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الرويعي يتهم احلكومة

على تعزيز دورنا يف

عرب «املستقبل»

«اليونسكو» وحتقيق

بالتقصري ويطالب

رسالتها السامية

مبعاجلة البنى التحتيّة
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االفتتاحية

بقلم اسرة التحرير
08

وصفوه باجليد جيداً واملهم  ..واخرون قالوا عنه انه يكمم األفواه ..بني
وصفهم واقاويلهم قانون «االعالم االلكرتوني» على موقد اجلدل يطبخ
الج�ان لـ «المستقبل»:
ي
ش
الم�وع جيد جدا
عاشور لـ «المستقبل» :قانون
يكمم االفواه
الحريص لـ «المستقبل»:
القانون مهم
كثرية هي االنتقادات التي اثارها قانون
االعالم االلكرتوين ،وكثرية ايضا هي
الدعوات املطالبة بإلغائه فالقانون
بالنسبة اىل النائب صالح عاشور يبدو
مرفوضا بشكل مطلق اذ وصفه يف
حديث خاص لـ»املستقبل» بأنه يسء
جدا ،وقد يزيد من املشاكل يف املجتمع
عرب نرش التطرف ويعقدها اكثر بحيث
تصبح ازمة التطرف اكثر صعوبة يف اجياد
حلول هلا يف املستقبل ،خصوصا يف ظل

التوتر الذي متر به املنطقة ،مطالبا بسحب
القانون.
أما رئيس احتاد االعالم االلكرتوين
فيصل الصواغ فانتقد القانون كونه
يعطي وزير االعالم احلق يف اعطاء
الرتخيص ملن يشاء وفق ما يراه حسب
وجهة نظره هو فقط ،مشددا عىل أن هذا
امر مرفوض وغري مقبول عىل االطالق.
وفيام أكد النائب مبارك احلريص يف
حديثه لـ «املستقبل» بأن القانون

اخالء  40مدرسة يف كندا بعد
تهديدها بالقنابل
كندا ُتيل  40مدرسة بسبب انذار بوجود قنابل وعمليات البحث مل تُفض
اىل اي نتيجة.
وزير الشؤون البلدية يف مدينة كيبيك الكندية بيار مورو ،اعلن تفاصيل ما
جرى فقال إنه تم إخالء نحو  40مدرسة ومؤسسة تربوية ومدرسة ثانوية
يف املقاطعة موقتا ،بعد تلقي إنذار بوجود قنابل ،الفتا اىل أن «جمموعة غري
معروفة لدى الرشطة أعلنت مسؤوليتها عن هذه التهديدات مؤكدة أهنا
تتحرك ألهنا تعارض موقف املعلمني أو ما يتم تعليمه يف املدارس».
أما التهديد بحسب الوزير فتم توجيهه يف بريد إلكرتوين ،اىل إدارات
املؤسسات الرتبوية» ،مشريا اىل أنه «تم إبالغ رشطة املقاطعة بمضمون
الربيد ليل اإلثنني الثالثاء».
لكن الوزير اشار اىل أن «ال يشء يشري إىل أن هذه التهديدات فعلية
لكننا ناخذها عىل حممل اجلد»ُ .يشار اىل ان عمليات البحث التي قامت
هبا الرشطة مل تفض إىل أي نتيجة ،واستؤنف النشاط الرتبوي يف كل
املؤسسات ظهر امس.

الشيخ فهد سالم العلي الصباح

وخصوصا مادته العارشة التي تثري جدال
ستدرس يف جملس االمة ولن يمر شيئا
خمالفا للدستور ،اال ان النائب الدكتور
عبدالرمحن اجلريان وصف املرشوع بأنه
«جيد جد ًا يف مضمونه» معتربا يف حديثه
لـ «املستقبل» ان القانون يمثل برزخ ًا بني
الفوىض واحلرية ،ويعزز احلرية املسؤولة
وحيفظ كرامة الناس ويضع حد ًا قانوني ًا
للتجاوزات الغري موضوعية .والتفاصيل
جتدوهنا يف صفحة .3-2

وزير التجارة العراقي
لـ«املستقبل» :عالقاتنا السياسية
واالقتصادية متميزة مع الكويت
عىل هامش معرض بغداد الدويل بدورته ( )42التقت
«املستقبل» بمعايل وزير العمل والشؤون االجتامعية ووزير
التجارة العراقي بالوكالة املهندس حممد شياع السوداين،
الذي حتدث عن طبيعة العالقات العراقية الكويتية يف املجال
االقتصادي والتجاري فأشار اىل ان بالده متلك مع الكويت
عالقات سياسية واقتصادية متميزة وتسري نحو االحسن سيام
بعد سقوط النظام البائد عام  .2003ويف ما خيص معرض
بغداد الدويل اشاد باملشاركة الواسعة معتربا ان الدول التي
مل تشارك خرست فرص استثامرية وخرست فرص لرتويج
منتجاهتا وتفاصيل احلوار الذي اجرته «املستقبل» جتدونه يف
الصفحة 11

حبرنا فاسد

قبل ايام مل ِ
يأت املطر عىل شكل عاصفة
جيرف معه كل الترصحيات التي تكون
جمرد اقاويل لتعبئة صفحات اجلرائد
أو للظهور االعالمي ،واالستعراض،
بل جاء لألسف عىل شكل «رصاصة
رمحة» اطلقتها وزارة االشغال عىل
البحر وبالتايل موسم الشتاء افتتح
برشاكته مع االشغال يف صناعة
الفساد..
وإىل اليوم يبدو الوصف السيايس
داخل الكويت بالوصف «املوفق»
حتى اآلن ،لكن هل سيبقى هذا
الوصف عىل ما هو عليه؟ خاصة
وأن املجلس أمهل احلكومة حتى
هناية السنة لتقديم الردود لديوان
املحاسبة ،وتأيت هذه املهلة بالتزامن
مع القنبلة االهتامية من العيار الثقيل
جدا فجرها النائب عودة الرويعي عرب
«املستقبل» متهام احلكومة بالتقصري
مطالب ًا اياها بمعاجلة البنى التحت ّية ،
قد يكون النائب الرويعي عىل حق
ولكن هل املطالبة وحدها تكفي  ،أال
يتوجب أن نبدأ مسرية املحاسبة بكل
جدية بعيد ًا عن الشعارات الرنانة
واالهتامات االستعراضية ..التي ال
تعود علينا بأي نتائج ملموسة سوى
تعبئة صفحات اجلرائد ..
لنتخيل مشهدنا قريبا ..اهتموا
البحر ..أما غد ًا لسنا ندري من
سيكون املتهم..؟!

جملس االمة يوافق على تشكيل
جلنة تعنى بقضايا األسرة
واملرأة

ووزير االعالم يؤكد

االلتزام بإحرتام حقوق كل من

يقيم على أرض الكويت 09
«مرصد الفتاوى»« :داعش»
يعتزم استخدام «االرامل

السوداء» كقنابل بشرية 10
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أ
االلك� ن
ت
و�» ُم ّتهم بتكميم الفواه..
العالم
«قانون إ
ي
ووزارة االعالم تنفي تعرضه للحريات الشخصية
عاشور يصفه عرب «املستقبل» بالسيء جدا..
واجلريان يقول ان مضمونه «جيد جدا»
قانون االعالم االلكرتوين ال سيام مادته العارشة ،اثار الكثري من
واتم بأنه حماولة لتكميم االفواه يف بلد
االنتقادات يف الكويتُ ،
عُ رف عنه بأنه يتمتع هبامش كبري من احلرية.
واذ امجع مجيع من التقتهم «املستقبل» عىل رضورة تعديل املادة
العارشة كوهنا تيسء كثريا اىل القانون ،اال ان العديد منهم وصفوا
القانون باملجمل بأنه خيضع للمزاجية وانه يسء جدا ويشجع عىل
التطرف مطالبني بتعديالت جذرية عليه.

اجلريان لـ «املستقبل»:
املشروع جيد جدا
لكن النائب الدكتور عبدالرمحن
اجلريان وصف املرشوع بأنه
«جيد جد ًا يف مضمونه» معتربا
يف حديثه لـ»املستقبل» ان القانون
يمثل برزخ ًا بني الفوىض واحلرية،
ويعزز احلرية املسؤولة وحيفظ
كرامة الناس ويضع حد ًا قانوني ًا
للتجاوزات الغري موضوعية،
وسيكشف املتطفلني عىل مهنة
االعالم وسينعكس اجياب ًا عىل
سمعة الكويت اخلارجيه.
وحول رأيه يف املادة  ١٠من قانون
االعالم االلكرتوين التي تقول:
يصدر الوزير قرارا بشأن طلب
الرتخيص وذلك خالل  ٣٠يوما
فإذا انقضت املدة دون صدور
القرار اعترب الطلب مرفوض،
اعرتف اجلريان بوجود خلل واضح
يف هذه املادة «الن فيها تقييد
واالفضل ان تزيل الصيغه ويكون
الطلب مقبوالً ويف حال الرفض
يكون مسبب ًا».

احلريص لـ «املستقبل»:
القانون مهم
اما النائب مبارك احلريص ويف
حديثه لـ»املستقبل» أكد بأن القانون
مهم يف ظل التطور التكنولوجي
والتقني يف نرش املعلومات ،مشريا
اىل أن جلنة جملس االمة الترشيعية
ستبحث دستوريته ،وان كان
خمالفا لبنوده ،حيث انه جيب ان ال
يتعارض بأي شكل من االشكال
مع املراكز القانونية التي حيتوهيا
دستور .1962

وفيام يتعلق باملادة العارشة التي قد
تثري جدال يف حال اقرار القانون،
قال احلريص بان القانون سيتم
دراسته بشكل كاف بحيث يتم
بحث املثالب املوجودة بكل املواد
ولن يمر القانون دون التصويت
عليه حتت قبة عبداهلل السامل
ودراسته بشكل كامل.

النائب مبارك الحريص

ومن دون ابداء االسباب فهذه بال
شك ال يمت للحقيقة بصلة.
الصواغ أكد بأن هذا القانون
يعطي وزير االعالم احلق يف اعطاء
الرتخيص ملن يشاء وفق ما يراه
حسب وجهة نظره هو فقط ،وهذا
امر مرفوض وغري مقبول عىل
االطالق ،مشريا اىل ان القانون يف
شكله احلايل اذا ط ّبق «فاننا سنتجه
للقنوات القانونية التي تكفل لنا
الطعن بالقانون وذلك عرب املحكمة
الدستورية».

العرادة لـ طاملستقبل»:
وعود بتعديل القانون

عاشور لـ «املستقبل»:
قانون يكمم االفواه
لكن القانون بالنسبة اىل النائب
صالح عاشور فيبدو مرفوضا
بشكل مطلق اذ وصفه يف حديث
خاص لـ»املستقبل» بأن يسء
جدا ،وقد يزيد من املشاكل يف
املجتمع عرب نرش التطرف ويعقدها
اكثر بحيث تصبح ازمة التطرف
اكثر صعوبة يف اجياد حلول هلا
يف املستقبل ،خصوصا يف ظل
التوتر الذي متر به املنطقة ،مطالبا
بسحب القانون ملخالفته الرصحية
لألفواه
وتكميمه
للدستور
وتقييده للحريات ،وعدم أخذه
باملالحظات التي أبدهتا اللجنة
التعليمية خالل احللقات النقاشية
التي أقامتها لنظر القانون.
عاشور رأى ان القانون يتعارض
مع مواد الدستور واخللل ليس
بامدة واحدة بل بالعديد من تلك
املواد ،ويتطلب مراجعة شاملة
ليواكب التطور يف املواثيق الدولية
التي تطالب بتعزيز احلريات ال
تكميمها.
من جهته قال رئيس احتاد االعالم
االلكرتوين فيصل الصواغ بان
املادة العارشة من قانون االعالم
االلكرتوين خمالفة وال يمكن
للوزير ان حيصل عىل مهلة  30يوم

النائب عبدالرحمن الجريان

الصواغ لـ «املستقبل»:
املادة  10خمالفة
وبحسب الصواغ فان القانون
يعطل العمل «حيث نجد ان
املتقدم بطلب الرتخيص جمرب عىل
االنتظار ملدة  30يوم حتى يبت
الوزير يف طلبه ،ويف حال عدم
موافقة الوزير فان القانون يقول
بانه جيب ان ينتظر املتقدم ملدة 60
حتى ينظر يف الطعن ،اي ان املتقدم
عليه ان يتوقف عن العمل ملدة 90
يوم!».
واستغرب الصواغ ما يقوله بعض
املستشارين القانونيني يف وزارة
االعالم حول ان القانون سيطبق
عىل الصحف االلكرتونية وال
يطبق عىل احلسابات االخبارية يف
مواقع التواصل االجتامعي معتربا
أن «هذا خلل اخر ترشيعي يف
القانون ،فاملغرد هو شخص جمهول

النائب صالح عاشور

صاحب
عكس
املوقع االلكرتوين الذي جيب ان
حيجز املوقع عرب االسم والرقم
املدين وهو ما يسمى «»domain
فاخلوف من املجهول وليس من
املعروف».
وفيام يتعلق بكيفية معاجلة اخطاء
القانون قال الصواغ بان هناك
مخسة مواد جيب تعديلها جذريا او
ازالتها وتواجه معارضة واسعة يف
البالد ولعل ابرزها حجز مبالغ 5
االف و 10االلف دينار للمواقع
والقنوات االخبارية عىل التوايل،
«فكيف حتجز اموايل دون وجه
حق ،ولنرتك القضاء ياخذ جمراه
و يقول كلمته دون حجز اموال
اجلهات االعالمية».

انتقاد لعدم منح
ترخيص مفتوح
كما انتقد الصواغ ان يكون مدة
الرتخيص  5سنوات يتم جتديدها

بعد موافقة الوزير عىل عكس
الصحف الورقية التي متلك
ترخيص مفتوح ،من جهته قال
املرشح السابق ملجلس االمة حممد
عويد املطريي بان القانون هيمش
جانب فني مهم يف ظل تطور
الفضاء االلكرتوين وبامكان اي
شخص ان يتحكم باملواقع من
خارج الكويت وان يغذي البالد
باالخبار دون حسيب او رقيب
 ،حمذرا من املندسني الذين قد
يثريون الشارع الكويتي طائفيا
وفئويا من عرب انشاء موقع
باخلارج
كام طالب الصواغ بأن يرفع هامش
احلرية اكثر وال جيب ان تضيق
احلكومة االفق امام املهتمني
باملجال االعالمي االلكرتوين،
مشريا اىل انه تم وضع العديد من
العوائق امام اصدار الرتاخيص،
مشريا اىل انه مع التنظيم ولكن
دون مس احلريات ال سيام النقد ال
سيام الوزراء واملسؤولني بالدولة.

بدوره قال رئيس حترير صحيفة
اإلرادة اإللكرتونية واألمني العام
الحتاد اإلعالم اإللكرتوين حممد
العرادة لـ»املستقبل» إن القانون
بشكل جممل لديه الكثري من املثالب
التي متت دراستها من قبل املختصني
يف املجال القانوين واالعالمي ،وتم
طرح الكثري من الدراسات الشاملة
حول هذا القانون بحذافريه،
حيث تم تسليم كافة الدارسات
لوزارة االعالم ووعدونا الوزارة
ممثلة بالوزير الشيخ سلامن احلمود
ووكيل الوزارة حممد العواش الذي
اكد شخصيا عىل متابعتها والتوقف
عىل ما جاء فيها من مالحظات
حيث سيتم التجاوب معها وتعديل
القانون.
واكد العرادة بان املادة الرابعة
من الدستور متنع مس عنرص
الشباب بالدرجة االوىل من خالل
املشاريع الصغرية ،وبالتايل فان
الشباب الذين سيخوضون املجال
االعالمي سيترضرون من القانون
وهذا تعارض واضح عالوة عىل
املادة العارشة التي ينظر هلا الكثري
باهنا مادة غري دستورية و غري
صحيحة عىل االطالق حيث ان
اللجوء للقضاء غري مكفول بعد
انقضاء مدة  60يوم املخصصة
للطعن يف رفض منح الرتاخيص
وذلك دون ابداء االسباب،
ووصف العرادة املادة العارشة باهنا
االسوأ.
واكد العرادة بان القانون اجلديد قد

يدفع الشباب اىل اللجوء اىل الفكر
اخلاطئ يف ظل التكاليف الباهظة
التي قد يتحملها الشباب يف املادة
احلادي عارشة ،حيث سيلجأ
االعالميون اىل اللجنة التعليمية
يف جملس االمة املكلفة بدراسة
القانون .وعن كيفية معاجلة اخللل
يف املادة العارشة قال العرادة بانه
جيب ان يمنح املتقدم للرتخيص
حق اللجوء للقضاء وان يتم
تقليص مدة االنتظار للموافقة عىل
الرتخيص من قبل الوزير كام جيب
ابداء االسباب اللغاء الرتاخيص.
وحذر العرادة من ان القانون قد
يساعد عىل «ادجلة» الشباب وهذا
ما ال نتمناه يف دولة الكويت وقد
تقود املواد التي تفرض مبالغ كبرية
عىل الشباب ،اىل اللجوء لتيارات
رادياكالية للحصول عىل الدعم
املايل منهم وهو ما يؤثر عىل االمن
القومي.
كام وصف املادة الرابعة عرش بأهنا
عبارة عن لغم ،حيث تنص عىل
ان يقدم املتقدم بطلب الرتاخيص
بكافة بياناته ،وهنا يطرح تساؤل
مهم عن نوعية هذه البيانات وهل
هي الكلامت الرسية للحسابات.

املطوع :احلكومة احلالية
ضعيفة
من جهته قال الناشط السيايس
محد املطوع بان املادة العارشة
من القانون تم تفصيلها حلساب
اصدقاء املرشع املقربني ،وهيدف
اىل تكميم افواه الغالبية الصامتة
باملجتمع ،مشريا اىل ان احلكومة
احلالية ضعيفة وال يمكن مقارنتها
او
اخلمسينات
بحكومات
الستينات او السبعينات ،حتى يف
اصعب ظروف احلياة السياسية
الكويتية كانت احلكومات اقوى
من احلكومة احلالية.
ووصف املطوع النهج احلكومي
بانه يعود اىل اواخر القرن التاسع
عرش عندما كان الشعب ال يشارك
يف الترشيع واملراقبة ،مشريا اىل ان
احلكومة غري مدركة باهنا يف االلفية

سليامن العنيزان

فيصل الصواغ

ا لثا لثة ،
مطالبا احلكومة بتحسني العالقة مع
الشعب باعادة القانون للدارسة من
جديد مع اعطاء املجال للصحف
االلكرتونية البداء رأهيا.

العنيزان :القانون
يتضمن بنودا مزاجية
اما الكاتب سلامن العنيزان فأشار
اىل ان الصحف االلكرتونية جاءت
بعد اقرار قانون املرئي واملسموع
االخري الذي تم اقراره عام ،2008
وحيث انه يف السابق مل يكن هناك
صحفا الكرتونية ،لذلك فان وزارة
االعالم تريد ان تنظم العملية
االعالمية يف الفضاء االلكرتونية.
وابدى العنيزان استياءه من القانون
يف ظل املواد املشددة التي تفرض
اموال كبرية عىل املستخدمني
وغريها من البنود املزاجية .ولفت
اىل ان الرشوط التعجيزية واضحة
وليست يف متناول اجلميع ،يف
الوقت الذي جيب ان تقوم وزارة
االعالم بدعم الشباب فإهنا تثبط
من عزيمتهم.
واكد العنيزان ان احلكم واخلصم
واحد يف القانون وهو وزارة
االعالم ،حيث ان قرار االغالق
قد يرتتب عىل خطأ فردي من احد
موظفي او كتاب اجلريدة ،موجها
لومه ملجلس االمة يف حال اقرار
القانون.
وختم العنيزان ترصحيه بالتعبري
عن تفاؤله يف املرحلة املقبلة حول
تفهم وزارة االعالم واملسؤولني
الشباب
ملطالب
احلكوميني
املعارضني للقانون.

وزارة االعالم توضح
وكانت وزارة االعالم أكدت
أن مرشوع قانون تنظيم اإلعالم
االلكرتوين ال يشمل بمواده
احلسابات الشخصية للمغردين
أو قنوات اليوتيوب اخلاصة أو
االنستغرام وغريها من احلسابات
الشخصية للتواصل االجتامعي،

محمد العرادة متحدثا للمستقبل

محمد املطريي متحدثا للمستقبل

وأوضحت أن أي من مواد
مرشوع القانون الذي أرسلته
احلكومة ملجلس األمة مؤخرا
ال يشمل أي منها تناول تنظيم
الصفحات الشخصية اخلاصة عىل
أي من مواقع التواصل االجتامعي
املختلفة.
وقال وكيل وزارة اإلعالم املساعد
اإلعالمي
التخطيط
لشؤون
والتنمية املعرفية حممد العواش يف
ترصيح صحايف له منذ ايام ،ان
مرشوع القانون بكافة مواده جاء
لينظم العمل اإلعالمي املهني
بالدرجة األوىل وخيتص بتنظيم
الصحف االلكرتونية ووكاالت
االنباء اخلاصة ودور النرش
واخلدمات اإلعالمية التجارية
املتلفزة
االخبارية
والقنوات
املتخصصة التي تبث عرب االنرتنت
والتي هلا طابع إعالمي وتعمل
ضمن املهنية اإلعالمية.
ووضعت الوزارة مرشوع القانون
يف اطار ملئ الفراغ الترشيعي يف
هذا الصدد ولتنظيم املعامالت
حافظا حلقوق املتعاملني سواء
جتاه بعضهم البعض أو جتاه الغري
مشبها مرشوع القانون بجوهره
بقانون املطبوعات والنرش رقم
 3لسنة  2006وقانون املرئي
واملسموع رقم  61لسنة 2007
اللذين فتحا املجال النضامم العديد
من املؤسسات اإلعالمية ملنظومة
اإلعالم بدولة الكويت.
ونفت الوزارة ان يكون القانون
يتعرض للحريات الشخصية التي
كفلها الدستور ،او يفرض الرقابة

املسبقة عىل اعامل كل من يشمله،
واوضح العواش أن املرشوع مر
بعدة مراحل من البحث والدراسة
اخذا باعتباره االراء واملالحظات
التي تم طرحها وتداوهلا عن
مرشوع القانون سواء عن طريق
السادة أعضاء جملس األمة من
خالل احللقة النقاشية التي اقامتها
اللجنة التعليمية بمجلس األمة
وحرضها العديد من املغردين
واملختصني ومؤسسات املجتمع
املدين ذات العالقة أو من خالل
ترصحيات السادة أعضاء جملس
األمة أو ما تم تداوله عرب كافة
والندوات
اإلعالم
وسائل
واملحارضات التي تناولت هذا
املوضوع.

املوافقة على قانون
االعالم االلكرتوني
وكان جملس الوزراء وافق يف 31
اغسطس املايض عىل مرشوع قانون
بشأن تنظيم اإلعالم االلكرتوين
والذي جاء «ملواكبة الطفرة اإلعالمية
اجلديدة التي يشهدها العامل وجتسيدا
حلرص الدولة عىل تعزيز حرية الرأي
والتعبري وتكريس احلرية املسؤولة
وحق الوصول إىل املعلومات واتاحتها
للجميع بام يستوجب استصدار ترشيع
عرصي يكون مدخال حلسن استخدام
تكنولوجيا املعلومات واإلعالم
وحتقيق غاياهتا املنشودة».
وقرر املجلس حينها رفع مرشوع
القانون اىل سمو نائب األمري حفظه
اهلل متهيدا إلحالته اىل جملس األمة.
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مسو ولي العهد يزور معالي الشيخ مشعل األمحد مهنئا اياه بالشفاء
سمو ويل العهد الشيخ نواف األمحد
اجلابر الصباح ،حفظه اهلل ورعاه،
زار معايل الشيخ مشعل األمحد
اجلابر الصباح نائب رئيس احلرس
الوطني يف ديوان معاليه بالرئاسة
العامة للحرس الوطني ،حيث قدم
ملعاليه التهنئة بمناسبة متاثله للشفاء
من الوعكة الصحية التي أ ّملت به
واستئناف العمل يف احلرس الوطني
داعيا املوىل عز وجل أن ينعم عليه
بموفور الصحة والعافية ليظل دائام
يف أوج عطائه ليكون خري معني
ألخيه سمو الشيخ سامل العيل الصباح
رئيس احلرس الوطني.
كام قام سمو الشيخ نارص املحمد
األمحد الصباح  ،بزيارة أخوية ملعايل
الشيخ مشعل األمحد اجلابر الصباح
هنأه خالهلا بالسالمة والعافية من
العملية اجلراحية ،متمنيا سموه أن
يرفل معاليه يف ثوب الصحة دائام.
واستقبل معايل الشيخ مشعل األمحد
اجلابر الصباح نائب رئيس احلرس
الوطني ،سمو الشيخ جابر املبارك
احلمد الصباح رئيس جملس الوزراء
من اهلل عليه
 ،والذي هنأ معاليه بأن ّ
بنعمة الشفاء ،متمنيا له دوام الصحة
والعافية ليواصل دوره املشهود يف
خدمة ورفعة الوطن الغايل.
كام استقبل معايل وزير شؤون
الديوان األمريي ومعايل نائب
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فالديم� ي ن
بوت�
تلبية لدعوة من الرئيس
ي

رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع،
ومعايل نائب رئيس جملس الوزراء
وزير املالية ،وسعادة رئيس األركان
العامة للجيش وسعادة نائب رئيس
األركان العامة للجيش ،وعددا من
مستشاري حرضة صاحب السمو
وسمو ويل العهد وسمو رئيس جملس
الوزراء ،وكبار رجال الدولة .حرض
االستقبال سعادة وكيل احلرس
الوطني الفريق الركن مهندس هاشم
عبدالرزاق الرفاعي ،وقائد احلامية
والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع
فالح ،ومدير ديوان معايل نائب
رئيس احلرس الوطني اللواء مجال
حممد الذياب.

الكرملني أعلن أمس ان سمو امري
البالد الشيخ صباح االمحد اجلابر
الصباح سيقوم بزيارة رسمية اىل
روسيا االحتادية األسبوع املقبل تلبية
لدعوة من الرئيس الرويس فالديمري
بوتني.
وسيعقد سمو أمري البالد والرئيس
الرويس مباحثات ثنائية يف منتجع
سوتيش املطل عىل البحر األسود يف
العارش من الشهر اجلاري بحسب بيان
صادر عن املكتب الصحفي للرئاسة
الروسية والذي اشار اىل ان املباحثات
سترتكز عىل مناقشة القضايا االساسية
لتطوير عالقات التعاون الكويتية-
الروسية.
وبحسب البيان سريكز اجلانبان
االهتامم عىل تعزيز التعاون الثنائي يف
املجاالت االقتصادية والتجارية كام
سيجريان تبادال تفصيليا لآلراء حول
القضايا الدولية امللحة وبالدرجة

االوىل الوضع يف منطقة الرشق
االوسط وشامل افريقيا.
حرضة صاحب السمو امري البالد
الشيخ صباح االمحد اجلابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه سوف يرتأس وفدا
رفيع املستوى يف زيارته اىل روسيا
االحتادية الصديقة يف  10نوفمرب
اجلاري بحسب ما اعلن معايل وزير
شؤون الديوان االمريي الشيخ نارص
صباح االمحد الصباح.
الشيخ نارص صباح اعلن ان سموه
سيجري خالل زيارته مباحثات
رسمية مع فخامة الرئيس فالديمري
بوتني رئيس روسيا االحتادية الصديقة.

اهمية الزيارة

وتُعترب زيارة سمو االمري اىل روسيا
هي االوىل من نوعها لسموه منذ
توليه مقاليد احلكم وسط توقعات
بان تدشن افاقا رحبة من التعاون
املشرتك.

وتأيت مباحثات سمو امري البالد مع
القيادة الروسية بعد سنوات من
احلوار السيايس بني البلدين سواء
القائم عىل صعيد ثنائي او يف نطاق
جتمعات اقليمية وكذلك يف ظل سعي
اجلانبني السترشاف جماالت تعاون
جديدة سياسيا واقتصاديا وجتاريا.
أما امهيتها فتكتسبها كوهنا جتري يف
ظل ظروف سياسية استثنائية متر هبا
منطقة الرشق االوسط ،والعتبارات
تارخيية وسياسية كون الكويت اول
دولة خليجية اقامت يف ستينيات
القرن املايض عالقات مع االحتاد
السوفيتي املنحل الذي ورثت تركته
روسيا االحتادية وذلك من دون ان
تلتفت لالختالفات االيدولوجية
السائدة انذاك والتحذيرات االقليمية
من خماطر العالقة مع املعسكر
الشيوعي.

مسو ولي العهد يستقبل الغامن واحلمود واملعتوق

وأجهزة تنصت بغري ترخيص وبقصد
ارتكاب اجلرائم بواسطتها.
وللتذكري فقد سبق هلذه القضية ان
اثارت ردود فعل قوية يف الداخل
الكويتي ضد ايران ،حيث طالب
عدد من النواب الكويتيني احلكومة
باختاذ إجراءات دبلوماسية ضد
طهران الهتامها بالتورط يف القضية،
ووصل احلد بالبعض اىل املطالبة بقطع
املحكمة إخالء سبيل املتهمني
واستمعت إىل ضابط أمن الدولة الذي
تم استدعاؤه لالستامع إىل شهادته
يف جلسة رسية.وكانت املحكمة قد
أخلت سبيل  4متهمني يف القضية
بكفالة مالية قدرها  500دينار مع قرار
بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور
اجللسات املقبلة وهم من ضمن إمجايل
املتهمني يف القضية البالغ عددهم 26
شخصا مجيعهم كويتيو اجلنسية عدا
متهم واحد إيراين اجلنسية.وعقدت
املحكمة أوىل جلساهتا بتاريخ 15
سبتمرب املايض ملحاكمة املتهمني يف
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روسيا ُتعلن زيارة مسو االمري اىل موسكو االسبوع املقبل

سمو ويل العهد الشيخ نواف األمحد
اجلابر الصباح حفظه اهلل ،استقبل
بقرص بيان صباح امس رئيس جملس
األمة مرزوق عيل الغانم.
كام استقبل سموه حفظه اهلل بقرص

اجلنايات ُترجئ النظر بقضية العبدلي اىل الغد
دائرة اجلنايات يف املحكمة الكلية
أرجأت النظر بالدعوى رقم
( 2015/55جنايات أمن دولة)
املتعلقة باخللية االرهابية واملتهم هبا
 26شخصا إىل جلسة الغد لالستامع
اىل شهود النفي.
التأجيل جاء بعد استامع املحكمة يوم
امس يف جلستها الرسية التي انعقدت
برئاسة وكيل املحكمة حممد الدعيج
إىل مرافعة النيابة العامة يف الدعوى.
وكانت املحكمة قد استمعت يف
جلستها الرسية املنعقدة يف ال21
من الشهر املايض إىل دكاترة الطب
الرشعي .واستدعت املحكمة يف
جلستها الرسية املنعقدة يف ال13
أكتوبر املايض اىل ضابط املفرقعات
لسامع أقواله حول الدعوى القضائية.
أما يف جلسة السادس من الشهر
املايض فاستمعت املحكمة إىل ضابط
املباحث اجلنائية يف جلسة رسية
لسامع أقواله حول الدعوى القضائية
املنظورة أمامها.ويف جلستها املنعقدة
يف الرابع من أكتوبر املايض رفضت

almustagbalkw

القضية املتهم هبا  26شخصا .وكانت
النيابة العامة قد أمرت بحبس املتهمني
مجيعا حبسا احتياطيا منهم ثالثة
متهمني هاربني تقرر حبسهم حبسا
غيابيا .كام وجهت النيابة العامة يف
األول من سبتمرب املايض إىل عدد
من هؤالء هتمة ارتكاب أفعال من
شأهنا املساس بوحدة وسالمة أرايض
دولة الكويت وهتمة التخابر مع ايران
ومجاعة (حزب اهلل) للقيام بأعامل
عدائية ضد الدولة من خالل جلب
وجتميع وحيازة وإحراز مفرقعات
ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر

العالقات الدبلوماسية مع إيران وإىل
تصنيف حزب اهلل اللبناين «منظمة
إرهابية».
وأعلنت الكويت عن ضبط اخللية
االرهابية يف  13أغسطس/آب املايض
حيث عثر عىل كمية كبرية من األسلحة
يف مزرعة بمنطقة العبديل بالقرب من
احلدود العراقية ،ويف منازل مملوكة
للمشتبه هبم.

مباحثات عسكرية كويتية-بلغارية
املواضيع ذات االهتامم املشرتك
شكلت حمور لقاء مجع رئيس
األركان العامة للجيش الفريق
الركن حممد خالد اخلرض مع امللحق
العسكري لدى سفارة مجهورية
بلغاريا الصديقة املعتمد يف دولة
الكويت واملقيم يف الدوحة العقيد
فاسيل ستانكوف .
اجلانبان تطرقا ايضا اىل أهم األمور
واملواضيع العسكرية التي هتم

اجلانبني بحسب ما ذكرت مديرية
التوجية املعنوي والعالقات العامة
بوزارة الدفاع يف بيان صحايف هلا
أمس .الفريق اخلرض اشاد بعمق
العالقات الثنائية بني البلدين
الصديقني وحرص الطرفني عىل
تعزيزها وتطويرها متمنيا للمسؤول
البلغاري التوفيق والنجاح والعمل
عىل توطيد أوارص العالقات بني
البلدين.

بيان امس كل من :سمو الشيخ نارص
املحمد األمحد الصباح ،ووزير االعالم
ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلامن صباح سامل احلمود الصباح.
سمو ويل العهد الشيخ نواف األمحد

اجلابر الصباح حفظه اهلل التقى ايضا
بقرص بيان ظهر امس معايل املستشار
بالديوان األمريي رئيس اهليئة اخلريية
االسالمية العاملية الدكتور عبد اهلل
معتوق املعتوق.

الكويت تفوز مبنصب نائب رئيس املؤمتر العام
لليونسكو
الكويت تفوز بمنصب نائب
رئيس املؤمتر العام لليونسكو
ملدة عامني وفق ما اعلن
املندوب الدائم لدولة الكويت
لدى منظمة االمم املتحدة
والثقافة
والعلوم
للرتبية
(يونسكو) الدكتور مشعل
حيات.
وحظيت الكويت بحسب
ما اوضح حيات لـ»كونا»
بمنصب نائب رئيس املؤمتر
العام لليونسكو ضمن 36
نائبا يعاونون الرئيس يف مهامه
بني االجهزة التابعة للمنظمة
الدولية وذلك يف االنتخابات
التي اجريت يف افتتاح الدورة
ال 38للمؤمتر العام يف باريس.

حيات اكد ان هذا املنصب
الذي فازت به الكويت من
بني عدد من الدول العربية يعد
مفخرة لدولة الكويت ودورها
البارز يف املحافل الدولية السيام
منظمة اليونسكو معتربا ذلك
بداية موفقة لدولة الكويت
يف الدورة ال 38وبانتظار نيل
عضوية عدد من اللجان املهمة.
ويف وقت الحق ،سيصوت
املؤمتر العام الختيار منصب
نائب رئيس جلنة الرتبية،
بحسب ترصيح حيات قائال
انه «سنعمل جاهدين لنيل
مقعد ايضا يف مكتب الرتبية
الدويل واخر يف مكتب اللجنة
القانونية لليونسكو مما يضيف

لنا اسهاما جديدا وتنوعا ثقافيا
يف هذه املنظمة ويربز دور
الكويت يف املنظامت الدولية
املهمة».
يشار اىل انه يمثل الكويت يف
املؤمتر الذي بدأ اعامله امس
ويستمر حتى  18من الشهر
اجلاري وفد رسمي برئاسة
وزير الرتبية ووزير التعليم
العايل الدكتور بدر العيسى
ويضم سفري دولة الكويت لدى
فرنسا سامي السليامن ومندوب
الكويت الدائم لدى اليونسكو
الدكتور مشعل حيات واالمني
العام للجنة الوطنية للرتبية
والعلوم والثقافة الدكتور امحد
عقله العنزي.

صاحب السمو امري البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح حفظه الله

مسوه يهنئ رئيسي بنما
والدومينيكا ..ويستقبل عددا من
الشخصيات
حرضة صاحب السمو امري البالد
الشيخ صباح االمحد اجلابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه بعث امس بربقية هتنئة
اىل فخامة الرئيس تشارلز سافارين
رئيس الدومينيكا الصديقة عرب فيها
سموه عن خالص هتانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
كام بعث سمو ويل العهد الشيخ
نواف االمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل
بربقية هتنئة اىل فخامة الرئيس تشارلز
سافارين رئيس الدومينيكا الصديقة
ضمنها سموه خالص هتانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته
موفور الصحة العافية .كام بعث سمو
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح
رئيس جملس الوزراء حفظه اهلل بربقية
هتنئة مماثلة.

 ...ويهنئ سموه رئيس بنام

حرضة صاحب السمو امري البالد
بعث ايضا بربقية هتنئة اىل فخامة
الرئيس خوان كارلوس فريل رئيس
مجهورية بنام الصديقة عرب فيها سموه
عن خالص هتانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
كام بعث سمو ويل العهد الشيخ
نواف االمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل
بربقية هتنئة اىل فخامة الرئيس خوان
كارلوس فريل رئيس مجهورية بنام
الصديقة ضمنها سموه خالص هتانيه

بمناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا
لفخامته موفور الصحة والعافية .كام
بعث سمو الشيخ جابر مبارك احلمد
الصباح رئيس جملس الوزراء حفظه
اهلل بربقية هتنئة مماثلة.

استقباالت سمو االمري

من جهة اخرى استقبل حرضة
صاحب السمو امري البالد بقرص بيان
صباح امس سمو ويل العهد الشيخ
نواف االمحد اجلابر الصباح .كام
استقبل حرضة صاحب السمو امري
البالد الشيخ صباح االمحد اجلابر
الصباح حفظه اهلل ورعاه بقرص بيان
صباح امس سمو الشيخ نارص املحمد
االمحد الصباح .كام استقبل سموه
رعاه اهلل بقرص بيان صباح امس سمو
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح
رئيس جملس الوزراء
حرضة صاحب السمو استقبل ايضا
بقرص بيان صباح امس معايل رئيس
جملس االمة مرزوق عيل الغانم،
واعضاء مكتب املجلس لدور االنعقاد
العادي الرابع للفصل الترشيعي الرابع
عرش كال من امني رس املجلس عادل
مساعد اخلرايف ومراقب املجلس
عبداهلل ابراهيم التميمي ورئيس جلنة
الشؤون الترشيعية والقانونية مبارك
سامل احلريص ورئيس جلنة الشؤون
املالية واالقتصادية فيصل فهد الشايع
ورئيس جلنة االولويات الدكتور
يوسف سيد حسن الزلزله وامني عام
جملس االمة عالم عيل الكندري وذلك
بمناسبة تشكيل هيئة املكتب.
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ورشة عمل بعنوان «االتجار يغ� ش
الم�وع بالفهد الصياد ..الشيتا»
رئيسة اجلمعية الكويتية حلامية البيئة
وجدان العقاب تؤكد تفيش ظاهرة
االجتار باحليوانات املفرتسة يف
الكويت ومنها النمر الصياد (الشيتا)
الفتة إىل أن هذه الظاهرة باتت
مشكلة ليست يف الكويت فقط إنام يف
منطقة اخلليج.
تأكيد العقاب جاء خالل كلمة هلا يف
ورشة عمل نظمتها اهليئة العامة للبيئة
امس بعنوان (االجتار غري املرشوع
بالفهد الصياد ..الشيتا) بالتعاون
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ومنظمة الرفق باحليوان وسكرتاريا
املتخصصة
(سايتس)
اتفاقية
باحليوانات املعرضة لالنقراض.
العقاب اوضحت إن الورشة هي
بمثابة اجتامع مدين حكومي مع
مؤسسات علمية وبيئية عاملية ما
يؤكد جدية التوجه نحو احلد من
هذه الظاهرة التي باتت هتدد أمن
املواطنني وتنذر بخطر انقراض بعض
احليوانات.
واشارت اىل أن كل (شيتا) واحدة
يقابلها وفاة مخسة مثلها وذلك بسبب
طريقة نقلها وعدم توفري التغذية
الصحية املالئمة هلا مشرية إىل أن هذه
احليوانات فيها نزعة برية وبطبيعتها
مفرتسة مهام تم تربيتها بطريقة أليفة.

واذ أعربت عن أملها يف أن خترج
هذه الورشة بتوصيات حتد فعليا من
االجتار باحليوانات لفتت اىل ان آخر
اإلحصائيات أشارت إىل وجود 300
نمر صياد يف الكويت وهو رقم كبري
بالنسبة حلجم البالد.
العقاب اشادت بدور رشطة البيئة
وجتاوهبا قدر اإلمكان مع القضايا
البيئية حيث تعكس جهودها مدى
جديتها يف تطبيق قانون محاية البيئة
اجلديد عىل املخالفني وردع كل
التجاوزات.
من جانبه ،حذر املدير العام للهيئة
العامة للبيئة ورئيس جملس إدارهتا
الشيخ عبداهلل أمحد احلمود الصباح
من التطور املفرط للبرشية يف هذه
الفرتة احلساسة بيئيا ما جعل التنمية
املستدامة واملحافظة عىل احلياة الربية
من أولويات احلكومات.
الشيخ عبداهلل ويف كلمته اوضح أن
الورشة هتدف لوضع ضوابط لتنفيذ
القانون البيئي والبنود الواردة يف
اتفاقية (سايتس) للحد من االجتار
غري املرشوع باحليوانات وخصوصا
(الشيتا).

املعاناة من االتجار غري املرشوع
بالحيوانات

من جانبه اكد نائب املدير العام

ملتزمة بمالحق االتفاقية اخلاصة
بالكائنات البحرية والربية والنباتات
املعرضة لالنقراض حيث أن معظم
االنواع املذكورة يف االتفاقية غري
موجودة أصال يف البالد ،قال ان
الكويت تعاين فقط من االجتار غري
املرشوع باحليوانات من خالل ادخاهلا
اىل البالد بشكل غري رسمي وبالتايل
تكون الدولة معرضة خلروقات يف
بنود االتفاقية ما يضع عليها التزامات
جتاه ذلك للمجتمع الدويل.

وبني أن اهليئة ستطبق القانون
دون هتاون داعيا من لدهيم أيا من
الكائنات التي تندرج ضمن املهددة
باالنقراض او من الكائنات الربية
املتوحشة إىل رسعة تسليمها حتى ال
يصبحوا عرضة للمالحقة القانونية.
وأشار إىل وجود تنسيق مع اهليئة
العامة للزراعة والثروة السكمية
والرشطة البيئية الجراء جوالت
تفتيشية يف حال ورود بالغات
بوجود حيوانات مشاهبة.

ابراهيم لـ «املستقبل» :عودة االمطار الغزيرة
غدا وتستمر حتى يوم السبت
كتب  -عواد الفرحان :خبري األرصاد
اجلوية مجال إبراهيم توقع يف ترصيح له عرب
«املستقبل» ان تقل نسبة االمطار اليوم تدرجييا
مع استمرار اجلو الغائم اىل غائم جزئيا خالل
اوقات النهار بعد زخات املطر التي شهدهتا
البالد يوم امس.
اما ليل االربعاء-اخلميس ،فتوقع ابراهيم
ان تتكاثر الغيوم تدرجييا وتتحول الرياح اىل
جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة مع
سقوط االمطار ،مشريا اىل استمرار هذه احلالة

اىل غاية يوم السبت ،ونصح مرتادي الرب
خالل هناية االسبوع اخلميس واجلمعة بعدم
اختيار االماكن املنخفضة ىف الصحراء حتى
ال يتعرضوا للغرق وان ينصبوا املخيامت ىف
االماكن املرتفعة.
كذلك نصح ابراهيم قائدى املركبات باخذ
احليطة واحلذر خالل السري عىل الطرقات
خالل هذه الفرتة وعدم اخلروج اال ىف حالة
الرضورة حرصا عىل سالمتهم من حوادث
الطرقات.

املنفوحي :نسعى إلجياد حلول ملواقع حمطات حتويل الكهرباء
«بلدية الكويت حريصة عىل إجياد
حلول جذرية لتخصيص املواقع
الالزمة إلنشاء حمطات حتويل
الكهرباء الرئيسية بالتعاون مع
وزارة الكهرباء واملاء» ،موقف أكد
عليه املدير العام لبلدية الكويت
باإلنابة املهندس أمحد املنفوحي
يف ترصيح صحايف امس عقب
االجتامع املشرتك مع مسؤويل
(الكهرباء واملاء).
املنفوحي اوضح إن تلك املحطات
سيتوىل وضعها فريق فني مشرتك
من اجلانبني تم تشكيله وتكليفه
إعداد خطة بشأن حتديد وحرص
املواقع املناسبة إلنشاء حمطات
حتويل الكهرباء الرئيسية ،مشدد
عىل ان البلدية تويل هذا املوضوع
اهتامما كبريا ملا تقتضيه املصلحة
العامة.
ووفقا للمنفوحي ،فإن تعاون
الوزارات واجلهات املختصة
سيكون عرب آلية عمل واضحة
تقوم عىل بحثه من خالل عقد

االجتامعات املشرتكة بني تلك
اجلهات بعيدا عن املخاطبات
واملراسالت التي تستغرق وقتا
كبريا.
وسيجري الفريق الفني دراسة
وافية للمواقع التي اقرتحتها وزارة
الكهرباء واملاء إضافة إىل مواقع
أخرى بديلة حلرص وحتديد املواقع
املناسبة ،وفقا للمنفوحي ،مبينا أن
من احللول التي ستدرس اقتطاع
جزء من احلدائق العامة أو املدارس
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية
املعنية وتنازل بعض الوزارات
واجلهات عن أراض سبق أن
خصصت هلا.
املنفوحي لفت اىل أن البلدية
حريصة عىل إجياد احللول اجلذرية
لتخصيص مواقع لبناء حمطات
التحويل الرئيسية يف عدد من
املناطق السكنية وهي املنصورية
والساملية
والنزهة
والفيحاء
والدسمة باعتبارها مناطق مكتظة
من أجل توفري التغذية الكهربائية

املطلوبة للمواطنني بشأن التقوية
أو إيصال التيار.
واشار اىل أن الفريق الفني املشرتك
كلف بإعداد خطة متكاملة لدراسة
املوضوع من شتى جوانبه حلرص
وحتديد املواقع ودراسة املواقع
املقرتحة من قبل وزارة الكهرباء
واملاء ،مؤكدا أن هذا امللف بحاجة
إىل تضافر جهود اجلهات املعنية
للوصول إىل حلول جذرية يستفاد
منها عىل مدى  25عاما يف املستقبل.
«بلدية الكويت حريصة عىل إجياد
حلول جذرية لتخصيص املواقع
الالزمة إلنشاء حمطات حتويل
الكهرباء الرئيسية بالتعاون مع
وزارة الكهرباء واملاء» ،موقف أكد
عليه املدير العام لبلدية الكويت
باإلنابة املهندس أمحد املنفوحي
يف ترصيح صحايف امس عقب
االجتامع املشرتك مع مسؤويل
(الكهرباء واملاء).
املنفوحي اوضح إن تلك املحطات
سيتوىل وضعها فريق فني مشرتك
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العيسى :حريصون على تعزيز دورنا يف «اليونسكو» وحتقيق رسالتها السامية

العنزي يدعو مالكي الكائنات الربية املتوحشة إىل تسليمها للجهات املختصة
للشؤون الفنية باهليئة املهندس
حممد العنزي أن قانون محاية البيئة
نص يف أكثر من مادة عىل موضوع
جتريم االجتار باحليوانات املهددة
باالنقراض بطريقة غري مرشوعة
وهو ما حيصل فعال يف دول املنطقة
ومنها الكويت التي تعاين من االجتار
غري املرشوع والتحايل يف إدخال
بعض احليوانات املهددة باالنقراض
واقتنائها يف البالد.
واذ لفت العنزي اىل أن الكويت
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من اجلانبني تم تشكيله وتكليفه
إعداد خطة بشأن حتديد وحرص
املواقع املناسبة إلنشاء حمطات
حتويل الكهرباء الرئيسية ،مشدد
عىل ان البلدية تويل هذا املوضوع
اهتامما كبريا ملا تقتضيه املصلحة
العامة.
ووفقا للمنفوحي ،فإن تعاون
الوزارات واجلهات املختصة
سيكون عرب آلية عمل واضحة
تقوم عىل بحثه من خالل عقد
االجتامعات املشرتكة بني تلك
اجلهات بعيدا عن املخاطبات
واملراسالت التي تستغرق وقتا
كبريا.
وسيجري الفريق الفني دراسة
وافية للمواقع التي اقرتحتها وزارة
الكهرباء واملاء إضافة إىل مواقع
أخرى بديلة حلرص وحتديد املواقع
املناسبة ،وفقا للمنفوحي ،مبينا أن
من احللول التي ستدرس اقتطاع
جزء من احلدائق العامة أو املدارس
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية

املعنية وتنازل بعض الوزارات
واجلهات عن أراض سبق أن
خصصت هلا.
املنفوحي لفت اىل أن البلدية
حريصة عىل إجياد احللول اجلذرية
لتخصيص مواقع لبناء حمطات
التحويل الرئيسية يف عدد من
املناطق السكنية وهي املنصورية
والساملية
والنزهة
والفيحاء
والدسمة باعتبارها مناطق مكتظة
من أجل توفري التغذية الكهربائية
املطلوبة للمواطنني بشأن التقوية
أو إيصال التيار.
واشار اىل أن الفريق الفني املشرتك
كلف بإعداد خطة متكاملة لدراسة
املوضوع من شتى جوانبه حلرص
وحتديد املواقع ودراسة املواقع
املقرتحة من قبل وزارة الكهرباء
واملاء ،مؤكدا أن هذا امللف بحاجة
إىل تضافر جهود اجلهات املعنية
للوصول إىل حلول جذرية يستفاد
منها عىل مدى  25عاما يف املستقبل.

وزير الرتبية ووزير التعليم العايل
الدكتور بدر العيسى يؤكد سعي
الكويت لتثيبت وجودها داخل
منظمة اليونسكو من خالل جلاهنا
املتعددة ايامنا منها بامهية الدور
الذي تؤديه يف تنمية املجتمعات
وحتقيق التقارب بني الشعوب
موقف العيسى ورد يف ترصيح
لـ»كونا» عىل هامش اعامل الدورة
ال  38للمؤمتر العام ملنظمة
اليونسكو التي بدأت اليوم وتستمر
حتى ال  18من الشهر اجلاري
بمشاركة ممثلني عن  190من
الدول باملنظمة اضافة اىل منظامت
دولية حكومية وغري حكومية.
العيسى الذي يرأس وفد دولة
الكويت اىل املؤمتر ،اكد حرص

البالد عىل تعزيز دورها الفاعل
يف منظمة االمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة (يونسكو)
ومساعدهتا يف النهوض برباجمها
وحتقيق رسالتها السامية.
ووفقا للعيسى ،فإن العالقة بني
الكويت واليونسكو هي عالقة
قديمة ووطيدة ترتكز عىل تعاون
بناء ومتواصل يف جماالت مهمة
مثل الرتبية والرتاث والعلوم
الطبيعية والعلوم االجتامعية معتربا
اياها منظومة متكاملة تسعى من
اجل هنوض املجتمعات.
واذ شدد وزير الرتبية عىل امهية
املؤمتر العام لليونسكو يف دورته
ال 38يف تكريس مبادىء منظمة
اليونسكو وقيمها وتعزيز التعاون

بني الدول االعضاء للنهوض
هبذه املنظومة التعليمية والرتبوية
لفت اىل ان الكويت تضع نصب
اعينها يف هذه الدورة نيل منصب
نائب رئيس املؤمتر ملواصلة دورها
البارز يف اليونسكو كام تسعى اىل
الفوز بعضوية جلنة الرتبية ومكتب
الرتبية العاملي ومقره جنيف.
يشار اىل انه يمثل الكويت يف املؤمتر
وفد رسمي برئاسة الوزير العيسى
يضم سفري دولة الكويت لدى
فرنسا سامي السليامن ومندوب
الكويت الدائم لدى اليونسكو
الدكتور مشعل حيات واالمني
العام للجنة الوطنية للرتبية
والعلوم والثقافة الدكتور امحد
عقله العنزي

وزير الرتبية ووزير التعليم العايل الدكتور بدر العيىس

الصانع :رسالة خرباء «العدل» ال تقل أهمية عن رسالة القضاء
وزير العدل ووزير األوقاف
يعقوب
اإلسالمية
والشؤون
الصانع يؤكد ان «رسالة اخلرباء يف
وزارة العدل ال تقل أمهية عن رسالة
القضاء ألن نسبة كبرية من القضايا
املدنية والتجارية والعاملية تعتمد
عىل تقارير إدارة اخلرباء» ،معربا
عن اعتزازه بقطاع اخلربة يف الوزارة
والرسالة التي يؤدوهنا.
موقف الصانع جاء خالل لقاء موسع
مع اخلرباء اهلندسيني واحلسابيني
يف قطاع اخلربة والتحكيم بوزارة
العدل حيث دعا إىل تطوير منظومة
العمل واختصار الدورة املستندية
واالستعانة بام تتيحه التطبيقات
التكنولوجية احلديثة.
واذ اكد الصانع جتاوبه مع كل

املقرتحات يف جوانب النقص يف
إعداد اخلرباء والسكرتارية واعتامد
امليزانيات املالية وعنرص التنمية
البرشية الذي هو األساس يف عمل
اخلرباء ،لفت إىل االجراءات التي
اختذهتا الوزارة يف كل تلك األمور
ويف مقدمتها سد العجز يف اخلرباء
حيث تم اإلعالن رسميا عن طلب
وظائف خرباء ومعاونني.
الصانع كشف عن قيام الوزارة
بمخاطبة اجلهات املعنية العتامد
امليزانيات الالزمة والسعي لتعديل
الترشيعات الالزمة لقطاع اخلربة
والتفكري جديا يف إنشاء املحكمة
االقتصادية موضحا أن هناك
مساعي جادة بالتنسيق مع املجلس
األعىل للقضاء بذلك الصدد.

وزير االوقاف اشاد بكل
املقرتحات املقدمة واملالحظات
القيمة التي استمع إليها عن قرب
من اخلرباء مؤكدا دعمه ومساندته
التامة لكل ما هو يف صاحلهم
والتفكري جديا يف منظومة فاعلة
حلاميتهم من أي أخطار قد
يتعرضون هلا أثناء أداء مهامهم،
واشار اىل أنه سيكون هلم خري
معني يف املطالبة بكل استحقاقاهتم
املالية والوظيفية وتوفري البيئة
املناسبة ألداء عملهم عىل أكمل
وجه سواء من حيث املباين الالزمة
أو األثاث املكتبي.
كام اكد وزير االوقاف متسكه بكل
اخلربات الكبرية املؤهلة يف قطاع
اخلربة ،داعيا اىل تشكيل فريق عمل

السلطاني لـ «املستقبل» :كثرة إبعاد الوافدين
مناف للعدالة
ٍ
احلقوقي فايز السلطاين ينتقد كثرة
إبعاد الوافدين ويقول لـ»املستقبل»
إنه أمر منايف للعداله .
السلطاين اشار اىل ان من العداله
ان تقدم وزاره الداخليه من اخطأ
بحق الدوله اىل العداله ليامرس
مجيع قنواته القضائيه اىل حني صدور
امر من القضاء ،معتربا انه من غري
املعقول ان يتم ابعاد اي وافد بمجرد
ان انه تشاجر من دون معرفة هل
هو مظلوم ام ظامل كمثل املشاجره
التي حصلت بني سوريني ومرصيني
االسبوع املنرصم وتم ابعاد مجيع

االطراف !
السلطاين واذ اعرب يف حديثه
لـ»املستقبل» عن ثقته التامه «بقضائنا
الشامخ ويعيش الكل حتت عدله وال
خوف منه» تساءل «ملاذا يتم اقصاء
بعض الوافدين دون عرضهم عىل
العدالة» ،متمنيا ان يتم عرضهم عىل
العداله قبل مغادرهتم للبالد «حتى
ال نشوه ما بناه امرينا طيلة سنوات
وهو ابو االنسانيه فهو دائام ما كان
يسعى لرفع الظلم عن اي مظلوم يف
شتى بقاع االرض حتى اطلق عليه
ابو االنسانيه وهو حقا ابوها» .

ُيشار اىل ان منطقة ميدان حويل
وحتديدا أحد املجمعات التجارية
كانت قد شهدت مساء السبت
املايض مشاجرة دامية بني  13شخص ًا
هم  6مواطنني و 7وافدين مرصيني،
أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
آخر .وعىل اثر العراك تم ضبط 5
مواطنني وتم البحث عن سادس كام
جرى ضبط  5وافدين ممن شاركوا يف
املشاجرة وضبط  9آخرين وشخص
غري كويتي للحاقهم باملتهمني اىل
خارج املجمع وتسببهم بإحداث
حالة من الفوىض يف الشارع.

من اخلرباء يصدر به قرار يتوىل
متابعة ما تم طرحه من مقرتحات
ويكون يف ذات الوقت حلقة وصل
بني الوزارة وقطاع اخلربة.
يشار اىل ان اللقاء شهد مناقشة إعادة
النظر يف بعض الترشيعات القائمة
ومعاجلة النقص احلاد يف السكرتارية
ومنفذي الطباعة ومشكلة التأخر
الشديد الذي يسببه مندوبو اإلعالن

واخلروج من تلك املشكلة باختيار
وسيلة أخرى ناجعة.
كام ناقش اللقاء االهتامم بعنرص
التدريب اخلارجي للخرباء ملا له
من أمهيه بالغة يف تطوير عمل اخلبري
وإطالعه عىل التجارب الدولية
التي تسهم يف حتديث منظومة
العمل والوقوف عىل ما انتهى إليه
اآلخرون.

«إيرباص  »A350يف مساء بالدنا
للمرة األوىل
«رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية»
تدخل مفرتق طرق يف تارخيها
املجيد حيث ستحتفل باستقبال
طائرة «إيرباص  »A350غدا
اخلميس  5نوفمرب اجلاري يف املطار
األمريي بحضور شخصيات رفيعة
املستوى من املختصني وممثلني عن
رشكة «إيرباص» العاملية ولفيف
من ممثيل وسائل اإلعالم املختلفة.
احلفل يأيت بمناسبة العقد الذي تم
توقيعه مع رشكة ايرباص لرشاء
 25طائرة جديدة ،بواقع 10
طائرات «  »A350و 15طائرة
« »Neo A320ستنضم اىل
أسطول الرشكة الكويتية ابتداء من
العام .2020
أمهية هذا احلدث تنطلق من كون
«إيرباص  »A350حتل ضيفة عىل
الكويت للمرة األوىل ،وسيحظى
عدد من احلضور يف احلفل بفرصة
القيام بجولة جتريبية عىل متنها يف

سامء الكويت بالتعاون مع رشكة
«إيرباص» املصنعة هلذه الطائرة
الفريدة.
ويف هذا السياق ،اعتربت رشا
الرومي ،رئيس جملس إدارة
اخلطوط اجلوية الكويتية ان هذا
احلدث «يشكل مفرتق طرق
ليس فقط يف تاريخ رشكتنا بل يف
تاريخ حركة النقل اجلوي ككل
يف الكويت» ،موضحة انه »:للمرة
االوىل ،تصل «إيرباص »A350
إىل البالد ،وهي خطوة قررنا
القيام هبا هبدف تعريف املجتمع
الكويتي عىل هذا الطراز اجلديد
من الطائرات التي ستضمها
«الكويتية» اىل أسطوهلا املتجدد،
وانطالقا من التزامنا بدورنا يف
تقديم األفضل لعمالئنا وإظهار
«الكويتية» بالصورة التي تعكس
الوجه احلقيقي لبلدنا احلبيب
الكويت».
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أكد ان مشاكل الفيضانات جراء االمطار ليست وليدة الساعة..انما ازلية
الرويعي يتهم احلكومة عرب «املستقبل» بالتقصري ويطالب مبعاجلة البنى التحتيّة
الفيضانات التي غمرت طرقات
البالد خالل االيام االخرية جراء
هطول االمطار ما تزال حديث
الساعة بالبالد حيث اعترب النائب
الدكتور عودة للرويعي يف ترصيح
لـ»املستقبل» ان املشاكل التي
وقعت بعد هطول االمطار هو
تقصري ازيل من احلكومة وليس
وليد الساعة  ،الفتا اىل انه يف كل
موسم تفشل االستعدادات وتطال
هذه املشكلة املجمعات التجارية

التابعة للقطاع اخلاص.
وعن مكمن القصور ،قال الرويعي
باهنا يف البنية التحتية التي حتتاج اىل
دراسة شاملة ملعاجلتها «حتى ال
يكون لنا نفس ردود االفعال بعد
كل موجة امطار هتطل عىل البالد».
من جهة اخرى ،ذكر النائب
الرويعي بأن بدء دور االنعقاد
احلايل باستجواب النائب حممد
طنا لوزيرة الشؤون االجتامعية
هند الصبيح دليل عىل ان اعضاء

جملس االمة قادمون ملتابعة االداء
احلكومي ال سيام بعد اقرار العديد
من القوانني يف العامني املاضيني ،
وهو ما يتطلب ان تقوم احلكومة
بمواكبة رسعة اداء جملس االمة.
الرويعي اثنى عىل زميله طنا
قائال بأنه من النواب احلريصني
عىل العمل اجلاد يف جملس االمة
بالشقني الترشيعي والرقايب ،الفتا
اىل انه جاء وقت املحاسبة بعد
الترشيع.

دشيت يطالب جبلسة سرية ملناقشة جتاوزات
استثمارات لندن
النائب عبد احلميد دشتي يؤكد
ان «رسالة رئيس ديوان املحاسبة
حول عدم جدية احلكومة يف معاجلة
التجاوزات التي بحثها جملس االمة،
هي رسالة مستحقة ولكن نود ان
يرتك هذا االمر اىل جلنة امليزانيات
واحلساب اخلتامي».
واذ اعرب دشتي عن رفضه التمديد
للجنة التحقيق يف استثامرات مكتب
لندن «فمن كان يف اجللسة ضد
تشكيل هذه اللجنة اصبح عضوا
فيها» ،اوضح أن»هيئة االستثامر
تضيع جلنة التحقيق وتدس هلا
مستندات باالنجليزي وهذا ما
حدث ايضا يف التحقيق يف صفقة
طائرات االيرباص وايضا ما حدث

النائب عبدالحميد الدشتي

يف التحقيق يف جرس جابر ذي العقد
االنجليزي».
دشتي شدد عىل أن «جلنة التحقيق
يف استثامرات مكتب لندن مل تقدم
شيئا» ،مطالبا «ان يتم عقد جلسة

مناقشة رسية وندعو فيها الـ  ۱۰مدراء
الذين تم فصلهم وتشتيتهم وبعد
ذلك تشكل جلنة حتقيق من  ٥اعضاء
عىل ان تقدم تقريرها يف غضون ۳
شهور».

النواب يؤكدون ان النطق السامي خريطة
خمتصرة للمشهد الكوييت
نواب جملس االمة ناقشوا امس النطق
السامي واخلطاب االمريي الذي
افتتح به دور اإلنعقاد العادي الرابع
من الفصل الترشيعي الرابع عرش
ملجلس األمة يوم  27اكتوبر املايض.
النواب وخالل اجللسة العادية
للمجلس ،ثمنوا املضامني اخلاصة
خلطاب سمو امري البالد الشيخ صباح
االمحد اجلابر الصباح ،ووصفوها
بالوثيقة التارخيية التي تسجل يف
تاريخ الكويت وخريطة مركزة
وخمترصة للمشهد الكويتي ورسالة
للشعب امام ممثليه.
من ناحية ثانية ،طالب عدد من
النواب برضورة تنويع احلكومة
ملصادر الدخل وعدم االكتفاء بمورد

النائب عودة الرويعي

املعيوف يشيد خبطوة احلكومة
بفسخ عقد «اوملبيا»
النائب عبداهلل املعيوف يشيد
بالتحركات اجلادة للحكومة بتحويلها
ملف بطولة «خليجي  »16التي
اقيمت يف الكويت سنة  2003إىل
النيابة العامة للتحقيق ،وخيص بالشكر
جهود اهليئة العامة للشباب والرياضة
وما قامت به لتحويل رئيس اللجنة
املنظمة آنذاك ونائبه عىل خلفية وجود
جتاوزات مالية.كام اشاد النائب عبداهلل

النفط عرب البحث عن مصادر اخرى
تساهم يف تنويع مصادر الدخل السيام
مع انخفاض سعر برميل النفط يف
الوقت احلايل.
واكدوا اثناء مناقشتهم وردهم عىل
اخلطاب االمريي امهية التخطيط
السليم للحكومة عرب خطة تنموية
طموحة تلبي احتياجات الوطن
واملواطنني وتقديم برنامج مبني عىل
االنسان ال عىل مشاريع البنية التحتية
فحسب.
كام شددوا عىل رضورة املحافظة عىل
هيبة القانون من خالل تطبيقه وفرضه
عىل كل من تسول له نفسه بث الفرقة
والكراهية يف املجتمع الفتني اىل ان
سمو امري البالد بني مدى خطورة

اجلريمة االرهابية التي ارتكبت يف
مسجد االمام الصادق واخلاليا
االرهابية وختزين االسلحة التي
اكتشفتها األجهزة االمنية مضيفني أنه
ال يمكن حتقيق االستقرار السيايس
وال التنمية االقتصادية دون امن
مستقر.
النواب دعوا اىل رضورة اخذ احليطة
واحلذر واختاذ كل االجراءات حلفظ
امن واستقرار البالد السيام ان
مسؤولية االمن تقع عىل عاتق اجلميع
وليس فقط اجلهات االمنية يف البالد.
هذا ورفع رئيس اجللسة نائب رئيس
جملس االمة مبارك بنيه اخلرينج
جلسة امس عىل ان يستكمل املجلس
يف جلسته اليوم مناقشة النطق السامي

املعيوف بام قام به جملس الوزراء
لتشكيله جلنة لفسخ عقد اتفاقية
احلكومة مع املجلس األوملبي اآلسيوي
بشأن أرض املجلس األوملبي (جممع
أوملبيا) مؤكدا عىل صواب اخلطوة
التي اختذهتا احلكومة يف ختويل وزارة
اخلارجية إلمتام اإلجراءات يف فسخ
العقد املربم بني احلكومة الكويتية
واملجلس األوملبي اآلسيوي.

العمر :احلكومة غري مكرتثة
بتقارير ديوان احملاسبة
النائب مجال العمر يطالب بعدم
التمديد للجنة التحقيق يف استثامرات
مكتب لندن مبينا أنه «جيب احالة هذا
املوضوع اىل جلنة محاية املال العام».
وحول رسالة ديوان املحاسبة بأن
الديوان مل يتمكن من تنفيذ تكليف
املجلس له  ،ذكر العمر أن»جملسنا هو
جملس التوصيات وجيب ان تتوقف
هذه التوصيات»

العمر اشار اىل انه «هناك  35اىل 40
تقرير من الفحم املكلسن وجرس جابر
وغريها ومل تنجز بعد ..واحلكومة
لالسف ال تستهدي باخلطاب
السامي لسمو االمري باحلفاظ عىل
املال العام وما تايت فيه هو جمرد كالم
مرسل ..احلكومة ال تكرتث وليس
لدهيا جدية بالردود عىل تقارير ديوان
املحاسبة».

«الصحية الربملانية» :سنحدد
اولوياتنا االسبوع املقبل
مقرر جلنة الشؤون الصحية
واالجتامعية والعمل النائب سعدون
محاد ذكر ان اللجنة بحثت امس
آلية عملها للمرحلة املقبلة ،واهنا
ستجتمع األسبوع املقبل لتحديد
املواضيع التي ستدرسها الحقا اىل
جانب حتديد أولوياهتا.محاد اوضح
ان اللجنة ستقوم بداسة االقرتاحات

بـرملانيات

almustagbalkw

بقوانني واالقرتاحات برغبة ودمج
االقرتاحات املتشاهبة مع بعضها
البعض متهيدا لدعوة اجلهات املختصة
ملناقشتها الفتا اىل انه تم االتفاق
عيل تشكيل جلنة فرعية يكون احد
االعضاء رئيسا ومقررا هلا وذلك
لتفادي فقدان النصاب يف اجتامعات
املرحلة املقبلة.
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تع� بقضايا أ
مجلس االمة يوافق عىل تشكيل لجنة ن
الرسة والمرأة

وزير االعالم :ملتزمون بإحرتام حقوق كل من يقيم على أرض الكويت
تشكيل جلنة برملانية مؤقتة تعنى
بقضايا األرسة واملرأة ،حظيت
بموافقة جملس األمة يف جلسته
العادية امس حيث تم تزكية
النواب صالح عاشور وحممد طنا
وعبداهلل التميمي وعبداهلل املعيوف
ومحود احلمدان أعضاء فيها.
املجلس وافق ايضا عىل رفع
بعض املواضيع املدرجة يف
جدول أعامله ضمن البند الثامن
(طلبات املناقشة) والبند العارش
(االقرتاحات بقرارات) والبند
ال 12بشان التقرير الثالث للجنة
الظواهر السلبية الربملانية عن
ظاهرة عنف العاملة املنزلية.
كذلك وافق عىل متديد عمل جلنة
األولويات الربملانية بشأن متابعة
برنامج عمل احلكومة حيث سبق
أن وافق املجلس يف دور االنعقاد
املايض عىل حتويل برنامج عمل
احلكومة للفصل الترشيعي ال14
اىل جلنة األولويات الربملانية.

وزير الخارجية :ملتزمون
باالجابة عن االسئلة الربملانية

من جهته ،أكد النائب األول لرئيس

جملس الوزراء ووزير اخلارجية
الشيخ صباح خالد احلمد الصباح
خالل اجللسة ،التزام احلكومة
بتطبيق الالئحة الداخلية ملجلس
األمة واإلجابة عىل كل األسئلة
الربملانية التي توجه هلا.
ووفقا للشيخ صباح اخلالد ،فإن
وزارة اخلارجية تلقت  68سؤاال
برملانيا أجابت عىل  66منها وهناك
السؤاالن الباقيان ضمن املدة
الالئحية املنصوص عليها جمددا
التأكيد عىل حرص احلكومة عىل
التعاون مع املجلس ملا فيه املصلحة
العامة.

وزير االعالم :ملتزمون باحرتام
حقوق االنسان

من ناحيته ،وردا عىل سؤال نيايب
عن استقطاع مشهد متثييل من عمل
فني عرض عىل تلفزيون الكويت،
شدد وزير اإلعالم ووزير الدولة
لشؤون الشباب الشيخ سلامن
صباح السامل احلمود الصباح عىل
التزام احلكومة واحرتامها ملبادئ
حقوق االنسان ولكل من يقيم عىل
أرض الكويت بمن فيهم املقيمون

وزير االعالم الشيخ سلامن الحمود الصباح

وزير العدل يعقوب الصانع

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح

بصورة غري قانونية الفتا إىل أن ما
تقدمه الكويت هلذه الفئة «يشهد
له القايص والداين يف خمتلف
اجلوانب».
الشيخ سلامن احلمود اشار اىل إن
هناك آلية حيكمها القانون أناطت
للجان رقابية ملراجعة مجيع املواد
الفتا إىل حرص احلكومة عىل
تكريم الفنانني ،وذكر يف هذا الشأن
تسمية أحدث مرسح يف منطقة
الساملية باسم الفنان عبداحلسني

عبدالرضا بتوجيه مبارش من سمو
الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح
رئيس جملس الوزراء.

ثالثة أشهر إىل جملس األمة.
وفيام يتعلق برقابة وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية عىل الدعوات
التي توجه لبعض مشايخ الدين
لزيارة الكويت أشار الوزير الصانع
إىل وجود جلنة متخصصة لبحث
االستضافات والتنسيق مع وزاريت
الداخلية واخلارجية حتى تتسق
هذه االستضافات مع توجهات
الكويت الرشعية والسياسية
واألمنية.

اجمللس ُيهل احلكومة حتى نهاية السنة لتقديم
الردود لديوان احملاسبة
جلسة املجلس العادية امس
شهدت موافقة من نواب االمة عىل
عدد من الرسائل الواردة من جلانه
واملدرجة عىل جدول أعامله يف بند
كشف األوراق والرسائل الواردة.
يف هذا االطار ،وافق املجلس عىل
رسالة من رئيس جلنة الشؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد الربملانية
يطلب فيها إحالة االقرتاح برغبة
املقدم من النائب عبداهلل التميمي
إىل اللجنة اإلسكانية الربملانية
طبقا لنص املادة  58من الالئحة
الداخلية ملجلس األمة.
املجلس احال ايضا رسالة من
رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة
بشأن عدم متكن الديوان من إنجاز
التكليف الذي وافق عليه املجلس
يف جلسة  17فرباير  2015نظرا
إىل عدم تقديم احلكومة تقريرها
للديوان عن الدراسة التي أعدها
وأرسلت للحكومة منذ األول
من يناير  2010وحتى تارخيه إىل
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي

الربملانية.
كذلك وافق املجلس عىل طلب
نائب رئيس جملس الوزراء ووزير
املالية أنس الصالح بشان إمهال
احلكومة حتى هناية السنة احلالية
لتقديمها كافة الردود لديوان
املحاسبة واملجلس حول رسالة
ديوان املحاسبة بشأن عدم متكن
الديوان من إنجاز التكليف آنف
الذكر.
كام وافق املجلس عىل رسالة من
رئيس جلنة التحقيق يف أوضاع
مكتب االستثامر الكويتي يف
لندن واملكاتب اخلارجية األخرى
حول العامل الربملانية يطلب فيها
متديد عمل اللجنة  6أشهر حتى
تتمكن من إمتام مهمتها والطلب
من احلكومة اإلرساع بموافاهتا
باملستندات التي طلبتها.
ووافق املجلس ايضا عىل دمج
رسالة من النائب الدكتورعبد
فيها
يطلب
الطرجيي
اهلل
«موافقة املجلس عىل جمموعة

من التوصيات حسام للمواقف
غري املسؤولة من بعض األندية
واالحتادات الرياضية يف االستجابة
لدعوة مقاطعة املباريات ووقف
النشاط الريايض» مع طلب نيايب
«بتخصيص ساعتني من جلسة
الغد ملناقشة الوضع الريايض
وإيقاف النشاط الريايض يف
الكويت بعد االنتهاء من بند الرد
عىل مرشوع اخلطاب األمريي».
ويف سياق آخر ،عرض املجلس
رسالة من سمو أمري البالد الشيخ
صباح األمحد اجلابر الصباح يشكر
فيها رئيس وأعضاء جملس األمة
عىل هتنئتهم لسموه بمناسبة عيد
الفطر السعيد ورسالة سموه
بالتهنئة بعيد األضحى املبارك.
كام عرض رسالة من سمو أمري
البالد يشكر فيها املجلس عىل
إهدائه الدرع التذكارية بمناسبة
افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع
من الفصل الترشيعي ال14
ملجلس األمة.

وزير العدل :هناك لجنة
متخصصة لبحث االستضافات

اما وزير العدل ووزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية يعقوب
الصانع فكشف عن اعتزام احلكومة
تقديم مرشوع قانون بشأن التعديل
عىل قانون اهليئة العامة ملكافحة
الفساد سيحال خالل مدة أقصاها

الغامن يبحث مستجدات
املنطقة مع وزير خارجية
البوسنة واهلرسك
العالقات الثنائية بني الكويت
والبوسنة واهلرسك وسبل
تعزيزها يف شتى املجاالت
كانت حمور مباحثات بني
رئيس جملس األمة مرزوق عيل
الغانم ووزير خارجية البوسنة
واهلرسك إيغور رسناداك
بمناسبة زيارته إىل البالد.
اجلانبان تطرقا خالل اللقاء
ايضا آخر التطورات عىل
املستويني اإلقليمي والدويل.
حرض اللقاء أمني رس جملس
األمة النائب املهندس عادل
اخلرايف ومراقب املجلس
التميمي
عبداهلل
النائب
ورئيس جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية النائب فيصل
الشايع ورئيس جلنة الشؤون
الترشيعية والقانونية النائب
مبارك احلريص ورئيس جلنة
األولويات النائب الدكتور

وسفري
الزلزلة
يوسف
دولة الكويت لدى البوسنة
واهلرسك نارص املطريي.

الغانم يهنئ نظريه البنمي

من ناحية ثانية ،وجه رئيس
جملس األمة مرزوق عيل
الغانم امس برقية هتنئة إىل
رئيس املجلس الوطني يف
مجهورية بنام روبني دي ليون
سانشيز بمناسبة العيد الوطني
لبالده.
كام بعث الغانم بربقية هتنئة
إىل رئيسة املجلس الوطني
يف كمنولث دومينيكا أليكس
بويد نايتس بمناسبة العيد
الوطني لبلدها.
الغانم وجه برقية هتنئة ايضا
إىل رئيس جملس الواليات يف
واليات ميكرونيزيا املتحدة
ويسيل و.سيمينا بمناسبة
العيد الوطني لبلده.
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ين
والعالم
جيش العدو يصعد من استهدافه
للفلسطيني� إ
فلسطني  -مها عواودة :جيش
العدو اإلرسائييل صعد امس
الثالثاء من عدوانه عىل الشعب
أصيب
حيث
الفلسطيني
عرشات الفلسطينيني بحاالت
اختناق جراء استنشاقهم الغاز
السام خالل قمع جنود العدو
ملسرية سلمية انطلقت من بلدة
بيتونيا بالضفة الغربية املحتلة
تنديد ًا باعتداءات االحتالل
ومستوطنيه اإلرهابيني عىل
الشعب الفلسطيني وأرضه
ومقدساته.
كام أصيب العرشات من
الفلسطينيني بالرصاص املعدين
وباالختناق بالغاز يف مواجهات
مع جنود العدو بالقرب من
اجلدار العنرصي غرب ضاحية
شويكة شامل طولكرم.
ويف قطاع غزة ،أصيب
العرشات بحاالت اختناق
جراء استهداف جنود العدو
جتمع ًا للفلسطينيني بالقرب من
احلدود الرشقية ملخيم الربيج
وسط قطاع غزة  ,ويشار أن
هذه املنطقة تشهد بشكل شبه
يومي مواجهات مع العدو منذ

املستوطنون جيددون
اقتحامهم لألقصى
اىل ذلك واصل املستوطنون
اإلرهابيون اقتحامهم لباحات
املسجد األقىص املبارك من جهة
باب املغاربة بحراسة مشددة من
جنود جيش االحتالل ونفذوا
جوالت استفزازية يف الوقت
الذي شدد فيه جنود العدو
من حصارهم لألقىص ومنعوا
املصلني من هم دون اخلمسني
عام ًا من دخوله.

العدو يغلق إذاعة
فلسطينية يف الضفة
جيش العدو واصل ايضا
من اعتداءاته عىل الصحافة
بشكل
وأغلق
الفلسطينية
تعسفي إذاعة منرب احلرية يف
اخلليل األمر الذي اعتربته
وزارة اإلعالم الفلسطيني

سلوك إرهايب يأيت للتغطية
عىل جرائم إرسائيل ضد أبناء
الشعب الفلسطيني .
الوزارة الفلسطينية وصفت
قيام العدو بتحطيم أجهزة
اإلذاعة ومصادرهتا ،وإغالقها،
باالعتداء السافر عىل اإلعالم
دامغ
ودليل
الفلسطيني
عىل قرار االحتالل مهامجة
الصحافيني ووسائل إعالمهم
لثنيهم عن رسالتهم املهنية
واألخالقية.
من جهته ،أدان التجمع
الصحفي الديمقراطي إغالق
االحتالل اإلرسائييل إذاعة
منرب احلرية ،بعد اقتحامه مقر
اإلذاعة ومصادرة أجهزة البث
واملعدات اخلاصة هبا وقطعت
البث بشكل كامل.
التجمع ويف بيان صحفي له
اكد «إن ممارسات االحتالل
اإلرسائييل بحق الصحفيني
الفلسطينيني لن تسكت صوت
الشعب الفلسطيني املنتفض يف
وجهه ،وأن ما قام به االحتالل
لتخريب
مت ّعمد
بشكل
االذاعة وتدمري كافة حمتوياهتا

مهجية
يعكس
ومكاتبها
االحتالل واستهدافه لإلعالم
ا لفلسطيني » .
العدو يقتحم مركزا طبيا يف
ا لعيسو ية
من ناحية ثانية ،اقتحم جنود
العدو مساء امس الثالثاء،
مركزا صحيا يف قرية العيسوية،
بحثا عن ملفات ملصابني خالل
املواجهات يف القرية.
الدكتور حممود الشامي ،املدير
الطبي ملركز بلدنا الطبي ،قال
أن قوات االحتالل اقتحمت
املركز الطبي بصورة مفاجئة،
وبقرار من املحكمة قامت
بتفتيشه وفحص بعض ملفاته،
بحثا عن ملفات للمصابني
وأعدادهم ،كام سلمت الشامي
استدعاء للتحقيق معه.
من جهته ،أوضح حممد أبو
احلمص عضو جلنة املتابعة
يف قرية العيسوية أن قوات
االحتالل اعتقلت شابا أثناء
تواجده أمام املركز الصحي،
كام القت القنابل الصوتية
بصورة
املطاطية
واألعرية
عشوائية أثناء تواجدها يف

املنطقة ،دون وجود
مواجهات يف املنطقة.

أمحد ممدوح  -القاهرة :مرصد
الفتاوى الشاذة والتكفريية املرصي،
كشف يف تقرير حصلت «املستقبل»
عىل نسخة منه ،أن تنظيمي بوكو
حرام وداعش اإلرهابيني يف نيجرييا
حيرصان عىل تطوير أسلحتهام
إلحداث مزيد من القتل والتدمري،
مشريا إىل ان أحدث أسلحته النوعية،
ً
هي جتنيد النساء للقيام بعمليات
انتحارية.
التقرير كشف عام ُيعرف بظاهرة
«األرامل السوداء» ،وهن جمموعة
من االنتحاريات األرامل ،واللوايت
كن زوجات لقيادات ومقاتيل
التنظيمني اإلرهابيني ،أو أرامل
ألشخاص قتلهم التنظيم وأرسهن؛
حيث يقوم التنظيم بإعدادهن لتنفيذ
عمليات تفجريية بحجة االنتقام
ألزواجهن.
وأشار التقرير إىل أن جمموعة من
األبحاث والدراسات أثبتت أنه مع
بداية العقد السابق تبنت التنظيامت
اإلرهابية طريقة هجومية جديدة
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عمليات لـ «غسل مخ»
االنتحاريات
كام كشف التقرير عن طريقة إعداد
تلك االنتحاريات داخل معسكرات
اإلرهابيني؛ وذلك من خالل
تعريضهن لعمليات غسيل مخ من
قبل خرباء متخصصني ،مستخدمني
كافة الطرق النفسية واالجتامعية
للتأثري عليهن ،باإلضافة إىل تغذية
رغبة االنتقام لدهين ،وتقبل فكرة
املوت ،للدرجة التي يصبح التأثري
عليهن أكرب من تأثري املواد املخدرة،
لتصبح بعده املرأة جاهزة لتنفيذ كل
ما يطلب منها.
وذكر ان التنظيامت اإلرهابية يف
نيجرييا تستغل حالة اليأس التي
وصلت إليها زوجات َمن ُقتلوا يف
املواجهات العسكرية ،ورغبتَهن يف
االنتقام ألزواجهن أو ذوهين لتنفيذ
بعض العمليات االنتحارية ،وذلك
إلحداث حالة من الفوىض داخل
املجتمع هناك.

وزير التجارة العراقي لـ «املستقبل» :منلك عالقات سياسية واقتصادية متميزة مع الكويت
أي

نتنياهو يواسي شعبه
وعىل الصعيد اإلرسائييل،
دعا رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو اإلرسائيليني
إىل «الصرب وطول النفس عىل
العمليات الفدائية الفلسطينية
زاعم أن كيان
املتواصلة»،
ً
العدو سيتغلب عىل موجة
عمليات الطعن التي ينفذها
والتي
فلسطينيون
شبان
تصاعدت وتريهتا بشكل كبري
مؤخر ًا .
كالم نتنياهو جاء خالل
زيارته ملدينة العفولة يف
فلسطني املحتلة عام 48
والتي شهدت عمليات طعن
إن «إرسائيل ستتغلب عىل
املوجة احلالية املتمثلة هبجامت
الطعن كام تغلبت عىل املوجة
السابقة التي متثلت باهلجامت
الصاروخية».

«مرصد الفتاوى»« :داعش» يعتزم استخدام «االرامل السوداء» كقنابل بشرية
باستخدام االنتحاريات يف عملياهتا
اإلرهابية ،وتُعد تلك الطريقة قديمة
حديثة ،حيث ظهرت يف بداية األلفية
اجلديدة يف حرب روسيا والشيشان،
بني العامني  2000و 2004م.
ووفقا للتقرير ،فإن تلك الطريقة
تُعد من الطرق املجدية لدى تلك
النخفاض
اإلرهابية
التنظيامت
كلفتها عىل مستويي اإلعداد
والتنفيذ ،وفداحة آثارها املدمرة،
والتي غال ًبا ما تتم داخل جتمعات
عامة يف األسواق أو املواصالت
العامة أو اجلامعات واملدارس،
باإلضافة إىل استهداف املواقع
العسكرية والرشطية.
وجلأت التنظيامت اإلرهابية إىل
مؤخرا وفق ما كشفه
تلك الطريقة
ً
التقرير ،إلحداث بعض العمليات
النوعية بعد أن تراجعت عن بعض
مواقعها أمام الرضبات املتالحقة
من التحالفات الدولية ،لكي تثبت
ملنتسبيها أهنا ما زالت متتلك القدرة
عىل الرد ضد الرضبات األمنية.
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كث�ا»
«العراق منفتح بشكل واسع عىل دول المنطقة ..والدول المقاطعة لمعرض «بغداد» خرست ي

عشرات اإلصابات بالرصاص واالختناق يف مواجهات مع العدو
انطالق اهلبة اجلامهريية مطلع
أكتوبر.

almustagbalkw

اما عنرص التأثري الديني فلم يغيب
أيضا ،من حيث
عن تلك الوسائل
ً
إقناع املنتحرات بأنه بمجرد أن
تضغط املرأة عىل زر التفجري تنتقل
فورا ودون أمل إىل عامل آخر يف جنة
ً
اخللد ،بعد أن نالت الشهادة وحلقت
بمن فقدت من ذوهيا ،وختلصت من
الضغوط القاتلة التي حلقت هبا جراء
رحيل ذوهين ،بحسب ما ورد يف
التقرير.
ود َّلل املرصد عىل ذلك بام قام به
مؤخرا تنظيم ما يعرف بـ «والية
ً
السودان الغريب» يف نيجرييا ،والذي
دفع بمجموعة من االنتحاريات
ملواجهة اجليش النيجريي ،وإحداث
مزيد من التفجريات النوعية،
ووالية السودان هو تنظيم متطرف
خرج من عباءة بوكو حرام وبايع
مؤخرا ،وانتهج سياسة ما
داعش
ً
يعرف بـ»األرامل السوداء» يف حتقيق
نظرا لكوهنا
عملياته ضد الدولة،
ً
وسيلة رسية الرتكاب مزيد من
التفجريات اإلرهابية.

حممد اخلالدي :تعد وزارة التجارة
العراقية من الوزارات العريقة
واملهمة والتي هلا عالقة مبارشة
بحياة املواطن العراقي ألهنا تدخل
يف مسألة توفري االمن الغذائي له
عرب مواد البطاقة التموينية سنويا.
وتشارك الوزارة يف اقامة اكرب
تظاهرة اقتصادية عاملية وعربية
واقليمية سنويا من خالل اقامة
معرض بغداد الدويل والتي تربم
من خالله العقود التجارية مع
الدول والرشكات املشاركة  .كام
أن وزارة التجارة تقوم اليوم باكرب
مهمة تقع عىل عاتقها يف كيفية
ايصال مفردات البطاقة التموينية
اىل املناطق الساخنة واملحررة من
قبل تنظيم داعش االرهايب.
«املستقبل» إلتقت عىل هامش
معرض معرض بغداد الدويل
بدورته ( )42بمعايل وزير العمل
والشؤون االجتامعية ووزير
التجارة وكالة املهندس حممد شياع
السوداين الذي استلم مهام وزارة
التجارة .

املشاركة يف معرض
بغداد واسعة
حتدث الوزير عن املشاركة العربية
واالجنبية يف معرض بغداد الدويل
فأشار اىل ان العامل يراقب الوقفة
املرشفة للشعب العراقي وهو
يواجه ارهاب داعش وخيوض
حرب رشسة ضد هذه التنظيامت
االجهزة
وتسطر
االرهابية
االمنية وابناء احلشد الشعبي
اروع صور البطولة والتضحية
امام هذه التنظيامت االرهابية
التكفريية .ويف نفس الوقت فان
الدولة يف كافة سلطاهتا وفئات
املجتمع تعمل وتبني وتتفاعل
مع املحيط االقليمي والدويل
ويف شتى املجاالت االقتصادية
والتجارية .وقال ان اقامة املعرض
يف هذا الوقت انموذجا هلذا االمر
واملشاركة جاءت واسعة حيث
تشارك يف املعرض أكثر من 22
دولة عربية واجنبية.
والدول االجنبية املشاركة هي
روسيا واملانيا وايطاليا وهولندا
وكذلك اليابان وباكستان واهلند
أما الدول العربية فهي مرص
وتونس ولبنان والسودان ،والدول
االقليمية هي ايران وتركيا اضافة
اىل اكثر من 590رشكة حملية
وعربية واجنبية.

ولفت اىل امتالء كل مساحات
املغطاة
املعرض
وقاعات
واملكشوفة وعدم شغور اي مساحة
رسالة اطمئنان للعامل
وبحسب الوزير فإن معرض
بغداد الدويل رسالة يبعثها العراق
ومؤسساته بأن احلياة يف العراق
مستمرة وان العمل متواصل للبناء
ولتجسري العالقة مع دول املنطقة
والعامل خصوصا يف املجاالت
االقتصادية والتجارية .وقال
انه يف نفس الوقت فإن املعرض
رسالة اىل كل الراغبني للدخول يف
االستثامر ويف القطاعات العراقية
املختلفة وهي فرص واعدة تنتظر
من يستغلها يف العراق.

الدول املقاطعة خسرت
فرص استثمارية
وعن مقاطعة بعض الدول
اخلليجية للمعرض اوضح الوزير
انه مل يتم توجيه اي دعوة هلم وتم
رفضها مشريا اىل ان الدول التي
مل تشارك خرست فرص استثامرية
وخرست فرص لرتويج منتجاهتا
وعرض ممكن ان تقدمه يف اكثر
من مرشوع ويف اكثر من القطاع.
وذكر أن يف العراق فرص واعدة
لالستثامر وبالتايل فان الكل
حريص عىل ان يقتنص هذه
الفرص .ورأى ان املشاركة
الواسعة تفي بالغرض خصوصا
وان اقامة املعارض ال تقترص عىل
معرض واحد يف السنة الواحدة،
وانام هناك معارض دائمية
ومعارض ثنائية مع الدول الثنائية
مستمرة لعرض منتجاهتا .اضاف
انه «اذا كان هناك عدم حضور
لبعض الدول اخلليجية يف معرض
بغداد الدويل ،اال ان رشكات
هذه الدول اخلليجية متواجدة يف
امليدان ،ويف اكثر من موقع ،ويف
اكثر من فرصة استثامرية .واليوم
حجم التبادالت مع الدول
اخلليجية والسعودية واالمارات
واسع ويف اكثر من قطاع».
وقال ان الرشكات االماراتية
موجودة يف كافة انحاء العراق
خصوصا يف اقليم كردستان
ويف حمافظات النجف االرشف
وكربالء والبرصة وبالتايل فان
هذه الرشكات متواجدة وتبقى
مسالة املشاركة يف املعارض يشء
عائد هلذه الدول».

وزير التجارة املهندس محمد شياع السوداين

العراق منفتح بشكل
واسع على دول املنطقة
وعام اذا ما كان العراق يرتبط
بعالقات اقتصادية وجتارية متينة
مع دول املنطقة ،اشار اىل «اننا
يف العراق ننظر اىل العالقات
االقتصادية والتجارية عىل أهنا
مكملة للعالقات الدبلوماسية
والسياسية وتوجه احلكومة
العراقية بشكل عام هو االنفتاح
عىل دول العامل بدون استثناء.
وبالتايل مسألة فتح افاق مع
هذه الدول يف الصميم هو توجه
احلكومة يف الوقت احلارض».
وقال ان قوانني العراق وخصوصا
قانون االستثامر من افضل قوانني
املنطقة التي توفر سهولة دخول
الرشكات واحلصول عىل فرص
االستثامر.

الفساد املالي واالداري
واشار اىل ان احدى مالحظات
القطاع اخلاص عىل الدولة «هو
االنفتاح الواسع عىل دول اجلوار
والعراق اصبح سوقا لدول
املنطقة بحيث املنتوج املحيل تأثر
بمنتوجات هذه الدول بسبب
هذا االنفتاح وبالتأكيد فإن
االنفتاح موجود واقامة عالقات
جتارية واقتصادية تعزز املنهج
السيايس والدبلومايس التي تتبعه
احلكومة برشط اعطاء اولوية
وضع املصلحة الوطنية لالقتصاد
الوطني امامنا اجتاه اي عالقة
جتارية» .

وردا عىل سؤال حول وجود فساد
مايل واداري يف معرض بغداد
الدويل اوضح الوزير انه استلم
وزارته بالوكالة حديثا ،لكنه اشار
اىل ان مكافحة الفساد هو اولوية
احلكومة «ونحن بالذات عىل كل
املفاصل التي نرشف عليها سواء
كانت يف الرشكة العامة للمعارض
او الرشكات االخرى يف وزارة
التجارة سيكون هذا امللف ضمن
اولويات عملنا وبالتاكيد ستكون
لنا جلسات واجتامعات مع
مكتب املفتش العام ودائرة الرقابة
التجارية واملالية يف تشخيص ابرز
املالحظات اينام وجدت وسوف
نتعامل معها بكل حزم ولن
نتهاون يف موضوع الفساد النه
مفصل مهم من مفاصل وزارة
التجارة .

جناح يف توصيل
مفردات البطاقة
التموينية
وحول امكانية وزارة التجارة
توصيل مفردات البطاقة التموينية
اىل كافة مناطق العراق ومن
ضمنها الساخنة ومناطق القتال
اشار اىل انه من خالل التجربة
احلالية نالحظ ان الوزارة نجحت
معرتفا اهنا تلكأت يف بعض
املواد وقد يكون هناك مالحظة
لدى املواطن عىل نوعية املواد
يف فرتات التجهيز ولكن عموما
احلكومة تدرس ملف البطاقة
التموينية وهناك فريق متخصص
يف هذا املجال ،وملف البطاقة
التموينية حيتاج اىل اعادة مراجعة

للدراسة ،والعراق يتكفل بتجهيز
مفردات البطاقة التموينية بحدود
 33مليون مواطن ،وهذه عملية
واسعة وكبرية حتتاج اىل جهد كبري
ويشوهبا ايضا بعض مؤسسات
الفساد بسبب تعدد احللقات
وكثرهتا وهذا بالتاكيد يفرض
عىل احلكومة اجياد طريقة اخرى
للمعاجلة.
وقال ان لدى الوزارة جتربة جديدة
للبطاقة الغذائية االلكرتونية ويتم
دراستها من قبل خرباء خمتصني يف
هذا امللف وتم تشكيل جلنة وزارية
وبأمر ديواين الصالح موضوع
البطاقة التموينية وواحدة من
اهم العالجات املتوفرة .وقال
ان «هذه اللجنة بدأت باستخدام
البطاقة الغذائية االلكرتونية
وسوف تنفذ يف بعض املحافظات
للحصول
وذلك
كتجربة
عىل نتائج فقط يف االستالم
االلكرتوين ،وهو حتديد املستفيد
الن مسالة اعطاء او توفري مواد
البطاقة الغذائية لعموم الشعب
هذه مسالة حتتاج اىل اعادة نظر».
وقال ان العمل مستمر الجياد
رؤية واضحة يف مسألة استهداف
املستحقني يف مفردات استالم
البطاقة التموينية.

عالقات سياسية
واقتصادية متميزة
وتناول الوزير طبيعة العالقات
العراقية الكويتية يف املجال
االقتصادي والتجاري فأشار
اىل ان بالده متلك مع الكويت
عالقات سياسية واقتصادية
متميزة وتسري نحو االحسن
سيام بعد سقوط النظام البائد
عام  .2003واعترب ان وجود
منفذ سفوان احلدودي داللة
عىل وجود هذا التعاون
التجاري واالقتصادي الواسع
والضخم مع اجلارة الكويت.
واثنى عىل املواقف املرشفة
لدولة الكويت يف مساعدهتا
للعراق يف الكثري من القضايا
منذ
واملالية
االقتصادية
االطاحة بالنظام البائد .وقال
«ال ننسى دعمها ايضا للعراق
يف تاجيل اقساط التعويضات
خصوصا يف هذه
املالية
السنتني وذلك ملا يمر به البلد
بازمة مالية ».
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ين
الصحافي�
مع إستمرار الجرائم ضد
فيام كانت األمم املتحدة حتيي
ذكرى الصحافيني الذين قتلوا
أثناء تأديتهم مهنة املتاعب،
وتعلن عن يوم دويل ملحاسبة
املسؤولني عن اجلرائم ضد
الصحافيني ،كانت الصحاف ّية
السور ّية بتول خملص الورار تلفظ
أنفاسها األخرية يف سقوط قذائف
عىل ضاحية حرستا يف الغوطة
الرشقية لدمشق ،بينام كانت
ترتفع األصوات يف تركيا متّهمة
السلطات بإنتهاك حر ّية التعبري.
ّ
فإن الصحاف ّية ُقتلت
سوري ًا،
جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها
مقاتلو الفصائل املعارضة عىل
ضاحية حرستا ،وفق ما أفاد
االعالم الرسمي ،مشري ًا إىل
إصابة آخرين بقذائف أطلقها
إرهابيون عىل الضاحية ،عىل بعد
عرشة كيلومرتات رشق العاصمة.
وكالة االنباء الرسمية «سانا»
لفتت إىل ّ
أن «الورار استشهدت
أثناء مغادرة منزهلا باجتاه عملها
يف إذاعة دمشق وقناة نور الشام

الصحاف ّية السوريّة بتول مخلص

«ان يت يف» التلفزيونية« :ليس هناك
ضغوط عىل وسائل االعالم .مل
يرغم احد عىل السكوت يف هذا
البلد ،هذا غري موجود».
سجل مراقبو
وهذا يأيت بعدما
ّ
منظمة االمن والتعاون يف أوروبا
حاالت عدة تدخل فيها النظام

الرتكي يف «االستقاللية التحريرية
لوسائل االعالم».

مقتل أكرث من  700صحايف
خالل عقد

ّ
وكل ذلك يأيت بينام كان األمني
العام لألمم املتحدة بان كي مون
حييي اليوم العاملي إلهناء اإلفالت

من العقاب عىل اجلرائم املرتكبة
ضد الصحافيني ،حيث أكّ د كي
مون أن أكثرمن  700صحايف
قتلوا خالل العقد املايض،
بمعدل صحايف كل  5أيام،
وذلك يف سبيل نقل األخبار
واملعلومات للناس ،مضيفا:
« ُيقتل عدد من الصحافيني
يف النزاعات واحلروب التي
يغطوهنا من دون خوف ،ولكن
أكثرهم ُأ ِ
سكت صوته عمد ًا
ملحاولته إيصال احلقيقة ،وهذه
احلاالت مل حيقق إال يف نسبة %7
منها فقط ،بل وال جيري التحقيق
التام إال يف جريمة واحدة من
كل  10جرائم».
هذا وأكدت األمم املتحدة
رضورة مضاعفة اجلهود ملكافحة
مثل هذه احلاالت ،وكفالة أمن
الصحافيني وقدرهتم عىل نقل
األخبار بحرية ،قائلة« :جيب
أال يضطر الصحافيون إىل
ممارسة الرقابة الذاتية خوفا عىل
أرواحهم».

لبنان يطالب أمريكا بزيادة برملان اإلحتالل يق ّر السجن  3سنوات لراشقي
احلجارة
مساعداتها لنزع األلغام
اإلحتالل اإلرسائييل الذي نرش
الرعب والدمار يف جنوب لبنان،
خ ّلف وراءه قبل اخلروج منه عدد ًا
كبري ًا من األلغام التي ما زالت حتصد
قتىل وجرحى حتى يومنا هذا .وإزاء
عددها الكبري ،طالبت احلكومة
اللبنانية الواليات املتحدة بمزيد
من املساعدات لنزع االلغام املضادة
لالفراد من اراضيها ،مؤكدة عىل
لسان سفريها يف واشنطن أن لبنان
بلد «ملوث» هبذه االسلحة التقليدية
بسبب احلروب املتعددة التي شهدها.
وزارة اخلارجية االمريكية نرشت
تقريرها السنوي بشأن «برنامج
الواليات املتحدة لتدمري االسلحة
التقليدية» يف العامل ،والذي اظهر ان
واشنطن انفقت يف هذا املجال منذ
 1993ما جمموعه  2،5مليار دوالر،
بينها  140مليون دوالر يف ،2014
ما يضع الواليات املتحدة يف صدارة
الدول التي متول عمليات «نزع
االسلحة اخلفيفة والذخائر وااللغام
املضادة لالفراد وسائر املتفجرات يف
اكثر من  90بلدا».
وبمناسبة نرش هذا التقرير حذر

السفري اللبناين يف واشنطن انطوان
شديد املانحني من خطورة الرتاخي
يف دعم جهود نزع االلغام املضادة
لالفراد يف لبنان ،قائال« :من املهم
للغاية ان تواصل الواليات املتحدة،
بل ان ترفع ،مستوى مساعدهتا ،ومن
االمهية بمكان ايضا ان تضغط عىل
مانحني آخرين لكي يفعلوا االمر
نفسه» ،مضيفا« :يف احلقيقة إن لبنان
ملوث بااللغام بسبب احلرب االهلية
التي شهدها بني  1975و 1990وثم
بسبب النزاع بني ارسائيل وحزب اهلل
يف  .2006ويف  2013اهتمت سوريا
أيضا بزرع الغام مضادة لالفراد عىل
طول حدودها مع لبنان».
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مع تكثيف الحركة الدبلوماس ّية بشأن سوريا

مقتل صحافيّة سورية بقذيفة هاون سقطت شرقي دمشق
جراء اصابتها بشظايا قذيفة هاون
اطلقتها التنظيامت االرهابية عىل
ضاحية حرستا» ،مشرية إىل أن
«القصف بقذيفة هاون أسفر
أيضا عن إصابة شخص آخر
بجروح وتسبب بأرضار مادية».
املرصد السوري حلقوق االنسان
أكد من جهته نبأ مقتل املراسلة
جراء سقوط قذائف عىل مناطق
يف ضاحية حرستا املعروفة ايضا
باسم «ضاحية األسد» وهي حتت
سيطرة قوات النظام فيام تسيطرة
الفصائل املقاتلة عىل مدينة حرستا
القريبة منها.
احلكومة الرتكية ترفض اإلهتامات
احلكومة
رفضت
تركي ًا،
االنتقادات الدولية املوجهة إليها
بشأن انتهاك حرية التعبري خالل
محلة االنتخابات الترشيعية التي
فاز فيها حزب العدالة والتنمية
بزعامة رجب طيب اردوغان
باألغلبية املطلقة.
نائب رئيس الوزراء يلشني
اكدوغان قال يف حديث مع حمطة

almustagbalkw

يستمر بإختاذ قرارات مثرية
اإلحتالل
ّ
للجدل ،فبعد قرار معاقبة منفذي
اهلجامت يف القدسى هبدم منازهلم،
هي هي «إرسائيل» خترج بمرشوع
أقره الربملان يفرض
قانون جديد ّ
عقوبة السجن لثالث سنوات عىل
االقل عىل راشقي احلجارة.
والقانون الذي دعمته حكومة بنيامني
أقر بغالبية  51صوتا مقابل
نتانياهو ّ
 17يف وقت يزداد فيه التوتر يف الضفة
الغربية والقدس الرشقية املحتلتني.
وينص القانون اجلديد عىل أنه ليس
بامكان القضاة إصدار أحكام مع
وقف التنفيذ «اال يف حاالت خاصة»
مل حيددها.

والقانون بتجميد املخصصات
االجتامعية التي حيصل عليها
اهايل القارصين الذين تتم ادانتهم
بـ»ارتكاب جرائم امنية ،والقاء
احلجارة الهداف قومية او يف اطار
انشطة ارهابية» ،وسيتم جتميد هذه
املخصصات خالل فرتة السجن.
النائب نيسان سلوميانسكي من
حزب البيت اليهودي الديني
املتطرف والذي قدّ م مرشوع القانون،
قال من جهته« :إن فرض حد أدنى
من العقوبة هو إجراء رضوري لردع
راشقي احلجارة» ،مضيفا« :إلقاء
احلجارة يشكل حماولة قتل».
من جهته ،النائب مجال زحالقة ،عن

القائمة العربية املوحدة ندّ د بالطبيعة
اخلطرة هلذا القانون ،مؤكدا بأنه «ال
يفعل شيئا سوى صب الزيت عىل
النار».

«البكر» يسلم أوراقه مندوبا للكويت لدى اجلامعة العربية
سلم السفري أمحد عبدالرمحن البكر االمني العام
للجامعة العربية د.نبيل العريب اوراق اعتامده مندوبا
دائام جديدا للكويت لدى اجلامعة العربية.
ونقل البكر خالل لقائه مع االمني العام حتيات
صاحب السمو األمري الشيخ صباح االمحد وحتيات
سمو ويل العهد والنائب االول لرئيس جملس الوزراء

وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
وعرب البكر خالل اللقاء عن استمرار دعم القيادة
الكويتية للعمل العريب املشرتك ومساندة دور اجلامعة
العربية خاصة يف ظل الظروف الدقيقة التي متر هبا
املنطقة .كام أكد حرص الكويت عىل تطوير اجلامعة
العربية واالرتقاء بمكانتها وكفاءهتا والعمل مع

االمني العام لتسهيل مهمته يف التعامل مع االحداث
الراهنة .وقال إنه تطرق خالل لقائه مع االمني العام
اىل القضايا الراهنة باملنطقة واستعراض االجتامعات
املقبلة ومنها التحضريات اخلاصة بالقمة العربية مع
دول أمريكا اجلنوبية املقررة يوم  10نوفمرب املقبل
واالجتامعات اخلاصة بتطوير اجلامعة العربية.

جلنة برملانية بريطانيّة «تفرمل» خطط كامريون للتدخل العسكري
يف حني تك ّثفت يف اآلونة األخرية
داخل
العسكرية
العمليات
األرايض السورية ،مع دخول
ّ
خط األزمة،
روسيا جوي ًا عىل
يبحث رئيس احلكومة الربيطانية
ديفيد كامريون يف توسيع
الرضبات اجلوية ضد تنظيم
«الدولة اإلسالمية» يف العراق،
لتشمل سوريا أيض ًا ،إال ّ
أن هذا
األمر يلقى إعرتاض ًا واسع ًا يف
صفوف الربملان.
فلجنة الشؤون اخلارجية الربملانية
يف بريطانيا أعلنت عن رفضها شن
رضبات جوية يف سوريا ،معتربة يف
يتوجب عىل
تقرير صادر عنها أنه
ّ
لندن باألحرى الرتكيز عىل اجلهود
الدبلوماسية الحالل السالم يف

هذا البلد.
أعضاء اللجنة قالوا يف تقريرهم:
«نعتقد أنه ال جيوز أن يكون هناك
توسع للعمل العسكري الربيطاين
يف سوريا من دون اسرتاتيجية
دولية متناسقة تكون هلا فرص
واقعية لدحر تنظيم الدولة
االسالمية ووضع حد للحرب
األهلية يف سوريا».
رئيس اللجنة النائب املحافظ
كريسبني بالنت ،رأى من جهته أن
«هناك التزامات عسكرية عدة غري
منسقة بني عدد كبري من الفاعلني
ّ
الدوليني يف العراق وسوريا وان
جعل الوضع العسكري أكثر
تعقيدا ايضا من شأنه ان حيرفنا
عن اهلدف الرئيس وهو إهناء

آالم الشعب الذي يعاين من هذه
االيديولوجية اخلطرة والوحشية
واملتخلفة» .التقرير أوىص احلكومة
بالرتكيز عىل اجلهود الدبلوماسية
اهلادفة إىل إحالل السالم.

إجتامعات مكثفة يف موسكو

خط ّ
ّ
حل األزمة
دبلوماسي ًا ،وعىل
السورية ،وكاالت أنباء روسية
نقلت عن متحدثة باسم وزارة
اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا
إعالهنا أن وزير اخلارجية الرويس
سريغي الفروف سيلتقي بممثل
األمم املتحدة اخلاص بسوريا
ستافان دي ميستورا األربعاء
(اليوم) يف موسكو ،واملوضوع
الرئيس هو العملية السياسية يف
سوريا وبدء حوار حقيقي بني

جنوب افريقيا ال تنوي اإلنسحاب من اجلنائية
الدولية
بعد شيوع معلومات عن ّ
أن مجهورية
جنوب إفريقيا قد تنسحب من
املحكمة اجلنائية الدولية ،وذلك
إثر نشوب خالف بني السلطتني
التنفيذية والقضائية يف البالد عىل
خلفية قضية الرئيس السوداين عمر
البشري ،املطلوب من املحكمة ،موقع
«ذا كونفرزيشن األمريكي» نقل عن
مصادر دبلوماسية يف جوهانسربغ
تأكيدها أن «حكومة جنوب افريقيا ال
تنوي االنسحاب من املحكمة اجلنائية
الدولية رغم قرار احلزب احلاكم اثر
اعرتاضات من أجهزة الدولة ووزراء
يف احلكومة».
مسؤول رفيع املستوى يف وزارة
خارجية جنوب أفريقيا ،أفاد من

جهته أن خالفا حادا نشب بني قيادات
يف احلكومة حول اآلثار السلبية
لالنسحاب عىل سمعة جنوب أفريقيا
دوليا ،وقال« :نعم نريد ان نراعي
مقررات احلزب احلاكم ولكن هناك
قضايا جيب النظر والتمعن فيها»،
مضيفا« :نحن قادة يف قارة أفريقيا،
وأقنعنا دول افريقية بعدم االنسحاب
يف قمة  ،2013ولذلك هذه طوة جيب
ان تتم بالتشاور مع دول أخرى».
الدبلومايس اجلنوب افريقي شدد
عىل أنه لن يكون هناك اي حترك يف
ماخيص موضوع االنسحاب قريبا.
ونوه اىل ان قرار احلزب احلاكم
يتحدث عن «مراجعة العضوية يف
املحكمة ،اال أن رد احلكومة سيكون

ان االنسحاب ليس فكرة جيدة يف
الوقت احلايل».
واملسؤول قال انه حتى لو مورست
ضغوط عىل احلكومة لالنسحاب فان
األمر ال يمكن ان يتم قبل ثالثة أعوام
عىل األقل .وأفاد دبلومايس آخر ان
احلكومة أخطرت أطرافا دولية بان
ال نية لدهيا لالنسحاب من املحكمة
اجلنائية الدولية يف الوقت احلايل وان
األنسحاب موقف احلزب احلاكم
وليس احلكومة.
املتحدث باسم احلزب احلاكم كان
قد قال ان االنسحاب هو «خطوة
أخرية» بعد استنفاذ كافة اخليارات
األخرى وبالتشاور مع الدول
األفريقية األخرى.

ضحايا وفيضانات بإعصار يف اليمن
ّ
وكأن احلرب الدائرة يف اليمن،
وما حتصده من ضحايا وما
خت ّلفه من أرضار مادية ،ال تكفي
اليمن ّيني حتى جاءهم «تشاباال»،
االعصار الذي تشكّ ل فوق بحر
العرب ليحصد ما يستطيع من
قتىل ،ويرتك وراءه ما يستطيع
من خسائر يف املاديات.
فقد رضب إعصار «تشاباال»
ليل االثنني-الثالثاء السواحل
لليمن،
الرشقية
اجلنوبية

مصحوب ًا برياح عاتية وأمطار
غزيرة ،متسببا بضحايا وأرضار
وفيضانات ،وفق وزير الثروة
السمكية فهد كفاين ،الذي أكد
أن «االرضار بالغة ،ونتوقع
خسائر برشية» ،من دون ان
يكون يف امكان الوزير ،وهو
عضو يف جلنة متابعة لالعصار،
حتديد أي حصيلة.
واإلعصار تس ّبب عند املناطق
الساحلية اليمنية برياح قوية

زادت رسعتها عن  100كلم يف
الساعة صباح الثاثاء ،ترافقت
مع ارتفاع موج البحر عند
سواحل حرضموت وشبوة
واملهرة.
صور تداوهلا مستخدمون عىل
مواقع التواصل االجتامعي
وسيارات
شوارع
أظهرت
غمرهتا املياه بشكل شبه كامل
يف مدينة املكال ،مركز حمافظة
حرضموت.

رئيس الحكومة الربيطانية ديفيد كامريون

دمشق واملعارضة».
يف املوازاة ،وكالة «تاس» لألنباء
نقلت عن نائب وزير اخلارجية
الرويس ميخائيل بوجدانوف

قوله« :إن اجتامعا قد يعقد يف
موسكو األسبوع املقبل بني أعضاء
يف احلكومة السورية ومجاعات
سورية معارضة».

السبسي يبدأ زيارة إىل
السويد
يف زيارة هي األوىل من نوعها
جيرهيا رئيس تونيس منذ 52
سنة إىل السويد ،يزور الرئيس
التونيس الباجي قايد السبيس
اليوم ستوكهومل يف زيارة دولة
تتواصل ثالثة أيام يتم خالهلا
ملكيا
استقباال
استقباله
من قبل ولية العهد األمرية
االمري
بصحبة
فيكتوريا
دانيال.
وهذه الزيارة هتدف اىل

دعم العالقات بني البلدين
يف املجاالت االقتصادية
والسياسية
واالجتامعية
وسيتم خالهلا توقيع العديد
من االتفاقيات .
ويف الزيارة سيشارك وزير
اخلارجية الطيب البكوش
ووزير تكنولوجيات االتصال
نعامن الفهري ووفد من رحال
االعامل للمشاركة يف جملس
االعامل التونيس السويدي.

توقيف  35شخصاً يف غربي تركيا
مق ّربني من غولن
ليس خفي ًا عىل أحد اخلالف احلاد بني
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
والداعية فتح اهلل غولن ،والذي يبدو
أنه وصل هذه املرة إىل القضاء.
ففي إطار حتقيق قضائي ُفتح بحق
الداعية فتح اهلل غولن العدو اللدود
تم توقيفهم
ألردوغان 35 ،شخصا ّ
ضمن مدامهة جرت يف  18حمافظة يف
غريب البالد وأتاحت توقيف رشطيني
وموظفني رسميني بشبهة «امتالك
وثائق عسكرية ووثائق رسية» ،كام

افادت وكالة «دوغان» لالنباء.
ومنذ حواىل سنتني ،أردوغان ك ّثف
املالحقات القضائية والعقوبات
بحق أنصار غولن ،واألسبوع املايض
اقتحمت الرشطة الرتكية مقري
حمطتي تلفزيون تنتميان اىل املجموعة
القابضة التي يملكها غولن بعد قرار
قضائي بفرض الوصاية عليهام.
هذا وتبدأ حمكمة تركية يف مطلع
كانون الثاين/يناير حماكمة غولن
غيابيا بتهمة حماولة االنقالب.
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بعد  18عاماً عىل العقوبات
تظاهرات أمام السفارة األمريكية يف السودان للمطالبة برفعها
عام  ،1997ويف عهد الرئيس
األمريكي السابق بيل كلينتون،
أصدرت اإلدارة األمريكية قرار ًا
قامت بموجبه بتجميد األصول
وسعها خلفه
املالية السودانية،
ّ
الرئيس جورج بوش عامي
 2006و ،2007يف إطار محالت
هدفت وفق تأكيد اإلدارة إىل
«جتفيف منابع اإلرهاب».
ويوم الثالث من نوفمرب/ترشين
الثاين من كل عام تكون السودان
عىل موعد مع التجديد السنوي
هلذه العقوبات ،ويف هذه املناسبة،
وبعد مرور  18عام ًا عىل هذه
العقوبات ،منظامت سودانية
دعت ملسرية إىل مباين السفارة
األمريكية يف اخلرطوم ،لتسليم
مسؤويل السفارة بيانا يطالب

بإلغاء العقوبات.

آثار كارثية عىل املجتمع

واملسرية ،التي تأيت حتت شعار
«مواطنون ضد العقوبات»،
تسعى لتذكري واشنطن بمرور
 18عام ًا ،عىل العقوبات التي
تفرضها عىل السودان ،وأعد
منظمو املسرية بيان ًا عددوا فيه
اآلثار الكارثية عىل رشائح
بسبب
الضعيفة،
املجتمع
تأثر قطاعات النقل والزراعة
والصناعة والصحة والتعليم،
وستسلم املسرية نسخة من البيان
إىل مسؤويل السفارة األمريكية،
تطالب برفع العقوبات فور ًا .
ويف السياق ذاته ،منظامت وطنية
عاملة يف جمال حقوق اإلنسان
عكفت عىل وضع تقارير عن آثار

العقوبات األحادية القرسية التي
تفرضها الواليات املتحدة عىل
السودان توطئة لتقديمها للمقرر
اخلاص حلقوق اإلنسان الذي

جنرال أمريكي يشيد بإجنازات اجليوش االفريقية
اجليوش األفريقية وجدت نفسها يف
السنوات القليلة املاضية مضطرة،
إىل جانب مواجهة أحداث العنف
التي حتدث داخل البلدان ،إىل
مواجهة خطر اجلامعات املتطرفة
التي تنشط فيها ،وعىل رأسها مجاعة
«بوكو حرام» و»حركة الشباب
الصومالية» وغريها...
ويف هذا السياق ،قائد العمليات
االمريكية اخلاصة يف افريقيا اجلنرال
دونالد بولدوك ،وخالل مؤمتر
يف واشنطن ،أشاد بتطور قدرات
اجليوش االفريقية وحتقيقها انجازات
يف معركتها ضد اجلامعات املتطرفة.
اجلنرال بولدوك قال« :إن اجليوش

االفريقية»زادت قدراهتا وفعاليتها
وهي اآلن أكثر احرتافية ،كام انه
بات اكثر سهولة بالنسبة اليها تلبية
الرشوط املفروضة بموجب قانون
ليهي الذي يمنع البنتاغون من
تدريب أي جيش إذا أدين بانتهاك
حقوق االنسان» ،مضيفا« :نحن
نرى قدرا متناقصا من املشكالت
مع هذا القانون».
ووفق اجلنرال بولدوك ّ
فإن حواىل
 1400جندي من القوات اخلاصة
االمريكية يعملون حاليا مع
جيوش  23بلدا افريقيا يف مهام
تتعلق بالتدريب والتجهيز وتقديم
املشورة ،مشريا اىل ان هؤالء اجلنود

يتوزعون عىل «فرق صغرية ،جندي
او ثالثة جنود او  12جنديا»
ومهامهم ترتاوح مدهتا «من بضع
ساعات اىل بضع سنوات» ،مشريا
إىل أن «املساعدة التي تقدمها هذه
القوات اضافة اىل تلك التابعة لدول
غربية أخرى مثل بريطانيا وكندا
وايطاليا وفرنسا سامهت يف حتقيق
اجليوش االفريقية انتصارات كبرية
عىل اجلامعات املتطرفة يف القارة».
املسؤول العسكري األمريكي رأى
أن «النيجر وتشاد والكامريون
حققت عددا من االنتصارات
الباهرة ضد بوكو حرام يف منطقة
بحرية تشاد».

صراع بني ميليشيات «فجر ليبيا» على خلفية
اختطاف وزير
اخلالفات السياسية املحتدمة
يف ليبيا والتي أهرقت دماء
اآلالف من املواطنني ،دفعت
بعدد من املسلحني إىل إختطاف
وزير التخطيط يف احلكومة غري
املعرتف هبا يف ليبيا ،ضمن سلسلة
اإلنشقاقات الواسعة يف صفوف
«فجر ليبيا».
ويف سياق القضية عينها ،العاصمة

طرابلس شهدت إشتباكات عنيفة
ليل اإلثنني الثالثاء بني فصائل
من ميليشيات «فجر ليبيا» دامت
لساعات.
االشتباكات املسلحة اندلعت عىل
خلفية اختطاف ميليشيات «ثوار
طرابلس» املوالية لإلسالميني
املتشددين ،وزير التخطيط .ويف
التفاصيل ،ميليشيات تابعة ملدينة

زليتن التي ينتمي إليها وزير
التخطيط ،اشتبكت مع امليليشيات
املختطفة بعد مغرب اإلثنني يف
حماولة منها لفك أرس الوزير.
ميليشيات «ثوار طرابلس» دامهت
مقر احلكومة واشتبكت أيضا
لساعات مع جهاز احلراسة يف مقر
احلكومة ،متسببة يف جرح ما يزيد
عىل مخسة من عنارص احلراسة.

يزور السودان يف  23نوفمرب/
ترشين الثاين احلايل ،وقال
رئيس املجموعة الوطنية حلقوق
اإلنسان إبراهيم عبد احلليم

للمركز السوداين للخدمات
الصحافية ،إن زيارة املقرر
اخلاص من قبل األمم املتحدة
تعد انتصار ًا للسودان والدول
التي ختضع لعقوبات من الدول
الكربى.
عبد احلليم أضاف أن املنظامت
الوطنية أعدت تقارير متكاملة
عن آثار العقوبات عىل املواطنني
خاصة يف مناطق النزاع ،بجانب
تأثر املشاريع اإلنتاجية الكربى
بالعقوبات ،وأكد عبد احلليم أن
احلمالت التي قادهتا املنظامت يف
املنابر الدولية جنت ثامرها من
خالل مساندة املجموعات التي
عملت عىل ضغط املجتمع الدويل
من أجل معرفة تلك العقوبات
والعمل عىل رفعها.
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بعد إختفائه ف� أيلول ض
الما�
ي
ي

توقيف صحافيّني إثنني يف
إيران
للجمهورية االسالمية آية
اهلل عيل خامنئي .كام ان
سحرخيز كان يتوىل ادارة
االعالم يف وزارة الثقافة
إ ّبان رئاسة حممد خامتي
(.)2005-1997
ويف االشهر االخرية،
أدىل بمداخالت منتظمة
عىل القسم الفاريس يف
الـ»يب يب يس» و»صوت
امريكا» النتقاد املسؤولني
وخصوصا
االيرانيني
خامنئي.
من جهته ،مازنداراين يدير
«فرهيختيغان»
صحيفة
التابعة
االصالحية
للجامعة االسالمية احلرة،
وهي مؤسسة خاصة ،وهو
كان قد أوقف يف العام
 2009خالل احلركة
االحتجاجية ضد اعادة
انتخاب الرئيس املحافظ
حممود امحدي نجاد بتهمة
القيام بتحرك معاد لالمن
القومي وباقامة اتصاالت
مع اجانب.
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التلفزيون اإليراني يعلن اعتقال لبناني-أمريكي بتهمة التجسس

بعد أ ّيام عىل إعالن املنظمة
العربية للمعلوماتية واالتصاالت
«امجع» ،عن اختفاء أمينها العام،
اللبناين نزار زكا ،أثناء زيارة
رسمية له إىل العاصمة اإليرانية
طهران يف سبتمرب /أيلول
ّ
أن لغز إختفائه
املايض ،يبدو
قد وصل إىل هنايته بعدما أعلن
التلفزيون اإليراين نقال عن
مصادر مطلعة أن احلكومة ألقت
القبض عىل رجل حيمل اجلنسيتني
اللبنانية واألمريكية له صلة وثيقة
باملخابرات األمريكية.
وإذ مل ُيكشف عن توقيت أو
مكان إلقاء القبض عىل املشتبه
به ،أكد التلفزيون الرسمي
ّ
أن السلطات تشتبه
اإليراين

يف أن الرجل «لديه عالقات
عدة مع االستخبارات واجليش
األمريكيني».
وقد نُرشت صورة للمشتبه
به مرتديا مالبس عسكرية
أمريكية قيل إهنا التقطت يف
قاعدة «ريفريسايد» العسكرية
األمريكية.

كيف اختفى زكا؟

إعالن توقيف زكا يأيت بعدما
كان سفري لبنان يف إيران فادي
احلاج قال يف وقت سابق« :نتابع
املوضوع عن طريق القنوات
الدبلوماسية وبتوجيهات من
وزارة اخلارجية اللبنانية مع
السلطات اإليرانية ،لكن إىل
اآلن مل نستطع الوصول إىل أي

«بعثنا
مضيفا:
معلومات»،
بمذكرات وقصدنا اخلارجية
اإليرانية ووعدنا بمتابعة املوضوع
لكننا مل نتلق جوابا منها».
يذكر أن نزار زكا كان يزور
إيران بدعوة من نائبة الرئيس
اإليراين لشؤون املرأة واألرسة
موالفردي،
شاهيندوخت
حلضور مؤمتر يف طهران ،إال
أنه أختفى بعد املؤمتر يف ظروف
غامضة ،إذ إنه بعد حضور
فعاليات املؤمتر وإلقاء كلمة،
غادر زكا الفندق يف طهران
بسيارة أجرة ،لكنه مل يصل إىل
الطائرة املتجهة إىل لبنان يف 18
أيلول بعد قضاء ثالثة أيام يف
العاصمة اإليرانية.

أوباما يسخر من املرشحني اجلمهوريني

ال تزال إيران ،رغم
ّ
كل اجلهود التي تبذهلا،
والدعوات الدولية التي
ُوجه إليها ،عاجزة عن
ت ّ
ضامن حر ّية الصحافيني،
وال تزال متارس ضدّ هم
أنواع ًا خمتلفة من القمع.
السياق،
هذا
ويف
االيرانية
السلطات
صحاف ّيني
أوقفت
مقربني من االصالحيني
ّ
مها عيسى سحرخيز
مازنداراين،
واحسان
بحسب ما اوردت وكالة
«ايلنا» املقربة من أوساط
االصالحيني ،من دون
ان حتدد متى تم ذلك او
اسباب التوقيف.
حكم
وسحرخيز كان قد ُ
عليه يف أيلول/سبتمرب
 2010بالسجن ثالث
سنوات وأطلق رساحه
بعد ان قىض عقوبته يف
اواخر  ،2013بعدما
أدين بالدعاية ضد النظام
وبإهانة املرشد االعىل
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ّ
أن اإلنتخابات الرئاس ّية
رغم
األمريك ّية ما زالت بعيدة نوع ًا ما،
إال ّ
أن املرشيحن املحتملني للرئاسة
حياولون إستغالل ّ
كل ثانية من أجل
مجع األصوات املطلوبة للوصول إىل
البيت األبيض ،مع ما يعنيه ذلك من
محالت ووعود إنتخاب ّية قد يكون
بعضها غريب ًا أو بعيد املنال.
من جهته ،الرئيس األمريكي باراك
أوباما سخر من مرشحي الرئاسة
اجلمهوريني ألهنم يعدون بأهنم
قادرون عىل الوقوف يف وجه
الرئيس الرويس فالديمري بوتني بينام
مل يتمكنوا من «التعامل» مع موجهي
احلوار يف مناظرة عىل شبكة تلفزيون

شبكة

«يس.إن.يب.يس» وهي
للمشرتكني األسبوع املايض.
واملرشحان اجلمهوريان دونالد
ترامب وبن كارسون وآخرون
انتقدوا الصحافيني الذين أداروا
مناظرة حظيت بمشاهدة كبرية ملا
قالوا أنه فشل يف طرح أسئلة ذات
صلة باملوضوع .وانتقد أوباما الذي
كان يتحدث يف مؤمتر جلمع التربعات
الديمقراطي
احلزب
لصالح
اجلمهوريني الذي يسعون للرئاسة
بقوله إهنم ال يستطيعون إدارة
العالقات مع بوتني.
كذلك ،أوباما قال« :إذا كنتم ال
تستطيعون التعامل مع هؤالء

الرئيس االمرييك باراك اوباما

الرجال لذلك ال أظن أن الصينيني
والروس سيشعرون بقلق كبري
منكم».

بوروشينكو يوقع قانونا يسمح باستخدام
املرتزقة األجانب يف أوكرانيا
وقع الرئيس األوكراين بيرتو
يرشع
قانونا
بوروشينكو
استخدام املرتزقة األجانب يف
أرايض البالد.
وكان الربملان األوكراين قد تبنى
يف مطلع أكتوبر/ترشين األول
املايض مرشوع قانون حول «أداء
األجانب اخلدمة العسكرية يف
القوات املسلحة األوكرانية»
بعد أن أدىل  229نائبا بأصواهتم
لصالح هذا املرشوع.
وهيدف القانون اجلديد إىل «رفع

القدرة القتالية للقوات املسلحة
األوكرانية وختفيض خسائر
أوكرانيا البرشية واملالية أثناء
القتال يف رشق أوكرانيا».
وأعرب نواب أوكرانيون عن
قناعتهم بأن ترشيع انضامم أجانب
إىل اجليش األوكراين سيسمح
بتشكيل وحدات عسكرية ذات
قدرة قتالية وخربات عالية،
ويصل عدد القوات األجنبية إىل
ألف شخص.
كام ينص القانون عىل أن االستعانة

بأجانب يف اجليش األوكراين
سيسمح باحلد من تعبئة املواطنني
األوكرانيني وتقليص النفقات
عىل خمتلف املعونات االجتامعية
للعسكريني واجلرحى وأهايل
اجلنود الذين قتلوا يف املعارك.
كام أقر الربملان األوكراين بالقراءة
األوىل يف وقت سابق مرشوع
قانون يسمح بتسهيل عملية
احلصول عىل اجلنسية األوكرانية
لألجانب الذين خيدمون يف
اجليش األوكراين.

نزار زكا

أمريكا :عمليات حرية املالحة
ليست تهديداً للصني
بعدما رفعت الصني الصوت عالي ًا
إحتجاج ًا عىل دخول مد ّمرات
أمريكية مياهها اإلقليمية يف بحر
الصني اجلنويب األسبوع املايض،
وإستدعائها السفري األمريكي يف
البالد لإلحتجاج ،رأى قائد القيادة
األمريكية يف املحيط اهلادي األمريال
هاري هاريس أنه ال ينبغي للصني
أن تنظر لعمليات حرية املالحة التي
تقوم هبا الواليات املتحدة عىل أهنا
تشكل هتديدا.
هاريس ،ويف كلمة له يف جامعة
بكني يف ترصحيات نرشها اجليش

األمريكي ،قال« :نقوم منذ عقود
بعمليات حلرية املالحة يف أنحاء
العامل لذلك ال ينبغي ألحد أن يفاجأ
هبا .أؤمن حقا بأن هذه العمليات
العادية ال ينبغي أبدا اعتبارها هتديدا
ألي دولة» ،مضيفا« :ليس للواليات
املتحدة موقف بشأن املزاعم
املتعارضة بالسيادة عىل مالمح
األرض يف بحر الصني اجلنويب
ونشجع مجيع من لدهيم مطالب عىل
حل خالفاهتم سلميا من دون إجبار
وبام يتفق مع القانون الدويل».

مقتل جنديني هنديني يف قصف
على حدود كشمري
رغم إتفاق وقف اطالق النار
الذي تم التوصل اليه عام
 2003بني باكستان واهلند
بشأن إقليم كشمري ،إال أن خرق
هذا اإلتفاق ُيعدّ أمر ًا «عادي ًا»،
وسك تبادل اإلهتامات بني
اجلانبني.
ويف جديد هذه اخلروقات،
اجليش اهلندي أعلن أن إثنني من
عسكرييه قتال بنريان باكستانية
عىل خط احلدود الفاصل بني
جزئي والية كشمري املتنازع

عليها .وقال ضابط هندي إن
احلادث وقع يف منطقة غوريز
التابعة لبلدية بانديبورا مساء
االثنني.
وحادث آخر وقع يوم االثنني
قبل أيام فقط من موعد الزيارة
التي سيقوم هبا رئيس احلكومة
اهلندية نارندرا مودي لكشمري.
ضابط هندي أكد أن القوات
الباكستانية استخدمت املدافع
الرشاشة والقنابل اليدوية يف
احلادث األخري.
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احللم رسالة علينا أن ال نتجاهلها

املرأة بأمان
املرأة يف الشارع مل تعد
بأمان أبد ًا  ،كذلك يف
العمل  ،كذلك يف احلديقة
العامة  ،كذلك أيض ًا يف
بيتها ،أو يف أي مكان آخر
..نعم املرأة دائام بخطر
 ..وقد تصبح بأي حلظة
فريسة تنهشها حيوانية
عنيت
اﻵخر
نصفها
الرجل...
يشبهها كثري ًا ذاك الغزال
الذي يقفز من مكان
إىل آخر ويف كل خطوة
يرت ّبص به فهد أو ضبع أو
كلب أو أسد ...
وأين تكمن املشكلة ال
أحد يعرف ..
فالرشق يقذف الكرة
اىل ملعب الغرب مربر ًا
املرأة
بتحرر
هجومه
الزائد وبشكل مبالغ فيه،
اﻷمر الذي جيعلها فكرة
سهلة ومشجعة جلذب
اﻵخر إليها ...
ويف نفس الوقت يقذف
الغرب الكرة اىل ملعب
الرشق ويربرها باﻹنغالق
الذي يسبب الكبت الذي
جيعل الرجل يميش يف
الشارع يبحث عن ُمطلق
ليعب
امرأة قد تعرب
ّ

ويرشح هلا عن رجولته
الضائعة ...
وﻷن املشكلة كربت
وانترشت كثري ًا وجد
اﻹنسان نفسه بشكل ال
إرادي يبحث عن احلل
 ،وهذا ما جعل خمرتعان
يكشفان
أمريكيان
عن جهاز ذكي صمم
خصيص ًا للنساء يسمى
“آثينا” حلامية أنفسهن
التحرش
ظاهرة
من
اجلنيس واالغتصاب ،
واجلميل يف اﻷمر بأنه
يمكن استخدامه كقطعة
اكسسوار ملفة للنظر
بجامهلا.
وأوضحت منى مصطفى
وهي من أصول عربية
مبتكرة اجلهاز بالتعاون
مع زميلها أنطوين غولد،
أن اجلهاز “آثينا” يقوم
بإصدار صوت مربك
للمتحرش ،ويف الوقت
ذاته يرسل رسالة استغاثة
فورية للطوارئ وجهات
اإلتصال املسجلة مسبق ًا
عليه ،وفق ًا ملوقع ،24
وذلك لتنبيههم بتعرض
فتاة خلطر ،حيث تظهر
خريطة عىل جهاز املرسل

له

مكان

إليه توضح
املرتدية.
ويتمتع اجلهاز “آثينا”
الصغري بسهولة ارتدائه
كسلسلة حول الرقبة
أو دجمه يف احلقيبة أو
تثبيته باملالبس ،نظر ًا
لصغر حجمه ووزنه
اخلفيف جد ًا  ،ويتوفر
بثالثة ألوان خمتلفة منها
الفيض واألسود والذهبي
ويتمتع
الوردي،
بمقاومته للامء....
وهكذا أصبح بإستطاعة
املرأة التحرر عىل حقيقته
 ،التحرر ليس بمفهومه
التقليدي من الثياب فقط
 ،بل التحرر من اخلوف
الذي بات يسيطر عليها
ويتملكها  ،فهي بلحظات
أو دقائق معدودة تستطيع
أن تكون بأمان بعد هذا
اﻹكتشاف املذهل ...

بقلم :ميسون منصور

ما أصعبها أن تنام الليل وأنت
تفكر بيشء واحد تريد ان تقوم به
يف الغد  ،ويف الصباح يلغيه حلم
عابر !...
تدق باب صديقك بفرح عارم
والضحكة عىل وجهك  ،وقبل ان
تقول كلمة واحدة  ،يسبقك هو
ليقول أعتذر لن أذهب فقد رأت
أمي حلام مزعجا ..
ما أصعبها أن يتصل بك أحد
أقربائك ليقول لك ال خترج من
البيت اليوم فقد رأيت عنك حلام
مزعجا ...
ما أصعبها أن تصدق وتسخر من
نفسك  ،وأن ال تصدق وتصبح
يف اليوم التايل خربا يف صفحة
الوفيات !...
فحتى يومنا هذا ما زال احللم
الذي ال يأخذ سوى حلظات
خاطفة من ليلنا يؤثر عىل كامل
هنارنا  ،ليس هذا فحسب بل
ينعكس عىل كامل حتركاتنا فيلغي
ويغي مشاويرنا وأكثر
مواعيدنا
ّ
من ذلك قد نذهب لدفع املال
للفقراء كي ال يتحقق ذلك الرش
الذي يلوح لنا بيديه ...
احللم هو رس غامض  ،جييء
أحيانا كرسالة من جمهول ..حيذرنا
من حدوث يشء ما  ،طبعا هناك
الكثري من اﻷحالم التي يصنعها
اجلوع أحيانا  ،وأحيان ًا يكون
السبب هو تناولنا كمية كبرية من
الطعام  ،وغريها من اﻷسباب ..
وما حصل قبل أسبوع من حتطم
الطائرة الروسية يف صحراء سيناء
يشء يشبه اخليال بغرابته  ،حيث
إستقال مضيف طريان من عمله
يف الرشكة التي تقوم بتشغيلها،

والتي عمل فيها سنتني ونصف،
وأثار صمته ألكثر من يوم شكوك ًا
بأنه كان عىل علم مسبق بام
سيحدث ،ألنه كان من املفرتض
أن خيدم مع  7أفراد من طاقمها
يوم رحلتها إىل ومن منتجع رشم
الشيخ
ومل يظهر املضيف يرماكوف
لوسائل اإلعالم الروسية ليفك
اللغز ،إال بعد أكثر من  36ساعة
عىل الكارثة ،ليكشف عن سبب
استقالته من “كوغاليامفيا”
وذكر املضيف أن والده هو من
طلب منه أن يستقيل ،بل ترجاه
واستحلفه “مرصا وملحا أن أفعل
ذلك ،فقدمت استقالتي” ،ورشح
أنه يعرف الطائرة وكل أفراد
طاقمها “وطرت عىل متنها مرات
عدة ،وبحسب ما كان مربجما
عيل
لعميل ،فإنه كان يتوجب
ّ
السفر إىل رشم الشيخ والعودة
يف اليوم نفسه ،لكن والدي رأى
حلام خطريا ..رأى الكارثة كام
حدثت  ،ورآين عىل متن الطائرة
ساعة سقوطها  ،ورآين أتشتت
عيل أن
يف الفضاء ،لذلك ألح
ّ
أستقيل  ،فام مانعت واستقلت
....
والغريب يف اﻷمر أن يرماكوف
البالغ من العمر  24سنة ،مل
يبلغ الرشكة باألسباب احلقيقية
الستقالته ،فقد كان من املمكن
أن تأخذ كالم أبيه عىل حممل
اجلد  ،وتكون حذرة أكثر  ،لكنه
اكتفى فقط بكتابة الرسالة ،معلال
استقالته بأسباب شخصية،
فقبلتها وكان ما كان ...

مؤخر ا لطلب إرسائيل إعفاء السياح
بل واعترب رفضها
ً
اإلرسائيليني من تأشريات الدخول للواليات املتحدة
ختو ًفا من تسهيل زرع جواسيس لتل أبيب يف الواليات
املتحدة .وﻷن التجسس هو من أهم ما تقوم هبا الدول
حتى العظمى ليس فقط يف حروهبا  ،إنام حتى يف
عالقاهتا احلميمة  ،لكشف النوايا وما خلف الوجوه ،
ولﻹطمئنان عن السالمة العامة ربام !..
فباﻷمس أيضا متكنت القوات األمنية اإليرانية من
اعتقال أمريكي من أصل لبناين كان يقوم بالتجسس
ومجع املعلومات لصالح اإلدارة األمريكية .
ومن يتفاجأ هنا يكون من أهل الكهف  ،ومل متر عليه
احلكمة التي تقول من تعلم لغة قوم أمن رشهم ...
وقالت وسائل إعالم رسمية إيرانية حاولت أن ال تكشف
كل يشء ﻷسباب أمنية داخلية ،أن السلطات األمنية

بال سياسة

مبـوضـوعية ننقل إلـيك الخـرب
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يهدد باإلنتحار ..بسبب أسد
شاب يف بلدة بوسان قرب مدينة
مونبيلييه الفرنسية ،رفض أن يس ّلم
للسلطات أسدا عمره  14شهرا يعيش
يف قفص صغري داخل منزله ،مهددا
بقتل نفسه يف حال ُأخذ منه احليوان
بالقوة.
ويف التفاصيل ،هدد الشاب أنطوين
كابيه بقتل نفسه بطلقة رصاص
يف حال أقدمت السلطات األمنية
عىل استخدام القوة النتزاع األسد،
قائال« :ال أريد أن يأخذ مني األسد،
عندما عثرت عليه كان نحيفا ومهددا

باملوت ،لكن اليوم أصبح قويا وينعم
بالعيش بيننا» .وأضاف مهددا« :يف
حال جاؤوا ألخذ سيام ،وهو االسم
الذي أطلقه عىل األسد ،فسأقتل نفيس
بطلقة رصاص يف الرأس».
وكان مواطن من البلدة قد أخرب
عنارص الدرك أن كابيه يملك أسدا يف
منزله يبلغ من العمر  14شهرا ويعيش
يف قفص ،وذلك بعدما سلمه له مدير
سريك.
ورجال الدرك حاولوا األسبوع املايض
أخذ احليوان بالقوة ،لكنهم فشلوا أمام

طفل يتوسل القاضي إلعدام
والدته
طفل أمريكي يبلغ من العمر 10
سنوات ،بعث خطاب ًا كتبه بخط اليد
يتوسل فيه للقايض بأن حيكم عىل
والدته باإلعدام أو بإبقائها داخل
السجن مدى احلياة.
الطفل برادن تاكيك ،الذي يقطن
يف مدينة ميدلتاون بوالية أوهايو
األمريكية ،كتب يف اخلطاب «سيدي
القايض روبرت بيلر ،أشعر أن والديت
جيب أن متكث داخل السجن طوال
حياهتا وأال ُيطلق رساحها هنائي ًا،
ألنني رأيتها بأم عيني أنا وأختي وهي

تطعن والدي بالسكني يف قلبه ويده
حتى املوت» ،مضيف ًا «لقد انتزعت
مصدر سعاديت أنا وأختي».
وكان برادن شاهد عيان عىل حادثة
قتل والدته لوالده طعن ًا بالسكني
داخل منزل العائلة ،واضطر برادن
إىل كتابة خطاب مؤلف من صفحتني
كاملتني يرسد فيهام الواقعة تفصيالً،
ويعرب عن مشاعره جتاه والدته
القاتلة ،ليقرأها القايض قبل جلسة
ستعقد األسبوع املقبل سينطق فيها
ُحك ًام باإلفراج املرشوط عن والدته.

إرصار مالكه الذي هدد بقتل نفسه.
ويتوقع أن يتم تنظيم لقاء جديد يف مقر

 8أمور مذهلة
ستصيبك إذا
كتبت يومياً

املحافظة لتحديد اخلطوات التي سيتم
القيام هبا من أجل حل هذه املشكلة.

شعر اصطناعي من طابعة ثالثية
األبعاد
اخلرباء متكنوا من احلصول عىل شعر
اصطناعي باستخدام طابعة ثالثية
األبعاد .فاستخدم فريق علمي من
جامعة كارنيغي ميلون األمريكية
برئاسة جرياد البوت طابعة ثالثية
األبعاد تطبع األشياء املطلوبة عن
طريق طبع طبقات متعاقبة من املادة
املنصهرة بعضها فوق بعض.
املادة التي استخدمها فريق البحث
يف عملهم كانت بوليمري PLA
املستخدم عادة يف طابعات ثالثية
األبعاد ،بعد أن غريوا برنامج الطابعة

املستخدمة ،بحيث تبدأ فتحة الطابعة
تتحرك فور بداية عملية الطبع ذهابا
وايابا.
هذه العملية مل تكن رسيعة ،حيث
لزرع شعر يف مكان مساحته 10
ملليمرت مربع يتطلب 25 – 20
دقيقة .لذلك جيب إعادة برجمة الطابعة
لتعمل بصورة أرسع من احلالية.
وبحسب قول الباحثني ،سيكون
باإلمكان استخدام هذه التكنولوجيا
يف إنتاج شعر الدمى وكذلك صنع
فرش خمتلفة االستخدام.

بقلم :اريج سلامن

ميدالية من ميداليات نوبل تباع بـ  800ألف دوالر

التجسس أيضا وأيضا
لعبة التجسس هي باﻷصل لعبة إرسائيلية أمريكية
بإمتياز ،ولشدة إعجاهبام وهوسهام هبا راحا يامرساهنا عىل
بعضهام البعض إن مل جيدا أحد ًا أمامهام  ،فنجدمها دائام
ورغم اهنام يلعبان دائام دور اﻷم وإبنتها إال ان ذلك مل
يمنعهام من التجسس عىل بعضهام حتى يف أدق اﻷوقات
وأصعبها ...ومها رغم تعهدمها الدائم بالعمل عىل ما فيه
مصلحة للبلدين  ،نجد بأن إرسائيل استمرت بتجسسها
عىل الواليات املتحدة األمريكية  ،وذلك كان من اجل
الوصول إىل معلومات وأرسار تقنية وصناعية أمريكية،
ِ
تف بوعدها بالتوقف عن التجسس الذي
أي أهنا مل
قدمته قبل  30عا ًما إىل واشنطن عقب قضية اجلاسوس
اليهودي جونثان بوالرد الذي حكم عليه يف عام 1987
بالسجن مدى احلياة لقيامه بالتجسس لصالح إرسائيل.
هذا الوضع دفع الواليات املتحدة لإلعراب عن قلقها

الحياة ليست عادلة ..فل ُتعود
نفسك عىل ذلك

اعتقلت مواطنا أمريكيا من أصل لبناين يدعى «نزار
زكا» معتربة بأن هذا اجلاسوس يمثل الكنز اﻹستخبارايت
اخلفي بالنسبة لإلدارة األمريكية».
واظهرت صور له وهو يتواجد يف قاعدة أمريكية» ،فهو
من املقربني من جهاز االستخبارات األمريكية ويطلق
عليه لقب «كنز استخبارايت خفي».
إذا عىل إيران أن تعلم بأهنا ليست بأمان جد ًا كام بتخايل
و يتصور البعض  ،فالعاصفة عندما هتدأ تصنع إرباكا
للجميع ويصبح انتظارها أكثر خوفا ورعبا ...
فأمريكا التي اعرتفت بإيران وفاوضتها كبلد له مكانه يف
املنطقة هي مرغمة عىل ذلك ،وحتام ال يسعدها اﻷمر.
بقلم :منال رشف الدين

ميدالية جائزة نوبل للطب ،التي
ُمنحت عام  1963إىل أستاذ سابق
يف جامعة كامربيدج لعمله الثوري
عىل اجلهاز العصبي املركزي ،بيعت
بسعر  800ألف دوالر تقريبا يف مزاد
علني.
املصنوعة
امليدالية
واشرتى
من الذهب عيار  23قرياطا،
املمنوحة للعامل الراحل «آلن لويد
هودجكني» ،شخص مل يكشف عن
هويته ،بحسب ما أفادت دار «نايت
ساندرز» للمزادات .وحتمل امليدالية
وجه «ألفريد نوبل» واسم الفائز،
وقد طرحت للبيع بسعر  450ألف
دوالر ،إال أهنا بيعت يف النهاية بمبلغ

 795614دوالرا.
ُ
ميدالية أخرى كانت قد طرحت للبيع
يف مزاد يف شهر مايو/أيار املايض ،قد
بيعت أيضا بسعر  765ألف دوالر.
ومنذ مطلع العام  ،2014بيعت
حواىل  10ميداليات نوبل يف مزادات،
بعدما طرحتها عائالت الفائزين.
حيث بيعت ميدالية احلائز بجائزة
نوبل للسالم عام  1936األرجنتيني
«كارلوس سافيدرا الماس» بسعر
 1.16مليون دوالر العام املايض،
بعدما عُ ثر عليها يف متجر للسلع
املستعملة.
ميدالية نوبل يف جمال الطب حتمل
السعر القيايس حتى اآلن ،فقد بيعت

ميدالية األمريكي «جيمس واتسون»
احلائز عىل اجلائزة عام 1962
الكتشافه بنية الـ  ،DNAبسعر

 4.76ماليني دوالر يف ديسمرب/
كانون األول .2014

مع زيادة التطور التكنولوجي،
بات الكثريون يتفادون الكتابة ،بل
يمتنعون عنها متام ًا من دون أن يعوا
اإلجيابيات التي تفوهتم .ويفيد تطوير
عادة الكتابة اليومية الدماغ الذي
حتصل فيه أمور مذهلة كثرية أبرزها:
 1ـ ستسعى إىل إجياد فرص مناسبة
للكتابة :فتصبح هذه العادة أساسية
وعند االضطرار للتوقف ،وإن ليوم
واحد ستشعر باحلرمان وستتخذ
خطوات للتعويض وتفادي تكرار
ذلك.
 2ـ ستصبح منظ ًام أكثر :وهذا
للحفاظ عىل الساعات بل الدقائق
املقدسة لإلبداع ،وذلك من دون
التأثري عىل الواجبات وااللتزامات
واملهام األخرى.
 3ـ ستزيد طالقتك :فسترتتب
أفكارك وسترتجم كالم ًا برسعة أكرب.
 4ـ ستزيد كلامتك ومفرداتك:
فسيزداد رصيدك اللغوي.
 5ـ ستتحدث ببالغة أكثر :وذلك
بسبب الغوص املستمر بشكل أكرب
يف اللغة.
 6ـ ستقرأ أكثر :سواء الكتب أو
املجالت أو املقاالت واملنتديات بحث ًا
عن معلومات وأفكار جديدة.
 7ـ ستلتقي بأشخاص جدد :وهذا
نتيجة للرغبة يف التواصل مع
أشخاص أكثر إلطالعهم عىل ما
لديك.
 8ـ ستعيد النظر يف حياتك املهنية
الراهنة :وستشعر برغبة كبرية يف
التحول إىل كاتب.

موقع حيلل صور الـ «سيلفي» قبل نشرها
شاب هولندي قام بتطوير تطبيق
جديد يعمل عىل موقع إلكرتوين
يقوم بتحليل أكثر من  2مليون
صورة «سيلفي» بالدقيقة ،باالعتامد
عىل الذكاء االصطناعي ملعرفة أي
صورة تم التقاطها وهل هي مجيلة أم
قبيحة قبل أن يقوم املستخدم بنرشها
واستخدامها.
Andrej
يدعى
الشاب

 Karpathyوالذي قام بتصميم
الربنامج كان يعمل يف السابق برشكة
«غوغل» وحتديد ًا مع Google
 Researchعىل برنامج خوارزمية
التعلم التابع هلا «،»DeepMind
وقام بتغذية الربنامج بأكثر من مخسة
ماليني صورة حتتوي عىل كلامت
متع ّلقة .selfie#
واملوقع يقوم بتقييم الصور وفق ًا

للعديد من األمور بام يف ذلك
اإلضاءة ونسبة التباعد والشكل
والصور التي تشكل جمموعات كبرية
وغريها ،كام يقدم « ،»botبعض
النصائح اللتقاط صور «سيلفي»
جيدة ومنها أن حيتل الوجه  3/1من
الصورة ،وحماولة تركيز الصور عىل
الوجه ،وقص الصور من األعىل إذا
كان هبا فراغ كبري.
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«مكافحة الفساد» :االقتصاد يتطلب استقرارا سياسيا وامنيا
«االقتصاد يتطلب وجود بيئة مناسبة
يتوافر فيها االستقرار السيايس
واألمني» ،موقف اعلنه رئيس هيئة
مكافحة الفساد املستشار عبدالرمحن
النمش أمس يف كلمة له خالل أعامل
مؤمتر (التوعية االستثامرية بالكويت
 )2015يف لندن.
النمش ويف كلمته قال ان االقتصاد
مرتبط بتنوع فرص وخيارات
االستثامر وكالمها يلزمه وجود
بيئة مناسبة يتوافر فيها االستقرار
السيايس واألمني ووجود منظومة
مؤسسية وترشيعية تؤمن احلامية
والرعاية ملصالح املستثمرين والدولة
عىل حد سواء.
ولفت اىل أن أحد أهم وأبرز أهداف
إنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد هو
املساعدة بشكل فاعل يف هتيئة البيئة
االستثامرية واالقتصادية واإلدارية
املناسبة جلذب وإنامء واستقطاب
رؤوس األموال من خالل الفرص
االستثامرية املتاحة .
النمش اشار اىل ان للهيئة دورا يف
الوقاية من أسباب الفساد التي
قد تسبب إعاقة ملسرية التنمية
االقتصادية واالستثامرية اضافة اىل
دورها يف العمل عىل جتفيف منابع
الفساد يف كافة مؤسسات وأجهزة
الدولة.

رئيس هيئة مكافحة الفساد املستشار عبدالرحمن النمش

ديوان املحاسبة يلعب دورا رائدا
يف رقابة ترصفات مؤسسات الدولة
والتأكد من سالمة إجراءاهتا املالية
واملحاسبية مبينا ان اهليئة هلا دور
فاعل يف تطبيق مبادئ النزاهة
والشفافية يف كافة العقود التي تربمها
الدولة

مكتب لتلقي الشكاوى

النمش كشف عن توجه اهليئة
لتخصيص مكتب لتلقي بالغات
وشكاوى املستثمرين لتوفري الوقاية
واحلامية والطمأنينة لدى كل من

روسيا تتعاقد مع شركة إتصاالت فرنسية
رشكة صناعات فضائية روسية
و ّقعت عقدا طويل األمد مع
رشكة اتصاالت فرنسية لنقل أقامر
اتصاالت فرنسية إىل املدار الكوين
بواسطة صواريخ «بروتون-م»
الناقلة الروسية خالل الفرتة
.2023-2016
ذلك جاء يف إعالن صادر
عن املكتب الصحفي لرشكة

الصناعات الفضائية الروسية
«مركز خرونتشيف» التابع للرشكة
International
الروسية
.Launch Services
واملكتب الصحايف أشار إىل
أن أول قمر سيكون من طراز
 9B Eutelsatوهو جهاز
اتصاالت قوي من إنتاج رشكة
«إيرباص» للصناعات الدفاعية

اجلديد
والقمر
والفضائية.
خمصص للبث التلفزيوين الرقمي
ونقل املعلومات إىل أرايض الدول
األسكندنافية ودول حوض
البلطيق.
كذلك ،املكتب هنوه بأنه تم خالل
السنوات الـ 15األخرية نقل 11
جهازا فضائيا للرشكة الفرنسية
املذكورة آنفا.

تونس تتوقع مضاعفة تدفقات االستثمارات
األجنبية
وزير االستثامر التونيس ياسني
ابراهيم ،أشار إىل ان بالده تتوقع
مضاعفة تدفقات االستثامرات
األجنبية السنوية لتصل إىل 2.5
مليار دوالر بعد  5سنوات مدفوعة
بإصالحات إقتصادية وحوافز
جديدة للمستثمرين األجانب
هبدف إنعاش إقتصادها العليل،
وأضاف ان بالده انتهت من إعداد

قانون جديد لالستثامر سيساعد
عىل رفع نسق استقطاب االستثامر
ملا يتضمنه من اصالحات وحوافز
وتقليص من االجراءات االدارية.
وبعد انتفاضة  2011التي
أطاحت بالرئيس السابق زين
العابدين بن عيل ،انحرست
االستثامرات األجنبية يف تونس
وأغلقت عرشات املصانع مع

تزايد االرضابات العشوائية ،لكن
تونس تأمل يف أن تبدأ االقالع
انطالقا من العام املقبل.
وتونس تأمل أن جتذب استثامرات
بقيمة  1.4مليار دوالر يف 2016
مقارنة مع  1.2مليار دوالر
متوقعة هذا العام مع تنامي اهلدوء
االجتامعي وتعهد النقابات هبدنة
اجتامعية تستمر  3سنوات.

يرغب يف االستثامر بدولة الكويت
مشريا اىل أن اهليئة تعمل بأقىص طاقة
عىل استكامل املتطلبات الترشيعية
لعملها من خالل إدخال التعديالت
الالزمة عىل قانون إنشائها وقانون
اجلزاء فضال عن حث احلكومة عىل
رسعة إنجاز مرشوعي قانوين احلق
يف االطالع عىل املعلومات العامة
ومنع تضارب املصالح.
وبحسب النمش فإن هذه الترشيعات
بال شك ستزيد من الوقاية من الفساد
وتقلل أسباب ظهوره بام يرسخ للبيئة

اجلاذبة واملشجعة لالستثامر.
كام رأى ان «تقديم رؤساء سلطات
الدولة الثالث الترشيعية والتنفيذية
والقضائية إلقرارات الذمة املالية
اخلاصة هبم يمثل حدثا فرديا عىل
املستوى اإلقليمي ويؤكد هذا احلدث
عىل جدية تعامل سلطات الدولة مع
كافة جهود الوقاية من مظاهر الفساد
وإزالة أسبابه» معتربا ان هذه اخلطوة
تبعث برسالة للمستثمرين الكويتيني
واألجانب بالطمأنينة.

البورصة السعودية ترتاجع بعد
مسح يشري إىل تباطؤ االقتصاد
(رويرتز)  -شهدت البورصة السعودية
هبوطا حادا أمس الثالثاء بعد بيانات
أشارت إىل تباطؤ اقتصادي بسبب
هبوط أسعار النفط .وسجلت أسواق
األسهم الرئيسية األخرى يف الرشق
األوسط أداء أفضل مع صعود بورصة
ديب مدعومة بأسهم الرشكات الصغرية
التي يفضلها املضاربون .وانخفض
مؤرش بنك اإلمارات ديب الوطني ملديري
املشرتيات يف السعودية الذي يقيس النمو
يف القطاع اخلاص غري النفطي الشهر
املايض إىل  55.7مسجال أدنى مستوياته
منذ إطالقه يف أغسطس آب  2009من
قراءة بلغت  56.5يف سبتمرب أيلول.
وارتفعت تكلفة التأمني عىل الدين
السيادي السعودي من خماطر العجز
عن السداد إىل أعىل مستوياهتا منذ يونيو
حزيران  2009بعدما خفضت ستاندرد
آند بورز تصنيف الدين السيادي
للمملكة يوم اجلمعة .وتراجع املؤرش
الرئييس للسوق السعودية  1.6باملئة إىل
 6955نقطة .وارتفعت قيم التداوالت
مع هبوط السوق يف داللة فنية سلبية.

وانخفض سهم الرشكة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) القيادي
 2.7باملئة بينام هبط سهم إعامر املدينة
االقتصادية التي تقوم بتطوير مناطق
صناعية بالنسبة نفسها .وتراجع سهم
اململكة القابضة  2.3باملئة بعدما قالت
الرشكة إهنا ال تتوقع أي تأثري مايل من بيع
حصة قدرها  29.9باملئة يف املجموعة
السعودية لألبحاث والتسويق التي قفز
سهمها  9.9باملئة بعدما صعد  7.2باملئة
يوم اإلثنني .وزاد مؤرش سوق ديب 0.8
باملئة لكن مع تركز النشاط عىل أسهم
املضاربة ذات األسعار املنخفضة حيث
صعد سهم هيتس تليكوم  2.4باملئة
وكان األكثر تداوال يف السوق.
وأغلق سهم دو ثاين أكرب رشكة اتصاالت
يف اإلمارات العربية املتحدة مرتفعا واحدا
باملئة رغم هبوط صايف ربح الرشكة للربع
الثالث من العام  12.3باملئة إىل 489.8
مليون درهم ( 133.4مليون دوالر)
وهو ما جاء دون متوسط توقعات اثنني
من املحليني يف استطالع لرويرتز وكان
ألرباح قدرها  521.3مليون درهم.
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أرقام قياسية لإلنفاق السياحي يف بريطانيا
الزيارات السياحية إىل بريطانيا
ارتفعت  %3خالل األشهر الستة
األوىل من العام احلايل ،متفوقة
بذلك عىل أرقام الفرتة ذاهتا عام
 ،2014كام ارتفع اإلنفاق  ،%2ما
ساهم بـ 9.5مليار جنيه اسرتليني
يف اقتصاد بريطانيا ،بحسب مكتب
«اإلحصاءات الوطنية» الربيطاين.
التقرير ،وفق ما نقلت وكالة
«د.ب.أ» األملانية ،أظهر أن
املناطق اإلنكليزية خارج لندن
كانت الرابح األكرب خالل تلك
الفرتة بزيادة  %6يف كل من
الزيارات واإلنفاق يف الربع الثاين
من العام مقارنة بـ.2014

تحويل الكويت اىل مركز مايل

النمش اوضح أن «سمو امري البالد
الشيخ صباح االمحد اجلابر الصباح
ادرك بحكمته املعهودة رضورة دعم
االقتصاد وتوفري الفرص االستثامرية
فكانت مبادرته بتحويل الكويت
إىل مركز مايل عاملي» .مشريا اىل ان
«سمو امري البالد بني اإلطار العام
لتحقيق هذه املبادرة فكان من أهم
ما عزز به سموه هذه املبادرة إنشاء
اهليئة العامة ملكافحة الفساد».
وبحسب النمش فإن اهليئة تسعى
من خالل أهدافها واختصاصاهتا
إىل طمأنة املستثمرين عىل رؤوس
أمواهلم والتأكيد عىل مراقبة كافة
املعامالت املالية واالقتصادية التي
تكون الدولة طرفا فيها بام يضمن
الوقاية من مجيع مظاهر الفساد.
وتوجه اىل احلضور بالقول «»اننا
اليوم اذ نقدم لكم كل املحفزات
لضخ استثامراتكم يف السوق
الكويتية هيمنا أن نؤكد لكم عىل
أن دولة الكويت متتاز برسوخ
مؤسساهتا بشكل عام والرقابية منها
بشكل خاص فالقضاء الكويتي
العريق يمثل الضامنة للجميع
وتطرق اىل االحكام القضائية يف
الكويت فأكد أهنا تنفذ عىل اجلميع
وبشكل جمرد دون تفرقة كام أن
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أعداد الزيارات من أسواق شهدت
نموا مثل الصني ارتفاع ًا  %28يف
النصف األول من العام .وارتفع
عدد الزيارات من الواليات
املتحدة  %3وذلك إىل  1.4مليون
مقارنة باألشهر الستة األوىل من
 ،2014مع ارتفاع اإلنفاق %2
إىل  1.3مليار جنيه اسرتليني.
وسجلت زيارات اإليطاليني
والبلجيكيني إىل بريطانيا أرقام ًا
قياسية خالل األشهر الستة األوىل
من العام.
وازدادت من الزيارات من دول
اخلليج  %2ووصل اإلنفاق إىل
 677مليون جنيه اسرتليني (أكثر

من مليار دوالر) ،بزيادة .%3
ويف هذا اإلطار ،أوضحت دراسة
«»VisitBritain
لوكالة
الوطنية احلكومية للسياحة يف
اململكة املتحدة ،أن الوافدين من
دول اخلليج ،وعىل رأسها قطر،
هم أبرز املتسوقني من السياح ،ما
ساهم يف زيادة عائدات السياحة
يف بريطانيا .وأضافت الدراسة
أن الزائرين من قطر والسعودية
والكويت والبحرين وسلطنة
عامن واإلمارات العربية املتحدة
يمثلون العدد األكرب من السياح،
إذ وصلت نسبتهم إىل  %55من
اإلمجايل.

خماوف جراء زيادة شركات القروض العقارية يف لندن روسيا ومصر تبحثان إقامة
منازل رغم عدم قدرهتم عىل توفري منطقة صناعية يف بور سعيد
املخاوف يف بريطانيا تزداد مع مرتفعة تصل إىل  8باملائة.

ارتفاع عدد الرشكات «الوسيطة»
التي تقدم القروض العقارية
للراغبني يف رشاء منازل ولكنهم ال
يملكون الضامنات املناسبة.
املخاوف الربيطانية تكمن يف أن
الرشكات املالية الوسيطة هذه التي
تقدم قروضا عقارية ملن ال يملكون
ضامنات سداد مناسبة كانت من
بني أهم األسباب يف األزمة املالية
واالقتصادية العاملية يف العامني
 2007و.2008
والرشكات املالية املقدمة للقروض
تستهدف أولئك األشخاص الذين
يعانون من مشاكل مالية كبرية ،بام
يف ذلك «اإلفالس» وكذلك أولئك
الذين لدهيم سجل مايل متعثر،
وتقدم هلم القروض مقابل فائدة

كذلك ،هناك زيادة كبرية ومفاجئة
يف عدد هذه الرشكات املقدمة
للقروض ،بل إن رشكات مالية
من اخلارج بدأت تقتحم السوق
الربيطانية ،مثل رشكة «بلوستون
للقروض املالية» وهي الذراع
املقرضة ألكرب بنك استثامري
أسرتايل .وسبق رشكة بلوستون
رشكة أسرتالية أخرى هي رشكة
«بيرب هوم لونز» باإلضافة إىل
رشكة ثالثة هي «فاونديشن هوم
لونز» التي تعرض قروضا من أجل
رشاء منازل للتأجري.
وتنضم هذه الرشكات الثالثة
إىل جمموعة كبرية من «الالعبني»
يف هذا القطاع الذين يشكلون
«طوق نجاة» للراغبني يف امتالك

ضامنات مناسبة للسداد ،وكذلك
بعد رفض البنوك الربيطانية تقديم
القروض هلم.
هذه الزيادة يف قطاع املؤسسة املالية
الوسيطة تثري خماوف من العودة
إىل املامرسات املاضية التي تسبب
باألزمة االقتصادية العاملية ،والتي
بدأت جراء تقديم قروض كبرية
ألفراد ال يستطيعون السداد ومن
دون ضامنات.
كذلك فإن هذه القروض هلؤالء
األفراد من الناس هلا «ثمنها»،
إذ إن بعض املقرتضني يتوصلون
لصفقة بمتوسط فائدة يصل إىل 8
باملائة ملدة عامني ،مقارنة مع فائدة
ال تزيد عىل  1.54يف القروض
العادية.

إيران :حظر استرياد السلع االستهالكية األمريكية
والتجارة
الصناعة
وزير
اإليراين ،أعلن أن حظر استرياد
السلع االستهالكية األمريكية
دخل مرحلة التنفيذ الفعيل
أصدرته
تعميم
بموجب
وزارته ،بناء عىل توجيهات
من مرشد إيران األعىل عيل
اخلامنئي ،وفق ما نقلت وكالة
«مهر» اإليرانية لألنباء.
الوزير أضاف أن احلظر جاء
تنفيذ ًا ملا ورد يف رسالة املرشد
إىل الرئيس اإليراين «حول
حيثيات تنفيذ خطة العمل
املشرتك بشأن الربنامج النووي
اإليراين».
الوكالة نقلت عن وزير الصناعة

حممد
واملناجم،
والتجارة
رضا نعمت زاده ،ترصحيه أن
الرسالة تضمنت «خطة العمل
املشرتك حول الربنامج النووي
اإليراين ،دخلت حيز التنفيذ
الفعيل ،بإصدار الوزارة تعمي ًام
ينص عىل منع استرياد البضائع
اإلنتاج
ودعم
األمريكية،
الوطني ،وتعزيز االقتصاد
املقاوم» ،بحسب قوله.
واحلظر يأيت يف الوقت الذي
تستعد فيه إيران إلقرار برامج
استثامرية وجتارية ضخمة ،بام
فيها مع الواليات املتحدة ،يف
قطاعات النفط والصناعات
املختلفة األخرى ،بعد رفع

العقوبات الدولية املفروضة
عليها يف إطار االتفاق النووي

والصناعة
التجارة
وزير
املرصي طارق قابيل بحث مع
السفري الرويس لدى القاهرة
سريغي كريبيتشينكو يف عدد
من القضايا االقتصادية ،بام
يف ذلك إنشاء منطقة صناعية
روسية بالقرب من مدينة بور
سعيد .
الوزير املرصي ،ويف ترصحيات
لـ»سبوتنيك» ،قال «انه تم
االتفاق عىل أن تكون املنطقة
الصناعية الروسية يف منطقة
بور سعيد ،بالرغم من أن
املحادثات السابقة كانت حول
إنشائها بالقرب من منطقة
السويس».
وكان الرئيس املرصي عبد
الفتاح السييس أعرب خالل
زيارته إىل موسكو يف شهر
عن
املايض
أغسطس/آب
أمل بالده يف البدء يف القريب
العاجل باخلطوات العملية
إلنشاء منطقة صناعية روسية

يف منطقة قناة السويس ،التي
من شأهنا أن تعطي دفعة قوية
لتطوير وتعزيز العالقات بني
البلدين.
أضاف:
املرصي،
الوزير
«كان هناك لقاء مع السفري
الرويس يف القاهرة سريغي
كريبتشينكو ،حيث متت مناقشة
كافة تفاصيل التعاون املشرتك،
واتفاقية دخول مرص إىل
االحتاد االقتصادي األورايس،
وأن هناك جولة جديدة من
املباحثات بني اجلانبني ستعقد يف
ديسمرب/كانون األول املقبل».
كذلك ،القاهرة أعربت مرارا
عن اهتاممها بإنشاء منطقة
جتارة حرة مع االحتاد األورايس
وكازاخستان،
(روسيا،
وأرمينيا،
وبيالروس،
وقرغيزيا) ،منوهة إىل أن املنطقة
ستساعد يف زيادة حجم التبادل
التجاري ،وتطوير العالقات
التجارية واالقتصادية.

أكرب إخنفاض يف  6سنوات لصادرات كوريا
اجلنوبية
سجلت أكرب إنخفاض يف 6
صادرات كوريا اجلنوبية ّ
سنوات يف ترشين األول ،مع تراجع كبري للشحنات
املتجهة إىل الصني والواليات املتحدة وأوروبا ،يف
مؤرش عىل مزيد من التباطؤ للطلب العاملي.
وزارة التجارة عزت اهلبوط يف األساس ،إىل
انخفاض حاد يف عقود السفن وهبوط أسعار النفط
ولكن نزول الصادرات أكثر من املتوقع سيؤجج

املخاوف من تفاقم حالة الركود التي ختيم عىل
االقتصاد العاملي.
كام ان بيانات الوزارة أظهرت أن الصادرات
انخفضت  %15.8إىل  43.5مليار دوالر يف
ترشين األول مسجلة تراجعا للشهر العارش عيل
التوايل وأكرب هبوط هلا منذ آب  .2009وانخفضت
الواردات  %16.6إىل  36.8مليار دوالر.

 20أضـواء ومشاهري
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جينيفري لورانس تر ّد...
املمثلة جينيفر لورنس احلاصلة
عىل جائزة أوسكار ،أشارت إىل
ان انتقادها يف اآلونة االخرية
لعدم املساواة يف االجور بني نجوم
ونجامت هوليوود أثار العديد من
التساؤالت بشأهنا وبشأن املدى
الذي يمكن أن تذهب إليه للدفاع
عن وجهة نظرها.
لورنس كانت قد بدأت هجوما علنيا
عىل عدم املساواة يف االجور بني
النجوم و النجامت يف هوليوود يف
وقت سابق من الشهر اجلاري وذلك
يف خطاب مفتوح نُرش عىل موقع
ليني دورهام االلكرتوين.
كذلك ،لورنس قالت سابقا إهنا
كانت تشعر باالزعاج من أن تصنف
كمشاكسة لدى التفاوض عىل أجور
افالمها لكن هذا الشعور بأن حتاول
أن تبدو «ودودة» بينام يبخس حقها
قد ذهب إىل غري رجعة االن.

املمثلة جينيفر لورنس

وكانت لورنس البالغة من العمر 25
عاما ،أكثر ممثلة يف العامل نالت أجرا
العام املايض حيث حصلت عىل 52
مليون دوالر من أرباح من أفالم

وعقود وذلك وفقا لفوربس .وأشاد
زمالء هلا ومعجبون أيضا هبا لكوهنا
واضحة بشأن قضية لطاملا تم تناوهلا
عىل استحياء.

الفنانة اللبنانية اليسا

غضب ايراني على ممثلة
املمثل ويل سميث سافر إىل األردن
بصحبة زوجته املمثلة جادا بينكيت
سميث من أجل حضور حفل زفاف
صديقه رجل األعامل األردين إهياب
مجيعان.حفل الزفاف أقيم يف أحد
الفنادق بعامن واقترص عىل حضور
األهل واألصدقاء ،والذين كان من
بينهم ويل سميث وزوجته .ونرش
ويل سميث عرب صفحته الرسمية
عىل ،Facebookصورة ملدينة عامن
وعلق عليها« :أول مرة أزور فيها عامن
باألردن ،أحببت املكان هنا».
وال تعد هذه املرة األوىل التي يزور فيها

سميث بلدا عربيا ،إذ كان منذ أيام فقط
يستمتع بعطلة مع زوجته يف ديب .كام
سبق أن زار ديب لالحتفال بليلة رأس

سنة  ،2014كام قىض ليلة يف الصحراء
باملالبس العربية خالل احتفاله بعيد
ميالده هناك.

شون بني يف باريس
النجم شون بني وصل إىل مطار
شارل دو غول يف باريس ،والتقطت
عدسات كامريات الباباراتزي صور ًا
لشون يف املطار.

شون البالغ من العمر  55عام ًا
يزور العاصمة الفرنسية من أجل
مساندة فيلم وثائقي هو India›s
 Daughterيف عرضه اخلاص.
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أرنولد شوارزينيغر :هذه أهم
اجنازاتي
النجم أرنولد شوارزينيغر ،أعلن ان
«أهم إنجازايت هي أين عندما حصلت
عىل بطولة العامل يف كامل األجسام
حاولت أن أن ّبه الشباب إىل أمهية
الكامل للجسد والرياضة وعندما
كنت حاك ًام لوالية كاليفورنيا حاولت
أن أصلح املناخ من دخان السيارات
واملصانع التي تغطي األحياء القريبة
منها بدخان املداخن الذي يرض
اجلميع وعىل هذا األساس وضعت
يف كاليفورنيا القوانني التي تعترب حتى

إليسا « :ممنوع» ان اجدد اغنيات فريوز
الفنانة اللبنانية اليسا تتحرض
الغنيات البومها اجلديد الذي
ستنتجه مع رشكة «روتانا» بعد
جتديد العقد بينهام يف احتفال ضخم
جرى يف بريوت.
وعام اذا ما كان سيتضمن االلبوم
املقبل اغنيات جمددة كام حصل يف
البوماهتا السابقة ،اعلنت اليسا اهنا
لن جتدد اي يشء يف الوقت الراهن .
وعن احب املطربات واملطربني
اىل قلبها والتي تتمنى ان جتدد هلم
االغنيات اجابت اليسا« :احب
السيدة فريوز ،ولكن ممنوع ان اجدد
اغنياهتا ،وأحب االغنيات اىل قلبي
كثرية اذكر منها سألوين الناس وفايق
يا هوى».
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اآلن األكثر محاية للجو والبيئة».
ويف مقابلة مع جملة «املوعد» ،أعلن
انه «عندما تركت مركز حاكم ،هذا
ليس معناه أين فقدت القوة التي
كانت عندي فأنا مستمر يف مكافحة
تدهور البيئة ليس فقط يف كاليفورنيا
بل أنا رائد يف مكافحة األبخرة القاتلة
من السيارات واملصانع هذا يف أمريكا
أو الصني أو اهلند أو أوروبا ،وكذلك
مع مؤسسة شوارزينيغر يف جامعة
كاليفورين».

خوليو إيغليزياس وجون ليجند
وجان ماري رياشي يف عمل
مشرتك
اإلذاعات العربية والعاملية بدأت
ببث العمل الغنائي اجلديد املتجدّ د
لنجم الغناء الرومانيس العاملي
خوليو إيغليزياس وهو عمل
مشرتك بينه وبني الفنان املؤ ّلف
املوسيقي اللبناين جان ماري
ريايش .فقد أعاد ريايش توزيع
األغنية الفرنسية الشهرية خلوليو Je
. n’ai pas changé
بتوزيع رشقي خالص ،مع تعديل
بسيط بالنغمة لغناء خوليو ،حيث
املرة
جعله يغنّي أغنيته الشهرية هذه ّ
بنغمة معدّ لة ،تطابق مقام احلجاز
وجتعل من األغنية أغنية رشقية
خالصة .وقد أصبحت تشبه صوت
وإحساس خوليو الرشقي اإلسباين
ذو اجلذور األندلسية .وقد نقلت
إدارة رشكة «سوين» العاملية املوزّ عة
احلرصية هلذا العمل يف العامل ،عن
خوليو إيغليزياس إعجابه الشديد
بالنتيجة التي سمعها بعد إنجاز
العمل بشكله النهائي .وقد بدأت
اإلذاعات اللبنانية منذ يومني بث
األغنية ،يف حني أطلق جان ماري
ريايش اليوم السبت كامل ألبومه
اجلديد «بالعكس –  »2بأغانيه
املتنوعة ،يف متاجر
ومعزوفاته
ّ
«فريجني» .ليعود وحيتفل بإطالقه
قريب ًا ،مع الصحافة اللبنانية بحضور
عدد من نجوم الغناء املشاركني فيه.
والفنانون عايص احلالين والرا
إسكندر وعبري نعمه ،أكدوا
حضورهم حفل اإلطالق بحضور
وعايص
اللبنانية،
الصحافة
شارك يف األلبوم بأغنية «هللو
دوليل» بالعربية ،واملأخوذة عن
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أفضل عالج طبيعي اللتهاب وامحرار العني
عندما يصاب شخص بالتهاب
امللتحمة وامحرار العينني يشعر باحلرية
إىل جانب األمل ،وأحيان ًا باخلوف عىل
عينيه ،فالتهاب امللتحمة من املشاكل
الصحية التي يمكن عالجها باملنزل
بواسطة عنارص طبيعية.
الشاي األخرض وزيت شجرة الشاي
يمكن استخدامهام لعالج التهاب
باطن العني .زيت شجرة الشاي
دواء يقيض عىل اجلراثيم ،ومضاد
ومطهر طبيعي يف
للفريوسات،
ّ
الوقت نفسه ،يستطيع قتل اجلراثيم
املوجودة يف العني عىل الفور.
للشاي األخرض تأثري مهدئ للعني،
إىل جانب أنه حيتوي عىل مادة حتد
من هتيج العني ،وتعمل مركبات
الفالفونويد التي حيتوهيا عىل احلد من
التهاب العني البكتريي والفريويس.
اتبع اخلطوات التالية لعالج التهاب
العني:
 ضع كيس الشاي األخرض يف ماءساخن ملدة  10إىل  15دقيقة.

 أضف  3قطرات من زيت شجرةالشاي إىل اخلليط.
 انتظر حتى يربد الكوب ويصبح يفدرجة حرارة الغرفة ،ثم ضع كيس
الشاي األخرض عىل عينيك.
 -اترك كيس الشاي األخرض عىل

وكرر نفس
عينيك ملدة  20دقيقة،
ّ
العالج  3إىل  4مرات يف اليوم،
ليختفي االلتهاب خالل  24ساعة.
 يساعد هذا العالج أيض ًا عىلعالج جفاف العني ،وتساقط
الرموش.

إبتكار ف ّعال ملرضى احلساسية

خوليو إيغليزياس

أغنية األمريكي الراحل لويس
أرمسرتونغ الشهرية .يف حني تغنّي
عبري نعمه بإحساس مجيل األغنية
الفولكلورية الشهرية «هاألسمر
اللون» بتوزيع موسيقي خمتلف
عن املسموع سابق ًا .واملعروف
أن يف األلبوم أيض ًا أغنيات عاملية
شهرية لنجوم عامليني ،أعاد جان
ماري توزيعها بطريقته املختلفة،
وغناها كل من عايص احلالين
ويارا وخوليو إيغليزياس وجون
ليجند وعبري نعمه والرا اسكندر
وباسم رزق ،باإلضافة ألغنية أداها
ألول
جان ماري ريايش بصوته
ّ
مرة .وهو الذي وزّ ع يف األلبوم
ّ
أيض ًا جمموعة من أمجل املقطوعات
املوسيقية الشهرية .وقد كتب كلامت
األغاين العربية الشاعر الكبري نزار
فرنسيس .و»بالعكس »٢-من
إنتاج رشكة « - JMRجان ماري
ريايش» وتوزّ عه يف العامل رشكة
«سوين».

مصمامن أمريكيان ابتكرا جهاز ًا
فريد ًا يسمى «نيام» ،قادر عىل
فحص األطعمة من املكونات
املسببة للحساسية بفضل أجهزته
االستشعارية التي ترصد نسبة
الغلوتني املوجودة يف الوجبات
واملسببة حلساسية القمح لدى بعض
األشخاص.
املصمامن ،اللذان يمتلكان رشكة
« 6سنسور البس» شريين ياتيس
وسكوت ساندوفر ،أوضحا اهنام
فكرا يف تطوير هذا اجلهاز بشكل
خاص ملساعدة املرىض الذين يعانون

من حساسية القمح ،مشريين إىل اهنام
يعانيان من املرض ذاته.
فس املصمامن كيفية إستخدام
كام ّ
اجلهاز مثلث الشكل من خالل
وضع كمية صغرية من الطعام داخل
كبسولة يتم التخلص منها فيام بعد
ثم وضعها داخل اجلهاز «نيام»
الذي يقوم بدوره بفضل أجهزته
االستشعارية اإللكرتونية بعمل
مسح ملستويات الغلوتني ،فإذا تم
رصده داخل الطعام ،يظهر «وجه
تعبريي حزين» عىل الشاشة األمامية
للامسح الضوئي للجهاز خالل

دقيقتني ،ليدل عىل رضورة عدم
تناول هذا النوع من الطعام.
والعكس صحيح ،فإذا ظهر «وجه
تعبريي ضاحك» فهذا دليل عىل
خلو الطعام من الغلوتني املسبب
للحساسية وبالتايل فالطعام آمن.
وأوضح املصمامن أن اجلهاز سيتوفر
يف املستقبل بنسخ جديدة قادرة عىل
اكتشاف وجود أي نوع آخر من
مسببات حساسية الطعام .ويتوفر
اجلهاز صغري احلجم والقابل حلمله
يف اجليب أو احلقيبة بسعر 199
دوالر ًا أمريكي ًا.

إحذروا وضع اخلبز يف الثالجة
عدد من األطباء وخرباء التغذية
يف العامل ينصحون باالمتناع هنائيا
عن وضع اخلبز داخل الثالجة،
ثم إعادة تناوله الحقا .فام حيدث
يف هذه احلالة ،هو أن النشويات
املوجودة يف اخلبز يعاد ترتيب
جزيئاهتا يف ظل السخونة الشديدة
لدى عملية اخلَبز ،وعندما يربد
اخلبز تعود هذه اجلزيئات إىل
ترتيبها األصيل ،وهو األمر الذي
حيول اخلبز تدرجييا إىل مرحلة
ّ
الصالبة وفقدان النضارة ثم

التعفن.
أما ما حيدث يف حال عند وضع
اخلبز يف الثالجة ،فهو أنه يتم
ترسيع وترية هذه العملية ،أي
إعادة ترتيب جزيئات النشاء كام
حتول
يرسع ّ
يف وضعها األصيل ،ما ّ
اخلبز إىل مرحلة فقدان النضارة ثم
التعفن.
األطباء وخرباء التغذية ينصحون
باالبتعاد عن رشاء اخلبز املقطع
عىل شكل رشائح ورشاء رغيف
اخلبز مكتمال ،ثم قطع رشائح

منه بحسب احلاجة ،ألن تقطيع
األرغفة إىل رشائح يقلص عُ مر
اخلبز.
وعند احلاجة إىل ختزين باقي اخلبز
فرتة طويلة ،ينصح اخلرباء بوضعه
يف وعاء حمكم الغلق أو لفه يف
كيس بالستيك بعناية ،ثم وضعه
يف «فريزر» الثالجة لتجميده،
وعند احلاجة إليه ،ينصح برتكه
فرتة قليلة حتى ذوبان الثلج منه
متاما ،ثم يمكن إعادة تسخينه
وتناوله مرة أخرى.

صحة وجامل
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ّ
جتنب هذه االشياء أثناء
ا لسعا ل
الكحة والسعال من أكثر األعراض
الصحية التي يتجاهلها الناس حتى
يصبح السعال حاد ًا أو مزمن ًا .إليك
بعض االحتياطات الواجب االهتامم
هبا ملنع تدهور السعال:
 األطعمة الباردة :إذا كنت تشكومن بعض السعال ابتعد عن تناول
اآليس كريم واملرشوبات الباردة،
حتى لو كانت الكحة خفيفة .عىل
الرغم من عدم وجود أدلة علمية
عىل أن األطعمة الباردة تؤدي إىل
تفاقم السعال إال أن من املالحظ أن
يرسع من عملية
جتنب هذه األطعمة ّ
الشفاء.
 اإلفراط يف األكل ليالً :يمكنأن يسبب العشاء الثقيل نوبات
من السعال خاصة ملن يعانون من
مشكلة ارجتاع املريء نتيجة ضعف
التنسيق بني العضلة العارصة
للمعدة عند التقلص واالسرتخاء،
ما يؤدي إىل ارجتاع محض املعدة.
يف حالة وجود سعال احرص عىل
تناول العشاء قبل ساعتني عىل األقل
من موعد النوم.
 -االستلقاء عىل الظهر :أثناء الليل

قد يسبب النوم عىل الظهر حتريك
البلغم واملخاط واختالطهام،
وبالتايل زيادة نوبات السعال ،وهت ّيج
احللق.
 األطعمة املقلية :من العروفأن األطعمة الغنية بالدهون تسبب
نوبات السعال ،وخاصة األطعمة
املقلية يف الزيت الساخن الذي يو ّلد
يسمى أكرولني يزيد حكة
مركّب ًا
ّ
احللق واحلساسية والكحة.
 التدخني :أحد األسباب الشائعةللسعال التهاب الشعب اهلوائية،
وألن التدخني هييج بطانة احللق
والشعب اهلوائية لن يكون سبب ًا
يف زيادة السعال فقط ،وإنام تأخري
التعايف والشفاء.
 الكافيني :إذا كنت تشكو ولوقلي ً
ال من احلموضة جتنب مرشوبات
الكافيني ،ألن زيادة احلموضة حترك
السعال.
 جتنب اإلرهاق :السعال مؤرشعىل وجود خطأ ما باجلسم ،لذلك
عليك أن متنح نفسك بعض الراحة،
وتتجنب اإلرهاق لتعطي املناعة
الفرصة الكافية لعالج اخللل.

فقدوا بصرهم بسبب هذا
ا ملنتج
السلطات الصحية اإلسبانية
أعلنت عن فقدان  13مريض ًا
إسباني ًا حاسة النظر يف إحدى
أعينهم عىل األقل يف حني يعاين
 28آخرون مضاعفات برصية
خمتلفة ،نتيجة استخدام منتج
خاص يف جراحات العني مصنوع
يف أملانيا.
لألدوية
اإلسبانية
«الوكالة
واملنتجات الصحية» ،أشارت إىل
أهنا «أحيطت عل ًام بـ  41حالة
ألشخاص ترضروا من استخدام
املنتج اجلراحي (اال أوكتا) والذي
سحبته وزارة الصحة اإلسبانية
من األسواق يف حزيران املايض،
ويشتبه بكونه تسبب يف خسارة
حاسة النظر لدى عدد من
األشخاص».
والوكالة لفتت إىل تسجيل 13
حالة فقدان كامل للنظر يف
إحدى العينني حتى الساعة.
وجرى تسجيل مضاعفات برصية
أخرى تشمل النخر يف شبكية

العني وضمور العصب البرصي
وانخفاض حدة البرص والتهابات
يف العني .وجرى اإلبالغ عن
احلاالت الـ  41يف  11مؤسسة
صحية يف إسبانيا ،خصوص ًا يف
إقليم الباسك.
رصحت يف 26
كذلك ،الوكالة
ّ
حزيران املايض أن هذا املنتج
املصنع من رشكة «أالميديكس
جي أم يب أتش» املتخصصة يف
منتجات جراحة شبكية العني،
سحب من األسواق بعد أيام قليلة
عىل بالغ تقدم به موزع أدوية حميل
لإلفادة عن تسجيل  20حالة
مريبة يف إسبانيا .وأوضحت أن
عينات أرسلت إىل معهد بحوث
إسباين متخصص يف طب العني
من أجل إجراء حتاليل كيميائية
وأخرى سمية .وأشارت الوكالة
إىل أهنا تتعاون مع السلطات
األملانية واملختربات املصنعة هلذه
املنتجات والتي تتخذ مقر ًا هلا يف
مدينة دورنشتات األملانية.
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الشمري يرد على الدويلة :نتبع اإلجراءات يف أعمال الصيانة
املسؤول يف مكتب نائب املدير
العام لشؤون اإلنشاءات والصيانة
واملرافق م.خليفة الشمري اوضح
أن اهليئة العامة للرياضة ال تقرر
إجراء صيانة عىل املالعب من تلقاء
نفسها وبقرارات فردية ،موضحا
أن هناك إجراءات تتبعها اهليئة يف
أعامل الصيانة ومنها تقدم األندية
بطلب إلجراء صيانة عىل مالعبها
وفقا للمواصفات املعتمدة.
موقف الشمري جاء ردا عىل
ترصحيات عضو جملس إدارة احتاد
الكرة رئيس جلنة املسابقات أمحد
الدويلة التي اهتم من خالهلا اهليئة
بالسعي لعرقلة وإفشال النشاط
الريايض.
وبحسب بيان الشمري ،فإن «اهليئة
أبلغت االحتاد الكويتي لكرة القدم
بكتاب رسمي يفيد بأن أعامل
الصيانة ال تعرقل أو تعوق أو
تأخر أي نشاط أو برنامج ريايض
لألندية حيث تم التنسيق مع
األندية التي ختضع لبعض أعامل
الصيانة ووضع جدول املباريات
يف احلسبان والدليل أن مازالت
األنشطة الرياضية يف الوقت احلايل
قائمة ومل يعقها أي يشء!».
الشمري اعترب انه «ليس من
املنطقي أن يكون احتاد الكرة بصفة
عامة وجلنة املسابقات بصفة خاصة
عىل علم تام بمواعيد الصيانة منذ
شهرين ،ثم يتم إلقاء التهم عىل

اهليئة دون االستناد اىل أدلة دامغة
وبراهني ال تقبل التشكيك ،لكن
هذه التهم تم إطالقها ألسباب يف
نفس يعقوب».
واذ اشار اىل ان ما ذكره أمحد
الدويلة أن اهليئة العامة للرياضة
تسعى إلفشال وعرقة أنشطة احتاد
الكرة ،أمر غري منطقي وكان يتعني
عليه التطرق إىل األسباب التي
تدفع اهليئة هلذا األمر ،تساءل
هل من املعقول أن أعامل الصيانة
التي تكلف خزائن الدولة أمواال
طائلة تستخدم ملجرد إفشال
وعرقلة لنشاط احتاد الكرة؟ وعىل
أي أساس أطلق الدويلة أسهم
انتقاداته واهتاماته احلادة صوب
اهليئة؟
وأعرب عن سعادته بام ذكره
الدويلة أن اهليئة كانت يف سبات
عميق يف وقت سابق ،ثم دب فيها
نشاط ملحوظ يف الفرتة األخرية،
مشددا عىل أن كالم الدويلة شهادة
يف حق اهليئة العامة للرياضة.
الشمري قال انه كان يأمل
أن يتطرق الدويلة يف ترصحيه
لألسباب احلقيقية التي جعلت
اهليئة تعمل هبذا النشاط يف الفرتة
األخرية السيام مع العمل وفق
منظومة ادارية جديدة وكفاءات
حتمل فكرا متطورا آلليات العمل
اجلديدة ومتد يد التعاون مع
اجلميع.

الشمري أكد أن اهليئة مل ولن تألو
جهدا يف صيانة مالعب األندية
متى طلب منها ذلك ،وأن اهليئة لن
تدخل يف مهاترات جانبية مع أحد،
اهلدف منها معروف وال حيتاج إىل
تفسري!.

هل يغيب ميسي عن مباراة الكالسيكو؟
صحيفة «سبورت» اإلسبانية ،أشارت
إىل أن مهاجم برشلونة ليونيل مييس
لن يتمكن من املشاركة يف مباراة
الكالسيكو ضد ريال مدريد يف
 21ترشين الثاين املقبل عىل ملعب
«سانتياغو برنابيو» بسبب عدم تعافيه
من اإلصابة.
كام كشفت أن غياب النجم األرجنتيني
عن مباراة الكالسيكو تأكد األسبوع
املايض بعد ان خضع للعديد من
الفحوص الطبية يف مكان اصابته،
والتي أشارت إىل عدم احراز أي تقدم
كبري عىل مستوى تعايف الرباط الداخيل
للركبة اليرسى.
والصحيفة اعتربت أن غياب مييس
بمثابة النكسة ،ألن الالعب ليس
لديه ما يكفي من القوة للمشاركة يف
هذا اللقاء ،مؤكدة أنه ال يزال بحاجة
إىل أسبوع آخر بعد “الكالسيكو”
للحصول عىل اجلهوزية وهو ما جيعله
خارج احلسابات حالي ًا.

مهاجم برشلونة ليونيل مييس

وعىل الرغم من اإلشارات الكبرية
لغياب مييس عن الكالسيكو ،إال أن
الصحيفة أكدت بأن ذلك ال جيعل
الرصاع بمثابة احلياة أو املوت أو

الكارثة عىل رأس النادي الكتلوين،
ألن املسألة تتعلق باحلصول عىل النقاط
الثالث والتنافس عىل صدارة الدوري
اإلسباين.
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لتمديد العقد بينهام حتى  30يونيو
(حزيران)  .»2020وتابع« :العقد
اجلديد سيوقع قريبا جدا ويتضمن
بندا جزائيا يصل اىل  75مليون
يورو (5ر 82مليون دوالر)».
يذكر ان رافينيا شارك يف  36مباراة
من املوسم املايض الرائع لربشلونة
الذي توج به بثالثة القاب يف
الدوري والكأس املحليني ودوري
ابطال اوروبا ،كام قدم مستويات
جيدة يف بداية املوسم احلايل قبل ان
يتعرض اىل االصابة يف املباراة التي

تعادل فيها فريقه مع روما االيطايل
يف البطولة القارية.
وشقيق رافينيا االكرب ،الدويل
االسباين تياغو الكانتارا ،العب
وسط بايرن ميونيخ االملاين عانى
من اصابة مماثلة يف املوسم املايض
قبل ان يعود يف هنايته ليساهم
باحراز فريقه لقبه الثالث عىل
التوايل يف البوندسليغا .كام يذكر ان
والد الشقيقني الكانتارا هو الدويل
الربازييل السابق مازينيو.

ميكيل :نلعب من أجل مورينيو ونسانده
ووصف هذا التعاون بـ»البناء
والفعال الذي أسهم يف تطوير
رياضة املحركات يف الكويت ومجع
الشباب حتت مظلة النادي ويف
احللبة حتقيقا لألمن والسالمة»،
آمال أن حيقق هذا التعاون اهلدف
املأمول منه يف دعم الشباب
املامرس لرياضة املحركات بشتى
أنواعها وإبعادهم عن خماطر
الطرقات واملامرسات اخلاطئة
متمنيا السالمة جلميع املتسابقني
املشاركني يف البطولة وللنادي يف
التنظيم بصورة الئقة ومنشودة
ملحبي هذه الرياضة.

«الكويت» يتأهل لكأس االتحاد

ويف سياق آخر ،متكن الكويت من

التأهل اىل هنائي كأس االحتاد عىل
الرغم من خسارته أمام العريب
 1-2يف املباراة التي مجعتهام مساء
اول من امس عىل ستاد ثامر ضمن
إياب الدور النصف النهائي
للمسابقة.
الفريق األبيض استفاد بتأهله من
نتيجة لقاء الذهاب بفوزه عىل
غريمه برباعية نظيفة ،وجاءت
املباراة متوسطة املستوى خالية
من اللمحات الفنية ،سجل هديف
العريب من ركلتي جزاء مبارك
البلويش ( )33عبد املحسن
الرتكامين ( )78وسجل هدف
الكويت حسني احلريب (.)40

توتنهام ّ
يعمق جراح أستون
فيال
توتنهام حافظ عىل سجله اخلايل
من اهلزائم للمباراة العارشة عىل
وعمق جراح ضيفه أستون
التوايل
ّ
فيال بالفوز عليه  1-3عىل ملعب
«وايت هارت الين» يف ختام
املرحلة احلادية عرشة من الدوري
االنكليزي.
فريق املدرب االرجنتيني ماوريتسيو
حتض هلذا الفوز عىل
بوكيتينو
ّ
ضيفه الذي مني هبزيمته السابعة
عىل التوايل ،بشكل مثايل لسلسلة
مواجهاته مع جريانه ارسنال الثاين
ووست هام يونايتد السادس
وتشليس حامل اللقب والذي يقبع
حالي ًا يف املركز اخلامس عرش.
وسبريز الذي تعود هزيمته الوحيدة
هلذا املوسم اىل املرحلة االفتتاحية
عىل يد مانشسرت يونايتد (صفر-
 ،)1يدين بفوزه الثاين عىل التوايل

واخلامس هذا املوسم اىل البلجيكي
موسى دمبييل والشاب دييل ايل
اللذين سجال اهلدفني االولني يف
الشوط االول ( 3و )45+1قبل ان
يقلص العاجي غوردان ايو الفارق
لكن هاري
يف اواخر اللقاء ()79
ّ
كاين أعاده اىل هدفني يف الثواين
االخرية (.)90+3
توتنهام رفع رصيده اىل  20نقطة يف
املركز اخلامس بفارق االهداف امام
جاره وست هام و 5نقاط خلف
كل من مانشسرت سيتي املتصدر
وجاره اآلخر آرسنال الثاين ،فيام
عي
جتمد رصيد استون فيال الذي ّ
الفرنيس ريمي غارد لإلرشاف عليه
بدالً من تيم شريوود املقال من
منصبه قبل حوايل أسبوع ،عند 4
نقاط يف املركز االخري بعد ان مني
هبزيمته التاسعة يف  11مباراة.
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برشلونة ميدد عقد رافينيا حتى 2020
برشلونة أعلن توصله اىل اتفاق
مع العب وسطه الربازييل رافينيا
لتمديد العقد بينهام حتى .2020
اعالن متديد عقد رافينيا ( 22عاما)
يأيت رغم اصابته القوية بقطع يف
الرباط الصليبي يف منتصف ايلول
املايض والتي اهنت موسمه بنسبة
كبرية حيث ستبعده نحو ستة
اشهر.
وجاء يف بيان للنادي الكاتالوين
«ان نادي برشلونة توصل اىل
اتفاق مع رافايل الكانتارا (رافينيا)

نادي باسل السامل يستضيف غدا
«االستعراض الحر للسيارات»

من ناحية ثانية ،نادي باسل
السامل الصباح لسباق السيارات
والدراجات النارية يستضيف
غدا اجلولة األوىل من بطولة
االستعراض احلر عىل حلبة النادي
عىل طريق الدائري السابع باجتاه
اجلهراء بمشاركة عدد كبري من
املتسابقني.
النشاط يتضمن بحسب املدير العام
للنادي سيف عوض املطريي يف
ترصيح لـ (كونا) ،مرحلة مسارات
معرقلة وساحة مفتوحة لبطولة
االستعراض احلر.
املطريي دعا الشباب املشاركني إىل
احلضور حيث إن باب التسجيل
سيكون مفتوحا يوم البطولة
يف مقر حلبة النادي من الساعة
الثالثة والنصف حتى السادسة
والنصف مساء مشيدا بالرعاية
والتعاون الدائم بني النادي واهليئة
العامة للشباب والرياضة يف تنظيم
األيام املفتوحة والبطوالت التي
تستقطب هواة هذه الرياضة من
الشباب.

رياضة
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جون اويب ميكيل العب وسط
تشيليس حامل لقب الدوري
االنكليزي املمتاز لكرة القدم،
قال إن العبي الفريق يقدمون كل
ما لدهيم من جهد من أجل املدرب
جوزيه مورينيو ،الذي يتعرض
النتقادات عنيفة يف اآلونة األخرية
مشريا إىل أن الفريق بحاجة لبعض
احلظ لقلب دفة األمور.
واخلسارة  1-3عىل أرضه أمام
ليفربول أهنت سبعة أيام سيئة
بالنسبة لتشيليس ،الذي خرس أمام
وست هام يونايتد يف الدوري يف
األسبوع السابق ،وخرج من كأس
رابطة األندية االنكليزية أمام
ستوك سيتي بركالت الرتجيح.
ومورينيو الذي وقع عىل عقد
جديد ملدة أربع سنوات يف
أغسطس /آب املقبل ،قاد الفريق

جون اويب ميكيل العب وسط تشيليس

لثنائية حملية املوسم املايض مضيفا
لقب كأس الرابطة إىل لقب
الدوري االنكليزي املمتاز.
ومع ذلك وبعد أن مجع الفريق 11

نقطة من  11مباراة يف الدوري
حيتل تشيليس املركز  ،15يف
اجلدول وبفارق  10نقاط خلف
مانشسرت يونايتد صاحب املركز
الرابع.
ومشكالت مورينيو مل تقترص
عىل تلك التي يواجهها الفريق
داخل امللعب حيث اهتم االحتاد
االنجليزي للعبة ،املدرب البالغ
من العمر  52عاما ،بسوء
الترصف عقب طرده للمدرجات
يف املباراة التي خرسها تشيليس
أمام وست هام ،ويتم النظر يف
الوقت احلايل يف االلتامس الذي
تقدم به ضد الغرامة التي فرضت
عليه بقيمة  50ألف جنيه اسرتليني
( 77.170دوالرا) بسبب انتقاده
لقرارات احلكام.

منح مورينيو فرصة البقاء يف تشيلسي
وسائل اإلعالم اإلنجليزية
أكدت أن رئيس تشيليس
قر ر منح
رومان إبراموفيتش ّ
مدرب الفريق جوزيه مورينيو
فرصة أخرى طاملا أنه ما زال
حيظى بدعم اجلامهري له.
ومورينيو يعيش موس ًام خميب ًا
لآلمال بعد فوزهم بلقب
الربيمريليغ املوسم املايض
حيث حيتل الفريق املركز
اخلامس عرش بعيد ًا عن منطقة
اهلبوط بأربع نقاط فقط بعد
 11جولة.
إبراموفيتش نفسه كان قد
أقال مورينيو يف  2007منهي ًا
حقبته األوىل مع أزرق لندن،
ووفقا لصحيفة «داييل ستار»
فإن امللياردير الرويس قرر

التحيل بالصرب وعدم إقالة
مورينيو مرة أخرى طاملا أنه
حيظى بدعم اجلامهري.
وفض ً
ال عن نتائجه السلبية
يف أرض امللعب وعدم فوزه
بأكثر من ثالث مباريات حتى

اآلن يعيش مورينيو حربه
اخلاصة مع االحتاد اإلنجليزي
لكرة القدم الذي فرض بحقه
عقوبات وغرامات مالية عدة
النتقاده املستمر للحكام.

العب وسطه الربازييل رافينيا

غوارديوال يقرتب من التجديد
مع «بايرن ميونخ»
بعض التقارير يف الصحف األملانية
ذكرت أن املدرب اإلسباين بيب
غوارديوال املدير الفني لنادي
بايرن ميونيخ األملاين قد جيدد
عقده مع الفريق ملوسمني.
وبالرغم من تألق املدرب اإلسباين
مع ناديه إال أن هذا اخلرب يعد
صادما للبعض حيث كانت
التقارير اإلنكليزية قد ربطت
بيب باالنتقال للدوري اإلنكليزي

املمتاز الصيف املقبل ،وأنه
سيكون بديل مانويل بيلغريني يف
مانشسرت سيتي يف حال فشله هذا
املوسم.
كام ربطت بعض التقارير إسم
املدرب اإلسباين بنادي تشيليس
الذي يعاين خالل الفرتة احلالية
بقيادة مدربه الربتغايل جوزيه
مورينيو والذي يقرتب من الرحيل
عن بطل الربميريليغ هذا املوسم.

هوكي اجلليد :بالكهوكس يهزم
لوس اجنلوس كينغز
شيكاغو بالكهوكس تغلب 1-4
عىل لوس انجلوس كينغز يف دوري
هوكي اجلليد يف أمريكا الشاملية
بفضل هدفني من توفو تريافاينن
وارتيم انيسيموف يف الفرتة الثالثة.
اهلدف اخلامس النيسيموف هذا
املوسم جاء قبل دقيقة واحدة
و 33ثانية عىل النهاية يف قاعة
يونايتد سنرت .ووضع هدف

تريافاينن بالكهوكس يف املقدمة
ومىض ليحقق فوزه األول يف
ثالث مباريات بينام انتهت مسرية
انتصارات كينغز يف سبع مباريات
متتالية.
غوفري لوبول أحرز هدفني ليحقق
تورونتو مابل ليفز أخريا أول فوز
عىل أرضه حني تغلب  1-4عىل
داالس ستارز.

ماليزيا جتدد طلب نقل مكان مباراتها أمام فلسطني
وسائل اعالم حملية ذكرت أن
ماليزيا ستطلب من االحتاد الدويل
لكرة القدم «الفيفا» لثالث مرة
نقل مباراهتا خارج ملعبها أمام
املنتخب الفلسطيني األسبوع املقبل
يف تصفيات كأس العامل إىل ملعب
حمايد.

ماليزيا قالت إن املباراة املقررة يوم
 12نوفمرب/ترشين الثاين باستاد
دورا يف اخلليل ال جيب أن تقام
بسبب خماوف أمنية بعد موجة من
العنف استمرت شهرا يف الضفة
الغربية.
صحيفة «ماالي ميل» نقلت عن

محيد الدين أمني األمني العام
لالحتاد املاليزي لكرة القدم قوله:
«نحن عىل دراية باملوقف وسنكتب
إىل الفيفا البداء خماوفنا» ،مضيفا:
«طلبنا منهم نقل املباراة مرتني من
قبل لكننا لن نتوقف عن فعل ذلك
جمددا».

من الدستور املادة :6

نظام الحكم يف الكويت
دميقراطي ،السيادة فيه لألمة
مصدر السلطات جميعا،
وتكون مامرسة السيادة عىل
الوجه املبني بهذا الدستور

مبـوضـوعية ننقل إلـيك الخـرب

نسخة الكرتونية
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نصف أطفال اهلند يتواعدون مع الغرباء عرب اإلنرتنت
إحصائية أمريكية حديثة أشارت إىل
أن  % 50من املراهقني يف اهلند يثقون
ثقة عمياء يف الغرباء الذين يتعرفون
عليهم عرب اإلنرتنت ويواعدوهنم
عىل أرض الواقع ،عقب لقائهم
االفرتايض األول عرب الشبكات
االجتامعية.
الدراسة الصادرة من جمموعة
إنتل األمنية األمريكية ،اختربت
سلوكيات املراهقني واملراهقات
واألطفال عرب اإلنرتنت من سن 8
سنوات وحتى  16عام ًا ،وأطلقت
رشكة األبحاث عىل الدراسة
واملراهقات
«املراهقني
اسم
والتكنولوجيا».
نتائج الدراسة ب ّينت أن  %44من
األطفال واملراهقني واملراهقات
املستطلعة آراؤهم صوتوا باإلجياب
ملقابلة شخص تعرفوا عليه ألول مرة
عرب اإلنرتنت .ويف املقابل تضمنت
الدراسة آراء األهل الذين أكد %48
منهم أن أسوأ ما حدث ألطفاهلم
بسبب عرص التكنولوجيا احلديث

تفاعلهم مع الغرباء عرب اإلنرتنت.
وبتحليل الرشكة آلراء املراهقني
وذوهيم ،أوضحت الدراسة أن هناك
العديد من احلوارات واملحادثات
التي جترى بني الطرفني والقائمة
عىل الرصاحة متركزت حول
اجلرائم اإللكرتونية ورسقة البيانات
الشخصية واهلوية بنسبة  ،%71بينام
بلغ نسبة احلديث عن اعدادات
اخلصوصية نسبة  ،%62أما البلطجة

رئيس التحرير سلطان مهنا العدواين

اإللكرتونية فبلغت نسبتها  ،%57أما
احلديث عن السمعة عرب اإلنرتنت
فكانت بنسبة  ،%53واحلوار عن
األصدقاء وأمور أخرى بنسبة .%52
كذلك ،فجرت الدراسة مفاجأة من
العيار الثقيل وهي أن اهتامم األهل
بتوعية أطفاهلم عن كيفية تفاعلهم
وتعاملهم مع الغرباء عىل اإلنرتنت
احتل أقل نسبة يف احلوار بني
الطرفني ،إذ بلغت  %17فقط.

يداً أراها
يد ًا أراها
تقول
فيصمت البحر
ْ
كأن خاف
أو
أرهقه معناها...
سمها
يد ًا ّ
ووضع فيها اهلل سحرها
رسه
وبعض ًا من ّ
وقال هلا كوين
فعالّها...
يد ًا
لو أهنا حتكي
ﻹشتعل الرمل
ومتنى الصخر لو يكون سور ًا
هلا
وجاء املوج راقص ًا
ليالمس سحرها
فهل كان سريقص املوج
لوالها...

يد ًا
عزفتها النوارس
فكان الغيم
والقمر غنّاها
وسقط املطر كرماهلا...
يد ًا
ُترج الشمس من ليلها
تغازهلا
تأرجحها قلي ً
ال وترجعها
فترشق صباح ًا لتلقاها....
يد ًا
وحده البحر حني شكا هلا
عزلته
وحدته
دب فيها قلقه
َّ
وأعاد هلا تر ّددها
وحني بكى
أبكاها ...
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