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مجلس الوزراء كلّف »المالية« بإعداد مشروع مرسوم يعالج انخفاض الرسم النوعي بدءاً من سبتمبر المقبل

ضريبة على التبغ ومشتقاته
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد لدى استقباله الشيخ محمد العبداهلل والفريق خالد املكراد

الرامي فهيد الديحاني يقبل امليدالية الذهبية بعد التتويج                  )صورة تلفزيونية(

االجتماع سيناقش إلغاء 2000 دينار من منح الزواج.. وال بدل إيجار ألصحاب دخول 1500 دينار وأكثر

زيادة »البنزين« على طاولة »الدعوم« واستثناء »طراريد الصيد«
عبدالكريم العبداهلل

تبحث جلنة اعادة دراســة 
مختلف انواع الدعوم األسبوع 
املقبل اآلثار املترتبة على قرار 
مجلس الوزراء الصادر بشأن 
زيادة أسعار »البنزين« ابتداء 

من األول من سبتمبر املقبل.
وكشــفت مصــادر رفيعــة 
املستوى في اللجنة، في تصريح 
خاص لـ»األنباء«، عن دراســة 
طلب استثناء »طراريد الصيد« 

من زيادة البنزين. 
وذكــرت املصــادر ذاتها أن 

التوصيات  اللجنة ســتناقش 
الصادرة عنها فــي اجتماعات 
ســابقة بعد العــروض املرئية 
التي قدمتها الشركة املتخصصة 
بشــأن إصــاح الدعومات في 
الكويــت، والتي كان من بينها 
أن يتم منح »بدل اإليجار« 150 

دينــارا لألفراد الذيــن ال يزيد 
دخلهــم الشــهري علــى 1500 
دينار، فضا عن التوجه إللغاء 
الـ 2000 دينار املقدمة كمنحة 
للــزواج وابقاء الـ 4000 دينار 
التي تنقســم الى 2000 دينار 

منحة، و2000 »قرض«.

مريم بندق

كلف مجلس الوزراء وزارة 
املالية بإعداد مشروع مرسوم 
لفــرض ضريبة علــى التبغ 
ومشــتقاته. وقالــت مصادر 
مالية رفيعــة في تصريحات 
خاصــة لـــ »األنبــاء« انه مت 
تكليف وزارة املالية بالتنسيق 
مع إدارة الفتوى والتشــريع 
بإعداد مشروع مرسوم يعالج 
انخفاض الرسم النوعي للتبغ 
ومشــتقاته.  وأكدت املصادر 
أن هــذه اخلطوة تأتي تنفيذا 
لقرار مجلــس التعاون لدول 
اخلليج العربية الذي نص على 

معاجلة احلد األدنى للرســم 
النوعي على التبغ ومشتقاته، 
الوارد في التعرفة اجلمركية 
املوحدة لدول مجلس التعاون، 
بحيــث يصبح ضعــف احلد 
األدنــى احلالي. وعــن موعد 
نفاذ مضمون املرسوم، أجابت 
املصادر: سبتمبر املقبل.  هذا، 
وتوقعت مصادر أخرى أن تبت 
اللجنة االقتصادية الوزارية في 
الدراسة احملالة إليها من مجلس 
الوزراء، والتــي أعدتها هيئة 
تشــجيع االســتثمار املباشر 
حول دمج هيئة مشــروعات 
الشــراكة بني القطاعني العام 
الفنــي  واخلــاص واجلهــاز 

لبرنامج التخصيص. وبحسب 
مــا نشــرته »األنبــاء«، فــإن 
املجلس ينتظر رؤية املختصني 
في اجلهات املمثلة في اللجنة، 
نظــرا لوجــود تشــابه كبير 
في االختصاصــات واألعمال 
بني هيئة الشــراكة وبرنامج 
التخصيص، وفي الوقت نفسه 
مدى إمكانيــة تافي املخاطر 
احملتملة التي أشار إليها الفريق 
الفنــي، الــذي ترأســه وزير 
التجــارة والصناعــة، والتي 
تتطلب وضع حلــول عملية 
ودراســات مســتفيضة قبــل 
اتخــاذ القرار النهائي لتفادي 

هذه املخاطر.

»االقتصادية 
الوزارية« تبّت 

في دراسة دمج 
هيئة الشراكة 

مع برنامج 
»التخصيص«

احلجرف: فصل بني التسويات 
النقدية وعمليات التقاص

الكويت تدخل حرب النفط 
في املنطقة.. بخصومات قياسية

إعفاء املعلمات السعوديات 
من التدريس في احلصة األولى

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة 
أســواق املال د.نايــف احلجرف في 
مقابلة مع قناة »العربية« ان القرار 
الــذي اتخذته الهيئــة اول من أمس 
بانطاق نظام ما بعد التداول سيرفع 
البورصة الكويتية ملصاف األسواق 
الناشئة. وأضاف ان النظام سيعمل 
حسب املعايير العاملية، فسيتضمن 
فصا بني التسويات النقدية وعمليات 
التقاص، بحيث يخلق بنك التسويات 
النقدية املطلوب حسب معايير بنك 
التسويات النقدية، وسيكون املسؤول 

عن هذه التســويات. واشــار الى أن »الهيئة« ستبدأ باختبار أولي 
على تطبيق النظام في نوفمبر املقبل، وستســتمر حتى التطبيق 

الفعلي بنهاية 2017. 

أحمد مغربي

دفعت املنافســة الشرسة على أسواق آســيا وأوروبا الى دخول 
الكويــت في حرب أســعار النفط بــني املنتجني الكبار فــي املنطقة.  
وعلمت »األنباء« من مصادر مسؤولة في مؤسسة البترول الكويتية 
أن الكويت رفعت نســبة اخلصم 56% في ســعر بيع اخلام الكويتي 
لشــحنات شهر ســبتمبر املقبل الى أسواق آسيا واوروبا لتصل الى 
2.65 دوالر للبرميل، مقارنة مع خصم بلغ 1.7 دوالر لشهر أغسطس.  
وقالت املصادر ان »السبب في هذا اخلصم الكبير هو تقدمي املنافسني 
باملنطقة على رأســهم ايران اكبر خصومات شــهرية هي األعلى منذ 
عام 2008 للفوز بأكبر حصة ســوقية في دول جنوب شــرق آســيا 
وأوروبا«. وأضافت: »إيران تنافس أسواقنا التاريخية.. إنها معركة 

وعلينا التحرك سريعا لعدم خسارة عمائنا«. 

عبدالعزيز الفضلي 

أعفــى وزيــر التربية ووزيــر التعليــم العالي د.بدر 
العيســى، املعلمات الســعوديات القاطنــات في مدينتي 
اخلفجي وحفر الباطن من التدريس في احلصة األولى، 
نظــرا لبعد املســافة، وذلــك اعتبارا من العام الدراســي 
املقبل. جاء ذلك في قرار أصدره العيسى، وتضمن إلغاء 
القرار الوزاري 191/ 2014 بشــأن نقل املعلمات من سكان 
مدينتي اخلفجي وحفر الباطن، على أن تتم االســتعانة 
باملعلمات حســب حاجة املناطق التعليمية، ويســتثنى 

منهن في النقل زوجات الكويتيني.

د.نايف احلجرف

اقتصاد

عصام الصقر

بدر اخلرافي وهوشيار زيباري في اللقاء املشترك 

»الوطني - مصر«: 
407 ماليني 

جنيه أرباح 
النصف األول 

بنمو 43.5 ٪

إجناز 52٪ من توسعة املرحلة الرابعة  لـ »األڤنيوز«

بدر اخلرافي ترأس وفد »زين« إلى العراق 
وبحث مع زيباري تسوية الضرائب املستحقة
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الديحاني من ذهب في ريو 2016
أحرز ذهبية الـ »دبل تراب« بعد أن تغلب على اإليطالي ماركو إنوشنتي
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لو كان فيلبس بلدًا الحتل املرتبة 
الـ ٤0 بعدد امليداليات!

ما يفعله الســباح األميركي مايكل فيلبــس أقرب إلى اخليال، 
وبات احلديث عن مســيرته يعتبر قصة من القصص األسطورية 
بعد أن فرض نفسه جنما ساطعا في تاريخ دورات األلعاب األوملبية 
بتحقيقه أمس ميداليته الذهبية الـ 21 ضمن أوملبياد ريو 2016. وفي 
ظل هذه الهيمنة املطلقة للســباح الذي عاد قبل عامني عن اعتزال 
اعلنه بعد ألعاب لندن 2012، هناك سؤال »افتراضي« يطرح نفسه 
وهــو: مــاذا لو كان فيلبس بلدا قائما بذاته.. أين ســيكون مركزه 
في الترتيب العام جلدول امليداليات منذ انطاق األلعاب الصيفية 
احلديثة عام 1896؟ ميكن القول ان هذا السؤال »االفتراضي« محرج 
الــى حد أن بإمكان فيلبــس ان يغادر ريو وهو يتقدم في اجلدول 
التاريخي للميداليات على البرازيل املضيفة ألن السباح االسطوري 
يحتل حاليا املركز الـ 40 امام النمســا )18 ذهبية( وخلف اثيوبيا 
التي متلك ايضا 21 ذهبية لكن لديها ايضا 7 فضيات و17 برونزية 
)مقابل فضيتني وبرونزيتني لفيلبس(. وبإمكان فيلبس رفع رصيده 
من الذهب مع وجود منافســات أخرى وسيكون مدعوا خلوضها، 

فهل يتفوق على دول أخرى؟

العبداهلل قدم 
لصاحب السمو 

الفريق خالد 
املكراد مبناسبة 

تعيينه مديرًا عامًا 
لـ »اإلطفاء«

35 مليون دينار تأمني عالج طلبتنا في اخلارج

»الشؤون«:  تقليص أعداد العمالة الوافدة وتكويت الوظائف

موسى أبوطفرة

كشــفت مصــادر وزارية 
عــن رصــد مبلــغ 35 مليون 
دينــار  لتغطيــة تكاليــف 
الصحــي جلميــع  التأمــني 

الدارســني  الكويتيني  الطلبة 
في اخلارج، سواء على نفقتهم 
اخلاصة أو على نفقة احلكومة، 
 وذلــك خــال الســنة املالية

.2017 /2016
وقالــت املصادر ان وزارة 

الصحة تقدمت بكتاب ملجلس 
الوزراء يتضمن طلب الوزارة 
زيــادة معتمــدة لبنــد عاج 
الطلبــة الكويتيــني ليصبح 
35 مليون دينار، موضحا ان 
وزارة املاليــة أبدت موافقتها 

املبدئية على اعتماد رفع املبلغ 
املقترح من وزارة الصحة حيث 
من املقرر أن يعرض املقترح 
علــى أولى جلســات مجلس 
املقبلــة العتمــاده  الــوزراء 

وإقراره.

بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر 
الشــؤون  مطلعــة فــي وزارة 
أن الــوزارة تعمــل علــى إعداد 
كشوف بأســماء العاملني فيها، 
من غير الكويتيني، سواء على 

بند االستعانة أو على درجة في 
الوزارة، متهيدا إلنهاء خدمات كل 
من أكمل 30 عاما في العمل. الى 
جانب إعداد كشوف العاملني في 
الوزارة من العمالة الوافدة الذين 
لم يكملوا الـ 30 سنة، ودراسة 
كل حالــة على انفــراد، وإنهاء 

خدمات احلاالت التي من املمكن 
أن يحل محلها مواطن، وتوقعت 
املصــادر أن تكــون الكشــوف 
جاهزة خال فترة وجيزة. وعلى 
صعيد آخــر، كشــفت املصادر 
عن اجتماع مرتقب سيعقد بني 
وكيــل وزارة الشــؤون د.مطر 

املطيري ومدير عام هيئة ذوي 
اإلعاقة د.طارق الشطي، ملناقشة 
اإلجراءات النهائية لدراسة انتقال 
اإلدارات املساندة خلدمة املعاقني 
من الشؤون الى الهيئة، متهيدا 
لرفعها الى مجلس الوزراء التخاذ 

اإلجراء الازم بشأنها.
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الشيخ محمد اخلالد يعاين ضبطية احلبوب املخدرة القادمة من أوكرانيا ويبدو اللواء عبداحلميد العوضي

 اخلالد أشرف على فض أحراز ضبطية
1.5 مليون حبة كبتي ُجلبت من دولة عربية 
وُشحنت إلى أوكرانيا إلخفائها في أكياس فحم

الكويت ُتوّجه 
ضربة موجعة 
31لتجار السموم

24»فيتش«: الوضع املالي القوي ال يستعجل اإلصالحات

 زي جديد للحرس الوطني 
بدءاً من أول أكتوبر

عبدالهادي العجمي 

علمت »األنباء« أن الزي الرسمي اجلديد للحرس الوطني سيتم 
اعتماده رســميا ملنتســبي احلرس من الضبــاط وضباط الصف 
واالفراد 4 أكتوبر املقبل حســب التعميم الذي صدر بهذا الشــأن 
وحصلت »األنباء« على نســخة منه. وكشــفت مصادر عسكرية 
مطلعة انه مت تسليم اللباس اجلديد للجميع على أن يتم ارتداؤه 

رسميا بداية أكتوبر املقبل.
 وأشــارت املصــادر إلى أن الزي اجلديد مشــابه لزي اجليش 
إلــى حد ما مزينا باللون األخضر وهو اللون األساســي للحرس 

منذ تأسيسه.





محليات
اخلميس ١١ اغسطس 2016
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ محمد العبد اهلل والفريق خالد املكراد 

اســتقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ولــي العهــد الشــيخ نواف 

االحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح امس سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
واستقبل ســموه النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجيــة الشــيخ 

صباح اخلالد.
كمــا اســتقبل صاحــب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان ظهر امس 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 
حيث قــدم لســموه الفريق 
خالد املكراد وذلك مبناســبة 
تعيينه مديــرا عاما لالدارة 

العامة لالطفاء.
حضر املقابلـة املستشــار 
بالديــــوان االميــري محمد 

ضيف اهلل شرار.
الــى ذلــك بعــث صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمــد ببرقيــة تهنئة الى 
الرئيس رافئيل كوريا ديلغادو 
رئيــس جمهورية اإلكوادور 
الصديقــة عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 
له موفــور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو ولي 
العهد الشــيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئــة الى الرئيس 
رافئيل كوريا ديلغادو رئيس 
جمهورية اإلكوادور الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص 

الشــيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا له موفور الصحة 
والعافيــة. كمــا بعث ســمو 

صاحب السمو هنأ رئيس اإلكوادور بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد واملبارك 
واخلالد والعبد اهلل واملكراد

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ خالد اجلراح 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال د.عبداهلل احملارب 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ صباح اخلالد 

سمو رئيس الوزراء خالل استقباله الشيخ محمد العبداهلل والفريق خالد املكراد

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء و4 وزراء واملكراد

رئيس الوزراء استقبل العبداهلل واملكراد واحملارب

لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
واستقبل سمو ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
واستقبل سمو ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

العبداهلل، في قصر بيان أمس، 
الفريق خالد راكان حمد املكراد، 
مبناســبة تعيينه مديــرا عاما 
لإلدارة العامة لإلطفاء، واستقبل 

استقبل ســمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.
واســتقبل ســموه بقصر 
بيان صباح امس النائب األول 

استقبل سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء، 
وبحضور وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشــيخ محمد 

الدفاع الشيخ خالد اجلراح، كما 
استقبل سمو ولي العهد وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل، حيث 
قدم لسموه الفريق خالد املكراد 
وذلك مبناسبة تعيينه مديرا 
عاما لالدارة العامة لالطفاء.

سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء، مدير عام املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 

د.عبداهلل احملارب.

فرج ناصر

أكــد مصــدر مســؤول 
بوزارة األشغال أن الوزارة 
بانتظــار مجلــس الوزراء 

العتيبي،  واملتابعة حسني 
والوكيل املساعد للمشاريع 
الطاحوس،  الكبرى حسام 
والوكيل املســاعد للرقابة 

والتدقيق خالد اخلزي.

للتجديد لـ 3 قياديني )وكالء 
مساعدين( بالوزارة.

وأضــاف أن القياديــني 
الذين بانتظار التجديد لهم 
هم: الوكيل املساعد للتنسيق 

وقال إن الوزارة خاطبت 
مجلس الــوزراء من خالل 
أســماء  تضمــن  كشــف 
القياديني الثالثة والتوجيه 

بالتجديد لهم.

»األشغال«: 3 قياديني بالوزارة بانتظار التجديد
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الحمود أكد أهمية المحافظة على المباني األثرية للبالد

إنشاء مدينة تراثية لتصوير األعمال الفنية اخلاصة بالكويت القدمية
أكد وزيــر االعالم ووزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
ورئيــس املجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
الشيخ سلمان احلمود أهمية 
احملافظة على املباني االثرية 

والتاريخية للبالد.
جاء ذلك في اجتماع عقده 
الشــيخ ســلمان احلمود مع 
رئيس مركز العمل التطوعي 
الشيخة أمثال األحمد بحضور 
مجموعة من مسؤولي وزارة 

االعالم وفق بيان للوزارة.
وشدد الشيخ سلمان احلمود 
على اهمية اجلهود الرســمية 
والشــعبية في مجــال حماية 
املبانــي التراثيــة مؤكــدا انها 
جــزء من ذاكــرة الكويت التي 
يجب التعامل معها وفق منظور 
ثقافي وطني لنقل رسالتها الى 
االجيال املقبلة، وقال انه يجب 
العمل على رفع مستوى الوعي 
املجتمعي بأهمية عمليات ترميم 
املباني االثرية والتاريخية وفق 
أحدث الطــرق املعمول بها في 

هذا املجال.
وأوضــح بيــان الــوزارة 
ان االجتماع تنــاول مرئيات 
مركــز العمــل التطوعــي في 

مســاعدة املجلــس الوطنــي 
للثقافة والفنون واآلداب في 
احلفاظ علــى املباني االثرية 
والتاريخية الكويتية، اذ أثنى 
الشيخ ســلمان على مبادرة 
وجهود الشيخة أمثال وفريق 
العمل التطوعي للمحافظة على 
التــراث املادي وغيــر املادي 
للكويت.وبــنّي ان املجتمعني 
ناقشــوا تطوير تشــريعات 
حديثة على قانون احملافظة 
على اآلثار التاريخية الصادر 

في العام ١9٦٠ عبر سن لوائح 
وآليــات جديــدة من شــأنها 
احملافظــة علــى تلــك اآلثار 
واســتمرار دميومتها في ظل 
االنتهاء من عملية حصر جميع 

املباني االثرية في البالد.
وذكر البيان ان االجتماع 
أوصــى بضــرورة التعــاون 
بني املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ومركز العمل 
التطوعــي لتشــكيل فريــق 
مشترك من اجلانبني للمحافظة 

على املباني االثرية والتاريخية 
والتعــاون بني وزارة االعالم 
واملركز لتشــكيل فريق عمل 
النشاء مدينة تراثية لتصوير 
الدراميــة  الفنيــة  االعمــال 

اخلاصة بالكويت القدمية.
وقال ان املجتمعني شددوا 
على ضــرورة احملافظة على 
صورة الكويــت القدمية مبا 
متيزت به من متاسك ووحدة 
وطنيــة وقيــم نبيلــة لتظل 
حاضرة في وجــدان وذاكرة 
ناشــئة وشــباب الكويت في 
االعمال الدرامية التي تعرض 
لهم عبر انشاء مشروع مدينة 

التصوير التراثية.
حضر االجتماع وكيل وزارة 
االعــالم باالنابــة الشــيخ فهد 
املبارك واالمني العام للمجلس 
الوطن للثقافة والفنون واآلداب 
باالنابــة محمــد العسعوســي 
لقطــاع  املســاعد  والوكيــل 
التلفزيون باالنابة محمد املسري 
ومدير ادارة مكتب وزير االعالم 
سعود اخلالدي وفريق العمل 
التطوعي املكــون من د.محمد 
الســليطي  اجلســار وم.فهــد 
وم.طارق الصقعبي وعلي املذن 

وصالح السيف.

الشيخ سلمان احلمود خالل االجتماع مع مسؤولي »اإلعالم«

»األبحاث« يطور مواد حفازة
 الستثمارها في الصناعة البترولية

أكدت الباحثة م.فاطمة جاســم من مركز 
أبحاث البترول التابع ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمية ورئيسة مشــروع »تقييم أداء مادة 
حفازة مبتكرة للتطبيقــات التجارية« على 
ضــرورة خلــق تواصل بني مجالــي البحث 
العلمــي والتطبيقــات التجاريــة، وذلك من 
خالل االستفادة من نتائج األبحاث اإليجابية 
وكيفية استثمارها في املستقبل، حيث تعاون 
مركز أبحاث ودراســات البترول باملعهد مع 
شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة 
العامليــة ملنتجات البترول وشــركة بوبيان 
للبتروكيماويــات وذلــك لتقييــم أداء املواد 

احلفازة حتت ظروف التشــغيل النموذجية 
لألزمرة النافثا إلنتاج اجلازولني، ومنافسة 
املواد احلفازة املتوافرة في السوق التجارية.
وبينت أن املعهــد يطمح إلى تبني مركز 
متصدر لتطوير املواد احلفازة، لالنتفاع بنواجت 
املشتقات النفطية، وزيادة مردودها االقتصادي 
والبيئي، كانتاج الغازولني مبواصفات عاملية 
ومطابقة لقوانني البيئة العاملية. وأشارت الى 
أن ما مييز هذه املادة احلفازة اجلديدة، انها ال 
حتتوي على معدن البالتينيوم، وانها أقل تكلفة 
وأكثــر جدوى وتتحمل كل الظروف البيئية 

مقارنة باملواد احلفازة التجارية االخرى.

الصباغ حضر افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة البصرة

اجلعفري: الكويت في مقدمة الدول الداعمة للعراق
اشــاد وزيــر اخلارجيــة 
العراقــي ابراهيــم اجلعفري 
بدور الكويت الداعم للعراق من 
خالل احتضان مؤمتر الدول 
املانحة املقرر عقده في وقت 
الحق اضافة الى املوافقة على 
تأجيل الديــون العراقية في 
خطــوة »تبني عمق العالقات 

االيجابية ما بني البلدين«.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
صحافي عقــب اجتماع جمع 
العراقــي  وزيــر اخلارجيــة 
مــع القنصل الكويتــي العام 
في البصرة يوســف الصباغ 
ورؤســاء وممثلــني البعثات 
الديبلوماســية في احملافظة 
مكتــب  افتتــاح  مبناســبة 
اخلدمــات القنصليــة التابع 
ابراهيم اجلعفري متحدثا خالل املؤمترالصحافيللــوزارة والــذي يهــدف الى 

تعزيز التواصل مع القنصليات 
في البصرة.

مــن جانبه قــال القنصل 
الصباغ في تصريح لـ »كونا« 
ان االجتماع ناقش سبل تعزيز 
اطر التعاون بني العراق والدول 
الصديقة واملجاورة، مبينا ان 
الكويــت حتل في مقدمة تلك 
الدول ملوقفها الداعم للعراق 

في حربه ضد االرهاب.
في ســياق متصل، حضر 
افتتــاح  القنصــل الصبــاغ 
مكتــب اخلدمــات القنصلية 
في محافظــة البصرة والذي 
ســيعمل على تقــدمي خدمة 
فــي  للعراقــني  التصديــق 
البصرة وميسان  محافظات 
وذي قار واملثنى باالضافة الى 
املقيمني من جنسيات مختلفة.

رفع مستوى الوعي 
املجتمعي بأهمية 

عمليات ترميم 
املباني األثرية 

التاريخية

دعوة حضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
شرگة اإلخالص الدولية القابضة

اإلخالص الدولية القابضة ش.م.ك.م

مجلس اإلدارة

يتشرف مجلس إدارة شرگة اإلخالص الدولية القابضة بدعوة السادة املساهمني الگرام حلضور 
انعقادها في  2015/08/31 واملزمع  املنتهية في  املالية  العادية للسنة  اجتماع اجلمعية العمومية 
متام الساعة احلادية عشرة صباحًا )am 11:00( يوم االحد املوافق 2016/08/28 وذلك في وزارة 
الشؤون - اللوبي -  مقابل بلوك )5( - قاعة 8 - دور 3 بوزارة الشؤون للنظر في البنود املدرجة في 

جدول األعمال التالي:
1- سماع تقرير مجلس اإلدارة  عن نشاط الشركة للسنة املالية املنتهية في 2015/08/31 واملصادقة عليه.

2- سماع تقرير مراقبي احلسابات عن السنة املالية املنتهية في 2015/08/31 واملصادقة عليه.
3- املوافقة على البيانات املالية عن السنة املالية املنتهية في 2015/08/31 واملصادقة عليه.

4- املوافقـة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشرگة عن السنة املالية 
املنتهية في 2015 بواقع 3.5 فلس لگل سهم بنسبة قدرها 3.5% لگل سهم, وبقيمة اجمالية 
وقدرها 666٫928 دينارًا گويتيًا )فقط ستمائة وستة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون 

دينارًا گويتيًا فقط الغير(.
5- املوافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

6- توصية مجلــــس اإلدارة بصــــرف مگافــــأة ألعضــــاء مجلـــــس اإلدارة للسنـــة املاليــــة املنتهيـــة 
گويتـــي(  دينــــار  ألف  )عشــــرون  گــويتـي  دينــار   20,000 مبقـــــدار   2015 أغسطس  فــي31 

بـواقـــع 4,000 دينار گويتي )أربعة آالف دينار گويتي( لگل عضو.
7- املوافقة على حتويل نسبة 10% من األرباح الصافية إلى حساب االحتياطي االختياري.

8- املوافقة على إخالء طرف السادة األعضاء مبجلس اإلدارة احلاليني وإبراء ذمتهم فيما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية عن السنة املالية املنتهية في 2015/08/31.

املنتهـيـــة  الســنـــة  عـــن  للـــشرگـــة  حــسابـــات  مدقــقــي  تعــيني  إعــــــادة  أو  بتعيــني  التــوصيــة   -9 
فــي 31 أغسطس 2016 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

لذا يرجى من السادة املساهمني الراغبني في استالم
 دعوة احلضور وجدول أعمال اجلمعية العمومية مراجعة مقر

 شرگـــة اإلخالص الـــدولـــيـــة القــــابضــــة 
 KBT الگائن في مدينة الگويت - املرقاب - شارع عمر بن اخلطاب - برج مدينة األعمال الگويتية

الدور احلـادي عشــر خالل مواعيد العمل الرسمية من السـاعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرًا 
من األحد إلى اخلميس - هاتف )22916326-22916325(
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د. سميرة عمر خالل ايتقبال السفير عبدالعزيز الشارخ

أكدت املدير العام ملعهد 
الكويت لألبحــاث العلمية 
د. سميرة عمر سعي املعهد 
ضمن خطته االستراتيجية 
الثامنــة إلــى تعزيز وعي 
العلــم  املجتمــع بأهميــة 
وتفعيــل دوره احليــوي 
في شــتى املجاالت. وقالت 
عمر لـ »كونا« عقب زيارة 
قام بها املديــر العام ملعهد 
»ســعود الناصر الصباح« 
الســفير  الديبلوماســي 
الشارخ يرافقه  عبدالعزيز 
وفد ديبلوماسي إلى مبنى 
املعهد إن »األبحاث العلمية« 
يســعى إلــى فتــح قنوات 
التعاون  تواصل وتعزيــز 
املشــترك مع جميع جهات 
الدولة بهدف نشــر الوعي 
العلمــي وتعزيــز أهميته 

واالرتقاء مبستواه.
ولفتت إلى حرص املعهد 
على تقدمي املعلومات العلمية 
ونشــرها للديبلوماســيني 
باملشــاريع  وتعريفهــم 
القائمة واجلهد املبذول في 
الكويت  مجال األبحاث في 
السيما ما يتعلق مبجاالت 
الطاقــة والبنــاء وامليــاه 
والبيئة والبترول وغيرها 
من مجاالت علمية وبحثية 
مهمــة. مــن جانبــه، أثنى 
السفير الشارخ على الدور 

الرائد ملعهد األبحاث وجهوده 
املبذولــة في مجــال البيئة 
واملنــاخ والطاقة املتجددة 
خصوصا بعد إطالعه على 
مشروع »الشقايا للطاقات 
املتجددة«، الفتا إلى أهمية 
الوعــي العلمــي والبيئــي 
بالنســلة للديبلوماســيني 

في الوقت احلاضر.
وأشار إلى أهمية الدور 
الذي يقوم به الديبلوماسيون 
الكويتيون وأهمية اطالعهم 
على اجلهود التي تسعى في 
سبيل البحث والتطوير في 

الدولة واالطــالع عن كثب 
علــى املشــاريع البحثيــة 
الرائــدة التــي تســاهم في 
حتقيق التنمية املســتدامة 

لألجيال املقبلة.
وعلــى هامــش الزيارة 
قــام الوفــد الديبلوماســي 
بجولة في مرافق ومختبرات 
املعهد واالطالع على نظام 
اجلغرافيــة  املعلومــات 
واملشــاريع القائمة في هذا 
املجال والتعاون املشترك بني 
املعهد والقطاعات املختلفة 

بالدولة في هذا الشأن.

عمر: تعزيز وعي املجتمع بأهمية العلم وتفعيل دوره في جميع املجاالت

وفد ديبلوماسي اطلع على مشاريع »األبحاث«

»املواصالت«: قطع اخلدمة عن املتخلفني 
عن سداد الفواتير 28 اجلاري

ناشدت وزارة املواصالت 
املشتركني املبادرة إلى سداد 
مــا عليهم من مســتحقات 
مالية مترتبة على اخلدمة 
الهاتفية، حيث سيتم تنفيذ 
نظام القطع اآللي املبرمج 
لشهر أغسطس اجلاري وفقا 
لإلجراء املتبع وذلك بإرسال 
رسالة حتذيرية أولى يوم 
األحد املوافق الرابع عشــر 
من الشهر اجلاري، ستعقبها 

رسالة حتذيرية ثانية يتم 
الهواتف  أرقــام  إلــى  بثها 
أصحاب العالقة في احلادي 
والعشرين من الشهر نفسه. 
الــوزارة   وأوضحــت 
أنــه وبعــد بــث الرســالة 
التحذيرية الثانية ســيتم 
قطــع اخلدمة عن الهواتف 
املتخلــف أصحابهــا عــن 
الســداد يوم األحد املوافق 
الثامن والعشرين من شهر 

أغسطس. 
مشــيرة الى ان السقف 
املالي الذي بناء عليه يقوم 
احلاسب اآللي بإدراج الرقم 
الهاتفي إلــى قائمة القطع 
املبرمــج هــو 5٠ دينــارا 
للهواتف املنزلية، و١٠٠ د.ك 
بالنسبة للهواتف التجارية، 
علما بأن الهواتف التي مت 
سلفا االتفاق على تقسيط 
مبالغها املستحقة ستقطع 

اخلدمة عنها آليا مباشــرة 
عنــد التأخــر عن تســديد 
القسط الشهري املستحق، 
كما ســيتم قطــع اخلدمة 
الهاتفيــة عــن املتأخريــن 
عــن ســداد االشــتراكات 
السنوية ملدة ٦ اشهر فاكثر 
لفئة منازل وجتاري لغير 
الكويتي وجتاري بالنسبة 
للكويتيــني وذلــك مع كل 

عملية قطع شهري.

عبدالرحمن املطيري 

ستُكَرّس خلدمة الشباب واستيعاب متطلباتهم واالهتمام بهم

هيئة الشباب تعلن اليوم
 إستراتيجيتها للسنوات الـ 5 املقبلة

حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
حتتفل الهيئة العامة للشــباب 
مســاء اليــوم اخلميس بإعالن 
استراتيجيتها للسنوات اخلمس 
املقبلة والتي تتزامن مع احتفاالت 
الكويت والعالم باليوم العاملي 
للشباب.  وثمن مدير عام الهيئة 
العامــة للشــباب عبدالرحمن 
املطيري رعاية صاحب السمو 
األمير لهذا االحتفال التي جتسد 
االهتمام الكبير الذي يحظى به 
الشــباب من لدن سموه، مقدما 
أســمى آيات الشــكر والتقدير 
باســم الشــباب الكويتي ملقام 
سموه على هذه اللفتة االبوية 
ألبنائه الشباب.   وقال املطيري 
ان  صحافــي  تصريــح  فــي 
االستراتيجية ستكرس خلدمة 
الشباب واستيعاب متطلباتهم 
واالهتمام بهم في شتى املجاالت 

الشــبابية التنموية وستكون 
مبنزلة خارطــة طريق للجهاز 
التنفيذي للهيئة السيما في وضع 
اخلطط املستقبلية لعمل الهيئة 
وحتديد البرامج التي يحتاج اليها 
الشباب لتعزيز الفرص املتاحة 
أمامهم وتوفير بيئة آمنة وداعمة 
تساعدهم على اإلبداع والتميز. 
 وأضــاف أن اســتراتيجية 
الهيئة ســتعتمد فــي جناحها 
مــع  الهيئــة  تعــاون  علــى 
اجلهــات احلكوميــة واألهلية 
الشــباب  بشــؤون  املهتمــة 
وعلــى رأســها مكتــب وزيــر 
الدولة لشــؤون الشــباب الذي 
سيطلع بدور مهم في املجاالت 
االســتراتيجية، والتخطيطية 
والبحثية واإلشــرافية بحيث 
تخــدم كل اجلهــات احلكومية 
وغيــر احلكومية فــي تطوير 
اســتراتيجيات عمل علمية مع 

الشــباب مبنية على البيانات 
واحلقائق واألبحاث.  وأوضح 
أن االحتفالية ستكون بتنظيم 
شبابي مبتكر وبجهود شبابية 
خالصــة حيــث ســيتم عرض 
االســتراتيجية والتي خرجت 
من خــالل منهجية تشــاركية 
مــع الشــباب بعد عقــد الهيئة 
لعدد مــن احللقات النقاشــية 
باحملافظات الســت، كما سيتم 
عرض بعض األفالم الوثائقية، 
كما سيقام معرض يجسد التطور 
التاريخي للعمل الشــبابي في 
الكويــت، مضيفا أن الشــباب 
ســيكونون محور عمل الهيئة 
واحملرك الفاعل واألساسي لكل 
أنشــطتها وبرامجها خصوصا 
في مراكز الشباب التي ستشهد 
تطويرا شامال لتكون احلاضنة 
األهم ملعظم األنشطة والفعاليات 

الشبابية.

جانب من املضبوطات 

د. محمد اخلشتي ود. رحاب الوطيان خالل املؤمتر

ضبط شركة تروج منتجات جتميل منتهية الصالحية

»الصحة« تدشن »دفتر السكري« ملتابعة املرضى

التجــارة  وزارة  قالــت 
والصناعــة ان قطاع الرقابة 
التجارية وحماية املســتهلك 
متكــن مــن ضبــط شــركة 
متخصصــة فــي بيــع مواد 
ومستلزمات التجميل متورطة 
في متديد تواريخ صالحيات 
منتجــات للعناية بالبشــرة 

والشعر.
وأضافت الوزارة في بيان 
صحافي ان هذه الشركة كانت 
تقوم أيضا بالتالعب في تاريخ 
صالحيــة أصبــاغ للشــعر 
منتهيــة الصالحية من خالل 
تغيير التاريخ املنتهي ووضع 
تاريخ جديد بدال منه وقيامها 

عبدالكريم العبداهلل

دشنت وزارة الصحة أمس 
دفتــرا جديــدا ملتابعــة مرضى 
الســكري داخل مراكــز الرعاية 
الصحيــة األوليــة، متضمنــا 
مؤشــرات عوامــل اخلطــورة 
واالكتشاف املبكر للمضاعفات، 
وذلك في إطار تنفيذ االستراتيجية 
وخطة العمل الوطنية للوقاية 
والتصدي لألمراض املزمنة غير 
املعديــة وفــي مقدمتهــا مرض 
السكري، ومن خالل تعزيز دور 
الرعاية الصحية األولية للوقاية 
من عوامل اخلطورة وفي مقدمتها 
التدخني والتغذية غير الصحية 
والسمنة وزيادة الوزن واخلمول 
البدني والتصدي ملرض السكري 
واالكتشــاف املبكر ملضاعفاته 
والتي تؤثر على وظائف الكلى 

والشبكية واألطراف.
وقال وكيــل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 

بتوزيع هــذه املنتجات على 
االسواق واحملالت التجارية.

وقالــت الــوزارة ان هــذه 

األهلية د. محمد اخلشتي: ان ما 
يقرب من ١5% من سكان الكويت 
يعانون من مرض السكري، بينهم 
5% غير مشخصني وال يعرفون 
أنهم مصابون باملرض، مبينا أن 
الكتيب يساعد مريض السكري 
على اكتساب املعلومات القيمة 
عن املرض، عــالوة على امناط 
احلياة الصحية الصحيحة، فضال 
عن ضرورة ممارســة الرياضة 

والنشاط البدني.

الشــركة كانــت تقــوم أيضا 
ببيع كرميات تستخدم للشعر 
غيــر مســموح بتداولهــا في 
االســواق وغير مســجلة في 
وزارة الصحــة، موضحة ان 
عدد هذه الكميات يقدر بحوالي 

5٠٠٠ علبة.
وعلــى ضوء ذلــك اصدر 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
الرقابــة التجاريــة وحمايــة 
املســتهلك في وزارة التجارة 
والصناعــة عيــد الرشــيدي 
تعليمات جلهاز الرقابة بضبط 
الشركة املخالفة وإعداد محضر 
ضبط لها وحتويلها الى النيابة 

التجارية.

 مــن جانبهــا أكــدت مديرة 
اإلدارة املركزية للرعاية الصحية 
األوليــة د.رحــاب الوطيان أن 
الدفتــر اجلديــد يتضمن رصد 
وتســجيل ومتابعة املؤشرات 
املتعلقة بعوامل اخلطورة ملرضى 
السكري واألمراض املزمنة غير 
املعدية مثل وظائف الكلى وفحص 
الشبكية ودورية متابعة احلاالت 
وفحص األوعية الدموية الطرفية 
والتدخني والسمنة وزيادة الوزن 

والتغذية غير الصحية والنشاط 
البدني.  وأشارت إلى أن الهدف 
من ذلــك ان يكــون الدفتر أداء 
تواصل بــني املريض والطبيب 
خاصــة التاريــخ املرضــي من 
ناحية تسجيل ومتابعة القراءات 
األساســية واألرقــام التي يتم 
فيها فحــص املريض إضافة ان 
الدفتر يحتوي على اإلرشادات 
التوعوية والتثقيفية الفتا الى انه 
مت جتربة الدفتر في بعض املراكز 
الصحية وأثبتت فعاليتها. أما 
بنسبة للمراكز الرعاية الصحية: 
ان هناك 97 مركزا تعمل حاليا 
داخل الكويت إضافة الى 7 مراكز 
أغلقــت للتأهيل وســوف يتم 
افتتاحها علــى الربع األول من 
العام القادم مشيرة الى ان هناك 
مراكز جديدة سوف يتم فتحها 
منها مركز»زيد« في منطقة غرب 
مشرف يتم افتتاحه في مطلع عام 
٢٠١7 الى جانب مركز االحمدي 

في منطقة األحمدي.

العبدالهادي رئيسًا
 لقسم إسكان »املوظفني«

عبدالكريم العبداهلل

اعتمد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي قرارا 
بندب محمد حاجي محمد عبدالهادي الى وظيفة رئيس 
قسم اسكان املوظفني مبراقبة االسكان التابعة الدارة 

اخلدمات العامة بالوزارة.
واجلديــر بالذكــر أن 
العبدالهادي من  محمــد 
الكفاءات املتميزة في ادارة 
اخلدمــات العامة، حيث 
كان يشغل منصب رئيس 
شــعبة اســكان الهيئــة 
التمريضيــة والفنيــني 
للذكــور مبنطقة حولي 
الصحيــة  والعاصمــة 
التابع لقســم االســكان 
)مراقبــة االســكان( في 

محمد عبدالهادياالدارة.

الشارخ:الوعي 
العلمي والبيئي 
مهم بالنسبة 
للديبلوماسيني
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 لإليجــار بناية حديثة 
بالگامـل باملنــقــف
للشرگات واملؤسسات
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أكد أن إيرادات البيت زادت بنسبة 3% لتحقق 28.4 مليون دينار

الصالح: 22.5 مليون دينار مساعدات قدمها 
بيت الزكاة خالل النصف األول من 2016

ليلى الشافعي

أكــد مدير عام بيت الزكاة 
د.إبراهيــم الصالــح ان عــدد 
املســتفيدين من البيت يزداد 
يومــا بعــد يــوم ممــا اوجد 
عجزا لسد هذه الزيادة ولكن 
بحمــد اهلل أيضا يزداد عطاء 
أهل الكويت واحملسنني، مما 
جعل ســمعة الكويــت عالية 
فــي احملافل الدولية ملا تبذله 
من خير وعطاء داخل وخارج 
الكويت من مشروعات خيرية 
وتعميرية في كثير من الدول.

ولفت الصالح الى ان كثيرا 
من دول العالم اإلسالمي سعت 
لالستفادة من جتربة وجناح 
بيت الزكاة الذي حصل على 
عدة جوائز سواء في االيزو او 

نظم املعلومات وغيرها.
جاء ذلــك خــالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في بيت 
الزكاة امس لعرض إجنازات 
البيت خالل العام احلالي. وقال 
ان بيــت الزكاة حقــق تقدما 
ملموســا في نتائجــه املالية 
للنصف االول من العام احلالي 
زاد فيها اإلنفاق بنســبة %9 
وااليرادات 3% مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي حيث 
أنفق بيت الزكاة خالل الفترة 
مــن ١/١ وحتــى 6/30 العــام 
احلالــي 22.596.852 دينــارا 
وبلغت اإليرادات 28.470.935 
دينارا مقارنة بإنفاقات الفترة 
نفسها من عام 20١5 التي بلغت 
١9.6١١.١37 دينــارا وإيــرادات 
27.668.682 دينارا، وأضاف 
د.الصالــح ان حجــم اإلنفاق 
احمللي ميثل ١00% من اإلنفاقات 
العامة للبيت وما يتم إنفاقه 
خارجيا يكون برغبة املتبرعني، 
وقد بلغ اإلنفاق احمللي خالل 
 ١3.340.680 الفتــرة  هــذه 
دينارا مقابل 3.5١١.720 دينارا 
لإلنفاق اخلارجي املشروط من 
املتبرعني. وأوضح ان البيت 
قدم خــالل النصف األول من 

عــام 20١6 مســاعدات ماليــة 
بلغــت قيمتهــا ١3.907.360 
دينارا استفادت منها ١96.27 
أسرة، شملت مساعدات مالية 
مقطوعة وشــهرية وقروضا 
حســنة لألســر املســتحقة 
داخل الكويت، كما قدم البيت 
مساعدات لألسر املتعففة مببلغ 
59.7١0 دنانير، وأشار الى ان 
البيت قدم مساعدات عينية من 
املواد الغذائية واالستهالكية 
واألجهــزة املنزليــة مببلــغ 
6١7.890 دينــارا، وبلــغ عدد 
املستفيدين منها 6 آالف أسرة 
بصفة دوريــة، باإلضافة الى 
مبالــغ الدعم املقدمة من بيت 
الــزكاة من خــالل الصناديق 
املشــتركة بني البيت وبعض 
الهيئات والوزارات واجلهات 
األخرى. وأشاد الصالح بالدعم 
الكبير واملتواصل الذي يحظى 
به البيت من حكومة الكويت، 
مــا مكنه من حتقيــق رؤيته 
للريــادة والتميز فــي خدمة 
فريضة الزكاة والعمل اخليري 
واإلنســاني داخــل الكويــت 

وخارجها.
من جهته، تنــاول عضو 
مجلس اإلدارة محمد املخيزمي 
بعض إجنــازات بيت الزكاة، 
مؤكدا ان البيت من املؤسسات 
االجتماعية التي يعتمد عليها 
داخــل الكويــت وخارجهــا 
واألســاس هو داخل الكويت 
ما لم يشترط املتبرع أن يكون 

تبرعه في اخلارج، وعدد الكثير 
من املشاريع التي قدمت للدول 
املتضررة مثل سورية واليمن 
وغيرهمــا، وبــنّي ان البيــت 
قام خالل النصــف األول من 
العام احلالي بتنفيذ عدد من 
املشاريع املوسمية وعلى رأسها 
مشــروع والئم اإلفطار خالل 
شهر رمضان، حيث بلغ عدد 
املســتفيدين منه يوميا نحو 
١0.090 وقدم املشروع طوال 
شهر رمضان املاضي ١89.405 
وجبة إفطار، وبلغت التكلفة 
اإلجمالية للمشروع 569.730 
دينارا، ومشروع حقيبة الطالب 
حيث بلغ عدد احلقائب املوزعة 
علــى الطلبــة ١0.800 حقيبة 
اســتفاد منها طالب مختلف 
املراحــل التعليميــة بتكلفة 
إجمالية بلغت 78.١92 دينارا.
وبدوره أفــاد نائب املدير 
العام للخدمــات االجتماعية 
محمــد العتيبــي ان 70% من 
ايرادات البيت تصرف داخل 
الكويت و30% تصرف خارجه.
األنشــطة  ان  وأوضــح 
اخلارجية بلغت تكلفتها خالل 
النصف األول من العام احلالي 
7.942.024 دينارا وهي مبالغ 
مشروطة من املتبرعني وشملت 
تنفيذ ١١9 مشــروعا انشائيا 
وكفالــة 28.١00 يتيم وكفالة 
2١72 طالــب علم ومشــاريع 
أخرى كالدعم واإلغاثة ووالئم 

اإلفطار اخلارجي.

)أحمد علي( د. ابراهيم الصالح ومحمد املخيزمي ومحمد العتيبي خالل املؤمتر الصحافي لعرض اجنازات بيت الزكاة  

»النجاة اخليرية« تنظم »ورتل« لتحفيظ القرآن الكرمي

»رواسي« كرّمت »اإلعالم الديني« جلهودها املتميزة

أشــاد نائب مدير شؤون 
القرآن الكرمي في جمعية النجاة 
اخليرية د. بدر الرخيص بدور 
مــدارس النجــاة فــي إجناح 
مشروع »ورتل« حلفظ القرآن 
الكرمي باجلمعيــة، مؤكدا ان 
اجلمعية وفــي ظل اهتمامها 
بتعليم وحفظ القرآن الكرمي 
بتميز وإتقان وتخريج احلفظة 
مبختلف الفئات العمرية من 
كل الشرائح العمرية، سعت 
إلى إيجاد املناخ املريح وتهيئة 

في لفتــة كرمية وبحضور 
مدير البرامج في قناة رواســي 
حميد الرباح، كرمت القناة إدارة 
اإلعالم الديني، نظرا لتعاونها 
الدائــم مــع القنــاة وجلهودها 
املتميــزة فــي ترســيخ القيــم 
واألخالق داخل املجتمع الكويتي.
وأوضــح الرباح فــي بيان 

صحافي أن تكرمي إدارة اإلعالم 
الديني أقل ما يجب حيال إدارة 
قدمت كل ما من شأنه تصحيح 
املفاهيم وبناء األجيال وغرس 
القيــم واملبادئ، وباتت عالمة 
من عالمات اإلعالم القيمي على 
الصعيديني اخلليجي والعربي، 
مؤكدا على أن بناء العقول في 

هذا العصر قد يكون األصعب 
مــن نوعــه وال ســيما بعد أن 
أصبــح العالم قريــة صغيرة 
منزوعــة احلدود والســدود، 
الفتــا إلــى أهميــة التواصــل 
الفكــري والثقافــي بــني أبناء 
مجتمعنا اخلليجي بشكل خاص 
والعربي واإلسالمي بشكل عام، 

وإلى ضرورة تكرمي الكفاءات 
باعتبــاره ســمة مــن ســمات 

املجتمعات املتحضرة.
ومن جانبه ثمن مدير إدارة 
اإلعالم الدينــي بالندب خليفة 
الهاجري الدور الكبير الذي تلعبه 
قناة رواسي في تعزيز املنظومة 

اإلعالمية القيمية الهادفة.

األجواء املناســبة ألبناء هذا 
املشــروع من خالل مدارسها 
املنتشرة في مختلف مناطق 

الكويت.
 وأوضــح الرخيــص ان 
اجلمعيــة قامت باســتغالل 
النجــاة  مــدارس  فصــول 
احتــواء  فــي  وإمكاناتهــا 
املقبلــني على تعلــم وحفظ 
كتاب اهلل، والذي من شــأنه 
ربط طالب املدارس بوصفهم 
أبناء ملشروع »ورتل«، حيث 

عزز روح االنتماء لديهم من 
ناحية االلتــزام بحفظ كتاب 
اهلل، مبينا ان املراكز القرآنية 
التابعة للنجاة تتميز بإدارة 
متخصصة من معلمي القرآن 
الكرمي والعلم الشرعي وبها 
محفظــون مؤهلون يشــرف 
عليهــم هيئــة فنيــة عاليــة 
املســتوى، كما تتميز مراكز 
تربويــة  برؤيــة  األترجــة 
تعليمية وضعها اختصاصيون 

تربويون. د. بدر الرخيص

املخيزمي: البيت 
ينفق 70% من 
إيراداته داخل 

الكويت و30% في 
اخلارج حسب رغبة 

املتبرع

ساعدنا 27196 
أسرة بـ 13.907 
مليون دينار خالل

6 شهور

العتيبي: مشروع 
والئم اإلفطار 
احمللي قدم 

405.189 وجبة
في رمضان

هبة العبداجلليل

العبداجلليل وكياًل مساعدًا للتطوير
اإلداري واإلعالم في »العدل«

أصدر وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بتسمية 
هبة العبداجلليل وكيل وزارة مساعدا بوزارة 

العدل لشؤون التطوير اإلداري واإلعالم، وذلك 
بناء على صدور املرسوم األميري رقم 170 لسنة 
2016 بتعيينها وكيل وزارة مساعدا في »العدل«.

احليص وكيالً مساعداً لـ »القرآن الكرمي« باإلنابة
أسامة أبو السعود

أصــدر وزير العدل ووزير 
االوقاف والشــؤون االسالمية 
يعقوب الصانــع قرارا بتولي 
د. خالد احليص منصب وكيل 
وزارة االوقاف املساعد لقطاع 
الكــرمي والدراســات  القــرآن 
االسالمية باالنابة حلني عودة 
الوكيل احلالي وليد العمار من 

اجازته.
وقال احليص الذي يتولى 

ايضا منصب مدير ادارة مساجد 
حولي ان تكليف الوزير الصانع 
لــه بتولي قطاع القرآن الكرمي 
والدراســات االســالمية ليس 
بغريــب عليه، فهو الذي يقدر 
التخصص واخلبــرة العلمية 
والعمليــة، مشــيرا الــى انــه 
ميتلــك اخلبرات الســابقة في 
ادارة شــؤون القرآن وتســلم 
االدارة ندبا ملرات عديدة وذلك 
الرتباط قطاع القرآن والدراسات 
االســالمية والتنمية االسرية 

والعلــوم  الكــرمي  بالقــرآن 
الشرعية، ثم تولى مدير ادارة 
مساجد حولي التي حصل فيها 

على املركز االول.
وأشار احليص الى انه اول 
كويتي يحصل على الدكتوراه 
فــي رســم وضبــط املصحف 
الشــريف، متقدمــا بالشــكر 
للوزير الصانع لتقديره ألهل 
االختصاص واخلبرة وتشجيعه 
للمتفوقني، متمنيا أن يكون عند 

حسن الظن به. د. خالد احليص

أسماء رئيس وأعضاء بعثة احلج من »األوقاف«
أسامة أبوالسعود

اصدر وزير العــدل ووزير 
االوقاف والشــؤون االسالمية 
يعقــوب الصانع قــرارا وزاريا 
بتشــكيل الوفد املرافق لبعثة 
احلــج الكويتيــة، وفيمــا يلي 

األسماء:
محمد ناصر شجاع املطيري - ٭

رئيس فريق الوزارة.
سطام خالد املزين- رئيس ٭

فريق اخلدمات املساندة.

وعضوية كل من:
بدر جمعة غلوم حسن٭
مشعان شويس وسمي علي٭
محمد فهد صابي شتيوي٭
شافي ناصر شافي السهلي٭
محمد ابراهيم محمد الكندري٭
بدر تركي العتيبي٭
سلمان داود بشير خلف٭
منصور ناصر احلتيته٭
خالد احمد عبداهلل محمد٭
مطلق فهيد الراجحي٭
سيد محمد سيد٭
طالل عثمان العثمان٭

محمد مطلق مضحي املطيري٭
يوسف عبداهلل اجلالهمة٭
مشاري درويش الدرويش٭
فالح نهار العجمي٭
عيد خميس رديني الشمري٭
علي حسني محمد شايع٭
موسى جمعان العازمي٭
ناصر دغيم عوض الديحاني٭
عبدالرحمن فيحان املطيري٭
محمد عنيزي محمد العنزي٭
عبداهلل اياد البعيجان٭
خالد مجرش طشه الرشيدي٭
عيسى يوسف عبداهلل محمد٭

احمد راشد مطلق القراوي٭
غامن شيحان الشمري٭
عادل سالم اخلضر٭
مناحي سلطان رافع املطيري٭
سعود عبدالعزيز عبداهلل٭
عيد راشد االذينة٭
خالد صالح مهدي الغيص٭
حسني شريدة الشريدة٭
علي سمير العنزي٭
عبدالرحمن محمد الكندري٭
عبدالرحيم خليفة الشايجي٭
فوزية احمد احلاي٭
باسمة محمد البعيجان٭
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تنظيف
أسنان 

فقط بـ 10د.ك

ابتسامة
هوليود

فقط بـ 550 د.ك

خصم 30% على باقي العالجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط

إزالة تعديات زراعية وحترير 45 مخالفة في العاصمة
أعلنــت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
مواصلة احلمالت التفتيشــية لألجهزة الرقابية 
ملختلف األنشطة التي تقوم بها اإلدارات واملراقبات 
املختلفة والسيما إزالة جميع التعديات على امالك 
الدولة واملعوقــات التي تعوق مشــاريع الدولة 
ومخالفــات االعالنات وذلك بالتوازي مع احلملة 
التي اطلقتها حتت شعار »جدد اعالنك في مكانك«. 
وأوضحت االدارة ان قسم ازالة املخالفات التابع 
لفرع بلدية محافظة العاصمة نفذ حملة تفتيشية 
واسعة النطاق مبنطقة شرق مبحافظة العاصمة 
بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة، وأسفرت عن 
حتصيل رسوم بلغ اجماليها 83 ألف دينار ورفع 
وازالة عوائق مشــروع الدائري االول وجتاوزات 
زراعية داخل مناطق السكن اخلاص وحترير 45 
مخالفــة وغلق مطعم. من جانبــه، أوضح مدير 
فرع بلدية محافظة العاصمــة م.عمار العمار ان 
احلملة جاءت بناء على تعليمات مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي بتكثيف احلمالت امليدانية إلزالة 
جميع التعديات على أمالك الدولة وحتصيل رسوم 
الدولة املستحقة، مشيرا الى ان احلمالت مستمرة 
للقضاء على تلك الظاهرة. بدوره، أوضح رئيس 
قسم ازالة املخالفات م.عبداهلل جابر ان احلمالت 

التفتيشــية مت تكثيفها على كل مناطق محافظة 
العاصمة بناء على تعليمات وبإشــراف مباشــر 
ملدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار 
إلزالة كل التعديات علــى امالك الدولة ومخالفة 
احملالت التي لم تتقيد باللوائح وأنظمة البلدية. 
وأشار جابر الى ان احلملة أسفرت عن رفع وازالة 
عوائق مشــروع الدائــري االول، الى جانب إزالة 
جتــاوزات زراعية داخل الســكن اخلاص ومظلة 
مقامة على امالك الدولة باالضافة إلى حترير 45 
مخالفة اشتملت على عدم التقييد بقواعد النظافة 
العامة وتشغيل عمال قبل احلصول على شهادات 
صحية ومخالفات اعالنات، الفتا إلى انه مت اغالق 
مطعم اداريا، موضحا ان هناك تنسيقا مستمرا بني 
القسم وإدارة تراخيص خدمات البلدية في حتصيل 
الرسوم حيث مت جتديد اعالنني جتاريني ملدة سنة 
بقيمة بلغ اجماليها 83 ألف دينار.  وشــارك في 
احلملة كل من رئيس قسم االزالة م.عبداهلل جابر 
ورئيس النوبة )ب( أحمد املطيري واملفتشني فهد 
املشعان، على مراد، فهد احليان، عيسي القطان، 
أحمد الشريكة، محمد الناصر، عبداهلل اخلتالن، 
صالح الفردان، عبــداهلل العازمي، على العازمي 

اغالق احد املطاعم املخالفةومن إدارة العالقات العامة محمد عبد الشافي.

تعاون بني »القصر« و»املصارف« إلجناز املعامالت
قالت مدير إدارة النشاط التجاري للتركات 
في الهيئة العامة لشؤون القصر نادية السعيد: 
إنه وحرصــا من الهيئة على ســرعة اجناز 
املعامــالت املصرفية اخلاصــة باملتوفني أو 
احملجور عليهم فإن الهيئة قد اتبعت مؤخرا 
آليــة جديــدة بالتعاون مع احتــاد املصارف 
الكويتية لتســهيل تلك العملية. واوضحت 
السعيد أن من ضمن ما تقدمه الهيئة للمشمولني 
برعايتها خاصة في بداية فتح امللف للمالك 
سواء للمتوفى أو احملجور عليه هي مخاطبة 
اجلهات الرسمية والبنوك بهدف حصر تركة 
املالك، فقد كان اإلجراء املتبع لقســم التركة 
في إدارة النشــاط التجــاري بعد فتح امللف 
وإدخال بيانات املالك وذلك بعد تسلم املستندات 
املطلوبة من العميل، تتم مخاطبة ١2 بنكا محليا 
بكتب موجهة من الهيئة لهذه البنوك، حيث 
يتولى املندوب التابــع للهيئة بإيصال هذه 
الكتب يدويا ويتم انتظار الرد عليها وإدخال 
ما جاء بها من معلومات. وأضافت أنه بناء على 

رغبة الهيئة في توفير هذه املعلومات بالسرعة 
املمكنة وتوسيع دائرة جتميع هذه املعلومات 
التي تخص املشمولني بالوصاية حتى تشمل 
جميع البنوك احمللية واألجنبية، رأت الهيئة 
أن يتم االتصال باحتاد املصارف الكويتية مع 
جميع البنوك املوجودة في الدولة إلكترونيا، 
حيث يتم حتويل هذه الكتب بواسطة البريد 
اإللكتروني الحتاد املصارف والذي يقوم بدوره 
بتعميم الكتب على جميع البنوك املوجودة 
حتت مظلة االحتاد ومن ثم تقوم البنوك بالرد 
على الهيئة وذلك حفاظا على سرية البيانات 
وحتى يتم حفظها من ملف املالك لدى الهيئة.
وخصت رئيس وأعضاء احتاد املصارف 
الكويتية بالشــكر اجلزيل لتعاونهم الكامل 
مع الهيئة لعمل هذا اإلجناز الذي ســاهم في 
استحداث وسيط يتولى عملية املتابعة مع كل 
البنوك احمللية واألجنبية بالدولة باإلضافة 
إلى سرعة جتميع املعلومات املطلوبة إلجناز 
املعامالت اخلاصة باملشمولني بوصاية الهيئة.

21% من قروض الصندوق الكويتي للقطاع الزراعي
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية أن نسبة القروض املخصصة للمشاريع 
الزراعية املقدمة للدول متثل 2١% من إجمالي 
قروضه، وذلك لتمويل ١97 مشــروعا زراعيا 
بقيمة 969 مليون دينار حتى نهاية عام 20١5.

وقال الصندوق في دراسة له خص بنشرها 
»كونا« أمس إنه يدعم اختيار املشاريع الزراعية 
معتمدا على أهمية العائد االقتصادي واآلثار 
االجتماعية لتنمية العنصر البشري الذي يعد 
من أهم العناصر الداخلة في املشاريع التنموية، 
موضحا أن 20% من إجمالي املنح واملعونات 
الفنية للصندوق واملقدرة بنحو ١40 مليون 
دينار كانت من نصيب القطاع الزراعي حتى 
نهاية عام 20١5. وذكر أن 40% من املشروعات 
الزراعية املمولة من قبل الصندوق كانت من 

نصيب الدول العربية بنسبة تقدر بـ 70% من 
إجمالي القروض الزراعية، مبينا أن املشاريع 
الزراعيــة التي ميولها الصنــدوق تهدف إلى 
حتســني املستوى املعيشي لســكان املناطق 
الريفية واملساهمة في حتقيق نسبة من االكتفاء 
الذاتي من تلك املنتجات بشتى أنواعها لتقليص 
الفجوة الغذائية والتخفيف من حدة الهجرة 
إلى املدن، الفتا إلى أن متوسط مدة القروض 
تتراوح بني 3 و5 سنوات في حني يبلغ متوسط 
ســعر الفائدة بني ١ و3% مؤكدا أن االستثمار 
في األمن الغذائي من املجاالت املربحة. وأشار 
إلى أن تلك املشــاريع تتسم مبيزة الوصول 
إلى األهداف املنشودة من خالل حتقيق زيادة 
اإلنتاج وتعزيز اإلنتاجية عن طريق االستغالل 

األمثل لألراضي القابلة للزراعة.

م.أحمد املنفوحي مستقبال رئيس وأعضاء نقابة العاملني في البلدية 

املنفوحي استقبل رئيس 
وأعضاء »نقابة البلدية«

استقبل مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
صباح أمس في مكتبه رئيس نقابة العاملني في 
البلدية م.محمد املطيري، وأمني ســر النقابة 
مشعل العتيبي، وأمني الصندوق عوض املطيري، 
والعضو عمــر الرفاعي بحضور مدير إدارة 
العالقات العامة عبد احملسن أبا اخليل، وتأتي 
هــذه املقابلة في إطار تعزيــز العمل النقابي 
واألنشــطة التي تقوم بهــا النقابة في خدمة 

موظفي البلدية.



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

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

> تكبري اخل�������دود وال�شفتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

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

> ع�������اج اأن�ش�������داد الأن�������ف وال�شخري واجلي�������وب الأنفية.

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

 ال�شعب البحري
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@dr_abdulmohsin_jafar
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الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة
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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   <
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ل����������ل����������ع����������روس ال��������������گ��������������ام��������������ل  ال�������������ب�������������رن�������������ام�������������ج   <

BURJ TAJMEEL برج تجميل ت����م
ثقة وعناية با حدود االف�ت��ت����اح

قسم الجلدية
د.  نورة الصليلي

 ا�شت�شاري اجللد والتجميل والليزر

 ع�شو اجلمعية الأمريكية والكندية 

لاأمرا�س اجللدية

قسم جراحة التجميل
د. ماجد التقي

 ا�شت�شاري اجلراحات التجميلية

 ع�شو اجلمعية الأمريكية والكندية 

جلراحة التجميل والرتميم

> اأحدث تقنيات الليزر لإزالة ال�شعر و�شد الوجه واجل�شم.

> حق����ن الفي��لر والب�وتوك���س ل�����شد الوجه وال����رقب�ة.
> اإزالة التجاعيد بحقن البوتوك�س واإزالة العرق الزائد بالإبط.

> تعبئة الفيلر للخدين وتعري�س الفكني وت�شكيل الذقن.
> اإبر نفرتيتي للرقبة.

> جراحات �شد البطن والذراعني  والفخذين.

> تعديل الأنف بدون جراحة.
> عمليات تكبري وت�شغري ال�شدر.

> حقن البازما للوجه وال�شعر.
> تعبئة وتوريد لل�شفة.

> حقن امليزوثريابي.

  وال�ذي يقدم:

خصومات 
وعروض ومفاج��آت 
%50 - 20

الغدير كلينك م�ستو�سف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�سناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

اجلابرية - قطعة 1 اأ- الدائري الراب� - برج مزايا -  ت: 25313081/2/3/4/5 - �اك�س: 25313086

www.globalmed-clinic.com
globalmedclinic globalmedclinic globalmedclinicgmclinic

عيادة
 الطب
العام

عيادة العالج
باالكسجين
المضغوط

الجراحة 
العامة 
وجراحات  
السمنة 
المفرطة

عيادة
الباطنة 
وأمراض 
القلب

جلوبال 
بلوسم مد 
كلينيك

عيادة الجلدية 
والتجميل
والليزر
والعناية 
بالبشرة

عيادة
العظام

المختبرات
الطبية

عيادة 
ا�سنان

عيادة طب 
الجينات 
بالوراثة

عيادة ا�وعية
 الدموية 
والقدم
 السكري
والجروح

عيادة الغدد 
الصماء

جلوبال مد كليني�
�موعة جلوبال ال��ية

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

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

> إزالة التجاعيد وشد الجلد والبشرة
 بأحدث األجهزة بدون جراحة

> إزالة آثار حب الشباب وآثار الجروح

> فيلر ابتداء من 80 دينار

@bhc_q8
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حامد العازمي

الغيص: العمل جارٍ على تحويل »الممتازة« إلى البنك المركزي

مراسلو »التربية« صرفوا رواتبهم أمس
وإعفاء املعلمات السعوديات من التدريس في احلصة األولى

عبدالعزيز الفضلي 

جنحت املساعي واجلهود 
التي بذلها وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
خالل اليومني املاضيني في حل 
اشكالية تأخر صرف رواتب 
مراســلي الوزارة مع الشركة 
املختصة حيث تسلم املراسلون 
رواتبهم امس معربني عن بالغ 
شــكرهم وتقديرهم للعيسى 
على وقفته االنسانية واجلهود 
التي بذلها من خالل اتصاالته 
املكثفة مع اجلهات املعنية في 

الوزارة والشركة.
مــن جانــب آخــر اعفــى 
العيسى املعلمات السعوديات 
القاطنات في مدينتي اخلفجي 
وحفر الباطــن من التدريس 
في احلصة االولى تقديرا منه 
لبعــد مســافة الطريق وذلك 
اعتبــارا من العام الدراســي 
املقبــل. جــاء ذلــك فــي قرار 
اصــدره العيســى وحصلت 
»األنبــاء« علــى نســخة منه 
أوضح خالله انه باالشارة الى 
القرار الوزاري بشان املوافقة 
على نقل املعلمــات من ابناء 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والعمــل مبناطــق األحمــدي 
ومبــارك الكبيــر والفروانية 
واجلهــراء وحيث ان احلاجة 
تقتضــي االســتفادة املثلــى 

من هذه الكــوادر في مناطق 
اشــد حاجة ولعدم فتح باب 
التعيــني أو التعاقد وحتديدا 
ملادة التربية االسالمية بنات، 
وبناء على ما تقتضيه مصلحة 
العمــل تقــرر الغــاء القــرار 
الوزاري رقم ٢٠١٤/١٩١ بشأن 
نقل املعلمات من سكان مدينتي 
اخلفجي وحفــر الباطن على 
ان تتم االســتعانة باملعلمات 
حسب حاجة املناطق التعليمية 
ويســتثنى منهن فــي النقل 

زوجات الكويتيني. 
 واشار العيسى في قراره 
الى ان النقل يتم حسب االحدث 
في التعيني مشــددا على عدم 
تكليفهــن فــي حالــة النقــل 
بالتدريس في احلصة االولى.
هذا، وأصدر وكيل وزارة 
التربية باالنابة فهد الغيص 
نشرة عامة بشأن منح اإلجازة 
اخلاصــة ألداء فريضة احلج 
لســنة ١٤37 ـ ٢٠١٦ جاء فيها 
أال يكون طالب إجازة احلج قد 
سبق حصوله على هذه اإلجازة 
ويتحمل املسؤولية القانونية 
كاملة في حالة ثبوت حصوله 
عليها خالل عمله بالوزارة أو 
فــي أي جهة حكومية أخرى. 
وأن يكون قد أمت سنة ميالدية 
علــى األقل فــي خدمة الدولة 
بالنســبة للكويتي وسنتني 

تعاقديتني لغير الكويتي.

للمعلمــني  وبالنســبة 
العاملني بجميع  واملعلمــات 
املراحــل التعليمية يجب أال 
يؤثــر متتعهم باإلجازة على 
مستوى األداء في املادة ويترك 
تقديــر هذه النســبة ملديري 
ومديــرات املــدارس وتعطى 
األولوية لألكبر سنا أو لألطول 
خدمة وال يسمح ملدير املدرسة 
واملدير املساعد باحلج معا. كما 
يجب أال تزيد إجازة احلج على 
ثالثني يوما من تاريخ القيام 
بها ويحدد ذلك مبوجب إقراري 
القيام والعودة وعلى املوظف 
أن يثبت انه أدى فعال فريضة 
احلج بجميــع طرق اإلثبات. 
وال يجوز القيام باإلجازة قبل 
تسلم قرار املنح. وعند رغبة 
املوظف في إلغاء قرار اإلجازة 
يتعني التقدم بطلب اإللغاء قبل 
يوم الوقوف بعرفات متضمنا 
املبررات الكافية إللغاء وإعادة 
راتب االجازة لإلدارة املالية.

مــن جانــب أخــر، أعلــن 
وكيل وزارة التربية املساعد 
للشؤون اإلدارية فهد الغيص 
عــن االنتهــاء من إجــراءات 
التدقيق على كشوف األعمال 
املمتــازة لديوان عام الوزارة 
والقطاعات التابعة لها، وكذلك 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
وإدارة مدارس التربية اخلاصة 
وإدارة التعليم الديني إضافة 

الى منطقة اجلهراء التعليمية، 
مشــيرا الى انــه مت التدقيق 
عليها بالكامل وفق شــروط 
وضوابــط ديــوان اخلدمــة 
املدنية ومت تسليمها للقطاع 
املالي لعمل اإلجراءات الالزمة 

للصرف.
وقال الغيص في تصريح 
صحافــي ان منطقة اجلهراء 
املناطــق  أولــى  التعليميــة 
التي مت تســلم كشوفها ومت 
إحصاء األعداد وبلغوا ١١٥77 
مستحقا من الكوادر التعليمية 
واالدارية وبالنســبة لديوان 
عــام الــوزارة فعددهم ٢7٠7 
التعليــم  مســتحقني وإدارة 
الديني ٨٠٠ مســتحق وإدارة 
التربيــة اخلاصــة  مــدارس 
٢١١٢ مستحقا واإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص ٤٩٥ مستحقا.
مت  الذيــن  ان  وأضــاف 
اســتبعادهم من اســتحقاق 
األعمــال املمتــازة كان لعدة 
أســباب منها الغياب وتقييم 
الكفاءة واجلــزاءات املخالفة 
قانونيــا وســيتم اســتقبال 
يــوم  أول  فــي  التظلمــات 
تصرف فيها املبالغ وملدة ٦٠ 
يوما عن طريق موقع وزارة 
التربية، مبينا ان العمل جار 
من قبل القطاع املالي لتحويل 
املبالغ للبنك املركزي لصرفها 

ملستحقي األعمال املمتازة.

د.بدر العيسى

التقى ممثلي الجمعيات التعاونية

الحجرف: توطين النباتات الصحراوية المناسبة لبيئة الكويت

املطيري: »الشؤون« حريصة على تطوير العمل التعاوني

إطالق املشروع الوطني لزراعة 100 ألف شتلة بـ »التطبيقي«

بشرى شعبان

التقى وكيل وزارة الشؤون 
د.مطر املطيري أمس عددا من 
رؤســاء وممثلــي اجلمعيات 
التعاونيــة، ضمــن سلســلة 
اللقاءات التي يعقدها في إطار 
توجه الوزارة لالستماع الى 
مقترحات ومتطلبات اجلمعيات 
التعاونيــة، مبا يعود بالنفع 
على العمل التعاوني بشكل عام 
وعلى املواطنني بشكل خاص، 
بحضور الوكيل املساعد لقطاع 
التعاون في وزارة الشــؤون 

بالوكالة أحمد العنزي.
وأكــد املطيــري أن وزارة 
الشــؤون لم ولن تكون يوما 
تســير فــي اجتــاه منعــزل 
عــن اجلمعيــات التعاونية، 
بل حتــرص بتوجيهــات من 
وزيرة الشؤون هند الصبيح 
على االستماع الى التعاونيني 
واســتطالع آرائهــم وتفهــم 
متطلباتهم التي يحتاج إليها 

تطوير العمل التعاوني.
وأشــار الى أن هــذا اللقاء 
سيعقبه لقاءات أخرى بهدف 
اســتكمال اللقــاء مــع كافــة 

قام مديــر عــام الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باإلنابة م.حجرف 
المدير  الحجرف، ونائــب 
العــام لشــؤون التدريــب 
م.طارق العميري، يرافقهما 
عــدد مــن قياديــي الهيئة 
بتدشــين مشــروع زراعة 
١٠٠ ألف شتلة برية، وذلك 
في مشاتل ومحميات الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
بمنطقــة  والتــــدريب 

الشويخ.
وأعــرب الحجــرف عن 
سعادة وفخر الهيئة كإدارة 
وعامليــن بــأي مشــاريع 
تطوعية، معبرا عن الشكر 
لسعد العازمي الذي تبرع 
بالشتالت للهيئة، مؤكدا أن 
أهل الكويت دائما سباقون 
بدعم الوطن والمؤسسات 
التعليميــة، وكذلك جميع 
التــي ســاهمت  الجهــات 
فــي إنجاح هذا المشــروع 

الزراعي.

اجلمعيات ومنح كل جمعية 
الفرصة لتقــدمي ما لديها من 
مقترحات تسهم في احملافظة 
على ريادة العمــل التعاوني 
الكويتــي وتطويــره، فضال 
عن التشديد على حماية أموال 
املساهمني ووقف أي هدر في 

املال العام.
من جانبه، قدم نائب رئيس 
مجلس إدارة جمعية مشرف 
التعاونية عبداحملسن الصراف 
مقترحــا بزيادة نســبة عائد 

وأوضح أن الهيئة تعمل 
النباتــات  علــى توطيــن 
الصحراوية التي تناســب 
الكويت وتســتهلك  بيئــة 
مياها أقل بعكس النباتات 
األخرى التي ال تتناسب مع 
بيئة الكويت الصحراوية، 
متمنيــا أن تســتمر هــذه 
المبــادرة الطيبــة وتزداد 

مشتريات املساهمني الى ٢٥% 
أو فتح سقف هذه النسبة في 
حال كانت الوزارة تتجه الى 
إلغاء بندي العمرة والشاليهات.

ودعا رئيس جمعية الرحاب 
التعاونيــة علــي حســن الى 
تشديد الرقابة واملتابعة على 
اجلمعيات التعاونية ملتابعة 
آليات تنظيم رحالت العمرة 
واألنشطة الترفيهية، لضمان 
اســتفادة كافة املساهمني من 
هذه اخلدمات. كما لفت عضو 

من عام إلى عام آخر.
بــدوره شــكر م.طارق 
العازمي  العميري، ســعد 
علــى مســاهمته وإهدائه 
البــذور للهيئــة موصــال 
الشكر لجميع المساهمين 
والعاملين على المشروع، 
مؤكدا أن المشاريع الزراعية 
ستستمــــر فــــي مواقــع 

جمعية الصليبية التعاونية 
عبدالرزاق العنزي الى ضرورة 
تســهيل اإلجراءات وتقليص 
الدورة املستندية فيما يتعلق 
بإجناز معامــالت اجلمعيات 
التعاونية واإلســراع بتنفيذ 
املشــاريع. وطالــب رئيــس 
جمعيــة الشــعب التعاونية 
محمد الشالل وزارة الشؤون 
بالتــروي فــي اتخــاذ قــرار 
بإلغاء بند العمرة واألنشطة 
الترفيهيــة والتوجــه ملزيــد 
من الدراســة. بدوره، حتدث 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
سعد العبداهلل هادي العنزي 
عن بعــض املوضوعات التي 
تتعلق باملشروعات الصغيرة 
وبند اخلدمــات االجتماعية، 
مؤيــدا فكرة وزارة الشــؤون 
وتوجهها الى إلغاء بند العمرة 
وتشديد الرقابة على اجلمعيات 
التعاونية، مطالبا بتســهيل 
اإلجراءات بشأن أعمال الصيانة 
املختلفــة، ومطالبــا الوزارة 
بتمديد فتــرات تعيني بعض 
املديرين املعينني في اجلمعيات 
التعاونية طاملا حققوا إجنازات 

يشهد لها اجلميع. 

الهيئة المختلفة. 
من جانبه أكد م.فنيس 
العجمي مدير إدارة الخدمات 
العامــه أن هذا المشــروع 
الوطني الكبير هو مفخرة 
لــكل محب للكويــت، وأن 
الهيئة ومنتســبيها تشكر 
اإلدارة لدعمها وتشجيعها 

مثل هذه المبادرات.

د. مطر املطيري وعدد من رؤساء وممثلي اجلمعيات التعاونية

احلجرف يتفقد الشتالت م.حجرف احلجرف وم.طارق العميري وعدد من قيادات الهيئة

»التعليم العالي« تشكل  وفداً حلل مشكلة طلبة هولندا

العميري: املشاريع 
الزراعية ستستمر 
في مواقع الهيئة 

املختلفة

محافظ األحمدي يُشيد بجهود تعاونية أبوحليفة

ثمن محافظ األحمدي الشــيخ فواز اخلالد 
الــدور الذي تضطلع به اجلمعيات التعاونية 
على الصعيدين اخلدمــي والتنموي في خط 
يتوازى مع دورها املجتمعي احليوي وممارستها 
ملنهاج املسؤولية املجتمعية في نطاق عملها 
وجناح العديد من اجلمعيات في حتقيق طفرات 
فــي مناطقها، األمــر الذي يتكامــل مع خطط 
الدولة الرسمية التنموية مركزيا وعلى صعيد 

احملافظات.
وأشار، خالل لقائه بوفد جمعية أبوحليفة 
التعاونية الذي ضم أمني السر عيد البراك وأمني 
الصندوق حمد احلنيف وعضو مجلس اإلدارة 
فهــد اخلنني، الى الســجل احلافل باإلجنازات 
والتميز للجمعيات في محافظة األحمدي، مشيدا 
على نحو خاص بتميز والتزام جمعية أبوحليفة 
بالعمل اجلاد على تطبيق رسالة العمل التعاوني 
على أرض الواقع، متمنيا جلهود اجلمعية وبقية 
جمعيات احملافظة التوفيق للوفاء بتطلعات 

أهالي وقاطني مناطق احملافظة.
من جهته، أشاد عيد البراك باملتابعة احلثيثة 
حملافظ األحمدي لســير العمل في اجلمعيات 
التعاونية كاشــفا عن زيارة احملافظ جلمعية 
أبوحليفة أكثر من مرة واإلطالع على جهودها 
ومشــروعاتها أوال بأول واالســتماع إلى آراء 

وطلبات مجلس اإلدارة.
وقــال حمد احلنيف: اننــا نقدر عاليا دعم 
احملافظ وتعاون اإلخوة العاملني في احملافظة 
األمر الذي ميثل دعامة أساسية لنجاح جهودنا 
خلدمة أهالــي وقاطني منطقة أبوحليفة ذات 
الكثافة الســكانية العالية، وأشار الى أن وفد 
اجلمعية قدم للمحافظ شيك الدعم املادي املقرر 

قانونيا.
كمــا تطرق اللقاء الى بعض الطلبات التي 
تتطلع اجلمعية الى دعم احملافظ الستيفائها 
ومنها عمل توسعة ملدخل املنطقة، ومتديد العمل 
في املستوصف ليشــمل جميع أيام األسبوع 
لتخفيف الضغط عن مستشفى العدان وغيره 
من املستشفيات التي يضطر األهالي واملقيمون 
الى مراجعتها خالل فترات إغالق املستوصف.
مــن جانبــه، قال فهــد اخلنني: اننــا نعتز 
بالتعاون امللموس حملافظ األحمدي ونشكره 
على دعمه الدائم لطلبات جمعية أبوحليفة لدى 
وزارتي األشغال والكهرباء والبلدية والهيئة 
العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية، 
وأملح الى مشــروعات حتظــى بدعم احملافظ 
جار العمل بها ونبشر أهالي أبوحليفة بقرب 
إجنازها كممشــى املنطقة ومشــكلة سيارات 
النقل الثقيل ومضايقتها حلركة سكان املنطقة.

الشيخ فواز اخلالد ووفد جمعية أبوحليفة التعاونية 

م. أحمد املنفوحي

»معًا الطالبية« تنظم لقاءها اإلرشادي 
للشواغر السبت

بارك رئيس جلنة شؤون 
الطالبيــة فــي قائمــة »معا 
الطالبية« في فرنسا والدول 
األوروبيــة الغيــر الناطقــة 
باإلجنليزيــة عيــد العجمي 
للطلبــة املقبولــني في خطة 
شواغر بعثات وزارة التعليم 
العالي في مالطا، متمنيا لهم 
التوفيق والنجاح في حياتهم 
الدراسية، واوضح أن القائمة 
ستقوم بتنظيم لقاء تنويري 
للطلبة املســتجدين املقبلني 
على الدراسة مبالطا السبت 
املقبــل في فندق كورت يارد 
ماريوت بجانب مجمع الراية 
التجاري في منطقة الشرق.

وأضاف أن الغاية من هذا 
اللقاء هــو توفير املعلومات 
املقبلــني  الالزمــة للطلبــة 
الدراســة بتلــك الدول  على 

واالستماع إلى استفساراتهم 
واإلجابــة عليها وإرشــادهم 
وتعريفهــم باحليــاة ونظام 
الدراسة في مالطا من خالل 
التجربة العملية التي عاصرها 
إخوانهم من قدامى الدارسني 

هناك.
وأكد العجمي أن هذا اللقاء 
يكتسب أهمية كبيرة للطلبة 
املستجدين وراغبي الدراسة 
بهذه الــدول، وهذا ما جعلنا 
نوليــه عنايــة خاصــة فــي 
التنظيم والترتيب واإلعداد 
ليخرج بأفضل شكل ويحقق 
النتائــج والثمــار املرجــوة 
منه، كما أننــا نحرص على 
أن يكــون اللقــاء بحضــور 
أعضاء وممثلــني من البعثة 
الديبلوماســية جلمهوريــة 
مالطــا فــي الكويــت، وذلك 

مــن أجل مزيد مــن الفاعلية 
واالستفادة، حيث يستطيع 
الطالب املستجد طرح كل ما 
يريده من استفسارات وأسئلة 
وتلقي اإلجابات الوافية لها.

عيد العجمي

النادي العلمي يحتفل مبرور 42 عاماً على تأسيسه
يدخل النادي العلمي اليوم 
عامــه الـ ٤٢، حيــث انطلقت 
مسيرته في ١١ أغسطس ١٩7٤ 
باجتاه نشر الثقافة العلمية 
واســتغالل طاقات الشــباب 
وصقــل مواهبهــم وأوقــات 
فراغهم فيما يعود عليهم وعلى 

بلدهم بالنفع.
وفي تصريح صحافي قال 
رئيس مجلــس إدارة النادي 
العلمي م.أحمد املنفوحي انه 
منذ اعالن تأسيس النادي قبل 
٤٢ عاما تعاقب كثيرون على 
إدارته جــاءوا وأدوا أدوارهم 
املقــدرة، وتطوعــوا خلدمــة 
الفكــرة التــي آمنــوا بها، ثم 
ســلموا الراية ملن بعدهم كي 
يكملوا مســيرة اعــالء قيمة 
العلــم وتكريس إميان نشء 
وشــباب الكويــت بأهميتــه 

حلاضر بالدهم ومستقبله.
وأشــار إلى ان الـ ٤٢ عاما 
التي مرت على إنشاء النادي، 
في كل عام منها أضيفت لبنة 
إلى صرحه، وتكرست أهميته 
وأدواره في حياتنا، الفتا إلى ان 
النادي سعى حثيثا للحصول 

علــى أول بــراءة اختراع من 
خالل املكتب الكويتي لرعاية 
املخترعني، الذي بــدأ أعماله 
بالنادي إلى ان حتول املكتب 
اآلن إلى مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع، مضيفا ان 
النادي اســتطاع اســتقطاب 
أصحاب األفكار اإلبداعية التي 
مت حتويلها إلى براءات اختراع 
من مكاتب بــراءات االختراع 

العاملية.
ولفــت املنفوحــي إلى ان 
النــادي رفــع اســم الكويت 
وعلمها عاليا في أكبر احملافل 
العلميــة العاملية ســواء في 
مجال االختراعات أو املسابقات 
العلميــة العامليــة أو رحالت 
الغوص االستكشافية، وحقق 
أبناؤه أرقاما قياسية، وجنح 
في استقطاب األبناء من النشء 
والشباب على مدار العام بشكل 
عــام وفصل الصيف بشــكل 
خاص، من خــالل العديد من 
الدورات العلمية في مختلف 
التخصصات، وقبل هذا وبعده 
سعى وفكر ونفذ إلنشاء مرصد 

العجيري.

واستذكر املنفوحي جهود 
الرعيــل األول الذيــن فكروا 
وقرروا ونفذوا، الفتا إلى أن 
هؤالء الرجــال آمنوا بأهمية 
العلم في املسيرة احلضارية 
التي كانــوا يريدون لوطنهم 
الكويت أن يبدأها سعيا وراء 

التقدم.

»الكهرباء« توقع عقداً لصيانة محطة الدوحة
فــي اطار جتديد وصيانــة محطات توليد 
القوى الكهربائية وتقطير املياه التابعة لوزارة 
الكهربــاء واملــاء بهــدف رفع كفــاءة انتاجية 
الوحدات اخلاصة بانتاج الكهرباء واملاء، وقع 
وزير الكهرباء واملاء م.أحمد اجلسار أمس عقداً 
العمال صيانة القواطع الكهربائية في محطة 
الدوحة الغربية وتبلغ قيمته 7.٢٤٥.٠٠٠ دينار.

وجتدر االشارة الى ان اعمال العقد تشمل 
اعمال صيانة شاملة ملعدات القواطع الكهربائية 
وملحقاتها لعدد ٨ وحدات بخارية بقدرة ٢٤٠٠ 
ميغاوات باالضافة الى عدد ١٦ مقطرة والتي 
تقوم بإنتاج املياه بطاقة اجمالية ١١٠ ماليني 

غالون امبراطوري يوميا، كما تشتمل اعمال 
العقــد على صيانة دورية وطارئة للقواطع 
الكهربائيــة ذات اجلهــد العالي واملتوســط 
واملنخفــض وصيانة احملــوالت الكهربائية 
وصيانة البطاريات ومقومات وعاكسات التيار 
وحتديث لبعض األنظمة في احملطة باالضافة 
الى االستعانة بالشركات العاملية املتخصصة 
في نفــس املجال ما ســيؤدي الى احملافظة 
على الكفاءة التشــغيلية للمعــدات وزيادة 
عمرهــا االفتراضي والذي بــدوره ينعكس 
على اســتقرار تشــغيل الوحدات والشبكة 

الكهربائية واملائية.

قرار وزاري بضوابط 
منح إجازة أداء 

فريضة احلج

ثامر السليم
 

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة 
التعليم العالي ان الوزارة شكلت وفدا برئاسة 
وكيل وزارة التعليم العالي د.حامد العازمي 
ملعاجلة مشكلة طلبتنا الدارسني في هولندا، 
والبالغ عددهم 35 طالبا وطالبة، بعد اشتراط 

اجلامعة الهولندية ان تكون لغة دراسة الطالب 
في كلية الطب باللغة الهولندية لينضم الى 
املستشفيات الهولندية والعمل فيها والتي 

أشارت »األنباء« اليها في وقت سابق. 
وأشارت املصادر الى أن السبب الذي دفع 
الوزارة لتشكيل هذا الوفد يعود الي فشل 
املكتب الثقافي هناك إليجاد حلول ناجعة 

وسريعة حلل هذه القضية.
واستنكر عدد من العاملني بوزارة التعليم 
العالي تشــكيل هذا الوفد في ظل ترشيد 
النفقــات التي تدعو اليه الــوزارة والتي 
ستشمل تذاكر السفر واالقامة باالضافة 
الي التنقالت وغيرها من املصاريف النثرية 

االخرى خالل زيارة الوفد.

ممثلو التعاونيات 
طالبوا بتسهيل 

اإلجراءات
وتقليص الدورة 

املستندية
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في قضيــة دعــم املواطنني 
بخصــوص البنزين، قائال: 
انــه تناقلت األخبــار حول 
ان احلكومة تقوم بدراســة 
موضــوع دفع دعم البنزين 
مباشرة للمواطنني مستخدمي 
الســيارات نقدا او كبطاقات 
وقود، فيما صدرت تصاريح 
عــن بعض الــوزراء برفض 
هــذا التوجــه ممــا يشــير 
الســتمرار احلكومــة فــي 
تخبطها بالتعامل مع األوضاع 
االقتصادية، وهنا اقول وأكرر 
ان هذا املوضــوع غير قابل 
التســويف،  او  للمســاومة 
فاحلكومة ملزمــة بتطبيق 
االتفاق الــذي مت مع اللجنة 
املالية من وجوب اســتمرار 

الزلزلة: توجه احلكومة برفع الدعوم 
عواقبه وخيمة على عالقة السلطتني

الدعــم للمواطنــني  تقــدمي 
للبنزين.

وشدد د.الزلزلة ان توجه 
احلكومــة لرفع هــذا الدعم 
ســيكون له عواقب وخيمة 
علــى مســتقبل العالقة بني 
املجلس واحلكومة فيما تبقى 
من عمر الفصل التشــريعي 
احلالي، آمال ان تعي احلكومة 
جدية النواب في هذا االمر، 
فمصلحــة املواطنــني خــط 
أحمــر ال نســمح بتجاوزه، 
فليس مــن املطلوب حتميل 
املواطن مسؤولية عدم قدرة 
احلكومــات املتعاقبــة على 
تعزيز األوضاع االقتصادية 
الدخــل  وتنويــع مصــادر 
ملواجهة تقلبات أسعار النفط.

جلنــة  رئيــس  أكــد 
األولويات النائب د.يوسف 
الزلزلة أن احلكومة تتخبط 

د.يوسف الزلزلة

جنوب املطالع واملدن املترقب 
انشاؤها مستقبال.

وقــال البــراك في شــرح 
اقتراحه إن الرعاية الصحية 
الطبيــة  وتقــدمي اخلدمــات 
والوقاية من االمراض تعتبر 
من أهــم األمور التــي كفلها 
الكويتــي وبينها  الدســتور 
فــي املــادة ١١ »تكفــل الدولة 
املعونة للمواطنني في حالة 
او  املــرض  او  الشــيخوخة 
العجــز عن العمل، كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحية«، كذلك بني الدستور 
فــي املادة ١٥ »تعنــى الدولة 
بالصحــة العامة وبوســائل 
الوقاية والعالج من االمراض 

البراك إلنشاء مدينة طبية في جنوب املطالع
واألوبئة« ونظرا لتخصيص 
مؤسســة الرعاية الســكنية 
للمواطنني قسائم سكنية في 
مشروع مدينة جنوب املطالع 
واملتوقع ان يسكنها ماال يقل 
عن ٤٠٠ ألف نسمة يحتاجون 
للرعايــة الصحيــة ولعــدم 
وجود مستشفى بالقرب من 
هذه املدينة سوى مستشفى 
اجلهــراء الذي ال يســتوعب 
اعــداد املرضــى احلاليني من 
محافظــة اجلهــراء ولتفادي 
االزدحام املتوقــع عليه بعد 
انشاء مدينة جنوب املطالع 
كان من الضروري والواجب 
انشــاء مستشــفيات جديدة 
تخــدم ســكان مدينة جنوب 

املطالع.

محمــد  النائــب  تقــدم 
البــراك الرشــيدي باقتــراح 
برغبــة طالــب فيه بإنشــاء 
مدينة طبيــة متكاملة تكفي 
لتقدمي خدماتها لسكان مدينة 

محمد البراك

الغامن يهنئ نظيرته 
في اإلكوادور بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة 
إلى رئيســة املجلس الوطني في جمهورية اإلكوادور 
غابريال ريفادنيريا، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

مرزوق الغامن

قال إن هناك رائحة فساد واملستشفيات متهالكة

املعيوف: سأستجوب وزير الصحة في حال
 توقيع عقد إدارة مستشفيات اجلهراء والفروانية

ومت اســتجوابك علــى نفــس 
املوضــوع ولكنك لــم ترد في 
االســتجواب على التساؤالت 
التــي مت طرحها باجابة وافية 
عــن ادارة مستشــفى الطــب 
الطبيعــي التي اشــتكى منها 
اجلميع، مؤكدا أن مستشفيات 
اجلهــراء والفروانية متهالكة 
فكيف جتهز اليوم لتوقيع عقد 
بقيمــة ١٥٠ مليــون دينار عن 
كل مستشفى، في الوقت الذي 
تصرح فيه بأنك ال تســتطيع 
توفير ميزانية عالج املرضى 
فــي اخلارج، نفاجأ بأنك تريد 
توقيع عقد بقيمة ١٥٠ مليون 

الدارة مستشفى.
وزاد، وكذلك قمت بتوقيع 
عقد مستهلكات طبية مع شركة 
ميلكهــا شــخص فلســطيني 
اجلنسية كانت قيمتها ٣ ماليني 
دينار ولكنها تضاعفت الى ٨.٥ 
ماليني دينار، فعندما نتحدث 
عن وجود »رائحة« فساد في 

الوزارة فهذه رسالة لك يا وزير 
الصحة، فإما أن تعدل سلوكك 
وتصحح األوضاع في الوزارة 
وتعود مرة أخرى وحتافظ على 
املال العام واال فان اســجوابك 
قادم، وهذه املرة سوف يطيح 
بك االستجواب، النك لم تعدل 
أي شــيء من احملاور التي مت 
استجوابك بها في دور االنعقاد 

املاضي. 
وأضــاف: اليــوم أبناؤنــا 
يعانــون وانــت متتعــت في 
اجازتــك فــي الوقــت الذي ال 
يســتطيعون املرضــى فيــه 
مواجهة مشاكلهم مع الوزارة، 
وهنــاك ازدحــام فــي املكاتب 
الصحيــة اخلارجيــة من قبل 
املرضى حتــى يحصلوا على 
مســتحقاتهم التي خصصتها 
لهم الدولة وليست من وزارة 
الصحة، ويجب عليك ياوزير 
الصحة احملافظــة على كرامة 
املرضى الكويتيني في اخلارج.

واحلياة املعيشية بشكل عام، 
وكذلك هناك معاناة الخواننا 
املرضــى بســبب البطــئ في 
االجراءات، مشيرا الى أن األمر 
الغريــب حاليا هــو أن وزارة 
الصحة ال متلك ميزانية العالج 
في اخلــارج، متســائال: كيف 
وافقت يا وزيــر الصحة على 
ذهاب هؤالء املواطنني للعالج 
فــي اخلــارج وانــت ال متلــك 

امليزانية الكافية.
يــا  املعيــوف،  وأضــاف 
وزير الصحة أنا أشتم رائحة 
فســاد في الــوزارة، قد تكون 
انت املســؤول عنها وأنا لدي 
معلومات أولية عن هذا الفساد، 
وهي نية الوزارة للتعاقد مع 
شــركات الدارة مستشــفيات 
اجلهــراء والفروانيــة، وبهذه 
احلالة انت تكرر نفس املشكلة 
التي حدثت مع مستشفى الطب 
الطبيعي الذي أدارته الشركة 
االملانية، بالرغم من أنه سبق 

أعلن النائب عبداهلل املعيوف 
عن تقدمي استجواب الى وزير 
الصحة د.علي العبيدي في حال 
مضي الوزارة قدما في توقيع 
عقد ادارة ملستشفيات اجلهراء 
والفروانية بقيمة ١٥٠ مليون 
دينار عن كل مستشفى، قائال 
للوزير العبيدي: »أشم رائحة 
فســاد وأرجــو أن توقفه واال 
ســتكون منصة االســتجواب 
جاهــزة«.  وأضــاف املعيوف 
في تصريــح صحافي، تلقيت 
اتصاالت عديــدة من املرضى 
الكويتيني في اخلارج يشتكون 
من تأخيــر وزارة الصحة في 
صرف مســتحقاتهم بســبب 
املماطلة والتأخير من الوزارة 
في ارسال موافقات التمديد أو 

تغيير العالج.
وتابع: وهذا التأخير يسبب 
أزمة كبيــرة ألبنائنا واخوانا 
املرضــى فــي اخلــارج نظــرا 
الرتفاع أسعار وتكاليف العالج 

عبداهلل املعيوف

في رده على سؤال للنائب خليل عبداهلل حصلت »األنباء« على نسخة منه

الصالح: األزمة االقتصادية العاملية وارتفاع »النفط« 
وراء انخفاض حصة الكويت في شركة املالحة العربية

العاملية اضافة  االقتصادية 
الى الكوارث الطبيعية آنذاك 

ُيذكر منها زلزال اليابان.
٭ زيادة مفرطة في العرضـ  
السعة االستيعابيةـ  خلدمات 
الشحن البحري نتيجة لزيادة 
الســفن الكبيــرة اململوكــة 

لشركات املالحة العاملية.
٭ ارتفاع اسعار الوقود خالل 
تلك الفترة حتى العام ٢٠١٤.
داخليــة،  عوامــل  ـ  ب 
وتتمثــل فــي االرتفــاع في 

املصاريف التشغيلية.

على الرغم من املســتجدات 
والتطــورات االخيــرة فــي 
االقتصاد العاملــي، مما ادى 
الــى االنحراف في مســارها 
فــي  اخلســائر  وتكبدهــا 
السنوات االخيرة، حيث ان 
القــرارات بالشــركة تصدر 
بأغلبيــة االصوات فإن ذلك 
يحد من االمكانيات املتاحة 
للهيئــة العامة لالســتثمار 

بالتحكم بتلك القرارات.
وبســؤاله عمــا اذا كانت 
شركة املالحة العربية املتحدة 

سامح عبدالحفيظ

أكد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــر املالية ووزير 
النفط بالوكالة أنس الصالح 
الكويــت متتلــك حصــة  ان 
في شــركة املالحــة العربية 
 املتحدة قدرت منذ التأسيس

 بـ ١9.٥7% وزادت في العام ٢٠١١ 
بنسبة ٢٠.٣٣% ثم انخفضت 
في العام ٢٠١٣ فبلغت ٥.١١%.
وقــال الصالح فــي رده 
على ســؤال للنائب د.خليل 
عبداهلل حصلــت »األنباء« 
علــى نســخة منــه، بشــأن 
اســباب انخفاض مســاهمة 
الكويــت فــي الشــركة: انه 
وبخصوص انخفاض قيمة 
الكويــت وتراجعها  حصلة 
فيرجع ذلك لعدم مســاهمة 
الهيئة بالزيادتني التي متت 
فــي العــام ٢٠١١ وكذلك في 
العام ٢٠١٣، ويرجع السبب 
التخاذ هذا القرار ان الهيئة 
ســاهمت في زيادة رأسمال 
الشــركة فــي عامــي ٢٠٠٨ 
و٢٠٠9 دعما منها للشــركة 
واســتنادا الــى ادائها خالل 
السنوات السابقة من حيث 
النمو وحتقيق االرباح اضافة 
الــى اخلطة االســتراتيجية 
اجلديدة للشركة للسنوات 
اخلمس ابتداء من العام ٢٠٠٨، 
حيث كانت اهم اهداف اخلطة 
التوسع عامليا والدخول في 
اســواق جديدة مما ميكنها 
من زيادة االشغال واالرباح، 
ولتحقيــق هذا الهــدف فقد 
تطلب شراء ناقالت ضخمة 
الكبيــرة  الســعات  ذات 
والتكلفة املرتفعة، مما يتيح 
لها املنافسة مع شركات النقل 
البحري الكبرى التي متتلك 
مثل تلك الناقالت ويجعلها 
فــي مصــاف اكبر شــركات 
النقــل البحري فــي العالم، 
ان االزمــة االقتصاديــة  اال 
العامليــة التي بدأت بوادرها 
في اواخر العام ٢٠٠٨ واوائل 
العــام ٢٠٠9 اي بعد اشــهر 
قليلــة من تطبيق الشــركة 
اجلديــدة  اســتراتيجيتها 
وارتباطها بعقود مع شركات 
البحرية  الناقــالت  تصنيع 
قد اثرت ســلبيا على جميع 
اوجــه االقتصاد العاملي مبا 
فيها حركة التجارة العاملية 
والشحن البحري، مما انعكس 
على اداء جميع شركات النقل 
البحــري العاملية مبــا فيها 
شركة املالحة العربية، وقد 
تلتهــا ازمة منطقــة اليورو 
والكــوارث الطبيعية آنذاك 
املتمثلة بزلزال اليابان والتي 
تعتبر احد اكبر الدول تأثيرا 
على حركة التجارة العاملية 
والنقل البحري، باالضافة الى 
ارتفاع اسعار الوقود العاملي 

خالل تلك السنوات.
واضاف: وقد سعت الهيئة 
العامة لالستثمار من خالل 
ممثليها بالشركة واملفوضني 
عنها باحلضور في اجتماعات 
اجلمعيــات العموميــةـ  في 
حدود قوتهــا التصويتية ـ 
ببذل اجلهد لتصحيح مسار 
الشــركة بتوجيههــا التخاذ 
اكثــر حتفظيــة  اجــراءات 
املصاريــف  بتخفيــض 
بهــدف معاجلــة اوضاعها، 
اال ان الشــركة استمرت في 
تطبيق االستراتيجية نفسها 

د. خليل عبداهلل

مُتنى بخســائر في االعوام 
السابقة وحتى تاريخ طرح 
هذا الســؤال وما االســباب 
رغم انهــا متثــل املجموعة 
العربية الوحيدة كناقل بحري 
بني عمالقة نقــل احلاويات 
الدوليــني، أجاب الصالح ان 
العوامل الرئيسية التي ادت 

الى خسائر الشركة هي:
أ ـ عوامل خارجية:

٭ انخفاض حركة الشــحن 
العاملــي نتيجــة  املالحــي 
الركود الذي ســببته االزمة 

مرضى كويتيون
في اخلارج يشتكون 

من تأخير صرف 
مستحقاتهم
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بنك املعلومات

ثبت علمياً

723
437

53614
413

39
87135

579381

4269

6179
954

82157
4832

2716
36527
26194
182

328

4239
614

21
8
971

7596
59

82345
34

الصوت
املعبر
جميل
النبرة

لقاء
الصباح

سد
مرمى

ود
وعد

األصدقاء
سرو
جبال

األلب
العالي
رطب
نخيل
فارس
رامي
براق

خيول
التمثيل

فهد
املشاهد

مرح

التلقيح ضد  من مكتشــف 
احلصبة؟

٭ هو العالم االجنليزي ادوار جنر 
سنة 1796.

من مخترع جهاز قياس سرعة 
الضوء؟

٭ هو العالم الفرنسي فيزو سنة 
1849 م.

من مخترع الهاتف؟
٭ هو العالم األميركي اسكندر بل 

سنة 1876.

ملــاذا ينام الســمك وعيونه 
مفتوحة؟

٭ ألنه ال أجفان له.

كم رجال للنملة؟
٭ ستة أرجل.

ما أخف العناصر املوجودة على 
الكرة األرضية؟

٭ هو غاز الهيدروجني.

أيهما أسرع الضوء أم الصوت؟
٭ الضوء أسرع من الصوت، بل ان 
الضوء هو أسرع ما عرفه اإلنسان 

حتى اآلن.

أيهما أصلب املاس أم الرخام؟
٭ املاس أصلب من الرخام.

أيهما أكثر ليونــة الذهب أم 
الفضة؟

٭ الذهب أكثر ليونة.

ما املعدل الطبيعي لدرجة حرارة 
اإلنسان؟

٭ املعدل الطبيعي هو 37 درجة 
مئوية.

ما اجلزء الذي يفرز العرق في 
جسم الكلب؟

٭ اللسان.

أيهما أثقل املاء أم الزئبق؟
٭ الزئبق أثقل من املاء.

كائن حي اذا قطعناه نصفني 
فإنه ال ميوت، فما هو؟

٭ دودة األرض.

ما أذكى احليوانات؟
٭ الشمبانزي.

ملاذا سميت )أم أربعة وأربعني( 
بهذا االسم؟

٭ ألن لهــا أربعة وأربعني قدما، 
وقرنني أماميني وذنبني خلفيني.

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:
١ ـ حديقة الشــعب، ٢ ـ يستقيل ـ 
ر ر ر، 3 ـ أمي ـ دفة )معكوســة( ـ 
عب )معكوسة(، 4ـ  رياحني، 5 ابن 
املقفع، ٦ـ  لبـ  جمال )معكوسة(، 
7 ـ الرفاق، 8 ـ هدف ـ سد ـ ا ا، 9 ـ 
رقد )معكوسة(ـ  عمان )معكوسة(، 

١٠ ـ ح ح ح ـ العلي.

عموديًا:
١ ـ حياة الفهد، ٢ ـ يسد )معكوسة(، ب ب 
ـ حقد )معكوســة(، 3 ـ يتمرن ـ أفرح، 4ـ 
ق ق ـ يأفل، 5 ـ الهية )معكوسة( ـ رسن، 
٦ ـ الفحــم ـ فداء، 7 ـ القيد )معكوســة( ـ 
مل، 8 ـ شر - نفاق ـ ع ع، 9 ـ عرب ـ عم، 

١٠ ـ برعم ـ جوادي.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
كرمي عبدالعزيز

حل كلمة السر:
جاسم الفرس

7 6 1 8 4 2 3 5 9
3 5 8 9 6 1 7 2 4
9 4 2 5 7 3 8 1 6
5 8 3 6 2 4 9 7 1
6 9 4 7 1 8 5 3 2
2 1 7 3 5 9 4 6 8
4 7 5 2 8 6 1 9 3
8 2 9 1 3 7 6 4 5
1 3 6 4 9 5 2 8 7

7 4 6 9 5 8 1 2 3
1 2 8 4 3 7 9 5 6
5 9 3 6 1 2 7 4 8
4 5 1 3 8 6 2 9 7
6 3 2 5 7 9 4 8 1
9 8 7 1 2 4 3 6 5
2 6 5 7 9 3 8 1 4
3 1 9 8 4 5 6 7 2
8 7 4 2 6 1 5 3 9

6 1 5 7 4 9 2 3 8
9 3 7 8 2 5 4 1 6
4 8 2 3 1 6 5 7 9
5 7 1 4 6 8 3 9 2
8 2 4 9 7 3 1 6 5
3 6 9 1 5 2 7 8 4
2 5 8 6 3 1 9 4 7
1 4 6 5 9 7 8 2 3
7 9 3 2 8 4 6 5 1

عادي متوسط متقدم كلمة السر: مخرج كويتي 
من 9 أحرف

سرسدفىمرمج
جودحابصلاا

ميلاعلااال
يسرسلقنلجم
لرارواخابع

لطمايريلاب
قبيفخبلبلر
اسروةربنلا

ءءاقدصالال
موعدتوصلاا
فهـدليثمتلا
مرحدهـاشملا

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  3 ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  
عادي، متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى 9 في كل مربع خال، وذلك 

حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير 3x3 على األعداد من ١ إلى 9 مرة 
واحدة فقط.

.3x3 يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير

وجبة اإلفطار

أظهرت الدراسات احلديثة، ان 
األشخاص الذين يهملون وجبة 
اإلفطار يقعون في أخطاء كثيرة، 
كما يقل جهدهم في ساعات الصباح 
املتأخرة. ويقــول خبير التغذية 
األميركــي توني ايروين: ان هذا 
له تأثير ضار على انتباه الشخص 
وقدرته على أداء عمله بالطريقة 
املثلى. كمــا يقول د. ايفي فارما 
كاليديــس اخلبير مبعهد كيلوج 
الغذائية  للخدمات االستشــارية 
بالواليات املتحدة األميركية: ان 
إهمال تناول اإلفطــار بصورة 
منتظمة يؤثر على العمليات احليوية 
في اجلسم، وان اجلسم الذي يتعود 
على عدم احلصول على طعام في 
الصباح يدفــع الى تعويض ذلك 
بإبطاء معدل العمليات احليوية، 
وهو ما يجعل انقاص الوزن عملية 

غاية في الصعوبة.
وقد أجريتـ  مؤخراـ  دراسة 
على طالب اجلامعة اثبتت ان كمية 
املــواد الدهنية والكربوهيدراتية 
التي كان من املفروض تناولها في 
اإلفطار يتم تعويضها على مدار 
األربع والعشرين ساعة، بل زادت 
الكمية التي يتناولها الشخص الذي 
ال يفطر مبقــدار 5% الى 10% عن 
الشخص الذي يحرص على تناول 

ثالث وجبات منتظمة.
كما تبــني ان بعض الذين ال 
يفطرون ال يصبرون حتى وقت 
الغــداء ولذلك يتناولون شــيئا 
في منتصف النهــار، وغالبا ما 
يكون الشيء الذي يتناولونه في 
هذه احلالة أغنى باملواد الدهنية 
والكربوهيدراتية من اإلفطار. ففي 
هذه احلالة من اجلوع الشديد يختار 
اإلنسان شيئا يشبع رغبته في 
احلصول على تعويض ســريع 
للمواد الكربوهيدراتية التي فقدها، 
وقد يكون ذلك في شــكل قطعة 
»شوكوالتة أو جاتوه أو معجنات« 
في حني انه اذا تناول الشــخص 
اإلفطار فــي الصباح املبكر فلن 

يشعر باشتهاء أي طعام آخر.
اما اذا كان الشخص ال يتناول 
اإلفطار قبل قيامه بأي نشاط في 
الصباح فمن األفضل تناوب كوب 
من العصير الذي ميد اجلسم بطاقة 

تعوضه عن اإلفطار.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس ٢٢٢7٢83٠

)من كتاب:  » ثبت علميا - محمد كامل 
عبدالصمد«(

)من كتاب:   بنك املعلومات -  إعداد: 
هشام خطاب(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

١ـ  أحد األماكن الترفيهية 
في الكويــت، ٢ ـ يترك 
عملــه ـ متشــابهة، 3 ـ 
للقسمـ  لقيادة السفينة 
ـ شــرب  )معكوســة( 
بكثرة )معكوســة(، 4 
ـ نباتــات عطريــة، 5 ـ 
أديب عباسي، ٦ ـ عقل 
ـ حسن )معكوسة(، 7 
ـ األصدقــاء، 8 ـ غاية ـ 
حاجز ـ متشابهان، 9 ـ 
نام )معكوســة(، دولة 
خليجية )معكوسة(، ١٠ 
ـ متشــابهةـ  من أسماء 

اهلل احلسنى.

١ـ  فنانة كويتية، ٢ـ  يغلق 
)معكوسة( ـ متشابهان 
ـ كــره )معكوســة(، 3 
ـ يتــدرب ـ أســعد، 4 ـ 
متشابهانـ  يذوي النجم، 
5ـ  عابثة )معكوســة(ـ  
جلــام، ٦ ـ أحد مصادر 
الطاقــة ـ تضحيــة، 7 
ـ األســر )معكوســة( ـ 
ضجر، 8 ـ عكس خير ـ 
كذب وادعاءـ  متشابهان، 
9 ـ مــن الشــعوب ـ من 
االقارب، ١٠ـ  الزهرة قبل 

التفتحـ  فرسي.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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خلود عبداهلل الخميس

بنشرب بنزين!
ال أعلم هل هي مستوحاة 
من خطة »توني بلير« أو 

عبقري آخر استأجرته 
حكومة القرارات الرشيدة، 
ولكن »كمواطنة ميتة من 

احلر في أغسطس ومرابطة 
في الكويت وما عندي 

فلوس أهج وفاضية لكم« 
أقول: ان هناك ترتيبا 

مبرمجا لتسويق القرار 
احلكومي »رفع أسعار 

البنزين«.
فإن كان هذا األسلوب في 

التسويق، والذي حاز أعلى 
نسبة من »التمسخر« في 

وسائل التواصل االجتماعي، 
جاء من تصرفات فردية 

لفاعليه فهذه مصيبة »بس 
ممكن نبلعها ونتطنز 

عليها«، وإن كان ما تابعناه 
جزءا من خطة احلكومة 

لتسويق القرار فاملصيبة 
»عظم بحلوقنا الزم نطلعه«!

ال أدري ملاذا حلكومتنا 
هوايات غريبة مثل 

»االستمتاع مبغثة املواطن«، 
ولكن واضح أن على 

املواطن مجاراتها وفهم 
كيفية تفكيرها حتى 

»يعيش«، فمنهجية »ميل 
السنابل« للريح حتى متر ثم 
تنتصب أجنع من مواجهتها 

واالنكسار حتت عتوها 
وفوضاها.

من جتاذبات الشعب حول 
»رفع أسعار البنزين« 

الحظت أنه مازال منقسما، 
وبالسعار نفسه، إلى 

فريقني: البرتقالي واألزرق، 
وإن لم يلتحف أحد 

بأوشحة.
الزرق أصحاب السلوك 

الذي يتبنى أقصى اليمني 
من املواالة املمجوجة وبال 

منطق، فقط يناصرون 
احلكومة بغض النظر عن 

األرقام والبيانات التي 
تفضح سوء اإلدارة ولكنهم 

يفعلون نكاية بالبرتقالي 
ولكسب رضا احلكومة، أما 
البرتقاليون فهم معارضة 

ممجوجة أيضا، كل ما تقوله 
احلكومة خطأ، وحشد 

من االستنصار بال وعي 
بخطورة املسألة التي ينقسم 

عليها الشعب، ولألسف 
هذا نذير شؤم النتخابات 

2017 البرملانية، الشخصانية 
وعدم االحتكام الى منطق 

في املواالة واملعارضة.
عودة إلى البنزين: بالنسبة 
إلى من يؤيدون ألنه خفض 

لدعم احلكومة، ويرونها 
لذلك منة على املواطن، فهو 

ليس كذلك، الدعم لسلعة 
تشتريها احلكومة وتبيعها 

بسعر أقل على املواطن، فهل 
تشتري النفط من برقان؟!
يعني تعطي فلوس للحقل 
وتبيعه علينا بأرخص، أو 
تشتريه من نفسها بغالي 

وتبيعنا إياه برخيص »ماني 
فاهمة«؟!

إلى متى »اجلمبزة« حتى 
في أساسيات النظريات 

واملسلمات االقتصادية؟! 
ملاذا يجب أن يعيش املواطن 

وهو مقتنع بأنه عالة على 
ميزانية احلكومة؟!

أعِلنوا عن كلفة ليتر البنزين 
على الدولة، وأبِعدوا الوجوه 

األجيرة التي مهمتها فقط 
انبطاح يليه انبطاح يليه 
ثالث حتى القبر، وأقنعوا 

املواطن بأن قراراتكم 
مدروسة، وليست أحد 
أعضاء منظمة »ذكرت 

الدراسات« التي تناولتها في 
مقال سابق!

»فّرق تسد« سياسة قدمية 
عفنت رائحتها كحذاء 

محارب في احلرب العاملية 
األولى ومازال ينتعله، ولكن 

التزال احلكومة تتبعها 
لألسف، في كل فترة تختلق 

لها حكاية وإذا بالشعب 
فريقان يختصمان، حتى في 
سوء اإلدارة ال يوجد إبداع! 

»حتى ميكيافيللي زهق«!
املسألة كالتالي:

احلكومة بترفع أسعار 
البنزين حتى ترفع إيرادات 

الدولة، ثم من إيرادات 
الدولة، التي حصلتها 

من رفع أسعار البنزين، 
ستمنح كل مواطن بلغ 18 

عاما كوبونات بـ 20 دينارا 
شهريا لتعبئة البنزين، ألنها 

رفعت أسعار البنزين!
الترجمة للفقرة السابقة:

خميس كمش خشم حبش، 
وحبش رد الكمشة خلشم 
خميس، بس اللي انكمش 
خشمه مو خميسنا، ألن 
خشم خميسنا معوز جد 

حبش يكمشه!
وأصال أبو حنيفة زهق 

واحنا نضرب املثل مبدة 
ريوله!

@TareqAl7arbi

أيام معدودات

طارق الحربي
ال شك أن فشل االنقالب في تركيا 
شكل للعرب األحرار دفعة معنوية 
هائلة، واألسباب في ذلك متعددة، 
لكني سأذكر أهم ثالثة أسباب من 
وجهة نظري الشخصية: السبب 
األول هو: التوقيت، فاحلدث جاء 

في وقت كان املشهد العام للشرق 
األوسط يوحي بتقدم الثورة املضادة، 

وبأن املعركة ستعود لنقطة الصفر، 
وبالتالي إطالة أمدها، لكن االنقالب 

الذي وأده الشعب التركي احلر، غيّر 
معادلة املعركة كليا، وأعاد ضبط 

ميزان القوى في امليدان.
السبب الثاني: هو تهافت مشروع 
إعالم الثورة املضادة في تزييف 

إرادة الشعوب وموقفها، فحجم 
التضامن الذي ناله الشعب التركي 

وحكومته الشرعية من الشعوب 
العربية- واإلسالمية فاجأ اجلميع، 

حتى الثوار العرب أنفسهم، 
ولقد رأينا كيف أن أغلب عناصر 

القوى السياسية العربية مبختلف 
توجهاتها شجبت االنقالب، ودعمت 

الدميوقراطية والشرعية، في 
مشهد يؤكد على النضج، وأن القوة 

احلقيقية تكمن في مكان آخر.
السبب الثالث: هو استمرار بقاء 

الدولة التركية بخطها احلالي، والذي 
يدعم كل مشاريع التغيير في العالم 

العربي، ويقف في صف الشعوب 

ومطالبها، ألن تركيا بدأت تفقد 
األمل منذ سنوات في انضمامها 

للمجموعة األوروبية، وكانت تعلم 
مسبقا أن الغرب لن يرضى باستمرار 
استقالليتها السياسية واالقتصادية، 
وسيعمل على كبح جماحها في النمو 

واالزدهار، لذلك رأت أن تعود ملد 
اجلسور مع العالم العربي واإلسالمي، 
والذي سيكون خير رافد ملشروعها، 

ملا لهما من تاريخ مشترك وعقيدة 
مشتركة، ومبا أن املستعمر الذي 
خط حدودنا احلالية يفضل بقاء 

الوضع الراهن فإن تركيا الطموحة 
تؤمن باملستقبل، وتفضل التعامل مع 

الشعوب وممثليها القادمني.

تركيا.. وفوائد 
االنقالب الفاشل

رؤى

لكل مكان تريد أن تنتسب إليه شروط، فإن أردت أن تنتسب 
إلى ناد صحي، فعليك أن تدفع مبلغا من املال للحصول على 
خدمات ذلك املكان، وتستطيع أن تفعل كما يفعل الكثيرون 

من املنتسبني إليه، بأن »تظبّط« املدرب وال حتضر وال تتدرب 
معهم.

لكن هناك أماكن ميكن االنتساب إليها دون دفع أي مبالغ 
مادية، بل إن هناك من سيتطوع بالدفع عنك، مثل العضوية في 
النوادي الرياضية التي ال ميكن االنتساب إليها إال بدفع رسوم 
مالية، يحق لك بعدها التصويت فقط، ألن الترشيح يكون من 

حق الذين دفعوا الرسوم عنك.
حتى األحزاب السياسية التي نسمع عنها، يقال إن هناك رسوم 

اشتراك رمزية لالنضمام لهم، وسيكون لك رقم عضوية 
وتسمية ودرجة وأهمية، قد تكون درجتك مجرد درجة درج 

للوصول على ظهرك وظهر من هم مثل وجهك ونفس تفكيرك.
وملن ال يريد أن يتمنن عليه أحد من الناس بالتوسط له، فإن 
هناك حزبا ميكن االنتساب إليه دون دفع أي رسوم ودون 

واسطة ودون فضل من أحد ودون أن تكون وسيلة للوصول 
على ظهرك وهو »حزب القنفه«، علما بأنه حزب كبير جدا، 

تعتمد عليه األحزاب األخرى بالنجاح والوصول الى مبتغاهم إن 
كان والية عامة.

هذا احلزب له أسماء عديدة، حسب طبيعة البلد الذي يكون 
فيه، ففي الكويت اسمه حزب »مكاري«، وجتد أغلبهم على 

كراسي الدواوين احلديدية، وفي مصر »حزب القنفة«، وشروط 
االنتساب إليه هي أن جتلس على تلك الكراسي وتسطر 

السوالف فقط، وخطورة هذا احلزب، أنه قد يشاهد ضياع بلده 
على أيادي أحزاب أخرى تُدار من اخلارج وال يحرك أي ساكن، 
وال يقف بوجه من يريد خراب بلده، وكل همه هو الكالم الذي 

ال ينفع.
أدام اهلل من واجه املتحزبني الذين يريدون ضياع بلده، وال دام 

مَن كان كل همه تصفيط الكالم في الدواوين. 

احلمد هلل رب العاملني أن رجال الداخلية واملنتسبني إليها 
من رجال ونساء هم من أبنائنا وبناتنا الكويتيني، ونفخر 

بأنهم من أبناء جلدتنا، واحلمد هلل أن من يترأس هذا 
اجلهاز احلساس شيخ منا وفينا، نستطيع أن نوصل إليه 
ونتواصل معه. ففي بلدان أخرى ال تستطيع حتى مبقال 

أن تشير إلى وزارة الداخلية فـ »تروح.. ورا الشمس«!
> > >

إلى املسؤولني في وزارة الداخلية، لدي بعض املطالب نيابة 
عن منتسبيها وهي:

أوال: مستشفى خاص لقوات الشرطة ومنتسبيها. 
ثانيا: »بونص« سنوي لهم على ما يقومون به على األقل 

اخصموه من املخالفات املرورية!
ثالثا: توفير تأمني صحي.

رابعا: فترة احلجز 12 ساعة يجب إعادة النظر فيها.
خامسا: ضرورة وجود محام خاص للدفاع عن أفراد 

وضباط الداخلية. 
أال يكفي ما يتعرضون له من بعض اإلهانات واالتهامات 

بالشارع والرأي العام؟ أليسوا هم منا وفينا؟ عندما 
يخطئ فرد من الداخلية، ملاذا يشمل الرأي العام كل من 

هم بالقطاع؟! لذلك يجب وجود محام متخصص ضرورة 
للدفاع عنهم، فهم العني الساهرة، وهم من وضعوا روحهم 

على أكفهم من أجل الكويت وأهلها، فلهم كل الشكر 
والتقدير، وعلى الوزارة واحلكومة النظر لهم بعينني ال 

بعني واحدة. كتبت بعض املطالب لهم من مطالب أكثر من 
هذه اختصرتها قدر املستطاع.. وشكرا.

> > >
من الفرية: بدل توزيع احلكومة الهبات ميينا ويسارا على 
الدول التي بعضها أصال كانت ضدنا، وسميت دول الضد، 

ألنها وقفت مع الغازي واحملتل أثناء االحتالل العراقي 
لدولتنا احلبيبة، زيدوا رواتب رجال الداخلية واجليش 

واحلرس واإلطفاء الى الضعف، فهم أولى بها وعيالنا أولى 
بخيرات بلدهم.

جاء قرار احلكومة برفع الدعم عن الوقود لسد العجز 
احلاصل في ميزانية الدولة التي هي بإدارة احلكومة 

الرشيدة.
نحن مع الدولة بل الواجب على كل مواطن أن يقف مع الدولة 

في هذه الظروف التي تتطلب التضحية ببعض املكتسبات 
ومنها رفع الوقود لسد العجز في خزينة الدولة.

لكن من يسد العجز في ميزانية املواطن بعد أن ترتفع كل 
السلع في الدولة بعد قرار رفع الدعم عن الوقود؟!

كالم املسؤولني في وزارة التجارة بالسيطرة على األسعار 
بعد رفع الدعم عن الوقود مردود عليهم، لقد جربناكم عندما 
رفعت احلكومة أسعار الديزل وعندما زادت احلكومة الرواتب 

ببدل غالء املعيشة لقد ارتفعت األسعار ولم حتركوا ساكنا 
ولم يحاسب أحد من التجار او املوردين ولم تنزل األسعار 

من تلك اللحظة حتى هذا اليوم.
في الوضع احلالي ال متلك احلكومة أدوات السيطرة على 

السوق، لكن نأمل قبل تطبيق القرار في شهر سبتمبر 
أن تتوافر لدى احلكومة األدوات والكوادر القادرة على أن 

تسيطر على االرتفاعات املتوقعة لكل األسعار.

saad.almotish@hotmail.com

reemw25@hotmail.com

Dm.alhajri@hotmail.com
@dmalhajri

سعد المعطش

ريم الوقيان

دخيل الهاجري

حزب »القنفة« 
الكويتي

إلى وزارة الداخلية.. 
مع التحية

رفع الدعم 
عن البنزين

رماح

رمييات

أسس

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير

عبدالهادي وسام العجمي

هل حقا ان »كله عند العرب صابون« 
او نحو ذلك من عبارات مثقلة 

بالشتائم والتحقير والتي يرددها 
اخلصوم وأهل التخوم على حد سواء؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم، فماذا نقول عن 
مجتمعات »عربية خليجية« استطاعت 
خالل نصف قرن االنتقال من السكن 

في العرائش والبيوت الطينية إلى 
تشييد االبراج، ومن تعليم الكتاتيب 
إلى إقامة اجلامعات واملعاهد الكبرى، 

ومن املشي على الرمضاء احلارقة 
إلى بناء الطرقات السريعة واألنفاق 

العظيمة واجلسور الفخيمة؟!
> > >

ماذا ميكن ان نقول عن مجتمعات 
»عربية خليجية« لم تكن تعرف عن 

األمن في األمس القريب أكثر من 
)النواطير وحرس األسواق وفداوية 

الشيخ( واليوم متلك اجليوش 
الوطنية اجلرارة، والطائرات املقاتلة، 

والصواريخ الراجمة، واألجناد املدربة 
على أحدث األسلحة؟ ماذا نقول عن 
مجتمعات »عربية خليجية« نساؤها 

توصلن إلى اكتشافات ونظريات 
علمية في أرقى املعاهد الغربية، ونال 

ابناؤها قصبات السبق في شتى 
املضامير؟

> > >

مجتمعات »عربية خليجية« تطورت 
وتقدمت ومتكنت، بفضل اهلل وفضل 

قادتها وعقالئها، من تنظيم أحوالها 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
حتى صارت مضربا لألمثال؟ فكيف 

ال نعجب بتجربتها الناجحة ونحترمها 
ونشيد بها؟ وهل من العدل والعقل 
وصف »االستعمال الرشيد للثروة 

وتطوير األوطان وترسيخ االستقرار« 
بالتخلف أو أنه »كله عند العرب 

صابون«؟ فلماذا تغيب هذه الصورة 
اإليجابية اجلميلة في الذهنية العربية 

وحتل محلها الصورة السلبية 
القبيحة؟!

قال الشاعر: نداوي ما دب الفساد به ..
فكيف إذا دب بامللح الفساد؟! 

هرمنا ونحن نقول إن آثار الفساد 
تطغى على اقتصاديات ومجتمعات 

الدول النامية، من خالل إعاقة خطط 
التنمية وزيادة حدة الفقر وميكن أن 
تصل إلى تهديد أمن املجتمعات وهذا 

الكالم مكرر ومأخوذ خيره وكتبنا 
وكتبنا عن الفساد املستشري في 

أجهزة الدولة، لكن قال: »انفخ يا شرمي 
قال ما من برطم«. 

موضوعنا هو أن هناك طفيليات 
بشرية تقتات على استمرار الفساد 
ومن هذه الطفيليات »ذو الوجهني« 

الذي مع كل حدث يكون له وجه 
متغير. مثل هؤالء كانوا في صف 

املعارضة اإلصالحية يصفقون 
ويهللون ويكبرون وبعد أن يئسوا 

شدوا رحالهم إلى املفسدين لعل 
وعسى أن ميألوا جيوبهم، ولألسف 

حققوا مرادهم حتى أصبحت هذه 
الظاهرة الغريبة على املجتمع الكويتي 

خالل السنوات القليلة املاضية 
مستفحلة. زالت عنها كل أقنعة 

احلياء والناموس واخلجل واألخالق 
والتربية، بل وأصبحت لدى البعض 

رمبا »فهلوة وشطارة« ولعب وضحك 
على الذقون وال يعلمون انهم انكشفوا 

للشعب بأنهم ليسوا سوى »مهرجني 
أو أراجوزات« ينفذون ما يطلب منهم 

»تصريح أو كتابة مقال أو تغريدة« أي 
حسب املقولة الشهيرة »افتح حلجك 

ويرزقك اهلل«.
بيت القصيد:

باختصار هؤالء الناشطون 
السياسيون سواء في مواقع التواصل 

االجتماعي أو بعض الكتاب في 
الصحف كانوا أصحاب مبادئ وهم 
اآلن أصحاب مصالح شخصية ليس 

إال..!
فهم واهلل مرضى نفسيني..

قبل أن يكونوا مرضى فكريني.. ! 
وسلم لي على املبادئ التي كانوا 

يتغنون بها في األيام اخلوالي. 
قبل اخلتام: باهلل عليكم يا اهل املغاتير 

»حسو على دمكم شوي« وأعطوني 
»قرطوع« حليب »مصغر«!

واهلل املستعان.

العربان 
في امليزان

ناشطون 
سياسيون 
حتت الطلب!

السايرزم

بيت القصيد 

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي

من الصعب أن األم بعد تربيتها 
ألبنائها تقوم بتسليمهم بأيديها 

للجهات األمنية. ذلك ما حدث وهذا هو 
الطريق لتصحيح اخلطأ، في منتصف 

األسبوع انتشر خبر عبر وسائل 
التواصل اإللكترونية ملخصه: 

»أن والدة لفتاة تتعاطى املخدرات 
قامت بتسليم ابنتها ألحد مراكز 

الشرطة في الكويت مستنجدة بهم 
بأن يعتقلوا ابنتها ويقوموا بعالجها 
من ذلك الداء القاتل خوفا عليها بأن 

تؤذي نفسها وتؤذي من حولها«.
تلك هي البداية للعالج والتصحيح 
من أي شيء مضر لبني اإلنسان 
وهادم للمجتمع، تلك املرأة عندما 

تقدمت للسلطات القانونية مستعينة 
بهم ال يعني أنها لم تقم بتربية ابنتها 
التربية السليمة ولكن عندما شعرت 
بأن اخلطر أقوى منها وال تستطيع 

مبفردها أن تواجه ذلك التيار تقدمت 
لرجال األمن ليقوموا مبساعدتها 

لينتزعوا ويبعدوا ذلك اخلطر من 
ابنتها لتحافظ على كيان أسرتها.

نقطة ومن أول سطر، ذلك املوقف 
لو قام به كل رب أسرة فسنجد أننا 

نسير نحو الطريق الصحيح لبناء 
مجتمع سليم وتصحيح كل أخطاء 

مجتمعنا، فكم من أسرة في مجتمعنا 
لديها فرد من أبنائها مدمن، وكم من 
أبنائنا مصابني بداء السرقة وكم من 

أم تخفي أسرارا عن أبنائها وكم وكم 
وكم..؟ وفي نهاية املطاف جند أنفسنا 
بأن أغلبية املجتمع مريضة وال بد من 
ان نضع نقطة ونبدأ من أول السطر 

نحو التصحيح.
بعيدا عن تلك األم الشجاعة التي 

تقدمت لرجال األمن مستنجدة بهم 
حلماية ابنتها، هناك األم التي تدرك 
بأن أحد أبنائها مدمنا ومتاجرا أيضا 

باملواد املخدرة وال جند منها أي 
موقف إيجابي إلصالح أحد أفراد 

أسرتها بل ما تقوم به فقط أنها تغض 
البصر عنه وعندما يقوم بالسؤال عن 
ذلك االبن أو االبنة يكون اجلواب ملن 
سأل عنه: نامي، وهي تعلم بأن فلذة 
كبدها جالس يتعاطى تلك السموم، 

فأي من املوقفني هو األفضل على 
مجتمعنا يا سادة يا كرام؟!

نقطة ومن أول السطر، كلماتنا ال 
نقصد بها أن نقوم بتسليم أبنائنا 

للداخلية ولكن ال بد أن جند احللول 
ملا وقع من كوارث على مجتمعنا 

سواء كانت مخدرات أو غيرها مما 
يجعل اخللل في كيان األسرة ونصبح 

مجتمعا مريضا خطرا على أفراده، 
فلو أصبح التعاون موجودا بني األسرة 
واجلهات احلكومية ليس فقط الداخلية 

بل التربية ايضا ونقصد اجلهات 
التعليمية لألبناء فسنجد أنفسنا 

أننا وضعنا نقطة على اخلطأ وبدأنا 
من أول السطر في طريق العالج 
والتصحيح نحو الطريق السليم.

مسك اخلتام: 
وملا رأيت اجلهل في الناس فاشيا 

 جتاهلت حتى قيل إني جاهل
 فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص 

 ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل 
أبوالعالء املعري

نقطة 
ومن أول السطر

محلك سر
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من 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�ساخن: 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

خـزان �صحــي ومعـتمـد,

• م�صـنـــوع مـــن البــولــي 
اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�صــلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

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

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  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

> 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�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�صم�ص  اأ�ـــصـــعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�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 مــــوؤ�س�ســــــة

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

أحـــــواض سبــــاحــــــة

 94 00 94 98
sales@rotex.com.kw

تصمـــيـــم - إنشــــاء - صيانـــــة

ــالت اجلـــزيـــرة مــظـــ
مظالت
قمـا�ش

تركيب مظالت ا�سباين وا�سرتايل

ريـة
ثـ

& 99654940
60633286

للبيــــع فيــــال فــــي بريطـــانيــــا

4 غرف - 3 حمامات - زاوية - حديقة گبيرة

للتواصل مع املالك الگويتي واتساب 98890303
مالحظة: جميع اجراءات التحويل تتم عن طريق البنك الوطني فرع لندن

منطقة مانشستــر .اولـــدهـــام

بسعر 150 ألف دينار گويتي

راشد املاجد يغني من أحلانه ألول مرة

القطان لـ »األنباء«: سعيد بالطيران مع »السندباد«
دالل العياف

الفنية اخلالصة  املوهبــة  ال يحكم 
كالذهب واألنقى من املعادن أي قانون، 
فهذه الطاقات لهــا رونق خاص، ومن 
املمكن ان تكون ظاهرة فنية غير متكررة 
خاصة بذاتهــا وحبها ملا تؤديه من فن 
وخط معني، ومن ناحية أخرى محددة 
الهوية لكن ليس لها جواز سفر خاص 
لبلد، كالطير الذي يحلق في سماء الفن 
بدون حدود، واليوم وبعد جناحات متتالية 

للملحن الفنان حمد القطان مع الكبار 
يصل إلى لون من األلوان مع »السندباد« 
راشد املاجد الذي ابدع في عطائاته الفنية 

الكثيرة.
سنسمع أحلان القطان وألول مرة مع 
راشد املاجد، وعن ذلك قال لـ »األنباء«: 
»سعيد بالطيران هاملرة مع »السندباد« 
وأمتنى أن تكون بصمة لي ولو بسيطة 
في أرشيف املاجد، وهذا أول تعاون لي 
معه، وتشرفت فيه، وفي قمة السعادة 
في هذي األغنية والتي هي من كلمات 

الشــاعر القدير خالد البــذال، ويقول 
مطلعها:»أحتاجلك حاجة غريب لألوطان«، 
وأمتنى انها تنال رضا اجلمهور، ومثلما 
ماتوا عارفني جمهورنا ذواق وصاحب 
مزاج خاص وراق، والبد من احلرص 

على مسامعه فهو راق بذوقه«. 
وتابع القطان: »أيضا لدي تعامالت 
قريبة وأعمال فنية سأفاجئ اجلمهور 
بها فــي املرحلة املقبلة، وأنا مالي غنى 
عن جمهوري ودائما حرصي أني اداري 

راشد املاجدخاطرهم وافهم ذوقهم الرفيع«.  حمد القطان

حورية فرغلي  مي عز الدين

معركة بني حورية فرغلي ومي عز الدين
بــدأت املعــارك حاليا على 
مسلســات ٢٠١7 بــن جنمات 
الدرامــا، الاتــي بــدأن بالفعل 
التجهيز لألعمال اجلديدة بعد 
انتهــاء إجازات العيــد وكذلك 
اإلجازات العائلية الطويلة بعد 
شــهر رمضان املبارك. وذكرت 
تقارير صحافية انه بالفعل كانت 
النجمة مي عز الدين قد اتفقت 
مــع املؤلف أمين ســامة على 
بطولة مسلســل »فيا كارما«، 
إال أن املشاكل التي حدثت العام 
املاضي، وكذلك تخلي سامة عن 
مسلسلها »وعد«، الذي واصل 
كتابته محمد سليمان عبداملالك، 
جعل أمين سامة يسند بطولة 
مسلسله »فيا كارما« للفنانة 
حورية فرغلي التي حتمســت 

كثيــرا للســيناريو، وبالفعل 
ذهبــت إلــى املنتــج محمــود 
شميس من أجل تنفيذ العمل، 
على أن تنفذه في رمضان املقبل. 
هــذا على الرغم من أن حورية 

بالفعل ستقوم ببطولة مسلسل 
بعنوان »فتوات اجلمالية«، إال 
أنها لم تعط موافقتها النهائية 
حتى تنهي قراءة الســيناريو. 
ولكن مي لم تتعاقد نهائيا على 
مسلسل لرمضان املقبل، خاصة 
أنها مشغولة في الوقت احلالي 
بفيلمها اجلديد »فتفوتة«، الذي 
جتهــز له مــع املخــرج محمد 
ســامي، حيــث يجــري حاليا 
اختيار األبطــال. وقد تعاقدت 
عز الدين مع املنتج تامر مرسي 
لتقدمي مسلسل جديد، ولكنها 
في احلقيقة حتى اآلن لم تختر 
السيناريو املناسب لها، خاصة 
أنها تسعى الختيار عمل يبتعد 
عن الرومانسية والكوميديا أو 

بنت البلد الشعبية.

ضاري املسيليمامين احلبيل

عبدالحميد الخطيب

املنتــج ضــاري  وصــل 
املسيليم والكاتب امين احلبيل 
الــى القاهــرة للقــاء املخرج 
والفنــان عاء مرســي وذلك 
ملتابعة عملية املونتاج للفيلم 
الكوميــدي »بوقــة فقارة«، 
حيــث يلتئم شــمل الثاثي 
في العاصمة املصرية لوضع 
اللمسات األخيرة على التجربة 
الكوميديــة  الســينمائية 
اجلديــدة واملنتظــر ان ترى 
النــور خال األيــام املقبلة، 
في ظل احلراك الســينمائي 
الذي تشهده الكويت، اذ قرر 
احلبيل واملسيليم ان يساهما 
في ترك بصمة بالفن السابع 

حتمل اســم الديرة وتساهم 
في إعادة الكويت الى موقعها 
الطبيعي على خارطة السينما 

العربية.
وفيلم »بوقة فقارة« من 

انتاج شركة صوت وصورة 
للمنتج ضاري املسيليم ومن 
تأليــف الكاتب امين احلبيل 
ومن اخــراج الفنان املصري 
عــاء مرســي ومــن بطولة 
النجوم هيا الشعيبي، شهاب 
حاجيه، احمد العونان، سلطان 
الفرج، لولوة املا ومجموعة 
من ضيوف الشرف. و تدور 
األحداث حول أســرة تدهور 
بها احلال بعد ان خسر األب 
اغلب أمواله وتتدهور حالته 
الصحيــة ويطلب من أبنائه 
وهــو على فــراش املوت ان 
يشــيدوا صرحا طبيا يحمل 
اســمه ليخلد ذكراه، وتلتئم 
األسرة في محاولة لبحث آلية 

تطبيق الفكرة.

احلبيل واملسيليم إلى القاهرة ملتابعة »بوقة فقارة«
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منتج مسرحي يفكر 
بإعادة عروض 

مسرحيته املوجهة 
لالطفال في عيد 

األضحي علشان يعوض 
خسارته في عيد الفطر 
بعد تغيير فريق العمل.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثلة خليجية مستاءة 
من منتج عملها الدرامي 

اللي عرض في شهر 
رمضان املاضي ألنه 

ما يرد على اتصاالتها 
علشان يعطيها فلوسها 

الباقية من أجرها في 
هالعمل..الصبر مفتاح 

الفرج!

مطربة متضايقة هاأليام 
ألنه موقع يوتيوب 
حذف أغنيتها ألنها 

تتضمن مشاهد خادشة 
للحياء وقاعدة حتاول 

مع مسؤولني املوقع 
بإعادتها بعد املونتاج 

اليديد لألغنية.. 
إذا فات الفوت 

ما ينفع الصوت!

خسارة

استياء

حذف

الدبس تكشف 
أحداث اجلزء 

الثاني من »خاتون«

صرحت الفنانة السورية 
ضحى الدبس بأن شخصية 
مسلســل  فــي  فهــد«  »أم 
»خاتون« في اجلزء الثاني 
ســيكون لها مساحة كبيرة 
بعد وفــاة والدهــا، وتدفع 
زوجها بــكل الطــرق للثأر 
لولدها الوحيد »فهد« الذي 
يقتل في احللقة األخيرة من 
اجلزء األول، وحتاول بشكل 
دائم أن تدفع زوجها الستالم 
الزعامة، ألنها تعتبر بأن هذا 

جزء من انتقامها.
وعن رأيها في العمل، قالت 
الدبس: »ما مييز العمل برأيي 
أن فاعلية النساء في العمل 
متوازنة مع فاعلية الرجال، 
انتهينا من فكرة املرأة التي 
تبقــى في املنزل، بل أصبح 
لها دور وموقف ورأي خارجه 

كما داخله«.

ضحى الدبس

هل ترتبط منة عرفة 
وجنل مها أحمد عاطفياً؟

القاهرة - محمد صالح

انتشرت في الفترة االخيرة شائعة 
عن اقتراب اعالن خطبة الفنانة 
الشابة منة عرفة الى عادل جنل 
الفنان مجدي كامل ومها أحمد، 
خاصة بعد ظهورهما معا في اكثر 
من مناسبة، آخرها احتفالها مع 
والديه بالســاحل الشمالي بعيد 
ميالد عادل في حفل أسري جدا، 
ضم منة ووالدتها ومها ومجدي 
وابنهما. ونشــرت كال من مها 

ومنة صور احلفل على صفحتهما 
بـ »انســتغرام«،  الشــخصية 
مصحوبة بعبارات توحي بوجود 

عالقة عاطفية.
واملعروف ان منة دخلت مرحلة 
الشباب بعدما كانت مميزة بأدوار 
االطفال فقــط، أما عادل فيلعب 
ضمن فريق الشباب بكرة القدم 
بالنادي األهلي، ومؤخرا بدأ في 
الظهور بكثافة في الوسط الفني مع 
والديه مما جعل البعض يؤكد انه 
في الطريق لدخول مجال التمثيل.

منة مع مها احمد وابنها

تستعد »القيثارة« نوال الكويتية لتصوير أغنية جديدة من 
ألبومها األخير على طريقة الڤيديو كليب حتت إدارة املخرجة 
إجني جمال. ورغم أن هناك تكتما شديدا على هذا التعاون، 
اال أن اجني كشفت، في تصريحات صحافية لها، النقاب عن 
بعض تفاصيل هذا العمل حيث قالت إن الكليب سيصور خارج 
لبنان، ويحمل مفاجأة مختلفة، حيث إن للعمل بعدا اجتماعيا 
ويعالج بطريقة رومانســية. وبسؤالها: هل سيرى اجلمهور 
أداء متثيليا سوف تقدمه نوال؟ أشارت إجني إلى أنها حتاول 
أن تخرج الفنان الذي تتعاون معه من صورته التقليدية وهذا 
ما ستفعله مع نوال، خاصة أن أغنيتها تتضمن شجنا ووجعا، 
وال بد من أن تعكس هذه املشاعر في الكليب ألن الفنان عامة 
هو مصدر إلهامها والكليب مســتوحى من مضمون كلمات 
وأحلان األغنية املصورة، لذا من البديهي أن يشاهد اجلمهور 

تفاعل نوال مع أغنيتها خالل سياق أحداث الكليب اجلديد.
يذكر ان الفنانــة نوال الكويتية كانت قد طرحت ألبومها 
اجلديد خالل الشهر املاضي، وأقامت شركة روتانا للمرئيات 
والصوتيات حملة إعالنية حتت شــعار »استمتع بعيدك مع 
ألبوم القيثارة نوال الكويتية اجلديد مع روتانا«، وأطلت بغالف 

مميز لأللبوم بشكل مختلف وجديد عليها.

مي سليم تضع أحمد رزق في موقف محرج!

قصي خولي يشعل »السناب شات«
أشعل الفنان قصي خولي حسابه على »السناب شات« 
بحفل أديل، الـــــذي حضـــــره وعبــــر عن سعادته بهـــذا 
احلفـــــل الذي عـــد أكثــر مــن رائع، ونقل تفاصيل احلفل 
ملتابعيه. وأحيــــت املطربة أديل حفـــال كبيرا فـــي لــوس 
أجنيليــس حضــــره اآلالف من 
جمهورهــــا، وهــو احلفل األول 
لها بعـــد انتقالهــا لإلقامة بشكل 
دائم في أميركا، حيث اشتـــرت 
منــــزال جديدا بالقرب من منزل 
النجمة جينيفـــــر  صديقتهــــا 
لورانــس، وهو ما أخبــــرت به 
أديل جمهورها مبجــرد صعودهــا 

علـــى املســرح. 
ومن املفترض أن حتيي أديل 7 
حفالت أخرى خالل هذا الصيف، 
وهي احلفالت التي بيعت تذاكرها 

بالكامل.

تواصل الفنانة األردنية مي سليم إجازتها الصيفية بإحدى 
القرى السياحية في مصر، ولم حترم متابعيها من مشاركتهم 

حلظات مميزة من أجواء االجازة.
وقــد التقت مي بعــدد من أصدقائها من الوســط الفني في 
االجــازة، وقضت معهم وقتا ممتعــا، وحرصت على نقل هذه 
األجواء للفانز بصور ظهرت فيها الفنانة األردنية برفقة أحمد 
السعدني، ريهام حجاج، مها أحمد، أحمد رزق وزوجته أحالم.

والالفت أن متابعي مي سليم الحظوا أنها أجرت تعديال على 
الصورة بطريقة أخفت بها الـ »مايوه« الذي كانت ترتديه زوجة 
أحمــد رزق، األمر الــذي وضع األخير في موقف محرج، حيث 
هاجم بعض النشطاء النجم املصري، بسبب ارتداء زوجته لهذا 
النوع من مالبس البحر اجلريئة، في الوقت الذي رأى البعض 
اآلخر أن هذا األمر حرية شخصية عائدة ألحمد رزق وزوجته، 
الســيما أنهما في اجازة خاصة، وفضلوا لو لم تقبل مي على 

نشر هذه الصورة ملا سببته من إحراج لرزق أمام محبيه.

مي سليم أحمد رزق

.. وبسمة مهددة بالشطب 
من نقابة املمثلني املصريني

أثارت الفنانة املصرية بسمة اجلدل حولها بعد انضمامها 
للعمل في مسلسل إسرائيلي بعنوان »الطاغية«، وذلك بعد 

غيابها عن التمثيل لفترة.
وأعلن الفنان سامح الصريطي، عضو نقابة املهن التمثيلية، 
أن هنــاك قرارات ولوائح داخل النقابــة متنع أعضاءها من 
االنضمام أو املشــاركة في أعمال 
إسرائيلية، أو حتى زيارة إسرائيل، 
خاصة أن ذلــك يعتبر نوعا من 

التطبيع.
فــي  الصريطــي،  وتابــع 
تصريحــات له: »في حالة إثبات 
انضمام عضو أو مشــاركته في 
أي عمل تقدمه إسرائيل، أو حتى 
زيارتها، يحول للتحقيق وتسقط 
عضويته فورا، وهــذه القرارات 
ضمن لوائح نقابة املهن التمثيلية 
والتي صدرت منذ سنوات طويلة، 
ونحن ننفذ اللوائح، وحتى اآلن 
لم يتقدم أحد بشكوى ضد بسمة 
وسنتأكد من حقيقة انضمامها من عدمه وفي حالة اإلثبات 

ننفذ اللوائح والقرارات املنصوص عليها داخل النقابة«.

بسمة

قصي خولي

نوال تعيش حالة من الوجع والشجن

مشهد من الفيلم »Back to the Q82« بوستر

بعد طوال انتظار من المتوقع عرضه في عيد األضحى

»Back to the Q82«
 إسقاطات طريفة من املاضي واحلاضر

شركـــــة  تســتعد 
بــن فرنــــاس لإلنتاج 
الفنـــي إلطالق فيلـــم 
»Back to the Q8٢« الذي 
طال انتظاره، وهو فيلم 
خيالي كوميدي يعالج 
قضية طــالق »الدكتور 
الــذي ميثــل  صالــح« 
دوره جاســم النبهــان 
مــن والدة ابنته »دانة« 
التي جتسد دورها أمل 
العنبري والتي تسافر 
بآلة الزمن التي اخترعها 
والدها لتعود الى املاضي 
لكي تنقذ زواج والدها 

من والدتها.
والعمـــــل ملـــــيء 
بالكوميديا واإلسقاطات 
الطريفــة مــن املاضــي 
واحلاضــر، وهــو مــن 
بطولة: جاسم النبهان، 

عبدالعزيز النصار، خالد 
العنبري،  أمــل  املظفر، 
وعدد كبير من النجوم، 
الذيــن يطلون ضيوف 
شــرف، ومــن تأليــف 
الكاتب مزيد املعوشرجي 
وإخراج فريــق اخراج 
الهنــد  مــن  خــاص 
ادارة  )بوليوود( حتت 
املخــرج احمد الصديق 
الكويتي  خان واملخرج 
النبهــان، ومن  دخيــل 
انتاج بن فرناس لإلنتاج 
الفني، ومت عمل املونتاج 
والغرافيكس واملوسيقى 
التصويرية واملؤثرات 
الواليــات املتحدة  فــي 
األميركية - هوليوود، 
ومــن املتوقــع عــرض 
الفيلم في دور السينما 

من أجواء التصويرخالل عيد األضحى.
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الموعد النهائي لتقديم طلبات تمويل المشاريع إلى 11 سبتمبر المقبل

فورد متدد املوعد النهائي لتقدمي طلبات املشاركة
في برنامجها ملنح احملافظة على البيئة لـ 2016

أعلنــت فورد عــن متديد 
فترة قبول طلبات املشــاركة 
في الدورة الـــ ١6 من برنامج 
»منــح فــورد للمحافظة على 
البيئــة«، وهي املبــادرة التي 
تسعى لتوفير متويل مستمر 
للمشاريع البيئية في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا إلى ١١ 
سبتمبر 20١6. ورصدت فورد 
ملنحة هذا العام مبلغ ١20 ألف 
دوالر أميركي، وهو أكبر منحة 
إجمالية تقدمها فورد حتى اآلن.
األفــراد  فــورد  وتدعــو 
واملؤسســات التــي تشــتمل 
أجندتها على مشــاريع قائمة 
تركز على الهندسة والتثقيف 
البيئــي أو البيئــة الطبيعية 
للتقدم بطلبات التمويل عبر 
www. اإللكترونــي املوقــع 

me.ford.com لغاية ١١ سبتمبر 
.20١6

وساهم برنامج املنح حتى 
اليوم في مساعدة ١94 مشروعا 
معنيا بالقضايــا البيئية في 
منطقــة دول مجلس التعاون 
اخلليجــي واملشــرق العربي 
حيث وصلت القيمة اإلجمالية 
لتمويــل هــذه املشــاريع إلى 
أميركــي.  ١.5 مليــون دوالر 
واشــترط البرنامج أن تكون 
هذه املشاريع القائمة في عدد 
محدد من الدول شمل اجلزائر 
والبحريــن ومصــر والعراق 
واألردن والكويــت ولبنــان 
واملغرب وعمان وقطر واململكة 

العربية الســعودية وتونس 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

أو اليمن.

تاريخ البرنامج 
 وعلــى مــدى الســنوات
الـــ ١5 املاضية، قــدم برنامج 
املنح مساعدات ملشاريع تعزيز 
بناء القدرات، وحفظ األنواع، 
املــوارد الطبيعية،  وحمايــة 
الشــباب بقضايــا  وتوعيــة 

احملافظة على البيئة.

ويعتبر برنامج منح فورد 
واحــدا مــن أكبــر املبــادرات 
املؤسســية مــن نوعهــا فــي 
املنطقة، ويســعى إلى متكني 
األفراد واملنظمات غير الربحية 
التــي تنصب جهودهــا على 
احلفاظ على السالمة البيئية 

في مجتمعاتهم.
وحظي برنامج منح فورد 
للمحافظــة علــى البيئــة في 
الشرق األوسط منذ تأسيسه 
بدعــم مــن مختلــف الهيئات 
البيئيــة احلكوميــة وغيــر 
احلكومية في املنطقة، مبا فيها 
الصنــدوق العاملي للطبيعة، 
وجمعيــة اإلمــارات للحيــاة 
الفطريــة، واملنتــدى العربي 
للبيئــة والتنمية، إلى جانب 
الدعم الذي تلقته املبادرة من 
مكتب اليونسكو في الدوحة.
وتقــوم جلنــة مســتقلة 
مؤلفــة من أكادمييني وخبراء 
من الهيئات البيئية اإلقليمية 
باختيار املشاريع الفائزة كل 
عام. وتتطلع جلنة التحكيم، 
التي مت اختيارها بدقة، استنادا 
إلى عوامل التغطية اجلغرافية 
والعمر واملساواة بني اجلنسني، 
إلى مشــاركة مبادرات تتميز 
بوعيها البيئي العميق ووضوح 
أهدافها املستقبلية، والتزامها 
بدعم وتنمية املوارد احلالية، 
وقدرتها على حتقيق غاياتها 
املنشــودة وتقــدمي خدمــات 

وبرامج مدروسة ومنظمة.

حصرياً لدى روائع جنيڤ للساعات

GLAMROCK أيقونة األناقة من ساعات
إن التجــدد املســتمر من 
ســاعات GLAMROCK يبرز 
جمالــك وأناقتك املســتمرة 
لتبهري كل من حولك بتميزك 
املستمر مع ارتدائك ساعات 
GLAMROCK البراقة واألخاذة 
وامللفتــة لألنظار والتي هي 
تناسب كل االعمار وتضيف 
ملسة سحرية على معصمك 
لتكتمــل أنوثتــك ولتكوني 
اميــرة متوجة علــى عرش 
من األملــاس املنتقى بعناية 
فائقــة ليضفي علــى ميناء 
الســاعة أكثر فخامة ولذلك 
فإن GLAMROCK من اختيار 
الفنانات املتذوقات لكل ما هو 
جديد وأنيق في عالم الساعات 

واملوضة.
اختيــار   Glam Rock
النجمتني ريهانا وبيونسيه، 
ألن كلتيهما تتمتع باملوهبة 
املــرأة العصريــة،  ومتثــل 
صاحبة الشــخصية القوية 

التي تنضح حيوية.
ألحجــام  وبالنســبة 
الساعات فهنالك توجه نحو 
التصاميــم الصغيــرة، وقد 
أطلقت GLAM ROCK بالفعل 
مجموعة ساعات بحجم أصغر 
مــن املعتاد، ومع هــذا، فإن 
احلجم الكبيــر مازال األكثر 
رواجــا، وال بد من القول إن 
األناقة ال عالقة لها باحلجم، 
بل هــي تبقى رهن الطريقة 
التي تزين بها املرأة معصمها 

بالساعة.
ساعات Glam Rock تتميز 
بالفخامة التي تالئم مختلف 
املناسبات، إذ ميكن للسيدة 
أن تزين بها معصمها، سواء 
كانت تسعى للتمتع بإطاللة 
عصريــة جتــاري صيحات 
املوضة، أو أرادت أن حتافظ 
الكالســيكي  علــى مظهرها 
األنيق، فهذه الساعات تتميز 
بأناقــة خاصة بهــا وحدها، 
تتقاطع مع األسلوب اإليطالي 

في أبهى مظاهره.
Glam Rock تعمــل علــى 
تنفيذ ساعات للذين يتوقفون 
مليا عند التفاصيل الدقيقة، 

والذين يرغبون في أن يكونوا 
واجهــة العالمــة التجارية، 
ســواء من الناحية التقنية 
أو القنية. فتضع تصاميمها 
الذين يقودهم  لألشــخاص 
حافز واحد، أال وهو »عيش 
احلياة بشغف وطرف وأناقة 

ليس لها نظير«.
 GLAM ROCK ســاعات
تعتبر رمز الشياكة العصرية 
اآلخريــن  عــن  والتفــرد 
واالقتداء باملشاهير والنجوم 
فهي ثمرة إنتــاج مصممني 
أميركيني اهتموا بصناعتها 
وأن متنحــك بريــق جنوم 
هوليوود وتعتبر رمزا من 
رموز املعيشة احلضارية في 
عالم الساعات واملجوهرات 
والتــي بعض منها يحتوي 
على أكثر من سبعني املاسا 
مرصعــا بشــكل انســيابي 
سواء كان منتشرا على املينا 
كالنجوم الساطعة على سماء 
املوضة أو على إطار الساعة 
ليعطي مظهرا منفرد النظير 
والذي اجتهد مصمموها في 
تصميم الساعة مع األملاس 
مبهــارة فائقــة الدقة حتى 
تأخذك لعالم مليء باجلاذبية 
في األلوان املشرقة والبراقة 

والالمعة.

هكذا بدأت وعلى هذا الدرب 
سارت واشــتهرت بساعات 
تتســم مبنتهــى الوضــوح 
والدقــة والرقــي بطريقــة 
عرضها ألرقام الساعة، فكل 
ساعة من الســاعات حتقق 
توازنــا دقيقــا بــني التقليد 

واحلداثة. 
حتتــاج املرأة إلى شــيء 
لتختصــر  وفخــم  أنيــق 
شــخصيتها بطريقة معبرة 
وراقية روائع جنيڤ تختصر 
لك املسافة وتوفر لك الوقت 
الختيارها مجموعة راقية من 

الساعات.
 GLAMROCK وشــدت 
الرحــال وامتطــت أجــود 
الركاب لتســابق بها الرياح 
وتتصــدر املقدمــة بصنعها 
ساعات جتســد أحالم شتى 
عمالئها من جميــع األعمار 
ومبختلف األذواق، حيث انها 
مزجت بني التراث السويسري 
العريــق والروح العصرية. 
ولتحصلــي علــى إطاللــة 
بهيــة مكتملة املعالم وليس 
لها مثيل ســارعي باقتنائك 
ساعات GLAMROCK والتي 
تتوافر في أغلب فروع روائع 
جنيڤ وخاصة فرعي مجمع 

اجليت، وليلى جاليري.

في 5 منشآت لها باألردن

فنادق ومنتجعات موڤنبيك تواكب اجليل اجلديد
من أنظمة العناية بالضيوف بإطالقها أوبرا كالود

»الكشافة« تشارك في امللتقى الكشفي العربي
القاهرة - هناء السيد 

 تشارك جمعية  الكشافة 
فــي امللتقى الكشــفي العربي 
الثالــث لإلعالمــي الصغيــر 
من ســن ١2 - ١7 عاما، خالل 
الفتــرة مــن ١4 - ١8 اجلاري 
باملركز الكشفي العربي الدولي 

بالقاهرة.
 وقال د.عاطف عبداملجيد 

األمــني العام واملدير اإلقليمي 
إن هــذا امللتقــى حقــق إقباال 
وجناحا كبيرا في نســختيه 
األولى والثانيــة، ونحن هذا 
العــام نعقــده بالتعــاون مع 
العربــي للطفولــة  املجلــس 
والتنمية، ومؤسستي األهرام 
وأبجد هوز، ونأمل من عقد هذه 
امللتقيات أن نضع الكشــافني 
علــى الطريــق الصحيح في 

استخدام واســتثمار وسائل 
االتصــال احلديثــة والتعامل 
األمثل مع شــبكات التواصل 
االجتماعــي.  ويشــارك فــي 
امللتقــى 60 مشــاركا ميثلون 
اإلمارات، البحرين، السعودية، 
الكويت،  السودان، فلسطني، 

لبنان، ليبيا ومصر.
البرنامج عددا   ويتضمن 
مــن املوضوعــات منهــا ملاذا 

يحب الفتية والفتيات احلركة 
الكشــفية؟ اخلبر وعناصره، 
التحــدث، مهــارات  مهــارات 
اإلنصــات، مبــادئ التصوير 
الفوتوغرافي، مبادئ تصوير 
الفيديو، حقوق الطفل واإلعالم، 
حق الطفل في املشاركة، ماذا 
يريد األطفال من اإلعالم، ورشة 
عمل حول رصد تناول اإلعالم 

لقضايا الطفل وحقوقه.

عمان، )المملكة األردنية 
الهاشــمية(: باتت شــركة 
فنادق ومنتجعات موڤنبيك 
أول شــركة فنــادق تعتمد 
برنامــج أوبــرا كالود مــن 
أوراكل، وهو نظام متقدم في 
إدارة المنشآت يتيح مركزية 
الوظائــف المتعددة، وبعد 
تجربة ناجحة للبرنامج في 
فندق موڤنبيك إيغيركنغن 
فــي سويســرا، أصبحــت 
منشآت الشركة الراقية في 
األردن أول تكتل لمجموعة 
فندقية يعتمد ويطبق هذا 
النظام في الشرق األوسط.
وقال مايــكل نيوجنت، 
المديــر االقليمــي لفنــادق 
ومنتجعــات موڤنبيك في 
األردن: »بتقديرنا، سيصبح 
البرنامــج  كالود  أوبــرا 
المعتمد في القطاع لسنوات 

عديدة مقبلة.
عــن  أعــرب  أن  وأود 
امتناننا لشــركة  خالــص 
زارة لالســتثمار القابضة، 
المالكــة لكافــة  الشــركة 
فنادق ومنتجعات موڤنبيك 
األردنيــة  المملكــة  فــي 
الكامل  الهاشــمية، لدعمها 
المبتكــر  المشــروع  لهــذا 
والذي يضمن مستوى عاليا 
مــن العناية بضيوفنا عبر 
جميع منشــآتنا، فاالطالع 
الخاصة  المعلومــات  على 
بالضيوف يتيح لنا استباق 
حاجاتهــم فــي أي فنــدق 
يختارونه إلقامـــتـهم معنا«.

وتتوزع منشآت الشركة 
الخمــس فــي األردن بيــن 
البتــراء والعقبة وتاال باي 
والبحر الميت، وبغض النظر 
عن تركيــز البرنامج حول 

المزايا الخاصة التي تعزز 
رضا الضيوف، فإن ميزته 
اإلضافية هــي قدرته على 
تنسيق العمل بين المنشآت، 

حيث يتيح ضم كل نشاطات 
والتســويق  المبيعــات 
والحجوزات وإدارة الواردات 
وجمع المعلومات وتنظيم 
الحسابات في نقطة مركزية 
لمزيــد مــن السالســة في 

العمليات. 
وقــال برنــارد جاميت، 
نائب الرئيس األول للفنادق 
للضيافــة:  أوراكل  لــدى 
»شركة فنادق ومنتجعات 
موڤنبيك تتيح تجربة مميزة 
لضيوفهــا فــي منشــآتها. 
إنهــا أول سلســلة فنــادق 
التحــول  تواكــب عمليــة 
الكاملة الى تقنية السحابة 
لمنصــة عملياتهــا، ونحن 
ســعداء العتماد موڤنبيك 
الخدمة المركزية لتفاصيل 
ضيوفهــا في أوبــرا كالود 
لتعزيز العناية بهم عبر كل 
منشــآتها. مع تقنية أوبرا 
كالود، تخفــض موڤنبيك 
تكاليــف تقنية المعلومات 
وتعقيداتها، بينما تســرع 
توسعها عالميا وتعزز خدمة 
ضيوفها وتحسن كفاءاتها 

التشغيلية«.
وبينما تســتعد شــركة 
فنادق ومنتجعات موڤنبيك 
لمرحلة من النمو البارز في 
المقبلة،  السنوات الخمس 
ال بد لها من تطبيق أنظمة 
تجارية متطورة تشمل كل 
جوانــب العمليات لضمان 
المســتمر، وهي  نجاحهــا 
تخطــط لتشــغيل نظــام 
أوبرا كالود في كل منشآتها 
بحلــول 20١8، بينمــا يتم 
تضمينه بشكل تلقائي في 
كل المنشآت الجديدة التي 

يتم افتتاحها.

120 ألف 
دوالر أميركي 

متوافرة لتمويل 
املشروعات 

املستحقة

ساعات تتسم 
مبنتهى الوضوح 
والدقة والرقي 
بطريقة عرضها 

لألرقام

بالتعاون مع مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي

نصائح كيدزانيا تعزز مهارات بناء صداقة األطفال

تواصل كيدزانيا الكويت، 
مدينــة األطفــال النموذجيــة 
املصغــرة للتعليم الترفيهي، 
جهودهــا فــي إطــار االلتزام 
بغرس مبادئ ومفاهيم تعليمية 
أساسية لدى األطفال، وذلك من 
خالل التركيز على تقدمي أنشطة 
تساعد على منوهم السليم من 
الناحية العاطفية، والذهنية، 

واالجتماعية.
وانطالقا من هذا االلتزام، 
قامت كيدزانيا مؤخرا بإطالق 
فعاليــة مميــزة فــي املدينــة 
تهــدف إلــى تعزيز مهــارات 
بناء الصداقات احلقيقية لدى 
األطفــال في ســن مبكرة من 
خالل تســليط الضــوء على 
أهمية املشاركة التي تعد أحد 
احلقوق األساسية التي تضمنها 
لألطفال جميع مدن كيدزانيا 
حول العالم، ومتثلها شخصية 

كيدزانيا املرحة، تشيكا.
وتزامنت فعالية كيدزانيا 
هذه مع اليوم العاملي للصداقة 
الذي يحتفل به العالم يوم 30 
يوليو من كل عام، وقد حصل 
خالل هذا اليوم كل طفل زائر 
لكيدزانيا علــى تذكرة دخول 
مجانية واحدة لدعوة صديقه 
املفضــل لالحتفــال معه بهذه 

املناسبة املميزة.
ومتثل تشيكا وهي إحدى 
شــخصيات مدينــة كيدزانيا 
اخلمســة، حــق األطفــال في 
املشــاركة، وتتميز بشــغفها 
باملوضة والتسوق، وباحلرص 
علــى التعاون مــع أصدقائها 
وأقرانها. ويشجع التزام تشيكا 
بالقيم واملبــادئ التي متثلها 
األطفال أيضا على املشــاركة 
وعلــى التعاون مــع اآلخرين 

واكتساب أصدقاء جدد.
وانطالقــا مــن االلتــزام 

شددت سامية باهتي أيضا 
على الدور احملوري الذي يلعبه 
الوالدان، باإلضافة إلى املعلمني 
واملدرسة، في مساعدة األطفال 

على اكتساب تلك املهارات.
وفيما يلي بعض النصائح 
التي ميكــن للوالدين اتباعها 
لتعزيز مهارات بناء الصداقات 

احلقيقية لدى أطفالهم:
١ـ  تدريــب األطفــال علــى 
تطبيق املهــارات االجتماعية 
التدريب  املكتســبة: يســاعد 
األطفــال علــى فهــم املهارات 
االجتماعيــة بشــكل أفضــل. 
احــرص على حتفيــز أطفالك 
وتشجيعهم وتذكيرهم بتطبيق 
املهارات االجتماعية اإليجابية 
التــي تعلموهــا فــي مواقف 
حياتية واقعيــة، في التعامل 
مع أفراد العائلــة واألصدقاء 

املقربني.
2ـ  توفير الفرص للعب مع 
األطفال اآلخرين: توفر أوقات 
الفرصة  اللعب مع األصدقاء 
املثالية لألطفال ليقوموا ببناء 
العديد من املهارات االجتماعية 
املشــاركة،  الضروريــة مثل 
حــل  وطــرق  واإلصغــاء، 
اخلالفات. أما بالنسبة لألطفال 
الذيــن ال يزالــون في مرحلة 
تعلــم التواصل مــع غيرهم. 
االســتعداد قبل  ويستحسن 
دعوة صديق للعب، من خالل 
تشجيع األبوين ألطفالهما على 
التفكير في األنشطة التي قد 
يرغــب أصدقاؤهم في القيام 
بهــا، وحتديد األلعــاب التي 
يرغبــون في مشــاركتها مع 

غيرهم.
3 ـ تشــجيع التعاطف مع 
اآلخرين واالهتمام بهم: تؤكد 
الدراسات في علم النفس على 
أن التعاطف ليس بالضرورة 

بهذه القيم، تشــجع كيدزانيا 
األطفــال على املشــاركة فيما 
بينهــم لتســاعدهم على بناء 
صداقات حقيقية ودائمة، وقد 
أكدت خبيرة علم نفس األطفال 
في مؤسسة فوزية السلطان 
للتأهيــل الصحــي، ســامية 
بهاتي، أهمية بناء الصداقات 
فــي مراحل الطفولــة املبكرة 
كوســيلة لتســهيل التفاعــل 
االجتماعي، وملساعدة األطفال 
على اكتساب املهارات الالزمة 
لبنــاء العالقــات االجتماعية 
في املســتقبل، وقالت في هذا 
السياق: »إن بناء الصداقات بني 
األطفال يساعدهم على تعلم قيم 
الصداقة احلقيقية، وعلى فهم 
أسس التواصل اجليد والفعال 

مع بعضهم البعض«.
وتؤثــر الصعوبة في بناء 
الصداقــات غالبا علــى النمو 
السليم لدى األطفال ألنها تؤدي 
إلى شعورهم بالوحدة املترتبة 
على اإلحساس برفض اآلخرين 
لهم، لذلك يعد اكتساب املهارات 
اإليجابيــة لبنــاء الصداقــات 
أمرا ضروريا جدا في التفاعل 
االجتماعي لدى األطفال وبناء 
شخصياتهم على املدى الطويل، 
وتشير العديد من الدراسات في 
مجــال علم النفس أن األطفال 
الذين يتمتعون بشعبية كبيرة 
غالبا ما متيزهم قيم ومبادئ 
مشــتركة، حيــث يتمتعــون 
بالقــدرة على رعايــة غيرهم 
مــن األطفــال ومســاعدتهم 
والتعاطــف  ومشــاركتهم 
معهــم، باإلضافة إلــى القدرة 
علــى التحكم في مشــاعرهم 

الشخصية.
خطوات أساسية ملساعدة 
األطفال علــى تطوير مهارات 

إيجابية لبناء الصداقات:

موهبــة بقــدر ما هــو مهارة 
اجتماعيــة ميكننا اكتســابها 
عبــر التدريــب واخلبرة. كما 
الدراســات أيضــا أن  تظهــر 
األطفال الذين تلبى احتياجاتهم 
العاطفية في البيت ميتلكون 
قدرة أكبــر على التعاطف مع 
غيرهــم. فعندما يثق األطفال 
بأنهم قادرون على االعتماد على 
والديهم أو من يرعاهم في تلبية 
احتياجاتهم العاطفية، ميكنهم 
أن يتواصلوا مع أصدقائهم وأن 
يتعاطفوا معهم بشكل أفضل.

4ـ  علم أطفالك السلوكيات 
االجتماعيــة اإليجابية: الحظ 
االجتماعيــة  الســلوكيات 
السلبية واإليجابية الشائعة 
لدى أطفالك، وحاول االنتباه 
لقدرتهم على التواصل بالنظر، 
واالبتسام، واستخدام األسماء 
عند مناداة اآلخرين، والتحدث 
مع الغير بلهجة واثقة وودية. 
حــاول التركيــز علــى مهارة 
اجتماعيــة واحــدة وتأكد من 
قــدرة أطفالك علــى تطبيقها 
قبــل املباشــرة فــي تعليمهم 
مهارة جديدة. استخدم تقنيات 
مختلفــة ملســاعدتهم علــى 
اكتســاب تلك املهارة احملددة، 
مثل متثيلها معهم في مواقف 
حياتية واقعية. كن مبتكرا في 
العلميــة التعليمية لتجعلها 

ممتعة أيضا!
5 ـ ساعد أطفالك على حل 
النزاعات: حتدث إلى أطفالك عن 
املشكالت التي تواجههم وأظهر 
دعمــك لهم وتعاطفــك معهم، 
والتحــدث عن املشــكالت مع 
الكبار الذين يظهرون تعاطفا 
يســاعد األطفال على التفكير 
بتمعن فيما حدث، وعلى فهم 
شعورهم حياله، والوصول إلى 
القرار الذي عليهم اتخاذه، وهو 
ما يساهم أيضا في مساعدتهم 
على بناء مهــارات اجتماعية 
الفكــري  تتســم بالنضــوج 

والعاطفي.
بعــد التعرف علــى أهمية 
التطور العاطفي واالجتماعي 
فــي مرحلة الطفولــة املبكرة 
وإدراك تأثيراتــه علــى النمو 
العــام ألطفالــك وتطورهــم 
األكادميي، وفهمك للطريقة التي 
ينتهجها أطفالك لبناء الصداقات 
والروابط االجتماعية، ووعيك 
بالتحديات العديــدة التي قد 
يواجهونها سيمكنك من معرفة 
الطــرق التي ميكنك اعتمادها 
التواصــل  لدعمــه ووســائل 
املتاحة التي ميكنك استخدامها.
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)شانافاس قاسم( احمد السعدون ونوري الراشد يهنئان 

عبدالفتاح الراشد وعبداجلليل الراشد يباركان

أحمد الشايع وأوالده يباركون

جاسم اخلليفي وأوالده يباركون راشد الراشد وعثمان الراشد وعدد من املهنئني

قيصر حسني وفاروق دلفي وفتوح عبدالاله يباركون مباركة باملناسبة السعيدة

أسامة الشاهني مباركاد.خالد املذكور يقدم التهاني

عبداحلميد عبداحلسني وعبداهلل اخللف يهنئان

وليد اخللف مباركا

حمود احلمدان وعبداهلل الرومي وخالد الغامن يهنئون املعرس ووالده وشقيقه علي الراشد

املعرس مع والده عبدالكرمي الراشد وشقيقيه علي وعمر الراشد ووالد العروس عبداحلميد الباللي

د.جمعان احلربش مهنئا

أنس الراشد وسليمان مندني يباركان

محمد الرفاعي مهنئاعمر اخللف يهنئ املعرس ووالده عبدالرحمن املسباح مباركا

مرزوق الغامن ود.ناصر الصانع يهنئان

عبدالعزيز الراشد وسالم الراشد ووليد البكر يهنئون

أفراح 
الراشد والباللي
عبدالكــرمي  احتفــل 
الراشــد بزفــاف  عطيــة 
جنله عبداهلل على كرمية 
عبداحلميد جاسم الباللي، 
بحضور جمع من النواب 
واألهــل  والشــخصيات 
واألصدقــاء الذيــن قدموا 
املباركة والتهاني باملناسبة 

املعرس عبداهلل عبدالكرمي الراشدالسعيدة.. ألف مبروك.
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إعداد: هادي العنزي

األسياف الشمالية فيها شعم وسبيطي ومزيزي وخلف فيلكا البواليل

االستاد: الشعم »صخري« 
..و»رملي« وييمتهم الربيانة

احلداق بدر االستاد خبرة بصيد األسماك قل نظيره، عشق مسكة اخليط ولشطة السمكة وهو بعمر ٦ سنوات تعلم على 

يد النوخذة الكبير عمه عباس االستاد.. صفحة »بحري« فتحت معه كتاب أسراره بالصيد.. أين تتواجد األسماك وما أفضل 

أوقات صيدها، وخصوصا أسماك الشعم والسبيطي والشماهي والنقرور والنويبي والشيم، كما أطلعنا االستاد على السمكة 

املتوافرة هذه األيام وأين تتواجد ومتى يتوقف عن الصيد وملاذا يغرم كل احلداقة بصيد سمكة السبيطي والنصائح التي 

قدمها إلخوانه احلداقة للفوز دائما بأجود أنواع األسماك وأفضلها، فإلى التفاصيل:

فــي البداية قال: يا هني من تعّلق قلبه بالصيد وســحبة 
الســمكة، فهواية احلداق ينجذب لهــا الكبير والصغير، وقد 
تولعت بالصيد ولشــطة الســمكة منذ صغــري وكان عمري 
تقريبا ٦ سنوات عندما كنت أرافق عمي عباس االستاد وأبناءه 
للصيد بكل نهاية أســبوع على يال ســوق شــرق قبل بنائه 
ومنذ تلك اللحظة انطبع اخليط والســمچة في قلبي بعد أن 
تعلمت أصول الصيد الصحيحة من ترديع وحســبة املايات 
واملوادع ومعرفة أفضل األوقات بالصيد وأين تتواجد األسماك، 
وعندما كبرت بدأت أغزو أماكن الصيد مع أبناء عمي وخالي 
عبداحملسن االستاد وأصدقائه وأكثر شيء تعلمته من خالي 

صيد الشعوم والسبيطي.

النويبي يكثر بالشتاء
ويضيف: أســماك الشعم نوعان نوع يحب الصخر وآخر 
يحب الرمل واالثنان يعشــقان ييم الربيان فقط خالل فصل 
الصيف، واألفضل يكون ييمك للشعم الرملي عجني علشان ال 
يأذيك الچم، وأقول لعشاق أسماك النويبي انه يتواجد بكثرة 
في فصل الشتاء واجعل ييمك يا احلبيب ربيان وميد وعموم 
محادق الشمال يكثر فيها صيد النويبي، ولكن بشكل خاص 

عليك باملزارع وترى كل األسياف فيها شعم.

النصيب األكبر بصيد السبيطي الفجر
ويتابع: الكل مغرم بنوع واحد من السمچ وأحتدى أي حداق 
أو صاحــب طراد أنه ما يفكر فيها وهذه الســمكة هي حبيب 
املاليني السبيطي، ويعتبر السبيطي من األسماك احلذرة جدا 
ويحتاج لصيدتها الهدوء وأكثر األماكن اللي فيها الســبيطي 

على االســياف بكل األوقــات تصيده، بــس النصيب 
األكبر يكون بشروق الشمس )الفجر( واحرص على 
القوعة التي فيها صخر وييمتك يا احلبيب ربيانة يا 
تقطعها صغار أو نص ربيانة، طبعا ال تنسى االنواع 
االخرى من الييم أمثال السلس وصالخة امليد واليواف 

والزورية احلية »محاياة«.

أسياف الشمال شعم وسبيطي ومزيزي
ويضيف: الكل يســأل هــذه االيام 
عن أفضل أماكن الصيد وشنو السمكة 
املتوافــرة بهــذي االماكــن، أوال الصيد 
توافيج من رب العاملــني والبحر أرزاق 
وداميــا الواحد الزم يحرص على قوعته 
اخلاصة ومــا يعلم عليها أحد ألن خبرك 
هناك من يســعى دائما لتكويش كل شيء 
بجيبه وال يهمه سوى الربح املادي وأخص 
بهذا أصحاب القراقير واملشابك وشباك الصيد 
»العديد« هؤالء ال يرحمون، ثانيا االسياف 
الشمالية حتصل فيها شعم وسبيطي ومزيزي 

وخلف فيلكا حتصل البواليل والشعوم.

»رحالت صيدي وتجميع خيوطي«
ويقول: أجمل رحالت صيدي كانت في الشتاء 
ويومها كنت طالع مع الربع للمحادق الشمالية 
وحتديدا املــزارع ويومها اجلو كان روعة مطر 
خفيف وصيد كبير ووقتها لم أكن أستطيع أن 
أحلق على اخليط الثاني من سرعة الصيد وتوفقنا 
بصيد طيب وترســنا ثالجاتنا نويبي، وإذا تبي 
تسألني متى أوقف حداق أقولك أنا أجمع خيوطي 
وآخذ  لي بريك عند دخول موسم السرايات حتى 
آخــر الصيف  يعني من شــهر أبريل وحتى نهاية 

شهر أغسطس.

»الخيط يخليك تتواصل مع السمكة«
ويضيــف: أكثر االماكن التي أذهــب اليها للصيد 
الشمال عموما، ومتعتي بصيد اخليط  أكبر من السنارة 
ألن باخليط حتس بســحبة السمكة وهي بالنسبة لي 
حلظة ممتعة نفس الهدية قبل أن تفتحها، اخليط يخليك 
تتواصل مع السمكة وحتس فيها وتقدر تسايسها وما 
تقدر تقص اخليط ألن خبرك خيوطنا تكون سماكتها 
قليلة وتبدأ من 3٠ - 45 فلهذا حتتاج دائما أنك تاخذ 

وتعطي مع السمچة ما تشد عليها.

النقرور والشماهي والشيم
ويضيف: أسماك النقرور والشماهي والشيم هذي 
االنواع تعتبر »كنز« طعم وضربة على اخليط متتعك 
وحجم يطيب خاطرك وراح أتكلم عنهم  بشيء موجز، أوال 
النقرور من أفضل األسماك احمللية اللي عندنا بالكويت 
وتتواجد باالماكن الصخرية العميقة وعند السفن 

الغارقة مثــل املضروبة وأيضا باالرياق 
ينصاد بخيط 7٠ سوفت وييمته 
ربيان واخلثاق، ثانيا الشماهي 
ســمكة ضربتها على اخليط 
فيها قوة وحتــدي وطعمها 
ال يعلى عليه وصيدتها مو 
بــأي وقت وأفضل مايه لها 
الوقفة والغزر وأفضل مكان 
لتواجدها الركســة وعوهة 
وموسمها يبدأ من شهر مايو 
ولغاية سبتمبر، ثالثا الشيم 
الشــيمة قليلة ونادرة والدليل 
قلة بيعها بالسوق وهي تعد من أسماك الدرجة االولى ويتغزل 
فيها الشــعراء ومو كل واحد يقدر يصيدها وتتواجد بعوهة 
والدوحة عند بداية موســمها وبعدهــا تنتقل الى االقفاص 
ثم احليشــان ويكثر صيدها بالدردور مقابل رأس األرض 
بالساملية صيدتها متعة سواء باللفاح أو  بالتشخيط أو 
باحلداق ويفضل استخدام خيط حجم 8٠ - 9٠ وميدارك 
يكون صفر9 أو صفر١٠ وييمتك زورية أو مييامة محاياه.

ختامية
ويختتم بدر االســتاد قائال: أمتنى للجميع التوفيق 
بالصيد والرجوع للمســنة ســاملني غامنــني، كما  أدعو 
اخوانــي احلداقة لالهتمام بعدة الســالمة واالســعافات 
االوليــة، وأمتنى أن يرجع اجلــون للحداقة ويتم القضاء 

على القراقير واملشابك.
احلداق بدر االستاد 

مع الشعم
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انسحاب القوات الفرنسية من بنغازي
عواصم - وكاالت: كشفت مصادر عسكرية وأمنية ليبية مطلعة أن القوات الفرنسية اخلاصة 
الداعمة للقوات التابعة ملجلس النواب املنعقد شرقي ليبيا، والتي يقودها اللواء خليفة حفتر، 
انسحبت من منطقة بنغازي منذ قرابة ثالثة أيام، غير أنها لم تستبعد عودتها مرة أخرى في أي 
وقت. في سياق متصل، قال مصدر عسكري ليبي، امس إن قوات أجنبية خاصة على األرض 
تقدم املساعدة لقوات املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني، التي تقاتل تنظيم »داعش« في 
مدينة سرت، وفيما لو يوضح املصدر هويتها إال أن تصريحاته جاءت غداة تقرير لصحيفة 
أميركية ذكرت فيه أن عناصر من »الكوماندوز« أرسلتها واشنطن تشارك ألول مرة في مساندة 
تلك القوات.

ديموقراطيون يدعون إلخراجه من السباق واعتقاله

عاصفة جديدة يثيرها ترامب .. وحملة كلينتون تتهمه بالدعوة لقتلها!
واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت 

ما ان تهدأ عاصفة سياسية 
حتى يثير املرشح اجلمهوري 
دونالــد ترامــب، عاصفة غير 
مســبوقة وأكثــر جــدال فــي 
الرئاســي االميركي.  الســباق 
وبعــد االتهامــات بالعنصرية 
والتطــرف والدمياغوجية، ها 
هو ترامب يضيف الى ســجله 
اتهامــات وجههــا خصومة له 
بالدعــوة لالطاحة مبنافســته 
الدميوقراطية هيالري كلينتون 

ولو باستخدام العنف. 
ففي أحــدث خطاباته في 
وملينتغتون بوالية كاروالينا 
الشمالية، املح حوت العقارات 
االميركــي إلــى ان الطريــق 
الوحيــد ملنــع هيــالري من 
الوصول الى البيت االبيض 
ومن ثم تعيني القضاة الذين 
ينالون رضاهــا في احملكمة 
العليا، هو استخدام التعديل 
الثاني للدســتور االميركي، 
الذي ينص على حق املواطنني 
االميركيــني فــي اســتخدام 
وحيازة السالح حلماية الدولة 

وحماية انفسهم.
 وقال ترامب »هيالري تريد 
محو املادة الثانية من الدستور 
وباملناســبة فــاذا متكنــت من 
اختيار قضاتها فليس هناك ما 
تســتطيعون فعله ايها الناس 
بالرغــم مــن ان املــادة الثانية 
موجودة ولكن دعوني اقل لكم 
ان ذلك سيكون يوما مرعبا«.

 واثارت تصريحات ترامب 

هذه جدال جديدا، بعدما فسرها 
عدد من وسائل االعالم واملراقبني 
على انها دعوة الى اســتخدام 
العنف للحد من اندفاع كلينتون 
القضــاة. وذهــب بعــض  او 
الدميوقراطيني الى دعوة مكتب 
الـ»اف  الفيدرالي  التحقيقــات 
بي اي« للتحقيق مع املرشــح 
الرئاسي. وقال سكوت دوركني، 
الدميوقراطيني  زعيم »حتالف 
ضد ترامب«، ان االخير »يجب 
ان يخرج من السباق الرئاسي. 

العنف على اي نحو«.
وفور نشر تصريحات ترامب 
بثت جلنة لدعم هيالري الشريط 
الذي تضمن تصريحات املرشح 
اجلمهوري حتت عنوان »ترامب 
اقترح توا قتل هيالري«. ونال 
الشريط تغطية هائلة في تويتر 
كمــا علق عليــه عضو مجلس 
النواب الدميوقراطي جيه كيه 
بترفيلد بقوله »ال اعرف ان كان 
ترامب يقصــد دعوة الناخبني 
للعنف ولكنــه رجل يقول اي 

لبلديــة  الســابق  الرئيــس 
نيويــورك رودولف جولياني 
مواقف ترامب. وقال ان »ما اراد 
ترامب ان يقوله، هو ان لديكم 
القدرة على ان تصوتوا ضدها 

)كلينتون(«.
ولقيت هذه التصريحات على 
الفور تأييد مجموعة الضغط 
النافذة حليازة االســلحة التي 
دعت في تغريــدة على تويتر 
الى التصويت ملصلحة التعديل 
الثاني وبالتالي لدونالد ترامب.

ووحدها احملكمة العليا قادرة 
على تغيير التعديل الدستوري 
الذي يضمن حق حيازة السالم. 
وأحد مقاعد احملكمة شاغر منذ 
وفاة احد اعضائها التسعة في 
منتصف فبراير. وهي مقسومة 
بالتســاوي حاليــا بــني اربعة 

تقدميني واربعة محافظني.
وثمة فرص كبيرة الن تعود 
الى من ســيخلف باراك اوباما 
امكانية تعيني القاضي اجلديد. 
وهــذه واحــدة مــن الرهانات 
االساســية لهــذه االنتخابــات 
الرئاسية. ويتمتع هؤالء القضاة 
الذين يعينون مدى احلياة بقوة 
كبيــرة للتأثيــر علــى قضايا 

املجتمع.
لكــن بيــان حملــة ترامب 
لــم يقنع معارضيــه كما تبني 
مــن ردود الفعل علــى مواقع 
التواصل االجتماعي. فقد أثارت 
تصريحاته جداال في االسابيع 
االخيرة وخصوصا بني املرشح 
اجلمهوري وذوي جندي اميركي 
مســلم قتل في العــراق والتي 

ويجب أن يتــم اعتقاله بتهمة 
ارتكاب جرمية فيدرالية«. 

وجاءت هــذه التصريحات 
الســماء حلملــة  هديــة مــن 
كلينتون. وســرعان ما تلقفها 
مديرهــا روبرت مووك واتهمه 
بالتحريض على العنف. وقال 
»انه امر واضح. فما قاله ترامب 
خطير ومقلق. ان اي شــخص 
يســعى لكــي يصبح رئيســا 
للواليات املتحدة ال ينبغي ان 
يحث االميركيني على استخدام 

شئ ويفعل اي شيء ليفوز وهو 
لن يفوز«. 

واعــرب كريــس مورفــي 
الدميوقراطي عن  الســيناتور 
كونكتيكوت )شمال شرق( حيث 
قتل عشرون طفال في مدرسة 
علــى يــد مختل عقلي مســلح 
ببندقية رشاشة في 20١2، عن 

اشمئزازه.
وكتب النائب الدميوقراطي 
دايفيد سيســيلني في تغريدة 
»هذه ليســت لعبة، يســمعك 
اشخاص متوترون ومسلحون 
بأسلحة نارية ويحقدون على 
هيالري كلينتون. اعترض على 

تصريحاتك«.
وفي مواجهة سيل االنتقادات 
لهذه التصريحــات، لم تتأخر 
حملة امللياردير عن نشر »بيان 
حلملــة دونالــد ترامــب حول 
وســائل االعالم غير النزيهة«، 
موضحــة ان ترامب كان يريد 
ان يقول ان مجموعة املدافعني 
عن حق حيازة السالم املتماسكة 
جدا ستمنع انتخاب كلينتون 

اذا صوتت ملصلحته.
ميللــر  جيســون  وقــال 
املستشار االعالمي لترامب ان 
دعوة املرشح هي دعوة النصار 
حرية حمل السالح لكي يتحدوا 
وهو االمر الــذي مينحهم قوة 
وتأثيرا. واضــاف »واعتقد ان 
انصار املادة الثانية سيصوتون 
باعداد كبيرة وهم بالتأكيد لن 

يصوتوا لهيالري«.
وخالل جتمع آخر للمرشح 
اجلمهــوري فــي الواليــة، ايد 

تســببت في صدمة حتى لدى 
الفريق اجلمهوري.

والنتيجة هي تراجع شعبية 
ترامب في اســتطالعات الرأي 
التــي تعطي هيالري كلينتون 
تقدما مريحا من سبع الى تسع 
نقاط في انتخابات الثامن من 

نوفمبر.
كما تزايدت النقمة ايضا في 
املعســكر اجلمهــوري. فاملدير 
الســابق لوكالة االستخبارات 
املركزيــة االميركية )ســي اي 
ايه( مايكل هايدن وصف هذه 
التصريحــات بأنهــا »مفاجئة 

ومستهجنة«.
وهــو فــي عــداد خمســني 
جمهوريــا مارســوا وظائــف 
مهمة في اجلهاز االميركي لالمن 
القومــي وانتقدوا االثنني جهل 

دونالد ترامب وعدم كفاءته.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها 
صحيفــة »نيويــورك تاميز« 
اعتبــروا ان ترامــب ســيكون 
»أخطــر رئيــس فــي التاريخ 

األميركي«.
وذهبت سوزان كولنز عضو 
مجلس الشــيوخ فــي االجتاه 
نفسه، مؤكدة لصحيفة واشنطن 
بوست انه »ال يستحق« البيت 

االبيض وانها لن تدعمه.
وقال اجلهاز الســري الذي 
يؤمــن احلماية للشــخصيات 
الكبيرة وخصوصا للمرشحني 
للرئاســة، انــه »علــى علــم« 
بتصريحــات ترامب، من دون 
ان يوضح ما اذا كان ينوي فتح 

حتقيق.

املخالفي يدعو النواب لرفض دعوة احلوثيني
لعقد جلسة للبرملان بصنعاء

عواصم - اياد أحمد ووكاالت
نــدد وزيــر اخلارجيــة اليمنــي 
عبدامللــك املخالفــي أمــس، بدعــوة 
املتمردين احلوثيني وحزب الرئيس 
املخلوع علي عبداهلل صالح، ملجلس 
النواب باالنعقاد الســبت املقبل في 
صنعاء، معتبــرا أن كل من يلتحق 
بهذا االجتماع مشــارك في االنقالب 

على الشرعية. 
واعتبــر نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء وزيــر اخلارجية اليمني ان 
دعــوة انصار اهلل النعقــاد البرملان 
في صنعاء محاولة لشرعنة االنقالب 

على السلطة الشرعية.
 واوضــح املخالفــي فــي مؤمتر 
صحافــي ان اجتماع مجلس النواب 
باطــل ومخالــف لــكل النصــوص 
واالتفاقيات داعيــا النواب الى عدم 
املشاركة في االجتماع ومن يحضره 

سيتحمل التبعات القانونية.
 واضــاف ان اي اجتماع ملجلس 
النواب في ظل ظروف القوة القاهرة 
احلالية يعد خيانة داعيا البرملانيني 

العــرب التخــاذ اجــراءات بحق من 
يحضر هذه اجللسة. 

وذكــر ان انصــار اهلل واملؤمتــر 
الشــعبي العام عملوا على استمرار 
احلرب وحصار املدن ولم يفوا باي 
التزامــات نصت عليهــا االتفاقيات 
التــي قامــت عليهــا  واملرجعيــات 
املشاوارات مؤكدا محافظة احلكومة 

على الشرعية ومؤسسات الدولة. 
 وطالب االطراف الدولية الى اتخاذ 
موقف واضح وصريح جتاه اجراءات 
انصار اهلل موضحا ان اتفاق املبعوث 
االممي لليمن في مشاورات الكويت 
نص على الغاء املجلس السياسي وكل 
االشكال التي ترتبت على االنقالب.

واشار الى ان خيار احلرب باليمن 
هو خيار الطرف االنقالبي ولم يكن 
من جانب احلكومة الشــرعية التي 
تسعى الى السالم ورفع املعاناة عن 

الشعب اليمني.
في ســياق متصل، قال املخالفي 
إن تشكيل احلوثيني وحزب صالح، 
ملا يسمى باملجلس السياسي األعلى 

إلدارة شــؤون البالد، مبنزلة إعالن 
حرب، ونســف ملشــاورات السالم. 
وتابــع: املجلس باطل شــرعيا، وال 
توجد دولة في العالم تعترف بهم.

فــي غضون ذلك، أكــدت مصادر 
قبليــة وأخــرى ميدانيــة محليــة 
بالعاصمــة صنعاء لـــ »األنباء« أن 
ميليشيات احلوثي والقوات املوالية 
لها تشهد انهيارات كبيرة بعد التقدم 
الكبير الذي حققته قوات الشــرعية 
بإســناد قوات التحالف وسيطرتها 

على أغلب املناطق شرق صنعاء.
وقالت املصادر: ان قبائل احلزام 
األمني للعاصمة صنعاء أعلنت مساء 
أمس األول انضمامها لقوات اجليش 

واملقاومة الشعبية.
مبوازاة ذلك، اكدت مصادر عسكرية 
لـ»األنباء«: أن قوات اجليش واملقاومة 
أطبقــت فجــر أمــس حصارها على 
مناطق قرن نهم واملدفون ووصلت 
إلى آخر منطقة ببني بارق بعد فرار 
عناصــر امليليشــيات، واســتكملت 
حتريــر منطقة احلول بشــكل كامل 

بعــد معارك عنيفة، مشــيرة إلى أن 
قوات الشــرعية طهــرت أيضا جبل 
القتب االستراتيجي املطل على خط 
إمداد امليليشيات املتمركزة في جبل 

املدفون.
وفي الغضــون واصلت طائرات 
التحالف العربي غاراتها اجلوية بشكل 
عنيف على املواقع واملعسكرات التابعة 
للمتمردين وسط وأطراف العاصمة 
صنعاء، واستهدفت الغارات الكلية 
احلربية وقاعدة الديلمي ومعسكري 
الصيانــة واحلفاء ومنطقة النهدين 
ودار الرئاســة، ومعسكر الصباحة، 
ومعســكر االســتقبال، ومعســكر 
العرقوب، واستهدفت الغارات أيضا 
نقيل يسلح الرابط بني صنعاء وذمار.
 وفــي اجلبهات على احلدود بني 
اليمــن والســعودية أكــدت مصادر 
عســكرية تراجــع محاوالت تســلل 
املتمردين إلى املناطق السعودية أمس 
بعد اخلسائر الفادحة التي تكبدتها 
امليليشيات خالل األيام املاضية على 
يد قوات التحالف البرية واجلوية..

الشرطة تعتقل مشتبهاً به ثانياً بعد معلومة عن التخطيط لهجوم

أملانيا تتجه لتشديد قانون »مكافحة اإلرهاب«
برلــني - وكاالت: ذكرت 
الصحافــة األملانيــة امس ان 
وزير الداخليــة األملاني يعد 
سلســلة إجراءات لتشــديد 
أدوات مكافحــة اإلرهاب بعد 
االعتداءين في يوليو اللذين 

تبناهما تنظيم داعش.
ونقلــت صحيفــة بيلــد 
عن مصادر امنية ان الوزير 
توماس دي ميزير الذي يعقد 
مؤمترا صحافيا اليوم يريد 
خصوصا اعتماد آلية سريعة 
لترحيــل الالجئــني وطالبي 
اللجوء »الذي يشكلون خطرا 

على األمن العام«.
ورفــض دي ميزير اثناء 
زيارتــه ملركز للشــرطة في 
مدينة »برمين« شمالي أملانيا 
التعليق على اإلجراءات التي 
فصلتها الصحافة، موضحا 
انه ســيعرض خطته اليوم 
وقال »نعيش مرحلة صعبة، 
التهديــد اإلرهابــي مرتفــع 
والشرطة تتحمل عبئا ثقيال«.
الداخليــة  وقــال وزيــر 
األملاني امس ان خطر اإلرهاب 
املرتفع فــي املانيــا يجعلنا 
نعيــش في اوقــات عصيبة 
والشــرطة تواجــه حتديات 

صعبة وجديدة.

وأضاف دي ميزير حول 
االقتراحات بخصوص تشديد 
اجراءات الشرطة والسلطات 
التهديدات  األمنية ملواجهــة 
املتحملة »ان هناك مســودة 
قرارات حول هذا اخلصوص 
لكنه ليــس متفقا مع جميع 

اجزائها«.
ولفــت الى ان الســلطات 
األمنية األملانية تعتزم تشديد 
الرقابة في محطات القطارات 
واألماكــن العامــة من خالل 
وضع املزيد مــن الكاميرات 
وتكثيف تواجد الشرطة في 

هذه األماكن.  وقال دي ميزير 
إن هنــاك خططا الســتخدام 
برمجيات ميكنها إطالق إنذار 
حال ظلت حقيبة دون حركة 

لفترة معينة من الوقت.
ويعتزم دي ميزير ايضا 
ان يصــوغ باألحرف األولى 
في اغســطس »إعالن برلني« 
مع وزراء داخلية املقاطعات 
املنتمني الى احلزب احملافظ 
وفرعه الباڤاري والذي يدعو 
الى آلية لنزع اجلنسية وحظر 
للنقاب، بحسب مجموعة »آر 

ان دي« الصحافية.

ويدعو هذا اإلعالن ايضا 
الــى جتنيد ١5 الــف موظف 
في الشرطة بني 20١5 و2020 
وانشاء مركز ملكافحة جرائم 
اإلنترنــت تابــع للشــرطة 
اجلنائيــة األملانيــة ملكافحة 
تهريب األسلحة عبر مجموعة 

مواقع »دارك نت« السرية.
الى ذلك، قال مسؤولون: 
إن الشرطة األملانية اعتقلت 
مشتبها به امس فيما يتصل 
بتحقيق بشأن الجئ سوري 
»24 عاما« ألقي القبض عليه 
اجلمعة بعدما تلقت السلطات 
معلومات عن تخطيطه لهجوم 
محتمل. وقــال رالف جيجر 
وزير الداخلية في والية نورد 
رايــن فســتفاليا: إن اعتقال 
الثانــي يتعلق  املشــتبه به 
»بأعمال عنف« في ســورية، 
مشيرا إلى عدم وجود دليل 
على خطط ملموســة لشــن 

هجوم في أملانيا.
ونفى جيجر أيضا تقارير 
إعالميــة أملانية أفــادت بأن 
الالجئ السوري الذي اعتقل 
يوم اجلمعة كان يخطط لشن 
هجوم خــالل افتتاح دوري 
الدرجــة األولى األملاني لكرة 

القدم في 26 أغسطس.

وزير الداخلية االملاني خالل زيارته ملركز الشرطة في برمين امس  )رويترز(

أنقرة تتهم »األوروبي« بارتكاب »أخطاء فادحة« في العالقة بينهما

مقتل 11 رضيعا مبتسراً في حريق مبستشفى والدة ببغداد

»الناتو« متمسك بتركيا: عضويتها غير قابلة للنقاش

اجلبوري يعود ملمارسة مهامه رئيسًا للبرملان 
والعبادي يعد باالحتفال قريباً بنهاية »داعش«

عواصــم - وكاالت: قال وزيــر اخلارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو أمس إن االحتاد 
األوروبي يرتكب أخطــاء فادحة فيما يتعلق 
برد فعله إزاء محاولة االنقالب في تركيا وإنه 
يخسر نتيجة لذلك دعم األتراك لسعي بالدهم 

الى نيل عضوية االحتاد.
وفي مقابلة مع وكالة األناضول الرســمية 
لـ »األنباء« قــال أوغلو إن التقارب بني تركيا 
وروسيا ال يهدف الى توصيل رسالة إلى الغرب. 
لكنه أضاف أنه إذا »خسر« الغرب تركيا فإن 
ذلك ســيكون بســبب أخطائه وليس بسبب 
الصالت اجليدة لتركيا مع روســيا أو الصني 

أو العالم اإلسالمي.
وعكست تصريحات وزير اخلارجية مدى 
اإلحباط الكبير في تركيــا نتيجة ما تعتبره 
فتورا في دعم أوروبا والواليات املتحدة ألنقرة 
بعد محاولة االنقالب في منتصف يوليو املاضي 
حــني قادت مجموعة من أفراد اجليش دبابات 
وطائرات مقاتلة في محاولة لإلطاحة باحلكومة.

وقال جاويش أوغلو في املقابلة التي أذيعت 
على الهواء »لألسف يرتكب االحتاد األوروبي 
بعض األخطاء الفادحة. لقد رسبوا في اختبار 

ما بعد محاولة االنقالب«.
مــن جهتها، شــددت متحدثة باســم حلف 
شمال االطلســي »الناتو« في بيان أمس على 
ان انتمــاء تركيــا الى احللف ليــس مطروحا 
للنقــاش، وذلك ردا على »تكهنــات« أوردتها 

الصحافة في هذا الصدد.
وقالت املتحدثة اوانا لونغسكو ان: »انتماء 
تركيا الى حلف شمال االطلسي ليس مطروحا 
للنقــاش« واحللــف »يعول على املســاهمات 
املستمرة« ألنقرة »التي ميكنها أن تعول على 

تضامن ودعم« احللف.
وأنقرة شريك استراتيجي في احللف ومتلك 
ثاني اكبر جيش في االطلسي من حيث العديد 

بعد الواليات املتحدة.
وجــاء توضيح األطلســي بعدما نشــرت 
الصحافة التركية معلومات حتدثت عن ضلوع 
دول غربية في محاولة االنقالب منتصف يوليو 

املاضي في تركيا.
وذكرت املتحدثة باســم احللف أن »األمني 
العام حللف شمال األطلسي حتدث الى وزير 
اخلارجية التركي ليلة محاولة االنقالب والحقا 

الى الرئيس رجب طيب اردوغان«.

بغداد - وكاالت: أكد رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي امس أن حترير مدينة املوصل 
ونهاية تنظيم ما يســمى »داعش« عســكريا 

بات قريبا.
وقــال العبادي فــي كلمته خــالل املؤمتر 
الدولي الثاني للعمليات النفسية واإلعالمية 
ملواجهة »داعش« ان القوات العراقية متكنت 
خالل العام احلالي من إجناز املرحلتني األولى 
والثانية من حتريــر مدينة املوصل وهي في 
طريقها إلطالق املرحلة الثالثة قريبا، مضيفا 
»ســيحتفل العراقيون بالقضــاء على داعش 

عسكريا في البالد«.
وحذر من االستهانة بقدرات التنظيم  »ألنه 
ميلك االيديولوجية ووسائل القمع اخلطيرة«، 
مؤكــدا ان خطر داعش فــي العراق ال يختلف 

عن خطره في بقية الدول.
وطالب العبادي بضرورة توحيد اجلهود 
للقضــاء علــى داعش للحيلولــة دون انتقال 

التنظيم إلى أماكن أخرى.
وتابــع العبادي ان العالــم يقف حاليا مع 
العراق في حربه ضد اإلرهاب، مؤكدا انها حرب 
من اجل الشعب العراقي ومن أجل دول املنطقة.
في غضــون ذلك، أعلن املتحدث الرســمي 
باسم رئيس البرملان العراقي، امس أن األخير 
عاد الى ممارســــة مهامـــه بعــد قرار مجلس 
القضاء األعلى إسقــاط تهــم »الفسـاد« املوجهـة 

له لـ »عدم كفاية األدلة«.
وأوضح عمــاد اخلفاجي أن اجلبوري عاد 
الى ممارسة مهامه رئيسا للبرملان »بعد قرار 
احملكمة اإلفراج عنه وإغالق الدعوى القضائية 

املقامة ضده من قبل وزير الدفاع، لعدم كفاية 
األدلة«.

ولفت اخلفاجي إلى أن »احلصانة البرملانية 
تعود إلى رئيس البرملان مبجرد إغالق القضية«.
وأشــار إلى أن رئيس البرملــان توجه إلى 
احملكمــة »ملواصلة دعاوى التشــهير والقذف 
والتزويــر التي رفعها بشــكل شــخصي ضد 

وزير الدفاع«.
أمنيــا، قتل 4 جنود ومدنيان اثنان، امس، 
فــي انفجارين وقعا مبنطقتــني في العاصمة 
العراقية بغداد، وفق ما أفاد به ضابط شرطة.
وقــال النقيــب فــي وزارة الداخلية دحام 
احملمود، إن »سيارة مفخخة يقودها انتحاري 
انفجــرت على نقطة تفتيش حترســها قوات 
اجليش في قرية عرب جبور، التابعة ملنطقة 

الدورة، جنوبي بغداد«.
وأضــاف احملمود أن »التفجير أســفر عن 
مقتل 4 جنود فضال عن االنتحاري، وإصابة 7 
جنود آخرين بجروح إصابة بعضهم خطرة«.
وفي حــادث منفصل، أفاد احملمود، مبقتل 
مدنيني اثنني وإصابة 5 آخرين بجروح بتفجير 
عبوة ناسفة على مقربة من سوق شعبي في 

منطقة النهروان، جنوب شرقي بغداد.
الــى ذلك، قالت وزارة الصحة العراقية إن 
١١ رضيعا مبتســرا على األقل لقوا حتفهم في 
حريــق اندلع في الســاعات األولــى من امس 
مبستشفى والدة في العاصمة العراقية بغداد.
وقالــت الــوزارة في بيان إنــه جرى إنقاذ 
سبعة رضع و29 امرأة من مستشفى اليرموك 

للوالدة ومت نقلهم إلى مستشفى آخر.

حملة املرشح 
اجلمهوري تنفي 
وتؤكد أنها دعوة 
سياسية ملؤيدي 

حيازة السالح

»إعالن برلني« 
املرتقب يدعو إلى 
آلية لنزع اجلنسية 

وحظر النقاب
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تركيا وروسيا تتفقان على إنشاء آلية عمل مشتركة لحل األزمة السورية

النظام يعلن قطع طريق »الراموسة« واملعارضة تؤكد إدخال مساعدات عبره
عواصــم - وكاالت: بعــد 
ساعات من اعالن وسائل اعالم 
موالية للنظام السوري ان قواته 
جنحت في قطع الطريق الذي 
فتحه جيــش الفتح املعارض، 
لفــك احلصــار عــن األحيــاء 
الشرقية حللب، اعلنت املعارضة 
الســورية ادخالهــا قافلــة من 
املســاعدات االغاثيــة الى هذه 

االحياء عبر هذا املمر. 
وقال ناشــطون ووســائل 
اعالم إن شاحنات محملة باملواد 
الغذائية واخلضار دخلت الى 
املناطــق التي كانت محاصرة، 
عبر الطريــق اجلديد الواصل 
بني كلية التســليح في جنوب 
غرب مدينة حلب وحي العامرية 

مرورا مبنطقة الراموسة. 
الســوري  وقــال املرصــد 
حلقوق االنســان ان املعارضة 
متكنــت من رفع ســاتر ترابي 
فــي طرفــي املمر لتأمــني عدم 
استهدافها من قبل قوات النظام. 
وسبق ذلك نفي من املتحدث 
باسم اجلبهة الشمالية السورية 
املعارضة أحمــد احلمادي، أي 
تقدم لقوات النظــام وحلفائه 
جنــوب غــرب حلب، بحســب 
مــا نقلت عنــه قنــاة العربية 

)احلدث(.
وأكــد ناشــطون أن قــوات 
النظام حاولــت التقدم باجتاه 
تلــة احملروقات في ريف حلب 
الغربي، ولكن فصائل املعارضة 

صدت الهجوم.
وكانــت محطــات اخبارية 
تابعة حلزب اهلل ذكرت أن تقدم 
قوات النظــام في هذه املنطقة 

سيقطع الطريق.
وبعد متكن املعارضة من صد 
الهجمات املضادة للنظام، شنت 
طائرات روسية وسورية غارات 
مكثفة على عدة أحياء ومواقع 
تســيطر عليهــا املعارضة في 
حلب، بحسب مصادر متطابقة. 
االنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الســورية »ســانا« أن طائرات 
النظام قامت بـ»ضربات نوعية« 
ملواقع املعارضة، في حني قالت 
»اجلزيرة« ان الطائرات احلربية 

أغــارت على مناطــق في دوار 
بعيديــن ومنطقتــي اجلندول 
والشقيف وحي بعيدين ومناطق 
أخرى شمال حلب، كما تعرضت 
مناطق في بلدة حريتان بريف 

حلب الشمالي لقصف.
وطــال القصــف منطقــة 
الراموسة والشيخ سعيد جنوب 
حلب والراشــدين ومشــروع 
»١٠7٠ شقة سكنية« غرب حلب، 
واجلندول وبستان الباشا شمال 

املدينة.
وفي إدلب، أفــادت مصادر 
معارضــة بأن قتلــى وجرحى 
ســقطوا أمــس جــراء غــارات 
روسية وسورية على األحياء 
السكنية مبدينة إدلب واريحا 
ومعــرة النعمــان فــي ريفهــا 
اجلنوبي، كما استهدفت الغارات 
مناطق في بلدة اللطامنة وكفر 

زيتا في ريف حماة الشمالي.

مستوى العنف كان ذلك أفضل 
للمحادثات.. لكن يجب أال تكون 
هناك شروط مسبقة للمحادثات.

في غضون ذلك، اعلن وزير 
اخلارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أمس ان بالده اتفقت مع 
روســيا على إنشــاء آلية عمل 
مشتركة بشــأن سورية تضم 
أعضاء من جهاز االستخبارات 
والديبلوماسيني والعسكريني.
 وقــال أوغلو فــي لقاء مع 
التركيــة  وكالــة )اناضــول( 
لالنبــاء ان اجتماعا ثنائيا بني 
البلدين سيعقد اليوم اخلميس 
في مدينة )ســان بطرسبرغ( 
الروســية موضحــا ان رئيس 
التركي  جهــاز االســتخبارات 
هاكان فيدان وممثلني عن وزارة 
اخلارجيــة والقوات املســلحة 
ســيمثلون اجلانب التركي في 

هذا االجتماع.

سياســيا، ربطــت فرنســا 
والواليــات املتحدة اســتئناف 
محادثات جنيڤ اخلاصة باألزمة 
الســورية بإيصال املساعدات 
للمدينة، في حني أصرت موسكو 
على عدم وضع أي شرط مسبق 

لبدء املفاوضات.
وقالت الســفيرة االميركية 
لدى االمم املتحدة سامنتا باور 
للصحافيــني في ختام اجتماع 
مغلق ملجلس االمن الدولي أمس 
األول، ان استئناف مفاوضات 
جنيــڤ امر ملح »ولكن االطار 
الذي جتري فيه املفاوضات يجب 

ان يكون صحيحا ايضا«.
في املقابل، شــددت روسيا 
علــى أن اجلولــة التاليــة من 
الســالم يجــب أال  محادثــات 
تتوقف على وقف للقتال بحلب، 
وقال مبعوثها في األمم املتحدة 
فيتالي تشــوركني كلما تراجع 

أنباء سورية

أنباء لبنانية

معارك حلب حرب استنزاف طويلة األمد
بيروتـ  أ.ف.پ: يخوض اجليش السوري 
والفصائل املعارضة على حد ســواء معركة 
شرسة في حلب، معركة قد تتحول الى حرب 
اســتنزاف طويلة االمد، فمن غير املرجح ان 
يتمكن اي من الطرفني من حسمها لصاحله 

في وقت قريب.
وتدور في حلب حاليا معارك، يحتشد فيها 
آالف املقاتلني، هي االكثر عنفا واالكثر اهمية 
منذ العام 2012، العام الذي انقسمت فيه هذه 
املدينة التاريخية بني احياء شــرقية تسيطر 
عليها الفصائل املعارضة واحياء غربية تسيطر 

عليها قوات النظام.
ماذا متتلك الفصائل املعارضة؟

يقود »جيش الفتح«، وهو عبارة عن حتالف 
لفصائل معارضة ذات توجهات عدة، املعارك 
في مواجهة اجليش الســوري وحلفائه من 

امليليشيات االيرانية وحزب اهلل. 
هذا التحالف جنح في العام 2015 بالسيطرة 
على كافــة محافظة ادلب باســتثناء بلدتني 

محاصرتني من قبله. 
ووفق خبراء عسكريني، فان عديد حتالف 
»جيش الفتح« يتراوح ما بني 30 الفا و40 الف 
مقاتل، بينهم عشــرة آالف في جبهة حلب. 
الفتح« مدربون بشكل جيد  ومقاتلو »جيش 
وميتلكــون حافزا دينيــا للقتال فضال عن 

كراهيتهم للنظام.
وتتضمن ترسانتهم العسكرية دبابات وآليات 
نقل مشاة ومدافع، وقد انتزعوا معظمها من يد 
اجليش السوري في مقراته التي سيطروا عليها. 
وميتلك »جيش الفتح« ايضا صواريخ »تاو« 
اميركية مضادة للدروع حصلت عليها بعض 

الفصائل املقاتلة املدعومة من واشنطن.
ويقول اخلبير في الشؤون السورية في 
معهد الشرق االوسط للدراسات تشارلز ليستر 
ان الفصائل حصلت ايضا »للمرة االولى« ومن 
اجل معركة حلب على اسلحة اخرى اميركية 
الصنع كانت مخصصة في السابق لقتال داعش.
اما سالحهم االكثر فعالية فهو السيارات 
املفخخة القادرة على احداث ثغرات في خطوط 
اعدائهم الدفاعية فضال عن االنتحاريني الذين 

يثيرون الذعر ايضا في صفوف اخلصم.
وفي اجلهة املقابلة من اجلبهة، يقف اجليش 
املدعوم من روســيا، واملسلحون  السوري 

املوالون له من قوات الدفاع الوطني باالضافة 
الى مقاتلني عراقيــني وايرانيني ومن حزب 

اهلل اللبناني.
ويقاتل في صفوف اجليش السوري قوات 
نخبة مثل تلك التي يقودها العقيد ســهيل 
احلسن وامللقب ب»النمر«، او احلرس الثوري 
االيراني، او قوات »الرضوان« التابعة حلزب 
اهلل، وفق موقع املصــدر االخباري املقرب 

من دمشق.
وقد وصل الــى جبهة حلب خالل االيام 
القليلة املاضية، وفق املرصد السوري حلقوق 
االنسان، »نحو الفي عنصر من املقاتلني املوالني 
لقوات النظام، من سوريني وعراقيني وايرانيني 

ومن حزب اهلل«.
اما التفوق االبرز الذي متلكه قوات النظام، 
باالضافة الى ترسانتها العسكرية، فيكمن في 
ســالح اجلو وخصوصا الطائرات احلربية 

الروسية التي ترافقها في املعارك.
وتعــد املعركة في حلــب محورية لكلي 
الطرفني، »فبالنســبة للمعارضة، ال ميكنها 
ان تترك املقاتلني محاصرين في حلب« يقول 
فابريس باالنش اخلبير في اجلغرافيا السورية.

ويضيف باالنش، اخلبير في معهد واشنطن 
لسياسة الشــرق االدنى »بالنسبة ملعسكر 
االسد، تعد استعادة حلب خطوة باجتاه تطويق 
املعارضة في ادلب، كما تعني اظهار قوته في 

كامل سورية«.
ومن شأن املعركة »احلاسمة« التي يتحضر 
لها الطرفــان ان تطول، كون اي منهما غير 
قادر على التركيز فقــط على حلب لوجود 

جبهات اخرى ذات اهمية ايضا.
ويقول الباحث في معهد كارنيغي للدراسات 
يزيد صايغ »النظام يبقى مقيد اليدين بسبب 
النقص في العديد. ومن الواضح انه عمد الى 
تفريغ اجلبهات الدفاعية في اجلنوب )جنوب 
حلب( لصالح معركة طريق الكاستيلو« شماال، 
وهذا امر لن يكرره مجددا مع جبهات اخرى.
ومما يزيد من صعوبة سيطرة املعارضة 
عوامل اخرى من بينها »النقص في العديد، 
والقدرة النارية احملــدودة فضال عن كون 
املنطقة الواقعة حتت سيطرة النظام هي االكثر 
اكتظاظا بالسكان مقارنة مع االخرى الواقعة 

حتت سيطرة املعارضة«.

خبر وحتليل

لبنان بين معركة حلب وانتخابات البيت األبيض!

ٍ بني بري وباسيل غابت الرئاسة عنه لقاء »نفطي« ثان
بيروت ـ عمر حبنجر

اللبنانيــون في  ميضــي 
مراهناتهــم علــى مواعيــد 
بأمــل ان حتمــل  اآلخريــن، 
في طياتها حلوال ملشــاكلهم 
املستعصية بتخطيط مدروس 
او »علــى ضهــر البيعة« اي 

باملصادفة.
اقــرب املواعيــد املراهــن 
عليها معركة حلب بني النظام 
وحلفائه من جهة واملعارضة 
وحلفائهــا مــن جهــة ثانية، 
ويليهــا موعــد االنتخابــات 
الرئاســية االميركيــة التــي 
تبدو متجهة نحو استمرارية 
الدميوقراطيــني فــي البيــت 
االبيض عبر هيالري كلينتون 
قياسا على توترات شخصية 
منافســها اجلمهوري دونالد 

ترامب املقلقة.
وانتظــار حلــب ســبقته 
مواعيــد وانتظــارات اخرى، 
اقليمية ودولية عبرت، فيما 
لبنان ينتظر على الرصيف، 
ومشــكلة الرهان على حلب 
املفتــوح  مرتبطــة بوقتهــا 
على املجهــول، بينما الوقت 
اللبناني محشــور في زاوية 
الدســتورية  االســتحقاقات 

الداهمة.
االنتخابــات  وانتظــار 
الرئاســية االميركيــة ليس 
وقته اقصر، فبعد االنتخاب في 
نوفمبر علينا انتظار تركيب 
ماكينات االدارة اجلديدة حتى 
لو كانت الرئاسة استمرارية 

ملن سبقه.
في غضون ذلك، غاب ملف 
رئاسة اجلمهورية عن اضواء 
االجتماع الثنائي الثاني بني 
رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري ووزير اخلارجية جبران 
باســيل، الذي خصص ـ كما 
يبدو ـ الســتكمال مباحثات 
سابقة حول ملف النفط والغاز 
في محاولة الحتواء حتفظات 
الرئيس متام سالم التي حالت 
حتى اآلن دون وضع مراسيم 
النفط في جدول اعمال مجلس 

الوزراء.
وتبــادل الرجالن عبارات 
املجاملة تعبيرا عن التفاهم، او 
قرب الوصول اليه، حيث بادر 
باسيل الرئيس بري بالقول: 

اني ارى في مداخالتك وفيك 
االمام موســى الصــدر، ورد 
بري مشــيدا مبواقف باسيل 
خــالل اخللــوات احلوارية، 
وقــد وصفهــا بـــ »املتوازنة 

والواقعية«.
وقــال بــري لصحيفــة 
»السفير« انه بحث مع باسيل 
ملف النفــط وما ميكن فعله 
في جلسة احلوار املقررة في 
5 ســبتمبر املقبــل، واضاف 
مبتســما: ملن يهمــه االمر لم 
نتطرق الى الشأن الرئاسي.

اما باسيل فقد اشاد باللقاء 
»االيجابي واملريــح«، وقال: 
هناك امور نتناغم فيها وامور 
ننســق فيها، وامــور اخرى 
قيد النقاش. وقــال: عالقتنا 
بالرئيس بري دخلت مرحلة 
جديدة، كان التفاهم النفطي 
في طليعة مؤشراتها، ونحن 
نتشاور ونتعاون حول ملفات 
اســتراتيجية في البلد، واذا 
كان البعــض ال يعجبــه هذا 
التطور فــي العالقة مع بري 

فتلك مشكلته.
وتقول مصادر متابعة في 
هذا الســياق ان تفاهم بري ـ 
باسيل جتاوز موضوع النفط 
الى ما هو ابعد، وما هو ابعد 
بنظر فريق ١4 آذار لـ »األنباء« 
هو مستقبل رئاسة اجلمهورية 
واحلكومــة ومجلس النواب 

العتيد ومجلس الشيوخ الذي 
لــم يبصر النور بعــد، او ما 
ميكن اختصاره بسلة امللفات 
املتكاملة التي يطرحها كمقدمة 
الزامية للوصول الى التفاهم 

حول رئاسة اجلمهورية.
بري في هذا الوقت واصل 
اطــالق حتذيراتــه، ملوحــا 
بامــكان اعتمــاد قانون ١9٦٠ 
الساري اليوم في حال تعذر 
االتفاق على قانون االنتخابات.
كما حذر بري امام زواره 
من اجراء االنتخابات النيابية 
قبل الرئاسية، حيث قد ينبري 
البعض الى مقاطعة جلســة 
انتخــاب رئيــس املجلــس 
املنتخب وهيئــة مكتبه، ألن 
هذا املجلس ال يكون دستوريا، 
وبالتالي ال يستطيع انتخاب 
رئيــس للجمهوريــة قبل ان 
ينتخــب رئيســه واعضــاء 
هيئــة مكتبــه، ممــا يضعنا 
امام تعقيدات جديدة ال حتمد 

عقباها.
وتعليقــا على كالم بري، 
قال النائب د.احمد فتفت عضو 
كتلة املستقبل ان الرئيس بري 
محق في هذه النقطة، االولوية 
يجب ان تكــون لالنتخابات 
الرئاســية، انهــا مفتاح عمل 
املؤسسات وغياب قسم كبير 
من النواب لتعطيل النصاب 
يحمل هؤالء النواب مسؤولية 

كبيــرة في هذا املجال، وبري 
اشار الى مكامن اخلطورة في 
عدم انتخاب رئيس كخطوة 

اولى حللول ممكنة.
وعن رئاســة اجلمهورية 
وموقف كتلة املســتقبل، قال 
فتفــت: واضــح ان اجلنــرال 
ميشال عون ال يريد ان يكون 
رئيسا توافقيا وال توفيقيا وال 

مخرج دون رئيس توافقي.
في غضون ذلــك، ينعقد 
مجلــس الــوزراء اليوم ولن 
العسكرية  التعيينات  تكون 

حاضرة على الطاولة.
وقال قائد اجليش العماد 
لصحيفــة  قهوجــي  جــان 
»السفير« ان الوضع االمني في 
لبنان حتت السيطرة ويخضع 
ملراقبة شــديدة، وحتدث عن 
ســباق محموم مع االرهاب، 
الذي يســعى الى اســتهداف 
الســاحة اللبنانية، لكن هذا 
ال مينع حصول اختراقات بني 

حني وآخر.
وحتدث عن اهمية العملية 
النوعية التي نفذها اجليش في 
وادي عطا )عرسال( مؤخرا، 
وأدت ملقتل واحــد وتوقيف 
آخر من اخطر رموز االرهاب 
الداعشي في لبنان، كما كشف 
عــن معلومات لــدى اجليش 
حول نية احد رموز التطرف 
زعزعة االمن، وجرى التنسيق 
مــع القوى الفلســطينية من 

اجل احباطه.
وعــن موقفه مــن متديد 
قــال  العســكرية،  خدمتــه 
قهوجــي: انا ال اتدخل في كل 
ما يحكــى حــول التمديد او 
عدمه وال شــأن لــي بكل هذا 
االخــذ والرد، واملســألة عند 
الســلطة السياســية ســواء 
قررت التمديد او تعيني قائد 
جديد، ال تزجوني بهذه االمور 

واتركوني اتفرغ لعملي.
فــي غضون ذلك، تســلم 
اجليش اللبناني شحنة كبيرة 
مــن املســاعدات العســكرية 
االميركية بقيمــة 5٠ مليون 
عربــة   5٠ وتشــمل  دوالر 
همفري مصفحــة و7٠ مدفع 
ميــدان هاوتــزر و5٠ قاذفــة 
آليــة للرمانات وألف طن من 
الذخيرة الصغيرة واملتوسطة 

وقذائف املدفعية الثقيلة.

اشكال بني القوى االمنية واملياومني في شركة الكهرباء بسبب اقفال الطريق قبالة املؤسسة          )محمود الطويل( 

مصادر 14 آذار 
لـ »األنباء«: 

يطرحون »السلة« 
كمقدمة إلزامية 

للرئاسة

باسيل: نتشاور 
ونتعاون مع بري 
إستراتيجيًا ومن 
ال يعجبه فتلك 

مشكلته

املختارة تعيد التذكير بالفكرة اللبنانية
بيروت. د.ناصر زيدان 

منذ ما يقارب املائتي عام، بنى بشير جنبالط - 
احد كبار العائلة اجلنبالطية - كنيسة مارونية 
في املختارة، ولم يكن في املختارة موارنة، 
كانت الكنيســة تخدم ضيوفه – السيما آل 
اخلازن من مشايخ كسروان - عندما يأتون 
الى املختارة لقضاء جزء من الصيف. وفي 
تلك املرحلة ايضا بنى البشير جامعا الى جوار 
قصر املختارة، خصص لصالة من يريد من 
العائلة والضيوف، السيما منهم ابناء اقليم 
اخلروب، وكبار الزائرين من السلطنة العثمانية.
أعاد رئيــس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط ترميم الكنيســة واجلامع، وفي هذا 
التوقيت املفصلي من تاريخ لبنان، وقد دعا الى 
تدشني الكنيسة بحضور البطريرك املاروني 
بشــار الراعي وفعاليات آل اخلازن، وحشد 
من شــخصيات البالد من مختلف املشارب 
واالجتاهات، كما سيدعو في سبتمبر املقبل الى 
تدشني اجلامع بحضور مفتي اجلمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريان وجمع من الشــخصيات 

الوطنية واالسالمية.
بصرف النظر عن اختــالف االوضاع بني 
بدايات القرن الـــ 19 وبدايات القرن الـ 21، 
تبقى املشتركات اللبنانية هي هي. فتعاضد 
العائالت اللبنانية بعيدا عن التعصب واالنغالق 
انتجت اخلصوصية اللبنانية منذ ايام اإلمارة، 
مرورا بعصر الواليات الى زمن املتصرفية 
الذي غلب عليها النمــط العثماني، وصوال 
لعهد االنتداب الفرنسي ومن ثم االستقالل 
االول في العام 1943 والثاني في العام 2005.
اخلطوة اجلنبالطيــة اجلديدة تعيد التذكير 
بالفكرة اللبنانية اجلامعة، والتي كانت وحدها 

وراء إنشاء لبنان الكبير.
 ولبنان الكبير الذي ولــد من رحم النتائج 
السياسية للحرب العاملية االولى، وكرس دولة 
مستقلة مبوجب اتفاق سايكس – بيكو وأعلن 

عــن قيامته في العام 1920، مهدد باالنفراط 
في ظــل االجواء التي حتيط بــه – او التي 
يعيشها في الداخل ـ وصورة فكفكة حدود 
الدول ترتسم على اجلدران املدمرة في حلب 
وفي الفلوجة وفي الرقة وفي كردستان وفي 
احلسكة ومنبج، وميكن ان نقول في كل مكان.
ال تعني خطوة جنبالط اجلامعة، استعادة 
للثنائية الدرزية – املسيحية في اجلبل على 
اإلطالق، فخصوصيات عصر االمارة ولّت 
الى غير رجعة، كما ان خصائصها احمللية 
لم تعد قائمــة على االطالق. ولكن التذكير 
بأهمية دور الوفاق اجلبلي بكل مكوناته قد 
يكون ضرورة لالستفاقة من الغفوة الوطنية 
التي طالت حتــت تأثير مخدر االرتباطات 
االقليمية والدولية، إذا لم نقل االرتباطات 
املذهبية املستجدة، والتي تنذر بتخريب ما 

تبقى من لبنان.
ومشــهد املختارة اجلامع، لم يكن بهدف 
اســتعادة التذكير بالدور املتقدم للعائالت 
السياســية، بل انه لتقريب املسافات امام 
الرؤية الوطنية اجلامعة. فقد ظلمت الوطنية 
اللبنانية على مدى العقود املاضية إبان الوجود 
العسكري السوري، وهي تظلم اليوم على 
ايدي ابنائها اكثر فأكثر من جراء الفراغ في 
سدة رئاسة اجلمهورية ملا يزيد عن سنتني 
وثالثة أشــهر، كأمنا جمعة املختارة جاءت 
لتسد بعض الفراغ الوطني الناجت عن الفراغ 

في موقع الرئاسة.
اكثر من ذلك، فإن مصادفة اجلمعة اجلنبالطية 
مع الذكرى الـ 15 ملصاحلة اجلبل التاريخية 
التي كرســها الكاردينال نصراهلل بطرس 
صفير بزيارته للمختارة، تؤكد على إرادة 
العيش املشترك بني ابناء اجلبل خصوصا، 
وبني اللبنانيني بشكل عام، بصرف النظر عن 
التباينات الناجتة عن تعارض الرؤى حول 
ما يجري في سورية، وجتاوزا لإلخفاقات 
الدستورية الكبيرة التي تتخبط بها البالد.

شد وجذب 
في مجلس األمن 

حول استئناف 
مفاوضات 

جنيڤ

»مهرجان كابريوليه« لسينما الهواء الطلق.. في جبيل
جويل رياشي

بعد عروض ناجحة على درج اجلميزة، حط 
»مهرجان كابريوليه« لالفالم القصيرة رحاله 
في مدينة جبيل التي جهزت شارعها الروماني 
بشاشات عمالقة ومئات الكراسي الستقبال 

محبي سينما الهواء الطلق.
ويقول مؤسس املهرجان ابراهيم سماحة لـ 
»األنباء« انه »مت اختيــار 23 فيلما غالبيتها 
عربية، انسجاما مع كون جبيل عاصمة السياحة 
العربية«. وعن املوضوع العام للمهرجان، قال 
»هو احتفال باالفالم القصيرة بكل بســاطة. 
ليس هناك موضــوع معني، كما يحصل في 
دورة درج اجلميزة«، مشيرا الى ان »الفيلم 

القصير هو عصارة لطاقــة مخرجه، اذ انه 
يحاول ايصال كل افــكاره في دقائق قليلة، 

ونحن على طريقتنا نحتفل به«.
جتدر االشارة الى ان »مهرجان كابريوليه« هو 
االول من نوعه في لبنــان وقد اصبح محطة 
ثقافية ســنوية مبوعدين: االول في اجلميزة 
والثاني في الشارع الروماني االثري في جبيل 
حيث تنصب شجرة امليالد العمالقة في فترة 
االعياد التي تستقطب سياحا من لبنان واخلارج. 
وكان الهدف االساسي من املهرجان منذ بدايته 
اخراج السينما من جوها التقليدي في الصاالت 
املبردة وتقدميها للناس حيث هم في الشارع، 
وقد القى في جبيل جناحا بطعم مختلف لناحية 

استقطابه املزيد من الفضوليني سنويا.



صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
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فض أولى دورات برملان ثورة 30 يونيو نهاية اجلاري
علمت »األنباء« أنه من املنتظر ان يتم فض الدورة البرملانية احلالية وهي األولى في اول برملان 
لثورة 30 يونيو نهاية الشهر اجلاري وان قرارا جمهوريا سوف يصدره الرئيس عبد الفتاح 
السيسي في هذا الشأن. ومن املقرر ان يقدم د.علي عبد العال رئيس املجلس تقريرا الى البرملان 
عن اجنازات مجلس النواب في دورته احلالية في آخر جلسات الدورة احلالية، كما ان البرملان 
سيضطر الى عقد جلسات مكثفة خالل هذا الشهر لالنتهاء من مناقشة عدد من مشروعات 
القوانني املهمة قبل فضها في مقدمتها قانون بناء الكنائس.
مجدى عبدالرحمن

»أبناء مصر باخلارج ال يقلون وطنية عن أبنائها في الداخل«

بعد دعوة عبدالعال إلى إلغاء عمل هذه الشركات وتصفيتها نهائياً

وزيرة الهجرة: مواقع التواصل تنقل
صوراً خاطئة عن مصر للمقيمني في اخلارج

مصادر لـ »األنباء«: اجتماع مرتقب بني رئيس البرملان 
ورئيس احلكومة لبحث إلغاء شركات الصرافة

القاهرة - مجدي الحبشي

في ترجمة عملية القتراح 
رئيس مجلس النواب د.على 
عبــد العال بإلغاء شــركات 
الصرافة وتطبيــق عقوبة 
اإلعدام على جتار الســوق 
الســوداء للعملة االجنبية، 
بدأ عدد مــن نواب املجلس 
بحث امكانية اصدار قانون 
بهذا معلنا قبل فض الدورة 

البرملانية احلالية.
عبــد  دعــوة  وبعــد 
العــال الى الغــاء عمل هذه 
الشركات وتصفيتها نهائيا 
لتصبــح البنوك هي اجلهة 
الوحيدة احملتكرة لســوق 
الصــرف، علمــت »األنباء« 
النــواب فتــح  ان مجلــس 
خطوط اتصاالت عاجلة مع 
احلكومة التخاذ اخلطوات 
العملية والتشريعية الغالق 
مكاتب الصرافة بعد سنوات 
طويلة من العمل في السوق 

املصرية.
وقالــت مصــادر خاصة 
لـ»األنباء« ان اجتماعا مرتقبا 
سيعقد بني رئيس البرملان 
ورئيس احلكومة شــريف 

اسماعيل ووزراء املجموعة 
إلغاء  االقتصاديــة لبحــث 
مكاتــب الصرافة، بينما بدأ 
املستشارون القانونيون في 
البرملان إعداد مواد مشروع 
القانون الذي سيمثل تعديال 
جديدا فــي قانــون اجلهاز 
املصرفي بالتعاون مع اللجان 
التشــريعية واالقتصاديــة 
واخلطة واملوازنة في حني 
يطالــب عــدد مــن النواب 
بســرعة اإلعالن عن مصير 
اآلالف من العمالة في شركات 
الصرافة حتى ال تضاف إلى 
طابور البطالة باعتباره ميثل 
اجلانب االجتماعي من امللف، 
ويقترح بعض النواب ربط 
العمالة التي سيتم تسريحها 
من شركات الصرافة امللغاة 
على البنــوك للعمل بعقود 
الى حني البحث عن مخرج 

من األزمة.
من ناحية أخرى، علمت 
»األنباء« أن رئيس البرملان 
ســيبحث ايضا مــع وزارة 
العــدل واملســؤولني فــي 
احلكومــة امكانيــة تطبيق 
االعــدام علــى مافيــا جتار 
العملة كما اعلن امام البرملان. 

وقال عبــد العال انه هؤالء 
يخربون االقتصاد املصري 
ويعملون على انهياره والبد 
من عقوبات رادعة لوقف هذ 
النزيــف االقتصــادي، رغم 
النهائية  البرملــان  موافقــة 
على تعديــل قانون البنوك 
جعــل عقوبة احلبس من 3 
- ١٠ سنوات وغرامة ما بني 
مليون وخمسة ماليني جنيه 
او املتحصل من جتارة العملة 

ايهما اكبر. 
وعلمت »األنباء« ان اكثر 
من 9٠% من اعضاء البرملان 
سارعوا الى اعالن تأييدهم 
القتراحــات عبدالعال والى 
اللقاء بــه التخاذ اخلطوات 
املطلوبة الصدار التشــريع 
اجلديــد. مــن جانبــه، اكد 
رئيــس  االبيــض  محمــد 
شعبة شركات الصرافة في 
تصريحات خاصة لـ»األنباء« 
ان قرار البنك املركزي إغالق 
شركات الصرافة املخالفة لن 
يقضي على السوق السوداء، 
مشيرا الى ان املسألة عرض 
وطلب وان االصل في االزمة 
هو توافر العملة اخلضراء 
من مصادرها املعروفة سواء 

كانت من حتويالت املصريني 
فــي اخلــارج او الســياحة 
او الصــادرات ودخــل قناة 

السويس. 
واضاف ان غلق عدد من 
شــركات الصرافة ال يعني 
غلقــا كامال للشــركة حيث 
توجد شــركات لها اكثر من 
فرع والغلــق يتم لفرع من 
هذه الفروع، مشيرا الى ان 
عدد الشركات على مستوى 
اجلمهورية يبلغ ٦٠٠ شركة.
واشــار الــى ان البنــك 
املركــزي يحــاول تشــديد 
املتعاملني  الرقابة لترهيب 
بالسوق السوداء، موضحا 
ان الية التعامل مع شركات 
الصرافة املخالفة تكون من 
خالل اجراءات محددة تبدأ 
بتقــدمي انذار ثــم الغلق او 

الشطب. 
شــركات  ان  واوضــح 
الصرافة دورها االساســي 
مســاندة القطــاع املصرفي 
واجراء معامالت بسيطة في 
العملة االجنبية بحيث تكون 
بديال للبنوك وقت االغالق، 
مشــيرا الى انه بعد مشكلة 
الدوالر حتول دور الشركات 

بشكل اكبر ليتم التعامل اكثر 
مع املواطنــني ولكن ضمن 

تعليمات رسمية .
من جانبه، رحب الدكتور 
عالء عز االمني العام الحتاد 
التجاريــة بتغليظ  الغرف 
العقوبة ملن يخالف ضوابط 
نشــاط الصرافــة لضبــط 

السوق. 
النجــار  وأكــد حمــدي 
العامــة  رئيــس الشــعبة 
للمستوردين باالحتاد العام 
للغرف التجارية ان تغليظ 
العقوبــات جزء مــن احلل 
اال ان ذلــك ال يكفــي وحده 
للقضاء على مشكلة السوق 
السوداء ومحاربة املضاربة 
على الدوالر خاصة ان البنك 
املركزي والسوق يعيشان 

حتت ضغط. 
زيــادة  ان  وأوضــح 
العقوبــة قد حتــد من عمل 
بعض شركات الصرافة التي 
تتالعب في االسعار وتتاجر 
في السوق الســوداء اال ان 
البعض اآلخر سيبحث عن 
اماكن ومنافذ جديدة إلمتام 
الصفقات وهذا متبع حاليا 

بالفعل.

عن أبنائها في الداخل، ولهذا 
فعليهم ان يتحملوا مسؤولية 
تصحيح الصــورة اخلاطئة 
التــي يصدرهــا البعض عبر 

مواقع التواصل.
من جانبه، قال ســليمان 
وهدان، وكيل مجلس النواب، 
إن تالحم الشعب املصري سر 
بقاء الدولة املصرية وتغلبها 
على اإلرهاب الــذي يواجهها 
الدولة  حاليا، وأضاف: »إننا 
الوحيدة في العالم التي حتارب 
اإلرهاب بشكل يومي ونضحي 
يوميا بخيرة شباب أبنائنا في 

ســبيل القضاء على اإلرهاب 
الغاشــم«. وأوضــح وهدان، 
خالل كلمته أثناء زيارة وفد 
من أبناء اجليل الثاني والثالث 
من أبناء اجلالية املصرية في 
فرنســا للبرملان املصري، أن 
أبناء الشعب املصري نسيج 
واحد وال يوجد فتنة طائفية 
كما يصور البعض للمقيمني 
في اخلارج، وتابع: »في حقيقة 
األمر أننا مسلمني ومسيحيني 
نعيش في مكان واحد ونأكل 
في إناء واحد، ونشارك بعضنا 
البعض في األفراح ونتشاطر 
األحــزان منذ قدمي األزل ولن 
يستطيع أحد أن يشق وحدة 

صفنا أيا كان«.
البرملــان،  وتابــع وكيــل 
بــأن أبناء مصــر املقيمني في 
اخلارج هم سفراء لنا عليهم 
أن ينقلوا الصورة الصحيحة 
التي رأوها أثناء زيارتهم من 
امن وأمان ومشاريع تنموية 
بداية من اخلطة االستراتيجية 
والتنمويــة ملصــر من خالل 
رؤيــة مصر لـــ٢٠3٠، وقناة 
الســويس اجلديدة التي تعد 
إجنــازا عظيمــا أهدته مصر 
للعالم، قائال: »ارفعوا رؤوسكم 
فــوق فأنتم مصريــون لدينا 
قائد جســور أخذ على عاتقه 
أن ينهض بالشــعب املصري 

إلى مستقبل واعد«.

يريــدون أن ينالــوا من أبناء 
الشــعب ويستغلون ضعاف 
النفــوس في بعــض املناطق 
العشوائية وشديدة الفقر من 
أجل خلخلة العالقة بني أبناء 
الشعب املصري، موضحة أن 
مصر على الرغــم من حربها 
على اإلرهــاب إال أنها مازالت 
بفضل وحدة صفها واقفة على 
قدميها، وهذا خير دليل على 

وحدة الصف.
وزيــرة  واســتطردت 
املصريني باخلارج، بأن أبناء 
مصر باخلارج ال يقلون وطنية 

وكاالت: قالت نبيلة مكرم، 
الهجــرة وشــؤون  وزيــرة 
املصريــني باخلارج، ان هناك 
بعــض املواقــع التي تنشــر 
أخبــارا مغلوطة بهدف النيل 
من الشعب املصري باخلارج 
وتشويه صورة البلد، وتصدير 
مشهد عدم االستقرار وانتشار 
الفوضــى فــي البــالد، وهذه 
األخبار جميعها مغلوطة وال 
أساس لها من الصحة، وعلى 
أبناء مصر في اخلارج توضيح 

هذه الصورة اخلاطئة.
وأضافــت مكــرم، خــالل 
كلمتها، امس أثناء زيارة وفد 
من أبناء اجليل الثاني والثالث 
من أبناء اجلالية املصرية في 
فرنســا للبرملان املصري، أن 
وسائل التواصل تنقل أخبارا 
جميعهــا مغلوطــة عكس ما 
يحــدث علــى أرض الواقــع، 
فمصر تنعم باألمن والرخاء 
واألمان، ولكن هؤالء ينشرون 
السلبيات فقط، وهنا يأتي دور 
أبناء مصر املقيمني في اخلارج، 
الذين يجب عليهم أن يكونوا 
سفراء لنا في الدول املتواجدين 
فيها عليهم أن يوضحوا حقيقة 

هذه الصورة اخلاطئة.
بــأن الشــعب  وتابعــت 
املصــري نســيج واحــد وال 
يوجــد فتنــة طائفيــة، كمــا 
يصدر هؤالء املغرضون الذين 

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ونواب البرملان أثناء اجتماعهم مع اجلالية املصرية بفرنسا

12 % زيادة في أسعار اللحوم احلمراء مع 
قرب عيد األضحى لتصل إلى 110 جنيهات

اجلامعات اخلاصة تطالب بزيادة أعداد املقبولني
ومجلسها يحسم املوقف حسب الطاقة االستيعابية

سحر نصر: اليابان تشارك في تنفيذ 
مشروعات املناطق األكثر احتياجاً

القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزيــر التموين والتجــارة الداخلية 
د.خالد حنفي االنتهاء من املراحل التجريبية 
للمشــروع القومــي لتطوير وربــط منظومة 
التداول الســلعي، وهو امليكنــة اإللكترونية 
لربط الشــركة القابضــة للصناعات الغذائية 
بشركتي اجلملة واملجمعات االستهالكية وفروع 
جمعيتي باملوردين واملنتجني وجتار التجزئة، 
والذي تنفذه شــركة مايكروسوفت العاملية، 
حيث يتم تنفيذه بنجاح وباختصار 3٠% من 

الوقت الزمني احملدد له.
وقال انه سيتم االنتهاء من املشروع وبدء 
التشــغيل خالل ١٢ شهرا، بهدف تقليل الوقت 
واملجهود الالزم إلجناز العمل، نتيجة استخدام 
أجهزة احلاسب اآللي وميكنة دورة العمل واحلد 
من االخطاء نتيجة تدخل العامل البشري، ورفع 

مستوى وكفاءة العاملني ومهاراتهم.
وأوضــح أن املشــروع يهــدف إلــى زيادة 
ربحية الشركات، ما يعود بالنفع املادي على 
جميع العاملني وتوفيــر أموال طائلة للدولة 
نتيجة حتديد االحتياجات السلعية بدقة طبقا 

لالحتياجات الفعلية للمواطنني.
جــاء ذلــك خــالل اجتماعــه مــع شــركة 
مايكروسوفت العاملية، والفريق املنفذ للمشروع 

بالشركة.
من ناحية أخرى، أعلنت شــعبة القصابني 
ارتفاع أســعار اللحوم بنحو ١٢% مع اقتراب 

عيد األضحى ليسجل الكيلو ١١٠ جنيهات.
وكشف تقرير صادر عن غرفة الصناعات 
الغذائية التابعة الحتــاد الصناعات املصرية 
حول األسعار العاملية للسلع اإلستراتيجية، 
عن انخفاض أسعار الدواجن مقارنة بالفترة 

نفسها من العام السابق.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بدأت مكاتب القبــول باجلامعات اخلاصة 
تسجيل طلبات التحاق الشريحة الثانية من 
الطالب احلاصلني علــى الثانوية العامة بحد 
أدنــى 93% لكليات القطــاع الطبي والصيدلة 
والعــالج الطبيعــي. وتوقع مصدر مســؤول 
مبجلــس اجلامعــات اخلاصــة زيــادة أعداد 
املقبولني مبختلف قطاعات كليات اجلامعات 
بنســبة ١٠% ملواجهة اإلقبال الطالبي املتزايد 
على االلتحاق بتلك الكليات، مشــيرا الى أنه 
ســيتم عقد اجتماع يوم ٢١ اجلاري للنظر في 
طلبات الزيادة في ضوء كشوف املقبولني التي 
سيتسلمها املجلس من اجلامعات عقب انتهاء 
تسجيل طلبات االلتحاق بالشريحتني الثانية 

والثالثة أيام ١5 و٢٠ اجلاري.
وقال املصدر إن الشريحة األولى من الطالب 
الذين مت قيدهم حتى اآلن باجلامعات اخلاصة 
شــغلوا جانبا كبيرا مــن األماكن املخصصة 
للقبــول بكليات القطاعني الطبي والهندســي 
وكليــات احلاســبات واالقتصــاد والعلــوم 
السياســية واإلعالم والبيزنس، مشــيرا الى 
أن معظم األماكن املتبقية في تلك الكليات في 
جامعات املصروفات املرتفعة التي تتجاوز 4٠ 

ألف جنيه. وطالب عدد من اجلامعات اخلاصة 
املجلس رسميا بزيادة األعداد بعد شغل طالب 
الشريحة األولى من احلاصلني على 9٦% فأكثر 
معظم األماكن احملددة للقبول بكليات القطاع 

الطبي.
وأكد د.فاروق إسماعيل رئيس جامعة األهرام 
الكندية مطالبة اجلامعة بزيادة أعداد املقبولني 
بكليات طب األسنان والصيدلة والهندسة بنسبة 
١5% بسبب اإلقبال الكبير على الكليتني وتزاحم 
الطالب بأعداد تفوق األماكن املقررة للقبول.

وقال إن الكليات تعاني من زيادة في أعداد 
الطــالب املتقدمني التي تتخطــى بكثير العدد 
املقرر قبوله لاللتحاق بكليات اجلامعة، خاصة 
كليات طب الفم واألسنان والصيدلة والهندسة.
من جانبه، قال د.عز الدين أبو ستيت أمني 
مجلس اجلامعات اخلاصة في تصريحات خاصة 
إن املجلس تلقى كشوف املقبولني في الشريحة 

األولى بـ 7 جامعات خاصة.
وحول مطالبات زيادة األعداد قال ابوستيت 
إن املجلس ســينظر في املوضــوع في ضوء 
الطاقة االستيعابية للكليات مع مراعاة االرتفاع 
الكبير في مجاميع الثانوية العامة هذا العام، 
مؤكدا أن حتديد نســب الزيــادة حال املوافقة 

عليها سيكون قرار املجلس.

القاهرة ـ ناهد إمام

اعلنت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر 
ان مشاركتها في االجتماع التشاوري السنوي 
املصري اليابانــي، بحضور ممثلني عن هيئة 
التعــاون الدولي اليابانية في مصر »جايكا«، 
واملستشــار االقتصادي للســفارة اليابانية، 
وممثلي منظمة التجــارة اخلارجية اليابانية 
)جترو( تناولت بحثا حول املشروعات التنموية 
اجلــاري تنفيذهــا بتمويل يابانــي واختيار 
املشروعات املستقبلية التي تساهم في جهود 

التنمية التي تقوم بها احلكومة املصرية.
وأكدت على أهمية اجلانب الياباني كشريك 
تنموي استراتيجي ملصر، مشددة على ضرورة 
اإلسراع في تنفيذ املشروعات التي تخدم في 
األســاس املواطن املصري خاصة في املناطق 
األكثــر احتياجا، وتســاهم في رفع مســتوى 

معيشته.
واســتعرض اجلانب الياباني، السياسات 
التنموية التــي تنتهجها احلكومــة اليابانية 
بشكل عام وأهداف املشروعات التنموية التي 
متولها في مصر بشكل خاص، وقام ممثل كل 

وزارة مصرية بتقدمي عرض عن املشــروعات 
ذات األولوية والتي ميكن االستعانة باخلبرات 
اليابانية في تنفيذها، ومت حتديد موعد ملوافاة 
اجلانــب الياباني عن طريــق وزارة التعاون 
الدولــي مبقترحات التعاون املســتقبلية من 
الوزارات املختلفة لدراســتها وبحث إمكانية 

املساهمة في تنفيذها في العام املالي املقبل.
واحلكومة اليابانية تقــوم بتعزيز جهود 
احلكومة املصرية في التنمية من خالل تنفيذ 
عدة مشروعات في أكثر قطاعات الدولة خدمة 
للمواطن املصري كقطاع الكهرباء وقطاع الصحة 
والتعليــم حيــث مت أثناء الزيارة الرئاســية 
لطوكيو أوائل العام احلالي اإلعالن عن الشراكة 
املصرية اليابانية في التعليم والتي مبوجبها 
ســيتم تطبيق منوذج التعليم الياباني بعدة 
مدارس مصرية تصل ألكثر من ٢٠٠ مدرســة 
كمرحلة أولى يتم فيما بعد تعميمها على جميع 
مدارس اجلمهورية، كما مت توقيع عدة اتفاقيات 
لرفع كفاءة شركات توزيع الكهرباء وتوليد طاقة 
جديدة ومتجددة من محطة للخاليا الشمسية 
بقدرة ٢٠ ميغاوات في الغردقة مما يساهم في 

حتسني أداء قطاع الكهرباء في مصر.

القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
امس دعم بــالده جلميع اجلهود املبذولة 
من أجل اســتعادة األمن واالســتقرار في 
جمهورية جنوب السودان. وذكر املتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة املصرية عالء يوسف 
في بيان ان ذلك جاء خالل لقاء السيســي 
رئيس بوتسوانا السابق ورئيس مفوضية 
املتابعــة والتقييم املعنيــة بتنفيذ اتفاق 
التســوية الســلمية في جنوب السودان 

فيستوس موخاي.
 وأوضح يوسف ان اللقاء شهد بحث 
مســتجدات األوضاع في جنوب السودان 
واجلهــود اإلقليميــة واألمميــة الراميــة 
الستعادة السالم فيها مبا في ذلك املقترح 
الذي طرحته الهيئة احلكومية لتنمية دول 
شــرق افريقيا »إيغاد« لنشر قوة حماية 
اقليمية بالدولة حتت مظلة األمم املتحدة.  
وأضاف أن السيسي شدد خالل اللقاء على 
دعم مصر للجهود التي تبذلها املفوضية 
من أجل تنفيذ اتفاق التســوية السلمية 

مبا يعيد السالم واالستقرار الى جمهورية 
جنوب السودان السيما في ضوء العالقات 
»املتميزة« التي تربطها مبصر والروابط 

املشتركة التي جتمعهما.
وقال السيســي ان مصر مستمرة في 
بذل مســاعيها مع مختلــف األطراف من 
أجل استعادة الهدوء في جمهورية جنوب 
الســودان عقب ما شهدته من توتر خالل 
الفترة املاضية إضافة الى مواصلة تقدمي 
البرامج التنموية في عدد من املجاالت مبا 

يساهم في دفع عملية التنمية فيها.
وأشار الى حرص مصر على التشاور مع 
حكومة جنوب السودان والدول األفريقية 
األعضاء في مجلس األمن بشــأن مقترح 
نشر قوة حماية اقليمية سعيا للتوصل 
الى توافق حول أفضل الســبل الستعادة 
الهدوء ودفع عملية الســالم والتســوية 

السياسية هناك.
 وذكــر املتحدث الرئاســي أن موخاي 
أعرب خالل اللقاء عن تقديره ملا تبذله مصر 
من مساع تهدف الى التقريب بني األطراف 

املختلفة في جنوب السودان.

أسامة أبو السعود

واصلت الســفارة املصرية في البالد استقبال 
جموع املعزين بوفاة العالم املصري الكبير د.احمد 
زويــل الذي وافتــه املنية قبل ايام فــي الواليات 
املتحدة ودفن في مصر وســط جنازة عســكرية 
ورســمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وقيادات الدولة. وفي اليوم الثاني توافد عدد من 
السفراء والديبلوماسيني وابناء اجلالية املصرية 
لتقدمي واجب العزاء وتسجيل كلمات رثاء في سجل 
التعازي بالسفارة املصرية حيث كان في استقبال 
املعزين القائم باألعمال في السفارة املصرية نازلي 
الفيومي واملستشارة االعالمية جمانا جنم الدين.
وأعرب احلضور عــن خالص تعازيهم بوفاة 
ابن مصر البار العالم الكبير الدكتور احمد زويل 
الذي أفنى عمره في خدمة العلم وحتقيق إجنازات 

علمية مذهلة.
وأكدوا ان زويل ظل حتى نهاية عمره مهموما 

بالشأن املصري وكيفية تطوير بلده ولذلك انصب 
جهده في جامعة زويل لتخريج اجيال من العلماء 
املصريني مبا يخدم مصر والبشرية جمعاء، فقد 
ابتكر د. زويل نظام تصوير سريعا للغاية يعمل 
باســتخدام الليزر لديه القــدرة على رصد حركة 
اجلزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض. 
والوحدة الزمنيــة التي تلتقط فيها الصورة هي 
فيمتوثانية، وهو جزء من مليون مليار جزء من 

الثانية.
ورد اسم د. زويل في قائمة الشرف بالواليات 
املتحدة التي تضم أهم الشخصيات التي أسهمت 
في النهضة األميركية. وجاء اسمه رقم 9 من بني 
٢9 شــخصية بارزة باعتباره أهــم علماء الليزر 
فــي الواليات املتحدة )تضم هــذه القائمة ألبرت 
أينشتاين، وألكســندر جراهام بيل( ونشر أكثر 
من 35٠ بحثا علميا في املجالت العلمية العاملية 
املتخصصة والتي ستظل نبراسا لألجيال القادمة 

وتراثا علميا ذاخرا للحضارة اإلنسانية.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس بوتسوانا السابق ورئيس مفوضية املتابعة 
والتقييم املعنية بتنفيذ اتفاق التسوية السلمية في جنوب السودان فيستوس موخاي

السيسي يؤكد دعم مصر للجهود املبذولة
الستعادة األمن واالستقرار بجنوب السودان

بحضور سفراء وديبلوماسني وأبناء اجلالية

السفارة املصرية تواصل
 استقبال املعزين برحيل زويل

وكيل البرملان: أبناء 
مصر املقيمون في 

اخلارج سفراء لنا
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تقرير أسبوعي 
للجنة مراجعة 

التوجهات 
اإلستراتيجية لعام 

2040

علينا أن نحافظ 
على حصتنا في 
السوق العاملية

بنك للتسويات 
النقدية.. ولـ»املركزي« 

دور أساسي في 
النظام اجلديد

شركة املقاصة 
مملوكة للهيئة 

بـ28%.. والقطاع 
اخلاص مستمر فيها

 
قد ننشئ بنكًا 

منفصاًل للتسويات 
النقدية أو عبر 
البنوك الكويتية

اختبار أولي للنظام 
اجلديد نوفمبر 

املقبل.. والتطبيق 
الفعلي بعد عام 

كل األطراف 
املعنية بالنظام 
على دراية بعد 

اجتماعات استمرت 
عام 

اتفقنا مع »البورصة« 
و»املقاصة« 

و»املركزي« على 
4 أهداف أساسية 

للنظام 

إننا نسير وفق 
إستراتيجية وأهداف 

وضعناها بالبداية 
لنعيد ريادة السوق 

الكويتية

البورصة: أول سبتمبر إيقاف 4 شركات
 لعدم سداد الرسوم السنوية
أفادت شركة بورصة الكويت مشغل سوق الكويت لألوراق املالية، بانه سيتم 
إيقاف التداول في اسهم 4 شركات مدرجة لعدم سداد رسم االشتراك السنوي 
في السوق لعام 2016 -2017 اعتبارا من اخلميس 1 سبتمبر املقبل، والشركات 
هي: املدار للتمويل واالستثمار »مدار«، والدار الوطنية للعقارات »ادنك«، وفلكس 
ريزورتس للمنتجعات والعقارات »فلكس«، والكويتية للخدمات الطبية »عيادة ك«.

رئيس هيئة األسواق يشرح أن هدف نظام »ما بعد التداول« الجديد سيرفع البورصة لمستويات األسواق الناشئة

احلجرف: سنفصل التسويات النقدية عن عمليات التقاص
إعداد: شريف حمدي

أوضــح رئيــس مجلــس 
مفوضــي هيئة أســواق املال 
د.نايف احلجرف في مقابلة مع 
قناة »العربية« أهداف القرار 
التي اتخذتــه الهيئة اول من 
أمــس النطالق نظــام ما بعد 

التداول.
وقــال د. احلجــرف: إن 
نظــام »ما بعد التــداول« هو 
منظومــة متكاملة تهدف الى 
رفع تصنيف ســوق الكويت 
املالي للوصــول الى مصاف 
االســواق الناشــئة وعــودة 
ريادته كونه الســوق األقدم 
باملنطقــة واألكثر ديناميكية 

عبر تاريخه.
تفاصيــل  وبخصــوص 
النظام اجلديد، قال احلجرف: 
إن النظــام ســيعمل حســب 
املعايير العاملية، فسيتضمن 
فصال بني التسويات النقدية 
التقــاص، بحيث  وعمليــات 
يخلق بنك التسويات النقدية 
املطلوب حســب معايير بنك 
التسويات النقدية، وسيكون 
املسؤول عن عملية التسويات 
النقدية، )بينما تقوم شــركة 
الكويتيــة بعمليات  املقاصة 
التقاص(. واوضح احلجرف أن 
بنك الكويت املركزي سيكون 
عنصرا اساسيا في نظام »ما 
بعــد التداول«، الفتــا إلى ان 
التســويات النقديــة ســتتم 
إمــا من خالل بنك تســويات 
منفصل، أو من خالل البنوك 
املباشــرة  اخلاضعة للرقابة 

للبنك املركزي.

واضــاف د. احلجــرف أن 
جميع األطــراف املعنية ذات 
العالقة على درايــة بالنظام 
الذي سينفذ، مشيرا الصيغة 
النهائية حول طبيعة الفصل 
لــم تتبلور بعــد، لكن جميع 
البدائل مطروحة للوصول إلى 
الصيغة األمثل آللية الفصل.

نسعى لتحقيقها«.
وفــي ســؤال عــن ملكية 
القطاع اخلاص في الشــركة 
الكويتية للمقاصة بعد اعتماد 
النظــام اجلديد، قال ان هيئة 
أســواق املال متلك 28% وهي 
امللكية التي انتقلت إليها ضمن 
أصول السوق وفقا للقانون، 
إلــى أن »املقاصــة«  مؤكــدا 
مملوكــة وتــدار حاليــا مــن 
القطاع اخلاص، وانها شريك 
استراتيجي للهيئة في تنفيذ 
منظومة »ما بعد التداول« مثل 
باقي األطراف ذات األخرى ذات 

العالقة.

عام من العمل
وبني أن إقرار نظام »ما بعد 
التداول« جاء بعد اجتماعات 
عديــدة مع األطــراف املعنية 
اســتمرت ملــدة عــام تقريبا، 
وذلك عن طريــق فريق فني 
متخصص من هيئة أســواق 
املال برئاســة نائــب رئيس 
مجلــس املفوضــني مشــعل 
العصيمــي، حيــث اجتمــع 

وفي اجابة عن سؤال عن 
امكانيــة أن تشــارك شــركة 
املقاصة في بنك التســويات 
عبــر امللكية أو بــأي صيغة 
أخــرى، أجــاب د. احلجــرف 
قائال: »كل مقترح يبحث في 
حينه، وبصدور القرار أصبح 
هناك وضوح لكل األهداف التي 

الفريــق مع كل من الشــركة 
الكويتية للمقاصة، وشــركة 
بورصة الكويت، وبنك الكويت 
املركــزي، ومت االتفاق على 4 

نقاط أساسية وهي:
• توحيــد دورة تســوية 
املاليــة  األوراق  معامــالت 
جلميــع املتعاملــني، لتصبح 
دورة التســوية »يوم تداول 

.)3+T( »3 أيام عمل +
• العمل وفق نظام »التسليم 
 Delivery Vs( »مقابــل الدفــع
payment( املعتمــدة من قبل 

بنك التسويات الدولية.
• فصل نشاط التسويات 

النقدية عن نشاط التقاص.
• امتام التسويات النقدية 
املتعلقة بتداول األوراق املالية 
مــن خــالل مؤسســة ماليــة 
مرخصة من قبل بنك الكويت 

املركزي.
وشــرح د.احلجــرف أن 
قــرار نظــام ما بعــد التداول 
يأتي انســجاما مع توجهات 
هيئة أسواق املال في العامني 
املاضيني، اللذين شهدا تطوير 

التشــريعية  كامــل للبنيــة 
متمثلة فــي تعديالت قانون 
هيئة اســواق املال والالئحة 
التنفيذية التي متثل انطالقة 
منظومــة  ألكبــر  حقيقيــة 
تشــريعية الئحيــة لتنظيم 

سوق الكويت املالي.

التنفيذ بنهاية 2017
إلــى أن »هيئــة  واشــار 
األسواق« ستبدأ باختبار أولي 
علــى تطبيق نظــام »ما بعد 
التــداول« في نوفمبر املقبل، 
حيث احلاجة لتأهيل البنية 
الفنيــة والتقنية لدى جميع 
األطراف املعنية بالتطبيق وهم 
شركة البورصة و»املقاصة« 
العاملة  الوســاطة  وشركات 
ان  إلــى  الفتــا  بالســوق، 
االختبارات ستســتمر حتى 
التطبيق الفعلي بنهاية 20١7 

وفقا ملا هو مخطط له.
وذكر في هذا الســياق أن 
قــرار الوســيط املؤهل الذي 
صدر من شــأنه أن يزيد من 
دور الوسطاء املؤهلني بالسوق 

خالل الفترة املقبلة.
وأضاف: هدفنا أن يسترد 
السوق دوره الريادي، خاصة 
أننــا بالكويت لدينــا جميع 
االمكانيات سواء التشريعية 
الفنيــة والتقنيــة، كمــا  أو 
لدينا الرغبة الصادقة إلعادة 
الريادة للسوق الكويتي من 
خــالل اخلطــط التطويريــة 
واألدوات، مشيرا إلى ان سوق 
املال الكويتي سيكون مملوكا 
للقطاع اخلاص بشــكل كامل 
وهذا أمر غير موجود باملنطقة.

د.نايف احلجرف 

وحول جديد اخلصخصة ذكر د. احلجرف أن مشروع 
اخلصخصة بدأ بخطوة نقل مهام إدارة السوق إلى شركة 

بورصة الكويت في 25 أبريل املاضي وهي املرحلة التي 
تنتهي في 30 سبتمبر املقبل، ومن ثم تبدأ املرحلة املتعلقة 

باخلصخصة الفعلية وما تتطلبه من إجراءات الستيفاء مواد 
القانون وخاصة )املادة 33( التي حددت توزيع رأس املال 

واجلهات التي ميكنها التقدم للمزايدة اخلاصة بحصة املشغل 
العاملي.

أعلنت شركة بورصة الكويت، بشأن إيقاف تداول املشتقات املالية 
في السوق، فإن آلية التعامل مع العقود القائمة ستكون كالتالي:

1- سوق اخليارات: تستمر العقود القائمة التي تنتهى مدتها بعد 
تاريخ 31 أكتوبر 2016 وفق بنودها، وذلك حلني انتهائها مبا ال 

يتجاوز تاريخ 29 ديسمبر 2016.
2- سوق اآلجل وسوق البيوع املستقبلية: تستمر العقود القائمة 
التي تنتهى بعد تاريخ 31 أكتوبر 2016 وفق بنودها، وذلك حلني 

انتهائها وال يجوز إبرام أي عقود جديدة أو متديد العقود القائمة.

آلية التعامل مع العقود القائمة للمشتقاتخصخصة البورصة بعد 30 سبتمبر 

النفط سيظل مصدراً رئيسياً لعقود من الزمن
التنفيذي  الرئيــس  قال 
لشــركة نفط الكويت جمال 
جعفــر ان جلنــة مراجعة 
التوجهات االستراتيجية تقوم 
حاليا بإعداد مالمح استراتيجية 
قطاع االستكشاف واإلنتاج 
ووضع أسسها وأهدافها حتى 

عام 2040.
وأوضح جعفر في املوجز 
الذي حمل عنوان  اإلخباري 
لبناء اســتراتيجية  بيد  »يد 
لعام 2040«  النفطي  القطاع 
والتــي حصلــت »األنباء« 
على نســخة منه، ان اإلدارة 
العليــا للشــركة تتابع عن 
كثب أعمــال هذه اللجنة من 
خالل التقرير الذي تقدمه لها 
اسبوعيا، وذلك لتضع نصب 
عينيها سيناريوهات املستقبل 
املرســومة من قبل مؤسسة 
الكويتية مبراعاة  البتــرول 
املتغيرات التــي طرأت على 
العاملية واالعتبارات  السوق 
التي تفرضها متطلبات التنمية 
في البالد مع التحديات التي 
أنشــطة  تقتضيهــا طبيعة 

الشركة.
وأضــاف: النفط ال يزال 
مصدرا مهما من مصادر الطاقة 
في العالم وتشير كل التقارير 
الــى انه ســيظل مصدرها 
الرئيســي لعقود من الزمن 
وهو ما يفرض على الكويت 
ان حتافظ على حصتها في 
السوق العاملية في ظل حتديات 
ناشــئة كالنفــط الصخري 
فضال عن املساهمات الفاعلة 
للتكنولوجيا في استخالص 
الهيدروكربونية من  املوارد 
باطن األرض وأثرها امللموس 
في توفير املزيد منها بأسعار 

تنافسية كبرى.
وأشار إلى انه وعلى صعيد 
دعم التنمية املســتدامة في 
بالدنا، فالشركة قد استشعرت 
منذ زمن بعيد مســؤولياتها 
اجلســام في دعــم عجلة 
االقتصاد الوطني والذي يعد 
بدوره صمان األمان للحفاظ 
على متاسك النسيج االجتماعي 

واستقراره.

الناظــر في  ان  وذكــر 
مجموعــة التحديــات التي 
تواجههــا التنمية في البالد، 
الســكان  ليالحظ ان جملة 
تتضاعــف كل 20 عاما وان 
الشــباب  غالبيتهم من فئة 
املتطلعني لدخول سوق العمل، 
وهو ما يضع على كاهلنا املزيد 
من املسؤوليات في دفع عجلة 
بالبالد  النمو االقتصــادي 

واحلفاظ عليها.
وقــال ان نفــط الكويت 
ســاهمت على مدى 80 عاما 
الرخاء والتقدم  في بســط 
في بالدنــا، وقد حتقق ذلك 
الرعيل األول  بذله  ملا  نتيجة 
من العاملني واملقاولني الذين 
لم يكلوا او ميلــوا يوما، اذ 
كانوا يعملون بكل جد واجتهاد 
الشركة  أهداف  على حتقيق 
وتطلعاتها، غير ان التحديات 
التي نواجهها اليوم، بدخول 
الشــركة مرحلة جديدة في 
عملياتها التشغيلية، سيدفعنا 
نحو األخذ بتطبيقات، وبوتيرة 
متسارعة ومتنامية، تقنيات 
اإلنتــاج الثانــوي والثالثي 
باالضافة الى العمل على زيادة 
حجم االستكشاف والتوسع 
أعمال احلفــر وصيانة  في 
اآلبــار، وكل ذلك يصب في 
تعزيز قدرات اإلنتاج من النفط 

والغاز.
واختتم جعفر حديثه قائال: 
أثمن جهودكم، عاملني  انني 

ومقاولني وشركات عاملية، في 
السعي نحو حتقيق أهداف 
الشركة في  اســتراتيجيات 
مختلــف مراحلهــا منذ ان 
بدأت عــام 1995، فقد جنينا 
ثمارها وانعكس أثرها إيجابا 
على رفــع القدرة اإلنتاجية، 
إال ان التحديات التي تفرضها 
متغيــرات  الســوق العاملية 
ومتطلبات التنمية ومقتضيات 
أنشطة الشركة، لتستلزم منا 
أكثر من أي وقت مضى العمل 
بروح الفريق الواحد نحو رسم 
استراتيجية واضحة األهداف 
لبلدنا  الرخاء والنماء  حتقق 

احلبيب«.

الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر

أحمد مغربي 

دخلت الكويت من جديد 
حرب األسعار املشتعلة بني 
املنتجني الكبار في املنطقة 
وأصبحت تناور باألسعار 
للفوز بأكبر مردود سعري 
في ظل املنافسة الشرسة 
للفوز بأكبر حصة في دول 
جنوب شرق آسيا وأوروبا، 
وجاءت تلك اخلطوات عقب 
تقدمي إيران والســعودية 
والعــراق أكبر خصومات 

شهرية منذ عام 2008.
ووفقــا ملصــدر نفطي 
مســؤول فــي مؤسســة 
لـــ  الكويتيــة  البتــرول 
»األنباء« فان الكويت قدمت 
خصمــا كبيــرا في ســعر 
النفط الذي تبيعه إلى آسيا، 
مقارنة مع سعر نظيره من 
اخلام السعودي واإليراني 
في سبتمبر املقبل، وجرى 
حتديد سعر البيع الرسمي 
لشحنات اخلام الكويتي إلى 
آســيا عند متوسط خامي 
عمان ودبي مخصوما منه 
2.65 دوالر للبرميــل مبا 
يقــل 95 ســنتا عن شــهر 
أغسطس والذي حتدد عند 

١.70 دوالر.

منافسة إيران
وذكر املصدر ان الكويت 
تريد املنافسة في أسواق 
آســيا وذلك عقــب عودة 
اإلنتــاج اإليرانــي بقوة 
لتحقيق أعلى مردود عقب 
رفــع العقوبات الغربية، 
مشيرا الى ان إيران قامت 
مؤخــرا بزيــادة إنتاجها 
النفطــي بحوالــي 800-

900 الــف برميــل يوميا 
العاملية.  ملواكبة السوق 
واضــاف: »إيران تنافس 
التاريخية..انها  أسواقنا 
التحرك  معركة وعلينــا 

بسرعة«.
وأشــار الى ان الســعر 
احملدد لدول جنوب شرق 
آســيا جــاء متماشــيا مع 
اخلصومات التــي قدمتها 
العراق والسعودية وإيران 
والتي انخفضت عن الشهر 
الســابق بأكثر من دوالر، 
مبينا ان هوامش التكرير 
فــي اســيا ســيئة للغاية 
وســوف تدخــل املصافي 
في عمليات صيانة دورية 

خالل شهــــري سبتمبـــر 
وأكتوبـــر املقبلني مما يعنى 
خــروج أكثر مــن مليون 
برميل يوميـــــا من تلــك 

املنطقــــة.
الكويــت  ان  وقــال   
خفضت سعر البيع الرسمي 
لشحناتها من النفط اخلام 
إلى شــمال غــرب أوروبا 
إلــى ســعر برنــت للبيع 
االجل مخصوما منه ١5.5 
دوالرات للبرميل مقارنة مع 
خصم قدره 5.75 دوالرات 
للبرميل عن ســعر برنت 

في أغسطس.
وتقــرر خفــض ســعر 
البيع الرســمي للشحنات 
املتجهة إلى ميناء ســيدي 
كرير املصــري املطل على 
البحر املتوسط إلى سعر 
برنت مخصوما منه ١5.5 
دوالرات للبرميل مقارنة مع 
خصم قــدره 5.4 دوالرات 

في أغسطس.
وطرأ تغيير على سعر 
الشــحنات املتجهــة إلــى 
منطقــة البحر املتوســط 
لتســتقر عند سعر برنت 
مخصوما منه 5.١ دوالرات 

للبرميل.

شحنات أميركا 
ســعر  حتديــد  ومت 
إلى  الكويتية  الشــحنات 
الواليــات املتحــدة عنــد 
مســتوى مؤشر أرجوس 
للخــام العالــي الكبريت 
 ١.50 منــه  مخصومــا 
علــى  للبرميــل  دوالر 
أساس التسليم على ظهر 

السفينة.
وقال املصدر ان السوق 
االميركي اظهــر زيادة في 
الطلــب خــالل الشــهرين 
املاضييـــن عقب انخفاض 
اإلنتاج االميركي من النفـــط 

الصخري وانخفاض اإلنتاج 
الكنــدي عقــب حرائـــــق 

الغابات.
األعضــاء  ان  وذكــر 
الرئيســيني فــي منظمــة 
املصـــــدرة  البلـــــدان 
للبترول )أوپيك( يركزون 
على التنـــافس على حصة 
في السوق بدال من خفض 
اإلنتـــاج لدعـــم األسعـــار.

وقال ان مؤسسة البترول 
تقوم شهريا بدراسة السوق 
العاملي والتعرف على كمية 
املعــروض النفطــي ومن 
ثــم نأخــذ قــرار اخلصم 
بنــاء على قراءة مســبقة 
للســوق النفطيـــــة التي 
أظهرت موجة من عــــــدم 
االســتقرار والــذي يجب 
معـــــه تقدمي تســهيالت 
وتخفيضــات تتماشى مع 
الدول املنتجة التي تنافسنا 

على التصدير.

»إيكويت« تدشن مصنعاً جديداً في أميركا
دشــنت شــركة »ايكويــت« 
للبتروكيماويــات عبر شــركتها 
اململوكــة بالكامل شــركة »أم إي 
جلوبــال« حجر أســاس مصنعا 
جديــدا لإليثيلــني جاليكول في 
مدينــة فريبــورت ضمــن والية 

تكســاس بالواليــات املتحــدة 
األميركية.

أول  »ايكويــت«  وتعتبــر 
شــركة بتروكيماويــة كويتيــة 
تقوم بتأســيس اســتثمارات في 
الواليات املتحدة األميركية. وتأتي 

شركة »ايكويت« ثاني أكبر منتج 
لإليثيلني جاليكول على مستوى 
العالم بحصة سوقية ١2%. ومن 
املتوقع االنتهاء منه خالل 20١9، 
بطاقة انتاجية تقدر بـ 750 ألف 

طن متري سنويا.

مصدر مسؤول: 
إيران تنافس 

أسواقنا التاريخية.. 
إنها معركة وعلينا 

التحرك

سياستنا اآلن بيع 
النفط اخلام أفضل 

من بيعه مكرراً 
بربحية أقل

رفعت نسبة الخصم آلسيا 56% عن شهر أغسطس لتصل 2.65 دوالر للبرميل

الكويت تدخل حرب أسعار النفط.. بخصومات قياسية
رسالة مسؤول

لقطة من وضع حجر األساس ويبدو )من اليمني(: نائب الرئيس في شركة »داو إيرل شيب« ومات سيبيستا وراميش راماجندران ونزار العدساني 
ومحمد الفرهود ورجا زيدان ومحمد حسني ودينس بونن
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الصقر: نسعى 
لتعزيز موقعنا 

في مصر وزيادة 
معدالت النمو خالل 

الفترة املقبلة 

37% نمو القروض والتسهيالت.. والموجودات تقفز 19.5%.. و11.5% ارتفاعاً في ودائع العمالء

»الوطني- مصر«: 407 ماليني جنيه أرباح النصف األول بنمو %43.5
حقق بنك الكويــت الوطني- 
مصر، عضو مجموعة بنك الكويت 
الوطني، أرباحا صافية قدرها 407.4 
ماليني جنيه مصــري حتى نهاية 
النصــف األول مــن العــام 20١6، 
مقارنة مــع 284 مليون جنيه في 
الفترة نفســها من العــام املاضي، 
بنمو بلغ 43.5%. ومنت املوجودات 
اإلجمالية بواقع ١9.5% لتبلغ 40.4 
مليار جنيه مصري كما في نهاية 
يونيو املاضي، وذلك باملقارنة مع 
33.8 مليار جنيه مصري في الفترة 
نفسها من العام املاضي. كما ارتفعت 
ودائع العمالء اإلجمالية خالل هذه 
الفترة بواقع ١١.5% لتبلغ 3١.8 مليار 
جنيه مصري، مقارنة مع 28.5 مليار 
جنيه في الفترة نفســها من العام 
املاضي، فيما منا صافي القروض 
والتســهيالت بواقع 37.2% ليبلغ 

١6.2 مليار جنيه مصري.
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس 
إدارة بنك الكويت الوطني- مصر 
عصــام الصقــر، إن النمــو القوي 
الذي يحققه البنك في مصر يؤكد 
مجددا جناحه فــي تعزيز موقعه 
في الســوق املصري، والذي ميثل 
أحد أهم أســواق النمو الرئيسية 
ملجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا 
ملا يتمتع به هذا السوق من فرص 

منو واعدة وآفاق إيجابية. 
وأضاف الصقــر: نهدف إلى 
تعزيز موقعنا في مصر باإلضافة 

إلى زيادة معــدالت النمو خالل 
الفتــرة املقبلــة بطريقة تعكس 
رؤيتنــا املتفائلة فــي االقتصاد 
املصــري، وذلك ألنه ســوق ذو 
مقومــات عديدة وأســس متينة 
والسيما بعد استقرار األوضاع 
األمنية والسياســية في البالد، 
مؤكدا أن الوطني - مصر يسعى 
دائمــا لتقــدمي أرقــى اخلدمــات 
املصرفية لعمالئه، ليتماشى مع 
مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة 

إقليميا وعامليا. 

تنويع وموازنــة مصادر الدخل 
ومحفظة القــروض من ناحية، 
وتقدمي احللول التمويلية األكثر 
إلــى طــرح  مرونــة باإلضافــة 
املنتجــات املصرفيــة املبتكــرة 
التــي تلبي احتياجــات العمالء 
الفعليــة، وتســتند إلى دراســة 
دقيقــة ومتعمقــة للســوق من 
ناحيــة أخرى، فضال عما يتمتع 
به البنك من متانة مركزه املالي 
وقوة ميزانيته واســتراتيجيته 
الناجحة وجودة أصوله املرتفعة.

من جهته، قال العضو املنتدب 
لبنــك الكويــت الوطني- مصر 
د.ياسر حسن إن البنك يواصل 
أداءه القــوي مجددا محققا بذلك 
معــدالت منو مرتفعــة في كافة 
مؤشراته املالية، على الرغم من 
التحديات التي شــهدتها أسواق 
املال محليا وعامليا، وذلك بفضل 
السياسة احلكيمة التي ينتهجها 
البنــك كعضو في مجموعة بنك 
الكويــت الوطنــي، والتي تقوم 
علــى أســاس احملافظــة علــى 

د.ياسر حسن عصام الصقر

»كابيتال أنتلجنس« تثبت
A تصنيف »الصناعي« عند مستوى

»السالم«: 460 ألف دينار 
أرباح النصف األول

محمود عيسى

أعلنت وكالة »كابيتال انتلجنس« للتصنيف االئتماني 
عن تثبيت تصنيفها للبنك الصناعي الكويتي عند مستوى 
A، وعزت الوكالة هذا االجراء الى ما يســتمده التصنيف 
من دعم من خالل وفرة السيولة القوية جدا التي يتمتع 
بها البنك، فضال عن اســتقرار قاعدة التمويل على املدى 
البعيد، ومركز رأسماله الضخم، إضافة إلى جودة أصوله 
التــي تعتبر مــن الدرجة املمتازة، مــع تخصيص نظرة 

مستقبلية مستقرة لتصنيفات البنك.
من جانب آخر، اشــارت الوكالــة الى العوامل األخرى 
املساندة للتصنيف الذي ثبتته مبوجب هذا االجراء، حيث 
قالت ان من بينها انخفاض قاعدة التكلفة وكفاءة التشغيل 
اجليدة.  ولكن من جانب آخر، اعتبرت الوكالة أن الطبيعة 
املتخصصة لنشــاط البنك، والتركزات الناجمة عن ذلك 
في قاعدة أصوله، ومنو القروض البطيء تعتبر من بني 

القيود الرئيسية التي يعاني منها التصنيف.
على صعيد آخر، حافظت الوكالة على تصنيف الدعم 
لدى البنك عند مســتوى 2، نظرا إلى ملكية احلكومة في 
البنك، وأهميته في القطاع الصناعي في البالد، ويعكس 
التصنيف االحتمالية العالية جدا لتتصدى الدولة لتقدمي 
الدعم للبنك اذا دعت الضرورة. فضال عن ذلك، فقد ثبتت 
الوكالــة تصنيفــي العملة األجنبية علــى املديني البعيد 
والقريب عند A+ وA2 على التوالي، ليعكس بذلك الوضع 

املالي القوي املستدام في البنك.

أعلنت شركة مجموعة السالم القابضة عن نتائج 
أعمال الربع الثاني من العام احلالي 20١6 والتي بلغت 
صافي ربح 93.9 ألف دينار باملقارنة مع صافي خسارة 
١69.4 ألف دينار خالل الفترة نفسها من العام املاضي 
وبنسبة منو بلغت ١55.5%. وبهذا بلغت صافي أرباح 
األشهر الستة األولى من 
العــام 460.4 ألف دينار 
مقارنة مع 45.6 ألف دينار 
خالل الفترة نفســها من 
20١5 وبنسبة منو بلغت 

909% تقريبا.
املناســبة، قالت  بهذه 
الرئيس التنفيذي لشركة 
مجموعة السالم القابضة 
د.سارة الشمالي: »جنحت 
الشركة في حتقيق أرباح 
جيــدة وملحوظــة خالل 
النصــف األول مــن العــام احلالي مقارنة مــع العام 
الســابق، وهذا يدعم ويعضــد متانة منوذج األعمال 
الذي انتهجته الشركة خالل العامني املاضيني، القائم 
على املوازنة بني معدالت السيولة والربحية، بحيث 
ال يضع اإلدارة التنفيذيــة حتت أي أعباء وضغوط 
مالية، باإلضافة الى توفيره هامش ربح مناسب وفقا 

ملخاطر االستثمار«.
وأوضحت أن هيكل التمويل احلالي للشركة يعد 
منوذجيا على كل املستويات، إذ يبلغ إجمالي مطلوبات 
الشركة 3.2 ماليني دينار فقط وهي متثل فقط %9.2 
مــن إجمالي حقوق املســاهمني وهي نســبة ضئيلة 
للغاية باملقارنة مع نفس الشركات في ذات القطاع.

»الكهرباء واملاء« تطرح مناقصة 
خط أنابيب للمياه العذبة

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء واملاء دعت املقاولني 
املؤهلني لتقدمي عروضهم بشــأن مناقصة بناء خطي 
أنابيــب لنقل املياه العذبة، وحددت يوم ١8 ســبتمبر 

موعدا نهائيا لتقدمي العطاءات.
وقالت املجلة ان ١8 شــركة مقاوالت ســبق تأهيلها 
قد دعيت للمشــاركة في مناقصة هذا املشــروع الذي 
يدعو الى بناء خطي انابيب بقطر ١200 ملم لنقل املياه 
مــن مجمع توزيع املياه اجلديد في ميناء عبداهلل الى 

منطقتي جوليان والنويصيب.

د.سارة الشمالي
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متتلك أصواًل أجنبية سيادية أضخم من أي دولة مصنفة من قبل الوكالة

»فيتش«: القوة املالية في الكويت تعني إصالحات أبطأ
محمود عيسى

قالــت وكالــة فيتــش 
ان  للتصنيــف االئتماني: 
الكويت اجلديدة  ميزانية 
تشــير الــى حاجــة اقــل 
لضبــط األوضــاع املالية 
مما هي عليه في كثير من 
نظيراتهــا االقليميــة ذات 
التصنيف العالي، مشيرة 
الى ان هذا الوضع يعكس 
املركز املالي القوي بشكل 
استثنائي للكويت، ولكنه 
يعكس ايضا صعوبة املضي 
الهيكلية،  في االصالحات 
فضال عــن اجلهــود التي 
تبذلهــا احلكومــة ملتابعة 
تنفيــذ االســتثمارات في 
البنية التحتية، وفقا خلطة 

التنمية.
وقالت الوكالة في بيان 
اصدرته امس ان ميزانية 
الســنة املالية التي تنتهي 
في مارس ٢٠١7 والتي متت 
املوافقــة عليهــا مــن قبل 
مجلس األمة في 3 اغسطس 
اجلاري تشــير الى عجز ـ 
يستثني تدفقات االيرادات 
النفطيــة واالســتثمارات 
املالية البالغة نسبتها ٦9% 
من الناجت احمللي االجمالي 
غير النفطــي ـ مقارنة مع 
87% مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالي غير النفطي في 
ميزانية السنة املالية لعام 

.٢٠١5
وأشارت الوكالة الى ان 
هذا التعديل البالغ ١8% من 

الناجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي على مدى عامني ـ 
والذي جاء نصفه بصورة 
تلقائيــة نتيجــة لهبوط 
أســعار النفــط ومــا جنم 
عنهــا من خفــض االنفاق 
على الدعمـ  يعتبر اقل مما 
هو عليه في امارة ابوظبي 
 AA التي تتمتع بتصنيف(
مع نظرة مســتقرة حيث 
بلغت النسبة ٢8%(، واقل 
مما هو عليه في السعودية 
 -AA التي تتمتع بتصنيف(
مع نظرة ســلبية وبلغت 
نسبة التعديل ٢4%(، ولكن 
التعديل في الكويت يعتبر 
أعلى مما هو في قطر ذات 
التصنيــف من فئة AA مع 
نظرة مستقرة حيث بلغت 

النسبة %4.

أصول ضخمة
ان  الوكالــة  وقــدرت 
احليز الكافي الذي تتمتع 
به الكويت يخفف الضغوط 
الداعية لتعديل مالي سريع، 
حيــث تعتبــر األصــول 
األجنبية السيادية الصافية 
التي متلكها الكويت اضخم 
مما هي عليه لدى أي دولة 
مصنفــة ســياديا من قبل 
وكالــة فيتــش، فــي حني 
يعتبــر مؤشــر الدين الى 
النــاجت احمللــي اإلجمالي 
من أدنى املستويات. وتقدر 
اصــول صنــدوق االجيال 
املقبلــة بأكثر مــن %3٠٠ 
من الناجت احمللي اإلجمالي.

الوكالــة أن  وتتوقــع 
تتراجــع قيمــة أصــول 
صندوق االحتياطي العام 
إلى 98% من الناجت احمللي 
اإلجمالي في السنة املالية 
٢٠١7، من أصــل ١٠3% في 
السنة املالية ٢٠١٦. وتستند 
هذه التقديرات الى مصادر 

عامة غير رسمية.

ارتفاع الدين
أخــرى،  مــن ناحيــة 
قالــت الوكالة أنه ال ميكن 
االستعانة بأصول صندوق 
األجيال القادمة في متويل 
العجز، ما يدفعه الكويت 
إلصدار الديون والســحب 
مــن صنــدوق االحتياطي 

العام. 
وبنــاء على ما ســبق، 
تتوقــع الوكالــة أن تبلغ 
مليــارات   5 اإلصــدارات 
دينــار أو ما يعــادل ١٦.٦ 
مليار دوالر، في حني قدرت 
الوكالة ان يرتفع معدل دين 
الكويت من 9% من الناجت 
احمللــي اإلجمالــي كما في 
نهايــة ٢٠١5 إلــى ٢4% من 
الناجت احمللي اإلجمالي في 
نهاية ٢٠١٦، مع ذلك، تبقى 
هذه النســبة أقل مما هي 
عليــه في الــدول األخرى 
 AA التي حتمل التصنيف
حيث يبلغ فيها مســتوى 
الديــون 39% مــن النــاجت 

احمللي اإلجمالي.
الوكالــة  وتوقعــت 
فضال عن ذلك أن تســجل 

الكويت فائضا طفيفا يبلغ 
7٠٠مليون دوالر، أو 9.١% 
من الناجت احمللي اإلجمالي 
للسنة املالية ٢٠١7، مقارنة 
مع 3.١% في العام املاضي.

إصالحات متأخرة
وأشــار التقرير إلى أن 
إصالح الدعوم في الكويت 
متأخر مقارنــة مع الدول 
اخلليجية النظيرة املصنفة 
عاليا، السيما وأن اإلمارات 
والســعودية وقطر كانت 
الســباقة فــي رفــع الدعم 
عن البنزين، إذ لم تعتمد 
احلكومــة الكويتيــة مثل 
هذا القرار إال بداية الشهر 
اجلاري. وترى الوكالة أن 
هذا األمر يبرز الصعوبات 
التــي تواجههــا احلكومة 
في احلصــول على إجماع 
سياســي حــول اإلصالح. 
وكانــت محــاوالت الدولة 
فــي رفــع أســعار الديزل 
والكيروســني فــي ينايــر 
املاضي قد باءت بالفشــل 
جزئيا بعد معارضة مجلس 

األمة.

ارتفاع اإلنفاق
الســياق ذاتــه،  وفــي 
توقــع التقريــر أن يرتفع 
العــام بنســبة  اإلنفــاق 
3.5% فــي الســنة املاليــة 
٢٠١7 مقارنة مــع النتائج 
األولية للسنة املالية ٢٠١٦، 
بينمــا ســيعوض تراجع 
منو األجــور والتحويالت 

والدعــوم املرصــودة في 
امليزانيــة تراجــع اإلنفاق 
واخلدمــات  الرأســمالي 
والســلع وتتوقع الوكالة 
زيادة بنسبة ٦.8%، استنادا 
إلى أن منو األجور سيكون 
أقوى مما هو مرصود في 
امليزانية بسبب منو السكان 
واألسعار، كما تتوقع تنفيذ 
اإلنفاق الرأســمالي بشكل 
أفضل من العام املاضي. أما 
تقييد األجور فمن املرجح 
أن يشــكل حتديــا، وخير 
شــاهد على ذلك ما اســفر 
عنه اإلضراب العمالي الذي 
حدث في ابريل املاضي كرد 
فعل على محاوالت إصالح 

أجور القطاع النفطي. 
من جانب آخر، توقعت 
وكالــة فيتــش أن يظــل 
اإلنفاق الرأســمالي قريبا 
مما هــو مقدر في ميزانية 
٢٠١7، بعد أن بلغت نسبة 
تنفيذه في الســنة املالية 
٢٠١٦ معدل 89%، ونســبة 
املاليــة  الســنة  8١% فــي 
الســنة  ٢٠١5، و٦8% فــي 
املالية ٢٠١4. وهذا االرتفاع 
يعكس البيئة السياســية 
التي تتسم باستقرار أكبر، 
والــذي يجــب أن يفســح 
املجال أمام احلكومة لتنفيذ 
خطــة التنمية اخلمســية 
٢٠٢٠/٢٠١5، حيث تعتزم 
الدولــة تطبيقهــا بشــكل 
كبير عبر نظام املشروعات 
املشتركة بني القطاعني العام 

واخلاص.

بقيمة إجمالية 265 مليون دينار.. وتعاون مشترك بني »املباني« و»املكتب العربي«

إجناز 52% من توسعة املرحلة الرابعة لـ »األڤنيوز«

مع إضاءات وشاشات خاصة.
أعمــال  علــى  وتعليقــا 
التوسعة، قال الشريك املدير 
للمكتــب العربي - أحد كبار 
االستشــاريني باملنطقــة في 
مجــال العمــارة والتخطيط 
والهندســة م.طارق شعيب: 
»تتضمن املكونات اإلضافية 
لهذا املشروع الضخم توسعة 
بطول ٢٦٠ مترا ملنطقة غراند 
أڤنيــو الذي ســيقدم جتربة 
تسوق عالية املستوى، تتمتع 
بتصاميم متقنــة للواجهات 
التي  الداخلية  والديكــورات 
تعمــل علــى دمــج عناصــر 
الهندسة املعمارية اإلقليمية 
أمــا  والغربيــة املعاصــرة. 
بالنســبة ملنطقة برســتيج، 
التوســعة  فســوف تشــمل 
اجلديــدة عــددا مــن احملــال 

الفاخــرة االضافيــة املميزة، 
كما مت تطوير منطقة السوق 
لتشمل محالت إضافية ضمن 
التصميم اخلــاص باملنطقة 
والذي يجسد العمارة التجارية 

االقليمية التقليدية. 
أمــا عــن األثــر البيئــي 
للمشروع، فأكد شعيب قائال: 
»يقوم املكتب العربي بتوظيف 
التكنولوجيا الرائدة في البناء 
لتحقيــق رؤيــة معماريــة 
مبتكرة لهــذا الصرح املبهر، 
ونحن فخورون بأننا نستخدم 
مواد العمارة املســتدامة من 
موردين محليني، كلما كان ذلك 
ممكنا، وقد أجرينا دراســات 
عديدة أخرى خــالل مرحلة 
التصميــم منهــا الدراســات 
املروريــة لتحســني وصول 
الســيارات للمبنــى وللحــد 
من االزدحــام املروري، ومن 
تأثيــر الضوضاء، باالضافة 
الــى احلفــاظ علــى الطاقة، 
وتأثير الرياح، مع حتســني 
البيئة الداخلية واالستخدام 
األكثر كفاءة للمياه وغيرها من 
اخلدمات، إضافة الى تصميم 
اإلنارة الــذي يراعي التقليل 
مــن االنبعاثــات احلراريــة 
واســتهالك الطاقــة« وكذلك 
وضع آليــة أنظمــة التحكم 
املعــدات واألجهزة  جلميــع 
واإلنارة للحصول على أفضل 

مردود بيئي.
جدير بالذكــر، ان مجمع 
األڤنيوز يوفــر حاليا فرص 
عمل حلوالي ٢٠ ألف شخص، 
يعملــون فــي أكثر مــن 8٠٠ 
متجر، ومن املتوقع أن يرتفع 
هذا العدد الى 3٠ ألف موظف 
مع افتتــاح املرحلة الرابعة، 
والتي ستستضيف أكثر من 
4٠٠ متجــر إضافيــا، ليصل 
املجمــوع الكلــي للمحال في 
املجمــع الــى أكثر مــن ١٢٠٠ 

وحدة.

حدائق جديدة مغطاة ضمن 
منطقة اجلاردنز، التي تتضمن 
سلســلة من املطاعم املميزة 
التي ســتقدم جتربة جديدة 

بأعلى مستويات اجلودة.
انــه مت التصميــم  كمــا 
الفوروم  املعمــاري ملنطقــة 
اجلديــدة املســتوحى مــن 
الهندســة املعمارية اخلاصة 
لشــارع »ريجنت« في لندن، 
وذلك لتقدمي جتربة تســوق 
جديدة ومثيرة، حيث يتألف 
مــن ثالثة طوابق للتســوق 
تقع حتت قبة شــفافة خالبة 
يتعلــق  وفيمــا  ومغطــاة، 
بالواجهــات اخلارجية لدور 
السينما اجلديدة فهي تتميز 
بإطاللة مبتكرة متميزة على 
طــول طريــق الغزالي تضم 
مناذج ثالثية أبعاد خارجية، 

أعلنت شركة املباني املالكة 
لألڤنيوز، أن نســبة االجناز 
للمرحلة الرابعة من األڤنيوز 
وصلــت الــى 5٢%، تتضمن 
مساحة تأجيرية تبلغ 95 ألف 
متر مربــع، بتكلفة تقديرية 
تصل الــى ٢٦5 مليون دينار 
)9٠٠ مليــون دوالر( لتصل 
التكلفة االجمالية للمشروع 
بكل مراحله الى ٦٠٠ مليون 
دينار )٢ مليار دوالر( وذلك 
إلثــراء األڤنيوز كأحــد أبرز 
وجهات الســياحة والتسوق 
األكثــر تنافســا في الشــرق 
األوسط، والذي سيعزز بدوره 
من اجلهــود اخلاصــة بدعم 
الترفيه والسياحة والتسوق 

في الكويت.
وأكدت شركة املباني في 
بيــان صحافــي أن األڤنيوز 
يعد أحد أكبــر وأبرز معالم 
الكويت السياحية ملا له من 
تأثير ملحوظ على االقتصاد 
الكويتــي، مــن خــالل العدد 
الكبيــر مــن زواره من دول 
الشــرق  اخلليــج ومنطقــة 
األوســط بشــكل مســتمر، 
وعليه تضم املرحلة الرابعة 
من األڤنيوز املتوقع إجنازها 
في الربع األخير من عام ٢٠١7 
توســعة لعدد مــن املناطق 
القائمة والتي تتمتع بشعبية 
كبيرة كبرستيج، غراند أڤنيو 
والسوق، اضافة الى تطوير 
مناطــق جديــدة بتصاميــم 
حديثــة ومتنوعــة للمحــال 
وأماكن الترفيه، يضاف اليها 

فندقني جديدين.
وأفادت بــأن األڤنيوز لم 
يعــد مجــرد مجمــع جتاري 
وإمنا يعتبر ضمن املشاريع 
املهمــة فــي الكويــت، نظرا 
حلجم االســتثمار في تنفيذ 
مشروع بهذا احلجم وإدارته 
مــن قبــل خبــرات محليــة 
املهندســني  مــن  وعامليــة 
املعماريني واملهندسني املدنيني 
واملتخصصــني فــي مجاالت 

عدة.
الــرؤى  تقابلــت  وقــد 
املباني،  العصريــة لشــركة 
املعمارية  الهندســة  وشركة 
جينسلر التي قامت بتصميم 
املشــروع، واملكتــب العربي 
املشــرف على تنفيذه. حيث 
تقدم املرحلة الرابعة مناطق 
جديدة مميزة منهــا »غراند 
بالزا« وهي ساحة عامة جديدة 
تقــع في نهاية منطقة غراند 
أڤنيوز وهي مســتوحاة من 
أشــهر الســاحات في جميع 
أنحاء العالــم، كذلك منطقة 
»إليكترا« التي ستصبح وجهة 
رئيسية لعشاق التكنولوجيا، 
وهي مستوحاة من األضواء 
والتكنولوجيــا  الســاطعة 
الفريــدة في كولــون بأملانيا 
وهونــغ كونغ وحــي جينزا 

في طوكيو.
منطقــة  وســتتضمن 
األركيــدز اجلديــدة محــالت 
صغيــرة فاخــرة وحصرية 
ميكن الوصول اليها من خالل 
برســتيج وغراند أڤنيو، مع 

600 مليون دينار 
التكلفة اإلجمالية 

لـ »األڤنيوز«

االنتهاء من 
املرحلة الرابعة 
في الربع األخير 

من 2017

»األڤنيوز« يوفر
30 ألف فرصة 

عمل مع افتتاح 
املرحلة الرابعة

توسعة مناطق 
برستيج وغراند 

أڤنيو والسوق

إنشاء فندقني 
وتقدمي وجهات 

جديدة منها غراند 
بالزا واألركيدز

 جانب من منطقة األركيدز

لقطة ملوقع إنشاء املرحلة الرابعه للمشروع

 جزء من منطقة اجلاردنز

بالدينــار  وهــي متوافــرة 
الكويتي فقــط، حيث يبلغ 
احلــد األدنــى لإليــداع ٢5 
ألف دينــار واحلد األقصى 
٢5٠ ألف دينــار وتعد هذه 
الوديعة طويلــة األجل )3 
ســنوات( االختيار األنسب 
للمستثمرين، إذ يتم استثمار 
الوديعة )١٠٠%  كامل مبلغ 
اســتثمار( ويتــم توزيــع 

»الدولي« يطرح »وديعة البشرى« بـ 100% استثمار

األرباح نصف سنويا. 
وأشــار جاليجــان إلــى 
إمكانية حصول العميل على 
متويل أو بطاقــة ائتمانية 
مقابل مبلغ الوديعة، مؤكدا 
أن وديعة البشــرى جتني 
عوائد مجزية جدا، مقارنة 
بغيرهــا مــن الودائع وهي 
متوافقة مع مبادئ الشريعة 

اإلسالمية الغراء.

أعلن بنك الكويت الدولي 
عن إطالق »وديعة البشرى« 
االســتثمارية طويلة األجل 
بنسبة اســتثمار ١٠٠% مع 
توزيعــات نصف ســنوية 
لألرباح، حيث تعمل الوديعة 
وفق عقد املضاربة وأحكام 
الشريعة اإلسالمية، فضال 
عن تقدمي العديد من املزايا 

التنافسية للعمالء. 
وفي هذا الصدد، صرح 
بالوكالــة  العــام  املديــر 
لــإلدارة املصرفيــة لألفراد 
يوجــني جاليجــان بالقول: 
نحــرص في »الدولي« على 
تقــدمي العديد من اخلدمات 
واملنتجــات املبتكــرة التي 
تلبي احتياجات املستثمرين 
وتطلعاتهــم، ولذلــك نوفر 
لهــم مجموعة شــاملة من 
االســتثمارية  الودائــع 
بالدينار الكويتي أو العمالت 
األجنبية الرئيسية وبفترات 
اســتثمارية مرنــة وفقــا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية 
الغراء. فسواء كانت وديعة 
البشــرى، وديعة أرزاق أو 
حساب التوفير، فإن ودائعنا 
االســتثمارية هــي بالفعل 
اخليــار األنســب للعمالء.  
وأضاف أن وديعة البشرى 
تعمل على أساس املضاربة 

يوجني جاليجان

»اخلليج املتحد«: 4 ماليني دوالر أرباح النصف األول
أعلــن بنك اخلليج املتحد عن حتقيق ربح 
صاف عائد إلى مســاهمي الشــركة األم قدره 
4.٢ ماليني دوالر عن فترة الستة أشهر األولى 
املنتهيــة في 3٠ يونيو ٢٠١٦ بنســبة اقل ١9% 
مقارنة مببلغ قــدره 5.٢ ماليني دوالر بنفس 

الفترة من العام املاضي. 
وقــال البنــك في بيان صحافــي ان الدخل 
اإلجمالــي بلــغ 7٢ مليــون دوالر، كما بلغت 
العائــدات للســهم الواحد ٠.5٢ ســنت، وبلغ 
إجمالــي األصول 3 مليــارات دوالر، فيما بلغ 
الربح الصافي العائد إلى مســاهمي الشــركة 
األم للربع الثانــي من العام ٢٠١٦ مبلغا قدره 
١.٢ مليون دوالر أقل بنســبة ٦١% مقارنة مع 
نفس الربع من السنة السابقة، وبلغ إجمالي 

حقوق املساهمني 535.9 مليون دوالر.
وقــال الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة لبنك 
اخلليج املتحد حســني الالني: »خالل الســتة 
أشهر املاضية استطاع بنك اخلليج املتحد جمع 
مــا يزيد على ١3٠ مليــون دوالر من التمويل 
املتوســط وطويل األجل من خــالل العالقات 
الثنائيــة وصفقات الشــراء اجلماعية، وذلك 
دليل على ثقة املســتثمرين في اســتراتيجية 
البنك وجودة أصوله العالية. إن السيولة التي 
جمعت ستستخدم إلعادة متويل التسهيالت 

متوسطة األجل«.
وأكد على ان البنك سيســتمر في التركيز 
على حتسني اإليرادات املتكررة مع احلفاظ على 

املوارد الكافية لرأس املال والسيولة.

1.9 تريليون دوالر أصول املعاشات 
التقاعدية في دول اخلليج

تستضيف شركة تقاعد املتخصصة في توفير 
حلول االدخار واالستثمار والتقاعد في منطقة 
الشرق األوسط، جتمعا مهنيا ملسؤولي القطاع 
العام واختصاصيي اخلدمات املالية املعنيني 
بتطوير النظم واخلدمات املتعلقة باملعاشات 
التقاعدية للمواطنني والعمالة األجنبية في دول 
املنطقة. وستنعقد النسخة األولى ملؤمتر الشرق 
األوســط للتقاعد في البحرين يوم ١8 اكتوبر 
املقبل بفندق فور سيزونز. هذا ومن املتوقع أن 
يشارك في املؤمتر لفيف من الوفود من إدارات 
الضمان االجتماعي وصناديق التقاعد احلكومية 
وشركات إدارة األصول وخبراء التأمني وأمناء 
األصول والعهد املالية احملترفني ومؤسسات 
االستشارات القانونية ومقدمي اخلدمات املالية 

املتخصصة. كذلك ســيحظى املؤمتر باهتمام 
كبــار املديرين التنفيذيــني واملتخصصني في 
مجاالت املوارد البشــرية والرواتــب واملزايا 
وبرامج ادخار املوظفني باملؤسســات الكبيرة 

واملتوسطة.
وتقــدر شــركة تقاعــد أصول املعاشــات 
التقاعدية في دول مجلس التعاون اخلليجي 
مبا يصــل الى ١.9 تريليــون دوالر، في حالة 
منــو مدخرات التقاعد بني األفراد والشــركات 
مبستويات متوسطة كتلك التي نشهدها اآلن 
في بلدان أخرى. وفيما يفيد هذا النمو العائالت 
واألفراد الذين يعملون ويعيشــون حاليا في 
املنطقة، فإنه ميثل كذلك فرصة سانحة ومتميزة 

لصناعة اخلدمات املالية اإلقليمية.

اخلرافي ترأس وفد »زين« إلى العراق 
وبحث مع زيباري تسوية الضرائب املستحقة

بحث وزير املالية هوشيار زيباري مع وفد 
من شــركة زين الكويتية لالتصاالت تسوية 

الضرائب املستحقة على الشركة.
وذكر بيان لوزارة املالية ان زيباري »التقى 
اول مــن امس وفدا من شــركة زين الكويتية 
لالتصاالت برئاســة بدر ناصر اخلرافي نائب 
رئيــس مجلــس االدارة وبحضــور الرئيس 

التنفيذي لشركة زين العراق محمد اجلرجفجي 
والوفد املرافق له«.

وتابــع البيان ان »اللقــاء ناقش موضوع 
الضرائب املســتحقة على الشــركة وضرورة 
التعاون البناء بني اجلانبني لتسويتها بالطرق 
القانونية الستمرار تواصل الشركة في تقدمي 

خدماتها في العراق«.

بدر اخلرافي وهوشيار زيباري في اللقاء املشترك 

النفط يتراجع بفعل تخمة املعروض
لندن - رويترز: تراجع النفط خالل تداوالت 
أمس متأثرا بتحســن آفــاق اإلنتاج األميركي 
وتخمــة املعروض من املنتجــات املكررة، في 
حني توقــع احملللون على نطاق واســع عدم 
تأثر اإلمــدادات باحلديث عن اجتماع محتمل 

للمنتجني ملناقشة دعم األسعار.
وانخفض خام القياس العاملي )مزيج برنت( 
في العقود اآلجلة ٦3 سنتا إلى 44.35 دوالرا 

للبرميــل. وجرى تداول خام غرب تكســاس 
الوســيط األميركي في العقود اآلجلة بســعر 
4٢.١3 دوالرا للبرميل منخفضا ٦4 ســنتا عن 
آخر تســوية. وقال جتار إن تخمة املعروض 
من النفط اخلام واملنتجات املكررة تؤثر سلبا 
على األسواق، في حني من املستبعد أن يسفر 
اجتماع مقترح ملنتجي النفط عن حتسن كبير 

في السوق.
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»بيتك«: خدمة خزائن األمانات

للعمالء في 22 فرعاً
»زين« توفر عرض إنترنت التجوال

لعمالء الدفع اآلجل
التمويــل  بيــت  يقــدم 
الكويتــي »بيتــك« خدمــة 
خزائن األمانات لعمالئه فـــي 
22 فرعا مــــن فــروع البنك 
املنتشرة في أماكن مختلفـــة 
بالكويت تلبية لرغبة شريحة 
كبيرة مــن العمالء الراغبني 
في قضاء إجازاتهم السنوية 
خارج البالد باطمئنان وراحة 
بال، حيث تخـــدم خزائـــن 
العمــالء فــــــي  األمانــات 
الثمينــة  حفــظ املقتنيــات 
والوثائق املهمة واملستندات 

واملجوهرات.
وتتوافــر هــذه اخلدمــة 
فــي فــرع املبنى الرئيســي 
)القاعة املصرفية(، اجلهراء، 
الفحيحيل، خيطان، حطني، 
صبــاح الناصــر، األندلس، 
مبارك الكبير، اخلالدية، فهد 
الســاملية، الشعب،  األحمد، 
العارضية، بيــان، الرحاب، 
كيفان، الصباحية، الفيحاء، 
الظهر،  الروضة، غرناطــة، 
والزهــراء، وهنــاك خطــط 
التوســع  لالســتمرار فــي 
واالنتشــار لتشمـــل هــذه 
اخلدمــة أكبر عدد ممكن من 

الفروع.
ويحــرص »بيتــك« مــن 
خــالل خدمـــــة خزائـــــن 
يقدمهــا  التــــي  األمانــات 
لعمالئه علــى توفير أماكن 
منفصلة للرجال والسيدات 
من أجــل تلبية احتياجاتهم 
حفــظ  مـــــن  املختلفــة 
الثمينة، وحفظ  املقتنيــات 
املهمة،  املستندات واألوراق 
وعقود اإليجار، والشهادات 
العلميــة وغيرها، وذلـــــك 
حلمايتهـــــا مــن التلــــــف 
والضياع، مشيـــــرا إلى أن 
خزائــن أمانـــــات »بيتــك« 
تتمتع مبعايير أمنية عاملية 
ومالءمة عاليــة، ومتوافرة 
بأحجام مختلفة وبأســعار 

أعلنت زين الشركة الرائدة 
في تقدمي خدمات االتصاالت 
املتنقلــة فــي الكويــت عن 
عرضهــا إلنترنــت التجوال 
املخصص لعمالء الدفع اآلجل، 
والذي يقدم سعة اإلنترنت 
احمللية نفسها أثناء التجوال 
على شــبكات شــركاء زين 

املميزين خالل السفر. 
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أن إطالق هذا العرض 
أتى مع انطالق موسم السفر 
وفي إطار مساعيها إلضفاء 
املزيد من املرونة على جتربة 
االتصاالت لعمالئها الشغوفني 
بالســفر أو الذيــن يقضون 
أعمالهم فــي اخلارج، حيث 
يقــدم هــذا العــرض املميز 
جتربة مجزية وفريدة تبرز 
مدى معرفة الشركة احلقيقية 
الحتياجــات العمــالء أثناء 
ســفرهم. وأضافــت زين أن 
عمالء الدفع اآلجل بإمكانهم 
اآلن االســتفادة مــن هــذا 
العرض اجلديد كليا، والذي 
يقدم نفس ســعة اإلنترنت 
احمللية احلالية للعميل أثناء 
التجــوال مقابــل 7 دنانيــر 
أسبوعيا، وذلك فور اختياره 
إحدى شــبكات شركاء زين 
املميزيــن عنــد وصوله إلى 
وجهته وتفعيل اخلدمة عن 
طريق إرسال DATA ON في 
رسالة مجانية إلى 99990. 

أنها بكونها  وبينت زين 
شركة اتصاالت رائدة فإنها 
حترص على تعزيز تعاونها 
احلاليــني  شــركائها  مــع 
باإلضافة إلى توسيع شبكة 
شركائها من مزودي خدمات 
االتصاالت والشبكات إلعطاء 
العميل حرية اختيار الشبكة 
التي يفضلها أثناء الســفر، 
حيث تتضمن قائمة شركائها 
مجموعــة من أكبــر مزودي 
خدمات االتصاالت في اخلليج 

مناسبة على فترات متغيرة 
متاشيا مع رغبة العميل.

متيــز  منطلــق  ومــن 
»بيتك« فــي طرح املنتجات 
واخلدمــات املصرفية، فانه 
يسعى جاهدا إلى تقدمي أرقى 
أنواع اخلدمات املصرفية مبا 
يتماشى مع آخر املستجدات 
والتطورات العاملية في املجال 
املصرفي ومبا ينســجم مع 
تطلعات عمالئه ورؤية البنك 
االستراتيجية في االحتفاظ 
بالعميل وجذب عمالء أكثر، 
وهذا يبــدو جليا في قاعدة 
عمالء »بيتــك« التي تعتبر 
األكبر على مستوى الكويت، 
كما يعزز »بيتك« جهوده في 
أن تكون خدماته مبفهومها 
الشامل مستكملة للمعايير 

وأوروبا والواليات املتحدة 
وآسيا وغيرها. 

وأشارت الشركة إلى أنها 
سعت جديا إلى دعم وتلبية 
تطلعات واحتياجات عمالئها 
من فئة الدفع اآلجل بطرحها 
لهذه الباقات األكثر مرونة، 
والتي ستفتح لهم آفاقا جديدة 
في استخداماتهم أثناء السفر، 

العاملية للخدمات املصرفية 
بكل بنودها ونقاطها، حيث 
إن خدمــة خزائــن األمانات 
تتمتــع بدرجــة عاليــة من 
الســرية والكفاءة واجلودة 
والنوعية التي صممت ضد 
احلريــق والســرقة لضمان 
أعلــى مســتويات األمــان 

واحلماية.
أما عن شروط استئجار 
خزائن األمانات، فاملتطلبات 
ســهلة، حيــث ال يطلب من 
العميل سوى حساب مصرفي 
لــدى »بيتــك«، والبطاقــة 
املدنيــة وســيتولى »بيتك« 
باقي اإلجراءات واستكمالها 
بصورة دقيقة تنســجم مع 
سياســات األمن املتبعة في 

البنك.

حيث انها تعمل باســتمرار 
على تطوير كافــة خدماتها 
لتواصل جهودها نحو طرح 
أحدث اخلدمات والعروض، 
مؤكــدة أنهــا عنــد وعدهــا 
دائما بتقــدمي حلول عملية 
ألسلوب حياة عمالئها سواء 
على املستوى الشخصي أو 

العملي.

بيتك

الصناديق متوافرة 
مبعايير أمنية 

عاملية وأحجام 
مختلفة

العرض يوفر سعة 
باقة اإلنترنت 

احمللية نفسها 
أثناء السفر

الهاتف الذكي األكثر تطوراً يصل الكويت في 19 الجاريحصدت 3 جوائز عن األفضل في فئتها عبر تصنيفات متعددة

مرسيدس - بنز الفئة E تتألق في حفل توزيع 
جوائز التصميم الداخلي للسيارات 2016

سامسوجن تُطلق Galaxy Note7 إقليمياً

أضافت الشركة األملانية 
املصنعة للسيارات الفاخرة 
مرسيدس-بنز ثالث جوائز 
أخرى إلى قائمتها ســريعة 
النمو من اجلوائز املرموقة، 
وذلــك خــالل حفــل توزيع 
التصميم  جوائــز معــرض 
الداخلــي للســيارات 2016. 
ونالــت الفئــة-E اجلديــدة 
جائزة األفضل في فئتها عبر 
تصنيفــات متعددة، مبا في 
ذلك التصميم الداخلي األفضل 
لســيارات اإلنتاج القياسي، 
وإبــداع التصميــم الداخلي 
للعام عــن أزرارها للتحكم 
باللمس على عجلة التوجيه، 
وجائزة املصمم الداخلي للعام 
التــي منحت لرئيس قســم 
التصميم الداخلي في الشركة، 

هارمتوت سينكفيتز. 
وبتنظيمهــا ســنويا في 
مدينة شتوجتارت مبشاركة 
جلنة حتكيــم من 17 عضوا 
مــن أهم وأبــرز الصحافيني 
املتخصصني في الســيارات 
والتصميم، تســلط جوائز 
التصميم الداخلي للسيارات 
الضوء على أفضل املصممني 
واالبتــكارات واملنتجات في 
مجــال التصميــم الداخلــي 
للســيارات علــى مســتوى 

العالم.
هارمتــوت  ويقــول 
ســينكفيتز، رئيــس قســم 
الداخلــي: »مــع  التصميــم 
 E-الداخلي للفئة التصميم 
نعطــي  فإننــا  اجلديــدة، 
ملفهــوم  جديــدة  مالمــح 
الفخامــة العصريــة. لقــد 
صممنــا مقصــورة داخلية 
تتســم بالرحابــة والــذكاء. 
النقاء  وبتجسيدها لفلسفة 
التــي  احلســي للتصميــم 
تتبعها مرسيدس-بنز، فإنها 
التقنية  االبتــكارات  توظف 
والتجهيــزات الراقيــة مــن 

أجل إنشــاء جتربة حســية 
استثنائية للسائق والراكب 
األمامي. لذا، فإن الفئة-E ال 
ترســي فقط معايير جديدة 
في فئة السيدان التنفيذية، 
إلى جانب أنها تعتبر مكانا 
للعمــل وبيئــة خاصــة، بل 
أصبحت أيضا »مكانا ثالثا« - 
مساحة نابضة وحيوية ميكن 
للركاب من خاللها االستمتاع 
بالفخامة العصرية في أبهى 

صورها«. 
وتتخذ مرســيدس-بنز 
خطوة كبيرة نحو املستقبل 
مــع العديد مــن االبتكارات 
التــي تتجلــى بوضوح في 
 E-الداخلي للفئة التصميم 
اجلديدة. فهي تتضمن شاشة 
عريضة مزدوجة عالية الدقة 
من اجليل التالي )12.3 إنشا 
لكل شاشة(، التي تبدو عائمة 
في الفضاء، كما أنها تعتبر 
الســيارة األولى التي تضم 
أزرار حتكم حساسة باللمس 
على عجلة التوجيه. وتتيح 
هذه األزرار للسائق التحكم 
الكامــل للترفيــه  بالنظــام 

احلاجــة لفتح قفل الشاشــة 
باســتخدام ميــزة تدويــن 
املالحظــات عندمــا تكــون 
 Screen Off الشاشــة مغلقــة
Memo، وذلــك مــن خــالل 
كتابــة املالحظــة فــي تقنية 
شاشة العرض قيد التشغيل 
 .Always-On Display دائمــا
كمــا يتيح قلــم S Pen أيضا 
إمكانيــة تصميم ومشــاركة 
رسومات GIF املتحركة مبيزة 
الذكي لرســومات  التحديــد 
 Air املتحركــة، أما مزايا GIF
التــي  Command اجلديــدة 
التكبير والترجمة،  تتضمن 
فتمكن املستخدمني من تقريب 
الشاشــة أو حتويــل اللغات 
 S بتمريرة بســيطة من قلم
Pen. ومع منصة سامسونغ 
 ،Knox للحماية العاملية الرائدة
يوفر Galaxy Note7 مستوى 
جديدا من احلماية والراحة، 
مع نظام مصادقة بيومترية 
فائق التطور، يتضمن تقنيات 
مسح بصمة اإلصبع ومسح 
قزحيــة العــني. وباإلضافــة 
 Galaxy إلــى ذلــك، يضفــي
Note7 مستويات جديدة من 
ثقة املســتخدم بفضل امللف 
اآلمــن Secure Folder، امللف 
املنفصل الذي يضيف طبقة 
حمايــة إضافيــة للمحافظة 
على أمان املعلومات اخلاصة 

والشخصية.
 Galaxy ويوفر سامسونغ
Note7 شاشة منحنية مذهلة 
QHD Super AMOLED قياس 
5.7 بوصــات تضمــن تقدمي 
صــورة مذهلة وآســرة على 
الهاتف الذكي. هذه الشاشــة 
جاهزة أيضا لعرض الفيديو 
يتيــح  ممــا   ،HDR بدقــة 
للمستخدم جتربة سينمائية 
نابضة باأللوان احليوية التي 
تتضمن ألوانا أكثر إشــراقا 
ولونــا أســود أكثــر عمقــا، 
ويضمن استمتاع املستخدم 
بالتجربة الكاملة التي يرمي 

واملعلومات، وذلك عن طريق 
مترير األصابع دون احلاجة 
إلــى رفع اليديــن عن عجلة 
التوجيــه. وتكتمل التجربة 
اجلديــدة كليــا بتصميــم 
جرافيكي ذكي وغير مألوف 
مع مؤثرات بصرية ورسوم 
متحركة فائقة الدقة، وأيضا 
نهج مبســط للتحكم. وفي 
الوقت ذاته، يستمتع الركاب 
بتصميــم حســي مــع بنية 
هندســية فســيحة ومــواد 

بجودة عالية. 
وتعليقا علــى اجلوائز، 
رويلــه،  مايــكل  يضيــف 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
عبدالرحمــن البشــر وزيــد 
الوكيل احلصري  الكاظمي، 
املعتمد ملرســيدس-بنز في 
دولة الكويت: »من الرائع حقا 
أن نحظى بتقدير دولي من 
جلنة حتكيم مرموقة وعبر 
ثالث فئات، فذلك يؤكد حتما 
أنها سيارة مميزة للغاية، مع 
تقنيات متطــورة وتصميم 
عاملي. كنا نعرف هذا متاما، 

وبات العالم كذلك اآلن«.

إليها حتى صانعــو األفالم. 
ويقــدم Galaxy Note7 أيضا 
 Game Pack ألعــاب  باقــة 
 Google متوفرة عبر متجــر
Play، تتضمــن أبرز األلعاب 
وعملية استرداد أسهل وفوائد 

جديدة للمستخدم.
 Galaxy Note7 ومت تصميم
لتأمني راحة إمســاك اجلهاز 
ل  بيد واحدة، مع قدرات حتمُّ
فائقــة عبــر زجــاج غوريال 
املتني، باإلضافة إلى الشاشة 
باحلواف اجلانبية املنحنية 
املتناظرة التي جتعل أطراف 
الشاشة املنحنية واجهة ذات 
مزايا قوية توفر كافة خيارات 
الوصول للتطبيقات واألخبار 
 Galaxy والوظائف. كما جهز
Note7 بالكاميــرا املتطــورة 
التي قدمتها سامســونغ في 
أمــا   ،Edge S7و Galaxy S7
مزايا احلساس الثنائي وفتحة 
العدسة الواســعة والتركيز 
األوتوماتيكي السريع، فتعمل 
جميعها معا لتشــكيل صور 
دقيقــة وجميلــة حتــى في 

ظروف اإلضاءة املنخفضة.
وباإلضافــة إلــى الذاكرة 
الداخليــة ذات الســعة 64 
 Galaxy Note7 جيجابايت، يقدم
قدرات تخزين قابلة للتوسيع 
مع دعم بطاقة MicroSD بسعة 
إلــى 256 جيجابايت.  تصل 
وميتلك Galaxy Note7 بطارية 
3.500 مللــي أمبيــر، ونظام 
 UX الســهل للطاقــة اإلدارة 
عبر املدير الذكي، مع قدرات 
شحن سريعة باستخدام منفذ 
USB-C اجلديد، كما ميكنك 
إعادة شحن Galaxy Note7 في 
أي مكان تتوافر فيه خدمات 

الشحن الالسلكي.
 Galaxy ويتوفر سامسونغ
Note7 ابتداء من 19 أغسطس 
الذهبــي،  البالتــني  بألــوان 
والفضي التيتانيوم، وأسود 
العقيق وبسعر جتزئة 255 

دينارا كويتيا.

E مرسيدس - بنز الفئة

طارق صباغ

اجلهاز اجلديد

سينكفيتز:
صّممنا مقصورة 
داخلية تتسم 

بالرحابة والذكاء 
وجتّسد لفلسفة 

النقاء احلسي 
للتصميم

تدعمه قدرات
قلم S Pen الفائقة 

 KNOX مع منصة
األمنية األحدث

تواصل شركة سامسونغ 
ريادتهــا في ســوق الهواتف 
الذكيــة مــن خــالل اإلطالق 
اإلقليمــي للهاتــف الثــوري 
اجلديد Galaxy Note7 الذي أقيم 
في فندق فور سيزونز دبي. 
ومن خــالل صناعته املتقنة 
واملواد الفاخرة املســتخدمة 
في تصنيعه والتصميم الفريد 
 Galaxy متناسق األطراف يأتي
Note7 بالعديد من املزايا، التي 
تتضمــن: تصميمــا مقاوما 
للمــاء والغبــار فــي كل من 
الهيــكل والقلــم S Pen عبر 
معيــار )IP68(، وجتهيزات 
أمن وحماية رائدة جتمع ما 
بني منصة احلماية سامسونغ 
Knox مــع نظــام املصادقــة 
البيومتريــة الــذي يتضمن 
تقنية مسح قزحية العني، إلى 
جانب قدرات ترفيه مبتكرة 
مثــل ميزة تشــغيل الفيديو 

.HDR بدقة
وفي كلمته بهذه املناسبة، 
قال طارق صباغ، رئيس قسم 
مجموعة املعلومات والهواتف 
النقالة لدى سامسونغ اخلليج 
لإللكترونيات: »في العام 2011 
أطلقنا فئة جديدة من الهواتف 
الذكية ذات الشاشات األكبر 
 ،S-Pen واملدعومــة بقلــم
وهــي الفئة التــي حققنا بها 
ريادة وتقدما كبيرين، حيث 
استطاع جهاز Note على مدى 
الســنوات املاضيــة تعزيــز 
نظرة سامســونغ والتزامها 
بالتطوير من خالل االرتقاء 
بتجربة املســتخدم بطريقة 
بســيطة وفعالــة ومميــزة 
 Galaxy بنفس الوقــت. ومع
Note7 أعدنــا تعريف قطاع 
الذكية بالشاشــات  الهواتف 

الكبيرة مع دمج مثالي بني 
كافة الوسائل اإلنتاجية 
الترفيهيــة  واخلدمــات 
واملزايــا األمنية، إضافة 
 Galaxy Note7 إلى توفير
نظامــا إيكولوجيا قويا 

يقدم توازنا مثاليا بني 
اللعب والعمل، ويتيح 
للمستخدمني حتقيق 
أكثر ممــا ميكن أن 
يتوقعوه من هاتف 
ذكي، وليس فقط 
بشكل أسرع، إمنا 
في أي وقت وأي 
مكان«. ومع قلم 
S Pen املعزز في 
 Galaxy هاتف 
Note7 ميكــن 
للمستخدمني 
يــل  حتو
األفــكار إلى 
حقيقة دون 
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نيسان البابطني تُطلق طراز العام 2017 من »ألتيما«

أزاحــت نيســان البابطني 
مؤخــرا الســتار عــن طــراز 
العام 2017 من نيسان ألتيما، 
وتتميز نيسان ألتيما اجلديدة 
بتصميمهــا اخلارجــي الذي 
ينطلــق من مفهــوم »الطاقة 
املتدفقة«، فيما يعتمد تصميمها 
الداخلي على مبــدأ »اجلناح 
املنزلــق« )غاليدينغ وينغ( 
الــذي تنفرد بــه مقصورات 
سيارات نيسان احلديثة. وقد 
نالت نيســان ألتيما اجلديدة 
أيضــا حملة تطويــر مكثفة 
مكنتها من تصدر فئتها جلهة 
الكفاءة في اســتهالك الوقود 
وحسنت ديناميكيات قيادتها 
وأضافــت إليهــا املزيــد مــن 

تقنيات السالمة.
ومتثل التغيير الدراماتيكي 
األبرز في طراز العام 2017 من 
نيسان ألتيما في مقدمتها التي 
تعبر عن مبدأ الطاقة املتدفقة، 
خصوصا ان كل ما يتواجد أمام 
العمود A الذي يحمل الزجاج 
األمامي جديــد كليا ويطاول 

الواجهة األمامية بكاملها ابتداء 
من الصادم ومرورا باملصدات 
وغطــاء احملرك ووصوال الى 

املصابيح.
وتنفــرد ألتيمــا اجلديدة 
بشبك فتحة تهويتها األمامي 

مقدمتها مقارنة باجليل احلالي 
منهــا )2016( وخاصــة بعد 
اعتماد صادم أمامي منحوت 
ذي وضعية منخفضة يضم 

مصابيح إضافية للضباب.
أما فــي اخللــف، فتتميز 

فيها هذه األقمشة الصوفية، 
بتوفيــر إحســاس بالتــرف 
والفخامــة يطــاول مختلــف 
أنحاء املقصورة. وفي سياق 
تلبية طلبات املستهلك، باتت 
حامالت األكواب في الكونسول 
الوسطي قادرة على استيعاب 
األكواب املزودة مبقابض حمل.
وإلــى جانب إعادة رســم 
خطوطهــا، نالــت نيســان 
ألتيمــا اجلديدة علبة تروس 
 D-Step ترونيك X طراز CVT
املطورة التي تعتبر من أفضل 
علب التــروس في هذه الفئة 

وأكثرها سالسة وهدوءا.
ورفعــت نيســان ألتيمــا 
اجلديدة سقف املنافسة جلهة 
تقنيات السالمة، وذلك بعد أن 
مت تزويدها وألول مرة في هذا 
القطاع، بنظام PFCW للتحذير 
من احتمال التعرض حلوادث 
أمامية، وجهاز BSW للتنبيه 
من وجود سيارات في الزوايا 
العمياء التي ال ميكن رؤيتها 
بواسطة مرايا السيارة، وجهاز 

الــذي يعتمــد شــكل احلرف 
V املتحرك والــذي يحيط به 
مصباحــان أماميــان بشــكل 
البومرانــغ، متامــا كمــا في 
نيســان ماكسيما، األمر الذي 
أضاف الكثير من التميز الى 

نيسان ألتيما اجلديدة بصادم 
خلفي جديد منحوت ويطغى 
عليه اللون القــامت، وعاكس 
هواء خلفي مدمج ومصابيح 
خلفية بشكل البومرانغ تساهم 
فــي تعزيــز حضــور ألتيما 
وتوفر ملن يقتــرب إليها من 
اخللف إحساسا مبدى الرقي 
واألناقة اللذين تتحلى بهما. 
وتشمل املصابيح اخللفية نظم 
إنارة رباعية ملصابيح الوقوف 
والكبح وااللتفاف والرجوع 

الى اخللف.
وفي إطــار التزامها زيادة 
قيمــة ســياراتها، لــم تكتف 
نيسان باالستماع الى طلبات 
املســتهلكني وحســب، بــل 
أضافــت الى ألتيمــا اجلديدة 
عــددا من جتهيــزات الراحة، 
شــأن املقاعد األماميــة التي 
تعتمد مبدأ اجلاذبية املعدومة 
التي أعيــد تصميمها بعد أن 
مت تبطينها بأقمشة صوفية 
ساهمت الى جانب تلبيسات 
بطانات األبواب التي تتداخل 

FEB للكبــح األمامي الطارئ 
ونظــام RCTA للتحذيــر من 
وجود سيارات متحركة خلف 
ألتيما عند رجوعها الى اخللف. 
وقد متت إعادة تصميم مقود 
ألتيما وتزويـــــده مبعاييـر 
عمل مدروســة لتوفير الدقة 
الفائقــة والشــعور احلقيقي 

بالطريق.
وتســير مقصــورة طراز 
العام 2017 من نيسان ألتيما 
فــي نهــج اجلنــاح املنزلــق 
التصميمي اخلاص بنيســان 
والذي يبرز فيه الكونســول 
الوسطي املزود بشاشة عالية 
النقاوة تتوافر بقياسي 5 و7 
إنشات مت تخصيصها جلهاز 
مالحة ومجموعة التطبيقات 

اجلوالة.
ومن جهة أخرى، ســاهم 
الزجــاج األمامــي ذو زاويــة 
امليــالن العالية، فــي تعزيز 
العزل الصوتــي للمقصورة 
رافعــا بذلــك من مســتويات 

الهدوء في داخلها.

نيسان ألتيما اجلديدة

مقصورة عصرية

رئيس العمليات ملجموعة البابطني محمد شلبي واملدير العام ملبيعات السيارات عصام سالمة مع نيسان ألتيما اجلديدة

نالت حملة تطوير 
مكثفة مّكنتها

ر فئتها  من تصدُّ
جلهة الكفاءة

في استهالك 
الوقود

نيسان حّسنت 
ديناميكيات قيادة 

ألتيما وأضافت إليها 
املزيد من تقنيات 

السالمة

السيارة األفضل مبيعاً لعالمة شفروليه حول العالم

شفروليه كروز 2017.. تصميم عصري مميز
أعلنت شركة يوسف أحمد 
الغــامن وأوالده للســيارات، 
الوكيل احلصري لســيارات 
شــفروليه فــي الكويت، عن 
إطالق النســخة اجلديدة من 
شفروليه كروز 2017، والتي 
تعد الســيارة األفضل مبيعا 
لعالمة شفروليه حول العالم، 
حيث ســجلت مبيعاتها أكثر 
مــن 3 ماليــني ســيارة على 
مســتوى العالم منذ إطالقها 
منتصــف العام 2010. ويقدم 
املوديــل اجلديــد مواصفات 
ومزايا عديدة من حيث الشكل 
واألداء واألنظمة املعلوماتية 
والترفيهية إضافة الى الرحابة 
التي تدهشك وكأنها لسيارة 
أكبــر حجما ممــا يجعل هذا 
السيارة الشبابية غنية باملزايا 

لتكون سيارة كل يوم.
وفي العام 2017، حصلت 
كروز على حزمة تكنولوجيا 
 .LS الفئــة  فــي  متوافــرة 
وتتضمــن هذه احلزمة مزايا 
الفتح والتشــغيل الالسلكي 
للســيارة، ونظــام اإلنــذار 
اخللفــي، ومثبــت ســرعة، 
ومصابيح LED نهارية، وشبك 
تهوية ومقابض مصنوعة من 
الكروم، مع عجــالت أملنيوم 
16 إنشا، و6 سماعات صوت.
واســتوحت كروز ملسات 
مــن  اجلديــدة  التصميــم 
شقيقتيها إمباال، وماليبو التي 
حصلت علــى تصميم جديد 
في العــام 2014، فــي الوقت 
الــذي دعمت فيه كروز أيضا 
بتجهيزات مطورة للتحكم في 
مقصورتها. وتستوحي ملسات 
تصميــم الواجهــة األماميــة 
املزدوجــة والبــارزة إلهامها 
مــن إمباال وماليبــو، لتحقق 
إطاللة أكثر شــمولية لكامل 
طرازات السيدان من شفروليه، 
وتتضمن إضاءة LED النهاية 
في فئــة LT. وهي تســتكمل 
مصابيــح كــروز األماميــة 
املسحوبة نحو اخللف، لتضفي 

حضورا رياضيا مميزا.
وتقدم كــروز 2017 نظام 
التنبيه من املنطقة اجلانبية 
العمياء، والتنبيه من حركة 
املــرور في اخللــف، واإلنذار 
الرؤيــة  اخللفــي، وكاميــرا 

اخللفية.
وتتضمن املزايا اإلضافية 
املتوافــرة اختياريا في كروز 
شاشــة ملونة تعمل باللمس 
 USB قياس 7 إنشات، مع منافذ

إضافية.

الشاصي ونظام التعليق
تتميز كروز ببنية هيكلها 

القوية ونظام شــاصي مكن 
املهندسني من تعديله بشكل 
أكثــر دقــة لتحقيق شــروط 
الراحة والتحكم في القيادة. 
وهي تتضمن بشــكل قياس 
نظــام StabiliTrak للتحكــم 
القيــادة،  اإللكترونــي فــي 
مــع نظام التحكــم في اجلر، 
وتخفيــف حــدة االنقــالب، 

وفرامل مانعة لالنغالق.
املزايــا  وتتضمــن 
اإلضافية تعليق أمامي طراز 
MacPherson، وتعليق خلفي 
 Z-Link بوصــالت تصميــم
متطورة تقنيا. وهو يســاعد 
في تقــدمي جتربة قيادة أكثر 
توازنــا، حيث يتبع التعليق 
اخللفية قيادة التعليق اخللفي 

بشكل أفضل.
وحتتوي جميع فئات كروز 
على نظام توجيه إلكتروني 
بالصفيحة املسننة، يساعد في 

حتقيق مستويات متميزة في 
توفير الوقود، ألنه يستغني 
عن مضخة التوجيه الكهربائي 

التقليدية.

القوة المحركة
محرك االسطوانات األربع 
EcoTec ســعة 1.8 ليتــر ذو 
القــوة البالغــة 140 حصانا، 
هو احملرك القياســي لسيارة 
كروز. وهــو يتضمن توقيتا 
متفاوتا مســتمرا لصمامات 
العادم حتسن األداء واستهالك 
الوقود في كامل دورة احملرك. 
وتبلغ مستويات توفير الوقود 
التقديرية 10.7 ليترات لكل 100 
كيلو متر داخل املدينة، و6.7 
ليترات لكل 100 كيلو متر على 

الطرقات العامة.

تجهيزات السالمة 
تبــدأ جتهيزات الســالمة 

التــي تقدمهــا كــروز ببنية 
الهيــكل املوحــدة تتضمــن 
الشــديد  الفــوالذ  اســتخدام 
الصالبة في مناطق رئيسية 
لتعزيز القــوة واحلماية في 
حال االصطدامات، وذلك من 
خالل املساعدة في منع وصول 
تأثير االصطدام إلى مقصورة 
الركاب. ومتتد سكك رئيسية 
حتت الهيكل من اجلهة األمامية 
ونحو اخللف، ما مينح تعزيزا 
إضافيا لقوة وصالبة الهيكل. 
املتقاطعة  العارضــة  وتدعم 
املثبتة خلف لوحة العدادات 
قوة وصالبة الهيكل في حال 
التصادم اجلانبي. وتتضمن 
املعــززة  الســالمة  حزمــة 
تكنولوجيات متخصصة في 
جتنب احلــوادث مثل اإلنذار 
اخللفي، والتنبيه من املنطقة 
اجلانبية العمياء، والتنبيه من 
السيارات العابرة من اخللف.

شفروليه كروز 2017

جتهيزات السالمة تساعد في منع وصول تأثير االصطدام إلى مقصورة الركاب جتهيزات مطورة للتحكم في املقصورة

املوديل اجلديد 
يقدم مواصفات 

ومزايا عديدة
من حيث الشكل 
واألداء واألنظمة 

املعلوماتية 
والترفيهية إضافة 

إلى الرحابة

»نيسان« تكشف النقاب عن أول سيارة
في العالم تعمل بنظام خاليا وقود األكسيد الصلب

كشفت شركة نيسان في البرازيل عن 
النموذج األول في العالم لسيارة كهربائية 
تعمل بنظام خاليا وقود األكسيد الصلب 
)SOFC( لتوليد الطاقة باستخدام اإليثانول 
احليــوي، ويتم تشــغيل النموذج األولي 
املبتكر لهذه الســيارة التجارية اخلفيفة 
واجلديدة بالكامل باستخدام أنواع متعددة 
من الوقود مبا فــي ذلك اإليثانول والغاز 
الطبيعي، وذلك لتوليــد الكهرباء بكفاءة 
عالية. وبهذه املناسبة، قال كارلوس غصن، 
الرئيس التنفيذي لشركة »نيسان«: توفر 
خاليــا الوقود احليوي املولــدة للكهرباء 
الطاقــة الالزمــة للتنقــل دون التســبب 
بانبعاثــات، وهــي تتيح فرصــا مواتية 
لتوليد الطاقة ودعم مشاريع البنية التحتية 
القائمة. وأعتقد أن خاليا الوقود احليوي 
الكهربائية ســتصبح أسهل استخداما في 
املستقبل، حيث ان استخدام املاء املمزوج 
مع اإليثانول يعتبر أكثر ســهولة وأمانا 
باملقارنة مع معظم أنواع الوقود األخرى. 
وبفضل انعدام احلاجة إلنشاء بنية حتتية 
جديدة، سيختصر الوقود اجلديد مراحل 
كبيرة ليوفر بذلك إمكانات منو واعدة في 
السوق. ويندرج إطالق منوذج خاليا الوقود 
الصلب ضمن إطار التزام »نيسان« املتواصل 
بتطوير مركبات عدمية االنبعاثات ومزودة 
بتكنولوجيا ريادية في عالم السيارات مبا 
في ذلك أنظمة القيــادة اآللية واالتصال. 
وباإلضافة لطرح سيارة »ليف« التي يتم 
إنتاجهــا على نطاق واســع وتتميز بأنها 
عدمية االنبعاثات الكربونية 100%، تتصدر 
»نيسان« مجال أنظمة التنقل الذكي التي 
ستزود بها عدد من طرازات سياراتها خالل 

السنوات القليلة املقبلة. ويعمل النموذج 
األولي بشكل حصري على اإليثانول لشحن 
البطارية البالغة استطاعتها 24 كيلوواط 
ساعي، والتي تتيح للسيارة السير ملسافة 
تتجاوز 600 كيلومتر دون احلاجة للتزود 
بالوقود. وتعتزم الشركة إجراء العديد من 
االختبارات امليدانية على الطرقات العامة 
في البرازيل. وكانت »نيســان« قد أعلنت 
عــن عمليات البحــث والتطوير اخلاصة 
بخاليا الوقود احليــوي املولدة للكهرباء 
في شهر يونيو املاضي مبدينة يوكوهاما 
اليابانية. وميتاز نظام نقل وتوليد احلركة 
بكونه صديقا للبيئة عدا عن كفاءته العالية 
وسهولة توافره، وهو يعمل بشكل كامل 
على اإليثانول أو اإليثانول املمزوج باملاء، 
كما أن انبعاثاته احملايدة للكربون متاثل 
نقاء الغالف اجلوي لتصبح جزءا من دورة 
الكربون الطبيعية. وتتيح خاليا الوقود 
احليوي املولدة للكهرباء تســارعا كبيرا 
وسلسا وقيادة صامتة، عدا عن مجاراتها 
للسيارات العاملة مبحركات البنزين على 

صعيد املسافات املقطوعة.
ويتوافــر وقود اإليثانــول احليوي - 
املستخرج من قصب السكر والذرة - على 
نطاق واســع في بلدان أميركا الشــمالية 
واجلنوبية، والتــي حتظى ببنية حتتية 
راســخة ملثــل هذا النــوع من الســيارات 
الكهربائية. ونظرا لسهولة احلصول على 
وقود اإليثانول وقابلية االحتراق املنخفضة 
لإليثانــول املمزوج باملاء، فإن هذا النظام 
ال يعتمد بشكل كبير على البنية التحتية 
احلالية للتزود بالطاقة وهو غير مقيد بها، 
مما يتيح انتشاره بسهولة في األسواق.
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
زايد على »رادار« الساملية وزويد دخل التدريبات
دخل الساملية في مفاوضات جادة مع جنم اجلهراء فيصل زايد 
متهيدا لضمه إلى صفوف الفريق، وهو السيناريو نفسه الذي يطول 
الالعب كل موسم، حيث يرفض ناديه جميع العروض املقدمة لكن 
إصرار الالعب على الرحيل هذه املرة قد يثني إدارة النادي وتسمح 
له باللعب إعارة مع السماوي ملوسم آخر.
في السياق نفسه، دخل جنم السماوي نايف زويد تدريبات الفريق 
اليومية، وبذلك ينهي جميع التكهنات برحيله واحترافه خارجيا.
عبدالعزيز جاسم

دشتي مدرباً للحراس.. وجانسينيز يبحث عن »وديات«

ينتظر باقي مستحقات العقد من اإلدارة

جلنة اإلزالة »تفتش« احتاد الكرة

اليرموك يطلب الفضلي من »األصفر«

»النوايشة« لم ينضم للقادسية رغم انتهاء »الفيزا«
عبدالعزيز جاسم

علــى الرغم مــن انتهاء 
متعهد معســكر القادســية 
في أبوظبي من اســتخراج 
تأشــيرة احملترف األردني 
شــريف النوايشــة أول من 
أمس، إال أن الالعب لم ينضم 
لباقــي الوفد، بســبب عدم 
حتويل إدارة القادسية لباقي 
مستحقات مقدم العقد، والتي 
مت حتويلها في وقت سابق 

من شركة تيماس، ويبدو أن 
النوايشة لن يحضر إال بعد 
تســلمه ملقــدم العقد كامال، 
لذلك يسعى اجلهاز اإلداري 
بقيادة محمد بنيان إلى حل 
األمور سريعا حتى يستفيد 
التدريبات  النوايشــة مــن 

اللياقية.
إلى ذلك، مازال ينتظر كل 
من أحمد الرياحي ويوسف 
سعود ومحمد راشد تأشيرة 
دخولهم اإلمارات، واملتوقع 

االنتهــاء منهــا اليــوم، كما 
سينضم إلى تدريبات الفريق 
اليــوم ســعود األنصــاري 
ونــواف اخلالــدي وطــالل 

العامر.
وفي السياق نفسه، واصل 
األصفــر تدريباته اليومية 
على ستاد زايد حتت قيادة 
املــدرب الكرواتــي داليبور 
ستاركفيتش، باإلضافة إلى 
التدريب الصباحي في صالة 

احلديد.

مبارك الخالدي - أحمد السالمي

قامــت جلنــة اإلزالــة 
أمــالك  والتعديــات علــى 
الدولة التابعة للهيئة العامة 
للرياضــة والتي يرأســها 
اللــواء م. حيــدر نعمــان 
بجولة تفتيشية مساء أمس 
األول على مبنى احتاد كرة 
القدم فــي العديلية، حيث 
استقبلهم الرئيس الشيخ 
طــالل الفهــد الــذي رحب 
بتواجدهم وأعطاهم الضوء 
األخضر في مباشرة عملهم 
وتفقد كل املنشآت التابعة 
لالحتاد، لتنتهــي اجلولة 
بتدوين عدد من املالحظات 
البسيطة والتي سيتم رفعها 
عبر محضر اجتماع رسمي 
إلــى مجلــس إدارة الهيئة 
العامــة للرياضة لالطالع 
على ما جاء فــي التقرير، 
حيث مت تســجيل محضر 
مبا مت رصده من مخالفات 
وجتاوزات وذلك بحضور 
أفــراد الشــرطة واألمــن 
الزيــارة  العــام وأربكــت 
املفاجئــة ألعضــاء فريق 
اإلزالة أألوساط الرياضية 
والشارع الرياضي لتزامنها 
مع ردود األفعال السلبية 
والساخطة ملشاركة عدد من 

عبدالعزيز جاسم

إدارة نــادي  أرســلت 
اليرموك كتابــا إلى إدارة 
القادسية تطلب فيه خدمات 
احلــارس احمــد الفضلي 
إعارة ملدة موســم واحد، 
ويأتي هذا الطلب بســبب 
مغــادرة احلــارس صالح 
مهدي وكذلك عدم االتفاق 
مع شــهاب كنكوني الذي 
فضــل البقــاء مــع ناديه 
كاظمة، كما تعاقدت إدارة 
اليرموك مع مدرب احلراس 
الوطني احمد دشتي الذي 
انتهت فترة عمله مع احتاد 
الكــرة فــي شــهر يونيو 

املاضي.
وخاطب اجلهاز اإلداري 

نظيــره فــي خيطــان من 
اجــل إقامة مبــاراة ودية 
طلبهــا املــدرب البرازيلي 
داســيلفا  جانســينيز 
وذلــك لتصفيــة الالعبني 
واختيــار 24 العبــا  فقط 
للموســم املقبــل وبعد أن 
يتم االستقرار على القائمة 
سيقوم بخوض مواجهتني 
وديتني قبل انطالق الدوري 

الرديف 26.
الســياق،  وفي نفــس 
ينتظــر اجلهــاز اإلداري 
استخراج تأشيرات الدخول 
البرازيليــني  للمحترفــني 
وللمهاجــم املالي من أجل 
جتربتهمــا خــالل الفترة 
املقبلة متهيدا لضم اثنني 

منهما.

الرياضيني في دورة األلعاب 
األوملبية املقامة حاليا في 
ريو دي جانيرو حتت العلم 
األوملبي، وما يتردد عن قرب 
الرياضية،  حل االحتادات 
وتوجه احلكومة ملعاجلة 
الوضع الرياضي عبر حزمة 

من القرارات والقوانني. 
كما قامت اللجنة بذات 
الليلة زيــارة مقر اللجنة 
األوملبية في منطقة حولي 
وتفقــد مبانــي االحتادات 
الرياضيــة املوجــودة في 
املبنى وتدوين املالحظات 

والكشــف على املنشــآت 
للتأكــد مــن عــدم وجود 
مخالفات أو تعديات على 
أمــالك الدولــة مبــا فيهــا 
االستثمارات املخالفة وغير 

املرخصة.
وسبق للجنة أن قامت 
بجــوالت ميدانيــة داخــل 
العربــي  ناديــي  أروقــة 
والساملية ومت تدوين بعض 
املالحظات علــى وعد بأن 
تعود مجددا للقيام بجوالت 
أخرى بأوقات مفاجئة لرصد 
التعديات واملخالفات ورفع 

التقارير النهائية إلى مجلس 
إدارة الهيئة لالطالع على 
ســير العمل وقياس مدى 
الرياضية  الهيئات  تعاون 

مع جلنة اإلزالة.
اللجنــة  وســتواصل 
زياراتهــا التفقديــة على 
الرياضية حيث  املنشآت 
املتوقــع أن تكــون  مــن 
إلــى  القادمــة  زياراتهــا 
فروســيات  إســطبالت 
احملافظات وحظائر الهجن 
لرصد املخالفات املوجودة 

هناك.

اللجنة تواصل عملها بتفتيش املخالفات في نادي العربي

مدرب اليرموك جانسينيز داسيلفا يتحدث لالعبني بحضور مساعده هاني الصقر

جلنة اإلزالة في مقر احتاد الكرة

تدريبات خاصة لالعبي القادسية من اجل تقوية العضالت

مشاركة واصل غير واضحة

حضور »مقبول« في تدريبات »يد النصر«
يعقوب العوضي 

تتواصل اســتعدادات 
الفريــق األول لكــرة اليد 
بنادي النصر حتت قيادة 
الوطنــي مناور  املــدرب 
دهــش وســط حضــور 
مقبول من الالعبني متهيدا 
ملنافســات الدوري العام 
التي تنطلق 26 سبتمبر 
املقبل على صالة الشهيد 

في الدعية.
التدريبــات  وشــملت 
متارين رفع معدل اللياقة 
البدنية باإلضافة الى زيادة 
قوة التحمل واجلري حول 

امللعب واإلحماء.
النصــر  وســيخوض 
عدة مباريات ودية أثناء 
فترة االســتعداد مع فرق 
من الدوري احمللي ويبدأ 
العنابي خوض مبارياته 
التجريبيــة في منتصف 

سبتمبر املقبل.
مــن جانــب آخــر لــم 

تتضــح معالم مشــاركة 
القوة الضاربة في الفريق 
فيصل واصل مع العنابي 
حتــى اللحظــة اذ تلقــى 

الالعب عــدة عروض من 
انديــة مختلفــة وتقــوم 
إدارة العنابي بدراســتها 
القــرار  بعنايــة التخــاذ 

املناســب بصددها، ومن 
اتخـــــاذ قرار  املتوقــــع 
بشأن انتقـــــال واصـــل 

األحـــد املقبـــل.
بــدوره اكــد دهش ان 
اليومي مقبول  احلضور 
مــن الالعبــني اذ يتراوح 
عددهم بني ٨ و ١٠ العبني 
يوميا وذلك بسبب ارتباط 
معظمهم بالســفر خارج 
البالد او بســبب ظروف 

العمل. 
ان  دهــش  واوضــح 
نظــام الــدوري يجب ان 
الدرجتني  يكون بطريقة 
)ممتاز( و)أولى( بوجود 
الهبوط والصعود لزيادة 
حدة املنافسة، وأثنى دهش 
الالعبني  علــى جهـــــود 
املتواجديــن والتزامهــم 
اليومــي  باحلضــور 
وطالب البقية بااللتحاق 
التدريبيـــــة  باحلصص 
إلــى  الوصــول  بغيــة 

مستــوى مرضٍ بدنيـا.

النصر يسعى للظهور مبستوى مميز هذا املوسم

محافظ كوجالي يطمئن على العربي

باملينو ينضم إلى الكويت في تركيا

احلبيتر فسخ عقده مع احلد

أحمد السالمي

توصلــت إدارة نادي الســاملية إلى اتفاق 
رسمي مع حارس املرمى خالد الرشيدي لتجديد 
تعاقدها معه ملدة موسمني قادمني، وذلك بعد 
مفاوضات استمرت فترة طويلة قادها رئيس 
مجلس إدارة النادي الشــيخ تركي اليوسف 
والذي عمل على إقناعه بضرورة جتديد التعاقد 
مع مراعاة تقدمي بعض املزايا اإلضافية على 

عقده والتي تكفل بها اليوسف كاملة.
وكان الرشــيدي تلقى عددا من العروض 
احمللية، منها الكويت، العربي، باإلضافة إلى 
عرض رسمي من نادي طرابزون التركي وأخرى 

شفهية من أندية سعودية وقطرية.
وبذلك ســيكون احلارس خالد الرشيدي 
ضمن تشــكيلة الفريــق التي ســتغادر إلى 
مدينة سوسة التونسية للدخول في املعسكر 
التدريبي الذي سيقام هناك استعدادا ملنافسات 

املوسم اجلديد.
وفي ســياق متصل، ال يزال الشيخ تركي 
اليوســف يواصل مفاوضاته مع إدارة نادي 
القادســية لتجديد إعارة مســاعد ندا وحمد 
العنزي رغم إعالن أمني ســر »األصفر« رضا 
معرفي بإغالق الباب وعدم التعاون مع اإلدارة 
»الســلماوية« إذ ال يــزال يتطلــع إلى إمتام 
إجراءات التجديد خالل األيام القليلة املقبلة.

  مبارك الخالدي

اســتقبل رئيــس جهــاز 
الكرة بالنادي العربي سامي 
احلشاش مســاء امس األول 
محافظ مدينة كوجالي التركية 
كارســمان اوغلــو، وذلك في 
مقر إقامــة بعثة األخضر في 
تركيا واطمــأن احملافظ على 
املقدمــة  الترتيبــات  حســن 
للفريق العرباوي الذي يقيم 
معسكرا منذ ٣٠ يوليو املاضي 
في املدينة التركية استعدادا 
خلوض منافســات املوســم 

املقبل.
من جهته شكر احلشاش 
احملافظ على زيارته واهتمامه، 
حيث قدم له درع النادي هدية 

يحيى حميدان

وصل احملترف الكولومبي 
خايــرو باملينو إلى معســكر 
نادي الكويت في تركيا وأجرى 
الفحص الطبي متهيدا لضمه 
ليكــون بذلك ثالث احملترفني 
بعــد العاجي جمعة ســعيد 

والسوري فراس اخلطيب.
مــن جهة أخــرى، أجرى 
الفريق األول لكــرة القدم 
صبــاح أمــس تدريبا في 
أحد مالعب جبال كوجلاك 
التدريب  التركية، واعتمد 
على زيادة معــدل اللياقة 
البدنية عند الالعبني وتقوية 
عضالت اجلسم من خالل 
بعض التدريبات القوية، كما 
كان حلراس مرمى العميد 
بعض التدريبات اخلاصة 

أحمد السالمي

أعلــن عمر احلبيتــر احملترف في صفوف 
نادي احلد البحريني عن إمتام إجراءات فسخ 
عقده مع احلــد بالتراضي وذلك قبل انطالقة 
بداية مشواره الفعلية نظرا لظروف عمله في 
إحــدى وزارات الدولة التي حالت دون إكمال 
مشواره، وذلك لعدم متكنه من احلصول على 

تفرغ رياضي.
وبذلك سيعود تلقائيا احلبيتر إلى صفوف 
خيطان وسيتم اعتباره العبا محليا وال يحق 
له اللعب في صفــوف أي من األندية احمللية 
األخــرى لعدم خوضه أي مباراة رســمية مع 
فريق احلد البحريني وهو ما أوقف إجراءات 

استخراج بطاقته الدولية.
ومن املتوقع عقد اجتماع خاص بني إدارة 
جهاز الكرة برئاســة فهد املطيري مع الالعب 
لبحــث إمكانيــة عودته إلى صفــوف الفريق 
والدخــول فــي التدريبات مع بقيــة الالعبني 

استعدادا ملنافسات املوسم اجلديد.

تذكارية.
وفي سياق متصل، يواصل 
العربي تدريباته على فترتني 
صباحيــة ومســائية بقيادة 
املدرب الوطني فوزي إبراهيم، 

اللياقية مع مدرب احلراس، 
وفي نهاية التدريب اجتمع 
الفرنسي لوران بانيد مدرب 
الفريق بالالعبني لإلشادة 
مبســتواهم خــالل فتــرة 

حيــث يأمل بنجاح مســاعي 
اجلهاز اإلداري في احلصول 
على مباراة ودية بأسرع وقت 

ممكن.

املعسكر وطلب منهم املزيد 
من التركيز في التدريبات 
املقبلة والتي ستعتمد على 

التكتيكات اخلاصة به.

سامي احلشاش يقدم درعا تذكارية لكارسمان اوغلو

الكولومبي باملينو خالل اجراء الفحص الطبي

عمر احلبيتر يعود خليطان سريعا

سبق للجنة أن 
قامت بجوالت 
ميدانية داخل 

أروقة ناديي العربي 
والساملية

الرشيدي »سلماوي« 
ملوسمني

خالد الرشيدي باقٍ مع الساملية 
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)ريليش كومار( الزميل مبارك اخلالدي مع عبداحملسن زكريا وأحمد العطار 

بعد توقيعه ملوسمني مع »يد الكويت«

املزعل: مهمتي املقبلة صعبة 
وأمتنى عودة املشاركات اخلارجية

سلطان خالف قاعدة عائلة الدعيع

محمد بويابس.
وأشار املزعل إلى أنه رغم حتقيقه بطولة الدوري مع 
القادسية و3 مرات بطولة الكأس إال أن حتقيق بطولتي 
الدوري والكأس مع األبيض ســيكون بطعم مختلف، 
متمنيا أن ينال شرف املشاركات اخلارجية مع الكويت 
وســرعة رفع اإليقاف للمساهمة في رفع علم الكويت 
في احملافل اخلارجية، الســيما أن الكويت مبجموعة 
النجوم املتواجدة في الفريق قادرة على حتقيق املعادلة 
الصعبة في البطوالت اخلارجية وحتقيق أفضل املراكز 
وذلك لتكامل منظومة العمل والتي تتلخص في ثالثة 
أمور وهــي اإلدارة واجلهاز الفنــي والالعبون وهذه 

املنظومة متكاملة لتميز اجلميع.
وعن جتربته مع القرين في املوسمني األخيرين 
قال: كانت جتربة ناجحة واكتسبت منها الكثير 
من اخلبرة كنت أمتنى حتقيق بطولة مع القرين 
الذي كان له فضل كبير على تقدم مستواي الفني 
بفضل العمل االحترافي إلى جانب الدعم الكبير 
مــن الرئيس الفخري للنادي احمد الشــحومي 
الذي كان الداعم الرئيسي لي شخصيا وأشكره 
على الفترة الســابقة وأمتنى استمراره في 
الرياضة ألن وجوده مكسب كبير جلميع 

الرياضيني.

حامد العمران 

خالل املواسم الثالثة األخيرة أثبت حارس القادسية 
والقرين السابق الدولي سلمان املزعل انه من حراس الصف 
األول على املســتوى احمللي، وكان احد النجوم املتأللئة 
وأحد العوامل الرئيسية في اعتالء األصفر والقرين منصات 
التتويج لتتهافت عليه بعض أندية الطليعة للتعاقد معه 
للموسم املقبل، واستطاع الكويت الفوز باحلارس املتألق 
الذي وقع ملدة موسمني لينضم إلى كوكبة جنوم األبيض.

وأكد املزعل لـ »األنباء« أن املهمة مع األبيض باتت اكثر 
صعوبة من املواســم املاضية على اعتبار أن 

الكويت بطل الدوري لثالثة مواسم متتالية 
وبطــل الكأس ملوســمني وصاحب الرقم 
القياسي في عدم تعرضه للهزمية وهذا 
ما يزيد من املســؤولية للمحافظة على 
سجل األبيض خاليا من الهزائم في املوسم 

املقبل ناهيك عن املنافســة الشــريفة بني 
حراس املرمى لوجود نخبة من احلراس 

في الكويت، وهما احمد الفرحان 
وتركي اخلالدي الذي أمتنى 
عودتــه إلــى املالعــب مــع 
الواعد  الناشــئ  احلارس 

آباء وأبناء

محمد الدعيع قيمة كبيرة على الصعيد القاري 

عبداهلل الدعيع من أبرز احلراس في جيله

سلطان اختار اللعب في مركز املدافع 

الرياض - خالد المصيبيح 

إذا كانت أسرة الدعيع الرياضية 
الشهيرة في حائل باململكة العربية 
الســعودية قد اشــتهرت بإجنابها 
حلراس املرمى املتمثلني في حارس 
املرمى الدولي الســابق عبداهلل ثم 
فهد ثــم محمــد وأخيرا بــدر، فقد 
يكون األمر طبيعيا لتأثر كل منهم 
باآلخــر، إال أن ما حدث ألحد أبناء 
العائلة وهو ســلطان االبن الثالث 
للحارس الدولي عبداهلل هو األمر 
الالفت واحملير، بعد أن اجته للعب 
كمدافع مخالفا بذلك قاعدة 
العائلة التي اشتهرت 
بإجناب حراس املرمى.

وبالعودة إلى األب عبداهلل الذي 
بدأ واشتهر كحارس مرمى في فريق 
الطائي وبرز حتى وصل إلى املنتخب 
السعودي األول، قبل أن ينتقل إلى 

الهالل موسم ١994. 
وســاهم عبــداهلل فــي حتقيق 
الســعودي لكأس آســيا  املنتخب 
مرتني عامي ١984 و١988 ونال لقب 
أفضــل حارس مرمى آســيوي في 

بطولة ١984. 
وتأثر بقية أفراد األسرة الرياضية 
بعبداهلل، فاجتهوا إلى حراسة املرمى 
عبــر فهد ومحمد وأيضا بدر االبن 

الثاني لعبداهلل متأثرا بوالده.
إال أن ما حدث لسلطان وهو االبن 
الثالث لعبداهلل هو األمر الالفت بعد 

اجتاهه للعب كمدافع. 
وبدأ سلطان متدرجا من الفئات 
الســنية في الهالل حتى وصل إلى 
الفريــق األول فارضا اســمه كأحد 

الالعبني األساسيني. 
ولعب مدرب الهالل السابق وابن 
النادي سامي اجلابر دورا في تثبيت 
سلطان ومنحه الفرصة في اللعب 
للفريــق األول ملــدة موســمني، إال 
أنه انتقل للشــباب املوسم املاضي 

ولعب له. 
وفي هذا املوســم وبعــد تولي 
ســامي مهمة التدريب في الشباب 
فهل يضــع ســلطان املدافع ضمن 
قائمته الرئيســية؟ وهــل قناعاته 

فيه كمدافع التزال قائمة؟

العطار: االتحاد الدولي للعبة وافق على مشاركتنا تحت العلم الكويتي

زكريا: ذهبية العالم للتايكوندو أعادت الرياضة الكويتية ملنصات التتويج
مبارك الخالدي

بجــدارة واســتحقاق حقق 
العب النــادي العربي واألزرق 
للتايكوندو عبداحملسن زكريا 
امليدالية الذهبية لبطولة أندية 
العالم الـ ١4 التي اســتضافتها 
األردن للفترة من ٢8 وحتى 3١ 
يوليو املاضي مبشاركة نحو 85٠ 
العبا ميثلــون 3٢ دولة عربية 
وأوروبية، وبكل الفخر اعتلى 
البطل زكريــا واملصنف االول 
محليا وخليجيا منصة التتويج 
رافعا علم الكويت ليسجل إجنازا 
الفتــا للرياضــة الكويتية بعد 

غياب عن منصات التتويج.
وجنــح البطل فــي اجتياز 
األدوار األولى لفئة الشباب لوزن 
78 كلغم و»األنباء« استضافت 
البطل زكريا مــع مدربه املدير 
الفنــي للعبة بالنــادي العربي 
احمد العطار فكان هذا احلوار:

كيف تصف هذا اإلجناز الالفت 
وما االستعدادات قبل البطولة؟

٭ احلقيقة أشعر بالفخر الكبير 
بعد التتويج في امليدالية الذهبية 
التي أعتبرها األهم في حياتي 
الرياضية حتى اآلن، كما أن هذا 
الفوز أعــاد الرياضة الكويتية 
إلى منصات التتويج بعد غياب 
عن املنصات الدولية والقارية، 
وأما املشــاركة فأتت بعد تلقي 
إدارة اللعبة الدعوة من املنظمني 
للبطولــة وإجــراء املراســالت 
الالزمة دخلنا في معسكر إعدادي 
في الكويت واألردن، وهلل احلمد 

تكللت اجلهود بالنجاح.

ملن يعود الفضل في تفوقك في 
البطولة؟

٭ الفضــل هلل أوال ثم ملجلس 
إدارة النادي العربي الذي وافق 
مشكورا على املشاركة وال أنسى 
اســتقبالهم لي فــي املطار بعد 
العودة وتواجد رئيس النادي 
باإلنابة فؤاد املزيدي والعالقات 
العامة بالنادي، وكذلك املدرب 
القدير احمد العطار الذي ساهم 
من خالل التدريبات في تزويدي 
بالنصائح والتكنيك املناســب 

للعبة.

املدرب العطار كيف تخلصتم 
من عقبة اإليقاف املفروض على 

مشاركاتنا اخلارجية؟
الدعــوة  ٭ بعــد ان تلقينــا 
عبــر االحتــاد األردنــي للعبة 
وهو املســتضيف قمنا بإجراء 
االتصــاالت الالزمة مع اللجنة 
املنظمة واالحتاد الدولي للعبة 
الـ )wtf( وكان موقفنا واضحا 
وهو املشاركة بشــكل قانوني 

والتــدرب مبعــدل 7 ســاعات 
يوميا وقبل الســفر إلى األردن 
أرسلنا أسماء الـ ٦ العبني وهم 
عبــداهلل االبراهيم وطالل أمير 
وداود الصراف وعبداحملســن 
زكريــا وناصــر أميــر وعذبي 
العازمي وذلك بحسب الالئحة 
املنظمة ملنافسات البطولة، وفي 
العاصمة عمان خضعنا ملعسكر 
مغلق ملدة ١٢ يوما، حيث لعبنا 
أمام افضل جنوم العالم استعدادا 

للحدث.

هل لديكم مشاركات أخرى 
مقبلة؟

٭ نعم، فالتركيز حاليا منصب 

ورفع علم الكويت، وهلل احلمد 
تلقينا املوافقات الرســمية من 
االحتاد الدولي واللجنة املنظمة 
على املشاركة حتت علم بالدنا 
وعليه وضعنا البرنامج اخلاص 

لالعداد للبطولة.

ما خطة اإلعداد التي أهلتكم 
لتحقيق هذا اإلجناز؟

٭ فــي البدايــة خضــع جميع 
االختبــارات  إلــى  الالعبــني 
األولية وهم ١٦ العبا، واستمرت 
التحضيــرات في صالة النادي 
خالل شهر رمضان وبعد العيد مت 
تكثيف التحضيرات باالستعانة 
مبدرب اللياقة البدنية املختص 

بذل مجهودا مميزا والفتا خالل 
فتــرة اإلعداد، كمــا أن الالعب 

هــو املصنــف األول على 
فئــة الناشــئني محليا 

وخليجيا وبال شك 
هذا الفوز سيمنحه 

وزمالءه الالعبني 
دافعا لتحقيق 
إجنــــــازات 

أخــــــــرى 
مستقبال.

علــى بطولــة الــدوري وهــي 
نقطة االنطالق نحو البطوالت 
اخلارجية، كما أن البطل زكريا 
سيتوجه مع وفد املنتخب إلى 
كندا نوفمبر املقبل للمشاركة في 
بطولة منتخبات العالم وبعدها 
من املقرر أن نشارك في بطولة 
قطر الدوليــة واملصنفة عامليا 
)g٢( في مارس املقبل ومن بعدها 

بطولة الفجيرة الدولية.

مباذا شعرت بعد فوز النجم 
زكريا بامليدالية الذهبية؟

٭ فرحــة ال توصــف وحلظة 
تاريخية مبعنى الكلمة، احلقيقة 
»محسن« يستحق هذا الفوز ألنه 

زكريا عبداحملسن متوسطا العبي العربي بعد حتقيق املركز األول في األردن

البطل عبداحملسن جابر زكريا من مواليد 2001 دخل النادي العربي موسم 2011 ليختار األلعاب 
القتالية ألنها األقرب إلى ميوله وإمكانياته البدنية والفنية وجنح في الفوز بـ 3 ميداليات ذهبية 
مع األخضر خالل مشــاركاته املختلفة، ويدين النجــم زكريا بكل الفضل لتحقيق هذا اإلجناز 

لوالديه وأسرته وإدارة النادي العربي وجماهيره واجلهاز الفني املشرف على تدريبه.

من هو عبداحملسن زكريا؟
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»VIVA« تنمي املواهب الكرويةفي افتتاح الدوري السعودي بنسخته الـ 41
 في أكادميية ريال مدريد

»شفروليه الغامن« استضافت مشجعي مان يونايتد
استضافت شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده، الوكيل 
احلصري لسيارات شفروليه 
في الكويت نادي مشــجعي 
مان يونايتد في الكويت في 
معرضها بصفاة الري حلضور 
مبــاراة النادي ضد ليســتر 

سيتي يوم األحد املاضي.
وتعزيزا لروح املشاركة 
والتحدي، أعلنت شفروليه 
الغــامن عن مســابقة خاصة 
على االنستغرام، حيث ميكن 
للمشــاركني زيارة الصفحة 
 AlghanimMUFC# اخلاصــة
وتوقــع النتيجــة لفرصــة 
 beIN الفوز بجهاز استقبال
الرياضية إضافة إلى ربح تي 

شيرتات مان يونايتد.
وجاء هذا احلدث تعزيزا 
ودعما لرعاية »شــفروليه« 
الدوليــة كبــرى شــركات 
مجموعة »جنرال موتورز« 
لقميــص النــادي العريــق 

 ،VIVA عقدت شركة االتصاالت الكويتية
مشغل االتصاالت األسرع منوا في الكويت، لقاء 
تنويريا مع ١٦ العبا مت اختيارهم لالنضمام 
لبرنامــج أكادميية ريال مدريــد لكرة القدم 
التي تنظمهــا VIVA بالتعــاون مع أكادميية 
ريال مدريد اإلسبانية، وذلك الطالعهم على 
القوانني اخلاصة باألكادميية التي جرت في 
مدينــة مدريد، في الفترة من 3١ يوليو إلى 7 
أغســطس املاضي. وقــد مت اختيار الفائزين 
الـ ١٦ من بني أكثر من 4٠٠ العب شاركوا في 
االختبارات التأهيلية ألكادميية ريال مدريد 

التي أقيمت في شهر مايو املاضي.
وحظي جميع الالعبني الذين وقع االختيار 
عليهــم بفرصة الســفر إلــى مدينــة مدريد 
واملشاركة مبعســكر تدريبي أقيم على مدار 
أســبوع كامل يتولى اإلشــراف عليه أفضل 

املدربني في أكادميية ريال مدريد.
ورافــق الالعبــني فــي رحلتهــم مدربون 
 VIVA ومشرفون إلى جانب كبار املسؤولني في
حرصا على سالمة الالعبني وحسن رعايتهم 
خالل سفرهم. وبهذه املناسبة، قال مدير إدارة 

اتصاالت الشركات في VIVA عبدالرزاق العيسى: 
»برنامــج أكادميية ريال مدريــد لكرة القدم 
هــو أحد املبادرات العديدة التي نســعى من 
خاللها إلى دعم الشــباب الكويتي في املجال 
الرياضي وصقل ومواهبهم ومنحهم الفرصة 
للتعلم والتواصل مع مدربني دوليني، لكسب 
اخلبرة الضرورية التي تأهلهم لبلوغ أهدافهم 
وطموحاتهم«. وقد تولى اختيار الفائزين جلنة 
حتكيم ضمت مدربني من أكادميية ريال مدريد.
ومت تقييــم الالعبني بناء علــى قدراتهم 
ومهاراتهم في لعب كرة القدم فضال عن مستوى 
لياقتهم البدنية ومدى انضباطهم وسلوكهم 
العام داخل امللعب وخارجه، إضافة إلى مهارات 

التواصل بني الالعبني.
وركز برنامج التدريب على جوانب فنية 
عديدة مثل املراوغة، ومترير الكرة، وااللتفاف، 

والتسديد.
فضال عن صقل مهارات الالعبني الشباب 
في نواحي أخرى مثل فهم التحركات التكتيكية 
إلى جانب تنمية قدراتهم العقلية واجلسدية 

واالجتماعية.

في جميــع البطــوالت التي 
سيشــارك فيهــا وملــدة 7 
أعوام، حيــث وصلت قيمة 
الرعاية حلوالي ١75 مليون 
إســترليني أي ما يعادل ٢5 
مليون إســترليني في العام 

الواحد.
ويعد نادي مشجعي مان 
يونايتــد في الكويت األقدم، 
مقارنة باألندية األخرى، حيث 

أسس منذ أكثر من 3 سنوات، 
ومت االعتراف به رسميا من 
قبل نادي مــان يونايتد في 
٢7 نوفمبــر ٢٠١٢ بعد زيارة 
رســمية قامــوا بهــا أعضاء 

النادي.

الالعبون املختارون مع اجلهاز الفني

مجموعة من املشجعني يشاهدون اللقاء

بالتر ميثل أمام »كاس« 25 اجلاري

ليستر ميدد عقد رانييري

كارفاليو خارج حسابات موناكو

سيمثل رئيس الدولي السابق لكرة القدم )فيفا(، السويسري 
جوزيف بالتر، شخصيا امام محكمة التحكيم الرياضي »كاس« 
في ٢5 الشــهر اجلاري وفق ما اعلن املتحدث باســمه توماس 

رنغلي.
وذكــر رنغلي املتحدث باســم بالتر لوكالــة فرانس برس 
»سيمثل بالتر شخصيا برفقة محاميه لورنز ايرني امام احملكة 

في ٢5 اغسطس«. 
وتقدم بالتر باستئناف أمام كاس عقب ايقافه من قبل جلنة 
االخالق املســتقلة التابعة لفيفا والذي ترأسه السويسري من 
١998 الى ٢٠١5، عن ممارسة اي نشاط ملدة 8 سنوات ثم خفضت 

العقوبة الى ٦ سنوات من قبل غرفة االستئناف.
وجاء قــرار االيقاف بعد دفعة غير مشــروعة في ٢٠١١ من 
بالتر الى رئيس االحتاد االوروبي الســابق الفرنســي ميشال 
بالتينــي الذي اوقف معه، تصــل قيمتها الى ١.8 مليون يورو 
عن عمل استشــاري قام به الفرنســي ملصلحة فيفا بني ١999 

و٢٠٠٢ بعقد شفهي.
وخفضت ايضا عقوبة بالتيني الى 4 سنوات من قبل كاس 

في مايو.

أعلن نادي ليستر ســيتي بطل اجنلترا املوسم الفائت انه 
جدد عقد مدربه اإليطالي كالوديو رانييري لـ 4 سنوات إضافية.

وكان رانييري انضم الى ليستر سيتي مطلع املوسم املاضي 
بدال من نايجل بيرســون وجنح في قلب التوقعات رأسا على 
عقب وقيادة »الذئاب« الى إحراز لقب الدوري االجنليزي املمتاز.
وقال ليستر في بيان رسمي: »يسعد ليستر سيتي اإلعالن 
ان مــدرب الفريق االول كالوديو رانييري وقع عقدا جديدا مع 

بطل اجنلترا«.
أما رانييري فقال: »منذ اللحظة األولى التي تكلمت فيها مع 
مســؤولي النادي حول رؤيتهم املستقبلية، كنت أرغب في ان 
اكون جزءا من هذا املشــروع على املدى البعيد، انا سعيد جدا 

وفخور جدا للبقاء هنا لسنوات طويلة«.
وينطلق الدوري االجنليزي املمتاز يوم السبت املقبل، حيث 
يستهل ليستر سيتي حامل اللقب الدفاع عن لقبه في مواجهة 

هال سيتي العائد الى الدرجة املمتازة.

أعلن الروسي فادمي فاسيلييف، نائب رئيس موناكو الفرنسي 
لكــرة القدم، أن نادي االمارة لن ميــدد عقد مدافعه البرتغالي 

ريكاردو كارفاليو.
وذكر فاســيلييف فــي معرض تقدمي الوافديــن اجلدد إلى 
موناكو، قائال »مبا يخص ريكاردو كارفاليو، تشاورنا وتوصلنا 

الى قرار يقضي بعدم متديد عقده مع الفريق«. 
وثمن نائب رئيس النادي ما قدمه البرتغالي، وقال »سأستغل 
الفرصة لتوجيه شكر خاص الى كارفاليو على كل ما قدمه لصالح 
النادي، كان العبا مؤثرا، لكن الوقت قد حان الحداث تغيير«. 
ودافــع كارفاليو )38 عاما( عن ألوان موناكو على امتداد 3 
مواسم وخاض ١٢9 مباراة سجل خاللها هدفني، كما توج برفقة 
منتخب بالده البرتغال بكأس اوروبا ٢٠١٦ عقب اسقاط فرنسا 
صاحبــة االرض والضيافة ١-٠ بعد التمديد في نهائي ملتهب 

احتنضه ستاد دو فرانس في ١٠ يوليو.
وردا على سؤال حيال مستقبل البرازيلي فابينيو والبرتغالي 
جواو موتينيو في ســتاد لويس الثاني، رأى فاســيلييف ان 
النادي لن يقف حائال أمام رحيل اي العب وسط سعي العديد 

من االندية االوروبية للظفر بخدماتهما.
وقــال في هذا االطار »كرة القــدم تبقى كرة القدم، إذا غادر 
احد الالعبني، فســوف نعمد إلى تدعيم صفوفنا بالعب مؤثر 

في املركز عينه«.

القاهرة - سامي عبد الفتاح

أصدر مجلس إدارة النادي األهلي برئاسة 
محمود طاهر، بيانا رســميا ينفي فيه ما 
تردد عن إقالة الهولندي مارتن يول املدير 
الفني للفريق من منصبه عقب اخلسارة أمام 
الزمالك في نهائي كأس مصر وضياع اللقب.
وجــاء البيان قبل املواجهة املرتقبة واملهمة 
جدا بني األهلي وزيسكو الزامبي في اجلولة 
اخلامسة لدور الثمانية لبطولة افريقيا لكرة 
القدم. ونفى بيان األهلي الشائعات املتداولة 
حول وجود اجتماع مع املدير الفني مارتن 
يول عقب خســارة النهائي، كما لم يشهد 
مجلس اإلدارة أي انقسامات معلنة أو غير 

معلنة بسبب مارتن يول.
وبعد صدور هذا البيــان عقد مارتن يول 
جلسة خاصة مع حسام غالي قبل انطالق 
مران األهلي، ووجه له اللوم بسبب حصوله 

على البطاقة احلمراء.
وشرح املدرب الهولندي لقائد الفريق بعض 
التعليمات املطلوبة مع الالعبني لتجاوز آثار 
الهزمية أمام الزمالك بجانب تصحيح بعض 
األخطاء التي وقع بها الفريق واجتياز عقبة 

زيسكو لالستمرار في السباق االفريقي.
ويلعب األهلي بعد غد اجلمعة مع زيسكو في 

ستاد برج العرب في العاشرة مساء بتوقيت 
الكويت، حيث سمح األمن بحضور 15 ألف 

مشجع للمباراة.
ويسعى األهلي للفوز على الفريق الزامبي 
للثأر منه بعد أن تعرض خلســارة سابقة 
في اجلولة األولى ولإلبقــاء على فرصته 
في التأهل الى الدور نصف النهائي بعد ان 
انتزع فوزا مهما في اجلولة الســابقة على 

الوداد املغربي في ملعبه.
وأجرى صانع األلعاب وليد سليمان أشعة على 
قدمه بعد إصابته بكدمة في الوتر الوريدي 
للكاحل مما أدى إلى تورم قدم الالعب بشكل 
كبير، وسيحدد اجلهاز الطبي موقف الالعب 

من التدريبات والعالج في الفترة املقبلة.
وفي سياق منفصل، استأنف الزمالك بطل 
كأس مصر تدريباته بعد راحة 24 ساعة بقيادة 
مديره الفني املؤقت مؤمن سليمان استعدادا 
للقاء األحد املقبل مع انيمبا النيجيري في 
اجلولة االفريقية ذاتها وهي املواجهة التي 

ستقام في ستاد بتروسبورت.
ويسعى الزمالك مع مدربه اجلديد الى تصحيح 
أوضاعه في املجموعة الثانية بعد ان خسر 
في ملعبه مباراة األخيرة امام صن داونز 
اجلنوب افريقي وهي الهزمية التي أطاحت 

باجلهاز السابق بقيادة محمد حلمي.

األهلي ينفي إقالة يول ويستعد ملواجهة زيسكو الزامبي

االحتاد يواجه الرائد
والشباب يستضيف القادسية

الرياض - خالد المصيبيح 

يفتتح اليوم دوري »جميل« الســعودي 
لكرة القدم بلقاءيــن يجمع االول منهما في 
بريده فريقي االحتاد والرائد في محاولة من 
األخير لتسجيل بداية جيده وتفادي ما حدث 
في املوســم املاضي، حيث تعــرض لتهديد 
الهبوط وجنــا بصعوبة بعد مباراة فاصلة 
مع ثالــث الدرجة االولى، بينما حل االحتاد 
فــي املركز الثالث املوســم املاضي.  وبعيدا 
عن اللقب الذي غاب عن االحتاد ٦ مواســم 
فإنــه يبحث عن اســتعادة توازنه ودخوله 
في أجواء املنافسة مبكرا على لقب الدوري، 
حيث اســتعد في معسكره الداخلي وشارك 
في دورة تبــوك الدولية لتهيئة الفريق من 
الناحية الفنية والنفسية، أما منافسه الرائد 
فقد شارك في معسكر خارجي أقيم في تركيا 

استعد من خالله ملواجهة الكبار.
وفي الرياض يلتقي الشباب مع القادسية 
حيث يتطلع الفريقان إلى إثبات وجودهما كل 
على حساب اآلخر، وستكون الكلمة الفاصلة 

في هذه املباراة داخل املستطيل األخضر.
وكان فريق الشباب قد دخل في معسكر 
تدريبي أقيم في هولندا بقيادة املدرب الوطني 
ســامي اجلابر الذي قام بتهيئة الفريق فنيا 
وذهنيــا وبدنيا ملنافســات املوســم اجلديد 
واستقر على التشكيلة األساسية التي يخوض 

من خاللها مباريات املوسم. ويبحث الشباب 
الــذي غاب عن اللقب 4 مواســم عن العودة 
ملعانقة األلقاب رغم صعوبة املهمة، خاصة 
في املباراة االفتتاحية التي يسعى »اجلابر« 
إلى إثبات وجوده مع فريقه الذي يتطلع إلى 
انتــزاع النقاط الثالث التي ستشــكل دفعة 

معنوية مهمة.
وفي اجلهة املقابلة يتطلع املدرب الوطني 
حمد الدوسري مدرب فريق القادسية إلى أن 
تكون نقطة االنطالقة هي البداية احلقيقية 
نحو التنافس مع الكبار، حيث يستفيد الفريق 
مــن عاملي األرض واجلمهور واضعا ضمن 
حســاباته اخلروج بأقل اخلسائر وأفضلها 
وهو التعادل والظفر بنقطة أفضل من خسارة 

النقاط الثالث. 
وشــهد الدوري الســعودي فــي بدايته 
مشاركة الالعب غير السعودي التي استمرت 
حتــى موســم ١98٢ لتتوقف ثــم تعود عام 
١993 وال زالت وشهدت في الفترتني تواجد 
عدد من الالعبني املميزين عامليا خاصة من 
البرازيل امثال ريفيلينو وتيننهو وبيبيتو 
وعدد كبير من الالعبني العرب، وكان للكرة 
الكويتية نصيب كبير من التواجد في مالعب 
الســعودية عبر عدد كبير منهم امثال علي 
مروي وجاسم الهويدي وبشار عبداهلل وبدر 
املطوع وبدر حجي ومساعد ندا وعادل عباس 

وفرج لهيب.

توج ريال مدريد االســباني بطل مسابقة دوري ابطال اوروبا بطال 
للكأس السوبر األوروبية لكرة القدم اثر فوزه على مواطنه اشبيلية 
بطل الدوري األوروبي )يوروبا ليغ( في األعوام الثالثة املاضية 2-3 

بعد التمديد.
وحملت أهداف ريال توقيع ماركو اسونسيو )21( وسيرخيو راموس 
)90+3( وداني كارفاخال )119(، فيما ســجل فرانكو فاســكيز )41( 
واألوكراني يفغيني كونوبليانكا )71 من ركلة جزاء( هدفي اشبيلية.
وســعى ريال مدريد املفتقد خدمات جنميه البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو والويلزي غاريث بايل لإلطباق على منطقة خصمه منذ البداية.
وكان العبو ريال في املوعد بداية إذ تقدموا في النتيجة عند الدقيقة 

21 عبر اليافع االسباني ماركو اسونسيو )20 ربيعا( بتسديدة خاطفة 
لألنفاس سكنت الزاوية العليا ملرمى النادي االندلسي.

ورغم معاناة الفريقني من سوء أرضية امللعب نتيجة هطول األمطار، 
رمى العبو اشبيلية بكامل ثقلهم في الهجوم واهدروا محاولتني في 
غاية اخلطورة عبر البرازيلي ماريانو فيليو وقلب الدفاع البرتغالي 
دانيــال غاريكو، قبل أن يتمكنوا مــن ادراك التعادل عبر االيطالي 
فرانكو فاســكيز من كرة مباغتة )41( وســط فرحة عشاق النادي 

ومدربه األرجنتيني خورخي سامباولي.
وشهد الشوط الثاني افضلية نسبية الشبيلية وسط ندرة الفرص 
من قبل الناديني، فيما دفع مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان 

مبواطنه كرمي بنزمية )62( بغية تنشيط اخلط االمامي ألبناء العاصمة 
االسبانية.

ونال اشبيلية ركلة جزاء في الدقيقة 71 اثر تعرض فيتولو للمخاشنة 
من قبل سيرخيو راموس داخل املنطقة احملرمة، انبرى لها األوكراني 
يفغيني كونوبليانكا وأسكنها الشباك بهدوء تام مانحا أبناء األندلس 

تقدما منطقيا 1-2.
وسعى العبو اشبيلية للحفاظ على تقدمهم في ما تبقى من عمر اللقاء 
ومباغتة خصمهم عبر الهجمات املرتدة، لكن جنوم ريال متكنوا من 
اقتناص هدف التعادل في الوقت بدل الضائع بفضل املدافع راموس 

الذي كفر عن ذنوبه بهدف رأسي )3+90(. 

وخاض الفريقان وقتا اضافيا شــهد منعطفا حاسما نتيجة اقصاء 
العب اشبيلية الفرنســي تيموثيه كولوديتشاك بالبطاقة الصفراء 

الثانية )93(، ما سمح لالعبي ريال ببسط هيمنتهم على االجواء.
وسجل راموس هدفا رأسيا الغاه احلكم بداعي اخلشونة )99(، فيما 
ضغط العبو ريال في الشوط االضافي الثاني بشكل كبير على مرمى 
اشــبيلية بغية خطف هدف االنتصار، واهدروا فرصتني محققتني 
للتسجيل عبر الكولومبي خاميس رودريغيز واحمللي فاسكيز تواليا.
وفي اللحظات القاتلة سجل املدافع كارفاخال هدفا ثمينا )119(، مانحا 
أبناء العاصمة اإلســبانية وفريقه ريال مدريد فوزا مهما وباكورة 

ألقاب املوسم اجلديد.

»امللكي«.. أول الغيث »سوبر أوروبا«
العبو ريال مدريد 
يحتفلون بباكورة ألقاب 
املوسم اجلديد )أ.پ( 



فيلبس.. حكاية أقرب إلى اخليال
أحرز الســباح االميركي مايكل فيلبس ميداليته 
الذهبيــة الـ 21 في االلعاب االوملبية الصيفية معززا 
رقمه القياســي، بعد مســاهمته في تتويج منتخب 
بالده بذهبية سباق التتابع 4 مرات 200 م متنوعة 
ضمن ألعاب ريو 2016. ورفع فيلبس عدد ميدالياته 

في تاريخ مشاركته إلى 25 ميدالية ملونة.
ونال فيلبس في الدورات السابقة 6 ذهبيات في 
اثينــا 2004 و8 ذهبيات في بكني 2008 و4 ذهبيات 
في لندن 2012، وفضيتني في لندن 2012 وبرونزيتني 

في اثينا 2004.

»الدلفين البشري« يكتب فصاًل جديدًا في تاريخ السباحة
عندما أعلن جنم السباحة األميركي مايكل فيلبس 
اعتزاله بعد أوملبياد لندن 2012، كان قد أصبح بالفعل 
أســطورة لرياضة الســباحة وأثبت نفســه كأبرز 
الرياضيني في تاريخ األلعاب األوملبية. ولكن بعض 
رموز الرياضة ليس من السهل اعتزالهم. ويبدو أن 
فيلبس، الذي كان قد أعلن االعتزال وهو في السابعة 
والعشرين من عمره، واحد من هذه الرموز، فقد عاد 
بعدها بعامني إلى أحواض الســباحة وكأن شيئا لم 
يتغير. وفي أوملبياد ريو دي جانيرو 2016، أضاف 
فيلبــس فصال جديدا في أســطورته. وقال فيلبس: 
»أبلغت املدرب بوب بومان عندما عدت للمنافسات 
من جديد برغبتي الشديدة في الفوز بسباق 200 متر 
فراشة. لقد جئت إلى حوض السباحة إلجناز مهمة، 
وقــد فعلت«. ومبجرد حتقيق الفوز احتفل فيلبس 
وطالب جماهيره بالهتافات العالية ثم انطلق إليهم 
لتحية أســرته. وحتدث فيلبس عن مشــاعره حني 
وقوفــه على منصة التتويج قائال: إن الســباق كان 
دائما يشغله طوال 16 عاما، منذ مشاركته األوملبية 
األولى في سيدني 2000، وأكد أن التتويج بالسباق 
ميثل الكثير بالنسبة له حيث إنها »املشاركة األخيرة 
لي في هذا الســباق«. وبعد أكثر من ســاعة واحدة 
بقليل من تتويجه بسباق الفراشة، عاد فيلبس إلى 
حوض السباحة من جديد وفاز ضمن الفريق األميركي 
بذهبية سباق 4 × 200 متر تتابع حر.ورفع فيلبس 
بذلــك رصيده من الذهبيات في ريو إلى ثالث حيث 
توج بذهبية 100 تتابع مع الفريق األميركي مسجال 
أســرع زمن في مسيرته في مسافة ال100 متر التي 
قطعها، وقد وصفه الســباح الفرنسي فابيان جيلو 
بأنه رياضي »من كوكب آخر«. وفرض فيلبس هيمنته 
على ســباقات الفراشة ألكثر ن عشــرة أعوام، منذ 
تتويجه األول في أوملبياد أثينا 2004، ولكن براعته 
أيضا في سباقات السباحة احلرة قادته حلصد هذا 
العدد الكبير من امليداليات حيث وصل رصيده من 

السباح االميركي مايكل فيلبسامليداليات األوملبية بشكل عام إلى 25 ميدالية.

٭ أحرزت االميركية كريستني ارمسترونغ ذهبية سباق 
ضد الساعة ضمن رياضة الدراجات الهوائية.

٭ أحرزت السباحة املجرية كاتينكا هوسو ذهبية 200م 
متنوعة.

٭ أحرزت االميركية كايتي ليديكي ذهبية 200م حرة في 
رياضة السباحة.

٭ أحرز الرباع الصيني جي يونغ شي ذهبية وزن 69 
كلغ ضمن رياضة رفع االثقال.

٭ أحرز الكوري اجلنوبي سانغ ـ يونغ بارك ذهبية 
فردي السيف ضمن رياضة املبارزة.

٭ احتفظ منتخب سيدات الواليات املتحدة بذهبية الفرق 
في رياضة اجلمباز الفني.

٭ أحرزت الرباعة الصينية ويي وون دينغ ذهبية وزن 
63 كلغ ضمن رياضة رفع االثقال مرفقة مع رقم قياسي.

٭ أحرزت سيدات الصني ذهبية الغطس االيقاعي من 
منصة ثابتة ارتفاع 10 امتار.

٭ أحرزت السلوڤينية تينا ترستنياك ذهبية اجلودو في 
وزن حتت 63 كلغ.

٭ أحرزت اليونانية آنا كوراكاكي ذهبية املسدس 25م 
ضمن مسابقة الرماية.

٭ أحرز الفرنسي دينيس غارغو ذهبية فردي الكانوي 
املتعرج ضمن مسابقة التجذيف.

٭ احتفظ االملاني ميكايل يونغ ذهبية فردي املسابقة 
الكاملة ضمن رياضة الفروسية.

متفرقات من اوملبياد ريو

الفهد: قرار »الباراملبية« استبعاد 
روسيا سيظلم الرياضيني األبرياء

أعرب احتاد اللجان االوملبية الوطنية )انوك( برئاسة 
الشيخ أحمد الفهد عن قلقه من ان قرار اللجنة الباراملبية 
الدولية باستبعاد نظيرتها الروسية وجميع رياضييها 
من املشاركة في دورة االلعاب الباراملبية في ريو سيظلم 
جميع الرياضيني الروس االبرياء. وســيمنع أكثر من 
250 رياضيا روسيا من املشاركة في دورة العاب ريو 
الباراملبيــة من 7 الى 18 ســبتمبر املقبل بســبب قرار 
اللجنــة الدولية الباراملبية التــي قررت حرمان جميع 
الرياضيني الروس من املشاركة في االلعاب بسبب فضيحة 
املنشطات برعاية الدولة الروسية التي نشرها تقرير 
احملقق الكندي ريتشارد ماكالرين. والعديد من اللجان 
االوملبية الوطنية الـ206 االعضاء في انوك تعمل ايضا 
كلجان وطنية باراملبية في بلدانها وســتتأثر مباشرة 

بقرار ايقاف بلد مهم في احلركة الباراملبية.
وقد اتخذ قرار االيقاف بناء على قرار ماكالرين الذي 
مت االعتراف على نطاق واسع بأنه يحتاج الى مزيد من 
االبحاث قبل الوصول الى اســتنتاجات كاملة بشأنه. 
وفي حني ان تقرير ماكالرين كان صادما وسلط الضوء 
علــى احلاجة الى اصالح كلــي للنظام احلالي ملكافحة 
املنشطات، فإن انوك ال تعتقد بأن هناك أدلة كافية لدعم 
فرض حظر كامل على الرياضيني الروس. وقال رئيس 
انوك ســعادة الشــيخ احمد الفهد الصباح: اننا قلقون 
جدا من قرار اللجنة الدولية الباراملبية الذي سيعاقب 
ظلما الرياضيني الروس االبرياء ومينعهم من حتقيق 
اهدافهم التي عملوا من أجلها في االعوام االربعة املاضية. 
فمع االعتراف باختالف هياكل الرياضة الباراملبية في 
روسيا، فان اللجنة الباراملبية الدولية قررت استبعاد 
روســيا من العاب ريو الباراملبية مرجحة املســؤولية 
اجلماعية على العدالة الفردية. وتابع: اننا نعتقد بقوة 
انه كان علــى اللجنة الدوليــة الباراملبية احلذو حذو 
اللجنة االوملبيــة الدولية بإعطاء االحتادات الرياضية 
الدولية مسؤولية حتديد اذا ما كان بإمكان الرياضيني 
الروس املشــاركة في االلعــاب الباراملبية ام ال. وحتى 
انــه يجب ان يحصل الرياضيــون الروس على فرصة 
اثبــات براءتهم. اجلميع في احلركــة الباراملبية لديهم 

مسؤولية حماية الرياضيني االبرياء.

فهيد الديحاني وماركو إنوشنتي وستيفن سكوت بعد التتويج

فهيد الديحاني على منصة التتويج الديحاني محتفال بالنصر

السعادة على وجه الديحاني بعد حصوله على امليدالية الذهبية

برنامج منافسات اليوم
توزع اليوم الســابع ضمن منافسات اوملبياد 2016 في ريو 

دي جانيرو 19 ميدالية على النحو االتي:
٭ جتذيف )4(: زوجي من دون مجذاف 4 وزوجي من اثنني 

)رجال( وزوجي من اثنني وسكيف )سيدات(
٭ كانوي-كاياك )2(: كانوي زوجي متعرج )رجال( وكاياك 

فردي متعرج )سيدات(
٭ دراجات )1(: سباق السرعة في املضمار )رجال(

٭ مبارزة )1(: السيف فرق )سيدات(
٭ جمباز فني )1(: املسابقة العامة )سيدات(

٭ جودو )2(: دون 100 كلغ )رجال( ودون 78 كلغ )سيدات(
٭ سباحة )4(: 200 م ظهرا و200 م متنوعة )رجال( و200 

م صدرا و100 م حرة )سيدات(
٭ ركبي 7 العبني )1(: رجال

٭ كرة طاولة )1(: فردي )رجال(
٭ رماية )1(: بندقية 25 م 3 اوضاع منبطحا وواقفا وجائيا 

)سيدات(
٭ قوس وسهم )1(: فردي )سيدات(
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دورة األلعاب األولمبية
5 - 21 أغسطس 2016

الشيخ أحمد الفهد مترئسا اجتماع احتاد اللجان األوملبية الوطنية  )أنوك(

تفوق على اإليطالي ماركو إنوشنتي في منافسات الـ »دبل تراب«

الديحاني يهدي الكويت والعرب أول ميدالية ذهبية

يعقوب العوضي 

رفــع البطل الرامــي فهيد 
الديحاني اسم الكويت والعرب 
عاليا فــي أوملبيــاد ريو رغم 
مشاركته حتت العلم األوملبي 
بعــد إحرازه امليدالية الذهبية 
في منافسات الـ»دبل التراب«  
بعــد فوزه بنتيجــة 28 نقطة 
مقابــل 27 لإليطالــي ماركــو 
إنوشــنتي، ليهــدي الكويــت 
والعرب أجمــل هدية  ويثبت 
أن اآلمــال التي كانت معقودة 
عليــه كانت فــي محلها حيث 
رســم الفرحة علــى محيا كل 
الكويتيــني وأكــد للجميع ان 
الكويتيــة في بلدنا  الرياضة 
الغالي مازالت منبعا للنجوم 

عــن العلم األوملبي ورغما عن 
جميع الصعوبات ومبرهنا على 
ان األرض الكويتيــة خصبــة 
ووالدة للنجوم العامليني.  وهذه 
هي امليداليــة الذهبية األولى 
للعرب وامليدالية الثانية لهم 
بعــد برونزية العــب اجلودو 
اإلماراتي توما ســيرجيو في 
وزن حتت 81 كغ مســاء أمس 
األول. وكانت املنافسة محتدمة 
بــني فهيد الديحانــي والرامي 
اإليطالي ماركو إنوشنتي حيث 
تفوق عليه بفارق نقطة واحدة 
ليحقق الديحاني الذهب بينما 
يحصل ماركو علــى امليدالية 
الفضية ويحصــد البريطاني 
امليداليــة  ســتيفن ســكوت 

البرونزية.

في كل األلعاب عامة والرماية 
خاصة رغم جميع الظروف التي 
تعوق تقدمها. ورغم معضلة 

اإليقاف الدولي والتي شكلت 
عائقا كبيرا جلميع الرياضيني 
فــي الكويــت اال أن الديحاني 

حتداها وجتاوزها ليغرد وحيدا 
بالذهب في سماء أوملبياد ريو 
معلنا عن وجود الكويت رغما 

الديحاني ساجدا هلل شكرا بعد تأهله للنهائيات

3 آالف دينار 
من الشحومي 

للديحاني
أعلن الرئيس الفخري 
لناديي القرين وماملو 

السويدي أحمد الشحومي 
عن تقدمي مكافأة مالية 

للبطل الذهبي فهيد 
الديحاني تبلغ 3 آالف 

دينار تشجيعا منه إلجنازه 
األوملبي.
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احلبوب املخدرة 
مت جلبها من دولة 
عربية وشحنت إلى 
أوكرانيا إلخفائها في 
أكياس فحم داخل 

حاويتني

املهرب السوري 
زّور بطاقة مدنية 

وسلمها إلى شركة 
الشحن حتسبًا 
النكشاف أمره

تعقب شركاء 
اخلليجي والسوري 

في اخلارج 
ومالحقتهم أمنيًا 

وجنائياً

شهد فض أحراز ضبطية المليون ونصف المليون حبة كانت في طريقها إلى دولة مجاورة ألن السوق المحلي ال يستوعب

اخلالد خالل زيارته لـ »املكافحة«: سنضرب بيد من حديد
كل من يستهدف أبناءنا »شباب احلاضر وبناة املستقبل«

مشاري المطيري

وجهت وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
ضربــة موجعة ملافيا الســموم 
املخدرة، حيث أحبطت محاولة 
ضخ نحو مليون ونصف املليون 
حبة الى الســوق احمللي وألقت 
القبض على ســوري وخليجي 
جلبا هذه الشحنة من املخدرات.
تأتي هذه الضبطة الضخمة 
والتــي مت اإلعــان عنها وفض 
أحرازهــا أمس بحضــور نائب 
رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
العامــة  اإلدارة  الداخليــة فــي 

ملكافحة املخدرات. 
وكشف مصدر أمني ان هذه 
الشــحنة كانت في طريقها الى 
دولــة مجــاورة، حيث يحرص 
جتار السموم على اتخاذ الكويت 
كقاعــدة انطــاق الــى الدولــة 
املســتهدفة، مشــيرا في الوقت 
ذاته الــى ان شــحنة ١0 مايني 
حبة ايضا كانت في طريقها الى 
هذه الدولة. وأوضح ان السوري 
املتــورط في هــذه اجلرمية قام 
بتزوير بطاقة مدنية وسلمها الى 
شركة الشحن، حتى إذا ضبطت 
احلبــوب ال تســتطيع أجهــزة 

الداخلية التوصل الى هويته.

فريق ميداني
وكان نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد قد قام صباح امس 
بزيارة الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات لاطــاع على نتائج 
وتوصيــات االجتمــاع الطارئ 
ملديري أجهزة مكافحة املخدرات 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
والــذي عقد فــي الدوحــة بناء 

على الدعــوة املقدمة من وزارة 
الداخلية بالكويت، حيث كان في 
استقباله وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشــؤون األمن اخلاص 
اللواء محمود الدوسري، ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن اجلنائي اللواء عبداحلميد 
العوضــي، ومدير عــام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بالوكالة 

العقيد وليد الدريعي.
واســتمع اخلالــد الى إيجاز 
اهــم محــاور االجتمــاع  عــن 
والتوصيات التــي مت اعتمادها 
واالتفــاق عليهــا بهــدف زيادة 
التنســيق والتعــاون بني دول 
املجلس ملكافحة املخدرات. حيث 
مت خالــه االتفــاق على تكوين 
فريق عمل خليجي ميداني موحد 
جلمع املعلومات وحصر املتهمني 
خــارج دول املجلــس وتعقبهم 
وماحقتهم قضائيــا بالتعاون 
مع مكاتب االتصــال اخلارجية 
ملكافحة املخدرات لدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
يذكــر ان االجتمــاع عقد في 
ظــل الزيادة الكبيــرة في حجم 
الضبطيــات األخيــرة لتهريب 
املؤثــرات العقليــة واحلبــوب 
املخدرة )الكبتاغون( في الفترة 

األخيرة.

مسؤولية مجتمعية
وأكد اخلالد ان أجهزة األمن 
قادرة بعون اهلل على التصدي 
لكل من تسول له نفسه املساس 
بأمن الباد وسامة أهل الكويت، 
مؤكدا اننا سنضرب بيد من حديد 
كل من يستهدف أبناءنا شباب 
احلاضر وبناة املســتقبل وأمل 
الوطن. وشــدد علــى ان رجال 
األمن مســتمرون با هوادة في 

ومستقبله الواعد.

سوري وخليجي
واستمع اخلالد الى شرح من 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات بالوكالة العقيد وليد 
الدريعــي عــن تفاصيل القضية 
األخيرة التــي مت ضبطها والتي 
تتلخــص بــورود معلومات الى 
رجال مكافحة املخدرات حول قيام 
شــخصني أحدهما من اجلنسية 
الســورية ويدعــى حميــد عابد 
واآلخر سعودي اجلنسية ويدعى 
عبدالعزيز محمد بإنشاء شركة 
استيراد بقصد االجتار باملخدرات 

وجلبها من أوكرانيا.
وتطرق العقيد الدريعي الى 
تفاصيل الضبطية، موضحا انه 
مت تكثيف التحريات حول املتهمني 
الى ان مت ضبطهما، ويجري العمل 
حاليــا علــى تعقب شــركائهما 
باخلــارج وماحقتهــم جنائيــا 
وأمنيا من خال مكاتب االتصال 
اخلارجية ملكافحة املخدرات بدول 
مجلس التعاون اخلليجي وجهاز 
االنتربول الدولي، وتكثيف قنوات 
االتصال لتحقيق النتائج املرجوة.
وأوضح الدريعي ان املتهمني 
أقرا واعترفا بقيامهما بجلب كمية 
كبيرة من احلبوب املخدرة بقصد 
االجتــار وان الشــحنة وصلــت 
ميناء الشــويخ وهي عبارة عن 
حاويتني محملتــني بالفحم ومت 
إخفاء احلبوب املخدرة بداخلهما 
بطريقة سرية ومبتكرة. وأكد ان 
رجال مكافحة املخدرات بالتعاون 
مــع زمائهم فــي اإلدارة العامة 
للجمارك قاموا بضبط احلاويتني 
وخال تفتيشهما عثر على أكثر 
مــن مليون ونصف مليون حبة 

من املواد املخدرة.

التصــدي لهــذه اآلفــة املدمــرة 
وتعقب مروجيها واملتاجرين بها 
وضربهم في أوكارهم والعمل على 
القضاء عليهم بشــتى الوسائل 

والسبل.
ودعا رجال مكافحة املخدرات 
الى املزيد من اجلاهزية والتفاني 
في أداء واجبهم املتمثل بحماية 
الوطــن واحلفاظ على ســامة 
املواطنــني واملقيمــني، مشــيدا 
بقدرتهم على مواكبة األساليب 
اإلجراميــة احلديثــة واملبتكرة 
لتهريــب املخــدرات، مؤكــدا ان 
الداخلية سيظلون السد  رجال 
املنيع في وجه كل من أراد بوطننا 
وأهلنا الشــر والدمار، موضحا 
ان خطر املخــدرات يهدد العالم 
بأسره، مشــيرا الى ان مكافحة 
املخدرات، مسؤولية مجتمعية، 
تســتدعي تضافــر جهــود كل 
املؤسسات احلكومية واألهلية 

للقضاء على هذه اآلفة.
وأضاف ان هذه املمارســات 
تزيد األجهزة األمنية إصرارا على 
مواصلة التدريب ومواكبة آخر 
ما توصل إليه العلم احلديث من 
آليات تكافح املخدرات، مؤكدا ان 
رجال األمن هــم حصن الوطن 
احلصني والعني الســاهرة على 

أمنه وسامة مواطنيه.
وأعرب اخلالــد عن فخره 
واعتــزازه برجــال األمــن في 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
وثمــن جهودهم فــي مكافحة 
ومحاربــة آفة املخــدرات وما 
حققوه من جناحات متوالية 
على صعيــد ماحقة وضبط 
ومنع مهربي ومروجي املخدرات 
من إدخــال بضاعتهم القاتلة 
والفاســدة والتي تريد الشــر 
والدمار لشــبابنا عزة الوطن 

الشيخ محمد اخلالد واللواء عبداحلميد العوضي يعاينان احلبوب املخدرة

اكياس الفحم امللغومة داخل احلاويتنياخلالد والعوضي والدريعي وقبازرد قبل فض أحراز الضبطية

املتهمان السوري واخلليجي امام املضبوطات 

الشيخ محمد اخلالد يستمع إلى شرح حول القضية من العقيد وليد الدريعي ويبدو اللواء عبداحلميد العوضي

اكياس احلبوب أخفيت في شحنة ظاهرها الفحم

تنفيذًا للنطق السامي

الفحم أوكراني واحلبوب عربية

»كبسة كبتي«

ضبطيات ضخمة

كثف رجال املكافحة جهودهم لتوجيه 
ضربات متالحقة لتجار املخدرات والذين 

يستهدفون الكويت وشعبها واملقيمني على 
أرضها وتنفيذا ملا أطلقه صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد من خالل 
النطق السامي حينما قال: » يجب عليكم 

بذل املزيد من اجلهد حلماية الشعب من 
آفة املخدرات«، ليأخذ نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ اخلالد على 
عاتقه مكافحة هذه اآلفة وأصدر تعليمات 

مشددة بضبط كل من تسول له نفسه 
تدمير هذا املجتمع.

شحنة املليون ونصف مليون حبة قام 
رجال مكافحة املخدرات بتتبع مراحل 

تشوينها متهيدا لضخها الى دول اخلليج، 
وذلك منذ شهرين، حيث انتقل فريق 

متخصص من قطاع املكافحة لتتبع 
الضبطية في أوكرنيا، حيث تبني ان الشحنة 

من الفحم وردت الى أوكرانيا من دولة 

أفريقية فيما مت جتميع وجتهيز احلبوب 
من دولة عربية تشهد صراعات مسلحة 

وأشرف على مراحل التدقيق واملتابعة مدير 
إدارة املكافحة احمللية العقيد محمد قبازرد، 
ومت وضع احلبوب في 20 خيشة فحم من 
أصل 3150 وتقدر قيمة الشحنة السوقية 

بنحو 5 الى 6 ماليني دينار.

تأتي قضية املليون ونصف مليون حبة 
عقب أقل من شهر على ضبطية الـ 10 

ماليني حبة والتي أطلقت عليها »األنباء« 

»كبسة كبتي«، كما تأتي بعد نحو شهرين 
من ضبط 240 ألف جبة مخدرة هربها 

مصري حلساب نزيل في السجن املركزي.

منذ مطلع هذا العام عانت الكويت من محاوالت 
ال تنتهي لتهريب احلبوب املخدرة، حيث شهد 

العام احلالي عدة ضبطيات ضخمة، ففي مارس 
ضبط مليون و800 ألف حبة بحوزة 5 عرب و8 

آسيويني وخالل الشهر نفسه ايضا مت ضبط  

3.5 ماليني حبة مخدرة وفي يوليو املاضي 
مت إحباط تهريب 168 ألف حبة مخدرة، كما 

ضبطت مكافحة املخدرات ربع مليون حبة و5 
كيلو شبو، كذلك ضبطت سوريا حاول تهريب 

مليون حبة قادمة من دولة أوروبية.

الدوسري التقى وفداً من شركة إيرباص هيليكوبتر

استقبل وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمــن اخلاص اللواء محمود الدوســري صباح 
أمس مببنى الوزارة في صبحان، بحضور الوكيل 
املساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، 
ومديــر عــام اإلدارة العامة ملكتــب وكيل وزارة 
الداخلية اللواء منصور العوضي، وفدا من شركة 
إيرباص هيليكوبتر، ضم رئيس مجلس اإلدارة 
قيوليم فيوري، ونائب الرئيس ملجموعة شركات 
إيرباص القابضة باسكال لوسينير، ونائب رئيس 
شركة إيرباص هيليكوبتر ملنطقة الشرق األوسط 
بيير كوراج، وماريون بيغاس من مكتب الرئيس.

ورحب اللواء الدوسري بضيوفه، معربا عن 
متنياته بطيب اإلقامة لهم في الكويت، ومنوها 
بأهمية هذه الزيارة ونتائجها الطيبة على مستوى 

التعاون التقني والفني بني الطرفني.
ومت خال اللقاء متابعة مشروع التعاقد على 
شــراء 4 طائرات هيليكوبتر، وقدم الوفد شرحا 
تفصيليا عن مراحل تصنيع هذه الطائرات ومدى 
التقدم التي وصلت إليــه والتي تعتبر طائرات 
متطورة تكنولوجيا وفنيا ذات استعماالت متعددة 
من شــأنها أن تخدم املرحلة املقبلة لدفع العمل 

األمني في الباد.

اللواء محمود الدوسري خالل لقائه وفد شركة ايرباص هيليكوبتر ويبدو اللواء جمال الصايغ

وقف انتخابات
 »تعاونية عبداهلل املبارك« 

املقررة االثنني املقبل
قضت احملكمة االدارية برئاسة املستشار 
جاسم الراشد بوقف انتخابات جمعية عبداهلل 
املبارك في دعوى احملامي د.نايف املطيري، 
حيث قبلت الدعوى شكا وبصفة مستعجلة 
بوقف تنفيذ القرار املطعون عليه املتضمن 
حتديد موعد انتخابات مجلس ادارة جمعية 
املبارك  عبــداهلل 
التعاونية في ١٥ 
اغسطس اجلاري، 
مــع مــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن 
آثار علــى النحو 
املبني باألســباب 
مع تنفيذ احلكم 
مبوجب مسودته 
بغير إعان وبغير 
وضــع الصيغــة 
التنفيذيــة عليه 
وألزمــت اجلهــة 
االداريــة املدعى 
عليهــا مصروفات الشــق العاجــل، على ان 
يتم نظر الشق املوضوعي بجلسة ٢٣ نوفمبر 
املقبل واعتبرت النطــق بهذا القرار مبنزلة 

اعان للخصوم به.

احملامي د.نايف املطيري

خدمة بقضية نصب في النقرة
تقدم وافد مصري إلى مخفر شرطة النقرة 
وسجل قضية نصب واحتيال، وقال املبلغ 

انه تعرف على مواطنه وطلب منه خدمة 
»رفض اإلفصاح عنها وان املدعى عليه طلب 
منه 400 دينار الجناز اخلدمة ولكن لم يوِف 

ما مت االتفاق عليه«.

سرقة وتحطيم حرز
سجل مخفر شرطة سلوى قضية سرقة 
عن طريق حتطيم حرز بتوصيف جنائي 

بعد بالغ من مواطن اتهم شخصا مجهوال 
بكسر زجاج مركبته األميركية موديل 2008 
وسرق من داخلها مبلغ 450 دينارا ودفتر 

سيارة، مشيرا الى أن السيارة كانت متوقفة 
في مواقف إحدى املدارس.

سرقة مركبة في الرميثية
سجلت مواطنة في مخفر شرطة الرميثية 

قضية سرقة مركبة، وقالت ان مركبتها 
موديل 2011 سرقت خالل توقفها مقابل 
جمعية الرميثية، وسجلت قضية سرقة 

مركبة.

تبادل ضرب بين نزيلين في »المركزي«
سجلت قضية تبادل ضرب بني وافدين من 
اجلنسية الباكستانية في مخفر الصليبية، 

وقال مصدر أمني إن ادارة السجن 
املركزي رفعت تقريرا تضمن تبادل نزيلني 

باكستانيني الضرب فيما بينهما في مقر 
اقامتهما بالسجن، وارفق في ملف القضية 

تقرير بالواقعة.

مجهول حاول االعتداء على إثيوبية
اتهمت مواطنة في مخفر شرطة أبوحليفة 

شخصا مجهول الهوية حاول افتراس 
خادمتها اإلثيوبية في مصعد البناية، وقالت 

املجني عليها ان املجهول نزع مالبسها عنوة 
ولكنها صرخت، فهرب اجلاني إلى جهة غير 

معلومة.

ضبط حشيش في النويصيب
أحال رجال منفذ النويصيب إلى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات مواطنا قدم من 

دولة خليجية وعثر بحوزته على قطعة من 
احلشيش.

4 بائعات هوى في الجليب
داهم رجال أمن الفروانية وكرا مشبوها في 
منطقة اجلليب وضبط داخل الوكر 4 نساء 

يقدمن األعمال املشبوهة، وجار إبعادهن عن 
البالد.

موجز أمني

أحمد خميس
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»التجارة« تعيد تشكيل جلنة لدراسة مطابقة 
السلع واخلدمات ملقاييس اجلودة.

داعية: أحمد زويل كافر وال يجوز الترحم عليه!

٭ زين تفكرون باملقاييس، لكن األحســن 
تشوفون األسعار!!

٭ ارحمونا من هذه الفتاوى!

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

الرأي
األمنية

13
31

الفجر 3:47
الشروق 5:14
الظهر 11:53

العصر 3:29
املغرب 6:32
العشاء 7:56

شــديد احلرارة والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 15 الى 38 كلم/ ساعة.

أعلى مد: 4.57 ص ـ 5.18 م
أدنى جزر: 11.38 ص ـ 11.37 م

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

العظمى: 49 - الصغرى: 33

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب

alanbaa.newspaper alanba_news_kw alanbanews

عبداحملسن العمر اليوم وياكم 
بـ»ديوانية األنباء«

تســتضيف ديوانية »األنباء« اليــوم اخلميس الفنان 
واملنتج عبداحملســن العمر للحديث عن مشاريعه الفنية 

اجلديدة وعن مسرحيته األخيرة»بيت احلالو«. 
الفنان عبداحملســن العمر سيكون على الطرف اآلخر 
للرد على أسئلة القراء، وذلك من الساعة الـ 7 إلى الـ 8.30 

مساء على الرقم: 22272890.
editorial@alanba.com.kw :أو من خالل البريد اإللكتروني

عبداحملسن العمر

»ما أجملها من صحبة بعيدا عن كواليس االستوديوهات«
الفنانة الكبيرة يسرا التي تألقت 

مؤخرا في مسلسل »فوق مستوى 
الشبهات« التقت ومعها إلهام شاهني 
بالصدفة بالنجم محمود عبدالعزيز 

في فرنسا، حيث كانت في فترة 
راحة واستجمام بعد جهد مضن في 

رمضان، وجتول الثالثة في الشانزليزيه 
يسترجعون ذكرياتهم مع بعضهم البعض، 
وعلقت يسرا: ما أجملها من صحبة خالية 

من التوتر.

»رحيل غير متوقع بالتأكيد«
تعليق للصحافة البريطانية بعد 
موت جيرالد غروسفينور دوق 

ويستمنيستر، الذي يعتبر ثالث أغنى 
رجل في عالم العقار ببريطانيا، بأزمة 

قلبية على نحو مفاجئ. وجتدر اإلشارة 
إلى أن قيمة ثروته تصل إلى 9 مليارات 

جنيه استرليني.

»إننا نغير حياة الناس«
املمثلة األميركية جيسيكا ألبا وهي 

تتحدث حول تأثير شركة »اونست«، 
التي شاركت في تأسيسها، في حياة 
الناس ألن منتجاتها تراعي اجلوانب 

الصحية فيما تقدمه لألطفال.

»شكرا لكم جميعا وأعدكم بجزء ثان«
الفنان اللبناني كارلوس عازار بعد 

انتهاء احللقة األخيرة من املسلسل 
الرمضاني »وين كنتي«، موجها رسالة 
شكر إلى كل من تابع الدراما اللبنانية، 
واعدا اجلمهور بجزء ثان من املسلسل 

يحمل حبكة أجمل من الذي سبقه، وذلك 
عبر صفحته اخلاصة على أحد مواقع 

التواصل االجتماعي.

»ال أستطيع مشاهدتها ألنها تجعلني متوترا«
الرئيس باراك أوباما، الذي شاهد 
أخطر عمليات اإلغارة على مواقع 

اإلرهابيني من غرفة العمليات في 
واشنطن، يعترف أنه ال يستطيع مشاهدة 

األلعاب البدنية كاجلمباز وما شابهه ألن 
ذلك يصيبه بالتوتر.

»كانت واحدة من أكثر اللحظات رعبا في حياتي«
املمثلة وعارضة األزياء الكندية جيجي 

غورجيوس تعّقب على احتجازها 
القصير في مطار دبي ومنعها من الدخول 

بدعوى انها من املتحولني جنسيا.

فلوريدا تكثف مكافحة »زيكا«
وترش البعوض مببيد حشري

فلوريدا - رويترز: بدأت السلطات في والية فلوريدا رش 
مبيــد في الهواء للتخلــص من البعوض في حي في ميامي 
بعد ثبوت أول انتشار محلي لڤيروس زيكا الذي قد يسبب 

تشوهات خلقية في املواليد.
ورشت سلطات مقاطعة مياميـ  ديد مبيدا حشريا اسمه 
ناليد في أول عملية من نوعها منذ ثبوت انتقال الڤيروس 
محليــا في منطقة مســاحتها 2.6 كيلومتر مربع حول حي 

وينوود بالقرب من وسط مدينة ميامي.
وكان من املقرر رش املبيد لكنه تأجل بسبب األمطار.

وقال توم فريدن مدير املراكز األميركية ملكافحة األمراض 
والوقايــة منهــا: ان التأثير الفوري يبــدو أكثر جناعة من 
تقنيات للسيطرة على البعوض استخدمت في وقت سابق.
وســعت السلطات الى تهدئة أي مخاوف بشأن السالمة 
من املبيد برش كميات مالئمة منه، مشيرة إلى أنه استخدم 
لفترة طويلة في مكافحة البعوض في مقاطعة مياميـ  ديد 

وحول فلوريدا.
وقالت الســلطات احمللية انها تدرس رش مبيد آخر في 

اجلو الستهداف يرقات البعوض.
وتوصلت ســلطات فلوريدا إلــى أن 15 إصابة بڤيروس 
زيكا انتقلت بواسطة بعوض محلي وتتوقع احتمال وجود 
املزيــد من االصابات لكن لم يتم االبــالغ عن حاالت اخرى 

يوم اخلميس.
ويراقب مسؤولو الوالية 393 حالة إصابة مرتبطة بالسفر 

إلى اخلارج منها 55 حالة تشمل نساء حوامل.

العالم على موعد مع »حفلة ألعاب نارية 
كونية« في الفضاء

باريسـ  أ.ف.پ: ينتظر 
هواة الفلــك في النصف 
الشمالي من كوكب األرض 
الثالثاء القادم موعدا نادرا 
مع الزخات النيزكية يأمل 
العلماء اال يبدده سوء في 
االحوال اجلوية او سطوع 

شعاع القمر املكتمل.
وسيكون الشغوفون 
مبراقبة السماء على موعد 
مع ســاعة مــن »األلعاب 
الكونية قرابة  الناريــة« 
الســاعة 23.00 ت غ من 
ليل الثالثاء القادم، في ما 
يعرف بشهب البرشاويات، 
أي ضعف املدة التي ميكن 
فيها مشاهدة هذه الزخات 

في هذا املوعد السنوي.
وقال عالم الفضاء مارك 
بيلي العامــل في مرصد 
ارماغ في ايرلندا الشمالية 
لوكالة فرانس برس »عادة 
ال تســتمر هــذه الزخات 
وقتا طويال، ولكنها هذه 
املرة ستتواصل على مدة 

ساعة او ساعتني«.
املاضية  السنوات  في 
كان ممكنا مشاهدة 100 الى 
120 من الشهب تلمع في 
سماء األرض في الساعة.

وتستمر هذه الظاهرة 
السنوية اسبوعني وتبلغ 
ذروتهــا فــي منتصــف 
اغسطس. واضاف بيلي 
»تكون الظاهرة في بعض 
السنوات اقوى من سنوات 
اخرى، وتكون في بعض 
السنوات استثنائية كما 
هو احلال في عامنا هذا«.
وتقــع هــذه الظاهرة 
الكونية حني مير كوكب 
األرض في حطام املذنب 
»تاتل سويفت« الذي يدور 
حول الشمس ويتم دورة 
كاملة حولها كل 133 سنة.
ارتطــام قطع  ولــدى 
حطــام املذنــب بالغالف 
اجلــوي لــالرض تتفتت 
وحتترق ولذا تصدر هذا 

الوميض.
وفــي هذا العــام، متر 
األرض في ثالث ســحب 

حتترق وتتفتت، ولذا فإن 
هذه الظاهرة ال تشكل أي 
خطر على سكان األرض.
والقلــق الوحيد الذي 
العلمــاء هو اال  يســاور 
تكــون االحــوال اجلوية 
في اوروبا مناسبة ملراقبة 
هذه الظاهرة التي ميكن 
مشاهدتها بالعني املجردة 
عادة من دون احلاجة الى 
تلسكوبات او اي اجهزة 

بصرية.
ذلــك،  الــى  اضافــة 
ميكن ان يغطي ســطوع 
اشعة القمر املكتمل على 
الشــهب فيبدد  وميــض 
الظاهرة. وينصح  بريق 
العلماء هواة الفضاء بان 
يتجنبــوا املناطــق التي 
حتجب سماءها الغيوم او 
تلك القريبة من االضواء، 

من احلطــام هــي االكثر 
كثافة بالقطع الصخرية 
الصغيــرة والغبار، وقد 
نشــأت هذه السحب في 
و1737   1479 األعــوام 
و1862. وبحســب بيــل 
كــوك الباحث فــي وكالة 
الفضاء االميركية ناســا 
فإن »الشهب التي سنراها 
هذا العام مصدرها سحب 
مكونة قبل مئات السنني 

ان لم يكن اآلالف«.
وقــال »ســافرت هذه 
الســحب فــي الفضــاء 
مليــارات االميال قبل ان 
ترتطم في الغالف اجلوي 

لالرض«.
ويؤدي الغالف اجلوي 
لــالرض دورا مهمــا في 
حمايتها مــن هذه القطع 
اذ يجعلهــا  الصخريــة 

لينعموا بافضل الظروف 
ملراقبة الزخات النيزكية.

ويقول بيلي »حضروا 
عيونكم ملراقبة الظاهرة 
وحدقوا لوقت طويل في 
الســماء لتعتــادوا على 
الظــالم«، بعد ذلك ميكن 
مالحظة الزخات النيزكية 

بوضوح اكبر.
ويتوقــع العلمــاء ان 
ميــر كوكــب األرض في 
ســحابة مماثلــة كبيــرة 
جدا في الثاني عشــر من 
اغسطس من العام 2028، 
وقد تكونت هذه السحابة 

في العام 1479.
ويطلــق علــى هــذه 
الظاهرة ايضا اسم »دموع 
القديــس لورانس« الذي 
عذبه الرومان وقتلوه في 

العام 258 بعد امليالد.

بعد ساعات من إبعاد العاري المصري

»مفصخ« ركض بسكني لطعن شاب
هاني الظفيري

بعــد ســاعات مــن 
الوافــد املصري  إبعــاد 
عاريــا  ركــض  الــذي 
الكنيسة وضبط  مقابل 
من قبل رجــال مباحث 
حولي، شــهدت منطقة 
العيون واقعة مشابهة مع 

االختالف، إذ إن مرتكبها 
لم يكن مضطربا نفسيا 
مثلمــا كان احلــال  في 
واقعة حولي وإمنا كان 

متلبسا بفعل فاضح.
وبحسب مصدر أمني، 
فــإن عمليــات الداخلية 
تلقــت بالغا من شــاب 
كويتــي اتهــم مجهــوال 

بارتكاب الفعل الفاضح 
والشروع في طعنه.

انــه  املبلــغ  وقــال 
شــاهد فعال فاضحا في 
مواقف جمعية تعاونية 
مبحافظة اجلهراء وقام 
بطرق الباب على املدعى 
عليــه وســيدة كانــت 
برفقته وإذ بالشــخص 

يقطع خلوتــه ويندفع 
الشــاب حامــال  خلــف 

سكينا.
وقال املبلغ انه متكن 
من النجاة بنفسه. هذا، 
وقدم املبلــغ مواصفات 
املركبة التي كان بداخلها 
املهاجم العاري، مؤكدا ان 

الشخص حاول طعنه.

الظاهرة تستمر أسبوعين وتبلغ ذروتها منتصف أغسطس

كارديشيان: ثقتي بنفسي ال حدود لها
وعدت جنمة تلفزيون 
الواقــع األميركيــة كيــم 
كارديشــيان جمهورهــا 
بصور »سيلفي« جديدة 
لهــا تثيــر اجلــدل، كما 
فعلــت صورتها األخيرة 
التــي التقطتهــا لتعلــن 
عن خسارتها الكثير من 
الــذي كانت قد  الــوزن، 
اكتسبته خالل فترة حملها 

بطفلها الثاني.
وعن ســبب إصرارها 
على الظهــور عارية في 
صورهــا، رغم ما حققته 
من شــهرة وثــراء، قالت 
في كلمة ألقتها في مؤمتر 
مبدينة لوس أجنيليس 
ال  »األمــر  األميركيــة: 
يحســب كذلــك، بــل هو 
ثقة في نفســي وشــكلي 

وجاذبيتي«.
وأضافت كارديشيان 
»متى التقطت صورة لي 
عارية؟ إنها منذ أسابيع 
طويلة، لذا انتظروا صورة 

كيم كارديشيانجديدة لي«.

البقاء هلل

أكبر تقي غلوم تقي اشكناني ـ 80 عاما ـ الرجال: ميدان حولي 
ـ حسينية االشكنانية ـ ت: 97308111 ـ النساء: الرميثية ـ 

ق4 ـ ش44 ـ م5 ـ حسينية أم صادق )فقط العصر(.
محمد فالح سالم الدوسري ـ 74 عاما ـ الصباحية ـ ق3 ـ 

ش5 ـ م767 ـ ت: 99209977 ـ 97777272.
سالم محمد سالم احلربي ـ 71 عاما ـ الفيحاء ـ ق2 ـ ش21 ـ 

م3 ـ ت: 69999191 ـ 99122255.
مرمي حسني عبداهلل املنصور احلداد ـ 88 عاما ـ الرجال: 

حسينية الياسني ـ املنصورية ـ ت: 55884314 ـ 99654118 
ـ النساء: العديلية ـ ق3 ـ شارع املرجان ـ م8 ـ ت: 

.66694277
عواطف عبداحلميد احمد األثري، زوجة بدر محمد فارس 
العتال ـ 62 عاما ـ الرميثية ـ ق11 ـ شارع معاذ بن جبل 
ـ م16 ـ ت: 99023395 ـ 25614023 ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
قصيدة عيدان مهاوش، أرملة فجري وّراد مرزوق ـ 85 عاما 
ـ الرجال: ضاحية علي صباح السالم ـ ق8 ـ ش10 ـ م18 ـ 
ت: 66771066 ـ النساء: ضاحية علي صباح السالم ـ ق8 ـ 

ش10 ـ م17.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
 فادخلي  في عبادي   وادخلي جنتي
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