
مبـوضـوعية ننقل إلـيك الخـرب
كويتية - يومية - سياسية - شاملة

www.almustagbal.com
Thursday  30 July 2015- No.1077 - 3rd Year-Issue   الخميس 30 يوليو  2015م 14 شوال 1436 هـ - العدد  1077   - السنة الثالثة

والدميقراطية  الحرية 

تحت  تكون  أن  يجب 

وعىل  القانون  سقف 

ال  يك  معه  تام  انسجام 

تتحول األمور إىل فوىض

الشيخ فهد سالم العلي الصباح
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تقدمية عربية!
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بقلم: اسرة التحرير

وال  بالذنب،  االعرتاف  من  أفضل  يشء  ال   
العقوبة  عن  والتجاوز  املغفرة  من  أعظم  يشء 

بالركون اىل العفو.. 
»أدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدواة 

كأنه ويل محيم«.
فإن العدواة اىل زوال والشحناء اىل تراجع، وإذا 

اجلميع إخوة يتحابون يف اهلل والوطن.. 
فلتكن اآلخر من علّو اهلمة وعظم النفس مؤهاًل 
عند  والتشفي  االنتقام  لتجاوز  ومهيئًا  للمغفرة 

القدرة  ويف مواطن البأس.. 
وخري  خطاءون  والبرش  برش،  نحن   .. نعم 
يغفر  من  التوابني  وخري  التوابون..  اخلطائني 
يقابلها  بل  ال  االساءة،  وينسى  ويتجاوز، 

باالحسان.
السياسة،  عامل  يف  خاصة  للخطأ  معرض  مجيعنا 
حيث تكون املواقف متلبسة، والقضية ال ُيعرف 
لذلك  مستمر،  تغري  يف  واألوضاع  طرفاها، 
الرتكاب  أقرب  بالسياسة  املتعاطي   يكون 

اخلطأ، وربام أساء إىل اآلخرين..
وبالتايل  واضحًا،  اخلطأ  يربز  االعالم  جمال  ويف 
توفر  رغم  وضوحًا..  أكثر  االساءة  تكون 
يمكن  ال  الصدق  توخي  ورغم  احلسنة،  النية 
األعالمي أن يضمن عدم ارتكاب ما يستوجب 
بالتايل  يكون  اخلطأ  ارتكابه  ومع  االعتذار، 
غري  عن  او  قصد  عن  لآلخرين،  برضر  تسبب 

قصد، فهو حتام مدعو لالعتذار.. 
نعم أهيا العاملون يف االعالم.. 

بنقل  واحلذر  الدقة  لتوخي  مجيعًا  نحن  مدعون 
من  واحدة  مسافة  عىل  نكون  وأن  األحداث 
وكلنا  له،  فداء  وكلنا  للوطن  كلنا  ألننا  اجلميع، 
ايضًا  مدعون  كاعالميون  ونحن  حلاميته،  نسعى 
واحدة،  كلمة  نكون  وأن  املوقف  وحدة  اىل 
نتكامل مع وزارة االعالم، ألن تكاملنا هذا فيه 
احلقيقة  سالمة  ويضمن  الكويتي  لالعالم  قوة 

وفوزا للكويت يسجل إن كنا كذلك.. 
هذا  باخلطأ،  نعرتف  أن  اجلرأة  نملك  نحن  نعم 

إذا ارتكبناه...  
مزالق  وجينبنا  بالقوة  يمدنا  ان  ونسأله  نحمداهلل 
احلقيقة  نخدم  واحدة  يدًا  نكون  وان  الزلل.. 

وندافع عن سالمنا وطمأنيتنا

أن ختطئ بالعفو خرٌي
من أن تصيب بالظلم

اإلفتتاحية

كيان العدو يقصف موقعا فلسطينيا على احلدود اللبنانية - السورية

دمشق تحمل أنقرة 

مسؤولية الدم 

السوري

موىس لوزير 

المال: سياستك 

»متخبطة«

الكويت تمتلك 

أك�ب ثروة من 

ي العالم
الربيان �ف

وزيرة 
الشؤون تعلن 
استعدادها 
لالستجواب
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وحدهم الفقراء 

ال يموتون ...

هامجت طائرة ارسائيلية احد مواقع اجلبهة الشعبية - القيادة العامة 
بني  الفاصلة  احلدودية  املنطقة  قوسايا، يف  الرشقية يف  السلسلة  يف 

سوريا ولبنان.
مسؤول اجلبهة يف لبنان أبو عامد رامز، أكد حصول الغارة مشريا 
اىل اهنا خلفت 6 جرحى بإصابات طفيفة، متحّدثًا عن خسائر يف 

املمتلكات، موضحا ان خمزن االسلحة املستهدف صغري«.
يف  او  املركز  يف  اهلل  حزب  لعنارص  تواجد  اي  مصطفى  ونفى 

بالقرب منه.
املحاذي  املعيرسة،  قوسايا-  جرد  يف  وقع  الذي  االنفجار  وكان 
للحدود السورية قد احدث حريقا عىل اطراف املوقع العسكري 

للجبهة. التابع  الفلسطيني 

القنيطرة استهداف 
امس  االرسائييل  االحتالل  طائرات  اقدمت  اخرى  جهة  من 
االربعاء عىل استهداف سيارة يف مدينة القنيطرة السورية مما ادى 

اىل مقتل ثالث اشخاص.
التعليق  باسمه،  الناطق  لسان  عىل  االرسائييل،  اجليش  ورفض 
جهات  مصدرها  تقارير  عىل  نعلق  ال  »نحن  قائال  احلادثة  عىل 

خارجية«.
وقيل بأن الضحايا هم موالون للرئيس السوري بشار االسد.

وقالت  للنبأ،  مساحة  االرسائيلية  االعالم  وسائل  وافردت 
اهلل  حزب  منظمة  من  اثنني  مسلحني  مقتل  إىل  أدى  اهلجوم  ان 
اللبنانية، و3 من عنارص اللجان الشعبية املوالية للنظام السوري.

02050816

احلريص لـ »املستقبل«: التوافق »احلكومي - 
النيابي« سر االستقرار السياسي

ي مصاف العالمية
ي وقال انه اصبح �ف

أشاد بالقضاء الكوي�ت
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الشيخ محمد 
الخالد يستنكر  

بشدة تفج�ي 
ة" ويجدد  "س�ت
موقف الكويت 

الداعم للبحرين 

وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد

العلي لـ »املستقبل«: وضع مجعية »الدمسة« اسوأ بكثري 
05من توقعاتنا
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الصباح اخلالد يلتقي وزير الداخلية االردني سالمة احلماد

ف ي يغادر الكويت بعد زيارة استمرت يوم�ي
الوفد االرد�ف

اخلارجية  ووزير  باالنابة  الوزراء  جملس  رئيس 
الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح استقبل وزير 
الشقيقة  اهلاشمية  األردنية  باململكة  الداخلية 

سالمة محاد والوفد املرافق له.
حرض اللقاء الذي جرى يف قرص بيان امس، نائب 
رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ حممد 
الداخلية  وزارة  ووكيل  الصباح،  احلمد  اخلالد 
حممود  اللواء  اخلاص  األمن  لشؤون  املساعد 
املحلية  للشؤون  املساعد  والوكيل  الدورسي 
خالد  الشيخ  الوزراء  جملس  رئيس  سمو  بديوان 

حممد اخلالد الصباح.
بعد  االربعاء  امس  البالد  االردين  الوزير  وغادر 
خالهلا  أجرى  يومني  استغرقت  رسمية  زيارة 
جملس  رئيس  نائب  معايل  مع  ناجحة  مباحثات 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ حممد اخلالد احلمد 
الصباح.

احلمد  خالد  حممد  الشيخ  الداخلية  وزير  وكان 
نظريه  مع  الثالثاء  االول  امس  بحث  الصباح 
االردين عمق العالقات الثنائية بني دولة الكويت 
واململكة االردنية اهلاشمية، وأكد ان "الزيارة تعد 
خطوة هامة يف مسرية التعاون األمني املشرتك بني 
حرضة  دعائمها  أرسى  التي  الشقيقني  البلدين 
األمحد  صباح  الشيخ  البالد  أمري  السمو  صاحب 
امللك  اجلاللة  صاحب  وحرضة  الصباح  اجلابر 

عبداهلل الثاين حفظهام اهلل ورعامها".
سلسلة  اطار  يف  االردين  الوزير  زيارة  وجاءت 
داخلية  وزراء  بني  الثنائية  التشاورية  الزيارات 

الدول العربية الشقيقة.

استقباالت مسو االمري
اهلل  حفظه  الصباح  اجلابر  األمحد  صباح  الشيخ  البالد  أمري  السمو  صاحب 

ورعاه، استقبل سمو ويل العهد الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح.
كام استقبل سموه رعاه اهلل امس االربعاء، معايل رئيس جملس الوزراء باالنابة 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح.
سمو االمري استقبل ايضَا وزير الداخلية باململكة االردنية اهلاشمية الشقيقة 

سالمة محاد والوفد املرافق وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
حممد  املستشار  باالنابة  االمريي  الديوان  شؤون  وزير  نائب  اللقاء  وحرض 

ضيف اهلل رشار.

ولي العهد يستقبل عددا من 
الشخصيات

سمو ويل العهد الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل، استقبل معايل 
احلمد  اخلالد  صباح  الشيخ  اخلارجية  ووزير  باإلنابة  الوزراء  جملس  رئيس 

الصباح.
حممد  الشيخ  الداخلية  ووزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  سموه  واستقبل 
الشقيقة،  اهلاشمية  األردنية  باململكة  الداخلية  ووزير  الصباح  احلمد  اخلالد 

والسيد سالمة محاد والوفد املرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
العهد  بديوان سمو ويل  املراسم والترشيفات  اللقاء بحضور رئيس  وجرى 
باإلنابة  الداخلية  الصباح ووكيل وزارة  السامل احلمود  مبارك صباح  الشيخ 

اللواء حممود حممد الدورسي.

رئيس األركان العامة يشيد 
الكويتية الصينية بالعالقات 

ثّمن رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن حممد خالد اخلرض العالقات 
الثنائية بني دولة الكويت ومجهورية الصني الصديقة.

بوزارة  العامة  والعالقات  املعنوي  التوجيه  مديرية  عن  صادر  بيان  وضمن 
الدفاع، امس، أكد الرئيس حرص الطرفني عىل تعزيز العالقات وتطويرها.

الفريق اخلرض خالل لقائه امللحق العسكري لدى سفارة مجهورية   وبحث 
الصني العقيد األول تشانغ قه، أهم املواضيع ذات االهتامم املشرتك، متمنيا 

له النجاح يف العمل عىل توطيد أوارص العالقات بني البلدين.
اللواء  واخلطط  العمليات  هليئة  العامة  االركان  رئيس  معاون  اللقاء  حرض 

الركن أمحد عبدالوهاب العمريي.

نقف اىل جانب البحرين يف الدفاع عن امنها
ة«: وزير الداخلية يستنكر تفج�ي »س�ت

نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
حممد خالد احلمد الصباح ندد بالتفجري اإلرهايب 
البحرين،  بممكلة  سرتة  منطقة  شهدته  الذي 
الرشطة  رجال  من  عدد  وإصابة  وفاة  إىل  وأدى 

أثناء تأديتهم مهامهم.
برقية  الصباح جاء يف  اخلالد  الشيخ حممد  موقف 
تعزية بعث هبا اىل نظريه البحريني  الفريق الركن 

الشيخ راشد عبداهلل آل خليفة.
مع  الكويت  وقوف  عىل  برقيته  يف  الوزير  وشدد 
أمنها  يمس  ما  كل  إزاء  الشقيقة  البحرين  مملكة 

واستقرارها.
»ان  الربقية  يف  أكد  الصباح  اخلالد  حممد  الشيخ   
للدين  يمت  ال  اجلبان  اإلرهايب  العمل  هذا 
احلنيف  اإلسالمي  ديننا  مبادىء  وترفضه  بصلة 
الدولية،  واألعراف  الساموية  الرشائع  ومجيع 
بواسع  الضحايا  يرحم  أن  القدير  العيل  اهلل  داعيًا 
عىل  يديم  وأن  املصابني  بشفاء  يعجل  وأن  رمحته 

واالستقرار  األمن  نعمة  الشقيقة  البحرين  مملكة 
وحيفظها من كل سوء.«

استشهاد  أعلنت عن  البحرين  أن مملكة  اىل  يشار 
بجروح  ثالث  وإصابة  الرشطة  رجال  من  اثنني 
جنوب  )سرتة(  بمنطقة  وقع  تفجري  يف  بليغة 

العاصمة املنامة امس االول.
العملية االرهابية ُنّفذت بعد ايام فقط عىل اعالن 
اىل  اسلحة  هتريب  حماولة  احباطها  عن  املنامة 

اململكة قادمة من ايران.
بجهود  أشاد  قد  الكويتي  الوزراء  جملس  وكان 
حماولة  احباط  عن  اسفرت  التي  البحرين 
زعزعة  تستهدف  ومتفجرات  اسلحة  لتهريب 
تنسيق  رضورة  عىل  وأكد  اململكة  يف  االمن 
خمتلف  عىل  االرهاب  ملواجهة  اجلادة  اجلهود 
كل  عىل  الفرصة  لتفويت  واملستويات  االصعدة 
اخلليجي  التعاون  جملس  دول  امن  يستهدف  من 

وضامن امنها واستقرارها.

نطبق القانون على اجلميع دون استثناء

وزيرة الشؤون تعلن استعدادها لالستجواب:

من  واداة  »االستجواب حق دستوري 
كل  يملكها  التي  الدستورية  االدوات 
احد  ألي  يمكن  وال  الربملان  يف  نائب 
ان يسلب هذا احلق الدستوري من اي 
الشؤون  وزيرة  اعلنته  موقف  نائب«، 
الدولة  ووزيرة  والعمل  االجتامعية 
لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح 
الذي  استجواهبا  موضوع  عىل  تعليقا 
اعلن النائب حممد طنا عزمه تقديمه يف 
جملس االمة خالل دور االنعقاد املقبل.

موقف الصبيح جاء يف ترصيح صحايف 
كان  ما  طنا  النائب  ان  خالله  قالت 
لوال  االستجواب  هذا  بمثل  ليتقدم 
اياه  مطالبة  االصالح«،  اىل  يسعى  انه 
عن  ادلة  او  بيانات  أية  عن  باالفصاح 
وجود فساد او ظلم يف وزارة الشؤون 
ملحاسبة  للتعاون  والعمل  االجتامعية 

املتجاوزين.
ان  منذ  اهنا  الصبيح  وبّينت  هذا، 
قرار  اي  تصدر  مل  الوزارة  تسلمت 
دون ادلة وبراهني وذلك للتعامل معه 
اىل  الفتة  السليم،  القانوين  بالشكل 
حرصها عىل حقوق كل موظف يعمل 
يف اي جهة حتت ادارهتا واىل اهنا تعمل 
وتتابع وحترص عىل تطبيق القانون عىل 

اجلميع دون استثناء.
وكل  مكتبها  أن  عىل  شددت  كام 
االدارات املعنية مفتوحة الستقبال اي 
التظلامت  مجيع  دراسة  تتم  وانه  تظلم 
اىل  الفتة  القانونية،  االطر  وفق 
املهضومة  احلقوق  العادة  استعدادها 

ان وجدت.
وكان النائب حممد طنا وجه جمموعة من 
االجتامعية  الشؤون  وزيرة  اىل  االسئلة 

األعىل  املجلس  رئيسة  والعمل 
عىل  »العرض  عن  متسائاًل  للمعاقني، 
بنات دور احلضانة العائلية اخلروج من 
هلن؟  تقدم  مالية  مبالغ  مقابل  السكن 
وكم عدد البنات الاليت خرجن من دور 

احلضانة بموجب هذه االمتيازات؟«.

»اخلارجية« تستدعي بريكنز بشأن »شكاوى« 
تأشريات من بريطانيا

وجه  عىل  اخلارجية  وزارة  بادرت 
بشأن  املواطنني  نداء  تلبية  اىل  الرسعة 
يواجهوهنا  التي  الصعوبات  بعض 
التأشريات  عىل  حصوهلم  خيص  فيام 
عىل  والوقوف  املتحدة   اململكة  من 
استدعت  حيث  حيدث  ما  مالبسات 
يف  باألعامل  القائم  االربعاء  امس 
سفارة اململكة لدى البالد لبحث هذه 

الشكاوى .
عقد  لقاء  أن  أعلنت  اخلارجية  وزارة 
باإلنابة  الوزارة  وكيل  بني  الشأن  هبذا 
عيل  وليد  السفري  أوروبا  إدارة  ومدير 
سفارة  يف  باألعامل  والقائم  اخلبيزي 
جاكي  البالد  لدى  املتحدة  اململكة 
السفارة برضورة  بريكنز ومتت مطالبة 

االهتامم هبذا املوضوع املهم والتحقيق 
تتلقاها  التي  واملشاكل  الشكاوى  يف 
مناسبة  نافذة  اجياد  وأمهية  الوزارة 
والتحقق  املواطنني  شكاوى  لتلقي 
منها وخاصة يف حاالت ارتفاع وعدم 
املدة  مع  املدفوعة  الرسوم  تطابق 
ورضورة  للتأشرية  املمنوحة  الزمنية 
إجياد الية السرتداد قيمة تلك الرسوم.

أمهية  عىل  بياهنا  يف  أكدت  الوزارة 
املفروضة  الرسوم  خفض  عىل  العمل 
عىل طالبي التأشرية مؤكدة االستمرار 
عن  امللف  هذا  متابعة  يف  جانبها  من 
املستمر  العمل  إطار  يف  وذلك  كثب 
امام  العقبات  تذليل  عىل  واحلريص 

املواطنني.

سفارهتا  اخلارجية  وزارة  وجهت  كام 
انتباه  للفت  املتحدة  اململكة  لدى 
تلك  اىل  الربيطانية  اخلارجية 
الفوري  التعامل  وأمهية  الصعوبات 

معها والتحقق منها.

وزير املالية يدعو إلحرتام سري التحقيقات يف »مكافحة الفساد«

» ي الداخلي ي انطالقا من تفعيل الدور الرقا�ب
»إجراءاتنا تأ�ت

ووزير  الوزراء  رئيس  نائب 
اىل  يدعو  الصالح  أنس  املالية 
رضورة احرتام سري التحقيقات 
مكافحة  هيئة  يف  كانت  سواء 
العامة  النيابة  يف  أو  الفساد 
اإلجراءات  ان  موضحا 
القانونية التي أختذهتا الوزارة يف 
من  انطالقا  تأيت  اآلخرية  الفرتة 
الداخيل  الرقايب  الدور  تفعيل 
التابعة  احلكومية  األجهزة  يف 

للوزارة.

يف  جاء  الصالح  الوزير  موقف 
االربعاء  امس  صحفي  ترصيح 
اإلحاالت  ان  أوضح  حيث 
فيها  صدرت  التي  األخرية 
قرارات وزارية جاءت بناء عىل 
التي  التحقيق  جلان  توصيات 
حكومية  جهات  فيها  شاركت 
إدارة  اىل  باإلضافة  أخرى 
الفتوى والترشيع وذلك لضامن 
عن  والنأي  التحقيق  حيادية 
سري  عىل  للتأثري  حماوالت  أي 

التحقيق يف أي اجتاه.
جلان  بتوصية  األخذ  أن  وقال 
اىل  اإلحالة  يف  سواء  التحقيق 
النيابة العامة أو اىل هيئة مكافحة 
مسؤولية  من  انطالقا  يأيت  فساد 
واتاحة  العام  املال  عىل  احلفاظ 
األطراف  جلميع  الفرصة 
دفوعات  من  لدهيم  ما  لتقديم 
اإلدانة  باجتاه  سواء  ومستندات 
أو التربئة أمام السلطة القضائية 
"التي نثق بعدالتها وأحكامها".

الصني تعتزم 
التعاون مع 
الكويت يف 
التدريب 

الديبلوماسي
املجال  يف  التعاون  تعزيز 
كان  الديبلومايس  التدريب 
معهد  مدير  بني  بحث  حمور 
الصباح  النارص  سعود 
السفري  الكويتي  الديبلومايس 
والسفري  الشارخ  عبدالعزيز 
الصيني لدى البالد وانغ داي.

الصني  مجهورية  سفري  وأكد 
رغبة  الكويت  لدى  الشعبية 
التعاون  تعزيز  يف  حكومته 
التدريب  جمال  يف  البلدين  بني 
ان  اىل  مشريا  الدبلومايس 
التوقيع  فكرة  إىل  تطرق  اللقاء 
بني  للتعاون  تفاهم  عىل مذكرة 
الكويتي  الديبلومايس  املعهد 
الصيني. الديبلومايس  واملعهد 

السفري  رحب  جهته،  من 
متاحة  امكانية  بأي  الشارخ  
للتعاون بني البلدين الصديقني 
انه  إىل  مشريا  املجال،  هذا  يف 
كبري  وفد  املعهد  زار  وان  سبق 
الدولية  الدراسات  معهد  من 

يف مدينة شنغهاي يف الصني.

»األشغال« تنجز 86.5% من 
تقاطعات جسور غرب اجلليب

جاسم:  عبداهلل  الكويت- 
الدورسي  سامل  املهندس  أعلن 
وزارة  يف  الطرق  قطاع  يف 
عن  املسؤول  وهو  االشغال، 
الطرق  تقاطعات  مرشوع 
السادس  الدائري  بني  الواصلة 
السكنية  املناطق  يف  والسابع 
العمل  انجاز  نسبة  ان  اجلديدة، 
 86.5 اىل  وصلت  املرشوع  يف 

املئة . يف 
املرشوع  ان  اوضح  الدورسي 
مناطق  عدة  وخيدم  حيويا  يعترب 
حال  يف  يسهم  وسوف  جديدة 
حركة  بتسهيل  منه  االنتهاء 
االزدحام  من  والتخفيف  املرور 
الدائري  طريق  عىل  املروري 
جامعة  وطريق  السادس 

. الشدادية 
ولفت الدورسي اىل ان املرشوع 
وانجاز  انشاء  عن  عبارة 
الطرق  عىل  تقاطعات  وصيانة 
السابع  الدائري  لطريق  الرئيسية 
املناطق  اىل  املؤدي  والسادس 
غرب  بمنطقة  اجلديدة  السكنية 
املبارك  وعبداهلل  الشيوخ  جليب 
اىل  وصلت  العقد  قيمة  ان  مبينا 
بعض  اضافة  بعد  مليون   18
التغيريية حيث كانت يف  االوامر 
17.439.000مليون  السابق 

دينار.
يف  توقيعه  تم  العقد  ا  ان  يذكر 
العمل  وبدأ    2010/6 شهر 
العقد  2010/9 ومدة  فيه شهر 

يوما.  1080 هي  االساسية 
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الكويت تؤكد دعمها جلهود اجتثاث االرهاب من جذوره
ف االأجانب( ي اجتماع اممي ناقش التصدي لـ)المقاتل�ي

�ف

االرهاب  من  الثابت  موقفها  جددت  الكويت 
أو  مصلحي  وليس  مبدئي  موقفها  ان  مؤكدة 

تفاويض.
املتابعة  إدارة  مدير  أعلنه  الكويت  موقف 
رئيس  الكويتية  اخلارجية  بوزارة  والتنسيق 
نارص  السفري  بالوزارة  اإلرهاب  متابعة  جلنة 
عقب  لكونا  خاص  ترصيح  يف  الصبيح 
مكافحة  للجنة  اخلاص  االجتامع  يف  مشاركته 
املتحدة  باألمم  األمن  التابعة ملجلس  اإلرهاب 
االسبانية  العاصمة  يف  أعامله  اختتم  الذي 

مدريد.
وحب  التسامح  "ان  ان  أكد  الصبيح 
واإلرهاب  العنف  ونبذ  والوسطية  السالم 
منذ  وأهلها  الكويت  دولة  سامت  من  هي 

. " هتا نشأ
وال  كانت  الكويت  دولة  ان  الصبيح  أكد  كام 
مناهضة  وقوية  واضحة  مواقف  صاحبة  زالت 
الدولية  للجهود  ومؤيدة  به  ومنددة  للعنف 
الساعية للقضاء عليه واجتثاث جذوره يف ضوء 
الشيخ  البالد  أمري  السمو  صاحب  اسرتاتيجية 
صباح االمحد اجلابر الصباح وتوجيهات النائب 

اخلارجية  ووزير  الوزراء  جملس  لرئيس  األول 
صباح خالد احلمد الصباح، الفتا اىل ان ظاهرة 
اإلرهاب ظاهرة عاملية تؤثر عىل كافة دول العامل 
دويل  وتنسيق  موحدة  الستجابة  بالتايل  وحتتاج 
وثيق للتصدي هلا ووضع حد النتشارها املتزايد 

يف الفرتة األخرية

وقف تدفق االرهابيني
املقاتلني اإلرهابيني  "وقف تدفق  وحول اجتامع 
بنّي  بأسبانيا،  فيه  شارك  الذي  األجانب" 
التعامل  سبل  أسايس  بشكل  بحث  انه  الصبيح 
مع املقاتلني يف املراحل الثالث أي قبل توجههم 
إىل مناطق الرصاع وخالل ذلك وعقب عودهتم 
إىل بالد املنشأ، قائاًل عىل الرغم من ان الكويت 
ليست نقطة عبور للمقاتلني األجانب فإن ذلك 

ال جيعلها بمنأى عن آثار اإلرهاب.
الكويت  دولة  تعاون  "أمهية  عىل  شدد  الصبيح 
أو  تصدير  حركة  إما  تواجه  التي  الدول  مع 
مرور للمقاتلني وتبادل املعلومات معها لتفادي 
وصول أولئك إىل أرض الكويت واحلفاظ عىل 
عىل  ركز  االجتامع  أن  مردفًا  مواطنيها"،  سالمة 
للمقاتلني  املصدرة  الدول  بني  التنسيق  أمهية 

ودول املرور والدول املستقبلة هلم بحيث يكون 
املقاتلني األجانب يف  ايقاف خط سري  باإلمكان 

واحدة من تلك اخلطوات.

العائدون لبالدهم املقاتلون 
 كام أعلن ان االجتامع تطرق "اىل سبل التعامل مع 
استيعاهبم  وأمهية  بالدهم  إىل  العائدين  املقاتلني 
فاعل  نحو  املجتمعات عىل  إدماجهم يف  وإعادة 
مشريا  التطرف،  مناهضة  يف  نشطة  أداة  ليكونوا 
مناطق  إىل  فيعودون  هتميشهم  عدم  أمهية  إىل 
الرصاع أو زجهم يف السجون بال منهجية عمل 
فيشكلون  تأهيلهم  إلعادة  ومدروسة  واضحة 

خطورة كامنة الستمرار هنج تفكريهم".

تفجري الصادق اجرامي
الصادق، فقد وصفه  لتفجري مسجد  بالنسبة  اما 
والعمل  اجلبان  اإلرهايب  بالعمل  الصبيح 
برمته  الدويل  املجتمع  أن  موضحًا  االجرامي 
ندد بذلك اهلجوم واعلن تأييده لدولة الكويت 
املجتمع  بوقوف  نوه  الذي  الوقت  يف  ومواقفها 
خلف  واحدا  صفا  بدوره  الكويتي  الداخيل 
بشأن  إجراءاهتا  ودعمه  السياسية  القيادة 

املتورطني يف ذلك العمل اإلرهايب.
إجراءات  اختذت  الكويت  "دولة  ان  أكد  كام 
اإلرهايب  التمويل  مسألة  يف  وحاسمة  قوية 
وأوجدت نظام واضحة وحازمة ملراقبة األموال 
والتحويالت من الداخل إىل اخلارج لتجعل من 
يف  مسألة  الكويت  من  اإلرهاب  متويل  عملية 

غاية الصعوبة والتعقيد".
 70 من  خبري   400 من  أكثر  ان  بالذكر  اجلدير 
املاضية  االيام  خالل  مدريد  يف  اجتمعوا  بلدا 
)املقاتلني  لظاهرة  التصدي  سبل  لبحث 
حماور  ثالثة  إىل  ارتكازا  األجانب(  اإلرهابيني 
فيام  والوقاية،  الكشف  يف  أوهلا  جتسد  أساسية 
املقاتلني األجانب  ثانيها سبل جتنب سفر  تناول 
مسائل  ثالثها  واستعرض  الرصاع،  مناطق  إىل 
يف  إدماجهم  وإعادة  ومقاضاهتم  املقاتلني  جتريم 

املجتمعات.
املؤمتر،  يف  املشارك  الكويتي  الوفد  وضم 
باالضافة اىل الصبيح، سفري دولة الكويت لدى 
اسبانيا الدكتور سليامن احلريب والسكرتري األول 
اخلارجية  بوزارة  والتنسيق  املتابعة  ادارة  يف 

النيباري. الكويتية مشاري 

الصباغة يعلن انطالق موسم صيد الربيان مطلع أغسطس
ي العالم«

»الكويت تمتلك أك�ب ثروة من الربيان �ف

موسم صيد الربيان يف املياه الدولية سيبدأ هذا العام  
بعد فرتة  اول اغسطس  املجاورة يف  بالدول  أسوة 
حظر إمتدت قرابة سبعة شهور ونصف، بحسب 
ما أعلن أمني رس االحتاد الكويتي لصيادي االسامك 

حسن الصباغه.
الصباغة شكر رئيس اهليئة العامة لشؤون الزراعة 
حرصها  عىل  اخلليل   نبيله  السمكية  والثروة 
الشديد وتفهمها ملطلب االحتاد املسؤول عن توفري 
االمن الغذائي من الربيان واالسامك املحلية يوميا 

باالسواق .
الصيد يف موعده هذا أدخل  وقال أن فتح موسم 
البهجة والرسور عىل قلوب مجوع صيادي الربيان 
ورفع عنهم األعباء الكبرية امللقاة عيل عاتقهم من 
السفن  وجتهيز  لصيانة  اخلاصة  الكبريه  التكاليف 
وغريها، مؤكدا ان الكويت متتلك ثروة من الربيان 
العريب  اخلليج  يف  الربيان  ثروات  أكرب  من  تعترب 

والعامل.

املياه  الربيان يف  بدأ موسم صيد  انه مع  اىل  وأشار 
اجلميع  متناول  يف  االسعار  تصبح  سوف  الدولية 
أسوة باملوسم السابق الفتا إىل ان املوسم السابق تم 
يقارب  بام  باالسواق  املحيل  الربيان  جلب وتوفري 
920 طن وذلك عندما تم السامح لنا بصيد الربيان 
شهر  خالل  املجاوره  الدول  مع  الدولية  باملياه 

اغسطس فقط .
عىل  واحلفاظ  السمكية  الثروة  محاية  إىل  ودعا 
وحماربة  اجلائر  الصيد  من  السمكي  املخزون 
املخالفني ومتجاوزي القوانني وذلك بوضع برناجما 
حلامية هذه الثروة مشريا اىل أن االحتاد حرص مع بدء 
موسم صيد الربيان هذا العام عىل توجيه الرسائل 
الربيان  صيادين  مجوع  عيل  والتنبيه  والنصائح 
لإللتزام باملرسوم االمريي وبجميع القوانني التي 
السمكية  الثروة  حلامية  واخلاصة  اهليئه  من  تصدر 
بصيد  هبا  املسموح  باألماكن  الكامل  وااللتزام 

الربيان مع االلتزام بمصائد الربيان الطينية.

قمرب: الذبح يتم وفقا للشريعة االسالمية وطبقا للشروط واللوائح

الية« حول آلية الذبح بالمسالخ البلدية ترد عل »الجمعية االس�ت

الكويت  بلدية  جاسم:  عبداهلل  الكويت- 
احليوانات  محاية  مجعية  إدعاءات  صحة  نفت 
املسالخ  يف  املتبعة  الذبح  آلية  بشأن  االسرتالية 
باهنا  هلا  ووصفها  الكويت  بدولة  املحلية 
مؤكدة  إنسانية"  و"غري  قاسية"  "معاملة 
للرشوط  وطبقا  وفقا  تتم  الذبح  عملية  بأن 

املنصوص عليها يف الالئحة, إضافة اىل االلتزام 
قبل  للحيوانات  والغذائية  الصحية  الرعاية  يف 

عملية الذبح .
قال  قمرب  جواد  حويل  حمافظة  مسلخ  مسؤول 
الذبح  عملية  يف  حمددة  آلية  تتبع  املسالخ  بأن 
املختصني  املوظفني  عليها  يرشف  والتي 

املنصوص  باالشرتاطات  اإللتزام  من  للتأكد 
عليها بالالئحة. وتابع  "يوجد حماصري خاصة 
تنزيلها  تم  والتي  للبيع  املعروضة  لألغنام 
قبل  من  األغنام  لنقل  املجهزة  السيارات  من 
بأرضيات  املحاصري  هذه  وتتميز  الرشكات 
أهنا  جانب  إىل  باحليوانات  خاصة  وأعالف 

مظللة لتخفيف درجة احلرارة" .
عدة  عىل  تتم  الذبح  عملية  إن  اوضح  قمرب 
مراحل عىل يد خمتصني وفقا للرشيعة اإلسالمية, 
بآالت  مزودة  الذبح  صاالت  أن  إىل  إضافة 
فيها  العاملية و يوجد  حديثه وفقا للمواصفات 

آلية تنظيف أكثر من مرة يف النوبة الواحدة .

العلي لـ »املستقبل«: وضع مجعية »الدمسة« اسوأ بكثري من توقعاتنا

»البنوك وضعت الجمعية عل الالئحة السوداء«

أعضاء  من  ثامنية  اجلازع:  حسني  الكويت- 
التعاونية  القار  وبنيد  الدسمة  إدارة مجعية  جملس 
بعد  باجلمعية  عضويتهم  من  استقالتهم  قدموا 
التدهور  بسبب  انتخاهبم  من  شهرين  من  أقل 

الكبري يف وضعها املايل.
قال  »املستقبل«  لصحيفة  خاص  حديث  ويف 
بأن  »اكتشفنا  انه  املستقيل  الرئيس  العيل  عصام 
وضع اجلمعية أسوأ بكثري مما كنا نتوقع حيث ان  
فقط  ماليني   6 وليس  ماليني   9 بلغت  املديونية 
وبيت التمويل رفض التعامل مع جملس منتخب 
الالئحة  عىل  اجلمعية  وضعت  البنوك  ان  كام 

السوداء«.
اجياد  مشكورة  حاولت  »الوزيرة  واضاف 
غري  كبرية  لسيولة  بحاجة  كنا  لكن  حلول، 
املتسببني  كل  ستحاسب  و«الشؤون«  متوفرة 
هبذه الكارثة املالية التي بدأت منذ 10 سنوات.

 ويف نفس السياق، قال العيل يف ترصيح صحايف 
عىل  اإلخوة  بعض  مع  أقدمت  »حني  بأنه  له 
ندرك  كنا  السابقة  االنتخابات  يف  أنفسنا  ترشيح 

بأن الوضع يسء، ولكن ما اكتشفناه خالل األيام 
صادما  كان  اإلدارة  جملس  تشكيل  بعد  األوىل 
أسوأ  الوضع  أن  اتضح  حيث  املقاييس  بكل 

بكثري من األرقام املنشورة يف امليزانية املاضية«.
التي واجهوها  الثانية  »العقبة  بأن  العيل  وأضاف 
أكرب  صاحب  الكويتي  التمويل  بيت  رفض  هي 
جملس  أي  مع  بالتعامل  اجلمعية  لدى  مديونية 
من  اجلمعية  حرمان  يعني  مما  منتخب،  إدارة 
بيت  مظلة  حتت  منضوية  رشكة   128 بضائع 
ضد  املرفوعة  القضايا  كثرة  إىل  إضافة  التمويل، 
اجلمعية بسبب إصدار شيكات بدون رصيد من 
املجلس السابق تقدر قيمتها بمئات األلوف، مما 
بدفاتر  اجلمعية  تزويد  من  البنوك  المتناع  أدى 

شيكات ألهنا باتت عىل القائمة السوداء.
املركزي  السوق  بأن  تفاجؤوا  بأهنم  العيل  وقال 
التجارية  الرتاخيص  وبأن  أصال،  مرخص  غري 
ألغلب املحالت املستثمرة يف اجلمعية منتهية من 
ترخيصها،  جتديد  عىل  اجلمعية  إدارة  قدرة  دون 
إضافة إىل خلو املخازن من البضائع حيث تقدر 

رشكة  وهتديد  فقط،  دينار  ألف  ب400  قيمتها 
املسامهني  وحتويل  التموين  فرع  بإلغاء  املطاحن 
املديونية،  تراكم  بسبب  املجاورة  املناطق  إىل 

وانسحاب رشكة النظافة لنفس السبب.
مما  بأن  العيل  عصام  املستقيل  الرئيس  وأوضح 
زاد الطني بلة التكدس والتضخم الوظيفي لدى 
اجلمعية )بحدود 270 موظف( أغلبهم دون أي 
انتاج يذكر وبتكلفة شهرية تبلغ 65 ألف دينار، 
عدد  ترسيح  عىل  أجربهم  الذي  األمر  وهو 
منهم، خاصة بعض الذين تدور حوهلم شبهات 

الفساد.
والعمل  االجتامعية  الشؤون  وزيرة  شكر  العيل 
اجلمعية  بوضع  اهتاممها  عىل  الصبيح  هند 
تواجهها  التي  الكبرية  العقبات  تذليل  وحماولتها 
بأن هذه  أدركنا  »لكننا  هلا، مضيفا  وإجياد حلول 
املحاوالت حتتاج ألسابيع إن مل يكن أشهر حتى 
عاجلة  لسيولة  بحاجة  اجلمعية  بينام  النور،  ترى 
وبمئات اآلالف من أجل انقاذها وتسيري أمورها 
وإعادة البضاعة إىل السوق املركزي، وهو أمر مل 

يستطع أحد توفريه لنا.«
الدسمة  مجعية  ملسامهي  بشكره  العيل  تقدم  كام 
وبنيد القار عىل الثقة التي أولوها ملجلس اإلدارة 
يف  املسؤولية  حتملوا  األعضاء  بأن  قائال  احلايل، 
الوضع  صعوبة  من  بالرغم  احلرج  الوقت  هذا 
أمل  بصيص  ولو  بوجود  متأملني  كانوا  ألهنم 
مجيع  وجدوا  عندما  لكنهم  الوضع،  إلنقاذ 
من  بات  بحيث  أمامهم  موصدة  األبواب 
من  خيفف  إجراء  بأي  القيام  عليهم  املستحيل 
بدا  جيدوا  مل  اجلمعية،  منها  تعاين  التي  املشاكل 
من االستقالة، آملني أن جتد وزارة الشؤون حال 
يضمن ألهايل الدسمة وبنيد القار الكرام التمتع 

بخدمات مجعيتهم كام كانت يف املايض.
مجيع  حماسبة  الشؤون  وزارة  من  العيل  ومتنى 
الذين تسببوا يف وصول اجلمعية إىل هذا الوضع 
إىل  سنوات   10 منذ  اجلهات  كافة  من  الكارثي 
إحالة  األمة  جملس  من  أيضا  ومتنى  هذا،  يومنا 
هلم  ليكون  املحاسبة  ديوان  إىل  اجلمعية  ملف 

حتقيق مستقل يف املوضوع.

تاجر خمدرات يقع يف كمني أمين
»ع�ث بحوزته عل 40 الف حبة ترامادول«

يف  مرصي  وافد  نشاط  ذاع  ان  بعد 
فريق  متكن  املخدرة،  باحلبوب  االجتار 
له  كمني  نصب  من  املحيل  املكافحة 

وضبطه متلبسًا.
املرصي  الوافد  فإن  التفاصيل،  ويف 
شباك  يف  سقط  العمل  عن  عاطل  وهو 
املكافحة املحلية بعد ان باع 1000 حبة 
الف   40 عىل  بحوزته  وعثر  ترامادول 
معه عرب  االتفاق  تم  حيث  خمدرة،  حبة 
حبة   1000 رشاء  عىل  رسي  مصدر 

مقابل 1800 دينار.

املصدر  بتسليم  املتهم  قيام  ولدى   
املبلغ املرقم تم القبض  احلبوب وتسلم 
استأجرها  غرفة  اىل  وباالنتقال  عليه، 
لتخزين احلبوب عثر فيها عىل 39 الف 
يزوده  آخر  وافد  عىل  واعرتف  حبة، 
الذي  الشخص  ضبط  وجار  باحلبوب، 

ابلغ عن تاجر التجزئة
مدير  بإرشاف  األمنية  العملية  ومتت 
املخدرات  ملكافحة  العامة  االدارة  عام 
العقيد  ومشاركة  الدريعي  وليد  العقيد 
املكافحة  ادارة  مدير  قبازرد  حممد 

املحلية. بعد ان ذاع نشاط وافد مرصي 
متكن  املخدرة،  باحلبوب  االجتار  يف 
كمني  نصب  من  املحيل  املكافحة  فريق 
فإن  التفاصيل،  متلبسًا. ويف  له وضبطه 
العمل  عن  عاطل  وهو  املرصي  الوافد 
سقط يف شباك املكافحة املحلية بعد ان 
باع 1000 حبة ترامادول وعثر بحوزته 
تم  حيث  خمدرة،  حبة  الف   40 عىل 
االتفاق معه عرب مصدر رسي عىل رشاء 

1000 حبة مقابل 1800 دينار.
املصدر  بتسليم  املتهم  قيام  ولدى   

الكويت تتربع بـ 20 ألف يورو 
لصربيا

دولة  سامهت  يورو  ألف   20 بمبلغ 
الرتاث  إحياء  بجمعية  ممثلة  الكويت 
يف  مسجد  بناء  استكامل  يف  اإلسالمي 

مدينة )بور( الرصبية.
رصبيا  لدى  الكويت  دولة  سفري 
بتسليم  قام  عبدالصمد  أمحد  يوسف 
رصبيا  مشيخة  ملمثيل  الكويت  تربع 
بيان  كشف  ما  حسب  اإلسالمية، 

للسفارة.
ممثيل  التقى  السفري  ان  أوضح  البيان 
مشيخة رصبيا اإلسالمية كل من مفتي 
يوسف  "فويفودينا"مصطفى  مقاطعة 
سباهيتش واألمني العام لرئاسة مشيخة 
أشتشرييتش،  ألدين  اإلسالمية  رصبيا 
خالل زيارهتام ملقر السفارة يف العاصمة 

بلغراد.
املشيخة  ممثيل  ان  الصمد  عبد  بنّي  كام 
لدولة  والشكر  التقدير  بالغ  عن  أعربا 

الكريمة،  املسامهة  هذه  عىل  الكويت 
يف  البارز  الكويت  بدور  مشيدين 
ملد  الدائم  واستعدادها  اخلريي  العمل 
الفتا  رصبيا،  يف  للمسلمني  العون  يد 
السابقة  املسامهات  استذكروا  اهنم  اىل 
قبل  من  املتواصل  والدعم  العديدة 
مثل  ملتابعة  بلغراد  يف  الكويت  سفارة 

هذه األمور.
تقدمه  الذي  بالدعم  أشاد  عبدالصمد 
الكويتية  واإلسالمية  اخلريية  اجلمعيات 
من  لعدد  الرتاث  إحياء  مجعية  ومنها 
مدن  من  العديد  يف  اخلريية  املشاريع 

وعواصم العامل لصالح املسلمني.
بعد  عىل  تقع  )بور(  مدينة  أن  اىل  يشار 
العاصمة  رشق  كيلومرت   200 نحو 
يتجاوز  مسلمة  جالية  وتقطنها  بلغراد 
وسيكون  نسمة   1300 أفرادها  عدد 

املسجد األول يف تلك املنطقة.

ضبط 7 أشخاص يف سرقة سيارات 
يف الفروانية

من  السيارات  رسقة  قضايا  تعدد  دفع 
الفروانية  مباحث  مدير  الفروانية،  حمافظة 
اىل  انتهت  الغرض  هلذا  فرقة  تشكيل  اىل 
ضبط عصابة مؤلفة من: 4 سوريني )ثالثة 
عاما(،   16 الـ  اعامرهم  تتعدى  ال  بينهم 
 6 عن  ارشدوا  حيث  وايرانيا  ومرصيني 
مركبات رسقوها خالل االسابيع االخرية، 
والتنقل  للهو  السيارة  يستخدمون  وكانوا 

هبا ثم يرتكوهنا.
وأمر مساعد مدير االدارة العامة للمباحث 

بدر  العميد  املحافظات  لشؤون  اجلنائية 
املذكورين  األشخاص  بإحالة  الغضوري 
املركبات  رسقة  يف  لتورطهم  النيابة  اىل 
خاصة تلك التي تكون يف وضعية التشغيل 

ومن ثم تركها يف أماكن نائية.
الثالثة  االحداث  ارس  واعربت 
)السوريني( عن صدمتهم عندما علموا ان 
ابناءهم اعرتفوا عىل 6 مركبات من اصل 
رسقوها  قد  يكونوا  ان  يرجح  مركبة   20

من أصحاهبا، بحسب مصدر امني. 

»الرتبية« تلغي فصول الكريييب وتشّيد 16 مدرسة
كشفت وزارة الرتبية عن إعادة بنائها 
املناطق  يف  وروضة  مدرسة   16 لـ 
حويل  ملحافظات  التابعة  التعليمية 

والعاصمة واألمحدي.
املساعد  الوكيل  لسان  عىل  ذلك  جاء 
والتخطيط  الرتبوية  املنشآت  لقطاع 
بالوزارة الدكتور خالد الرشيد، الذي 
اوضح ان الوزارة أكدت انه لن تكون 
بنظام  مبنية  دراسية  فصوال  هناك 
مع  احلكومية  املدارس  يف  "الكريبي" 

بداية العام الدرايس املقبل.
ترصيح  يف  جاء  الرشيد  كالم 
لـ"كونا"، امس االربعاء، لفت فيه اىل 
تابعة  مدارس   4 هدمت  الوزارة  ان 
ملنطقة حويل التعليمية و3 تابعة ملنطقة 
االمحدي التعليمية و9 تابعة للعاصمة 
وعدم  لقدمها  وذلك  التعليمية 
انه  موضحًا  لالستخدام،  صالحيتها 
الدراسية  الفصول  استبدال  سيتم 
بأخرى  "الكريبي"  املبنية من  واملرافق 

دائمة. اسمنتية 
استعامل  سيتم  أنه  بنّي  الرشيد 
املخازن  مثل  منها  املرافق  بعض 
يتم  ال  والتي  احلراسة  وغرف 
او  الطلبة  قبل  من  استخدامها 
لرشوط  مواءمتها  رشيطة  املعلمني 

الرسمية. اجلهات 

الكرييب يف الخاص
بني  اخلاص،  التعليم  قطاع  وحول 
الفصول  استعامل  يتم  لن  انه  الرشيد 
املوافقة  بعد  اال  "الكرييب"  الدراسية 
االدارة  من  واملؤقتة  املرشوطة 
احلكومية  واجلهات  لالطفاء  العامة 
تلك  سالمة  عىل  االختصاص  ذات 

املنشآت.
املدارس  انذار  سيتم  انه  اىل  أشار  كام 
التعليم  قبل  من  املخالفة  اخلاصة 
اخلاص وحثها عىل االلتزام بالرشوط 
باختاذ  البدء  ورسعة  للسالمة  العامة 

اجلهات  من  الالزمة  املوافقات 
اىل  الفتا  العالقة،  ذات  الرسمية 
املخالفة  املدارس  اعطاء  سيتم  انه 
الدرايس  العام  بداية  حتى  مهلة 
فصول  مجيع  الزالة   2017/2016

"الكرييب".
الستقبال  باالستعداد  يتعلق  وفيام 
أن  اىل  الرشيد  لفت  اجلديد،  العام 
االجراءات  كافة  اختذت  الوزارة 
العام  الستقبال  واالستعدادات 
ابرام عدد  الدرايس اجلديد من خالل 
انه  مبينًا  الشاملة،  الصيانة  عقود  من 
الشاملة  للصيانة  عقدا   12 ابرام  تم 
تعليمية  منطقة  لكل  عقدين  بواقع 
التكييف  لصيانة  عقدا   11 اىل  اضافة 
انه جار  من اصل 12 عقدا، الفتا اىل 
املتبقية  العقود  اجراءات  استكامل 
للفصول  عقدا   12 لتوقيع  اضافة 
منطقة  لكل  عقدين  بواقع  االنشائية 

تعليمية.



www.almustagbal.com برملانياتبرملانيات local@almustagbal.comwww.almustagbal.com local@almustagbal.com 67 almustagbalkw almustagbalalmustagbalkw almustagbal

Thursday  30 July 2015- No.1077 - 3rd Year-Issue   الخميس 30 يوليو  2015م 14 شوال 1436 هـ - العدد  1077   - السنة الثالثة Thursday  30 July 2015- No.1077 - 3rd Year-Issue   الخميس 30 يوليو  2015م 14 شوال 1436 هـ - العدد  1077   - السنة الثالثة

سر  النيابي«   - »احلكومي  التوافق  »املستقبل«:  لـ  احلريص 
السياسي االستقرار 

ي مصاف العالمية
ي وقال انه اصبح �ف

أشاد بالقضاء الكوي�ت

مصاف  يف  اصبح  الكويتي  "القضاء 
اللجنة  رئيس  اطلقه  موقف  العاملية"، 
الترشيعية يف جملس االمة النائب مبارك 
احلريص يف حديث خاص لـ"املستقبل" 
أشاد فيه باقرار حق املواطن يف اللجوء 
الطعن  يف  الدستورية  املحكمة  اىل 

بالقوانني.
االمة  جملس  اعضاء  ان  قال  احلريص 
من  السامل  عبداهلل  قبة  حتت  والعاملني 
امجعوا  وحمامني  قانونيني  خمتصيني 
املواطن  بحق  القايض  التعديل  بان 
الدستورية  املحكمة  اىل  اللجوء  يف 
عىل  االبرز  هو  بالقوانني  الطعن  يف 
الرابع  الترشيعي  الفصل  يف  االطالق 
ادراج  يف  قابعا  كان  حيث  عرش 
عام  منذ  السابقة  النيابية  املجالس 

1972  اي بعد 43 عامًا.
التعديل  هذا  بعد  انه  اكد  احلريص 
مصاف  يف  الكويتي  القضاء  اصبح 
قلة  انه  اىل  مشريا  العاملي،  القضاء 
يف  احلق  هذا  متلك  العربية  الدول  من 

الطعن بالقوانني.
االمة  جملس  فإن  احلريص  وبرأيي 
االنجازات  من  العديد  يملك  احلايل 
الترشيعي  الفصل  يف  تسجل  التي 
الفصل  شهد  حيث  عرش،  الرابع 
قانون   31 اصدار  املايض  الترشيعي 

بينهم قوانني مهمة وتارخيية.
قانون حمكمة االرسة  ان  اكد  احلريص 

اقرارها  تم  التي  القوانني  اهم  ثاين  هو 
من  االرسة  قضايا  فصل  حيث   ،
احوال شخصية عن باقي القضايا مثل 
وغريها  واملخدرات  كالقتل  اجلنايات 
هذا  يف  احلرج  العائالت  جينب  مما 

اجلانب.

التوافق رس االستقرار
فإن  احلريص،  النائب  اىل  وبالنسبة 
هو  واحلكومة  املجلس  بني  التوافق 
السيايس  الوضع  استقرار  يف  الرس 
االنجازات،  عىل  انعكس  الذي 
كانت  السابقة  املجالس  ان  موضحا 
تعاين من اخلالفات "فلم تدم مدة هذه 
عكس  عىل  عامني،  من  اكثر  املجالس 
الستينات  وجمالس  احلايل  املجلس 
بينام   ، املايض  القرن  من  والسبعينات 
حقبة التسعينات والقرن اجلديد اختل 

التوازن يف اداء السلطتني".
جملسني  إبطال  أن  اىل  اشار  احلريص 
ثقيل  بحمل  ألقى  احلايل  املجلس  قبل 
فاخرتنا  احلاليني،  االعضاء  كاهل  عىل 
لساعات  واجتمعنا  القوانني  اهم 

مضاعفة.
العمل  فان  جلنة  الهم  رئيسا  وبصفته 
يف جلنته يتواصل خالل فصل الصيف 
ان  املتوقع  ومن  اقل،  بوترية  ولكن 
شهر  يف  للدوران  العمل  دائرة  تعود 

سبتمرب املقبل بشكل فعيل".

املقرتحات بالقوانني
الترشيعية  اللجنة  عمل  آلية  وحول 
من  نوعني  هناك  بان  احلريص  اجاب 
من  احدمها  بالقوانني،  املقرتحات 
ويتم  احلكومة،  من  واالخر  املجلس 
ويبحث  الترشيعية  اللجنة  يف  دراستها 
مطابقتها مع الدستور، واملختصني عىل 
رأسهم الوزير املعني بالقانون، بحيث 
للوصول  املطلوبة  املالحظات  يقدم 
التقارير  عدد  ويصل  النهائي،  للتقرير 

التي ننجزها اىل 250 تقريرا!.
مقاومة االرهاب

ذكر  االرهاب  بمقاومة  يتعلق  وفيام 

احلريص ان هناك العديد من القوانني 
مراجعة  اىل  وحتتاج  ندرسها  التي 
اقرار  ولعل  قريبا،  اقرارها  قبل  اخرية 
سيساعدنا  الوراثية  البصمة  قانون 
قانون  جانب  اىل  املتهمني  ضبط  عىل 
بريطانيا  يف  يطبق  والذي  الكامريات 
منذ عام 2005 وساهم يف القضاء عىل 
اجلرائم، مشريا اىل تطبيق القانون قريبا 
القريب  يف  التنفيذية  الئحته  وصدور 

العاجل بالتعاون مع وزارة الداخلية.
العادات  انتهاك  احلريص  ونفى 
االمنية  القوانني  خالل  من  والتقاليد 
يف  اجلانب  هذا  مراعاة  تم  انه  حيث 

اللجنة الترشيعية من خالل التأكد من 
عدم معارضته مع مواد الدستور، ويف 
حالة وجود قانون يصعب تطبيقه فانه 
قانون  مثل  عليه  التعديل  املمكن  من 

االتصاالت.
ووصف احلريص العالقة بني املجلس 
الدستوري  باالصل  باهنا  واحلكومة 
التعاون،  عىل  مبنية  تكون  ان  جيب 
من  معقولة  حالة  هناك  ان  اىل  مشريا 
الرقايب.  الشق  غياب  دون  التعاون 
أهنا  فرأى  النواب  بني  املشاحنات  أما 
النهاية  "ويف  ايضا  الطبيعية  احلدود  يف 

النواب برش".

اخلرينج يبحث يف عمان عالقات التعاون ال سيما الربملانية
ف الكويت واالردن زيارات رسمية متبادلة ب�ي

مبارك  االمة  جملس  رئيس  نائب  اشاد 
بعمق  االول  امس  اخلرينج  بنيه 
بني  تربط  التي  ›التارخيية‹  العالقات 
املثمر  والتعاون  واالردن  الكويت 

بينهام يف خمتلف املجاالت.
لكونا  حديث  يف  جاء  اخلرينج  موقف 
عىل  عامن  للعاصمة  وصوله  عقب 

رأس وفد برملاين تلبية لدعوة رسمية.
›العالقات  ان  ترصحيه  خالل  وقال 
عىل  وقائمة  تارخيية  االردنية  الكويتية 
املصالح  عىل  ومبنية  املتبادل  االحرتام 
التي  الزيارة  ان  موضحا  املشرتكة‹ 
تأيت  اجلاري  يوليو   31 حتى  تستمر 
متبادلة  زيارات  لسلسلة  استكامال 
املستويات  خمتلف  عىل  البلدين  بني 

احلكومية والربملانية.
الوزراء  جملس  رئيس  نائب  وكان 
خالد  حممد  الشيخ  الداخلية  ووزير 
االول  امس  استقبل  الصباح  احلمد 
األردنية  اململكة  داخلية  وزير  الثالثاء 
اهلاشمية سالمة محاد والوفد املرافق له 
هلم  للبالد  رسمية  زيارة  خالل  وذلك 
ادارة  أعلنت  ما  وفق  يومني،  تستغرق 

االعالم االمني بوزارة الداخلية.
حتقق  ان  يف  ثقته  عن  اخلرينج  واعرب 
زيارة الوفد للمملكة النجاح والنتائج 
املرجوة منها الفتا اىل ما حققته الزيارة 
مرزوق  االمة  جملس  لرئيس  االخرية 

الغانم من نتائج طيبة.
الصفدي يرحب

جملس  رئيس  نائب  رحب  جهته  من 
الذي  الصفدي  امحد  االردين  النواب 
الوفد  بزيارة  اخلرينج  استقبال  يف  كان 
سيلتقي  الوفد  ان  موضحا  الربملاين 
باململكة  املسؤولني  كبار  من  عددا 
خمتلف  يف  التعاون  عالقات  لبحث 

املجاالت والسيام الربملانية.
اشاد  لـ)لكونا(  ترصيح  ويف  الصفدي 
بني  ›االخوي‹  التعاون  بعالقات 
تطويرها  ومساعي  واالردن  الكويت 
موضحا  الزيارات  عرب  وتدعيمها 
صفة  هلا  الكويت  مع  العالقات  ›ان 

خاصة‹.
يف  الكويتية  االستثامرات  ان  وقال 
االستثامرات  اكرب  من  تعد  االردن 
ستكون  اهنا  مؤكدا  واالجنبية  العربية 
لتحقيق  سعيا  اجلانبني  بني  بحث  حمل 

مصالح الطرفني والشعبني الشقيقني.
اشادات متبادلة

كويتيون  ومسؤولون  برملانيون  وأكد 
بني  املتبادلة  الزيارات  أمهية  وأردنيون 
الثنائية  العالقات  ترسيخ  يف  البلدين 
الروابط  ومتانة«  »عمق  اىل  مشريين 

التي تربط بني شعبيهام.
احلساسة  الظروف  أن  عىل  وشددوا 
تتطلب  العربية  املنطقة  هبا  متر  التي 
بني  التشاورية  اللقاءات  تكثيف 
الرتابط  من  مزيد  نحو  سعيا  االشقاء 
موحد  عام  إطار  وإجياد  والتعاون 

لألهداف املشرتكة.

جاء ذلك يف ترصحيات مشرتكة لوكالة 
وتلفزيون  )كونا(  الكويتية  االنباء 
دولة الكويت عىل هامش حفل عشاء 
أقامه سفري دولة الكويت لدى االردن 
الدكتور محد الدعيج الليلة قبل املاضية 
الكويتي  الربملاين  الوفد  رشف  عىل 
االردن  اىل  رسمية  زيارة  بدأ  الذي 
برئاسة نائب رئيس جملس االمة مبارك 

اخلرينج.
فمن جانبه أشاد النائب يف جملس االمة 
بالعالقات  العازمي  محدان  الكويتي 
مستوى  عىل  االردنية   - الكويتية 
وايضا  البلدين  يف  السياسية  القيادتني 
والربملانية  احلكومية  املستويات  عىل 

والشعبية.
التي تقوم  الزيارات  العازمي ان  وقال 
جمملها  يف  هتدف  الربملانية  الوفود  هبا 
الدول  الثنائية بني  العالقات  تقوية  اىل 
الكويت  بني  العالقات  ان  اىل  مشريا 
العالقات  اقوى  »من  واالردن 

العربية«.
ان  الدعيج  السفري  قال  جهته  من 
واملستمرة  املتبادلة  االخوية  الزيارات 
بني البلدين تعكس مدى عمق العالقة 
ومتيزها  واالردن  الكويت  تربط  التي 
يف  السياسيتني  القيادتني  ان  اىل  الفتا 
هذه  ترسيخ  عىل  حريصتان  البلدين 

العالقة وتعزيزها.

الربملاين  الوفد  بزيارة  الدعيج  ورحب 
الكويتي املقرر ان يلتقي كبار املسؤولني 
حتقق  بأن  تطلعه  عن  معربا  اململكة  يف 
الزيارة احلالية نتائج مثمرة وإجيابية بام 

خيدم العالقات الثنائية ويقوهيا.
وكان الوفد الربملاين الكويتي وصل اىل 
االردن امس االول برئاسة نائب رئيس 
وعضوية  اخلرينج  مبارك  االمة  جملس 
النائبني ماجد موسى املطريي ومحدان 
مسؤويل  من  عدد  يرافقهم  العازمي 
يف  وذلك  االمة  ملجلس  العامة  االمانة 
زيارة رسمية تستمر حتى غدا اجلمعة 
املقبلة يلتقي خالهلا كبار املسؤولني يف 

االردن

لتعاون دولي يقضي على االرهاب
ة: الحويلة يعزي بضحايا تفج�ي س�ت

اجلبان  اإلرهايب  بالتفجري  بشدة  ندد  احلويلة  حممد  النائب 
الذي وقع يف منطقة سرتة  يف  البحرين امس االول وأسفر 
وتقدم  آخرين  وإصابة  الرشطة  أفراد  من  اثنني  مقتل  عن 
البحريني  والشعب  البحرينية  للحكومة  التعازي  بخالص 

وألرس ضحايا التفجري.
احلويلة أكد ان هذا العمل اإلرهايب اجلبان سيزيد من عزيمة 
اإلرهاب  موجة  مواجهة  ىف  وحكومته  البحريني  الشعب 
عىل  مؤكدا  اململكة،  واستقرار  أمن  زعزعة  إىل  هتدف  التى 
الكويتي ووقوف الكويت مع مملكة  دعم وتضامن الشعب 

بأكثر  مرتبطني  الشقيقني  البلدين  »حيث  الشقيقة   البحرين 
من رابط وثيق، وأن مبادئ الدين اإلسالمي السمحاء حترم 
بغري  واملطمئنة  واآلمنة   الربيئة  النفس  وقتل  واخليانة  الغدر 

حق«.
واذ قال ان »اإلرهاب ال دين له وال وطن، ويعيث يف األرض 
فساًدا غري عابئ بأي ديانة أو تفرقة بني صغري أو كبري«، دعا 
القضاء  أجل  من  للتعاون  والدويل  العريب  املجتمع   احلويلة 
عىل االرهاب بكافة أشكاله والذي يتطلب تعاوًنا دولًيا وثيًقا 

ملحاربته، خلليص املجتمعات من رشوره.

الغامن يعزي رئيسي النواب 
والشورى يف البحرين

رئيس جملس األمة مرزوق الغانم يعزي رئيس جملس النواب 
جملس  ورئيس  املال  إبراهيم  بن  أمحد  البحرين  مملكة  يف 

الشورى عيل بن صالح الصالح.
اعرب  والصالح  للمال  برقيتني  ضمن  جاءت  الغانم  تعزية 
التفجري  تعازيه وصادق مواساته بضحايا  فيهام عن خالص 
سرتة  منطقة  يف  الثالثاء  امس  من  اول  وقع  الذي  اإلرهايب 

وأسفر عن استشهاد رجيل أمن بحرينيني.

الغانم أدان يف الربقيتني هذا العمل اإلرهايب مؤكدا تضامن 
البحرين يف مواجهة  الكويتي مع األشقاء يف مملكة  الشعب 
كل من تسول له نفسه العمل عىل زعزعة أمنها واستقرارها.

الرشائع  كافة  مع  يتناىف  اإلجرامي  العمل  هذا  إن  واعترب 
يتغمد  أن  وجل  عز  املوىل  سائال  اإلنسانية  والقيم  الساموية 
املصابني  عىل  يمن  وأن  ومغفرته  رمحته  بواسع  الضحايا 

بالشفاء العاجل.

العوضي: »الكويتية« ال تتحمل خطأ »طيارها«
»طريان  صور  قضية  تفاعل  اطار  يف 
األمة  جملس  عضو  أعلن  الكويتية«، 
النائب كامل العويض إن معاقبة طيار 
الكويتية ومن كان معه ومن  اخلطوط 
تسرت عليه من حق كل مواطن كويتي 
هذه  أن  خصوصا  واجب،  أمر  وهو 
للفاعل  ليس  تيسء  ثبتت  إن  اإلساءة 
رائدة  وطنية  ملؤسسة  بل  فحسب 
والتي  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  هي 
اجلهات  من  احلايل  الوقت  يف  تعترب 
املتميزة واملخلصة التي تضع الكويت 
يف  رئيسية  هدفًا  الوطنية  واملصلحة 

عملها.
اجلميع  مساندة  العويض رأى رضورة 
ملؤسسة طريان الكويتية بعد أن عادت 
رابحة  وطنية  كمؤسسة  اإلنتاجية  إىل 
املواطنني،  مجيع  عىل  فائدهتا  تعود 
الكويتية  طيار  حادثة  أن  عىل  مؤكدًا 
القانونية  الطرق  بأفضل  معاجلتها  تتم 
وال جيب أن متحو ما حتقق يف مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية من إنجازات 
إدارة  جملس  رئيس  بقيادة  واضحة 
الرومي  رشا  الكويتية  اجلوية  اخلطوط 
بعد  املخلصني  املوظفني  مع آالف من 
مزرية  حالة  إىل  املؤسسة  وصلت  أن 
وتراكمت خسائرها ومشاكلها، مؤكدًا 

عىل أن إطفاء 50% من خسائر املؤسسة 
الوطنية خالل عام واحد يعترب إنجازًا 

وطنيًا يستحق كل االحرتام والتقدير.
الطيار  حادثة  أن  عىل  العويض  وشدد 
ميل  الدييل  صحيفة  نرشت  التي 
القيادة  قمرة  يف  صورته  الربيطانية 
بصحبة ممثلة برنامج تلفزيوين وتداول 
االجتامعية  املواقع  عىل  الصور  هذه 
سبيل  عىل  لو  حتى  عليها،  والتعليق 
الوزير أو جملس  »ليست خطأ  املزاح، 
من  أي  أو  موظفيها  أو  الكويتية  إدارة 
من  غريهم  أو  اإلدارة  جملس  أعضاء 
املوظفني ألهنا ترصف شخيص حياسب 
وزير  بأن  مبينًا  معه،  ومن  الطيار  عليه 
عيسى  البلدية  ووزير  املواصالت 
املناسب  بالشكل  ترصف  الكندري 
جلنة  لتشكيل  للرومي  أوامر  بإصدار 
حتقيق فورية للوقوف عىل مدى صحة 
بكل  احلقيقة  وكشف  القضية  هذه 
إدارة  وأن  الكويتي  للمواطن  شفافية 
بشكل  احلادثة  مع  تفاعلت  الكويتية 
الطيار  شخصية  حتديد  وتم  فوري 
ومن  الطيار  واستدعاء  احلادثة  وزمن 
يف  للتحقيق  الرحلة  طاقم  يف  معه 
القانونية  اإلجراءات  واختاذ  احلادثة 
أساء  الذي  املخطئ  بحق  املناسبة 

ثبوت  حال  يف  والكويتيني  للكويت 
التعامل  هذه  أن  عىل  مشددًا  احلادثة، 
املؤسيس الراقي واالحرتايف يؤكد مرة 
أخرى مهنية إدارة الكويتية وحياديتها 

وحسن قيادهتا وإخالصها«.
»طريان  صور  قضية  تفاعل  اطار  يف 
األمة  جملس  عضو  أعلن  الكويتية«، 
النائب كامل العويض إن معاقبة طيار 
ومن  معه  كان  ومن  الكويتية  اخلطوط 
تسرت عليه من حق كل مواطن كويتي 
هذه  أن  خصوصا  واجب،  أمر  وهو 
للفاعل  ليس  تيسء  ثبتت  إن  اإلساءة 
رائدة  وطنية  ملؤسسة  بل  فحسب 
والتي  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  هي 
اجلهات  من  احلايل  الوقت  يف  تعترب 
الكويت  التي تضع  املتميزة واملخلصة 
يف  رئيسية  هدفًا  الوطنية  واملصلحة 

عملها.
مساندة  رضورة  رأى  العويض 
بعد  الكويتية  طريان  ملؤسسة  اجلميع 
كمؤسسة  اإلنتاجية  إىل  عادت  أن 
مجيع  عىل  فائدهتا  تعود  رابحة  وطنية 
أن حادثة طيار  املواطنني، مؤكدًا عىل 
الطرق  بأفضل  معاجلتها  تتم  الكويتية 
حتقق  ما  متحو  أن  جيب  وال  القانونية 
الكويتية  اجلوية  اخلطوط  مؤسسة  يف 

رئيس  بقيادة  واضحة  إنجازات  من 
الكويتية  اجلوية  اخلطوط  إدارة  جملس 
املوظفني  من  آالف  مع  الرومي  رشا 
املؤسسة  وصلت  أن  بعد  املخلصني 
خسائرها  وتراكمت  مزرية  حالة  إىل 
إطفاء  أن  عىل  مؤكدًا  ومشاكلها، 
الوطنية  املؤسسة  خسائر  من   %50
وطنيًا  إنجازًا  يعترب  واحد  عام  خالل 

يستحق كل االحرتام والتقدير.
الطيار  حادثة  أن  عىل  العويض  وشدد 
ميل  الدييل  صحيفة  نرشت  التي 
القيادة  قمرة  يف  صورته  الربيطانية 
تلفزيوين  برنامج  ممثلة  بصحبة 
املواقع  عىل  الصور  هذه  وتداول 
حتى  عليها،  والتعليق  االجتامعية 
خطأ  »ليست  املزاح،  سبيل  عىل  لو 
أو  الكويتية  إدارة  جملس  أو  الوزير 
جملس  أعضاء  من  أي  أو  موظفيها 
ألهنا  املوظفني  من  غريهم  أو  اإلدارة 
الطيار  عليه  حياسب  شخيص  ترصف 
املواصالت  بأن وزير  مبينًا  ومن معه، 
الكندري  عيسى  البلدية  ووزير 
بإصدار  املناسب  بالشكل  ترصف 
حتقيق  جلنة  لتشكيل  للرومي  أوامر 
هذه  صحة  مدى  عىل  للوقوف  فورية 
شفافية  بكل  احلقيقة  وكشف  القضية 

للمواطن الكويتي وأن إدارة الكويتية 
فوري  بشكل  احلادثة  مع  تفاعلت 
وزمن  الطيار  شخصية  حتديد  وتم 
معه  ومن  الطيار  واستدعاء  احلادثة 
احلادثة  يف  للتحقيق  الرحلة  طاقم  يف 
املناسبة  القانونية  اإلجراءات  واختاذ 
للكويت  أساء  الذي  املخطئ  بحق 
احلادثة،  ثبوت  حال  يف  والكويتيني 
املؤسيس  التعامل  هذه  أن  عىل  مشددًا 
أخرى  مرة  يؤكد  واالحرتايف  الراقي 
وحياديتها  الكويتية  إدارة  مهنية 

وحسن قيادهتا وإخالصها«.

الكندري يبّشر بقرب اطالق سراح 
فايز الكندري من غوانتانامو

اىل  الكندري  فيصل  النائب  زف 
طياهتا  يف  حتمل  تطمينات  الكويتيني 
فايز  املعتقل  بشأن  قريبة  برشى 

غوانتانامو. يف  الكندي 
صحايف  ترصيح  يف  طمأن  الكندري 
االجراءات  صحة  عىل  املواطنني 
الكويت  تتخذها  التي  القانونية 
الوطن  ارض  اىل  ابنها  عودة  حيال 
منذ  حلها  طال  التي  قضيته  واهناء 

زمن.
املعتقل فايز الكندري  واشار اىل ان  
امريكا  يف  االمن  عىل  خطرًا  اليمثل 
لسنوات دون حماكمة جيب  واعتقاله 

ان ينتهي ويعود اىل ارض الوطن.
السياسية  القيادة  حرص  ان  واعترب 
اىل  الوطن  ابناء  عودة  عىل 
بإهناء  الدائمة  ومطالبتهم  ارضهم 
لنا  فخر  وسام  »هو  موضوعهم 

.» مجيعًا
السياسية  القيادة  اىل  بالشكر  وتوجه 
واعضاء  اخلالد  صباح  والشيخ 
إلهتاممهم  واشنطن  يف  سفارتنا 

ومتابعتهم  فايز  املعتقل  بقضية 
القضية ودفاعهم عنه يف املحاكامت.

خدمات طبية باملسيلة
الكندري  اشاد  اخرى،  جهة  من 
من  واملبارشة  الطيبة  »باالستجابة 
ملطالبتنا  الصحة  وزارة  مسؤويل 
خلدمة  مستوصفات  عدة  بإفتتاح 

املسيلة«. منطقة  ابناء 
ولفت اىل ان زيارتنا األخرية ملكتب 
أسفرت  الصحة  ووكيل  وزير 
عىل  املسؤولني  قطعها  وعود  عن 
الصحية  اخلدمات  بتطوير  انفسهم 
بإفتتاح  البدء  وباكورهتا  املنطقة  يف 
املسيلة  منطقة  يف  الصحية  املراكز 
املحافظة  مناطق  من  عدد  وسيليها 
الصحية  املراكز  افتتاح  تباعًا 
صحية  رعاية  تقديم  شأنه  من 
واملقيمني  املواطنني  لكافة  مناسبة 
الضغط  لتخفيف  ايضًا  وهيدف 
يصب  ذلك  وكل  املستشفيات  عىل 
اخلدمات  وتطور  تقدم  صالح  يف 

البالد. الصحية يف 

النائب مبارك الحريص

نائب رئيس مجلس االمة مبارك بنيه الخرينج

النائب كامل العويض
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بغداد خترج عن صمتها ازاء االعتداءات الرتكية: التصعيد خطري
ي داخل العراق

بعد اسبوع من قصف حزب العمال الكردستا�ف

صمته  عن  "الرسمي"،  العراق  خرج 
اذ  اراضيه  عىل  الرتكي  االعتداء  ازاء 
مقاتلني  عىل  اهلجوم  احلكومة  وصفت 
أكراد يف شامل العراق بأنه تصعيد خطري 

واعتداء عىل السيادة العراقية.
امس  قصفت  تركية  طائرات  وكانت 
الكردستاين  العامل  حزب  مواقع  االول 
يف قضاء زاخو بمحافظة دهوك العراقية، 
معاقل  قصف  عىل  امس  اقدمت  فيام 

احلزب يف جبال قنديل شامل العراق.
العامل  حلزب  الرتكي  القصف  لكن 
املايض  السبت  بدأ  قد  كان  الكردستاين 
معاقل  عىل  تشنها  التي  احلملة  ضمن 
أعقاب  يف  كردستان،  يف  العامل  حزب 
قوات  استهدفت  اهلجامت  من  سلسلة 
احلزب  ان  انقرة  وتقول  الرتكية  األمن 

مسؤول عنها.
امس  العراقي،  النواب  جملس  وندد 
االول الثالثاء بالقصف الرتكي ألهداف 
العراقية، داعيا حكومة  داخل االرايض 

أنقرة لوقف ما وصفه بـ"االنتهاك".
وطالب املجلس احلكومة العراقية باختاذ 
هذا  لوقف  املطلوبة  اخلطوات  مجيع 
سيادة  ومحاية  تكراره،  ومنع  االنتهاك، 

العراق وامن مواطنيه".
لن  أهنا  أعلنت  الرتكية  احلكومة  لكن 

تتهاون مع املتمردين األكراد، خصوصًا 
"حزب العامل"، قتل رشطيني  بعد تبني 
احلدود  قرب  جثتيهام  عىل  ُعثر  تركيني 
هجوم  عىل  ردًا  وذلك  السورية، 
انتحاري دموي وقع اإلثنني قبل املايض 
 32 وقتل  الرتكية،  سوروتش  مدينة  يف 
يساريني  ناشطني  مستهدفًا  شخصا 

مؤيدين للقضية الكردية.
املقاتالت  أن  الرتكية  احلكومة  وأكدت 
السبت   - اجلمعة  ليل  قصفت  الرتكية 
العامل  لـ"حزب  أهداف   7 املايض 
الكردستاين" يف قواعده اخللفية يف شامل 

العراق.
امحد  الرتكي  الوزراء  رئيس  وبحث 
داوود اوغلو مع كبار الوزراء ومسؤويل 
عرب  العمليات  املايض  السبت  األمن 
احلدود حيث تم االتفاق عىل إجراءات 
اإلرهاب،  ملكافحة  جديدة  أمنية 
السلطات  إىل  التوجيهات  وُأعطيت 

املعنية«.
الذي  العامل"  "حزب  تركيا  وحتظر 
ومواقع عدة  تدريب  معسكرات  يملك 
املحافظات  إحدى  العراقية،  دهوك  يف 

الثالث إلقليم كردستان.
للحزب  الرتكي  القصف  مع  وتزامنا 
لنقل  أنابيب  خط  تعرض  الكردستاين 

اىل  وتركيا  ايران  بني  الطبيعي  الغاز 
هجوم. ورغم ان احلزب مل يتبن العملية 
اال ان بصامته حارضة فيها خصوصا ان 

احلزب سبق ان استهدف انابيب الغاز.
املوقف االمرييك

ان  تشأ  مل  االمريكية  االدارة  ان  رغم 
توجه انتقادا مبارشا لرتكيا وادانة قصفها 
حلزب العامل الكردستاين يف العراق، اال 
وجود  عن  االعالن  عىل  حرصت  اهنا 
من  »داعش«  ضد  املعركة  يف  »متايز« 

الكردستاين«  العمل  و«حزب  جهة، 
»وقف  اىل  ودعت  أخرى،  جهة  من 

التصعيد« عىل اجلبهة الكردية.
وطيدة  صداقة  عالقة  ان  اىل  ُيشار 
العراق  كردستان  اقليم  سلطات  تربط 

بواشنطن.
رودس  بن  األبيض  البيت  يف  املسؤول 
مع  العمل  »تشّجع  واشنطن  إن  قال 
ولدينا  داعش  ضد  رشكائنا  خمتلف 
يف  الكردية  السلطات  مع  جيدة  عالقة 

نعترب  ذاته،  الوقت  ويف  العراق.  شامل 
أن حزب العامل الكردستاين هو منظمة 
التحرك  يف  احلق  لدهيا  وتركيا  إرهابية 

ضد أهداف ارهابية«.
األمن  جملس  باسم  الناطق  أن  إال 
باسكي،  أليسرت  األمريكي  القومي 
اإلرهاب  ادانة  اىل  الكردستاين«  دعا 
احلكومة  مع  املحادثات  واستئناف 
تفادي  اجلانبني  »عىل  ومتنى  الرتكية، 

العنف والتصعيد«.

األردن - يارس شطناوي: أوساط 
أن  كشفت  أردنية  دبلوماسية 
بني  حاليا  جتري  حثيثة  إتصاالت 
لتوحيد  والرتكي  األردين  اجلانب 
حول  املقبلة  املرحلة  يف  العمل 
"داعش"  تنظيم  خلطر  التصدي 

. السوريني  الالجئني  ومحاية 
ترصحيها  يف  أكدت   املصادر 
تركيا  أن  "املستقبل"  لصحيفة 
تقدمت بطلب من األردن للعمل 
للعمليات  واإلسناد  الدعم  عىل 
تركيا  تنفذها  التي  العسكرية 
وذلك  التنظيم  معاقل  ضد  حاالً 
إسرتاتيجية  خطة  خالل  من 

. مفصلة
فكرة  أن  اىل  املصادر  وأشارت 
الدعم واالستناد تأيت هبدف دعم 
قبل  من  ومحايتها  اخللفية  املناطق 
التنظيم  هجامت  ضد  التحالف 
الالجئني  ومحاية  تأمني  إىل  اضافة 
السوريني خارج حدود بالدهم .

هذا  أن  املصادر  ورجحت 
األردن  بنّي  التوافقيه  املعادلة 
اإلتصال  عشية  جاءت  وتركيا 
الرئيس  به  قام  الذي  اهلاتفي 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
امللك عبداهلل  العاهل األردين  مع 

مؤخرًا.

مصدر لـ »املستقبل«: 
إتصاالت أردنية - تركية 

ملواجهة داعش

»عني احللوة« يشتعل جمدداً..قتيالن 
بإشتباكات بني »فتح« و »متشددين«

التوتر  من  حالة  الغريب:  خالد  لبنان- 
احللوة،  عني  خميم  تسود  والقلق  الشديد 
يف  الفلسطينيني  الالجئني  خميامت  أكرب 
لبنان، أثر مقتل اثنني وجرح مخسة آخرين، 
يف اطالق نار وعمليات تصفية متبادلة بني 

حركة فتح وعنارص اصولية متطرفة .
ويف التفاصيل انه اثناء مرور عنرصين من 
شارع  يف  املتطرفة  الشام"  "جند  منظمة 
فتح،  حركة  عليه  تسيطر  املخيم  داخل 
فأصيبا  عليهام  النار  بإطالق  جمهولون  قام 

إصابات بليغة.
متطرفة  بادرت عنارص  وفور شيوع اخلرب 
أدى  مما  عشوائي  بشكل  النار  اطالق  اىل 
اغتال  بينام  املحمد  دياب  املدين  مقتل  إىل 
جند  اىل  ينتمون  اهنم  يرجح  جمهولون 
ويدعى  "فتح"  حركة  يف  العنرص   الشام 
أزقة  أحد  يف  منزله  قرب  املقدح  طالل 

املخيم.
وجرح املدنيان حممد عبد الرمحن احلسني، 

وجرب غنام، ونقال إىل احدى مستشفيات 
صيدا لتلقي العالج .

من  وإثنان  محد،  حممد  الحقًا  أصيب  كام 
عمر،  حممود  مها  الشام:  جند  عنارص 
يف  عالجهام  يتم  حيث  عمر  وحممد 

مستشفى النداء اإلنساين داخل املخيم.
والقلق  االستنفار  من  حالة  املخيم  وساد 
فتح  حركة  عنارص  قبل  من  الشديد 
األحياء  خمتلف  يف  االصولية   والعنارص 
داخل املخيم فيام شهد املخيم حركة نزوح 

للمدنيني بشكل كثيف باجتاه احياء مدينة 
صيد.

االربعاء  أمس  يوم  طوال  تسمع   وكانت 
دون  من  متفرقة،  نارية  رشقات  اصوات 

ان تسجل اشتباكات بني الطرفني.
جتري  اتصاالت  أن  مصادر  وأكدت 
ملنع  املخيم  يف  املتوتر  الوضع  الحتواء 
كام  االشتباكات،  من  مزيد  إىل  انجراره 
مشددة  أمنية  تدابري  اللبناين  اجليش  اختذ 

عند مداخل املخيم.

انجازاهتم  رصيد  زيادة  اىل  االمة  جملس  اعضاء  يطمح  بينام 
من  بالعديد  توج  والذي  احلايل  الترشيعي  الفصل  خالل 
القوانني املهمة، فإن اعني بعض النواب تتجه نحو رفع سقف 
قانون التأمني الصحي عىل املتقاعدين ليشمل املواطنني مجيعا، 
والذي سيكفل العالج باملستشفيات اخلاصة باملجان ال سيام يف 
الذي اضعف مستوى اخلدمات يف املستشفيات  التزاحم  ظل 

احلكومية.
القانون  امهية  عىل  النواب  من  عددا  اتفق  اإلطار،  هذا  ويف 
املذكور حيث توقع النائب محدان العازمي يف ترصيح صحفي 
له أمس االربعاء بأن حيصل القانون عىل اغلبية نيابية ساحقة 

املقبل  االنعقاد  دور  يف  االعامل  جدول  عىل  ادراجه  تم  ما  اذا 
نظرا لكونه يالمس حياة املواطنني بشكل مبارش.

التنفيذية  الالئحة  اصدار  يف  التباطؤ  انتقد  احلمدان  ولكن 
ال  جتربة  اهنا  معتربا  املتقاعدين  عىل  الصحي  التأمني  لقانون 
تشجع عىل اصدار قانون اكثر تعقيدا، ال سيام وان  املتقاعدين 

يستحقون الرعاية الكاملة من الدولة.
بدوره، شدد النائب خليل عبداهلل عىل وجوب التدرج يف اقرار 
القانون عرب تقسيمه اىل رشائح ، حتى يستطيع القائمون عىل 
املستشفيات اخلاصة استيعاب االعداد الكبرية املتوقعة داخل 

أروقته.

هل يتم اقرار التأمني الصحي للمواطنني مجيعاً؟

ي ظل ضعف مستوى الخدمات بالمستشفيات الحكومية
�ف

 النيابة تستمع ألقوال الطرجيي واملويزري

ي
ي بالغهما ضد دش�ت

�ف

ألقوال  اإلستامع  يف  األربعاء  امس  العامة  النيابة  رشعت 
ضد  بالغهام  يف  املويزري  ودويم  الطرجيي  عبداهلل  املحاميني 
النائب عبداحلميد دشتي يف قضية زيارته ألرسة القيادي السابق 
يف حزب اهلل عامد مغنية "ونقل حتيات الشعب الكويتي لذويه".

وقال مصدر لصحيفة "املستقبل" ان احتاملية ادانة دشتي تكاد 
الري  امحد  السابقني  النائبني  تربئة  تم  حيث  معدومة  تكون 
وعدنان عبدالصمد من نفس التهمة بعد ان قاما بتأبني مغنية، 
اثار  نفس ردود االفعال الغاضبة إال أن  علام ان هذا  احلدث 

املحكمة قالت كلمتها بأن القضية يف حدود حرية الرأي.
بعد  اجلدل   أثار حالة من  قد  النائب دشتي  أن  بالذكر  اجلدير 
قيامه بزيارة لوالد عامد مغنية الذي تم اغتياله يف العام 2008 

والذي يتهم بأنه املسؤول عن خطف طائرة اجلابرية.
جملس  ملكتب  جلسة  بعقد  قد طالب  مطيع  امحد  النائب  وكان 
االمة لبحث تداعيات ما قام به النائب دشتي، يف حني اصدر 
النائبني فيصل الكندري ومحدان العازمي بيانات منددة اضافة 

اىل بيان اخر من شخصيات شيعية معروفة.
مجعية  استقاالت  بعد  "ماذا 
هو  السؤال  هذا  الدسمة"؟، 
وجهه  الذي  اخلطاب  فحوى 
الزلزلة  يوسف  الدكتور  النائب 
قال  الصبيح  الشؤون هند  لوزيرة 
استقال  ان  وبعد  اآلن  "انه  فيه 
التعاونية  الدسمة  مجعية  اعضاء 
اختارهم  قد  وهم  مشكورين 
وسبب  ايام،  قبل  املسامهني 
الشؤون  ياوزيرة  استقالتهم 
املالية  للتجاوزات  إكتشافهم 
ماليني  تسعة  جتاوزت  والتي 
إقبال  بعدم  تسبب  مما  دينار،  
الرشكات عىل التعامل مع اجلمعية 

نتيجة عدم سداد مستحقاهتم".
الزلزلة لفت اىل ان املطلوب االن 
"اإلرساع يف حتويل ملف اجلمعية 
الفساد  مكافحة  هيئة  اىل  بالكامل 
العمل  ثم  ومن  النيابة  اىل  او 
احلثيث والرسيع عىل حل مشكلة 
كانت  كام  لرتجع  الدسمة  مجعية 
للعمل  مفخرة  االوىل  سنواهتا  يف 
فسنتبع  جانبنا  من  اما  التعاوين، 
من  للطلب  الالزمة  االجراءات 
ديوان املحاسبة مراجعة كل ما هو 
متعلق بحسابات اجلمعية وتقديم 
االجراءات  الختاذ  بذلك  تقرير 
اقرتح  كام  ذلك  بعد  القانونية 

اعضاء اجلمعية املستقيلني".
للنيابة امللف  الحالة 

من جهته قّدم النائب د.عبداحلميد 
ادارة  ملجلس  شكره  دشتي 

عىل  القار  وبنيد  الدسمة  مجعية 
اثر  "عىل  استقالتهم  تقديمهم 
يمثل  كارثيًا  عجزًا  اكتشافهم 
البعض  استغالل  صور  اسوء 
تعاونيه  جلمعيات  املواطنني  من 
النبيله  باهدافها  وانحرافهم  اهليه 
اجلها  من  التي  الساميه  والغاية 
وجترؤ  التعاوين  النظام  اسس 
عىل  النفوس  ضعاف  بعض 
واستغالهلم  االمانه  خيانتهم 
وقد  اياها  اوكلوا  التي  العباد  ثقة 
اجلشع  عىل  ابصارهم  عميت 
والرتبح عىل حساب املال العام".

الكارثة  هذه  "ان  اعترب  الدشتي 
السابق  النظام  ملساوئ  نتيجة 
للتدرب  اوىل  حاضنة  كان  الذي 

عىل الرسقه والفساد يف جمتمعنا.
وزيرة  عىل  يتوجب  انه  ورأى 
اداره  جملس  تعني  ان  الشئون 
مؤقت عىل وجه الرسعه والتدخل 
للجمعيه  املايل  الوضع  لتعويم 
والبدء بالتحقيق بام حتت يدها من 
جملس  اعضاء  واقوال  مستندات 
ومن  املحرتمني،  احلايل  االداره 
النيابة  ايل  برمته  امللف  احالة  ثم 
االختصاص،متهيدًا  حيث  العامه 
الحالة املتهمني للقضاء الستعادة 
وتطبيق  املنهوبه  العامة  االموال 
من  عىل  العادل  واجلزاء  القانون 
ثم  العجز، ومن  تسببه هبذا  يثبت 
اداره  جملس  النتخاب  الدعوه 

جديد.

الزلزلة والدشيت يسأالن الصبيح 

عن استقاالت »الدمسة«

موسى لوزير املال: سياستك 
»متخبطة«

سياسة  موسى  ماجد  النائب  وصف 
بشأن  الصالح  أنس  املالية  وزير 
لوقف  العام  االنفاق  مسار  تصحيح 
للدولة  العامة  امليزانية  يف  اهلدر  أوجه 
املالية  وزارة  داعيا  بـ"املتخبطة"، 
بتحديد رؤية واضحة هبذا اخلصوص 
وأن ال ترتك هذا امللف عرضة لردود 

االفعال .
صحفي  ترصيح  يف  استغرب  موسى 
الواضح  التناقض  االربعاء  امس  له 
هناك  يكون  بأن  املالية  وزير  نفي  بني 
عن  الدعم  برفع  حكومي  توجه 
وكيل  يؤكد  الذي  الوقت  يف  البنزين 
هذا  وجود  محادة  خليفة  املالية  وزارة 
يثري  األمر  هذا  أن  إىل  الفتا  التوجه، 
حول  االستفهام  عالمات  من  الكثري 

دوافع هذا التوجه املرفوض شعبيًا.
احلجة  كانت  "اذا  موسى  واضاف 
امليزانية  عجز  معاجلة  هو  والدافع 

فلامذا ال يعاد النظر يف أوجه الرصف 
التي تقف وراء كافة اشكال اهلدر غري 
جليب  مبارشة  اللجوء  من  بدال  املربر 
طاقتهم  فوق  وحتميلهم  املواطنني 
لتغطية اخطاء املسئولني عن هذا اهلدر 

املايل؟".
كانت  "إذا  املالية  وزارة  دعا  موسى 
بإجياد  امليزانية  عجز  معاجلة  يف  جادة 
االرضار  عن  بعيدا  املناسبة  احللول 
كافة  من  ودراستها  باملواطنني 
الوزارة  استعانة  منتقدا  اجلوانب"، 
ببعض املستشارين من اخلارج لوضع 
السلع  عن  الدعم  رفع  بشأن  دراسة 
"فاالجدر تسخري  البنزين  وباالخص 
ملراجعة  واالراء  الدراسات  هذه 
لضبط  العام  االنفاق  مسار  تصحيح 
املرصوفات التي تنفق من دون طائل 
واجلهات  الوزارات  من  عدد  يف 

احلكومية".

الربملان العراقي

احد الفصائل الفلسطينية املسلحية عند مدخل مخيم عني الحلوة - صيدا جنوب لبنان
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قاعدة »أجنرليك« الرتكية يف خدمة األمريكيني
دمشق تحمل أنقرة مسؤولية الدم السوري

مل متض ساعات قليلة من موافقة حلف 
شامل األطليس »الناتو« عىل دعم تركيا 
اإلرهاب  مواجهتها  معركة  يف  »بقوة« 
يف  الفت  موقف  ليعقبه  »داعش«،  مع 
تطورات األوضاع الرتكية عقب اعالن 
عن  األربعاء  امس  خارجيتها  وزارة 
اتفاقًا رسميًا مع الواليات  توقيع  أنقرة 
املتحدة بفتح قاعدة »إنجريليك« اجلوية 
تقوده  الذي  الدويل«  »التحالف  أمام 

واشنطن ضد »داعش«.
تانجو  الرتكية  اخلارجية  باسم  املتحدث 
بيلجيتش قال خالل مؤمتر صحايف »إن 
االتفاق خيتص فقط بقتال تنظيم داعش 
وال يتضمن توفري دعم جوي للمقاتلني 

الكرد يف شامل سوريا«.
يف املقابل، شكل إعالن فتح هذه القاعدة 
اجلوية بعض الغموض بخصوص خطة 
عقب  »داعش«  ضد  اجلديدة  احلملة 
قول مسؤول أمريكي يف إدارة أوباما بإن 
بعد  تتفقا  مل  وتركيا  املتحدة  »الواليات 
عىل أي مجاعات املعارضة السورية التي 
يمكن تقديم الدعم هلا«، وذلك لتطهري 
احلدود الرتكية من عنارص تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
ترصيح  يف  األمريكي  املسؤول  وتابع 
مع  نجلس  أن  »علينا  للصحافيني 
األتراك لنقرر ذلك«، معرتفًا »أن هناك 

نعمل  لن  سوريا  يف  معارضة  مجاعات 
معها بالقطع«.

سوريا سوريا: تركيا ليست ضحية

عىل  رسمي  سوري  فعل  رد  اول  ويف 
هناية  يف  تركيا  نفذهتا  التي  الغارات 
لداعش  مواقع  عىل  املايض  االسبوع 
وزارة  بعثت  السورية،  االرايض  داخل 
رسالتني  السورية  واملغرتبني  اخلارجية 
لألمم  العام  األمني  إىل  متطابقتني 
الدويل،  األمن  جملس  ورئيس  املتحدة 
السورية  احلكومة  رفض  فيهام  أكدت 
ملحاولة النظام الرتكي تصوير نفسه عىل 

انه الضحية وانه يدافع عن نفسه.
رسالتها  يف  قالت  السورية  اخلارجية 
النظام  هذا  فعله  ما  اجلميع  يعرف   »:
الدعم  أشكال  كل  تقديم  من  )الرتكي( 
قرارات  وانتهاك  اإلرهابية  للتنظيامت 
وتدريب  الصلة  ذات  األمن  جملس 
النرصة  جبهة  من  اإلرهابيني  وتسليح 
املدفعية  بنريان  ومساندهتا  وغريها 

والقذائف الصاروخية«.
الرتكية  أن احلكومة  اىل  اشارت  الوزارة 
الدم  سفك  مبارش  بشكل  تتحمل 
ملاليني  االنسانية  واملعاناة  السوري 
وخارجها  سوريا  داخل  السوريني 
أنه  مضيفًة  لإلرهاب،  دعمها  بفعل 

بتنفيذ  اجلوار  ودول  تركيا  التزمت  »لو 
بمكافحة  املتعلقة  األمن  جملس  قرارات 
عوامل  من  باملئة   70 لكان  اإلرهاب 

األزمة يف سوريا قد تم جتاوزها«.
»اذا  أنه  عىل  اخلارجية  وزارة   وشددت 
وبعد  اآلن  شعرت  قد  تركيا  كانت 
األزمة  عىل  مرت  ونيف  سنوات  أربع 
التصدي  واجبها  من  بأن  سوريا  يف 
املثل  هو  عليها  ينطبق  ما  فإن  لإلرهاب 
القائل »أن تأيت متأخرًا خريًا من أال تأيت 
الرتكية صادقة  النوايا  أبدًا«، ولكن هل 

وجبهة  داعش  إرهاب  مكافحة  يف 
املرتبطة  املتطرفة  والتنظيامت  النرصة 
هبدف  ذلك  تدعي  أهنا  ام  بالقاعدة 
رضب االكراد يف سوريا والعراق وربام 

ألسباب داخلية اخرى.
 – كركوك  أنابيب  خط  انفجار 

يومورتالك
الطاقة  وزير  أعلن  ثانية،  ناحية  من 
يلديز  تانر  الرتكي  الطبيعة  واملصادر 
امس االربعاء عن وقوع انفجار يف خط 

يومورتالك،   – كركوك  نفط  أنابيب 
العراقية  كركوك  مدينة  نفط  ينقل  الذي 

إىل ميناء جيهان الرتكية يف والية أضنة.
املعنيني عن  »املسؤولني  إن  يلديز  وقال 
االنفجار  عقب  قاموا  األنانيب  خط 
لوقف  األنبوب،  صنابري  بغلق  مبارشة 
مؤكدًا  واشتعاله«،  منه  البرتول  تدفق 
»عمل إرهايب لن يؤثر بشكل فاعل  أنه 
يف استمرار تدفق البرتول وتصديره عرب 

امليناء الرتكي«.

أبو ظريفة لـ »املستقبل«: حلراك عربي حيمي املدينة املقدسة
القوى الفلسطينية تنتفض لـ »القدس« و«االأقىص« غدا الجمعة

القوى  عواودة:  مها  فلسطني- 
دعت  الفلسطينية  الوطنية  والفصائل 
 31 اجلمعة  غد  يوم  النفري  إلعالن 
املحتلة  القدس  ملدينة  نرصة  يوليو 
تدنس  الذي  املبارك  األقىص  واملسجد 
باحاته يوميًا من قبل اجلامعات اليهودية 
املتطرفة بحراسة أمنية مشددة من جنود 

جيش العدو اإلرسائييل.
الضفة  يف  الفلسطينية  محاس  حركة  
"مجعة الغضب  املحتلة قالت يف بيان هلا 
املسجد  له  يتعرض  ما  عىل  ردًا  تأيت 
صهيونية  انتهاكات  من  املبارك  األقىص 
العتقال  ورفضًا  عنرصية،  واقتحامات 
احلرائر املرابطات واالعتداء عىل املسنني 
حممد  النبي  السم  وتكرياًم  واألطفال، 
يف  يشتم  الذي  والسالم  الصالة  عليه 

األقىص من قبل املتطرفني الصهاينة".
حتذيرات من عمليات التهويد

السيايس  املكتب  عضو  قال  بدوره 
فلسطني   لتحرير  الديمقراطية  للجبهة 
"املستقبل"   لصحيفة  ظريفة  أبو  طالل 
القدس  مدينة  له  تتعرض  "ما  إن 

تتطلب  بشعة  جريمة  األقىص  واملسجد 
حتركًا عربيًا وفلسطينيًا عاجاًل من أجل 
محاية املدينة املقدسة من بطش االحتالل 

وعمليات التهويد ".
الظروف  ظل  يف  أنه  أكد  ظريفة  أبو 
الصعبة واحلرجة التي تتعرض هلا مدينة 
الوحدة  تعزيز  يتم  أن  جيب  القدس 
العدو  ألن  االنقسام  وإهناء  الفلسطينية 
يستغل هذه األوضاع ويواصل عمليات 
التهويد والتي زادت بكل تأكيد وتريهتا 
عليها  مر  والتي  االنقسام  فرتة  خالل 

أكثر من 8 سنوات .
دعوات إلفشال خمططات العدو

الشيخ  سابقًا  فلسطني  قضاة  قايض  أما 
بيان  يف  فأكد  التميمي  تيسري  الدكتور 
العدو  هبا  يقوم  التي  اخلطوات  أن  له 
ورموزه السياسية والدينية واملستوطنون 
ديني  عدوان  هو  اليهودية  واجلامعات 
هذا  يف  حق  أي  هلم  ينشئ  ال  غاشم 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  قرر  الذي  املسجد 

إسالميته من فوق سبع ساموات .
الدويل  املجتمع  التميمي  وطالب    

وجتاهله  صمته  عن  اخلروج  ومنظامته 
املحتلة ومقدساهتا  ملا جيري يف فلسطني 
 ، املبارك  األقىص  املسجد  رأسها  وعىل 
وحتمل مسؤولياته كاملة جتاه االنتهاكات 
الشعب  ضد  اإلنسان  حلقوق  املتواصلة 

داعيًا  مقدساته،  وحرمات  الفلسطيني 
القيام  إىل  واإلسالمية  العربية  األمتني 
ومرسى  األوىل  قبلتها  محاية  يف  بدورها 
الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم من 

التهويد .

كام دعا التميمي أبناء الشعب الفلسطيني 
املبارك  األقىص  املسجد  إىل  للزحف 
املخططات  كل  إلفشال  فيه  واملرابطة 
تستهدف  والتي  به  املحدقة  واألخطار 

حتويله إىل كنيس هيودي .

أملانيا تدعم تونس 
بعتاد عسكري 

بقيمة 1.2 مليون يورور
وزيرة  السالمي:  سامي  تونس- 
فون  أرسوال  األملانية  الدفاع 
ديرليان تؤكد التزام بالدها بدعم 
تونس،  يف  الديمقرارطي  املسار 

وأمنيا. اقتصاديا  ومساندهتا 
يف  تؤكد  جاء  الوزيرة  موقف 
األربعاء  أمس  صحايف  ترصيح 
لقاء  عقب   2015 يوليو   29
التونيس  الرئيس  مع  أجرته 
بحضور  السبيس  قائد  الباجي 
فرحات  التونيس  الدفاع  وزير 

احلرشاين.
األملانية  الدفاع  وزيرة  أعلنت  كام 
جملس  برئيس  مجعها  آخر  لقاء  يف 
النارص  حممد  الشعب  نواب 
التونسية  املسلحة  القوات  أن 
عسكري  عتاد  عىل  ستحصل 

يورو. مليون   1.2 بقيمة 
ستقّدم  أملانيا  أّن  وأوضحت 
لصيانة  عائام  حوضا  لتونس 

الدوريات  وزوارق  القوارب 
من  صغرية  شاحنات  ومخس 
إىل  باإلضافة  "يونيموج"،  طراز 
منظار  و700  خوذة  آالف   3
حكومتها  أّن  اىل  مشرية  مزدوج، 
تونس  دعم  كيفّية  دراسة  بصدد 
التى  ليبيا  مع  حدودها  تأمني  ىف 

كيلومرت.  600 يبلغ طوهلا 
لتونس  قويا  رشيكا  أملانيا  وتعد 
حيث  االقتصادية،  الناحية  من 
من  باملئة   11 بنسبة  تستأثر 
تونس،  يف  االستثامرات  جممل 
السياحية  األسواق  من  تعترب  كام 

لتونس. املهمة  والتقليدية 
استثامرات  حجم  ويقدر 
املنتصبة  األملانية  الرشكات 
بنحو   تعداداها  واملقّدر  بتونس 
دينار  مليون   568 بـ  رشكة   274
ألف   50 حوايل  وتوفر  تونيس، 

شغل. موطن 

أملانيا حمذرة: حمطات حافالت أسطنبول مهددة 

بهجمات إرهابية
وزارة اخلارجية األملانية حتذر من هجامت حمتملة عىل شبكة 
مرتو األنفاق وحمطات احلافالت يف مدينة إسطنبول الرتكية 
حلزب  اهلجومي  النشاط  تصاعد  املحتمل  »من  أنه  قائلة 
العامل الكردستاين«، وفق ما ورد يف بيان للوزارة عىل موقعها 

اإللكرتوين.
الوزارة ملحت يف بياهنا امس األربعاء اىل »دالئل عىل احتامل 

وقوع هجامت عىل شبكة مرتو األنفاق وحمطات احلافالت 
العامة يف إسطنبول«، غري أهنا مل تكشف أي تفاصيل أخرى.

غارات  تركيا  شن  مع  بالتزامن  األملانية  التحذيرات  وتأيت 
جوية عىل مواقع حلزب العامل الكردستاين يف شامل سوريا 
والعراق، يف إطار محلة عسكرية تستهدف أيضا تنظيم الدولة 

اإلسالمية »داعش«.

موسكو تّزود بغداد بأسلحة جديدة ملواجهة »داعش«
تنظيم  ملحاربة  جديدة  اسلحة  بغداد  لتسليم  روسيا  تستعد 
»الدولة االسالمية« بحسب ما كشفت صحيفة »نزافيسياميا 
غازيتا« الروسية يف ختام زيارة لوزير الدفاع العراقي خالد 

العبيدي ملوسكو.
مصدر يف اجهزة االمن الروسية قال للصحيفة ان »اجلانبني 
بحثا يف تسليم العراق قطع مدفعية واسلحة مضادة للدروع 

وقاذفات بعيدة املدى ومقاتالت«.
لبحث  الفائت  الثالثاء  يوم  موسكو  زار  العبيدي  وكان 

التعاون العسكري-الصناعي بني البلدين.
سريغي  الرويس  اخلارجية  وزير  نائب  أكد  وان  وسبق 
اليدين  مكتوفة  تقف  لن  بالده  ان  يونيو   28 يف  ريابكوف 
امام اهلجوم الذي يشنه تنظيم »الدولة االسالمية يف العراق 

والشام«.
 2014 اغسطس  يف  العراق  زودت  موسكو  ان  اىل  يشار 

بمروحيات قتالية ام اي-28 ملحاربة »اجلهاديني«.

هل مات املال حممد عمر مريضا يف باكستان؟
شهيد  جثمان  على  العثور 
أنقاض منزل  فلسطيين حتت 

مدمر

بعد عام من الحرب عل غزة

من  عام  بعد  عواودة:  مها   – فلسطني 
احلرب اإلرسائيلية عىل غزة التي دارت 
آالف  خملفة   2014 صيف  رحاها 
تم  الفلسطينيني  واجلرحى  الشهداء 
الفلسطيني  الشهيد  جثامن  عىل  العثور 
رشق  التفاح   حي  من  البطش  مؤمن 

مدينة غزة امس األربعاء .
العثور  تم  أنه  أكدت  فلسطينية  مصادر 

إزالة  عملية  خالل  البطش  جثامن  عىل 
املدمرة بشكل كيل يف حي  املنازل  ركام 

التفاح.
يف  استشهد  قد  كان  البطش  الشهيد 
ملنزل  العدو  قصف  إثر  مروعة   جمزرة 
العائلة والذي أسفر حينها عن استشهاد 
نحو 15 فردًا من العائلة تم تشيعهم يف 

حني بقيت آثاره طوال عام خمتفية .

هل ُقتل زعيم حركة طالبان االفغانية 
جيد  قد  ربام  سؤال  عمر؟  حممد  املال 
االوىل  للمرة  عليه  احلاسمة  االجابة 
تعتزم  التي  التحقيقات  انتهاء  بعد 
بشأن  إجراءها  األفغانية،  الرئاسة 
عن  حتدثت  التي  اإلعالمية  التقارير 
وان  سيام  ال  عمر  حممد  املال  وفاة 
مقتله  عن   اعلن  قد  كان  عدة  مرات 
اال ان حركة طالبان كانت تسارع اىل 

نفي اخلرب.
الصمت  املرة  هذه  طالبان  والتزمت 
أطلقته  الذي  الوفاة  نبأ  عىل  تعلق  ومل 
واستخباراتية  رفيعة  حكومية  مصادر 
طالبان  حركة  تصدر  أن  املتوقع  ومن 
وقت  خالل  الشأن  هبذا  ترصحيا 

قصري.
سيتم  انه  اىل  السلطات  واشارت 
اإلعالم  لوسائل  النتيجة  اعالن 
وللشعب األفغاين فور ثبوت صحتها

ترصيح  االعالم  وسائل  وتناقلت 
من  افغاين  حكومي  ملسؤول  منسوب 
دون ذكر اسمه، قال فيه ان املال حممد 
عمر، تويف منذ عامني يف باكستان بعد 

مرضه.
من هو املال محمد عمر؟

املال حممد عمر، الذي ولد عام 1954 
قندهار  قرى  احدى  ترنكوت  ابن  هو 

يف افغانستان وينتمي إىل البشتون.
للواليات  املطلوبني  اهم  أحد  ُيعترب 
زعيم  مقتل  بعد  خصوصا  املتحدة، 
تنظيم القاعدة اسامة بن الدن وترأسه 
واشنطن  واعلنت  املتطرف.  للتنظيم 

ال2001  يف  افغانستان  غزوها  بعد 
عن مكافأة تبلغ 10 ماليني دوالر ملن 
يقبض عليه، اذ توارى عن االنظار بعد 
منطقة  اىل  وجلوئه  افغانستان  احتالل 

القبائل.
لالحتاد  مقاومته  املال  عن  عُرف 
ثامنينات  يف  شارك  حيث  السوفيايت 
حتى  ضده،  باملعارك  املايض  القرن 
اصيبت عينه خالل احدى املواجهات.

يصفه املقربون منه بالرجل البسيط يف 
عيشته، والزاهد واملتقشف يف احلياة.

عن  عمر  املال  حتدث  ان  وسبق 
االسالمية  االمارة  موقع  يف  نفسه 
سن  يف  اليتم  واجهت  »لقد  فقال 
ثالث  وقتها  عمري  وكان  مبكرة، 
يد  عىل  وتربيت  نشأت  ثم  سنوات. 
منذ  الدينية،  العلوم  وتلقيت  اعاممي، 

او  عرشة  الثامنة  بلغت  ان  اىل  الصغر 
قام  التاسعة عرشة. ويضيف: »عندما 
يف  شاركت  باالنقالب،  الشيوعيون 
اجلهاد ضدهم، وجرحت مرة واحدة 
أفغانستان،  اىل  الروس  دخول  قبل 
اجلهاد  يف  مرات  ثالث  جرحت  ثم 

ضدهم«.
رسائل  نرش  طالبان  حركة  وواصلت 
فيها  تزعم  كانت  متقطعة  فرتات  عىل 
بيان  اخر  أما  عمر.  حممد  للمال  اهنا 
نسبه له صدر يف منتصف يوليو/متوز 
ملحادثات  دعمه  عن  فيه  عرب  املايض 
وحكومة  طالبان  بني  السالم 
الشكوك  اثار  ما  لكن  أفغانستان. 
مصحوبا  يكن  مل  انه  البيان  هذا  يف 
أجج  ما  فيديو  أو  صويت  بتسجيل 

شائعات وفاته.

لغز  بفك  جديد  أمل  ظهور 
الطائرة املاليزية

املاليزية  الطائرة  اختفاء  من  شهرًا   17 بعد 
األربعاء  امس  جتدد  العامل،  شغلت  التي 
األمل بإحتامل فك لغز فقداهنا عقب إعالن 
مسؤولني يف القوات اجلوية الفرنسية العثور 
قرب  ركاب،  لطائرة  أنه  ُيعتقد  حطام  عىل 
اخلاضعة  »رويونيون«،  جزيرة  سواحل 
غرب  يف  مدغشقر،  قرب  فرنسا،  لسيطرة 
حطام  فحص  حاليا  ويتم  اهلندي.  املحيط 
 ،»370-MH« للرحلة  تعود  التي  الطائرة 
بحسب  املاليزية،  اجلوية  للخطوط  التابعة 
ضابط يف القوات اجلوية الفرنسية، كريستيان 
ريتورنات، الذي اوضح ان احلطام ُعثر عليه 

قرب سواحل منطقة »سانت أندريه«.
جدًا  املبكر  »من  انه  اوضح  الفرنيس  الضابط 
خاص  عليه  عثرنا  الذي  احلطام  إن  القول 
عليه  عثرنا  فقد  ال..  أم   370-MH برحلة 
تم  انه  اىل  »، مشريا  )أمس(  الصباح  فقط هذا 
مياًل   380 حوايل  تبعد  التي  اجلزيرة،  إىل  نقله 
القارة  رشق  يف  مدغشقر،  سواحل  عن  بحريًا 

األفريقية.
يشار ان الطائرة املاليزية اختفت يف الثامن من 
مارس 2014، قليل من إقالعها من العاصمة 
العاصمة  إىل  متجهة  كواالملبور،  املاليزية 

الصينية بكني، وكان عىل متنها 239 شخصًا.

عضو املكتب السيايس للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني طالل أبو ظريفة

املال عمر

وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي
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»الكويتية لنفط اخلليج«: 
العالقات مع السعودية 

متينة
تؤكد  اخلليج  لنفط  الكويتية  الرشكة 
اجلانب  مع  العالقات  متانة  عىل 
أسس  عىل  تقوم  والتي  السعودي، 
واجتامعية  واقتصادية  سياسية 
حتقيق  جلنة  تشكيل  معلنة  متميزة، 
ترسيب  أسباب  عىل  للوقوف 
النفط  وزير  بني  متبادلة  مراسالت 

الكويتي ونظريه السعودي.
عيل  للرشكة  التنفيذي  الرئيس 
صحايف  ترصيح  يف  قال  الشمري 
الثنائية  العالقات  إن  االربعاء  امس 
يف  هي  واململكة،  الكويت  بني 
الواقع عالقات راسخة ومتينة تقوم 
عىل ثوابت متميزة، بام خيدم املنظومة 

السياسية واملصالح املشرتكة.
الرشكة  إدارة  استياء  الشمري  وأكد 
مراسالت  من  أخريًا  تداوله  تم  ملا 
للبلدين،  النفط  وزيري  بني  متت 
والتي حتاط برسية تامة من قبل كافة 

األطراف املعنية.
املوضوع  أمهية  عىل  الشمري  وشدد 
بالوزارة  املعنية  اجلهات  وحرص 
كافة  إبقاء  عىل  البرتول  ومؤسسة 
إطار  ضمن  املتبادلة  املراسالت 
املطلوبة،  واخلصوصية  الرسية 
الرشكة  قبل  من  جلنة  تشكيل  مؤكدا 
واختاذ  احلقائق  وتقيص  للتحقيق 

وفقا  الالزمة  اإلجراءات  كافة 
للوائح بحق كل من تثبت مسؤوليته 
كافة  اختاذ  وكذلك  العمل،  هذا  عن 
ملنع  الالزمة  والتدابري  االحتياطات 
أو  املهمة  الوثائق  هذه  مثل  ترسيب 

تكرار ذلك مستقباًل.
الرشكة  ان  الشمري  وأوضح 
واملبارش  اليومي  تعاملها  وبحكم 
بمنطقتي  السعودية  يف  الرشكاء  مع 
والوفرة  اخلفجي  عمليات 
وتطوير  تنمية  عىل  تعمل  املشرتكتني 
الشقيقني  للبلدين  املشرتكة  املصالح 
خالل  من  وذلك  املناطق،  بتلك 
املتبادل  واالحرتام  الدائم  التعاون 
الثروة  إلدارة كافة األصول وموارد 
بشقيها  املقسومة  باملنطقة  البرتولية 

الربي والبحري.
للجنة  رئيسًا  بصفته  واضاف 
بعمليات  املشرتكة  التنفيذية 
التنفيذية  اللجنة  ان  »اخلفجي« 
واملوضوعات  املسائل  بكافة  هتتم 
املشرتكة،  العمليات  بأنشطة  املتعلقة 
كافة  عىل  املسائل  هذه  وتتدارس 
واإلدارية  والتجارية  الفنية  الصعد 
واالجراءات  السياسات  حسب 
العمليات  منطقة  يف  هبا  املعمول 

املشرتكة.

»الوطين«: االئتمان يف الكويت يسجل أداء قويًا
أن  يؤكد  »الوطني«  الكويت  بنك 
قويًا  أداء  سجل  الكويت  يف  االئتامن 
تراجع  رغم  مايو،  شهر  خالل  نسبيًا 
نتيجة  املئة  يف   5.3 إىل  السنوي  نموه 
ارتفع  إذ  القاعدية،  التأثريات  بعض 
خالل  دينار  مليون   175 بواقع 
الشخصية  القروض  من  بدعم  الشهر 
األعامل،  لقطاع  املمنوح  واالئتامن 
شهد  الذي  العقار  قطاع  باستثناء 
أثرًا  تاركًا  االئتامن،  إمجايل  يف  تراجعًا 

ملحوظًا عىل وترية النمو.
موجزه  يف  الوطني  البنك  وبني 
عىل  أنه  االربعاء  امس  االقتصادي 
القطاع  ودائع  نمو  قوة  من  الرغم 
نتيجة  النقد  عرض  تراجع  اخلاص، 
بينام  القاعدية،  التأثريات  بعض 
اإلنرتبنك  فائدة  أسعار  استقرت 
وتراجعت أسعار الفائدة عىل الودائع.

وأشار إىل حفاظ القروض الشخصية 
مليون   94 بواقع  مرتفعة  قوهتا  عىل 
يف   12.2 إىل  نموها  ليتسارع  دينار، 
كانت  وقد  سنوي،  أساس  عىل  املئة 
املحّرك  أخرى  مرة  املقّسطة  القروض 
مايو،  شهر  خالل  للنمو  األسايس 

االستهالكية  القروض  شهدت  بينام 
من  أنه  إىل  الفتًا  طفيفًا،  تراجعًا 
هذا  يف  النمو  يستمر  أن  املحتمل 
املكّون بالرتاجع خالل األشهر املقبلة 
ولكنه سيظل رغم ذلك حمركَا أساسيًا 

لنمو االئتامن.
االئتامن  تراجع  إىل  التقرير  ونوه 
غري  املالية  للمؤسسات  املمنوح 
وقد  دينار،  ماليني   7 بواقع  املرصفية 
القطاع  هلذا  املمنوح  االئتامن  استمر 
ختفيض  وترية  استمرار  مع  بالرتاجع 
مقارنة  متباطئة  بوترية  ولكن  الديون، 
مع العام املايض، ليستقر عند 7.1 يف 

املئة عىل أساس سنوي.
القطاعات  بقية  يف  االئتامن  أن  وبني 
الرغم  عىل  دينار  مليون   88 بواقع  نام 
إىل  تراجعت  قد  النمو  وترية  أن  من 
سنوي  أساس  عىل  املئة  يف   3.1
هذا  جاء  وقد  قاعدية،  تأثريات  نتيجة 
والتشييد  البناء  قطاع  من  االرتفاع 
التجارة،  وقطاع  الصناعة  وقطاع 
باستثناء االئتامن املمنوح لقطاع العقار 
مليون   13 بواقع  تراجعًا  شهد  الذي 
يف   2.6 بواقع  النمو  ليرتاجع  دينار، 

سجل  بينام  سنوي،  أساس  عىل  املئة 
املالية  املمنوح لرشاء األوراق  االئتامن 
ثباتًا بعدما شهد بعض التقّلبات خالل 

األشهر املاضية.
اخلاص  القطاع  ودائع  أن  إىل  ولفت 
أخرى  مرة  ضخمة  زيادة  شهدت 
نمو  تراجع  رغم  مايو،  شهر  خالل 
)ن2(  الواسع  بمفهومه  النقد  عرض 
يف  سنوي،  أساس  عىل  املئة  يف   5 إىل 
اخلاص  القطاع  ودائع  ارتفعت  حني 

بواقع 289 مليون دينار.
من  الزيادة  هذه  معظم  وجاءت 
التي  بالدينار  الطلب  حتت  الودائع 
ارتفعت بواقع 265 مليون دينار، كام 
بالدينار  ألجل  الودائع  أيضًا  شهدت 
وودائع  دينار  مليون   54 بواقع  زيادة 
 63 بواقع  زيادة  بالدينار  االدخار 
الودائع  تراجعت  بينام  دينار،  مليون 
مليون   93 بواقع  األجنبية  بالعملة 
من  شهرين  شهدت  أن  بعد  دينار 
عرض  وتسارع  القوية،  الزيادات 
النقد بمفهومه الضيق )ن1( ليصل إىل 

1.5 يف املئة عىل أساس سنوي.
أسعار  تراجع  إىل  التقرير  ونوه 

بالدينار  ألجل  الودائع  عىل  الفائدة 
أسعار  استقرت  بينام  مايو،  خالل 
تراجعت  فقد  اإلنرتبنك،  فائدة 
ألجل  الودائع  عىل  الفائدة  أسعار 
نقطة  بواقع  أشهر  وثالثة  واحد  شهر 
و0.77   0.61 عند  لتستقر  أساس 
أسعار  واستقرت  التوايل،  عىل  املئة  يف 
أشهر  ستة  ألجل  الودائع  عىل  الفائدة 

بينام  املئة،  يف   0.97 عند  تغيري  دون 
الودائع  عىل  الفائدة  أسعار  تراجعت 
كبرية  بنسبة  شهرًا  عرش  اثني  ألجل 
نقاط   6 بواقع  عامني  منذ  مرة  ألول 
أسعار  استقرار  إىل  منوهًا  أساس، 
فائدة اإلنرتبنك خالل مايو عند 1 يف 
املئة مرتفعة بواقع 21 نقطة أساس يف 

2015 حتى اليوم.

أسعار النفط تواصل تراجعها لزيادة 
املعروض العاملي

تراجعت أسعار النفط امس األربعاء 
اليومية  اخلسائر  من  موجة  أطول  يف 
الذي طغى عىل  التفاقم  مع  عام،  يف 
انخفاض  للخام من  املحتمل  الدعم 
ملخزونات  املتوقع  والنزول  الدوالر 

اخلام األمريكية.
الدول  أن  "رويرتز"  لـ  مسح  وأظهر 
املصدرة  البلدان  منظمة  األعضاء يف 
ثالثة  نحو  أنتجت  "أوبك"  للبرتول 
فوق  النفط  من  يوميا  برميل  ماليني 
الربع  يف  اليومي  الطلب  حجم 
الثاين، مقارنة مع نحو مليوين برميل 
من  األوىل  الثالثة  األشهر  يف  يوميا 

العام.
يف  برنت  مزيج  سعر  وانخفض 
أقرب  شهر  تسليم  اآلجلة  العقود 
 52.88 إىل  سنتا   42 استحقاق 
لتكبد  متجها  للربميل،  دوالر 
التوايل  عىل  اليومية  خسائره  سادس 
يف أطول موجة هبوط من نوعها منذ 

يوليو 2014.
له  مستوى  أدنى  برنت  خام  وبلغ 
اول  52.28 دوالر  اجللسة عند  يف 
منذ  له  سعر  أقل  مسجال  أمس  من 
هبوط  أثار  بعدما  فرباير  من  الثاين 
متانة  بشأن  خماوف  الصينية  األسهم 
اقتصاد أكرب مستهلك للسلع األولية 
يف  األمريكي  اخلام  ونزل  العامل.  يف 
عقود سبتمرب 33 سنتا إىل 47.65 

دوالر للربميل.

أدنى  من  النفط  أسعار  وتعافت 
من  اول  أشهر  عدة  يف  مستوياهتا 
أظهرت  بعدما  الثالثاء  أمس 
األمريكي  البرتول  معهد  من  بيانات 
التجارية  اخلام  خمزونات  انخفاض 
برميل  مليون   1.9 بواقع  األمريكية 
توقعات  مقابل  املايض  األسبوع  يف 
ألف   184 بانخفاضها  حمللني 
املخزون  مستوى  أن  غري  برميل، 
الذي  برميل  مليون   462 البالغ 
 - األمريكي  البرتول  معهد  أعلنه 
بداية  يف  مليونا   383 مع  مقارنة 
الوفرة  مدى  يعكس   - احلايل  العام 

يف املعروض األمريكي.
 ومن املقرر أن تصدر إدارة معلومات 
األمريكية  للحكومة  التابعة  الطاقة 
النفط  ملخزونات  الرسمية  البيانات 

بالواليات املتحدة خالل يومني.
خماوف من تراجع األسعار

يف  خرباء  أكد  اخرى،  جهة  من 
بشأن  املخاوف  أن  النفط  شؤون 
اخلمسني  دون  األسعار  تراجع 
خاصة  واقعية،  غري  مازالت  دوالرًا 
عودة  اقرتاب  إىل  يشري  البعض  أن 
مع  السوق  إىل  اإليراين  اإلنتاج 
الفائض، ما يسهم يف ضعف  ارتفاع 

األسعار.
لـ  الشطي  حممد  اخلبري  وذكر 
"العربية.نت" أن هذه األجواء تزيد 
تنعكس  وقد  املضاربني،  نشاط  من 

الرشاء  زيادة  مع  األسعار  بدعم 
املالية يف األسواق،  لتعزيز مراكزهم 
يميل  عموما  النفط  سوق  أن  مضيفا 
إىل التوازن يف ظل غياب أي مستجد 

عىل الساحة اإليرانية.
"إن األسعار قد تتجه للتعايف   وقال 
النصف  إىل  اإليراين  النفط  تأخر  مع 
يتزامن  وهو   2016 عام  من  األول 
مع زيادة الطلب العاملي عىل النفط.

التفاؤل  مبعث  "إن  الشطي  وقال 
ماكينة  وعودة  العقوبات  رفع  حول 
املنشآت  أن  إال  إيران،  يف  اإلنتاج 
النفطية غري مؤهلة تقنيا بعد احلصار 
الطويل الذي فرض عىل إيران، وإذا 
تأهيل  اإليرانية  احلكومة  استطاعت 
سيأيت  التوقيت  فإن  اإلنتاج  حقول 
مع ارتفاع الطلب العاملي، ما سيوفر 

كميات جديدة يستوعبها السوق".

»بوبيان« جاهز لتطبيق التعديالت األخرية للقروض
يف  التوزيع  وقنوات  املبيعات  عام  مدير 
جمموعة اخلدمات املرصفية الشخصية يف 
بنك بوبيان فهد الفوزان، يؤكد أن البنك 
التي  األخرية  التعديالت  لتطبيق  جاهز 
األخرية  املركزي  الكويت  بنك  أقرها 
بشأن قواعد منح القروض االستهالكية 

واملقسطة.
مع  اآلن  يمكن  أنه  اوضح  الفوزان 
التي  املرابحات  جدولة  إعادة  »بوبيان« 
عن  البنك،  من  العمالء  عليها  حصل 
جديدة  متويالت  عىل  احلصول  طريق 
 30 بسداد  واالنتظام  االلتزام  برشط 
حسب  احلالية  املرابحة  مدة  من  املئة  يف 

قرارات املركزي.
وقال أنه يمكن أيضًا لغري عمالء البنك 
إعادة هيكلة قروضهم أو مرابحاهتم عن 
بمنحهم  سيقوم  الذي  »بوبيان«  طريق 
متويالت جديدة لسداد التزاماهتم احلالية 
من  املئة  يف   30 بسداد  االلتزام  برشط 

الضوابط  حسب  احلالية  املديونية  فرتة 
التي حددها بنك الكويت املركزي.

من  أي  قيام  عند  أنه  إىل  نوه  الفوزان 
»بوبيان«  إىل  الراتب  بتحويل  العمالء 
بني  االختيار  باستطاعتهم  سيكون  فإنه 
يقدمها  التي  القيمة  اهلدايا  من  جمموعة 
البنك ومن بينها احلصول عىل »القرض 

احلسن".
من  بذلك  يعترب  »بوبيان«  أن  إىل  وأشار 
جهوزيتها  أكدت  التي  البنوك  أوائل 
لتنفيذ قرارات البنك املركزي، إذ استعد 
يف  دائاًم  ليكون  فرتة  قبل  القرارات  هلذه 

خدمة عمالئه وغريهم يف أرسع وقت.
التعديالت  أن  عىل  الفوزان  وشدد 
األخرية واخلاصة بقواعد منح القروض 
االستهالكية واملقسطة سيكون هلا نتائج 
عىل  واملقيمني  املواطنني  عىل  إجيابية 
أن  مضيفًا  والطويل،  القصري  املديني 
هذه التعليامت تؤكد مدى حرص البنك 

يف  التطورات  كافة  متابعة  عىل  املركزي 
القطاع املرصيف، ومن ثم اختاذ القرارات 
يف  دائاًم  تصب  التي  واإلجراءات 
مصلحة العمالء وتزيد من الثقة بالقطاع 

املرصيف.
املركزي  بقرارات  الفوزان  وأشاد 
سواء  أكثر،  حرية  العمالء  متنح  التي 
يقدم  الذي  البنك  اختيار  حيث  من 
تناسب  مميزة  خدمة  مستويات  هلم 
جدولة  إعادة  يف  رغبتهم  أو  تطلعاهتم، 
عليه  الذي حصلوا  والتمويل  القروض 
أو  دخلهم  تطورات  مع  يتناسب  وبام 
احتياجاهتم، الفتًا إىل أن هذه التعديالت 
يتعلق  العميل يف ما ما  تصب يف صالح 
من  انطالقًا  والوضوح،  الشفافية  ببند 
من  يعترب  الذي  حقوقك«  »اعرف  مبدأ 
خصوصًا  املرصيف،  التعامل  مبادئ  أهم 
وأن االمر يتعلق برتتيبات مالية يتحملها 

العميل.

» إصدارات الصكوك اخلليجية« بلغت 48.13 
مليار دوالر

»املركز«   الكويتي  املايل  املركز 
إصدارات  قيمة  أن  يقول 
اخلليجية  والصكوك  السندات 
العام  من  األول  النصف  خالل 
مليار   48.13 بلغت  احلايل، 
يف   15.19 بانخفاض  دوالر 
العام  من  نفسها  الفرتة  عن  املئة 

.2014
األخري  تقريره  يف  ذكر  »املركز« 
الصكوك  »أسواق  بعنوان 
الذي  اخلليجية«  والسندات 
حركة  عىل  الضوء  يسلط 
بمجموع  املتعلقة  السوق 
منطقة  يف  اجلديدة  اإلصدارات 
اخلليجي  التعاون  جملس  دول 
عام  من  األول  النصف  خالل 
الكويت  بنك  ان   ،2015
مليار   12.85 أصدر  املركزي 
املئة  يف   48.8 تعادل  دوالر 
املحلية  اإلصدارات  إمجايل  من 
الفتًا  اخلليجية،  املركزية  للبنوك 
املحلية  اإلصدارات  أن  إىل 
سندات  هي  املركزية  للبنوك 
البنوك  تصدرها  التي  الدين 
بغرض  اخلليجية  املركزية 
السيولة  مستويات  تنظيم 
األول  النصف  وخالل  املحلية. 
البنوك  أصدرت   ،2015 من 
والبحرين  الكويت  يف  املركزية 
مليار   28.29 وُعامن  وقطر 
الكويت  بنك  وَتّصدر  دوالر، 
مجع  إذ  اإلصدارات  املركزي 
12.85 مليار دوالر من أصل 
48.8 يف  يمثل  ما  36 إصدارا 
للبنوك  اإلمجايل  املبلغ  من  املئة 
بنك  تاله  اخلليجية،  املركزية 
مجع  الذي  املركزي  البحرين 

وهو  دوالر،  مليار   6.69
املئة  يف   47.13 بنسبة  أعىل 
ذاهتا  الفرتة  يف  إصداراته  من 
بلغت  التي  املايض  العام  من 
وفق  دوالر،  مليار   4.55

املركز. تقرير 
سوق  أن  إىل  التقرير  ولفت 
اخلليجية  والسندات  الصكوك 
والسندات  الصكوك  من  يتألف 
احلكومات  ُتصدرها  التي 
الرشكات  فيها  )بام  والرشكات 
أو  باحلكومات  الصلة  ذات 
ألغراض  املالية(،  املؤسسات 
مقومة  وتكون  متويلية 
واألجنبية،  املحلية  بالعمالت 
املجمعة  املبالغ  إمجايل  وبلغ 
اخلليجية  السندات  سوق  يف 
يف  دوالر  مليار   19.83
 ،2015 من  األول  النصف 
 19.29 وقدره  بانخفاض 
ذاهتا  بالفرتة  مقارنة  املئة  يف 
آنذاك  بلغت  إذ   ،2014 من 

مليار دوالر.  24.57
سوف  تتصدر  اإلمارات 

السندات
اإلمارات  دولة  تّصدر  إىل  ونوه 
إمجايل  املتحدة  العربية 
السندات  سوق  إصدارات 
النصف  يف  اخلليجية  والصكوك 
يمثل  ما   ،2015 من  األول 
إمجايل حجم  املئة من  75.6 يف 
اإلصدارات أي 14.99 مليار 
نشاطا  األكثر  وكانت  دوالر، 
اإلصدارات  معدل  حيث  من 
بنحو 99 إصدارا، بينام وصلت 
إىل  السعودية  إصدارات  إىل 
أصل  من  دوالر  مليار   1.57

3 إصدارات.
سلطنة  إصدارات  أن  وذكر 
مليار   1.38 بلغت  ُعامن 
مليون   800 والبحرين  دوالر، 
دوالر، بينام بالنسبة إلصدارات 
380 مليون دوالر  فبلغت  قطر 
مبينًا  إصدارات،   10 أصل  من 
كان  الوطني  الكويت  بنك  أن 
إلصدارات  الوحيد  املصّدر 
أصدر  إذ  الكويتية،  الرشكات 
 700 بقيمة  دائمة  مالية  أوراقا 
 5.75 وبفائدة  دوالر  مليون 

املئة. يف 
)التي  الرشكات  إصدارات  اما 
الصلة  ذات  الرشكات  تتضمن 
واملؤسسات  باحلكومات 
أغلبية  عىل  فهيمنت  املالية( 
سوق  يف  مجعها  تم  التي  املبالغ 
التعاون،  بدول  السندات 
دوالر  مليار   18.83 بقيمة 
املبالغ  إمجايل  من  املئة  يف   95 أو 
اإلصدار  أن  حني  يف  املجمعة، 
إلمارة  فكان  الوحيد  السيادي 
مليار  بقيمة  اخليمة  رأس 
3.094 يف املئة  دوالر وبفائدة 
وفق  سنوات،   10 بعد  يستحق 

لتقرير. ا
إصدارات  أن  التقرير  وذكر 
بلغت  التقليدية  السندات 
أو  دوالر،  مليار   15.1
إمجايل  من  املئة  يف   75.71
السندات  سوق  إصدارات 
خالل  اخلليجي  والصكوك 
 ،2015 من  األول  النصف 
اإلصدار  قيمة  تراجع  وسط 
 2014 من  ذاهتا  بالفرتة  مقارنة 

املئة. يف   16.69 بنسبة 

تقلص  اجلزائرية  احلكومة 
املوازنة النفقات يف 

إهنا  تؤكد  اجلزائرية  احلكومة 
موازنة  يف  النفقات  ستقلص 
متوقعة   %1.35 بواقع   2015
 %50 الطاقة  إيرادات  هبوط 

النفط. أسعار  انخفاض  بسبب 
من   %95 والغاز  النفط  ويمثل 
وتشكل  اجلزائرية،  الصادرات 
من   %60 الطاقة  إيرادات 

املوازنة.
اجلزائري يف  الوزراء  وذكر جملس 
وصول  تتوقع  احلكومة  أن  بيان 
قطاع  خارج  االقتصادي  النمو 
دون   %5.1 إىل  املحروقات 
املبدئية  التقديرات  عن  تغيري 
احلايل.  العام  أوائل  أعلنت  التي 
وصول  املتوقع  من  أن  وأضاف 
معدل التضخم إىل 4% يف 2015 
التقديرات  يف   %3 من  ارتفاعا 

األولية.
سعر  بلوغ  حاليا  املوازنة  وتفرتض 
وهو  للربميل،  دوالرا   60 النفط 
كان  الذي  السعر  عن  كثريا  يقل  ما 
وبلغ  األولية  التقديرات  يف  متوقعا 
وأظهرت  للربميل.  دوالرا   90
اجلزائر  أن  رسمية  بيانات  أمس 
 7.78 بلغ  جتاريا  عجزا  سجلت 
األول  النصف  يف  دوالر  مليارات 
من 2015، مقارنة مع فائض قدره 
عام،  قبل  دوالر  مليارات   3.2
نظرا النخفاض إيرادات الطاقة بعد 

هبوط أسعار النفط العاملية.
وبلغ العجز التجاري 6.3 مليارات 
دوالر يف األشهر اخلمسة األوىل من 
نحو  اجلزائر  وتنتج  اجلاري.  العام 
النفط  من  برميل  مليون   1.37
الواردات  تقييد  إىل  وتسعى  يوميا، 
وأدى  النفط.  أسعار  هبوط  بعد 

تراجع  إىل  النفط  أسعار  انخفاض 
النقد  من  اجلزائر  احتياطي  يف  كبري 
األجنبي، حيث وصل إىل 159.9 
مارس/آذار  هناية  يف  دوالر  مليار 
مليار   178.9 مقابل  املايض، 
دوالر هناية ديسمرب/كانون األول، 

حسب البنك املركزي اجلزائري.
دعم السلع ذات االستهالك الواسع

التجارة  وزير  اخرى،  جهة  من 
يؤكد  يونس،  بن  عامرة  اجلزائري 
تقديم  ستواصل  حكومته  إن 
ذات  السلع  ألسعار  الدعم 
تراجع  رغم  الواسع  االستهالك 

العاملية. باألسواق  النفط  أسعار 
الدعم  خمصصات  حجم  ويشكل 
أساسية  مواد  ألسعار  احلكومي 
الطهي  وغاز  احلليب  مثل 
من   %30 والسكن  والكهرباء 
للجزائر،  اإلمجايل  املحيل  الناتج 
اجلاري  العام  موازنة  وقدرت 
ديسمرب/كانون  يف  أقرت  التي 
اإلنفاق  حجم  املايض  األول 
دوالر  مليار   112 بنحو  العام 
مقارنة   %11 بلغت  بزيادة 

السابقة.  باملوازنة 
بعد  يونس  بن  ترصيح  وجاء 
أسابيع من ترصيح رئيس الوزراء 
البالد  أن  سالل  املالك  عبد 
اهنيار  بسبب  مالية  أزمة  تواجه 
تراجع  إذ  العاملية،  النفط  أسعار 
يونيو/ بني   %60 قاربت  بنسبة 

ويناير/كانون   2014 حزيران 
احلكومة  وتتوقع  املايض.  الثاين 
املوازنة  عجز  يرتفع  أن  اجلزائرية 
الناتج  من   %22 إىل  احلايل  للعام 

اإلمجايل. املحيل 
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بالصراعات  مثقل  العربي  املشهد  »املستقبل«:  لـ  البسيوني 
الطائفية

نارصيون وشيوعيون عرب:  نحو انشاء جبهة تقدمية عربية!

عندما  نحن؟  "من  الورقة  تسأل 
)العربية(  االمة  مصالح  هتدد 
التفتيت  ملحاوالت  وتتعرض 
الدماء،  يف  وتغرق  والتشظي 
وهتود فلسطني!! مع سعي امريكي 
لتقسيمها  حمموم  ارسائييل   –
ورسقة ثرواهتا وهنبها خدمة ألمن 
االمربيالية  ومصالح  ارسائيل 
والوضع  نحن؟؟  من  العاملية!!!، 
يعيش  زال  ما  القائم  العريب 
وتداعياته  الشعبي  احلراك  حالة 
بني  التوازن  استمرارعدم  مع 
بالتغيري  امُلطالبة  الشعبية  القوى 
زالت  وما  له.  املناهضه  والقوى 
قام  حيثام  الداخلية  الرصاعات 
مهددة  تتفاقم  الشعبي،  احلراك 
ومنذرة  قطرعريب،  كل  وحدة 
املعايري  قاعدة  عىل  بالتقسيم 
أو  الطائفية  أو  القبلية  أو  العرقية 
ونتصدى  فلنتحرك  املذهبية!!!. 

املؤامرة. هلذه 
غياب  ومنذ  انه  اىل  الورقة  وتشري 
اتفاق  وتوقيع  النارص،  عبد  مجال 
ارسائيل  واحتالل  ديفيد،  كامب 
العربية  والرصاعات  للبنان 
والحقا   .... واالنقسامات، 
السوفيايت،  االحتاد  سقوط 
تركت  كبرية  انتكاسة  حصلت 

القوى  دور  عىل  السلبية  آثارها 
املنطقة  يف  التقدمية  واألحزاب 
ركود  مرحلة  وبدأت  العربية، 
اتفاق  )منها  وتنازالت،  وتراجع 
والسعي  عربة  ووادي  أوسلو 
الغاصب...(.  الكيان  مع  للصلح 
الطائفية  القوى  دور  بدأ  وباملقابل 
عىل  يتقدم  والقبلية  والعشائرية 
الفراغ،  مللء  العربية  الساحة 
العربية  الرجعية  من  مدعومة 
الرجعية  وهذه  النفط،  وأموال 
مع  زالت  وما  حتالفت  التي 
الغريب  واالستعامر  الصهيونية 
النهضوي  املرشوع  إلجهاض 
األنظمة  بعض  بمساعدة  العريب 
العربية االستبدادية التي ال ترى يف 
لالستغالل  مساحات  إال  شعوهبا 

احلريات وكبتها . والظلم ومنع 

التقدمية  القوى  من  أجدر  هو  من 
مصالح  عن  الدفاع  يف  العربية  
الورقة؟؟  تسأل  العربية؟؟  األمة 
القوى   " بذاهتا  جتيب  ان  قبل 

من  العربية  التقدمية   - القومية 
ال  اهنا  بمكان  حاليا،  الضعف، 
تستطيع القيام هبذا الدور. انه دور 
والتآلف  العمل  عليها  مستقبيل، 
ويف  به.  لالضطالع  والتحضري 
هذه  ان  ولألسف،  اإلطار،  هذا 
العربية  والتقدمية  القومية  القوى 
وضوح  وعدم  تشويش  من  تعاين 
مكّوناهتا  بعض  عند  بالرؤية 
املستقبيل  وللمنظور  للوضع 
انقسامًا  نشاهد  اننا  حيث  العريب، 
يف الرأي العام العريب ككل، وعند 
اليمن  حرب  حول  القوى  هذه 
العلم  مع  االنقسام،  هذا   . مثال 
والعقائدية  الفكرية  املنطلقات  ان 
لدى عدد كبري من هذه القوى هي 
وضوح  عدم  عىل  دليل  واحدة، 
بالقصور  تتعلق  ألسباب  الرؤية 
باملصالح  تتعلق  أو  التحليل  يف 
اآلنية  السياسية  أو  االقتصادية 
مل  ألهنا  باختصار  منها،  كل  لدى 
والعقائدية  الفكرية  باملعايري  تلتزم 
والقومية،  الوطنية  واملبادىء 
اخلاصة. التزمت مصاحلها  ولكنها 

املعيار  ان  الورقة،  وتضيف    
التزام  هو  حركتنا  يف  األسايس 
األمة  حقوق  عن  الدفاع  مبادىء 
العربية يف حياة  والشعوب  العربية 
إرادهتا،  فيها  متارس  كريمة،  حّرة 
مع  يتالءم  بام  جمتمعاهتا  وتبني 
معطيات  ومع  ومتطلباهتا  حاجاهتا 
املعارصة  األنسانية  احلضارة 
إقتصاديا وعلميا وتكنولوجيًا، مع 

عىل  الوطنية  للثروة  عادل  تقسيم 
متهيدا  الشعب،  وطبقات  فئات 
علمية  اقتصادية  بقفزة  للقيام 
يف  للمسامهة  هنضة(   ( واجتامعية 
االنسانية  احلضارة  وتطوير  بناء 

جوانبها. بكافة 

املؤمتر  يف  العامة  االمانة  عضو 
القاهره،  ومقره  العام  النارصي 
البسيوين  الدين  صالح  املهندس 
"اجلبهة  اقامة  اجتاه  يف  ينشط  الذي 
لـ"املستقبل"  العربية" قال  التقدمية 
بوجه  املقاومة  قوى  تنامي  إن 
دفع  األخرية،  العقود  يف  ارسائيل 
لتنفيذ  وحلفاءه  الصهيوين  العدو 
اجلسد  متزيق  اىل  اهلادف  املخّطط 
رصاعات  بقيام  وإرباكه   ، العريب 
بني  ما  ويف  إقليم،  كل  يف  داخلية 
موجة  راكبًا  العربية،  األقاليم 
خط  وحرف   " العربية  "الثورات 
التكفريية  القوى  بزرع  نضاهلا 
هو  هذا  ساحة،  كل  يف  اإلرهابية 
رصاعات  اليوم:  العريب  املشهد 
رصاعات  أهلية،  حروب  داخلية، 

العربية،  الدول  بني  إقليمية 
املذهبية  اخلالفات  عناوينها 

القبلية. أو  العرقية  أو  والطائفية 
امكانية  عن  البسيوين  يكشف  واذ 
يف  عربية  لنخب  موسع  لقاء  عقد 

يف  املقبل  ايلول   – سبتمرب  اواخر 
إلن  بريوت،  اللبنانية  العاصمة 
يتعرض  التي  الكربى  املخاطر 
الرتدي  وحالة  العريب،  الوطن  هلا 
عىل  تفرض  منها،  يعاين  التي 
واجب  العربية  التقدمية  القوى 
مسؤولياهتا  حتمل  إىل  املبادرة 
خمتلف  عىل  بدورها  والقيام 
واشار  والقومية.  الوطنية  الصعد 
دعوتنا  مايميز  ان   اىل  البسيوين 
عن  عربية  تقدمية  جبهة  القامة 
أهنا  املوجودة،  األطر  من  غريها 
الشعبية  احلركة  نحو  تتوجه 
مقاوم،  عمل  أسلوب  لتكون 
يف  أمتنا  واقع  لتغيري  هيدف 
صفوفها،  وتوحيد  تشتتها  منع 
حقوقها  عن  للدفاع  والنهوض 
كامل  واسرتجاع  وحتريرأرضها 

مغتصبيها. من  حقوقها 

لبنان- خالد الغريب

 يف أروقة عواصم عربية، كالقاهرة وبريوت وتونس، يعكف 

لقوى حزبية عربية، عىل دراسة فكرة  مفكرون ومندوبون 

ان  يدركون  املعنيون   . عربية  شعبية  تقدمية  جبهة  إنشاء 

للمتغريات  نظرا  بالغة،  تعقيدات  دونها  هذه  خطوتهم 

املرتهلة   البنيوية  وللظروف  كافة،  األصعدة  عىل  الحاصلة 

التي تعانيها األحزاب العروبية واليسارية .

"جريدة املستقبل"، حصلت عىل ورقة مقدمة من تنظيامت 

ومرصية  وتونسية  وسورية  )لبنانية  وشيوعية  نارصية 

وأردنية( تتعلق برؤيتها املستقبلية حول إنشاء هكذا جبهة.

سؤال 
عن املصري؟

أي دور مستقبلي 
مع  وهن القوى 
التقدمية العربية؟؟

املشهد العربي 
مثقل بالصراعات 

الطائفية

على القوى 
التقدمية العربية 
حتمل مسؤولياتها 

البغدادي احملمودي يعيد الصدع بني املرزوقي و »النهضة«
ي الـ2012.. وُحكم باالعدام عليه منذ ايام

تسلمته طرابلس من تونس �ف

عادت  السالمي:  سامي  تونس- 
البغدادي  تسليم  قرار  قضية 
ليبيا  وزراء  رئيس  آخر  املحمودي 
السلطات  اىل  القذايف  عهد  يف 
واجهة  اىل   2012 سنة  الليبية 
تونس،  يف  السياسية  األحداث 
حمكمة  أصدرت  أن  بعد  وذلك 
االول  أمس  طرابلس  استئناف 
حكام   ،2015 يوليو   28 الثالثاء 
 8 عىل  بالرصاص  رميا  باالعدام 
القذايف  عهد  يف  قيادية  شخصيات 
االسالم  سيف  نجله  بينها  من 
البغدادي  الوزراء  ورئيس 
ومدير  القذايف  وصهر  املحمودي 

السنويس. اهلل  عبد  استخباراته 
للشأن  املتابعني  عديد  ويرى 
تسليم  أّن  تونس  يف  السيايس 
كان  التي  األوىل  الرتويكا  حكومة 
حركة  يف  الثاين  الرجل  يقودها 
اجلبايل،  محادي  وقتها  النهضة 
الذي  املحمودي  للبغدادي 
غري  بصفة  التونيس  الرتاب  دخل 
بالثورة  يسمى  ما  اّبان  مرشوعة 
أكثر  قبل  طرابلس  اىل  الليبية، 
بسط  أن  بعد  سنوات   3 من 
عىل  املحسوبني  الثوار  عليها 
هو  املطلقة،  سيطرهتم  اإلسالميني 
كل  وبعيد  باألساس  سيايس  قرار 
القضائية،  اإلجراءات  عن  البعد 
يف  يشري  كان  البعض  أّن  حتى 
وجود  اىل  اإلعالمية  املنابر 
النهضة  حركة  بني  سياسية  صفقة 
قائد  بلحاج  احلكيم  عبد  ومجاعة 
طرابلس  يف  العسكري  املجلس 
االسالمي. الوطن  ورئيس حزب 

حكم عادل وتسليم قانوين
لصحيفة  خاص  ترصيح  ويف 
يف  القيادي  أفاد  »املستقبل«، 
األسبق يف  والوزير  النهضة  حركة 
والثانية،  األوىل  الرتويكا  حكومة 
تسليم  قرار  أّن  سامل  بن  حممد 
للبغدادي  الرتويكا  حكومة 
و  قانوين  قرار  هو  املحمودي 
يف  مبينا  األوىل،  بالدرجة  قضائي 
عىل  أمىض  من  أّن  السياق  ذات 
احلايل  الرئيس  هو  التسليم  قرار 
وذلك  السبيس  قائد  الباجي 
رئيس  منصب  يشغل  كان  حني 
انتخابات  قبل  االنتقالية  احلكومة 

.2011 أكتوبر   23
أّن  سامل،  بن  حممد  وأوضح 
فقط  قامت  الرتويكا  حكومة 
اطار  يف  التسليم  قرار  بتنفيذ 
يف  الفتا  الدولة،  استمرارية 
عارض  من  أّن  اىل  السياق  ذات 

ملعاريض  اشارة  ،يف  التسليم 
منظورهم  كان  النهضة،  حركة 
أّن  عىل  مشّددا  دوين.  للمسألة 
موّرط  هو  املحمودي  البغدادي 
ويف  الليبية  الثورة  قمع  يف  للنخاع 
النساء  اغتصاب  عىل  التحريض 
القذايف  معمر  نظام  ومسؤويل  هو 
دماء  يف  أوغلوا  أن  بعد  وذلك 
األرسى  عىل  واالجهاز  الليبني 

قوله. حّد  عىل 
موقعه  من  سامل  بن  حممد  واعترب 
االعدام  حكم  أّن  السيايس، 
البغدادي  ضّد  أمس  الصادر 
عن  بعيدا  كان  ان  املحمودي، 
السيايس،  والقرار  التشفي  عنرص 
مردفا  باألساس،  عادل  حكم  هو 
يبقى  تنفيذه  عدم  أّن  املقابل  يف 
لليبيني  الراهن  الوقت  يف  األسلم 
عىل  بينهم  الصدع  لردع  وذلك 

وصفه. حّد 
بوادر أزمة سياسية

البغدادي  تسليم  خّلف  وقد  هذا 
سنة  الليبية  للجهات  املحمودي 
يف  سياسية  أزمة  بوادر   2012
مّحلت  أن  بعد  وذلك  تونس، 
الديمقراطية  املعارضة  قوى 
املسؤولية  القومية  واألحزاب 
حكومة  املدين،  املجتمع  ونشطاء 
املسؤولية  النهضة  بقيادة  الرتويكا 
اهدار  عن  والسياسية  األخالقية 
بعد  املحمودي  البغدادي  دم 

سيايس. كالجئ  بتونس  أستأجر 
كام كاد قرار التسليم أن يتسبب يف 
ورئيس  النهضة  حركة  بني  صدع 
املنصف  السابق  اجلمهورية 
تدخلت  أن  بعد  املرزوقي، وذلك 
احلركة  تقودها  التي  احلكومة 
بتسليم  وقامت  صالحياته  يف 
اجلهات  اىل  املحمودي  البغدادي 
وهو  املرزوقي،  علم  دون  الليبية 
من  باالستقالة  هيّدد  جعله  ما 
تلقيه  عدم  حال  يف  وقتها  منصبه 

التسليم. لقرار  لتفسري 
يف  أعلن  قد  املروزقي  وكان 
وقتها  كثرية  اعالمية  ترصحيات 
من  املحمودي  لرتحيل  معارضته 
أّنه ال يمكن  ليبيا، قائال  تونس اىل 
والرتحيل  التسليم  قرار  يوقع  أن 
أن  املمكن  من  شخص  أي  بحق 

القتل. أو  للتعذيب  يتعّرض 
املرزوقي  املنصف  نرش  وقد  هذا 
بيانا  الرسمية  صفحته  عىل 
من  باالعدام  الصادرة  االحكام 
من  عدد  عىل  الليبية  املحاكم  احد 
الذي  القذايف وخاصة  نظام  رموز 

املحمودي،  البغدادي  شمل 
ملهامه  اداءه  خالل  أّنه  مذكرا 
املوافقة  رفض  مجهورية  كرئيس 
املحمودي  البغدادي  تسليم  عىل 
حتى ضامن رشوط حماكمة عادلة، 
علمه  بدون  تم  قد  تسليمه  وأن 
وال  مكتوبة  ال  موافقة  ودون 
رئيس  طرف  من  وذلك  شفوية 
املبارشين  والوزراء  احلكومة 
ازمة  اىل  ادى  ما  وهو  للقضية 
اوشك  حينها  احلكم  منظومة  يف 

استقالته. تقديم  عىل  خالهلا 
تنديد بأحكام اإلعدام

تقدم  أّنه   املرزوقي  وأوضح 
اىل  بشكوى  بالتسليم  علمه  حال 
إجراءات  ضد  اإلدارية  املحكمة 
ببطالن  املحكمة  وقضت  العملية 
الفتا  موقفه  وصواب  االجراءات 
االدارية  للمحكمة  شكوى  أّن  اىل 
سينرشها الحقا إلنارة الرأي العام 
يف قضية ال تقبل التضليل والتشويه

فرتة  طيلة  أّنه  املرزوقي  وبنّي 
عىل  عمل  للجمهورية،  رئاسته 
البغدادي  السجني  وضع  متابعة 
خالل  من  ليبيا  يف  املحمودي 
منتظم  بشكل  اطلعت  جلنة  ارسال 
يف  مضيفا  السجن،  يف  وضعه  عىل 
مناضال  بصفته  أّنه  الشأن  ذات 
وال  طويلة  لفرتة  ناضل  حقوقيا 
وأّنه  االعدام،  عقوبة  ضد  يزال 

يندد هبذه االحكام.
الليبية  السلطات  املرزوقي  ودعا 
السلبية  لتبعاته  احلكم  تنفيذ  لعدم 
وعىل  ليبيا  صورة  عىل  الكثرية 
للخروج  الوطني   احلوار  حظوظ 
صفحة  يفتح  وأن  حمنتها  من  بليبيا 

تصبح  لكي  تارخيها  يف  جديدة 
الديمقراطية  املدنية  الدولة 
الواحدة الضامنة للعدل وللحقوق 

التي استشهد من أجلها  واحلريات 
تعبريه. الشهداء عىل حّد 

محمد بن سامل  قيادي سابق ق حركة النهضة

صورة من االنرتنت 
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فكرية  أزمات  هناك  حقا 
حتتاج  لغوية  وأحيانا  وثقافية 
أجل  من  وخمتصني  لقضاة 
مثل  حل  يف  يدهم  يضعوا  ان 
وإشكاليات  مشاكل  هكذا 
يستحق  هو  ما  آخر   ، ونزاعات 
موضوع  واحلوار  البحث 
فهام   ، والعلامنية  اإلحلاد 
خمتلفان  باألصل  فكران 
بينهام  مكان  وال  جدا  متباعدان 
النظام  هو  ،اإلحلاد  ليلتقيا 
ابتدعه  الذي  الديكتاتوري 
اإلحتاد  عىل  ستالني  وفرضه 
األديان  فإضطهد   ، السوفيايت 
بل   ، متييز  دون  واملتدينني 
وبالقوة  منع  ذلك  من  األكثر 
والطقوس  الشعائر  ممارسة 
الكفر  هو  فهذا   ، الدينية 
يستحق  الذي  الكفر   ، احلقيقي 

الناس. مجيع  من  ينبذ  ان 
ذلك  عكس  يف  العلامنية  أما 
متاما ، يف بالدرجة األوىل تدعو 
األديان  مجيع  محاية  عىل  وتعمل 
عىل  وتساعد  بل   ، واملذاهب 
لكنها   ، اآلمر  اضطر  اذا  الدعم 
أحدا  جترب  ال  يميزها  ما  وهذا 
ذلك  هو  يشأ  مل  إذا  التدين  عىل 
بالذهاب  راغبا  تكن  مل  إذا   ،
لك  اجلامع  اىل  او  الكنيسة  اىل 
له  حيق  أحد  فال   ، القرار  حرية 
أحد  وال   ، ذلك  عىل  جيربك  ان 
إطالقا  يضطهدك  ان  يستطيع 
تفقد  فال   ، ذلك  تفعل  مل  أذا 
متدين  غري  ألنك  وظيفتك 
جارك  يستطيع  وال  حيق  وال 

أو  هيددك  أو  بك  ييش  أن  ان 
تعترب  فهذه   . شذرا  اليك  ينظر 
بينك  بحتة  شخصية  مسألة 
الذي  وحده  وهو   ، ربك  وبني 
عليها  حياسبك  أن  له  حيق 
هي  هذه  نعم   . القيامة  يوم 
دقيق  بمعنى  إهنا   ، العلامنية 
للكلمة  ما  بكل  الدينية  احلرية 
ذلك  اىل  إضافة   ، معنى  من 
تفضيل  اىل  تدعو  ال  فالعلامنية 
الدولة  دين عىل آخر ،كام تفعل 
التي  القديمة  الطائفية  الدينية 
 ، الوسطى  العصور  سادت 
شتى  أنحاء  يف  سائدة  تزال  وال 
واإلسالمي  العريب  العاملني  من 
الفرنسية  الدولة  ،فمثال 
امتيازات  اي  تعطي  ال  احلديثة 
للمذهب  او   ، املسيحي  للدين 
من  الرغم  عىل  الكاثوليكي 
من  باملئة  تسعني  يشكل  انه 
فاملذهب   ، الفرنيس  الشعب 
ال  الذي  الذي  الربوستانتي 
له  باملئة  اثنني  سوى  يشكل 
وحتى  بل   ، احلقوق  نفس 
نفس  هلام  اليهودية  او  اإلسالم 
ال  الدولة  اي  اهنا   ، احلقوق 
 ، الناجية  الفرقة  بوجود  تعتقد 
ومحلت  عملت  ما  بكل  والبقية 
 ، النار  اىل  وتأملت  وتأملت 
الزمن  عليه  عفا  يشء  فهذا 
والعلامنية  احلداثة  بالد  يف 
والفلسفة  اإلنسان  وحقوق 

كاملة. التنويرية 

عزف منفرد بني االحلاد 
والعلمانية

موضوع  اليومية  أحاديثنا  يف  دائام  نتناول  ان  طبيعي  ألمر  إنه 
من  يداه  ملكت  بام  منا  واحد  كل  فيجيء   ، الزوجية  السعادة 
وروعة   ، احلب  مجال  مدى  تؤكد  وأفالم  وأحداث  حمطات 
لنختم   ، العمر  بسمة  تكتمل  به  الذي  الرشيك  اىل  الوصول 
 ، مكانه  يأخذ  العسل  ويبدأ   ، الزوجية  احلياة  وسحر  بروعة 
والفرح والسعادة وما إىل هنالك من استعراضات شبه خيالية 
تطغى عىل مالمح كل قصة جديدة ، ونحن األن لسنا بصدد 
رفض الفكرة او تقبلها ، بل وبالعكس نحن نرص ان نؤكد عىل 
رضورة وامهية ان تكلل كل عالقة زوجية بأحداث وحمطات 
بني  تتنقل  والسعادة  الفرح  عدوى  تكون  علها  شاعرية  مجيلة 

مجيع الناس ...
لكن ماذا عن اجلانب اآلخر للصورة وعنيت التعاسة الزوجية 
األقل  السؤال كمحاولة عىل  نطرح هذا  ان  إذا حاولنا  ترى   ،
الفعل  ، ماذا سيكون اجلواب وردات  ما  فتيل حوار  إلشعال 
وهل سيتهافت الناس بجرأة لطرح اوجاعهم ومعاناهتم ، انا 
جعل  عدم  أمهها   ، كثرية  واألسباب  األمر  يف  أشك  شخصيا 
اآلخرين يدخلون اىل اخلصوصيات التي مل تكن خصوصيات 

يف الباب األول ..
بصمت  يرضب  قاتل  ..مرض  الزوجية  التعاسة  اهنا  نعم 
وينجح يف جعل مرضاه ال يقرون بوجوده كي يتمكن منا أكثر 

وال يعود بإستطاعتنا الشفاء منه ...
  فالرجل هذا املخلوق اجلبار العظيم يعترب انه من مقتضيات 
يف  يكون  حيث  األرسة،  أفراد  بني  تكون  أن  جيب  التي  اهليبة 
بعض األحيان القالب االجتامعي املتوارث بني اآلباء واألبناء، 
أن الرجل إذا تباسط مع أهله وأدخل الرسور عليهم، فإن هيبته 
تضيع، وهذا مفهوم خاطئ ولكنه منترش، أو قد تكون طبيعة 
وحيدة  أهنا  تشعر  الزوجة  أن  يف  املشكلة  ولكن  اإلنسان،  يف 
ترى  وال  حلوة،  حلظة  أي  يشاركها  ال  الذى  الرجل  هذا  مع 
يف احلياة غري الواجبات واألعباء دون أي حلظات ترويح عن 
النفس مع أقرب األشخاص عندها، وهذا النمط من األزواج 
حيتاج حلنكة يف التعامل ، وعىل املرأة هنا ان كانت تريد اخراج 
الكآبة من منزهلا ان تبادر خللق جو من اإللفة ، والغرابة التي 

تعيد للبيت أجواء السعادة ...
ليس من الصحيح بأن بقاء كل زوجني معا حتى املوت ان هذا 
وفاء ، كذلك ليس اإلنفصال اذا توفرت األسباب هو خذالن 
، وما  او مزاجية وما اىل هنالك من اوصاف  انانية  او  او ختيل 
اللوايت يبقني عىل زواجهن فقط من اجل احلفاظ  النساء  أكثر 
عمل  وهذا  األوالد  أجل  من  وتضحية  األرسة  متاسك  عىل 
عظيم ويقدر هلن ، وربام اخلطأ يكمن يف أساس بناء العالقات 
التي تبنى عىل قواعد خفيفة وغري متينة ، وبالتايل تبقى أسرية 

ملطلق عاصفة صغرية فتقيض عليها متاما ....
ألرجل الرشقي تربى عىل أساس انه األساس ، القوة العظمى 
يف  ولألسف  أحيانا  لكنه   ، تداس  ال  وارضها  تقاوم  ال  التي 
من  الكثري  عن  رسيعا  يتخىل  املرأة  مع  العالقة  لبناء  بداياته 
حمافظة  املرأة  تبقى  نفسه  الوقت  ويف   ، شخصيته  مقومات 
ينهض  فجأة   ، شخصيتها  عنارص  كل  مع  متامسكة  متمسكة 
 ، وجيشه  وسيفه  حصانه  يستعيد  ان  يريد  كبوته  من  الرجل 
تقول  آلن  معاها  ظل  ما  بكل  حارضة  امرأة  امام  نفسه  فيجد 
أنا هنا ولن اتراجع خطوة ..وهنا تبدأ املعركة التي قد ال تنتهي 

ابدا ...
وتتحول اىل حرب قد تطول ، ليجيء غراب الكآبة وحيط عىل 

شجرة زواج كانت يوما ما تغفو عىل زقزقة عصافري احلب .
ربام من اهم عنارص بناء العالقات السليمة هو الرصاحة ، كن 
اهيا الرجل امامها ومعها كام انت بال اي قناع ، كذلك انت ايتها 
قوية وصحيحة هي سفينتكام  بناء عالقة  تستطيعا  ، كي  املرأة 

التي ستنقلكام معا اىل شاطئ احللم البعيد ...
اإلهنيار  بيت من  إنقاذ  نساهم يف  علنا  األن  نطلقها  هي دعوة 
..أهيا الرجل أيتها املرأة ، أنتام معا ..حياتكام معا وستستمر معا 
، فاحلل ال يكون باخلارج أبدا ، السعادة موجودة يف الداخل ، 
معكم بينكم ..حافظوا عليها وامحوها من اي رضبة ..والتعاسة 

موجودة دائام يف اخلارج فال تفتحوا هلا الباب أبدا ...
بني التعاسة والسعادة خيط رفيع فانتبهوا ....

بني السعادة والتعاسة الزوجية

بقلم:   منال شرف الدين

 ، لوجود  حيتاج  املوت  ألن 
اوراق  حيملون  ال  الفقراء  وألن 
تؤكد  حتمية  أدلة  وال  ثبوتية 

 .. عيشهم 
والسفر  التنقل  جييدون  وال 
..وألن  الواسعة  طرقاتنا  يف 
وصفاهتا  امكانيتها  بكل  احلياة 
اهنارها  بكل  وثرواهتا.. 
وثامرها  وأشجارها  وبحارها 
هي  وغنائها   وطيورها   ،
فقط   ، لألغنياء  حرصي  حق 

 .. لألغنياء 
عنوانا  لنكتب  هنا  نستطرد 
األغنياء  وحدهم  فنقول  جديدا 

. يعيشون 
 ، والعيش   موت  الال  بني  وما 
قلقنا  وبكامل  نحن  نتأرجح 

ساحة  يف  وضياعنا  وخوفنا 
األسئلة  من  بالكثري  الفكرة 

...... املقلقة   الكبرية 
.. يعش  مل  من  يموت  كيف 

املوت؟! هلم  سيقول  ماذا 
وإىل  املوت  سيأخذهم  اين  من 

..؟! أين 
خسارة  عىل  سيندمون  وهل 

ترى..؟! يا  احلياة 
اىل  بأجوبتها  تأخذنا  أسئلة 
حقا  ولألسف  املرة  احلقيقة 

يموتون..... ال  الفقراء 
املغطى  املنبوذ  األفريقي  الطفل 
واملحارص   ، بالذباب  وجهه 
بامذا  واألمراض..  باجلوع 

...؟! املوت  سيهدده 
يقف  الذي  األخر  الطفل 

بقاءه  تؤكد  قوة  وال  ويتاميل 
السقوط  من  أكثر  واقفا 
ينتظره  ضخم  نرس  ،وبجانبه 
بامذا   ، القادم  طعامه  ليكون 

...؟! املوت  سيخيفه 
حتت  النار  أشعل  الذي  الرجل 
جوع  ليهدئ  الفارغة  الطنجرة 
املوت  سيهدده  بامذا   ، صغاره 

...؟!
ألنه  اطفاهلا  ترضع  مل  التي  املرأة 
 ، عظامها  إال  معها  ظل  يشء  ال 
...؟! املوت  سيحرمها  ماذا  من 

ينزلون  حني  الفقراء  ومجيع 
ماذا  عىل   ، اآلمنة  قبورهم 
األمكنة  أي  ..ومن  سيندمون 

... يسقطون 
ال  ..الطحني  صديقي  يا  ال 

 ، حقيقة  هذه  ثانية  مرة  يطحن 
... يموت  ال  امليت  كذلك 

يموتون  ال  الفقراء  وحدهم  نعم 
..

يعيشون.. اآلغنياء  ووحدهم 
... يموتون  أيضا  ووحدهم 

اللحظة  تلك  يف  يسقطون  ألهنم 
وأغنية  وبسمة  فلس  كل  عن 
وذهب  وبيت  وحلم  ورقصة 

.. وضحكة  وعقار 
... عاشوه  ما  كل  عن  يسقط 

الصحيحة  املعادلة  اهنا  ربام 
األن. واحلقيقية 

ستموت  أنت  إذا  تعيش  أنت 
.....

وحدهم الفقراء ال ميوتون ...
بقلم:   بقايا

بقلم:   نور الرفاعي

األضواء 
الصناعية... 

تقود اىل 
السمنة!

شـعاع ليـزر 

يشـغل 

ميـكروويـف

 مرييام 

فارس تنفي 

اعتزاهلا 
  ص.21   ص.20  ص.19

الوالدة املبكرة تزيد احتماالت 
االنطواء يف فرتة البلوغ

التفاصيل  ص.21
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املوسيقيني نقيب  بلقب  يفوز  شاكر  هاني 
نقيب  بمقعد  شاكر  هاين  الفنان  فاز   
املوسيقيني يف مرص متقدما عىل منافسيه 

مصطفى كامل، ومنري الوسيمي.
وهنأت الفنانة أنغام شاكر صباح أمس 
جتمعهام   صورة  ونرشت  األربعاء. 
مربوك  "ألف  قائلة:  عليها  وعلقت 

علينا هاين شاكر نقيبا للموسيقيني".
هاين شاكر هو مغني مرصي من جيل 
يف  الغناء  عاملقة  وسط  ظهر  الوسط 
وحممد  حافظ  احلليم  عبد  مثل  مرص 

عبد الوهاب وفريد األطرش.
الغناء  أمري  بلقب  شاكر  هاين  يشتهر 
الفنان  أغاين  عدد  جتاوزت  العريب. 
منذ  أغنية   600 من  أكثر  شاكر  هاين 
حيث  اللحظة  هذه  حتى  انطالقته 
عريب  فنان  أكثر  صدارة  يرتبع  أصبح 
آخر  اخلاصة.  األغاين  عدد  ناحية  من 
عام  يف  صدر  شاكر  هاين  للفنان  البوم 

حيايت..  )حبيبي..  بعنوان   2009
نسبة  األلبوم  حقق  وقد  صور(.  البوم 
األلبومات  ان  ويذكر  عاليه..  مبيعات 
رشكات  إنتاج  من  كانت  السابقة 
معها  عقوده  شاكر  هاين  ألغى  خاصة 
أللبوماته  اإلعالين  التسويق  بسبب 
نفقته  عىل  اإلنتاج  فقرر  األخرية 
اخلاصة ثم تراجع يف البوم احىل اللياىل 
يف  وعاد  كواليتي(  )هاى  مع  وتعاقد 
الفن(  )عامل  رشكة  إىل  األخري  البومه 
أخو  ابن  وهو  جابر،  حمسن  ومالكها 

الطيار عالء شاكر.
عذوبة  بني  مجع  فنان  شاكر  هاين 
وصدق  اإلحساس  ورقة  الصوت 
أكرب  أحد  اليوم  ليكون  أّهله  مما  األداء 
العربية نجح يف أن جيسد  نجم األغنية 
اإلنساين  العشق  حاالت  كل  بالغناء 

بفرحه وأمله ولكن بطريقته اخلاصة.

لألمومة تتحضر  مساحة  كارول 
مع اقرتاب موعد والدة الفنانة كارول 
بكل  اللبنانية  النجمة  تتحرض  سامحة، 

األوىل. مولودهتا  محاسة الستقبال 
الشهر  يف  حلملها  كشفها  وبعد 
سامحة  كارول  نرشت  السادس، 
جمموعة صور هلا من فرتة احلمل بدت 
انعكاس  هو  خاص  بجامل  مشعة  فيها 

سعادهتا بقرب دخوهلا عامل األمومة.
يف  سامحة  كارول  بداية  أن   يذكر 
املوسيقار  الفنان  مع  الفن  جمال 
بدايته  يف  الرحباين  منصور  الراحل 
انتباه  لفتت   1999 بعام  املرسح  عىل 
عام  يف  بدات  لبنان  يف  املوسقني  أكرب 
وغنت  الطفولة""  ""اغنية  بـ   2003
التي  سامحة  كارول  اعتربت  و  هبا 
حلم  مثل  متعددة  البومات  انشاءت 
حرة  انا  الشهرة  اضواء  الطفولة  اغنية 
املرسح  يف  واشتهرت  السام  حدودي 
بحر  سينام  ويف  سقراط  ايام  اخر  مثل 
عرب  حواء  التلفزيون  ويف  النجوم 
اغنية  صباح  عن  والشحرورة  التاريخ 
الطفل  عن  دفاعها  يب  اشتهرت  التي 
انتبه  ولفتت  الطفولة  اغنية  العريب 
الثالث  االلف  صباح   "" يف  اجلميع 
اغاين  وكاتب  املوسيقار  نفس  مع 
اشتهرت  الرحباين  منصور  الكبري 

املسلمني  االخوة  عن  االغنية  هبذه 
العام بعد اعامهلا  واملسيحيني ويف نفس 
مع منصور الرحباين يف البوم ""حلم"" 

 " البومها  يف  أكثر  كارول  اشتهرت 
البوماته  أشهر  واخر  الشهرة""  اضواء 

"حدودي السام".  الفنية 

مهرجان  حتيي  عبود  ليال 
» يته كفر «

باب  "فريمونت  فندق  يف  حفلها  بعد 
البحر" يف ابوظبي، عادت الفنانة ليال 
عبود اىل لبنان حيث أحيت امسية فنية 
بلدة  يف  البشارة  سيدة  كنيسة  باحة  يف 
كفرتيه اللبنانية ضمن اطار مهرجانات 
حرض  حيث  لبنان  يف   2015 صيف 

املناسبة ما يقارب الـ1500 شخصًا.
توقيع  حيمل  بفستان  عبود  وتألقت 
مصمم االزياء عقل فقيه وقدمت باقة 

من امجل اغنياهتا وسط تفاعل كبري مع 
احلارضين.

كفرتيه  يف  وجودها  ليال  واستغلت 
الكنيسة  حرم  يف  شمعة  فاشعلت 
قبل  للبنان  واالمان  السالم  امل  عىل 
برعاية  حيظون  ايتام  اطفال  تلتقي  ان 
عبود  واعربت  البشارة،  سيدة  دير 
معهم  الوقت  بتمضية  سعادهتا  عن 

ووصفتهم بطيور الرمحة والرباءة.

وهيب بهيفاء  تشيد  جنيم  نسيب  نادين   
نسيب  نادين  اللبنانية  الفنانة  قالت   
مسلسلها  نجاح  سبب  إن  نجيم 
رمضان  يف  عرض  الذي  »تشيللو« 
القصة  بني  التكامل  هو  العام  هذا 
واإلخراج  الدرامية  واحلبكة  اجلميلة 

املمثلني. واحرتاف  املمّيز 
»تشيللو«  يربط  ما  أن  نادين أضافت   
األمريكي »عرض غري الئق«  بالفيلم 
حماولة  فكرة  أي  األسايس  اخليط  هو 

من  آخر  رجل  زوجة  رسقة  رجل 
مليون  مقابل  معها  ليلة  قضاء  خالل 
رسم  املسلسل  أن  مؤكدة  دوالر، 
عماًل  ليكون  أخرى  خطوط  لنفسه 

. مستقاًل
ترصحيات  يف  قالت  اللبنانية  الفنانة   
أثناء  أكيدة  »كنت  اللندينة:  للحياة 
باملال،  ُيشرتى  ال  احلب  أّن  التصوير 
السعادة  جتلب  لن  املادّية  الراحة  وأّن 

إعتبار،  أّي  من  أسمى  احلب  للمرأة. 
اسمه  ليشء  وجود  ال  عظمته  وأمام 

املال«.
يف  أعجبتها  التي  األعامل  وعن   
اختارت  العام  هذا  الرمضاين  السباق 
هيفاء  بطولة  »مريم«  مسلسل  نجيم 
»أحببت  وقالت:  ملتابعته.  وهبي 
يليق هبا،  الذي  هيفاء كثريًا يف دورها 

العمل وأعجبني 

دياب عمرو  يهاجم  الرباعي  صابر  مجهور 

الفن اعتزاهلا  تنفي  فارس  مرييام   
املرسح  وملكة  اللبنانية  املطربة  نفت 
نيتها  حول  أشيع  ما  فارس  مرييام 
موضحة  التلفزيونية،  الدراما  اعتزال 
حققت  األوىل  التمثيلية  جتربتها  أن 
نجاح كبري حينام عرضت عىل شاشات 

التلفزيون املختلفة .
»اهتام«  مسلسل  أن  مرييام  وأضافت 
لعدة  واحلفالت  الغناء  عن  أبعدها 
صعبة  التجربة  جيعل  ما  وهذا  أشهر 
نفسها  تعترب  أهنا  مؤكدة  هلا،  بالنسبة 
ضيفة عىل التلفزيون أو التمثيل بشكل 
الغناء،  يف  اخلاص  عاملها  ولدهيا  عام، 
التجربة  تكرار  الصعب  من  ولذلك 
لصحيفة  ترصحياهتا  حسب  عام  كل 

املرصي اليوم املرصية .
وأوضحت مرييام : تلقيت العديد من 
التمثيلية  والعروض  السيناريوهات 
أجلت  ولكني  »اهتام«  مسلسل  بعد 
من  العديد  عن  واعتذرت  التجربة 
رمضان  يف  عرضت  التي  األعامل 

املايض الرتباطي ببعض احلفالت.
نفسها  أحبت  أهنا  مرييام  وأكدت 
فعل  ردود  أيضا  أحبت  كام  كممثلة، 
موهبتها  حول  اإلعالم  ورجال  النقاد 
إىل  تسعى  اهنا  اىل  مشرية  التمثيلية، 
طاقة  لدهيا  إن  وقالت  دائام،  األفضل 
كبرية لتقديم أعامل كثرية، ولكن جيب 
أيضا  وتقدمها  ومميزة  خمتلفة  تكون  أن 

بشكل خمتلف.

شن عدد من عشاق املطرب صابر 
النجم  عىل  هجومًا  الرباعي، 
كليب  طرحه  بعد  دياب،  عمرو 
مجاله"،  عىل  "اهلل  اجلديدة  أغنيته 
املرصي  الفنان  اهتموا  حيث 
"يا  كليب  يف  صابر  فكرة  برسقة 

عسل".
النجم  كليب  فكرة  ودارت 
فادي  إخراج  من  التونيس 
عامني  قبل  طرح  والذي  حداد 
ويقع  بفتاة  يصطدم  شاب  حول 
كل  فيأخذ  املتشاهبان  هاتفامها 
طريق  عن  اآلخر  جهاز  منهام 
اخلطأ، ومن بعدها تبدأ قصة حب 

اهلاتفني. بإعادة  يستهاّلهنا  بينهام 
من  مجاله"  عىل  "اهلل  كليب  ويف 
عرض  الذي  بركات  منري  إخراج 
5 أشهر من تصويره  أكثر من  بعد 
إذ  مشابه  أمر  حيصل  ديب،  يف 
يف  بفتاة  دياب  عمرو  يصطدم 
اخلضار  كيس  فيسقط  السوق 
مساعدته  وأثناء  حوزهتا  يف  الذي 
إىل  األرض  عىل  هاتفه  يضع  هلا 
منهام  كل  ويأخذ  هاتفها  جانب 
قصة  وتبدأ  اآلخر  جهاز  أيضًا 

اهلاتفني بإعادة  أيضًا  حبهام 
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ميـكروويـف يشـغل  ليـزر  شـعاع 
اليابانية،  أوساكا  بجامعة  باحثون 
عىل  ليزر  شعاع  أقوى  إنتاج  استطاعوا 

اإلطالق باستخدام آلة عمالقة.
تركيز  بمقدوره  املنتج،  الشعاع  هذا 
بسيطة  ألجزاء  الطاقة  من  هائل  مقدار 

من الثانية، ليحقق رقام قياسيا.
النهائية  الطاقة  أن  من  الرغم  وعىل 
لكنها  للغاية،  ضعيفة  نفسه  للشعاع 
ميكروويف  جهاز  لتشغيل  تكفي 
الرقم  حقق  أنه  إال  فقط،   لثانيتني 
قدرا  مولدا  فائق،  اندفاع  عرب  القيايس 
 2( بيتا-واط   2 بلغ  الطاقة  من  هائال 
مليون مليار واط(  دام لـ 1 بيكو-ثانية، 

أو واحد عىل تريليون من الثانية.
مرت،   100 اجلهاز  طول  يبلغ  كام 
وأربع  للمراقبة،  معدات  ويتضمن 
شعاع  تقوية  أجهزة  من  جمموعات 

الليزر.
اهلدف حاليا  أن  اوضح  الباحثني  فريق 
بيتا-واط   10 معدل  إىل  الوصول  هو 

مستقبال.

علماء الفيزياء يدعون حلظر »الروبوتات القاتلة«
بالتزامن مع املؤمتر »الدويل حول الذكاء 
العاصمة  بدأ  الذي  االصطناعي« 
وجه  آيرس،  بوينوس  األرجنتينية 
آالف العلامء نداًء اىل حظر »الروبوتات 

القاتلة«.
وجهها  مفتوحة  رسالة  يف  ذلك،  جاء 
الفيزياء  عامل  بينهم  ومن  العلامء، 
هوكينغ  ستيفن  الربيطاين  الفلكية 
ستيف  »آبل«  رشكة  مؤسيس  وأحد 
فوزنياك، موضحني ان »هذه األسلحة 
أهدافًا  ختتار  ذايت  بتوجيه  تعمل  التي 
دون  من  نفسها  تلقاء  من  وترضهبا 

تدخل برشي«.
األسلحة  مجيع  بحظر  العلامء  وطالب 
الذايت،  بالتوجيه  تعمل  التي  اهلجومية 
إىل  وصلت  التقنيات  »هذه  أن  مبينني 
ليس  ممكنًا،  انتشارها  فيها  بات  مرحلة 
السنوات  يف  وإنام  املقبلة  العقود  يف 

القليلة اآلتية«.
عكس  »عىل  أنه  الرسالة  وتضمنت 
هذه  تتطلب  ال  النووية،  األسلحة 
األسلحة استثامرات كبرية أو مواد أولية 
صعبة املنال. سيكون األمر مسألة وقت 

قبل أن ُتطرح هذه األسلحة يف السوق 
اإلرهابيني  متناول  يف  وتصبح  السوداء 

واحلكام املستبدين وأمراء احلرب«.
هذه  شأن  من  أن  بالذكر،  اجلدير 
قرارًا  تتخذ  أن  القاتلة«  »الروبوتات 
بالقتل وتنفذه من تلقاء نفسها، بخالف 
تتطلب  التي  طيار  دون  من  الطائرات 
منتقدو  يتخوف  كام  هبا،  برشيًا  حتكاًم 
املدنيني  بني  متيز  أال  من  األسلحة  هذه 
واملقاتلني، أو أن تنفذ هجامت عنيفة يف 

مناطق مأهولة.

يبدون  العسكريون  القادة  كان  وإذا 
ختفف  لكوهنا  التقنيات  هلذه  محاسة 
اخلسائر البرشية، اال أن منتقدهيا ختوفوا 
الدخول  عىل  ذلك  يشجع  أي  من 
سباقًا  يطلق  وأن  مسلحة  نزاعات  يف 

جديدًا للتسلح.
عىل  املوقعني  من  انه  اىل  يشار 
كبار  جامعيون  أساتذة  الرسالة 
عىل  املعلوماتية  جمال  يف  ورواد 
كبار  وصناعيون  العامل،  مستوى 

عامة. وشخصيات 

 موجة »السيلفي« 
تضع حياة البشر على حافة املوت

يأخذ  أن  قرر  لألفاعي،  عشقه  بسبب 
نقله  اىل  أدى  ما  الثعبان،  مع  سيلفي 
وقد  بنفسجية،  بذراع  للمستشفى 

يضطر األطباء لقطعها.
لعضة  فاسلر  تعرض  قد  وكان 
التقاط  حماولته  أثناء  جدا  سام  ثعبان 

»سيلفي« مع الثعبان.
أن   ،ABC news وكالة  وأفادت 

أن  لدرجة  جدا  سامة  كانت  العضة 
املستشفى،  خمزون  استهلكوا  األطباء 
مضادات  من  أخريتني  اثنتني  وكذلك 
وختطت  حياته،  إلنقاذ  السموم 
الـ150  عن  يزيد  ما  العالج  كلفة 
بند  حتت  طبعا  معظمها  دوالر،  ألف 
من  ليس  انه  أضافت  كام  األدوية. 
سيتحمل  من  اآلن  حتى  املعروف 

التأمني يف  التكلفة، فقد دخلت رشكة 
من  ولكن  املستشفى،  مع  مفاوضات 

املؤكد أن تود سيشارك يف الدفع.
بالذكر، ان فاسلر يملك ثعبانا  اجلدير 
برتبيته،  ويقوم  النوع  نفس  من  أليفا 
املستشفى،  يف  أيام  بضعة  بعد  ولكن 
ألسباب  رساحه،  إطالق  تود  قرر 

مفهومة طبعا.

كيفية حتضري لفائف اخلس 
النباتية »الاليت«

2/1 كوب من الفول األخرض مع القرشة
3/1 كوب من البصل األخرض املفروم ناعاًم

ملعقتان صغريتان من خّل األرز
2/1 ملعقة صغرية من الفلفل األسود املطحون الطازج

)Uncle Ben's كيس )255 غ.( من األرز األسمر املطهو مسبقًا )مثل
Bibb lettuce 16 ورقة من خس

4/1 كوب من الفول السوداين املحمص عىل اهلواء
طريقة التحضري:

1. نسّخن مقالة كبرية عىل نار متوسطة إىل مرتفعة احلرارة. نضع ملعقة كبرية 
من الزيت. ثم نضيف الزنجبيل والثوم والفطر؛ نقيل املزيج ملدة 5 دقائق. ثم 
نضعه يف وعاء كبري، ونضيف ملعقة كبرية من صلصة الصويا. نضيف ملعقة 
كبرية من الزيت يف املقالة ونحّركه كي يغّطي املزيج. نضيف التوفو واهلليون 
والفلفل األمحر؛ ونقليه ملّدة دقيقتني. نضيف الفول األخرض والبصل؛ ونقليه 
الصويا،  صلصة  من  كبريتني  وملعقتني  التوفو،  مزيج  نضيف  دقيقتني.  ملدة 

واخلل، والفلفل األسود إىل مزيج الفطر.
التوفو.  مزيج  إىل  ونضيفه  العلبة؛  عىل  التعليامت  بحسب  األرز  نطهو   .2
نسكب 4/1 كوب من مزيج التوفو يف كل ورقة من أوراق اخلس. ثم نرّش 

عليها الفول السوداين املقّطع. 

طريقة حتضري املعكرونة 
بالقريدس الشهية

من أسهل االطباق حتضريًا املعكرونة 
هذه  اليك  الشهي،  بالقريدس 

اخلطوات السهلة التطبيق.
املقادير:

300 غرام من السباغيتي
الصغري  القريدس  من  غرام   600

احلجم مقشور
حّصان من الثوم املهروس

الزيت  من  امللعقة  ونصف  ملعقة 
النيايت

وسط  حجم  بندورة  حبات  ثالث 
مقرشة ومفرومة ناعاًم

القليل  الدجاج  مرق  من  كوب   ¾
الدسم

ملح وفلفل اسود وزنجبيل مطحون 

بحسب الرغبة
بقدونس مفروم ملعقة كبرية

طريقة التحضري:
الطريقة  بحسب  املعكرونة  اسلق 

العادية وضعها جانبًا.
واضف  قدر  يف  الزيت  سّخن 
واملرق،  البندورة  ثم  الثوم،  اليه 
والبقدونس، وامللح والفلفل االسود 
واتركها عىل نار هادئة ملدة 15 دقيقة.

املزيج  فوق  القريدس  اسكب 
 5 اىل   4 ملدة  واتركه  جيدًا،  واخلطه 

دقائق لكي ينضج.
اضف  جيدًا،  املعكرونة  تصفية  بعد 
قّدمه  ثم  وامزجه  القريدس  خليط 

ساخنًا

بالعسل عليكم  الوزن..  خلسارة 
العسل  أن  أظهرت  احلديثة  الدراسات 
هو بمثابة الطعام املثايل إلنقاص الوزن، 
ذلك من خالل اتباع برنامج يعتمد عىل 
إنقاص  يمكن  أسايس  كمكّون  العسل 

الوزن بفاعلية كبرية.
فريد  مزيج  عىل  العسل  وحيتوي 
تقوم  التي  الطبيعية  السكريات  من 
بعمليات أيضية)metabolic( داخل 
املتبع  وجتعل  الطاقة،  لتوليد  اجلسم 
لنظام احلمية الغذائية معني غري مضطر 
لالحتياج للسكر، كام يف برامج إنقاص 
جتعله  أهنا  عن  فضاًل  املعتادة،  الوزن 
يتخىل عن أطعمة إنقاص الوزن مرتفعة 

الثمن وعن خطط التجويع الصعبة.
النحل  عسل  تناول  خالل  ومن  هذا، 
حرارية،  سعرات  عنه  ينتج  ال  الذي 
أثناء  الدهون  حرق  من  اجلسم  يتمكن 
 1.5 إنقاص  يمكن  وبسهولة  النوم، 

كيلوغرام من وزن اجلسم أسبوعًيا.

تزيد  املبكرة  الوالدة 
يف  االنطواء  احتماالت 

البلوغ فرتة 

وارويك  بجامعة  باحثون  اجراها  وجديدة  قيمة  دراسة  يف 
يف  االنطواء  احتامالت  تزيد  املبكرة  الوالدة  ان  تبني  الربيطانية 

البلوغ. فرتة 
الطفولة  أمراض  أرشيف  بدورية  نرشت  التي  الدراسة  وأجريت 
ولدوا  قد  كانوا  فأعىل   25 من  اعامرهم  ترتاوح  شخص   200 عىل 
ونصف  كليو  من  اقل  وزهنم  وكان  احلمل  من  اسبوعا   32 قبل 
ووزن  الطبيعي  املوعد  يف  ولدوا  الذين  بأقراهنم  ومقارنتهم  جرام 

. طبيعي
للتعرض  احتامال  أكثر  كانوا  مبكرا  ولدوا  الذين  أن  ورصدت 
يف  التغريات  إىل  يرجع  قد  هذا  أن  إىل  مشرية  والعصبية  لالنطوائية 

املبكرة. الوالدة  جراء  املخ  نمو  تطور 
قبل  الطفل  وصول  هي  املبكرة  الوالدة  الطبي،  للتعريف  وطبقًا 
أو  اخلّدج  األطفال  معظم  يولد  احلمل.  من  أسبوعًا   37 إمتام 
جيدة  بفرصة  ويتمتعون  احلمل  من   32 األسبوع  بعد  املبترسون 
كلام  عام،  بشكل  صحي.  بشكل  والنمو  احلياة  قيد  عىل  للبقاء 
ستكون  أفضل.  بشكل  طفلك  سينمو  كلام  أكثر،  احلمل  يف  تقدمت 
أقوى  وسيكون  للتنفس،  رئتيه  استعداد  ويزداد  أنضج،  أعضاؤه 

." والرضاعة  املّص  من  يتمكن  كي 

»RIRI  « باسم  جديدا  عطرًا  تطلق  ريهانا 
تألقت رهيانا يف محلتها الدعائية اجلديدة 
»ريري« باللون الزهر  لعطرها األخري 
بأمحر  »الباريب«  فبدت كدمية  الكامل، 
قفازات  كام  الفاقع  الزهر  من  شفاه 
وقد  اللؤلؤ،  من  وأساور  طويلة 
اىل  نسبًة  املميز  املظهر  هذا  اختارت 
املرة  هذه  الزهر.  العطر  زجاجة  لون 
العاملية  املغنية  فيها  تطلق  التي  األوىل 
ناعم  أنثوي  طابع  من  مستوحى  عطرًا 
كانت  التي  السابقة  عطورها  بخالف 
عطر  يتوافر  سوف  وإثارة.  حدّية  أكثر 
شهر  من  ابتداء  األسواق  يف  »ريري« 
هذا  خمتلفة.  أحجام  ثالثة  يف  أيلول 
العطر هو الثامن التي تطلقه رهيانا، اىل 
جانب ستة عطور أخرى نسائية وواحد 

منها خمصص للرجال.
عامل  تدرجييًا  تدخل  رهيانا  أن  يذكر 
عطورًا  إطالقها  خالل  من  املوضة 

عاملية  ماركات  مع  تعاوهنا  كام  جديدة 
الوجه  اختيارها  جانب  اىل  للموضة، 
جمموعة  وإطالقها  ديور  لدار  الرسمي 

ماركة  من  خصوصًا  للقدم  لباس 
Stance األمريكية. فهل تتفّرغ املغنية 

العاملية لعامل املوضة بدالً من الغناء؟ 

السمنة! اىل  تقود  الصناعية...  األضواء 
للضوء  العديدة  الفوائد  رغم 
اإلستغناء  يمكن  ال  الذي  الصناعي 
معظم  ويف  األوقات  معظم  يف  عنه 
يف  يتسبب  أنَّه  إال  املغلقة،  األماكن 
فرتات  يف  خصوصًا  الوزن،  زيادة 

الليل.
دراسة  خالل  من  باحثون  توصل 
وأجريت  أخريًا،  صدرت  هولندية، 
تغيري  أن  إىل  »ليدن«،  جامعة  يف 
ونشاط  حرق  يف  يؤثر  احلياة  إيقاع 
ما يعرف بالدهون البنية بشكل ينتج 

عنه تراجع حرق الطاقة يف اجلسم.
أجسام  يف  املوجودة  فالدهون 
بيضاء  دهون  إىل  مقسمة  الثدييات 
وأخرى بنّية، حيث تعمل األوىل عىل 
فائض  ختزين  عىل  الدهون  وتقوم 

اجلسم،  يف  دهون  شكل  اىل  الطاقة 
بشكل  تعمل  البنّية  الدهون  فيام 
جهاز  بمثابة  أهنا  إذ  متامًا،  معاكس 
وبالتايل  الطاقة،  للجسم حلرق  تدفئة 
إنقاص  عوامل  أبرز  من  تعدُّ  فهي 

الوزن.
هذه  خالل  من  الباحثون  وحاول 
ض املستمر  الدراسة رصد تأثري التعرُّ
وقد  البنّية،  الدهون  عىل  للضوء 
الفئران،  من  جمموعتني  تقسيم  تم 
صناعي  لضوء  األوىل  تعّرضت 
الثانية  الليل، فيام  متواصل يف فرتات 
مع  لكن  اللييل،  للضوء  ض  تتعرَّ مل 
وباقي  الغذائي  األسلوب  توحيد 

عنارص احلياة اليومية.
وبعد أسابيع من املراقبة، تبني للعلامء 

أن نشاط خاليا الدهون البنّية تراجع 
التي  الفئران  لدى  ملحوظ  بشكل 
بشكل  الصناعي  للضوء  ضت  تعرَّ
وجاء  الليل،  فرتات  يف  مستمر 
تراجع نشاط الدهون البنّية مع زيادة 
البيضاء.  الدهنية  اخلاليا  نمو  يف 
معرفة  عىل  حاليًا  العلامء  ويعكف 
هذه  تنشيط  املمكن  من  كان  إذا  ما 
آثار  لتقليل  البنّية،  الدهنية  اخلاليا 

الضوء الصناعي عليها.
جتدر اإلشارة اىل أن دراسات سابقة 
الضوء  خطورة  أثبتت  قد  كانت 
ايضًا أضواء  الذي يشمل  الصناعي، 
املختلفة، عىل  االلكرتونية  الشاشات 
البيولوجية لإلنسان، وتسببه  الساعة 

يف زيادة الوزن.
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الشباب« »نادي  استاد  على  تدريباته  يواصل  »األزرق« 
لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  مدير 
االتصال  بأن  يؤكد  نفاع   فرج  القدم 
من  واالستفسار  األندية  بأحد 
انضامم  بالرضورة  يعني  ال  املسؤولني 
قائال  مبارشة،  املنتخب  إىل  الالعب 
مع  االتصاالت  من  العديد  "أجري 
مستوى  عن  لالستفسار  خمتلفة،  أندية 

احلراس فيها".
"األزرق"  يواصل  متصل،  سياق  ويف 
نادي  استاد  عىل  اليومية  تدريباته 
اللياقة  مدرب  ويبذل  الشباب، 
جمهودا  اجلبابيل  خليل  التونيس 
أجل  من  التدريبات  خالل  مضاعفا 
لعدد  البدنية  اللياقة  بمعدل  االرتقاء 
يبدأ معهم  الالعبني، والذين  كبري من 

من "الصفر".
ويوسف  العنزي  فهد  انتظم  وقد   
تدريبات  يف  العنزي  وسلطان  نارص 
عىل  للكرة  األول  الوطني  منتخبنا 
قيادة  حتت  الشباب"  "نادي  ستاد 
ان  بعد  معلول،  نبيل  التونيس  املدرب 
لكنه  األول  التدريب  العنزي  حرض 
مفاجئة،  بحمى  إلصابته  يتدرب  مل 
لظروف  وسلطان  يوسف  غاب  بينام 
من  اول  تدريب  عن  وغاب  خاصة 

أمس طالل الفاضل لظروف عائلية.
لكرة  الوطني  ملنتخبنا  الفني  اجلهاز 
أصدر  معلول  نبيل  بقيادة  القدم 
فرتة  منذ  لالعبني،  واضحة  تعليامت 

التدريب  برضورة  قصرية،  ليست 
احلد  عىل  للحفاظ  منفرد،  بشكل  ولو 
التي سيكون من  اللياقة  االدنى ملعدل 
بمعدالهتا  الوصول  بمكان  الصعوبة 
إىل  املغادرة  قبل  املأمول  املستوى  إىل 
املقبل،  أغسطس   2 تركيا  معسكر 
الفني  اجلهاز  سيستكمل  لذلك 
الذي  املعسكر  يف  البدنية  التدريبات 
انطاليا  مدينة  يف  الفريق  سيدخله 

الرتكية من 2 إىل 27 أغسطس.

االصابة ال تعني االستبعاد النهايئ
د.  املنتخب  طبيب  أكد  جهته،  من 
عبداملجيد البناي أن استبعاد الالعبني 
أمرا  يكون  قد  بل  هنائي،  بشكل  ليس 
الفني  اجلهاز  أن  خصوصا  مؤقتا، 
منهم  األجهز  عىل  االبقاء  يفضل 
عىل  التنبيه  وتم  مستمر،  بشكل  بدنيا 

الالعبني هبذا األمر.
يف  تفاوت  "هناك  البناي:  وأضاف 
لكن  الالعبني،  عند  اللياقة  معدل 
للوصول  الوقت  من  متسعا  لدينا 
أن  خصوصا  مرتفع،  معدل  إىل  هبم 
مواجهتي  قبل  سيخوض  الفريق 
تدريب،  حصة   34 والوس  ميانامر 
بجانب املباريات التجريبية الثالث يف 

الرتكي". املعسكر 
ولفت إىل جاهزية نجم نادي القادسية 
جاهز  "سيف  قائال:  احلشان،  سيف 

منذ  وإنام  فحسب،  اآلن  ليس  بدنيا، 
عىل  االتفاق  تم  لكن  لبنان،  مباراة 
عدم الدفع به يف املباراة، خصوصا أنه 
يعني  ما  صليبي،  رباط  عملية  أجرى 

احتامل معاودة اآلالم".
من  فريح  حممد  استبعاد  وحول 
من  فريح  "استبعاد  ان:  ذكر  الفريق 
قرارا طبيا، ووفقا لكالم  ليس  الفريق 
فقد  الفني واإلداري  للجهاز  الالعب 
قام بتجهيز نفسه يف املانيا، والالعب مل 

خيضع للكشف الطبي حتت إرشايف".

»اآلسيوي« يعتمد استاد الكويت
العام  السكرتري  أكد  اخرى  جهة  من 
االحتاد  أن  السهو  سهو  الكرة  الحتاد 
استاد  يعتمد  مل  القدم  لكرة  اآلسيوي 
مباريات  إلقامة  الشباب  نادي 
االياب يف التصفيات املشرتكة املؤهلة 
روسيا  يف  العامل  كأس  لنهائيات 
تستضيفها  التي  آسيا  وكأس   ،2018

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
نقل  قرر  انام   ،2019 عام  الشقيقة 
استاد  عىل  لتقام  األزرق  منافسات 

نادي الكويت.
اآلسيوي  االحتاد  أن  بالذكر  جدير 
الشباب  استاد  لتفقد  مندوبا  أوفد 
مباريات  إقامة  مصري  حسم  أجل  من 
املندوب  تقرير  لكن  عليه،  األزرق 
الستضافة  امللعب  جاهزية  عدم  أكد 

املقبلة. املباريات 

»الزعيم«..  مع  تدريباته  يباشر  جراغ 
السليمي واصابة 

القدم  لكرة  األول  الفريق  قائد 
بارش  جراغ  حممد  العريب  بالنادي 
مع  عالية  بمعنويات  تدريباته 

»الزعيم« يوم أمس االول.
 وأدى »األخرض« تدريبا مسائيا اول 
من أمس عىل ستاد صباح السامل فيام 
املخرضم  دخول  التدريبات  شهدت 
بمعنويات  التدريب  جراغ  حممد 
الراحة  عالية، كام منح اجلهاز الطبي 
الذي  السليمي  عبدالعزيز  للنجم 
الكتف  يف  خفيفة  الصابة  تعرض 
املعتادة  التدريبات  يدخل  ان  عىل 
دشتي  حممود  اليزال  حني  يف  اليوم 
حتت الفحص الرسيري لتقييم مدى 
قبل  بركبته  حلقت  التي  اإلصابة 
والعالجي. التأهييل  الربنامج  تقرير 

للفريق  واإلداري  الفني  اجلهازان 
األول للكرة بالنادي العريب يسعيان 
إلعداد  األوىل  املرحلة  لتكثيف 
املوسم  استحقاقات  خلوض  الفريق 

املقبل.
من  توجيهات   هناك  وكانت   
فيليبي  لويس  الربتغايل  املدرب 
التدريبية  احلصص  بإلجراء 
ومسائية  صباحية  فرتتني  عىل 
لرفع  النتائج  افضل  حتقيق  هبدف 
لالعبني  البدنية  اللياقة  معدالت 
الفريق  واصل  حيث  رسيع  بشكل 

عىل  الصباحية  تدريباته  امس  يوم 
اخلطيبب  عبدالعزيز  املرحوم  صالة 

بالنادي.
الفني  اجلهازين  حرص  اطار  ويف 
واالداري عىل الوقوف عىل مستوى 
يسعى  تركيا،  معسكر  قبل  الالعبني 
ودية  مباراة  لتوفري  االداري  اجلهاز 
يف  تركيا  معسكر  اىل  السفر  قبل 

املدرب  يسعى  حيث  اغسطس   15
العبيه  قدرات  الختبار  لويس 
اجلزائريان  اجلدد  املحرتفون  السيام 
جحنيط  وأكرم  مطمور  كريم 
قدرهتم  ومدى  تياغو  والربازييل 
عنارص  وبقية  بينهم  االنسجام  عىل 

الفريق.

املانيا  إىل  »املبارزة« 
للبطولة  استعدادا 

بية لعر ا
الكويتي  املنتخب  وفد  غادر 
إلقامة  أملانيا،  إىل  للمبارزة 
 18 يستمر  هناك  تدريبي  معسكر 
لالستحقاقات  استعدادًا  يومًا، 

. ملقبلة ا
الكويتي  االحتاد  رئيس  وأكد   
إن  الوعالن،  عبداهلل  للمبارزة، 
للبطولة  استعدادًا  يأيت  املعسكر 
األشبال  لفئتي  للمبارزة  العربية 
يستضيفها  التي  والناشئني، 

املقبل. أغسطس   19 األردن 
سيقام  املعسكر  "أن  اىل  ولفت 
التدريب  مراكز  أكرب  أحد  يف 
ويضم  العامل،  يف  واملنافسات 
واألجهزة  التقنيات  أفضل 
باللعبة"  املتعلقة  والصاالت 
واهتاممه  االحتاد  حرص  مؤكدا 
وصقل  والناشئني،  بالرباعم 
بالشكل  وإعدادهم  مهاراهتم 
الروافد  من  باعتبارهم  األمثل، 
ومن  املستقبل،  ملنتخب  االساسية 
للرياضة  امليداليات  حتقيق  أجل 
القارية  البطوالت  يف  الكويتية 

والعاملية.
املدير  دور  عىل  الوعالن  واثنى 

للشباب  العامة  للهيئة  العام 
املنصور،  أمحد  الشيخ  والرياضة 
يف  والقياديني  املسؤولني  وكل 
االحتاد  مع  تعاوهنم  عىل  اهليئة، 
التي  العقبات  لكل  وتذليلهم 
حيث  من  سواء  تعرتضهم، 
يف  املشاركة  أو  املعسكرات  تنظيم 

اخلارجية. البطوالت 
املنتخب  مدرب  اكد  جهته  من 
»سابر«،  لسالح  الكويتي 
إن  الشمالن،  عبدالكريم 
عىل  تدريبات  سيجري  املنتخب 
فرتتني  عىل  يومية،  مراحل  أربع 

ومسائية. صباحية 
املعسكر  أن  الشمالن  وأضاف 
اللياقة  معدل  رفع  إىل  هيدف 
اخلربة  وإكساهبم  لالعبني  البدنية 
الودية  املواجهات  خالل  من 
العبي  من  عدد  مع  واالحتكاك 
املقرر  ومن  األملاين.  املنتخب 
الكويت  منتخب  وفد  يضم  أن 
ومدرب  العبا   24 للمبارزة 
سريغي  الرويس  فلوريه  سالح 
ايبيه  سالح  ومدرب  تيفانكوف، 

فالديمري. آندريه  األوكراين 

السلة لكرة  اآلسيوية  بالبطولة  الكويت  سيمثلون  العبا   26
السلة  لكرة  الكويتي  االحتاد 
وعرشون  ستة  اختيار  عن  يعلن 
منتخب  سيمثلون  العبا 
اآلسيوية  البطولة  يف  الكويت 
السلة  لكرة  والعرشون  الثامنة 
 23 بني  الصني  تستضيفها  التي 

املقبلني. أكتوبر  و3  سبتمرب 
السلة  كرة  االحتاد  رئيس  نائب 
املنتخب  ان  أكد  إبراهيم  خليل 
استحقاق  ينتظره  للعبة  األول 
بالبطولة  يتمثل  مهم  قاري 

اآلسيوية.
ترصيح  يف  ابراهيم  وقال 
سيبدأ  الفريق  أن  »كونا«  لـ 
يف  للبطولة  االستعدادية  تدريباته 
الكويت  يف  املقبل  أغسطس   17
للمعسكر  مغادرته  موعد  حتى 
الفلبني  يف  سيقام  الذي  اخلارجي 
من  العرشين  وحتى  األول  من 

املقبل. سبتمرب 
االحتاد  رئيس  نائب  وبني 
الالعبني  السلة أن  الكويتي لكرة 
اآلسيوية  البطولة  يف  املختارين 
وعبدالعزيز  مهنا  شايع  هم 
الظفريي  ونارص  احلميدي 

وصالح  بودهوم  ومشاري 
الشمري  وعبدالرمحن  اليوسف 

)القادسية(. من  درويش  وأمحد 
أيضا  يضم  املنتخب  أن  وذكر 
الرباح  وراشد  اخلباز  حسني 
وعبداهلل  اجلمعة  وعبدالرمحن 
وفهد  عدنان  ومحد  الشمري 
)الكويت(  من  الظفريي 
توفيق  وعبداهلل  البلويش  وأمحد 
)كاظمة(  من  أشكناين  وحممد 
ونايف  ضاري  وعبدالعزيز 
من  السهو  ومشاري  الرشيدي 

)اجلهراء(.
ستضم  التشكيلة  أن  وأوضح 
أيضا بدر العتيبي وسلامن الرميح 
وعبدالعزيز  املطريي  ويوسف 
املويل من )النرص( وحممد فرحان 
ويوسف  )الشباب(  من  وارد 
وحسني  )العريب(  من  بورمحة 
)التضامن(،  من  االبراهيم 
الالعبي  بإمكانات  ثقته  مؤكدا 
تقديم  عىل  وقدرهتم  املختارين 
اياهم  داعيا  اجيابية،  نتائج 
هذا  يف  لدهيم  ما  افضل  لتقديم 
ليعكسوا  القاري  االستحقاق 

البالد  يف  اللعبة  تطور  مدى 
الالعب  مستوى  تطور  ويؤكدوا 
يف  املنافسة  عىل  وقدرته  الكويتي 
مواجهة  يف  الكبري  املحفل  هذا 

القارة. يف  الالعبني  نخبة 

سيرتأس  أنه  إىل  ابراهيم  ولفت 
يف  املشارك  الرسمي  الوفد 
الفريق  مدير  وسيصحبه  البطولة 
واحلكم  اخلباز  عبدالرمحن 
الذي  العمريي  حممد  الدويل 

مباريات  حتكيم  يف  سيشارك 
مدرب  اىل  إضافة  البطولة 
مردان  الرصيب  اجلديد  الفريق 
خالد  الكويتي  ومساعده  ريكي 

القالف.

بعد  املصري  بالدوري  يفوز  »الزمالك« 
عامًا  11

غريمه  هيدي  "األهيل"  املنتخب 
بطل  لقب  الزمالك  التقليدي 
القدم  لكرة  املرصي  الدوري 
عام،   11 منذ  عليه  املستعيص 
الضعيف  األمل  يف  فرط  بعدما 
باللقب  االحتفاظ  يف  باإلستمرار 
امام  التعادل  فخ  يف  بسقوطه 
ملعب  عىل  الثالثاء   1-1 سموحة 
املباراة  القاهرة يف  برتو سبورت يف 

.31 املرحلة  من  املؤجلة 
ومنح مدافع األهيل حممد هاين التقدم 
 ،)50( مرماه  يف  باخلطأ  لسموحة 
يف  التعادل  السعيد  اهلل  عبد  وادرك 

الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
أجل  كان  الذي  االهيل  وعزز 
املايض  االسبوع  الزمالك  تتويج 
2-صفر،  عليه  تغلب  عندما 
بنقطة  الثاين  املركز  يف  موقعه 
عىل  لالبقاء  كافية  تكن  مل  واحدة 
فرفع  اللقب،  عن  الدفاع  يف  اماله 
 5 بفارق  نقطة   78 اىل  رصيده 
ضمن  الذي  الزمالك  خلف  نقاط 
مع  مباراته  قبل  باللقب  التتويج 

االربعاء. اجليش  طالئع 
لالبقاء  بالفوز  مطالبا  االهيل  وكان 
بحاجة  الزمالك  الن  اماله  عىل 
مباراتيه  من  واحدة  نقطة  اىل 
اجليش  طالئع  ضد  االخريتني 
امس  تعثره  ان  بيد  دجلة،  ووادي 

اللقب. الزمالك  منح 
هجومية  املباراة  بداية  وكانت 

احراز  يف  امال  األهيل  لالعبي 
دفاعي  تكتل  قابله  مبكر،  هدف 
ولعب  سموحة،  العبي  من  منظم 
مصيدة  عىل  السكندري  الفريق 
يف  تسبب  الذي  األمر  التسلل، 
عامد  املهامجني  حماوالت  احباط 
اهلل  وعبد  سليامن  ووليد  متعب 

املرمى. اىل  الوصول  يف  السعيد 
حماوالته  من  األهيل  وكثف 
خلف  اليمنى  اجلبهة  من  اهلجومية 
حممد  الظهري  ومرر  ارشف،  ايمن 
متعب  قابلها  متقنة  عرضية  هاين 

القائم. من  ارتدت  قوية  براسية 
اهلجوم  عىل  سموحة  واعتمد 
مرمى  عىل  خطورة  وشكل  املرتد 
العجيزي  هلاين  انطالقة  من  األهيل 
عرضية  ومرر  املتقدم  الدفاع  خلف 
قوية  سددها  كواو  هرمان  للعاجي 
القائم األيرس لرشيف  مرت بجوار 

. اكرامي 
اهلجومية  املحاوالت  وتعددت 
حارس  انقذ  اىل  األهيل  لالعبي 
اخطر  سليامن  املهدي  سموحة 
صربي  ارسل  حينام  املباراة  فرص 
اجلبهة  من  متقنة  عرضية  رحيل 
براسية  سليامن  وليد  قابلها  اليرسى 

بصعوبة. احلارس  ابعدها  قوية 
لالعبي  اهلجومية  الرشاسة  وزادت 
الثاين،  الشوط  بداية  من  األهيل 
حينام  ذهبية  فرصة  متعب  واهدر 
سهلة  الكرة  وسدد  باملرمى  انفرد 

اهدر  ثم  سليامن،  احلارس  يد  يف 
مرت  حينام  اخرى  فرصة  تريزيغيه 
األيرس  القائم  بجوار  تسديدته 

سموحة. حلارس 
سجل  املباراة،  سري  عكس  وعىل 
من   )50( التقدم  هدف  سموحة 
فوزي  امحد  انطالقة  اثر  مرتدة  كرة 
مرر  حيث  اليمنى  اجلبهة  من 
األهيل  مدافع  حاول  متقنة  عرضية 
باخلطا  فتابعها  ابعادها  هاين  حممد 
احلارس  يسار  عىل  املرمى  يف 

اكرامي.
اهدار  األهيل  العبو  وواصل 
راسية  خاصة  السهلة  الفرص 
القائم،  بجوار  مرت  القوية  متعب 
انقذ  فيام  سليامن،  وليد  وانفراد 
حمقق  هدف  من  مرماه  اكرامي 

القوية. كواو  لتسديدة  بتصديه 
وكثف االهيل هجومه اىل ان حصل 
عرقلة  بسبب  جزاء  ركلة  عىل 
للمهاجم  ابراهيم  يارس  املدافع 
اهلل  عبد  هلا  فانربى  مجال،  عمرو 
يمني  عىل  قوية  وسددها  السعيد 

.)83( سليامن  املهدي  احلارس 
ولعب سموحة يف الدقائق األخرية 
املدافع  طرد  بعد  العبني  ب10 
زكريا  مؤمن  لعرقلته  ابراهيم  يارس 
وليد  واهدر  اجلزاء،  منطقة  امام 
هدف  لتسجيل  فرصة  سليامن 
بجوار  الكرة  بتسديده  الفوز 

القائم.

أنا  حمذرا:  مارادونا 
أنتقم! قادم..ولن 

كرة  اسطورة  وجهها  حتذير  رسالة 
ارماندو  دييغو  االرجنتينية  القدم 
 "! قادم  أنا  "انتبهوا  قائال  مارادونا 
مراكز  شغل  نيته  امس  يوم  معلنا 
للعبة  الدويل  االحتاد  داخل  مهمة 
وقت  يف  لرئاستها  الرتشح  او 
الرئاسية  االنتخابات  فيه  ستقام 
شباط/فرباير  يف  العاملية  للهيئة 

ملقبل. ا
نرش  فيديو  يف  مارادونا  وقال 
عندما  "انتبهوا!  االنرتنت:  عىل 
كل  لفعل  سأعود  سأعود، 
الفيفا  أجل  من  سأعود  يشء، 
العربية  الدول  يف  واالشخاص 
)درب  عمال  منحوين  الذين 
 2011 من  االمارايت  الوصل 
ذلك،  من  واالكثر   ،)2012 اىل 
التي  عائلتي  أجل  من  سأعود 
لدي  "ليس  مضيفا  مثيل"،  عانت 

لالنتقام". شعور  أي 
االنتقام.  بشعور  أعود  "لن  وتابع 
بتغيريات  القيام  بفكرة  سأعود 
دي  سانتياغو  يف  القدم،  كرة  يف 
وكذلك  ارجنتينية(  )مدينة  إيسرتو 

افريقيا". يف 
كفى  فسادا،  "كفى  واردف: 
رسقة" يف اشارة اىل فضائح الفساد 
العاملية  الكروية  اهليئة  هزت  التي 
وحتديدا  االخرية  االشهر  يف 
عشية  املايض  ايار/مايو  منذ 
خولت  التي  الرئاسية  االنتخابات 

والية  بالتر  جوزيف  السويرسي 
التوايل. عىل  خامسة 

ادت  الذي  الفساد  فضائح  وامام 
ورشكاء  مسؤولني   7 اعتقال  اىل 
يف  االنتخابات  عشية  للفيفا 
تقديم  اىل  بالتر  اضطر  زيوريخ، 
حزيران/ من  الثاين  يف  استقالته 
اعادة  عىل  ايام   4 بعد  وذلك  يونيو 

نتخابه. ا
للفيفا  التنفيذية  اللجنة  وحددت 
العادي  غري  اجتامعها  خالل 
شباط/فرباير   26 املايض  االسبوع 
الرئاسية  لالنتخابات  موعدا  املقبل 
انه  اكد  الذي  لبالتر  خليفة  لتعييم 

جمددا. يرتشح  لن 
حديث  يف  اعلن  مارادونا  وكان 
التلفزيونية  القنوات  الحدى 
حزيران/يونيو  مطلع  االرجنتينية 
منصب  يف  نفسه  يرى  انه  املايض 
يف  الدويل  االحتاد  رئيس  نائب 
احلسني  بن  عيل  االمري  اصبح  حال 

للفيفا. رئيسا 
عيل  االمري  فاز  "اذا  مارادونا  وقال 
كبرية  حظوظ  لدي  باالنتخابات، 
الفيفا.  لرئيس  نائبا  اصبح  كي 
سأطردهم  ذلك،  يف  نجحت  اذا 

مجيعا".
من  كال  مارادونا  انتقد  ذلك  وبعد 
االورويب  االحتاد  ورئيس  بالتر 
والدويل  بالتيني  ميشال  الفرنيس 

فيغو. لويس  السابق  الربتغايل 
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املادة 6:من الدستور

الكويت  يف  الحكم  نظام 
لألمة  فيه  السيادة  دميقراطي، 
جميعا،  السلطات  مصدر 
عىل  السيادة  مامرسة  وتكون 

الوجه املبني بهذا الدستور 

اإلدارة العامة
حويل – شارع العثامن – مجمع 
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رشكة  يف  تطبع 

مطابع  الرسالة

رشكة  عرب  توزع 

املوزعون   - ويدان 

العرب

ذبح »داعشي« ألشهر أسود القارة اإلفريقية والعامل

عىل  اجلنسية  إسباين  سائح  أقدم 
تنظيم  طريقة  عىل  أفريقي  أسد  ذبح 

»داعش« اإلرهايب.
بلغت  رشوة  السائح  اعطى  قد  وكان 
حلارس  أمريكي  دوالر  ألف   55
النار  بإطالق  السائح  ليقوم  األسد، 

عليه ومن ثم ذبحه من عنقه.
أن  قالت  األمريكية  اإلعالم  وسائل 

أحد  وهو  قتل،  »سيسيل«  األسد 
األفريقية  القارة  يف  األسود  أشهر 
الصيادين  أحد  قام  أن  بعد  والعامل، 
األجانب بقتله بعد دفع مبلغ 55 ألف 
الستدراج  احلراس  أحد  إىل  دوالر 
عن  الوطنية  املحمية  خارج  إىل  األسد 
قام  ذلك  وبعد  اللحوم،  بعض  طريق 
يتمكن  أن  قبل  عليه،  السهام  بإطالق 

رأسه. ويقطع  منه 
محاية  مسؤول  واوضح  هذا، 
جونى  زيمبابوى،  ىف  الربية  احلياة 
ينزف  األسد  ترك  تم  إنه  رودريغيز، 
يتم  أن  قبل  ساعة،   40 من  ألكثر 
بالرصاص، وبعد ذلك  اإلجهاز عليه 
تم  كام  جسده،  عن  رأسه  فصل  تم 

جلده. سلخ 

اجلديدة حبّلته  لبنان  إليكم  األعزاء..  السادة  أيها 
صورة اليوم

خافْت عيّل
صاحْت

ُعْد ُبنيَّ
ُعْد إيلَّ

ال تلْم عهَر األعادي
فكل حكام العرب 

أسياد العرب
عبيٌد يف جيب األسياد 

ُعْد إيلَّ
ما فينا ُبنيَّ يكفينا

مشكلتنا قد أضحْت فينا
إهنا من صنع أيدينا

وليست يف سوط اجلاّلد
مشكلتنا

صنعها عرٌب
يتوضؤون قبل الصالة

وبعد الصالة
يستحّمون من كل النجاسات

إال من مّس اجلهل
وحيكون بصوت الزّهاد

عرٌب

حيكمون بإسم اهلل
يقتلون بإسم اهلل
يقتلون بإسم اهلل

يغتصبون حيرقون يدمرون 
بإسم اهلل

ة يرتدون قميص العفَّ
وهم رّش العباد

فأرجوك ُبنيَّ
ُعْد إيلَّ

تعبت وأنا أنادي
ال أريد أن أراك يوما
قمرا ترفعه األيادي

وأنا 
كنت كلام رأيت وجه أمي

خوف أمي
حزن أمي
رصخُت

بالدي
بالدي
بالدي

خافت فـواصـل

بقلم: علي سلمان

اليوم  لبنان  دخل 
الزمة  عرش  الثاين 
التي  النفايات 
شوارعه،  يف  ترتاكم 
موجة  رضبت  إذ 
شوارع  النفايات 
وضواحيها.  العاصمة 
نفايات  وتكّدست 
الشوارع  يف  اللبنانيني 
مدة  انتهاء  بعد  وذلك 
امللكلفة  الرشكة  عقد 
النفايات  بجمع 
اقفال  لسبب  وايضًا 

املطامر. احد 
لبنان  شهد  كام 
الشعب  مناشدات 
تلك  حلل  ملسؤوليه 
تتمدد،  التي  االزمة 
املحاوالت  ظل  يف 
الفاشلة  السياسية 
حلول  اىل  للتوصل 

مؤقتة. ولو 


