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لم يأت العام ٢٠١٤ بجديد سوى متدد سرطان االرهاب مع 

اعالن تنظيم الدولة االســــالمية «داعش» اخلالفة وتنصيب 

ابو بكر البغدادي خليفة للمسلمني والذي تفنن مع تنظيمه 

في قطع الرؤوس وبيع الرقيق واجلواري وغيرها من االمور 

البعيدة متاما عن االسالم وسماحته.

وتنقل االرهاب هذا العام في معظم ارجاء العالم العربي من 

مصر التي شهدت انتخاب رجلها القوي عبدالفتاح السيسي 

رئيسا للجمهورية مع براءة الرئيس السابق حسني مبارك من 

التهم املوجهة اليه، مرورا بالعراق الذي تشكلت فيه صورة 

سياسية جديدة مع اقصاء نوري املالكي، وصوال الى اجلزائر 

التي اعادت انتخاب رئيسها عبدالعزيز بوتفليقة.

وشهد العام ايضا توسع احلوثيني في اليمن مع سقوط 

العاصمة اليمنية صنعاء بأيديهم في وقت استمرت فيه األزمة 

السورية في املراوحة دون جديد مع فشل مؤمتر «جنيڤ ٢» 

دون تقدم، ترافق ذلك مع دخول ليبيا شفير احلرب االهلية 

بعد معارك عنيفة بني القوى املتصارعة.

وكان الهلع ســــمة هــــذا العام ايضا مع متدد وانتشــــار 

ڤيروس ايبوال في اصقــــاع العالم، ومتدد «كورونا» خاصة 
في السعودية.

خليجيا: دخلت العالقات بني دول املجلس مفترق طرق بعد 

سحابة صيف ادت الى سحب السفراء من الدوحة، تدخل على 

اثره صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الذي جنح 

في تذليل العوائق وتقريب وجهات النظر بني االشقاء.

اقتصاديا: شهد العام فصال جديدا في تاريخ اسواق النفط 

مع االنخفاض احلاد في اسعاره ما اثر على وضع البورصات 

خاصة في اخلليج، بينما كان احلدث الرياضي الكبير هو فوز 

املانيا ببطولة كأس العالم الذي شهدت في إحدى مبارياتها 

خسارة كارثية ملنتخب البرازيل بنتيجة ٧-١.

فنيًا: ٢٠١٤ هو عام «السيلفي» تلك املوضة التي بدأت مع 

حفل االوســــكار لتصبح هوسًا عامليًا، كما شهد العام رحيل 

هامات ثقافية وفنية عديدة هذا العام، مثل الشحرورة صباح 

وسعيد عقل وجورج جرداق وانسي احلاج وجوزيف حرب 

ومرمي فخر الدين ومعالي زايد وخالد صالح وغيرهم.

«األنباء» تقدم فــــي هذا االصدار ايجازا ألبرز أحداث هذا 

العام عبر ملحق االحداث العربية والعاملية بطريقة متسلسلة 

شهريا، آملني ان يحمل العام القادم اخلير والسالم.

األحداث 
العربية والعالمية
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03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة  18أسماء 372 مواطناً خصصت لهم قسائم في غرب عبداهلل املبارك

إمام وخطيب املسجد احلرام أكد أن »داعش« شكل جديد من أشكال القاعدة.. واحلصيلة واملردود ضد اإلسالم

بن حميد لـ »األنباء«:  طاعة اإلمام ليست مقايضة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ووزير اخلارجية العراقي د.ابراهيم اجلعفري

املغامس لـ »األنباء«: اللجنة املشتركة بني الكويت والعراق 28 اجلاري وتشهد التوقيع على أربع مذكرات تفاهم

العبادي: حترير أراضي العراق من »داعش«.. وشيك
بيان عاكوم وكونا

قال رئيس مجلس الوزراء 
العبادي ان  العراقي د.حيدر 
»العراق على وش����ك حترير 
جمي����ع أراضيه م����ن مقاتلي 
الدولة اإلس����امية  تنظي����م 
)داعش( اإلرهابي«. وأكد أن 

العراق على أعتاب حترير كل 
أراضيه بعد أن حقق تقدما في 
مواجهة هذا التنظيم اإلرهابي 
الذي بدأ مقاتلوه في االنسحاب 

من مواقع عراقية عدة.
من جهته، قال املستش����ار 
في مكتب النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الس����فير خال����د املغامس: إن 
اللجنة العليا املش����تركة بني 
الكويت والعراق ستعقد في 
28 اجلاري في بغداد برئاسة 
وزيري خارجية البلدين. ولفت 
املغامس الى انه سيتم التوقيع 
على اربع مذكرات تفاهم، منها 
مذكرة تفاهم في مجال التعاون 

التجاري واالزدواج الضريبي، 
مشيرا الى انه سيتم التوقيع 
أيضا على مذكرة تفاهم لتنظيم 
ف����ي خ����ور عبداهلل  املاحة 
ان  النهائي����ة، آما  بصيغتها 
يتم التوقيع على مذكرة تفاهم 

للحقول النفطية..
التفاصيل ص11 و21 ٭

أسامة أبوالسعود

أكد إمام وخطيب املسجد احلرام 
فضيلة الش���يخ د.صالح بن حميد 
ان هناك تدخ���ات أجنبية ظاهرة 
توقد الفنت ال سيما الفنت الطائفية 
ومحاولة زرع أنواع من االحتقانات 
في املنطقة، داعيا إلى اهمية لزوم 
الطاعة لتحقيق  اجلماعة ول���زوم 
املصلحة العليا للباد والعباد. وشدد 
إمام وخطيب احلرم املكي الشريف في 
لقاء مع »األنباء« على ان طاعة االمام 
ليست مقايضة مبعنى »ان االمام ان 
اعطاني حقي أطيعه، وان لم يعطني 
فا أطيعه«، مش���ددا على ان االمر 

ديانة وسياسة ومصلحة عليا للوطن 
واملواطنني. وع���ن ظهور »داعش« 
وغيره م���ن اجلماع���ات املتطرفة، 
قال بن حميد: »داعش« اليوم شكل 
جديد من اشكال القاعدة، وكل القوى 
والتحالفات اليوم من اجل »داعش«، 
اذن فالعامل اخلارجي ال يخفى بأي 
حال من االحوال، وهذا يتطلب منا 
الوعي اكثر وخاصة ان يعي ابناؤنا 
وبناتنا ذلك وان احلصيلة واملردود 
من وراء ذلك كله ضد االسام وتفريق 
األمة بإثارة نعرات طائفية او مذهبية 
ومتزيق بادها وتشريد اهلها وتبديد 
ثرواتها ومزيد من التشرذم الطائفي 

إمام وخطيب املسجد احلرام د.صالح بن حميد متحدثا لـ »األنباء«     )هاني الشمري(واملناطقي.

 »VIVA« 1.2 مليار دينار مكاسب البورصة وأسهم 
و»بيتك« و»الوطني« و»أمريكانا« باحلد األعلى

شريف حمدي

واصلت مؤشرات األس���واق اخلليجية ارتفاعاتها اجلماعية 
بعد تس���جيلها نهاية األسبوع املاضي مكاسب كبيرة على وقع 
التحسن امللحوظ على مستوى أسعار النفط في السوق العاملي،   
واستمر انتعاش بورصة الكويت. وارتفعت السيولة لنحو قريب 
م���ن 50 مليون دينار هي األعلى منذ أكثر من 3 أش���هر ونصف 
الشهر تقريبا، وحققت نحو 1.2 مليار دينار مكاسب في جلسة 
أمس لترتفع القيمة الرأسمالية إلى 29.4 مليار دينار. واستحوذت 
أسهم »كويت 15« على 50% تقريبا من إجمالي السيولة، ما يؤشر 
إلى استمرار تركيز احملافظ والصناديق وكبار املستثمرين على 
هذه األس���هم، والتي جاءت في مقدمتها أسهم »VIVA« و»بيتك« 

و»الوطني« و»امريكانا«.

التفاصيل ص24 و25 ٭

حمد املرزوق

حمد املرزوق:
27٪ منوًا بأصول 

»بيتك تركيا« في 
نهاية الربع الثالث 

وحقوق املساهمني 
37تنمو ٪28 

التفاصيل ص 35 ٭


