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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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عندما  يتعلق األمر باملصري، تربز أمهية الدراسات 
من  اآليت  يف  ينتظرنا  ما  تكشف  التي  العلمية 
نبني   ونحن  اآلن  نفعله  ما  ضوء  عىل  الزمان، 
ارتكاز  نقطة  متثل  التي  واملداميك  التحتية  بالُبنى 

املستقبل..  استقرار 
الثقة  عدم  العامل  يف  جتري  التي  األحداث  أثبتت 
تذهب  أن  يمكن  والتي  املالية  بالكتلة  املطلقة 
سدًى بعد عاصفة حتدث بسبب أو بدون سبب، 
مطلقًا  يكون  يكاد  بشكل  يعتمد  ببلد  أننا  وحيث 
للدخل  النفط وعىل مشتقاته كمصدر وحيد  عىل 
نالحظ  بدأنا  وقد  املشكلة،  تكمن  وهنا  القومي، 
اسعار  تراجع  إزاء  االقتصاد  عىل  السلبية  اآلثار 
عن  بحث  بأرسه  العامل  أن  واملتوقع  النفط.. 
التنبه  علينا  لذلك  املتجددة،  للطاقة  مصادر 
ما جيب  والكوارث، وأول  املآيس  لآليت، وجتنب 
التنبه له هو األمن الغذائي، الذي ينبغي أن نوليه 

األمهية التي يستحق.. 
بمقومات  يمتاز   زراعيًا  بلدًا  بلدنا  يكون  ال  ربام 
متأكدة  االفتتاحية   هذه  كاتبة  وأنا  الزراعة، 
للمياه  تفتقر  الكويت  أن  وخاصة  ذلك  من 
لنا  تؤمن  متطورة  لزراعة  النموذجية  ولالرايض 
ذلك  وبرغم  القادمة،  وألجيالنا  الغذائي  أمننا 
اخلاص  القطاع  بني  بالتنسيق  الكثري  فعل  يمكننا 
واهليئة العامة للزراعة واعتامد الدراسات العلمية 

الجياد الزراعات التي تناسب بيئتنا القاسية. 
اطاللة  نملك  أننا  االنتباه  يلفت  الذي  واألمر 
اخلليج،  مياه  من  امتدادا  املحيط  عىل  واسعة 
وبقليل من اجلهد وقليل من املال يمكن أن نصري 

من كبار صائدي االسامك وكبار املصدرين هلا. 
من  وبقليل  اجلهد  من  وبقليل  قادرين  إننا  ثم 
برتبيتها  ونقوم  لالسامك،  مزارع  نبنيي  أن  املال 

وتصديرها، ناهيك عن االستهالك املحيل.. 
من  آملة  االفتتاحية  هذه  كاتبة  انا  ذلك  أقول 
نفعل  حتى  املبادرة  زمام  ياخذوا  أن  املعنيني 
ومستقبل  حارضنا  ضامن  أجل  من  املمكن 

اجيالنا.. فهل سنجد آذانًا صاغية؟!

هل سنجد آذانا صاغية؟!

اإلفتتاحية
بقلم اسرة التحرير
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عرب  يشيد  الصباح  املالك  احلمود  فيصل  الشيخ 
»املستقبل« بقوة العالقات  الكويتية - القطرية ويؤكد 

باجلزم أن اجلانبني ينتظرهما مستقبل مشرق

الثانية العاملية  احلرب  منذ  االشخاص  من  عدد  أكرب  شّردت  الصراعات  مون:  كي 

مون  كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
عدد  أكرب  رشدت  الرصاعات  ان  يقول 
الثانية  العاملية  احلرب  منذ  األشخاص  من 
البرشية  تواجه  اخرى  ازمات  عن  ويتحدث 
منها تغري املناخ الذي هيدد بشكل متزايد رفاه 

البرش.
موقف كي مون جاء  خالل كلمته التي القاها 
يف افتتاح أعامل املؤمتر العاملي الرابع لرؤساء 
الربملانات اشار فيه اىل »إننا نواجه حتديا يقويه 
واألمن  السالم  تعزيز  عىل  املشرتك  عزمنا 

والتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان«.
كي مون اثنى عىل الدور الذي قام به االحتاد 
»إطار  لتشكيل  والربملانات  الدويل  الربملاين 
طموحة  مستدامة  تنمية  خطة  حول  عمل 
عام  حتى  املقبلة  ال15  للسنوات  وحتويلية 
السبعة  التنموية  األهداف  أن  مبينا   »2030
عرش التي تشكل أسس هذه اخلطة تركز عىل 

البرش وتراعي احتياجات كوكب األرض.
ثالثة  يستمر  الذي  املؤمتر  ان  اىل  ُيشار 
السالم  قضايا  من  عددا  سيبحث  ايام 

النظر  وجهة  من  والتنمية  والديمقراطية 
الدويل  الربملاين  االحتاد  رعاية  حتت  الربملانية 
اطار  يف  ويأيت  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون 
التي  املستوى  رفيعة  االجتامعات  سلسلة 
سبتمرب  أواخر  يف  املتحدة  األمم  قمة  تسبق 
التنمية  أهداف  اطالق  ستشهد  والتي  املقبل 

املستدامة اجلديدة.
االفتتاح ممثلة  الكويت يف حضور  وشاركت 
رئيس  برئاسة  الكويتي  االمة  جملس  بوفد 

جملس األمة مرزوق عيل الغانم.
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لية  لما ا
قد  الكويتية: 
لسحب  نلجأ 

من  مليارات   3
االحتياطي

18

بالرعاية  املتعلقة  املنازعات  لتسوية  جلنة  يقر  الوزراء  جملس 
االلكرتوني االعالم  قانون تنظيم  02السكنية ويوافق على 

نشرته  ما  على  يرد  اجلريان 
سبب  أن  ويؤكد  »املستقبل« 
الزراعية  احليازات  جتاوزات 

تشريعي قصور 
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محافظ الفروانية الشيخ الحمود املالك الصباح مستقبالً مبكتبه بديوان عام املحافظة الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاين من دولة قطر الشقيقة 
والوفد املرافق له

الشيخ فيصل 
الحمود: عالقتنا 
بالدوحة عالقة 

تاريخ ونسب

 : ي
النائب الهرشا�ن

ك  مص�ي مش�ت
يجمعنا بقطر

الزلزلة لـ املستقبل : استجوابان 
اجللسات  يف  احلكومة  ينتظران 

املقبلة

باحث تركي لـ »املستقبل«: معارك تركيا 
مع »داعش« خارج املناطق الكردية

عودة  ال  لـ«املستقبل«:  الغنوشي  راشد 
األكثر  سوريا..والنهضة  مع  للعالقات 

10تضررا من اإلرهاب

ضحايا  يسقطون  اليمن  اطفال 
مل  واألمّية  واألمراض  احلرب.. 

11ترمحهم

املرافعة اخلتامية لدفاع املتهمني 
اليوم الصادق  03بتفجري 
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اليوم الصادق  املتهمني بتفجري  لدفاع  املرافعة اخلتامية 
دفاع  حمامي  باقي  اليوم  يقدم 
االمام  تفيجري  بقضية  املتهمني 
اخلتامية  مرافعتهم  الصادق 
التي  الكلية  املحكمة  هيئة  أمام 
حممد  املحكمة  وكيل  سريأسها 

الدعيج.
بارشت  قد  الدفاع  هيئة  وكانت 
خالل  من  السابقة  اجللسة  يف 
املحكمة  هيئة  امام  حمامني  اربعة 
القضية  يف  متهمني   10 عن  الدفاع 
أمن  حرص   2015 لسنة   40 )رقم 
الدولة( من اصل 29 متهام عىل ان 
يف  مرافعاهتا  الدفاع  هيئة  تستكمل 

اليوم. اخلتامية  اجللسة 
السابقة  اجللسة  يف  اهليئة  وطلبت 
عبدالرمحن  االول  املتهم  عرض 
النفيس(  )الطب  عىل  عيدان  صباح 
قواه  سالمة  مدى  عىل  للوقوف 
استشعار  اىل  مشرية  العقلية 
نفسية  »امراض  من  معاناته 
برمته  للمجتمع«  معادية  وعقلية 

املتهم. حمامي  تعبري  حسب 
احلرز  فض  اجللسة  شهدت  كام 
العامة  النيابة  به  تقدمت  الذي 
االدارة  عن  صادر  تقرير  ويتضمن 
عىل  وحيتوي  اجلنائية  لالدلة  العامة 

السابع  للمتهمني  االشارات  بعض 
اهلواتف  اجهزة  عىل  وال21 
لالنتحاري  تعود  التي  املحطمة 

القباع. فهد 
السابقة الجلسات  سري 

كانت  املحكمة  فإن  وللتذكري 
السابقة  جلستها  يف  استمعت  قد 
دفاع  ملرافعة  املايض  قبل  الثالثاء 
قررت  فيام  املدين  باحلق  املدعني 
وصف  قيد  تعديل  املحكمة 
ارص  إذ  للمتهمني  املوجه  االهتام 
دفاعه  عىل  العامة  النيابة  ممثل 
سبقتها  التي  اجللسة  يف  أبداه  الذي 
املحكمة  إليه  انتهت  ملا  تأييده  مع 

التهم. لوصف  تعديل  من 
املعدل  االهتام  توصيف  ومحل 
واالتفاق  التحريض  جرائم  توجيه 
القباع  فهد  املتهم  مع  واملساعدة 
اجلزائية  الدعوى  انقضت  )الذي 
املفرقعات  باستعامل  بوفاته( 
الذعر  وإشاعة  القتل  بقصد 
مع  فيه  والرشوع  العمد  والقتل 
سبق اإلرصار والرتصد واالنضامم 
مجاعة  يف  واالشرتاك  والدعوة 
االنقضاض  عىل  حترض  حمظورة 
بطرق  البالد  يف  القائم  النظام  عىل 

اإلرهاب  منها  مرشوعة  غري 
البالد. بوحدة  املساس  إىل  وتؤدي 

يف  طلبت  ان  للمحكمة  وسبق 
اقىص  توقيع  اخلامسة  جلستها 
بتفجري  املتهمني  بحق  العقوبات 

الصادق. االمام  مسجد 
قرار  الثانية  اجللسة  وشهدت 
أصل  من  متهام   11 سبيل  اخالء 
اجلنائية  القضية  يف  متهام   29
حرص   2015 لسنة   40 )رقم 
مجيع  ومنع  ضامن  بال  الدولة(  أمن 
أي  يكن  مل  ما  السفر  من  املتهمني 

آخر. لسبب  حمبوسا  منهم 
املحاكمة  جلسات  أوىل  وكانت 
اغسطس   4 يف  انطلقت  التي 
املتهم  اعرتاف  شهدت  اجلاري، 
عبدالرمحن  القضية  يف  األول 
بأنه  ينتمي اىل تنظيم  صباح عيدان 
تم  للتنظيم  انضاممه  وان  داعش 

التفجري. عشية 
املتهمني  بني  من  ان  اىل  ُيشار 
سعوديني  ومخسة  كويتيني  سبعة 
شخصا  و13  باكستانيني  وثالثة 
غري  بصورة  البالد  يف  املقيمني  من 
مل  هارب  متهم  إىل  إضافة  قانونية 

بعد. جنسيته  تعرف 

مخسة  أيضا  املتهمني  بني  ومن 
إثنان  غيابيا  اهلاربني  املتهمني  من 
السعودية  يف  ضبطهام  تم  منهم 
ماجد  يدعى  األول  شقيقان  ومها 
الرابع  )املتهم  الزهراين  عبداهلل 
عبداهلل  حممد  هو  والثاين  بالقضية( 
وهلام  الثالث(  )املتهم  الزهراين 
الكويت  يف  كان  ثالث  شقيق 
السعودية  للسلطات  تسليمه  وتم 
ضمن  سوريا  يف  موجود  وآخر 

االرهايب. )داعش(  تنظيم 
يونيو   26 يف  الكويت  وتعرضت   

رضبت  ارهابية  عملية  اىل  املايض 
الكائن  الصادق  االمام  مسجد 
اىل  ادى  مما  الصوابر  منطقة  يف 
واصابة  شخصا   26 استشهاد 
االنتحاري  أما  آخرين.   227
املصلني  بجموع  نفسه  فجر  الذي 
فهد  ويدعى  اجلنسية  سعودي  فهو 
دخل  القباع،  املحسن  عبد  سليامن 
عن  يونيو،   26 اجلمعة  فجر  البالد 
نفسه  اليوم  يف  اي  املطار،  طريق 

االرهابية. عمليته  فيه  نفذ  الذي 

وترينيداد  قرغيزستان  يهنئ  االمري 
الوطنية بأعيادهم  وماليزيا  وتوباغو 

أمري  السمو  صاحب  حرضة 
االمحد  صباح  الشيخ  البالد 
اهلل  حفظه  الصباح  اجلابر 
الرئيس  فخامة  هنأ  ورعاه 
رئيس  اتامباييف-  املازبيك 
الصديقة  قرغيزستان  مجهورية 
لبالده. الوطني  العيد  بمناسبة 

برقية  ويف  االمري  سمو 
لفخامته  متنى  للرئيس  ارسلها 
والعافية  الصحة  موفور 
التقدم  دوام  الصديق  وللبلد 
سمو  بعث  كام  واالزدهار. 
العهد  وويل  االمري  نائب 
اجلابر  االمحد  نواف  الشيخ 
هتنئه  بربقية  اهلل  حفظه  الصباح 
املازبيك  الرئيس  فخامة  اىل 
مجهورية  رئيس   - اتامباييف 
ضمنها  الصديقة  قرغيزستان 
بمناسبة  هتانيه  خالص  سموه 
متمنيا  لبالده  الوطني  العيد 
الصحة  موفور  لفخامته 
الشيخ  سمو  بعث  والعافية.كام 
الصباح  احلمد  املبارك  جابر 

حفظه  الوزراء  جملس  رئيس 
مماثلة هتنة  بربقية  اهلل 

وتوباغو ترينيداد  ويهنئ   ..
حفظه  االمري  سمو  بعث  كام 
اىل  هتنئة  بربقية  ورعاه  اهلل 
توماس  انتوين  الرئيس  فخامة 
مجهورية  رئيس  كارمونا  اكيناز 
عرب  الصديقة  وتوباغو  ترينيداد 
هتانيه  خالص  عن  سموه  فيها 
لبالده  الوطني  العيد  بمناسبة 
الصحة  موفور  لفخامته  متمنيا 
دوام  الصديق  وللبلد  والعافية 

واالزدهار. التقدم 
االمري  نائب  سمو  وبعث 
ورعاه  اهلل  حفظه  العهد  وويل 
مجهورية  رئيس  اىل  هتنئة  بربقية 
الصديقة  وتوباغو  ترينيداد 
هتانيه  خالص  سموه  ضمنها 
لبالده  الوطني  العيد  بمناسبة 
الصحة  موفور  لفخامته  متمنيا 
رئيس  سمو  بعث  والعافية.كام 
بربقية  اهلل  حفظه  الوزراء  جملس 

مماثلة. هتنئة 

ملاليزيا وتهنئة   ...
حفظه  االمري  سمو  بعث  كام 
اىل  هتنئة  بربقية  ورعاه  اهلل 
املعتصم  امللك  اجلاللة  صاحب 
احلاج  توانكو  الدين  حمب  باهلل 
بن  شاه  معظم  عبداحلليم 
شاه  بديل  السلطان  املرحوم 
عرب  الصديقة  ماليزيا  ملك   -
هتانيه  خالص  عن  سموه  فيها 
لبالده  الوطني  العيد  بمناسبة 
الصحة  موفور  جلاللته  متمنيا 
دوام  الصديق  وللبلد  والعافية 

واالزدهار. التقدم 
وويل  االمري  نائب  سمو  وبعث 
هتنئة  بربقية  اهلل  حفظه  العهد 
عرب  الصديقة  ماليزيا  ملك  اىل 
هتانيه  خالص  عن  سموه  فيها 
لبالده  الوطني  العيد  بمناسبة 
الصحة  موفور  جلاللته  متمنيا 
الشيخ  سمو  بعث  والعافية.كام 
الصباح  احلمد  مبارك  جابر 
حفظه  الوزراء  جملس  رئيس 

مماثلة. هتنئة  بربقية  اهلل 

..وادان تفج�ي البحرين ي
و�ن عالم االلك�ت وافق عىل قانون تنظيم االإ

السكنية بالرعاية  املتعلقة  املنازعات  يقر جلنة لتسوية  الوزراء  جملس 
يوافق  الكويتي  الوزراء  جملس 
تنظيم  بشأن  قانون  مرشوع  عىل 
رفعه  ويقرر  االلكرتوين  اإلعالم 
متهيدا  اهلل  حفظه  األمري  نائب  لسمو 
ويعتمد  األمة،  جملس  اىل  إلحالته 
الدولة  ووزير  اإلعالم  وزير  تسمية 
الوزير  ليكون  الشباب  لشؤون 
املختص باإلرشاف عىل اهليئة العامة 
للرياضة، كام يوافق عىل تشكيل جلنة 
بالرعاية  املتعلقة  املنازعات  لتسوية 
جلنة  توصية  ويعتمد  السكنية، 
تصفية  بشأن  االقتصادية  الشؤون 

الرشكة الوطنية لألوفست.
قرارات جملس الوزراء جاءت خالل 
يف  امس  عرص  األسبوعي  اجتامعه 
برئاسة  السيف  بقرص  املجلس  قاعة 
احلمد  مبارك  جابر  الشيخ  سمو 

الصباح رئيس جملس الوزراء.
االطالع عىل زيارة ستيفن اوبراين
الدولة  وزير  قال  االجتامع،  وعقب 
حممد  الشيخ  الوزراء  جملس  لشؤون 
املجلس  ان  الصباح  املبارك  اهلل  عبد 
رشح  إىل  اجتامعه  مستهل  يف  استمع 
جملس  لرئيس  األول  النائب  من 
الشيخ  اخلارجية  ووزير  الوزراء 
بشأن  الصباح  احلمد  خالد  صباح 
وكيل  للبالد  هبا  يقوم  التي  الزيارة 
لتنسيق  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية  الشؤون 
السيد ستيفن اوبراين والوفد املرافق 
له والتي تأيت يف إطار االهتامم الكبري 
للتنسيق  الكويت  دولة  توليه  الذي 
يف  املتحدة  األمم  مع  والتعاون 

الشؤون اإلنسانية يف كافة جماالهتا.
استعراض زيارة هاموند

من جهته، قدم وزير الدولة لشؤون 
عبداهلل  حممد  الشيخ  الوزراء  جملس 
للمجلس  رشحا  الصباح  املبارك 
هبا  قام  التي  الزيارة  نتائج  حول 
للبالد مؤخرا وزير خارجية اململكة 
تم  والتي  هاموند  فيليب  املتحدة 
التعاون  عالقات  استعراض  خالهلا 
البلدين  بني  القائمة  املشرتك 
شتى  يف  تعزيزها  وسبل  الصديقني 
إىل  باإلضافة  وامليادين  املجاالت 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  بحث 
ذات االهتامم املشرتك وسبل التنسيق 
يف  وذلك  بينهام  املشرتك  والتعاون 
إطار ما يربط البلدين الصديقني من 

روابط الصداقة التارخيية بينهام.
االعالم  قانون  عىل  املوافقة 

االلكرتوين
ويف سياق آخر، وافق جملس الوزراء 
تنظيم  بشأن  قانون  مرشوع  عىل 
جاء  والذي  االلكرتوين  اإلعالم 
اجلديدة  اإلعالمية  الطفرة  »ملواكبة 

العامل وجتسيدا حلرص  التي يشهدها 
الرأي  حرية  تعزيز  عىل  الدولة 
املسؤولة  احلرية  وتكريس  والتعبري  
املعلومات  إىل  الوصول  وحق 
يستوجب  بام  للجميع  واتاحتها 
يكون  عرصي  ترشيع  استصدار 
تكنولوجيا  استخدام  حلسن  مدخال 
غاياهتا  واإلعالم وحتقيق  املعلومات 

املنشودة«.
وقرر املجلس رفع مرشوع القانون 
اهلل  حفظه  األمري  نائب  سمو  اىل 

متهيدا إلحالته اىل جملس األمة.
وافق  التعاون،  اتفاقيات  خيص  وفيام 
بشأن  اللجنة  توصيات  عىل  املجلس 
اتفاقية  عىل  باملوافقة  مرسوم  مرشوع 
حكومة  بني  والفني  الثقايف  التعاون 
دولة الكويت وحكومة اململكة املغربية 
ومرشوع مرسوم باملوافقة عىل اتفاقية 
حكومة  بني  والفني  الثقايف  التعاون 
مجهورية  وحكومة  الكويت  دولة 
باملوافقة  مرسوم  ومرشوع  السودان 
حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  عىل 
اجلمهورية  وحكومة  الكويت  دولة 
حول  الشعبية  الديمقراطية  اجلزائرية 
املجال  يف  واخلربات  املعارف  تبادل 

القانوين والقضائي.
باملوافقة  مرسوم  مرشوع  أقر  كذلك 
عىل اتفاقية بني حكومة دولة الكويت 
اإلعفاء  بشأن  رومانيا  وحكومة 
اجلوازات  محلة  عىل  التأشريات  من 
ومرشوع  واخلدمة  الدبلوماسية 
تفاهم  مذكرة  عىل  باملوافقة  مرسوم 
وحكومة  الكويت  دولة  حكومة  بني 
مملكة البحرين بشأن التعاون يف جمال 

التعليم العايل.
مرشوعات  رفع  قرر  الوزراء  جملس 
نائب  لسمو  إليها  املشار  املراسيم 
إلحالتها  متهيدا  اهلل  حفظه  األمري 

ملجلس األمة.
االطالع عىل االستعدادت الدراسية

الدرايس  العام  بداية  اقرتاب  ومع 
عرض   ،2016  /  2015 اجلديد 
العايل  التعليم  ووزير  الرتبية  وزير 
اللطيف  عبد  محد  بدر  الدكتور 
تقريرا  الوزراء  جملس  عىل  العيسى 
هبا  قامت  التي  االستعدادات  عن 
وزارة الرتبية الستقبال العام الدرايس 
اجلديد يف خمتلف املراحل الدراسية يف 

مجيع املحافظات.
علام  املجلس  أحاط  الرتبية  وزير 
كافة  يف  اختاذها  تم  التي  بالرتتيبات 
اللجان  قبل  من  الوزارة  قطاعات 
املختصة إلعادة تأهيل وصيانة وهتيئة 
كوادر  وتوفري  ومرافقها  املدارس 
التعليم والكتب الدراسية متهيدا لبدء 
انطالقا  املدارس  يف  الرتبوية  املسرية 

من اليوم األول دون أي معوقات.
عن  املجلس  أعرب  جهته،  من 
تقديره وشكره للجهود التي يقوم هبا 
استعدادا  الرتبية  وزارة  يف  العاملون 
وتقديم  اجلديد  الدرايس  للعام 
ألبنائنا  التعليمية  اخلدمات  أفضل 
الطالب والطالبات معربا عن متنياته 
بالنجاح  والطالبات  الطالب  جلميع 
والتوفيق وحتقيق اآلمال املعلقة عليهم 

يف النهوض ببلدهم ورفعة شأنه.
لجنة لتسوية منازعات »السكن«

ويف ضوء صدور القانون رقم 97 لسنة 
للرياضة،  العامة  اهليئة  بانشاء   2015
وزير  تسمية  الوزراء  جملس  اعتمد 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
ليكون الوزير املختص باإلرشاف عىل 

اهليئة العامة للرياضة.
قرر  االسكان،  بموضوع  يتعلق  وفيام 
لتسوية  جلنة  تشكيل  الوزراء  جملس 
السكنية  بالرعاية  املتعلقة  املنازعات 
وذلك ملدة ثالث سنوات عمال بنص 
القانون  من  مكرر(   313( رقم  املادة 
بعض  بتعديل  لسنة 2011(   2( رقم 
أحكام القانون رقم )47 لسنة 1993( 

بشأن الرعاية السكنية.
وقف برنامج األوفست

جملس  اعتمد  اقتصادي،  شأن  ويف 
الشؤون  جلنة  توصية  الوزراء 
الرشكة  تصفية  بشأن  االقتصادية 
وقف  قرر  حيث  لألوفست  الوطنية 
برنامج األوفست هنائيا وتكليف هيئة 
بالتنسيق  املبارش  االستثامر  تشجيع 
لتنفيذ  املعنية  باجلهات  واالستعانة 
القائمة  األوفست  برنامج  التزامات 
باألهداف  االلتزام  مراعاة  مع  حاليا 

التنموية وأولويات خطة التنمية.
استنكار لتفجري البحرين

السياسية  املستجدات  اىل  وباالنتقال 
املجلس  ادان  العريب،  الصعيد  عىل 
مؤخرا  وقع  الذي  اإلرهايب  التفجري 

العاصمة  شامل  )كرانة(  قرية  يف 
إىل  أدى  والذي  املنامة  البحرينية 
األمن وإصابة  استشهاد أحد رجال 
بواجبهم  قيامهم  أثناء  آخرين 

الوطني.
عن  الوزراء  جملس  اعرب  واذ 
أساليب  لكل  وإدانته  رفضه 
تستهدف  التي  واإلرهاب  العنف 
األمن واالستقرار يف مملكة  زعزعة 

اآلمنني  وترويع  الشقيقة   البحرين 
أكد  واملقيمني،  املواطنني  من 
ومساندهتا  الكويت  دولة  وقوف 
ما  كل  يف  الشقيقة  البحرين  ململكة 
أمنها  حلامية  إجراءات  من  تتخذه 
معربا  شعبها  وسالمة  واستقرارها 
وقيادة  الشهيد  لذوي  تعازيه  عن 
الشقيقة  البحرين  مملكة  شعب 

العاجل. الشفاء  للجرحى  متمنيا 

عن  المعاناة  رفع  سبل  معه  الشعوب المنكوبةبحث 

استقبل  اخلالد  مسؤول امميالصباح 
جملس  لرئيس  االول  النائب 
اخلارجية  ووزير  الوزراء 
احلمد  خالد  صباح  الشيخ 
مساعد  مع  بحث  الصباح 
املتحدة  لألمم  العام  األمني 
ومنسق  االنسانية  للشؤون 
حاالت  يف  اإلغاثة  شؤون 
أوبراين،  ستيفن  الطوارئ 
اإلنسانية  الدولية  اجلهود 
عن  املعاناة  لرفع  املبذولة 
املنكوبة  العامل  شعوب 
األزمات  جراء  واملترضرة 

والكوارث. اإلنسانية 
زيارة  ملناسبة  جاء  االجتامع 
يف  للمشاركة  للبالد  اوبراين 
لكبار  اخلامس  االجتامع  أعامل 
الوضع االنساين  املانحني لدعم 
دولة  تستضيفه  الذي  سوريا  يف 

اليوم. الكويت 
تناول  اخلالد  صباح  الشيخ 
الدولية  اجلهود  أوبراين  مع 
املعاناة  لرفع  املبذولة  اإلنسانية 
املنكوبة  العامل  شعوب  عن 

األزمات  جراء  واملترضرة 
وعىل  والكوارث  اإلنسانية 
السوري  الشعب  معاناة  رأسها 
الوضع  دعم  وسبل  الشقيق 
واليمن  العراق  يف  اإلنساين 
اجلهود  ومساندة  الشقيقني 
االحتياجات  لتوفري  الدولية 
للالجئني  األساسية  االنسانية 

والنازحني.
شكره  عن  اوبراين  وأعرب 
عىل  الكويت  لدولة  وامتنانه 
لألعامل  دعم  من  تقدمه  ما 
جتاه  املتواصلة  االنسانية 
منها  تعاين  التي  االزمات 
املستغيثة  العامل  شعوب 
لعمليات  املتواصل  ودعمها 
ووكاالهتا  املتحدة  األمم 
عن  املعاناة  لرفع  املتخصصة 
باإلضافة  الشعوب  تلك 
إلتزاماهتا  بكافة  وفائها  إىل 
الدولية  املنظامت  جتاه  اإلنسانية 

. ملختلفة ا
التي  النجاحات  نالت  كام 

من  الكويت  دولة  حققتها 
للمؤمترات  إستضافتها  خالل 
الوضع  لدعم  للامنحني  الثالثة 
من  اشادة  سوريا  يف  االنساين 

اوبراين. الدويل  املسؤول 
اهليئة  رئيس  االجتامع  حرض 
العاملية  اإلسالمية  اخلريية 
األمريي  بالديوان  املستشار 

لألمم  العام  االمني  ومبعوث 
اإلنسانية  للشؤون  املتحدة 
معتوق  عبداهلل  الدكتور 
وزير  مساعد  ونائب  املعتوق 
املنظامت  لشؤون  اخلارجية 
نارص  املفوض  الوزير  الدولية 
حمارب اهلني وعدد من مسؤويل 

اخلارجية. وزارة 

النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح مرتأسا اجتامع مجلس الوزراء - صورة ارشيفية
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الكويت ستشارك بالمشاورات الشبابية االممية بالدوحة

االنساني بالعمل  الشباب  باشراك  الكويتية تطالب  االنسان«  »حقوق 
اإلنسان  حلقوق  الكويتية  اجلمعية 
إسرتاتيجية  بوضع  احلكومة  تطالب 
ووسائل  آليات  تتضمن  شاملة 
االنساين  العمل  ىف  الشباب  إرشاك 
اإلنسانية  الرؤى  أن  وتؤكد 
الشيخ  البالد  أمري  السمو  لصاحب 
حفظه  الصباح  اجلابر  األمحد  صباح 
بمثابة  تكون  ان  جيب  ورعاه  اهلل 
للشباب  وحمفزة  إرشادية  خطوات 

اإلنسانية. جيل  لصناعة 
املحامي حممد  اعلنه  موقف اجلمعية 
التدريب  مركز  مدير  العتيبي  ذعار 
الذي  اجلمعية  يف  والتطوير 
املشاورات  يف  بالوفد  سيشارك 
مظلة  إطار  يف  األوىل  الشبابية 
التابعة  العاملية  اإلنسانية  القمة 
تنعقد  والتي  املتحدة  األمم  ملنظمة 
بالدوحة  اجلاري  سبتمرب   2-1 يف 
اخلري  أيادي  مؤسسة  وتستضيفه 
مؤسسة  عضو  )روتا(  آسيا  نحو 

وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر 
 300 من  أكثر  بمشاركة  املجتمع 

شاب وفتاة يمّثلون 82 دولة.
باالضافة  اجلمعية  وفد  سيضم  كام 
اجلنيد  سهل  السيد  العتيبي،  اىل 
مدير املشاريع والربامج يف اجلمعية.
املحامي العتيبي شدد عىل ان املرحلة 
شبابية  بدماء  الدفع  تتطلب  الراهنة 
ودعمهم  اإلنساين  العمل  لقيادة 
وتقديم كافة انواع الدعم واملساندة 
املوضوعات  ان  موضحا  هلم 
هي:  للمشاورات  األربعة  الرئيسية 
اإلنسانية،  بالقضايا  التأثر  مدى 
التي  الفئات  احتياجات  وتلبية 
أو  السياسية  الرصاعات  من  تعاين 
اإلجيايب  والتحول  السياسية،  غري 
واالبتكار،  اإلبداع  خالل  من 
املخاطر  من  التأثر  نسبة  وتقليل 
تلك  إدارة  وكيفية  والرصاعات 

املخاطر.

الفعالية اهداف 
اجلنيد  سهل  السيد  اشار  بدوره 
ىف  والربامج  املشاريع  مدير 
اىل  الفعالية  هدف  ان  اجلمعية 
بالشباب  تعزيز االتفاقيات اخلاصة 
املبادرات  ودعم  واملراهقني، 
توفري  عن  فضاًل  للشباب،  املتميزة 
القادمة  لألجيال  عاملية  منصة 
بدور  والقيام  أصواهتم  عن  للتعبري 
اإلنسانية  القضايا  حل  يف  فعال 
الشبابية  املشاورات  هتدف  كام 
مشاركة  مفهوم  صياغة  إعادة  إىل 
ال  العاملية  القضايا  يف  الشباب 
مجع  سيتم  حيث  اإلنسانية،  سيام 
أنحاء  مجيع  من  الشباب  آراء 
والتحديات  احللول  حول  العامل 
اإلنسانية  العاملية  بالقضايا  املتعلقة 

الشائكة.
يف  الشبابية  املشاورات  وستنعقد 
بن  محد  بجامعة  الطالب  مركز 

حيث  التعليمية،  املدينة  يف  خليفة 
وحمليًا  دوليًا  متحدثًا   12 سيقوم 
الشباب،  وصوت  جهود  بدعم 
بني  املناقشات  سري  عملية  وتسهيل 
أعامرهم  ترتاوح  الذين  املشاركني 
للمساعدة  سنة،   30-18 بني 

ألفكارهم  عاملية  منصة  توفري  يف 
أيضًا  احلدث  وسيكون  وصوهتم. 
التعاون  لتعزيز  مهمة  فرصة 
للوصول  الشباب  منظامت  بني 
يلبي  ومستدام،  مرن  جمتمع  إىل 

اإلنسانية. االحتياجات 

احالة 29 خمالفة بيئية اىل النيابة العامة
بيئية حصيلة   تسع وعرشون خمالفة 
احالتها     التي  املخالفات  عدد 
العام  بداية  منذ  للبيئة   العامة  اهليئة 
وذلك  العامة  النيابة  إىل  احلايل 
بحق  الالزمة  االجراءات  الختاذ 

املخالفني.
احالتها  متت  التي  املخالفات 
العام  املدير  نائب  بحسب  جاءت 
البيئية  الرقابة  شؤون  لقطاع 
ترصيح  يف  االمحد  حممد  الدكتور 
التزام  عدم  بسبب  )كونا(،  لـ 
البيئة  محاية  قانون  بمواد  املخالفني 

 2014 لسنة   )42( رقم  اجلديد 
مثل  مواجهة  اهليئة عىل  مؤكدا عزم 
يف  التهاون  وعدم  التجاوزات  هذه 

البيئي. الشأن 
اشار  املخالفات،  نوعية  وحول 
ربط  بني  تنوعت  اهنا  اىل  األمحد 
الشبكة  مع  الصناعية  املخلفات 
بأعامل  والقيام  لالمطار  العامة 
الرشيط  عىل  والدفان  احلفر 
خملفات  من  والتخلص  الساحيل 
املخصصة  املواقع  غري  يف  اسمنتية 
وغسيل  صخرية  حواجز  وبناء  هلا 

وترسب  وتراكم  السيارات 
املطاعم. من  الزيوت 

وفق  املخالفات،  تضمنت  كام 
الربية  النباتات  قلع  االمحد، 
عىل  والتأثري  بالرتبة  واالرضار 
الشواطئ  وردم  الطبيعية  خواصها 
يف مواقع الشاليهات ونرش االخبار 
واملغلوطة  الصحيحة  غري  البيئية 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 
اىل  الصحية  املجاري  وترسيب 
وبيع  بالطيور  واالجتار  البحر 
الكائنات احلية املهددة باالنقراض.

 الداخلية تبحث حاالت منتظري اإلبعاد ممن 
لألزمات بلدانهم  تتعرض 

حاالت  الداخلية  وزارة  بحثت 
تتعرض  ممن  االبعاد  منتظري 
واألوضاع  لالزمات  بلداهنم 
يشكل  بام  مستقرة  الغري  األمنية 
تلك  اىل  سفرهم  يف  اخلطورة 

البالد.
البحث اجراه وكيل وزارة الداخلية 
املؤسسات  لشؤون  املساعد 
االحكام  وتنفيذ  اإلصالحية 
مع  الديني  عبداهلل  خالد  اللواء 
املتحدة لشئون  األمم  ممثل مفوضية 
مسئول  الدين  حمي  ساهر  الالجئني 

القانونية. احلامية  قسم 
السامح  بعد  االجتامع  ويأيت 

هلم  مقابالت  اجراء  يف  للمفوضية 
التوقف  وشئون  االبعاد  إدارة  يف 
ادراجهم  إمكانية  يف  للنظر  املؤقت 
ضمن برنامج إعادة التوطني وقدم 
ساهر  املتحدة  األمم  مفوضية  ممثل 
فيه  الذي خلص  الدين تقريره  حمي 
برنامج  رشوط  انطباق  عدم  اىل 
التي  الرشحية  عىل  التوطني  إعادة 
الرتكاهبم  وذلك  مقابلتها  تم 
خمالفات غري مقبولة كام تم تبليغهم 

بذلك.
الزيارة  اىل  الدين  حمي  وتطرق 
املفوضية  مدير  للسيد  املرتقبة 
والرشق  افريقيا  لشامل  السامية 

لتقديم  الكويت  لدولة  األوسط 
رئيس  نائب  ملعايل  اخلاص  الشكر 
الداخلية  ووزير  الوزراء  جملس 
احلمد  اخلالد  حممد  الشيخ  معايل 
اطار  يف  املبذولة  للجهود  الصباح 
املفوضية  بني  املشرتك  التعاون 

. الداخلية  السامية ووزارة 
عىل  أكد  الديني  اللواء  جانبه  من 
مبدأ  باتفاقية  الكويت  التزام 
تنطبق  ملن  القرسي  االبعاد  عدم 
بتخيريهم  وذلك  الرشوط  عليهم 
بلداهنم  اىل دول أخرى غري  للسفر 
الدولية  املنظامت  مع  بالتنسيق 

. املعنية 

مدير  مكتب  يقتحم  مدمن 
ملكافحة  الكويت  مركز 

السرطان
ذكرت  سليامن:  يوسف  كتب 
لـ«املستقبل«  »صحية«   مصادر 
وهو  امس  اقتحم  مواطن  بأن 
مكتب  طبيعية،  غري  بحالة 
ملكافحة  الكويت  مركز  مدير 
الطبية  الصباح  بمنطقة  الرسطان 
وقام  العويض  د.امحد  التخصصية 
ارضار  واحداث  املكتب  بتكسري 
وتقارير  االوراق  وبعثرة  باالثاث 
مكتب  عىل  جلس  ثم  املرىض 
احتجاجا  املستشفى٬  مدير  املدير 
أدوية  االطباء  رصف  عدم  عىل 
يف  له  ملف  وجود  لعدم  خمدرة، 

املركز.

املركز  مدير  ان  املستقبل  وعلمت 
االحتكاك  جتنب  العويض  د.امحد 
بحالة  بأنه  مالحظته  بعد  باملعتدي 
مدمنا(٬  كأنه  )بدا  طبيعية  غري 
يف  العمليات  غرفة  بابالغ  مكتفيا 
وزارة الداخلية ,حيث حرض فريق 
واقتادوه  الشخص  وأخرج  أمني 

. التحقيق  اىل 
العويض  يقايض  ان  املتوقع  ومن 
القوانني  بحسب  حيث  املراجع 
عىل  االعتداء  فان  الكويتية 
عمله  تادية  اثناء  حكومي  موظف 
او  اشهر   6 ملدة  السجن  عقوبتها 

دينار.  500 الغرامة 

رومانيا  يف  كوييت  امين  وفد 
املواطن  اختفاء  قضية  ملتابعة 

لبغلي ا
متابعة لتطورات اختفاء املواطن حممد 
غامضة  ظروف  يف  رومانيا  يف  البغيل 
يف  حط  املايض،  اغسطس   5 منذ 
امس  بوخارست  الرومانية  العاصمة 

وفد امني كويتي ملتابعة القضية.
سفارة دولة الكويت لدى رومانيا ويف 
االمني  الوفد  ان  أوضحت  هلا  بيان 
املسؤولني  من  عددا  سيلتقي  الكويتي 

التحريات  متابعة  هبدف  الرومانيني 
واحلصول عىل معلومات مفصلة حول 
آخر التطورات املتعلقة باختفاء املواطن 
الوفد  فإن  السفارة  وبحسب  البغيل. 
عىل  الرومانيني  املسؤولني  سيحث 
الالزمة  والتحريات  اجلهود  تكثيف 
الكفيلة للكشف عن مالبسات اختفاء 

البغيل ومعرفة مكانه ومصريه.

»الشؤون« تفتح باب التسجيل 
الصغرية املشاريع  ألصحاب 

االجتامعية  الشؤون  وزيرة 
لشؤون  الدولة  ووزيرة  والعمل 
الصبيح  هند  والتنمية  التخطيط 
التسجيل  باب  فتح  عن  تعلن 
الصغرية  املشاريع  ألصحاب 
اليوم  من  ابتداء  واملتوسطة 
املواقع  من  عدد  الستغالل 
التعاونية  للخدمات  املخصصة 
وفق  التعاونية  باجلمعيات 
للقرار  تنفيذا  حمددة  ضوابط 
الشهر  أوائل  الصادر  الوزاري 

املايض.
ترصيح  يف  جاء  الوزيرة  اعالن 
تطبيق  آلية  أن  موضحة  صحايف 
قبول  اولوية  ان  اىل  تشري  القرار 
مسامهي  من  تكون  الطلبات 

مشرية  التعاونية  اجلمعيات 
عىل  الرابعة  املادة  حظر  اىل 
مادي  دعم  اي  طلب  اجلمعيات 
او عيني او اي مبالغ اضافية عىل 
الصغرية  املرشوعات  اصحاب 

واملتوسطة.
املادة  الزام  اىل  اشارت  كام   
بتوفري  اجلمعيات  اخلامسة 
وتسويقية  اعالنية  مساحات 
انه  معلنة  الصغرية  للمرشوعات 
األول  الثالثاء  اليوم  من  اعتبارا 
الشؤون  وزارة  من سبتمرب ستبدأ 
طلبات  باستقبال  االجتامعية 
املشاريع  أصحاب  من  الراغبني 
استغالل  يف  واملتوسطة  الصغرية 

التعاونية. اجلمعيات  يف  مواقع 

القويضي: إزالة 19 ديوانية خمالفة يف اجلهراء
احلمالت  جاسم:  عبداهلل  كتب 
التابع  الطوارئ  لفريق  امليدانية 
اجلهراء  حمافظة  بلدية  لفرع 
»الدواوين«  استهدفت  والتي 
أمالك  عىل  واملقامة  املخالفة 
اجلهراء  بمنطقتي  الدولة 
 19 إزالة   عن  أسفرت  والنعيم، 

إنذار.  30 وتوجيه  ديوانية 
سياق  يف  جاء  االنذارات  توجيه 
هبا  يقوم  التي  امليدانية  احلمالت 
بلدية  لفرع  التابع  الطوارئ  فريق 
مع  بالتعاون  اجلهراء  حمافظة 
لتطبيق  العامة  اخلدمات  إدارة 
املخالفني  عىل  والنظم  اللوائح 
بإقامتهم  البلدية  ألنظمة 
الدولة  أمالك  عىل  ديوانيات 
ترخيص  عىل  احلصول  بدون 
هذه  مثل  إلقامة  البلدية  قبل  من 
القضاء  جانب  إىل  الديوانيات 

الذين  اجلائلني  الباعة  ظاهرة  عىل 
العامة  الساحات  يفرتشون 
لعرض  املحالت  وأمام  وامليادين 

. ئعهم بضا
فريق  رئيس  باحلملة  شارك 

بلدية  من  القوييض  عيل  الطوارئ 
اإلزاالت  قسم  ورئيس  اجلهراء 
جابر  واملفتش  القطان  طارق 
اخلدمات  إدارة  ومن  الشمري 

. اجلراح  العامة محد 

خالل اجتماع ضم مسئولي البلدية واالأشغال والكهرباء

سيعّجل  احلكومية  اجلهود  تضافر  املنفوحي: 
التنموية املشاريع  بتنفيذ 

تسهيل  عملية  جاسم:  عبداهلل 
للمشاريع  احلكومية  االجراءات 
مدار  كانت  للدولة  التنموية 
عقده  الذي  االجتامع  يف  بحث 
باإلنابة  البلدية  عام  مدير 
مع  املنفوحي  أمحد  املهندس 
بوزارات  املعنية  اجلهات 
اإلشغال  ووزارة  واملاء  الكهرباء 

الكويت. وبلدية  العامة 
من  عدد  االجتامع  يف  شارك 
الصلة  ذات  باجلهات  املعنيني 
املساعد  الوزارة  وكيل  بحضور 
أمحد  املهندس  الطرق  هلندسة 
ووكيل  األشغال  بوزارة  احلصان 
النقل  لشبكات  املساعد  الوزارة 
الكهرباء  بوزارة  الكهربائية 
ووكيل  النوري  م.جاسم  واملاء 
املياه  ملشاريع  املساعد  الوزارة 
م.محود  واملاء  الكهرباء  بوزارة 

الروضان.
اإلجتامع  ان  اوضح  املنفوحي 
جملس  توصيات  حتت  يندرج 
الدائم  للتنسيق  املوقر  الوزراء 
كافة  لتذليل  الوزارات  مع 
أمام  حائال  تقف  التي  املعوقات 
للدولة  التنموية  املشاريع  تنفيذ 

اإلجتامع  هذا  أن  إىل  مشريا 
اخلاص  القانون  بحث  تناول 
املقرتحات   ودراسة  بالتشوين 
اإلجراءات  تبسط  صيغة  إلجياد 
التنموية  املشاريع  امام  احلكومية 
خيص  فيام  املناسبة  احللول  وإجياد 

التشوين. قانون 
وعىل  البلدية  أن  اىل  ولفت 
اجراءات  تسهيل  سبيل 
عىل  وافقت  احلكومية  املشاريع 
احلكومية  اجلهات  تسلم  أن 
تصميم  عند  التشوين  أرايض 
استغالل  عدم  رشيطة  املشاريع 
مع  عقد  إبرام  بعد  إال  املوقع 
البلدية  ان  مؤكدًا  الدولة  أمالك 
بتقديم  االكتفاء  عىل  وافقت 
واحد  نموذج  احلكومية  اجلهات 
البناء  رخص  عىل  للحصول 
النمطي  الطابع  ذات  للمرشوع 

. الكهرباء(  )كمحوالت 
التشوين قانون 

املساعد  الوكيل  أوضح  بدوره 
الكهرباء  بوزارة  املياه  ملشاريع 
الروضان  م.محود  واملاء 
مناقشة  تناول  االجتامع  أن 
للمشاريع  التشوين  تراخيص 

احللول  إجياد  وكيفية  احلكومية 
من  التاسعة  املادة  خيص  فيام 
وتبسيط  التشوين  قانون 
الفرتة  لطول  تفاديا  اإلجراءات 

احلالية. الزمنية 
الوزارة  وكيل  أوضح  جهته  من 
النقل  لشبكات  املساعد 
الكهرباء  بوزارة  الكهربائية 
تم  أنه  النوري  م.جاسم  واملاء 
الزمنية  الفرتة  طول  مناقشة 
تراخيص  إلصدار  احلالية 
املشاريع   ألعامل  التشوين  
عىل  السلبي  وتأثريها  احلكومية 
احلكومية  املشاريع  أعامل  إنجاز 
لتبسيط  احللول  إجياد  جانب  إىل 
باملادة  جاء  كام  اإلجراءات 
التشوين  قانون  من  التاسعة 
مشيدا  اإلجراءات  وتبسيط 
عام  مدير  به  قام  الذي  بالدور 
املنفوحي   أمحد  املهندس  البلدية 
ذات  اجلهات  مع  بالتواصل 
إىل  الفتا  اخلصوص  هبذا  الصلة 
مناقشته  تم  ما  استكامل  سينم  أنه 
للوصول  الحقة  اجتامعات  يف 
الوضع  ملعاجلة  األمثل  للحل 

احلايل.

اجناز  نسبة   %79.5 احلصان: 
تطوير طريق اجلهراء

كتب عبداهلل جاسم: نسبة االنجاز يف 
بلغت  اجلهراء  طريق  تطوير  مرشوع 
ما  وفق  الساعة،  لغاية    %  79.5
هندسة  لقطاع  املساعد  الوكيل  اعلن 
العامة  االشغال  وزارة  يف  الطرق 
انه  اىل  مشريا  احلصان،  امحد  املهندس 
سيتم االنتهاء من العمل يف 4 جسور 

رئيسية ضمن املرشوع قريبا.
اعالن احلصان جاء يف ترصيح صحايف 
له موضحا ان »املرشوع يعترب من اكرب 
مشاريع البنية التحتية يف البالد ويكاد 
مؤلف  فهو  نوعه  من  االول  يكون 
الصعيد  عىل  اما  ثالث،  طبقات  من 
الدويل فيصنف من املشاريع الضخمة 
ضخم  فريق  هناك  ان  خاصة  واملهمة 
عىل  موزعني  به  يعملون  العامل  من 

اقسام املرشوع كافة« .  
خيدم  املرشوع  ان  اىل  لفت  احلصان 
احليوية  واملنشات  املناطق  من  العديد 
التطبيقي  والتعليم  الكويت  كجامعة 
املستشفيات  ومنطقة  الشويخ  وميناء 
واالكاديميات  الدفاع  ووزارة 
الصناعية  واملناطق  العسكرية 

باالضافة.    والسكنية 
ايضا بحسب احلصان  املرشوع هيدف 
العابرة  املرور  حركة  بني  الفصل  اىل 
القدرة  ورفع  املحلية  املرور  وحركة 
االستيعابية لطريق اجلهراء مما سيؤدي 

املروري  االزدحام  من  التقليل  اىل 
وخفض نسب احلوادث املرورية.

يتضمن  املرشوع  ان  اوضح  احلصان 
دوارات  و7  اجلرس   قطع   8395
و4583 خازوق و499 قواعد اعمده 
اكتاف  و20  اجلرس  اعمدة   479 و 
الديافرامات  من  و252  للجرس 
من  يتم  باملرشوع  االنجاز  ان  قائال 
لويس  جمموعة  مع  التعاون  خالل 
املكتب  مع  بالتضامن  العاملية  بريغر 
كجهة  اهلندسية  لالستشارات  العريب 
عىل  ومرشفة  مصممة  استشارية 
مقاول  العرب  واملقاولون  املرشوع 

ومنفذ املرشوع .

املهندس أحمد الحصان
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املقبلة اجللسات  يف  احلكومة  ينتظران  »املستقبل«:استجوابان  لـ  الزلزلة 
للوزراء  النيابية  التهديدات  وترية 
عىل  يدل  مما  مؤخرًا  ارتفعت 
سيكون  املقبل  االنعقاد  دور  ان 
من  طويلة  مدة  بذلك  لينهي  ملتهبا 
السلطتني  بني  والتناغم  التفاهم 
فخالل  والترشيعية.  التنفيذية 
من  اكثر  لوح  الربملانية،  االجازة 
مهددا  االستجواب  بورقة  نائب 
بسبب  للمنصة  الوزير  بصعود 
الرغم  تتم معاجلتها عىل  مل  خمالفات 

عليها. الضوء  تسليط  من 
رئيس  يقول  اإلطار،  هذا  ويف 
النائب  الربملانية  االولويات  جلنة 
 ، الزلزلة  يوسف  الدكتور 
املقبلة  الفرتة  ان  »للمستقبل« 

بدء  عند  استجوابان  ستشهد 
شهر  يف  االمة  جملس  جلسات 
هتديدات  نرى  حيث  املقبل   اكتوبر 

النواب. كثرية من 
الزلزلة لفت اىل ان املذكرة التفسريية 
تنص  بالدستور  االستجواب  ملادة 
هو  باالستجواب  التهديد  ان  عىل 
للتعديل،  الوزير  عىل  ضغط  اداة 
اللذان  الوزيران  فإن  وبالتايل، 
عىل  سيحصالن  استجاوهبام  سيتم 
جتديد  بعد  باالستمرار  نيابية  اغلبية 
التزامهم  برشط  لكن  فيهام،  الثقة 
املستقبل،  يف  االخطاء  بتعديل 
واالوضاع الغري صحيحة يف اروقة 
من  اكثر  وجود  واستبعد  وزارهتام، 

املقبلة. الفرتة  يف  استجوابني 
الزلزلة  لـ«املستقبل«  حديثه  ويف 
احلايل  احلكومي  الفريق  ان  اكد 
بعد  النواب  مع  بالتناغم  بدأ 
»هذا  ان  قائال  اخطائهم،  توضيح 
بدورهم  االمة  جملس  اعضاء  دور 
عىل  وبدورهم  الرقايب  الشق  يف 
الالزمة  اللجان  بتشكيل  الوزراء 
اىل  اضافة  االخطاء  يف  للتحقيق 
جتاه  الالزمة  االجراءات  اختاذ 
الوزارة«،  موظفي  من  املقرصين 
الوزير  جتاوب  عدم  ان  اىل  الفتا 
االستجواب  منصة  لصعود  يعرضه 

النائب يوسف الزلزلةواجباره عىل اصالح اخللل.

ته »المستقبل«: ان يرد عىل ما ن�ش الج�ي

الزراعية قصور تشريعي سبب جتاوزات احليازات 
اجلريان  عبدالرمحن  النائب 
نرشته  الذي  التحقيق  مع  تفاعل 
بتاريخ  »املستقبل«  جريدة 
بعنوان   ،2015 اغسطس   17
احليازات  مصري  تلف  »الضبابية 
ضحية«،   واملواطن  الزراعية 
»التجاوزات  ان  رده  يف  موضحا 
تعترب  الزراعية  احليازات  يف 
مر  الذي  القديم  للعهد  نموذجًا 
حيث  من  الربملاين  العمل  عىل 
وعموم  الترشيعات  يف  القصور 
وخاصة  التجاوزات  يف  الفوىض 
الرتاكامت  وهذه   ، القياديني  من 
املجلس  حيرك  ان  دون  مرت 

عن  يقال  مما  الرغم  عىل  ساكنًا 
املجلس«. قوة  فرتة 

عيل  الوزير  بموقف  يتعلق  وفيام 
العمري، ثمن اجلريان موقفه قائال 
تعاونه  خالل  من  له  »حيسب  انه 
وتقديمه  التحقيق  جلنة  مع 
عىل  وموافقته  منه  طلبه  تم  ما 

العرش«. التوصيات 
وحول مدى جدية احلكومة بطي 
النائب  أكد  االيداعات،  ملف 
مطروح  اآلن  »االمر  ان  اجلريان 
منوهًا  العامة«،  النيابة  يدي  بني 
بدور  الوقت  بنفس  ومشيدا 
»رغم  الكبري  العامة  النيابة 

املحالة  القضايا  حجم  ضخامة 
وهيئة  الدولة  امن  من  اليها 
االمة  وجملس  الفساد  مكافحة 
وهذا  اجلهات،  من  وغريها 
مضاعفا  وجهدًا  وقًتا  يتطلب 
اىل  منها  االنتهاء  يتم  حتى 
حمليًا  االمنيه  املستجدات  جانب 
يف  هذا  ومعنى  وعامليًا  واقليميًا 
القانون تزاحم االولويات«. لغة 

ويف معرض رده عىل »املستقبل«، 
هذا  ان  اىل  اجلريان  النائب  أشار 
من  احلكومة  يمنع  »ال  األمر 
االولية  االجراءات  يف  البدء 
احليازات  يف  العبث  اليقاف 

نفس  يف  داعيا  الزراعية«، 
رؤيتها  تقدم  ان  اىل  اهليئة  الوقت 
ملدة  الغذائي  لالمن  وتصورها 

تذبذب  ضوء  عىل  سنة   25
اىل  الغرب  وجلوء  النفط  اسعار 

بديلة. مصادر 

النائب عبدالرحمن الجريان

مبا  الكويت  متثيل  على  حريصون  الغامن: 
الدولية مبكانتها  يليق 

رئيس جملس االمة مرزوق عيل الغانم 
يف  الكويت  متثيل  عىل  احلرص  يؤكد 
املؤمتر العاملي الرابع لرؤساء الربملانات 

بام يليق بمكانتها الدولية.
موقف الغانم جاء يف ترصيح له لدى 
نيويورك  اىل  األول  امس  ليل  وصوله 
لرتؤس وفد الكويت الربملاين يف املؤمتر 
العاملي الرابع لرؤساء الربملانات الذي 
انطلق يف االمم املتحدة امس ويستمر 

اىل الغد.
االمة  جملس  رئيس  قال  كلمته،  ويف 
عالية  دولية  مكانة  هلا  الكويت  »ان 
جتربتنا  اظهار  عىل  حريصون  ونحن 
الديمقراطية بام يعكس ما حققناه من 
انجازات ديمقراطية«، الفتا اىل وجود 
اقدم  احد  يعد  الكويت  يف  دستور 
الرشق  منطقة  يف  الفاعلة  الدساتري 
وبرملان  حقيقية  وديمقراطية  االوسط 

منتخب بشكل مبارش من الشعب.
من ناحية ثانية، أكد الغانم أمهية مؤمتر 
رؤساء الربملانات الذي يعقد يف االمم 
املتحدة كل مخس سنوات ويشارك يف 
العامل  برملانات  رؤساء  احلالية  دورته 
كي  بان  املتحدة  لالمم  العام  واالمني 

مون.
االمم  دور  امهية  عىل  الغانم  وشدد 
الديمقراطية  الثقافة  نرش  يف  املتحدة 
ان  معتربا  الثالث  العامل  دول  بني 
اقرتاع  صندوق  ليست  الديمقراطية 
»تعلمناها عرب جتربتنا  قيم واسس  بل 

يف الكويت.
 يذكر ان املؤمتر الذي يشارك فيه عدد 
خمتلف  من  الربملانات  رؤساء  من 
العاملية  التحديات  يناقش  العامل  دول 
للسلم والديمقراطية واآللية الناجحة 
األهداف  ووضع  التنمية  حتقيق  يف 

اإلنامئية ملا بعد عام 2015.
جملس  رئيس  يعقد  ان  املتوقع  ومن 
من  عددا  املؤمتر  هامش  عىل  االمة 
سبيل  يف  نظرائه  مع  الثنائية  اللقاءات 
جملس  مع  الربملانية  العالقات  تعزيز 
دولة  كلمة  القائه  اىل  باالضافة  االمة 
املؤمتر  امام  الثالثاء  اليوم  الكويت 
الذي يعقد كل مخس سنوات يف االمم 

املتحدة.
االنتخابات  مبوعد  ..ويشيد 

املرصية
من ناحية ثانية، رحب الغانم بتحديد 
االنتخابات  الجراء  موعد  مرص 

الربملانية املرصية يف اكتوبر املقبل.
وخالل ترصيح صحفي، اعترب الغانم 
الربملانية  االنتخابات  اجراء  »ان 
مسرية  يف  مهمة  حمطة  تعترب  املنتظرة 
التحول الديمقراطي يف مرص الشقيقة 
الدستور  اقرار  حمطتي  بعد  وذلك 

واالنتخابات الرئاسية ».
املشاركة  اىل  املرصيني  دعا  الغانم 
املقبلة  االنتخابات  يف  وكثافة  بفعالية 

اىل  يتطلعون  العرب  كل  ان  مؤكدا 
اكرب  يف  الترشيعية  االنتخابات  نتائج 

دولة عربية.
يشار اىل ان اللجنة العليا لالنتخابات 
قد حددت يومي 17 و 18 من اكتوبر 
االوىل  املرحلة  الجراء  موعدا  املقبل 
مرص  يف  الترشيعية  االنتخابات  من 
عىل ان جترى املرحلة الثانية يف نوفمرب 

املقبل.
وترينداد ملاليزيا  تهنئة  برقيات 

برقيتي  الغانم  بعث  آخر،  جانب  من 
يف  النواب  جملس  رئيس  إىل  هتنئة 
ماليزيا تان رسي بانديكار أمني حجي 
موليا ورئيس جملس الشيوخ تان رسي 
بمناسبة  أوجانغ  نيكا  داتو  زاهر  أبو 

العيد الوطني لبلدمها.
مماثلتني  هتنئة  برقيتي  الغانم  بعث  كام 
يف  النواب  جملس  رئيس  من  كل  إىل 
مجهورية ترينداد وتوباغو وادي مارك 
أمحد  رازيه  الشيوخ  جملس  ورئيسة 
مجهورية  يف  األعىل  املجلس  ورئيس 

قرغيزستان أصيل بيك جينبيكوف.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

االمري  مسو  أيادي  اخلنفور: 
بقاع  لكل  وصلت  البيضاء 

العامل
هتنئة  يقدم  اخلنفور  سعد  النائب 
الشيخ  األمري  السمو  لصاحب 
عام  مرور  بمناسبة  االمحد  صباح 
إنسانيا  قائدًا  سموه  تكريم  عىل 
للعمل  مركزًا  الكويت  وتسمية 

االنساين .
اخلنفور  صحايف،  ترصيح  ويف 
عىل  عزيزة  الذكرى  »هذه  ان  اعترب 
خاص  بشكل  مجيعا  الكويتيني 
العريب  والعامل  اخلليج  دول  وعىل 
اخلليجية  للروابط  عام  بشكل 
ناهيك  هبم  جتمعنا  التي  والعربية 
نسج  التي  االخوية  العالقات  عن 
كان  أن  منذ  االمري  سمو  خيوطها 

وزيرا للخارجية«.

استحق هذا  أن سموه  أكد  اخلنفور 
واالنسانية  اخلريية  العامله  اللقب 
ملساعدة  هبا  بادر  التي  الكثرية 
تعرضت  والتي  املحتاجة  الدول 
مد  معها  احتاجت  قرسية  لظروف 

يد العون واملساعدة .
أن  اخلنفور  النائب  واوضح 
صاحب السمو كان يبادر من تلقاء 
املساعدات  بارسال  ويأمر  نفسه 
للكوارث  تعرضت  التي  للدول 
الحساسه باملسؤولية االنسانية جتاه 
الصديقة  او  الشقيقه  الدول  تلك 
كل  اىل  البيضاء  يده  وصلت  حتى 

بقاع االرض.

طريق  مناقصة  الكندري: 
الوفرة يف طريقها للرتسية

طريقة  يف  الوفرة  طريق  مرشوع 
العطاءات  دراسة  بعد  الرتسية  اىل 
بعض  من  املبدئية  املوافقات  واخذ 
النائب  أعلنه  موقف  اجلهات، 
متابعته  أكد  الذي  الكندري  فيصل 
من  املرشوع  عىل  النهائية  املوافقة 

املحاسبة. ديوان  قبل 
التي  الوعود  أن  اعترب  الكندري 
والكهرباء  االشغال  وزير  قطعها 
مشكورًا  اجلسار  امحد  املهندس 
عىل  حرصه  مدى  عن  تعرب 

طريق  مرشوع  تطوير  من  االنتهاء 
قوله  الوزير  عن  ناقال  الوفرة«, 
دراسة  وتم  فتحت  املظاريف  إن 
من  االنتهاء  وسيتم  العطاءات 
واخذ  التدقيق  بعد  الرقابية  اجلهات 

النهائية. املوافقات 
طريق  أن  عىل  الكندري  وشدد 
لسكان  االولويات  من  يعترب  الوفرة 
السيام  اجلديدة  اجلنوبية  املناطق 
الفرتة  خالل  كثريًا  عانوا  واهنم 

التحتية. البنية  رداءة  من  املاضية 

 نبيل الفضل يقدم اقرتاحا لتعديل »قانون الوحدة«
اقرتاحه  قّدم  الفضل  نبيل  النائب 
مربرا  الوحدة  قانون  بتعديل 
املنافذ  »اىل سد  خطوته بأهنا هتدف 
تؤول  ال  التي  اخلبيثة  النفوس  عىل 
الطائفية  النعرات  إثارة  نحو  جهدًا 
أفراد  ازدراء  خالل  من  والقبلية 
بـ«حظر  مطالبا  املجتمع«  فئات 
أو  طائفية  بأوصاف  الغري  وصف 
التي  غري  جنسية  إىل  الغري  نسب 

حيملها .«
اىل  دعا  املقرتح  تفاصيل  ويف 
املادة  من  األوىل  الفقرة  استبدال 
بالقانون  املرسوم  مـــن  )األوىل( 
إليه  املشار   2012 لسنة   19 رقم 
أو  القيام  »حيظر  التايل  بالنص 
من  وسيلة  بأي  احلض  أو  الدعوة 
يف  عليها  املنصوص  التعبري  وسائل 
املادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 
1970 بتعديل بعض أحكام قانون 
أو  ازدراء  أو  كراهية  عىل   ٬ اجلزاء 
فئة  أي  اعتبار  أو  كرامة  من  احلط 
الفتن  إثارة  أو  املجتمع  فئات  من 
األفكار  نرش  أو  القبلية  أو  الطائفية 
أو  عرق  أي  تفوق  إىل  الداعية 
مذهب  أو  أصل  أو  لون  أو  مجاعة 
أو وصف  أو نسب  أو جنس  ديني 
نسب  أو  طائفية  بأوصاف  الغري 
الغري إىل جنسية غري التي حيملها ٬ 
أعامل  من  عمل  عىل  التحريض  أو 
أو  إذاعة  أو  الغرض٬  هلذا  العنف 
بث  إعادة  أو  بث  أو  طبع  أو  نرش 
أو  حمتوى  أي  تداول  أو  إنتاج  أو 
مسموعة  أو  مرئية  مادة  أو  مطبوع 
أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة 
تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إىل ما 

تقدم ».
املقرتح  بحسب  الثانية  املادة  أما   

فتنص عىل إلغاء كل حكم يتعارض 
املادة  فيام  القانون،  هذا  أحكام  مع 
الوزراء  جملس  رئيس  تدعو  الثالثة 
تنفيذ   – فيام خيصه  – كل  والوزراء 
أحكام هذا القانون٬ ويعمل به من 

تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية .
الطائفية االوصاف  حظر 

اشار  االيضاحية  مذكرته  ويف 
أكتوبر   16 بتاريخ  انه  اىل  الفضل 
بالقانون  املرسوم  صــــدر   2012
شأن  فـــي   2012 لسنة   19 رقم 
ملا  تلبيًة  الوطنية  الوحدة  محاية 
من   ]  29  [ املادة  بـــــه  قضت 
يف  سواسية  الناس  بأن  الدستور 
متييز  ال  وأنه  اإلنسانية  الكرامة 
اجلنس  بسبب  ذلك  يف  بينهم 
الدين.  أو  اللغة  أو  األصل  أو 
الفقرة األوىل  وبالرغم من وجاهة 
املرسوم  من  األوىل  املادة  من 
حققته  وما  إليه  املشار  بالقانون 
من ردع صارم قطع دابر الفتنة إال 

أفعال  املجتمع الزال يعاين من  أن 
مساس  فيها  التي  األفراد  بعض 
يغمزوا  فنجدهم  الوطنية  بالوحدة 
دون  املجتمع  من  لفئات  ويلمزوا 
عندما  التجريم  نص  يطاهلم  أن 
دون  الفئة  لألفراد  االزدراء  يوجه 

بأكملها«. الفئة 
صياغة  أعيدت  »لذلك  انه  اضاف 
املرسوم  من  األوىل  الفقرة  نص 
إىل  لتشمل  إليه  املشار  بالقانون 
بوصف  احلظر  حمظوراهتا٬  جانب 
نسب  أو  طائفية  بأوصاف  الغري 
حيملها«  التي  غري  جنسية  إىل  الغري 
أن  بذلك  »يقصد  انه  موضحا 
كان  أي  الغري  بوصف  اجلاين  يقوم 
بالوهايب أو الناصبي أو الرافيض أو 
اجلاين  ينسب  أن  أو   ٬ الصفوي٬ 
دولة  جنسية  من  بأنه  الغري  أحد 
احلط  أو  الغري  هلذا  ازدرًاء  أخرى 
من  بالرغم  اعتباره  أو  كرامته  من 

عدم صحة هذا التنسيب«.

النائب نبيل الفضل
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يف  الكويت  لطلبة  الغامن   
سفراء  خري  كونوا  أمريكا: 

طنكم لو
عيل  مرزوق  االمة  جملس  رئيس 
يف  الكويت  طلبة  يناشد  الغانم 
يكونوا  ان  عىل  املتحدة  الواليات 
»ان  مؤكدا  لوطنهم  سفراء  خري 
املجتمع  بناء  اساس  الشباب 

الوطن«. ومستقبل 
استقباله  خالل  جاء  الغانم  موقف 
لطلبة  الوطني  االحتاد  اعضاء 
من  وعددا  امريكا  فرع  الكويت 
املندوبية  مقر  يف  املبتعثني  الطلبة 
عىل  املتحدة  االمم  لدى  الكويتية 
العاملي  املؤمتر  يف  مشاركته  هامش 

الربملانات. لرؤساء  الرابع 
يف  االحتاد  بدور  الغانم  أشاد  واذ 
االنشطة  وتنظيم  الطلبة  خدمة 
الطاليب  املؤمتر  سيام  ال  البناءة 
املتحدة  الواليات  يف  السنوي 
للتباحث  جيدة  فرصة  يعد  »الذي 
والوطنية«،  الطالبية  القضايا  يف 
الفاعلة  املجتمعية  املشاركة  ان  اكد 
الطالبية  واجلهود  النشاطات  ومنها 
للعمل  ودعام  رافدا  تعد  والشبابية 

الوطنية. القضايا  بام خيدم  الربملاين 
الربملاين  والوفد  استمع  الغانم 
نظر  ووجهات  الراء  له  املرافق 

عىل  للوقوف  احلارضين  الطلبة 
تواجههم  التي  العراقيل  ابرز 
وقضاياهم  العلمية  مسريهتم  يف 

الطالبية.
االحتاد  رئيس  تقدم  جانبه،  من 
فرع  الكويت  لطلبة  الوطني 
لرئيس  بالشكر  الزايد  حممد  امريكا 
اتاحة  عىل  األمة  جملس  وأعضاء 
قضاياهم  لطرح  جمددا  هلم  الفرصة 

حللها. والسعي 
يف  طرحت  التي  القضايا  وحول 
االنباء  لوكالة  الزايد  قال  اللقاء، 
مناقشة  تم  انه  )كونا(  الكويتية 
ملحق  وتوفري  الصحي  التأمني 
من  الرشقي  الساحل  يف  صحي 
لتسهيل  االمريكية  الواليات 

للطلبة. الطبية  االمور 
للغانم  املرافق  الوفد  ان  اىل  يشار 
يوسف  النواب:  من  كل  ضم 
وعبداهلل  العازمي  وسيف  الزلزلة 
األمة  جملس  عام  وأمني  املعيوف 
حرض  كام  الكندري  عيل  عالم 
الدائم  الكويت  مندوب  اللقاء 
منصور  السفري  املتحدة  االمم  لدى 

العتيبي. عياد 

د.عودة  التعليمية  اللجنة  رئيس 
ملف  يف  املترضرين  يدعو  الرويعي 
حلضور  التطبيقي  هيئة  يف  التعيينات 
اليوم  سيعقد  الذي  االجتامع 
وشكاوهيم,  تظلامهتم  اىل  لإلستامع 
املشكلة  حجم  عىل  للوقوف  وذلك 

موضوعي. بشكل  وتقييمها 
عقد  خالل  جاءت  الرويعي  دعوة 
امس  اجتامعها  التعليمية  اللجنة 
للتعليم  العامة  اهليئة  قياديني  مع 
مناقشة  بشأن  والتدريب  التطبيقي 

اهليئة. يف  التعيينات  ملف 
حضور  ان  اىل  لفت  الرويعي 
يف  يساهم  اإلجتامع  يف  املترضرين 
االكاديمية  اخلريطة  مسار  حتديد 
العديد  منها  يشتكي  والذي  املقبلة 
املؤسسات  يف  للتعيني  املتقدمني  من 

. لتعليمية ا
مناقشة  تم  أنه  الرويعي  أوضح  واذ 
املخالفات  عن  التطبيقي  قياديي 
املالحظات  ومناقشة  التعينات  يف 

اخلاص  االعالن  يف  اخلاصة 
اىل  لفت  والتعيينات٬  بالبعبثات 
داخل  املكتوبة  الرشوط  مجيع  ان 
هبا٬  االلتزام  عدم  تبني  االعالن 
واضحة  خمالفات  وجود  اىل  مشريا 
التوضيح  التعيني »وطلبنا  يف إعالن 

التطبيقي بذلك«. من االخوة يف 
الرويعي اكد انه تم تزويد املسؤولني 
املخالفات  بجميع  التطبيقي  يف 
ان  يمكن  »ال  انه  ومنها  العامة 
اعضاء  من  جمموعة  هناك  يكون 
اعضاء  هم  من  التدريس  هيئة 
يف  وأنفسهم  عام  نفع  مجعيات  يف 
وظيفة  لشغل  ترشح  التي  اجلمعية 
مقابلتهم  وتتم  تدريس  هيئة  عضو 
اجلمعية«،  نفس  يف  زمالئهم  من 
معتربا أن هذا االمر »خمالفة رصحية 
وحيادية  مصداقية  عىل  وتؤثر 
يف  التعيينات  جلنة  وموضوعية 
وعدونا  لذلك  العلمية  االقسام 
يتم  ان  عىل  التطبيقي  يف  املسؤولني 

الرد عىل مجيع االستفسارات خالل 
املقبلني«. االسبوعني 

الرويعي  قال  االجتامع،  وخالل 
وديوان  املجلس  يف  كأعضاء  »علينا 
اخلدمة أيضا وضع االسس واالطر 
موجبها  عىل  التي  املنظمة  واللوائح 
التدريس  هيئة  اعضاء  تعيني  يتم 
اجلسد  بأن  نعلم  واننا  سيام  ٬ال 
اىل  حيتاج  الكويت  يف  االكاديمي 
تفعيل  واىل  تصحيح  واىل  نفضة 
اذا  وحتى  واللوائح  للقوانني 
فيتم  ترشيعي  قصور  هناك  كان 

معاجلته«.
عبدالله: تشكيل لجنة للتظلامت
اللجنة  مقرر  اعترب  بدوره، 
ان  عبداهلل  خليل  النائب  التعليمية 
امس  اجتامعها  يف  وجهت  اللجنة 
التعليم  هيئة  اعضاء  اىل  اسئلة 
العضاء  التعيينات  بشأن  التطبيقي 
جتيب  ان  وعليها  التدريس  هيئة 

املقبلة . عليها يف االيام 

اعالن  فإن  عبداهلل،  النائب  وبرأي 
العبث  جييز  اهليئة  يف  التوظيف 
الفرصة  ويعطي  والتجاوزات 
وان  شخصانية  تكون  ان  للجان 
كاشفا  واضح،  غري  تقييمها  يكون 
لتتطابق  »وضعت  رشوط  عن 
غري  وهي  بعينهم  اشخاص  مع 
وغريها  االعالن  يف  موجودة 

الكثري«.
يطرح  والذي  االهم  السؤال  اما 
عبداهلل،  النائب  بحسب  بقوة  نفسه 

اللجان؟«  يشكل  الذي  »من  فهو 
موضحا عىل سبيل املثال »ان عضو 
املاجستري  شهادة  حيمل  اللجنة  يف 
الدكتوراه«،  لدية  من  بتقييم  يقوم 

يتم هذا؟«. »بأي منطق  متسائال 
اللجنة  ان  أكد   عبداهلل  النائب 
التطبيقي  التعليم  هيئة  من  طلبت 
من  للتظلامت  جلنة  تشكيل 
هناك  ان  ثبت  واذا  التعيينات 
من  حماسبة  فيجب  متعمدا  جتاوزا 

بذلك. قام 

النائب عودة الرويعي

ري تعيينات التطبيقي »التعليمية« تلتقي اليوم مت�ن

الرويعي: اجلسد االكادميي يف الكويت حيتاج اىل »نفضة«

احلريص حيذر احلكومة من عالج عجز امليزانية 
املواطن على حساب 

الترشيعية  الشؤون  جلنة  رئيس 
احلريص  مبارك  النائب  الربملانية 
للعجز  بااللتفات  احلكومة  يطالب 
للدولة  العامة  املوازنة  يف  املرتقب 
املواطن  وجيب  قوت  عن  بعيدًا 
لن  املجلس  ان  ويؤكد  الكويتي 
الصعوبات  كافة  تذليل  عن  يتوانى 

التي تواجه هذه املعاجلة.
الصحايف  ترصحيه  ويف  النائب  لكن 
اجلدية  اثبات  احلكومة  عىل  اشرتط 
من  كثري  يف  القائم  اهلدر  وقف  يف 
قطاعات الدولة وعدم مساس هذه 

شكل  بأي  املواطن  بدخل  العاجلة 
من االشكال.

اهلم  نحمل  »اننا  اىل  اشار  احلريص 
املخاوف  احلكومة  ونشاطر  ذاته 
احلقيقية حول امليزانية العامة للدولة 
استمرار  ظل  يف  املتوقع  وعجزها 
لن  لكننا  النفط  اسعار  انخفاض 
ان  االحوال  من  حال  بأي  نقبل 
ورفاهية  قوت  املعاجلة  هذه  تطال 
الغري مسؤول عن  الكويتي  املواطن 
طوال  الدولة  ايرادات  ادارة  خلل 

سنوات الفوائض املالية املاضية«

احلكومة  تقدم  ان  رضورة  ورأى 
اختالل  معاجلة  يف  واجلدية  القدوة 
اهلدر  ايقاف  خالل  من  املوازنة 
القائم يف القطاع العام ومرصوفات 
وحجم  احلكومية  اجلهات 
التنموية  املشاريع  مناقصات 
اىل  داعيا  اخلارجية  واملساعدات 
طاولة  عىل  احلكومة  »تضع  ان 
املقبل  الدور  يف  الربملاين  النقاش 
الدولة  دخل  تنويع  بشأن  تصورها 
وأوىل  استحقاقا  اصبح  الذي 

االولويات».

طنا: إلنشاء صاالت ختدم مشاريع الشباب
كل  يف  للمعارض  صاالت  انشاء 
لعرض  خاصة  تكون  املحافظات 
مقرتح  وافكارهم  الشباب  مشاريع 
جملس  اىل  طنا  حممد  النائب  به  تقدم 
انشاء  ان  مقرتحه  يف  األمة.اواضاف 
الصاالت املذكورة يساهم بخلق فرص 
الشباب  تشجيع  عىل  ويعمل  عمل 
فيام  انفسهم،  عىل  لالعتامد  والشابات 
جديدا  مصدرا  ايضا  الصاالت  تكون 
للشباب  تشجيعية  وباجيارات  للدولة 

والشابات وجاذبه هلم.
النائب محمد طنا

ن العالقات الكويتية القطرية عالقة مص�ي ودم وتاريخ تم�ي

التوأمة البلدين جتاوزت  لـ »املستقبل«: العالقات بني  املالك  الشيخ فيصل احلمود 
واهلرشاني يقول: التنسيق بني اجلانبني يتم على اعلى املستويات يف كافة امللفات 

الشيخ فيصل املالك لـ«املستقبل«: 
عالقة تاريخ ونسب تربطنا بقطر

تارخيية  القطرية  الكويتية  »العالقات 
حمافظ  وصف  العبارة  هبذه  وعميقة«. 
الفروانية الشيخ فيصل احلمود املالك 
حديثه  يف  العالقة  تلك  الصباح 
»أهل  ان  اىل  مشريا  لـ«املستقبل«، 
واصدقاء  اشقاء  وحمكوم  حاكم  قطر 
حيث  ونسب،  تاريخ  هبم  يربطنا 
ثاين  آل  ارسة  مع  االخوي  الرتابط 

القطرية«. والعائالت 
االرس  ان  عىل  شدد  فيصل  الشيخ 
احلاكمة يف البلدين الشقيقني الكويت 
تدفع  جبارة  بعالقة  يرتبطان  وقطر 
كافة  يف  االخوي  التقارب  باجتاه 
فيصل  فالشيخ  وامليادين.  املجاالت 
بالسفري  املتكررة  لقاءاته  اىل  لفت 
آل  عيل  بن  محد  البالد   يف  القطري 
الطرفان  يتبادل  وكيف  حنزاب 
تتناول  التى  الودية  االحاديث 
بني  تربط  التى  الثنائية  العالقات 
وال  الشقيقني.  والشعبني  البلدين 
فيصل  الشيخ  يقول  كام  لقائهام  خيلو 
التعاون  تعزيز  فرص  بحث  من 
العالقات  متانة  والتأكيد عىل  املشرتك 

األخوية التى جتمعهام.
املالك  فيصل احلمود  لشيخ  وبحسب 
الكويتية  العالقات  فان  الصباح 
يزيد  كبريا  شوطا  قطعت  القطرية 
ذلك  عىل  دليل  وخري  التوأمة،  عن 
بن  متيم  الشيخ  سمو  زيارة  برأيه، 
صباح  الشيخ  البالد  امري  لسمو  محد 
يصل  حيث  متواصل،  بشكل  االمحد 
السنة،  الزيارات اىل 3 مرات يف  عدد 
شهر  يف  املعتادة  الزيارة  اىل  باالضافة 

رمضان املبارك.
يف  تعد  مل  البلدين  بني  العالقات  إذًا 
شواهدها  ألن  عليها  للتأكيد  حاجة 

الدم  عالقة  وهي  للعيان  ماثلة 
وعالقة  والتضحيات  والتاريخ 
الشيخ  يقول  كام  بشقيقه،  الشقيق 
املشرتكة  االمال  اىل  مشريا  فيصل 
واملستقبل  املتطابقة  والطموحات 

الواحد.
مستقبل  املالك:  فيصل  الشيخ 
مرشق ينتظر العالقات بني البلدين
املالك  احلمود  فيصل  لشيخ  وحتدث 
جتاه  الكويتية  السياسة  عن  الصباح 
الدبلوماسية  ان  اىل  فلفت  قطر، 
باهلدوء  تتميز  القدم  منذ  الكويتية 
واالتزان واإلجيابية، حيث إهنا تسعى 
بني  النظر  وجهات  تقريب  إىل  دائاًم 
املحيط  يف  خاصة  والفرقاء  الدول 
واإلقليمي.  العريب  واملحيط  اخلليجي 
بحسب  اإلنساين  الكويت  دور  أما 
وهو  للجميع  فواضح  فيصل  الشيخ 
بتتويج  املتحدة  األمم  عنه  عربت  ما 
صباح  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة 
للعمل  قائًدا  الصباح  اجلابر  األمحد 
بأن  الكويت  تتويج  وكذا  اإلنساين، 
كام  اإلنساين.  للعمل  مركًزا  يكون 
للتنمية  الكويت  صندوق  إنشاء  تم 
يف  اجلوار  دول  مساعدة  إىل  ويسعى 
إطار  يف  واإلسالمي  العريب  املحيط 
الدول  استقرار  بأن  الكويت  إدراك 

املجاورة هو استقرار للوطن نفسه.
وتوقع الشيخ فيصل ان يكون مستقبل 
وقطر مرشقا،  الكويت  بني  العالقات 
املشرتكة  القواسم  استثامر  يتم  وان 
دول  مسرية  تستمر  وان  اكرب،  بشكل 

جملس التعاون اىل االفضل.
اشادة بالقيادة القطرية

حمافظ الفروانية أشاد باالمري القطري 
ثاين  ّال  خليفة  بن  محد  الشيخ  الوالد 
الشيخ  والفذ  الشاب  االمري  وسمو 
متيم بن محد بن خليفة آل ثاين واشقاءه 

الشيخ جاسم بن محد آل ثاين والشيخ 
اىل  مشريا  ثاين،  آل  محد  بن  جوعان 
بالدهم  تطوير  عىل  يعملون  أهنم 

بجهود واضحة.
الكبري بام حتقق من  كام عرب عن فخره 
قصرية  مدة  خالل  لقطر  انجازات 
دول  جلميع  ملتقى  اصبحت  حيث 
والرياضة  واملال  االقتصاد  يف  العامل 
يتوجه  انه  موضحا  وغريها،  والثقافة 
امللتقيات  هذه  ملثل  باستمرار  قطر  اىل 
التي تصب يف قالب املصلحة املشرتكة 

البلدين. بني 
الشيخ فيصل املالك لـ«املستقبل«: 
للكويت  املزودة  الدول  اوىل  قطر 

بالغاز
املالك  احلمود  فيصل  لشيخ  الشيخ 
االقتصادية  العالقات  تناول  الصباح 
االتفاقيات  ان  اىل  فأشار  البلدين،  بني 
منظومة  خالل  من  تقر  االقتصادية 
االتفاقيات  اىل  اضافة  التعاون  جملس 
الثنائية التي حتقق التكامل االقتصادي 
ويف  اخلليجية.  الدول  بني  املنشود 
الكويت  بني  التكامل  هذا  خص  ما 
قبل  بدأ  انه  فيصل  الشيخ  قال  وقطر 
التعاون  جملس  دول  منظومة  إنشاء 
إقامة  يف  قوية  رغبة  هناك  كانت  حيث 
عززها  البلدين  بني  التكامل  هذا 
التعاون  جملس  دول  منظومة  دور 
والتكامل  التعاون  وهذا  اخلليجي، 
التجاري  فامليزان  مستمر،  تطور  يف 
مستمر،  ارتفاع  يف  والكويت  قطر  بني 
عالوة عىل أن قطر أوىل الدول املزودة 
أن  كام  الطبيعي،  بالغاز  للكويت 
مفتوحة  القطرية  الكويتية  األسواق 
الطرفني،  لكال  والسلع  املنتجات  أمام 
القطريني  املستثمرين  من  والكثري 
رشكة  مثل  الكويت  يف  متواجدين 
الكثري  وأيًضا  لالتصاالت،  أوريدو 
متواجدين  الكويتيني  املستثمرين  من 

يف قطر.
يجمعنا  مشرتك  مصري  الهرشاين: 

بقطر
من  اهلرشاين  محد  النائب  مواقف 
متشاهبة  كانت  قطر  مع  العالقات 
حديثه  يف  فأكد  فيصل،  الشيخ  مع 
ثابتة  العالقات  هذه  ان  لـ«املستقبل« 
الذي جيمع  التاريخ  وضاربة يف عمق 

ترسيخها  تم  وقوية  البلدين،  بني 
بصورة اكرب عن طريق جملس التعاون 
»املصري  ان  اىل  مشريا  اخلليجي، 
القيام  علينا  حيتم  قطر  مع  املشرتك 
من  تعزز  التي  املبادرات  من  بالعديد 

اطر التعاون والتقارب بني البلدين«
تنسيق  لـ«املستقبل«:  الهرشاين 

عىل اعىل املستويات
يذكر اهلرشاين ان العالقة بني البلدين 
وأوارص  للقربى  وشائج  عالقة 
الصلبة  املواقف  عززهتا  التي  املحبة 
عالقة  »وهي  بالدماء  تزكيتها  وتم 
لن  وروابط  ابدا،  تنفصل  لن  مصري 
تنقطع«.  لن  ومودة  بالظروف،  تتاثر 
برعاية  حتظى  يقول  كام  والعالقات 
يف  ممثلة  البلدين  قيادة  من  مبارشة 
صباح  الشيخ  الكويت  أمري  سمو 
سمو  وأخيه  الصباح  اجلابر  األمحد 
ثاين  آل  بن خليفة  بن محد  الشيخ متيم 
يعمالن  فهام  ورعامها،  اهلل  حفظهام 
التعاون  وتكريس  تفعيل  عىل  دائام 
يف  والشعبني  البلدين  بني  والتالحم 
كافة املجاالت وعىل خمتلف األصعدة 

للشعبني  والرخاء  التقدم  لتحقيق 
الشقيقني«

أما املشاورات بني البلدين فتجري يف 
عىل  يتم  بينهام  والتنسيق  امللفات  كافة 
الوضع  نفس  وهو  املستويات،  أعىل 
اخلليجية، حيث  الدول  لباقي  بالنسبة 
التعاون  جملس  دول  بني  التنسيق  إن 
جماهبة  أجل  من  درجاته  أوج  يف 
وبالدول  باملنطقة  متر  التي  التحديات 

العربية بصورة عامة.
مفخرة  للمونديال  قطر  استضافة 

للخليج
تلعبه  الذي  بالدور  أشاد  اهلرشاين 
قطر يف املحافل الدولية عىل الصعيد 
والثقايف »حيث  والريايض  السيايس 
خمتلف  يف  واضحة  بطفرة  متر 
قطر  تنظيم  ان  واعترب  املجاالت. 
لكل  مفخرة  هو   2022 ملونديال 
تقف  الكويت  بان  مؤكدا  اخلليج 
هذا  يف  قطر  يف  االشقاء  وتدعم 
امللف منذ بدايته وحتى بدء البطولة 
النجاح  الالزم  الدعم  قدم  وان 

البطولة.

أمحد احلافظ - الكويت : العالقات 
قوية  وقطر  الكويت  بني  الثنائية 
عالقة  مستمر.  تطور  ويف  وثابتة 
ومصري  وتضحيات  وتاريخ  دم 
متيزها  عىل  الطرفان  يرص  مشرتك. 
وخري  باستمرار،  حيصل  ما  وهو 
الدوحة  قيام  ذلك  عىل  شاهد 

بصورة  بالكهرباء  الكويت  بإمداد 
بشكل  التيار  انقطاع  بعد  رسيعة 
الكويت  يف  أيام  قبل  مفاجئ 
التكامل  عكس  الذي  االمر 
ومتيز  عام،  بوجه  اخلليجي  والربط 
قطر  بني  خاص  بشكل  العالقات 

والكويت.

محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود املالك الصباح وسفري دولة قطر السفري لدى الكويت 
حمد بن عيل آل حنزاب

النائب حمد الهرشاين
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مئات  مصلح:  نبيل   - صنعاء 
الرصاع  ضحايا  سقطوا  االطفال 
اواخر مارس  اليمن منذ  املسلح يف 
املوت  آلة  تواصل  فيام   ، املايض 
بشكل  منهم  املزيد  ارواح  بحصد 
القتل  اداة  اختلفت  وان  يومي 
أو  واملتفجرات  األسلحة  بني 
اخلطرية  باألمراض  االصابة  بني 
فهو  األخطر  التغذية...أما  وسوء 
آواهنم  قبل  االطفال  بعض  نضوج 
ساحة  اىل  احلريب  بالعتاد  ونزوهلم 

املعركة!.
»الجهاد« يستحوذ عىل اهداف   

االطفال
عددا  التقى  »املستقبل«  مراسل 
معاناهتم  األطفال  ووقف عند  من 
بالدهم.  يف  املستعرة  احلرب  جراء 
يتجاوز  مل  طفل  مع  كانت  البداية 
العمر.  من  عرش  الثالثة  عمره 
اكرب  عسكرية  بزة  يرتدي  كان 
سالح  وحيمل  النحيل  جسده  من 

الغض. عظمه  يثقل  كالشنكوف 
ميادين  اىل  دخوله  سبب  وعن 
»انا  يقول:  سنه  صغر  رغم  املعركة 
اليمن  لتطهري  اهلل  سبيل  يف  اجاهد 
راتبا  اتقاىض  ال  الدواعش،  من 
ألن ما هيمني هو الشهادة يف سبيل 

اهلل ، نحن سننترص باذن اهلل«.
ال يعبأ الطفل بالعلم رغم انه وصل 
االبتدائي،  السادس  الصف  اىل 
قائال :«الشهادة يف سبيل اهلل افضل 

املدرسة«. من شهادة 
اتسعت  كلام  االطفال  جتنيد  ويزداد 
خصوصا  اليمن  يف  الرصاع  دائرة 
الذين  االطفال  عدد  بلغ  ان  بعد 
ماليني  ستة  قرابة  مدارسهم  تركوا 
التي  الصعبة  االوضاع  جراء  طفل 

البالد. تعيشها 
التحق  االطفال  بعض  وفيام 
اهلل،  سبيل  يف  كجهاد  باملقاومة 
أوليا  هدفا  املايل  الراتب  شكل 
ملساعدة  وذلك  منهم  آلخرين 
القوت  عىل  للحصول  عائالهتم 
»ابو  الطفل  حال  هو  كام  اليومي 
عاما  عرش  السبعة  ذو   « املقداد 
املرحلة  يف  دراسته  ترك  الذي 
صفوف  يف  والتحق  االعدادية 
للرئيس  التابعة  الشعبية  املقاومة 

احلوثيني. تقاتل  والتي  هادي 
يتقاىض  انه  يؤكد  املقداد«  »ابو 
قائال »صحيح  اجرا جيدا ويوضح 
ان الراتب  الذي اتقاضاه ساعدت 
عىل  التغلب  عىل  ارسيت  خالله  من 
ظروف احلياة املعيشية الصعبة التي 
يف  لكني   ، النزوح  بسبب  يعيشوهنا 
الذين  احلوثيني  اقاتل  الوقت  ذات 

شامل  صعدة  حمافظة  من  جاءوا 
اليمن ونزلوا اىل منطقتي يف حمافظة 
بتفجري  وقاموا   ، اليمن  وسط  اب 
جلاهنم  واضحت  الناس،  منازل 
يف  الناهي  احلاكم  هي  الشعبية  
بالدنا، لذا من الواجب ان اقاتلهم 
وال  مدارس  هناك  يعد  مل  انه  ثم   ،
علينا  واجب  فالقتال  دراسة، 
وانصار  احلوثيني  من  ارضنا  حلامية 
الرئيس السابق عيل عبداهلل صالح« 

االطفال تجنيد  نسب  ارتفاع 
اكدت  وحملية  دولية  منظامت 
الزيادة املضطردة يف جتنيد االطفال 
املاضية ومن خمتلف  خالل االشهر 
اليمن،  يف  املتصارعة  الفصائل 
آلة  اىل  تعرضهم  من  يضاعف  مما 

املوت.
اليونسيف   ملنظمة  الرسمي  الناطق 
اوضح   االسعدي  حممد  اليمن  يف 
قتيل  بني  طفل  الف  من  اكثر  ان 
يف  الرصاع  جراء  سقطوا  وجريح  
البالد،  مؤكدا ان استمرار الرصاع 
منهم  املزيد  موت  إىل  يؤدي  قد 
طفال   402 من  اكثر  قتل   حيث 
عىل  آخرين   606 من  اكثر  وجرح 
أواخر  النزاع  تصاعد  منذ  األقل 
نفس  يف  مشريا  املايض،  مارس 

الوقت اىل
باألمراض وان  الكثري منهم  إصابة 
لسوء  عرضة  طفل(  مليون   1.8

التغذية.
التجنيد  للمستقبل:  القريش 

الفقراء يستقطب 
منظمة  رئيس  القريش  امحد 
لـ  يؤكد  الطفولة  حلامية  سياج 
زاد  االطفال   جتنيد  ان  »املستقبل« 
العام   منتصف  بعد   %400 بنسبة  
املايض  2014 وذلك بسبب اهنيار 
مؤسسات الدولة والوضع املعييش 
للكثري  الصعب  واالقتصادي 
وظائفها  فقدت  التي  االرس  من 
العملية  وتوقف   ، دخلها  ومصدر 
غياب  اىل  باالضافة  التعليمية  
القانونية  واملسائلة  املسئولية  
بتجنيد  تقوم  التي  اجلامعات  جتاه 
النزاعات  واتساع مساحة  االطفال 
املحافظات  خمتلف  يف  املسلحة 
 « حمافظات  باستثناء  اليمنية 

وسقطرى«. واملهرة  حرضموت 
القريش يوضح ان »اغلب املقاتلني 
وهي  الشامل  شامل  اىل  ينتمون 
اليمن  يف  فقرا   االشد  املناطق 
اكثر  القبلية  الثقافة  فيها  وتتجذر 
هي  املحافظات  وهذه  غريها،  من 
وصنعاء  وعمران  وحجة  صعدة 
احلديدة   وحمافظة  العاصمة  وامانة 

اليمن. غرب 
وحول الفئة األكثر جتنيدا لألطفال 
يقول انه ال يوجد اي فئة من فئات 
جتنيد  من  بريئة  اليمن  يف  الرصاع 
االكثر  الطرف  ان  غري  االطفال، 
تقارير  بحسب  لالطفال  جتنيدا 
كام  احلوثيون،  هم  املتحدة  االمم 

يقول.
مخاطر  للمستقبل:  الحامدي 

االطفال تربوية عىل 
من جهته الدكتور عبداهلل احلامدي 
يف  والتعليم  الرتبية  وزير  نائب 
ان  لـ«املستقبل«  يوضح  اليمن   
سن  بني  ما  طفل  ماليني  »ستة 
عرشة  السابع  سن  اىل  السادسة 
حرموا من التعليم بسبب احلرب«، 
الفتا اىل ان اغالق املدارس سيؤدي 
االمية  معدالت  زيادة  اىل  بالطبع 
االطفال  من  الكثري  وانحراف 

السلبية  االجتاهات  يف  والشباب 
باجلامعات  التحاقهم  عن  ناهيك 
ليس  خطرا  يعد  وهذا  املسلحة 
ولكن  فقط  اليمن  مستوى  عىل 
يف  االقليمي  املستوى  عىل  حتى 
هبا  متر  التي  العصيبة  الظروف  ظل 

البالد.
امليدانية األوضاع  تطورات 

امس  »احلوثيون«  شن  ميدانيا، 
أوسع محلة اعتقاالت يف  العاصمة 
ناشطني  شملت  صنعاء  اليمنية 
جهة  إىل  واقتادوهم  وإعالميني 
منازهلم  تفتيش  بعد  جمهولة 
كام  حمتوياهتا.  بعض  ومصادرة 
واألحياء  الشوارع  شهدت 
صنعاء  العاصمة  يف   السكنية 
احلوثي  ملسلحي  مكثف  انتشار 

وصالح.
الشعبية   املقاومة  تعز، تصدت   ويف 

هلجوم  هادي  للرئيس  التابعة 
وانصار  احلوثيون  شنه  مباغت 
منزل  الستعادة  حماولة  يف  صالح 
صالح  عبداهلل  عيل  السابق  الرئيس 
تعز  مدينة  رشقي  الكامب  بمنطقة 
واكدت   ، اليمن  غرب  جنوب 
اللجان  ان   املقاومة  يف  مصادر 
هجوما  ايضا  صدت  الشعبية 
الدحي  حي  جبهة  عىل  للحوثيني 

املدينة. واملرور غريب 
التحالف  طريان  شن  ناحيته،  من 
يف  للحوثيني  مواقع  عىل  غارات 
وايدات  اجلفينة  جبهة  من:  كل 
وباقم  كتاف  مديريات   ويف  الراء 
شامل  صعدة  حمافظة  يف  والظاهر 
بيحان  مديريت  ويف    ، اليمن 
جنوب  شبوة  بمحافظة  وعسيالن 
نقاط  قصف  تم  كام  اليمن،  رشق 

حوثية يف مديرية بيحان .

ي تونس
.. وال مستقبل للتطرف �ن ن ال عودة للعالقات مع سوريا.. ال وساطة مع الم�ي�ي

راشد الغنوشي لـ »املستقبل«: النهضة األكثر تضّررا من اإلرهاب           

وليس  توافقي  تونس  يف  الحكم 
اغلبي

تشارك حركة النهضة يف حكومة نداء 
تونس، مشاركة قال عنها البعض اهنا 
احلزب  برنامج  يف  للحركة  انخراط 
هذه  عىل  يرد  الغنويش  لكن  األغلبي 
املقوالت بالقول »إن احلكومة القائمة 
واحد  حزب  حكومة  ليست  هي 
أربعة  بني  ائتالف  حكومة  هي  وإنام 
حزب  وليس  حاكمة  وهي  أحزاب 
حاكم واحد، وهذا ترمجة خلاصية من 
خواص البناء الديمقراطي يف تونس، 
فاحلكم  توافقية،  طبيعته  بناء  وهو 
حكم  هو  إنام  فقط  أغلبية  حكم  ليس 
توافقي نقّدر أّنه مّيز النموذج التونيس 
التي  النامذج  بينام  استثناء،  منه  وصنع 
اعتمدت عىل ثنائية احلكم واملعارضة 
واملغالبة واعتامد احلكم عىل 51 باملائة 
للديمقراطية  ال  تصلح  ال  أهّنا  تبنّي 

العريقة وال للمراحل االنتقالية«.
لسنا نادمني عىل موقفنا من قانون 

الثورة« »تحصني 
املحسوبني  عودة  بوادر  وبخصوص 
عىل النظام القديم يف اإلدارة التونسية 
عىل  نادمة  احلركة  كانت  ما  اذا  وعام 
حتصني  قانون  عىل  التصويت  عدم 
ان  الغنويش  راشد  يؤكد  الثورة 
وما  الثورة  قبل  ما  بني  متيز  ال  حركته 
ولذلك  تونسيون،  »فكلنا  الثورة  بعد 
حتت  انضوى  من  كّل  أّن  اعتربنا 
تونيس  مواطن  هو  الدستور  مظلة 
واذا  احلقوق،  كامل  له  املواطنة  كامل 
فاملحاكم  قانونية  مؤاخذة  عليه  كانت 
التونسيني  تفصل يف ذلك، ولكن كل 
مادامت  وظيفة  بأي  للقيام  مؤهلون 

أما  القانونية،  الرشوط  فيهم  تتوفر 
لسنا  فنحن  الثورة  حتصني  قانون  عن 
اذ  عليه  التصويت  عدم  عن  نادمني 
الديمقراطي  االنتقال  أهم ميزة يف  أّن 
املصاحلة  فكرة  اعتامد  هو  التونيس 
احلارض  بني  القطيعة  فكرة  وليس 

واملايض«.
مع  املصالحة  تدعم  »النهضة« 

رجال االعامل
السبيس  قائد  الباجي  مبادرة  أما 
رجال  مع  االقتصادية  للمصاحلة 
احلقيقة  هيئة  رفض  ظل  يف  األعامل 
جدال  تثري  زالت  ما  هلا،  والكرامة 
يشدد  الذي  الغنويش  بحسب  كبريا 
املصاحلة  بمبدأ  نادت  احلركة  أن  عىل 
أسايس  بند  »وهو  الثورة  قبل  حتى 
إىل  حتتاج  البالد  ألّن  خطبنا  يف  حتى 
املصاحلة  موضوع  واآلن  مصاحلة، 
من  سواء  كثرية  اجتاهات  تتجاذبه 
أو  الرئيس  اليه  دعا  الذي  املرشوع 
الذي  االنتقالية  العدالة  مرشوع  من 
وقد  التأسييس،  الوطني  املجلس  أقّره 
التخصص  من  نوعا  مناسبا  يكون 
املالية  القضايا  اىل  املصاحلة  تتجه  أن 
وال  البطء  تتحمل  ال  أهّنا  باعتبار 
تتحمل مزيد من التطويل فهذه أموال 
حيتاج  والشعب  الشعب  من  هنبت 
التنمية  يف  لتساهم  إليه  لتعود  إليها 
ال  أّنه  كام  الفقرية،  املناطق  يف  خاصة 
هذه  تستمر  أن  يف  للشعب  مصلحة 
عن  تبديدها  ويستمر  معطلة  األموال 
القضاة  طريق  وعن  الوسطاء  طريق 
كربى،  رشكات  إلدارة  املعينني 
إىل  تتجه  أن  يمكن  االنتقالية  فالعدالة 
حصلت  التي  السياسية  املظامل  معاجلة 

عرب نصف قرن من تاريخ تونس«.
حركتنا االكرث ترضرا من االرهاب

لـ«املستقبل«  حديثه  ويف  الغنويش 
التونيس  اليسار  اهتامات  يرفض 
املسؤولية  تتحمل  بأهنا  النهضة  حلركة 
ظاهرة  لتفيش  واالخالقية  السياسية 
السياسية  واالغتياالت  اإلرهاب 
سيايس  توظيف  »هذا  أن  ويقول 
هو  اإلرهاب  أّن  باعتبار  رخيص 
يف  االستثامر  ينبغي  وال  مصيبة 
توحيد  مطلوب  وإنام  املصائب 
املصائب،  الوطني يف مواجهة  الصف 
وحماولة  وطنية  مصيبة  هو  واإلرهاب 
هو  سيايس  خصم  ضّد  توظيفها 
ألن  قلت  كام  رخيص  توظيف 
من  مترّضرون  احلقيقة  يف  اجلميع 
اإلرهاب وكل املجموعة الوطنية هي 
مترّضرة« مشريا اىل ان حركة النهضة 
ألّن  ترضرا  األكثر  الطرف  هي 
مارسها  التي  السياسية  االغتياالت 
تأزيم  إىل  أفضت  التي  هي  اإلرهاب 
واخراج  تونس  يف  السيايس  الوضع 
»فاالرهاب  احلكومة  من  النهضة 
ما  وهذا  للنهضة  حكومتني  اسقط 
فجاء  املعارضة  به  تطالب  كانت 
التي  السياسة  لتنفيذ  كأداة  االرهاب 
اليسارية  املعارضة  عنها  عجزت 

يومئذ«.
ال عودة للدولة البوليسية

من  متخوفة  النهضة  حركة  تبدو  ال 
اعالن  بعد  البوليسية  الدولة  عودة 
البالد  يف  املفروضة  الطوارئ  حالة 
ألن الثورة يف تونس بحسب الغنويش 
مرحلة  وفتحت  مرحلة  طوت 
بام  يقسم  بات  تونس  وتاريخ  أخرى، 
قبل  فام  الثورة،  بعد  وما  الثورة  قبل 
وتعددية  الواحد  احلزب  نظام  الثورة 
احلاكم  فيها  يفوز  وانتخابات  زائفة 
خشبي  وإعالم  باملائة   99.99 بنسبة 
احلكم،  عائالت  عند  حمتكرة  وأموال 
كام  الثورة  اثر  األصنام سقطت  وهذه 
فتح  يوم  والعزة  والالت  هبل  سقط 
مرحلة  تعيش  اليوم  وتونس  مكة، 
يقدم  مل  نفسه  تونس  ونداء  التعددية 
استمرار  أّنه  عىل  للتونسيني  نفسه 
مع  قطيعة  واّنام  التجمع  حلزب 
آخر  نظام  ضمن  نفسه  وقّدم  التجمع 
املنافسة  أقّر  تعددي  دستور  وضمن 
واالعالم احلّر والتداول السلمي عىل 

السلطة.
ال عودة للعالقات مع سوريا

بوادر  اىل  النهضة  حركة  تنظر  كيف 
مع  الدبلوماسية  العالقات  عودة 
الغنويش  عنه  جُييب  سؤال  سوريا؟ 
بالتأكيد عىل ان ال عودة هلذة العالقات 
»ما  يقول  كام  فالعالقة  االن،  حتى 

بالعالقات  واملكلف  مقطوعة  زالت 
اخلارجية ليس وزير اخلارجية الطيب 
البكوش انام رئيس الدولة وهو بنفسه 
عودة  املبكر  من  أّنه  رّصح  قد  كان 
سوريا،  مع  الدبلوماسية  العالقات 
فتح مكتب  أّنه وقع  األمر  ما يف  وكل 
اجلالية  شؤون  لتيسري  قنصيل  اداري 

التونسية يف سوريا«.
ال وساطة بني املرصيني

الغنويش نفى وجود وساطة للمصاحلة 
الرئيس  بني  النهضة  حركة  تقودها 
السييس  الفتاح  عبد  احلايل  املرصي 
مشريا  املسلمني،  اإلخوان  وتنظيم 
بدور تصاحلي حيقن  القيام  يود  انه  اىل 
من  اإلنسان  ويستحق  املرصيني  دماء 
أجله أن يسافر اىل أي مكان يف العامل، 
مؤرشات  هناك  تبدو  ال  اآلن  »ولكن 
للحوار  مرص  يف  السلطة  الستعداد 
والصلح مع خصومهم، ونحن واعون 
ال  والعنف  اإلقصاء  هنج  أّن  وندرك 
يمكن أن يثمر وحدة وطنية وال تقدما 

اقتصاديا وال تنمية وال حرية«.
وأكد أنه سيبقى يف مرص جيش حتتاجه 
يف  ومشاركا  قويا،  يكون  أن  األمة 
السياسة، ولكن ليس منفردا للسلطة، 
وسيبقى اخوان مسلمون يف مرص رغم 
ما تعرضوا له ورغم ما سّلط عليهم من 
كام  عنهم،  األرض  تنشق  ولن  عنف، 
سيبقى يف مرص أقباط وستبقى القوى 
القوى  هذه  تعايش  فدون  الليربالية، 
واغالق  البعض  ببعضهم  واعرتافهم 
مرص  هتدأ  لن  والعنف  االقصاء  ملف 

ولن تعرف تنمية وال ازدهارا.
أخذوا  برأيه  املسلمون  فاالخوان 
ديمقراطية  انتخابات  عرب  السلطة 
مورس  بانقالب  منها  وخرجوا 
عليهم، ولذلك هم مظلمون والوقت 
له،  لالنتصار  واّنام  املظلوم  للعن  ليس 
وخيرج  حقه  املظلوم  يستعيد  وعندما 
عن  احلديث  يمكن  السجن  من 

املحاسبة.

انتقال  مبرحلة  مير  العريب  العامل 
الربيع  الغنويش  يقيم  كيف  صعبة 
رأيه  يف  يتحمل  ومن  العريب، 
وسوريا؟  ليبيا  تدمري  مسؤولية 
إن  بالقول  الغنويش  عنه  اجاب  سؤال 
العامل العريب يعيش اليوم مرحلة انتقال 
املصالح  وضخامة  لكثافة  نظرا  صعبة 
او  مرص  يف  سواء  منطقتنا  يف  الدولية 
ولذلك  واليمن،  العراق  او  سوريا 
»ساذج« من يتوقع أّن التغيري يف هذه 
املناطق سيتم بني عشية وضحاها وأّن 
تكاليف التغيري ستكون بسيطة، كام هو 
خمطئ وواهم من يتصور بأّن العودة اىل 
احلزب  أنظمة  »فعودة  ممكنة،  املايض 
واالعالم  امللهم  والزعيم  الواحد 
الثورة  شمس  عليه  أرشقت  اخلشبي 
ومسألة  وقت  مسألة  هي  واملسألة 
تكاليف، إذ هناك بلد يستطيع ان حيقق 
انتقاله الديمقراطي يف 5 أو 6 سنوات 
ونأمل أن تكون تونس يف هذا الصنف، 
و بلد حيتاج اىل 10 سنوات، وبلد آخر 
تاريخ  هو  وهذا  سنة،   20 اىل  حيتاج 
حضت  الفرنسية  فالثورة  الثورات 
انتقاهلا  أن حتقق  بحوايل قرن من أجل 
النظام  اىل  املطلق  امللكي  النظام  من 
طاحنة  بحروب  ومرت  الديمقراطي 
األمريكية  والثورة  رؤوس،  وقطعت 

نفسها مّرت باحلرب األهلية«.
ال مستقبل للتطرف يف تونس

مستقبل  ال  بأن  الغنويش  وجيزم 
تونس  يف  املتطرفة  الدينية  للجامعات 
ألّن املزاج التونيس الديني مزاج هادئ 
غياب  كان  اذا  و  ومتسامح،  ومعتدل 
احلريات يعطي مرّبر  لبعض الناس يف 
فاّن  بالعنف،  االستبداد  عىل  يردوا  أن 
ويف  الديمقراطية  وعرص  الثورة  عرص 
عرص جماالت العمل السيايس والثقايف 
مرّبرا   يعطي  ال  سلميا  متاحة  والديني 
للعنف، حيث أّن العنف الذي متارسه 
ال  طائش  عنف  هو  اجلامعات  هذه 

عقالين وال مستقبل له.

رئيس حركة النهضة راشد الغنويش

راشد  السالمي:  سامي  تونس-   
النهضة،  حركة  زعيم  الغنويش 
شخصية لعبت دورا فاعال وحاسام 
بعد  التونسية  السياسية  احلياة  يف 
الثورة خصوصا يف ظل احلكومات 
النهضة  حركة  فيها  شاركت  التي 
مواقف  لكن  يتزعمها.  التي 
باريس  لقاء  منذ  النهضة  زعيم 
مع   2013 العام  صيف  التارخيي 
الباجي  احلايل  التونيس  الرئيس 
يف  مهام  دورا  لعبت  السبيس،  قائد 
إنجاح املسار الديمقراطي يف تونس 
يعرف  ما  دول  يف  وحيد  كاستثناء 
من  البالد  وجنّبت  العريب،  بالربيع 
االنقالب  عقب  املرصي  السيناريو 
املنتخب  االسالمي  الرئيس  عىل 
سيام  ال  مريس،  حممد  ديمقراطيا 
كبرية  تنازالت  قدمت  احلركة  وان 
حّد  هبا  وصل  التوافق  آلية  اطار  يف 

لقاء خاص  احلكم. ويف  ختليها عن 
»املستقبل«،  وحرصي مع صحيفة 
مواقفه  الغنويش  راشد  استعرض 
اجلدلية  السياسية  القضايا  أبرز  من 
موقف  عىل  التأكيد  فجدد  والراهنة 
الثورة،  حتصني  قانون  من  احلركة 
رجال  مع  للمصاحلة  دعمه  وأعلن 
احلركة  مسؤولية  ونفى  االعامل، 
عن تفيش ظاهرة االرهاب يف البالد 
الفتا اىل اهنا االكثر ترضرا من هذه 
حكومتني  وان  سيام  ال  الظاهرة 
بسبب  اسقاطهام  تم  للنهضة 

االرهاب.
عودة  ال  ان  الغنويش  أكد  كام 
للعالقات الديبلوماسية مع سوريا، 
وساطة  اي  نفسه  الوقت  يف  نافيا 
السلطة  بني  للمصاحلة  يقودها 
ال  بأن  وجازما  واالخوان،  املرصية 

مستقبل للتطرف يف تونس.

ن طفل ُحرم من التعليم...و«الجهاد« بات مدرستهم ستة مالي�ي

اطفال اليمن يسقطون ضحايا احلرب.. واألمراض واألمّية مل ترمحهم
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دارة غزة فصائل فلسطينية ترفض عرض »حماس« بتشكيل لجنة الإ

التوافق اللجنة ينهي مهام حكومة  »املستقبل«: تشكيل  لـ  حملل سياسي 
الزق لـ »املستقبل«: املقرتح مُيهد لوالدة دولة يف غزة

ظل  يف  عواودة:  مها   – فلسطني 
الفلسطينية  التوافق  حكومة  جتاهل 
امللفات  حل  وعدم  غزة  لقطاع 
ان  يبدو  يواجهها،  التي  العالقة 
عليها  ستقدم  دراماتيكية  خطوة 
القادمة،  األيام  خالل  محاس  حركة 
وحمللون،  سياسيون  يقول  كام 
الفصائل  عىل  بعرضها  وتتجسد 
تشكيل  يف  املشاركة  الفلسطينية 
قطاع  إدارة  عىل  ترشف  وطنية  جلنة 
التوافق  حكومة  عن  كبديل  غزة 
يف  فشلت  أهنا  محاس  قالت  التي 
القطاع،  يف  العالقة  املشاكل  حل 
حلامس  التابعني  املوظفني  قضية  مثل 
منذ  رواتبهم  يتلقوا  مل  والذين 
أكثر  قبل  التوافق  حكومة   تشكيل 
يف  كذلك  احلكومة  وفشل  عام  من 
استالمها  عدم  منها  عديدة  ملفات 
والوزارات  غزة  قطاع  معابر  الدراة 
بسبب رفض حركة محاس كام تقول 

. لصالحياهتا  تسليمها 
عىل  لجنة  تعرض  »حامس« 

الفصائل
السيايس  املكتب  عضو  الظاظا  زياد 
»حكومة  ان:  يؤكد  محاس  حلركة 
التزاماهتا  بتنفيذ  تقم  مل  التوافق  
بعد  باتت  وأهنا  القطاع  جتاه 
حكومة  عليها  الوزاري  التعديل 
الدستورية  للرشعية  فاقدة  انفصالية 

إال  تعمل  وال  والوطنية  والقانونية 
السلمية  التسوية  برنامج  لصالح 
املقاومة ومالحقة  ورضب مكونات 

املقاومني«.
محاس  حركة  عرض  أكد  الظاظا 
تشكيل  الفلسطينية  الفصائل  عىل 
بعد  غزة  قطاع  إلدارة  فصائلية  جلنة 
يف  اللتزاماهتا  الوفاق  حكومة  تنكر 
هناك  كان   »: انه  موضحا  القطاع. 
املاضية  القريبة  الفرتة  يف  طرح 
إلدارة  الفصائل  من  جلنة  لتشكيل 
حول  ردودهم  وننتظر  غزة  قطاع 
التنكر  هذا  مع  التعامل  كيفية 
وحركة  عباس  الرئيس  من  والتفرد 

فتح  ».
الفلسطيني االنقسام  يعمق  مقرتح 

الزق  وليد  يؤكد  السياق،  نفس  ويف 
أمني رس هيئة العمل الوطني يف غزة  
موضوع  طرح  »املستقبل«  لصحيفة 
جلنة إدارة غزة سابقًا، مشريا يف نفس 
من  إمجاع  هناك  كان  انه  اىل  الوقت 
برفض  الفلسطينية  الفصائل  كافة 
الطرح  هذا  ألن  نظرًا  مقرتح  هكذا 
االنقسام وسيكرس فصل  »سيعمق 
وهذا  الغربية  الضفة  عن  غزة  قطاع 

لن نقبل به ».
يعني  الطرح  هذا  أن  اعترب  الزق 
والدة دولة يف غزة، الفتا اىل ان مجيع 
لتطبيق  دعت  الفلسطينية  الفصائل 

اللجوء  وعدم  املصاحلة  تفامهات 
باعتباره  خطوة  هكذا  مثل  إىل 
عىل  الرمحة  رصاصة  سيكون  انه 

الفلسطينية. املصاحلة 
عىل  »اإلرصار  فإن   الزق،  وبرأي 
يف  يطرح  املوضوع   هذا  طرح 
عن  احلديث  وهو  حساس  وقت 
بني  مبارشة  غري  هتدئة  مفاوضات 
بوساطة  العدو  ودولة  محاس  حركة 
األسبق  الرباعية  اللجنة  مبعوث 

توين بلري ».
التوافق الوفاة لحكومة  شهادة 

حممد  السيايس  املحلل  اعترب  بدوره، 
ان  لـ«املستقبل«  حديث  يف  سامل 
وطنية  للجنة  محاس  حركة  »تشكيل 
إلدارة قطاع غزة  تعد بديال حلكومة 

هلا«،  الوفاة  شهادة  وكتابة  التوافق 
تلك  مثل  :«تشكيل  ان  مضيفا 
حكومة  ملهام  إهناء  ايضا  هو  اللجنة 
التوافق وسيكون هلا عواقب خطرية 
قد  الفلسطينية  السلطة  وأن  خاصة 
اجتاه  دراماتيكية  خطوات  عىل  تقدم 
متمردًا  إقلياًم  تعتربه  وقد  غزة  قطاع 

.«
سامل لفت اىل أن حركة محاس تعيش 
سيدفعها  ومالية  سياسية  أزمة  يف 
منها  والتي  بخياراهتا  للتلويح 
التوافق  بحكومة  االعرتاف  سحب 
من  »ألن  خطوة  أخطر  تعد  وهذه 
السلطة  هي  اخلارج  من  غزة  يدير 
دولة  مع  التنسيق  مثل  الفلسطينية 
والكهرباء  املعابر  حول  العدو 

ترشف  كثرية  مواضيع  وكذلك 
قد  والتي  الفلسطينية  السلطة  عليها 
محاس  حركة  من  املرة  هذه  تغضب 

إذا ما اختذت تلك اخلطوة ».
الزالت  حادة  خالفات  أن  اىل  يشار 
عىل  ومحاس  فتح  حركتي  بني  قائمة 
التوافق  حكومة  صالحيات  خلفية 
حركة  تتهم  حيث  غزة  قطاع  يف 
حكومة  عمل  بتقويض  محاس  فتح 
إعادة  من  متكينها  وعدم  التوافق 
تقول  كام  ورفضها  غزة  قطاع  إعامر 
الربي  رفح  معرب  لتسليم  فتح  حركة 
تشرتط  حيث  فتحة  إعادة  أجل  من 
الرئاسة  حرس  تواجد  القاهرة 
أجل  من  رفح  معرب  عىل  الفلسطينية 

. تشغيله 

بريوت  يف  املتظاهرين  مطالبة  بعد 
املشنوق  البيئة حممد  بإستقالة وزير 
التي  النفايات  ملّف  عن  املسؤول 
حني  ويف  الشارع،  يف  تراكمت 
تنتهي اليوم مهلة الـ72 ساعة التي 
للحكومة  املتظاهرون  أعطاها 
املطالب  من  عدد  لتحقيق  اللبنانّية 
أعلن  الوزير،  إستقالة  بينها  من 
اللجنة  من  إنسحابه  املشنوق 
أزمة  بمعاجلة  املكلفة  الوزارية 
اإلستقالة  دون  من  النفايات، 
جملس  رئيس  داعيا  احلكومة،  من 
»تكليف  إىل  سالم  متام  الوزراء 

امللف«. وزير آخر هبذا 
بالشكر  توجه  اللبناين  الوزير 
تعاون  الذين  مجيع  إىل  والتقدير 

الشائك  النفايات  ملف  يف  معهم 
متمنيا  عاما،  عرشين  منذ  املرتاكم 
إىل  الوصول  من  لبنان  يتمكن  أن 

املتفاقمة. األزمة  حل رسيع هلذه 
حديث  يف  كذلك  أكد  املشنوق، 
وارد  يف  ليس  أنه  صحايف 
ولن  واجباته،  من  االستقالة 
معتربًا  ألحد«،  حمرقة  كبش  يكون 
أقل  تظل  احلكومة  »استقالة  أن 
هذه  يف  وزير  استقالة  من  وطأة 
تتحول  احلكومة  ألن  الظروف، 

االعامل«. اىل ترصيف  جمتمعة 
احلكومة  رئيس  الحق،  وقت  ويف 
الزراعة  وزير  كّلف  اللبنانية 
ترّؤس جلنة من اخلرباء وأصحاب 
النظر  مهمتها  تكون  اإلختصاص 

خمارج  واقرتاح  النفايات  ملف  يف 
لألزمة. فورية  وحلول 

اللبنانية للجاليات  تظاهرات 
اجلاليات  من  األثناء، عدد  يف هذه 
نّفذت  العامل  دول  يف  اللبنانّية 
تضامنّية  وإعتصامات  وقفات 
رحيتكم«  »طلعت  محلة  مع 
الشارع  يف  احلراك  تقود  التي 
من  ّكل  تظاهرت  حيث  اللبناين، 
العاصمة  يف  اللبنانّية  اجلاليات 
والعاصمة  باريس،  الفرنسية 
ومدينتي  واشنطن  األمريكية 
ومدينة  أنجلوس  ولوس  بوسطن 
من  وغريها  الكندّية  مونرتيال 

العامل. دول 
شعارات  رفعوا  املتظاهرون 

والزعامء،  للحكومة  مناهضة 
النفايات  مللف  بحّل  ومطالبة 

هجرة  أبرزها  أخرى  وملفات 
اخلارج. إىل  اللبناين  الشباب 

لتحديد  عربية  مشاورات 
موعد اجتماع الدفاع املشرتك

العام  األمني  القاهرة:   - ممدوح  أمحد 
العريب  نبيل  العربية  الدول  جلامعة 
الدول  مع  مشاورات  عن  كشف 
لعقد  جديد  موعد  لتحديد  العربية 
اخلارجية  لوزراء  املشرتك  االجتامع 
وجود  اىل  الفتا  العرب،  والدفاع 
بروتوكول  عىل  للتوقيع  مشاورات 

القوة العربية املشرتكة.
األطراف  ان  العريب  أوضح  واذ 
بنود  حول  بعد  تتفق  مل  العربية 
أطلقها  التي  باملبادرة  الربوتوكول 
خليفة  الشيخ  اإلمارات  دولة  رئيس 
اإلنسانية  املساعدات  حول  زايد  بن 

وإعادة األعامر يف اليمن.
اتفاق  إنجاز  يتم  أن  العريب  متنى  كام 
بني األطراف الليبية بأرسع ما يمكن، 

 - السعودية  القمة  أمهية  عىل  وشدد 
األمريكية التي ستجمع خادم احلرمني 
الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز، 
أوباما«،  »باراك  األمريكي  والرئيس 
تشكل  املرتقبة  القمة  تلك  أن  معترًبا 
الكبري  للتأثري  نظًرا  مهمة  خطوة 
كل  يف  األمريكية  املتحدة  للواليات 
اململكة  تأثري  وكذلك  العامل،  أنحاء 

العربية السعودية يف املنطقة والعامل.
املطريي يرتأس اجتامع وزراء العمل

اليوم  يرتأس  ثانية،   ناحية  من 
عام  مدير  املطريي،  فايز  الكويتي 
»الندوة  العربية،  العمل  منظمة 
بني  اجلامعية  املفاوضة  حول  القومية 
أيام   التي تستمر 3  الواقع واملأمول«، 

بمدينة رشم الشيخ.

وزير البيئة اللبناين محمد املشنوق

عبري النحاس-  اسطنبول: ألول مرة 
قصفت املقاتالت الرتكية يف عمليات 
االئتالف،  طائرات  مع  مشرتكة 
السوري  الشامل  يف  لداعش  أهداف 
اخلارجية  وزارة  أعلنت  ما  حسب 

الرتكية.
الوزارة ويف بيان هلا قالت ان املقاتالت 
عمليات  شن  »بارشت  الرتكية 
عىل  االئتالف  طائرات  مع  مشرتكة 
هتديدا  يشكل  الذي  لداعش  أهداف 

ألمن بالدنا«.
باسم  متحدث  اشار  جهته  من 
املتحدة  »الواليات  أن  اىل  البنتاغون 
وتركيا وضعتا اللمسات األخرية عىل 
الكامل  لالنضامم  التقنية  التفاصيل 
العسكرية  العمليات  إىل  لرتكيا 
ضد  الدويل  التحالف  ينفذها  التي 

املتطرفني«.
بني  املفاوضات  أن  أكد  البنتاغون 
احلدود  ضبط  بشأن  وأنقرة  واشنطن 
مستمرة،  تزال  ال  الرتكية-السورية 
مشددًا عىل أهنا ال تشمل إقامة منطقة 
مطلب  وهو  سوريا،  يف  جوي  حظر 

تركي قديم العهد.
انتقاد كردي لالتفاق الرتيك االمرييك
الديمقراطي  اإلحتاد  حزب  وانتقد 
واشنطن  اتفاق  سوريا  يف  الكردي 
لألكراد  باخليانة  اياه  واصفا  تركيا  مع 

الذين حاربوا داعش مع واشنطن.
وواشنطن  تركيا  من  كل  وحذرت 
التمدد  من  الديمقراطي  احلزب 
او  داعش  خيليها  التي  املناطق  نحو 
قراهم  من  الرتكامن  طرد  معاودة  من 
فعلوا  كام  منها  داعش  انسحاب  بعد 

التي  القرى  يف  والعرب  الرتكامن  مع 
سيطروا عليها من قبل.

ويف  كوكربن  باتريك  الكاتب  وكان   
اإلندبندنت  صحيفة  نرشهتا  له  مقالة 
كشف أن »سيطرة األكراد عىل نصف 
يبلغ  التي  الرتكية   – السورية  احلدود 
سببا  كانت  ميال،   550 نحو  طوهلا 
رجب  الرتكي  الرئيس  عرض  وراء 
أكرب  بشكل  التعاون  اردوغان  طيب 
قاعدة  وفتح  املتحدة،  الواليات  مع 
إنجرليك أمامها بعدما ُمنعت منها يف 

السابق«.
داعش  معارك  لـ«املستقبل«:  غول 

مع تركيا خارج املناطق الكردية
»حممد  الرتكي  والباحث  الكاتب  أما 
لـ«املستقبل«  زاهد غول«، ويف حديثه 
بني  حتصل  التي  »املعارك  أن  اىل  لفت 

املتوقع  من  التي  أو  وداعش  تركيا 
املتحدة  الواليات  بقيادة  حتصل  أن 
املناطق  يف  أصال  تقع  ال  األمريكية 
من  خالية  املناطق  هذه  الن  الكردية، 
قتال  فيها  يوجد  فال  االرهايب  التنظيم 
التي  العسكرية  والعمليات  عمليا، 
يسيطر  بينام  الفرات  غرب  تقع  جتري 
الفرات  رشق  مناطق  عىل  األكراد 
اجلزيرة،  إىل  أبيض  تل  إىل  كوباين  من 
منطقي  وغري  واقعي  غري  يقال  وما 
ال  مكان  هو  العمليات  مرسح  ألن 
أكراد  تستهدف  وال  أكراد  فيه  يوجد 

سوريا«.
بأن  قناعته  عن  الكاتب  واعرب 
لسنوات  سوريا  يف  ستبقى  داعش 
من  نوع  هناك  وسيكون  قادمة 
املتحدة  الواليات  بني  الرصاع  إدارة 

يف  معها  دولة  واخلمسني  األمريكية 
تركيا  أصبحت  والتي  الناتو  حلف 
عىل  تقيض  لن  لكنها  و  منها،  واحدة 
بديلة  قوى  توجد  ال  ألنه  داعش 
بحسب الكاتب، يمكن أن حتل حملها 

وتكون موضع ثقة«.
بدأت  اشهر،  ومنذ  تركيا  ان  اىل  ُيشار 
كافة  يف  واسعة  اعتقال  محالت  بتنفيذ 
أنحاء البالد ضد عنارص تابعة لتنظيم 
وقد   كي.  كي  البي  وملنظمة  داعش 
من  عديدة  اعتداءات  البالد  شهدت 
احلدود.  وعىل  داخلها  التنظيمني  قبل 
الراغبني  من  العديد  تركيا  منعت  كام 
اراضيها  عبور  من  لداعش  باالنضامم 
هتديد  حمل  جعلها  مما  سوريا  اىل 
من  زاد  الذي  التنظيم  من  وانتقام 

عليها. هجامته 

اليوم تنتهي 72 ساعة أمهلها المتظاهرون للحكومة اللبنانية

وزير البيئة ينسحب من جلنة وزارّية ويؤّكد: لن أستقيل

حكومة األردن تقّر مشروع قانون إنتخابي جديد
أن  املتوّقع  من  إصالحّية  خطوة  يف 
تلقى قبوالً من جانب الشعب، رئيس 
الوزراء االردين عبد اهلل النسور أعلن 
قانون  مرشوع  أقرت  حكومته  أن 
»الصوت  قانون  يلغي  جديد  انتخايب 
عدد  وخيّفض  للجدل  املثري  الواحد« 
بدال   130 اىل  النواب  جملس  مقاعد 

من 150.
رأى  صحايف،  مؤمتر  ويف  النسور، 

الناخب  يقوم  املرشوع  »بموجب  أنه 
القوائم   الحدى  بصوته  باالدالء 
من  لعدد  يصوت  ثم  اوال  املرشحة 
مرشحي  عدد  يتجاوز  ال  املرشحني 
القائمة التي صوت هلا ابتداء من دون 
مشريا  االخرى«،  القوائم  من  غريها 
يقّل  انتخابية  دائرة  توجد  »ال  انه  اىل 

عدد مقاعدها عن ثالثة«.
عن  أعرب  األردين  الوزراء  رئيس   

االنتخاب  قانون  يكون  بأن  ثقته 
بقبول  حيظى  تارخييا  »قانونا  اجلديد 
الناس  ضمري  ويمثل  االردين  املواطن 

بكافة اجتاهاهتم«.
يصبح  االردين  للدستور  ووفقا 
من  إقراره  بعد  نافذا  القانون  مرشوع 
صدور  ثم  االعيان  ثم  النواب  جملس 
ونرشه  عليه  باملوافقة  ملكية  إرادة 

الرسمية. باجلريدة 

قيادات حامس - صورة ارشيفية

املصرية«  »السياحة  اسعار  تنشر  »املستقبل« 
املخفضة للكويتيني والعرب

حصلت  القاهرة:   - ممدوح  أمحد 
مبادرة  نص  عىل  »املستقبل«  صحيفة 
املخفضة  السياحية  الربامج  اسعار 
السياحة  وزارة  عنها  كشفت  التي 
وعىل  العرب  للسائحني  املرصية، 
تتضمن  حيث  الكويتيني  رأسهم 
بالبالد  املعروضة  السياحية  الربامج 
طوال  خمفضة  طريان  تذاكر  العربية 

فرتة املبادرة.
وتبلغ قيمة التذكرة من مدينة الكويت 
جدة  مدينة  ومن  كويتيًا،  دينارًا   60
شاملة  والعودة  للذهاب  السعودية 
 799 الرضائب  و  الرسوم  مجيع 
الرياض  مدينة  ومن  سعودي،  ريال 
التذكرة  قيمة  تبلغ  كام   ، ريال   999
باإلمارات  وأبو ظبي  مدينتي ديب  من 
امارايت  درهم   1299 املتحدة  العربية 
 160 باألردن  عامن  مدينة  ومن   ،

اإلقامة  سعر  هلا  يضاف  أردين،  دينار 
الكربى  بالقاهرة  املختلفة  بالفنادق 
متكامل  سياحي  برنامج  يشكل  مما 

تنافسية. وبأسعار 
السياحة  وزير  دعا  السياق،  هذا  ويف 
تكثيف  رضورة  اىل  رامي  خالد 
اخلاصة  السياحية  للربامج  الدعاية 
باملنطقة العربية يف الفرتة املقبلة خاصة 
واألمارات  والسعودية  الكويت  يف 
السياحية  احلركة  جلذب  واألردن 
إىل  املبارك  األضحى  عيد  إجازة  يف 
مميزات  تقديم  خالل  من  القاهرة، 
عىل  العرب  لألخوة  خاصة  وأسعار 
الفرتة  خالل  للطريان  مرص  طائرات 

من 20 إىل 30 سبتمرب القادم .
الذى  االجتامع  خالل  ذلك  جاء 
الطريان  ووزير  السياحة  وزير  عقده 
حسام كامل، لبحث سبل التعاون بني 

ومناقشة  القادمة  باملرحلة  الوزارتني 
ملرص  العربية  السياحة  تشجيع  خطة  
أجازة عيد األضحى  وبخاصة خالل 

املبارك.
أن  يف  أمله  عن  أعرب  السياحة  وزير 
تؤدي األسعار التشجيعية اجلديدة اىل 
بالقاهرة  الفنادق  امتالء  نسبة  زيادة 
انخفاض  من  عانت  والتي  الكربى 

نسبة اإلشغال يف السنوات املاضية .

من  عناصر   4 حيرق  »داعش« 
»احلشد«

»الدولة  تنظيم  جديدة،  مّرة 
طريقة  احلرق  إختار  اإلسالمّية« 
قوات  من  شيعة  عنارص   4 إلعدام 

العراقي. الشعبي  احلشد 
»داعش«  إليه  جلأ  الذي  احلرق، 
من  العديد  إلعدام  سابقًا 
عملّية  وّثق  التظيم  األشخاص، 
فيديو  برشيط  كعادته  اإلعدام 
يرتدون  أشخاص  أربعة  أظهر 

عن  ويعّرفون  اللون،  برتقايل  زيا 
ذات  حمافظات  من  بأهنم  أنفسهم 
العراق،  جنوب  يف  شيعية  غالبية 
هناية  ويف  »احلشد«.  إىل  وينتمون 
األربعة  هؤالء  يبدو  الرشيط، 
ومعلقني  بالسالسل،  مقيدين 
هيكل  من  وأرجلهم  أيدهيم  من 
أسفلهم،  تندلع  والنار  حديدي، 

بالتهامهم. تبدأ  أن  قبل 

وزير السياحة املرصي خالد رامي

ي سوريا
مقاتالت تركية تقصف مع »االئتالف« اهداف للدولة االسالمية �ن

غل لـ »املستقبل«: معارك تركيا مع »داعش« خارج املناطق الكردية
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األوكراين  الشارع  جديد،  من 
تصويت  وقع  عىل  أمنيًا  اهتّز 
دستورية  تعديالت  عىل  الربملان 
ذاتيا  حكام  االنفصاليني  متنح 

موسعا.
األوكراين  الربملان  التفاصيل،  ويف 
مرشوع  أولية،  قراءة  يف  تبنّى، 
إصالح للدستور يطالب به الغرب 
املوايل  الرشق  مع  النزاع  لتهدئة 
لروسيا، والذي أوقع 6800 قتيال 

يف غضون 16 شهرا.
هذا  لصالح  صّوتوا  نائبا   265
هي  املطلوبة  األقلية  فيام  املرشوع 
226 صوتا، خالل جلسة صاخبة 
نظمها  احتجاجات  مع  ترافقت 
عارض  فيام  الربملان،  أمام  اليمني 

املرشوع 87 من أعضاء الربملان.

وعرشات  واشتباكات  إنفجار 
الجرحى

مرشوع  عىل  تصويته  وخالل 
منح  عىل  ينص  دستوري  إصالح 
ذاتيا،  حكام  لروسيا  املوايل  الرشق 
وقع إنفجار قوّي أمام مبنى الربملان 
نحو  إصابة  إىل  أدى  كييف  يف 
من  أغلبهم  بجروح  شخصا   12

الرشطة.
كذلك، نحو 90 عنرصا من احلرس 
يف  جرحوا  األوكراين  الوطني 
كييف،  يف  الربملان  أمام  مواجهات 
تعديل  إقرار  عىل  حمتجني  مع 

الدستور.
أكدت  الروسية  »نوفوستي«  وكالة 
الربملان  مبنى  رشقوا  حمتجني  أّن 
مشرية  اقتحامه،  وحاولوا  باحلجارة 

حميط  يف  تصاعد  الدخان  أن  إىل 
الربملان بعد انفجار قنابل يدوية.

األوكراين  الراديكايل  احلزب  زعيم 
جهته  من  إهتم  لياشكو  أوليغ 
بالعمل  األوكرانية  املخابرات 
هبدف  الربملان  أمام  االستفزازي 
لتعديل  املعارضني  سمعة  تشويه 

الدستور.
عليه  التصويت  تّم  الذي  املرشوع 
حميل  حكم  نظام  إقامة  عىل  ينّص 
ومناطق  أقاليم  مستويات:   3 عىل 
البلديات  وستحصل  وبلديات. 
بلدات  عدة  أو  بلدة  تضم  قد  التي 
فيها  بام  واسعة،  صالحيات  عىل 

مالية.
أّن  تفرتض  املقرتحة  التعديالت 
أي  إقالة  له  سيحق  الدولة  رئيس 

مسؤول حميل وتعيني مفوض رئايس 
أجل  من  واحد  عام  ملدة  خاص 
للنزعات  عاجل  بشكل  التصدي 

االنفصالية. من جهة أخرى ال متس 
واألمن  الدفاع  جمال  التعديالت 

الوطني والسياسة اخلارجية.

قاضي قضاة فلسطني لـ »املستقبل«: العدو يواصل سعيه لتحويل األقصى لكنيس يهودي
العدو  كيان  مها عواودة:   - فلسطني 
حماوالته  عن  يكف  ال  اإلرسائييل 
املبارك  األقىص  املسجد  بتقسيم 
زمانيًا من خالل السامح للمستوطنني 
باحاته  بدخول  اإلرهابية  واجلامعات 
السابعة  الساعة  من  يوميًا  املباركة 
يف  الظهر  ساعات   وحتى  صباحًا 
الفلسطينيني  فيه  يمنع  الذي  الوقت 
وكل  األوقات،  تلك  يف  دخوله  من 
املسلمني  املصلني  من  حياول  من 
لالعتقال   نفسه  يعرض  الدخول، 
وسط صمت عريب وإسالمي مريب.

عريب بتحرك  مطالبة 
الشيخ  يصف   ذلك،  عىل  وتعقيبًا 
قضاة  قايض  التميمي  تيسري 

لصحيفة  حديث  يف  سابقًا  فلسطني 
املسجد  يف  جيري  ما  »املستقبل« 
جدًا  باخلطري  املبارك  األقىص 
العبادة  حلرية  انتهاك  انه  معتربا 
يف  املقدسات  ألقدس  وتدنيس 
العدو  كيان  أن  ويقول  فلسطني 
يف  متقدمة  مراحل  إىل  وصل 
لكنيس  املبارك   األقىص  حتويل 

هيودي .
»حينام  انه  اىل  يشري  التميمي 
املرابطني  باعتبار  إرسائيل  هتدد 
إرهابية   تنظيامت  واملرابطات 
حترك  يتطلب  خطري  أمر  فهذا 
مشددا  عاجل«،  وإسالمي  عريب 
خارجة  دولة  »إرسائيل  ان  عىل 

متارس  التي  وهي  القانون  عن 
وأنواعه«. أشكاله  بكل  اإلرهاب 

اسفه  عن  يعرب  التميمي، 

جيري  عام  متفرجا  العامل   لوقوف 
يف األقىص،  مشريا يف نفس الوقت 
السياسية  أنظمتنا  من  كثري  أن  اىل 

ومؤسساته  الدويل  واملجتمع 
العدو. كيان  به  يقوم  ملا  يروجون 

مؤامرة  وجود  التميمي  خيفي  وال 
»:العدو  قائال  األقىص  عىل  كبرية 
من  زمانيًا  األقىص  تقسيم  حياول  
يوميًا  األقىص  أبواب  فتح  خالل 
حتى  صباحًا  السابعة  الساعة  من 
دخول  ويمنع  للمستوطنني  الظهر 
ومن  الظهر  بعد  إال  مسلم  أي 
يعرض  ذلك  قبل  الدخول  حياول 
مطالبًا  واالعتقال«،  للخطر  نفسه 
واإلسالمية   العربية  األمتني 
بردة  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة 
يف  حيدث  ما  جراء  مناسبة  فعل 

األقىص.

ي واسالمي ي ظل صمت عر�ب
االأقىص يقسم زمانياً �ن

تيسري التميمي قايض قضاة فلسطني 

الربملان االوكراين - صورة ارشيفية

الداخلية العراقية حتقق مع عدد من الضباط
وزير  أمر  بغداد:  اخلالدي-  حممد 
الغبان  سامل  حممد  العراقي  الداخلية 
عدد  بحق  حتقيقي  جملس  بتشكيل 
يف  للتحقيق  الوزارة  ضباط  من 
حزبية  اجتامعات  حضورهم  كيفية 
ومن  عملهم  عن  الواقع  يف  بعيدة 
وزارة  لعمل  الرئيسية  املحظورات 

الداخلية.
اكدت  اصدرته  بيان  ويف  الداخلية 
توجيهات  وضمن  الوزارة  ان 
اكدت  الغبان  سامل  حممد  وزيرها 
العراقيني  كل  وزارة  اهنا  مرة  غري 
كافة  ومنتسبيها  ضباطها  ودعت 

العسكرية  رتبهم  عن  النظر  وبغض 
املبدأ  هذا  جعل  اىل  ومناصبهم 
يف  وحذرت  ثابت  عمل  سياق 
التوجه  هلذا  املخالفني  ذاته  الوقت 
الوزارة.  عمل  بمهنية  الرضاره 
دعوهتا  البيان  يف  الوزارة  وكررت 
جل  هو  العراق  يكون  ان  »ألبنائها 
شعبهم  ابناء  اىل  ينظروا  وان  مههم 
اساس  عىل  معهم  ويتعاملوا 
للقوانني  واحرتامهم  تطبيقهم 
اي  عن  بعيدة  جمردة  بنظرة  النافذة 
رجال  مهنية  متثل  ال  ضيقة  انتامءات 

الداخلية«.

الربملان األوكراني يتبّنى مشروعاً يهدف إىل إصالح الدستور

ي كييف
ي إشتباكات وانفجارات �ن

زهاء 100 جريح �ن

مواقف ترامب املتطّرفة قد تكّلفه غاليًا
ترامب  دونالد  األمريكي  امللياردير 
املرشحني  قائمة  يتصدر  الذي 
يف  األمريكية  للرئاسة  اجلمهوريني 
بمواقفه  ُعرف  الرأي،  استطالعات 
يتعّلق  ما  يف  خصوصًا  للجدل  املثرية 
اقرتح  حيث  اهلجرة،  بموضوع 
من  الرشعيني  غري  املهاجرين  طرد 
بإقامة  متعهد  املتحدة،  الواليات 
املكسيك  بني  احلدود  عىل  جدار 

والواليات املتحدة.
باملتطرفة  ُوصفت  التي  املواقف  هذه 
االنتخابات  غاليا يف  تكلفه  ان  يمكن 
أعلنه  ما  وفق   ،2016 يف  الرئاسية 
التنفيذي  املدير  زامورانو  باتريسيو 
امريكاس.اينفو«  »اينفو  ملكتب 
االستشاري، الذي اعترب أن »ما يقوم 
به ترامب هو بمثابة انتحار سيايس«.

تأييد  كسب  ترامب  كان  واذا 
االنتخابية  والقاعدة  املحافظني 
تلعب دورا  التي  للحزب اجلمهوري 
اال  التمهيدية،  االنتخابات  يف  حاسام 
شديدا  استنكارا  اثار  املقابل  يف  انه 
التيني،  اصل  من  املتحدرين  لدى 
مليون  بـ54  عددهم  يقّدر  الذين 

نسمة أي 11 يف املئة من الناخبني.
ديسيجنز«  »التينو  معهد  وبحسب 
فعىل  الراي  الستطالعات 
يف   47 عىل  حيصلوا  ان  اجلمهوريني 
الناخبني من اصول  املئة من اصوات 
التينية لكسب االنتخابات يف 2016 
يف  رومني  ميت  حققه  ما  ضعف  اي 

.2012
حديث  استطالع  السياق،  هذا  ويف 
أجراه معهد غالوب أظهر أن ترامب 

من  الناخبني  بني  شعبية  االقل  هو 
باملرشحني  مقارنة  التينية  اصول 
وقال  االخرين  الـ16  اجلمهوريني 
االستطالع  شملهم  ممن  املئة  يف   51

ان لدهيم صورة سلبية عنه.
خرق  من  متّكن  ترامب  املقابل،  يف 
ووفق  األمريكي،  السيايس  املشهد 
جورج  جامعة  لدى  السيايس  اخلبري 
احدا  إن  كورنفيلد  مايكل  واشنطن 
قبل  ترامب  عىل  لرياهن  يكن  مل 
احد  يكن  »مل  مضيفا:  اشهر،  بضعة 
الفرتة  هذه  طيلة  يصمد  ان  يتوقع 
التاثري  هذا  مثل  له  يكون  ان  او 
أن  مؤكدًا  السيايس«،  النقاش  عىل 
ملرشح  والقوي  املفاجئ  »الصعود 
اطار  يف  له  سابق  ال  للهجرة  معاد 

الرئايس«. السباق 

الالجئني  أزمة  تبحث  اوروبا 
يف منتصف أيلول

إىل  املهاجرين  تدّفق  استمرار  مع 
واخلالفات  األوروبّية،  الدول 
األوروبية  األوساط  شهدهتا  التي 
املوضوع، إجتامع طارئ  بشأن هذا 
االوروبيون  الداخلية  يعقده وزراء 
لبحث  ايلول/سبتمرب  منتصف  يف 
وذلك  األزمة،  هذه  مواجهة  كيفية 
أوروبا  يف  الدعوات  تكثفت  بعدما 
من أجل التصدي هلذا امللف الذي 

تفاقام. يزداد 
تتوىل  التي  لوكسمبورغ  حكومة 
االورويب  لالحتاد  الدورية  الرئاسة 
االحتاد  داخلية  وزراء  أن  أعلنت 
 14 يف  طارئا  اجتامعا  سيعقدون 

هبدف  بروكسل  يف  أيلول/سبتمرب 
االرض  عىل  الوضع  »تقييم 
اجلارية  السياسية  والتحركات 
لتعزيز  املقبلة  اخلطوات  ولبحث 

الرد االورويب«.
املجرية  اخلارجية  املقابل، وزارة  يف 
السفارة  عن  ممثال  إستدعت 
عىل  بودابست  يف  الفرنسية 
وصفتها  التي  اإلنتقادات  خلفية 
وزير  أطلقها  والتي  بـ«الصادمة« 
فابيوس  لوران  الفرنيس  اخلارجية 
املجر  اقامته  الذي  السياج  بشأن 
عىل حدودها للتصدي للمهاجرين 

الرشعيني. غري 

تطبيق  تبحث  واشنطن 
صينية شركات  على  عقوبات 

اخرتاق  من  سلسلة  أحدثت  بعدما 
املتحدة  الواليات  يف  البيانات 
يف  توترا  صينّيون،  متسللون  نّفذها 
يف  اقتصادين  أكرب  بني  العالقات 
إىل  األمريكية  السلطات  تتجه  العامل، 
وأفراد  رشكات  عىل  عقوبات  تطبيق 
من  استفادوا  ّأهنم  ُيعتقد  صينّيني 
هذه اإلخرتاقات اإللكرتونّية ألرسار 

جتارّية أمريكّية.
صحيفة »واشنطن بوست« األمريكّية 
يف  املسؤولني  من  عدد  عن  نقلت 

أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  إدارة 
إشارهتم إىل أنه من املتوقع اختاذ قرار 
قريبا ربام خالل أسبوعني بشأن ما إذا 

كان سيتم فرض عقوبات . 
مسؤولو إدارة أوباما أكدوا أن الصني 
عملية  يف  هبم  املشتبه  مقدمة  يف  تأيت 
حكومية  لوكالة  الضخمة  االخرتاق 
السجالت  كشفت  والتي  أمريكية 
مليون   4.2 عن  اليقل  ملا  الشخصية 
نفت  فيام  وحايل،  سابق  موظف 

الصني تورطها يف ذلك.

أرض  مجهورّية  يهّدد  اجلفاف 
الصومال

فيها  تعاين  التي  األوىل  املّرة  ليست 
جفاف  موجات  من  اإلفريقية  الدول 
حاّدة دفعت باملنظامت األممّية إىل إعالن 
مساعدات  وطلب  الطوارئ  حال 

عاجلة إلنقاذ هذه الدولة.
املعاناة، يشهد اإلقليم  ويف جديد هذه 
الصومال،  أرض  بجمهورية  املعروف 
عام  الصومال  عن  انفصل  والذي 
شديدة  وقحط  جفاف  موجة   ،1991
أدت إىل نفوق املوايش، وهو ما تسبب 
يف معاناة شديدة لعرشات اآلالف من 

األرس.
سلطات اإلقليم دعت منظامت اإلغاثة 
توقعات  ظل  يف  املوقف،  تدارك  إىل 

اجلفاف،  من  الترضر  دائرة  باتساع 
إىل  السلطات  تقديرات  تشري  حيث 
بأمّس  صارت  أرسة  ألف  أربعني  أن 
وغذائية  دوائية  مؤونات  إىل  احلاجة 
تنشد  كام  ألرواحها،  حفظا  عاجلة 
ماشيتها  من  بقي  ما  إلنقاذ  املساعدة 

عىل قيد احلياة.
حكومة  دعت  اجلفاف  أزمة  وإزاء 
واإلسالمية  العربية  اهليئات  اإلقليم 
عىل  املرتتبة  اآلثار  جماهبة  يف  ملساعدهتا 
القحط. وتزداد املخاوف من أن هيلك 
يف  حيوانية  ثروة  من  بقي  ما  اجلفاف 
األساسية  الركيزة  تعد  التي  البالد 

القتصاد اإلقليم.

 عىل خلفية حضورهم اجتماعات حزبية

»طالبان« تقّر بإخفاء خرب وفاة زعيمها عامني
عمر  املال  زعيمها  وفاة  إعالهنا  بعد 
بعد  املايض  متوز/يوليو   30 يف 
اجهزة  عن  صدر  مفاجئ  اعالن 
انه  وافاد  االفغانية  االستخبارات 
 2013 نيسان/ابريل   23 يف  تويف 
يف مستشفى يف كراتيش، كربى مدن 
»حركة  أقّرت  باكستان،  جنوب 
طالبان« أخريًا بأهنا أخفت خرب وفاة 
حفاظا  سنتني  من  ألكثر  زعيمها 
قوات  ضد  االرض  عىل  زمخها  عىل 
تستعد  كانت  التي  االطليس  احللف 

لسحب جنودها.

احلركة، ويف بيان هلا، إعرتفت للمرة 
يف  فعال  تويف  عمر  املال  أن  األوىل 
عنه  أعلنت  الذي  التاريخ  ذلك 

االفغانية. اإلستخبارات 
أن  إىل  بياهنا  يف  أشارت  »طالبان« 
املجلس  اعضاء  قدامى  من  »العديد 
)االسم  االسالمية  لالمارة  االعىل 
الذي تتخذه حركة طالبان االفغانية 
قرروا  الدينيني  واملسؤولني  لنفسها( 
املفجع«،  الوفاة  نبأ  اخفاء  بالتوافق 
موضحة أن »أحد االسباب الرئيسة 
العام  أن  هو  رسا  االمر  إبقاء  خلف 

»الختبار  حمورية  سنة  كان   2013
احللف  جنود  مواجهة  يف  قواهتم« 
حدا  احللف  يضع  ان  قبل  االطليس 
هناية  يف  البلد  هذا  يف  القتالية  ملهمته 

.»2014
متوز/يوليو  حتى  احلركة  وواصلت 
منسوبة  وترصحيات  بيانات  اصدار 
علنا  يشاهد  مل  الذي  عمر  املال  اىل 
اطاح  ان  منذ  احلركة  دوائر  خارج 
الواليات  بقيادة  دويل  ائتالف 
املتحدة بحكم طالبان يف كابول عام 

.2001

مع  احلدود  على  ينتشر  اجلزائري  اجليش 
تونس

التونسّية- احلدود  تشهد  حني  يف 
وخماوف  أمنّية  خروقات  اجلزائرّية 
إنترشت  إرهابّيني عربها،  تسّلل  من 
الوطني  للجيش  تابعة  قوات خاصة 
املناطق  مستوى  عىل  الشعبي 
مع  الرشقية  اجلزائرية  احلدودية 
من  وحدات  جتمعت  حيث  تونس 
احلدودي  الرشيط  القوات عىل  هذه 
الطارف وتبسة  الفاصل بني واليتي 
ما  التونيس، وفق  املحاذيتني للرتاب 

اجلزائرية. الصحافة  كشفته 
هذا األمر يأيت يف الوقت الذي تقوم 
التونيس من اجلهة  فيه قوات اجليش 

متشيط  بعمليات  للحدود  املقابلة 
اإلرهابية. املجموعة  عن  وبحث 

الشعبي،  الوطني  اجليش  حتركات 
تأيت  جزائرّية  صحافية  مصادر  وفق 
يف إطار خطة الطوارئ والوقاية التي 
الوطني  اجليش  أركان  قيادة  تطبقها 
عىل كامل املناطق احلدودية الشاملية 
أو  اتصاالت  أي  لقطع  واجلنوبية 
اإلرهابية  للمجموعات  إمدادات 
بجبال  ناشطة  تزال  ال  التي 
للبالد  الداخلية  واملناطق  سكيكدة 
الناشطة  اإلرهابية  اجلامعات  مع 

وليبيا. بتونس 

لوحدات  امليداين  االنتشار  أمر 
مدعاًم برسب  اجليش جاء  من  قتالية 
ووحدات  القتالية  املروحيات 
وضمن  الربية،  والقوات  املشاة 
احلدود  وتأمني  محاية  إجراءات 
إرهابية  جمموعات  تسلل  خطر  من 
من  الداخلية  املناطق  من  قادمة 
مناطق  التونيس وخاصة من  الرتاب 
تشهد  التي  والكاف  القرصين 
تقوم  ومتشيط  بحث  محلة  حاليا 
وفرق  التونيس  اجليش  قوات  هبا 
ملالحقة  اإلرهاب  ملكافحة  األمن 

إرهابيني.

وزير داخلية العراق محمد سامل الغبان

إثيوبيا  وزراء  رئيس  إنتخاب 
احلاكم لإلئتالف  رئيساً 

العارش  للمؤمتر  اخلتامية  خالل اجللسة 
الثورية  احلاكم-اجلبهة  لإلئتالف 
يف  اإلثيوبية  للشعوب  الديمقراطية 
إثيوبيا،  وزراء  رئيس  إنُتخب  إثيوبيا 
هييل ماريام ديسالني، رئيسا لإلئتالف، 
بغالبية األصوات. ديسالني حصل عىل 
رئيس  نائب  حصل  فيام  صوتا،   157
الوزراء دمقي مكونن عىل 123 صوتا.

فعاليات املؤمتراالعام العارش لالئتالف 
املاضية،  اجلمعة  يوم  إنطلقت  احلاكم 
الوطنية  املسؤولية  »حتقيق  شعار  حتت 
بحضور  والتحول«،  النمو  طريق  عن 

اإلثيوبية،  األقاليم  وحكام  ديسالني، 
من  شخصية   1000 نحو  جانب  إىل 
احلاكم.  اإلئتالف  أو  املؤمتر  أعضاء 
الثورية  الديمقراطية  »اجلبهة  أن  يذكر 
يف  فازت   « اإلثيوبية  للشعوب 
يف  بإثيوبيا  جرت  التي  االنتخابات 
الرابع والعرشين من أيار/مايو املايض  
 500 عىل  وحصلت   ،%82 بنسبة 
املوالية  االحزاب  حصلت  فيام  مقعد، 
جمموع  من  مقعدًا   47 عىل  لالئتالف 
املعارضة عيل  547 مقعدًا، ومل حتصل 

أي مقعد.
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الدول  بني  حرب  الاّل  حالة 
احلرب  عن  أمهية  تقل  ال  الكربى 
الدائم  التأّهب  يبقى  حيث   ، نفسها 
والتدريبات   ، املوقف  سّيد  هو 
ربام  بل  هي  كام  واإلستعدادات 
ومتفاعل  وحيوي  متزايد  بشكل 
يف  اليوم  نراه  ما  وهذا   .. أكثر 
اخلطابات  ،رغم  الشاسعة  املساحة 
واملجامالت  الرقيقة  الغزلية 
يف  دولتني  أعظم  بني  املتكررة 
املتحدة  والواليات  ،روسيا  العامل 

... األمريكية 
األحداث  ويقرأ  لألمر  هيتم  ومن 
الحظ  قد  يكون  دوري  بشكل 
األيام  هذه  يف  روسيا  تلّمح  كيف 
حتديدًا  عن جهوزيتها واستعدادها  
حلرب القرن اجلديد، هذا طبعًا بعد 
يف  الرويس  اجلو  سالح  أصبح  أن 
صواريخ  متلك  التي  الدول  طليعة 
نووية  ورؤوسًا  للقارات  عابرة 
بالغة الدقة يصل مداها اىل أكثر من 
شهدت  وقد   ، كيلومرت  آالف  ثالثة 
عىل  ناجحة  جتارب  الراهنة  املرحلة 
الرؤوس  حلمل  مصممة  صواريخ 
صواريخ  وهي  النووية،  املدمرة 
األخرى  النووية  الدول  متلكها  ال 
القريبة  األعوام  يف  متتلكها  ولن 
احتكار  حّطم  الذي  األمر  القادمة، 

الواليات املتحدة يف هذا املجال.
وقيادة  الدفاع  لوزارة  تبعًا 
أنواع  كل  روسيا  تطور  األركان، 
باألسلحة  املتعلقة  التجهيزات 
فيها  بام  املستقبلية،  النووية 
متعددة،  رؤوس  ذات  صواريخ 

مع  كبريًا  تقدمًا  احرزت  وقد 
متحركة  صاروخية  أنظمة  جتربة 
م«  »توبول  صواريخ  منها  جديدة، 
اىل  إضافة  اختباراهتا،  انتهت  التي 
 - يو  »يت  االسرتاتيجية  القاذفات 
160« و»يت يو - 95م«، وتسلمت 
الدقة  بالغة  جديدة  تقليدية  أسلحة 
يصل  للقارات  عابرة  وصواريخ 
آالف  ثالثة  من  أكثر  اىل  مداها 
اإلصابة،  عند  تبتعد،  وال  كيلومرت 
أمتار،  بضعة  من  أكثر  هدفها  عن 
مئات  تزن  الشحنة  أن  حني  يف 
القاذفات  أن  كام  الكيلوطن. 
استخدامها  يمكن  االسرتاتيجية 
لتوجيه  ليس  احلارض  الوقت  يف 
أيضًا  وإنام  نووية فحسب،  رضبات 
يف إطار عمليات وقائية خاصة، كام 
أن فرقة القاذفات الثقيلة ال 22 يف 
قاذفتني  عىل  ستحصل  اجلو  سالح 
حلمل  جمهزة  إحدامها  جديدتني، 

القنابل. 45 طنًا من 
»إيتارتاس«  وكالة  قالت  ذلك  اىل 
إيفانوف  سريغي  الدفاع  وزير  إن 
االعتامدات  أن  أيضًا  كشف  قد 
القدرات  ستمّكن  املالية، 
اقتناء  من  الروسية  العسكرية 
اسرتاتيجية  حربية  صواريخ   4
صواريخ   5 و  صناعية  أقامر  و9 
مصممة لوضع األقامر الصناعية يف 

مداراهتا.
من  الكثري  جانب  واىل 
الكبرية  املهيبة  اإلستعراضات 
الرعب  زرعت  التي  الصعبة 
األمريكي  الذهن  يف  ربام  والقلق 

صورًا  باألمس  شاهدنا  فقد   ،
بوتني  فالديمري  الرويس  للرئيس 
يف  رياضية  متارين  يؤدي  وهو 
رئيس  مع  الرياضية  لأللعاب  صالة 
وال   ، ميدفيديف  ديمرتي  الوزراء 
مصادفة  جمرد  هي  كانت  ان  ندري 
تأكيد  منها  مقصود  رسالة  اهنا  ام 
بزمام  يمسك  من  حتى  جهوزية 
الرويس  احلضور  وتأكيد   ، األمور 
حتى عىل املستوى النفيس والذهني 
ما  عىل  الصور  ..وأرادت  والبدين 
كشخص  بوتني  صورة  تعزيز  يبدو 
 . العضالت  ومفتول  البنية  قوي 
عىل  متارين  يؤدي  تصويره  وجرى 

العضالت... لبناء  جهاز 
الرياضية  التمرينات  أداء  وبعد 
إقامة  مقر  روتيش  لوتشاروف  يف 
بالقرب  األسود  البحر  عىل  بوتني 
بوتني  ظهر  سوتيش  منتجع  من 
ومها  التلفاز  عىل  وميدفيديف 
واحتساء  اللحم  بشواء  يقومان 

الشاي ...
بسيطة  ..رسائل  سهلة  رسائل 

.... متطفلة  ..رسائل 
مدى  ننكر  ان  نستطيع  ال  اننا  إال 
حيلل  الذي   ، األخر  عىل  تأثريها 

ويفكك حتى الذرة ....
صوارخيها  بتطور  تطل  روسيا  نعم 
أوباما  قرأ  فهل  بوتني  وبعضالت 
لغة  اهنا   ، أمريكا  فهمت  هل  أو 
ورقصوا  غنوا  لطاملا  التي  الكبار 

وقتلوا هبا ....

هل ارعبت عضالت بوتني أمريكا

وربام  الثوابت  من  الكثري  وتتبّدل  تتغرّي  الكبار  لعبة  يف 
، كذلك  يستقر هناك  ، فال يشء  املقدسات  املعادالت و حتى 

ال يشء اسمه مستحيل ....
صديقًا  يصبح  التغريات  بعض  وبحسب  وقت  أي  يف  العدو 
وحتسم  اخلاصة  املصلحة  تقتيض  كام  عدوا  يصبح  والصديق   ،
هو   ، الطاولة  تلك  عىل  األكرب  والالعب   .. الرضورات 
اللعبة  مفتاح  بيدها  من  فهي   ، األمريكية  املتحدة  الواليات 

التي حتتاجها ... الزمنية  دائام ، حجمها وقوهتا والفرتة 
املركزية  املخابرات  وكالة  دعمت  كيف  أحد  عىل  خُيفى  ال 
حيرض  ريثام  لألكراد  السالح   بتقديم  وقامت   ––– األمريكية 
وثالثني  مائة  وأرسلت  هلم،  أكرب  أسلحة  صفقات  البنتاغون 

أربيل. إىل  إضافيًا  عسكريًا  مستشارًا 
بعدها مل ترتدد بريطانيا من إرسال طائرات التورنادو للمراقبة 
بمروحيات  عسكرية  معدات  وأرسلت   ، إنسانية  وألغراض 
فرنسا  الفكرة  رشيك  تشجعت  وقّدمت  العسكرية،  تشينوك 
تقدمه  ما  يرفضوا  مل  الذين  لألكراد  ايضًا  مساعداهتا  وقدمت 

هلم تلك األيادي البيضاء ، بحسب الظاهر عىل األقل ...
والسؤال الذي يطرح نفسه هو بل ويفرض نفسه ..

األكراد  بدعم  الكربى  الغرب  ودول  أمريكا  اهنمكت  ملاذا 
تّدعي  الدول  هذه  أصبحت  وملاذا   .. بالذات  الوقت  هذا  يف 

املسيحيني واأليزيديني؟ الدفاع عن حقوق  حرصها عىل 
 ، ورياضيات  فيزياء  اىل  حيتاج  ال  السؤال  هذا  عىل  واجلواب 
اجلواب   ، ونزول  وصعود  معقّدة  لتحليالت  حيتاج  ال  وهو 
جتاوز  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قوات  بأن  بساطة  بكل  يكمن 
اخلطوط احلمراء املرسومة باقرتابه من عاصمة الدولة الكردية 
خطوط  عىل  احلفاظ  من  بد  ال  كان  ولذلك  أربيل،  العتيدة 
باالقرتاب  كان  ألي  السامح  وعدم  املستقبلية  العراق  تقسيم 

. منها
يدها  مبكية وترفع  تقفز بحركة هبلوانية مضحكة  أمريكا  اليوم 
احلليف  كانوا  الذين  األكراد  مزدوجني  بني   ، األكراد  عن 
تنظيم  ضد  املزعومة  حرهبا  يف  ألمريكا  تأثريًا  واألكثر  األهم 
وهذا   ، الغريب  اإلعالم  بحسب  األقل  عىل  اإلرهايب  داعش 
املتحدة  الواليات  أن  وهي  رسًا  تكن  مل  تركيا  مع  صفقة  بعد 
األكراد  باستهداف  الرتكية  للسلطات  سمحت  األمريكية 
إنجرليك  قاعدة  استخدام  مقابل  والعراق  وسوريا  تركيا  يف 
وهذا  السورية،  احلدود  من  بالقرب  املتواجدة  الرتكية  اجلوية 
أكثر  بتوجيه  اجلوية  تركيا  قوات  تنفيذ  بعد  واقعا  ملسناه  ما 
مل  أهنا  حني  يف  األكراد،  لقواعد  جوية  رضبة  مئة  ثالث  من 
مقنعة  وغري  وخجولة  فقط  جوية  رضبات  ثالث  سوى  توجه 

داعش. املسلح  التنظيم  ملليشيات 
بحليفها  تضحي  وهي  أمريكا  املرسح  عىل  نرى  وهكذا 
ان  نعلم  ومجيعنا  داعش،  تنظيم  مواجهة  يف  األهم  العسكري 
داعش  هتزم  أن  استطاعت  التي  الوحيدة  القوى  هم  األكراد 
كوبانى  مدينة  حصار  فض  يف  نجاحها  مثل  برية،  معارك  يف 
احلدودية وسيطرهتا عىل مدينة تل األبيض بني سوريا وتركيا، 
مما أتاح هلا السيطرة عىل مساحات طويلة من حدود تركيا مع 

سوريا.
نعم اهنا لعبة الكبار التي جتعل العامل بأكمله أهداف ملخططات 

... الدنيئة  املؤامرات  تلك 
فهل سنقدر نحن عىل رؤية املشهد كام هو عىل حقيقته..

هل سنجرؤ عىل رفع صوتنا يف وجه أعتى املؤمرات الدولية...
ذلك  يده  مد  ما  إذا  وأفكارنا  وأحالمنا  بأوالدنا  سننجو  وهل 

لننتظر ...  الغول ...اذا 

الكبار يلعب  حني 

بقلم : ليلى السيد

بقلم:  ميسون منصور

بني إسرائيل والقدس ..أين حنن ...؟!
.. وغنيناها  هبا  تغنّينا  لطاملا 

غمرناها.. العبارات  بأروع  لطاملا 
 .. وصفناها   الصور  بأمجل  طاملا 

.. أغرقناها  وباألشعار 
و  عروبتكم  عروس  القدس  هي 
 .. نسيتموها  كنتم  ان   .. عروبتنا 

... نسيناها  كنا  ان 
ونحن  مضت  السنني  عرشات 
بأننا  الوعود  تلو  الوعود  نغدق 
نجاستهم  ومن   ، نحررها  سوف 
وبأننا   ، هبا  وسنصيل   .. نغسلها 
محاهتا  وبأننا   ، بتهويدها  نسمح  لن 
جسد  آخر  يف  دم  نقطة  آخر  حتى 

عريب ...
املاء  بال  نعيش  قد  شعب  وبأننا 
نحيا  ان  املستحيل  لكن   ، واهلواء 
بال الكرامة والرشف والكربياء...

خذلناها  اننا  سوى  هلا  فعلنا  وماذا 
تركناها  الغاصب  احضان  ..وبني 
 ، تركناها  هناك  عرسها  وبثوب   ،

... نسيناها  حقا  وبأننا 
ضياعها  فكرة  تتأكد  واليوم 

الكنيست  رئيس  هنض  ان  بعد 
وبكل  إدلستي  يويل  االرسائييل 
ليعمل   ، بارد  ودم  هادئة  أعصاب 
السياسية  العزلة  تلك  كرس  عىل 
العامل  يف  ارسائيل  عىل  املفروضة 

. العريب 
املايض  وكأن   ، يكن  مل  شيئا  وكأن 
له  حيق  منا  كل   ، معا  عشناه  الذي 

ان يراه كام حيلو له ...
رئيس  يدعو  ان  املتوقع  فمن 
العربية  الدول  قادة  الكنيست 
كام  والكنيست  ارسائيل  لزيارة 
انور  السابق  املرصي  الرئيس  فعل 
بني  فتح حوار  السادات، يف سبيل 
ما  وهذا  العريب«.  والعامل  ارسائيل 

... احلسابات  هو خارج 
ادلشتاين خطابا يف األمم  وسيلقي 
»الكنيست  مرشوع  حول  املتحدة 
لدعوة  استغالله  وقرر  اخلرضاء«. 
الكنيست«،  لزيارة  العرب  الزعامء 
يف  سيقول  ادلشتاين  أن  موضحة 
يف  وجرياين  »اصدقائي  خطابه: 

نتحدث.  تعالوا  االوسط،  الرشق 
مع  برملانات  اناس،  مع  اناس 
القدس،  اىل  تعالوا  برملانات. 
يب  التقوا  الكنيست،  اىل  تعالوا 
واهلواء  املاء  عن  معي  وحتدثوا 
ذلك  وبعد  واالزدهار،  النقي 

... السالم«  عن  نتحدث 
التي  بال قمصاننا  نجيء  أن  يريدنا 
رائحة  اللحظة  حتى  منها  خترج  مل 
.... القضية  سبيل  يف  ماتوا  الذين 

بال   .. ذاكرة  بال  نأيت  ان  يريدنا 
قطعناه  الذي  عهدنا  بال   .. تاريخ 
طريق  عىل  ماتوا  الذين  للمئات 

الطويل القدس 
أخالقياتنا  كل  بال  نأيت  ان  يريدنا 
انت  للغراب  لنقول  وأدبياتنا 

. ظلمناها  ما  التي  احلاممة 
..وأن  إلرسائيل  نأيت  أن  يريدوننا 

.. القدس  ننسى 
؟ سنفعل  فهل 

بقلم : بقايا

هكذا ختتارون ألعاب أطفالكم
بالرضورة  حتفز  ال  األلعاب  كثرة 
واإلبداعية  التعليمية  القدرات 
من  الكثري  وأن  السيام  للطفل، 
من  وينتقلون  برسعة  يمّلون  األطفال 
عىل  الرتكيز  دون  من  أخرى  إىل  لعبة 
وفقا  اخلرباء  وينصح  معينة.  مهارة 
باختيار  األملاين،  أونالين«  »يت  ملوقع 
عدد قليل من األلعاب للطفل بشكل 
اللعبة،  مع  أطول  وقتا  يقيض  جيعله 
ممكنة  فائدة  أكرب  عىل  حيصل  وبالتايل 
بأكرب  خياله  تنمية  عىل  عالوة  منها، 

درجة.
اخلرباء خلصوا إىل أن النقطة احلاسمة 
تتعلق  ال  األطفال،  ألعاب  اختيار  يف 
اختيار  لذا جيب  بالكيف،  بالكم وإنام 
الطفل  عمر  لتناسب  بعناية  األلعاب 
ومن  حيبها.  التي  واألشياء  ومهاراته 
ومعرفة  بدقة  الطفل  متابعة  املهم 
األلعاب  ونوعية  تعجبه  التي  األفكار 

املختلفة  مهاراته  حتفيز  يمكنها  التي 
ويتغري  االبتكار.  عىل  قدرته  وتنمية 
كل  يف  لأللعاب  الطفل  احتياج 
مرحلة، وهنا من املهم أن حيدد األب 
الطفل  حيتاجها  التي  املهارات  واألم 
نوعية  اختيار  وبالتايل  مرحلة  كل  يف 
هذا  حتقيق  يف  تساعد  التي  األلعاب 

اهلدف.
جيب  التي  املعايري  بعض  وهناك 
مراعاهتا عند رشاء لعبة للطفل وأوهلا 
االهتامم بجودة املادة التي صنعت منها 
طويل  كصديق  إليها  والنظر  اللعبة، 
اختيارها  جيب  وبالتايل  للطفل  األمد 
فالرت،  بامل  انغرتاود  تقول  كام  بعناية، 
األملانية  غوت«  »شبيل  مجعية  من 
األطفال  ألعاب  تقويم  يف  املتخصصة 

للمستهلكني. النصائح  وتقديم 
ومن املهم وفق اخلرباء، إرشاك الطفل 
يرغب  التي  اللعبة  اختيار  عملية  يف 

فيها، لكّن هذا ال يعني أن عىل األب 
بشكل  الطفل  رغبات  تلبية  واألم 
للطفل  يقوال  أن  يمكنهام  بل  دائم، 

إهنام لن يشرتيا هذه اللعبة أو تلك.
حيتاج  للطفل  املناسبة  اللعبة  اختيار 
بعملية  ينتهي  ال  متواصال  عمال 
الرشاء فحسب، إذ جيب عىل األبوين 
احلني  بني  الطفل  غرفة  فحص 
التي  األلعاب  من  للتخلص  واآلخر، 

مل  ربام  أو  الطفل  لعمر  مناسبة  تعد  مل 
تعد تثري اهتامم الطفل عىل اإلطالق.

تقليل  يف  يساعد  ال  األمر  وهذا 
فحسب،  الطفل  غرفة  يف  الفوىض 
ربام  القديمة  األلعاب  فحص  إن  بل 
أو  جديد  بشكل  الستخدامها  يقودك 
ابتكار طريقة الستخدامها مع ألعاب 
الطفل  تقدم  تتناسب  بطريقة  جديدة 

يف العمر.

هذا ما يكرهه 
مضيفو 
الطريان

مضيفو  يتعّرض  ما  غالبًا 
غربية  ملواقف  الطريان 
وقد  مزعجة،  وأخرى  وطريفة 
أكثر  عن  أخريًا  هؤالء  كشف 
املسافرين  لدى  يزعجهم  ما 
وسلوكيات  ترصفات  من 
نظيفة،  غري  وأحياًنا  الئقة  غري 
اىل  منهم  بالعديد  تدفع 
هذه  يف  بالبقاء  مرتني  التفكري 

تغيريها. أو  املهنة 
موقع  عىل  صفحة 
 Flight« تدعى  »فيسبوك« 
 Attendant Career
تضم   »Connection
يف  عاملني  حرصًا  طياهتا  يف 
من  بالطائرات  السفر  طواقم 
كل  مجعت  العامل،  انحاء  شتى 
األمور  وعددت  الشكاوى 
شكل  عىل  إزعاجا  األكثر 

وهي: الئحة 
ما  قرار  أخذ  عند  اإلطالة   -

رشبه املسافر  يريد 
املقعد  جيب  يف  القاممة  ترك   -

خللفي ا
شغالة  األذن  سامعات  ترك   -

املرشوب املسافر  طلب  عند 
الطائرة  داخل  التجول   -

القدمني حايف 
مضيفي  مالبس  شد  أو  وكز   -

ما لطلب  الطريان 
مبارشة  احلامم  استخدام   -

اهلبوط قبل 
حمارم  املضيفني  مناولة   -
نكاشات  أو  مستعملة  ورقية 
أطفال  حفاضات  أو  أسنان 

متسخة
حجم  صغر  عىل  التعليق   -

ئرة لطا ا
األروقة يف  التسكع   -

فرتة  قرص  من  التذمر   -
الرتانزيت

لتعبئة  قلم  استعارة  طلب   -
اجلامرك ورقة 

الفشل ضروري للنجاح
يف  جدًا  طبيعية  جتربة  الفشل 
نفس  يف  عميقًا  أثرًا  ترتك  احلياة 
تساهم  وهي  وشخصيته،  اإلنسان 
أساسيا  دورا  وتلعب  توجيهه  يف 
خمتلف  عىل  مستقبله  رسم  يف 

األصعدة.
سلبي  تفسري  ذات  كلمة  و«الفشل« 
فهمها  الرضوري  من  لكن  غالبًا، 
وُيعّد  إجيابياهتا.  ملعرفة  جيدًا، 
وال  أساسيًا،  عنرصًا  الفشل  إختبار 
حتقيق  بغية  منه  االستفادة  من  بد 

كبري الحقًا. نجاح 
الفشل  جتعل  أسباب   7 وإليكم 

للنجاح: مهاًم، بل رضوريًا 
نظر  وجهة  إيصال  يف  يساعد  ـ 
رضورية: فال يمكن للمرء أن يقّدر 
األوىل  املرة  من  نجح  لو  إنجازاته 
إىل  وباإلضافة  فيها،  حاول  التي 
التواصل  من  الفشل  يمّكنه  ذلك 
بصعوبات  يمرون  الذين  مع 
وعيا  أكثر  يصبح  وهكذا  اختربها، 

وإدراكا.

يرّبر  الكفاح  بأن  القناعة  يرسخ  ـ 
خيترب  مل  لشخص  يمكن  فال  النرص: 
طعم  يذوق  أن  حياته،  يف  الفشل 
ما  بذل  نجاح  يوّلده  الذي  الشعور 

لتحقيقه. وسعه  يف 
وحقيقيًا  مرشوعًا  إحساسًا  يوّلد  ـ 
والتضحية  فاجلهد  باالستحقاق: 

الفعيل. النجاح  إىل  يقودان 
ـ يساهم يف فهم النفس بشكل أكرب: 
التعاطي مع  تعلم  احلياة  ما يف  فأهم 
حمفزًا  جعله  أّي  بفعالية،  الفشل 

املستقبلية. اجلهود  لبذل 
فيزيد  أكثر:  مرغوبًا  اهلدف  جيعل  ـ 
أكرب  جهد  بذل  عىل  وحيفز  العزيمة 

املراد. لتحقيق 
فيتيح  أبوابا:  يفتح  أن  يمكن  ـ 
قد  جديدة  أمور  اختبار  إمكانية 

أفضل. تكون 
ما  النفس:  تقييم  إعادة  إىل  يقود  ـ 
الضعف  نقاط  حتديد  يف  يساعد 
ختطيها  من  بد  ال  التي  واملشاكل 

النجاح. لتحقيق 

دوالر يباع خبمسة ماليني!!
دوالر  نيويورك  يف  علني  مزاد  يف 
ثالثة  بني  ما  معروض  نادر،  فيض 
أن  وأمهيته  دوالر،  ماليني  ومخسة 
به.  بدأت  األمريكي  الدوالر  فكرة 
عام  إىل  يعود  النادر  الفيض  والدوالر 
القليلة  القطع  إحدى  وهو   ،1794
تم  دوالرات  دفعة  أول  من  الباقية 
ومن  املتحدة.  الواليات  يف  سكها 
املتوقع أن يباع يف املزاد يف نيويورك يوم 
30 أيلول بام بني ثالثة ومخسة ماليني 
دوالر. وثمة 150 قطعة باقية فقط من 

املعدنية، وهذه من بني  العمالت  هذه 
حيلم  عليها،  احلفاظ  تم  ثالثة  أفضل 

بامتالكها كل هواة مجع العمالت.
مؤسسة  مستشار  كراليفيتش،  جون 
املسؤولة  بويرز«  »ستاكس  املزادات 
»أمهية  أن  أوضح  البيع،  عملية  عن 
اجلمع  هواة  جتعل  تارخييا  العملة  هذه 

يتوقون إليها. 
فإنه  العملة،  هذه  قيمة  رغم  لكن، 
قياسيا  رقام  أن تسجل  املتوقع  من غري 

عامليا.

»أبل« توقف »آيفون 5 سي«
رشكة  حديثة،  صحافية  تقارير  وفق 
إنتاج  عن  للتوقف  تستعد  »أبل« 
هاتفها »آيفون 5 يس«، الذي مل حيقق 

نجاحًا كبريًا.
إىل  أشار   ”Mac  5  to  9“ موقع 
األمر،  »أبل« عن هذا  احتامل إعالن 
من  التاسع  يف  املقبل  مؤمترها  خالل 
عن  اإلعالن  سيشهد  الذي  أيلول، 
إس«   6 »آيفون  املرتقبني  اهلاتفني 
هو  كام  بلس«،  إس   6 و«آيفون 

متوقع.

مواصلة  إىل  أيضًا  أشار  املوقع  تقرير 
إس«   5« طرازات  إنتاج  »أبل« 
هواتف  من  بلس«  و«6  و«6« 

آيفون.
يس«   5« أطلقت  قد  كانت  و»أبل« 
مع جهازها »5 إس«، وزودته بنفس 
السابق  للجيل  التقنية  املواصفات 
هبياكل  ولكن  »آيفون«،  هواتف  من 
ليكون  خمتلفة،  بألوان  ملونة  خارجية 
يف  هواتفها  ألحدث  أرخص  بدياًل 

ذلك الوقت.
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بدء مشروع تنمية حمور قناة السويس
قناة  حمور  يف  التنمية  أنشطة 
رشق  قطاعي  يف  ستبدأ  السويس 
السخنة،  والعني  بورسعيد 
السويس  قناة  هيئة  رئيس  بحسب 
أعلن  الذي  مميش  مهاب  الفريق 
يف  صناعات  تسع  اختيار  تم  أنه 
صناعات  منها  االوىل،  املرحلة 
وتكرير  واألدوية  السيارات 

لنفط. ا
االنتهاء  تم  أهنا  أوضح  مميش 

للمرشوع،  التحتية  البنية  من 
حيدد  مجهوريا  قرارا  أن  إىل  مشريًا 
لتمكني  سيصدر  الترشيعية  البنية 
عىل  التعامل  من  املستثمرين 

أساسها.
يف  العمل  سيتم  أنه  إىل  أشار  مميش 
السويس،  قناة  بمنطقة  موانئ  ستة 
املتوسط،  البحر  عىل  منها  ثالثة 
وغرهبا  بورسعيد  رشق  وهي 
عىل  أخرى  وثالثة  والعريش، 

السخنة  العني  هي  األمحر  البحر 
والطور. واالدبرية 

املسؤول املرصي أوضح أن مساحة 
ستكون  الصناعية  املناطق  من  كل 
نظام  وفق  مربعني  كيلومرتين 
االنتفاع ملدة حتدد يف كل عقد، مؤكدًا 
انه سيتم إقامة مركز لوجيستي لكل 
منطقة خمتصة، وإقامة مراكز تدريب 
توفري  لضامن  والشباب،  للعاملني 

العمل. فرص 

»الوطين«: امليزان التجاري للكويت تأثر سلباً برتاجع اسعار النفط
يف  اإلنتاجية  السلع  واردات 
املئة  يف   23 بنسبة  ارتفعت  الكويت 
األول  الربع  يف  سنوي  أساس  عىل 
شهدت  حني  يف  احلايل  العام  من 
واردات معدات النقل انتعاشا قويا 
نسبته  بلغت  نموا  حققت  حيث 
سنوي  أساس  عىل  املئة  يف  6ر6 
املئة  يف  6ر5  بنسبة  انكامشها  بعد 
عىل أساس سنوي يف الربع املايض، 
وفق ما أعلن  بنك الكويت الوطني 

يف تقريره أمس.
وفيام يتعلق بفائض امليزان التجاري 
الكويت  بنك  تقرير  لفت  للكويت، 
مليار  7ر1  إىل  تراجعها  اىل  الوطني 
دينار كويتي يف الربع األول من عام 
النفط  أسعار  تراجع  جراء   2015
الفائض تراجع إىل  موضحا أن هذا 
سنوات  ست  يف  له  مستوى  أدنى 
من  املئة  يف   20 بلغت  سنوية  بنسبة 
الناتج املحيل اإلمجايل لعام 2015.

النفط، بحسب  إيرادات تصدير  اما 
التقرير، فرتاجعت بنحو 49 يف املئة 
األول  الربع  يف  سنوي  أساس  عىل 
مليار  6ر3  لتبلغ  احلايل  العام  من 

دينار كويتي »وهو أدنى مستوى هلا 
يف مخس سنوات«.

تصدير  إيرادات  أن  واوضح 
أسعاره  هبوط  جراء  تأثرت  النفط 
الذي  )برنت(  خام  سعر  وتراجع 
ألسعار  العاملي  املقياس  يمثل 
أساس  املئة عىل  50 يف  بنحو  النفط 
العام  من  األول  الربع  يف  سنوي 
احلايل ليصل إىل 54 دوالرا أمريكيا 

للربميل.
تصدير  عائدات  شهدت  حني  يف 
الربع  يف  طفيفا  ارتفاعا  النفط 
الطفيف  التعايف  جراء  الثاين 
بلغ  إذ  النفط  أسعار  شهدته  الذي 
 64 )برنت(  خام  سعر  متوسط 
من  الثاين  الربع  يف  للربميل  دوالرا 

.2015 عام 
النفطية غري  الصادرات  تراجع 

ايضا  لفت  الوطني  الكويت  بنك 
النفطية  غري  الصادرات  أن  اىل 
 11 بنسبة  األول  الربع  تراجعت يف 
لتصل  سنوي  أساس  عىل  املئة  يف 
تراجع  جراء  دينار  مليار  3ر0  إىل 
أسعار اإليثيلني وقوة الدينار مقابل 

باستثناء  الرئيسية  العمالت  معظم 
الدوالر األمريكي متوقعا أن تشهد 
الصادرات غري النفطية ارتفاعا عىل 
املدى القريب نظرا إىل التعايف الذي 
الربعني  يف  اإليثيلني  أسعار  تشهده 

العام. الثاين والثالث من هذا 
حجم  أن  اىل  لفت  التقرير 
املئة  يف   11 بنسبة  ارتفع  الواردات 
يف   8 ب  مقارنة  سنوي  أساس  عىل 
يف  بالنمو  مدعوما   2014 يف  املئة 
مشريا  اإلنتاجية  السلع  واردات 
املرتفع عىل املشاريع  إىل أن اإلنفاق 
رئيسيا  عامال  يمثل  الرأساملية 

الواردات. نمو هذه  لتقوية 
الدينار أمام  يستقر  الدوالر 

من ناحية ثانية، أعلن بنك الكويت 
عىل  اليومية  نرشته  يف  املركزي 
رصف  سعر  ان  اإللكرتوين  موقعه 
مقابل  استقر  األمريكي  الدوالر 
الدينار الكويتي امس عند 302ر0 
ليسجل  اليورو  ارتفع  بينام  دينار 
بأسعار  مقارنة  دينار  339ر0 

رصف اول من امس.
اإلسرتليني،  اجلنيه  رصف  سعر  اما 

فإستقر  املركزي،  البنك  بحسب 
دينار  465ر0  مستوى  عند 
314ر0  عند  السويرسي  والفرنك 
الني  رصف  سعر  بقي  بينام  دينار 
مستوى  عند  تغيري  دون  الياباين 

002ر0 دينار.
بالنسبة  انه  اىل  أشار  املركزي  البنك 
فالبيانات  األمريكي  االقتصاد  إىل 
مما  أرسع  بشكل  نام  أنه  أظهرت 
الثاين  الربع  خالل  األسواق  توقعته 
نمو  نسبة  حمققا  احلايل  العام  من 

احتامل  يبقي  ما  املئة  يف  7ر3  بلغت 
الحق  وقت  يف  الفائدة  أسعار  رفع 

العام. من هذا 
أعلن  اليورو،  بمنطقة  يتعلق  وفيام 
استعداده  األورويب  املركزي  البنك 
إذا  الكمي  للتسهيل  برناجمه  لتوسيع 
أن  متوقعا  لذلك،  احلاجة  اقتضت 
هيدد تراجع أسعار السلع واملخاطر 
العاملي،  االقتصادي  بالنمو  املحيطة 
يستهدفه  الذي  التضخم  معدل 

البنك. 

»سيول« تدرس زيارة وارداتها 
من نفط إيران

كوريا اجلنوبية ستدرس زيادة وارداهتا 
من النفط اإليراين واملكثفات عند رفع 
العقوبات املفروضة عىل طهران، وفق 
الكوري  التجارة  وزير  نائب  أعلنه  ما 
كان  والذي  هي،  ووتاي  اجلنويب 
للبحث  إيران  إىل  بالده  وفد  ضمن 
النفط  يف صفقات حمتملة يف قطاعات 
واملسؤول  واإلنشاءات.  والغاز 
الكوري اجلنويب أشار إىل أن واردات 
اإليراين  النفط  من  اجلنوبية  كوريا 
فرض  منذ  حادًا  تراجعًا  سجلت 
أن  مؤكدا  طهران،  عىل  العقوبات 

النفط اإليراين ذو جودة عالية ويمكننا 
وسندرس  جيدًا،  مكثفاته  استغالل 

زيادة وارداته.
بيغن  اإليراين  النفط  وزير  جهته  ومن 
زنغنه كان قد قال من جهته بعد زيارة 
إن  لبالده  اجلنويب  الكوري  الوفد 
مشرتياهتا  زيادة  عىل  وافقت  »سيول 
من اخلام اإليراين، بعدما مهد االتفاق 
النووي مع القوى العاملية السبيل أمام 
املفروضة  الدولية  العقوبات  ختفيف 
عن  يفصح  مل  لكنه  طهران«،  عىل 

تفاصيل االتفاق.

صياغة  قريباً  تنهي  إيران 
عقود النفط اجلديدة

نموذج  صياغة  من  ستنتهي  إيران 
األسابيع  خالل  النفط  لعقود  جديد 
لزيادة  طهران  سعي  مع  املقبلة  الثالثة 
حقوهلا  من  االستخراج  معدالت 
بمساعدة الرشكات األجنبية، بحسب 
بيجن  اإليراين  النفط  وزير  توّقعه  ما 
عقود  عرض  تتوقع  زنغنه.الوزارة 
خالل  املستثمرين  عىل  اجلديدة  النفط 
مؤمتر يعقد يف لندن يف ديسمرب كانون 

للعقوبات  املحتمل  الرفع  قبيل  األول 
يف 2016. 

 500 اإلنتاج  زيادة  إىل  تطمح  وإيران 
شهرين  غضون  يف  يوميا  برميل  ألف 
التي  الغربية  العقوبات  ختفيف  من 
يف  النصف  بمقدار  الشحنات  قلصت 
السنوات األخرية وبام يصل إىل مليون 
برميل يوميا خالل ما بني ستة وسبعة 

أشهر.

ليبيا تسّجل عجزاً كبرياً يف امليزانية
والذي  املركزي،  ليبيا  مرصف  وفق 
ليبيا  فإّن  طرابلس،  العاصمة  مقّره 
 4.5 بلغ  امليزانية  يف  عجزا  سجلت 
مليار   3.3 يعادل  ما  أو  دينار  مليار 
دوالر يف السبعة أشهر األوىل من عام 
2015 حتت ضغط هبوط إنتاج النفط 

وتراجع أسعار اخلام.
برميل  ألف   400 من  أقل  تنتج  ليبيا 
يوميا من النفط وهو ربع ما اعتاد البلد 
إنتاجه  عىل  أوبك  منظمة  يف  العضو 
أطاحت  التي  االنتفاضة  اندالع  حتى 
أعقبها  وما   2011 يف  القذايف  بمعمر 

من اضطرابات.
مع  منتظمة  ميزانية  ليبيا  يوجد يف  وال 
يتصارعان  وبرملانني  وجود حكومتني 

املرصف  ويسيطر  السلطة.  عىل 
إيرادات  عىل  طرابلس  يف  املركزي 
النفط احليوية والتي تدير املالية العامة.

أن  أوضح  املركزي  املرصف 
من  املتحققة  احلكومية،  »اإليرادات 
صادرات النفط والغاز، بلغت 12.4 
مليار دينار حتى هناية يوليو متوز وهو 
ما يرتك عجزا قدره 4.5 مليار دينار 
دينار  مليار   16.9 بلغ  إنفاق  لتغطية 

يف الفرتة نفسها«.
تنمية  مرشوعات  مّجد  املرصف 
يف  العاملني  أجور  فاتورة  وخفض 
يف  دينار  مليار   9.7 إىل  احلكومة 
مقابل  العام  من  األوىل  أشهر  السبعة 
13.4 مليار دينار قبل عام، مشريا إىل 

يف  دينار  مليار   14.6 بلغ  العجز  أن 
الفرتة نفسها من العام املايض، مضيفا 
من  دوالر  مليار   11 أنفقت  ليبيا  أن 
السبعة  يف  األجنبي  النقد  احتياطيات 
أشهر األوىل من 2015 مقابل 24.8 
من  املامثلة  الفرتة  يف  دوالر  مليار 

.2014
ومل يفصح املرصف عن الرقم اإلمجايل 
وبلغ  األجنبي.  النقد  الحتياطيات 
آخر رقم منشور 109 مليارات دوالر 

يف يونيو حزيران 2014.
املوقف  وصف  املركزي  املرصف 
إن  وقال  باخلطر  االقتصادي 
15 يف  إىل  النفطية هبطت  الصادرات 

املئة من القدرة التصديرية.

إرتفاع الناتج احمللي يف السعودية
السعودية  يف  اإلمجايل  املحيل  الناتج 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  حّقق 
باألسعار  قيمته  يف  ارتفاعًا  اجلاري، 
بلغت  املئة  يف   3.79 بنسبة  احلقيقية 
يف  ريال،  ألف  و880  مليونا   617
مقابل 595 مليونا و312 الف ريال 
يف الفرتة نفسها من العام املايض، لكن 
انخفضت  اجلارية  باألسعار  قيمته 
وبلغت631  املئة  يف   11.93 بنسبة 

مليونا و28 ألف ريال.
السعودية«  االنباء  »وكالة 
»مصلحة  أصدرته  تقريرًا  نرشت 
واملعلومات«،  العامة  اإلحصاءات 
اخلاص  القطاع  أن  أفاد  والذي 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  سجل 
باألسعار  قيمته  يف  ارتفاعًا  اجلاري 
احلقيقية بنسبة 3.09 يف املئة، وحقق 
قيمته  يف  ارتفاعًا  املتداولة  باألسعار 
 293 إىل  مرتفعًا  املئة  يف   5.28 بلغ 
مقابل  يف  ريال،  الف  و185  مليونا 
العام  ريال  ألف  و494  مليونا   278

املايض.
شهد  واملاء  والغاز  الكهرباء  نشاط 

قيمته  وارتفعت  األكرب،  االرتفاع 
 11.20 بنسبة  احلالية  باألسعار 
من  ذاهتا  الفرتة  مع  مقارنة  املئة  يف 
ناتج  قيمة  وانخفضت  املايض،  العام 
باألسعار  املحيل  النفطي  القطاع 
العام  من  الثاين  الربع  خالل  احلالية 
بينام  املئة،   39.07 بنسبة  احلايل 
احلقيقية  باألسعار  قيمته  ارتفعت 

5.1 يف املئة مقارنة بالعام املايض.
للقطاع  اإلمجايل  املحيل  الناتج 
ارتفاعًا  جهته  من  حقق  احلكومي 
نسبته  احلقيقية  باألسعار  قيمته  يف 

الثاين،  الربع  خالل  املئة  يف   3.04
ارتفاعًا  احلالية  باألسعار  حقق  بينام 
نسبته 22.6 يف املئة لريتفع إىل 138 
مقابل  يف  ريال،  الف  و34  مليونا 
يف  ريال  الف  و585  مليونا   112

الفرتة ذاهتا من العام املايض.
أما قيمة الصادرات النفطية باألسعار 
احلالية فانخفضت ما نسبته 41.74 
الواردات  قيمة  وهبطت  املئة،  يف 
بنسبة  احلالية  باألسعار  السلعية 
ذاهتا  بالفرتة  مقارنة  املئة  يف   9.64

من العام املايض.

بريطانيا تنفق املاليني 
لتجديد قاعدتها النووية

بريطانيا ستنفق أكثر من 500 مليون 
جنيه إسرتليني أي ما يعادل 796.5 
قاعدهتا  لتجديد  دوالر  مليون 
اسكتلندا  يف  النووية  للغواصات 
خالل السنوات العرش املقبلة، وزفق 
الربيطاين جورج  املال  أعلنه وزير  ما 

أوزبورن.
ريفر  يف  البحرية  »فاسلني«  قاعدة 
تضّم  غالسغو،  رشق  كاليد 
األسطول املؤلف من أربع غواصات 
تشكل  والتي  »فانغارد«،  طراز  من 

الربيطاين  النووي  الردع  قوة 
»ترايدنت«.

تغيري  شأن  يف  قرار  اختاذ  املقرر  ومن 
العام  املتقادم  الغواصات  أسطول 

املقبل.
بزعامة  »املحافظني«  حزب  حكومة 
كامريون  ديفيد  الوزراء  رئيس 
األسطول  جتديد  تؤيد  أهنا  أكدت 
اجلنيهات،  باليني  كلفته  تبلغ  والذي 
الغواصات اجلديدة يف  وتنوي وضع 

»فاسلني«.

تراجع الصادرات القطرية
انخفضت  القطرية  الصادرات  قيمة 
بأكثر من 40 يف املئة خالل سنة حتى 
تراجع  بسبب  وذلك   ،2015 متوز 
اسعار  املحروقات، وفق أرقام رسمية 
كشفت عنها وزارة التخطيط التنموي 

واإلحصاء.
االنباء  وكالة  نرشهتا  التي  األرقام 
الرسمية أظهرت أن امجايل الصادرات 
بلغت قيمتها 23.5 مليار ريال أو ما 

يعادل 6.5 مليار دوالر يف متوز.
بنسبة  انخفاضا  يمّثل  الرقم  هذا 

بحجم  مقارنة  املئة  يف   41.7
ويتطابق   .2014 متوز  يف  الصادرات 
هذا اىل حد كبري مع نسبة االنخفاض 
لوحدها،  الطاقة  صادرات  قيمة  يف 
التي  املحروقات  قيمة  تراجعت  اذ 
بنسبة  الفرتة  خالل  البالد  صدرهتا 
40.5 يف املئة لتصل اىل 15.6  مليار 
ارتفاع  االرقام  اظهرت  كام  ريال. 
الفرتة  يف  املئة  يف   13 بنسبة  الواردات 
نفسها، فيام تصدرت  قائمة الواردات 

املروحيات والطائرات والسيارات.

مليارات   3 لسحب  نلجأ  قد  الكويتية:  املالية 
من االحتياطي

من  الرغم  عىل   - نت  العربية 
عجز  بحدوث  املتوالية  التأكيدات 
الكويت،  لدولة  العامة  امليزانية  يف 
يف  منه  مفر  ال  واقعًا  أصبح  والذي 
لالقتصاد  الرسيعة  التطورات  ظل 
النفط  برميل  أسعار  سيام  ال  العاملي، 
متدنية  مستويات  إىل  وصلت  التي 
وزارة  فإن  األخرية،  الفرتة  خالل 
آلية  بشأن  بعد  أمرها  حتسم  مل  املالية 
حتى  املوازنة  عجز  متويل  وطريقة 

اآلن.
مصادر  كشفت  الصدد،  هذا  ويف 
تأخر  وراء  السبب  أن  مسؤولة 
»املالية«  يف اعتامد الطريقة التي ستقوم 
بتمويل عجز املوازنة من خالهلا يعود 
التكلفة  وبحث  بدراسة  قيامها  إىل 
اخليارين  من  أي  اعتامد  عند  الفعلية 
من  إّما  للتمويل:  أمامها  املتاحني 
خالل السحب من االحتياطي العام، 
وفقا  وصكوك،  سندات  اصدار  وإّما 

»القبس«. لصحيفة 
بمخاطبة  قامت  أهنا  إىل  وأشارت 
وهيئة  املركزي  الكويت  بنك  من  كل 
لتمويل  التكلفة  ملعرفة  االستثامر 
اخليارات  تلك  خالل  من  العجز 
العام  املال  عىل  تكلفة  أقلها  واختيار 
وبام يساهم يف تعزيز االقتصاد املحيل.

بنك  إىل  كتاهبا  يف  »املالية«  وأكدت 

حتديد  رضورة  عىل  املركزي  الكويت 
اآلثار االقتصادية املرتتبة عىل إصدار 
أذونات اخلزانة عىل االقتصاد املحيل، 
عىل  املحلية  البنوك  قدرة  حتديد  مع 
سيحتاج  األمر  كان  إذا  وما  تغطيتها، 
وعاملية  أجنبية  بنوك  أمام  طرحها  إىل 
يف حال عدم قدرة السوق املحيل عىل 
حتديد  طلبها  إىل  مشرية  استيعاهبا، 
املال  اللجوء إىل هذا اخليار عىل  كلفة 

العام.
رأي  استطالع  مع  وبالتوازي 
أيضًا  »املالية«  خاطبت  »املركزي«، 
إياها  مطالبة  لالستثامر  العامة  اهليئة 
عجز  لتمويل  املالية  الكلفة  بتحديد 
لفرتة  العام  االحتياطي  من  املوازنة 
يف  مشرية  املقبلة،  اخلمس  السنوات 
سد  سبل  حتديد  بصدد  أهنا  إىل  كتاهبا 
عجز املوازنة والتي من بينها السحب 
يدعو  ما  وهو  العام،  االحتياطي  من 
واالقتصادية  املالية  التكلفة  إىل حتديد 

لذلك.
أن  إىل  ذاهتا  املصادر  ولفتت 
وزارة  قبل  من  الرسيعة  التحركات 
التي  التوقعات  بعد  جاءت  املالية 
املستوى،  رفيع  نفطي  هبا مصدر  أدىل 
أسعار  نزول  احتامل  عىل  أكد  والذي 
دون  ما  إىل  الكويتي  النفط  برميل 
الواحد  للربميل  دوالرًا  األربعني 

التجارة  حركة  تشهده  ما  ظل  يف 
األزمة  بفعل  تباطؤ رسيع  من  العاملية 
الصينية، باإلضافة إىل عودة إيران إىل 

السوق النفطي العاملي جمددًا.
كانت  املاضية  الفرتة  أن  إىل  ولفتت 
تذبذب  يف  الوزارة  توقعات  تنحرص 
إال  دوالرًا،   50 أدنى  بحد  األسعار 
أن تسجيل الربميل لسعر 42 دوالرًا 
بإجياد  املسارعة  إىل  الوزارة  دفع 
إىل  السكني  تصل  أن  قبل  احللول 

العظم.
جود  إىل  ذاهتا  املصادر  وأشارت 
االستعانة  عىل  الوزارة  يف  اتفاق  شبه 
سحب  يتم  أن  عىل  معًا  باخليارين 
من  دينار  مليارات   3 يقارب  ما 
باقي  متويل  مع  العام  االحتياطي 

العجز عن طريق سندات اخلزانة.

تراجع األسهم األمريكية
)رويرتز( - بدأت األسهم األمريكية 
تراجع  عىل  اإلثنني  يوم  تعامالت 
جملس  رئيس  لنائب  ترصحيات  بعد 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 
مطلع  فيرش  ستانيل  األمريكي( 
األسبوع تبقي فيام يبدو عىل احتامالت 
رفع أسعار الفائدة يف سبتمرب أيلول.

الصناعي  جونز  داو  املؤرش  ونزل 

باملئة   0.57 يعادل  بام  نقطة   94.1
بينام  نقطة   16548.91 إىل  ليصل 
بورز  اند  ستاندرد  املؤرش  تراجع 
 9.69 أو  باملئة   0.49 بنسبة   500
وهبط  نقطة   1979.18 إىل  نقطة 
مؤرش ناسداك املجمع 28.97 نقطة 
 4799.36 ليسجل  باملئة   0.6 أو 

نقطة.
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3 جوائز »إم تي يف« لـ »تايلور سويفت«
موسيقى  مطربة  سويفت،  تايلور 
من  متّكنت  األمريكية،  البوب 
خمتلفة  فئات   3 يف  جوائز   3 انتزاع 
يف حفل توزيع جوائز شبكة »إم يت 

املوسيقية. يف« 
جائزة  عىل  حصلت  سويفت 
أغنيتها  عن  مصورة  أغنية  أفضل 
جائزة  أيضا  وانتزعت  »الثأر«، 
عن  ملطربة  مصورة  أغنية  أفضل 

خاو«. »مكان  األخرى  أغنيتها 
موسيقي  تعاون  أفضل  فئة  ويف 
جائزة  أيضا  سويفت  حصدت 
زميلها  مع  مناصفة  الفئة  تلك 
عن  المار  كندريك  املطرب 

»الثأر«. أغنيتهام 
هوب  اهليب  موسيقى  أما 
التي  ميناغ  نيكي  املطربة  فتصدرهتا 
هيب  أغنية  أفضل  جائزة  حازت 

مصورة. هوب 
مارس  برونو  من  كل  وانتزع 

أفضل  جائزة  رونسون  ومارك 
أغنيتهام  عن  ملطرب  مصورة  أغنية 

فانك«. تاون  »أب  املشرتكة 
ثورمان  أوما  الشابة  املطربة  أما 
أغنية  أفضل  جائزة  فانتزعت 
»الفتى  أغنيتها  »روك« مصورة عن 
الشاب  املطرب  ونال  الكسول«، 
فيتي ويب جائزة »املطرب الواعد« 

املصائد«. »ملكة  أغنيته  عن 

الشاب  الكندي  املطرب  جهته  من 
أفضل  جائزة  نال  بيرب  جاستن 
»أين  أغنيته  عن  خاصة  مؤثرات 

أنت اآلن«.
مايكل  الراحل  البوب  نجم  وكان 
باحلفل،  الغائب  احلارض  جاكسون 
الراب  موسيقى  مطرب  نال  حيث 
متنح  التي  اجلائزة  ويست  كانيي 

له. تكريام  باسمه 

فنان يركل معجبة على 
وجهها

الئق،  وغري  وحيّش  ترّصف  يف 
إعتدى  جيتس  كيفن  الراب  مغني 
إحيائه  أثناء  املعجبات  إحدى  عىل 
فلوريدا  والية  يف  ناٍد  يف  أقيم  حفاًل 
األمريكية، حيث ركلها يف وجهها.

عىل  املنشور  الفيديو  مقطع 
»يوتيوب«، أظهر كيفن جيتس وهو 
ويقوم  املرسح،  خشبة  عىل  يقف 
أصوات  تتعاىل  حيث  بالغناء، 

الصاخبة. املوسيقى 

إحدى  حاولت  األثناء،  هذه  يف 
املعجبات التي كانت تقف بالصف 
األمامي مع اجلمهور، ملس الرسوال 
الشهري،  الراب  مغني  يرتديه  الذي 
الشديد  اإلعجاب  إبداء  من  كنوع 
حيث  غريب،  فعل  برد  لتفاجأ  به، 
بقدمه،  وجهها  يف  املغني  ركلها 
شديد،  بذهول  احلارضون  فأصيب 
حتسبًا  احلراس،  أحد  إليه  واجته 

لوقوع أي أزمة.

ساندرا بولوك تعيش قّصة حّب
ساندرا  األمريكية  النجمة  قلب 
عىل  فهي  شاغرًا،  يعد  مل  بولوك 
الألزياء  وعارض  باملصور  عالقة 
براين راندال الذي يصغرها بسنتني.

مصدر  عن  نقل  »بيبول«  موقع 
تأكيده  مقرب من بولوك )51 سنة( 
سنة(،   49( براندال  عالقة  عىل  أهنا 
أزياء  وعارض  مصور  أنه  إىل  مشريًا 
يف  ومقيم  بورتالند،  مواليد  من 
االثنني  أن  مؤكدا  أنجلوس،  لوس 
وقد  أشهر«،  »عدة  منذ  عالقة  عىل 

عرب  البعض  بعضهام  إىل  فا  تعرَّ
مشرتكني. أصدقاء 

األزياء  عرض  يف  يعمل  راندال 
لدى  عمل  وقد  تقريبًا  عقدين  منذ 
سان  إيف  مثل  مشهورين  مصممني 

لوران.
نقل  قد  كان  ويكيل«  إس  »يو  موقع 
بولوك  إن  قوهلا  مطلعة  مصادر  عن 
النجمني  زفاف  حفل  حرضت 
تريو  وجاستن  أنيستون  جنيفر 

اجلديد. حبيبها  برفقة  الرسي، 

بولوك  حبيب  أن  املصادر  وكشفت 
أهنا  الواضح  ومن  جدًا..  »جذاب 

معه«. سعيدة 
بالتبني لصبي  أم  ُيشار إىل أن بولوك 
وهي  سنوات(   5( لويس  يدعى 
تعريه اهتاممًا كبريًا، وقد كانت العام 
كريس  املمثل  مع  عالقة  يف  املايض 
إيفانز لكنها مل تدم طوياًل، مع العلم 
العام  يف  جيمس  جييس  طلقت  أهنا 
إثر  زواج  سنوات   5 بعد   2010

تقارير عن خيانته هلا.

»كانيي ويست« يرتشح لرئاسة امريكا

بدائل صحية للقهوة
يف  الرتكيز  عن  يعجزون  البعض 
القهوة  دون  من  املذاكرة  أو  العمل 
مشكلة  وتكمن  املنبهة.  واملرشوبات 
بمرشوبات  يعرف  ما  أو  املنبهات، 
الشعور  من  تقلل  أهنا  يف  الطاقة، 
اجلسم  يترضر  وبالتايل  للنوم  باحلاجة 
عدم  نتيجة  الطويل  املدى  عىل 
الكافية.  النوم  ساعات  عىل  احلصول 
هناك  أن  الكثريون  يعرف  ال  وربام 
عىل  تساعد  التي  البدائل  من  العديد 
دون  من  لكن  طويلة  لفرتة  اليقظة 
تأثريات سلبية عىل اجلسم، ومن بينها 
موقع  استعرضها  التي  األفكار  بعض 

»وومان« النمساوي:
املاء  رشب  املاء:  من  كبري  كوب   -

من  اجلسم  حيمي  كبرية  بكميات 
الشعور  من  بالتايل  ويقلل  اجلفاف، 
تناول  من  فبدال  واخلمول.  بالتعب 
يمكن  كبرية،  بكميات  القهوة 
االستعانة باملاء الذي يفيد اجلسم ويف 
الوقت نفسه يساعد عىل اليقظة لفرتة 

طويلة.
عام  بشكل  الضوء  الساطع:  النور   -
حيفز  أنه  إذ  اليقظة،  بحالة  مرتبط 
املنبهة،  األوركسني  ملادة  اجلسم  إنتاج 
الظالم  أو  الضوء اخلافت  عىل عكس 
للدخول يف  يستعد  املخ  والذي جيعل 

مرحلة النوم.
االستفادة  يمكن  اليوتيوب:   -
كاليوتيوب،  احلديثة  التقنيات  من 

أو  مضحكة  مرسحية  مشاهدة  يف 
فالشعور  حتبه،  كارتوين  عمل  حتى 
ضخ  زيادة  يف  يساعد  بالسعادة 
املرتبط  األوكسيتوسني  هورمون 
الوقت  يف  يساعد  والذي  بالسعادة 
نفسه يف زيادة درجة الرتكيز واليقظة. 
يف  العصبي  والضغط  التوتر  أما 
هورمون  إنتاج  فيزيد  اآلخر  اجلانب 
الرتكيز  من  يقلل  الذي  الكورتيزول 

ويزيد الشعور بالتعب واإلرهاق.
- الرقص: احلركة بأشكاهلا كافة تزيد 
من شعور السعادة وضخ اهلورمونات 
فإن  لذا  باليقظة،  الشعور  تزيد  التي 
املفضلة  املوسيقى  أنغام  عىل  الرقص 

معك، لديك تعترب من أشهر املنبهات. الطرق  هذه  تفلح  مل  حال  ويف 
ألن  للنوم  االستسالم  األفضل  فمن 

حاجته  عىل  اجلسم  من  إشارة  هذا 
للنوم.

حقائق للراغبني بالتحّول إىل نباتيني
تكثر التحذيرات من خماطر املبالغة يف 
إىل  البعض  يدفع  مما  اللحوم،  تناول 
النباتية،  التغذية  وتفضيل  مقاطعتها 
متاما،  صحية  أهنا  يعني  ال  هذا  لكن 
وعيوبه.  حماسنه  غذائي  نظام  فلكّل 
عليه  نباتيا  يصبح  ان  يف  يرغب  ومن 

معرفة بعض احلقائق:
- احتامل اإلصابة بعرس اهلضم بسبب 
املعدة  تتأثر  اجلديدة:  املعوية  البكترييا 
بكل  باستمرار  اهلضمي  واجلهاز 
الغذائي  النظام  وتغيري  نأكله،  ما 
تكوين  يف  تغيري  حدوث  إىل  يؤدي 
مما  األمعاء،  يف  املوجودة  البكترييا 
اجلسم،  وصحة  الوزن  عىل  يؤثر 
من  اإلكثار  أن  الباحثون  يعتقد  إذ 
انتشار  عن  مسؤول  اخلضار  تناول 
ويؤدي  املعوية.  البكترييا  من  املزيد 
النباتية  التغذية  نظام  إىل  االنتقال 
الشعور  مثل  األعراض  لظهور بعض 
ولتخفيف  اهلضم.  يف  وعرس  بالنفخة 

التغذية  خرباء  ينصح  األعراض  هذه 
باالنتقال تدرجييا وببطء.

الزنك  التذوق:  حاسة  يف  التغيري   -
هو عنرص غذائي مسؤول عن العديد 
ذلك  يف  بام  اجلسم،  يف  الوظائف  من 
حاسة التذوق. أي أنه عىل من يرغب 
احلصول  النباتية،  التغذية  باعتامد 
غذائه  يف  الزنك  من  كافية  كمية  عىل 
لديه.  التذوق  حاسة  تتأثر  ال  لكي 
من  تصّعب  واملكرسات  فالبقوليات 
امتصاص الزنك، مما يعني أن االعتامد 
عىل البقوليات كمصدر للربوتني، قد 
يف  الزنك  نسبة  انخفاض  إىل  يؤدي 

اجلسم.
بعد  النشاط  الستعادة  أطول  وقت   -
من  اجلسم  حيتاج  الرياضة:  ممارسة 
النباتية لوقت  الربوتينات  أجل هضم 
احليوانية،  الربوتينات  من  أطول 
النباتيني  األشخاص  أن  يعني  ما 
خاص،  بشكل  منهم  والرياضيني 

الستعادة  أطول  وقت  إىل  حيتاجون 
مقارنة  التدريبات،  بعد  نشاطهم 

بأولئك الذين يأكلون اللحوم.
- نقص يف الفيتامينات: من املعروف 
لكّن  النباتية صحي،  التغذية  نظام  أن 
األمر يف احلقيقة ال يبدو كذلك متاما، 
فالكثري من النباتيني يعانون من نقص 
أن  يعني  ما  أخرى.  ومعادن  احلديد 
احلديد  نقص  تعويض  النباتيني  عىل 
الفيتامينات  بتناول  األخرى  واملعادن 

واملعادن.
كثرية  دراسات  فإن  باملقابل  ولكن 
أكدت  الدموية  واألوعية  القلب  عن 
خطر  من  تقلل  النباتية  التغذية  أن 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة 
الصحة،  عىل  إجيابًا  وتؤثر  الدموية 
والسبب هو أن النظام الغذائي النبايت 

خيفف االلتهابات يف اجلسم.

ماريا كريي حتّضر كتاباً 
لألوالد

ماريا  األمريكية  النجمة 
أول  إلطالق  تستعّد  كريي 
من  مستوحى  لألوالد  كتاب 
بعيد  اخلاصة  الشهرية  أغنيتها 
 All I Want For امليالد  

.Christmas Is You
أهنا  بيان  يف  أكدت  كريي 
األغنية،  هذه  كتبت  عندما 
إىل  تتحول  أن  تتمنى  كانت 
كالسيكية،  ميالد  عيد  أغنية 
هذه  بتأثري  فخورة  وهي 
ال  واهنا  خصوصًا  األغنية 
لدى  ذكريات  ختلق  تزال 

سنويًا«. املعجبني 
»يسعدين  أضافت:  النجمة 
قصة  نقل  من  أمتكن  أن 

جديدة  أجيال  إىل  األغنية 
الكتاب  هذا  يف  العائالت  من 

املصور«.
كل  الكتاب  ويتضمن 
الشهرية،  كريي  أغنية  كلامت 
صغرية  فتاة  قصة  وحيكي 
عليه  احلصول  تتمنى  ما  كل 
جرو  هو  األعياد  موسم  يف 

جديد.
هذه  كريي  أغنية  ان  إىل  يشار 
وحققت   1994 عام  ُأطلقت 
ما  منها  فبيع  واسعة،  شهرة 
نسخة،  مليون   14 عن  يزيد 
يف  الكتاب  يطرح  أن  ويتوقع 
األسواق يف 10 ترشين الثاين 

.2015

تايلور سويفت

مغني  أعلن  متوّقعة،  غري  خطوة  يف 
األمريكي  هوب«  واهليب  »الراب 
الرتشح  نيته  عن  ويست،  كانيي 
األمريكية،  الرئاسية  لالنتخابات 
»أم  جوائز  حفل  خالل  له  كلمة  يف 
»مرسح  عىل  ميوزيك«  فيديو  يف  يت 

مايكروسوفت« بلوس أنجلس.
قراره  عن  أعلن  األمريكي  املغني 
يفوز  ملن  خلفًا  االنتخابات  خوض 
املقبل، لتصبح زوجته كيم  العام  هبا 
أكرب  يف  األوىل  السّيدة  كارداشيان 

دولة يف العامل إذا متّكن من الفوز.
سنة،   38 العمر  من  البالغ  ويست، 
ملحبيه  توفريه  بسبب  جائزة  نال 
رائعًا،  وأداء  مبتكرة  فيديو  »أرشطة 
تقديم  إىل  الدائم  سعيه  من  حققهام 
كليب«  الفيديو  عامل  يف  جديد  كل 

احلفل  منظمو  ذكرها  ملربرات  طبقًا 
عن ويست الذي أدرجته جملة »تايم« 
شخص   100 أكثر  بني  األمريكية 
عىل  شجعه  ما  وهو  بالعامل،  نفوذًا 
بالوصول  حلاًم  خميلته  يف  ينسج  أن 

بعد  خصوصًا  األبيض،  البيت  إىل 
دونالد  امللياردير  لتقدم  مالحظته 
تلفزيوين،  نجم  أيضًا  وهو  ترامب، 
التي  االنتخابات  يف  منافسيه  عىل 

ستجري بنوفمرب العام املقبل.

»معني شريف« ينتقد جنوى 
وراغب

انتقد  رشيف  معني  اللبناين  النجم 
شمس  اللبنانيني  زميله  من  كال 
ستار  والبوب  كرم  نجوى  األغنية 

عالمة. راغب 
قبل  »بوسة  ألغنية  أسف  رشيف 
يف  قائال  لكرم،  األخرية  النوم« 
»ليست  »سيديت«:  جملة  إىل  حديث 
العمر  هبذا  تغني  التي  نجوى 
عندما  النوم«.  قبل  »بوسة  أغنية 
تغِن  مل   20 والـ   18 بعمر  كانت 
عمر  يف  غنتها  لو  األغنية.  هذه 
كانت  ربام  األربعني  أو  الثالثني 
لكن  منها،  مقبولة  األغنية  هذه 
ليست  فوق  وما  اخلمسني  سن  يف 

معها«. ظابطة  »مش  منها  مقبولة 
احلقيقي  العمر  كشف  رشيف 
»عندما  قال:  حيث  كرم  لنجوي 
»ليايل  برنامج  يف  سويًا  شاركنا 
لبنان  تلفزيون  عىل  لبنان« 
 11 حينها  عمري  كان  الرسمي، 
سنوات.  بثامين  تكربين  وهي  سنة. 
وأنا  سنة.   52 اآلن  عمرها 
راغب  الفنان  وأنصح  أنصحها 
من  ألنه  عمرمها  يعيشا  أن  عالمة 
راغب  أشاهد  أن  املعقول  غري 
ومن  جالسًا  احلايل  وبسنه  عالمة 
يف  صغريات  بنات  ثالث  حوله 

»الكليب«.

15 دقيقة رياضة تطيل 
عمر املسّنني

ركوب  أو  السباحة  أو  امليش 
يف  فقط  ساعة  ربع  الدراجة 
من  طبعًا  أفضل  يعّد  اليوم 
تدريبات  بأي  القيام  عدم 
ويساعد  السن،  لكبار  بدنية 

عمرهم. إطالة  عىل 
أعامرهم  تزيد  ملن  وبالنسبة 
االلتزام  فإن  عاما،   60 عىل 
بالقيام  اخلاصة  باإلرشادات 
نشطة  أو  معتدلة  بتدريبات 
احتامالت  انخفاض  إىل  أدى 
سنوات   10 خالل  الوفاة 
املئة، مقارنة بمن  28 يف  بنسبة 
عىل  تدريبات  أي  يامرسون  ال 
املستويات  إن  بل  اإلطالق، 
إىل  أدت  التدريبات  من  األقل 
بنسبة  الوفاة  خماطر  انخفاض 

املئة. 22 يف 
الدكتور ديفيد هابني، من قسم 
اإلكلينكية  الوظائف  علم 
سانت  بمستشفى  والتدريبية 
فرنسا،  يف  اجلامعي  إتيان 
»حني  السياق:  هذا  يف  قال 
القيام  مرضانا  يستطيع  ال 
نشط  أو  معتدل  بدين  بنشاط 
األسبوع  يف  دقيقة   150 ملدة 
مزمنة،  أمراض  بسبب 
نشطني  يكونوا  بأن  نوصيهم 
ما  ووفق  قدرهتم  حسب  بدنيا 

حالتهم«. به  تسمح 
يف  أكدوا  وفريقه  هابني 

للطب  الربيطانية  الدورية 
الريايض أن ممارسة التدريبات 
األسبوع  يف  دقيقة   150
إرشادات  يف  جاء  ما  وفق 
لألمريكيني  البدين  النشاط 
مما  أكثر  تكون  قد   2008 عام 
وهو  املسنني  بعض  يتحمله 
أي  ممارسة  عن  يثنيهم  قد  ما 
وأشاروا  رياضية،  تدريبات 
إىل أن أكثر من 60 يف املئة من 
الوفاء  يستطيعون  ال  املسنني 

اإلرشادات. بتلك 
خالل  بحث  هذا  العلامء  فريق 
ممارسة  كانت  إذا  عام  دراسته 
عن  تقل  لفرتة  التدريبات 
نفع.  أي  هلا  سيكون  ذلك 
دراسات سابقة  بيانات  وحلل 
 122.417 إمجايل  شملت 
بني  أعامرهم  تراوحت  مسنا 
الواليات  يف  عام  و101   60

وأسرتاليا. وتايوان  املتحدة 
أن  إىل  خلصت  ودراستهم 
انخفض  الوفيات  معدل 
من  بني  املئة  يف   22 بنسبة 
منخفضة  »جرعة«  يامرسون 
بمن  مقارنة  التدريبات  من 
تدريبات  أي  يامرسون  ال 
النسبة  وأن  اإلطالق،  عىل 
املئة  يف   28 إىل  ارتفعت 
»جرعة«  يامرسون  من  بني 

التدريبات. من  متوسطة 

تايلور سويفت

األسربين يبعد سرطان القولون
أسربين  قرص  تناول  عىل  احلرص 
مخس  مدى  عىل  اليوم  يف  قرصني  أو 
سنوات قلص خماطر اإلصابة برسطان 
القولون، وفق دراسة دنامركية جديدة.

ووفقا لدراسات سابقة فإن األسربين 
الالستريويدية  االلتهاب  ومضادات 
يمكن أن حتمي من رسطان القولون، 
اجلرعة  بشأن  واضحة  تكن  مل  لكنها 

وال مدة االستخدام لتحقيق الفوائد.
أكثر  بيانات  وباستخدام  اآلن،  لكن 
حاول  شخص،  ألف   113 من 
الباحثون حتديد العالقة بني األسربين 

ومدة  األخرى  االلتهاب  ومضادات 
اإلصابة  معدالت  وبني  هبا  التداوي 

برسطان القولون.
اإلصابة  خماطر  تفاوتت  عام  وبشكل 
السن  عىل  بناء  القولون  برسطان 
والعرق وأسلوب احلياة. وقال املعهد 
يف   90 من  أكثر  إن  للرسطان  الوطني 
املئة من احلاالت هي ألشخاص تزيد 

أعامرهم عىل 50 عاما.
الدراسة تشري إىل أن أخذ جرعة صغرية 
مدى  عىل  دائم  بشكل  األسربين  من 
فيام  قلص  األقل  عىل  سنوات  مخس 

القولون  برسطان  اإلصابة  خطر  يبدو 
بنسبة 27 يف املئة. والباحثون أكدوا يف 
دورية حوليات الطب الباطني أنه عىل 
العكس من ذلك فإن تناول األسربين 
خماطر  من  يغري  مل  مستمر  غري  بشكل 

اإلصابة برسطان القولون. 
الدنامركي  املركز  من  سورين  الدكتور 
ألبحاث مجعية الرسطان يف كوبنهاغن 
يؤخذ  مل  »ما  السياق:  هذا  يف  قال 
مستمرة  صغرية  بجرعات  األسربين 
رسطان  من  تذكر  محاية  تتحقق  لن 

القولون«.
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»بريسيتش« إىل انرت ميالن
البلجيكي  الالعب  رحيل  بعد 
نادي  أعلن  بروين،  دي  كيفني 
رحيل  عن  األملاين  فولفسبورغ 
إىل  بريسيتش  ايفان  الكروايت  العبه 
بيد  اإليطايل،  ميالن  انرت  صفوف 
املادي  املقابل  عن   يكشف  مل  أنه 

اآلن. حتى  للصفقة 
بطولة  وصيف  له،  بيان  ويف 
»بوندسليغا«  األملاين  الدوري 
رحيل  أكد  املايض  املوسم   يف 
يف  يشارك  مل  الذي  بريسيتش 
دي  مثل  املاضية  اجلمعة  مباراة 

اللقاء  وهو  شالكه،  أمام  بروين 
بثالثية  فولفسبورغ  فيه  فاز  الذي 
من  الثالثة  املرحلة  إطار  يف   نظيفة 

. لبوندسليغا ا
فولفسبورغ  بنادي  الكرة  مدير 
»لقد  قال:  الوفس،  كالوس 
قصري  وقت  خالل  االنتقال  تم 
األطراف.  جلميع  مرضية  وبطريقة 
ناديه  يف  إليفان  األفضل  نتمنى 

اجلديد«.
الكروايت  الالعب  جهته  من 
بامٍض  حظيت  »لقد  قال:  الدويل، 

فولفسبورغ  مع  وناجح  رائع 
حتدي  خلوض  أتطلع  ولكنني 

جديد«.
يف  كشف  قد  األملاين  النادي  وكان 
دي  الالعب  بيع  عن  سابق  وقت 
اإلنكليزي  سيتي  ملانشسرت  بروين 
بحوايل  يقدر  قيايس  مادي  بمقابل 
نادي  أكد  فيام  دوالر،  مليون   80
أخرى  ناحية  من  ميونيخ  بايرن 
دانتي  الربازييل   مدافعه  انتقال 
لرشكة  التابع  فولفسبورغ  لصفوف 

فولكسفاغن. الشهرية  السيارات 

»القادسية« يشن هجوما قاسياً على »الشباب السعودي«
اىل  حتذيرا   يوجه  »القادسية«  نادي 
مع  التعامل  من  األخرى  األندية 
الذي  السعودي  الشباب  نادي 
جماال  يبق  ومل  األخالق  كل  »فقد 
تعبري  بحسب  وتقديره«،  الحرتامه 
تعاقد  خلفية  عىل  وذلك  »القادسية« 
سيف  األصفر  العب  مع  األخري 

احلشان.
القادسية  نادي  رس  أمني  أصدر  فقد 
أوضح  صحافيا  بيانا  معريف  رضا 
إدارة  تعاقد  قضية  مستجدات  فيه 
العب  مع  السعودي  الشباب  نادي 

احلشان. األصفر سيف 
اإلدارة  أن  أوضح  القادسية  بيان   
يف  النادي  حمامي  من  ردودا  تلقت 
الالعب  قضية  إليه  املوكل  سويرسا 
مع  تعاقده  بشأن  احلشان  سيف 
علم  دون  السعودي  الشباب  نادي 
ستواصل  أهنا  أكدت  التي  اإلدارة 
يف  األخالق  جلنة  وخماطبة  إجراءاهتا 
خاصة  القدم،  لكرة  الدويل  االحتاد 
رضب  السعودي  الشباب  نادي  أن 
احرتامها  الواجب  العالقات  بكل 
الالعب  مع  وتعاقد  األندية  بني 
العليا ودون أي  باملثل  يتقيد  أن  دون 
القائمون  هبا  يتحىل  أن  جيب  أخالق 

األندية. عىل 
القادسية  أن  عىل  معريف  رضا  وشدد 
األخالق  جلنة  خطابه  عرب  سيطالب 

السامية  وأهدافها  مبادئها  بتطبيق 
التي أنشئت من أجلها حمذرا األندية 
نادي  مع  التعامل  من  األخرى 
األخالق  كل  فقد  »الذي  الشباب 
وتقديره  الحرتامه  جماال  يبق  ومل 
القانوين  موقفه  بسالمة  تذرع  عندما 
العالقات  أمام  قيمة  له  يعد  ال  الذي 

الشقيقة«. األندية  بني  الوطيدة 
النادي  أن  أكد  »القادسية«  بيان 
سيواصل من »اجراءاته ولن يتوقف 
الردود  كانت  مهام  معني  حد  عند 
أمانة  النادي  حقوق  كون  الواردة 
أمام  اإلدارة  جملس  عاتق  عىل  ملقاة 
اهلل أوال ثم أمام اجلمعية العمومية«، 
من  املفرتض  من  »كان  انه  اىل  الفتا 
الدروس  تتلقى  أن  الشباب  إدارة 
السعودية  األندية  من  واألخالقيات 
والعروبة  واألهيل  والنرص  اهلالل 
األندية  من  وغريها  واالحتاد 
التي  الشقيقة  والعربية  اخلليجية 
القادسية  نادي  مع  التعامل  هلا  سبق 
وغريه من األندية الكويتية بكل الود 

املتبادل«. واالحرتام 
»الشباب  مع  التعامل  ايقاف 

السعودي«
لتأكيده  أسفه  عن  أعرب  معريف، 
اهنم »جيهلون  الشباب  نادي  إلدارة 
وتعامل  أخالق  الرياضة  أن 
رياضية  وروح  رشيف  وتنافس 

يتشدق  قوانني  تكون  أن  قبل 
للعالقات  وامليسء  املخطئ  هبا 
نادي  يف  نحن   « مضيفا  االخوية«، 
ومجعية  مجاهري  خلفنا  القادسية 
يؤسفنا  ولكم  حتاسبنا  عمومية 
هذا  مع  التعامل  نوقف  أن  أيضا 
كان  شأن  أي  يف  مستقبال  النادي 
عىل  املشني  التجاوز  هذا  بعد 
األندية«. بني  والعالقات  األعراف 
أوضح  اخلشان،  لالعب  وبالنسبة 

نادي  أبناء  أحد  »سيظل  انه  البيان 
من  شكل  بأي  نفكر  ولن  القادسية 
بعض  وأوقفنا  مرضته  يف  األشكال 
الرضر  شأهنا  من  التي  اإلجراءات 
يظل  ألنه  كالعب  وبمستقبله  به 
ونادي  احلبيبة  الكويت  أبناء  أحد 
يتعامل  أن  إال  يملك  ال  القادسية 

والكبرية«. العريقة  األندية  كأحد 
النادي  فإن  معريف،  وبحسب 
وأوقف  القانونية  إجراءاته  أهنى 

رضرا  تشكل  قد  التي  منها  البعض 
آخر  كانت  حيث  الالعب،  عىل 
األخالق  جلنة  خماطبة  اإلجراءات 

الفيفا. يف 
بيان  ختام  يف  »القادسية«  ووجه 
مع  وقف  من  لكل  شكر   حتية 
نادي  بأن  مجاهريه  مطمئنا  األصفر 
واملواهب  بالنجوم  يزخر  القادسية 
حتقيق  عىل  القادرة  الواعدة 

والبطوالت«. اإلنجازات 

فريق القادسية - صورة ارشيفية

نيجرييا بطلة أفريقيا لكرة السلة
إنتزعت  تارخيها،  يف  األوىل  للمرة 
لكرة  أفريقيا  بطولة  لقب  نيجرييا 
ريو  أوملبياد  إىل  مبارشة  لتتأهل  السلة 
الربازيل،  يف  املقبل  العام  جانريو  دي 
أنغوال،  عىل   65-74 تغلبت  بعدما 

حاملة اللقب، يف تونس.
أنغوال تقدمت 13-10 يف هناية الربع 
انطلقت بقوة يف  األول، لكن نيجرييا 

الربع الثاين لتتفوق 24-37.

بعدما  تقدمها،  عىل  حافظت  نيجرييا 
بنتيجة  لصاحلها  الثالث  الربع  أهنت 
بفارق  اللقاء  51-36، قبل أن حتسم 
متأخرة  انتفاضة  رغم  عىل  نقاط  تسع 

من أنغوال بطلة أفريقيا 11 مرة.
واجلمهور  األرض  صاحبة  تونس 
من  حّلت   2011 أفريقيا  وبطلة 
جهتها يف املركز الثالث، بعدما تغلبت 

عىل السنغال 73-82.

بطل  وصيف  مرص  منتخب  أّما 
النسخة املاضية فاحتّل املركز اخلامس 

بعد فوزه 69-63 عىل اجلزائر.
وتونس  أنغوال  منتخبات  وستخوض 
التي  العاملية  التصفيات  والسنغال 
بحثًا عن  للعبة  الدويل  االحتاد  ينظمها 
األلعاب  لدورة  نيجرييا  مع  التأهل 

األوملبية العام املقبل.

»اهليئة«: بطولة »خليجي 23« يف املوعد احملدد
والرياضة  للشباب  العامة  اهليئة 
الكويت  جاهزية  تؤكد 
 »23 »خليجي  بطولة  الستضافة 
الفرتة  يف  سلفًا  املحدد  املوعد  يف 
يناير   4 إىل  ديسمرب   22 من 
متسكها  عىل  مشددة  املقبلني، 

البطولة.  تأجيل  برفض  التام 
كتاب  يف  جاء  اهليئة  موقف 
القدم  كرة  احتاد  اىل  وجهته 
اللجنة  بمخاطبة  فيه  طالبته 
»خليجي  لبطولة  التفقدية 
القطري  يرتأسها  التي   ،»23

أجل  من  املهندي،  سعود 
سبتمرب   13 يوم  الكويت  زيارة 
جابر  استاد  لتفقد  املقبل، 
الكويت،  نادي  وملعب  الدويل 
الستضافة  حتديدمها  تم  اللذين 

البطولة. منافسات 

شارابوفا حُترم من بطولة 
أمريكا

التنس  الساق، نجمة  بعد إصابة يف 
إنسحبت  ماريا شارابوفا،  الروسية 
للتنس  املفتوحة  أمريكا  بطولة  من 

اإلثنني. انطلقت  التي 
موقع  شارابوفا، وعرب حساهبا عىل 
»تويرت«،  اإلجتامعي  التواصل 
من  أمتكن  لن  احلظ  »لسوء  قالت: 
هذا  املفتوحة  أمريكا  يف  املشاركة 

العام.«
أهنا  أكدت  الروسية  الرياضية 
حتى  ممكن  يشء  كل  »فعلت 
مل  الوقت  لكن  مستعدة  تصبح 

لكل  »أقول  مضيفة:  كافيا«،  يكن 
يف  سأعود  انني  الرائعة  مجاهريي 
وأتطلع  أسابيع  بضعة  خالل  آسيا 

وقّوة.« بصّحة  العام  الهناء 
سنوات   3 يف  الثانية  املرة  وهذه 
بطلة  شارابوفا  فيها  تنسحب  التي 

املفتوحة. أمريكا  من   2006
األمريكي  االحتاد  جانبه،  من 
»الروسية  أّن  أعلن  للتنس 
يف  ستلعب  كاساتكينا  داريا 
من  بدال  الرئيسية  األدوار  قرعة 

شارابوفا«.

»العطية« يعزز صدارته لـ 
»فيا كروس كانرتي«

صالح  بن  نارص  القطري  السائق 
لبطولة  صدارته  عّزز  العطية 
»فيا  الصحراوية  للراليات  العامل 
 ،2015 للعام  كانرتي«  كروس 
اللقب  إحراز  من  كثريًا  واقرتب 
اجلولة  يف  الثاين  املركز  احتالله  بعد 
باها  رايل  يف  البطولة  من  الثامنة 
اهلولندي  السائق  خلف  البولندي، 
هولوفكزيتش  كريزيستوف 

صاحب املركز األول.
مالحه  برفقة  سّجل  العطية 
قدره  زمنًا  بوميل،  ماثيو  الفرنيس 
وبفارق  ساعة   4.42.37.0
اهلولندي  خلف  دقيقة   7.32
قدره  زمنًا  سجل  الذي  هولتشيك 
وجاء  ساعة،   4.35.05.0
يف  برينكي  تني  بريهنارد  اهلولندي 
الثالث بفارق 8.53 دقيقة. املركز 

املركز  وباحتالله  القطري،  السائق 
نقطة رفعت   21 الثاين، حصل عىل 
صدارة  يف  نقطة   201 إىل  رصيده 

قبل  للمتسابقني،  العام  الرتتيب 
التاسعة  األخريتني  اجلولتني 
االول/ ترشين  خالل  والعارشة 
ستجرى  والتي  املقبل،  أكتوبر 
باها  ورايل  املغرب،  رايل  اطار  يف 

التوايل. عىل  الربتغايل  بورتاليغري 
الرتتيب  يتصدر  العطية  أن  يذكر 
العام للمتسابقني يف »بطولة الرشق 
 75 برصيد  للراليات«  األوسط 
اجلوالت  يف  الفوز  من  مجعها  نقطة 
وهي  البطولة،  من  املاضية  الثالث 
)إيران(  وشرياز  والكويت  قطر 

التوايل. عىل 

هكذا وّدع العبو األتليت 
»غارسيا«

تساءلوا  املتابعني  من  الكثري 
العبي  تلويح  سبب  عن 
مدريد  أتلتيكو  ومدّرب 
اإلحتفال  عند   8 بالرقم 
مرمى  يف  الثالثة  بأهدافهم 

. شبيلية إ
الطريقة  هذه  وراء  الرّس  أّما 
باألهداف،  اإلحتفال  من 
العب  كون  إىل  فتعود 
راؤول  بالنكوس  الروخي 
القميص  حيمل  غارسيا 
وهو  الفريق،  مع   8 رقم 
إىل  زمالءه  رافق  قد 
للمشاركة   إشبيلية  مدينة 
ضد  املباراة  يف  كأسايس 
لكن  األندليس،  النادي 
التفاق  التوصل  تم  عندما 
بلباو  ألتليتك  انتقاله  بشأن 
من  خوًفا  اللعب  عن  امتنع 
بمشاهدة  واكتفى  اإلصابة 

املدرجات. من  اللقاء 
اللعب  عن  االمتناع  هذا 
وجعلهم  زمالئه  جل  يف  أّثر 
عند  ملوحني  حيتفلون 
تعبريا   8 بالرقم  التسجيل 
له،  وحبهم  تقديرهم  عن 
كنوع  احلركة  بتلك  قاموا  كام 

لراؤول. التوديع  من 
األتليتي  العبي  أن  يذكر 
عند  األمر  هبذا  قاموا 
األول  اهلدف  تسجيل 
املباراة  هناية  وعند  والثاين 
مدرهبم  أن  كام  كذلك 
احتفل  سيميوين  »دييغو 

الطريقة. بنفس  معهم 
جتدر اإلشارة إىل أن غارسيا 
أتلتيك  صفوف  إىل  إنتقل 
صفقة  يف  عامني  ملدة  بيلباو 
قيمتها  عن  اإلعالن  يتم  مل 

املادية.

فان غال: ال تلوموا رومريو
فريق  هلا  تعرض  التي  اهلزيمة  بعد 
خصمه  يد  عىل  يونايتد  مانشسرت 
بنتيجة  سيتي  سوانيس  الويلزي 
عىل  جرت  التي  املباراة  يف   ،2-1
ملعب احلرية يف ختام املرحلة الرابعة 
الفني  املدير  رفض  للربيمريليغ، 
اللوم  إلقاء  غال  فان  لويس  للفريق 
سريخيو  األرجنتيني  حارسه  عىل 

رومريو.
املدرب اهلولندي البالغ من العمر 65 
عاما أرّص عىل أن حارسه األرجنتيني 
اهلزيمة.  عن  األول  املسؤول  ليس 
ويف هذا الصدد قال للصحافيني: »ما 

األمام  من  يبدأ  الدفاع  أن  دائام  أقوله 
حتليل  وُيمكنك  اخللف،  من  وليس 
جيب  أمس،  ارتكبناها  التي  األخطاء 
أعرف  وأنا  واحد،  كفريق  ُندافع  أن 
األخطاء التي تسببت يف هزيمتنا أمام 

سوانيس«.
فان غال قال: »ال أتفق مع من يقول 
أّن رومريو هو املسؤول عن اهلزيمة. 
يمكن للصحافة أن تكتب أن حارس 
جيدا  يكن  مل  يونايتد  مانشسرت  مرمى 
ليس  لكنه  سوانيس سيتي،  أمام  جدا 
مسؤوالً عن اهلزيمة ألن من يتحمل 

اهلزيمة هو الفريق بأكمله«.

»سان جرمان« يتجه لإلحتفاظ باللقب
جرمان  سان  باريس  الفرنيس  الفريق 
للمرة  مبكرا  باللقب  لالحتفاظ  يتجه 
التوايل بعد ان حقق فوزه  الرابعة عىل 
الرابع عىل التوايل عىل مضيفه موناكو 
املرحلة  ختام  يف  االحد  3-صفر 
لكرة  الفرنيس  الدوري  من  الرابعة 

القدم.
امارة  يف  الثاين  لويس  ملعب  عىل 
عن  العاصمة  فريق  عجز  موناكو، 
الشوط  يف  مضيفه  مرمى  طرق 
املطلقة  امليدانية  السيطرة  رغم  االول 
وذهبت  منطقته  يف  منافسه  وحمارصة 
نجومه  اطلقها  التي  العديدة  الكرات 
ابراهيموفيتش  زالتان  السويدي 
كافان  ادينسون  واالوروغوياين 
وبليز  مورا  لوكاس  والربازييل 
وفوق  القائمني  بجانب  ماتويدي 
احلارس  احضان  يف  او  العارضة 

الكروايت دانيال سوباسيتش.
ويف الشوط الثاين، نجح كافاين مرتني 
رأس  رضبة  من   57 الدقيقتني  يف 
الفتزي  ايزكييل  واالرجنتيني  و73، 
)83( بعد 7 دقائق من نزوله بدال من 

ابراهيموفيتش.
عىل  الثاين  فوزه  اتيان  سانت  وحقق 
ضيفه  حساب  عىل  وجاء  التوايل 

باستيا 1-2.
يف  فرنسا  يمثل  الذي  اتيان  سانت 
»يوروبا  االورويب  الدوري  مسابقة 
املجموعات  لدور  تأهل  حيث  ليغ« 
النروجي  روزنربغ  مواجهة  اجل  من 
ودنربوبرتوفسك  االيطايل  والتسيو 
قد  كان  البطل،  وصيف  االوكراين 
تولوز  امام  باخلسارة  املوسم  استهل 
-1( بوردو  مع  تعادل  ثم   )2-1(

عىل  االول  فوزه  حيقق  ان  قبل   )1
حساب لوريان )1-صفر( يف املرحلة 

السابقة.
النقص  من  اتيان  سانت  واستفاد 
الذي  ضيفه  صفوف  يف  العددي 
طرد  بعد  العبني  بتسعة  اللقاء  اكمل 
الدقيقة  منذ  دجيكو  الكسندر  مدافعه 
كامانو  فرونسوا  الغيني  واملهاجم   4
نقطته  حيصد  لكي   74 الدقيقة  يف 

السابعة.
وفالنتان   )20( بريان  لويك  وسجل 
اتيان،  سانت  هديف   )62( ايسرييك 
باستيا  هدف   )41( دانيك  وغاييل 
فوزين  بعد  االوىل  هبزيمته  مني  الذي 

وتعادل.
االول،  فوزه  حقق  بوردو  بدوره 
مبارياته  يف  وتعادلني  هزيمة  بعد 
حساب  عىل  وجاء  االوىل،  الثالث 
التونيس  سجلهام  هبدفني  نانت  ضيفه 
وهبي اخلزري )45( والرصيب ميالن 
غاييتش )87( يف مباراة اضاع خالهلا 
ركلة جزاء عرب اخلرزي بالذات )40( 
منذ  العبني  بعرشة  ضيفه  واكملها 
ارمري  االلباين  طرد  بعد   51 الدقيقة 
باهلزيمة  دورا  لعب  الذي  لينجاين 
فوزين  بعد  املوسم  لفريقه هذا  االوىل 

وتعادل.
فان غال

العبو فريق سان جرمان 

نارص بن صالح العطية

الالعب ايفان برييسيتش
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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 
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بالزهرة يصطدم  قد  الصالة خري من عطارد 
الفيسبوك

مدينة  يف  منصور”  “رويال  فندق  يقع 
أيقونة  الفندق  ويعد  املغربية،  مراكش 
من  مستوحى  فبناؤه  فريدة،  معامرية 
يف  املوجودة  التقليدية  املغربية  اهلندسة 
شامل أفريقيا وإسبانيا والربتغال ويقوم 
والكالسيكية،  املتامثلة  األشكال  عىل 

الفندق صمم.
ميل”  “دييل  صحيفة  ونرشت 
الربيطانية، تقريًرا مصوًرا من داخل هذا 
الفندق العمالق، حيث قالت الصحيفة 
إن عادة ما تبدأ جتربة السائح ألي فندق 
األمر  ولكن  الفندق  دخوله  حلظة  منذ 
“رويال  فندق  اختيارك  عند  خيتلف 
يف  املغربية  الفنادق  أفخم  منصور”، 
مدينة مراكش، فالتجربة تبدأ منذ حلظة 
وصول الزائر إىل مطار كازابالنكا حيث 
حيصل الزائر لفندق رويال منصور عىل 

معاملة كبار الشخصيات.
ال  السائح  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
املسافرين  طابور  يف  يقف  أن  حيتاج 
لالنتظار  حيتاج  وال  للمدينة  القادمني 
املكان  من  سفره  حقيبة  الستالم 
حيث  احلقائب،  الستالم  املخصص 
كل  ختليص  املطار  يف  مسؤولون  يتوىل 
هذه اإلجراءات، فيام تنتظر الزائر سيارة 
فخمة خارج املطار لُتقله ملدينة مراكش 
ساعات   3 نحو  تبعد  والتي  املغربية 

ونصف الساعة عن مدينة كازابالنكا.

الفلك،  علامء  أحد  حسابات 
استقرار  عدم  ان  أظهرت 
اىل  سيؤدي  الشمسية  املنظومة 
بالشمس  اصطدام كوكب عطارد 

الزهرة. بكوكب  أو 
عامل  أجراها  احلسابات  هذه 
جامعة  من  زيبي  ريتشارد  الفلك 
هذا  ان  له  واتضح  هاواي، 
خالل  حتدث  قد  االصطدامات 
املقبلة،  سنة  مليارات  اخلمسة 
يف  بيشء  تؤثر  فلن  حصلت  وان 

احلياة عىل األرض.
الفلك  وعلامء  قرون  منذ 
استقرار  مدى  معرفة  حياولون 
بقاء  ومدى  الشمسية،  املنظومة 
فيام  تصطدم  ان  دون  كواكبها 
من  أي  تطرد  ال  اهنا  أو  بينها، 
حدودها  خارج  اىل  الكواكب 
عىل  اجلواب  اجلاذبية.  بتأثري 
وصعب  معقد  التساؤالت  هذه 
احلسابية.  العمليات  ناحية  من 
العلامء  بدأ  سنة   20 قبل  ولكن 
هذا  عن  البحث  يف  حماوالهتم 
باستخدام  جدية  بصورة  اجلواب 

الرسعة. فائقة  كمبيوترات 

املنظومة  ان  بنّي  زيبي  ريتشارد 
وعشوائية  مستقرة  غري  الشمسية 
تفقد  ان  ويمكن  بطبيعتها، 
املستقبل  يف  عطارد  كوكب 

. لبعيد ا
هذه  أجرى  زيبي  ان  كام 
بعض  ترصحيات  بعد  احلسابات 
سُتدمر  األرض  بأن  الفلك  علامء 
عطارد  كوكب  اصطدام  نتيجة 
التحقق من صحة  قرر  لذلك  هبا. 

باستخدام  الترصحيات  هذه 
أكثر  حديثة  وطرق  خوارزميات 
بينت  وفعال  احلسابات.  يف  دقة 
قد  عطارد  كوكب  ان  حساباته 
سنة  مليارات  عدة  خالل  يفنى 
تكون  لن  ضحيته  ولكن  املقبلة، 
كوكب  أو  الشمس  بل  األرض، 
مليون   100  –  90 بعد  الزهرة 
مداره  ثبات  عدم  نتيجة  سنة، 

البيضوي. الشكل  اىل  وحتوله 

صورة اليوم

الثوابت  من  هي  التي  اجلمعة  خطبة  يف 
يلجأ  ما  عادة   ، اإلسالمية  اجلوامع  يف 
خطبته  موضوع  إلختيار  املسجد  امام 
من الشارع ، من مواقف وحمطات يومية 
الذكر  يستحق  ما  العرَب  من  فيها  للناس 

واإلضاءة عليه والبحث فيه.
اخلاص  رونقها  للخطبة  يصبح  وهكذا 
عن  وببعدها  الواقع  من  بقرهبا  املميز 
اإلستعارات والقصص واألقاويل التي 
 ، قلب  ظهر  عن  يعرفها  اجلميع  أصبح 
جدال  ال  التي  قدسيته  للمكان  وألن 
ويأخذ  للمتكلم  الناس  يسلم   ، حوهلا 

حديثه طابع احلتمية أحيانا .
أثار  مرص  يف  مؤخرًا  حصل  ما  لكن 
يعربون  وجعلهم   ، الناس  انزعاج 
بقوة عن استيائم ، بعد أن قام مؤذن يف 
حمافظة البحرية بالتالعب ببعض كلامت 
الصالة  يقول  ان  وبدل   ، الفجر  أذان 
من  خري  »الصالة  قال  النوم  من  خري 
التواصل  موقع  يقصد  طبعا  الفيسبوك« 
ماليني  يرتاده  الذي  املكان  اإلجتامعي 

النشطاء ، فشعر الناس باإلنزعاج
أكثر من مرة  الشديد منه بعد ان كررها 
عن  منشغلة  الناس  بأن  فكرته  ليؤكد 
للدين  منها  فائدة  ال  دنيوية  بأنور  رهبا 

واإلنسان .
األمر الذي دفع وزير األوقاف املرصي 
املؤذن  احالة  إىل  الرسعة  وجه  عىل 

الواقعة خشية من ردة فعل  للتحقيق يف 
اإلجراءات  باختاذ  املطالبني  املواطنني 
القانونية احلازمة ضده, حيث قرر وكيل 
الوزارة باملحافظة إحالة املؤذن للشؤون 
حلني  العمل  عن  وإيقافه  القانونية 

االنتهاء من التحقيق.
مفتي  مستشار  عاشور،  جمدي  وقال 
ابتكروا  َمن  أول  املرصيني  إن  مرص، 
أذان  قبل  النوم«  من  »الصالة خري  مجلة 
ألن  بدعة،  ليس  أنه  مؤكًدا  الفجر، 
الرسول صىل اهلل عليه وسلم أمر يف بدء 
األول  الفجر،  لصالة  بأذانني  اإلسالم 
إليقاظ الناس، والثاين لدخول الوقت.

واستشهد عاشور يف ترصحيات بام رواه 
صىل  اهلل  رسول  عن  عمر  بن  عبداهلل 
عليه وسلم »إن بالال ينادي بليل فكلوا 
مكتوم«،  أم  ابن  ينادي  حتى  وارشبوا 
مشرًيا إىل أن املرصيني جلأوا إىل التثويب 
ينادي  فكان  األول،  األذان  عن  بدياًل 
قبل وقت  الطرقات  الناس يف  أحد عىل 
النوم«  من  خري  »الصالة  منادًيا  الفجر 
وبعدها وحني حيني وقت الصالة ينادي 

املؤذن للصالة.
الفيسبوك هذا صحيح  الصالة خري من 
وال جدال فيه ، لكن قوهلا يف غري مكاهنا 
يعض  قائلها  جعل   ، فادح  خطأ  هو 

اصابعه ندما ربام ...

جدران من الذهب وأرضيات مزخرفة داخل فندق باملغرب

بقلم : العابرة


