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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي الزبن والعيار الگرام

لـــوفـــــــاة فقيدهم �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

املهندس/ أحمد فيصل الزبن
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

سموه التقى وفد نقابة الصحافيني في العراق وأكد أهمية فتح قنوات للتواصل بني القطاع اخلاص في البلدين

رئيس الوزراء: الكويت والعراق جاران وال خيار لنا سوى العمل معًا لتجاوز املاضي
وأعضاء الوفد ملا لقيه من صدق 
املش���اعر في توطي���د العالقات 
ال���رؤى ملصلحة  ف���ي  وتقارب 

الشعبني والبلدين الشقيقني.
حضر املقابلة رئيس جمعية 
الصحافيني الكويتية احمد بهبهاني 
وأمني صندوق اجلمعية عدنان 
الراشد والوكيل املساعد بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

خالد محمد اخلالد الصباح.
إلى ذلك تس���تضيف جمعية 
الصحافيني الكويتية في السابعة 
من مساء اليوم 6 اجلاري الوفد 
االعالمي العراقي في لقاء مفتوح 
مع الصحافة احمللية ووس���ائل 
االع���الم ويضم ف���ي عضويته: 
مؤيد الالمي � نقيب الصحافيني 

العراقيني، د.ناهض فاضل زيدان 
� عميد كلية االعالم في اجلامعة 
العراقي���ة، د.طالب بحر فياض � 
مدير عام قناة الرشيد الفضائية، 
فؤاد غ���ازي � رئي���س صحيفة 
»املس���تقبل« العراقي���ة، فيصل 
غ���ازي � رئيس حترير صحيفة 
»الغ���د« العراقية، احمد خزعل � 
مدير حترير صحيفة »الصباح« 
العراقية، كما يضم الوفد املدير 
العام للدائرة القانونية في نقابة 
الصحافيني نعمة حسن ضيدان 
ورئيسة رابطة املرأة الصحافية 
في العراق زه���رة محمد ومدير 
حترير بان فائق شهاب ورئيس 
اللجنة األوملبي���ة العراقية رعد 

حمودي سليمان.

القطاع اخل���اص في كال البلدين 
فهو ركيزة أساس���ية في توطيد 

العالقات ومتتينها.
م���ن جانب���ه، نق���ل نقي���ب 
العراقي���ني مؤيد  الصحافي���ني 
الالمي حتيات رئيس الوزراء في 
جمهورية العراق وتقدير الشعب 
العراق���ي للخط���وات االيجابية 
املتميزة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والتي توجها 
التاريخي���ة واملؤثرة  بزيارت���ه 
للعراق ومش���اركته الفاعلة فى 
القمة العربية التي عقدت في بغداد 
وتطلعهم ال���ى الزيارة املرتقبة 
لس���مو رئيس مجل���س الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
وأع���رب الالمي ع���ن تقديره 

الكويت والعراق جاران جتمعهما 
روابط الدين والعروبة وال خيار 
لنا سوى العمل معا على جتاوز 
الى  املاضي���ة للوصول  املرحلة 
مستقبل أفضل للشعبني ولتحقيق 
التنمي���ة الش���املة واملصال���ح 

املشتركة.
وأمل سموه ان تكون زيارته 
املقبلة جلمهورية العراق الشقيق 
فرصة للتباحث والتش���اور مع 
الرئيس نوري املالكي في العديد 
من القضايا الت���ي تهم الطرفني 
وص���وال إلى تفاهم���ات لتوطيد 
أواصر العالقات االخوية في شتى 

املجاالت.
واشار سموه الى أهمية فتح 
قنوات التواص���ل والتعاون بني 

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك في 
قصر السيف أمس وبحضور وزير 
الدولة لش���ؤون  االعالم ووزير 
مجل���س الوزراء الش���يخ محمد 
العبداهلل وفد نقابة الصحافيني 
الش���قيق  العراق  في جمهورية 

مبناسبة زيارته للبالد.
واشار سموه خالل اللقاء الى 
الدور الذي يلعبه اإلعالم بجميع 
مؤسساته ومجاالته في توطيد 
العالقات بني ال���دول مبا يحقق 
املصالح املشتركة بني الشعوب 
ومس���تقبل أجياله���ا، مؤكدا ان 
اإلعالم أصبح دوره يتجاوز دور 

اجليوش.
جانب من اللقاءوشدد س���موه على القول ان 

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه مؤيد الالمي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال وفد نقابة الصحافيني في العراق

البدر: يجب التركيز على املنظومة التعليمية
هّنأ مدي���ر جامعة الكويت 
البدر أعضاء  د.عبداللطي���ف 
االحتاد الوطني لطلبة جامعة 
الكويت على فوزهم ونيلهم ثقة 
طلبة اجلامعة في االنتخابات 
النقاب���ي  الطالبي���ة للع���ام 

.2013/2012

جاء ذلك خالل الزيارة التي 
قام بها عميد ش���ؤون الطلبة 
د.عبدالرحي���م ذياب وأعضاء 
الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكوي���ت ملدير جامعة 
الكوي���ت د.عبداللطيف البدر 
الذي أعرب عن سعادته بهذه 

الزي���ارة التي كان���ت مبنزلة 
ال���ودي والتعريفي،  اللق���اء 
مبديا استعداد االدارة اجلامعية 
للتع���اون مع االحتاد الوطني 
خلدم���ة املصالح الطالبية في 
جميع املجاالت والتركيز على 

املنظومة التعليمية.

من جانبه أثنى عميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب على 
جهود االحتاد الوطني في سبيل 
تيسير املصالح الطالبية، من 
ب���ني االدارة  التعاون  خ���الل 
الوطني  اجلامعية واالحت���اد 

لطلبة جامعة الكويت.

خالل ندوة حول االنتخابات األميركية في كلية العلوم االجتماعية

أبوصليب: تقارب شديد بني أوباما ورومني
والقضية االقتصادية ستحسم االنتخابات األميركية

السيما جتاه قضايا كاالجهاض 
مثال حيث اعلن في السابق انه 
س���يقطع املعونة عن املؤسسة 
املعنية بقضي���ة االجهاض في 
حال وصوله الى البيت االبيض 
ولكن حاليا غير موقفه، وايضا 
قضية زيادة الضرائب على ابناء 
الطبقة الوس���طى في املجتمع 
األميركي حي���ث اعلن رومني 
س���ابقا انه س���يرفع الضرائب 
ولكن حالي���ا غير موقفه وتلك 
املواقف املتناقضة مليت رومني 
خفض���ت م���ن مصداقيته لدى 

الناخب األميركي.
من ناحيته، قال رئيس قسم 
الشؤون الدولية بجريدة القبس 
د.نبيل احلاوي: ان االنتخابات 
احلالي���ة ف���ي أميركا ليس���ت 
انتخابات رئاس���ية فقط وامنا 
في نفس اليوم هناك انتخابات 
مجلس النواب األميركي وانتخاب 
ثلث أعضاء مجلس الش���يوخ 
باإلضافة ال���ى انتخابات حكام 
الواليات وعدد كبير من القوانني 
ومشاريع القوانني ولكن الوهج 
املتعلق برئيس الواليات املتحدة 

األميركية يظل هو األساس.
وأف����اد احلاوي ب����أن الكثير 
من الناخب����ني قد ينتخبون من 
منطل����ق مناطق����ي او ديني من 
خالل ما يسمى التأرجح وامليل 
املذهبي، موضحا  التشدد  نحو 
ان هناك تيارا متشددا في احلزب 
اجلمهورية على صعيد السياسات 
العامة هو ما يسمى مبجموعة 
الشاي التي تروج لفكرة انغالق 
أميركا عن العالم وشن حروب 
على عدة دول بس����بب او بدون 
سبب، موضحا ان املرشح ميت 
رومن����ي يحاول م����ن تخفيف 
اندفاعاته املذهبية لكي يتجه نحو 
الوسطية مراعاة لفئات كثيرة قد 
ال تنتخب����ه ملجرد انه ضد مبدأ 
االجهاض على سبيل املثال وأيضا 

محاربته للمثليني.
وأوضح احلاوي ان مؤسسي 
الدس���تور األميركي قرروا عدم 
ترك الق���رار للناخب األميركي 
العادي من كل فئاته لكي يقرر 
من هو رئيس اجلمهورية خوفا 
منهم عل���ى املصال���ح الكبرى 
ولذلك انشأوا ما يسمى باملجمع 

االنتخابي.
املرأة  ان  الى  ولفت احلاوي 
األميركية تلعب دورا رئيس���يا 
في االنتخاب���ات نظرا ألن عدد 
الناخبات يبلغ 53% اما الرجال 
فتبلغ نسبتهم 47%، موضحا ان 
إدارة اوبام���ا كانت موفقة فيما 
اتخذته من إجراءات اس���تغاثة 
نتيجة اعصار س���اندي األخير 
مبا جعله استطاع ان يكسب ما 
خسره منذ فترة نتيجة األزمة 
االقتصادية املرعبة التي عاشتها 
الثالث  الواليات املتحدة خالل 

سنوات املاضية.
آالء خليفة  ٭

ولف���ت أبوصلي���ب ال���ى ان 
انتخابات 2008 قدمت مرش���حا 
دميوقراطي���ا )ب���اراك اوبام���ا( 
يحمل ش���عار التغيير وبالتالي 
كان مصحوب���ا بزخم غير عادي 
مما ادى الى فوزه على املرش���ح 
اجلمهوري، والفارق الرئيسي بني 
انتخاب���ات 2008 و2012 جند ان 
نتائج االنتخابات املاضية كانت 
شبه محسومة لصالح باراك اوباما 
السيما ان طبيعة املجتمعات تسعى 
الى التغيي���ر والناخب األميركي 
انتعاش  الى محاول���ة  يس���عى 
االقتصاد احملل���ي وأداء جورش 
اثر بشكل  الس���يئ  دبليو بوش 
كبير على املرش���ح اجلمهوري، 
اما االنتخابات احلالية فالنتائج 
متقاربة بشكل كبير ومن الصعب 
توقع النتيجة قبيل 24 ساعة من 
انعقاد االنتخابات وال ميكن حسمها 

لصالح مرشح دون اآلخر.
ان معظ���م  ال���ى  وأش���ار 
استطالعات الرأي أكدت التقارب 
الش���ديد بني املرش���حني باراك 
اوباما ومي���ت رومني موضحا 
ان قضية االقتصاد اصبحت أشد 
إحلاحا وأهمية السيما ان األزمة 
االقتصادية داخل الواليات املتحدة 
مازالت مس���تمرة وانعكاساتها 
س���لبية على املواطن األميركي 
اوباما لم  إدارة  ف���إن  وبالتالي 
ت���ؤد األداء االيجابي حلل تلك 
القضية االقتصادية ولم حتقق 
نتائج ملموسة على الرغم من ان 
تقرير الوظائف الذي صدر قبل 
ايام يشير الى انخفاض معدل 
البطالة وهذا مؤشر جيد عزز 

من فرص اوباما.
اوباما  اعت���رف  وتابع: وقد 
انه لم يحقق الكثير من وعوده 
فيما يخص اجلانب االقتصادي 
وارجع السبب الى سياسة جورج 
دبليو بوش التي أدت الى تردي 

األوضاع االقتصادية.
وأفاد ابوصليب بأنه ال ميكن 
األداء اجليد للمرشح  ان نغفل 
اجلمه���وري مي���ت رومني في 
اثن���اء  االنتخاب���ات الس���يما 
املناظرة األولى التي ركزت على 
القضاي���ا االقتصادية وبالتالي 
كسب تأييد الناخبني املترددين 

واملستقلني.
ولفت الى ان املرشحني حاوال 
ان يستغال الهفوات التي وقع بها 
كال املرشحني واستخدمت الدعاية 
واألموال بشكل كبير فالتقارير 
التي تشير الى متويل احلمالت 
االنتخابية اكدت إنفاق ما يزيد 
عن 2 مليار دوالر في احلمالت 
االنتخابية، وجند ان حملة اوباما 
حاولت استغالل الشريط املسرب 
لرومني الذي حتدث به بشكل 
سلبي جتاه شريحة كبيرة من 
املجتمع األميركي وهي الطبقة 
الوس���طى كما حاول���ت حملة 
اوبام���ا التركيز عل���ى املواقف 
والتصريحات املتناقضة لرومني 

أوض���ح رئي���س وح���دة 
الدراس���ات األميركي���ة بكلية 
العل���وم االجتماعي���ة بجامعة 
الكويت د.فيصل أبوصليب ان 
االنتخابات الرئاسية األميركية 
حتظى بأهمية ومتابعة كبيرة 
ليس عل���ى املس���توى احمللي 
األميركي فحس���ب وإمنا على 
املستوى الدولي، معلال ذلك بأن 
نتائج تلك االنتخابات تنعكس 
على تشكيل السياسة اخلارجية 
األميركية التي تؤثر بشكل كبير 
في مناطق عدة بالعالم ومن بينها 
منطقة الش���رق األوسط بحكم 
الواليات املتحدة األميركية  ان 
تعد ق���وة عظمى ف���ي النظام 

السياسي.
ج���اء كالم أبوصليب خالل 
الوحدة  التي نظمته���ا  الندوة 
برعاي���ة عمي���د كلي���ة العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا اسيري 
والتي حاضر بها رئيس قس���م 
الشؤون الدولية بجريدة القبس 
د.نبيل احلاوي وأدارها استاذ 
العلوم السياس���ية د.عبداهلل 

هدية.
وق���ال أبوصليب: ان القضايا 
الرئيسية التي يركز عليها الناخب 
األميركي تختلف ما بني انتخابات 
وأخ���رى ومن ضمنه���ا القضايا 
االقتصادية واالجتماعية واحلريات 
وأيضا قضية األمن القومي التي 
كانت يركز عليها الناخب األميركي 
في انتخابات 2004 بسبب تداعيات 
احداث 11 سبتمبر ونتائج احلرب 
األميركية على العراق وافغانستان، 
اما انتخابات 2008 فركز الناخب 
األميركي على القضايا االقتصادية 
ف���ي االنتخابات  وهكذا احل���ال 

احلالية.

د.فيصل أبوصليب

احلاوي: دور كبير 
للمرأة األميركية في 

حسم النتيجة


