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واحملافظة على األمن االجتماعي 
ومتاس���ك النس���يج االجتماعي 
وسمو روح املواطنة واحملافظة 
على التوازن املجتمعي واللحمة 
الوطنية، حتوي���ل املجتمع من 
استهالكي الى منتج وذلك بنشر 
ثقافة االدخار، ضمان املستقبل 
االقتص���ادي للطبقة الوس���طى 
داخل الكويت وخارجها من خالل 
االستثمار اآلمن، تعزيز املربع املهم 
للطبقة الوسطى وهو )الصحة 
والتعليم واالسكان وخلق الوظائف 
املنتجة التي يستفيد منها الوطن 
كنتاج لتعليم جاد وخالق ويلتقي 
مع تطور العصر(، تعزيز اقتصاد 
الطبقة الوسطى وإعادة صياغة 
وترتي���ب املعايير مب���ا يضمن 
الطبقة وانعكاس  استقرار هذه 
ذلك على االم���ن الوطني، تنمية 
روح القيم االصيلة التي جبلت 
عليها الكويت في املاضي وعززتها 

قاعدة الطبقة الوسطى.

البرنامج على الطبقة الوسطى، 
ودور املهني���ن الكويتي���ن في 
تنفيذ البرنام���ج، مؤكدا ان باب 
املشاركة مفتوح جلميع االطراف 
في املجتم���ع املدني الكويتي من 
جمعيات نفع عام ونقابات مهنية 
ومواطنن من كبار السن والشباب 
واالطفال، كما ستدعى الى املشاركة 
باملؤمتر املؤسسات االقتصادية 

واالجتماعية.
واكد القحطاني: ان املؤمتر ميثل 
نقل���ة نوعية في عمل املؤمترات 
التي يبادر بها املجتمع املدني، فهو 
استمرار للشراكة التي بدأت منذ 
عدة شهور بن مجموعة نورية 
السداني للطبقة الوسطى وجمعية 
املهندسن الكويتية، وكان آخرها 
دع���م اجلمعية حلمل���ة مجلس 
املناطق  السداني لتنمية  نورية 
والتي بدأت منذ عدة ايام مبنطقة 

الروضة.
ان  الى  وأش���ار م.القحطاني 

وتطلعاتها م���ن اجلانب العلمي 
واملهن���ي، باالضافة الى التركيز 
على موقع الطبقة الوسطى التي 

تعنى مجموعة السداني بها.
يذك���ر ان مجموع���ة نورية 
الطبقة الوسطى  السداني لدعم 
تهدف الى دعم الطبقة الوسطى 
وتفعيلها لتنمية املجتمع والدولة 

جلان وف���رق عم���ل املؤمتر قد 
باش���رت عملها فور تش���كيلها 
ملتابعة تلبية احتياجاته والعمل 
بأبه���ى صورة له  انعقاده  على 
وحتقيق النتائج املرجوة لضمان 
جناحه ومبا يتوافق مع تطلعات 
منظمي املؤمت���ر الى دعم خطط 
احلكومة التنموية وشرح آفاقها 

املهندس���ن  اعلن���ت جمعية 
ومجموعة نورية السداني لدعم 
الوس���طى عزمهما عقد  الطبقة 
الطبقة  مؤمتر بعن���وان »موقع 
الوس���طى من برنامج احلكومة 
واالنع���كاس املهني عليها ودور 
املجتمع املدني في تفعيلها« وذلك 
في 22 مارس املقبل وبرعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 

االسكان الشيخ احمد الفهد.
وقال رئيس اجلمعية م.طالل 
القحطان���ي في تصري���ح له: ان 
اجلمعية ودأبا على عادتها في دعم 
املبادرات الوطنية الهادفة الى دعم 
العمل الرسمي فإنها قررت تنظيم 
هذا املؤمتر الذي تعود فكرته الى 
مجموعة نورية السداني للطبقة 
الوس���طى: ان املؤمتر س���يركز 
الوسطى في  الطبقة  على موقع 
برنامج احلكومة وانعكاسات هذا 

م. طالل القحطاني

إميان األنصاري

د.عادل الفالح وإبراهيم الصالح خالل ختام املؤمتر

م. غالب الشمري والسفير الصيني هوانغ جيمني خالل اجلولة في مشروع بوبيان البحري

هند الصبيح

نورية السداني

»المهندسين« ومجموعة نورية السداني تنظمان مؤتمرًا 
عن »موقع الطبقة الوسطى من برنامج عمل الحكومة«

برعاية الشيخ أحمد الفهد ويعقد في مارس المقبل

األنصاري: ندعو الشركات للتواصل مع »إعادة الهيكلة« 
لالستفادة من مزايا الدعم الخاصة بالتدريب

أسامة دياب
في إطار حرص احتاد الشركات االستثمارية 
على استمرارية التعاون والتواصل مع برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
ف���ي الدولة، نظمت صباح أمس ورش���ة عمل 
مببنى غرفة جتارة وصناعة الكويت بحضور 
ومشاركة األمن العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العامل���ة واجلهاز التنفيذي في الدولة باالنابة 
فوزي املجدلي، مستشار البرنامج عبدالرحمن 
املنص���وري وعدد من قيادي���ي اجلهاز: مديرة 
ادارة التوظيف نادرة احلمود، مدير ادارة تنمية 
الق���وى العاملة إميان األنص���اري، مدير ادارة 
تخطيط القوى العاملة م.فارس العنزي، مراقب 
اإلدارة القانونية أميمة عبداهلل، مراقب التوظيف 
عثمان األحمد ورئيسة قسم التوظيف م.بدرة 

املطيري.
في بداية الورشة، رحب األمن العام الحتاد 
البرنامج وقدم  الشركات االس���تثمارية بوفد 
التهنئة لفوزي املجدلي مبناسبة تعيينه أمينا 
عاما مساعدا في البرنامج، وزميله محمد األنبعي، 
وقد أشاد بجهود وتعاون هند الصبيح � األمن 
العام املساعد السابق للبرنامج، وقد قدمت م.بدرة 
املطيري عرضا أوضحت فيه الهدف الرئيسي 
من إصدار القانون رقم 19 لس���نة 2000 وهو 
إعادة هيكلة القوى العاملة وتشجيع العمالة 
الوطنية لاللتحاق باجلهات غير احلكومية، كما 
حتدثت عن أهم اخلدمات الرئيسية في البرنامج 
التي تخدم القطاع االستثماري من خالل معرفة 
الفرص الوظيفية االستثمارية وكيفية إدخالها 
عبر املوقع اإللكتروني للبرنامج، كما تطرقت في 
العرض إلى أهمية حتديد االحتياجات الوظيفية 
للقطاع في املستقبل لرسم اخلطط التدريبية 
لتأهيل الباحثن عن عمل، وكذلك القرار رقم 52 
لسنة 2008 واخلاص بقواعد املساهمة بتدريب 
العاملن في القطاع اخلاص وحتديدا االستثماري، 
وأوضحت أن األولوية س���تكون للجهات التي 

لديها نسبة عمالة وطنية أكبر وتكون مسجلة 
لدى املؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعية، 
وحتدث كذلك م.فارس العنزي وبشكل مسهب 
حول النسبة املقررة للشركات االستثمارية وهي 
40%، وقد أفاد د.رمضان الشراح بأن االحتاد بذل 
جهودا حثيثة حول هذه النسبة ومبا يتوافق 
مع واقع الشركات االستثمارية، وأن االحتاد قد 
خاطب بنك الكويت املركزي بتاريخ 2009/5/7 
حول النسبة املعنية، وكانت إجابة بنك الكويت 
املرك���زي بتاريخ 24 ماي���و 2009 كما يلي: أن 
شركات االستثمار مطالبة وفقا ألحكام املادة 9 من 
القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة 
الوطنية وتش���جيعها للعمل في اجلهات غير 
احلكومية بتحقيق نسبة العمالة الوطنية التي 
يحددها القرار الذي يصدر من مجلس الوزراء 
بشأن حتديد نسب العمالة الوطنية لدى اجلهات 
غير احلكومية، حيث جاء في القرار رقم 1104 
خامسا لسنة 2008 الصادر من مجلس الوزراء 
بتاريخ 2008/11/3 بهذا اخلصوص، حتديد نسبة 
40% كنسبة للعمالة الوطنية املطلوب حتقيقها 

لدى شركات التمويل واالستثمار.
حتدثت بع���د ذلك إمي���ان األنصاري حول 
التدريب وأهميته، وأفادت بأن النسب مرتبطة 
مبوضوع التدريب ودعت الشركات ألن تتواصل 
مع البرنامج لكي تس���تفيد م���ن مزايا الدعم 
اخلاصة بالتدريب، والتي يساهم البرنامج فيها 
بنس���بة تصل إلى 75%، وقد س���ردت شروط 
التدريب وش���روط اجلهة الراغبة في التدريب 
وشروط املتدربن. بدوره أفاد فوزي املجدلي 
بأن البرنامج يسعى بتوقيع مذكرة تفاهم مع 
االحتاد بشأن التدريب وملا فيه مصلحة القطاع 

االستثماري.
وقد فتح املجال بعد ذلك للنقاش ومت تناول 
البندي���ن محل االهتمام وهما نس���بة العمالة 
والتدري���ب وكيفية تطبيق النس���بة وتاريخ 

سريان تطبيقها.

أسامة أبوالسعود
 اختتم مؤمت����ر تطوير رأس املال الفكري 
والذي نظمته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
برعاية سمو رئيس الوزراء بفندق الشيراتون 
بحضور جمع من خب����راء التنمية في العالم 
العربي ف����ي الفترة م����ن 18 � 20 يناير 2010 
حتت شعار »نحو رؤية استراتيجية جديدة 
للمؤسس����ات احلكومية«. وفي نهاية املؤمتر 
اعلن وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
د.عادل الفالح بحضور الوكيل املساعد إبراهيم 
الصالح البيان اخلتامي والتوصيات الصادرة 
عن املؤمتر. وتضمن البيان اخلتامي 13 توصية 

عامة وأربعة مشاريع عملية.
أوال: التوصيات العامة: 1 � تش����كيل جلنة 
من مجموعة من االختصاصين لبلورة الرؤية 
اإلسالمية حول موضوع رأس املال الفكري في 

املؤمتر الثاني الذي سيعقد في عام 2011م.
2 � ضرورة تفعيل مفاهيم رأس املال الفكري 
ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات واملؤسسات 
العربية كوحدات تنظيمية مس����تقلة وكذلك 
تطوير الهياكل احلالية وفقا ملفاهيم ووظائف 
إدارة املوارد البشرية كفلسفة وليس كإجراءات، 
ما يس����اعد على تشجيع االفراد على االبتكار 
واالبداع عن طريق إفساح املجال أمامهم لتقدمي 

أفكار ابتكارية تهدف إلى التميز والتفوق.
3 � تطوير وإعداد اخلطط االس����تراتيجية 
للوزارات واملؤسسات العربية كي تستوعب 
مفاهي����م وقيم وأه����داف رأس امل����ال الفكري 
واحلرص على مش����اركة املديرين في جميع 

املستويات في صياغتها.
4 � االستفادة من جتارب املؤسسات الناجحة 
والرائدة )أفضل املمارس����ات العاملية( وتبني 
برامج وسياس����ات متط����ورة إدارة وتطوير 
رأس املال الفكري وفق إطار زمني محدد من 
مجموعة من املوارد البش����رية ووفق كفاءات 

قياسية محددة.
5 � يدعو املؤمتر وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية الى أن تتبنى نشر مفاهيم وثقافة 
إدارة املعرفة وقيم رأس املال الفكري في الوزارات 
واملؤسسات احلكومية بدولة الكويت والدول 
العربية من خالل ورش عمل وحلقات نقاشية 
على أن يتم االس����راع في تنفيذ ذلك من أجل 

االرتقاء باألداء في املؤسسات العربية.
6 � التواصل مع وس����ائل االعالم املختلفة 
لنشر ثقافة إدارة املعرفة ورأس املال الفكري 
من خالل تشجيع املؤسس����ات واالفراد على 
ضرورة استيعاب مفاهيمه ومكوناته وطرق 

قياسه.
7 � اعداد دليل ارشادي يحتوي على النظم 
واألدوات احلديث����ة لالختيار والتعين تقوم 
على استقطاب املواهب والكفاءات املتفوقة مع 
رعاي����ة هذه الكفاءات عن طريق وضع برامج 
لالحتفاظ بهم واحملافظة عليهم وذلك خللق بيئة 
ابتكارية تدعم القدرات التنافسية للمؤسسات 

العربية.
8 � وضع االطار العلمي والعملي لتطوير 
وإدارة املواهب وصياغة النظم الكفيلة لتحقيق 
التميز املؤسسي لتنمية وتطوير املواهب على 
جميع املستويات ما يساهم في تعظيم رأس 

املال الفكري باملؤسسات العربية.
9 � تبني وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية 
اختيار وتطبيق منوذج لتطوير وقياس رأس 
املال الفكري )كنموذج بيلوت( وفق آلية عمل 
تطبيقية محددة مع العمل على نقل نتائجها 
خالل فترة زمنية محددة للوزارات واملؤسسات 

الكويتية والعربية.
10 � تبني وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية 
التواصل مع اجلهات البحثية والباحثن من 
خالل انشاء موقع الكتروني لتلقي مقترحاتهم 
وتوجيه الدعوة لهم لتنفيذ مشاريعهم وفق 

آلية عمل محددة.
11 � طباعة البحوث التي مت مناقشتها بعد 
إرجاعها للباحثن الس����تدراك االضافات التي 
أبداها املعقبون واملشاركون باملؤمتر لتعميم 

االس����تفادة منها ونقل التجربة الرائدة على 
مستوى العالم العربي.

12 � عقد املؤمتر الثاني لتطوير رأس املال 
الفكري حتت عنوان »إدارة وتطوير املواهب 

باملؤسسات العربية«.
13 � تكوين فريق عمل برئاسة وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية يضم في عضويته 
العالقة »ديوان  الوزارات واملؤسس����ات ذات 
اخلدمة املدنية وزارة املالية جهاز تقييم االداء 
احلكومي وخدمة املواطنن واجلهات ذات الصلة« 
تخت����ص بتفعيل توصيات املؤمتر وفق أطار 

زمني محدد.
ثانيا: املش����اريع العملية: 1 � يدعو املؤمتر 
وزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية بدولة 
الكويت إلى تبني بناء اس����تراتيجية جديدة 
إلدارة املعرفة واس����تثمار رأس املال الفكري 
بالتعاون مع املؤسسات احلكومية واجلهات 
ذات الصلة داخليا وخارجيا، تتبنى منظومة 

قيم لالستثمار الفكري في العالم العربي.
2 � التوجه بإنشاء مركز عربي تشرف عليه 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت 
وديوان اخلدمة املدنية بالتعاون مع اجلهات 
ذات الصلة لدعم إدارة املعرفة بالعالم العربي 
تشارك فيه كل الوزارات واجلامعات ومراكز 

البحوث.
3 � عمل دارس����ة ميداني����ة تركز على دور 
املؤسسات احلكومية في االهتمام برأس املال 
الفكري من خالل أبعاده األساسية )البشري � 

اإلبداعي � القيمي � الهيكلي(.
4 � حتقيقا لدور وزارة األوقاف الرائد في 
قيادة االداء وفق منظور استراتيجي يوصي 
املؤمتر بإنشاء جائزة دولية سنوية حتت عنوان 
»جائزة الكويت للممارسات املتميزة لتطوير 
رأس املال الفكري تشمل األفراد واملؤسسات 
واملشاريع واألفكار واألبحاث والكتب... الخ«، مع 
تشكيل فريق عمل متخصص لصياغة معايير 

تلك اجلوائز وفقا ألفضل املعايير العاملية. 

خالل ورشة عمل الشركات االستثمارية بغرفة تجارة وصناعة الكويت

إنشاء مركز عربي تشرف عليه »األوقاف« وديوان 
الخدمة المدنية لدعم إدارة المعرفة بالعالم العربي

الشمري: »األشغال« وضعت كافة إمكانياتها
البشرية والفنية والهندسية لتنفيذ مشروع بوبيان

اخلاصة باملشروع وطريق مزدوج 
باجتاه���ن، كل اجتاه يحوي ثالث 
حارات مرور يرب���ط هذا الطريق 
امليناء البحري باالرض الرئيسية 
)مدينة الصبية( واالعمال الترابية 
)السواتر واالرصفة( خلط سكة حديد 
مواز للطريق من اجلهة الشمالية 
وايضا جسر للطريق وجسر للسكة 
احلديدية في خور الصبية، يربطان 
اجلزيرة مبدينة الصبية. واضاف اما 
فيما يتعلق باجلزء الثاني فمازال 
في جلنة املناقصات املركزية، مبينا 
ان هذا اجلزء يش���مل انشاء ميناء 
بوبيان البحري بس���عة 4 مراسي 
ومن ثم 12 مرس���ى ليستوعب 2.5 
مليون حاوية سنويا، ويشمل اجلزء 
الثالث اعمال احلفر البحري، حيث 
سيتم تعميق القناة املالحية وكذلك 
احواض امليناء، وخالل هذا سيتم 
انش���اء املبنى الرئيسي وساحات 
امليناء الالزمة للتشغيل، مشيرا الى 
الثانية تشمل توسعة  ان املرحلة 
امليناء بانشاء 8 مراسي، واملرحلة 
الثالثة تشمل توسعة امليناء بزيادة 
36 مرسى بحيث يصبح اجمالي عدد 

املراسي 60 مرسى.

مراحل، حيث تبدأ عملية التشغيل 
بعد تنفيذ املرحلة األولى مباشرة مع 
استمرار تنفيذ املراحل التالية اثناء 
التشغيل، مبينا ان املرحلة األولى 
تتمثل في اجن���از الطرق وامليناء 
بسعة 9 مراسي وتعميق احلوض 
والقناة املالحية، حيث قسمت الى 
ثالثة اجزاء، االول وهو الذي يتم 
العمل به حاليا من خالل انشاء البنية 
التحتية ومس���ح املوقع وفحصه 
واعمال فحص التربة واعمال القياس 

البحر وبط���ول كيلومتر  س���طح 
واحد الستخدامه في اعمال ادخال 
املعدات واآلليات املس���تخدمة في 
اعمال املشروع الى املوقع الى حن 
االنتهاء من تنفيذ املشروع ومن ثم 
يتم ازالته، مبينا ان الوزارة حرصت 
على انشاء هذا اجلسر لعدم قدرة 
اجلس���ر القدمي القائم على حتمل 
املعدات واآلليات الكبيرة والثقيلة 
الى اجلزيرة. وذكر  اثناء عبورها 
انه سيتم تنفيذ املشروع على اربع 

دانيا شومان
اكد مدير مشروع ميناء بوبيان 
البح����ري م.غالب الش����مري على 
وضع وزارة االشغال كل امكانياتها 
البشرية والفنية والهندسية لتنفيذ 
مشروع ميناء بوبيان الذي يعتبر 
من اهم املشاريع احليوية التي من 
شأنها ان جتعل الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا مستقبليا للمنطقة، مشيرا 
الى ان املرحلة األولى من املشروع 
متثل العصب الرئيسي الذي من 
خالله س����يتم العمل على تطوير 
اجلزيرة بشكل كامل وفق املخطط 

الهيكلي الذي وضع لذلك.
وشدد الشمري خالل اجلولة 
التفقدية التي قام بها امس السفير 
الصيني هوان����غ جيمن للموقع 
لالطالع على عملية سير االعمال 
في املشروع الذي تعمل على تنفيذه 
الش����ركات الصينية على  احدى 
املزيد  املنفذ  املقاول  ضرورة بذل 
من اجلهد في تنفيذ اعمال املشروع 
لتحقيق االشتراطات واملواصفات 
التي وضعتها  الفنية والقياسية 
الزمنية  الفت����رة  الوزارة وخالل 
التي حددت لذل����ك بهدف ضمان 
االس����تفادة من املشروع بالشكل 
الكام����ل واملطلوب الفت����ا الى ان 
الوزارة تسير وفق خطة محددة 
انتهت  ان  لتنفيذ املش����روع بعد 
من اعداد كل التصاميم االبتدائية 
اخلاصة باملش����روع وزيادة عدد 
املراس����ي من 24 مرس����ى الى 60. 
الى ان املرحلة  الش����مري  واشار 
األولى تتضمن انشاء ثالثة جسور 
وبعض االعمال املصاحبة لها بقيمة 
118 مليون دينار خصص منها مبلغ 
45 مليون دينار النش����اء جس����ر 
حديد للقطارات وعش����رة مالين 
دينار جلسر السيارات ومبلغ 19 
مليون دينار العمال التصاميم و35 
مليونا العمال انشاء واجناز الطرق 
وكذلك الى 8 مالين لالعمال االخرى 
باالضافة الى اعمال معاجلة التربة 
الطينية في اجلزيرة الس����يما ان 
هذه الترب����ة تكونت خالل مالين 
السنن واصبحت تربة طينية غير 
صاحلة ومن النادر وجودها على 
مس����توى العالم والبد من عملية 
تأهيل التربة لك����ي تتحمل اقامة 

مبان عليها وطرق وجسور.
ولف���ت الى ان انش���اء الوزارة 
جس���را مؤقتا بارتفاع 6 أمتار عن 

خالل جولة تفقدية للمشروع مع السفير الصينيمؤتمر تطوير رأس المال الفكري اختتم أعماله وأصدر توصياته: 

محامي طارق عزيز يطالب بعالجه في الكويت أو قطر!

القاهرةـ  كونا: نفى نائب االمني العام جلامعة الدول العربية السفير احمد 
بن حلي ما نسبته اليه صحيفة »الصباح« العراقية من تصريحات بشأن العالقة 
بني الكويت والعراق على خلفية تداعيات الغزو العراقي للكويت. واستغرب بن 
حلي في تصريح لـ »كونا« ان تقدم الصحيفة العراقية على نسب تصريحات 
ــأن العالقات الكويتيةـ  العراقية »وهو االمر الذي لم يحدث اطالقا«.  اليه بش
وقال »ان موقف اجلامعة العربية واضح وهو ان العالقة االخوية بني الكويت 
والعراق هي االطار املناسب الذي يتم من خالله تسوية اي قضايا عالقة مبا 
يكفل مصلحة البلدين الشقيقني واالستقرار في املنطقة«. وكانت الصحيفة 
املذكورة قد نسبت الى بن حلي تصريحات مفادها بأن هناك ضغوطا عربية 

متارس على الكويت الخراج العراق من الفصل السابع لالمم املتحدة.

بن حلي: العالقة األخوية بين الكويت والعراق
هي اإلطار المناسب لتسوية أي قضايا عالقة

ناشد الرئيس األميركي التدخل إلطالق سراح موكله »ألسباب إنسانية«

عمان � وكاالت: ناش���د بديع 
عارف محامي نائب رئيس الوزراء 
العراقي الس���ابق »عراب اإلفك« 
طارق عزيز أمس االربعاء الرئيس 
االميركي باراك اوباما التدخل من 
اجل اطالق سراح موكله »السباب 
انس���انية« كي يت���م نقله خارج 
العراق ومعاجلت���ه بعد اصابته 
بجلطة دماغية. وقال عارف »أناشد 
وألتمس م���ن الرئيس االميركي 
باراك اوباما التدخل الطالق سراح 
موكلي طارق عزيز وذلك ألسباب 
انسانية كي نتمكن من نقله الى 
خارج العراق للعالج من اجل انقاذ 

حياته«.
واضاف »أجريت اتصاال آخر مع 

اجلانب االميركي اليوم )االربعاء( 
وأعلموني مجددا أن وضعه الصحي 
مس���تقر دون اعطائي املزيد من 

التفاصيل«.
وتابع »أنا اخشى على حياته 
خصوص���ا ان هن���اك معلومات 
تتحدث ع���ن انه فقد النطق وان 
وضعه يزداد سوءا يوما بعد يوم«. 
واوضح ان »على االميركين ان 
يهتموا بسالمة عزيز وان يقوموا 
بنقله الى املستش���فيات التابعة 
للجيش االميركي في الكويت او 
قطر او املانيا مثلما يفعلون مع 
أبسط جنودهم وأال يتركوه في 
العراق لعدم توافر االمكانيات«.

وبحس���ب عارف فإن »عزيز 

كان يفت���رض ان ميثل أمس امام 
احملكمة للتمييز في قضية التهجير 
القسري بعد ادانته في اغسطس 
بسبع سنوات لكن بسبب وضعه 
القاض���ي تفريق  ق���رر  الصحي 
قضيته عن اآلخرين ومثوله في 
15 فبراي���ر املقبل«. واكد احملامي 
انه يحاول ان يجري اتصاالت مع 
الڤاتيكان بواسطة محامن ايطالين 
وفرنسين »حلثه على التدخل من 
اجل اطالق سراح طارق عزيز«.

ويرقد عزي���ز )75 عاما( في 
مستشفى عس���كري اميركي في 
بلد )70 كلم ش���مال بغداد( منذ 
اخلمي���س املاضي أث���ر اصابته 

بجلطة بالدماغ.

فوزي املجدلي


