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 محمد املصلح
قــــال رئـــيـــس لــجــنــة شـــــؤون الــبــيــئــة فـــي املــجــلــس 
البلدي مانع العجمي إن إدارات النظافة في بلديات 
املوظفني، وأصبحت  في  قلة  من  تعاني  الحافظات 
مراكز النظافة طاردة للشباب الكويتي لعدم وجود 
حوافز. وأعرب العجمي، في تصريح صحافي بعد 
ورشــة العمل التي أقامتها اللجنة أمــس، عن أسفه 
بعد  إال  الــنــظــافــة  ملــوظــفــي  اإلدارات  إقـــامـــة  الــتــأخــر 
عـــام 2011 ومــراكــز الــنــظــافــة دوامــهــا صــبــاحــي رغــم 
الفترة  في  الفعلي  عملها  يبدأ  النظافة  شركات  أن 

املسائية، وال توجد عليهم رقابة نهائيًا.
النظافة  اللجنة ناقشت سلبيات عقود  أن  وبــني 
الــحــالــيــة وأبــــرزهــــا عــــدم مــوظــفــني ملــراقــبــة شــركــات 

الـــنـــظـــافـــة، مـــمـــا دعـــــا الـــشـــركـــات إلـــــى عـــــدم االلــــتــــزام 
الخدمات في  إدارة  ان دخــول  الــى  بالقعود، إضافة 
رقــابــة الــعــقــود كـــان لــه األثـــر الــســلــبــي فــي محاسبة 
الــشــركــات، وقــد صــدر قـــرار بــإلــغــاء الــرقــابــة املسبقة 
في تنفيذ العقود وإرجاع األمور إلى نصابها، بأن 

تكون املراكز هي املشرفة على مثل هذه العقود.
وقــــال الــعــجــمــي إن الــبــلــديــة مــقــبــلــة عــلــى تــوقــيــع 
عــــقــــود جـــــديـــــدة، ولــــذلــــك تــــم طـــــرح االســــتــــفــــادة مــن 
ثــروة والبد  االنــقــاض وإعـــادة تدويرها باعتبارها 
من االستفادة منها، وان تكون أمام املنازل أكثر من 

حاوية لفرز النفايات.
نظافة  مراقب  كلفت  اللجنة  أن  العجمي  وكشف 
العاصمة بتقديم تقرير حول سلبيات وإيجابيات 
النظافة  الئحة  لتعديل  واملقترحات  الحالي  العقد 

واملطالبات اإلدارية لتحفيز املوظفني على العمل.

املطوطح يترأس االجتماع ●

العجمي يتوسط العتيبي والراجحي وكمال والعمار والشتيلي ●

٨ بلدي

كمال والعتيبي: ما معايير 
تقلد املناصب اإلشرافية؟

وجه العضوان د. حسن كمال وأسامة العتيبي سؤاال عن 
معايير تقليد املناصب اإلشرافية في البلدية.

موظفي  من  العديد  تقاعد  ظل  في  انــه  العضوان  وقــال 
ة بــســبــب بلوغهم  الــبــلــديــة مــن أصــحــاب الــخــبــرة والــكــفــاء
الــســن الــقــانــونــيــة او ألســـبـــاب اخـــــرى، ســـوف تــحــصــل في 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي شــواغــر عــديــدة بــاملــنــاصــب اإلشــرافــيــة 

وغيرها.
وتــســاءل الــعــضــوان عــن املعايير والــشــروط واالجــــراءات 
املناصب  لشغل  الــكــفــاءات  اخــتــيــار  يتم على ضوئها  الــتــي 
االشـــرافـــيـــة، خــــالل الـــســـنـــوات االربــــــع املـــاضـــيـــة مــنــذ 2012، 
واســتــفــســرا: هــل تــوجــد قضايا اداريــــة مــن موظفي البلدية 
املــنــاصــب اإلشـــرافـــيـــة؟ وكــم  الــتــظــلــمــات عــلــى تقليد  نتيجة 
عــــددهــــا؟ هـــل تـــوجـــد احـــكـــام قــضــائــيــة صـــــدرت بــخــصــوص 

قضايا املناصب اإلشرافية؟ وكم عددها؟

محاربة معاهد املساج
وجه عضو املجلس البلدى يوسف الغريب ســؤاال حول 
عدم قيام البلدية بأداء واجبها مع اللجنة املشتركة التابعة 
ملجلس الوزراء بشأن الجولة األمنية على املعاهد الصحية 
الواقعة  املخالفات  معظم  أن  خصوصا  باملساج،  املختصة 
في معاهد املساج تحتاج الى تواجد البلدية والتدقيق على 

الشهادات الصحية وتراخيص اإلعالن.
وتساءل: ما سبب عدم قيام البلدية بمحاربة هذه الظاهرة؟

الستغالل مواقعها لإلسكان والخدمات

املطوطح: نقل املعسكرات
من الجهراء

«البيئة»: المراكز اشتكت من نقص المراقبين

تعديل الئحة النظافة قريبًا

زكريا محمد
كـــشـــف رئــــيــــس لـــجـــنـــة مـــحـــافـــظـــة الــــجــــهــــراء د. 
مـــشـــاري املـــطـــوطـــح عـــن املـــوافـــقـــة املــبــدئــيــة على 
الدفاع في  لــوزارة  التابعة  املواقع  اقتراحه بنقل 

محافظة الجهراء إلى خارجها.
وقـــــال املـــطـــوطـــح فـــي تــصــريــح صــحــافــي بعد 
ورشة العمل التي أقامتها اللجنة أمس حول نقل 

الــتــي سيتم نقلها  املــواقــع  إن  العسكرية  املــواقــع 
الــعــبــداهللا والنعيم،  مــا بــني منطقتي ســعــد  تــقــع 
ليتم اســتــغــالل املــواقــع بــعــد ذلـــك لــنــشــاطــات بما 

يخدم املحافظة، سواء كانت سكنية أو خدمية.
املـــجـــلـــس  أعــــــضــــــاء  أن  املـــــطـــــوطـــــح  وأضــــــــــــاف 
حريصون على إبعاد هذه املواقع العسكرية إلى 
أنــه سيتم  إلــى  السكنية، مشيرًا  املــنــاطــق  خـــارج 
عرض هذه التوصيات على املجلس البلدي في 

جلسته املقبلة.
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تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، تفتتح التعليم العالي
الوطن،  شــهــداء  جــداريــة  الشهيد،  مكتب  مــع  وبالتعاون  الكويت  جامعة 
وذلك بتبرع من شركة الصناعات الوطنية، اليوم في 10 صباحا قرب 

صالة القبول والتسجيل في الحرم الجامعي بالشويخ.

شهداء 
الوطن
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إلغاء جداول اإلضافي 
لألساتذة الزائرين 

عب تطرق أبواب 
ُّ

أزمة الش
«التطبيقي» مجددًا

 

مــن مــصــادر مطلعة في  عــلــمــت ! 
الــجــامــعــيــة،  اإلدارة  أن  الــكــويــت  جــامــعــة 
مــمــثــلــة فـــي عـــمـــادة الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل 
الكليات،  مختلف  في  العلمية  واألقسام 
لــديــهــا تـــوجـــه إللـــغـــاء جـــــداول اإلضـــافـــي 
لـــــألســـــاتـــــذة الــــــزائــــــريــــــن، لـــــعـــــدم تـــطـــابـــق 

البند.  لهذا  املخصصة  والنظم  اللوائح 
تــعــمــل  اإلدارة  أن  املـــصـــادر  وأضـــافـــت 
عــلــى تـــفـــادي هــــذه اإلشــكــالــيــة مـــن خــالل 
مــــنــــح أســــــاتــــــذة الــــجــــامــــعــــة األســــاســــيــــني 

املشكلة. لتفادي  الجداول 

الجامعية تواجه حرجًا مع  إن  وقالت 
األساتذة الزائرين، ال سيما أنها سمحت 
لــهــم فــي الــفــصــل املــاضــي بــالــتــدريــس من 
والجهات  امليزانيات  لجنة  موافقة  دون 
الـــرقـــابـــيـــة، مـــا تــســبــب فـــي تــعــطــل صــرف 
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم املـــــالـــــيـــــة مــــنــــذ الـــصـــيـــف 

املاضي. 
وبـــّيـــنـــت املــــصــــادر أن مـــنـــع األســــاتــــذة 
الـــــزائـــــريـــــن مـــــن الــــتــــدريــــس جــــــاء بــســبــب 
اإلدارة  بـــهـــا  تــســبــبــت  الـــتـــي  اإلشـــكـــالـــيـــة 
الـــجـــامـــعـــيـــة فـــــي الـــــعـــــام املـــــاضـــــي، حــيــث 
ســـمـــحـــت لـــهـــم بـــالـــتـــدريـــس بــــال مـــوافـــقـــة 

الرقابية. الجهات 

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن وعــــــــود املـــســـؤولـــني 
التطبيقي  للتعليم  الــعــامــة  الــهــيــئــة  فـــي 
الدراسية  الشعب  أزمـــة  لحل  والــتــدريــب، 
املـــغـــلـــقـــة أثــــنــــاء الـــتـــســـجـــيـــل فــــي الــفــصــل 
الصيفي، فــان هــذه الــوعــود كــانــت حبرا 

على ورق. 
حـــيـــث ال تــــــزال ازمــــــة الـــشـــعـــب املــغــلــقــة 
تتفاقم في كليات الهيئة العامة للتعليم 
الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب وتــلــقــي بظاللها 
وتــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى الــعــديــد من 
الــطــلــبــة الـــذيـــن لـــم يــســتــكــمــلــوا جــداولــهــم 
التربية  كلية  في  خاصة  بعد،  الدراسية 
األساسية وكلية الدراسات التكنولوجية 
التي تعاني من نقص حاد في امليزانية 

لفتح الشعب الدراسية.
بــدوره، شدد الطالب خالد الفيلكاوي 

على ضرورة  حل مشكلة الشعب املغلقة 
التدخل  بــضــرورة  مطالبا  تفاقمها،  قبل 
الـــعـــاجـــل إلنــــقــــاذ مــســتــقــبــل الـــطـــلـــبـــة مــن 
الــضــيــاع إثـــر أزمـــة الــشــعــب املــغــلــقــة التي 
يــعــانــي مــنــهــا طــــالب وطـــالـــبـــات الــهــيــئــة 

واملتوقعة.
العنزي  الطالب نصار  قال  من جهته، 
ان عــــــددا مــــن الـــطـــلـــبـــة لــــم يــتــمــكــنــوا مــن 
يهدد  الــدراســيــة مما  تسجيل جــداولــهــم 
إلى  الفتا  الــدراســي،  مستقبلهم  بضياع 
والبــد  ستتفاقم  املغلقة  الشعب  أزمــة  أن 
مــن تــحــرك ســريــع الحــتــواء تلك األزمـــة ال 
بعد  عاما  تزايد مستمر  في  أنها  سيما 

عام.

(و.ع)

وليد العبداهللا

وفد كلية اآلداب زار 
مدينة صباح السالم الجامعية

 

بــجــامــعــة  اآلداب  كـــلـــيـــة  مــــن  وفـــــد  زار 
الكويت مدينة صباح السالم الجامعية، 
وذلــــــك لــــالطــــالع عـــلـــى آخـــــر املـــســـتـــجـــدات 
فــي حـــرم الــكــلــيــة الــجــديــد، وقــــّدم الــفــريــق 
الكلية عرضًا مرئيًا  املشرف على مباني 
لــلــوفــد الــزائــر اشــتــمــل عــلــى كــل الــجــوانــب 
اإلنـــشـــائـــيـــة والــفــنــيــة املــرتــبــطــة بــمــبــانــي 
الكلية، إلى جانب الجدول الزمني لسير 

األعمال.
وأشــــــار أســـتـــاذ الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة 
إلـــى  الـــوهـــيـــب  مــحــمــد  د.  اآلداب  بــكــلــيــة 
مباني  معاينة  بــهــدف  تــأتــي  الــزيــارة  أن 
الـــــواقـــــع،  أرض  عــــلــــى  الـــكـــلـــيـــة  ومــــــرافــــــق 

ومـــتـــابـــعـــة تـــطـــور األعـــــمـــــال اإلنـــشـــائـــيـــة، 
وتــــقــــيــــيــــم إنـــــــجـــــــاز وتــــنــــفــــيــــذ الـــــقـــــاعـــــات 
واملرافق  التعليمية  والفصول  الدراسية 
اإلداريـــــــة الـــتـــي تـــخـــدم أســـــرة الــكــلــيــة مــن 
طــلــبــة وأعـــضـــاء هــيــئــة تــدريــســيــة وهيئة 

وموظفني. مساندة  أكاديمية 
أعضاء  انطباع  أن  إلى  الوهيب  ولفت 
األساتذة كان إيجابيًا حول ما شاهدوه 
مــــن أعــــمــــال إنـــشـــائـــيـــة وتـــشـــطـــيـــبـــيـــة فــي 
مـــبـــانـــي الـــكـــلـــيـــة، كـــمـــا أنـــهـــم تــمــكــنــوا مــن 
الــتــواصــل بــصــورة مــبــاشــرة مــع أعــضــاء 
ات الــكــلــيــة،  الــفــريــق املــشــرف عــلــى إنـــشـــاء
مــخــتــلــف  حــــول  اآلراء  مــعــهــم  وتــــبــــادلــــوا 
بشأن  مالحظاتهم  كل  وطرحوا  النقاط، 
مـــخـــتـــلـــف الــــجــــوانــــب الـــخـــاصـــة بـــمـــرافـــق 

واإلدارية. التعليمية  الكلية 

سلمان الشمري

اتحاد أميركا أنهى 
حملة التبرع بالدم

أنـــــهـــــى االتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
لطلبة الكويت فرع الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة حــمــلــة 
نظمها  الــتــي  بــالــدم  الــتــبــرع 
وانــطــلــقــت حــــول أكـــثـــر مــن 

بأميركا. منطقة   12
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــشـــــؤون 
الحربي،  طــالل  األكــاديــمــيــة 
تــــأتــــي  ــــحــــمــــلــــة  ال هــــــــذه  ان 
ــتــعــزيــز الــــــدور اإلنـــســـانـــي  ل
بتعاون  لالتحاد  والخيري 
ومـــشـــاركـــة الـــطـــلـــبـــة، حــيــث 
يــعــتــبــر الـــتـــبـــرع بــــالــــدم مــن 
أســـــمـــــى وأجــــــــــل األعـــــمـــــال 
الـــتـــي يــمــكــن أن يـــقـــوم بــهــا 
ومساعدة  إلنقاذ  اإلنسان 
أخيه اإلنسان، الفتا إلى أن 
واملشاركني  الحضور  عدد 
األمــر  كــبــيــرا  كــان  بالحملة 
الــــذي ســاهــم فــي الــوصــول 
وتـــحـــقـــيـــق الــــهــــدف املـــرجـــو 

الحملة. من هذه 
وأشــــار الــحــربــي إلـــى أن 
مــخــتــلــفــة  أدوارا  لـــالتـــحـــاد 
ــــــدور  مــــنــــاطــــة بــــــه، مـــنـــهـــا ال
ــــمــــي  اإلرشـــــــــــادي واألكــــادي
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي وغــــيــــرهــــا 
الذي  الخيري  الدور  وكذلك 
يــنــصــب فــي قــالــب األعــمــال 
اإلنــــســــانــــيــــة، مـــضـــيـــفـــا أن 
هــــذا الـــــدور يــعــكــس الــوجــه 
املـــشـــرق لــالتــحــاد والــطــلــبــة 
ــــواليــــات  الـــكـــويـــتـــيـــني فــــي ال
األمــيــركــيــة، ونحن  املــتــحــدة 
مثل  إقامة  حريصون على 
هــــذه الـــحـــمـــالت بـــني الــحــني 

واآلخر.

عبداهللا السلطان

الحسيني: الصحافة اإللكترونية تطرح نفسها
 في حلقة نقاشية بكلية العلوم االجتماعية 

 

د. يوسف  اآلداب  بكلية  اإلعــــالم  أســتــاذ  أعــلــن 
الــخــلــيــفــة، أن الــصــحــافــة الــورقــيــة الــتــقــلــيــديــة في 
الــكــويــت خــرجــت مـــن إطــــار الــجــمــود، وأصــبــحــت 
الجرائد وحدات  أكثر حيوية، وذلــك بتخصيص 
عــن طريق  واملــعــلــن  املتلقي  مــع  للتعامل  خــاصــة 
الجديد، مشيرًا  االلكترونية واإلعــالم  الصفحات 
إلى أنه بالرغم من املنافسة القوية واملزاحمة بني 
قطاعي الصحافة االلكترونية والتقليدية، فإنه ال 

يمكن إزاحة الصحف الورقية.  
وأضاف الخليفة في الحلقة النقاشية بعنوان 
وااللــكــتــرونــي»،  التقليدي  ونهجها..  «الصحافة 
أمــــس أن بـــدايـــة الــصــحــافــة االلــكــتــرونــيــة خلقت 
تخوفًا لدى القائمني على الصحف الورقية، حيث 
توقعوا تأثيرها في املبيعات، وأعداد القراء، لكن 
مع الوقت تبني أن الصحافة االلكترونية قد تكون 

عامًال مساعدا ومكمال للصحافة التقليدية. 
 وتــــابــــع أنـــنـــا أمــــــام بــيــئــة اتـــصـــالـــيـــة جـــديـــدة 
التقليدي كالصحف  تختلف عن وسائل اإلعــالم 
واإلذاعـــــــــات، حــيــث إن ثـــــورة االتــــصــــال الــحــديــثــة 
وخــاصــة تطبيقات الــهــاتــف املــحــمــول غــيــرت من 

عادات املتلقي وطريقة وصوله إلى املعلومات. 

صحافة إلكترونية
مــن جــانــبــه، ذكــر مــديــر تحرير جــريــدة األنــبــاء 

الــحــســيــنــي، أن قــضــيــة الصحافة  الــزمــيــل مــحــمــد 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة تــــطــــرح نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الـــســـاحـــات 
واملؤسسات  البرملانات  مستوى  وعلى  العاملية، 
السياسية، حيث يقود اإلعالم كل الحراك والعمل 
املؤسسي، مضيفًا أن اإلعالم الجديد يمثل القوة 
الظاهرة في الفترة الحالية، كما سيكون عنوانا 

لإلعالم في املستقبل، بحسب ما يقول الخبراء. 
وأضـــــــــاف الـــحـــســـيـــنـــي، ال أحــــــد يــســتــطــيــع 
اإلجــــــابــــــة بــــدقــــة عـــــن الــــــســــــؤال عـــــن مــســتــقــبــل 
الـــصـــحـــافـــة الــــورقــــيــــة، حـــيـــث ال يـــرتـــبـــط ذلـــك 
بالناحية النظرية بالدرجة األولى، بل يرتبط 
أن الصحف،  بمبدأ اقتصادي مــعــروف، وهــو 
الــخــاص- تقوم على  القطاع  وخاصة صحف 
مــبــدأ تـــجـــاري، حــيــث تــقــدم خــدمــة عــلــى ورق 
للترفيه  فيها  يشترك  أو  ثمنها  يدفع  لــقــارئ 
أو االســـتـــفـــادة، وهـــي مــن ثــم تــؤمــن مــواردهــا 

باالنتشار واملـــردود اإلعــالنــي، لــذا قد تنتهي 
الصحافة الورقية إن لم تستطع تمويل ذاتها 

بذاتها. 

مخرجات اإلعالم 
مــن جــانــبــه، ذكـــر نــاشــر كــويــت نــيــوز بشار 
الـــصـــايـــغ أن تـــوجـــه الــطــلــبــة لــــدراســــة اإلعــــالم 
مخرجات  أيــن  يتساءل  يجعله  مما  ضعيف، 
قــســم اإلعــــالم فــي الــجــامــعــة، فــهــنــاك كــثــيــر من 
املــتــخــصــصــني فـــي اإلعــــــالم، لــكــن ال نــــرى ذلــك 
في العالم اإلعالمي، وال نرى شبابا يقومون 

بتأسيس مواقع الكترونية خاصة بهم.
أنــه عند مــقــارنــة وضعنا بوضع  وأضـــاف 
اإلعالم في الخارج، نجد ان اإلعالمي مستعد 
أن يمارس العمل اإلعالمي لفترة طويلة، لكن 
بشكل  املكتبي  العمل  يفضلون  هنا  الشباب 

اكبر. 
واوضـــــح الـــصـــايـــغ، ان كــثــيــرا مـــن الــشــبــاب 
يعتقدون ان الصحافة ال مستقبل لها، وهذا 
يؤثر في الصحافة في الكويت، مما يجعلنا 
نعاني من نقص العاملني من الشباب في هذا 
التي  أكاديميا،  املثل بصفحة  املجال، ضاربًا 

تسعى لتدريب الطلبة على العمل اإلعالمي.
 وبـــني ان الــتــحــدي يــكــمــن فـــي االســتــمــرار، 
الفعلية لديهم في  الرغبة  وذلــك يتوقف على 

العمل الصحافي.

حضور طالبي خالل ندوة االعالم ●

 الصايغ: التوجه لدراسة 
اإلعالم ضعيف

يسرا الخشاب

 أجندة أكاديمية
      الهواتف الذكية

أقامت كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت محاضرة 
بعنوان Security of Smart phones، حاضرت فيها 
مــســتــشــارة ومــتــخــصــصــة أمـــن املــعــلــومــات وعــضــوة 
هيئة تدريس في جامعة الكويت كلية علوم وهندسة 
نبذة  املحاضرة  وتناولت  زمــان،  د. صفاء  الحاسوب 
عن األجهزة الذكية واستخداماتها، ومن ثم عن منافذ 
الصلبة،  املكونات  بالتالي:  تتلخص  والــتــي  الخطورة 

البرمجيات، وأخيرًا العنصر البشري.

     أتيكيت الدعوات 
التابع  واألزيـــــاء  والتجميل  الــســيــاحــة  معهد  نــظــم 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة 
بــعــنــوان «أتيكيت الــدعــوات إلــى الــطــعــام والــتــعــارف»، 
الدعوات  حاضرت فيها نهاد غيث وشرحت أهمية 
إلــــى املــنــاســبــات املــخــتــلــفــة، وأهـــــم األســـــس الـــواجـــب 

مراعاتها.

     تكريم الطالبات 

الهيئة  فــي  املستقلة  للقائمة  الــعــام  املنسق  أعــلــن 
ــــتــــدريــــب عـــبـــداهللا  الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي وال
القائمة  تنظمه  الذي  الخريجات  حفل  أن  الحسيني 
سيقام  الهيئة  ومــعــاهــد  بكليات  لــلــزمــيــالت  ســنــويــًا 
بــفــنــدق مــوفــنــبــيــك املــنــطــقــة الــحــرة فــي الــســابــعــة من 
مساء السبت 23 الجاري، برعاية نائب األمة محمد 

البراك.

بوشيبة لـ �: مخاطبة املسؤولني لحل مشاكل الطلبة

راكان بوشيبة ●

أعـــــلـــــن أمـــــــني ســـــر جـــمـــعـــيـــة الـــهـــنـــدســـة 
والـــــبـــــتـــــرول راكـــــــــان بـــوشـــيـــبـــة مـــخـــاطـــبـــة 
الــجــمــعــيــة املــســؤولــني فــي الــكــلــيــة إليــجــاد 
الحلول املناسبة للقضايا واملشاكل التي 
تــواجــه الــطــلــبــة والــطــالــبــات، ســعــيــا منها 

الدراسية. مسيرتهم  وتسهيل  لدعم 
وبــــني خــــالل حــديــثــه لــــ ! أن أبـــرز 
املــشــاكــل هـــي مــشــكــلــة مـــواقـــف الــســيــارات 
فــــي مـــوقـــع الـــكـــلـــيـــة بــمــنــطــقــة الـــخـــالـــديـــة، 
الــتــي مــضــى عــلــيــهــا ســنــوات طــويــلــة دون 
درســت  الجمعية  أن  مبينا  مــنــاســب،  حــل 
عـــددا مــن الــحــلــول مــع املــســؤولــني، ومنها 

إقــامــة مــواقــف مــتــعــددة األدوار، وال تــزال 
املشاورات مستمرة في ذلك.

وأكــــــد بـــوشـــيـــبـــة عـــمـــل الــجــمــعــيــة عــلــى 
تــوفــيــر كـــل مـــا مـــن شــأنــه تــيــســيــر مــســيــرة 
الـــطـــلـــبـــة والـــــطـــــالـــــبـــــات األكـــــاديـــــمـــــيـــــة فــي 
الــكــلــيــة، وقـــد تــمــكــنــت مــن تــحــقــيــق الكثير 
التي تصب في  مــن  األعمال واالنــجــازات 
خدمة الطلبة والطالبات منذ بداية العام 

الدراسي.

خدمات متنوعة
وتــابــع قــائــال: قــمــنــا بــتــهــيــئــة وتــجــديــد 
استراحات، وتوزيع اآلالت الحاسبة دون 
الطلبة  ملسيرة  تسهيال  مادية،  رسوم  أي 
البتوبات  توفير  إلى  إضافة  األكاديمية، 

مخصص  مكان  في  ووضعها  وطابعات 
لــــيــــســــتــــخــــدمــــهــــا الــــطــــلــــبــــة فـــــــي أمــــــورهــــــم 
الــدراســيــة، كــمــا أنــنــا مــكــنــا الــطــلــبــة الــذيــن 
لــديــهــم ضــغــط فــي الـــجـــدول الـــدراســـي من 
لتخفيف  مخصص  مكان  في  كتبهم  ترك 

عليهم. األوزان 
وقـــال بــوشــيــبــة: لــم يــكــن اهــتــمــامــنــا في 
خــدمــة الــطــلــبــة عــلــى الــجــانــب األكــاديــمــي، 
بــل انــنــا اهــتــمــمــنــا أيــضــا بــجــوانــب أخــرى 
كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، وذلــــك بــإقــامــة أنــشــطــة 
وترفيهية،  واجتماعية  وطنية  وفعاليات 
مـــثـــل االحـــتـــفـــال بــالــعــيــد الـــوطـــنـــي ويــــوم 
الـــــدســـــتـــــور، مـــــع تـــنـــظـــيـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــــنــــــدوات بــــمــــشــــاركــــة مـــتـــخـــصـــصـــني فــي 

مختلفة. مجاالت 

مشاري الخلف



هاني الحمادي 

هددت وزارة التربية بوقف بدل سكن املعلمات 
الـــــــوافـــــــدات فـــــي حــــــال عــــــدم اســـتـــكـــمـــال وتـــحـــديـــث 
بــيــانــاتــهــن عــن طــريــق مــراجــعــة الـــشـــؤون اإلداريـــــة، 

وتحديدًا صالة املراجعني.
الــقــطــاع اإلداري،  الـــــوزارة، ممثلة فــي  وخــاطــبــت 
مديري املناطق التعليمية الست والتربية الخاصة 
بشأن  مجددًا  رسمي  كتاب  عبر  الديني  والتعليم 

بدل السكن للمعلمات الوافدات.
ووفقًا للكتاب الذي حصلت H على نسخة 
مـــنـــه، فــــإن الـــــــوزارة شـــــددت عــلــى ضـــــرورة اإليـــعـــاز 
بدل  يتقاضني  الــالتــي  الــوافــدات  املعلمات  لجميع 
قسم  فــي  البشرية  املــــوارد  إدارة  بمراجعة  السكن 
الترقيات والبدالت بمراقبة الشؤون الوظيفية من 
الرابعة عصرًا، وذلك  الثانية ظهرًا وحتى  الساعة 

لتجديد بياناتهن.

تقديم املستندات
وحـــــــدد الـــكـــتـــاب 26 مــــايــــو املـــقـــبـــل آخـــــر مــوعــد 
البيانات،  لتحديث  املطلوبة  املــســتــنــدات  لتسليم 
وهــي صــورة مــن عقد الــــزواج، مــع صــورة البطاقة 
الــى شهادة  اإليــجــار، إضافة  للزوج، وعقد  املدنية 
ملن يهمه األمر من مركز عمل الزوج، وكذلك شهادة 
بتاريخ ترك السكن من املساكن الحكومية، فضال 
عن نموذج رقم 1 وإضافة رقم الهاتف الشخصي، 
وعلى املعلمة غير املتزوجة إرفاق صورة البطاقة 
أو  األم  أو  األب  كــــان  ســـــواء  لــلــمــســتــأجــر،  املـــدنـــيـــة 

غيرهما.
وأكــــدت الـــــوزارة ان املــســتــنــدات املــطــلــوبــة ملــن لم 
يجدد بياناته حتى اآلن، علما بأنه في حال عدم 
استكمال البيانات سيتم وقف بدل السكن بصفة 
مؤقتة لحني استيفاء بيانات التحديث وذلك بناء 

على اعتماد وكيل وزارة التربية د. هيثم األثري.
الى ذلك، أكدت مصادر تربوية أن هذه اإلجراءات 
ستساهم في الحد من األخطاء السابقة إن وجدت، 
وكذلك الكتشاف الحاالت التي تتقاضى بدل سكن 

من دون وجه حق.
وبّينت ان إدارة املوارد البشرية اكتشفت وجود 
عـــــدد مــــن الــــحــــاالت ملــعــلــمــات وافــــــــدات يــتــقــاضــني 
ان بعض  غير مستحقات، حيث  وهــن  بــدل سكن 
املعلمات تزوجن من موظفني يحصلون على بدل 
املالي،  الحق  هــذا  يصرفن  معلمات  وهــنــاك  سكن 

وهن متزوجات من مواطنني.

اجتماع املناطق
من جانب آخر، أعلنت الوكيلة املساعدة للتعليم 
الـــكـــنـــدري، عن  الــتــربــيــة فــاطــمــة  الـــعـــام فـــي وزارة 
املقبل بحصر  الــدراســي  للعام  اســتــعــدادات مكثفة 

احتياجات املدارس واملناطق التعليمية.
الــكــنــدري عقب اجــتــمــاع مجلس مديري  وقــالــت 

املناطق التعليمية أمس األول بحضور وكيل وزارة 
التربية د. هيثم األثري: نتابع كل املستجدات على 
الساحة التربوية واالستعدادات الختبارات نهاية 
الـــعـــام الــــدراســــي الــــجــــاري. وأشــــــارت فـــي تــصــريــح 
افتتاح 11 مدرسة جديدة خالل  الــى  للصحافيني 
العام الدراسي املقبل 2017/2016، بينها 5 مدارس 
في  مـــــدارس   3) التعليمية  الــعــاصــمــة  مــنــطــقــة  فـــي 
في ضاحية  ومدرستان  الصليبخات  غرب  شمال 
جــابــر االحـــمـــد)، إضــافــة إلـــى 4 مــــدارس فــي مدينة 
صباح األحمد التابعة ملنطقة األحمدي التعليمية، 
فضال عن مدرستني سيتم افتتاحهما في محافظة 

الجهراء.
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الى تكثيف  الكندري،  التربية فاطمة  العام في وزارة  للتعليم  الوكيلة املساعدة  لفتت 
الخدمات  للمدارس، ومتابعة عقود  التعليمية  املناطق  املسؤولني في  الزيارات من قبل 

والصيانة والتكييف، وكل ما يتعلق باملؤسسة التعليمية.

عقود 
الصيانة

رت من التالعب وعدم تحديث البيانات حذَّ

«التربية»: وافدات يتقاضني بدل السكن بال حق

اجتماع مجلس املناطق 
التعليمية: 11 مدرسة جديدة 
جاهزة للعام الدراسي املقبل

الكندري: تكثيف الزيارات 
امليدانية وحصر احتياجات 

امليدان التربوي

وثيقة االبتدائي
أكدت الكندري أن اجتماع مديري املناطق التعليمية استعرض وثيقة املرحلة االبتدائية التي تمت املوافقة 

عليها من جميع الجهات ذات الصلة، كالبنك الدولي ولجنة التسيير ومديري الشؤون التعليمية واملراقبني.
امليدان إلبــداء أي مالحظات أخيرة قبل اعتمادها بشكل رسمي  أهل  الوثيقة على  وأضافت: ستعرض 
وتنفيذها على أمر الواقع، مشيرة الى أن ذلك ينطبق على وثيقة املتوسط التي تمت مراجعتها بشكل دقيق، 
اما وثيقة الثانوية فذكرت الكندري انها تحتاج الى فترة ليست قصيرة ملراجعتها قبل اجراء التعديل النهائي.

الكويت تستضيف االجتماع الدولي لألخالقيات والمعارف

«األبحاث»: تكريس القيم العلمية والحريات
ايليا القيصر

االجتماعات  الكويت  تستضيف 
الـــــخـــــاصـــــة والــــحــــلــــقــــة الـــنـــقـــاشـــيـــة 
ملـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
لـــألخـــالقـــيـــات الـــحـــيـــويـــة، والــلــجــنــة 
الـــــعـــــاملـــــيـــــة ألخــــــالقــــــيــــــات املــــــعــــــارف 
الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا 
 24 من  الفترة  «اليونيسكو»، خالل 
الـــى 26 ابـــريـــل الـــجـــاري، فـــي معهد 

الكويت لألبحاث العلمية.
وأعلن مسؤولو املعهد عن خطة 
والحريات  العلمية  القيم  لتكريس 
الــبــحــثــيــة، فــضــال عــن الــتــواصــل مع 

جهات بحثية عربية ودولية.
وقــــــالــــــت مــــــديــــــرة مـــــركـــــز الـــبـــيـــئـــة 
والعلوم الحياتية في معهد الكويت 
فــضــيــلــة  د.  الـــعـــلـــمـــيـــة،  لــــألبــــحــــاث 
السالمني، خالل املؤتمر الصحافي، 
الذي عقد في مقر املعهد يوم امس، 
لإلعالن عن املؤتمر، ان املعهد نظم 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــلــــجــــان، الـــتـــي تــعــقــد 
العربية،  املنطقة  فــي  االولـــى  للمرة 
بـــرعـــايـــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، 
بالتعاون مع منظمة االمم املتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة، واللجنة 

لليونيسكو. الكويتية  الوطنية 

الخبراء اجتماعات 

ومن جانبها، قالت عضوة هيئة 
الــــتــــدريــــس بـــكـــلـــيـــة الــــطــــب جــامــعــة 
الــــكــــويــــت، نـــائـــبـــة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الــــدولــــيــــة لــــألخــــالقــــيــــات الـــحـــيـــويـــة 
بــالــيــونــيــســكــو، د. مــنــال بــوحــيــمــد، 
الـــجـــاري،  ابـــريـــل  24 و25  يــومــي  ان 
ســـيـــخـــصـــصـــان لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 
مـــغـــلـــقـــة لـــــفـــــرق الــــعــــمــــل ملـــجـــمـــوعـــة 
مــــن خــــبــــراء الـــلـــجـــنـــتـــني، الفـــتـــة الـــى 
تــعــقــد ألول  االجـــتـــمـــاعـــات  هــــذه  ان 
مـــــرة فــــي املــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وتــعــد 
الـــتـــوصـــيـــات  بـــالـــغـــة االهــــمــــيــــة، ألن 
الــتــي ســتــفــرزهــا اجــتــمــاعــات هاتني 
الــلــجــنــتــني، ســتــعــرض فـــي املــؤتــمــر 
الـــعـــام لــلــيــونــيــســكــو عــلــى مــســتــوى 
ـــــــذي يـــعـــقـــد كــل  رؤســـــــــاء الــــعــــالــــم، ال

عامني.
املــــؤتــــمــــر  اهـــــمـــــيـــــة  ان  وأكــــــــــــــدت 
نــابــعــة مــن اهــمــيــة املــواضــيــع، الــتــي 
الــجــوانــب  منها  مناقشتها،  ستتم 

االخـــــالقـــــيـــــة املـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــرعــــايــــة 
الــــصــــحــــيــــة لــــالجــــئــــني والـــــنـــــازحـــــني 
حــــول الـــعـــالـــم، وهـــــذا يــتــمــاشــى مــع 
للكويت، فيما يخص  الــرائــد  الــدور 
املــــســــاعــــدات االنــــســــانــــيــــة، الســيــمــا 
تجاه الالجئني، والدور البارز على 
الساحة املحلية واالقليمية، إضافة 
مــــــوضــــــوع الـــــجـــــوانـــــب االخــــالقــــيــــة 
واملحيطات  املياه  بحقوق  املتعلقة 

حول العالم.
وبــــيــــنــــت املــــجــــمــــوعــــة املــــشــــاركــــة 
مـــن خـــبـــراء الــيــونــيــســكــو عـــــددًا مــن 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــني والــحــقــوقــيــني 
والقضاء  القانون  ورجال  واالطباء 
والتدقيق  بالبحث  تتناول  والفكر، 
تـــوصـــيـــات الـــلـــجـــان، الـــتـــي ســتــرفــع 

لــلــمــؤتــمــر الـــعـــام لــلــيــونــيــســكــو عــام 
.2017

وأشـــــــــارت الــــــى اهـــمـــيـــة اجـــتـــمـــاع 
الـــــلـــــجـــــان، الـــــــــذي ســــيــــرفــــع تـــقـــريـــرًا 
بـــــــالـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات الـــــــــــــى املــــــؤتــــــمــــــر 
الـــــعـــــاملـــــي لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو، مـــشـــيـــرة 
الـــــى ان اســـتـــضـــافـــة الـــكـــويـــت لــهــذه 
مرة  تعقد ألول  التي  االجــتــمــاعــات، 
فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، تــعــد رســالــة 
داعـــــمـــــة لــــــــدور الــــكــــويــــت الـــــريـــــادي 

االنساني.
ومـــــن جـــانـــبـــه، بــــني عـــضـــو هــيــئــة 
الــــــتــــــدريــــــس فــــــي الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
رئيس  ونــائــب  التطبيقي،  للتعليم 
اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف 
رسالن  د.  والتكنولوجيا،  العليمة 
تــســتــلــزم  الــــــضــــــرورة  أن  الــــعــــنــــزي، 
احــــتــــرام كـــرامـــة الــبــشــر فـــي الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــلــجــنــة 
الــــدولــــيــــة لــــألخــــالقــــيــــات الـــحـــيـــويـــة 
والــــلــــجــــنــــة الــــعــــاملــــيــــة ألخــــالقــــيــــات 
املـــعـــارف الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
لـــجـــنـــتـــان اســـتـــشـــاريـــتـــان تــابــعــتــان 
بتتبع  تعنيان  اليونيسكو،  ملنظمة 
الـــتـــقـــدم فــــي مــــجــــال عــــلــــوم الـــحـــيـــاة 
العلمي األخـــرى،  الــتــقــدم  ومــجــاالت 
العلمية  بــاألخــالقــيــات  تعنى  الــتــي 

والبحثية.

دعم دور الكويت 
الريادي واإلنساني

احترام كرامة البشر
في البحث العلمي

حلقة نقاشية
القطاعني  فــي  واملــخــتــصــني  املعنيني  بوحيمد  مــنــال  د.  دعـــت 
العام والخاص الى املشاركة في الحلقة النقاشية املفتوحة، التي 
العلمية،  لألبحاث  الكويت  معهد  فــي  الــجــاري   26 يــوم  ستعقد 
الــالجــئــني، كما ستسلط  جمعية  الــكــويــت تــجــاه  وتــتــنــاول دور 

الهالل االحمر الضوء على دور الكويت في العمل االنساني.

35 طالبًا كويتيًا
في مسابقة تحدي القراءة

أعــلــن منسق جــائــزة مــشــروع «تــحــدي الــقــراءة 
امــس عــن مشاركة  العتيبي  مــبــارك  د.  الــعــربــي» 
التعليمية  املناطق  مختلف  من  وطالبة  طالبا   35
في  الخاصة  والتربية  الــخــاص  التعليم  وإدارتــــي 
الكويت بالتصفيات النهائية املؤهلة للجائزة التي 
املتحدة في مايو  العربية  اإلمــارات  ستقام بدولة 

املقبل.
وقـــــال الــعــتــيــبــي، الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب مــديــر 
ـــعـــامـــة ملــنــطــقــة الـــفـــروانـــيـــة  األنـــشـــطـــة بــــــــــاإلدارة ال
التصفيات  انــطــالق  خـــالل  كلمة  فــي  التعليمية، 
بحضور محكمني من دولة اإلمارات في مدرسة 
عـــامـــر بـــن ربــيــعــة االبـــتـــدائـــيـــة بـــنـــني: إن مــشــروع 
«تحدي القراءة العربي» يعمل على صقل مواهب 

الطالب وتنمية ابداعاتهم باملعرفة واملعلومات.
وأضــــاف: أن املــســابــقــة تعمل عــلــى بــنــاء هوية 
الطالب الثقافية والفكرية التي تعد حجر األساس 
لبناء األوطان العربية، موضحا أن املسابقة تحدد 
عــشــرة مــراكــز لــلــفــوز، يــتــأهــل خــاللــهــا األول من 
أصل عشرة مشاركني لخوض التصفيات الرابعة 
التي ستقام في اإلمارات على أن يتم االعالن عن 

اسم الفائز في وقت الحق.
مــــن جــهــتــهــا أكـــــــدت مــــديــــرة مــــدرســــة عــامــر 
بــن ربــيــعــة فــايــزة الــشــطــي فــي كــلــمــة مــمــاثــلــة، أن 
في  الــقــراءة» تساهم  «مــشــروع تحدي  تصفيات 
تنمية فكر الطالب وقدراتهم، األمر الذي يساعد 
على خلق جيل مبدع ومثقف، معربة عن شكرها 
العميق لكل من سهام في انجاح فعاليات انطالق 

التصفيات.
بـــدورهـــا، أشـــــارت املــوجــهــة الــفــنــيــة فـــي وزارة 
التربية غدير املطيري في كلمتها إلى أهمية دور 
لتنمية  االطـــالع  الــقــراءة وحــب  وتــعــزيــز  املكتبات 

ثقافة الطالب وصقل مواهبهم وابداعاتهم.

 السويط:
خطة لتطوير املكتبات العامة

املـــكـــتـــبـــات  جـــمـــعـــيـــة  ادارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  أكــــــد 
على  السويط،  عبدالعزيز  د.  الكويتية  واملعلومات 
واآلداب  والــفــنــون  للثقافة  الوطني  املجلس  تــعــاون 

في خطة تطوير املكتبات العامة.
وقـــال الــســويــط عــقــب اجــتــمــاعــه مــع األمـــني الــعــام 
املـــســـاعـــد لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون 
واآلداب محمد العسعوسي، إن الطرفني حريصان 
عــلــى الــنــهــوض بــاملــكــتــبــات كــونــهــا تـــقـــدم خــدمــات 
لــكــل افـــــراد املــجــتــمــع مـــن طــلــبــة مـــــدارس ودراســـــات 
ة، مشددا على ضــرورة توفير  القراء عليا ومحبي 
األجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة لتواكب 

الــعــاملــي، إضــافــة الــى انــشــاء مكتبة رقمية  الــتــطــور 
بالدخول  تسمح  العامة  املكتبات  فــي  متخصصة 

لها 24 ساعة.
كـــفـــاءات وطــنــيــة متخصصة  وأضـــــاف أن هــنــاك 
يكون  أن  في  يرغبون  العامة  املكتبات  في  يعملون 
من يقود دفة العمل في مختلف اداراتها واقسامها 
مــن املــخــتــصــني الــذيــن يــحــمــلــون الــبــكــالــوريــوس في 
وتنظيمها  بتطويرها  ليقوم  واملعلومات  املكتبات 
لتواكب  الــعــاملــيــة  واملــعــايــيــر  الــنــظــم  وفـــق  وتفعيلها 
الــى تفعيل رئيس  الــعــاملــي اضــافــة  الــتــطــور املكتبي 

قسم لكل مكتبة عامة كونها ذات مبان منفصلة.

تعليمية حولي:

تعميم اإلدارة املدرسية املطّورة
أكــــد مـــديـــر عــــام مــنــطــقــة حـــولـــي الــتــعــلــيــمــيــة 
الــظــفــيــري اهــتــمــام املــنــطــقــة بمتابعة  مــنــصــور 
مشروع االدارة املدرسية املطورة، الذي طبقته 
ـــــوزارة عــلــى مــجــمــوعــة مــن املـــــدارس، لقياس  ال
املشروع  لتعميم  تمهيدا  التجربة،  نجاح  مدى 

على بقية مدارس التعليم العام.
ولفت في تصريح صحافي امس الى اهمية 
واالرتــقــاء  التطوير  فــي  االداء  تحسني  شعبة 

بمستوى املتعلمني.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت مــديــرة ثــانــويــة الساملية 

االدارة  مــــشــــروع  إن  الــــقــــالف  آمــــــال  لـــلـــبـــنـــات 
الساملية  ثانوية  فــي  املــطــورة مطبق  املــدرســيــة 
منذ ثالث سنوات، مشيرة الى انه مشروع فيه 
كثير من املزايا، وان كان هناك بعض املعّوقات.
فــي  االداء  مــعــايــيــر  تــطــبــيــق  ان  واضــــافــــت 
القيادة املدرسية وفق منظور برنامج الحكومة 
اإلنمائي في تطوير االدارة املدرسية قد جعل 
جودة تعلم الطلبة هو الهدف املنشود والغاية، 
التي عززت ادوار كل من له عالقة مباشرة او 

غير مباشرة مع املدرسة.

هيثم األثري ●

السالمني وبوحميد والعنزي خالل املؤتمر الصحافي                           تصوير أحمد هواش  ●
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أفقيًا:

عموديًا:

الكلمات املتقاطعة

SUDOKU

1 ــــ سورة قرآنية ــــ بناية.
2 ــــ منطقة في الكويت ــــ أرقْد.

3 ــــ عْين ــــ أهواها.
4 ــــ ولدي ــــ أرَشدُهن.

5 ــــ يالحقُهم ــــ مادة قاتلة.
6 ــــ والد ــــ اكتمَل ــــ هرب.

ف. 7 ــــ أثناء (معكوسة) ــــ زيَّ
8 ــــ  سقي ــــ استِهل.

9 ــــ اسم المدينة المنورة قديمًا ــــ أقطف.
َد ــــ قصَد. 10 ــــ راية ــــ شيَّ

11 ــــ َيراع ــــ وضَعت خلسة.
12 ــــ صحارى ــــ ثأر.

1 ــــ أغنية للموسيقار فريد األطراش.
2 ــــ للتفسير ــــ مالبس (معكوسة) ــــ سقي.

3 ــــ عاتَبني ــــ أحد الفراعنة المصريين.
4 ــــ مدينة في موريتانيا ــــ فؤاد (معكوسة).

5 ــــ قاِدم ــــ عّبأ.
6 ــــ عام ــــــ شعار ــــ حرف جر.
7 ــــ متشابهان ــــ حرف ندبة.

8 ــــ  فيلم من بطولة سمير غانم ونورا.
9 ــــ وهَبُهم ــــ ظالم.

10 ــــ قهوة ــــ صاحب موهبة ــــ نجيع.
11 ــــ ال يباح به ــــ قنوط.

12 ــــ براعة (معكوسة) ــــ للتأفف ــــ ظْهر الباخرة.

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة، ثالث العاب سودوكو من مستويات متعددة: 
عادي، وسط، متقدم.

ضع بكل بساطة االرقام من ١ الى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي كل عمود 
وخط افقي وكل مربع صغير ٣*٣ على االعداد من ١ الى ٩ مرة واحدة فقط. يجب اال 

يظهر اي رقم مرتني في اي عمود، او خط افقي، او مربع صغير ٣*٣.
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اجـــتـــمـــاعـــيـــًا انـــــت الـــنـــجـــم فــي 
هـــذه الــفــتــرة، وهـــذا سيساعدك 
عــــلــــى تــــرمــــيــــم عـــــالقـــــات الـــحـــب 
ان  عليك  مهنيًا  وأمـــا  القديمة، 
تعتني بمظهرك فهو اول أسس 

النجاح.

وال  مـــــتـــــشـــــائـــــمـــــا،  تـــــكـــــن  ال   
العمل، وامــا على  فــي  متخاذال 
الــــصــــعــــيــــد الــــعــــاطــــفــــي فـــتـــبـــدو 
الـــواقـــعـــيـــة مــــع الـــحـــبـــيـــب اكــثــر 
فاعلية، وفي العمل توفر عليك 

الكثير من الضغوط.

السابقة  تجاربك  من  استفد 
في بناء عالقاتك الحالية. الحب 
في قمة االزدهار ال ترجئ عمل 
الــيــوم الـــى الــغــد الي ســبــب من 
االســبــاب وأمـــا صحيا فمغص 
في املعدة ،يتعبك بعض الوقت.

بــعــض  تــــطــــلــــب  أن  يـــمـــكـــنـــك 
املــــســــاعــــدة ملـــعـــالـــجـــة املـــشـــاكـــل 
املـــزعـــجـــة واملــــعــــّقــــدة. ألن هـــذه 
الــــتــــفــــاصــــيــــل قــــــد تــــــقــــــودك الــــى 
وضـــع صــعــب فــي الــعــمــل، وامــا 
باقي املهام فتستطيع اتمامها 

بنجاح.

بك،  املحيطة  باالشياء  اهتم 
حــاول أن تستغل كــل مــا تجده 
خــالقــا ومــبــدعــا، ألن مــثــل هــذه 
اللحظات ال تتكرر كثيرا، الحب 
فـــــي وضـــــــع جــــيــــد والــــعــــالقــــات 

االسرية ممتازة.

تـــمـــتـــع بـــالـــثـــقـــة لــــكــــي تــبــنــي 
بعيدا  تــريــده  الـــذي  مستقبلك، 
عن كل ضغط او اكتئاب، خاصة 
هـــــذه األيــــــــام. وامــــــا اجــتــمــاعــيــا 
ديــمــوقــراطــيــا  تــكــون  ان  فعليك 

اكثر مع شريك الحياة.

كـــن إيــجــابــيــًا مـــع اي تــحــول 
مــهــنــي، بــقــضــاء بــعــض الــوقــت 
مع الزمالء  بعيدًا عن املكتب أو 
الــعــمــل، مــن خــالل دعـــوة عشاء. 
هــــذا ســيــســاعــدك عــلــى الــتــأقــلــم 

والنجاح.

اســــتــــخــــدم لـــغـــة الـــــحـــــوار مــع 
ُمــتــفــاجــئــًا  تـــكـــن  الــــــزمــــــالء، وال 
فقط  الــبــعــض.  آراء  تــغــيــرت  إذا 
اآلخــريــن  رأي  تتفهم  ان  حـــاول 
املصلحة  يقدم  بما  وتجاريهم 
العامة على املصلحة الخاصة.

انـــتـــبـــه الـــــى املــســتــقــبــل، وكـــن 
شــخــصــا مــحــبــا لــلــحــيــاة حتى 
تــنــدم فــي املستقبل عــلــى أي  ال 
الـــضـــروري ان تفكر  خــطــأ، مـــن 
بـــجـــديـــة فــــي أي خـــطـــوة مــهــمــا 

كانت الظروف.

اتــــخــــذ قـــــــراراتـــــــك املـــصـــيـــريـــة 
اليوم وفق رؤيتك لألمور، وكن 
على ثقة بــأن قــراراك هو القرار 
لـــــذلـــــك ال تــــحــــاول  الــــصــــحــــيــــح، 
اصـــــــوات  اي  الـــــــى  تـــنـــصـــت  ان 

خارجية.

يــمــكــنــك الـــتـــوســـع فــــي عــمــلــك 
وإجـــــــــــــراء بــــعــــض االتــــــصــــــاالت 
الـــجـــديـــدة. فــقــد تــجــد ان بعض 
هـــــــــؤالء الــــــنــــــاس قــــــد يـــكـــونـــون 
سبيلك الى عمل جديد لم تكن 
تحلم بـــه، حـــاول ان تــركــز على 

عالقات العمل.

 اجــــــعــــــل الـــــــهـــــــدف واضـــــحـــــا 
بالنسبة لك، وبالنسبة ملن هم 
من حولك، سواء من أسرتك او 
من محيط عملك، الن االهــداف 
غـــيـــر الــــواضــــحــــة ال تـــقـــود إلـــى 

نهايات او نتائج جيدة.
٢٣ سبتمبر - ٢٣ اكتوبر٢١ مارس - ٢٠ ابريل

٢٤ اكتوبر - ٢١ نوفمبر٢١ ابريل - ٢٠ مايو

٢٢ نوفمبر - ٢٠ ديسمبر٢١ مايو - ٢١ يونيو

٢١ ديسمبر - ١٩ يناير ٢٢ يونيو - ٢٢ يوليو

٢٠ يناير - ١٨ فبراير٢٣ يوليو - ٢٢ اغسطس

١٩ فبراير - ٢٠ مارس٢٣ اغسطس - ٢٢ سبتمبر

الثور

الجوزاء

السرطان

االسد

العذراء

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

الحمل

عادي

متقدم
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الحل السابق
أفقيًا:

عموديًا:

1 ــــ عش أنت ــــ ذاتي.
2 ــــ مرفأ ــــ أي ــــ عرين.

3 ــــ  وفي ــــ دار.
4 ــــ أسقي ــــ درَب.

5 ــــ رده ــــ صر ــــ يأس.
6 ــــ شعور ــــ نْم ــــ فا.
7 ــــ أنا في انتظارك.
8 ــــ دير البلح ــــ بني.

9 ــــ أقع ــــ ورق.
10 ــــ تأنيب ــــ خد.

11 ــــ وثب ــــ وي ــــ جو.
12 ــــ أمَّ ــــ مناسب ــــ شرَح

1357911 24681012

حظك اليوم

امليزان

مت
الــــص
الـــو
فاع
الك

1 ــــ عماد رشاد ــــ أَوت.
2 ــــ شر ــــ دْعني ــــ إثم.

3 ــــ أفواه وأرانب.
4 ــــ نافس ــــ رفاقي.

5 ــــ يقص ــــ يلعبون.
6 ــــ يرتاب ــــ يا.
7 ــــ بيد ــــ نلوم.

8 ــــ ينتحر ــــ جب.
9 ــــ ذعر ــــ ظمأ.

10 ــــ آر ــــ دس ــــ أب.
11 ــــ تي ــــ فرن.

12 ــــ ين ــــ براكني ــــ اح.
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ع هيالري: السباق للتنصيب في مراحله األخيرة والفوز متوقَّ

فوز كبير لترامب وكلينتون في نيويورك 

#

ق الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية هيالري كلينتون  حقَّ
في  الحاسمة  التمهيدية  االنتخابات  في  الثالثاء  مساء  كبيرا  فــوزا 
واليــة نيويورك، ما عــّزز فرصهما في نيل ترشيح كل من حزبيهما 

لخوض السباق الرئاسي.
 ومن جانب الجمهوريني، فاز ترامب بنسبة 60.5% من االصوات 
لــســيــنــاتــور  كــاســيــك و%14.5  جــــون  اوهـــايـــو  لــحــاكــم   %25.1 مــقــابــل 

تكساس تيد كروز املحافظ املتشّدد، وفق النتائج شبه النهائية.
ولدى الديموقراطيني، فازت كلينتون بنسبة 57.9% مقابل %42.1 

لبيرني ساندرز. 

«شكرًا نيويورك»
وفــــوز كــلــيــنــتــون الــتــي شــغــلــت مــنــصــب ســيــنــاتــور نـــيـــويـــورك بني 
اي  مــن دون  الــحــزب  نيل تنصيب  امامها طريق  يفتح  2001 و2009 
مــنــازع تــقــريــبــًا. وقــالــت مــن فــنــدق فــي مــانــهــاتــن بــرفــقــة زوجــهــا بيل 
وابنتها تشيلسي ان «السباق في مراحله االخيرة، والفوز متوقع». 
اميركية  رئيسة  اول  ان تصبح  الــى  تطمح  التي  كلينتون  واضــافــت 
«شكرًا نيويورك، لقد أثبّتم مرة جديدة انه ال يوجد مكان افضل من 
املكان الذي ننتمي اليه». وفوز الجمهوري دونالد ترامب سيتيح له 
استئناف تقدمه على خصمه الرئيسي تيد كــروز بعد هزيمة مذلة 

في 5 ابريل في ويسكونسن.

«أمر رائع»
مـــن بــــرج تـــرامـــب فـــي مــانــهــاتــن، قــــال املـــرشـــح الــجــمــهــوري «أقــــول 
لـــالشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــرفــونــنــي جـــيـــدا، ســـكـــان نـــيـــويـــورك انــــه حني 
يمنحوننا مثل هذا النوع من التصويت، انه امر رائع تماما». وأضاف 

في خطابه «سنستعيد قوتنا وعظمتنا، ال يمكنني االنتظار اكثر».

وُمني كروز بهزيمة ساحقة في نيويورك التي لم يغفر له سكانها 
انتقاده «قيمهم».

وكان من املهم أيضًا لكلينتون (68 عامًا) أن تحّقق فوزًا بعد سبع 
هزائم من اصل ثماني عمليات اقتراع، امام منافسها الديموقراطي ـــ 
االشتراكي ساندرز. والحملة بني الطرفني كانت حامية في نيويورك.

ترامب ورسالته الشعبوية
أما ترامب (69 عامًا) فقد رّكز حملته خارج نيويورك في مناطق 

ريفية او مــدن تــضــررت مــن جــراء األزمـــة االقتصادية حيث يبدو ان 
رسالته الشعبوية حول اعادة عظمة اميركا، وصلت الى الناخبني.

الجمهوري  للحزب  التقليدية  القاعدة  مع  قــوي  لكنه على خــالف 
التي يتهمها بعرقلة مسار تعيينه مرشحا رسميا.

أهمية نيويورك
ترتدي انتخابات نيويورك أهمية كبرى ألنها الوالية الثانية، بعد 
للديموقراطيني   247 املندوبني:  أصــوات  عــدد  من حيث  كاليفورنيا، 
و95 للجمهوريني. وتمنح االصوات بالنسبية لدى الديموقراطيني. 
امـــا لـــدى الــجــمــهــوريــني فـــان تــرامــب قــد يــنــال اصــــوات 81 مــنــدوبــا اذا 

حصل على 50% في كل دائرة.
 من جانب الديموقراطيني، اعلن ساندرز (74 عاما) انه لن يتراجع: 
«لقد خسرنا هذا املساء، لكن ال يزال هناك خمسة انتخابات تمهيدية 
الثالثاء  النتائج، توّجه ساندرز  انتظار  املقبل». ومن دون  االسبوع 
وتنظم  وكـــــروز.  كــاســيــك  مــثــل  مــثــلــه  بنسلفانيا،  فــي  بحملة  لــلــقــيــام 
الى جانب كونيتيكت  ابريل،  بنسلفانيا انتخابات تمهيدية في 26 

وديالوير وميريالند ورود ايالند.

األرقام وأهميتها
 1700 من  اكثر  كلينتون  نالت  التمهيدية،  االنتخابات  وقبل هذه 
مندوب (بينهم 469 من كبار املندوبني) مقابل حوالي 1100 لساندرز 
(بينهم 31 من كبار املندوبني). ويجب الحصول على اصوات 2383 

لنيل ترشيح الحزب رسميا.
من جانب الجمهوريني، فان ترامب يتقدم ايضا السباق، بحصوله 
على اصــوات 750 مندوبا، متقدما باصوات 200 على كــروز. ويجب 

الحصول على 1237 لنيل ترشيح الحزب. (نيويورك ــــ أ.ف.ب)

ترامب: سنستعيد قوتنا..
ال يمكنني االنتظار أكثر

ساندرز: لن أتراجع..
فهناك خمسة انتخابات تمهيدية

واشنطن توّسع عقوباتها على المعرقلين

السراج لـ {األوروبي}:
ال نريد تدخًال بالسيادة الليبية 
وّسعت الواليات املتحدة عقوباتها في املوضوع الليبي، 
مستهدفة معارضني لحكومة الوفاق التي يدعمها املجتمع 
الدولي، خصوصًا رئيس حكومة طرابلس غير املعترف بها 

خليفة الغويل.
أوبــامــا  بــــاراك  الــرئــيــس  أن  األبــيــض  للبيت  بــيــان  وأورد 
أجــاز لــوزارة الخزانة اتخاذ إجــراءات مالية وعلى مستوى 
«يــهــددون  أو معنويني  مــاديــني  أشــخــاص  التأشيرات بحق 

السالم واألمن واالستقرار في ليبيا»، بينهم الغويل.
وتأتي الخطوة األميركية بعد ثالثة أسابيع من خطوة 

مماثلة اتخذها االتحاد األوروبي.
والغويل هو الوحيد الذي تستهدفه وزارة الخزانة، ولكن 
مرسوم أوباما يشير إلى جميع املعارضني لعملية السالم. 
االثنني، في عقد جلسة  به دوليًا،  املعترف  البرملان  وأخفق 
للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني. وكان قد 

فشل نحو عشر مرات في عقد جلسة للتصويت.

دعوة لزيارة أملانيا
في غضون ذلك، دعت املستشارة األملانية أنجيال ميركل، 
خالل اتصال هاتفي، رئيس املجلس الرئاسي فائز السراج 
لـــزيـــارة بـــالدهـــا. وشــكــر الـــســـراج مــيــركــل عــلــى زيـــــارة وزيـــر 
وحــرص  طرابلس  إلــى  شتاينماير  فالتر  فــرانــك  الخارجية 

أملانيا على تقديم الدعم واملساعدة.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــــســـــراج إنــــــه بــــــدأ بـــالـــفـــعـــل فــــي وضـــع 
استراتيجية ومشروع وطني إلنهاء آفة اإلرهــاب في ليبيا 
املجتمع  ليبية، مرحبًا بمساعدة  عليها بسواعد  والقضاء 
السيادة  التدخل وانتهاك  ذاتــه  الوقت  الدولي، ورافضًا في 
العالم، ولكن سيادة  الليبية، وقــال «نحن لسنا بمعزل عن 

ليبيا ال تنازل عنها». 
اجتماع مجلس  السراج جــاءت على هامش  تصريحات 
االتــحــاد األوروبــــي مــع وزراء خــارجــيــة ودفـــاع 28 دولـــة من 
االتـــحـــاد، وقـــال «إن االتـــحـــاد شــريــك رئــيــســي لليبيا، ومعًا 
نــواجــه تحديات كــبــيــرة». وأكــد أن حكومة الــوفــاق هــي لكل 

الليبيني، الذين يؤيدون االتفاق والذين يعارضونه. 
على صعيد آخر، تحدث السراج عن ضرورة العمل فورًا 
املجّمدة، لتتولى  املفروض على األرصــدة  الحظر  على رفع 

حكومة الوفاق إدارتها بمجرد تسلمها السلطة.

الوضع في بنغازي
أمــنــيــًا، لــقــي الــنــاطــق بــاســم فــصــيــل الــهــنــدســة العسكرية 
الليبية ســـراج الــطــيــرة مــصــرعــه جـــراء انــفــجــار لــغــم أرضــي 

باملحور الغربي ملدينة بنغازي.
مــن جهة أخـــرى، قــال قــائــد الــقــوات الــخــاصــة «الصاعقة» 
الليبية العقيد ونيس بوخمادة أن تنظيم «داعــش» تقهقر 

في املحور الغربي ملدينة بنغازي  وضواحيها.
ونـــقـــل مـــوقـــع «بــــوابــــة الــــوســــط» عـــن بـــوخـــمـــادة قـــولـــه إن 
«جنود القوات الخاصة ووحدات الجيش الليبي والوحدات 
املــســانــدة ســـطـــروا مــالحــم تــاريــخــيــة لــتــطــهــيــر بــنــغــازي من 
التنظيمات اإلرهابية، وسيطروا على آخر معاقل «داعش» 
والتشكيالت املوالية له بمنطقة الهواري، وتقدموا باتجاه 
منطقة القوارشة». (طرابلس، بنغازي - أ ف ب، أ ش أ، د ب أ)

هيالري كلينتون تحتفل بالفوز في نيويورك                                         (ا ف ب) ●

رفسنجاني:

الخالفات مع السعودية 
أضعفت املسلمني

أشــــــار رئـــيـــس مـــجـــمـــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام 
العالقات  أزمــة  إلى  رفسنجاني  هاشمي  اكبر  االيراني 
بـــني إيـــــران والــســعــوديــة ومـــا أفـــرزتـــه مـــن عــقــبــات على 
صعيد مــوســم الــحــج الــعــام الــجــاري، وقـــال: «الــخــالفــات 
مكانة  رفع  إلى  تعاونهما  اللذين سيقود  البلدين؛  بني 
الـــعـــالـــم اإلســـالمـــي فـــي املـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، قـــد أضــعــفــت 
الصهاينة  مصلحة  فــي  سيصب  الــذي  األمــر  املسلمني، 

وأعداء اإلسالم».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة  «ارنـــــــا» عــــن رفــســنــجــانــي قـــولـــه فــي 
كــلــمــتــه بـــنـــدوة قـــرانـــيـــة: «ان األحـــــــداث الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الكثير  أن  ونـــرى  الــســيــاســي،  اإلبــهــام  يشوبها  املنطقة 
من املحللني يذهبون إلى أن ظروف املنطقة أمام طريق 

مسدود».
واعــتــبــر أن الــخــالفــات بــني الـــدول اإلســالمــيــة قــد آملــت 
املــخــلــصــني مـــن أبـــنـــاء اإلســـــــالم، وأراحـــــــت بــــال الــكــيــان 
الصهيوني. وأشار إلى األحداث التي وقعت خالل قمة 
التعاون اإلسالمي في إسطنبول، وقال: «القمة  منظمة 
الــتــي بــنــيــت عــلــى أســـاس رفـــع الــخــالفــات بــني املسلمني 
تــحــولــت لألسف  والــتــضــامــن بينهم  الــوحــدة  وتــكــريــس 

الخالفات». لتكريس  إلى مسرح 
وأعـــــرب عـــن أســـفـــه لـــوصـــف «حـــــزب اهللا» بـــاإلرهـــاب، 
وقال: «يحاولون من خالل تزويد الصهاينة باألسلحة 
املــتــطــورة الــعــمــل عــلــى املــســاس بــالــعــالقــات بــني شيعة 
لــــبــــنــــان وإيـــــــــــــران؛ لـــيـــتـــســـنـــى لــــهــــم تــــمــــريــــر مــخــطــطــهــم 

الشيطاني براحة بال»، حسب قوله.

استئناف الحوار بني حلف 
األطلسي وروسيا

اللذان تضررت  االطلسي وروسيا  استأنف حلف شمال 
عــالقــتــهــمــا بــســبــب االزمـــــة االوكـــرانـــيـــة، امــــس فـــي بــروكــســل 
يـــزال على  التوتر ال  الــســفــراء، فيما  «حــــوارا» على مستوى 

اشده، وخصوصا في بحر البلطيق.
وبــــدأ ســـفـــراء الـــــدول االعـــضـــاء الــــــ28 فـــي الــحــلــف وسفير 
روسيا الكسندر غروشكو لقاء في مقر الحلف في بروكسل، 
لــلــمــرة االولــــــى مــنــذ يــونــيــو 2014 ضــمــن هــيــئــة حـــــوار هي 

«مجلس الناتو -روسيا».
واحتجاجا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم والهجوم 
الذي شنه االنفصاليون املوالون لروسيا في شرق اوكرانيا 
تعاون عملي مع موسكو  كل  الحلف  علق   ،2014 ربيع  في 
يــزال  والــعــديــد. وال  بالسالح  املتمردين  بدعم  ايــاهــا  متهما 
الرئيس  اكيد، حيث يصر  القرم غير  مستقبل شبه جزيرة 
فــالديــمــيــر بــوتــني عــلــى انـــه لـــن يــتــخــلــى عــنــهــا، فــيــمــا يــشــدد 

الناتو على عدم االعتراف بضمها.
لكن  مفتوحة،  السياسي  الــحــوار  قــنــوات  بقيت  ونظريا، 
ذلك  تــواصــل منذ  اي  ولــم يحصل  بقيت متوترة،  العالقات 
تعليقات  تبعتها  الــتــي  الــلــقــاءات  بعض  باستثناء  الــحــني، 
الــعــام للناتو ينس ستولتنبرغ، ووزيــر  حـــادة، بــني االمـــني 

الخارجية الروسي سيرغي الفروف.
وقال ستولتنبرغ «ال نخشى الحوار، بل نعتقد انه اكثر 

اهمية في االوقات الصعبة والتوتر الشديد». 

جدول االعمال
وكــان الفــروف صــرح الثالثاء خــالل مؤتمر صحافي مع 
نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في موسكو «لقد قبلنا 
اقــتــراحــا مـــن الــحــلــف الــــذي كـــان هـــو مـــن بــــادر الـــى تجميد 

االتصاالت».  (بروكسل- أ ف ب، رويترز)

طهران - �

مًا ق تقدُّ لقاء كيري وظريف يحقِّ

أعــلــن وزيــــرا الــخــارجــيــة األمــيــركــي جــون 
كيري، وااليراني محمد جواد ظريف، أمس 
إحــــراز تــقــّدم خـــالل لــقــاء، ُعــقــد بينهما في 
االمم املتحدة، لبحث تطبيق االتفاق حول 
لــقــاًء جديدًا  الــنــووي، على ان يعقدا  املــلــف 

غدًا (الجمعة).
وأجـــــرى الــــوزيــــران مــحــادثــات اســتــمــرت 
اشتكت  بعدما  الــســاعــة،  ونــصــف  ساعتني 
طــهــران األســبــوع املــاضــي مــن ان الــواليــات 
املـــتـــحـــدة تــمــنــعــهــا مــــن االســــتــــفــــادة بــشــكــل 
كـــامـــل مـــن رفــــع قــســم كــبــيــر مـــن الــعــقــوبــات 

االقتصادية عنها.
وقـــال كــيــري «بــحــثــنــا عـــددا مــن املسائل 
على  تــقــدمــا»، مضيفا: «سنعمل  واحــرزنــا 

التثبت من تطبيق االتفاق وفق االصول».
وأكـــــــد ظــــريــــف ان املــــحــــادثــــات تـــنـــاولـــت 
ضرورة ضمان «استفادة ايران من املكاسب 
امللحوظة» في االتفاق، مضيفًا: «سنواصل 

العمل وسنلتقي مجددا الجمعة».
وتـــقـــول ايــــــران انــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن رفــع 
الــعــقــوبــات رســمــيــا فـــانـــه تــبــقــى املـــصـــارف 
والــشــركــات الــغــربــيــة مـــتـــرددة فــي التعامل 
ان تجد نفسها في مواجهة  معها، خشية 
القضاء االميركي، في ظل استمرار الواليات 
املتحدة في فرض بعض العقوبات عليها، 
للصواريخ  طــهــران  ببرنامج  ارتــبــاط  على 

البالستية.
اإلثنني  أقــر كيري مساء  الصدد   وبهذا 

بأن إيــران لم تستعد سوى ثالثة مليارات 
دوالر من أصولها املجمدة البالغة عشرات 

املليارات، منذ توقيعها اتفاق النووي.

ل الريجاني: اإلرهاب والتدخُّ
مــــن جـــانـــب آخــــــر، اتـــهـــم رئـــيـــس مــجــلــس 
الشورى اإليراني، علي الريجاني الواليات 
 
ً
املــــتــــحــــدة بــــاســــتــــخــــدام اإلرهـــــــــــاب وســـيـــلـــة
لــلــتــدّخــل فــي شـــؤون الــــدول األخــــرى، وذلــك 
في كلمته خالل اجتماع رؤساء البرملانات 

األورو ـــ آسيوية، الذي انعقد في موسكو.
أحادية  العاملية  اإلدارة  «نــظــام  إن  وقــال 
أثــبــت عجزها  أمــيــركــا  الـــذي تدعيه  القطب 
فــي إدارة األزمــــات والـــحـــروب»، مضيفا ان 

واشنطن  تستخدمها  أداة  بــات  «اإلرهــــاب 
للتدّخل في شؤون دول العالم».

وتابع الريجاني ان «دول العالم لم تعد 
تــقــبــل أن تــكــون تــحــت مــظــلــة دولــــة أخــــرى، 
بـــل تـــرغـــب فـــي الـــتـــعـــاون واالســــتــــفــــادة من 
اإلمـــكـــانـــيـــات املـــتـــوافـــرة فـــي املــنــطــقــة، ومــن 
بــيــنــهــا الـــطـــاقـــة والــتــكــنــولــوجــيــا املــتــقــدمــة 

لتعزيز التعاون».
وعّلق عن نظام العقوبات العاملية قائًال: 
إلــيــهــا أميركا  الــحــظــر وســيــلــة تلجأ  «بـــات 
ضــد دول الــعــالــم، كــمــا فــرضــتــه عــلــى إيـــران 
النووي  برنامجها  من  القلق  ذريعة  تحت 
ـــ أ.ف.ب،  ـــ ـ الــســلــمــي». (نـــيـــويـــورك، مــوســكــو 

سي.إن.إن)

الريجاني: أميركا تستغّل 
ل

ُّ
 للتدخ

ً
ة اإلرهاب حجَّ

روحاني ينتقد تعامل «الشرطة  السرية»
مع غير املحجبات

الدينية  الشرطة  اإليــرانــي حسن روحاني استخدام اآلالف من رجــال  الرئيس  انتقد 
السرية في طهران لإلبالغ عن الشابات الالئي ال يرتدين الزي اإلسالمي الكامل أو عمن 
من  الشرطة  عناصر  من  آالف  نحو سبعة  وبــدأ  في سياراتهم.  للموسيقى  يستمعون 
الرجال والنساء اإلبالغ عن مثل هذه املمارسات في العاصمة االثنني. وقال قائد الشرطة 

إن هؤالء الضباط ليس مصرحا لهم باعتقال أحد، وإنما
فقط اإلبالغ عن االنتهاكات عبر رسائل نصية بالهواتف املحمولة ملقر الشرطة.

وأكد روحاني إن مثل هذه القرارات يجب أال تتخذها الحكومة، وأن «مهمتنا األولى 
هي احترام كرامة الناس وشخصيتهم. لقد كرم اهللا اإلنسان». (طهران - رويترز)

لضحايا اعتداء بيروت األميركيين
محكمة أميركية قضت 

بدفع إيران ملياري دوالر
قـــضـــت املـــحـــكـــمـــة األمـــيـــركـــيـــة 
الــعــلــيــا بــدفــع الــســلــطــات اإليــرانــيــة 
مــلــيــاري دوالر لــضــحــايــا اعــتــداء 
فــي  املــــاريــــنــــز  عـــلـــى   1983 عــــــام 
بيروت واملتضررين من هجمات 

تمت برعاية إيران.
نــيــويــورك  وكــانــت محكمة فــي 
امــــــرت مـــصـــرفـــا يـــابـــانـــيـــا كــبــيــرا 
من  دوالر  مــلــيــار   2.6 بــتــجــمــيــد 
الــى الحكومة  االصــول التي تعود 
االيــــرانــــيــــة عـــلـــى عـــالقـــة بـــاعـــتـــداء 
1983 الذي استهدف مقرا للقوات 

االميركية في بيروت.
 1983 اكـــــتـــــوبـــــر   23 فــــــي  و 
انــفــجــرت شــاحــنــة مــفــخــخــة امـــام 
مــــقــــر لــــــقــــــوات مـــــشـــــاة الـــبـــحـــريـــة 
االمــيــركــيــة (مــاريــنــز) فــي بيروت 

ما اسفر عن مقتل 241 جنديا.
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