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حديث باسم بني خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والسلطان قابوس بن سعيد
وامللك حمد بن عيسى والشيخ حمد بن خليفة والشيخ محمد بن راشد

»إيالف«: انقسام القراء بني مؤيد 
ومعارض لـ »النووي« اخلليجي

دول التعاون تدعم القرار
العربي ضد سورية

القربي: أهمية دعم املجلس
للوصول إلى استقرار اليمن

اي����الف: ادلى 5743 قارئا بأصواتهم في اس����تبيان وضعته 
»ايالف« لالستفتاء، ويقول سؤال االستبيان مباشرة: »هل تؤيد 

دخول بلدان اخلليج العربي للنادي النووي«؟
ووضع 2846 قارئا اصواتهم في سلة االجابة ب� »نعم« وهو ما 
ميثل 49.56% من مجموع املصوتني، فيما اختار 50.44% ان يقولوا 
ال، ومجموعهم 2897 قارئا. وقد يعبر االنقس����ام في التصويت 
ب����ني »نعم« و»ال« عن ظروف املنطقة املضطربة واملس����تقطبة 
سياسيا. حيث يرى كثير من اخلليجيني ان حكوماتهم معذورة 
لو اقتحمت النادي النووي وحصلت على قوة ردع بهذا السالح 
الفتاك، وعبر عن ذلك صراحة رئيس االستخبارات السعودي 
السابق االمير تركي الفيصل عندما تطرق الى احتمال ان تسعى 
اململكة المتالك اسلحة نووية الن العالم فشل في اقناع اسرائيل 
وايران بالتخلي عنها. وقال رئيس مجلس ادارة مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات االسالمية امام املشاركني في مؤمتر اخلليج 
والعالم قبل اسبوعني في الرياض، لقد فشلت جهودنا وجهود 
العالم في اقناع اس����رائيل بالتخلي عن اسلحة الدمار الشامل 
وكذلك بالنسبة لتسلح ايران بنفس االسلحة، فالبد لنا بل من 
واجبنا جتاه اوطاننا وش����عوبنا ان ننظر في جميع اخليارات 

املتاحة ومن ضمنها حيازتنا لتلك االسلحة.

ايالف: قبيل انعقاد القمة، ابلغ مصدر خليجي »ايالف« ان 
اجتماع وزراء اخلارجية الذي سبق قمة قادة اخلليج وضع على 
طاولة القمة توصية تتضمن آلية »دعم القرار العربي ضد النظام 
السوري«، وذلك ألن »االسد استنفد كل فرص ومحاوالت الثقة 
به«. وكان االمني العام ملجلس التعاون اخلليجي عبداللطيف 
الزياني قال في وقت سابق ان اجلامعة ستدعم القرارات العربية 
بشأن سورية. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه اخلطى اخلليجية 
والعربية نحو حل ينقذ الش����عب السوري من اطول ازمة مير 

بها مع نظام االسد احلاكم منذ اكثر من 40 عاما.
وتعقد القمة اخلليجي����ة في ضوء حتديات اقليمية متثلها 
اليمن التي تشكو صراعا بني نخبها خاصة بعد توقيع الرئيس 
صالح للمبادرة اخلليجية التي تكفل له عدم مالحقته القانونية 
وتلزمه بتسليم السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي في حينها، 

وكذلك اقامة انتخابات خالل ثالثة اشهر.
فيما يأتي التحدي اآلخر من ناحية الش����مال، حيث العراق 
التي بدأت في توديع القوات العراقية لترابها في وقت تش����ير 
التوقعات املستقبلية الى ان آثار االنسحاب ستبرز املطالبات 

باالنقسام الداخلي وهو ما يهدد جغرافيا كل اخلليج.

اكد وزير اخلارجي����ة اليمني د.ابوبكر القربي اهمية تعاون 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية لدعم جهود احلكومة 
اليمنية خالل املرحلتني االنتقالية االولى والثانية بالوصول الى 
مين آمن ومستقر. واوضح د.القربي، في تصريح لدى عودته 
الى العاصمة اليمنية صنعاء امس عقب مشاركته في اجتماع 
املجل����س الوزاري لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
التحضي����ري للدورة ال� 32 للمجل����س االعلى ملجلس التعاون 
اخلليجي الذي عقد في الرياض اول من امس، انه وضع وزراء 
خارجي����ة دول املجلس في صورة م����ا مت تنفيذه حتى اآلن في 

اليمن من املبادرة اخلليجية وآلياتها التنفيذية.

نتيجة استفتاء إيالف حول النووي اخلليجي

أجرت سلسلة مطاعم نيثنس ، سحبها األول حلملتها الترويجية 
الربح 2x الذي يتيح لزبائنها الدخول على السحب لربح رحلة 
لشخصني النكلترا وحضور إحدى مباريات فريق االرسنال في 
الدوري االنكليزي  ملوسم 2011 – 2012 واجللوس في مقصورة 
كبار الشخصيات ،باإلضافة إلى احلصول على كوبونات امسح 

واربح مبجرد شرائهم إحدى وجبات امليغا.
وجرى السحــب األول الــذي حقق جناحا باهرا في مجمــع 
املارينــا، حيث شهــدت الفعاليـات العـديـد من املفاجآت السارة 
والعروض واألنشـــطة الترفيهية وسط مشاركة كبيرة من قبل 
محبـــي نيثنس باإلضافة إلى احلدث األهـــم وهو اإلعالن  عــن 
اســـم الفائز األول عبر إذاعة املارينا اف ام  الذي تبسم له القدر 
وفاز برحلة احللم مباشـــرة وهو السيد عبداهلل املطيري، الذي 
أعرب  بدوره عن سعادته بالفوز بهذه الرحلة التي ستمكنه من 

حضور إحدى أهم املباريات.
وفي إشارة إلى النجاح الكبير الذي حتقق، أكد مدير العمليات 
أن سلسلة مطاعم نيثنس على الدوام سباقة في تقديـم العروض 
املميزة والفريدة والتي من شأنها أن تدخل البهجة والفرحة لقلوب 
الزبائن وحتمل لهم بالوقت نفسه الكثير من القيم املضافة. واعدا 

العمالء بتقدمي املزيد من العروض خالل الفترة املقبلة.

ومن خالل هذا العرض، فإن بإمكان عمالء نيثنس احلصول 
على كوبونات امسح واربح عند شرائهم وجبة ميغا التي تخولهم 
للفوز بالعديد من اجلوائز القيمة والثمينة والتي تشمل هواتف 
ذكية ، أجهزة آي باد، وشاشات ال سي دي ،باإلضافة إلى احلصول 

على وجبات نيثنس القيمة.
ومــع تصاعد وتيــــــــرة العــرض ونتيجـة لإلقبـال الكبير 
مـــن الزبائن، فقد أتاحت مطاعم نيثنــس الفـرصة أمام عمالئها 

للفــــوز بـــرحــلــة انكلترا وحضور مباراة على ملعب االرسنال 
عبر إجراء سحب ثان يوم 22 اجلاري .

وتعد اليوم مطاعم نيثنس من اعرق املطاعم األميركية، فهي 
متثـــل قصة جناح كبيرة بدأت في مدينـــة نيويورك األميركية 
عام 1916، كعربة مخصصة لبيع الهوت دوغ بوصفات خاصة، 
ولتطـــور بعد ذلك وتصبح نيثنس من أشـــهر املطاعم في ذلك 
الوقت،حيث إن الرئيس األميركي األسبق روزفلت قدم هوت دوغ 
نيثنس مللك وملكة اجنلترا عام 1939، وقدمه أيضا في اجتماع 

كان بينه وبني تشرشل وستالني. 
وتنتشر اليوم سلسلة مطاعم نيثنس  في أكثر من 10  آالف 
موقع حول العالم ،باالضافة إلى  أن منتجاتها متواجدة في أكثر 
من 30 ألف موقع جتزئة حول العالم.واجلدير بالذكر أن سلسلة 

نيثنس تتواجد في الكويت من خالل 13 مطعم .
وتقدم مطاعم نيثنس جتربة مذاق ال تنسى من خالل تقدميها 
تشكيلة مميزة من األطباق األميركية مثل برغر اللحم، الدجاج، 
الهوت دوغ ، والستيك ، والربيان، باإلضافة إلى مجموعة غنية 
من العصائر مثل الليمونادة والبرتقال. وبإمكانكم اليوم زيارة 
أحد فروعنا املنتشرة بالكويت أو االتصال على خدمة التوصيل 

1820002 لطلب وجبتكم املفضلة.

عبداهلل املطيري الفائز برحلة احللم إلى إنكلترا
مطاعم نيثنس جتري سحبها األول في املارينا مول  مبشاركة كبيرة من عمالئها

السحب القادم بتاريخ 2011/12/22

عبداهلل املطريي الفائز بال�سحب الأول

عرو�ض واأن�سطة ترفيهية

�سحب ا�سم الفائز 

فعاليات والعديد من املفاجاآت

اإقبال كبري على مطاعم نيثن�ض

 الري���اض: عقب الجلس���ة االفتتاحية لقم���ة التعاون
ال� 32 في الرياض عقد خادم الحرمين الش���ريفين الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجاللة 
والس���مو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية جلسة عملهم المغلقة مساء أمس بقصر 
الدرعية في الرياض، وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية 
والثالثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وعقب الجلسة المغلقة، أقام خادم الحرمين الشريفين 
الملك عب���داهلل بن عبدالعزيز آل س���عود عاهل المملكة 
العربية السعودية مأدبة عشاء وذلك على شرف اصحاب 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية والوفود المرافقة.


