احلي بأن الندوة، تأتي ضمن 
سلسلة برامج تثقيفية وتوعوية 
ينظمها »الدولي« ملوظفيه في 
مختلف اإلدارات خالل ش����هر 
رمضان املبارك، بهدف تشجيع 
املوظفني وتعزي����ز حرصهم 
على العم����ل املتميز حيث ان 
العمل هو نوع من العبادة مما 
يسهم في تعزيز قيم االقتصاد 

اإلسالمي. 
وأضاف د.عب����د احلي أنه 
تل����ت الن����دوة األول����ى ندوة 
ثانية تناولت اآلثار الروحية 
واألخالقية للعب����ادات حيث 
حاضر فيها الشيخ مصطفى 
سيد حس����ن الزلزلة وكانت 
احملاضرة بعنوان »فضائل وآثار 
العبادة في شهر رمضان املبارك« 
ولوحظ أنه كان لهاتني الندوتني 
آثار إيجابية على املوظفني سواء 

على الصعيد النفسي أو األداء 
املهني في بيئة العمل. 

وعل����ى صعيد آخ����ر، أكد 
د.عب����د احل����ي أن »الدولي« 
دأب سنويا على توفير بيئة 
رمضانية مفعمة باإلميان من 
شأنها احلث على أداء األعمال 
بأمانة وإخالص وأخالق حميدة 

ومعاملة كرمية. 
 وختم د.عبد احلي تصريحه 
بأن بنك الكويت الدولي تقدم 
بجزيل ش����كره وامتنانه لكل 

من العاملني الفاضلني الدكتور 
خالد مذكور املذكور، والشيخ 
مصطفى سيد حسن الزلزلة 
حي����ث قام����ت إدارة البن����ك 
بتقدمي درع الشكر واالمتنان 
لكل منهم����ا عرفانا بجميلهما 
وتقديرا جلهدهما الدعوي الرائع 
وإسهاماتهما املتميزة في إرساء 
املثل األخالقية ملجتمع يتسم 
باألخالق احلميدة والتسامح 
واحملبة والتعاطف واحلفاظ 

على كرامة اإلنسان.

تكرمي من »الدولي« د.خالد املذكور خالل احدى احملاضرات

الندوات 
يقدمها نخبة 

من العلماء

خيارات واسعة مع 
ملسة من الرقي 

ومجموعة
من املالبس 
الفاخرة لدى 

أوسنت ريد



منوعات محلية
الثالثاء 21 يونيو 2016

25

تس����تقبل »شو إكسبريس« موس����م الصيف لعام 2016 مع 
تش����كيلتها املتألقة لشهر رمضان املبارك، وتشتمل مجموعتنا 
املتميزة على أحذية رائعة، وصنادل مذهلة تبدو فيها ملس����ات 
رائعة من اإلكسس����وارات البراقة والساتان. وضمن عروضنا، 
يتوافر طيف واسع من أحذية الكعب العالي، واألحذية املسطحة 
اخلفيفة ك����ي تلبي احتياجاتك اخلاصة خ����الل احتفاالت عيد 

الفطر السعيد.
ومن التصميمات الرئيسية التي سترضي ذوقك لهذا املوسم 
تصميم احلذاء الرياضي العالي، والذي سيعزز أسلوبك مبزيد 
من األناقة والراحة. بينما ستس����اعدك اختياراتنا من األحذية 
الرياضية املناسبة للنزهات في متابعة لعبتك املفضلة، وترضي 

رغبتك العارمة باالنطالق. 
ومع اقتراب نهاية املوسم، 
متيل مجموعتن����ا إلى أمناط 
ق����وس قزح ف����ي تصميمات 

األحذية والصنادل.
أم����ا األطفال، فس����تمتلئ 
قلوبهم بفرحة تشيكلة شهر 
رمضان، والتي ميلؤها البريق 
واللمع����ان واإلكسس����وارات 
املعدنية. وسيبدأ إعالن بداية 
الصيف مع صنادل »جالدييتر«، 
خاصة عن����د انطالق أصوات 
الرنات املعدنية مع حركة أقدام 

بناتكم الصغيرات.
وميكن للصغار من األوالد 
والفتي����ات أن يخت����اروا من 
الواسعة لألحذية  تشكيلتنا 
املريح����ة واخلفيفة، بألوانها 
وتصميماتها وأشكالها الالفتة 
للنظر. فاكتشفوا من مجموعتنا 
ما يناسب صغاركم من األحذية 
املس����طحة العادية الساحرة، 
واملتوافرة من القماش واخليوط 
املشبكة، حيث تضفي تفاصيل 
اخليوط املتشابكة على أقدامهم 
الصغيرة مظهرا حيويا يتناغم 

مع طبيعة األرض.
ومتتاز مجموع����ة األطفال بصنادل الكعوب العالية »ودج« 
Wedge ذات الطبع����ات الوردية، والت����ي جتعلها قطعة تكتمل 
معها أناقة الصغيرات! أما الصنادل املسطحة الالمعة، واملزينة 
باإلكسسوارات البراقة فتمنح الصغيرات مزيدا من الراحة مع 
ملسة من املوضة. ويبدو أن تصميم احلذاء الرياضي واملناسب 
لالستخدام اليومي س����يبقى ميزة مفضلة في مجموعتنا لهذا 
املوسم أيضا، كما أن مرح األطفال لن يكتمل، إال مع الشخصيات 
الشهيرة مثل »هللو كيتي«، و»فروزن«، و»كارز«، و»سبايدرمان«، 
و»مينيون����ز«، و»مارفل هيروز«، و»دورا« و»س����بوجن بوب«، 

وغيرها.
أما تشكيلة الرجال في ش����هر رمضان، فهي على الرغم من 

بساطتها تتميز بأنها تلفت األنظار، كما أنها عملية للغاية. فابدأ 
نزهتك في البراري، أو جتول عبر حدائق الغابات داخل املدينة 
مرتديا من مجموعتنا صنادل »تش����ابلز« املفتوحة واملريحة، 
والتي تضم تصميمات خفيفة، ومتينة، وسهلة االرتداء بألوانها 

املتعددة التي تنسجم مع خطوط املوضة الدارجة.
وفي مجموعة األحذية الرياضية للرجال في هذا املوسم تتكامل 
األناقة مع األداء، حيث أصبحت األحذية املطاطية القصيرة »سوك 
فيت« هي اخليار الواضح بالنس����بة لهواة األحذية العصرية. 
واس����تبدلت األربطة االعتيادية لألحذي����ة باملطاط والصقات 
»الفلك����رو« فأعطت مظهرا يوحي بالبس����اطة واألداء العملي. 
وتضفي طبعات »الدنيم« و»الكانفاس« اجلديدة مظهرا جريئا على 
تصميماتنا باملقارنة مع تشكيلة األلوان احملافظة التي راجت في 
املوسم املاضي، لتشكل مزيجا 
رائعا بني األسلوب العصري 
املتينة  القماش����ية  واألحذية 

بأسلوب التظليل التقليدي.
اقت����راب منتصف  وم����ع 
فصل الصي����ف، تبدأ األلوان 
الهادئ����ة بالظهور، مع مناذج 
اللونية احملددة،  التقطيعات 
واحلقائب املنسوجة البسيطة 
التي تتوفر بأشكال ومقاسات 
أنها  املؤك����د  مختلف����ة م����ن 
س����ترضي ذوق����ك. فحافظي 
على برودتك وانتعاشك هذا 
الصيف م����ع مجموعة فائقة 
األناقة من احلقائب املنسجمة 
م����ع املجوه����رات واألحذية 

النسائية.
وف����ي تش����كيلة »العودة 
للمدارس« متتاز حقائب الظهر 
للصغار مبناس����بتها جلميع 
األعمار، وهي س����لعة رائجة 
جدا وتتوافر منها تشكيالت 
رائعة بأسعار مناسبة، فهناك 
تصميمات »األفنجرز«، و»بن 
ت����ن«، و»كارز«، و»أمي����رات 
ديزني«، و»فروزن«، و»ميك����ي وميني ماوس«، و»الديناصور 
الطيب«، وهي جزء من معروضات الس����نة الدراسية القادمة. 
وتكتمل أطقم احلقائب مع حقيبة الطعام، وعلبة األقالم، وعلبة 

الغداء، وزجاجة املاء، وجميعها بأسعار معقولة للغاية! 
وألنن���ا نرغب في إضاف���ة مزيد من احلم���اس على حياة 
األميرات الصغيرات نقدم تش���كيلة إكسس���واراتنا »جيرلي 
جي���رل« Girly-Girl، والتي تبدأ بربط���ات الرأس ذات األلوان 
الناصعة، والقطات الش���عر واألطواق اجلميلة. ومقابل كلفة 
أقل، ستصنعني بنفسك انطباعا عصريا عن أسلوبك اخلاص 
مع تشكيلة شهر رمضان من »شو إكسبريس«، والتي تتوافر 
في »ستار مول« الري، وسوق املباركية، ومجمع الدبوس في 

الفروانية، ومجمع »األڤنيوز«.

الطحيح: نحرص 
دائمًا على أن يكون 

خريجونا 
في الطليعة 

ليساهموا 
في تنفيذ خطط 

التنمية

مجبل األيوب يساهم في توزيع وجبات اإلفطار

فريق هواوي يساهم في توزيع وجبات اإلفطار

ممثلو القطاع اإلداري للشركة وفريق هواوي في خيمة اإلفطار مبنى اجلامعة

Ooredooمع متطوعي »نعني ونعاون« وعدد من موظفي هواوي في خيمة إفطار

Ooredoo هواوي« تشارك بتوزيع اإلفطار في خيمة«
إداريي  ش���ارك عدد من 
ه���واوي العاملني في قطاع 
 Ooredoo التكنولوجي���ا في
الكوي���ت بتوزي���ع وجبات 
اإلفطار على الصائمني وذلك 
في خيمة اإلفطار السنوية 
أمام  الش���ركة  التي تقيمها 
مقرها الرئيسي على شارع 
السور في منطقة املرقاب.  

الرئيس  وحضر كل من 
التنفيذي للعمليات باإلنابة 
تامر ش����بل ورئيس قطاع 
هندري����ك  التكنولوجي����ا 
فورس����تر ومدير أول إدارة 
خدمة العمالء وائل سلطان 
إدارة  إل����ى مدير  باإلضافة 
االتصال املؤسس����ي مجبل 
األيوب ومدير أول الرعايات 
االجتماعي����ة  واخلدم����ة 
واملس����ؤولية االجتماعي����ة 
يوسف الشالل، كما ساهم 
في التوزيع فريق من إداريي 
ش����ركة Huawei العامل����ني 
التكنولوجيا  ف����ي قط����اع 
ف����ي Ooredoo بقيادة مدير 
حس����اب الش����ركة باإلنابة 

توني شني.
وتقيم Ooredoo حملتها 
الس���نوية لتوزيع وجبات 
اإلفطار على الصائمني وذلك 
في محطة توزيع رئيسية أمام 
مقر الشركة على شارع السور 
في املرقاب، وخيمة اإلفطار 
الرئيس���ي،  املقابلة للمبنى 
باإلضافة إلى محطات توزيع 
مختلفة حول ضواحي الكويت 
وأماكن تواجد العمالة، وهي 
الشريحة املستهدفة من هذه 
احلملة. وتدار هذه احلملة 
بشكل أساسي من قبل برنامج 
»نعني ونع���اون« التطوعي 
وه���و برنامج املس���ؤولية 
االجتماعي���ة ال���ذي تطلقه 
الش���ركة للعام الثاني على 
التوالي بع���د النجاح الذي 

حققه في العام املاضي.
إل���ى جان���ب توزي���ع 

 Ooredoo الوجبات، تقي���م
العديد من الفعاليات األخرى 
املبارك  خالل شهر رمضان 
تتضمن زيارات لدور الرعاية، 
وذوي  واملستش���فيات، 
االحتياجات اخلاصة لالحتفال 
بالقرقيعان، كذلك إعادة إطالق 
التطوعي   Ooredoo برنامج
الذي حمل ش���عار  الناجح 
»نعني ونعاون« بالتعاون مع 
 .Spread the Passion منظمة
باإلضافة إلى رعاية تطبيق 

»عطاء هب« املعني بنش���ر 
الوعي املجتمعي.

وحصلت Ooredoo الكويت 
على جائزة من وزارة الدولة 
لشؤون الشباب في عام 2015 
عن برنامجها التطوعي »نعني 
الش���ركة  ونعاون« لكونها 
الوحي���دة الت���ي تبنت فئة 
املتطوعني في برنامج متكامل 
يهدف الى تطوير مهاراتهم 
وإيصالهم مببادرات تطوعية 

تتناسب مع اهتماماتهم.

د.دونالد بيتسد.سالم الطحيح

اجلامعة اخلاصة الوحيدة التي مت تصنيفها من الكويت

GUST تصنف ضمن أفضل 100 جامعة
 في منطقة الشرق األوسط

في إجناز غير مس����بوق، 
صنفت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي����ا كواحدة من 
أفضل مائة جامعة في الشرق 
األوسط في التصنيف السنوي 
للجامعات العربية الذي تعده 
مؤسسة كواكواريلي سيموندس 
 Quacquarelli( البريطاني����ة 
Symonds( غير الربحية والتي 
تعتبر إحدى أكثر احملللني تأثيرا 
في مجال التعليم العالي على 

املستوى العاملي.
ه����ذا، وقد ج����اءت جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
في املركز ال� 73 وهي اجلامعة 
اخلاص����ة الوحي����دة التي مت 
تصنيفها من الكويت بعد جامعة 
الكويت ضمن أفضل مائة جامعة 
من بني 270 مؤسسة تعليمية 

في املنطقة.
وأكد رئيس مجلس األمناء، 
د.س����الم مرزوق الطحيح، أن 
وجود جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا ضمن أفضل مائة 
جامعة في املنطقة هو انعكاس 
للمستوى التعليمي الذي ارتقت 

إليه اجلامعة عبر السنوات.
وأضاف: »ان كون اجلامعة 
هي اجلامعة اخلاصة الوحيدة 
من الكويت التي حتصل على 
هذا التصنيف وهو إجناز جديد 
بجان����ب متيزنا الذي حافظنا 
علي����ه منذ انطالقن����ا وحتى 
اآلن ليؤكد جناح سياس����تنا 
في التنوي����ع واالنفتاح على 
العالم في توفير كل متطلبات 
العصر واحلصول على أرفع 
االعتمادات األكادميية في العالم 
ومن أرقى اجلامعات، ونحرص 
دائما على أن يكون خريجونا 
في الطليعة ليساهموا في تنفيذ 
خطط التنمية في دولتنا التي 
حتتاج خلريج����ني متميزين 
لديهم اخلبرة الكافية لالعتماد 

عليهم في املستقبل«.
ووج����ه د.س����الم مرزوق 
الطحي����ح الش����كر للمجلس 
ولرئي����س اجلامع����ة ونواب 
الرئيس وأعضاء هيئة التدريس 
والعاملني كافة والطلبة على كل 
ما بذلوه من جهود في سبيل 
االرتقاء بجامعتهم لتكون في 
الطليع����ة وأول����ى اجلامعات 
اخلاصة بالكويت التي نالت 
هذا التصنيف العاملي ومن أرقى 
املؤسسات املختصة في العالم.  
من جهته، ثمن رئيس اجلامعة 
د.دونالد بيتس هذا التصنيف، 
وقال: »إن ه����ذا إجناز عظيم 
يضاف جلامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، فهي أول جامعة 
خاصة في الكويت يتم تصنيفها 
ضمن هذه الالئحة املرموقة، 
وأنا سعيد جدا بالدعم الكبير 
من مجلس األمناء والسياسة 
التي ينتهجها لتكون جامعتنا 
في الطليعة منذ التأس����يس، 
كذلك بجميع اجلهود املبذولة 
من قبل طاقم التدريس والطلبة 
املوهوبني والعاملني املجتهدين 
واإلداريني الداعمني جميعا الذين 
انعكست جهودهم في نتيجة 
هذا التصنيف مل����ا بذلوه من 
جهد كبير لتكون جامعتهم في 
طليعة اجلامعات في املنطقة. 

ويؤكد هذا التصنيف مواصلة 
اجلامعة في احلفاظ على ريادتها 
في مج����ال التعليم األكادميي 
لتكون أفضل جامعة خاصة 

في الكويت«.
مؤسس����ة  ب����دأت  وق����د 
كواكواريلي سيموندس عام 
2014 بتقييم اجلامعات العربية 
وتصنيف أفضل 100 جامعة 
فيها، حيث يعتمد التصنيف 
على منهجية مختلفة تعمل على 
تقييم اجلامعات باستخدام 9 
معايير، مع األخذ في االعتبار 
التحديات والفرص اخلاصة 
التي يجب أن تواجهها اجلامعات 
ف����ي محيطه����ا اإلقليمي كي 
تتحرك إقليميا وعامليا. ومن 
ضمن املؤش����رات املستخدمة 
في منهجية التقييم نسبة عدد 
أعضاء هيئة التدريس حاملي 
شهادة الدكتوراه، ونسبة عدد 
األبحاث املنش����ورة إلى عدد 
أعض����اء الهيئة التدريس����ية، 
ونسبة عدد االقتباسات املسجلة 
إلى عدد األبحاث املنش����ورة، 
باإلضافة إلى نسبة األجانب 
من أعضاء الهيئة التدريسية، 
كذلك نسبة عدد الطلبة األجانب 
من اإلجمالي الع����ام للطلبة، 
وأيضا انتشار اجلامعة على 

شبكة االنترنت.
هذا، ويأت����ي هدف جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
االستراتيجي في تعزيز تصنيف 
اجلامعة دوليا في الس����نوات 
القادمة ضمن تصنيفات عاملية 
مثل تصني����ف مجلة التاميز 
للتعلي����م العال����ي وتصنيف 
مجلة أخبار الواليات املتحدة 
وتقرير العالم حيث ستمثل هذه 
التصنيفات عامال مهما وجاذبا 
في عملية اختيار اجلامعة من 
قبل طلبة املس����تقبل وأولياء 

أمورهم.

HUBLOT تثبت ريادتها في عالم كرة القدمتشكيلة رمضان 2016 من »شو إكسبريس«
له����ذه  Hublot حبه����ا  تعل����ن 
اللعب����ة اجلميل����ة. فبصفتها أول 
عالمة جتارية فاخرة تستثمر في 
كرة القدم، حافظ����ت Hublot على 
مكانتها كشريك رسمي للمباريات 
 ،Hublot طوال 10 سنوات. تستهل
وهي الشريك الرسمي لكأس األمم 
األوروبية 2016، االحتفاالت بسلسلة 
من الص����ور املبهرة. فحني يصف 
اللحظات  أب����رز  القدم  جنوم كرة 
التي خاضوها خالل كأس اليورو، 
أبهى حللهم.  Hublot في  تظهرهم 
تردد هذه احلملة صدى حملة أخرى 
أقيمت خالل فيفا كأس العالم 2014 
في البرازيل، حيث كرم فريق جنوم 
كرة القدم بكرة مصممة خصيصا من 
توقيع بريتو. وحتت شعار »ما أبرز 
حلظاتك املفضلة في كأس اليورو؟«، 
أطلقت Hublot حملة تليق باألساطير 
من العبني حطموا األرقام القياسية 
من نواد وبطوالت مرموقة في عالم 

»Hublot حتب كرة القدم«.
فطوال عشرة أعوام، اضطلعت 
Hublot بدور ريادي في تأكيد التزامها 
بكرة القدم سنة تلو األخرى. وسواء 
كانوا س����فراء رسميني أم أصدقاء 
للعالمة التجارية، يشكلون جميعا 
جزءا من عالم »Hublot حتب كرة 
القدم«، وعام 2016 الذي يشهد على 
ثالث مشاركة لها في كأس أمم أوروبا 
لكرة القدم، ابتكرت العالمة التجارية 
سلسلة من الصور اآلسرة األصيلة 
والفريدة – حيث سيتم الكشف عن 

عشر منها اليوم.
»ما أب����رز حلظاتك املفضلة في 

كأس اليورو؟«
»إنه����ا حلظات تب����دل احلياة، 
وتخلف أثرا عميق����ا يدوم طويال 
مع كل ثانية واحدة وكل تفصيل 
صغير. إنها األوقات التي ما إن تذكر 
حتى تعود بك الذكريات إلى حالة من 
الفرح الذي يعيش في قلوبنا أبدا. 
 Hublot هذه هي اللحظات التي تتمنى
مشاركتها عبر حملتها الرامية إلى 
االحتفاء بالشخصيات التي تؤلف 
عائلتها من األس����ماء الشهيرة في 
كرة القدم، هي صور جتسد روح 
كل شخصية عبر الكشف عن أبرز 
حلظة عاشوها خالل كأس اليورو، 

وحلظات ترسم ابتسامة على وجهك 
وتبرز كل الش����غف الذي تكتنفه 
هذه اللعبة الرائعة. هذا الش����غف 
الذي يوحد البشر. وكأننا جنتمع 
كلنا معا عبر نداء واحد، هو نداء 
كرة القدم«.. ريكاردو غوادالوبي، 

.Hublot �الرئيس التنفيذي ل
ومثلت Hublot أول عالمة جتارية 
فاخرة تستثمر في كرة القدم عام 
2008، حيث كانت »امليقاتي الرسمي« 
لكأس أمم أوروبا 2008. أما الرجل 
 Hublot الذي أدت جهوده إلى دخول
عالم كرة القدم، فهو جان كلود بيفر، 
رئيس مجلس إدارة Hublot وقسم 
الساعات في شركة LVMH. انطلق 
بيفر م����ن فكرة أساس����ية متثلت 
»بالتوجه إلى مكان تواجد العميل 
احملتم����ل«. وفي العام 2010، باتت 
الشركة أول »ميقاتي رسمي« في 
التاريخ لكأس الفيفا وبطولتي كأس 
العالم الالحقتني في كرة القدم عام 
2014 في البرازيل، و2018 في روسيا. 
متتاز Hublot بحركة متقنة منقطعة 
النظير حجزت لها مكانة ال تضاهى 
على الس����احة العاملية. ففي العام 
2015، غدت Hublot امليقاتي الرسمي 
لدوري األبطال والدوري األوروبي. 
كم����ا عملت العالمة أيضا بش����كل 
وثيق مع أبرز النوادي حول العالم 
)على غ����رار يوڤنتوس، وباريس 
س����ان جيرمان، وبايرن ميونيخ 

وتشيلسي(.
ع����الوة على ذلك، س����تتواجد 
الش����هيرة على   Hublot لوح����ات 
أرض املالعب، حيث ستس����تخدم 
من قبل احلكم الرابع لإلشارة إلى 
الالعبني.  الوقت اإلضافي وتبديل 
وقد أضحت اآلن ميزة رئيس����ية 
للمنافسات الكبرى بعد استخدامها 
للمرة األولى في كأس اليورو عام 
TM 2008، فهي تتسم بشكل مميز 
وتصميم استثنائي يناسب أسلوب 
كل من املنافس����ات. كما مت الكشف 
التصمي����م املخصص لدوري  عن 
األبط����ال TM خالل املرحلة األولى 
من التصفيات في 18 أغسطس 2015 
وسيترتب على اجلماهير االنتظار 
حت����ى 10 يونيو 2016 الكتش����اف 

.TM 2016 تصميم كأس اليورو
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ممثلة خليجية تغار من زميلتها العربية بشكل غير 
طبيعي وهاأليام تهددها بأنها ستنشر لها صورا 

خاصة على حسابها في االنستغرام اذا ما توسطت 
لها في عملها الدرامي اللي تبي تصوره بعد العيد.. 

فوق شينچ قوات عينچ!

ممثل شاب خليجي ميتلك قدرات فنية عالية يفكر 
في االنسحاب من عمل مسرحي بعدما اكتشف 
ان مخرج العمل يحاول تقليص حواراته علشان 

ممثل آخر ربعه اللي بالديوانية موصينه عليه وايد.. 
الشرهة على اللي حطك مخرج!

مقدم برامج في قناة خاصة طلب من مسؤولينه 
انهم يوافقون على فكرته باستضافة عدد من 

النجوم العرب في برنامجه املباشر اللي يبي يعرضه 
في عيد الفطر بس مسؤولينه ما ردوا عليه ألنه 

ماكو ميزانية في القناة.. عيل انسى املوضوع!

تهديد

 تقليص

حتذيرات 

ال ينكر أح��د على 
الش��ابة  الفنان����ة 
صم����ود  موهبتها 
الناجحة  وخطواتها 
التي اس��تطاعت أن 
تضعها في الصفوف 
األول��ى بني جنمات 
جيله��ا، ورغ����م 
األص��داء االيجابية 
الت��ي حققته��ا في 
مسلس��ل »احل��ب 
احلالل« الذي عرض خارج املوس��م الرمضاني، 
لم تستطع أن تثبت نفسها كنجمة رمضانية في 
مسلسها »بني قلبني«، ووقعت أسيرة القالب النمطي 
الذي ادخلت نفس��ها فيها ولم يسعفها؟ موهبة 

شابة كصمود حتتاج لوقفة مع النفس.

يزداد س��طوع املقدم اإلذاعي عل��ي جنم عاما تلو 
اآلخر، مؤكدا أن��ه إعالمي متميز بكل معنى الكلمة  
ويتمت��ع مبوهبة وحرفية عالي��ة في ادارة احلوار 
وطريقة طرح األس��ئلة، وباتق��ان كبير في عملية 
التحضي��ر وجمع املعلومات ع��ن ضيوفه بطريقة 
تُثري املس��تمع، وليؤكد علي للجمهور انه ما زال 

املذيع املتوهج في كل عام. 

املتابع لدور الفنانة اللبنانية تقال شمعون في »جرمية 
ش��غف« و»صرخة روح« ال بد ان يصفق لها النها 
في كل عمل تشارك فيه تثبت انها ممثلة قادرة على 
اداء االدوار الصعبة وتؤديها بسالسة ودون تعقيد، 
امتنى اجليل احلالي من املمثالت ان يتعلمن من تقال 

شمعون قبل فوات األوان.. شكرا تقال.

صمود... ووقفة مع النفس!

علي جنم.. متوهج إذاعيًا

تعلموا من شمعون..!

رميوت كنترول

الشيء الذي ينبض بال قلب:
 أ( الماء 

ب( الساعة

ليلى عبداهللجاسم النبهان

أول مسلسل كويتي يبث عاملياً على تطبيق »تيلي«

»بعد النهاية« موت مفاجئ يصيب الشباب
في اول اجن����از يضاف الى 
رصيد الدراما التلفزيونية في 
الكويت. مت اجناز املوسم االول 
من املسلس����ل الدرام����ي »بعد 
النهاية« والذي ميثل اول عمل 
درام����ي تلفزيوني كويتي يتم 
انتاجه للع����رض على تطبيق 

 .»TELLY« »تيلي«
وهو ما ميثل اجنازا وترسيخا 
للدراما الكويتية. وقد مت حتقيق 
هذا االجناز بالتعاون بني »تيلي« 
و»س����ينماجيك« احد ابرز دور 

اإلنتاج الفني في الكويت. 
العمل اجلديد »بعد النهاية« 
تدور احداثة حول ظاهرة موت 
مفاجئ يصيب الش����باب دون 
غيرهم بطريقة غريبة وألسباب 
مجهولة. مما يجعل املسؤولني 
يتخذون خطوات جدية للبحث 
عن مسببات هذا املرض وسبل 
ايقافه لتجنب الوقوع في كارثة 
مدمرة.  يتبع العمل اجلديد نظام 
املواسم. بحيث يتكون كل موسم 
من اثنتى عشرة حلقة عامرة 

باألحداث. ويتكون املسلس����ل 
اجلديد من عدة مواس����م مت في 
املرحلة األولى االنتهاء من كتابة 
املواسم الثالثة االولى. كما مت 
تصوير املوس����م األول بكامله 
في الكويت وضمن مواصفات 

انتاجية عاملية املستوى. 
في العمل عدد بارز من اجيال 
الدراما ف����ي الكويت واملنطقة 
ومنهم: جاسم النبهان وزهرة 
اخلرجي وحسني املنصور وليلى 

عبداهلل وعب����داهلل التركماني 
وابراهيم احلساوي وآية هشام 
واحمد السداني ودانة املساعيد 
وم����ي عبداهلل وعل����ي حمدان 
وغ����رور وعبداإلم����ام عبداهلل 
وعبدالرحمن حس����ني وفيصل 
املسفر ولطيفة املجرن وعبداهلل 
الفريح وعقيل الرئيسي وفيصل 
العميري وجواهر، وكم آخر من 
النجوم الشباب الذين سيمثلون 
ثقال أساس����يا لتق����دمي كم من 
الوجوه الفنية اجلديدة.  وكانت 
احللقات االولى من مسلسل »بعد 
النهاية« قد بدأت عروضها على 
تطبيق »تيلي« الذي بات احد 
التطبيقات التي تؤمن نس����بة 
مشاهدة عالية جدا وبات يفتح 
افاقا جديدا لالهتمام باإلنتاج 
العربي واخلليجي والكويتي على 
وجه اخلصوص مما سيشكل 
منصة مهمة لالنطالق باإلنتاج 
الفني الكويتي الى العاملية عبر 
تطبيق بات يستحوذ على اهتمام 

اجلماهير في انحاء العالم. 

جانب من املؤمتر الصحافي

خالل مؤمتر صحافي ملسرحية »جوزة والشريرة زوزة«

املزعل: املسرحية »بالي باك« 
وتعلم الطفل عدم االنخداع باملظهر

أميرة عزام

أكد مخرج مسرحية »جوزة 
والشريرة زوزة« د.مبارك املزعل 
ان ه����ذا العمل اجلماهيري هو 
االول له بعد 15 عاما من العمل 
في احلقل االكادميي املسرحي، 
جاء هذا التأكيد من خالل املؤمتر 
الذي عقد بحضور الشيخ دعيج 
اخلليفة وش����ارك في طاولته 
العنزي  املنت����ج عبدالك����رمي 
واملؤلفة داليدا حمدان ومدير 
اإلنتاج فيصل اجلودة، باالضافة 
الى جنوم العمل وذلك في قاعة 
»ابراج 2« بفندق هوليداي ان 

الساملية.
واض����اف املخرج املزعل أن 
طرح العمل عبر »البالي باك« 
هو احلرص على نقاوة الصوت 
وتوصيله للطف����ل بالصورة 
اجلميلة كون تلك الصاالت ليست 
مهيأة كمسارح، مبينا أن الرؤية 
اإلخراجية س����تحمل مزيدا من 
اإلبهار والتشويق للطفل، إضافة 
لوجود 8 أغان استعراضية في 
العم����ل، وأن املنافس����ة بكثرة 
العروض في العيد مش����جعة 
وممتعة. وقالت املؤلفة داليدا 

حمدان: إن النص مستوحى من 
قصص عاملية، وان وجود أدوار 
احليوانات سيكون له وقع وأثر 
بالنس����بة للطفل كونه يحبها، 
وهي تعبر عن األصدقاء، معبرة 
عن سعادتها خلوض التجربة 
األولى لها في مس����رح األطفال 
بالتعاون مع املنتج عبدالكرمي 

العنزي.
م����ن جانبها، قال����ت بطلة 
العمل زهرة اخلرجي: إن عودتها 
ألدوار الشر تعيدها إلى ذكريات 
املاض����ي اجلميل ف����ي أعمالها 
السابقة والش����خصيات التي 
جسدتها خصوصا للطفل بينها 
»حيزبونة«، مبينة أن املسرحية 
مغلفة ف����ي الصراع األزلي بني 
اخلير والشر والفرح والرعب 
والكوميديا الهادفة البعيدة عن 
السطحية، مؤكدة احلرص على 
اسمها وتاريخها وبالتالي كانت 
دوما تبحث عن نص مسرحي 
ثري بطرحه وشكله اإلخراجي، 
وه����ذا ما وجدته ف����ي »جوزة 

والشريرة زوزة«.
وأشارت اخلرجي إلى أنها 
أس����اءت االختيار في جتارب 
مسرحية س����ابقة، إلى جانب 

تلقيه����ا الكثير م����ن العروض 
في مس����رح الطفل، وأن دورها 
في العمل ش����خصية الشريرة 
»زوزة« التي حتمل الشر املطلق 
للجميع، الفتة إلى أنها تنتظر 
الفرصة املناسبة في دخول مجال 
اإلنتاج شريطة توافر األرضية 

اخلصبة.
وقال مدير ش����ركة »بترا« 
لالعالن واالنتاج الفني واملسرحي 
ومنت����ج مس����رحية »ج����وزة 
والش����ريرة زوزة« عبدالكرمي 
العنزي إن املس����رحية ستقدم 
عروضه����ا في مس����رح صالة 
فجحان هالل املطيري في نادي 
القادس����ية الرياض����ي في عيد 
الفطر املقبل، الفتا الى ان العمل 
تأهل للمنافس����ة بني قرابة 23 
عمال مسرحيا لالطفال، مؤكدا 
على خبرته ألكثر من 25 عاما 
في الدعاية واالعالن بالس����وق 
الكويتي وان كان هذا هو العمل 
املسرحي االول اال انه ال يخشى 
املنافسة لوجود املخرج احلاصل 
على عدة جوائز مثل د.مبارك 
املزعل ورائدة مس����رح الطفل 
زهرة اخلرجي و23 جنما وممثال 

واستعراضيا في العمل.

زهرة اخلرجي: 
سأعيد ذكريات 

»الشر« من خالل 
»زوزة«!

حلقات املسلسل 
تفتح آفاقًا جديدة 
لالهتمام باإلنتاج 
اخلليجي والعربي

الدور لم يخُل 
من الكوميديا 

والعمل بشكل 
عام ذو بعد 

تراثي اجتماعي 
سياسي

أحمد إيراج مع أسرة برنامج »سير علينا«

كشف عن تفاصيل شخصيته في »سير علينا«

أحمد إيراج يهودي في »البيدار«
خلود أبو المجد

في مفاجأة أطلقها الفنان احمد 
ايراج عن دوره في مس����رحية 
»البيدار« أثناء استضافته في 
برنامج سير علينا مساء امس 
االول والذي يعرض على شاشة 
تلفزيون سكوب، واملقرر عرضها 
خالل عي����د الفطر املقبل حيث 
قال انه يجسد شخصية شخص 
يهودي كويت����ي يعبر عن فئة 
اليهود التي عاشت في الكويت 
خالل ثالثينيات وأربعينيات 

القرن املاضي.
وأضاف اي����راج »هي املرة 
األول����ى التي تق����دم فيها هذه 
الشخصية على املسرح وقبل 
توقيع العقد مع املنتج بندر طالل 
السعيد وعندما قرأت النص كنت 
أمتنى ان اعلن عن الشخصية 
للجمه����ور غي����ر انني فضلت 
التأني خصوصا ان الشخصية 
حساس����ة واعتقد حان الوقت 
ألحتدث باستفاضة اذ ألعب في 
العمل شخصية يهودي ألمثل 
هذه الفئة التي كانت تعيش في 
الكويت خالل فترة الثالثينيات 
واالربعينيات وقليال ما تتناول 
واعتقد سيكون لنا السبق في 
التعرف على هذه الفئة وكيف 
كان����ت تعي����ش وتأثيرها في 

املجتمع الكويتي حينها.
وشدد ايراج على انه حرص 
عل����ى متابع����ة ادق التفاصيل 
املتعلق����ة باليهود وأس����لوب 
حياته����م وكيف اس����توطنوا 

اخلليج والكويت لفترة وتأثيرهم 
ف����ي املجتمع����ات ودورهم في 
بعض االح����داث السياس����ية 
واالجتماعية فضال عن الوقت 
الذي اس����تغرقه للوصول الى 
الصورة النهائية التي ستكون 

عليها الشخصية.
واكد احمد انه لم يتردد او 
يتخوف من خوض تلك التجربة 
وانه يحمل على عاتقه مسؤولية 
كونه اول من يتناول مثل تلك 
الشخصية مسرحيا الفتا الى 
ان الدور لم يخل من الكوميديا 
وان العمل بش����كل عام ذو بعد 
تراثي اجتماعي سياس����ي في 
أجواء كوميدي����ة، الفتا الى ان 
النص مجاز وال يحمل أي شيء 
يخدش احلياء وان جميع ابطال 
املسرحية حريصون على االلتزام 
بالنص وان مساحة االرجتال 

س����تكون في حدود الن العمل 
يحمل ابعادا هامة يجب ان تصل 

للجمهور.
»البيدار« س����تعرض على 
مسرح الدسمة وهي من تأليف 
بندر طالل السعيد ومن اخراج 
علي العلي ومن بطولة الفنانني 
سعد الفرج، جمال الردهان، فهد 
العبد احملسن، سمير القالف، 
احمد ايراج، س����لطان الفرج، 
نور، احمد التمار، ساميمهاوش 
ورمي����ا الفضالة وم����ن انتاج 
شركة اندبندس لإلنتاج الفني 
واملس����رحي بندر الس����عيد - 
معصومة عبد الكرمي بالتعاون 
مع مسرح اخلليج، بينما يلعب 
دور الراوي ف����ي العمل الفنان 
ابراهيم احلربي وسجل اغنية 
املسرحية بصوته الفنان القدير 

عبداهلل الرويشد.

انضمام شجون ورمي أرحمة 
لبروڤات »بيت احلالو« 

خلود أبوالمجد

بدأ جنوم مسرحية »بيت احلالو« البروڤات العامة 
بعد انتهاء كل من ش���جون ورمي ارحمة من جتس���يد 
مش���اهدهما في مسلسل »س���اق البامبو« وعودتهما 
من الس���فر، حيث كانت البروڤات تقتصر على فرقة 
االس���تعراضات واملش���اهد الغنائية، وتبدأ العروض 
املس���رحية مع أول أيام عيد الفطر املقبل على صالة 
عباس األس���تاذ في النادي العرب���ي، وتغلف األجواء 
احلماسية البروڤات خاصة في ظل وجود حشد كبير 

من األطفال والشباب.
وأكدت الفنانة شجون أن مسرحية »بيت احلالو« 
بالنس���بة لها حلم مس���رحي كبير وحكاية مسرحية 
سيذكرها املسرح الكويتي ألنها تعتمد على فكرة جميلة 
لها عالقة ببناء اإلنسان، فضال عن أنها تعمل على تنمية 

اجلوانب اإليجابية في نفس اإلنسان.

رمي أرحمة وشجون مع العمر في البروڤات

املشعل منسق عام 
وفد الكويت في »عكاظ العربي«

أسندت إدارة مهرجان عكاظ العربي األول للفنون 
منصب منسق عام وفد الكويت املشارك في املهرجان 
للفنان التشكيلي عادل املشعل. ويهدف املهرجان إلى 
إدراج أعمال في املجاالت السابقة لالشتراك في مسابقات 
تقوم على حتكيمها نخب���ة من املبدعني واملفكرين 

خللق  واملختصني، 
حراك إبداعي بني هذه 
الفعاليات املتنوعة.

املناسبة  وبهذه 
قال املشعل إن إقامة 
مهرجان فني حتت 
»مهرجان  مس���مى 
عكاظ العربي األول 
إلى  للفنون« يهدف 
إعادة إطالق سوق 
مبنظ���ور  ع���كاظ 
معاصر وب���أدوات 
الف���ن احلديثة، كما 
كان س���وق عكاظ 

منبرا للفن���ون األدبية والثقافية في دار األوبرا في 
مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مصر بإشراف 
ورعاي���ة عليا من وزارة الثقافة مبصر وتش���ريف 
وزير الثقافة مبصر األستاذ حلمي النمنم، وأكادميية 
الفنون ومؤسس���ة عصمت يحنى للثقافة والفنون 

والتنمية. 
ولف���ت إلى أن إدارة املهرجان تس���عى من خالل 
مهرجان عكاظ العربي األول للفنون إلى استخدام 
أدوات الفن املعاصر في الوطن العربي حملاولة إبراز 
الطاقات الشابة والقدرات واملواهب العربية املبدعة 
سعيا لرفع مستواها الفكري والثقافي والتقني، وذلك 
من خالل املنافسة بني مجموعة من املبدعني العرب في 
الدول املختلفة املشاركة خللق حراك فكري وثقافي في 
مجاالت الفن املعاصر املختلفة في السينما الروائية، 
والسينما التسجيلية والروائية القصيرة، والرواية 
والقصة القصيرة، والشعر العمودي واحلر، الفن 
التشكيلي )رسم، نحت(، الفرق الغنائية املستقلة، 
باإلضافة إل���ى مجموعة من الفعالي���ات التي تقام 

مصاحبة للمهرجان. 
وأوضح املشعل أن هناك جهات عليا مشاركة في 
املهرجان وهي وزارة الثقافة، املجلس األعلى للثقافة، 
صن���دوق التنمية الثقافية، دار األوبرا. وأن الدولة 
املرشحة للدورة األولى من املهرجان مصر، الكويت، 
تونس، اجلزائر، املغرب، العراق، فلسطني، السعودية، 

البحرين، األردن، اإلمارات، السودان، لبنان.

عادل املشعل

كارول سماحة تتوجه إلى باريس

بع���د ان انهت املطربة كارول س���ماحة حفلتها في 
اجلزائر التي أقيمت في فندق Hilton حيث غنت عددا 
من اغانيه���ا اجلديدة والقدمية والقريبة من اجلمهور 
اجلزائري، ستتوجه كارول إلى باريس حيث ستقوم 
بتصوير ڤيديو كليب ألغنيتي »مخلصة« و»هيدا قدري« 
في جنوب فرنس���ا حتت إدارة املخ���رج تيري فيرن، 
لتعود بعدها كارول إلى بيروت الستكمال تدريباتها 
حلفلها الذي ستحييه في 15 يوليو املقبل ضمن انشطة 

مهرجان بيبلوس الدولي.

كارول سماحة
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)إعادة(
13.00 مسلسل ساق البامبو 

)إعادة(
19.30 سيلفي2

20.30 رامز بيلعب بالنار
21.00 مسلسل مأمون وشركاه

22.00 مسلسل ساق البامبو
23.00 مسلسل باب احلارة8

00.00 مسلسل الدمعة احلمراء 
01.00 حارة الشيخ

02.00 حروف وألوف

اإلمام الطيب، 15:55 على خطى 
العرب، 16:30 الطواريد، 18:30 
دروب 3، 19:20 شهداء الواجب، 

19:50 خيانة وطن، 20:50 
فزورة رمضان، 21:00 سبع 

أرواح، 22:00 العراب  2، 23:00 
سمرقند.

03.00 رامز يلعب بالنار )إعادة(
03.30 مسلسل سيلفي2 )إعادة(

04.30 مسلسل مأمون وشركاه 
)إعادة(

05.30 مسلسل باب احلارة8 

مالك بن الريب، 19:20 شعبية 
الكرتون 11، 20:00 مكان في 

القلب، 21:00 فوق مستوى 
الشبهات، 22:07 ساق البامبو، 

23:03 نيللي وشريهان، 23:59 
سقوط حر.

4:00 من رحيق اإلميان، 5:00 
وجهة نظر، 6:00 احلزم واألمل، 
7:45 سينماتك، 8:00 برايحنا، 

12:30 احلب املستحيل، 13:30 

املقالب، 20:30 املكتب، 00:00 
بيت هيونة، 1:00 مسلسل رأس 

الغول )إعادة(، 2:00 املكتب 
)إعادة(، 3:00 أبو املقالب 

)إعادة(.

00:41 خسوف القمر، 1:00 بني 
السرايات )إعادة(، 1:30 لعبة 

الصمت )إعادة(، 3:00 مسلسل 
ساق البامبو )إعادة(، 14:00 

نكهات وأكالت، 15:30 مدارات، 
16:04 بني السرايات، 17:51 

10.55 نور
11.15 أحاديث وعبر

12.35 مسلسل بني قلبني
13.40 مسلسل باب الريح

14.45 مسلسل جود
16 مسلسل ساق البامبو

17.45 وياكم 4
19.10 مسلسل جميل ومستحيل

00.55 مسابقات راجو

17 مشاهد مضحكة
18 مسلسل رأس الغول، 19 أبو 

17.15 مسلسل بياعة النخي
19.15 دكان بونواف

19.45 سناب آت
20.45 مسلسل اللي ماله أول

22.30 غبقة رمضانية
00.00 طارق مول

1.20 مسلسل حمايات حب
2 الوجه املستعار

3.10 حدثني التاريخ
3.35 سواعد اإلخاء 4

3.40 مساجد لها تاريخ
10.30 في ذرى الذكريات

11 باإلمكان في رمضان
12.10 تاريخ علماء املسلمني

13.30 3 نكهات
14.30 مسلسل حالة خاصة

15.30 مسلسل احلتالة
16.30 نقصة القصار

برامج الفضائيات

مسلسل »بياعة النخي« مسلسل »جود«»باب احلارة 8«

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

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

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

> 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  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> 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

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيـئــة العـامـة لإلسكـان.

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

ت : 23263042 داخلي 311 اإدارة املبيعات

ــر حـــيـــزاً كــبــيــراً  ــوف ت
وتشغل حيزاً صغيراً 
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  ــع  رائ بشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  لــمــشــكــلــة 
ــمــاء في  ضــغــط ال

تركيب  ويتم  البيت 
بين  ـــســـور  ال خـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

kiaico@kiaico.comاخلط ال�صاخن: 98008378/7/6  املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

ISO
9002

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

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

�������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�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

ــالت اجلـــزيـــرة مــظـــ
مظالت
قمـا�ش

تركيب مظالت ا�سباين وا�سرتايل

ريـة
ثـ

& 99654940
60633286

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

اإعـــالن

تقدم :  1- عبدالعزيز ح�صني غل�م د�صتي
               2- ح�صني غل�م د�صتي

اأ�صحاب �صركة اأبناء الرابطة للتجارة العامة - ت��صية ب�صيطة
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

- خروج �ل�صريك: عبد�لعزيز ح�صني د�صتي.

- تعديل �لكيان �لقانوين لت�صبح من تو�صية ب�صيطة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد.

- يرجى ممن له �عرت��س �أن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل �صتني يومًا من تاريخ 

ي��وؤخ���ذ  فل��ن  و�إل  �ملديون��ي���ة  �صن��د  ب��ه  مرف��ق��ًا  خط��ي  باعت��ر��س  �لإع��الن  ن���ص��ر 

بعني �لعتبار. 97983178

A02198618 /رقم

با�صم/ مجــــــــدي وديـــــع ولســـــن رزق

 �لرجاء ممن يجده ت�صليمه لل�صفارة �مل�صرية  �أو �لت�صال على

مفقــــود جــــواز سفــــر مصــري



تسالي
الثالثاء 21 يونيو 2016
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كشكول املعارف

كنز العلوم

6317
985

2769
94153
6195

5817
8143

714

56987
16

8465
1234
37894
9417
632479

15
1374

148
3572

86
736

692
615

58
94

9284

األحداث
الزمن

الشهور
الذاكرة

كتابة
أسبوع

دهر
سنة

تقسيمات
التاريخية

توثيق
األيام
اماني

االقدار
الوهم

الساعات
حقيقة
العتيد
البارز

العنبر العطري حجـر أم نبــات 
أم ماذا؟

العنب��ر أصل عطري من 
األص��ول احليوانية األربعة 
التي تض��اف إل��ى تراكيب 
العطور لتكس��ب مكوناتها 
العطرية النباتية ثباتا ودواما، 
وهو مادة لها قوام الشمع، منه 
الرمادي واألسود واألبيض 
واألصف��ر، ومن��ه ما يجمع 
اكثر من لون ليصبح كالرخام 
املجزع، أما مصدره فهو حوت 
العنبر الكبي��ر الذي يجوب 
احمليطات، فاحلوت يبتلع في 
طعامه األسماك والرخويات 
واحياء البحر، فيكون فيها ما 
يصعب هضمه فيهيج أمعاءه، 
املهيج  الش��يء  فيحيط هذا 
مبادة حتميه من ضرره، ثم 

يتقيأها بعد ذلك في املاء.

ما هي قصيـدة اريانس على اصبع 
ابي الهول؟

٭ هي من احلقائق التي يجهلها 
اجلميع، ما عدا علماء اآلثار، 
وتقول بأن على االصبع الثاني 
في املخلب االمامي االيس��ر 
ألبي الهول قصيدة صغيرة 
اريان��س فالڤيوس  كتبه��ا 
)الق��رن الثاني بع��د امليالد( 
مؤرخ اإلسكندر األكبر متجيدا 

ألبي الهول.

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  الوفـــرةـ  صبح، 2ـ  مســـاكنـ  
رمال، 3 ـ اا ـ ال ـ ابدل )معكوسة(، 
4 ـ ل ل ـ اتقى ـ س ش، 5 ـ مســـه 
)معكوسة(، 6ـ  يلتقيـ  ملح، 7ـ  ماـ  
العيد )معكوسة(، 8ـ  هند رستم، 9 

ـ نهاد قلعي، 10 ـ م م م ـ القرد.

عموديًا:
1 ـ ام الهيمان، 2 ـ السالسل )معكوسة( ـ 
هم، 3ـ  واـ  مت )معكوسة(ـ  هام، 4ـ  الكف 
)معكوسة( ـ مدن )معكوسة(، 5 ـ رنات ـ 
دق، 6ـ  قدـ  الرد )معكوسة(، 7ـ  رالـ  يسعل، 
8 ـ صمد ـ العتيق، 9 ـ سباب )معكوسة( 

ـ ملم، 10 ـ حال شيحا ـ ند.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
خالد سليم

حل كلمة السر:
سرايا عابدين

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: مسلسل 
مصري تاريخي
 من 11 حرفا

تاكااتااسي
قمتعلوللنا

ساااذثااةل
ينبةاييقدز
ميةيكقادهـم
اتاخرامارن
تاليةزاررع
بعارارلحوو

داحالاعقهـب
يسدتوبتيشس

نلالهـليقلا
راثامادةاس

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  3 ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  
عادي، متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من 1 إلى 9 في كل مربع خال، وذلك 

حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير 3x3 على األعداد من 1 إلى 9 مرة 
واحدة فقط.

.3x3 يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير

القلق واالكتئاب بداية الطريق إلى 
شيخوخة مبكرة

أكدت أبحاث األطباء والعلماء 
في مصر واجنلترا وفرنسا ان 
القلق واالكتئاب النفسي وعدم 
مزاولة الرياضة وعدم التغذية 
السليمة من اهم اسباب اصابة 

االنسان بالشيخوخة املبكرة.
كما اكدت االبحاث ان زيت 
الزيتون يطيل فترة الش��باب 
ويؤخر الشيخوخة في االنسان 
حلماي��ة االمعاء م��ن االصابة 
بامليكروب��ات ويقلل كذلك من 
االصابة بحصوة املرارة. ففي 
وحدة الغدد الصماء بكلية طب 
عني شمس اجريت دراسة عن 
نشاط الغدة الدرقية في مراحل 
العمر، وشمل البحث كما يقول 
احد اساتذة االمراض الباطنية 
والغدد الصماء بالكلية - مائة حالة 
من االشخاص االصحاء قسمت 
اعمارهم الربع مجموعات، وقد 
روعى في اختيار هذه احلاالت 
وخاصة املسنني منهم خلوهم 
متاما م��ن اي مرض عضوي 
وال يعان��ون من اي اضطراب 
ف��ي وظيف��ة الغ��دة الدرقية، 
وقد اوضحت الدراسة وجود 
انخفاض طفيف في مستوى 
الهرمونات النشيطة التي تفرزها 
الغدة الدرقية من تقدم السن، 
ومن ناحية اخرى فان مرحلة 
تقدم العمر يصاحبها كثير من 
التغيرات الوظيفية التي نطلق 
عليه��ا مظاه��ر الش��يخوخة 
واختالل في الوظائف االدراكية 
ومنها الذاكرة والتركيز، وكثيرا 
ما تكون هذه املظاهر واضحة 
الثمانني،  فيمن يناهزون سن 
ومن املؤكد ان اتباع اس��لوب 
الغذاء الصحي السليم واحلرص 
على مزاولة الرياضة اجلسمانية 
واالبتعاد عن القلق واالسترخاء 
النفسي من اهم االسباب التي 
تؤدي الى تأخر حدوث مظاهر 

الشيخوخة.
وفي اجنلترا اجريت في معهد 
ابحاث الشيخوخة دراسات على 
املسنني لتتبع الظواهر النفسية 
واملرضية التي تصاحب التقدم 
في السن وخاصة ظاهرة ضعف 
الذاكرة، ويرى مدير املعهد ان 
ضعف الذاكرة ظاهرة طبيعية 
وليست مرضية بالنسبة لنحو 
95% م��ن الن��اس وان أغلبية 
امراض الشيخوخة ترجع الى 
اسباب نفس��ية والدليل على 
ذلك االشخاص الذين يزاولون 
اعماال حرة وكبار رجال األعمال 
الذين يحتفظون بأغلبية قدراتهم 
اجلس��دية والعقلية الى س��ن 
متقدمة عل��ى عكس املوظفني 
الذين يحالون الى التقاعد عند 
بلوغهم الستني فيجدون انفسهم 
على هامش احلياة، ما يصيبهم 
بحالة اكتئاب شديد تعجل بظهور 

اعراض الشيخوخة.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

)من كتاب:  » كنز العلوم - مجدي سيد 
عبدالعزيز(

)من كتاب:   كشكول املعارف - كاميليا 
سلوم عكاوي(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1 ـ منطقـــة زراعيـــة 
كويتيةـ  من االوقات، 2 
ـ بيوت ـ في الصحراء، 
3 ـ متشـــابهان ـ للنفي 
ـ اغير )معكوســـة(، 4 
ـ  ـ متشـــابهان ـ حاذر 
حرفا هجاء متتاليان، 
5 ـ ملســـه )معكوسة(، 
6 ـ يقابل ـ رأى بطرف 
العني، 7ـ  للنفيـ  مناسبة 
سعيدة )معكوسة(، 8ـ  
ممثلة مصرية راحلة، 
9 ـ ممثل سوري راحل، 
10 ـ متشابهة ـ حيوان 

اليف.

1 ـ منطقـــة كويتية، 2 
ـ القيود )معكوســـة( ـ 
نوى االمـــر، 3 ـ للندبة 
ـ اكتمل )معكوســـة( ـ 
عشـــق، 4 ـ راحة اليد 
)معكوســـة(ـ  حواضر 
)معكوســـة(، 5ـ  دقات 
اجلرس ـ رن، 6 ـ قوام ـ 
اجلواب )معكوسة(، 7 
ـ علم مؤنث ـ يكح، 8 ـ 
ثبتـ  القدمي، 9ـ  شتائم 
)معكوســـة( ـ محيط 
باالمر، 10ـ  ممثلة مصرية 

شابة ـ مثيل.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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حمد قلم

جانب من تصوير الفيلم

احتفاالً بسلسلة »The Art of Performance«بالتعاون مع »حمد قلم«

جاكوار الشرق األوسط وشمال أفريقيا تطلق اجلزء الثاني 
»Forward Thinker« من سلسلة أفالم

جاكوار تعلن عن شراكة إستراتيجية جديدة
مع حلبة مرسى ياس

الناجح  بع���د اإلط���الق 
 »Forward Thinker« لسلسلة
من جاكوار الشرق األوسط 
وشمال افريقيا في عام 2014، 
أعلنت الشركة املتخصصة 
الفاخرة  السيارات  بصناعة 
عالية األداء عن إطالق اجلزء 
الثاني من سلس���لة األفالم 
بالتعاون مع حمد قلم، أحد 
أبرز الشخصيات املؤثرة على 
التواصل االجتماعي  مواقع 

في الكويت. 
ويتحدث حمد في الفيلم 
عن شغفه بسيارة جاكوار 
XE، ويوضح بأسلوب رائع 
التزام جاكوار بتقدمي ما هو 
أكثر م���ن مجرد آلة للقيادة 
من خالل تصنيع س���يارات 
عالية األداء تبث احلماس في 

نفوسنا وحترك حواسنا.
وخالل جتوله في املدينة 
على منت س���يارة الصالون 
الرياضية األكثر تطورا من 
جاكوار، قال حمد: »إن جاكوار 
قريبة جدا من شخصيتي، 
فه���ي عصري���ة وس���ريعة 
ومفعمة بحيوية الش���باب، 
وأشعر بأن لدينا الكثير من 
القواسم املش���تركة. وبعد 
قي���ادة جاكوار XE، الحظت 
الفرق الشاسع بني السيارات 
العادية وسيارة رائعة مثل 

.»XE جاكوار
ويلفت حم���د إلى أهمية 
الراح���ة خالل القيادة قائال: 
الي���وم، أصبحت الس���يارة 
بنفس أهمية غرفتنا أو مكتبنا 
أو منزلنا، فهي املكان الذي 
نقضي فيه الكثير من الوقت. 
ولهذا، علينا اختيار ش���يء 
أنيق وجميل، شيء مينحنا 
الطمأنينة، متاما مثل تشكيلة 

سيارات جاكوار اجلديدة. 
وميكنكم مشاهدة فيلم 
حمد على قناة جاكوار الشرق 
األوسط وشمال افريقيا على 

يوتيوب.

العالمة  أعلنت جاكوار، 
البريطاني���ة املتخصص���ة 
الفاخرة  السيارات  بصناعة 
عالية األداء، عن ش���راكتها 
االستراتيجية اجلديدة مع 
حلبة مرسى ياس ذات الشهرة 
العاملية في أبوظبي، احتفاال 
 The Art« بسلسلة فن األداء
of Performance«. وتنطوي 
الشراكة على تقدمي جتربة 
جاكوار الفريدة واملش���وقة 
السيارات من زوار  لعشاق 
احللبة، حيث ستتوافر أربع 
س���يارات من طراز جاكوار 
F-TYPE S كوبيه فائقة األداء 
ضمن مسارات القيادة العاملية 
املتطورة واملفعمة باإلثارة في 
حلبة مرسى ياس. وتعتبر 
ه���ذه الش���راكة األولى من 
نوعها لش���ركة جاكوار في 
الش���رق األوس���ط  منطقة 
وش���مال أفريقيا. وس���واء 
جلس الضيوف خلف املقود 
أو اختاروا أن يس���تمتعوا 
إلى جانب  الركوب  بتجربة 
السائق، فإن جتربة جاكوار 
ستمنحهم الفرصة لالنطالق 
بسرعة فائقة على املضمار 
الذي يس���تضيف  املتطور، 
س���باق جائ���زة االحت���اد 
الكبرى للفورموال  للطيران 
 F-TYPE 1. على منت سيارة
الرياضية فائقة  S كوبي���ه 
القوة والرش���اقة واحلائزة 

على العديد من اجلوائز. 
التجربة  وستتوافر هذه 
اعتبارا من الثاني من شهر 
يوني���و كجزء من مجموعة 
واسعة من اخليارات ضمن 
القيادة  برنام���ج جت���ارب 
»DriveYAS« عل���ى حلب���ة 
مرسى ياس، وذلك بأسعار 
1300 درهم إماراتي لتجربة 
القيادة و500 درهم للركوب 
الس���ائق. وتناسب  بجانب 
جترب���ة جاكوار الس���ائقني 
م���ن مختلف املس���تويات، 

سلس���لة  إط���الق  ومت 
 »Forward Thinkers« أف���الم
 The Art of« ضمن منص���ة
Performance« م���ن جاكوار 
الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقي���ا بهدف تكرمي األداء 
الذي يحفز احلواس  املميز 
ويتجاوز احلدود التقليدية 
ليحول األداء إلى فن. وستضم 

وس���وف تقام ضم���ن بيئة 
آمنة ومحمية، وحتت إشراف 

خبراء متخصصني.
وفي هذا الشأن، قال كريس 
وايلد، مدير العالمة التجارية 
في جاكوار الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا: »تقدم جاكوار 
سيارات عالية األداء بتصاميم 
أنيقة ورائعة، توفر شعورا 
ال ميكن ألي س���يارة أخرى 
أن توفره، حيث تتمتع بأداء 
س���ريع االس���تجابة يحفز 
الس���ائق ويثير حماسته، 
باإلضافة إلى تصميمها املذهل 
الالفت لألنظار، مع شعور 
درامي يحبس األنفاس. وقد 
مت تصميم س���يارة جاكوار 
F-TYPE S كوبيه احلائزة 
على عدة جوائز لتحقق أداء 
عاليا واستجابة سريعة مبا 
يتيح لها توفير جتربة قيادة 
استثنائية، ونحن فخورون 
مبش���اركة هذه التجربة مع 

زوار حلبة مرسى ياس«.
من جانب���ه، قال الطارق 
العامري، الرئيس التنفيذي 
حللبة مرسى ياس: »يسرنا 
اإلعالن عن الشراكة مع واحدة 
من أرقى العالمات التجارية 
إلى  العاملية، ونحن نتطلع 

 Forward« أف���الم سلس���لة 
Thinkers« القادمة نخبة من 
أبرز املؤثرين ف���ي منطقة 
الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا، ومنهم أنس بوخاش 
اإلم���ارات، ولؤي  من دولة 
نسيم من السعودية، وبرنارد 
خوري من لبنان، وناصر بن 

عبداجلليل من املغرب.

مستقبل حافل بالتعاون مع 
شركة جاكوار. وسيتيح هذا 
التعاون االستراتيجي آلالف 
الذين تس���تضيفهم  الزوار 
احللبة سنويا، خيارات أوسع 
لالستمتاع بقيادة أو ركوب 
السيارات الفاخرة. وتنسجم 
 F-Type قوة سيارة جاكوار
وأداؤها املميز مع ما تقدمه 
حلبة الفورم���وال 1 العاملية 
الرائدة، ونحن على ثقة بأن 
هذه التجربة الفريدة ستحظى 
بشعبية كبيرة بني زوارنا، 
إلى استقبال  ونتطلع قدما 
الضيوف لتجربة هذه اإلضافة 
املش���وقة اجلديدة ألسطول 

مدرسة ياس للسباقات«.
ومع أداء جبار وتصميم 
رائع، ينضم محرك V6 سوبر 
تشارجد بقوة 380 حصانا 
 F-TYPE املوجود في سيارة
S كوبيه إلى مجموعة واسعة 
من تقنيات القيادة املتطورة، 
ليمنح السيارة تسارعا من 
سرعة صفر إلى 100 كيلومتر 
في الساعة خالل 5.5 ثوان 
الس���رعة  فقط، مع حتديد 
القصوى عند 275 كيلومترا 
في الساعة، مقدما أداء قويا 

وسلسا.

قلم: جاكوار قريبة 
جداً من شخصيتي 

فهي عصرية 
وسريعة ومفعمة 

بحيوية الشباب

جاكوار
F-TYPE S كوبيه 

متاحة اآلن
لتجربة القيادة 

على احللبة

امل���زودة به���ا، فه���ي تتمتع 
مبجموعة واسعة من تقنيات 
السالمة املتقدمة، وتتضمن 
اجلي���ل اجلديد م���ن تقنية 
الهندسة املتوافقة املتطورة 
الهيكل،  )ACE™ II( لبني���ة 
نظام الفرامل املانعة لالنغالق 
)ABS( للعج���الت األربع مع 
التوزي���ع اإللكتروني  نظام 
الفرامل )EBD( ونظام  لقوة 
 Brake( الفرام���ل مس���اعدة 
Assist(، نظام املس���اعدة في 
ثب���ات الس���يارة )VSA( مع 
التحكم بالس���حب، ووسائد 
هوائية )أم���ام، اجلوانب في 
األمام، ركبة السائق وستائر 
هوائية مع حساس بالدحرجة( 
إضافة إلى أنظمة التحذير من 

.)FCW( االصطدام األمامي

املقاعد.
إلى ذلك، تضم  باإلضافة 
ACURA MDX مجموع���ة من 
تقنيات ACURA املميزة، مثل 
 ،™Jewel Eye األضواء األمامية
 Acura/ELS والنظام الصوتي
Studio األكث���ر ق���وة. كذلك 
تقدم مجموعة من االبتكارات 
التي توفر املساعدة والرؤية 
للس���ائق من بينه���ا كاميرا 
للرؤي���ة اخللفي���ة متعددة 
الزوايا، نظام تثبيت السرعة 
املتكي���ف )ACC( مع متابعة 
 ،)LSF( على س���رعة متدنية
معلومات ع���ن األماكن غير 
الظاهرة على املرايا اجلانبية، 
ونظ���ام فرامل لتخفيف قوة 

.)CMBS( احلوادث
أما مميزات األمن والسالمة 

لألصوات مثل الزجاج العازل 
للضجيج وتوسيع حلامات 
الهيكل، وتقنية اإللغاء النشط 
 MDX للضجيج، تصبح سيارة

األعلى هدوء.
وتع���زز أكث���ر مع���دالت 
الفخامة ف���ي MDX من خالل 
املزايا الداخلية التي تتضمن 
مقصورة بتشطيب من اجللد 
الطبيعي الفاخر، ملسات مطلية 
بالفضة، شاشة LED 16 إنشا 
علوية مع شاشتني أماميتني 
وإنارة مميزة للمقصورة، إلى 
جانب مزايا جديدة للفخامة 
مث���ل نظام الدخ���ول الذكي، 
واقيات من أشعة الشمس في 
الثاني ومكيف  املقاعد  صف 
أمامي  ه���واء أوتوماتيك���ي 
وخلفي وحتكم بدرجة حرارة 

يعطيها مظهرها االنسيابي، 
التصميم  إن  املميز والراقي. 
األيروديناميكي للهيكل - الذي 
املهندس���ون في نفق  صقله 
 Ohio RandD الهواء مبرك���ز
التابع للش���ركة - يس���اعد 
MDX على االرتقاء بالكفاءة 
األيروديناميكية، ما يجعلها 
إحدى الس���يارات الرياضية 
متعددة االستخدامات الفخمة 
األعلى أيروديناميكية وكفاءة 
في االقتصاد باستهالك الوقود 

املوجودة على الطرقات.
 MDX وتتع���دد املزايا في
الرائعة مث���ل منصة بضبط 
ديناميكي، هيكل بإغالق محكم 
أكثر للهواء واملخمدات بثالث 
طبق���ات للع���زل، إلى جانب 
استخدام مواد جديدة مخفضة 

الذي يولد طاق���ة تبلغ 290 
حصان���ا وعزم���ا يبلغ 355 

نيوتن - متر. 
وتتميز MDX بناقل حركة 
أوتوماتيكي وس���رعات مع 
وضعية رياضي���ة وتبديل 
 Sequential( رياضي متتابع
SportShift( باإلضافة إلى مبدل 
س���رعات مثبت على عجلة 
القيادة، ستتمتع MDX بنظام 
توجيه العزم للتحكم الفائق 
SH- للقيادة ب���كل العجالت

AWD™ يضم تقنية املساعدة 
املرن���ة بالتحكم اجلديدة من 

.ACURA
أم���ا بالنس���بة للهي���كل 
 MDX اخلارج���ي، فتتمي���ز
بتصمي���م خارجي على منط 
»منحوتة جوية خاصة« الذي 

)SUV( فخم���ة إلى الس���ائق 
والركاب، كما أنها جتمع بني 
ريادة تصنيف أفضل استهالك 
للوقود، مستويات جديدة من 
الرقي والفخامة للراحة، وأعلى 

مستوى ألداء السالمة.
األداء الديناميكي لسيارة 
MDX ميكن وصفها باملقصورة 
الصديقة للعائلة التي تتسع 
لسبعة ركاب، مع مظهر رشيق 
وتصميم خارجي انس���يابي 
لس���يارة رياضي���ة متعددة 

االستخدامات.
وعند فت���ح غطاء احملرك 
أنه���ا م���زودة مبحرك  جند 
جديد بالكامل بحقن مباشر 
و24 صماما سعة 3.5 ليترات 
i-VTEC V-6 مع نظام إدارة 
 ،)™VCM( السيلندرات املتغير

جتمع MDX اجلديدة عددا 
 ACURA كبيرا من تقني���ات
املميزة لتوفر منتجات قائمة 
على التوجه في »التناس���ق 
الكامل بني اإلنسان واآللة« من 
»اكورا«، ولتقدم مس���تويات 
الهدوء،  الفخام���ة،  أعلى من 
الراح���ة والرقي ف���ي مركبة 
تعمل »وفق مشيئة السائق« 
مع وس���ائل بديهية للتحكم 

وأداء ديناميكي مذهل.
من النظ���رة األولى ميكن 
أنه���ا  ملقتنيه���ا أن يلح���ظ 
ط���ورت على صورة »طائرة 
نفاثة فاخرة عائلية«، تتميز 
بشكل انسيابي وراق، مرهف 
وقوي، كما صممت لتقدم األداء 
الفريد واملزايا العملية لسيارة 
رياضية متعددة االستخدامات 

كل شيء في متناول السائق األضواء األمامية Jewel Eye مقصورة تتسع لسبعة ركاب

سيارة عائلية
جتسد القوة

وقدرة التحمل 
بسبعة مقاعد

ACURA من املال MDX
مستويات جديدة

من الفخامة واألداء
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خلية الوقود احليوي اإللكترونية

يولد الكهرباء باستخدام اإليثانول احليوي

.. و»نيسان« تكشف عن نظام مبتكر
لتشغيل السيارات بخاليا وقود األكسيد الصلب

كشفت شركة »نيسان« 
ع���ن تطوير نظ���ام مبتكر 
يعمل بخاليا وقود األكسيد 
الصل���ب )SOFC(، وذل���ك 
لتولي���د الكهرب���اء الالزمة 
لتشغيل محركات سياراتها 
باس���تخدام  الكهربائي���ة 

اإليثانول احليوي.
ويتضمن النظام اجلديد 
الذي يشكل نقلة نوعية في 
قطاع صناعة السيارات عامليا 
خلية وقود حيوي الكترونية 
مع مولد للطاقة يعمل بخاليا 
وق���ود األكس���يد الصل���ب 
)SOFC( التي تستخدم أنواعا 
متعددة من الوقود، مبا فيها 
اإليثانول والغاز الطبيعي، مع 
األوكسجني لتوليد الكهرباء 

بكفاءة عالية.
الوقود  وتول���د خلي���ة 
احليوي اإللكترونية الكهرباء 
بواسطة مولد يعمل على خاليا 
وقود األكسيد الصلب، وذلك 
باستخدام اإليثانول احليوي 
املخزن في السيارة. وتستفيد 
هذه اخللية من الهيدروجني 
الذي يتم حتويله من الوقود 
عن طريق استخدام عنصر 
الغالف  معدل وأوكس���جني 
اجلوي باإلضافة إلى التفاعل 
الكهروكيمياوي، وذلك من 
أجل توليد الكهرباء الالزمة 

لتشغيل محرك السيارة.
وخالفا لألنظمة التقليدية، 
تشتمل خلية الوقود احليوي 
االلكترونية على خاليا وقود 
التي متثل  األكسيد الصلب 
مصدر قوته���ا، مما يضمن 
كف���اءة أكبر في اس���تهالك 
الس���يارة  الكهرباء ومينح 
الكهربائي���ة نط���اق قيادة 
العاملة  املركب���ات  يضاهي 
بالبنزي���ن »أكث���ر من 600 
كيلومتر«. عالوة على ذلك، 
تنطوي السيارات الكهربائية 
العامل���ة بخالي���ا الوق���ود 
احلي���وي االلكترونية على 
مزايا فري���دة ومنها القيادة 
الصامت���ة دون ضوض���اء، 
املباشر  التشغيل  وإمكانية 
واحلصول على تسارع أكبر، 

وهو ما يتيح للمستخدمني 
جتربة قيادة ممتعة للسيارة 

الكهربائية.
وتستخدم أنظمة خاليا 
الوق���ود م���واد كيميائي���ة 
تتفاع���ل مع األوكس���جني 
لتوليد الكهرباء دون إصدار 
انبعاثات ض���ارة. ويتوافر 
وقود اإليثانول احليوي - مبا 
في ذلك الوقود املستخرج من 
قصب السكر والذرة - على 
نطاق واسع في بلدان أميركا 
الشمالية واجلنوبية وآسيا. 
وميكن خلاليا الوقود احليوي 
اإللكتروني���ة »باس���تخدام 
اإليثانول احليوي« تشغيل 
وسائل نقل صديقة للبيئة 
وتوفير فرص قيمة في قطاع 
إنتاج الطاقة باملنطقة، ناهيك 
عن دع���م البني���ة التحتية 
القائمة. وعند توليد الطاقة 
باستخدام نظام خاليا الوقود 
الس���يارة  التقليدية، تقوم 
بإصدار غاز ثاني أوكس���يد 
الكربون، بينما ميكن تفادي 
هذه االنبعاثات عند استخدام 
نظام اإليثانول احليوي الذي 
انتشاره على نحو  يتنامى 
كبير مع تسارع عملية تشكيل 
الوق���ود احليوي من قصب 

الس���كر، ويتيح هذا النظام 
للسيارة دورة عمل محايدة 
للكربون وبالتالي تالفي أي 

انبعاثات كربونية.
وستصبح خاليا الوقود 
احليوي اإللكترونية أسهل 
اس���تخداما في املستقبل. إذ 
ان استخدام املاء املمزوج مع 
اإليثانول يعتبر أكثر سهولة 
وأمان���ا باملقارنة مع معظم 
أنواع الوقود األخرى. ومن 
شأن ذلك أن يلغي العقبات 
التي تعيق إرساء بنية حتتية 
جديدة كليا، ويضمن إمكانات 

كبيرة للنمو في السوق.
من جهة ثانية، ستنخفض 
تكاليف التش���غيل بش���كل 
ملحوظ بالنس���بة جلميع 
اليوم،  الكهربائية  املركبات 
األمر الذي يعود بالفائدة على 
املس���تخدمني األفراد وكذلك 
الش���ركات. وذلك ألن خاليا 
الوقود احليوي اإللكترونية 
تعتبر احلل األمثل ملواكبة 
الكثير من متطلبات العمالء 
والسيما على صعيد التزود 
الس���ريع بالوقود، وتوفير 
إم���دادات الطاقة التي تدعم 
مجموعة متنوعة من اخلدمات 

مثل نقل املنتجات املبردة.

خاليا الوقود 
احليوي اإللكترونية 

ستصبح أسهل 
استخدامًا

في املستقبل

فريق عمل توب اكسبو كندا 

خالل الفترة من 16 إلى 18 مايو 2017

»توب إكسبو« تختار تورنتو الستضافة معرض سوق العقار الدولي الكندي
كش���فت مجموع���ة توب 
اكس���بو ومقرها الكويت عن 
خططها الستضافة معرض 
سوق العقار الدولي الكندي، 
وه���و أول معرض دولي من 
نوعه لالستثمار العقاري في 
كندا وسيقام خالل الفترة من 
16- 18  مايو 2017 في تورنتو، 
وسيكون السوق عبارة عن 
معرض يتم فيه عرض مشاريع 
التطوير احلالية واملستقبلية 
من قطاعات تطوير العقارات 
السكنية والتجارية ومنتجعات 
االجازات من كل أنحاء العالم. 
وتتوقع مجموعة توب اكسبو 
أن يتفوق معرض سوق العقار 
الدولي الكندي على املعارض 
العقارية التي تقام في الكويت 
ودبي ولن���دن والتي جتذب 
مئات املالي���ني من الدوالرات 
في معام���الت وصفقات تتم 

خالل هذه املعارض. 
من جانبه ص���رح محمد 
القدوم���ي الرئيس التنفيذي 
ملجموعة توب اكس���بو كندا 
قائال: تعد كن���دا واحدة من 
أفضل الدول في العالم بالنسبة 
للمس���تثمرين الباحثني عن 
اقتصاد آمن وحكومة مستقرة، 
حيث يشهد السوق العقاري 

ازدهارا ولهذا السبب نشعر 
ب���أن تورنتو تصب���ح لندن 
اجلديدة، حيث هناك اآلالف 
من فرص االستثمار العقاري 

اجلذابة. 

وأضاف: إن مبيعات املنازل 
الفاخرة الكندية تنافس على 
مستويات عاملية، وقد افتتحنا 
مكتبا في تورنتو ألنه هناك 
اهتمام متزايد بشكل دائم من 

القدومي:
املعرض سيجذب 
عارضني ومستثمرين

من كل أنحاء 
العالم

املشاركون 
سيحصلون

على جناح عرض 
مجهز بالكامل 

واالستفادة
من احلملة اإلعالنية 

في كندا
والكويت

»نيسان البابطني« مستمرة 
في عروض »شهر الكرم«

تستمر شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
احلصري واملعتمد لس���يارات نيس���ان في الكويت، في 
حملتها اخلاصة بش���هر رمض���ان املبارك، حيث يحصل 
العمالء على أسعار خاصة باإلضافة الى قسائم شرائية 
فورية من طيران »اإلمارات« لدى تسلم السيارة اجلديدة 

التي يجري شراؤها خالل رمضان. 
ليس هذا فحسب بل إن العمالء كافة سيدخلون السحب 
الكبير املقرر يوم 7 أغسطس ليتم اختيار 5 فائزين بجائزة 
1000 دينار كقسائم شرائية تخولهم اختيار الرحلة التي 

يودون القيام بها عبر طيران اإلمارات. 
وبهذه املناسبة، تتقدم شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني بتهنئة جميع عمالئها مبناس���بة شهر رمضان 
املبارك، متمنية أن يساهم هذا العرض املميز واملستوى 
الرفيع من اخلدمات التي تقدمها في زيادة وتعزيز الثقة 
في عالمتها التجارية واحملافظة على مكانتها كشركة رائدة 

في سوق السيارات احمللية واإلقليمية. 
وتدعو »نيسان البابطني« العمالء إلى االحتفال معها 
باألجواء الرمضانية املميزة داخل معارضها املنتشرة في 

الكويت والتعرف على تفاصيل العرض.

فحص مجاني وخدمة مميزة

»كاديالك الغامن« تقدم ألصحاب النخبة
هدية مميزة في موسم الصيف

ضمن اهتمامها بتعزيز متيز 
عمالئها وزيادة التواصل الفعال 
الذي يع����ود باخلير والفائدة 
الس����يارة  على أصحاب هذه 
الفاخرة، أطلقت شركة الغامن 
الوكيل احلصري  للسيارات، 
لسيارات كاديالك في الكويت، 
عرضا مميزا ومجانيا لفترة 
الصيف يتي����ح لقائدي هذه 
السيارات االستفادة من هذه 
اخلدمات املجانية التي متيزهم 
بها ش����ركة كادي����الك الغامن. 
ويشمل عرض الصيف اخلاص 
ألصحاب النخب����ة فحص 21 
نقطة في عمل وأداء السيارة 
وتقدمي تقرير بذلك إلى العميل، 
إضافة إل����ى تعبئة اإلطارات 
بغ����از النتروج����ني وكذل����ك 
تنظيف وغس����يل السيارة. 
وتدعو الشركة جميع عمالئها 
العرض  لالس����تفادة من هذا 
املجاني وذل����ك بزيارة مركز 
خدمة كاديالك في الفترة من 
14 يونيو وحتى 11 أغسطس 

.2016
ويعم����ل مركز اخلدمة في 
الغامن  شركة يوس����ف أحمد 
وأوالده عل����ى توفير خدمات 
متكامل����ة متن����ح العمالء كل 
الرضا منذ دخولهم بسياراتهم 
وحتى حلظ����ة خروجهم بعد 
إجناز األعمال التي جاءوا من 
أجلها. ويضم املركز فريق من 
أعلى اخلبرات الفنية والتقنية 
العالية التدريب واملؤهلة من 
كاديالك، حيث يقوم هذا الفريق 
األداء  بفحص أهم مستويات 
ألنظمة السيارات وقطع الغيار 
التي لها عالقة بفصل الصيف 
مثل املساحات، الفرامل، احملرك 
وزيت احملرك، وغيرها. ويتم 

بعد االنتهاء من هذا الفحص 
إعداد تقرير تفصيلي يتضمن 
حالة كل نقطة مت فحصها وما 
هي االقتراح����ات املوصى بها 
وكذل����ك التكلف����ة التقديرية 
لإلصالح إن احتاج األمر لذلك 
مع تقدمي اختي����ارات عديدة 
لتمويل دف����ع قيمة اإلصالح 
إن رغ����ب العميل بذلك. ومن 
اجلدي����ر بالذك����ر أن من أهم 
ميزات اخلدمة في هذا املركز 
هي طريقة االستقبال والشرح 
والتوضيح ليكون العميل على 
اط����الع واضح مبا مت فحصه 
بالذكر  وتقييم حالته. جدير 
أن مرك����ز اخلدم����ة اخلاصة 

بأعمال الصيانة، والذي يقع 
في الشويخ هو األكبر عامليا 
من حيث املساحة ومن حيث 
التطور في التجهيزات وأسلوب 
اخلدمة، حيث ميتد املركز على 
مساحة هائلة، منها 73.000 
متر مربع هي املساحة املبنية 
واملخصص����ة للخدم����ة التي 
ميكنها استقبال 1000 سيارة 
يوميا. ويطبق املركز أحدث 
تقنيات العمل وتنفيذ اخلدمة 
من خ����الل مع����دات متطورة 
وفريق عمل عالي الكفاءة يعمل 
بشكل خبير لضمان تقدمي أعلى 
مستويات الدقة واجلودة في 
العمل مع احل����رص على أن 
تكون احللول املقترحة دائما 
في مصلحة العميل من حيث 
حساب الكلفة ومدى احلاجة 

لإلصالح أو التغيير.
كما يضم مرك����ز اخلدمة 
قسما متطورا ألعمال احلدادة 
ال����ذي يوفر نتائج  والصبغ 
فائقة اجلودة من خالل الدقة 
الكبيرة في كل أعمال احلدادة 
وكذلك استخدام الصبغ األصلي 
ليعطي نفس الشكل األصلي 
للسيارة القادمة من املصنع، 
وذلك بوج����ود خبراء صبغ 
متخصصني بسيارات كاديالك. 
وتشمل خدمات القسم، إصالح 
الدعم����ات، تعدي����ل وتغيير 
الصبغ، تركيب فتحة سقف، 
تصليح وتغيير التنجيد وغير 
ذلك الكثير. وتدع����و شركة 
يوسف أحمد الغان��م وأوالده 
للسيارات عمالءها لزيارة مراكز 
اخلدمة واالستفادة من العرض 
اخلاص للفحص املجاني جتنبا 
ألي تأثي����ر لدرجات احلرارة 

العالية في الصيف.

العرض املجاني 
مستمر حتى 

11 أغسطس 
في مركز خدمة 

كاديالك

املشترين األجانب. وقد أشار 
تقرير صادر عن شركة رويال 
ليباج وهي ش���ركة وساطة 
عقارية كندية إلى أن 66% من 
مستشاريها يرون أن نشاط 

املستثمرين األجانب يتزايد 
في منطقتهم. وقد حان الوقت 

لالستثمار في كندا. 
وأضاف: سيجذب معرض 
الكندي  الدولي  العقار  سوق 
عارضني ومس���تثمرين من 
كل أنح���اء العالم ومن بينها 
فرص لالستثمار العقاري من 
منطق���ة الكاريبي. ونريد أن 
نأتي مبستثمرين وعارضني 
من كافة أنحاء الشرق األوسط 
للمشاركة في أحدث معرض 
عقاري دولي من نوعه على 
نفس املستوى املعروف عن 
توب اكس���بو ف���ي املنطقة. 
املثالية  الف���رص  إننا نتيح 
للشركات العارضة لكي يكون 
لديها اتصال مباشر مع أكبر 
املستثمرين وصناع القرار في 

قطاع العقار. 
املش���اركون  وق���ال: 
س���يحصلون عل���ى جناح 
ع���رض مجه���ز بالكامل في 
مركز مؤمترات مترو تورنتو 
واالستفادة من احلملة الدعائية 
واالعالنية في كندا والكويت 
واملنطقة من خالل احلمالت 
التي ستقوم بها  التسويقية 

توب اكسبو قبل وأثناء وبعد 
املعرض. 

ل���دى مجموعة  وأضاف 
توب اكس���بو مساحة عرض 
تستوعب 170 عارضا وتطرح 
فرص رعاية متميزة للشركات 
إل���ى االرتقاء  التي تس���عى 
مبستوى ظهورها في سوق 
العقار الكن���دي. وقال ميثل 
املعرض فرصة كبيرة إلظهار 
العقار  الفهم املتعمق لسوق 
الكندي، وكذل���ك الرغبة في 
االستفادة من كل صفقة ممكنة 
خالل املعرض والرؤية الرامية 
الستكش���اف فرص أكبر في 

كافة أنحاء العالم. 
وبني ان املعرض سيشهد 
تواجد مش����اركني من مختلف 
القطاع���ات مب�������ا في ذلك 
العقاري  التطوير  ش���ركات 
واملس���تثمرين واملؤسسات 
املالية والوس���طاء والوكالء 
العقاريني واخلدمات القانونية 
ووسطاء االستثمار واملهندسني 
املعماريني واحلكومات وجهات 
التنمية االقتصادية احلكومية 
حي���ث جتتمع حتت س���قف 

واحد.

»األهلي املتحد« يعلن الفائزين بالسحب األسبوعي 
لبرنامج »احلصاد للتوفير اإلسالمي«

أجرى البنك األهلي املتحد 
في اخلامس عش����ر من شهر 
يوني����و اجل����اري الس����حب 
األس����بوعي لبرنامج جوائز 
احلصاد للتوفير اإلس����المي، 
والذي يقدم أكبر قيمة جوائز 
ألكبر عدد من الفائزين، وهو 
ما جعله ينجح في أن يصبح 
برنامج اجلوائز األول والوحيد 
في الكويت املتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، والذي مت 
تطويره ليلبي متطلبات عمالء 
البنك ويزيد من فرصهم في 
احلصول على اجلوائز الكبيرة 
واجلذابة، باإلضافة إلى متتعهم 
بأحدث املزايا املصرفية التي 
يوفره����ا لهم البن����ك األهلي 
املتحد. وبهذه املناس����بة أفاد 
البنك األهلي املتحد في بيان 
صحاف����ي قائال: يقدم برنامج 
احلصاد للتوفير اإلس����المي 
أعلى مبالغ من اجلوائز، والتي 
تصل إل����ى 3.4 ماليني دينار 
س����نويا، كما يتميز بتقدميه 
26 جائزة أسبوعية وهي أكبر 
عدد للفائزين أسبوعيا، وميكن 
فتح حساب احلصاد للتوفير 
اإلس����المي بأدنى قيمة لفتح 
احلساب وهي 100 دينار، وفاز 
الكبرى  باجلائزة األسبوعية 
بقيمة 25 ألف دينار نقدا: أسامة 

عبدالرحمن الدعيج.
كذلك ف����از بجائزة قيمتها 
1000 دين����ار كل م����ن: طيبة 
عبداحملسن املنيس، رباح محمد 
فهمي، الشاهني فالح العبيد، 
رشا إبراهيم الهنيدي، عدنان 
إبراهيم  الرومي، هنا  س����الم 
امليلم، جاسم محمد الفودري، 
نادر حنا أسعد، خليل إبراهيم 
العثمان، عبدالرزاق يوسف 
العمي����ري، مه����ا عبدالرزاق 
محمود، بس����ام صالح الدين 
احلم����وي، عبدالك����رمي على 
املطاوعة، أحمد صالح الدعيج، 
محم����د عبد األمي����ر النصار، 
ليلى حسن أحمد، حسني على 
منصور، على محمد إبراهيم، 
عادل يوس����ف عبدالرحمن، 
سوسن جعفر دويش، أنيسة 
عبدالعزي����ز التاج����ر، جمال 
عبداهلل محمد، هنا محمد على، 

أحمد صقر أحمد، محمد إبراهيم 
أحمد.

ويق����دم برنام����ج جوائز 
»احلصاد للتوفير اإلسالمي« 
من البنك األهلي املتحد جائزة 
أسبوعية كبرى تبلغ قيمتهما 
25 ألف دينار إلى جانب جوائز 
أسبوعية بقيمة 25 ألف دينار، 
موزعة على 25 جائزة بقيمة 
1000 دينار لكل رابح.  كذلك 
تضم جوائز برنامج »احلصاد 
للتوفير اإلسالمي« من البنك 
األهلي املتحد أربعة جوائز ربع 
سنوية كبرى يجرى السحب 
عليها كل ثالثة أش����هر، وهي 
جائزة راتب مدي احلياة بقيمة 
250 ألف دينار للرابح، والتي 
توفر لعمالء البنك مس����توى 
أكثر راحة بفضل  معيش����يا 
ضم����ان اس����تمرارية دفعات 

اجلائزة شهرا بعد آخر. 

جائزة أسبوعية 
كبرى تبلغ قيمتهما 

25 ألف دينار
إلى جانب
25 جائزة

أسبوعية بقيمة 
ألف دينار
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الصالح والباقر يتسلمان اجلائزة

الروضان واإلدارة التنفيذية يتوسطون موظفو مركز االتصال 

 أسرة بنك الكويت الوطني حتتفل مع األطفال املرضى 

من معهد الذوق واجلودة العاملي في بروكسل

تقديراً جلهودهم وتفانيهم في العمل أثناء شهر رمضان املبارك

 »أكواكول« الكويت تفوز بجائزة »الطعم األفضل« العاملية

»زين« تشارك موظفي مركز االتصال 107 مأدبة اإلفطار
عائلة »الوطني« تشارك أطفال مستشفيي »الوطني« 

و»ابن سينا« احتفاالت القرقيعان

قال مدي���ر العمليات في 
شركة اروى اخلليج طارق 
أكواكول  الصالح ان مي���اه 
أثبتت جودتها محليا وعامليا 
وذلك بحصولها على جائزة 
الطع���م األفضل م���ن معهد 
الدولي في  اجلودة والذوق 
بروكس���ل، مش���يرا الى ان 
هذه اجلائزة تعتبر من أهم 
الطعم  اجلوائز في مج���ال 
والتذوق عاملي���ا العتمادها 
عل���ى تقيي���م واختبار في 
أجواء تنافسية بني املنتجات 
أكثر من  الغذائية مبشاركة 
170 خبي���را م���ن مختل���ف 
اجلنسيات واألعراق ويتم 
التحكيم عبر قيم وعناصر 
موزعة ما بني التذوق والطعم 
والرائحة والنقاء والشعور 

احلسي.
وأضاف الصالح في بيان 
صحافي مبناسبة فوز مياه 
»أكواك���ول« بجائزة الطعم 
االفض���ل من معه���د الذوق 
واجلودة العاملي بروكسل - 
بلجيكا ان الشركة تعمل على 
تعزيز تواجدها في السوق 
الكويتي وخصوصا سوق 

شاركت شركة زين الكويت 
موظفي مرك���ز االتصال 107 
الرمضانية  مأدبة اإلفط���ار 
تقديرا جلهودهم وتفانيهم 
في العمل خالل شهر رمضان 
املبارك وفي فت���رة اإلفطار 
على وجه اخلصوص، وذلك 
التنفيذي  الرئيس  بحضور 
إمي���ان الروض���ان واإلدارة 
التنفيذية من مختلف قطاعات 

الشركة.
وذكرت الشركة في بيان 
صحاف���ي أن ه���ذه املبادرة 
الس���نوية تأتي حتت مظلة 
استراتيجيتها التحفيزية التي 
تهدف من خاللها إلى تسليط 
الضوء على تفاني موظفيها 
وتقدير اجلهود التي يبذلونها، 
خصوصا أولئك الذين يعملون 
على مدار الساعة وطوال أيام 
األسبوع في مركز االتصال 
107 لتقدمي أفضل مستويات 
خدمة العم���الء ألكبر قاعدة 

مشتركني في الكويت. 

نظمت عائلة بنك الكويت 
الوطني زي���ارة إلى كل من 
الكويت  مستش���فى بن���ك 
الوطني لألطفال ومستشفى 
ابن سينا في منطقة الصباح 
الطبية، وذلك ملش���اركتهم 
أجواء االحتفال بالقرقيعان 
وإضف���اء روح البهجة لهم 

إضافة إلى تقدمي الهدايا.
وقالت مسؤولة العالقات 
الكويت  ف���ي بن���ك  العامة 
الوطني جوان العبداجلليل: 
إن موظف���ي بن���ك الكويت 
الوطن���ي من كاف���ة إدارات 
البنك يحرصون على مشاركة 
األطفال فرحهم في مختلف 
املناسبات. كما حترص عائلة 
بنك الكوي���ت الوطني على 
تنظيم نش���اطات وزيارات 
دورية إلى املستشفيات في 
الكوي���ت ولقاء األطفال، في 
خطوة تؤكد الت���زام البنك 
بواجب���ه جت���اه املجتم���ع 

مبختلف فئاته.
وأضافت العبداجلليل أن 
بنك الكويت الوطني يحرص 
النش���اطات  عل���ى تنظيم 
اخلاصة باألطفال، وقد كانت 
الزي���ارة إلى املستش���فيني 
عائلية ومليئة باملرح والهدايا 
وتفاعل معها األطفال. وقدمت 
أس���رة البنك األلع���اب لهم 
وشاركتهم عددا من النشاطات 
املسلية التي تزينت بأجواء 
الشهر الفضيل واحتفاالت 

الذي سيشهد  املياه املعبأة 
منوا كبيرا خالل السنوات 
القادمة نظرا للنمو السكاني 
الدميوغرافية  والتغي���رات 
والتط���ور في أمناط احلياة 
كارتفاع الوعي الصحي في 

املجتمع.
م���ن جانبه، ق���ال مدير 
مصنع مياه اكواكول لتعبئة 
مياه الشرب النقية م.مشاري 
الباقر ان مياه أكواكول تعتبر 
واحدة من الشركات الرائدة 
في الكويت في مجال تعبئة 
مياه الشرب النقية، موضحا 

وأوضحت زين أن اإلدارة 
التنفيذية وفي مقدمتها الرئيس 
التنفيذي إميان الروضان أبدت 
اهتماما وحرصا بالغني على 
التواجد مع املوظفني في صالة 
عملي���ات مركز االتصال 107 
خالل موع���د وجبة اإلفطار، 
وذلك ملشاركتهم أجواء الشهر 
الكرمي وحتفيزهم للوصول 
الكفاءة  إلى أعلى مع���دالت 
واإلنتاجي���ة خلدم���ة قاعدة 
عمالئها األكبر على مستوى 
أنها  الدولة. وبينت الشركة 
حريصة على أن تشجع من 
خ���الل مثل ه���ذه املبادرات 
معيار الوالء في بيئة العمل 
من جهة، وحث املوظفني على 
بذل قصارى جهدهم من جهة 
أخرى، حيث تسعى الشركة 
من ه���ذا املنطلق إلى توفير 
بيئة عمل تنافس���ية في كل 
الش���ركة اإلداري  من هيكل 
والوظيفي، فاالرتقاء بالعمل 
من أهم األولويات التي تركز 

وبدوره���م،  القرقيع���ان. 
عبر األطفال عن س���عادتهم 
الزيارة واس���تمتعوا  بهذه 
بالنشاطات التي أعدتها لهم 

أسرة الوطني.
الزيارت���ان في  وتأت���ي 
الدائم  البن���ك  إطار اهتمام 
ومش���اركته املس���تمرة في 
االجتماعي���ة  النش���اطات 
واإلنس���انية، وتعبيرا عن 
روح املشاركة والتواصل مع 
كافة شرائح املجتمع. ويسعى 
بنك الكوي���ت الوطني دوما 
إلى تكريس املسؤولية جتاه 
املجتمع كنهج تتميز به أسرة 
البنك وتعمل على تطويره 

انها أول م���ن ادخل صناعة 
تعبئ���ة وتوزي�����ع عبوات 
املي���اه حج���م 5 غالون���ات 
وبرادات املي���اه في السوق 

الكويتي.
وأشار الى ان »أكواكول« 
اكتس���بت ثقة آالف العمالء 
واملستهلكني طوال األعوام 
املاضية بفضل منتجها الذي 
بات عالمة جتارية ش���هيرة 
الكويت فحس���ب  ليس في 
العربي، وذلك  بل واخلليج 
اللتزامها بأعلى معايير الكفاءة 
واجلودة والصحة والسالمة 
والبيئ���ة التي فرضت والء 

واحترام العمالء.
وق���ال الباقر انه في ظل 
النهضة االقتصادية للكويت 
وتزايد احلاجة إلى مياه شرب 
معبأة بج���ودة ومواصفات 
عالية قامت الش���ركة ببناء 
مصنع لتعبئة مياه الشرب 
النقية »أكوا كول« مبنطقة 
الصليبي���ة الصناعي�������ة، 
والذي يضم أحدث ما توصلت 
التكنولوجيا احلديثة  إليه 
لتعبئة املياه النقية مبعايير 

جودة عاملية.

عليها باستمرار.
وإذ أعربت اإلدارة التنفيذية 
عن فخرها بجهود موظفيها 
والدور الكبير الذي يقومون 
به لتعزيز ري���ادة زين في 
قطاع االتص���االت الكويتي، 
فإنها أكدت ف���ي ذات الوقت 
على أن قطاع املوارد البشرية 
ه���و مبنزلة الق���وة الدافعة 
حلركة التشغيل ألي شركة أو 
مؤسسة، معتبرة أن االرتقاء 
بثقافة عمل املؤسسة ميثل 
دائما اخلطوة األولى في رحلة 

التفوق والنجاح.
وأك���دت زي���ن عل���ى أن 
العنصر البش���ري هو حجر 
األس���اس التي تعتمد عليه 
املؤسسات الكبرى في تعزيز 
خططها التشغيلية والتجارية، 
وهو القاعدة احلقيقية لبناء 
الهيكل اإلداري ألي مؤسسة 
والذي حتتاجه في مواجهة 
أثن���اء تنفيذها  التحدي���ات 

خططها الرئيسية.

ونشره في املجتمع. وجتدر 
اإلشارة إلى أن مستشفى بنك 
الكويت الوطني هو أيقونة 
مبادرات البنك في املسؤولية 
االجتماعية، وقد اتخذ البنك 
خطوة مهم���ة قبل أكثر من 
ع���ام على صعي���د حتويل 
املستش���فى إلى أحد أفضل 
املراكز اإلقليمية في املنطقة 
املتخصصة في عالج األطفال 
الذين يعان���ون من أمراض 
مستعصية، وذلك من خالل 
إنشاء أول مركز متخصص 
بزراع���ة النخاع الش���وكي 
ألطفال مرضى سرطان الدم 

على مستوى الكويت.

اجلائزة أتت تقديراً 
اللتزام »أكواكول« 

بأعلى معايير 
اجلودة والصحة 
والسالمة والبيئة

الشركة تسعى
إلى توفير بيئة 
عمل تنافسية

في كل من هيكل 
الشركة اإلداري 

والوظيفي

الناقلة  ستقوم 
بتسيير الرحالت 

من وإلى كوشيتسه 
مبعدل ثالث مرات 

أسبوعياً

العبداجلليل:
بنك الكويت 

الوطني من أوائل 
املبادرين

لدعم األطفال
في جميع 
املناسبات

التوسع يأتي ضمن اتفاقية امتياز تهدف إلى تعزيز تواجد العالمة بالشرق األوسط

»صناعات الغامن« تكشف عن خطط لتوسع »وينديز« في السعودية

وظيفية أكثر في املنطقة.
وكواحدة من أكبر الشركات 
في املنطقة، تواصل صناعات 
الغامن توس���عة أعمالها في 
الس���عودية  العربية  اململكة 
التي تعد من أس���رع أسواق 
العربية منوا  دول اخللي���ج 
وأكثرها ديناميكية. ففي عام 
2015 افتتحت الشركة معرضني 
التجارية X-سايت  للعالمة 
في الرياض، وستقوم قريبا 
بإط���الق مصن���ع للصوف 
الصخري في ينبع. وستكون 
وينديز أحدث اإلضافات إلى 
مجموعة أعمال الش���ركة في 

اململكة.
وفيم���ا يتعل���ق بتجربة 
العمالء واملنتجات، قال نائب 
الرئيس لألغذية واملشروبات 
الغامن، فيل  لدى صناع���ات 
برود: نتطلع إلى تقدمي أطباق 
وينديز ذات الشهرة العاملية 
الواس���عة واملذاق الرائع إلى 
عمالئنا ف���ي اململكة العربية 
السعودية. واستكماال لتقاليد 
ويندي���ز العريقة، يتم إعداد 
األطباق على الطلب باستخدام 
املكونات الطازجة، فيما تخضع 
فرق اخلدم���ة للتدريب وفقا 
ألعلى املعايير العاملية خلدمة 

عمالئنا الكرام.

أهم أصول النجاح. ونتطلع 
الستكمال شراكتنا معهم، فيما 
نعمل معا على حتسني مجمل 
جتربة عمالئن���ا في املطعم، 
وتوسعة تواجد عالمة وينديز 
التجاري���ة، وإيج���اد فرص 

للعملي���ات لعالم���ة وينديز 
ورئيس وينديز إنترناشونال، 
ب���وب رايت: نق���در عالقتنا 
الغامن،  مع فريق صناع���ات 
وخبرتهم في قيادة العالمات 
االستهالكية التي تعتبر أحد 

امتداد تقاليدها الراسخة لدعم 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقي���ا واململك���ة العربية 

السعودية.
بدوره، قال نائب الرئيس 
التنفيذي والرئيس التنفيذي 

صناعات الغامن التي تأسست 
قبل أكثر من مائة عام لتقوم 
على ش���عار بس���يط وبالغ 

األهمية: اجلودة أوال.
وبه���ذه اخلط���وة، تعزز 
الغان����م  ش����ركة صناعات 

إلى افتتاح أول فروع العالمة 
هناك في ربي���ع العام 2017. 
تشكل هذه خطوة هامة لعالمة 
وينديز، إحدى أبرز العالمات 
التجارية املرموقة في العالم، 
كما أنها إجناز رائع لش���ركة 

أعلنت ش���ركة صناعات 
الغامن، إحدى أكبر الشركات 
اخلاص���ة ف���ي املنطقة، عن 
خططه���ا لتوس���عة تواجد 
عالمة »وينديز« في األسواق 
الس���عودية، وذلك بافتتاح 
أول فروعه���ا في ربيع العام 

 .2017
يشار إلى أن صناعات الغامن 
استحوذت على حقوق تطوير 
مطاعم »وينديز« في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا عام 
2015. ومنذ ذلك احلني شهدت 
عالمة »ويندي���ز« في دولة 
اإلمارات نقلة اس���تراتيجية 
نوعي���ة أدت إل���ى حتس���ني 
العملي���ات واالرتقاء بخدمة 
العمالء وعروض املنتجات، 
فضال عن خطط إلطالق فروع 

كبرى قريبا. 
جاء اإلعالن في أعقاب إطالق 
»وينديز« فرعها السابع عشر 
في مركز برجمان األس���بوع 
املاضي. وف���ي تعليقه على 
خطط التوسع في السعودية 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الغامن، عمر قتيبة  صناعات 
الغامن: يش���رفنا التعاون مع 
وينديز لتوس���عة تواجدها 
العاملي والوصول إلى اململكة 
العربية السعودية، ونتطلع 

بوب رايتعمر قتيبة الغامن

2017 العام  ربيع  خالل  اململكة  في  العالمة  فروع  أول  افتتاح  إلى  ونتطلع  للشركة  رائع  إجناز  الغامن:   

»التركية« تدشن رحالتها املباشرة إلى »كوشيتسه« 

أعلنت اخلطوط اجلوية 
التركي���ة، أفض���ل ناقل في 
أوروبا، عن تدشني رحالتها 
املباشرة إلى مدينة كوشيتسه 
في س���لوڤاكيا اعتبارا من 
16 يونيو اجل���اري لتربط 
املركز احلضري في ش���رق 
سلوڤاكيا باسطنبول وتصبح 
الوجهة رقم 289 التي يربطها 
أسطول الناقلة ببقية العالم. 
وسوف تكتسب املدينة بهذه 
الطريقة أهمية استراتيجية 

البن���اء وتعزيز  في عملية 
األنشطة الثقافية والتجارية 

والسياحية.
وس���وف تق���وم الناقلة 
الرحالت من وإلى  بتسيير 
كوشيتسه مبعدل ثالث مرات 
أس���بوعيا في أيام الثالثاء 
واخلميس واجلمعة في كال 

االجتاهني.
وتتوافر األسعار املبدئية 
للرحالت ذهاب���ا وإيابا، من 
اسطنبول إلى كوشيتسه بدءا 

من 99 دوالرا، ومن كوشيتسه 
إلى اسطنبول 99 يورو شاملة 

الرسوم والضرائب.
وع��������الوة عل���ى ذلك، 
وملدة ستة أشهر من تسيير 
الرحالت إلى الوجهة اجلديدة، 
سيكون هنالك عرض خاص 
آند  ألعضاء برنامج »مايلز 
س���مايلز« بتخفي��ض قدره 
25% في األمي���ال املطلوبة 
أو  املكافآت  الستبدال تذاكر 

الترقيات.
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التقط العلماء صورة رائعة للنيزك الذي اخترق 
الغالف اجلوي لألرض، واحترق على اطراف هذا 
الغالف محدثا اض����اءة هي االكبر من نوعها التي 
يحدثها نيزك، ويؤك����د العلماء اهمية هذا الغالف 
اجلوي لألرض وأنه يعمل مثل سقف نحتمي حتته 
من االخطار التي حتي����ط باألرض من كل جانب، 
وتصوروا مع����ي لوال وجود الغالف اجلوي الذي 
يحفظ االرض من هذه الني����ازك وغيرها فما هو 
مصيرنا؟ ان اهلل تعالى هو الذي زود االرض بهذا 
الغالف ليحفظنا به فقال: )وجعلنا السماء سقفا 

محفوظا(.

ف
رائ

ط

بتوجي����ه العلم����اء الثقات 
الكبار، ممن لهم  والشيوخ 
علم واسع وجتارب نافعة 
فيهت����دي بنصحهم ويعمل 
مبشورتهم ويرجي ان يكون 
بعد ذلك اكث����ر نفعا ألمته 
ودينه. نسأل اهلل تعالى ان 
يصلح حال املس����لمني وأن 
يهدي ش����بابهم للعمل مبا 
يرضيه وأن يجعلهم هداة 
مهتدين ونش����كر اهلل على 
نعمة األمن واألمان والصحة 
ورغد العيش الذي يعيشه 
اهل الكويت، فمن اعظم النعم 
بعد نعمة االسالم هي نعمة 
االمن واالمان واالس����تقرار 
التي ننع����م بها بفضل من 

اهلل سبحانه وتعالى.

وهم يعيشون في اخليام، 
ومش����اهدة املرض����ى وهم 
يصرخون م����ن األلم كلها 
مواقف صعب����ة ال اجد من 
اللغة م����ا اصفها.  مفردات 
وينصح اخلميس الشباب 
فيقول: اجعلوا اوقاتكم في 
عمل اخلي����ر مع اجلمعيات 
اخليرية ف����ي الكويت وهو 
من اعظم اشغال الوقت في 
الطاعات وقد ضمن لهم رب 
العزة الدخ����ل بعد التقاعد 
والشباب ايضا، فالطريق كله 
سعادة واكتساب خبرة العمل 
اخليري فاألمة اإلس����المية 
حتتاج لكل طاقة في الشباب 
املس����لم، ال توجهه عاطفته 
امنا يسير على طريق الهداية 

ويقول ايضا: كذلك رؤية 
اهلنا الالجئني السوريني من 
االطفال والنساء والعجزة 

يكن يراه����م قبل ذلك، فهذا 
من املواق����ف التي ال متحى 

من ذاكرتي.

رئيس جلنة زكاة كيفان 
الداعية عود اخلميس جال 
وزار خالل عمله ومسيرته 
اخليرية قرابة 50 دولة قدم 
من خاللها خيرات وصدقات 
اه����ل الكوي����ت، حيث عمل 
ملحقا ديبلوماسيا بوزارة 
اخلارجية ثم بالتدريس في 
دور القرآن الكرمي وخطيبا 
وإماما بوزارة األوقاف ويقول 
عن مواقف ال ينساها وثابتة 
ف����ي ذاكرت����ه: رؤيتي احد 
املكفوفني من فاقدي البصر رد 
اهلل- جل وعال- إليه بصره 
بعد عملية جراحية اجريت 
له على نفقة اهل اخلير من 
الكويت، وقد شاهدت فرحته 
برؤية زوجته وبناته ولم 

بقلم: أ.د.وليد محمد عبداهلل العلي
استاذ الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة الكويت

وإمام وخطيب المسجد الكبير بدولة الكويت
w-alali@hotmail.com

إن العبد ال ميكنه دفع الشبهات بيقني القلب، وال رفع 
الشهوات بصبر اجلوارح، إال بأحد أمرين:

األم��ر األول: ح��ب الرب س��بحانه م��ع الرغبة في 
ثوابه.

األمر الثاني: خوف اهلل تعالى مع الرهبة من عقابه.
فمن متكن م��ن قلبه هذان األمران أنتجا له إيثار ما 

ينبغي إيثاره، وتقدميه على ما سواه.
وإن خاصية العقل إيثار أعلى احملبوبني على أدناهما، 
واحتمال أدنى املكروهني ليتخلص به من أعالهما، وبهذا 
األصل تعرف عقول الن��اس، فتميز بني العاقل وغيره، 

وبذلك يظهر تفاوت الناس في عقولهم.
فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة، إمنا هي 
كأضغاث أح��الم، أو كطيف زار في املنام، على لذة هي 
من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم املسرات، 
دائمة ال تزول وال تفن��ى وال تنقطع، فباعها بهذه اللذة 
الفانية املضمحلة، التي حش��يت باآلالم، وإمنا حصلت 

باآلالم، وعاقبة أمرها اآلالم؟!
فلو قايس العاقل بني لذتها وأملها، ومضرتها ومنفعتها 
الستحيا من نفسه وعقله، كيف يسعى في طلبها، ويضيع 
زمانه في اشتغاله بها؟ فضال عن إيثارها على ما ال عني 

رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر.
وقد اشترى اهلل سبحانه من املؤمنني أنفسهم، وجعل 
ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رس��وله وخليله 
وخيرته من خلقه ژ، فهذه سلعة، رب السماوات واألرض 
مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكرمي وسماع كالمه 
منه في داره ثمنها، ومن جرى العقد على يده رسوله ژ، 
كما قال تعالى: إن اهلل اشترى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم اجلنة يقاتلون في سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقا في التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من اهلل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم التائبون العابدون احلامدون السائحون 
الراكعون الس��اجدون اآلمرون باملعروف والناهون عن 

املنكر واحلافظون حلدود اهلل وبشر املؤمنني﴾.
فكيف يليق بالعاقل أن يضيع هذه السلعة ويهملها 
ويبيعها بثم��ن بخس، في دار زائل��ة مضمحلة فانية؟ 
وه��ل هذا إال من أعظم الغ��نب؟ وإمنا يظهر له هذا الغنب 
الفاحش يوم التغاب��ن، إذا ثقلت موازين املتقني، وخفت 

موازين املبطلني.
وال يع��رف حقيقة إيثار ما أحب��ه اهلل تعالى على ما 
أبغضه إال من عرف اهلل تعالى ووحده، وأنس به واشتاق 
إلى لقائه، واجتمع قلبه وهمه عليه، وهذا بخالف من قلبه 
مشتت، وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده، 

وال حبيب يأوي إليه ويسكن.
لذا، قال بعض السلف: »مساكني أهل الدنيا، خرجوا 
منها، وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ 

قال: معرفة اهلل تعالى«.
فليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل اجلنة إال هذا، 

ولذلك جعلت قرة عني النبي ژ في الصالة.
فقرة العني ف��وق احملبة، فإنه ليس كل محبوب تقر 
به العني، وإمنا تقر الع��ني بأعلى احملبوبات، الذي يحب 

لذاته.
وإن أعل��ى احملبوبات الذي يحب لذاته هو اهلل تعالى 
الذي ال إله إال هو، فكل ما سوى اهلل تعالى إمنا يحب تبعا 
حملبته، فاهلل تعالى يح��ب ألجله، وال يحب معه، فاحلب 
م��ع اهلل تعالى ش��رك، واحلب ألج��ل اهلل تعالى توحيد، 
واملوحد إمنا يح��ب هلل تعالى، ويبغض فيه، ويعطي له، 

رمضانية
ومضات

صبر الجوارح

النبوي
الطب

الكرم »العنب«

ع��ن ابن عباس رضي اهلل عنهما ان اهلل ارس��ل الى 
نبيه ژ ملكا من املالئكة معه جبريل گ، فقال امللك 
لرسول اهلل ژ:»إن اهلل يخيرك بني ان تكون عبدا نبيا 
وبني ان تكون ملكا نبيا«، فالتفت رسول اهلل ژ الى 
جبريل كاملستشير له، فأشار جبريل إلى رسول اهلل 
ژ أن تواضع، فقال رس��ول اهلل ژ »بل أكون عبدا 
نبيا« قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى 

لقي اهلل عز وجل، وهكذا رواه البخاري.

بل أكون عبدًا نبيًا

مع الحبيب المصطفى

عن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول 
اهلل ژ: »من نسي وهو صائم فأكل 
أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه 

اهلل وسقاه« متفق عليه.
قال اإلمام ابن ب��از � رحمه اهلل: 
إن الصائم إن أكل ناسيا فصومه 
صحيح وال فط��ر عليه فصومه 
صحي��ح، وهكذا عل��ى الصحيح 
لو جامع ناس��يا أهله فإن صومه 
صحيح، وه��ذا يعم الفطر باألكل 
والشرب أو اجلماع او بغير ذلك 
إذا كان عن نسيان، فإن اهلل يعفو 

عنه سبحانه.

من أكل 
أو شرب ناسيًا

رمضان
أحاديث

غسل األسنان

تأخير الغسل

٭ الفم ال يعتبر من جوف اإلنس��ان، بل هو من الوجه، لذلك 
يدخل في الضوء، عندما امر اهلل تعالى بغس��ل الوجه وعليه فإن 
غسل األس��نان مبعجون األسنان جائز للصائم في نهار رمضان 
وال يؤثر على صومه، لكن على الصائم ان يبتعد عن األنواع التي 

تكون فيها رائحة شديدة او يكون لها اثر بعد غسل األسنان.

٭ متى طهرت احلائض قب��ل الفجر فإنه يجب عليها ان تنوي 
الصيام، ولو لم تغتس��ل، ويكون صومها صحيحا عند جمهور 
اهل العلم، وال يش��ترط ان تغتسل قبل اذان الفجر لكي يصح 

صومها.

هل يجوز للصائم في نهار رمضان استعمال معجون األسنان؟

ما حكم من طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل إلى بعد أذان الفجر؟

فتاوى  د.محمد الطبطبائي

اخلميس يوزع املساعدات على الالجئني السوريني

الداعية عود اخلميس خالل واحد من أنشطة اللجنة

عود الخميس: ال أنسى مكفوفًا أبصر بعد سنوات 
طويلة ولم يصدق نفسه أنه يرى زوجته وبناته!

إعداد: ليلى الشافعي

موقف دعوي

يروى أن صائما دخل قرية في رمضان، فرأى كل من فيها يأكلون نهارا، استغرب االمر، 
وقال لهم: اما عندكم رمضان؟

قالوا: بلى، ولكن شيخنا يصوم عنا.
فذهب الى دار الشيخ مستغربا، ودخل وكان الوقت نهارا، فرأى امام الشيخ سفرة طولها 
كذا ذراعا، وعليها ما لذ وطاب من املآكل، والش���يخ يلوك الطعام، فقال: يا شيخ، علمت انك 

تصوم عن اهل البلد؟
فرد الشيخ قائال: يا جاهل، من يصوم عن اهل بلد، أال يتسحر مرة كل نصف ساعة؟

من يصوم 
عن أهل 
بلد؟

صورة وآية

النيزك
الصوم
فتاوى

كرم: ش���جرة العنب، وهي احلبلة، ويكره تسميتها كرما، 
ملا روى مسلم في صحيحه عن النبي ژ أنه قال: »ال يقولن 
احدكم للعنب الكرم، الكرم: الرجل املسلم« وفي رواية: »إمنا 
الكرم قلب املؤمن«، وفي أخ���رى: »ال تقولوا: الكرم، وقولوا: 

العنب واحلبلة«.
وفي هذا معنيان: احدهما: ان العرب كانت 

تسمي شجرة العنب الكرم، لكثرة منافعها 
وخيرها، فكره النبي ژ تسميتها باسم يهيج 
النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها 

من املسكر، وهو ام اخلبائث، فكره ان يسمي 
اصله بأحسن األسماء وأجمعها للخير. والثاني: 
انه من باب قوله: »ليس الش���ديد بالصرعة« 

و»ليس املس���كني بالطواف« اي: انكم تسمون 
شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب املؤمن او 

الرجل املسلم اولى بهذا االسم منه، فإن املؤمن خير 
كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف، ملا في قلب املؤمن 

من اخلير واجلود واإلميان والنور والهدى والتقوى.



إعداد: لميس بالل  ٭
تصوير: ريليش كومار
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المقادير
٭ دجاجة واحدة مقطعة إلى أرباع دون نزع 

العظام واجللد
٭ 200 غرام فريكة خضراء منظفة ومنقعة 

ملدة 15 دقيقة
٭ بصلة واحدة متوسطة احلجم ومفرومة

٭ ملعقتا طعام من الزبدة
٭ ملعقة طعام من زيت الزيتون

٭ نصف ملعقة طعام من مس���حوق الكمون 
للفريكة

٭ نص���ف ملعقة طعام من مس���حوق الهال 
للفريكة

٭ نص���ف ملعقة طعام من الفلفل األس���ود 
للفريكة

٭ ملح حسب الرغبة
٭ مكعبان من مرق الدجاج

٭ ليتر واحد من املاء املغلي للفريكة
٭ 200 غرام لوز مقلي

٭ نحتاج رش���ة من امللح، والفلفل األسود، 
والقرفة والهال لتزيني الفريكة.

الطريقة
نض���ع الزيت والزبدة في مقالة على النار 
ونضيف إليها البصل. عندما يبدأ لون البصل 
بالتحول نضيف قطع الدجاج على أن يكون 

اجللد لألسفل.
نضيف القرفة، وامللح، والفلفل األس���ود 
واله���ال إلى الدجاج. عندما يكتس���ب الوجه 
السفلي للدجاج لونا أحمرا، نقلب قطع الدجاج 

ونعيد إضافة التوابل إلى الوجه الثاني.
يسخن الفرن إلى 392 فهرنهايت/200 درجة 

مئوية.

يوض���ع الدجاج في صينية ويضاف إليه 
ربع كوب من املاء. تغطى الصينية وتترك في 
الفرن على نار هادئة حوالي 40 دقيقة حتى 

ينضج الدجاج.
تصفى الفريكة وتضاف إلى البصل على نار 
هادئة مع التحريك املستمر حتى جتف الفريكة 
قليال. تضاف توابل الفريكة مع التحريك ملدة 

دقيقة أخرى.
يض���اف ½3  أكواب من امل���اء املغلي إلى 
الفريك���ة مع مكعبني من مرق الدجاج. عندما 
تغلي املياه، يغطى القدر ملدة 45 - 50 دقيقة 
على نار هادئة. ينبغ���ي مراقبة الفريكة كل 
15 دقيق���ة كي ال جتف وحتت���رق ولكن دون 

حتريكها أبدا.
توضع الفريكة ف���ي طبق التقدمي وتزين 

بالدجاج واللوز املقلي.

المقادير
٭ عبوة م���ن رقائق املعجنات )10 

شرائح صغيرة مربعة(
٭ 300 مل أو كوب من احلليب

٭ 200 غ���رام أو كوب من الس���كر 
)حسب الرغبة(
٭ 5 مل ڤانيليا

٭ 4 غرامات قرفة
٭ 1 غرام حب الهال )اختياري(

٭ 125 مل قشدة
٭ 57 غرام لوز مفروم

٭ 57 غرام جوز
٭ 57 غرام فستق
٭ 57 غرام زبيب

٭ 57 غرام جوز هند مبشور

الطريقة
ت���زال العجينة من الب���راد قبل 
ساعتني من التحضير للسماح للثلج 

بالذوبان.
يسخن الفرن إلى 220 درجة مئوية 

وتوضع صينية الفرن في وسطه.
توضع شرائح العجينة في صينية 
اخلبز وتوضع في الفرن ملدة 10-5 
دقائق )حتى تنتفخ ويصبح لونها 
ذهبيا(، ثم ت���زال من الفرن وتترك 

لتبرد.
يوضع احلليب في مقالة مع القشدة 
املخفوقة، والسكر والتوابل وترفع 
على نار هادئة حتى الغليان. تضاف 
الڤانيليا والقشدة وترفع عن النار.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة 

وتوض���ع نصف الكمي���ة في طبق 
اخلبز ويوضع فوق���ه اللوز وجوز 
الهند وتوزع الكمية املتبقية من فتات 

العجينة فوقها.
يضاف مزيج احللي���ب )مغرفة 
واح���دة كل م���رة( ف���وق العجينة 
واملكسرات حتى يغطي احلليب كامل 

العجينة.
تترك لترتاح ملدة 10 دقائق حتى 
متتص العجين���ة احلليب، ثم تعاد 

الكّرة من جديد بإضافة احلليب.
يوضع طبق اخلبز في وسط فرن 
حرارته 220 درج���ة مئوية ملدة 15 

دقيقة.
يوضع الطبق حتت أداة التسخني 

حتى يكتسب لونا ذهبيا.

المقادير
كوب قمح

كوبان ونصف من مرق الدجاج أو قطعتان من الدجاج
ضمة بقدونس وكزبرة

3 حبات جزر
بصلة صغيرة

حبة بطاطا متوسطة
4 مالعق طعام زيت نباتي

ليتر حليب

التحضير 
انقعي القمح ملدة ساعتني

افرمي البقدونس والكزبرة والبصل
اغلي 5 كاسات من املاء

الطريقة
اسلقي الدجاج مع امللح باملاء وخذي املرق او استخدمي 

مرق الدجاج.
صفي القمح من املاء.

اضيفي املاء املغلي حتى يغطي الشعير.
غطي الوعاء واتركيه يطبخ ملدة نصف ساعة.

في وعاء كبير آخر اضيفي ملعقتي طعام زيت نباتي 
واضيفي البصل حتى يذبل.

اضيفي اجلزر املبش���ور والبطاطا ثم اضيفي القمح 
املسلوق.

اضيفي كوبني ونصف م���ن مرق الدجاج ثم اضيفي 
األوراق اخلضراء )الكزبرة والبقدونس(.

حركي املزيج ودعيه ينضج ملدة 10 دقائق.
اضيفي احلليب )املغلي( وحركي باستمرار.

اغلي املزيج مع اس���تمرار التحريك حتى يسمك على 
نار هادئة.

شوربــة
القمـح 

فريكة الدجاج
نصيحة 
اليوم: 

إذا كنت تمارس التمارين 

الرياضية قبل رمضان 

فتابع ممارستها ما لم يقل 

الطبيب غير ذلك، يفضل 

أن تكون الحصة الرياضية 

ساعة واحدة ولثالث 

مرات في االسبوع.

سلطة الدجاج
المقادير  

4 ص���دور دجاج منزوع اجللد 
والعظم

الدج���اج )ملعقة زيت  تتبيلة 
زيتون، ربع كوب عصير ليمون، 

2 فص ثوم مدقوق(
فلفل وملح

250 غم فطر مقطع شرائح
رأس خس روماني

كوب من الطماطم الصغيرة
2 حبة خيار مقطعة

حبة فلفل أخضر حلو
كوب زيتون أسود

كوب زيتون أخضر
نصف كوب جبنة شيدر مقطعة 

مكعبات
كوب من الذرة املطبوخة

تتبيلة السلطة: )نصف ملعقة زيت 
زيتون، ربع ليمونة معصورة، ملعقة طعام 

طحينة، 3 مالعق طعام 
مايونيز قليل 

الدسم(.

الطريقة
٭ افتح���ي ص���در الدجاجة ثم 
اقطعي���ه الى نصف���ني وانقعيه 
بتتبيلة الدج���اج اعاله واتركيه 
في الثالجة مل���دة ليلة كاملة أو 

على األقل ملدة ساعة.
٭ س���خني مق���الة وضعي فيها 
الزيت  القليل من  املش���روم مع 
ورشي امللح والفلفل األسود حتى 

يصبح لونه ذهبيا.
٭ اخلطي جميع مقادير السلطة 
ف���ي وعاء عمي���ق وغطيه  معا 

وضعيه في الثالجة.
٭ اش���وي صدور الدجاج حتى 
تتحمر وبرديها قبل ان تضيفيها 

حلوىأم عليالى محتويات السلطة.

»األنباء« معكم على مائدة اإلفطار في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات 
في أعرق الفنادق الكويتية أشهى األطباق والوجبات الرمضانية وتشمل 

األطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات، إلى جانب 
قواعد وأسس الغذاء السليمة في هذا الشهر الكريم.

أطباق رمضانية
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أميرة عزام

أكد اإلعالمي اللبناني ميشيل قزي 
خ����الل لقائه ب� »األنباء« أنه ش����خص 
متسامح ويحب دائما ان يعيش أجواء 
مرحة مع زمالء العمل مستذكرا موقفا 
يبدو كوميديا وان كان ليس كذلك، فقد 
كان زميله املصور »محيي الدين« يصوره 
خالل برنامجه على الهواء »كوكتيل مع 
ميشيل« اال انه سقط خالل التصوير 
من الطابق الثاني الى الطابق األول فلم 
يكن من ميشيل اال ان ترك التقدمي وراح 
يصور زميله بدال عنه ويضحكه حتى 
ينسيه ألم السقطة ثم قام ضاحكا كأن 
لم يحدث به شيء وأصبحا كلما تذكرا 

املوقف يضحكان.

< اتهامها في قضية أخالقية.. 
وقصص عاطفية مع الفيشاوي 

وعبدالمنعم 
<  الغيرة سبب طالقها من عمرو دياب!

هذا األمر حتى يت����م تكذيب اخلبر، 
الفتة إلى أنها تأملت جدا من شائعة 
اتهامها في قضية دعارة، وأنها ال تقبل 
أن ميس أحد سمعتها، خاصة أنها أم 

ولديها بنت مقبلة على الزواج. 
مجموعة من الشائعات اخلاصة 
بالعالق����ات العاطفية املثيرة للجدل 
أطلقت على شيرين رضا..وساعد على 
سخونتها..جرأة شيرين وانطالقها 
وعدم اهتمامها مبا يقال او سيقال..

اهم تلك الشائعات هي عالقتها بالفنان 
الشاب تامر عبد املنعم الذي جنح في 
اعادتها للتمثيل مرة اخرى عام 2006 
من خالل مشاركتها له فيلم )اشرف 
حرامي( ثم شاركته مسلسل )املرافعة( 
وهنا كانت الضجة، حيث قام الفنان 
تامر عبد املنعم في املؤمتر الصحافي 
بحمل شيرين على يديه امام كاميرات 
التصوير وهي سعيدة ولم تعترض او 
تظهر ضيقها وغضبها..كذلك انطلقت 
شائعات اش����د غرابة بوجود عالقة 
عاطفية بينها وبني الفنان الش����اب 
احمد الفيشاوي الذي تعرفت عليه في 
مسلسل )بدون ذكر اسماء(..وبعدها 
ظهرا معا في العديد من املناس����بات 
الفنية واحلفالت اخلاصة..وبديا في 
حالة تفاهم وانسجام شديدة..وفي 
نفس الوقت تواجدت بصحبة والديه 
الفنانة سمية األلفي والفنان فاروق 
الفيش����اوي.. ثم كانت بطلة فيلمه 
األخير )خارج اخلدمة( والذي أنتجه 
أيضا.. ولم يحقق أي إيرادات تذكر..

ويقال انه جنح في إقناعها بشخصيته 
ان تتحول الى فتاة تعيش أيام صباها 
دون قيود العمر والسن..وان تصبح 
اكثر رومانسية مثلما ظهرت في جلسة 

تصوير خاصة اكثر من مرة.
اثناء تصوير مسلس����ل )العهد( 
الذي شاركت ش����يرين في بطولته 
انتش����رت االخبار عن وقوع خالف 
شديد بينها وبني زميالتها في املسلسل 
غادة عادل وس����لوى خطاب وصبا 
مبارك وأروى جودة بسبب ترتيب 
أسمائهن على مقدمة العمل الفني..

وتناثرت االقاويل ان املشاكل زادت 
سخونة داخل الكواليس..وان مخرج 
العمل قرر ان يك����ون ذلك االمر من 
تنفيذه وحده ولكن ش����يرين أكدت: 
مخرج العمل قام بعمل فكرة جميلة 
حيث جعل املقدمة ال تضم أي أسماء، 
واكتفى بوضع أس����ماء كل العاملني 
وراء الكاميرا..و لم يحدث أي خالف 
حول هذا األمر إطالقا، ولم أحتدث في 
مسألة ترتيب األسماء في املقدمة..
ألنني ال أعتقد أنه����ا تصنع فارقا.. 
واألهم هو أداء الشخصية بالطريقة 
املثالية ألن هذا ما سيبقى في النهاية.. 
فإعجاب اجلمهور بالشخصية وأن 
تعيش لس����نوات طويلة أهم كثيرا 
من ترتيب االس����م في املقدمة..كذلك 
لم تهتم أي من الفنانات املشاركات 
في املسلسل بهذا األمر ألنهن جميعا 
جنم����ات ولديهن جماهيريتهن على 

مستوى العالم العربي كله.

ثم يتصاحلان. وإن ابنتها الوحيدة 
نور كانت تعيش معها حتى سنوات 
قليلة، لكن بعد ذلك انتقلت للعيش 
مع والدها الفنان عمرو دياب، وأقامت 
فترة في لندن، وبالطبع تتواصل معها 

وتقابلها باستمرار. 
وأكدت ان عالقته����ا بطليقها لم 
تنقطع منذ انفصالهما وأنهما صديقان، 
كما أن زوجته زينة صديقتها وتتعامل 
مع ابنتها نور كأنها ابنتها.. وتعتبرها 
أمها الثانية، كما أنها تتعامل مع أوالد 
عمرو على أنهم أوالدها..وعالقة نور 

بأبيها جيدة جدا.

 سياسة وحب

انتشرت شائعة قوية أحدثت القلق 
واالضطراب في حياة اسرة شيرين 
رضا وابنتها الوحيدة نور وطليقها 
الفنان عمرو دياب بسبب ما تردد عن 
وجود عالقة جمعت جمال مبارك مع 
شيرين استمرت أكثر من سبع سنوات 
وتقريبا من عام 1998 حتى عام 2005 
الذي انتهت في����ه العالقة بني جمال 
مبارك وشيرين رضا التي كان يشهد 
عليها ويشهدها املجتمع املصري مع 
حلم التوريث الذي ينتظر جمال مبارك 
وقامت سوزان مبارك بإنهاء العالقة 
بني جمال مبارك وش����يرين، وظلت 
ملدة سنة تبحث له عن عروس حتى 
ال يعود لعالقته بشيرين رضا وكان 
جمال مبارك يتردد على منزل الفنانة 
شيرين رضا بعمارة في شارع جزيرة 
العرب وجميع جيران شيرين رضا 
كانوا يش����اهدون جمال مبارك وهو 
يتردد على شيرين رضا في شقتها 
بالعمارة التي يسكن فيها عضو مجلس 
إدارة الزمالك السابق م.هاني زادة..

وظلت الشائعة تتزايد ما بني املصدق 
لها والرافض لتصديقها لعدة أسباب..
وبالطب����ع لم يصدر أي تصريح من 
كل اطراف الشائعة بالتكذيب والنفي 

او صحتها. 
وجهت شيرين رضا انتقادات الذعة 
لوسائل اإلعالم ألنها تروج بني احلني 
واآلخر لشائعات حولها دون أن يكون 
لها أساس من الصحة، تعرضت إلى 
شائعات كثيرة سواء خالل تواجدها 
في الوسط الفني أو خارجه، وفي كل 
مرة كانت تتصل باجلريدة وتستنكر 

وانفصالهما..فقد كان عمرها وقتها 15 
عاما.. وكان دياب يسكن في العمارة 
املجاورة لسكن اسرتها.. وشاهدها 
للمرة األولى أثناء ذهابها للمس����رح 
حيث كانت تعمل كمس����اعد مخرج 
مع والدها في مسرحية )الشخص( 
وبدأ عمرو دياب منذ تلك اللحظة في 
متابعتها.. ومراقبة تصرفاتها والسير 
وراءها حتى تصل املس����رح دون ان 
يسعى للحوار معها او لفت نظرها.. 
ولعبت الصدفة دورها معهما حيث 
اجتمعا معا في أحد اإلعالنات، ولكن 
ش����يرين رضا كانت تستعد حينها 
للس����فر إلى أميركا لدراسة تصميم 
األزياء.. وس����افرت لفترة ش����هور 
وانقطعت خاللها العالقة نهائيا..وان 
بقي داخل كل منهما مشاعر قليلة.. 
وحينما ع����ادت كان عمرو دياب قد 
حقق جناحا كبي����را بألبوم )ميال..

ميال( وجمع القدر بينهما مرة اخرى 
في حف����ل خطوبة إحدى صديقاتها، 
ليؤدي عمرو دياب فقرته..واستغل 
الفرصة وسعى للتعرف على والدها 
الذي دعاه إلى الذهاب معهما في رحلة 
إلى الريف حيث ميلك مزرعة.. وفي 
الصباح اصطحب عمرو دياب شيرين 
رضا معه في سيارته لتلبية دعوة 
أبيها ف����ي املزرعة..ولم يتردد عمرو 
دياب في التصريح مبشاعره.. وطلب 
يدها من والدها..وفوجئ به يرفض 
طلبه وبإصرار.. ولكنها أصرت على 
ارتباطها بدياب وقتها وأعلنتها صراحة 
انها ترفض االبتعاد عنه، خاصة بعد 
أن نش����أت بينهما قصة حب قوية..
وبعد مح����اوالت عديدة جنحت في 
إقناع أسرتها مبوقفها.. انتهت قصة 
حبهما بالزواج..ثم انفصال بعد عدة 

سنوات. 
أكدت شيرين أن الغيرة الشديدة 
للمط����رب عمرو دي����اب كانت وراء 
طالقهما، ألنه لم يكن مرحبا بعملها 
في الفوازير واإلعالنات..وكثيرا ما 
طالبها باالبتعاد عن الفن ولكن دون 
ضغط، ولذلك زادت املشاكل واخلالفات 
بينهما حتى انتهت باالنفصال النهائي، 
وأن ابنتها نور عمرو دياب لم تتأثر 
بأي شكل من األشكال بقرار االنفصال، 
ألنها كانت صغيرة خالل هذا الوقت، 
لكنها شددت على أنهما دائما يختلفان 

القاهرة - محمد صالح 

الفنانة شيرين رضا..كانت منوذجا 
لفتاة االعالن����ات املثالية..وموديل 
الكليبات املتألقة مع كبار املطربني..
وحتّولت حياتها إلى سلس����لة من 
املشاكل واألزمات بدأت بطالقها من 
املطرب عمرو دياب الشهير بالهضبة، 
واستمرت باتهامها في قضية أخالقية 
مت تبرئته����ا منها س����ريعا..ومرورا 
بش����ائعات عن عالقات عاطفية مع 
فنانني ش����بان يصغرونها بسنوات 
كثيرة في العمر.. »األنباء« تقدم أهم 

املطبات الصعبة في حياتها.
عاشت الفنانة شيرين رضا أياما 
عصيبة تشبه الكابوس املزعج بسبب 
اتهامها مبمارسة البغاء..وتعمد البعض 
تس����ريب أخبار عن القبض عليها.. 
واالس����اءة لها عكس ما حدث..وعن 
تلك االزمة القاسية قالت شيرين انها 
كانت متجهة في أحد األيام بداية عام 
2007 الى فندق سميراميس مع إحدى 
صديقاتها وأثناء وجودها هناك تلقت 
تهنئة بالعيد على هاتفها احملمول من 
ابن شقيق طليقها سلطان كمال ادهم 
ودعاها الى تناول القهوة معه، حيث 
انه ينزل في الفندق نفسه. فصعدت 
مع صديقتها س����ارة شاهني )ملكة 
جمال مصر السابقة( وأثناء تواجدهما 
شعروا بالبرودة الشديدة من جهاز 
تكييف الهواء فاتصل مضيفها باالدارة 
تلفونيا يشكو من البرودة الشديدة 
وقد وقعت مشادة بني الطرفني خالل 
احلديث وقالت انه����ا عرفت منه ان 
الصيانة أبلغته انه من املمنوع عليه ان 
يستضيف سيدات في السويت اخلاص 
به فقررت هي وزميلتها املغادرة فورا 
منعا للمشاكل إضافة إلى ان األمر في 
غاية احلرج خاصة وأن مضيفها شاب 

صغير يبلغ من العمر 24 عاما.
وأكدت انه فور هبوطها من جناحه 
فوجئت بأحد االشخاص يتحدث معها 
بأسلوب ال يليق وتشاجرت معه ومت 
اصطحابهما الى مكتب ضابط شرطة 
السياحة بالفندق الذي هدأ من ثورتها..
وفى النهاية طلب منها التوقيع على 
مذكرة..ولكنها رفضت ومت حتويل 
كل االطراف للنيابة وهناك فوجئت 
انها متهمة مبمارس����ة البغاء..وبعد 
دقائق من التحقيق قرر رئيس النيابة 
االفراج عنها بال ضمان لعدم وجود 
جرمي����ة أو أدلة.. ورغم ذلك رفضت 
اتخاذ االجراءات القانونية ضد فندق 
سميراميس بعد االساءة البالغة التي 
حلقت بها من جراء قيام رجال أمن 
الفندق بتعمد تسريب خبر القبض 
عليها بشكل مشوه ومخالف حلقيقة 
ما حدث وهو ما أس����اء إليها بدرجة 

كبيرة. 

الهضبة.. ونور

وواجهت شيرين مشكلة كبيرة 
بسبب زواجها من عمرو دياب تكشف 
»األنباء« عن كيفية ارتباطهما عاطفيا 

سماح جمال

كشف الفنان فهد باسم عن إعجابه باألفالم التي تتناول شخصيات خارقة، 
مفضال شخصية »جاك سباروا« التي جتمع الفانتازيا مع خفة الدم، واكد فهد 

أنه يحرص سنويا على الذهاب الى »ديزني الند«.
ولعب األلعاب التي حتمل نفس االسم وتناول الطعام في مطعم يحمل اسمه 
كذلك، ولفت الى إمكانية تقدميه لشخصية مشابهة على خشبة املسرح اذا اتيحت 

له الفرصة، وفيما يلي التفاصيل:

ما الشخصية املفضلة لديك؟
 Pirates ٭ ش����خصية »جاك سباروا« التي قدمها جوني ديب في سلسلة أفالم

.of the Caribbean

ما السبب الذي جعلك مولع بهذه الشخصية لهذه الدرجة؟
٭ ال أرى نفس����ي تستهويني الشخصيات التي متتلك قدرات خارقة كالطيران 

مثال، وأجد أن هذه الشخصية جتمع بني الكوميديا والفنتازيا.

فكرت في امتالك مجسمات او قطع تذكاريه؟
٭ بالتأكيد فلما ال، وليس هذا وحس����ب بل عندما اذهب الى »ديزني الند« في 
كل سنة احرص على الذهاب الى لعبته ولعبها، وايضا قضاء بعض الوقت في 

مطعم الذي يحمل نفس اسمه.

مع تقدمك بالعمر أصبحت تعتبر أن مثل هذه البرامج سخيفة؟
٭ ال أرها شخصية سخيفة أبدا بل على العكس متاما اعتبر أنها »كراكتر« من 
املمكن أن أخذ منه الكثير لتقدميه على خشبة املسرح حتديدا، ولكن الفرصة 
حتى اآلن لم تسنح لي، وفي الواقع األفالم التي تقدمها »ديزني« اعتبرها جاذبة 

أكثر لي، ولها قيمة اعلى.

لو منحت فرصة اقتراض إحدى ممتلكاته أو قدراته اخلارقة، فماذا ستكون؟
٭ هناك صفة اعتبر أنها مش����تركة بيننا، وه����ي انه يظهر لناس أنه ال 
يفهم ما يدور حوله او ما يرمي اليه من هم حوله، وفي احلقيقية يكون 
فاهم جيدا كل شيء، وش����خصيا ال أحب ان أظهر ما لدي اال عندما اصل 

الى نتيجة التي أريدها.

»كناريا وشركاه«
خلود ابوالمجد

نال مسلسل »كناريا وش���ركاه« جماهيرية كبيرة من بطولة فاروق الفيشاوي وسمية 
األلفي ونبيل احللفاوي وتوفيق عبداحلميد والنجمة لوسي وشوقي شامخ وأسامة عباس 
وغيرهم من النجوم الكبار والنجوم الشابة. املسلسل يحكي عن قصة شخص من املزيفني 
الذي يعيش في اإلس���كندرية ويدخل الس���جن ملدة 7 سنوات ثم يخرج بعدها ليسافر عبر 
املوانئ البحرية فيفاجأ بأن ابنه مازال حيا وان زوجته الس���ابقة وصديقه قد زيفا شهادة 

امليالد فيعيش في صراع السترداد ابنه.
أدى املقدمة املوسيقية لهذا العمل الفنان علي احلجار وحلنها ووضع املوسيقى التصويرية 
عمار الش���ريعي بينما كتب كلماتها س���يد حجاب وهو من انتاج عام 2003 وإخراج الراحل 

بوستر املسلسلاسماعيل عبداحلافظ وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.

فهد باسم: 
أتشارك مع »جاك سباروا« 

في قدرتنا 
على إخفاء ذكائنا

موقف ال ينسى

ميشيل قزي:
ال أنسى سقوطي في »كوكتيل 

مع ميشيل«

شيرين رضا 
من »اإلعالنات« 

إلى »الشائعات« !

أعمال 
في الذاكرة



والتركيز عليه، باملوازاة مع 
مباشرة أعمالي التجارية 
األخ���رى التي ال تتوقف، 
ولعل هذا هو س���ر جناح 
أعمالي ومباركتها بفضل 
اهلل أواًل ثم بفضل العمل 

اخليري واإلنساني.
ما أبرز الدروس املستفادة 

وأهم القرارات واملواقف 
التي اتخذمتوها خالل 

فترة مسيرتكم العملية؟
٭ في حقيق���ة االمر، 
ميك���ن الق���ول ان احلياة 
مدرس���ة ال تبخ���ل على 
البشر بالدروس في شتى 
الش���خصية  اجلوان���ب 
واالجتماعي���ة والعملية 
والديني���ة والسياس���ية 
وغيرها، وكل يوم يعيشه 
اإلنسان فيه جتربة جديدة 
ودرس جديد، لكن اكتساب 
اخلبرة واملهارة يعتمد على 
إيجابية املتعل���م ومدى 
استيعابه للدرس وقدرته 
على قلب اخلسارة إلى ربح 
وحتويل الكبوة إلى جناح، 
واملثابرة واالس���تمرارية 
ملتابع���ة مس���يرة حياته 
متعلماً من جتاربه وجتارب 
م���ن حوله. وال ش���ك أن 
القرارات التي يتم اتخاذها 
خ���ال مراحل احلياة هي 
جزء ال يتجزأ مما اكتسبه 
اإلنسان وتعلمه من دروس 
احلياة مستعينًا بحدسه 
وحكمته وتصويب األمور 
والقرارات بالش���ورى مع 

ذوي اخلبرة واحلكمة.

هل تتابع وسائل التواصل 
االجتماعي؟ وكم تستحوذ 

من وقتكم يومياً؟
٭ قد ال أكون صادقًا إن 
قلت انني ال أتابع وسائل 
التواصل االجتماعي التي 
الي���وم إحدى  أصبح���ت 
التي ال  لغ���ات العص���ر 
ميكن جتاهلها رغم ضيق 
الوس���ائل  الوقت وكثرة 
وتنوعها في عصر يتسم 

بالسرعة.
لكن وعل���ى الرغم من 
متابعتي املتواضعة لوسائل 
التواصل االجتماعي إال أنني 
استطعت ان أخلق نوعًا 
من التوازن بني انشغاالتي 
وتركيزي عل���ى األعمال 
واألولوي���ات وب���ني تلك 
الوسائل مبا ميّكنني من 
مسايرة العصر في التعرف 
على احلدث واملشاركة في 

هذا املجال وتطوراته.
لكن هنا ال بد من وقفة، 
إذ انني اقول انه ليس كل 
ما يعرض في هذه الوسائل 
يستحق املتابعة واالهتمام، 
كما أنه من املهم جداً حتري 
الدقة واملصداقية في كل ما 
يتم نشره ومتابعته من 
خال تلك الوسائل وعدم 
االجنراف في تيار التقليد 
والتركيز على النوعية ال 
الكمية لتفادي اس���تهاك 
الوقت بشكل سلبي، خاصة 
أن نسبة كبيرة مما يعرف 
في هذه الوسائل مدسوس 
اللغط  الكثي���ر من  وفيه 

والغش والتدليس.

باحلكمة واملوعظة والقيادة 
املشهود لها.

لك���ن وبش���كل خاص ال 
ميكنن���ي أن انكر أن س���مو 
أمير الكويت الراحل املغفور 
ل���ه بإذن اهلل الش���يخ جابر 
األحمد اجلابر الصباح يعتبر 
الشخصية الوحيدة التي أثرت 
بي على املستوى الشخصي 
واملهن���ي، وذل���ك حلكمت���ه 
وتواضعه )رحمه اهلل(، حيث 
كان منوذجًا حقيقيًا للقيادة 
الناجحة على املستوى الوطني 
واالقتصادي، فهو أبو االقتصاد 
ال���ذي وضع لبنت���ه األولى 
وأسس االستثمار، كما أنه كان 
صاحب فكرة تأسيس صندوق 
القادمة، مما يعكس  األجيال 
الواضحة  حكمته ورؤيت���ه 
وحرصه على مستقبل الكويت 
ومستقبل أبنائه واستقرارهم، 
وال يسعني هنا وأنا استذكر 
سيرته العطرة اال أن أدعو اهلل 
سبحانه وتعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جنات���ه وأن يجزي���ه خيراً 
عن جميع أبن���اء هذا الوطن 

املعطاء.

لو لم تكن عقارياً، فماذا 
وددت أن تكون؟

٭على الرغ���م من أهمية 
العقاري واستحواذه  العمل 
على اهتمامي ووقتي، إال أنني 
كنت ومازلت أتطلع للتفرغ 
للعمل اخلي���ري، حيث أرى 
العمل اخليري ميثل نهر  أن 

العطاء الذي ال يتوقف.
لذا وعلى الرغم من انشغالي 
الدائم في عملي، إال أنني لم 
أغف���ل يومًا العم���ل اخليري 
ومس���ؤولياتي اإلنس���انية 
واالجتماعية، كما أنني كنت 
ومازلت أنادي دومًا بضرورة 
احلرص الدائم على مساعدة أي 
إنسان بغض النظر عن لونه أو 

دينه أو عرقه أو جنسيته.
وإلش���باع رغبتي في هذا 
اجلانب، فقد ظللت حريصًا 
عل���ى تولي منص���ب نائب 
رئيس مبرة معرفي اخليرية 
الت���ي تقوم بأعم���ال خيرية 
العالم،  ف���ي مختل���ف دول 
حيث استطيع من خال هذا 
املنصب مباشرة العمل اخليري 

الكويت التي يكون لها جدول 
خاص ضمن برنامجي اليومي 
في شهر رمضان وهذه العادات 
الشهر  والعبادات تطبع هذا 
الك���رمي بطابع وطعم خاص 

ومميز. 
كذلك من ضمن أهم العادات 
السنوية التي أحرص عليها 
حرصًا ش���ديداً في كل شهر 
رمضان م���ن كل عام، والتي 
تندرج حتت طابع التواصل 
الديني واالجتماعي واخليري، 
فإنني أحرص على إقامة مأدبة 
إفطار جماعي أدعو من خالها 
جميع اجلنسيات ومن جميع 
إفطار  امللل واألدي���ان ملأدبة 
جماع���ي يقام على ش���رفهم 
في ديوانية معرفي في شهر 
البر واخلير والعطاء، وذلك 
من منطلق إمياني بأن الدين 
معامل���ة وليبق���ى التواصل 
اإلنساني والروحي مع اجلميع 
بعيداً عن قيود التمييز التي 
تغزو املجتمعات وتقتل روح 
التآخي والتواصل االجتماعي 
واإلنساني، وأنا أرى أن مثل 
هذا االمر إمنا يعبر عن سماحة 
االس���ام وتقديره لانسان 

وتكرميه له.

كيف تستطيع أن تنسق بني 
حياتك داخل العمل و خارجه؟

لذا فا  ٭ احلياة عم���ل، 
ميكنني الفص���ل بني حياتي 
العائلية واحلياة االجتماعية 
والعملية، فالعمل يدخل في 
كل تفاصيل حياتي، كما أنني 
أحرص على تكريس معظم 
ال بل كل وقت���ي للعمل، وما 
دون ذلك يتخلل العمل وليس 
انني أحرص  العكس، حيث 
دائمًا على العمل بجد وجهد 
وتفان دون كلل أو ملل، فأنا 
أحب عملي كثيراً، وإذا أحب 
االنس���ان عمله فإنه سيكون 

مخلصًا لها وناجحًا فيه.

من هي الشخصيات التي 
تعتبر مثالً أعلى لك؟

٭ في احلقيقة اننا نتأثر 
الش���خصيات  بالعدي���د من 
في حياتن���ا منهم وهم أقلية 
قليلة جداً ممن نعايش زمنهم 
والباقي مم���ن حمل التاريخ 
عبق سيرتهم الذاتية العطرة 

لرمضان طبيعة 
واستعدادات 

خاصة لدي.. 
فطاقتي 

وإنتاجيتي 
بالعمل 
تزدادان

عبد الفتاح معرفي: 
لو لم أكن »عقاريًا« لفضلت 
التفرغ لألعمال الخيرية

حدثنا عن استعداداتكم 
الستقبال شهر رمضان 

املبارك؟
٭ ال ش���ك ان لشهر رمضان 
طبيعة خاصة واستعدادات 
خاصة، فش���هر رمضان هو 
ش���هر العبادة، كما أن العمل 
الش���هر  عبادة، لذا ففي هذا 
الفضيل شهر اخلير والبركة 
العمل  تزداد طاقة وإنتاجية 
ويزدح���م ج���دول املواعيد 
ويصبح العمل أكثر ديناميكية 
وهذا قد ال يكون منطًا اعتياديًا 
متعارفًا عليه لدى الكثير من 
الناس خاص���ة في مثل هذه 
االيام احل���ارة والطويلة من 
شهور الصيف، وإمنا هذا هو 
منط حياتي في هذا الش���هر 

الكرمي.

ما املتاعب التي تواجهك خالل 
هذا الشهر؟

٭ بالنس���بة للمتاع���ب 
التي تواجهن���ي أثناء العمل 
خال ش���هر رمضان املبارك 
فإنه���ا ال تخرج عن إطار قلة 
النوم والتعب اجلسدي بينما 
وبحمد اهلل ال يتم مواجهة أي 
متاعب بل على العكس جتري 
األمور وتتم إدارتها بكل كفاءة 
وساسة، إذ وكما هو معروف 
إلى  الكثي���ر مضطرون  فإن 
الذهاب إلى أعمالهم صباحًا، 
ومن ثم االلتفات إلى حياتهم 
االجتماعية والزيارات العائلية 
واالس���رية في فترة ما بعد 
الذي يجعل  االم���ر  االفطار، 
فترات النوم أقل منها في االيام 
العادية بسبب االنشغال طوال 

اليوم.
 

حدثنا عن العادات التي تقوم 
بهذا خالل شهر رمضان؟

 ٭ في احلقيق���ة أن لهذا 
الشهر ما مييزه من عبادات 
الصيام والص���اة والتهجد 
وقراءة القرآن الكرمي وأعمال 
اخلير والبر واإلحسان باإلضافة 
إلى العادات املتأصلة فينا منذ 
الطفولة واملوروثة أبًا عن جد 
والتي أسعى للحفاظ عليها 
وتعليمه���ا لألبناء واألحفاد، 
والتي من أهمها زيارة األهل 
الرحم،  واألصدقاء، وصل���ة 
واملواظبة على زيارة ديوانيات 

يصف رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي شهر رمضان املبارك بأنه شهر اخلير والبركة، حيث تزداد في هذا 
الشهر الطاقة واالنتاجية، كما يزدحم فيه جدول اعماله بالكثير من املواعيد، على عكس الكثير من الناس الذين قد ال يستهويهم العمل 

في ظل الصيام، وخاصة في أيام الصيف احلارة والطويلة. ويقول معرفي ان املشكلة الكبيرة التي تواجهه في هذا الشهر تتمثل في قلة النوم 
والتعب اجلسدي، ولكن هذا األمر ال يطغى على ما ميتاز به هذا الشهر من عبادات الصيام والصالة والتهجد وقراءة القرآن الكرمي وأعمال 
اخلير والبر واإلحسان. باإلضافة إلى العادات املتأصلة فيه منذ الطفولة واملوروثة أبًا عن جد والتي أكد أنه يسعى للحفاظ عليها وتعليمها 

لألبناء واألحفاد، والتي من أهمها زيارة األهل واألصدقاء، وصلة الرحم، واملواظبة على زيارة ديوانيات الكويت التي يكون لها جدول خاص 
ضمن برنامجه اليومي في شهر رمضان وهذه العادات والعبادات تطبع هذا الشهر الكرمي بطابع وطعم خاص ومميز، وفيما يلي التفاصيل: 

رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية لـ »األنباء«: الشيخ جابر األحمد مثلي األعلى في احلياة

قلة النوم 
واإلرهاق 
الجسدي 

أبرز المتاعب 
بالشهر 
الفضيل

 
التواصل 

الديني 
واالجتماعي 

والخيري أكثر 
ما أحرص 
عليه في 

رمضان 

أنظم كل عام 
إفطارًا لجميع 

الجنسيات 
واألديان 

على شرفهم 
بديوانية 

معرفي

طارق عرابي

عبد الفتاح معرفي متحدثا للزميل طارق عرابي                                                                                                                          )محمد هاشم(
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

حكم لصالح »زين« في دعوى وكيل وزارة املاليةاالقتصادية
قالت شركة زين لالتصاالت املتنقلة إن محكمة االستئناف أصدرت حكما لصالح الشركة في الدعوى رقم 
2016/2357، املرفوعة من وكيل وزارة املالية ضد الشركة بالرفض والتأييد.
وأضافت الشركة في بيان على موقع البورصة امس، أنه ال ميكن حتديد األثر املادي لهذا احلكم في ذلك 
الوقت. وكانت محكمة االستئناف قد حددت يوم األحد 19 يونيو اجلاري موعدا للحكم بالدعوى املقامة من 
وكيل وزارة املالية بصفته ضد »زين«، بشأن إجراء حجز تنفيذي على الشركة حتصيال لدين الضريبة 
املستحقة عليها لعام 2008، وفق بيان للشركة، وحكمت احملكمة في حكم أول درجة برفض الدعوى.

اجلنيه اإلسترليني يهوي ألدنى مستوى في شهر أمام الدينار الكويتي منذ إعالن اخلروج من االحتاد األوروبي

»Brexit«: خبر سيئ الستثمارات الكويتيني ببريطانيا.. مفرح حملبي لندن
خاصة في بعض املناطق الراقية 
في العاصم����ة لندن إلى تبني 
أساليب تلبي متطلبات السائح 
اخلليجي وترعى خصوصياته 

الثقافية.

الكويتيون من أكبر مشتري العقار

ويرجح مراقبون تأثرا كبيرا 
البريطاني  العق����ارات  لقطاع 
ح����ال اخل����روج م����ن االحتاد 
األوروبي وهو ما س����ينعكس 
عل����ى املس����تثمرين بالكويت 
حيث يعد الكويتيون من أكبر 
البريطانية  العقارات  مشتري 
حيث تصل متوس����ط صفقات 
األفراد الكويتي����ن من العقار 
البريطاني نحو 40 مليون جنيه 
إسترليني سنويا، فيما يبلغ 
حجم الصفقات العقارية لألفراد 
اخلليجين نح����و 150 مليون 

جنيه إسترليني كل عام.
الش����راء  وتتركز عمليات 
للكويتين في مناطق مايفير 
اال  وكينزينغتون وتشيلسي، 
انه وبحسب تقارير بريطانية 
شهدت عمليات شراء العقار في 
بريطانيا وبخاصة اخلليجين 
حالة من اجلمود خالل الفترة 
املاضية وذلك لترقب ما ستؤول 

اليه نتيجة االستفتاء.

كارثة اقتصادية للمملكة المتحدة

الداعية  وتعالت األصوات 
الى بقاء بريطانيا داخل االحتاد 
األوروب����ي، حيث حذر رئيس 
دويتشه بنك »بول اشاليتنر« 
من التداعيات احملتملة خلروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
حيث أكد أن التصويت لصالح 
انفصال بريطانيا عن االحتاد 
األوروب����ي األس����بوع اجلاري 
سيكون مبنزلة كارثة اقتصادية 

للمملكة املتحدة. 
وصعد بنك اجنلترا املركزي 
حتذيراته من تداعيات التصويت 
على خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي في االس����تفتاء الذي 
سيجرى األسبوع املقبل قائال إن 
هذا اخلروج قد يضر االقتصاد 
العاملي وإن احتماالت استمرار 
هب����وط اجلنيه االس����ترليني 

ستتزايد

للسياح الكويتين، حيث يعد 
إنفاقا  الكويتيون ه����م األكثر 
في بريطانيا، إذ يبلغ متوسط 
الواحد 4300  اإلنفاق للزائ����ر 

جنيه إسترليني
ومن����ذ اع����الن بريطاني����ا 
إجراء اس����تفتاء حول بقائها 
ضمن االحتاد األوروبي هوى 
اجلنيه اإلسترليني امام الدينار 
ألدنى مستوى في شهر ليبلغ 
اجلنيه اإلسترليني نحو 0.426 

دينار.
ويشغل السفر بهدف التسوق 
حيزا كبيرا من رحالت الكويتين 
كما أن معظمهم يقيمون في لندن 
سعيا للتسوق بن متاجر شارع 
اكسفورد املتنوعة وبن منطقة 
التي يقع فيها  نايتس����بريدج 
متجر هارودز الش����هير، حيث 
جلأت العديد من احملال التجارية 

البريطاني حيث ذكرت تقارير 
بريطاني����ة ان الهيئ����ة العامة 
الكويتية أعلنت  لالس����تثمار 
ضخه����ا اس����تثمارات بنحو 5 
الفترة  مليارات دوالر خ����الل 

من 2014 وحتى 2017.
ولدى الكويت مكتب استثمار 
في العاصمة البريطانية لندن 
يدي����ر اس����تثمارات مبليارات 
ال����دوالرات في جمي����ع أنحاء 
ف����ي عقارات  أوروب����ا تتمثل 
ومحافظ استثمارية في األسهم 

والسندات.

الجنيه اإلسترليني

وسيكون خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي وما يترتب 
عليه من انخف����اض كبير في 
اجلنيه اإلسترليني أمام الدينار 
الوحيدة  الفائدة  الكويتي هو 

صفقة تق����در بنحو 2.2 مليار 
جنيه إسترليني.

الثالث  الس����نوات  وخالل 
الكويت من  املاضية س����رعت 
وتيرة ضخ استثماراتها بالسوق 

الكويتي����ة ف����ي بريطانيا في 
قطاعات البنية التحتية والعقار 
كان آخرها مشاركة الهيئة العامة 
لالستثمار ضمن كونسورتيم 
في شراء مطار لندن سيتي في 

الكويتي����ة في بريطانيا بنحو 
25 مليار دوالر فيما تقدر حجم 
أصول الصندوق السيادي للبالد 

بنحو 592 مليار دوالر.
وتتركز غالبية االستثمارات 

أحمد موسى

املس����تثمرون  يحب����س 
أنفاس����هم م����ع  الكويتي����ون 
اقتراب اس����تفتاء البريطانين 
في 23 يونيو اجلاري على بقاء 
بالدهم ض����ن عضوية االحتاد 
األوروب����ي وهي اخلطوة التي 
يرى مراقبون انها رمبا تدخل 
االقتص����اد البريطاني في نفق 
مظلم وتضع معها االستثمارات 
اخلليجي����ة الضخم����ة ومنها 
الكويتية على احملك بس����بب 
مخاطر ته����دد بتهاوي اجلنيه 
اإلس����ترليني وهب����وط كبير 
التي تشكل  العقارات  ألسعار 
الكويتية  عصب االستثمارات 

في بريطانيا.
وينذر خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي بعواقب وخيمة 
الذي  العاملي  على االقتص����اد 
ش����هد خالل األسابيع املاضية 
نزوح ملي����ارات الدوالرات من 
أسواق األسهم العاملية باالضافة 
إلى انخفاض قياسي لعائدات 
الس����ندات احلكومية لعدد من 
دول العال����م إلى مس����تويات 
املقلب اآلخر،  قياس����ية. على 
يبدو خ����روج بريطانيا خبرا 
مفرحا حملبي السفر الى اململكة 
املتحدة، حيث سيواصل اجلنيه 
االس����ترليني انخفاضه مقابل 
الكويتية، مما يخفض  العملة 
من فاتورة السفر للسائحن من 
الكويت، كما يوفر شراء السلع 
بسعر أقل مما كان يدفعه السائح 

قبل االعالن عن االستفتاء. 

25 مليار دوالر استثمارات 
كويتية في بريطانيا

ويرى مراقبون ان االقتصاد 
البريطان����ي س����يتلقى ضربة 
التصويت  إذا م����ا مت  موجعة 
لصالح اخل����روج من االحتاد 
األوروبي وهو ما سيؤثر على 
االستثمارات الكويتية في اململكة 
املتحدة، حيث تتركز 4.2% من 
اجمالي اس����تثمارات صندوق 
الثروة الس����يادي للكويت في 
بريطانيا، حي����ث يقدر معهد 
الس����يادية  الثروة  صنادي����ق 
العاملي����ة حجم االس����تثمارات 

غروب وسط العاصمة البريطانية لندن.. وينتظر أن يحسم االستفتاء على بعد أيام إذا كان الشارع البريطاني يحبذ البقاء في االحتاد األوروبي أو اخلروج منه

السفر أرخص 
واألسعار أقل إذا 
خرجت بريطانيا 

من االحتاد

25 مليار دوالر 
حجم استثمارات 
الصندوق السيادي 

للكويت في 
بريطانيا

40 مليون جنيه 
إسترليني متوسط 
صفقات الكويتيني 

في العقار البريطاني 
سنويًا

العالم يصف 
اخلروج من االحتاد 
األوروبي بـ »الكارثة 

االقتصادية«

افادت الشركة الكويتية لالستثمار في بيان 
على موقع البورصة امس، بانه لم تتم إضافة 
نش��اط صانع السوق على أنشطة الشركة. 
مضيفه ان صناع السوق بالكويت هم جهات 
مرخص لها بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع 

ورقة مالية معينة وال يهدف إلى الربح، وفقا 
لبيان سابق الحتاد الشركات االستثمارية.

وأوضحت الشركة في بيانها، إنها لم تناقش 
خالل العمومية األخيرة تعديل أنشطة الشركة 

ضمن عقد التأسيس والنظام األساسي.

أف��اد بنك الكويت الدولي في بيان على موقع 
البوص��ة امس، بتعيني وائل عباس مدير اول 
الرقابة املالية بالبنك باإلضافة الى عمله، مديرا 

لقس��م االلتزام والعالق��ات الرقابية بالوكالة، 
وذلك اعتبارا من يوم االحد املوافق 19 يونيو 

اجلاري حتى اشعار آخر.

اعلن��ت الش��ركة التجاري��ة العقارية عن 
مش��اركتها في اس��تثمار عقاري بقيمة 5 
ماليني يورو )1.7 مليون دينار(، وذلك في 
بيان للش��ركة على موقع البورصة امس، 
مشيرا الى أن العقار هو مقر شركة هيرما 
للمقاوالت البحرية ب�»هولندا«، موضحة أن 

االستثمار كان عن طريق الدخول بتحالف 
مع مجموعة من املستثمرين لالستثمار بهذا 
العقار. وأوضحت الش��ركة في البيان، أن 
األثر املالي لالستثمار املشار إليه سينعكس 
على البيانات املالية للشركة في الربع الثالث 

من العام احلالي.

قالت شركة االستثمارات الوطنية، إنه مت 
تأجيل الدعوى رقم 3636/2015 جتاري، 
من الوقف اجلزائي من قبل الطرف اآلخر 
»أحد املتعاملني مع الش��ركة«، وحتديد 

جلسة 4 أكتوبر املقبل للنظر فيها.
وأضافت الش��ركة في بيان على موقع 
البورصة امس، أنه ال ميكن حتديد األثر 

املال��ي بعد هذا التط��ور إال بعد صدور 
احلك��م النهائي في القضية، وبحس��ب 
البيان، فان أحد املتعاملني مع الش��ركة 
رفع دعوى تعويض مؤقت مببلغ 5001 
دينار كويتي، ضد االستثمارات الوطنية 
بصفتها مصف��ي أحد الصناديق املدارة 

من قبلها سابقا.

قالت ش��ركة رم��ال الكوي��ت العقارية، إن 
عموميتها العادية وافقت على انتخاب عدد 
5 أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة ل� 
3 س��نوات مقبلة )2016 � و2017 � و2018(، 
وذلك في بيان للشركة على موقع البورصة 

امس.
واضافت الش��ركة في البي��ان ان العمومية 
انتخبت ضرار عبداهلل علي النصار رئيسا 
ملجلس إدارة الش��ركة، وإيهاب عبداحلكيم 
محمود نائبا له ورئيس��ا تنفيذيا في نفس 

الوقت. كما أوضحت الشركة في البيان، أن 
العمومية انتخبت 3 أعضاء آخرين ملجلس 
اإلدارة، وهم: عبدالرحمن عبداهلل الكندري، 
وخليف��ة محم��د علي الغامن، وحمد س��فر 
جاس��م البراك. كما وافق��ت للعمومية على 
إع��ادة تعيني بدر ع��ادل العبد اجلادر � من 
راس��ل بدفورد )بدر العبد اجلادر وشركاه( 
كمراقبي حسابات للشركة عن السنة املالية 
املنتهي��ة في 31 ديس��مبر 2016، وتفويض 

مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

»الكويتية لالستثمار«: صانع السوق لم يضف ألنشطة الشركة

وائل عباس مدير قسم االلتزام والعالقات الرقابية بـ »الدولي«

»التجارية« تشارك في استثمار عقاري هولندي بـ 1.7 مليون دينار

4 أكتوبر نظر دعوى أحد املتعاملني ضد »االستثمارات«

ضرار النصار رئيساً ملجلس إدارة »رمال«

أخبار البورصة أي حظ ملساهم »أمريكانا«؟! ربح عيني وآخر بالسوق!

إذ بلغت ف����ي تعامالت أمس 
20.6 مليون دين����ار ارتفاعا 
م����ن 17.2مليون دينار، وكان 
ألس����هم البنوك مثل الوطني 
واخلليج وشركة االستثمارات 
دور بارز في ارتفاع السيولة، 
حيث تعرض س����هم الوطني 
لتراجع ب� 20 فلسا ليصل إلى 
610 فل����وس بتداوالت بلغت 
قيمتها 4.1 مالين دينار، فيما 
شهد سهم اخلليج ارتفاعا ب� 
8 فلوس ليصل إلى 244 فلسا 
بتداوالت تخطت 2.8 مالين 
دين����ار، وكما هو معلوم فإن 
الس����همن لهما عالقة كبيرة 

بالصفقة املنتظرة.
وعلى مس����توى أس����هم 
مجموعة اخلرافي واملرتبطة 
بها، ش����هدت تباينا في األداء 

على النحو التالي:
٭ حق����ق س����هم »أمريكانا« 
ارتفاع����ا بواق����ع 200 فلس 
ليصل إلى 2300 فلسا بارتفاع 

.%8.6
٭ ارتفع سهم »االستثمارات« 
بشكل الفت بنسبة 6.6% محققا 
7 فلوس مكاسب ليصل إلى 

106 فلوس.

٭ ارتفع كذلك سهم »الساحل« 
بنس����بة 4.3% محققا فلسن 

ليصل إلى 46.5 فلسا.
٭  حقق س����هم »املغاربية« 
ارتفاعا بنس����بة 1.3% بواقع 
0.5 فلس مكاسب ليصل إلى 

37 فلسا.
٭ فيما تراجع سهم »السفن« 
ب� 8 فلوس بنسبة 5% ليصل 

إلى 156 فلسا.
٭  خسر سهم »املال« 3.3% من 
قيمته بخسارته فلسا واحدا 

ليصل إلى 30 فلسا.
٭  سهم »السورية« تراجع 
أيضا ب� 0.5 فلسا بنسبة %1.4 

ليصل الى 35 فلسا.
٭  خسر سهم »الكابالت« %5 
من قيمته السوقية بخسارته 
20 فلس����ا ليصل إل����ى 405 

فلوس.
٭  سهم الصناعات املرتبط 
باملجموعة تراجع ب� 4 فلوس 
متث����ل 3.3% ليص����ل إلى 118 

فلسا.
٭ استقر سهم »زين« للجلسة 
الثانية على التوالي منذ اإلعالن 
عن الصفقة عند مستوى 345 

فلسا.

مؤشراته في محاولة جلني 
األرباح، وذلك بعد النش����اط 
الالفت في جلسة اول من أمس، 
حيث تراجع املؤشر السعري 
بواقع 0.5% بخس����ارته 25.8 
نقطة مقلصا جزءا كبيرا من 
خسائره قبل اإلغالق ليصل 
إل����ى 5431 نقطة، كما تراجع 
املؤشر الوزني بنسبة %0.5 
بتراجعه 2.02 نقطة ليصل إلى 
355 نقطة، كما تراجع مؤشر 
كويت 15 بنسبة 0.6% محققا 
5.1 نقاط خسائر ليصل إلى 
817 نقطة. وواصلت السيولة 
النقدية قفزاتها بواقع %20، 

شريف حمدي

ف����ي ظ����ل الزخ����م الذي 
تشهده األس����هم ذات العالقة 
بصفقة بيع الشركة الكويتية 
لألغذية »امريكانا« ملجموعة 
»أدبتيو«، يبدو ان املساهمن 
في »امريكانا« حققوا استفادة 

مرتن من الصفقة.
ه����ؤالء  اس����تفاد  فق����د 
املس����اهمون م����ن توزيعات 
الشركة النقدية والتي تعادل 
100 فلس لكل مساهم، إضافة 
إلى التوزيعات العينية التي 
تعادل 133 فلسا لكل مساهم 
حص����ل عليها بع����د موافقة 
اجلمعية العمومية ل� »أمريكانا« 
على توزيع 52 مليون دينار 
أرباحا عينية تتمثل في توزيع 
اسهم شركة اخلليج الوطنية 
القابضة اململوك����ة بالكامل 
ملساهمي شركة »أمريكانا«، 
والتي متثل محفظة أس����هم 
تضم أسهم عدد من الشركات 
منه����ا »زي����ن« و»الكابالت« 
و»الساحل« و»االستثمارات« 
و»املصرية القابضة« و»اسمنت 

اخلليج«.
وهنا يكون احلظ ابتسم 
ملساهم »امريكانا« مرتن، حيث 
حصل عل����ى أعلى توزيعات 
نقدية م����ن الش����ركة بواقع 
100 فلس للسهم من ناحية، 
واستفاد ايضا من التوزيعات 
العيني����ة بواقع 133 فلس����ا 
املتمثلة في محفظة األسهم، 
وتش����هد بعض من االس����هم 
االخيرة زيادة مضطردة في 
قيمتها السوقية منذ اإلعالن 

عن الصفقة.
لكن يبقى احلظ الس����يئ 
ملن باع أس����همه العينية بعد 
فشل مفاوضات امريكانا نهاية 
مايو املاضي، ولم يستفد من 
موجة الصعود احلالية. يذكر 
ان بعض اس����هم احملفظة لم 

تتحرك. 
من جه����ة أخرى، ش����هد 
سوق الكويت لألوراق املالية 
تراجعا الفتا على مستوى كافة 

جني األرباح يهوي باملؤشرات.. والبورصة تخسر نحو 140 مليون دينار بتداوالت أمس 

ارتفاع قوي لسهم 
»اخلليج« وتراجع 

لـ »الوطني«.. 
والسيولة تقفز
لـ 20 مليون 

دينار

ما هو الـ Brexit؟
»Brexit« هو مصطلح أطلق على االس��تفتاء 
وهو اختص��ار ل� British exit، حيث تصاعد 
اجلدل في بريطانيا خالل األش��هر املاضية 
حول سعي لندن بأال تكون جزءا من الطموح 
الذي تأسس عليه االحتاد األوروبي باإلضافة 
إلى مساع لتقييد حصول األوروبيني الوافدين 
إلى بريطانيا سواء كانوا يعملون أو عاطلني 
على مساعدات حكومية. حيث يريد الوزراء 
البريطاني��ون وقف تدف��ق األوروبيني على 

اململك��ة املتحدة، للحصول على مس��اعدات 
معينة وس��كن مجاني، إل��ى أن يكملوا فترة 
أربع س��نوات إقامة في بريطانيا. باإلضافة 
إلى جدل يدور بشأن احلصول على اعتراف 
واضح ب��أن اليورو ليس هو العملة الوحيدة 
لالحت��اد األوروبي، وضمان أال حترم الدول 
التي هي خارج منطقة اليورو من املزايا إضافة 
الى سعي لندن لعدم املساهمة في مشروعات 

اإلنقاذ املالي القتصادات منطقة اليورو.

نشاط أسهم مجموعة اخلرافي وذات عالقة أمس
االرتفاع/ االنخفاض 

النسبةاإلقفال بالفلسبالفلس
8.6%2002300أمريكانا

6.6%7106استثمارات
4.3%246.5الساحل
-5%156)8(السفن
-3.3%30)1(املال

1.3%0.537املغاربية
-1.4%35)0.5(السورية
-5%405)20(الكابالت
-3.3%118)4(صناعات
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تأسيس »جيدايت جروب« العقارية 
برأسمال 8 ماليني دينار

ذكرت جريدة الكويت اليوم الرسمية انه 
مت تأسيس شركة جيدايت جروب العقارية 
كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره 

8 ماليني دينار.
واضافت اجلريدة في عددها الصادر أمس 
ان االغراض التي تأسست من اجلها الشركة 
هي القي���ام بتملك وبيع وش���راء العقارات 
واالراضي وتطويرها حلساب الشركة داخل 
الكويت وخارجها وادارة امالك الغير، اضافة 
الى متلك وبيع وش���راء االسهم والسندات 

للشركات العقارية حلس���اب الشركة فقط 
داخل الكويت وخارجها.

الدراسات  اعداد  الش���ركة  كما تستطيع 
وتقدمي االستش���ارات في املجاالت العقارية 
ومتلك وادارة الفن���ادق والنوادي الصحية 
واملرافق السياحية وايجارها واستئجارها.

ويجوز للشركة ايضا ان متارس اعماال 
مش���ابهة او مكملة او مرتبط���ة بأغراضها 
املذكورة اضافة الى مباشرة اعمالها في الكويت 

وفي اخلارج بصفة اصلية او بالوكالة.

توقعات بإمتام 
الصفقة 

بني6 و8 أسابيع 
بعد احلصول 

على املوافقات 
الرقابية

»الوطني«: النشاط غير النفطي يقود االقتصاد القطري

بدعم من قطاع البناء والتشييد 
وقطاع اخلدمات املالية وقطاع 
التصنيع وقطاع السياحة«. 
وتوقع التقرير أن يشهد 
القطاع النفطي انتعاشا متاشيا 
مع إطالق محطة برزان إلنتاج 
الغاز الطبيعي هذا العام بعد 
أن استقر عند أعلى مستوى 

له خالل العام 2012. 
ولفت التقرير الى ارتفاع 
معدل التضخم في مؤش����ر 
أس����عار املس����تهلك بصورة 
تدريجي����ة خ����الل العام����ني 
القادمني م����ن 1.6٪ في العام 
2015 إلى 2.9٪ في العام 2017 
على أساس متوسط سنوي. 
ارتفع مع����دل التضخم  فقد 
العام اعتبارا من شهر أبريل 
بواق����ع 3.4٪ على أس����اس 
س����نوي إثر ارتفاع أس����عار 
اإليجارات واستعادة أسعار 
املواد الغذائية والسلع العاملية 

قوتها بشكل رئيسي. 

14.6 مليار دوالر. كما تشمل 
املش���اريع األخرى الضخمة 
العالم  التابعة لبطولة كأس 
للعام 2022 والتي من ضمنها 
املالعب الرياضية. ومن املتوقع 
أن يص���ل النمو غير النفطي 
احلقيقي إلى 6.3٪ في العام 
2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 

املتزايدة كمش���روع السكك 
احلديدية القطرية بقيمة 40 
مليار دوالر ومشروع ميناء 
حمد اجلديد بقيمة 7 مليارات 
دوالر ومشروع مدينة لوسيل 
للتنمية بقيمة 45 مليار دوالر 
الط���رق احمللية  ومش���روع 
والتصري���ف الصحي بقيمة 

توقع تقري���ر صادر عن 
بنك الكويت الوطني استمرار 
االقتص���اد القطري بدعم من 
االستثمار احلكومي السيما 
غير النفطي، حيث من املتوقع 
النفطي  أن يحافظ االقتصاد 
على قوته نوعا ما متاشيا مع 
إطالق محط���ة برزان إلنتاج 
الغاز خالل العام 2016. وعلى 
الس���لطات  الرغم من اتخاذ 
التي  العديد من اإلج���راءات 
من شأنها ترشيد املصروفات 
كدمج بعض الوزارات وإعطاء 
البنية  األولوي���ة ملش���اريع 
التحتية وخفض دعوم الوقود 
احمللي وأسعار اخلدمات، إال أن 
هنالك توقعات بتسجيل أول 
عجز مالي منذ العام 1999 الذي 
سيتم متويله من خالل إصدار 
أدوات الدين بدال من استغالل 
األصول. وقد تراجعت الودائع 
احلكومية متاشيا مع تراجع 
اإلي���رادات احلكومية في ظل 
تدني أس���عار النفط، مخلفة 
أثرها أيضا على منو االئتمان. 
إذ شهد القطاع املصرفي ضيقا 
ف���ي الس���يولة وارتفاعا في 
أسعار فائدة اإلنتربنك. كما 
ارتفعت أيضا املطالب األجنبية 
على البنوك وذلك بسبب جلوء 
البنوك احمللية للخارج بغرض 

احلصول على االئتمان. 
وتعوقال التقرير: »التزال 
خطة احلكومة للتنمية التي 
تبلغ قيمتها 200 مليار دوالر 
تش���كل دعما لنمو االقتصاد 
القطري. إذ ستستمر مشاريع 
التنمية في دعم منو القطاع 
النفط���ي وخلق فرص  غير 
وظيفية للقوة العاملة القطرية 

90%  تراجعًا في ترسية املشاريع 
قال تقرير »الوطني« ان قطر تسجل أول 

عجز مالي منذ 16 عاما في 2016 رغم التزام 
السلطات القطرية بخطة التعزيز املالي، 

كما من املتوقع أن يتراجع فائض احلساب 
اجلاري إلى أقل مستوى له منذ 16عاما عند 
3.2٪ من الناجت احمللي اإلجمالي خالل العام 
2016 ليرتفع الحقا في العام القادم متاشيا 
مع تعافي أسعار النفط.  ويأتي هذا العجز 
املالي على الرغم من بذل السلطات جهودا 

في ترشيد املصروفات من خالل تضييق 
اإلنفاق اجلاري وخفض اإلنفاق الرأسمالي 
غير الضروري كما تشير البيانات األخيرة 

املنشورة من قبل »ميد« للمشاريع. إذ 
تشير تلك البيانات إلى تراجع كبير في عدد 

املشاريع التي أرسيت خالل العام 2016 
حتى اآلن بواقع 90٪ لتبلغ قيمتها 2.1 مليار 

دوالر فقط بعد أن كانت تبلغ 20.1 مليار 
دوالر خالل النصف األول من العام املاضي.

بقيمة مساهمة بني 7 و7.7 ماليني دينار

»ميزان القابضة« تعتزم االستحواذ على 70 % 
من »الصافي لألغذية« السعودية 

وتوزيع منتجات املخبوزات 
والوجبات اخلفيفة ل�»شركة 
الصافي لألغذية«، فضال عن 
إعطاء »شركة ميزان القابضة« 
احلقوق احلصرية الستيراد 
وتصني����ع وبي����ع وتوزيع 
منتج����ات جمي����ع العالمات 
التجارية التابعة لها. كما سيتم 
اتخاذ مدينة الرياض، عاصمة 
اململكة العربية الس����عودية، 

مقرا رئيسيا للشركة.
»مجموع����ة  أن  يذك����ر 
الفيصلية« هي شركة خاصة 
متنوعه األعمال التجارية مقرها 
في اململكة العربية السعودية، 
وتخدم منطقة الشرق األوسط 
مع امتداد أنشطتها في أكثر 
من عش����رين دولة. تأسست 
املجموع����ة ف����ي ع����ام 1971، 
ومتلك مكانة رائدة في مجال 
الزراع����ة واألغذية والرعاية 
الصحية واخلدمات الغذائية 

واألدوية وااللكترونيات. كما 
أن املجموعة حتظى مبكانه 
رفيع����ه بحكم متان����ة قيمها 
املتبع����ة، وإدارتها احملترفة، 
وشراكاتها االس����تراتيجية 
طويل����ة األمد ومش����اريعها 
املشتركة مع شركات عاملية 
رائدة مبا في ذلك »سوني«، 
و»دان����ون«، و»فيليب����س«، 

و»أكسنشر«.
الش����ؤون  وق����د تول����ى 
االستش����ارية لشركة ميزان 
القابضة بش����أن عق����د هذه 
الشراكة كل من شركة محمد 
الدخيل وش����ركة  وخل����ود 
عبدالعزي����ز بن حم����د الفهد 
وشركاه، في حني قامت شركة 
عبدالعزيز بن إبراهيم العجالن 
وشركاه بالتعاون مع »بيكر 
آند ماكينزي ليمتد« بتولي 
الشؤون االستشارية ملجموعة 

الفيصلية.

املنتجات الغذائية واملشروبات 
وهي »شركة الصافي لألغذية« 
اململوك حالي����ا ل�»مجموعة 
الفيصلية«، والتي ستحتفظ 
بدورها باحلصة املتبقية البالغ 
نسبتها 30٪. ومن املتوقع أن 
يتم إمتامها خالل س����تة إلى 
ثمانية أسابيع فور تطبيق 
الشروط املطلوبة واحلصول 
على املوافق����ات من الهيئات 
الرقابية. واش����ار البيان الى 
ان قيمة مساهمة »شركة ميزان 
القابضة« في املشروع املشترك 
الفيصلية«  مع »مجموع����ة 
س����تبلغ بني 7 و7.7 ماليني 
دينار وس����يمنح املش����روع 
»شركة ميزان القابضة« حق 
تصنيع وتس����ويق وتوزيع 
املنتجات الغذائية في اململكة 
العربي����ة الس����عودية، م����ع 
إعطائه����ا احلقوق احلصرية 
ملواصلة تصنيع وتس����ويق 

أعلن����ت ش����ركة مي����زان 
أنه����ا جتري  القابض����ة عن 
مفاوض����ات للدخ����ول ف����ي 
مشروع مش����ترك في قطاع 
املنتجات  تصنيع وتوزي����ع 
الغذائي����ة واملش����روبات في 
الس����عودية  العربية  اململكة 
الفيصلية«  مع »مجموع����ة 
السعودية وهي شركة الرائدة 

في قطاعات متعددة.
وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة ميزان القابضة، 
محمد جاسم محمد الوزان: »ان 
اململكة العربية السعودية متثل 
أحد أبرز األسواق الرئيسية 
النامية والواعدة ل�»ش����ركة 
ميزان القابضة« ونتطلع من 
خالل هذه الشراكة إلى خدمة 
السوق السعودي مبنتجات 
غذائية عالية اجلودة ويسعدنا 
أن تكون هذه الش����راكة مع 
»مجموع����ة الفيصلية« التي 
تتمتع بس����معه طيبه كونها 

احدى الشركات الرائدة«.
اجلدير بالذكر أن شركة 
القابضة هي ش����ركة  ميزان 
كويتي����ة مدرجة في س����وق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالي����ة 
تباش����ر عملي����ات تصنيع 
وتوزي����ع املنتجات الغذائية 
واالستهالكية في سبع دول 
من خالل 29 شركة تابعة لها، 
ويعمل فيها 7.500 موظف. 
حتقق الش����ركة م����ا يقارب 
75٪ م����ن إيراداتها من خالل 
األنشطة القائمة على جتارة 

التجزئة.
وقالت الش����ركة في بيان 
صحافي انه مبوجب شروط 
اتفاقية املشروع املشترك فإن 
شركة ميزان القابضة سوف 
تستحوذ على حصة 70٪ من 
خالل عملية زيادة رأس املال 
في ش����ركة تصنيع وتوزيع 

200 مليار دوالر قد حتققها  دول اخلليج من الطاقة املتجددة
كونا: قال املركز الديبلوماسي للدراسات 

االستراتيجية ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
ميكنها حتقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دوالر 
سنويا من دمج خطط ومشاريع الطاقة املتجددة 

بحلول العام 2030.
وأوضح املركز، في التقرير الصادر عنه امس، 

أن مشاريع الطاقة املتجددة ستوفر نحو 116 ألف 
وظيفة سنويا في دول مجلس التعاون، إضافة إلى 
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 2.1 

جيجا طن وتوفير نحو 3.9 مليارات برميل من 
النفط تبلغ نحو 300 مليار دوالر سنويا.

وأكد أن الطاقة املتجددة من شأنها أن تصبح 
صناعة في دول مجلس التعاون ترصد لها 

مليارات الدوالرات، الفتا الى أن تلك الدول تواصل 
تأسيسها وإيجادها مشاريع عديدة وطموحة 

في الطاقة النظيفة مدعومة بالتطوير واألبحاث 
املبتكرة إلى جانب االستثمارات.

وذكر أن دخول دول اخلليج مجال الطاقة البديلة 
اقليميا وعامليا يعد ضرورة كونها أصبحت 

مستوردة للغاز، مشيرا إلى أن ذلك االستيراد 
سيتزايد مستقبال مما يستدعي أن تبحث تلك 

الدول عن بدائل استراتيجية أخرى.
وبني أن هناك دافعا بيئيا لتلك الدول أيضا كي 
تستخدم الطاقة املتجددة، وذلك للحد من اآلثار 

السلبية التي تنتج عن توليد الطاقة الكهربائية عن 
طريق النفط أو حرق السوائل.

وأشار إلى أن ترشيد استهالك الطاقة سيخفض 
منو الطلب على الطاقة داخل الدول اخلليجية 

خالل العقود املقبلة، الفتا إلى قدرة هذه الدول 
على كبح النمو الكبير في استهالك الطاقة 

وحتقيق وفورات قد تصل إلى 60٪ من الطاقة اذا 
ما مت تطبيق املعايير اجلديدة لتحقيق أعلى كفاءة 

للطاقة.
وأفاد بأن دول مجلس التعاون ستتوسع 

في استثمارات الطاقات البديلة لتصل إلى 
5 مليارات دوالر في هذا القطاع حتى العام 
2020، مشيرا إلى أن اإلمارات تتصدر هذه 
الدول في استثمارات الطاقة النظيفة، وذلك 

وفقا لبيانات وكالة الطاقة املتجددة )إيرينا(.
ولفت إلى ان الدول العربية تخطط لزيادة حصة 
مصادر الطاقة املتجددة في منظومة الطاقة لديها 

بحسب املعلومات الصادرة عن املنتدى العربي 
الثالث للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة الذي عقد 

في األول من الشهر اجلاري في مصر.
وذكر أن الدول العربية وضعت طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية ضمن األهداف املراد حتقيقها 
حتى عام 2030، مبينا أن املغرب يسعى لتوليد 
42٪ من الطاقة املتوافرة في البالد من الطاقات 

املتجددة، في حني تريد تونس حتقيق 30٪ ومصر 
20٪ ولبنان 12٪ واألردن وفلسطني 10٪ واجلزائر 

.٪6
وقال »الديبلوماسي« ان العالم العربي يلعب 

دورا رائدا في قطاع الطاقة إذ متثل 56٪ و٪27 
من امدادات العالم من النفط والغاز على التوالي، 

مشيرا الى ان تلك الدول قادرة على زيادة حصتها 
في مجال مصادر الطاقة املتجددة كونها تقع في 

»احلزام الشمسي« حيث الطاقة الشمسية الوفيرة.

»التجاري« يرعى »قرقيعان« محافظة مبارك الكبير

في إطار االحتفال مبهرجان القرقيعان، 
قام البنك التج���اري الكويتي برعاية حفل 
قرقيعان محافظة مبارك الكبير الذي أقيم 
حتت رعاية الفريق أول م. أحمد الرجيب في 
صالة تنمية املجتمع مبنطقة العدان. وتأتي 
هذه الرعاية ضمن برنامج أنشطة »التجاري« 

خالل شهر رمضان الفضيل.
وفي هذا السياق صرحت مساعد املدير 
العام إدارة اإلعالن والعالقات العامة أماني 
الورع قائلة: جاءت هذه الرعاية اس���تكماال 
للخطوات وبرنامج الرعاية االجتماعية الذي 
سبق أن وضعه البنك مع احملافظة، والتي 
من شانها تفعيل دور املسؤولية االجتماعية 
للبنك في خدمة املواطنني والتواصل مع أهالي 
احملافظة ومد جس���ور التعاون والتواصل 

معهم في مختلف املناسبات.
وأش���ارت الى أن احلفل قد اشتمل على 
العديد من املس���ابقات الترفيهية واأللعاب 
الكرتونية واألهازيج واألغاني التراثية التي 

تناسب هذه املناسبة، مشيرة الى أن احلفل 
قد حضره مجموعة كبيرة من األطفال من 
فئة ذوي االحتياج���ات اخلاصة إميانا من 
البنك بأهمية دمج هذه الفئة ضمن نسيج 
املجتمع حيث يولي البنك اهتماما متزايدا 
بهذه الفئة ويقوم برعاية العديد من األنشطة 
الهادفة إلى التخفيف من معاناتهم، إلى جانب 
رعايته لألنشطة االجتماعية األخرى التي 
ترسم البس���مة والبهجة على وجوه أبناء 

هذه الفئة من املجتمع.
وفي ختام احلفل، قامت قيادات محافظة 
مب���ارك الكبير بتوجيه الش���كر إلى البنك 
التج���اري الكويتي عل���ى رعايته ملثل هذه 
املناس���بات املميزة التي تس���اهم في رسم 
االبتس���امة على وجوه األطف���ال وإضفاء 
الس���عادة على قلوبهم وباألخص األطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة مشيدين مببادرات 
البنك التي دائما ما تكرس مفهوم املسؤولية 

االجتماعية الشاملة.

جانب من رعاية »التجاري« حلفل »قرقيعان« محافظة مبارك الكبير
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املرزوق: ندعم 
مشاريع التنمية 

والتطور احلضاري 
واالقتصادي 

بالبحرين

تدشني املشروع في حفل حضره نائب رئيس الوزراء

»بيتك - البحرين« ميوّل إنشاء 3 آالف وحدة سكنية في »ديرة العيون«

املثمر  التعاون والتنس���يق 
بني القطاع الع���ام والقطاع 
اخلاص لالرتقاء والنهوض 
باملشاريع اإلسكانية ودعم 
وزارة اإلس���كان في سعيها 
الستقطاب املزيد من شركات 
العقاري وتوسيع  التطوير 
نطاق أعمالها وزيادة اخليارات 
اإلسكانية املطروحة إلى جانب 
تشجيع املزيد من املواطنني 
على اختيار برنامج )مزايا(، 
كما تأتي هذه االتفاقية تزامنا 
مع سعي ديار احملرق لتوفير 
مجتم���ع إس���كاني متطور 
يرق���ى لطموحات املواطنني 
الراغبني في السكن في هذه 

املنطقة«.

احلكيم اخلي���اط، في كلمة 
ألقاها خالل احلفل، عن فخر 
الوثيقة  الش���ركة بالعالقة 
واملستمرة التي جتمع وزارة 
التي  اإلسكان بديار احملرق 
نتج عنها الكثير من املبادرات 
االستراتيجية واالقتصادية 
الوطنية والت���ي تهدف إلى 
اإلس���هام في تخفيض فترة 
االنتظار للطلبات اإلسكانية، 
العديد من  وتفعيل إجن���از 
الكبرى  املشاريع اإلسكانية 
التي تعم فائدتها على املجتمع 
احمللي بأسره. وقال اخلياط: 
»إن البدء في مشروع )ديرة 
العيون( الس���كني سيمهد 
الطري���ق ألف���اق جديدة من 

االبتكار في تقدمي حلول رائدة 
وغير مسبوقة بهدف ضمان 
عدم تعطل ه���ذه اخلدمة أو 
تأثره���ا، وهو ما اس���تدعى 
مراجعة السياسات ومعايير 
االستحقاق لتش���مل قاعدة 
أوسع، والسعي اجلاد نحو 
إضافة برامج من ش���أنها أن 
تعني املواطن على االستفادة 
من خدمة السكن في أقصر 
فترة ممكنة، كتمويل السكن 
االجتماعي الذي يستحق أن 
يكون جتربة حتتذى من قبل 
دول املنطقة التي تقدم خدمات 
مش���ابهة ملواطنيه���ا«.  من 
جانبه، أعرب رئيس مجلس 
إدارة شركة ديار احملرق عبد 

وضع حجر األس���اس لهذا 
املش���روع إيذانا ببدء أعمال 
البناء والتشييد فيه، إذ من 
املقرر أن تكون وحداته جاهزة 
للسكن خالل الربع األخير من 
العام 2017. من جانبه، قال 
آل  الشيخ خالد بن عبداهلل 
خليفة: »لقد كانت الظروف 
التي ش���هدناها  والتحديات 
على مدى األعوام املاضية - 
وعلى رأسها اتساع الفجوة 
ب���ني الع���رض والطلب وما 
س���ببه ذلك من ضغط على 
إلى جانب  قائمة االنتظ���ار 
األوضاع املالية االستثنائية 
- كان���ت جميعه���ا محفزة 
للحكومة للبحث عن عنصر 

الراقية  التجمعات السكنية 
واملتميزة التي تنفذ من قبل 
القطاع اخلاص لصالح وزارة 
اإلسكان والتي تندرج حتت 
الش���راكة القائمة بني وزارة 
التطوير  اإلسكان وشركات 
العقاري واملصارف والبنوك 
احمللية ضمن برنامج )مزايا(. 
وتقع )ديرة العيون( جنوب 
ديار احملرق وتبلغ مساحتها 
1.2 مليون متر مربع، وستضم 
3100 وحدة سكنية مبوجب 
االتفاقية املوقعة بني شركة 
ديار احملرق وحكومة مملكة 
البحرين ممثل���ة في وزارة 
اإلسكان بقيمة تتجاوز 730 
مليون دوالر. ويعتبر حفل 

املتواصل للمشاريع االسكانية 
وتقدمي اخلدمات للمواطنني 
وفق أفضل املواصفات ينعكس 
إيجابي���ا على جمي���ع أفراد 
املجتم���ع البحريني ويعزز 
املناس���بة  التمويل  ف���رص 
للمص���ارف واملؤسس���ات 
املالية، راج���ني من اهلل عز 
وجل دوام التقدم واالزدهار 
ململكة البحرين«، مشيرا الى 
ان بيتك - البحرين هو املمول 
األساسي - مبشاركة بعض 
البنوك احمللية - ملش���روع 
»ديرة العي���ون« الواقع في 
مشروع ديار احملرق والذي 
يتم تطويره حاليا من قبل 
شركة ديار احملرق كأحد أكبر 

إدارة  قال رئيس مجلس 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
رئيس مجلس ادارة بيتك - 
البحرين حمد عبداحملس���ن 
امل���رزوق: إن »بيتك« يدعم 
دائما املب���ادرات التي تعمل 
على استقطاب مشاريع حتتاج 
إلى متويالت ضخمة ومبتكرة 
تعزز اقتصاد مملكة البحرين 
وتس���اهم في توفير السكن 
املثال���ي للمواطن البحريني 
ملا تتضمنه هذه املش���اريع 
من خدمات متكاملة من بنية 
حتتية وش���بكة مواصالت 
واتص���االت وصرف صحي 
وكهرباء وماء ومرافق جتارية 
وترفيهية ومؤسسات تعليمية 
ودور عبادة وغيرها. وأضاف 
املرزوق خالل مشاركته في 
وضع حجر األساس ملشروع 
)ديرة العيون( السكني بديار 
احمل���رق، وتدش���ني برنامج 
)مزايا( التابع لوزارة اإلسكان 
برعاية نائب رئيس مجلس 
اللجنة  ال���وزراء، رئي���س 
الوزارية لإلعم���ار والبنية 
التحتية في مملكة البحرين، 
آل  الشيخ خالد بن عبداهلل 
خليف���ة، وحض���ور وزير 
اإلسكان باسم احلمر وعدد 
كبير من املسئولني والرؤساء 
التنفيذيني لشركات التطوير 
العقاري واملصارف والبنوك 
احمللية املشاركة في برنامج 
)مزايا(، »ان حرص حكومة 
مملكة البحرين املوقرة ودعمها 

حمد املرزوق يقدم شرحا حول املشروع للشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفةالشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة وحمد املرزوق في مقدمة كبار احلضور خالل حفل تدشني املشروع

مقارنة بعام 2014، ويعزى 
سبب االرتفاع إلى التوسع 
في قطاع املشاريع من حيث 
توريدات مواد ومستلزمات 
البنية التحتية ومنو ايرادات 
الصيانة، كما بلغ منو صافي 
االرب����اح 21% مقارن����ة بعام 

.2014
وأضاف املعوشرجي ان 
فرع سلطنة عمان استطاع 
حتقيق منو املبيعات بنسبة 
30% وفي ظل حتسني هامش 
الربح مما انعكس على صافي 
االرباح بنمو بلغت نسبته 

404% مقارنة بعام 2014.
أم����ا بالنس����بة لقط����اع 
املشاريع الهندسية فقد متيز 
خالل 2015 مبا حققه من نتائج 
طيبة ليحقق ايرادات بلغت 61 
مليون دينار بارتفاع نسبته 
45.8% مقارن����ة بعام 2014، 
كما استطاع ان يقفز بصافي 
ربح نسبة 73% مقارنة بأداء 
2014، وقد فاز القطاع بعدد 
من املناقصات خالل عام 2015 

جتاوزت 100 مليون دينار.
وع����ن النتائ����ج املالية 
للشركة أفاد املعوشرجي بأن 
الشركة حققت صافي ربح بلغ 
276 ألف دينار ما يعادل 1.74 
فلس للسهم الواحد بتخفيض 
نسبته 88% مقارنة بنتائج عام 
2014، فيما بلغت اإليرادات 
98.2 ملي����ون دينار بارتفاع 
34% مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضي.
وق����د ارتفع����ت األعباء 
التمويلية بنسبة 44% نتيجة 
متويل الدخول في مناقصة 
مشروع شركة مستشفيات 

وزّعت أرباحاً 5% منحة

»عربي« تركز توسعاتها املستقبلية
 في قطاع »البترول« واملستشفيات

الضمان الصحي، حيث تعد 
األعباء التمويلية أحد األسباب 
الرئيسية النخفاض ربحية 
املجموع����ة، متوقعا أن تتم 
تغطية هذا االنخفاض عقب 
مرور عام مالي من بدأ تشغيل 
مشروع مستشفيات الضمان 

الصحي.
وقد بل����غ إجمالي أصول 
الشركة 194.6 مليون دينار 
بارتفاع نسبته 7% كما بلغت 
املطلوبات 167.5 مليون دينار 

بارتفاع %7.
هدا، وقد وافقت اجلمعية 
العمومية العادية على البنود 
والتي كان اهمها توزيع اسهم 
منحة بنسبة 5%، كما وافقت 
اجلمعية العمومية غير العادية 
على زيادة رأسمال الشركة 

املرتبط بأسهم املنحة.

يوسف الزم

أعلن رئيس مجلس ادارة 
شركة مجموعة عربي القابضة 
طارق محمد املعوش����رجي 
عن النظ����رة املس����تقبلية 
للشركة، مؤكدا أن التوسع 
مبشاريع الصيانة في قطاع 
البترول والتي تتمتع بهامش 
ربح جيد وم����دة اجنازها ال 
يتج����اوز العام����ني، وزيادة 
احلصة السوقية من املشاريع 
املطروحة في ه����ذا االطار، 
باالضاف����ة إلى التركيز على 
الس����وق احمللي م����ن خالل 
دراسة مدى احتياج املشاريع 
املطروح����ة م����ن توريدات 
ملواد وأدوات ميتلكها قطاع 

التجزئة.
وأش����ار املعوشرجي في 
كلمته خالل اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية بنسبة 
حضور 79.71% إلى انه كما هو 
معلن بالسابق بأن املجموعة 
ف����ازت بأعلى عطاء في مزاد 
شركة مستشفيات الضمان 
الصحي، وبذل����ك أصبحت 
شريكا استراتيجيا بنسبة 
26% من رأسمال الشركة، كما 
ان كل إجراءات التأسيس قد 
متت وبدأ العمل على متابعة 
عروض البن����اء والتجهيز، 
وتتطلع املجموعة إلى املشاركة 
في املنافس����ة حول مشاريع 

انشاء مستشفيات.
وحتدث املعوشرجي عن 
اداء قطاعات املجموعة حيث 
حقق قطاع التجزئة اجمالي 
ايرادات مبل����غ 34.5 مليون 
 طارق املعوشرجي دينار بارتفاع نسبته %12.7 

»أم إي جلوبال« تدعم مركز دبي للتوحد بـ 200 ألف درهم
وفتح آفاق أوسع من التعاون 
ليصبح����وا أعضاء فاعلني في 

املجتمع«.
وأضافت: »إننا نتطلع إلى 
فت����ح أبوابنا لع����دد أكبر من 
األطف����ال املصابني باضطراب 
طيف التوح����د وتقدمي الدعم 
واخلدمات التي هم بحاجة لها، 
كما نتقدم بخالص الشكر لشركة 
»أم إي جلوبال« التي وثقت بنا 
وقدمت لنا دعما سيحدث فرقا 

في مسيرتنا اخليرية«.
يذكر أن مركز دبي للتوحد 
هو مركز خي����ري بدأ بتقدمي 
خدمات����ه بعد ص����دور اإلرادة 
السامية للمغفور له سمو الشيخ 
مكتوم بن راشد آل مكتوم في 18 
من نوفمبر 2001، حيث يهدف 
بالدرج����ة األولى إلى بناء فهم 
أفضل عن اضطراب التوحد، 
وتوفير اخلدم����ات التربوية 
املتخصص����ة للمصاب����ني به 

والقائمني على رعايتهم.

ورعاي����ة املرض����ى املصابني 
بالتوح����د وتق����دمي اخلدمات 
العالجي����ة له����م، خاصة أنه 
من ب����ني كل 50 طفال في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يوجد 
طفل واحد مصاب بهذا املرض، 
ما يجعلنا متمسكني أكثر في 
رسالتنا وزيادة الوعي املجتمعي 
بتقبل هؤالء األطفال ومساندة 
أسرهم والقائمني على رعايتهم 

املصاب����ني بالتوح����د وتقدمي 
الرعاية الالزمة لهم وألسرهم، 
ما يجعلنا فخورين بأن نقدم 
يد العون ونتبرع خلدمة هذا 

املركز اخلير«.
من جانبها قالت رئيس����ة 
برنامج التوحد في مركز دبي 
للتوحد، سارة باقر: »نسعى 
في مركز دبي للتوحد أن نكون 
اجلهة املتمي����زة في احتضان 

»نلت����زم ف����ي ش����ركة »أم إي 
جلوبال« بقيم أساسية حتتم 
علينا أن نكون ش����ركة فعالة 
ومسؤولة جتاه املجتمع الذي 
نتعامل معه، وأن نساهم في 
حتقيق االستدامة ملصلحة كل 
من فيه. وإن مركز دبي للتوحد 
غير الربحي هو خير مثال على 
املنظمة التي تسعى باستمرار 
إلى تلبية احتياجات األطفال 

وذكرت انه مت تقدمي الدعم 
واملس����اعدة في جتهيز مبنى 
حديث في حي »القرهود« في 
دبي يستقبل أكثر من 200 طفل 
جديد مصابني بالتوحد، وفي 
رفع الوعي املجتمعي بزيادة 
نس����بة انتشار هذا املرض في 

منطقة الشرق األوسط.
وقال رئيس شركة »أم إي 
جلوبال« د.راميش راماشاندران: 

محمد حسني، ورئيس شركة 
»أم إي جلوب����ال« د. راميش 

راماشاندران.
وقالت الشركة خالل احلفل 
ان هن����اك 600 طف����ل مصاب 
باضطراب����ات طي����ف التوحد 
ينتظر تأمني الرعاية الالزمة 
له في واحد من سبعة مراكز 
للتوحد متواج����دة في إمارة 

دبي.

إي  »أم  أعلن����ت ش����ركة 
جلوبال« ع����ن تبرعها مببلغ 
200 أل����ف درهم إماراتي ملركز 
دبي للتوحد وذلك للمساهمة 
في رعاية املزي����د من األطفال 
املصابني به����ذا املرض وتأمني 
الدع����م واخلدم����ات العالجية 
الالزمة لهم حتى يتم دمجهم 
في املجتمع بنجاح ويزداد الوعي 

املجتمعي بضرورة تقبلهم.
ونظم����ت الش����ركة حفل 
إفط����ار خيري نظمته في دبي 
يوم اخلميس املاضي حضرته 
»األنباء« وحض����ره الرئيس 
التنفيذي ملؤسس����ة البترول 
الكويتي����ة نزار العدس����اني، 
والرئيس التنفيذي لش����ركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
محمد الفرهود، ونائب الرئيس 
لشؤون التطوير املؤسسي في 
شركة داو كيميكال رجا زيدان، 
والرئيس التنفيذي لش����ركة 
إيكوي����ت للبتروكيماوي����ات 

نزار العدساني ومحمد الفرهود في مقدمة احلضور خالل حفل اإلفطار اخليري محمد الفرهود ود.راميش راماشاندران خالل تقدمي شيك الدعم ملركز دبي للتوحد 

راماشاندران: »أم 
إي جلوبال« تلتزم 
مبسؤوليتها جتاه 

املجتمع
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إيطاليا: انتخاب أول امرأة لرئاسة بلدية روماعربية وعالمية
روما ـ وكاالت: انتخبت فيرجينيا رادجي القيادية في »حركة النجوم اخلمس« رئيسة لبلدية روما لتصبح 
بذلك اول امرأة في التاريخ تتبوأ رئاسة بلدية العاصمة االيطالية، ملحقة بذلك هزمية ساحقة باحلزب 
الدميوقراطي بقيادة رئيس احلكومة ماتيو رينزي. وبحسب النتائج شبه النهائية بعد فرز االصوات في 
80% من مراكز االقتراع، فقد حصلت احملامية فيرجينيا رادجي البالغة من العمر 37 عاما على 67.23% من 
االصوات متقدمة بفارق كبير على خصمها روبرتو غياكيتي مرشح احلزب الدميوقراطي )يسار الوسط(.
وقالت رادجي امام الصحافيني انها »حلظة تاريخية اساسية تشكل منعطفا: امرأة على رأس بلدية روما في 
زمن مازالت فيه املساواة في الفرص حلما«.

تركيا أكثر بلدان العالم استقباالً لالجئني تليها باكستان ثم لبنان

عدد الالجئني في 2015 يفوق ما خلفته احلرب العاملية الثانية.. و24 شخصاً ينزحون كل دقيقة
)بزيادة 20%( يأتون خصوصا من خمس 
دول هي: الصومال وجنوب السودان 
ــودان  والكونغو الدميوقراطية والس

وافريقيا الوسطى. 
وحتل اوروبا في املرتبة الثانية مع 4.39 
ــادة 43%(، وعالوة  ماليني الجئ )بزي
على تركيا، يتوجه الالجئون خصوصا 
الى املانيا وروسيا وفرنسا والسويد 
وبريطانيا وايطاليا. اما في منطقة آسيا 
احمليط الهادئ، فقد تراجع عدد الالجئني 
بشكل طفيف في العام 2015 ليبلغ 3.8 

ماليني نسمة )بتراجع %2(.

وهو اما طالب جلوء او نازح او الجئ«.
وتابع ان 16.1 مليون شخص من اصل 
65.3 ماليني هم حتت رعاية املفوضية 
السامية لالجئني وهو »العدد االكبر منذ 
عشرين عاما«، والباقون وعددهم 5.2 
ماليني هم فلسطينيون وتابعون لوكالة 
االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني )االونروا(.
وشهد الوضع في اليمن تدهورا شديدا 
مع فرار 10% من السكان من منازلهم.

التقرير األممي تستضيف  وبحسب 
ــا 4.41 ماليني الجئ  ــا وحده افريقي

ــاف »حتى االفغان الالجئني منذ  واض
ــوا يتوجهون  ــنوات الى ايران بات س
الى اوروبا« لطب اللجوء. ويبلغ عدد 
ــادروا بلدانهم 21.3  الالجئني الذين غ
ــخص بينما عدد النازحني  مليون ش
في الداخل اي الذين غادروا منازلهم 
ــي بالدهم يقارب  لكنهم ال يزالون ف

40.8 مليون شخص.
كما احصى التقرير 3.2 ماليني طالب 
جلوء الى الدول الصناعية في العام 2015. 
واشار تقرير املفوضية الى ان »واحدا 
ــخصا في العالم مشرد  من كل 113 ش

يشهد حروبا ونزاعات لذلك بحث الناس 
عن اماكن اكثر امانا امر حتمي«.

وقال غراندي ان غالبية االزمات التي 
حتمل املهجرين على دروب املنفى هي 
نفسها من عام الى آخر وفي مقدمتها 
سورية. اال ان العام 2015 شهد بروز 
اوضاع طارئة في »بوروندي وجنوب 

السودان وافغانستان«.
وتابع ان االفغان يشكلون اليوم ثاني 
ــن الالجئني في العالم بعد  مجموعة م
السوريني الذين يقارب عددهم 5 ماليني 

نسمة.

وبحسب تقرير املفوضية، فإن أكثر 
من نصف الجئي العالم أطفال ونحو 
ــافروا مبفردهم  100 ألف منهم إما س
ــرهم  أو انفصلوا دون قصد عن أس

في عام 2015.
وتعتبر تركيا البلد الذي يستقبل اكبر 
عدد من الالجئني في العالم بنحو 2.5 
مليون نسمة، تليه باكستان 1.6 مليون 

نسمة، ولبنان )1.1 مليون(.
وقال املفوض السامي لشؤون الالجئني 
فيليبو غراندي خالل عرضه التقرير 
ــاواة  »نعيش في عالم يفتقد الى املس

في سورية اخذ هذا الرقم في التزايد 
عاما بعد عام بعد ان كان مستقرا نسبيا 
بني 1996 و2011، وبلغت نسبة االرتفاع 

9.7% باملقارنة مع عام 2014.
ويفوق عدد الالجئني والنازحني البالغ 
ــكان  ــخص عدد س ــون ش 65.3 ملي

بريطانيا.
وذكرت املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
ــخصا في  أن واحدا من بني كل 113 ش
ــا طالب جلوء أو نازح  أنحاء العالم إم
ــخصا  داخليا أو الجئ، كما أن 24 ش

ينزحون كل دقيقة.

ــت املفوضية  ــڤ - وكاالت: اعلن جني
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
ان عدد النازحني والالجئني الذين فروا 
من النزاعات وحمالت االضطهاد في 
العالم سجل مستوى قياسيا بلغ 65.3 

مليون شخص في 2015.
وذكرت املفوضية في تقرير االحصاء 
ــنوي الذي نشرته امس مبناسبة  الس
اليوم العاملي لالجئني، أن عدد الالجئني 
والنازحني خالل العام املاضي فاق نظيره 
بعد احلرب العاملية الثانية، مشيرة إلى 
ــه منذ عام 2011 عندما بدأت احلرب  أن

لندن واسكتلندا وإيرلندا الشمالية تؤيد البقاء.. و»الريف اإلجنليزي« يفضل اخلروج

انقسام جغرافي في بريطانيا بني مؤيدي ومعارضي استمرارها في »األوروبي«

في اوروبا حمالته. 
أع���رب غالبية  اوروبيا، 
مواطني االحت���اد األوروبي 
عن رغبتهم في بقاء بريطانيا 
في االحتاد. وبحسب دراسة 
نشرتها مؤسسة »بيرتلسمان« 
األملاني���ة امس، دعا 54% من 
الذين شملهم االستطالع إلى 
بقاء لندن في االحتاد، بينما 
يرغب ف���ي املقابل نحو %20 
ممن مت اس���تطالع آرائهم في 

مغادرة بريطانيا.

املناطق  اجنلترا خصوص���ا 
الوسطى حول املدن الصناعية 
القدمية في الشمال والسواحل 
اجلنوبية والشرقية للبالد، 
حي���ث ان االش���خاص ذوي 
الذين  املداخيل احملدودة هم 
يشعرون بانهم االكثر عرضة 

للتهديد من الهجرة.
اما املدن الساحلية فتعتبر 
مؤيدة الوروبا وتشكل املكان 
املفضل الذي يشن فيه حزب 
»يوكيب« الشعبوي املشكك 

االنكليزي او »احلزام االخضر« 
مبساحاته اخلضراء التي تطوق 
املدن الكبرى املعقل االساسي 
ملؤي���دي خروج الب���الد. ففي 
هذه املناطق يعيش الس���كان 
اكثر  الذين يش���عرون بانهم 
عرضة للتهديد بالهجرة النهم 
سيفقدون اراضيهم باالضافة 
الى ما سيترتب على قدومهم من 

اعباء على اخلدمات العامة.
ونوه البعض الى ان هناك 
تأييدا اكبر للخروج من قلب 

املؤي���د الوروبا ف���ي حججه 
للمطالبة باستقالل البالد.

وايرلندا الشمالية مؤيدة 
ايضا بغالبيتها الوروبا، وفي 
هذا الصدد اكد تشالز باتي استاذ 
اجلغرافيا في جامعة شيفيلد 
ان »وضع ويلز مثير لالهتمام 
فهو ليس اكثر تأييدا للخروج 
من اجنلترا، لكن بالتأكيد اكثر 
ميال لهذا اخليار من اسكتلندا 

وايرلندا الشمالية«.
وفي املقابل، يشكل الريف 

واش���ار جونس���تون الى 
ان »اس���كتلندا تقيم منذ زمن 
عالق���ات وثيقة م���ع اوروبا 
خصوصا فرنسا«، مضيفا ان 
»ادنبرة وليس لندن كانت في 
صلب قرن التنوير البريطاني، 
منوها الى ان جامعات ادنبرة 
وسانت اندروز وغالسكو اقدم 
من غالبية اجلامعات البريطانية 

وبالتالي فهي اكثر تنوعا«.
ويس���تند احلزب الوطني 
التيار  الى هذا  االس���كتلندي 

فإن املدن التي غالبيتها شباب 
مثل ليڤربول ومانشستر ويورك 
وبريس����تول تعتبر من االكثر 

تأييدا الوروبا«.
وتعتبر اس����كتلندا االكثر 
تأييدا ألوروب����ا باملقارنة مع 
املقاطعات االربع التي تش����كل 
اململكة املتح����دة. حيث اظهر 
استطالع اجراه معهد »ايبوس 
موري« مؤخرا ان 64% يؤيدون 
البقاء ف����ي االحتاد مقابل %36 

يفضلون اخلروج.

لن����دن- وكاالت: م����ع دنو 
موعد االستفتاء حول عضوية 
بريطانيا في االحتاد االوروبي، 
انقس����اما على  البالد  تش����هد 
الصعيد اجلغرافي بهذا الشأن، 
اذ تؤي����د غالبية املدن الكبرى 
في اسكتلندا البقاء في اوروبا 
بينما يفضل الريف االنكليزي 

اخلروج منه.
واختصر بيتر كيلنر الرئيس 
الس����ابق ملعه����د »يوغ����وف« 
الستطالعات الرأي االمر بالقول 
ان »الريف االجنليزي« ضد لندن 
واسكتلندا وايرلندا الشمالية، 
فالعاصمة البريطانية التي يبلغ 
عدد سكانها 8.6 ماليني نسمة 
تعتبر بحسب كل االستطالعات 
مؤيدة لبقاء البالد في اوروبا 

بنسبة تقارب ال� %60.
وبفض����ل حي االعمال »ذي 
س����يتي« الذي يؤيد بغالبيته 
االحتاد االوروبي، متلك بريطانيا 
احد اكبر املراكز املالية في العالم، 
كما انها مدينة متنوعة ولد %37 

من سكانها في اخلارج.
واوضح البروفيسور رون 
جونس����تون املتخص����ص في 
جغرافيا االنتخاب����ات لوكالة 
فران����س ب����رس ان »االماك����ن 
االكثر تأييدا لالحتاد االوروبي 
في بريطانيا هي األكثر تنوعا 
والتي س����كانها معتادون على 
التبادل مع اوروبا وهم افضل 
تعليما واكث����ر تقبال للعوملة 

بشكل عام«.
وم����ا ينطبق عل����ى لندن، 
ينطبق ايضا بش����كل اقل على 
امل����دن االجنليزي����ة الكب����رى 

االخرى.
 وبحسب معهد »يوغوف« 

) أ.ف.ب(  مؤيدون لبقاء بريطانيا في االحتاد األوروبي يرفعون الفتات حتث الناخبني على التصويت بذلك في لندن امس 

هل تشعر روسيا بالشماتة أم باخلوف 
من مغادرة بريطانيا ألوروبا؟

ــس الوزراء  ــتحضر رئي ــكوـ د.ب.أ: اس موس
ــورة الرئيس  ــي، ديڤيد كاميرون، ص البريطان
الروسي فالدميير بوتني الذي ترتسم على وجهه 
تعبيرات الشماتة إزاء احتماالت خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي، مستخدما ذلك كفزاعة، من 
أجل حث الناخبني على التصويت ضد اخلروج. 
ووفقا خلبراء مختصني، فإن لدى موسكو الكثير 
لتخسره في حال قررت بريطانيا االنفصال عن 
االحتاد االوروبي. وفي هذا الصدد، قال أندريه 
سوشنتزوف احمللل السياسي واملدير التنفيذي 
ملنتدى مناقشات »فالداي« الدولي الذي تستضيفه 
روسيا سنويا إن »مغادرة اململكة املتحدة تعني 
ــيا كما هو احلال  ــيء نفسه بالنسبة لروس الش
بالنسبة للدول األعضاء، أي ما يعنى عدم اليقني«. 
واوضح سوشنتزوف انه من الناحية السياسية، 
فإن روسيا قد ال تستفيد بالضرورة من مغادرة 
بريطانيا، حيث سيخسر االحتاد األوروبي عضوا 
له قوة عسكرية كبيرة، ولكن هذا يعطي ألملانيا 

الهيمنة على االحتاد، وهذا لن يكون مثاليا بالنسبة 
لروسيا. والسيناريو األسوأ من ذلك هو إمكانية 
ــدوث حتالف بني بريطانيا والواليات املتحدة  ح
وبلدان االحتاد األوروبي في الشرق، مثل پولندا، 

التي تنتقد روسيا.
ــنتزوف خسائر اقتصادية لكال  ويتوقع سوش
اجلانبني، فبورصة لندن هي مركز جتاري مهم 
ــية، مثل عمالق الغاز  ــبة لألسهم الروس بالنس
ــروم«. وإذا مت عزلها عن املركز املالي في  »غازب
لندن، فستتحول الشركات الروسية في الغالب 
إلى أسواق املال اآلسيوية »بحثا عن مالذات آمنة 

جديدة للمال واالستثمار«.
واالنفصال عن االحتاد األوروبي، ميكن أيضا أن 
يؤثر سلبا على اثنني من أقرب شركاء بريطانيا، 
ــرص، وكلتاهما مهمة أيضا  ــا هولندا وقب وهم
بالنسبة لروسيا: هولندا لكونها شريكا لشركات 
النفط والغاز الروسية، وقبرص، باعتبارها مالذا 

آمنا لرؤوس األموال الروسية.

54% من األوروبيني 
يؤيدون بقاء لندن 

في االحتاد

عشائر األنبار تطالب بسحب »احلشد« 
والعبادي: ال غنى عنها في املعركة ضد »داعش«

»الداخلية البحرينية«: اسقاط اجلنسية 
عن عيسى احمد قاسم لدوره الطائفي

بغداد � وكاالت: دعا عدد من شيوخ ووجهاء 
عش����ائر محافظة األنبار احلكومة العراقية إلى 
سحب جميع فصائل ميليشيات احلشد الشعبي من 
أراضي احملافظة، واستبدالها بالوحدات العسكرية 

النظامية، واحلشد العشائري.
وطالبوا بإحالة جميع قادة ميليشيات احلشد 
إلى القضاء، لتورطهم في أعمال انتقامية طائفية 

بحق املدنيني.
من جانبه، قال رئيس مجلس العشائر العربية، 
ثائر البياتي، ان ما يحصل في محافظات: األنبار، 
وص����الح الدين، وديالى، ومحي����ط بغداد، يعد 

انتهاكات ممنهجة ضد أبناء العش����ائر العربية، 
الفتا إلى أن أعدادا كبيرة تقدر باآلالف تعرضوا 
إلى اضطهاد وقتل وتشريد على أيدي ميليشيات 
احلشد الشعبي، بحسب ما ذكرت »العربية.نت«. 
وفي املقابل، أشاد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بالدور الذي لعبته ميليشيات احلشد الشعبي 
في احلمالت العسكرية الستعادة املناطق الواقعة 
بيد »داعش«، وقال إن احلش����د مؤسسة ال غنى 
عنها في املعركة ضد التنظيم، مضيفا أنه ال ميكن 
التفريط في املواطنني الذين تطوعوا في احلشد، 

وفقا ملا أوردته قناة »العربية« امس.

املنام���ة - بن���ا: قال���ت وزارة الداخلية 
البحرينية أنه مت اسقاط اجلنسية البحرينية 
عن عيسى أحمد قاسم لقيامه منذ اكتسابه 
اجلنسية بتأسيس تنظيمات تابعة ملرجعية 
سياس���ية دينية خارجية حيث لعب دورا 
رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل 

على تقسيم املجتمع تبعا للطائفة.
واضافت الوزارة في بيان بثته وكالة أنباء 
البحرين الرس���مية »بنا« أمس أن »املذكور 
قام بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية 
املطلقة لرجال الدين، وذلك من خالل اخلطب 
والفت���اوى التي يصدرها مس���تغال املنبر 
الديني، الذي أقحمه في الش���أن السياسي 
خلدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية 
والعنف، كما رهن املذكور قراراته ومواقفه 
التي ميليها بصورة الفرض الديني من خالل 

تواصله املستمر مع منظمات خارجية وجهات 
معادية للمملكة، ويقوم بجمع األموال دون 
احلصول على أي ترخيص خالف ملا نص 

عليه القانون«.
وتابعت:»في أكثر من مناسبة وفي صور 
متعددة عمل املدعو عيسى قاسم على ضرب 
مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على 
بالفتاوى من حيث املش���اركة  االنتخابات 
واملقاطعة وخيارات الناخبني ورهن املشاركة 
السياس���ية باملنبر الدين���ي، وقد امتد ذلك 
إلى كافة نواحي الش���أن العام دون مراعاة 
ألي ضوابط قانونية متخطيا بذلك األعراف 
التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام 
املذكور بتحشيد كثير من اجلماعات لتعطيل 
إصدار القسم الثاني من قانون أحكام األسرة 

)الشق اجلعفري(«.

إيران حتبط مخططاً لتفجيرات في طهران ومدن أخرى
طه����ران � وكاالت: أعلنت 
وزارة األم����ن اإليراني����ة عن 
إحباط عدد م����ن املخططات 
لتنفيذ تفجيرات في العاصمة 
طه����ران ومدن أخ����رى فيما 
وصفته بأنه مخطط ضخم 
من متشددين. وقالت الوزارة 
في بيان نشرته وكالة )إرنا( 
لألنباء امس انه »في مخطط 
إجرام����ي م����ن اجلماع����ات 
التكفيرية اإلرهابية املناهضة 
لإلسالم مت التخطيط لتنفيذ 

سلسلة من التفجيرات في عدة 
البالد خالل األيام  أماكن في 
القادمة«، مشيرة الى انه »مت 
إلقاء القبض على اإلرهابيني 
القنابل  وضبط ع����دد م����ن 
وكميات كبيرة من املتفجرات«. 
وامتنعت السلطات االيرانية 
عن نش����ر صور هذه القنابل 
واملواد املتفجرة، كما امتنعت 
عن كشف أسماء املوقوفني، 
مكتفية بالقول إن التحقيقات 

جارية مع املشتبه بهم.

الطلبة  ونقل����ت وكال����ة 
اإليراني����ة لألنب����اء عن علي 
شمخاني األمني العام ملجلس 
األمن القومي قوله إن قوات 
األمن اعتقلت أعضاء في خلية 
كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات 
انتحارية خالل شهر رمضان 
في طهران، ووصف شمخاني 
تنظيم »داع����ش« بأنه عدو 

إيران رقم واحد.
على صعيد آخر، نظمت 
مجموعة من الناشطني البلوش 

امس االثنني وقفة أمام 
الس����فارة اإليراني����ة في 
العاصم����ة البريطانية لندن 
احتجاجا على ما وصفته ب� 
»عمليات التطهير العرقي« التي 
متارسها احلكومة اإليرانية في 

إقليم بلوشستان.
وذكرت قناة »سكاي نيوز« 
العربية أن املتظاهرين رددوا 
هتافات منددة بأفعال احلكومة 
اإليرانية وممارس����اتها، كما 
نددوا باإلعدامات واالعتقاالت 

العشوائية وسياسة التهجير 
القسري التي تنتهجها إيران 
حس����ب وصفهم. وبحس����ب 
تقارير ملنظمات دولية حقوقية 
العرقية في  تعاني األقليات 
إيران من االضطهاد والتهميش. 
وتشير التقديرات إلى أن نسبة 
البل����وش في إي����ران 2% من 
مجموع السكان البالغ عددهم 
87 مليونا وغالبيتهم ينتمون 
للمذهب الس����ني وذلك وفق 

إحصائيات رسمية.

»كوغر« السعودية تشارك في مترين »النور 2016« بتركيا
اجلوية امللكية السعودية 
وال���دول املش���اركة ف���ي 
التمرين، وتبادل اخلبرات 
القتالية وصقلها وتطويرها 
لرفع مس���توى اجلاهزية 
القتالي���ة ب���كل احترافية 
وعلى أعلى درجات السالمة، 
ومبا يعكس الصورة التي 
عليها قواتنا املسلحة من 
تطور ومتيز على املستوى 

العاملي.
الذي  التمرين  ويأت���ي 
تشارك فيه كل من: أذربيجان 
وأرمينيا وجمهورية شمال 
قبرص، والقوات اجلوية 
التركي���ة، ضمن اخلطط 
التدريبية املجدولة مسبقا 
للقوات اجلوي���ة امللكية 
الس���عودية، لرف���ع حالة 
االس���تعداد واجلاهزي���ة 

جلميع منتسبيها.

الرياض � واس: وصلت 
طائرات البح���ث واإلنقاذ 
من طراز »كوغر« التابعة 
للقوات اجلوي���ة امللكية 
إل���ى قاعدة  الس���عودية، 
»كونيا« العسكرية بتركيا، 
للمشاركة في مترين »النور 

.»2016
وكانت مجموعة القوات 
اجلوية املشاركة في التمرين 
قد وصلت في وقت سابق 

إلى تركيا.
ونقلت وكال���ة االنباء 
السعودية الرسمية »واس« 
عن قائد مجموعة القوات 
اجلوية امللكية املش���اركة 
في التمرين، الرائد الطيار 
فهد بن عبداهلل القحطاني، 
قوله إن املشاركة تهدف إلى 
التعاون  تعميق أواص���ر 
جانب من القوات اجلوية امللكية السعودية املشاركة في التمرين  )واس( والعمل املشترك بني القوات 

حتليل إخباري
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عواص��م - وكاالت: لم تبق دول��ة في العالم 
لم يحاول الس��وريون الدخول اليها، بعد ان 
اغلقت حدود معظم بلدان العالم في وجههم. 
وملا اصبح من شبه املستحيل دخولهم أوروبا 
اثر اغالق حدودها، ميم السوريون وجوههم 
الى اقصى الشرق وقادتهم اقدارهم هذه املرة 

الى كوريا اجلنوبية. 
فقد متكن 19 سورياً فارين من التجنيد االجباري 
القتيادهم الى احلرب، من كسب دعوى أمام 
احملكمة في كوريا اجلنوبية تسمح مبباشرة 
اجراءات قبولهم كالجئني، وذلك بعد أن ظلوا 
عالقني لعدة شهور في مطار انتشون الدولي، 

البوابة الرئيسية لكوريا اجلنوبية. 
وبحس��ب خبر أوردته وكالة انباء »يونهاب« 
فان محكمة انتش��ون الفرعية اصدرت قرارا 
ضد رئيس مكتب الهجرة في املطار والذي منع 
خضوعهم للتحقيق لعدة شهور. وبعد القرار 
خضع السوريون ال 19 للتحقيق الذي ميهد 

لدخولهم الى البالد بصفة الجئني. 
وكانت محكمة انتش��ون االقليمية اصدرت 
ي��وم 17 يونيو اجل��اري حكما يؤيد 19 رجال 

سوريا في دعوى قضائية رفعوها ضد رئيس 
مكتب الهجرة التابع ملطار انتشون والذي منع 

خضوعهم للتحقيق باعتبارهم الجئني. 
وقالت احملكمة: »استنادا الى معاهدة الالجئني 
التي متنع ترحيل الالجئني قس��را، البد  من 
توافر شروط لرفض خضوع الالجئني للتحقيق 
باعتبارهم ال تنطبق عليهم ش��روط اللجوء، 
كم��ا أنه ال ميكن اعتبار الدول التي مروا بها: 
تركيا والصني وروسيا دوال آمنة لهم«. وهي 
احلجة التي س��اقها مكتب الهجرة في مطار 
انتشون مدعيا أن السوريني املعنيني ال يحق 
لهم اخلضوع للتحقي��ق ملنحهم حق اللجوء 
ألنهم قادمون من دول آمنة نس��بيا. اذ انهم 
دخلوا كوريا اجلنوبية بعد ان اجتازوا طريقا 
طويال في يناير من العام احلالي بعد أن مروا 

بتركيا وروسيا والصني.
 وهم كانوا غادروا بالدهم في أكتوبر عام 2014، 
متجنبني التجنيد القسري من قبل السلطات 

السورية. 
وقالت الوكالة ان هناك 18 سوريا آخرين أيضا 

دخلوا البالد بنفس الطريقة.

رويترز: أعلنت مفوضية األمم املتحدة العليا 
لشؤون الالجئني، مبناسبة اليوم العاملي لالجئني 
أمس، إن أوضاع أكثر من مليون الجئ سوري 

يعيشون في لبنان »تزداد سوءا«.
وأضافت أن الصراع املس��تمر في س��ورية 
املجاورة اليزال أكبر مسببات اللجوء في العالم 
وما تتبعه من معاناة فيما حذرت ممثلة املفوضية 
في لبنان من أن الالجئني الذين يعيشون في 
مخيمات متنقلة في لبنان يكابدون لتوفير الغذاء 
وامللبس ألنفسهم واحلصول على األدوية التي 
يحتاجونها وتوفير ما يكفي من املال لإلنفاق 

على املرافق األساسية.
وتابعت ميري جي��رارد ممثلة املفوضية في 
لبنان »الوضع ال يتحس��ن، إنه يزداد سوءا، 
وصلنا اآلن إلى سادس عام من اللجوء بالنسبة 
للكثيرين منهم واستنفد الالجئون كل مدخراتهم 
بالكامل بعد كل هذه السنوات. ميكن للمساعدات 
اإلنسانية تغطية عدد معني من احلاجات لألكثر 
احتياجا لكن ال ميكنن��ا دفع اإليجار للجميع 
وتكاليف الكهرباء للجميع وتكاليف املاء للجميع 

لذا فهناك عدد من األشخاص يعانون حقا«.

وميثل الالجئون املسجلون في لبنان وعددهم 
مليون الجئ ربع تعداد السكان في البلد املطل 

على البحر املتوسط.
وقال الجئ سوري من حلب يدعى أحمد خلوف 
»متضايق كتير. كتير قد ما تتصور. فعال واهلل 
كتير قرفان من ها احلياة ما فيه ش��يء واهلل 
نس��تند عليه، واليوم اللي نالقي شغل نأكل 

واليوم اللي ما فيه شغل نتدين«.
ويعيش معظم الالجئني الس��وريني في لبنان 
في فقر مدقع ولم تسمح بيروت لألمم املتحدة 

ببناء مخيمات رسمية لهم.
وقالت الجئة س��ورية تدع��ى أم عالء »يعني 
وضع مأس��اوي كتير يعني احلمامات طايفة، 
األطفال كلياتهم مرضان��ة وصدورها تعبانة 
كتير يعني مو بس ش��وي وفوق هيك إيجار 
اخليام ما معنا ندفع في إيجار وفي كل شيء 
بس م��ا معنا ندفع حتى يعن��ي بنأخر الدفع 
تالت أربع أش��هر وبيتراك��م كلياته. باألخير 
بيصي��ر بدنا 200 أو 300 دوالر لندفع مع دا 
املي نشتريها وكتير معكرة... وضع مأساوي 

كتير مو بس شوي«.

كوريا اجلنوبية..وجهة جديدة لالجئني السوريني

أوضاع مليون الجئ سوري في لبنان تزداد سوءاً

قضايا 

19 سورياً كانوا عالقني في مطار إنتشون منذ 6 أشهر
طائراته تشنّ 58 ألف غارة وتلقي 32 ألف برميل متفجر في 20 شهراً

معارك كّر  و فّر  بني النظام و»داعش« في الطبقة 

داخل املدينة، ما خلف عددا من 
الضحايا واجلرحى، ودمارا في 

البنية التحتية.
وذكر مركز حلب اإلعالمي 
أن أربع����ة أش����خاص قتلوا 
وجرح آخ����رون، إثر قصف 
الطيران احلربي حي طريق 
الباب في املدينة. وقال موقع 
عنب بل����دي أن أحياء ضهرة 
عواد، الصاخور، وجسر احلج، 
تعرضت للقصف دون وقوع 
إصابات، بينما انتشل عناصر 
الدفاع املدني طفال من حتت 

أنقاض حي طريق الباب.
بدوره، أكد املرصد السوري 
حلقوق االنسان تعرض أحياء 
السكري واملواصالت وامليسر 
وقاضي عس����كر والصاخور 
ومس����اكن هنانو والكالسة 
تعرضت لغارات ترافقت مع 
قصف بالبرامي����ل املتفجرة. 
وامتد القصف ليشمل بلدات 

خان طومان والزربة وخلصة 
وزيتان اليت استعادتها قوات 
املعارضة السورية قبل ايام 
قليلة.  aاملرصد أن »طائرات 
النظام السوري شنت 58 ألفا 
و146 غارة على األقل في معظم 
احملافظات السورية خالل 20 
شهرا املاضية، منذ شهر أكتوبر 

عام 2014« حتى أمس. 
ومتكن املرصد السوري من 
توثيق إلقاء مروحيات النظام 
32 ألفا و217 برميال متفجرا 
على عدة مناطق في محافظات 
دمشق، وريف دمشق، وحلب، 
والسويداء، واحلسكة، وحماة، 
ودرعا، والالذقية، وحمص، 
والقنيطرة، ودير الزور، وإدلب. 
ووث����ق املرصد أيضا مقتل 8 
آالف و684 مواطنا مدنيا، بينهم 
ألف و847 طفال دون سن ال�18، 
وألف و236 مواطنة فوق سن 

ال�18.

مح����اوالت متك����ررة للنظام 
اقتحام املدينة. واس����تهدف 
الهجوم نقاط متركز النظام 
على طريق داريا- املعضمية. 
وقالت املعارضة ان »اجليش 
احلر« جنح في السيطرة على 
معظم أجزاء الطريق ومتكن من 
وصل داريا مبدينة معضمية 
الشام املجاورة، بحسب موقع 

عنب بلدي.
من جهته، أوضح املجلس 
احمللي في داريا، أن الطيران 
املروحي أس����قط 30 برميال 
متفجرا على املدينة، بالتزامن 
مع صواري����خ أرض- أرض، 
ووسط حتليق مستمر لطيران 

االستطالع.
إلى ذلك، استمرت جبهات 
حلب على حماوتها بحس����ب 
ناش����طني واملرصد السوري 
حلقوق االنسان ان الطيران 
احلربي استهدف أحياء عدة 

عواصم - وكاالت: شّنت 
قوات النظام السوري أمس، 
هجوما بريا على منطقة »جبل 
التركمان« بالريف الش����مالي 
حملافظة الالذقية شمال غربي 
البالد، بهدف السيطرة على 
قرى خرجت من س����يطرته 

مؤخرا.
وأفادت مص����ادر محلية 
بحسب وكالة األناضول بأن 
قوات تابعة للنظام السوري 
قصفت باملدافع والصواريخ 
مواقع للمعارضة، قبيل بدء 
عملية برية للسيطرة على عدد 

من النقاط في املنطقة.
وأش����ارت املصادر إلى أن 
قوات النظام حاولت اقتحام 
قرية »عني عيسى«، إال أن قوات 
املعارضة تصدت لها، ما أدى 

إلى اندالع اشتباكات عنيفة.
من جه����ة أخرى، حتدثت 
مصادر موالية عن معارك كر 
وفر عنيفة بني قوات النظام 
وامليليشيات الداعمة له من جهة 
وبني عناصر تنظيم »داعش« 
من جهة اخرى، للس����يطرة 
على حقل الثورة النفطي في 
مدينة الطبقة الواقعة غرب 
محافظ����ة الرقة. ونقلت قناة 
»روسيا اليوم« عن مصدر قوله 
إن مع����ارك عنيفة في منطقة 
الثورة جرت هناك، مشيرا إلى 
أن ق����وات النظام متكنت من 
طرد مسلحي داعش من هناك، 
إال أنها اضطرت لالنس����حاب 
بس����بب هجوم مضاد قوي. 
وقال املصدر ان املنطقة ليست 
محررة بالكامل. وكانت وسائل 
إعالم سورية ولبنانية أفادت 
في وقت سابق بأن قوات النظام 
السوري متكنت أمس من فرض 
س����يطرتها على حقل الثورة 
لتصبح على بعد 10 كيلومترات 

من مدينة الطبقة.
في املقابل، شن »اجليش 
احلر« هجوما معاكس����ا على 
نقاط عسكرية تابعة لقوات 
النظام على احملور الشمالي 
الغربي ملدين����ة داريا، عقب 

أطفال سوريون ممن بترت أطرافهم يشاركون في مسابقة لتحضير اإلفطار في دوما اخلاضعة للثوار                                                      )أ.ف.پ(

تنصح جهات  الخريف:  قبل  الرئاسي  الشغور  بإنهاء  نصائح 
الشغور  فترة  إنهاء  في  باإلسراع  لبنانية  قيادات  دولية 
تؤثر  أن  من  خوفا  املقبل  اخلريف  حلول  قبل  الرئاسي 
اإلقليمية،  املواقف  على  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
الرئاسي  االستحقاق  في  واملؤثرة  الفاعلة  للدول  السيما 
اللبناني، حيث يخشى أن تدخل الورقة اللبنانية في أجندة 

التسويات التي ستتم بعيد انتخاب الرئيس األميركي.
الذي  املوقف  أن  علم  بري:  مبادرة  من  المستقبل  موقف 
بشأن  الوطني  احلوار  طاولة  على  املستقبل  تيار  سيعلنه 
مبادرة الرئيس نبيه بري يتمحور حول نقطة أساسية هي 
إجراء االنتخابات الرئاسية قبل االنتخابات النيابية، يلي ذلك 
إقرار قانون االنتخابات اجلديد لتجري االنتخابات النيابية 

على أساسه.
.. و»القوات« غير مقتنعة بها:  سئل نائب في القوات اللبنانية 
عن رأي القوات في مبادرة بري، فأجاب: »طاملا القوات غير 
مشاركة في طاولة احلوار فإنها غير معنية بإعطاء رأيها«، 
مستدركا »املهم انتخاب رئيس قبل االنتخابات النيابية، وفي 

مطلق األحوال التمديد للمجلس النيابي لم يعد مقبوال«.
رئيس  نائب  وعون:   بري  بين  الود  بعودة  متفائل  الفرزلي 
من  تفاؤله  يخفي  ال  الفرزلي  إيلي  السابق  النواب  مجلس 
إمكانية إعادة وصل ما انقطع بني الرئيس نبيه بري والعماد 
ميشال عون، وسيعاود حتركه بني عني التينة والرابية إلعادة 
السياسية  األجواء  أن  أساس  على  العالقات  الى  احلرارة 
دور  الستعادة  إمكان  ال  أنه  تؤكد  باتت  واإلقليمية  احمللية 
قوي  رئيس  انتخاب  دون  من  التوازن  وإعادة  املسيحيني 

للجمهورية هو العماد عون.
وفي رأي الفرزلي أن ما أعلنه جنبالط واألجواء التي سادت 
العشاء عند السفير الس��عودي علي عواض عسيري، ثم ما 
نسب الى الرئيس احلريري عن احلاجة الى تفاهم املرشحني 
الرئاسيني عون وفرجنية، كلها عوامل ميكن التأسيس عليها 
للوصول الى توافق لبناني على االستحقاق الرئاسي وغيره 

من االستحقاقات.
أبو  أمل  املنتخب  جزين  نائب  ينسج  مجدليون:  في  أبوزيد 
زيد عالقات سياسية مع كل قوى وقيادات منطقة اجلنوب. 
وإضافة الى عالقة جيدة مع حزب اهلل والرئيس نبيه بري، 
جاءت زيارته الى دارة النائبة بهية احلريري في مجدليون 
الوطنية  التاريخية  العالقة  وخصوصية  أهمية  لتؤكد 
واإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية التي تربط بني صيدا 
وجزين بكل تنوعهما وامتدادهما اجلغرافي والدميوغرافي.

حضور تركي شمال لبنان:  ترصد مصادر ديبلوماسية عربية 
وأوروبية حضور تركيا املتزايد في شمال لبنان )طرابلس 
وعكار( عبر أنشطة متعددة، دينية واجتماعية، حيث استهلت 
عهدها  الدين  قمر  أحمد  برئاسة  اجلديدة  طرابلس  بلدية 
االستراتيجية  للدراسات  أورسم  »مركز  من  وفد  باستقبال 
في الشرق األوسط« مركز أنقره - تركيا، ورافقه عدد من 
التركية.  احلكومة  رئاسة  من  واملستشارين  األكادمييني 
ويعكف الوفد على دراسة عدد من املشاريع التراثية والتي 
يعود تاريخها الى العهد العثماني في مدينة طرابلس بهدف 

العمل إلحيائها وإعادة االعتبار لها.
اللواء إبراهيم يبشر بانتهاء األزمة بني املصارف وحزب اهلل: 
اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان ما قام به 
بني املصرف املركزي وحزب اهلل ليس وساطة بل هو يندرج 
حتت خانة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الس��لطات االميركية 

بحق املصارف اللبنانية.
وقال ابراهيم لقناة »اجلديد« ان االزمة اصبحت وراءنا والعالقة 

بني احلزب واملصارف على اكمل ما يرام.
وفي املعلومات ان »املا يرام« س��يكون متييزا في حس��ابات 
اعضاء في حزب اهلل وحسابات تستخدم في متويل احلزب، 
وقد تبني ان الالئحة االميركية لم تلحظ حسابات مستشفيات 
ومدارس محس��وبة على احلزب بعد، وامنا بعض املصارف 

اقفلتها استباقا ملا قد يأتي.

أخبار وأسرار لبنانية قزي بعد لقاء سالم: لن أقوم بدور تشي غيفارا الكتائب

بري »متشائل« باجتماع هيئة احلوار حول قانون االنتخابات اليوم
ُترفع هذه اجللس���ة على أن 
يليها فورا، بعد نصف ساعة 
عقد جلسة النتخاب رئيس 
أيا كان، وإذا لم  اجلمهورية 
نتمكن من انتخابه في الدورة 
االولى نس���تمر في اجللسة 
حت���ى انتخاب���ه، والطريق 
الثانية، تكون باالتفاق على 
إجراء االنتخاب���ات النيابية 
القانون احلالي  على أساس 
)قانون الدوحة( بعده يجري 
تقصير والية املجلس احلالي 
ومن ثم جترى االنتخابات في 
ظل التعهد بحضور اجلميع 
جلسة انتخاب الرئيس، وفي 
جلسة انتخاب هيئة املجلس 
اجلديد ينعقد مجلس النواب 
النتخاب رئيس، وال يخرج 
النواب من القاعة قبل انتخاب 

الرئيس.
الثالثة، يرى  والطري���ق 
بري أن تكون عبر »دوحة« 
لبنانية شبيهة بالتي عقدت 
في العاصم���ة القطرية عام 
2008، واالتفاق فيها على 3 
بنود: موعد انتخاب الرئيس 
وشخصية الرئيس املؤهل في 
هذه املرحلة، احلكومة ومن 
يتول���ى رئاس���تها، وقانون 
والتقس���يمات  االنتخ���اب 
االنتخابية سواء على القاعدة 
النس���بية أو االكثري���ة، أو 

املختلطة.
وخلص ب���ري الى القول 
ان جول���ة احل���وار الي���وم 
مفصلية، حيث يفترض أن 
يبنى عليها كل مسار املرحلة 
املقبل���ة، وأن يتضح مصير 
قانون االنتخاب، عندها تتولى 
اجلان النيابية صياغة القانون 
اجلديد، وحّمل بري املسؤولية 
للقوى السياسية، وقال: أنا 

مازلت »متشائال«.
ب���دوره، رئي���س كتل���ة 
املس���تقبل فؤاد السنيورة 
وردا على سؤال حول موقف 
كتلته من مبادرة بري، أجاب 
»جوابنا في جلس���ة احلوار 

اليوم«.
مصادر قريبة من املستقبل، 
قالت ل� »األنباء«: ان االتفاق 
على قانون االنتخاب، متالزم 
م���ع االتفاق عل���ى انتخاب 
رئيس اجلمهورية، وال حل 
م���ع أحدهم���ا دون اآلخ���ر، 
وإال فسيبقى احلوار مجرد 

»مضيعة للوقت«.

وللنهضة ولطرح تصور جديد 
ومنطية سياسية جديدة، لقد 
الحظت في اآلونة االخيرة ان 
الكثيرين حاولوا ويحاولون 
العكرة،  املياه  االصطياد في 

امتنى ان يتوقف هذا االمر.
الوزير اآلخر الذي تشمله 
االستقالة آالن حكيم قال إن 
موقفنا  سياسي واضح، وهو 
االنسحاب من مجلس الوزراء، 
ومن ثم تقدمي االس���تقالة، 
م���ن دون أن ينف���ي اللغط 
الدستوري.من جهة أخرى، 
وعن جول���ة احلوار املقررة 
ق���ال رئيس مجلس  اليوم، 
النواب نبيه بري أمام زواره 
أم���س: مازلت »متش���ائال«، 
أي »متفائال ومتشائما« في 
الوقت ذاته، وأنتظر أجوبة 
القوى السياسية على املبادرة 
الت���ي طرحت  السياس���ية 
وفيها اقترحت سلوكا واحدا 
التالية: االولى  الط���رق  من 
انتخاب  االتفاق على قانون 
جديد يصار فور إقراره الى 
تقصير والية املجلس احلالي، 
مع تعهد القوى السياس���ية 
انتخاب  بحض���ور جلس���ة 
رئي���س اجلمهورية وإجراء 
انتخابات نيابية على أساس 
القانون اجلديد، ومن ثم عقد 
اجللسة النيابية العامة االولى 
للمجل���س اجلديد النتخاب 
هيئة مكتب املجلس ومن ثم 

ألن من اختاره احلزب وزيرا 
في احلكومة ال ميثل نفسه، 
بينما يؤكد قزي أن استمراره 

في احلكومة وارد.
الباب الشكلي  وقال: من 
على االقل يج���ب أن يتقدم 
الوزير باالس���تقالة بنفسه، 
كما أن االستقالة الشفهية ال 
ُتصرف، وإعالن رئيس احلزب 
االستقالة محصور بالطابع 
السياسي. وبسؤاله عن سبب 
جلوسه الى ميني اجلميل أثناء 
إعالنه االستقالة، أجاب: من 
باب اللياقة، »وسأكمل عملي 
وزيرا بكام���ل صالحياتي، 
وأتابع مسار االجنازات وحتمل 

املسؤولية الوطنية«.
وترد أوساط قيادة احلزب 
بأن املكتب السياسي سيضع 
قزي أمام خيارين: البقاء في 
احلزب أو البقاء في احلكومة، 
ألنه بعدم التزامه باالستقالة، 
يضرب هيبة احلزب ويعرض 

صدقيته لالهتزاز.
ويبدو أن قزي حسم خياره 
وبعد زيارته امس لسالم قال: 
انا لست اليوم صاحب فتح 
نزاع مع حزبي ألن فتح نزاع 
مع ح���زب الكتائب هو فتح 
نزاع مع نفس���ي وانا لست 
اليوم في وضع التمرد او ان 
اقوم بدور تش���ي غيفارا في 
حزب الكتائب، نحن كلنا الى 
جانب رئيس احلزب لالنطالقة 

ملفات مؤجلة وحساس���ة، 
االربعاء واجلمعة، مع هبوط 
التوقعات بش���أنهما، أبرزها 

ملف جهاز  أمن الدولة.
لك���ن اس���تقالة وزيري 
الكتائب، كانت األكثر حرارة 
إذ  على املستوى احلكومي، 
أعلن  وزير العمل س���جعان 
قزي التزامه بحزب الكتائب 
في القضايا الكبرى من أجل 
العيش املشترك، مشيرا الى 
أن املرحل���ة احلالية تتطلب 
االستمرار في العمل احلكومي، 
وقرار احل���زب أصبح قرارا 
إعالميا غير قابل للتنفيذ بحكم 
غياب رئيس اجلمهورية. قزي 
الذي غاب عن اجتماع املكتب 
السياسي للحزب عصر أمس، 
قال: لو كان أمني اجلميل رئيسا 
للكتائب اآلن، ملا حصلت هذه 

املشهدية.
في املقابل، نقل عن مصادر 
في حزب الكتائ���ب ان قرار 
احلزب في ش���أن استقالته 
من احلكومة ال رجوع عنه، 
الى أن االتصاالت  مش���يرة 
التي جتري  واالجتماع���ات 
اآلن ه���ي للبح���ث بكيفية 
تصري���ف أعمال ال���وزارات 
املعنى الضيق، وبغياب رئيس 
احلزب الذي سافر أمس األول 

الى باريس.
ان  املص���ادر  وتق���ول 
االستقالة هي موضوع وفاء، 

بيروت - عمر حبنجر

ثالثة مواعيد سياسية - 
دستورية يشهدها االسبوع 
اللبنان���ي، بدءا م���ن اليوم 
الثالثاء، مواعي���د متالحقة 
متتالية، وبال طائل، وس���ط 
أجواء صيفية تخطت درجة 

حرارتها األربعني.
الثالثاء جلس���ة  الي���وم 
احلوار الوطني في مقر رئاسة 
املجلس النيابي، حيث يتعني 
أن يعود كل من أركان احلوار 
بأجوبتهم على مبادرة الرئيس 
نبي���ه بري حول مش���روع 
قانون االنتخاب���ات، والتي 
افتق���د الن���اس رهجتها في 
زحمة املشاريع واالقتراحات 
الى  االنتخابي���ة املتناقضة 

درجة االستحالة.
ول���م يس���تبعد التي���ار 
الوطن���ي احل���ر ان تتحول 
الى إشكالية  هذه اجللس���ة 
أش���د تعقيدا، كونها تنعقد 
بعد االنتخابات البلدية وبعد 
استقالة وزيري حزب الكتائب 
س���جعان قزي وآالن حكيم، 
ويكفي طرح هاتني املسألتني، 
حتى يضي���ع النقاش حول 
املبادرة التي تش���كل محور 
جلسة احلوار التي يفترض 
أن تب���ت بنقطت���ني: مبادرة 
بري حول الس���لة الرئاسية 
والنيابية، واالقتراحات حول 

قانون االنتخاب.
موعد آخر غ���دا االربعاء 
النيابية املش���تركة،  للجان 
ومهمتها استكمال ما قررته 
هيئة احلوار ح���ول قانون 
االنتخاب���ات، ومب���ا أن���ه ال 
مؤشرات تنبئ بتوصل هيئة 
احلوار الى مس���ار انتخابي 
معني، فطبيعي أن تس���تمر 
اللجان بال���دوران في دوامة 

الفراغ املعهود.
الثالث، دستوري  املوعد 
حي���ث اجللس���ة احلادي���ة 
واألربع���ني النتخاب رئيس 
للجمهورية، يوم اخلميس، لن 
تلد رئيسا للبنان، وكأن هذا 
»احلمل« يتطلب فترة أطول 
اللتني  الس���نتني ونيف  من 
مضتا على األزمة االقليمية 

للوالدة.
ووسط املواعيد الثالثة ثمة 
موعدان ملجلس الوزراء هذا 
االسبوع، مخصصتان ملناقشة 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة متام سالم مستقبال رئيسة البرملان االيطالي لورا بولدريني 

اجليش احلر ينجح 
في ربط داريا 

باملعضمية

مصادر »املستقبل« 
لـ »األنباء«: تالزم 

االتفاق على قانون 
االنتخاب

مع االتفاق على 
انتخاب رئيس 

اجلمهورية
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»جهاز الكسب«: ال توجد مصاحلات مع بطرس غالي
نفت مصادر مسؤولة في جهاز الكسب غير املشروع في وزارة العدل ما تردد عن تشكيل جلنة 
خاصة لبحث املصاحلات مع د.يوسف بطرس غالي وزير املالية األسبق والهارب خارج البالد منذ 
ثورة 25 يناير 2011 وعدد من رموز نظام الرئيس األسبق حسني مبارك. وقالت املصادر إن غالي 
لم يتقدم من األساس بطلب للتصالح في قضايا الكسب غير املشروع ولذلك ال يوجد شيء 
يتم التفاوض بشأنه. وأشار إلى أن املصاحلة مع رجل األعمال الهارب حسني 
سالم التزال متوقفة المتناع سالم عن سداد مبلغ 57 مليون جنيه الستكمال 
املبلغ املطلوب إلمتام املصاحلة.
٭ القاهرة - مجدي عبدالرحمن

ومضات رمضانية

يرى وكيل وزارة التجارة والصناعة واملشروعات الصغيرة 
واملتوسطة لبحوث ميزان املدفوعات واملوازنات النقدية د.أحمد 
حس��ن، أن من أكثر املواقف التي تعرض لها حينما كان يشغل 
منصب مبعوث األمم املتحدة في ليسوتو األفريقية حيث كان 

مطلفا بإنشاء نظام هيئة ليسوتو القومية للتجارة.
ويضيف: »عندما بدأت ادرس الدولة وجدت انهم يعتمدون 
على دولة جنوب افريقيا الس��تيراد كافة احتياجاتهم وبالتالي 
كان��ت أولى مهامي العم��ل على تنويع مص��ادر الواردات من 
دول مختلفة وليس��ت دول��ة واحدة، كما ب��دأت أتعرف على 
اإلمكانيات احمللية واالستفادة منها بدال من 
استيرادها، وبالفعل طرحت مناقصة ألحد 
املنتجات املصنعة محليا والتي ينتجها أكثر 
من مصنع للوصول إلى أرخص األس��عار، 
ففوجئت بدخول أحد املنتجني ليطلب مني 
قائمة باألسعار املطلوب طرحها ملعرفته بها 
حتى يرسي عليه العطاء أو املناقصة، وبالتالي 
رفضت.. فقام بتقدمي شكوى ضدي لرئيس 
الهيئة املنتدب لها والذي طلبني وحاول فهم 
سبب الشكوى، فقلت له إن هذا الرجل يطلب مني خيانة األمانة 
التي كلفت بها، وهو االمر الذي لن أقوم به ملصلحة أحد، وهنا 
قام الرئيس بتأييد تصرفي فكان املوقف الذي ال أنس��اه حيث 
فوجئت بالرجل يقول لي »انا كنت متعاطفا معكم بعد هزميتكم 
في 1976، ولكن حاليا سحبت ذلك التعاطف«.. وحمدت ربي أن 
ذلك املوقف كان في 1988 أي بعد انتصارنا في حرب أكتوبر.. 
واس��تغربت من ذلك املوقف على الرغم من أنني اعمل لصالح 
ب��الده وليس ملصلحتي اخلاصة أو لب��الدي.. ولكن األمانة ال 

جتزأ مهما كان املكان أو الزمان.
وتعلمت أيض��ا أن أي دولة البد ان تنوع مصادر وارداتها 
حتى ال تقع فريسة االحتكار، فاملنافسة تتيح اجلودة والسعر 

املناسب.
وحول آخر البحوث التي يتم إعدادها في الوزارة قال أحمد 
حسن: إنه مت إعداد دراسة حول انخفاض سعر اجلنيه املصري 
أمام العملة اخلضراء على امليزان التجاري وميزان املدفوعات، 

ودراسة حول رؤية حتليلية ملوازنة الدولة 2016 � 2017.

إعداد - ناهد إمام

 د.أحمد حسن 

األمانة.. ال تتجزأ مهما 
كان املكان  أو الزمان

السيسي للحكومة: ال قروض قبل التأكد من القدرة على السداد
القاه��رة - العربية.ن��ت: طال��ب الرئيس 
عبدالفتاح السيسي وزيرة التعاون الدولي 
بعدم التوقيع على أي قرض جديد، لتمويل 
أي مش��روع دون التأكد من القدرة على 

السداد.
وش��دد خالل لقائه امس االول ش��ريف 
إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ود.سحر 
نصر وزي��رة التعاون الدولي على أهمية 
التأكد أوال من القدرة على السداد قبل توقيع 
أي قروض جديدة، حتى وإن كانت نسبة 
الدين اخلارجي ملصر إلى الناجت احمللي ال 
تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيرا 

عن مثيالتها في العديد من دول العالم، وفقا 
ملا عرضته وزيرة التعاون الدولي.

وصرح الس��فير عالء يوس��ف املتحدث 
الرس��مي باس��م الرئاس��ة املصرية، بأن 
وزيرة التعاون الدولي استعرضت خالل 
االجتماع ما مت إجنازه لتمويل املش��اريع 
القومية وتنفيذ برنام��ج احلكومة خالل 
الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، 
مش��يرة إلى أنه مت توقيع 70 اتفاقا خالل 
تلك الفترة، كما ارتفعت نسبة السحب من 
احملفظة التمويلية اخلاصة مبصر من 10% إلى 
44% لتنفيذ العديد من املشروعات، السيما 

املشروعات ذات البعد االجتماعي، والتي 
تس��اهم في توفير فرص العمل، وحتقق 

عائدا اقتصاديا مناسبا.
وأشار إلى أن الوزيرة أكدت خالل االجتماع 
أن الوزارة تعكف على اإلسراع في معدالت 
تنفيذ املشروعات، حيث مت استحداث آلية 
للتقيي��م واملتابعة، وتش��كيل فرق عمل 
متخصصة للعمل مع ال��وزارات املعنية، 
فضال عن ضمان النزاهة واالستخدام األمثل 
للتمويل الدولي، ومواصلة العمل والتفاوض 
مع ش��ركاء التنمية الدوليني للتغلب على 

الصعوبات.

طل�ب غريب:  أغرب طلب فوجئت به األمانة العامة لمجلس 
النواب ه���و الطلب الذي وقع عليه اكث���ر من 450 نائبا 
يطالب���ون فيه رئيس المجلس بص���رف فرق الزيادة في 
بدل حضور الجلسات إلى 300 جنيه اعتبارا من األول من 
يوليو المقبل بأثر رجعي منذ بدء الدورة البرلمانية في 10 
يناير..التقديرات األولية تشير إلى أن الموافقة على الطلب 
تكلف خزانة البرلمان ماال يقل عن 700 ألف جنيه خاصة 

ان الفروق ستشمل أيضا بدل اجتماعات اللجان.
>>>

ترددات للبيع: أصحاب القنوات الدينية في عهد المعزول مرسي 
وجماعته اإلرهابية والتي ت��م اغالقها عرضوا تردد قنواتهم 
للبيع، ولكن حتى اآلن لم يتقدم احد لشرائها ال لضعف قدراتهم 
المالية ولكن لكونها تعد احد الروافد لتمويل العمليات اإلرهابية 
للجماعة بعد تضييق الخناق على تمويل العمليات من مكتب 

التنظيم الدولي لالخوان. 
>>>

صراعات حادة: حزب س���لفي يشهد صراعات حادة بين قياداته 
ح���ول فصل عالقة الحزب مع الجماع���ة اإلرهابية من عدمه 
وجاءت األغلبية مع فصل العالقة ولكن مسألة التمويل عائق 
أمام فك العالقة ولم يفسر احد من قيادات الحزب كيفية تلقي 

التمويل وسبب تمويل االخوان لهم.
>>>

تحليل للمواد المخدرة: موظفو األمانة العامة في مجلس النواب يتساءلون 
عن س��ر تأجيل خطة وزارة الصحة في الكشف عن الموظفين 
والعم��ال باألمانة المتعاطين للمواد المخدرة والمس��كرات التي 
كانت مقررة أن تجري قبل 90 يوما رغم تلقي البرلمان مكاتبات 
رسمية بذلك وتم تخصيص حجرة كبيرة لتركيب أجهزة التحاليل 

إلخضاع جميع العاملين للتحليل دون استثناء.
>>>

هاجس وزير:  وزير يعيش حالة من التشتت الذهني وكلف فريقا 
من المقربين له بالوزارة للبحث عن المصادر التي تس���رب 

أخباره للصحافيين ووسائل االعالم خاصة األخبار المتعلقة 
بعملية التسريب وخص الوزير الثائر والغاضب 3 من معاونيه 
ليصب عليهم جام غضبه وقال لهم بالحرف الواحد:»ما حد 

هيورطني غيركم ويخلعني من منصبي«.
>>>

تلميع: وزير آخر مرتبط اختصاصه بتوفير الغذاء أجرى اتصاالت 
س��رية مع 3 قنوات فضائية ومحرري الصحف في وزارته من 
اجل تنظيم حملة تلميعية جديدة له قبل نهاية رمضان وقبل عيد 
الفطر في المجمعات االستهالكية ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة 
ليثبت نجاحه في تنفيذ التكليفات بتوفير السلع وبكميات إضافية 

لتغطية االحتياجات ولضرب القطاع الخاص في مقتل.
>>>

»لع�ل وعس�ى«: أكثر من 3 اآلف sms تلقاها أعضاء البرلمان 
خالل 72 ساعة ممهورة بتوقيع وكيلي المجلس تحذر من 
غياب النواب عن جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة 
للعام المالي الجديد التي ستبدأ 26 يونيو خاصة جلسة 
التصويت على إقرار موازنة الدولة والتي تتطلب اغلبية 

الثلثين »لعل وعسى يلبون النداء«.
>>>

إفط�ار س�ياحي:  عدد من النواب لجأوا إلى نواب س���ابقين من 
رج���ال األعمال أصحاب المراكب الس���ياحية خاصة النائب 
السابق عن القليوبية وصاحب اكبر مراكب سياحية على نيل 
القاهرة لتنظيم حفالت اإلفطار لبعض المقربين واألصدقاء 
والعائالت وحصلوا على تخفيض 50% واهو كله على حساب 

صاحب المحل.
>>>

إفط�ار بالش�ارع: الغالبية من أعضاء مجل��س النواب رفضوا فكرة 
عقد جلسات مسائية للبرلمان وهو االقتراح الذي تقدم به العديد 
م��ن النواب للجنة العامة وتعللوا بعدم القدرة على الحضور بعد 
االفطار في رمضان.. ولكن رئيس المجلس عاجل الرافضين بعقد 
الجلس��ات الى ما قبل االفطار بساعة ونصف  الساعة فقط وهو 

ما يعني ان اكثرهم سيفطرون في الشارع.

دب�ة النمل�ة

دب��ور

بدء جتفيف جهازي مسجل احملادثات واختبارات الذاكرة للصندوقني.. واستمرار البحث عن احلطام

25 ألف دوالر »مؤقتاً« عن كل ضحية بالطائرة »املنكوبة«
القاهرة - مجدي الحبشي ووكاالت

بدأت جلنة التحقيق في حادث الطائرة املنكوبة عمليات فحص 
أجزاء جهازي مسجل محادثات الكابينة cvr ومسجل معلومات 
fdr بحضور املمثل املعتمد لفرنسا ومستشاريه من اخلبراء في 
هذا الشأن، كما انضم إلى جلنة التحقيق املمثل املعتمد للشركة 

األميركية املصنعة حملرك الطائرة.
ومت حتري����ر وحدات الذاكرة من اجلهازي����ن مبعامل اإلدارة 
املركزية للحوادث بوزارة الطيران املدني متهيدا للبدء في مرحلة 
التجفيف، والتي جتري في مرك����ز البحوث الفنية في القوات 
املسلحة بواسطة أفران التجفيف التي تتمتع بأعلى مستوى من 
التقنية احلديثة، حيث استمرت هذه العملية 8 ساعات متصلة 

بحضور أعضاء جلنة التحقيق.
كما جتري حاليا عمليات االختب����ارات الكهربائية لوحدات 
الذاكرة اخلاصة بالصندوقني األسودين، والتي تعقبها مرحلة 
تفريغ املعلومات. ه����ذا، وصرحت مصادر بأن عمليات البحث 
ما زالت مس����تمرة لرس����م خريطة لتوزيع احلطام بقاع البحر 
األبيض املتوسط مبشاركة السفينة Lethbridge John املؤجرة 
من احلكومة املصرية. وكانت قناة العربيه قد أفادت امس بوجود 
تلفيات شديدة بالصندوقني األسودين، اال ان مسؤول كبير في 
جلنة التحقيق أوضح أن إصالحات الصندوقني ستنتهي »خالل 
ساعات«، وبعدها ستتمكن اللجنة من معرفة »ما إذا كان سيتم 

تفريغ املعلومات بطريقة سهلة منهما أو ال«.
إلى ذلك، صرح رئيس الشركة القابضة ملصر للطيران صفوت 
مسلم بأنه سيتم إصدار شهادات الوفاة من مجلس الوزراء لضحايا 
الطائرة املصرية املنكوبة من طراز االيرباص 320، وذلك خالل 

ال� 48 ساعة القادمة.
وقال إنه مت االتفاق مع شركات التأمني على صرف مبلغ 25 
ألف دوالر، كتعويض مؤقت ألسرة كل راكب من ضحايا الطائرة، 
وذلك عقب حتديد الورثة الشرعيني وإصدار إعالن الوراثة، وذلك 
حلني إجراء التسوية اخلاصة إلصدار القيمة الكاملة للتأمني وفقا 

للقواعد املتعارف عليها عامليا للتأمني.
وأش����ار مس����لم، إلى أن مبلغ 25 ألف دوالر تعويض مؤقت 
لضحايا الطائرة، وفقا ملقاييس التأمني العاملية وسيصرف للجميع 
مبا فيهم طاقم الطائرة، الفتا إلى أن الشركة قامت بإنشاء موقع 
إلكتروني مخصص ألهالي ضحايا الرحلة منذ وقوع احلادث، 
بخالف وسائل التواصل األخرى خلدمتهم وتيسير سبل االتصال 

معهم، كذلك إلخطارهم بأية تطورات في هذا الصدد.
وأوضح أنه مت إنش����اء حساب شخصي لكل ممثل عن أسر 
الضحايا مع توفير اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بكل منهم 
حفاظا على اخلصوصية، وحساسية الوضع فيما يتعلق باألسئلة 

واالستفسارات التي يتم طرحها والرد عليها.

أجواء رمضانية رائعة في شارع املعز لدين اهلل الفاطمي  )أ.ف.پ( 

مجلس الدولة يحيل القوانني 
اجلديدة إلى احلكومة

املتحف املصري يستقبل غطاءي تابوتني 
أثريني عائدين من إسرائيل اليوم

القاهرة � مجدي الحبشي

أعلن مجلس الدولة جتنيد جميع طاقاته هذا األسبوع لالنتهاء 
من إعداد الصياغة القانونية للقوانني األكثر إحلاحا في الصدور 

وفي مقدمتها قانون تنظيم الصحافة واالعالم املوحد.
وأعلن قسم التش����ريع مبجلس الدولة انه سيتم االنتهاء غدا 
)األربعاء( برئاسة املستشار محمود رسالن من مراجعة مشروعي 
قانوني تنظي����م الصحافة واالعالم والهيئة الوطنية لالنتخابات 
ووضع املالحظات النهائية عليهما وإرسالهما الى احلكومة صباح 
اخلميس. كما أكد ان القس����م تس����لم مالحظات األعضاء املكلفني 
مبراجعة القانونني عقب اكتمال عملية البحث فيهما ومراجعتهما 

طبقا للقانون والدستور. 
وبني ان املجلس حريص على عدم وقوع أخطاء في الصياغة 
حتى ال تقع في ش����بهة »عوار دس����توري« ومؤك����دا ان املجلس 
سيرس����ل مالحظاته مع القانونني إلى احلكومة إلرس����الهما الى 

مجلس النواب.

القاهرة � أ.ش.أ: يستقبل املتحف املصري بالتحرير، اليوم الثالثاء، 
غطاءي التابوتني األثريني اللذين مت استعادتهما األسبوع املاضي 
من إسرائيل، حيث سيتم إيداعهما مبخازن املتحف حلني البدء في 

إجراء أعمال الصيانة والترميم الالزمة لهما متهيدا لعرضهما. 
والغطاءان على شكل آدميني، ومصنوعان من اخلشب والكارتوناج، 
عليهما عدد من النقوش والزخارف امللونة، وكانا قد خرجا من مصر 
بطريقة غير شرعية عن طريق أعمال احلفر خلسة ومت تهريبهما 
عبر تاجر آثار إسرائيلي، ومت ضبطهما في إحدى صاالت املزادات 
بالقدس عام 2012 عن طريق س����لطة اآلثار في إسرائيل وإنتربول 
القدس الذي أبلغ ب����دوره اإلنتربول املصري التخاذ كل اإلجراءات 

الالزمة نحو إثبات ملكية مصر لهما واستعادتهما. 
وتعد هذه هي املرة الثانية لعودة قطع أثرية من إسرائيل، بعد 
أن جنحت مصر في التس����عينيات من القرن املاضي في استعادة 
القطع األثرية التي مت التنقيب عنها في س����يناء عن طريق بعثات 

أثرية إسرائيلية وقت االحتالل.

سجلت 102 مليون دوالر في الربع األول

ارتفاع صادرات مصر إلى الكويت 6.8 %
الكويت � أ.ش.أ: كشف مدير مكتب التمثيل التجاري املصري 
بالكوي����ت الوزير املفوض مدحت عادل ارتفاع حجم الصادرات 
املصرية للس����وق الكويتي خالل الثالثة شهور األولى من 2016 

مبقدار 6.8% عن نفس الفترة من 2015. 
وقال عادل إن حجم الصادرات املصرية للكويت خالل الثالثة 
ش����هور األولى من عام 2016 سجل 101.9 مليون دوالر في حني 
سجل 95.4 مليون دوالر عن نفس الفترة من 2015 بزيادة قدرها 
6.5 ماليني دوالر وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8% طبقا لبيانات وزارة 

التجارة الكويتية. 
وأضاف عادل أن حج����م واردات مصر من الكويت انخفض 
بشكل كبير خالل الش����هور الثالثة من 2016 حيث سجلت 8.4 
ماليني دوالر مقابل 37.7 مليون دوالر خالل نفس الفترة من 2015 
بانخفاض قدره 29.3 مليون دوالر ونسبة انخفاض وصلت الى 
77.8%.  وأش����ار إلى أن امليزان التجاري بني البلدين في صالح 
مصر حيث سجل حجم التجارة بني البلدين 110.3 ماليني دوالر 
عن الش����هور الثالثة األولى من 2016 مقابل 133.1 مليون دوالر 
عن نفس الفترة من 2015 بانخف����اض قدره 22.8 مليون دوالر 
ونس����بة انخفاض سجلت 17.1% نتيجة انخفاض واردات مصر 
من الكويت.  ولفت إلى أن امليزان التجاري لصالح مصر ارتفع 
خالل الشهور الثالثة األولى من 2016، وسجل 93.5 مليون دوالر 
في مقابل 57.7 ملي����ون دوالر عن نفس الفترة من 2015 بفارق 
قدره 35.8 مليون دوالر ونسبة زيادة في امليزان لصالح مصر 
وصلت إلى 62.1%، موضحا أن السوق الكويتي رغم أنه صغير 
نس����بيا إال أنه يعد ثالث أكبر سوق للصادرات املصرية ضمن 

األسواق العربية بعد السعودية واإلمارات. 
وأوضح أن التوجه الدائم هو العمل على زيادة حجم الصادرات، 
وفتح منافذ جديدة أمام السلع، وحتى اخلدمات املصرية القابلة 
للتصدير، الفتا إلى أنه رغم انخفاض حجم الصادرات املصرية 
بش����كل عام خالل الفترة املاضية ورغم الظروف التي مرت بها 
مصر، إال أن حجم الصادرات للكويت في زيادة مستمرة، وهذا 

يرجع إلى تنوع هيكل الصادرات. 
وذكر عادل أن أهم الصادرات املصرية للكويت هي »الكابالت 
الكهربائية، واحلاصالت الزراعية، والصناعات الغذائية، واملالبس، 
واملنسوجات، والرخام، والغرانيت«، في حني أن أهم الواردات من 
السوق الكويتي هي »املشتقات البترولية، والسيارات السياحية، 

وأجزاء ولوازم السيارات، واملالبس املستعملة«.

ً اليوم.. بدء حجز 2568 وحدة بالرحاب ومدينتي إلكترونيا
القاهرة � ناهد إمام

بدأ امس االثنني فتح باب احلجز ل� 2568 
وحدة سكنية مبدينتي الرحاب ومدينتي 
للمصريني باخل��ارج، حيث صرح عضو 
املركز القومي لبحوث البناء د.حسني جمعة 
ل�»األنب��اء«، أن احلجز م��ن خالل املوقع 
اإللكتروني www.nuca.gov.eg سيساهم 
في التس��هيل عل��ى املواطن��ني باخلارج 
عمليات احلجز. وأش��ار إلى أن الوحدات 
املعروضة للحجز عبارة عن جزء من احلصة 
العينية لهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة 

مبشروعي مدينتي وامتداد الرحاب.
من جانبه، أوضح مساعد وزير اإلسكان 
للش��ؤون الفنية م.خال��د عباس أن فترة 
احلجز ستكون ملدة أسبوعني، مشيرا إلى 
أن الوحدات مقسمة كالتالي: 1320 وحدة 
مبدينت��ي، و1248 وحدة بامتداد الرحاب، 
وذلك مبساحات تتراوح بني 58م2 و162م2، 

وجاهزة لالستالم الفوري، موضحا أن سعر 
املتر هو 800 دوالر للمتر املسطح مباني 
بامتداد الرحاب، و575 دوالرا للمتر مبدينتي، 
وذلك للسداد الفوري، بخالف نسب التميز. 
وحول شروط احلجز، أشار إلى أنه يشترط 
أن يكون احلاجز متمتعا باجلنسية املصرية، 
وأال يقل عمره عن 21 سنة، ويكون احلجز 
والسداد عن طريق حتويل بنكي من اخلارج 
بال��دوالر، أو من الداخل من احلس��ابات 
الشخصية للحاجز طبقا لتعليمات البنك 
املركزي، وتتم طريقة الس��داد من داخل 
جمهورية مص��ر العربية طبقا لتعليمات 
البنك املركزي، وفي حالة السداد الفوري 
يتم خصم 15% من املبلغ املتبقي بعد سداد 
الدفعة املقدمة، ويس��مح للحاجز بحجز 
أكثر من وحدة سكنية مبشروعي مدينتي 
والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد 
غلق باب احلجز ب� 10 أيام، إلتاحة الفرصة 
للبنك املركزي املصري لترتيب احلواالت 

وفقا لوقت وتاريخ االستحقاق، على أن يتم 
االلتزام بالالئحة العقارية لهيئة املجتمعات 

العمرانية اجلديدة.
وبخصوص شروط سداد ثمن الوحدات، أكد 
أنه يتم سداد مبلغ جدية احلجز، ويبلغ %50 
من قيمة الوحدة، شامال التميز، ويتم سداد 
الباقي على 3 أقساط سنوية لوحدات امتداد 
الرحاب ومدينتي، على أن يتم دفع األقساط 
محملة باألعباء البنكية على الرصيد الباقي، 
وبسعر فائدة الشهادات الدوالرية الصادرة 
من البنوك الوطنية، مبعدل 3.5% سنويا، 
ويبدأ استحقاق القسط األول بعد سنة من 
التخصيص باملوقع اإللكتروني، ويكون 
سداد املقدم واألقس��اط واألعباء البنكية 
بالدوالر األميركي، وتتم إعادة تقييم األقساط 
وفقا لسعر صرف الدوالر عند سداد املقدم 
وقت سداد األقساط في تواريخ استحقاقها، 
وتكون أولوية احلجز والتخصيص بأسبقية 

سداد جدية احلجز.

حتالف مصري � ياباني لتنفيذ مترو الهرم
أعلن اللواء ط��ارق جمال الدين، رئيس 
القومية لألنفاق، اختيار حتالف  الهيئة 
مص��ري � يابان��ي لتنفي��ذ األعم��ال 
االستش��ارية للمرحلة األولى من اخلط 
الرابع للمترو املار بشارع الهرم بطول 
نحو 19 كم وعدد 17 محطة، بتكلفة إجمالية 

970 مليون جنيه. وأضاف رئيس الهيئة 
القومية لألنف��اق، أن الهيئة انتهت من 
املفاوضات النهائية مع التحالف املكون 
من 6 شركات مصرية ويابانية، واعتمدت 
االتفاق النهائي والعرض املقدم من هذا 
التحالف من خالل جلنة البت بالهيئة. وأكد 

أنه مت جتهيز العقود، وس��يتم توقيعها 
قبل نهاية الشهر اجلاري، الفتا إلى أن 
املفاوضات املالية التي أجرتها الهيئة مع 
الشركات اليابانية خفضت القيمة املالية 
لتكلفة األعمال االستش��ارية ألكثر من 

700 مليون جنيه.
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وافق مجلس األمة في جلس��ته التكميلية أمس على عدد من املش��اريع بقوانني باعتماد احلس��ابات اخلتامية للسنة املالية 
)2014 � 2015( ومش��اريع قوانني بربط ميزانيات عدد من اجلهات احلكومية للس��نة املالية )2016 � 2017( وأحالها إلى احلكومة. 
واجلهات التي وافق املجلس على حس��اباتها اخلتامية وميزانيتها هي الهيئة العامة لش��ؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة 
العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون القصر ومجلس األمة وبلدية الكويت والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي 
والس��نة النبوية وعلومهما وهيئة تش��جيع االستثمار املباشر وهيئة مشروعات الش��راكة بني القطاعني العام واخلاص وهيئة 
أسواق املال. وجاءت نتيجة التصويت على احلسابات اخلتامية وامليزانيات لهذه اجلهات مبوافقة اجمالي احلضور وعددهم 42 
عضوا. وقدرت مصروفات )هيئة الزراعة( في ميزانية )2016 � 2017( بنحو 95.110.000 دينار كويتي في حني قدرت االيرادات 
ب� 6.681.000 دينار. وقدرت مصروفات )هيئة الرياضة( ب� 94.555.000 دينار فيما قدرت االيرادات بنحو 1.550.000 دينار. 
كما قدرت إيرادات هيئة )شؤون القصر( بنحو 17.974.000 دينار في حني قدرت االيرادات بنحو 92.000 دينار )اثنان وتسعون 
ال��ف دين��ار(. كما قدرت مصروفات )مجلس االمة( ب� 57.971.000 دينار في حني ق��درت االيرادات ب� 190.000 دينار وقدرت 
مصروفات )بلدية الكويت( ب� 210.581.000 دينار في حني قدرت االيرادات بنحو 30.000.000 دينار. وقدرت مصروفات )هيئة 
طباعة القران الكرمي( للسنة املالية )2016 � 2017( بنحو 3.068.000 دينار في حني قدرت االيرادات ب� 9.000 دينار)تسعة آالف 

دينار( وقدرت مصروفات )هيئة تشجيع االستثمار املباشر( ب� 5.418.000 دينار في حني قدرت االيرادات ب� 22.000 دينار)اثنني 
وعشرين الف دينار(. كما قدرت مصروفات )هيئة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص( مببلغ 3.020.000 دينار في حني قدرت 
االي��رادات بنحو 350.000 دينار وقدرت ايرادات )هيئة اس��واق املال( ب��� 14.147.336 دينار في حني قدرت املصروفات بنحو 
47.726.608 دينار. كما وافق املجلس على االقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 
في شأن اخلدمة املدنية في املداولة األولى. ووافق املجلس على تأجيل التصويت على املداولة الثانية بناء على طلب وزير الدولة 
لش��ؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبداهلل ملزيد من الدراس��ة. وتنص املادة التي وافق املجلس على تعديلها وفقا لتقرير 
جلنة ش��ؤون التعليم والثقافة واالرش��اد على ان يستبدل بنص البند 9 من املادة 32 من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 
املش��ار اليه بالنص التالي: بلوغ س��ن اخلامسة والستني بالنس��بة للكويتيني ولغير الكويتيني ويستثنى من ذلك أئمة املساجد 

وخطباؤها ومغسلو املوتى واألطباء واملهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في اجلامعات
احلكومية واملعاهد التطبيقية احلكومية والباحثون العلميون مبعهد الكويت لالبحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ س��ن 

اخلامسة والسبعني وذلك وفقا للقواعد واالحكام
التي يضعها مجلس اخلدمة املدنية، والى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

املوافقة على 9 ميزانيات جلهات ملحقة

)هاني الشمري( الرئيس الغامن مع م.عادل اخلرافي وسيف العازمي ود.عبداهلل الطريجي رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع الشيخ خالد اجلراح  الغامن مع كامل العوضي وماجد موسى وسلطان اللغيصم وجمال العمر وحمود احلمدان وتبدو األمانة العامة

سجال بني عبداهلل املعيوف وحمدان العازمي أثناء اجللسة

الرئيس مرزوق الغامن ود.أحمد مطيع صالح عاشور وجمال العمر

الرئيس الغامن مع د.يوسف الزلزلةيعقوب الصانع متحدثا

افتتح رئي���س مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة التكميلية 
أمس االثنني وت���ال األمني العام 
أس���ماء األعض���اء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني بدون إذن 

أو إخطار.
تقارير جلنة امليزانيات

إلى  مناقشة  انتقل املجلس 
تقارير جلنة امليزانيات بشأن 9 

تقارير للهيئات امللحقة وهي:
العامة لش���ؤون  الهيئة   -1

الزراعة والثروة السمكية.
2- الهيئة العامة للش���باب 

والرياضة.
العامة لش���ؤون  الهيئة   -3

القصر.
4- بلدية الكويت.

العام���ة للعناية  الهيئة   -5
بطباعة القرآن الكرمي والس���نة 

النبوية وعلومهما.
6- هيئة تشجيع االستثمار 

املباشر.
7- هيئة مشروعات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص.
8- هيئة أسواق املال.

9- مجلس األمة.
٭ فيصل الدويسان: لفت نظري ما 
جاء في التقرير عن تالفي مجلس 
األمة مالحظات ديوان احملاسبة 
على املجلس وه���ي 16 مخالفة 
وهو أمر يحس���ب ملجلس األمة 
وهو قدوة جلميع اجلهات، وكذلك 
ميزانية قناة املجلس والبعض من 
السياسيني ومن يقول 20 مليونا 
و10 ماليني ولك���ن احلقيقة هي 

مليونان وبضعة آالف.
يتطلع الكثي���ر الى التجديد 
للمسؤولني في هيئة الزراعة وهم 
فاسدون، واما انك ال متلك موظفني 
قياديني آخرين أو أنك أيها الوزير 

راض عنهم.
التقري���ر يتح���دث عن عدم 
حتقي���ق الهيئة للغ���رض الذي 
من أجله أنش���ئت ولم يتحقق 
األم���ن الغذائ���ي إال في  البيض 
فقط، اما اللح���وم والزراعة فال 
يوجد امن غذائي، ألنها حتولت 
الى  استراحات، فال بد من اتخاذ 
اجراءات سحب احليازات الزراعية 
املخالفة فهناك 18 شركة مزورة 

اخذت حيازات.
وكذلك بالنسبة للبلدية فهناك 
تكال���ب على  إعالن���ات البلدية 
ألنه���ا حتقق ذهب���ا وينبغي ان 
تكون البلدية على قدر كبير من 

املسؤولية.
وهن���اك مالحظ���ات كثيرة 
للمراقب���ني املاليني وكنت امتنى 
ان تك���ون ميزاني���ات الوزارات 
والهيئ���ات مثل ميزانية مجلس 

األمة الذي له الريادة والتفوق.
٭ عادل اخلرافي: تعلمت كثيرا من 
السيد عدنان والزمالء في اللجنة، 
هناك كثير من املجتهدين ولكن 
هيئة الزراعة تتعرض لالنتقادات 
فالهيئة أنش���ئت لتحقيق األمن 
الزراع���ي واحليواني،  الغذائي 
ولكن لم نر منه���ا ذلك الهدف، 
فهي  ال تس���تطيع ان تقدم هذا 
الهدف ونتمنى من الوزير اإلصالح 
ب�»رمت« سريع لكي ننتهي من هذه 

املشكلة املزمنة.
هيئ���ة الرياض���ة، مش���اكل 
الرياضة كثيرة فأصبحنا نحرم 
شبابنا من املشاركة في الرياضة 
فكلنا مقصرون ومسؤولون عن 
ه���ذا الوضع، فعل���ى احلكومة 
االسراع بتكتيكات للخروج من 

هذا اإليقاف.

وذهبت الى بعض مواقع تدوير 
النفاي���ات ووجدته���ا مصان���ع 
للبالستيك، فأمتنى من االخوان في 
البلدية ان يعرفوا درب االستفادة 
من النفايات وان تكون مموال ماليا 
للدولة، هناك خلل في القرارات 

احلكومية يجب ان تصوب.
٭ عدنان عبدالصمد: بخصوص 
مالحظات مجلس االمة وتالفيه 
املالحظات لسنا من نقول ذلك، 
بل ديوان احملاسبة فالتقييم ليس 
من قبل اللجنة بل من قبل ديوان 

احملاسبة.
ومن اس���باب زي���ادة عقود 
النظافة برامج واجهزة ال� ج.بي.

اس ووجدنا ان اغلب املوظفني ال 
يعرفون في هذه االجهزة.

٭ د.علي العمي���ر: احلكومة ال 
تش���عر بالغي���رة نتيجة تالفي 
مجلس االم���ة مالحظات ديوان 
احملاس���بة ونحن اعض���اء في 

املجلس ونفتخر بذلك ايضا.
٭ د.يوس���ف الزلزلة: نرغب ان 
تكون احلكومة مثل املجلس في 

تالفي املالحظات.
بالنسبة لهيئة الزراعة فعلى 
الوزير تنظيف الفساد في الهيئة 
واالخ فيصل احلس���اوي رجل 
نظيف ونزي���ه وجاء يعمل بعد 
فترة طويلة من التجاوزات وأرجو 
ان تعطى له الفرصة والتجاوزات 
لم حتدث في عهده ونريد ان ندعم 

اجلهاز اجلديد.
ومازال���ت توصي���ات جلنة 
التحقيق لم تنفذ وخاصة للمديرة 
السابقة والتي منحت زوج اختها 
قسائم للخيل وتبنت املخالفة ولم 

يتم سحبها.
٭ د.علي العمير )وزير االشغال(: 
فيما يتعلق بقسائم اخليل فنحن 
نثق باالخ فيصل احلس���اوي، 
وابوابه مفتوحة ومن ميتلك اي 
مستندات فليقدمها له ولم نأت اال 

إلصالح االوضاع املختلة.
٭ عب���داهلل املعي���وف: نفتخر 
بتالفي املجلس مالحظات ديوان 
احملاسبة واشكر اعضاء املجلس 
على اقرار قانون تعديل الرياضة 
واالنتصار للش���باب والرياضة 
الكويتية وتخليصها من السيطرة 

على الرياضة.
القضي���ة ليس���ت انتخابات 
وحل اندية مخالفة، القضية ان 
نحاسب مبوجب القانون كل من 
الكويت  اساء للكويت ولسمعة 
وكل من اساء وساهم في إيقاف 
النشاط الرياضي فاملادة موجودة 

اآلمة والبالغة 16 مالحظة وفق 
االطر الرقابية، نتمنى عمل دورات 
تدريبي���ة للحكومة على تالفي 

جميع املالحظات.
وارد على الكاذبني عندما قالوا 
ان قناة »املجلس« كلفت 5 ماليني 

وستكون لها 5 ماليني اخرى.
فهناك ميزانية للقناة مليونان 
فقط وليس 5 ماليني وما يخص 
بلدي���ة الكويت فقلنا يجب على 
احلكومة ان تخصص وقتا اكثر 

للتعامل مع املالحظات.
59 مليونا عن عقود تدوير 
النفاي���ات وصلت اآلن الى 289، 
فواضح ان هناك من ينتفع داخل 
اجله���از احلكومي وداخل بلدية 

الكويت.
االستفادة من النفايات ليس 
ش���يئا جديدا، وكنا ف���ي املانيا 

االس���تثماري، فضال عن انهم ال 
الكويتيني ودرجاتهم  يوظفون 
موجودة وحاصلون على اعلى 

املؤهالت.
من املفترض ان يصدر قرار 
الكويتيني في  بعدم تعيني غير 
جميع اجله���ات احلكومية، من 
الدول ان حتترم  املفترض على 

شعوبها.
٭ يعقوب الصانع )وزير العدل 
واألوقاف(: اصدرت قرارا بعدم 
تعيني الوافدين اال للمهن التي ال 
يقدم عليها الكويتيون انفسهم.

٭ جمال العمر: اشكر وزير العدل 
لكن امتنى تكويت القضاء.

٭ أنس الصالح )وزير املالية(: 
مجلس اخلدمة املدنية اخذ قرارا 
بوق���ف تعيني غي���ر الكويتيني 
ووضع ضابطا وهو ان كان والبد 

من تعيني غير الكويتيني فالبد ان 
يكون التخصص نادرا ويرفع كل 
حالة الى ديوان اخلدمة املدنية، 
وفيما يتعلق باالجهزة املتشابهة 
فهناك جهة حكومية تعمل على 
دراس���ة لدمج عدة جهات منها 
اجلمارك واملوانئ وهيئة تشجيع 
االس���تثمار وجهاز التخصيص 
وهيئة االستثمار، ولكن نشير 
الى ان هذه االجهزة صدرت من 
رحم هذا املجلس، والدمج يصب 

في جناح وكفاءة هذه اجلهات.
٭ يعقوب الصانع )وزير العدل 
واألوقاف(: بالنس���بة لتكويت 
القض���اء فه���و يدخ���ل ضم���ن 
اختصاصات السلطة القضائية، 
ووجهت سؤاال للنائب العام بهذا 
اخلصوص، واتوقع من املستشار 
النائ���ب العام ان يرف���ع العدد. 

بالنسبة للشركات املتعاقدة معها 
الوزارة فيها خدمات للصيانة او 

حراسة او غيرها.
٭ جم���ال العم���ر: اي وظيف���ة 
موجودة في ديوان اخلدمة ممكن 
يشغلها كويتي تنفذ فورا وهذا 
القرار احلقيقي الذي به تخفض 

نسبة الوافدين.
٭ عدن���ان عبدالصم���د )مقرر 
اللجنة(: قضية تعيني الكويتيني 
معقدة واكدنا على نسبة االحالل 
اكثر من مرة لكن كثيرا من اجلهات 
تؤك���د ان بعض التخصصات ال 
يلتفت اليها الكويتيون، وايضا 
اصبحوا يلتفوا عليها عن طريق 
حيل مدخلي البيانات وضعوا مهنة 
مدلك وبالتالي كان هناك التفاف 
على قضية تعي���ني الكويتيني، 

فلماذا نحن نفيد الشركات؟

وكذلك عقود النظافة ارتفعت 
من 59 الى 289 مليون دينار في 3 
سنوات، واملسؤولون في البلدية 
يقرون بارتفاع ه���ذا البند لكن 
يرجعون أس���بابه الى مش���كلة 

تدوير النفايات.
وبالنسبة لدمج الهيئات فهناك 
هيئ���ات الزالت تعم���ل الى هذه 
اللحظة وكلفنا ديوان احملاسبة 
بدراس���ة هذا املوضوع واعطاء 
رأي للجه���ات املتماثلة، وكذلك 
هناك تباين بني البلدية والبيئة 
بشأن موضوع تدوير النفايات، 
فالبلدية تقول ان عوائدها بيئية 
فقط والبيئة تقول لها عوائد مادية 

وبيئية.
٭ د.يوسف الزلزلة: فيما يخص 
ميزاني���ة مجلس األمة مت تالفي 
جميع املالحظ���ات على مجلس 

أوجه شكري لرئيس مجلس 
األمة واألمني العام واجلهات املالية 
واجلهاز الفني في األمانة الذين 

تالفوا كل األخطاء.
اما بالنسبة للبلدية، الحظت 
ان اجلهاز التنفيذي غير منسجم 
مع  القانون، مخالفة البناء ليست 
جرمية اغتيال او مخدرات وانصح 

بتطوير املدن اجلديدة.
٭ جمال العمر: ه���ذا العدد من 
امليزانيات كبير على مناقش���ته 
في هذا الوقت القصير، نش���كر 
رئيس واعضاء اللجنة واالمانة 
العامة ونش���كر دع���م الرئيس 
في تطوير عمل املجلس. هناك 
هيئات يج���ب دمجها مثل هيئة 
الش���راكة وتشجيع  مشروعات 
االستثمار املباشر وهي الهيئات 
املناخ  التي تش���ارك في تهيئة 

سجال نيابي بني العازمي 
واملعيوف حول وفد لوزان

خالل سير جلسة أمس، حدثت مشادة 
كالمية بني النائبني حمدان العازمي 

وعبداهلل املعيوف عندما كان العازمي 
يتحدث عن الوفد الرياضي الذي ذهب الى 
لوزان متسائال: ميثل من هذا الوفد؟ ومن 
يقف وراءه؟ ومن الذي يدعمه؟ فرد عليه 
املعيوف قائال: ليس غريبا عليك ان تتكلم 
عن العبني خدموا الكويت سنوات طويلة 

الن ثقافتك ثقافة.......
ثم رد عليه العازمي وعلت األصوات في 

القاعة من دون ميكروفون.
 وعلى الفور باشر الرئيس الغامن استكمال 
اجلدول وتالوة فقرات امليزانيات ثم تدخل 

بعض النواب لتهدئة األوضاع في القاعة.

الغامن يعزي نظيره اإلندونيسي 
بضحايا الفيضانات

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية الى رئيس 
مجلس النواب االندونيسي د.ادي قمر الدين، عبر فيها عن 

خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا الفيضانات واالنهيارات 
األرضية التي اصابت مناطق واسعة في اقليم جاوا وأسفرت 
عن سقوط عشرات القتلى واجلرحى. وقال الغامن في برقيته 

»نسأل اهلل تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان 
يلهم ذويهم ومحبيهم والشعب اإلندونيسي الشقيق الصبر 

والسلوان وان يعجل في شفاء املصابني«، مؤكدا تضامن 
مجلس األمة الكويتي مع الشعب االندونيسي ازاء التعامل 
والتعاطي مع تداعيات وآثار تلك الكوارث الطبيعية املدمرة.
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د.علي العبيدي ود.بدر العيسى خالل اجللسة

أنس الصالح متحدثاد.عودة الرويعي وأحمد القضيبي ود.خليل عبداهلل

جانب من جلسة امس

الشيخ خالد اجلراح مع د.عبداهلل الطريجي وعبداهلل املعيوف وعلي اخلميسد.علي العمير ويعقوب الصانع وسيف العازمي وراكان النصف

ياسر أبل وفيصل الكندري

مبارك اخلرينج وم.محمد الهدية

إقرار املداولة األولى بإضافة أعضاء هيئة التدريس والتدريب لقائمة 
استحقاق التقاعد عند سن الـ75 عاماً للكويتيني وغير الكويتيني

بالقانون اجلديد ويجب ان تفعل، 
وهناك مشكلة في امليزانيات بشأن 
االحتراف اجلزئي ومازال هناك 
خطأ في ايصال هذه املبالغ فكثير 
من الالعبني ال يتسلمون مبالغهم 
وهناك 50% من مستحقات الشباب 
ال تصلهم ويأخذون لتنفيع ربعهم 
وحق املفاتيح االنتخابية، وهل 
من املعقول ان احد العاملني في 
وزارة الش���باب اخصائي عالج 
طبيعي وهو م���درس، وكويتي 

يوقف عن العمل؟
٭ عبداهلل املعيوف: انا اس���أل 
مل���اذا لم يتم س���حب القس���ائم 

املخالفة؟
٭ د.عل���ي العمير: اذا كان هناك 
جتاوز واذا لم تنطبق الشروط 
على القسائم فسنتعاون من اجل 

اصالح اخللل.
٭ د.عبدالرحمن اجليران: بالنسبة 
لتقرير هيئة شؤون القصر فنطاق 
عملها تش���مل عدة شرائح وهذا 
يؤكد اهمية عملها وتشمل القصر 
وناقصي االهلية والغائبني وادارة 

االحداث.
واهلل حدد رخص اليتيم فاذا 
عندنا طريقة حس���نة في ادارة 
اموال االيتام وامن���ا ندير عمل 
اليتيم بالطريقة االحسن واهلل 
يحذر من اكل مال اليتيم بالباطل 
والنب���ي ژ حذر ابا ذرالغفاري 
من تولي ادارة مال اليتيم ولكن 
هناك ممارسات شابتها كثير من 
الشبهات وهي شريحة كويتية 

عددها 11 ألفا.
وأمتنى تشكيل مكتب فني من 
شرعية شرعية به تخصصات 
محاس���بية وش���رعية وفقهية 
للتعامل مع اموال القصر، والبد 
ان يكون لكل قاصر مركز مالي 

معروف.
٭ عب���داهلل الطريج���ي: الهيئة 
العام���ة للزراع���ة لم تس���تطع 
حتقي���ق الهدف الذي انش���ئت 
من اجله الهيئة وال نس���مع عن 
التجاوزات، وصل التالعب حتى 
الى القسائم واجلواخير، ويا وزير 
لو هناك قيادات قادرة ملا اشتركت 
بالفس���اد، واردى شي بالبلدية 
النظافة بالشوارع ويفترض ان 
تكون الكويت دولة منوذجية في 
النظاف���ة، وهل يعقل 28 موظفا 
يراقب���ون ش���روط النظافة في 
النويصيب وما في احد يحاسب 

او يراقب؟
وهيئة اسواق املال هل يعقل 
خسائر 33 مليون دينار ويحصل 

7 � هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر

٭ املصروف���ات: 5 ماليني و418 
ألف دينار.

٭ االيرادات: 220 الف دينار.
٭ زيادة املصروفات عن االيرادات: 

5 ماليني و396 الف دينار.
8 � هيئة مشروعات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص
٭ املصروف���ات: 3 ماليني و20 

ألف دينار.
٭ االيرادات: 350 الف دينار.

٭ زيادة املصروفات عن االيرادات: 
2 مليون و670 الف دينار.

9 � هيئة اسواق املال
٭ املصروفات: 47 مليونا و726 

الف دينار.
٭ االيرادات: 14 مليونا و147 الف 

دينار.
٭ زيادة املصروفات عن االيرادات: 

33 مليونا و579 الف دينار.
وجرى التصويت نداء باالسم 
امليزانيات واحلس���ابات  عل���ى 
اخلتامي���ة ل� 9 جه���ات ملحقة، 
وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 
42، ع���دم موافقة: 0، امتناع: 0، 

احلضور: 42.
اذن، موافقة ويحال للحكومة 

والتوصيات الواردة.

الخدمة المدنية

انتقل املجلس الى مناقش���ة 
التقرير بشأن تعديل بعض احكام 
قانون اخلدم���ة املدنية، وجرى 
التصويت نداء باالسم على قانون 
النتيجة  املدنية وكانت  اخلدمة 
املداولة االولى(:  كالتالي )ف���ي 
موافق���ة: 42، ع���دم موافقة: 0، 

امتناع: 0، احضور: 42.
اذن، موافقة على املش���روع 

القانون في املداولة االولى.
وجرى التصويت نداء باالسم 

على املداولة الثانية.  
٭ الشيخ محمد العبداهلل: ارجو 
الثانية للقانون  املداولة  تأجيل 

حلني دراسته.
٭ الش���يخ محمد العبداهلل: مع 
التقدير الكامل واحملبة اال ان هذا 
القانون لم نعلم انه سيطرح اال 
اثناء التصويت ونطلب منكم من 
التصويت  التعاون تأجيل  باب 
على املداولة الثانية الى جلسة 

الغد )اليوم(.
٭ الرئي���س م���رزوق الغ���امن: 

موافقة؟
موافقة عامة. وترفع اجللسة 

الى يوم غد )اليوم(.

النيابة ومت  ال���ى  متت إحالتهم 
ايقافهم عن العمل. وصدرت اآلن 
أول طبعة من القرآن من الهيئة، 
ومت التوقي���ع مع احدى اجلهات 
اإلسالمية ملتابعة شراء املطبعة 

داخل الكويت،
ووضعن���ا آلي���ة واضح���ة 
للش���فافية ف���ي هيئ���ة القصر 
التي  البن���وك  ومبتابع���ة أحد 

ساعدتنا مجانا.
٭ فيصل الدويسان: ذكر ان هيئة 
الزراعة تستخدم شركة خاصة 
لش���هادة التطعيمات فهل هناك 

رقابة على هذه الشركات؟

واآلن نصدره الى اخلارج.
ونس���بة االكتف���اء 35% من 
احليوان والدواجن 35% والروبيان 
38% واألعالف 86% هذه مؤشرات 

ايجابية ونشكر اللجنة.
ونعم���ل وف���ق القانون وال 
نس���تطيع التدخ���ل ملص���ادرة 
اذا كانت  اال  الزراعية  احليازات 
مخالفة وبها حمام س���باحة أو 

ديوانية أو بناء.
٭ يعقوب الصانع: بالنسبة 
لهيئة طباعة القرآن فقد اتخذنا 
اإلجراءات وشكلنا جلنة حتقيق 
ووصل األم���ر الى ان املتورطني 

صحيح، وعقود النظافة ارتفاعها 
غير مبرر والرقابة على الشركات 
غير موجودة وديوان احملاسبة 
يقول ما في مناطق مستحدثة، 
والزيادة بهذا املبلغ غير مبررة، 
واالعالنات هناك شركات استبعدت 
وتدخل عن طريق اسماء شركات 
اخرى ويجب ان تعاجله البلدية، 
واسماء املالك واضحة املفترض 

استبعادهم.
٭ د. علي العمير: بالنسبة لألمن 
الغذائي فال توجد دولة في العالم 
اعتمادها الكلي على اإلنتاج احمللي 
والبيض كنا نستورده من اخلارج 

عقود النظافة خمس���ة اضعاف 
وهن���اك مثل اس���طبالت اخليل 
باجلهراء ال تشملها هذه العقود، 
ويجب أال تكون العملية ترضية 

واألمر بحاجة الى اعادة نظر.
٭ محمد الهدية: االستيالء على 
احليازات من غير وجه حق وهناك 
جلان حتقيق ولم نر اجراء واضحا 
من قبل الوزير ونحن حتدثنا عن 
الشركات املزورة، ولالسف جميع 
املوجودين في  الهيئة أنفس���هم 
السابقة،  موجودون في االدارة 
وهناك تفّش للفساد بشكل كبير، 
واملوافقة على ميزانية الهيئة مو 

املوظفون عل���ى 5 ماليني دينار 
مكافآت، اين الترشيد؟

٭ ماجد موسى: نعلم ان مالحظات 
ديوان احملاسبة لالدارة السابقة 
ووجهت عدة اسئلة للهيئة العامة 
للزراعة وسألت عن تثمني ارض 
مزرعة في العبدلي ووصلني الرد 
بالنفي، واوصلت اوراقا للدكتور 
العمير ولكن لالسف التضليل مت 
بعدم تثمني اي ارض ومت تثمني 
مزرعة مببلغ 166 ألفا والى اآلن 
لم يصلنا الرد باحالته للنيابة او 
استرجاع االرض والعمير وصلته 
جميع املالحظ���ات ونتمنى ان 
ينظر فيها وكل نائب مدير لديه 
4 او 5 م���زارع اال املدير لديه 14 
مزرعة، ونقول للوزير وكر الهيئة 
العام���ة للزراعة صعب الدخول 
فيه، ونتمنى اصالح ما افس���ده 

اآلخرون.
واراضي الدولة تهدم بالردم 
البدائ���ي واالراضي والعقار من 
اهم االمور في االقتصاد ونتمنى 
النظر في هذا املشروع والبد من 
وجود ع���دة طرق للتخلص من 
النفايات واالعالنات عبارة عن 

منجم ذهب ومت ايقافها.
٭ خليل عبداهلل: لدينا مشكلة مع 
احلكومة فيما يخص امليزانيات: 
الى متى نس���ير على هذا املنهج 
العقيم؟ وهل يعقل هيئة الشباب 
والرياضة مصروفاتها 100 مليون 
وايراداتهم مليون ونصف املليون؟ 
اي عقل يقبل هذا الكالم؟ واالمن 
الغذائي يعملون كل شيء عدا االمن 
الغذائي، لو سكرت احلدود هل 
نعيش من خالل االمن الغذائي؟ 
والدواوي���ن في املزارع اكثر من 
الكويت، واملشكلة  دواوين اهل 
بلد وكيان دول���ة، ومصروفات 
هيئة الزراعة 100 مليون بينما 

ايراداتهم 6 ماليني فقط.
٭ ماجد موسى: البلدية اوقفت 
مناقص���ات االعالنات ملدة ثالث 
سنوات وهي خسرت 30 مليون 
دينار واعط���وا محطات الوقود 
اعالنات مخالف���ة وحتدثت مع 
الوزير ولم يحركوا ساكنا والبد 
من االستعجال بطرح مناقصات 

االعالنات.
٭ س���عود احلريجي: لالس���ف 
التنظيف ومستواها  ش���ركات 
من حيث االس���تطاعة على نقل 
النفايات وتنظيف الشوارع وال 
اعرف على اي اساس تتم ترسية 
املناقصات عليها، والشركات تفسد 
اكثر مما تصلح والرتفاع كلفة 

٭ حمدان العازمي: سألت الوزير 
العمير هل هناك تراخيص مزورة 

ولم يجب!
الرياضة أخشى ان  وصراع 
يكون بدال من تصفية حسابات 

الى تصفية أرواح.
٭ د. علي العمير: دعوت مجلس 
اإلدارة واملدير العام ألخذ جميع 
املالحظات، اما بالنسبة ملالحظات 
االخ حم���دان فأرجو ان يرس���ل 
أس���ئلة رسمية وس���نرد عليها 

بإذن اهلل.
1 � الهيئ���ة العام���ة للزراعة 

والثروة السمكية:
املصروفات 95 مليونا و110 

آالف دينار
االيرادات 6 ماليني و681 ألف 

دينار
زيادة املصروفات عن االيرادات 

88 مليونا و429 ألف دينار
2 � الهيئة العامة للرياضة:

املصروفات 94 مليون و555 
ألف دينار

االيرادات 1 مليون و550 ألف 
دينار

زيادة املصروفات عن االيرادات 
93 مليونا و5 آالف دينار

العامة لش���ؤون  الهيئة   �  3
القصر:

املصروفات 17 مليون و974 
ألف دينار

االيرادات 92 ألف دينار
زي���ادة املصروف���ات عل���ى 
االي���رادات 17 مليونا و882 ألف 

دينار.
4 � مجلس االمة

٭ املصروف���ات: 57 مليونا 
و971 الف دينار.

٭ االيرادات: 190 الف دينار.
٭ زيادة املصروفات عن االيرادات: 

57 مليونا و781 الف دينار.

5 � بلدية الكويت
٭ املصروفات: 210 ماليني و581 

الف دينار.
٭ االيرادات: 30 مليونا.

٭ زيادة املصروفات عن االيرادات: 
180 مليونا و581 الف دينار.

العام���ة للعناية  الهيئة   �  6
بطباعة ونش���ر الق���رآن الكرمي 

والسنة النبوية وعلومهما
٭ املصروف���ات: 3 ماليني و68 

الف دينار.
٭ االيرادات: 9 آالف دينار.

٭ زيادة املصروفات عن االيرادات: 
3 ماليني و59 ألف دينار.

العدوة: ما أسباب إبعاد الصحافي عالونة؟
االيراني الذي سيحرف 

االرض من حتت اقدامنا، او 
نغض الطرف عنه على اقل 

تقدير )فقلت من التعجب 
ليت شعري أأيقاظ امية ام 

نيام؟(.
واختتم تصريحه قائال: وها 
نحن اليوم نسمع ان جرحى 

جيش احلشد الشعبي 
)املدعوم من ايران( والذي 

يحرق الشعب العراقي 
واملكون السني سوف يعالج 

في الكويت!! وامتنى ان 
يكون اخلبر غير صحيح، 

واال فتلك قاصمة الظهر 
وكارثة الكوارث.

للمشروع االيراني التوسعي 
بال هوادة ودون مأربة، 
ويكشف ببصيرة ثاقبة 

املخططات اخلطيرة خلاليا 
ايران وكتائبها الهادفة 

الجتياح اخلليج واالقطار 
العربية واسقاطها في 

احضان عمالئها من اخلاليا 
النائمة واملستيقظة على 

السواء ليكون جزاؤه من 
وزارة الداخلية االبعاد.

وتابع: بعد هذه السنني 
الطويلة التي عاشها في 
بلده الكويت هو وافراد 

عائلته هل من واجبنا ان 
نسبح بحمد املشروع 

تساءل النائب السابق خالد 
العدوة عن اسباب ابعاد 

الصحافي يوسف عالونة 
من الكويت، قائال: هل 

تعود االسباب الى انه ضد 
املشروع االيراني التوسعي 

الذي يستهدف العواصم 
العربية واخلليجية؟ أم الن 

العالونة عروبي الهوى، ومن 
صميم اللحمة اخلليجية 
الداعية الى وحدة االمة 

االسالمية الصحيحة؟
واضاف العدوة: تتبعت ما 
كتبه العالونة فوجدته من 
ارض الكويت على امتداد 

سنوات طويلة يتصدى 

خالد العدوة

هند الصبيح ود.يوسف العلي وأنس الصالح وفيصل الشايع
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

اليرموك يسعى الفتتاح  ستاد عبداهلل اخلليفة في أكتوبرالرياضية
يواصل مجلس ادارة نادي اليرموك العمل لالنتهاء من االعمال االنشائية اخلاصة بستاد النادي »ستاد عبداهلل 
اخلليفة« وذلك بالتعاون مع الشركة املنفذة للمشروع. ويأمل مجلس ادارة النادي ان يتم االفتتاح في اكتوبر املقبل 
بعد معاناة دامت لسنوات طويلة بسبب املشاكل القضائية بني النادي والهيئة العامة للرياضة واملقاول السابق والتي 
ادت لتوقف العمل لسنوات قبل ان تساهم الهيئة في طي صفحة اخلالف القانوني لتبدأ مرحلة البناء.
ومن املتوقع ان يساهم الستاد في استعادة قطاع كرة القدم هويته املفقودة خصوصا الفريق االول حيث تسببت 
سنوات االهمال في تسرب عدد غير قليل من الالعبني وانهيار مدرسة الناشئني واالشبال.
مبارك الخالدي  ٭

n.alenzi@alanba.com.kw
ناصر العنزي

بوغبا ال يستحق كل هذا
تصريحات مدربي املنتخبات في »يورو2016« بعد كل 
مباراة تلخص احلالة النفس��ية التي كانوا عليها لكنها 
لم تخرج عن املألوف والديبلوماسية في أغلب األحيان، 
وكان م��درب املج��ر صريحا في تعليقات��ه وقال »كنا 
محظوظني« ووقف احلظ معنا في التعادل مع ايسلندا 
وصعدنا لصدارة املجموعة السادس��ة حتى االن بعد 
ان تعادل��ت البرتغال في مباراتني، واملجر غابت طويال 
وعادت للمشاركة بفريق منظم أصبح قريبا من بلوغ 
الدور ال�16، وحاول مدرب البرتغال فرناندو سانتوس 
التنصل من مسؤولية التعادل بدون اهداف مع النمسا 
ووبخ العبه كواريزما بس��بب عدم التزامه التعليمات 
اخلططية وقال »لم يلتزم مبا قلت له«، لكنه رفض انتقاد 

رونالدو إلضاعته ركلة جزاء وقال هذا ما عندي.
في مباراة فرنسا وسويسرا السلبية متزقت قمصان 
أربعة العبني م��ن الثاني ومتزقت ايضا إحدى الكرات 
اثناء املباراة، وفوت الفرنس��يون على أنفسهم فرصة 
احلصول عل��ى العالمة الكاملة ف��ي املجموعة األولي 
واكتفوا بالتأهل ب� 7 نقاط، وسويسرا كعادتها ال تقدم 
أكثر مما لديها لكنها ال تخرج مبكرا، وترقب املتابعون 
تألق الفرنس��ي بول بوغبا لك��ن زميله دميتري باييه 
خطف األضواء منه، وبرأينا ان بوغبا العب جنم لكنه 
ليس من طينة النجوم الكبار وما يتناقل عن قرب انتقاله 
إلى ريال مدريد بصفقة تصل إلى »120« مليون يورو 
نراه أمرا مبالغا فيه، وال يس��تحق كل هذه املبالغ، لكن 

مدريد عود جماهيره على الصفقات املفاجئة.
>>>

الشغب في املدرجات في بطولة كأس امم اوروبا احلالية 
ال تفس��ير له س��وى تقصير في اج��راءات األمن بعد 
تكرر االش��تباكات وإلقاء املقذوف��ات واأللعاب النارية 
داخل ارضية امللعب في تصرفات غريبة لم تش��هدها 

البطوالت السابقة.

في املرمى

رسميًا.. انتهاء العالقة 
بني األزرق ومعلول

مبارك الخالدي

انتهت العالقة رسميا بني املدرب التونسي نبيل معلول 
واألزرق اعتبارا من 12 اجلاري، وكان الطرفان قد اعلنا في 
وقت سابق عن رغبتهما في إنهاء تعاقدهما نظرا لإليقاف 

املفروض على النشاط اخلارجي للكرة الكويتية. 
وارتبط املدرب معلول مع األزرق ملدة عام ونصف العام 
بدأت مع نهاية 2014 خلفا للبرازيلي فييرا الذي متت إقالته 
لسوء النتائج. ولم يتمكن األزرق مع معلول من خوض 
الكثير من املباريات الدولية س����واء الودية او الرسمية 
بس����بب حالة اإليقاف املفروض على الكرة الكويتية منذ 
16 اكتوبر 2015 ما تسبب في اقصاء األزرق من التصفيات 
اآلسيوية املشتركة واملؤهلة الى كأس آسيا في االمارات 

2019 وكأس العالم في روسيا 2018.

انتهت حكاية معلول واألزرق  )األزرق.كوم(

األوملبي اآلسيوي يدعم مشاركة
الرياضيني »النظيفني« في ريو

أعلن املجلس األوملبي اآلسيوي دعمه الكامل جلهود 
اللجنة األوملبية الدولية والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 
- وادا - حلماي����ة كل رياض����ي نظيف في دورة األلعاب 

األوملبية املقررة في ريو في اغسطس املقبل.
وق����ال رئيس جلنة الرياضيني ف����ي املجلس األوملبي 
اآلس����يوي، الياباني كوجي موروفوشي، في رسالة الى 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية االملاني توماس باخ يؤكد 
فيها التعاون الكامل في مكافحة املنشطات: اتخذت اللجنة 
األوملبية الدولية والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات خطوات 
كثيرة لتوفير التكافؤ للرياضيني في مشاركتهم في ألعاب 

ريو األوملبية، وهي خطوات مقدرة ومشكورة.
وتابع: أنا كرياضي أوملبي سابق وكرئيس حالي للجنة 
الرياضيني في املجلس األوملبي اآلسيوي أؤكد لكم انه من 
واجبنا ان ندعم اللعب النظيف واعتماد سياسة حاسمة 
بشأن املنش����طات وحماية مصالح الرياضيني النظيفني. 
ان الرياضيني اآلس����يويني يدعمون بشكل تام املبادرات 
واخلطوات التي قامت بها اللجنة األوملبية الدولية ووادا 
لضمان مش����اركة الرياضيني النظيفني فقط في األلعاب 
األوملبية. وأرسل موروفوشي رسالته أيضا الى الشيخ 
احمد الفهد رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي، والى رئيس 
وادا كريغ ريدي، والى رئيس جلنة الرياضيني في اللجنة 
األوملبي����ة الدولية كلوديا بوكل وال����ى مدير عام اللجنة 

األوملبية الدولية كريستوف دو كيبر.

بطاقات اعتماد اإلعالميين آلسياد سابورو

أوضح املجلس األوملبي اآلس����يوي الذي يشرف على 
جميع دورات األلعاب اآلسيوية ان باب التسجيل الكترونيا 
للحص����ول على بطاقات اعتماد االعالميني لتغطية دورة 
األلعاب اآلسيوية الشتوية الثامنة في سابورو في فبراير 

2017 قد فتح في التاسع عشر من يونيو احلالي.
وأشار املجلس الى أن باب التسجيل سيقفل في احلادي 

والثالثني من اكتوبر 2016.
واكد املجلس األوملبي اآلس����يوي أيضا ان أي اعالمي 
يتلقى إشعارا باملوافقة على بطاقة االعتماد ميكنه استعمالها 
كتأشيرة دخول الى اليابان في الفترة من 20 يناير حتى 

13 مارس 2017.

األنصاري: تقليص عدد احملترفني مينح الالعبني الكويتيني فرصة أكبر
ناحيتني إيجابية وسلبية اال 
وهي نقط���ة معاملة الالعب 
غير محدد اجلنسية »البدون« 
مبعاملة الالعب احملترف، فمن 
الظلم تقليص الفرص أمامه إال 
أنها إيجابي���ة في ذات الوقت 
باعتبار أن هذا التقليص ينصب 
ف���ي خانة الالع���ب الكويتي 
إثبات  الذي بات واجبا عليه 

وجوده.
وحول رأي���ه في انطالقة 
موعد بطولة الدوري علق قائال: 
املوع���د وإن كان بعيد بعض 
الشيء إال أن له إيجابيات ومنها 
األحوال اجلوية التي ستكون 
مناسبة على عكس ما كان عليه 
في املواسم السابقة حيث كانت 
إنطالقة الدوري في موسم احلر 
الش���ديد أو الرطوبة العالية 
وهو ما يرهق الالعبني ويقلل 
من عطائهم، وقد استبدلوا هذا 
التوقيت وعوضوه ببطولتي 
كأس سمو ولي العهد ودوري 
الرديف وهو ما سيؤدي إلى 
تأهيل الالعبني النطالقة املوسم 
اجلديد بصورة أفضل مما كانت 

عليه في السنوات السابقة.

التدريب����ات على ملعب  في 
مخصص للفريق أسوة ببقية 

الفرق احمللية.
وأضاف: اتخذ احتاد الكرة 
عددا من القرارات مؤخرا منها 
اإليجابي ومنها السلبي، ومن 
وجهة نظري الشخصية هناك 
قرارات جاءت تنصب في خانة 
تطوير الالعب الكويتي وفي 
مقدمتها تقليص عدد احملترفني 
األجانب إلتاحة الفرصة أمام 
الالعب الكويتي ألخذ فرصته 
كاملة وإثبات وجوده خاصة 
الفرق احمللي����ة موقوفة  أن 
وال ميكن لها املش����اركة في 
البطوالت اخلارجية وهو ما 
يعني أن االحتاد ارتأى منحنا 
مساحة واسعة أمام حتد كبير 
وساهموا بش����كل كبير في 
تقليص الفارق ما بني الفرق 
التي ستعتمد بشكل كبير على 
إمكانيات العبيها احملليني على 
عكس ما كان معمول به في 

السنوات املاضية.
واس���تطرد األنصاري في 
النقطة  حديثه قائال: كذل���ك 
األخ���رى التي ينظر اليها من 

ومن املتوقع افتتاحه ما بني 
أكتوبر من العام احلالي أو في 
يناير من العام القادم، وهي 
أمنية يتمن����ى كافة الالعبني 
إضافة إلى أن افتتاحه سيوفر 
لالعب����ني فرصة املش����اركة 

مما يحدثون قف����زة نوعية 
تساهم بشكل كبير في تطوير 
فرقهم. ومتنى األنصاري أن 
يحظى بفرصة االعتزال على 
ستاد عبداهلل اخلليفة اجلديد، 
والذي اليزال العمل جاريا فيه، 

أحمد السالمي

الفريق األول  أش���اد قائد 
اليرموك  القدم بن���ادي  لكرة 
مهند األنصاري بقرار مجلس 
اإلدارة تعيني املدرب البرازيلي 
داس���ليفا ومس���اعده املدرب 
الوطني هاني الصقر لتدريب 
الفريق خالل منافسات املوسم 
اجلديد، مشيرا إلى أنه متفائل 
بأن تكون لفريقه كلمة وبصمة 

واضحة للعيان.
وق����ال: اإلدارة تعمل على 
دعم الفريق وفق اإلمكانيات 
املالي����ة واإلداري����ة املتاحة، 
وجتتهد ف����ي تطوير الفريق 
وتوفي����ر احتياجاته ونحن 
اليوم نتطلع إلى أن نصبح 
في دائرة الض����وء وننافس 
مع بقية الفرق احمللية على 
األلقاب رغم صعوبة هذا األمر 
في السنوات املاضية بسبب 
تف����اوت اإلمكاني����ات املالية 
والدعم الكبير الذي حتظى به 
بعض الفرق بسبب الفروقات 
الكبيرة في احملترفني األجانب 
الذين يدعمون خطوط فرقهم 

)األزرق.كوم( األنصاري: املنافسة في املوسم اجلديد ستزداد  

العتيبي: نادي الرماية اجلهة الوحيدة واملعتمدة لتمثيل الكويت

انه لن يشارك بها بسبب عدم 
رفع العل���م الكويتي في هذه 

املنافسات. 
واعرب عن اسفه الستمرار 
ايق���اف النش���اط الرياض���ي 
اخلارجي للكويت الس���باب 
غير حقيقي���ة بادعاء البعض 
وجود تدخل حكومي بشؤون 
الرياضي���ني »وه���و امر غير 
صحيح اطالقا« حيث تتمتع 
الكويتية  االحتادات واالندية 
باستقاللية كاملة وهي منتخبة 
بالكامل بش���كل دميوقراطي 
مضيفا ان ذلك اثر سلبا على 
الرياضيني الكويتني بحرمانهم 
البطوالت  من املش���اركة في 

الكبرى.
وأش���اد بالنتائج املميزة 

االدارة يتبع قرارات  مجلس 
الدولة بعدم املشاركة الرسمية 
ويعطي الرماة حرية املشاركة 
في ه���ذا االوملبياد من عدمها 
علما بان النادي لن يش���ارك 
الرسمية بسب  فيها بصفته 
القرارات اجلائرة املفروضة 
على الرياضة الكويتية من قبل 

اللجنة األوملبية الدولية.
العتيب���ي في كلمة  وقال 
انعقاد اجلمعية  له مبناسبة 
العمومي���ة للنادي ان النادي 
لم يشأ حرمان رماته املتأهلني 
وهم: فهيد الديحاني وعبداهلل 
الرش���يدي وخالد  الطرق���ي 
املضف وعبدالرحمن الفيحان 
وسعود حبيب الكندري واحمد 
العفاس���ي في هذه الدورة اال 

ميدالينت اوملبيتني للكويت عبر 
الرامي فهي���د الديحاني وهي 
كل حصاد الرياضة الكويتية 
أوملبيا والعديد من امليداليات 
العاملي���ة وفضال عن اجنازها 
60% من حص���اد الكويت في 
دورات االلعاب االسيوية والتي 

اخرها دورة انشون بكوريا.
 وش���هد االجتماع اعتماد 
التقريرين االداري واملالي للسنة 
املالية املنتهية كما قام املجلس 
بتكرمي الرماة الست املتأهلني 
لدورة األلعاب األوملبية املقبلة 
في رماية التراب والس���كيت 
والدب���ل ت���راب واجلهازي���ن 
اإلداري والفني املشرف عليهم 
واملقدم من مجلس ادارة النادي 

واجلمعية العمومية.

الكويت في  التي حققها رماة 
البطوالت والدورات االقليمية 
والقارية والدولية التي شاركوا 
بها هذا املوسم والذي جتسد 
بتحقيقهم مراكز متقدمة فيها 
موضحا ان رم���اة الكويت ما 
زالوا يحتلون صدارة التصنيف 
االسيوي والعاملي وهم باتوا 
ق���دوة للرماة من الناش���ئني 

والشباب. 
وثم���ن العتيب���ي الدع���م 
ال���ذي حتظى بها  الالمحدود 
القيادة  ل���دن  الرماي���ة م���ن 
السياس���ية للب���الد وال���ذي 
انعكس بدع���م حكومي كبير 
كان له اكبر االثر في حتقيق 
الرماي���ة الكويتية للكثير من 
االجنازات كان ابرزها حتقيق 

أعلن رئيس نادي الرماية 
م.دعي���ج العتيبي ان مجلس 
ادارة النادي وبفضل اهلل حصل 
حكم االستئناف الثاني واألخير 
الواج���ب النفاذ ض���د اللجنة 
االوملبي���ة وإلزامه���ا بإصدار 
كتاب لالحتاد الدولي للرماية 
بان ن���ادي الرماية هو اجلهة 
الوحيدة واملعتم���دة لتمثيل 
الكوي���ت خارجيا كاحتاد كما 

هو احلال منذ 30 عاما.
وك���رم العتيبي واعضاء 
مجلس االدارة وبحضور اللواء 
محمود الدوس���ري والعميد 
الغربللي وعدد كبير  حسام 
العامة،  من اعضاء اجلمعية 
ابطال الكويت الستة املتأهلني 
الى االوملبي���اد، وأبلغهم بان 

اللواء محمود الدوسري يكرمي البطل فهيد الديحاني م.دعيج العتيبي يفتتح اجتماع اجلمعية العمومية العادية وبجانبه أمني السر

اجلمعية العمومية 
تعتمد التقريرين 
اإلداري واملالي

الشباب يفاضل بني 4 مدربني لقيادة فريق »اليد«
الالعبني املميزين في اخلطوط 
اخللفية اال أن ضرورة التعاقد 
مع قوة ضاربة لتعزيز قدرات 
الش����باب على املنافسة على 

منصات التتويج واجبة.
وق����ال: في ح����ال تلقينا 
الع����رض املناس����ب لالعبني 
ستتخذ االدارة القرار املناسب 
حوله وع����ن بطولة الدوري 
املوس����م املقبل قال: الى اآلن 
لم نتعاقد مع مدرب لوضع 
خارطة االعداد الفنية ولكننا 
عازمون على املنافسة وتقدمي 

اداء يرضي الطموح.

والساملية وحقق جميع املدربني 
نتائج جيدة في مس����يرتهم، 
وجتري املفاوضات مع املدربني 
متهيدا للب����دء بتفعيل خطة 
االعداد واملزمع انطالقها بعد 
اجازة عيد الفطر السعيد على 
النادي عبر تدريبات  صالة 

يومية على فترة واحدة.
في االطار نفسه، أكد مدير 
اللعب����ة منص����ور جعفر ان 
اجلهاز االداري للفريق يبحث 
عن تدعيم صفوفه مبا يتناسب 
مع تطلعاته وطموح الالعبني 
والنادي وعلى الرغم من ندرة 

الى  عبداخلالق عبدالقدوس 
جانب املدرب خالد غلوم مدرب 
الوطني للش����باب  املنتخب 
حاليا ومساعد مدرب املنتخب 

الوطني سالم محمود.
املدربون تاريخا  وميتلك 
عريقا، حيث قاد اس����ماعيل 
ن����ادي خيطان  عبدالقدوس 
امل����درب عبداخلالق  كما قاد 
الكويت فيما  عبدالق����دوس 
مضى، أما خالد غلوم فقد حقق 
لقب الدوري مع الصليبخات 
والعربي وقاد سالم محمود 
الس����احل والعربي والقرين 

يعقوب العوضي

لم تتضح معالم خارطة 
الطري����ق الع����داد فريق اليد 
األول بن����ادي الش����باب بعد 
بروز بعض املشاكل االدارية 
والتي أرجأت اختيار اجلهاز 
الفني لقيادة الفريق للموسم 
املقبل، اال أن ادارة النادي تتجه 
نحو التعاقد مع مدرب وطني 
حيث وضعت عل����ى طاولة 
املفاوضات عدة اسماء منها 
امل����درب الوطني اس����ماعيل 
عبدالقدوس واملدرب الوطني 

سعد احليدري يصوب على الفحيحيل في الدوري 

العبد الرزاق يخوض بطولة العالم بإسبانيا
يشارك بطل العالم للدراجات املائية يوسف العبدالرزاق في 
منافسات اجلولة الثانية من بطولة العالم للدراجات املائية 2016 
التي س��تقام في مدينة دينيا االسبانية في 24 و25 من الشهر 
اجلاري. وقال العبدالرزاق ل�»كونا« انه أنهى كل االستعدادات 
الفنية وامليكانيكية للمش��اركة في البطولة، معربا عن امله في 
حتقي��ق نتيجة ايجابية فيها تعوضه ع��ن تأخره في الترتيب 
خ��الل اجلولة األولى من البطولة. واض��اف انه كان قريبا من 
حتقيق املركز االول في اجلولة االولى في إيطاليا قبل أسبوعني 
بتصدره للسباق حتى الدقيقة 19 عندما أصيبت دراجته بعطل 
فني اال انه اس��تطاع اكمال الس��باق ونال املركز اخلامس في 

الترتيب العام من بني 25 متسابقا.
وأكد عزمه على حتقيق نتيجة أفضل في هذه اجلولة وتقدمي 
مستوى مميز »يعكس قدراتي الفنية التي أهلتني للمشاركة في 

هذه البطولة بالصورة التي أنشدها واتطلع اليها«.

وأوضح أن االحتاد الدولي لرياضات احملركات البحرية )يو.
آي.ام( اجله��ة املنظمة للبطولة تعد أكب��ر وأقدم منظمة معنية 
بالرياض��ات البحري��ة للمحركات، مبينا ان ه��ذه البطولة هي 
األقوى في مسابقات الدراجات املائية وحتظى باهتمام إعالمي 
كبير، حيث ميكن مشاهدة كل السباقات عبر عدد من القنوات 
الفضائية. ونوه بدور فريقه )كي.أس.آر( اإليجابي في مواصلة 
حتقيقه لالجنازات املختلفة عبر التفاهم والتنسيق املتقن بني 

أعضائه سواء كانوا متسابقني أو فنيني بهدف دعمه بكل 
الوسائل املتاحة، مشيدا أيضا باهتمام واستمرار رعاية شركة 
زين لالتصاالت للرياضيني الكويتيني بهدف رفع علم الكويت 
في احملافل الدولية. وقال العبدالرزاق إن بطولة هذا العام مكونة 
من خمس جوالت، حيث ستكون اجلولتان الثالثة والرابعة في 
الصني خالل شهري سبتمبر وأكتوبر املقبلني في حني ستقام 

البطل يوسف العبد الرزاق اخلتامية في إمارة الشارقة ديسمبر املقبل.
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باسم والعبو الزمالك بعد الفوز

مرتضى منصور يتوقع نهاية سعيدة للزمالك وجماهيره بسبب األقدار

مرسي يتحدى األمطار ويقود فريقه للفوز على أنيمبا في ملعبه
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

الزمالك  قال رئيس نادي 
مرتضى منصور، تعقيبا على 
ف����وز الزمالك عل����ى مضيفه 
انيمب����ا النيجيري في ملعبه 
وبني جماهيره، بهدف دون رد، 
ان األقدار تلعب دورا جميال 
مع فري����ق الزمالك، والعكس 
مع اآلخرين )يقصد األهلي(، 
متوقعا ان يشهد ختام املوسم 
احمللي مفاجأة سعيدة جلماهير 
الزمالك لالحتف����اظ ببطولة 
الدوري، كم����ا ان الفوز على 
انيمبا في ملعبه سوف يفتح 
نفس العب����ي الزمالك جللب 
البطول����ة االفريقي����ة للقلعة 
البيضاء، والغائبة عنها منذ 

12 سنة.
وحقق فريق الزمالك فوزا 
صعبا على حس����اب مضيفه 
إنيمبا النيجيري بهدف نظيف، 
على ملعب األخير في اجلولة 
األول����ى للمجموع����ة الثانية 
ببطولة دوري أبطال أفريقيا 

لكرة القدم.
سجل الهدف باسم مرسي 
في الدقيق����ة الثامنة من عمر 
اللق����اء من ضرب����ة رأس من 
متريرة عرضي����ة من زميله 
محمد إبراهيم، وتأخر انطالق 
اللقاء 20 دقيقة بسبب هطول 
األمطار بغ����زارة على ملعب 

املباراة.
وحصل الزمالك على أول 3 
نقاط، واحتل الترتيب الثاني 
الثانية، بفارق  في املجموعة 
األه����داف عن ماميلودي صن 
أفريقي في  دوانز اجلن����وب 
املقابل إنيمبا ووفاق سطيف 

اجلزائري بال رصيد.
هذا، وأكد رئيس قطاع الكرة 
بالزمالك إسماعيل يوسف أن 
النيجيري  إنيمبا  الفوز على 
في عقر داره س����يكون له أثر 
إيجابي على الفريق، مشيرا إلى 
أنه اخلطوة األولى للتتويج 

بالبطولة.
وش����دد عل����ى أن املباراة 
كانت صعب����ة للغاية، نظرا 
لهط����ول األمطار بكثافة، لكن 
العبي الفريق لعبوا برجولة، 
واس����تطاعوا حتقي����ق نقاط 
املب����اراة الث����الث، متمنيا أن 
يس����تمر الالعبون على نفس 

األداء ط����وال مش����وارهم في 
البطولة.

جماهير األهلي تنتقد إكرامي 
وتشجعه

استشعرت جماهير األهلي 
اخلطر ال����ذي يالحق الفريق 
في هذه املرحلة احلرجة من 
املوسم، وقرب حسم بطولة 
ال����دوري، والتأثير الس����لبي 
املؤث����رة، وتراجع  للغيابات 
بعض جن����وم الفريق وعلى 
رأسهم احلارس الدولي شريف 
اكرامي، الذي تلقت شباكه 6 
اهداف في مباراتني متتاليتني، 
وزيادة االنتقادات من حوله، 
فأعدت اجلماهير على موقع 
األهلي صفحة تش����جيعية ل� 
»إكرامي« بعن����وان »ننتظر 
تألقك في امللعب«. واشتعلت 
االنتقادات ضد إكرامي من جانب 
اجلماهير خاصة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، ورفض 
احلارس الدول����ي اإلدالء بأي 
تصريحات إعالمية بخصوص 
هذا الهجوم، بينما حاول طارق 
سليمان مدرب حراس املرمى 
اخلروج بحارسه من احلالة 
النفسية السيئة التي يعيشها 
قبل لقاء اإلسماعيلي املقرر يوم 

اجلمعة املقبل بالدوري.
وارتفع����ت األحاديث في 
األهلي من جدي����د عن رغبة 
الهولن����دي مارتن يول املدير 
الفني في التعاقد مع حارس 

مرمى سوبر بداية من املوسم 
اجلديد، ليكون محفزا إلكرامي 

وبديال قويا له.
ويلع����ب األهل����ي مباراة 
القادم  ي����وم اجلمع����ة  مهمة 
الدوري،  مع اإلسماعيلي في 
وبعدها مع اسيك االيڤواري 
في البطولة االفريقية يوم 28 

اجلاري.
وح����ول اهمي����ة مب����اراة 
اإلسماعيلي، قال أسامة عرابي 
املدرب العام لألهلي، إن هناك 
فص����ال تام����ا ب����ني املباريات 
األفريقية واحمللية وأن اجلهاز 
الفني والالعب����ني أغلق ملف 
مباراة زيسكو متاما، لالستعداد 
ملباراة اإلسماعيلي يوم اجلمعة 
املقبل بالدوري. وشدد عرابي 
على أن خب����رة العبي األهلي 
كبيرة وأنهم سبق ان واجهوا 
نفس الظروف من قبل، الفتا 
إلى قدرتهم على التعامل مع 
كل هذه األمور لتقدمي عرض 
قوي أمام اإلسماعيلي باعتبار 
أن مواجهة الدراويش فاصلة 
ومن املباريات احلاس����مة في 
الدوري، وتتوقف على نتيجتها 
اعتبارات كثيرة. وأوضح أن 
غياب حسام غالي عن مباراة 
اإلسماعيلي لإليقاف وإيفونا 
وعبداهلل السعيد وعمرو جمال 
لإلصابة خسارة كبيرة، الفتا 
إل����ى أن الرباعي م����ن القوام 
األساسي للفريق لكن اجلهاز 
الفني ميتلك البديل اجلاهز. 

موقع األهلي 
يشجع إكرامي: 
 »ننتظر تألقك 

في امللعب«

 قوالسو يغتال أحالم 
 سدن بثالثية 

في البراعم

 GT سيارة فورد
رقم 69 في املركز 

الثالث

محاولة للمرور من اجلناح 

ابعاد احدى الفرص القوية على املرمى 

لومان: جنحت فورد GT رقم 
68 التي يقودها سيباستيان 
بورديه )فرنسا(، وجوي هاند 
)الواليات املتحدة األميركية(، 
وديرك مولر )أملانيا( في عبور 
خط النهاية في سباق لومان 
الثالثة من يوم  الساعة  عند 
األحد املاضي لتفوز بس����باق 

ال� 24 ساعة في لومان.
أما سيارة فورد GT رقم 69 
التي يقودها رايان بريسكو 
)أستراليا(، وسكوت ديكسون 
)نيوزيلن����دا(، وريتش����ارد 
ويستبروك )بريطانيا(، فقد 
الفائزين على  إل����ى  انضمت 
املنصة بعد حلولها في املركز 
الثالث بينما حلت سيارتا فورد 
GT رقم 66 و67 في املركزين 

الرابع والتاسع.
وقال بيل ف����ورد، رئيس 
مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة 
فورد موتور كومباني »إنها 
حلظة تاريخية بالنسبة لشركة 
فورد. فقد جترأنا على أن نحلم 
بالعودة إلى لومان بعد مرور 
50 عاما على الفوز املذهل في 
العام 1966 والتغلب على أشد 
املنافسني في العالم. ويعجز 
اللسان عن وصف الفخر الذي 
شعرنا به جميعا عندما عبرت 
فورد GT خط النهاية في سباق 

لومان«.
وقال مارك فيلدز رئيس 
شركة فورد موتور كومباني 
ومديرها التنفيذي األعلى: ان 
صنع سيارة جديدة وقيادتها 
في سباق لومان هي مهمة هائلة 
ولكنن����ا توليناها وتخطينا 
التحدي����ات في عالم  أضخم 
سباقات السيارات الرياضية 
على اإلطالق، أال وهو سباق 
ال� 24 س����اعة في لومان. كان 
من املذهل مشاركة هذا احلدث 
مع وكالئنا ومالكي السيارات 
واملوظفني والراعني والضيوف 
الذين يغمرهم الشعور بالفخر 
لكونهم جزءا من عائلة فورد. 
فقد ناضلت كل شركة تصنيع 
في فئة GTE االحترافية بكل 
ما أوتيت من قوة وكانت روح 
املنافسة على أشدها، ويسرنا 
أننا أدينا دورنا في هذا السباق 

املذهل.
وبعد معركة أس����طورية 
مع س����يارة فيراري رقم 82، 
احتل����ت ف����ورد GT رقم 68 
الصدارة للمرة األخيرة خالل 

تأه���ل فريق���ا هوليداي 
ال���ى االدوار  ان وتيم���اس 
الرئيسية بتغلب االول على 
مطحنة سمراء عدن بهدفني 
نظيفني وف���وز الثاني على 
شباب كاظمة بأربعة اهداف 
له���دف، بينما حق���ق نادي 
اجلهراء انتصارا مس���تحقا 
على القريان بثالثية نظيفة 
ضمن منافسات اليوم الرابع 
عشر بدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الرمضانية 

لكرة قدم الصاالت.
انهى  املباراة االولى،  في 
نادي اجلهراء مش���واره في 
الدورة بصورة مشرفة بعد 
القريان  فوزه على فري���ق 
الذي ضمن تأهله من اجلولة 

املاضية.
وترجم اجلهراء سيطرته 
لثالثية بيضاء حملت توقيع 
كل من احمد العنزي وخالد 
العجم���ي ومبارك املطيري، 
الوحيد للفريق  الفوز  وهو 

بعد خسارتني متتاليتني.
وفي املباراة الثانية، انهى 
هوليداي ان مشوار منافسه 
مطحنة س���مراء عدن مبكرا 
بعدما تغل���ب عليه بهدفي 
عبداللطيف احلملي وصالح 

الفاضل.
بدوره، حلق تيماس بركب 
املتأهلني بفوزه املس���تحق 
على شباب كاظمة برباعية 
فرناندو وغريلو وعبداللطيف 
العباسي مقابل هدف حملترف 
كاظمة افولو، ليؤكد تيماس 
انه قادم بقوة للذهاب بعيدا 

في النسخة احلالية.

فريق الشهيد يبحث عن 
التأهل

الي����وم فريق  ويلتق����ي 
الشهيد فهد االحمد مع وزارة 
الدفاع وفريق بنك االئتمان 
الكويتي مع دكتورنا والعربي 

مع العافور.
ويحتاج فريق الش����هيد 
لنقط����ة واح����دة لضم����ان 
العبور الى ال����دور الثاني، 
الهزمية  فيم����ا س����تقصيه 
ال����دورة، لتفوق  مبكرا من 
فريق اتوم س����بورتنغ في 
افضلية املواجه����ات بينها 
بحال تساويهما في الرصيد 

بثالث نقاط لكل منهما.
ويتصارع بنك االئتمان 
مع دكتورن����ا على صدارة 
املجموعة حي����ث ميلك كل 
فريق في جعبته ست نقاط، 

السباق. كان  الساعة 20 من 
هان����د يتولى القي����ادة خالل 
التي جتاوزت  الثالث  املرات 
الفيراري،  فيها سيارة فورد 
ما أعاد إشعال منافسة عمرها 
50 عاما بني شركتي تصنيع 

السيارات.
 GT وكانت س����يارة فورد
الت����ي يقودها بيلي  رقم 66 
جونسون )الواليات املتحدة 
األميركية(، وس����تيفان موكا 
)أملاني����ا(، وأوليفيي����ه ب����ال 
)فرنس����ا( تتنافس على أحد 
املراكز األولى في بداية السباق، 
ولكن مشكلة كهربائية بسيطة 
عرقلت هجومه����ا. فقد كانت 
وتيرة سباق ال� 24 ساعة في 
لومان سريعة جدا لدرجة أن 
حلظة واحدة إضافية في مركز 
الصيانة ه����ي كل ما يتطلبه 

في ح����ني س����تكون مباراة 
العربي مع العافور حتصيل 

حاصل.

مراد يشيد بمشاركة الجهراء 
بالروضان

من ناحية اخرى، اش����اد 
املص����ري مصطف����ى مراد 
م����درب فريق اجلهراء لكرة 
الصاالت مبش����اركة فريقه 
االولى بالدورة في نسختها 
ال� 37، مؤكدا انه راض عما 
حققوه بالظهور االول رغم 
توديع الدورة من الدور االول 
خصوصا بعدم����ا اختتموا 
مشاركتهم بانتصار باجلولة 

الثالثة.
الدع����م  م����راد  وثّم����ن 
الالمح����دود ملجل����س ادارة 
اجلهراء برئاسة دهام الشمري 
الى جانب محمد علي مدير 
الكرة وذعار اجلنفاوي مدير 
لعبة الص����االت واالعضاء 
يوسف كرمي، عادل الدعاس 

وفيصل كرمي.
وكشف مراد الذي يتولى 
قيادة فريق الشباب بالنادي 

األمر للخروج من املنافسة.
أما س����يارة فورد GT رقم 
67 التي تولى قيادتها مارينو 
فرانكيتي )بريطانيا(، وآندي 
بريو )بريطاني����ا(، وهاري 
تينكنيل )بريطانيا(، فقد عانت 
من مشكلة في علبة التروس 
منذ بداية السباق، ما اضطرها 
إلى السعي إلى استدراك الوقت 
الضائع طوال الساعات ال� 24، 

فحلت في املركز التاسع.
وبفوزه ال� 175 كمالك فريق، 
أصبح تشيب غاناسي املالك 
الوحيد في التاريخ الذي يفوز 
بسباقات إنديانابوليس 500، 
ودايتونا 500، وبريكيارد 400، 
ورولك����س 24 ف����ي دايتونا، 
وسباق سيبرينغ 12 ساعة، 
وس����باق ال����� 24 س����اعة في 

لومان.

الى جانب اإلش����راف على 
فريق الصاالت ان مشاركتهم 
بالروضان لن تكون االخيرة 
حيث يطمحون للمشاركة 
بالنسخ املقبلة وتقدمي اداء 
أفضل من اجل املنافسة لبلوغ 

النهائيات.
وأض����اف ان مس����توى 
التوقعات فنيا  الدورة فاق 
ووضحت االث����ارة باألدوار 
االول����ى في ظل مش����اركة 
ابرز العبي كرة  كوكبة من 
الصاالت على مستوى العالم. 
أكمل فريقا أكادميية قوالسو 
وفريق املرحوم الشيخ خالد 
اليوسف عقد املربع الذهبي 
عن املجموعة االولى بفوزهما 
على أكادميية سدن والنادي 
العربي ضمن مواجهات اليوم 

الرابع عشر للدورة.
اليوم مواجهتان  وتقام 
ضم����ن املجموع����ة الرابعة 
إلكم����ال عقد املربع الذهبي، 
حيث يالقي فريق أكادميية 
بارازوكا نظيرة متر امللوك 
ويلتقي م. عبدالقادر الهندي 

مع براعم املسعود.

سيارة فورد GT رقم 68 تفوز في فئة LM GTE االحترافية

فورد تفوز بسباق لومان

تأهل فريقي هوليداي إن وتيماس
إلى األدوار الرئيسية في دورة الروضان

الفتة من العبي اجلهراء يشكرون الدورة 

قبل تنفيذ الركلة احلرة 

توزيع القرقيعان على اجلمهور 

الفريقان قبل بدء املباراة

تأهل فريق الشهيد فهد األحمد إلى ثمانية »شهداء اجلابرية«
تأهل فريق الش����هيد فهد 
الثمانية  ال����ى دور  االحم����د 
عن املجموع����ة االولى لدورة 
»شهداء اجلابرية« الرمضانية 
العشرين لكرة القدم اثر فوزه 
على الشهيد عبدالعزيز املجادي 
وبصعوبة 2-1 في اللقاء الذي 
جمعهما امس االول على صالة 
مدرسة محمد اسماعيل الغامن 
مبنطقة اجلابرية، كما تأهل 
ومن نف����س املجموعة فريق 
الشهيد ابراهيم صفر بعد فوزه 
الكبير على الشهيد سيد هادي 
العل����وي 6- 1، وتأهل فريق 
الش����هيد محمد صفر بفوزه 
على الشهيد احمد قمبر 3-4 
الترجيحية  بركالت اجل����زاء 
بعد ان انتهى الوقت االصلي 
بالتعادل 2-2 وجلأ الفريقان 
ال����ى ركالت الترجي����ح التي 

رجحت كفت صفر.
هذا، وسيالقي فريق الشهيد 
فهد االحمد الش����هيد ابراهيم 
صف����ر فيما س����يلعب فريق 
الشهيد محمد صفر مع الفائز 
القالف  الشهيد علي  من لقاء 

والشهيد احمد قبازرد.
ول����م يخلو لق����اء فريقي 

الشهيد فهد االحمد والشهيد 
عبدالعزيز املجادي الذي انتهى 
بفوز االول بهدفني لهدف من 
االثارة والندية وتبادل الفريقان 
السيطرة على مجريات املباراة 
ورجحت خبرة ومهارة العبي 
فهد االحمد محمد وحسني جعفر 
ومحمد الفضلي وعبداهلل جبير 
على منافس����يهم الذين ظهرا 
مبستوى جيد ولكنهم افتقدوا 
عامل اخلبرة والحت لهم اكثر 
من فرصة إلدراك التعادل ولكن 
تألق دفاع وحارس مرمى فهد 

االحمد حال دون ذلك.

الثنائي اإلسباني تألق مع صفر 

وفرضت خب����رة ومهارة 
الثالث����ي االس����بانيني لوبيز 
زاج����وان والون����ز جمين����ز 
والبرازيل����ي رد ريغو العبو 
فريق ابراهيم صفر نفس����ها 
التي  الثاني����ة  املب����اراة  على 
فاز بها فريقهم على الش����هيد 
سيد هادي العلوي 6-1 وقدم 
الثالث����ي فاصال فني����ا رائعا 
الس����يطرة على  واستطاعوا 

مجريات اللقاء من األلف الى 
الياء رغم احملاوالت اليائسة 
من العبي فريق العلوي الذين 
اصطدموا بالعبني محترفني 
ميتلك����ون اخلب����رة واملهارة 

واللياقة البدنية العالية.
الثالث ندية  اللقاء  وشهد 
من فريقي الشهيد احمد قمبر 
ومحمد صف����ر اللذين تبادال 
الس����يطرة عل����ى اللقاء الذي 
انتهى بالتعادل االيجابي بهدفني 
لكل منهما وجلأ الفريقان الى 
ركالت اجلزاء الترجيحية بعد 

انتهاء الوقت االصلي.

مباريات اليوم 

تقام اليوم مباراتان ضمن 
منافسات دور الثمانية، حيث 
الشهيد فهد  س����يلعب فريق 
ابراهيم  الش����هيد  االحمد مع 
الس����اعة اخلامسة  صفر في 
مس����اء وفريق الشهيد محمد 
صفر مع الفائز من لقاء فريقي 
الش����هيد علي القالف وأحمد 
الساعة اخلامسة  فبازرد في 

والنصف.

تقام اليوم مباراتان 
ضمن منافسات 

دور الثمانية
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مخيتاريان يريد املان

رايوال: 
سألبي

رغبة
موكلي

زيزو طبخها.. و»ماركا« أعلنتها

60 مليون يورو لهيغواين

شدد البرتغالي مينو رايوال وكيل أعمال الدولي األرميني 
هنريك مخيتاريان العب نادي بوروسيا دورمتوند، على 
أنه يعمل جاهدا من أج����ل إمتام انتقال الالعب لصفوف 
مان يونايتد اإلجنليزي. ورفض الالعب جتديد عقده مع 
دورمتوند والذي ينتهي الصيف املقبل، وأعلن رغبته في 
االنتقال لصفوف الشياطني احلمر، ومازالت إدارة النادي 

األملاني تبذل ما في وسعها إلقناع الالعب بالبقاء.
وقال رايوال، خالل تصريحاته التي نقلتها صحيفة »مترو« 
البريطانية: »ستكون خطيئة، إذا جمدنا املفاوضات مع 

اليونايتد«.
وتابع: فخور برغبة مان يونايتد القوية لضم مخيتاريان، 
واملفاوضات تس����ير في أجواء إيجابية، وعلى ادارة 

الفريق األملاني تفهم رغبة الالعب.

فجر مينو رايوال وكيل أعمال النجم الفرنسي وصانع 
ألعاب يوڤنتوس بول بوغبا مفاجأة من العيار الثقيل عن 
مس����تقبل موكله، وارتباطه بشكل وثيق لالنتقال لبطل 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد هذا الصيف.
واعترف رايوال بشكل واضح وصريح، بداية املفاوضات 
بني اليوفي ومسؤولي امللكي، من أجل التوصل إلى اتفاق 
يضمن انتقال موكله إلى ملعب سانتياغو برنابيو خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية لعام 2016.
ونقل موقع فوتبول إيطالي����ا تقارير صحيفة ماركا 
اإلسبانية، والتي أجرت مقابلة خاصة مع رايوال وكيل أعمال 
الالعب، والذي صرح قائال: نحن في بداية املفاوضات مع 
الريال لنقل بوغبا، خاصة انه معجب بالعمالق االسباني 

واملدرب زين الدين زيدان.

يواصل اتلتيكو مدريد السعي وراء التعاقد مع الدولي 
االرجنتيني ونزالو هيغواين مهاجم فريق نابولي االيطالي 

في الصيف.
وذكرت صحيفة سبورت أن اتلتيكو يستعد لتقدمي مبلغ 
خرافي قد يتجاوز حاجز ال� 60 مليون يورو بجانب رحيل 

العب وسط الفريق ماتياس كرانيفيتر إلى نابولي.
كما أن التقارير كشفت عن عزم االتليتي تقدمي راتب 
صافي للمهاجم 8 ماليني يورو في املوسم الواحد، وذلك 

إلغرائه بالتوجه إلى العاصمة مدريد.
وأكدت الصحيفة على أن املدرب دييغو سيميوني وضع 

اسم هيغواين على رأس تعاقدات اتلتيكو الصيفية.

مدرب الريال زيدان

روزبرغ »ملك حلبة باكو«.. يا هاميلتوزن
عاد سائق مرسيدس االملاني 
نيكو روزبرغ الى الدرجة االولى 
التتوي����ج للمرة  من منص����ة 
االولى منذ الس����باق االسباني 
أنهى  املش����ؤوم، وذلك بعدما 
جائزة أوروب����ا الكبرى ضمن 
املرحلة الثامنة من بطولة العالم 
لس����باقات فورموال واحد، في 
املركز االول عل����ى حلبة باكو 
االذربيجانية، الوافدة اجلديدة 
ال����ى الروزنامة هذا املوس����م. 
وغ����اب روزبرغ ع����ن املنصة 
منذ ح����ادث االصطدام بزميله 
البريطان����ي لويس هاميلتون 
حامل اللقب في املرحلة اخلامسة 
على حلبة برشلونة االسبانية، 
وذلك بعد ان فاز بالس����باقات 
االربع����ة االولى للموس����م، ما 
سمح لزميله بتضييق اخلناق 
علي����ه بعد فوزه بالس����باقني 
االخيرين ف����ي موناكو وكندا. 
لكن الس����ائق االملاني عاد الى 
االنتصارات مجددا بعدما حافظ 
على املركز االول الذي انطلق منه 
في باكو، مستفيدا من احلادث 
الذي تعرض له هامليتون في 
التجارب واجبره على االنطالق 

من املركز العاشر.
واس����تحق روزبرغ فوزه 
التاسع عشر بعدما هيمن على 
السباق االذربيجاني الذي اقيم 
في ش����وارع باكو، من البداية 
حتى النهاية متقدما على سائقي 
فيراري مواطنه سيباس����تيان 
فيتل وفورس انديا-مرسيدس 
املكسيكي سيرخيو بيريز الذي 
كان من املفت����رض ان ينطلق 
من املرك����ز الثاني لكنه عوقب 
بإرجاعه الى املركز السابع بسبب 

املوسم، بعد س����باق موناكو، 
وهو استحقه متاما بعدما جتاوز 
سائق فيراري الفنلندي كيمي 
رايكونن في اللفة االخيرة، رغم 
ان االخير كان معاقبا بإضافة 5 
ثوان على توقيته بسبب مروره 
فوق اخلط االبيض بعد اخلروج 

من خط احلظائر.
أما هاميلتون الذي انطلق من 
املركز العاشر، فشق طريقه حتى 
الفنلندي  أمام  املركز اخلامس 
فالتي����ري بوتاس )وليامس-

مرسيدس( واالسترالي دانييل 
ريكياردو )ري����د بول-تاغ-
هيوير( الذي انطلق من املركز 
الثالث، وزميل االخير الهولندي 
ماكس فيرشتابن واالملاني نيكو 
هولكنب����رغ )ف����ورس انديا-

مرسيدس( والبرازيلي فيليبي 
ماسا )وليامس-مرسيدس(.

وع����زز روزب����رغ صدارته 
للترتيب العام برصيد 141 نقطة، 
مقابل 117 لهاميلتون الثاني و96 
لفيتل ال����ذي صعد الى منصة 
التتويج للمرة اخلامس����ة هذا 
املوسم لكنه لم ينجح حتى اآلن 
في حتقيق الفوز الذي كان من 
نصيب ثنائي مرس����يدس في 
جميع السباقات باستثناء واحد 
وهو سباق اسبانيا الذي توج 
به فيرشتابن بسبب احلادث بني 

هاميلتون وزميله االملاني. 
وتعرض رايكونن النتكاسة 
بعدم����ا عوقب بإضافة 5 ثوان 
الى توقيته بس����بب جتاوزه 
اخلط االبيض عند مخرج خط 
احلظائر، ما تس����بب بحرمانه 
من أي فرصة للمنافس����ة على 

الصعود الى منصة التتويج.

األملاني في العاللي

روزبرغ في األول بال منازع 

كليڤالند تصرخ.. »شكراً جيمس«
قاد ليب���رون جيمس 
كليفالند كافاليرز للفوز 
93-89 على غولدن ستيت 
وريورز في املباراة السابعة 
املثيرة ليكمل انتفاضة ال 
سابق لها وينتزع فريقه 
ف���ي دوري  لقب���ه األول 
ك���رة الس���لة االميرك���ي 

للمحترفني.
وبف���وزه عل���ى حامل 
اللقب الذي هزم كليفالند 
في نهائ���ي العام املاضي، 
أول  كافالي���رز  أصب���ح 
فريق يعوض تأخره 1-3 
التي  النهائي  في سلسلة 
حتسم على أساس األفضل 
في سبع مباريات ليفوز 

باللقب.
وقال جيمس الذي عاد 
إلى كافاليرز في 2014 بعد 
أربع س���نوات مع ميامي 
هيت فاز خاللها بلقبني في 
ال���دوري »كان هدفي ملدة 
عامني منذ عودتي هو أن 

أجلب اللقب للمدينة«.
وأضاف »بذلت أقصى 
ما عندي من أجلها. لعبت 
بقلبي ودمي ودموعي في 

هذه املباراة«.
وتقدم جيمس العبي 
كليفالند في مباراة اللقب 
مس���جال 27 نقطة إضافة 
الس���تحواذه على 11 كرة 
مرت���دة ومتري���ر 11 كرة 
حاس���مة في طريقه نحو 
جائزة أفض���ل العب في 

سلسلة النهائي.
ووضع االنتصار أيضا حدا 
لعقود من خيبة األمل ملدينة 
كليفالن���د التي ل���م تفز بأي 
بطولة رياضية منذ عام 1964 
حني توج كليفالند براونز بطال 
لدوري كرة القدم االميركية.

وبالنس���بة جليمس فإنه 
ليس فق���ط ثالث لقب له في 
أكبر  الدوري لكنه سيصبح 
اجناز في مسيرته احلافلة، إذ 
أوفى باالنتصار تعهده مبنح 

طيلة اللقاء وتبادل الفريقان 
التقدم 20 مرة ولم ينجح أيهما 
في توسيع الفارق ألكثر من 

ثماني نقاط.
وكان كافالي����رز يواج����ه 
خسارة املواجهة في مباراتيه 
الس����ابقتني لكن جيمس قاد 
فريقه من على احلافة ليصبح 
ثالث فري����ق فقط يصل إلى 
مباراة س����ابعة عقب تأخره 

3-1 في النهائي.
وبالنسبة لوريورز - الذي 

اللقب لوالية اوهايو التي نشأ 
فيها.

وقال جيمس الذي بكى وهو 
يحتضن كأس الري اوبرايان 
»أتفه���م ما مر به اجلميع في 
شمال شرق اوهايو طيلة أكثر 
من 50 عاما وأنا سعيد ألنني 
أصبحت جزءا من التاريخ«.

وأض���اف »ال أس���تطيع 
االنتظار من أجل العودة«.

وارتقت املواجهة للتوقعات 
العالية وكان املستوى متقاربا 

حقق رقما قياسيا في املرحلة 
التمهيدية للموسم بفوزه في 
73 مباراة من بني 82 - فإن 
هزمية األخيرة جعلته يخسر 
ثالث مباريات متتالية ألول 

مرة منذ نوفمبر 2013.
وكان وريورز يس����يطر 
متاما على سلس����لة النهائي 
لكنه أحبط بس����بب تراجع 
القوي  مس����توى هجوم����ه 
إضافة إليقاف مدافعه البارز 
درميوند جرين ملباراة واحدة 

وإصابة وضعت حدا ملوسم 
العب االرتكاز اندرو بوجوت 
وآالم في الظهر لالعب الدفاعي 

اندريه ايجوداال.
وفي موسم حطم فيه أرقاما 
قياس����ية لم ينجح وريورز 
في تتويجه بثاني لقب على 
التوالي وفش����ل في توجيه 
الضربة القاضية عقب تقدمه 
3-1 في السلسلة التي حتسم 
على أساس األفضل في سبع 

مباريات.

)أ.ف.پ( )أ.ف.پ(كليڤالند سهرت حتى الصباح  سووها األبطال 

»العمالق« يقود فريقه للتتويج بلقب »NBA« على حساب غرمية غولدن ستيت في املباراة السابعة

»الملك«.. أفضل العب
اختير ليبرون جيمس العب 
كليفالند كافاليرز كأفضل 
النهائي  العب في سلسلة 
بعد فوز فريقه 93-89 على 
جولدن س���تيت وريورز 
اللقب. وبالنسبة  لينتزع 
جليمس الذي كان احملرك 
األساسي النتفاضة كافاليرز 
وتعويض تأخره 3-1 في 
السلسلة - هذه ثالث مرة 
يحصل فيها على اجلائزة 
بعدما فاز بها مع ميامي هيت 

في عامي 2012 و2013.

 سجل الفائزين في األعوام 
العشرة األخيرة:

: س����ان انطونيو  2007 ٭
سبيرز بفوزه على كليفالند 

كافالييرز 0-4
: بوسطن سلتيكس  2008 ٭

بفوزه على ليكرز 2-4
: ليكرز بفوزه على  2009 ٭

اورالندو ماجيك 1-4
: ليكرز بفوزه على  2010 ٭

بوسطن سلتيكس 3-4
: مافريكس بفوزه  2011 ٭

على ميامي هيت 2-4
: ميامي هيت بفوزه  2012 ٭

على ثاندر 1-4
: ميامي هيت بفوزه  2013 ٭

على سبيرز 3-4
: سبيرز بفوزه على  2014 ٭

ميامي هيت 1-4
: غولدن س����تايت  2015 ٭
بف����وزه عل����ى كافالييرز 

2-4
: كافالييرز بفوزه  2016 ٭
على غولدن ستايت 3-4.

تبديله علبة السرعات.
 وصع����د بيريز الى منصة 
التتوي����ج للم����رة الثانية هذا 

1- االملاني روزبرغ )مرسيدس( 1.32.52.366 ساعة
2- االملاني فيتل )فيراري( بفارق 16.696 ثانية

3- املكسيكي بيريز )فورس انديا( بفارق 25.241ث
4- الفنلندي رايكونن )فيراري( بفارق 33.102ث

5- البريطاني هاميلتون )مرسيدس( بفارق 56.335ث
6- الفنلندي بوتاس )وليامس( بفارق 1.00.886 دقيقة

7- االسترالي ريكياردو )ريد بول( بفارق 1.09.229د
8- الهولندي فيرشتاين )ريد بول( بفارق 1.09.696د

9- االملاني هولكنبرغ )فورس انديا( بفارق 1.17.708د
10- البرازيلي ماسا )وليامس( بفارق 1.25.375د

ترتيب العشرة األوائل

1- روزبرغ 141 نقطة
2- هاميلتون 117

3- فيتل 96
4- رايكونن 81

5- ريكياردو 78

1- مرسيدس اي ام جي 258 نقطة
2- فيراري 177

3- ريد بول-تاغ هيوير 140
4- وليامس-مرسيدس 90

5- فورس انديا-مرسيدس 59.

ترتيب بطولة الصانعنيترتيب بطولة السائقني

األرجنتني وأميركا 
بنصف نهائي »كوبا«

»إلى هيوسنت لنحقق الهدف األول«، بهذه 
العبارة رفع منتخب األرجنتني لكرة القدم 
شعار الفوز استعدادا ملواجهة الواليات املتحدة 
في أولى مباريات نصف نهائي بطولة كوبا 

أميركا املئوية.
وهبط »راقصو التانغو« في هيوسنت بعد 
رحلة جوية قادمة من بوسطن، أجروا فيها مرانا 
في فندق املعسكر بعد الفوز على ڤنزويال بأربعة 

أهداف لواحد فجر األحد في دور الثمانية.
وأجرى املنتخب األرجنتيني الذي يدربه جيراردو 
»تاتا« مارتينو مرانه بوجود جميع العبيه من اجل تخطي 
منتخب »العم سام«، الذي أطاح بدوره باإلكوادور بعد 

الفوز عليها بهدفني لواحد في ربع نهائي البطولة.
وأجرى املنتخ���ب األميركي صاحب األرض مرانا في 
ملع���ب ريالينت، ويحدوه االمل في تفجير أكبر مفاجآت 
البطولة عبر اخراج رفاق البرغوث ميسي وتعكير االجواء 

عليهم.
ويأمل منتخب األرجنتني أن يفوز على أبناء »العم س���ام« 
لكي يتأهل إلى النهائي في طريقه نحو التتويج باللقب الغائب 

عن خزائنه منذ عام 1993. 
وأصبحت األرجنتني، التي فازت في مبارياتها األربع 
على بعد خطوتني فقط م���ن اللقب بعد فوزها في 
ربع النهائي على ڤنزويال 4-1، الذي شارك ميسي 

فيه بهدف وصنع اثنني آخرين.
وبلغ املعدل التهديفي ملنتخب األرجنتني 14 
هدفا واستقبلت شباكه هدفني فقط، وهو االمر 
الذي يقلق كثيرا مدرب أميركا كلينسمان بسبب 

تألق ميسي بالدرجة االولى وزمالئه أيضا.
وأك���د غونزالو هيغواي���ن، مهاجم 

التانغو أن بل���وغ العرس اخلتامي 
لبطولة )كوبا أميركا( على حساب 

اصحاب االرض هو ما سعى إليه 
الفريق من���ذ بداية البطولة، 

الوق���ت قد حان  أن  مبينا 
لنسيان اخفاقات املاضي 

ال���ى منصات  والعودة 
التتويج بعد س���نوات 

طويلة.

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
كوبا أميركا »نصف النهائي«

4:00beIN MAX 2HDأميركا � األرجنتني

كاڤاليرز 
أول فريق يعوض 

تأخره 1-3
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مع مرور األيام والوقت تترسخ بداخلي قناعة يتفق معي 
فيهييا الكثير والكثير من املواطنيين وهي ان كل وزارات 
الدوليية ليسييت لديها رؤية أو خطط أو دراسييات، وإمنا 
كل مييا يصدر عن حكومتنا الغريبيية من قرارات هو رد 
فعل لكوارث أو مشيياكل، آخر األمور املسييتجدة والتي 
تؤكد قناعتي هذه مشييكلة مطييار الكويت وجتاوز إعداد 
املسييافرين الكيلو متر وخلو الكونتييرات من املوظفن، 
وحينما نشرت وسائل االعالم صورا لطوابير املسافرين 
حتى خرجت علينا وزارة الداخلية ببيان أقل ما يقال عن 
ذلك أن الداخلية »نامية في العسل«، البيان الصادر كنت 
أمتنى أال يصدر، ألنه يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك انعدام 
الرؤية، »الداخلية« يبدو أنها مغيبة، حيث ان هناك توترا 
إقليميا يستلزم إجراءات أمنية استثنائية تتعلق بتفتيش 
األمتعة واملسافرين بشكل دقيق، ويبدو أنها ال تعلم اننا 
في شييهر يونيو وهناك موسم سييفر، كل ذلك يبدو ان 
وزارة الداخلية كانت مغيبة عنه، وفجأة استفاقت بطوابير 
املسافرين، طوابير املسافرين مرصودة قبل أيام، ولكن 
وزارة جتاهلييت االمر وكأن املوضييوع ال يعنيها وطال 
االنتظار حتى طفح الكيل ووصل املوضوع الى وسييائل 
االعالم داخل وخارج الكويت والتي نشرت صور الطوابير 
وبعد نشر الطوابير لم جتد وزارة الداخلية أمامها سوى 
ان تصدر بيانا أعلنت فيها تلمسها وتفهمها املشكلة )صح 
النوم( وأخذت تبرر االزدحام بدعوى أوضاع أمنية وتطرق 
البيان الي انها ستتخذ إجراءات ستعالج اخللل مثل زيادة 
أعداد كونترات جوازات املغادرين والقادمن وتقليص وقت 
تبديل الزامات ونوبات وزيادة أجهزة التفتيش األمني على 
األشخاص واحلقائب واألمتعة وتنظيم دخول العمالة املنزلية 
اجلدد حتى ال يشييكل دخولهم وإجراءاتهم من البصمات 
والتدقيق االمني عائقا والدفع بأعداد إضافية من موظفي 
اجلوازات وفتح جميع بوابييات مواقف انتظار املركبات، 
بالطبع هذه اإلجراءات ال غبار عليها وكان يفترض العمل 
بها قبل موسم السفر وليس بعد نشر الصور التي توضح 
اخللل الواضح أو بعد التنبيييه األميركي لنا، اما الطرافة 
التي أضحكتني كثيرا فهي دعوة الناس الي عدم االستماع 
للشائعات، أي شائعات تتحدث عنها الداخلية. شخصيا ال 
اعلم ولكن لو كانت كوارث املطار التي نشرت شائعات ملاذا 
اذن اإلجراءات اجلديدة املعلن عنها، مجرد سييؤال أمتنى 
اإلجابة عنه وان كنت أشك ألننا اعتادنا على رفض اإلقرار 

باخلطأ. لك اهلل يا وطن.

حبس مواطن و8 وافدين في قضية متويل »داعش«
مؤمن المصري 

قض����ت محكم����ة اجلنايات 
بحب����س مواطن و٨ وافدين ١٠ 
سنوات في قضية متويل داعش، 
وكانت النيابة العامة قد احالت 
لبنانيا »من مواليد الكويت ١975« 
الي احملكمة بتهمة انضمامه الى 
تنظيم داعش، واعتبرته املنسق 
إلرسال اإلرهابيني واملمول املالي 
والداعم اللوجيستي للتنظيم. 
بع����د ان ثب����ت ان املتهم األول 
الكتروني على  لدي����ه موق����ع 
ش����بكة االنترنت حتت إدارته 
وإشرافه، ويستخدمه في تأييد 

تنظيم داعش. وأدلى املتهم خالل 
التحقيقات باعترافات تفصيلية 
كش����ف فيها أنه عقد صفقات 
لشراء أس����لحة وصواريخ من 
التنظيم،  نوع )FN6( لصالح 
وأن����ه عل����ى اتص����ال دائم مع 
قياديي تنظيم داعش اإلرهابي 
في س����ورية. كما أق����ر املتهم 
باعتراف����ات كامل����ة بعقد هذه 
الصفقات في أوكرانيا، وشحنها 
إلى تركي����ا، ومنها إلى تنظيم 
داعش في سورية، كذلك اعترف 
املتهم بطباعة وتصميم أختام 
عليها شعار »داعش«، وحتويل 
املبالغ إلى حسابات في تركيا 

وسورية. و اعترف املتهم على 
الكويت  عدة أش����خاص داخل 
هم شركاؤه في التنظيم، وهم: 
ع »سوري اجلنس����ية مواليد 
١962«، وهو تاجر سالح لديه 
شركة أوكرانية، وجهز لشراء 
صواريخ محمولة على الكتف 
وأجهزة السلكية )مت ضبطه(، 
و:ح »سوري اجلنسية« يعمل 
بإحدى الشركات »ومت ضبطه«، 
و: و »مصري اجلنسية مواليد 
١974« »مت ضبطه«، و: ر »كويتي 
اجلنس����ية مواليد ١9٨٨« وكان 
يقوم بتقدمي الدعم للمتهمني في 
أعمالهم اإلرهابية »مت ضبطه«، 

و:ع »سوري اجلنسية مواليد 
١9٨7 مت ضبط����ه«. وكش����فت 
االعترافات ع����ن وجود أربعة 
عناصر آخرى تتبعان التنظيم 
في اخلارج وهم أس����ترالي من 
أصول لبنانية »خارج البالد«، 
وسوري اجلنسية ويعمل صرافا 
في مدينة أورفا التركية القريبة 
من احلدود الس����ورية »خارج 
البالد«، وأس����ترالي من أصول 
لبنانية »خ����ارج البالد«، و: م 
»سوري اجلنسية مواليد ١9٨٠«، 
ويقوم بدور التنس����يق املالي 
واالتصال اخلارج����ي »خارج 

البالد«.

وافد مزق مخالفة مرورية 
في وجه وكيل عريف

مشاري المطيري 

 تقدم وكي���ل عريف الى مخف���ر الفحيحيل متهما 
مصريا بإهانته، وقال العريف ان املدعى عليه مصري 
اجلنسية قام بإهانة املذكور عند استيقافه مقابل مجمع 
العنود وذلك بعد مخالفته من قبل الوكيل عريف حيث 

قام بتقطيع املخالفة ورميها بوجهه.

ً احلكم بإعدام هندي لقتله أفغانيا
مؤمن المصري

قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار عبداهلل 
العثم���ان بإعدام هندي قتل أفغانيا في منطقة س���عد 
العبداهلل بسبب خالفات مالية وإلزامه ب� 5٠٠١ تعويضا 

مدنيا مؤقتا للورثة.
وكان املتهم قتل أفغانيا في منطقة سعد العبداهلل 
بسبب خالف مالي بينهما، حيث نشبت مشادة بينهما 
بدأت بتبادل ضرب وانتهت بتسديد اجلاني عدة طعنات 
نافذة للمجني عليه أردته قتيال ثم حاول نقله باملركبة 

وإخفاء جثته إال أن الكفيل كشفه.
واقر بان اخلالف كان بسبب أعمال جتارية بينهما 

قيمتها 3٠٠٠ دينار حسب ادعاء اجلاني.

إغالق وكرين لسرقة  االتصاالت

مشاري المطيري 

داهم امن حولي امس وكرين لسرقة االتصاالت الدولية. 
جاء هذا بعد ورود معلومات للعقيد عيد املطيري قائد 
منطقة حولي الذي ابلغ مدير أمن حولي العميد عابدين 
العابدين. بدوره أمر العقيد عيد املطيري بإغالقهم والقبض 
على م���ن يديرهم، وبالتعاون مع املصادر الس���رية مت 
ضبط االول والذي يديره وافد من اجلنس���ية الهندية، 
وبعد ضبطه واالستعالم عنه تبني انه يحمل إقامة مادة 
2٠ وبالتحقيق معه اعترف بأنه يدير هذا الوكر وحده، 
ومت حتويله الى اجلهات املختصة. وقام املطيري أيضا 
بضبط وافدة تدير وكر سرقة االتصاالت، وباالستعالم 
عنها تبني انها متغيبة، وبالتحقيق معها اعترفت بأنها 
تعمل مع احد أقاربها في سرقة االتصاالت وجار ضبط 

الثاني، ومت حتويلها الى اجلهات املختصة.

مديرة احد الوكرين وامامها املضبوطات

»الكلية« تعيد  اجلنسية لطفل 
وترفض قرار اللجنة العليا للجنسية

مؤمن المصري

قضت احملكمة الكلية امس االول برئاس����ة املستشار 
محمد جاس����م بهم����ن بالغاء القرار الص����ادر عن اللجنة 
العليا لتحقيق اجلنس����ية بعدم املوافقة على منح طفل 

كويتي شهادة اجلنسية 
الكويتية بالتأسيس مع 
ما يترتب على ذلك من 
آثار على النحو املبني 

باسباب احلكم.
وكانت والدة الطفل 
الى  تقدم����ت بطل����ب 
اللجنة العليا لتحقيق 
الستخراج  اجلنسية 
اجلنسية البنها اال ان 
الطلب قوبل بالرفض 
دون  مسوغ قانوني 
لذلك. وصرح احملامي 
بس����ام العسعوس����ي 

بصفته وكيال في الدعوى املرفوعة ان احلق في اجلنسية 
حق يتعلق باحلري����ة ال يجوز مصادرته او انتقاصه او 
مناهضته، ويجب ان يحاط بضمانات تبعده عن الهوى 
واملآرب العدوانية او االنتقامي����ة، وبذلك يكون القضاء 
االداري قد بسط رقابته في مسائل اجلنسية واعاد للناس 

حقوقها التي اغتصبتها جهة االرادة.

احملامي بسام العسعوسي

مصادرة مكمالت غذائية غير مطابقة

محمد الدشيش

حتفظ رجال اجلمارك على كمية ضخمة من املكمالت 
الغذائية املقلدة وغير املطابقة للمواصفات ومنعها من 
التداول بعد اكتشاف الكمية يوم امس ومت رفع تقرير 
بالواقعة.وق���ال مصدر امني ان رج���ال جمارك ميناء 
الشعيبة وبالتدقيق على احدى البضائع القادمة من 
احدى الدول التي تقع في شرق آسيا تبني ان البضاعة 
بأكملها مقلدة وغير مس���موح بتداولها لوجود وكيل 
لها في البالد فتم ايقاف احلمولة التي تعتبر ضخمة 
وتفتيشها احترازيا، وتابع املصدر ان رجال اجلمارك 

قاموا بالتحفظ على الكمية.

رجال اجلمارك وامامهم كمية من املكمالت الغذائية املقلدة

ً عالقات »الداخلية«.. شكرا
شييكر خاص  للقائمن على الغبقة الرمضانية 
من ادارة أمن الوزارة واالعالم االمني بإشييراف: 
العميد/عادل احلشاش، العقيد/ سعود عذبي، املقدم/ 
ناصر بوصليب، املقدم/ حمد العنزي، الرائد/ عثمان 
الغريب، النقيب/ عبدالرحمن العوام والنقيب/ عبداهلل 

احلسيني على جهودهم في التنظيم.

جرائييم تهريب املخدرات في ازدييياد كبير، والضبطيات 
تبن جزءا من احلجم احلقيقي لكميات املخدرات املهربة، 
وآخرهييا ضبط مليون حبة كبتاغون مهربة في سيييارة 

مشحونة من املانيا.
من الواضح أن كمية املخدرات املضبوطة مهربة من لبنان، 
ألن مثل تلك املخدرات ال تصنع في الوقت احلالي بصورة 
غير مشييروعة اال في ثالث دول عربية  »لبنان - سورية 
- العراق«، أما من يسيييطر على تلك املصانع فهو حزب 

اهلل اللبناني.
واشارت التقارير االستخباراتية الغربية الى تورط حزب 
اهلل اللبنانييي في تهريب املخدرات ميين اميركا اجلنوبية 
الييى اوروبا لتمويييل عملياته احلربية في سييورية، كما 
ان التقارييير والضبطيات تشييير الى حييرص حزب اهلل 
فييي تهريب املخدرات إلييى دول مجلس التعاون ألهداف 
متعددة، واهمها اغراق بلداننا اخلليجية باملخدرات لزيادة 
اعداد املتعاطن، وكذلك احلصول على اموال لدعم تدخله 

احلربي في سورية.
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد اشار في كلمته 
التي القاها على القيادين بوزارة الداخلية في جولته االبوية 
مساء يوم الثالثاء املاضي الى تزايد جرائم املخدرات، وطالب 

مبواجهتها والتصدي لها بكل االمكانيات.
وألني عملت فتييرة طويلة في مكافحيية املخدرات، فإن 
الكويت تسييتطيع من خالل قوتها السياسييية واالمنية 
التصدي لهذه املشكلة ولكن حتتاج الى دعم حكومي على 

أعلى املستويات يعتمد على النقاط التالية:
٭ وقف االسييتيراد من لبنان لكل املعدات واالجهزة اما 

املواد الغذائية فيتم التشدد في التفتيش عليها.
٭ مراقبة صارمة للتحويالت املالية من وإلى لبنان بعد تعرض 

البنوك اللبنانية الختراقات مالية من قبل حزب اهلل.
٭ انشاء منطقة جمركية تخزينية على احلدود الكويتية 
ي العراقييية ملنع دخول وخروج الشيياحنات الكويتية الى 

العراق.
٭ رصد ميزانية تعزيزية تصرف لوزارة الداخلية واالدارة 
العامة للجمارك وتستخدم فقط لشراء املعدات واالجهزة 
الفنية احلديثة التي تعمل على كشف املخدرات واملتفجرات 

واالسلحة واآلليات.
الكويت تعاني من مشكلة املخدرات في امرين، االول هو 
انها باتت ممرا رئيسيييا لتهريب املخدرات خاصة القادمة 
من العراق ولبنان، والثانية مشكلة التعاطي املتزايدة بن 
الشباب الكويتي، لهذا يجب ان تقوم احلكومة اوال بدعم 
وزارة الداخلية واالدارة العامة للجمارك للتصدي بشدة 
لعمليات تهريب املخدرات، وبعد ذلك نستطيع ان نتحدث 

عن عملية وقف التعاطي وعالج املدمنن.

حبوب الترامادول التي ضبطت

محمد الدشيش 

ضبط رجال جمارك مطار الكويت 
الدولي وافدا عربيا حاول تهريب اكثر 
من 3 آالف حبة من نوع ترامادول عن 
طريق إخفائها داخل أكياس في حقيبة 
الس����فر، وأشرف على عملية الضبط 
مراقب جمارك املطار عيسى بن عيسى، 
ومتت إحالة املتهم مع املضبوطات الى 
جهة االختص����اص.  من جهة اخرى، 
ضبط رجال جم����ارك مطار الكويت 
الدولي خادمت����ني بحوزتهما 6 كيلو 
تقريبا من مادة القات املخدرة مخبأه 
داخل أكياس القهوة ومتت إحالتهما مع 

املضبوطات الى جهة االختصاص.

سقوط مواطن مطلوب بـ 38 ألف دينار في بيان

إنقاذ عاملني سقطا في خزان مياه خرساني

هاني الظفيري

احال رج���ال دوريات االمن 
العام بقي���ادة املالزم نواف بن 

الرقيب جابر  ش���وق ومرافقه 
العجم���ي مواطنا ال���ى التنفيذ 
حيث تبني انه مطلوب مببلغ 3٨ 
الف دينار، وقال مصدر امني ان 

احدى دوريات االمن العام خالل 
جولة لها مبنطقة بيان اشتبهت 
بشخص وعند توقيفه طلب من 
رجال االمن عدم االستعالم عنه 

ولكن رجال االمن رفضوا وبعد 
انه مواطن  االس���تعالم اتضح 
ومطلوب على ذمة املبلغ املذكور 

فتمت احالته الى التنفيذ.

محمد الدشيش 

انقذ رجال اإلطفاء اثنني من 
العمال سقطا في خزان مياه 
قيد اإلنشاء بعدما ورد بالغا 

املركزية  العمليات  ادارة  الى 
صباح امس. وكان رجال اطفاء 
مركز اإلنقاذ الفني قد توجهوا 
للتعامل مع حادث س���قوط 
عاملني من احدى اجلنسيات 

العربية في خزان مياه مصنوع 
من خرسانة اسمنتية في مبنى 
مبنطقة الصليبية بعدما قاما 
بطالئه مبادة عازلة وتسببت 
في سقوطهما عندما استنشقا 

األبخ���رة الصادرة منها كون 
املكان مغلقا، حيث عمل رجال 
اإلطفاء عل���ى اخراجهما من 
اخلزان وتسليمهما الى فنيي 

الطوارئ الطبية.

ضبط عربي بـ 3 آالف حبة وخادمتني بـ 6 كغم قات في املطار

»لك اهلل يا وطن«
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»التربية«: إنشـاء وإعادة بناء 106 مدارس 
خالل 5 سنوات.

شاعر عربي: في الدول العربية أكثر الكتب 
مبيعًا »الطبخ وتفسير األحالم«.

٭ احلچي حلو.. بس نبي نشوف الفعل. ٭ طبيعي، دول تأكل وتنام وتغرق
 في األحالم وال تفعل شيئا!

أبعد من الكلمات

أرقام الجريدة  -  البدالة: 22272727  ـ  22272728   -   إدارة التحرير: 22272828   ـ   22272829   إدارة التسويق والمبيعات:  22272743  ـ  22272746   -  قسم حجوزات اإلعالن:  22272750 ـ 
22272751    إدارة التوزيع واالشتراكات:  22272770 ـ 22272737  - قسم الشكاوى 22272737

تقديرا من »األنباء« للدور االجتماعي للديوانيات في الكويت، وتجسيدا   ٭
لمكانتها واثرهـا االيجابي بيـن المواطنين من خالل تبـادل الزيارات، 
فإننا نحرص على نشـر اسـماء اصحاب الديوانيـات وعناوين ومواعيد 
ديوانياتهم خالل شـهر رمضـان المبارك، فعلـى الراغبين من اصحاب 
 الدواوين في نشـر بيانات ديوانياتهم ارسال اسـم الديوانية والعنوان 

والموعد على فاكس رقم: 22272830
أو بريد إلكتروني: editorial@alanba.com ٭

وكل عام والجميع بألف خير

ديوانياتكم في »األنباء« 
خالل رمضان املبارك  
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

فالح حمود دهام العازمي ـ 70 عاما ـ الرجال: صباح 
السالم ـ ق8 ـ ش1 ـ ج7 ـ م49 ـ ت: 66615085، النساء: 

القصور ـ ق1 ـ ش38 ـ م45.
فؤاد جنم عبداهلل خلف ـ 79 عاما ـ الرجال: ضاحية 

عبداهلل املبارك ـ ق7 ـ ش9 ـ م35 ـ مقابل ق6 ـ ت: 
98887756 ـ 94444552، النساء: الفردوس ـ ق7 ـ ش1 ـ 

ج7 ـ م6 ـ ت: 99993857.

طيبة جعفر نصيب،ارملة عباس محمد حاجية ـ 92 عاما 
ـ الرجال: مسجد االمام احلسن ـ بيان ـ مقابل سنترال 
مشرف ـ ت: 66868687، النساء: مشرف ـ ق3 ـ شارع 

خالد املطوع ـ طريق 57 ـ م27 ـ ت: 25388110.
احمد علي راشد الشطي ـ 36 عاما ـ الرجال: مسجد 

مقامس ـ منطقة الرميثية ـ ت: 66433005، النساء: 
القصور ـ ق7 ـ ش6 ـ م15.

األمنية
مقاالت الرأي

47
12

»صحيح اني في الثامنة واخلمسني 
لكنني قادرة بعد على مواصلة 

املشوار«.
املمثلة واملذيعة التلفزيونية 

األميركية إيلني ديجينرز وهي 
تؤكد انها ال تشعر بتقدم 
العمر، وأنها التزال حتب 

التمثيل.

»نعم كنت على عالقة عاطفية مع ابنة 
احد وزراء احلكومة«

املمثل تشارلي شني 
يعترف، خالل لقاء تلفزيوني 

مع اإلعالمي بيرز مورغان، انه 
اقام عالقات متعددة مع النساء 

بالرغم من اصابته مبرض 
نقص املناعة املكتسبة الـ»ايدز«. 

»الزواج أسوأ مشروع في حياتي«
املذيعة االسكتلندية 

كيرستي غاالشر تتحدث 
حول حياتها العاطفية، 

وتكشف ان الطالق كلفها 
ايضا فقدان جزء من ثروتها.

»أنا أسعد أب في هذا العالم«
العب الكريكيت 

األسترالي شني وارن 
خالل قيادته مجموعة من 
جنوم استراليا لالحتفال 

بـ»يوم األب« العاملي.

»شكرا هلل أني لم أجر عملية
تغيير النوع«

املمثل روبرت ايفيريت 
-57 سنة – يعترف بانه نشأ 
منذ صغره وهو يرتدي ثيابا 
انثوية، لكن بالرغم من ميوله 

غير الطبيعية هذه ينصح 
امثاله بعدم إجراء اي تغيير في 
أجسامهم والتكيف مع املشكلة.

»كان روحا مرهفة وبقلب كبير«
النجم جيمس فان دربيك 
يرثي صديقه رون ليستر 

عقب وفاته وملا يتجاوز 
اخلامسة واألربعني من عمره.

»صوتوا لالنسحاب من أجل مستقبل 
أفضل لعائالتكم«

بوريس جونسون عمدة 
لندن السابق وهو يناشد 
النساء البريطانيات تأييد 

خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي.

من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

زكاة الفطر
ما قبل عصر النفط وإنشاء اجلمعيات اخليرية يحضر 
ــة رمضان ميزانه من الدكان فيزن زكاة  األب في نهاي
ــرا أو قمحا أو أرزا. األب يزن  الفطر، وكانت عادة مت
بامليزان واألم تطلب من األوالد أن يوزعوها حسب طلبها. 
األب واألم واألوالد فرحون مستبشرون، ويحضر مع 
أوالد األسرة أوالد اجليران يشاركونهم الفرحة، فكل 
بيت يأخذ دوره الستعمال امليزان، وأوالد احلي ذكورا 
وإناثا يتبعون امليزان من بيت الى بيت، كل يأخذ دوره 

في بهجة ومسرة.
أما في زماننا احلاضر فإن رب األسرة يعد أفراد أسرته 
بينه وبني نفسه، ثم يخرج زكاة الفطر نقودا يدفعها إلى 
إحدى اجلمعيات اخليرية، واألوالد والزوجة أصبحوا 
ــاك زكاة فطر. أنا ال أعترض  ــون إن كانت هن ال يعرف
على دفع الزكاة نقدا، لكن بشرط إظهار الشعيرة. رمبا 
ــتحقي زكاة الفطر هم من  بعض احلجة أن بعض مس
العمال الفقراء فال يستفيدون من زكاة الفطر املعتادة 

ألنهم ال يطبخون.
ومجمل القول ان الشريعة تسمح بإخراج زكاة الفطر 
ــائر قوت أهل البلد، وهو أمر يصلح لكل زمان  من س

وكل مكان.

اللواء طالل معرفي

أعلن عن خطة قريبة لتضييق اخلناق على املخالفني

اللواء معرفي لـ »األنباء«: 20 ألف مخالف
 لقانون اإلقامة عدّلوا أوضاعهم

أحمد خميس

كشف مدير عام شؤون 
االقامة اللواء طالل معرفي عن 
ان عدد مخالفي االقامة الذين 
عدلوا اوضاعهم خالل سنتني 
تعدى الـ 20 الف شخص من 
مختلف اجلنسيات، موضحا 
ان هناك خطة سيتم االعالن 
عنها الحقا تستهدف تضييق 
اخلناق على ظاهرة مخالفي 
االقامة، وفي الوقت نفســـه 
تقدمي املساعدات االنسانية 
من خالل دراسة حالة كل من 
يتقدم لالدارة لتعديل وضعه 
ودفع الغرامة وإتاحة الفرصة 
وطمأنـــة من يريـــد تعديل 
وضعـــه والعيش في البالد 
بصورة قانونية صحيحة.

اللـــواء معرفي  ونصح 

جميع مخالفي االقامة بتعديل 
أوضاعهم، حيث ســـتكون 
هناك إجراءات وحمالت أمنية، 
ومن يتم القبض عليه سيتم 
إبعاده عن البالد، ولن يتمكن 
من العودة الى الكويت مرة 

اخرى.
وردا على سؤال »األنباء« 
عما اذا كان هناك تعاون بني 
الداخلية وشـــؤون  ادارات 
االقامة بهذا الشـــأن، أكد أن 
هناك تعاونا كبيرا بني جميع 
إدارات الداخلية وبني شؤون 
االقامة بهدف حل املعضالت 
واملشكالت التي تهم الصالح 

العام.
وقال: نحـــن على اطالع 
دائم بجميع املشاكل اخلاصة 
باإلقامة وشؤونها ونحاول 
قدر اإلمكان املســـاعدة في 

إرساء قواعد األمن.
وأضاف أن تسهيل شؤون 
اإلقامة عند املخالفني بتعديل 
أوضاع البعض ســـاعد في 
انخفاض معـــدل اجلرمية 
في البـــالد وإعطاء نوع من 

األمل.
ووجه اللواء معرفي نداء 
جلميع مخالفي االقامة لتعديل 
اوضاعهم ودفـــع الغرامات 
مهمـــا كانت مـــدة املخالفة، 
فهناك جلنة تدرس احلاالت 
وتسهل االمر على من يريد 

تعديل وضعه.
وشـــكر اللـــواء معرفي 
الوكيـــل املســـاعد اللـــواء 
الشـــيخ مازن اجلراح على 
الدائمة لكل شيء  مساندته 
به مصلحة للوطن واملواطنني 

واملقيمني.

اجلاني تسلمها في القصور ونفذ جرميته في منطقة برية

إعالن عن بيع فلبينية ينتهي بقضية مواقعة في البر
عبداهلل قنيص

أمر وكيــــل نيابة األحمدي 
خالد الزعبي بتسجيل قضية 
بعنوان »مواقعة باإلكراه« برقم 

.2016/23
امني فإن  وبحسب مصدر 
فلبينية من مواليد 1985 تقدمت 
ببــــالغ الى مخفر العدان تتهم 

شــــخصا مجهوال بأنه اعتدى 
عليها، وقالت ان كفيلها الذي 
الداخلية هو  يعمل في وزارة 

من سلمها للجاني.
وأضاف املصدر: على الفور 
مت اســــتدعاء كفيل الفلبينية 
وبسؤاله عن مالبسات الواقعة، 
قال: انه قرر االســــتغناء عن 
الوافدة وألنه دفع فيها مقابال 

ماديا كبيرا قرر ان يســــتعيد 
جزءا مما دفعه فنشــــر إعالنا 
عبر وسائل التواصل قال فيه 
انه يريد بيع اخلادمة فاتصل 
عليه شخص )قدم رقم هاتفه 
لرجال األمــــن( وعرض عليه 
التجربة  شــــراء اخلادمة بعد 
ملدة يومني، وحضر اجلاني الى 
منزل كفيل اخلادمة في القصور 

واصطحبها فــــي فترة ما بعد 
اإلفطار، وتوجه بها مباشــــرة 

الى البر واعتدى عليها.
وبسؤال اخلادمة عن مكان 
الواقعة قالت انها منطقة برية 
مظلمة. هذا، وصدرت التعليمات 
الى مباحث األحمدي ومبارك 
الكبير بسرعة ضبط وإحضار 

اجلاني.

املسدس املضبوط مع املتهم

حالق يكشف عن مسلح يهدد املارة 
واألمن يضبطه قبل تهذيب الذقن

عبداهلل قنيص

اقتيد مواطن من مواليد 1983 الى املباحث اجلنائية 
بتهم متعلقة بالبلطجة وحيازة سالح ناري وذخيرة 
بدون ترخيص والتلويح باستخدام السالح في منطقة 
مأهولة، وبحســـب مصدر أمني فـــإن عمليات وزارة 
الداخلية تلقت في ســـاعة متقدمة من يوم أمس األول 
بالغـــا من حالق باكســـتاني قال فيـــه ان أحد زبائنه 
يتفاخر بحيازة سالح ناري ويشهره في وجه املارة، 
وعلى الفور حترك رجال أمن  الفروانية بشكل عاجل 

وتوجهت إحدى الدوريات الى موقع البالغ.
ومت لقاء املبلغ والذي أرشد عن املسلح والذي دخل 
إلى احملل لتهذيب الذقن، ولكن قبل التهذيب طلب من 
املواطن السالح املستخدم فاحضره من مركبته وسلمه 

لرجال األمن.

املتهمان وخلفهما السيارة املستخدمة في عمليات السلب

»اجلنائية« تغلق 8 قضايا 
سلب بانتحال صفة مباحث

احمد خميس 

أكد مصدر امني ان قطاع البحث اجلنائي ممثال في 
مباحث الفروانية اغلق 8 قضايا سلب بالقوة وانتحال 
صفـــة مباحث، حيث مت توقيف مواطنني من اصحاب 
السوابق، واعترفا بارتكابهما جرائم سلب ومت التعرف 
عليهمـــا في طابور العرض مـــن املجني عليهم وعثر 
بحوزتهما على ما يؤكد تورطهما ومتثلت املضبوطات 

في بعض املسروقات والهويات والهواتف.
وتضمنت االعترافات اإلقرار بانتحالهما لشخصية 
املباحث بهدف السرقة والسلب بالقوة في عدة قضايا 
كانت قد قيدت ضد مجهول، ومنها: قضية سلب بالقوة 
جنايات الفروانية وســـرقة جنح الفروانية وســـرقة 
مركبة جنح الرابية ومت ضبط املركبة املسروقة وسرقة 
مركبة جنح الفردوس ومت ضبط املركبة املسروقة، كما 
اعترف املتهم األول بعدة قضايا أخرى كانت قد قيدت 
ضد مجهول ومنها ســـرقة عن طريق الكسر جنايات 
النعيم وسلب بالقوة جنايات الفردوس وسرقة مصبغة 

جنح الفردوس.
وبعد كل مـــا أدليا به من اعترافـــات مت حتويل 8 
قضايا كانت مقيدة ضد مجهول إلى معلومة، وأحيال 

الى جهة االختصاص.

التواجد األمني ما قبل احلملة

ضبط مجموعة من مراهقي الرابية وحترير 27 مخالفة في الرحاب وإشبيلية

20 دورية و10 ونشات للتصدي للمستهترين على األرتال
هاني الظفيري ـ مشاري المطيري

بتعليمات الفريق سليمان 
الفهد واشراف اللواء ابراهيم 
الطراح وتنفيـــذ اللواء علي 
ماضي شـــنت دوريات االمن 
العام »ســـرية املهام مديرية 
أمن اجلهراء« والنجدة وبدعم 
من مباحث اجلهراء حملة على 
طريق االرتال بعد بالغات عن 
جتمع اعداد كبيرة من الشاب 
واالستهتار حتى ساعة متأخرة 

من مساء اول امس.
ضمت احلملة التي قادها 
املقدم مطر السبيل 20 دورية 
باصـــات  و7  و10ونشـــات 
عسكرية، ومتكنت من ضبط 
عدد من احملكومني واملطلوبني 
مدنيا وجنائيا، باالضافة الى 

عدد من املستهترين.
من جهة اخرى، شن العقيد 
أمنية  نايف احلجرف حملة 
على منطقة الرابية مت خاللها 
ضبط مجموعة من املراهقني 
برفقة اصدقائهم ال يحملون 

إثبات لشخصياتهم ومت  أي 
استدعاء أولياء امورهم وإخالء 

سبيلهم.
في سياق آخر وخالل احدى 
نقاط التفتيش حاول صاحب 
مركبة أميركية الهرب ومت إلقاء 
القبض عليه وتبني انه حدث 

ال يحمل رخصـــة قيادة ومت 
حتويله الى اجلهات املختصة 
كما مت حترير 27 مخالفة في 
الرحاب وإشبيلية والرابية 
بحق مجموعة من املواطنني 
بســـبب وقوفهم في املواقف 

اخلاصة باملعاقني.

إبعاد 7 وافدين قادوا سيارات بال رخصة في رمضان
نفــــذ قطاع املــــرور عدة 
حمالت مرورية على جميع 
الكويــــت خالل  محافظــــات 
»األسبوع املاضي« الفترة من 

6/12 وحتى 2016/6/18.
 وقد أسفرت عن حترير 
34201 مخالفة مرورية متنوعة 
وحجز 1463 مركبة ودخول 

73 شــــخصا لنظارة املرور، 
وإحالــــة 7 وافديــــن لإلبعاد 
لقيادة مركبة دون احلصول 
على رخصة سوق، كما متكنت 

دورية الرصد األمني »الدورية 
الذكية« من ضبط 8 مركبات 
مطلوبــــة على ذمــــة قضية 

سرقة.

إبعاد املخالفني
فور القبض

عليهم

ضبط محكومني 
ومطلوبني مدنيًا 

وجنائياً
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