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اخلالد: نقّدر حرص املواطنني ودورهم في مواجهة الفساد
مرمي بندق 

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
فــي قصــر الســيف رئيــس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 

عبدالرحمن النمش.
وأعرب سموه خالل املقابلة 
عن شــكره وتقديره إلخوانه 
املواطنــني على اســتجابتهم 
وحرصهم علــى تفعيل املادة 
٢٠ من قانون إنشــاء الهيئة، 
والتي تقضي باإلبالغ عن أي 
جرمية أو شــبهة فســاد لدى 

الهيئة أو اجلهات املختصة.
وأكد سموه ضرورة جتسيد 
دور الهيئــة في تفعيل أحكام 
املواد املتعلقة بحماية املبلغني 
وتشــجيعهم علــى ممارســة 
دورهم املســؤول في مواجهة 

آفة الفساد.
هذا وأكدت مصادر مطلعة 
لـ «األنبــاء» أن الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد تفتح أبوابها 
أمام جميع األفراد لإلدالء مبا 
لديهم من بالغات أو شهادات 

على وقائع فساد.
وتؤكــد الهيئــة أن جميع 
البالغات تعامل بأقصى درجات 
الســرية لتوفير أكبر قدر من 
احلمايــة للمبلغــني وكذلــك 

الشهود.
مبوجب القانون الذي منح 
الهيئة صالحية توفير وسائل 
احلماية املناسبة للمبلغ سواء 
أثناء تقدمي اإلدالء بالبالغ أو 

تعرضها للتعنت والتعطيل.
٣ - تأمــني حضــور املبلغني 
جلسات احملاكمة والتحقيقات 
بالتعاون مع وزارة الداخلية 
واجلهات ذات الصلة، ولهيئة 
مكافحة الفســاد أن تســتعني 
في ذلك بالشركات واألشخاص 
أصحاب اخلبرة في هذا املجال 

ممن تتعاقد معهم.
٤ - تغيير محل اإلقامة أو محل 
العمل أو كليهما، مؤقتا أو دائما 
وتوفير بدائل مناسبة، بحسب 

األحوال والدواعي.
٥ - تغييــر أرقــام الهواتــف 
اخلاصة أو مراقبتها بناء على 
طلب من صاحبها وبعد اتباع 
اإلجــراءات القانونية في هذا 
اخلصوص وتوفير رقم هاتف 

كانت، طاملا كان بسبب يتصل 
بــدوره فــي مكافحة الفســاد 
ويعتبر القرار أو اإلجراء كأن 
لم يكــن من تاريــخ صدوره 

وتلغى كل آثاره.
٨ - كل مــن يتخذ ضد املبلغ 
إجراء مما تقدم بســب إبالغه 
عن جرمية من جرائم الفساد 
يعاقب باجلزاء التأديبي، وعلى 
الهيئة متابعة ذلك مع اجلهة 

الرئاسية ملن اتخذ اإلجراء.
٩ - كل من يعتقد بحسن نية 
صحة الواقعة التي أبلغ عنها 
بأن كان لديه دالئل جدية تبرر 
ذلــك ال يجــوز الرجوع عليه 
جزائيــا أو مدنيــا أو تأديبيا 
مهما كانت نتيجة ذلك البالغ.

١٠ - إذا استوفى البالغ شروطه 
وحلق املبلغ ضررا نتيجة ذلك 
ميس ســالمة جسمه التزمت 

الهيئة بتعويضه.
من جهة أخرى، اســتقبل 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد في قصر 
السيف امس رئيس اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة في دورتها 
احلاليــة (٧٤) البروفيســور 
تيجاني محمد باندي والوفد 
املرافق لــه، وذلك مبناســبة 
زيارته للبالد. وأشــاد سموه 
بــدور األمم  املقابلــة  خــالل 
املتحدة في حفظ السلم واألمن 
الدوليني، مؤكدا حرص الكويت 
على تعاونهــا من أجل جناح 
جهــود املنظمــة وبرامجهــا 

املتخصصة ووكاالتها.

للطوارئ لتلقي استغاثة من 
تشملهم احلماية من أي اعتداء 

أو تهديد محتمل.
٦ - يجوز أن يدلي املبلغون 
والشهود بأقوالهم باستخدام 
االتصــــاالت  تكنولوجــــيا 
والڤــــيديو وغـــــيرها مــن 
الوســائل والتطبيقــات التي 
تكلف سريتهم وسالمتهم أو 
االنتقال إليهم في أماكن آمنة 

وسماع أقوالهم وراء ستار.
٧ - ال يجوز اتخاذ أي إجراء 
ضــد املبلغ مــن جهــة عمله 
يغيــر من مركزه القانوني أو 
اإلداري أو ينتقص من حقوقه 
أو يحرمه منها أو يشوه مكانته 
أو ســمعته أو أي تدابيــر أو 
إجــراءات أخــرى ســلبية أيا 

رئيس الوزراء استقبل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة ورئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد خالل استقبال رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة والوفد املرافق له

أثناء اإلجراءات الالحقة، وتبدأ 
احلماية مع تقــدمي البالغ أو 
طلب اإلدالء باملعلومات وتوفر 
الهيئة احلماية الشخصية ملن 

تقررت له.
وبينــت املصــادر أن ١٠ 
إجــراءات وردت فــي نــص 
القانــون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ 
حلمايــة املبلغني عــن قضايا 

فساد وهي: 
١ - إخفاء هوية املبلغ ووضع 
رموز خاصة مبا يكفل سرية 

شخصيته.
٢ - توفير احلراســة األمنية 
ألشــخاص مــن يتمتعــون 
باحلماية ومتابعة شــؤونهم 
ومصاحلهــم القانونيــة فــي 
احلــاالت التي يخشــى معها 

بندي: الكويت قائدة للقضايا اإلنسانية في العالم
أسامة أبوالسعود

أكد رئيس اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة تيجاني محمد 
بندي أن الغرض الرئيســي 
لزيارتــه للبالد هو التفاعل 
مــع املســؤولني الكويتيني 
فيما يتعلق بالدعم املشترك 
بــني االمم املتحدة وحكومة 

الكويت.
واشاد بندي، خالل مؤمتر 
صحافي في بيت االمم املتحدة 
عصر امــس، بدعم الكويت 
ملشاريع كثيرة لألمم املتحدة 
مبا فيهــا الدعم الذي تقدمه 
ألنشطتها في الكويت نفسها.
وأوضح ان زيارته تتعلق 
ايضا بتبــادل االفكار حول 
املسائل التي تهم االمم املتحدة 
بالســالم واألمن  واملتعلقة 
وحقوق االنسان والتنمية، 
مشيرا إلى أن الكويت لم تكن 
قائدة للقضايا االنسانية في 
العالم فحسب بل كانت ايضا 
مستعدة ملواصلة االنخراط 
االيجابي مــع االمم املتحدة 
وخصوصا في قضايا املنطقة 

ملشاريع كثيرة لألمم املتحدة 
مبا فيهــا الدعم الذي تقدمه 
ألنشطتها في الكويت نفسها، 
ولكــن فيما يتعلــق بتبادل 
االفــكار حول املســائل التي 
تهم االمم املتحدة واملتعلقة 
بالســالم واألمــن وحقــوق 
االنسان والتنمية واملتعلقة 
ايضــا بالدعم الــذي تقدمه 
الكويت لبلدان أخرى في إطار 
برنامج االمم املتحدة االمنائي 
مبــا في ذلك متويــل أهداف 
التنمية املستدامة التي تشكل 

املنظمات غير احلكومية التي 
تقوم بعمــل رائع في مجال 
التعليــم ومهم فــي محاولة 
الذيــن يواجهون  مســاعدة 
صعوبة في التعلم، واعتقد 
انه امر مهم جدا ان يطبق هذا 
النظام بنجاح في كل مدارس 

الكويت.

هل بحثت مع املسؤولني 
الكويتيني التقدم الذي يجري 

في عدد من بلدان املنطقة؟
٭ لــم أجر محادثات تتعلق 
بقضايــا خالفيــة معينــة، 
ولكننا ناقشــنا بشــكل عام 
احلاجة الى احلوار في حل كل 
املشكالت في الشرق االوسط 

وفي العالم.

ولكنكم ال تستطيعون 
فرض قراراتكم على البلدان 

االخرى؟
٭ ال أحد يفرض على الدول 
القيام بأمــور معينة، ولكن 
هنالك قواعد وأنظمة وادوات 
متبعــة للضغط على الدول 

للقيام مبا هو صواب.

مسائل تركيز رئيسية لالمم 
املتحدة. ويسرني القول إن 
الكويت لم تكن قائدة للقضايا 
االنسانية في العالم فحسب 
بــل كانــت ايضا مســتعدة 
ملواصلة االنخراط االيجابي 
مــع منظومــة االمم املتحدة 
وخصوصا في قضايا املنطقة 
وبالطبع في العالم االسالمي 
ايضا وبشكل خاص مساهمة 
الكويت من خالل عضويتها 
التــي  األمــن  فــي مجلــس 
ســتنتهي نهاية هذا الشهر. 
واعتقد انه ينبغي ابراز ذلك 
كنقطة ايجابية ونحن نشكر 
الكويت على مساهمتها في 
عمــل االمم املتحدة ونتطلع 
الــى تعميق شــراكتنا معها 
وهو أمر نحرص بشدة عليه.

ما انطباعك عن اول زيارة لك 
للكويت؟

٭ لــم أخرج مــن العاصمة 
ولكني شاهدت مكانا يسود 
فيه السالم، كما انني اعجبت 
بالبنية التحتية. وقد اتيحت 
لــي الفرصة لزيــارة احدى 

رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة أكد أهمية احلوار حلل املشكالت في الشرق األوسط والعالم

تيجاني محمد بندي والزميل أسامة أبوالسعود

والعالم االسالمي، وفيما يلي 
تفاصيل اللقاء:

هال اعطيتنا فكرة عن 
زيارتك والنقاط الرئيسية 

حملادثاتك مع املسؤولني 
الكويتيني؟

٭ اعتقد ان الغرض الرئيسي 
التفاعــل مع  للزيــارة هــو 
الكويتيني فيما  املســؤولني 
يتعلق بالدعم املشــترك بني 
االمم املتحدة وحكومة الكويت 
وبصفة خاصة دعم الكويت 

.. وحاضر في املعهد الديبلوماسي: الكويت شريك فاعل في مجلس األمن
تلك التي تتعلق بالقضاء على 
الفقر وحتسني جودة التعليم 
والصحة واملنــاخ واالهتمام 
بإيجاد احللول للمشاكل التي 
النساء واالطفال  يعاني منها 
على مستوى العالم، مؤكدا ان 
هناك شراكة فعالة بني املنظمة 
الدولية والكويت. وحول اداء 
الكويت خالل عضويتها غير 
الدائمة ملجلس االمن، قال بندي 
الكويت شريكا  «لطاملا كانت 
وعضوا فاعال في مجلس االمن، 
ومما ال شك فيه انها حققت اداء 
جيدا إليجاد احللول لكثير من 
القضايا املهمة جدا واملطروحة 

في املجلس».

ناقش مع املسؤولني الكويتيني 
اهــداف التنمية املســتدامة 
وكيفية تعزيز اجلهود لتحقيق 
اهداف االمم املتحدة، السيما 

ودول اخرى تواجه حتديات 
اغاثية وانســانية واملساهمة 
في املشاريع احليوية مبا فيها 
القضاء على الفقر. وأوضح انه 

لكويت الذي يقوم به الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية في 
دعم اجلهود االمنائية للعديد 
من الــدول، الســيما اليمن 

محمد راتب

اشاد رئيس اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة في دورتها الـ ٧٤ 
تيجاني محمد بندي بعالقته 
له. وقال  بالكويت ودعمهــا 
التي  بندي، خالل احملاضرة 
ألقاها في معهد سعود الناصر 
الديبلوماسي بحضور سفراء 
البعثات  ورؤســاء وأعضاء 
الديبلوماسية في البالد: انها 
الزيارة الرســمية االولى لي 
انتخابي رئيسا  للكويت منذ 
وتهدف لتعزيز التعاون الثنائي 
بني الكويت واملنظمة الدولية. 
وجــدد بندي تقديــره لدور 

ختام ورشة تصوير األفالم األميركية في «الفنون واإلعالم»
مليس بالل 

اختتمت السفارة األميركية 
ورشــة عمل لتصوير األفالم 
للخبيرين السينمائيني جوش 
بينيت وأليكسندرا فولر، في 
إطار برنامــج معرض األفالم 
 American ðlm» األميركيــة 
show case»، والذي استضافته 
أكادمييــة الفنــون واإلعــالم 
للشــباب بالدعيــة. وبهــذه 
املناســبة، قــال القائم بأعمال 
السفارة األميركية الري ميموت: 
«إنه ملن حســن حظ السفارة 
وجود هذا العدد من الشركاء 
ممن ساعدونا بتنظيم برنامج 
«معــرض األفــالم األميركية» 

ومديــر مشــروع أكادمييــة 
الفنــون واإلعــالم للشــباب 
عبدالعزيز املجيبل، وأعضاء 
مجلس أمناء أكادميية الفنون 
واإلعالم للشــباب، كما أتقدم 

احلظ أستطيع زيارة الصحراء 
هنا في الكويت ولكنني أشتاق 
لرؤية اجلبال. إن صور الڤيديو 
التــي  اجلميلــة والشــجاعة 
صورتها أليكس ألهالي يوتا 
أثرت بي حقا، ثم رأيت، على 
صفحتها صورة عبدالرحمن 
القوية التي اعتقد أنها التقطتها 
هذا األسبوع. أما جوشوا فقد 
عمل في مجال تصوير األفالم 
في ٣٥ دولة وقام بسرد قصص 
تؤكد على اجلوانب اإلنسانية 
املشتركة بيننا حيث سلطت 
أعماله، من أفالم ومسلسالت، 
الضوء علــى قضية الالجئني 
والعنــف القائم علــى النوع 

والفقر املدقع واإلدمان».

بالشــكر اخلاص الى جاســم 
بورحمــة ودينــا املــالك مــن 
شــبكة CEE على مساعدتهما 
فــي تنظيــم هــذا البرنامج. 
أتقــدم بالشــكر  وبالطبــع، 
لصانعــي األفــالم الضيــوف 
جــوش بينيت وأليكس فولر 
على مجيئهم ملشاركة خبرتهم 
مع صناع األفــالم احملليني». 
وأضــاف ميمــوت: «ننحــدر 
أنا وأليكس مــن والية يوتا، 
ويســعدني رؤيــة طريقتهــا 
بتصويــر واليتي والســكان 
الذين يقطنونها وجمال املكان 
فــي أعمالهــا. كما هــو احلال 
مــع أليكــس، أرى في اجلبال 
والصحراء مالذي، وحلســن 

(أحمد علي) لقطة تذكارية خالل ختام برنامج االفالم االميركية 

ويســعدني أن أتقدم بالشكر 
اخلاص ملدير عام الهيئة العامة 
للشباب عبدالرحمن املطيري، 
ونائب مدير عام قطاع املشاريع 
الشــبابية شفيق السيد عمر، 

مدير عام «كونا» يشارك بالدورة االستثنائية
 لوكاالت أنباء دول التعاون اإلسالمي «يونا»

بدالت «العدوى والتلوث والضوضاء» ملوظفي 
«الطيران املدني» بني ١٤٠ و١٥٠ دينارًا

جدة - «كونا» - بحث رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام لوكالة األنباء الكويتية 
(كونا) الشــيخ مبارك الدعيــج مع وزير 
االعالم السعودي تركي الشبانة أمس سبل 
تعزيز عالقات التعاون الثنائي في املجاالت 

اإلعالمية كافة.
وأكد الدعيج في تصريح لـ«كونا» عقب 
اللقاء على هامش اعمال الدورة االستثنائية 
للجمعية العامة الحتاد وكاالت انباء دول 
منظمــة التعــاون اإلســالمي «يونا» عمق 
ومتانــة العالقــات االخوية بــني الكويت 

والسعودية قيادة وحكومة وشعبا.
وشــدد على ضرورة تطويــر التعاون 
الثنائي بني «كونا» ووكالة االنباء السعودية 
«واس» وتنميته مبا يواكب عمق العالقات 

التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني.
من جهته، قال الشبانة: ان وكاالت االنباء 

واحتاد «يونا» ووسائل االعالم كافة يجب 
ان تعكس الصورة احلقيقية ألهداف االمة 

االسالمية ومنظمة التعاون االسالمي.
وأضاف ان بــالده تدعم ابراز الكفاءات 
وترشــيح املتميزين إلدارة احتاد وكاالت 
انباء منظمــة التعاون االســالمي «يونا» 
بعد اعــادة هيكلة منظومة «يونا» خلدمة 
االسالم واملسلمني، متطلعا الى حتقيق افضل 
النتائج على املســتوى االعالمي من خالل 
اجتماع الدورة االستثنائية للجمعية العامة 
الحتاد «يونا». وكان اجلانبان استعرضا 
في اثناء اللقاء عددا من املواضيع املتعلقة 
بالشأن اإلعالمي وكيفية دعم التعاون على 
األصعدة كافة. حضر اللقاء القنصل العام 
للكويت واملندوب الدائم لدى منظمة التعاون 
اإلسالمي في جدة وائل العنزي ومدير ادارة 
التسويق والعالقات العامة عصام الرويح.

فرج ناصر

كشــف مصدر مســؤول لـ «األنباء» أن 
إدارة الطيران املدني بانتظار ديوان اخلدمة 
إلقرار البدالت الثالثة (العدوي - التلوث 
- الضوضــاء) لنحو ٢٤٠٠ موظف في كل 
قطاعات اإلدارة. وأضاف أن البدالت تتراوح 
بــني ١٤٠ و١٥٠ دينارا أي ما يقارب ٤٠ إلى 
٥٠ دينارا عن كل بدل لكل موظف مستحق 
لهذه البدالت حسب موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية وكذلك الشــروط اخلاصــة بإدارة 
الطيران املدني للمشمولني بهذه البدالت.

وذكر املصدر أن البدالت الثالثة سيتم 

صرفها للموظفني بعــد املوافقة عليها من 
ديوان اخلدمة املدنية بشكل نهائي، مشيرا 
إلى أن الديوان وافق على صرف بدل اخلطر 
للموظفني املستحقني باإلدارة العامه للطيران 
املدنــي ومن املتوقــع ان تصرف مع راتب 

يناير املقبل. 
وأوضح أن إدارة الطيران والديوان عقدا 
اجتماعا مشــتركا ظهر امس لدراسة إقرار 
هذه البدالت ملن تنطبق عليهم الشروط من 
املوظفني، وفقا للدرجات واملسمى الوظيفي 
لــكل موظف مــن فنيني ومهندســني ممن 
يعملون في برج املراقبة والرادار والعمليات 

وغيرها من القطاعات األخرى.

بحث مع وزير اإلعالم السعودي العالقات الثنائية

تشمل ٢٤٠٠ موظف وبانتظار إقرارها من ديوان اخلدمة املدنية

الشيخ مبارك الدعيج والقنصل وائل العنزي

حسبك من السعادة والفرح والسرور، 
ضمير نقي، ونفس هادئة، وقلب شريف!

في ذاكرتنــا مطبوع أن اخلميس يوم 
ونيس، وتسأل نفسك: لَم؟!

تربينا على أن اخلميس يوم (مفترج) 
تليه عطلة!

في عقل املواطن والوافد أن اخلميس 
«عطر العريس»!

اخلميس هذا هو اليوم احملبب جليلنا 
املخضرم وحتى عيال هذا الوقت وله معان 
كثيرة، فهو اليوم اخلامس من األســبوع 
وكان يسمى في اجلاهلية (مؤنس) واألصل 
رومانيـ  اجنليزي قدمي يعني Of Thor أي: 

Jupiter مبعنى كوكب املشتري!
كلنا نفرح بيــوم اخلميس لكن فرحة 
إخواننا املصريني غير، ميكن مرد هذا ألن 

اخلميس يسمى باجلاهلية (عروبة)!
سألت البروفيسور أبوشميس عن يوم 
اخلميس، فقال: أنا صــامي أفطر وأروح 

السوق الداخلي أشتري أغراضي.
أيام اهللا كلها جميلة لكن اخلميس فيه 
(فرحة مستخبيةـ  مخشوشة) داخل نفوسنا 
جميعا منذ أن كنا تالميذ وطلبة وحتى بعد 
التخرج ألن اخلميس يعني بدء العطلة أياً 

كانت هذه العطلة.
من املمكن أن املسلمني يحبون يومي 
اخلميس واالثنني ألن فيهما تعرض األعمال، 

فلهذا يصومون!
وكانت في الســابق أفراحنا تكون في 

يوم اخلميس!
ومن املالحظ أن املسلم واملسيحي وحتى 

اليهودي الكل يلتقي في يوم اخلميس.
أتصور ألنه يوم صالح للتعبد والصيام 

والتزاور.
مــن الناحية التاريخية، فإن كل الدول 
املدنية العربية فــي هذا العالم تعتبر يوم 

اخلميس نصف يوم عمل.
واحلفالت والسهرات ال تكون إال يوم 

اخلميس!
الكويتي بطبعــه يعتبر اخلميس يوم 
(القبه) أي النحشة، فإما أن تتجه األسرة 
الى شــاليه أو مخيم في البر أو طلعة الى 

مول أو مطعم أو كافيه أو معرض!
لو سألت صاحب مطعم لقال لك إن أكثر 

زبائني يوم اخلميس. 
ولو ســألت الفنادق والنوادي ومدن 

املالهي لقالوا: اخلميس.
خذ مثال في السابق كانت احملاضرات في 
املخيمات الربيعية تكون يوم اخلميس مساء.
عنــد اإلخوة املســيحيني يعتبر يوم 

اخلميس الرابع من شــهر نوفمبر يوم 
الشكر ويحتفلون بذكرى إنقاذ املهاجرين 
األوائــل الى القارة من اجلــوع على يد 
السكان األصليني الذين جلبوا لهم (حكايات 

أسطورية) منها وليمة الديك الرومي!
أما الديانة اليهودية فتعد اخلميس يوما 
ميمونا، يُســتحب فيه الصيام وتُقرأ في 
صبيحته املزامير واألسفار التوراتية وتتلى 

فيه الصلوات والطقوس.
٭ ومضة: أعود إلخواننا املصريني وســر 

القدسية ليوم اخلميس.
بالنسبة للفرد واألسرة هو يوم ترفيهي 
بال منازع أي مبعنى يوم عائلي وللعمال 

هو نصف يوم عمل!
أعتقد أن العيال من أوالد وبنات يفرحون 
في اخلميس ألنه يوم الراحة األسبوعية 
وتعطيل املــدارس وهو يوم اخلروج من 
املنزل للترفيه والسهر والعشاء خارج البيت.

ومــن يتابــع امليديا جتــد التواصل 
االجتماعي كلــه يتناول أحوال املصريني 
في يــوم اخلميس وكأنهــم هم وحدهم 

«اخلميسيون».
٭ آخر الكالم: يوم اخلميس هو اليوم الذي 
يتفق فيه املواطنون مــع الوافدين على 
ضرورة اســتغالله (صح) حتى ال يضيع 

هباء منثورا!
٭ زبــدة احلچي: كي حتصــل على فرحة 
يوم اخلميس يجب أن يكون هناك أُناس 

يشاركونك إياها!
وتذكر أن اخلميس يجب أال يكون منعزال 
ألن الفرح يحتاج منا الى الشراكة في احلياة.

لو مسكت السعادة بني يديك لوجدت أنها 
صغيرة، لكن إن تركتها متر واحتفلت بها 
فستعرف فورا كبر حجمها ومدى أهميتها!

أنا متعتي كل خميس منذ ٣ عقود أذهب 
الى ديوانية الديناصورات (ديوانية محمد 
العجيري)، ولقبه عندنا املدير الوالد، جنلس 
منذ السابعة حتى ١٢ في أقصى مدى، كل 
خميس واحد يجهز العشا واحللو.. صحبة 
طيبة وهذه الليلة العشاء على أخينا وزميلنا 
الديناصور الفنان محمد املنصور، ولعل 
ما يزعجني ويعكر مزاجي حركات املدعو 
أبوبشار شقاوة السبعني التي ترافقت معه 
منذ عام ١٩٦٧ سنة الهزمية والنكسة في 
مصر وتزويــر االنتخابات عندنا.. ومتر 
(األيام) ما بني سبت وأحد واثنني وثالثاء 
وأربعاء وخميــس وجمعة وصرنا اليوم 
نعشق (الســبت) أكثر من اليهود!.. كلنا 

سبتيون.
في أمان اهللا.

ومضات

أسرار اخلميس!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

(ريليش كومار) متابعة من احلضور 

ملشاهدة الڤيديو

١٠ ضمانات حكومية حلماية املبّلغني عن الفساد


