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محمد املطير

مسلم البراك

فايز النشوان

سعدون حماد خالد السلطان د.محمد احلويلة

أكدت أنها بصدد االنتهاء من دراسة مواقف متعددة األدوار في المستشفيات

»األشغال«: تقسيم مشروع إيصال المياه 
المعالجة للوفرة إلى 3 أجزاء من خالل 3 عقود

أفادت وزارة األشغال بأن مشروع إيصال املياه 
املعاجلة الى مزارع الوفرة قد مت تقس���يمه الى 3 
أجزاء وقد قامت الوزارة بتنفيذ ذلك املشروع من 
خالل 3 عقود، وجار التشغيل التجريبي لبعض 
منها مثل: مشروع إنشاء وإجناز وصيانة خطوط 
نقل املياه املعاجلة م���ن محطة DMC الى مزارع 
الوفرة مع خطوط االتصال، ومشروع إنشاء وإجناز 
 DMC وتشغيل وصيانة محطات الضخ في كل من
وكبد والوفرة، ومشروع إنشاء وإجناز وصيانة 

شبكة توزيع املياه املعاجلة الى مزارع الوفرة.
وقالت الوزارة في ردها على االقتراح برغبة 
املقدم من النائب د.محمد احلويلة بشأن إيصال 
املياه املعاجلة الى مزارع الوفرة والعمل على حل 
مشكلة ضعف املياه املعاجلة الواصلة الى منطقة 
العبدلي وحل مشكلة ارتفاع منسوب املياه اجلوفية 
له مبنطقة الوفرة انه مت تنفيذ مش���روع إنشاء 
وإجناز وصيانة وإيصال املياه املعاجلة الى البحيرة 
الصناعية في منطقة ام الرمم ومعسكرات اجليش 
الشمالية وجار التش���غيل التجريبي للمشروع 
وهذا املش���روع يعتبر خطا مساندا للخط القائم 

إليصال املياه املعاجلة للعبدلي، وفي ضخ املياه 
املعاجلة الى منطقة الوفرة الزراعية ونفس الكمية 
الى منطقة العبدلي ولكل منطقة بسبب النقص 
احلاصل في محطة تنقية الصليبية نتيجة توقف 
محطة مشرف للضخ والذي أدى بدوره الى ضعف 

املياه املعاجلة الواصلة الى منطقة العبدلي.
كما أفادت وزارة األشغال في ردها على االقتراحني 
برغبة من النائبني سعدون حماد وخالد السلطان 
بشأن قيام الدولة بإنشاء مواقف للسيارات متعددة 
األدوار بجميع املستش���فيات احلكومية بالدولة 
ألنها في سبيل االنتهاء من تنفيذ األعمال املتعلقة 
بدراسة وتصميم وإنشاء وإجناز وصيانة مباني 
مواقف الس���يارات متعددة األدوار مبستشفيات 
وزارة الصح���ة ومن املتوق���ع االنتهاء من أعمال 
هذا املشروع وتس���ليم جميع مواقف السيارات 
الى وزارة الصحة، أما فيما يتعلق باملستشفيات 
غير احلكومية فإن تلك املستش���فيات ال تخضع 
ملظلة مشاريع وزارة األشغال العامة كونها تتبع 
القطاع اخلاص وهو املسؤول عن إنشاء مواقف 

سيارات لها.

اعتبر النائب مس���لم البراك 
ان قرار عدم التمديد للعسكريني 
اخلليجيني والبدون واخلفراء في 
وزارة الداخلية ممن بلغوا سن 

ال� 60 عاما فيه إجحاف.
وأكد البراك ان التمديد لهؤالء 
العسكريني في سن ال� 65 عاما 
يخدم مصلح���ة العمل نظرا ملا 
يتمتع به هؤالء من خبرة وكفاءة، 
وأيضا من باب الوالء والعرفان 
لهم بعد ان أفنوا زهرة شبابهم في 

أعمالهم وأخلصوا في دورهم.
وأشار الى ان الوزارة كانت في 
السابق متدد لهؤالء العسكريني 
سنويا حتى يصلوا إلى ال� 65 
عاما مستغربا ايقاف التمديد وهم 
في أمس احلاجة للعمل خصوصا 

الكويتية  أصدرت اجلمعية 
ملناهضة التمييز بيانا لها على 
لسان رئيس مجلس اإلدارة فايز 
النش����وان أكد فيه ان اجلمعية 
تابعت تقرير وزارة اخلارجية 
األميركية عن حري����ة األديان، 
ولفت����ت انتباهه����ا جمل����ة من 
املغالطات عن الواقع االجتماعي 
وحرية األديان في الكويت، وقال 
انه في الوقت الذي تعتبر فيه 
اجلمعية ان هذا البيان تدخل سافر 
في الشؤون الداخلية لدولة ذات 
سيادة وهو بال شك أمر مخالف 
الدولي ومواثيق األمم  للقانون 
املتحدة التي أكدت على ضرورة 
عدم تدخل الدول في الش����ؤون 
الداخلية للدول األخرى، إال انها 
ترغب بشدة في الرد على ما ذكر 
في ذلك التقرير السيما املتعلق 

بالكويت.
وق����ال ان التقري����ر ب����ني ان 
احلكومة وضع����ت حدودا على 
ممارسة الشعائر الدينية لغير 
املسلمني ولم يبني التقرير الكيفية 
الت����ي مت بها وضع هذه احلدود 
ولم يذكر شواهد توثيقية على 
افتقار هذا االدعاء  ذلك، وبرغم 
إال  التوثيق املطلوب  ألبجديات 
اننا نؤكد ان الكويت بلد يدعم 
حرية ممارسة الشعائر الدينية 

ان عليهم التزامات كبيرة ولم نر 
منهم إال كل خير ولم يقدموا لهذا 

البلد إال االخالص.
وأضاف »ان هؤالء العسكريني 
التمديد لهم  املخلصني يج���ب 
ألنهم أصبحوا جزءا من املجتمع 
الكويتي وأبناؤهم درس���وا في 
الكويت وحبهم ووالئهم وعطائهم 

وإخالصهم لهذا البلد.
وتس���اءل: »ملاذا نتعامل مع 
هؤالء العسكريني الشرفاء طوال 
هذه السنوات ثم نأتي ومن اجل 
سنوات بس���يطة نخرب كل ما 
بنين���ا؟«. ونتعامل معهم بهذه 
الطريقة بشكل مفاجئ رافضا 
ان يتم خلق ش���يء في نفوس 
هؤالء العس���كريني بسبب هذا 

بل ويكفل ذلك الدستور الكويتي 
وفق املادة 35 التي بينت ان حرية 
االعتقاد مكفولة وحتمي الدولة 
القيام بشعائر األديان وقبل ذلك 
فإن الدين اإلسالمي احلنيف أكد 
على التسامح بني األديان، وقد 
جبل أهل الكويت منذ فترة ما قبل 
النفط على قبول الديانات األخرى 
كاليهودية والنصرانية وغيرهما 
وكان اصحابها ومازالوا يعيشون 
متمتعني بحرية كاملة في ممارسة 
شعائرهم دون وجود أي تضييق 
يذكر طاملا ان تلك املمارسات ال 

تخالف اآلداب العامة.
كما بني التقرير ان املواطنني 
العاملني في احلرس  الش����يعة 
الوطني ال يحصلون على فرص 
متساوية لتقلد املناصب القيادية، 
وهذا األم����ر في التقرير يعطيه 
عيبا واضحا ويبني مدى فقدانه 
للموضوعية التي يجب ان تتوافر 
في تقاري����ر حقوقية كهذه، فلو 
أراد التقرير تبيان فرص مذهب 
دون غيره فال يجوز ان يختار 
التمايز على اختيار القيادات في 
احلرس الوطني وغيره فهي أمور 
تقنية تقدرها اإلدارة العليا في 
الذين توضع  القياديني  اختيار 
قياسات فنية وليست مذهبية وال 
عرقية وال مناطقية الختيارهم 

التمديد التي كانت تتم في السابق 
رغم ان سن ال� 60 عاما يعد في 
عز العطاء وباإلمكان ان يخدموا 

حتى سن ال� 65 عاما.
انه تق���دم مع  الى  وأش���ار 
مجموعة من الن���واب باقتراح 
بقانون يهدف الى التمديد لهؤالء 
العسكريني اخلليجيني والبدون 
في اجليش والشرطة حتى سن ال� 
60 عاما مع اعطائهم حق التقاعد 
داعيا جلنة الداخلية والدفاع الى 
التعامل مع هذا االقتراح بالشكل 
الصحيح، وهذا عهدنا معهم على 
ان يطالبوا املسؤولني في وزارة 
الداخلي���ة إلقناعه���م بضرورة 

التمديد ملن خدم الكويت.
وأمل البراك ايضا ان يشمل 

لبناء مس����اجد جديدة وترميم 
املوجود منه����ا، والرد على هذا 
االفتراء أن املساجد في الكويت 
للمس����لمني جميعا ال تفرق بني 
سني وش����يعي، وهي مفتوحة 
جلميع أهل القبلة فال يوجد شيء 
اسمه مسجد سني وآخر شيعي، 
فاملذاهب اإلسالمية وإن اختلفت 
في الفروع لكنها تتفق في األصول 
وأولها توحيد صالة املس����لمني 
في مس����جد واحد، فالتقرير لن 
يستطيع ان يؤكد حادثة واحدة 
ملنع سني من دخول أحد املجالس 
احلسينية وهي باملئات أو منع 
دخول ش����يعي سواء كويتي أو 
مقيم ملسجد ما في جميع مناطق 

الكويت وهي باآلالف.
وأكد ان هذا التقرير قام بفرز 
املجتمع الكويت����ي فرزا طائفيا 
بغيضا ال يقبله املجتمع الكويتي 
على اإلطالق، فالكويت بلد جبل 
أهله على التماس����ك والتعاضد 
العنصري����ة واملذهبية  ونب����ذ 
ورف����ض أي محاول����ة لضرب 
إس����فني في النسيج االجتماعي 
الكويتي وهو بالضبط ما يحاول 
التقرير فعله، ولذلك فإن اجلمعية 
تطالب وزارة اخلارجية بالقيام 
بإجراءات واضح����ة للرد على 
هذا التقرير ال����ذي ميس األمن 

االسلوب.
واستغرب البراك ان تتراجع 
وزارة الداخلي���ة ع���ن قرارات 

كقيادات عسكرية في جهاز أمني 
حساس من املهم اختيار األكفأ 
وليس األقرب لتولي القيادة به، 
واملتعارف في تقارير حقوقية 
كهذه أن تبني مدى ضآلة فرص 
طائفة دون غيرها في االلتحاق 
بوظيفة م����ا لكن هذا األمر غير 
متوافر في الكويت التي ينعدم 
فيها كليا التمايز املذهبي لطلب 
الوظائف مبختلف أنواعها سواء 

كانت املدنية أو العسكرية.
وقال النشوان ان التقرير ذكر 
ان مجموعة م����ن أفراد الطائفة 
الشيعية عبروا عن استيائهم من 
قلة املساجد الشيعية في الكويت 
وتعسر اس����تخراج التراخيص 

التمديد الى س���ن ال���� 65 عاما 
البدون  العسكريني اخلليجيني 
العامل���ني ف���ي وزارة الدف���اع 
ألنهم أصحاب عطاء وإخالص 
وقد جربن���ا س���نوات طويلة 

عطاءهم.
ال���ى دور ه���ؤالء  وأش���ار 
العس���كريني البدون في يوم 2 
أغس���طس 1990 عندم���ا قدموا 
للكوي���ت كل ال���والء واحل���ب 
واالخالص مؤك���دا رفضه ألي 
توج���ه إلنه���اء خدماتهم بعد 

بلوغهم سن ال� 60 عاما.
ومتنى انتهاء هذه املش���كلة 
بشكل نهائي على ان يتم التمديد 
للجميع ال���ى ان يبلغوا ال� 65 

عاما.

الوطني ويحاول بشكل حثيث 
هز الكيان االجتماعي في الدولة 
والقيام مبخاطبة وزارة اخلارجية 
األميركية لرفض ما جاء بالتقرير 
والتحقق ممن كتبه وسهل وساهم 
في كتابته والتصرف بشيء يؤكد 
أننا في بلد ذي سيادة، وكذلك 
تطالب اجلمعية وزارة الداخلية 
بأن تقوم بدورها في حماية األمن 
الوطني من تبعات نشر أخبار 

كاذبة عن الكويت.
وأعرب هذا البيان عن استياء 
اجلمعية من ع����دم املوضوعية 
التي صيغ بها هذا التقرير الذي 
حاول قلب احلقائق متناس����يا 
بشكل متعمد التمييز العنصري 
واالضطهاد الديني الذي متارسه 
سلطات الكيان اإلسرائيلي التي 
تفننت في نسف كل ما أتت به 
األديان السماوية وغيرها وفعلت 
ما لم يفعل����ه أحد ضد اخواننا 
في فلس����طني حتى وصل األمر 
حلرمانهم من الصالة لنجد هذا 
أمامها  التقرير يطأطئ رأس����ه 
ليلتفت الى نشر أباطيل كاذبة 
ورواي����ات خائب����ة، وطالب����ت 
اجلمعي����ة بأن تت����رك مثل هذه 
التقارير احلقوقية للمؤسسات 
احلقوقية الدولية واحمللية ذات 

املصداقية.

أكد أن القرار فيه إجحاف بحقهم

وصفت التقرير بأنه تدّخل سافر في الشؤون الداخلية

البراك ينتقد عدم التمديد للعسكريين
الخليجيين و»البدون« ممن بلغوا الـ 60 عامًا

جمعية مناهضة التمييز: تقرير الخارجية األميركية 
مليء بالمغالطات وندعو »الخارجية« للرد عليه

المساجد في الكويت للمسلمين جميعًا ال فرق بين سني وشيعي وال تمييز في اختيار القياديين

20% في مصر و23% في أميركا و17% في بريطانيا و11% بالهند

10% من الكويتيات يضربن أزواجهن!
تعتبر قضية العنف األس����ري م����ن أكثر الظواهر 
االجتماعية التي دعت العديد من الباحثني إلجراء عدد 
من البحوث التي تهدف لتعميق فهم أسبابه، وأحد أوجه 
هذا العنف التي تناولتها الدراس����ات واألبحاث قضية 
انتقام الزوجات من أزواجهن وتأثير ذلك على املجتمع، 
حيث تبني إحدى الدراسات في أميركا أن 95% من حاالت 
العنف العائلي بني البالغني يرتكبها الرجل ضد املرأة، 
ومأساة انتقام الزوجات من أزواجهن في مجتمعاتنا 
العربية باتت حسبما يؤكد االختصاصيون في تزايد 
مس����تمر، كما احلال لكل أوجه العنف األسري، ما دعا 
كثير من املجتمعات إلى تشكيل جلان وعقد مؤمترات 
وورش عمل وندوات لتدارس أسباب تلك القضية التي 
تعتبر من القضايا التي كانت ال تشكل ظاهرة، لكنها 

باتت تتزايد في السنوات األخيرة في مجتمعاتنا.
وفي هذا الصدد يبني لنا االستشاري النفسي سعيد 
ساملني في محاضرة حملت عنوان »عنف الزوجة ضد 
الزوج« في كلية العلوم االجتماعية ونقلتها موقع 
جريدة »اآلن« االلكتروني���ة بعض اإلحصاءات في 
هذا الشأن أن 10% من الزوجات الكويتيات ميارسن 
العنف ضد شركاء حياتهن وترتفع النسبة إلى %20 
في مصر وفي أميركا إل���ى 23% و17% في بريطانيا 
و11% في الهند، وتسجل لنا احملاكم في قصص انتقام 
الزوجات عددا من القضايا تكاد اخليانة الزوجية تأتي 
فيها خيطا مشتركا انتقاما من عالقة الزوج بأخرى، 
أو رمبا الرتباطه بالزواج م���ن ثانية، ومن غرائب 
قصص انتقام الزوجات التي سجلتها لنا احملاكم في 
عدد من الدول العربية قيام إحداهن بخيانة زوجها 
مع عامل وقيام أخرى بذبح زوجها وجمع أش���الئه 
في أكياس، وإقبال أخريات على إضرام النيران في 
السيارات التي زف فيها الزوج، أو إشعالهن النيران 
في بي���ت الزوجية اجلديد، أو دس بعضهن الس���م 

ألزواجهن يوم العرس.
والغريب في كل هذه احلوادث هو حرص الزوجات 

على االعتراف بجرائمهن، ورمبا تكون أش���هر تلك 
القضايا في هذا الصدد ما قامت به إحدى الزوجات في 
الكويت عندما أحرقت خيمة عرس زوجها والذي راح 
ضحيته أكثر من 50 امرأة من املدعوات، وما متتلئ به 
سجالت احملاكم يبدو قليال بالنسبة حلوادث االنتقام 
التي لم تسجل وتظهر على الصحف، وان كانت بعض 
حوادث انتقام الزوجات تظل غامضة ومجهولة الدافع 
من وراء ارتكابها، غير أنه من املؤكد أن سلوك الزوج 

العدواني يظل مفسرا لبعض هذه احلوادث.
ويرى بعض االستشاريني االجتماعني أو النفسيني 
ان جرائ���م انتقام الزوجات ترج���ع لعوامل كثيرة، 
أولها البيئة التي نشأت فيها الزوجة، وسلوك بعض 
األزواج مع زوجاتهن، والثقافة التي حتكم الزوجني، 
ومدى احترام كل منهما لآلخ���ر وتأثير الدين على 
حياتهم���ا وغياب العدل من جان���ب الزوج وتعديه 
بالضرب على الزوجة، ويشدد األكادمييون في علم 
النفس واالجتماع على ضرورة معاجلة ظاهرة العنف 
األسري ووضع احللول املناسبة لها، وعمل الدراسات 
امليدانية للوقوف على األس���باب الكامنة خلف هذه 
الظاهرة الدخيلة على املجتمعات العربية، والتي باتت 
تظهر آثارها السلبية على األسرة واملجتمع الكويتي، 
حيث ال تكاد تخل���و الصحف اليومية من احلوادث 
الناجتة عن العنف األسري واملنافية لتعاليم الدين 
اإلسالمي وش���ريعته السمحة، التي توصي بحسن 
معاملة الزوجة وعدم استعمال العنف في التعامل 

معها، وحل املشاكل األسرية باحلكمة واللني.
ومن األسباب التي تدفع املرأة إلى االستمرار في 
حياتها الزوجية رغم العنف الذي تتعرض له، حرصها 
على أسرتها ومصلحة أبنائها إذ يهدد البعض منهم 
حرمان الزوجة من رؤية األبناء فتصمت على العنف 
الذي تتع���رض له نتيجة ه���ذا التهديد، أيضا عدم 
وجود بديل آخر أمام املرأة فتكون ربة منزل وليس 
لها دخل مادي فال تستطيع هجر املنزل أو ملعرفتها 

عدم رغبة أس���رتها في اس���تقبالها، كما أن بعضهن 
تعتقد أنها قادرة مع الوقت على تغير سلوك الرجل 
العنيف معها، وسيقدر لها مواقفها معه ويبتعد عن 
ممارس���ة العنف ضدها، كما أن كثرة تعرض املرأة 
للعنف يؤثر في ثقتها بنفسها وتصبح مريضة نفسيا 
وتشعر بالعجز والضعف في اتخاذ القرار املناسب 
في بعض املواقف التي حتدث لها فتستسلم للحالة 
التي هي بها، وأيضا عدم وجود قوانني حتمي املرأة، 
ففي أغلب احلاالت التي تتعرض فيها لعنف وأضرار 
جس���دية لم توجد عقوبات ضد الرجل أو إجراءات 
قانونية ضده واالكتفاء بالتعهدات فقط، باإلضافة 
إلى الدخول في دوامة احملاكم واملراجعات الطويلة 
في حالة الرغبة باالنفصال وصعوبة محاولة إثبات 
الضرر الذي حلق باملرأة واخلوف الذي يصاحب املرأة 
املتض���ررة من زوجها من أقاويل الناس واملعتقدات 
الدينية التي تدعوها للصبر والتحمل على ما يحدث 
لها والعادات والتقاليد التي تدعوها للصمت كثيرا، 
وكذلك الوعود التي تتلقاها من الزوج بتغيير السلوك 
والتحس���ن مستقبال، فكل هذه أسباب جتعل بعض 
النسوة ي كومية من تزايد معدالت العنف األسري، 
حيث حذر الكثير من املسؤولني بها في أكثر من ذي 
مرة من ارتفاع معدالت العنف األس���ري ومبعاناة 
33% من األس���ر الكويتية من العنف بجميع أشكاله 
سواء العنف البدني أو املادي أو النفسي أو اجلنسي 
وذلك طبقا إلحصائيات بعض الدارسات التي أجريت 
في هذا الصدد، وتتمثل أيضا اآلثار السلبية للعنف 
األس���ري في الكويت في الطالق والهجر واستمرار 
املنازع���ات بني الزوجني وانح���راف األبناء واملرض 
النفس���ي، غير انه على الرغم من بعض التأثيرات 
السلبية على األسرة الكويتية فإن املجتمع الكويتي 
اليزال متماسكا ومترابطا ومتعاونا ومحافظا على 
معتقداته الدينية وعاداته وتقاليده التي جبل عليها 

وتوارثها األبناء عن آبائهم وأجدادهم.

المطير ينفي انضمامه
لمستجوبي وزيرة التربية

نفى النائ���ب محمد براك املطير انضمامه ملس���تجوبي وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، وقال في تصريح 
صحافي مقتضب من الديار املقدسة في مكة املكرمة: لم تعرض علي 
احملاور ولم ألتق نواب »التنمية واإلصالح« حتى أقرر املش���اركة 
في االستجواب من عدمها، وكانت إحدى الصحف قد نشرت خبرا 
تش���ير فيه الى طلب النائب املطير من نواب »التنمية« االنضمام 

لالستجواب بعد لقائه بهم وعرض احملاور عليه.

رودابوغ: التهديدات األمنية دفعت
دول الخليج لشراء كميات كبيرة من األسلحة

الكويت تشارك في اجتماع بالجامعة العربية 
استعدادًا لمؤتمر مراكش عن حقوق الطفل

أصبح���ت صفقات تطوير 
العربية  العس���كرية  الق���وة 
وسيلة جديدة دفعت عددا من 
دول املنطقة الى شراء كميات 
كبيرة من األسلحة العسكرية 

والتقنية مببالغ خيالية.
وقال نائب مدير نورثروب 
الش���رق األوس���ط  غرومان، 
توم���اس روداب���وغ ان دول 
اخلليج قامت بدراسة املنطقة 
امن���ي، والحظت  من منظور 
تغييرات عدة خالل السنوات 
ال���� 10 املاضي���ة، فالتهديدات 
األمنية املوجودة في املنطقة 
بحاجة الى أعلى درجات القوة 
العس���كرية واالستخباراتية، 
التوترات  انها تتراوح بني  إذ 

اإلقليمية واإلرهاب الدولي.
أما املدير التنفيذي ملجموعة 
اينيغما رياض قهوجي فأرجع 
ذلك للتهديد اإليراني، وقال ان 
برنامج اي���ران النووي املثير 
للجدل وسعيها لبناء قدراتها 
العسكرية والنووية جعل دول 
اخلليج تشعر بتهديد من قبل 
إيران، في الوقت الذي يكثر فيه 

احلديث عن حرب متوقعة في 
املنطقة وإمكانية مشاركة هذه 
الدول فيها، لذلك فإنها تستعد 
وبدأت عمليات شراء األسلحة 

للحصول على األفضل منها.
كما ان دول اخلليج تسعى 
لزيادة قدراته���ا الدفاعية من 
خالل الدخول في صفقات تصل 
قيمته���ا الى نح���و 120 مليار 
دوالر، كانت آخرها الصفقة التي 
متت بني السعودية والواليات 
املتح���دة األميركية بقيمة 60 
مليار دوالر، والتي تعتبر األكبر 

في تاريخ البلدان.
وبعد توقيع تلك الصفقة، 
قال مساعد وزيرة اخلارجية 
اندرو ش���ابيرو:  األميركي���ة 
ستبعث هذه الصفقة برسالة 
قوية لدول املنطقة في رغبتنا 
دعم حلفائنا املجاورين إليران، 
كما انها ستحس���ن من قدرة 
السعودية على الدفاع وحماية 
حدودها، وهو أمر يقع ضمن 

نطاق مصاحلنا االقتصادية.
والصفقات الدفاعية تعقد مع 
الواليات املتحدة ودول أوروبية، 

كما ان ج���زءا كبيرا منها هو 
صفقات تدريب عسكرية.

وتبقى الروابط التي تربط 
هؤالء احللفاء قوية جدا، إال ان 
الهدف الرئيسي لدول اخلليج 
اليوم ه���و تطوير مصادرها 

الذاتية.
وأضاف قهوجي ان الظروف 
االقتصادية تؤكد ان الواليات 
املتحدة ل���ن تتمكن من إبقاء 
جميع قواتها العس���كرية في 
املنطقة، وهذا يستدعي الكثير 
من دول اخلليج للتفكير في 
ملء هذا الفراغ، غير ان الدول 
الصغيرة منها متتلك نس���بة 
صغيرة من السكان، وبالتالي 
ف���إن نس���بة اجلي���ش ايضا 
صغيرة، لذا فإن عقد الصفقات 
العسكرية سيساعد في ملء 

هذا الفراغ.
رغ���م ان قيمة مث���ل هذه 
الصفقات تبدو خيالية لوهلة، 
ال متتلك الكثير من هذه الدول 
خي���ارا ضد التهدي���دات التي 
تواجهها في منطقة الش���رق 

األوسط.

القاهرة � أ.ش.أ: تنظم األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية بعد غ���د االثنني اجتماعا خلبراء 
ومسؤولي تنمية الطفل في الدول العربية لوضع 
الدراس���ات والوثائق التي ستعرض على مؤمتر 
مراكش في شكلها النهائي، استعدادا لعقد املؤمتر 
العربي حلقوق الطفل، والذي ستستضيفه اململكة 

املغربية في مدينة مراكش في الشهر املقبل.
أوضحت مديرة إدارة األسرة والطفل في األمانة 
العامة للجامعة العربية منى كامل في بيان صحافي 
امس، أن مؤمتر مراكش، وهو الرابع في سلسلة 
املؤمترات التي تنظمه���ا اجلامعة لتعزيز ثقافة 
حقوق الطفل على مستوى املنطقة العربية، سيمثل 
خطوة متقدمة للعمل العربي املشترك في مجال 
تنمية الطفل العربي وحتقيق التوافق بني اخلطط 
العربية في هذا املجال واملبادرة الدولية ل� »عالم 
جدير باألطفال«، فضال عن مواكبة األهداف العاملية 

اإلمنائية لأللفية.
وستعرض األمانة العامة على اجتماع االثنني 
التحضيري مشروع خطة عربية للنهوض بالطفولة 
املبكرة لفترة السنوات اخلمس القادمة، ما وصفته 

منى كامل بأنه من أهم املش���روعات التي ينتظر 
أن يخرج بها مؤمتر مراكش، والذي سيناقش هذا 
املشروع في إطار متابعة مدى التقدم في تطبيق 
اخلطة العربي���ة الثانية للطفولة )2015-2004( 

التي اعتمدتها قمة تونس 2004.
يش���ارك في االجتم���اع التحضي���ري خبراء 
ومس���ؤولون من كل من سورية، العراق، عمان، 
فلس���طني، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، املغرب، 
باإلضاف���ة إلى ممثلني لكل م���ن املجلس العربي 
للطفولة والتنمية، واملكتب اإلقليمي لليونيسيف 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وسيناقش املشاركون في االجتماع التحضيري 
نتائج وخالصات دراسات مهمة ومنها واحدة عن 
»دور املجتم���ع املدني في تفعيل اخلطة العربية 
للطفولة«، وأخ���رى عن التش���ريعات اخلاصة 
بالطف���ل في الدول العربية، وع���ن حالة اآلليات 
املؤسساتية املعنية بالطفولة في الدول العربية، 
إل���ى جانب مراجعة التقرير العربي املقارن ملدى 
تطبيق توصيات دراسة األمني العام لألمم املتحدة 

لوقف العنف ضد األطفال.


