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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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متناول  يف  أنك  يعني  مسؤول،  أنك  طاملا 
من  سواء  املساءلة،  مرمى  ويف  القانون، 
املواطن،  من  أو  مسؤولية،  منك  أرفع  الذين 
أنك  ذلك؛  كل  من  واألهم  املعارض  من  أو 
مسؤول أمام ضمريك وأمام رب ووطنك.. 
والفوز  النجاح  عن  مسؤوالً  هناك  أن  وكام 
فمن باب أوىل أن يكون من هو مسؤول عن 
احلياة  انسجام  وعدم  واالضطراب،  الفشل 

انتظام دورهتا. وعدم 
الذي  بلدنا  يف  السمك  أزمة  بعد  ذلك  نقول 
املحيط،  شاطيء  عىل  شاسعة  مسافات  يمتد 
حاضنة  تشكل  التي  الدافئة  باملياه  غني  وهو 

املائية..  واالحياء  للسمك، 
كذلك،  وهي  طارئة،  األزمة  تكون  ربام 
ينبغي  اسبابا  هلا  فإن  طارئة  أهنا  ورغم 
يف  تسببت  أهنا  اعتبار  عىل  عندها  الوقوف 
بلبلة احلياة يف البالد، وحرمان رشحية واسعة 
والكثري  املحدود  الدخل  ذوي  املواطنني  من 
من العامل واالجانب من احلصول عىل وجبة 

األنفس.  إال بشق  )سمكية( 
علينا  تراجع،  يف  هي  األزمة  هذه  أن  ورغم 
إنك  للمسؤول  ونقول  املسؤولية  نشهر  أن 
املادية  املسؤولية  طائلة  حتت  وإنك  مسؤول 
املسؤول  هلذا  كتذكري  وذلك  واملعنوية، 
بالتهرب  احلق  يملكون  ال  بأهنم  ولآلخرين 
املقرص  جيد  ال  حتى  التقصري  بعد  االدانة  من 
عىل  االجابة  من  لالنعتاق  فرصة  واجباته  يف 

الكبري: ملاذا حصلت هذه االزمة؟  السؤال 
وعدم  تالفيها  املمكن  من  كان  وهل 

حصوهلا؟

حتت طائلة املسؤولية

اإلفتتاحية
بقلم اسرة التحرير

09

العالقات الكويتية اإليرانية مواقف ساخنة وتقارب 
العالقات  أن  »املستقبل«  لـ  يؤكد  والعوضي  حذر 

االزمات رغم  تنمو 

اتحاد الصيادين: 
ال عالقة لنا 

باالزمة

المواطنون: 
االأسعار تخضع 
لمزاجية البائع

ترحيب أمريكي وأوروبي بتوقيع سيلفاكري على اتفاق السالم
مع توقيع رئيس دولة جنوب السودان 
اتفاق  عىل  امس  ميارديت  سيلفاكري 
املسلحة  املعارضة  مع  للسالم  )ايغاد( 
مشار،  ريك  السابق  نائبه  يقودها  التي 
من  شهرا   20 عىل  الستار  ُأسدل 
والتي  البلد  هذا  يف  االهلية  احلرب 

ادت اىل مقتل عرشات االالف.
العاصمة  يف  جرت  التوقيع  مراسم 
الدولة  قادة  من  عدد  بحضور  جوبا 
احلكومية  اهليئة  يف  االعضاء  االفريقية 
)ايغاد(  افريقيا  رشق  لدول  للتنمية 
بعد  اجلانبني  بني  الوساطة  قادت  التي 

املتعلقة  البنود  بعض  حول  خالفات 
السلطة. باقتسام 

مهلة  طلب  ان  لسيلفاكري  وسبق 
ان  بعد  االتفاق  هذا  عىل  للتوقيع 
أغسطس   17 يف  املعارضة  وقعته 
اسبوع  ومنذ  واشنطن  ان  اال  اجلاري، 
لوزير  سيلفاكري  إبالغ  أعلنت  تقريبا 
سيوقع  أنه  كريي  جون  اخلارجية 

السالم. اتفاق 
رحب  االتفاق،  توقيع  عىل  وتعليقا 
صادر  بيان  يف  باخلطوة  االبيض  البيت 
القومي  األمن  مستشارة  وقالت  عنه. 

البيان  يف  رايس  سوزان  األمريكي 
ال  اننا  اال  باالتفاق  نرحب  اذ  »اننا 
إضافات  أو  حتفظات  بأي  نعرتف 
التوقيع  ان  اىل  الفتة  عليه«  وملحقات 
نحو  الرضورية  االوىل  اخلطوة  يمثل 

البالد«. إعامر  وإعادة  النزاع  اهناء 
األورويب  االحتاد  رحب  جهته  من 
اتفاق  عىل  ميارديت  سلفاكري  بتوقيع 
الرئيس  »التزام  ان  معتربا  السالم 
العملية  يف  باملشاركة  سيلفاكري 
سالم  اىل  التوصل  هبدف  السياسية 

األمهية«. غاية  يف  خطوة  يعد  دائم 

خفايـا  »املستقبل«  لـ  يكشف  امريكـي  مسـؤول 
الداعشـية 11الدعـاية 

ولي العهد: االمري أصدر توجيهاته لتعزيز 
الوحدة الوطنية يف نفوس الشباب

تستثمر  احلكومة  الداخلية:  وزير 
الشباب الكوييت بكل اجنحتها

مند  »املستقبل«:  لـ  تونسي  سياسي 
يدنا لإلئتالف احلاكم.. وبرناجمنا األقرب 

للثورة 

مبصر  السياحيني  نقيب 
تتصدر  الكويت  لـ»املستقبل«: 

احلملة الرتوجيية للقاهرة 10

0405

12
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ايران  يطالبون  نواب 
بعدم استفزاز الكويت..

والدشيت يدافع عنها

وزير  يدعو  الطرجيي 
للتحقيق  الداخلية 

جبوازات سفر مزورة

نواب 
لـ  عراقيون 

لمستقبل«:  »ا
لدعم  نحتاج 

عة  لصنا ا
والزراعة..
تقليل  و
ت لنفقا 18ا

أو  املعنيني  أركان  ستهز  هل  ختيس«  »خلوها  محلة 
التجار؟ على  االضرار  02ستقتصر 



www.almustagbal.com املستقبل اليوماملستقبل اليوم local@almustagbal.comwww.almustagbal.com local@almustagbal.com 23 almustagbalkw almustagbalalmustagbalkw almustagbal

Thursday 27 August 2015- No. 1097 - 4rd Year-Issue        الخميس  27  أغسطس  2015م  13 ذو القعدة 1436 هـ - العدد  1097   - السنة الرابعةThursday 27 August 2015- No. 1097 - 4rd Year-Issue        الخميس  27  أغسطس  2015م  13 ذو القعدة 1436 هـ - العدد  1097   - السنة الرابعة

»خلوها  محلة  نجحت  هل 
إدارة  جملس  رئيس  ختيس«؟ 
لصيادي  الكويتي  االحتاد 
الشمري  جالل  باإلنابة  األسامك 
مل  احلملة  ان  لـ«املستقبل«  يؤكد 
تستطع ان تغري يف االسعار وينفي 
االحتاد  مسؤولية  نفسه  الوقت  يف 
البائعون  االسعار.  هذه  ارتفاع  يف 
واملطاعم  الفنادق  حيملون 
االزمة.  مسؤولية  والرشكات 
تتوعد  ختيس«  »خلوها  ومحلة 
نجحت  اهنا  وتقول  بالتصعيد 
لكن   .%50 االسعار  ختفيض  يف 
حممد  البنغالديش  السمك  بائع 
احلقيقة  اصاب  ربام  دوالل  عبيد 
لـ«املستقبل«  قال  عندما  باملئة  مئة 
أرضت  املقاطعة  ان  املؤكد  »من 
او  املستهلكني  سواء  باجلميع 

التجار. أو  البائعني 
مجيع  يف  السمك  فأسواق 
السبت  منذ  تشهد  املحافظات 
لرشاء  كاملة  مقاطعة  محلة  املايض 
عرب  نشطاء  تنادى  بعدما  السمك 
اىل  اإلجتامعي  التواصل  وسائل 
األسامك  رشاء  لرفض  الدعوة 
ختيس«  »خلوها  محلة  مطلقني 
شكل  ما  وهو  السمك،  عن  كناية 
األسامك  جتار  عىل  كبريا  ضغطا 
اجلهات  وعىل  األسعار،  خلفض 
مبارش  بشكل  للتدخل  املسؤولة 

الوضع. ومعاجلة 
وشهدت األسواق خلوا ملحوظا 
األوقات،  بمختلف  مرتادهيا  من 
كبري،  بشكل  األسعار  تتأثر  ومل 
يف  حمدودا  تفاوتا  شهدت  وإن 
سمك  لكن  السمك،  أسعار 
أكثر  يعد  الكويتي  الزبيدي 

األنواع تراجعا يف األسعار.
جملس  اعضاء  من  عدد  وتفاعل   
ختيس«  »خلوها  محلة  مع  األمة 
الدكتور  النائب  تقدم  حيث 
برملاين  بسؤال  الطرجيي  عبداهلل 
الدكتور  والصناعة  التجارة  لوزير 
وزير  ووزيرالنفط  العيل  يوسف 
األمة  جملس  لشؤون  الدولة 
عن  متسائال  العمري،  الدكتورعيل 
دوراجلهات التابعة هلام يف مواجهة 

غالء االسعار السيام األسامك.
الطرجيي  عبداهلل  الدكتور  النائب 

إلحدى  سابق  ترصيح  يف  ذكر 
وسائل اإلعالم بأن ازمة األسعار 
الشعب  »أبناء  إن  وقال  مفتعلة، 
محلة  بتنظيم  قاموا  الكويتي 
األسعار  غالء  ملواجهة  شعبية 
هذه  ومتكنت  األسامك  سوق  يف 
فرض  من  أيام  خالل  احلملة 
يؤكد  ما  األسعار  هببوط  نتائجها 
نتيجة  مفتعلة  كانت  األسعار  بان 

الرقابة ». غياب 
رشق  سوق  زارت  »املستقبل« 
الكويتي  السمك  يباع  حيث 
املواطنني  من  بعدد  والتقت 
عىل  للوقوف  األسامك،  وبائعي 
واسباهبا  املقاطعة،  محلة  تأثري 
خفض  يف  نجاحها  ومدى 

األسعار.
القطاع  ضد  »املقاطعة« 

عام بشكل  السميك 
رئيس  الشمري  جالل  أسف 
الكويتي  االحتاد  إدارة  جملس 
عىل  باإلنابة  األسامك  لصيادي 
ختيس«،  »خلوها  محلة  استمرار 
ومدى  بمتابعتها  اهتاممه  وابدى 
حديثه  ويف  السوق.  عىل  تأثريها 
الشمري  أوضح  »املستقبل«  لـ 
القطاع  بأن محلة املقاطعة هي ضد 
جازما  عام،  بشكل  السمكي 
برفع  مطلقا  لالحتاد  دور  ال  بأن 
األمر  وأن  خفضها  أو  األسعار 
السوق  ملقومات  خيضع  برمته 
أن  كام  والطلب،  العرض  وهي 
رقابية  جلهات  خيضع  السوق 
كل  وترصد  ترقب  حكومية، 
خمالفة تتم سواء أثناء املزاد والبيع 
والبيع  »البسطات«  يف  أو  باجلملة 
بأن  الشمري  وأشار  بالكيلو، 
سواء  الطبيعي  معدهلا  يف  األسعار 
بعدها،  أو  املقاطعة  محلة  قبل 
يف  بسيطة  فروقات  وجود  مع 

األسعار.
من  كل  طالب  الشمري  جالل 
التالعب  من  نوع  أي  يكتشف 
مفتعلة،  زيادة  أو  باألسعار 
للجهات  والتوجة  باملبادرة 
لتقوم  باألمر  إلخطارها  املسؤولة 
وفق  املخالف  بمعاقبة  بدورها 
االحتاد  أن  مبينا  الرادعة،  القوانني 
يكن  ومل  املستهلك  بيد  يده  يضع 

له. يوما خصام 
بوزن  التالعب  عن  الكشف 

األسامك
االحتاد  إدارة  جملس  رئيس 
األسامك  لصيادي  الكويتي 
يف  أسهم  االحتاد  أن  أكد  باإلنابة 
حاالت  من  العديد  عن  الكشف 
والغش  األسعار  يف  التالعب 
الرصاص  وضع  مثل  التجاري، 
وزنه،  لزيادة  السمك  بطن  يف 
املستورد  السمك  بيع  وكذلك 
احتاد  أن  اىل  الفتا  كويتي،  أنه  عىل 
شأنه  من  ما  بكل  هيتم  الصيادين 
استغالله  وعدم  املستهلك  محاية 
من قبل التجار أو بائعي األسامك.
الفندقية  الرشكات  مشاركة  وعن 
اليومي  املزاد  التجارية يف  واملراكز 
املستهلكني،  مع  جنب  إىل  جنبا 
»املستقبل«  جلريدة  الشمري  قال 
يف  املشاركة  يف  خمري  اجلميع  إن 
يف  احلق  نملك  وال  اليومي،  املزاد 
أو  عامة  أو  خاصة  جهة  أي  إبعاد 
أفراد عن املشاركة يف املزاد ورشاء 
توجد  ال  طاملا  يريد،  التي  الكمية 
اجلهات  من  التدخل  تقيض  خمالفة 

املعنية«.
إىل  صيد  مخالفة   15 إحالة 

الداخلية وزارة 
مستجدات  آخر  وبخصوص 
الصيادين  شغلت  التي  القضية 
يف اآلونة األخرية، والتي أسفرت 
 90 عن  يزيد  ما  ايقاف  عن 
صيدهم  إثر  »لنج«،  صيد  مركب 
بذلك  خمالفني  اإلقليمية  املياه  يف 
القوانني التي حتظر الصيد يف تلك 
الشمري  جالل  أوضح  الفرتة، 
كبرية  بعناية  يتابع  االحتاد  بأن 
تأثري  ملا هلا من  القضية  مستجدات 
مشريا  املحيل،  االنتاج  عىل  كبري 
إىل  خمالفة   15 إحالة  تم  انه  اىل 
بوزارة  للتحقيقات  العامة  اإلدارة 
االجراءات  الختاذ  الداخلية 
إنه  وقال  بشأهنم«.  القانونية 
للمخالفني،  الكبري  للعدد  نظرا 
جمموعات،  إىل  تقسيمهم  تم  فقد 
املجموعات  أوىل  حتويل  تم  حيث 
يتبعها  أن  عىل  »الداخلية«  إىل 
األيام  يف  أخرى  جمموعات 
»األمر  ان  معتربا  املقبلة،  القليلة 

السيام  اإلحالة،  يف  الدقة  يتطلب 
من  املرفقات  من  كثري  هناك  وأن 
إىل  باإلضافة  نقدية  أموال  بينها 

املخالفني«. ومرفقات  الرخص 
السمك اسعار  خلفض  مقرتحات 

رئيس  الشمري  جالل  طرح 
الكويتي  االحتاد  إدارة  جملس 
عدة  باإلنابة  االسامك  لصيادي 
تسهم  أن  شأهنا  من  مقرتحات 
رضورة  فأكد  األسعار،  بخفض 
السمك  بيع  حمال  اجيار  خفض 
وذلك  مقبول،  بشكل  »البسطة« 
إجياره  يدفع  أن  للمستثمر  ليتسنى 
ضغط  دونام  العاملني  ورواتب 
مادي عليه، باإلضافة إىل اإلفراج 
منذ  املحتجزة  الصيد  مراكب  عن 
الثالث من اغسطس، وفتح موسم 
األسباب  كشف  أو  امليد  صيد 
رفع  وكذلك  صيده،  متنع  التي 
والتي  الشاملية  املنطقة  عن  احلظر 
سمك  من  كبرية  كمية  فيها  يتوافر 
للصيادين  يتسنى  لكي  الزبيدي 
السوق،  يف  منه  أكرب  كمية  توفري 
املتقلب  الطقس  إىل  باإلضافة 
حرارة  درجات  يشهد  والذي 

خالل  مرتفعة  ورطوبة  عالية 
عن  ناهيك  الصيف،  أشهر 
وضيق  املحظورة  األمنية  األماكن 

البحرية«. الرقعة 
وردت  التي  اإلهتامات  عىل  وردا 
االجتامعي  التواصل  مواقع  يف 
بشكل  حيصل  مما  استفادته  بشأن 
الشمري  جالل  أكد  مبارش،  غري 
جملس  اعضاء  كباقي  يعمل  بأنه 
اإلحتاد  لقيادة  كمتطوعني  اإلدارة 
واضعا  عامني،  وملدة  باإلنتخاب 
اهلجامت  اطار  يف  االهتام  هذا 
باستمرا  هلا  يتعرض  التي  املغرضة 
عىل  نعقب  »ومل  سمعته  لتشويه 
الباطلة  والتهم  اإلشاعات  تلك 
حتتم  التي  اخالقياتنا  من  انطالقا 
أن نكون مثال أعىل ومصدر  علينا 
انتخبنا من اخواننا اعضاء  ثقة ملن 

لإلحتاد«. العمومية  اجلمعية 
بيع  عن  مسؤول  غري  االتحاد 

الكويت خارج  الزبيدي 
التي  املعلومات  عىل  وتعليقا 
حتدثت عن بيع الزبيدي يف احدى 
الشمري  أوضح  الشقيقة،  الدول 
ليس  األمر  هذا  من  التحقق  بأن 

الصيادين،  احتاد  اختصاص  من 
لدى  الصيادين  يمثل  واالحتاد 
ويمثلهم  احلكومية  اجلهات 
أنه  كام  الدولية،  املحافل  يف  ايضا 
ومعنويا،  ماديا  الصيادين  يدعم 
وفق  الصيد  معدات  بتوفري  ويقوم 
للزراعة  العامة  اهليئة  اشرتاطات 
والثروة السمكية، كام هيتم االحتاد 
من  للصيادين  الثقايف  الوعي  بنرش 

التنويرية. اللقاءات  خالل 
بني  األسعار  تفاوت 
من  وملزيد  »البسطات«.. 

لضغط ا
يف  جولتها  وخالل  »املستقبل« 
باملواطن  إلتقت  السمك  سوق 
قدومه  نفى  الذي  هببهاين  حسني 
فكرة  لتكوين  إنام  السمك  لرشاء 
واالطالع  االسعار  عن  عامة 
الشعبية  املقاطعة  محلة  تأثري  عىل 

ختيس«. »خلوها  لألسامك 
مل  األسعار  بأن  أكد  واذ  هببهاين 
تتغري كثريا، اال انه ابدى استغرابه 
سعر  بني  امللحوظ  التفاوت  من 
بأن  موضحا  وأخرى،  »بسطة« 
دينار  إىل  ويصل  واضح  الفرق 
بني بائع وآخر، عىل الرغم من أن 

الثالثة  يتجاوز  ال  بينهام  الفاصل 
معتربا  األحيان،  بعض  يف  أمتار 
ملزاجية  خيضع  األسعار  تغري  أن 

البائع.
»الزبيدي« باستثناء  ثابتة  األسعار 

حافظ  املواطن  اىل  وبالنسبة 
يومها  ويف  احلملة  فإن  الرسن 
ختفيض  يف  فقط  أسهمت  الرابع 
أسعار  بينام  الزبيدي،  سمك  سعر 
مرتفعة  تزال  ال  األخرى  األسامك 
قوله،  بحسب  السابق،  يف  كام 
أسامك  اىل  بالنسبة  مثال  سائقا 
يتغري  مل  التي  والشعم  اهلامور 
سعرها عىل الرغم من ميض اربعة 

املقاطعة. أيام عىل بدء محلة 
محلة  استمرار  عىل  حث  الرسن 
بأهنا  وأكد  األسامك  رشاء  مقاطعة 
اذا ما بقيت  املرجوة  ستؤيت ثامرها 
أمدها  وطال  متوهجة،  مستمرة 
أكثر مما هو حمدد هلا، وذلك لكبح 
لالسعار،  اجلنوين  االرتفاع  مجاح 
يضع  كل  لألسف   « وأضاف 
رقابة  دون  له،  حيلو  الذي  السعر 
باألسعار  التالعب  عىل  مشددة 
وهو  املختصة،  اجلهات  قبل  من 
التذمر  من  شعبية  حالة  أوجد  ما 

املضطرد  األرتفاع  عىل  العام 
لألسعار.

اسعار  ارتفاع  وراء  الفنادق 
السمك!

عالء  املرصي  األسامك  تاجر 
عرش  أحد  أمىض  والذي  اخلواجة 
يف  وعمل  املهنة،  هذه  يف  عاما 
سنوات،  لعدة  املباركية  سوق 
اهليئة  أن  »املستقبل«  لـ  ذكر 
السمكية  والثروة  للزراعة  العامة 
واملطاعم  والفنادق  والرشكات 
االرتفاع  وراء  تقف  التي  هي 
ان  ويقول  لألسعار.  امللحوظ 
الكميات  يوميا  تشرتي  املطاعم 
كميات  وهي  هبا  ترغب  التي 
من   %80 إىل  وتصل  جدا  كبرية 
وذلك  املتوافرة،  الكميات  إمجايل 
الذي  السعر  عن  النظر  بغض 
دون  وكذلك  األسامك،  فيها  تباع 
املتوافرة  الكمية  إىل  االلتفات 
ارتفاع  إىل  يؤدي  مما  السوق،  يف 
العامة  اهليئة  فيام  لألسعار،  جنوين 
تتخذ  السمكية  والثروة  للزراعة 
عن  االبعاد  مثل  قاسية  عقوبات 
ما  وهو  املخالفني،  بحق  البالد 
يف  ومستمر  حاد  نقص  إىل  يؤدي 

والصيادين. »النواخذة«  عدد 
ايقاف  أن  إىل  اخلواجة  وأشار 
 3 منذ  خمالف  صيد  قارب   90
قلة  إىل  أدى  اجلاري  اغسطس 
إىل  أدى  مما  السمكي،  االنتاج 

ارتفاع كيل لألسعار. 
الحكومي  بدعم  مطالبة 

الفنادق واقصاء 
عرب  طرح  املرصي  التاجر 
اقرتاحات  عدة  »املستقبل« 
السمك  أسعار  غالء  من  للحد 
الدعم  أوهلا  نظره،  وجهة  من 
الكويتية،  لألسامك  احلكومي 
املغلظة  العقوبات  ختفيف  وثانيها 
أن  رأى  كام  املخالفني.  عىل 
والفنادق  التجارية  املراكز  إقصاء 
أن  شأنه  من  اخلاصة  والرشكات 
خيفض األسعار، وطالب اخلواجة 
الرشكات  تراخيص  بايقاف 
التي  التجارية  واملراكز  والفنادق 
باملشاركة يف مزاد سوق  يسمح هلا 
الوضع  السمك، والعودة كام كان 

عام 2000م.
يف  نجحت  تخيس«  »خلوها 

أول ثالثة أيام
محلة  تأثري  بمدى  يتعلق  وفيام 
»خلوها  السمك  رشاء  مقاطعة 
اخلواجة  عالء  أوضح  ختيس« 
اليومني  يف  نجحت  احلملة  بأن 
80% وتراجعت يف  بنسبة  األولني 
وأوضح   ،%60 إىل  الثالث  اليوم 
احلملة  أسباب  بأن  اخلواجة  عالء 
أسامك  أسعار  إلرتفاع  جاءت 
حملية بعينها مثل الزبيدي واهلامور 
مل  بينام  والشيم،  والشعم  والنقرور 
املستوردة  األسامك  أسعار  تتغري 
وتركيا،  ومرص  السعودية  من 
سواء  تتغري  مل  أسعارها  أن  حيث 

بعدها. أو  املقاطعة  قبل 
دينار!  450 »البسطة«  ايجار 

دوالل  عبيد  حممد  البائع  أما 
بنغالديش اجلنسية، فأرجع إرتفاع 
املرتفعة  اإلجيارات  إىل  األسعار 
وكذلك  »البسطة«،  البيع  ملحال 
نظرا  السمك،  من  املصيد  لقلة 
بفرتات  الصيادين  التزام  لعدم 
للجميع،  سلفا  املعروفة  احلظر 
امليد ممنوع هذه  وأضاف »رغم ان 
السوق  خارج  يباع  لكنه  األيام، 
وتساءل  للعيان«،  واضح  وبشكل 

الرقابة؟ دوالل أين 
الرشكات  بأن  اكد  دوالل  البائع 
األسباب  أحد  هي  الكربى 
موضا  األسعار،  إلرتفاع  الرئيسية 
من  كبرية  كميات  يشرتون  أهنم 
للخارج،  تصديره  بغية  السمك 
بعض  يف  الصيد  قلة  رغم  وذلك 
السمك  شح  إىل  يؤدي  مما  األيام، 

فجائي. بشكل  أسعاره  وإرتفاع 
حملة املقاطعة أرضت بالجميع
مصطفى  السمك  بائع  اىل  بالنسبة 
أو  تؤثر  مل  املقاطعة  فإن  اخلواجة 
منها بحسب  املرجوة  بالنتائج  تأيت 
مل  فهي  وعليه  عليها،  القائمني 

إليه فيام سعت  تنجح 
 « ان  عىل  معلوماته  يف  ويستند 
بني  ما  يباع  الزبيدي  سمك  كيلو 
مل  وهو  يوميا،  دينار   10 إىل   8
يصل إىل 15 دينارا كام أشيع حتى 
ينخفض، فقد كان يف هذه احلدود 

وأشار  عليها«،  يزال  وال  قبل  من 
إىل أن سعر سلة الربيان هو اآلخر 
مل يتغري حيث كان يف حدود 60-

70 دينار.
رشاء  مقاطعة  بأن  اعرتف  لكنه 
سواء  اجلميع،  أرضت  االسامك 
أو  البائعني  أو  منهم  املستهلكني 
التجار، فاملقاطعة »أوقفت احلال« 

البائع مصطفى.      عىل حد قول 
وستطال  مستمرة..  الحملة 

مختلفة منتجات 
القائمون  طالب  ثانية  جهة  من 
امس،  ختيس  خلوها  محلة  عىل 
برضوره  واملقيمني  املواطنني 
الثاين  ألسبوعها  احلمله  استمرار 
عن  اسفرت  املقاطعة  ان  اىل  الفتة 

تراجع اسعار السمك اىل %50.
عرب  أكدوا  احلملة  عىل  القائمون 
للمستهلكني  تويرت  يف  حساباهتم 
إنطالقة  بداية  هي  احلمله  هذه  ان 
»وذلك  خمتلفة  منتجات  ملقاطعة 
التجار  أطامع  وردع  حلاميتك 
بدايه  تاجر فهي  لرغبة  ورضخوك 

لزيادة«.
خطاهبم  يف  القائمني  واضاف 
إستمرارية  »ان  للمستهلكني 
إلتزامك  مدى  عىل  تتوقف  احلملة 
حلاميتك  هو  املقاطعة  وهدف  هبا، 
الصمت  ظل  يف  التاجر  جشع  من 
ايدنا   « قايلني  املطبق  احلكومي 

بيدك »
وعرب القائمني عن فرحتهم بنجاح 
ودخوهلا  ختيس  خلوها  محله 
ان  معتربين  اخلامس  يومها  يف 
بدأت  واالسعار  نجحت  احلملة 
زالت  ال  »ولكن  باإلنخفاض 
مطالبني  غالية«  السمك  أسعار 
ألسبوع  باملقاطعة  باالستمرار 

ثاين
وشددوا عىل »ان الكلمة الواحدة 
محايتنا  فرض  نحو  السبيل  هي 
ارتفاع  »ان  قائلني  كمستهلكني« 
يعترب  وغريها  األسامك  أسعار 

عندكم«. ختيس  سنجعلها  كارثي 
أسعار  انخفضت  وقد  هذا 
بحيث  امس  الكويت  يف  األسامك 
الذي  االمر  النصف  ايل  وصلت 
السوق  ورواد  املستهلكني  اعتربه 
يعود  حتي  استمراره  جيب  انجاز 

الطبيعي. لوضعه  السمك  سعر 
كيلو  سعر  وصل  وقد  هذا 
دنانري   9-8 الكويتي  الزبيدي 
االيراين  الزبيدي  كيلو  وصل  بينام 

5-7 دنانري
نارص  السابق  النائب  اكد  وقد 
ختيس  خلوها  محله  ان  الدويله 
جشع  ملقاطعة  ناجحه  شعبيه  محله 
قوة  عىل  تدل  وهي  االسامك  جتار 
الواقع  ارض  يف  الشعبيه  االرادة 
بتقدير  ختطئ  أاّل  احلكومة  داعيا 

الشعب. امهية دعم 

»خلوها ختيس« تهز عرش جتار املافيا... 
فإىل متى تصمد؟

شكاوى  وتنقل  االأسماك  سوق  ي 
�ف تجول  »المستقبل« 

ف المواطن�ي

 حملة مقاطعة رشاء األسامك شهدت تفاعال كبريا بني املستهلكني

  جالل الشمري رئيس مجلس ادارة االتحاد الكويتي لصيادي االسامك باإلنابة

 املواطن حسني بهبهاين يف سوق رشق

  البائع عالء الخواجة.. ينتظر الزبائن 
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خالل حفل رحلة إحياء ذكرى الغوص ال27

ولي العهد: االمري أصدر توجيهاته لتعزيز الوحدة الوطنية يف نفوس الشباب
العهد  وويل  األمري  نائب  سمو 
الصباح  اجلابر  األمحد  نواف  الشيخ 
حرضة  إصدار  عن  أعلن  اهلل  حفظه 
الشيخ  البالد  امري  السمو  صاحب 
حفظه  الصباح  اجلابر  االمحد  صباح 
الكريمة  توجيهاته  ورعاه  اهلل 
يف  الوطنية  الوحدة  روح  لتعزيز 
تطلعاهتم  حتقيق  مع  الشباب  نفوس 
املرشوعة يف سبيل مصلحة الكويت.
موقف سمو ويل العهد جاء أمس يف 
كلمة القاها خالل حفل رحلة إحياء 
نظمها  والتي  ال27  الغوص  ذكرى 
الكويتي  الريايض  البحري  النادي 
13 أغسطس  الفرتة من 6 -  خالل 
)ديوان  بيان  بقرص  وذلك   2015

االرسة(.
حرضة  رعاه  الذي  احلفل  وخالل 
شمل  البالد،  امري  السمو  صاحب 
سمو نائب األمري وويل العهد حفظه 
فاستقبل  احلفل،  بحضوره  اهلل 
االعالم  وزير  معايل  األرسة  بديوان 
الشباب  لشؤون  الدولة  ووزير 
احلمود  سامل  صباح  سلامن  الشيخ 
اإلدارة  جملس  ورئيس  الصباح 
للشباب  العامة  للهيئة  العام  املدير 
منصور  أمحد  الشيخ  والرياضة 
رئيس  ونائب  الصباح  اجلابر  االمحد 
والرياضة  للشباب  العامة  اهليئة 
عبدالرزاق  امحد  الرياضة  لشؤون 
البحري  النادي  ورئيس  اخلزعل 
متقاعد  اللواء  الكويتي  الريايض 
جملس  واعضاء  الفهد  أمحد  فهد 
النواخذة  من  وعدد  النادي  إدارة 
للنادي  املنتسبني  الغوص  وشباب 
فعاليات  يف  املشاركني  من  البحري 

رحلة احياء ذكرى الغوص ال27.
العهد  وويل  األمري  نائب  سمو 
لـ«االخوة  كلمته  يف  نقل  اهلل  حفظه 
الغوص  وشباب  الكرام  النواخذة 
السمو  صاحب  حرضة  تربيكات 
ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  امري 

هبذه املناسبة السعيدة.
جيدر  فانه  املقام  هذا  »يف  انه  وقال 
العرفان  بكل  نسجل  ان  مجعيا  بنا 
السامي  االهتامم  مدى  واالعزاز 
سموه  يوليه  الذي  املستمر  والدعم 
من اجل احلفاظ عىل هويتنا االصيلة 
وذلك  الكويتي  البحري  وتراثنا 
رحالت  ذكرى  احياء  خالل  من 
للشباب  نرباسا  لتكون  الغوص 
الوفاء  وروح  باالقدام  التحيل  يف 
والتفاين  واالخاء  والتعاون  والوالء 

يف العمل.
الرحلة  »هذه  ان  اىل  سموه  ولفت 
اهلل  بمشيئة  السنني  مر  عىل  تبقى 
ناجحا  خليجيا  وطنيا  حدثا  تعاىل 

متثل ابرز الفعاليات الوطنية يف جمال 
املستوى  عىل  البحري  الرتاث  احياء 
املحيل واالقليمي كام اهنا واحدة من 
ربط  اىل  ترمي  التي  االنشطة  ابرز 

املايض باحلارض«.
»اىل  بالتهنئة  مقرونة  التحية  ووجه 
االمارات  دولة  من  االعزاء  ابنائنا 
مملكة  ومن  الشقيقة  املتحدة  العربية 
شاركوا  الذين  الشقيقة  البحرين 
يف  اخواهنم  مع  الفعالة  بجهودهم 
الغوص  ذكرى  احياء  رحلة  انجاح 

ال27 حتت شعار )هذوال عيايل(.
هذا  عىل  القائمني  بجميع  واشاد 
وزير  معايل  مقدمتهم  »يف  النشاط 
لشؤون  الدولة  ووزير  االعالم 
صباح  سلامن  الشيخ  االخ  الشباب 
جملس  ورئيس  الصباح  السامل 
العامة  للهيئة  العام  املدير  االدارة 
الشيخ  االخ  والرياضة  للشباب 
امحد منصور االمحد الصباح ورئيس 
الكويتي  الريايض  البحري  النادي 
الفهد  املتقاعد فهد امحد  اللواء  االخ 
واالخوة النواخذة املرشفني ملا بذلوه 

مجيعا من جهود طيبة وفعالة.«
االعزاء  وابنائي  »اخواين  اضاف 
بكل  الغوص  رحلة  بانجازكم  انكم 
انكم  عىل  برهنتم  قد  واقتدار  نجاح 
االول  الرعيل  واحفاد  ابناء  حقا 
مثلهم  فانتم  االشداء  النواخذة  من 
عىل  واالعتامد  بالصالبة  تتحلون 
املخاطر  اجتياز  عىل  والقدرة  النفس 
بثقة  جدارهتم  مؤكدا  والعقبات.« 
منكم  يأملون  »فهم  وأهله  الوطن 
الكويتي االعزاء  الشباب  باقي  ومن 
ان حتملوا امانة الوطن عىل كاهلكم 
بسواعدكم الفتية وعقولكم املستنرية 
لتبلغوا هبا ذرى املجد والعال يف ظل 
صاحب  حلرضة  احلكيمة  القيادة 
اجلابر  االمحد  صباح  الشيخ  السمو 
حفظه  املفدى  البالد  امري  الصباح 
وقائدا  وهنضتنا  ملسريتنا  راعيا  اهلل 

للعمل االنساين«.
     

حققت  الرحلة  االعالم:  وزير 
االهداف الوطنية

من جهته حتدث معايل وزير االعالم 
الشباب  لشؤون  الدولة  ووزير 
احلمود  سامل  صباح  سلامن  الشيخ 
استقبال  ان  كلمته  يف  فأكد  الصباح 
دعم  »يؤكد  السامي  العهد  ويل 
العليا  السياسية  القيادة  ورعاية 
الثقايف  املوروث  عىل  للحفاظ 
الرب  يف  الزاهر  الكويتي  والتارخيي 
اعني  امام  متجسدا  ليظل  والبحر 
يف  وراسخا  املتعاقبة  االجيال 
ذاكرهتم كي ينهلوا من معني ما جبل 

عربوا  الذين  واالجداد  االباء  عليه 
بتآخيهم  والزمن  احلياة  صعاب 
ومتسكهم  ووحدهتم  وتآزرهم 
برشاع سفينة الوطن خفاقة يف بحور 

متالطمة االمواج.«
ولفت اىل ان »رحلة ذكرى الغوص 
السابعة والعرشين التي محلت شعار 
به  تفضل  الذي  عيايل(  )هذوال 
امري  السمو  صاحب  حرضة  سيدي 
اجلابر  االمحد  صباح  الشيخ  البالد 
بنطق  ورعاه  اهلل  حفظه  الصباح 
تارخيية  حلظة  يف  وعفوي  سام  ابوي 
فارقة جسدت روح االرسة الكويتية 
والقيم  بالثوابت  املتمسكة  الواحدة 
االصيلة قد حققت اهدافها الوطنية 
الوطنية  الوحدة  روح  بتعزيز 
والوالء  االنتامء  قيم  وترسيخ 
يف  الوطني  والرتابط  والوحدة 
وااللتفاف  الكويت  شباب  نفوس 
خلف قيادهتم احلكيمة كنهج اصيل 
من  واالجداد  االباء  عليه  سار 
الواقي  السور  وهو  االول  الرعيل 

لوطننا العزيز منذ نشأته«.
وشدد عىل »ان احياء دولة الكويت 
من  اخلليجي  الرتاث  قيم  الصالة 
الشعبي  املوروث  مهرجان  خالل 
بمشاركة  الغوص  ذكرى  ورحالت 
التعاون  جملس  دول  يف  االشقاء 
بأنشطتها  العربية  اخلليج  لدول 
وفعالياهتا وبام تلقاه من دعم ورعاية 
الرسمي  املستويني  عىل  ومؤازرة 
القيادة  ايامن  تؤكد  والشعبي 
السياسية العليا بأمهية ما جتسده هذه 
االنشطة واملشاركة من متانة اللحمة 
املصري  ووحدة  اخلليجية  والروابط 
بجذوره  الضارب  املشرتك  واهلدف 
القربى  بوشائج  املايض  اعامق  يف 
قوة  املستقبل  اىل  واملمتد  واالخوة 
واحتادا وتعاونا يف مواجهة االخطار 

والتحديات«.
دالالت  تحمل  الرحلة  الفهد: 

وطنية واسعة
البحري  النادي  رئيس  ألقى  كام 
متقاعد  اللواء  الكويتي  الريايض 
ان  فيها  قال  كلمة  الفهد  أمحد  فهد 
الوطنية  الدالالت  ذات  »الرحلة 
اطار  يف  تأيت  واملعربة  الواسعة 
وقائد  والدنا  واهتامم  توجيهات 
سمو  سيدي  واالنسانية  مسريتنا 
األمني  عهده  ويل  وسمو  البالد  أمري 
املايض  صور  وابراز  الرتاث  باحياء 
واألجداد  اآلباء  ذكرى  وختليد 
وارتباط  اعتزاز  مدى  عىل  وللتأكيد 
ابناء اجليل احلارض والشباب برتاث 
والتعبري  العزيز وماضيه  الوطن  هذا 
اآلباء  وتضحيات  عرفانه  عن 

واملعاين  العرب  واستلهام  واألجداد 
والصرب  التحمل  يف  احلميدة  والقيم 
النفس  عىل  واالعتامد  والتعاون 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  عىل  والتوكل 
باملعاين  البحري  الرتاث  وربط  دائام 
الوفاء  روح  وتعميق  الوطنية  واملثل 
العزيز  الوطن  والوالء واالنتامء هلذا 
دول  أبناء  مع  التارخيية  وللروابط 

جانب  اىل  اخلليجي  التعاون  جملس 
رحلة  مفاهيم  تعزيز  اىل  السعي 
وتوعية  العلمي  باجلانب  الغوص 
البيئة  عىل  املحافظة  يف  الشباب 
البحرية والثروة السمكية من خالل 
هبا  تقدمت  وان  سبق  التي  املبادرة 
العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

العام املايض.«

الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
حممد  الشيخ  الداخلية  ووزير 
ان  يؤكد  الصباح  احلمد  اخلالد 
الكويت وان  الشباب هم مستقبل 
أجنحتها  بكل  الكويتية  احلكومة 
ذخرية  إياهم   معتربا  هبم  تستثمر 

الكويت. دولة 
عقب  جاء  الداخلية  وزير  موقف 
الطلبة  من  جمموعة  مع  اجتامعه 
الواليات  يف  الدارسني  الكويتيني 
املشكالت  أهم  ملناقشة  املتحدة 
عن  والرد  يواجهوهنا  التي 

استفساراهتم.

الطلبة  مع  تباحث  الداخلية  وزير 
الطلبة  التي هتم  املواضيع  مجلة من 
التأشريات  شؤون  بينها  الكويتيني 
الفتا  املتحدة  الواليات  لدخول 
األمن  وزير  مع  اجتامعه  اىل 
جونسون  جي  األمريكي  الداخيل 
لتسهيل  استعداده  أبدى  الذي 
وتسهيل  الكويتيني  الطلبة  شؤون 
يف  هلم  اخلاصة  التأشريات  اخراج 

املتحدة. الواليات 
وزير  أكد  اللقاء،  ختام  ويف 
أمهية  عىل  للطالب  الداخلية 
احلياتية  اخلربات  الطلبة  اكتساب 

التحصيل  عن  أمهية  تقل  ال  التي 
من  واالستفادة  األكاديمي 
العامل  دول  يف  بالدراسة  التجربة 
املتحدة  الواليات  السيام  املختلفة 
الكويت  وطنهم  اىل  ليعودوا 
رفعة  واجيابية يف  بفعالية  ويسامهوا 

وتقدمها. الكويت 
فيه  اللقاء شارك 

كل من: سفري دولة الكويت لدى 
سامل  الشيخ  املتحدة  الواليات 
والوفد  الصباح  اجلابر  عبداهلل 
املرافق لنائب رئيس جملس الوزراء 
الذي يضم وكيل  الداخلية  ووزير 

لشؤون  املساعد  الداخلية  وزارة 
عبداحلميد  اللواء  اجلنائي  األمن 
املساعد  الوزارة  ووكيل  العويض 

النهام  عصام  اللواء  الدولة  ألمن 
املكتب  من  اعضاء  جانب  اىل 

واشنطن. يف  الكويتي  الثقايف 

السعودية تصّنع   اول سفينة عسكرية كويتية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح

اجنحتها بكل  الكوييت  الشباب  تستثمر  احلكومة  الداخلية:  وزير 

العريب  اخلليج  دول  بني  التعاون  روح 
الصناعات  لتطور  قويا  دافعا  يمثل 
هذه  يف  عام  بشكل  واإلقليمية  املحلية 
املستوى  عىل  مثيالهتا  لتنافس  املنطقة 
التنفيذي  الرئيس  أعلنه  موقف  العامل. 
البحرية  للخدمات  الزامل  لرشكة 
خالل  وذلك  الزامل،  سفيان  املهندس 
تدشني الرشكة يف ميناء امللك عبدالعزيز 
أول  أمس  السعودية  رشق  الدمام  يف 
خفر  قوات  لصالح  عسكرية  سفينة 
متت   )10 )الزور  الكويتية  السواحل 

صناعتها بالكامل يف السعودية.
وزارة  وكيل  فيه  شارك  التدشني  حفل 
امن  لشؤون  املساعد  الكويتية  الداخلية 
يوسف  حممد  الشيخ  اللواء  احلدود 
النعيم  نعيم  امليناء  عام  ومدير  الصباح 

ومسؤولني كويتيني وسعوديني كبار.
أكد  الزامل  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
الكويت  بدولة  السواحل  خفر  ثقة  أن 
عىل  التغلب  اىل  أدى  املنتج  بجودة 
املرشوع  هبذا  للفوز  املتنافسني  عرشات 
من مجيع أنحاء العامل الفتا اىل ان الرشكة 
البحرية  القطع  باقي  ببناء  ستقوم 
املتفق  للمواصفات  طبقا  وتسليمها 
تم  الذي  الزمني  وللربنامج  عليها 

حتديده.
الصباح  يوسف  حممد  الشيخ  اللواء  اما 
أربع  لتصنيع  الرشكة  اختيار  أن  فاعترب 
يكن  مل  السواحل  خلفر  بحرية  قطع 
عشوائيا بل جاء بعد الكثري من البحث 
ومجلة من الزيارات ويأيت كذلك ضمن 
اخلليجي  والتكامل  التعاون  مرشوع 

األشقاء  بني  املتبادلة  والثقة  املشرتك 
اخلليجيني وتعزيز العالقات التجارية.

للخدمة   )10 )الزور  سفينة  وستدخل 
إىل  وصوهلا  فور  مبارشة  العسكرية 
حممد  الشيخ  اللواء  بحسب  الكويت، 
يوسف الصباح، مشريا اىل انتظار القطع 
الثالث املتبقية التي ستكون بمثابة دعم 

وإضافة خلفر السواحل الكويتية.
يشار اىل سفينة )الزور 10( تأيت بطول 
قطع  أربع  من  واحدة  ضمن  مرتا   46
خصيصا  بناؤها  يتم  عسكرية  بحرية 
بوزارة  السواحل  خلفر  العامة  لإلدارة 
بالعمليات  ختتص  الكويتية  الداخلية 
اللوجيستية واملراقبة والدعم والتموين 
عالية  وقدرة  متقدمة  بتقنيات  وتتمتع 

عىل املناورة.

 7 لتنفيد  تتحضر  »األشغال« 
امنائية ملشاريع  عقود 

يف  إعدادها  جار  ملشاريع  عقود  سبعة 
وزارة األشغال العامة، ثالثة منها تتعلق 
بالطرق الرابطة بني منطقة صباح األمحد 
السكنية  اخلريان  الوفرة ومدينة  وطريق 
اخلامس،  الدائري  من  الغريب  واجلزء 
لقطاع  املساعد  الوكيل  اعلن  ما  وفق 
هندسة الطرق يف الوزارة أمحد احلصان.
اعالن احلصان جاء يف ترصيح صحايف 
عقدين  هناك  أن  موضحا  امس،  له 
املشاة ومناقصات تدرس حاليا  جلسور 
متهيدا لرتسيتها فضال عن مشاريع تنفذ 
النويصيب  طريق  تطوير  مثل  حاليا 
العكسية  بااللتفافات  واجلسور اخلاصة 

اجلزء  وافتتاح  الغوص  طريق  وتطوير 
األوسط من طريق اجلهراء وطريق مجال 

عبدالنارص وتطوير الدائري السابع. 
هندسة  معرض  لقي  آخر،  شأن  ويف 
وزارة  أطلقته  الذي  الثاين  الطرق 
مع  بالتعاون  أمس  من  اول  األشغال 
وزارة الشؤون االجتامعية والعمل ممثلة 
تنمية  ومركز  املجتمع  تنمية  ادارة  يف 
املجتمع يف منطقة صباح النارص، اشادة 
يأيت  املعرض  أن  مذكرا  احلصان،  من 
الطرق  هندسة  قطاع  فعاليات  ضمن 
املواطنني  لتعريف  األشغال  وزارة  يف 

واملهتمني بمشاريع الوزارة.

»سالمة«  شهادة   48 إصدار 
للمشاريع اإلنشائية خالل يوليو

بفرع  السالمة  إدارة  جاسم:  عبداهلل 
بلدية حمافظة األمحدي اعلنت يف تقريرها 
 )990( رسوم  حتصيل  عن  االحصائي 
دينار وحتصيل مبلغ )163750( دينار 

كفاالت خالل شهر يوليو 2015.
تراخيص  إمجايل  أن  إىل  اشار  التقرير 
السالمة التي تم إصدارها بلغت )48( 
 )37( عدد  عىل  اشتملت  ترخيص 
اخلاص  السكن  يف  سالمة  ترخيص 
وعدد  استثامري  ترخيص   )3( وعدد 
 )2( وعدد  حكومي  ترخيص   )5(
ترخيص  وأخرى  صناعي  ترخيص 

واحد.
رخص  إمجايل  أن  إىل  التقرير  أشار  كام   
التشوين التي تم إصدارها )9( ترخيص 

فيام بلغ إمجايل عدد رخص التشوين التي 
عدد  وبلغ  ترخيص،   )2( جتديدها  تم 
 )8( جتديدها  تم  التي  الطرق  رخص 
الطرق  تصاريح  عدد  بلغ  فيام  رخصة 

التي تم إصدارها )11( ترصيح.
تم  التي  املرصفية  الكفاالت  عدد  اما 
إىل  كفالة   )59( فبلغت  استالمها 
جانب اإلفراج عن عدد )22( كفالة اىل 
جانب إصدار )64( تنبيه وحترير خمالفة 
أمالك  كتب   )5( عدد  وحترير  واحدة 
دولة وحترير عدد )109( تقرير ميداين 
وحترير عدد )51( كتب إيصال تيار إىل 
جانب إصدار عدد )2( شهادة السالمة 
اخلاص  والسكن  اإلنشائية  للمشاريع 

وإصدار عدد )61( ترصيح دفان.

مساخل مؤقتة لـ »االضحى« باملناطق السكنيةضمن احصائيات بلدية االأحمدي
مدير  جاسم:  عبداهلل  الكويت- 
أمحد  املهندس  بالوكالة  البلدية  عام 
املنفوحي اعلن عن موافقة البلدية عىل 
يف  باملسالخ  املستثمرة  الرشكات  قيام 
اجلمعيات  مع  وبالتعاون  املحافظات 
املسالخ  من  عدد  إقامة  عىل  التعاونية، 
املؤقتة يف بعض املناطق السكنية تسهيال 
األضحى  عيد  أيام  خالل  للمضحني 
املبارك مؤكدا إن هذه املسالخ ستكون 

حتت إرشاف ورقابة البلدية.
اجتامعه  عقب  جاء  املنفوحي  اعالن 
للمسالخ  املستثمرة  الرشكات  ممثيل  مع 
القطاعات  رؤساء  من  عدد  وبحضور 
الصناعية  البيئة  إدارة  البلدية ومدير  يف 
املهندسة   للصناعات  العامة  اهليئة  يف 

ملياء  اجلرفاين.
وفق  اللقاء،  هذا  من  اهلدف  اما 
استعدادات  بحث  فهو  املنفوخي، 
خالل  األضاحي  الستقبال  املسالخ 

هذه  هدف  أن  إىل  مشريا  العيد  أيام 
الطاقة  رفع  هو  املؤقتة  املسالخ 
عىل  وتسهيال  للمسالخ  االستيعابية 
بذبح  الراغبني  واملقيمني  املواطنني 

األضاحي .
مجيع  مناقشة  تم  بأنه  قال  املنفوحي 
ايام  يف  الذبح  بعملية  املتعلقة  األمور 
وعملية  املؤقتة  املواقع  هبذه  العيد 
محلهم  يشرتط  الذين  القصابني  توفري 
حرص  مؤكدا  الصحية  للشهادة 

جهوزية  مستوى  رفع  عىل  البلدية 
النظافة  توفري  من  املؤقتة  املسالخ  هذه 

والعاملة الالزمة لرسعة الذبح .
مجيع  بتوفري  البلدية  ستقوم  كذلك، 
املسالخ  هلذه  الرضورية  االحتياجات 
املؤقتة من أجل إنجاح عمليات الذبح 
متمنيا  السعيدة  الدينية  املناسبة  هذه  يف 
وأصحاب  التعاونية  اجلمعيات   من 
إلنجاح  البلدية  مع  التعاون  املسالخ 

مثل هذا املرشوع اجلديد .

سمو ويل العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح

وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلامن صباح سامل الحمود الصباح

رئيس وزراء 
على  البحرين:حريصون 

الكويت مع  تعاوننا  تطوير 
عملية  عىل  حريصة  البحرين 
األخوي  التعاون  وتطوير  بناء 
الكويت،  دولة  شقيقتها  مع 
وزراء  رئيس  أكده  ما  هذا 
بن  خليفة  األمري  البحرين 
بمتانة  مشيدا  خليفة  آل  سلامن 
بام  البلدين  بني  العالقات 
عىل  متنام  تطور  من  تشهده 

خمتلف األصعدة.
جاء  الوزراء  رئيس  موقف 
السلك  عميد  استقباله  خالل 
دولة  سفري  الدبلومايس 
البحرين  مملكة  لدى  الكويت 
الصباح،  مبارك  عزام  الشيخ 
بحسب ما ورد يف بيان صحايف 

للسفارة الكويتية يف املنامة.

آل  سلامن  بن  خليفة  األمري 
خليفة أكد ايضا حرص البلدين 
بالعالقات  االنطالق  عىل 
الثنائية اىل آفاق ارحب بالتفاهم 
املتني"  للبناء  املعزز  والتنسيق 
الفتا اىل "الرصح الشامخ الذي 
الراسخة  البلدين  متثله عالقات 
البحريني  التاريخ  واملتجذرة يف 

والكويتي املشرتك".
الصباح  عزام  الشيخ  بدوره،  
بام  فخره  اللقاء  خالل  ابدى 
البحرينية  العالقات  به  حتظى 
واسناد  دعم  من  الكويتية   -
سلامن  بن  خليفة  األمري  من 
مرشقا  نموذجا  "غدت  حتى 

اخلليجية". للعالقات 
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عىل خلفية معالجة موضوع حقل الدرة البحري

الكويت..والدشيت يدافع عنها ايران بعدم استفزاز  نواب يطالبون 
حتدثت  التي  املعلومات  مازالت 
الوطنية  النفط  رشكة  قيام  حول 
اإليرانية بإصدار نرشة بشأن الفرص 
إيران متضمنة  النفطية يف  االستثامرية 
امتداد  من  أجزاء  لالستثامر يف  فرصا 
احلدود  عىل  يقع  والذي  الدرة  حقل 
الكويت  بني  املشرتكة  البحرية 
فعل  ردود  يثري  وايران  والسعودية 
الكويتية،  النيابية  الساحة  يف  كبرية 
الكويتية  اخلارجية  وزارة  قيام  رغم 
السفارة  بأعامل  القائم  باستدعاء 
الثالثاء  االول  امس  لدهيا  اإليرانية 
بسبب  احتجاج  مذكرة  وسلمته 
الدكتور  النائب  وحده  املوضوع.  
عبد احلميد دشتي غرد خارج رسب 
ايران  اقدام  استحالة  واعلن  النواب 
السيادة  بحق  اعتداء  اي  تنفيذ  عىل 

الكويتية.

بإثبات  ايران  يطالب  الخرينج 
حسن نواياها

نائب  طالب  املوضوع،  عىل  وتعليقا 
اخلرينج  مبارك  االمة  جملس  رئيس 
ويدعوها  النوايا  حسن  باثبات  ايران 
اىل االلتزام باملواثيق الدولية والعمل 
اجلوار  حسن  عالقات  تعزيز  عىل 
معا  ,والعمل  اخلليج  دول  وبني  بينها 
لشعوب  االمن  قواعد  ارساء  عىل 

املنطقة والعيش يف سالم.
معاجلة  امهية  عىل  أكد  اخلرينج 
البحري  الدرة  حقل  موضوع 
حلل  والعمل  الدبلومايس  بالتفاهم 
مع  الدبلوماسية  بالطرق  االمر  هذا 
الوقت  يف  مؤكدا  االيراين  اجلانب 
ذاته عىل ثقته الكبرية يف الدبلوماسية 

الكويتية.
الرسيع  التحرك  ان  اخلرينج  واعترب   
للخارجية الكويتية وقيام نائب وزير 
خالل  من  اهلل  اجلار  خالد  اخلارجية 
االيرانية  السفارة  باعامل  القائم  لقائه 
الكويت  سفري  وقيام  الكويت  يف 
لدي ايران جمدي الظفريي بالتواصل 
لبحث  االيرانيني  املسؤولني  مع 
امهية  عيل  دليل  خري  هو  املوضوع 
التحرك الدبلومايس حلل هذا االمر.

بتعزيز  طهران  طالب  اخلرينج   
التعاون  من  ملزيد  باالفعال  االقوال 
حتل  ان  متمنيا  املنطقة  يف  االقليمي 
بالطرق  البحري  الدرة  حقل  قضية 
الدبلوماسية, ووفقا للمواثيق الدولية 
املعنية  الدول  بني  املشرتك  والتنسيق 
مربر  الغري  التصعيد  عن  بعيدا 
والتحرك االحادي من جانب واحد

العنزي يدعو لعدم االستفزاز
عسكر  النائب  طالب  جهته  من 
العنزي ايران باحرتام املواثيق الدولية 
والرتاجع  الكويتيني  استفزاز  وعدم 
النفطي  الدرة  حقل  تطوير  قرار  عن 
احلكومة  عسكر  ودعا  منفرد.  بشكل 
اىل توضيح مالبسات موضوع حقل 
وكشف  وتطوراته  النفطي  الدرة 
الكويتي  الشعب  امام  كاملة  احلقائق 
ايران  ان  اىل  مشريا  شفافية٬  بكل 
للعالقة  تيسء  القرارات  هذه  بمثل 

البلدين. بني 
حترك  رضورة  عىل  عسكر  وشدد 
مع  والتنسيق  الكويتية  الدبلوماسية 
اجل  من  السعودية  العربية  اململكة 
هذا  وحل  االيرانية  املطامع  وقف 

الدبلوماسية٬  بالطرق  املوضوع 
عن  الكويت  تنازل  عدم  عىل  مشددا 

حقها املرشوع يف هذا احلقل.

 ...والدشتي يغرد خارج الرسب
احلميد  عبد  الدكتور  النائب  وحده 
النواب  رسب  خارج  غرد  دشتي 
بأن  ضامنته  معلنا  املنرب  اىل  وخرج 
احلقوق  عىل  تعتدي  لن  ايران 

السيادية لدولة الكويت.
حال  يف  انه  دشتي  قول  ورغم 
الكويتية  احلقوق  عىل  اعتداء  حدث 
الذود عن سيادتنا ضد  سنتصدى يف 
هذا  بأن  جزم  انه  اال  كان  من  كائنا 
مل ولن حيدث وهو  االيراين  االعتداء 

من املحال.
اليران  مدحيه  اطار  ويف  الدشتي 
فقُد  خري  كل  ايران  ااهلل  »جزى  قال 
عدوي٬  من  صديقي  هبا  عرفت 
باشكاهلم  الدواعش  يسكت  حيث 
ما  واذا  دهرًا،  منهم  واالخونجيه 
فالغرابة  كله  بالكفر  اليوم  نطقوا 

الهنم ماضون يف مرشوعهم ».
حقوقنا  مبكرًا  »انتهكت  اضاف 
وكأهنم  والوفره  اخلفجي  يف  النفطيه 
وجمرد  رؤسهم٬  عىل  الطري  حط  قد 
الدره  حقل  حول  معلومه  او  إشاعه 
مستغل  والغري  ايران  مع  املشرتك 
وخترج  تقعد  وال  الدنيا  تثار  لالن٬ 
مره  اعشاشها  من  الدبابري  ارساب 
وحدتنا  دماء  المتصاص  اخرى 
جاء  ان  اىل  الفتن،  والثارة  الوطنيه 
مرزوق  احلكيم  الرئيس  ترصيح 
بتحمل  احلكومه  مطالبا  الغانم 
شفاف  لبيان  واصدارها  مسئولياهتا 

يتناول كشف حقائق االمور ومن ثم 
واخلارجيه٬  الدفاع  وزراة  نفي  ليأيت 
ثابته  جليه  حقيقة  الكافه  وليعلم 
سبق يل ان افصحت عنها وصدحت 

لن  بأهنا  ايران  لكم  اضمن  انني  هبا 
حقوقنا  اشكال  كافة  عىل  تعتدي 
طلب  متى  معنا  تتعاون  بل  السياديه 

منها«.

نائب رئيس مجلس االمة مبارك الخرينج 

النائب عبدالحميد دشتي

النائب عسكر العنزي

أهملت  احلكومة  الدويسان: 
للدخل ببدائل  مطالبنا 

عىل  شدد  الدويسان  فيصل  النائب 
من  احلكومة  »تغري  ان  رضورة 
والتنموية  االقتصادية  سياستها 
عن  تبحث  وان  جذري  بشكل 
إلدارة  جديدة  خالقة  أفكار 
من  إنقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ  الدولة 

بدأ يرتنح«. الذي  اقتصادنا 
قال  له،  صحايف  ترصيح  ويف 
من  كثريا  الدويسان:«حذرنا 
كبري  بشكل  النفط  أسعار  هبوط 
احلكومة  وكانت  ودراماتيكي 
لن  األمور  أن  املواطنني  تطمئن 
طالبنا  وكلام  بل  االسوأ،  إىل  تتجه 
للدخل  بدائل  باجياد  احلكومة 

طني  من  اذنا  اال  منها  نجد  ال 
وقع  قد  وها  عجني  من  وُاخرى 
لذا  ونحذر٬  منه  نخاف  كنا  ما 
كامل  تتحمل  ان  احلكومة  فعىل 
وإمهاهلا  تقاعسها  بسبب  املسؤولية 

« للمشكلة. 
عدم  اىل  احلكومة  دعا  الدويسان 
ان  حتركها وفق ردود األفعال »بل 
جدية  حلول  عن  االن  من  تبحث 
اخرى  بدائل  إلجياد  ذكية  وجذرية 
أسعار  رفع  اىل  تلجأ  واال  للدخل 
وكأهنا  غريها  او  اخلدمات  رسوم 
جيوب  من  مشكلتها  حتل  ان  تريد 

. املواطنني« 

يف  التلفزيون  لقسم  احلاجة  ما  الرويعي: 
الفنون؟ معهد 

كان  املرسحية  الفنون  معهد 
عودة  النائب  من  سؤال  مضمون 
وزير  الرتبية  وزير  اىل  الرويعي 

العيسى. بدر  العايل  التعليم 
الرويعي سأل »هل هناك حاجة اىل 
بالتلفزيون  خاص  قسم  استحداث 
املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  يف 
كانت  احلايل؟  اذا  الوقت  يف 
تزويدي  يرجى  بنعم،  االجابة 
انشاء قسم خاص  قرار  بنسخه من 

بالتلفزيون«.
تزويده  ايضا  طلب  الرويعي 
هذا  يف  املتبع  العلمي  باملنهج 
القسم، مستفرسا عن عرض منهج 

جلان  عىل  العلمية  واخلطة  الدراسة 
أو  املعهد  داخل  من  سواء  خمتصة 

خارجها. من 
جتيز  :« هل  اسئلته  واستكمل 
باملعهد  اخلاصة  والقوانني  اللوائح 
بالتلفزيون؟،  خاص  قسم  بإنشاء 
تدريس  هيئة  اعضاء  هناك   هل 
وتدريب تكفي إلنشاء قسم خاص 
املعهد  ميزانية  بالتلفزيون؟ هل 
تسمح  املرسحية  للفنون  العايل 
؟  بالتلفزيون  خاص  قسم  بإنشاء 
اخرى  دول  يف  برامج  هناك   هل 

متاثل هذا الربنامج ؟«.

النائب عودة الرويعي

للتحقيق  الداخلية  وزير  يدعو  الطرجيي 
جبوازات سفر مزورة

النائب د.عبد اهلل الطرجيي طالب نائب 
الشيخ  الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس 
بالتحقيق يف خروج عدد  اخلالد  حممد 
كويتية  سفر  بجوازات  الوافدين  من 
يف  الدويل  الكويت  مطار  من  مزورة 

األيام القليلة املاضية .
مؤمتر  يف  جاءت  الطرجيي  مطالبة 
صحايف بمجلس األمة حيث قال :«نثق 
جاهدا  يعمل  وبأنه  الداخلية  وزير  يف 
األمنية٬ إال  من أجل تطوير األجهزة 
ليست  والقيادات  األجهزة  بعض  أن 
عىل املستوى املطلوب« ٬ مشددا عىل 
إىل  واجلامرك  املنافذ  إيكال  رضورة 

أشخاص عىل قدر املسؤولية.
الطرجيي أوضح أنه يف 2015/8/19 
الكويت  مطار  من  عراقيان  خرج 
الدويل بجوازي سفر كويتيني مزورين 
التحقيق  إىل  الداخلية  وزير  داعيا   ٬
وصول  وكيفية  اجلوازين  صاحبي  مع 
اللذين  اإلثنني  العراقيني  إىل  جوازهيام 
فرا من الكويت ووصال دولة أوروبية.

ورشح أنه يف2015/8/22 خرجت 
عائلة مكونة من مخسة أفراد من مطار 
الكويت بجوازات سفر كويتية مزورة 
املطار  يف  يعمل  مسؤول  وبمساعدة 

والتي  العائلة  هذه  هتريب  من  متكن 
إحدى  يف  الحق  وقت  يف  ضبطت 
مواطنا  أن  واتضح  اخلليجية٬  الدول 
كويتيا تواجد مع هذه العائلة ملساعدهتا 
إىل  والوصول  املطار  من  اخلروج  يف 
تقصدها  كانت  التي  اخلليجية  الدولة 
العائلة وعاد هذا املواطن إىل الكويت 

بعد أن أهنى مهمته .
ضبط مواطن يف دولة خليجية

رشحها  تابع  القضية  مالبسات 
 2015/8/25 يف  أنه  قائال  الطرجيي 
وافد  إخراج  من  كويتي  مواطن  متكن 
حيث   ٬ مزور  كويتي  سفر  بجواز 
خليجية  دولة  اىل  »ترانزيت«  وصال 
قبل أن يصال إىل دولة أوروبية ٬ ليعود 
املواطن بعد ذلك ويتم ضبطه يف دولة 

خليجية .
تم  الثالث  احلاالت  هذه  أن  وذكر 
األمنية  األجهزة  بمساعدة  ضبطها 
حرصها  عىل  نشكرها  التي  اخلليجية 
التي  الكويت  وعىل  بالدها  أمن  عىل 
أكثر  الكويتيون  يكون  أن  يفرتض 
حرصا من أشقائنا اخلليجيني عىل أمن 
ظروفا  نعيش  ونحن  سيام  ال   ٬ بلدنا 
األمنية  األحداث  بسبب  استثنائية 

األخرية .
خفي  »ما  فإن  الطرجيي،  وبحسب 
إىل  اخلالد  الوزير  داعيا  أعظم«  
»هي  التي  بمسؤولياته  اإلضطالع 
باع  مع  والتحقيق  وتقدير«   ثقة  حمل 
الوافدين جوازات سفرهم الكويتية ٬ 
مشريا إىل أن لديه صورا هلذه اجلوازات 

املزورة .
الكبرية  ثقته  عن  الطرجيي  اعرب  واذا 
هتتز  ال  أن  منه  متنى  الداخلية،  بوزير 
هذه الثقة٬ وداعيا اياه يف نفس الوقت 
عىل  القادرة  غري  القيادات  إقالة  إىل 
 40 نحو  أمىض  من  ومنهم  اإلصالح 

عاما يف اخلدمة .
أبلغ  أنه  ثانية، قال الطرجيي  من ناحية 
جابر  الشيخ  احلكومة  رئيس  سمو 
أن  إىل  مشريا  اجلامرك  بفساد  املبارك 
موظفني يف اجلامرك متكنوا من إخراج 
ثالث حاويات كانت حمجوزة يف ميناء 
رشيف  موظف  قام  أن  بعد  الشويخ  
ونزيه باإلبالغ عن هذه احلادثة ومتت 
مكافأته »ألننا نعيش   لألسف   يف زمن 
حماربة املخلصني والكفاءات  والدفاع 
القيادات  قبل  من  الفاسدين  عن 

الفاسدة يف اجلامرك«.

العام الرأي  اللغيصم يتهم وزير األشغال بتضليل 
أن  اعترب  اللغيصم  سلطان  النائب 
أمحد  الكهرباء  وزير  األشغال  وزير 
العام  الرأي  تضليل  يتعمد  اجلسار 
فيام خيص مناقصة جممع الوزارات يف 
اجلهراء معتربا  ان الوزير اجلسار يريد 

االنقالب عىل خطة التنمية.
رأى  صحفي،  ترصيح  وخالل 
االشغال  وزارة  "بيان  أن  اللغيصم 
ما  عىل  ردا  أمس  من  اول  الصادر 
والتنفيع  املناقصة  بخصوص  اثرناه 
حيمل  الرشكات  لبعض  الواضح 
منها  االستفهام  عالمات  من  الكثري 
تأكيد الوزارة عىل اهنا تريد خلق مبدأ 
املقاولني  كافة  امام  الفرص  تكافؤ 
رشكات  تنفيع  تريد  اهنا  احلقيقة  لكن 

عىل حساب رشكات اخرى" .
الوزارة  بيان  ان  اعترب  اللغيصم 
الغاء  عدم  اىل  إلشارته  مضلاًل  جاء 
اجلهراء  يف  الوزارات  جممع  مناقصة 
الصادر  للكتاب  نشري  هنا  "ونحن 

من  واملوجه   27    7  2015 بتاريخ 
املناقصات  جلنة  اىل  االشغال  وزارة 

تطلب فيه إلغاء املناقصة".
اتهام "االشغال" بتعطيل املناقصة

وشدد عىل ان أهايل اجلهراء لن يكونوا 
عرضة لتنفيع جتار بعينهم واملامطلة يف 

عىل  املناقصات  وتفصيل  املرشوع 
ان  ٬موضحا  بعينها  رشكات  مقاس 
مليون   ۳5۰ ب  تقدر  املناقصة  "قيمة 

من  هناك  ان  جدًا  وواضح  دينار، 
القادمة  السنة  يف  املناقصة  طرح  يريد 
ليبقى املبلغ يف امليزانية لتنفيع مشاريع 

أخرى".
اللغيصم تساءل: "هل يعقل ان تاريخ 
 2014/9/7 يف  كان  املناقصة  طرح 
وحتى االن يبقى االمر جمرد حرب عىل 
تعطيل  االشغال  وزارة  وتتعمد  ورق 

املرشوع دون اي أسباب تذكر".
تم  فإنه  اللغيصم،  النائب  وبحسب 
تأهيل   21/12/2014 تاريخ  يف 
إنشاء وإنجاز  مقاولني عاملني ملرشوع 
وتأثيث وصيانة مبنى جممع الوزارات 
مستندات  دراسة  وبعد  اجلهراء  يف 
املختص  املكتب  قبل  من  التاهيل 
رشكة   ۱۲ وهناك  رشكة   ۱۱ تأهيل  تم 
أخرى مل تؤهل وإعطاءها ۱4 يوما من 
الرسمية  اجلريدة  يف  االعالن  تاريخ 

للتظلامت .
االشغال  وزارة  ان  اللغيصم  واكد 
وجهت كتاب بتاريخ 2/12/2014 
اعالن  تضمن  املناقصات  للجنة 
والقيمة  املرشوع  وطرح  املناقصه 

فرتة  وحتديد  للمرشوع  التقديرية 
املناقصني  قبل  من  للدراسة  6۰يوم 

اعتبارا من تاريخ النرش وحتديد موعد 
االجتامع التمهيدي بعد ثالث أسابيع 
االمور  كل  التاريخ  حتى  ان  مبينا   ٬
ان  عىل  ويدل  حال  افضل  عىل  تسري 
وليس  صحيح  باجتاة  تسري  املناقصة 

هناك اي سبب اللغائها .
ويف ترصحيه الصحايف، رشح اللغيصم 
أتى   15/1/2015 تاريخ  "يف  انه 
الذي  االسود"  "الكتاب  لألسف 
االعالن  عدم  "يرجى  التايل  تضمن 
ورود  حلني  املؤهلة  الرشكات  عن 

كتاب الحق يف هذا الشأن"".
اخر  كتاب  أتى  فإنه  للنائب،  ووفقا 
املناقصة  طرح  موعد  "تاجيل  تضمن 
الوزارة  من  الحق  كتاب  ورود  حلني 
هبذا الشأن" بام يؤكد استمرار مسلسل 
املناقصات  وتفصيل  الرشكات  تنفيع 
وذلك  الرشكات  بعض  مقاس  عىل 
بتاريخ  الصادر  الكتاب  خالل  من 
الذي تضمن سحب   19/3/2015
كتاب طلب االعالن عن نتيجة تأهيل 
الوزارات  جممع  ملرشوع  الرشكات 

وإعادة كافة األقراص للوزارة".
يقبلوا  لن  االمة  نواب  ان  اىل  واشار   

"حتى  الوزير  يقول  ان  ويسمحوا 
ابداء  دون  من  الحق"  كتاب  ورود 
وتطوير  الناس  فاحالم  أسباب  اي 
الوزير  كتب  عىل  يتوقف  لن  اجلهراء 
نواب  هلا  واجلهراء  والسابقة  الالحقة 
ومن  الفاسدين  يوقفوا  ان  يستطيعون 

يعاوهنم عىل فسادهم .
املامطلة  فإن  اللغيصم،  النائب  وبرأي 
العام  ملدة  استمرت  املرشوع  هذا  يف 
اعالن  أتى  حتى  املرشوع  هبذا  تقريبا 
بذلك  ناسفا  املناقصة  لطرح  جديد 

مجيع اخلطوات السابقة.
وتوجه للوزير بالقول :"ان الرشكات 
اجلديدة من املفرتض ان تكون مكملة 
مناقصة  طرح  ال  السابقة  للرشكات 

للوزير  حتذيرنا  وبعد  لذلك  جديدة 
نواب  امام  تعهدة  وبعد  مرة  من  اكثر 
مستندات  من  شاهدنا  ما  وبعد  االمة 
وتنفيع واضح البد من حماسبة الوزير 
عن  تراجعة  حال  يف  اال  سياسيا 
رشكات  لتنفيع  االخرية  اخلطوات 

بعينها".
جممع  مرشوع  ان  اوضح  اللغيصم 
الوزارات يف اجلهراء يأيت ضمن خطة 
االشغال  وزير  عرضها  التي  التنمية 
يف  احلالني  الوزارة  وقيادات  السابق 
خطة  ضمن  من  وهو  عبداهلل  قاعة 
الوزير  "ولكن عىل ما يبدو ان  التنمية 
خطة  عىل  االنقالب  يريد  اجلسار 

التنمية" بحسب تعبريه.

النائب سلطان اللغصيم

جيمعون  األمة  جملس  موظفو 
السوريني للطالب  التربعات 

نقابة  احلافظ:  امحد  الكويت- 
محلة  أقامت  األمة  بمجلس  العاملني 
جلمع  البيضاء«  »االيادي  شعار  حتت 
وبيعها  بالكتب  املتربعني  مسامهات 
وحتديدا  السوريني  الالجئني  لصالح 

األطفال .
هو  البيضاء«  »االيادي  مرشوع 
مجع  هدفه  خريي  تطوعي  مرشوع 
عن  والزائدة  املستعملة  الكتب 
لصالح  رمزي  بسعر  وبيعها  احلاجة 
املبادرة  االعامل اخلريية. وقد شهدت 

جتاوبا الفتا من املوظفني والزوار.
نقابة العاملني بمجلس األمة بالتعاون 

حرصت  للمجلس  العامة  األمانة  مع 
للمرشوع  مميز  مكان  توفري  عىل 
املوظفني  واستقبال  عنه  للتعريف 
والسكرتارية  النواب  و  واملراجعني 

وغريهم من الزوار.
الثالثاء  يوم  انطلقت  املبادرة  وكانت 
اليوم.  تنتهي  املقرر  ومن  املايض 
وتواجد يف جملس األمة كال من: هبة 
فريق  من  الصالح  وفيصل  السعدون 
يضم  والذي  بيضاء  أيادي  مرشوع 
وعيل  الراشد  مريم  هم:  آخرين   4
وعبدالعزيز  بوحيمد  ومبارك  اجلدي 

الصرييف.



مبـوضـوعية ننقل إلـيك الخـرب

كويتية - يومية - سياسية - شاملة
www.almustagbal.com

الكويت والعامل
Thursday 27 August 2015- No. 1097 - 4rd Year-Issue        الخميس  27  أغسطس  2015م  13 ذو القعدة 1436 هـ - العدد  1097   - السنة الرابعة

www.almustagbal.com local@almustagbal.comبـرملانيات 8almustagbalkw almustagbal

Thursday 27 August 2015- No. 1097 - 4rd Year-Issue        الخميس  27  أغسطس  2015م  13 ذو القعدة 1436 هـ - العدد  1097   - السنة الرابعة

اجمللس  حرس  يف  متطوعات  قبول  الوقيت: 
األمنية التطورات  يواكب 

قبول  عن  االمة  جملس  حرس  اعالن 
دفعة جديدة من املتطوعات من العنرص 
النسائي ألول مرة يف تارخيه، بحسب ما 
أكد األمني العام املساعد لشؤون حرس 
يأيت  الوقيت،  خالد  اللواء  األمة  جملس 
مواكبة للمتغريات التي تتطلب التطوير 
التفتيش  جانب  من  األمنية  املنظومة  يف 
يعانيه  ما  مع  النساء  عىل  والكشف 

املجلس من نقص يف هذا املجال.
لوكالة  ترصيح  يف  جاء  الوقيت  موقف 
األنباء الكويتية )كونا( معتربا ان وجود 
املجلس  حرس  يف  النسائي  العنرص 
استجابة  ملحة  وحاجة  رضورة  بات 
ظل  يف  السيام  األمنية  للمتطلبات 

األوضاع األمنية التي شهدهتا البالد.
يف  النسائي  احلرس  مهام  وحول 
تشمل  اهنا  الوقيت  اوضح  املجلس، 
عىل  والتفتيش  الكشف  عمليات 
جملس  وزوار  املوظفات  من  النساء 
للقيم  واحرتاما  مراعاة  وذلك  األمة 

والعادات والتقاليد واخلصوصية.
حلرس  اجلديد  املبنى  أن  اىل  لفت  واذ 
الستة  خالل  افتتاحه  املزمع  املجلس 
احتياجات  كافة  سيلبي  املقبلة  أشهر 
احلرس النسائي ويراعي خصوصيتهن، 
يف  النسائية  الرشطة  انطالقة  ان  أكد 
سنوات  سبع  نحو  قبل  الداخلية  وزارة 
خمتلف  يف  وفاعليتها  كفاءهتا  وثبوت 
طيبة  نتائج  وحتقيقها  األمنية  املجاالت 
للبدء  دافعا  كان  واالنضباط  األداء  يف 

هبذه اخلطوة يف جملس األمة.
الوقيت  اللواء  أشاد  ترصحيه،  ويف 
اخلطوة  هبذه  الداخلية  وزارة  برتحيب 
االمكانيات  كافة  وهتيئتها  واستعدادها 
املتقدمات  الستقبال  والتسهيالت 
بمعهد  والتدريب  الدراسة  مقر  يف 
الرشطة النسائية التابعة ألكاديمية سعد 
التعليم  بقطاع  األمنية  للعلوم  العبداهلل 

والتدريب.
 

رشوط القبول وآلية التطوع
من  املتطوعات  استقبال  آليات  وحول 
استالم  فرتة  ان  قال  النسائي،  العنرص 
بالدفعة  االلتحاق  يف  الراغبات  طلبات 
ستستمر  النسائي  العنرص  من  األوىل 
وذلك  اجلاري  اغسطس   31 حتى 
واملسائية  الصباحية  الفرتتني  خالل 
بمنطقة  النسائية  الرشطة  معهد  مقر  يف 

خيطان اجلنويب.
للقبول،  العامة  للرشوط  وبالنسبة 
تكون  بان  يتعلق  ابرزها  ان  اوضح 
املتقدمة كويتية اجلنسية وحممودة السرية 
سبق  قد  يكون  وأال  السمعة  حسنة 
خملة  جنحة  أو  جناية  يف  عليها  احلكم 
بالرشف أو األمانة وأال يكون قد سبق 
أو  بحكم  احلكومة  خدمة  من  فصلها 
تأديبي هنائي وأال يكون قد سبق  بقرار 
تأديبيا  فصال  تعليمية  جهة  من  فصلها 

هنائيا.
املتطوعات،  من  اجلديدة  الدفعة  هذه 

تأهيل  ستتضمن  الوقيت،  بحسب 
وضباط  مالزم  برتبة  اختصاص  ضباط 
صف برتبي وكيل ضابط ورقيب حيث 
يف  دبلوم  شهادات  اخلرجيات  ستمنح 
االختصاص  لضباط  الرشطة  علوم 

ووكالء الضباط والرقباء.
اما بالنسبة ملدة الدراسة التي سيخضعن 
الرشطة  بمعهد  املتدربات  كافة  هلا 
واحد  درايس  عام  ستكون  النسائية، 
اخلارجي  بالنظام  دراسيني  فصلني  من 
التنفيذية  واللوائح  النظم  وبحسب 
حيث  التعليمية  باملؤسسات  اخلاصة 
النصف  يف  الدراسة  تبدأ  أن  املقرر  من 

األول من سبتمرب املقبل.
الربنامج  ان  ذكر  الوقيت  اللواء 
التدريبي والعلمي الذي تعده أكاديمية 
يكرس  األمنية  للعلوم  العبداهلل  سعد 
كبار  مع  والتواصل  التعامل  مهارات 
مع  ويتامشى  واجلمهور  الشخصيات 
وحيقق  األمة  جملس  حرس  متطلبات 
مقتضيات  وفق  املنشودة  أهدافه 

الكويتي. الدستور 
الرشطة  من  دفعة  فأول  ولإلشارة، 
وزارة  اطلقتها  البالد  يف  النسائية 
الدرايس  العام  يف  الداخلية 
عنرصا   27 ضمت  اذ   2009/2008
ممن  ضابطا   16 منهن  الرشطة  قوة  من 
وكالء   8 و  اجلامعي  املؤهل  حيملن 
رقباء  و3  الدبلوم(  محلة  )من  ضباط 

)من محلة الثانوية العامة(.

اقرتاح للنائب اجلريان لتعديل قانون اجلزاء
قدم  اجلريان  عبدالرمحن  النائب   
اقرتاحا بقانون يف شأن إضافة بعض 
املواد من قانون اجلزاء رقم 16 لسنة 

. 1960
مقدمة اجلريان ذكر فيها ان مادة رقم 
164 تقول انه »يعاقب باحلبس مدة 
عن  تقل  ال  وبغرامة  سنوات  عرش 
من  كل  كويتي  دينار  آالف  مخسة 
الشعوذه  أو  السحر  أعامل  مارس 
والشعوذه  السحر  أمال  وتتحقق 
أو  التأثري عىل بدن  او حماولة  بالتأثري 
قراءة  بواسطة  الغري  مشاعر  أو  عقل 
بأعامل  القيام  أو  مفهوم  غري  كالم 
أو  منفعة  حتقيق  بقصد  مفهومة  غري 
الغري  عن  أو  النفس  عن  رضر  دفع 
غري  أو  بمقابل  ذلك  كان  سواء 
و  العدد  و  األلبسة  تصادر  و  مقابل 

األدوات املستعملة يف ذلك«.  
قائال  اقرتاحه  يف  تابع  اجلريان 
يعاقب   – أ  مكررا   164 رقم  :«مادة 
يف  عليها  املنصوص  العقوبة  بذات 

أعامل  مارس  من  كل  السابقة  املادة 
غري  عمال  أو  الكهانة  أو  التنجيم 
العمل  هذا  أن  االدعاء  مع  مفهوم 
كقراءة  الغيبيات  معرفة  له  يكشف 
الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو 
الرضب باحلىص أو اخلط يف الرمل«.
»يتحقق  فإنه  اجلريان،  اقرتاح  ووفق 
الفلك  بحركة  باالستدالل  التنجيم 
املتعلقة  الغيبية  احلوادث  عىل 
يف  ستقع  التي  اجلامعات  أو  باألفراد 
باِّدعاء  الكهانة  وتتحقق  املستقبل. 
علم الغيب واسطة استخدام اجلِّن«، 
مضيفا ان »   مادة رقم 164 مكررا » 
يعاقب باحلبس مدة ثالث سنوات و 
بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار 
أو  جلب  أو  استورد  من  كل  كويتي 
موادا  سلم  أو  باع  أو  أحرز  أو  حاز 
يف  املوضحة  األعامل  يف  تستعمل 
املادتني السابقتني وهو عامل بذلك«.

التفسريية  »املذكرة  ان  واوضح 
عىل  التعدي  تؤثم   )  164( املادة 

التفريط  أو  الرعونة  بسبب  النفس 
أو  االنتبات  عدم  أو  اإلمهال  أو 
عام  نص  وهو  للوائح  مراعاة  عدم 
لألفعال  انتشار  حينها  يكن  ومل 
وهي  القانون  هذا  بموجب  املؤثمة 
والتنجيم  والشعوذة  السحر  أعامل 
أو  الكف  قراءة  وكذلك  والكهانة 
أو الرضب  الفنجان  أو  اللعب  ورق 
التي  الرمل  يف  اخلط  او  باحلىص 
تدخل يف املفهوم العام للامدة ) 164 

.»)
اهداف تجريم اعامل السحر

أن  اىل  اجلريان  أشار  عليه،  وبناء 
ملحوظ  بشكل  األفعال  هذه  انتشار 
ومضطرد ومتنوع يف اآلونة األخرية 
جتريمها  عىل  النص  أوال   يستلزم 
حمدد  تعريف  وضع  وثانيا  رصاحة، 
للركن  عامة  قاعدة  وضع  وثالثا  هلا، 
الرشعي لألفعال حمل التأثيم و أخريا 
ومصادرة  اجلاين  مع  املتعاون  جتريم 

األدوات املستخدمة يف اجلريمة.

هلذه  التجريم  هذا  من  اهلدف  اما 
فهو  اجلريان،  بحسب  األفعال، 
من  والعقل  واالعتقاد  الفكر  صيانة 
الضالالت املظلمة٬ وكذلك النفس 
باألفعال  انتهاك حرمتها  البرشية من 
لبه  من  صاحبها  خترج  التي  الضارة 
ألصحاب  أسريا  وجعله  وعقله 

النفوس الرشيرة.
من  األوىل  املادة  ان  ذكر  اجلريان 
ثالث  إضافة  تضمنت  القانون  هذا 

مواد مكررة للامدة ) 164( فجاءت 
السحر  أعامل  بتجريم  اإلضافة 
انتظار  والشعوذة كقاعدة عامة دون 
عليها  املرتتبة  السلبية  النتيجة  لوقوع 
سواء كان ذلك بالتأثري عىل البدن أو 
العقل أو املشاعر ويكون ذلك عادة 
بإتيان أقوال او أفعال غري مفهومة ال 
للعامة وال للخاصة وجيهل حقيقتها 
أو  الساحر  قبل  من  اال  تعرف  وال 

املشعوذ .

النائب سلطان اللغصيم

العالقات االيرانية الكويتية.. عالقة يشوبها الحذر رغم مساعي تعزيزها

العيسى يقول لـ »املستقبل« ان ايران تدفع حنو التهدئة باملنطقة والعوضي يؤكد ان 
العالقات تنمو رغم االزمات

الحافظ:عالقة عمرها  - أحمد  الكويت 

من  وككثري  االستقالل.  عمر  من 
عالقة  خضعت  الدولية  العالقات 
عىل  السياسية  للمؤثرات  البلدين 
حتى  زالت  وما  املاضية  العقود  مر 
االسالمية  الثورة  فانتصار  اليوم. 
العالقة  يف  للتحول  بداية  شكلت 
الكويت  اعرتاف  رغم  السلبية  نحو 
وككل  اهنا  اال  اجلديد.  بالنظام 
من  حذرة  بقيت  اخلليجية  الدول 
ثورته  بتصدير  يرغب  انه  قال  نظام 
يعني تصدير  ما  املجاورة  البلدان  اىل 
جرياهنا.  استقرار  وزعزعة  االرهاب 
اندالع  بعد  التحول االكرب كان  لكن 
اقدمت  اذ  االيرانية،  العراقية  احلرب 
بمليارات  بغداد  دعم  عىل  الكويت 
االمر  فوائد  دون  من  الدوالرات 
خلفيته  عىل  وتم  ايران  استفز  الذي 
اىل  العالقات  مستوى  ختفيض 
وصول  لكن  املستويات.  ادنى 
يف  الرئاسة  سدة  اىل  االصالحيني 
بابا  فتح   1997 العام  يف  ايران 
يف  مرونة.  اكثر  لعالقات  جديدا 
العام 1961، وغداة اعالن استقالل 
الكويت سارعت ايران اىل االعرتاف 
بالكويت ثم فتحت سفارهتا يف البالد 
يناير  يف  اي  التايل  العام  مطلع  يف 
يف  ايران  أعلنت   .1962 العام  من 
جانب  اىل  ستقف  بأهنا   1973 العام 
ضمها  العراق  حماولة  ضد  الكويت 
لتغيري  حماولة  اي  رافضة  اراضيه  اىل 

النظام اجليو-سيايس يف املنطقة.
االسالمية  الثورة  انتصار  مع  لكن 
نظام  عىل  والقضاء   1979 العام  يف 
تدرجييا  تتحول  االمور  بدأت  الشاه، 
ورغم  السلبية.  نحو  البلدين  بني 
اال  اجلديد  بالنظام  الكويت  اعرتاف 
اهداف  من  وترقبا  حذرا  ابدت  اهنا 
خصوصا  طهران  يف  الوليدة  الثورة 
رغبتهم  الثورة  زعامء  اعالن  بعد 
احلدود  خارج  اىل  الثورة  بتصدير 
العراقية  احلرب  وشكلت  االيرانية. 
ظهر  قصمت  التي  الشعرة  االيرانية 
البعري بني الطرفني ال سيام بعد اقدام 
العراق يف احلرب  الكويت عىل دعم 
 4 وأقرضته  منافذها  له  ففتحت 
 10 )تساوي  فائدة  بال  دوالر  مليار 

مليارات دوالر يف 2014(.
الكويت  موقف  فإن  ولالشارة 
كويتية  حماولة  سبقه  للعراق  الداعم 
حيث  الطرفني  بني  احلرب  إلهناء 
أن  آنذاك  الكويتي  العهد  ويل  قال 
بني  للتوسط  ة  ُمستعدَّ الكويت 
الدولتني للوصول لتسوية ُتريض كال 

الطرفني.
يف  للكويت  العراق  احتالل  وبعد 
ايران  أعلنت   ،1990 اغسطس 
عدم  مؤكدة  لالحتالل  رفضها 
البلد  هذا  باحتالل  للعراق  السامح 
يف  العربية  الُدول  فشلت  ولو  حتى 
املوضوع بشكل حاسم.  التعامل مع 
العقوبات  لكل  دعمها  اعلنت  كام 
اخراج  اىل  تؤدي  التي  االقتصادية 

القوات العراقية من الكويت.
يف  االصالحي  التيار  وصول  ومع 
 1997 العام  يف  احلكم  اىل  ايران 
عرش  خامتي  حممد  الرئيس  وتبوأ 
حتسنا  العالقات  شهدت  الرئاسة 
للزيارات  تبادال  وعرفت  كبريا 
العام  ويف  كبري  بشكل  الديبلوماسية 
اإليراين  اخلارجية  وزير  زار  نفسه 
الكويت هبدف تعزيز عالقات إيران 

مع دول جملس التعاون اخلليجي.
اىل  التطور  يف  العالقات  واستمرت 
النووي  االتفاق  عن  االعالن  تم  ان 
يوليو  يف  الغربية  والدول  ايران  بني 
قيادة  هنأت  اثرها  وعىل  املايض 
الكويت طهرات باالتفاق معربة عن 
تطلعاهتا بأن ُيسهم االتفاق يف تعزيز 
وهنضة  املنطقة  يف  واالستقرار  األمن 

دول املنطقة
العالقات  لـ«املستقبل«:  العويض 

حافظت عىل منوها
رئيس  يقول  وكام  اليوم  العالقة  لكن 
الكويتية  االيرانية  الصداقة  رابطة 
العويض  عبدالرمحن  الدكتور 
نموها  علی  حافظت  لـ«املستقبل« 
املريرة  االزمات  رغم  وتطورها 
ان  اىل  مشريا  باملنطقة  تعصف  التی 
الزمن،  بمرور  تغريت  العالقات 
السمو  صاحب  مبادرة  اىل  مشريا 
اثرها  عىل  تم  والتي  ايران  لزيارة 

توقيع العديد من االتفاقيات.
أقدمت  التی  اخلطوة  أن  رأى  كام 

الكويتية  الصداقة  رابطة  عليها 
نوفمرب  فی  طهران  بزيارة  اإليرانية 
الثقة  تعزيز  هبدف  جاءت  املاضی 
التعاون  مستوی  ورفع  اجلانبني  بني 
الشعبي فی شتی املجاالت االنسانية 
›وهی خطوة أيدهتا القيادة واحلكومة 

الكويتية وتبرش باخلري‹.
وبالنسبة اىل العويض فإن ايران دولة 
لتشويه  الغرب  يسعی  قوية  اسالمية 
احلضاري  دورها  وتقليص  سمعتها 
وجتاهل مكانة علامئها الشباب الذين 
يشهد  مبهرة  علمية  إنجازات  حققوا 
هبا القايص والداين السيام فی تطوير 
عىل  مشددا  السلمية  النووية  الطاقة 
الصديقني  البلدين  بني  العالقة  ان 
ومد  املتبادلة  الثقة  روح  علی  قائمة 

جسور التواصل بني الشعبني .
االستفزازات االيرانية

رئيس  العيسى  عمر  املحامي  أما 
ويف  سابقا  الكويتية  املحامني  مجعية 
ايران  أن  اعرتف  لـ«املستقبل«  حديثه 
للكويت  االستفزازات  ببعض  تقوم 
امور طبيعية  املنطقة »ولكنها  ولدول 
والكويت  مكان،  كل  يف  حتدث 
تتعامل بحكم اجلرية  وباخالق دمثه 
واضاف  االيراين«.  اجلار  مع  وعالية 
ان »الكويت متتلك افضل السياسات 
وهذا  جرياهنا،  مع  والعاقلة  املتوازنة 
املحافل  الكويت يف  االمر عرف عن 
الهنا  عامليا،  ثناء  وتلقى  الدولية، 
وهذا  واهلادئ  الناصح  دور  تلعب 
بني  متميز  مركز  يف  وضعها  الدور 

الدبلوماسية الدولية«.
عالقة  »املستقبل«:  لـ  العيىس 

مميزة تربط بني الشعبني
»الشعب االيراين طيب وحمب للعمل 
من  االمر  هذه  واتضح  والنشاط 
العبارة  هبذه  معهم«،  التعامل  خالل 
يف  االيراين  الشعب  العيسى  وصف 
ان  اىل  مشريا  لـ«املستقبل«،   حديثه 
كافة  اىل   كثريا  يسافرون  الكويتيني 
ارجاء ايران »فنرى يوميا ما يقارب 4 
مطارات  اىل  متجهة  كويتية  رحالت 
عالقة  وجود  اىل  لفت  كام  ايران«. 
اجتامعية تربط العائالت من البلدين 
اذ  نسب  عالقة  »فهناك  الصديقني 
الكويتية  العائالت  من  الكثري  ان 

والعكس  ايرانية  عائالت  من  تتزوج 
صحيح«.

االيرانية  الصداقة  رابطة  وتسعى 
واالخاء  املحبة  ارساء  اىل  الكويتية 
من  والكويتي،  االيراين  الشعبني  بني 
خالل توطيد العالقات الشخصية يف 
والطب  التعليم  ومنها  جمال  من  اكثر 
وتفعيل  واحلقوق،  والفنون  والثقافة 
االمسيات  واقامة  املتبادلة  الزيارات 

املشرتكة املتبادلة.
حجم  فقط  دوالر  مليون   150

التبادل التجاري
بني  االقتصادية  العالقة  ترتق  مل 
من  به  املرغوب  املستوى  اىل  البلدين 
التبادل  حجم  ان  اذ  بعد،  الطرفني 
العام  وصل  البلدين  بني  التجاري 
فقط،  دوالر  مليون   150 اىل  املايض 
والصناعة  التجارة  وزير  ووصف 
املحسن  عبد  املستقيل  الكويتي 
من  كثرًيا  اقل  بأنه  املبلغ  هذا  املدعج 

املتوقَّع.
حديثه  يف  العيسى  وتطرق 
لـ«املستقبل« اىل حاجة الكويت ملزيد 
االقتصادي  الصعيد  عىل  العمل  من 
»وهذا  ايران  مع  التبادل  حجم  لرفع 
االيرانية  احلكومة  عىل  ينطبق  االمر 
هذا  يف  مقرصة  هي  ايضا  التي 
بني  القريبة  املسافة  فبحكم  اجلانب، 
ان تكون االسواق  البلدين، يفرتض 
فيه  ملا  للطرفني  مفتوحة  واملوانئ 
مصلحة الشعبني الكويتي وااليراين، 
الصادرات  فان   ، املثال  سبيل  وعىل 
كمحطة  لديب  تذهب  االيرانية 

ترانزيت،  عىل الرغم من ان الكويت 
االقرب هلا

اىل  الشعبني حيتاجان  ان  اىل  لفت  كام 
فتح املوانئ بصورة اكرب ، ال سيام بعد 
 ، ايران  عىل  الدولية  العقوبات  رفع 
الكويتي  السوق  يستوعب  بحيث 
ايران،  لصالح  متر  التي  البضاعات 
لبيع  التحتية  البنية  توسعة  يتم  وان 

ونقل السلع االيرانية.
العيسى رأى رضورة ان يكون هناك 
بان  احلكومة  لتوصية  شعبي  حترك 
مع  اكرب  جتارية  حركة  هناك  يكون 
ايران ، منوها اىل ان روابط الصداقة 
شعب  مع  فعال  دور  هلا  الكويتية 
اليابانية  الصداقة  كرابطة  العامل  دول 
نخبة  تضم  التي  وغريها  والكورية 
سيام  ال  املحلية  الشخصات  من 

الوزراء السابقني
العيىس لـ«املستقبل«: ايران تدفع 

نحو التهدئة باملنطقة
ورغم االهتامات التي توجه اىل ايران 
عىل خلفية مساعيها اىل زعزعة االمن 
ودعمها  املنطقة،  يف  واالستقرار 
نرش  اىل  تسعى  التي  للحركات 
الدول  يف  سيام  ال  واخلراب  الفوىض 
ان  يؤكد  العيسى  ان  اال  اخلليجية، 
تدفع  ايران،  فيهم  بام  االطراف  مجيع 
باجتاه االستقرار يف املنطقة، خصوصا 
ان منطقة الرشق االوسط بحاجة اىل 
بالفائدة عىل مجيع  تعود  التي  التهدئة 
شعوب املنطقة ، الفتا اىل انه رسعان 
حتدث  التي  العقبات  ازالة  سيتم  ما 

بني حني واخر.
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كية يرفض فكرة ان التنظيم صناعة أم�ي

مسؤول امريكي يكشف لـ »املستقبل« خفايا الدعاية الداعشية

عىل  داعش  تؤثر  هكذا 
لشباب ا

تفسرية  ويف  فرنانديز  ألربتو 
يف  التأثري  عىل  داعش  لقدرة 
املزيد  وجتنيد  املسلمني  شباب 
للتضحية  واملستعدين  منهم 
التنظيم  ان  يقول  بأرواحهم 
التقدم  بالغ  مستوى  عىل  اعتمد 
إخراج  يف  التقنية  الناحية  من 
كم  عرب  الدعائية  الرسائل 
التواصل  حسابات  من  هائل 
البداية  يف  واعتمد  االجتامعي 
لنرصة  الشباب  دعوة  عىل 
يف  املستضعفني«  »إخواهنم 
ملذابح  يتعرضون  الذين  سوريا 
بشار  نظام  قوات  أيدي  عىل 
 2012 عامي  خالل  األسد 
عام  منتصف  وبحلول  و2013 
الدعائي  اخلطاب  تغري   2014
الدعوة للجهاد يف سورية إىل  من 
دولة  يف  للحياة  للقدوم  الدعوة 
حتوطها  التي  اإلسالمية  اخلالفة 
خطاهبم،  بحسب  اإلهلية  الرعاية 
من  شبابا  اجتذبت  دعوة  وهي 
حيلمون  والغرب  الرشق  مسلمي 
متاثل  إسالمية  دولة  إىل  باالنتامء 
ظل  يف  األوىل  اإلسالم  عهود 

املتقني.« الراشدين  اخللفاء 

الشباب  لدى  هوية  ازمة 
ملسلم ا

يف  داعش  تنظيم  نجاح  أما 
من  املسلمني  الشباب  اجتذاب 
ارتكابه  رغم  الغربية  املجتمعات 
الرؤوس  كقطع  وحشية  جرائم 
واغتصاب  األرسى  وحرق 
فرنانديز  ألربتو  فريجعه  الفتيات 
من  املسلم  الشباب  تأكد  عدم  اىل 
بعض  اعتناق  بسبب  او  هويته، 
من  لالسالم  الغربيني  الشباب 
العقيدة  فهم  يف  التعمق  دون 
التارخيية  باخللفية  اإلملام  أو 
خداع  فيتم  اإلسالمي  للعامل 
لتنظيم  وضمهم  الشباب  هؤالء 
قوية  دعاية  خالل  من  داعش 

بعض  يف  القصور  أوجه  تستغل 
أن  وتدعي  احلالية  احلكم  أنظمة 
وأصولية  إسالما  أكثر  التنظيم 
نقاء  وأكثر  أخرى  جهة  أي  من 
ممارسة  تصبح  وبذلك  وحزما 
اإلعجاب  إىل  يدعو  أمرا  العنف 
للنفور  مدعاة  يكون  أن  من  بدال 
بأنه  تربيره  يتم  عندما  خاصة 
إطار  يف  اإلسالم  عن  للدفاع 
تقيم  خالفة  دولة  لبناء  السعي 
يتيح  مثاليا  إسالميا  جمتمعا 
يف  حلمهم  حتقيق  الشباب  هلؤالء 

حقيقيني.« كمسلمني  العيش 

 رضورة فضح زيف االدعاءات 
لداعشية ا

ملجاهبة  املطلوب  هو  ما 
الدولة  تنظيم  بروباجنده 
عليه  جييب  سؤال  اإلسالمية؟ 
يتعني  انه  بالقول  فرنانديز  ألربتو 
وحقيقية  دقيقة  معلومات  تقديم 
سبيل  فعىل  املناسب.  وقتها  ويف 
لألعامل  اإلدانة  تتواىل  املثال 
التنظيم  هبا  يقوم  التي  الوحشية 
اليزيديني  مثل  املسلمني  غري  ضد 
واجبة  إدانة  وهي  املسيحيني  أو 
اخلطاب  يف  نقطة  أضعف  ولكن 
بأن  االدعاء  لداعش هي  الدعائي 
املسلمني  عن  للدفاع  جاء  التنظيم 
مقاتلو  خيصص  بينام  املستضعفني 
قتل  يف  جهودهم  أغلب  التنظيم 
ذلك.  توضيح  فيجب  املسلمني 
يمكن  واضحة  أدلة  وهناك 
داعش  قتل  كواقعة  استخدامها 
السنة  املسلمني  من  ألف  حلواىل 
متردهم  بحجة  الزور  دير  يف 
وبذلك  اإلسالمية  الدولة  عىل 
اجلهادي  الفكر  نظر  يف  أصبحوا 
مسلمني  غري  التكفريي  السلفي 

قتلهم. ويباح 
فبام  فرنانديز،  السفري  وبحسب 
الذي  األسايس  التحدي  أن 
داعش  لدعايات  التصدي  يواجه 
تقتيض  احلاجة  فإن  االعداد،  هو 
مئات  وانضامم  اجلهود  تضافر 

وعرشات  املتخصصة  املراكز  من 
حلملة  املسلمني  من  اآلالف 
التواصل  شبكات  عىل  مكثفة 
زيف  فضح  هبدف  االجتامعي 
ودحضها  االدعاءات  تلك 

واملعلومات.« باحلقائق 
»املركز«  بني  أعداد  حرب 

و«داعش«
السفري الذي يتوىل مهمة اإلرشاف 
ملكافحة  االسرتاتيجي  املركز  عىل 
أسندته  والذي  اإلرهايب  اإلعالم 
األمريكية،  اخلارجية  وزارة  إليه 
يف  نجحت  املركز  جهود  ان  يقول 
استثارة رد قوي من تنظيم داعش 
االجتامعي  التواصل  وحسابات 
التحدي  ولكن  التنظيم،  ألنصار 
اجلهود  واجه  الذي  الرئييس 
يف  كان  يقول،  كام  األمريكية 
مكون  فريق  شارك  فبينام  العدد 
أمريكيني  عرشة  من  أكثر  من 
داعش  لربوباجندا  التصدي  يف 
تويرت  حسابات  ستة  خالل  من 
واألردو  العربية  هي  لغات  بأربع 
واإلنجليزية  والصومالية 
للخارجية  التابع  املركز  يف 
وكاالت  وسامهت  األمريكية 
بجهود  أخرى  أمريكية  حكومية 
حسابات  أعداد  تراوحت  مماثلة، 
إىل  أربعني  بني  داعش  أنصار 
ثالثة  حواىل  بينهم  من  ألفا  تسعني 
باجلدية  اتسموا  حساب  آالف 

الدعائية. واملهارة 

اإلسالمي الدين   دور علامء 
إن  فرنانديز  السفري  ويقول 
تتالعب  داعش  بروباجندا 
والكفار  املرشكني  مثل  بألفاظ 

تلك  وتستخدم  والرباء  والوالء 
ملامرسة  كرتخيص  الكلامت 
اإلسالم  مع  أساسا  تتناىف  أعامل 
واالغتصاب  والرسقة  كالقتل 
يدين  أن  كافيا  فليس  وبالتايل 
املامرسات  تلك  املسلمني  علامء 
الدولة  مقاتيل  يصفون  أو 
أو  خوارج  بأهنم  اإلسالمية 
الدين  يمثلون  ال  متطرفون 
علامء  عىل  جيب  بل  اإلسالمي 
احلقيقية  املعاين  توضيح  املسلمني 
األدلة  وتقديم  الكلامت  لتلك 
قتل  جواز  تدحض  التي  الرشعية 
استخدام  وكذلك  املسلمني،  غري 
السلف  تاريخ  من  قوية  حجج 
مقاتيل  إقدام  ملواجهة  الصالح 
أثرية  كنائس  هدم  عىل  التنظيم 
محص  من  بالقرب  كنيسة  مثل 
بن  خالد  بقائها  عىل  حافظ 
وظلت  الشام  فتح  بعد  الوليد 
الراشدين  اخللفاء  عهد  يف  باقية 
عام  ألف  من  ألكثر  صمدت  ثم 

داعش. تنظيم  ليهدمها  بعدهم 

داعش عىل  الفرصة  تفويت 
رضورة  فرنانديز  السفري  ويؤكد 
إىل  أدت  التي  العوامل  دراسة 
متدد  أمام  السانحة  الفرص  إجياد 
يف  التكفريي  اجلهادي  الفكر 
سيطرة  فيها  ضعفت  مساحات 
يف  سوريا  يف  حدث  كام  الدولة 
مما  العريب  بالربيع  يسمى  ما  بداية 
السلفي  اجلهادي  للفكر  سمح 
العنف  إىل  املستند  التكفريي 
اآلخرين،  عىل  اإلرادة  وفرض 
لسلطة  اهلائل  الفراغ  استغالل  يف 
الذي  والفشل  سوريا،  يف  الدولة 

املالكي  نوري  حكومة  عكسته 
التمدد  يف  العراق  يف  الطائفية 
أفكارهم  ووضع  البلدين  داخل 
موضع  اجلهادية  التكفريية 

. لتنفيذ ا
التعامل  رضورة  إىل  نبه  كام 
يف  كامنة  مظامل  مع  اجلدي 
الظلم  مثل  العريب  النظام 
وعدم  واالجتامعي  االقتصادي 
الفساد  وشيوع  الشباب  متكني 
السيايس  اإلقصاء  وممارسات 
اإلسالم  وقمع  للمعارضة 

السيايس.

امريكية صناعة  ليس  داعش 
إجياد  يتعني  فإنه  السفري  وبحسب 
اإلسالم  إدماج  لكيفية  حل عميل 
السياسية  العملية  يف  السيايس 
التقيد  أنصاره  ارتيض  طاملا 
الديمقراطية  املامرسة  بأصول 
لتحقيق  العنف  يستخدموا  ومل 
رافضا  السياسية«،  أغراضهم 
املؤامرة  نظرية  وموضوعا  شكال 
والتي  العريب  العامل  يف  الرائجة 
صناعة  داعش  أن  لفكرة  تروج 
العامل  أوصال  لتفكيك  أمريكية 
هذه  مروجي  »إن  وقال  العريب 
التنظيم  أن  يتناسون  النظرية 
املتحدة  للواليات  عدائه  أعلن 
العامل  يف  نشأ  تنظيم  وأنه 
القمع  من  مناخ  نتيجة  العريب 
اجلهادي  الفكر  وشيوع  والظلم 
التنظيم  وان  العنيف  التكفريي 
أطل  القاعدة  تنظيم  وهو  األم 
هجامت  فشن  القبيح  بوجهه 
األرض  عىل  اإلرهابية  سبتمرب 

األمريكية«.

أمريكية  صناعة  داعش  أن  فكرة  رفض  الشناوي:   محمد   - واشنطن 

»املستقبل«  مع  خاص  حوار  يف  وطرح  العريب،  العامل  أوصال  لتفكيك 
الذي  الرجل  انه  »الداعيش«.  االعالم  ملكافحة  االساليب  من  عددا 
املركز  عىل  اإلرشاف  مهمة  األمريكية  اخلارجية  وزارة  إليه  أسندت 
فرنانديز،  ألربتو  السفري  اإلرهايب  اإلعالم  ملكافحة  االسرتاتيجي 
شباب  مخ  غسل  يف  داعش  نجاح  كيفية  عن  لنا  يتحدث  والذي 
يلزم الحتواء فكر داعش من تعاون  املسلمني يف الرشق والغرب وما 

رسمي وشعبي.

رافضا خصخصة »التعليم والصحة«..ومنتقدا تقص�ي الحكومة بـ«العدالة االجتماعية«

احلامدي لـ »املستقبل«: مند يدنا لإلئتالف احلاكم.. وبرناجمنا األقرب للثورة 
تونس- سامي السالمي: اهلاشمي 
املحبة  تيار  مؤسس  احلامدي 
السياسية  الوجوه  أبرز  وأحد 
ُيطل  تونس،  يف  واملؤثرة  الفاعلة 
عديدة  بمواقف  »املستقبل«  عرب 
لتنسيقية  تياره  دخول  فيها  يربر 
ويعلن  تونس،  يف  احلاكم  الرباعي 
»املقرّصة«  احلكومة  من  موقفه  عن 
نافيا  االجتامعية،  العدالة  بجانب 
عن  باحلديث  املعني  يكون  ان 
املشبوه«.  بالتمويل  املتهم  املرشح 
عن  للحديث  مساحة  افرد  كام 
صندوق  انشاء  ملبادرة  مقرتحه 
للتنمية واالستثامر يف تونس برأس 
بـ5 مليارات دوالر بغية  مال يقدر 
واقع  من  املهمش  الشباب  إخراج 

البطالة.
استثنائية بأوضاع  متر  تونس 

تنسيقية  لدخوله  التيار  استعداد 
الرباعي احلاكم، يوضحه اهلاشمي 
احلامدي بأن دوافعه هي االوضاع 
التي  تونس  التي متر هبا  االستثنائية 
اىل  مشريا  اإلرهاب،  خطر  تواجه 
باردو  يف  اإلرهابية  العمليات  ان 
االقتصاد  عىل  أّثرت  وسوسة 
السياحة  قطاع  وعىل  التونيس 
يعترب قطاع حيوي لالقتصاد  الذي 
وحدة  يتطلب  وهذا  التونيس 
هذه  من  وانطالقا  قوية،  وطنية 
لالئتالف  أيدينا  مددنا  االسباب 
يف  ممثل  التيار  أن  خصوصا  احلاكم 
الرابعة  املرتبة  الربملان وحصل عىل 

الرئاسية. االنتخابات  يف 
تصدينا لإلنقالب عىل »النهضة« 

لنا اقصائها  رغم 
حركة  موقف  تغرّي  خص  ما  ويف 
رفضت  ان  بعد  تياره  من  النهضة 
 23 انتخابات  عقب  معه  التعامل 
احلامدي  يضعه    ،2011 أكتوبر 
الفتا  فضيلة  للحق  العودة  اطار  يف 
العالقات  تسود  ان  رضورة  اىل 
التونسية  السياسية  األحزاب  بني 
عىل  والتنافس  والتعاون  االحرتام 
بأن  احلامدي  الوطن. وذّكر  خدمة 
تياره  اقصت  التي  النهضة  حركة 
وجدت  السيايس،  املشهد  عن 
عندما  عنها  دافع  من  اول  التيار 
تونس  يف  انقالبية  دعوات  ظهرت 
اّن  »وقلنا  بحكومتها  لإلطاحة 
أن  يمكن  ال  التونيس  الشعب 
حيكم االّ باالنتخاب وال يمكن أن 

نعود إىل هنج االنقالب«.
تياره بتشكيل  احلامدي يربر مناداة 
جبهة موحدة مع االئتالف احلاكم 
البلدية  االنتخابات  لدخول 
اسامه  ما  وجود  بسبب  القادمة، 

واخلطر  االمني  اخلطر  خطرين: 
هذه  فإن  وبرأيه  االقتصادي. 
وتكاتف  االحتاد  تتطلب  االخطار 
اجلهود »لكني لست متأكدا من أّن 
هذه الدعوة ستلقى االستجابة من 
كل  عىل  ونحن  األحزاب،  طرف 
دعاة  أننا  من  موقفنا  نسجل  حال 
وتكاثف  الوطني  الصف  لوحدة 
تبقى  الكلمة  ذلك  وبعد  اجلهود، 

للشعب«.
اىل  األقرب  هو  التيار  برنامج 

الثورة روح 
سيدي  يف  احلامدي  شعبية  ارتفاع 
الداخلية  املناطق  ويف  بوزيد 
احلامدي  ُيرجعه  واملهمشة  الفقرية 
»وهو  يطرحه  الذي  الربنامج  اىل 
الثورة  روح  إىل  الربامج  أقرب 
رشارهتا  كانت  التي  التونسية 
وعىل  التهميش  عىل  االحتجاج 
يعالج  املحبة  تيار  وبرنامج  الفقر، 
مبارش  بشكل  املشكلة  وخياطب 
اجتامعية  عدالة  من  البّد  ويقول 
القطاع  بّد من تطوير  البالد وال  يف 
الصحية  الصحي وتوفري اخلدمات 
توفري  من  بّد  وال  التونسيني  لكل 
للعاطلني  العمل  البحث عن  منحة 
واإلحباط  اليأس  يعانون  الذين 

اإلرهاب«. شبكة  وتستهدفهم 
العدالة  بمعاجلة  مقرّصة  احلكومة 

االجتامعية
احلبيب  حلكومة  املحبة  تيار  تقييم 
فبالنسبة  اجيابية.  تبدو  ال  الصيد 
اىل احلامدي فإن احلكومة اىل اآلن 
الرضورية  اخلطوات  بعد  تتخذ  مل 
املهمة يف جانب العدالة االجتامعية 
الفقرية  بالطبقات  وجانب االهتامم 
»ولذلك نحن نقرتح عىل احلكومة 
فام  املحبة،  تيار  برنامج  تتبنى  أن 
وإجراءات  خطوات  يوجد  ال  دام 
الطبقات  تستهدف  مبارشة 
العمل  عن  والعاطلني  الفقرية 
واحتامالت  هشة  أوضاعنا  ستبقى 
قائمة،  دائام  االجتامعي  التمرد 
إىل  وأدعوها  احلكومة  أدعم  فأنا 
وجريئة  حاسمة  خطوات  اختاذ 
عن  والعاطلني  الفقراء  لصالح 
املهمشة  املناطق  ولصالح  العمل 

واملحرومة«.
سعي للحصول عىل مليون صوت

يكون  أن  اىل  املحبة  تيار  يسعى 
ظل  يف  للتونسيني  الثالث  اخليار 
بني  القائم  الثنائي  االستقطاب 
النهضة.  نداء تونس وحركة  حزيب 
بسعى  تياره  ان  يقول  احلامدي 
يف  صوت  مليون  عىل  للحصول 
املقبلة »لنصبح  البلدية  االنتخابات 

للوضع  حمّددة  أساسية  رئيسية  قوة 
البالد«. السيايس يف 

املوافقة بني االسالم والديمقراطية
حتكيم  بإمكانية  رأيه  وعن 
املبادئ  مع  اإلسالمية  الرشيعة 
يوضح  والديمقراطية  الكونية 
يتفق  »اإلسالم  ان  احلامدي 
بمعنى  الديمقراطية  مبادئ  مع 
األمة  إرادة  واحرتام  الشورى 
اىل  يدعو  واإلسالم  والشعب 
واحرتام  االجتامعية  العدالة 
جمتمع  ويقيم  اإلنسان  حقوق 
األخالق  مكارم  إىل  ويدعو  راقي 
هي  وهذه  والعقود  والعهود 
تقيم  التي  اإلسالمية  الرشيعة 
حقوق  وحترتم  والتقدم  العدل 
نستطيع  تونس  يف  ونحن  اإلنسان، 
مقبوال  معارصا  نموذجا  نقّدم  أن 
واملعارصة  األصالة  بني  للجمع 

وبني اإلسالم واحلداثة«.
الفقراء لصالح  اجراءات 

األزمة  جتاوز  مشكلة  أما 
التي  واالجتامعية  االقتصادية 
حلها  فيكمن  تونس  تعيشها 
احلكومة  باقدام  احلامدي  بحسب 
لصالح  عاجلة  اجرءات  اختاذ  عىل 
عملنا  إذا  ألّننا  الفقرية  الطبقات 
فسننقذ  عمل  عن  البحث  منحة 
املدقع  الفقر  500 ألف تونيس من 
دينار  مليار   1.2 ونوفر  وسنضخ 

التونيس. االقتصاد  يف 
بالكويت قوية  عالقات  لدينا 

العالقات  عن  حتدث  احلامدي 
بدول  تونس  تربط  التي  القوية 
بالكويت  وخاصة  اخلليج 
لنا  »كام  والسعودية  واإلمارات 
اجلزائر  بجارتنا  تارخيية  عالقات 
باالحتاد  صداقة  عالقات  ولدينا 
وأنا  املتحدة،  والواليات  األوريب 
اخلارجية  عالقاتنا  توظيف  أريد 

واالستثامر  التنمية  صندوق  بإنشاء 
ذكرهتا  التي  الدول  هذه  اقناع  ويف 
كرشاكة  والدخول  فيه  باالستثامر 
ومنح،  كهبات  وليس  استثامرية 
ليتسنى  معينة  سامح  فرتة  مع 
أمواهلا  اسرتجاع  الدول  هلذه 
جتاوز  يف  تونس  ويساعدون 

متّر هبا«. التي  الصعوبات 
النموذج  ترسيخ  ميكن  هل 

تونس؟ الربيطاين يف  االجتامعي 
بالقول  احلامدي  عنه  جييب  سؤال 
البحث  منحة  يف  ممكن  ذلك  ان 
البعض   أّن  »رغم  العمل  عن 
أنقل  أن  أريد  بأين  يتهمونني 
تونس  اىل  الربيطانية  التجربة 
الكبري  االقتصادي  الفارق  رغم 
أنا  لكن  وبريطانيا،  تونس  بني 
تكلفة  ميزانية  وقدمت  حسبت 
وهي  العمل  عن  البحث  منحة 
1.2 مليار دينار فقط، واآلن نرى 
مساعدات  تقدم  قد  احلكومة  أّن 
بقيمة  السياحي  القطاع  إلنقاذ 
أضعاف  ثالثة  أي  دينار  مليار   3
أقول  الذي  املبلغ  قيمة  تقريبا 
 650 قدره  فبمبلغ  نحتاجه،  أننا 
لوزارة  إضافية  دينار  مليون 
الصحة نستطيع أن نحدث ثورة يف 
العديد  ونوظف  الصحي  القطاع 
ونستطيع  واملمرضني  األطباء  من 
الذين  التونسيني  تكاليف  حتمل 

ليس هلم دفاتر عالج«.
والتعليم الصحة  لخصخصة  ال 

خصخصة  احلامدي  يرفض 
»فنريد  والتعليم،  الصحة  قطاعي 
العمومي  الصحة  قطاع  يكون  أن 
وهذا  ثقة  وحمل  قوي  قطاع 
اإلمكانيات  لنا  يكون  أن  يتطلب 
فالصحة  لدعمه،  واملادية   املالية 
فيهام  نتهاون  ال  أن  جيب  والتعليم 

حيويني«. كقطاعني 

املشبوه بالتمويل  املعني  لست 
دائرة  تقرير  عىل  تعليقه  وعن 
املحاسبات وشبهة التمويل املشبوه 
الرئايس  السباق  مرشحي  ألحد 
الستة  ضمن  أّنه  قيل  والذي 
النتائج  عن   اإلعالن  بعد  األوائل 
الرئاسية،  لالنتخابات  النهائية 
عىل  حصل  أنه  احلامدي  يقول 
»وأنا  الرئاسية،  يف  الرابع  املركز 
باألمر  املعني  لست  أيّن  لك  أؤكد 
وما  املقصود،  املرشح  أعرف  وال 
الكافية  املعلومات  أملك  ال  دمت 
أحتفظ  فأنا  املوضوع  هذا  حول 
اجلهات  من  املعلومات  وأنتظر 

املوثوقة«. الرسمية 
جديرة  العربية  الشعوب 

بالحرية
العريب  للمشهد  رسيع  تقييم  ويف 
سوريا  يف  جيري  ما  خصوصا 
احلامدي  يقول  وليبيا  والعراق 
للربيع  سابقة  العراق  مأساة  »ان 
جدا  صعبة  األوضاع  إنام  العريب 
ليبيا  ويف  اليمن  يف  ومأساوية 
العربية  والشعوب  سوريا،  ويف 
حتكم  بأن  وجديرة  باحلرية  جديرة 
نفسها من دون وصاية وجيب عىل 
احلكام أن حيرتموا إرادة الشعوب 
تفتح  أن  احلكومات  عىل  وجيب 
وأبواب  السلمي  التغيري  أبواب 
اإلصالح، والذي حيصل اليوم يف 
ويدمي  مؤسف  يشء  وليبيا  اليمن 

القلب«.
احلامدي  وجه  اللقاء  ختام  ويف 
عن  معربا  الكويتيني  اىل  حتية 
بعد  »خصوصا  معهم  تضامنه 
هتديدات  وجود  عن  احلديث 
إرهابية«  خلاليا  واعتقاالت  أمنية 
أمن  من  الكويت  أمن  ان  مؤكدا 
مع  تعاطفه  عن  معربا  تونس، 

البالد.

مسؤول سابق يف وزارة الخارجية االمريكية السفري ألربتو فرنانديز

الهاشمي الحامدي مؤسس وزعيم تيار   املحبة
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ف رهابي�ي ي االأقىص باالإ
ف �ف ي بعد وصف العدو للمرابط�ي

غضب فلسطي�ف

األقصى إقتحام  للمستوطنني  تربر  »املستقبل«:اخلطوة  لـ  يوسف 
وخاطر يقول لـ »املستقبل« انه عدوان على حقوق املسلمني بالصالة

مسؤولون  عواودة:  مها   – فلسطني 
فلسطينية  دينية  وشخصيات 
العدو  كيان  توجه  استنكروا 
الفلسطينيني  العتبار  اإلرسائييل 
باحات  داخل  واملرابطات  املرابطني 
»غري  تنظياًم  املبارك  األقىص  املسجد 
فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  رشعي«، 
اإلرهابيني   للمستوطنني  السامح 
باقتحامه وتدنيسه حتت حراسة أمنية 

مشددة من جنود جيش العدو.
مطالبات  وسط  يأيت  االستنكار  هذا 
املسجد  إنقاذ  برضورة  فلسطينية 
اخلبيثة  العدو  خمططات  من  األقىص 
زمانيًا  املسجد  لتقسيم  الرامية 
ومكانيًا عىل غرار ما حدث يف احلرم 
اإلبراهيمي الرشيف يف مدينة اخلليل 
بتطبيقها  العدو  بدأ  والتي  املحتلة 
املسلمني  املصلني  منع  خالل  من 
حمددة  أوقات  يف  األقىص  دخول  من 
منه  اخلروج  وقت  حتديد  وكذلك 
املسموحة  املدة  يتجاوز  من  وهتديد 

باالعتقال .
والديار  للقدس  العام  املفتي 
األقىص  املسجد  خطيب  الفلسطينية 
يف  اعترب  حسني  حممد  الشيخ  املبارك 
اإلرسائيلية  اخلطوة  هذه  أن  له  بيان 

تدل عىل عربدة االحتالل وغطرسته، 
واملتواصل  الدائم  وتأيت ضمن سعيه 
لتقسيم املسجد األقىص املبارك زمانيًا 
من  وتفريغه  عليه  والسيطرة  ومكانيًا 
بشتى  فيه وسدنته وحراسه  املرابطني 

الوسائل والطرق.
سيايس  لتحرك  للمستقبل:  خاطر   

عاجل
الدكتور  الدويل  القدس  مركز  مدير 
خاص  حديث  يف  علق  خاطر  حسن 
لـ »املستقبل«  حول التوجه الصهوين 
غري  العمل  هذا  ان  معترب  املذكور، 
يف  جدًا  خطري  تطور  وهو  رشعي 
عىل  املتواصلة  العدوان  حلقات 

املسجد األقىص.
الرباط  مفهوم  أن  »بام  قال  خاطر، 
بالعبادة  ممزوج  هو  املسلمني  عند 
وبالصالة ، فإن هذه اخلطوة من قبل 
استهدافا مبارشا ليس  تعد  االحتالل 
التقليدية  صورته  يف  للرباط  فقط 
اجلامعة  لصالة  استهدافا  أيضا  وإنام 
أعقاب  يف  للمصلني  واستهداف 
للمكوث  واستهدافا  صالة  كل 
أوقات  غري  يف  األقىص  املسجد  يف 
خطرية  جريمة  يعترب  ،وهذا  الصالة 
املسلمني  حقوق  أبسط  عىل  وعدوان 

يف الصالة والتعبد هلل سبحانه«.
االحتالل  سلطات  رشعت  ما  وإذا 
رأى  اخلطوة،  هذه  تنفيذ  عىل  العمل 
من  ان  الدويل  القدس  مركز  مدير 
من  واسعًا  بابًا  يفتح  أن  ذلك  شأن 
املصلني  يطال  الديني  االضطهاد 
مطالبًا  األقىص  املسجد  ويطال  مجيعًا 
أن يكون هناك رسعة يف التحرك عىل 
كافة املستويات السياسية واإلعالمية 
االحتالل  لسياسة  للتصدي  وغريها 
املسجد األقىص من  إفراغ  إىل  اهلادفة 

املصلني وإفراغ القدس من أهلها.
فشدد  اخلطوات  هذه  أوىل  اما 
القيادة  من  تكون  ان  وجوب  عىل 
الفصائل  كل  ومعها  الفلسطينية 
الوطنية من أجل إهناء حالة االنقسام 
الكربى  امللفات  إىل  وااللتفات 
واألقىص  القدس  رأسها  وعىل 
عريب  موقف  قيادة  يف  ،والرشوع 
وإسالمي ودويل فاعل للتصدي هلذه 

السياسات قبل فوات األوان.
املستوطنون  للمستقبل:  يوسف 

ميلكون حصانة
الفلسطيني  السيايس  املحلل 
حديث  يف  اعترب  يوسف  حكمت 
»هدف  ان  لـ«املستقبل«  خاص 

املرابطني  اعتبار  وراء  من  إرسائيل 
إرهايب  تنظيم  األقىص  املسجد  يف 
واملسجد  املقدسة  املدينة  إفراغ  هو 
متهيدًا  املصلني  من  حتديدًا  األقىص 
من  حتد  جديدة  سياسات  لفرض 
داخل  دائم  بشكل  هؤالء  تواجد 
الذي  األمر  األقىص  املسجد 
املستوطنني  لقطعان  سيسمح 
املسجد  يف  والصالة  بالتجول 
األقىص بشكل دائم دون مناوشات 
املقيمني  الفلسطينيني  أو مشاكل مع 

داخله.« دومًا 
ظاهرة  ان  أكد  الفلسطيني  املحلل 
األقىص  املسجد  داخل  املرابطني 
االرسائييل  الكيان  أصابت 
نظرًا  كبري  بصداع  األمنية  وأجهزته 
التصدي  يف  ممتازة  أهداف  لتحقيق 
االقرتاب  من  ومنعهم  للمستوطنني 
مسجدًا  باعتباره  األقىص  للمسجد 
لليهود  حيق  وال  فقط  للمسلمني 
ظل  »يف  انه  اىل  مشريا  دخوله«، 
إرسائيلية  يمينية  حكومة  وجود 
يتمتعون  املستوطنني  فإن  متطرفة 

كبرية«. بحصانة 
العدو  كيان  أن  كشف  يوسف، 
قوانني  سن  عىل  مؤخرًا  يعمل 

املستوطنيني  لصالح  وترشيعات 
حق  الوقت  ذات  يف  وتنتهك 
املسجد  يف  واملصلني  املرابطني 
قبل  ذكر  »ما  مضيفًا  األقىص, 
للصالة  أوقات  حتديد  من  يومني 
عىل  دليل  خري  األقىص  املسجد  يف 

ذلك«.
ستفشل  املخططات  هذه  أن  وأكد   
املقدسيني  وقوة  املرابطني  قوة  أمام 
مل  إن  أهنم  يعلمون  ألهنم  حتديدًا، 
هلم  تبقى  يشء  آخر  عن  يدافعوا 
ستزيد  إرسائيل  فإن  بالقدس، 
التعسفية  وقراراهتا  عنرصيتها  من 
املقبلة  األعوام  خالل  وستتمكن 
منازهلم  من  املقدسيني  طرد  من 

بالقدس«.
من  اليوم  املطلوب  وحول 
»عليها  قال  الفلسطينية،  القيادة 
بحق  اإلرسائيلية  السياسة  فضح 
الدولية   املحافل  يف  املقدسيني 
الفلسطيني  الرأي  حشد  إىل  إضافة 
هذا  ملواجهة  املقدسيني  ودعم 
إىل  إضافة   ، اإلرسائييل  اخلطر 
يتمكنوا  لكي  ماليًا  املقدسيني  دعم 
اآللة  هذه  وجه  يف  الصمود  من 

اجلارفة«. اإلرسائيلية 

»الدولة  تنظيم  عاث  بعدما 
وخرابًا  ودمارًا  فسادًا  اإلسالمية« 
أمعن  وبعدما  وسوريا،  العراق  يف 
كلتا  يف  اإلنسان  حقوق  إنتهاك  يف 
الدولتني، ال تزال املئات من النساء 
حيث  لديه،  حمتجزات  االيزيديات 
املرأة  شؤون  جملس  رئيسة  كشفت 
العراق،  شامل  إقليم  حكومة  يف 
بخشان زنكنة، ان حوايل ألف امرأة 
تنظيم  قبضة  يف  تزال  ال  إيزيدية، 
حكومة  وان  اإلرهايب،  »داعش« 
أماكن  حتديد  عىل  تعمل  اإلقليم 

وإنقاذهن. احتجازهن 
زنكنة، تسعى  اإلقليم وفق  حكومة 
يزال  ال  التنظيم  كان  إذا  ما  ملعرفة 
أم  سوريا،  يف  النسوة  هؤالء  حيتجز 
قام بنقلهن إىل بلد آخر، الفتة إىل أن 
التي  والسياسية  االقتصادية  األزمة 
احلكومة  متكن  ال  اإلقليم  يشهدها 
من إيالء االهتامم الكايف هلذا امللف.

إىل  أشارت  العراقية  املسؤولة 
املتحدة،  األمم  حلث  مبادرة  وجود 
عىل اعتبار قيام »داعش« باغتصاب 
مجاعية،  إبادة  جريمة  اإليزيديات 

قائلة إن عىل األمم املتحدة واالحتاد 
العاملي  العام  والرأي  األورويب 
يف  العراق  شامل  إقليم  مساعدة 
»داعش«،  حماربة  ألن  املسألة،  هذه 
الذين يف قبضته،  وإنقاذ املحتجزين 

مسؤولية تقع عىل عاتق اجلميع.
ويف سياق آخر، باتت قريتا البو نجم 
كركوك  حمافظة  جنويب  البصل  وتل 
»داعش«،  وجود  من  خاليتان 
بعدما أعلن مسؤول غرفة عمليات 
البيشمركة  بقوات  كركوك  جنويب 

حتريرالقريتني.

عربي  دبلوماسي 
هلذه  لـ»املستقبل«: 

اجتماع  أرجئ   األسباب 
املشرتك العربي  الدفاع 

أمحد ممدوح - القاهرة: بناء عىل طلب 
تّم  السعودّية،  العربّية  اململكة  من 
الدفاع  وزراء  جملس  إجتامع  تأجيل 
الحق،  موعد  اىل  العرب  واخلارجية 
إلقرار  اليوم  مقررا  كان  والذي 
بروتوكول إلنشاء قوة عسكرية عربية 

مشرتكة.
هذا  أعلنت  العربية،  الدول  جامعة 
الوفد  من  مذكرة  تلقت  بعدما  األمر 
السعودية  العربية  للمملكة  الدائم 
احلكومة  رغبة  عن  فيها  يعرب 
اجتامع  عقد  تأجيل  يف  السعودية 
وزراء  من  املشكل  الدفاع  جملس 
العرب،  اخلارجية  ووزراء  الدفاع 
تلّقت  كام  الحقًا،  حيدد  موعد  إىل 
البحرين  مملكة  من  كل  من  مذكرات 
ودولة  قطر  ودولة  الكويت  ودولة 
ومجهورية  املتحدة  العربية  اإلمارات 

العراق تؤيد هذا الطلب.
وتعقيبا عىل التأجيل، اكد الدبلومايس 
السابق  املساعد  العام  املرصي األمني 
طلعت  السفري  العربية  الدول  جلامعة 
حامد، عىل وجود مستجدات ظهرت 
تقف  العريب  السيايس  السطح  عىل 
جملس  االجتامع  تأجيل  طلب  وراء 
ان  »يمكن  مضيفا  العريب  الدفاع 
تتمثل هذه املستجدات يف إجراء مزيد 
جدوى  حول  والدراسة  البحث  من 
األرايض  يف  العسكري  التدخل 
الليبية«. واذ اعرب السفري يف ترصحيه 
»للمستقبل«  عن تقديره للدور الذي 
دول  وخاصة  العربية  الدول  به  تقوم 

اخلليج العريب وحرصها عىل التضامن 
التضامن  ان  اكد  املشرتك،  العريب 
هو  القوي إلقامة حتالف عريب سليم 
التأجيل،  السبب الرئييس وراء طلب 
مزيد  وإجراء  الرأي  توحيد  أجل  من 
نقاط  عىل  والوقوف  االتصاالت  من 
وسط بني األطراف العربية املختلفة، 
جهود  املقبلة  الفرتة  تشهد  ان  متوقعًا 

دؤوبه لتعديل املسار.
قرار  ان  اعترب  املرصي  الدبلومايس 
الحق،  حيدد  موعد  إىل  التأجيل   
بعناية  القرار  الختاذ  تأمل  فرتة  بمثابة 
شعوب  بمصري  يتعلق  ألنه  ودقة 
مشددًا عىل ثقته يف حسن إدارة الدولة 
هذا  من  واخلروج  للموقف  العربية 
املشهد بأكرب مكاسب ممكنه. وأضاف 
اجتامع  شهد  املايض  األسبوع  ان 
لدى  الدائمني  للمندوبني  طارئ 
العربية، والذين قرروا  الدول  جامعة 
االجتامع  هذا  عقد  عىل  باإلمجاع  و 
ووزراء  الدفاع  وزراء  مستوى  عىل 
يتم  اليوم  ولكن  العرب،  اخلارجية 
االجتامع،  هذا  تأجيل  عن  اإلعالن 
سيكشف  الوقت  ان  إىل  مشريًا 
التي  واألسباب  التأجيل  مربر  عن 
وقفت وراءه. يذكر ان األمانة العامة 
 ، شهدت  كانت  العربية  للجامعة 
تنسيقية  اجتامعات  الثالثاء،  مساء 
مع  للتنسيق  مكثفة  أمنية  وترتيبات 
العربية،  للقمة  احلايل  الرئيس  مرص، 
للتحضري هلذا االجتامع الذي مل يعقد 

منذ عام 1984.

اإلرهابي امحد األسري اإلدعاء على 
يونيو  من  وعرشين  الرابع  يف 
بني  مواجهات  وقعت   ،2013
اإلسالمي  يتزعمها  التي  املجموعة 
واجليش  االسري  أمحد  املتطّرف 
يف  الواقعة  عربا  منطقة  يف  اللبناين 
املواجهات  هذه  لبنان.  جنوب 
حتركات  سلسلة  بعد  وقعت 

عمليات  ختللتها  االسري  ألنصار 
واعتصامات. طرقات  قطع 

اإلرهايب  عىل  القبض  إلقاء  وبعد 
وبعد  لبنان،  يف  أّيام  قبل  األسري 
العامة  النيابة  معه،  التحقيق 
اإلدعاء  قررت  لبنان  يف  العسكرية 
ارهابية«  بـ«اعامل  القيام  عليه بجرم 

شخصيات  الغتيال  والتخطيط 
باالستناد  عسكريني،  وقتل  سياسية 
اىل مواد قانونية تنص عىل االعدام.
لألسري  هتام  النيابة  وجهت  كام 
من  عدد  الغتيال  »التخطيط  بـ 
اىل  املنتمية  السياسية  الشخصيات 

معينة«.  طائفة 

صورة رمزية

تعتزم  القاهرة:  ممدوح-  أمحد 
عاملية  جديدة  محلة  اطالق  مرص 
الستهداف  القادم  اكتوبر  أول 
للسياحة  مصدرا  سوقا   27 واىل 
يف  الكويت  دولة  رأسها  وعىل 
اإلمارات  جانب  إىل  العريب  العامل 
تشمل  وأوروبيًا  والسعودية، 
فضال  وانجلرتا  وروسيا  املانيا 
من  وغريها  الصينى  السوق  عن 
اهلندى  كالسوق  الواعدة  االسواق 

الالتينية. وأمريكا 
املرصيني  السياحيني  نقيب 
خاص  حديث  ويف  حلقة  باسم 
احلملة  هذه  ان  اعترب  لـ«املستقبل«، 
كثريا  أّخرهتا  هامة،  خطوة  ستكون 
هبا  مرت  التى  السياسية  الظروف 

مرص.
مليون   126 احلملة  قيمة  وتبلغ 
سنوات.  ثالثة  ملدة  وتستمر  دوالر 

تروجيية  محلة  بدأت  ان  ملرص  وسبق 
»مرص  شعار  حتت  املاىض  مايو  منذ 
االسواق  تستهدف  وكانت  قريبة«، 
وعىل  اخلليج  دول  خاصة  العربية 
واإلمارات  الكويت  دولة  رأسها 

والسعودية.
الكويتي للسائح  مقصد  مرص 

الكويتية،  املرصية  للسياحة 
السياحة  وزير  كبرية.  خصوصية 
رامي،  خالد  املهندس  املرصي، 
هذه  عىل  تعليقا  قال  ان  سبق 
الكويتي  السائح  ان  اخلصوصية 
إقباالً  العرب  السائحني  أكثر  من 
إلحصائيات  فوفقا  مرص.  عىل 
النصف  خالل  السياحة  وزارة 
سجلت  اجلاري،  العام  من  األول 
 51 الكويت  من  الوافدة  احلركة 
 47 بـ  مقارنة  سائح،  و580  ألف 
النصف  خالل  سائح  و983  ألف 

زيادة  بنسبة   ،2013 من  األول 
قفزة  حققت  أن  إىل   ،%7.5
 ،2014 من  الثاين  النصف  خالل 
نوفمرب  إىل  يوليو  من  الفرتة  يف 
السيايس  االستقرار  ظل  يف  املايض 
بنسبة  ارتفاعا  لتسجل  واألمني، 
من  الفرتة  بنفس  مقارنة   ،%121
ألف   54 نحو  بتوافد   ،2013 عام 
الستضافة  إجيابية  كنتيجة  سائح، 
الوفود، تزامنا مع محلة »وحشتونا« 

انطلقت يف دول اخلليج. التي 
تدشني  تم  القطاع  هلذا  وتدعياًم 
مدينة  من  مبارش  طريان  خط  أول 
الكويت،  دولة  إىل  املرصية  الغردقة 
للطريان  مرص  رشكة  تستعد   كام 
بعد  حويل  يف  ثالث  فرع  الفتتاح 
الكويت  مدينة  يف  الرئييس  فرعها 
ملواجهة  الفروانية  يف  الثاين  والفرع 
السائحني  من  املتزايد  الطلب 

املرصية  املدن  عىل  الكويتيني 
والسيام مدينة رشم الشيخ .

للحملة ايجابية  مثار 
املرصية  احلملة  اىل  وبالعودة 
ان  حلقة  النقيب  توقع  اجلديدة 
السياحة  عىل  اجيابية  ثامر  تعطي 
واكبتها  اذا  القادمة  الفرتة  خالل 
اخرى  وقانونية  ادارية  قرارات 
االجيايب  املردود  تعظيم  عىل  تساعد 
وعىل  الرتوجيية  احلمالت  هلذه 
التأشرية  من  االنتهاء  رسعة  رأسها 

امنيا. وتفعيلها  االلكرتونية 
الدعاية  عىل  احلملة  وتعتمد 
العالقات  وأيضا  عام  بشكل 
ملسئولني  خاصة  بدعوات  العامة 
قرار  ىف  املؤثرين  او  السياحة  عن 
وستشمل  مرص،  لزيارة  الرحالت 
والصحف  التلفزيونية  املحطات 
ووسائل  واإلذاعات  واملجالت 

وامليادين  االجتامعى  التواصل 
العامة.

ترسع  ان  متنى  السياحة  نقيب 
من  عدد  طرح  ىف  احلكومة 
واالستثامرية  السياحية  املرشوعات 
ىف مناطق سياحية جديدة والتشجيع 
سياحية  منشآت  بناء  استكامل  عىل 
جديدة جاذبة للسياحة مثل مالهي 
»ديزنى  مالهي  تضاهي  كبرية 
سياحية  خطوط  وأيضا  الند«، 
السويس  قناة  عرب  جديدة  بحرية 
رشم  من  جديدة  منشآت  كإنشاء 
من  وأخرى  بورسعيد  اىل  الشيخ 
الغردقة اىل مرسى علم وأخرى من 
مطروح،  مرسى  اىل  االسكندرية 
لتنشيط  اجتاه  وجود  ظل  يف  خاصة 
والرتفيهية  العالجية  السياحة 
االجندة  ضمن  لتكون  واملؤمترات 

السياحية اجلديدة ىف الرتويج.

ألف امرأة إيزيدية ما تزال بقبضة التنظيم المتطرف

»إبادة مجاعية« إغتصاب »داعش« لإليزيديات  باعتبار  مطالبات 

حملة جديدة عالمية أول اكتوبر القادم الستهداف 27 سوقا سياحيا

للقاهرة الرتوجيية  الكويت تتصدر احلملة  »املستقبل«:  لـ  السياحيني مبصر  نقيب 

»األونروا« يف غزة يواصلون إضرابهم طالب 
طالب   عواودة:  مها   - فلسطني 
وتشغيل  غوث  وكالة  مدارس 
األونروا   الفلسطينيني  الالجئني 
إرضاهبم  واصلوا  غزة  قطاع  يف 
ساحات  يف  الدراسة   عن 
 26 األربعاء  امس  مدارسهم 
عىل  الثالث  لليوم  أغسطس 
قرار  عىل  احتجاجًا  التوايل 
طالب  عدد  بزيادة  األونروا 
 50 إىل  ليصل  الواحد  الفصل 

 . لبًا طا
عبد  األمور  أولياء  جملس  رئيس 
يف  أكد  العمرين  أبو  النارص 
الدراسة  أن  صحفية   ترصحيات 
معّلقة  ستبقى  الوكالة   مدارس 
حتى يوم غٍد اخلميس، معرًبا عن 
األونروا  تستجيب  أن  يف  أمله 
بإعادة  األمور  أولياء  ملطالب 
الواحد  الفصل  يف  الطالب  عدد 

38 طالًبا عىل األقل. إىل 

يف  دولي  مبؤمتر  يشارك  العربي«  »الربملان 
نيويورك

وفد  القاهرة:   - ممدوح  أمحد 
بن  امحد  برئاسة  العريب  الربملان 
املؤمتر  يف  سيشارك  اجلروان،  حممد 
الربملانات  لرؤساء  الرابع  الدويل 
والتنمية  السالم  موضوع  »حول 
انعقاده  واملقرر  والديمقراطية«، 
اىل  اغسطس   31 من  الفرتة  خالل 
2 سبتمرب القادم بمقر األمم املتحدة 
املتحدة  بالواليات  نيويورك  بمدينة 

الربملان  وفد  ويضم  األمريكية، 
لبدك،  الرمحن  عبد  املستشار  العريب 

نائب رئيس الربملان.
ومن املنتظر ان يلتقي رئيس الربملان 
لألمم  العام  األمني  مع  العريب 
املتحدة بان كي مون للتباحث حول 

أهم القضايا اإلقليمية والدولية.
وسيسلط املؤمتر عرب جلساته الضوء 
والديمقراطية  السلم  قضايا  عىل 

حيث  برملاين،  منظور  من  والتنمية 
وضع   « عنوان  حتت  املؤمتر  ينعقد 
السالم  خدمة  يف  الديمقراطية 

املستدامة. والتنمية 
من  كبري  عدد  وسيشارك  هذا 
الربملانات إضافة إىل رؤساء  رؤساء 
والدولية  اإلقليمية  الربملانات 
منظمة  وهيئات  برامج  ورؤساء 

األمم املتحدة.
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تفادي  عىل  أسبوع  من  أكثر  بعد 
إحباط  إثر  حمتملة  كارثة  فرنسا 
رحلة  أثناء  قطار  يف  إرهابية  عملية 
بدأت  وباريس،  أمسرتدام  بني 
العملّية  خيوط  فشيئًا  شيئًا  تتكّشف 
اهتم  إذ  مهدها،  يف  أحبطت  التي 
الثالثاء- ليل  الفرنيس  القضاء 
ايوب  املغريب  الشاب  االربعاء 
اخلزاين، الذي اطلق النار يف القطار 
ليؤدي  كان  »متعمد«  هجوم  بشن 
وأمر  جمزرة،  اىل  نجاحه  حال  يف 

االحتياطي. احلبس  بوضعه يف 
اىل  املوجهة  االهتامية  الالئحة 
اخلزاين، وفق مصدر قضائي لوكالة 
»أ.ف.ب« تتضمن حماوالت اغتيال 
ومحل  و«حيازة  ارهابية  طبيعة  ذات 

أسلحة  وعنارص  اسلحة  ونقل 
عىل  وباء  الف  الفئتني  من  وذخرية 
مجاعية  او  فردية  بمؤسسة  عالقة 
ارهابية« واملشاركة يف عصبة ارشار 
ارهابيني هبدف التحضري جلريمة او 
عدة جرائم اعتداء عىل اشخاص«. 
العامة  النيابة  لطلب  وطبقا 
التوقيف  قيد  املتهم  وضع  فقد 

االحتياطي.
االولية  التحقيقات  عىل  وبناء 
املدعي  خلص  اجراها،  التي 
موالن  فرنسوا  باريس  يف  العام 
حاول  الذي  »املرشوع«  ان  اىل 
»حمدد  انه  يبدو  تنفيذه  املتهم 
قراره  يف  معتربًا  ومتعمد«،  اهلدف 
ساقها  التي  التربيرات  ان  االهتامي 

اليه  املوجهة  التهم  لنفي  املتهم 
قوله  مثل  »خيالية«،  تربيرات  هي 
حديقة  يف  االسلحة  عىل  عثر  انه 
مع  ينام  كان  حيث  بروكسل  يف 
احتجاز  اراد  وانه  آخرين  مرشدين 
للحصول  رهائن   القطار  ركاب 

مالية. فدية  عىل 
سيستكمله  املتهم  مع  التحقيق 
سيحاولون  الذين  التحقيق  قضاة 
و«مسار«  االسلحة«  »مصدر  تبيان 
التي  التآمرية  و«املسامهات  املتهم 

منها«، وفق موالن. استفاد 
باريس السبت إجتامع أمني يف 

يف  األمنية  للتطورات  ومتابعة 
األورويب،  اجلوار  ودول  فرنسا 
يف  والنقل  الداخلية  وزراء  جيتمع 

االحتاد االورويب السبت يف باريس.
برنار  الفرنيس  الداخلية  وزير 
هذا  أسباب  رشح  كازنوف 
»الوزراء  ان  موضحا  اإلجتامع، 

عملية  اجراءات  سيناقشون 
املراقبة  تدابري  الستكامل  جدا 
مكافحة  اطار  يف  وضعت  التي 

االرهاب«.

مباحثات روسية-مصرية رّكزت على ضرورة مواجهة اإلرهاب
تزال  ال  ممدوح:  امحد  القاهرة- 
العاصمة  السياسية ناشطة يف  احلركة 
الروسية موسكو التي تشهد منذ أّيام 
بمعظمها  ترّكز  وإجتامعات  لقاءات 
فقد  األوسط.  الرشق  قضايا  عىل 
فالديمري  الرويس  الرئيس  إستضاف 
الفتاح  عبد  املرصي  نظريه  بوتني 
السييس وعقد معه حمادثات شددت 
واسعة  جبهة  تشكيل  أمهية  عىل 

ملواجهة اإلرهاب.
يف  بحثا  واملرصي  الرويس  اجلانبان 
التنظيامت  ملساعي  التصدي  مسائل 
ما  األوىل  وبالدرجة  الراديكالية، 
اإلسالمية«،  »الدولة  يتنظيم  يسمى 
ما خص  املواقف يف  تطابق يف  وكان 
اإلرهاب  مكافحة  تكثيف  رضورة 
أمهيتها  تزداد  مهمة  و«هي  الدويل، 
نظرا للمساعي العدوانية التي تبدهيا 

التنظيامت املتطرفة«، وفق بوتني.
الرئيس  وصفها  التي  املحادثات 
الرويس بالبناءة والودية، تّم اإلتفاق 

التعاون  تعزيز  عىل  خالهلا  يف 
الساحة  عىل  الرويس-املرصي 
املصالح  يف  يصب  »بام  الدولية 

للدولتني«. األصيلة 
السعي  أكد  جهته  من  السييس 
يف  رشاكتهام  لرتسيخ  البلدين  بني 
املواقف  ظل  يف  »خاصة  املستقبل، 
لدعم  روسيا  اختذهتا  التي  الشجاعة 
الوقت  يف  املرصي  الشعب  خيارات 
حتديات  مرص  فيه  واجهت  الذي 

جسيمة وغري مسبوقة«.
رئاسة  كشفت  السياق،  نفس  ويف 
األزمة  ان  املرصية  اجلمهورية 
املباحثات  أجندة  تصدرت  السورية 
– الروسية، التي جيرهيا زعيام  املرصية 
أن  مؤكدة  وبوتني،  السييس  البلدين 

امللف السوري حارضا بقوة.
مباحثات  للمستقبل:  مصادر 

حول »النووي«
مصادر  توقعت  جانبها  من 
املباحثات  تشمل  ان  »للمستقبل«، 

من  تقديمها  املنتظر  الدعم  سبل 
صعيد  عىل  ملرص  الرويس  اجلانب 
النووية  الطاقة  مرشوع  إنشاء 
الكهرباء، مدللة عىل  السلمية لتوليد 
املرصي  الرئيس  باصطحاب  ذلك 
حكومته  يف  والطاقة  الكهرباء  وزير 
حممد شاكر، حيث جتري مرص حاليًا 
النووية  املحطة  إلنشاء  دراسات 
الضبعة  بمنطقة  الكهربائية  للطاقة 

غرب القاهرة.
أيضًا  ملوسكو  زيارته  صعيد  وعىل 
العاهل  بنظريه  السييس  اجتمع 
األردين امللك عبد اهلل الثانى، وذلك 
مرص  بني  املستمر  التشاور  إطار  ىف 

واألردن إزاء قضايا املنطقة.
بالشيخ  املرصي  الرئيس  التقى  كام 
عهد  وىل  هنيان،  آل  زايد  بن  حممد 
سبل  لبحث  موسكو،  ىف  ظبى  أبو 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 
السياسية  األصعدة  خمتلف  عىل 

والتنموية. واالقتصادية 

 مقتل رشطيني يف مرص
مدينة  شهدت  األمني،  الصعيد  عىل 
عملية  مرص  شامل  التابعة  العريش 
أسفرت  األربعاء،  امس   ، إرهابية 
بالعريش  رشطة  رقيبي  مقتل  عن 
عليهام  النار  إرهابيني  إطالق  عقب 
خالل  ملثمني  مسلحني  قبل  من 
بإدارة  عملهام  مقر  إىل  توجههام 

املرافق.
من جانبها، ردت أجهزة األمن عىل 
التابع  سيناء  شامل  حمافظة  مستوى 

العملية  عىل  العريش،  مدينة  هلا 
قتالية  بتشكيالت  بالدفع   اإلرهابية 
تأمني  شملت  خمتلفة،  مواقع  ىف 
وتأمني  والفرعية  الدولية  للطرق 
ومعدات  والقود  املياه  امدادات 

القوات املسلحة والرشطة.
عبوة  بتفجري  القوات  قامت  كام 
الشيخ  جنوب  اجلورة  بطريق  ناسفة 
مرور  قبل  عنها  الكشف  تم  زويد، 
رتل أمنى بواسطة إطالق الرصاص 

عليها عن بعد.

ف ف الجانب�ي ي موسكو وتأكيد عىل متانة العالقة ب�ي
السيسي �ف

»داعش« يتوّعد حفرت باهلزمية
الليبي  اجليش  قائد  دعا  ان  بعد 
إىل  حفرت  خليفة  أول  الفريق 
الليبيني  الفرقاء  بني  الصف  وحدة 
ملواجهة  الوحيد  »الطريق  بوصفها 
توحيد  تأكيده  وبعد  اإلرهاب«، 
وعدم  املسلحة  القوات  صفوف 
السياسيون  إليه  سيتوصل  ما  انتظار 
تنظيم  تتأخر؛  قد  حلول  من 
»داعش« الذي يواجهه حفرت توّعده 

باهلزيمة.
جديد  فيديو  ويف  التفاصيل،  ويف 
»داعش« جّدد  اإلرهايب  التنظيم  بّثه 
القائد  حفرت،  خلليفة  هتديده  األخري 
الليبية،  املسلحة  للقوات  العام 

املعنّي من قبل جملس النواب الليبي، 
املنعقد يف مدينة طربق.

التنظيم  بثه  الذي  الفيديو،  وخالل 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل 
التابعة له، قال »أبو عيل اجلزراوي«، 
يف  »داعش«  قادة  أهم  أحد  وهو 
حفرت  خليفة  الطاغوت  »نبرش  ليبيا: 
»لقد  مضيفا:  واهلزيمة«،  بالدحر 
نكل،  أاّل  عهًدا،  أنفسنا  عىل  قطعنا 
وحيكم  ندحركم،  حتى  نمل،  وال 
دين اهلل عز وجل يف ليبيا«، بحسب 

قوله.
دعا  »داعش«،  يف  القيادي  ان  كام 
التوحيد«،  بـ«أخوة  أسامهم  من 

ومرص  وتونس  العربية  اجلزيرة  يف 
ملقاتلة  ليبيا،  إىل  للقدوم  والسودان 
قوات جيش حكومة طربق. وظهر 
اجلزراوي عىل أحد الشواطئ، ملثم 

الوجه.

الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس والرئيس الرويس فالدميري بوتني

وزير الداخلية الفرنيس برنار كازنوف

»بوكو حرام« متد »داعش« 
باملقاتلني

حول  اإلرهابية  اجلامعات  ان  الشّك 
العامل تتقاطع عىل أهداف واحدة وهي 
العامل. ومن  نرش وتعميم ثقافاهتا حول 
هذه  تقوم  األهداف،  هذه  حتقيق  أجل 
البعض  بالتنسيق بني بعضها  اجلامعات 
والعتاد  بالعتيد  بعضها  وبمساندة 
وصوالً إىل إحكام سيطرهتا عىل املناطق 
التي تضعها نصب أعينها. ويف أحدث 
التقارير األمنية، ُكشف أن مجاعة »بوكو 
أرسلت  نيجرييا،  يف  االرهابية  حرام« 

مدججني  مقاتل   200 اىل  يصل  ما 
يف  »داعش«  قوات  لتعزيز  بالسالح 
شامل أفريقيا يف مؤرش مرعب عىل قوة 
هذا التحالف املتنامي بني املجموعتني. 
النيجريية  للحكومة  الصحايف  املكتب 
افادت  امنية  تقارير  أكد  جهتها  من 
إىل  النيجرييني  بعض  »بانضامم 
منطقة  يف  خاصة  اإلرهابية،  اجلامعات 
يف  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

اآلونة األخرية«.

اإلرهاب ملكافحة  أوروبياً  إجتماعاً  السبت  فرنسا تستضيف 

توجيه االتهام لمنفذ هجوم قطار »تاليس«

جتسس  عن  وثائق  بعد  لليابان  يعتذر  أوباما 
عليها بالده 

االنتخابات  من  من  أسابيع  قبل 
غواتيامال  يف  ستجري  التي  الرئاسية 
ايلول/سبتمرب،  من  السادس  يف 
بمعلومات  البالد  ضّجت  وبعدما 
فساد،  قضايا  يف  الرئيس  توّرط  عن 
املطالب  الشارع  صوت  وقع  وعىل 
العليا يف  بإستقالته، مّهدت املحكمة 
البالد الطريق امام رفع احلصانة عن 

الرئيس اوتو برييز.

املتحدث باسم املحكمة العليا انخيل 
هيئة  أعىل  قضاة  أن  أوضح  بينيدا 
باالمجاع  اعتربوا  البالد  يف  قضائية 
ان توجيه اهتام اىل الرئيس أمر قانوين 
الربملان  عىل  الطلب  هذا  وأحالوا 
يرفع  أن  اآلن  يده  يف  بات  الذي 

احلصانة عن الرئيس ام ال.
مل  اذا  الرئيس  حماكمة  يمكن  وال 
ترفع عنه احلصانة، وهو امر يتطلب 

من  االقل  عىل  نواب   105 موافقة 
اصل 158 نائبا، علاًم بأن طلبا مماثال 
اجلاري  آب/اغسطس   13 يف  قدمه 

احد النواب قوبل بالرفض.
حتقيقا  قاٍض  فتح  اليوم  نفس  ويف 
السابقة  الرئيس  نائبة  ضد  جنائيا 
بتشكيل  املتهمة  بالديتي  روكسانا 
يف  والفساد  والتزوير  أرشار  عصبة 

القضية عينها.

غواتيماال تتجه حنو رفع احلصانة عن الرئيس

صربيا  بني  تارخيي  إتفاق 
وكوسوفو

يف حني يشارك قادة دول غرب البلقان 
االورويب  االحتاد  خارجية  ووزيرة 
فيينا  يف  قمة  يف  موغرييني  فيديريكا 
اليوم، يف اجواء من القلق بسبب ازمة 
أعلن  روسيا،  مع  والتوتر  املهاجرين 
تارخيي  إتفاق  عن  االورويب  االحتاد 
توّصلت إليه كّل من رصبيا وكوسوفو 
يف جماالت عدة، يف خطوة تشكل تقدما 
بني  العالقات  تطبيع  طريق  عىل  كبريا 
استقالل  واعالن  احلرب  منذ  البلدين 

كوسوفو من جانب واحد.
االورويب  االحتاد  خارجية  وزيرة 
رئيس  أن  أعلنت  موغرييني  فيديريكا 
فوسيتش  الكسندر  الرصيب  الوزراء 
مصطفى  عيسى  الكوسويف  ونظريه 
بينها  جماالت  اربعة  يف  اتفاقا  وّقعا 

الطاقة واالتصاالت.
هذا  وصفت  موغرييني 
عملية  يف  التارخيي  اإلنجازبـ«النجاح 
التي  »احللول  أن  إىل  التطبيع«، مشرية 
بالفائدة  تعود  اليوم  اليها  التوصل  تم 
يف  للبلدين  وتسمح  السكان  عىل 
طريق  عىل  بالتقدم  نفسه  الوقت 
التوصل  تم  الذي  واالتفاق  اوروبا«. 
قضائي  نظام  إقامة  عىل  ينّص  اليه 
من  مقبوال  يكون  كوسوفو  شامل  يف 
وهو  والكوسوفيني،  الرصبية  االقلية 
وخطة  بالطاقة  متعلقا  شقا  يشمل 
واتفاقا  االتصاالت  نظام  لتحديث 
عليه  املتنازع  ميرتوفيتسا  جرس  حول 
هذه  يف  والكوسوفيني  الرصب  بني 

املدينة الواقعة شامل كوسوفو.

مقتل مسّلحني وإعتقال ثالث يف اجلزائر
يرصد  اجلزائري  األمن  يزال  ال 
عليطول  املسلحني  حتركات 
ويرتّقب  البالد،  وداخل  احلدوج 
بغية  حمتمل  أمني  عمل  اي 
قوات  اإلطار  هذا  ويف  إحباطه. 
عملية  عن  أعلنت  اجلزائرية  االمن 
الطاهري  مدينة  وسط  يف  نفذهتا 
أدت  البالد،  رشق  جيجل  بوالية 
وإصابة  اثنني  مسلحني  مقتل  إىل 

بجروح. ثالث 

ويف التفاصيل كام أوردهتا الصحافة 
كانت  األمن  قوات  فإّن  اجلزائرية 
إرهابية  جمموعة  حتركات  ترتقب 
الطاهري،  بمنطقة  سيارة  متن  عىل 
يف  بلغتها  معلومات  إىل  استنادا 
وقت سابق، وحارصت اإلرهابيني 
انتهى  نار  إطالق  جرى  ثم  الثالثة، 
اثنني واعتقال آخر  بمقتل مسلحني 

إصابته. بعد 
الدفاع  وزارة  آخر،  صعيد  وعىل 

أسلحة  ضبطها  أعلنت  اجلزائرية 
قرب  استطالعية  دورية  أثناء 
مايل،  مع  احلدودي  الرشيط 
أسلحة   4 حجز  عن  وكشفت 
»كالشنيكوف«  نوع  من  رشاشة 
إم  »إف  نوع  من  رشاشات  و3 
من  آلية  نصف  وبندقية  كيه«  يب 
وقنبلة  بنادق  و4  سمونوف  نوع 
من  كبرية  وكمية  خمازن  و4  يدوية 

الذخرية.

أوروبا تدعم سياسة املغرب 
باهلجرة اخلاصة 

األورويب  الشاطئ  يعانيه  ما  ظّل  يف 
من تدّفق للمهاجرين غري الرشعيني، 
املغرب  دول  جتاه  الفتة  خطوة  ويف 
العريب، جّدد االحتاد األورويب تأكيده 
املغرب اجلديدة اخلاصة  دعم سياسة 
عىل  ترتكز  التي  واللجوء  باهلجرة 
اإلنسان  حلقوق  الكامل  االحرتام 
وتتبع أهدافا واضحة يف جمال إدماج 
واالعرتاف  الرشعيني  املهاجرين 

بوضع الالجئ.

أن  يرى  الذي  األاورويب  اإلحتاد 
للهجرة  تقليدية  وجهة  يعترب  املغرب 
أوروبا،  من  اجلغرايف  قربه  بحكم 
سياسة  يف  انخرط  البلد  هذا  أن  أكد 
واللجوء  باالستقبال  تتعلق  شجاعة 
أرضه،  عىل  املهاجرين  وإدماج 
األورويب  املفوض  ترصيح  بحسب 
الداخلية  والشؤون  باهلجرة  املكلف 

أفراموبولوس. واملواطنة ديميرتيس 

اللواء حفرت

ال شك أن الوثائق التي ما زال موقع 
يوميًا  بنرشها  يقوم  "ويكيليكس" 
العامل،  حول  اجلدل  من  الكثري  تثري 
واشنطن  بأن  تفيد  وثائق  وآخرها 
سياسيني  عىل  بالتجسس  قامت 

يابانيني.
بالرئيس  دفعت  الوثائق  هذه 
تقديم  إىل  أوباما  باراك  األمريكي 
ما  وفق  اليابان،  إىل  رسمي  إعتذار 

أعلنته حكومة هذا البلد.
يوشيهيدي  احلكومة  باسم  الناطق 
سوغا أعلن أن أوباما اجرى اتصاال 
رئيس  مع  االربعاء  صباح  هاتفيا 
فيه  أكد  آيب،  شينزو  اليابني  الوزراء 
القضية  هذه  ألن  جدا  متأسف  أنه 
من  اليابان،  يف  كبريا  جدال  اثارت 
حول  املعلومات  يؤكد  ان  دون 

التجسس.
الوزراء  "رئيس  أن  إىل  أشار  سوغا 

االشخاص  كان  اذا  انه  الوباما  قال 
من  لنشاطات  تعرضوا  املذكورون 
ان  يمكن  ذلك  فإّن  النوع،  هذا 
البلدين  بني  الثقة  بعالقات  يرض 
احلليفني"، مؤكدًا أن آيب كان قد عرب 
عن "قلق جدي" بشأن هذه القضية.
إىل  الزعيامن  تطّرق  آخر،  سياق  ويف 

تسارع  ظّل  يف  اإلقتصادي  الوضع 
اإلطار  هذا  ويف  الدولية،  األحداث 
سوغا أكد أن آيب واوباما سيتعاونان 
بجد يف املسائل االقتصادية"، مضيفا 
واشنطن  دعم  كرر  "أوباما  أن 
السبعني  الذكرى  يف  آيب  خلطاب 

النتهاء احلرب العاملية الثانية". 

الرئيس االمرييك باراك اوباما

يف  أمريكيني  صحافيني  مقتل 
جينيا فر

بإمتياز،  واألخطار  املتاعب  مهنة  هي 
أن  دون  من  يوم  يمّر  يكاد  ال  إذ 
أحد  يف  صحايف  مقتل  بخرب  نسمع 
هذه  جديد  ويف  العامل.  أصقاع 
األخبار، مراسلة تعمل لصالح شبكة 
رشقي  فرجينيا  يف  حملية  تلفزيون 
تتعاون  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
مع  ُقتلت  إس«،  يب  »يس  حمطة  مع 
بالرصاص  برفقتها  كان  املصّورالذي 
األربعاء،  صباح  مبارش  بث  خالل 
وعرب  املحطة.  أعلنت  ما  وفق 

التواصل  ومواقع  اإلخبارية  املواقع 
فيديو  رشيط  ُنرش  اإلجتامعي، 
وفق  الصحافيني،  مقتل  حلظة  يوّثق 
التقطها  التي  املصورة  التسجيالت 
يمكن  حيث  ُيقتل،  أن  قبل  املصور، 
تسقط  أن  قبل  نارية،  طلقات  سامع 
مطلق  رجيل  وتظهر  أرضا،  الكامريا 
النار الذي قام الحقا بقتل الصحافية 
ُتعرف  ومل  فقط.  رصاخها  ُسمع  التي 
التي  حتى الساعة سبب هذه اجلريمة 

صدمت املجتمع األمريكي.
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عندما يعتذر الكبار
أسف .. ساحمني .. أعتذر ..  وأحيانا 
نذرف  وقد  باألحضان  بعضنا  نأخذ 

دمعة  ...! 
بعضنا  من  وبصدق  نعتذر  هكذا 
نحن الصغار ، ونلتزم بام تنص عليه 
عليه  متفق  الغري  واإلتفاق  األخالق 
مرة  للخطأ  عودة  ال  حيث   ، أصال 
 ، قصد  غري  عن  يأيت  قد  بام  إال  ثانية 
بعني  ُتأخذ  ال  أخطاء  هكذا  ودائام 
اإلعتبار وال حتمل عىل حممل اجلد...
من  الكبار  اعتذار  عن  ماذا  لكن 
الصغار  من  وأحيانا  ربام  الكبار 
أي  وعن   ، الكبار  يعتذر  ومتى   ،
خيبئون  وماذا   ، الكبار  يعتذر  أخطاء 
ونقاء  الصوت  شفافية  خلف  دائام 
الكبار   .. احلركات  وبراءة  الصورة 
الذين يأخذون شكل اجلبال الشاخمة 
ليسوا سوى حيتان  احلقيقة  و هم يف 
ان  حلظة  أي  يف  املمكن  من  حيتان   ،
تلتهم كل ما هو أمامها ، فقط لتهدئ 
جوعها املمتد اآليت من عمق التاريخ 
والرقي  والتطور  احلضارة  بالد  اىل 

....
العامل  سيدة   ، العظيمة  أمريكا  أليوم 
يدها  متد   ، أبى  أم  شاء  وحاكمته 
اليابان  اىل   ، املكائد  من  االّ  النظيفة 
يفاجئ  مل  الذي  معتذرة عن جتسسها 
من يعرف كيف يفكر من خيّطط ليل 
 .. سيطرته  حتت  العامل  إلبقاء  هنار 
فاخلرب يقول أن أوباما أجرى اتصاال 
الياباين  الوزراء  رئيس  مع  هاتفيا 

أنت  كم   ( أسفه  مبديا  آيب،  شينزو 
القلب  صاحب   ، اوباما  يا  حنون 
األسف  هذا  جاء  طبعا   ) األبيض 
فجرها  التي  املعلومات  ترّسب  بعد 
يوليو/  31 الـ  يف  ويكيليكس  موقع 
عن  املوقع  فيها  كشف  حيث  متوز 
عىل  جديدة  أمريكية  جتسس  فضيحة 
اليابانية  احلكومة  يف  كبار  مسؤولني 
املركزي  والبنك  يابانية  ورشكات 

الياباين. 
ملس  ألنه  إال  أوباما  اعتذر  وما 
خطورة األمر وحساسية املوقف بعد 
واسعا  القضية جدال  أثارت هذه  أن 
اليابانية،  السياسية  األوساط  يف 
الثقة  روابط  هيدم  قد  ذلك  ألن 
وتعود   ، »احلليفني«   البلدين  بني 
وكالة  نفذهتا  التي  التنصت  عمليات 
كربى  ضد  األمريكية  القومي  األمن 
احلكومة  يف  ومسؤولني  الرشكات 
املستشارين  وكبار  والوزراء  اليابانية 
أقل  حساب  الوزراء،  لرئيس 
األوىل  احلكم  فرتة  إىل  التقديرات، 
والتي  آيب  شينزو  الوزراء  لرئيس 
عام  سبتمرب/أيلول  من  امتدت 
عام  سبتمرب/أيلول  حتى   2006

.2007
عرب  الياباين  احلكومة  رئيس  وكان 
الرئيس  نائب  مع  هاتفي  اتصال  يف 
القلق  عن  بايدن،  جو  األمريكي 
الرد  وكان  أيضا،  ذاته  املوضوع  من 
التجسس  فضيحة  بشأن  الياباين 
للدول  الغاضبة  الردود  عن  بعيدا 

جتسس  فضيحة  خلفية  عىل  الغربية 
أثارها ترسيب وثائق حول التجسس 
فرنسيني  مسؤولني  عىل  األمريكي 
فرانسوا  الرئيس  فيهم  بمن   ، أيضا 
آنذاك  واشنطن  وسارعت  هوالند، 
باريس  لطمأنة  متنازلة  كعادهتا 

والتأكيد عىل التخيل عن التنصت.
عن  املعلومات  ترسيب  وكذلكأثار 
عصبيا  فعل  رد  األمريكي  التجسس 
استدعت  حيث  الفرنسيني،  لدى 
السفرية  الفرنسية  اخلارجية 
عدد  وأدىل  باريس  لدى  األمريكية 
الفرنسيني  املسؤولني  كبار  من 

بتعليقات عىل املوضوع.
فرنسا،  عىل  التجسس  وفضيحة 
جتسس  فضيحة  األذهان  إىل  أعادت 
حليفتها  عىل  املتحدة  الواليات 
أملانيا، والتي ُكشف عنها عام 2013 
السابق  العميل  رسهبا  وثائق  عرب 
لوكالة األمن القومي إدوارد سنودن 
االستخبارات  قيام  كشفت  والتي 
للتنصت  واسع  بنشاط  األمريكية 
بام يف ذلك عىل مكاملات  اإللكرتوين 
مريكل  أنغيال  األملانية  املستشارة 
ومقرات  الدولة  مؤسسات  وعىل 

احلكومة يف أملانيا.
أمريكا   .. تعتذر  العظيمة  أمريكا  إذا 
احلاممة  ..أمريكا  تعتذر  العامل  سيدة 
البرشة  صاحب  برئيسها  البيضاء 
كل  عىل  ..وما  تعتذر  السوداء 

اآلخرين سوى قبول اإلعتذار ...

الكبار يعتذر  عندما 

- من أنت ...!؟
- أنا القمح ..وأريد ان أعرب  ...

- إرجع ممنوع املرور
- كيف هذا ..انظر اىل تلك الشاحنات الضخمة امامك 

كيف تدخل ، حتى دون اي سؤال 
بسهولة ندخلها  ..وهلذا  أسلحة وليست قمحا  تلك   -

من  كإحتياج   .. حيتاجني  ملن  رضوري  وجودي  لكن   -
للسالح احلرب  يفتعل 

- ألسالح هذا هو امل الثورة والثوار 
أنا ال مشكلة عندي مع أسلحتكم..  .. يا هذا  - إسمع 
عندي  فاألهم    .. أسباهبا  معك  ألناقش  األن  اجئ  ومل 
هو ان هناك املاليني ينتظرون وصويل عىل حافة احلياة .. 

يموتون جوعا وقد 
نفعله  ما  هذا  اليس  فاليموتوا  ....!؟   املشكلة  وما   -

نحن هبم بالسالح ..هكذا نخترص كل يشء
- أه ما أقىص قلوبكم يا قاتيل األبرياء ...
- هيا اىل اخللف ..تراجعوا ..تراجعوا...

- غدا سوف حتاسبون .. غدا سوف تندمون .. غدا حني 
يسألكم اهلل كيف فعلتم هذا ماذا ستقولون ...؟؟!!
) ذهب القمح خائبا وعاد رغيفا ..ربام مظلال ... (

- قف مكانك ..من أنت وماذا تريد 
أنا الرغيف ...لو سمحت اريد العبور  -

- واىل اين ذاهب ..اال تعلم بأنه ممنوع الدخول 
- اعلم لكن األمر طارئ جدا ورضوري ...
- ال ال ممنوع املرور ..ارجع من حيث اتيت

الناس  من  ..واملاليني  ترجعني  ان  حقك  من  ليس   -
هذا  حصاركم  خلف  ينتظرونني 

انت بدخولك ستفشل مرشوعنا  -
- وما هو مرشوعكم

- موت من نحارص ..
- ومن حتارصون اال األطفال والنساء والعجائز 

- األوامر تقول هذا
دعهم  بأن  داخلك  األن  يعلو  صوت  عن  ماذا  لكن   -

يمرون
- وما ادراك انت هبذا ،،؟! 

- انه صوت ضمريك ..اسمعه آلنه يلمع يف عينيك
ابتعد..  بعواطفي  تتالعب  ال  الرغيف  اهيا  ارجوك   -

النار عليك ... تراجع واال اطلقت 
ان استطعت.. افعلها  ايضا ..هيا  انا  - وهل ستقتلني 

ابتعد .. وافسح الطريق  - هيا 
- ملن ..؟! من هؤالء ....؟!

يتوافدون من كل أطياف  - اهنم جنود اهلل ..انظر كيف 
اآلرض ...

بالدنا  ..أتوا  بالدهم  بائيس  اهنم   ... أرى  أنا  نعم   -
....!؟ األمر  ...أال تستغرب  ليعملوا عىل مساعدتكم 

لوحدي  إبتعد ودعني  الرغيف..  اهيا  الكالم  تكثر  - ال 
..أريد ان اتوضأ ..بعد قليل حيني موعد الصالة ....

اآلحد  الواحد  اهلل  تعبدون  زلتم  ال  ...وهل  الصالة   -
.. ..الغفور  الرحيم  ..الرمحن 

- وهل غريه يعبد ...
- سأعود من حيث أتيت ... لكن اعلم ..ان اهلل ال ينسى 
عبدا رفع يديه طالبا رمحته ..فكيف اذا امام املاليني ....
جوعا  يموت  ..والشعب  القمح  وقبله  الرغيف  ومشى 
اإلنسان  به  ليقهر  اإلنسان  به  قام   .. طويل  حصار  يف 

 .. نفسه 

األمني واحلارس  القمح   حوار 

بقلم : ليلى السيد

بقلم:  عبير زعيتر

العصر مشكلة  الالجئ 
األورويب  اإلنسجام  من  الرغم  عىل 
بغض   ، املهاجرين  مع  اإلنساين 
هلم  وفتحهم   ، جنسياهتم  عن  النظر 
ان ذلك ال  إال   ، ابواهبم واحضاهنم 
تعيشها  كبرية  معاناة  هناك  بأن  ينفي 
من  األمني  املستوى  البالد عىل  تلك 
املستوى  عىل  ثانية  جهة  ومن   ، جهة 
عىل  القدرة  عدم  أي   ، التنظيمي 
تفوق  هائلة  برشية  اعداد  استيعاب 
التصورات ، مما جعل شعوب بعض 
ولو  بإحتجاجات  يقومون  البالد 
عىل  قدرهتم  عدم  عن  تعبريا  هادئة 
ان تتحول بالدهم اىل بالد اآلخرين 
احد  عن  خربا  باألمس  قرأنا  وقد   ،
املنزل  ويرفض  حيتج  وهو  الالجئني 
احلكومة  اياه  منحته  الذي  الصغري 

... الربيطانية 
وال   ، األسوأ  اىل  دائام  الوضع  إذا 
وينتهي  البالد  تلك  يف  يبدأ  يشء 
عىل  اعتادوا  شعوب  فهم   ، صغريا 
خطوة  يرتاجعوا  او  يتنازلوا  ال  ان 
قرأنا  ولقد   .. حقوقهم  عن  واحدة 
فيغارو"  "لو  صحيفة  يف  اليوم 

األملانية  "السلطات  إن  الفرنسية، 
جتاه  الشديد  بالقلق  تشعر  حاليًا 
النمو الرسيع لعدد املهاجرين الذين 
أن  مؤكدًة  أرضهم"،  إىل  يدخلون 
يزداد  والالجئني  املهاجرين  "أعداد 
يف  البالد  نقلت  حيث  كبري،  بشكل 
الجئ  ألف   130 نحو   2010 عام 
وارتفع ما يقرب من الضعف ليصل 
وشهد   ،2014 يف  ألف   363 إىل 
فرد  ألف   800 وصول  العام  هذا 
العدد  زيادة  املتوقع  ومن  اآلن  حتى 

املقبلة". القليلة  األشهر  خالل 
فاقت  ايضا  املانيا  يف  األرقام  إذا 
حيث  املعقول  وختطت  التصورات 
دراسة  أيضا  أملانية  صحيفة  نرشت 
تتكبدها  التي  "التكاليف  بأن  تفيد 
اإلعانات  املنافع  لتغطية  الدولة 
والسكن"  "الغذاء  اإلجتامعية 
منذ  إزدادت  قد  اللجوء  لطالبي 
عام 2010 إىل 2014 ،حيث كانت 
وأصبحت  يورو،  مليار   1.7 تتكبد 
أن  اىل  مشريًة  يورو"،  مليارات   6
وجود  قلة  وراء  تكمن  "االزمة 

تدفق  إستمرار  مع  املساكن 
املنظامت  بعض  جعل  مما  املهاجرين 
هلم،  عاجلة  إيواءات  إجياد  حتاول 

الشقق لإلجيار". أو توفري 
فيغارو"  "لو  صحيفة  ولفتت 
قررت  "احلكومة  أن  اىل  الفرنسية 
والعقارات  املباين  مجيع  إختاذ 
املهاجرين  لتسكني  الفارغة 
هذا  يكون  أن  املتوقع  ومن  فيها، 
العالقة  إستياء  يف  سبب  القرار 
ومواطنيها  االملانية  احلكومة  بني 
حيث  العقارات،  أصحاب  من 
األملانيني  املسؤولني  أحد  اوضح 
من  احلل  هلذا  مضطرة  احلكومة  ان 
وكل  البناء،  تكاليف  من  احلد  أجل 
لبناء  وطني  برنامج  هو  حتتاجه  ما 

لالجئني". املساكن 
هو   ، اليوم  وجعنا  هو  الالجئ  اذا 
خوفنا هو قلقنا وعليه تتجه األنظار 
سيصل.. اين  ..اىل  يأيت  أين  ..من 
 ، الالجئ  انه  ..نعم  سيعود  وكيف 
كل  اىل  حتمي  موت  من  االهارب 

اإلحتامالت ...

بطيخ تركي على شكل قلوب إلهدائه بدال من الورود
فكرة  أشغلت  تركيا:   - نحاس  عبري 
طرحها  التي  بالبطيخ  التهادي 
»اسامعيل  الرتكي  الغابات  مهندس 
التواصل  مواقع  يانارطاش« 
للفكرة  مؤيد  بني  االجتامعي 
البطيخ كبديل  وساخر من استخدام 

للورود.
الرتكية  األناضول  وكالة  وكانت 
مهندسا  أن  مفاده  خربا  نقلت  قد 
إلنتاج  توصل  قد  للغابات  تركيا 
بعد  وقلوب  مكعبات  بشكل  بطيخ 
وترمجات  شاقة  وأبحاث  دراسات 

أكاديمية. ودراسات  ملقاالت 
من  دعام  تلقى  والذي  طاش  يانار 
تسويق  يعتزم  إنه  قال  حمرتفة  جهات 
والبلدان  وأمريكا  أوروبا  يف  منتجه 
العربية يف املواسم القادمة ألن إنتاج 

هذا املوسم كان حمدودا.
منتجه  حيل  أن  املهندس  ويأمل 
السياحي  املجال  يف  للهدايا  كبديل 

إنتاج  الفاكهة وينوي  وتزيني حمالت 
هذه  هلا  الفاكهة  من  أخرى  أصناف 

األشكال.
البطيخ  هذا  مثل  إنتاج  أن  يذكر 
وقد  سنوات  منذ  اليابان  يف  بدأ  قد 
كاجاوا  مقاطعة  يف  مزارع  أنتجه 
إنتاج  هي  الفكرة  وكانت  اليابانية. 
بطيخ عىل شكل مكعب حتى يمكن 
الثالجات  يف  أكرب  بسهولة  ختزينه 
كان  املنتج  هذا  وأن   , الصغرية 
يكون  أن  به  يقصد  وال  الثمن  غايل 
بغرض  لكن  مغرية،  نكهة  ذو 
األنباء  وكالة  بحسب  فقط،  الزينة 
بطيخ  ثمرة  سعر  ويقدر  الفرنسية، 
املحال  أحد  يف  مكعب  شكل  عىل 
اليابانية  العاصمة  بوسط  التجارية، 
ين  و960  ألفا   12 بمبلغ  طوكيو، 

)105 دوالرات(
ثمرات  اليابان  يف  الفالحون  ويزرع 
من  أوعية  داخل  األرض  يف  البطيخ 

األشكال  عىل  للحصول  اإلكريليك 
يكن  مل  طعمها  لكن  يريدوهنا،  التي 
جيدا بحسب أحد التجار. وقد سبق 

سدايس  شكل  عىل  برتقاالت  إنتاج 
.. أيضا  التخزين  ولسهولة  للزينة 

الياباين  الشعب  ان  املعروف  ومن 

قد  التي  اهلدايا،  تبادل  عىل  معتاد 
مع  الثمن،  غالية  فاكهة  تكون 

العمالء واألقارب أو األزواج.

وداعاً للدموع خالل تقطيع البصل
صحية  فوائد  للبصل  أن  شك  ال 
عنارص  عىل  حيتوي  فهو  كثرية، 
غذائية مفيدة للجسم. فالبصل غني 
مصدر  أنه  عن  فضال  بالفيتامينات، 
األكسدة  ومضادات  لأللياف  مهم 
بعض  للبصل  لكن  للجسم.  املفيدة 
لتجنبه،  الكثريين  تدفع  العيوب 
أن  عن  فضال  املنفرة،  رائحته  وهي 
يقاطعن  اللوايت  الكثريات  هناك 
يسببها  التي  احلرقة  بسبب  البصل 
عند  يذرفنها  التي  والدموع  للعيون 

. تقطيعه
البصل  تقطيع  عند  الدموع  ذرف 
نافعة«،  ضارة  »ُرب  لكن  مزعج، 
البصل  تقطيع  عن  الناجتة  فالدموع 
أثبتت  إذ  العينني،  لصحة  مفيدة 
الدموع  هذه  أن  كثرية  دراسات 
ومحايتها  العيون  تطهري  عىل  تساعد 

الغريبة. األجسام  من 
ذرف  سبب  يرجعون  الباحثون 
إىل  البصل  تقطيع  أثناء  الدموع 
التقطيع،  أثناء  ينطلق  غازي  مركب 
ليّتحد  العني  ما يؤدي إىل دخوله يف 
مركبا  وينتج  فيها  املوجود  املاء  مع 
نقل  بذلك  ليتم  يزعجها،  محضيا 
وجود  عىل  تدّل  الدماغ  إىل  إشارة 

الغدة  لتفرز  العني،  جسم غريب يف 
وتطهر  الدموع  ذلك  بعد  الدمعية 

العني.
العني  حرقة  آالم  تكون  وربام 
تقطيع  أثناء  مزعجة  والدموع 
بسيطة  حيل  ثمة  لكن  البصل، 
من  التخلص  عىل  تساعدكم 
يرغب  فمن  الدموع،  ذرف  مشكلة 
استخدام  يمكنه  البصل  بمصاحلة 
موقع  استعرضها  التي  احليل  هذه 

بوست«: »هوفينغتون 
يمنع  السباحة:  نظارات  ارتداء   -
ارتداء نظارات السباحة من وصول 

الدموع. لذرف  املسببة  الغازات 
وضع  الثالجة:  يف  البصل  وضع   -
يف  وضعه  أو  مثلج  ماء  يف  البصل 
تقطيعه  قبل  دقيقة   15 ملدة  الثالجة 

أثناء  العني  دموع  ذرف  يمنع 
تطاير  ختّفض  فالربودة  تقطيعه، 
البصل  يطلقها  التي  الكربيتية  املواد 

التقطيع. أثناء 
بالليمون:  التقطيع  لوحة  دهن   -
بدهن  ينصح  بالتقطيع  البدء  قبل 
البصل  تقطيع  ولوحة  السكني 
فالليمون  الليمون،  من  بقليل 
الكربيت  مادة  مفعول  من  خيفف 
البصل  يف  املوجودة  املهّيجة 
البصل  أن  علاًم  للدموع،  واملسببة 

الليمون. بطعم  سيتأثر 
استعامل  حاد:  سكني  إستعامل   -
خيّفض  السكاكني  من  النوع  هذا 
من  يقّلل  ما  البصل،  خاليا  تكرس 
املسببة  املتطايرة  الغازات  إنبعاث 

الدموع. العيون وذرف  حلرقة 

هل يتحقق احللم حبياة أبدّية؟
حتقيق  من  يقرتبون  العلامء  أّن  يبدو 
ولكن  أبدّية،  بحياة  البرشّية  حلم 
اجتامعية  شبكة  حتاول  إذ  إفرتاضيًا، 
ولكن  احللم  هذا  حتقيق  جديدة 
التواصل  خالل  من  رقمية  بصورة 
العنكبوتية  الشبكة  عىل  البرش  مع 

العاملية.
شبكة  فإّن  التفاصيل  ويف 
وتستكشف  تدرس   »Eter9«
حماكاته  هبدف  املستخدم  شخصية 
حيث  وفاته،  بعد  اإلنرتنت  عىل 
عىل  اصطناعي  ذكاء  نظام  يرشف 
املستخدم،  معلومات  كّل  حتليل 
عىل  ينرشها  التي  الصور  فيها  بام 
عىل  والردود  والتعليقات  الشبكة، 
والروابط  اآلخرين،  املستخدمني 
نشاطاته  ومجيع  ينرشها،  التي 

الشبكة. األخرى عىل 
تشكيل  يتم  املعلومات  مجع  وخالل 
بديلة  تكون  رقمية«  »شخصية 
بحيث  وفاته،  حال  يف  للمستخدم 
وفاته  بعد  املستخدم  نشاط  يستمر 
لنشاطه  تقريبًا  مطابق  بشكل 

الطبيعي.
أكثر  فإّن  املوقع،  هذا  إطالق  ومنذ 
فيه،  إشرتكوا  مستخدم   5000 من 

الربتغايل  املوقع  مربمج  وأوضح 
جلعل  يسعى  أنه  جورج  هنريكيو 
ذكاءًا  أكثر  االجتامعية  شبكته 
نشاط  من  االستفادة  خالل  من 
األخرى  الشبكات  عىل  املستخدم 
تكوين  يف  آماًل  كالـ«فيسبوك«، 
مطابقة  مفرتضة  رقمية  شخصية 
املستخدم  لشخصية  اإلمكان  قدر 

احلقيقية.
»Eter9« ليست األوىل من  شبكة 
 Virtual موقع  ُأطلق  فقد  نوعها، 
هيدف  كان  الذي   Eternity
شخصية  عن  نسخة  تكوين  إىل 
ضمن  األبد  إىل  لتحيا  املستخدمني 
أغلق  املوقع  ولكّن  الرقمي،  العامل 
فيه  املشرتكني  عدد  وصل  أن  بعد 

إىل عرشة آالف مستخدم تقريبًا.
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»الوطين«: ارتفاع القروض الشخصية واالستهالكية..وتراجع ائتمان العقارات
الكويت،   يف  الشخصية  القروض 
الكويت  بنك  أعلن  ما  بحسب 
الوطني، حافظت عىل قوهتا مرتفعة 
ليتسارع  دينار  مليون   115 بواقع 
نموها إىل 3ر12 يف املئة عىل أساس 
شهر  يف  النمو  حتقق  حني  يف  سنوي 
بنسبة  املقسطة  القروض  من  يونيو 

كبرية.
جاء  الوطني  الكويت  بنك  اعالن 
االقتصادي  ملوجزه  تقريره  يف 
امس  النقدية(   )التطورات  عن 
القروض  ان  اىل  مشريا  االربعاء، 
الول  أيضا  ارتفعت  االستهالكية 
مثلت  حيث  أشهر  مخسة  يف  مرة 
الزيادة  نصف  الشخصية  القروض 
والتي  دينار  مليار  البالغة  االئتامنية 
األوىل  الستة  االشهر  خالل  حتققت 

من عام 2015.
للمؤسسات  املمنوح  االئتامن  اما 
للتقرير،  وفقا  املرصفية،  غري  املالية 
دينار  ماليني   6 بواقع  فرتاجع 
هلذا  املمنوح  االئتامن  استمر  اذ 

استمرار  مع  بالرتاجع  القطاع 
بوترية  ولكن  الديون  ختفيض  وترية 
املايض  العام  مع  مقارنة  متباطئة 
املئة  يف  4ر7  عند  الرتاجع  ليستقر 

العام املايض. عن 
بقية  يف  االئتامن  فإن  املقابل،  يف 
بلغت  كبرية  بقيمة  ارتفع  القطاعات 
343 مليون دينار رغم تراجع النمو 
سنوي  أساس  عىل  املئة  يف  9ر2  إىل 

القاعدية. التأثريات  بفعل 
من  االكرب  اجلزء  ان  ذكر  التقرير 
من  االئتامن  يف  جاء  االرتفاع 
املالية  األوراق  لرشاء  االقراض 
مليون   206 بقيمة  ارتفع  والذي 
هذا  نمو  أن  من  الرغم  عىل  دينار 
يف  5ر2  بنسبة  منخفضا  ظل  القطاع 

املئة عىل أساس سنوي.
ان  الوطني  الكويت  بنك  واوضح 
االئتامن يف الكويت ارتفع بقيمة 453 
يونيو  دينار كويتي خالل شهر  مليون 
بنسبة  االرتفاع  هذا  حتقق  اذ  املايض 
األوراق  لرشاء  االقراض  من  كبرية 

املالية والقروض الشخصية.
تراجع ائتامن قطاع العقار

لقطاع  املمنوح  باالئتامن  يتعلق  وفيام 
العقار، فشهد شهرا ثالثا من الرتاجع 
اخلاص  القطاع  ودائع  كانت  حني  يف 
عرض  اما  الشهر،  خالل  مستقرة 
بفعل  الرتاجع  يف  استمر  النقد 
استقرت  بينام  القاعدية  التأثريات 
واسعار  االنرتبنك  فائدة  أسعار 

الفائدة عىل الودائع.
والنفط  التجارة  لقطاعات  وبالنسبة 
والقطاعات  واالنشاءات  والغاز 
فإهنا  التقرير،  وبحسب  األخرى، 
تلك  أسهمت  حيث  نموا  شهدت 
الزيادة  من  االكرب  باجلزء  القطاعات 
العام  هذا  االعامل  لقطاع  االئتامنية 
أكرب  شهد  العقار  قطاع  ان  مبينا 
تراجع بقيمة 20 مليون دينار ليمثل 

التوايل. ثالث تراجع شهري له عىل 
االئتامن  النمو يف  وعىل صعيد حركة 
لقطاع األعامل، فإهنا ارتفعت بشكل 
القليلة  األشهر  مدى  عىل  ملحوظ 

النمو  معدل  شهد  وقد  املاضية 
السنوي لالئتامن خالل الثالثة أشهر 
العام  هذا  خالل  واضحا  تسارعا 
الشخصية  التسهيالت  باستثناء 
املالية  املؤسسات  إىل  واالقراض 

العقاري. والقطاع 
التقرير  اشار  أخرى،  جهة  من 
شهر  يف  اخلاصة  الودائع  ثبات  اىل 
كبرية  بنسبة  ذلك  ويرجع  يونيو 
بالعملة  الودائع  يف  انخفاض  إىل 

نمو  تراجع  عليه  ترتب  ما  األجنبية 
إىل  الواسع  بمفهومه  النقد  عرض 

1ر4 يف املئة عىل أساس سنوي.
واوضح ان الودائع اخلاصة شهدت 
مليون   14 بقيمة  طفيفا  انخفاضا 
مليون   64 بقيمة  ارتفاع  نتيجة  دينار 
الكويتي  بالدينار  الودائع  يف  دينار 
 77 بقيمة  حاد  انخفاض  قابله 
بالعملة  الودائع  يف  دينار  مليون 

االجنبية.

ها عىل اقتصاد العراق ي ظل المخاوف من هبوط اسعار النفط وتأث�ي
�ف

نواب عراقيون لـ »املستقبل«: حنتاج لدعم الصناعة والزراعة..وتقليل النفقات
اجلواهري لـ »املستقبل«:هذه االزمة ايقظتنا على دراسة مسألة تنوع االقتصاد

اخلرباء  اخلالدي:  حممد  العراق- 
اضافة  النفطي   الشأن  يف  واملختصني 
النواب  جملس  اعضاء  من  عدد  اىل 
العراقي من اللجان الربملانية يف النفط 
عن  اعربوا  واالقتصادية  والطاقة  
النفط   اسعار  هبوط  بسبب  خماوفهم 
واالقتصاد  امليزانية  عىل  وتاثريها 
احادي  هو  العراق  باعتبار  العراقي 

اجلانب يف اعتامده الكيل عىل النفط .
هذه املخاوف برأي اخلرباء قد تساهم 
اىل  االلتفات  نحو  احلكومة  بإيقاظ 
عىل  اعتامدها  بخالف  اخرى  موارد 
والزراعة  كالصناعة  فقط،  النفط 
والتجارة وتفعيل اجلانب السياحي ملا 
له مردودات اجيابية للميزانية العامة.

 
العراق  »املستقبل«:  لــ  املحداوي 

للصناعة يحتاج 
مجال  النائب  االطار،  هذا  ويف   
والطاقة  النفط  جلنة  عضو  املحداوي 
خاص  حديث  يف  يؤكد  النيابية 
الدول  وبقية  العراق   ان  لـ«املستقبل« 
املعتمدة بشكل رئييس  عىل النفط  يف  
تدهور  بسبب  ازمة  تشهد  اقتصادها  

النفط. اسعار 
املحداوي عزا السبب الرئييس بتدهور 
بدل  املعروض  لزيادة  النفط  اسعار 
رشكات  زيادة  مع  النفطي  الفائض 
املتحدة  بالواليات  الصخري  النفط 
مستهلك  اكرب  كوهنا  االمريكية 

االقتصادي  النمو  وضعف  للطاقة 
العقوبات  رفع  وبداية  الصني  لدى 

االقتصادية  عىل ايران.
املحداوي،  العراقي  النائب  وبرأي 
فإن كل هذه العوامل اجتمعت وادت 
مل  يشكل  النفط  اسعار  انخفاض  اىل 

تسبق له 6 سنوات سابقة.
يف  تعايف   هناك  يكون  ان   متنى  واذ 
هذا   استمرار  مع  انه  ذكر  االسعار، 
دول  وبقية  العراق  فإن  االنخفاض 
احادية  عىل  رئييس  بشكل  املعتمدة 
النفط،   عىل  باعتامدها  االقتصاد 
الصناعي  القطاع  دعم  اىل  حتتاج 
سبيل  يف  والزراعي  والتجاري  املحيل 
بالتنافس  اخلاص  االسترياد  تعويض 
االقرتاض  يمكن  وبالتايل   الداخيل 

لسد بقية التزامات الدولة  االخرى.
 

مبوازنة  عجز  »املستقبل«:  لـ  جهاد 
العراق

باسم  الرسمي  املتحدث  جهته،  من 
جهاد  عاصم  العراقية  النفط  وزارة 
لـ«املستقبل«  خاص  حديث  يف  رشح 
عىل  اقراره  تم  العراقي  االقتصاد  ان 
الواحد  للربميل  دوالرا   )56( سعر 
ماليني   )3( عىل  اعتامده  تم  ان  بعد 
)300( الف برميل يف اليوم الواحد.

جهاد رأى  ان انخفاض سعر الربميل 
ان  يعني  دوالرا،   )56( عن  الواحد 
يف  مشريا  عجزا  فيها  اصبح   املوازنة 

املايض  الشهر  ان  اىل  الوقت  نفس  
يقارب  ما  الواحد  الربميل  سعر  كان 
)50( دوالرا  وهذا الشهر  كان سعر 
دوالرا   )50( دون  الواحد  الربميل 

خالل هذا الشهر .
تصدير  التزام  هناك  كان  انه  وقال 
برميل  الف    )550( وبحدود  النفط 
كركوك  من  الف    )300( يوميا 
لكن  كردستان  من  الف  و)250( 
احلكومة   مع  يلتزم  مل  كردستان  اقليم 
تم  وما  العراقية  النفط  وزارة  واجتاه 
مؤكد  وهذا  عليه  هو  ما  اقل  تسليمه 
بان الصادرات والواردات تنخفض.

النفط  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث 
كردستان  اقليم  ان  اىل  اشار  العراقية 
لتجاوز  االتفاق  هبذا  التزم  لو 
موازنة  ضمن  املقررة  النسبة  العراق 
النفط  تصدير  يتم  انه  السيام   2015
برميل  مليون   )3( يوميا  البرصة  من 
واهلبوط  االنخفاض  هذا  ان  موضحا 
عىل  الفعيل  التاثري  له  النفط  اسعار  يف 

العراقي. االقتصاد 
 

ميكننا  »املستقبل«:  لـ  نجيب 
اجتياز األزمة

االقتصاد  جلنة  عضو  جانبها،  من 
نجيب  نجيبة  النيابية  واالستثامر 
النفط  اسعار  انخفاض  ان   اوضحت 
له تأثريا كبريا عىل االقتصاد العراقي .

لـ«املستقبل«  خاص  حديث  ويف 

هناك  ان  اىل  نجيب  النائبة  اشارت 
بكل  وتعاملت  استغلت  ان  معاجلات 
حكمة  يمكن اجتياز االزمة من دون 
االن االعتامد عىل النفط والذي وصل 
اىل 40 دوالرا او ربام دون هذا السعر.
النائبة نجيب اضافت » نحن يف حالة 
النازحني  التزامات  ولدينا  حرب 
امام  الدولة، ونحن  ونفقات عالية يف 
مفلسة  الدولة  ليس  ازمة كبرية ولكن 
ال)60(  عىل  يزيد   احتياطي  ولدهيا 
لدهيا  انه  اىل  باالضافة  دوالر  مليار 
وعلمي  مهني  بشكل  اختذت  موارد 
املحنة  عبور  ونستطيع  ومدروس، 
النظام  يف  النظر  واعادة  اجلباية  ومنها 
الرضييبي واجلمركي وتقليل النفقات 
وهذه  جديد  رواتب  سلم  خالل  من 
االصالحات املالية التي قام هبا رئيس 
ستوفر  ايضا  العبادي   حيدر  الوزراء 

وتقلل العبء عىل املواطن« .
لتفعيل  للمستقبل:  الجواهري   

السياحي الجانب 
محزة  النفطي  اخلبري  جانبه   من 
اجلواهري اشار يف حديث خاص مع 
واهلبوط  االرتفاع  ان  اىل  »املستقبل« 
يف اسعار النفط  يؤثر بشكل كبري عىل 
إلعتامده  العراقي   واالقتصاد  امليزانية 

عىل عائدات النفط .
االزمة  هذه  ان  اوضح  اجلواهري 
عوامل  إلختاذ  احلكومة  تدفع  ربام 
النفط ، كأن  مساعدة القتصادها غري 
تلتفت اىل الصناعة والزراعة وتفعيل 
مردود  من  هلم  ملا  السياحي  اجلانب 
معربا  العراقية،  للدولة  كبري  مايل 
ايقظت  االزمة  هذه  بأن  اعتقاده  عن 
تنوع  مسالة  دراسة  عىل  احلكومة  

العراقي. االقتصاد 

السعودية تستعد خلفض 
ميزانيتها

عامليًا،  النفط  أسعار  هبوط  ظل  يف 
تستعّد  السعودية  العربية  اململكة 
من  الدوالرات  مليارات  خلفض 
أسعار  تراجع  خلفية  عىل  ميزانيها 
مع  الرياض  تعمل  حيث  النفط، 
خطط  مراجعة  عىل  مستشارهيا 
تنفيذ  وتأخري  الرأساميل  اإلنفاق 

املشاريع. بعض 
نقلت  األمريكية  »بلومربغ«  وكالة 
املطلعة  املصادر  من  اثنني  عن 
املراحل  يف  احلكومة  إن  قوهلام 
سياسية  استعراض  من  األوىل 
إنفاقها، حيث من املمكن أن تنظر 
االستثامري،  إنفاقها  خفض  يف 
سيتم  أنه  إىل  التقديرات  وتشري 
احلايل  العام  يف  اإلنفاق  تقليص 
سعودي  ريال  مليار   382 بمقدار 
ما يعادل حوايل 102 مليار دوالر 

  .%10 ما نسبته 
السعودية  فإن  للمصدرين،  ووفقا 
إنفاقها  مراجعة  جانب  إىل 
بعض  تنفيذ  تؤخر  قد  الرأساميل 
تقلصها  أو  االستثامرية  املشاريع 
بنود  تتأثر  ولن  األموال،  لتوفري 
موظفي  كرواتب  أخرى  إنفاق 

العام. القطاع 
السعودية  امليزانية  وترضرت  هذا 
نحو  النفط  عائدات  تشكل  التي 
بسبب  بشدة  إيراداهتا  من   %90
من  أكثر  إىل  النفط  أسعار  تراجع 
 ،2014 منتصف  منذ  النصف 
امليزانية  تتكبد  أن  املتوقع  ومن 
قد   2015 عام  يف  ضخام  عجزا 
الناتج  حجم  من   %20 إىل  يصل 
لتقديرات  وفقا  اإلمجايل،  املحيل 

الدويل. النقد  صندوق 

أربع خماطر تهدد االقتصاد العاملي
يواجهها  التي  التحديات  ظل  يف 
اإلهنيار  ومع  العاملي،  االقتصادي 
من  عددًا  رضب  الذي  الكبري 
مؤسسة  اإلقتصادية،  القطاعات 
املخاطر  بتصنيف  قامت   »EIU«
خطرا  األكثر  والسياسية  األمنية 
والتي  العاملي  االقتصاد  عىل 
العامني  يف  نموه  عىل  تؤثر  قد 

القادمني.
وهذه املخاطر، التي هلا تأثري متباين 
ُصنّفت  العاملي،  االقتصاد  عىل 
تأثريه،  ومدى  اخلطر  ملستوى  وفقا 
التي  الرئيسة  التحديات  ييل  ما  ويف 

العاملي: االقتصاد  يواجهها 
العامل:  يف  اجليوسياسية  التوترات   -
يف  اجليوسياسية  التوترات  تصاعد 
ليبيا  األوسط،  الرشق  منطقة 
تعريض  يف  تستمر  وأوكرانيا، 
للمخاطر  العاملية  النفط  أسواق 
مهام  اقتصاديا  مؤرشا  تعد  التي 
لتأثريها  باإلضافة  األعامل،  لقطاع 
عىل العالقات التجارية بني الدول.

- التهديد املتنامي لإلرهاب وتأثريه 
العاملي:  االقتصاد  استقرار  عىل 
يسيطر  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
سوريا  أرايض  من  مساحات  عىل 
العديد  بتجنيد  ويقوم  والعراق 
إىل  العامل  حول  األشخاص  من 
التي  اإلرهابية  واهلجامت  صفوفه، 
عىل  سلبا  تؤثر  التنظيم  ينفذها 
حيث  األعامل  وقطاع  املستثمرين 
األمنية  لألزمات  يكون  ما  عادة 

من  احلساسة  املناطق  يف  خصوصا 
أسواق  عىل  سلبية  تداعيات  العامل 

العاملية. املال 
الصيني  األسهم  سوق  اهنيار   -
األولية:  السلع  أسعار  وانخفاض 
عىل  شهدت  العاملية  البورصات 
كبريا  تراجعا  املاضني  اليومني  مدى 
الصينية  األسهم  سوق  هلبوط  نتيجة 
بشأن  املخاوف  تنامي  عن  الناجم 
وانخفاض  الصيني  االقتصاد 
قياسية. مستويات  إىل  النفط  أسعار 

بعد  جاءت  الرتاجعات  وهذه 
يف  الصينية  السلطات  فشل 
قطاع  وإنعاش  االقتصاد  حتفيز 
مساعي  أن  كام  الصادرات، 
السوق  لدعم  الصينية  احلكومة 
معاشات  لصندوق  السامح  عرب 
السوق  يف  باالستثامر  التقاعد 
جتاوز  ال  بنسبة  لألسهم  املحلية 
من  تقرتب  التي  أصوله  من   %30
مجاح  توقف  ومل  دوالر  مليار   550

القوية. املبيعات  موجة 
ثاين  الصيني  االقتصاد  ولرتاجع 
كبري  تأثري  العامل  يف  اقتصاد  أكرب 
أكرب  الصني  كون  األسواق  عىل 
ويف  األولية.  للسلع  مستهلكة  دولة 
أسواق النفط تراجع خاما »برنت« 
مستوياهتام  أدنى  إىل  واألمريكي 
تم  حيث  ونصف،  سنوات   6 يف 
 44 مستوى  دون  برنت  تداول 
اخلام  تراجع  كام  للربميل  دوالرا 
دوالرا   40 دون  إىل  األمريكي 

حيال  املخاوف  نتيجة  للربميل 
الصني  تعد  إذ  الصيني،  االقتصاد 
العامل،  يف  للنفط  مستهلك  أكرب  ثاين 
املعروض  يف  فائض  ظل  يف  وذلك 

العاملية. األسواق  تشهده 
سيؤدي  املالية  السياسات  تباين   -
يف  التذبذبات  معدالت  ارتفاع  إىل 
أن  املتوقع  من  العمالت:  سوق 
الفيدرايل  االحتياطي  جملس  يقوم 
برفع  احلايل  العام  خالل  األمريكي 
مستوياهتا  من  الرئييس  الفائدة  سعر 
والبالغة  احلالية  املنخفضة  القياسية 
يؤدي  قد  ما  سنوي،   %0.25-0
األسواق  عمالت  يف  تذبذبات  إىل 
الرئيسية  السلع  وتراجع  الناشئة 
حيازة  إىل  املستثمرون  يدفع  قد  ما 
اآلمنة  االستثامرية  املالذات 

كالذهب.
الدولية  اللجنة  السياق،  هذا  يف 
يف  واملالية  النقدية  للشؤون 
تسعى  »بينام  قالت:  الصندوق، 
أسعار  لرفع  املتحدة  الواليات 
فعال  لتحرك  حاجة  هناك  الفائدة، 
لتقليص  السياسة  تطبيع  صوب 
االقتصادات  عىل  السلبية  اآلثار 
التي  اللجنة  وأضافت  األخرى«. 
األعضاء   188 الـ  الدول  متثل 
أنه  الدويل  النقد  صندوق  يف 
الدول  يف  اقتصادات  تتعاىف  بينام 
الناشئة  الدول  بعض  فإن  املتقدمة 
السلع  أسعار  ضعف  من  ترضرت 

والصادرات. األولية 

الدوالر يقّلص مكاسبه أمام اليورو
الصينية  األسهم  أسواق  نزول  بعد 
إجراءات  رغم  عىل  واألوروبية 
بكني،  اختذهتا  التي  التيسري 
الني  أمام  مكاسبه  الدوالر  قّلص 
قلق  ظل  يف  األربعاء،  واليورو 
توقعات  شأن  يف  املستثمرين  معظم 

العاملي. االقتصاد 
التي  البيع  موجة  أن  أكدوا  حمللون 
اآلونة  يف  العاملية  األسواق  شهدهتا 
حدة  ارتفاع  يف  سامهت  األخرية 
أن  ما  بعد  يتضح  ومل  كثريًا  التقلبات 
االحتادي"  االحتياطي  "جملس  كان 
سيقدم  األمريكي  املركزي  البنك  أو 
يف  النقدية،  سياسته  تشديد  عىل 
توقعات  ضبابية  فيه  تزداد  وقت 
االقتصاد الصيني أكثر من أي وقت 

مىض.
مسجاًل  وجيزة  لفرتة  ارتفع  اليورو 
تعامالت  يف  دوالر   1.1515

العملة  تداول  جرى  بينام  لندن، 
األمريكية عند 119.35 ين، بعدما 
التعامالت  يف  ين   119.83 بلغت 

املبكرة. األوروبية 
وتلقى اليورو والني دعاًم بعدما أدت 
األسواق  يف  احلالية  االضطرابات 
يبيع  عمليات  يف  املراكز  تصفية  إىل 
العائد  ذات  العملة  فيها  املستثمرون 
عمالت  أو  أصول  لرشاء  املنخفض 
عوائد  جني  هبدف  املخاطر  عالية 
التقلبات  تزيد  حني  لكن  أعىل، 
لضغوط  املالية  األسواق  وتتعرض 

الصفقات. هذه  تصفية  تتم 
ألسهم   "300 "يوروفرست  مؤرش 
هبط  الكربى  األوروبية  الرشكات 
"يورو  املؤرش  وسجل  املئة  يف   2.6
القيادية  لألسهم   "50 ستوكس 
نفسها.  اخلسارة  اليورو  منطقة  يف 
املجمع"  "شنغهاي  مؤرش  وانخفض 

أشهر،  ثامنية  يف  مستوياته  أدنى  إىل 
التوايل. اخلامسة عىل  للجلسة  ليهبط 
 125 فوق  الدوالر  تداول  وجرى 
 1.10 عن  اليورو  نزل  بينام  ينًا، 
أن  قبل  أسبوعني،  منذ  دوالر 
النطاق  الواسع  العزوف  يدفع 
الني  رشاء  إعادة  إىل  املخاطرة  عن 

واليورو.
العملتان  تواصل  أن  املتوقع  ومن 
الشكوك  استمرار  مع  تقدمهام 
دعم  خطوات  استدامة  شأن  يف 
التي  اجلديدة  واألسواق  االقتصاد 

البعيد. اختذهتا الصني يف املدى 

آليات دفاع جوي تفوق 9 
مليارات دوالر

»روس  رشكة  طلبيات  حمفظة  قيمة 
الروسية  أكسبورت«  أوبورون 
اجلوي،  الدفاع  بآليات  املتخصصة 
دوالر،  مليارات   9 أكثر  فاقت 
بارتفاع مؤرشاهتا يف  توقعات  وسط 

املستقبل.
الرشكة  عام  مدير  السياق،  هذا  يف 
ترصحيات  ويف  إسايكني،  أناتويل 
عىل  »رشكاؤنا  قال:  للصحافيني، 
العامل،  يف  األخرية  بالتطورات  علم 
يف  شديدة  رغبة  لدهيم  لذلك 
تأيت  خماطر  من  انفسهم  عن  الدفاع 
أوبورون  روس  ورشكة  اجلو،  من 
عروض  لتقديم  مستعدة  أكسبورت 
بكافة  حديثة  جوي  دفاع  منظومات 
احلرب  وسائل  وكذلك  صنوفها 

االلكرتونية«.
وقت  يف  أعلن  قد  إسايكني  وكان 
العامة  الطلبيات  حمفظة  أن  سابق 
مليار   40 عن  تزيد  للرشكة 
عبارة  مليار   18 بينها  من  دوالر، 
ومروحيات  طائرات  طلبيات  عن 

روسية.
تصنيع  يف  متخصصة  روسية  رشكة 
للطريان  األوتوماتيكية  األجهزة 
»ماكس- يف  منتوجاهتا  تعرض 
يب  »أو  رشكة  فعرضت   ،»2015
تصنيع  يف  املتخصصة  الروسية  كا« 
عىل  اجلوية  االلكرتونية  األجهزة 
منتوجاهتا  اقتناء  أجانب  مشرتين 

يف  االوتوماتيكي  بالتحكم  اخلاصة 
إطار  يف  وذلك  احلربية،  الطائرات 
2015« الدويل   – »ماكس  معرض 

للطريان.
احلربية  الصناعات  قطاع  يف  مصدر 
لوكالة  ترصحيات  ويف  الروسية، 
إن  قال  الروسية،  »نوفوستي« 
إي  دي  يت   – فازيندا  منظومتي 
قادرتان  إي  يب  يت   – وفازيندا 
يف  األوتوماتيكي  التحكم  عىل 
جمموعة(   12( جمموعات  بضع 
تبلغ  وقد  احلربية.  الطائرات  من 
الساعة،  يف  كلم   3400 رسعتها 
وأضاف  كيلومرتا.   34 وارتفاعها 
األوتوماتيكية  األجهزة  أن  املصدر 
بمهام  تقوم  أن  يمكن  للرشكة 
وعملياتية  وحسابية  معلوماتية 
بالتحكم  خاصة  وتكتيكية 
تشكيالت  يف  الفعال  األوتوماتيكي 
الطائرات سواء كان يف وقت السلم 

أو وقت احلرب.
املذكورتان  املنظومتان  وتقوم 
الوضع  عن  املعلومات  بمعاجلة 
وحالة  والتكتيكي  العمليايت 
القتايل.  واستعدادها  الوحدات 
عن  معلومات  جتمع  أهنا  كام 
اجلوية  واألرصاد  املطارات  حالة 
والبيولوجي  اإلشعاعي  والوضع 
خوض  منطقة  يف  والكيميائي 

احلربية.  العمليات 
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مرييم فارس إىل العاملّية
قام  نوعها  من  فريدة  سابقة  يف 
 Theاألمريكي التلفزيون 
لوس  ومقره    QYOU TV
كليب  فيديو  بطلب  أنجلوس 
فارس  مرييام  للفنانة  »آمان« 
»مرييام  املنتجة  الرشكة  من 
عىل  ليعرض  وذلك  ميوزيك«، 
من  أكثر  يف  تبث  التي  القناة 
القارتني  بني  موزعة  دولة   30

واألوروبية. األمريكية 
نوعها  من  فريدة  أيضًا  سابقة  ويف 
العريب،  العامل  يف  قط  نشهدها  ومل 
بث  ثمن  املنتجة  للرشكة  ُيدفع 
قبل  من  اهلواء  عىل  العمل  هذا 
احلال  هو  كام  األمريكي  التلفزيون 
بعكس  العاملية،  األعامل  مجيع  مع 
العريب.  عاملنا  يف  حيصل  الذي 
حتمل  التي  »آمان«  أغنية  إن  إذ 
باللون  املمزوج  الرشقي  الطابع 
واستحسان  إعجاب  نالت  الغريب 

عينه  واألمر  الغريب  اجلمهور 
يؤكد  مما  للكليب  بالنسبة  حصل 
نراه  ملا  مواٍز  مرييام  تقّدمه  ما  أن 
إىل  إضافَة  العامليات  النجامت  من 

وذكية  ملفتة  بطريقة  جتمع  اهنا 
وتعتز  تتغنى  فهي  احلضارات  بني 
بطريقة  اياها  موصلًة  برشقيتها 

الغرب. اىل  راقية 

بينيلوبي كروز تدعم 
مرضى السرطان

النجمة  وممّيزة،  الفتة  خطوة  يف 
بينيلويب  والعاملية  اإلسبانية 
»فوغ«  جملة  غالف  تتصدر  كروز 
تضامنا  أيلول،  لشهر  اإلسبانية 
رسطان  يعاين  شخص  كل  مع 

الثدي.
بشعر  الغالف  عىل  تظهر  املمثلة 
بام  جسدها  وتغطي  جدا  قصري 
لون  وهو  الزهري  الريش  يشبه 
وقصة  املرض.  هذا  مكافحة 
التي  اهليئة  تستعيد  هذه  الشعر 
اإلسبانية  النجمة  عليها  بدت 
رشيط  يف  أدوارها  أحدث  يف 

تلعب  حيث  السينامئي  »ماما« 
املصابات  السيدات  احدى  دور 
عرضه  أن  علام  الثدي  برسطان 
أيلول يف  يبدأ يف احلادي عرش من 

نيا. إسبا
صور  يف  املمثلة  تظهر  املجّلة  ويف 
هذا  شأن  يف  وتتحدث  عدة 

القراء. توعية  هبدف  املرض 
تبلغ  التي  املمثلة  رصيد  ويف 
مبادرات  واألربعني  احلادية 
كانت  وهي  املجال،  هذا  يف  عدة 
التوعية  محالت  إحدى  سفرية 

.2013 ضد رسطان الثدي يف 

راغب عالمة يتألق يف قرطاج
أضخم حفالت صيف 2015 أحياها 
مرسح  عىل  عالمة  راغب  الفنان 
حيث  تونس،  يف  األثري  قرطاج 
انجذب  خاصة  حالة  احلفلة  شّكلت 
فيها العديد من املعجبني برسعة حلجز 
أماكنهم، إذ تعّدى صّف االنتظار عىل 
كيلومرت  اإلثني  األثري  املدرج  أبواب 

ألول مرة.
أتى  حيث  باهرًا،  نجاحًا  حّقق  احلفل 
آالف األشخاص من كل أقطار تونس 
اللحظات  أمجل  الفنان  ليشاركوا 

وليتمتعوا ويغنّوا معه أمجل ما غنّى.
يف  كان  عالمة  راغب  ستار  السوبر 
عدوى  نقل  حيث  االنسجام  غاية 
غنّوا  الذين  اىل مجيع احلارضين  الفرح 
املزيد  منه  وطلبوا  تام،  بتفاعل  معه 
ألبومه  وأغنيات  القديمة  أغنياته  من 

األخري »حبيب ضحكايت«.
أغنية »حبيني« التي كانت ترت مسلسل 
»24 قرياط« سّجل حالة خاصة لدى 
معها  تفاعل  حيث  التونيس  اجلمهور 

بانسجام تام.

أصالة: أكره هؤالء يف بريوت

»وان دايركشن« تقرر 
اإلنفصال

العروض  من  سنوات   5 بعد 
فرقة  تستعد  املوسيقية،  واإلنتاجات 
لالنفصال  العاملّية  دايركشن«  »وان 
املقبل  العام  من  مارس/آذار  يف 
عىل  »للرتكيز  عام  عن  تقل  ال  ملدة 

الفرقة. ألعضاء  املستقلة«  املشاريع 
أكد  الفرقة  من  قريب  مصدر 
أن  الربيطانية،  »صن«  لصحيفة 
ستايلز  هاري  األربعة  »أعضاءها 
توملينسون  ولويس  بني  وليام 
موقتا«،  سينفصلون  هوران  ونيل 
بعضهم  مع  بقوا  :«لقد  مضيفًا 
فرتة  وهي  سنوات،   5 ملدة  البعض 
مضيفا:  شباب«،  فرقة  ألي  مذهلة 

بعام  حيظوا  أن  متاما  يستحقون  »هم 
ال  اخلاصة،  مشاريعهم  عىل  للعمل 
وهم  بينهم  خالفات  أي  أبدا  توجد 

القرار«. يدعمون هذا  مجيعا 
يعني  ال  هذا  أن  عىل  شّدد  املصدر   
بشكل  ستنفصل  الفرقة  أن  أبدا 
العودة  ينوون  أهنم  مؤكدا  دائم، 
عىل  عام  بعد  ولكن  معا،  للعمل 

األقل. 
لدى  صدمة  يشّكل  قد  القرار  هذا 
خاصة  للفرقة،  املتابعة  اجلامهري 
لدى الفتيات املراهقات اللوايت جّن 
والدهتا  منذ  الفرقة  هبذه  جنوهنّن 

قبل 5 سنوات.

مكّمالت أوميغا 3 ال حتمي من اخلرف
نتائج دراسة جديدة، أفادت أن تناول 
مكّمالت أمحاض أوميغا3 الدهنية ال 
من  احلامية  يف  رسيعًا  مفعوالً  حيقق 
يف  بالتقدم  املرتبط  املعريف  التدهور 

العمر كام كان ُيعَتَقد.
أشارت  قد  عديدة  دراسات  وكانت 
من  الكثري  يتناولون  الذين  أن  إىل 
عىل  حيافظون  طعامهم  يف  األسامك 
استدعاء  ومهارات  الذاكرة  وظائف 
مع  العقلية  والقدرات  املعلومات 
يشمل  ذلك  وأن  العمر،  يف  التقدم 
أمحاض  مكّمالت  يتناولون  من  أيضًا 

الدهينة. أوميغا3 

نرش  التي  اجلديدة  الدراسة  لكن 
نتائجها موقع جملة »تايم« اإللكرتوين، 
نبهت إىل أن تأثري مكّمالت أوميغا 3 

ليس كام ُيعَتَقد.
جتارب  عىل  اعتمدت  الدراسة  وهذه 
كبار  من  شخص   3037 فيها  شارك 
اإلصابة  خطر  من  يعانون  السن 
بالضمور البقعي، وهو مرض يسبب 
العمر.  يف  التقدم  مع  البرص  فقدان 
تناول  املشاركني  من  طلبوا  األطباء 
الدهنية  أوميغا3  أمحاض  مكّمالت 
ملدة 5 سنوات، وتم إعطاء دواء ومهي 
الفارق  لقياس  املشاركني  لبعض 

تأثري  أن  بّينت  والنتائج  التأثري.  يف 
تناول مكّمالت أمحاض أوميغا3 عىل 
للغاية،  قلياًل  املهارات اإلدراكية كان 
هذه  تأثري  أن  الباحثون  ويعتقد 
املكّمالت ال يتحقق برسعة، لذلك مل 
السن.  لكبار  اخلرف  من  وقاية  حيقق 
أن حصول اجلسم  النتائج  أفادت  كام 
من  الدهنية  أوميغا3  أمحاض  عىل 
واملكرسات  األسامك  مثل  األطعمة 
عىل  قويًا  تأثريًا  حيقق  أن  يمكن 
الغذائية،  باملكّمالت  مقارنة  الصحة 
فيها  لو كانت جرعة األوميغا3  حتى 

كبرية.

قميص يهتم مبرتديه
صمم  والذي  ذكي«،  »بولو  قميص 
وهو  ملرتديه،  الصحية  احلالة  ملتابعة 
لورين،  رالف  األزياء  للمصمم 
الواليات  بطولة  خالل  ُيعرض 
ويمكن  للتنس  املفتوحة  املتحدة 

رشاؤه عرباإلنرتنت بـ 295 دوالرا.
األزياء  مصمم  ابن  لورين،  ديفيد 
اإلعالن  قسم  ورئيس  لورين  رالف 
والتسويق يف رشكة بولو رالف لورين، 
الذكي  القميص  ابتكار  »إن  يقول: 
الصحية  احلالة  ملتابعة  صمم  الذي 

سيكون  وإنه  عامني  استغرق  ملرتديه، 
فاحتة خلط جديد ألزياء لورين يمزج 

بني املوضة والتكنولوجيا«.
شكل  يف  يأيت  القطني،  القميص  هذا 
ضيق شديد االلتصاق باجلسم حيظى 
الرياضية حول  املراكز  بإقبال كبري يف 
فعلناه  »ما  لوريان:  ويقول  العامل، 
الفضية  األنسجة  بعض  ادخال  هو 
سحرية  أنسجة  وكأهنا  املادة  إىل 
يف  الصدري  القفص  حركة  تتابع 
القلب  نبضات  ومعدل  التنفس 

األخرى  احليوية  القياسات  وكل 
الرضورية لفهم املستويات األساسية 

لصحتك«.
يف  دخلت  لورين«  رالف  و«بولو 
سيجنال«  أم  »أو  رشكة  مع  رشاكة 
لتكنولوجيا القياسات احليوية، ويقول 
ستيفان ماركو الذي شارك يف تأسيس 
القياسات  بيانات  »إتاحة  إن  الرشكة 
احليوية عند أطراف أصابعك، يمكن 
أن يغري الطريقة التي تتدرب هبا ويغري 

حالتك الصحية«.

الكوسى قد تكون قاتلة!
الصحية  اخلرضوات  من  أهنا  رغم 
الكوسى  أّن  إال  بالفيتامينات،  الغنية 
فكيف  أحيانًا.  قاتلة  تكون  قد 
بالسموم؟  املفيد  النبات  يمتلئ 
خلطر  التعرض  جتنب  يمكن  وكيف 

التسمم؟
الغذائية  املواد  من  تعّد  الكوسى 
اهلضم،  وسهلة  بالفيتامينات  الغنية 
خصوصا  هبا  ينصح  ما  فكثريًا  لذلك 
لكنّها  وللمرىض،  الرضع،  لألطفال 
قاتلة،  سموم  عىل  أيضًا  حتتوي  قد 
التغذية،  جمال  يف  خرباء  يؤكد  كام 

املرة. تناول الكوسى  حمذرين من 
جمموعة  عىل  حتتوي  قد  فالكوسى 
املعروفة  الطبيعية  السموم  من 
السموم  وهذه  كوكربيتاسني،  باسم 
وتناول  املر،  املذاق  تعطي  التي  هي 
مشكالت  يف  يتسبب  املرة  الكوسى 
وتقلصات  القيء  منها  عدة  صحية 
يصل  قد  ولكنه  واإلسهال،  املعدة 

أيضًا إىل حد املوت.
اخلرضوات  أن  يوضحون  اخلرباء 
القرعية  للعائلة  تنتمي  التي 

واخليار  والقرع  الكوسة  مثل 
مادة  عىل  طبيعي  بشكل  حتتوي 
حتميها  التي  السامة،  كوكربيتاسني 
وقد  الضارة،  احلرشات  هجوم  من 
العصور  مر  عىل  الفالحون  استطاع 
غري  لتصبح  السموم  كميات  خفض 
اخلرضوات،  لكن  بالصحة.  ضارة 
تتعرض  قد  اإلنسان،  مثل  مثلها 
وفق  السموم،  لضغوط جتعلها خترج 
الفحص  مكتب  مديرة  روث،  ماريا 
والتي  بشتوجتارت،  الكيميائي 
املصابة.  الكوسة  عينة  فحصت 
االرتفاع  أن  الزراعة  خرباء  ويعتقد 
وقلة  احلرارة  درجات  يف  الشديد 
لضغط  النباتات  عرض  األمطار، 

العام. شديد هذا 
مكتب  فإّن  اإلطار،  هذا  ويف 
بشتوجتارت  الكيميائي  الفحص 
اخلرضوات  تناول  بتفادي  يويص 
يف  القرعية  للعائلة  تنتمي  التي 
مرارة  ألّن  الطعم،  مّرة  كانت  حال 
مادة  نسبة  زيادة  إىل  تشري  الطعم 

السامة. كوكربيتاسني 

أحالم: أنا األوىل يف اخلليج
أحيت  طوياًل،  دام  إنتظار  بعد 
حفاًل  أحالم  اخلليجية  الفنانة 
األوملبيا  مرسح  عىل  ناجحًا 
حرضه  باريس،  العاصمة  يف 
العربية  اجلالية  من  كبري  مجهور 

يف فرنسا.
سعادهتا  عن  عرّبت  أحالم 
بالوقوف عىل هذا املرسح العريق، 
مشرية اىل أهّنا ستستمر يف تسجيل 
نجاحات جديدة رغم اإلنتقادات 
حفلها  واصفة  تطاوهلا،  التي 
مؤكدة  بـ«اجلامهريي«،  حفلها 
يف  األوىل«،  اخلليج  »مطربة  أهّنا 

إحدى تغريداهتا.
من  باقة  قّدمت  اخلليجية  الفنانة 
وأغنيات  الشهرية  أغنياهتا  مجل 

»ابتحداك«.  اجلديد  أليومها 
بكامل  باريس  سامء  يف  وسطعت 
دار  من  براق  فيض  بثوب  أناقتها 

فالنتينو العريق.
كواليس  يف  تواجد  أحالم  إبن 
بأناقته  إليه  االنظار  ولفت  احلفل 
سوداء  بدلة  يرتدي  كان  حيث 
مع  الصور  من  جمموعة  وإلتقط 

والدته.
اجتمعت  أحالم  أن  يذكر 
العويض،  أمل  الكويتية  باملمثلة 
 Platinum رشكة  عام  ومدير 
مرميش،  تيمور   Records
واملنتج أمحد ناقرو، وامللحن بندر 
خالل  األصدقاء  وبعض  سعد 

عشاء أقيم بعد احلفل.

الفنانة مرييام فارس

 جتّنبوا البندورة غري الناضجة
اخلرضوات  من  هي  البندورة 
تدخل  فهي  املطبخ،  يف  األساسية 
وال  األطباق،  من  الكثري  إعداد  يف 
من  السلطة  حتضري  للكثريين  يمكن 
دون البندورة، كام أن البعض يفّضل 
تناوهلا عىل شكل عصري. فإىل جانب 
طعمها اللذيذ، تتميز البندورة بلوهنا 

األمحر اجلميل.
البندورة  بلون  االهتامم  أن  صحيح 
لدى رشائها رضوري، فمن املعروف 
خرضاء  تكون  النيئة  البندورة  أن 
الكلوروفيل،  صبغة  لوجود  اللون 
تبدأ  حتى  النضوج  يف  تبدأ  أن  وما 
مغرية  التكون  يف  الليكوبني  مادة 

لوهنا للون األمحر.
بفوائده  معروف  والليكوبني 
من  فهو  اجلسم،  عىل  الصحية 
ويقي  القوية،  األكسدة  مضادات 
والثدي.  الربوستاتا  رسطان  من 
أن  كثرية  دراسات  وأظهرت 
خفض  يف  يساعد  الليكوبني 
الدم  يف  الكوليسرتول  مستويات 
التغذية  خرباء  ينصح  ولذلك  أيضا. 
عن  عوضًا  احلمراء  البندورة  بتناول 

أكرب  كمية  عىل  للحصول  اخلرضاء 
عىل  احلصول  وبالتايل  الليكوبني  من 

الفائدة الغذائية القصوى.
الكثريون يعتقدون أن لون البندورة 
وطراوهتا،  مذاقها  حالوة  عىل  يدّل 
رشاء  تفضيل  إىل  عشاقها  يدفع  ما 
ذات اللون األمحر الغامق جدا. فهل 
فعال لون البندورة يدل عىل مذاقها؟

جيعل  ما  عدة  أنواع  للبندورة 
االختالفات يف شكلها ولوهنا كثرية 
وأخرى  كبرية  بندورة  فهناك  جدا، 
بطعمها  تتميز  صغرية  أو  بيضوية 
إال  أشكاهلا،  اختلفت  ومهام  احللو. 
عن  يبوح  أن  للوهنا  يمكن  ال  أنه 
من  الكثري  يؤكده  ما  وهو  مذاقها، 

البندورة. مزارعي 
يدل  ال  البندورة  لون  أن  صحيح 
لّلون  لكن  دائاًم،  مذاقها  عىل 
مدى  وهي  مهمة،  أخرى  دالالت 
حمبي  عىل  ينبغي  إذ  البندورة،  نضج 
تلك  تناول  عن  االبتعاد  البندورة 
خرضاء  كانت  فإذا  الناضجة،  غري 
أهنا  يعني  فهذا  ناضجة،  وغري 
وهي  السوالنني  مادة  عىل  حتتوي 

ملا  وفقا  أحيانا  قاتلة  تكون  قد  مادة 
استعالمات  خدمات  مركز  أكده 

املستهلك األملاين.
األملاين،  »فوكوس«  موقع  ووفق 
ويمكن  مرض  السوالنني  تناول  فإن 
وآالم  بصداع  لإلصابة  يؤدي  أن 
يف  وحرقة  وقيء  وغثيان  املعدة  يف 
احللق، ويمكن للسوالنني أن يصبح 
ميللغ   6 إذا زادت كميته عن  قاتال، 
لكل كيلوغرام من وزن اجلسم. لذا 
رضورة  عىل  التغذية  خرباء  يشدد 
بشكل  والصغار  الكبار  االمتناع 
غري  البندورة  تناول  عن  خاص 

الناضجة.

دواء يزيد الذكاء
ذكيًا،  يكون  أن  يتمنّى  شخص  كّل 
ذكائه  مستوى  من  يزيد  أن  أو 
بعدما  حاليًا،  ممكنًا  أصبح  ما  وهذا 
تركيبة  أّن  حديثة  دراسة  أظهرت 
الّشخص  تزيد  »مودافينيل«  الّدواء 
تأثرياهتا  بفضل  ذكاء  يتناوهلا  الّذي 

اجلانبّية.
األمريكية  واألدوية  األغذية  إدارة 
استخدام  عىل   1998 عام  وافقت 
مرض  لعالج  املودافينيل  تركيبة 
ينام  املريض  جيعل  الّذي  »اخلدار« 

فجأة يف أوقات غري اعتيادية.

جملة  يف  نرشت  دراسة  ووفق 
العلامء  الحظ  أوروبّية،  متخصصة 
أن هذه احلبة جتعل من يتناوهلا أكثر 
وحفظ  الّتعّلم  عىل  وقدرة  انتباهًا 

املعلومات.
الناقالت  حتفيز  عىل  يعمل  الدواء 
وأوريكسني  هستامني  العصبية 
النوم. وجيب  تنظامن دورات  الّلتان 
واألدوية  األغذية  إدارة  أن  التذكري 
استخدام  عىل  توافق  مل  األمريكية 
للقدرة  كمحّفز  الّدواء  هذا 

اإلدراكية.

اخلاص  حساهبا  عىل  هلا  تغريدة  يف 
الفنانة  أكدت  "تويرت"  موقع  عىل 
إىل  "ستتوجه  أهنا  أصالة  السورية 
الوقت  يف  حتّبها"،  التي  بريوت 
"لطشة"  تغريدهتا  تضمنت  الذي 
بريوت،  يف  تكرههم  ممن  لقّلة 
رأهيا،  بحسب  حُيسبون،  ال  الذين 

عىل بريوت، وال عىل احلياة.
قالت:  تغريدهتا  ويف  أصالة 
ذا  أنا  وها  روحي  هي  "بريوت 
أحبها  إليها.  بالذهاب  شميل  سأملّ 
قّلة  إال  فيها  ومن  فيها  ما  بكل 
وال  عليها  أصال  حيسبون  ال  منها 

بأكملها". احلياة  عىل 
التي  أصالة  أن  يف  شك  وال 
ورصاحتها،  جرأهتا  عنها  ُتعرف 
من  مبارشة  تعلن  أن  رفضت  قد 

هذه  لقّراء  تاركة  بكالمها،  تقصد 
هو  ما  يستنتجوا  أن  التغريدة 

السطور. بني  املعنى 
الفرتة  يف  تعّرضت  وأصالة 
اإلنتقادات  من  محلة  إىل  األخرية 
جانب  من  اللبنانية  الساحة  عىل 
واجلامهري،  الفنانني  من  عدد 

السياسية  مواقفها  بسبب 
هلا  يضمن  ال  أحدًا  بأن  وادعائها 
أجربها  ما  بريوت،  يف  سالمتها 
والرتاجع  االعتذار  عىل  ذلك  بعد 
مل  أصالة  أّن  يذكر  كالمها.  عن 

لبنان. إىل  سفرها  سبب  إىل  ُترش 

الفنانة اصالة

الفنان راغب عالمة
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إنتخاب رئيس لالحتاد الروسي لكرة السلة
سابقًا  األمريكي  غاز  يوتا  نجم 
رئيسا  انتخب  كرييلينكو،  أندريه 
لكرة  الرويس  لالحتاد  جديدًا 
أعلنه  ما  بحسب  وذلك  السلة، 

اللعبة. احتاد 
من  البالغ  كرييلنيكو  انتخاب 
شهرين  بعد  يأيت  عامًا،   34 العمر 
وفاز  اللعبة،  اعتزاله  قرار  من 
قرر  بعدما  بالتزكية  كرييلينكو 
دوماين،  دميرتي  الوحيد  منافسه 
الرويس،  للمنتخب  العام  املدير 
معدودة  ساعات  قبل  االنسحاب 

االنتخابات. من 
الرويس  الرياضة  وزير  نائب 
االحتاد  أن  ذكر  كولوبكوف،  بافل 
الدويل لكرة السلة رفع احلظر عن 

الروسية  املنتخبات  مشاركات 
املؤقت  اإليقاف  عقوبة  أبقى  لكنه 
للعبة،  املحيل  االحتاد  حق  يف 
»أر-سبورت«  لوكالة  مضيفا 
املنتخبات  »حصلت  املحلية: 
األخرض  الضوء  عىل  الروسية 
بطوالت  مجيع  يف  للمشاركة 
لكن  السلة  لكرة  الدويل  االحتاد 
االحتاد  مسؤويل  عىل  بقي  احلظر 

الرويس«.
القرار  هذا  ان  إىل  اإلشارة  جتدر 
باملشاركة  روسيا  ملنتخب  يسمح 
الشهر  املقررة  أوروبا  بطولة  يف 
مقعد  عىل  سينافس  حيث  املقبل 
األوملبية  األلعاب  دورة  إىل  مؤهل 

2016 يف ريو دي جانريو.
أندريه كرييلينكو رئيسا لالتحاد الرويس لكرة السلة

بومرزوق يعلن تأجيل الدوري العام لكرة اليد
جلنة املسابقات باحتاد كرة اليد تقرر 
اشعار  اىل  العام  الدوري  تأجيل 
انطالق  كان  بعدما  وذلك  آخر 
موعده سابقا  يف األول من سبتمرب 

املقبل.
االجتامع  عقب  جاء  التأجيل  اعالن 
االحتاد  رئيس  برئاسة  عقد  الذي 
وبحضور  بومرزوق،  صالح  نارص 
الصندوق  وأمني  اللجنة،  أعضاء 
جملس  وعضوي  بقابر،  فيصل 
وحممد  الرندي  نصيب  اإلدارة 
حممد  احلكام  جلنة  وعضو  مجعة، 

جابر.
حددت  لإلحتاد  املسابقات  جلنة 
املقبل  أكتوبر   6 يوم  اجتامعها  يف 
 13 حتت  دوري  النطالق  موعدًا 
حتت  األشبال  دوري   7 ويوم  سنة، 
الناشئني  دوري   8 ويوم  سنة،   15
أكتوبر   9 ويوم  سنة،   17 حتت 

دوري الشباب حتت 19 سنة.
تسجيل  فرتة  ايضا  مددت  اللجنة 
ملدة  االحتاد  بكشوفات  الالعبني 

 6 ولغاية  اجلاري   25 من  أيام   10
املقبل. سبتمرب 

نارص  االحتاد  رئيس  ناحيته،  من 
جملس  ناشد  بومرزوق  صالح 
للشباب  العامة  اهليئة  إدارة 
باللجنة  االعرتاف  بعدم  والرياضة 
الدويل  االحتاد  كان  التي  اخلامسية 
شؤون  إلدارة  عّينها  قد  للعبة 
وعدم  الذياب  بدر  برئاسة  االحتاد 

هبا. االعرتاف 
جملس  يصدر  أن  متنى  بومرزوق 
بأرسع  بذلك  قرارًا  اهليئة  إدارة 
لنا  يتسنى  »لكي  ممكن  وقت 
بأرحيية،  العمل  إدارة  كمجلس 
املحلية،  املسابقات  تنظيم  وبالتايل 
املنتخب  إعداد  عىل  والعمل 
التي  اخلارجية  للمشاركات  الوطني 

املقبلة«. الفرتة  خالل  تنتظره 
موعد  حتديد  بعدم  يتعلق  وفيام 
بو  اوضح  العام،  الدوري  انطالق 
ما  بومرزوق »ألننا  مرزوق، أجاب 
زلنا ال نعلم إن كان املنتخب األول 

األوملبية  التصفيات  يف  سيشارك 
املؤهلة  اآلسيوية  والتصفيات 
وذلك  ال،  أم  العامل  كأس  لنهائيات 

من  النشاط  إيقاف  عىل  يرتتب 
اإلدارة  جملس  إن  اىل  الفتا  عدمه.« 
للشباب  العامة  اهليئة  سيخاطب 

لتحديد  أخرى  مرة  والرياضة 
بشأن  والرسمي  النهائي  قرارها 

االنتقالية. اللجنة 

الفريق متقاعد نارص صالح بومرزوق رئيس االتحاد الكويتي لكرة اليد

عبداهلل السلمان: »النشامى« سيواصل 
مشواره حنو تصدر القمة

اسطبل  حققها  التي  االنجازات 
النشامى يف املوسم املنتهي وحصاده 
الكربى،  واجلوائز  الكؤوس  ملعظم 
اهلل  عبد  الشيخ  من  اشادة  لقيت 
عميد  الصباح  احلمود  السلامن 

النشامى. اسطبل 
احلمود  السلامن  اهلل  عبد  الشيخ 
اسطبل  عمداء  ان  قال  الصباح 

احلمود  عيل  الشيخ  بقيادة  النشاما 
الفروسية  لرياضة  الروحي  االب 
من  جديدة  جياد  تسعة  جلبوا 
التي  اخلارجية  اخليل  مزادات 
من  النشاما  جياد  اىل  انضمت 
اجلديد  للموسم  االستعداد  اجل 
اسطبل  تفوق  عىل  واملحافظة 

النشاما.

الصباح  السلامن  عبداهلل  الشيخ 
موسام  االسطبل  يقدم  ان  رجح 
افضل من املوسم املايض، خصوصا 
املالك  من  العديد  جلب  بعد 
اخلارج،  من  خيوال  واالسطبالت 
النشامى  اسطبل  ان  اىل  مشريا 
سيواصل مشواره نحو تصدر القمة 

السباقات املختلفه. وحصاد 

»القادسية« يهزم »اجليش السوري« 
بثالثية

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
عىل  الفوز  من  متكن  »القادسية« 
بثالثية  السوري  اجليش  نظريه 
مجعهام  الذي  اللقاء  يف  نظيفة 
نادي  استاد  عىل  الثالثاء  مساء 
الدور  ذهاب  ضمن  الكويت 
كأس  لبطولة  النهائي  ربع 

اآلسيوي. االحتاد 
الفوز، يقرتب األصفر من  وهبذا 
البطولة،  هنائي  نصف  إىل  التأهل 
رسميًا  التأهل  حسم  لكن 
من   15 اإلياب  بمباراة  مرهونا 
نفسه  امللعب  عىل  املقبل  الشهر 
صاحب  خالهلا  األصفر  ويكون 

اجليش. مواجهة  يف  الضيافة 
عرب  جاءت  األصفر  اهداف 
 )12( األنصاري  فهد  من  كل 

وبدر   )64( سالومو  ودوريس 
.)69( املطوع 

نيمار لن يرتك برشلونة
ماريا  جوسيب  برشلونة  رئيس 
الشائعات  صحة  نفى  بارتوميو 
مانشسرت  اهتامم  عن  حتدثت  التي 
نيامر  الربازييل  بالالعب  يونايتد 
عقد  بتجديد  يرغبون  أهنم  وأكد 

الالعب.
أن  إدعت  صحافية  تقارير 
لدفع  جاهز  يونايتد  مانشسرت 
عقد  لفسخ  يورو  مليون   190
رغبة  أن  إال  برشلونة  مع  نيامر 
مع  البقاء  هي  نفسه  الالعب 

الكتالوين. النادي 
موندو  صحيفة  مع  حواٍر  ويف 
»خالل  بارتوميو:  قال  ديبورتيفو 
مفاوضات  سنبدأ  قليلة  أشهٍر 
أن  نريده  نحن  نيامر،  عقد  جتديد 
أخرى،  عدة  لسنوات  معنا  يبقى 
شابا  زال  ما  يرتكنا،  أن  نريده  ال 

هنا«. يعتزل  أن  نريده  ونحن 

بديل  مع  التعاقد  إمكانية  بشأن 
»بيدرو  بارتوميو:  قال  لبيدرو، 
من  ُنعاين  مل  إن  ما،  يوما  سيعود 
نتعاقد  أال  املمكن  فمن  اإلصابات 
مع أي العب جديد هذا الصيف«.

الالعب  كان  إذا  سؤال  عىل  وردًا 
سيفوز  مييس  ليونيل  األرجنتيني 
أجاب:  اخلامسة،  الذهبية  بالكرة 
مييس  أن  أعتقد  يل،  يبدو  »كام 

جائزة«. بكل  سيفوز 

عّداءتان تسقطان يف إختبار 
للمنشطات

أشار  القوى  أللعاب  الدويل  االحتاد 
كوكي   « الكينيتني  العادائتني  أن  إىل 
عوقبتا  زاكاوي«  و«غويس  مانونغا« 
يف  سقوطهام  بعد  املؤقت  باإليقاف 

اختبار للكشف عن مواد حمظورة .
االحتاد، ويف بيان، أوضح أن العدائتني 
يف  إقامتهام  مقر  يف  الختبار  خضعتا 
قبل  /آب  أغسطس  و21   20 بكني 
القوى  ألعاب  منافسات  انطالق 
الربيطاين  وكان  بكني.  يف  املقامة 
سيباستيان كو الرئيس اجلديد لالحتاد 
الدويل أللعاب القوى والذي انتخب 
العامل  بطولة  انطالق  من  أيام   3 قبل 
بانشاء جلنة مستقلة ملكافحة  قد تعهد 
املشكلة  هذه  عالج  هبدف  املنشطات 

خالل أول يوم يف منصبه.
وقبل  الدويل،  االحتاد  ان  يذكر 
حاليا  املقامة  العامل  بطولة  انطالق 
صعبة  أسابيع   3 واجه  بكني،  يف 
واهتامات  حمرجة  ترسيبات  بعد 

املنشطات.  مكافحة  عن  بالتغايض 
بعد  جاءت  التي  االهتامات  وهذه 
حصلت  اختبارات  لنتائج  ترسيب 
عىل  ترتكز  إعالمية،  مصادر  عليها 
لرياضيني  سمح  الدويل  االحتاد  أن 
الرغم  عىل  املنافسة  يف  باالستمرار 
الدم  عينات  من وجود شكوك حول 
منتقدون  يشري  قد  هبم.وبينام  اخلاصة 
إىل أن االختبارات اإلجيابية تعد قرائن 
جديدة عىل تفيش تعاطي املنشطات يف 
الرياضة، فإن االحتاد الدويل قد يراها 
الرياضة  تطهري  يف  جديته  يثبت  دليال 
من املتالعبني. وزاكاري البالغة )29 
بلغ  كينيا  قياسيا  رقام  سّجلت  عاما( 
مرت   400 تصفيات  يف  ثانية   50.71
الدور  يف  تشارك  مل  لكنها  بكني  يف 
النهائي. بينام مانونغا )21 عاما(  قبل 
تصفيات  يف  السادس  املركز  احتلت 
400 مرت حواجز وأخفقت يف التقدم 

للدور التايل.

أول ميدالية فضية ملصر يف 
رمي الرمح

نال  الرمحن،  عبد  إهياب  املرصي 
العامل  بطولة  يف  الرمح  رمي  فضية 
ليمنح  بكني،  يف  القوى  أللعاب 
تاريخ  يف  ميدالية  أول  بالده 
سّجل  الرمحن  عبد  املسابقة. 
له  رقم  أفضل  وهو  مرت،   88.99
الثاين  املركز  ليضمن  املوسم  هذا 
يغو«  »جوليوس  الكيني  خلف 

ليحرز  مرت   92.72 حقق  الذي 
الذهبية. امليدالية 

واجلدير بالذكر أن هذه أول ميدالية 
حترزها مرص يف تاريخ مسابقة رمي 
أللعاب  العامل  بطولة  ضمن  الرمح 
عربية  ميدالية  أول  وهي   ، القوى 
بطولة  من  احلالية  النسخة  يف  أيضا 

العامل يف بكني.

كوادرادو إىل يوفنتوس
خوان  الكولومبي  الدويل 
الفحص  أجرى  كوادرادو 
انضاممه  المتام  الروتيني  الطبي 
اىل  انكلرتا  بطل  تشيليس  من 
لكرة  ايطاليا  بطل  يوفنتوس 
القدم ملدة موسم واحد عىل سبيل 

االعارة.
يوفنتوس  اىل  كوادرادو  انتقال 
عىل  فقط  اشهر  ستة  بعد  يأيت 
فيورنتينا  من  تشيليس  اىل  انضاممه 
يورو،  مليون   35 مقابل  االيطايل 
يف  اساسيًا  نفسه  يفرض  مل  ولكنه 
جوزيه  الربتغايل  املدرب  تشكيلة 

عنه. التخيل  فّضل  الذي  مورينيو 
تعزيز  عن  يبحث  يوفنتوس  وكان 
التشييل  انتقال  بعد  وسطه  خط 
ميونيخ  بايرن  اىل  فيدال  ارتورو 
بريلو  اندريا  واملخرضم  االملاين، 
كام  االمريكي،  سيتي  نيويورك  اىل 
سامي  االملاين  اجلديد  العبه  ان 
مدريد  ريال  من  املنتقل  خضرية 
حاليًا  اصابة  من  يعاين  االسباين 

املباريات. عن  تبعده 
بمجيء  رّحب  يوفنتوس  مجهور 
خصوصًا  عاما(،   27( كوادرادو 
لبطل  املفاجئة  اخلسارة  بعد 

االربعة  املواسم  يف  ايطاليا 
من  االوىل  املرحلة  يف  املاضية 
اودينيزي  امام  احلايل  الدوري 

صفر-1.
صورًا  بّثت  ايطالية  تلفزة  حمطات 
الكثر من 100 مشجع ليوفنتوس 
وصوله  بعد  بكوادرادو  حييطون 

مالبينسا يف ميالنو. اىل مطار 
صحيفة »ال غازيتا ديلو سبورت« 
االيطالية أشارت إىل ان كوادرادو 
قد يشارك مع يوفنتوس يف مباراة 
املرحلة  يف  روما  ضيفه  ضد  القمة 

الدوري. من  الثانية 

النجم نيامر

لقطة من مباراة القادسية والجيش السوري 

أبطال أوروبا: 4 فرق 
تتأهل لدور اجملموعات

نادي فالنسيا اإلسباين بلغ دور 
دوري  لبطولة  املجموعات 
القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال 
مضيفه  أمام  خسارته  رغم 

.1-2 الفرنيس  موناكو 
إمارة  يف  الثاين  لويس  ملعب 
اللقاء  احتضن  موناكو، 
البادئ  فالنسيا  فيه  كان  الذي 
الـ4  الدقيقة  يف  بالتسجيل 
ألفارو  اإلسباين  طريق  عن 
هديف  سجل  بينام  نيغريدو، 
يف  راغي  أندريا  موناكو 
وأضاف  الـ17،  الدقيقة 
»إيلديرسون  النيجريي  البديل 
أوا إيشييغييل« اهلدف الثاين يف 

الـ75. الدقيقة 
قد  الذهاب  مباراة  وكانت 
-3( اخلفافيش  بفوز  انتهت 

1( األسبوع املايض يف املستايا 
-4( املباراتني  جمموع  ليصبح 

لفالنسيا.  )3
السويدي  ماملو  وفريقا 
وشاختار دونيتسك األوكراين 
دور  إىل  التأهل  تذاكر  حجزا 
البطولة،  من  املجموعات 
مع  األخري  تعادل  خالل  من 
 )2-2( النمساوي  فيينا  رابيد 
سيلتيك  عىل  ماملو  فاز  بينام 

.)0-2( األسكتلندي 
توقيع  محلت  شاختار  ثنائية 
الدقيقة  يف  رومريو  مارلوس 
غالدكي  وأوليكساندر  الـ10 
سجل  بينام  الـ27  الدقيقة  يف 
لويس  العباه  فيينا  رابيد  هديف 
الـ13  الدقيقة  يف  شاوب 
الدقيقة  يف  هوفامن  وستيفن 

الـ22.
عن  جاءت  ماملو  أهداف  بينام 
روزنربغ  ماركوس  طريق 
وسجل  الـ23  الدقيقة  يف 
مرماه  يف  هدفا  بوبانا  ديدريك 

الـ54. الدقيقة  يف 
الكروايت  زغرب  ودينامو 
سكينديربو  عىل  تفوقه  جدد 
ذهابا  خرس  الذي  األلباين 
وذلك   ،2-1 أرضه  عىل 
وسجل   1-4 عليه  بالفوز 
هالل  اجلزائري  من  كل 
الـ9  الدقيقتني  يف  سوداين 
أرمني  والبوسني  الـ80،  و 
الـ15  الدقيقة  يف  هودزيتش 
يف  تارافيل  جرييمي  والفرنيس 
هدف  مقابل  الـ55،  الدقيقة 
الربازييل  سجله  لسكينديربو 
الدقيقة  يف  دورايت  دانييل 

الـ10.
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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 

البالزا – مكتب رقم 4
هاتف: 22658888 00965

فاكس: 22625555 00965  

هاتف: 22625555 00965
او مراسلتنا عرب االمييل:

almustagbal@almustagbal.com

ادارة االعالناتادارة االشرتاكات

هاتف: 22625555 00965
او مراسلتنا عرب االمييل:

ads@almustagbal.com
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من هو املستفيد؟مراهق يتفّوق على جيوش العامل

يف  املتخصص  غالوبنك  موقع  نرش 
أخبار السيارات تقريرًا عن طريق جبل 
 100 حوايل  ملسافة  يمتد  الذي  جيس 
ميل و بلغت تكلفته أكثر من 80 مليون 

دوالر.
هذا  أمهية  مدى  عن  الكاتب  وتساءل 
أن  املفرتض  من  كان  الذي  الطريق 
يف  واالزدهار  السياحة  دعم  يف  يساهم 
إىل  حتول  ذلك  من  وبدالً  اإلمارات، 
مالذ للسائقني الراغبني بقيادة سياراهتم 
بعيدًا عن أعني الرشطة  برسعة جنونية 

والرادارات.
الطريق  بأن  املقالة  كاتب  ويضيف 
جتد  أن  ويصعب  مثايل  بشكل  معبد 
يف  املطارات  مدارج  عىل  حتى  له  مثياًل 
الطريق  أن  كام  العامل،  مدن  من  العديد 
يبدو غريبًا يف حميطه اجلبيل خاصة وأن 
باقي الطرق مليئة باحلفر واملطبات وال 
بأي حال من األحوال  مقارنتها  يمكن 
هبذا الطريق. ويقع جبل جيس عىل بعد 
ساعة بالسيارة من مدينة ديب، ويأخذك 
 300 تشييده  تكلف  الذي  الطريق 
جيس  جبل  قمة  باجتاه  درهم  مليون 
مرت   1910 حوايل  ارتفاعه  يبلغ  الذي 
اإلمارات.  دولة  يف  جبل  أعىل  ويعد 
يعكس  الطريق  أن  من  الرغم  وعىل 
عىل  البالد  شهدته  الذي  التطور  مدى 
مدى األعوام املاضية، إال أنه ال يوجد 
الرشطة،  قبل  من  للطريق  فعلية  مراقبة 
املتهورين  للسائقني  مالذًا  جيعله  مما 
الباحثني عن القيادة برسعات ال يسمح 

هبا داخل املدينة.

من  العديد  تثري  حادثة  يف 
جيوش  قدرة  حول  التساؤالت 
»الدولة  تنظيم  ردع  عىل  العامل 
هولندي  مراهق  متّكن  اإلسالمية«، 
اخلرباء  من  كثري  عىل  التفوق  من 
وتوقع  رصد  يف  العسكريني، 
ورسم  اإلرهايب،  التنظيم  حتركات 
سوريا  يف  ملواقعهم  مفصلة  خرائط 

وليبيا. والعراق 
األملانية  شبيغل«  »دير  صحيفة 
الشاب  أن  هلا  تقرير  يف  أفادت 
من  املنحدر  لينغ  فان  توماس 
الـ19  يتجاوز  مل  الذي  آمسرتدام 
املواقع  حتديد  هيوى  والذي  عامًا 
اخلرائط  وتركيب  اجلغرافية 
خرائط  رسم  يف  نجح  املعّقدة، 
خيوضها  التي  للرصاعات  مفصلة 

جبهات. عدة  عىل  »داعش« 
إىل  أشارت  األملانية  الصحيفة 
طوال  عينيه  يبقي  توماس  أن 
بينام  التنظيم،  مسلحي  عىل  الوقت 
الرمادي  عىل  ويسيطرون  يتقدمون 
يف العراق، ويستولون عىل الساحل 
توّقع  ويستطيع  الليبي قرب رست، 
واملناطق  املسلحني،  سري  خطوط 
والتي  عليها،  يسيطرون  التي 

عىل  ذلك  يف  متفوقًا  فيها،  تراجعوا 
العسكريني. اخلرباء  من  كثري 

الشاب  »هذا  أن  أكدت  الصحيفة 
املراهقني،  مالبس  يرتدي  الذي 
الثانوية،  دراسته  ينهي  يكد  ومل 
مما  أكثر  »داعش«  عن  أشياء  يعلم 
العسكريني،  اخلرباء  بعض  يعلمه 
سري  خطوط  توّقع  ويستطيع 
بموهبة  يتمتع  ألنه  املسلحني، 
املعقدة  اخلرائط  رسم  يف  فريدة 
من  املسلحة،  الرصاعات  ملناطق 
غرفته  يف  اخلشبي  مكتبه  فوق 

منزله«. يف  الصغرية 
توماس  عن  نقلت  شبيغل«  »دير 
التوتر  بؤر  مراقبة  حيب  أنه  تأكيده 
مناطق  أيضًا  يعرف  فهو  العامل،  يف 
احلر،  السوري  اجليش  متركز 
اهلل«  و«حزب  النرصة«،  و«جبهة 
لكل  امليدانية  والتحركات  اللبناين، 
الزنتان«  »كتائب  ويراقب  فصيل، 
يف  حرام«  »بوكو  ومجاعة  ليبيا،  يف 
االنفصاليني  وحتركات  نيجرييا، 
أوكرانيا،  رشق  يف  لروسيا  املوالني 

الصحيفة. بحسب 
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والالمعقول  املعقول  بني 
تعجب  عالمات  حاملني  نعيش 
عالمات  ونضع  واستفهام 
الدهشة  تعابري  بني  الفاصلة 
عن  حيدثوننا  نسمعهم  حني 
بالقرار  للتفرد  تسعى  فئة  ان 
اخرى..  فئات  وهتميش  
املتحدثني  هؤالء  وتراهم 
القرار  تلو  القرار  يتخذون 
حروب  يف  الشعوب  الدخال 
صنعوها  وهم  ارادوها  هم 
أن  دون  خططها  ووضعوا 
وال  »الدولة«  معنى  حيرتموا 
كافة،  مؤسساهتا  حيرتمون 
احلديث  هلم  حيق  ال  وبذلك 
هم  الهنم  بالقرار  التفرد  عن 
احلرب  بقرار  يتفردون  باألصل 

العربية. أوطاننا  يف  والسلم 
»الدول  هبؤالء  واعني 
تسمي  التي  تلك  او  العظمى« 
يأتون  عظمى«  »دوال  نفسها 
ويقولون  انواعه  بشتى  بالفتن 
»احلرية«  عن  ندافع  نحن  لنا 
دولكم  يف  نرشها  اىل  ونسعى 
أداة  الديمقراطية  لكم  ونريد 

 . للحكم

اوطاننا  عىل  احلرص  منطلق  من 
ال  من  ألن  نخاف،  ان  جيب 
عىل  مطلع  غري  يكون  خياف 
الدول  تلك  تلعبه  الذي  الدور 
بسياسات  مبارشة  تدخلها  يف 
ان  يمكنه  منا  ومن   .. دولنا 

ذلك.؟!  ينكر 
عىل  حتسست  سياسة  من  فكم 
التي  الضغط  نتيجة   .. رأسها 

له..  تتعرض 
تشهد  العربية  املنطقة  وأليست 
وبصناعة  مدروسة  فوىض 
املراقبون  ان  وخاصة  غربية.. 

لالضطرابات  اجليوسياسيون 
األوسط  الرشق  يف  احلاصلة 
العارمة  الفوىض  ان  أكدوا 
الفشل  إىل  تعود  املنطقة  يف 
الواليات  لسياسات  املفرتض 
و  املتساوقة«  »غري  املتحدة 
قالوا  ما  وغالبا  املنطقية«  »غري 

»املتناقضة«.  عنها 
من  نسأل  أن  جيب  وبالنهاية 
وصلنا  مما  األكرب  املستفيد  هو 
العظمى؟ الدول  أليست  اليه.. 
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