
كتب: وليد املطيري

ا�ساد وزراء ونواب و�سخ�سيات عامة  بزيارة قدا�سة البابا 

توا�رضو�س الثانى بابا الإ�سكندرية بطريرك الكرازة املرق�سية  

للكويت وا�سفني اياها بـ »التاريخية«، موؤكدين انها جت�سد 

عمق ومتانة العالقات بني البلدين ال�سقيقني م�رض والكويت على 

كافة امل�ستويات، م�سددين على اأن الكويت قيادة و�سعبا كانت 

ول زالت �سباقة فى اإعالء راية املحبة والإخاء والإن�سانية بني 

جميع الب�رض.

بداية قال الدكتور يو�سف الإبراهيم م�ست�سار �ساحب ال�سمو 

الأمري اأن الكويت حكومة و�سعبا رحبت ب�سيف الكويت الكبري 

البابا توا�رضو�س الثاين يف بلده الكويت.

ــدم التعازي احلـــارة ل�سحايا احلــادثــني الأثــمــني وقــال  وق

الإبراهيم: اأننا نثق اأن قدا�سة البابا توا�رضو�س �سوف يكون له 

دور يف جتاوز الأزمة التي يعي�سها العامل العربي من قتل با�سم 

الطائفة والدين، معربا عن اأمله اأن يكون الوطن العربي جلميع 

ــان والطوائف وان يكون احرتامنا، مبنيا على ما نقدمه  الأدي

خلدمة بالدنا واأوطاننا واأن احلكمة يجب اأن ت�سود وقدا�سته 

خري من يقود هذه احلكمة باذن اهلل.

من جهته اكد وزير الرتبية الدكتورد حممد الفار�س ان زيارة 

قدا�سة البابا توا�رضو�س للكويت تاريخية فهذه الزيارة تعد من 

الزيارات املهمة يف تاريخ الكويت البلد املنفتح على اجلميع كما 

اأن الكويت من اأوائل الدول يف املنطقة التي ا�ست�سافت الكنائ�س 

على اأرا�سيها وفتحت اأبوابها جلميع الطوائف واملعتقدات وهذا 

ما جبل عليه اأهل الكويت يف التالحم والتوا�سل مع الآخر.

من جهته قال رجل الأعمال مهند�س جمدي قمرب بكل الفخر 

وال�رضور �سهدنا فرحة زيارة قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين 

اإىل دولة الكويت احلبيبة �سيفا عزيزا على �ساحب ال�سمو 

الأمري البالد.

واأ�ساف: اأن ما حدث يف م�رض من تفجري كني�سة هنا وهناك 

الهدف مها �ــرضب م�رض واأ�سقاط الــدولــة امل�رضية ولي�س 

الأقباط فح�سب وهي حماولت فا�سلة لزعزعة املجتمع ولكن 

لن يتمكنوا اأبدا.

وطالب جمدي قمرب ب�رضورة ذهاب �سيوخ الأزهر اإىل الكنائ�س 

املعتدي عليها ووقوفهم هناك معلنني اأن هذه كنائ�سهم وبيوتهم 

حتي نغلق الطريق اأمام من يخططوا لنا اأن نكون عراق اخرى اأو 

�سورية ثانية.

وقال: هناك منظمات تقوم بالتخطيط لتنمية الفتنة الطائفية 

ب�سور خمتلفة لذلك ل يوجد �سالح يقي اأي جمتمع من الفتنة 

الطائفية ال الوحدة الوطنية التي هي مبثابة ال�سد املنيع يف وجه 

كل من يريد تفتيت املجتمع والدولة لن هناك من يخطط للتفرقة 

بني اأبناء املجتمع الواحد.

بـــدوره رحــب النائب احمد نبيل الف�سل بقدا�سة البابا 

توا�رضو�س الثاين وقال: ان هذه الزيارة تعزز العالقات القوية 

بني الكويت وم�رض، موؤكدا ان دولة الكويت بلد املحبة وال�سالم.

وا�سار الف�سل اإىل ان اول كني�سة م�رضية بنيت يف املنطقة 

كانت يف الكويت وهــذا فخرا لنا كوطن و�سعب، مو�سحا ان 

دولة الكويت فتحت عقلها وقلبها ملختلف ال�سعوب والثقافات 

والديان منذ البدايات و�رضبت اروع المثلة يف الت�سامح وقبول 

الآخر واعالء قيم الو�سطية.

اما رجل العمال عبداملح�سن اأبو احل�سن فقال ان زيارة قدا�سة 

البابا توا�رضو�س الثاين للكويت بدعوة �سامية من �ساحب 

ال�سمو الأمري كانت خطوة مهمة يف مثل هذه الظروف التي متر 

بها املنطقة ول�سيما عندما التقى »اأمري الن�سانية« �سمو ال�سيخ 

�سباح الأحمد مع قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين بابا وبطريرك 

الكرازة املرق�سية يف ال�رضق الو�سط وبالد املهجر لذلك فهذا اللقاء 

الكبري بني القمتني مل يكن ل�سالح املنطقة فح�سب بل �سمل بلدانا 

عربية كثرية.

امني عام اجلالية امل�رضية امل�ساعد الأ�سبق عبداملنعم نور 

قال: نحن �سعداء جدا بالزيارة البابوية للكويت بلد املحبة 

وال�سالم والتعاي�س امل�سرتك.

وا�سار عبداملنعم نور اإىل ان مواقف قدا�سة البابا توا�رضو�س 

الثاين الوطنية والن�سانية يف خ�سم الحداث الرهابية توؤهله 

بقوة للح�سول على جائزة نوبل لل�سالم فهو منوذج للحكمة 

واحلنكة وال�سرب وفوق هذا وذاك فهو مثال للمواطن املحب لبلده 

و�سعبه.

واأ�ساف: ان دولة الكويت ل مثيل لها يف العامل من ناحية 

الربملانات املتعددة املتمثلة يف الــدواويــن املنت�رضة يف ارجــاء 

مناطق الكويت، م�سيدا باحلرية التي يعي�سها املجتمع الكويتي.

من جانبه ا�ساد مدير م�ست�سفى هادي العم فهد امليلم بزيارة 

البابا توا�رضو�س الثاين يف الكويت، وقال: ان الكويت منذ ن�ساأتها 

وهي بلد منفتح على اجلميع وهذه الزيارة البابوية للكويت هي 

دليل نا�سع على انفتاح الكويت على الآخر من خمتلف الثقافات 

واملعتقدات، ول�سيما ان امل�سيحية دين �سماوي نوؤمن به كما 

ان قدا�سة البابا توا�رضو�س من ال�سخ�سيات الهادئة واحلكيمة 

واملوؤثرة فاهال به بني اهله احبائه.

ومن جانبه اكد الوزير الأ�سبق عبداهلل املحيلبي اهمية زيارة 

قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين للكويت التي  عربت عن عمق 

العالقات املتميزة بني البلدين وبعثت بر�سالة للعامل اجمع باأن 

كويت الن�سانية منوذج للت�سامح والتعاي�س ال�سلمي.

اختتم البابا توا�رضو�س الثاين، بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية، 

زيارته اإىل الكويت، وهي اأول زيارة له منذ تن�سيبه على راأ�س الكني�سة القبطية 

يف نوفمرب عام 2012، بدعوة ر�سمية من �سمو الأمري ال�سيخ �سباح الأحمد.

ــالم املحلية وامل�رضية  وحظيت الــزيــارة بن�سيب وافــر من و�سائل الع

والدولية ، وو�سفها العديد بالزيارة التاريخية اإىل جت�سد العالقات الأخوية 

واملتميزة بني الكويت وم�رض، حيث اأكد قدا�سته يف كلمة ارجتلها اأنه �سيذكر 

الكويت بكل حب حينما يعود اإىل اأر�س م�رض واأن قلبه وعقله يحمالن احلب 

للكويت واأمريها و�سعبها.

ويف موؤمتر �سحايف اأقيم يف ال�سرياتون خالل زيارة البابا توا�رضو�س للكويت 

اكد قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين بابا ال�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية 

و�سائر بالد املهجر ان احلوادث التي حتدث يف م�رض ل يق�سد بها الأقباط واإمنا 

يق�سد بها »قلب م�رض« و�رضب وحدتها.

و�سبه البابا م�رض باملعبد، وقال: اأ�سا�س قوة وا�ستقرار املعابد انها تقام 

على عدة اأعمدة ل ميكن ال�ستغناء عن عمود منها، وال تعر�ست لالنهيار، 

واأعمدة م�رض هي اجلي�س وال�رضطة والق�ساء والزهــر والكني�سة ا�سافة اإىل 

موؤ�س�سات الدولة الخرى.

وقال قدا�سة البابا: ان العمال الإرهابية ل متثل اأي دين »ول متثل الدين 

ال�سالمي يف �سماحته على الرغم من ادعــاءات منفذي العمليات الإرهابية 

باأنهم ينتمون اإىل ال�سالم، ولن توؤثر العمال الإرهابية على الوحدة امل�رضية بل 

�ستزيدهم قوة وحمبة«.وزاد قدا�سة البابا: ان هوؤلء الإرهابيني الذين ن�سلي 

من اجلهم- يعلنون انهم يتبعون الإ�سالم بفهمهم اخلاطئ وهم ي�سوهون 

�سورة الإ�ــســالم، لبــد ان تكون هناك وقفة لهذا الت�سويه لال�سالم، وهذا 

م�سووؤلية املوؤ�س�سات الإ�سالمية لت�سحيح هذه ال�سورة، فاأثر هذه الأفعال 

يطول كل املجتمع ولي�س القباط فقط كما ينبغي ان جتتمع الدول وت�سع 

حلول جريئة ملواجهة هذا الإرهاب حتى ل يرتبط الإ�سالم بالإرهاب رغم ان 

احلقيقة والواقع اننا نتعاي�س معا يف �سالم بعيدا عن هوؤلء ويف الواقع امل�رضي 

ل ميكن ان نفرق بني امل�سيحيني وامل�سلمني وت�سهد على ذلك احلياة الجتماعية 

يف م�رض.

واأ�سار قدا�سة البابا اإىل اأن احلوادث التي حتدث يف م�رض ل يق�سد بها الأقباط 

واإمنا يق�سد بها »قلب م�رض« و�رضب وحدتها، ومل توجه اإىل اأقباط م�رض، واإمنا 

ا�ستهدفت اجلي�س وال�رضطة والق�ساء واملوؤ�س�سات والنا�س العادية يف ال�سارع 

اإل انها لن توؤثر فيها وان كنا نتاأمل وننزعج.

ولفت اإىل ان التفكري يف �رضب وحدة م�رض غري �سحيح لن الوحدة امل�رضية 

لي�ست وليدة اليوم، فالوحدة امل�رضية متجذرة منذ 14 قرنا ولي�ست حديثة 

العهد، وهذه الوحدة وهذا التالحم قوي جدا على ار�س الواقع، ومثل هذه 

احلوادث الإرهابية ل توؤثر فيها.

وفيما يتعلق مبا اذا كانت املوؤ�س�سات الأمنية تتحمل اأي ق�سور، قال البابا: 

ان املوؤ�س�سات الأمنية تقوم بدورها كامال ول يوجد اي تق�سري.

ــدول العربية وعــدم قبول بع�س  ــاولت تهجري امل�سيحني يف ال وعــن حم

الطبقات ال�سعبية للم�سيحيني، اأكد البابا اأن اجلماعات الإرهابية ت�ستهدف 

تفريغ ال�رضق، وما يجري باملنطقة وال�رضق الأو�سط من اأعمال اإرهاب ا�ستثناء 

لن ي�ستمر، وامل�سيحيون �سيعودون لأماكنهم.

واأ�ساف: هذه املنطقة ن�ساأت وعا�ست عليها الأديان واأراد اهلل ان توجد يف 

هذه املنطقة لتحقيق نوع من الرثاء والغنى، لذلك ل ميكن ان نتخيل منطقة 

ال�رضق الأو�سط بدون امل�سيحيني، فهذا فيه خطورة �سديدة حتى على الوجود 

الإ�سالمي، ولبد ان نكون واعني لهذا اخلطر، فالوجود الإ�سالمي ي�سند الوجود 

امل�سيحي والعك�س، فالوجود امل�سيحي له جذور متاأ�سلة يف كل الدول العربية 

وامل�سيحية لي�ست وافدة يف ال�رضق الأو�سط حتى يف جزيرة فيلكا وجدوا اآثارا 

لكنائ�س قدمية، م�سيفا ان ذلك لي�س م�سوؤولية الكني�سة وامنا م�سوؤولية الدول، 

فالبد ان حتوي كتابا مقد�سا كما حتوي القراآن الكرمي.

وعما اذا كان م�سيحيو ال�رضق الأو�سط يدفعون فاتورة التغريات ال�سيا�سية 

مثلما يحدث يف العراق و�سورية وغريهما، وربطه مبا يحدث يف م�رض من تهجري 

لالأقباط، قال قدا�سة البابا: م�رض بلد كبري ولها تاريخ عريق وح�سارة را�سخة، 

وان ما حدث يف �سيناء لي�س تهجريا واإمنا انتقال من منطقة يوجد بها خطر 

اإىل منطقة اأخرى اآمنة حلني زوال هذا اخلطر مثلما حدث اثناء احلرب العاملية 

الثانية مع �سكان مدن قناة ال�سوي�س، وهذا ل يقارن مبا يحدث يف العراق او 

�سورية، لفتا اإىل ان م�رض حتوي اكرث من 5 اآلف قرية وما يحدث يف قرية واحدة 

ل يعترب تعميما واإمنا حالت فردية او ا�ستثنائية، م�سريا اإىل ان العالم يف كثري 

من الأحيان ي�سخم الأمور.

واأكــد ان النازحني من �سيناء قدمت لهم الدولة كل اخلدمات ال�سحية 

والتعليمية وال�سكنية حلني انتهاء هذه الزمة.

ـــالق يف م�رض، قــال البابا  وفيما يتعلق بــاإعــداد منهج املواطنة والخ

توا�رضو�س: هناك منهج اهتمت به وزارة الرتبية والتعليم امل�رضية وهو 

خا�س باملواطنة والأخالق وي�سم ف�سول تتعلق بامل�سيحية وف�سول تتعلق 

بالإ�سالم ونفذ بالتعاون مع الأزهر، وقد �ساركت يف اإعداد هذا املنهج وهو احدى 

الو�سائل التي ميكن ان تواجه بها م�رض الفكر املتطرف الذي تتاأثر به حاليا، 

وارجو ان ياأخذ جماله على ار�س الواقع من التطبيق.

وردا على �سوؤال حول ما اذا كانت هناك �رضورة لتجديد اخلطاب الأخالقي 

بالتن�سيق ما بني الزهر والكني�سة ا�سوة بتجديد اخلطاب الديني، قال البابا: 

ان الخالق ل تتجدد وامنا يوجد اهتمام بالخالق واملبادئ الإن�سانية، وهو ما 

يحاول الزهر ان يوجده، واكد ان التعليم الكن�سي له دورة �سنوية لذلك فان ما 

يقال يف كني�سة الكويت يقال يف كل الكنائ�س املوجودة يف العامل، لذا ميكن القول: 

ان هناك نوعا من الثبات يف اخلطاب الديني امل�سيحي.

وتطرق اإىل بيت العائلة، فقال: هي موؤ�س�سة نحاول من خاللها الو�سول 

اإىل املناهج الو�سطية التي نحمي بها ال�سباب من الأفكار املتطرفة ونحاول 

ان ن�سارك يف بع�س املو�سوعات، وقد اجتمعنا موؤخرا بح�سور ف�سيلة �سيخ 

الأزهــر وبع�س املوؤ�س�سات لنحاول ان نرجع ما ي�سمى بالزمن اجلميل يف 

الأخالق واملبادئ الن�سانية والإعالم والثقافة.
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قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين خالل املوؤمتر ال�سحايفقدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين لدى مغادرته البالد ويف وداعه ال�سيخ علي اجلراح وال�سفري حممد �سالح الذويخ وال�سفري امل�رضي  يا�رض عاطف

اأحمد الف�سلالعم فهد يو�سف املليمد. يو�سف الإبراهيمد. حممد الفار�س  متحدثا للزميل وليد املطريي

م.  جمدي قمربم. عبد املنعم نورعبداهلل املحيلبي

ــــديــــن ــــبــــل اخـــــتـــــتـــــم زيـــــــــــــــارة تـــــاريـــــخـــــيـــــة جـــــــســـــــدت عـــــمـــــق الـــــــعـــــــالقـــــــات بــــــــن ال

البابا تواضروس: قلبي وعقلي يحمالن احلب للكويت وأميرها وشعبها

ال�سيخ علي اجلراح مودًعا قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين

قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين
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اإلب��راه��ي��م: ال��ب��اب��ا ت��واض��روس س��وف ي��ك��ون ل��ه دور ف��ي جت���اوز األزم���ة ال��ت��ي يعيشها ال��ع��ال��م العربي

عبد املح�سن ابو احل�سن



كتب: وليد املطيري

ا�ساد وزراء ونواب و�سخ�سيات عامة  بزيارة قدا�سة البابا 

توا�رضو�س الثانى بابا الإ�سكندرية بطريرك الكرازة املرق�سية  

للكويت وا�سفني اياها بـ »التاريخية«، موؤكدين انها جت�سد 

عمق ومتانة العالقات بني البلدين ال�سقيقني م�رض والكويت على 

كافة امل�ستويات، م�سددين على اأن الكويت قيادة و�سعبا كانت 

ول زالت �سباقة فى اإعالء راية املحبة والإخاء والإن�سانية بني 

جميع الب�رض.

بداية قال الدكتور يو�سف الإبراهيم م�ست�سار �ساحب ال�سمو 

الأمري اأن الكويت حكومة و�سعبا رحبت ب�سيف الكويت الكبري 

البابا توا�رضو�س الثاين يف بلده الكويت.

ــدم التعازي احلـــارة ل�سحايا احلــادثــني الأثــمــني وقــال  وق

الإبراهيم: اأننا نثق اأن قدا�سة البابا توا�رضو�س �سوف يكون له 

دور يف جتاوز الأزمة التي يعي�سها العامل العربي من قتل با�سم 

الطائفة والدين، معربا عن اأمله اأن يكون الوطن العربي جلميع 

ــان والطوائف وان يكون احرتامنا، مبنيا على ما نقدمه  الأدي

خلدمة بالدنا واأوطاننا واأن احلكمة يجب اأن ت�سود وقدا�سته 

خري من يقود هذه احلكمة باذن اهلل.

من جهته اكد وزير الرتبية الدكتورد حممد الفار�س ان زيارة 

قدا�سة البابا توا�رضو�س للكويت تاريخية فهذه الزيارة تعد من 

الزيارات املهمة يف تاريخ الكويت البلد املنفتح على اجلميع كما 

اأن الكويت من اأوائل الدول يف املنطقة التي ا�ست�سافت الكنائ�س 

على اأرا�سيها وفتحت اأبوابها جلميع الطوائف واملعتقدات وهذا 

ما جبل عليه اأهل الكويت يف التالحم والتوا�سل مع الآخر.

من جهته قال رجل الأعمال مهند�س جمدي قمرب بكل الفخر 

وال�رضور �سهدنا فرحة زيارة قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين 

اإىل دولة الكويت احلبيبة �سيفا عزيزا على �ساحب ال�سمو 

الأمري البالد.

واأ�ساف: اأن ما حدث يف م�رض من تفجري كني�سة هنا وهناك 

الهدف مها �ــرضب م�رض واأ�سقاط الــدولــة امل�رضية ولي�س 

الأقباط فح�سب وهي حماولت فا�سلة لزعزعة املجتمع ولكن 

لن يتمكنوا اأبدا.

وطالب جمدي قمرب ب�رضورة ذهاب �سيوخ الأزهر اإىل الكنائ�س 

املعتدي عليها ووقوفهم هناك معلنني اأن هذه كنائ�سهم وبيوتهم 

حتي نغلق الطريق اأمام من يخططوا لنا اأن نكون عراق اخرى اأو 

�سورية ثانية.

وقال: هناك منظمات تقوم بالتخطيط لتنمية الفتنة الطائفية 

ب�سور خمتلفة لذلك ل يوجد �سالح يقي اأي جمتمع من الفتنة 

الطائفية ال الوحدة الوطنية التي هي مبثابة ال�سد املنيع يف وجه 

كل من يريد تفتيت املجتمع والدولة لن هناك من يخطط للتفرقة 

بني اأبناء املجتمع الواحد.

بـــدوره رحــب النائب احمد نبيل الف�سل بقدا�سة البابا 

توا�رضو�س الثاين وقال: ان هذه الزيارة تعزز العالقات القوية 

بني الكويت وم�رض، موؤكدا ان دولة الكويت بلد املحبة وال�سالم.

وا�سار الف�سل اإىل ان اول كني�سة م�رضية بنيت يف املنطقة 

كانت يف الكويت وهــذا فخرا لنا كوطن و�سعب، مو�سحا ان 

دولة الكويت فتحت عقلها وقلبها ملختلف ال�سعوب والثقافات 

والديان منذ البدايات و�رضبت اروع المثلة يف الت�سامح وقبول 

الآخر واعالء قيم الو�سطية.

اما رجل العمال عبداملح�سن اأبو احل�سن فقال ان زيارة قدا�سة 

البابا توا�رضو�س الثاين للكويت بدعوة �سامية من �ساحب 

ال�سمو الأمري كانت خطوة مهمة يف مثل هذه الظروف التي متر 

بها املنطقة ول�سيما عندما التقى »اأمري الن�سانية« �سمو ال�سيخ 

�سباح الأحمد مع قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين بابا وبطريرك 

الكرازة املرق�سية يف ال�رضق الو�سط وبالد املهجر لذلك فهذا اللقاء 

الكبري بني القمتني مل يكن ل�سالح املنطقة فح�سب بل �سمل بلدانا 

عربية كثرية.

امني عام اجلالية امل�رضية امل�ساعد الأ�سبق عبداملنعم نور 

قال: نحن �سعداء جدا بالزيارة البابوية للكويت بلد املحبة 

وال�سالم والتعاي�س امل�سرتك.

وا�سار عبداملنعم نور اإىل ان مواقف قدا�سة البابا توا�رضو�س 

الثاين الوطنية والن�سانية يف خ�سم الحداث الرهابية توؤهله 

بقوة للح�سول على جائزة نوبل لل�سالم فهو منوذج للحكمة 

واحلنكة وال�سرب وفوق هذا وذاك فهو مثال للمواطن املحب لبلده 

و�سعبه.

واأ�ساف: ان دولة الكويت ل مثيل لها يف العامل من ناحية 

الربملانات املتعددة املتمثلة يف الــدواويــن املنت�رضة يف ارجــاء 

مناطق الكويت، م�سيدا باحلرية التي يعي�سها املجتمع الكويتي.

من جانبه ا�ساد مدير م�ست�سفى هادي العم فهد امليلم بزيارة 

البابا توا�رضو�س الثاين يف الكويت، وقال: ان الكويت منذ ن�ساأتها 

وهي بلد منفتح على اجلميع وهذه الزيارة البابوية للكويت هي 

دليل نا�سع على انفتاح الكويت على الآخر من خمتلف الثقافات 

واملعتقدات، ول�سيما ان امل�سيحية دين �سماوي نوؤمن به كما 

ان قدا�سة البابا توا�رضو�س من ال�سخ�سيات الهادئة واحلكيمة 

واملوؤثرة فاهال به بني اهله احبائه.

ومن جانبه اكد الوزير الأ�سبق عبداهلل املحيلبي اهمية زيارة 

قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين للكويت التي  عربت عن عمق 

العالقات املتميزة بني البلدين وبعثت بر�سالة للعامل اجمع باأن 

كويت الن�سانية منوذج للت�سامح والتعاي�س ال�سلمي.

اختتم البابا توا�رضو�س الثاين، بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية، 

زيارته اإىل الكويت، وهي اأول زيارة له منذ تن�سيبه على راأ�س الكني�سة القبطية 

يف نوفمرب عام 2012، بدعوة ر�سمية من �سمو الأمري ال�سيخ �سباح الأحمد.

ــالم املحلية وامل�رضية  وحظيت الــزيــارة بن�سيب وافــر من و�سائل الع

والدولية ، وو�سفها العديد بالزيارة التاريخية اإىل جت�سد العالقات الأخوية 

واملتميزة بني الكويت وم�رض، حيث اأكد قدا�سته يف كلمة ارجتلها اأنه �سيذكر 

الكويت بكل حب حينما يعود اإىل اأر�س م�رض واأن قلبه وعقله يحمالن احلب 

للكويت واأمريها و�سعبها.

ويف موؤمتر �سحايف اأقيم يف ال�سرياتون خالل زيارة البابا توا�رضو�س للكويت 

اكد قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين بابا ال�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية 

و�سائر بالد املهجر ان احلوادث التي حتدث يف م�رض ل يق�سد بها الأقباط واإمنا 

يق�سد بها »قلب م�رض« و�رضب وحدتها.

و�سبه البابا م�رض باملعبد، وقال: اأ�سا�س قوة وا�ستقرار املعابد انها تقام 

على عدة اأعمدة ل ميكن ال�ستغناء عن عمود منها، وال تعر�ست لالنهيار، 

واأعمدة م�رض هي اجلي�س وال�رضطة والق�ساء والزهــر والكني�سة ا�سافة اإىل 

موؤ�س�سات الدولة الخرى.

وقال قدا�سة البابا: ان العمال الإرهابية ل متثل اأي دين »ول متثل الدين 

ال�سالمي يف �سماحته على الرغم من ادعــاءات منفذي العمليات الإرهابية 

باأنهم ينتمون اإىل ال�سالم، ولن توؤثر العمال الإرهابية على الوحدة امل�رضية بل 

�ستزيدهم قوة وحمبة«.وزاد قدا�سة البابا: ان هوؤلء الإرهابيني الذين ن�سلي 

من اجلهم- يعلنون انهم يتبعون الإ�سالم بفهمهم اخلاطئ وهم ي�سوهون 

�سورة الإ�ــســالم، لبــد ان تكون هناك وقفة لهذا الت�سويه لال�سالم، وهذا 

م�سووؤلية املوؤ�س�سات الإ�سالمية لت�سحيح هذه ال�سورة، فاأثر هذه الأفعال 

يطول كل املجتمع ولي�س القباط فقط كما ينبغي ان جتتمع الدول وت�سع 

حلول جريئة ملواجهة هذا الإرهاب حتى ل يرتبط الإ�سالم بالإرهاب رغم ان 

احلقيقة والواقع اننا نتعاي�س معا يف �سالم بعيدا عن هوؤلء ويف الواقع امل�رضي 

ل ميكن ان نفرق بني امل�سيحيني وامل�سلمني وت�سهد على ذلك احلياة الجتماعية 

يف م�رض.

واأ�سار قدا�سة البابا اإىل اأن احلوادث التي حتدث يف م�رض ل يق�سد بها الأقباط 

واإمنا يق�سد بها »قلب م�رض« و�رضب وحدتها، ومل توجه اإىل اأقباط م�رض، واإمنا 

ا�ستهدفت اجلي�س وال�رضطة والق�ساء واملوؤ�س�سات والنا�س العادية يف ال�سارع 

اإل انها لن توؤثر فيها وان كنا نتاأمل وننزعج.

ولفت اإىل ان التفكري يف �رضب وحدة م�رض غري �سحيح لن الوحدة امل�رضية 

لي�ست وليدة اليوم، فالوحدة امل�رضية متجذرة منذ 14 قرنا ولي�ست حديثة 

العهد، وهذه الوحدة وهذا التالحم قوي جدا على ار�س الواقع، ومثل هذه 

احلوادث الإرهابية ل توؤثر فيها.

وفيما يتعلق مبا اذا كانت املوؤ�س�سات الأمنية تتحمل اأي ق�سور، قال البابا: 

ان املوؤ�س�سات الأمنية تقوم بدورها كامال ول يوجد اي تق�سري.

ــدول العربية وعــدم قبول بع�س  ــاولت تهجري امل�سيحني يف ال وعــن حم

الطبقات ال�سعبية للم�سيحيني، اأكد البابا اأن اجلماعات الإرهابية ت�ستهدف 

تفريغ ال�رضق، وما يجري باملنطقة وال�رضق الأو�سط من اأعمال اإرهاب ا�ستثناء 

لن ي�ستمر، وامل�سيحيون �سيعودون لأماكنهم.

واأ�ساف: هذه املنطقة ن�ساأت وعا�ست عليها الأديان واأراد اهلل ان توجد يف 

هذه املنطقة لتحقيق نوع من الرثاء والغنى، لذلك ل ميكن ان نتخيل منطقة 

ال�رضق الأو�سط بدون امل�سيحيني، فهذا فيه خطورة �سديدة حتى على الوجود 

الإ�سالمي، ولبد ان نكون واعني لهذا اخلطر، فالوجود الإ�سالمي ي�سند الوجود 

امل�سيحي والعك�س، فالوجود امل�سيحي له جذور متاأ�سلة يف كل الدول العربية 

وامل�سيحية لي�ست وافدة يف ال�رضق الأو�سط حتى يف جزيرة فيلكا وجدوا اآثارا 

لكنائ�س قدمية، م�سيفا ان ذلك لي�س م�سوؤولية الكني�سة وامنا م�سوؤولية الدول، 

فالبد ان حتوي كتابا مقد�سا كما حتوي القراآن الكرمي.

وعما اذا كان م�سيحيو ال�رضق الأو�سط يدفعون فاتورة التغريات ال�سيا�سية 

مثلما يحدث يف العراق و�سورية وغريهما، وربطه مبا يحدث يف م�رض من تهجري 

لالأقباط، قال قدا�سة البابا: م�رض بلد كبري ولها تاريخ عريق وح�سارة را�سخة، 

وان ما حدث يف �سيناء لي�س تهجريا واإمنا انتقال من منطقة يوجد بها خطر 

اإىل منطقة اأخرى اآمنة حلني زوال هذا اخلطر مثلما حدث اثناء احلرب العاملية 

الثانية مع �سكان مدن قناة ال�سوي�س، وهذا ل يقارن مبا يحدث يف العراق او 

�سورية، لفتا اإىل ان م�رض حتوي اكرث من 5 اآلف قرية وما يحدث يف قرية واحدة 

ل يعترب تعميما واإمنا حالت فردية او ا�ستثنائية، م�سريا اإىل ان العالم يف كثري 

من الأحيان ي�سخم الأمور.

واأكــد ان النازحني من �سيناء قدمت لهم الدولة كل اخلدمات ال�سحية 

والتعليمية وال�سكنية حلني انتهاء هذه الزمة.

ـــالق يف م�رض، قــال البابا  وفيما يتعلق بــاإعــداد منهج املواطنة والخ

توا�رضو�س: هناك منهج اهتمت به وزارة الرتبية والتعليم امل�رضية وهو 

خا�س باملواطنة والأخالق وي�سم ف�سول تتعلق بامل�سيحية وف�سول تتعلق 

بالإ�سالم ونفذ بالتعاون مع الأزهر، وقد �ساركت يف اإعداد هذا املنهج وهو احدى 

الو�سائل التي ميكن ان تواجه بها م�رض الفكر املتطرف الذي تتاأثر به حاليا، 

وارجو ان ياأخذ جماله على ار�س الواقع من التطبيق.

وردا على �سوؤال حول ما اذا كانت هناك �رضورة لتجديد اخلطاب الأخالقي 

بالتن�سيق ما بني الزهر والكني�سة ا�سوة بتجديد اخلطاب الديني، قال البابا: 

ان الخالق ل تتجدد وامنا يوجد اهتمام بالخالق واملبادئ الإن�سانية، وهو ما 

يحاول الزهر ان يوجده، واكد ان التعليم الكن�سي له دورة �سنوية لذلك فان ما 

يقال يف كني�سة الكويت يقال يف كل الكنائ�س املوجودة يف العامل، لذا ميكن القول: 

ان هناك نوعا من الثبات يف اخلطاب الديني امل�سيحي.

وتطرق اإىل بيت العائلة، فقال: هي موؤ�س�سة نحاول من خاللها الو�سول 

اإىل املناهج الو�سطية التي نحمي بها ال�سباب من الأفكار املتطرفة ونحاول 

ان ن�سارك يف بع�س املو�سوعات، وقد اجتمعنا موؤخرا بح�سور ف�سيلة �سيخ 

الأزهــر وبع�س املوؤ�س�سات لنحاول ان نرجع ما ي�سمى بالزمن اجلميل يف 

الأخالق واملبادئ الن�سانية والإعالم والثقافة.
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قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين خالل املوؤمتر ال�سحايفقدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين لدى مغادرته البالد ويف وداعه ال�سيخ علي اجلراح وال�سفري حممد �سالح الذويخ وال�سفري امل�رضي  يا�رض عاطف

اأحمد الف�سلالعم فهد يو�سف املليمد. يو�سف الإبراهيمد. حممد الفار�س  متحدثا للزميل وليد املطريي

م.  جمدي قمربم. عبد املنعم نورعبداهلل املحيلبي

ــــديــــن ــــبــــل اخـــــتـــــتـــــم زيـــــــــــــــارة تـــــاريـــــخـــــيـــــة جـــــــســـــــدت عـــــمـــــق الـــــــعـــــــالقـــــــات بــــــــن ال

البابا تواضروس: قلبي وعقلي يحمالن احلب للكويت وأميرها وشعبها

ال�سيخ علي اجلراح مودًعا قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين

قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين

ال���ف���ارس: ال��ك��وي��ت م��ن أوائ����ل ال����دول ال��ت��ي اس��ت��ض��اف��ت ال��ك��ن��ائ��س وف��ت��ح��ت أب��واب��ه��ا جلميع الطوائف
اإلب��راه��ي��م: ال��ب��اب��ا ت��واض��روس س��وف ي��ك��ون ل��ه دور ف��ي جت���اوز األزم���ة ال��ت��ي يعيشها ال��ع��ال��م العربي

عبد املح�سن ابو احل�سن
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اأحمد اإ�صماعيل بهبهاين م�صافًحا البابا توا�رضو�س الثاين

ال�صيخ علي اجلابر والبابا توا�رضو�س الثاين وال�صفري حممد �صالح الذويخ خالل حفل الع�صاء

ال�صفري رامي طهبوب يقدم هدية من الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س اإىل البابا توا�رضو�س الثاين

ال�صيخ علي اجلابر يقدم هدية تذكارية اإىل البابا توا�رضو�س الثاين

البابا توا�رضو�س الثاين والزميلة �صحر الببالوي مديرة مكتب وكالة »اأ �س اأ« بالكويت ال�صفري ال�صوداين حمي الدين �صاملال�صفري اجلزائري عبداحلميد عبداوي

ال�صفري الإماراتي رحمة الزعابي

البابا توا�رضو�س الثاين والزميل ب�صام الق�صا�سد. نرمني احلوطيال�صفري امل�رضي ال�صابق عبدالكرمي �صليمان

ال�صفري الفرن�صي كري�صتيان نخلة حمافظ العا�صمة الفريق م. ثابت املهناال�صفري امل�رضي يا�رض عاطف وكيل وزارة الداخلية الفريق حممود الدو�رضيال�صيخ اأمري املالك حممد ال�صنعو�صي

ال����ب����اب����ا ت������واض������روس ال����ث����ان����ي: ال����ك����وي����ت ت��ت��م��ي��ز ب��ط��ي��ب��ة وس����م����اح����ة شعبها 
أقــــــام حـــفـــل عـــشـــاء عـــلـــى شـــــرف كـــبـــار املـــســـؤولـــن والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة واإلعـــالمـــيـــن

اقام قدا�صة البابا توا�رضو�س الثاين بابا الإ�صكندرية وبطريرك الكرازة املرق�صية حفل 

ع�صاء على �رضف كبار امل�صوؤولني وعدد كبري من ال�صخ�صيات العامة والإعالمني، يف فندق 

�صرياتون الكويت و�صادت اأجواء مفعمة باملحبة اأجواء القاعة. 

وتخلل احلفل عددا من الكلمات لل�صفري امل�رضي يا�رض عاطف، ووزير الإعالم الأ�صبق 

حممد ال�صنعو�صي، وخطيب واإمام م�صجد املزيني ال�صيخ ح�صني الأزهري، وراعي كني�صة ما 

رمرق�س لالأقباط الأرثوذوك�س يف حويل القم�س بيجول الأنبا بي�صوي، ثم كانت كلمة قدا�صته 

البابا توا�رضو�س الثاين والتي قال فيها اإنه �صيذكر الكويت بكل حب حينما يعود اإىل اأر�س 

م�رض واأن قلبه وعقله يحمالن احلب للكويت واأمريها و�صعبها.

واأ�صاف: اأن الكويت تتميز بطيبة و�صماحة �صعبها واهتمامها الكبري بال�صاأن الثقايف، 

لفتا اإىل الرعاية ال�صامية ل�صاحب ال�صمو الأمري ال�صيخ �صباح الأحمد »اأمري الإن�صانية« 

للكني�صة وجلميع الطوائف والديانات التي تعي�س على اأر���س الكويت الطيبة املحبة 

لل�صالم بلد الأمن والأمان.

)تصوير: وداد الشيخ(

ال�صفري حممد �صالح الذويخ واأحمد اإ�صماعيل بهبهاين والأنبا يو�صاب ود. يو�صف اأحمد بهبهاين
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�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين وتبادل هدايا تذكارية

�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين ود. مو�شي احلمود

البابا توا�رضو�س الثاين وال�شيخ خالد البدر املحمد

ال�شفري الرو�شي الك�شي �شولوماتني والبابا توا�رضو�س الثاين واأحمد ا�شماعيل بهبهاين والعم فهد املعجل

�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين وال�شفري االمريكي لوران�س �شليفرمان

�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين وال�شفري الربيطاين ماثيو لودج

ال�شيخ د. �شامل جابر االأحمد

ال�شفري حممد �شالح الذويخ والبابا توا�رضو�س الثاين

�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد وال�شفري حممد �شالح الذويخ �شفري الكويت لدى جمهورية م�رض العربية

ال�شيخة د. ر�شا ال�شباح�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين ود. حممد الب�شريي

البابا توا�رضو�س الثاين وتهاين غلومالبابا توا�رضو�س الثاين وم. عبدالرحمن الغنيم

البابا توا�رضو�س الثاين والعم عبدالعزيز الغنام

حممد ال�شنعو�شي

عماد ال�شيفخالد عبدال�شالم البنايال�شفرية الكندية  مارتني مورو وعبدالعزيز العنجري

عبدالوهاب الوزان

)تصوير: وداد الشيخ( فهد اأبو �شعر وحرمه نادية اأبو �شعر
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�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد وحديث مع البابا توا�رضو�س الثاين�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين وال�شيخ علي اجلراح وال�شيخ علي اجلابر ود. اإ�شماعيل ال�شطي وال�شيخ د. ابراهيم الدعيج

�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين وال�شيخ عبداهلل الأحمد

�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد م�شتقبلاً البابا توا�رضو�س الثاين بق�رض ال�شويخ

�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين واأحمد احلمد�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد والبابا توا�رضو�س الثاين والأنبا انطونيو�س وال�شفري امل�رضي يا�رض عاطف وعبداملح�شن الفجعان

البابا توا�رضو�س الثاين وال�شفري الفرن�شي كري�شتيان نخلةعلي البغلي والعميد اأحمد اجلاراهلل والق�س عمانويل غريبال�شفري جمدي الظفريي العم فهد املعجل القم�س بيجول النبا بي�شويالبابا توا�رضو�س الثاين وامل�شت�شار علي الرا�شد

س������������م������������وه أول������������������������م ع����������ل����������ى ش�������������������رف ال�����������ب�����������اب�����������ا ت�������������������واض�������������������روس ف��������������ي ق����������ص����������ر ال��������ش��������وي��������خ

احملمد: االحتفاء بالبابا تواضروس حق تفرضه أواصر العروبة التي تربطنا مبصر

اأ�شاد �شمو ال�شيخ نا�رض املحمد بجهود البابا توا�رضو�س 

الثاين امل�شتمرة يف تكري�س هذه الت�شامح واملحبة والقيم 

الإن�شانية، لي�س على م�شتوى جمهورية م�رض ال�شقيقة ول 

على م�شتوى اأتباع الكني�شة القبطية فقط، امنا يف حميطنا 

العربي والدويل.

واأع���رب �شموه للبابا ت��وا���رضو���س ع��ن م��وؤازرت��ه يف 

مواجهة الره��اب الغا�شم ال��ذي نال من الكنائ�س، وقال 

»اننا اإذ ن�شارككم الأ�شى ونعزيكم يف م�شابكم الأليم، فاإننا 

على ثقة باأن قيادة دينية من اأمثال قدا�شتكم قادرة على 

اجتياز ال�شعاب من اجل اأداء دورها الديني والروحي بني 

املوؤمنني«.

وكان �شمو ال�شيخ نا�رض املحمد قد اقام يف ق�رض ال�شويخ 

ماأدبة غداء على �رضف بابا ال�شكندرية وبطريرك الكرازة 

املرق�شية ال� 118 قدا�شة البابا توا�رضو�س الثاين والوفد 

املرافق له، وذلك مبنا�شبة زيارته للبلد.

ورحب �شمو ال�شيخ نا�رض املحمد يف كلمة األقاها بالبابا 

توا�رضو�س »�شيفا عزيزا على الكويت و�شعبها«، مبينا 

ان هذا الحتفاء »لي�س جمرد احتفاء ب�شاحب ال�شلطة 

الروحية التي ترعى مليني القباط يف م�رض وال�شودان 

وليبيا واحلب�شة ومتتد اإىل معظم بلد العامل، امنا هو 

احتفاء بخليفة القدي�س مرق�س ال��ذي ك��ان اح��د الر�شل 

ال�شبعني الذين اختارهم نبي امل�شيحية واطلقهم لنقل 

الب�شارة«.

واأ�شاف »اأهل و�شهل بك يا �شاحب القدا�شة من ار�س 

الكنانة اإىل ار�س الكويت«، مو�شحا ان »الحتفاء بك هو 

حق تفر�شه اأوا�رض العروبة التي تربطنا مب�رض«.

وذكر �شمو ال�شيخ نا�رض املحمد انه »يف هذا الع�رض الذي 

�شار فيه كوكب الأر�س �شغريا وا�شبحت احلروب خربا 

يوميا تبثه وكالت النباء، وا�شبح العنف ظاهرة متزق 

املجتمعات، و�شار البرياء عر�شة للجرائم ي�شبح دور 

رجال الدين �رضورة لزمة لإعادة التوازن لع�رضنا«.

وب��نينّ ان »الخ��ت��للت يف حياتنا املعا�رضة امن��ا هي 

نتيجة الفقر يف اجلانب الروحي لدى الن�شان، وهو فقر 

يقود اإىل النانية واجل�شع و�شعف ال�شمري وهو فقر ل 

يواجه بالغذاء واملال امنا يواجه باإيقاظ ال�شمائر وابقائها 

ناب�شة، ويواجه بتكري�س الرابطة الن�شانية بني الب�رض 

ون�رض ال�شلم واملحبة«.

ولفت اإىل الدور الكبري امللقى على عاتق رجال الدين يف 

مواجهة النحرافات »فهم الذين يخرتقون قلوب النا�س 

لتوجيه تلك املعاين بال�شكل ال�شحيح«، م�شيفا »لهذا 

فنحن بحاجة لأمثالكم يا قدا�شة البابا ملواجهة الختللت 

يف حياتنا املعا�رضة ومعاجلتها واإعادة العتبار للجانب 

الروحي لدى الن�شان«.

واأ�شار �شمو ال�شيخ نا�رض املحمد اإىل انه »رغم املخاطر 

التي حتيط بكوكبنا ال اننا نعي�س يف ع�رض غري م�شبوق، 

اإذ حولتنا و�شائل الت�شال اإىل �شكان قرية واحدة، وجعلت 

املعارف املختلفة يف متناول اليد، وا�شبح النا�س مبختلف 

دياناتهم ومذاهبهم وطوائفهم وجن�شياتهم يتخاطبون 

ويتحاورون على مدار ال�شاعة، وا�شبح لزاما علينا ان 

نقبل بالختلف ونوؤمن بالتعاي�س بني الديان والثقافات 

املختلفة«.

واأ���ش��اف ان��ه يتحتم علينا »اأن نبني ار�شية من 

التعاون على ا�ش�س من الثقة والحرتام ومكافحة الفوارق 

الجتماعية و�شيانة كرامة وحقوق الطراف، وان نتعاون 

ونعمل معا يف املجالت امل�شرتكة بيننا، ولعل ابرزها 

منظومة القيم الن�شانية ك�شمان حقوق الن�شان و�شلمته 

وقيم الت�شامح واملحبة وم�شاعدة الفقراء وجندة املعوزين 

واإ�شعاف املنكوبني«.

وت��وج��ه �شمو ال�شيخ نا�رض املحمد بال�شكر للبابا 

توا�رضو�س الثاين »على جهودكم امل�شتمرة يف ال�شعي 

لتكري�س هذه املعاين، لي�س على م�شتوى جمهورية م�رض 

ال�شقيقة ول على م�شتوى اأتباع الكني�شة القبطية فقط، امنا 

يف حميطنا العربي والدويل«.

وذك��ر »اننا تابعنا حكمتكم وحلمكم ومتا�شككم يف 

مواجهة الره��اب الغا�شم الذي نال من كنائ�شكم، واننا 

اإذ ن�شارككم الأ�شى ونعزيكم يف م�شابكم الليم، فاإننا 

على ثقة باأن قيادة دينية من اأمثال قدا�شتكم قادرة على 

اجتياز ال�شعاب من اجل اأداء دورها الديني والروحي بني 

املوؤمنني«.

ودعا �شمو ال�شيخ نا�رض املحمد، اهلل العلي القدير »ان 

يجعل هذا امل�شاب اآخر الحزان وان يحفظ جمهورية م�رض 

ال�شقيقة من كل مكروه.

نشارككم األسى في مصابكم األليم وعلى ثقة بقدرتكم على اجتياز الصعاب

تــابــعــنــا حــكــمــتــكــم وحــلــمــكــم ومتــاســكــكــم فـــي مـــواجـــهـــة اإلرهـــــــاب الغاشم

االخــتــالالت فــي حياتنا املــعــاصــرة هــي نتيجة الفقر فــي اجلــانــب الروحي

لــــــــرجــــــــال الــــــــديــــــــن دور بـــــــــــــارز إلعـــــــــــــــادة الــــــــــتــــــــــوازن إلــــــــــى عــــصــــرنــــا
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بدعوة كريمة من صاحب السمو.. وأشكناني: سموه دائماً يعطينا درساً حياً في كيفية قبول اآلخر

البابا تواضروس يصل الكويت اليوم
مريم بندق - أمير زكي

بدعوة كرمية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، يصل اليوم الي البالد 
قداســة البابــا تواضــروس 
بابــا اإلســكندرية  الثانــي، 
الكرازة املرقسية  وبطريرك 
مبصر وسائر بالد املهجر في 
زيارة تاريخية رعوية رسمية 
تعتبر األولى لقداسته، والتي 
تستمر حتى اخلميس ٢٧ من 

الشهر اجلاري.
وقد رحب املستشــار في 
الديوان األميري د. يوســف 
االبراهيم بزيارة قداسة البابا 
تواضروس الثاني للكويت، 
وقال املستشــار د. يوســف 
االبراهيــم: »أرحب بقداســة 
البابا الذي يواصل جهود دعم 
السالم ونشر احملبة وتعزيز 
البناء في أرجاء الوطن العربي 

والعالم«. 
وأضاف ان الزيارة تكتسب 
أهمية للظروف والصراعات 
التي نلمســها جميعا والتي 
تتطلب العمل يدا بيد حلقن 
الدمــاء وليعيــش اإلنســان 

في الوطن العربي في ســالم 
ورخاء. 

ورحــب وزيــر التربيــة 
ووزير التعليم العالي األسبق 
وسفيرنا في اخلارج د.مساعد 
الهارون بزيارة قداسة البابا 
تواضروس الثاني »نتشرف 
بوجوده وسعداء لاللتقاء به«.

بلــد احملبــة والتعايش بني 
مختلف األديان والفئات. 

النيبــاري عــن  وأعــرب 
ســعادته »فالكويت مازالت 
تعيــش وحتتفــظ بتميزها 
ونكهتها املنفتحة على العالم 
واألديان، ويوجد هامش كبير 
الســتقبال زعامــات دينيــة 
قيادية على الرغم من ظهور 
التيارات السياســية  بعض 
املبنية على الطابع السياسي 
واالجتماعــي الذي فيه نوع 
من االستقطابات على أساس 
اجتماعي او طائفي او غيره«. 
هذا، وعبر السفير املصري 
لدى البالد ياسر عاطف عن 
البابا،  تطلعه للقاء قداســة 
وقال: إن »اجلميع متشــوق 
الرعويــة األولــى  للزيــارة 
لقداســة البابــا تواضروس 
بابــا اإلســكندرية  الثانــي، 
وبطريرك الكرازة املرقسية، 
الذي يحل ضيفا على صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد«.

 زيارة تاريخية
وأكد عاطف، في تصريح 
صحافــي أمــس، أن »رعايا 
وشــعب الكنيســة القبطية 
الكويت  األرثوذكســية فــي 
ينتظرون على أحر من اجلمر 
قدوم قداسته، كي ينهلون من 

الصحافي جاســم اشكناني 
صاحب الســمو على دعوته 
قداســة البابــا تواضــروس 
الثاني لزيارة الكويت، مؤكدا 
أن »هذا ليس باألمر الغريب 
على أمير اإلنسانية صاحب 
القلب الكبير والعقل املستنير 
املنفتح على اجلميع، والذي 
يعطينا درسا حيا على كيفية 

قبول اآلخر«. 
وقال اشكناني: إن »قداسة 
البابا ســيزور بلــده الثاني، 
ونحن على خطى سمو األمير 
نرحب به«، ونقول له »إذا لم 
تســعك األرض فعيوننا لك 
متسع«، متمنيا من اجلميع 
»االستفادة واألخذ بالنصائح 
واإلرشــادات مــن مثــل هذه 

القامات الدينية«.

 مكسب كبير
بــدوره، قــال اإلعالمــي 
د.ســليمان العسعوسي: إن 
»زيارة قداسة البابا إلى البالد 
مكسب كبير جدا، ليس للبالد 
فحســب، بل للعالم العربي 
واإلســالمي أجمع، الســيما 
اإلســالمية  الديانتــني  أن 
واملســيحية ســماويتان من 
عند اإلله الواحد«، مؤكدا أن 
»الزيارة تساهم في التقارب 
بــني  النفســي واألخالقــي 
الكويتي  الشقيقني  الشعبني 

واملصري«.
أمــا مدير عــام اجلمعية 
الكويتية لرعاية املعاقني هاشم 
تقي فأكد أن »زيارة قداسته 
بركة كبيرة نفخر ونعتز بها، 
وهي داللة واضحة على احملبة 
والتســامح، والتقــارب بني 
الشعبني الكويتي واملصري«.
وأضــاف أن »املصريــني 
كانــوا ومازالوا يشــاركون 
في بناء وتعمير هذه األرض 
الطيبــة، ويســاهمون فــي 
شتى املجاالت، ولهم منا كل 
احترام وتقديــر«، مؤكدا أن 
»هذه الزيارة ســتعمل على 
توطيد اواصر العالقات بني 
البلدين الشقيقني على الصعد 
كافة«، داعيا املولى، عز وجل، 
أن يحفظ البلدين وشعبيهما 

وقيادتهما من كل مكروه.

وأضاف: شعرنا بالغضب 
وعــدم الرضــا الــذي حدث 
ألقباط مصر وشــعورنا هذا 
ميتــد الي كل إنســان بغض 

النظر عن دينه او انتمائه.
مــن جهتــه، قــال وزيــر 
التربية ووزير التعليم العالي 
األسبق وسفيرنا السابق في 
مصر د.رشــيد احلمد: يحل 
علــى الكويت قداســة البابا 
تواضروس ضيفا عزيزا في 
زيــارة كرميــة، فأهال به بني 
أهله واخوانه واخواته. وكم 
انا سعيد بهذه الزيارة التي 
آمل أن التقي فيها بقداسته، 
فأنا تربطني به صداقة وود، 
حيث تشرفت بزيارته مهنئا 
لــه باختياره لهــذا املنصب 
اجلليل إبان وجودي في مصر 
ســفيرا للكويت فيها، فأهال 
وسهال بك في الكويت، متمنيا 
لك إقامة سعيدة، وحللت اهال 

ووطئت سهال.
مــن جانبه، قــال النائب 
السابق عبداهلل النيباري: ان 
زيارة البابا تواضروس تأتي 
تعبيرا عــن انفتاح الكويت 
القائم على تاريخ ممتد منذ 
أوائل القرن املاضي، اذ ان اول 
مؤسسة طبية كانت جماعة 

تبشيرية أميركية.
أقول لقداســة  وأضــاف: 
البابا اهال وسهال في الكويت 

حكمته ويســعدون بقربه«، 
مشــيرا إلــى أن »مثــل هذه 
الزيارات التاريخية ذات طابع 
خاص، كونها تأتي مرات قليلة 

خالل العمر«.
وأضاف »على املســتوى 
الشخصي ستكون هذه املرة 
الثانيــة التي اقابــل خاللها 
قداسته، حيث شرفت بلقائه 
مــرة وحيــدة فــي القاهــرة 
خــالل اجتماعه مــع ضيف 
اجنبي كبيــر، متمنيا تكرار 
مثل هذه اللقاءات«. وشــدد 
عاطف على أن »الكويت بلد 
مضياف، وقيادته السياسية 
جتيــد وحتســن الترحيــب 
بالضيوف«، مؤكدا أن »حفاوة 
االستقبال واالحتفاء بقدوم 
قداسته ستكون على مستوى 

عال«. 

 عالقات راسخة
وعلى صعيد العالقات التي 
جتمع البلدين الشقيقني، أكد 
السفير املصري على »عمق 
جذور العالقات الثنائية التي 
تربط بــني الكويت ومصر«، 
واصفــا إياها بـــ »احلميمية 
الراســخة منذ عقود، املبنية 
على املصير العربي املشترك«، 
إلــى أن »املناســبات  الفتــا 
واألحداث كافــة أثبتت مدى 
قوة ورساخة هذه العالقات، 
الســيما أواصرهــا املمتــدة 

العصية على الزعزعة«.

 العالقات الكويتية - المصرية
مــن جانبــه، أكــد رئيس 
جلنــة دار اإلفتــاء اللبنانية 
فــي الكويت احلاج حســان 
حوحــو، أن »هــذه الزيــارة 
غاية في األهمية على صعيد 
العالقات الكويتية - املصرية، 
فضال عن ترسيخها العالقات 

الدينية أيضا«.
وأضاف أن »اجلميع يسعى 
إلى لّم الشمل، وأن يكون الكل 
على قلب رجل واحد، ومثل 
هــذه الزيارات ترســخ لهذا 

االجتاه«. 

  شكرًا.. سمو األمير
من جهته، شــكر الكاتب 

صورة البابا تواضروس تزين كاتدرائية مار مرقس في حولي

د. رشيد احلمد: 
حللت أهاًل ووطئت 

سهاًل وأهاًل بك
في الكويت متمنيًا 
لك إقامة سعيدة 

عبداهلل النيباري: 
أنا سعيد ألن الكويت 

مازالت حتتفظ 
مبساحة من االنفتاح 

على العالم متكنها 
من دعوة الزعامات 

الدينية 

السفير املصري: 
مثل هذه الزيارات 

التاريخية ذات طابع 
خاص كونها تأتي 

مرات قليلة 
خالل العمر 

حسان حوحو: 
اجلميع يسعى 

إلى لّم الشمل.. 
وأن يكون الكل 

على قلب رجل واحد

د.يوسف اإلبراهيم: 
يواصل جهود 

دعم السالم ونشر 
احملبة وتعزيز البناء 

في أرجاء الوطن 
العربي والعالم

د.مساعد الهارون: 
شعرنا بالغضب 

وعدم الرضا الذي 
حدث ألقباط مصر 

 

Job Vacancy: 
Communications Managerال�سفارة الربيطانية

الكويت

The British Embassy in Kuwait has a vacancy for a Communications 
Manager, Grade – B3 (L) who will be responsible for researching, reporting 
and advising on local political and media issues.
The position is full-time, at 37 hours a week with considerations of 
flexibility depending on circumstances. The successful candidate may 
also be required to work outside normal working hours occasionally. 
The Embassy offers an attractive working environment and remuneration 
package for the role, including salary of KD.687 per month inclusive of all 
allowances. The successful candidate will be expected to start work as 
soon as possible. 
For a full job description and to apply please visit our website:   
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-
kuwait/about/recruitment

The closing date for all applications is 8 May 2017.
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لقطة جماعية لكبار حضور املنتدى خالل اجللسة االفتتاحية أمس        )فريال حماد(

انطالق أعمال »املنتدى العربي للحكومة اإللكترونية املتواصلة« 
بشرم الشيخ

المباحثات تناولت العالقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على كل األصعدة

األمير وعباس بحثا مسيرة العمل العربي املشترك 
البابا تواضروس الثاني وصل إلى البالد وافتتح كاتدرائية مار مرقس في حولي  

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل حفل الغداء الذي أقامه على شرف الرئيس محمود عباس بحضور بابا 
الكنيسة املرقسية تواضروس الثاني

3839

شركة اإلنماء األهلية
للتشييد والبناء

عبداملحـ�سـن اأبو احلـ�سـن
نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

وجميع اأع�ساء جمل�س الإدارة

والعاملون يف ال�سركة يرحبون

بقدا�سة البابا

تواضروس الثاني
بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية

�سيفًا عزيزاً على

حضرة صاحب السمو الشيخ

 صباح األحمد الجابر الصباح
اأمـــيـــــر دولـــــة الــكــــويــــــــت

متمنين لقداسته طيب اإلقامة 
في بلده الثاني الكويت

حللتم أهاًل ... ونزلتم سهاًل

بقية أخبار الصفحة 
األولى  على الصفحة
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االثنني ٢٤ ابريل ٢٠١٧

البريدي: 10 دنانير 
شهريا تساهم 

في توفير مقعد 
دراسي لطالب 

علم فقير

جمعة: »خليجيون 
في حب مصر« 
مبادرة شعبية 
خليجية طال 

انتظارها

الشيخ علي اجلراح والبابا تواضروس الثاني والسفير املصري ياسر عاطفالشيخ علي اجلراح خالل استقباله البابا تواضروس الثاني

»طالب العلم«: 2600 تلميذ مهددون بالفصل يحتاجون للمساعدة
قــال مدير جلنــة طالب 
التابعــة جلمعيــة  العلــم 
إبراهيم  النجــاة اخليريــة 
البريــدي اننا قدمنا بفضل 
اهلل منــذ تأســيس اللجنة 
عام ١993مساعدات لـ 38٠٠٠ 
طالب وطالبة من شــريحة 
األيتام وضعيفي الدخل ممن 
يعيشون بالكويت، ومنهم 
اآلن األطبــاء واملهندســون 
واملعلمون والذين بدورهم 

يقدمــون خدمــات جليلــة 
ملجتمعاتهم.

انه  البريــدي  وأضــاف 
يوجــد لدينــا اآلن ٢6٠٠ 
طالب من شــريحة ضعاف 
الدخــل وبحاجــة شــديدة 
ملــن يســاعدهم ويدعمهــم 
مســيرتهم  الستكمــــــال 
التعليمية قبل أن »يفصلوا 
من الدراسة« ويحرموا من 
دخول االمتحانات وتســلم 
الشهادات، واللجنة تتحمل 
األيتــام  التزامــات  جميــع 
أمــا ضعــاف  الدراســية، 
الدخــل فاللجنــة تقدم لهم 
فــي  مقطوعــة  مســاعدة 
 حدود ١٢٠ دينارا، وولي أمر 
الــــطالب يتحمــل باقــي 

التكاليف.
وقال البريدي: ان اللجنة 
تهدف في حملتها اخليرية 
هــذه احلصول علــى ١٠٠٠ 
استقطاع، قيمة االستقطاع 
١٠ دنانير شــهريا بإجمالي 
مبلغ ١٢٠ دينار بالسنة، ومن 
خــال هذا املبلغ البســيط 
تســاهم فــي توفيــر مقعد 
دراســي لطالب علم فقير، 
مناشدا اخليرين واحملسنني 
الوقوف بجانب اللجنة في 
عملها اإلنساني الذي يطمح 
إلى بناء اإلنسان وتعليمه 
وجعلــه إضافــة وقيمــة 
أخاقية وحضارية وفكرية 
لألمة اإلســامية، مؤكدا أن 
كثيــر مــن الطــاب وقفت 
األعبــاء املاليــة عائقا أمام 
استكمال مراحلهم الدراسية 
والنتيجة أنهم أضافوا أرقاما 
جديدة ألعداد األمية املنتشرة 
في الوطن العربي بنســبة 

مخيفة جدا.
وبني أن اللجنة تقوم بفتح 
ملف كامل لكل طالب يتضمن 
جميع البيانات املتعلقة به 
كمــا نحرص علــى تفعيل 
الزيارات امليدانية، ملتابعتهم 
عن كثب، فا يقتصر األمر 
على دفع الرسوم املدرسية 
بل ما مييزنا هو تفعيل مبدأ 
املتابعــة وتفقــد أحوالهم، 
ونكــرم األوائل واملتميزين 
منهم، ونقيم لهم حفا مميزا 
في نهاية كل عام يجتمع فيه 
كل مــن املتبرعني والطاب 
وأولياء األمور وسط اجواء 
إنسانية تعكس متيز وريادة 

أهل الكويت. 
وللتواصل ودعم اللجنة 
االتصال على 9٧٢٢٠٠89 أو 

.5١35٧35٧

إبراهيم البريدي

خالل تدشين »خليجيون في حب مصر« 

العميري يدعو اخلليجيني لالستثمار مبصر
القاهرة - هناء السيد 

مــن  مجموعــة  دشــنت 
الشــخصيات العامــة املصرية 
واخلليجية أول كيان مؤسسي 
العاقــات املصريــة  لتعزيــز 
- اخلليجيــة حتــت مســمى 
»خليجيــون في حــب مصر«، 
بحضــور وكيل مجلس النواب 
سليمان وهدان نيابة عن رئيس 
املجلس د.علي عبدالعال، ووزيرة 
الهجرة نبيلة مكرم، وممثل عن 
وزيــرة االســتثمار والتعــاون 
الدولــي د.ســحر نصــر وعدد 
الديبلوماسيني اخلليجيني  من 
واملصريــني ورجــال األعمــال 
السعوديني ووفود من مؤسسي 
االحتــاد برئاســة د.يوســف 
العميري واألمني العام املساعد 
صالــح العنزي واألمــني العام 

لاحتاد د.يسري الشرقاوي.
وخــال كلمتــه االفتتاحية 
باحلفل، جدد رئيس ومؤسس 
العميــري  االحتــاد د.يوســف 
التأكيد على وقوف دول وشعوب 
اخلليج بقوة وبحزم مع مصر 

قيــادة وحكومــة وشــعبا ضد 
جرثومة اإلرهاب اآلثمة، مؤكدا 
الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح 
السيسي في حربه على اإلرهاب.
وعبــر العميــري عن فخره 
وسعادته بكون »خليجيون في 
حب مصــر« أول كيان خليجي 
مصــري لتعزيــز العاقات بني 
اجلانبني، يضم فــي عضويته 
مجموعة من أبناء دول »التعاون« 
ومصر الذين أخذوا على عاتقهم 
كل احلــب والوفــاء حلكومــة 
وشعب مصر في مبادرة فريدة 

من نوعها إلنشــاء هــذا الكيان 
ومقره مصر، ويضم في عضويته 
مجموعة من األفراد واملؤسسات 
والشركات ورجال األعمال الذين 
ينشطون ويتميزون في مجاالت 
متنوعة من االقتصاد واإلعام 

والثقافة والسياحة وغيرها.
 من جهته، قال مفتي الديار 
املصرية األسبق د.علي جمعة: 
إن »خليجيــون في حب مصر« 
مرحب بهم في مصر، مؤكدا أن 
هذه املبادرة الشعبية اخلليجية 
طــال انتظارها، مــن أبناء دول 
اخلليج احملبني ملصر وشعبها، 
مؤكدا ضرورة وقوف الشعوب 
العربية صفا واحدا خلف قيادتها 
لتجــاوز مــا تعيشــه األمة من 

حتديات جسام. 
بدورهــا، أشــادت وزيــرة 
الهجــرة وشــؤون املصريــني 
باخلارج السفيرة نبيلة مكرم، 
بإنشاء جمعية »خليجيون في 
حب مصر«، مؤكدة استعدادها 
للجلــوس مع رئيــس مجلس 
إدارتها د.يوسف العميري ووضع 

خطط تعاون مشتركة.

نبيلة مكرم ود.علي جمعة وعبداحملسن أبواحلسن ويوسف العميري وعدد من احلضور

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة ن�صر اهلل الگرام
ومن السيد/ اأحمد ديب ن�صر اهلل

الرئي�س التنفيذي يف م�صت�صفى دار ال�صفاء

لـوفاة �ملغفـور له بـاإذن �هلل تعـالـى و�لده

احلاج/ ديب علي ن�صر اهلل
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

خالل افتتاحه المعرض القانوني والثقافي بجمعية المحامين الكويتية

العزب: سطحية املعلومات سببها برامج التواصل االجتماعي
 الكريوين: العلم واملعرفة سبيال التقدم والكتاب كان وسيبقى خير صاحب

أسامة أبو السعود

أكــد وزير العــدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
د. فالح العزب أن الفقر الفكري 
هو آفة الشــعوب، وما لدينا 
من فقر فكري في الســنوات 
األخيرة وسطحية املعلومات 
وذلك من خال برامج التواصل 
االجتماعــي حيــث لــم يعد 
لدى الشباب الكويتي شغف 
لقراءة املعلومة من مصدرها 
الرئيســي، مطالبــا اجلميع 
باللجوء الى الكتاب وأمهات 
الكتــب حتديدا لكــي يعلموا 

حقائق األمور.
وأكد العزب خال افتتاحه 
املعــرض القانوني والثقافي 
فــي مقــر جمعيــة احملامني 
الكويتية امس، ان حضوره 
جاء ألهمية الكتاب ألمة اقرأ، 
حيث ان هذه األمة غاب عنها 
الكتاب وأصبحت امام ثقافة 
الســطر الواحــد وهــي التي 

جلبــت عبر برامج التواصل 
االجتماعــي وأصبحت لدينا 
ضحالة في املعلومة، وبارك 
العــزب جلمعيــة احملامــني 
الكويتيــة على إعادة إصدار 
مجلــة »احملامي« بعد توقف 
دام نحو 5 سنوات، ويعد ذلك 

إجنازا كبيرا. 
وختم العزب حديثة قائا: 
»تأكيدي وحرصي« على ان 
يكون هناك يوم للكتاب وان 

تكون هنــاك مكتبة وان يتم 
ابراز هذا الدور، كما قال العزب 
انه سوف يحث وزارة العدل 
على ان تزود جمعية احملامني 
بكل مــا متلك من احكام أوال 
بأول حيث ان حق الدفاع هو 
حق مقدس وان احملامي هو 
ماذنــا بعد اهلل في حال من 
وقــع عليه ظلم، ودون أدنى 
شك فإن ســلطة الفصل هي 
السلطة القضائية والسلطة 

القضائية هــي مرجعية كل 
الســلطات ولكن حق الدفاع 
ال يجاريه أي حق وهذا احلق 
اذا اخل به او لم يزود بساح 
العلم والكتب فا حاجة لهذه 
احلقوق التي لن جتد من يدافع 

عنها.
ومن ناحيته، قال رئيس 
جمعية احملامني احملامي ناصر 
الكريوين إن العلم واملعرفة 
همــا ســبيا التقــدم احلق، 
والكتاب كان وســيبقى خير 
صاحب في رحلة البحث عن 
املعرفة اجلادة، ومصدر إمتاع 

حقيقي للروح.
وقال: هنــا كانت العاقة 
بني الكتاب ورجــال القضاء 
الواقــف واجلالــس عاقــة 
القانوني  وثيقــة، فالكتــاب 
ال يقــل أهميــة عــن مصادر 
املعرفــة احلديثــة، وهــو ما 
يعــزز حرصنا فــي جمعية 
احملامني الكويتية على عمل 
هذا املعرض السنوي، تعزيزا 

العزب مفتتحا املعرض القانوني والثقافي بجمعية احملامني

البابا تواضروس الثاني وصل البالد وافتتح كاتدرائية القديس مار مرقس
وصل إلى الباد ظهر أمس 
قداسة البابا تواضروس الثاني 
بابــا اإلســكندرية وبطريرك 
الكرازة املرقســية فــي زيارة 

للباد.
وكان في اســتقباله نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
وقد افتتح البابا تواضروس 
أمس كاتدرائيــة القديس مار 
مرقس مبنطقة حولي وســط 
حشد شعبي كبير من املصريني 
العاملني فــي الكويت، وألقى 
البابــا عظــة حملــت عنــوان 

»احملبة«.
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اعتمد توصية »الخدمة المدنية« بعدم الصرف من بندي الفوائض والعهد للوزارات والمؤسسات والجهات المستقلة والملحقة ترشيداً لإلنفاق

صاحب السمو استقبل بابا اإلسكندرية وشدد على أهمية تعزيز مبادئ التعايش بين شعوب العالم

مجلس الوزراء: حتويل الفوائض إلى امليزانية
مريم بندق 

في خطوة جوهرية لترشيد الصرف احلكومي وتنفيذ توصيات 
جلنــة امليزانيــات البرملانية، وافق مجلس الــوزراء في اجتماعه 
برئاســة سمو رئيس الوزراء الشــيخ جابر املبارك على توصية 
مجلــس اخلدمة املدنية حــول رفض النقل مــن الفوائض املالية 
للجهات احلكومية واجلهات امللحقة واملســتقلة الى بند املكافآت 
الســنوية، ورفض صرف بعض هذه املكافآت من العهد املتوافرة 
لــدى هذه اجلهــات. وقالت مصادر حكوميــة مطلعة: ان املجلس 
دعــا الــوزارات واجلهات احلكومية واجلهات امللحقة واملســتقلة 
الى االلتزام بسياســة الترشــيد وعدم اعتمــاد اي مبالغ اكثر مما 
هو مخصص لها. وردا على سؤال حول فتح باب النقل واالنتداب 
الــى اجلهات احلكومية، أجابت املصادر: حتى اآلن لم يصدر قرار 
بتجديد وقف النقل واالنتداب بني اجلهات احلكومية والباب مازال 
مفتوحا لتجميد القرار او جتديده. هذا، وقالت مصادر دستورية 
رفيعة في تصريحات خاصة لـ »األنباء«: ان الرأي االحوط الذي 
مت التوافق حوله بني احلكومة واألغلبية النيابية هو طلب تأجيل 
االســتجوابني أسبوعني. وانتقدت املصادر اإلعالن عن ورقة عدم 
تعاون مع احلكومة قبل اي مناقشــة لالســتجوابات واالســتماع 
للــرأي اآلخر.  وأضافت املصــادر أن احلكومة تهدف الى حتقيق 
املزيد من احلريات الدســتورية وفق نصوص الدســتور وأحكام 
احملكمة الدستورية والقوانني، وتؤمن بذلك اميانا عمليا راسخا، 
متمنيــة اميان اجلميع بذلك. وتســاءلت: كيف يســتقيم الوضع 
حني جند من يعلن ان الهدف من االســتجواب هو تنفيذ القانون 
ونصوص الدستور وفي الوقت نفسه يعلن في احلقيقة عن تقدمي 
طلب تعاون قبل املناقشة واالستماع الى ردود املستجوب؟ داعية 

اجلميع الى االستماع لصوت العقل.

اطلــع املجلس علــى توصية جلنة الشــؤون القانونية 
بشــأن مشــروع قانون بتعديل بعض أحــكام القانون رقم 
)٢٣( لسنة ١96٨ بشأن نظام قوة الشرطة، والذي يهدف إلى 
 تقصيــر مدة إجازة احلج مــن ٤٠ يوما لتصبح ٣٠ يوما ملا 
تقتضيــه مصلحة العمل وطبيعته اخلاصة أســوة مبا هو 
معمول به في املادة )٤٣( من املرســوم بشأن نظام اخلدمة 

املدنية ١99٧.

الرئاســي  أكد املبعوث 
األميركي اخلاص للتحالف 
الدولي حملاربة ما يســمى 
بتنظيــم »داعــش« بريت 
ماكغورك ان للكويت دورا 
مهما ومحوريا في محاربة 
التنظيــم »اإلرهابي«.  هذا 
وأوضــح ماكغــورك، الذي 
يــزور الكويــت حاليــا في 
مقابلــة مــع »كونــا«، أن 
»الكويت  ساعدت في تنظيم 
هــذا التحالــف الدولــي إال 
أننا ال نستطيع القيام بأي 
شيء ضد تنظيم داعش من 
دون الكويت«. واعرب عن 
أمله في اســتمرار الشراكة 
العسكرية القوية بني بالده 
والكويت »ألن الكويت صوت 

مهم لالعتدال باملنطقة.

30 يوماً إجازة احلج لـ »الشرطة« 

مسلم البراك يطالب بـ »حتقيق املصاحلة«  
عبر عودة اجلناسي والعفو الشامل 

وإلغاء القوانني املقيدة للحريات

ليس بيننا من يفكر في تغيير النظام .. ونؤمن بأن الكويت 
للجميع ولن نقبل بالطرح الطائفي أو الفئوي 

أميركا: الكويت صوت 
مهم لالعتدال باملنطقة 

وال نستطيع مواجهة 
»داعش« من دونها

األمير: لنتبع نهج التحاور والتسامح بني األديان والثقافات
مريم بندق - أمير زكي

أكد صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد على أهمية اتبــاع نهج التحاور 
والتفاهــم بني جميع األديــان والثقافات 
لتعزيز مبادئ التســامح والتعايش بني 
شعوب العالم حتقيقا لنشر ثقافة احملبة 
واإلخاء. جاء ذلك لدى اســتقبال ســموه 
لقداســة البابــا تواضــروس الثاني بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية 
والوفد املرافق له بحضور سمو ولي العهد 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمدالشيخ نواف األحمد.
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اقتصاد

42عربية وعالمية

جانب من اجلمعية العمومية     )قاسم باشا(

يوسف خالد املرزوق مدير عام »نوف إكسبو« 
)فريال حماد(

متدين ترفع استثماراتها في »التمدين للتطوير 
العقاري«  بـ 3.25 ماليني دينار

يوسف  املرزوق: تشكيل هيئة 
استشارية عليا للمنتدى العربي 

للحكومة اإللكترونية

»األنباء« تنشر وصفة »املالية« لزيادة 
اإليرادات الضريبية 

بدء »كسر العظم« في سباق الرئاسة الفرنسية: لوبن تصف 
منافسها بالضعيف.. وماكرون: لنواجه خطر القومية

املطيري لـ »األنباء«: اعتماد 44 حملة حج لهذا العام

أكدا أنهما يتعهدان بحوار راقٍ.. لكنهما مقتنعان بعدم إمكانية التعاون مع الحكومة

الطبطبائي واخلليفة أجريا بروڤة استجواب املبارك
واملويزري لـ »األنباء«: جاهز للمساءلة اليوم

رشيد الفعم ـ بدر السهيل

فيما أكد النواب د.وليد الطبطبائي 
وشعيب املويزري ومرزوق اخلليفة 
جاهزيتهم ملناقشة استجوابي سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
متنوا ان يصعد سموه املنصة لتفنيد 
محاور االستجوابات، وتعهدوا في 
الوقت نفســه بأن تكون املســاءلة 

راقية.
وقال د.الطبطبائي: على رئيس 
الوزراء أال يتذرع بأن هناك محاور 
غير دستورية أو يطلب التأجيل أو 
اإلحالة الى أي جهة أخرى، مشيرا 
الــى ان ذلك يعطل النائب عن أداء 

دوره الرقابي.

وشــدد د.الطبطبائــي على ان 
املواد ١٠٠ و١٠١ و١٠٢ من الدســتور 
نصت على حــق النواب في تقدمي 
الــوزراء  لرئيــس  االســتجواب 
والوزراء، موضحا ان االستجواب 
ســيكون راقيــا وســنلتزم بعــدم 
التجريح أو املســاس باألشخاص 

أو الهيئات.
من جهته، قــال النائب مرزوق 
اخلليفــة إنه والطبطبائــي أجريا 
بروڤة االستجواب في مكتب األخير، 
الــوزراء  متمنيــا صعــود رئيس 
املنصــة، وأشــار الى ان املســاءلة 
ستكون حول مســؤوليات رئيس 
احلكومة بعيدا عن الشــخصانية 
والتجريــح، وموجهــة إلــى أدائه 

كرئيس وزراء في السنوات السابقة، 
مستدركا: ستتم محاسبته على هذا 
األمر من دون شخصانية أو جتريح 

وبااللتزام بأدب احلوار.
وأكد اخلليفة عدم قدرتهم على 
التعاون مع هذه احلكومة برئيسها 
ونحن على قناعة بتقدمي ورقة عدم 

التعاون.
بــدوره، قال النائــب املويزري 
في تصريح خاص لـ »األنباء« إنه 
جاهز الستجواب اليوم، متمنيا ان 
يصعد ســمو الرئيس الى املنصة، 
فاالستجواب حق دستوري، وعلى 
رئيــس املجلــس ان يتعامــل مــع 
االستجواب وفق الالئحة والدستور.

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني عصام الصقر

13 مليون دينار أرباح
»Ooredoo« في الربع األول 

بنمو 27  ٪

الصقر: »الوطني« يقود العمليات 
املصرفية احمللية 
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التفاصيل ص11 ٭

التفاصيل ص15 ٭

تواضروس الثاني في كاتدرائية مار مرقس: أحببت الكويت 
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البابا تواضروس الثاني غادر البالد بعد زيارة رسمية

»تعاونية اخلالدية« كرّمت 356 من املتفوقني

االحتاد كّرم عددًا من اجلمعيات نظرًا لدعمها 
ومساندتها ألصناف التعاون خالل الفترة السابقة

غــادر البالد ظهر أمس قداســة البابــا تواضروس الثاني بابا اإلســكندرية وبطريرك 
الكرازة املرقسية بعد زيارة للبالد. وكان في وداعه نائب وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.

محمد راتب

دعا رئيــس مجلس ادارة جمعيــة اخلالدية 
التعاونية وليد السنعوســي الطلبة والطالبات 
الفائقني مــن أبناء منطقة اخلالدية الى ضرورة 
طلب العلم واحلرص على االخالق احلميدة لتبقى 

الكويت متألقة بني األمم.
وقال السنعوسي، خالل احلفل الذي نظمته 
جمعية اخلالدية التعاونية على مســرح صباح 
الســالم بجامعة الكويت، وذلــك لتكرمي الطلبة 
والطالبــات الفائقني والذي أقيم أخيرا بحضور 
النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطني 
ويوسف الفضالة، وعضو املجلس البلدي عبداهلل 
الكندري، وكذلك مختار منطقة اخلالدية يوسف 

احلسينان، ومدراء ومديري مدارس اخلالدية.
وقد أعرب السنعوســي عن ســعادته، وقال 
موجها كالمه للطلبة: إن العلم واالخالق صفتان 
متالزمتــان ال غنى لواحدة عن االخرى، وحثهم 

على طلب العلم واحلرص على االخالق احلميدة 
ولنبني جيال ينال رضا الوالدين ويسعدان به، 
ويفتخر به الوطن. وكذلك حث الطلبة والطالبات 
على أن يجدوا ويجتهدوا من أجل حتصيل العلم 
والذي كان على جمعية اخلالدية تكرميهم تقديرا 
جلهودهم وإعطائهم حافزا لبذل املزيد من اجلهد 
واالجتهاد، وأشار السنعوسي الى أن عدد الطلبة 
والطالبــات املكرمني بلغ 356 من جميع املراحل 
الدراسية، ومن ضمنهم ذوو االحتياجات اخلاصة،
 وحول تشــغيل الطلبة والطالبات بالعطلة 
الصيفية، ذكر السنعوسي أن اجلمعية استقبلت 
طلبــات الطلبة والطالبــات الراغبني بالعمل في 
اجلمعية أثناء فترة الصيف والذين تنطبق عليهم 
شروط برنامج اعادة الهيكلة، ولفت الى أن أرباح 
اجلمعيــة مت اعتمادها من قبل وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل وسيتم توزيع االرباح بنسبة 
١٠% كحد أقصى حسب تعليمات وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.

محمد راتب

قام وفــد من احتاد اجلمعيــات التعاونية 
االســتهالكية برئاســة رئيس االحتاد د.سعد 
مبارك الشــبو وأمــني الصندوق فهــد معكام 
العجمي وأمني السر عادل األستاذ ورئيس جلنة 
االستيراد والشراء املباشر وليد امللعبي ومدير 
عام االحتاد بدر حمود الردعان، ونائب املدير 
العام عبداهلل اجلميل بزيارات لعدة جمعيات 
تعاونية منها جمعية مشرف وجمعية صباح 
الســالم وجمعية اجلابريــة التعاونية، وذلك 
لتكرميهم على تواصلهم ومساندتهم ألصناف 

التعاون خالل الفترة السابقة.
واستهدفت الزيارات توثيق العالقات انطالقا 
مــن حرص االحتــاد على التواصــل وتطوير 
وتعزيــز جميع أوجــه التعاون فــي مختلف 
املجاالت في املرحلة املقبلة. وأكد د.سعد الشبو 
أن هذه الزيارات هي لإلعراب عن تقدير االحتاد 

للدور الذي قام به مجالس إدارات اجلمعيات 
وعلــى ما قدمــوه من دعم ومــؤازرة للحركة 
التعاونية في الكويــت وان احتاد اجلمعيات 
ال يدخر جهدا للتعاون للوصول بالتعاونيات 
الى النجــاح الذي ينشــده اجلميع والوقوف 
على جميع الســلبيات التي تواجهها والعمل 
علــى عالجها مــع اجلهات املختصــة وتذليل 
املعوقات فيما يصب باملصلحة العامة ويتماشى 
مع سياســة التطوير وتوسيع آفاق التعاون 
مــع االحتاد لنكون يــدا واحدة خلدمة الوطن 
واملواطنني. ومتنى الشبو لكل اجلمعيات النجاح 
والتميز وأن حتذوا حذو هذه اجلمعيات، مضيفا 
انه يجب علينا تقدمي الشكر والتقدير والتكرمي 
للجمعيات املتميزة وأن نصلح ونطور الوضع 
في اجلمعيات األخرى وهناك جمعيات نفتخر 
بها وهم جادون في اإلصالح والنجاح وأيضا 
هناك بعض اجلمعيات ســيتم تكرميها خالل 

الفترة املقبلة.

الشيخ علي اجلراح مودعا قداسة البابا تواضروس الثاني

 قداسة البابا تواضروس الثاني لدى مغادرته البالد وفي وداعه الشيخ علي اجلراح والسفير محمد الذويخ والسفير ياسر عاطف

درع تقديرية على هامش حفل تكرمي الطلبة املتفوقني

د.سعد الشبو يكرم سلمان تركي املطيري رئيس جمعية صباح السالم

على هامش اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي

م القيادات الرسمية ممن ساهموا   العاهل البحريني كرَّ
في تطوير العمل الشبابي والرياضي على مدار األعوام املاضية

املنامةـ  كونا: ثمن رئيس 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
الشيخ سلمان احلمود مبادرة 
العاهل البحريني امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة السامية 
الرســمية  القيادات  بتكرمي 
التــي ســاهمت  الشــبابية 
في تطوير العمل الشــبابي 
والرياضي على مدار األعوام 

املاضية.
جــاء ذلك فــي تصريح 
للشــيخ ســلمان لـ »كونا« 
مبناســبة تكرميه من قبل 
العاهل البحريني على هامش 
اجتماعــات مجلــس وزراء 
الشــباب والرياضــة لدول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
واملنعقدة حاليا في اململكة.

وقال إن استقبال العاهل 
البحريني للقيادات الشبابية 
وحرصــه  والرياضيــة 
املوصــول علــى تكرميهــم 
جاء ليؤكــد حرص جاللته 
على االرتقاء بواقع احلركة 
الشــبابية والرياضيــة في 

البلدان اخلليجية.
واعتبــر أن التكرمي جاء 
القيــادات  ليتــوج عطــاء 
أو  الســابقة منهــا  ســواء 
احلالية على مدار السنوات 
القيادات  املاضية ويعطــي 
احلاليــة الدافع األكبر نحو 
بذل املزيد من اجلهود الرامية 
إلى حتقيق النقلة النوعية 
ملنتســبي هذيــن القطاعني 
املهمــني مبــا يتناســب مع 
تطلعــات ورؤى قادة دول 
التعاون اخلليجية  مجلس 

الداعمة للشباب.

املشــاركة  إلــى  طاقاتهــم 
االقتصادية للمســاهمة في 
حتقيق التنمية املستدامة.

ونقلــت ســفارتنا فــي 
املنامــة في بيــان صحافي 
عــن الســفير عــزام قولــه 
خالل حضــوره لقاء وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب 

واشــاد الشــيخ سلمان 
بالعمــل املميز الــذي يقوم 
به وزراء الشباب والرياضة 
التعــاون  بــدول مجلــس 
اخلليجــي لالرتقاء بالعمل 
الشبابي بدول املجلس والتي 
شــهدت تطورا كبيرا خالل 
األعوام األخيرة باعتبارهم 

الثروة احلقيقية.
كما اشــاد بالدور الكبير 
الذي يقوم به وزير التجارة 
والصناعــة ووزيــر الدولة 
الشــباب بالوكالة  لشؤون 
خالد الروضان على اهتمامه 
البالغ مبلف الشــباب الذي 
أثمر عن كثير من اإلجنازات 
سواء من قبل الهيئة العامة 
للشــباب وكذلك من مكتب 
وزير الدولة لشؤون الشباب.

من جانب آخر، اكد عميد 
السلك الديبلوماسي سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ 
عزام الصباح دعم الكويت 
للمبادرات الشبابية وتوجيه 

خالد الروضــان مع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في مملكة 
البحرين ان حرص الوزير 
على لقــاء الطلبــة يعكس 
السياســية  القيادة  اهتمام 

في الكويت بدعم الشباب.
وكان الوزيــر الروضان 
قــام بزيــارة رســمية الــى 
مملكــة البحرين اســتمرت 

3 ايــام التقــى فيهــا عــددا 
من املســؤولني البحرينيني 
تناولت االطالع على جتارب 
دعم الشباب ومساهمتهم في 
النشاط االقتصادي اضافة 
الى مشــاركته فــي اجتماع 
لوزراء الشــباب والرياضة 
لدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.

السفير الشيخ عزام الصباح خالل حضوره لقاء خالد الروضان مع الطلبة الكويتيني الدارسني في مملكة البحرين

بحث سبل التعاون المشترك ضمن »محافظتي أجمل«

بقيمة دينار على رقم 94123 بالتعاون مع »زين«

محافظ األحمدي التقى القائمني على مشروع »ابشر باخلير«

SMS جمعية »حفاظ« تطلق خدمة التبرع بالرسائل القصيرة

»مناء للزكاة والتنمية« كرّمت األيتام املتفوقني

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد على مواصلة احملافظة 
حتقيق احلضور الفاعل ملسارات املشروع التنموي بعيد املدى 
»محافظتي اجمل« الذي متثل املســؤولية املجتمعية احد ابرز 
مســاراته مثمنا اجلهود واملبادرات اجلماعية والفردية الهادفة 
لتعزيز التوعية وتفعيل الدور املجتمعي للمؤسسات واألفراد 
على مستوى الكويت وفي محافظة األحمدي على وجه خاص. 
جاء ذلك خالل لقائه مدير عام امللتقى التوعوي األول للمشروع 
الشبابي »ابشر باخلير« لتعزيز القيم واملواطنة رميح الهاجري 
واعضاء املشروع، سيف العتيبي، ثامر الهاجري، حمد احلضرم، 
وشافي الهاجري، الذين قدموا له درعا تذكارية تقديرا الهتمامه 
وتشجيعه للمبادرات الشبابية املختلفة، حيث دعا احملافظ اخلالد 
مختلف اجلهات واملؤسسات الى ممارسة دورها االجتماعي في 
خط يتوازى مع اجلهود الرسمية لوزارات ومؤسسات الدولة، 
مؤكدا الطموح الى ان تصبح املسؤولية املجتمعية منهاج حياه 

مما يسهم في حتقيق التنمية املجتمعية املنشودة. 

أعلن عضو مجلس اإلدارة 
وأمــني الصنــدوق باجلمعية 
اخليرية الكويتية خلدمة القرآن 
الكرمي وعلومه )حفاظ( عادل 
الدريبان أن اجلمعية دشنت 
خدمــة التبــرع عــن طريــق 
 SMS الرسائل النصية القصيرة
بالتعاون مع شركة االتصاالت 
املتنقلة زين، وذلك على الرقم 
94١٢3 لدعم مشاريع اجلمعية 
العديدة فــي مختلف مجاالت 
العمــل اخليــري، حيــث يتم 
التبرع بقيمة ١ دينار للرسالة 
الواحدة. وأضاف الدريبان أن 
فكرة التبرع عن طريق الرسائل 

ليلى الشافعي

للــزكاة  منــاء  أقامــت 
والتنمية املجتمعية التابعة 
جلمعية اإلصالح االجتماعي 
حفال لتكرمي األيتام الفائقني 
أمــس األول حتــت رعايــة 
رئيــس جمعيــة اإلصــالح 

االجتماعي حمود الرومي.
وقــال رئيــس مجلــس 
اإلدارة حســن الهنيدي »إن 
اليتيم هو اجلســد النابض 
في املجتمــع، وإن االهتمام 
به كان وال يزال من املعايير 
األساســية في قياس تقدم 
املجتمعــات ورقــي األمم، 
فاالهتمام به هو دليل على 
احتــرام حــق اإلنســان في 
احليــاة وإفســاح املجال له 
ليأخــذ نصيبــه الوافر من 
احليــاة الكرمية وهو داللة 
عظيمــة أخرى بأنه يعيش 
وســط مجتمــع يعنــى به 
ويقــدم له اخلدمة املتكاملة 
ابتداء  الشــاملة  والرعايــة 
بتوفيــر أساســيات حياته 

اليتيم باجلنة، بجوار سيد 
اخللق محمــد ژ، حتى أن 
املســحة علــى رأس اليتيم 
تعد سببا لكسب احلسنات 
الكثيــرة، وباب مــن أبواب 
األجر، وسبب لدخول اجلنة، 
والفوز برضا اهلل سبحانه 

وتعالى.
وأضاف الهنيدي أنه من 
املعاني الراقيــة حلفلنا أن 
اإلرادة التي ال تضعف والهمة 

وانتهــاء بتنشــئته نشــأة 
أخالقية وتربوية سليمة.

الهنيــدي في  وتســاءل 
كلمتــه التي ألقاها في حفل 
التكــرمي كيــف بنــا ونحن 
املسلمون وقد حضنا الرسول 
ژ علــى كفالة اليتيم فقال 
ژ: »أنا وكافــل اليتيم في 
اجلنة هكذا، وأشار بالسبابة 
والوســطى وفرج بينهما«، 
فقد وعد اهلل ورسوله كافل 

من األفكار املبتكرة التي تقوم 
على تطويع التقنية احلديثة 
مبا يخدم جهات العمل اخليري 
عموما ومن ضمنها اجلمعية 
اخليرية الكويتية خلدمة القرآن 
الكــرمي وعلومه، كمــا يخدم 
احملســنني في الوقت نفســه، 
حيث يتيح لهم التبرع بشكل 
ميسر وبالقيمة التي يرغبون 
فيها، مثمنا دور زين وتعاونها 
املميز مع اجلمعية التزاما منها 
باســتراتيجيتها للمسؤولية 

االجتماعية.
إلــى أن جمعيــة  يشــار 
»حفاظ« هــي جمعية خيرية 

التي ال تفتر والعزمية التي 
تلني، قــادرة علــى خوض 
بحــار الصعاب وصوال إلى 
بر النجاح، وإننا نهنئ أمهات 
األيتام وأولياء أمورهم بهذا 
التفوق الذي له طعم خاص، 
ميتزج فيه ألــم اليتم بأمل 
التفوق، ليصنع قصة جناح 
جديدة نفخر بتكرميها، مبينا 
أن منــاء للــزكاة والتنمية 
املجتمعيــة ال تكل وال متل 

تهتــم بخدمة القــرآن الكرمي 
وعلومه وتتخصص في تعليم 
القرآن الكرمي حفظا مجودا بداية 
من سن 4 ســنوات، وتسعى 
لتخريج جيــل حافظ ومتقن 
لكتــاب اهلل عــز وجل، حيث 
وصل عدد املراكز املتخصصة 
التابعة لها إلى ٧ مراكز موزعة 
على مختلف مناطق الكويت، 
كما تقوم اجلمعية بالعديد من 
املشاريع اخليرية، حيث بلغ 
عدد مشــروعاتها أكثر من ١5 
مشروعا في مختلف مجاالت 
العمل اخليري والدعوة داخل 

الكويت وخارجها.

في سبيل توفير سبل العيش 
الكرمي والرعاية الدائمة ألكثر 
من ١٠٠٠ يتيــم في كفالتها 
ورعايتهــا داخــل الكويت، 
وأنها ال تدخر جهدا في إدخال 
السرور والبهجة على قلوب 
أيتامها، وترى أن مسحة على 
رأس يتيم أو ابتسامة سعادة 
على محياه تعدل الدنيا وما 

فيها.
وشد الهنيدي على أيدي 
أبنائنا من األيتام ملواصلة 
العلمــي بنفس  حتصيلهم 
الهمة واإلدارة حتى يحققوا 
أجمــل أمنياتهم وأحالمهم، 
داعيا املولى سبحانه وتعالى 
ويرعاهــم،  يحفظهــم  أن 
داعيا اهلل سبحانه وتعالى 
أن يتقبــل اهلل إســهامات 
كفــالء األيتام الكــرام، وان 
يجزيهم خيــر اجلزاء يوم 
لقائه، وأشكر كل من ساهم 
بوقت أو جهد أو مال لنشهد 
هــذه اللحظة اجلميلة، آمال 
أن تتكــرر كل عــام، واهلل 

يحفظكم ويرعاكم.

 مدير واعضاء مشروع »ابشر باخلير« يقدمون درعا تذكارية الى الشيخ فواز اخلالد 

الدريبان أثناء توقيع التعاون بشركة »زين«

الهنيدي والزيد ويعقوب األنصاري يكرمون الفائقني

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة خالل استقباله وزراء الشباب والرياضة بدول التعاون
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عبر عن إعجابه الكبير بكاتدرائية مار مرقس في حولي قائالً: »الكنيسة جميلة وأجمل بكثير من الصور«

البابا تواضروس: أحببت الكويت وعندما قابلت صاحب السمو وأهلها الطيبني أحببتها أكثر

مريم بندق - أمير زكي

»أحببــت الكويــت وعندما 
قابلــت صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد وأهلها 
الطيبني أحببت الكويت أكثر«، 
بهذه اجلملــة العفوية النابعة 
مــن القلــب، خاطــب قداســة 
البابــا تواضــروس الثاني بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقسية شعب كاتدرائية مار 
مرقس لألقباط األرثوذكس في 
احتفال شعبي كبير متميز ورائع 
في التنظيم والترتيب والفقرات، 
غلبت عليه مشاعر وتعبيرات 
الفرح الغامر والبهجة للشعب 
الــذي لــم تتســع الكاتدرائية 
لعدده، والذي فاق اآلالف وذلك 

مباشــرة إلــى مقابلــة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد وعدد كبير من املسؤولني 
بعد أن استقبلنا في املطار نائب 
وزير شــؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح«.
وقال البابا: كنت أشتاق منذ 
زمن بعيد ألن أزور الكويت التي 
أحببتها، فقد عرفت الكثير من 
املعلومات عنها من خالل قراءتي 

في الزيارة الرعوية األولى التي 
يقوم بها بابا األقباط األرثوذكس 
للكويت وذلك مساء األحد املوافق 

٢3 اجلاري.
وعبر قداسة البابا تواضروس 
عن فرحته وسعادته وامتنانه 
الكبير لدعوة صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد له 
لزيارة الكويت »كنت سعيدا بعد 
وصولي إلــى املطار أننا نتجه 

بني الدول الرائــدة في منهجها 
التســامحي بني األديان، بل ان 
مساحة حرية العقيدة في الكويت 
هي املساحة األكبر على مستوى 
العالم العربي، وحتت مظلة قيم 
احلضارة اإلنسانية، وبرعاية من 
أسرة آل الصباح يتمتع اجلميع 
في الكويت باحلرية الكاملة في 
ممارسة احلقوق الدينية وتأدية 

الشعائر.

الكنيسة في منطقة الشيراتون 
كونه يقع في محيط مشــروع 
تنموي أجنزته الدولة، وسجل 
اإلصدار أيضــا اهتمام ورعاية 
ســمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
واســتذكرت الكنيســة في 
اإلصــدار الرســمي مــا قدمتــه 
الكويــت منذ عهــد املغفور له 
بــإذن اهلل، املرحــوم الشــيخ 
عبداهلل السالم الصباح، طيب 
اهلل ثراهـ  حتى متت إقامة هذه 
الكاتدرائيةـ  الذي رد على طلب 
املتنيح البابا كيرلس السادس 
بأن يتم التصريح ببناء كنيسة 
أرثوذكسية على أرض الكويت، 
بالقــول »ان الطلــب موضــع 
عنايتنا وسينظر فيه على ضوء 
الظروف احلالية والبد أن نفيدكم 
بالنتيجة في الوقت املناسب إن 
شاء اهلل، وجاء الرد بالترحيب 
بإقامة الكنيسة خالل ٢٠ يوما 

فقط«.
وسجل اإلصدار أيضا حالة 
االســتقرار التي ظلــت عليها 
الكنيســة وتواصلــت حتــى 
يومنا احلالي، ســواء في زمن 
حكم املغفور له بإذن اهلل سمو 
الشيخ صباح السالم، واملغفور 
له بإذن اهلل سمو الشيخ جابر 
األحمد، الذي ارتدت الكنيســة 
في عهده ثوبا جديدا بعد اجراء 
ترميمات وتوســعة في العام 
١993 وكذلــك املغفور له بإذن 
اهلل سمو األمير الوالد الشيخ 

سعد العبداهلل.
واستذكر البابا تواضروس 
آباءنا الذين تابعوا تنفيذ بناء 
الكاتدرائية بدءا من قداسة البابا 
املتنيــح أبويا البابا شــنودة 
الثالث، ومطران القدس املتنيح 

األنبا إبراهام.
وثمن اإلصدار دور الشيخة 
فريحــة األحمد في تخصيص 
األرض لبناء الكاتدرائية اجلديدة 
البديلــة للكنيســة التي كانت 
قريبــة من دوار الشــيراتون، 
والشيخة بكل صدق شخصية 
تتميز باحملبة والقلب الطيب، 
ولها أياد بيضاء على اجلميع، 
كما أنها شخصية متسامحة جدا 
حتب اجلميع، وهذا ما يتميز به 
كل أبناء أسرة الصباح الكرام.

ثــم ألقى البابا عظة عميقة 
مؤثرة عن احملبة ملخصها أن 
نحب الرب من كل قلوبنا ومن 
كل نفوسنا ومن كل قوتنا ومن 
كل فكرنــا وأن نحــب أقرباءنا 

ملجلة »العربي«، وعندما قابلت 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد ورأيت الكويت 

وأهلها الطيبني أحببتها أكثر.
وعبر قداسة البابا عن إعجابه 
الكبير بكاتدرائية مار مرقس في 
حولي قائال »الكنيســة جميلة 

وأجمل بكثير من الصور«.
وأكدت الكنيسة القبطية في 
إصدار رسمي أن الكويت تعد من 

واستعرض اإلصدار مسيرة 
الكنيسة في الكويت منذ العام 
١96٠، مشيرا إلى أن سنوات حكم 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد والــذي اختاره 
املجتمع الدولي أميرا لإلنسانية، 
تظــل عالمة مضيئة في تاريخ 
الكنيســة، إذ شــهدت انتقالها 
إلى مبنى جديد مبنطقة حولي 
بعدما أرادت الدولة إزالة مبنى 

كنفوسنا واحملبة تكون باالفعال 
وليس بالكالم.

هذا وسيستقبل سمو الشيخ 
ناصر احملمد قداسة البابا والوفد 
املرافق كما تقوم الشيخة فريحة 

األحمد بزيارة للبابا.

زيارة تاريخية
مــن جانبــه، أكد الســفير 
املصري ياسر عاطف أنه ألول 
مرة يرى مشاعر احلب الفياضة 
بني الراعي والرعية )في إشارة 
إلى احلــب الكبير والتصفيق 
احلار والزغاريد التي استقبل بها 
الشعب قداسة البابا تواضروس 

طوال وجوده بالكنيسة(.
وقال عاطف ان زيارة البابا 
إلى الكويت تعــد »تاريخية«، 
كونها تأتي مرات قليلة خالل 
العمر، مؤكدا أن البابا تواضروس 
يتمتع بحكمة كبيرة وعقل راجح 

وقلب محب للجميع.

رسالة رعوية
مطــران  قــال  بــدوره، 
القدس والشــرق األدنى األنبا 
أنطونيوس انه من منطلق أن 
الهــدف من الزيارة أنها حتمل 
رسالة رعوية وليس احتفالية 
لــم يتم إلغاؤهــا عقب أحداث 

التفجيرات األخيرة.
وقال ان أبلغ دليل على أن 
الشعب املسيحي ال يخشى هذه 
التهديدات أن الكنائس امتألت 
فــي احتفــاالت أســبوع اآلالم 

ومازالت حتى اآلن.
وأضاف أن املشاعر ممتزجة 
بني احلزن تعاطفا ومشاركة مع 
األســر املجروحة والفرح ألن 
كنيســتنا حيــة مازالت تقدم 

شهداء ومعترفني وقديسني.
فــي  املصريــني  أن  وزاد: 
الكويت ال يشعرون بأي غربة، 
الفتا إلى أن الكويت جبلت على 
احلب والتســامح والكرم منذ 
القدم، وشدد على أن املصريني 
في الكويت يعتبرون أن الكويت 
بلدهــم الثانــي ويعيشــون 
فيها مبنتهــى األمــن واألمان 

والطمأنينة.
وحضر ضمن الوفد األنبا 
باخوميــوس مطران البحيرة 
واخلمس مــدن الغربية حاليا 
وهــو أول شــماس خــدم في 
الكويت في العــام ١96١ وكان 

يعمل محاسبا وقتها.
وســجل اإلصــدار جهــود 
القمص بيجول األنبا بيشوي 
والذي بفضل عالقاته الطيبة مت 
تخصيص قطعة األرض التي 

أقيمت عليها الكنيسة.
وسجل أيضا جهود القمص 
أبادير األنبا بيشوي الذي ظل 
بالكويــت 4 ســنوات متصلة 
من دون إجازات حتى أمت بناء 
الكاتدرائية اجلديدة في حولي.

البابا تواضروس بني مستقبليه ومحبيه من رعايا الكنيسة البابا تواضروس اثناء جلوسه على كرسي مار مرقس
البابا تواضروس واألنبا مرقس واألنبا أنطونيوس والقمص بيجول واستقبال 

بالزهور من الطفلة مرمي القس بيشوي

شمامسة الكنيسة خالل استقبال البابا تواضروس

البابا تواضروس مع عدد من احلضورتكرمي األب عمانويل غريبتكرمي األنبا باخوميوس أول شمّاس في الكويت تكرمي عدد من راهبات »فجر الصباح«

على هامش استقبال البابا
٭ حرص قداسة البابا على السالم على جميع أفراد الشعب 
وأهداهم هدية عبارة عن ميدالية تذكارية جميلة جدا ولم 

يغادر إال بعد االنتهاء من السالم على اجلميع.
٭ البابا تواضروس يعشــق الهــدوء والنظام، وقد طالب 
مطران القدس من الشــعب الهــدوء واحلرص على النظام 

متمنيا االلتزام به في بقية أيام الزيارة.
٭ يرافق البابا خالل الزيارة وفد مكون من أصحاب النيافة 
األنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح واخلمس املدن 
الغربية واألنبا مرقس أسقف شبرا اخليمة واألنبا يوساب 
األسقف العام لألقصر، كما يرافق البابا أيضا القس تادرس 
السكندرى وسكرتيرا البابا القس أجنيلوس إسحق والقس 

أمونيوس عادل.
٭ مت تكرمي الســفير املصري ورؤساء الطوائف املسيحية 
الذين حضروا لتحية قداســته، وهم املطران كاميلو بالني 
سفير الڤاتيكان ومطران الطائفة الكاثوليكية في الكويت، 
واملطران غطاس هزمي رئيس كنيســة الروم األورثوذكس 
واألب عمانوئيــل غريب راعي الكنيســة اإلجنيلية واألب 
أجنيلوس مســعود راعي األقباط الكاثوليــك، إضافة إلى 
تكــرمي األنبــا باخوميوس واألنبا مرقس واألنبا يوســاب 
واألنبــا أنطونيوس و3 راهبات من مدرســة فجر الصباح 

والعميد املرافق لقداسة البابا.
٭ بذل رجال وسيدات وزارة الداخلية جهودا كبيرة ملحوظة 

في تنظيم ودخول الشعب وحفظ األمن.
٭ قدم كورال الكنيسة ترانيم جميلة جدا أعدت خصيصا 
مبناســبة زيارة البابا اشــرف عليها الشماس ميناو نالت 

إعجاب البابا.
٭ قناة كوچى هي أول قناة أطفال تابعة للكنيسة القبطية 
األرثوذكسية حتت رعاية البابا وإشراف نيافة األنبا مرقس 
أسقف شبرا اخليمة وبعض األساقفة واآلباء. القناة موجوده 
في قائمة القنوات حتت اســم Koogi TV ومن اســمها ميكن 

أن تكون قناة أطفال.

العظة عن احملبة

احملبة 3 أنواع

ألقــى البابا عظــة عميقة مؤثرة عن احملبــة ملخصها أن 
نحب الرب من كل قلوبنا ومن كل نفوسنا ومن كل قوتنا 
ومن كل فكرنا وان نحب قريبنا كنفوســنا وأنه يجب أن 
نحــب كل الناس حتى الذين يختلفون معنا، الفتا إلى أن 
احملبة ليست بالكالم ولكن باألفعال والعمل. وأوضح أن 
احلب يتحول إلى فرح وإزالة اخلوف والفزع من القلوب.

أشــار البابــا تواضروس إلى أن احملبــة 3 أنواع، أولها 
محبــة اهلل والتي يجب أن تكون مــن القلب والنفس، 
مشيرا إلى أن من يحب اهلل ال يعرف الغضب وال التذمر 
ويكون أمينا في عمله ولســانه ينطق بالصدق ونظره 

يكون عفيفا.
وقال البابا ان النوع الثاني من احملبة هو محبة القريب 
وال يقصــد بالقريب األخ أو األب أو األم بل القريب في 
األسرة اإلنسانية برمتها، الفتا إلى أن اهلل لم يخلق البشر 
إال ألنه يحبهم. وأوضح ان النوع الثالث من احملبة هي 
محبة القريب كالنفس وتعني أن يعيش اإلنسان حياة 
الرضى وشكر اهلل في كل األوقات، مشيرا إلى أن حياة 
الرضا يجب أن يعيشها اإلنسان بكل سعادة ورضا وفرح.

الكنيسة القبطية في إصدار رسمي: الكويت من الدول الرائدة في منهج التسامح بني األديان بل إن مساحة حرية العقيدة في الكويت األكبر عربيًا

تأسيس كاتدرائية مار مرقس لألقباط األرثوذكس في عهد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد عالمة مضيئة في تاريخ الكنيسة
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)عادل سالمة( الشيخ طالل العذبي ود.عبدالرحمن العوضي و د.فايزة اليماني خالل افتتاح ورشة العمل 

أشار إلى ضرورة تنظيم حمالت إعالمية مكثفة لتعزيز الوعي في هذا املجال

العذبي: احلفاظ على التنوع البيولوجي يضمن بيئة صاحلة لألجيال القادمة
دارين العلي

أكد وكيل وزارة النفط الشــيخ طالل 
العذبي ان التنوع البيولوجي في الكويت 
يقع حتت ضغوطات مهددة باالنقراض 
باتــت تفرض إجراءات ســريعة وفعالة 
للتركيز على البحث العلمي والتخطيط 
الفعــال ووضــع القوانــن الصارمــة 
والسياسات اإلدارية املناسبة، باإلضافة 
إلى تعزيز الوعي العام من أجل احلفاظ 

على هذه الثروة الطبيعية وحمايتها.
وقال، في ورشة عمل التنوع البيولوجي 
للكائنات احليوانية في مناطق املد واجلزر 
في الكويت التي نظمها امس معهد الكويت 
لألبحاث العلمية نيابة عن وزير النفط 
ووزير الكهرباء واملاء عصام املرزوق، ان 
البــالد متر حاليا بعملية معاجلة بيئية 
ضخمــة ومن أهمها التنوع البيولوجي، 
وانه حان الوقت لتثقيف صناع السياسات 
والقرار بالتنوع البيولوجي وأهميته ألن 
أي اخالل فيه قد يؤثر ســلبا على الكرة 

األرضية.  واشار الى أن هناك ارتباطات 
بن التنوع البيولوجي وتغير املناخ الذي 
يهــدد التنوع البيولوجــي اال ان اإلدارة 
املناســبة للتنــوع البيولوجي ميكن أن 
يكون لها تأثيرات إيجابية للتغير املناخي 
لذلك هنــاك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ 
السياســات التي قد تؤدي إلى احملافظة 

على التنوع البيولوجي واستدامتها.
وقــال: »نحتــاج إلى حمــالت مكثفة 
بالتعــاون مــع اإلعــالم اإللكترونــي 
ومطبوعات لتعزيز الوعي حول التنوع 
البيولوجــي وفتح قنــوات االتصال بن 
اجلهات البحثية لتفادي عدم تكرار هذا 

النوع من الدراسات«.
وشدد على ان الدافع وراء هذه الورشة 
هــو احلفاظ علــى التنــوع البيولوجي 
بشــكل أفضل للعيش في بيئة صاحلة 

لنا ولالجيال املستقبل.
من جانبها، قالت مديرة مركز ابحاث 
العلوم والبيئة احلياتية د.فايزة اليماني ان 
التنوع األحيائي وتوزيع ووفرة الكائنات 

احليوانيــة في مناطق املــد واجلزر في 
الكويت هو مشروع ٠٧5C EM مت تنفيذه 
في معهد الكويت لألبحاث العلمية، ومت 
متويله من مؤسسة البترول الكويتية، وأن 
الشريط احلدودي البحري ميتد ملسافة 
5٠٠ كلم تقريبا من شمال الكويت جلنوبها، 
وتشمل تلك املساحة بيئات غنية وفريدة 
من نوعها، ومناطــق مثمرة بيولوجيا، 
تتكون من العديد من الكائنات احليوانية 
فــي مناطق املد واجلزر التي تلعب دورا 
مهما في حتقيق التكامل والتوازن البيئي 

في تلك البيئة البحرية املتميزة.
وقالت ان هذه املنطقة ستكون مصدرا 
إرشاديا رئيسيا للمعلومات البيئية لعلماء 
املســتقبل الذين سيسعون الستكشاف 

مناطق املد واجلزر في الكويت.
بدوره، قال االمن التنفيذي للمنظمة 
االقليميــة حلمايــة البيئــة البحريــة 
د.عبدالرحمن العوضي ان املنظمة دأبت 
منذ إنشائها على تنظيم ودعم املشاريع 
والفعاليات البيئية اإلقليمية وباألخص في 

الكويت ومنها ورشة التنوع البيولوجي 
للكائنات احليوانية في منطقة املد واجلزر 
فــي الكويت. من جانبها، قالت رئيســة 
الورشــة الباحثة العلمية املشــاركة في 
معهد الكويت لألبحــاث العلمية د.منال 
الكندري ان املشروع غطى 36 موقعا على 
الشريط الساحلي منها 5 جزر بحرية، ومت 
رصد انواع الكائنات احليوانية ووفرتها 
واماكن تواجدها ومن ثم توثيقها وعمل 
ارشيف ومرجع لكل منها، ويتضمن انواع 
الطيور وتصنيفها واماكن تواجدها، الفتة 
الى انــه مت احلصول على ٧5٠ نوعا من 
الكائنات احليوانية من مختلف املجاميع 
مــن الرخويــات والقشــريات والديدان 

البحرية وشوكيات اجللد.
وأوضحت ان ظاهرة نفوق االسماك 
البد ان تدرس من عدة نواح منها املناخ 
والكائنات الدقيقة املنتشرة في مياه البحر 
والعوالق والبكتريا والڤيروسات في املياه، 
مشيرة الى ان حوادث النفوق املتكررة قد 
تكون لها مسببات مختلفة في كل مرة.



استقبل سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد، بقصر بيان، صباح 
أمس، نائب رئيس الحرس الوطني 
ــد، وســمــو  ــ ــمـ ــ الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل األحـ

الشيخ ناصر المحمد.
كما تسلم سموه، رسالة خطية 
مــن أخــيــه صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر الشقيقة تضمنت دعوة سموه 
للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة 
الــســابــع عــشــر والــمــزمــع عــقــده في 

العاصمة الدوحة الشهر المقبل.
وقـــام بتسليم الــرســالــة لسموه 
القائم باألعمال باإلنابة بسفارة 
دولـــة قــطــر الشقيقة لـــدى الكويت 

علي المري.
ــا اســـتـــقـــبـــل ســـــمـــــوه، وزيـــــر  ــمــ كــ
خــارجــيــة جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان 
ــرات عــبــدالــرحــمــنــوف والـــوفـــد  ــيـ خـ
المرافق، حيث سلم سموه رسالة 
خــطــيــة مـــن الــرئــيــس نــــور ســلــطــان 
ــيــــف رئــــيــــس جــمــهــوريــة  ــايــ ــازاربــ نــ
كـــازاخـــســـتـــان الــصــديــقــة تضمنت 
ــوه لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي  ــ ــمــ ــ دعـــــــــــوة ســ
الــقــمــة اإلســالمــيــة األولــــى لمنظمة 
الــتــعــاون اإلســـالمـــي حـــول الــعــلــوم 
والتكنولوجيات والمزمع عقدها 
في العاصمة أستانة في سبتمبر 
المقبل، كما تضمنت دعوة سموه 

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــراســــم اخـــتـــتـــام 
معرض إكسبو 2017.

مــن جهة أخـــرى، يتفضل سمو 
أمــــيــــر الـــــبـــــالد فـــيـــشـــمـــل بـــرعـــايـــتـــه 
وحضوره حفل افتتاح مستشفى 
األحمدي، في تمام الساعة العاشرة 

والنصف من صباح اليوم.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، بــعــث ســمــوه، 
ــــى أخـــيـــه خــــادم  بــبــرقــيــة تـــعـــزيـــة إلـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

ــعــــود مــلــك  ــز آل ســ ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ ــــن عـ بـ
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عبر 
فــيــهــا ســمــوه عـــن خــالــص تــعــازيــه 
وصــادق مواساته بوفاة المغفور 
لــه صــاحــب السمو الملكي األمير 
نــاصــر بـــن ســلــطــان بـــن نــاصــر بن 
 سموه 

ً
عبدالعزيز آل سعود، سائال

المولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحــمــتــه ويــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه، 
وأن يلهم األســرة المالكة الكريمة 

ــزاء. ــ ــعـ ــ ــن الـ ــســ جـــمـــيـــل الـــصـــبـــر وحــ
كما بعث سموه، ببرقية تهنئة 
ــلـــطـــان مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس  ــى الـــسـ ــ إلــ
مــــلــــك مــــالــــيــــزيــــا الــــصــــديــــقــــة عــبــر 
فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خـــالـــص تهانيه 
 لماليزيا، 

ً
بمناسبة تنصيبه ملكا

ــل الــتــوفــيــق  ــه كــ  ســـمـــوه لــ
ً
مــتــمــنــيــا

والسداد وموفور الصحة والعافية 
ولــلــعــالقــات الــطــيــبــة بــيــن الــكــويــت 
وماليزيا المزيد من التطور والنماء.

الغانم: لم أصرح بوجود...

واشنطن تدرس اإلشراف المباشر...
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سلة أخبار

أكد محافظ األحمدي الشيخ 
فواز الخالد، أن املحافظة 
تواصل تحقيق الحضور 
الفاعل ملسارات املشروع 

التنموي بعيد املدى 
"محافظتي أجمل"، الذي تمثل 

املسؤولية املجتمعية أحد 
أبرز مساراته، مثمنا الجهود 

واملبادرات الجماعية والفردية 
الهادفة إلى تعزيز التوعية 

وتفعيل الدور املجتمعي 
للمؤسسات واالفراد على 

مستوى الكويت، وفي محافظة 
األحمدي على وجه الخصوص.  

 جاء ذلك خالل لقائه املدير 
العام للملتقى التوعوي 
األول للمشروع الشبابي 

"أبشر بالخير"، لتعزيز القيم 
واملواطنة، رميح الهاجري 

وأعضاء املشروع، الذين 
قدموا له درعا تذكارية تقديرا 

الهتمامه وتشجيعه للمبادرات 
الشبابية املختلفة.

محافظ األحمدي يلتقي 
مسؤولي »أبشر بالخير«

أكد محافظ الفروانية الشيخ 
فيصل الحمود أهمية األنشطة 

املدرسية في تنمية مواهب 
الطلبة وأثرها اإليجابي على 
العملية التعليمية والتربوية، 

السيما تعزيز روح االنتماء 
الوطني، واملبادرة والعطاء 

والعمل الجماعي.
وأضاف، في كلمته خالل 

رعايته وحضوره حفل 
ختام األنشطة املدرسية 

لعام ٢017/٢01٦ الذي أقامته 
اإلدارة العامة ملنطقة الفروانية 

التعليمية، أن مثل هذه 
األنشطة تترجم صورة مضيئة 

من صور سياسة الدولة التي 
تعطي اهتمامًا بالغًا بالعملية 

التعليمية، مشيرا إلى دور 
املعلم الذي يمثل العمود 

الفقري للعملية التعليمية، 
ويسعى لبناء العقول، وغرس 

األخالق والقيم الحميدة.

محافظ الفروانية: تنمية 
مواهب الطلبة

برعاية وحضور محافظ 
الجهراء الفريق م. فهد األمير 
أقيم، أمس، في ديوان القصر 

األحمر حفل تكريم إلدارة 
مساجد محافظة الجهراء، 

لحصولها على جائزة التميز 
اإلداري في مجال خدمة 

املجتمع، على مستوى وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 

لعام ٢01٦.
وشارك في هذا اإلنجاز قياديو 
اإلدارة، باإلضافة إلى املشايخ 

الذين ساهموا في حمالت 
التوعية في مدارس املحافظة.

ومن جانبه، أعرب املحافظ 
األمير عن بالغ سعادته 

بمشاركته بهذا الحفل الكريم، 
مثمنا الدور الكبير التي تقوم 
به وزارة األوقاف ممثلة بإدارة 

مساجد املحافظة في تهيئة 
النشء ونشر الوسطية في 

مجتمعنا.

أقامت الجمعية الكويتية 
لحماية الطفل، أمس األول، 

احتفالها السنوي تحت شعار 
»لنصونهم معًا كي يعيشوا 

سعداء«، والذي يهدف الى نشر 
الفرح واألمن والطمأنينة لدى 

االطفال، وإعطائهم مساحة 
واسعة من الحرية للتعبير عما 

يجوب في داخلهم.
وأعربت رئيسة مجلس األمناء 

في جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية 
الشيخة عايدة السالم راعية 

االحتفالية، في تصريح 
»كونا«، عن فخرها بوجود  لـ

جمعية خاصة بالكويت تعنى 
بالطفل والتي اخذت على 
عاتقها تنظيم ورش عمل 

ودورات وفعاليات تنمي الوالء 
الوطني لدى االطفال.

محافظ الجهراء يثمن جهود 
مساجدها في نشر الوسطية

عايدة السالم: تنمية الوالء 
الوطني لدى األطفال

 ناصر المحمد أمس
ً
ولي العهد مستقبال األمير مستقباًل مشعل األحمد أمس

ــــي الــعــهــد  اســتــقــبــل ســـمـــو ولـ
ــــواف األحـــمـــد، بقصر  الــشــيــخ نـ
بيان، صباح أمس، نائب رئيس 
الحرس الوطني الشيخ مشعل 
األحـــمـــد، وســمــو الــشــيــخ ناصر 

المحمد.
كــمــا اســتــقــبــل ســـمـــوه، سفير 
جــمــهــوريــة منغوليا الصديقة 
ــويــــت تــشــيــنــتــوشــيــغ  ــكــ لــــــدى الــ
زوريغت وذلك بمناسبة توليه 

 
ً
مــهــام منصبه الــجــديــد ســفــيــرا
لبالده، وسفير جمهورية بنين 
الصديقة لدى الكويت موجايدو 
ــو، بــمــنــاســبــة  ــ ــوفـ ــ ســـومـــانـــو اسـ
تــولــيــه مـــهـــام مــنــصــبــه الــجــديــد 

 لبالده.
ً
سفيرا

حـــضـــر الــمــقــابــلــتــيــن رئــيــس 
الــمــراســم والتشريفات بــديــوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 

الصباح.

ولي العهد يستقبل مشعل األحمد 
والمحمد وسفيري منغوليا وبنين

األمير تسلم دعوة للمشاركة في القمة اإلسالمية 
سموه عزى خادم الحرمين ويرعى افتتاح مستشفى األحمدي

العبدالله: عالقتنا مع بريطانيا عميقة وتاريخية
شارك في حفل السفارة البريطانية بعيد ميالد الملكة إليزابيث الثانية

● ناصر الخمري
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
ــــالم بــالــوكــالــة،  ــر اإلعـ الــــــوزراء وزيــ
ــه، أن  ــلــ ــدالــ ــبــ ــعــ ــد الــ ــمـ الــــشــــيــــخ مـــحـ
العالقات بين الكويت وبريطانيا 
عميقة وتاريخية، وتمتد الى أكثر 

من 118 عاما.
وقــــال الــعــبــدالــلــه، فـــي تصريح 
للصحافيين على هامش حضوره 
حـــفـــل الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة فــي 
البالد بعيد ميالد الملكة اليزابيث 
ــه »مــهــمــا  الــثــانــيــة أمــــس األول، إنــ
تغيرت الوجوه، فالعالقة الثنائية 
دائما ما تثبت متانتها في أوقات 

المحن«.
ــن جــــانــــبــــه، أشـــــــاد الــســفــيــر  ــ ومــ
ــــدى الــــبــــالد مــاثــيــو  الـــبـــريـــطـــانـــي لـ
لــودج بمتانة العالقات الكويتية 
البريطانية وتطورها على الصعد 
كافة، الفتا الى أن العالقات التي 
تجمع البلدين تــقــوم على أسس 
صلبة من التفاهم المشترك والثقة 

المتبادلة.
وأشار الى أن البلدين يجمعهما 
عدد من االتفاقات المشتركة التي 
تــســيــر وتــنــظــم الـــعـــالقـــة بــيــنــهــمــا، 
مشيدا باجتماع لجنة التوجيه 
المشترك ودورها البارز في تعزيز 

التعاون بين البلدين. 
وأعـــــــــرب لــــــــودج عـــــن ســـعـــادتـــه 
التساع وازدهار مساحة التعاون 
المشترك بين البلدين، باستحداث 
مـــجـــاالت جـــديـــدة بـــخـــالف مــجــال 

الدفاع واألمن مع الحرس الوطني 
ووزارتــي الدفاع والداخلية، وفي 
مــجــال تــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري 
ــن مــــــع مـــركـــز  ــ ــدريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ودعــــــــــم الـ
األعــــمــــال الـــكـــويـــتـــي الــبــريــطــانــي، 
وفــي قطاع البترول والــغــاز، وفي 
الــتــعــلــيــم والـــعـــلـــوم مــثــل الــتــعــاون 
ــادل الــمــجــرمــيــن  ــ ــبـ ــ الـــقـــضـــائـــي وتـ
وأمن المعلومات وحماية الطيران 
وحماية البيئة البحرية، موضحا 
أن كــل ذلـــك لــم يــكــن ليتحقق لــوال 
ــيـــة فــي  ــيـــاسـ إرادة الــــقــــيــــادة الـــسـ
البلدين في دعم وتعزيز العالقات 

الثنائية.

رئيس الوزراء يستقبل البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية: األمير محب للجميع

● عادل سامي
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر المبارك، في قصر السيف، 
أمس، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسية الــبــابــا تـــواضـــروس الثاني 
والــوفــد الــمــرافــق لـــه، بمناسبة زيــارتــه 

للبالد.
ــر شـــؤون  ــ حــضــر الــمــقــابــلــة نـــائـــب وزيـ
الــــديــــوان األمـــيـــري الــشــيــخ عــلــي الــجــراح 
ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

 البلدين.
ً
الشيخة اعتماد الخالد وسفيرا

ــا  ــابــ ــبــ ــة اخـــــــــــــرى، دشـــــــــن الــ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
تــــواضــــروس، أمـــــس، كــنــيــســة مــارمــرقــس 
الــرســول لألقباط األرثــوذوكــس بمنطقة 
ــر الــكــنــائــس  ــبـ ــتـــي تـــعـــد مــــن أكـ حــــولــــي، الـ
ــتـــعـــاون،  الـــمـــصـــريـــة فــــي دول مــجــلــس الـ
ــــط حـــشـــود كــبــيــرة  بـــالـــصـــالة فـــيـــهـــا، وسـ
مــن شــعــب الكنيسة، وممثلي الــطــوائــف 
ات امنية  المسيحية بــالــكــويــت، وإجـــــراء

مشددة.

وقــال البابا إن الكنيسة المصرية في 
الكويت أول كنيسة تبنى وتبدأ الخدمة 
ــام 1961،  ــ خــــــارج الــــحــــدود الـــمـــصـــريـــة عـ
بسماحة المسؤولين في هذا البلد الطيب، 
وسماحة ومحبة أهــل الكويت، وبفضل 

جهود المتنيح البابا شنودة الثالث.
ولفت إلى الرعاية السامية لسمو األمير 
الــشــيــخ صــبــاح االحــمــد أمــيــر االنــســانــيــة 
للكنيسة، وجميع الــطــوائــف والــديــانــات 
التي تعيش على أرض الكويت الطيبة 
ــان،  ــ ــ ــــن واالمـ الــمــحــبــة لــلــســالم وبـــلـــد االمــ
مضيفا انه لمس في سمو األمير وولي 
العهد المحبة ورعايته للجميع دون النظر 
إلى دينهم وانتمائهم، وهذه عملة نادرة 
فــي هــذا الــزمــان، داعــيــا الــلــه ان يحفظهم 

ويديمهم للكويت.
وقــام البابا تــواضــروس ايضا، عصر 
أمــس األول، بــزيــارة لمركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي، حيث اطلع على ارجــاء 
المركز المختلفة، وما احتواه من مسارح 
وقـــاعـــات، ومـــا تتميز بـــه مـــن تجهيزات 

عالمية، ورافقه خالل الزيارة نائب وزير 
ــيــــري الــشــيــخ علي  شـــــؤون الــــديــــوان األمــ

الجراح.
ــا بـــــــزيـــــــارة لـــلـــمـــركـــز  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــا قــــــــام الـ ــمــ كــ
االمــريــكــانــي الــثــقــافــي الــتــابــع لـــدار اآلثـــار 

االسالمية، وقام بجولة في معرض روائع 
الشرق القديم ومعرض الكويت في الشرق 
الــقــديــم، واطــلــع على مــا احــتــواه مــن آثــار 

إسالمية وتاريخية قديمة.
من جهة أخرى، استقبل البابا، في مقر 

إقامته، رئيسة الجمعية الكويتية لألسرة 
 المثالية الشيخة فريحة األحمد، والشيخة 

د. ميمونة الخليفة.

 الروضان: تعزيز 
التعاون في مجال 

الشباب مع البحرين 

تعيين مايكل دافنبورت 
 للمملكة المتحدة

ً
سفيرا

أكــد وزيـــر الــتــجــارة والصناعة 
وزير الدولة لشؤون الشباب خالد 
ــان، أمــــس، أهــمــيــة تــعــزيــز  الــــروضــ
التعاون مــع مملكة البحرين في 

مجال دعم الشباب.
وأضاف الروضان، في تصريح 
»كونا« لدى وصوله الى المنامة  لـ
في زيارة رسمية، ان كال البلدين 
يــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
مجال دعــم الشباب وتطويره ،ال 
سيما بعد اختيار دولــة الكويت 
عــاصــمــة لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي لــهــذا 

العام.
ــــوزراء  ــــح ان اجــتــمــاعــا لـ وأوضــ
الشباب في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي مـــن الــمــقــرر عــقــده في 
ــوم ســيــبــحــث ســبــل  ــيــ الـــمـــنـــامـــة الــ
ــاب الــخــلــيــجــيــيــن  ــبــ ــشــ تـــمـــكـــيـــن الــ

وتوحيد آليات دعمه.

قالت السفارة البريطانية لــدى البالد إنــه تم تعيين السفير 
مايكل دافنبورت سفيرا لبريطانيا في الكويت خلفا للسفير ماثيو 

لودج الذي سينتقل ليشغل منصبا دبلوماسيا آخر.
ــلـــى وســـــــام عــضــو  يــــذكــــر أن الـــســـفـــيـــر دافــــنــــبــــورت حــــاصــــل عـ
االمبراطورية البريطانية، وسيتولى مهام منصبه خالل شهر 

سبتمبر المقبل.

 »التأمينات«: حريصون 
على متابعة استثماراتنا 

الكويت توزع مساعدات غذائية 
على النازحين العراقيين بأربيل

ــة الـــعـــامـــة  ــمـــؤســـسـ أكـــــــدت الـ
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــنــــات االجــ ــلــــتــــأمــ لــ
أمــــس، حــرصــهــا عــلــى متابعة 
اســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــا الـــمـــحـــلـــيـــة 
واألجنبية فــي ظــل الــتــطــورات 
ــتـــي يــشــهــدهــا  الـــمـــتـــســـارعـــة، الـ
العالم على الصعيدين المالي 

واالستثماري.
وقال المدير العام للمؤسسة 
حمد الحميضي، في كلمته خالل 
ورشة عمل نظمتها »التأمينات« 
حول إدارة األصول، إن المؤسسة 
تــعــتــزم تنظيم عـــدة ورش عمل 

لموظفيها بالتعاون مع الشركات 
المالية العالمية لتعزيز فهمهم 
لــــلــــجــــوانــــب الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــــإدارة 
األصول واالستفادة من الخبرات 

الدولية في هذا الشأن.
وأوضح الحميضي أن الورشة 
الــمــقــامــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــة 
»جــي.بــي. مــورغــان« البريطانية 
إلدارة األصـــــول تــســلــط الــضــوء 
ــتــــي ســتــؤثــر  عـــلـــى الـــكـــيـــفـــيـــة، الــ
فيها التطورات آنفة الذكر على 
االقتصاد الكويتي واستثمارات 

المؤسسة.

وزعت الكويت من خالل قنصليتها العامة في أربيل، أمس، 700 
سلة غذائية على النازحين العراقيين المقيمين في قضاء شقالوة 

التابع لمحافظة أربيل بالتنسيق مع منظمة روناهي الخيرية.
وقـــال القنصل الــعــام للكويت فــي أربــيــل، د. عمر الــكــنــدري، في 
تصريح لـــ "كــونــا"، إنــه مواصلة للمساعدات الكويتية للنازحين 
العراقيين خارج المخيمات وزعنا مساعدات مقدمة من الجمعية 
الكويتية لإلغاثة تتكون من وجبتين غذائيتين على النازحين في 

قضاء شقالوة.
وأضاف أن هذ المساعدات تؤكد حرص الكويت على التخفيف من 
معاناة النازحين العراقيين واهتمامها بهم من مختلف النواحي.

وذكــر الكندري أن المساعدات الكويتية المستمرة للنازحين 
العراقيين ستتواصل وتتنوع لتغطي أكبر شريحة منهم، وكي 

يستفيد منها أكبر عدد من النازحين.

التهديدات التي تشكلها التنظيمات التي ترعاها طهران في اليمن، 
ما قد يؤشر إلى احتمال حصول »احتكاكات« معها في تلك المنطقة.
وكشفت أن وزارة الدفاع تــدرس إمكانية وضع ميناء الحديدة 
اليمني على البحر األحــمــر تحت سيطرة مــبــاشــرة مــن البحرية 
األميركية، بعدما تمنعت األمــم المتحدة عــن القيام بــذلــك، لمنع 
عمليات التهريب التي تجري عبر هذا الميناء إلى المناطق التي 

تهيمن عليها الميليشيات الحوثية والقوات المتحالفة معها.

مالبسات إلغاء المناقصة.
وفي بداية الجلسة، حضرت قضية الجنسية وحاالت تزويرها، 
إذ طلب النائب د. عبدالكريم الكندري شطب ما ذكره رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغانم بوجود زيادة غير طبيعية في الجناسي تقدر 
 إلى أن »هذه المضبطة للشعب، والتزوير 

ً
بـ 400 ألف شخص، مشيرا

اتهام، وال عقوبة إال بنص«.
 وبينما رّد الغانم بأن ما طرحه هو وجهة نظره، ألن الزيادة تثير 
 
ً
عالمات استفهام، أكد أنه لم يذكر أن هناك 400 ألف مزور، مضيفا

 قوله بوجود 400 ألف مزور. ثم 
ً
 وبهتانا

ً
أن هناك من نسب إليه زورا

صوت المجلس على المضابط دون شطب ما ذكره الغانم.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
خالد الجراح أن اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالوزارة 

قال العبدالله إنه مهما تغيرت 
الوجوه، فإن العالقات مع 

بريطانيا دائما ما تثبت متانتها 
في أوقات المحن.

استحداث 
مجاالت جديدة 

للتعاون في 
المجال التجاري 

والعلمي 
والقضائي 

لودج

 العبدالله خالل مشاركته في حفل السفارة البريطانية بعيد ميالد الملكة إليزابيث الثانية

 البابا تواضروس أمس
ً
المبارك مستقبال

واســتــأثــرت عــودة عمليات القرصنة مــن السواحل الصومالية 
باهتمام الصحافة األميركية خالل األيام األخيرة، في مؤشر على 
ات التي ترغب واشنطن في اتخاذها بتلك المنطقة،  جدية اإلجراء
فــي حين تحدثت مــصــادر أخـــرى عــن تنسيق مــع كــل مــن الــريــاض 

وأبوظبي إلعادة االستقرار إلى منطقة البحر األحمر.
وأضــافــت أن الــوزيــر ماتيس أبلغ المسؤولين السعوديين عن 
عودة التنسيق اللوجستي بشكل كامل في العمليات التي ينفذها 
التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وعن زيادة وتيرة المشاركة 
المصرية، وهو ما تم التطرق إليه خالل زيــارة الرئيس المصري 

للسعودية األحد الماضي.
وأشارت إلى أن واشنطن أرسلت رسائل مباشرة وغير مباشرة 
إلى طهران تحذرها فيها من مغبة القراءة الخاطئة للمرحلة المقبلة، 

وإلى نيتها إرسال تعزيزات جديدة إلى المنطقة.
وقالت تلك المصادر إن الهجوم الدامي األسبوع الماضي على 

 كبرى حول الدور التخريبي 
ً
قاعدة للجيش األفغاني قرع أجراسا

الذي تمارسه كل من طهران وموسكو في أفغانستان، والذي جرى 
التطرق إليه في األسابيع الماضية بالكونغرس، ما فرض الزيارة 
الخاطفة للوزير جيم ماتيس لكابول لمناقشة سبل الرد على هذا 
التخريب، وعدم نفي الجنرال جون نيكلسون قائد القوات األميركية 
والدولية في أفغانستان تقارير تحدثت عن توفير روسيا الدعم 

لحركة »طالبان« بما يشمل السالح.

ستتعاون إلى أقصى حد مع لجنة الداخلية والدفاع في موضوع 
 »أي نــائــب لــديــه مــعــلــومــات إلـــى تــقــديــمــهــا إلــى 

ً
الــجــنــاســي، داعـــيـــا

٠٦-٠٩اللجنة«.
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محليات 7

 القبض على وافد يبيع التأشيرات 
عبر مواقع التواصل االجتماعي

»اإلطفاء« كرمت الفريح 

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني، أن اإلدارة العامة لمباحث شؤون 
اإلقـــامـــة تمكنت مــن الــقــبــض عــلــى وافــد 
عربي بتهمة استخراج تأشيرات عمل 
للوافدين وبيعها بشكل مخالف للقانون.

ــة« تــلــقــت  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــاحــــث اإلقـ ــبــ وكـــــانـــــت »مــ
معلومات من أحد المصادر السرية، تفيد 
بقيام أحد الوافدين من جنسية عربية 
باستخراج تأشيرات للوافدين، للحصول 
على سمة دخول إلى البالد مقابل مبالغ 
ــــم تــكــثــيــف عــمــلــيــات الــبــحــث  مـــالـــيـــة، وتـ
والتحري والتأكد من صحة المعلومات، 

وتبين قيام المتهم ببيع التأشيرات عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، من خالل 
بعض المناديب، وعليه وبعد استصدار 
اإلذن الــقــانــونــي تــم عمل كمين للمتهم 

وضبطه بالفروانية.
وأشارت اإلدارة إلى أن المتهم اعترف 
بقيامه ببيع التأشيرات، من خالل بعض 
الشركات التي يتم عمل تقدير احتياج 
لها، وأنه مجرد سمسار لجلب العمالة، 
ويتقاضى مبلغا ماليا مــحــددا مقابل 
كــل صــــورة جــــواز يــتــم إحــضــارهــا لهذه 

الشركات.

كرمت اإلدارة العامة لإلطفاء، صباح أمس، اإلطفائي 
الــوكــيــل عــريــف فــهــد الــفــريــح بمنحه مــكــافــأة بــأعــمــال 
تستحق الــتــقــديــر، ومــنــحــه خـــالل فــتــرة ســابــقــة وســام 
الفارس من المنظمة الدولية  للحماية المدنية، إضافة 
إلى المكافأة السنوية المعتادة، وذلك بتعليمات من 
ــر اإلعـــالم  ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ وزيــ

بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وأمــر العبدالله قيادات اإلدارة بطلب أعلى مكافأة 
مالية، حيث يستحقها البطل الفريح، وصدرت الموافقة 
من مجلس ديوان الخدمة المدنية على منحه السقف 
األعلى من المكافأة المالية الخاصة باألعمال الجليلة، 

حسب ما هو معمول به من إجراءات وقوانين.
من جانبه، قــال المدير العام لـــإلدارة الفريق خالد 
المكراد، إن »ما قدم وسيقدم للبطل الفريح ولجميع 
المصابين من رجال اإلطفاء، ما هو إال تقدير وعرفان 
من الدولة بالدور الكبير الذي يقومون به  هؤالء األبطال 

من تضحيات لحماية األرواح والممتلكات«.

 ذكرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية أن 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 
بالتعاون مع الجهات المختصة، 
وبتعليمات ومتابعة ميدانية من 
وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة المساعد 
ــلـــواء  ــن الـــجـــنـــائـــي الـ ــ لــــشــــؤون االمــ
عبدالحميد العوضي، تمكنت من 
ضــبــط الــعــديــد مــن المتهمين في 
جــرائــم الــمــخــدرات خـــالل النصف 
ــمـــاضـــي، وتــم  األول مـــن ابـــريـــل الـ
52 قضية مختلفة بين  تسجيل 
ــازة بــقــصــد االتــــجــــار،  ــيــ جـــلـــب وحــ
وحـــيـــازة بــقــصــد الــتــعــاطــي، وبلغ 

عدد المتهمين فيها 66 متهما.
وأوضحت "العالقات واإلعــالم 
ــه تـــــم ضــــبــــط 1.264  ــ ــ األمــــــنــــــي" أنـ
ــادة الــحــشــيــش  ــ كــيــلــوغــرامــا مـــن مـ
 مـــن مـــادة 

ً
الــمــخــدرة و982 غـــرامـــا

الهيروين المخدرة، و609 غرامات 
من مادة الشبو المخدرة، و2296 
حبة من المؤثرات العقلية، و100 
غرام من مادة الماريغوانا، و542 
غراما من مادة الكيميكال، إضافة 

إلى 24 زجاجة خمر.

وقامت اإلدارة العامة لمكافحة 
الــــمــــخــــدرات بــــــإجــــــراءات وقـــائـــيـــة 
استباقية لمنع انتشار المخدرات 
من خــالل ضبط معاونين لتجار 
الــمــخــدرات وإبــعــادهــم عــن الــبــالد 
لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، حـــيـــث تــمــت 
احـــالـــة 31 شــخــصــا إلـــى الــجــهــات 
المختصة بعد ان دلت التحريات 
عــــــلــــــى أن تـــــــجـــــــار الـــــــمـــــــخـــــــدرات 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــم فــــــي عـــمـــلـــيـــات 

الترويج والتخزين.
وتــبــنــت "مــكــافــحــة الــمــخــدرات" 
 بالتعاون مع نيابة 

ً
 جديدا

ً
نهجا

مكافحة الــمــخــدرات ومــركــز عالج 
االدمـــــان والــمــكــاتــب االســتــشــاريــة 
المختصة في التأهيل والتعافي 
ــــن خــــالل  ــدرات مــ ــ ــخــ ــ ــمــ ــ ــن آفـــــــة الــ ــ مــ
استقبال شكاوى االدمان من ذوي 
الــمــتــعــاطــيــن أو مــن خـــالل الــتــقــدم 
الـــطـــوعـــي مــــن الــمــتــعــاطــي نــفــســه 
لــطــلــب الــــعــــالج، والـــتـــي تـــجـــاوزت 
أكثر من 59 حالة، تمت احالتهم 
إلى مركز عالج االدمان، والعيادات 

االستشارية المختصة.
وتهيب اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات بالمواطنين والمقيمين 

التعاون معها باإلبالغ عن تجار 
ــمـــخـــدرات ومــروجــيــهــا حــتــى ال  الـ
يقع ابناؤهم ضحية لها، كما تم 
فتح بــاب االســتــشــارات لمساعدة 
ــدرات  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ابــــنــــائــــهــــم مــــدمــــنــــي الـ
ــم بــالــطــرق الصحيحة  ــادهــ وارشــ
لعالجهم، فــي حين أكــدت اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعــالم األمني 
ــرار حـــمـــالتـــهـــا الـــتـــوعـــويـــة  ــمــ ــتــ اســ
الــمــكــثــفــة والــشــامــلــة عــبــر وســائــل 
االعالم المختلفة ومواقع التواصل 
ــة  ــن آفــ ــ ــة مــ ــايــ ــلــــوقــ االجــــتــــمــــاعــــي لــ

المخدرات.

عبدالحميد العوضي

 »الداخلية«: تسجيل ٥٢ قضية مخدرات 
خالل النصف األول من أبريل

محمد الشرهان

»فتح باب االستشارات لمساعدة مدمني المخدرات«
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ً
األمـــيـــر مــتــوســطــا

والرئيس الفلسطيني أمس

االستخبارات العراقية تعّول 
على قائد »انسحاب داعش« 

لتجنيب الموصل الخراب الشامل

واشنطن تصمم عقوبات تؤلم 
»حزب الله« ولو أدت للقطيعة 

مع »المكون الشيعي«
٢٦

في حكم قد يقطع األمــل بــإعــادة أسعار الــوقــود إلــى ما كانت عليه 
، أّيدت محكمة االستئناف اإلدارية، أمس، قرار مؤسسة البترول 

ً
سابقا

بــزيــادة سعر البنزين، ورأت أنــه ال يشترط قبل صـــدوره عرضه على 
المجلس األعلى للبترول، أو خروجه بمرسوم من مجلس الوزراء.

وفي حيثيات حكمها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بينت 
"االستئناف" أن المشّرع اشترط لتسويق النفط الخام والغاز العائدين 
للدولة العرض على "األعلى للبترول" وإصدار مرسوم به، أما المنتجات 
البترولية المكررة، ومنها البنزين ومــا هو أقــل كثافة كالكيروسين، 
فتتولى المؤسسة تسويقها دون عرض قرار التسويق على المجلس 

للحصول على موافقته، أو صدوره بمرسوم.
وذكــرت أن زيــادة أسعار البنزين وخفض الدعم عنه غير متعلقين 
 
ً
بضريبة أو رسم أو ثمن للسلعة، موضحة أن التسويق الذي تم كان وفقا

 عن 
ً
الختصاصات مجلس الوزراء التي حددها الدستور له بصفته نائبا

الدولة في استغالل ثرواتها الطبيعية على الوجه المبين بالدستور، 
 مــع أحــكــام الدستور والقانون، 

ً
مما يكون معه الــقــرار متفقا
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استجوابا المبارك إلى التأجيل
المطير أعد ورقة »عدم التعاون« ووقعها 3 نواب! 

● محيي عامر
ــل يــنــتــظــر  ــافـ جــــــدول أعــــمــــال حـ
، يــبــدأ 

ً
جــلــســة مــجــلــس األمــــة غـــــدا

بــاالســتــجــوابــيــن الموجهين إلــى 
رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر 
المبارك، والذي قدم أولهما النواب 
د. ولــــيــــد الـــطـــبـــطـــبـــائـــي ومــحــمــد 
الــمــطــيــر ومــــــرزوق الــخــلــيــفــة، في 
حين قــدم اآلخــر النائبان رياض 

العدساني وشعيب المويزري.
وعلمت "الجريدة"، من مصادر 

مــطــلــعــة، أن الــحــكــومــة ستطلب 
ــــدة  ــــل االســـــتـــــجـــــوابـــــيـــــن مـ ــيـ ــ ــأجـ ــ تـ
أسبوعين، أي إلى ما بعد صدور 
أحــكــام المحكمة الدستورية في 
الـــطـــعـــون االنـــتـــخـــابـــيـــة، والــمــقــرر 
جلستها ٣ مايو المقبل، على أن 
تــحــدد موقفها مــن كليهما بعد 

جلسة األحكام.
يـــذكـــر أن تـــأجـــيـــل اســـتـــجـــواب 
"العدساني – المويزري" ال يحتاج 
إلــــى قـــــرار مـــن مــجــلــس األمــــــة، إذ 
لـــم يــمــِض عــلــى تــقــديــمــه ثمانية 

أيـــام، بينما يتطلب االستجواب 
، بحسب الــمــادة 

ً
"الــثــالثــي" قـــــرارا

ــة  ــيــ ــلــ ــة الــــداخــ ــ ــحـ ــ ــالئـ ــ 135 مــــــن الـ
للمجلس، والتي تنص على أنه "ال 
تجرى المناقشة في االستجواب 
ــام عــلــى األقــل  إال بــعــد ثــمــانــيــة أيــ
مــن يـــوم تــقــديــمــه، وذلـــك فــي غير 
حالة االستعجال وموافقة رئيس 
مجلس الــوزراء أو الوزير حسب 
ــه إليه  األحــوال"، مجيزة "لمن ُوجِّ
االســتــجــواب أن يطلب مــد األجــل 

الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــه فــي 

في أول انتخابات تجرى في ظل حالة طوارئ فرضتها اعتداءات 
، وأقبلوا 

ً
 كبيرا

ً
 نفسيا

ً
13 نوفمبر الدامية، تخطى الفرنسيون حاجزا

على التصويت بشكل غير متوقع، الختيار الرئيس الحادي عشر 
للجمهورية الخامسة.

وأظهرت النتائج األولية للدورة األولى، اقتراب المرشح الوسطي 
الشاب إيمانويل ماكرون من اإلليزيه بشكل الفت، بانتزاعه تأييد 
23.7% من الناخبين، مع حصول مرشحة اليمين المتطرف ماري 
لوبن على مــا نسبته 21.7% مــن أصــل أكثر مــن 77% شــاركــوا في 
االقتراع، بفارق نقطتين عن مرشح اليمين المحافظ فرنسوا فيون 

الــذي أقــر بهزيمته ودعــا إلى 
ــــت لـــصـــالـــح  ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ

ماكرون.
ومـــــــــــــع اإلعـــــــــــــالن 
الــمــرتــقــب للنتائج 
الــرســمــيــة، سيكون 
مـــاكـــرون عــلــى بعد 

خـــــــــطـــــــــوة 

ماكرون يقترب من »اإلليزيه«
ولوبن تالحقه بجولة ثانية
مشاركة قياسية عكست الرغبة في التجديد
وأنهت هيمنة الجمهوريين واالشتراكيين

إيمانويل ماكرون
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قمة كويتية - فلسطينية تبحث التعاون ووحدة الصف العربي
األمير أولم على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس الثاني

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد، بقصر بيان، ظهر أمس، رئيس 
دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس والوفد 
ــه بــحــضــور ســمــو ولــي  الـــرســـمـــي الـــمـــرافـــق لـ
العهد الشيخ نواف األحمد، بمناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين 
وترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير 
البالد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ 
صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة وعن 
الجانب الفلسطيني الرئيس محمود عباس 

وكبار المسؤولين في دولة فلسطين.
وصرح نائب وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت 

العالقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها 
على كافة الصعد وتوسيع اطر التعاون بين 
الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة 
ودعــم وحــدة الصف ومسيرة العمل العربي 
المشترك وآخر المستجدات على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
وســــاد الــمــبــاحــثــات جــو ودي عــكــس روح 
ــوة الــتــي تــتــمــيــز بــهــا الــعــالقــة والــرغــبــة  ــ االخـ
المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق 

في كافة المجاالت.

مأدبة غداء

كما أقام صاحب السمو أمير البالد بقصر 
ــداء عــلــى شـــرف رئــيــس دولـــة  بــيــان مـــأدبـــة غــ
فلسطين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له 

ــه الــرســمــيــة لــلــبــالد  ــارتــ وذلـــــك بــمــنــاســبــة زيــ
وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني 
بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ووصل إلى البالد، ظهر أمس، رئيس دولة 
فلسطين والـــوفـــد الــرســمــي الــمــرافــق لـــه في 
زيارة رسمية للبالد تستغرق يومين، حيث 

كان على رأس مستقبليه على أرض المطار 
صـــاحـــب الــســمــو أمـــيـــر الـــبـــالد، وســـمـــو ولــي 
العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس 
ــة بـــاإلنـــابـــة عــيــســى الـــكـــنـــدري،  ــ مــجــلــس األمــ
والنائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــخــارجــيــة الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد، ونــائــب 

رئيس مجلس الــــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ 
محمد الخالد، ونائب وزيــر شــؤون الديوان 
األميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد 
الجراح، ونائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
المالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبدالله، وكــبــار الــقــادة فــي الجيش 
والشرطة والحرس الوطني واإلدارة العامة 

لالطفاء.
وتشكلت بعثة الشرف المرافقة للرئيس 
عباس من الديوان األميري برئاسة المستشار 

بالديوان األميري د. عادل الطبطبائي.
ويرافق الرئيس الفلسطيني وفــد رسمي 
يــضــم وزيــــر الــخــارجــيــة د. ريــــاض الــمــالــكــي 
وعددا من كبار المسؤولين في دولة فلسطين.

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس 
مع سفير الواليات المتحدة األميركية لدى الكويت 

لورانس سيلفرمان.
وتــم خــالل اللقاء بحث عــدد مــن أوجــه العالقات 

الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع 
على الساحتين اإلقليمية والدولية.

حــضــر الــلــقــاء مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

أشـــــــاد مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس االمـــيـــركـــي 
الــخــاص للتحالف الــدولــي لمكافحة ما 
يسمى تنظيم الدولة االسالمية )داعش( 
بريت ماكغورك، أمــس، بجهود الكويت 
في تقديم المساعدات للدول المنكوبة 

وتلك التي تعاني النزاعات المسلحة.
وقال ماكغورك، في تصريح صحافي 
عــقــب لــقــائــه والـــوفـــد الــمــرافــق لــه رئيس 
ــهـــالل االحــمــر  مــجــلــس ادارة جــمــعــيــة الـ
الــكــويــتــي د. هـــالل الــســايــر، ان االعــمــال 
ــا الـــكـــويـــت  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي تــ االنـــســـانـــيـــة الــ
»كبيرة«، معربا عن أمله أن تحذو بقية 
ــــدول حـــذوهـــا فـــي تــقــديــم الــمــســاعــدات  الـ
ــة لــلــمــتــضــرريــن  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ االنــــســــانــــيــــة واالغـ

والمحتاجين.
ــن خــــالل  ــ ــ ــــت، ومـ ــــويـ ــكـ ــ وأضــــــــــاف أن الـ
جمعية »الهالل االحمر«، بذلت »جهودا 
كبيرة« إليصال المساعدات االنسانية 
لــلــنــازحــيــن الــعــراقــيــيــن فــي المحافظات 

العراقية والالجئين السوريين في دول 
الجوار، فضال عن المساعدات الموجهة 

للشعب اليمني.
ــر، فــي  ــايــ مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب د. الــــســ
تــصــريــح مــمــاثــل، عــن اســتــعــداد »الــهــالل 
االحــمــر« للتعاون والتنسيق البناء مع 
الــمــنــظــمــات االنـــســـانـــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة 

لمواصلة دورها االنساني واالغاثي.
وأوضـــح الــســايــر ان االجــتــمــاع تطرق 
الـــى جــهــود الجمعية تــجــاه االستجابة 
للكوارث وتقديمها للمساعدات للنازحين 

العراقيين في بغداد واقليم كردستان.
ــاد بـــأن الجمعية قــدمــت نــحــو 40  وأفــ
طنا من االدويـــة وأكثر من 80 الــف سلة 
ــراق، فضال  ــعــ غـــذائـــيـــة لــلــنــازحــيــن فـــي الــ
عن بناء خمس مــدارس الــى جانب دعم 

المستشفيات لعالج النازحين.
وأكـــــــد حــــــرص الـــجـــمـــعـــيـــة عـــلـــى بـــنـــاء 
ــا مـــــع الـــمـــنـــظـــمـــات  ــهــ ــاتــ ــراكــ وتــــعــــزيــــز شــ

االنسانية فــي الــعــراق، السيما المعنية 
بــالــعــمــل الــتــنــمــوي واالنــــســــانــــي، فضال 
عــــــن حــــرصــــهــــا عــــلــــى تــــقــــديــــم مــخــتــلــف 
المساعدات االغاثية لالجئين والنازحين 

ــــروب والــــنــــزاعــــات لــتــقــلــيــص  ــــحـ جــــــراء الـ
اآلثـــار النفسية واالجتماعية والمادية 
والــصــحــيــة الــنــاجــمــة عـــن هـــذه الــظــروف 

الصعبة.

ماكغورك يشيد بجهود الكويت لمساعدة المنكوبينالجارالله يستقبل السفير األميركي

ــي الــعــهــد  اســتــقــبــل ســمــو ولــ
ــمـــد بقصر  ــواف األحـ ــ الــشــيــخ نـ
بـــــيـــــان صـــــبـــــاح امــــــــس رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــــوزراء ســمــو الشيخ 
ــابـــر الـــمـــبـــارك كـــمـــا اســتــقــبــل  جـ
ســـمـــوه الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية 

الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 
الشيخ محمد الخالد، ثم نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الداخلية الشيخ خالد الجراح، 
ووزيــر الــدولــة لشؤون مجلس 
الـــوزراء وزيــر اإلعــالم بالوكالة 

الشيخ محمد العبدالله. 
ــال آخـــــــــر، يــشــمــل  ــ ــجـ ــ وفـــــــي مـ
ســـمـــوه بــرعــايــتــه بــطــولــة ولــي 

ــريـــن  ــعـــشـ ــــة والـ ــعـ ــ ــرابـ ــ الــــعــــهــــد الـ
الشاملة للكراتيه التي ينظمها 
ــاد الـــكـــويـــتـــي لــلــكــراتــيــه  ــ ــــحـ االتـ
ــــاب ســمــوه مــحــافــظ حــولــي  وأنـ
الـــفـــريـــق أول مــتــقــاعــد الــشــيــخ 
أحـــمـــد الـــنـــواف لــحــضــور حفل 
خــتــام الــبــطــولــة فـــي الــخــامــســة 
مــن مساء الــيــوم بمقر االتحاد 

الكويتي للكراتيه.

وصــل إلــى الــبــالد، ظهر أمــس، 
قداسة البابا تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 

المرقسية في زيارة للبالد.
وكان في استقباله نائب وزير 
شــؤون الــديــوان األمــيــري الشيخ 

علي الجراح.

البابا تواضروس الثاني يصل إلى البالداستقباالت ولي العهد

الجارالله مستقبال السفير االميركي أمس

 البابا تواضروس لدى وصوله أمسولي العهد مستقبال المبارك
ً
الجراح مستقبال

 الرئيس عباس لدى وصوله إلى البالد
ً
األمير مستقبال األمير والرئيس الفلسطيني خالل المباحثات أمس

 مبعوث الرئيس االميركي خالل زيارته جمعية الهالل األحمر
ً
هالل الساير مستقبال

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان، صباح أمس، سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد.

واستقبل سموه كذلك سمو رئيس مجلس الـــوزراء الشيخ جابر المبارك، ثم النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

استقباالت األمير

 على غير أساس. 
ً
 برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه مبنيا

ً
ومتدثرا

وأكدت المحكمة أن زيادة "البنزين" صدرت بناء على قرار من مجلس 
الـــوزراء، ولــم تكن توصية منه باعتماد الــزيــادة المقررة من مؤسسة 
البترول، وعليه يكون الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري 
غير صحيح، ألن ما أصدره المجلس هو قرار بتسويق أسعار البنزين. 
في السياق، قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صالح 
المسعد إن حكم "االستئناف" أكد صحة دفاع "الفتوى" بعدم ضرورة 
عرض توصية رفع زيادة البنزين على المجلس األعلى للبترول، ويحق 
للمؤسسة تسويق المنتجات البترولية المكررة دون الحاجة إلى صدور 

مرسوم بذلك، ويكفي أن يكون هذا التسويق بقرار فقط.
وأكد المسعد، لـ"الجريدة"، أن "الفتوى" مستمرة في دفاعها إذا عرض 
األمــر أمــام محكمة التمييز، وستطلب رفــض الطعن المقام، كما أنها 
ستخضع األسباب التي انتهى إليها حكم "االستئناف" إلى الدراسة 

والبحث. 

الفقرة السابقة إلى أسبوعين على األكثر، فيجاب إلى طلبه، ويجوز 
بقرار من المجلس التأجيل مدة مماثلة، وال يكون التأجيل ألكثر من 

هذه المدة، إال بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
 
ً
إلى ذلك، أبلغت مصادر برلمانية "الجريدة" أن هناك قبواًل نيابيا

بشأن طلب تأجيل االستجواب "الثالثي" أسبوعين. 
وفي خطوة مستغربة وسابقة ألوانها، أعد النائب محمد المطير 
أحد مقدمي هذا االستجواب ورقة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس 

الوزراء، ووقعها حتى اآلن ثالثة نواب.
وبـــرر المطير، خــالل نـــدوة أقامها مــســاء أمــس فــي ديــوانــه بعنوان 
"سرقوها... ودمروا وحدتها" تجهيز تلك الورقة بتراجع مواقف النواب 
من تأييد التصويت على تعديل قانون المحكمة اإلدارية، والسماح لها 

بنظر دعاوى الجنسية.

واحــــــدة مـــن حــســم الـــســـبـــاق نــحــو قــصــر اإللـــيـــزيـــه لــمــصــلــحــتــه، إذ تشير 
استطالعات الرأي ونوايا التصويت إلى أنه سيفوز بسهولة على مرشحة 

»الجبهة الوطنية«، في الدورة الثانية 7 مايو المقبل.
وعلى الفور، تلقى ماكرون، الذي دعا لفتح صفحة جديدة في الحياة 
 من المحافظين واالشتراكيين، وعلى 

ً
 كبيرا

ً
السياسية الفرنسية، دعما

رأسهم رئيس الــوزراء برنار كازنوف، الــذي طالب جميع الديمقراطيين 
بالتصويت له في الجولة الثانية. كما حظي بدعم مرشح الحزب الحاكم 
بــونــوا هــامــون ووزيـــر الخارجية جــون مـــارك آيــرولــت وعــمــدة بــاريــس آن 

هيدالغو.
ــــى لــالنــتــخــابــات،  ويــمــثــل تــصــدر مـــاكـــرون ولـــوبـــن نــتــائــج الـــــدورة األولـ
»األغـــرب فــي تــاريــخ فــرنــســا«، نــهــايــة حقبة هيمن عليها  الــتــي وصــفــت بــــ

.
ً
»الجمهوريون« و»االشتراكيون« طيلة 35 عاما

 في 
ً
، ال يزال مترددا

ً
وفي وقت كان ربع الناخين، البالغ عددهم 47 مليونا

حسم خياره حتى اللحظة األخيرة قبل الدورة األولى، شكل مستوى التعبئة 
والرغبة في التجديد عنصرين أساسيين في نسبة اإلقبال القياسية على 

 بين أربعة برامج مختلفة، 
ً
 محموما

ً
هذه االنتخابات، التي شهدت تنافسا

وجرت وسط تدابير أمنية غير مسبوقة تحت تهديد اإلرهاب.
)عواصم- وكاالت(

ماكرون يحيي أنصاره خارج 
مركز االقتراع بباريس

٢٥



سقوط 1500 طعن للسجناء...
الطعون تضمنت فقط عرائض من المحكومين بأحكام بالسجن من 
محكمة االستئناف بطلب التمييز، دون أن تحتوي هذه العرائض على 

أسباب قانونية.
وعزت المصادر أسباب سقوط تلك الطعون إلى عدم وجود فريق 
قانوني يوفر للمحبوسين في السجن المركزي الخدمات القانونية، بما 
 عن أن إدارة السجن لم 

ً
فيها تضمين طعونهم األسباب القانونية، فضال

توفر لهم إال كتاب طلب بعمل الطعن، وهو ما لم يتم قبوله بالمحكمة.

( في الجولة الثانية، لكنها تشير إلى إمكانية حصولها على 
ً
عاما

أكثر من 40 في المئة بجولة اإلعــادة، متقدمة على نسبة الـــ18 في 
المئة التي حصل عليها والــدهــا جــان-مــاري لوبان مؤسس حزب 
الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، بعدما صدم فرنسا بوصوله 

إلى الجولة الثانية في انتخابات 2002.
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تواضروس الثاني

»الكهرباء« تطلق حملة 
التوعية »استهلك بمسؤولية«

أعلن وكيل وزارة الكهرباء 
والــــمــــاء مــحــمــد بـــوشـــهـــري، 
أن الـــــــــوزارة بـــصـــدد إطــــالق 
حملتها التوعوية )استهلك 
بمسؤولية(، بالتعاون مع 
وزارة اإلعالم، بهدف ترسيخ 
ثقافة الترشيد لــدى عموم 
المستهلكين، بالتزامن مع 

إقرار التعرفة الجديدة. 
وقــــــــــــــال بـــــــوشـــــــهـــــــري فـــي 
ــــح صــــــحــــــافــــــي، إن  ــريــ ــ ــــصــ تــ
الــــــــــــــــــوزارة حـــــريـــــصـــــة عـــلـــى 
تنظيم هذه الحملة، لتوعية 
المستهلكين بقانون التعرفة 
الجديد، الذي سيطبق بداية 
عــلــى الــقــطــاع الــتــجــاري في 
22 مايو المقبل، مــؤكــدا أن 
"الــهــدف الرئيسي مــن إقــرار 
القانون ترشيد االستهالك 

وليس الجباية". 
وأوضـــح أن الحملة التي 
ستنطلق قريبا عبر وسائل 
اإلعالم؛ المرئية والمسموعة 
والمقرؤة، ومن خالل وسائل 
ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــواصــــــل االجـ
ستركز على السبل واآلليات 
ــن انـــتـــهـــاجـــهـــا  ــكــ ــمــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ ال
لترشيد االستهالك، مبينا 
أن مسألة الترشيد وتقليل 
معدالت االستهالك من شأنه 
أن يقلص من كلفة الميزانية 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــــي تـــــرصـــــدهـــــا الــ ــتــ ــ الــ
لــتــشــغــيــل مـــحـــطـــات الـــقـــوى 
الكهربائية وتقطير المياه. 
ولــــفــــت إلــــــى أن الـــــــــوزارة 
لديها خطة طموحة لترشيد 
االســـــتـــــهـــــالك بــــشــــكــــل عــــــام، 

وتتعاون في هذا الشق مع 
جهات حكومية عدة لتنفيذ 
ــــث نـــجـــحـــت  ــيـ ــ رؤيــــــتــــــهــــــا، حـ
اللجنة التنفيدية لترشيد 
استهالك الطاقة الكهربائية 
والمياه في مؤسسات الدولة 
فـــي تــحــقــيــق جـــزء كــبــيــر من 
أهدافها، وهي مستمرة في 
تنفيذ استراتيجية الترشيد.

محمد بوشهري

جانب من مساعدات الكويت لأليتام في كردستان

الحكومة تتراجع: العالج...

 الخالد لـ ةديرجلا.: المجلس البلدي...

فرنسا تنتخب رئيسها وسط...
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إجراَء دراسة جدوى، ومازال الموضوع قيد الدراسة".
وأضافت: "يجب أال نغفل أن الدراسة األولية أعطت المواطنين 
مــلــكــيــة الــنــصــيــب األكـــبـــر فـــي أســهــم الــشــركــة الــمــســاهــمــة الــمــقــتــرح 
تأسيسها بنسبة  51%   عن طريق االكتتاب العام، على أن تقوم 
الــدولــة بضمان تحقيق أربـــاح للمواطنين، السيما فــي السنوات 

األولى بهدف تشجيعهم على التملك واالستثمار في المشروع".
، أكــد النائب ريــاض العدساني أن قــرار مجلس الـــوزراء 

ً
نيابيا

بإنشاء تلك الشركة المساهمة "ال يتماشى مع مضمون الدستور"، 
 إلى أن "مشروع مستشفى جابر انحرف عن هدفه األساسي 

ً
مشيرا

."
ً
وأصبح استثماريا

وقال العدساني، في تصريح أمس: "هذا ما أكدناه في االستجواب 
 أو 

ً
بــشــأن تــوجــه الحكومة إلــى خصخصة قــطــاعــات عــديــدة، كليا

 أن هذا التوجه "سيساهم في رفع األسعار وزيــادة 
ً
، مبينا

ً
جزئيا

األعـــبـــاء الــمــالــيــة عــلــى الــمــواطــنــيــن، ألنــهــم سيتحملون نــســبــة من 
تكاليف العالج".

وأضــــاف: "عــنــدمــا اســتــجــوبــت رئــيــس الـــــوزراء عـــام 2013 أكــدت 
 الستقبال المرضى عام 

ً
الحكومة أن المستشفى سيكون جــاهــزا

2014، ونحن في عام 2017، وإلى اآلن لم يفتتح، كما أن الحكومة 
تود تغيير توجهها لتنشئ شركة مساهمة إلدارة المستشفى".

وفي حين قال النائب وليد الطبطبائي إن "الدستور نص على 
 من تكاليف 

ً
ا تحمل الدولة عالج المواطنين، ولذا فإن تحميلهم جزء

العالج أمر مرفوض، ويدل على عجز الحكومة وتخبطها"، أعرب 
الــنــائــب أســامــة الشاهين عــن رفــضــه تــوجــه الــوزيــرة الصبيح إلى 

 
ً
االقتراع، الختيار مرشح من أصل 11 يحملون رؤى مختلفة خلفا

للرئيس االشتراكي الحالي فرنسوا هوالند.
 للعديد 

ً
 مفاجئا

ً
وبعد حملة ال تشبه سابقاتها وشهدت خروجا

من المرشحين المؤهلين مقابل صعود غير متوقع آلخرين، مازال 
، ولم يحسم خياره، في وقت أخفى الصمت 

ً
ربع الناخبين مترددا

االنتخابي تــداعــيــات الــهــجــوم، الــذي تبناه تنظيم »داعـــش« عشية 
االستحقاق، وأسفر عن مقتل شرطي. 

وتوحي المؤشرات بامتناع نسبة كبيرة تتخطى 75 في المئة 
»مباراة رباعية«،  عن التصويت في االستحقاق، الذي يبدو أشبه بـ
وســط منافسة حامية بين الــوســطــي إيمانويل مــاكــرون وزعيمة 
اليمين المتطرف مارين لوبن والمحافظ فرنسوا فيون وممثل اليسار 

الراديكالي جان لوك ميالنشون.
وبحسب استطالعات الـــرأي، يتصدر لوبن ومــاكــرون المشهد، 
أما فيون وميالنشون فيأتيان في مرتبة أدنى. وإذا لم يفز مرشح 
بأغلبية صريحة في الجولة األولى، فسيخوض المرشحان، اللذان 
يحصالن على أعلى عدد من األصــوات، جولة إعادة حاسمة في 7 

مايو.
ورغم أن استطالعات الرأي لم تظهر حتى اآلن صعود لوبن )48 

رغم كل من يحاول تفكيكه وإلغاء دوره الفعال، ستكون في أكتوبر 
المقبل«.

وفــي ســيــاق آخـــر، أبـــدى الــخــالــد اســتــغــرابــه مــن تصريحات بعض 
الــمــســؤولــيــن بــشــأن تسليم قــســائــم مــشــروع قطعتي 3 و4 بخيطان 
 إلى المجلس، 

ً
 أن المشروع وصل حديثا

ً
الجنوبي يوليو المقبل، مبينا

م إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما لم يحظ بموافقة 
ّ
ولن يسل

»البلدي«، إذ إن »المسؤولية عن تلك المشاريع حق أصيل من حقوقه، 
ولن نسمح بسلبه كما حدث في أمور أخرى مثل تسميات الشوارع 

والميادين«.
وبين أن المشروع، الذي يقدر عدد وحداته بـ1200 وحدة، أحيل إلى 
 موافقة 

ً
اللجنة الفنية لمناقشته وتحديث مخططاته القديمة، متوقعا

المجلس عليه في جلسته مطلع مايو المقبل، ليحال بعد ذلك إلى بلدية 
الكويت، التي ستحيله بصفتها إلى »السكنية«.

وأشــار إلى أن البنية التحتية للمشروع موجودة، وبناء عليه لن 

تحميل المواطن 50% أو حتى 1% من تكاليف العالج في مستشفى 
 على أن المستشفى ينبغي أن يسلم إلى "الصحة" ال 

ً
جابر، مشددا

إلى التجار.
وهــو نفس مــا ذهــب إليه النائب ناصر الــدوســري الــذي أكــد أن 
 من تكاليف عالجه بالمستشفى غير مقبول، 

ً
ا "تحميل المواطن جزء

 الحكومة من تسليم مؤسسات 
ً
حتى وإن كــان بنسبة 1"، مــحــذرا

الدولة إلى التجار.

يكون لــدى »السكنية« أي أعــذار لتأخير تسليم وحداته للمواطنين، 
 على إنهاء هذا المشروع الذي 

ً
 على أن »البلدي« سيعمل جاهدا

ً
مشددا

يحل مشاكل كثيرة للمواطنين.

العدد 3389 / األحد 23 أبريل 2017م / 26 رجب 1438هـ    

ةديرجلا•
الثانية

عباس يزور البالد اليوم 
ويلتقي سمو األمير

ــوم  ــيــ ــــالد الــ ــبـ ــ ــــى الـ ــل إلـ ــ ــــصـ يـ
الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــــبــــــاس، والـــــــوفـــــــد الــــرســــمــــي 
الــمــرافــق لــه فــي زيـــارة رسمية 

للبالد تستغرق يومين.
وتــــــجــــــرى خــــــــالل الــــــزيــــــارة 
مـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات رســـــــمـــــــيـــــــة مــــع 
ــــالد الـــشـــيـــخ  ــبــ ــ ــ ــر ال ــيــ ــو أمــ ــمــ ســ

صباح األحمد. 

محمود عباس

بيجول: زيارة البابا مستمرة 5 أيام بدعوة سامية 
يــصــل الــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي بــطــريــرك 
الكرازة المرقسية والوفد المرافق له إلى أرض 
الكويت اليوم في مستهل زيارة تاريخية، هي 
األولى من نوعها لبابا الكرازة المرقسية إلى 

دولة الكويت.
ومن المقرر أن يكون في استقباله في قاعة 
التشريفات بمطار الكويت الدولي نائب وزير 
شــؤون الــديــوان األمــيــري الشيخ علي الجراح، 
وسفير الكويت بمصر محمد الذويخ، والسفير 
الــمــصــري لـــدى الــكــويــت يــاســر عــاطــف، وكــذلــك 
نـــيـــافـــة األنــــبــــا أنـــطـــونـــيـــوس مــــطــــران الــكــرســي 
األورشليمي والشرق األدنــى والكويت وكهنة 
كنيسة مارمرقس إضافة إلى عدد من مسؤولي 

الدولة.
ويــضــم الــوفــد الــمــرافــق للبابا نــيــافــة األنــبــا 
بــاخــومــيــوس مــطــران البحيرة والــخــمــس مدن 
الــغــربــيــة، ونــيــافــة األنــبــا مــرقــس أســقــف شبرا 
الــخــيــمــة، ونــيــافــة األنـــبـــا يـــوســـاب أســقــف عــام 

األقــــصــــر. وتـــعـــد هــــذه الــــزيــــارة األولــــــى لــلــبــابــا 
تــواضــروس للبالد منذ تنصيبه على كرسي 
 المرقسية عام 

َ
دة مارمرقس عقب اعتالئه السُّ

2013 تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها إليه 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد خالل 
زيــارة الشيخ علي الجراح للمقر البابوي في 
دير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون في 

مصر على رأس وفد رفيع المستوى.
وحـــول بــرنــامــج الـــزيـــارة، قــال راعـــي كنيسة 
مارمرقس بالكويت األب بيجول االنبا بيشوي 
في تصريح صحافي، إن الزيارة البابوية إلى 
البالد تستمر خمسة أيام، ومن المقرر أن يلتقي 
البابا بسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، ورئيس 
ــــرزوق الــغــانــم، وســمــو رئــيــس  ــة مـ مــجــلــس األمــ

مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأكد األب بيجول أن هذه الزيارة التاريخية 
 لــمــدى عمق 

ً
ــعــد تجسيدا

ُ
للبابا تــواضــروس ت

ومتانة العالقات بين البلدين الشقيقين مصر 
والكويت على كل المستويات، وعلى المحبة 
الــمــتــبــادلــة، الــتــي تجمع شعبي الــبــلــديــن على 
 على أن 

ً
اختالف طوائفهم ومذاهبهم، مشددا

 كانت ومــازالــت سباقة 
ً
الكويت قيادة وشعبا

في إعالء راية المحبة واإلخاء واإلنسانية بين 
جميع البشر.

وأشار إلى أن من المقرر على جدول أعمال 
الـــزيـــارة أن يلتقي الــبــابــا تـــواضـــروس برعية 
ات إلى جانب   من اللقاء

ً
الكنيسة، ويعقد عددا

ــات فـــي كـــاتـــدرائـــيـــة مــارمــرقــس  ــداسـ ــقـ ــة الـ ــامـ إقـ
بحولي.

ونوه االب بيجول بأجواء الفرح والسعادة 
الــتــي تــســود أبـــنـــاء الــرعــيــة األرثـــوذكـــســـيـــة في 
الكويت بهذه الزيارة التاريخية لرأس الكنيسة 
 إلـــى أن تكلل هــذه 

ً
القبطية الــمــصــريــة، داعـــيـــا

الزيارة بالخير والبركات.

افتتاح قرية »صباح األحمد« إليواء الالجئين السوريين في تركيا
 للخدمات االجتماعية

ً
 ومدرسة وروضة أطفال ومركزا

ً
تضم 1248 وحدة سكنية ومسجدا

افتتح رئيس الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية الكويتية د. 
 
ً
عبدالله المعتوق أمس، رسميا

قرية صاحب السمو أمير البالد 
الــشــيــخ صــبــاح األحـــمـــد إليـــواء 
الــالجــئــيــن الــســوريــيــن بمخيم 
)انجوبينار( في مدينة )كليس( 

جنوبي تركيا.
وأعـــــرب الــمــعــتــوق فـــي كلمة 
خالل حفل االفتتاح عن خالص 
ــر والـــــتـــــقـــــديـــــر وعـــظـــيـــم  ــ ــكـ ــ ــــشـ الـ
ــان والــــعــــرفــــان لــتــركــيــا  ــنــ ــتــ االمــ
رئــيــســا وحــكــومــة وشــعــبــا، لما 
تــــقــــوم بـــــه مـــــن جــــهــــود كـــبـــيـــرة 

ــاء  ــقــ ــة األشــ ــ ــدمـ ــ ــة وخـ ــ ــايـ ــ ــــي رعـ فـ
ــن الـــــــذيـــــــن وفـــــــــدوا  ــ ــيــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
 مــن جحيم الحرب 

ً
إليها فــــرارا

المستعرة منذ مارس 2011.
ــي  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــب الـ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ وهـــــــنـــــــأ الــ
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــة نـــــــجـــــــاح عـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ بـ
االســـــتـــــفـــــتـــــاء الــــشــــعــــبــــي عـــلـــى 
الــــــتــــــعــــــديــــــالت الــــــدســــــتــــــوريــــــة، 
 عن األمــل أن تكون هذه 

ً
معربا

الــتــعــديــالت خــطــوة مهمة على 
طريق التقدم واالزدهار والنماء 

للجمهورية التركية.
وقـــال إن "الــقــريــة تــتــألــف من 
1248 وحـــدة سكنية ومسجد 
ومدرسة وروضة أطفال ومركز 
للخدمات االجتماعية"، مشيرا 
ــا "هــــديــــة مــتــواضــعــة  ــهــ ــى أنــ ــ إلــ
مــن الــشــعــب الــكــويــتــي لألشقاء 

السوريين".
وأضاف أن سمو أمير البالد 
أطـــلـــق الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــبـــادرات 
ــــدالع األزمـــة  اإلنــســانــيــة مــنــذ انـ
الـــــــســـــــوريـــــــة، لــــتــــعــــزيــــز فـــــرص 
ــم  االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة ودعـ
خـــطـــط الـــــطـــــوارئ فــــي مــنــاطــق 
اللجوء السوري، ما كان له األثر 
الكبير فــي احــتــواء الــتــداعــيــات 

االنسانية لألزمة.
وأشار المعتوق إلى أن "سمو 
أمــيــر الـــبـــالد وّجــــه الــجــمــعــيــات 
والــهــيــئــات الــخــيــريــة الكويتية 
ــى تــكــثــيــف الـــجـــهـــود إلغـــاثـــة  ــ إلـ
الــالجــئــيــن الــســوريــيــن فــي دول 
ــل  ــقــــوافــ الـــــــجـــــــوار، وتـــســـيـــيـــر الــ
اإلغـــاثـــيـــة والــــفــــرق الــتــطــوعــيــة 
لــتــقــديــم الـــعـــون والـــمـــســـاعـــدات 

العاجلة ألشقائنا السوريين".
 فــي 

ً
وأكــــــــــد الــــمــــضــــي قــــــدمــــــا

ــم إخــوانــنــا الــســوريــيــن من  "دعــ
منطلق مسؤوليتنا اإلنسانية 
واألخالقية، عمال بقول الحبيب 
المصطفى: مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مــثــل الــجــســد إذا اشــتــكــى منه 
عضو تــداعــى لــه سائر الجسد 

بالسهر والحمى".
ــــرب الــمــعــتــوق عـــن األمـــل  وأعـ
أن يــــســــاهــــم هــــــــذا الــــمــــشــــروع 
"فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة إخــوتــنــا 
السوريين الذين نتقاسم معهم 
ــاع المؤلمة التي  مـــرارة األوضــ
أخرجتهم من ديارهم ووطنهم، 
فـــقـــد عــشــنــا هـــــذه الـــمـــحـــنـــة فــي 

ــن أغـــســـطـــس 1990،  ــانـــي مــ ــثـ الـ
وندرك حجم األلم الذي يعانيه 

إخواننا".
 
ً
ــا ــ ــــضـ وتـــــــوجـــــــه بــــالــــشــــكــــر أيـ

ــمــــؤســــســــات الـــكـــويـــتـــيـــة  إلــــــى الــ
ــامــــت بـــتـــمـــويـــل انـــشـــاء  ــتــــي قــ الــ
الــقــريــة وغــيــرهــا مــن المشاريع 
اإلغاثية، منها اتحاد المصارف 
الــكــويــتــيــة، والــلــجــنــة الشعبية 
لجمع التبرعات، وبيت الزكاة 
ــتــــي، ووزارة األوقــــــــاف  ــكــــويــ الــ
والشؤون اإلسالمية، والجمعية 
الكويتية لالغاثة، وشركات زين 

وأوريدو وفيفا لالتصاالت.
ــه، أعــــــــرب رئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــة االنـــســـانـــيـــة  ــ ــاثـ ــ مـــؤســـســـة اإلغـ
التركية بولنت يلدريم عن جزيل 

شكره لسمو أمير البالد الذي 
اختير )قائدا للعمل اإلنساني( 

من قبل األمم المتحدة.
وأشــــار إلـــى الــتــعــاون القائم 
مع الهيئات الكويتية في إنشاء 
مخيم )ألبيلي( إليواء الالجئين 
 عـــن شــكــره 

ً
الــســوريــيــن، مــعــربــا

لجميع الدول التي تتعاون مع 
تركيا التي تستضيف أكبر عدد 

من الالجئين.
وحضر حفل االفتتاح سفير 
دولة الكويت لدى تركيا غسان 
الزواوي، والمدير العام للهيئة 
بــدر الصميط، ومسؤولو عدد 
مـــن الــمــؤســســات والــجــمــعــيــات 

الخيرية الكويتية.

المعتوق متفقدا احد الفصول الدراسية في قرية »صباح األحمد« إليواء السوريين بتركيا

ع المعتوق، ورئيس مؤسسة اإلغاثة 
ّ
على هامش الزيارة وق

اإلنسانية التركية بولنت يلدريم، اتفاقية بين الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية، ومؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية لتنفيذ 

8 مشاريع لدعم الالجئين السوريين في تركيا.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قـــال والــــي )كــلــيــس( خـــالل لــقــاء مع 
المعتوق والوفد المرافق، إنــه "ال توجد دولــة في العالم مثل 
الكويت عملت وقــدمــت مثل هــذه المدينة النموذجية إليــواء 
الالجئين السوريين، التي ليس لها مثيل في تركيا بمواصفات 
ممتازة وكبيرة ومتكاملة، والتي تتوج اليوم باستكمال المرحلة 

األخيرة منها".
وترتبط عــدة مؤسسات خيرية كويتية باتفاقيات شراكة 
مع مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية لتنفيذ برامج ومشاريع 
اغاثية لدعم الالجئين السوريين في تركيا، كان آخرها افتتاح 
مركز الكويت الطبي لــألطــراف الصناعية لخدمة المصابين 
السوريين األربعاء الماضي في مدينة اسطنبول، بدعم وتمويل 

من بيت الزكاة الكويتي وتنفيذ مؤسسة اإلغاثة التركية.

8 مشاريع لدعم السوريين في تركيا

»األشغال« تتابع مستجدات مشروع 
إنشاء وصيانة شارع الغوص

• سيد القصاص
اجتمع الوكيل المساعد لقطاع 
هندسة الطرق في وزارة االشغال 
العامة احمد الحصان بالقائمين 
على تنفيذ مشروع انشاء وانجاز 
ــــوص مــن  ــغـ ــ ــة شــــــــارع الـ ــانــ ــيــ وصــ
الــطــريــق الـــدائـــري الــخــامــس الــى 
الطريق الــدائــري الــســادس وذلك 
ــــال الــحــصــان في  فـــي مــكــتــبــه. وقـ
تــصــريــح صــحــافــي ان االجــتــمــاع 
ــوقــــوف عـــلـــى اخـــر  ــــى الــ يـــهـــدف الـ
المستجدات بالمشروع واالعمال 
الــجــاريــة حــالــيــا مــؤكــدا ان نسب 
االنجاز تسبق البرنامج الزمني 
ــفـــضـــل الــــتــــعــــاون  الـــــخـــــاص بـــــه بـ
ــــراف  والــتــنــســيــق بــيــن كـــافـــة االطـ
العاملة بالمشروع الذي يعد في 
مراحله االولى حيث بدأ العمل به 
في 7 ديسمبر 2016 ومن المتوقع 

االنتهاء منه في 6 ديسمبر 2019.
وأفــاد الحصان بأن المشروع 
من المشاريع الهامة والحيوية 
ــقــــطــــاع بــكــلــفــة  ــتــــي يـــنـــفـــذهـــا الــ الــ
اجــمــالــيــة 77.300 مــلــيــون ديــنــار 
وبهدف تسهيل انسيابية الحركة 
المرورية وزيادة االمان لمواكبة 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي الــحــركــة 
الـــمـــروريـــة نــتــيــجــة الــتــطــويــر في 
الـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة الـــمـــجـــاورة 
ــادة فـــي الــمــنــاطــق السكنية  ــ وزيــ

المستقبلية.
ــلــــى حـــــــرص قـــطـــاع  وشـــــــــدد عــ
ــلــــى تــنــفــيــذ  ــرق عــ ــ ــطــ ــ ــة الــ ــنــــدســ هــ
توجيهات وزير االشغال العامة 
عبدالرحمن المطوع الرامية الى 
الــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة لــلــمــشــاريــع 
ــارات الــمــيــدانــيــة  ــ ــزيـ ــ مـــن خــــالل الـ
ــلــــوقــــوف عــلــى  واالجــــتــــمــــاعــــات لــ
ــر الـــمـــســـتـــجـــدات والـــخـــطـــوات  ــ اخـ

الــتــنــفــيــذيــة ونــســب االنـــجـــاز بها 
وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع 

لالستفادة القصوى منها.

أسبوع حافل بالمساعدات إلغاثة نازحي دول الصراعات 
واصلت الكويت تقديم المساعدات من 
منطلق إنساني، بهدف العمل على تخفيف 
العبء عن المحتاجين والمعوزين، ومد 
يــد الــعــون لهم بغض النظر عــن الــلــون أو 

الجنس أو العرق أو الديانة.
 من 

ً
وســـجـــل األســــبــــوع الـــمـــاضـــي عــــــددا

األنشطة اإلنسانية، أبرزها توقيع مفوضية 
األمـــم المتحدة لــشــؤون الالجئين مذكرة 
ــع مــجــمــوعــة صـــنـــاعـــات الــغــانــم،  تــفــاهــم مـ
تهدف الى تعليم الالجئين السوريين في 
منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال إفريقيا 
عبر بــرامــج أساسية متنوعة، وذلــك على 

مدى 3 سنوات.
، وزعــت 

ً
ــار الــمــســاعــدات أيـــضـــا وفـــي إطــ

جمعية الهالل األحمر 3500 سلة غذائية 
على أهالي األحياء المحررة في الجانب 
األيسر من مدينة الموصل شمالي العراق، 
في إطــار حملة )الكويت بجانبكم(، وذلك 
بالتنسيق مع مؤسسة البارزاني الخيرية.

ــــت الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة لــدولــة  كــمــا وزعـ
الكويت في اربيل 1500 )قسيمة( شرائية 
مقدمة من "الجمعية الكويتية لالغاثة" على 

نازحين عراقيين في مدينة )السليمانية(، 
بالتنسيق مع مؤسسة روناهي الخيرية.

بدورها، نفذت جمعية النجاة الخيرية 
حملة إنسانية وزعت خاللها كفاالت على 
نحو 1300 يتيم ســوري وأردنـــي الجئين 
يعيشون في مختلف المحافظات األردنية.
وفيما يتعلق باليمن، سلمت اللجنة 
الــصــحــيــة الــمــيــدانــيــة الــتــابــعــة للجمعية 
الــكــويــتــيــة لـــالغـــاثـــة 15 طــنــا مـــن األدويـــــة 
ــة بــــأمــــراض الـــســـرطـــان لــمــخــازن  الـــخـــاصـ
األدويـــــــة الـــمـــركـــزيـــة فـــي مــحــافــظــة )عــــدن( 
اليمنية، ضمن برنامج دعم قطاع الخدمات 

الصحية.
كما سلمت حملة "الكويت إلى جانبكم" 
في اليمن مشروع الربط الكهربائي )جعار 
- الحصن(، ومشروع المحطة التحويلية 
في محافظة )أبين(، ضمن مشاريع تأهيل 

مياه عدن الكبرى.
وأطــــلــــقــــت جـــمـــعـــيـــة الـــــســـــالم لـــألعـــمـــال 
اإلنسانية والخيرية حملة عاجلة لدعم 
الشعبين فــي اليمن وســوريــة باستقبال 
التبرعات العينية مدة أسبوع واحد، وتم 

تجميع حمولة 13 شاحنة كبيرة نصفها 
للشعب اليمني، والنصف االخــر للشعب 
 
ً
الــســوري، بعد أن سيرت الجمعية سابقا
6 قــوافــل إلــى السوريين على الــحــدود مع 

تـــركـــيـــا، فـــي حــيــن تــعــد هــــذه الــقــافــلــة هي 
الثانية لليمنيين.

أحمد الحصان
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االستئناف: قرار رفع 
أسعار الوقود دستوري

التعليمية بحثت ضم الدارسين 
على نفقتهم إلى صندوق التعليم

التجارة فشلت في جرد عقارات 
الكويت منذ 14 عامًا

كتب حمد العلوان:
قرار  اأن  اال�ستئناف  حمكمة  اعتربت 
احلكومة برفع اأ�سعار الوقود يتوافق 
مع الد�ستور ملغية بذلك قراراً كانت 

اأ�سدرته حمكمة اأدنى.
واأو�سحت املحكمة اأن قرار رفع اأ�سعار 
الوزراء  اتخذه جمل�س  الذي  الوقود 

العام املا�سي من �سالحياته.

اأكد رئي�س اللجنة التعليمية النائب حممد احلويلة اأن اللجنة ناق�ست 
مو�سوعني مهمني يتعلقان ب�سمول �سندوق التعليم للطلبة الدار�سني 
على نفقتهم اخلا�سة وتعديل القانون رقم 2011/28 اخلا�س ببدالت 
املعلمني يف وزارتي الرتبية واالأوقاف. واأعلن احلويلة تبني اأع�ساء 
االجتماعيني  االخت�سا�سيني  ك��ادر  ب�ساأن  املقدم  االق��رتاح  اللجنة 
م�ستوى  تدين  ب�سبب  املكتبات  واأمناء  الرتبوية  التقنيات  ومعلمي 
خمرجات التعليم داعيا اإلى االهتمام مبهنة املعلم وتوفري االمتيازات 
وتهيئة  التعليم  وتطوير خمرجات  له  امل�ستحقة  واملعنوية  املالية 
االأع��داد  ال�ستيعاب  التطبيقي  وهيئة  للجامعة  املنا�سبة  البيئة 

الطلبة. من  املتزايدة 

كتب حممد اإبراهيم:
اأكدت م�سادر عقارية ل� »ال�ساهد« اإن جرد اإجمايل العقارات املوجودة على 
اأرا�سي الكويت واإعادة تقييمها ح�سب كل منطقة من اأولوية اللجنة العقارية 
امل�سكلة من وزارة التجارة لتعوي�س ف�سل اإدارة العقار يف تنفيذ تلك املهمة 
منذ تاأ�سي�سها عام 2003.  وقالت اإن اللجنة �ست�سع نظامًا حديثًا الإدارة 
االأرا�سي للمحافظة على اأ�سعار العقارات واالأرا�سي من االرتفاع غري املربر 
والذي ياأتي ب�سبب عدم االعتماد على تقييم �سحيح م�سجل لدى اأي جهة 
حكومية.  واأو�سحت اأنه يوجد يف الكويت 210 اآالف بناية متنوعة بني 
عمارات ا�ستثمارية وجتارية وفيال وبيت عربي مل يتم التعرف على املبالغ 

املالية لتلك العقارات ما يعطي فر�سة للتالعب يف االأ�سعار.

ع��ق��د خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�������ري���ف���ني امل���ل���ك 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
امل�ري  ال��رئ��ي�����س  م��ع 
قمة  ال�سي�سي  عبدالفتاح 
مت  م�رية   - �سعودية 
ب�ساأن  الت�ساور  خاللها 
املو�سوعات  م��ن  ع���دد 
الثنائية وا�ستعرا�س عدد 
االإقليمية  امللفات  م��ن 
وب���ح���ث االأو�����س����اع يف 
على  اتفقا  وقد  املنطقة. 
التعاون  تعزيز  اأهمية 
وال��ت�����س��ام��ن ال��ع��رب��ي 
للوقوف �سفًا واحدًا اأمام 
تواجه  التي  التحديات 
واإنهاء  العربية  االأم���ة 
بها  مي��ر  التي  االأزم���ات 

عدد من دول املنطقة.
طالع �س 17

سلمان والسيسي: نقف 
صفًا واحداً أمام التحديات

القاضي الشرعي لجبهة النصرة 
في سوريا يعتنق المسيحية

اأظهر �ريط فيديو مت تداوله على مواقع التوا�سل �سخ�سًا 
االإرهابية  الن�رة  جلبهة  ال�رعي  القا�سي  اإن��ه  قيل 
اعتناقه  يعلن  وهو  اأبوحمزة  ح�سان  ويدعى  �سوريا  يف 
وهو  ال�رعي  القا�سي  ال�ريط  وثق  وقد  امل�سيحية. 
يتكلم يف اإحدى الكنائ�س االأملانية عن دوره يف تاأ�سي�س 

عن  احلديث  اإلى  باالإ�سافة  العراق  يف  القاعدة  تنظيم 
واجهته.  التي  وال�سعوبات  اأملانيا  اإلى  طريق و�سوله 
االإ�سالم  يفر�س  كان  الذي  التائب  االإرهابي  اختار  وقد 
يف  له  كلقب  بول�س  ا�سم  �سوريا  اأه��ايل  على  بالقوة 

املعمودية.

بحثا األوضاع في المنطقة

درس للمتاجرين باإلسالم

سنعيد النظر في بعض لوائحها.. والمجلس األعلى للجامعات مطالب بأن يكون صانعًا للسياسات وليس استشاريًا

الفارس يعترف: نعاني مشاكل في التطبيقي

األمير  استقبل 
الرئيس الفلسطيني

و البابا تواضروس 
ص2الثاني

كتب اأحمد يون�س:

التعليم  وزير  الرتبية  وزير  اأكد 
هيئة  اأن  الفار�س  حممد  العايل 

التطبيقي تعاين عدة م�ساكل واأنه �ستتم اإعادة النظر يف بع�س 
وراء  امل�ستمر  القيادات  تغيري  اإن  ل�»ال�ساهد«  وقال  لوائحها. 
م�ساكل التعليم مطالبا املجل�س االأعلى للتعليم باأن يكون �سانعا 

لل�سيا�سات ولي�س ا�ست�ساريا. طالع �س4 
الدرا�سات  بكلية  االأ�ستاذ  ك�سف  »التطبيقي«  جت��اوزات  وحول 

احل�سول  بهدف  االأبحاث  �رقات  عن  الوطيان  حممد  التجارية 
على الرتقية ال�ريعة حيث ن�سب بع�س االأ�ستاذة اأبحاثًا الأنف�سهم 

رغم اأنها تخ�س اأ�ساتذة جامعيني من م�ر واالأردن.
الرتقيات يف  رئي�سا للجنة  اأنه عندما كان  ل�»ال�ساهد«  واأو�سح 
عالقة  تربطه  جامعي  اأ�ستاذ  تزوير  اكت�سف  البنوك  تاأمني  ق�سم 

ن�سب بنائب اإخواين بارز.
واأ�ساف اأن اإدارة الهيئة جتاهلت قرارات جلنة التاأديب وعمدت 
االإخواين.  للنائب  اإر�ساء  اللجنة  قرارات  وجتميد  عرقلة  اإلى 
ولفت اإلى اأن ق�سية ال�رقات العلمية ال تقت�ر على ق�سم تاأمني 
البنوك بل منت�رة يف باقي االأق�سام. واأكد اأن الهيئة عينت عددا 

كبريا من االأ�ساتذة املنتمني جلماعة 
اأقرباء  بع�سهم  امل�سلمني  االإخ��وان 
املقابالت  يف  تقييمهم  وكان  نواب 
على  اأ�رت  االإدارة  لكن  »�سعيف« 
اأعدادهم  اأن  لدرجة  والعقيدة  الفقه  اأ�سول  اأق�سام  يف  تعيينهم 

اأ�سبحت تفوق الطلبة.
واأ�سار اإلى اأنه مت تعيني 18 دكتورا من دون �سالحيات يف م�سميات 
امل�سميات  لتلك  اخلدمة  دي��وان  رف�س  رغم  م�ستحدثة  وظيفية 

وتكاليفهم ال�سنوية ت�سل اإلى نحو مليون دينار.

الخدمة ديوان  رفضها  وظيفية  على مسميات  األبحاث وحصلوا  اإلخوان: سرقوا  الوطيان كشف فضائح 

تدريبات عسكرية مصرية 
أميركية في البحر األحمر

داعش يعتذر إلسرائيل

استقاالت دعائية 
ألعضاء لجان برلمانية

الميزانيات: إحالة 364 
مخالفة بيئية للنيابة

خطة استباقية كويتية لحماية 
استثمارات 6 مليارات بفرنسا

ماكرون ولوبان يتأهالن للجولة 
الثانية من االنتخابات الفرنسية

امل�رية  ال��دف��اع  وزارة  قالت 
البحرية  القوات  من  وح��دات  اإن 
امل�����ري��ة واالأم���ريك���ي���ة ب���داأت 
البحر  يف  م�سرتكة  ت��دري��ب��ات 
الن�ر  �سعار »حتية  االأحمر حتت 

2017« وت�ستمر لعدة اأيام بنطاق 
االأحمر  بالبحر  االإقليمية  املياه 
وال�سعودية  الكويت  بها  وت�سارك 
وباك�ستان  والبحرين  واالإم��ارات 

واإيطاليا ب�سفة مراقب.

تنظيم  اأن  عن  يعالون  مو�سيه  ال�سابق  االإ�رائيلي  الدفاع  وزير  ك�سف 
داع�س اأطلق النار مرة واحدة باخلطاأ فقط باجتاه اجلوالن ثم اعتذر عن 

ذلك على الفور.
حتت  تقع  اأرا�س  من  حت�سل  كانت  النار  اإطالق  حاالت  اأغلب  اإن  وقال 
�سيطرة اجلي�س ال�سوري. وكان اجلي�س االإ�رائيلي اأعلن م�ساء اجلمعة 
3 قذائف �ساروخية من �سوريا داخل االأرا�سي الواقعة  املا�سي �سقوط 
يف  تت�سبب  اأن  دون  املحتل  اجلوالن  ه�سبة  يف  اإ�رائيل  �سيطرة  حتت 

اإ�سابات اأو اأ�رار.

اأن  ل�»ال�ساهد«  م�سادر  اأك���دت 
اال���س��ت��ق��االت ال��ت��ي ي��ت��ق��دم بها 
النواب من ع�سوية اللجان تواجه 
يف  مناق�ستها  بعد  بالرف�س  دائمًا 

اجلل�سات الربملانية.
اال�ستقاالت  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح��ت 
يلجاأ اإليها بع�س النواب لت�سليط 
لذلك  عليهم  االإعالمية  االأ���س��واء 
التي   احلجج  اأن  الربملان  يجد 

ذات  لي�ست  امل�ستقيلون  يبينها 
غري  النائب  على  وقالت:  قيمة. 
بلجنة معينة  العطاء  القادر على 
واأن  االأ�سا�س  من  لها  يرت�سح  اأال 
متخ�س�س  هو  ملن  مكانه  ي��رتك 
ي�ساهم  كي  االآخ��ري��ن  زمالئه  من 
الوطن  تخدم  ق��وان��ني  اإق���رار  يف 
يزاحم غريه ويف  اأن  ال  واملواطن 

نهاية املطاف يقدم ا�ستقالته.

اأن  عبدال�سمد  عدنان  النائب  امليزانيات  جلنة  رئي�س  اأكد 
على  كبرية  رقابية  م�سوؤوليات  يحدد  البيئة  حماية  قانون 
بيئية  خمالفة   364 اإحالة  عن  كا�سفًا  للبيئة  العامة  الهيئة 

الهيئة. اإفادة  للنيابة وفق 
وزارة  تعيد  اأن  على  �سددت  اأن  �سبق  اللجنة  اإن  وق��ال 
الأي  منعًا  احلكومية  اجلهات  ميزانيات  يف  النظر  املالية 
باأن  الهيئة  اإفادة  ومنها  ال�رف  يف  ازدواجية  اأو  متاثل 
دينار  ماليني   3.7 �رائه  كلفة  بلغت  الذي  البيئي  زورقها 
ولفت  اأي�سًا.  البحثي  اجلانب  يف  منه  اال�ستفادة  ميكن 
ت�سمنت  العلمية  لالأبحاث  الكويت  معهد  ميزانية  اأن  اإلى 
الهيئة  اأن  واعترب  بحثية.  �سفينة  ل�راء  دينار  ماليني   6
لإحدى  الكيميائية  امل��واد  فح�ص  ن�ساط  ت�سند  زال��ت  ما 
الفنية  قدرتها  لعدم  بنف�سها  تتوالها  اأن  من  بداًل  ال�ركات 

الإفادتها. وفقًا  والت�سغيلية 

احرتازية  خطة  الكويت  و�سعت 
فرن�سا  يف  ا�ستثماراتها  حلماية 
�سلبية قد  انعكا�سات  اأي  تخوفًا من 
بع�س  تنفيذ  حال  يف  عليها  تطراأ 
ملر�سحي  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ربام��ج 
تت�سمن  والتي  الفرن�سية  الرئا�سة 
العديد من ال�سغوط على ال�ستثمار 
االأجنبي وفر�س ر�سوم على الواردات 

اإمكانية  اإل��ى  ذروت��ه��ا  يف  وت�سل 
اخل����روج م��ن االحت����اد االأوروب����ي 
�رائب  فر�س  من  تخوف  وهناك 

على امل�سغلني االأجانب.
الهيئة  من  ر�سمية  بيانات  ووف��ق 
ميتلك  الكويتية  لال�ستثمار  العامة 
الكويتي  ال�����س��ي��ادي  ال�����س��ن��دوق 
ا�ستثمارات بقيمة 6 مليارات دوالر.

اأ�سفرت اجلولة االأولى من االنتخابات الفرن�سية عن فوز مر�سح الو�سط 
اإميانويل ماكرون ومر�سحة اليمني املتطرف مارين لوبان وو�سولهما 

اإلى الدور الثاين من االنتخابات املقررة 7 مايو املقبل.
 %  21.7 مقابل  االأ�سوات  من   %  23.7 على  ماكرون  اإميانويل  وح�سل 

ملر�سحة اليمني املتطرف مارين لوبان.

الكويت تشارك بصفة مراقب

ألنه أطلق النار بالخطأ

لم تطبق الشروط التعاقدية

المالية تقاعست عن تحصيل 
2.762 مليار دينار

»ال�ساهد«  اأعدتها  اقت�سادية  درا�سة  اأظهرت 
وجود ماآخذ عدة على وزارة املالية تكررت 
املنتهيتني  املاليتني  ال�سنتني  م��دار  على 
اإ�سافة اإلى ا�ستمرار بع�س املخالفات ل�سنوات 

وعدم اإجراء الوزارة اأي خطوات الإنهائها.
بع�س  بقاء  ا�ستمرار  اإل��ى  الدرا�سة  ولفتت 
تقدمها  التي  اخلدمات  اإي��رادات  من  املبالغ 

بع�س الوزارات واالإدارات احلكومية اأو مقابل 
ا�ستغالل مرافقها من دون حت�سيل 510 ماليني 

دينار. 
بح�سابي  املقيدة  املبالغ  اأر�سدة  اأن  وبينت 
والديون  التح�سيل  حت��ت  مبالغ  العهد 
اجلهات  من  بالعديد  للحكومة  امل�ستحقة 

بلغت 1.893 مليار دينار. 

من  العامة  اخلزانة  حرمان  اإلى  واأ�سارت 
قيمة غرامات واجبة التح�سيل واأن الوزارة 
حت�سل  ومل  التعاقدية  ال�رشوط  تطبق  مل 
ال�سنة  يف  بلغت  التي  العمالة  دعم  �ريبة 
املالية املنتهية 359 مليون دينار. واأفادت 
املال  بهدر  املتعلقة  املالحظات  اأبرز  باأن 
امل�روعات  �ركة  تاأخر  يف  تتمثل  العام 

املرافق  بع�س  م�ساحات  رفع  ال�سياحية يف 
اإل��ى  اأدى  م��ا  بها  ال��ت��ج��اوزات  وحت��دي��د 
واأ�سارت  دينار.  مليون   85.7 خ�سارتها 
املرافق  �ركة  قيام  ع��دم  اإل��ى  ال��درا���س��ة 
لها  امل�ستحقة  املبالغ  بتح�سيل  العمومية 
الوطنية  �سوق  عقارات  وت�سغيل  اإدارة  عن 

و�سوق الوطية واخليمة مول.

• امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبالً الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي

• وأثناء تعميده في الكنيسة باسم بولس • القاضي الشرعي للنصرة مجاهداً اسالمياً في سوريا

المرافق: ال قطع للتيار 
الكهربائي عن المواطنين

تقدم عدد من النواب مبقرتحات 
قطع  ب��ع��دم  تتعلق  ب��ق��وان��ني 
التيار الكهربائي عن املواطنني 
مراعاة الأو�ساعهم املالية ومتت 
يف  امل��ق��رتح��ات  ه��ذه  مناق�سة 

جلنة املرافق العامة.
ويف �سياق ذلك اأكد مقرر اللجنة 
اللجنة  اأن  امل��ط��ريي  م��اج��د 
بقوانني  اقرتاحات   106 اأجنزت 
ومت��ت اإح��ال��ة ال��ت��ق��اري��ر اإل��ى 

اللجنة  عمل  فرتة  يف  املجل�س 
التي ا�ستغرقت 3 اأ�سهر. واأو�سح 
اأن اللجنة وافقت على عدم قطع 
التيار الكهربائي عن املواطنني 
املياه  بقطع  االكتفاء  و�سيتم 
ال�سداد.  عن  التاأخر  حالة  يف 
وبني املطريي اأن اللجنة وافقت 
وم�سخة  الظهر  م�سلخ  نقل  على 
املنقف للمياه اإلى اأماكن اأخرى 

�سوف حتددها البلدية.

رفعنا 106 تقارير للمجلس في 3 أشهر

توزيع الهدر

 ٪15
�رائب

 ٪15
امل�روعات

 ٪25
اأمالك الدولة

٪15
حت�سيل 
مديونيات

٪30
م�روعات خا�سة 

ل�ركات تابعة



يومية كويتية عربية �شاملة نحن جنر�ؤ على الكالم

100 فلس

غري خم�ش�ص للبيع

كتب اإبراهيم الزاهي:

كلية  يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذة  اأكدت 
املبارك  مع�سومة  االجتماعية  العلوم 
د�ستوري  تعديل  اإلى  حاجة  يف  البالد  اأن 
لزيادة عدد النواب والوزراء ليكون لدينا 
وزراء متفرغون م�سرية اإلى اأن دمج وزارة 

التعليم العايل مع الرتبية غري �سحيح.
وقالت خالل حوار مع »ال�ساهد« اإنها ترف�ض 
تعديل قانون اجلن�سية اإذا كان هدفه تقنني 
بني  �سفقة  اأن  وراأت  واالزدواجية  التزوير 

احلكومة والنواب كانت وراء عدم الت�سويت على رفع احل�سانة.
وم�ستقبله البذيء  الكالم  يف  وقته  اأ�ساع  احلايل  املجل�ض  اأن   واأ�سافت 

ال يب�رش بخري. وا�ستنكرت ابتداع التقدم العلمي �رشط العمر جلوائزها 
مطالبة باإلغائه لت�سجيع البحث الفتة اإلى اأن كل نائب يغني على لياله 

والكويت تنتظر من يغني عليها.
واأ�سارت اإلى اأن الفتاوى الت�رشيعية وراء �سقوط املراأة واأن وزيرة واحدة 
باحلكومة ال تكفي.                                                         طالع �ض3

السبت
22 أبريل 2017

العدد 2996 
24 صفحة

الصالح خاطب الفتوى والتشريع حول المبلغ.. وانتقادات نيابية إلدارة الشركة

الكويتية تطلب االحتفاظ بـ500 مليون تعويضات عراقية
كتب حمد احلمدان وفار�س امل�رشي:

اأكد نائب رئي�ض الوزراء وزير املالية اأن�ض ال�سالح اأن الوزارة 
خاطبت اإدارة الفتوى والت�رشيع الأخذ راأيها ب�ساأن طلب �رشكة 
اخلطوط اجلوية الكويتية االحتفاظ مببلغ 500 مليون دوالر مت 
حت�سيله من اخلطوط اجلوية العراقية كتعوي�سات مو�سحًا ان 
كتاب الكويتية جاء فيه اأن طلبهم باملبلغ املذكور جاء مبنيًا 

ما يعني  والعراقية  الكويتية  ال�رشكتني  اأبرم بني  اتفاق  على 
اأنه من البديهي قانونًا وواقعًا توظيف هذه املبالغ لتحديث 

االأ�سطول.
ل�سنة   22 قانون  مع  يتعار�س  الكويتية  راأي  اأن  اإلى  واأ�سار 
تنفيذ  تتولى  م�ساهمة  �رشكة  الكويتية  يعترب  ال��ذي   2012
املادية  االأ�سول  اإليها جميع  وتوؤول  املوؤ�س�سة  اأغرا�ض  جميع 
املوؤ�س�سة �سد  واملعنوية واخل�سوم وي�ستثنى من ذلك حقوق 

اخلطوط العراقية وجمهورية العراق وتوؤول ح�سيلة تنفيذها 
اإلى اخلزانة العامة للدولة وبناًء على ذلك مت طلب راأي الفتوى 

والت�رشيع.
جمموعة  مناق�سة  املالية  ال�سوؤون  جلنة  ت�ستكمل  ذلك  اإلى 
�ساأن  القانون يف  مواد  بتعديل بع�س  بقوانني  االقرتاحات  من 
ب�ح��س����ور  م�ساهمة  �رشكة  اإلى  الكويتية  اخلطوط  حتويل 
لل�سوؤون  الدولة  وزيرة  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزيرة 

االقت�سادية وممثلني عن الكويتية.
الذعة  انتقادات  �سيوجهون  اللجنة  اأع�ساء  اإن  م�سادر  وقالت 
وجود  لعدم  وذل��ك  الكويتية  ادارة  ملجل�س  االجتماع  خالل 

خارطة وا�سحة ت�سري عليها الكويتية.
اإلى  وفيما يخ�س االقرتاحات املقدمة ب�ساأن حتويل الكويتية 
تتجه  النيابية  االآراء  اأغلب  اأن  امل�سادر  اأكدت  م�ساهمة  �رشكة 

نحو اإبقائها  ناقاًل وطنيًا واالبتعاد عن اخل�سخ�سة.

األمير هنأ خادم الحرمين وأمير قطر 
بإطالق سراح المختطفين

بعث �سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح االأحمد 
احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإل��ى  تهنئة  بربقية 
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز عرب 
و�سادق  تهانيه  خال�س  عن  �سموه  فيها 
اإطالق �رشاح املواطنني  م�ساعره مبنا�سبة 
ال�سعوديني اللذين اختطفا يف العراق خالل 
�ساملني.  لوطنهما  وعودتهما  �سيد  رحلة 

اأخيه  اإلى  تهنئة  بربقية  �سموه  بعث  كما 
فيها  عرب  قطر  اأمري  حمد  بن  متيم  ال�سيخ 
�سموه عن خال�س تهانيه و�سادق م�ساعره 
مبنا�سبة اإطالق �رشاح املواطنني القطريني 
الذين اختطفوا يف العراق خالل رحلة �سيد 
وعودتهم ملوطنهم �ساملني وهم يتمتعون 

ب�سحة جيدة.

• الدخان يت�ساعد من موقع الق�سف يف حي الثورة 

• مع�سومة املبارك

صرف 50 ألف جواز
إلكتروني بالمحافظات

البلدية تدرس استغالل 
المساحات الخالية في المقابر

1.6 مليار دينار متداولة 
خارج خزانة المركزي

التعليمية تبحث رفع التخصص 
اإلكلينيكي إلى 750 ديناراً

الكويت تدعو شركات الصين 
العمالقة لمشروعات التنمية

معصومة: نوابنا يضيعون 
وقت المجلس في الكالم البذيء

الميزانيات: تداخل االختصاصات 
وازدواجية الصرف في هيئة الشباب

سوريا تسقط طائرة تجسس أميركية

قتل مسؤول التفخيخ الروسي
و3 من مساعديه اآلسيويين في الموصل

دعت جلنة امليزانيات اإلى توحيد كل ما يتعلق ب�سوؤون 
ال�سباب حتت مظلة واحدة بداًل من تناثرها بني اجلهات 

احلكومية.
الهيئة  دمج  عملية  يف  احلكومة  تردد  اللجنة  وانتقدت 
مع وزارة ال�سباب وت�ستغرب مناق�ستها مليزانية الهيئة 
وبها زيادة كبرية عن امليزانية ال�سابقة ب� 120 ٪ لت�سل 
اإلى ما يجاوز ال� 11 مليون دينار كما اأنه مت تخ�سي�س 
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  ميزانية  يف  دينار  ماليني   10
اإلى  يوؤدي  الذي  االأمر  لل�سنة املالية اجلديدة  ال�سباب 
وازدواجية  واالخت�سا�سات  االأه��داف  تداخل  ا�ستمرار 
التنظيمي  الهيكل  يعتمد  مل  باأنه  علمًا  املايل  ال�رشف 

واللوائح املالية واالإدارية للهيئة حتى االآن.
اإلى ذلك ناق�ست اللجنة احل�ساب اخلتامي للهيئة العامة 
يتم  اإنه مل  2018/2017 وقالت  لل�سنة املالية  للغذاء 
االأخرى  احلكومية  اجلهات  من  لها  االخت�سا�سات  نقل 
امل�سالخ  على  والرقابة  التفتي�س  اخت�سا�س  با�ستثناء 
اأن  ودون  الكويت  بلدية  اإدارة  حتت  �سابقًا  كان  والذي 
ينتقل معه موظفو املراكز االإ�رشافية لقطاع الهيئة الفتة 
اإلى ان ميزانية الهيئة لل�سنة املالية اجلديدة جتاوزت 

ال� 5 ماليني دينار ومن املفرت�ض تفعيل دورها.
اإدارة  �سابت  التي  املاآخذ  بت�سويب  اللجنة  وطالبت 

التدقيق الداخلي.

طائرة  اإ�سقاط  تفا�سيل  رو�سية  �سحافية  تقارير  ك�سفت 
حمافظة  يف   »Predator« نوع  من  طيار  بال  اأمريكية 

الالذقية �سمال غرب �سوريا. 
ال�سورية  اجلوية  الدفاعات  اأن  رو���س  خ��رباء  وذك��ر 
اكت�سفت طائرة معادية يف ال�سماء، واأطلقت النار عليها 

ودمرتها.
انتهكت  التي  الطائرة  اأن  اال�ستك�سافيني  فريق  وك�سف 

اأجواء �سوريا هي طائرة جت�س�ض اأمريكية بال طيار.
فقدوا  اأنهم  االأمريكي  اجلي�س  يف  م�سوؤولون  اأك��د  وقد 
ة »Predator«، اأثناء قيامها  االت�سال بالطائرة امل�سريرّ

بطلعة جوية.
فيما ذكرت و�سائل اإعالم تركية اأن الطائرة انطلقت من 

قاعدة اجنرليك يف تركيا.
االأمريكية  التج�س�ض  طائرة  اأن  اإلى  املعطيات  وت�سري 
ال�سنع  MQ-1 رو�سي   »2 »بيت�سورا-  ب�ساروخ  اأُ�سقطت 
وذلك ما توؤكده االأجزاء التي عرث عليها يف موقع حتطم 

الطائرة االأمريكية.
ياأتي هذا يف الوقت الذي اأعلن فيه الرئي�ض ب�سار االأ�سد 
واأوروبا  الواليات املتحدة  ا�ستعداد بالده للتعاون مع 

يف مواجهة خطر داع�ض.

مقتل  اأم�س  العراقية  ال�رشطة  اأعلنت 
14 عن�رشا من داع�س  وتدمري 8 اآليات 
نا�سفة  عبوة   55 وتفكيك  مفخخة 
من  االأمي��ن  بال�ساحل  الثورة  حي  يف 
 املو�سل كما متكنت من قتل االإرهابي
م�سوؤول  الرو�سي  عبدالرحمن  اأب��و 

التفخيخ مع 3 من مرافقيه من جن�سيات 
اآ�سيوية يف حي الزجنيلي باملو�سل.
ياأتي هذا يف الوقت الذي توا�سل فيه 
القوات العراقية عملياتها يف اجلانب 
الغربي »االأمين« للمو�سل ال �سيما يف 
حي التنك حيث تخو�س قوات مكافحة 

م�سلحي  مع  عنيفة  معارك  االره��اب 
اأن �سيطرت القوات  تنظيم داع�ض بعد 
وبلوغها  الثورة  حي  على  العراقية 
منطقة الزجنيلي فيما ال يزال القتال 
�سجاال على م�سارف اجلامع الكبري يف 
البلدة القدمية.            طالع �س17

اإلدارة استعدت لمواجهة الزحام

قالت إن كاًل منهم يغني على لياله

لجنة عمل إلجراء الكشف الميداني على الموقع

المسكوكات المعدنية 25 مليونًا

تعقد اجتماعها غدًا بحضور 3 وزراء

وزير التجارة يزور بكين الشهر المقبل

كتب عبدالله النجار:

ل�»ال�ساهد«  م�سوؤول  م�سدر  اأكد 
املنت�رشة   6 ال���  امل��راك��ز  اأن 
حتى  اأ���س��درت  املحافظات  يف 
الكرتوين  ج��واز  األ��ف   50 االآن 
جتديد بطلبات  تقدموا   للذين 
اأو ال�ستخراج اجلديد الأول مرة.

العا�سمة  اأن حمافظات  ولوحظ 
تت�سدر  الكبري  ومبارك  وحويل 
اأكرث  امل�سهد كون االإقبال عليها 
والفروانية  اجلهراء  من  واأك��رب 
ن�سبا  حت��وي  التي  واالأح��م��دي 
وقال  الكويتيني.  من  �سخمة 
الذي  املقبل  ال�سهر  ان  امل�سدر 
ال�سيفية  العطلة  بداية  يعترب 

الفرتة  من  اأك��رث  اإقباال  �سي�سهد 
العامة  االإدارة  ك��ون  احلالية 
تدرك  ال�سفر  ووثائق  للجن�سية 
�سغوطا  ت�سهد  عام  كل  يف  اأنها 
الراغبني  املواطنني  من  كبرية 
اإن  حيث  جوازاتهم  جتديد  يف 
يكت�سفون  ال�سفر  يف  الراغبني 
اجل���وازات.  �سالحية  انتهاء 
واأ�ساف اأن الكثري من املزورين 
بتجديد  م��رتددون  واملزدوجني 
ج�����وازات ���س��ف��ره��م خ��وف��ا من 
افت�ساح اأمرهم الأن اأول اجراء هو 
اأمرهم  �سيك�سف  والذي  الب�سمة 
ك�سوف  مع  مقارنته  يتم  عندما 
الب�سمات يف ال�سعودية والدول 

املجاورة.

كتب �ساحي العلي:

للتخطيط  العليا  اللجنة  اأو�ست 
خالل  ال��ب��ل��دي��ة  يف  والتن�سيق 
نائب  بتكليف  الرابع  اجتماعها 
امل�ساريع  لقطاع  العام  املدير 
باإعداد مقرتح لت�سكيل جلنة لعمل 
ك�سف ميداين على مقابر العا�سمة 
امكانية  م��دى  يف  للنظر  متهيدًا 
ا�ستغالل امل�ساحات غري امل�ستغلة 
وفق  اخلدمية  لال�ستعماالت  بها 

احلدود ال�رشعية.
كما كلفت نائب املدير العام لقطاع 
يف  للبدء  واملعلومات  التطوير 
اإعداد ت�سوير كامل الإن�ساء اأر�سيف 
كرا�سة  واإع���داد  للبلدية  مركزي 
مل�رشوع  املرجعية  ال�����رشوط 
االأر�سيف  الإدارة  ا�ست�ساري  عقد 
الأفرع البلدية باملحافظات ال�ست 
االأماكن ليكون مقرًا  اأحد  واقرتاح 

للم�رشوع.
طالع �ض3

النقود  حجم  اإن  م�سادر  ق��ال��ت 
البنك  امل��ت��داول��ة خ��ارج خ��زائ��ن 
مليار   1.615 اإلى  و�سل  املركزي 

دينار.
من  ت��داول��ه  م��ا مت  ان  واأ���س��اف��ت 
 اأوراق النقد فئة ال� 20 دينارا بلغ
946.5 مليون دينار وفئة 10 دنانري 
دنانري   5 وفئة  مليونا   490.3 بلغ 
الدينار  فئة  اأم��ا  مليون   101.6
دينار الن�سف  وفئة  مليونا   32.9"

دينار  الربع  وفئة  ماليني   10.7

بلغت اجمالية  بقيمة  ماليني   8"
1.590 مليار دينار.

من  تداوله  مت  ما  اأن  اإلى  واأ�سارت 
العملة  من  املعدنية  امل�سكوكات 
وال�  فل�س   100 ال�  فئات  الوطنية 
 10 وال���  فل�سا   20 وال���  فل�سا   50
 فلو�س وال� 5 فلو�س وال� 1 فل�ض بلغ
11 مليونا و7.8 ماليني و3.4 ماليني 
الف  و12  الفا  و980  مليون  و1.6 
دينار على الرتتيب بقيمة اجمالية 

و�سلت اإلى 25 مليون دينار.

باإن�ساء  بقانونني  االقرتاحني  غدًا  التعليمية  ال�سوؤون  جلنة  تناق�ض 
�سندوق طالب العلم ومناق�سة التقرير ب�ساأن منح بدالت ومكافاآت الأع�ساء 
الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارتي الرتبية واالأوقاف وتنظر اللجنة 
يف االقرتاح برغبة ب�ساأن زيادة اإعانة التخ�س�س االإكلينيكي لت�سبح 750 
دينارًا بداًل من 550 وم�ساواة طلبة طب االأ�سنان مع طلبة الطب الب�رشي 
داخل  الدار�سون  الطلبة  �سواء  االإكلينيكي  التخ�س�س  اإعانة  �رشف  يف 
الكويت اأو خارجها بح�سور نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير املالية 
الفار�س  حممد  العايل  التعليم  وزي��ر  الرتبية  ووزي��ر  ال�سالح  اأن�س 
ووزير االأوقاف حممد اجلربي. ولفتت م�سادر اإلى وجود حتفظ حكومي 
لت�سبح االإكلينيكي  التخ�س�س  اإعانة  بزيادة  النيابية  املطالبات   حول 
750 دينارًا وم�ساواة طلبة طب االأ�سنان مع دار�سي الطب الب�رشي الأن ذلك 

�سريهق امليزانية اإال ان هناك ا�رشارًا نيابيًا على هذه الزيادة.
وقالت ان اللجنة �ستلزم احلكومة اإما بتفعيل حمفظة الطلبة التي اقرها 
املجل�س ال�سابق اأو املوافقة على االقرتاح بقانون ب�ساأن �سندوق الطالب 

الأن ذلك �سي�ساهم يف م�ساعدة الطلبة.                              طالع �س5

دعت الكويت ال�رشكات ال�سينية احلكومية 
يف  واملتخ�س�سة  العمالقة  واخل��ا���س��ة 
التحتية  والبنى  واالإع��م��ار  االإن�����س��اءات 
يتم  التي  امل�رشوعات  من  اال�ستفادة  اإلى 
التنمية  خطة  �سمن  البالد  يف  اإجن��ازه��ا 

احلالية.
كما دعا �سفري الكويت لدى ال�سني �سميح 
التجارة  قمة  خ��الل  ل��ه  كلمة  يف  حيات 
واالأعمال لدول قارة اآ�سيا واملحيط الهادئ 
الى  ال�سينية  كوانغو  مدينة  يف  املنعقدة 
على  ال�سينية  ال�رشكات  انفتاح  زي��ادة 

الكويت واملنطقة وتنويع ا�ستثماراتها اخلارجية.
ولفت الى اأن الكويت ت�سهد م�رشوعات كربى يف قطاع جتديد وتطوير 
البنية التحتية املتعلقة باخلطط التنموية فيها وحث ال�رشكات ال�سينية 
امل�ساركة يف القمة على » اغتنام الفر�سة وامل�ساركة يف تلك امل�رشوعات 
يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  حاليا  يقوم  اأنه  واأكد  العمرانية«. 
الدولة  وال�سناعة وزير  التجارة  ر�سمية لوزير  زيارة  ال�سني لرتتيب 
ل�سوؤون ال�سباب بالوكالة خالد الرو�سان للعا�سمة بكني يف االأ�سبوع 
االول من ال�سهر املقبل.                                                 طالع �ض9

كتب عبدالله النجار:

توا�سل »ال�ساهد« ن�رش حلقات تزوير 
منت�سف  يف  ب��داأت  التي  اجلنا�سي 
ال�ستينات وال�سبعينات والثمانينات 
يف  ازدادت  ثم  املا�سي  القرن  من 
من  البالد  حترير  تلت  التي  الفرتة 
الغزو العراقي يف العام 1991 حيث 
مواطني  من  االآالف  ع�رشات  ا�ستغل 
ال�سعودية والعراق و�سوريا الو�سع 

التحتية وعدم وجود  البنى  وانهيار 
و�رشقة  ك�سوف  اأو  كمبيوتر  اأجهزة 
اأر�سيف اإدارة اجلن�سية. واليوم نن�رش 
احللقة العا�رشة واالأخرية موؤقتا حتى 
ظهور حاالت تزوير جديدة وغريبة 
الذين  املئات  هناك  اأن  تبني  حيث 
جتن�سوا على اأزواج اأمهاتهم املتوفني 
رغم اأنهم من اآباء عراقيني و�سوريني 
و�سعوديني واأ�سبحوا اأ�سقاء من اآباء 
واأمهات مع اإخوانهم احلقيقيني وهذه 

احلالة كانت بالتواطوؤ مع متنفذين 
تزوير  حالة  اإلى  اإ�سافة  وموظفني 
غري  زوج��ات  اأ�سقاء  بت�سجيل  وهي 
كويتيات باأ�سماء اأزواجهن الكويتيني 
ال�سن  فارق  اأن  رغم  اأبناء  اأنهم  على 
بني االأبن املزعوم واالأم ال يزيد على 
10 �سنوات وهوؤالء تزوجوا واأجنبوا 
لكن  كويتيني  غري  باأنهم  ويعلمون 
اأنهم  معتقدين  يعلمون  ال  االأب��ن��اء 

كويتيون اأبا عن جد.

»الشاهد« تنشر الحلقة العاشرة من هذا الملف

األسد أعلن استعداده للتعاون مع واشنطن

احتدام المعارك قرب الجامع الكبير

المئات تجنسوا بالتزوير على أسماء 
أزواج أمهاتهم المتوفين

• خالد الرو�سان

كتب راأفت كمال واإبراهيم ح�سن:

�سباح  ال�سيخ  البالد  اأمري  �سمو  من  بدعوة 
بابا  ال��ث��اين  ت��وا���رشو���س  ي�سل  االأح��م��د 
اال�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية غدا 
اإلى البالد يف زيارة ر�سمية هي االأولى الأحد 
بابوات الكني�سة القبطية متتد خالل الفرتة 

من 23 اإلى 27 من ال�سهر احلايل.
يا�رش  البالد  لدى  امل�رشي  ال�سفري  وق��ال 
القبطية  الكني�سة  و�سعب  رعايا  ان  عاطف 
قدوم  ينتظرون  الكويت  يف  االأرثوذك�سية 
هذه  مثل  اأن  اإلى  م�سريا  بقربه  وي�سعدوا  حكمته  من  ينهلوا  كي  قدا�سته 

الزيارات التاريخية ذات طابع خا�س.
وحت�سن  جتيد  ال�سيا�سية  وقيادته  م�سياف  بلد  الكويت  اأن  على  و�سدد 
قدا�سته  بقدوم  اال�ستقبال واالحتفاء  اأن حفاوة  موؤكدا  بال�سيوف  الرتحيب 
�ستكون على م�ستوى عاٍل.                                                  طالع �س2

• البابا توا�رشو�س الثاين

البابا تواضروس يصل 
إلى البالد غداً

تلبية لدعوة من سمو األمير

ضميريات النائب أحمد الفضل
من ك� �سمريي..

وق���د جت�����س��دت ب��ه االإن�����س��ان��ي��ة ح��ت��ى بات 
قائدها..

البارزة  بالنيوب  اغ��رّت  حتى  حلمه  و���س��اد 
اأحمقها..

اأنهم  ال��ل��ئ��ام ح��ت��ى ظ��ن��وا  ب���اإك���رام  وج���اد 
اأكارمها..

من ك� �سباح االأحمد..
من ك� �سمري االإن�سانية..

من ك� اأمريي
اأما �سمري الليايل املعا�سري فاأكو منه وايد!
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محليات اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله اأم�س مع �سفري الواليات املتحدة 
االمريكية لدى الكويت لوران�س �سيلفرمان.

ومت خالل اللقاء بحث عدد من اأوجه العالقات الثنائية بني البلدين اإ�سافة اإلى 

تطورات االأو�ساع على ال�ساحتني االإقليمية والدولية.
ح�رض اللقاء م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون مكتب نائب الوزير ال�سفري اأيهم 

العمر.

وزير الخارجية والسفير األميركي بحثا العالقات الثنائية

سموه أولم على شرف عباس وبحضور البابا تواضروس الثاني

األمير والرئيس الفلسطيني بحثا المستجدات اإلقليمية والدولية
ا�ستقبل �ساحب ال�سمو اأمري البالد 
االأحمد بق�رض بيان  ال�سيخ �سباح 
اأم�س الرئي�س حممود عبا�س رئي�س 
الر�سمي  والوفد  فل�سطني  دول��ة 
ويل  �سمو  وبح�سور  له  املرافق 
االأحمد وذلك  ال�سيخ نواف  العهد 
مبنا�سبة زيارته الر�سمية للبالد.

هذا وقد عقدت املباحثات الر�سمية 
اجلانب  وت��راأ���س  اجلانبني  بني 
و�سمو  ال�سمو  �ساحب  الكويتي 
جابر  ال�سيخ  و�سمو  العهد  ويل 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  املبارك 
جمل�س  لرئي�س  االأول  والنائب 
ال�سيخ  الوزراء ووزير اخلارجية 
امل�سوؤولني  وكبار  اخلالد  �سباح 
بالدولة وعن اجلانب الفل�سطيني 
وكبار  عبا�س  حممود  الرئي�س 

امل�سوؤولني يف دولة فل�سطني.
�سوؤون  وزي��ر  نائب  ���رضح  وق��د 
علي  ال�سيخ  االأم���ريي  ال��دي��وان 
تناولت  املباحثات  باأن  اجلراح 
العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها 
االأ�سعدة  كافة  على  وتنميتها 
وت��و���س��ي��ع اأط����ر ال��ت��ع��اون بني 
م�ساحلهما  يخدم  مبا  اجلانبني 

ال�سف  وح��دة  ودع��م  امل�سرتكة 
امل�سرتك  العربي  العمل  وم�سرية 
واآخر امل�ستجدات على ال�ساحتني 

االإقليمية والدولية.
ودي  ج��و  املباحثات  �ساد  وق��د 
تتميز  والتي  االإخ��وة  روح  عك�س 
بها العالقة والرغبة امل�سرتكة يف 

املزيد من التعاون والتن�سيق يف 
كافة املجاالت.

ك��م��ا اأق����ام ���س��م��و اأم����ري ال��ب��الد 
الرئي�س  �رضف  على  غ��داء  ماأدبة 
والوفد  عبا�س  الفل�سطيني حممود 
وبح�سور  له  امل��راف��ق  الر�سمي 
الثاين  توا�رضو�س  البابا  قدا�سة 

بابا االإ�سكندرية وبطريرك الكرازة 
املرق�سية.

الذي و�سل اإلى البالد اأم�س قدا�سة 
بابا  الثاين  توا�رضو�س  البابا 
الكرازة  وبطريرك  االإ�سكندرية 

املرق�سية يف زيارة للبالد.
وزير  نائب  ا�ستقباله  يف  وك��ان 

ال�سيخ  االأم��ريي  الديوان  �سوؤون 
علي اجلراح.

 وكان الرئي�س الفل�سطيني حممود 
اأم�س  البالد  اإلى  و�سل  قد  عبا�س 
يف  له  املرافق  الر�سمي  والوفد 
يومني  ت�ستغرق  ر�سمية  زي��ارة 
يجري خاللها مباحثات ر�سمية مع 

ال�سيخ  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب 
راأ�س  على  وك��ان  االأح��م��د.  �سباح 
م�ستقبليه على اأر�س املطار �ساحب 
�سباح  ال�سيخ  البالد  اأمري  ال�سمو 
ال�سيخ  العهد  ويل  و�سمو  االأحمد 
جابر  ال�سيخ  و�سمو  االأحمد  نواف 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  امل��ب��ارك 

ورئي�س جمل�س االأمة باالإنابة عي�سى 
لرئي�س  االأول  والنائب  الكندري 
اخلارجية  ووزير  ال��وزراء  جمل�س 
ال�سيخ �سباح اخلالد ونائب رئي�س 
الدفاع  ووزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
ونائب وزير  ال�سيخ حممد اخلالد 
ال�سيخ  االأم��ريي  ال��دي��وان  �سوؤون 
رئي�س جمل�س  ونائب  اجلراح  علي 
ال�سيخ  الداخلية  ووزي��ر  ال��وزراء 
خالد اجلراح ونائب رئي�س جمل�س 
اأن�س  امل��ال��ي��ة  ووزي���ر  ال����وزراء 
ل�سوؤون  الدولة  ووزي��ر  ال�سالح 
االإع��الم  ووزي���ر  ال���وزراء  جمل�س 
العبدالله  حممد  ال�سيخ  بالوكالة 
وكبار القادة يف اجلي�س وال�رضطة 
العامة  واالإدارة  الوطني  واحلر�س 
ال�رضف  بعثة  وت�سكلت  لالإطفاء. 
الفل�سطيني  للرئي�س  امل��راف��ق��ة 
برئا�سة  االأم����ريي  ال��دي��وان  م��ن 
امل�ست�سار بالديوان االأمريي عادل 
الرئي�س  وي��راف��ق  الطبطبائي. 
من  كال  ي�سم  ر�سمي  وف��د  عبا�س 
املالكي  ريا�س  اخلارجية  وزي��ر 
وعدد من كبار امل�سوؤولني يف دولة 

فل�سطني.

• جانب من جلسة املباحثات • أثناء املباحثات بني صاحب السمو والرئيس الفلسطيني 

• جانب من مراسم االستقبال • اطفال الكويت يرحبون بالرئيس الفلسطيني

• .. ولدى لقائه الشيخ صباح اخلالد

• .. وأثناء استقباله الشيخ محمد اخلالد

• سمو أمير البالد مرحباً بالرئيس محمود عباس

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

ولي العهد التقى المبارك وعدداً من الوزراء
العهد  ويل  �سمو  ا�ستقبل 
ال�����س��ي��خ ن���واف االأح��م��د 
�سمو  اأم�����س  بيان  بق�رض 
املبارك  ج��اب��ر  ال�سيخ 

رئي�س جمل�س الوزراء.
كما ا�ستقبل �سموه النائب 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  االأول 
الوزراء ووزير اخلارجية 
اخلالد. �سباح  ال�سيخ 

العهد  ويل  �سمو  وا�ستقبل 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
الدفاع  ووزي���ر  ال���وزراء 

ال�سيخ حممد اخلالد.
نائب  �سموه  ا�ستقبل  كما 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  الداخلية  ووزي��ر 

خالد اجلراح.
وزي��ر  ���س��م��وه  وا�ستقبل 
جمل�س  ل�سوؤون  ال��دول��ة 
ال���وزراء ووزي��ر االإع��الم 
حممد  ال�سيخ  بالوكالة 

العبدالله.

• سمو الشيخ ناصر احملمد خالل حضوره املأدبة • سمو األمير.. وحديث بني الرئيس محمود عباس والبابا تواضروس • سمو األمير مستقبالً البابا تواضروس الثاني

• صاحب السمو مستقبالً سمو ولي العهد

• .. وخالل لقائه وزير اخلارجية

• .. وأثناء استقباله سمو رئيس الوزراء

صاحب السمو 
استقبل ولي العهد 

والمبارك والخالد
البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
بيان  بق�رض  االأحمد  �سباح  ال�سيخ 
ال�سيخ نواف  العهد  اأم�س �سمو ويل 

االأحمد.
كما ا�ستقبل �سموه �سمو ال�سيخ جابر 

املبارك رئي�س جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه النائب االأول لرئي�س 
اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 

ال�سيخ �سباح اخلالد.
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محليات سفارتنا بفرنسا تهيب بالكويتيين توخي الحذر والحيطة
اأهابت �سفارة الكويت يف فرن�سا بجميع املواطنني 
احليطة  توخي  باري�س  يف  املتواجدين  الكويتيني 
�سهدتها  التي  النار  اإطللاق  حادثة  بعد  واحلللذر 
ال�سفارة  وحثت  الأول.  اأم�س  باري�س  العا�سمة 
بتعليمات  اللللتللزام  على  الكويتيني  املواطنني 
اإلى  دعتهم  كما  بها  والتقيد  الفرن�سية  ال�سلطات 

ال�سارع  اإلللى  اخللللروج  وجتنب  املللنللازل  مللازمللة 
جادة  يف  وقع  الذي  النار  اإطاق  تبادل  اأعقاب  يف 
�رشطي  مقتل  اإلللى  واأدى  ال�سياحية  ال�سانزلزيه 
الكويتية  ال�سفارة  وذكرت  بجروح.  اآخر  واإ�سابة 
اأنها تتابع مع ال�سلطات الفرن�سية تطورات احلادثة 
التوا�سل  اإلللى  املواطنني  ودعللت  م�ستمر  ب�سكل 

معها يف حالت الطوارئ عرب الت�سال على الرقم 
.0033670673834

عن  نقا  ذكرت  الفرن�سية  الإعللام  و�سائل  وكانت 
م�سادر يف ال�رشطة اأن �رشطيا قتل واأ�سيب اآخر يف 
تبادل اإطاق نار مع م�سلح م�ساء ام�س الول بجادة 

ال�سانزلزيه ال�سياحية يف باري�س.

تشبعت بقرارات أممية ومبادرات دولية وإقليمية  

ضمن حملة إنسانية نفذتها جمعية النجاة الخيرية

الكويت تدعو مجلس األمن التخاذ الخطوات 
الالزمة لحل القضية الفلسطينية

مساعدات كويتية لـ 1300 يتيم سوري وأردني

حملة الكويت إلى جانبكم سلمت مشروع 
الربط الكهربائي في اليمن

طالبت الكويت جمل�س الأمن ب�رشورة 
ال�سطاع مب�سوؤولياته التي حددها 
والأمللن  ال�سلم  ل�سيانة  امليثاق 
الدوليني واتخاذ اخلطوات الازمة 
ال�سعبة  ال�سام  معادلة  لتحقيق 

وهي حل الق�سية الفل�سطينية.
مندوب  األقاها  كلمة  يف  ذلك  جاء 
املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  الكويت 
اأمللام  العتيبي  من�سور  ال�سفري 
جمل�س الأمن عند مناق�سة احلالة يف 
ال�رشق الأو�سط مبا يف ذلك الق�سية 

الفل�سطينية.
الق�سية  اأن  الللكللويللت  واأكلللللدت 
قرارات  بعدة  ت�سبعت  الفل�سطينية 
واإقليمية  دولية  ومللبللادرات  اأممية 
دون اأن جتد لها طريقا اإلى التنفيذ 
القائمة  ال�سلطة  تعنت  ب�سبب 
ورف�سها  اإ�رشائيل  وهي  بالحتال 
قرارات  لتنفيذ  وال�سافر  ال�رشيح 
الدولية وتعمدها جتاهل  ال�رشعية 

هذه القرارات وال�ستهزاء بها.
وقال العتيبي: يقف املجتمع الدويل 
حمل  عن  عاجزا  ال�سديد  ولاأ�سف 
لتنفيذ  بالحتال  القائمة  ال�سلطة 
يبعث  ما  اأن  اإلللى  م�سريا  قللراراتلله 
الزدراء  هو  القلق  من  املزيد  على 

الذي متار�سه هذه ال�سلطة املحتلة 
والتي  ولقراراته  املوقر  ملجل�سكم 
على  نافذة  تكون  اأن  املفرت�س  من 

اجلميع.
غري  اإ�رشائيل  �سيا�سات  اإلى  واأ�سار 
القانونية وغري ال�رشعية يف الأر�س 
فيها  مبللا  املحتلة  الفل�سطينية 
اإ�رشائيل  اأن  موؤكدا  ال�رشقية  القد�س 
دليل  وخللري  هلللوادة  بللا  م�ستمرة 
على ذلك ما تقوم به من ممار�سات 
انتهاكات  متثل  التي  اإن�سانية  غري 

والقانون  الإن�سان  حلقوق  ج�سيمة 
الإن�ساين الدويل.

متمثلة  املمار�سات  اأن هذه  واأ�ساف 
واملمتلكات  املنازل  م�سادرة  يف 
املدنيني  اآلف  واعتقال  وتدمريها 
الن�شاط  اإل��ى  اإ�شافة  واحتجازهم 
الذي  القانوين  غللري  ال�ستيطاين 
و�سل مل�ستويات قيا�سية غري عادية 
من  املحتلة  الفل�سطينية  الأر�س  يف 
ت�سييد مل�ستوطنات جديدة وتو�سيع 
مل�ستوى  القائمة  للم�ستوطنات 

منذ  ال�سابقة  الأعلللللوام  كللل  فلللاق 
ت�رشيد  وبالتايل  العام  هذا  بداية 
الأ�رش  من  الأر�للس  لأ�سحاب  ق�رشي 

الفل�سطينية.
عن  التعبري  اأن  العتيبي  واأكلللد 
ال�سيا�سات  هلللذه  حلليللال  الأ�للسللف 
ال�رشعية  غلللري  ال�للسللتلليللطللانلليللة 
والكتفاء بالت�رشيحات التي حتذر 
العملية  على  ال�سلبية  نتائجها  من 
عن  اإ�للرشائلليللل  تلللردع  مل  ال�سلمية 
لأبعد  الأمر  و�سل  بل  بها  ال�ستمرار 
لاأمم  تهديدها  اإلى  لي�سل  ذلك  من 
املتحدة بوقف م�ساهماتها على اثر 
قرار جمل�س الأمن الدويل 2334 الذي 
اأكد اأن تلك املمار�سات ال�ستيطانية 
وغري  قانونية  غللري  الإ�رشائيلية 
�رشعية. و�سدد على اأن ا�ستمرار هذه 
والتمادي  والهجمات  العللتللداءات 
غري  احل�سار  ا�ستمرار  وكذلك  فيها 
حتمية  نتيجة  هو  لغزة  الإن�ساين 
جادة  مطالبة  اأو  دعوة  اأية  لغياب 
لوقف  لإ�رشائيل  الأمللن  جمل�س  من 
والتقيد  املتكررة  العتداءات  هذه 
بالتزاماتها الدولية بو�سفها �سلطة 
اتفاقية  مبوجب  بالحتال  قائمة 

جنيف الرابعة لعام 1949.

نفذت جمعية النجاة اخلريية حملة 
اإن�سانية وزعت خالها كفالت على 
لجئ  واأردين  �سوري  يتيم   1300
املحافظات  خمتلف  يف  يعي�سون 

الأردنية.
يف  الأيللتللام  بيت  اإدارة  مدير  وقللال 
قيمة  اإن  اخلالدي  حممد  اجلمعية 
غالبيتها  جللاءت  التي  الكفالت 
مب�ساهمة من جمعية النجاة ووزعت 
املح�سنني  جمعية  مع  بالتعاون 
لتخفيف  تهدف  الأردنلليللة  اخلريية 
الأيتام  عللن  الإن�سانية  املعاناة 
ور�سم  ال�سوريني  الللاجللئللني  مللن 
وغر�س  وجوههم  على  البت�سامة 

الفرحة بنفو�سهم.
التي  اأن جمعية املح�سنني  واأ�ساف 
ت�رشف على م�ساريع النجاة بالأردن 
يحكم  الللذي  القانون  �سمن  تعمل 
اأنها  كما  الأردن  يف  اخلريي  العمل 
تعد بالتن�سيق مع اجلهات الكويتية 
املعنية �سفارة الكويت لدى الأردن 
اأو اجلهات املانحة ك�سوفا وتقارير 
حلللول اأوجللللله �لللرشف الللتللربعللات 
ال�سعب  يقدمها  التي  وامل�ساعدات 
يف  واملحتاجني  لاجئني  الكويتي 

خمتلف مواقعهم.
والتقدير  اللل�للسللكللر  عللن  واأعلللللرب 

الأردنية على امل�ساركة يف  للمملكة 
الفقرية  والأ�لللرش  املحتاجني  دعللم 
واحت�سانها لاجئني ال�سوريني على 
اأرا�سيها منذ اندلع الأزمة ال�سورية 
باجلهود  م�سيدًا  اأعلللوام  �ستة  قبل 
الكويتية  ال�سفارة  تبذلها  التي 
لدى الأردن يف ت�سهيل مهام الوفود 
دور  على  مثنيا  الكويتية  والقوافل 

الها�سمية  الأردنية  اخلريية  الهيئة 
بهذا اخل�سو�س.

وتوا�سل جمعية النجاة اخلريية منذ 
عام 2010 جهودها يف الأردن مبد يد 
وت�ساعف  املحتاجة  لاأ�رش  العون 
هذا اجلهد يف اأعقاب الأزمة ال�سورية 
الإن�ساين  العون  بتقدمي   2011 عام 
الذي ي�سمل م�ساعدات عينية ومادية 

ال�سوريني  لاجئني  اأيتام  وكفالت 
يف خمتلف مناطق اململكة.

يذكر اأن جمعية النجاة هي جمعية 
عام  اأ�س�ست  حكومية  غري  كويتية 
من  اخلريي  بالعمل  وتعنى   1978
خال تنفيذ برامج اإن�سانية واإمنائية 
حول  الفقرية  املجتمعات  خلدمة 

العامل.

جانبكم  اإلى  الكويت  حملة  �سلمت 
يف اليمن م�رشوع الربط الكهربائي 
احل�سن وم�رشوع املحطة   – جعار 
�سمن  اأبني  التحويلية يف حمافظة 
م�ساريع تاأهيل مياه عدن الكربى.

�سحايف  بيان  يف  احلملة  وذكللرت 
املحلي  للمجل�س  العام  الأمني  اأن 
تقدم  احلامد  مهدي  املحافظة  يف 
بال�سكر للكويت واحلكومة وال�سعب 
الكويتي مثنيا على مواقف الكويت 
اإلى جانب ال�سعب اليمني  الدائمة 
التي  املتميزة  التنمية  وم�ساريع 

قدمتها يف خمتلف املجالت.
حملة  تبذلها  التي  اجلهود  وثمن 
الكويت اإلى جانبكم من اجل اإي�سال 
لل�سعب  الكويتية  امللل�للسللاعللدات 
منها  علللدة  جملللالت  يف  اليمني 
والإيوائية  الغذائية  امل�ساعدات 
والتعليم  املللليلللاه  وملل�للسللاريللع 
واأو�سحت  وغللريهللا.  واللل�للسللحللة 
احلملة اأن م�رشوع الربط الكهربائي 
وخط  مرتات  كيلو   4 مب�سافة  يقدر 
كما  كيلوفولت   33 بقوة  كهربائي 
ي�سم ت�سليم املحطة التحويلية لآبار 

حمطة مياه عدن الكربى.

اآبار  ثماين  ت�سغيل  اأنه مت  وبينت 
حمطة  يف  الأولللى  املرحلة  خال 
مياه عدن الكربى وخال املرحلة 
الثانية مت ت�سغيل ت�سع اآبار و�سيتم 
اإدخالها يف اخلدمة خال الأ�سابيع 
املقبلة حيث يحتوي امل�رشوع على 
ت�سفية الآبار وترميم غرف الآبار 

بالإ�سافة  ال�سخ  معدات  وتوريد 
اإلى الأعمال الكهربائية.

يذكر اأن حملة الكويت اإلى جانبكم 
العاجلة  الإغاثة  جمال  يف  تعمل 
يف اليمن من خال خم�سة قطاعات 
والتعليم  وامللللاء  الللغللذاء  هللي 

والإيواء اإ�سافة اإلى ال�سحة.

اإغاثية  ميدانية  ت�سكيل جلنة  ومت 
 - اليمنية  الهيئة  ا�للسللم  حتللت 
الكويتية لاإغاثة وت�سم عددا من 
والكويتية  اليمنية  اجلمعيات 
امل�ساعدات  لإيلل�للسللال  الللهللادفللة 
ال�سعب  اإلى  الكويت  من  املقدمة 

اليمني.

األمير معزيًا هوالند: عمل إرهابي 
جبان ترفضه جميع األديان

فعالية للتعريف بتراث الكويت 
في مقر بعثتنا لدى األمم المتحدة

البلدية: تحرير 15 مخالفة بالعاصمة 
وإزالة 85 إعالنًا بمبارك الكبير

الباد  اأمللري  ال�سمو  �ساحب  بعث 
ال�سيخ �سباح الأحمد بربقية تعزية 
فران�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  اإلللى 
هولند اأعرب فيها �سموه عن ا�ستنكار 
الكويت واإدانتها ال�سديدين للهجوم 
عنا�رش  ا�ستهدف  الللذي  الإرهللابللي 
ال�سانزلزيه  جادة  يف  ال�رشطة  من 
بالعا�سمة الفرن�سية باري�س واأ�سفر 
اآخرين  واإ�سابة  �رشطي  مقتل  عن 
موؤكدا �سموه موقف الكويت الراف�س 
الذي  اجلبان  الإرهابي  العمل  لهذا 
وجميع  الإ�سامي  الدين  يرف�سه 
�سمنها  كما  واملعتقدات  الأديلللان 
ولل�سعب  له  تعازيه  خال�س  �سموه 
ومتنياته  الفقيد  ولأ�رشة  الفرن�سي 

للم�سابني بال�سفاء العاجل.
ال�سيخ  العهد  ويل  �سمو  بعث  كما 
اإلى  تعزية  بربقية  الأحمد  نللواف 
�سموه  �سمنها  هللولنللد  الرئي�س 
ا�ستنكار الكويت واإدانتها ال�سديدين 
لهذا الهجوم الإرهابي راجيا �سموه 
ال�سفاء  وللم�سابني  الرحمة  للفقيد 

العاجل.
كما بعث �سمو ال�سيخ جابر املبارك 
رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تعزية 

مماثلة.

نظمت بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم املتحدة فعالية 
بعنوان املذاق الكويتي يف مقر البعثة مبدينة نيويورك 

بهدف التعريف بالرتاث الكويتي.
وتاأتي الفعالية يف اإطار حملة الكويت لرت�سحها لع�سوية 
جمل�س الأمن لعامي 2018 و2019 يف انتخابات املجل�س 
املقررة خال يونيو املقبل وتهدف اإلى التعريف بثقافة 

وتراث الكويت وبعادات اأهلها ولبا�سهم التقليدي.
ومقارنة  الكويت  لتاريخ  التطرق  الفعالية  خال  ومت 
النفط  ظهور  وبعد  قبل  ما  مرحلتي  يف  فيها  احلياة 

ثقافة  يف  اأثللرت  التي  العنا�رش  من  عدد  وا�ستعرا�س 
الكويت ومن بينها موقعها اجلغرايف ومناخها والبيئة 

املحيطة بها.
كما مت عر�س فيلم ق�سري يظهر مراحل حتول الكويت اإلى 

العا�سمة الغذائية للعامل بحلول عام 2030.
وح�رش الفعالية لفيف من الدبلوما�سيني وامل�سوؤولني 
الألب�سة  على  اطلعوا  حيث  العامل  اأنحاء  خمتلف  من 
الأطعمة  من  اأ�سنافا  وتللذوقللوا  الكويتية  التقليدية 

ال�سعبية.

العامة  العاقات  اإدارة  ك�سفت 
اإزالة  ق�سم  تنفيذ  عن  البلدية  يف 
عدة  العا�سمة  ببلدية  املخالفات 
املحات  على  ميدانية  حللمللات 
املوجودة  واملخازن  واملطاعم 
والقبلة  الللل�لللرشق  مللنللاطللق  يف  
�ساحية  من  وال�سويخ  للتاأكد 
تقدم  الللتللي  الللغللذائلليللة  املللللواد 
عن  اأ�سفرت  واملقيمني  للمواطنني 
من  طللن  ن�سف  واإتلللاف  م�سادرة 
وتداولها  بيعها  املحظور  املواد 
على  ا�ستملت  15 خمالفة  وحترير 
10 خمالفات تنوعت بني تراخي�س 
لعدم  اإعانات وحمال وخمالفتني 
العامة  النظافة  بقواعد  التقيد 
اأعمال  بناء  وقللف  خمالفات  و3 

مبنطقة جابر الأحمد.
الإدارة  اأعلنت  مت�سل  �سياق  ويف 
ببلدية  اللللطلللوارئ  فللريللق  قلليللام 
على  جللولت  بعدة  الكبري  مبارك 
على  للتفتي�س  املحافظة  مناطق 
والنظافة  التعاونية  اجلمعيات 
التفتي�س  جانب  اإلى  والإعانات 
حيث  الإن�ساء  قيد  العقارات  على 
اأ�سفرت عن رفع  واإزالة 85 اإعانًا 
وامليادين  ال�سوارع  من  خمالفًا 
لبنائه  عقار  خمالفة  اإلى  اإ�سافة 

قبل احل�سول على ترخي�س من قبل 
اأغذية  خمالفة  وحترير  البلدية 
التعاونية  اجلمعيات  لإحلللدى 
باملحافظة. ولفتت اإلى اأن مفت�سي 
قاموا بتنفيذ  النوبات بالفريق 
الطرق  واإ�سغالت  نظافة  جولت 
3 حما�رش  عللن حتللريللر  اأ�للسللفللرت 
ا�للسللتللملللللت علللللى فرز  خمللالللفللات 

منها  ال�ستفادة  بغر�س  النفايات 
تزيد  ل  مبللا  م�ساحة  وا�ستغال 
اأمتار يف ال�ساحات العامة  على 3 
بو�سع خلطة ا�سمنت قبل احل�سول 
البلدية  قبل  مللن  ترخي�س  على 
املقابلة  امل�ساحة  وا�للسللتللغللال 
للمحل دون احل�سول على ترخي�س 

من قبل البلدية.

سموه أعرب عن استنكار الكويت لحادث استهداف عناصر من الشرطة

• منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

• جانب من احلملة

• أثناء تسليم املشروع

• سمو أمير البالد

• إغالق أحد احملال

كتب راأفت كمال واإبراهيم  ح�سن:

اأمري الباد ال�سيخ �سباح  بدعوة �سامية من �سمو 
الأحمد ي�سل قدا�سة البابا توا�رشو�س الثاين بابا 
اإلى  الكرازة املرق�سية غدا  الإ�سكندرية وبطريرك 
الكويت يف زيارة ر�سمية هي الأولى لحد باباوات 
 23 من  الفرتة  خال  واملمتدة  القبطية  الكني�سة 

اإلى 27 من ال�سهر احلايل.

ويف هذا ال�سدد قال ال�سفري امل�رشي لدى الباد 
الزيارة  لهذه  مت�سوق  »اجلميع  اإن  عاطف  يا�رش 
لقدا�سة البابا توا�رشو�س الثاين الذي يحل �سيفا 

على �سمو اأمري الكويت ال�سيخ �سباح الأحمد«.
واأكد  يف ت�رشيح �سحايف اأم�س اأن »رعايا و�سعب 
الكويت  يف  الأرثوذك�سية  القبطية  الكني�سة 
كي  قدا�سته  قدوم  اجلمر  من  اأحر  على  ينتظرون 
ينهلون من حكمته وي�سعدون بقربه« م�سريًا اإلى اأن 

ذات طابع خا�س  التاريخية  الزيارات  »مثل هذه 
لكونها تاأتي مرات قليلة خال الُعمر«.

هذه  �ستكون  ال�سخ�سي  امل�ستوى  »على  واأ�ساف: 
حيث  قدا�سته  خالها  اأقابل  التي  الثانية  املرة 
خال  القاهرة  يف  وحيدة  مللرة  بلقائه  �رشفت 
اجتماعه مع �سيف اجنبي كبري« متمنيا تكرار مثل 
هذه اللقاءات م�سددًا على اأن  »الكويت بلد م�سياف 
الرتحيب  وحت�سن  جتيد  ال�سيا�سية  وقيادته 

بال�سيوف« موؤكدا اأن »حفاوة ال�ستقبال والحتفاء 
بقدوم قدا�سته �ستكون على م�ستوى عال«.

اأكد  البلدين  جتمع  التي  العاقات  �سعيد  وعلى 
عاطف »عمق جذور العاقات الثنائية التي تربط 
»احلميمية  بل  اإياها  وا�سفا  وم�رش«  الكويت  بني 
العربي  الرا�سخة منذ عقود ومبينة على امل�سري 
امل�سرتك« لفتا اإلى اأن »املنا�سبات والأحداث كافة 
ل�سيما  العاقات  هذه  ور�ساخة  قوة  مدى  اأثبتت 

اوا�رشها املمتدة الع�سية على الزعزعة«.
ا�سكناين  ال�سحايف جا�سم  الكاتب  �سكر  من جهته 
البابا  قدا�سة  دعللوتلله  على  الللبللاد  اأمللري  �سمو 
اأن  موؤكدا  الكويت«  لزيارة  الثاين  توا�رشو�س 
الإن�سانية  اأمري  على  الغريب  بالأمر  لي�س  »هذا 
املنفتح  امل�ستنري  والعقل  الكبري  القلب  �ساحب 
على اجلميع والذي يعطينا در�سًا حيًا على كيفية 

قبول الآخر«.

البابا تواضروس الثاني يصل الكويت غداً في زيارة لـ 5 أيام
عاطف: العالقات المصرية الكويتية عميقة ومتجذرة وراسخة منذ عقود

• جانب من الفعالية
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انتقد عدد من النواب خالل اجلل�سة 
تعتمد  التي  اال�سكانية  ال�سيا�سة 
و�سع  دون  من  اخلطط  تغيري  على 
احلكومة  ان  موؤكدين  حلول حقيقية 
امل�ساريع  بتنفيذ  كبري  حتد  ام��ام 
املوازنة  عجز  ظل  يف  االإ�سكانية 
واعتربوا ان امل�ساريع االإ�سكانية مل 
حمدودي  بني  ال�رشائح  نظام  تراع 
احلكومة  داعني  الدخل  ومتو�سطي 
للكويتيات  متلك  وثيقة  �رشف  اإلى 
بنك  قر�ض  على  احل�سول  لي�ستطعن 

االجتاه  اأن  الى  واأ�ساروا  االئتمان. 
يزيد  احل�����رشي��ة  املنطقة  خ���ارج 
االأعباء املالية وهناك مناطق داخلية 
داعني  حتتية  بنى  اإل��ى  حتتاج  ال 
احلكومة اإلى اال�ستفادة من التجارب 
الناجحة للدول االخرى يف التعامل 
وطالبوا  االإ�سكانية  االأزم����ة  م��ع 
بتوزيع  ال�سكنية  الرعاية  موؤ�س�سة 
جميع امل�رشوعات فور االنتهاء من 
على  الرقابة  وت�سديد  خمططاتها 
رئي�ض  اأعلن  جهته  من  املقاولني. 

ت�سلمه  الغامن  مرزوق  االأمة  جمل�ض 
�سعيب  النائب  ا�ستجواب  ر�سميا 
ل�سوؤون  الدولة  لوزير  املويزري 
املويزري  النائب  وكان  االإ�سكان. 
تقدم اأم�ض با�ستجواب لوزير الدولة 
مو�سحا  ابل  يا�رش  اال�سكان  ل�سوؤون 
الالئحية  االإج��راءات  اتخاذ  مت  انه 
الوزير  اإبالغ  ومت   135 املادة  وفق 
جل�سة  اأول  يف  اال�ستجواب  و�سيدرج 

تالية لتحديد موعد ملناق�سته.
طالع �ض 5

جلسة اإلسكان أثمرت استجوابًا 

جابر واألميري آخر العام والصباح في 2018 والفروانية والسارية في 2019

األمير افتتح »األحمدي« باكورة مشاريع المستشفيات
تد�سني  اأم�ض  مت  االأحمد  �سباح  ال�سيخ  البالد  اأمري  �سمو  وح�سور  برعاية 
�رشير   300 وب�سعة  مربع  مرت  األف   380 م�ساحة  على  االأحمدي  م�ست�سفى 
اأجنحة  امل�ست�سفى  وي�سم  دينار.  مليون   94 بلغت  وبكلفة  للزيادة  قابلة 
وتطوير  التعليم  �سبل  و�سيوفر  وتخ�س�سية  عامة  و�سيدليات  للمر�سى 

قدرات الكوادر الطبية.
ي�سهده  الذي  الكبري  التطور  اإطار  يف  االأحمدي  م�ست�سفى  افتتاح  وياأتي 
االإن�ساءات  حيث  من  �سواء  االأخرية  ال�سنوات  يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع 
ال�سحة وزارة  تنفذ  حيث  والوافدين  للمواطنني  تقدم  التي  الرعاية   اأو 
9 م�ساريع م�ست�سفيات كبرية يف خمتلف املحافظات هي: م�ست�سفى ال�سيخ 
جابر االأحمد الذي يتوقع االنتهاء منه اأواخر هذا العام وتو�سعة م�ست�سفى 
الذي  اجلديد  ال�سباح  وم�ست�سفى   2019 عام  يف  �ستنتهي  التي  الفروانية 
العام  هذا  خالل  اجلديد  االأمريي  وامل�ست�سفى   2018 اأغ�سط�ض  يف  �سي�سلم 
وم�ست�سفى االأمرا�ض ال�سارية الذي �سي�سلم يف 2019 باالإ�سافة اإلى م�ست�سفى 

الرازي اجلديد.
وتعترب هذه امل�ساريع نقلة نوعية على �سعيد القطاع ال�سحي مل ت�سهدها 
الكويت منذ اأكرث من 30 عامًا عندما اأن�سئ اآخر م�ست�سفى يف عام 1981 وهذا 
يح�سب بال�سك للحكومة ويعك�ض جديتها يف حتقيق اإ�سالحات كاملة يف جمال 
اإن�ساوؤها من �ساأنها حتقيق  اإن امل�ست�سفيات املقرر  الرعاية ال�سحية حيث 

زيادة هائلة يف اأعداد االأ�رّشة وا�ستقطاب الكفاءات الطبية املهاجرة.
طالع �ض 2

جلسة خاصة لمراجعة 
المخطط الهيكلي للدولة

صفاء: يا عوينتي يا سكان 
»صباح األحمد«.. متروسين غبار

3 لجان عقارية شكلتها 
التجارة بال نتيجة

عن  �سباب  اأعده  فيديو  اأم�ض  جل�سة  يف  الطبطبائي  عمر  النائب  عر�ض 
املخطط  لتطوير  وطنية  مبادرة  وت�سمن  حلها  و�سبل  االإ�سكانية  االأزمة 
اإبر  تعطونا  اأن  ورايح  اليوم  من  ن�سمح  لن  الطبطبائي:  وقال  الهيكلي. 
الق�سية  على  ونركز  خالفاتنا  نرتك  اأن  اأمتنى  علينا  تق�سون  اأو  بنج 
نواب   10 من  نيابي مت توقيعه  الطبطبائي عن طلب  االإ�سكانية. وك�سف 
6 لعقد جل�سة خا�سة ملراجعة املخطط الهيكلي للدولة.     طالع �ض 

الها�سم  �سفاء  النائبة  طالبت 
مبزيد  االإ�سكانية  اللجنة  اأع�ساء 
اإلى  م�سرية  والعمل  االهتمام  من 
اأنهم مل يعقدوا �سوى 3 اجتماعات 
احلايل.  االنعقاد  دور  بداية  منذ 
بدل  ربط  ���رشورة  على  و�سددت 
ومبلغ االنتظار  مب��دة   االإي��ج��ار 
االإيجار  ب��دل  دي��ن��ارًا   150 ال��� 
عملية  لي�ست  قيمة  اأنها  مبينة 

اأن تكون قيمة ت�ساعدية.  ويجب 
وقالت: يا خويف يا وزير االإ�سكان 
وبيان  العر�ض  برزنتي�سن  يكون 
م�ست�سار  ل��ك  ���س��واه  م�ساريعك 
الكويتية  الكفاءات  ولي�ست  وافد 

الوطنية.
�سكان  يا  عوينتي  يا  واأ�سافت: 
»�سباح االأحمد« كل يوم يرت�سون 

غبار وما يف �سواتر رملية.

االأول��ى  جل��ان   3 التجارة  وزارة  �سكلت 
العقارات  بيع  ظاهرة  ومراقبة  ملتابعة 
العقارات  لتقييم  والثانية  الوهمية 
واملعوقات  امل�سكالت  لدرا�سة  والثالثة 
وتقدمي  العقاري  القطاع  تواجه  التي 

احللول املنا�سبة لها.
هذه  اإن  »ال�����س��اه��د«  ل���  م�سادر  وق��ال��ت 
العقاري  الت�سجيل  مع  تتعاون  ال  اللجان 
واحتاد  العقاريني  واحتاد  العدل  بوزارة 
كما  املدنية  واملعلومات  ال�سما�رشة 
متناول  يف  مازالت  ال�سما�رشة  دفاتر  اأن 
الوافدين الذين يديرون البيع وال�رشاء العقاري يف الكويت ويتحكمون 
يف االأ�سعار حيث ال يوجد �سجل ي�سمى الو�سيط العقاري ف�ساًل عن فو�سى 

املعار�ض العقارية التي اأهدرت مدخرات املجتمع الكويتي.
العمل ومل  �ستتقا�سى مكافاآت على هذا  اللجان  اأن جميع  اإلى  واأ�سارت 
ي�سدر قرار ينظم العقار اأو ي�سع اآلية لربط البيانات اإلكرتونيًا كما هو 

معمول به يف مقا�سة االأوراق املالية.

البابا تواضروس لـ »الشاهد«:

الكنيسة ال تعمل في السياسة ومشاركتها
في ثورة 30 يونيو واجب وطني

الربيع العربي أكذوبة لنشر
الفوضى في المنطقة

• سمو األمير وسمو ولي العهد يتوسطان املشاركني في افتتاح مستشفى األحمدي

اأكد النائب �سعيب املويزري ا�ستحقاق اال�ستجواب 
االإ�سكان  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اإلى  قدمه  الذي 
اآخرين  ا�ستجوابني  تقدمي  عن  كا�سفًا  اأبل  يا�رش 

الثنني من الوزراء خالل االأ�سبوعني املقبلني.
مكون  اال�ستجواب  اإن  املويزري  وقال 

الأن  ا�ستحقاق  وهو  حم��اور   4 من 
اأزم��ة  م��ن  يعانون  امل��واط��ن��ني 

احلكومة  تتقدم  ومل  ال�سكن 
رغم  املتكاملة  باحللول 

توافر املال واالأرا�سي.
األف   400 اأن  اإلى  ولفت 
من  حم��روم��ون  مواطن 
ح��ق��ه��م ال��د���س��ت��وري 

على  ب��احل�����س��ول 
اأن  مبينا  ال�سكن 

بحديث  يتعلق  اأ�سيف  حمور  واآخر  وافية  املحاور 
مدير موؤ�س�سة الرعاية ال�سكنية خالل جل�سة اأم�ض.

من جهته قال وزير الدولة ل�سوؤون االإ�سكان وزير 
اإن  اأب��ل  يا�رش  اخلدمات  ل�سوؤون  الدولة 
احلكومة لن جتزع من اال�ستجوابات 
تفنيدها  يف  دور  لها  و�سيكون 
اليوم  جل�سة  اأهمية  م��وؤك��دًا 
على  النواب  الإطالع  »اأم�ض« 
االإ�سكانية  اخل��ط��ط  ���س��ري 
�سيفند  اأن���ه  اإل���ى  الف��ت��ًا 
املويزري.  ا�ستجواب 
يف  ال�����راأي  اإن  وق����ال 
جمل�ض  الأع�ساء  النهاية 

االأمة.
طالع �ض 5

المويزري: محاور استجواب وزير اإلسكان وافية 
أبل: سنفندها.. والرأي بالنهاية للنواب

الطبطبائي 
لعبدالصمد: أنا 
بعد سيد مثلك

الق�سية  مناق�سة  اأث���ن���اء 
عمر  النائب  طلب  االإ�سكانية 
ب�سعود  االإذن  الطبطبائي 
عر�ض  ل��ي��ق��دم  امل��ن�����س��ة 
امل�سكلة  حلول  حول  فيديو 
االإ�سكانية واأثناء �سعوده قال 
له النائب عدنان عبدال�سمد 
مازحًا: ها �سمعنى تبي تقدم 
لريد  عاملن�سة؟  وت�����رشح 
عليه الطبطبائي: اأفا يا �سيد 

اأنا بعد �سيد مثلك.

الدقباسي: نابليون 
يحل لنا المشكلة 

اإلسكانية 
علي  ال��ن��ائ��ب  ا���س��ت��ن��ك��ر 
ن�سف  ي�سكن  اأن  الدقبا�سي 
اأن  ال�سعب باالإيجار. واأكد 
هذا دليل على ف�سل اخلطط 
احلكومة  داعيًا  االإ�سكانية 
اإلى تطبيق نظرية نابليون 
الطرق  »كل  بونابرت وهي 
ت����وؤدي اإل���ى روم����ا« حلل 

االإ�سكانية.  امل�سكلة 
واأ�ساف اأن امل�سكلة م�ستمرة 
اإن مل  والكالم مكرر حمذرًا: 
واآليات  االأ�ساليب  تتغري 
معها  بالتعامل  احلكومة 
اإل���ى  ف��ن��ح��ن يف ط��ري��ق��ن��ا 

كارثة.

عاشور: التسليح 
على حساب التنمية 

اإن  عا�سور  �سالح  النائب  قال 
هناك عجزًا يف امليزانية العامة 
االإ�سكانية  وال�سيا�سة  للدولة 

لدينا غري ناجحة. 
واأ�ساف اأنه بعد اأن طلب الرئي�ض 
الت�سلح  زيادة  ترامب  االأمريكي 
يكون  ل��ن  اجل��ي��و���ض  واإع�����داد 
هناك تطوير اأو تفكري بالتنمية 
م�ساكل  يف  الدخول  فقط  واإمنا 

ومواجهات ع�سكرية.

السكنية أكبر مكان 
طارد للمهندسين 
والكوادر الوطنية 

على  فهاد  عبدالله  النائب  �سدد 
االختالالت  من  الكثري  هناك  اأن 
الق�سية  الن  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اأن  وذك��ر  حت��ل.  مل  اال�سكانية 
هي  ال�سكنية  الرعاية  موؤ�س�سة 
للمهند�سني  ط��ارد  مكان  اأك��رب 
اإلى  م�سريًا  الوطنية  والكوادر 
ان مدينة �سعد العبدالله تقع يف 

اأ�سواأ منطقة بيئية يف الكويت.

53 مليونًا محجوز 
الضمان بعقود  

البيوت الحكومية 
الرعاية  موؤ�س�سة  مدير  ذك��ر 
 53 اأن  الوقيان  ب��در  ال�سكنية 
حمجوز  اإجمايل  دينار  مليون 
ال�����س��م��ان ب��ع��ق��ود ال��ب��ي��وت 
اأن احلجز  اإلى  احلكومية م�سريًا 
الت�سليم  حتى  م�ستمر  عليهم 
واأ�ساف  للوحدات.   النهائي 
�سكنيًا  وبيتًا  وح��دة   4452 ان 
ومتت  امل�ساكل  بع�ض  �سابها 
واعادة  املعيبة  االأعمال  ازال��ة 
جابر  مدن  مب�ساريع  تنفيذها 
و�سمال  االأحمد  و�سباح  االأحمد 

غرب ال�سليبخات.

الكندري 
للصحافيين: 

بنشوفكم يا شباب
عبدالكرمي  النائب  خاطب 
قبل  االإع��الم��ي��ني  ال��ك��ن��دري 
عبدالله  قاعة  من  خروجه 
ال�سالمة  مع  قائاًل:  ال�سامل 
الف�سل  ون�سوفكم  �سباب  يا 
�ساء  اإن  اجلاي  الت�رشيعي 

الله!

البنوك اإلسالمية 
البسة حجاب 

�سفاء  النائبة  مداخلة  خالل 
الها�سم يف جل�سة اأم�ض قالت: 
اإي��ج��ار  �سقة  ا���س��رتي��ت  ان���ا 
البنوك  اأح���د  م��ن  بالتملك 
�سد  اين  رغ���م  االإ���س��الم��ي��ة 
البنك  ا�سوف  وانا  هالبنوك 
االإ�سالمي مثل البنك التقليدي 
ميكن  ب�ض  بينهم  فرق  ماكو 

ملب�سينه حجاب.

عيسى: ما يصير تتكلم.. الزم تخاطب الرئاسة
الكندري: الظاهر انك ما تعرف تدير الجلسة

الرعاية  موؤ�س�سة  مدير  من  الكندري  عبدالكرمي  النائب  طلب 
املقاولني  على  املفرو�سة  للعقوبات  تو�سيحًا  ال�سكنية 

املخالفني اإال اأن رئي�ض اجلل�سة عي�سى الكندري طلب منه اأن 
يخاطب الرئا�سة ليحتج بعدها عدد من النواب:

الكندري: اأرجو تو�سيح حجم العقوبات على املقاولني.
عي�سى: ما ي�سري تتكلم.. الزم تخاطب الرئا�سة بحديثك.

الكندري: ا�سلون؟ اأبي اأفهم �سنو ي�سري باملوؤ�س�سة.
عي�سى: اأنت قاعد تقاطع وهذا ما يجوز.

�سفاء: حقه ي�ساأل وي�ستف�رش عن اللي يبيه.
يا ري�ض متنع  ما ي�سري  العازمي:  حمدان 

النواب يبدون راأيهم.
اأنك وا�سح  بوعبدالله  يا   الكندري: 

ما تعرف تدير اجلل�سة.

خطان متوازيان لمتابعة ملف تزوير الجناسي 

الغانم: لم أقل إن هناك 400 ألف مزور 
وارجعوا إلى مضابط الجلسة والتسجيل

مرزوق  االأم��ة  جمل�ض  رئي�ض  اأك��د 
خطني  يف  ق��دم��ا  امل�سي  ال��غ��امن 
تزوير  م��ل��ف  ب�����س��اأن  م��ت��وازي��ني 
امللف  متابعة  خالل  من  اجلنا�سي 
�سخ�ض  اأي  ومتابعة  النهاية  حتى 
الغامن:  وق���ال  ظ��ل��م.  عليه  وق��ع 
اجلنا�سي  مللف  متابعني  �سنبقى 
حتى نرفع الظلم عن اأي �سخ�ض وال 

ننتظر جزاء اأو �سكورًا من اأحد. 
واأ�ساف اأن البع�ض ادعى باأن رئي�ض 
املجل�ض حتدث عن وجود 400 األف 
ا�ستفهام  عالمة  يطرح  وهذا  مزور 
�سيتم البحث فيها. وذكر اأن الرجوع 
والفيديو  اجلل�سة  م�سابط  اإل��ى 
زيادة غري  هناك  اإن  قال  اأنه  يثبت 
الفتًا  مزورين  هناك  وان  طبيعية 
اإلى اأنه عر�ض خالل اجلل�سة حاالت 
وا�سحة و�سيزود اللجنة بها واأن كل 
يحور يف  اأو  يحرف  اأن  يحاول  من 
عن  معربا  نفعا  يجديه  فلن  كالمي 

�سكره للنواب ملوافقتهم على تكليف 
التحقيق  والدفاع  الداخلية  جلنة 

فيما يتعلق مبلف التزوير.
واأو�سح الغامن اأن ما جرى يف جل�سة 
لال�ستجوابني  بالن�سبة  االأول  اأم�ض 
رئ��ي�����ض جمل�ض  اإل����ى  امل��ق��دم��ني 
مل  االأول  اال�ستجواب  اأن  ال���وزراء 
تنته مدة اأجله حيث كان اأم�ض االأول 
لتقدميه.  ع�رش  الثالث  اليوم  هو 
على  اأدرج  اال�ستجواب  اأن  واأ�ساف 
موعد  لتحديد  االأول  اأم�ض  جل�سة 
تاأجيل  احلكومة  وطلبت  مناق�سته 
متت  ثم  مايو   10 جل�سة  اإلى  ذلك 
موافقة املجل�ض على اأن يناق�ض يف 

ذلك التاريخ.

ونفى الغامن �سحة ما قاله البع�ض 
باأنه مل ياأخذ موافقة املجل�ض على 
النداء  طلب  اأن  مو�سحا  التاأجيل 
بالن�سبة  التاأجيل  على  باال�سم 
لال�ستجواب االأول جاء اإلى املن�سة 
وانتهاء  املطرقة  ط��رق  ان  بعد 

عملية الت�سويت.
وبني اأن اال�ستجواب الثاين مل يكن قد 
 انتهى اأجله ومت تاأجيل مناق�سته من
�سكره  عن  معربا  مايو   10 اإل��ى   9
النائب امل�ستجوب ريا�ض العد�ساين 
الأنه وافق بنف�سه على التاأجيل ومع 
واأخذت  الت�سويت  على  عر�ض  ذلك 

موافقة املجل�ض على ذلك.
• مرزوق الغامنطالع �ض 5

• خالد الروضان

الجبري: لجنة تحقيق
في نفوق األسماك

كتب �ساحي العلي:
اجلربي  البلدية حممد  وزير  اأ�سدر 
قرارًا بت�سكيل جلنة حتقيق ملعرفة 

اأ�سباب نفوق االأ�سماك.
طلب  اجل��ربي  اإن  م�سادر  وقالت 
يومية  متابعة  بتقارير  موافاته 
ب�ساأن حالة املياه االإقليمية ور�سد 
مع  االأ�سماك  نفوق  ح��ول  ب��الغ  اأي 
طلب  كما  واملوقع  الكمية  حتديد 
ال��رثوة  ح��ال��ة  وم��راق��ب��ة  متابعة 
املخالفات  وح�����رش  ال�سمكية 

يخالف  من  كل  حق  يف  وحتريرها 
وقانون  ال�سمكية  ال��رثوة  ق��رارات 
جلنة  ت�سكيل  على  والعمل  البيئة 
وطنية من خمتلف اجلهات ملواجهة 
البحرية.  البيئة  يهدد  خطر  اأي 
وزارة  مع  التن�سيق  مت  اأنه  وبينت 
هليكوبرت  طائرة  ال�ستخدام  الدفاع 
لال�ستطالع اليومي على كامل املياه 
�سور  وتوفري  الكويتية  االإقليمية 
الظاهرة  اآثار  لبيان  جوية  يومية 
اإن وجدت.                  طالع �ض4

لن يجدي نفعًا كل من يحاول أن يحرف أو يحور كالمي 
طلب النداء باالسم على تأجيل استجواب المبارك وصل بعد رفع األيدي 
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يف  املحمد  نا�رص  ال�شيخ  �شمو  اأقام 
ق�رص ال�شويخ اأم�س ماأدبة غداء على 
وبطريرك  اال�شكندرية  بابا  �ششرصف 
قدا�شة  الش118  املرق�شية  الششكششرازة 
والوفد  الثاين  توا�رصو�س  البابا 
زيارته  مبنا�شبة  وذلك  له  املرافق 

للبالد.
ورحب ال�شيخ نا�رص املحمد يف كلمة 
»�شيفا  توا�رصو�س  بالبابا  األقاها 
مبينا  و�شعبها«  الكويت  على  عزيزا 
ان هذا االحتفاء »لي�س جمرد احتفاء 
ب�شاحب ال�شلطة الروحية التي ترعى 
وال�سودان  م�رص  يف  االقباط  ماليني 
معظم  الى  ومتتد  واحلب�شة  وليبيا 
احتفاء بخليفة  العامل امنا هو  بالد 
احد  كششان  الشششذي  مرق�س  القدي�س 
الر�سل ال�سبعني الذين اختارهم نبي 

امل�سيحية واطلقهم لنقل الب�سارة«.
�شاحب  يا  بك  و�شهال  »اأهال  وا�شاف 
القدا�شة من ار�س الكنانة الى ار�س 
بك  »االحتفاء  ان  مو�شحا  الكويت« 
هو حق تفر�شه اوا�رص العروبة التي 

تربطنا مب�رص«.
الع�رص  هذا  »يف  اأنششه  املحمد  وذكششر 
الذي �شار فيه كوكب االر�س �شغريا 
واأ�شبحت احلروب خربا يوميا تبثه 
وكاالت االنباء وا�شبح العنف ظاهرة 
االأبرياء  و�شار  املجتمعات  متزق 

رجال  دور  ي�شبح  جلرائم  عر�شة 
الدين �رصورة الزمة العادة التوازن 
يف  »االختالالت  ان  وبني  لع�رصنا«. 
نتيجة  هي  امنا  املعا�رصة  حياتنا 
لدى  الششروحششي  اجلششانششب  يف  الفقر 
االن�شان وهو فقر يقود الى االنانية 
واجل�شع و�شعف ال�شمري وهو فقر ال 
يواجه  امنا  واملال  بالغذاء  يواجه 
ناب�شة  وابقائها  ال�شمائر  باإيقاظ 
الرابطة االن�شانية  ويواجه بتكري�س 
بني الب�رص ون�رص ال�سالم واملحبة«.

امللقى  الكبري  الشششدور  اإلششى  ولفت 

مواجهة  الدين يف  رجال  عاتق  على 
يخرتقون  الذين  »فهم  االنحرافات 
املعاين  تلك  لتوجيه  النا�س  قلوب 
»لهذا  م�سيفا  ال�سحيح«  بال�سكل 
قدا�شة  يا  المثالكم  بحاجة  فنحن 
الششبششابششا ملششواجششهششة االخشششتشششالالت يف 
ومعاجلتها  املششعششا�ششرصة  حياتنا 
الروحي  للجانب  االعتبار  واعششادة 

لدى االن�شان«.
التي  املخاطر  »رغم  اأنه  اإلى  واأ�سار 
يف  نعي�س  اننا  اال  بكوكبنا  حتيط 
ع�رص غري م�سبوق اإذ حولتنا و�سائل 

واحدة  قرية  �شكان  اإلششى  االت�شال 
يف  املختلفة  املششعششارف  وجششعششلششت 
متناول اليد وا�شبح النا�س مبختلف 
وطوائفهم  وم��ذاه��ب��ه��م  دي��ان��ات��ه��م 
ويتحاورون  يتخاطبون  وجن�سياتهم 
لزاما  وا�شبح  ال�شاعة  مششدار  على 
ونوؤمن  باالختالف  نقبل  ان  علينا 
والثقافات  االدي��ان  بني  بالتعاي�ش 

املختلفة«.
نبني  »اأن  علينا  يتحتم  انه  واأ�شاف 
من  ا�ش�س  على  التعاون  من  ار�شية 
الفوارق  ومكافحة  واالحششرتام  الثقة 

وحقوق  كرامة  و�شيانة  االجتماعية 
معا  ونعمل  نتعاون  وان  االط��راف 
بيننا ولعل  امل�سرتكة  يف املجاالت 
االن�شانية  القيم  منظومة  ابششرزهششا 
و�شالمته  االن�شان  حقوق  ك�شمان 
وم�شاعدة  واملحبة  الت�شامح  وقيم 
وا�شعاف  املعوزين  وجندة  الفقراء 

املنكوبني«.
وتوجه ال�شيخ نا�رص املحمد بال�شكر 
جهودكم  »على  توا�رصو�س  للبابا 
هذه  لتكري�س  ال�شعي  يف  امل�شتمرة 
املعاين لي�س على م�شتوى جمهورية 
م�شتوى  على  وال  ال�شقيقة  م�رص 
اتباع الكني�شة القبطية فقط امنا يف 

حميطنا العربي والدويل«.
تابعنا حكمتكم وحلمكم  »اننا  وذكر 
االرهشششاب  مششواجششهششة  يف  ومتا�شككم 
كنائ�شكم  مششن  نششال  الششذي  الغا�شم 
ونعزيكم  اال�شى  ن�شارككم  اإذ  واننا 
ثقة  على  فاإننا  االليم  م�شابكم  يف 
قدا�شتكم  امثال  من  دينية  قيادة  باأن 
قادرة على اجتياز ال�سعاب من اجل 
بني  والروحي  الديني  دوره��ا  اداء 

املوؤمنني«.
الله  املحمد  نا�رص  ال�شيخ  ودعششا 
العلي القدير »ان يجعل هذا امل�ساب 
جمهورية  يحفظ  وان  االحششزان  اآخر 

م�رص ال�سقيقة من كل مكروه«. 
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البابا تواضروس: الربيع العربي أكذوبة لنشر الفوضى في المنطقة
أكد لـ»الشاهد« أن الكنيسة ال تعمل بالسياسة ومشاركتها في ثورة 30 يونيو واجب وطني

كتب راأفت كمال واإبراهيم ح�شن:

حمبته  ان  توا�رصو�س  البابا  قال 
يطلع  ان  الششى  دفعته  للجغرافيا 
ويششعششرف الششكششويششت عششن قششرب من 
خشششالل جمششلششة الششعششربششي وهشششي من 
احشششدى الشششدوريشششات الشششرائشششدة يف 
كنت  م�سيفًا:  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
واقراأها  مبكرة  �شن  يف  اتابعها 
يف  خا�شة  اذاكرها  وكنت  بتعمق 
واالأبحاث  اال�شتطالعات  بع�س 
التي تن�رصها ومكثت فرتة طويلة 
اتابع �شل�شلة عامل املعرفة وعامل 
الفكر والرتاث الثقايف الذي كانت 
تطرحة للناطقني باللغة العربية 
عن  معربًا  العامل  م�شتوى  على 
ال�شمو  و�شاحب  للكويت  �شكره 
ان�شانيته  وعلى  ترحيبه  على 
جمل�س  ورئي�س  العهد  ويل  و�شمو 

االمة وكل امل�سوؤولني. 
وحول االأو�شاع يف م�رص خا�شة يف 
ظل حماوالت االإرهاب التي ت�سعى 
امل�رصي  الن�شيج  تفكيك  الششى 
االإن�شان  توا�رصو�س  البابا  قال 
قد  املر�س  من  فششرتات  عليه  متر 
ال�شحة  هو  االأ�شا�س  ولكن  تطول 
نراه  وما  املر�س  هو  واال�شتثناء 
ولن  ا�شتثناء  م�رص  يف  حاليا 
ت�شهد  امل�رصية  والطبيعة  يدوم 
مثل  باأن  الطويل  بتاريخها  بذلك 
تتقبله  وال  ي�شتمر  ال  العنف  هذا 
بن�شيجها  املشش�ششرصيششة  الطبيعة 
وم�سلمني  م�سيحيني  ال��وط��ن��ي 
حالة  هو  حاليا  يحدث  ما  لذلك 
�شاء  اإن  قريبا  �شتزول  ا�شتثنائية 

الله.
اعداد  عن  يقال  مبا  يتعلق  وفيما 
يقوم  م�رص  يف  للمواطنة  منهج 
والت�شامح  املحبة  مبادئ  على 
واملواطنة بالتعاون بني الكني�سة 
البابا  قششال  واالأوقششششاف  واالأزهشششر 
اهتمت  منهج  هناك  توا�رصو�س 
والتعليم  الششرتبششيششة  وزارة  بششه 
باملواطنة  خا�ش  وهو  امل�رصية 
واالأخالق وي�شم يف بع�س ف�شوله 
واأخششرى  باالإ�شالم  تتعلق  اأمشششورًا 
هذا  يف  �شاركت  وقد  بامل�شيحية 
املنهج وهو احدى الو�سائل التي 
املتطرف  الفكر  تواجه  ان  ميكن 
حاليًا  املنطقة  به  تتاأثر  الششذي 
وارجو ان ياأخذ جماله على ار�س 

الواقع من التطبيق.
جابر  مركز  زار  اأنششه  اإلششى  ولفت 
االأحمد الثقايف واطلع على االأن�سطة 
الثقافية التي يقدمها وهى تت�شابه 
يف  نقدمها  الششتششي  االن�شطة  مششع 

الكني�شة من خالل ا�شقفية ال�شباب 
تعاون  هناك  يكون  ان  ونتمنى 
والكويت  متبادل بني م�رص  ثقايف 
االأجيال  م�شلحة  يف  ي�شب  مبششا 

احلالية وامل�شتقبلية.
وردا على �شوؤال حول اإذا ما كانت 
اخلطاب  لتجديد  �ششرصورة  هناك 
االأخالقي بالتن�سيق ما بني االزهر 
اخلطاب  بتجديد  ا�شوة  والكني�شة 
االخششالق  ان  البابا  قششال  الديني 
اهتمام  يششوجششد  وامنشششا  تتجدد  ال 
االإن�شانية  واملششبششادئ  بششاالخششالق 
وهو ما يحاول االزهر ال�رصيف ان 
الكن�شي  التعليم  ان  يوجده موؤكدًا 
يقال  الكويت  يف  يقال  وما  واحد 
ميكن  لذا  العامل  يف  دولة  كل  يف 
القول ان هناك نوعًا من الثبات يف 
اخلطاب الديني امل�شيحي ويوجد 
موؤ�ش�شة  وهي  العائلة  بيت  هناك 
الى  الو�شول  خاللها  من  نحاول 
املناهج الو�شطية التي نحمي بها 

ال�شباب من االأفكار املتطرفة.
بابا  با�شتقبال  يتعلق  وفيما 
للزيارة  واال�شتعدادات  الفاتيكان 
املقبلة  اجلمعة  تبداأ  �شوف  التي 
ال�شتقبال  ت�شتعد  م�رص  ان  قششال 
قمت  وقد  فرن�شي�س  البابا  قدا�شة 
بزيارته بعد جتل�شي بش3 �شهور كما 
عبدالفتاح  امل�رصي  الرئي�س  ان 
وقدم  الفاتيكان  زار  ال�شي�شي 
فالزيارة  وبالتايل  للبابا  دعوة 
زيارة  وهي  الدعوة  لهذه  تلبية 
ال�شالم  »بابا  �شعار  حتت  مكثفة 
يزور م�رص ال�شالم« كما ان البابا 

فرن�شي�س ا�شدر موؤخرا ر�شالة عرب 
فيها  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
واأهلها  م�رص  نحو  طيبة  معاين 
م�شريا الى ان البابا فرن�شي�س له 
دائما  ويتكلم  دوليا  رفيعة  مكانة 
عن �رصورة ن�رص ال�شالم خ�شو�شًا 
التي  االأو�شط  ال�رصق  منطقة  يف 
واالإرهاب  ال�رصاعات  فيها  يوجد 
زيششارة  على  وتششاأكششيششده  وحر�شه 
م�رص رغششم مششا حششدث مششوؤخششرا من 
مل�رص  �شهادة  هو  اإرهابية  اأعمال 
حتدث  التي  فاحلوادث  و�شعبها 
م�رص  يف  االأق��ب��اط  بها  يق�سد  ال 
وحدتها  و�رصب  م�رص  قلب  واإمنا 
ا�شتهدفت  االإرهابية  واحلشششوادث 
اجلي�ش وال�رصطة والق�ساء وجميع 
وان  فينا  توؤثر  ولن  املوؤ�ش�شات 
اأن  كنا نتاأمل وننزعج م�شددًا على 
بدورها  تقوم  االأمنية  املوؤ�ش�شات 
كامال وال يوجد اي تق�شري موؤكدًا 
ان الوحدة امل�رصية م�شتمرة منذ 

14 قرنًا ولي�شت حديثة العهد.
ال�رصق  م�شيحيو  كششان  اإذا  وعما 
االأو�شط يدفعون فاتورة التغريات 
ال�شيا�شية مثلما يحدث يف العراق 
ما  جانب  الششى  وغريها  و�شوريا 
يحدث يف م�رص من تهجري لالقباط 
تاريخ  ولها  كبري  بلد  م�رص  قال: 

حدث  وما  را�شخة  وح�شارة  غني 
وامنا  تهجريا  لي�س  �شيناء  يف 
انتقال من منطقة يوجد بها خطر 
حلني  اآم��ن��ة  اأخ���رى  منطقة  ال��ى 
زوال هذا اخلطر مثلما حدث اثناء 
احلرب مع �شكان مدن القناة وهذا 
ال يقارن مبا يحدث يف العراق او 
حتوي  م�رص  ان  الى  الفتًا  �شوريا 
يحدث  وما  قرية  االف   5 من  اكرث 
تعميمه  يجب  ال  واحششدة  قرية  يف 
وا�شتثنائية  فردية  حششاالت  فهذه 
م�شريًا اإلى اأن االإعالم يف كثري من 

االأحيان ي�شخم االأمور.
وعن اأ�شباب تنامي ظاهرة االإرهاب 
قال ان اأي ان�سان يت�سكل فكريا من 
واملدر�شة  اال�ششرصة  هي  م�شادر   5
واالأ�شدقاء  الدينية  واملوؤ�ش�شة 
حاليا  يحدث  وما  االعالم  واأخريا 
يتاأثر  االن�شان  املعادلة  قلب  هو 
االأ�شدقاء  ثم  اأوال  باالعالم  حاليا 
واملدر�شة  الدينية  واملوؤ�ش�شة 
واأخشششريا اال�شششرصة وبششالششتششايل فاإن 
تراجع دور اال�رصة ادى الى تنامي 
وام  اب  له  اإرهششابششي  فششاأي  العنف 
ون�شاأ يف مدر�شة وتردد على م�شجد 
بكل  ت��اأث��ر  وبالتايل  كني�سة  او 
فان  لذلك  �سخ�سيته  و�سكل  ذلك 
االإ�شالح العام يتوقف على ا�شالح 

جميع هذه املوؤ�ش�شات حتى نخرج 
بالنتيجة املطلوبة.

ال�سيا�سة  يف  الكني�سة  عمل  وعن 
يونيو   30 ثششورة  خالل  �شيما  وال 
تعمل  ال  الكني�سة  ان  البابا  اكد 
 30 يوم  حدث  ما  وان  بال�شيا�شة 
واالقباط  �سعب  ث��ورة  هو  يونيو 
ومن  امل�رصي  ال�شعب  من  جششزء 
الششراأي  وابشششداء  امل�شاركة  حقهم 
على  القائم  باملعبد  م�رص  م�شبهًا 
اال�شتغناء  ميكن  ال  اأعششمششدة  عششدة 
وهذه  انهار  واال  منها  عمود  عن 
واالزهششر  الكني�شة  هششي  االأعششمششدة 
موؤكدا  والق�شاء وغريها  واجلي�س 
اأ�س�سها  ان الكني�سة وطنية منذ ان 
القدي�س مارمرق�س منت�شف القرن 
والى  االن  وحتى  امليالدي  االأول 

املنتهى.
الكويت خالل  انطباعه عن  وحول 
الطبية  الحظت  قال  الزيارة  هذه 
بالثقافة  واالهتمام  واالإن�شانية 
واالن�سباط  الدقة  م��دى  ومل�ست 
الى  اإ�شافة  رائششع  من  اكششرث  وهششذا 
ان  بدليل  االخر  وقبول  الت�سامح 
 100 مششن  اكششرث  حتت�شن  الكويت 
التنوع  يف  ي�شاهم  وهششذا  جن�شية 

الفكري ونبذ التطرف.
وحول عدم زيارة �شيخ االأزهر له 

خالل عيد القيامة املا�شي قال اإن 
ات�سل  الطيب  اأحمد  ال�سيخ  ف�سيلة 
ب�ساعة  الكني�ستني  حادث  بعد  به 
اال  وموا�شاته  حزنه  عن  واأعششرب 
ان الكني�سة مل ت�ستقبل مهنئني او 
معزين بعد العيد واكتفت بزيارة 

امل�سابني.
يف  امل�سيحيني  ت��ه��ج��ري  وع���ن 
الدول العربية وعدم قبول بع�س 
الطبقات ال�سعبية للم�سيحيني قال 
هذه املنطقة ن�شاأت عليها االأديان 
واأراد الله ان يوجد فيها هذا الرثاء 
الفكري وال ميكن ان نتخيل منطقة 
ال�رصق االأو�سط بدون امل�سيحيني 
فهذا فيه خطورة �شديدة حتى على 
نكون  ان  والبد  االإ�شالمي  الوجود 
االإ�سالمي  فالوجود  لذلك  واعني 
ي�شند الوجود امل�شيحي والعك�س 
له  امل�شيحي  فالوجود  �شحيح 
ال��دول  ك��ل  يف  متاأ�سلة  ج���ذور 
لي�شت  وامل�شيحية  الششعششربششيششة 
ولكنها  االأو�شط  ال�رصق  يف  وافدة 
موجودة منذ قرون طويلة حتى يف 
الكويت اكت�شفوا يف جزيرة فيلكا 

اثارًا لكنائ�س قدمية.
ب�شاأن  ت�شاوؤل  على  البابا  ورد 
مرق�س  للقم�س  املتداول  الفيديو 
فيه  ينتقد  وال���ذي  خليل  عزيز 
الرئي�س ال�شي�شي واحلكومة قائال 
منذ  متداول  املنت�رص  الفيديو  اإن 
عام والكني�شة اتخذت قرارا بوقفه 
عن  وبعيد  عاما  ثمانون  وعمره 

م�رص منذ ما يقرب من 15 عاما.
يوجهها  التي  الر�شالة  وحششول 

االإرهاب  ربط  يحاولون  من  الى 
هوؤالء  ان  قال  االإ�شالمي  بالدين 
االإ�شالم  يتبعون  انهم  يعلنون 
ي�سوهون  وه��م  اخلاطئ  بفهمهم 
�شورة االإ�شالم والبد ان تكون هناك 
وقفة لهذا الت�شويه لال�شالم وهذه 
االإ�شالمية  املوؤ�ش�شات  م�شووؤلية 
هذه  فاثر  ال�شورة  هذه  لت�شحيح 
االأفعال يطال كل املجتمع ولي�ش 
جتتمع  ان  وينبغي  فقط  االقباط 
جريئة  ح��ل��واًل  وت�����س��ع  ال����دول 
فالواقع  االإرهششاب  هذا  ملواجهة 
�شالم  معا يف  نتعاي�س  اننا  يوؤكد 

بعيدا عن هذه االأفكار املتطرفة.
وع����ن ت��ع��ل��ي��م اجل��ي��ل اجل��دي��د 
وم�شاعداتهم يف البعد عن االأفكار 
ن�شتخدم  ان  البد  قال  املتطرفة 
اليهم  ن�سل  حتى  ا�سلوبهم  نف�ش 
واللغة  االأ�شاليب  عششن  ونبتعد 
يعانون  انهم  ال�شيما  القدمية 
االحلششاد  حششول  عنيفة  تشش�شششششاوؤالت 
امل�ساكل  من  العديد  ظهور  مع 

اال�رصية.
اأوفششت  الششدولششة  اأن  على  و�شششششدد 
ترميم  يخ�س  فيما  بششوعششودهششا 
باإقامة  �سمحت  ب��ل  الكنائ�ش 
اإلى �شدور  م�شريًا  كنائ�س جديدة 
مرة  الأول  الكنائ�س  بناء  قانون 
اأن  والى  عاما   160 من  اكرث  منذ 
هذا القانون بحد ذاته يعد اجنازًا 

كبريًا.
يفكر  كان  وفيما  �شعوره  وحششول 
كني�سة  تفجري  خ��ر  �سمع  ح��ني 
ال�شالة  تروؤ�شه  وقت  مارجرج�س 
اننا  قال  املرق�شية  الكني�شة  يف 
كنا بداأنا ما ي�شمى ب�شالة اجلناز 
امللون  اللبا�س  خلعت  وكششنششت 
وقوع  قبل  كلماتي  اآخ��ر  وكانت 
هي  املرق�شية  تفجري  حشششادث 
حياتنا من املمكن اأن تنتهي خالل 
دقائق وبالفعل املوت كان االأقرب 
لكل امل�سّلني بالكني�سة املرق�سية 
يف االإ�شكندرية وعقب �شماعي خرب 
التفجري �شعرت حينها بحزن وامل 
الى  بالدعاء  وتوجهت  �شديدين 

الله.
الربيع  ت�شمية  يخ�س  مششا  ويف 
والهدف  اأكذوبة  انه  قال  العربي 
املنطقة  الفو�شى  تعم  اأن  منه 
م�رص  انقذ  الله  ولكن  العربية 
ت�شتطيع  التي  وهششي   2013 عششام 
امل�شاهمة يف انقاذ العراق و�شوريا 
واليمن وليبيا وهذا يعطينا رجاء 
االأم��ور  اأن  م��وؤك��دًا  امل�ستقبل  يف 
�سوف تعود الى طبيعتها فاحلياة 

دائمًا تتغلب على املوت.

شيخ األزهر اتصل بي بعد تفجير المرقسية ولم يزرنا في العيد ألننا ألغينا االحتفاالتالطيبة واإلنسانية والثقافة والتسامح وقبول اآلخر أهم ما يميز الكويتيين

القمص الذي أساء للسيسي عمره 80 عامًا وأوقفناه عن العمل

علينا تقبل االختالف واإليمان بالتعايش بين األديان والثقافات

ما حدث في سيناء ليس تهجيرًا واألسر القبطية تلقى كل الدعم من الدولة
•.. وفي لقطة تذكارية مع اإلعالميني • البابا تواضروس خالل املؤمتر الصحافي

أكد أن دور رجال الدين أصبح ضرورة إلعادة التوازن لمجتمعاتنا

ناصر المحمد للبابا تواضروس: 
االحتفاء بك حق تفرضه أواصر العروبة

المطاوعة: تعزيز التعاون 
الخليجي في المجال القضائي

وزير البلدية: استخراج رخص 
البناء آليًا بحولي خالل أسابيع

االعلى  املجل�س  رئي�س  اأكششد 
للق�شاء رئي�س حمكمة التمييز 
الد�شتورية  املحكمة  رئي�س 
املطاوعة  يو�شف  بالكويت 
املحاكم  روؤ�شششششششاء  حششر�ششس 
العليا والتمييز بدول جمل�س 
التعاون على تعزيز التعاون 
املجال  يف  خا�سة  والتكامل 

الق�شائي.
عقب  تشش�ششرصيششح  يف  وا�شششششاف 
خششتششام االجششتششمششاع الششششدوري 
املحاكم  لششروؤ�شششششاء  الششرابششع 
العليا والتمييز بدول جمل�س 
اخلليج  لششششدول  الشششتشششعشششاون 
اأ�شفر  االجتماع  اأن  العربية 
ت�شغيلية  خششطششة  و�شششششع  عششن 
اال�شرتاتيجية  اخلطة  لتنفيذ 
قبل  م��ن  �سابقا  اق��رت  التي 
اخلطة  اأن  واأو�شح  الروؤ�شاء. 
الى  تششهششدف  اال�شرتاتيجية 
العليا  املحاكم  بني  التقارب 
املجل�ش  دول  بني  والتمييز 
املحاكم  ق�ساة  تاأهيل  مثل 
وتبادل  والتمييز  العليا 
وامكانية  الثنائية  الزيارات 
اإع�����ارة ال��ق�����س��اة ب��ني دول 
اأوجه  اأحششد  لتكون  املجل�س 
التعاون يف املجال الق�شائي. 
االجتماع بحث  اأن  الى  واأ�شار 
االداري  التطوير  ملف  كذلك 
للمحاكم وحتديثه اإ�شافة الى 
يوفر  الكرتوين  مركز  اقامة 

االبحاث واالحكام والدرا�شات 
الق�شائي  ال�شلك  يخدم  مبا 

بدول جمل�س التعاون.
و�شع  االجتماع  اأن  واأو�شششششح 
التي  التميز  جششائششزة  الئحة 
احلالية  املرحلة  يف  متنح 
االإداري  اجلهاز  يف  للعاملني 
يف الق�شاء ويف مرحلة اأخرى 
ال�شلك  الشششى  يششتششطششور  رمبشششا 
اأن  مو�شحا  نف�شه  الق�شائي 
النظر  اإعششادة  �شيتم  الالئحة 

فيها يف االجتماع املقبل.
�شلطنة  مقرتح  الى  لفت  كما 
علمي  ملتقى  باقامة  عمان 
روؤ�شاء  اجتماع  هام�س  على 
والتمييز  العليا  املحاكم 
حمدد  مششو�شششششوع  فيه  يبحث 
يتناول  اأن  اأمله  عن  معربا 
املو�شوعات  اأحششد  امللتقى 
التي عر�شت بع�س عناوينها 
يف االجتماع احلايل مثل بطء 
الق�شائية  واالأنظمة  التقا�شي 
وا�شاليبها  االحكام  وتنفيذ 
هذا  اإن  وقشششال  وو�شششششائششلششهششا. 
اأول  بعد  الرابع  هو  االجتماع 
الذي  بالكويت  عقد  اجتماع 
لتلك  االأولشششى  اللبنة  ا�شبح 
التوافق  اأجل  من  االجتماعات 
بني املحاكم العليا والتمييز 
اأج��ل  م��ن  املجل�ش  دول  يف 
فيما  العالقات  تلك  تعزيز 

بينها.

ل�شوؤون  الدولة  وزير  االإ�شالمية  وال�شوؤون  االأوقاف  وزير  اأعلن 
البلدية حممد اجلربي اأنه �شيتم خالل اأ�شابيع ا�شتخراج رخ�س 
البناء اآليا من بلدية حويل والتي ي�شتغرق اإجنازها يوما واحدا 

فيما تنجز بع�س املعامالت خالل �شاعة واحدة فقط.
�شيتم  االلكرتونية  اخلدمة  اإن  اأم�س  �شحايف  ت�رصيح  يف  وقال 
تعميمها تباعا علي بقية اأفرع البلدية يف املحافظات قبل نهاية 
من  انطلقت  والتي  االأولى  بنجاحها يف جتربتها  م�شيدًا  ال�شنة 
بلدية مبارك الكبري. واعترب هذا االإجناز نقلة نوعية ما ي�شاهم 
الرخ�س  اإ�شدار هذه  اأن كان  اإجناز املعامالت بعد  يف ت�رصيع 
اإلى  تتطلع  البلدية  اأن  نف�شه  الوقت  موؤكدًا يف  اأ�شهرا  ي�شتغرق 
التطويرية  والقفزات  االإ�شالحية  اخلطوات  من  املزيد  روؤية 

مثمنا جهود وطاقات الكفاءات الوطنية ال�سابة يف البلدية.
االإلكرتونية  املا�سي اخلدمة  ال�سهر  اأطلقت  قد  البلدية  وكانت 
�شاعات  اآليا خالل  بناء  200 رخ�شة  بش  البناء  االأولى لرخ�س 
يف بلدية مبارك الكبري للق�شاء على ظاهرة التاأخري وما يتعلق 

بالروتني والبريوقراطية.

• سمو الشيخ ناصر احملمد مرحباً بالبابا تواضروس

• لقطة تذكارية

• الشيخ ناصر احملمد يهدي البابا نسخة من القرآن الكرمي
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قضايا

ص 38

أكـــد رئــيــس اتـــحـــاد أصــحــاب 
الدكتور  األهــلــيــة  الطبية  املــهــن 
عــــادل أشــكــنــانــي، بــعــد تــجــديــد 
ــابــــه رئــيــســا  ــتــــخــ ــه وانــ ــ الـــثـــقـــة بـ
لدورة ثانية مع مجلس اإلدارة 
سيلجأ  ــاد  ــحــ »االتــ أن  الـــجـــديـــد 
ــنــــوات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــقــ ــى كــــل الــ ــ إلــ

ملــواجــهــة عـــدم تــعــديــل الــقــرارات 
الــصــحــة  وزارة  مــــن  الـــــصـــــادرة 
ضــد الــقــطــاع األهـــلـــي«، معتبرًا 
ان »الــــــوزارة عــنــدمــا تــعــجــز عن 
الــنــفــايــات الطبية  حـــل مــشــكــلــة 
للبيئة  العامة  الهيئة  وتتدخل 
لــحــل املــشــكــلــة، فـــهـــذا يــعــنــي أن 

الوزارة )عمك أصمخ(«. 
وقــال اشكناني لـ »الــراي« ان 

مشكلة النفايات الطبية للقطاع 
األهــلــي »كـــادت تتسبب بكارثة 
بيئية، لوال مقابلتنا مدير عام 
الشيخ  للبيئة  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
قــرارًا  عبدالله األحمد واتــخــاذه 
ــواد  ــ  بـــفـــتـــح مــــحــــارق املــ

ً
عــــاجــــا

النفايات،  هذه  ملعالجة  الطبية 
وزارة  مـــســـؤولـــيـــة  أنــــهــــا  رغــــــم 
ــــة االولــــــــــى«،  ــــدرجـ ــالـ ــ الــــصــــحــــة بـ

مؤكدًا »ان األحمد يستحق منا 
 

ُ
الــشــكــر والــتــقــديــر، فــهــو لــم يــأل

جهدًا لحل هذه املشكلة«.
ــقـــطـــاع  كـ »لـــــديـــــنـــــا  وأردف: 
ــلـــي مـــطـــالـــب واســتــحــقــاقــات  أهـ
عــرضــنــاهــا عــلــى املــعــنــيــن في 
الـــــــوزارة، وعــلــى وزيــــر الــصــحــة 
ــتـــور جـــمـــال الـــحـــربـــي قبل  الـــدكـ

| كتب عمر العالس |

رئيس اتحاد أصحاب املهن الطبية: »الصحة« عاجزة... و»عّمك أصمخ«

»البيئة« تفتح املحارق
أمام النفايات الطبية

محمد جواد ظريف يكتب:

كيفية التعامل 
مع الظروف املواتية 

للتطرف واإلرهاب
ص 33

»الراي«:  البابا تواضروس لـ
الكويت بلد التسامح 

واملساواة
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يــــقــــتــــرب مـــــوعـــــد »الـــــتـــــمـــــاس« 
الحكومي - النيابي، في ما خص 
الى سمو  املقدمني  االستجوابني 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ جـــابـــر  رئــ
ــدرجـــني عــلــى جلسة  املـــبـــارك، واملـ
مجلس األمة غدا، في وقت وصف 

ــة الــنــائــب  ــر مــجــلــس األمـــ ـــني سـ أمـ
الوضع  الرويعي  عــودة  الدكتور 
فــي الــبــاد بــأنــه »يــمــر حــالــيــا في 
عنق زجاجة«، مؤكدًا أن الحكومة 
»ربما تكون أكثر املستفيدين من 
استمرار التجاذبات بني النواب«.

وأعلنت وزيرة الشؤون وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيح، عن توجه الحكومة إلى 
ــقــــاء عــلــى الـــخـــطـــوط الــجــويــة  االبــ

الكويتية ناقا وطنيا، مع ادخال 
الشريك االستراتيجي في اإلدارة، 
بـــقـــانـــون  املــــــشــــــروع  أن  ــدة  ــ ــؤكــ ــ مــ

ستقدمه الحكومة خال شهر.
ونـــقـــل عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة املــالــيــة 
الـــــبـــــرملـــــانـــــيـــــة صــــــالــــــح عـــــاشـــــور 
»الــــراي« عــن الـــوزيـــرة الصبيح  ـــ لــ
ــا عــــــن تـــــوجـــــه حـــكـــومـــي  ــ ــهـ ــ ــــانـ اعـ
الدخـــــال الــشــريــك االســتــراتــيــجــي 

لم تجد اإلدارة العامة للمرور، 
أمـــام مــا يــقــارب 115 ألـــف مركبة 
مــســجــلــة فــــي حــــاســــوب الـــقـــطـــاع 
ومــنــتــهــيــة الـــتـــأمـــني، لـــم تــجــد بــدًا 
مــــن رفـــــع مـــقـــتـــرح لــلــتــغــلــب عــلــى 
هــذا األمــر، يقضي بفرض غرامة 
يــومــيــة قـــدرهـــا ديــــنــــاران عـــن كل 
يبادر  ال  التأمني،  منتهية  مركبة 

صاحبها إلى تجديد تأمينها. 
ــة  ــيــ ــنــ ــت مــــــــصــــــــادر أمــ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ وكــ
»الراي« ان هذا املقترح املروري  لـ

تــم رفــعــه ضمن مقترحات إعــادة 
النظر في الرسوم على الخدمات 
الــداخــلــيــة،  وزارة  تــقــدمــهــا  الـــتـــي 
ــلـــى زيــــــــادة قــيــمــة  ــتــــي تـــنـــص عـ الــ
في  مــئــة  مــا نسبته  إلـــى  بعضها 
ــوم املــقــدمــة  ــرســ املـــئـــة، وزيـــــــادة الــ
ــات املــــــروريــــــة مــثــل  ــدمــ ــخــ ــلـــى الــ عـ
ــتـــر املــركــبــة  رخـــصـــة الـــقـــيـــادة ودفـ
ــدل  ــن اســــتــــخــــراج وتـــجـــديـــد وبــ مــ
ــوم الــتــحــويــل والبيع  فــاقــد، ورســ
والــتــصــديــر، بما يــتــراوح بــني 25 

في املئة ومئة في املئة.
وأشـــــــــــــارت املـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 

الــرســوم بشكل عــام،  مقترح رفــع 
واملخالفات املرورية ال يــزال لدى 
إدارة الفتوى والتشريع، وأن من 
أسباب التأخير في البت بها عدم 
وجود وضوح آللية هيئة النقل، 
حــيــث مـــن املـــقـــرر ان يــتــم سحب 
بــــعــــض مـــــن صــــاحــــيــــات املـــــــرور 
وتــحــويــلــهــا إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــنــقــل، وبــالــتــالــي فــــإن »الــفــتــوى 
والــتــشــريــع« ال تـــزال تــحــاول منع 
تــــداخــــل مــســتــقــبــلــي،  وجـــــــود أي 
ــيــــة فـــي الــعــمــل  تــجــنــبــا لــــازدواجــ

ومن ثم ازدواجية الرسوم.

ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــة االســ ــمـ ــكـ ــحـ قــــضــــت مـ
ــم املــــحــــكــــمــــة الـــكـــلـــيـــة  ــكــ ــاء حــ ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ بـ
ــاء  ــغــ الــــقــــاضــــي بــــوقــــف تــنــفــيــذ وإلــ
ــوزراء الــصــادر في  ــ قـــرار مجلس الـ
أســـعـــار  بـــرفـــع   2016 أغـــســـطـــس   1
من  1 سبتمبر  مــن  بــدايــة  البنزين 
العام نفسه، وما يترتب على ذلك 

من آثار، مؤكدة صحة القرار.

الــدفــع  وقــضــت املحكمة بــرفــض 
بعدم دستورية املادة 2 من القانون 
رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم 
االنتفاع  مقابل  املالية  والتكاليف 
بـــاملـــرافـــق والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة، و 
: األول 

ً
بــقــبــول االســتــئــنــافــني شــكــا

الــوزراء  مرفوع من رئيس مجلس 
ووزيــر النفط ومدير عام مؤسسة 
ــرول الـــكـــويـــتـــيـــة بــصــفــاتــهــم،  ــتــ ــبــ الــ
البغلي  الفزيع وهشام  نــواف  ضد 

وعلي العلي ومها ششتر، واآلخر 
ياسني  فاضل  محمود  من  مرفوع 
ضـــــــد رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
ووزيــر النفط ومدير عام مؤسسة 
ــرول الـــكـــويـــتـــيـــة بــصــفــاتــهــم،  ــتــ ــبــ الــ
ــزام  ورفــضــتــهــمــا مـــوضـــوعـــا مـــع إلــ
املستأنف ضدهم في االستئنافني 
بـــاملـــصـــروفـــات ومــبــلــغ 20 ديـــنـــارًا 

مقابل أتعاب املحاماة.

الرويعي: أجواء التجاذب... 10/  صفر ملصلحة الحكومة

ضمن حزمة مقترحات زيادة الرسوم 
على خدمات »الداخلية« واملخالفات املرورية

 أكدت أن قرار مجلس الوزراء يتفق مع أحكام الدستور والقانون

| كتب مخلد السلمان 
وفرحان الفحيمان 

ووليد الهوالن |

| كتب منصور الشمري |

|  كتب محمد طالب  |

الصبيح: »الكويتية« ناقل وطني
مع »الشريك اإلستراتيجي« في اإلدارة

ديناران... غرامة يومية
على كل سيارة منتهية التأمني

»االستئناف«:
زيادة البنزين مستمرة

ــمـــت »الـــــــــــــراي« مـــــن مــــصــــادر  ــلـ عـ
ــقــــت فــي  ــفــ اتــ الــــبــــنــــوك  مـــطـــلـــعـــة أن 
اجــتــمــاع عــقــدتــه األربـــعـــاء املــاضــي، 
مــــع بـــنـــك الـــكـــويـــت املـــــركـــــزي، عــلــى 
اســــــتــــــقــــــدام عـــــــــــروض مـــــــن جــــهــــات 
ــداد دراســـة  ــ اســتــشــاريــة عــاملــيــة إلعـ
جــدوى متخصصة بــإعــادة تنظيم 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــرقـــابـــيـــة لــعــمــلــيــات 
االئـــتـــمـــان املــقــدمــة لــقــطــاع األفـــــراد، 

سواء لجهة قيمة القرض أو أجله.
وكـــشـــفـــت املــــصــــادر ان اتــفــاقــا 
سداسية  لجنة  تشكيل  عــلــى  تــم 
تــــضــــم مـــمـــثـــلـــني مـــــن »املــــــركــــــزي« 
وبـــــنـــــوك »الـــــوطـــــنـــــي« و»بــــيــــتــــك« 

»وبوبيان« و»الخليج« و»األهلي 
الكويتي«، مهمتها جلب عروض 
الـــجـــهـــات االســـتـــشـــاريـــة الــعــاملــيــة 
ووضع نطاق عمل هذه الجهات، 
املصرفية  بــاملــقــتــرحــات  مــمــزوجــا 
ــة لــلــتــطــبــيــق، مــــع تــقــديــر  ــلـ ــابـ ــقـ الـ
ــيـــرة الــتــي طـــرأت  الـــتـــطـــورات األخـ
على صعيد مداخيل املستهلكني.

)التفاصيل ص 33(
وكـــانـــت الـــبـــنـــوك اقـــتـــرحـــت على 
»املركزي« أخيرًا، مضاعفة الحدود 
االئـــتـــمـــانـــيـــة الـــقـــصـــوى لـــلـــقـــروض 
االســتــهــاكــيــة مـــن 15 إلـــى 30 ألــف 
ذلــك رفع  أن يصاحب  ديــنــار، على 
استحقاقها  ألجـــل  األقـــصـــى  الــحــد 
مـــن 5 إلـــى 7 ســـنـــوات، عــــاوة على 

رفـــع الـــحـــدود االئــتــمــانــيــة املقسطة 
من 70 إلى 100 ألف دينار.

 كـــمـــا اقـــتـــرحـــت املــــصــــارف عــلــى 
ــابـــي الـــســـمـــاح بــطــرح  ــرقـ الـــنـــاظـــم الـ
منتج ائتماني جديد، يسمى على 
سبيل املثال، قرضا شخصيا، بحد 
ولــفــتــرات  ديـــنـــار،  أقـــصـــى 10 آالف 
تــصــل إلـــى 4 ســنــوات، عــلــى أن يتم 
صــرف هــذه النوعية مــن الــقــروض 
إلـــى تقديم  الــحــاجــة  لــلــعــمــاء دون 
فواتير أو مستندات تثبت الوجهة 
الــتــي اســتــخــدم فيها الــقــرض، لكن 
املقترحات  »املــركــزي« أخضع هــذه 

للدراسة.
البنوك  أن  إلــى  املــصــادر  ولفتت 
ــنـــك املـــــركـــــزي عــلــى  ــبـ ــقـــت مــــع الـ ــفـ اتـ

ضرورة أن يتم التنسيق بني اللجان 
املـــعـــنـــيـــة فــــي املـــلـــفـــات االئــتــمــانــيــة 
الحالي،  الوقت  كافة في  املطروحة 
وتـــحـــديـــدًا أن يـــتـــم الــتــنــســيــق بــني 
مقترحات  لدراسة  املشكلة  اللجنة 
ــاري،  ــقــ ــعــ ــرح تــــمــــويــــل الـــــرهـــــن الــ ــ ــ طـ
بــالــفــواتــيــر، على  املعنية  واألخــــرى 
أن يضع املستشار العاملي تصورًا 
محددًا في خصوص منح القروض 
ــة تــطــويــر  ــيـ الــشــخــصــيــة، تــشــمــل آلـ
ــة لــلــتــعــلــيــمــات املــنــظــمــة  ــدامـ ــتـ مـــسـ
ــيــــة، تــتــمــتــع  ــــروض الــــشــــخــــصــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
بــالــتــكــيــف املــســتــمــر مـــع املــتــغــيــرات 
تعديل  يمكن  بحيث  االقــتــصــاديــة، 
هذه التعليمات كلما دعت الحاجة 

املصرفية إلى ذلك.

مستشار عاملي للدراسة ولجنة سداسية الستقدام العروض

| كتب رضا السناري |

رفع سقف القروض الشخصية... على النار

ترقية 498 
موظفًا وموظفة

في »الشؤون« 
باالختيار
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5.9 مليون دينار 
ملحطة كهرباء 
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48 صفحة 100 فلس

شركة إماراتية تعرض
60 مليون دوالر لشراء 

أصول »عارف« في السودان

»املالية« حصلت 200 مليون 
دينار ضرائب في 2016

واشنطن تحاول
قطع الطريق
على »الهالل« 

من سورية 
ر لقيام 

ّ
وتحض

»شرق أوسط جديد«
فيصل املطوع: 

عجز املوازنة نظري... 
واملعالجة الحكومية خاطئة

خارجياتاقتصاد

ص 30ص 33 ص 35

ــر الـــدولـــة  ــ ــر األوقــــــاف والــــشــــؤون االســـامـــيـــة وزيـ ــ ــــى وزيـ أوفـ
لشؤون البلدية محمد الجبري بوعده إنهاء ماحظات ديوان 
املحاسبة، وأصدر قرارات عدة، شملت إحالة رئيس قسم و2 من 
موظفي قطاع نظم املعلومات على النيابة العامة، بتهمة اهدار 
املــال الــعــام، وخصم خمسة أيــام من راتــب مدير ادارة ومراقب 
املهام  فــي  وتقاعسهم  عملهم  اداء  فــي  الهمالهم  موظفا،  و12 

التي أوكلت إليهم. 
والــثــروة  لــلــزراعــة  العامة  الهيئة  إدارة  أمهل  الجبري  وكــان 
التي سجلها  الخمسني  املاحظات  أسبوعا ملعالجة  السمكية 

ديوان املحاسبة في تقريره لعام 2016.

اعتمد وزيـــر النفط وزيـــر الــكــهــربــاء واملـــاء املــهــنــدس عصام 
لتحويلها  املــمــتــازة، تمهيدًا  األعــمــال  املـــرزوق كشوف مكافآت 
إلى حسابات املستحقني، الذين يصل عددهم إلى نحو 14 ألفا، 
وسيتم الصرف مطلع مايو املقبل وفقا للوائح ومعايير ديوان 

الخدمة املدنية املعمول بها داخل الوزارة.

بعد مهلة األسبوع 

| كتب ناصر الفرحان |

| كتب علي العالس |

الجبري َوَعَد فأوفى:
معاقبة املتقاعسني 

في »الزراعة«

املرزوق اعتمد »ممتازة« 
موظفي »الكهرباء«

2 األمير والبابا والرئيس
البنوك اقترحت:

»االستهالكية«  - مضاعفة الحدود االئتمانية القصوى لـ
من 15 إلى 30 ألف دينار

- رفع الحد األقصى ألجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات
- رفع الحدود االئتمانية املقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار
 - السماح بطرح »قرض شخصي« بحد أقصى 10 آالف دينار 

ولفترات تصل إلى 4 سنوات

نعي المنيع
صفحة 3

 في الداخل

هاني حسني أمام النيابة
بتهمة املساس بالوحدة الوطنية

يمثل أمام النيابة العامة مجددًا اليوم املحامي هاني حسني 
للتحقيق معه في تهمة املساس بالوحدة الوطنية وإثارة الفنت.

وعلمت »الراي« أن وزارة الداخلية أحالت املحامي حسني الى 
النيابة امس، وتم حجزه ملدة يوم واحد على ذمة التهمة.

| كتب محمد طالب |



لــــــم تــــخــــف وكـــــيـــــل مـــســـاعـــد 
فاطمة  الــعــالــي  التعليم  وزارة 
الـــكـــنـــدري مـــشـــاعـــرهـــا والـــوفـــد 
اقدامهم  مــا إن وطئت  املــرافــق، 
ارض بيت املقدس، ولم تتمالك 
وهــي تحط  املنهمرة  دمــوعــهــا 
فــي ســاحــات املــســجــد االقــصــى 
املبارك، مؤكدة ان هذه االرض 
اسالمية وال يمكن ان تكون اال 
كــذلــك، والــقــدس هــي قلب االمــة 
ــا  ــهــ ــة الــــنــــابــــض وروحــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الــخــالــدة فــي اعــمــاق كــل عربي 

وعربية.
ــتــــربــــوي  وتـــــوجـــــه الـــــوفـــــد الــ
االقصى  املسجد  الــى  الكويتي 
ــان  ــ كـ ــــث  ــيـ ــ حـ الــــــــصــــــــالة،  الداء 
ــزام  فـــي اســتــقــبــالــهــم الــشــيــخ عـ
ــام اوقـــــــاف  ــ ــرعـ ــ ــديـ ــ الـــخـــطـــيـــب مـ

القدس والذي قدم شرحا وافيا 
لـــكـــل مــــرافــــق الــــحــــرم الـــقـــدســـي 
ــريــــف مـــفـــنـــدا االدعـــــــــــاءات  الــــشــ
االســرائــيــلــيــة الــزائــفــة ومــؤكــدا 
وحدهم  املسلمني  احقية  على 
ــقـــدس الفــتــا  ــان املـ ــكـ ــذا املـ فـــي هــ
الى املخاطر التي يتعرض لها 
استلهام بطوالت  الــى  وداعــيــا 
ــــرب واملـــســـلـــمـــني  ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــجــ ــ وامــ
واالهـــتـــمـــام الــــذي كــــان يحظى 
بـــه اولـــــى الــقــبــلــتــني بــاعــتــبــاره 
ا ال يــتــجــزأ مـــن الــعــقــيــدة  جـــــزء

االسالمية.
ــنـــدري الــــى ان  ــكـ واشـــــــارت الـ
مع  بالتنسيق  تــأتــي  زيــارتــهــا 
دولة فلسطني، ملقابلة املعلمني 
سينتقلون  الـــذيـــن  واملــعــلــمــات 
للعمل في الكويت حيث جرى 
مــقــابــلــة 144 مــعــلــمــا نــجــح 77 
مــنــهــم، وجـــرى الــتــعــاقــد مــع 48 

العام  العمل مع بدء  سيبدأون 
الدراسي املقبل.

ــن وزيـــــــر  ــ ــمـ ــ ــه، ثـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
القدس املحافظ عدنان  شؤون 
الحسيني لدى استقباله الوفد 
الدور  القدس،  امس في مدينة 
الكويت  لعبته  الــذي  الطليعي 
الفلسطينية  الـــثـــورة  دعـــم  فـــي 
مـــنـــذ انــظــالقــتــهــا والــــــــذود عــن 
الـــحـــقـــوق الــوطــنــيــة املــشــروعــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، داعــيــا 
ــة الــــجــــهــــود مــن  ــفـ ــاعـ الـــــــى مـــضـ
ــقــــدس  ــة الــ ــنــ ــديــ ــاذ مــ ــ ــقــ ــ اجـــــــل انــ
ــــى  ــــد االقـــــصـ ــــجـ ــــسـ ودرتــــــــهــــــــا املـ
ــبــــارك واملـــقـــدســـات والـــتـــراث  املــ
االســالمــي واملسيحي  الــعــربــي 
ــار الـــتـــي تــتــهــددهــا  ــطــ مـــن االخــ
خــصــوصــا املــســجــد االقـــصـــى، 
الـــذي بـــات يشكل اولــويــة لــدى 

اليمينني في اسرائيل. 

ــقــــوة الـــجـــويـــة الـــلـــواء  ــر الــ ــ ــام آمـ ــ قـ
الفودري صباح  ركن طيار عبدالله 
األربعاء، بزيارة تفقدية إلى القوات 
ــة املــــشــــاركــــة بـــالـــتـــحـــالـــف  ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
الدولي باململكة العربية السعودية 

»إعادة األمل«. 
ــــى ايـــجـــاز  ــــودري إلـ ــفـ ــ واســـتـــمـــع الـ
ــــدور واملـــهـــام الــتــي تــقــوم بها  عـــن الـ
ــادة  ــ الــــقــــوة املــــفــــرزة بــالــتــحــالــف العـ
ــوقــــوف عـــن كــثــب ملــعــرفــة  ــل، والــ ــ االمــ
ــر كـــل  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــــسـ احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم، وتـ
العسكرية  مهامهم  ألداء  االمكانات 
على أكمل وجه، تقديرًا للعمل الذي 
ــــى جـــنـــب مــع  ــقـــومـــون بــــه جــنــبــا إلـ يـ

أشقائهم في قوات التحالف. 
 كما أكــد أن »الجد واالجتهاد و 
واجبهم  اداء  في  والتفاني  املثابرة 
هي عزة ورجولة، واضعني مصلحة 

قادتنا،  وثقة  اعيننا  نصب  الــوطــن 
فــي تفانيكم واخــالصــكــم  اســتــمــروا 
في مهمتكم، وانتم جديرون للقيام 
ايـــمـــانـــا ووالء  ــيــــة،  املــــســــؤولــ بــــهــــذه 
الباسل،  وجيشنا  الــكــويــت  لسمعة 
ــاعـــة  ــن الـــشـــجـ ــ ــه مــ ــ ــون بــ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ ــاتـ ــ ومـ
واالصـــــرار واالنــضــبــاط الــعــســكــري، 
الحقيقية  التجربة  من  الخبرة  هي 
فــي الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة، وســتــكــون 
مـــفـــخـــرة لـــنـــا جـــمـــيـــعـــا نـــعـــتـــز بـــهـــا، 
وهــــي تــرجــمــة لــلــكــفــاءة الــحــقــيــقــيــة 
فــي ميادين الــقــتــال«. كما أعــرب عن 
»الفخر واالعتزاز بالرجال البواسل 
ملا يقومون به من دور مهم ومشرف 
املوكلة  واجباتهم  وتنفيذ  أداء  فــي 
ة الــعــالــيــة  إلــيــهــم«، مــشــيــدا بــالــكــفــاء
ــتــــي يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا رجـــــــال قـــواتـــنـــا  الــ

املسلحة.

مقابلة 144 معلما فلسطينيا نجح 77 منهم وتم التعاقد مع 48

| القدس – الراي |

الكندري: القدس قلب األمة النابض 
وروحها الخالدة في أعماق كل عربي

آمر »الجوية« تفقد القوات الكويتية في »إعادة األمل«

ــبــــالد  كـــــونـــــا- غـــــــــادر الــ
أمــــس، بــابــا اإلســكــنــدريــة 
وبــــــــطــــــــريــــــــرك الـــــــــكـــــــــرازة 
ــيــــة تـــــواضـــــروس  املــــرقــــســ
الـــــــثـــــــانـــــــي، بـــــعـــــد زيــــــــــارة 

استمرت أربعة أيام.
وكــــــان فــــي وداعـــــــه فــي 
مــــطــــار الـــكـــويـــت الــــدولــــي 
نــــــــائــــــــب وزيـــــــــــــــر شـــــــــؤون 
الــديــوان األمــيــري الشيخ 

علي الجراح.

البابا تواضروس الثاني غادر البالد

كونا- ثمن رئيس اإلدارة العامة 
لـــلـــطـــيـــران املــــدنــــي الـــشـــيـــخ ســلــمــان 
ــادرة مــلــك الــبــحــريــن  ــبــ ــمـــود، مــ الـــحـ
بتكريم  السامية،  عيسى  بــن  حمد 
الـــــقـــــيـــــادات الــــرســــمــــيــــة الـــشـــبـــابـــيـــة 
الــتــي ســاهــمــت فـــي تــطــويــر الــعــمــل 
الــشــبــابــي والـــريـــاضـــي عــلــى مـــدار 

األعوام املاضية.
وقــــال الــشــيــخ ســلــمــان لــوكــالــة 
األول،  ــــس  أمـ الــكــويــتــيــة  األنــــبــــاء 
ــة تــــكــــريــــمــــه مـــــــن قـــبـــل  ــبــ ــنــــاســ ــمــ بــ
هامش  على  البحريني،  الــعــاهــل 
اجتماعات مجلس وزراء الشباب 
والرياضة لدول مجلس التعاون 
ــلـــيـــجـــي الــــتــــي انــــعــــقــــدت فــي  الـــخـ
الـــعـــاهـــل  ــبـــال  ــقـ ــتـ ان اسـ ــة،  ــكـ ــلـ ــمـ املـ
الــبــحــريــنــي لــلــقــيــادات الــشــبــابــيــة 
والــريــاضــيــة وحـــرصـــه املــوصــول 
على تكريمهم، جاء ليؤكد حرص 
جـــاللـــتـــه عـــلـــى االرتــــــقــــــاء بـــواقـــع 
الحركة الشبابية والرياضية في 

البلدان الخليجية.
جــــاء  الــــتــــكــــريــــم  أن  واعـــــتـــــبـــــر 
ــادات ســــواء  ــيــ لـــيـــتـــوج عـــطـــاء الــــقــ
الــســابــقــة مــنــهــا أو الــحــالــيــة على 

املاضية ويعطي  الــســنــوات  مـــدار 
الــقــيــادات الــحــالــيــة الــدافــع األكــبــر 
ــذل املــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود  ــ نـــحـــو بــ
ــيـــق الـــنـــقـــلـــة  ــقـ الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تـــحـ
النوعية ملنتسبي هذين القطاعني 
املهمني بما يتناسب مع تطلعات 
ورؤى قادة دول مجلس التعاون 

الخليجية الداعمة للشباب.
واشــاد الشيخ سلمان بالعمل 
وزراء  ــه  ــ بــ ــــوم  ــقـ ــ يـ الـــــــــذي  ــز  ــيــ ــمــ املــ
الشباب والرياضة بدول مجلس 
ــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، لـــالرتـــقـــاء  الــ
فـــــــي دول  ــــي  ــابـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ بــــالــــعــــمــــل 
املــجــلــس، والـــتـــي شـــهـــدت تــطــورا 
ــيــــرة  ــــالل األعــــــــــوام األخــ ــرا خــ ــيـ ــبـ كـ

باعتبارهم الثروة الحقيقية.
الكبير الذي  كما اشاد بالدور 
يقوم به وزير التجارة والصناعة 
وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الــشــبــاب 
بــالــوكــالــة خــالــد الـــروضـــان، على 
اهــتــمــامــه الــبــالــغ بــمــلــف الــشــبــاب 
الــذي أثمر كثيرًا مــن اإلنــجــازات، 
ــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة  ســــــواء مــ
وزير  مكتب  من  وكذلك  للشباب، 

الدولة لشؤون الشباب.

الخارجية  وزيـــر  مــســاعــد  أزال 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لــــــشــــــؤون الـــتـــنـــمـــيـــة والـ
الصبيح  نــاصــر  السفير  الــدولــي 
اللغط الــذي أحــاط بمنح الكويت 
100 مليون دوالر للعراق، بالقول 
إن »هــذا املبلغ ليس قرضا وكان 
مـــرصـــودا مــنــذ ســـنـــوات«، مبينا 
ــابــــت عــن  ــتــــي غــ أن »الـــجـــزئـــيـــة الــ
الــكــثــيــريــن أن الـــجـــانـــب الــعــراقــي 
ــــوال الــفــتــرة الــســابــقــة لـــم يــقــدم  طـ
للكويت آلية صرفها في العراق«.

ــر الــصــبــيــح فــــي تــصــريــح  ــ وذكــ
ــامـــــش  ــ ــــني عــــــلــــــى هـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ــلـ ــ لـ
ــال الــــســــفــــارة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مــــشــــاركــــتــــه احـ
بالذكرى الـ50 مليالد ملك هولندا 
أن الكويت وضعت شرطا حني تم 
رصد هذا املبلغ ليكون »صرفها 
في املجال الصحي، وقد تقدم لنا 
العراق حاليا عن طريق صندوق 
ــعــــراق بــبــرنــامــج  إعــــــادة اعـــمـــار الــ
متكامل وبناء عليه تم التوافق«.

الكويتيني  إعــفــاء  وعـــن مــوعــد 
مـــن تــأشــيــرة شــنــغــن، قـــال »نــحــن 
ــكــــي يــتــمــتــع  نـــعـــمـــل جــــاهــــديــــن لــ
املـــواطـــن بــاالعــفــاء مــن الــتــأشــيــرة 
للدول األوروبية لكن هناك بعض 
ــد خــطــت  ــ ــ ــات لـــــذلـــــك، وقـ ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ املـ
الــكــويــت خــطــوات كــبــيــرة فــي هــذا 
املــجــال لكن املشكلة تكمن فــي ان 
املوافقة يجب أن تكون من جميع 
دول مــنــطــقــة شــنــغــن ولــكــل دولـــة 
ظروفها وأولوياتها، ونتمنى أال 

يطول هذا املوضوع«.
الــكــويــت  ــرع  ــبــ وأوضـــــــح أن »تــ
جــاء  لليمن  دوالر  مــلــيــون  بـــــ100 
نــتــيــجــة اســتــغــاثــة دولـــيـــة ونــــداء 
ــام لــالمــم  ــعـ مــبــاشــر مـــن األمـــــني الـ
ــدة وفــــــــي مــــؤتــــمــــر دولــــــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
الغــاثــة اليمن والــتــبــرع يــأتــي في 

ظــل الــجــهــود الــكــويــتــيــة الــدؤوبــة 
واملــســتــمــرة فــي دعـــم االشــقــاء في 
اليمن، فاملوقف في اليمن صعب 
أكثر  كخليجيني  بحاجتنا  وهــم 
مــن غــيــرنــا والبـــد أن نــكــون بقدر 

املوقف«.
ــفـــيـــر مــمــلــكــة  بــــــــــــدوره، قـــــــال سـ
ــــدى الـــكـــويـــت فـــرانـــس  هـــولـــنـــدا لــ
دلتا  تعتبر  »هولندا  ان  بوتايت 
بوفرة  اوروبـــا وتتميز  في  النهر 
ــن اســـتـــعـــداد  ــ املــــــيــــــاه«، مـــعـــربـــا عـ
بالده »ملساعدة الكويت في بناء 
مـــيـــنـــائـــهـــا الــــجــــديــــد واملـــســـاهـــمـــة 
ــد نــــــظــــــم الــــــصــــــرف  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ فـــــــــي تـ
ــتـــا إلـــى  ــثـــة«، الفـ الـــصـــحـــي الـــحـــديـ
السائحني  من  املتزايدة  »االعـــداد 
الكويتيني الذين يزورون هولندا 
سنويا، باالضافة الى ان السفارة 
تعمل بجد الستقطاب املزيد من 
الــطــلــبــة الــكــويــتــيــني لــلــدراســة في 

هولندا«.

إعفاء الكويتيني من »شنغن« يتطلب موافقة جماعية ولكل دولة ظروفها وأولوياتها

| كتب خالد الشرقاوي |

ن مبادرة البحرين  سلمان الحمود ثمَّ
في تكريم القيادات الشبابية

ناصر الصبيح: الـ 100 مليون دوالر للعراق
 ليست قرضًا... كانت مرصودة له منذ سنوات

 نقدر الدعم الهولندي 
لترشيح الكويت ملقعد 

غير دائم 
في مجلس األمن 

 التبرع بـ 100 مليون 
دوالر لليمن جاء نتيجة 

استغاثة دولية ونداء 
مباشر من أمني األمم 

املتحدة

 بوتايت: مستعدون 
ملساعدة الكويت في بناء 

مينائها الجديد واملساهمة 
في تشييد نظم الصرف 

الصحي الحديثة

الوفد خالل إحدى محطات الزيارة

الفودري والكندري يتوسطان أفراد القوة

ملك البحرين مكرمًا سلمان الحمود

عناق بني السفيرين الروسي والصيني

حمد بن عيسى خالل استقباله مجلس وزراء الشباب والرياضة الخليجي

الصبيح مشاركًا في قطع قالب حلوى احتفال السفارة الهولندية                                                 )تصوير طارق عزالدين(

ــلـــك  ــيــــد الـــسـ كــــــونــــــا- أكــــــــد عــــمــ
الــديــبــلــومــاســي ســفــيــر الــكــويــت 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح، دعم الكويت للمبادرات 
الشبابية وتوجيه طاقاتهم إلى 
املشاركة االقتصادية للمساهمة 

في تحقيق التنمية املستدامة.
ونقلت السفارة الكويتية، في 
بيان صحافي أمس، عن السفير 

عـــزام قــولــه، خــالل حــضــوره لقاء 
وزير التجارة والصناعة ووزير 
الــــدولــــة لـــشـــؤون الـــشـــبـــاب خــالــد 
الكويتيني  الطلبة  الــروضــان مع 
البحرين،  مملكة  فــي  الـــدارســـني 
لـــقـــاء  الــــــوزيــــــر عــــلــــى  ـــرص  ــ ان حــ
الــقــيــادة  اهــتــمــام  يعكس  الطلبة 
الــســيــاســيــة فــــي الـــكـــويـــت بــدعــم 

الشباب.

وكــان الــروضــان قــام بزيارة 
رســمــيــة الــــى الــبــحــريــن الــتــقــى 
فـــيـــهـــا مـــســـؤولـــني بــحــريــنــيــني 
تــنــاولــت االطـــالع على تجارب 
دعم الشباب ومساهمتهم في 
الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي، اضــافــة 
ــــي اجـــتـــمـــاع  الــــــى مـــشـــاركـــتـــه فـ
والــــريــــاضــــة  الــــشــــبــــاب  وزراء 

الخليجيني.

عزام الصباح: الكويت تدعم 
املبادرات الشبابية لتحقيق التنمية

عزام الصباح وخالد الروضان مع الطلبة الكويتيني الدارسني في البحرين

الجراح مودعًا البابا تواضروس
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التكريم يعطي القيادات 
الدافع األكبر لبذل 

الجهود الرامية لتحقيق 
نقلة نوعية تتناسب مع 

تطلعات قادة »التعاون« 
الداعمة للشباب

الجالهمة شارك في منتدى أكسفورد لقضايا الوقف

الجبري: أمانة األوقاف تعمل لتحويل 
استراتيجية »الوقف« مشاريع عملية

ــا- قـــــال وزيــــــر االوقــــــاف  ــونــ كــ
ــر  ــ والــــــشــــــؤون االســــالمــــيــــة وزيـ
البلدية محمد  لــشــؤون  الــدولــة 
الـــجـــبـــري ان مــنــهــجــيــة األمـــانـــة 
الـــعـــامـــة لــــأوقــــاف تــرتــكــز على 
مع  الــشــراكــة  بينهما  أســاســني 

املؤسسات الرسمية واألهلية.
ــــي كــلــمــة  وقــــــــال الــــجــــبــــري، فـ
العام  األمــني  عنه  نيابة  ألقاها 
لأمانة العامة لأوقاف محمد 
الــجــالهــمــة، فـــي افــتــتــاح اعــمــال 
الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى 
للدراسات  اكــســفــورد  مركز  فــي 

األمــــانــــة  إن  قــــــال  ــة،  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ االسـ
الـــعـــامـــة لــــأوقــــاف تـــركـــز كــذلــك 
عــــلــــى تــــحــــويــــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــدولـــة فـــي مـــجـــال الـــوقـــف الــى 
مشاريع عملية تحقق األهداف 

التي وضعت من اجلها.
وأشــار إلــى أن إقامة منتدى 
ــا الــــوقــــف الـــفـــقـــهـــيـــة فــي  ــايـ قـــضـ
دورتــــــــه الـــثـــامـــنـــة تـــأتـــي ضــمــن 
ســلــســلــة مـــن مــشــاريــع »الـــدولـــة 
ــل عــددهــا  املــنــســقــة« الـــتـــي وصــ
الى 17 مشروعا تتكامل في ما 
بينها، وتتعدد اشكالها لتكون 

حصيلتها نشر الفكرة الوقفية 
بما يخدم االنسانية.

ــــاف ان األمـــانـــة الــعــامــة  وأضـ
لــأوقــاف حــرصــت على توزيع 
عـــقـــد مـــنـــتـــدى قـــضـــايـــا الـــوقـــف 
الفقهية على األقاليم والقارات 
تلمس  ابــتــغــاء  وذلـــك  املختلفة 
الــــقــــضــــايــــا املــــلــــحــــة فـــــي مـــجـــال 
الـــوقـــف فـــي املـــنـــاطـــق املــخــتــلــفــة 
حــول الــعــالــم الــتــي هــي بحاجة 
الــرأي الشرعي املعاصر  إلبــداء 
الوقف  يخدم سنة  بما  حولها 

الشريفة.



ــبـــاد الــشــيــخ صــبــاح  ــا- بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمـــيـــر الـ ــونـ كـ
األحمد، برقية تعزية إلى خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان 
تعازيه وصــادق  عن خالص  فيها سموه  عبر  عبدالعزيز،  بن 

مواساته بوفاة ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، برقيتي تعزية مماثلتني.

ــبـــاد الــشــيــخ صــبــاح  ــا- بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمـــيـــر الـ ــونـ كـ
ــمــــد، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى مــلــك مــالــيــزيــا الــســلــطــان محمد  األحــ
الـــخـــامـــس، عـــّبـــر فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خـــالـــص تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة 
تنصيبه ملكا ملاليزيا، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد 
وموفور الصحة والعافية، وللعاقات الطيبة بني دولة الكويت 

وماليزيا الصديقة املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، برقيتي تهنئة مماثلتني.

القضائي  التحكيم  لقطاع  املساعد  الــعــدل  وزارة  وكيل  أكــد  كــونــا- 
الكويتي محمد الحماد، ان الكويت رائــدة في مجال حقوق االنسان، 

ولديها سجل مشرف في هذا الجانب.
وأوضـــح الــحــمــاد فــي خــتــام نـــدوة حــقــوق االنــســان الــتــي عــقــدت في 
الرياض أمس األول، بمشاركة االمني العام ملجلس التعاون الدكتور 
عــبــدالــلــطــيــف الــزيــانــي، ونــخــبــة مــن املــخــتــصــني واملــســؤولــني فــي دول 
الــكــويــت مكفولة بموجب الدستور  املــجــلــس، ان حــقــوق االنــســان فــي 
الذي تبنى الكثير من الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

وغيرها من الحقوق دون تمييز.
وحول طبيعة املشاركة في هذه الندوة، أكد الحماد حرص الكويت 
على الحضور الفاعل في مختلف الفعاليات اقليميا ودوليا، واالسهام 

فيها باثراء النقاش واالستفادة من التجارب الناجحة.
واشار الى ان موضوعات الندوة تناولت تطور مؤسسات املجتمع 
ملــؤســســات  املستقبيلة  ــة  والـــرؤيـ واالدوار  املــجــلــس،  دول  فــي  املــدنــي 

املجتمع املدني واملؤسسات الحكومية لحقوق االنسان.
املعنية بحقوق  الحكومية  املــؤســســات  بــني  الــعــاقــة  تــنــاولــت  كــمــا 
االنسان ومؤسسات املجتمع املدني، وانعكاس هذه العاقة على افراد 

املجتمع املدني في دول الخليج.
املغرضة في  االعامية  للحمات  الندوة  الــى تطرق  الحماد  ولفت 
شأن حقوق االنسان في دول املجلس، وضرورة التنسيق للرد عليها 
تصحيح  اهمية  الــى  تطرقها  وكــذلــك  الــخــاصــة،  املفاهيم  وتصحيح 
الفكر  املــتــعــلــقــة بــحــقــوق االنـــســـان، وفــهــم  بــعــض االنــظــمــة الخليجية 

الغربي في هذا املجال.

ت القيادة السياسية عزَّ
خادم الحرمني الشريفني

أت بتنصيب
ّ
... وهن

ملك ماليزيا

»العدل«: الكويت رائدة 
في مجال حقوق اإلنسان

ــا- اســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس مــجــلــس  ــونــ كــ
ــــس األول،  ــانـــم أمـ الـــغـ األمــــــة مـــــــرزوق 
بــابــا االســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة 
املــــرقــــســــيــــة تــــــــواضــــــــروس الــــثــــانــــي، 

بمناسبة زيارته للباد.
كما استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، في قصر 
ــبـــابـــا تــــواضــــروس  الـــســـيـــف أمــــــس، الـ

الثاني والوفد املرافق.
حضر املقابلة نائب وزيــر شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي الجراح، 
ديــوان سمو رئيس مجلس  ورئيس 
الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخـــة اعـــتـــمـــاد الــخــالــد 

وسفيرا البلدين.

الغانم واملبارك استقبال البابا تواضروس الثاني

ــبـــل ســــمــــو ولــــي  ــقـ ــتـ كـــــونـــــا- اسـ
الــعــهــد الــشــيــخ نـــواف األحــمــد في 
قــصــر بــيــان صــبــاح أمــــس، نــائــب 
رئــيــس الــحــرس الــوطــنــي الشيخ 

مشعل األحمد.
والتقى سمو ولي العهد، سمو 

الشيخ ناصر املحمد. 
العهد  كما استقبل سمو ولي 
الــتــوالــي، ســفــيــر جمهورية  عــلــى 
زوريغت،  تشينتوشيغ  منغوليا 
وسفير جمهورية بنني موجايدو 
ســــومــــانــــو اســــــوفــــــو، بــمــنــاســبــة 
ــام مــنــصــبــيــهــمــا  ــ ــهـ ــ تـــولـــيـــهـــمـــا مـ

سفيرين لبلديهما.
ــيــــس  ــــني رئــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ حـــــضـــــر املـ
املــــراســــم والـــتـــشـــريـــفـــات بـــديـــوان 
ســمــو ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مــبــارك 

الصباح.

استقباالت سمو ولي العهد

كونا- يتفضل صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد، 
فيشمل برعايته وحضوره حفل 
في  االحــمــدي،  افتتاح مستشفى 
والنصف  العاشرة  الساعة  تمام 

من صباح اليوم. 
ــبــــل صــــاحــــب الـــســـمـــو  ــقــ ــتــ واســ
ــر فــــي قـــصـــر بـــيـــان صــبــاح  ــيــ األمــ
ــــس الــــحــــرس  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ أمـــــــــس، نـ

الوطني الشيخ مشعل االحمد.
كـــمـــا اســـتـــقـــبـــل ســــمــــوه، ســمــو 

الشيخ ناصر املحمد. 
وتسلم صاحب السمو األمير 

رسالة خطية من أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد، تضمنت 
ــمــــوه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  دعـــــــوة ســ
السابع  الــدوحــة  أعــمــال منتدى 
ــقــــده الــشــهــر  عــــشــــر، واملـــــزمـــــع عــ

املقبل.
وقام بتسليم الرسالة لسموه 
القائم باالعمال باالنابة بسفارة 

دولة قطر علي املري.
ــلـــة نــــائــــب وزيــــر  ــقـــابـ حـــضـــر املـ
شـــؤون الــديــوان األمــيــري الشيخ 

علي الجراح.
واستقبل صاحب السمو أمير 

الباد في قصر بيان أمس، وزير 
كازاخستان  جمهورية  خارجية 
خــيــرات عــبــدالــرحــمــنــوف والــوفــد 
ــم ســــمــــوه  ــ ــلـ ــ ــــث سـ ــيـ ــ املـــــــــرافـــــــــق، حـ
ــــس  ــيـ ــ رســـــــــالـــــــــة خـــــطـــــيـــــة مـــــــــن رئـ
جــــمــــهــــوريــــة كــــازاخــــســــتــــان نــــور 
نـــازاربـــايـــيـــف، تضمنت  ســلــطــان 
ــــوه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــمـ ــ دعـــــــــوة سـ
األولـــى ملنظمة  االســامــيــة  القمة 
العلوم  التعاون اإلســامــي حــول 
عقدها  واملزمع  والتكنولوجيات 
ــا بــشــهــر  ــانــ ــتــ ــــي الـــعـــاصـــمـــة أســ فـ
املـــقـــبـــل، كــمــا تضمنت  ســبــتــمــبــر 

ــــوه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــمـ ــ دعـــــــــوة سـ
مــراســم اخــتــتــام مــعــرض اكسبو 

.2017
ــلـــة نــــائــــب وزيــــر  ــقـــابـ حـــضـــر املـ
شـــؤون الــديــوان األمــيــري الشيخ 

علي الجراح. 
لرئيس  األول  الــنــائــب  وبــحــث 
الـــوزراء وزيــر الخارجية  مجلس 
ــد، مــع  ــ ــالــ ــ ــخــ ــ الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح الــ
عـــبـــدالـــرحـــمـــنـــوف، ســـبـــل تــعــزيــز 
البلدين  بــني  الثنائية  الــعــاقــات 
مجاالت  مختلف  فــي  الصديقني 

العمل املشترك.

الرسمية  املباحثات  وتناولت 
ــزيـــز  ــعـ بــــــني الــــجــــانــــبــــني ســــبــــل تـ
البلدين  بــني  الثنائية  الــعــاقــات 
مجاالت  مختلف  فــي  الصديقني 
وجهات  وتــبــادل  املشترك  العمل 
التطورات  مختلف  حيال  النظر 
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا مـــحـــل االهـــتـــمـــام 

املشترك إقليميا ودوليا.
ــام الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد  ــ وأقـ
مــأدبــة عــشــاء على شــرف الــوزيــر 
الــضــيــف والـــوفـــد املـــرافـــق لـــه في 

مقر وزارة الخارجية.
ــاء ومـــــــأدبـــــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وحـــــــضـــــــر الـ

الخارجية  وزيــر  مساعد  العشاء 
األول  ــائــــب  ــنــ الــ مـــكـــتـــب  ــــؤون  ــــشـ لـ
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
ــخ  ــيـ ــشـ ــر الـ ــيــ ــفــ ــســ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــ
الدكتور أحمد الناصر، ومساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة لـــشـــؤون آســيــا 
ومساعد  السعيد،  علي  السفير 
املراسم  لشؤون  الخارجية  وزيــر 
ــــر ضــــــــــــاري الــــــعــــــجــــــران،  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
لــدى جمهورية  الــكــويــت  وسفير 
ــرج،  ــ ــفــ ــ ــ ــان طـــــــــــارق ال ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــازاخــ ــ كــ
وعـــدد مــن كــبــار مــســؤولــي وزارة 

الخارجية.

م رسالتني من أمير قطر ورئيس كازاخستان
ّ
سموه تسل

األمير يفتتح اليوم مستشفى األحمدي

... وسفير بنني  سفير منغوليا 
ً
سمو ولي العهد مستقبال

 الضيف
ً
... واملبارك مستقبال

... وناصر املحمد

... والقائم باألعمال باالنابة بسفارة قطر 

 مشعل األحمد
ً
سمو األمير مستقبال

 الوزير الكازاخستاني
ً
سمو األمير مستقبال
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نايف العجمي: تلقينا 184 تظلمًا 
للجناسي املسحوبة

كــونــا- معلنا عــن اســتــقــبــال 184 طــلــبــا، قـــال امـــني ســر لجنة 
العجمي  الدكتور نايف  الجناسي املسحوبة  إعــادة  النظر في 
قــرارات  فــي  النظر  إعـــادة  املــحــددة الستقبال طلبات  الفترة  إن 
الــدوام  نهاية  انتهت مع  للجناسي  والفقد واالسقاط  السحب 

الرسمي ليوم أمس الثاثاء.
بــدأت في  اللجنة  ان  فــي تصريح صحافي،  العجمي،  وقــال 
اســتــقــبــال الــطــلــبــات فـــي األســـبـــوعـــني املـــاضـــيـــني، مــوضــحــا ان 
 33 منها  طلبا   184 بلغ  للجنة  قدمت  التي  الطلبات  مجموع 
طلبا ترجع قــرارات سحبها أو فقدها إلى فترة ما قبل الغزو 
العراقي للكويت، اضافة الى 151 طلبا ترجع الى فترة ما بعد 

التحرير حتى تاريخ نزول اعان اللجنة.
وأكـــــد ان الــلــجــنــة مــســتــمــرة فـــي عــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا وتــقــوم 
بــمــراجــعــة مــتــأنــيــة لــلــمــلــفــات املـــنـــظـــورة كـــافـــة، مــبــيــنــا انــــه فــور 
األمــة  مجلس  لــرئــيــس  توصياتها  ســتــرفــع  ذلـــك  مــن  انتهائها 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.

مايكل دايفنبورت سفيرًا لبريطانيا
 خلفًا ملاثيو لودج

ــا- أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمــــــس، تــعــيــني مــايــكــل  ــونــ كــ
دايفنبورت سفيرا لها لدى دولة الكويت خلفا ملاثيو لودج، الذي 

سيكلف بمهام ديبلوماسية أخرى.
وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي بــيــان صــحــافــي، ان 
دايفنبورت الذي التحق بالسلك الديبلوماسي منتصف ثمانينات 
البريطانية  الــســفــارة  فــي  رسميا  مهامه  سيتسلم  املــاضــي  الــقــرن 

بالكويت خال شهر سبتمبر املقبل.
وذكــــرت ان دايــفــنــبــورت شــغــل فــي الــســابــق عــــددًا مــن املــنــاصــب 
الديبلوماسية آخرها كان مسؤوال عن البعثة البريطانية باالتحاد 
االوروبي وسفيرا لدى صربيا منذ عام 2010 وقبلها مديرا بوازارة 

الخارجية لشؤون روسيا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.
و عــمــل نــائــبــا للسفير الــبــريــطــانــي بــالــقــاهــرة بــني عــامــي 2004 
و2007 بعد ان قضى ثاثة اعوام كقنصل عام بالعاصمة البولندية 
وارســو وقبلها سكرتيرا اول بموسكو الى جانب مناصب اخرى 
بـــوزارة  افريقيا  الــســام وشـــؤون شــرق  على رأس مديريتي حفظ 

الغانم مستقبال تواضروس الثانيالخارجية.
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األمير بحث وعباس دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي
سمو األمير خالل املباحثات مع عباس بحضور ولي العهد واملبارك وصباح الخالد ومحمد الخالد وعلي الجراح ورياض املالكي 

... وجابر املبارك

الرئيس الفلسطيني مصافحًا ولي العهد 

... ومرحبًا بفيصل السعود

... وناصر املحمد

سمو األمير والرئيس عباس أثناء أداء مراسم االستقبال الرسمية

كونا- بحث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، في 
أمــس، ورئيس دولــة فلسطني محمود عباس، سبل  قصر بيان ظهر 
ــدة، وتــوســيــع أطـــر الــتــعــاون بني  ــعـ تــعــزيــز الــعــالقــات عــلــى كــافــة االصـ
الجانبني، لخدمة مصالحهما املشتركة، ودعم وحدة الصف ومسيرة 

العمل العربي واملستجدات اإلقليمية والدولية.
واستقبل صاحب السمو وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحــمــد، الرئيس عباس والــوفــد الرسمي املــرافــق لــه، وذلــك بمناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وعقدت املباحثات الرسمية بني الجانبني وترأس الجانب الكويتي 
صــاحــب الــســمــو األمـــيـــر وســمــو ولـــي الــعــهــد، وســمــو رئــيــس مجلس 
الــوزراء  املــبــارك، والنائب األول لرئيس مجلس  الشيخ جابر  الـــوزراء 
الدولة، وعن  الخالد، وكبار مسؤولي  الشيخ صباح  الخارجية  وزير 

الجانب الفلسطيني الرئيس عباس وكبار مسؤولي دولة فلسطني.
وصــرح نائب وزيــر شــؤون الــديــوان األمــيــري الشيخ علي الــجــراح، 
وتنميتها  تعزيزها  وسبل  الثنائية  العالقات  تناولت  املباحثات  أن 
بما يخدم  الجانبني  التعاون بني  اطــر  االصــعــدة وتوسيع  كافة  على 
العربي  العمل  ومــســيــرة  الــصــف  وحـــدة  ودعـــم  املشتركة  مصالحهما 

املشترك، وآخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.
ــوة والــتــي تتميز بها  وســـاد املــبــاحــثــات جــو ودي عكس روح االخـ
التعاون والتنسيق في كافة  املزيد من  العالقة والرغبة املشتركة في 

املجاالت. 
وأقام صاحب السمو األمير مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس، 
والــوفــد الــرســمــي املــرافــق لـــه، وبــحــضــور بــابــا االســكــنــدريــة وبــطــريــرك 

الكرازة املرقسية تواضروس الثاني.
وكان على رأس مستقبلي الرئيس عباس على أرض املطار صاحب 
الــســمــو األمــيــر، وســمــو ولـــي الــعــهــد، والــشــيــخ جــابــر املـــبـــارك، ورئــيــس 
مجلس األمة باإلنابة عيسى الكندري، والشيخ صباح الخالد، ونائب 
الــخــالــد، والشيخ  الــدفــاع الشيخ محمد  الــــوزراء وزيــر  رئيس مجلس 
علي الــجــراح، ونــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة الشيخ 
خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية أنس الصالح، 
ووزيــر الدولة لشؤون مجلس الـــوزراء وزيــر اإلعــالم بالوكالة الشيخ 
محمد الــعــبــدالــلــه، وكــبــار قـــادة الجيش والــشــرطــة والــحــرس الوطني 

واإلدارة العامة لالطفاء.
وتــشــكــلــت بــعــثــة الـــشـــرف املـــرافـــقـــة مـــن الــــديــــوان األمــــيــــري، بــرئــاســة 

املستشار بالديوان األميري الدكتور عادل الطبطبائي.
ويــرافــق عباس وفــد رسمي يضم وزيــر الخارجية ريــاض املالكي، 

وعددا من كبار مسؤولي دولة فلسطني.
مـــن جــهــة ثــانــيــة وصـــل إلـــى الـــبـــالد ظــهــر أمــــس، بــابــا اإلســكــنــدريــة 
وبطريرك الكرازة املرقسية تواضروس الثاني، في زيارة للبالد. وكان 
في استقباله نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح. 

سمو األمير مرحبًا بالرئيس الفلسطيني

سمو األمير مرحبًا بالبابا تواضروس

جو ودي ساد املباحثات 
عكس روح األخوة 
والرغبة املشتركة 

في املزيد 
من التعاون والتنسيق

توسيع أطر التعاون 
بني الجانبني بما يخدم 
مصالحهما املشتركة 

سمو األمير أولم 
على شرف الرئيس 

الفلسطيني

البابا تواضروس الثاني 
وصل الكويت 

في زيارة رسمية

استقباالت سمو ولي العهداستقباالت سمو األمير

كونا- استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، في قصر بيان صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد. والتقى 
سمو األمير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.

واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كونا- استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر بيان صباح أمس، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
كما التقى سمو ولي العهد على التوالي كاًلَ من: النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

 املبارك
ً
صاحب السمو مستقبال

 خالد الجراح
ً
ولي العهد مستقبال

...وصباح الخالد
...ومحمد العبدالله
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ــة  ــ ــدريــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ أعـــــــــــــرب بـــــــابـــــــا اإلســ
البابا  املرقسية  الكرازة  وبطريرك 
تـــواضـــروس الــثــانــي، عــن اعــتــزازه 
بــالــعــاقــات الــطــيــبــة الـــتـــي تجمع 
والبرملانية  السياسية  الــقــيــادات 
والـــديـــنـــيـــة والــشــعــبــيــة فــــي مــصــر 
مئات  إلــى  تمتد  والتي  والكويت، 
الــســنــن، مــنــوهــا بــعــاقــات املحبة 

واألخوة الخاصة بن الشعبن.
ــا تـــــــواضـــــــروس  ــ ـــابــ ــ ــبـ ــ ــ وقــــــــــــال ال
الـــثـــانـــي، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
»الراي«، ملناسبة زيارته الكويت  لـ

الــتــي تــبــدأ الـــيـــوم، إنـــه »يــســعــد أن 
الـــكـــويـــت تــحــتــضــن مـــئـــات اآلالف 
ــيـــات  ــنـــسـ مـــــــن املـــــصـــــريـــــن مـــــــع جـ
يكشف  مــا  وهـــو  كــثــيــرة مختلفة، 
املــتــســع  والـــقـــلـــب  الـــســـمـــاحـــة  روح 
واملـــــســـــاواة وعــــــدم الــتــمــيــيــز لـــدى 
والشعب  والحكومة  األمير  سمو 

في الكويت«.
ــتــــه بــــزيــــارة  ــبــ وأشــــــــــار إلـــــــى رغــ
للقاء  وتطلعه  زمــن،  منذ  الكويت 
ــر الــشــيــخ صــبــاح  ــيـ مـــع ســمــو األمـ
إلــى أن الكويت من  األحــمــد، الفتا 

أهم الدول التي قرأ عنها كثيرًا.
وأضــــاف انـــه كـــان يــتــابــع مجلة 
»العربي«، التي تصدرها الكويت 

منذ الستينات، وتعد إحدى نوافذ 
بها  تــخــدم  الــتــي  العربية  الثقافة 

الكويت جموع املثقفن العرب.
ــى  ــ ــذه الــــــزيــــــارة، األولــ ــ وتــــعــــد هــ
لــلــبــابــا تــــواضــــروس لــلــبــاد منذ 
تنصيبه عــلــى كــرســي مــارمــرقــس 
ــــدة املــرقــســيــة  عـــقـــب اعـــتـــائـــه الــــسُّ
العام 2013، وتأتي تلبية للدعوة 
إليه سمو  التي وجهها  الرسمية 
ــارة الــشــيــخ علي  األمــيــر، خـــال زيــ
الـــجـــراح لــلــمــقــر الــبــابــوي فـــي ديــر 
الـــقـــديـــس األنـــبـــا بــيــشــوي بــــوادي 
النطرون في مصر على رأس وفد 

رفيع املستوى.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــكــنــيــســة 

املصرية لـ »الراي«، ان تواضروس 
ــه، فــــــور وصـــولـــه  ــاطــ ــشــ ســـيـــبـــدأ نــ
»شعب  سيلتقي  حــيــث  مــبــاشــرة، 
ــة مــن  ــســ ــامــ ــخــ ــيــــســــة« فــــــي الــ ــنــ ــكــ الــ
مــســاء الــيــوم )بــتــوقــيــت الــكــويــت(، 
كــمــا ســيــقــوم بــتــدشــن كــاتــدرائــيــة 
الـــقـــديـــس مـــــار مــــرقــــس، الـــثـــاثـــاء 

املقبل.
ومــــن املـــقـــرر أن يـــتـــرأس الــبــابــا 
قداسن، األول يوم الثاثاء املقبل 
اليوم  في  والثاني  التدشن،  عند 

التالي.
زيـــــــارة  أن  املــــــصــــــادر  وذكــــــــــرت 
اللقاءات  البابا تتضمن عــددًا من 
الــقــيــادات الكويتية  الــرســمــيــة مــع 

وأعـــضـــاء مـــن الــجــالــيــة املــصــريــة، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تــســتــمــر حتى 
الــخــمــيــس املــقــبــل، حــيــث ســيــعــود 
إلـــــى الــــقــــاهــــرة الســـتـــقـــبـــال الــبــابــا 
الــقــاهــرة  الـــذي ســيــزور  فرنسيس 
يومي 28 و29 من الشهر الجاري.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضـــــــــــــح راعــــــــي 
كــنــيــســة مـــارمـــرقـــس فــــي الــكــويــت 
ــيـــشـــوي،  بـ األنـــــبـــــا  ــيــــجــــول  بــ األب 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن الــبــابــا 
سيلتقي سمو أمير الباد، وسمو 
نــواف األحمد،  العهد الشيخ  ولي 
ــرزوق  ــ ورئــــيــــس مـــجـــلـــس األمـــــــة مــ
الــــغــــانــــم، وســـمـــو رئـــيـــس مــجــلــس 
ــارك،  ــبــ الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ جـــابـــر املــ

وعــددًا  األحــمــد،  فريحة  والشيخة 
من املسؤولن وكبار الشخصيات 

في الدولة.
هــــذه  أن  بــــيــــجــــول  األب  وأكــــــــد 
تعد تجسيدًا  التاريخية  »الزيارة 
ملـــــــدى عــــمــــق ومــــتــــانــــة الــــعــــاقــــات 
ــــن الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــن مــصــر  بـ
والــكــويــت عــلــى املــســتــويــات كــافــة، 
وعلى املحبة املتبادلة التي تجمع 
شـــعـــوب الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى اخـــتـــاف 
طـــوائـــفـــهـــم ومـــذاهـــبـــهـــم«، مـــشـــددًا 
قـــيـــادة وشعبا  عــلــى أن »الــكــويــت 
كانت ومــا زالــت سباقة فــي إعــاء 
واإلنسانية  ــاء  واإلخــ املحبة  رايـــة 

بن جميع البشر«.

بن العن على السعة املكانية، 
ــلــــى الــــســــعــــة املـــــاديـــــة،  والـــــعـــــن عــ
يشهد القطاع العقاري، وتحديدًا 
ملحوظا  تغييرًا  »االســتــثــمــاري« 
ــاء وتـــــوزيـــــع  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــطــ ــريــ فــــــي خــ

ك في ظل 
ّ

املــا املساحات من قبل 
»الــهــجــمــة« الــافــتــة عــلــى الشقق 
ــالـــة فــقــط،  املــؤلــفــة مـــن غـــرفـــة وصـ
ــيــــث يـــمـــكـــن لــــلــــوافــــد مــــحــــدود  حــ
ــنــــارًا،  ديــ  60 يــقــتــصــد  أن  الــــدخــــل 
ــفـــة مــن  ــقـــة مـــؤلـ بـــانـــتـــقـــالـــه مــــن شـ
صالة وغرفتن، إلى أخرى تتألف 

ــة، وإن »حــشــر«  ــرفـ مـــن صــالــة وغـ
ــتــــه فــــــي مــــســــاحــــة ضـــيـــقـــة. ــلــ ــائــ عــ

)التفاصيل ص 39(
ــد  ــ ــه أحـ ــ ــنـ ــ ــر عـ ــ ــبـ ــ  وهـــــــــــذا مـــــــا عـ
الكثيرين  الــوافــديــن، بلسان حــال 
ــارق(  مـــن أمــثــالــه، حــيــث أعــلــن )طــ

ذكرت تقارير إخبارية أن غارة 
جـــويـــة، شــنــهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
الـــــذي تـــقـــوده الــــواليــــات املــتــحــدة 
أمـــس فــي غـــرب املـــوصـــل، أســفــرت 
عن مقتل قائد ميداني في تنظيم 
ــلــــه  »أبــــوعــــبــــدالــ ـــ ــــكــــنــــى بــ داعــــــــش ُي
الــــكــــويــــتــــي«، ويـــعـــتـــبـــر مــــســــؤول 
املسلح،  التنظيم  قناصي  تدريب 

إلـــى جــانــب خــبــرتــه الــواســعــة في 
زراعـــــة األلـــغـــام ونـــصـــب األفـــخـــاخ 

املتفجرة.
 عن 

ً
وأوضـــحـــت الــتــقــاريــر نــقــا

أن  مصادر استخباراتية عراقية، 
الغارة كانت قد استهدفت جنوب 
حي الصحة على الساحل األيمن 
فـــي غــــرب مــديــنــة املـــوصـــل شــمــال 

العراق. 
ــان  ــيــ ووفـــــــقـــــــا ملـــــــا جــــــــــاء فـــــــي بــ

ــــس مــديــريــة  ــمـــي أصــــدرتــــه أمـ رسـ
االستخبارات العسكرية العراقية، 
ــرات الــتــحــالــف الـــدولـــي  ــائــ فــــإن طــ
قامت، بناء على معلومات كانت 
ــهـــداف وقــتــل  ــتـ ــاسـ ــد تــلــقــتــهــا، بـ قــ
املسؤول األول عن تدريب قناصي 
»داعـــــــــش« املــــدعــــو »أبـــوعـــبـــدالـــلـــه 
فــي جنوب حي  وذلــك  الكويتي«، 

الصحة في غرب املوصل.

أشاد باحتضانها مئات آالف املصريني 

في غارة جوية شنها التحالف الدولي غرب املوصلتغيير ملحوظ في خريطة البناء وتوزيع املساحات من قبل املّلك

• خبراء العقار: نظام الغرفة والصالة في مصلحة املالك واملستأجر

| القاهرة ـ من وفاء وصفي |
| الكويت - من هاني شاكر |

| كتب حسين كمال |

| كتب عبدالعليم الحجار |

»الراي«: الكويت بلد التسامح واملساواة البابا تواضروس لـ

رون في »غرفة وصالة« 
ّ
الوافدون يوف

من 60 إلى 100 دينار شهريًا
مقتل »أبوعبدالله الكويتي«... 
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أنهت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيح الجدل الدائر حول تحمل املواطنن تكلفة العاج في 
مستشفى جابر، معلنة ان »تكلفة عاج املواطنن في مستشفى 
جابر )صفر(، وان املواطن لن يتحمل أي تكاليف واملستشفى 

سيعمل وفق النظام املعمول به حاليا بالنسبة للمواطنن«.
ــار فــــي هـــذا  ــبــ ــا تــــم تــــداولــــه مــــن اخــ ــ ــالــــت الــصــبــيــح ان »مـ وقــ
الــخــصــوص عــــار عـــن الــصــحــة، وان تــكــلــفــة عــــاج املـــواطـــن في 
مستشفى جابر ستكون )صــفــرًا(«، الفتة إلى ان »ما تــردد عن 
الكثير من  تحميل املواطن تكلفة العاج كان مقترحا من بن 
املــقــتــرحــات الــتــي تــم طــرحــهــا فــي هـــذا الــشــأن ويــشــمــل خــدمــات 

متميزة جدًا«. 

| كتب إبراهيم موسى |

الصبيح: »صفر« تكلفة عالج
املواطنني في مستشفى جابر

»االستثمار« ترفض طلبات 
مجموعات كبرى  إلدارة جزء 

من »املحفظة الوطنية«

فنوناقتصاد

ص 40

رياضة

»كالسيكو األرض« 
بني ريال مدريد وبرشلونة 

اليوم
ص 49

منير الزعبي: 
قناة »الراي« بيتي ... 
وأحرص على التنويع

ص 21

البابا تواضروس
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املؤسسة  أعلنت   - كونا 
ــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــــعــــــــامــــــــة لـ
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
تــنــظــيــم ورشـــــة عــمــل حــول 
إدارة األصول بالتعاون مع 
شــركــة »جــيــه.بــي.مــورغــان« 
يــــومــــي  األصـــــــــــــول  إلدارة 
الثالثاء واألربعاء املقبلني. 
ــام املــؤســســة  ــال مــديــر عـ وقــ
حــــــمــــــد الـــــحـــــمـــــيـــــضـــــي فـــي 
ــي إن  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــح صــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
ــار  ــ ــــي إطـ ــأتــــي فـ الـــــورشـــــة تــ
ــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املـــؤســـسـ
إلـــى تنمية كــفــاءة  الــرامــيــة 
وقـــــــــــدرات الـــعـــامـــلـــني بـــهـــا، 
ــم  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ مـــــــــــن خــــــــــــــالل تـ
ــيـــب عــمــل  ــالـ بـــتـــجـــارب وأسـ
واستراتيجيات املؤسسات 
الرائدة في قطاع الخدمات 
إدارة  ــا  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ومــ املــــــالــــــيــــــة 
ــــى أن  األصـــــــــول. وأشــــــــار إلــ
للعاملني  موجهة  الــورشــة 
فـــــي قــــطــــاعــــي االســـتـــثـــمـــار 
والــعــمــلــيــات فــي املــؤســســة، 
وزارة  إلــى  أيضا  وموجهة 
ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ املــــالــــيــــة والـ
لـــالســـتـــثـــمـــار والـــصـــنـــدوق 
الــــــــكــــــــويــــــــتــــــــي لــــلــــتــــنــــمــــيــــة 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــ
لالستثمار  ــرة  وفــ وشـــركـــة 

الدولي.
أن  الحميضي  ــاف  وأضــ
ــة ســـتـــكـــون األولـــــى  ــ ــــورشـ الـ
عــمــل  ورش  ســـلـــســـلـــة  فـــــي 
مـــتـــخـــصـــصـــة، تــســتــضــيــف 
ــة خــــبــــراء  ــا املـــــؤســـــســـ ــيــــهــ فــ
مـــــخـــــتـــــصـــــني فــــــــــي قـــــطـــــاع 
االســــتــــثــــمــــار والــــخــــدمــــات 
ــة مـــــــن مــــؤســــســــات  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ املــ
عـــاملـــيـــة عـــريـــقـــة، مــوضــحــا 
أنــــــــــــه ســــــيــــــديــــــر الــــــــورشــــــــة 
ــراء مــــن »جـــيـــه. ــبــ ــة خــ ــعــ أربــ

الــيــوم  وأن  ــان«،  بــــي.مــــورغــ
الــتــوزيــع  سيتضمن  األول 
االســــتــــراتــــيــــجــــي لـــأصـــول 
وأســواق املــال، فيما يغطي 
الــيــوم الــثــانــي آلــيــة اختيار 
التحوط  صناديق  مــديــري 
ــيـــات الــعــائــد  ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ

الثابت.

»التأمينات« 
م ورشة حول 

ّ
تنظ

إدارة األصول

كونا- أعلن ديوان املحاسبة 
ــاع  ــمــ ــتــ ــتــــه االجــ ــافــ ــن اســــتــــضــ ــ عــ
ـــ11  ــ ــع ملــــشــــروع الـــبـــحـــث الـ ــرابــ الــ
لــأجــهــزة  اآلســيــويــة  للمنظمة 
الـــــعـــــلـــــيـــــا لــــــلــــــرقــــــابــــــة املـــــالـــــيـــــة 
واملــحــاســبــة »األســـوســـاي« غدا 
االثـــنـــني بــعــنــوان »طــــرق إعـــداد 
خـــطـــة الـــتـــدقـــيـــق املـــبـــنـــيـــة عــلــى 

املخاطر«.
وقـــــال عــضــو فـــريـــق الـــديـــوان 
ــاع طـــالل  ــمــ ــتــ املـــــشـــــارك فــــي االجــ
ــان صــحــافــي،  ــيـ الـــوهـــيـــب، فــــي بـ
إن الــبــحــوث املــهــنــيــة تــســهــم في 
تنمية قدرات املدققني، مبينا أن 
ما يميز هذا البحث إعداده على 
مستوى إقليمي من خالل فريق 
عمل مكون من 11 جهازا رقابيا 
وأضــاف  اآلسيوية.  املنظمة  من 
ــوان املــحــاســبــة  الــوهــيــب أن لـــديـ
الــبــحــث  ــاز  دورا فـــعـــاال فـــي انـــجـ
إذ شـــارك بــاعــداد الــفــصــل األول 
بخطة  بالتعريف  واملتمثل  منه 

التدقيق واملخاطر التي يواجها 
ــالــــجــــهــــات املـــشـــمـــولـــة  املـــــدقـــــق بــ
ــداف البحث  ــ بــالــرقــابــة وهـــي أهـ

ونطاق البحث.
ــارك  وأوضــــــح أن الــــديــــوان شـ
أيــــضــــا فـــــي إبــــــــــداء املــــالحــــظــــات 
ــديـــالت الـــالزمـــة  ــعـ ــتـ واقـــــتـــــراح الـ
على الفصول األخرى املعدة من 
ــاء. وبــــني أن  قــبــل الـــــدول األعــــضــ
يومني  الـــذي يستمر  االجــتــمــاع 
ــــدف إلـــــــى مـــنـــاقـــشـــة نـــتـــائـــج  ــهـ ــ يـ
تــحــلــيــل االســـتـــبـــيـــان وتــــجــــارب 
األجهزة الرقابية في هذا املجال 
املدقق يواجه عدة  أن  إلــى  الفتا 
مـــخـــاطـــر مــرتــبــطــة بــبــيــئــة عــمــل 
الــجــهــة املــشــمــولــة بــالــرقــابــة قد 
تؤثر على دقة وسالمة النتائج 

التي يتوصل إليها.
موضوع  أهمية  على  وشـــدد 
كيفية  معرفة  مــن خــالل  البحث 
على  مبنية  تدقيق  اعـــداد خطة 
وفقا  منها  للحد  املــخــاطــر  تــلــك 

ــات املـــهـــنـــيـــة  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــل املــ ــ ــــضـ ألفـ
لتحقيق أهــداف املهمة الرقابية 
وإصـــــدار تــقــريــر مــهــنــي بــجــودة 

عالية.
وأفـــاد بــأن الــديــوان قــام بــدور 
ــبــــحــــث مــن  ــهــــم فـــــي هـــيـــكـــلـــة الــ مــ
خـــالل تــقــديــم مــقــتــرحــات عــديــدة 
للفريق منها أن يتضمن البحث 
للرقابة  العليا  األجهزة  تجارب 
بــاملــنــظــمــة اآلســيــويــة فـــي مــجــال 
اعــــــــــداد خــــطــــط تــــدقــــيــــق مــبــنــيــة 
عـــلـــى املـــخـــاطـــر لـــالســـتـــفـــادة مــن 

ممارساتها املهنية.
ــر أن »املــحــاســبــة« اقــتــرح  وذكـ
في  االســتــبــيــان  أداة  اســـتـــخـــدام 
مبنية  عــنــاصــره  لتكون  البحث 
الــدولــيــة  الــتــدقــيــق  عــلــى معايير 
موضحا  »االنــتــوســاي«  ملنظمة 
أن االســتــبــيــان املــقــتــرح يتضمن 
أســــئــــلــــة خـــــاصـــــة بـــالـــتـــخـــطـــيـــط 
ومـــــخـــــاطـــــر الــــتــــدقــــيــــق ألنــــــــواع 

الرقابة املعتمدة دوليا.

»املحاسبة« يستضيف غدا اجتماع 
إحدى لجان »األسوساي«

أكـــــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة املــخــطــط 
الــهــيــكــلــي فـــي املــجــلــس الــبــلــدي 
املهندس علي املوسى أن »الفترة 
املتبقية من عمر املجلس مهمة 
مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة«، مشيرًا 
»املجلس سينظر خالل  أن  إلــى 
األيــــــام املــقــبــلــة فـــي الـــعـــديـــد من 
املــشــاريــع املــهــمــة املـــدرجـــة على 

جدول أعمال لجانه املختلفة«.
ــال املـــوســـى، فـــي تــصــريــح  ــ وقـ
تــلــك  أهــــــــم  مــــــن  إن  صـــــحـــــافـــــي، 
املــشــاريــع الــتــي يــعــمــل املجلس 
عــــلــــى إقــــــــرارهــــــــا هــــــو مــــشــــروع 
 )4  3-( الــقــطــعــتــني  تــخــصــيــص 
فـــي مــنــطــقــة خــيــطــان الــجــنــوبــي 
للرعاية  الــعــامــة  املــؤســســة  إلـــى 
الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة بــــــــهــــــــدف تــــــوزيــــــع 
 1200 عــددهــا  الــبــالــغ  قسائمها 
الطلبات  وحــــدة عــلــى أصــحــاب 

اإلسكانية. 

الـــبـــلـــديـــة  »قـــــانـــــون  أن  وبــــــني 
منح   2016 لــســنــة   33 الـــجـــديـــد 
مهلة للجهاز التنفيذي لتعديل 
ــة الـــخـــاصـــة  ــمــ ــظــ ــوائــــح واألنــ ــلــ الــ
بــالــبــنــاء لــتــتــوافــق مــع الــقــانــون، 
األمــر الــذي يعني إعــادة دراســة 
ــك الــــــلــــــوائــــــح فـــــــي املـــجـــلـــس  ــ ــلـ ــ تـ

بـــعـــد إحـــالـــتـــهـــا مــــن مــــديــــر عـــام 
بــلــديــة الــكــويــت املــهــنــدس أحمد 
»مراجعة  أن  املنفوحي«، مؤكدًا 
ــة لـــيـــســـت بـــاألمـــر  ــمــ ــظــ تـــلـــك األنــ
ــه يــحــتــاج  ــ ــيـــمـــا أنــ الـــســـهـــل، السـ

لوقت طويل لبحثها«. 
ــوه املـــوســـى أن »املــجــلــس  ونـــ
الـــبـــلـــدي مــســتــعــد لــلــتــعــاون مع 
البلدية،  فــي  التنفيذي  الــجــهــاز 
والعمل على مدار الساعة ألجل 
االنتهاء من دراسة تلك اللوائح 
البلد  وإقرارها ملا فيه مصلحة 
ــنـــاك  هـ ان  وقـــــــــال  واملـــــــــواطـــــــــن«. 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــيــــص مـ ــات تــــخــــصــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ طـ
ــهــــات الــحــكــومــيــة  لـــبـــعـــض الــــجــ
والــهــيــئــات ســيــتــم بــحــثــهــا مثل 
تخصيص موقع للهيئة العامة 
فــي منطقة  والــريــاضــة  للشباب 
الشويخ )ع( وتخصيص موقع 
للهيئة  للبيئة  صديقة  محرقة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية

»حدد منها القطعتني 3 و4«

| كتب محمد أنور |

املوسى: »البلدي« ينظر في تخصيص 
»خيطان الجنوبي«

علي املوسى



ــــق مــجــلــس الـــــوزراء  كـــونـــا- وافـ
ــان مــشــتــريــات  ــجـ عـــلـــى تــشــكــيــل لـ
املــــــــــواد الـــعـــســـكـــريـــة ومـــــقـــــاوالت 
ــــة وآلـــــيـــــة  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــآت الـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ املــ
ــلـــهـــا والــــرقــــابــــة  وإجــــــــــــــــراءات عـــمـ
عليها، وعــدل نظام قــوة الشرطة 
بهدف تقصير مــدة إجــازة الحج 

من 40 يوما لتصبح 30 يوما. 
ــمــــاعــــه  ــتــ ــــس اجــ ــلـ ــ ــجـ ــ وعــــــقــــــد املـ
ــــي صــــبــــاح أمــــــــس، فــي  ــــوعـ ــبـ ــ االسـ
ــدولـــي بــرئــاســة  مــطــار الــكــويــت الـ
سمو الشيخ جابر املبارك. وبعد 
االجــــتــــمــــاع صـــــرح وزيــــــر الـــدولـــة 
لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
اإلعــــام بــالــوكــالــة الــشــيــخ محمد 

العبدالله بما يلي:
ــاط ســمــو رئـــيـــس مجلس  ــ »أحــ
الوزراء املجلس علما في مستهل 
أعــمــالــه بــنــتــائــج زيـــــارة الــرئــيــس 
ــيـــــس دولـــــة  ــ ــــاس رئـ ــبـ ــ ــمــــود عـ مــــحــ

فلسطني.
األول  الــــــنــــــائــــــب  أحـــــــــــــاط  ثــــــــم 
ــر  لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــ
الخارجية الشيخ صباح الخالد، 
املـــجـــلـــس عـــلـــمـــا، بـــنـــتـــائـــج زيـــــارة 
أملانيا  جمهورية  خارجية  وزيــر 
االتــــحــــاديــــة زيـــغـــمـــار غـــابـــريـــيـــل، 
الخارجية  وزيــر  زيـــارة  وبنتائج 
ــارة الـــــهـــــنـــــغـــــاري بـــيـــتـــر  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
سيارتو وفحوى املحادثات التي 

تمت.
كما شرح الشيخ صباح الخالد 
للمجلس فحوى املحادثات التي 
ــا مـــع املـــبـــعـــوث الــرئــاســي  ــراهــ أجــ
ــــاص لــلــتــحــالــف  ــخـ ــ األمــــيــــركــــي الـ
الـــــــدولـــــــي ملـــــحـــــاربـــــة مــــــا يــســمــى 
ماكفورك،  بــريــت  داعـــش  بتنظيم 
خـــــال الـــــزيـــــارة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت تــقــديــم  لـــلـــبـــاد الـ
الشكر لدولة الكويت لكل ما تقوم 
بـــه فـــي ســبــيــل مــحــاربــة التنظيم 

ــم بـــحـــث ســبــل  ــ ــا تـ ــمـ اإلرهــــــابــــــي كـ
تــعــزيــز الــحــمــلــة املــنــاهــضــة لــهــذا 

التنظيم.
واســـتـــمـــع املــجــلــس إلــــى شــرح 
قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ــالــــح،  وزيـــــــــر املــــالــــيــــة أنـــــــس الــــصــ
ــأن نـــتـــائـــج مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــ فــــي شـ
املشتركة  السنوية  االجــتــمــاعــات 
لــلــمــؤســســات والـــهـــيـــئـــات املــالــيــة 
العربية واجتماع الدورة الثامنة 
الــــعــــرب،  املــــالــــيــــة  وزراء  ملـــجـــلـــس 
الــتــي عــقــدت فــي الــربــاط باململكة 

املغربية .
ومن جانب آخر، رحب املجلس 
بــالــزيــارة الــتــي يــقــوم بــهــا للباد 
الثاني  تواضروس  البابا  قداسة 
ــــة وبــــطــــريــــرك  ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــا اإلسـ ــ ــابـ ــ بـ
وسائر  بمصر  املرقسية  الــكــرازة 

باد املهجر والوفد املرافق له.
كــــــمــــــا اطـــــــلـــــــع املــــــجــــــلــــــس عـــلـــى 
ــة الــــــــشــــــــؤون  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ تــــــــوصــــــــيــــــــات لــ

ــة، فـــــي شـــــــأن مــــشــــروع  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
عــلــى تشكيل  بـــاملـــوافـــقـــة  مـــرســـوم 
العسكرية  املــواد  مشتريات  لجان 
ــآت الــعــســكــريــة  ــنـــشـ ومـــــقـــــاوالت املـ
والرقابة  ــراءات عملها  وإجــ وآلــيــة 
عليها، تنفيذا للمادة رقم )2( من 
القانون رقــم )49( لسنة 2016 في 
شأن املناقصات، ومشروع مرسوم 
بـــاملـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
فــي شـــأن الــتــعــاون الــصــنــاعــي بني 
ــة الــكــويــت وحــكــومــة  ــ حــكــومــة دولـ

جمهورية العراق.
ــة على  ــقـ ــوافـ وقـــــرر املــجــلــس املـ
ــا  ــهــ ــعــ مـــــشـــــاريـــــع املــــــراســــــيــــــم ورفــ

لحضرة صاحب السمو األمير.
ــع املـــــجـــــلـــــس عـــلـــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ كـــــمـــــا اطـ
توصية اللجنة في شأن مشروع 
قـــانـــون فـــي شــــأن تــعــديــل بعض 
ــم )23( لسنة  رقـ الــقــانــون  أحــكــام 
1968 في شأن نظام قوة الشرطة 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تــقــصــيــر مـــدة 

إجــــــازة الـــحـــج مـــن أربـــعـــني يــومــا 
لتصبح ثاثني يوما، ملا تقتضيه 
ــة الـــــعـــــمـــــل وطـــبـــيـــعـــتـــه  ــحــ ــلــ مــــصــ
الــخــاصــة، أســـوة بما هــو معمول 
به في املادة )43( من املرسوم في 

شأن نظام الخدمة املدنية 1997.
ــة على  ــقـ ــوافـ وقـــــرر املــجــلــس املـ
مشروع القانون ورفعه لصاحب 
ملجلس  إلحالته  تمهيدا  السمو، 

األمة.
ــلــــس شـــــؤون  كــــمــــا بــــحــــث املــــجــ
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
عــلــى املـــوضـــوعـــات املـــدرجـــة على 
جدول أعمال جلسة مجلس األمة.

السياسية  الـــشـــؤون  بــحــث  ثــم 
فـــــي ضـــــــوء الــــتــــقــــاريــــر املــتــعــلــقــة 
ــة  ــنــ ــراهــ ــل الــــــتــــــطــــــورات الــ ــمـ ــمـــجـ بـ
ــة عــلــى  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــاحــ ــي الــــســ ــ فـ

الصعيدين العربي والدولي.
وعــــبــــر املــــجــــلــــس عـــــن خـــالـــص 
ــادق مـــشـــاعـــره إلـــى  ــ ــ تــهــانــيــه وصـ

الشريفني  الحرمني  كل من خــادم 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وأمير 
دولــة قطر الشيخ تميم بــن حمد 
ــإطـــاق املـــواطـــنـــني الــســعــوديــني  بـ
والــقــطــريــني الــذيــن اخــتــطــفــوا في 

العراق.
أعــرب عن خالص تعازيه  كما 
ــى خــــادم  ــ ــه إلــ ــاتــ ــواســ وصــــــــادق مــ
ــفـــني ولــلــشــعــب  الـــحـــرمـــني الـــشـــريـ
ــايــــا ســـقـــوط  الـــــســـــعـــــودي لــــضــــحــ
ــائـــرة عـــمـــوديـــة تــابــعــة لــلــقــوات  طـ
ــة املـــشـــاركـــة  ــعـــوديـ املـــســـلـــحـــة الـــسـ
ــالــــف لـــدعـــم  ــتــــحــ ــمــــن قـــــــــوات الــ ضــ

الشرعية في اليمن.
ــابــــي  اإلرهــ ــهـــجـــوم  الـ دان  كـــمـــا 
كاترين  ســانــت  ديــر  كنيسة  على 
ــوقــــف  فــــــــي ســــــيــــــنــــــاء، مــــــــؤكــــــــدا مــ
ــــذه  ــــل هـ ــثـ ــ الـــــكـــــويـــــت الــــــــرافــــــــض ملـ
األعــمــال اإلجــرامــيــة التي تتنافى 
مــــع األديـــــــــان والـــقـــيـــم واألعــــــــراف 

اإلنسانية كافة.

الـــوزراء  مجلس  اعتمد 
خال اجتماعه األسبوعي 
أمس قرارًا بعدم التجديد 
لــنــائــب مــديــر عـــام الهيئة 
ــلــــزراعــــة لــقــطــاع  الـــعـــامـــة لــ
الـــــــــزراعـــــــــات الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة 
املـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــدس فــــــيــــــصــــــل 

الصديقي.

ال تجديد لفيصل 
الصديقي

»الدفاع« تنشر قانون »الخدمة الوطنية«:
ف من التجنيد شرط التوظيف

ّ
بيان موقف املكل

مجلس الوزراء عّدل مدة إجازة الحج لقوة الشرطة من 40 إلى 30 يومًا

لجان للمشتريات ومقاوالت املنشآت العسكرية 
وتحديد آلية وإجراءات عملها والرقابة عليها

السمو  استقبل صــاحــب  كــونــا- 
األحمد  الشيخ صباح  الباد  أمير 
في قصر بيان صباح أمس، رئيس 
ــلـــس األمــــــــة مــــــــــرزوق الــــغــــانــــم،  مـــجـ
ــاء املـــشـــاركـــني فـــي أعــمــال  واالعــــضــ
ــاملــــي الــــبــــرملــــانــــي فــي  املــــؤتــــمــــر الــــعــ

الواليات املتحدة األميركية. 
كــمــا اســتــقــبــل صـــاحـــب الــســمــو، 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، بــابــا االســكــنــدريــة 
ــرك الــــــــكــــــــرازة املـــرقـــســـيـــة  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ وبــ
تواضروس الثاني، والوفد املرافق، 

بمناسبة زيارته للباد.
وأكـــد ســمــوه أهمية اتــبــاع نهج 
ــاور والــــتــــفــــاهــــم بـــــني كـــافـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
االديان والثقافات، لتعزيز مبادئ 
الــتــســامــح والــتــعــايــش بــني شعوب 
العالم، تحقيقا لنشر ثقافة املحبة 

واالخاء.
ــر  ــ ــــب وزيــ ــائـ ــ ــة نـ ــلــ ــابــ ــقــ ــر املــ حــــضــ
شــــؤون الــــديــــوان األمـــيـــري الــشــيــخ 

علي الجراح. 
ــــخ عـــلـــي  ــيـ ــ ــــشـ ــل الـ ــبــ ــقــ ــتــ ــا اســ ــ ــمـ ــ كـ
الــــجــــراح، فـــي مــكــتــبــه بــقــصــر بــيــان 
ظـــهـــر أمـــــــس، الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 

الثاني.

سمو األمير: التحاور بني األديان والثقافات
لتعزيز التسامح والتعايش بني الشعوب

استقبل الشيخ  النائب االول لرئيس مجلس 
أمــس،  الخالد  الخارجية صباح  الـــوزراء ووزيـــر 
ــــاص الـــى  ــخـ ــ ــعــــوث الــــرئــــاســــي االمــــريــــكــــي الـ ــبــ املــ
ــــش«  الــتــحــالــف الـــدولـــي ملــواجــهــة بــتــنــظــيــم »داعـ

بريت ماكغورك.
وشــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض الــتــقــدم املــحــرز في 
محاربة خطر هذا التنظيم االرهابي الذي يهدد 
االمــــن والــســلــم الــدولــيــني وســبــل تــعــزيــز تضافر 
الجهود الدولية لتجفيف منابعه والقضاء عليه.

وأشــــاد مــبــعــوث الــرئــيــس االمــيــركــي الــخــاص 

اثــنــاء الــلــقــاء بــــدور دولــــة الــكــويــت ومساهمتها 
ــارزة ضــمــن الــتــحــالــف الــــدولــــي ملـــواجـــهـــة ما  ــبــ الــ

يسمى بتنظيم داعش االرهابي.
الــعــامــة للجيش  األركــــان  رئــيــس  كما استقبل 
ــن مـــحـــمـــد الـــخـــضـــر أمــــــس بـــريـــت  ــ ــركـ ــ ــريــــق الـ ــفــ الــ
ماغورك، يرافقه سفير الواليات املتحدة لورنس 

سلفرمان.
واملواضيع  األمـــور  مناقشة  اللقاء  وتــم خــال 
املــتــعــلــقــة  ســـيـــمـــا  ال  املــــشــــتــــرك،  االهــــتــــمــــام  ذات 
بالجوانب العسكرية ومكافحة تنظيم »داعش«. 

صباح الخالد بحث القضايا املشتركة 
مع املبعوث األميركي ملكافحة »داعش«

ــيـــركـــي  ــرئــــاســــي االمـ ــال املـــبـــعـــوث الــ ــ كــــونــــا- قــ
الخاص للتحالف الدولي ملحاربة تنظيم الدولة 
»داعش« بريت ماكغورك أمس، ان لدولة الكويت 
دورا مــهــمــا ومـــحـــوريـــا فـــي مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــم 

»اإلرهابي«.
واوضـــح مــاكــغــورك لــوكــالــة االنــبــاء الكويتية 
لدولة  الشكر  تقديم  زيارتي هو  الهدف من  »ان 
به  بالقيام  به ومستمرة  تقوم  ما  لكل  الكويت، 
لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة، ال ســيــمــا فـــي هــــذه الحملة 

الصعبة ضد داعش«.
واضــــــــــاف »لــــقــــد ســـــاعـــــدت فـــــي تـــنـــظـــيـــم هــــذا 
التحالف الدولي، اال اننا ال نستطيع القيام بأي 
شيء ضد تنظيم داعش من دون دولة الكويت«.

ــي اســــتــــمــــرار الـــشـــراكـــة  ــ ــن امــــلــــه فـ ــ واعـــــــــرب عـ
الــعــســكــريــة الـــقـــويـــة بـــني بـــــاده والـــكـــويـــت »الن 
الــكــويــت صـــوت مــهــم لــاعــتــدال باملنطقة، وهــي 
ــدا مــجــمــوعــة الــعــمــل  ــنـ ــولـ ــرأس مــــع تـــركـــيـــا وهـ ــ تــ
تحمل  التي  الــدولــي،  التحالف  تحت  املنضوية 

اسم مجموعة املحارب األجنبي«.
ــه بـــاالجـــتـــمـــاع مــع  ــ ــارتـ ــ ــدأ زيـ ــ ــه بــ ــ واوضــــــــح انــ
»من  الكويتي  االحمر  الهال  جمعية  مسؤولي 
اجل رؤية الجانب االخر من املعركة النها حملة 
عــســكــريــة لــتــحــريــر الــــنــــاس مــــن قــبــضــة تــنــظــيــم 
)داعـــش(، ولــذلــك يجب ان نتأكد انــه بعد حقبة 
ــنــــاس الـــعـــودة  )داعــــــــش( ســيــســتــطــيــع هــــــؤالء الــ
الـــى حــيــاتــهــم االعــتــيــاديــة بــمــســاعــدة املنظمات 

االنسانية واالغاثية«.
ــعـــراق ســاعــدنــا 6ر1 مــلــيــون  واضـــــاف »فــــي الـ
الــى منازلهم بفضل الحملة  الــعــودة  نــازح على 
متعددة االوجــه التي وضعناها وايضا بفضل 
الــعــمــل الــرائــع والــجــبــار الــتــي قــامــت بــه الكويت 
ال ســيــمــا فـــي املـــجـــال االنـــســـانـــي وعـــلـــى صعيد 
االستقرار ايضا ولهذا اشعر بالسعادة البالغة 
ألنني بدأت زيارتي بااللتقاء مع مسؤولني في 

جمعية الهال االحمر الكويتي«.
وعــنــد ســـؤالـــه عـــن الـــوقـــت الــــذي ستستغرقه 
عملية تحرير مدينة املوصل العراقية علق قائا 
»من الصعب وضع جدول زمني لهذه العملية، 
عالية،  سكانية  كثافة  ذات  مدينة  املــوصــل  الن 
ــذه الــعــمــلــيــة تــحــريــر املــواطــنــني  والـــهـــدف مـــن هــ

العراقيني من داعش«.
وحول االسلحة الكيماوية في سورية، قال ان 
باده ليس لديها أدنى شك بان النظام السوري 
شن هجوما باستخدام غاز السارين ضد بلدة 

)خان شيخون(.
واضاف ماكغورك ان هذا الهجوم الكيماوي 
اجبر الرئيس دونالد ترامب على العمل بسرعة، 

انطلق  الــذي  الشعيرات  مطار  مــدرج  ومهاجمة 
منه الهجوم.

واوضـــح أنــه »بــالــرغــم مــن الــهــجــوم قــام وزيــر 
ــيـــة ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون بــــزيــــارة مــهــمــة  الـــخـــارجـ
لروسيا، حيث اجتمع مع املسؤولني الروس في 
وقت نتواصل مع الجميع في املنطقة، من اجل 
الــوصــول الــى حــل سياسي لــلــنــزاع فــي ســوريــة، 
وهذا سيحدث عندما يكون لدينا اتفاق لوقف 

الطاق النار ونقوم بتعزيزه«.
واضـــاف »شـــيء واحـــد قــام الــوزيــر تيلرسون 
بتذكيره الروس بأنهم اعلنوا انفسهم ضامنني 
لوقف اطــاق النار، وهــذا ما تم التفاوض عليه 
بالعاصمة الكازاخية استانا، والجانب الروس 
ضمن ان النظام السوري سيلتزم بوقف اطاق 
الــنــار، اال انــنــا نــرى الــيــوم ان وقــف اطـــاق النار 

هش«.
وحــول املوقف من ايــران قــال »ان الجمهورية 
االســامــيــة االيــرانــيــة تلعب دورا فــي الــنــزاعــات 
باملنطقة، ولدى الجانب االيراني خيار هنا وهو 

ا من الحل السياسي«. ان يكون جزء

أكد أن لها دورا محوريا في محاربة التنظيم اإلرهابي

بريت ماكغورك: من دون الكويت
ال نستطيع القيام بشيء ضد »داعش«

غــادر الباد ظهر أمس رئيس دولــة فلسطني 
مــحــمــود عــبــاس والـــوفـــد الــرســمــي املـــرافـــق، بعد 
أجـــرى  خالها مباحثات  زيـــارة رسمية للباد 
الشيخ  الــبــاد  أمير  السمو  مــع صاحب  رسمية 

صباح األحمد. 
وكان على رأس مودعي الرئيس عباس على 
أرض املطار صاحب السمو األمير، وسمو ولي 
الــعــهــد الــشــيــخ نـــواف األحـــمـــد، ورئــيــس مجلس 
األمـــــة مــــــرزوق الـــغـــانـــم، وســـمـــو رئـــيـــس مجلس 
الــــــوزراء الــشــيــخ جــابــر املـــبـــارك، والــنــائــب األول 
الــوزراء وزير الخارجية الشيخ  لرئيس مجلس 
صــبــاح الــخــالــد، ونــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 

ــالـــد، ونــائــب  ــاع الــشــيــخ مــحــمــد الـــخـ وزيـــــر الــــدفــ
ــر الــداخــلــيــة الشيخ  ــــوزراء وزيـ رئــيــس مجلس الـ
خــالــد الـــجـــراح، ونــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزير املالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون 
ـــوزراء وزيـــر اإلعـــام بــالــوكــالــة الشيخ  مجلس الـ
محمد العبدالله، وكبار قادة الجيش والشرطة 

والحرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء.
وقبيل مغادرته استقبل الرئيس الفلسطيني 

رئيس مجلس األمة.
وأقــــــام الــشــيــخ جـــابـــر املــــبــــارك، مـــأدبـــة عــشــاء 
الكويت،  أبـــراج  فــي  املاضية  قبل  الليلة  رسمية 

على شرف الرئيس الفلسطيني.

عباس اختتم زيارته للبالد

ليس لدينا أدنى شك بأن النظام 
السوري شّن هجومًا باستخدام غاز 

السارين في خان شيخون

املبارك مترئسًا جلسة مجلس الوزراء 

 بحضور ولي العهد تواضروس الثاني
ً
سمو األمير مستقبال

سمو األمير متوسطًا الغانم والوفد البرملاني

بريت ماكغورك

سمو األمير في وداع الرئيس الفلسطيني في املطار

عباس واملبارك خالل مأدبة العشاء
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استعدادًا لتطبيقه في العاشر 
مــن الــشــهــر املــقــبــل، نــشــرت وزارة 
ــون الـــخـــدمـــة  ــ ــانـ ــ ــاع مــــــــواد قـ ــ ــدفــ ــ الــ
ــريــــف  ــعــ ــتــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة بــــــهــــــدف الــ
ــــني الـــفـــئـــات  ــــي بـ ــــوعـ ــر الـ ــه ونــــشــ ــ بـ
املــســتــهــدفــة فــيــه، مــشــيــرة الــــى ان 
الــقــانــون  املــســؤولــني عــن تطبيق 
مـــن قـــيـــادات الـــــــوزارة ســيــعــقــدون 
مــؤتــمــرا صــحــافــيــا صــبــاح الــيــوم 
ــوء عــلــى  ــن الــــضــ ــد مــ ــزيــ ــاء املــ ــقــ اللــ

القانون.
ــانـــون ان شـــرط  ــقـ ــاء فــــي الـ ــ وجــ
ــائـــف  ــــي الـــوظـ تـــعـــيـــني املـــــواطـــــن فـ
الــحــكــومــيــة او غــيــر الــحــكــومــيــة، 
اي  ــة  ــ ــزاولــ ــ مــ تـــرخـــيـــص  مـــنـــح  او 
مـــهـــنـــة، هــــو تـــقـــديـــم شــــهــــادة اداء 
او  تأجيلها  او  الوطنية  الخدمة 
االستثناء او االعفاء منها، مؤكدا 

 ادى 
ْ
ــن

َ
ان االولــويــة فــي التعيني مل

الخدمة، التي تمتد الى 12 شهرا 
ــــب عــســكــري  ــدريـ ــ ــتــــرة تـ تـــشـــمـــل فــ

وفترة خدمة.
كـــمـــا نـــــص الــــقــــانــــون عـــلـــى ان 
الـــخـــدمـــة الــوطــنــيــة تـــكـــون ضمن 
وحــــــدات الــجــيــش وفـــقـــا لـــاوامـــر 
الــتــي تــصــدر عــن رئــيــس االركــــان 
لــلــجــيــش او نـــائـــبـــه، كما  الـــعـــامـــة 
ــدفـــاع  ــقــــرار مــــن وزيــــــر الـ ــوز بــ يـــجـ
تكليف املجندين او االحتياطيني 
ــم الــــعــــامــــلــــة او  ــهــ ــتــ بــــــــــــأداء خــــدمــ
االحتياطية - كلها او جزء منها 
- في املهام والواجبات واالعمال 
الــقــومــي،  الــازمــة لتحقيق االمـــن 
واهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الــــعــــامــــة فــي 
بتحديدها  والتي يصدر  الدولة، 

قرار من مجلس الوزراء.

ويصدر رئيس االركان العامة 
للجيش االوامر الخاصة بتنظيم 

هذه الخدمة.
ــاء فــي الــقــانــون انـــه يجوز  وجــ
ــر الـــدفـــاع تكليف  ــ بـــقـــرار مـــن وزيـ
بــاداء  االحتياطيني  او  املجندين 
االحتياطية  او  العاملة  خدمتهم 
ــزء مــنــهــا - ملــواجــهــة  - كــلــهــا او جـ
وتــــعــــزيــــز  تـــــأمـــــني  او  الــــــــكــــــــوارث 
الداخلية او عدم وسائل  الجبهة 
الـــدفـــاع املـــدنـــي، ويـــصـــدر رئــيــس 
الــعــامــة للجيش االوامـــر  االركــــان 
الــخــدمــة،  هـــذه  الــخــاصــة بتنظيم 
كــــمــــا يـــــجـــــوز بــــــقــــــرار مــــــن وزيــــــر 
الدولة  محافظات  تقسيم  الدفاع 
ــنـــاطـــق تــــدريــــب عـــســـكـــري،  ــــى مـ الــ
ــــؤدى بــهــا الــخــدمــة الــعــامــلــة او  تـ
املناطق  هذه  وتتبع  االحتياطية 

ــالــــخــــدمــــة  ــة املــــخــــتــــصــــة بــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، ويـــصـــدر 
ــان الــعــامــة للجيش  ــ رئــيــس االركــ

االوامر املتعلقة بذلك.
وعن املدة املفقودة من الخدمة 
ــي الــــقــــانــــون انـــه  الـــعـــامـــلـــة جـــــاء فــ
ــدد الـــتـــالـــيـــة ضــمــن  ــ ال تــحــســب املــ
التي  املــدد  العاملة،  الخدمة  مــدة 
ــا املــــجــــنــــد فــــــي اجــــــــازة  ــهـ ــيـ ــقـــضـ يـ
ــقــــت بــه  ــة، الصــــــابــــــة لــــحــ ــيـــ مـــــرضـــ
نتيجة تعمده او اهماله، او املدد 
املــجــنــد متغيبا  يــقــضــيــهــا  الـــتـــي 
التي يقضيها  املــدد  او  اذن،  دون 
املــجــنــد فــي الــتــوقــيــف او الحبس 
التحقيق،  ذمــة  على  االحــتــيــاطــي 

او تنفيذا لحكم قضائي.
الـــقـــانـــون مــــن اداء  واســـتـــثـــنـــى 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــدمــ الــــخــ

كـــا مـــن املــعــيــنــني او املــتــطــوعــني 
فــي رتــبــة عــســكــريــة بــالــجــيــش، او 
الـــشـــرطـــة، او الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، 
لــاطــفــاء، على  الــعــامــة  االدارة  او 
أال تقل مــدة خدمتهم عــن خمس 
ســنــوات. والــفــئــات الــتــي يحددها 
مجلس الوزراء - بناء على عرض 
- وفــقــا ملقتضيات  الـــدفـــاع  ــر  وزيــ
ــة، كــــمــــا أعـــفـــى  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــلـــحـ املـــصـ
بــمــرض او عاهة  املــصــاب  املكلف 
تمنعه من اداء الخدمة، بناء على 
العسكرية  الــطــبــيــة  الــلــجــنــة  ــرار  قــ
املــخــتــصــة. واملـــكـــلـــف الـــعـــائـــل من 
املـــجـــنـــد او  الـــعـــســـكـــري او  ــاء  ــنــ ابــ
ــوفـــى او  ــتـ ــاطــــي، الـــــــذي يـ ــيــ ــتــ االحــ
ــــرض أصــــابــــه او اعـــاقـــة  يـــســـرح ملـ
ــن الـــخـــدمـــة  ــ ــة نـــاجـــمـــة عـ ــاهــ او عــ

العسكرية او بسببها.



ــــق مــجــلــس الـــــوزراء  كـــونـــا- وافـ
ــان مــشــتــريــات  ــجـ عـــلـــى تــشــكــيــل لـ
املــــــــــواد الـــعـــســـكـــريـــة ومـــــقـــــاوالت 
ــــة وآلـــــيـــــة  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــآت الـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ املــ
ــلـــهـــا والــــرقــــابــــة  وإجــــــــــــــــراءات عـــمـ
عليها، وعــدل نظام قــوة الشرطة 
بهدف تقصير مــدة إجــازة الحج 

من 40 يوما لتصبح 30 يوما. 
ــمــــاعــــه  ــتــ ــــس اجــ ــلـ ــ ــجـ ــ وعــــــقــــــد املـ
ــــي صــــبــــاح أمــــــــس، فــي  ــــوعـ ــبـ ــ االسـ
ــدولـــي بــرئــاســة  مــطــار الــكــويــت الـ
سمو الشيخ جابر املبارك. وبعد 
االجــــتــــمــــاع صـــــرح وزيــــــر الـــدولـــة 
لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
اإلعــــام بــالــوكــالــة الــشــيــخ محمد 

العبدالله بما يلي:
ــاط ســمــو رئـــيـــس مجلس  ــ »أحــ
الوزراء املجلس علما في مستهل 
أعــمــالــه بــنــتــائــج زيـــــارة الــرئــيــس 
ــيـــــس دولـــــة  ــ ــــاس رئـ ــبـ ــ ــمــــود عـ مــــحــ

فلسطني.
األول  الــــــنــــــائــــــب  أحـــــــــــــاط  ثــــــــم 
ــر  لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــ
الخارجية الشيخ صباح الخالد، 
املـــجـــلـــس عـــلـــمـــا، بـــنـــتـــائـــج زيـــــارة 
أملانيا  جمهورية  خارجية  وزيــر 
االتــــحــــاديــــة زيـــغـــمـــار غـــابـــريـــيـــل، 
الخارجية  وزيــر  زيـــارة  وبنتائج 
ــارة الـــــهـــــنـــــغـــــاري بـــيـــتـــر  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
سيارتو وفحوى املحادثات التي 

تمت.
كما شرح الشيخ صباح الخالد 
للمجلس فحوى املحادثات التي 
ــا مـــع املـــبـــعـــوث الــرئــاســي  ــراهــ أجــ
ــــاص لــلــتــحــالــف  ــخـ ــ األمــــيــــركــــي الـ
الـــــــدولـــــــي ملـــــحـــــاربـــــة مــــــا يــســمــى 
ماكفورك،  بــريــت  داعـــش  بتنظيم 
خـــــال الـــــزيـــــارة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت تــقــديــم  لـــلـــبـــاد الـ
الشكر لدولة الكويت لكل ما تقوم 
بـــه فـــي ســبــيــل مــحــاربــة التنظيم 

ــم بـــحـــث ســبــل  ــ ــا تـ ــمـ اإلرهــــــابــــــي كـ
تــعــزيــز الــحــمــلــة املــنــاهــضــة لــهــذا 

التنظيم.
واســـتـــمـــع املــجــلــس إلــــى شــرح 
قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ــالــــح،  وزيـــــــــر املــــالــــيــــة أنـــــــس الــــصــ
ــأن نـــتـــائـــج مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــ فــــي شـ
املشتركة  السنوية  االجــتــمــاعــات 
لــلــمــؤســســات والـــهـــيـــئـــات املــالــيــة 
العربية واجتماع الدورة الثامنة 
الــــعــــرب،  املــــالــــيــــة  وزراء  ملـــجـــلـــس 
الــتــي عــقــدت فــي الــربــاط باململكة 

املغربية .
ومن جانب آخر، رحب املجلس 
بــالــزيــارة الــتــي يــقــوم بــهــا للباد 
الثاني  تواضروس  البابا  قداسة 
ــــة وبــــطــــريــــرك  ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــا اإلسـ ــ ــابـ ــ بـ
وسائر  بمصر  املرقسية  الــكــرازة 

باد املهجر والوفد املرافق له.
كــــــمــــــا اطـــــــلـــــــع املــــــجــــــلــــــس عـــلـــى 
ــة الــــــــشــــــــؤون  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ تــــــــوصــــــــيــــــــات لــ

ــة، فـــــي شـــــــأن مــــشــــروع  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
عــلــى تشكيل  بـــاملـــوافـــقـــة  مـــرســـوم 
العسكرية  املــواد  مشتريات  لجان 
ــآت الــعــســكــريــة  ــنـــشـ ومـــــقـــــاوالت املـ
والرقابة  ــراءات عملها  وإجــ وآلــيــة 
عليها، تنفيذا للمادة رقم )2( من 
القانون رقــم )49( لسنة 2016 في 
شأن املناقصات، ومشروع مرسوم 
بـــاملـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
فــي شـــأن الــتــعــاون الــصــنــاعــي بني 
ــة الــكــويــت وحــكــومــة  ــ حــكــومــة دولـ

جمهورية العراق.
ــة على  ــقـ ــوافـ وقـــــرر املــجــلــس املـ
ــا  ــهــ ــعــ مـــــشـــــاريـــــع املــــــراســــــيــــــم ورفــ

لحضرة صاحب السمو األمير.
ــع املـــــجـــــلـــــس عـــلـــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ كـــــمـــــا اطـ
توصية اللجنة في شأن مشروع 
قـــانـــون فـــي شــــأن تــعــديــل بعض 
ــم )23( لسنة  رقـ الــقــانــون  أحــكــام 
1968 في شأن نظام قوة الشرطة 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تــقــصــيــر مـــدة 

إجــــــازة الـــحـــج مـــن أربـــعـــني يــومــا 
لتصبح ثاثني يوما، ملا تقتضيه 
ــة الـــــعـــــمـــــل وطـــبـــيـــعـــتـــه  ــحــ ــلــ مــــصــ
الــخــاصــة، أســـوة بما هــو معمول 
به في املادة )43( من املرسوم في 

شأن نظام الخدمة املدنية 1997.
ــة على  ــقـ ــوافـ وقـــــرر املــجــلــس املـ
مشروع القانون ورفعه لصاحب 
ملجلس  إلحالته  تمهيدا  السمو، 

األمة.
ــلــــس شـــــؤون  كــــمــــا بــــحــــث املــــجــ
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
عــلــى املـــوضـــوعـــات املـــدرجـــة على 
جدول أعمال جلسة مجلس األمة.

السياسية  الـــشـــؤون  بــحــث  ثــم 
فـــــي ضـــــــوء الــــتــــقــــاريــــر املــتــعــلــقــة 
ــة  ــنــ ــراهــ ــل الــــــتــــــطــــــورات الــ ــمـ ــمـــجـ بـ
ــة عــلــى  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــاحــ ــي الــــســ ــ فـ

الصعيدين العربي والدولي.
وعــــبــــر املــــجــــلــــس عـــــن خـــالـــص 
ــادق مـــشـــاعـــره إلـــى  ــ ــ تــهــانــيــه وصـ

الشريفني  الحرمني  كل من خــادم 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وأمير 
دولــة قطر الشيخ تميم بــن حمد 
ــإطـــاق املـــواطـــنـــني الــســعــوديــني  بـ
والــقــطــريــني الــذيــن اخــتــطــفــوا في 

العراق.
أعــرب عن خالص تعازيه  كما 
ــى خــــادم  ــ ــه إلــ ــاتــ ــواســ وصــــــــادق مــ
ــفـــني ولــلــشــعــب  الـــحـــرمـــني الـــشـــريـ
ــايــــا ســـقـــوط  الـــــســـــعـــــودي لــــضــــحــ
ــائـــرة عـــمـــوديـــة تــابــعــة لــلــقــوات  طـ
ــة املـــشـــاركـــة  ــعـــوديـ املـــســـلـــحـــة الـــسـ
ــالــــف لـــدعـــم  ــتــــحــ ــمــــن قـــــــــوات الــ ضــ

الشرعية في اليمن.
ــابــــي  اإلرهــ ــهـــجـــوم  الـ دان  كـــمـــا 
كاترين  ســانــت  ديــر  كنيسة  على 
ــوقــــف  فــــــــي ســــــيــــــنــــــاء، مــــــــؤكــــــــدا مــ
ــــذه  ــــل هـ ــثـ ــ الـــــكـــــويـــــت الــــــــرافــــــــض ملـ
األعــمــال اإلجــرامــيــة التي تتنافى 
مــــع األديـــــــــان والـــقـــيـــم واألعــــــــراف 

اإلنسانية كافة.

الـــوزراء  مجلس  اعتمد 
خال اجتماعه األسبوعي 
أمس قرارًا بعدم التجديد 
لــنــائــب مــديــر عـــام الهيئة 
ــلــــزراعــــة لــقــطــاع  الـــعـــامـــة لــ
الـــــــــزراعـــــــــات الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة 
املـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــدس فــــــيــــــصــــــل 

الصديقي.

ال تجديد لفيصل 
الصديقي

»الدفاع« تنشر قانون »الخدمة الوطنية«:
ف من التجنيد شرط التوظيف

ّ
بيان موقف املكل

مجلس الوزراء عّدل مدة إجازة الحج لقوة الشرطة من 40 إلى 30 يومًا

لجان للمشتريات ومقاوالت املنشآت العسكرية 
وتحديد آلية وإجراءات عملها والرقابة عليها

السمو  استقبل صــاحــب  كــونــا- 
األحمد  الشيخ صباح  الباد  أمير 
في قصر بيان صباح أمس، رئيس 
ــلـــس األمــــــــة مــــــــــرزوق الــــغــــانــــم،  مـــجـ
ــاء املـــشـــاركـــني فـــي أعــمــال  واالعــــضــ
ــاملــــي الــــبــــرملــــانــــي فــي  املــــؤتــــمــــر الــــعــ

الواليات املتحدة األميركية. 
كــمــا اســتــقــبــل صـــاحـــب الــســمــو، 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، بــابــا االســكــنــدريــة 
ــرك الــــــــكــــــــرازة املـــرقـــســـيـــة  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ وبــ
تواضروس الثاني، والوفد املرافق، 

بمناسبة زيارته للباد.
وأكـــد ســمــوه أهمية اتــبــاع نهج 
ــاور والــــتــــفــــاهــــم بـــــني كـــافـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
االديان والثقافات، لتعزيز مبادئ 
الــتــســامــح والــتــعــايــش بــني شعوب 
العالم، تحقيقا لنشر ثقافة املحبة 

واالخاء.
ــر  ــ ــــب وزيــ ــائـ ــ ــة نـ ــلــ ــابــ ــقــ ــر املــ حــــضــ
شــــؤون الــــديــــوان األمـــيـــري الــشــيــخ 

علي الجراح. 
ــــخ عـــلـــي  ــيـ ــ ــــشـ ــل الـ ــبــ ــقــ ــتــ ــا اســ ــ ــمـ ــ كـ
الــــجــــراح، فـــي مــكــتــبــه بــقــصــر بــيــان 
ظـــهـــر أمـــــــس، الـــبـــابـــا تــــواضــــروس 

الثاني.

سمو األمير: التحاور بني األديان والثقافات
لتعزيز التسامح والتعايش بني الشعوب

استقبل الشيخ  النائب االول لرئيس مجلس 
أمــس،  الخالد  الخارجية صباح  الـــوزراء ووزيـــر 
ــــاص الـــى  ــخـ ــ ــعــــوث الــــرئــــاســــي االمــــريــــكــــي الـ ــبــ املــ
ــــش«  الــتــحــالــف الـــدولـــي ملــواجــهــة بــتــنــظــيــم »داعـ

بريت ماكغورك.
وشــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض الــتــقــدم املــحــرز في 
محاربة خطر هذا التنظيم االرهابي الذي يهدد 
االمــــن والــســلــم الــدولــيــني وســبــل تــعــزيــز تضافر 
الجهود الدولية لتجفيف منابعه والقضاء عليه.

وأشــــاد مــبــعــوث الــرئــيــس االمــيــركــي الــخــاص 

اثــنــاء الــلــقــاء بــــدور دولــــة الــكــويــت ومساهمتها 
ــارزة ضــمــن الــتــحــالــف الــــدولــــي ملـــواجـــهـــة ما  ــبــ الــ

يسمى بتنظيم داعش االرهابي.
الــعــامــة للجيش  األركــــان  رئــيــس  كما استقبل 
ــن مـــحـــمـــد الـــخـــضـــر أمــــــس بـــريـــت  ــ ــركـ ــ ــريــــق الـ ــفــ الــ
ماغورك، يرافقه سفير الواليات املتحدة لورنس 

سلفرمان.
واملواضيع  األمـــور  مناقشة  اللقاء  وتــم خــال 
املــتــعــلــقــة  ســـيـــمـــا  ال  املــــشــــتــــرك،  االهــــتــــمــــام  ذات 
بالجوانب العسكرية ومكافحة تنظيم »داعش«. 

صباح الخالد بحث القضايا املشتركة 
مع املبعوث األميركي ملكافحة »داعش«

ــيـــركـــي  ــرئــــاســــي االمـ ــال املـــبـــعـــوث الــ ــ كــــونــــا- قــ
الخاص للتحالف الدولي ملحاربة تنظيم الدولة 
»داعش« بريت ماكغورك أمس، ان لدولة الكويت 
دورا مــهــمــا ومـــحـــوريـــا فـــي مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــم 

»اإلرهابي«.
واوضـــح مــاكــغــورك لــوكــالــة االنــبــاء الكويتية 
لدولة  الشكر  تقديم  زيارتي هو  الهدف من  »ان 
به  بالقيام  به ومستمرة  تقوم  ما  لكل  الكويت، 
لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة، ال ســيــمــا فـــي هــــذه الحملة 

الصعبة ضد داعش«.
واضــــــــــاف »لــــقــــد ســـــاعـــــدت فـــــي تـــنـــظـــيـــم هــــذا 
التحالف الدولي، اال اننا ال نستطيع القيام بأي 
شيء ضد تنظيم داعش من دون دولة الكويت«.

ــي اســــتــــمــــرار الـــشـــراكـــة  ــ ــن امــــلــــه فـ ــ واعـــــــــرب عـ
الــعــســكــريــة الـــقـــويـــة بـــني بـــــاده والـــكـــويـــت »الن 
الــكــويــت صـــوت مــهــم لــاعــتــدال باملنطقة، وهــي 
ــدا مــجــمــوعــة الــعــمــل  ــنـ ــولـ ــرأس مــــع تـــركـــيـــا وهـ ــ تــ
تحمل  التي  الــدولــي،  التحالف  تحت  املنضوية 

اسم مجموعة املحارب األجنبي«.
ــه بـــاالجـــتـــمـــاع مــع  ــ ــارتـ ــ ــدأ زيـ ــ ــه بــ ــ واوضــــــــح انــ
»من  الكويتي  االحمر  الهال  جمعية  مسؤولي 
اجل رؤية الجانب االخر من املعركة النها حملة 
عــســكــريــة لــتــحــريــر الــــنــــاس مــــن قــبــضــة تــنــظــيــم 
)داعـــش(، ولــذلــك يجب ان نتأكد انــه بعد حقبة 
ــنــــاس الـــعـــودة  )داعــــــــش( ســيــســتــطــيــع هــــــؤالء الــ
الـــى حــيــاتــهــم االعــتــيــاديــة بــمــســاعــدة املنظمات 

االنسانية واالغاثية«.
ــعـــراق ســاعــدنــا 6ر1 مــلــيــون  واضـــــاف »فــــي الـ
الــى منازلهم بفضل الحملة  الــعــودة  نــازح على 
متعددة االوجــه التي وضعناها وايضا بفضل 
الــعــمــل الــرائــع والــجــبــار الــتــي قــامــت بــه الكويت 
ال ســيــمــا فـــي املـــجـــال االنـــســـانـــي وعـــلـــى صعيد 
االستقرار ايضا ولهذا اشعر بالسعادة البالغة 
ألنني بدأت زيارتي بااللتقاء مع مسؤولني في 

جمعية الهال االحمر الكويتي«.
وعــنــد ســـؤالـــه عـــن الـــوقـــت الــــذي ستستغرقه 
عملية تحرير مدينة املوصل العراقية علق قائا 
»من الصعب وضع جدول زمني لهذه العملية، 
عالية،  سكانية  كثافة  ذات  مدينة  املــوصــل  الن 
ــذه الــعــمــلــيــة تــحــريــر املــواطــنــني  والـــهـــدف مـــن هــ

العراقيني من داعش«.
وحول االسلحة الكيماوية في سورية، قال ان 
باده ليس لديها أدنى شك بان النظام السوري 
شن هجوما باستخدام غاز السارين ضد بلدة 

)خان شيخون(.
واضاف ماكغورك ان هذا الهجوم الكيماوي 
اجبر الرئيس دونالد ترامب على العمل بسرعة، 

انطلق  الــذي  الشعيرات  مطار  مــدرج  ومهاجمة 
منه الهجوم.

واوضـــح أنــه »بــالــرغــم مــن الــهــجــوم قــام وزيــر 
ــيـــة ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون بــــزيــــارة مــهــمــة  الـــخـــارجـ
لروسيا، حيث اجتمع مع املسؤولني الروس في 
وقت نتواصل مع الجميع في املنطقة، من اجل 
الــوصــول الــى حــل سياسي لــلــنــزاع فــي ســوريــة، 
وهذا سيحدث عندما يكون لدينا اتفاق لوقف 

الطاق النار ونقوم بتعزيزه«.
واضـــاف »شـــيء واحـــد قــام الــوزيــر تيلرسون 
بتذكيره الروس بأنهم اعلنوا انفسهم ضامنني 
لوقف اطــاق النار، وهــذا ما تم التفاوض عليه 
بالعاصمة الكازاخية استانا، والجانب الروس 
ضمن ان النظام السوري سيلتزم بوقف اطاق 
الــنــار، اال انــنــا نــرى الــيــوم ان وقــف اطـــاق النار 

هش«.
وحــول املوقف من ايــران قــال »ان الجمهورية 
االســامــيــة االيــرانــيــة تلعب دورا فــي الــنــزاعــات 
باملنطقة، ولدى الجانب االيراني خيار هنا وهو 

ا من الحل السياسي«. ان يكون جزء

أكد أن لها دورا محوريا في محاربة التنظيم اإلرهابي

بريت ماكغورك: من دون الكويت
ال نستطيع القيام بشيء ضد »داعش«

غــادر الباد ظهر أمس رئيس دولــة فلسطني 
مــحــمــود عــبــاس والـــوفـــد الــرســمــي املـــرافـــق، بعد 
أجـــرى  خالها مباحثات  زيـــارة رسمية للباد 
الشيخ  الــبــاد  أمير  السمو  مــع صاحب  رسمية 

صباح األحمد. 
وكان على رأس مودعي الرئيس عباس على 
أرض املطار صاحب السمو األمير، وسمو ولي 
الــعــهــد الــشــيــخ نـــواف األحـــمـــد، ورئــيــس مجلس 
األمـــــة مــــــرزوق الـــغـــانـــم، وســـمـــو رئـــيـــس مجلس 
الــــــوزراء الــشــيــخ جــابــر املـــبـــارك، والــنــائــب األول 
الــوزراء وزير الخارجية الشيخ  لرئيس مجلس 
صــبــاح الــخــالــد، ونــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 

ــالـــد، ونــائــب  ــاع الــشــيــخ مــحــمــد الـــخـ وزيـــــر الــــدفــ
ــر الــداخــلــيــة الشيخ  ــــوزراء وزيـ رئــيــس مجلس الـ
خــالــد الـــجـــراح، ونــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزير املالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون 
ـــوزراء وزيـــر اإلعـــام بــالــوكــالــة الشيخ  مجلس الـ
محمد العبدالله، وكبار قادة الجيش والشرطة 

والحرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء.
وقبيل مغادرته استقبل الرئيس الفلسطيني 

رئيس مجلس األمة.
وأقــــــام الــشــيــخ جـــابـــر املــــبــــارك، مـــأدبـــة عــشــاء 
الكويت،  أبـــراج  فــي  املاضية  قبل  الليلة  رسمية 

على شرف الرئيس الفلسطيني.

عباس اختتم زيارته للبالد

ليس لدينا أدنى شك بأن النظام 
السوري شّن هجومًا باستخدام غاز 

السارين في خان شيخون

املبارك مترئسًا جلسة مجلس الوزراء 

 بحضور ولي العهد تواضروس الثاني
ً
سمو األمير مستقبال

سمو األمير متوسطًا الغانم والوفد البرملاني

بريت ماكغورك

سمو األمير في وداع الرئيس الفلسطيني في املطار

عباس واملبارك خالل مأدبة العشاء
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استعدادًا لتطبيقه في العاشر 
مــن الــشــهــر املــقــبــل، نــشــرت وزارة 
ــون الـــخـــدمـــة  ــ ــانـ ــ ــاع مــــــــواد قـ ــ ــدفــ ــ الــ
ــريــــف  ــعــ ــتــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة بــــــهــــــدف الــ
ــــني الـــفـــئـــات  ــــي بـ ــــوعـ ــر الـ ــه ونــــشــ ــ بـ
املــســتــهــدفــة فــيــه، مــشــيــرة الــــى ان 
الــقــانــون  املــســؤولــني عــن تطبيق 
مـــن قـــيـــادات الـــــــوزارة ســيــعــقــدون 
مــؤتــمــرا صــحــافــيــا صــبــاح الــيــوم 
ــوء عــلــى  ــن الــــضــ ــد مــ ــزيــ ــاء املــ ــقــ اللــ

القانون.
ــانـــون ان شـــرط  ــقـ ــاء فــــي الـ ــ وجــ
ــائـــف  ــــي الـــوظـ تـــعـــيـــني املـــــواطـــــن فـ
الــحــكــومــيــة او غــيــر الــحــكــومــيــة، 
اي  ــة  ــ ــزاولــ ــ مــ تـــرخـــيـــص  مـــنـــح  او 
مـــهـــنـــة، هــــو تـــقـــديـــم شــــهــــادة اداء 
او  تأجيلها  او  الوطنية  الخدمة 
االستثناء او االعفاء منها، مؤكدا 

 ادى 
ْ
ــن

َ
ان االولــويــة فــي التعيني مل

الخدمة، التي تمتد الى 12 شهرا 
ــــب عــســكــري  ــدريـ ــ ــتــــرة تـ تـــشـــمـــل فــ

وفترة خدمة.
كـــمـــا نـــــص الــــقــــانــــون عـــلـــى ان 
الـــخـــدمـــة الــوطــنــيــة تـــكـــون ضمن 
وحــــــدات الــجــيــش وفـــقـــا لـــاوامـــر 
الــتــي تــصــدر عــن رئــيــس االركــــان 
لــلــجــيــش او نـــائـــبـــه، كما  الـــعـــامـــة 
ــدفـــاع  ــقــــرار مــــن وزيــــــر الـ ــوز بــ يـــجـ
تكليف املجندين او االحتياطيني 
ــم الــــعــــامــــلــــة او  ــهــ ــتــ بــــــــــــأداء خــــدمــ
االحتياطية - كلها او جزء منها 
- في املهام والواجبات واالعمال 
الــقــومــي،  الــازمــة لتحقيق االمـــن 
واهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الــــعــــامــــة فــي 
بتحديدها  والتي يصدر  الدولة، 

قرار من مجلس الوزراء.

ويصدر رئيس االركان العامة 
للجيش االوامر الخاصة بتنظيم 

هذه الخدمة.
ــاء فــي الــقــانــون انـــه يجوز  وجــ
ــر الـــدفـــاع تكليف  ــ بـــقـــرار مـــن وزيـ
بــاداء  االحتياطيني  او  املجندين 
االحتياطية  او  العاملة  خدمتهم 
ــزء مــنــهــا - ملــواجــهــة  - كــلــهــا او جـ
وتــــعــــزيــــز  تـــــأمـــــني  او  الــــــــكــــــــوارث 
الداخلية او عدم وسائل  الجبهة 
الـــدفـــاع املـــدنـــي، ويـــصـــدر رئــيــس 
الــعــامــة للجيش االوامـــر  االركــــان 
الــخــدمــة،  هـــذه  الــخــاصــة بتنظيم 
كــــمــــا يـــــجـــــوز بــــــقــــــرار مــــــن وزيــــــر 
الدولة  محافظات  تقسيم  الدفاع 
ــنـــاطـــق تــــدريــــب عـــســـكـــري،  ــــى مـ الــ
ــــؤدى بــهــا الــخــدمــة الــعــامــلــة او  تـ
املناطق  هذه  وتتبع  االحتياطية 

ــالــــخــــدمــــة  ــة املــــخــــتــــصــــة بــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، ويـــصـــدر 
ــان الــعــامــة للجيش  ــ رئــيــس االركــ

االوامر املتعلقة بذلك.
وعن املدة املفقودة من الخدمة 
ــي الــــقــــانــــون انـــه  الـــعـــامـــلـــة جـــــاء فــ
ــدد الـــتـــالـــيـــة ضــمــن  ــ ال تــحــســب املــ
التي  املــدد  العاملة،  الخدمة  مــدة 
ــا املــــجــــنــــد فــــــي اجــــــــازة  ــهـ ــيـ ــقـــضـ يـ
ــقــــت بــه  ــة، الصــــــابــــــة لــــحــ ــيـــ مـــــرضـــ
نتيجة تعمده او اهماله، او املدد 
املــجــنــد متغيبا  يــقــضــيــهــا  الـــتـــي 
التي يقضيها  املــدد  او  اذن،  دون 
املــجــنــد فــي الــتــوقــيــف او الحبس 
التحقيق،  ذمــة  على  االحــتــيــاطــي 

او تنفيذا لحكم قضائي.
الـــقـــانـــون مــــن اداء  واســـتـــثـــنـــى 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــدمــ الــــخــ

كـــا مـــن املــعــيــنــني او املــتــطــوعــني 
فــي رتــبــة عــســكــريــة بــالــجــيــش، او 
الـــشـــرطـــة، او الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، 
لــاطــفــاء، على  الــعــامــة  االدارة  او 
أال تقل مــدة خدمتهم عــن خمس 
ســنــوات. والــفــئــات الــتــي يحددها 
مجلس الوزراء - بناء على عرض 
- وفــقــا ملقتضيات  الـــدفـــاع  ــر  وزيــ
ــة، كــــمــــا أعـــفـــى  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــلـــحـ املـــصـ
بــمــرض او عاهة  املــصــاب  املكلف 
تمنعه من اداء الخدمة، بناء على 
العسكرية  الــطــبــيــة  الــلــجــنــة  ــرار  قــ
املــخــتــصــة. واملـــكـــلـــف الـــعـــائـــل من 
املـــجـــنـــد او  الـــعـــســـكـــري او  ــاء  ــنــ ابــ
ــوفـــى او  ــتـ ــاطــــي، الـــــــذي يـ ــيــ ــتــ االحــ
ــــرض أصــــابــــه او اعـــاقـــة  يـــســـرح ملـ
ــن الـــخـــدمـــة  ــ ــة نـــاجـــمـــة عـ ــاهــ او عــ

العسكرية او بسببها.
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ثّمن احترامها لجميع الطوائف واألديان

البابا تواضروس
يشيد بإنسانية الكويت

الــــــبــــــابــــــا  أشــــــــــــــــــاد   - كـــــــــونـــــــــا 
تـــــــــــواضـــــــــــروس الــــــثــــــانــــــي بــــابــــا 
االســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة 
املـــرقـــســـيـــة بـــإنـــســـانـــيـــة الـــكـــويـــت 
ــا لــلــطــوائــف  ــهـ ــرامـ ــتـ الــنــقــيــة واحـ
واألديـــان، مثمنًا »كــرم الضيافة 
واملــحــبــة الــعــمــيــقــة« الــتــي أحيط 
بــهــا خـــال اســتــضــافــتــه مــن قبل 
سمو أمير الباد الشيخ صباح 

األحمد. 
ــواضــــروس  وأعـــــــرب الـــبـــابـــا تــ
خــــال لـــقـــاء مـــع تــلــفــزيــون دولـــة 
الــــكــــويــــت عـــــن إعــــجــــابــــه بــســمــو 
أمـــيـــر الــــبــــاد، مــنــوهــا بــتــعــايــش 
مـــخـــتـــلـــف الــــطــــوائــــف واألديـــــــــان 
الـــكـــويـــت ودون  الـــســـمـــاويـــة فــــي 
ــن شــكــره  تـــمـــيـــيـــز. كـــمـــا أعــــــرب عــ
نواف  الشيخ  العهد  ولــي  لسمو 
األحــــمــــد وســــمــــو الـــشـــيـــخ جــابــر 
املـــبـــارك رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
عــلــى حـــفـــاوة االســـتـــقـــبـــال وكـــرم 
التي  العميقة  واملحبة  الضيافة 
وجدها خال زيارته االولى منذ 
الــكــنــيــســة  عـــلـــى رأس  تــنــصــيــبــه 

القبطية عام 2012.
ــــى عـــمـــق الـــعـــاقـــات  ــار إلـ ــ ــ وأشـ
»الــضــاربــة  املــصــريــة   - الكويتية 
في التاريخ« سواء على املستوى 
ــتــــوى  املــــســ عــــلــــى  أو  ــبــــي  ــعــ الــــشــ
الشعبني  أن  إلــى  الفتا  الرسمي، 
يجمعهما  الشقيقني  والــبــلــديــن 
ــدد عـــلـــى أن  ــ مــصــيــر واحـــــــد. وشــ
املحبة والطيبة اإلنسانية النقية 
والــتــســامــح ســمــات مــتــمــيــزة من 
أخاق أهل الكويت، حيث يوجد 
الــعــديــد مــن الــجــنــســيــات تعيش 
ــة وتــــرابــــط  ــبـ وتــــعــــمــــل بــــكــــل مـــحـ
وســــــــام، مـــعـــتـــبـــرا انــــهــــا »عــمــلــة 

ــان.. وأرجـــو  ــزمـ ــادرة فــي هـــذا الـ نــ
الكويت ويديمها  الله أن يحفظ 
ولــفــت  والــــســــام«.  للمحبة  بــلــدا 
إلى ان اول كنيسة قبطية خارج 
ــويـــت عـــام  ــكـ ــي الـ مـــصـــر بــنــيــت فــ
1961، مــؤكــدا ان هــذا دليل على 
مــــا تــتــمــتــع بــــه الـــكـــويـــت قـــيـــادة 
وحـــكـــومـــة وشــعــبــا مـــن تــســامــح 
راق واخاق عالية. وقال: »يجب 
القيام  العربي  العالم  في  علينا 

كافة  بــه  تقوم  تسامح  بمشروع 
والتعليمية  الدينية  املؤسسات 
لتعليم اطفالنا وابنائنا مبادئ 
الــتــســامــح وقــبــول االخــــر لينشأ 
موجها  االخـــريـــن«،  يتقبل  جيل 
»دعــــــــــــــــوة شـــــخـــــصـــــيـــــة« لـــســـمـــو 
أمـــيـــر الـــبـــاد وجــمــيــع الــقــيــادات 
الــتــي الــتــقــاهــا لــزيــارتــه فــي املقر 
الكبرى  بــالــكــاتــدرائــيــة  الــبــابــوي 

بالعباسية.

البابا تواضروس الثاني



من الندوة

حـــدد الــنــائــب الــســابــق مسلم 
الــبــراك خــارطــة طــريــق اإلصـــاح 
الــســيــاســي مــنــطــلــقــا مـــن »إعــــادة 
الــــــجــــــنــــــاســــــي وإصــــــــــــــــــــدار عـــفـــو 
شــــامــــل فــــي مــــا يـــخـــص قــضــايــا 
الــــرأي وإلـــغـــاء الــقــوانــن املــقــيــدة 
ــزة  ــهــ لـــلـــحـــريـــات وتـــطـــهـــيـــر االجــ
الفاسدين  االدرايــة واألمنية من 
والتوافق على نظام انتخابي«. 

وأكــــــــــد الـــــــبـــــــراك خــــــــال حــفــل 
ــه الــــحــــركــــة  ــ ــتــ ــ ــامــ ــ اســـــتـــــقـــــبـــــال أقــ
الــشــعــبــيــة الــدســتــوريــة »حــشــد« 
بــمــنــاســبــة خـــروجـــه مـــن السجن 
أي  ســــيــــقــــابــــل  »الــــــشــــــعــــــب«  أن 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ خـــــطـــــوة تــــخــــطــــوهــــا الـ
ــة بـــخـــطـــوتـــن،  ــالــــحــ نــــحــــو املــــصــ
»فــــــإذا خــطــت الــحــكــومــة خــطــوة 
ــــي هــــــذا اإلطـــــــــار فــنــحــن  جـــــــادة فـ
ــتـــعـــدون لـــلـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات  مـــسـ
ــثــــر«، مـــشـــددا عــلــى ان »لــيــس  أكــ
بيننا من يفكر في تغيير نظام 
اثــنــان في  الحكم« بــل »ال يوجد 
الكويت يختلفان حول الشرعية 

الدستورية للحكم«. 
الجميع  أن »يلغي  إلــى  ودعــا 
كــلــمــة بـــــدوي وحـــضـــري وســنــي 
وشيعي من القاموس الوطني«، 
ليست  »خصومتنا  أن  سيما  ال 
شــخــصــيــة ومــعــارضــتــنــا ليست 
مــوجــهــة ضـــد أشـــخـــاص وإنــمــا 
ــى نــــهــــج«، كـــمـــا ان »تــمــســكــنــا  ــ إلـ
الثوابت ومــن حقنا  بالحكم من 
ان نطلب من الحكومة أن تلتزم 
بــــأن يـــكـــون الــشــعــب مـــصـــدر كل 

السلطات«.
ــا كـــان  ــــراك إلـــــى مــ ــبـ ــ وأشـــــــار الـ
مـــن خــطــأ مــنــه ومــــن املــعــارضــة، 
قائا »نعم أخطأنا حن أعلينا 
ــانــــي  ــرملــ ــبــ مــــــن شــــــــأن الــــعــــمــــل الــ
عــلــي حــســاب الــعــمــل الــســيــاســي 
ــا حـــن أغــفــلــنــا  ــأنـ ــطـ املــنــظــم وأخـ
ــقــــوانــــن األســـاســـيـــة  مـــراجـــعـــة الــ
ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ كــــــقــــــوانــــــن تــــنــــظــــيــــم الـ
وقــــوانــــن الــجــنــســيــة، وأخــطــأنــا 
فـــــــــي أولـــــــويـــــــاتـــــــنـــــــا وأســـــــلـــــــوب 
ـــي بــعــض  الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فــ
االحـــيـــان، ونــحــن بــحــاجــة الــيــوم 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الــســايــســي 
ــقـــوى بــعــيــدا  املــنــظــم وتـــكـــاتـــف الـ
عـــن الـــصـــراع االجــتــمــاعــي الـــذي 
ــة«، مــضــيــفــا  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـــقـــتـــه الـ خـ
»نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى خــطــة عمل 
فالبطوالت  عليه،  نتفق  ومنهج 
الــشــخــصــيــة ال تــنــاســب املــرحــلــة 
والــخــطــاب االنــتــخــابــي لــن ينقذ 

البلد من الدمار«.
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه حـــــرص عــلــى 
ــلـــى ورق،  تــــدويــــن مــــا يــــريــــده عـ
»لـــذلـــك كــتــبــت هـــذه الــكــلــمــة وأنـــا 
خلف جدران السجن وقضبانه، 
تــــرتــــبــــط  أال  عـــــلـــــى  وحــــــــريــــــــص 
ــواطــــف لــحــظــيــة  كــلــمــتــي بـــــأي عــ
كان  أي  يقول  أال  وحريص على 
قــيــلــت لحماسة  الــكــلــمــة  إن هـــذه 

الحضور«.
وذكر البراك أن »الكويت منذ 
فترة تسير نحو الهاوية في كل 

املــجــاالت ومـــن واجــبــنــا ان ننبه 
إلى الخطر الذي يحيق بها وان 
نــقــدم رؤيــتــنــا لــلــخــروج مــن هــذا 
املأزق، وال اعتقد ان هناك خافا 
بيننا بأن الكويت تقترب من ان 
تــكــون فــي عـــداد الــــدول الفاشلة 
كمعارضة  يفرحنا  ال  امــر  وهــو 
ألننا دائما وابدا ال نتمنى اال ان 
تكون الكويت في مصاف الدول 

املتقدمة«.
وأشــــــار إلــــى »تــفــشــي الــنــفــاق 
نــحــو ال مثيل  الــســيــاســي عــلــى 
»الــقــانــون أصبح  ان  لـــه«، مبينا 
الخصوم،  ضــد  يستخدم  مطية 
ــــي  ــلـ ــ واالعــــــــــــام الــــرســــمــــي واالهـ
أصحاب  لخدمة  مكرسا  أصبح 
ــفــــوذ واملـــــصـــــالـــــح«، كـــمـــا أن  ــنــ الــ
»الغني أصبح اليوم يزداد غنى 
الوسطي  والطبقة  الفساد،  عبر 
ــاء ويـــــــــزداد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــــــــدأت فـــــي االخـ
ــعــــدم وجــــود  ــغـــط عــلــيــهــا لــ الـــضـ
شبكة أمن اجتماعي ومعيشي«.

ــــى »تـــدنـــي  ــراك إلـ ــبــ وتــــطــــرق الــ
ــامــــة  ــات الــــعــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ مــــســــتــــوى الــ
ــتــــال الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة  واخــ
وتــــــــــــردي مــــســــتــــوى الــــخــــدمــــات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وإخــــــفــــــاق املــــجــــال 
الــــريــــاضــــي وتـــــــــردي الـــخـــدمـــات 
ــح لــــدى  ــ ــبـ ــ ــتــــى أصـ الـــصـــحـــيـــة حــ
املــــواطــــن حــلــم أن يــحــصــل على 
ــر طـــبـــي فــــي املــســتــشــفــيــات  ــريـ سـ

العامة وقت حاجته«. 
»االنــــتــــخــــابــــات  ان  ــــر  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
البرملانية اصبحت لعبة تتحكم 
بـــمـــخـــرجـــاتـــهـــا امـــــــــوال الــســحــت 
ــام  ــظـ ــنـ ــالـ ــــث بـ ــبـ ــ ــعـ ــ والــــــــحــــــــرام والـ
»وجــود  مستغربا  االنتخابي«، 
ــي الــبــلــد دون  ــات ونـــهـــب فـ ــرقـ سـ
الـــــســـــارق  يــــــــرى  أو  يــــمــــســــك  أن 
والحرامي وكــأن من يقوم بذلك 

اشباح«. 
ــراك إلـــــى »خـــــروج  ــ ــبـ ــ وأشــــــــار الـ
جـــــمـــــاعـــــة مـــــوجـــــهـــــة ومـــــعـــــروفـــــة 
االهداف يتم استخدامها لتعزيز 
االنــــــقــــــســــــام وضـــــــــــرب مــــكــــونــــات 
ــر الـــعـــنـــصـــريـــة  ــ ــشــ ــ ــع ونــ ــمــ ــتــ ــجــ املــ

البغيضة، وها هي لغة االنحدار 
ــاءة  فـــي الــخــطــاب مـــن خـــال اإلســ
املـــتـــعـــمـــدة لـــســـمـــعـــة األشــــخــــاص 
امتدت الي العوائل بعد أن كانت 
ــائـــل  ــبـ ــقـ ــلــــطــــوائــــف والـ مــــوجــــهــــه لــ
لتقسيم وتفتيت املجتمع«، الفتا 
ــوم بــلــغــت  ــيــ إلـــــى أن »الــــكــــويــــت الــ
أدنى واسوأ مرحلة في تاريخها 
املــــــعــــــاصــــــر«، مـــــدلـــــا عــــلــــى ذلــــك 
»مـــؤشـــرات املــنــظــمــات الــدولــيــة  ـــ بـ
املــعــنــيــة بــمــدركــات الــفــســاد الــتــي 
واستشراء  الكويت  تراجع  بينت 

الفساد بها«. 
وقــال »يجب علينا أن نعترف 
بـــأنـــنـــا ال نــســتــطــيــع فــــي حــالــتــنــا 
تــغــيــيــر،  أي  ــحـــدث  نـ أن  الـــراهـــنـــة 
فــالــقــوى الــســيــاســيــة غــيــر فــاعــلــة 
ــات املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
بعضها تابع للحكومة وبعضها 
ــر غــيــر فـــاعـــل«، مــعــتــبــرا »كــل  اآلخــ
تــلــك املـــمـــارســـات حــتــمــا تــحــد من 
قدرة الفرد والشعب على إحداث 
التغيير خــاصــة فــي ظــل تكريس 
وزرع  االجــــتــــمــــاعــــي  االنـــــقـــــســـــام 
حـــالـــة الـــشـــك املـــتـــبـــادل بـــن فــئــات 

املجتمع«. 
ورأى أن »معظم أوراق الحل بيد 
الحكومة، ومــع ذلــك فــإن توحدنا 
ــع إدراكـــــنـــــا لــحــتــمــيــة الــســقــوط  مــ
وانهيار الدولة إذا استمر الوضع 
على ما هو عليه سيدفعنا حتما 
إلى محاولة إنقاذ البلد من خال 
املنظم  السلمي  السياسي  العمل 
الجماعي، ونحن ال نريد للكويت 
إال الخير والرفعة والتعاضد بن 

أبنائها«. 
وأضاف »لن نحقق شيئا ما لم 
نكن على استعاد للتضحية، مثل 
كانت  الــتــي  بــحــريــتــي  تضحيتي 
ــدادا لــتــضــحــيــة الــشــهــيــديــن  ــ ــتــ ــ امــ
القطامي واملنيس بحياتهما من 
اجــــل الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وتــضــحــيــة 
والخضير  الــثــنــيــان  عبداللطيف 
ــانــــي واملـــــــــــرزوق وســيــد  والــــعــــدســ
ــيـــرهـــم  ــان وغـ ــمـ ــيـ ــلـ عــــلــــي ســــيــــد سـ
مــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــيـــــن الــــســــابــــقــــن 

ــوا  ــ ــحـ ــ والـــــــــشـــــــــهـــــــــداء الـــــــــذيـــــــــن ضـ
بـــدمـــائـــهـــم لــتــحــريــر الـــكـــويـــت مــن 
 االحــتــال الــغــاشــم وكــذلــك شباب 
ــــذه  ــهـ ــ الــــــــــحــــــــــراك املــــــخــــــلــــــصــــــن، فـ
الـــتـــضـــحـــيـــات هــــي ثـــمـــن الـــحـــريـــة 
أو فضل ألحد  والــكــرامــة وال منة 
من  نضحي  عندما  الكويت  على 

أجلها«.
وأعلى البراك من قيمة »العمل 
الــجــمــاعــي املــنــظــم الــــذي يــحــتــوي 
تهميش«،  او  إقصاء  با  الجميع 
ــدا أن »األمــــــــر لـــيـــس بــصــدد  ــؤكــ مــ
النزاع على إمارة ذرية مبارك التي 
الدستور«، مضيفا »قسما  أقرها 
الحكم في  بالله لو تعرض نظام 
للشارع  فسننزل  للخطر  الكويت 
للدفاع عنه، وأســأل الله أال يأتي 

هذا اليوم«.
وقـــــــال »الـــــخـــــاف يـــــــدور حـــول 
السلطة ونحن نؤمن بأن  مصدر 
الــشــعــب هــو مــصــدرهــا وصــاحــب 
الـــكـــلـــمـــة األخــــــيــــــرة ونـــــؤمـــــن بــــأن 
ــيـــر خــاضــع  الـــقـــضـــاء مــســتــقــل وغـ
لــهــيــمــنــة الـــحـــكـــومـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ونؤمن أن مجلس األمــة يجب أن 
إرادة شعبية  وفــق  اخــتــيــاره  يتم 
حــــرة وال نــقــبــل بــــأي طــــرح يقسم 
ــتـــور  ــالـــدسـ املــــجــــتــــمــــع، ونـــــؤمـــــن بـ
الــــذي ال يــلــبــي كـــل طموحنا  كــلــه 
ــيــــوم الــــــذي يـــتـــم فــيــه  ــأتـــي الــ ــيـ وسـ

تطويره ملزيد من الحريات«. 
ــيــــع بــــمــــن فــيــهــم  ــمــ ودعــــــــــا الــــجــ
ــة الــــذات  ــعـ ــراجـ الــحــكــومــة إلــــى »مـ
والـــــتـــــبـــــصـــــر والـــــــتـــــــدبـــــــر بـــشـــكـــل 
هناك  ليكون  للمستقبل  حقيقي 
تــعــاون حــقــيــقــي«، مــشــيــرا إلـــى أن 
»املـــعـــارضـــة والـــقـــوى الــســيــاســيــة 

جزء من الحل«. 
وأعـــلـــن عـــن مـــد يــــده »لـــكـــل من 
يسعي إلنقاذ الكويت«، مؤكدا أنه 
ال يحمل حقدا على احد »وطريق 
ــع الـــشـــعـــب مــفــتــوح  املـــصـــالـــحـــة مــ
الجناسي وصدور  بإعادة  ويبدأ 
ــرأي  ــ ــا الــ ــفـــو شــــامــــل عــــن قـــضـــايـ عـ
املقيدة للحريات  القوانن  وإلغاء 

والتوافق على نظام انتخابي«.
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ابتغى املصالحة وأقّر بالخطأ في األولويات وأسلوب العمل السياسي ...أحيانا

البراك: إذا خطت الحكومة خطوة جادة
...فنحن مستعدون للقيام بخطوات

| كتب محمد صباح |

مسلم البراك مخاطبًا الحضور      )تصوير نايف العقلة(

) تصوير سعود سالم( حضور ندوة »حشد« 

الطبطبائي والبراك وسط عدد من الحضور

إعادة الجناسي
والعفو الشامل وإلغاء

القوانني املقّيدة للحريات
والتوافق على نظام 

انتخابي

ليس بيننا من يفكر 
في تغيير نظام الحكم 

فتمسكنا بالحكم 
من الثوابت

أخطأنا حني أعلينا شأن 
العمل البرملاني على حساب 

م 
ّ

العمل السياسي املنظ

 البطوالت الشخصية
ال تناسب املرحلة والخطاب 

االنتخابي لن ينقذ البلد من 
الدمار

قسمًا بالله لو تعّرض نظام 
الحكم في الكويت للخطر 

فسننزل للشارع للدفاع عنه

الدستور ال يلبي كل 
طموحنا وسيأتي اليوم 
الذي يتم فيه تطويره 

ملزيد من الحريات

مؤشرات الفساد
أشــــــــار الـــــبـــــراك إلــــــى أن 
ــــت الـــــيـــــوم بــلــغــت  ــويـ ــ ــكـ ــ »الـ
ــــى واســـــوأ مــرحــلــة في  أدنـ
تاريخها املعاصر«، مدلا 
ــرات  ــ ــــؤشـ ـــ »مـ ــ عـــلـــى ذلــــــك بـ
املعنية  الدولية  املنظمات 
ــاد الــتــي  ــفـــسـ بـــمـــدركـــات الـ
ــع الـــكـــويـــت  ــ ــراجــ ــ بـــيـــنـــت تــ

واستشراء الفساد بها«. 

التضحيات
إننا  الـــبـــراك  قـــال مسلم 
»لـــــــــن نــــحــــقــــق شــــيــــئــــا مـــا 
ــم نـــكـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد  ــ لـ
ــل  ــ ــثــ ــ لــــــــلــــــــتــــــــضــــــــحــــــــيــــــــة، مــ
التي  بحريتي  تضحيتي 
لتضحية  ــدادا  ــتــ امــ كـــانـــت 
ــامــــي  ــقــــطــ الــــشــــهــــيــــديــــن الــ
واملــــــنــــــيــــــس بـــحـــيـــاتـــهـــمـــا 
ــــل الــديــمــوقــراطــيــة  مــــن اجـ
وتـــضـــحـــيـــة عــبــدالــلــطــيــف 
ــر  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــخـ ــ الــــــثــــــنــــــيــــــان والـ
والــــعــــدســــانــــي واملـــــــــرزوق 
وسيد علي سيد سليمان 
السياسين  مــن  وغــيــرهــم 
السابقن والشهداء الذين 
لتحرير  بدمائهم  ضحوا 
ــويـــــت مــــــن االحـــــتـــــال  ــكـــ الـــ
ــك شـــبـــاب  ــ ــذلـ ــ ــم وكـ ــاشــ ــغــ الــ
الــحــراك املــخــلــصــن، فهذه 
ــيــــات هــــــي ثــمــن  ــحــ ــتــــضــ الــ
ــة والــــــكــــــرامــــــة وال  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
مــنــة أو فــضــل ألحــــد على 
عــنــدمــا نضحي  الـــكـــويـــت 

من أجلها«.
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»مصر معبد قائم على أعمدة الكنيسة واألزهر والجيش والقضاء والفن«

تواضروس الثاني: اإلرهابيون يشّوهون صورة اإلسالم
والحقيقة أننا نتعايش معًا بسالم بعيدًا عنهم

| كتب هاني شاكر |

فـــــي مــــــــــدارس مــــصــــر تــــحــــتــــوي عــلــى 
االنجيل بجانب القرآن الكريم«. 

الــكــنــيــســة عــلــى مهاجمة  وعـــن رد 
ــــي أمـــيـــركـــا  ــز فــ ــ ــزيـ ــ ــــس عـ ــرقـ ــ ــــس مـ ــقـ ــ الـ
الرئيس السيسي، أوضح ان الكنيسة 

قامت بإيقاف هذا القس.
فــي  »الــــــــــــراي«  ســـــــؤال  عـــلـــى  وردا 
ــال ثــبــوت ضــلــوع الــنــظــام األســبــق  حـ

خـــصـــوصـــا وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة حــبــيــب 
العادلي في تفجير كنيسة القديسني، 
قـــــال »لــلــكــنــيــســة مـــحـــام يـــتـــابـــع هـــذا 
االمـــــر، وفـــي حـــال ثــبــوت تـــورطـــه في 
هـــذا الــعــمــل اإلرهـــابـــي فــهــذه قضية، 
اخــذ  سيتم  عليه  ثبوتها  حـــال  وفـــي 

اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك«.
وقال ان الوحدة املصرية مستمرة 

العهد،  منذ 14 قرنا وليست حديثة 
وان مــصــر بــلــد كــبــيــر وتـــاريـــخ غني 
وحــضــارة راســخــة، وان ما حــدث في 
انتقال  وانــمــا  تهجيرا  ليس  سيناء 
ــن مــنــطــقــة يـــوجـــد بـــهـــا خـــطـــر الـــى  مــ
هذا  زوال  آمــنــة لحني  أخـــرى  منطقة 
الخطر مثلما حدث اثناء الحرب مع 
ــذا ال يــقــارن  ســكــان مـــدن الــقــنــاة، وهــ

بــمــا يــحــدث فـــي الـــعـــراق او ســوريــة، 
الــى ان »مصر تحوي اكثر من  الفتا 
ــا يـــحـــدث فـــي قــريــة  5 آالف قـــريـــة ومــ
ــا  ــمـ واحــــــــدة ال يــعــتــبــر تــعــمــيــمــا وانـ
حاالت فردية او استثنائية«، مشيرا 
الى ان »االعالم في كثير من األحيان 

يضخم األمور«.
وردا عــلــى ســـؤال فــي شـــأن أقــبــاط 

املسيحيني  »غــالــبــيــة  قــــال  الـــعـــريـــش، 
في شمال سيناء في األصــل لم تكن 
ــة مــنــذ  ــيـ ــلـ هـــــذه هــــي مــديــنــتــهــم األصـ
نشأتهم، ولكنهم جاؤوا للعمل فيها 
املختلفة،  النيل  وادي  من محافظات 
لذلك  والــظــروف غير مستقرة هناك، 
رحـــلـــوا عـــن مــنــازلــهــم، حــتــى تستقر 

األوضاع األمنية في سيناء«.

الكويت بلد املحبة والسالم
األمير  السمو  بترحيب صاحب  الثاني  تــواضــروس  البابا  أشــاد 
الشيخ صباح األحمد وإنسانيته، وسمو ولي العهد ورئيس مجلس 
األمـــة وكــل املــســؤولــن الــذيــن التقى بهم خــال زيــارتــه للكويت »بلد 
املحبة والسام«. وبّن أن »كل املسؤولن من دون استثناء، قدموا لي 
واجب العزاء في شهداء الحادث اإلرهابي، الذي طال كنيستن خال 

احتفاالت العيد«.

»لم أنم... حتى أحلم«
الــكــويــت، رد البابا تــواضــروس بمداعبة  عــن ســؤالــه عما يحلم وهــو فــي 
الصحافي: »أنا لم أنم بعد لكي أحلم«. وعن السماحة واحتمال اآلخر، قال: 
»ال يمكن إطفاء النار بالنار لكن املاء هو من يطفئ النار، وكل ما يحدث هو 
فترة موقتة وسيصبح كل شيء على ما يرام، فاملرأة تشعر باأللم في الوالدة 

وبعدها يحتفل الجميع باملولود وتفرح األم«.

البابا تواضروس خالل حفل عشاء: 
سأذكر الكويت بكل حب

أقام قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس األول حفل عشاء على 
شــرف كــبــار املــســؤولــن وعـــدد كبير مــن الشخصيات الــعــامــة واالعــامــن، 
وســادت أجــواء مفعمة باملحبة أجــواء القاعة.  وقــال في كلمة باملناسبة إنه 
قلبه  أن  أرض مصر، مضيفًا  إلــى  يعود  بكل حــب حينما  الكويت  سيذكر 

وعقله يحمل الحب للكويت وأميرها وشعبها.
شعبها  وسماحة  بطيبة  تتميز  الكويت  أن  تــواضــروس  البابا  وأوضـــح 
واهتمامها الكبير بالشأن الثقافي، الفتا إلى الرعاية السامية لسمو األمير 
الشيخ صباح االحمد أمير االنسانية للكنيسة ولجميع الطوائف والديانات 
واألمــان.  األمــن  وبلد  للسام  املحبة  الطيبة  الكويت  أرض  على  تعيش  التي 
وتحدث عن املحبة التي يجب ان يتصف بها اإلنسان بكل ابعادها فهي اللغة 

التي يستطيع ان يفهم بها االنسان اخاه االنسان. 
وتخلل الحفل عددًا من الكلمات بدأت بكلمة لوزير اإلعام األسبق محمد 
السنعوسي، شدد فيها على إعجابه الشديد بأقباط مصر، الذين يتعرضون 
لتفجير الكنائس، ولكنهم يصلون إلى الله أن يسامح منفذها. وأشار إلى أن 
التطرف ال يتمثل في االعمال اإلرهابية فقط بل في الفكر ومشاعر الكراهية 
والثقافة التكفيرية واملناهج التي ال تنمي االبداع وتشجع قبول االخر. واكد 
ان هذه الزيارة التاريخية لقداسة البابا تعزز العاقات بن البلدين، الفتا الى 
دائما بحميع  والشعوب وترحب  األديـــان  وتــقــارب  املحبة  الكويت موطن  ان 
السماوية، ضاربة  واملذاهب  األديــان  الدينية من مختلف  والقيادات  القامات 

أروع األمثلة في التسامح واعاء قيم الوسطية.
ومن جانبه، أكد خطيب وإمــام مسجد املزيني الشيخ حسن األزهــري، 
أن  يجب  وال  واملسيحين،  املسلمن  بــن  االلتقاء  نقاط  مــن  كثيرا  هناك  أن 
الــواجــب أن نلتحم ونعمل على قلب رجــل واحــد  تفرقنا أيــة أزمـــات بــل مــن 
ملصلحة الوطن.بدوره، أكد راعي كنيسة ما مرقس لألقباط األرثوذوكس في 
حولي القمص بيجول األنبا بيشوي، أن سمو األمير عطاؤه ممدود للجميع 
اإلنسانية«،  »أمير  لقب  على  يحصل  أن  بجدارة  ويستحق  استثناء،  ودون 
كما تستحق الكويت أن تكون مركزا للعمل اإلنساني. وأشار إلى أن عطاءات 

سموه تشهدها كافة بقاع العالم.

 األقباط جزء من الشعب 
املصري ومن حقهم 

املشاركة بالثورة

 العنف لن يستمر ولن 
تتقّبله الطبيعة املصرية 

وما يحدث صورة 
استثنائية ستزول قريبًا 

 في حال ثبوت توّرط 
العادلي في تفجير 

كنيسة القديسني سيتم 
أخذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة

البابا تواضروس في مؤتمره الصحافي  )تصوير سعد هنداوي(

رأى بــابــا اإلســكــنــدريــة وبــطــريــرك 
تــواضــروس  البابا  املرقسية  الــكــرازة 
الــثــانــي، ان تــســمــيــة الــربــيــع الــعــربــي 
كانت تسمية كاذبة، والهدف ان تعم 
الله  العربية، ولكن  الفوضى املنطقة 
أنـــقـــذ مـــصـــر، ولــكــنــهــا طـــالـــت الـــعـــراق 
ــا، ولـــكـــن  ــيـ ــبـ ــيـ ــيــــمــــن ولـ وســـــوريـــــة والــ
انقاذ  فــي  املساهمة  تستطيع  مصر 
ــاء  هـــــذه الــــــــدول، وهــــــذا يــعــطــيــنــا رجــ
فـــي املــســتــقــبــل، وأن األمـــــور ســتــعــود 
تغلب  دائــمــا  فالحياة  طبيعتها  الــى 
املــــوت، وأتــمــنــى ان مــن بــيــدهــم األمــر 
تــكــون بلداننا بهذه  بــان  أال يــرضــوا 

الصورة. 
وأشــــار الــبــابــا تـــواضـــروس خــالل 
مؤتمر صحافي مساء أول من امس 
في الشيراتون، ان »محبته للجغرافيا 
الكويت  الى ان يطلع ويعرف  دفعته 
عـــن قــــرب مـــن خــــالل مــجــلــة الــعــربــي، 
وهي من احدى الدوريات الرائدة في 
اتابعها  كنت  الــعــربــي، حيث  الــوطــن 
فــــي ســــن مـــبـــكـــرة واقـــــرأهـــــا بــتــعــمــق، 
ــة فــــي بــعــض  ــا خـــاصـ ــ ــرهـ ــ ــنـــت أذاكـ وكـ
االســـتـــطـــالعـــات واألبــــحــــاث، ومــكــثــت 
ــع ســلــســلــة عــالــم  ــابــ فـــتـــرة طـــويـــلـــة اتــ
املعرفة وعالم الفكر والتراث الثقافي، 
الذي كانت تطرحة للناطقني باللغة 

العربية على مستوى العالم«.
ــن  ــديــ ــالــ وعـــــــــن ربـــــــــط اإلرهـــــــــــــــاب بــ
ــــؤالء يعلنون  ان »هـ قـــال  اإلســـالمـــي، 
ــعـــون اإلســــــــــالم بــفــهــمــهــم  ــبـ ــتـ انــــهــــم يـ
الــــخــــاطــــئ وهـــــــم يــــشــــوهــــون صـــــورة 
ــنـــاك  ــــون هـ ــكـ ــ تـ ان  اإلســــــــــــالم، والبـــــــــد 
وهــذه  لــإســالم،  التشويه  لهذا  وقفة 
مـــســـؤولـــيـــة املــــؤســــســــات اإلســـالمـــيـــة 
لتصحيح هـــذه الـــصـــورة، فــأثــر هــذه 
األفـــعـــال تـــطـــول كـــل املــجــتــمــع ولــيــس 
ان تجتمع  فــقــط، ويــنــبــغــي  االقـــبـــاط 
الدول وتضع حلواًل جريئة ملواجهة 
هذا اإلرهــاب حتى ال يرتبط اإلسالم 
بــاإلرهــاب، رغــم ان الحقيقة والــواقــع 
انــنــا نتعايش مــعــا فــي ســـالم بعيدا 

عن هؤالء«.
تـــعـــمـــل  ال  ــة  ــســ ــيــ ــنــ ــكــ الــ ان  واكـــــــــــد 
بــالــســيــاســة، وان مـــا حــــدث يــــوم 30 
ــاط  ــبـ ــو ثـــــورة شــعــب واالقـ يـــونـــيـــو، هـ
جــزء مــن الشعب املــصــري، ومــن حقه 
الـــرأي، وشبه مصر  املشاركة وإبـــداء 
باملعبد القائم على عدة أعمدة وهي 
الكنيسة واالزهر والجيش والقضاء 
والفن ال يمكن االستغناء عن عمود 
مــنــهــا واال انـــهـــار املــعــبــد، مـــؤكـــدا ان 
»الــكــنــيــســة وطــنــيــة مــنــذ ان أســســهــا 
الــقــديــس مــارمــرقــس منتصف الــقــرن 
والــــى  اآلن  ــتــــى  وحــ املـــــيـــــالدي  األول 

املنتهى«.

وقــال ان مــا نــراه حاليا فــي مصر 
هو االستثناء وان الطبيعة املصرية 
الطويل،  تاريخها  عبر  بــذلــك  تشهد 
وثبت ان مثل هذا العنف لن يستمر 
ولــــــن تــتــقــبــلــهــا الـــطـــبـــيـــعـــة املـــصـــريـــة 
ــي، مــســيــحــيــني  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ بـــنـــســـيـــجـــهـــا الـ
ــا يـــحـــدث حــالــيــا  ومــســلــمــني، لـــذلـــك مـ
هو صورة استثنائية ستزول قريبا 

متى ما شاء الله.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــاســتــقــبــال بــابــا 
الـــفـــاتـــيـــكـــان واالســــــتــــــعــــــدادات لـــذلـــك 
ــارة، قــــال ان  ــ ــزيـ ــ ــاب الـ ــبــ ومـــغـــزى وأســ
»الـــزيـــارة تلبية لــدعــوة وهـــي زيـــارة 
ــا الـــســـالم  ــابــ ــار (بــ ــعـ مــكــثــفــة تـــحـــت شـ
يـــزور مــصــر الـــســـالم)، كــمــا ان البابا 
ــدر أخــيــرًا رســالــة عبر  فرنسيس اصـ
فيها  االجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل 
معان طيبة نحو مصر وأهلها، وله 
مــكــانــة رفــيــعــة دولـــيـــا ويــتــكــلــم دائــمــا 
عـــن الـــســـالم وزرع الـــســـالم، كــمــا هو 
الــشــرق األوســـط  ان منطقة  مــعــروف 
فــيــهــا بــعــض الـــصـــراعـــات واإلرهـــــاب، 
ــارة  ــ وأن حـــرصـــه وتـــأكـــيـــده عـــلـــى زيـ
مصر، رغم ما حدث أخيرًا من أعمال 
إرهابية شهادة ملصر وشعبها، وان 
التي تحدث ال يقصد بها  الــحــوادث 
األقــبــاط في مصر، وإنما قلب مصر 

وضرب وحدتها«.
نــتــخــيــل  ان  يـــمـــكـــن  »ال  وأضـــــــــاف 
مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط مــــن دون 
املسيحيني، فهذا فيه خطورة شديدة 
حــــتــــى عــــلــــى الـــــــوجـــــــود اإلســــــالمــــــي، 
والبـــد ان نــكــون واعـــني لــهــذا الخطر، 
فــالــوجــود اإلســالمــي يسند الــوجــود 
ــــس، فــــالــــوجــــود  ــكــ ــ ــعــ ــ ــ ــيــــحــــي وال ــســ املــ
فــي كل  لــه جـــذور متأصلة  املسيحي 
ــــدول الــعــربــيــة واملــســيــحــيــة ليست  الــ
وافــدة في الشرق األوســـط، حتى في 
آثـــارًا لكنائس  جــزيــرة فيلكا وجـــدوا 
قديمة«، مضيفا أن »جميع املكتبات 

جانب من املؤتمر الصحافي »سيلفي« مع البابا 



الــجــمــعــيــات  إدارة  مـــديـــرة  أعــلــنــت 
التنمية  قطاع  فــي  واملــبــرات  الخيرية 
أن  الكندري  الــشــؤون منيرة  بـــوزارة 
لــلــوزارة  تــقــّدمــت  22 جمعية خيرية 
بطلب جمع التبرعات في املشروع الـ 
املساجد  داخــل  التبرعات  لجمع   14
لــلــعــام الــحــالــي. وّبــيــنــت الــكــنــدري ان 
الجمعيات الــــ22 هــي: إحــيــاء الــتــراث، 
والــنــجــاة الــخــيــريــة، وصــنــدوق إعــانــة 
املــــرضــــى، واالصـــــــاح االجــتــمــاعــي، 
الــنــوري، وبشائر  الــلــه  والــشــيــخ عبد 
للعلوم االسامية،  والكويتية  الخير، 
املباشر، واالغاثة االنسانية،  والعون 
والــخــيــريــة لــلــتــضــامــن االجــتــمــاعــي، 
وقــوافــل لــاغــاثــة، واملــنــابــر الــقــرآنــيــة، 
ــة  ــيــ ــانــ والـــــــســـــــام لـــــأعـــــمـــــال االنــــســ
والخيرية، والخيرية الكويتية لخدمة 
ــكــريــم وعـــلـــومـــه، والــرعــايــة  الـــقـــرآن ال
ــة  ــريـ ــيـ ــخـ ــا الـ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــيــــــة، والـ ــامــــ االســــ

لاعمال  تراحم  وجمعية  االنسانية، 
للطعام،  الكويتي  والبنك  االنسانية، 
وجــمــعــيــة الــتــمــيــز االنــســانــي، وآيـــات 
العاملية  الخيرية  والجمعية  الخيرية، 

للتنمية والتطوير، وبلد الخير.

الــــــــشــــــــؤون  وزارة  جــــــــــــــــددت 
االجتماعية مطالبتها الجمعيات 
 »59« بالقانون  بالتقيد  الخيرية 
التبرعات  جمع  بتنظيم  الــخــاص 
العامة لسنة 1959 من  لــأغــراض 
أجل الحفاظ على صورة الكويت، 
ــوال املــتــبــرعــن  ـــ وحــــرصــــا عـــلـــى أمــ
لــة الــقــانــونــيــة،  وتــجــنــبــا لــلــمــســاء
محذرة من جمع التبرعات بشكل 

فردي والجمع النقدي.
وقــــــــال وكــــيــــل قــــطــــاع الــتــنــمــيــة 
الـــــشـــــؤون  وزارة  فــــــي  ــد  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ املـ
حـــســـن كـــاظـــم إن »الـــكـــويـــت دولــــة 
ــلــــوا عــلــى  عــــطــــاء وابـــــنـــــاؤهـــــا جــــبــ
ــه وفــــــي فـــتـــرة  ــبــ عـــمـــل الـــخـــيـــر وحــ
العمل  كــان  ببعيدة  ليست  زمنية 
الخيري سببا من اسباب تشويه 
صــــورة الــكــويــت واتــهــامــهــا بــدعــم 
ابــشــع تهمة فــي العصر  االرهــــاب 
الـــحـــديـــث ووضـــعـــهـــا فـــي الــقــائــمــة 

ــــوداء لـــلـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة«،  ــــسـ الـ
ــلـــة فــي  ــثـ ــا »الـــــكـــــويـــــت مـــمـ ــفـ ــيـ مـــضـ
الــكــثــيــر  بــــذلــــت  ــــؤون  ــشــ ــ الــ وزارة 
الخيري  الــعــمــل  لتنظيم  والــكــثــيــر 
ووضــــــــع الــــضــــوابــــط والـــــشـــــروط، 
التسلل  من  النفوس  ملنع ضعاف 
الخيري وتشويه صورته،  للعمل 
واســــتــــغــــال اهــــــل الـــخـــيـــر ونـــهـــب 
ــم وتـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي غــيــر  ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ امـ
محلها، والتأكد من وصول اموال 
كــافــة  فـــي  ملستحقيها  الــتــبــرعــات 

ارجاء االرض«.
تـــصـــريـــح  ــي  ــ فــ ــم  ــ ــاظـ ــ كـ وأردف 
الــــشــــؤون  »وزارة  ان  صــــحــــافــــي 
أصدرت قرار وزاري 49 / 2015 في 
التنظيمية  الائحة  إصـــدار  شــأن 
لــلــمــبــرات الــخــيــريــة ومــنــع الجمع 
ــة كـــونـــه  ــيـ ــائـ ــهـ ــة نـ ــفـ الــــنــــقــــدي بـــصـ
ــل الـــرئـــيـــســـي لــلــتــاعــب فــي  املــــدخــ
الــــعــــمــــل الــــــخــــــيــــــري«، مــــــؤكــــــدًا ان 
»الـــــــوزارة جــعــلــت الــتــبــرعــات عبر 
خال  ومــن  االلكترونية  الوسائل 

الـــكـــي نـــت واجـــهـــزة الــجــمــع االلـــي 
ــا  ــع االمــــــــــــوال اغــــاقــ ــمــ ــة جــ ــلــ ــيــ وســ
ألبــــواب الــتــاعــب والــتــحــايــل على 

اهل الخير«.
وأوضح أن »الائحة التنظيمية 
ســـمـــحـــت لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة 
باستخدام  املشروع،  في  املشاركة 
ــع الـــــتـــــبـــــرعـــــات مـــن  ــ ــمـ ــ ــة جـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وسـ

خـــال أجــهــزة الــجــمــع اإللــكــتــرونــي 
والـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
بالهواتف الذكية، بما يتماشى مع 
املـــادة الثامنة مــن الــقــرار الـــوزاري 
الـــصـــادر   ،2016 لــســنــة  )128/ أ( 
ــأن الئــــحــــة تــنــظــيــم جــمــيــع  ــ فــــي شــ
التبرعات، والتي حددت 8 وسائل 
الـــ8  »الــوســائــل  أن  مبينا  للجمع«، 
وأسواق  احتفاالت  إقامة  تتضمن 
خيرية وتخصيص دخلها لغرض 
الــتــبــرع شــريــطــة املــوافــقــة املسبقة 
ــقــــطــــاعــــات  ــتــ مـــــن الـــــــــــــــوزارة، واالســ
ــات الـــجـــهـــة  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــة لـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
املــــرخــــص لـــهـــا الـــجـــمـــع، وأجــــهــــزة 
ــة إلــــى خــدمــة  ــافـ نـــقـــاط الـــبـــيـــع، إضـ
التحويل االلكتروني، والتبرع عن 
النصية، وخدمة  الــرســائــل  طــريــق 
الذكية،  الهواتف  عن طريق  الدفع 
ــي،  ــرونــ ــتــ ــكــ واجــــــهــــــزة الــــجــــمــــع االلــ
ــابـــات  والــــجــــمــــع عـــــن طــــريــــق حـــسـ

معتمدة من الوزارة«.
»مــــن  ان  عــــلــــى  كـــــاظـــــم  وشــــــــــدد 

نقدية  تــبــرعــات  يــجــمــع  سيضبط 
القانونية،  لة  للمساء سيتعرض 
والــــــوزارة لــن تــتــوانــى فــي احــالــتــه 
االختصاص وسيتعرض  لجهات 
ألقـــــصـــــى عــــقــــوبــــة كـــــونـــــه يـــســـيء 
لــــصــــورة الـــكـــويـــت ويــســتــغــل حــب 

اهلها للخير«. 
وطــــالــــب كـــاظـــم كــــل مــــن يــتــبــرع 
لــعــمــل الــخــيــر ان يـــكـــون حــريــصــا 
ــتـــأكـــد مــــن هــويــة  كــــل الــــحــــرص ويـ
من  لجهة  وتبعيته  التبرع  جامع 
الـــجـــهـــات الـــســـابـــق ذكــــرهــــا وعــــدم 
الـــتـــبـــرع نـــقـــدي، والـــحـــصـــول على 
الــتــبــرع مــن الجهة  ايــصــال بقيمة 
وزارة  قبل  مــن  مختوما  الجامعة 
ــبـــرعـــن  ــتـ الـــــــشـــــــؤون، مــــنــــاشــــدًا املـ
االجتماعية  الشؤون  وزارة  ابــاغ 
على  او   )51218688( رقــــم  عــلــى 
الــداخــلــيــة  وزارة  عــمــلــيــات  غـــرفـــة 
التبرعات  يجمع  شخص  اي  عــن 
غــيــر مــلــتــزم بــمــا ســبــق، او يجمع 

)نقدي(.
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احتفلت و»الطيران املدني« بيوم العمال في مطار الكويت

»القوى العاملة«: تعزيز مفهوم
 العمل الالئق في الكويت

| كتب إبراهيم موسى |

الــعــامــة  الـــعـــاقـــات  إدارة  ــر  ــديـ مـ ــالـــت  قـ
العاملة  للقوى  العامة  بالهيئة  واإلعـــام 
أســيــل املــزيــد أن »حــمــلــة )تــعــزيــز( تهدف 
لتعزيز مفهوم العمل الائق في الكويت«. 
وخــــــال احـــتـــفـــال الـــهـــيـــئـــة بـــيـــوم الــعــمــال 
الــعــامــة  اإلدارة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  الـــعـــاملـــي 
لــلــطــيــران املــدنــي، صــبــاح أمـــس فــي مطار 

الــكــويــت الـــدولـــي تــحــت عــنــوان »تــعــزيــز«، 
أكــــدت املــزيــد أن »االحــتــفــال يــأتــي إيــمــانــا 
ــل الــــبــــارز فــــي بــنــاء  ــامـ ــعـ بــأهــمــيــة دور الـ
وتــطــويــر وتــنــمــيــة ورقــــي الـــبـــاد، مــشــددة 
عـــلـــى حـــــرص الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى تــنــظــيــم هـــذا 
ــذي يـــخـــص الـــعـــمـــال فــــي هـــذا  ــ الـــنـــشـــاط الــ
وواجباتهم  بحقوقهم  لتوعيتهم  الــيــوم، 
بــتــوزيــع بـــروشـــور تـــوعـــوي بـــعـــدة لــغــات 

للعمالة الوافدة«. 

جّددت دعوة الجمعيات الخيرية لاللتزام بضوابط الجمع 

»الشؤون«: 8 وسائل لجمع التبرعات في رمضان 
وال سماح على اإلطالق بالجمع الفردي أو النقدي

|  كتب إبراهيم موسى  |

حسن كاظم

منيرة الكندري

حسن كاظم:
 أعدنا للعمل الخيري 

سمعته بعدما تشّوهت
 صورته

على املتبرع أن يتأكد
 من هوية الجامع 

ورفض التبرع النقدي 
والحصول على إيصال

إجازة 22 جمعية للجمع في رمضان

أت الطبقة العاملة بمناسبة اليوم العاملي للعمال
ّ
هن

الصبيح: الدعم والتشجيع للعاملني وحماية حقوقهم
كــونــا - هــنــأت وزيــــرة الــشــؤون 
ــة والــــعــــمــــل وزيـــــــرة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
ــدولـــــة لـــلـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة  الـــ
هــنــد الــصــبــيــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــــي دولـــــــــة الــــكــــويــــت بـــمـــنـــاســـبـــة  فــ
الـــيـــوم الـــعـــاملـــي لــلــعــمــال، مــؤكــدة 
االستمرار في تقديم سبل الدعم 
والتشجيع كافة لهم وحماية كل 
حــقــوقــهــم بــمــا يــضــمــن الــنــهــوض 
ــلــــة الـــســـيـــر فــي  بـــالـــعـــمـــل ومــــواصــ
ولفتت  ــار.  واالزدهــ التقدم  طريق 
الـــصـــبـــيـــح إلــــــى حــــــرص الـــكـــويـــت 
على حفظ حقوق العاملن كافة، 
وفــقــا لــدســتــورهــا الـــذي نــص في 
العاقة  تنظيم  عــلــى   )22( املــــادة 

بــــن الـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الــعــمــل، 
وفق أسس اقتصادية مع مراعاة 
ــة.  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــد الــــعــــدالــــة االجـ ــواعـــ قـــ
ــــي تــصــريــح  ــــت الـــصـــبـــيـــح فـ ــالـ ــ وقـ
العمال  يـــوم  بمناسبة  صــحــافــي 
ــادف أمـــــس ان  ــ ــــذي صــ الـــعـــاملـــي الــ
التشريعات جــاءت لتكفل حقوق 
الـــعـــامـــلـــن وتـــنـــظـــم الـــعـــاقـــة بــن 
ــاب الــعــمــل، بــعــد أن  ــ الــعــمــال وأربــ
ــي الــــســــابــــق مـــحـــكـــومـــة  ــ ــــت فــ ــانـ ــ كـ
ــن األعـــــراف  بـــقـــوانـــن مــســتــمــدة مـ
والتقاليد، مثل قانون الغواصن 
 .1940 الـــــــــعـــــــــام  صــــــــــــدر  الـــــــــــــــذي 
مــن   )41( املــــــــادة  أن  ــــت  ــحـ ــ وأوضـ
الدستور حملت مسؤولية توفير 

فرص العمل للمواطنن وضمان 
عـــدالـــة شـــروطـــه، فـــي حـــن نصت 
املادة )42( على عدم جواز فرض 
ــلـــى األفـــــــــــراد، واســـتـــثـــنـــى  ــل عـ ــمـ عـ
املشّرع منها بعض الحاالت التي 
قومية  لضرورة  القانون  يعّينها 
ــابــــل عـــــــــادل وتـــــــــرك حـــريـــة  ــقــ ــمــ وبــ

املواطن اختيار نوع العمل.
مـــنـــذ  ــويــــــت  ــكــــ الــــ ان  وذكــــــــــــــرت 
عـــدد من  عــلــى  ــعــت 

ّ
استقالها وق

االتــفــاقــيــات الــتــي أقــرتــهــا منظمة 
الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة الــــهــــادفــــة إلـــى 
حــفــظ حـــقـــوق الــعــامــلــن وتــأمــن 
ســـامـــتـــهـــم، بــيــنــمــا شـــهـــد الـــعـــام 
اتــفــاقــيــة  الـــكـــويـــت  تـــوقـــيـــع   1961

إلـــغـــاء الــعــمــل الــجــبــري واتــفــاقــيــة 
الخاصة  الــدولــيــة  العمل  منظمة 
وحــمــايــة حق  النقابية  بــالــحــريــة 
التنظيم، واتفاقية ساعات العمل 
ــة والـــعـــمـــل  ــوعــ ــدفــ واإلجــــــــــــازات املــ
الــلــيــلــي املــعــدلــة )انـــــاث( والـــراحـــة 
ــــرص  ــة. واكـــــــــــــدت حـ ــ ــيــ ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ األســ
ــلـــى مـــكـــافـــحـــة عــمــالــة  الــــكــــويــــت عـ
األطفال، حيث وقعت العام 2000 
اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال 
عمل األطفال واإلجراءات الفورية 
للقضاء عليها، مبينة ان الدستور 
ــة تـــكـــويـــن  ــ ــريـ ــ ــفــــل حـ ــتــــي كــ ــكــــويــ الــ
الجمعيات والنقابات وكانت أول 
نــقــابــة تــأســســت الــعــام 1963 هي 

دائــرة  ومستخدمي  عــمــال  نقابة 
العديد  إشــهــار  وتبعها  البلدية، 
مــن الــنــقــابــات والــجــمــعــيــات التي 
الـــشـــؤون  وزارة  عــلــيــهــا  تـــشـــرف 

االجتماعية والعمل.
ــكــــويــــت  الــ ان  الــــــــى  وأشــــــــــــــارت 
ــة  ــ ــافــ ــ ــــضــ ــتــ ــ تـــــــــحـــــــــرص عـــــــلـــــــى اســ
فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــعــمــل العربي 
كــمــا تــحــرص عــلــى املـــشـــاركـــة في 
ــلـــدول  ــات الـــخـــارجـــيـــة لـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ الـ
األعضاء، فضا عن املشاركة في 
مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد 
ــــي جـــنـــيـــف بـــمـــشـــاركـــة  ســـنـــويـــا فـ
وأطــراف  كافة  الدولية  املنظمات 

اإلنتاج في دول العالم كافة.
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πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G AGô¡édG ≥jô£H QÉ£ªdG ô°ùL ìÉààaG :¿É°üëdG
��      :ºfÉZ óªëe - Öàc

 ô°ùL ìÉààaG øY ¿É°üëdG óªMCG ¢Sóæ¡ªdG ¥ô£dG á°Sóæg ´É£≤d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ø∏YCG ô°ùL ìÉààaG øY ¿É°üëdG óªMCG ¢Sóæ¡ªdG ¥ô£dG á°Sóæg ´É£≤d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ø∏YCG
 ´hô°ûªdG  øe  AõédG  Gòg  ¿G  Éë°Vƒe  πÑ≤ªdG  ´ƒÑ°S’G  ôàe  ƒ∏«c   ´hô°ûªdG  øe  AõédG  Gòg  ¿G  Éë°Vƒe  πÑ≤ªdG  ´ƒÑ°S’G  ôàe  ƒ∏«c  1^2501^250  ∫ƒ£H  QÉ£ªdG ∫ƒ£H  QÉ£ªdG
 å«M(  å«M( 166166 / • √ )ó≤©dG  AGô¡édG  ≥jôW ôjƒ£J ´hô°ûe øe á©HGôdG  á∏MôªdG  øª°V / • √ )ó≤©dG  AGô¡édG  ≥jôW ôjƒ£J ´hô°ûe øe á©HGôdG  á∏MôªdG  øª°V
 .ïjƒ°ûdG AÉæ«e  √ÉéJÉH QÉ£ªdG ≥jôW øe ΩOÉ≤∏d ájQhôªdG ácôëdG ô««°ùJ »a º¡°ù«°S .ïjƒ°ûdG AÉæ«e  √ÉéJÉH QÉ£ªdG ≥jôW øe ΩOÉ≤∏d ájQhôªdG ácôëdG ô««°ùJ »a º¡°ù«°S

 á°SÉ«°S  øª°V  »JCÉj  ¬«dG  QÉ°ûªdG  ìÉààa’G  ¿EG  »aÉë°U  íjô°üJ  »a  ¿É°üëdG  Ω  ∫Ébh   á°SÉ«°S  øª°V  »JCÉj  ¬«dG  QÉ°ûªdG  ìÉààa’G  ¿EG  »aÉë°U  íjô°üJ  »a  ¿É°üëdG  Ω  ∫Ébh  
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íeÉ°ùàdG ÇOÉÑe õjõ©àd äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G ø«H ºgÉØàdGh QhÉëàdG :ô«eC’G
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 Üƒ©°T ø«H ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ÇOÉÑe õjõ©àd äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjO’G Üƒ©°T ø«H ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ÇOÉÑe õjõ©àd äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjO’G
 ÖFÉf  á∏HÉ≤ªdG  ô°†M .AÉN’Gh  áÑëªdG  áaÉ≤K  ô°ûæd  É≤«≤ëJ  ºdÉ©dG ÖFÉf  á∏HÉ≤ªdG  ô°†M .AÉN’Gh  áÑëªdG  áaÉ≤K  ô°ûæd  É≤«≤ëJ  ºdÉ©dG

 .ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh .ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh
 ìGôL »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf πÑ≤à°SG Éªc ìGôL »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf πÑ≤à°SG Éªc
 ÉHÉH  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  ¢ùeCG  ¿É«H  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH ÉHÉH  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  ¢ùeCG  ¿É«H  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH
 ∂dPh  ≥aGôªdG  óaƒdGh  á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G ∂dPh  ≥aGôªdG  óaƒdGh  á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G

.OÓÑ∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH.OÓÑ∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH

 AÉ≤∏H  ¬JOÉ©°S  øY  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  Üô`̀YG  ¬à¡L  øe AÉ≤∏H  ¬JOÉ©°S  øY  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  Üô`̀YG  ¬à¡L  øe
 ¬àMôa  øYh  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬àMôa  øYh  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∞°üàjh  áMÉª°ùdÉH  ∞°üàJ  »àdG  âjƒμdG  »a  √OƒLƒH  Iô«ÑμdG ∞°üàjh  áMÉª°ùdÉH  ∞°üàJ  »àdG  âjƒμdG  »a  √OƒLƒH  Iô«ÑμdG
 »a  ÉgÉ≤dCG  áª∏c  »a  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  OÉ°TGh  .áÑ«£dÉH  É¡Ñ©°T »a  ÉgÉ≤dCG  áª∏c  »a  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  OÉ°TGh  .áÑ«£dÉH  É¡Ñ©°T
 ≈dEG  ¬JQÉjR  áÑ°SÉæªH  (∫ƒ°SôdG  ¢ùbôeQÉe  ¢ùjó≤dG)  á«FGQóJÉc ≈dEG  ¬JQÉjR  áÑ°SÉæªH  (∫ƒ°SôdG  ¢ùbôeQÉe  ¢ùjó≤dG)  á«FGQóJÉc
 »a  áHQÉ°V  É¡fG  ∫Éb  »àdG  ájô°üªdG  -  á«àjƒμdG  äÉbÓ©dÉH  OÓÑdG »a  áHQÉ°V  É¡fG  ∫Éb  »àdG  ájô°üªdG  -  á«àjƒμdG  äÉbÓ©dÉH  OÓÑdG
 ,»ª°SôdG iƒà°ùªdG ≈∏Y hCG »Ñ©°ûdG iƒà°ùªdG ≈∏Y AGƒ°S ïjQÉàdG ,»ª°SôdG iƒà°ùªdG ≈∏Y hCG »Ñ©°ûdG iƒà°ùªdG ≈∏Y AGƒ°S ïjQÉàdG
 .óMGh ô«°üe Éª¡©ªéj ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdGh ø«Ñ©°ûdG ¿CG ≈dEG Éàa’ .óMGh ô«°üe Éª¡©ªéj ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdGh ø«Ñ©°ûdG ¿CG ≈dEG Éàa’
 »àdG âjƒμdG IQÉjõd πjƒW øeR òæeh ÉªFGO ¥Éà°TCG âæc{ ±É°VCGh »àdG âjƒμdG IQÉjõd πjƒW øeR òæeh ÉªFGO ¥Éà°TCG âæc{ ±É°VCGh
 »àdG (ájó¡dG) áHÉãªH âfÉc »àdGh »Hô©dG á∏ée ∫ÓN øe É¡àaôY »àdG (ájó¡dG) áHÉãªH âfÉc »àdGh »Hô©dG á∏ée ∫ÓN øe É¡àaôY
 »Hô©dG øWƒdG iƒà°ùe ≈∏Y ø«Ø≤ãªdG πμd âjƒμdG É¡eó≤J âfÉc »Hô©dG øWƒdG iƒà°ùe ≈∏Y ø«Ø≤ãªdG πμd âjƒμdG É¡eó≤J âfÉc

.z¿É°ùfE’G IÉ«M »a áaô©ªdGh ôμØdGh π≤©dG ÖWÉîJh.z¿É°ùfE’G IÉ«M »a áaô©ªdGh ôμØdGh π≤©dG ÖWÉîJh

 ∫ÓN  øe  âjƒμdG  ÖMCGh  ±ôY  ¬fCG  ≈dEG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  QÉ°TCGh ∫ÓN  øe  âjƒμdG  ÖMCGh  ±ôY  ¬fCG  ≈dEG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  QÉ°TCGh
 ôÑcCG πμ°ûH É¡d ¬ÑM OGR Ωƒ«dG ÉgQGR Éªæ«M øμdh (»Hô©dG á∏ée) ôÑcCG πμ°ûH É¡d ¬ÑM OGR Ωƒ«dG ÉgQGR Éªæ«M øμdh (»Hô©dG á∏ée)
 øeh OÓÑdG ô«eCG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á∏HÉ≤ªH âaô°ûJ{ Éeó©H É°Uƒ°üN øeh OÓÑdG ô«eCG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á∏HÉ≤ªH âaô°ûJ{ Éeó©H É°Uƒ°üN

.z»dÉgC’G ¢†©H ºK.z»dÉgC’G ¢†©H ºK
 ójó°ûdG  ¬HÉéYEG  ≈∏Y  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  Oó°Th   ójó°ûdG  ¬HÉéYEG  ≈∏Y  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  Oó°Th  
 πgCÉHh  âjƒμdG  »a  (∫ƒ°SôdG  ¢ùbôeQÉe  ¢ùjó≤dG)  á«FGQóJÉμH πgCÉHh  âjƒμdG  »a  (∫ƒ°SôdG  ¢ùbôeQÉe  ¢ùjó≤dG)  á«FGQóJÉμH

 .Iô«ÑμdG º¡àÑëeh áÑ«£dG º¡MhQh É¡Ñ©°Th âjƒμdG .Iô«ÑμdG º¡àÑëeh áÑ«£dG º¡MhQh É¡Ñ©°Th âjƒμdG
 »àdG á¶©dG »a á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ájQóæμ°SE’G ÉHÉH ócCGh »àdG á¶©dG »a á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ájQóæμ°SE’G ÉHÉH ócCGh
 ≈àM ¢SÉædG πc Öëf ¿CG Öéj ¬fCG (áÑëªdG) ¿GƒæY âëJ ÉgÉ≤dCG ≈àM ¢SÉædG πc Öëf ¿CG Öéj ¬fCG (áÑëªdG) ¿GƒæY âëJ ÉgÉ≤dCG
 øμdh  ΩÓμdÉH  â°ù«d  áÑëªdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,Éæ©e  ¿ƒØ∏àîj  øjòdG øμdh  ΩÓμdÉH  â°ù«d  áÑëªdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,Éæ©e  ¿ƒØ∏àîj  øjòdG
 ±ƒîdG ádGREGh ìôa ≈dEG ∫ƒëàj ÖëdG ¿CG Éë°Vƒe πª©dGh ∫É©aC’ÉH ±ƒîdG ádGREGh ìôa ≈dEG ∫ƒëàj ÖëdG ¿CG Éë°Vƒe πª©dGh ∫É©aC’ÉH

.Üƒ∏≤dG øe ´õØdGh.Üƒ∏≤dG øe ´õØdGh

 ¢Sƒ«fƒ£fCG  É`̀Ñ`̀fC’G  »ª«∏°TQhC’G  »°SôμdG  ¿Gô£e  ó`̀cCG  ,√Qhó``̀H ¢Sƒ«fƒ£fCG  É`̀Ñ`̀fC’G  »ª«∏°TQhC’G  »°SôμdG  ¿Gô£e  ó`̀cCG  ,√Qhó``̀H
 ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,áHôZ  …CÉH  ¿hô©°ûj  ’  âjƒμdG  »a  ø«jô°üªdG  ¿CG ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,áHôZ  …CÉH  ¿hô©°ûj  ’  âjƒμdG  »a  ø«jô°üªdG  ¿CG
 Oó°Th  .Ωó≤dG  òæe  ΩôμdGh  íeÉ°ùàdGh  ÖëdG  ≈∏Y  â∏ÑL  âjƒμdG Oó°Th  .Ωó≤dG  òæe  ΩôμdGh  íeÉ°ùàdGh  ÖëdG  ≈∏Y  â∏ÑL  âjƒμdG
 »fÉãdG ºgó∏H âjƒμdG ¿CG ¿hôÑà©j âjƒμdG »a ø«jô°üªdG ¿CG ≈∏Y »fÉãdG ºgó∏H âjƒμdG ¿CG ¿hôÑà©j âjƒμdG »a ø«jô°üªdG ¿CG ≈∏Y

.áæ«fCÉª£dGh ¿ÉeC’Gh øeC’G ≈¡àæªH É¡«a ¿ƒ°û«©jh.áæ«fCÉª£dGh ¿ÉeC’Gh øeC’G ≈¡àæªH É¡«a ¿ƒ°û«©jh
 ¬fEG  ,∞WÉY ô°SÉj ,âjƒμdG iód …ô°üªdG ô«Ø°ùdG ócCG  ¬ÑfÉL øe ¬fEG  ,∞WÉY ô°SÉj ,âjƒμdG iód …ô°üªdG ô«Ø°ùdG ócCG  ¬ÑfÉL øe
 ≈dEG  IQÉ°TEG  »a)  á«YôdGh  »YGôdG  ø«H  ÖëdG  Gòg  óéj  Iôe  ∫hC’ ≈dEG  IQÉ°TEG  »a)  á«YôdGh  »YGôdG  ø«H  ÖëdG  Gòg  óéj  Iôe  ∫hC’
 ,Ö©°ûdG É¡H πÑ≤à°SG »àdG ójQÉZõdGh QÉëdG ≥«Ø°üàdGh ô«ÑμdG ÖëdG ,Ö©°ûdG É¡H πÑ≤à°SG »àdG ójQÉZõdGh QÉëdG ≥«Ø°üàdGh ô«ÑμdG ÖëdG

.(á°ù«æμdG ¬dƒNO á¶ëd ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG á°SGób.(á°ù«æμdG ¬dƒNO á¶ëd ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG á°SGób
 »JCÉJ É¡fƒc ,zá«îjQÉJ{ ó©J âjƒμdG ≈dEG ÉHÉÑdG IQÉjR ¿EG ∞WÉY ∫Ébh »JCÉJ É¡fƒc ,zá«îjQÉJ{ ó©J âjƒμdG ≈dEG ÉHÉÑdG IQÉjR ¿EG ∞WÉY ∫Ébh
 áªμëH ™àªàj ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG ¿CG ócCGh .ôª o©dG ∫ÓN á∏«∏b äGôe áªμëH ™àªàj ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG ¿CG ócCGh .ôª o©dG ∫ÓN á∏«∏b äGôe

.™«ªé∏d Öëe Ö∏bh íLGQ π≤Yh Iô«Ñc.™«ªé∏d Öëe Ö∏bh íLGQ π≤Yh Iô«Ñc

 áMÉª°ùdÉH ∞°üàJ âjƒμdG :ájQóæμ°S’G ÉHÉH
 ™e É¡JÉbÓYh áÑ«£dÉH ∞°üàj É¡Ñ©°Th

ïjQÉàdG »a áHQÉ°V ô°üe

 á∏ée ∫ÓN øe É¡àÑÑMCGh âjƒμdG âaôY
 »aô°ûJ ó©H É¡d »ÑM OGRh "»Hô©dG"

ô«eC’G ƒª°S á∏HÉ≤ªH

Iô«Ñc áªμëH ™àªàj ÉHÉÑdG  :∞WÉY
á«îjQÉJ âjƒμ∏d ¬JQÉjRh Öëe Ö∏bh

ôª©dG ∫ÓN á∏«∏b äGôe »JCÉJ É¡fC’



alseyasshnewspaper

@alseyasshnews

02 (17410) Oó©dG (49 áæ°ùdG) Ω2017 (¿É°ù«f) πjôHCG 26 ≥aGƒªdG - `g1438 ÖLQ29 AÉ©HQ’GWednesday 26th April  2017 (49th Year) issue No (17410)   

âjƒμdG iód É«fÉ£jôÑd GójóL Gô«Ø°S äQƒÑæaGO
�  ƒ°†Y  ΩÉ`̀°`̀Sh  ≈∏Y  π°UÉëdG  äQƒ`̀Ñ`̀æ`̀aGO  πμjÉe  ø««©J  º`̀J ƒ°†Y  ΩÉ`̀°`̀Sh  ≈∏Y  π°UÉëdG  äQƒ`̀Ñ`̀æ`̀aGO  πμjÉe  ø««©J  º`̀J

 ÉØ∏N âjƒμdG iód ádÓédG áÑMÉ°üd Gô«Ø°S á«fÉ£jôÑdG ájQƒWGôÑe’G ÉØ∏N âjƒμdG iód ádÓédG áÑMÉ°üd Gô«Ø°S á«fÉ£jôÑdG ájQƒWGôÑe’G
 ôNBG É«°SÉeƒ∏ÑjO ÉÑ°üæe π¨°û«d π≤àæ«°S …òdG êOƒd ƒ«KÉe ô«Ø°ù∏d ôNBG É«°SÉeƒ∏ÑjO ÉÑ°üæe π¨°û«d π≤àæ«°S …òdG êOƒd ƒ«KÉe ô«Ø°ù∏d
 ôÑªàÑ°S ô¡°T ∫ÓN ¬Ñ°üæe ΩÉ¡e äQƒÑæaGO ó«°ùdG ≈dƒàj ±ƒ°Sh ôÑªàÑ°S ô¡°T ∫ÓN ¬Ñ°üæe ΩÉ¡e äQƒÑæaGO ó«°ùdG ≈dƒàj ±ƒ°Sh
 »`̀HhQh’G  OÉëJ’G  iód  Gô«Ø°S  äQƒÑæaGO  πμjÉe  πªYh  . »`̀HhQh’G  OÉëJ’G  iód  Gô«Ø°S  äQƒÑæaGO  πμjÉe  πªYh  .20172017
 É«fÉ£jôÑd  Gô«Ø°S  É°†jGh  É«Hô°üH  »`̀HhQh’G  OÉëJ’G  óaƒd  É°ù«FQh É«fÉ£jôÑd  Gô«Ø°S  É°†jGh  É«Hô°üH  »`̀HhQh’G  OÉëJ’G  óaƒd  É°ù«FQh
 RÉbƒ≤dG  ÜƒæLh  É«°ShQ  ¿hDƒ°T  IQGO’  Gôjóeh  É«Hô°U  ,OGô¨∏H  »a RÉbƒ≤dG  ÜƒæLh  É«°ShQ  ¿hDƒ°T  IQGO’  Gôjóeh  É«Hô°U  ,OGô¨∏H  »a

 áã©ÑdG ¢ù«Fôd ÉÑFÉfh á«fÉ£jôÑdG á«LQÉîdG IQGRƒH ≈£°SƒdG É«°SBGh áã©ÑdG ¢ù«Fôd ÉÑFÉfh á«fÉ£jôÑdG á«LQÉîdG IQGRƒH ≈£°SƒdG É«°SBGh
 ,ƒ°SQGƒH IQÉéàdG ™«é°ûàd Gôjóeh ÉeÉY Ó°üæbh IôgÉ≤dÉH á«fÉ£jôÑdG ,ƒ°SQGƒH IQÉéàdG ™«é°ûàd Gôjóeh ÉeÉY Ó°üæbh IôgÉ≤dÉH á«fÉ£jôÑdG
 º°ù≤d É°ù«FQh ƒμ°SƒªH á«LQÉîdG á°SÉ«°ù∏d ∫hG Gô«Jôμ°Sh GóædƒH º°ù≤d É°ù«FQh ƒμ°SƒªH á«LQÉîdG á°SÉ«°ù∏d ∫hG Gô«Jôμ°Sh GóædƒH
 IQGRƒH IóëàªdG  ºe’G  ¿hDƒ°T IQGOÉH  ΩÓ°ùdG  ßØëd IóëàªdG  ºe’G IQGRƒH IóëàªdG  ºe’G  ¿hDƒ°T IQGOÉH  ΩÓ°ùdG  ßØëd IóëàªdG  ºe’G
 IôÑîdG  ¥hóæ°U  ´hô°ûªd  É«fÉK  Gô«Jôμ°Sh  á«fÉ£jôÑdG  á«LQÉîdG IôÑîdG  ¥hóæ°U  ´hô°ûªd  É«fÉK  Gô«Jôμ°Sh  á«fÉ£jôÑdG  á«LQÉîdG
 ∂dòch  ƒ°SQGƒH  »fÉ£jôÑdG ∂dòch  ƒ°SQGƒH  »fÉ£jôÑdG  " "Know How FundKnow How Fund"  á«æØdG á«æØdG

.á«fÉ£jôÑdG á«LQÉîdG IQGRƒH É«≤jôaG ¥ô°T ¿hDƒ°T IQGO’ ’hDƒ°ùe.á«fÉ£jôÑdG á«LQÉîdG IQGRƒH É«≤jôaG ¥ô°T ¿hDƒ°T IQGO’ ’hDƒ°ùe��    äQƒÑæaGO πμjÉe ô«Ø°ùdG

IQOÉf á∏ªY ¿ÉjOC’G ™«ªéd âjƒμdG ájÉYQ :¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG

�  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG  ¢ùeG  ºfÉ¨dG  ¥hRôe áe’G  ¢ù∏ée ¢ù«FQ πÑ≤à°SG »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG  ¢ùeG  ºfÉ¨dG  ¥hRôe áe’G  ¢ù∏ée ¢ù«FQ πÑ≤à°SG
.OÓÑ∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ájQóæμ°S’G ÉHÉH.OÓÑ∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ájQóæμ°S’G ÉHÉH

 ∞«°ùdG ô°üb »a ∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S πÑ≤à°SG Éªc ∞«°ùdG ô°üb »a ∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S πÑ≤à°SG Éªc
 ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G  ÉHÉH  ¢ùeG ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G  ÉHÉH  ¢ùeG

 .OÓÑ∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH ∂dPh ¬d ≥aGôªdG óaƒdGh »fÉãdG .OÓÑ∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH ∂dPh ¬d ≥aGôªdG óaƒdGh »fÉãdG
 ¢ù«FQh ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf á∏HÉ≤ªdG ô°†M ¢ù«FQh ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf á∏HÉ≤ªdG ô°†M

.øjó∏ÑdG Gô«Ø°Sh ódÉîdG OÉªàYG áî«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S ¿GƒjO.øjó∏ÑdG Gô«Ø°Sh ódÉîdG OÉªàYG áî«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S ¿GƒjO
 ô¡X ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf ΩÉbCG ,iôNG á¡L øe ô¡X ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf ΩÉbCG ,iôNG á¡L øe
 ájQóæμ°S’G ÉHÉH »fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG á°SGób ±ô°T ≈∏Y AGóZ áHOCÉe ¢ùeG ájQóæμ°S’G ÉHÉH »fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG á°SGób ±ô°T ≈∏Y AGóZ áHOCÉe ¢ùeG
 áÑ°SÉæªH ∂dPh »aÉ≤ãdG óªMC’G ôHÉL ï«°ûdG õcôªH á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh áÑ°SÉæªH ∂dPh »aÉ≤ãdG óªMC’G ôHÉL ï«°ûdG õcôªH á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh

.OÓÑ∏d ¬JQÉjR.OÓÑ∏d ¬JQÉjR
 IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°SE’G  ÉHÉH  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  πÑ≤à°SGh IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°SE’G  ÉHÉH  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  πÑ≤à°SGh
 á«dÉãªdG  Iô°SCÓd  á«àjƒμdG  á«©ªédG  á°ù«FQ  ¢ùeG  øe  ∫hG  AÉ°ùe  á«°ùbôªdG á«dÉãªdG  Iô°SCÓd  á«àjƒμdG  á«©ªédG  á°ù«FQ  ¢ùeG  øe  ∫hG  AÉ°ùe  á«°ùbôªdG
 ô≤e  »a  ∂dPh  ìÉÑ°üdG  áfƒª«e  IQƒàcódG  áî«°ûdGh  óªMC’G  áëjôa  áî«°ûdG ô≤e  »a  ∂dPh  ìÉÑ°üdG  áfƒª«e  IQƒàcódG  áî«°ûdGh  óªMC’G  áëjôa  áî«°ûdG

.¬àeÉbEG.¬àeÉbEG
 IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G  ÉHÉH  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  QGR  Éªc IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G  ÉHÉH  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  QGR  Éªc

 õcôe ¢ùeG øe ∫hG ô°üY á«°ùbôªdG õcôe ¢ùeG øe ∫hG ô°üY á«°ùbôªdG
 å«M  »aÉ≤ãdG  óªM’G  ôHÉL  ï«°ûdG å«M  »aÉ≤ãdG  óªM’G  ôHÉL  ï«°ûdG
 áØ∏àîªdG  õcôªdG  AÉ``LQG  ≈∏Y  ™∏WG áØ∏àîªdG  õcôªdG  AÉ``LQG  ≈∏Y  ™∏WG
 Éeh  …QÉ°†ëdG  ìô°üdG  Gò`̀g  ≈`̀∏`̀Yh Éeh  …QÉ°†ëdG  ìô°üdG  Gò`̀g  ≈`̀∏`̀Yh
 õ«ªàJ Éeh äÉYÉbh ìQÉ°ùe øe √GƒàMG õ«ªàJ Éeh äÉYÉbh ìQÉ°ùe øe √GƒàMG

 .á«ªdÉY äGõ«¡éJ øe ¬H .á«ªdÉY äGõ«¡éJ øe ¬H
 ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf IQÉjõdG ∫ÓN ¬≤aGQh ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf IQÉjõdG ∫ÓN ¬≤aGQh
.ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG.ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG

 »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  QGRh »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  QGRh
 IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G  ÉHÉH IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G  ÉHÉH
 õcôªdG  É°†jG  ¢ùeG  ô°üY  á«°ùbôªdG õcôªdG  É°†jG  ¢ùeG  ô°üY  á«°ùbôªdG
 QÉK’G  QGód  ™HÉàdG  »aÉ≤ãdG  »fÉμjôe’G QÉK’G  QGód  ™HÉàdG  »aÉ≤ãdG  »fÉμjôe’G

 .á∏Ñb á≤£æªH á«eÓ°S’G .á∏Ñb á≤£æªH á«eÓ°S’G
 ¥ô°ûdG ™FGhQ ¢Vô©e »a ádƒéH ΩÉbh ¥ô°ûdG ™FGhQ ¢Vô©e »a ádƒéH ΩÉbh
 ¥ô°ûdG  »a  âjƒμdG  ¢Vô©eh  ºjó≤dG ¥ô°ûdG  »a  âjƒμdG  ¢Vô©eh  ºjó≤dG
 QÉKG øe √GƒàMG Ée ≈∏Y ™∏WGh ºjó≤dG QÉKG øe √GƒàMG Ée ≈∏Y ™∏WGh ºjó≤dG

.áªjób á«îjQÉJh á«eÓ°SG.áªjób á«îjQÉJh á«eÓ°SG
 ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G  ÉHÉH  ¿É``ch ∑ôjô£Hh  ájQóæμ°S’G  ÉHÉH  ¿É``ch
 ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á«°ùbôªdG  IRGôμdG ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á«°ùbôªdG  IRGôμdG
 ¬æ«°TóJ  ø`̀«`̀H  §```HQ  ó``̀b  »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG ¬æ«°TóJ  ø`̀«`̀H  §```HQ  ó``̀b  »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG
 •ÉÑbÓd  ∫ƒ°SôdG  ¢ùbôeQÉe  á°ù«æc •ÉÑbÓd  ∫ƒ°SôdG  ¢ùbôeQÉe  á°ù«æc
 ìÉÑ°U »dƒM á≤£æe »a ¢ùchPƒKQ’G ìÉÑ°U »dƒM á≤£æe »a ¢ùchPƒKQ’G
 3535`dG  iôcòdÉH ô°üe ∫ÉØàMGh ,¢ùeG`dG  iôcòdÉH ô°üe ∫ÉØàMGh ,¢ùeG
 πjôHG  πjôHG 2525 ≥aGƒJ »àdG AÉæ«°S ôjôëàd ≥aGƒJ »àdG AÉæ«°S ôjôëàd
 ácôà°ûe ìGôa’G »dÉàdÉHh ,ΩÉY πc øe ácôà°ûe ìGôa’G »dÉàdÉHh ,ΩÉY πc øe
 âjƒμdG »a ø«ª«≤ªdG ø«jô°üªdG ø«H âjƒμdG »a ø«ª«≤ªdG ø«jô°üªdG ø«H

.ô°üe º¡æWh »a º¡fGƒNG ™e.ô°üe º¡æWh »a º¡fGƒNG ™e
 ôμ°ûdG  ¢`̀Shô`̀°`̀VGƒ`̀J  É`̀HÉ`̀Ñ`̀dG  Oó``̀ Lh ôμ°ûdG  ¢`̀Shô`̀°`̀VGƒ`̀J  É`̀HÉ`̀Ñ`̀dG  Oó``̀ Lh
 »a  ÉgÉ≤dCG  »àdG  á¶©dG  »a  ôjó≤àdGh »a  ÉgÉ≤dCG  »àdG  á¶©dG  »a  ôjó≤àdGh
 »∏ãªe  Qƒ°†ëH  á°ù«æμdG  ø«°TóJ »∏ãªe  Qƒ°†ëH  á°ù«æμdG  ø«°TóJ
 »Ñ©°T  ó°ûMh  á«ë«°ùªdG  ∞FGƒ£dG »Ñ©°T  ó°ûMh  á«ë«°ùªdG  ∞FGƒ£dG

 ìÉÑ°U  ï«°ûdG  á«fÉ°ùf’G  ô«eG  OÓÑdG  ô«eG  ƒª°S  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  âjƒμ∏d  ô«Ñc ìÉÑ°U  ï«°ûdG  á«fÉ°ùf’G  ô«eG  OÓÑdG  ô«eG  ƒª°S  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  âjƒμ∏d  ô«Ñc
 áÑëªdG óªM’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°Sh √ƒª°S »a ¢ùªd ¬fG  ∫Ébh óªM’G áÑëªdG óªM’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°Sh √ƒª°S »a ¢ùªd ¬fG  ∫Ébh óªM’G
 Gòg »a IQOÉf á∏ªY √ògh ,º¡FÉªàfGh º¡æjO ≈dG ô¶ædG ¿hO ™«ªé∏d ájÉYôdGh Gòg »a IQOÉf á∏ªY √ògh ,º¡FÉªàfGh º¡æjO ≈dG ô¶ædG ¿hO ™«ªé∏d ájÉYôdGh

.ΩÓ°ùdGh áÑëªdG ó∏H âjƒμ∏d º¡ªjójh º¡¶Øëj ¿G ˆG É«YGO ,¿ÉeõdG.ΩÓ°ùdGh áÑëªdG ó∏H âjƒμ∏d º¡ªjójh º¡¶Øëj ¿G ˆG É«YGO ,¿ÉeõdG
 CGóÑJh  ≈æÑJ  á°ù«æc  ∫hG  »g  âjƒμdG  »a  ájô°üªdG  á°ù«æμdG  ¿G  ≈dG  âØdh CGóÑJh  ≈æÑJ  á°ù«æc  ∫hG  »g  âjƒμdG  »a  ájô°üªdG  á°ù«æμdG  ¿G  ≈dG  âØdh
 ø«dhDƒ°ùªdG áMÉª°ùH ∂dPh  ø«dhDƒ°ùªdG áMÉª°ùH ∂dPh 19611961 ΩÉY »a ájô°üªdG OhóëdG êQÉN É¡«a áeóîdG ΩÉY »a ájô°üªdG OhóëdG êQÉN É¡«a áeóîdG
 á°SGób  Oƒ¡L π°†ØHh  âjƒμdG  πgG  áÑëeh  áMÉª°Sh  áÑ«£dG  Ió∏ÑdG  √òg »a á°SGób  Oƒ¡L π°†ØHh  âjƒμdG  πgG  áÑëeh  áMÉª°Sh  áÑ«£dG  Ió∏ÑdG  √òg »a
 ΩÓ°ùdGh  áÑëªdGh  áÑ«£dG  ¢VQG  âjƒμdG  ¿G  ≈∏Y ócCGh  ,í«æàªdG  IOƒæ°T ÉHÉÑdG ΩÓ°ùdGh  áÑëªdGh  áÑ«£dG  ¢VQG  âjƒμdG  ¿G  ≈∏Y ócCGh  ,í«æàªdG  IOƒæ°T ÉHÉÑdG
 ≈∏Y ïjQÉàdG QhòL »a áHQÉ°V øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG ¿G Éªc ,¿Ée’Gh øe’G ó∏Hh ≈∏Y ïjQÉàdG QhòL »a áHQÉ°V øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG ¿G Éªc ,¿Ée’Gh øe’G ó∏Hh
 ≈∏Y Oó°Th ,óMGh ô«°üe Éª¡©ªéj ÉªgÓc ¿C’ »ª°SôdGh »Ñ©°ûdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y Oó°Th ,óMGh ô«°üe Éª¡©ªéj ÉªgÓc ¿C’ »ª°SôdGh »Ñ©°ûdG ø«jƒà°ùªdG
 øe’G ∫ÉLQ Oƒ¡éH OÉ°TG Éªc ,âjƒμdG »a ∫ƒ°SôdG ¢ùbôeQÉe á«FGQóJÉμH ¬HÉéYG øe’G ∫ÉLQ Oƒ¡éH OÉ°TG Éªc ,âjƒμdG »a ∫ƒ°SôdG ¢ùbôeQÉe á«FGQóJÉμH ¬HÉéYG

.øe’G ≈∏Y ®ÉØëdG »a.øe’G ≈∏Y ®ÉØëdG »a
 RÉ¡édÉH ≈ª°ùj Ée ¬jód ¿É°ùfG πμd ¿G å«M ¿É°ùf’G Ö∏b ≈dG ¬à°SGób ¥ô£Jh RÉ¡édÉH ≈ª°ùj Ée ¬jód ¿É°ùfG πμd ¿G å«M ¿É°ùf’G Ö∏b ≈dG ¬à°SGób ¥ô£Jh
 »àdG »g ¿P’G ¿G ≈dG Gô«°ûe ,¿P’Gh ø«©dGh Ö∏≤dG øe ¿ƒμàj …òdG »MhôdG »àdG »g ¿P’G ¿G ≈dG Gô«°ûe ,¿P’Gh ø«©dGh Ö∏≤dG øe ¿ƒμàj …òdG »MhôdG
 ó°ùédG íÑ°UG á£«°ùH ø«©dG âfÉc GPGh ,É¡ÑMÉ°U É¡H πª©«d ˆG ÉjÉ°Uh ™ª°ùJ ó°ùédG íÑ°UG á£«°ùH ø«©dG âfÉc GPGh ,É¡ÑMÉ°U É¡H πª©«d ˆG ÉjÉ°Uh ™ª°ùJ
 ¬©°Vh …òdG Ö∏≤dG ÉeG ,Éª∏¶e ¬∏c ó°ùédG ¿ƒμj Iôjô°T âfÉc GPGh Gô«f ¬∏c ¬©°Vh …òdG Ö∏≤dG ÉeG ,Éª∏¶e ¬∏c ó°ùédG ¿ƒμj Iôjô°T âfÉc GPGh Gô«f ¬∏c
 √Gôj  ’  ¿É°ùf’G  πNGO  πLh   õY  ˆG √Gôj  ’  ¿É°ùf’G  πNGO  πLh   õY  ˆG
.ˆG ™e AÉ≤∏dG á£ëe ó©jh √Gƒ°S óMG.ˆG ™e AÉ≤∏dG á£ëe ó©jh √Gƒ°S óMG

 á∏«°SƒdG  »g  IÓ°üdG  ¿G  ≈∏Y  Oó°Th á∏«°SƒdG  »g  IÓ°üdG  ¿G  ≈∏Y  Oó°Th
 ,É°Só≤e  ô«°ü«d  Ö∏≤dG  í°ùªJ  »àdG ,É°Só≤e  ô«°ü«d  Ö∏≤dG  í°ùªJ  »àdG
 Éë«Ñ°ùJ ¢†Ñæj ΩƒædG AÉæKG Ö∏≤dG ¿Gh Éë«Ñ°ùJ ¢†Ñæj ΩƒædG AÉæKG Ö∏≤dG ¿Gh
 Ö∏≤dG øe IÓ°üdG êôîJ ¿G óH’h ˆ Ö∏≤dG øe IÓ°üdG êôîJ ¿G óH’h ˆ
 ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe  ,¿É°ù∏dG  øe  ¢ù«dh ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe  ,¿É°ù∏dG  øe  ¢ù«dh
 ˆG ≈dG ¿É°ùf’G Üô≤J áªMôdG ∫ÉªYG ˆG ≈dG ¿É°ùf’G Üô≤J áªMôdG ∫ÉªYG
 ∫ÉªdG ≈∏Y ô°üà≤J ’h OhóM É¡d ¢ù«dh ∫ÉªdG ≈∏Y ô°üà≤J ’h OhóM É¡d ¢ù«dh
 áeÉ°ùàHG ¿ƒμJ ¿G øμªj ÉªfGh ,§≤a áeÉ°ùàHG ¿ƒμJ ¿G øμªj ÉªfGh ,§≤a
 á©jOƒdG  ìhô`̀dÉ`̀H  hG  áÑ«W  áª∏c  hG á©jOƒdG  ìhô`̀dÉ`̀H  hG  áÑ«W  áª∏c  hG
 »a ∫ÉªYG É¡©«ªLh áfÉe’Gh áÑëªdGh »a ∫ÉªYG É¡©«ªLh áfÉe’Gh áÑëªdGh
.ˆG ≈dG ¬Hô≤Jh ¿É°ùfG …G áYÉ£à°SG.ˆG ≈dG ¬Hô≤Jh ¿É°ùfG …G áYÉ£à°SG

 ≈dG  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  ¥ô£Jh ≈dG  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  ¥ô£Jh
 øe ¿ƒμªdGh  ¬à°SGó≤d  ≥aGôªdG  óaƒdG øe ¿ƒμªdGh  ¬à°SGó≤d  ≥aGôªdG  óaƒdG
 ¢Sƒ«eƒNÉH  ÉÑf’G  áaÉ«ædG  ÜÉë°UG ¢Sƒ«eƒNÉH  ÉÑf’G  áaÉ«ædG  ÜÉë°UG
 ¢ùªîdGh  ìhô£eh  Iô«ëÑdG  ¿Gô£e ¢ùªîdGh  ìhô£eh  Iô«ëÑdG  ¿Gô£e
 ¢ùbôe  É``̀ Ñ``̀ f’Gh  ,á`̀ «`̀ Hô`̀ ¨`̀ dG  ¿ó```e ¢ùbôe  É``̀ Ñ``̀ f’Gh  ,á`̀ «`̀ Hô`̀ ¨`̀ dG  ¿ó```e
 ÜÉ°Sƒj  ÉÑf’Gh  áª«îdG  GôÑ°T  ∞≤°SG ÜÉ°Sƒj  ÉÑf’Gh  áª«îdG  GôÑ°T  ∞≤°SG
 ¢SQOÉJ ¢ù≤dGh ô°übÓd ΩÉ©dG ∞≤°S’G ¢SQOÉJ ¢ù≤dGh ô°übÓd ΩÉ©dG ∞≤°S’G
 ¢ù≤dG  ÉHÉÑdG  ô«Jôμ°Sh  …Qóæμ°ùdG ¢ù≤dG  ÉHÉÑdG  ô«Jôμ°Sh  …Qóæμ°ùdG
 ¢Sƒ«fóeG  ¢ù≤dGh  ≥ë°SG  ¢Sƒ«∏éfG ¢Sƒ«fóeG  ¢ù≤dGh  ≥ë°SG  ¢Sƒ«∏éfG

.∫OÉY.∫OÉY
 á«FGQóJÉc  »`̀YGô`̀H  ¬`̀JOÉ`̀°`̀TG  ó`̀æ`̀Yh á«FGQóJÉc  »`̀YGô`̀H  ¬`̀JOÉ`̀°`̀TG  ó`̀æ`̀Yh
 …ƒ°û«H ÉÑf’G ∫ƒé«H Ü’G ¢ùbôeQÉe …ƒ°û«H ÉÑf’G ∫ƒé«H Ü’G ¢ùbôeQÉe
 QÉëdG  ≥«Ø°üàdÉH  á°ù«æμdG  âé°V QÉëdG  ≥«Ø°üàdÉH  á°ù«æμdG  âé°V
 Éªd ¬d Gôjó≤J á∏jƒW IôàØd ójQÉZõdGh Éªd ¬d Gôjó≤J á∏jƒW IôàØd ójQÉZõdGh
 ,™«ªédG  áeóîd  Oƒ¡L  øe  ¬H  Ωƒ≤j ,™«ªédG  áeóîd  Oƒ¡L  øe  ¬H  Ωƒ≤j
 ôμ°ûdG á∏°UGƒe ¬à°SGób OGQG ÉeóæYh ôμ°ûdG á∏°UGƒe ¬à°SGób OGQG ÉeóæYh
 ÓFÉb  Qƒ°†ëdG  ÖYGO  á°ù«æμdG  ¿ÉcQC’ ÓFÉb  Qƒ°†ëdG  ÖYGO  á°ù«æμdG  ¿ÉcQC’

."AÉHB’G á«≤Ñd ≥«Ø°üJ ájƒ°T πîfAÉHB’G á«≤Ñd ≥«Ø°üJ ájƒ°T πîf"

á«eÓ°SE’G QÉKB’G QGOh »aÉ≤ãdG õcôªdG QGRh ¢ùbôeQÉe á«FGQóJÉc ø°TOh ∑QÉÑªdGh ºfÉ¨dG ≈≤àdG
��    ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG á°SGób kÓÑ≤à°ùe ∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ��    ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG kÓÑ≤à°ùe ºfÉ¨dG ¥hRôe áeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ

��    ìÉÑ°üdG áfƒª«e áî«°ûdGh óªMC’G áëjôa áî«°ûdG kÓÑ≤à°ùe ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG

��  ¢ùbôeQÉe á«FGQóJÉc »a »¡dE’G ¢SGó≤dG øe ÖfÉL

��    ¢SGó≤dG Qƒ°†M øe ÖfÉL

��    »aÉ≤ãdG óªMC’G ôHÉL õcôªH ádƒL »a ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdGh ìGôédG »∏Y ï«°ûdG ¿GƒjódG ôjRh ÖFÉf

��    á°ù«æμdG ø«°TóJ º°SGôe ∫ÓN ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG
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ƒjÉe 18 ≈àM IòJÉ°SC’ÉH áÑ∏£dG AGQBG ´Ó£à°S’ äÉ°TÉ°ûdG íàa :"»≤«Ñ£àdG"
�  áeÉ©dG  áÄ«¡dÉH  á«æ¡ªdG  á«ªæàdGh  ºjƒ≤àdGh  ¢SÉ«≤dG  õcôe  πÑ≤à°SG   áeÉ©dG  áÄ«¡dÉH  á«æ¡ªdG  á«ªæàdGh  ºjƒ≤àdGh  ¢SÉ«≤dG  õcôe  πÑ≤à°SG  

 …QóæμdG ódÉN .O »fhôàμd’G º«∏©àdG ôjóe ÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d …QóæμdG ódÉN .O »fhôàμd’G º«∏©àdG ôjóe ÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d
 AÉ°†YC’ á¡LƒªdG AÉ°†YC’ á¡LƒªdG " "»fhôàμd’G º«∏©àdG »a äÉ«°SÉ°SCG»fhôàμd’G º«∏©àdG »a äÉ«°SÉ°SCG" IQhO º«¶æàd ∂dPh IQhO º«¶æàd ∂dPh
 IQhódG ±ó¡J å«M ,áÄ«¡dG ógÉ©eh äÉ«∏μH ÖjQóàdGh ¢ùjQóàdG »àÄ«g IQhódG ±ó¡J å«M ,áÄ«¡dG ógÉ©eh äÉ«∏μH ÖjQóàdGh ¢ùjQóàdG »àÄ«g

 .»fhôàμd’G º«∏©àdG áaÉ≤K ô°ûæd .»fhôàμd’G º«∏©àdG áaÉ≤K ô°ûæd
 º«∏©àdG ∫Éée »a á°UÉîdG äÉ≤«Ñ£àdG ΩGóîà°SG ≈∏Y IQhódG πªà°ûJh Gòg º«∏©àdG ∫Éée »a á°UÉîdG äÉ≤«Ñ£àdG ΩGóîà°SG ≈∏Y IQhódG πªà°ûJh Gòg
 äÉ≤«Ñ£àdGh ,âaƒ°Shôμ«e  äÉ≤«Ñ£àdGh ,âaƒ°Shôμ«e 365365 èeGôHh , èeGôHh ,MoodleMoodle ΩÉ¶æc »fhôàμd’G ΩÉ¶æc »fhôàμd’G

.(äÉYÉ°S .(äÉYÉ°S 3 ™bGƒH ,§≤a GóMGh Éeƒj) IQhódG Ióe ¿ƒμà°Sh ,á«HÉë°ùdG ™bGƒH ,§≤a GóMGh Éeƒj) IQhódG Ióe ¿ƒμà°Sh ,á«HÉë°ùdG

 »a á«ÑjQóàdGh á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCG ≈dhCG á∏Môªc IQhódG »£¨à°Sh »a á«ÑjQóàdGh á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCG ≈dhCG á∏Môªc IQhódG »£¨à°Sh
 ïjƒ°ûdG á≤£æªH »LƒdƒæμàdG ™ªéªdÉH IOƒLƒªdG áÄ«¡dG ógÉ©eh äÉ«∏c ïjƒ°ûdG á≤£æªH »LƒdƒæμàdG ™ªéªdÉH IOƒLƒªdG áÄ«¡dG ógÉ©eh äÉ«∏c
 πªμà°ùJ ¿CG ≈∏Y ,á«LƒdƒæμàdG äÉ°SGQódG á«∏μH IQhódG ô≤e ¿ƒμ«°S Gòd πªμà°ùJ ¿CG ≈∏Y ,á«LƒdƒæμàdG äÉ°SGQódG á«∏μH IQhódG ô≤e ¿ƒμ«°S Gòd
 ¿CÉH  k Éª∏Y  .á«°VQÉ©dG  á≤£æªH  áÄ«¡dG  äÉ«∏c  á«£¨àd  á«fÉãdG  á∏MôªdG ¿CÉH  k Éª∏Y  .á«°VQÉ©dG  á≤£æªH  áÄ«¡dG  äÉ«∏c  á«£¨àd  á«fÉãdG  á∏MôªdG

 .»dÉëdG »°SGQódG π°üØdG ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùà°Sh â≤∏£fG äGQhódG .»dÉëdG »°SGQódG π°üØdG ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùà°Sh â≤∏£fG äGQhódG
 á«∏ª©H  á«fÉãdG  Iƒ£îdG  »a  ºJ  ¬fCG  ™fÉ°üdG  .O  ø∏YCG  iôNG  á¡L  øe á«∏ª©H  á«fÉãdG  Iƒ£îdG  »a  ºJ  ¬fCG  ™fÉ°üdG  .O  ø∏YCG  iôNG  á¡L  øe
 º««≤J  á«∏ª©H  ΩÉ«≤∏d  áÑ∏£∏d  äÉ°TÉ°ûdG  íàa  »HÓ£dG  …CGô`̀dG  ´Ó£à°SG º««≤J  á«∏ª©H  ΩÉ«≤∏d  áÑ∏£∏d  äÉ°TÉ°ûdG  íàa  »HÓ£dG  …CGô`̀dG  ´Ó£à°SG
 Ωƒj  ΩGhO  ájÉ¡f  ≈àM  ∂dPh,áÄ«¡dG  äÉ«∏μH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG Ωƒj  ΩGhO  ájÉ¡f  ≈àM  ∂dPh,áÄ«¡dG  äÉ«∏μH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG

 á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCÉH ™fÉ°üdG.O ÜÉgCGh .πÑ≤ªdG ƒjÉe  á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCÉH ™fÉ°üdG.O ÜÉgCGh .πÑ≤ªdG ƒjÉe 1818 ¢ù«ªîdG ¢ù«ªîdG
 ™«ªé∏d  k É«æªàe,º««≤àdG  á«∏ª©H  ΩÉ«≤∏d  áÑ∏£dG  ô«còJh  ¢†M  IQhô°†H ™«ªé∏d  k É«æªàe,º««≤àdG  á«∏ª©H  ΩÉ«≤∏d  áÑ∏£dG  ô«còJh  ¢†M  IQhô°†H
 ™HÉàdG  èeGôÑdGh  ègÉæªdG  ôjƒ£J  õcôe  ºààNG  ∂dP  ≈dG  .≥«aƒàdG  ΩGhO ™HÉàdG  èeGôÑdGh  ègÉæªdG  ôjƒ£J  õcôe  ºààNG  ∂dP  ≈dG  .≥«aƒàdG  ΩGhO
 áHÉàc  »a  Iô«N’G  IQhódG  ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG  º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡∏d áHÉàc  »a  Iô«N’G  IQhódG  ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG  º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡∏d
 ¢ùjQóàdG  áÄ«g AÉ°†YC’ á«ÑjQóàdG  §£îdG øª°V π°üØdG  Gò¡d ègÉæªdG ¢ùjQóàdG  áÄ«g AÉ°†YC’ á«ÑjQóàdG  §£îdG øª°V π°üØdG  Gò¡d ègÉæªdG
 ègÉæªdG áHÉàc á«Ø«c ≈∏Y ÖjQóàdG É¡«a ºJ »àdGh ,áÄ«¡dÉH ÖjQóàdGh ègÉæªdG áHÉàc á«Ø«c ≈∏Y ÖjQóàdG É¡«a ºJ »àdGh ,áÄ«¡dÉH ÖjQóàdGh
 ±GógC’Gh äÉjÉØμdG áHÉàc øe É¡H ≥∏©àj Éeh äGQô≤ªdG áHÉàc ∫ÓN øe ±GógC’Gh äÉjÉØμdG áHÉàc øe É¡H ≥∏©àj Éeh äGQô≤ªdG áHÉàc ∫ÓN øe

.èeGôÑ∏d áeÉ©dG ±GógC’ÉH É¡£HQh É¡H á£ÑJôªdG á«ª«∏©àdG.èeGôÑ∏d áeÉ©dG ±GógC’ÉH É¡£HQh É¡H á£ÑJôªdG á«ª«∏©àdG

¢ùjQÉH »a »HÉgQE’G Ωƒé¡dG äôμæà°SGá«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG É¡«a »≤à∏jh ΩÉjCG á°ùªN ôªà°ùJ 

 ø«jô£≤dG ¥ÓWEÉH ÖMôJ âjƒμdG
¥Gô©dG øe ø«jOƒ©°ùdG h

 Ωƒ«dG âjƒμdG π°üj ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG
É¡Yƒf øe ≈dhC’G »g á«îjQÉJ IQÉjR »a

�  IOÉ©°S øY á«LQÉîdG IQGRh »a ∫hDƒ°ùe Qó°üe ÜôYCG  IOÉ©°S øY á«LQÉîdG IQGRh »a ∫hDƒ°ùe Qó°üe ÜôYCG 
 øe OóY ìGô°S ¥ÓWG áÑ°SÉæªH É¡MÉ«JQGh  âjƒμdG  ádhO øe OóY ìGô°S ¥ÓWG áÑ°SÉæªH É¡MÉ«JQGh  âjƒμdG  ádhO
 ∫ÓN  º¡aÉ£àNG  ó©H  ø«jOƒ©°ùdGh  ø«jô£≤dG  ø«æWGƒªdG ∫ÓN  º¡aÉ£àNG  ó©H  ø«jOƒ©°ùdGh  ø«jô£≤dG  ø«æWGƒªdG
 á≤«≤°ûdG  ¥Gô`̀©`̀dG  ájQƒ¡ªL  »a  ó«°U  á∏MôH  º¡eÉ«b á≤«≤°ûdG  ¥Gô`̀©`̀dG  ájQƒ¡ªL  »a  ó«°U  á∏MôH  º¡eÉ«b

.Ió«L áë°üH ºgh ºgQÉjO ≈dG º¡JOƒYh.Ió«L áë°üH ºgh ºgQÉjO ≈dG º¡JOƒYh
 Oƒ¡édÉH ¢ùeG øe ∫hG »aÉë°U íjô°üJ »a Qó°üªdG OÉ°TGh Oƒ¡édÉH ¢ùeG øe ∫hG »aÉë°U íjô°üJ »a Qó°üªdG OÉ°TGh
 á«bGô©dG  áeƒμëdG  »a  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  É¡dòH  »àdG  IQó≤ªdG á«bGô©dG  áeƒμëdG  »a  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  É¡dòH  »àdG  IQó≤ªdG
 ˆG É«YGO ,…OÉÑ©dG Qó«M AGQRƒdG ¢ù«FQ IOÉ«≤H á≤«≤°ûdG ˆG É«YGO ,…OÉÑ©dG Qó«M AGQRƒdG ¢ù«FQ IOÉ«≤H á≤«≤°ûdG
 áμ∏ªªdGh ô£b ádhO »a AÉ≤°T’G ßØëj ¿G ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S áμ∏ªªdGh ô£b ádhO »a AÉ≤°T’G ßØëj ¿G ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
 .Aƒ°S  πc  øe  øjõjõ©dG  Éª¡«Ñ©°Th  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG .Aƒ°S  πc  øe  øjõjõ©dG  Éª¡«Ñ©°Th  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ≥HÉ°S âbh »a âæ∏YG ób á«bGô©dG á«∏NGódG IQGRh âfÉch ≥HÉ°S âbh »a âæ∏YG ób á«bGô©dG á«∏NGódG IQGRh âfÉch
 ób  GƒfÉc  Éjô£b  GOÉ«°U   ób  GƒfÉc  Éjô£b  GOÉ«°U  2626  ìGô°S  ¥ÓWG  ¢ùeG  øe  ∫hG ìGô°S  ¥ÓWG  ¢ùeG  øe  ∫hG
 OÓÑdG »HƒæL ≈æãªdG á¶aÉëe AGôë°U »a ∞£î∏d Gƒ°Vô©J OÓÑdG »HƒæL ≈æãªdG á¶aÉëe AGôë°U »a ∞£î∏d Gƒ°Vô©J

 . .20152015 ΩÉY øe ôjÉæj ô¡°T »a ΩÉY øe ôjÉæj ô¡°T »a
 ø«æWGƒªdG øe ¿ÉæKG º¡æ«H øe) ø«aƒ£îªdG ™«ªL QOÉZh ø«æWGƒªdG øe ¿ÉæKG º¡æ«H øe) ø«aƒ£îªdG ™«ªL QOÉZh
 Ée  ≥ah  Ωƒ«dG  ô¡X  ó©H  á«bGô©dG  »°VGQC’G  (ø«jOƒ©°ùdG Ée  ≥ah  Ωƒ«dG  ô¡X  ó©H  á«bGô©dG  »°VGQC’G  (ø«jOƒ©°ùdG

.ájOƒ©°ùdG á«LQÉîdG IQGRh ¬JôcP.ájOƒ©°ùdG á«LQÉîdG IQGRh ¬JôcP
 øY  á«àjƒμdG  á«LQÉîdG  IQGRh  »a  ∫hDƒ°ùe  Qó°üe  ÜôYCG øY  á«àjƒμdG  á«LQÉîdG  IQGRh  »a  ∫hDƒ°ùe  Qó°üe  ÜôYCG
 »HÉgQE’G çOÉë∏d øjójó°ûdG âjƒμdG ádhO QÉμæà°SGh áfGOEG »HÉgQE’G çOÉë∏d øjójó°ûdG âjƒμdG ádhO QÉμæà°SGh áfGOEG

 á«°ùfôØdG  áª°UÉ©dÉH  (¬jõ«dõfÉ°ûdG)  ´QÉ°ûH  ™bh  …òdG á«°ùfôØdG  áª°UÉ©dÉH  (¬jõ«dõfÉ°ûdG)  ´QÉ°ûH  ™bh  …òdG
 Qó°üªdG ócCGh .øjôNBG áHÉ°UEGh »Wô°T πà≤ªd iOCGh ¢ùjQÉH Qó°üªdG ócCGh .øjôNBG áHÉ°UEGh »Wô°T πà≤ªd iOCGh ¢ùjQÉH
 á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉcƒd  ¢ùeG øe ∫hG »aÉë°U íjô°üJ »a á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉcƒd  ¢ùeG øe ∫hG »aÉë°U íjô°üJ »a
 Ée πμH Égó«jCÉJh  É°ùfôa  ÖfÉL ≈dEG  âjƒμdG  ádhO ±ƒbh Ée πμH Égó«jCÉJh  É°ùfôa  ÖfÉL ≈dEG  âjƒμdG  ádhO ±ƒbh
 ,ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  äGAGô``̀LEG  øe  √òîàJ ,ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  äGAGô``̀LEG  øe  √òîàJ
 »FóÑªdGh  âHÉãdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ∞bƒe  ≈∏Y  GOó°ûe »FóÑªdGh  âHÉãdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ∞bƒe  ≈∏Y  GOó°ûe
 ÉjCGh  √Qƒ°Uh  ¬dÉμ°TCG  áaÉμH  ÜÉ`̀gQE’Gh  ∞æ©∏d  ¢†gÉæªdG ÉjCGh  √Qƒ°Uh  ¬dÉμ°TCG  áaÉμH  ÜÉ`̀gQE’Gh  ∞æ©∏d  ¢†gÉæªdG
 »dhódG ™ªàéªdG ≈dEG âjƒμdG IƒYO OóLh .¬JGQôÑe âfÉc »dhódG ™ªàéªdG ≈dEG âjƒμdG IƒYO OóLh .¬JGQôÑe âfÉc
 øY ÉHô©e Iô«£îdG IôgÉ¶dG √òg OCGƒd √Oƒ¡L áØYÉ°†ªd øY ÉHô©e Iô«£îdG IôgÉ¶dG √òg OCGƒd √Oƒ¡L áØYÉ°†ªd
 á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªé∏d  IÉ°SGƒªdG  ¥OÉ°Uh  …RÉ©àdG  ¢üdÉN á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªé∏d  IÉ°SGƒªdG  ¥OÉ°Uh  …RÉ©àdG  ¢üdÉN
 É«æªàe  ,π«à≤dG  Iô`̀°`̀SCG  ≈``dEGh  ÉÑ©°Th  áeƒμMh  IOÉ«b É«æªàe  ,π«à≤dG  Iô`̀°`̀SCG  ≈``dEGh  ÉÑ©°Th  áeƒμMh  IOÉ«b
 Ö«°UCGh πàb ób »Wô°T ¿Éch .πLÉ©dG AÉØ°ûdG ø«HÉ°üª∏d Ö«°UCGh πàb ób »Wô°T ¿Éch .πLÉ©dG AÉØ°ûdG ø«HÉ°üª∏d
 AÉ°ùe á«ÑæLCG áëFÉ°S ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Iô«£N ìhôéH ¿GôNBG AÉ°ùe á«ÑæLCG áëFÉ°S ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Iô«£N ìhôéH ¿GôNBG
 áÑcôe  ≈∏Y  QÉædG  í∏°ùe  íàa  Éeó©H  ¢ù«ªîdG  ¢ùeCG áÑcôe  ≈∏Y  QÉædG  í∏°ùe  íàa  Éeó©H  ¢ù«ªîdG  ¢ùeCG
 (¬jõ«dõfÉ°ûdG IOÉL) á«°UÉf ≈∏Y áØbƒàe âfÉc áWô°û∏d (¬jõ«dõfÉ°ûdG IOÉL) á«°UÉf ≈∏Y áØbƒàe âfÉc áWô°û∏d
 áWô°ûdG äÉ°UÉ°UQ ¿CG ’EG øjôNBG πàb ∫hÉM Éªc ,á«MÉ«°ùdG áWô°ûdG äÉ°UÉ°UQ ¿CG ’EG øjôNBG πàb ∫hÉM Éªc ,á«MÉ«°ùdG
 ¬«a  ó¡°ûJ  âbh  »a  Ωƒé¡dG  Gòg  »JCÉjh  .Ó«àb  ¬`̀ JOQCG ¬«a  ó¡°ûJ  âbh  »a  Ωƒé¡dG  Gòg  »JCÉjh  .Ó«àb  ¬`̀ JOQCG
 ádƒédG  øe  ΩÉjCG  π«Ñb  iƒ°üb  »æeCG  ÖgCÉJ  ádÉM  É°ùfôa ádƒédG  øe  ΩÉjCG  π«Ñb  iƒ°üb  »æeCG  ÖgCÉJ  ádÉM  É°ùfôa

.Ωƒ«dG IQô≤ªdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd ≈dhC’G.Ωƒ«dG IQô≤ªdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd ≈dhC’G

�  IRGôμdG  ∑ôjô£H  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  π°üj   IRGôμdG  ∑ôjô£H  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG  á°SGób  π°üj  
 IQÉjR π¡à°ùe »a Ωƒ«dG âjƒμdG ≈dEG ¬d ≥aGôªdG óaƒdGh á«°ùbôªdG IQÉjR π¡à°ùe »a Ωƒ«dG âjƒμdG ≈dEG ¬d ≥aGôªdG óaƒdGh á«°ùbôªdG
 ádhO ≈dEG  á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ÉHÉÑd  É¡Yƒf øe ≈dhC’G  »g á«îjQÉJ ádhO ≈dEG  á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ÉHÉÑd  É¡Yƒf øe ≈dhC’G  »g á«îjQÉJ

.âjƒμdG.âjƒμdG
 äÉØjô°ûàdG áYÉb »a ¬à°SGób ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿ƒμj ¿G Qô≤ªdG øeh äÉØjô°ûàdG áYÉb »a ¬à°SGób ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿ƒμj ¿G Qô≤ªdG øeh
 ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf »dhódG âjƒμdG QÉ£ªH ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf »dhódG âjƒμdG QÉ£ªH
 ô°üe ô«Ø°ùdGh ,ïjhòdG óªëe ô°üªH âjƒμdG ô«Ø°Sh ,ìGôL »∏Y ô°üe ô«Ø°ùdGh ,ïjhòdG óªëe ô°üªH âjƒμdG ô«Ø°Sh ,ìGôL »∏Y
 »°SôμdG ¿Gô£e ¢Sƒ«fƒ£fCG ÉÑf C’G ∂dòch ,∞WÉY ô°SÉj âjƒμdÉH »°SôμdG ¿Gô£e ¢Sƒ«fƒ£fCG ÉÑf C’G ∂dòch ,∞WÉY ô°SÉj âjƒμdÉH
 ¢ùbôeQÉe  á°ù«æc  áæ¡ch  âjƒμdGh  ≈fOC’G  ¥ô°ûdGh  »ª«∏°TQh C’G ¢ùbôeQÉe  á°ù«æc  áæ¡ch  âjƒμdGh  ≈fOC’G  ¥ô°ûdGh  »ª«∏°TQh C’G

.ádhódG »dhDƒ°ùe øe OóY ≈dEG áaÉ°VEG.ádhódG »dhDƒ°ùe øe OóY ≈dEG áaÉ°VEG
 Iô«ëÑdG ¿Gô£e ¢Sƒ«eƒNÉH ÉÑfC’G áaÉ«f ÉHÉÑ∏d ≥aGôªdG óaƒdG º°†jh Iô«ëÑdG ¿Gô£e ¢Sƒ«eƒNÉH ÉÑfC’G áaÉ«f ÉHÉÑ∏d ≥aGôªdG óaƒdG º°†jh
 ÉÑfC’Gh ,áª«îdG GôÑ°T ∞≤°SCG ¢ùbôe ÉÑfC’Gh ,á«Hô¨dG ¿óe ¢ùªîdGh ÉÑfC’Gh ,áª«îdG GôÑ°T ∞≤°SCG ¢ùbôe ÉÑfC’Gh ,á«Hô¨dG ¿óe ¢ùªîdGh

.¬à°SGób ájQÉJôμ°Sh ,ô°übC’G ΩÉY ∞≤°SCG ÜÉ°Sƒj.¬à°SGób ájQÉJôμ°Sh ,ô°übC’G ΩÉY ∞≤°SCG ÜÉ°Sƒj
 ¬Ñ«°üæJ òæe OÓÑ∏d ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑ∏d ≈dhC’G IQÉjõdG »g √òg ó©Jh ¬Ñ«°üæJ òæe OÓÑ∏d ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑ∏d ≈dhC’G IQÉjõdG »g √òg ó©Jh

 IƒYó∏d  á«Ñ∏J   IƒYó∏d  á«Ñ∏J  20132013  ΩÉY  á«°ùbôªdG  Ió°ùdG  ¬FÓàYG  nÖ≤Y  ¢ùbôeQÉe  »°Sôc  ≈∏Y ΩÉY  á«°ùbôªdG  Ió°ùdG  ¬FÓàYG  nÖ≤Y  ¢ùbôeQÉe  »°Sôc  ≈∏Y
 ï«°ûdG IQÉjR ∫ÓN óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG ƒª°S ¬«dEG É¡¡Lh »àdG á«ª°SôdG ï«°ûdG IQÉjR ∫ÓN óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG ƒª°S ¬«dEG É¡¡Lh »àdG á«ª°SôdG
 ô°üe »a ¿hô£ædG iOGƒH iƒ°û«H ÉÑfC’G ¢ùjó≤dG ôjO »a …ƒHÉÑdG ô≤ª∏d ìGôédG »∏Y ô°üe »a ¿hô£ædG iOGƒH iƒ°û«H ÉÑfC’G ¢ùjó≤dG ôjO »a …ƒHÉÑdG ô≤ª∏d ìGôédG »∏Y

.iƒà°ùªdG ™«aQ óah ¢SCGQ ≈∏Y.iƒà°ùªdG ™«aQ óah ¢SCGQ ≈∏Y
 …ƒ°û«H ÉÑf’G ∫ƒé«H Ü’G âjƒμdÉH ¢ùbôeQÉe á°ù«æc »YGQ ∫Éb IQÉjõdG èeÉfôH ∫ƒMh …ƒ°û«H ÉÑf’G ∫ƒé«H Ü’G âjƒμdÉH ¢ùbôeQÉe á°ù«æc »YGQ ∫Éb IQÉjõdG èeÉfôH ∫ƒMh

 ôªà°ùJ OÓÑdG ≈dEG  ájƒHÉÑdG IQÉjõdG ¿G ,»aÉë°U íjô°üJ »a ôªà°ùJ OÓÑdG ≈dEG  ájƒHÉÑdG IQÉjõdG ¿G ,»aÉë°U íjô°üJ »a
 ô«eCG ƒª°S ¬à°SGób »≤à∏j ¿G Qô≤ªdG øeh ,ΩÉjCG á°ùªN Ióªd ô«eCG ƒª°S ¬à°SGób »≤à∏j ¿G Qô≤ªdG øeh ,ΩÉjCG á°ùªN Ióªd
 ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°Sh ,óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°Sh ,óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG
 ¢ù«FQ ƒª°Sh ,ºfÉ¨dG ¥hRôe áeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQh ,óªMC’G ¢ù«FQ ƒª°Sh ,ºfÉ¨dG ¥hRôe áeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQh ,óªMC’G
 óªMC’G áëjôa áî«°ûdGh ,∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée óªMC’G áëjôa áî«°ûdGh ,∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 äÉ«°üî°ûdG  QÉÑch  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  GOóYh  ,ìÉÑ°üdG  ôHÉédG äÉ«°üî°ûdG  QÉÑch  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  GOóYh  ,ìÉÑ°üdG  ôHÉédG
 á«îjQÉàdG  IQÉjõdG  √òg ¿CG  ∫ƒé«H  Ü’G  äócCGh  .ádhódG  »a á«îjQÉàdG  IQÉjõdG  √òg ¿CG  ∫ƒé«H  Ü’G  äócCGh  .ádhódG  »a
 áfÉàeh ≥ªY ióªd kGó«°ùéJ ó©oJ ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG á°SGó≤d áfÉàeh ≥ªY ióªd kGó«°ùéJ ó©oJ ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG á°SGó≤d
 áaÉc ≈∏Y âjƒμdGh ô°üe ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H äÉbÓ©dG áaÉc ≈∏Y âjƒμdGh ô°üe ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H äÉbÓ©dG
 Üƒ©°T  ™ªéJ  »àdG  ádOÉÑàªdG  áÑëªdG  ≈∏Yh  ,äÉjƒà°ùªdG Üƒ©°T  ™ªéJ  »àdG  ádOÉÑàªdG  áÑëªdG  ≈∏Yh  ,äÉjƒà°ùªdG
 ¿CG  ≈∏Y GOó°ûe ,º¡ÑgGòeh º¡ØFGƒW ±ÓàNG  ≈∏Y øjó∏ÑdG ¿CG  ≈∏Y GOó°ûe ,º¡ÑgGòeh º¡ØFGƒW ±ÓàNG  ≈∏Y øjó∏ÑdG
 ájGQ AÓYEG »a ábÉÑ°S âdGR ’h âfÉc k ÉÑ©°Th IOÉ«b âjƒμdG ájGQ AÓYEG »a ábÉÑ°S âdGR ’h âfÉc k ÉÑ©°Th IOÉ«b âjƒμdG

.ô°ûÑdG ™«ªL ø«H á«fÉ°ùfE’Gh AÉNE’Gh áÑëªdG.ô°ûÑdG ™«ªL ø«H á«fÉ°ùfE’Gh AÉNE’Gh áÑëªdG
 ¿G  IQÉjõdG  ∫ÉªYCG  ∫hó`̀L  ≈∏Y  Qô≤ªdG  øe  ¬fG  ≈dG  QÉ°TCGh ¿G  IQÉjõdG  ∫ÉªYCG  ∫hó`̀L  ≈∏Y  Qô≤ªdG  øe  ¬fG  ≈dG  QÉ°TCGh
 áeÉbEG ÖfÉL ≈dG äGAÉ≤∏dG øe GOóY ó≤©jh ,á°ù«æμdG Ö©°ûH ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG »≤à∏j áeÉbEG ÖfÉL ≈dG äGAÉ≤∏dG øe GOóY ó≤©jh ,á°ù«æμdG Ö©°ûH ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG »≤à∏j

.»dƒëH ¢ùbôeQÉe á«FGQóJÉc »a á«¡d’G äÉ°SGó≤dG.»dƒëH ¢ùbôeQÉe á«FGQóJÉc »a á«¡d’G äÉ°SGó≤dG
 »a á«°ùcPƒKQ’G á«YôdG AÉæHCG Oƒ°ùJ »àdG IOÉ©°ùdGh ìôØdG AGƒLCÉH ∫ƒé«H Ü’G √ƒfh »a á«°ùcPƒKQ’G á«YôdG AÉæHCG Oƒ°ùJ »àdG IOÉ©°ùdGh ìôØdG AGƒLCÉH ∫ƒé«H Ü’G √ƒfh
 π∏μJ ¿G  É«YGO ,ájô°üªdG  á«£Ñ≤dG  á°ù«æμdG  ¢SCGôd  á«îjQÉàdG  IQÉjõdG  √ò¡H âjƒμdG π∏μJ ¿G  É«YGO ,ájô°üªdG  á«£Ñ≤dG  á°ù«æμdG  ¢SCGôd  á«îjQÉàdG  IQÉjõdG  √ò¡H âjƒμdG

.äÉcôÑdGh ô«îdÉH IQÉjõdG √òg.äÉcôÑdGh ô«îdÉH IQÉjõdG √òg

��    »fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG

á∏«∏b ™«HÉ°SCG ∫ÓN ∞dDƒªdG ¥ƒ≤M ¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG áëFÓdG QGó°UEG :ìÉÑ°üdG É°TQ
�  ´ƒæJh  ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  …ó©àdG  ÉjÉ°†b  OÉ`̀ jORG  ™e   ´ƒæJh  ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  …ó©àdG  ÉjÉ°†b  OÉ`̀ jORG  ™e  

 ¥ƒ≤M  ¿Éª°Vh  ∞dDƒªdÉH  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  âjƒμdG  ádhO  »dƒJ  É¡dÉμ°TCG ¥ƒ≤M  ¿Éª°Vh  ∞dDƒªdÉH  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  âjƒμdG  ádhO  »dƒJ  É¡dÉμ°TCG
 äÉ«bÉØJG É¡©«bƒJh äÉ©jô°ûJh ø«fGƒb É¡æ°S ∫ÓN øe ájôμØdG ¬à«μ∏e äÉ«bÉØJG É¡©«bƒJh äÉ©jô°ûJh ø«fGƒb É¡æ°S ∫ÓN øe ájôμØdG ¬à«μ∏e
 øe ´ƒædG Gòg ÜÉμJQG ¬°ùØf ¬d ∫ƒ°ùJ øe πc ´Oôd ∫ÉéªdG Gò¡H á°UÉN øe ´ƒædG Gòg ÜÉμJQG ¬°ùØf ¬d ∫ƒ°ùJ øe πc ´Oôd ∫ÉéªdG Gò¡H á°UÉN
 ájÉªMh âjƒμdG  »a ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb ≥«Ñ£àdh .ºFGôédG ájÉªMh âjƒμdG  »a ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb ≥«Ñ£àdh .ºFGôédG
 √ô«Z hCG  ÜÉàc πμ°T ≈∏Y ¬eób …òdG √ôμah ¬HOCG  ábô°S øe ∞dDƒªdG √ô«Z hCG  ÜÉàc πμ°T ≈∏Y ¬eób …òdG √ôμah ¬HOCG  ábô°S øe ∞dDƒªdG
 á«μ∏ªdG ¿hDƒ°ûH á°UÉN IQGOEG  á«μ∏ªdG ¿hDƒ°ûH á°UÉN IQGOEG 20112011 »a á«àjƒμdG ΩÓY’G IQGRh äCÉ°ûfCG »a á«àjƒμdG ΩÓY’G IQGRh äCÉ°ûfCG
 IQGRh  ≈dG  (ΩÓ`̀Y’G)  øe  IQGOE’G  √òg  π≤f  ºJ  ∂dP  ó©Hh   .ájôμØdG IQGRh  ≈dG  (ΩÓ`̀Y’G)  øe  IQGOE’G  √òg  π≤f  ºJ  ∂dP  ó©Hh   .ájôμØdG

 QGôb Qó°U ºK ∞dDƒªdG ≥M IQGOEG ≈dG ÉgÉª°ùe ô««¨Jh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG QGôb Qó°U ºK ∞dDƒªdG ≥M IQGOEG ≈dG ÉgÉª°ùe ô««¨Jh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG
 á«æWƒdG âjƒμdG áÑàμe ≈dG IQGO’G π≤æd  á«æWƒdG âjƒμdG áÑàμe ≈dG IQGO’G π≤æd 20142014 ΩÉY AGQRƒdG ¢ù∏ée øe ΩÉY AGQRƒdG ¢ù∏ée øe
 IQGOEG) ≈ª°ùe âëJ ÜGOB’Gh ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¢ù∏éª∏d á©HÉàdG IQGOEG) ≈ª°ùe âëJ ÜGOB’Gh ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¢ù∏éª∏d á©HÉàdG
 »a  ∞dDƒªdG  ≥M  IQGOEG  Iôjóe  âdÉb  Oó°üdG  Gòg  »ah  .(∞dDƒªdG  ≥M »a  ∞dDƒªdG  ≥M  IQGOEG  Iôjóe  âdÉb  Oó°üdG  Gòg  »ah  .(∞dDƒªdG  ≥M
 á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉcƒd ìÉÑ°üdG É°TQ áî«°ûdG á«æWƒdG âjƒμdG áÑàμe á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉcƒd ìÉÑ°üdG É°TQ áî«°ûdG á«æWƒdG âjƒμdG áÑàμe
 Ö°ùfh  ∞dDƒªdG  ≥M  ø«eCÉàd  IógÉL  ≈©°ùJ  IQGO’G  ¿EG  ¢ùeCG  (Éfƒc) Ö°ùfh  ∞dDƒªdG  ≥M  ø«eCÉàd  IógÉL  ≈©°ùJ  IQGO’G  ¿EG  ¢ùeCG  (Éfƒc)

 .¬ª°SÉH É¡∏«é°ùJh ¬d ¬JÉØdDƒe .¬ª°SÉH É¡∏«é°ùJh ¬d ¬JÉØdDƒe
 á«æØdG äÉØæ°üªdG ßØëH Ωƒ≤J IQGOE’G ¿CG ìÉÑ°üdG É°TQ áî«°ûdG âaÉ°VCGh á«æØdG äÉØæ°üªdG ßØëH Ωƒ≤J IQGOE’G ¿CG ìÉÑ°üdG É°TQ áî«°ûdG âaÉ°VCGh

 »dhódG º«bôàdGh ´Gój’G º°ùb »a É¡YGójEG ∫ÓN øe ø«ØdDƒª∏d á«HO’Gh »dhódG º«bôàdGh ´Gój’G º°ùb »a É¡YGójEG ∫ÓN øe ø«ØdDƒª∏d á«HO’Gh
 á«dhO  ΩÉbQCG  ¢ü«°üîJ  áeóN  Ωó≤J  IQGO’G  ¿CG  âë°VhCGh  .É¡d  ™HÉàdG á«dhO  ΩÉbQCG  ¢ü«°üîJ  áeóN  Ωó≤J  IQGO’G  ¿CG  âë°VhCGh  .É¡d  ™HÉàdG
 øe óªà©ªdG π«cƒdG ÉgQÉÑàYÉH OÓÑdG πNGO IQƒ°ûæªdG Öàμ∏d ájQÉ«©e øe óªà©ªdG π«cƒdG ÉgQÉÑàYÉH OÓÑdG πNGO IQƒ°ûæªdG Öàμ∏d ájQÉ«©e

 .âjƒμdG »a ÜÉàμ∏d »dhódG º«bôà∏d á«dhódG ádÉcƒdG πÑb .âjƒμdG »a ÜÉàμ∏d »dhódG º«bôà∏d á«dhódG ádÉcƒdG πÑb
 ∞dDƒªdG  ¥ƒ≤ëH  ¢UÉîdG  ( ∞dDƒªdG  ¥ƒ≤ëH  ¢UÉîdG  (20162016  áæ°ùd   áæ°ùd  2222)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  ≈dG  äQÉ°TCGh)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  ≈dG  äQÉ°TCGh
 á«HOC’G ¥ƒ≤ëdG ájÉªM »a âjƒμdG QhO øe ™aQ …òdG IQhÉéªdG ¥ƒ≤ëdGh á«HOC’G ¥ƒ≤ëdG ájÉªM »a âjƒμdG QhO øe ™aQ …òdG IQhÉéªdG ¥ƒ≤ëdGh
 ∫Éée »a á«Yƒf á∏≤f ó©j ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG áë°Vƒe ø«ØdDƒªdG ídÉ°üeh ∫Éée »a á«Yƒf á∏≤f ó©j ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG áë°Vƒe ø«ØdDƒªdG ídÉ°üeh
 ≈∏Y ≈∏Y  " "π°†aC’Gπ°†aC’G"  ó©j  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  äôÑàYGh  .OÓÑdG  »a  ∞dDƒªdG  ¥ƒ≤M ó©j  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  äôÑàYGh  .OÓÑdG  »a  ∞dDƒªdG  ¥ƒ≤M

 äÉfÉμeE’G ô«aƒJ á«ªgCG ™e ¢üædG å«M øe á«Hô©dG á≤£æªdG iƒà°ùe äÉfÉμeE’G ô«aƒJ á«ªgCG ™e ¢üædG å«M øe á«Hô©dG á≤£æªdG iƒà°ùe
 Iô«°ûe  …ƒbh  ºμëe  πμ°ûH  ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  ºà«d  ∞dDƒªdG  ≥M  IQGOE’ Iô«°ûe  …ƒbh  ºμëe  πμ°ûH  ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  ºà«d  ∞dDƒªdG  ≥M  IQGOE’
 ájò«ØæàdG  áëFÓdÉH  …QGRh  QGôb  Qó°ü«°S  á∏«∏b  ™«HÉ°SCG  ∫ÓN  ¬fCG  ≈dG ájò«ØæàdG  áëFÓdÉH  …QGRh  QGôb  Qó°ü«°S  á∏«∏b  ™«HÉ°SCG  ∫ÓN  ¬fCG  ≈dG
 ájÉªëdG  πª°ûJ ájÉªëdG  πª°ûJ"  ¿ƒfÉ≤dG  øe   ¿ƒfÉ≤dG  øe  2  IOÉªdG  ¿CG  ≈`̀dG  äQÉ`̀°`̀TCGh  .¿ƒfÉ≤∏d IOÉªdG  ¿CG  ≈`̀dG  äQÉ`̀°`̀TCGh  .¿ƒfÉ≤∏d
 ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G  É¡d  IQhÉéªdG  ¥ƒ≤ëdGh  ∞dDƒªdG  ¥ƒ≤ëd  IQô≤ªdG ø««©«Ñ£dG  ¢UÉî°TC’G  É¡d  IQhÉéªdG  ¥ƒ≤ëdGh  ∞dDƒªdG  ¥ƒ≤ëd  IQô≤ªdG
 ádhO  »a  áªFGO  áeÉbEG  ø«ª«≤ªdG  ÖfÉLC’Gh  ø««àjƒμdG  ø«jQÉÑàY’Gh ádhO  »a  áªFGO  áeÉbEG  ø«ª«≤ªdG  ÖfÉLC’Gh  ø««àjƒμdG  ø«jQÉÑàY’Gh
 »a hCG  á«bÉØJ’G  »a AÉ°†YC’G  ∫hódG  ióMEG  ÉjÉYQ øe ÖfÉLC’Gh  âjƒμdG »a hCG  á«bÉØJ’G  »a AÉ°†YC’G  ∫hódG  ióMEG  ÉjÉYQ øe ÖfÉLC’Gh  âjƒμdG

 . ."º¡ªμM »a øeh áª¶æªdGº¡ªμM »a øeh áª¶æªdG
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™jQÉ°ûe á«fÉªK áeÉbE’ á«bÉØJG É©bh ºjQó∏jh ¥ƒà©ªdG

√OÓÑd á«°SÉeƒ∏ÑjódG áã©ÑdÉH IhÉØëdG ≈dG QÉ°TCG ô«Ø°ùdG

É«côJ »a ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓd óªMC’G ìÉÑ°U ájôb âëààaG "á«ªdÉ©dG ájô«îdG"

 :á«dÉ£jE’G ájôëÑdG øe kGóah ≈≤àdG áª°UÉ©dG ßaÉëe
 øjó∏ÑdG ø«H Iõ«ªàe äÉbÓYh áaô°ûe ∞bGƒe

 Oƒ¡L :±ô°ûe á«fhÉ©J QGR"äÉ«©ªédG OÉëJG"
áfÉeC’Gh á«dhDƒ°ùªdG πªëJh πª©dG »a Iõ«ªàe

� áª°UÉ©dG  ßaÉëe  OÉ`̀ °`̀ TCG áª°UÉ©dG  ßaÉëe  OÉ`̀ °`̀ TCG
 Éæ¡ªdG  óªëe  âHÉK  ≥jôØdG Éæ¡ªdG  óªëe  âHÉK  ≥jôØdG
 AGRG áaô°ûªdG k É«dÉ£jG ∞bGƒªH AGRG áaô°ûªdG k É«dÉ£jG ∞bGƒªH
 hõ¨dG  ¿É`̀HG  Éª«°S’  ,âjƒμdG hõ¨dG  ¿É`̀HG  Éª«°S’  ,âjƒμdG
 É«dÉ£jG  âfÉc  å«M  »bGô©dG É«dÉ£jG  âfÉc  å«M  »bGô©dG
 âØbh »àdG  ∫hó`̀dG  π`̀FGhG  øe âØbh »àdG  ∫hó`̀dG  π`̀FGhG  øe
 ôÑY »àjƒμdG  ≥ëdG  ÖfÉL ≈dG ôÑY »àjƒμdG  ≥ëdG  ÖfÉL ≈dG
 »a  ájôμ°ù©dG  É¡àcQÉ°ûe »a  ájôμ°ù©dG  É¡àcQÉ°ûe

. âjƒμdG ôjôëJ. âjƒμdG ôjôëJ
 ¬dÉÑ≤à°SG  ∫Ó``̀N  ∂``̀dP  AÉ``̀L ¬dÉÑ≤à°SG  ∫Ó``̀N  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 á«dÉ£j’G  ájôëÑdG  øe  Gó`̀ah á«dÉ£j’G  ájôëÑdG  øe  Gó`̀ah
 ƒμ°ù°ûfGôa  øàHÉμdG  á°SÉFôH ƒμ°ù°ûfGôa  øàHÉμdG  á°SÉFôH
 á`̀WÉ`̀bô`̀Ø`̀ dG ó``̀FÉ``̀b É`̀ Jƒ`̀ «`̀ fÉ`̀ H á`̀WÉ`̀bô`̀Ø`̀ dG ó``̀FÉ``̀b É`̀ Jƒ`̀ «`̀ fÉ`̀ H
 …ô`̀«`̀«`̀æ`̀«`̀HGQÉ`̀c á`̀ «`̀ dÉ`̀ £`̀ j’G …ô`̀«`̀«`̀æ`̀«`̀HGQÉ`̀c á`̀ «`̀ dÉ`̀ £`̀ j’G
 ô«Ø°ùdG º¡≤aGôj óaƒdG AÉ°†YGh ô«Ø°ùdG º¡≤aGôj óaƒdG AÉ°†YGh
 »Ñ«°SƒL  âjƒμdG  »dÉ£j’G »Ñ«°SƒL  âjƒμdG  »dÉ£j’G
 Qhõj  …ò`̀ dG  -  ƒ«∏«eÉ«fƒμ°S Qhõj  …ò`̀ dG  -  ƒ«∏«eÉ«fƒμ°S

.É«dÉM âjƒμdG.É«dÉM âjƒμdG
 äÉbÓ©dG  ¿G  Éæ¡ªdG  í`̀°`̀VhCGh äÉbÓ©dG  ¿G  Éæ¡ªdG  í`̀°`̀VhCGh
 á«îjQÉJ  á«dÉ£j’G  á«àjƒμdG á«îjQÉJ  á«dÉ£j’G  á«àjƒμdG
 á°ùªN  ø`̀e  ôãcG  ≈`̀ dG  óàªJ á°ùªN  ø`̀e  ôãcG  ≈`̀ dG  óàªJ

 ∞∏àîe »a ™°Sƒàj äÉbÓ©dG Qƒ£J ¿G ≈∏Y ó«cCÉàdG GOóée ,Oƒ≤Y ∞∏àîe »a ™°Sƒàj äÉbÓ©dG Qƒ£J ¿G ≈∏Y ó«cCÉàdG GOóée ,Oƒ≤Y
 øe  ójó©dG  ó≤Yh  OÉ°üàb’ÉH  É¡æe  ≥∏©àj  Ée  Éª«°S’  ä’ÉéªdG øe  ójó©dG  ó≤Yh  OÉ°üàb’ÉH  É¡æe  ≥∏©àj  Ée  Éª«°S’  ä’ÉéªdG
. ÉehQh âjƒμdG ø«H äÉbÓ©dG õjõ©J √ÉéJÉH ™aóJ »àdG äÉ«bÉØJ’G. ÉehQh âjƒμdG ø«H äÉbÓ©dG õjõ©J √ÉéJÉH ™aóJ »àdG äÉ«bÉØJ’G

 ƒ«∏«eÉ«fƒμ°S »Ñ«°SƒL âjƒμdG iód »dÉ£j’G ô«Ø°ùdG ÜôYG √QhóH ƒ«∏«eÉ«fƒμ°S »Ñ«°SƒL âjƒμdG iód »dÉ£j’G ô«Ø°ùdG ÜôYG √QhóH
 á«°SÉeƒ∏ÑjódG áã©ÑdG É¡H ™àªàJ »àdG IhÉØë∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY á«°SÉeƒ∏ÑjódG áã©ÑdG É¡H ™àªàJ »àdG IhÉØë∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY
 Gô«°ûe , »Ñ©°ûdGh »ª°SôdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y âjƒμdG »a á«dÉ£j’G Gô«°ûe , »Ñ©°ûdGh »ª°SôdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y âjƒμdG »a á«dÉ£j’G
 ¢ùμ©æJ  á«°Uƒ°üîH  õ«ªàJ  á«àjƒμdG  á«dÉ£j’G  äÉbÓ©dG  ¿G  ≈dG ¢ùμ©æJ  á«°Uƒ°üîH  õ«ªàJ  á«àjƒμdG  á«dÉ£j’G  äÉbÓ©dG  ¿G  ≈dG
 äÉbÓY  »a  ójGõàªdG  ƒªædGh  âaÓdG  Qƒ£àdG  ≈∏Y  Ωƒj  ó©H  Éeƒj äÉbÓY  »a  ójGõàªdG  ƒªædGh  âaÓdG  Qƒ£àdG  ≈∏Y  Ωƒj  ó©H  Éeƒj

 »àeƒμM ø«H  âªJ »àdG  Iójó©dG  äÉ«bÉØJ’ÉH  Gó¡°ûà°ùe Éæjó∏H »àeƒμM ø«H  âªJ »àdG  Iójó©dG  äÉ«bÉØJ’ÉH  Gó¡°ûà°ùe Éæjó∏H
 Éªe äÉjƒà°ùªdG ≈∏YG ≈∏Y ádOÉÑàªdG äGQÉjõdGh âjƒμdGh É«dÉ£jG Éªe äÉjƒà°ùªdG ≈∏YG ≈∏Y ádOÉÑàªdG äGQÉjõdGh âjƒμdGh É«dÉ£jG

. Gõ«ªàe Gó©H á«àjƒμdG á«dÉ£j’G äÉbÓ©dG »£©j. Gõ«ªàe Gó©H á«àjƒμdG á«dÉ£j’G äÉbÓ©dG »£©j
 √ôμ°T  øY  á«dÉ£j’G  á«HôëdG  áWÉbôØdG  óFÉb  ÜôYG  ¬ÑfÉL  øe √ôμ°T  øY  á«dÉ£j’G  á«HôëdG  áWÉbôØdG  óFÉb  ÜôYG  ¬ÑfÉL  øe
 á«dÉ£j’G ájôëÑdG ºbÉ£d º¡dÉÑ≤à°SG ø°ùM ≈∏Y âjƒμ∏d √ôjó≤Jh á«dÉ£j’G ájôëÑdG ºbÉ£d º¡dÉÑ≤à°SG ø°ùM ≈∏Y âjƒμ∏d √ôjó≤Jh
 ø«H ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG QÉWG »a »JCÉJ âjƒμdG IQÉjR ¿G ≈dG Éàa’ , ø«H ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG QÉWG »a »JCÉJ âjƒμdG IQÉjR ¿G ≈dG Éàa’ ,
 Rõ©àJ  ¿G  ÓeG  ,  âjƒμdGh  É«dÉ£jG  »a  ø«àjôμ°ù©dG  ø«à°ù°SDƒªdG Rõ©àJ  ¿G  ÓeG  ,  âjƒμdGh  É«dÉ£jG  »a  ø«àjôμ°ù©dG  ø«à°ù°SDƒªdG

. øjó∏ÑdG ø«H ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG Ωóîj ÉªH äÉbÓ©dG. øjó∏ÑdG ø«H ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG Ωóîj ÉªH äÉbÓ©dG

� ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  πÑ≤à°SG ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  πÑ≤à°SG
 á«fhÉ©àdG ±ô°ûe á«©ªL IQGOEG á«fhÉ©àdG ±ô°ûe á«©ªL IQGOEG
 »a …ô``jó``≤``dG ø`̀ª`̀Mô`̀ dGó`̀Ñ`̀Y »a …ô``jó``≤``dG ø`̀ª`̀Mô`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 OÉëJG  ¢ù«FQ  ¢`̀ù`̀eCG  ¬Ñàμe OÉëJG  ¢ù«FQ  ¢`̀ù`̀eCG  ¬Ñàμe
 ó©°S  .O  á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªédG ó©°S  .O  á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªédG
 OÉ`̀ ë`̀ J’G ΩÉ``Yô``jó``eh ƒ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG OÉ`̀ ë`̀ J’G ΩÉ``Yô``jó``eh ƒ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dGh  ¿É``̀ YOô``̀ dG  Qó``̀ H  .O ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dGh  ¿É``̀ YOô``̀ dG  Qó``̀ H  .O
 ôjóe  Ö`̀FÉ`̀fh  »Ñ©∏ªdG  ó`̀«`̀dh ôjóe  Ö`̀FÉ`̀fh  »Ñ©∏ªdG  ó`̀«`̀dh
 π«ªédG  ˆGóÑY  äÉjôà°ûªdG π«ªédG  ˆGóÑY  äÉjôà°ûªdG
 IQGO’G ¢ù∏ée AÉ°†YG Qƒ°†ëHh IQGO’G ¢ù∏ée AÉ°†YG Qƒ°†ëHh
 ø°ùëªdGóÑYh  ¿Gó°TôdG  ó«dh ø°ùëªdGóÑYh  ¿Gó°TôdG  ó«dh

.±Gô°üdG.±Gô°üdG
 ¥É«°S  »`̀ a  IQÉ``̀jõ``̀ dG  äAÉ```̀ Lh ¥É«°S  »`̀ a  IQÉ``̀jõ``̀ dG  äAÉ```̀ Lh
 äÉbÓ©dG  ≥«Kƒàd  äGQÉ``̀jõ``̀dG äÉbÓ©dG  ≥«Kƒàd  äGQÉ``̀jõ``̀dG
 OÉ`̀ë`̀J’G ¢`̀Uô`̀M ø`̀e k É`̀bÓ`̀£`̀fGh OÉ`̀ë`̀J’G ¢`̀Uô`̀M ø`̀e k É`̀bÓ`̀£`̀fGh
 õjõ©Jh  ôjƒ£Jh  π°UGƒàdG  ≈∏Y õjõ©Jh  ôjƒ£Jh  π°UGƒàdG  ≈∏Y
 ∞∏àîe  »a  ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG  πc ∞∏àîe  »a  ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG  πc
.á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a ä’ÉéªdG.á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a ä’ÉéªdG

 ∫ÓN  ƒÑ°ûdG  ó©°S  .O   ó``cGh   ∫ÓN  ƒÑ°ûdG  ó©°S  .O   ó``cGh  
 »g IQÉ``̀jõ``̀dG  √ò``̀g ¿G AÉ`̀≤`̀∏`̀dG »g IQÉ``̀jõ``̀dG  √ò``̀g ¿G AÉ`̀≤`̀∏`̀dG

 IQGOG  ¢ù∏ée  ¬H  ™∏£°VG  …òdG  Qhó∏d  OÉëJ’G  ôjó≤J  øY  ÜGôYÓd IQGOG  ¢ù∏ée  ¬H  ™∏£°VG  …òdG  Qhó∏d  OÉëJ’G  ôjó≤J  øY  ÜGôYÓd
 á«fhÉ©àdG ácôë∏d IQRGDƒeh ºYO øe √ƒeób Ée »∏Yh ±ô°ûe á«©ªL á«fhÉ©àdG ácôë∏d IQRGDƒeh ºYO øe √ƒeób Ée »∏Yh ±ô°ûe á«©ªL
 á«©ªédG á°SÉFQ ¬«dƒJ ∫ÓN IQGO’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ìÉéfh âjƒμdG »a á«©ªédG á°SÉFQ ¬«dƒJ ∫ÓN IQGO’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ìÉéfh âjƒμdG »a
 Ö°ùch áfÉe’Gh á«dhDƒ°ùªdG πªëJh »a á«dÉààe äGƒæ°S QGóe ≈∏Y Ö°ùch áfÉe’Gh á«dhDƒ°ùªdG πªëJh »a á«dÉààe äGƒæ°S QGóe ≈∏Y
 ¿hÉ©à∏d  Gó¡L  ôNój  ’  äÉ«©ªédG  OÉëJG  ¿Gh   ø«ªgÉ°ùªdG  á≤Kh ¿hÉ©à∏d  Gó¡L  ôNój  ’  äÉ«©ªédG  OÉëJG  ¿Gh   ø«ªgÉ°ùªdG  á≤Kh
 ±ƒbƒdGh  ™«ªédG  √ó°ûæj  …òdG  ìÉéædG  ≈dG  äÉ«fhÉ©àdÉH  ∫ƒ°Uƒ∏d ±ƒbƒdGh  ™«ªédG  √ó°ûæj  …òdG  ìÉéædG  ≈dG  äÉ«fhÉ©àdÉH  ∫ƒ°Uƒ∏d
 äÉ¡édG ™e É¡LÓY ≈∏Y πª©dGh É¡¡LGƒJ »àdG äÉ«Ñ∏°ùdG ™«ªL »∏Y äÉ¡édG ™e É¡LÓY ≈∏Y πª©dGh É¡¡LGƒJ »àdG äÉ«Ñ∏°ùdG ™«ªL »∏Y
 »°TÉªàjh áeÉ©dG áë∏°üªdÉH Ö°üj Éª«a äÉbƒ©ªdG π«dòJh á°üàîªdG »°TÉªàjh áeÉ©dG áë∏°üªdÉH Ö°üj Éª«a äÉbƒ©ªdG π«dòJh á°üàîªdG
 Gój  ¿ƒμæd  OÉëJ’G  ™e  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaCG  ™«°SƒJh  ôjƒ£àdG  á°SÉ«°S  ™e Gój  ¿ƒμæd  OÉëJ’G  ™e  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaCG  ™«°SƒJh  ôjƒ£àdG  á°SÉ«°S  ™e

 . øWGƒªdGh øWƒdG áeóîd IóMGh . øWGƒªdGh øWƒdG áeóîd IóMGh
 …òdG  õ«ªàdGh  ìÉéædÉH  äÉ«©ªédG  πμd  ¬JÉ«æªJ  ≈dG   ƒÑ°ûdG  QÉ°TCGh …òdG  õ«ªàdGh  ìÉéædÉH  äÉ«©ªédG  πμd  ¬JÉ«æªJ  ≈dG   ƒÑ°ûdG  QÉ°TCGh
 ±ô°ûe  á«©ªL  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  äÉ«©ªédG  øe  áÑîf  ¬«dG  â∏°Uh ±ô°ûe  á«©ªL  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  äÉ«©ªédG  øe  áÑîf  ¬«dG  â∏°Uh
  ºjôμàdGhôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ºjó≤J  Éæ«∏Y  ÖLƒàj  ∂dòd  á«fhÉ©àdG  ºjôμàdGhôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ºjó≤J  Éæ«∏Y  ÖLƒàj  ∂dòd  á«fhÉ©àdG
 …ôN’G äÉ«©ªédG »a ™°VƒdG Qƒ£fh í∏°üf ¿Gh Iõ«ªàªdG äÉ«©ªé∏d …ôN’G äÉ«©ªédG »a ™°VƒdG Qƒ£fh í∏°üf ¿Gh Iõ«ªàªdG äÉ«©ªé∏d

.ìÉéædGh ìÓ°U’G »a ¿hOÉL ºgh É¡H ôîàØf äÉ«©ªL ∑Éægh.ìÉéædGh ìÓ°U’G »a ¿hOÉL ºgh É¡H ôîàØf äÉ«©ªL ∑Éægh
 á«©ªL ìÉéæH ¿ÉYOôdG QóH .O äÉ«©ªédG OÉëJG ΩÉY ôjóe OÉ°TCG Éªc á«©ªL ìÉéæH ¿ÉYOôdG QóH .O äÉ«©ªédG OÉëJG ΩÉY ôjóe OÉ°TCG Éªc

 πc »a É¡H ôîàØfh Iõ«ªàªdG äÉ«fhÉ©àdG øe »gh É¡JQGó°Uh ±ô°ûe πc »a É¡H ôîàØfh Iõ«ªàªdG äÉ«fhÉ©àdG øe »gh É¡JQGó°Uh ±ô°ûe
 áLƒàe IQGO’G ¢ù∏ée ¢UÓNGh ¥ó°U »∏Y π«dO É¡MÉéfh  äÉÑ°SÉæªdG áLƒàe IQGO’G ¢ù∏ée ¢UÓNGh ¥ó°U »∏Y π«dO É¡MÉéfh  äÉÑ°SÉæªdG

. õ«ªàdGh ìÉéædG Gò¡H QGôªà°SÓd äGƒæ°ùd º¡«a ø«ªgÉ°ùªdG á≤ãH. õ«ªàdGh ìÉéædG Gò¡H QGôªà°SÓd äGƒæ°ùd º¡«a ø«ªgÉ°ùªdG á≤ãH
 IQÉjR  …ôjó≤dG øªMôdGóÑY ±ô°ûe á«fhÉ©J ¢ù«FQ øªK  ¬ÑfÉL øeh IQÉjR  …ôjó≤dG øªMôdGóÑY ±ô°ûe á«fhÉ©J ¢ù«FQ øªK  ¬ÑfÉL øeh
 IOÉjôd ±ô°ûe á«©ªL ºgQÉ«àNGh á«fhÉ©àdG äÉ«©ªédG OÉëJG Oƒ¡Lh IOÉjôd ±ô°ûe á«©ªL ºgQÉ«àNGh á«fhÉ©àdG äÉ«©ªédG OÉëJG Oƒ¡Lh
 ˆG  ÉæeôcCG  òæe  ¬«a  ôîàØf  ΩÉ°Sh  »g  »fhÉ©àdG  πª©dG  IQGó°Uh ˆG  ÉæeôcCG  òæe  ¬«a  ôîàØf  ΩÉ°Sh  »g  »fhÉ©àdG  πª©dG  IQGó°Uh
 IQGO’G  ¢ù∏ée  Éæ«dƒJ  òæeh  ø«ªgÉ°ùªdG  á≤Kh  ìÉéædÉH  Éæ«∏Y  øeh IQGO’G  ¢ù∏ée  Éæ«dƒJ  òæeh  ø«ªgÉ°ùªdG  á≤Kh  ìÉéædÉH  Éæ«∏Y  øeh
 IóMGh Gój Éæ∏ªYh ¥ó°Uh áfÉeG πμH πª©dG AGO’ ¢UôëdG πc Éæ°UôM IóMGh Gój Éæ∏ªYh ¥ó°Uh áfÉeG πμH πª©dG AGO’ ¢UôëdG πc Éæ°UôM
 »a  äÉeóîdG  ôjƒ£Jh  ±ô°ûe  á«©ªéH  AÉ≤JQÓd  IQGO’G  ¢ù∏ée  ™e »a  äÉeóîdG  ôjƒ£Jh  ±ô°ûe  á«©ªéH  AÉ≤JQÓd  IQGO’G  ¢ù∏ée  ™e

.á≤£æªdG.á≤£æªdG
 ºYód  á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªédG  OÉëJG  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  QhódÉH  OÉ`̀°`̀TCGh ºYód  á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªédG  OÉëJG  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  QhódÉH  OÉ`̀°`̀TCGh
 »fhÉ©àdG πª©dG …ôãJ äGQÉjõdG √òg ¿G GócDƒe ΩÉY πμ°ûH äÉ«©ªédG »fhÉ©àdG πª©dG …ôãJ äGQÉjõdG √òg ¿G GócDƒe ΩÉY πμ°ûH äÉ«©ªédG
 »àdG  ¿hÉ©àdG  á≤«Kh  Gô«NG  É¡æeh  äÉ«©ªédG  OÉëJCG  Oƒ¡L  πX  »a »àdG  ¿hÉ©àdG  á≤«Kh  Gô«NG  É¡æeh  äÉ«©ªédG  OÉëJCG  Oƒ¡L  πX  »a
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e  í«ë°U  πμ°ûH  ÉgRÉéf’  ó¡édG  É¡«a  GƒdòH á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e  í«ë°U  πμ°ûH  ÉgRÉéf’  ó¡édG  É¡«a  GƒdòH
 ¬«a  ôîàØf  ÉeÉ°Sh  ó©j  …òdG  ºjôμàdG  Gò¡H  ÖMôfh  ø«dhDƒ°ùªdGh ¬«a  ôîàØf  ÉeÉ°Sh  ó©j  …òdG  ºjôμàdG  Gò¡H  ÖMôfh  ø«dhDƒ°ùªdGh

.¿hÉ©àdG øe ójõªd Éæ©aójh.¿hÉ©àdG øe ójõªd Éæ©aójh

�  áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  íààaG  :É`̀fƒ`̀c  -  É«côJ áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  íààaG  :É`̀fƒ`̀c  -  É«côJ
 QƒàcódG  á«ªdÉ©dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G  ájô«îdG QƒàcódG  á«ªdÉ©dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G  ájô«îdG
 ƒª°S  ájôb  É«ª°SQ  ¢ùeG  ¥ƒà©ªdG  ˆGóÑY ƒª°S  ájôb  É«ª°SQ  ¢ùeG  ¥ƒà©ªdG  ˆGóÑY
 AGƒ`̀jE’  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG AGƒ`̀jE’  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG
 »a (QÉæ«HƒéfG) º«îªH ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG »a (QÉæ«HƒéfG) º«îªH ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG

 .É«côJ »HƒæL (¢ù«∏c) áæjóe .É«côJ »HƒæL (¢ù«∏c) áæjóe
 πØM  ∫Ó``N  áª∏c  »`̀a  ¥ƒà©ªdG  Üô```̀YCGh πØM  ∫Ó``N  áª∏c  »`̀a  ¥ƒà©ªdG  Üô```̀YCGh
 º«¶Yh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN øY ìÉààa’G º«¶Yh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN øY ìÉààa’G
 áeƒμMh  É°ù«FQ  É«côàd  ¿Éaô©dGh  ¿Éæàe’G áeƒμMh  É°ù«FQ  É«côàd  ¿Éaô©dGh  ¿Éæàe’G
 Iô«Ñc  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  Éªd  ÉÑ©°Th Iô«Ñc  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  Éªd  ÉÑ©°Th
 ø«jQƒ°ùdG AÉ≤°T’G áeóNh ájÉYQ »a IQÉÑLh ø«jQƒ°ùdG AÉ≤°T’G áeóNh ájÉYQ »a IQÉÑLh
 ÜôëdG  º«ëL  øe  GQGô`̀a  É¡«dEG  Ghó`̀ah  øjòdG ÜôëdG  º«ëL  øe  GQGô`̀a  É¡«dEG  Ghó`̀ah  øjòdG

 . .20112011 ¢SQÉe òæe Iô©à°ùªdG ¢SQÉe òæe Iô©à°ùªdG
 ìÉéf  áÑ°SÉæªH  »`̀cô`̀à`̀dG  Ö©°ûdG  CÉ`̀æ`̀gh ìÉéf  áÑ°SÉæªH  »`̀cô`̀à`̀dG  Ö©°ûdG  CÉ`̀æ`̀gh
 äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y »`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG AÉ`̀à`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y »`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG AÉ`̀à`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 √òg ¿ƒμJ ¿ÉH πeC’G øY ÉHô©e ájQƒà°SódG √òg ¿ƒμJ ¿ÉH πeC’G øY ÉHô©e ájQƒà°SódG
 Ωó≤àdG ≥jôW ≈∏Y áª¡e Iƒ£N äÓjó©àdG Ωó≤àdG ≥jôW ≈∏Y áª¡e Iƒ£N äÓjó©àdG

 .á«côàdG ájQƒ¡ªé∏d AÉªædGh QÉgOR’Gh .á«côàdG ájQƒ¡ªé∏d AÉªædGh QÉgOR’Gh
 IóMh   IóMh  12481248  øe  ∞dCÉàJ  ájô≤dG  ¿G  ∫É`̀bh øe  ∞dCÉàJ  ájô≤dG  ¿G  ∫É`̀bh
 ∫ÉØWCG  á°VhQh  á°SQóeh  Góé°ùeh  á«æμ°S ∫ÉØWCG  á°VhQh  á°SQóeh  Góé°ùeh  á«æμ°S
 ≈dEG  Gô«°ûe  á«YÉªàL’G  äÉeóî∏d  Gõcôeh ≈dEG  Gô«°ûe  á«YÉªàL’G  äÉeóî∏d  Gõcôeh
 »àjƒμdG Ö©°ûdG øe á©°VGƒàe ájóg »àjƒμdG Ö©°ûdG øe á©°VGƒàe ájóg" É¡fCG É¡fCG

 . ."ø«jQƒ°ùdG AÉ≤°TCÓdø«jQƒ°ùdG AÉ≤°TCÓd
 ºgÉ°ùj  ¿G  »a  πeC’G  øY  ¥ƒà©ªdG  ÜôYCGh ºgÉ°ùj  ¿G  »a  πeC’G  øY  ¥ƒà©ªdG  ÜôYCGh
 ÉæfGƒNG  IÉfÉ©e  ∞«ØîJ  »a ÉæfGƒNG  IÉfÉ©e  ∞«ØîJ  »a"  ´hô°ûªdG  Gòg ´hô°ûªdG  Gòg
 IQGô`̀e  º¡©e  º°SÉ≤àf  ø`̀jò`̀dG  ø«jQƒ°ùdG IQGô`̀e  º¡©e  º°SÉ≤àf  ø`̀jò`̀dG  ø«jQƒ°ùdG

 ºgQÉjO øe º¡àLôNCG »àdG áªdDƒªdG ´É°Vh’G ºgQÉjO øe º¡àLôNCG »àdG áªdDƒªdG ´É°Vh’G
 »fÉãdG »a áæëªdG √òg Éæ°ûY ó≤a º¡æWhh »fÉãdG »a áæëªdG √òg Éæ°ûY ó≤a º¡æWhh
 º`̀dC’G  ºéM  ∑Qó`̀fh   º`̀dC’G  ºéM  ∑Qó`̀fh  19901990  ¢ù£°ùZCG  øe ¢ù£°ùZCG  øe

 . ."ÉæfGƒNEG ¬«fÉ©j …òdGÉæfGƒNEG ¬«fÉ©j …òdG
 Gó`̀MGh  ó©j  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ¿G  ≈`̀dG  âØdh Gó`̀MGh  ó©j  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ¿G  ≈`̀dG  âØdh
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ácGô°ûdG  Oƒ¡L  QÉªK  ø`̀e ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ácGô°ûdG  Oƒ¡L  QÉªK  ø`̀e

 á°ù°SDƒeh  á«àjƒμdG  ájô«îdG  äÉ«©ªédG á°ù°SDƒeh  á«àjƒμdG  ájô«îdG  äÉ«©ªédG
 ¢üdÉN øY ÉHô©e á«côàdG á«fÉ°ùf’G áKÉZE’G ¢üdÉN øY ÉHô©e á«côàdG á«fÉ°ùf’G áKÉZE’G
 ÉgQhód  á«côàdG  á°ù°SDƒª∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T ÉgQhód  á«côàdG  á°ù°SDƒª∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T

 .´hô°ûªdG Gòg RÉéfG »a óFGôdGh ô«ÑμdG .´hô°ûªdG Gòg RÉéfG »a óFGôdGh ô«ÑμdG
 áKÉZE’G  á°ù°SDƒe  ¢ù«FQ  ÜôYG  ¬ÑfÉL  øe áKÉZE’G  á°ù°SDƒe  ¢ù«FQ  ÜôYG  ¬ÑfÉL  øe
 πjõL øY ºjQó∏j âædƒH á«côàdG á«fÉ°ùf’G πjõL øY ºjQó∏j âædƒH á«côàdG á«fÉ°ùf’G

 GóFÉb) ô«àNG …òdG OÓÑdG ô«eCG ƒª°ùd √ôμ°T GóFÉb) ô«àNG …òdG OÓÑdG ô«eCG ƒª°ùd √ôμ°T
 .IóëàªdG ºeC’G πÑb øe (»fÉ°ùfE’G πª©∏d .IóëàªdG ºeC’G πÑb øe (»fÉ°ùfE’G πª©∏d

 äÉÄ«¡dG  ™`̀e  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TCGh äÉÄ«¡dG  ™`̀e  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 AGƒjE’  (»∏«ÑdCG)  º«îe AÉ°ûfG  »a  á«àjƒμdG AGƒjE’  (»∏«ÑdCG)  º«îe AÉ°ûfG  »a  á«àjƒμdG
 √ôμ°T  ø`̀Y  ÉHô©e  ø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓdG √ôμ°T  ø`̀Y  ÉHô©e  ø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓdG
 »àdG  É«côJ  ™e  ¿hÉ©àJ  »àdG  ∫hódG  ™«ªéd »àdG  É«côJ  ™e  ¿hÉ©àJ  »àdG  ∫hódG  ™«ªéd

 .ø«ÄLÓdG øe OóY ôÑcCG ∞«°†à°ùJ .ø«ÄLÓdG øe OóY ôÑcCG ∞«°†à°ùJ
 âjƒμdG  ádhO  ô«Ø°S  ìÉààa’G  πØM  ô°†Mh âjƒμdG  ádhO  ô«Ø°S  ìÉààa’G  πØM  ô°†Mh
 ΩÉ©dG  ôjóªdGh  …hGhõ`̀ dG  ¿É°ùZ  É«côJ  iód ΩÉ©dG  ôjóªdGh  …hGhõ`̀ dG  ¿É°ùZ  É«côJ  iód
 ¿hDƒ°ûdG  IQGOG  ôjóeh §«ª°üdG  QóH áÄ«¡∏d ¿hDƒ°ûdG  IQGOG  ôjóeh §«ª°üdG  QóH áÄ«¡∏d
 ó°TGôdG  …OÉ¡dGóÑY  áÄ«¡dÉH  á«°Sóæ¡dG ó°TGôdG  …OÉ¡dGóÑY  áÄ«¡dÉH  á«°Sóæ¡dG
 ¢ù«Fôd  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  IQÉ°ûà°ùeh ¢ù«Fôd  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  IQÉ°ûà°ùeh

 .»àÑ°ùdG óªMCG πjóg áÄ«¡dG .»àÑ°ùdG óªMCG πjóg áÄ«¡dG
 ºjQó∏jh ¥ƒà©ªdG ™bh IQÉjõdG ¢ûeÉg ≈∏Yh ºjQó∏jh ¥ƒà©ªdG ™bh IQÉjõdG ¢ûeÉg ≈∏Yh
 á«eÓ°S’G  ájô«îdG  áÄ«¡dG  ø«H  á«bÉØJG á«eÓ°S’G  ájô«îdG  áÄ«¡dG  ø«H  á«bÉØJG
 á«fÉ°ùf’G  á`̀KÉ`̀ZE’G  á°ù°SDƒeh  á«ªdÉ©dG á«fÉ°ùf’G  á`̀KÉ`̀ZE’G  á°ù°SDƒeh  á«ªdÉ©dG
 ºYód  ™jQÉ°ûe  á«fÉªK  ò«Øæàd  á«côàdG ºYód  ™jQÉ°ûe  á«fÉªK  ò«Øæàd  á«côàdG

.É«côJ »a ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG.É«côJ »a ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG

��     á«dÉ£j’G ájôëÑdG óah kÓÑ≤à°ùe Éæ¡ªdG âHÉK áª°UÉ©dG ßaÉëe 

��    äÉ«fhÉ©àdG OÉëJG óah øe á«ªjôμJ k ÉYQO ¿ƒ≤∏àj ±ô°ûe á«fhÉ©J ƒdhDƒ°ùe

��    ìÉààa’G πØM øe ÖfÉL ��    É«côJ »a ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓd óªMC’G ìÉÑ°U ájôb

��    πØëdG ∫ÓN ø«L π«fƒ°S …óæ¡dG ô«Ø°ùdGh »fÉëjódG »∏Y AGƒ∏dG

»aÉ≤ãdG ájóæ¡dG á«dÉédG ¿ÉLô¡e ≈YQ OƒªëdG
�  π°ü«a  ï«°ûdG  á`̀«`̀fGhô`̀Ø`̀dG  ßaÉëe  á`̀jÉ`̀Yô`̀H π°ü«a  ï«°ûdG  á`̀«`̀fGhô`̀Ø`̀dG  ßaÉëe  á`̀jÉ`̀Yô`̀H

 á«eƒ«dG è«∏îdG º¡eÉ«gOÉe IójôL âeÉbCG OƒªëdG á«eƒ«dG è«∏îdG º¡eÉ«gOÉe IójôL âeÉbCG OƒªëdG
 ájóæ¡dG  á«dÉé∏d  »aÉ≤ãdG  ¿ÉLô¡ªdG ájóæ¡dG  á«dÉé∏d  »aÉ≤ãdG  ¿ÉLô¡ªdG  " "ájóæ¡dGájóæ¡dG"
 Ö«∏L  á≤£æªH  áMÉ«°ùdG  á≤jóM  »a  âjƒμdÉH Ö«∏L  á≤£æªH  áMÉ«°ùdG  á≤jóM  »a  âjƒμdÉH
 á«fGhôØdG á¶aÉëe QÉ°ûà°ùe πØëdG ô°†M .ñƒ«°ûdG á«fGhôØdG á¶aÉëe QÉ°ûà°ùe πØëdG ô°†M .ñƒ«°ûdG
 óæ¡dG ájQƒ¡ªL ô«Ø°Sh »fÉëjódG »∏Y óYÉ≤àe AGƒ∏dG óæ¡dG ájQƒ¡ªL ô«Ø°Sh »fÉëjódG »∏Y óYÉ≤àe AGƒ∏dG
 »ah  .±ƒ«°†dG  QÉÑch  ø«L  π«fƒ°S  âjƒμdG  iód »ah  .±ƒ«°†dG  QÉÑch  ø«L  π«fƒ°S  âjƒμdG  iód
 »fÉëjódG »∏Y .Ω AGƒ∏dG QÉ°ûà°ùªdG ócG Oó°üdG Gòg »fÉëjódG »∏Y .Ω AGƒ∏dG QÉ°ûà°ùªdG ócG Oó°üdG Gòg
 óæ¡dGh âjƒμdG ø«H á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY ≈∏Y óæ¡dGh âjƒμdG ø«H á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY ≈∏Y
 ßaÉëªdG äÉª«∏©àH á¶aÉëªdG ¢UôM ≈dG Gô«°ûe , ßaÉëªdG äÉª«∏©àH á¶aÉëªdG ¢UôM ≈dG Gô«°ûe ,
 á«YÉªàL’G  ä’ÉØàM’G  ™«ªL  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y á«YÉªàL’G  ä’ÉØàM’G  ™«ªL  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y

.âjƒμdG »a ájóæ¡dG á«dÉédÉH á°UÉîdG.âjƒμdG »a ájóæ¡dG á«dÉédÉH á°UÉîdG
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»HÉÑ°ûdG ≈≤à∏ªdG »a á«°Sóæg äGQhO :"»YÉæ°üdG"

óªMC’G ôHÉL á≤£æe »a äÉjó©J 10 ádGREG

á«fGhôØdÉH kÓëe 15 ≥∏Zh áØdÉîe 81 :ájó∏ÑdG
�  IQGOEG  â``Ø``°``û``c IQGOEG  â``Ø``°``û``c

 »a  áeÉ©dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG »a  áeÉ©dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 øY â`̀jƒ`̀μ`̀dG á`̀jó`̀∏`̀H øY â`̀jƒ`̀μ`̀dG á`̀jó`̀∏`̀H
 ÇQGƒ£dG  ≥jôa  ò«ØæJ ÇQGƒ£dG  ≥jôa  ò«ØæJ
 á¶aÉëe  ájó∏ÑH  ´ôØH á¶aÉëe  ájó∏ÑH  ´ôØH
 ¬JÉHƒæH  á`̀«`̀fGhô`̀Ø`̀dG ¬JÉHƒæH  á`̀«`̀fGhô`̀Ø`̀dG
 (ê  ,Ü  ,CG)  á`̀KÓ`̀ã`̀dG (ê  ,Ü  ,CG)  á`̀KÓ`̀ã`̀dG
 á«°û«àØJ  äÓ``̀ª``̀M á«°û«àØJ  äÓ``̀ª``̀M
 á∏ªédG  ¥Gƒ°SCG  â∏ª°T á∏ªédG  ¥Gƒ°SCG  â∏ª°T
 äÓëªdGh  ºYÉ£ªdGh äÓëªdGh  ºYÉ£ªdGh
 á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªédGh á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªédGh
 ≥∏Z  ø``̀Y  äô``̀Ø``̀°``̀SCG ≥∏Z  ø``̀Y  äô``̀Ø``̀°``̀SCG
 ΩƒªY  »a  Óëe  ( ΩƒªY  »a  Óëe  (1515)
 É¡àØdÉîªd  á¶aÉëªdG É¡àØdÉîªd  á¶aÉëªdG
 ájó∏H  í`̀ FGƒ`̀ dh  º`̀¶`̀f ájó∏H  í`̀ FGƒ`̀ dh  º`̀¶`̀f
 ( (2525) ôjôëJh âjƒμdG) ôjôëJh âjƒμdG
 ájòZCG  áØdÉîe  ô°†ëe ájòZCG  áØdÉîe  ô°†ëe
 π«¨°ûJ ≈∏Y â∏ªà°TG π«¨°ûJ ≈∏Y â∏ªà°TG
 ∫ƒ°üëdG  πÑb  πeÉY ∫ƒ°üëdG  πÑb  πeÉY
 á«ë°U  IOÉ¡°T  ≈∏Y á«ë°U  IOÉ¡°T  ≈∏Y
 ∫ƒ°üëdG  πÑb  πª©dGh ∫ƒ°üëdG  πÑb  πª©dGh
 ,á«ë°U  IOÉ¡°T  ≈∏Y ,á«ë°U  IOÉ¡°T  ≈∏Y
 á«FGòZ  OGƒ`̀ e  ∫hGó``̀J á«FGòZ  OGƒ`̀ e  ∫hGó``̀J
 Oó`̀Y ô`̀jô`̀ë`̀Jh á`̀Ø`̀dÉ`̀J Oó`̀Y ô`̀jô`̀ë`̀Jh á`̀Ø`̀dÉ`̀J

 πÑb ¿ÓYEG áeÉbEG »a â∏ãªJ äÉfÓYE’G áëFÓd áØdÉîe ( πÑb ¿ÓYEG áeÉbEG »a â∏ãªJ äÉfÓYE’G áëFÓd áØdÉîe (5656)
.ájó∏ÑdG øe ¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG.ájó∏ÑdG øe ¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

 ób äÉfÓYE’G áëF’ äÉØdÉîe ¿CG ≈dEG áeÉ©dG äÉbÓ©dG âàØdh ób äÉfÓYE’G áëF’ äÉØdÉîe ¿CG ≈dEG áeÉ©dG äÉbÓ©dG âàØdh
 áØdÉîe  ( áØdÉîe  (5656)  Oó©H  äÉØdÉîª∏d  ≈`̀dhC’G  áÑJôªdG  »a  äAÉL)  Oó©H  äÉØdÉîª∏d  ≈`̀dhC’G  áÑJôªdG  »a  äAÉL
 áMGô∏d  á≤∏≤ªdG  äÓëªdGh  ájòZC’G  áëF’  äÉØdÉîe  É¡à∏J áMGô∏d  á≤∏≤ªdG  äÓëªdGh  ájòZC’G  áëF’  äÉØdÉîe  É¡à∏J
  ájó∏ÑdG  âdGRG  iôNG  á¡L øe.áØdÉîe ô°†ëe (  ájó∏ÑdG  âdGRG  iôNG  á¡L øe.áØdÉîe ô°†ëe (2525) Oó©H)  Oó©H
 QGƒ°SG  ≈∏Y   â∏ªà°TG  ádhódG  ∑ÓeCG  ≈∏Y  äÉjó©J   ( QGƒ°SG  ≈∏Y   â∏ªà°TG  ádhódG  ∑ÓeCG  ≈∏Y  äÉjó©J   (1010)

 øY  ájDhôdG  ÖéëJ   »àdGh  ∫RÉæªdG  ΩÉ`̀eGh  QGƒéH   ájójóM øY  ájDhôdG  ÖéëJ   »àdGh  ∫RÉæªdG  ΩÉ`̀eGh  QGƒéH   ájójóM
 »a ÖÑ°ùàJ ób »àdG h äÉÑcôªdG …óFÉbh á«∏NGódG ´QGƒ°ûdG »a ÖÑ°ùàJ ób »àdG h äÉÑcôªdG …óFÉbh á«∏NGódG ´QGƒ°ûdG
 ¥ô£dG ä’É¨°TGh áeÉ©dG áaÉ¶ædG IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH çOGƒëdG ¥ô£dG ä’É¨°TGh áeÉ©dG áaÉ¶ædG IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH çOGƒëdG
 ô¡°ûH á∏ªëdG ¥Ó£fG òæe ¬fCÉH IQGO’G â©HÉJh .á¶aÉëªdÉH ô¡°ûH á∏ªëdG ¥Ó£fG òæe ¬fCÉH IQGO’G â©HÉJh .á¶aÉëªdÉH
 ∑ÓeG ≈∏Y ó©J QGòfG ( ∑ÓeG ≈∏Y ó©J QGòfG (315315) OóY ™jRƒJ ºJ »°VÉªdG ¢SQÉe) OóY ™jRƒJ ºJ »°VÉªdG ¢SQÉe
 ƒ°ûàØe ô°TÉH ,á«fƒfÉ≤dG IóªdG øe AÉ¡àf’G OôéªHh ádhódG ƒ°ûàØe ô°TÉH ,á«fƒfÉ≤dG IóªdG øe AÉ¡àf’G OôéªHh ádhódG
 OóY ádGREGh ™aQ  ºJ å«M  QƒØdG ≈∏Y ádGR’G äÉ«∏ªY ≥jôØdG OóY ádGREGh ™aQ  ºJ å«M  QƒØdG ≈∏Y ádGR’G äÉ«∏ªY ≥jôØdG

.ádhódG ∑ÓeG ≈∏Y k Éjó©J (.ádhódG ∑ÓeG ≈∏Y k Éjó©J (221221)

�  ô`̀jRh  áYÉæ°üdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ô``̀jRh  Qƒ°†Mh  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ ô`̀jRh  áYÉæ°üdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ô``̀jRh  Qƒ°†Mh  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ
 ΩÉY  ôjóeh  ¿É°VhôdG  ódÉN  ádÉcƒdÉH  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG ΩÉY  ôjóeh  ¿É°VhôdG  ódÉN  ádÉcƒdÉH  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG
 óªMG  QƒàcódG  ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG  º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG óªMG  QƒàcódG  ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG  º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 " "  ∫h’G  »HÉÑ°ûdG  ≈≤à∏ªdG   »YÉæ°üdG  ó¡©ªdG  º¶æj  …ô`̀K’G ∫h’G  »HÉÑ°ûdG  ≈≤à∏ªdG   »YÉæ°üdG  ó¡©ªdG  º¶æj  …ô`̀K’G
 ∫ÓN  ∂`̀ dPh ∫ÓN  ∂`̀ dPh  " "Performance EmpowermentPerformance Empowerment
 »YÉæ°üdG  ó¡©ªdG  ô≤e  »a  πÑ≤ªdG  ƒjÉe   »YÉæ°üdG  ó¡©ªdG  ô≤e  »a  πÑ≤ªdG  ƒjÉe  3  ≈dEG   ≈dEG  1  øe  IôàØdG øe  IôàØdG

.ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U á≤£æªH.ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U á≤£æªH
 Gòg ¿CG …óæ¡ªdG ô°UÉf ¢Sóæ¡ªdG »YÉæ°üdG ó¡©ªdG ôjóe ócCG Gòg ¿CG …óæ¡ªdG ô°UÉf ¢Sóæ¡ªdG »YÉæ°üdG ó¡©ªdG ôjóe ócCG
  óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ô«eC’G ƒª°S ájDhôd É≤«Ñ£J »JCÉj  ≈≤à∏ªdG  óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ô«eC’G ƒª°S ájDhôd É≤«Ñ£J »JCÉj  ≈≤à∏ªdG
 »ah  , »ah  ,20352035  ΩÉY ΩÉY  " "É«dÉeh  ÉjQÉéJ  Gõcôe  âjƒμdGÉ«dÉeh  ÉjQÉéJ  Gõcôe  âjƒμdG  " "  ¿ƒμJ  ¿CÉH ¿ƒμJ  ¿CÉH

 ø«μªàd IóëàªdG ºeC’G á«é«JGôà°ùdh ,»àjƒμdG ÜÉÑ°û∏d ¬ªYO ø«μªàd IóëàªdG ºeC’G á«é«JGôà°ùdh ,»àjƒμdG ÜÉÑ°û∏d ¬ªYO
 Ö«°üæàdh  , Ö«°üæàdh  ,20302030  ΩÉ©d  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  »a  ÜÉÑ°ûdG ΩÉ©d  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  »a  ÜÉÑ°ûdG

.πÑ≤ªdG ƒjÉe ô¡°T »a »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d áª°UÉY âjƒμdG.πÑ≤ªdG ƒjÉe ô¡°T »a »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d áª°UÉY âjƒμdG
 äGQhó`̀dG  øe  GOóY  øª°†à«°S  ≈≤à∏ªdG  ¿G  :…óæ¡ªdG  ∫Ébh äGQhó`̀dG  øe  GOóY  øª°†à«°S  ≈≤à∏ªdG  ¿G  :…óæ¡ªdG  ∫Ébh
 äGQÉ«°ùdGh AÉHô¡μdG ∫ÉéªH á«°ü°üîàdG á«°Sóæ¡dG á«ÑjQóàdG äGQÉ«°ùdGh AÉHô¡μdG ∫ÉéªH á«°ü°üîàdG á«°Sóæ¡dG á«ÑjQóàdG
 ÖjQóàdG  øY  äGQhO  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ,Éμ«fÉμ«ªdGh  äGAÉ°ûf’Gh ÖjQóàdG  øY  äGQhO  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ,Éμ«fÉμ«ªdGh  äGAÉ°ûf’Gh
 ôjƒ£à∏d  iôNGh  Iô«¨°üdG  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  √ô`̀KCGh  ΩÉY  ¬LƒH ôjƒ£à∏d  iôNGh  Iô«¨°üdG  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  √ô`̀KCGh  ΩÉY  ¬LƒH
 äGRÉéfEG  øY  ≈≤à∏ª∏d  ÖMÉ°üe  ¢Vô©e  ΩÉ≤«°S  Éªc  ,»JGòdG äGRÉéfEG  øY  ≈≤à∏ª∏d  ÖMÉ°üe  ¢Vô©e  ΩÉ≤«°S  Éªc  ,»JGòdG
 á«æØdG  á«°Sóæ¡dG  äÉ°ü°üîàdG  »`̀a  »àjƒμdG  ÜÉÑ°ûdG á«æØdG  á«°Sóæ¡dG  äÉ°ü°üîàdG  »`̀a  »àjƒμdG  ÜÉÑ°ûdG

.á«aôëdG ájQÉéàdG ™jQÉ°ûªdGh.á«aôëdG ájQÉéàdG ™jQÉ°ûªdGh

��    ∫ÉëªdG óMCG ≥∏Z AÉæKCG ájó∏ÑdG ƒØXƒe

��    ájOƒ©°S ≈dEG á«àjƒc øe CÉ°ûæªdG πjó©J ºJ óbh á°Tƒ°û¨ªdG á°SƒμdG ø«JGôc

 144 ∫ƒ£j …QÉéàdG ¢û¨dG
¿õîe »a á°Sƒc º¨∏c

QÉ°†îdG IôÑ°ûH 
�  ióMCG  §Ñ°†H IQÉéàdG  IQGRƒd  ™HÉàdG  IôÑ°ûdG  ÇQGƒW ≥jôa ΩÉb ióMCG  §Ñ°†H IQÉéàdG  IQGRƒd  ™HÉàdG  IôÑ°ûdG  ÇQGƒW ≥jôa ΩÉb

.áYÉ°†Ñ∏d CÉ°ûæªdG ó∏H »a …QÉéJ ¢û¨H âeÉb »àdG äÉcô°ûdG.áYÉ°†Ñ∏d CÉ°ûæªdG ó∏H »a …QÉéJ ¢û¨H âeÉb »àdG äÉcô°ûdG
 ájÉªMh áHÉbôdG ´É£≤d ™HÉàdG áHƒædG ≥jôa §Ñ°V π«°UÉØàdG »ah ájÉªMh áHÉbôdG ´É£≤d ™HÉàdG áHƒædG ≥jôa §Ñ°V π«°UÉØàdG »ah
 »fƒª«ªdG  óFGQh  ìƒμdG  õjõ©dGóÑY  ø«°ûàØªdG  IOÉ«≤H  ∂∏¡à°ùªdG »fƒª«ªdG  óFGQh  ìƒμdG  õjõ©dGóÑY  ø«°ûàØªdG  IOÉ«≤H  ∂∏¡à°ùªdG
 »fÉëjódG …ó«ªëdGh »Ñ«à©dG ¿ÉMôa ó©°Sh …ô«Ø°†dG óeÉM ó©°Sh »fÉëjódG …ó«ªëdGh »Ñ«à©dG ¿ÉMôa ó©°Sh …ô«Ø°†dG óeÉM ó©°Sh
 ¢ùeCG øe ∫hCG QÉ°†îdG äÉcô°T ióM’ ™HÉJ Éfõîe …ó«°TôdG ódÉNh ¢ùeCG øe ∫hCG QÉ°†îdG äÉcô°T ióM’ ™HÉJ Éfõîe …ó«°TôdG ódÉNh
 QÉ°†N  øe  ÉeGôZƒ∏«c   QÉ°†N  øe  ÉeGôZƒ∏«c  144144  ¬H  á«YGQõdG  á«Ñ«∏°üdG  á≤£æe  »a ¬H  á«YGQõdG  á«Ñ«∏°üdG  á≤£æe  »a
 …Oƒ©°S  ≈dG  CÉ°ûæªdG  »àjƒc  øe ÉgCÉ°ûæe  ó∏H  ô««¨J  ºJ  á°SƒμdG …Oƒ©°S  ≈dG  CÉ°ûæªdG  »àjƒc  øe ÉgCÉ°ûæe  ó∏H  ô««¨J  ºJ  á°SƒμdG

.™æ£°üe íHQ ≥«≤ëJ øe ∂dP ±ó¡H.™æ£°üe íHQ ≥«≤ëJ øe ∂dP ±ó¡H
 ¬fG  IQÉéàdG  IQGRh  »a  ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªMh  áHÉbôdG  ´É£b  ócDƒjh ¬fG  IQÉéàdG  IQGRh  »a  ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªMh  áHÉbôdG  ´É£b  ócDƒjh
 »a  …QÉéàdG  ¢û¨dG  óª©àJ  »àdG  äÉcô°ûdG  ádÉMG  »a  ≈fGƒàj  ød »a  …QÉéàdG  ¢û¨dG  óª©àJ  »àdG  äÉcô°ûdG  ádÉMG  »a  ≈fGƒàj  ød

. áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dG ácô°T …G π«ëæ°Sh É¡©FÉ°†H. áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dG ácô°T …G π«ëæ°Sh É¡©FÉ°†H

��    óªMC’G ôHÉL á≤£æe »a äÉjó©àdG ádGREG
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 ,á«é«∏N IôWÉb øe ¬∏ãªJ ÉªH ,ájOƒ©°ùdG ¿G ∂°T ’ ,á«é«∏N IôWÉb øe ¬∏ãªJ ÉªH ,ájOƒ©°ùdG ¿G ∂°T ’
 áé«àf  º`̀dÉ`̀©`̀dGh  º`̀«`̀∏`̀bE’G  QÉ`̀¶`̀fCG  §ëe  É`̀ª`̀FGO  ≈≤ÑJ áé«àf  º`̀dÉ`̀©`̀dGh  º`̀«`̀∏`̀bE’G  QÉ`̀¶`̀fCG  §ëe  É`̀ª`̀FGO  ≈≤ÑJ
 AGQB’G  ôãμJ  ∂dòd  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  ô«ÑμdG  ÉgQhO AGQB’G  ôãμJ  ∂dòd  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  ô«ÑμdG  ÉgQhO
 Éª«°S ’ ,É¡«a çóëj Qƒ£J πc ¿CÉ°T »a äGô«°ùØàdGh Éª«°S ’ ,É¡«a çóëj Qƒ£J πc ¿CÉ°T »a äGô«°ùØàdGh
 ¢VÉØîfG á¡éd ¿ÉcCG ,á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdÉc á∏Môe »a ¢VÉØîfG á¡éd ¿ÉcCG ,á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdÉc á∏Môe »a
 hCG  ,∫hó∏d  áeÉ©dG  á«dÉªdG  ≈∏Y  √ô«KCÉJh  §ØædG  QÉ©°SG hCG  ,∫hó∏d  áeÉ©dG  á«dÉªdG  ≈∏Y  √ô«KCÉJh  §ØædG  QÉ©°SG
 ,º«∏b’G ≈∏Y É¡JÉ°SÉμ©fGh á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’G áeR’G ,º«∏b’G ≈∏Y É¡JÉ°SÉμ©fGh á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’G áeR’G
 »àdG  á«dÉªdG  á©«Ñ£dG  äGP  á«μ∏ªdG  ô`̀eGh’G  ¿EÉa  Gòd »àdG  á«dÉªdG  á©«Ñ£dG  äGP  á«μ∏ªdG  ô`̀eGh’G  ¿EÉa  Gòd
 âfÉc ,¢ùeG øe ∫hG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ÉgQó°UG âfÉc ,¢ùeG øe ∫hG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ÉgQó°UG
 ,»é«∏îdG ,»é«∏îdG  " "¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée"∫hO  »a  ΩÉªàgG  ™°Vƒe∫hO  »a  ΩÉªàgG  ™°Vƒe
 âbƒdG »ah ,É¡àjƒ«M ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ≈dG ó«©J É¡f’ âbƒdG »ah ,É¡àjƒ«M ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ≈dG ó«©J É¡f’

.á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G ¢û©æJ ¬°ùØf.á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G ¢û©æJ ¬°ùØf
 á«Ø«μH  ¿ƒaQÉ©dG  ’G  ÉgOÉ©HCG  ∑Qó`̀j  ’  ô``eGhC’G  √òg á«Ø«μH  ¿ƒaQÉ©dG  ’G  ÉgOÉ©HCG  ∑Qó`̀j  ’  ô``eGhC’G  √òg
 ≈∏Y  ô«KCÉJ  …G  ¿hO  øe  áFQÉ£dG  ±hô`̀¶`̀dG  áédÉ©e ≈∏Y  ô«KCÉJ  …G  ¿hO  øe  áFQÉ£dG  ±hô`̀¶`̀dG  áédÉ©e
 ¥ÉØfE’ÉH ≥∏©àj Ée »a É°Uƒ°üN ,¢SÉæ∏d á«eƒ«dG IÉ«ëdG ¥ÉØfE’ÉH ≥∏©àj Ée »a É°Uƒ°üN ,¢SÉæ∏d á«eƒ«dG IÉ«ëdG
 ádhó∏d  á«dÉ©dG  á«ëHôdGh ihóédG  äGP ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y ádhó∏d  á«dÉ©dG  á«ëHôdGh ihóédG  äGP ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y
 `d É¡æY AÉæ¨à°S’G øμªj »àdG ∂∏J ¢ù«dh ,ø«æWGƒªdGh `d É¡æY AÉæ¨à°S’G øμªj »àdG ∂∏J ¢ù«dh ,ø«æWGƒªdGh
 øe áμ∏ªªdG §£N øª°V É¡©°Vh øμd ,ÉeÉY  øe áμ∏ªªdG §£N øª°V É¡©°Vh øμd ,ÉeÉY 2525 hG  hG 2020

.É¡æe í∏°üªàdG ≈dG ¿ƒ©°ùj GƒfÉc.É¡æe í∏°üªàdG ≈dG ¿ƒ©°ùj GƒfÉc
 øY ,º∏Y ô«Z øe ,åjóëdG  ôãc á«°VÉªdG  ô¡°T’G  »a øY ,º∏Y ô«Z øe ,åjóëdG  ôãc á«°VÉªdG  ô¡°T’G  »a
 πãªdÉH  ò`̀NC’G  ≈dG  ¢SÉædG   ™aój  OÉμa  ∫ÉªdG  »a  í°T πãªdÉH  ò`̀NC’G  ≈dG  ¢SÉædG   ™aój  OÉμa  ∫ÉªdG  »a  í°T
 , ,"É°û£Y GƒJÉe AÉªdG í°T øY ¢SÉædG âKóëJ GPGÉ°û£Y GƒJÉe AÉªdG í°T øY ¢SÉædG âKóëJ GPG"…hóÑdG…hóÑdG
 ô¶f  äÉ¡Lh  É¡«∏Y  â«æH  »àdG  ΩÉ`̀ghC’G  Iôãc  ÖÑ°ùH ô¶f  äÉ¡Lh  É¡«∏Y  â«æH  »àdG  ΩÉ`̀ghC’G  Iôãc  ÖÑ°ùH
 …Oƒ©°ùdG  á«dÉªdG  ôjRh  äÉëjô°üJ  ºZQ  ,ø«KóëàªdG …Oƒ©°ùdG  á«dÉªdG  ôjRh  äÉëjô°üJ  ºZQ  ,ø«KóëàªdG
 äÉ≤ëà°ùªdG ±ô°U Oó°üH áeƒμëdG ¿G Iõ«Lh Iôàa πÑb äÉ≤ëà°ùªdG ±ô°U Oó°üH áeƒμëdG ¿G Iõ«Lh Iôàa πÑb
 ™eh ,ô«Ñc »HÉéjG ô°TDƒe ƒgh áaÉc äÉcô°û∏d IôNCÉàªdG ™eh ,ô«Ñc »HÉéjG ô°TDƒe ƒgh áaÉc äÉcô°û∏d IôNCÉàªdG
 ájhGOƒ°ùdG  º¡Jô¶f  øY  ¿ƒªFÉ°ûàªdG  πîàj  ºd  ∂dP ájhGOƒ°ùdG  º¡Jô¶f  øY  ¿ƒªFÉ°ûàªdG  πîàj  ºd  ∂dP
 IAGôbh  ,í«ë°üdG  π«∏ëàdG  ≈∏Y  º¡JQób  ΩóY  ÖÑ°ùH IAGôbh  ,í«ë°üdG  π«∏ëàdG  ≈∏Y  º¡JQób  ΩóY  ÖÑ°ùH
 ≈∏Y  Ióéà°ùªdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  äÉ«£©ªdG ≈∏Y  Ióéà°ùªdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  äÉ«£©ªdG
 á©ª°S  QÉÑàY’G  ø«©H  Ghò`̀NCG  ’h  ,ájOƒ©°ùdG  áMÉ°ùdG á©ª°S  QÉÑàY’G  ø«©H  Ghò`̀NCG  ’h  ,ájOƒ©°ùdG  áMÉ°ùdG
 AGô°T ≈∏Y ∫ÉÑb’Gh ,á«ªdÉ©dG ∫ÉªdG ¥Gƒ°SG »a áμ∏ªªdG AGô°T ≈∏Y ∫ÉÑb’Gh ,á«ªdÉ©dG ∫ÉªdG ¥Gƒ°SG »a áμ∏ªªdG
 É¡d á«£¨àdG âfÉc ∞«ch ,πL’G á∏jƒW øjódG äGóæ°S É¡d á«£¨àdG âfÉc ∞«ch ,πL’G á∏jƒW øjódG äGóæ°S

.IóFÉØdG »fóJ ºZQ ¬àÑ∏W Ée ±É©°VCG.IóFÉØdG »fóJ ºZQ ¬àÑ∏W Ée ±É©°VCG
 ¿Éc  ÉªH  ™«ªédG  ôcòàd  ,á«μ∏ªdG  ô`̀eGhC’G  äAÉL  Ωƒ«dG ¿Éc  ÉªH  ™«ªédG  ôcòàd  ,á«μ∏ªdG  ô`̀eGhC’G  äAÉL  Ωƒ«dG
 IQób  ióe  ócDƒj  Ée  ,É≤HÉ°S  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ¬H  ó¡©J IQób  ióe  ócDƒj  Ée  ,É≤HÉ°S  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ¬H  ó¡©J
 ,ájOÉ°üàbG  äÉØ£©æe  …G  RhÉéJ  ≈∏Y  ájOƒ©°ùdG ,ájOÉ°üàbG  äÉØ£©æe  …G  RhÉéJ  ≈∏Y  ájOƒ©°ùdG
 ƒëf ≠∏Ñj »eƒ≤dG É¡éJÉf ádhO ¿’ ,É¡JóM âfÉc Éª¡e ƒëf ≠∏Ñj »eƒ≤dG É¡éJÉf ádhO ¿’ ,É¡JóM âfÉc Éª¡e
 ¢ù«d  ,Iô«Ñc  á«dÉe  IAÓªH  ™àªàJh  ,∫ÉjQ  »fƒ«∏jôJ ¢ù«d  ,Iô«Ñc  á«dÉe  IAÓªH  ™àªàJh  ,∫ÉjQ  »fƒ«∏jôJ

.É¡JÉeGõàdÉH AÉØjE’G É¡«∏Y Ö©°üdG øe.É¡JÉeGõàdÉH AÉØjE’G É¡«∏Y Ö©°üdG øe
 ¥ÉØfE’G  ΩóYh  ∫ÉªdG  ¢ùÑM  ôÑà©oj  OÉ°üàb’G  º∏Y  »a ¥ÉØfE’G  ΩóYh  ∫ÉªdG  ¢ùÑM  ôÑà©oj  OÉ°üàb’G  º∏Y  »a
 ô«Z øe ¢†©ÑdG ió°üàj ø«M ∞°SÓdh ,äÉeRCÓd ÉÑÑ°S ô«Z øe ¢†©ÑdG ió°üàj ø«M ∞°SÓdh ,äÉeRCÓd ÉÑÑ°S
 ºYO  ∫hÉëj  ájOÉ°üàb’G  äGQGô≤dG  π«∏ëJ  ≈dG  á`̀jGQO ºYO  ∫hÉëj  ájOÉ°üàb’G  äGQGô≤dG  π«∏ëJ  ≈dG  á`̀jGQO
 ¥É«°ùdG øY ¬∏«∏ëJ ™£≤j ¬æμd ,á«ª∏Y óYGƒ≤H ¬Jôμa ¥É«°ùdG øY ¬∏«∏ëJ ™£≤j ¬æμd ,á«ª∏Y óYGƒ≤H ¬Jôμa
 A’Dƒg CÉ£NG ∂dòd ,ádhódG »a IQGO’G á©«Ñ£d »îjQÉàdG A’Dƒg CÉ£NG ∂dòd ,ádhódG »a IQGO’G á©«Ñ£d »îjQÉàdG
 áeƒμM ,ô¡°TG  πÑb ,É¡JòîJG  »àdG  äGQGô≤dG  IAGôb »a áeƒμM ,ô¡°TG  πÑb ,É¡JòîJG  »àdG  äGQGô≤dG  IAGôb »a
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN
 ,äBÉaÉμªdGh  ä’óÑdG  ±ô°üd  âbƒªdG  ∞bƒdG  ¿CÉ°ûH ,äBÉaÉμªdGh  ä’óÑdG  ±ô°üd  âbƒªdG  ∞bƒdG  ¿CÉ°ûH
 áeRC’  ájGóHh  ,É«FÉ¡f  É©£b  ÉghôÑàYG  ø«M  É°Uƒ°üN áeRC’  ájGóHh  ,É«FÉ¡f  É©£b  ÉghôÑàYG  ø«M  É°Uƒ°üN
 ó«cCÉJ  á¡éd  áeƒμëdG  ¿É«H  ìƒ°Vh  ºZQ  ,ájOÉ°üàbG ó«cCÉJ  á¡éd  áeƒμëdG  ¿É«H  ìƒ°Vh  ºZQ  ,ájOÉ°üàbG
.É¡Øbh â°Vôa »àdG ±hô¶dG ∫hõJ ÉeóæY É¡aô°U IOÉYG.É¡Øbh â°Vôa »àdG ±hô¶dG ∫hõJ ÉeóæY É¡aô°U IOÉYG
 ºd  ƒd  ≈àM  ,AÉªdG  í°T  ¢†©ÑdG  ™bƒJ  ÉÑFÉ°U  øμj  ºd ºd  ƒd  ≈àM  ,AÉªdG  í°T  ¢†©ÑdG  ™bƒJ  ÉÑFÉ°U  øμj  ºd
 π©éj ¿CG CÉ£îdG ™bƒàdG OÉc PG ,√óYƒe »a ô£ªdG π£¡j π©éj ¿CG CÉ£îdG ™bƒàdG OÉc PG ,√óYƒe »a ô£ªdG π£¡j
 ≈∏Y  ø«©∏£ªdG  øμd  ,¢SÉædÉH  ∂àØj  ¢û£©dÉH  ºgƒdG ≈∏Y  ø«©∏£ªdG  øμd  ,¢SÉædÉH  ∂àØj  ¢û£©dÉH  ºgƒdG
 äGAGôLE’G ¿G ,AóÑdG òæe ,GƒcQOCG áμ∏ªª∏d »dÉªdG ™°VƒdG äGAGôLE’G ¿G ,AóÑdG òæe ,GƒcQOCG áμ∏ªª∏d »dÉªdG ™°VƒdG
 ,á«fGõ«ªdG  ÜGƒ`̀HG  ¢†©H  »a  Qó¡dG  ∞bƒd  á«LÓ©dG ,á«fGõ«ªdG  ÜGƒ`̀HG  ¢†©H  »a  Qó¡dG  ∞bƒd  á«LÓ©dG
 …Qhô°†dG  ô«Z  »©jôdG  ¥É`̀Ø`̀f’G  ¢†ØN  ≈`̀dG  áaÉ°VG …Qhô°†dG  ô«Z  »©jôdG  ¥É`̀Ø`̀f’G  ¢†ØN  ≈`̀dG  áaÉ°VG
 ,ájOÉ°üàb’G á«aÉ©dG IOÉ©à°S’ á«∏Môe ±hôX ¬à°Vôa ,ájOÉ°üàb’G á«aÉ©dG IOÉ©à°S’ á«∏Môe ±hôX ¬à°Vôa
 RhÉéJ ≈∏Y  ájOƒ©°ùdG IQób ≈∏Y ¿ƒægGôªdG íHQ Gò¡dh RhÉéJ ≈∏Y  ájOƒ©°ùdG IQób ≈∏Y ¿ƒægGôªdG íHQ Gò¡dh
 Öéj Ée ƒgh ,áμ∏ªªdÉH ¿ƒæeDƒj º¡fC’ ,IôHÉ©dG áeRC’G Öéj Ée ƒgh ,áμ∏ªªdÉH ¿ƒæeDƒj º¡fC’ ,IôHÉ©dG áeRC’G

.áaÉc ø««é«∏îdGh ø«jOƒ©°ùdG ¿ÉªjG ¢SÉ°SG ¿ƒμj ¿G.áaÉc ø««é«∏îdGh ø«jOƒ©°ùdG ¿ÉªjG ¢SÉ°SG ¿ƒμj ¿G
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í«ë°U øjõæÑdG QÉ©°SCG ™aQ :"±ÉæÄà°S’G"

 ¿ƒaó¡à°ùj ¿ƒHƒéà°ùªdG
øjOOôàªdG ÜGƒædG êGôMEG

Ö¡e »a áeƒμëdG
"äGhóædG ÜÉgQEG" ìÉjQ

�  ƒª°S  r»HGƒéà°S’ ƒª°S  r»HGƒéà°S’  " "»Ñ©°ûdG  ºYódG  ó°ûëd  ≈©°ùe»Ñ©°ûdG  ºYódG  ó°ûëd  ≈©°ùe"  ¬fCG  GóH  Éª«a ¬fCG  GóH  Éª«a
 ∫hóL  ≈∏Y  ø«LQóªdG  ∑QÉÑªdG  ôHÉL  ï«°ûdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ ∫hóL  ≈∏Y  ø«LQóªdG  ∑QÉÑªdG  ôHÉL  ï«°ûdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 øY øY"á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"`d  á©∏£e  QOÉ°üe  â∏≤f  GóZ  ¢ù∏éªdG  á°ù∏L  ∫ÉªYCG`d  á©∏£e  QOÉ°üe  â∏≤f  GóZ  ¢ù∏éªdG  á°ù∏L  ∫ÉªYCG
 äÉ¡LGƒe ∫É©àaG  »a πãªàJ º¡FÉØ∏Mh ø«Hƒéà°ùªdG  iód  äÉÑ«JôJ äÉ¡LGƒe ∫É©àaG  »a πãªàJ º¡FÉØ∏Mh ø«Hƒéà°ùªdG  iód  äÉÑ«JôJ
 äó≤Y ≈dhC’G ,ø«Jhóf ™e øeGõàdÉH »YÉªàLE’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY äó≤Y ≈dhC’G ,ø«Jhóf ™e øeGõàdÉH »YÉªàLE’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY
 Qô≤ªdG  øe  á«fÉãdGh  ,ô«£ªdG  óªëe  ÖFÉædG  ¿GƒjO  »a  óMC’G  ¢ùeCG Qô≤ªdG  øe  á«fÉãdGh  ,ô«£ªdG  óªëe  ÖFÉædG  ¿GƒjO  »a  óMC’G  ¢ùeCG
 ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,∑GôÑdG  º∏°ùe  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædG  óæY  á∏«∏dG  ΩÉ≤J  ¿CG ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,∑GôÑdG  º∏°ùe  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædG  óæY  á∏«∏dG  ΩÉ≤J  ¿CG
 hCG øjOOôàªdG ÜGƒædG ¢†©H êGQóà°SG ∫ƒM QƒëªàJ ¬LƒàdG Gòg Iôμa hCG øjOOôàªdG ÜGƒædG ¢†©H êGQóà°SG ∫ƒM QƒëªàJ ¬LƒàdG Gòg Iôμa
 á©«ÑW øY ô¶ædG ¢†¨H ø«HGƒéà°S’G øe áeƒμëdG ∞bƒªd øjójDƒªdG á©«ÑW øY ô¶ædG ¢†¨H ø«HGƒéà°S’G øe áeƒμëdG ∞bƒªd øjójDƒªdG

.á«Ñ©°ûdG ºgóYGƒb ΩÉeCG º¡LGôMEGh ∞bƒªdG Gòg.á«Ñ©°ûdG ºgóYGƒb ΩÉeCG º¡LGôMEGh ∞bƒªdG Gòg
 ádhÉëe áeƒμëdG ¢ù«FQ r»HGƒéà°SG »a ≥∏≤ªdG ¿CG QOÉ°üªdG äôcPh ádhÉëe áeƒμëdG ¢ù«FQ r»HGƒéà°SG »a ≥∏≤ªdG ¿CG QOÉ°üªdG äôcPh
 É¡à«dhDƒ°ùe áeƒμëdG ¢ù«FQ π«ªëJh Éª¡«dEG  OÓÑdG πcÉ°ûe πc π≤f É¡à«dhDƒ°ùe áeƒμëdG ¢ù«FQ π«ªëJh Éª¡«dEG  OÓÑdG πcÉ°ûe πc π≤f
 äÉHÉ°ùM á«Ø°üJ ±ó¡H πH ` óLh ¿EG ` π∏îdG ìÓ°UEG πLCG øe ¢ù«d äÉHÉ°ùM á«Ø°üJ ±ó¡H πH ` óLh ¿EG ` π∏îdG ìÓ°UEG πLCG øe ¢ù«d
 π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  äGhóædG  ∫ÓN  ¬JQÉKEG  ºàà°S  Ée  ƒgh  ,á«°üî°T π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  äGhóædG  ∫ÓN  ¬JQÉKEG  ºàà°S  Ée  ƒgh  ,á«°üî°T
 ƒjÉe  ƒjÉe 3 »a Qô≤ªdG ájQƒà°SódG áªμëªdG ºμM •ƒ¨°V øe IOÉØà°SE’ÉH »a Qô≤ªdG ájQƒà°SódG áªμëªdG ºμM •ƒ¨°V øe IOÉØà°SE’ÉH

.»dÉëdG ¢ù∏éªdG ∫ƒM πÑ≤ªdG.»dÉëdG ¢ù∏éªdG ∫ƒM πÑ≤ªdG
 " "π°UGƒàdG πFÉ°Shh äGhóædG ÜÉgQEGπ°UGƒàdG πFÉ°Shh äGhóædG ÜÉgQEG"`d áeƒμëdG ñƒ°VQ ¿CG øe äQòMh`d áeƒμëdG ñƒ°VQ ¿CG øe äQòMh
 IójóYh  iôNCG  äÉHGƒéà°SG  ¿CÉHh  ,≥∏¨j  ød  ÉHÉH  âëàa  É¡fCG  »æ©j IójóYh  iôNCG  äÉHGƒéà°SG  ¿CÉHh  ,≥∏¨j  ød  ÉHÉH  âëàa  É¡fCG  »æ©j
 »a  ¿É«dÉëdG  ¿ÉHGƒéà°S’G  π°ûa  ∫ÉM  »a  áeƒμëdG  ¢ù«Fôd  Ωó≤à°S »a  ¿É«dÉëdG  ¿ÉHGƒéà°S’G  π°ûa  ∫ÉM  »a  áeƒμëdG  ¢ù«Fôd  Ωó≤à°S

.Éª¡aGógCG ≥«≤ëJ.Éª¡aGógCG ≥«≤ëJ
 ∂°ùªàdG áeƒμëdG ≈∏Y ¿CG äócCGh ∂°ùªàdG áeƒμëdG ≈∏Y ¿CG äócCGh

äÉjóëàdG á¡LGƒªH IóMƒdG ≈∏Y GócCG »°ù«°ùdGh ¿Éª∏°S ∂∏ªdG

QÉæjO 800 ≈dEG 150 øe É¡©aQ ójóédG ôªãà°ùªdG OóédG ø««æ«£°ù∏ØdG ø«°SQóª∏d äÓHÉ≤ªdG AóH

á«dÉªdG ä’óÑdGh ÉjGõªdG ó«©J ájOƒ©°ùdG
"ΩõëdG áØ°UÉY" »jôμ°ù©d øjô¡°T ÖJGQ íæªJh

ô¡¶dG IÉØ°U Üô°†J äGQÉéjE’G IOÉjR
kÉLÉéàMG ¿ƒHô°†j ∫ÓëdG ÜÉë°UCGh

 OGƒªdG ΩƒªY »¡Lƒe âÑK á«HôàdG ôjRh
GóaGh Éª∏©e 323 äÉeóN AÉ¡fG óªàYGh

��      :»ª∏°SC’G ô°UÉædGóÑY ` Öàc

 QÉ©°SCG  áØYÉ°†e  »a  á«cQÉÑªdG  äÓëe  áeRG  ó©H QÉ©°SCG  áØYÉ°†e  »a  á«cQÉÑªdG  äÓëe  áeRG  ó©H
 IÉØ°U  »a  IójóL  á`̀eRCG  ¢ùeCG  â∏WCG  ,äGQÉ`̀é`̀jE’G IÉØ°U  »a  IójóL  á`̀eRCG  ¢ùeCG  â∏WCG  ,äGQÉ`̀é`̀jE’G
 k ÉHGô°VEG  ,É¡«a  ∫ÓëdG  ÜÉë°UG  òØf  å«M  ,ô¡¶dG k ÉHGô°VEG  ,É¡«a  ∫ÓëdG  ÜÉë°UG  òØf  å«M  ,ô¡¶dG
 Ωƒ°SôdGh äGQÉéj’G QÉ©°SG ™aQ ≈∏Y ÉLÉéàMG kÓeÉc Ωƒ°SôdGh äGQÉéj’G QÉ©°SG ™aQ ≈∏Y ÉLÉéàMG kÓeÉc
 150150  øe  ,ô¡¶dG  ï∏°ùªd  ójóédG  ôªãà°ùªdG  øe øe  ,ô¡¶dG  ï∏°ùªd  ójóédG  ôªãà°ùªdG  øe

(1010 `°U ™LGQ) .QÉæjO  `°U ™LGQ) .QÉæjO 10001000h h 800800 ≈dEG ≈dEG
 ôjRh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿ƒHô°†ªdG  ÖdÉWh ôjRh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿ƒHô°†ªdG  ÖdÉWh

 AÉ≤HE’Gh Ωƒ°SôdG IOÉjR AÉ¨dEÉH ídÉ°üdG ¢ùfCG á«dÉªdG AÉ≤HE’Gh Ωƒ°SôdG IOÉjR AÉ¨dEÉH ídÉ°üdG ¢ùfCG á«dÉªdG
 AÉªdG  ™£b  ≈dEG  øjô«°ûe  ,á≤HÉ°ùdG  QÉ©°S’G  ≈∏Y AÉªdG  ™£b  ≈dEG  øjô«°ûe  ,á≤HÉ°ùdG  QÉ©°S’G  ≈∏Y
 á∏¡ªdG  AÉ¡àfG  ó©H IÉØ°üdG  »a ™«ªédG  øY ¢ùeCG á∏¡ªdG  AÉ¡àfG  ó©H IÉØ°üdG  »a ™«ªédG  øY ¢ùeCG
 ΩÉ¶æH  ï∏°ùª∏d  ójóédG  ôªãà°ùªdG  É¡ëæe  »àdG ΩÉ¶æH  ï∏°ùª∏d  ójóédG  ôªãà°ùªdG  É¡ëæe  »àdG

."BOTBOT"
 ájò¨àdGh AGò¨∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG â∏NCG ,É¡à¡L øe ájò¨àdGh AGò¨∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG â∏NCG ,É¡à¡L øe
 ¿CG  IócDƒe ,äGQÉéjE’G  QÉ©°SCG  ™aQ  øY É¡à«dhDƒ°ùe ¿CG  IócDƒe ,äGQÉéjE’G  QÉ©°SCG  ™aQ  øY É¡à«dhDƒ°ùe
 É≤ah  §≤a  ±Gô`̀°`̀TE’Gh  áÑbGôªdÉH  ô°üëæj  É`̀gQhO É≤ah  §≤a  ±Gô`̀°`̀TE’Gh  áÑbGôªdÉH  ô°üëæj  É`̀gQhO
 »°VÉªdG ôÑª°ùjO »a QOÉ°üdG AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤d »°VÉªdG ôÑª°ùjO »a QOÉ°üdG AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤d

 øª°†àªdG øª°†àªdG

��      :ºdÉ°S ÉfQ - âÑàc

 óªëe.O »dÉ©dG º«∏©àdG ôjRh á«HôàdG ôjRh óªàYG óªëe.O »dÉ©dG º«∏©àdG ôjRh á«HôàdG ôjRh óªàYG
 »a GóaGh Éª∏©e  »a GóaGh Éª∏©e 323323 äÉeóN AÉ¡fG QGôb ¢SQÉØdG äÉeóN AÉ¡fG QGôb ¢SQÉØdG
 ¿ƒ∏μ°ûj  øjòdGh  á«ª«∏©àdG  ≥WÉæªdG  ∞∏àîe ¿ƒ∏μ°ûj  øjòdGh  á«ª«∏©àdG  ≥WÉæªdG  ∞∏àîe
 É≤«Ñ£J äÉeóîdG AÉ¡fG äGQGôb øe ≈dh’G á©aódG É≤«Ñ£J äÉeóîdG AÉ¡fG äGQGôb øe ≈dh’G á©aódG
 Ωƒ∏©dGh  Üƒ°SÉëdG  OGƒ`̀e  »a  ∫Ó``M’G  á°SÉ«°ùd Ωƒ∏©dGh  Üƒ°SÉëdG  OGƒ`̀e  »a  ∫Ó``M’G  á°SÉ«°ùd

.äÉ«YÉªàL’Gh.äÉ«YÉªàL’Gh
 ¿G ¿G  " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"  ``̀d  ájƒHôJ  QOÉ°üe  âë°VhGh ``̀d  ájƒHôJ  QOÉ°üe  âë°VhGh

 »a  ºgQÉ£NG  ºJ  QGô≤dÉH  ø«dƒª°ûªdG  ø«ª∏©ªdG »a  ºgQÉ£NG  ºJ  QGô≤dÉH  ø«dƒª°ûªdG  ø«ª∏©ªdG"
 ≈dG  Iô«°ûe  , ≈dG  Iô«°ûe  ,"º¡JÉeóN  AÉ¡fÉH  »°VÉªdG  ¢SQÉeº¡JÉeóN  AÉ¡fÉH  »°VÉªdG  ¢SQÉe
 ºà«°S  äÉeóîdG  AÉ¡fG  øe  á«fÉãdG  á©aódG ºà«°S  äÉeóîdG  AÉ¡fG  øe  á«fÉãdG  á©aódG"  ¿G ¿G
 íÑ°ü«d  á∏Ñ≤ªdG  á∏«∏≤dG  ΩÉ`̀ jC’G  ∫ÓN  ÉgOÉªàYG íÑ°ü«d  á∏Ñ≤ªdG  á∏«∏≤dG  ΩÉ`̀ jC’G  ∫ÓN  ÉgOÉªàYG

."Éª∏©e Éª∏©e 450450 º¡JÉeóN á«¡æªdG ´ƒªée º¡JÉeóN á«¡æªdG ´ƒªée
 øe ≈æãà°SG øe ≈æãà°SG" ¢SQÉØdG ôjRƒdG ¿G QOÉ°üªdG âæ«Hh ¢SQÉØdG ôjRƒdG ¿G QOÉ°üªdG âæ«Hh
 á«àjƒc  ΩG  øe  áª∏©ªdG  äÉeóîdG  AÉ¡fG  äGQGô`̀b á«àjƒc  ΩG  øe  áª∏©ªdG  äÉeóîdG  AÉ¡fG  äGQGô`̀b
 øe  ∫É¡eG  ≈`̀dG  áaÉ°VG  »àjƒc  øe  áLhõàªdGh øe  ∫É¡eG  ≈`̀dG  áaÉ°VG  »àjƒc  øe  áLhõàªdGh
 »a AÉæHG º¡jód øjòdGh ΩÉ©dG Gòg º¡JÉeóN â«¡fG »a AÉæHG º¡jód øjòdGh ΩÉ©dG Gòg º¡JÉeóN â«¡fG

 …OÉëdG  ∞°üdG …OÉëdG  ∞°üdG

�  ìÉéf  ≈∏Y  IôJGƒàe  äGó«cCÉJ  §°Sh  :ä’É`̀ch  ,IôgÉ≤dG  ,¢VÉjôdG ìÉéf  ≈∏Y  IôJGƒàe  äGó«cCÉJ  §°Sh  :ä’É`̀ch  ,IôgÉ≤dG  ,¢VÉjôdG
 õéY  ¢†ØN  »a  ájOƒ©°ùdG  ¬JòØf  …ò`̀dG  ¥ÉØf’G  ó«°TôJ  èeÉfôH õéY  ¢†ØN  »a  ájOƒ©°ùdG  ¬JòØf  …ò`̀dG  ¥ÉØf’G  ó«°TôJ  èeÉfôH
 ;∞°üædG  øY ójõj ÉªH »dÉëdG  ΩÉ©dG  øe ∫hC’G  ™HôdG  ∫ÓN áfRGƒªdG ;∞°üædG  øY ójõj ÉªH »dÉëdG  ΩÉ©dG  øe ∫hC’G  ™HôdG  ∫ÓN áfRGƒªdG
 âØ°Uh  Iƒ£N  »a  ∫É`̀jQ  QÉ«∏e   âØ°Uh  Iƒ£N  »a  ∫É`̀jQ  QÉ«∏e  2626  ≈`̀dEG  GQÉ«∏e   ≈`̀dEG  GQÉ«∏e  5454  øe  ™LGôJ  PEG øe  ™LGôJ  PEG
 »°ù«°ùdG  ìÉàØdG  óÑY …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  π°Uh  Éª«ah  , »°ù«°ùdG  ìÉàØdG  óÑY …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  π°Uh  Éª«ah  ,"IRÉàªªdGIRÉàªªdG"`H`H
 ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ™e äÉãMÉÑe á°ù∏L ó≤Y å«M ¢VÉjôdG ≈dEG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ™e äÉãMÉÑe á°ù∏L ó≤Y å«M ¢VÉjôdG ≈dEG
 ø«H  á«é«JGôà°ùdG  äÉbÓ©dG  õjõ©àd  õjõ©dG  óÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG ø«H  á«é«JGôà°ùdG  äÉbÓ©dG  õjõ©àd  õjõ©dG  óÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG
 É¡à∏ªM IQÉ°S  QÉÑNCG  ™e óYƒe ≈∏Y ¢ùeCG  ¿ƒjOƒ©°ùdG  ¿Éc  øjó∏ÑdG É¡à∏ªM IQÉ°S  QÉÑNCG  ™e óYƒe ≈∏Y ¢ùeCG  ¿ƒjOƒ©°ùdG  ¿Éc  øjó∏ÑdG

(2323¢U ™LGQ) .á«μ∏ªdG ôeGhC’Gh º«°SGôªdG øe áeõM¢U ™LGQ) .á«μ∏ªdG ôeGhC’Gh º«°SGôªdG øe áeõM

 ä’óÑdG  ™«ªL IOÉYÉH  É«μ∏e  Éeƒ°Sôe …Oƒ©°ùdG  πgÉ©dG  Qó°UCG  ó≤a ä’óÑdG  ™«ªL IOÉYÉH  É«μ∏e  Éeƒ°Sôe …Oƒ©°ùdG  πgÉ©dG  Qó°UCG  ó≤a
 âfÉc  »àdG  ø«jôμ°ùYh  ø««fóe  øe  ádhódG  »ØXƒe  ≈dEG  á«dÉªdG âfÉc  »àdG  ø«jôμ°ùYh  ø««fóe  øe  ádhódG  »ØXƒe  ≈dEG  á«dÉªdG

.áμ∏ªªdG »a á«Ø°û≤J äGAGôLG QÉWG »a É≤HÉ°S â©£≤oà°SG.áμ∏ªªdG »a á«Ø°û≤J äGAGôLG QÉWG »a É≤HÉ°S â©£≤oà°SG
 ≈∏Y  GOQ  äòîJG  ób  âfÉc  »àdG  äGAGô``̀L’G  ¿CG  Ωƒ°SôªdG  í°VhCGh ≈∏Y  GOQ  äòîJG  ób  âfÉc  »àdG  äGAGô``̀L’G  ¿CG  Ωƒ°SôªdG  í°VhCGh
 ≥«≤ëJ AóH ≈∏Y ájOƒ©°ùdG  äóYÉ°S §ØædG  ô©°S »a OÉëdG  •ƒÑ¡dG ≥«≤ëJ AóH ≈∏Y ájOƒ©°ùdG  äóYÉ°S §ØædG  ô©°S »a OÉëdG  •ƒÑ¡dG
 ájDhQ) …OÉ°üàb’G ìÓ°UÓd É¡éeÉfôH »a ÉgójóëJ ºJ »àdG ±Góg’G ájDhQ) …OÉ°üàb’G ìÓ°UÓd É¡éeÉfôH »a ÉgójóëJ ºJ »àdG ±Góg’G
 øe óëdGh ádhódG  äGóFÉY ø«°ùëJ øª°†àj …òdG ( øe óëdGh ádhódG  äGóFÉY ø«°ùëJ øª°†àj …òdG (20302030  áμ∏ªªdG áμ∏ªªdG

.á«fGõ«ªdG õéY.á«fGõ«ªdG õéY
 OÉªàYÉH ø«eôëdG  ΩOÉN ¬Lh Éªc OÉªàYÉH ø«eôëdG  ΩOÉN ¬Lh Éªc

 ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdGh »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG ±ô°T ≈∏Y ájô«eCG áHOCÉe
02
03

¬«∏Y OhOôe ∫hôàÑdG á°ù°SDƒe AÉ°ûfEG ¿ƒfÉ≤d ÉØdÉîe Qó°U ¬«∏Y ¿ƒ©£ªdG QGô≤dG ¿EG ∫ƒ≤dG
��      :OƒªëdG ôHÉL -Öàc

 ∫hCG  áªμëe ºμM AÉ¨dÉH  ¢ùeCG  áØfCÉà°ùªdG  ájQGO’G  áªμëªdG  â°†b ∫hCG  áªμëe ºμM AÉ¨dÉH  ¢ùeCG  áØfCÉà°ùªdG  ájQGO’G  áªμëªdG  â°†b
 »a   »a  20162016 áæ°ùd  áæ°ùd 3232 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb AÉ¨dG øª°†àªdG áLQO ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb AÉ¨dG øª°†àªdG áLQO
 øe  øe 2 IOÉªdG ájQƒà°SO Ωó©H ™aódG ¢†aQh øjõæÑdG QÉ©°SCG IOÉjR ¿CÉ°T IOÉªdG ájQƒà°SO Ωó©H ™aódG ¢†aQh øjõæÑdG QÉ©°SCG IOÉjR ¿CÉ°T
 á«dÉªdG ∞«dÉμàdGh Ωƒ°SôdG ¿CÉ°T »a  á«dÉªdG ∞«dÉμàdGh Ωƒ°SôdG ¿CÉ°T »a 19951995 áæ°ùd  áæ°ùd 7979 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ºbQ ¿ƒfÉ≤dG

 ∞fCÉà°ùªdG  ΩGõdG  ™e  ,áeÉ©dG  äÉeóîdGh  ≥aGôªdÉH  ´ÉØàf’G  πHÉ≤e ∞fCÉà°ùªdG  ΩGõdG  ™e  ,áeÉ©dG  äÉeóîdGh  ≥aGôªdÉH  ´ÉØàf’G  πHÉ≤e
.IÉeÉëªdG ÜÉ©JCGh äÉahô°üªdG ºgó°V.IÉeÉëªdG ÜÉ©JCGh äÉahô°üªdG ºgó°V

 ™jõØdG ±Gƒfh »∏©dG »∏Y:¿ƒeÉëªdG á«FÉ°†≤dG iƒYódG ƒ©aGQ ø∏YCGh ™jõØdG ±Gƒfh »∏©dG »∏Y:¿ƒeÉëªdG á«FÉ°†≤dG iƒYódG ƒ©aGQ ø∏YCGh
.õ««ªàdG áªμëe ΩÉeCG iƒYO áeÉbG º¡eõY øY ôà°û°T É¡eh.õ««ªàdG áªμëe ΩÉeCG iƒYO áeÉbG º¡eõY øY ôà°û°T É¡eh

 ΩÉeCG Éæ©W Ωó≤æ°S :ºμëdG Qhó°U ó©H »aÉë°U íjô°üJ »a »∏©dG ∫Ébh ΩÉeCG Éæ©W Ωó≤æ°S :ºμëdG Qhó°U ó©H »aÉë°U íjô°üJ »a »∏©dG ∫Ébh
 ¿ƒfÉb  áªμëe ¿ƒfÉb  áªμëe  " "õ««ªàdGõ««ªàdG"  ¿CG  Éë°Vƒe,ºμëdG  AÉ¨d’  õ««ªàdG  áªμëe ¿CG  Éë°Vƒe,ºμëdG  AÉ¨d’  õ««ªàdG  áªμëe

 âªJ  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀L’G  ™«ªLh âªJ  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀L’G  ™«ªLh

 ø«∏eÉ©dG ¢†jƒ©J : ø«∏eÉ©dG ¢†jƒ©J :"õ««ªàdGõ««ªàdG"
 áHÉ°UE’ Gƒ°Vô©J GPEG áeƒμëdÉH áHÉ°UE’ Gƒ°Vô©J GPEG áeƒμëdÉH

πª©dG á¡L CÉ£N øY áªLÉfπª©dG á¡L CÉ£N øY áªLÉf

 ∫hôàÑdG á°ù°SDƒªd ìÉJCG ¿ƒfÉ≤dG ∫hôàÑdG á°ù°SDƒªd ìÉJCG ¿ƒfÉ≤dG
 ¿hO øjõæÑdG ≥jƒ°ùJ ájôM ¿hO øjõæÑdG ≥jƒ°ùJ ájôM

≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ≈∏Y  ¢Vô©dG≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ≈∏Y  ¢Vô©dG

ƒjÉe ™∏£e IQGRƒdG »ØXƒªd IRÉàªªdG äBÉaÉμªdG

AÉHô¡μdG π°üØd ’ AÉªdG ™£≤d º©f :¥hRôªdG
 AÉHô¡μdG  ôjRh  ∫Éb   AÉHô¡μdG  ôjRh  ∫Éb  :ºfÉZ  óªëe  -  Öàc
 QÉ«àdG QÉ«àdG"  ¿G  ¥hRôªdG  ΩÉ°üY  §ØædG  ôjRh  AÉªdGh ¿G  ¥hRôªdG  ΩÉ°üY  §ØædG  ôjRh  AÉªdGh
 πÑb  øe  AGƒ°S  øWGƒe  …CG  øY  ™£≤j  ød  »FÉHô¡μdG πÑb  øe  AGƒ°S  øWGƒe  …CG  øY  ™£≤j  ød  »FÉHô¡μdG
 , ,"±ôX …CG âëJ ájQGO’G áªμëªdG hG AÉHô¡μdG IQGRh±ôX …CG âëJ ájQGO’G áªμëªdG hG AÉHô¡μdG IQGRh
 ΩóY  GóHG  »æ©j  ’ ΩóY  GóHG  »æ©j  ’"  ∂dP  ¿G  ¬JGP  âbƒdG  »a  Éæ«Ñe ∂dP  ¿G  ¬JGP  âbƒdG  »a  Éæ«Ñe

."OGó°ùdÉH ø«eõà∏ªdG ô«Z øY AÉªdG ™£bOGó°ùdÉH ø«eõà∏ªdG ô«Z øY AÉªdG ™£b

 ≈dG ¬àdÉMG …òdG AÉªdGh AÉHô¡μdG IQGRh OQ »a ∂dP AÉL ≈dG ¬àdÉMG …òdG AÉªdGh AÉHô¡μdG IQGRh OQ »a ∂dP AÉL
 ΩóY ìôà≤e ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd ΩóY ìôà≤e ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd
 …òdGh ,»FÉ°†b ºμëH ’EG AÉªdGh »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ™£b …òdGh ,»FÉ°†b ºμëH ’EG AÉªdGh »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ™£b
 ΩóY ≥HÉ°S âbh »a äCÉJQG á«©jô°ûàdG áæé∏dG âfÉc ΩóY ≥HÉ°S âbh »a äCÉJQG á«©jô°ûàdG áæé∏dG âfÉc
 ºFÉb  ¿ƒfÉb  πjó©àH ¬bÉëdEGh  OôØæe ¿ƒfÉ≤H  √Qhó°U ºFÉb  ¿ƒfÉb  πjó©àH ¬bÉëdEGh  OôØæe ¿ƒfÉ≤H  √Qhó°U

 á``̀dhó``̀L ¢``ü``î``j á``̀dhó``̀L ¢``ü``î``j

 áeóîdGh áaÉ≤ãdG …ôjRh AÉØYEG áeóîdGh áaÉ≤ãdG …ôjRh AÉØYEG
 áæédh Éª¡«Ñ°üæe øe á«fóªdG áæédh Éª¡«Ñ°üæe øe á«fóªdG

êô©dG äGRhÉéàH ≥«≤ëà∏dêô©dG äGRhÉéàH ≥«≤ëà∏d

 »æWƒdG øeCÓd õcôe AÉ°ûfEG »æWƒdG øeCÓd õcôe AÉ°ûfEG
 ¿Éª∏°S øH ódÉN ô«eC’G ø««©Jh ¿Éª∏°S øH ódÉN ô«eC’G ø««©Jh

ø£æ°TGh iód áμ∏ªª∏d kGô«Ø°Sø£æ°TGh iód áμ∏ªª∏d kGô«Ø°S

��     ¢ù«FôdG kÓÑ≤à°ùe õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«eôëdG ΩOÉN
(¢SGh)          ¢VÉjôdG »a »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY …ô°üªdG

26  ¢U áªààdG

26  ¢U áªààdG

26  ¢U áªààdG



المحلية
02

 IQÉjõdG CGóH ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG
OÓÑdG ≈dEG ¬d ≈dhC’G á«ª°SôdG

�  IQÉjR »a á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ájQóæμ°S’G ÉHÉH »fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG  á°SGób ¢ùeG ô¡X OÓÑdG ≈dG π°Uh IQÉjR »a á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ájQóæμ°S’G ÉHÉH »fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG  á°SGób ¢ùeG ô¡X OÓÑdG ≈dG π°Uh
.OÓÑ∏d.OÓÑ∏d

.ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«e’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf ¬dÉÑ≤à°SG »a ¿Éc.ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«e’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf ¬dÉÑ≤à°SG »a ¿Éc

ó∏H …CG »a ∫É©ØdG ƒ°†©dG º¡fCG ócCG

 ¢SôZ :" CÉaÉc"  ¥Ó£fG »a »fÉHÉ«dG ô«Ø°ùdG
äÉbÓ©dG õjõ©Jh ÜÉÑ°ûdG »a äÉ«bÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG

��      :ºfÉZ óªëe- Öàc

 âjƒμdG  iód  »fÉHÉ«dG  ô«Ø°ùdG  ÜôYG âjƒμdG  iód  »fÉHÉ«dG  ô«Ø°ùdG  ÜôYG
 IQÉØ°ùdG OGó©à°SG øY »μ«°TG »°TÉcÉJ IQÉØ°ùdG OGó©à°SG øY »μ«°TG »°TÉcÉJ
 ø«æWGƒªdG  ™`̀e  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  õjõ©àd ø«æWGƒªdG  ™`̀e  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  õjõ©àd
 ≥«≤ëJh  ¥ÓN’G  ï«°Sôàd  ø«ª«≤ªdGh ≥«≤ëJh  ¥ÓN’G  ï«°Sôàd  ø«ª«≤ªdGh
." CÉaÉc CÉaÉc"  IQOÉÑe øe IƒLôªdG ±Góg’G  IQOÉÑe øe IƒLôªdG ±Góg’G
 ¥Ó`̀£`̀fG π`̀Ø`̀M ∫Ó``̀N »`̀μ`̀«`̀°`̀TG ∫É```bh ¥Ó`̀£`̀fG π`̀Ø`̀M ∫Ó``̀N »`̀μ`̀«`̀°`̀TG ∫É```bh
 øe  ∫hG  º«bG  …òdG øe  ∫hG  º«bG  …òdG  " "  CÉaÉc CÉaÉc"   IQOÉÑe  IQOÉÑe
 øe  ¬``̀fG  :ó«¡°ûdG  á≤jóëH  ¢`̀ù`̀eG øe  ¬``̀fG  :ó«¡°ûdG  á≤jóëH  ¢`̀ù`̀eG
 »a  ÜÉÑ°ûdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  á«ªg’G »a  ÜÉÑ°ûdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  á«ªg’G
 ¿ƒLÉàëj  º`̀gh  á`̀dhO  …É`̀H  ¢Vƒ¡ædG ¿ƒLÉàëj  º`̀gh  á`̀dhO  …É`̀H  ¢Vƒ¡ædG
 º¡fC’ ∞«≤ãàdGh º«∏©àdG  ≈dG  ºgQhóH º¡fC’ ∞«≤ãàdGh º«∏©àdG  ≈dG  ºgQhóH
 º¡fhóHh ™ªàée …G »a ∫É©ØdG ƒ°†©dG º¡fhóHh ™ªàée …G »a ∫É©ØdG ƒ°†©dG
 »£©f ¿ÉHÉ«dG  »ah ó∏H  …G  ¢†¡æj ’ »£©f ¿ÉHÉ«dG  »ah ó∏H  …G  ¢†¡æj ’
 äÉ«bÓN’G  º∏©J  »a  Iô«Ñc  á«ªgG äÉ«bÓN’G  º∏©J  »a  Iô«Ñc  á«ªgG
 πãe  á«HÉéj’G  º«≤dGh  äÉ«cƒ∏°ùdGh πãe  á«HÉéj’G  º«≤dGh  äÉ«cƒ∏°ùdGh
 áYÉé°ûdGh ∞WÉ©àdGh áeGôμdGh áªMôdG áYÉé°ûdGh ∞WÉ©àdGh áeGôμdGh áªMôdG

.¥ó°üdGh ádGó©dGh.¥ó°üdGh ádGó©dGh
 á«fÉHÉ«dG  äÉcô°ûdG  »a  ÉæfG  ±É°VGh á«fÉHÉ«dG  äÉcô°ûdG  »a  ÉæfG  ±É°VGh
 ÉæJÉcô°T  »a  Üƒ∏°S’G  ¢ùØf  ≥Ñ£f ÉæJÉcô°T  »a  Üƒ∏°S’G  ¢ùØf  ≥Ñ£f
 »àdG áæ¡ªdG äÉ«bÓNG ≈∏Y õcôJ »àdG »àdG áæ¡ªdG äÉ«bÓNG ≈∏Y õcôJ »àdG
 πª©dG  áÄ«H  ø«°ùëJ  ≈∏Y  óYÉ°ùJ πª©dG  áÄ«H  ø«°ùëJ  ≈∏Y  óYÉ°ùJ
 ø«ØXƒªdG  ø«H  á«fÉ°ùf’G  äÉbÓ©dGh ø«ØXƒªdG  ø«H  á«fÉ°ùf’G  äÉbÓ©dGh
 ácô°ûdG  ìÉéf  ≈dG  ô«NC’ÉH  …ODƒ`̀j  Ée ácô°ûdG  ìÉéf  ≈dG  ô«NC’ÉH  …ODƒ`̀j  Ée
 øY  ÉHô©e  ,»fÉHÉ«dG  OÉ°üàb’G  Iƒbh øY  ÉHô©e  ,»fÉHÉ«dG  OÉ°üàb’G  Iƒbh

.IQOÉÑªdG »a ácQÉ°ûªdÉH ¬Ñ«MôJ.IQOÉÑªdG »a ácQÉ°ûªdÉH ¬Ñ«MôJ
 CÉaÉc CÉaÉc"  IQOÉÑe ¢ù«FQ ø∏YG ¬à¡L øe  IQOÉÑe ¢ù«FQ ø∏YG ¬à¡L øe
 øjõFÉØdG QÉ«àNG ¿G ó«YÉ°ùªdG ô°UÉf øjõFÉØdG QÉ«àNG ¿G ó«YÉ°ùªdG ô°UÉf " "
 πÑ≤ªdG  ô`̀Hƒ`̀à`̀cG  ô¡°T  »`̀a  ¿ƒμ«°S πÑ≤ªdG  ô`̀Hƒ`̀à`̀cG  ô¡°T  »`̀a  ¿ƒμ«°S
 ô«jÉ©e  ≥ah  øjõFÉØdG  QÉ«àNG  ºà«°Sh ô«jÉ©e  ≥ah  øjõFÉØdG  QÉ«àNG  ºà«°Sh

 ≈∏Y ∫ÉØàM’G ΩÉ≤«°Sh ,á«fÉHÉj º«μëJ áæéd É¡à©°Vh ≈∏Y ∫ÉØàM’G ΩÉ≤«°Sh ,á«fÉHÉj º«μëJ áæéd É¡à©°Vh
 ó¡°û«°S  …òdGh  »aÉ≤ãdG  óªMC’G  ôHÉL  ï«°ûdG  ìô°ùe ó¡°û«°S  …òdGh  »aÉ≤ãdG  óªMC’G  ôHÉL  ï«°ûdG  ìô°ùe

.±ƒdCÉªdG øY Gó«©H ô¡Ñe πμ°ûH øjõFÉØdG ºjôμJ.±ƒdCÉªdG øY Gó«©H ô¡Ñe πμ°ûH øjõFÉØdG ºjôμJ
 É¡FÉ°†YG  º«μëàdG  áæéd  ¿G  ≈dG  ó«YÉ°ùªdG  QÉ°TGh É¡FÉ°†YG  º«μëàdG  áæéd  ¿G  ≈dG  ó«YÉ°ùªdG  QÉ°TGh
 ¿ÉHÉ«dG  ¢SQGóe ¥ôYG øe á°SQóeh »fÉHÉ«dG  ô«Ø°ùdG ¿ÉHÉ«dG  ¢SQGóe ¥ôYG øe á°SQóeh »fÉHÉ«dG  ô«Ø°ùdG
 ,á«ªdÉ©dG ÉJƒjƒJ ácô°ûH ájQÉéàdG äÉ«bÓN’G ôjóeh ,á«ªdÉ©dG ÉJƒjƒJ ácô°ûH ájQÉéàdG äÉ«bÓN’G ôjóeh
 Ió«MƒdG ádhódG É¡fƒc ¿ÉHÉ«dG QÉ«àNG ÖÑ°S ¿G GócDƒe Ió«MƒdG ádhódG É¡fƒc ¿ÉHÉ«dG QÉ«àNG ÖÑ°S ¿G GócDƒe
 ∫hÉæàj á«HôàdG IQGRh »a èeÉfôH É¡jód »àdG ºdÉ©dÉH ∫hÉæàj á«HôàdG IQGRh »a èeÉfôH É¡jód »àdG ºdÉ©dÉH
 äÉ«bÓN’G  ¢SôZh ÖdÉ£dG  º«∏©àd  äÉ«bÓN’G  ¢SôZ äÉ«bÓN’G  ¢SôZh ÖdÉ£dG  º«∏©àd  äÉ«bÓN’G  ¢SôZ
 √òg á∏«W ¬HÉ°T Ée hG äGQÉÑàNÓd ™°†îj ’h ¬H §≤a √òg á∏«W ¬HÉ°T Ée hG äGQÉÑàNÓd ™°†îj ’h ¬H §≤a
 ¬ª«∏©J  πÑb  ∑Éæg  ÖdÉ£dG  ¥ÓNCÉH  AÉ≤JQÓd  IóªdG ¬ª«∏©J  πÑb  ∑Éæg  ÖdÉ£dG  ¥ÓNCÉH  AÉ≤JQÓd  IóªdG

.á«°SGQódG OGƒªdG.á«°SGQódG OGƒªdG
 øe IQOÉÑe ∫hCG  ôÑà©J øe IQOÉÑe ∫hCG  ôÑà©J " " CÉaÉc CÉaÉc"  ¿G :ó«YÉ°ùªdG ∫Ébh  ¿G :ó«YÉ°ùªdG ∫Ébh
 QÉWEG  »a  πª©J  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  É¡Yƒf QÉWEG  »a  πª©J  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  É¡Yƒf
 ø«YóÑªdG É¡ªjôμJ ∫ÓN øe á«≤«≤M ájô°ûH á«ªæJ ø«YóÑªdG É¡ªjôμJ ∫ÓN øe á«≤«≤M ájô°ûH á«ªæJ
 á«ª∏©dG  º¡JÉ°ü°üîJ  »`̀a  ¿EG  É`̀«`̀bÓ`̀NCG  º¡bƒØàd á«ª∏©dG  º¡JÉ°ü°üîJ  »`̀a  ¿EG  É`̀«`̀bÓ`̀NCG  º¡bƒØàd
 ,º¡fÉWhCGh  º¡JÉ©ªàée  π`̀NGO  ≈àM  hCG  á«Ø«XƒdGh ,º¡fÉWhCGh  º¡JÉ©ªàée  π`̀NGO  ≈àM  hCG  á«Ø«XƒdGh
 á°†¡f  …CG  ¿CÉH  É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dG  iód  áYÉæ≤d  ∂dPh á°†¡f  …CG  ¿CÉH  É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dG  iód  áYÉæ≤d  ∂dPh
 ¿hO øe Ωƒ≤J ’ ó∏H …CG πNGOh ™ªàéªdG »a á«≤«≤M ¿hO øe Ωƒ≤J ’ ó∏H …CG πNGOh ™ªàéªdG »a á«≤«≤M

.»bÓNCG ¢SÉ°SCG.»bÓNCG ¢SÉ°SCG
 øe  ÉbÓ£fG  âJG  CÉaÉc  Iôμa  ¿G  ó«YÉ°ùªdG  ±É°VGh øe  ÉbÓ£fG  âJG  CÉaÉc  Iôμa  ¿G  ó«YÉ°ùªdG  ±É°VGh
 âjƒμdG  πNGO  õ«ªàªdG  ºjôμJ  ¿ÉM  âbƒdG  ¿G  CGóÑe âjƒμdG  πNGO  õ«ªàªdG  ºjôμJ  ¿ÉM  âbƒdG  ¿G  CGóÑe
 ¬°SÉ°SCG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  õ«ªàdG  Gò`̀gh  ,É¡LQÉN  hCG ¬°SÉ°SCG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  õ«ªàdG  Gò`̀gh  ,É¡LQÉN  hCG
 õ«ªàdG  »g  á«°ù«FQ  •É≤f   õ«ªàdG  »g  á«°ù«FQ  •É≤f  3  ≈∏Y  »æÑe  IQOÉÑªdG ≈∏Y  »æÑe  IQOÉÑªdG

 »bÓNC’G  õ«ªàdG  ,»©ªàéªdG  »bÓNC’G »bÓNC’G  õ«ªàdG  ,»©ªàéªdG  »bÓNC’G
 ,»æWƒdG  »bÓNC’G  õ«ªàdGh  »Ø«XƒdG ,»æWƒdG  »bÓNC’G  õ«ªàdGh  »Ø«XƒdG
 ió`̀MEG  ¬«a  ôaƒàj  øe  ¿EÉ`̀a  »dÉàdÉHh ió`̀MEG  ¬«a  ôaƒàj  øe  ¿EÉ`̀a  »dÉàdÉHh
 √QÉ«àNGh ¬ë«°TôJ ºà«°S •É≤ædG √òg √QÉ«àNGh ¬ë«°TôJ ºà«°S •É≤ædG √òg

.Éæ∏Ñb øe ¬ªjôμJh.Éæ∏Ñb øe ¬ªjôμJh
 ø«ë°TôªdG Ωó≤J á≤jôW ¿G ≈dG âØdh ø«ë°TôªdG Ωó≤J á≤jôW ¿G ≈dG âØdh
 iôëà«d iôëà«d  " "  CÉaÉc CÉaÉc"   ≥jôa  ∫ÓN  øe  ÉeEG  ≥jôa  ∫ÓN  øe  ÉeEG
 ™ªàéªdG  »a  ø«∏YÉØdG  ¢UÉî°TC’G  øY ™ªàéªdG  »a  ø«∏YÉØdG  ¢UÉî°TC’G  øY
 á«bÓNCG  ô«jÉ©ªH  ¿ƒ©àªàj  øjòdGh á«bÓNCG  ô«jÉ©ªH  ¿ƒ©àªàj  øjòdGh
 ,á«æWh  hCG  á«Ø«Xh  hCG  á«©ªàée ,á«æWh  hCG  á«Ø«Xh  hCG  á«©ªàée
 ø«ÑZGôdG  äÉÑ∏W  º∏°ùJ  ôÑY  É``̀eEGh ø«ÑZGôdG  äÉÑ∏W  º∏°ùJ  ôÑY  É``̀eEGh
 º¡°ùØfCG  ¿hô``̀j  ø`̀ª`̀eh  ácQÉ°ûªdÉH º¡°ùØfCG  ¿hô``̀j  ø`̀ª`̀eh  ácQÉ°ûªdÉH
 áHƒ∏£ªdG  õ«ªàdG  äÉØ°üH  ¿ƒ©àªàj áHƒ∏£ªdG  õ«ªàdG  äÉØ°üH  ¿ƒ©àªàj
 Iô°TÉÑe ÉæH  ∫É°üJ’G  ∫ÓN øe ∂dPh Iô°TÉÑe ÉæH  ∫É°üJ’G  ∫ÓN øe ∂dPh
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y Éæ©bGƒe ôÑY hCG π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y Éæ©bGƒe ôÑY hCG
 äÉÑ∏£dG  ≈≤∏àf  øëfh  ,»YÉªàL’G äÉÑ∏£dG  ≈≤∏àf  øëfh  ,»YÉªàL’G
 ôÑY  x¢ü≤J  ¿Ééd  πμ°ûfh  É¡°SQófh ôÑY  x¢ü≤J  ¿Ééd  πμ°ûfh  É¡°SQófh
 ™àªJ  áë°U  ió`̀e  øe  ócCÉà∏d  IQƒ°üe  äÓ«é°ùJ ™àªJ  áë°U  ió`̀e  øe  ócCÉà∏d  IQƒ°üe  äÓ«é°ùJ

.áHƒ∏£ªdG õ«ªàdG ô«jÉ©ªH ø«eó≤àªdG.áHƒ∏£ªdG õ«ªàdG ô«jÉ©ªH ø«eó≤àªdG
 ÖdÉ£dG ÖdÉ£dG"   äÉ≤HÉ°ùe  πª°ûà°S  äÉ«dÉ©ØdG  ¿G  í°VhGh  äÉ≤HÉ°ùe  πª°ûà°S  äÉ«dÉ©ØdG  ¿G  í°VhGh
 " " 965965 ø°TÉa ø°TÉa" h h " " áaÉ≤ãdG øY åëÑdG áaÉ≤ãdG øY åëÑdG" h h " " õ«ªàªdG õ«ªàªdG
 á≤HÉ°ùe á≤HÉ°ùe" h h " " »≤FÉKƒdG º∏«ØdG »≤FÉKƒdG º∏«ØdG" h h " " πgÉà°ùj ÉfƒHG πgÉà°ùj ÉfƒHG" h h
 Ωƒj Ωƒj" h h " " ábó°üdG Ωƒj ábó°üdG Ωƒj" h h " " πëdG ÉæcQÉ°T πëdG ÉæcQÉ°T" h h " " á«æeG á«æeG
  IõFÉLh  IõFÉLh  " "  π«°S  OQÉ`̀j  »æ«e  á«dÉ©a π«°S  OQÉ`̀j  »æ«e  á«dÉ©a"  h h  " "  á°ü≤ædG á°ü≤ædG
 ÉæfG  ó«YÉ°ùªdG  ó`̀cGh  . ÉæfG  ó«YÉ°ùªdG  ó`̀cGh  ."  É«bÓNG  õ«ªàªdG  ÖYÓdG É«bÓNG  õ«ªàªdG  ÖYÓdG"
 øe  ô«ãch  äGQOÉÑªdG  øe  ô«ãμdG  óLƒj  ¬fCG  øeDƒf øe  ô«ãch  äGQOÉÑªdG  øe  ô«ãμdG  óLƒj  ¬fCG  øeDƒf
 á«ªæàdG ≈∏Y äõcQ É¡©«ªL øμdh á«eƒμëdG ∫ÉªYC’G á«ªæàdG ≈∏Y äõcQ É¡©«ªL øμdh á«eƒμëdG ∫ÉªYC’G
 »bÓNC’G õ«ªàdG ≈∏Y õcôf ÉæfG ø«M »a ájOÉ°üàb’G »bÓNC’G õ«ªàdG ≈∏Y õcôf ÉæfG ø«M »a ájOÉ°üàb’G

.á«≤«≤ëdG ájô°ûÑdG á«ªæàdG ƒg √ôÑà©f …òdGh.á«≤«≤ëdG ájô°ûÑdG á«ªæàdG ƒg √ôÑà©f …òdGh

 É¡JÉ°ùHÓe ∞°ûμH º¡°ùj ¬fCG ócCG OGôμªdG

 »∏«∏ëJ ôÑàîe ∫hCG âëààaG " AÉØW’G" 
≥jôëdG äÉØ∏îeh çOGƒëdG äÉæ«©d

âjƒμ∏d kÓãªe ìÉÑ°üdG á°üM
á«fÉãdG Iôª∏d »Hô©dG ºdÉ©dG ó¡©e »a 

�  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  ájÉYQ  âëJ ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  ájÉYQ  âëJ
 ádÉcƒdÉH ΩÓY’G ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ádÉcƒdÉH ΩÓY’G ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ôjóe íààaG  ˆGóÑ©dG  óªëe ï«°ûdG ôjóe íààaG  ˆGóÑ©dG  óªëe ï«°ûdG
 ≥jôØdG  AÉØWEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY ≥jôØdG  AÉØWEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY
 ôÑàîe  ∫hCG  ¢ùeCG  OGôμªdG  ódÉN  / ôÑàîe  ∫hCG  ¢ùeCG  OGôμªdG  ódÉN  /
 äÉØ∏îeh  çOGƒëdG  äÉæ«©d  »∏«∏ëJ äÉØ∏îeh  çOGƒëdG  äÉæ«©d  »∏«∏ëJ
 ≥«≤ëàdG áÑbGôe »a ¢UÉîdG ≥jôëdG ≥«≤ëàdG áÑbGôe »a ¢UÉîdG ≥jôëdG
 øe  ∫hC’G  ƒgh  ≥jôëdG  çOGƒ`̀M  »a øe  ∫hC’G  ƒgh  ≥jôëdG  çOGƒ`̀M  »a
 AÉØWEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ïjQÉàH  ¬Yƒf AÉØWEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ïjQÉàH  ¬Yƒf
 çOGƒ``̀M  ≥«≤ëJ  á`̀Ñ`̀bGô`̀e  ≈æÑªH çOGƒ``̀M  ≥«≤ëJ  á`̀Ñ`̀bGô`̀e  ≈æÑªH

.≥jôëdG.≥jôëdG
 ôÑàîªdG Gòg ¿CG OGôμªdG ≥jôØdG ∫Ébh ôÑàîªdG Gòg ¿CG OGôμªdG ≥jôØdG ∫Ébh
 ∫ÉªYCG  ΩÉªJEG  ≈dEG  …ODƒ«°S  »∏«∏ëàdG ∫ÉªYCG  ΩÉªJEG  ≈dEG  …ODƒ«°S  »∏«∏ëàdG
 áeÉY  áØ°üH  AÉØWEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G áeÉY  áØ°üH  AÉØWEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ≥«≤ëJ  áÑbGôe  -  áëaÉμªdG  ´É£bh ≥«≤ëJ  áÑbGôe  -  áëaÉμªdG  ´É£bh
 Éªc  á°UÉN  áØ°üH  ≥jôëdG  çOGƒ`̀M Éªc  á°UÉN  áØ°üH  ≥jôëdG  çOGƒ`̀M
 á«æØdG ôjQÉ≤àdG ø«°üëJ ≈dEG …ODƒ«°S á«æØdG ôjQÉ≤àdG ø«°üëJ ≈dEG …ODƒ«°S

 äÉ£∏°ùdGh ≥«≤ëàdG äÉ¡L iód IQGOE’G πÑb øe IQOÉ°üdG äÉ£∏°ùdGh ≥«≤ëàdG äÉ¡L iód IQGOE’G πÑb øe IQOÉ°üdG
.á«eƒμëdG äÉ¡édGh á«FÉ°†≤dG.á«eƒμëdG äÉ¡édGh á«FÉ°†≤dG

 ∞°ûμH ¬d á©HÉàdG Iõ¡LC’Gh ºgÉ°ù«°S ôÑàîªdG ¿G ±É°VG ∞°ûμH ¬d á©HÉàdG Iõ¡LC’Gh ºgÉ°ù«°S ôÑàîªdG ¿G ±É°VG
 ¥ƒ≤M øª°†j Éªe ájóª©dGh áØ∏àîªdG çOGƒëdG äÉ°ùHÓe ¥ƒ≤M øª°†j Éªe ájóª©dGh áØ∏àîªdG çOGƒëdG äÉ°ùHÓe

 äÉ¡édG πÑb øe ¬H áfÉ©à°S’G øμªj ¬fCG ócCG Éªc øjôNB’G äÉ¡édG πÑb øe ¬H áfÉ©à°S’G øμªj ¬fCG ócCG Éªc øjôNB’G
. iôNC’G á«∏gC’Gh á«eƒμëdG. iôNC’G á«∏gC’Gh á«eƒμëdG

 AÉ°ûfEGh  õ«¡éJ  »a  ≈©°S  øe  πc  OGôμªdG  ≥jôØdG  ôμ°Th AÉ°ûfEGh  õ«¡éJ  »a  ≈©°S  øe  πc  OGôμªdG  ≥jôØdG  ôμ°Th
 AÉØWEÓd áeÉ©dG IQGOE’ÉH äÉYÉ£≤dG ™«ªL øe ´hô°ûªdG Gòg AÉØWEÓd áeÉ©dG IQGOE’ÉH äÉYÉ£≤dG ™«ªL øe ´hô°ûªdG Gòg

.Iõ¡LC’G ∂∏àd IOQƒªdG á«°Sóæ¡dG èaô©dG ácô°Th.Iõ¡LC’G ∂∏àd IOQƒªdG á«°Sóæ¡dG èaô©dG ácô°Th

��    ∞WÉY ô°SÉj …ô°üªdG ô«Ø°ùdGh »fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdGh ìGôédG »∏Y ï«°ûdG ¿GƒjódG ôjRh ÖFÉf

��    ôÑàîªdG »a áeóîà°ùªdG OGƒªdG ≈∏Y ™∏£j OGôμªdG ódÉN ≥jôØdG��  " CÉaÉc"  ¥ÓWEG πØM »a k ÉKóëàe »fÉHÉ«dG ô«Ø°ùdG

��    OÓÑdG ¬dƒ°Uh iód »fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG á°SGób ÓÑ≤à°ùe ìGôédG »∏Y ï«°ûdG ¿GƒjódG ôjRh ÖFÉf ��    ìGôédG ódÉN ï«°ûdG á«∏NGódG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG iód ∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

 ìÉÑ°Uh ∑QÉÑªdG πÑ≤à°SG ó¡©dG »dh
ˆGóÑ©dGh ìGôédGh ódÉîdG óªëeh

�  ¢ù«FQ ƒª°S ¢ùeG ¿É«H ô°ü≤H óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°S πÑ≤à°SG ¢ù«FQ ƒª°S ¢ùeG ¿É«H ô°ü≤H óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°S πÑ≤à°SG
 .∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée .∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée

 ï«°ûdG á«LQÉîdG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG √ƒª°S πÑ≤à°SG Éªc ï«°ûdG á«LQÉîdG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG √ƒª°S πÑ≤à°SG Éªc
 .ódÉîdG ìÉÑ°U .ódÉîdG ìÉÑ°U

 ï«°ûdG  ´ÉaódG  ôjRhh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  πÑ≤à°SGh ï«°ûdG  ´ÉaódG  ôjRhh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  πÑ≤à°SGh

.ódÉîdG óªëe.ódÉîdG óªëe
 ï«°ûdG á«∏NGódG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh ƒª°S πÑ≤à°SGh ï«°ûdG á«∏NGódG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh ƒª°S πÑ≤à°SGh

.ìGôédG ódÉN.ìGôédG ódÉN
 ádÉcƒdÉH  ΩÓYE’G  ôjRhh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  √ƒª°S  πÑ≤à°SGh ádÉcƒdÉH  ΩÓYE’G  ôjRhh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  √ƒª°S  πÑ≤à°SGh

.ˆGóÑ©dG óªëe ï«°ûdG.ˆGóÑ©dG óªëe ï«°ûdG

 åëH ˆGQÉédG
 »cô«eC’G ô«Ø°ùdGh

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
�  ódÉN á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀ jRh Ö`̀FÉ`̀f ™`̀ª`̀à`̀LG ódÉN á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀ jRh Ö`̀FÉ`̀f ™`̀ª`̀à`̀LG

 äÉ``j’ƒ``dG  ô«Ø°S  ™``e  ¢`̀ ù`̀eG  ˆGQÉ``̀ é``̀ dG äÉ``j’ƒ``dG  ô«Ø°S  ™``e  ¢`̀ ù`̀eG  ˆGQÉ``̀ é``̀ dG
 ¢ùfGQƒd  âjƒμdG  iód  á«cô«eC’G  IóëàªdG ¢ùfGQƒd  âjƒμdG  iód  á«cô«eC’G  IóëàªdG
 øe OóY åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh .¿ÉeôØ∏«°S øe OóY åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh .¿ÉeôØ∏«°S
 áaÉ°VEG øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¬LhCG áaÉ°VEG øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¬LhCG
 ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  ´É`̀ °`̀VhC’G  äGQƒ`̀£`̀J  ≈`̀ dEG ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  ´É`̀ °`̀VhC’G  äGQƒ`̀£`̀J  ≈`̀ dEG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 á«LQÉîdG  ô``jRh  óYÉ°ùe  AÉ≤∏dG  ô°†M á«LQÉîdG  ô``jRh  óYÉ°ùe  AÉ≤∏dG  ô°†M
 º¡jCG ô«Ø°ùdG ôjRƒdG ÖFÉf Öàμe ¿hDƒ°ûd º¡jCG ô«Ø°ùdG ôjRƒdG ÖFÉf Öàμe ¿hDƒ°ûd

 .ôª©dG .ôª©dG
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�  ±ô°ûªdG  ìÉÑ°üdG  ºdÉ°ùdG  ìÉÑ°U  á°üM áî«°ûdG  ø««©J  AGQRƒdG  ¢ù∏ée Qôb ±ô°ûªdG  ìÉÑ°üdG  ºdÉ°ùdG  ìÉÑ°U  á°üM áî«°ûdG  ø««©J  AGQRƒdG  ¢ù∏ée Qôb
 »a  »Hô©dG  ºdÉ©dG  ó¡©e  »a  âjƒμdG  ádhód  kÓãªe  ¬«eÓ°S’G  QÉK’G  QGód  ΩÉ©dG »a  »Hô©dG  ºdÉ©dG  ó¡©e  »a  âjƒμdG  ádhód  kÓãªe  ¬«eÓ°S’G  QÉK’G  QGód  ΩÉ©dG

.á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédG ¢ùjQÉH.á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédG ¢ùjQÉH
 äÉbÓ©d  »©«ÑW  ¢SÉμ©fG  Ö°üæªdG  Gòg  »a  âjƒμdG  ádhO  ácQÉ°ûe  ôÑà©Jh äÉbÓ©d  »©«ÑW  ¢SÉμ©fG  Ö°üæªdG  Gòg  »a  âjƒμdG  ádhO  ácQÉ°ûe  ôÑà©Jh
 »a »Hô©dG ºdÉ©dG ó¡©eh á«eÓ°S’G QÉK’G QGO ø«H §HôJ »àdG Iõ«ªàªdG ¿hÉ©àdG »a »Hô©dG ºdÉ©dG ó¡©eh á«eÓ°S’G QÉK’G QGO ø«H §HôJ »àdG Iõ«ªàªdG ¿hÉ©àdG
 »a ácQÉ°ûªdG á«ªgG øªμJh  ,øjó∏ÑdG ø«H á«aÉ≤K äÉbÓ©d Oƒ©J »àdGh ¢ùjQÉH »a ácQÉ°ûªdG á«ªgG øªμJh  ,øjó∏ÑdG ø«H á«aÉ≤K äÉbÓ©d Oƒ©J »àdGh ¢ùjQÉH
 óªà©j »àdG äÉYÉ£≤dG ºgG óMG ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ∫Éée πãªj å«M Ö°üæªdG Gòg óªà©j »àdG äÉYÉ£≤dG ºgG óMG ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ∫Éée πãªj å«M Ö°üæªdG Gòg

.Ωó≤à∏d Üƒ©°ûdGh ™ªàéªdG É¡«∏Y.Ωó≤à∏d Üƒ©°ûdGh ™ªàéªdG É¡«∏Y
 ádhód  πãªe  ìÉÑ°üdG  á°üM  áî«°û∏d  á«fÉãdG  Iôª∏d  ájƒ°†©dG   √òg  ôÑà©Jh ádhód  πãªe  ìÉÑ°üdG  á°üM  áî«°û∏d  á«fÉãdG  Iôª∏d  ájƒ°†©dG   √òg  ôÑà©Jh
 Ö°üæe çóMCG  Gòg ¿ƒμj å«M ,¢ùjQÉH  »a »Hô©dG  ºdÉ©dG  ó¡©e »a âjƒμdG Ö°üæe çóMCG  Gòg ¿ƒμj å«M ,¢ùjQÉH  »a »Hô©dG  ºdÉ©dG  ó¡©e »a âjƒμdG
 ájQÉ°ûà°S’G áæéd »a Gƒ°†Y ÉgQÉ«àNG ó©H ìÉÑ°üdG á°üM áî«°ûdG ¬«∏Y π°üëJ ájQÉ°ûà°S’G áæéd »a Gƒ°†Y ÉgQÉ«àNG ó©H ìÉÑ°üdG á°üM áî«°ûdG ¬«∏Y π°üëJ
 äÉj’ƒdÉH  ø£°SƒH »a É«Lƒdƒæμà∏d ¢ù«°Sƒ«JÉ°SÉe á©eÉL »a IQÉª©dG º°ùb »a äÉj’ƒdÉH  ø£°SƒH »a É«Lƒdƒæμà∏d ¢ù«°Sƒ«JÉ°SÉe á©eÉL »a IQÉª©dG º°ùb »a
 ≈∏Y áaÉ≤ãdG π≤M »a Iõ«ªe  á«°üî°T øe ¬H ™àªàJ ÉªH á«cô«eC’G IóëàªdG ≈∏Y áaÉ≤ãdG π≤M »a Iõ«ªe  á«°üî°T øe ¬H ™àªàJ ÉªH á«cô«eC’G IóëàªdG

.»dhódGh á«∏ëªdG øjó«©°üdG.»dhódGh á«∏ëªdG øjó«©°üdG ��    ìÉÑ°üdG á°üM áî«°ûdG

 ≈∏Y ÜôëdG Oƒ¡L ¢Vô©à°SG »∏©dG
∞dÉëà∏d »cô«eC’G çƒ©ÑªdG ™e " ¢ûYGO"

�  ôeÉK ï«°ûdG »æWƒdG øe’G RÉ¡L ¢ù«FQ ≈≤àdG ôeÉK ï«°ûdG »æWƒdG øe’G RÉ¡L ¢ù«FQ ≈≤àdG
 ¢UÉîdG  »cô«e’G  ¢ù«FôdG  çƒ©Ñe  ¢ùeCG  »∏©dG ¢UÉîdG  »cô«e’G  ¢ù«FôdG  çƒ©Ñe  ¢ùeCG  »∏©dG
 º«¶æJ  ≈ª°ùj  Ée  áëaÉμªd  »`̀dhó`̀dG  ∞dÉëà∏d º«¶æJ  ≈ª°ùj  Ée  áëaÉμªd  »`̀dhó`̀dG  ∞dÉëà∏d
 ∑Qƒ¨cÉe  âjôH ∑Qƒ¨cÉe  âjôH  " "  ¢ûYGO ¢ûYGO"   á«eÓ°S’G  ádhódG  á«eÓ°S’G  ádhódG
 äGP  ÉjÉ°†≤dGh  ¿hÉ©àdG  ¬LhG  É°Vô©à°SG  å«M äGP  ÉjÉ°†≤dGh  ¿hÉ©àdG  ¬LhG  É°Vô©à°SG  å«M

 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 :»aÉë°U  ¿É«H  »a  »æWƒdG  ø`̀e’G  RÉ¡L  ∫É`̀bh :»aÉë°U  ¿É«H  »a  »æWƒdG  ø`̀e’G  RÉ¡L  ∫É`̀bh
 á«æe’G  äGQƒ£àdG  πªée  ¢Vô©à°SG  AÉ≤∏dG  ¿G á«æe’G  äGQƒ£àdG  πªée  ¢Vô©à°SG  AÉ≤∏dG  ¿G
 " "  ¢ûYGO ¢ûYGO"   º«¶æJ  ó°V  ÜôëdGh  á«°SÉ«°ùdGh  º«¶æJ  ó°V  ÜôëdGh  á«°SÉ«°ùdGh
 AÉ°†≤∏d  √õjõ©Jh ±ÓàF’G  ºYO πÑ°Sh »HÉgQ’G AÉ°†≤∏d  √õjõ©Jh ±ÓàF’G  ºYO πÑ°Sh »HÉgQ’G

 .º«¶æàdG ≈∏Y .º«¶æàdG ≈∏Y
ô«Ø°S  »`̀ ∏`̀ ©`̀ dG  ô``̀eÉ``̀K  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀ ≤`̀ à`̀ dG  É`̀ ª`̀ cô«Ø°S  »`̀ ∏`̀ ©`̀ dG  ô``̀eÉ``̀K  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀ ≤`̀ à`̀ dG  É`̀ ª`̀ c
 âjƒμe  Éæ«eôa  OÓÑdG  ió`̀d  ¿GOƒ°ùdG  ÜƒæL âjƒμe  Éæ«eôa  OÓÑdG  ió`̀d  ¿GOƒ°ùdG  ÜƒæL
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ¬```̀LhG É`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG å`̀«`̀M ∑É````̀jQ.Ω ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ¬```̀LhG É`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG å`̀«`̀M ∑É````̀jQ.Ω

 .∑ôà°ûªdG .∑ôà°ûªdG
 áÑ°SÉæªH  iôL  …òdG  AÉ≤∏dG  ó¡°T  ¿É«Ñ∏d  É≤ahh áÑ°SÉæªH  iôL  …òdG  AÉ≤∏dG  ó¡°T  ¿É«Ñ∏d  É≤ahh
 ¬Ñ°üæe  »a  âjƒμe  Éæ«eôa  ô«Ø°ùdG  ø««©J ¬Ñ°üæe  »a  âjƒμe  Éæ«eôa  ô«Ø°ùdG  ø««©J
 ø«H  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  åëH  ójóédG ø«H  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  åëH  ójóédG
 äGP ÉjÉ°†≤dG ºgGh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a øjó∏ÑdG äGP ÉjÉ°†≤dG ºgGh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a øjó∏ÑdG

 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

��    πØëdG »a äÉcQÉ°ûªdG ióMEG Ωôμjh ...
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¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG Qƒ°†ëH ≥aGôªdG óaƒdGh ¬aô°T ≈∏Y AGóZ áHOCÉe ΩÉbCG √ƒª°S

 á«ª«∏bE’G äGóéà°ùªdGh äÉbÓ©dG ÉãëH »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdGh ô«eC’G
�  ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG  ƒª°S πÑ≤à°SG ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG  ƒª°S πÑ≤à°SG

 ¢ù«FôdG  ¢ùeG  ô¡X  ¿É«H  ô°ü≤H  ó`̀ª`̀MC’G ¢ù«FôdG  ¢ùeG  ô¡X  ¿É«H  ô°ü≤H  ó`̀ª`̀MC’G
 ø«£°ù∏a  á``̀dhO  ¢ù«FQ  ¢SÉÑY  Oƒªëe ø«£°ù∏a  á``̀dhO  ¢ù«FQ  ¢SÉÑY  Oƒªëe
 ¬d  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  »ª°SôdG  ó`̀aƒ`̀dGh  á≤«≤°ûdG ¬d  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  »ª°SôdG  ó`̀aƒ`̀dGh  á≤«≤°ûdG
 ±Gƒf  ï«°ûdG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  Qƒ°†ëHh ±Gƒf  ï«°ûdG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  Qƒ°†ëHh
 á«ª°SôdG  ¬JQÉjR  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  óªMC’G á«ª°SôdG  ¬JQÉjR  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  óªMC’G

.OÓÑ∏d.OÓÑ∏d
 ø«H  á«ª°SôdG  äÉãMÉÑªdG  äó`̀≤`̀Y  ó`̀ bh ø«H  á«ª°SôdG  äÉãMÉÑªdG  äó`̀≤`̀Y  ó`̀ bh
 ƒª°S  »àjƒμdG  ÖfÉédG  ¢SCGôJh  ø«ÑfÉédG ƒª°S  »àjƒμdG  ÖfÉédG  ¢SCGôJh  ø«ÑfÉédG
 »dh ƒª°Sh óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG »dh ƒª°Sh óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG
 ï«°ûdG  ƒª°Sh  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ó¡©dG ï«°ûdG  ƒª°Sh  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ó¡©dG
 ÖFÉædGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∑QÉÑªdG ôHÉL ÖFÉædGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∑QÉÑªdG ôHÉL
 á«LQÉîdG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G á«LQÉîdG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch  ódÉîdG  ìÉÑ°U  ï«°ûdG ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch  ódÉîdG  ìÉÑ°U  ï«°ûdG
 ¢ù«FôdG  »æ«£°ù∏ØdG  ÖfÉédG  øYh  ádhódÉH ¢ù«FôdG  »æ«£°ù∏ØdG  ÖfÉédG  øYh  ádhódÉH
 QÉÑch ø«£°ù∏a ádhO ¢ù«FQ ¢SÉÑY Oƒªëe QÉÑch ø«£°ù∏a ádhO ¢ù«FQ ¢SÉÑY Oƒªëe

.ø«£°ù∏a ádhO »a ø«dhDƒ°ùªdG.ø«£°ù∏a ádhO »a ø«dhDƒ°ùªdG
 …ô«eC’G  ¿GƒjódG  ¿hDƒ°T  ôjRh  ÖFÉf  ∫Ébh …ô«eC’G  ¿GƒjódG  ¿hDƒ°T  ôjRh  ÖFÉf  ∫Ébh
 âdhÉæJ äÉãMÉÑªdG ¿CÉH ìGôédG »∏Y ï«°ûdG âdhÉæJ äÉãMÉÑªdG ¿CÉH ìGôédG »∏Y ï«°ûdG
 É¡à«ªæJh Égõjõ©J πÑ°Sh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG É¡à«ªæJh Égõjõ©J πÑ°Sh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 ¿hÉ©àdG  ôWG  ™«°SƒJh  Ió©°U’G  áaÉc  ≈∏Y ¿hÉ©àdG  ôWG  ™«°SƒJh  Ió©°U’G  áaÉc  ≈∏Y
 Éª¡ëdÉ°üe  Ωó`̀î`̀j  É`̀ª`̀H  ø«ÑfÉédG  ø`̀«`̀H Éª¡ëdÉ°üe  Ωó`̀î`̀j  É`̀ª`̀H  ø«ÑfÉédG  ø`̀«`̀H
 Iô«°ùeh  ∞°üdG  Ió`̀Mh  º`̀YOh  ácôà°ûªdG Iô«°ùeh  ∞°üdG  Ió`̀Mh  º`̀YOh  ácôà°ûªdG
 äGóéà°ùªdG ôNBGh ∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG äGóéà°ùªdG ôNBGh ∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG

 .á«dhódGh á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG ≈∏Y .á«dhódGh á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG ≈∏Y
 IƒN’G ìhQ ¢ùμY …Oh ƒL äÉãMÉÑªdG OÉ°Sh IƒN’G ìhQ ¢ùμY …Oh ƒL äÉãMÉÑªdG OÉ°Sh
 ácôà°ûªdG áÑZôdGh ábÓ©dG É¡H õ«ªàJ »àdG ácôà°ûªdG áÑZôdGh ábÓ©dG É¡H õ«ªàJ »àdG
 ™«ªL »a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe ójõªdG »a ™«ªL »a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe ójõªdG »a

.ä’ÉéªdG.ä’ÉéªdG
 ¢ù«FQ  ¢SÉÑY  Oƒªëe  ¢ù«FôdG  ¿É``̀ch ¢ù«FQ  ¢SÉÑY  Oƒªëe  ¢ù«FôdG  ¿É``̀ch
 IQÉjR »a ≥aGôªdG »ª°SôdG óaƒdGh ø«£°ù∏a IQÉjR »a ≥aGôªdG »ª°SôdG óaƒdGh ø«£°ù∏a
 …ôéj  ø«eƒj  ¥ô¨à°ùJ  OÓÑ∏d  á«ª°SQ …ôéj  ø«eƒj  ¥ô¨à°ùJ  OÓÑ∏d  á«ª°SQ
 ô«eCG  ƒª°S  ™e  á«ª°SQ  äÉãMÉÑe  É¡dÓN ô«eCG  ƒª°S  ™e  á«ª°SQ  äÉãMÉÑe  É¡dÓN

 .óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG .óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG
 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ¬«∏Ñ≤à°ùe  ¢``SCGQ  ≈∏Y  ¿É`̀ ch ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ¬«∏Ñ≤à°ùe  ¢``SCGQ  ≈∏Y  ¿É`̀ ch
 ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°S  QÉ£ªdG ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°S  QÉ£ªdG
 ±Gƒf  ï«°ûdG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°Sh  ó`̀ª`̀MC’G ±Gƒf  ï«°ûdG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°Sh  ó`̀ª`̀MC’G
 ¢ù«FQ ∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG ƒª°Sh óªMC’G ¢ù«FQ ∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG ƒª°Sh óªMC’G
 á`̀ eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée á`̀ eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 ∫hC’G  ÖFÉædGh  …QóæμdG  ≈°ù«Y  áHÉfE’ÉH ∫hC’G  ÖFÉædGh  …QóæμdG  ≈°ù«Y  áHÉfE’ÉH
 á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉfh ódÉîdG ìÉÑ°U ï«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉfh ódÉîdG ìÉÑ°U ï«°ûdG
 ódÉîdG  óªëe  ï«°ûdG  ´ÉaódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG ódÉîdG  óªëe  ï«°ûdG  ´ÉaódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG
 …ô`̀«`̀eC’G ¿Gƒ`̀ jó`̀ dG ¿hDƒ`̀ °`̀ T ô``̀jRh Ö`̀FÉ`̀fh …ô`̀«`̀eC’G ¿Gƒ`̀ jó`̀ dG ¿hDƒ`̀ °`̀ T ô``̀jRh Ö`̀FÉ`̀fh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉfh  ìGôédG  »∏Y  ï«°ûdG ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉfh  ìGôédG  »∏Y  ï«°ûdG
 ìGôédG  ódÉN  ï«°ûdG  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG ìGôédG  ódÉN  ï«°ûdG  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG
 á«dÉªdG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉfh á«dÉªdG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉfh
 ¢ù∏ée ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRhh ídÉ°üdG ¢ùfCG ¢ù∏ée ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRhh ídÉ°üdG ¢ùfCG
 óªëe ï«°ûdG ádÉcƒdÉH ΩÓYE’G ôjRh AGQRƒdG óªëe ï«°ûdG ádÉcƒdÉH ΩÓYE’G ôjRh AGQRƒdG
 áWô°ûdGh ¢û«édG »a IOÉ≤dG QÉÑch ˆGóÑ©dG áWô°ûdGh ¢û«édG »a IOÉ≤dG QÉÑch ˆGóÑ©dG

.AÉØWÓd áeÉ©dG IQGOE’Gh »æWƒdG ¢SôëdGh.AÉØWÓd áeÉ©dG IQGOE’Gh »æWƒdG ¢SôëdGh
 øe  ¬d  á≤aGôªdG  ±ô°ûdG  áã©H  â∏μ°ûJh øe  ¬d  á≤aGôªdG  ±ô°ûdG  áã©H  â∏μ°ûJh
 QÉ°ûà°ùªdG  á°SÉFôH  …ô`̀ «`̀ eC’G  ¿Gƒ`̀ jó`̀ dG QÉ°ûà°ùªdG  á°SÉFôH  …ô`̀ «`̀ eC’G  ¿Gƒ`̀ jó`̀ dG
 ∫OÉ``̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG …ô```̀«```̀eC’G ¿Gƒ``̀jó``̀ dÉ``̀H ∫OÉ``̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG …ô```̀«```̀eC’G ¿Gƒ``̀jó``̀ dÉ``̀H
 óah  ¢SÉÑY  ¢ù«FôdG  ≥aGôjh  .»FÉÑ£Ñ£dG óah  ¢SÉÑY  ¢ù«FôdG  ≥aGôjh  .»FÉÑ£Ñ£dG
 QƒàcódG á«LQÉîdG ôjRh øe Óc º°†j »ª°SQ QƒàcódG á«LQÉîdG ôjRh øe Óc º°†j »ª°SQ
 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc øe OóYh »μdÉªdG  ¢VÉjQ ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc øe OóYh »μdÉªdG  ¢VÉjQ
 ΩÉbCG  iôNG  á¡L  øe   .ø«£°ù∏a  ádhO  »a ΩÉbCG  iôNG  á¡L  øe   .ø«£°ù∏a  ádhO  »a
 óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°S óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°S
 áHOCÉe ¢ùeG ô¡X ¿É«H ô°ü≤H ìÉÑ°üdG ôHÉédG áHOCÉe ¢ùeG ô¡X ¿É«H ô°ü≤H ìÉÑ°üdG ôHÉédG
 Oƒªëe  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ±ô°T  ≈∏Y  AGóZ Oƒªëe  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ±ô°T  ≈∏Y  AGóZ
 á≤«≤°ûdG  ø«£°ù∏a  á`̀ dhO  ¢ù«FQ  ¢SÉÑY á≤«≤°ûdG  ø«£°ù∏a  á`̀ dhO  ¢ù«FQ  ¢SÉÑY
 áÑ°SÉæªH ∂dPh ¬d ≥aGôªdG »ª°SôdG óaƒdGh áÑ°SÉæªH ∂dPh ¬d ≥aGôªdG »ª°SôdG óaƒdGh
 á°SGób  Qƒ°†ëHh  OÓÑ∏d  á«ª°SôdG  ¬JQÉjR á°SGób  Qƒ°†ëHh  OÓÑ∏d  á«ª°SôdG  ¬JQÉjR
 ájQóæμ°S’G  ÉHÉH  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG ájQóæμ°S’G  ÉHÉH  »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ  ÉHÉÑdG

.á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh.á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh

��  ¢SÉÑY ¢ù«FôdÉH k ÉÑMôe óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ô«eC’G ƒª°S

��  AGó¨dG áHOCÉe ∫ÓN ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG k ÉëaÉ°üe OÓÑdG ô«eCG ƒª°S

��    »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG kÓÑ≤à°ùe óªëªdG ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S

��  AGó¨dG áHOCÉe ∫ÓN …Oh åjóM »a ¢SÉÑY ¢ù«FôdGh óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG ƒª°S

��    »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdÉH k ÉÑMôe óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°S

��  ±ô°ûdG ¢SôM ¿É°Vô©à°ùj ¢SÉÑY ¢ù«FôdGh ô«eC’G ƒª°S

��    ∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S k ÉëaÉ°üe »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG��    ódÉîdG ìÉÑ°U ï«°ûdG á«LQÉîdG ôjRh k ÉëaÉ°üe ¢SÉÑY ¢ù«FôdG

πÑ≤à°SG ô«eC’G
 ó¡©dG »dh 

ódÉîdGh ∑QÉÑªdGh
�  ìÉÑ°U ï«°ûdG ô«eC’G ƒª°S πÑ≤à°SG  ìÉÑ°U ï«°ûdG ô«eC’G ƒª°S πÑ≤à°SG 

 »dh  ƒª°S  ¢ùeG  ¿É«H  ô°ü≤H  óªMC’G »dh  ƒª°S  ¢ùeG  ¿É«H  ô°ü≤H  óªMC’G
.óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG.óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG

 ¢ù«FQ  ƒª°S  √ƒª°S  πÑ≤à°SG  Éªc ¢ù«FQ  ƒª°S  √ƒª°S  πÑ≤à°SG  Éªc
 .∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée .∑QÉÑªdG ôHÉL ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG √ƒª°S πÑ≤à°SGh ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG √ƒª°S πÑ≤à°SGh
 ï«°ûdG  á«LQÉîdG  ôjRh AGQRƒdG  ¢ù∏ée ï«°ûdG  á«LQÉîdG  ôjRh AGQRƒdG  ¢ù∏ée

.ódÉîdG ìÉÑ°U.ódÉîdG ìÉÑ°U

��    á«ª°SôdG åMÉÑªdG ∫ÓN ¢SÉÑY Oƒªëe »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdGh óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG ƒª°S
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��    áWô°ûdG áæéd ´ÉªàLG k É°ùFôàe …ô°ShódG Oƒªëe ≥jôØdG á«∏NGódG IQGRh π«ch

��    á«Hô©dG IôjõédG QÉKCG ôªJDƒe ìÉààaG Qƒ°†M øe ÖfÉL 

á«æeCG äÉYƒ°Vƒe "áWô°ûdG ¿hDƒ°T" ™e åëH …ô°ShódG 

á©eÉédG ™e ¿hÉ©àdÉH QÉKBÓd »°ùfôØdG ó¡©ªdG º«¶æàH ≥∏£fG

 êhõdG á≤aGƒe •ôà°ûj ’ :ìGôédG
Ó≤à°ùe ôØ°S RGƒL áLhõdG íæªd

 ºgCG ø∏©j á«Hô©dG IôjõédG QÉKBG ôªJDƒe
…ôéëdG ô°ü©dG òæe áë∏°SC’G äÉaÉ°ûàcG

�  ódÉN ≥jôØdG á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG   ódÉN ≥jôØdG á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG  
 .áLhõ∏d ôØ°S RGƒL íæªd êhõdG á≤aGƒe •ôà°ûj ’ ¬fCG ìGôédG .áLhõ∏d ôØ°S RGƒL íæªd êhõdG á≤aGƒe •ôà°ûj ’ ¬fCG ìGôédG

 ó«°TQƒN  ìÓ`̀°`̀U  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ`̀ °`̀ S  ≈∏Y  OQ  »`̀a  ìGô`̀é`̀ dG  ∫É``̀bh ó«°TQƒN  ìÓ`̀°`̀U  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ`̀ °`̀ S  ≈∏Y  OQ  »`̀a  ìGô`̀é`̀ dG  ∫É``̀bh
 QOÉ°üdG  ºμë∏d  É≤ahh  ¬fEGz¬æe  áî°ùf  ≈∏Y  zá°SÉ«°ùdGzâ∏°üM QOÉ°üdG  ºμë∏d  É≤ahh  ¬fEGz¬æe  áî°ùf  ≈∏Y  zá°SÉ«°ùdGzâ∏°üM
 »°†≤j  …òdG   »°†≤j  …òdG  20092009  ôHƒàcCG   ôHƒàcCG  2020  »a  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  øe »a  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  øe
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  øe   ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  øe  1515  IOÉªdG  øe  ≈dhC’G  Iô≤ØdG  ájQƒà°SO  Ωó©H IOÉªdG  øe  ≈dhC’G  Iô≤ØdG  ájQƒà°SO  Ωó©H
 ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH ∫ó©ªdGh ôØ°ùdG äGRGƒL ¿CÉ°T »a  ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH ∫ó©ªdGh ôØ°ùdG äGRGƒL ¿CÉ°T »a 19621962 áæ°ùd  áæ°ùd 1111
 íæe Rƒéj ’ z¬fCÉH ∫ƒ≤j É°üf âæª°†J »àdG z íæe Rƒéj ’ z¬fCÉH ∫ƒ≤j É°üf âæª°†J »àdG z19941994 áæ°ùd  áæ°ùd 105105
 òæe ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,êhõdG á≤aGƒªH ’EG Ó≤à°ùe ôØ°S RGƒL áLhõdG òæe ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,êhõdG á≤aGƒªH ’EG Ó≤à°ùe ôØ°S RGƒL áLhõdG
 áLhõd ôØ°S RGƒL …CG êGôîà°SG ¢†aQ ºàj ºdh ºμëdG ∂dP Qhó°U áLhõd ôØ°S RGƒL …CG êGôîà°SG ¢†aQ ºàj ºdh ºμëdG ∂dP Qhó°U

.êhõdG á≤aGƒe •Gôà°TG ºàj ºdh.êhõdG á≤aGƒe •Gôà°TG ºàj ºdh
 Oƒªëe  ≥jôØdG  á«∏NGódG  IQGRh  π«ch  ¢SCGôJ  ô`̀NBG  ¥É«°S  »a Oƒªëe  ≥jôØdG  á«∏NGódG  IQGRh  π«ch  ¢SCGôJ  ô`̀NBG  ¥É«°S  »a
 Qƒ°†ëH áWô°ûdG ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG áæé∏d ÉYÉªàLG ¢ùeG ,…ô°ShódG Qƒ°†ëH áWô°ûdG ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG áæé∏d ÉYÉªàLG ¢ùeG ,…ô°ShódG

.øjóYÉ°ùªdG á«∏NGódG IQGRh AÓch.øjóYÉ°ùªdG á«∏NGódG IQGRh AÓch
 áLQóªdG ™«°VGƒªdG øe GOóY áæé∏dG AÉ°†YCG ™e …ô°ShódG ¢ûbÉfh áLQóªdG ™«°VGƒªdG øe GOóY áæé∏dG AÉ°†YCG ™e …ô°ShódG ¢ûbÉfh
 É¡fCÉ°ûH AGQB’G ∫OÉÑJ ºJh É¡d ΩRÓdG Qƒ°üàdGh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y É¡fCÉ°ûH AGQB’G ∫OÉÑJ ºJh É¡d ΩRÓdG Qƒ°üàdGh ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y

.É¡d áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG ™°Vhh.É¡d áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG ™°Vhh
 áeÉ©dG IQGOEÓd á©HÉàdG øjóYÉ≤àªdG ájÉYQ IQGOEG â∏¨à°SG ∂dP ≈dEG áeÉ©dG IQGOEÓd á©HÉàdG øjóYÉ≤àªdG ájÉYQ IQGOEG â∏¨à°SG ∂dP ≈dEG
 É¡JOÉ©ch  ¢ùeG  äGRGƒédGh  á«°ùæédG  ´É£b  »a  áeóîdG  õcGôªd É¡JOÉ©ch  ¢ùeG  äGRGƒédGh  á«°ùæédG  ´É£b  »a  áeóîdG  õcGôªd
 øjóYÉ≤àªdG  •ÉÑ°†dG  øe ÉgOGhQ  AÉKÓK  Ωƒj  πc »a á«YƒÑ°SC’G øjóYÉ≤àªdG  •ÉÑ°†dG  øe ÉgOGhQ  AÉKÓK  Ωƒj  πc »a á«YƒÑ°SC’G
 ó«ª©dG áeóîdG õcGôªd áeÉ©dG IQGO’G ΩÉY ôjóe óYÉ°ùe Qƒ°†ëH ó«ª©dG áeóîdG õcGôªd áeÉ©dG IQGO’G ΩÉY ôjóe óYÉ°ùe Qƒ°†ëH
 ∞«°S  ó«≤©dG  øjóYÉ≤àªdG  ájÉYQ  IQGOG  ôjóeh  ôª©dG  ∫ÉªL ∞«°S  ó«≤©dG  øjóYÉ≤àªdG  ájÉYQ  IQGOG  ôjóeh  ôª©dG  ∫ÉªL

.…ô«£ªdG.…ô«£ªdG
 É¡FÉæHC’ á«∏NGódG IQGRh ájÉYôd kGó«°ùéJ ó©J IQGO’G ¿G ôª©dG ócCGh É¡FÉæHC’ á«∏NGódG IQGRh ájÉYôd kGó«°ùéJ ó©J IQGO’G ¿G ôª©dG ócCGh
 ø`̀eC’G  óYGƒb  AÉ°SQG  π«Ñ°S  »a  AÉ£©dGh  ∫òÑdG  Gƒeób  øjòdG ø`̀eC’G  óYGƒb  AÉ°SQG  π«Ñ°S  »a  AÉ£©dGh  ∫òÑdG  Gƒeób  øjòdG

.QGô≤à°S’Gh.QGô≤à°S’Gh

�  ¬Ñ°T QÉKB’ »fÉãdG »dhódG ôªJDƒªdG ¢ùeCG âjƒμdG á©eÉL âëààaG  ¬Ñ°T QÉKB’ »fÉãdG »dhódG ôªJDƒªdG ¢ùeCG âjƒμdG á©eÉL âëààaG 
 ¬Ñ°T ïjQÉJ »a áë∏°SC’G{ ¿GƒæY âëJ âjƒμdG »a á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°T ïjQÉJ »a áë∏°SC’G{ ¿GƒæY âëJ âjƒμdG »a á«Hô©dG IôjõédG
 ≈àM ôªà°ùj …òdG záãjóëdGh áªjó≤dG Qƒ°ü©dG »a á«Hô©dG IôjõédG ≈àM ôªà°ùj …òdG záãjóëdGh áªjó≤dG Qƒ°ü©dG »a á«Hô©dG IôjõédG
 »a á«YÉªàL’G äÉ°SGQó∏d QÉKBÓd »°ùfôØdG  ó¡©ªdG º«¶æJ øe Ωƒ«dG »a á«YÉªàL’G äÉ°SGQó∏d QÉKBÓd »°ùfôØdG  ó¡©ªdG º«¶æJ øe Ωƒ«dG
 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¢ù∏éªdG ™e ¿hÉ©àdÉH á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°T ¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d »æWƒdG ¢ù∏éªdG ™e ¿hÉ©àdÉH á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°T
 á«HhQhC’G äÉ°SGQódG IóMh »a á∏ãªàe âjƒμdG á©eÉL ™e ≥«°ùæàdÉH á«HhQhC’G äÉ°SGQódG IóMh »a á∏ãªàe âjƒμdG á©eÉL ™e ≥«°ùæàdÉH
 ¿ÓY’G  ó¡°û«°S  å«M  á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG  á«∏μH  ÜGOB’Gh  á«é«∏îdG ¿ÓY’G  ó¡°û«°S  å«M  á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG  á«∏μH  ÜGOB’Gh  á«é«∏îdG
 äÉeGóîà°SÉH  á≤∏©àªdG  z äÉeGóîà°SÉH  á≤∏©àªdG  z20172017-20162016{  »a  äÉaÉ°ûàc’G  ºgG  øY{  »a  äÉaÉ°ûàc’G  ºgG  øY
 òæe á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°Th »Hô©dG è«∏îdG »a áë∏°S’G äÉYGôàNGh òæe á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°Th »Hô©dG è«∏îdG »a áë∏°S’G äÉYGôàNGh

 .áãjóëdG á«îjQÉàdG IôàØdG ≈dG …ôéëdG ô°ü©dG .áãjóëdG á«îjQÉàdG IôàØdG ≈dG …ôéëdG ô°ü©dG
 á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG á«∏c »a IPÉà°SC’G Ö°ü©ªdG óæg IQƒàcódG âdÉbh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG á«∏c »a IPÉà°SC’G Ö°ü©ªdG óæg IQƒàcódG âdÉbh
 OƒªM.O  á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG  á«∏c  ó«ªY  øY  áHÉ«f  É¡d  áª∏c  »a OƒªM.O  á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG  á«∏c  ó«ªY  øY  áHÉ«f  É¡d  áª∏c  »a
 »a  É¡à°ûbÉæe  ºà«°S  »àdG  ™«°VGƒªdG  ¿CG  á≤K  ≈∏Y  É¡fG  :¿É©°û≤dG »a  É¡à°ûbÉæe  ºà«°S  »àdG  ™«°VGƒªdG  ¿CG  á≤K  ≈∏Y  É¡fG  :¿É©°û≤dG
 áÄ«g  AÉ°†YCGh  ÉæàÑ∏W  ≈∏Y  Iô«ÑμdG  IóFÉØdÉH  Oƒ©à°S  ôªJDƒªdG  Gòg áÄ«g  AÉ°†YCGh  ÉæàÑ∏W  ≈∏Y  Iô«ÑμdG  IóFÉØdÉH  Oƒ©à°S  ôªJDƒªdG  Gòg

.zïjQÉàdGh QÉKB’G º∏Y ∫Éée »a á«∏μdG »a ¢ùjQóàdG.zïjQÉàdGh QÉKB’G º∏Y ∫Éée »a á«∏μdG »a ¢ùjQóàdG
 á«∏c »a á«é«∏îdG á«HhQhC’G äÉ°SGQódG IóMh ¢ù«FQ í°VhCG √QhóHh á«∏c »a á«é«∏îdG á«HhQhC’G äÉ°SGQódG IóMh ¢ù«FQ í°VhCG √QhóHh
 ôªJDƒªdG Gòg áaÉ°†à°SG ¿CG ô¡°S ˆGóÑY QƒàcódG á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ôªJDƒªdG Gòg áaÉ°†à°SG ¿CG ô¡°S ˆGóÑY QƒàcódG á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG
 äÉ°SGQódG  Ió`̀Mhh  á«∏μdG  É¡àª°SQ  »àdG  ±Gó`̀gC’G  ¥É«°S  »a  »JCÉJ äÉ°SGQódG  Ió`̀Mhh  á«∏μdG  É¡àª°SQ  »àdG  ±Gó`̀gC’G  ¥É«°S  »a  »JCÉJ
 AGƒ°S á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc ™e ¿hÉ©àdG »a á«é«∏îdG á«HhQhC’G AGƒ°S á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc ™e ¿hÉ©àdG »a á«é«∏îdG á«HhQhC’G

 ¢†©ÑdG Éæ°†©H ™e πeÉμàf ¿CG πLCG øe âjƒμdG ádhO êQÉN hCG πNGO ¢†©ÑdG Éæ°†©H ™e πeÉμàf ¿CG πLCG øe âjƒμdG ádhO êQÉN hCG πNGO
 ¬fCG  Éªc  äGQGô≤dG  PÉîJG  »a  óYÉ°ùj  »ªjOÉcCG  »ª∏Y  Qƒ¶æe  ≥ah ¬fCG  Éªc  äGQGô≤dG  PÉîJG  »a  óYÉ°ùj  »ªjOÉcCG  »ª∏Y  Qƒ¶æe  ≥ah

.™ªàéªdG á«ªæJ »a ºgÉ°ùj.™ªàéªdG á«ªæJ »a ºgÉ°ùj
 »a  á«YÉªàL’G  áeóîdGh  ´ÉªàL’G  º∏Y  PÉà°SCG  í°VhCG  ¬à¡L  øeh »a  á«YÉªàL’G  áeóîdGh  ´ÉªàL’G  º∏Y  PÉà°SCG  í°VhCG  ¬à¡L  øeh
 ¿CG »fÉæμ°TCG ø°ùM QƒàcódG ôªJDƒªdG Qô≤eh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG á«∏c ¿CG »fÉæμ°TCG ø°ùM QƒàcódG ôªJDƒªdG Qô≤eh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG á«∏c
 ø«°üàîªdGh QÉKB’G AÉª∏Yh ºdÉ©dG ∫ƒM AGôÑN øe IƒYO ôªJDƒªdG Gòg ø«°üàîªdGh QÉKB’G AÉª∏Yh ºdÉ©dG ∫ƒM AGôÑN øe IƒYO ôªJDƒªdG Gòg
 ¬Ñ°Th »Hô©dG è«∏îdG »a ájôKC’G äÉaÉ°ûàc’G êÉàæà°SG ¢VôY ±ó¡H ¬Ñ°Th »Hô©dG è«∏îdG »a ájôKC’G äÉaÉ°ûàc’G êÉàæà°SG ¢VôY ±ó¡H
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 2 òæe ¿É°ùf’G ïjQÉJ »a áë∏°SC’G ΩGóîà°SGh á«Hô©dG IôjõédG òæe ¿É°ùf’G ïjQÉJ »a áë∏°SC’G ΩGóîà°SGh á«Hô©dG IôjõédG
 äÉaÉ°ûàcG ºgCG ¿ÓYEG ºà«°S ¬fCG Éàa’ øjô°û©dG ¿ô≤dG πFGhCG ≈dEG áæ°S äÉaÉ°ûàcG ºgCG ¿ÓYEG ºà«°S ¬fCG Éàa’ øjô°û©dG ¿ô≤dG πFGhCG ≈dEG áæ°S
 »a  áë∏°SC’G  äÉYGôàNGh  äÉeGóîà°SÉH  á≤∏©àªdG   »a  áë∏°SC’G  äÉYGôàNGh  äÉeGóîà°SÉH  á≤∏©àªdG  20172017/  /  20162016
 …ôéëdG ô°ü©dG òæe á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°Th »Hô©dG è«∏îdG á≤£æe …ôéëdG ô°ü©dG òæe á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°Th »Hô©dG è«∏îdG á≤£æe

.áãjóëdG á«îjQÉàdG IôàØdG ≈dEG.áãjóëdG á«îjQÉàdG IôàØdG ≈dEG
 Ωƒ∏©dGh ájôKC’G äÉ°SGQó∏d »°ùfôØdG ó¡©ªdG ¢ù«FQ ÜôYCG ¬ÑfÉL øeh Ωƒ∏©dGh ájôKC’G äÉ°SGQó∏d »°ùfôØdG ó¡©ªdG ¢ù«FQ ÜôYCG ¬ÑfÉL øeh
 …ƒæ°S πμ°ûH º¶æj ¿CG ôªJDƒªdG Iôμa ¿CG ¿ƒJƒe π«°û«e á«YÉªàL’G …ƒæ°S πμ°ûH º¶æj ¿CG ôªJDƒªdG Iôμa ¿CG ¿ƒJƒe π«°û«e á«YÉªàL’G
 ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ã∏d  »æWƒdG  ¢ù∏éªdGh  âjƒμdG  á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ã∏d  »æWƒdG  ¢ù∏éªdGh  âjƒμdG  á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ïjQÉàdGh QÉKB’G º∏©H ¢üàîj »ª∏Y ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ±ó¡H ÜGOB’Gh ïjQÉàdGh QÉKB’G º∏©H ¢üàîj »ª∏Y ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ±ó¡H ÜGOB’Gh
 áaÉ°†à°SGh ,¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉaÉ°ûàc’G ôNBGh äÉfÉ«ÑdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJh áaÉ°†à°SGh ,¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉaÉ°ûàc’G ôNBGh äÉfÉ«ÑdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJh
 ≈dG Éàa’ É°ùfôah è«∏îdGh âjƒμdG øe QÉKBG AÉª∏Yh ø«°üàîe IòJÉ°SCG ≈dG Éàa’ É°ùfôah è«∏îdGh âjƒμdG øe QÉKBG AÉª∏Yh ø«°üàîe IòJÉ°SCG
=  .ôªJDƒªdG Gòg ó≤©d ΩÉY πμd Oóëe ´ƒ°Vƒe ¢ü«°üîJ  ºà«°S ¬fCG=  .ôªJDƒªdG Gòg ó≤©d ΩÉY πμd Oóëe ´ƒ°Vƒe ¢ü«°üîJ  ºà«°S ¬fCG

âjƒμdG »a ˆG Gƒ≤JG :"è«∏îdG" øe ójóédG Oó©dG
�  " "è«∏îdGè«∏îdG"  áØ«ë°U  øe  ójóédG  Oó©dG  Qó°U áØ«ë°U  øe  ójóédG  Oó©dG  Qó°U

 äÉØ∏ªdGh ÉjÉ°†≤dG øe GOóY ∫hÉæJ …òdG á«YƒÑ°S’G äÉØ∏ªdGh ÉjÉ°†≤dG øe GOóY ∫hÉæJ …òdG á«YƒÑ°S’G
.á«dhódGh á«ª«∏b’Gh á«∏ëªdG.á«dhódGh á«ª«∏b’Gh á«∏ëªdG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG ≈dh’G áëØ°üdG äQó°üJh ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG ≈dh’G áëØ°üdG äQó°üJh
 »æ«£°ù∏ØdG  ¢ù«Fô∏d óªM’G ìÉÑ°U ï«°ûdG  ô«e’G »æ«£°ù∏ØdG  ¢ù«Fô∏d óªM’G ìÉÑ°U ï«°ûdG  ô«e’G
 »fÉãdG  ¢`̀Shô`̀°`̀VGƒ`̀J   É`̀HÉ`̀Ñ`̀ dGh  ¢SÉÑY  Oƒªëe »fÉãdG  ¢`̀Shô`̀°`̀VGƒ`̀J   É`̀HÉ`̀Ñ`̀ dGh  ¢SÉÑY  Oƒªëe
 Éªc  ,¢ùcPƒKQ’G  •ÉÑbÓd  ájQóæμ°S’G  ∑ôjô£H Éªc  ,¢ùcPƒKQ’G  •ÉÑbÓd  ájQóæμ°S’G  ∑ôjô£H
 ájOƒ©°ùdG  áª≤dG  QÉÑNG  É°†jG  áëØ°üdG  äQó°üJ ájOƒ©°ùdG  áª≤dG  QÉÑNG  É°†jG  áëØ°üdG  äQó°üJ
 ìÉàØdGóÑY  …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  IQÉ`̀jRh  ájô°üªdG ìÉàØdGóÑY  …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  IQÉ`̀jRh  ájô°üªdG
 ø«eôëdG ΩOÉN ™e ¬JÉãMÉÑeh ájOƒ©°ù∏d »°ù«°ùdG ø«eôëdG ΩOÉN ™e ¬JÉãMÉÑeh ájOƒ©°ù∏d »°ù«°ùdG

.õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG.õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG
 ¢ü«∏≤J  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  QGôb ¢ü«∏≤J  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  QGôb  " "è«∏îdGè«∏îdG"  âdhÉæJh âdhÉæJh
 ≈dG  Éeƒj   ≈dG  Éeƒj  4040  øe  áWô°ûdG  ∫ÉLôd  èëdG  IQÉ`̀ LG øe  áWô°ûdG  ∫ÉLôd  èëdG  IQÉ`̀ LG
 óªMG óªMG  " "è«∏îdGè«∏îdG"  ôjôëJ  ¢ù«FQ  Oó°Th  .Éeƒj   ôjôëJ  ¢ù«FQ  Oó°Th  .Éeƒj  3030

 iód  ¬fG  ≈∏Y  á«MÉààa’G  »a  »fÉ¡Ñ¡H  π«YÉª°SG iód  ¬fG  ≈∏Y  á«MÉààa’G  »a  »fÉ¡Ñ¡H  π«YÉª°SG
 ’  ó«°TQ  ºμM  øe  QGô≤à°S’G  πeGƒY  πc  âjƒμdG ’  ó«°TQ  ºμM  øe  QGô≤à°S’G  πeGƒY  πc  âjƒμdG
 »a IGhÉ°ùªdGh …CGôdG ájôMh ¬Ñ©°T ™e õLGƒM º«≤j »a IGhÉ°ùªdGh …CGôdG ájôMh ¬Ñ©°T ™e õLGƒM º«≤j

.¬dÉμ°TG πμH OÉ°ùØdG áHQÉëeh äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG.¬dÉμ°TG πμH OÉ°ùØdG áHQÉëeh äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG
 ¿ƒ∏£©jh äÓμ°ûªdG ¿hô«ãj øe »fÉ¡Ñ¡H ÖdÉWh ¿ƒ∏£©jh äÓμ°ûªdG ¿hô«ãj øe »fÉ¡Ñ¡H ÖdÉWh
 Ghó©àÑjh âjƒμdG »a ˆG Gƒ≤àj ¿G êÉàf’G á∏éY Ghó©àÑjh âjƒμdG »a ˆG Gƒ≤àj ¿G êÉàf’G á∏éY
 ídÉ°üe GƒYGôjh á≤«°†dG á«°üî°ûdG ídÉ°üªdG øY ídÉ°üe GƒYGôjh á≤«°†dG á«°üî°ûdG ídÉ°üªdG øY

.É¡Ñ©°Th âjƒμdG.É¡Ñ©°Th âjƒμdG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ºjôμJ ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ºjôμJ  " "è«∏îdGè«∏îdG"  âdhÉæJ  Éªc âdhÉæJ  Éªc

."»≤«Ñ£àdG»≤«Ñ£àdG" ógÉ©e »bƒØàªd óªëªdG ógÉ©e »bƒØàªd óªëªdG
 ìÉÑ°üdG á≤£æe ôjóe ™e á∏HÉ≤e ìÉÑ°üdG á≤£æe ôjóe ™e á∏HÉ≤e " "è«∏îdGè«∏îdG" äôLGh äôLGh
 á≤£æe ¿G äócG »àdG  ±Gô°üdG  ìGôaG.O á«ë°üdG á≤£æe ¿G äócG »àdG  ±Gô°üdG  ìGôaG.O á«ë°üdG
 äÉeóîdG »a á«Yƒf á∏≤f ó¡°ûJ á«ë°üdG ìÉÑ°üdG äÉeóîdG »a á«Yƒf á∏≤f ó¡°ûJ á«ë°üdG ìÉÑ°üdG

.IójóédG äÉYhô°ûªdG π°†ØH á«ë°üdG.IójóédG äÉYhô°ûªdG π°†ØH á«ë°üdG
��    Oó©dG ±ÓZ

ÜÉÑ°û∏d ∫ÉéªdG ìÉ°ùaEG ≈dEG Ió°TÉM Ihóf »a ÉYO

 ∫ƒM âjƒμdG »a ¿ÉæKG ∞∏àîj ’ :∑GôÑdG
ìÉÑ°üdG Iô°SCGh ºμëdGh á«Yô°ûdG

�  »a  ô«¨J  ¬fCÉch  GóH  Éª«a   »a  ô«¨J  ¬fCÉch  GóH  Éª«a  
 ÖFÉædG ócCG ,¬JÉYÉæbh ¬ØbGƒe ÖFÉædG ócCG ,¬JÉYÉæbh ¬ØbGƒe
 ¿G  ∑Gô`̀Ñ`̀dG  º∏°ùe  ≥HÉ°ùdG ¿G  ∑Gô`̀Ñ`̀dG  º∏°ùe  ≥HÉ°ùdG
 ≈∏Y  É«æWh  ÉYÉªLG  ∑É`̀æ`̀g{ ≈∏Y  É«æWh  ÉYÉªLG  ∑É`̀æ`̀g{
 ¬fG  GócDƒe  ,zìÉÑ°üdG  Iô°SCG ¬fG  GócDƒe  ,zìÉÑ°üdG  Iô°SCG
 âjƒμdG  »`̀a  ¿É`̀æ`̀KG  óLƒj  ’ âjƒμdG  »`̀a  ¿É`̀æ`̀KG  óLƒj  ’
 á«Yô°ûdG  ∫ƒ``̀M  ¿É`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀j á«Yô°ûdG  ∫ƒ``̀M  ¿É`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀j

.ºμëdGh.ºμëdGh
 πØM  ∫Ó`̀N  ∑Gô`̀Ñ`̀dG  º°ùbCGh πØM  ∫Ó`̀N  ∑Gô`̀Ñ`̀dG  º°ùbCGh
 øe  ∫hG  AÉ°ùe  º«bG  AÉ°ûY øe  ∫hG  AÉ°ùe  º«bG  AÉ°ûY
 á«°VQÉ©dG  á≤£æe  »a  ¢ùeG á«°VQÉ©dG  á≤£æe  »a  ¢ùeG
 ºμëdG  ΩÉ¶f  ¢Vô©J  ƒd{  ¬fG ºμëdG  ΩÉ¶f  ¢Vô©J  ƒd{  ¬fG
 ∫õ`̀ fC’  ô£î∏d  â`̀jƒ`̀μ`̀dG  »`̀a ∫õ`̀ fC’  ô£î∏d  â`̀jƒ`̀μ`̀dG  »`̀a
 GócDƒe ,z¬æY É©aGóe ´QÉ°û∏d GócDƒe ,z¬æY É©aGóe ´QÉ°û∏d

 PÉ≤fE’ ≈©°ùj øªd IOhóªe √ój ¿G PÉ≤fE’ ≈©°ùj øªd IOhóªe √ój ¿G
.âjƒμdG.âjƒμdG

 âjƒμdG ¿Gh áæWGƒªdÉH øeDƒf ÉæfG :±É°VGh âjƒμdG ¿Gh áæWGƒªdÉH øeDƒf ÉæfG :±É°VGh
 ìôW  …CÉ`̀H  πÑ≤f  ’h  õ««ªJ  ¿hO  ™«ªé∏d ìôW  …CÉ`̀H  πÑ≤f  ’h  õ««ªJ  ¿hO  ™«ªé∏d
 øe áÄa …G ó°V ¿ƒμj hG ™ªàéªdG º°ù≤j øe áÄa …G ó°V ¿ƒμj hG ™ªàéªdG º°ù≤j
 Gòg  »a  ÉæàcGô°T{  ¿G  ≈∏Y  GOó°ûe  ,¬JÉÄa Gòg  »a  ÉæàcGô°T{  ¿G  ≈∏Y  GOó°ûe  ,¬JÉÄa
 ≈∏Y  πª©dG  ™«ªédG  øe  Ωõ∏à°ùJ  øWƒdG ≈∏Y  πª©dG  ™«ªédG  øe  Ωõ∏à°ùJ  øWƒdG

.z¬àjÉªM.z¬àjÉªM
 ¿CÉH øeDƒf øëf :∑GôÑdG ∫Éb AÉ°†≤dG ∫ƒMh ¿CÉH øeDƒf øëf :∑GôÑdG ∫Éb AÉ°†≤dG ∫ƒMh
 ™°†îj ¿Gh ,Ó≤à°ùe ¿ƒμj ¿G Öéj AÉ°†≤dG ™°†îj ¿Gh ,Ó≤à°ùe ¿ƒμj ¿G Öéj AÉ°†≤dG
 ºàj  ¿Gh  ,√ô«ª°Vh  ¬fÉ£∏°ùd  »°VÉ≤dG ºàj  ¿Gh  ,√ô«ª°Vh  ¬fÉ£∏°ùd  »°VÉ≤dG
 äÓNóJ  øY  Gó«©H  áe’G  ¢ù∏ée  ÜÉîàfG äÓNóJ  øY  Gó«©H  áe’G  ¢ù∏ée  ÜÉîàfG
 ¢†©H øY Gó«©Hh ,ìÉÑ°üdG Iô°SG øe OGôaG ¢†©H øY Gó«©Hh ,ìÉÑ°üdG Iô°SG øe OGôaG

.»°SÉ«°ùdG ∫ÉªdGh øjó°SÉØdG QÉéàdG.»°SÉ«°ùdG ∫ÉªdGh øjó°SÉØdG QÉéàdG
 Éæ«∏YG{  Éªæ«M  CÉ£NG  ¬fCÉH  ∑GôÑdG  ±ôàYGh Éæ«∏YG{  Éªæ«M  CÉ£NG  ¬fCÉH  ∑GôÑdG  ±ôàYGh

 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  »fÉªdôÑdG  πª©dG  ¿CÉ°T  øe ÜÉ°ùM  ≈∏Y  »fÉªdôÑdG  πª©dG  ¿CÉ°T  øe
 AÉØ∏M{  ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,z»°SÉ«°ùdG  πª©dG AÉØ∏M{  ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,z»°SÉ«°ùdG  πª©dG
 ìÉÑ°üdG  ∫BG  ó«°UQ  ¿ƒaõæà°ùj  á£∏°ùdG ìÉÑ°üdG  ∫BG  ó«°UQ  ¿ƒaõæà°ùj  á£∏°ùdG

.z»Ñ©°ûdG.z»Ñ©°ûdG
 πªY á£N OÉéjG IQhô°V ≈dG ∑GôÑdG ÉYOh πªY á£N OÉéjG IQhô°V ≈dG ∑GôÑdG ÉYOh
 ìÉ°ùaGh º¶æªdG »YÉªédG πª©dG ±ó¡à°ùJ ìÉ°ùaGh º¶æªdG »YÉªédG πª©dG ±ó¡à°ùJ
 ≈dG  áLÉëH  øëf  :ÓFÉb  ,ÜÉÑ°û∏d  ∫ÉéªdG ≈dG  áLÉëH  øëf  :ÓFÉb  ,ÜÉÑ°û∏d  ∫ÉéªdG
 ò≤æJ  ’  ájOôØdG  ä’ƒ£ÑdÉa  πªY  á£N ò≤æJ  ’  ájOôØdG  ä’ƒ£ÑdÉa  πªY  á£N
 ,ó∏ÑdG  Ωóîj  ’  »HÉîàf’G  ÜÉ£îdGh  ,ó∏ÑdG ,ó∏ÑdG  Ωóîj  ’  »HÉîàf’G  ÜÉ£îdGh  ,ó∏ÑdG

.ÜÉÑ°û∏d ∫ÉéªdG ìÉ°ùaG ≈dG áLÉëH øëf.ÜÉÑ°û∏d ∫ÉéªdG ìÉ°ùaG ≈dG áLÉëH øëf
 øª°V  »JCÉJ  âjƒμdG  ¿G  ≈dG  QÉ°TG  Éª«ah øª°V  »JCÉJ  âjƒμdG  ¿G  ≈dG  QÉ°TG  Éª«ah
 ÖdÉW  ,ºdÉ©dG  »a  OÉ°ùØdG  äÉcQóe  ô°TDƒe ÖdÉW  ,ºdÉ©dG  »a  OÉ°ùØdG  äÉcQóe  ô°TDƒe
 ™«£à°ùf ≈àM ™ª°ùJ ¿Gz`H á£∏°ùdG ∑GôÑdG ™«£à°ùf ≈àM ™ª°ùJ ¿Gz`H á£∏°ùdG ∑GôÑdG

.z¬°û«©f …òdG QGóëf’G øe êhôîdG.z¬°û«©f …òdG QGóëf’G øe êhôîdG
 πëdG  ¥GQhG  º¶©e  ¿G  ∑Gô`̀Ñ`̀dG  ôÑàYGh πëdG  ¥GQhG  º¶©e  ¿G  ∑Gô`̀Ñ`̀dG  ôÑàYGh

 ≥∏©àj  Éª«a  á£∏°ùdG  ó`̀«`̀H  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UG ≥∏©àj  Éª«a  á£∏°ùdG  ó`̀«`̀H  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UG
 á«àjƒch »àjƒc πc ¿G GócDƒe ,»°SÉæédÉH á«àjƒch »àjƒc πc ¿G GócDƒe ,»°SÉæédÉH
 êQÉN  Oô£dGh  á«°ùæédG  Öë°ùH  ¿hOó¡e êQÉN  Oô£dGh  á«°ùæédG  Öë°ùH  ¿hOó¡e
 Ée  ≈∏Y  ™°VƒdG  ôªà°SG  GPG  øμdh  ,OÓÑdG Ée  ≈∏Y  ™°VƒdG  ôªà°SG  GPG  øμdh  ,OÓÑdG
 πª©dG ôÑY ó∏ÑdG PÉ≤fG øe óHÓa ¬«∏Y ƒg πª©dG ôÑY ó∏ÑdG PÉ≤fG øe óHÓa ¬«∏Y ƒg

.º¶æªdG »°SÉ«°ùdG.º¶æªdG »°SÉ«°ùdG
 øé°ùdG  »`̀a  ÉgÉ°†b  »àdG  Ió`̀ª`̀dG  ∫ƒ``Mh øé°ùdG  »`̀a  ÉgÉ°†b  »àdG  Ió`̀ª`̀dG  ∫ƒ``Mh
 »g  »àjôëH  »à«ë°†J{  ¿G  ∑GôÑdG  ó`̀cG »g  »àjôëH  »à«ë°†J{  ¿G  ∑GôÑdG  ó`̀cG
 »eÉ°Sh  »eÉ£≤dG  óªM  äÉ«ë°†àd  OGóàeG »eÉ°Sh  »eÉ£≤dG  óªM  äÉ«ë°†àd  OGóàeG
 »g äÉ«ë°†àdG ¿G ≈∏Y GOó°ûe ,z¢ù«æªdG »g äÉ«ë°†àdG ¿G ≈∏Y GOó°ûe ,z¢ù«æªdG

.áeGôμdGh ájôëdG øªK.áeGôμdGh ájôëdG øªK
 ¥ôàØe ø«H Ωƒ«dG âjƒμdG ∑GôÑdG ôÑàYGh ¥ôàØe ø«H Ωƒ«dG âjƒμdG ∑GôÑdG ôÑàYGh
 ¿G  GócDƒe ,É¡≤jõªJ ÉeGh  ÉgPÉ≤fG  ÉeG  ¥ôW ¿G  GócDƒe ,É¡≤jõªJ ÉeGh  ÉgPÉ≤fG  ÉeG  ¥ôW
 âjƒμdG  PÉ≤fE’  ≈©°ùj  øªd  IOhóªe  √ój âjƒμdG  PÉ≤fE’  ≈©°ùj  øªd  IOhóªe  √ój

.óMC’ áæ«¨°V hG ó≤M …G πªëj ’ ¬fGh.óMC’ áæ«¨°V hG ó≤M …G πªëj ’ ¬fGh

 Éªæ«M ÉfCÉ£NCG
 ¿CÉ°T øe Éæ«∏YCG

 »fÉªdôÑdG πª©dG
 ÜÉ°ùM ≈∏Y

»°SÉ«°ùdG πª©dG
��    ∑GôÑdG º∏°ùe
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��    »fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG ��    (≥«aƒJ ¥RQ - ôjƒ°üJ)   ôªJDƒªdG Ö≤Y ø««aÉë°üdG ™e á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ÉHÉH

 ±ô£àdG òÑfh …ôμØdG ´ƒæàdG »a ºgÉ°ùj á«°ùæL 100 øe  ôãcC’ âjƒμdG áaÉ°†à°SG ¿CG »aÉë°U ôªJDƒe »a ócCG

 »æWƒdG è«°ùædG ¬∏Ñ≤j ’h  AÉæãà°SG ô°üe »a ∞æ©dG :¢Shô°VGƒJ

��      :Oƒªëe »bƒ°T -Öàc

 ™°Vhh  OhOôdG  »a  Ahó¡dGh  áMGô°üdGh  ∫GóàY’Gh  áªμëdG  äƒ°üH ™°Vhh  OhOôdG  »a  Ahó¡dGh  áMGô°üdGh  ∫GóàY’Gh  áªμëdG  äƒ°üH
 á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ÉHÉH  çóëJ  ±hôëdG  ≈∏Y  •É≤ædG á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ∑ôjô£Hh  ÉHÉH  çóëJ  ±hôëdG  ≈∏Y  •É≤ædG
 á∏«∏dG  √ó≤Y …òdG  »aÉë°üdG  √ôªJDƒe »a »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ ÜÉÑdG á∏«∏dG  √ó≤Y …òdG  »aÉë°üdG  √ôªJDƒe »a »fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ ÜÉÑdG
 É¡°SCGQ  ≈∏Y  IóY  QƒeG  øY ¿ƒJGô«°ûdG  ¥óæa »a  á«°VÉªdG  πÑb É¡°SCGQ  ≈∏Y  IóY  QƒeG  øY ¿ƒJGô«°ûdG  ¥óæa »a  á«°VÉªdG  πÑb
 ¬àÑëe ¿G ≈∏Y GócDƒe ¢ùeG É¡ªààNG »àdG âjƒμ∏d á«îjQÉàdG ¬JQÉjR ¬àÑëe ¿G ≈∏Y GócDƒe ¢ùeG É¡ªààNG »àdG âjƒμ∏d á«îjQÉàdG ¬JQÉjR
 ∫ÓN øe AGƒ°S Üôb øY âjƒμdG øY ´ÓW’G ≈dG ¬à©aO É«aGô¨é∏d ∫ÓN øe AGƒ°S Üôb øY âjƒμdG øY ´ÓW’G ≈dG ¬à©aO É«aGô¨é∏d
 ¬JQÉjR ∫ÓN ¬°ùªd Éªdh  ôμÑe ø°S »a É¡©HÉJ »àdG »Hô©dG  á∏ée ¬JQÉjR ∫ÓN ¬°ùªd Éªdh  ôμÑe ø°S »a É¡©HÉJ »àdG »Hô©dG  á∏ée
 øe ôãcG `d É¡fÉ°†àMGh áaÉ≤ãdÉH ΩÉªàg’Gh á«fÉ°ùfE’Gh áÑ«£dG øe øe ôãcG `d É¡fÉ°†àMGh áaÉ≤ãdÉH ΩÉªàg’Gh á«fÉ°ùfE’Gh áÑ«£dG øe
 …ôμØdG ´ƒæàdG »a ºgÉ°ùj Gògh É¡°VQG ≈∏Y ¿ƒ°û«©j á«°ùæL  …ôμØdG ´ƒæàdG »a ºgÉ°ùj Gògh É¡°VQG ≈∏Y ¿ƒ°û«©j á«°ùæL 100100

.±ô£àdG òÑfh.±ô£àdG òÑfh
 ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG ƒª°Sh âjƒμdG ≈dG ôμ°ûdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG OóLh ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG ƒª°Sh âjƒμdG ≈dG ôμ°ûdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG OóLh
 ó¡©dG »dh ƒª°S ≈dG ∂dòch ,¬à«fÉ°ùfGh ¬Ñ«MôJ ≈∏Y  óªMC’G ìÉÑ°U ó¡©dG »dh ƒª°S ≈dG ∂dòch ,¬à«fÉ°ùfGh ¬Ñ«MôJ ≈∏Y  óªMC’G ìÉÑ°U
 ø«dhDƒ°ùªdG  πch áeC’G  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈dGh  ,óªMC’G  ±Gƒf ï«°ûdG ø«dhDƒ°ùªdG  πch áeC’G  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈dGh  ,óªMC’G  ±Gƒf ï«°ûdG

.IQÉjõdG √òg ∫ÓN ºgÉ≤àdG øjòdG.IQÉjõdG √òg ∫ÓN ºgÉ≤àdG øjòdG
 ô°üe  »a  ´É°VhCÓd  ¬àjDhQ  ∫ƒM ô°üe  »a  ´É°VhCÓd  ¬àjDhQ  ∫ƒM  " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"`d   ∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQh`d   ∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQh
 è«°ùædG  ∂«μØJ  ≈`̀dG   ≈©°ùJ  »àdG  ÜÉ``gQ’G  ä’hÉëe  É°Uƒ°üN è«°ùædG  ∂«μØJ  ≈`̀dG   ≈©°ùJ  »àdG  ÜÉ``gQ’G  ä’hÉëe  É°Uƒ°üN
 á©«Ñ£dGh Ωhój ødh AÉæãà°SG ƒg çóëj Ée ¿G ≈∏Y ócG …ô°üªdG á©«Ñ£dGh Ωhój ødh AÉæãà°SG ƒg çóëj Ée ¿G ≈∏Y ócG …ô°üªdG
 ∞æ©dG Gòg πãe ¿G âÑKh ,πjƒ£dG É¡îjQÉàH ∂dòH ó¡°ûJ ájô°üªdG ∞æ©dG Gòg πãe ¿G âÑKh ,πjƒ£dG É¡îjQÉàH ∂dòH ó¡°ûJ ájô°üªdG
 øe »æWƒdG  É¡é«°ùæH ájô°üªdG  á©«Ñ£dG  É¡∏Ñ≤àJ ødh ôªà°ùj ød øe »æWƒdG  É¡é«°ùæH ájô°üªdG  á©«Ñ£dG  É¡∏Ñ≤àJ ødh ôªà°ùj ød
 á«FÉæãà°S’G IQƒ°üdG √òg ∫hõà°S »dÉàdÉHh ,ø«ª∏°ùeh ø««ë«°ùe á«FÉæãà°S’G IQƒ°üdG √òg ∫hõà°S »dÉàdÉHh ,ø«ª∏°ùeh ø««ë«°ùe

.ˆG AÉ°T Ée ≈àe ÉÑjôb.ˆG AÉ°T Ée ≈àe ÉÑjôb
 ÜÉgQE’G  §HQ  ¿ƒdhÉëj  øªd  ¬à°SGób  É¡¡Lƒj  »àdG  ádÉ°SôdG  øYh ÜÉgQE’G  §HQ  ¿ƒdhÉëj  øªd  ¬à°SGób  É¡¡Lƒj  »àdG  ádÉ°SôdG  øYh
 ΩÓ°S’G  ¿ƒ©Ñàj  º¡fG  ¿ƒæ∏©j   A’Dƒ`̀g  ¿G  ∫Éb  »eÓ°SE’G  øjódÉH ΩÓ°S’G  ¿ƒ©Ñàj  º¡fG  ¿ƒæ∏©j   A’Dƒ`̀g  ¿G  ∫Éb  »eÓ°SE’G  øjódÉH
 ¿ƒμJ  ¿CG  ó`̀H’h  ΩÓ°S’G  IQƒ°U  ¿ƒgƒ°ûj  ºgh  ÅWÉîdG  º¡ª¡ØH ¿ƒμJ  ¿CG  ó`̀H’h  ΩÓ°S’G  IQƒ°U  ¿ƒgƒ°ûj  ºgh  ÅWÉîdG  º¡ª¡ØH

 äÉ«dhDƒ°ùe  √ògh  ,¬jƒ°ûàdG  Gò¡d  áØbh äÉ«dhDƒ°ùe  √ògh  ,¬jƒ°ûàdG  Gò¡d  áØbh
 √òg  í«ë°üàd  á«eÓ°S’G  äÉ°ù°SDƒªdG √òg  í«ë°üàd  á«eÓ°S’G  äÉ°ù°SDƒªdG
 ∫É£J  ∫É©aC’G  √òg  ôKCG  ¿G  å«M  IQƒ°üdG ∫É£J  ∫É©aC’G  √òg  ôKCG  ¿G  å«M  IQƒ°üdG
 âØdh  §≤a  •ÉÑbC’G ¢ù«dh ™ªàéªdG πc âØdh  §≤a  •ÉÑbC’G ¢ù«dh ™ªàéªdG πc
 á«HôàdG IQGRh ¬H âªàgG è¡æe OƒLh ≈dG á«HôàdG IQGRh ¬H âªàgG è¡æe OƒLh ≈dG
 áæWGƒªdÉH  ¢UÉN  ájô°üªdG  º«∏©àdGh áæWGƒªdÉH  ¢UÉN  ájô°üªdG  º«∏©àdGh
 ≥∏©àj  Ée  ¬dƒ°üa  »a  º°†jh  ¥Ó``̀NC’Gh ≥∏©àj  Ée  ¬dƒ°üa  »a  º°†jh  ¥Ó``̀NC’Gh
 ¬à°SGób ∑QÉ°T óbh ,á«ë«°ùªdGh ΩÓ°S’ÉH ¬à°SGób ∑QÉ°T óbh ,á«ë«°ùªdGh ΩÓ°S’ÉH
 πFÉ°SƒdG óMG ôÑà©j …òdG è¡æªdG Gòg »a πFÉ°SƒdG óMG ôÑà©j …òdG è¡æªdG Gòg »a
 ,±ô£àªdG  ôμØdG  ¬LGƒJ  ¿G  øμªj  »àdG ,±ô£àªdG  ôμØdG  ¬LGƒJ  ¿G  øμªj  »àdG
 ≈∏Y ¬dÉée è¡æªdG  Gòg òNCÉj  ¿G  É«æªàe ≈∏Y ¬dÉée è¡æªdG  Gòg òNCÉj  ¿G  É«æªàe

.≥«Ñ£àdG øe ™bGƒdG ¢VQG.≥«Ñ£àdG øe ™bGƒdG ¢VQG
 ¥ÓN’G ¿G ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG í°VhG Éª«ah ¥ÓN’G ¿G ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG í°VhG Éª«ah
 ¥ÓN’ÉH  ΩÉªàg’G  ≈`̀dG  QÉ°TG  ,CGõéàJ  ’ ¥ÓN’ÉH  ΩÉªàg’G  ≈`̀dG  QÉ°TG  ,CGõéàJ  ’
 ôgR’G ∫hÉëjÉe ƒgh á«fÉ°ùf’G ÇOÉÑªdGh ôgR’G ∫hÉëjÉe ƒgh á«fÉ°ùf’G ÇOÉÑªdGh
 ¬d  »°ùæμdG  º«∏©àdG  ¿G  ∫Ébh  √óMƒj  ¿G ¬d  »°ùæμdG  º«∏©àdG  ¿G  ∫Ébh  √óMƒj  ¿G

 »a  ádhO  πc  »a  ∫É≤j  âjƒμdG  »a  ∫É≤j  Ée  ∂dòdh  ájƒæ°S  IQhO »a  ádhO  πc  »a  ∫É≤j  âjƒμdG  »a  ∫É≤j  Ée  ∂dòdh  ájƒæ°S  IQhO
 ÜÉ£îdG  »a  äÉÑãdG  øe  ÉYƒf  ∑Éæg  ¿G  ∫ƒ≤dG  øμªj  Gòdh  ,ºdÉ©dG ÜÉ£îdG  »a  äÉÑãdG  øe  ÉYƒf  ∑Éæg  ¿G  ∫ƒ≤dG  øμªj  Gòdh  ,ºdÉ©dG
 á°ù°SDƒe  »gh  á∏FÉ©dG  ø«H  OƒLh  øY  Ó°†a  ,»ë«°ùªdG  »æjódG á°ù°SDƒe  »gh  á∏FÉ©dG  ø«H  OƒLh  øY  Ó°†a  ,»ë«°ùªdG  »æjódG

 øe  ÜÉÑ°ûdG  »ªëJ  »àdG  á«£°SƒdG  ègÉæªdG  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  ∫hÉëJ øe  ÜÉÑ°ûdG  »ªëJ  »àdG  á«£°SƒdG  ègÉæªdG  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  ∫hÉëJ
.áaô£àªdG QÉμa’G.áaô£àªdG QÉμa’G

 GôNDƒe  çóM  Ée  ºZQ  ô°üe  IQÉjR  ≈∏Y  ¿Éμ«JÉØdG  ÉHÉH  ¢UôM  ócCGh GôNDƒe  çóM  Ée  ºZQ  ô°üe  IQÉjR  ≈∏Y  ¿Éμ«JÉØdG  ÉHÉH  ¢UôM  ócCGh
 çOGƒëdÉa É¡Ñ©°Th ô°üªd IOÉ¡°T √òg »dÉàdÉHh ,á«HÉgQG ∫ÉªYG øe çOGƒëdÉa É¡Ñ©°Th ô°üªd IOÉ¡°T √òg »dÉàdÉHh ,á«HÉgQG ∫ÉªYG øe
 ô°üe »a •ÉÑb’G É¡H ó°ü≤j ’ çóëJ »àdG ô°üe »a •ÉÑb’G É¡H ó°ü≤j ’ çóëJ »àdG
 ºd É¡f’ É¡JóMh Üô°Vh ô°üe Ö∏b ÉªfGh ºd É¡f’ É¡JóMh Üô°Vh ô°üe Ö∏b ÉªfGh
 âaó¡à°SG  ÉªfG  §≤a  •ÉÑb’G  ≈dG  ¬LƒJ âaó¡à°SG  ÉªfG  §≤a  •ÉÑb’G  ≈dG  ¬LƒJ
 äÉ°ù°SDƒªdGh  AÉ°†≤dGh  áWô°ûdGh  ¢û«édG äÉ°ù°SDƒªdGh  AÉ°†≤dGh  áWô°ûdGh  ¢û«édG
 èYõæfh ºdCÉàf Éæc ¿Gh ôKDƒj ød ∂dP ¿G ’G èYõæfh ºdCÉàf Éæc ¿Gh ôKDƒj ød ∂dP ¿G ’G
 á«æe’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ΩÉ«b  ≈∏Y  Oó°Th á«æe’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ΩÉ«b  ≈∏Y  Oó°Th

.ô«°ü≤J …G É¡æe óLƒj ’h ÓeÉc ÉgQhóH.ô«°ü≤J …G É¡æe óLƒj ’h ÓeÉc ÉgQhóH
 øe Éjôμa πμ°ûàj ¿É°ùfG …G ¿G ≈dG âØdh øe Éjôμa πμ°ûàj ¿É°ùfG …G ¿G ≈dG âØdh
  á°SQóªdGh Iô°S’G Ö«JôàdÉH »g QOÉ°üe   á°SQóªdGh Iô°S’G Ö«JôàdÉH »g QOÉ°üe 5
 Gô«NGh  AÉbó°U’Gh  ,á«æjódG  á°ù°SDƒªdGh Gô«NGh  AÉbó°U’Gh  ,á«æjódG  á°ù°SDƒªdGh
 Gòg Ö∏b ƒg É«dÉM çóëj Ée øμdh ,ΩÓY’G Gòg Ö∏b ƒg É«dÉM çóëj Ée øμdh ,ΩÓY’G

.Ö«JôàdG.Ö«JôàdG
 á°SÉ«°ùdÉH πª©J ’ á°ù«æμdG ¿G ≈dG QÉ°TGh á°SÉ«°ùdÉH πª©J ’ á°ù«æμdG ¿G ≈dG QÉ°TGh
 IQƒK   ƒ`̀g  ƒ«fƒj   IQƒK   ƒ`̀g  ƒ«fƒj  3030  »a  çó`̀M  Ée  ¿Gh »a  çó`̀M  Ée  ¿Gh
 Ö©°ûdG  Gò`̀g  ø`̀e  Aõ`̀L  •É`̀Ñ`̀b’Gh  Ö©°T Ö©°ûdG  Gò`̀g  ø`̀e  Aõ`̀L  •É`̀Ñ`̀b’Gh  Ö©°T
 AGó`̀ HGh  ácQÉ°ûªdG  ¬≤M  ø`̀eh  …ô°üªdG AGó`̀ HGh  ácQÉ°ûªdG  ¬≤M  ø`̀eh  …ô°üªdG
 ¢ùjó≤dG  É¡°ù°SG  ¿G  òæe  á«æWh  á°ù«æμdG  ¿G  ≈∏Y  GócDƒe  ,…CGô`̀dG ¢ùjó≤dG  É¡°ù°SG  ¿G  òæe  á«æWh  á°ù«æμdG  ¿G  ≈∏Y  GócDƒe  ,…CGô`̀dG
 ≈dGh  ¿’G  ≈àMh  …OÓ«ªdG  ∫h’G  ¿ô≤dG  ∞°üàæe  »a  ¢übôeQÉe ≈dGh  ¿’G  ≈àMh  …OÓ«ªdG  ∫h’G  ¿ô≤dG  ∞°üàæe  »a  ¢übôeQÉe

.≈¡àæªdG.≈¡àæªdG

 ΩóYh á«Hô©dG  ∫hódG  »a ø«ë«°ùªdG ô«é¡J ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh ΩóYh á«Hô©dG  ∫hódG  »a ø«ë«°ùªdG ô«é¡J ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh
  ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG í°VhG ø««ë«°ùª∏d á«Ñ©°ûdG äÉ≤Ñ£dG ¢†©H ∫ƒÑb  ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG í°VhG ø««ë«°ùª∏d á«Ñ©°ûdG äÉ≤Ñ£dG ¢†©H ∫ƒÑb
 √òg »a óLƒJ ¿G ˆG OGQCGh ¿ÉjO’G É¡«∏Y äCÉ°ûf á≤£æªdG √òg ¿G √òg »a óLƒJ ¿G ˆG OGQCGh ¿ÉjO’G É¡«∏Y äCÉ°ûf á≤£æªdG √òg ¿G
 á≤£æe π«îàf ¿G øμªj ’ ∂dòdh ,≈æ¨dGh AGôãdG øe ´ƒæd á≤£æªdG á≤£æe π«îàf ¿G øμªj ’ ∂dòdh ,≈æ¨dGh AGôãdG øe ´ƒæd á≤£æªdG
 ≈àM Iójó°T IQƒ£N ¬«a Gò¡a ,ø««ë«°ùªdG ¿hóH §°Sh’G ¥ô°ûdG ≈àM Iójó°T IQƒ£N ¬«a Gò¡a ,ø««ë«°ùªdG ¿hóH §°Sh’G ¥ô°ûdG
 »eÓ°S’G OƒLƒdÉa ô£îdG Gòg »©f ¿G óH’h »eÓ°SE’G OƒLƒdG ≈∏Y »eÓ°S’G OƒLƒdÉa ô£îdG Gòg »©f ¿G óH’h »eÓ°SE’G OƒLƒdG ≈∏Y
 QhòL  ¬d  »ë«°ùªdG  OƒLƒdGh  ¢ùμ©dÉHh  »ë«°ùªdG  OƒLƒdG  óæ°ùj QhòL  ¬d  »ë«°ùªdG  OƒLƒdGh  ¢ùμ©dÉHh  »ë«°ùªdG  OƒLƒdG  óæ°ùj
 »a  Ió`̀aGh  â°ù«d  á«ë«°ùªdGh  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  πc  »a  á∏°UCÉàe »a  Ió`̀aGh  â°ù«d  á«ë«°ùªdGh  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  πc  »a  á∏°UCÉàe
.áªjób ¢ùFÉæμd CGQÉKG GhóLh  Éμ∏«a  IôjõL »a ≈àM §°Sh’G ¥ô°ûdG.áªjób ¢ùFÉæμd CGQÉKG GhóLh  Éμ∏«a  IôjõL »a ≈àM §°Sh’G ¥ô°ûdG
 äÉeóîdG πc AÉæ«°S øe •ÉÑb’G ø«MRÉæ∏d âeób ádhódG ¿G CGócGh äÉeóîdG πc AÉæ«°S øe •ÉÑb’G ø«MRÉæ∏d âeób ádhódG ¿G CGócGh
 É¡«dG  GhôaÉ°S  »àdG  äÉ¶aÉëªdG  »a  á«æμ°ùdGh  á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdG É¡«dG  GhôaÉ°S  »àdG  äÉ¶aÉëªdG  »a  á«æμ°ùdGh  á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdG
 √òg ¿Éμ°S Ö∏ZG ¿G ≈dG Gô«°ûe ,AÉæ«°S »a â©bh »àdG çGóMC’G ó©H √òg ¿Éμ°S Ö∏ZG ¿G ≈dG Gô«°ûe ,AÉæ«°S »a â©bh »àdG çGóMC’G ó©H

.á«∏°U’G º¡à¶aÉëe øe IQÉéàdG hG πª©∏d É¡«dG GƒÑgP á≤£æªdG.á«∏°U’G º¡à¶aÉëe øe IQÉéàdG hG πª©∏d É¡«dG GƒÑgP á≤£æªdG
 ,¢ùFÉæμdG º«eôJ »a ÉgOƒYƒH âahCG ájô°üªdG ádhódG ¿G ≈dG QÉ°TGh ,¢ùFÉæμdG º«eôJ »a ÉgOƒYƒH âahCG ájô°üªdG ádhódG ¿G ≈dG QÉ°TGh
 ¿ƒfÉb QGó°UGh IójóL ¢ùFÉæc áeÉbG ∫ÓN øe ∂dP øe ôãcGh πH ¿ƒfÉb QGó°UGh IójóL ¢ùFÉæc áeÉbG ∫ÓN øe ∂dP øe ôãcGh πH

.Gô«Ñc GRÉéfG ó©j …òdGh ∂dòH ¢UÉN.Gô«Ñc GRÉéfG ó©j …òdGh ∂dòH ¢UÉN
 º©J ¿G ±ó¡dG ¿Éc å«M áHPÉμdG á«ª°ùàdÉH »Hô©dG ™«HôdG ∞°Uhh º©J ¿G ±ó¡dG ¿Éc å«M áHPÉμdG á«ª°ùàdÉH »Hô©dG ™«HôdG ∞°Uhh
 É¡æμdh  É¡æμdh 20132013 ΩÉY ô°üe ò≤fG ˆG øμdh á«Hô©dG á≤£æªdG ≈°VƒØdG ΩÉY ô°üe ò≤fG ˆG øμdh á«Hô©dG á≤£æªdG ≈°VƒØdG
 ™«£à°ùJ  »àdG  »g ô°üeh  ,É«Ñ«dh  øª«dGh  ájQƒ°Sh  ¥Gô©dG  âdÉW ™«£à°ùJ  »àdG  »g ô°üeh  ,É«Ñ«dh  øª«dGh  ájQƒ°Sh  ¥Gô©dG  âdÉW
 ,πÑ≤à°ùªdG »a AÉLQ Éæ«£©j  Gògh ∫hódG √òg PÉ≤fG »a áªgÉ°ùªdG ,πÑ≤à°ùªdG »a AÉLQ Éæ«£©j  Gògh ∫hódG √òg PÉ≤fG »a áªgÉ°ùªdG
 Ö∏¨J ÉªFGO IÉ«ëdÉa ,É¡à©«ÑW ≈dG Oƒ©J ±ƒ°S Qƒe’G ¿G ≈∏Y GócDƒe Ö∏¨J ÉªFGO IÉ«ëdÉa ,É¡à©«ÑW ≈dG Oƒ©J ±ƒ°S Qƒe’G ¿G ≈∏Y GócDƒe
 ÉfOÓH ¿ƒμJ ¿CÉH  ¿ƒ°Vôj ’ ¢VQ’G ºgó«H øe ¿CG  ≈æªJCGh  äƒªdG ÉfOÓH ¿ƒμJ ¿CÉH  ¿ƒ°Vôj ’ ¢VQ’G ºgó«H øe ¿CG  ≈æªJCGh  äƒªdG

.IQƒ°üdG √ò¡H.IQƒ°üdG √ò¡H

 ádhDƒ°ùe á«eÓ°SE’G äÉ°ù°SDƒªdG  ádhDƒ°ùe á«eÓ°SE’G äÉ°ù°SDƒªdG 
 øjódG  IQƒ°U í«ë°üJ øY øjódG  IQƒ°U í«ë°üJ øY

 ¬jƒ°ûàdG √ÉéJ áØbh øe óH’h ¬jƒ°ûàdG √ÉéJ áØbh øe óH’h

 ≈∏Y ¿Éμ«JÉØdG ÉHÉH ¢UôM  ≈∏Y ¿Éμ«JÉØdG ÉHÉH ¢UôM 
  çGóMC’G ºZQ IôgÉ≤dG IQÉjR  çGóMC’G ºZQ IôgÉ≤dG IQÉjR

 É¡Ñ©°Th ô°üªd IOÉ¡°T Iô«NC’G É¡Ñ©°Th ô°üªd IOÉ¡°T Iô«NC’G

 á¡LGƒe »a ô°ü≤j ’ øeC’G  á¡LGƒe »a ô°ü≤j ’ øeC’G 
  •ÉÑbC’G ó°ü≤j ’ …òdG ∞æ©dG  •ÉÑbC’G ó°ü≤j ’ …òdG ∞æ©dG

 ô°üe Ö∏b ÉªfEG §≤a ô°üe Ö∏b ÉªfEG §≤a

 É¡JCÉ°ûf òæe á«æWh á°ù«æμdG  É¡JCÉ°ûf òæe á«æWh á°ù«æμdG 
 GƒcQÉ°T •ÉÑb’Gh  ≈¡àæªdG ≈dEGh GƒcQÉ°T •ÉÑb’Gh  ≈¡àæªdG ≈dEGh
ø«æWGƒªc  ƒ«fƒj ø«æWGƒªc  ƒ«fƒj 3030 IQƒK »a IQƒK »a

 »eÓ°SE’G OƒLƒdG 
 √ô«¶f óæ°ùj

 ¢ùμ©dGh »ë«°ùªdG
 Éμ∏«a »ah í«ë°U

 QÉKB’G ¢†©H GhóLh
 áªjób ¢ùFÉæμd

 á«é«∏îdG ºcÉëªdG AÉ°SDhQ :áYhÉ£ªdG
»FÉ°†≤dG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ¿ƒ°üjôM

�  AÉ°†≤∏d  ≈∏Y’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ócCG  :Éfƒc  `  áeÉæªdG    AÉ°†≤∏d  ≈∏Y’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ócCG  :Éfƒc  `  áeÉæªdG   
 ájQƒà°SódG  áªμëªdG  ¢ù«FQ  õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ ájQƒà°SódG  áªμëªdG  ¢ù«FQ  õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ
 ºcÉëªdG AÉ°SDhQ ¢UôM ¢ùeG áYhÉ£ªdG ∞°Sƒj QÉ°ûà°ùªdG ºcÉëªdG AÉ°SDhQ ¢UôM ¢ùeG áYhÉ£ªdG ∞°Sƒj QÉ°ûà°ùªdG
 ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH õ««ªàdGh É«∏©dG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH õ««ªàdGh É«∏©dG

 .»FÉ°†≤dG ∫ÉéªdG »a á°UÉN πeÉμàdGh .»FÉ°†≤dG ∫ÉéªdG »a á°UÉN πeÉμàdGh
 …QhódG ´ÉªàL’G ΩÉàN Ö≤Y íjô°üJ »a áYhÉ£ªdG ±É°VGh …QhódG ´ÉªàL’G ΩÉàN Ö≤Y íjô°üJ »a áYhÉ£ªdG ±É°VGh
 ¢ù∏ée  ∫hó`̀H  õ««ªàdGh  É«∏©dG  ºcÉëªdG  AÉ°SDhôd  ™HGôdG ¢ù∏ée  ∫hó`̀H  õ««ªàdGh  É«∏©dG  ºcÉëªdG  AÉ°SDhôd  ™HGôdG
 ™°Vh øY ôØ°SCG ´ÉªàL’G ¿CG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ™°Vh øY ôØ°SCG ´ÉªàL’G ¿CG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 äôbG  »àdG  á«é«JGôà°ùdG  á£îdG  ò«Øæàd  á«∏«¨°ûJ  á£N äôbG  »àdG  á«é«JGôà°ùdG  á£îdG  ò«Øæàd  á«∏«¨°ûJ  á£N

.AÉ°SDhôdG πÑb øe É≤HÉ°S.AÉ°SDhôdG πÑb øe É≤HÉ°S
 ø«H ÜQÉ≤àdG ≈dG ±ó¡J á«é«JGôà°ùdG á£îdG ¿CG í°VhGh  ø«H ÜQÉ≤àdG ≈dG ±ó¡J á«é«JGôà°ùdG á£îdG ¿CG í°VhGh 
 π«gCÉJ  πãe  ¢ù∏éªdG  ∫hO  ø«H  õ««ªàdGh  É«∏©dG  ºcÉëªdG π«gCÉJ  πãe  ¢ù∏éªdG  ∫hO  ø«H  õ««ªàdGh  É«∏©dG  ºcÉëªdG
 á«FÉæãdG  äGQÉjõdG  ∫OÉÑJh õ««ªàdGh É«∏©dG  ºcÉëªdG IÉ°†b á«FÉæãdG  äGQÉjõdG  ∫OÉÑJh õ««ªàdGh É«∏©dG  ºcÉëªdG IÉ°†b
 ¬LhG óMG ¿ƒμàd ¢ù∏éªdG ∫hO ø«H IÉ°†≤dG IQÉYG á«fÉμeGh ¬LhG óMG ¿ƒμàd ¢ù∏éªdG ∫hO ø«H IÉ°†≤dG IQÉYG á«fÉμeGh

 .»FÉ°†≤dG ∫ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG .»FÉ°†≤dG ∫ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG
 …QGO’G ôjƒ£àdG ∞∏e ∂dòc åëH ´ÉªàL’G ¿CG ≈dG QÉ°TGh …QGO’G ôjƒ£àdG ∞∏e ∂dòc åëH ´ÉªàL’G ¿CG ≈dG QÉ°TGh
 ôaƒj »fhôàμdG õcôe áeÉbG ≈dG áaÉ°VEG ¬ãjóëJh ºcÉëª∏d ôaƒj »fhôàμdG õcôe áeÉbG ≈dG áaÉ°VEG ¬ãjóëJh ºcÉëª∏d

 »FÉ°†≤d  ∂∏°ùdG  Ωóîj  ÉªH  äÉ°SGQódGh  ΩÉμM’Gh  çÉëH’G »FÉ°†≤d  ∂∏°ùdG  Ωóîj  ÉªH  äÉ°SGQódGh  ΩÉμM’Gh  çÉëH’G
 .¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH .¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH

 »àdG  (õ«ªàdG  IõFÉL)  áëF’  ™°Vh  ´ÉªàL’G  ¿CG  í°VhGh »àdG  (õ«ªàdG  IõFÉL)  áëF’  ™°Vh  ´ÉªàL’G  ¿CG  í°VhGh
 »a …QGO’G RÉ¡édG »a ø«∏eÉ©∏d á«dÉëdG á∏MôªdG »a íæªJ »a …QGO’G RÉ¡édG »a ø«∏eÉ©∏d á«dÉëdG á∏MôªdG »a íæªJ
 »FÉ°†≤dG ∂∏°ùdG ≈dG Qƒ£àj ÉªHQ iôNG á∏Môe »ah AÉ°†≤dG »FÉ°†≤dG ∂∏°ùdG ≈dG Qƒ£àj ÉªHQ iôNG á∏Môe »ah AÉ°†≤dG
 »a  É¡«a  ô¶ædG  IOÉ`̀YG  ºà«°S  áëFÓdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ¬°ùØf »a  É¡«a  ô¶ædG  IOÉ`̀YG  ºà«°S  áëFÓdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ¬°ùØf

 .πÑ≤ªdG ´ÉªàL’G .πÑ≤ªdG ´ÉªàL’G
 »ª∏Y  ≈≤à∏e  áeÉbÉH  ¿ÉªY  á£∏°S  ìôà≤e  ≈dG  âØd  Éªc »ª∏Y  ≈≤à∏e  áeÉbÉH  ¿ÉªY  á£∏°S  ìôà≤e  ≈dG  âØd  Éªc
 åëÑj õ««ªàdGh É«∏©dG ºcÉëªdG AÉ°SDhQ ´ÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y åëÑj õ««ªàdGh É«∏©dG ºcÉëªdG AÉ°SDhQ ´ÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y
 óMG ≈≤à∏ªdG ∫hÉæàj ¿CG ¬∏eG øY ÉHô©e Oóëe ´ƒ°Vƒe ¬«a óMG ≈≤à∏ªdG ∫hÉæàj ¿CG ¬∏eG øY ÉHô©e Oóëe ´ƒ°Vƒe ¬«a
 ´ÉªàL’G  »a  É¡æjhÉæY  ¢†©H  â°VôY  »àdG  äÉYƒ°VƒªdG ´ÉªàL’G  »a  É¡æjhÉæY  ¢†©H  â°VôY  »àdG  äÉYƒ°VƒªdG
 ò«ØæJh  á«FÉ°†≤dG  áª¶f’Gh  »°VÉ≤àdG  A§H  πãe  »dÉëdG ò«ØæJh  á«FÉ°†≤dG  áª¶f’Gh  »°VÉ≤àdG  A§H  πãe  »dÉëdG

.É¡∏FÉ°Shh É¡Ñ«dÉ°SGh ΩÉμM’G.É¡∏FÉ°Shh É¡Ñ«dÉ°SGh ΩÉμM’G
 ó≤Y ´ÉªàLG  ∫hG  ó©H  ™HGôdG  ƒg ´ÉªàL’G  Gòg ¿CG  ∫Ébh   ó≤Y ´ÉªàLG  ∫hG  ó©H  ™HGôdG  ƒg ´ÉªàL’G  Gòg ¿CG  ∫Ébh  
 äÉYÉªàL’G ∂∏àd ≈dh’G áÑ∏dG íÑ°UG …òdG âjƒμdG ádhóH äÉYÉªàL’G ∂∏àd ≈dh’G áÑ∏dG íÑ°UG …òdG âjƒμdG ádhóH
 ∫hO  »a  õ««ªàdGh  É«∏©dG  ºcÉëªdG  ø«H  ≥aGƒàdG  πLG  øe ∫hO  »a  õ««ªàdGh  É«∏©dG  ºcÉëªdG  ø«H  ≥aGƒàdG  πLG  øe

 .É¡æ«H Éª«a äÉbÓ©dG ∂∏J õjõ©J πLG øe ¢ù∏éªdG .É¡æ«H Éª«a äÉbÓ©dG ∂∏J õjõ©J πLG øe ¢ù∏éªdG

��    ìÉÑ°üdG ΩGõY ô«Ø°ùdGh …QGƒμdG ºdÉ°S QÉ°ûà°ùªdG ¬dÉÑ≤à°SG »ah áeÉæªdG ¬dƒ°Uh iód áYhÉ£ªdG QÉ°ûà°ùªdG
 óah IOƒY

ø`««aÉë°üdG
 Iôª©dG á∏MQ øe 

�  á«©ªL ó``̀ ah  OÓ``̀Ñ``̀dG  ≈```̀dEG  OÉ``̀ Y á«©ªL ó``̀ ah  OÓ``̀Ñ``̀dG  ≈```̀dEG  OÉ``̀ Y
 á∏MQ  ø`̀e  á«àjƒμdG  ø««aÉë°üdG á∏MQ  ø`̀e  á«àjƒμdG  ø««aÉë°üdG
 á«©ªédG  É¡àª¶f  »`̀à`̀dG  Iô`̀ª`̀©`̀dG á«©ªédG  É¡àª¶f  »`̀à`̀dG  Iô`̀ª`̀©`̀dG
 πjôHG   πjôHG  1515  ≈dG   ≈dG  1212  øe  IôàØdG  ∫ÓN øe  IôàØdG  ∫ÓN
 º¡JÓFÉYh  á«©ªédG  AÉ°†Y’  …QÉédG º¡JÓFÉYh  á«©ªédG  AÉ°†Y’  …QÉédG
 áæjóªdGh  áeôμªdG  áμªd  IQÉjR  ó©H áæjóªdGh  áeôμªdG  áμªd  IQÉjR  ó©H

.IQƒæªdG.IQƒæªdG
 »``a  ¿ƒcQÉ```°ûªdG  ió```̀HCG  ó``̀bh   »``a  ¿ƒcQÉ```°ûªdG  ió```̀HCG  ó``̀bh  
 Oƒ¡é∏d  ºgôjó≤Jh  º¡JOÉ©°S  á∏MôdG Oƒ¡é∏d  ºgôjó≤Jh  º¡JOÉ©°S  á∏MôdG
 øe  õ«ªªdG  º«¶æàdGh  ádhòÑªdG øe  õ«ªªdG  º«¶æàdGh  ádhòÑªdG
 QhódÉH  øjó«°ûe  É¡«∏Y  ø«aô°ûªdG QhódÉH  øjó«°ûe  É¡«∏Y  ø«aô°ûªdG
 áeóîd  á«©ªédG  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG áeóîd  á«©ªédG  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG

.ºgô°SCGh É¡FÉ°†YCG.ºgô°SCGh É¡FÉ°†YCG��    ´ƒ£ªdG ΩÉ°ùMh ø«°ùªNƒH OÉªYh »μe á©HGQh ø«°ùM áªWÉa 

Iô°UÉ©ªdGh Ióéà°ùªdG á«ØbƒdG ÉjÉ°†≤dG åëÑj

Ωƒ«dG OQƒØ°ùcG »a á«¡≤ØdG ∞bƒdG ÉjÉ°†b ióàæe ¥Ó£fG
�  ±ÉbhÓd áeÉ©dG áfÉeÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ÖFÉf ø∏YCG  ±ÉbhÓd áeÉ©dG áfÉeÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ÖFÉf ø∏YCG 

 …QÉé°ùdG ô≤°U áHÉfE’ÉH IófÉ°ùªdG äÉeóîdGh IQGOEÓd …QÉé°ùdG ô≤°U áHÉfE’ÉH IófÉ°ùªdG äÉeóîdGh IQGOEÓd
 øeÉãdG  á«¡≤ØdG  ∞bƒdG  ÉjÉ°†b  ióàæe   ¥Ó£fG øeÉãdG  á«¡≤ØdG  ∞bƒdG  ÉjÉ°†b  ióàæe   ¥Ó£fG
 ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  OQƒØ°ùcCG  áæjóe  »a  Ωƒ«dG ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  OQƒØ°ùcCG  áæjóe  »a  Ωƒ«dG
 ájô«°†ëàdG  áæé∏dG  ¢SCGôj  …òdG  …QÉé°ùdG  ∫Ébh ájô«°†ëàdG  áæé∏dG  ¢SCGôj  …òdG  …QÉé°ùdG  ∫Ébh
 ≈©°ùJ  ±É`̀bhCÓ`̀d  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ¿EG  :ióàæª∏d ≈©°ùJ  ±É`̀bhCÓ`̀d  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ¿EG  :ióàæª∏d
 Oƒ¡L  ∫Éªμà°S’  ióàæªdG  Gò`̀g  ó≤Y  ∫Ó`̀N  ø`̀e Oƒ¡L  ∫Éªμà°S’  ióàæªdG  Gò`̀g  ó≤Y  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ÉjÉ°†b  ∫hÉæJ  »a  á≤HÉ°ùdG  á©Ñ°ùdG  äÉjóàæªdG ÉjÉ°†b  ∫hÉæJ  »a  á≤HÉ°ùdG  á©Ñ°ùdG  äÉjóàæªdG
 á«¡≤ØdG áMÉ°ùdG ≈∏Y qí∏e πμ°ûH áMhô£ªdG ∞bƒdG á«¡≤ØdG áMÉ°ùdG ≈∏Y qí∏e πμ°ûH áMhô£ªdG ∞bƒdG
 øe  áÑîf  πÑb  øe  ¢ü«ëªàdGh  ¢SQódGh  åëÑdÉH øe  áÑîf  πÑb  øe  ¢ü«ëªàdGh  ¢SQódGh  åëÑdÉH
 ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL øe PGòaC’G  ø«ãMÉÑdGh ,AÉª∏©dG ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL øe PGòaC’G  ø«ãMÉÑdGh ,AÉª∏©dG

.»eÓ°SE’G.»eÓ°SE’G
 ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G ¢UôM ≈dEG …QÉé°ùdG QÉ°TCGh ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G ¢UôM ≈dEG …QÉé°ùdG QÉ°TCGh
 á«¡≤ØdG  ∞bƒdG  ÉjÉ°†b  ióàæe  ó≤Y  ™jRƒJ  ≈∏Y á«¡≤ØdG  ∞bƒdG  ÉjÉ°†b  ióàæe  ó≤Y  ™jRƒJ  ≈∏Y

 ¢ùª∏J AÉ¨àHG ∂dPh ,º«dÉbC’Gh äGQÉ≤dGh ∫hódG ≈∏Y ¢ùª∏J AÉ¨àHG ∂dPh ,º«dÉbC’Gh äGQÉ≤dGh ∫hódG ≈∏Y
 ∞∏àîe  »a  ∞bƒdG  ∫Éée  »a  áë∏ªdG  äÉLÉëdG ∞∏àîe  »a  ∞bƒdG  ∫Éée  »a  áë∏ªdG  äÉLÉëdG
 …CGôdG AGóHE’ áLÉëdG ¢ùªJ »àdG ºdÉ©dG ∫ƒM ∫hódG …CGôdG AGóHE’ áLÉëdG ¢ùªJ »àdG ºdÉ©dG ∫ƒM ∫hódG
 Iôãc ™e ,πeCÉf ÉæfEG kÓFÉb ,É¡dƒM ô°UÉ©ªdG »Yô°ûdG Iôãc ™e ,πeCÉf ÉæfEG kÓFÉb ,É¡dƒM ô°UÉ©ªdG »Yô°ûdG
 ¿CG  ,ióàæªdG  É¡dhÉæàj  »àdG  áª¡ªdG  äÉYƒ°VƒªdG ¿CG  ,ióàæªdG  É¡dhÉæàj  »àdG  áª¡ªdG  äÉYƒ°VƒªdG
 »a  ò«Øæà∏d  á∏HÉb  á«∏ªY  äÉ«°UƒJ  øY  ôØ°ùj »a  ò«Øæà∏d  á∏HÉb  á«∏ªY  äÉ«°UƒJ  øY  ôØ°ùj
 ÉjÉ°†b  ióàæe ÉjÉ°†b  ióàæe"  ¿CG  ôcòoj  .á«eÓ°SE’G  äÉ©ªàéªdG ¿CG  ôcòoj  .á«eÓ°SE’G  äÉ©ªàéªdG
 Ωƒ≤J  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ó`̀MCG  qó©j Ωƒ≤J  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ó`̀MCG  qó©j  " "á«¡≤ØdG  ∞bƒdGá«¡≤ØdG  ∞bƒdG
 ÉgQÉÑàYÉH  âjƒμdÉH  ±ÉbhCÓd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  É¡H ÉgQÉÑàYÉH  âjƒμdÉH  ±ÉbhCÓd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  É¡H
 ∫Éée »a á«eÓ°SE’G ∫hódG Oƒ¡éd á≤°ùæªdG ádhódG ∫Éée »a á«eÓ°SE’G ∫hódG Oƒ¡éd á≤°ùæªdG ádhódG"
 QGôb ÖLƒªH »eÓ°SE’G ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y QGôb ÖLƒªH »eÓ°SE’G ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y " "∞bƒdG∞bƒdG
 á«eÓ°SE’G  ∫hódG  ±ÉbhCG  AGQRƒd  ¢SOÉ°ùdG  ôªJDƒªdG á«eÓ°SE’G  ∫hódG  ±ÉbhCG  AGQRƒd  ¢SOÉ°ùdG  ôªJDƒªdG
 »a »a  " "ÉJôcÉLÉJôcÉL"  á«°ù«fhófE’G  áª°UÉ©dÉH  ó≤©fG  …òdG á«°ù«fhófE’G  áª°UÉ©dÉH  ó≤©fG  …òdG

.19971997 áæ°S øe ôHƒàcCG áæ°S øe ôHƒàcCG
��    …QÉé°ùdG ô≤°U



المحلية

�  áHOCÉe  ,¢ùeG  ïjƒ°ûdG  ô°üb  »a  ,ó`ªëªdG  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉbCG   áHOCÉe  ,¢ùeG  ïjƒ°ûdG  ô°üb  »a  ,ó`ªëªdG  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉbCG  
 , ,118118 `dG á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ájQóæμ°S’G ÉHÉH ±ô°T ≈∏Y AGóZ `dG á«°ùbôªdG IRGôμdG ∑ôjô£Hh ájQóæμ°S’G ÉHÉH ±ô°T ≈∏Y AGóZ
 ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH ,¬d ≥aGôªdG  óaƒdGh ,»fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG  á°SGób ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH ,¬d ≥aGôªdG  óaƒdGh ,»fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG  á°SGób

.OÓÑ∏d.OÓÑ∏d
 ájQóæμ°SE’G ÉHÉH ,»fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdÉH ¬d áª∏c »a √ƒª°S ÖMQh ájQóæμ°SE’G ÉHÉH ,»fÉãdG ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdÉH ¬d áª∏c »a √ƒª°S ÖMQh
 Éj  ºμH ÖMôf ¿CG  Éfô°ùj Éj  ºμH ÖMôf ¿CG  Éfô°ùj"  :ÓFÉb  , :ÓFÉb  ,118118 `dG  á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ∑ôjô£Hh `dG  á«°ùbôªdG  IRGôμdG  ∑ôjô£Hh

."É¡Ñ©°Th âjƒμdG ádhO ≈∏Y kGõjõY k ÉØ«°V á°SGó≤dG ÖMÉ°UÉ¡Ñ©°Th âjƒμdG ádhO ≈∏Y kGõjõY k ÉØ«°V á°SGó≤dG ÖMÉ°U
 ,»fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG  á°SGó≤H »Øàëf ¿CG  Ωƒ«dG  Éfó©°ùjh ,»fÉãdG  ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG  á°SGó≤H »Øàëf ¿CG  Ωƒ«dG  Éfó©°ùjh"  ±É°VCGh ±É°VCGh
 ø«jÓe ≈YôJ »àdG á«MhôdG á£∏°ùdG ÖMÉ°üH AÉØàMG Oôée ¢ù«d ƒgh ø«jÓe ≈YôJ »àdG á«MhôdG á£∏°ùdG ÖMÉ°üH AÉØàMG Oôée ¢ù«d ƒgh
 OÓH  º¶©e ≈dEG  óàªJh  ,á°ûÑëdGh  É«Ñ«dh  ¿GOƒ°ùdGh  ô°üe  »a  •ÉÑbC’G OÓH  º¶©e ≈dEG  óàªJh  ,á°ûÑëdGh  É«Ñ«dh  ¿GOƒ°ùdGh  ô°üe  »a  •ÉÑbC’G
 AÉØàMG ∂dòc ƒg πH ,¿ƒ«ë«°ùªdG •ÉÑbC’G ÉæfGƒNCG óLGƒàj å«M ºdÉ©dG AÉØàMG ∂dòc ƒg πH ,¿ƒ«ë«°ùªdG •ÉÑbC’G ÉæfGƒNCG óLGƒàj å«M ºdÉ©dG
 ºgQÉàNG øjòdG ø«©Ñ°ùdG π°SôdG óMCG ¿Éc …òdG , ºgQÉàNG øjòdG ø«©Ñ°ùdG π°SôdG óMCG ¿Éc …òdG ,"¢ùbôe ¢ùjó≤dG áØ«∏îH¢ùbôe ¢ùjó≤dG áØ«∏îH

."IQÉ°ûÑdG π≤æd º¡≤∏WCGh á«ë«°ùªdG »ÑfIQÉ°ûÑdG π≤æd º¡≤∏WCGh á«ë«°ùªdG »Ñf
 ÉgôªY óàªj á°ù«æμH AÉØàMG  ƒgh ÉgôªY óàªj á°ù«æμH AÉØàMG  ƒgh"  √ƒª°S í°VhCGh √ƒª°S í°VhCGh
 »àdG á°ù«æμdG ∂∏J ,¿ÉeõdG øe k Éfôb ô°ûY á©°ùJ ≈dEG »àdG á°ù«æμdG ∂∏J ,¿ÉeõdG øe k Éfôb ô°ûY á©°ùJ ≈dEG
 äƒgÓdG  »a  k ÉjOÉ«b  kGQhO  É¡JGhÉHÉHh  É¡àcQÉ£H  Ö©d äƒgÓdG  »a  k ÉjOÉ«b  kGQhO  É¡JGhÉHÉHh  É¡àcQÉ£H  Ö©d
 ¿hRQÉH  áØbÉ°SCG  É¡à°SQóe  øe  êôîJh  ,»ë«°ùªdG ¿hRQÉH  áØbÉ°SCG  É¡à°SQóe  øe  êôîJh  ,»ë«°ùªdG
 ¢SQƒZ  Éæ«KCG  :∫ÉãeCG  øe  ,»ë«°ùªdG  ïjQÉàdG  »a ¢SQƒZ  Éæ«KCG  :∫ÉãeCG  øe  ,»ë«°ùªdG  ïjQÉàdG  »a
 …ójO -  …ójO - ClementClement âæª«∏c -  âæª«∏c - Athena grasAthena gras

.OrigenOrigen ¢Sƒf ÉéjQhCGh -  ¢Sƒf ÉéjQhCGh - Didy musDidy mus ¢Sƒe ¢Sƒe
 á°ù«æμdG AÉHBG QÉÑc É¡ª∏Y øe OÉØà°SG ¬fG ≈dEG QÉ°TCGh á°ù«æμdG AÉHBG QÉÑc É¡ª∏Y øe OÉØà°SG ¬fG ≈dEG QÉ°TCGh
 StSt.  ø«£°ùZhCG  ¢ùjó≤dG  :∫É`̀ã`̀eCG  øe  ,ø«≤MÓdG ø«£°ùZhCG  ¢ùjó≤dG  :∫É`̀ã`̀eCG  øe  ,ø«≤MÓdG
 StSt. . JerômeJerôme Ωhô«L ¢ùjó≤dGh -  Ωhô«L ¢ùjó≤dGh - AugustineAugustine
 á°SGó≤dG ÖMÉ°U Éj ∂H Ó¡°Sh ÓgCÉa á°SGó≤dG ÖMÉ°U Éj ∂H Ó¡°Sh ÓgCÉa" óªëdG ±É°VCGh óªëdG ±É°VCGh
 ∂H AÉØàM’Gh ,âjƒμdG  ¢VQCG  ≈dEG  áfÉæμdG  ¢VQCG  øe ∂H AÉØàM’Gh ,âjƒμdG  ¢VQCG  ≈dEG  áfÉæμdG  ¢VQCG  øe
 ,ô°üªH Éæ£HôJ »àdG áHhô©dG ô°UGhCG ¬°VôØJ ≥M ƒg ,ô°üªH Éæ£HôJ »àdG áHhô©dG ô°UGhCG ¬°VôØJ ≥M ƒg
 Éæ«Ñf  ø«Hh  ºμæ«H  Ö°ùædG  ô°UGhCG  ¬«∏Y  ¢†ëJh Éæ«Ñf  ø«Hh  ºμæ«H  Ö°ùædG  ô°UGhCG  ¬«∏Y  ¢†ëJh
 ájQÉe  äQÉ°U  òæe  ,º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  óªëe ájQÉe  äQÉ°U  òæe  ,º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  óªëe

."¬æH’ ÉeCGh ¬àLhR á«£Ñ≤dG¬æH’ ÉeCGh ¬àLhR á«£Ñ≤dG
 ºμdÉãeCG øe øjódG ∫ÉLQ QhO ¿G ºμdÉãeCG øe øjódG ∫ÉLQ QhO ¿G" :ÓFÉb √ƒª°S ¢üfh :ÓFÉb √ƒª°S ¢üfh
 QÉ°U  …òdG  ,Éfô°ü©d  ¿RGƒàdG  IOÉY’  áeR’  IQhô°V QÉ°U  …òdG  ,Éfô°ü©d  ¿RGƒàdG  IOÉY’  áeR’  IQhô°V

 ä’Éch ¬ qã oÑ nJ k É«eƒj kGôÑN ÜhôëdG âëÑ°UCGh ,kGô«¨°U ¢VQC’G Öcƒc ¬«a ä’Éch ¬ qã oÑ nJ k É«eƒj kGôÑN ÜhôëdG âëÑ°UCGh ,kGô«¨°U ¢VQC’G Öcƒc ¬«a
 á°VôY AÉjôHC’G QÉ°Uh ,äÉ©ªàéªdG ¥õªJ IôgÉX ∞æ©dG íÑ°UCGh ,AÉÑfC’G á°VôY AÉjôHC’G QÉ°Uh ,äÉ©ªàéªdG ¥õªJ IôgÉX ∞æ©dG íÑ°UCGh ,AÉÑfC’G
 ôª¨«d ,ô≤ØdG ™°ùJGh ,çƒ∏àdG øe øpÄ nJ ¢VQC’G âëÑ°UCGh ,ÜÉgQE’G ºFGôéd ôª¨«d ,ô≤ØdG ™°ùJGh ,çƒ∏àdG øe øpÄ nJ ¢VQC’G âëÑ°UCGh ,ÜÉgQE’G ºFGôéd
 á∏«°üM  äQÉ°Uh  ,áÄHhC’Gh  äÉYÉéªdG  çQGƒμH  äÉ©ªàéªdG  øe  kGô«ãc á∏«°üM  äQÉ°Uh  ,áÄHhC’Gh  äÉYÉéªdG  çQGƒμH  äÉ©ªàéªdG  øe  kGô«ãc

."…ô°ûÑdG ¢ùæédG IOÉHEÉH á∏«Øc í∏°ùàdG ¥ÉÑ°S…ô°ûÑdG ¢ùæédG IOÉHEÉH á∏«Øc í∏°ùàdG ¥ÉÑ°S
 ô≤ØdG áé«àf »g ÉªfEG ,Iô°UÉ©ªdG ÉæJÉ«M »a ä’ÓàN’G √òg ¿G ±É°VCGh ô≤ØdG áé«àf »g ÉªfEG ,Iô°UÉ©ªdG ÉæJÉ«M »a ä’ÓàN’G √òg ¿G ±É°VCGh
 ™°ûédGh á«fÉfC’G ≈dEG  Oƒ≤j ô≤a ƒgh ,¿É°ùfE’G iód »MhôdG ÖfÉédG »a ™°ûédGh á«fÉfC’G ≈dEG  Oƒ≤j ô≤a ƒgh ,¿É°ùfE’G iód »MhôdG ÖfÉédG »a
 ®É≤jEÉH ¬LGƒj ÉªfEG ,∫ÉªdGh AGò¨dÉH o¬ nLGƒj ’ ô≤a ƒgh ,ô«ª°†dG ∞©°Vh ®É≤jEÉH ¬LGƒj ÉªfEG ,∫ÉªdGh AGò¨dÉH o¬ nLGƒj ’ ô≤a ƒgh ,ô«ª°†dG ∞©°Vh
 ø«H  á«fÉ°ùfE’G  á£HGôdG  ¢ùjôμàH  o¬ nLGƒjh  ,á°†HÉf  É¡FÉ≤HEGh  ôFÉª°†dG ø«H  á«fÉ°ùfE’G  á£HGôdG  ¢ùjôμàH  o¬ nLGƒjh  ,á°†HÉf  É¡FÉ≤HEGh  ôFÉª°†dG

.áÑëªdGh ΩÓ°ùdG ô°ûfh ,ô°ûÑdG.áÑëªdGh ΩÓ°ùdG ô°ûfh ,ô°ûÑdG
 πc  É¡«∏Y  ¢†ëJh  ,øjO  πc  Ö∏b  »a  IOƒLƒe  »fÉ©ªdG  √òg  ¿G  ócCGh πc  É¡«∏Y  ¢†ëJh  ,øjO  πc  Ö∏b  »a  IOƒLƒe  »fÉ©ªdG  √òg  ¿G  ócCGh
 o¿ƒ oμ nj nh o¿ƒ oμ nj nh"  :¢S qó≤ªdG  ÜÉàμdG  øe  ºjó≤dG  ó¡©dG  ∫ƒ≤«a  ,á«æjódG  ÖàμdG :¢S qó≤ªdG  ÜÉàμdG  øe  ºjó≤dG  ó¡©dG  ∫ƒ≤«a  ,á«æjódG  ÖàμdG
 ó¡©dG ÉeCG . ó¡©dG ÉeCG ." pó nHnC’G ≈ndpEG ká næ«pfrCÉ nª oW nh k Éfƒ oμ o°S p∫ ró n© rdG oπ nª nY nh ,k ÉenÓ n°S p∫ ró n© rdG o™ ræ o°Upó nHnC’G ≈ndpEG ká næ«pfrCÉ nª oW nh k Éfƒ oμ o°S p∫ ró n© rdG oπ nª nY nh ,k ÉenÓ n°S p∫ ró n© rdG o™ ræ o°U

 p¢V rQnC’G ≈n∏ nY nh ,»pdÉ nYnC’G »pa p̂  oó ré nª rdG p¢V rQnC’G ≈n∏ nY nh ,»pdÉ nYnC’G »pa p̂  oó ré nª rdG" :∫ƒ≤«a ¢S qó≤ªdG ÜÉàμdG øe ójóédG :∫ƒ≤«a ¢S qó≤ªdG ÜÉàμdG øe ójóédG
 . ." oI sô n°ù nª rdG p¢SÉ sædÉ pH nh , oΩnÓ s°ùdGoI sô n°ù nª rdG p¢SÉ sædÉ pH nh , oΩnÓ s°ùdG

 ô G nh ,p̂ G  »pa râoÑ rã nj , pá sÑ në nª rdG »pa râoÑ rã nj rø ne nh , lá sÑ në ne ô nG ô G nh ,p̂ G  »pa râoÑ rã nj , pá sÑ në nª rdG »pa râoÑ rã nj rø ne nh , lá sÑ në ne ô nG" :∫ƒ≤j Éªc :∫ƒ≤j Éªc
 Gƒ oªpdÉ n°S , rº oμpà nbÉ nW nÖ n°ù në na ,É kæ pμ rª oe n¿É nc r¿pEG Gƒ oªpdÉ n°S , rº oμpà nbÉ nW nÖ n°ù në na ,É kæ pμ rª oe n¿É nc r¿pEG" :¢ùdƒH ∫ƒ°SôdG ∫ƒ≤jh . :¢ùdƒH ∫ƒ°SôdG ∫ƒ≤jh ."¬«pa¬«pa
 øe »JCÉj ΩÓ°ùdG øe »JCÉj ΩÓ°ùdG" :ájPƒÑdG ¢ù°SDƒe GPƒH ∫ƒ≤j ∂dòch . :ájPƒÑdG ¢ù°SDƒe GPƒH ∫ƒ≤j ∂dòch ." p¢SÉ sædG n™« pª nLp¢SÉ sædG n™« pª nL
 ˆG ∫ƒ≤«a ,ºjôμdG ¿BGô≤dG »a ÉeCG . ˆG ∫ƒ≤«a ,ºjôμdG ¿BGô≤dG »a ÉeCG ."êQÉîdG »a ¬æY åëÑJ ’  ,πNGódGêQÉîdG »a ¬æY åëÑJ ’  ,πNGódG
 m•Gnô p°U  ≈ndpEG  oAÉ n°û nj  rø ne  …pó r¡ nj nh  pΩ nÓ s°ùdG  pQG nO  ≈ndpEG  ƒ oY ró nj  o ŝ G nh m•Gnô p°U  ≈ndpEG  oAÉ n°û nj  rø ne  …pó r¡ nj nh  pΩ nÓ s°ùdG  pQG nO  ≈ndpEG  ƒ oY ró nj  o ŝ G nh"  :πLh  õY :πLh  õY
 ná sæ né rdG n¿ƒo∏ oN ró nJ n’ ná sæ né rdG n¿ƒo∏ oN ró nJ n’" :º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG ∫ƒ≤j Éªc . :º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG ∫ƒ≤j Éªc ." mº«p≤ nà r°ù oemº«p≤ nà r°ù oe

 .Gƒ tHÉ në nJ ≈ sà nM Gƒoæ perDƒ oJ n’ nh ,Gƒoæ perDƒ oJ ≈ sà nM .Gƒ tHÉ në nJ ≈ sà nM Gƒoæ perDƒ oJ n’ nh ,Gƒoæ perDƒ oJ ≈ sà nM
." rº oμ næ r« nH nΩ nÓ s°ùdG Gƒ o°û ranCG ? rº oà rÑ nHÉ në nJ o√ƒ oªoà r∏ n© na G nPpEG mA r» n°T ≈n∏ nY rº oμ td oOnCG n’ nhnCGrº oμ næ r« nH nΩ nÓ s°ùdG Gƒ o°û ranCG ? rº oà rÑ nHÉ në nJ o√ƒ oªoà r∏ n© na G nPpEG mA r» n°T ≈n∏ nY rº oμ td oOnCG n’ nhnCG

 .íeÉ°ùàdGh áÑëªdGh ΩÓ°ùdG ,É¡∏c ¿ÉjOC’G ádÉ°SQ »g √òg .íeÉ°ùàdGh áÑëªdGh ΩÓ°ùdG ,É¡∏c ¿ÉjOC’G ádÉ°SQ »g √òg" :√ƒª°S ∫Ébh :√ƒª°S ∫Ébh
 ,øjódG ∫ÉLQ iƒ°S ±Gôëf’G øe É¡bÉ«°S ≈∏Y ®ÉØëdG óMCG ™«£à°ùj ’h ,øjódG ∫ÉLQ iƒ°S ±Gôëf’G øe É¡bÉ«°S ≈∏Y ®ÉØëdG óMCG ™«£à°ùj ’h
 πμ°ûdÉH  »fÉ©ªdG  ∂∏J  ¬«Lƒàd  ¢SÉædG  Üƒ∏b  ¿ƒbôàîj  øjòdG  º¡a πμ°ûdÉH  »fÉ©ªdG  ∂∏J  ¬«Lƒàd  ¢SÉædG  Üƒ∏b  ¿ƒbôàîj  øjòdG  º¡a

 á¡LGƒªd  ÉHÉÑdG  á°SGób  Éj  ºμdÉãeC’  áLÉëH  øëæa  Gò¡dh  ,í«ë°üdG á¡LGƒªd  ÉHÉÑdG  á°SGób  Éj  ºμdÉãeC’  áLÉëH  øëæa  Gò¡dh  ,í«ë°üdG
 ÖfÉé∏d  QÉÑàY’G  IOÉYEGh  ,É¡àédÉ©eh  Iô°UÉ©ªdG  ÉæJÉ«M  »a  ä’ÓàN’G ÖfÉé∏d  QÉÑàY’G  IOÉYEGh  ,É¡àédÉ©eh  Iô°UÉ©ªdG  ÉæJÉ«M  »a  ä’ÓàN’G

."¿É°ùfE’G iód »MhôdG¿É°ùfE’G iód »MhôdG
 ¿ÉjO’G  ø«H  ¢ûjÉ©àdG  á«ªgG  ≈dEG  óªëªdG  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  QÉ°TCGh ¿ÉjO’G  ø«H  ¢ûjÉ©àdG  á«ªgG  ≈dEG  óªëªdG  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  QÉ°TCGh
 »a ¢û«©f ÉæfCG ’EG ,ÉæÑcƒμH §«ëJ »àdG ôWÉîªdG ºZQ »a ¢û«©f ÉæfCG ’EG ,ÉæÑcƒμH §«ëJ »àdG ôWÉîªdG ºZQ" :ÓFÉb äÉaÉ≤ãdGh :ÓFÉb äÉaÉ≤ãdGh
 ,IóMGh ájôb ¿Éμ°S ≈dEG ∫É°üJE’G πFÉ°Sh ÉæàdƒM ó≤d ,¥ƒÑ°ùe ô«Z ô°üY ,IóMGh ájôb ¿Éμ°S ≈dEG ∫É°üJE’G πFÉ°Sh ÉæàdƒM ó≤d ,¥ƒÑ°ùe ô«Z ô°üY
 ∞∏àîªH  ¢SÉædG  íÑ°UCGh  ,ó«dG  ∫hÉæàe  »a  áØ∏àîªdG  ±QÉ©ªdG  â∏©Lh ∞∏àîªH  ¢SÉædG  íÑ°UCGh  ,ó«dG  ∫hÉæàe  »a  áØ∏àîªdG  ±QÉ©ªdG  â∏©Lh
 ≈∏Y ¿hQhÉëàjh ¿ƒÑWÉîàj º¡JÉ«°ùæLh º¡ØFGƒWh º¡ÑgGòeh º¡JÉfÉjO ≈∏Y ¿hQhÉëàjh ¿ƒÑWÉîàj º¡JÉ«°ùæLh º¡ØFGƒWh º¡ÑgGòeh º¡JÉfÉjO
 ,¢ûjÉ©àdÉH øeDƒfh ,±ÓàN’ÉH πÑ≤f ¿CG Éæ«∏Y k ÉeGõd íÑ°UCGh ,áYÉ°ùdG QGóe ,¢ûjÉ©àdÉH øeDƒfh ,±ÓàN’ÉH πÑ≤f ¿CG Éæ«∏Y k ÉeGõd íÑ°UCGh ,áYÉ°ùdG QGóe
 ¿hÉ©àdG øe á«°VQCG »æÑf ¿CGh ,áØ∏àîªdG äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G ø«H ¢ûjÉ©J ¿hÉ©àdG øe á«°VQCG »æÑf ¿CGh ,áØ∏àîªdG äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G ø«H ¢ûjÉ©J
 áfÉ«°Uh ,á«YÉªàL’G ¥QGƒØdG áëaÉμeh ,ΩGôàM’Gh á≤ãdG øe ¢ù°SCG ≈∏Y áfÉ«°Uh ,á«YÉªàL’G ¥QGƒØdG áëaÉμeh ,ΩGôàM’Gh á≤ãdG øe ¢ù°SCG ≈∏Y

."±GôWC’G ¥ƒ≤Mh áeGôc±GôWC’G ¥ƒ≤Mh áeGôc
 ,Éææ«H ácôà°ûªdG ä’ÉéªdG »a k É©e πª©fh ¿hÉ©àf ¿G IQhô°V ≈dEG QÉ°TCGh ,Éææ«H ácôà°ûªdG ä’ÉéªdG »a k É©e πª©fh ¿hÉ©àf ¿G IQhô°V ≈dEG QÉ°TCGh
 ¿Éª°†c  ,á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  áeƒ¶æe  ÉgRôHCG  π©dh ¿Éª°†c  ,á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  áeƒ¶æe  ÉgRôHCG  π©dh
 ,áÑëªdGh  íeÉ°ùàdG  º«bh  ,¬àeÓ°Sh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ,áÑëªdGh  íeÉ°ùàdG  º«bh  ,¬àeÓ°Sh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ±É©°SEGh  øjRƒ©ªdG  Ió`̀é`̀fh  AGô`̀≤`̀Ø`̀dG  IóYÉ°ùeh ±É©°SEGh  øjRƒ©ªdG  Ió`̀é`̀fh  AGô`̀≤`̀Ø`̀dG  IóYÉ°ùeh

."ø«HƒμæªdGø«HƒμæªdG
 ≈∏Y  ÉHÉÑdG  á°SGó≤d  πjõédG  ôμ°ûdÉH  √ƒª°S  ¬LƒJh ≈∏Y  ÉHÉÑdG  á°SGó≤d  πjõédG  ôμ°ûdÉH  √ƒª°S  ¬LƒJh
 √òg  ¢ùjôμàd  »©°ùdG  »`̀a  Iôªà°ùªdG  √Oƒ`̀¡`̀L √òg  ¢ùjôμàd  »©°ùdG  »`̀a  Iôªà°ùªdG  √Oƒ`̀¡`̀L
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¢ù«d  ,»fÉ©ªdG ô°üe  ájQƒ¡ªL  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¢ù«d  ,»fÉ©ªdG
 á«£Ñ≤dG á°ù«æμdG ´ÉÑJCG iƒà°ùe ≈∏Y ’h ,á≤«≤°ûdG á«£Ñ≤dG á°ù«æμdG ´ÉÑJCG iƒà°ùe ≈∏Y ’h ,á≤«≤°ûdG

.»dhódGh »Hô©dG Éæ£«ëe »a ÉªfEG ,§≤a.»dhódGh »Hô©dG Éæ£«ëe »a ÉªfEG ,§≤a
 ºμμ°SÉªJh  ºμª∏Mh  ºμàªμM  Éæ©HÉJ  ó≤d ºμμ°SÉªJh  ºμª∏Mh  ºμàªμM  Éæ©HÉJ  ó≤d  " "  ±É°VCGh ±É°VCGh
 ,ºμ°ùFÉæc øe ∫Éf …òdG º°TÉ¨dG ÜÉgQE’G á¡LGƒe »a ,ºμ°ùFÉæc øe ∫Éf …òdG º°TÉ¨dG ÜÉgQE’G á¡LGƒe »a
 ºμHÉ°üe  »a  ºμjõ©fh  ≈°SC’G  ºμcQÉ°ûf  PEG  ÉæfEGh ºμHÉ°üe  »a  ºμjõ©fh  ≈°SC’G  ºμcQÉ°ûf  PEG  ÉæfEGh
 ∫ÉãeCG  øe á«æjO IOÉ«b  ¿CÉH  á≤K  ≈∏Y ÉæfEÉa  ,º«dC’G ∫ÉãeCG  øe á«æjO IOÉ«b  ¿CÉH  á≤K  ≈∏Y ÉæfEÉa  ,º«dC’G
 AGOCG πLCG øe ,ÜÉ©°üdG RÉ«àLG ≈∏Y IQOÉb ºμà°SGób AGOCG πLCG øe ,ÜÉ©°üdG RÉ«àLG ≈∏Y IQOÉb ºμà°SGób

.ø«æeDƒªdG ø«H »MhôdGh »æjódG ÉgQhO.ø«æeDƒªdG ø«H »MhôdGh »æjódG ÉgQhO
 ÜÉ°üªdG Gòg π©éj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG ∫CÉ°ùf ÉæfEGh ÜÉ°üªdG Gòg π©éj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG ∫CÉ°ùf ÉæfEGh
 øe á≤«≤°ûdG ô°üe ájQƒ¡ªL ßØëj ¿CGh ,¿GõMC’G ôNBG øe á≤«≤°ûdG ô°üe ájQƒ¡ªL ßØëj ¿CGh ,¿GõMC’G ôNBG

."√hôμe πc√hôμe πc
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��    »£°ûdG π«YÉª°SG .Oh áØ«∏îdG è«YO ï«°ûdGh ìGôédG »∏Y ï«°ûdG …ô«eC’G ¿GƒjódG ôjRh ÖFÉf Qƒ°†ëH ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG ™e QGƒM »a óªëªdG ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S 

kÉfôb ô°ûY á©°ùJ ≈dEG ÉgôªY óàªj á°ù«æμHh ¢ùbôe ¢ùjó≤dG áØ«∏îH ≈ØàMG √ƒª°S

Éfô°ü©d ¿RGƒàdG IOÉYE’ IQhô°V ºμdÉãeCG QhO :¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑ∏d óªëªdG
 áé«àf Iô°UÉ©ªdG ÉæJÉ«M »a ä’ÓàN’G  áé«àf Iô°UÉ©ªdG ÉæJÉ«M »a ä’ÓàN’G 

 ¬LGƒjh »MhôdG ÖfÉédG »a ô≤ØdG ¬LGƒjh »MhôdG ÖfÉédG »a ô≤ØdG
á«fÉ°ùfE’G á£HGôdG ¢ùjôμàHá«fÉ°ùfE’G á£HGôdG ¢ùjôμàH

 ájôb ¿Éμ°S ≈dEG ÉæàdƒM ∫É°üJ’G πFÉ°Sh  ájôb ¿Éμ°S ≈dEG ÉæàdƒM ∫É°üJ’G πFÉ°Sh 
 πÑ≤f ¿CG Éæ«∏Y kÉeGõd íÑ°UCGh IóMGh πÑ≤f ¿CG Éæ«∏Y kÉeGõd íÑ°UCGh IóMGh

¢ûjÉ©àdÉH øeDƒfh ±ÓàN’ÉH¢ûjÉ©àdÉH øeDƒfh ±ÓàN’ÉH

 ≈∏Y ¿hÉ©àdG øe á«°VQCG »æÑf ¿CG Éæ«∏Y  ≈∏Y ¿hÉ©àdG øe á«°VQCG »æÑf ¿CG Éæ«∏Y 
 ¥ƒ≤M ¿Éª°Vh ΩGôàM’Gh á≤ãdG øe ¢ù°SCG ¥ƒ≤M ¿Éª°Vh ΩGôàM’Gh á≤ãdG øe ¢ù°SCG

¬àeÓ°Sh ¿É°ùfE’G¬àeÓ°Sh ¿É°ùfE’G

��    πé©ªdG ó¡a º©dGh »£°ûdG π«YÉª°SG .Oh áØ«∏îdG è«YO ï«°ûdGh ôHÉédG »∏Y ï«°ûdGh ìGôédG »∏Y ï«°ûdGh ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdGh óªëªdG ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ��    ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdÉH k ÉÑMôe  óªëªdG ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S

��  ô«N ôgÉe á«fÉæÑ∏dG áã©ÑdG ¢ù«FQ k ÉëaÉ°üe ¢Shô°VGƒJ ÉHÉÑdG ��    º«æ¨dG øªMôdGóÑYh ó°TGôdG »∏Yh …ô«°üÑdG óªëeh ΩÉæ¨dG õjõ©dGóÑYh OƒªëdG É°TQ .Oh ôHÉédG ºdÉ°S .O ï«°ûdG QÉ°ù«dG øe ��    óªëªdG áaÉ«°V »a »ë«°ùªdG øjódG ∫ÉLQ øe ó°ûM 

��  Góæch ø£æ°TGh Gô«Ø°Sh ÖjôZ π«FƒfÉªY ¢ù≤dGh ˆGQÉédG óªMCG ôjôëàdG ¢ù«FQ ó«ª©dG ��  ÉHÉÑdG øe k É°Só≤e k ÉHÉàc »≤∏àj óªëªdG ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
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��    »£°ûdG óªMG .O 

 GhOÉØà°SG øjóYÉ≤àªdG øe % 86 :»£°ûdG
 ¿Éμ°S øe % 10 ¿ƒ∏ãªj »dÉëdG ´hô°ûªdG øe

âjƒμdG

´hô°ûªdÉH IójóL äÉeóN ΩGQhC’G êÓYh á«YÉæ°üdG π°UÉØªdGh Ö∏≤dG äÉeÉYO

»dhódG OÉëJ’G øY QOÉ°üdG ∫ƒcƒJhôÑdG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe

á«ÑæLCG ácQÉ°ûªH "á«aÉY "`d IójóédG á°übÉæªdG ìô£J "áë°üdG"

¿É°†eQ »a …ôμ o°ùdG ≈°Vôe áeóîd ó©à°ùJ "áë°üdG"

��      :…hGôëÑdG Ihôe - âÑàc

 äGAGôLG PÉîJG »a áë°üdG IQGRh âYô°T äGAGôLG PÉîJG »a áë°üdG IQGRh âYô°T
 ´hô°ûªd  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á°übÉæªdG  ìô``W ´hô°ûªd  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á°übÉæªdG  ìô``W
 " "á«aÉYá«aÉY"  øjóYÉ≤àª∏d  »ë°üdG  ø«eCÉàdG øjóYÉ≤àª∏d  »ë°üdG  ø«eCÉàdG
 ≈`̀dEG  Ió`̀jó`̀L  äÉ`̀Ä`̀a  á`̀aÉ`̀°`̀VG  áæª°†àe ≈`̀dEG  Ió`̀jó`̀L  äÉ`̀Ä`̀a  á`̀aÉ`̀°`̀VG  áæª°†àe
 É¡eó≤e  »ah  ø«eCÉàdG  øe  øjó«Øà°ùªdG É¡eó≤e  »ah  ø«eCÉàdG  øe  øjó«Øà°ùªdG
 äÉ``̀HQh  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  hhP äÉ``̀HQh  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  hhP"
 äÉeóN  áaÉ°VG  ø`̀Y  Ó°†a  , äÉeóN  áaÉ°VG  ø`̀Y  Ó°†a  ,"äƒ«ÑdGäƒ«ÑdG
 Ö∏≤dG äÉeÉYO É¡æ«H øe IójóL á«ë°U Ö∏≤dG äÉeÉYO É¡æ«H øe IójóL á«ë°U
 ¿Éæ°S’G  á`̀YGQRh  á«YÉæ°üdG  π°UÉØªdGh ¿Éæ°S’G  á`̀YGQRh  á«YÉæ°üdG  π°UÉØªdGh
 ™LGQ)  .É¡YGƒfCÉH  ΩGQh’G  êÓYh  áàHÉãdG ™LGQ)  .É¡YGƒfCÉH  ΩGQh’G  êÓYh  áàHÉãdG

(7 `°U `°U
 `d  á©∏£e  á«ë°U  QOÉ°üe  â`̀ë`̀°`̀VhGh `d  á©∏£e  á«ë°U  QOÉ°üe  â`̀ë`̀°`̀VhGh
 ó≤©dG Ióe áaQÉ°ûe ™e ó≤©dG Ióe áaQÉ°ûe ™e" ¬fG ¬fG " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"
 ≈∏Y øjóYÉ≤àª∏d ≈∏Y øjóYÉ≤àª∏d " "á«aÉYá«aÉY"  ø«eCÉàd  ∫h’G ø«eCÉàd  ∫h’G
 â∏μ°T  ,πÑ≤ªdG  ôHƒàcG   â∏μ°T  ,πÑ≤ªdG  ôHƒàcG  1616  »a AÉ¡àf’G »a AÉ¡àf’G
 á°übÉæe  ìô£d  á°üàîe  áæéd  IQGRƒ`̀ dG á°übÉæe  ìô£d  á°üàîe  áæéd  IQGRƒ`̀ dG

 ÜÉÑdG íàØJ IójóL ÜÉÑdG íàØJ IójóL
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀ dG ΩÉ````̀eG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀ dG ΩÉ````̀eG
 á°ùaÉæª∏d á«ÑæLC’G á°ùaÉæª∏d á«ÑæLC’G
 , ,"´hô°ûªdG  ≈∏Y´hô°ûªdG  ≈∏Y
 Oƒ≤©dG Oƒ≤©dG"  ¿G  IócDƒe ¿G  IócDƒe
 øª°†à°S  IójóédG øª°†à°S  IójóédG
 øe  IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G øe  IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G
 ´hô°ûªdG  º««≤J ´hô°ûªdG  º««≤J
 ∫h’G  …ƒ``æ``°``ù``dG ∫h’G  …ƒ``æ``°``ù``dG
 äÉ«Ñ∏°ùdG  ≈aÓàJh äÉ«Ñ∏°ùdG  ≈aÓàJh

."á∏é°ùªdGá∏é°ùªdG
 ,¬`̀JGP  ¥É«°ùdG  »a ,¬`̀JGP  ¥É«°ùdG  »a

 IQGRh  º°SÉH  »ª°SôdG  çóëàªdG  ∫É`̀b IQGRh  º°SÉH  »ª°SôdG  çóëàªdG  ∫É`̀b
 ±’G   ±’G  103103  ¿G  »£°ûdG  óªMCG  .O  áë°üdG ¿G  »£°ûdG  óªMCG  .O  áë°üdG
 áÄªdG »a  áÄªdG »a 8686 ¬àÑ°ùf ÉªH GóYÉ≤àe  ¬àÑ°ùf ÉªH GóYÉ≤àe 355355h
 ºgOóY  ≠dÉÑdG  øjóYÉ≤àªdG  »dÉªLG  øe ºgOóY  ≠dÉÑdG  øjóYÉ≤àªdG  »dÉªLG  øe
 , ,"ø«eCÉàdG  øe  GhOÉØà°SG  ÉØdG  ø«eCÉàdG  øe  GhOÉØà°SG  ÉØdG  120120  ƒëf ƒëf
 Gƒ∏NO  GóYÉ≤àe   Gƒ∏NO  GóYÉ≤àe  82118211  ƒëf ƒëf"  ¿G  Éæ«Ñe ¿G  Éæ«Ñe
 AGôLG  øY  Ó°†a  á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG AGôLG  øY  Ó°†a  á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG

 á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y   á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  32973297
 ádÉM   ádÉM  3535h  á«MGôLh  á«MGôL
 IOÉØà°SGh  ,IO’h IOÉØà°SGh  ,IO’h
 øe  á`̀dÉ`̀M   øe  á`̀dÉ`̀M  12651265
 ¢``̀VGô``̀eC’G á````̀jhOCG ¢``̀VGô``̀eC’G á````̀jhOCG

."áæeõªdGáæeõªdG
 »a  »£°ûdG  ø∏YCGh »a  »£°ûdG  ø∏YCGh
 ¬d »aÉë°U íjô°üJ ¬d »aÉë°U íjô°üJ
 º«¶æJ  ø`̀Y  ¢`̀ù`̀eCG º«¶æJ  ø`̀Y  ¢`̀ù`̀eCG
 ø«H ™ªé∏d ¢Vô©e ø«H ™ªé∏d ¢Vô©e
 øe  øjó«Øà°ùªdG øe  øjó«Øà°ùªdG
 á«ë°üdG  äÉeóîdG á«ë°üdG  äÉeóîdG
 ,äÉeóîdG »eó≤eh ,äÉeóîdG »eó≤eh " "á«aÉYá«aÉY" ´hô°ûe »a ´hô°ûe »a
 ájÉYôH  …QÉédG  ƒjÉe   ájÉYôH  …QÉédG  ƒjÉe  1414h  h  1313  »eƒj »eƒj
 âëJ  »HôëdG  ∫ÉªL  .O  áë°üdG  ô`̀ jRh âëJ  »HôëdG  ∫ÉªL  .O  áë°üdG  ô`̀ jRh

."á«aÉY ≈≤à∏e :¿GƒæYá«aÉY ≈≤à∏e :¿GƒæY
 ≈∏Y  ¢UôëdG  ø`̀e  É`̀bÓ`̀£`̀fEG  ¬`̀ fG  :∫É``̀bh ≈∏Y  ¢UôëdG  ø`̀e  É`̀bÓ`̀£`̀fEG  ¬`̀ fG  :∫É``̀bh
 á≤«Kh  ≈∏eÉM  ø`̀e  ø«æWGƒªdG  ™ªL á≤«Kh  ≈∏eÉM  ø`̀e  ø«æWGƒªdG  ™ªL
 »eó≤e ™e øjóYÉ≤àª∏d »ë°üdG ø«eÉàdG »eó≤e ™e øjóYÉ≤àª∏d »ë°üdG ø«eÉàdG

 πãªj  ∞≤°S  âëJ  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG πãªj  ∞≤°S  âëJ  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ôÑcCG  Oó`̀Y  ≈∏Y  ±ô©à∏d  áÑ«W  á°Uôa ôÑcCG  Oó`̀Y  ≈∏Y  ±ô©à∏d  áÑ«W  á°Uôa
 π°UGƒàdGh á«Ñ£dG äÉeóîdG …Ohõe øe π°UGƒàdGh á«Ñ£dG äÉeóîdG …Ohõe øe
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh  Üôb  øY º¡©e iƒà°ùe  ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh  Üôb  øY º¡©e
 á«Ñ£dG  äGQó≤ªdGh  áeó≤ªdG  äÉeóîdG á«Ñ£dG  äGQó≤ªdGh  áeó≤ªdG  äÉeóîdG
 ,Ö°ùfC’G  QÉ«àNGh á¡L πc »a IôaƒàªdG ,Ö°ùfC’G  QÉ«àNGh á¡L πc »a IôaƒàªdG
 ôjƒ£Jh ø«°ùëJ ≈∏Y äÉ¡édG ™é°ûJ Éªc ôjƒ£Jh ø«°ùëJ ≈∏Y äÉ¡édG ™é°ûJ Éªc
 âfÉc É¡fG ∂°T ’ »àdG äÉeóîdG iƒà°ùe âfÉc É¡fG ∂°T ’ »àdG äÉeóîdG iƒà°ùe
 Éææμd  ,  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  Iõ«ªe Éææμd  ,  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  Iõ«ªe
 ÉªH  õ«ªàdG  øe  ójõe  ≈dG  É`̀ehO  ™∏£àf ÉªH  õ«ªàdG  øe  ójõe  ≈dG  É`̀ehO  ™∏£àf
 øjó«Øà°ùªdG  áëjô°T  iód  É°VôdG  ≥≤ëj øjó«Øà°ùªdG  áëjô°T  iód  É°VôdG  ≥≤ëj

.áeóîdG øe.áeóîdG øe
 »JCÉj ≈≤à∏ªdG Gòg ájÉYQ ¿CG »£°ûdG ócCGh »JCÉj ≈≤à∏ªdG Gòg ájÉYQ ¿CG »£°ûdG ócCGh
 ≈∏Yh IQGRƒ∏d ôªà°ùªdG ó¡édG ¥É«°S »a ≈∏Yh IQGRƒ∏d ôªà°ùªdG ó¡édG ¥É«°S »a
 »HôëdG  ∫ÉªL  .O  áë°üdG  ô`̀jRh  É¡°SCGQ »HôëdG  ∫ÉªL  .O  áë°üdG  ô`̀jRh  É¡°SCGQ
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تخفيض إجازة حج رجال 
الشرطة  إلى 30 يومًا

واف�����ق م��ج��ل��س ال��������وزراء أم����س ع��ل��ى ت��وص��ي��ة لجنة 
ال��ش��ؤون القانونية بشأن تشكيل لجان مشتريات 
املواد العسكرية ومقاوالت املنشآت العسكرية وآلية 
وإج�����راءات عملها وال��رق��اب��ة عليها تنفيذا للمادة 
ل��س��ن��ة 2016 بشأن  ال��ق��ان��ون رق���م )49(  رق���م )2( م��ن 
املناقصات. كما واف��ق املجلس على مشروع قانون 
ف���ي ش���أن ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح���ك���ام ال��ق��ان��ون رق���م )23( 
لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة الذي يهدف إلى 
تقصير مدة إج��ازة الحج من أربعني يوما لتصبح 
ثالثني يوما ملا تقتضيه مصلحة العمل وطبيعته 
الخاصة أسوة بما هو معمول به في املادة )43( من 

املرسوم في شأن نظام الخدمة املدنية 1997.

إضافة املعاقني 
لبطاقة »عافية«

واف��ق��ت لجنة ش��ؤون ذوي االحتياجات الخاصة 
البرملانية في اجتماعها امس على اضافة املعاقني 
ال��ت��أم��ني الصحي )ب��ط��اق��ة ع��اف��ي��ة( باعطائهم  ال��ى 

الحق في العالج لدى املستشفيات الخاصة.
وقال رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة عقب 
االجتماع ان اللجنة وافقت على مجموعة أخرى 
م���ن االق����ت����راح����ات م��ن��ه��ا  ت��خ��ف��ي��ض م����دة االح���ال���ة 
ال��ى 15  للتقاعد بالنسبة  للمكلفني رعاية معاق 
سنة ب��دال من 20 سنة للرجل،  و10 سنوات بدال 
من 15 سنة للمرأة، كما أقرت زيادة عدد املكلفني 
ب��رع��اي��ة ذوي االع���اق���ة ال���ش���دي���دة ال����ى اث���ن���ني ب��دال 
من مكلف واح��د. وذك��ر ان اللجنة وافقت على ان 
تكون صالحية بطاقات االع��اق��ة ال تقل عن ثالث 
س��ن��وات وال ت��زي��د على عشر س��ن��وات حسب نوع 
 االعاقة، وعلى اضافة املعاقني من أبناء الكويتية 

»الزراعة«: 300 قسيمة 
لتربية الخيول في »الوفرة«

أع����ل����ن ن����ائ����ب م����دي����ر ع���ام 
ه���ي���ئ���ة ال������زراع������ة ل���ش���ؤون 
الثروة الحيوانية فيصل 
ال���ه���ي���ئ���ة  ال����ص����دي����ق����ي ان 
خاطبت البلدية من أجل 
ت���وس���ع���ة م��ن��ط��ق��ة ال���وف���رة 
لتقسيمها إلى ما يقارب 
ل��ت��رب��ي��ة  م���ن 300 ق��س��ي��م��ة 

ال��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة األص���ي���ل���ة، إض���اف���ة إل����ى ت��وف��ي��ر 
ل��ت��دوي��ر املخلفات  مستشفيني بيطريني وم��واق��ع 

الحيوانية، وأخرى لتصنيع األعالف.
وأض��اف: واشتملت املخاطبة كذلك على ضرورة 
اس����ت����ح����داث م���ح���ج���ر ص����ح����ي، وم�����راك�����ز ل��ل��ت��دري��ب 
وأخ��������رى ل���ل���خ���دم���ات ال���ح���رف���ي���ة ل���ي���ك���ون امل���ش���روع 
ن املربني من إنتاج س��الالت أصيلة.   يمكِّ

ً
متكامال

 

إيقاف قبول تخصص رياض 
األطفال في التربية األساسية

 كتبت غادة فرحات

ك���ش���ف ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ت���رب���ي���ة األس���اس���ي���ة د. ف��ه��د 
ال����روي����ش����د ع����ن اي����ق����اف ق����ب����ول ت���خ���ص���ص ري����اض 
االطفال في الكلية، بناء على طلب وزارة التربية 

بسبب الفائض في هذا التخصص.
وأش�������ار خ�����الل رع���اي���ت���ه ام�����س امل��ل��ت��ق��ى ال���ت���رب���وي 
العاشر الذي تنظمه جمعية املعلمني الى انه في 
السنوات االخيرة اصبح في كل فصل دراسي من 

3 الى 4 معلمات، ما يشكل عبئا على الوزارة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ل��ف��ت رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة امل��ع��ل��م��ني مطيع 
العجمي الى ان لرسالة التعليم مكانتها الرفيعة 
ال��س��ام��ي��ة، ف��ه��ي رس���ال���ة األن���ب���ي���اء، وع��ل��ي��ه��ا تبنى 
اآلمال في صناعة األجيال وبناء األوطان، وتبقى 
مسؤوليات أصحاب هذه الرسالة من أهل امليدان 
التربوي واملعلمني واملعلمات واس��ع��ة وجسيمة 
ت��ح��ك��م��ه��ا م��ع��اي��ي��ر األم����ان����ة واإلخ�������الص وال���وف���اء 

والعطاء والتطوير.
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قطار اإلصالح 
مستمر بغض 

النظر عن ارتفاع 
 أسعار النفط
أو انخفاضها

ناصر المحمد رعى تكريم فائقي »التطبيقي«
04#

32 صفحة  100 فلس

 كتب الفي النبهان

اخ��ت��ارت الحكومة »التأجيل« ف��ي مواجهة االستجوابني املوجهني الى 
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك واملدرجني على جدول 
أعمال جلسة مجلس األمة اليوم وذلك بعد أن بحثت في اجتماعها أمس 
تقرير اللجنة الحكومية التي درس��ت صحيفتي املساءلة مضمنة اياه 

مثالب الئحية ودستورية ال يمكن بأي حال من األحوال القبول بها.

»النهار« أن مجلس ال��وزراء ناقش أمس تقرير  وكشف مصدر حكومي ل�
اللجنة القانونية والدستورية ح��ول صحيفتي االستجواب املقدمتني 
ق��ررت طلب تأجيل املناقشة أسبوعني  امل��ب��ارك، م��ؤك��دًا أن الحكومة  ال��ى 
ال��ى اللجنة  لبحث االستجوابني وال��ذي من املمكن أن يسفر عن احالته 

التشريعية أو املحكمة الدستورية فيما بعد.
وقال املصدر: تم التأكيد على أن سمو رئيس مجلس الوزراء لن يصعد 
ال��ى املنصة ملناقشة أي استجواب غير دس��ت��وري وذل��ك احترامًا للعهد 

ال���ذي وض��ع��ه ال��دس��ت��ور ف��ي ال��ع��الق��ة ب��ني السلطتني، م��ؤك��دًا أن الحكومة 
اطمأنت الى وجود أغلبية نيابية ترفض التأزيم والقفز الى توقيع كتاب 
عدم التعاون على منصات الندوات دون انتظار ما ستسفر عنه جلسة 
مناقشة االس��ت��ج��واب. امل��وق��ف ال��ح��ك��وم��ي ال��ح��ازم دع���ا ع���ددًا م��ن ال��ن��واب 
مقدمي االستجوابني الى ارسال رسائل امس عبر تصريحات لهم أكدوا 
 فيها استعدادهم لالستجواب في جلسة اليوم وابتعادهم عن التجريح 

األمير: التحاور بني األديان 
يعزز التسامح واملحبة

أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أهمية اتباع 
ال��ت��ح��اور وال��ت��ف��اه��م ب��ني جميع االدي����ان والثقافات  نهج 
لتعزيز مبادئ التسامح والتعايش بني شعوب العالم 

ولتحقيق ثقافة املحبة واإلخاء. )طالع ص 03(
ج��اء ذل��ك خ��الل استقبال سموه أم��س بقصر بيان وفي 
ح��ض��ور س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د البابا 
ال��ك��رازة   ت��واض��روس الثاني بابا االسكندرية وبطريرك 
ل��ل��ب��الد. من  امل��راف��ق بمناسبة زي��ارت��ه   املرقسية وال��وف��د  

وثيقة اإلصالح  تسعى لضبط املصروفات وضغط النفقات

وكيل املالية: تراجع عجز 
امليزانية إلى 5 مليارات دينار

لوبن تهاجم »جبهة متعفنة« تدعم املرشح الوسطي 

العالم يرشح ماكرون لرئاسة فرنسا

باريس – الوكاالت: بات إيمانويل ماكرون عمليا هو 
»مرشح العالم«  كله تقريبا في االنتخابات الرئاسية 
امل��ت��ط��رف��ة م��اري��ن  ال��ف��رن��س��ي��ة ض��د منافسته اليمينية 
لوبن التي بدأت على الفور هجوما معاكسا على ما 
ف��ي اش��ارة  ي��دع��م م��اك��رون  تعتبره »ائ��ت��الف��ا متعفنا« 
الى غالبية الطبقة السياسية الفرنسية من اليمني و 
اليسار ومعظم حكومات االت��ح��اد االوروب����ي والذين 
تعززت فرصهم مع تأكيد الرئيس الفرنسي الحالي 

فرانسوا هوالند انضمامه إليهم.... )طالع ص 25(. 

واعلن هوالند امس صراحة انه سيصوت في الدورة 
الثانية من االنتخابات الرئاسية في 7 مايو ملرشح 
الوسط ايمانويل ماكرون معتبرا ان مرشحة اليمني 
امل��ت��ط��رف م���اري���ن ل���وب���ن ت��ش��ك��ل »م���ج���ازف���ة« ب��ال��ن��س��ب��ة 
ملستقبل البالد. وقال الرئيس االشتراكي غداة الدورة 
االول������ى م���ن االق����ت����راع: »إن ح���ض���ور ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف 
يعرض بلدنا مجددا للخطر وازاء هذه املجازفة، البد 
 م��ن التعبئة وم���ن ال���وض���وح ف��ي ال��خ��ي��ار. م��ن جانبي 

كتب عمر أبو الفتوح

توقع وكيل وزارة املالية خليفة حمادة بلوغ عجز امليزانية للسنة 
املالية املنتهية 2017/2016 ما بني 5 إلى 6 مليارات دينار، مشيرًا إلى 
أن وثيقة اإلص��الح املالي واالق��ت��ص��ادي التي تم إق��راره��ا من مجلس 
ال���وزراء السنة املاضية تسعى لضبط املصروفات وترشيد اإلنفاق. 
أم��ر مهم للحكومة من  وب��نينّ أن عجز امليزانية العامة للدولة ونموه 
ك��ف��اءة إع���داد امليزانية، كاشفًا النقاب ع��ن وض��ع ميزانية  خ��الل رف��ع 
قصيرة املدى ملدة 3 سنوات ووضع أسقف للميزانيات القادمة وهو 
إل��ى الحد م��ن قضية نمو عجز امليزانية للدولة. ولفت   أم��ر س��ي��ؤدي 

02#

02#

02#



الساعات املقبلة تحدد مصير العالقة بني السلطتني في انتظار تقرير »لجنة بحث االستجوابني«

ِتح على مصراعيه
ُ
باب التأزيم ف

مون ندوة اليوم.. واالستقاالت النيابية قد تعود مجددًا
ِّ

دون وُينظ املستجوبون ُيصعِّ
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أول خليجي يحصل على الدكتوراه 
في »البصمة الوراثية«

د. بدر الخليفة: في ملف 
الجناسي لدينا تزوير وتزييف 

 وتدليس وتالعب 
في األنساب

تطبيق البصمة الوراثية ينفي 
سقوط جريمة تزوير الجنسية 

بالتقادم

لست من المؤيدين إلحالة 
»الجنسية« إلى القضاء.. نحتاج 

فهمًا لمعنى السيادة

 »كالسيكو الحسم« الليلة

27#
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»راهنلا« عشية وصوله إلى البالد: كنت أحلم بهذه الزيارة  أكّد لـ

البابا تواضروس: الكويت بلد التسامح
أشكر سمو األمير على احتضان املصريني وفتح أبواب العمل لهم

 كتب بسام القصاص

اش�����������اد ال�����ب�����اب�����ا ت���������واض���������روس ب����اب����ا 
اإلس����ك����ن����دري����ة وب����ط����ري����رك ال��ك��ن��ي��س��ة 
القبطية األرثوذكسية بروح التسامح 
ال����س����ائ����دة ف�����ي ال����ك����وي����ت، م�����ؤك�����دا أن 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال���ب���اد الشيح 
ص��ب��اح األح���م���د ي��ت��م��ي��ز ب���رؤي���ة ثاقبة 

وحنكة سياسية. 
وق����ال ال��ب��اب��ا ت���واض���روس ال����ذي ي��ب��دأ 
ال��ي��وم زي����ارة رس��م��ي��ة ه��ي االول����ى من 
ال��ى  ل��ب��اب��ا الكنيسة القبطية  ن��وع��ه��ا 
ال���ك���وي���ت اح���ت���ض���ن���ت أول  ال����ب����اد إن 
كنيسة قبطية خ����ارج م��ص��ر، مشيرا 
الى انه لطاملا كان يحلم بهذه الزيارة. 

)نص الحوار ص25(
وأع�����رب ال��ب��اب��ا ت����واض����روس ف���ي ل��ق��اء 
خ����ص ب����ه »ال����ن����ه����ار« ع��ش��ي��ة وص���ول���ه 
ال��ك��وي��ت ب���دع���وة م���ن ص��اح��ب السمو 
أم����ي����ر ال�����ب�����اد ع�����ن ش����ك����ره ال������ى س��م��و 
األم�����ي�����ر ع����ل����ى اح����ت����ض����ان امل���ص���ري���ن 
وف��ت��ح أب�����واب ال��ع��م��ل ل��ه��م، م���ؤك���دا ان 

مسيرة سموه تعكس رؤيته الثاقبة 
وحنكته السياسية، كما أش��اد بروح 
ف��ي الكويت تجاه  ال��س��ائ��دة  التسامح 

كل الديانات.
م��������ن ج������ه������ة ث������ان������ي������ة اش�������������ار ال�����ب�����اب�����ا 
تواضروس الى ان التفاهم والتوافق 
ب���ن ال��رئ��ي��س��ن امل���ص���ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
ت��رام��ب  السيسي واالم��ي��رك��ي دون��ال��د 
سينعكس على سام الشرق األوسط 
واس��ت��ق��راره. وه���و م��ا دف���ع ال��ب��اب��ا ال��ى 
ب��أن األوض���اع ستتحسن  االستنتاج 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ك��ل��ه��ا ق��ري��ب��ا م��ش��ي��را ال��ى 
»ان���ع���ك���اس���ات ط���ي���ب���ة« ع���ل���ى ال��ق��ض��ي��ة 

الفلسطينية.
ال��ش��ؤون الداخلية املصرية قال  وف��ي 
ال��ب��اب��ا: ان مجرد وج��ود ق��ان��ون لبناء 
ال��ك��ن��ائ��س ف���ي م��ص��ر ي��ع��ت��ب��ر إن���ج���ازا 
م��وض��ح��ا ان م���ا ي��ه��م��ه ه���و أن ت��ك��ون 
ال��������وزارة ذات ك���ف���اءة ب���ص���رف ال��ن��ظ��ر 
ع����ن دي����ان����ة ال����������وزراء وش������دد ع���ل���ى ان 
ال��ت��ي تحققت ع��ل��ي أرض   االن���ج���ازات 

32 صفحة  100 فلس

 كتب الفي النبهان

ال����ي����وم وغ������دًا س���ي���ك���ون���ان ح���اس���م���ن ف����ي ت���ح���دي���د ش���ك���ل ال��س��اح��ة 
السياسية في الكويت وربما مصير استمرار مجلس االم��ة بل 
وحتى الحكومة حيث م��ن املتوقع ان ترفع اللجنة املشكلة من 
مجلس ال��وزراء تقريرها بشأن دستورية االستجوابن املقدمن 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي على ضوئه ستتخذ الحكومة 
ال��ذي سيكون موضع نقاش  موقفها وقرارها من االستجوابن 
في اجتماعها غدا خال بحث التقرير ومن ثم االعان عن القرار 

في جلسة مجلس االمة بعد غد الثاثاء.
ه�����ذا م����ن ال���ج���ان���ب ال���ح���ك���وم���ي ام�����ا ال���ج���ان���ب ال���ن���ي���اب���ي امل���ع���ارض 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ف��ق��د ح��ش��د ل���ح���راك س��ي��اس��ي ع��ب��ر ن����دوة ت��ع��ق��د ال��ي��وم 
ف��ي دي����وان ال��ن��ائ��ب امل��س��ت��ج��وب محمد امل��ط��ي��ر ب��م��ش��ارك��ة زميليه 
 ف��ي االس��ت��ج��واب د. ول��ي��د الطبطبائي وم����رزوق الخليفة اضافة 

الصبيح: ال كلفة على 
املواطنني عند مراجعة 

»مستشفى جابر«
 كتب فايز الزعل

نفت وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل وزي��رة الدولة للشؤون 
االق����ت����ص����ادي����ة ه���ن���د ال���ص���ب���ي���ح م����ا ت��ن��اق��ل��ت��ه وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل 
ف��ي مستشفى  ال��ع��اج  االجتماعي بشأن تحمل  املواطنن كلفة 

جابر.
امل��ت��داول في ه��ذا الخصوص  ال��وزي��رة الصبيح ان الخبر  وقالت 
ع����اٍر ع��ن ال��ص��ح��ة م��ؤك��دة ان ك��ل��ف��ة ع���اج امل���واط���ن ف��ي مستشفى 
ت��ردد عن تحميل املواطن  ال��ى أن ما  جابر ستكون صفرًا، الفتة 
كلفة العاج كان مقترحًا من بن الكثير من املقترحات التي تم 
 طرحها في هذا الشأن ويتضمن خدمات متميزة جدًا. وأكدت ان 

اجتماع حكومي بحث اآلليات والترتيبات للتطبيق التدريجي

زيادة »الكهرباء« ترفع إيرادات الدولة لـ 400 مليون دينار
 كتب حسام رجب

عقد ممثلون عن وزارت��ي املالية والكهرباء اجتماعا تنسيقيا لبحث 
الترتيبات النهائية لتطبيق زيادة سعر الكهرباء واملاء في 22 مايو 
ال��زي��ادة باستخدام نفس آليات  املقبل، وج��رى االت��ف��اق على تطبيق 
التحصيل الحالية مع التشديد على ضرورة رفع معدالت التحصيل 
وس��ط ت��ق��دي��رات تشير ال��ى وج���ود ع��دد كبير م��ن األف����راد ال يدفعون 
االلتزامات املقررة عليهم، فيما اتفق على استبدال نظام التحصيل 
الحالي ب� »العدادات الذكية« على جميع املنشآت محل التطبيق مطلع 

2019 العام. وقال مصدر مطلع: »سنبدأ الشهر املقبل مرحلة التطبيق 
ال��ت��دري��ج��ي ل��ت��ك��ون عملية ك��ام��ل��ة خ���ال 3 أش��ه��ر ع��ل��ى أك��ث��ر ت��ق��دي��ر«، 
مشيرا الى أن األسعار الجديدة ستصبح سارية في املوعد املقرر با 
استثناء ألحد أو لجهة ايأ كانت، وفقا للقوانن املعدة سلفا، وتوقعت 
مصادر أن ينتج عن تعديل أسعار الكهرباء واملاء زيادة في ايرادات 
الدولة السنوية بنحو 220 مليون دينار لتصبح 400 مليون دينار 
من الكهرباء واملاء صعودا من نحو 180 مليون دينار كانت تحصل 

في السنوات السابقة.
وفي السياق ذاته أكد وكيل وزارة الكهرباء م. محمد بوشهري أمس 

ان قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء الجديد املزمع تطبيقه 
بحلول 22 مايو املقبل يهدف لدفع املستهلكن الى ترشيد االستهاك 

وليس بقصد »الجباية«.
ف��ي تصريح صحافي بمناسبة االع���ان ع��ن الحملة  وق��ال بوشهري 
التوعوية »استهلك بمسؤولية« املزمع اطاقها بالتعاون مع وزارة 
االع��ام ان الهدف من مثل هذه الحمات هو ترسيخ ثقافة الترشيد 
لدى عموم املستهلكن. وأض��اف بوشهري ان الحملة التي ستنطلق 
 عبر مختلف وسائل االع��ام ووس��ائ��ل التواصل االجتماعي ستركز 

مشعل الجابر: 2.3 مليار دوالر حجم 
االستثمارات املباشرة في الكويت

 45 مليون دينار إيرادات 
»القوى العاملة« في 10 شهور

 كتب محمد المملوك 

كشف مدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
الشيخ مشعل الجابر الصباح، أن حجم استثمار 
الطلبات التي تمت املوافقة عليها وترخيصها 
منذ تأسيس الهيئة تقدر بقيمة 2.3 مليار دوالر، 
مبينًا أن تنمية ه��ذه االس��ت��ث��م��ارات س��وف تزيد 
من خلق الفرص الوظيفية للكويتين خال من 

ث���اث إل���ى خ��م��س س��ن��وات ق��ادم��ة ح��ي��ث ستوفر 
اكثر من 1000 فرصة وظيفية. )طالع ص 17(

وأض�������اف ف����ي ت���ص���ري���ح خ�����اص ل����� »ال����ن����ه����ار«، أن 
ال��ه��ي��ئ��ة اس��ت��ق��ب��ل��ت ط��ل��ب��ات م��ن ج��ه��ات وش��رك��ات 
وم��ؤس��س��ات عاملية ك��ب��رى ت��رغ��ب ف��ي االستثمار 
بالسوق الكويتي وهناك تسهيات وامتيازات 
 ت���س���ع���ى ال���ه���ي���ئ���ة ف����ي ت���وف���ي���ره���ا ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن 

 كتب عبدالرسول راضي

ال��ق��وى  إي�����رادات هيئة  أك���دت م��ص��ادر مطلعة أن 
ال��ع��ام��ل��ة ب��ل��غ��ت 45 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ح��ت��ى ان��ت��ه��اء 
امل��ب��ال��غ  امل��ال��ي��ة، مبينة أن تحصيل ه���ذه  ال��س��ن��ة 
ج����اءت خ���ال 10 أش��ه��ر ب��ع��د ق����رار زي����ادة رس��وم 
ال��ذي طبق في  التحويل والتجديد وإذن العمل 
ي��ون��ي��و ع����ام 2016 وح��ت��ى 31 م���ارس  األول م���ن 

»ال��ن��ه��ار« ان األم���وال  امل��اض��ي. وق��ال��ت امل��ص��ادر ل���
ال���ت���ي أدخ���ل���ت إل����ى خ��زي��ن��ة ال����دول����ة إث����ر ال���رس���وم 
الجديدة تغطي مصاريف الهيئة كافة، موضحة 
ان قرارات إلغاء معظم اللجان العاملة وتقليص 
ع�����دد أع����ض����اء ال���ل���ج���ان األخ�������رى دف�����ع ن���ح���و رف���ع 

اإليرادات فضا عن رسوم استثناء املدة.
 إل������ى ذل��������ك، ك���ش���ف���ت امل������ص������ادر ذات�����ه�����ا أن ل��ج��ن��ة 

صاحب السمو يتميز 
برؤية ثاقبة وحنكة 

سياسية

الطالق املدني ال يلغي 
الزواج الكنسي

 األوضاع ستتحسن 
في املنطقة كلها قريبًا

يهمنا كفاءة الوزير ال دينه 02#

02#

02#



اللجنة الوزارية كشفت عن وجود مثالب في الصحيفتني وأوصت بالتأجيل أسبوعني

استجوابا الرئيس.. دمج ثم »الدستورية«
أبل: نعم.. ال أستبعد وجود من يسعى إلى حل مجلس األمة

الرويعي: إذا استمر الوضع الحالي فالنتيجة 0/10 لصالح الحكومة

13#
الجراح: الصين أبرز الشركاء 

االقتصاديين للكويت
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07#
 العجمي: 99 % من عمليات 

#10التجميل تجرى في »البابطين«
العمالة المنزلية.. 

نار قبل رمضان 05#
»األشغال«: 5 افتتاحات في طريق 

جمال عبدالناصر في مايو

زيادة ميزانية الصيانة في 
»الكهرباء« 100 مليون دينار

 كتبت مي المهدي

ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء  اك���دت م��ص��ادر مطلعة أن وزارة 
ح��ص��ل��ت ع��ل��ى 100 م��ل��ي��ون دي���ن���ار زي�����ادة ف���ي بند 
الصيانات وامل��ش��اري��ع القائمة ف��ي ميزانية العام 
ال���ح���ال���ي، م��ت��وق��ع��ة أن ت��غ��ط��ي ت��ل��ك ال����زي����ادة عجز 

امليزانية السابقة فيما يخص هذا القطاع .
وذك����رت أن ال�����وزارة ك��ان��ت ق��د طلبت ف��ي م��ش��روع 
امل��ي��زان��ي��ة تخصيص م��ل��ي��ار و150 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
ل��ل��ص��ي��ان��ات إال أن����ه ج����رى ت��خ��ف��ي��ض امل��ب��ل��غ ع��دة 
م����رات ب��س��ب��ب س��ي��اس��ة ال��ت��ق��ش��ف امل��ت��ب��ع��ة، مشيرة 
إلى أن هذا األمر دفع الوزارة إلرجاء تنفيذ بعض 
امل��ش��اري��ع ال��ى ال��س��ن��وات املقبلة . إل��ى ذل���ك،  قالت 
امل���ص���ادر إن ق��ط��اع ال���ش���ؤون اإلداري�����ة ف��ي ال����وزارة 
يجهز حاليا أس��م��اء مستحقي االع��م��ال املمتازة 
 ت��م��ه��ي��دا إلرس���ال���ه���ا إل�����ى ق���ط���اع ال����ش����ؤون امل��ال��ي��ة 

الحربي: اإلعالن عن أسماء 
وكيل ووكالء »الصحة« قريبًا

 كتب شايع النبهان

أك��د وزي��ر الصحة د. جمال الحربي ق��رب االع��ان 
عن اسم وكيل الوزارة واسماء الوكاء املساعدين 

في القطاعات الشاغرة. 
وأعلن عن زيارة وفدين كوريني خال مايو املقبل: 
االول متخصص في زراعة الكبد واآلخر في نظم 
املعلومات الطبية التكنولوجية لاستفادة منهما 

كل في مجاله. 
وك��ش��ف ال��ح��رب��ي ع���ن ادخ�����ال 79 س���ي���ارة اس��ع��اف 
ج���دي���دة ال����ى ال����ط����وارئ ال��ط��ب��ي��ة، م��ن��ه��ا 9 م��ج��ه��زة 
ل��ل��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة وامل��ص��اب��ني ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
السمنة املفرطة ليصبح ع��دد س��ي��ارات االسعاف 
ال��ج��دي��دة مصممة وفق  ال��س��ي��ارات  298 مبينا ان 
اح���دث امل��واص��ف��ات الطبية ال��ع��امل��ي��ة. وأك���د حرص 
ال��ط��ب��ي��ة   ال�����ط�����وارئ  ت���ط���وي���ر ادارة  ال����������وزارة ع���ل���ى 

#02باعتبارها العني الساهرة على النظام الصحي.

32 صفحة  100 فلس

 كتب الفي النبهان

حسمت الحكومة أمرها بشأن االستجوابني املقدمني 
ق��راره��ا حولهما  ال����وزراء وستتخذ  ال��ى سمو رئ��ي��س 
ف��ي جلسة  ال��ي��وم على أن تعلن عنه  خ��ال اجتماعها 
مجلس األم���ة غ���دا، وم��ن امل��رج��ح أال ي��خ��رج ال��ق��رار عن 
ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة ال��ت��ي ب��ح��ث��ت االس��ت��ج��واب��ني 
وأن����ه����ت ت���ق���ري���ره���ا م���وص���ي���ة ب��ت��أج��ي��ل االس���ت���ج���واب���ني 
أس���ب���وع���ني ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م����ن ب���ح���ث ام���ك���ان���ي���ة دم��ج��ه��م��ا 

واح����ال����ت����ه����م����ا ال�������ى امل���ح���ك���م���ة ال�����دس�����ت�����وري�����ة. وك���ش���ف 
»ال��ن��ه��ار« ان تقرير اللجنة استند  ل��� م��ص��در حكومي 
ف����ي ت���وص���ي���ات���ه ال�����ى ع�����دة م���ث���ال���ب دس����ت����وري����ة ش��اب��ت 
االس��ت��ج��واب��ني س��ي��ت��م ب��ح��ث��ه��ا ف���ي اج��ت��م��اع ال��ح��ك��وم��ة 

اليوم.
وقال النائب عودة الرويعي ان النتيجة ستكون 0/10 
ل��ص��ال��ح ال��ح��ك��وم��ة اذا اس��ت��م��ر ال��وض��ع ال��ح��ال��ي داخ��ل 

مجلس األمة على ما هو عليه.
وأمل���ح ال��ن��ائ��ب خليل أب���ل إل���ى أن ه��ن��اك ش��ب��ه��ات ت��دور 

ح���ول ت��ق��دي��م االس��ت��ج��واب��ات ف���ي ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت، »وال 
 يسعى لحل املجلس، واال فلماذا لم 

ْ
استبعد وجود َمن

ينتظروا ليعرفوا حكم املحكمة الدستورية ثم يقدموا 
االستجوابات؟«.

على صعيد آخر قال رئيس لجنة امليزانيات والحساب 
ال���خ���ت���ام���ي ع����دن����ان ع��ب��دال��ص��م��د إن ال��ل��ج��ن��ة ن��اق��ش��ت 
ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة املالية الجديدة 
 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة املالية املنتهية 

األمير وعباس بحثا دعم مسيرة العمل العربي
استقبل سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان ام��س رئيس دولة 
ل��ه بحضور سمو ول��ي العهد  امل��راف��ق  فلسطني محمود عباس وال��وف��د الرسمي 

الشيخ نواف األحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للباد.
وعقدت املباحثات الرسمية بني الجانبني وترأس الجانب الكويتي سمو األمير 
امل��ب��ارك والنائب  ال���وزراء الشيخ جابر  وسمو ول��ي العهد وسمو رئيس مجلس 
األول ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د وك��ب��ار 

ال��دول��ة وع��ن الجانب الفلسطيني الرئيس محمود عباس وكبار  املسؤولني في 
املسؤولني في دولة فلسطني. )طالع ص 03(

وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر ش���ؤون ال���دي���وان األم���ي���ري ال��ش��ي��خ ع��ل��ي ال���ج���راح ان امل��ب��اح��ث��ات 
ت��ن��اول��ت ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وس��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وتنميتها ع��ل��ى جميع االص��ع��دة 
 وت��وس��ي��ع اط���ر ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ج��ان��ب��ني ب��م��ا ي��خ��دم مصالحهما امل��ش��ت��رك��ة ودع��م 

ألغت حكم أول درجة.. واألسعار كما هي في شهر مايو

»االستئناف«: قرار زيادة »البنزين« صحيح
كتب عمر أبوالفتوح 

ومشعل عبداهلل

ام��س، حكم  ألغت املحكمة االداري���ة املستأنفة 
اول درجة القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء 
ف����ي ش�����أن زي�������ادة أس����ع����ار ال���ب���ن���زي���ن ، وق��ض��ت 
برفض الدعوى، رافضة الدفع بعدم دستورية 
ل��س��ن��ة 1995  ال���ق���ان���ون رق�����م 79  امل�������ادة 2 م����ن 
ف��ي ش���أن ال���رس���وم وال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ال��ي��ة مقابل 

االنتفاع باملرافق والخدمات العامة، 
وك����ان����ت م��ح��ك��م��ة أول درج������ة ق���ض���ت ب��إل��غ��اء 
ق���رار مجلس ال�����وزراء ف��ي ش���أن زي����ادة اس��ع��ار 
البنزين، وما يترتب عليه من اث��ار، وذل��ك في 
ال��ق��ض��ي��ة امل��رف��وع��ة م��ن ن���واف ال��ف��زي��ع وه��ش��ام 
 البغلي وعلي العلي ومها ششتر ضد رئيس 

املشاريع اإلسكانية.. متأخرة
600 مليون دينار فقط ُصرفت من أصل 4 مليارات

 كتب وليد حسن وحسام رجب

»ال��ن��ه��ار« على نسخة  كشفت وثيقة رسمية حصلت 
للرعاية السكنية،  العامة  منها أن مشاريع املؤسسة 
ال���ب���ال���غ ع���دده���ا 45 م���ش���روع���ًا ب��ك��ل��ف��ة م���ق���درة ن��ح��و 4 
مليارات دينار املقرر تنفيذها خالل الخطة الخمسية، 
لم يصرف منها إال نحو 16 في املئة خالل 3 سنوات 
مالية كاملة من عمر الخطة ، من 2015/2014 وحتى 

إل��ى  للملف  م��ت��اب��ع��ة  2017/2016. وأش�����ارت م��ص��ادر 
أن���ه ووف��ق��ًا ل��ل��ب��ي��ان��ات ال��س��اب��ق��ة ف��ق��د ص��رف��ت املؤسسة 
ال��� 4 مليارات  نحو 600 مليون دينار فقط من أص��ل  
املرصودة، ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤالت حول مدى 
الجدية في تسريع وتيرة إنجاز تلك املشاريع السكنية 

الخدمية الحيوية .
للمشاريع تتراوح   وكشفت املصادر أن نسب اإلنجاز 

خادم الحرمني يأمر بإنشاء »مركز أمن وطني« وإعادة البدالت املالية

قمة سعودية - مصرية لتفعيل االتفاقيات 
ال�����ري�����اض - ال�������وك�������االت: ب���ح���ث خ�������ادم ال���ح���رم���ني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز والرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي، أمس في العاصمة 
ال��ري��اض مختلف القضايا االقليمية  السعودية 
وال��دول��ي��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا م��ل��ف م��ك��اف��ح��ة اإلره���اب 
وت��ف��ع��ي��ل االت��ف��اق��ي��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. 
ف��ي��م��ا اص����در خ����ادم ال��ح��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني سلسلة 
اوامر ملكية بتشكيل مركز لامن الوطني واعفاء 
وت��ع��ي��ني ب��ع��ض امل���س���ؤول���ني ف���ي ال����دول����ة واع�����ادة 

البدالت املالية ملوظفي الحكومة. )طالع ص 23(
ل��ق��اء امل��ل��ك سلمان وال��رئ��ي��س السيسي في  وب��ع��د 
الرياض اعلنت الرئاسة املصرية ان القمة تناولت 
سبل تعزيز العاقات اإلستراتيجية التي تجمع 
ب��ني البلدين، وال��ت��ش��اور ح��ول مختلف القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك، وعلى 
رأسها مكافحة اإلره��اب، الذي بات يمثل تهديًدا 
ألم��ن األم��ة العربية واستقرارها، بل وللمجتمع 
ال��دول��ي ب��ك��ام��ل��ه. ووص���ف السفير ال��س��ع��ودي في 
القاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، زيارة السيسي 
»امليمونة«. وقال قطان: إن الفترة املقبلة سوف  ب�
تشهد ازدياد التعاون، بني البلدين، في املجاالت 
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة والتنموية والثقافية 

والتعليمية كافة.
على صعيد اخر أصدر خادم الحرمني الشريفني 
أوام�������ر م��ل��ك��ي��ة ت��ض��م��ن��ت ت��ش��ك��ي��ل »م����رك����ز ل��أم��ن 
 ال���وط���ن���ي« ي����رأس����ه م��س��ت��ش��ار ي���رت���ب���ط ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا 

02#02#

انتخابات فرنسا.. ماكرون يتقدم
ب���اري���س – ال����وك����االت: ان��ت��خ��ب ال��ف��رن��س��ي��ون 
أمس مرشحني للجولة الثانية من انتخابات 
ال���رئ���اس���ة ال���ت���ي س��ت��ح��دد م��ص��ي��ر االت���ح���اد 
االوروب�����ي وس���ط م��ؤش��رات ب��ت��ق��دم مرشح 
ال���وس���ط امل��س��ت��ق��ل إي��م��ان��وي��ل م���اك���رون في 

تصويت مناطق ما وراء البحار.

الفرنسي، فرانسوا هوالند،  الرئيس  وأدلى 
ب��ص��وت��ه ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ل��م يترشح 
ل���خ���وض���ه���ا ف����ي س���اب���ق���ة ب���ت���اري���خ ف��رن��س��ا 
الحديث. وأكد هوالند أن الدولة اتخذت كل 
التدابير السيما األمنية لحماية االستحقاق. 
الفرنسيني  أن��ه يتعني على  إل��ى  كما أش���ار 

ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  أن  ل��ي��ظ��ه��روا  ي��ص��وت��وا  أن 
أق���وى م��ن أي ش���يء، على ح��د ق��ول��ه. وك��ان 
ه�����والن�����د ق�����د ق������رر ع������دم ال����ت����رش����ح ل������دورة 
ث��ان��ي��ة فيما ي��ع��ان��ي ح��زب��ه االش��ت��راك��ي من 
 انقسامات قضت على حظوظه بالوصول 

02#

02#
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باب التأزيم
الح������م������د ال�������س�������ع�������دون وخ�������ال�������د ال����س����ل����ط����ان 
 فستكون 

ً
وع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ع��م��ي��ري ام���ا غ����دا

ه��ن��اك ك��ل��م��ة ل��ل��ن��ائ��ب االس���ب���ق م��س��ل��م ال��ب��راك 
سيكون تأثيرها قويا وحاضرا على بعض 
ال���ن���واب ف���ي ج��ل��س��ة ال��ث��اث��اء ال��ت��ي ستحدد 
وجهة االستجوابين من ناحية الشطب او 
ال��ت��أج��ي��ل او االح���ال���ة ال���ى »ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة« او 
ال��دس��ت��وري��ة وف��ق م��ا أك���ده النائب  المحكمة 

وليد الطبطبائي.
وع����ل����ى وق������ع رف������ض ب���ع���ض ال�����ن�����واب ش��ط��ب 
االس��ت��ج��واب��ي��ن او اح��ده��م��ا او االح���ال���ة ال��ى 
ب��اب  ف���إن  ال��س��ري��ة  ال��دس��ت��وري��ة او  المحكمة 
ال���ت���أزي���م ق���د ف��ت��ح ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه وط��ري��ق��ه 
اص���ب���ح���ت س���ال���ك���ة م����ا ل����م ت����واج����ه ال��ح��ك��وم��ة 
االستجوابين، فثمة معلومات من مصادر 
ن��ي��اب��ي��ة ت����م اط���اق���ه���ا إم�����ا ان ت���ك���ون ب���ال���ون 
اختبار او تكون حقيقية بشأن ط��رح فكرة 
االس���ت���ق���ال���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة م���ن ج���دي���د اذا م���ا تم 
ش��ط��ب االس��ت��ج��واب��ي��ن واالت���ج���اه ال���ى ح���راك 
سياسي مكثف من خال الندوات سعيا الى 
ت��أت��ي بعد ح��ل المجلس  انتخابات ج��دي��دة 

الحالي.
م��ن ج��ان��ب اخ���ر، س��ي��ط��رح مجلس االم���ة في 
جلسته بعد غد باالضافة الى االستجوابين 
عددا من المواضيع المهمة ابرزها مناقشة 
تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالتعديل 
ع����ل����ى ق�����ان�����ون االج���������������راءات وال���م���ح���اك���م���ات 
ال��ج��زائ��ي��ة ح��ي��ث ت��م اس��ت��ب��دال ب��ع��ض ال��م��واد 
ب��ن��ص��وص ج��دي��دة اب���رزه���ا ان���ه ال ي��ج��وز ان 
يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد 
ام��ر كتابي  على ثمان وارب��ع��ي��ن ساعة دون 
م��ن المحقق بحبسه احتياطيا، واذا رؤى 
ان م��ص��ل��ح��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ت��س��ت��وج��ب ح��ب��س��ه 
ال��ه��رب او م��ن التأثير  احتياطيا لمنعه م��ن 
ف���ي س��ي��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق ج����از ل��ل��م��ح��ق��ق حبسه 
احتياطيا لمدة ال تزيد على عشرة ايام من 
تاريخ القبض عليه، واذا اقتضى التحقيق 
استمرار حبسه اكثر من المدة المنصوص 
ع��ل��ي��ه��ا ل���م ي��ج��ز ح��ب��س��ه اال ب���ام���ر ال��م��ح��ك��م��ة 
ل��م��دة ثاثين  المختصة وي��ك��ون بالتجديد 

يوما في كل مرة بحد اقصى ثاثة أشهر.

الصبيح: ال كلفة
ق��رار مجلس ال���وزراء بشأن  تأسيس شركة 
ت��ت��ول��ى ادارة مستشفى ج��اب��ر لم  مساهمة 
يتضمن اي شيء يتعلق بتحميل المواطن 
كلفة العاج في المستشفى بل طرح امكانية 
التأمين الصحي حيث كلف مجلس الوزراء 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��اس��ت��ث��م��ار ب���إج���راء دراس���ة 

جدوى ومازال الموضوع قيد الدراسة.
وأض�����اف�����ت ق����ائ����ل����ة: »ي����ج����ب ع������دم إغ�����ف�����ال ان 
ال���دراس���ة االول��ي��ة اع��ط��ت ال��م��واط��ن��ي��ن ملكية 
النصيب االكبر في اسهم الشركة المساهمة 
المقترح تأسيسها بنسبة 51 في المئة عن 
طريق االكتتاب العام  على ان تقوم الدولة 
بضمان تحقيق ارب��اح للمواطنين، خاصة 
في السنوات االول��ى بهدف تشجيعهم على 

التملك واالستثمار في المشروع.
من جانبه، كشف النائب رياض العدساني 
ان »سياسة الحكومة ال تتسم بالفعالية وان 
 
ً
هناك قطاعات سيتم تخصيصها«، داعيا
ب��ال��دراس��ات  ال��ى ع��دم االستعجال  الحكومة 

والتأني في إصدار القرارات.
واعتبر العدساني ان »ق��رار مجلس ال��وزراء 
ب��إن��ش��اء ش��رك��ة م��س��اه��م��ة إلدارة مستشفى 
ج���اب���ر ال ي��ت��م��اش��ى م���ع م��ض��م��ون ال��دس��ت��ور 
وب���األخ���ص ال���م���ادة 11 ال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى ان 
ال��دول��ة المعونة للمواطنين في حالة  تكفل 
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل«، 
 ال����ى ان »م���ش���روع م��س��ت��ش��ف��ى ج��اب��ر 

ً
م��ش��ي��را

 
ً
انحرف عن هدفه االساس اذ اصبح مشروعا
 يهدف الى تحقيق الشراكة بين 

ً
استثماريا

القطاعين العام والخاص«.

زيادة »الكهرباء«
على السبل واآلل��ي��ات التي يمكن انتهاجها 
ل���ت���رش���ي���د االس����ت����ه����اك ال�������ذي م����ن ش����أن����ه ان 
ي��س��ه��م ف���ي ت��ق��ل��ي��ص ك��ل��ف��ة ال��م��ي��زان��ي��ة ال��ت��ي 
ت��رص��ده��ا ال���دول���ة لتشغيل م��ح��ط��ات ال��ق��وى 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وت���ق���ط���ي���ر ال����م����ي����اه. وذك�������ر ان 
اللجنة التنفيذية لترشيد استهاك الطاقة 
الكهربائية والمياه في مختلف مؤسسات 
ال��دول��ة نجحت ف��ي تحقيق اه��داف��ه��ا، مؤكدا 
استمرارها في تنفيذ استراتيجية الترشيد.

مشعل الجابر
األج���ان���ب ف��ي��م��ا ت��م��ض��ي ف���ي ت��س��ه��ي��ل جميع 
السبل الجراء تراخيص للشركات األجنبية 
وال���ع���ال���م���ي���ة ال���ت���ي ت��س��ع��ى ل����دخ����ول ال���س���وق 
ال���ك���وي���ت���ي ب���م���ا ي����ع����زز م�����ن رؤي��������ة ال���ك���وي���ت 

االقتصادية 2035.
 وق������ال ال���ج���اب���ر ان ال��ه��ي��ئ��ة ت���ت���رق���ب ص����دور 
ت��ع��ل��ي��م��ات م����ن وزي������ر ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة 
الثانية بالمنطقة  للبدء في استام القطعة 
ال����ت����ج����اري����ة ال�����ح�����رة ب����ال����ش����وي����خ م�����ن ه��ي��ئ��ة 
الصناعة للبدء في اداراتها والتعامل معها 

ت��م نقل قطعتين: االول���ى والثالثة  ف��ي حين 
إلى مؤسسة الموانئ.

45 مليون دينار
الميزانيات في مجلس األمة ستناقش اليوم 
ال��ج��دي��دة لهيئة العمل ع��ن العام  الميزانية 
المالي المقبل، موضحة أن الهيئة رفضت 
 
ً
ال��ذي اعتمدته وزارة المالية أخيرا المبلغ 
البالغ 48 مليون دي��ن��ار بأقل م��ن 4 مايين 
دينار عن ميزانية العام الماضي على الرغم 

من التعيينات الجديدة.

البابا تواضروس
الواقع منذ تولي السيسي للحكم تعد نقلة 

نوعية في الكم والكيف. 
ت��واض��روس خ��ال زيارته  وسيلتقي البابا 
الباد سمو األمير وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك. ومن المقرر أن يترأس البابا 
خال زيارته قداسين كما سيقوم بتدشين 
كاتدرائية جديدة في قداس يقام صباح بعد 
غ��د ال��ث��اث��اء، وس��ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات روح��ي��ة 
وم���ؤت���م���را ص��ح��اف��ي��ا إل�����ى ج���ان���ب ح���ض���وره 
ح����ف����ل ع����ش����اء دع�������ا إل����ي����ه ال����ق����م����ص ب���ي���ج���ول 
األن����ب����ا ب���ي���ش���وي راع������ي ال��ك��ن��ي��س��ة ال��ق��ب��ط��ي��ة 

األرثوذكسية المصرية بالكويت.
ل��دى الكويت ياسر  وق���ال السفير المصري 
ع����اط����ف: إن رع����اي����ا ال��ك��ن��ي��س��ة ف����ي ال��ك��وي��ت 
ي��ت��رق��ب��ون زي������ارة ال���ب���اب���ا ت����واض����روس ال��ت��ي 
»التاريخية« لكونها األولى ألحد  وصفها ب�
ب���اب���اوات ال��ك��ن��ي��س��ة ال��ق��ب��ط��ي��ة األرث��وذك��س��ي��ة 
الى الكويت وق��ال عاطف ان »رعايا وشعب 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية في الكويت 
ينتظرون على أحر من الجمر قدوم قداسته، 
ب��ق��رب��ه«،  ك��ي ينهلوا م��ن حكمته وي��س��ع��دوا 
مشيرا إلى أن »مثل هذه الزيارات التاريخية 
ذات طابع خاص، لكونها تأتي مرات قليلة 

خال الُعمر«. 

تتمات

حمالتها اإلغاثية شملت النازحني في اليمن والعراق وسورية ولبنان

الكويت واصلت تخفيف العبء عن املحتاجني واملعوزين

واص����ل����ت دول������ة ال���ك���وي���ت ت���ق���دي���م ال���م���س���اع���دات م��ن 
العبء  العمل على تخفيف  انساني بهدف  منطلق 
ع��ن ال��م��ح��ت��اج��ي��ن وال��م��ع��وزي��ن وم���د ي��د ال��ع��ون لهم 
ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ال���ل���ون أو ال��ج��ن��س أو ال���ع���رق أو 

الديانة.
المتحدة  االم���م  ال��ص��دد وق��ع��ت مفوضية  وف��ي ه��ذا 
الغانم  م��ع مجموعة ص��ن��اع��ات  ال��اج��ئ��ي��ن  ل��ش��ؤون 
مذكرة تفاهم مدتها ثاث سنوات تهدف الى تعليم 
ال��اج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ف��ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق األوس���ط 

وشمال أفريقيا عبر برامج أساسية متنوعة.
وج���اء ال��ت��وق��ي��ع ف��ي أع��ق��اب ج��ل��س��ة ن��ق��اش��ي��ة أقيمت 
في مقر المفوضية بالكويت وتناولت دور القطاع 
ف��ي االستجابة االنسانية ألزم��ة  الكويتي  ال��خ��اص 

الاجئين في المنطقة.
ك��ذل��ك ت���م اف��ت��ت��اح م��رك��ز ال��ك��وي��ت ال��ط��ب��ي ل��أط��راف 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ف���ي م��دي��ن��ة إس��ط��ن��ب��ول ال��ت��رك��ي��ة ب��ه��دف 
خدمة المصابين السوريين والتخفيف من معاناة 
األش����خ����اص ال����ذي����ن ف����ق����دوا أط���راف���ه���م وذل������ك ب��دع��م 
وت��م��وي��ل م��ن )ب��ي��ت ال��زك��اة( ال��ك��وي��ت��ي وبتنفيذ من 

هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية.
وقال مدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم أحمد الصالح 
ف����ي ت���ص���ري���ح م���ش���ت���رك ل���ت���ل���ف���زي���ون دول������ة ال���ك���وي���ت 
ف��ي إسطنبول  المركز  ت��ّم افتتاح ه��ذا  إن��ه  و)ك��ون��ا( 
إضافة إلى مكتبين تابعين له في مدينتي شانلي 
أوروف�������ا وه���ط���اي م���ن أج����ل ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��اة 
األش��ق��اء ال��س��وري��ي��ن. وف��ي إط���ار ال��م��س��اع��دات أيضا 

الكويتي 3500 سلة  االح��م��ر  ال��ه��ال  وزع��ت جمعية 
غ��ذائ��ي��ة على اه��ال��ي االح��ي��اء ال��م��ح��ررة ف��ي الجانب 
االيسر من مدينة الموصل شمالي العراق في اطار 
ح��م��ل��ة )ال���ك���وي���ت ب��ج��ان��ب��ك��م( وذل����ك ب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 

مؤسسة البارزاني الخيرية.
وقال مسؤول قسم المساعدات االنسانية بمؤسسة 
ال���ب���ارزان���ي ال��خ��ي��ري��ة م��ح��م��د ب��ه��اء ال��دي��ن ان اه��ال��ي 
الى تلك المساعدات  تلك االحياء في أمس الحاجة 
واغ����ل����ب ه�������ؤالء ه����م م����ن ال���ع���ائ���دي���ن م����ن م��خ��ي��م��ات 
النزوح، كما قامت القنصلية العامة لدولة الكويت 
أرب��ي��ل بتوزيع 1500 )قسيمة( شرائية مقدمة  ف��ي 
م���ن )ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل���اغ���اث���ة( ع��ل��ى ن��ازح��ي��ن 
)السليمانية( بالتنسيق مع  م��دي��ن��ة  ف��ي  ع��راق��ي��ي��ن 

مؤسسة )روناهي( الخيرية.
وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل د.عمر 
ال���ك���ن���دري »ان ال���ه���دف م���ن ت���ق���دي���م ه����ذا ال���ن���وع م��ن 
ال��م��س��اع��دات ه��و س��د االح��ت��ي��اج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وت��رك 
اخ��ت��ي��ار ه����ذا ال��ت��أم��ي��ن الح��ت��ي��اج��ات ال���ن���ازح نفسه 
التجارية  المحات  ليقوم من خالها بارتياد احد 

وشراء مستلزماته«.
الخيرية حملة إنسانية  النجاة  كما نفذت جمعية 
ع��ل��ى ح���وال���ي 1300 يتيم  ك���ف���االت  وزع�����ت خ��ال��ه��ا 
س��������وري واردن�����������ي الج������ئ ي���ع���ي���ش���ون ف�����ي م��خ��ت��ل��ف 

المحافظات االردنية.
الجمعية محمد  ف��ي  االي��ت��ام  ادارة بيت  وق��ال مدير 
التي ج��اءت غالبيتها  ال��ك��ف��االت  ان قيمة  ال��خ��ال��دي 

ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ج��اة ووزع����ت  م��ن جمعية  بمساهمة 
م�����ع )ج���م���ع���ي���ة ال���م���ح���س���ن���ي���ن ال����خ����ي����ري����ة( االردن�����ي�����ة 
ت��ه��دف ل��ت��خ��ف��ي��ف ال��م��ع��ان��اة االن��س��ان��ي��ة ع��ن االي��ت��ام 
م���ن ال��اج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ورس����م االب��ت��س��ام��ة على 
وج���وه���ه���م وغ�����رس ال���ف���رح���ة ف���ي ن��ف��وس��ه��م. وف��ي��م��ا 
الميدانية  اللجنة الصحية  يتعلق باليمن سلمت 
15 ط��ن��ا من  ل��اغ��اث��ة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ة للجمعية 
االدوي��������ة ال���خ���اص���ة ب����أم����راض ال����س����رط����ان ل��م��خ��ازن 
االدوية المركزية في محافظة )عدن( اليمنية وذلك 

ضمن برنامج دعم قطاع الخدمات الصحية.
اليمن  إلى جانبكم( في  )الكويت  كما سلمت حملة 
م����ش����روع ال����رب����ط ال���ك���ه���رب���ائ���ي )ج����ع����ار - ال��ح��ص��ن( 
)أبين(  التحويلية في محافظة  المحطة  ومشروع 

ضمن مشاريع تأهيل مياه )عدن( الكبرى.
وأوض���ح���ت ال��ح��م��ل��ة أن م��ش��روع ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
ك��ي��ل��وم��ت��رات وي��ش��م��ل خطا   4 ت��ق��در مسافته بنحو 
ك��ه��رب��ائ��ي��ا ب��ق��وة 33 ك��ي��ل��وف��ول��ت ك��م��ا ي��ض��م تسليم 
المحطة التحويلية آلبار محطة مياه عدن الكبرى.
المرحلة  اب��ار خ��ال  ت��م تشغيل ثماني  أن��ه  وبينت 
االول��ى في محطة مياه )ع��دن( الكبرى وخ��ال هذه 
ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ت���م ت��ش��غ��ي��ل ت��س��ع اب�����ار وس��ي��ت��م 
القادمة حيث  الخدمة خال االسابيع  ادخالها في 
يحتوي المشروع على تصفية االبار وترميم غرف 
االبار وتوريد معدات الضخ باإلضافة إلى االعمال 

الكهربائية.
النجدة  وفي رسالة إنسانية تحمل أسمى معاني 

وإغ�����اث�����ة ال���م���ل���ه���وف وال���م���ح���ت���اج اط���ل���ق���ت ج��م��ع��ي��ة 
ال���س���ام ل��أع��م��ال اإلن��س��ان��ي��ة وال��خ��ي��ري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ال��ي��م��ن وس��وري��ة  ف��ي  الشعبين  ل��دع��م  ع��اج��ل��ة  حملة 

باستقبال التبرعات العينية مدة أسبوع واحد.
وه�������ذه ال���ح���م���ل���ة وف������ق م����ا أف�������اد ب����ه ال����م����دي����ر ال���ع���ام 
)كونا( تمثل سلسلة  ل� العون  للجمعية نبيل حمد 
م����ن ال���م���ش���اري���ع اإلغ����اث����ي����ة »إلخ����وان����ن����ا ف����ي ال��ي��م��ن 
للمواطنين والمقيمين  وسورية والدعوة مفتوحة 
ل��ل��ت��ب��رع ب��م��ا ت��ج��ود ب���ه أن��ف��س��ه��م م���ن م����واد غ��ذائ��ي��ة 

ومابس و)بطانيات( وغيرها«.
وأشار العون إلى أنه وحتى اآلن تم تجميع حمولة 
13 شاحنة كبيرة نصفها للشعب اليمني والنصف 
ب��ع��د أن س��ي��رت الجمعية  ال���س���وري  ل��ل��ش��ع��ب  االخ����ر 
س��اب��ق��ا س���ت ق���واف���ل إل���ى ال��س��وري��ي��ن ع��ل��ى ال��ح��دود 
م��ع ت��رك��ي��ا ف��ي ح��ي��ن ت��ع��د ه���ذه ال��ق��اف��ل��ة ه��ي الثانية 
لليمنيين. ولرعاية هذه الحملة اإلنسانية حسبما 
أف���اد م��دي��ر ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي الجمعية ض��اري 
)كونا( فقد تم تشكيل وفد يرعى  حمد البعيجان ل�
ال��س��وري��ة  ال��ح��دود  إل��ى مستحقيها ع��ن��د  وص��ول��ه��ا 
ال��ت��رك��ي��ة ث���م ت���وزي���ع ال���ج���زء اآلخ����ر داخ����ل األراض����ي 
ال���س���وري���ة وت���ح���دي���دا ع��ل��ى ن���ازح���ي ح��ل��ب ف���ي إدل���ب 

وضواحيها.
وبخصوص المساعدات المخصصة لليمن أوضح 
األراض��ي  إل��ى داخ��ل  أن��ه سيتم إرسالها  البعيجان 
التي تشهد وضعا انسانيا واغاثيا يصل  اليمنية 

الى حد المجاعة.

جانب من توزيع امل�ساعدات على النازحني ال�سورينيمواد اإغاثية للنازحني العراقينيم�ساعدات كويتية للأيتام يف كرد�ستان

افتتاح مركز الكويت 
الطبي لألطراف 

الصناعية في إسطنبول

توزيع 3500 سلة 
غذائية على األهالي 
 في األحياء املحررة

من املوصل

 تسليم 15 طنًا
من األدوية على 
 مرضى السرطان
في عدن اليمنية
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الرئيس الفلسطيني وصل البالد أمس

سمو األمير وعباس بحثا العمل العربي املشترك

البابا تواضروس الثاني وصل البالد

وص��ل ال��ى ال��ب��اد ظهر ام��س ق��داس��ة ال��ب��اب��ا ت��واض��روس ال��ث��ان��ي بابا 
االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في زيارة الباد.

وك��ان في استقباله نائب وزي��ر ش��ؤون الديوان االميري الشيخ علي 
الجراح الصباح.

سمو األمير استقبل ولي العهد 
واملبارك وصباح الخالد

 سمو ولي العهد 
استقبل املبارك ووزراء

ثامر العلي التقى مبعوث الرئيس 
األميركي ملحاربة »داعش«

الجار اهلل استقبل سيلفرمان
اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجار 
ال���ل���ه م���ع س��ف��ي��ر ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ل��دى 

الكويت لورانس سيلفرمان.
وت�����م خ�����ال ال���ل���ق���اء ب���ح���ث ع�����دد م����ن أوج����ه 
ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن إض��اف��ة 

ت���ط���ورات األوض�����اع ع��ل��ى الساحتين  إل���ى 
اإلقليمية والدولية.

ح��ض��ر ال���ل���ق���اء م��س��اع��د وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��وزي��ر السفير أيهم  لشؤون مكتب نائب 

عبداللطيف العمر.

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األح���م���د ب��ق��ص��ر ب��ي��ان ص��ب��اح ام����س سمو 
رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����������وزراء ال���ش���ي���خ ج���اب���ر 

المبارك.
كما استقبل سموه النائب األول لرئيس 
ال��خ��ارج��ي��ة الشيخ  ال�����وزراء وزي���ر  مجلس 

صباح الخالد.

واس���ت���ق���ب���ل س���م���وه ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس 
ال����������وزراء وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة ال���ش���ي���خ خ��ال��د 
ال����ج����راح. واس��ت��ق��ب��ل س���م���وه وزي�����ر ال���دول���ة 
ل����ش����ؤون م��ج��ل��س ال���������وزراء وزي������ر اإلع�����ام 

بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

ال���ت���ق���ى رئ����ي����س ج����ه����از االم�������ن ال���وط���ن���ي 
ال���ك���وي���ت���ي ال���ش���ي���خ ث����ام����ر ال���ع���ل���ي أم���س 
م���ب���ع���وث ال���رئ���ي���س االم����ي����رك����ي ال���خ���اص 
ال���دول���ي لمكافحة م��ا يسمى  للتحالف 
ت��ن��ظ��ي��م ال�����دول�����ة االس����ام����ي����ة »داع�������ش« 
ب�����ري�����ت م�����اك�����غ�����ورك ح����ي����ث اس���ت���ع���رض���ا 
اوج��ه التعاون والقضايا ذات االهتمام 

المشترك.
وق������ال ج���ه���از االم������ن ال���وط���ن���ي ف����ي ب��ي��ان 
ال��ل��ق��اء ت��ط��رق الستعراض  ص��ح��اف��ي: ان 
ال��ت��ط��ورات االم��ن��ي��ة والسياسية  مجمل 
والحرب ضد تنظيم »داع��ش« االرهابي 

وسبل دع��م االئ��ت��اف وتعزيزه للقضاء 
على التنظيم.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��ش��ي��خ ث��ام��ر ال��ع��ل��ي سفير 
ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب ال���س���ودان ل���دى دول��ه 
ال��ك��وي��ت فرمينا م��ك��وي��ت م. ري���اك حيث 

استعرضا اوجه التعاون المشترك.
ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان ف��ق��د ش��ه��د ال��ل��ق��اء ال���ذي 
ج��رى بمناسبة تعيين السفير فرمينا 
مكويت في منصبه الجديد بحث سبل 
تعزيز التعاون القائم بين البلدين في 
ال��م��ج��االت واه���م القضايا ذات  مختلف 

االهتمام المشترك.

استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح امس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر المبارك.
ل��رئ��ي��س  ال���ن���ائ���ب األول  واس��ت��ق��ب��ل س���م���وه 
ال��خ��ارج��ي��ة الشيخ  ال�����وزراء وزي���ر  مجلس 

صباح الخالد.

الشيخ صباح  ال��ب��اد  أم��ي��ر  السمو  استقبل ص��اح��ب 
األح���م���د ب��ق��ص��ر ب���ي���ان ظ��ه��ر أم����س ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود 
ع���ب���اس رئ���ي���س دول������ة ف��ل��س��ط��ي��ن ال��ش��ق��ي��ق��ة وال���وف���د 
ال���رس���م���ي ال���م���راف���ق ل���ه ب���ح���ض���ور س���م���و ول����ي ال��ع��ه��د 
ال���ش���ي���خ ن�������واف األح�����م�����د وذل�������ك ب���م���ن���اس���ب���ة زي����ارت����ه 

للباد. الرسمية 
الجانبين  الرسمية بين  المباحثات  هذا وقد عقدت 
وت�������رأس ال���ج���ان���ب ال���ك���وي���ت���ي ص���اح���ب ال���س���م���و أم��ي��ر 
ال���ب���اد ال��ش��ي��خ ص���ب���اح األح���م���د وس���م���و ول����ي ال��ع��ه��د 
ال��وزراء  ن��واف األحمد وسمو رئيس مجلس  الشيخ 
الشيخ جابر المبارك والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار 
ال��م��س��ؤول��ي��ن ب���ال���دول���ة وع����ن ال���ج���ان���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ال���رئ���ي���س م���ح���م���ود ع���ب���اس رئ���ي���س دول������ة ف��ل��س��ط��ي��ن 

الشقيقة وكبار المسؤولين في دولة فلسطين.
وق����د ص����رح ن���ائ���ب وزي�����ر ش�����ؤون ال����دي����وان األم���ي���ري 
ال���ش���ي���خ ع���ل���ي ال�����ج�����راح ب������أن ال���م���ب���اح���ث���ات ت���ن���اول���ت 
الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على  العاقات 
جميع الصعد وتوسيع اطر التعاون بين الجانبين 

ب���م���ا ي���خ���دم م��ص��ال��ح��ه��م��ا ال��م��ش��ت��رك��ة ودع������م وح����دة 
ال���ص���ف وم���س���ي���رة ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي ال���م���ش���ت���رك وآخ���ر 

المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وساد المباحثات جو ودي عكس روح االخوة والتي 
تتميز بها العاقة والرغبة المشتركة في المزيد من 

التعاون والتنسيق في جميع المجاالت.
وأق�����ام س��م��وه ب��ق��ص��ر ب��ي��ان ظ��ه��ر ام���س م���أدب���ة غ���داء 
ع��ل��ى ش����رف ال���رئ���ي���س م��ح��م��ود ع���ب���اس رئ���ي���س دول���ة 
له وذلك  المرافق  الرسمي  الشقيقة والوفد  فلسطين 
الرسمية للباد وبحضور قداسة  بمناسبة زيارته 
البابا تواضروس الثاني بابا االسكندرية وبطريرك 

المرقسية. الكرازة 
وك������ان ق����د وص�����ل إل�����ى ال����ب����اد ظ���ه���ر ام�����س ال���رئ���ي���س 
م���ح���م���ود ع���ب���اس رئ���ي���س دول������ة ف��ل��س��ط��ي��ن ال��ش��ق��ي��ق��ة 
والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للباد 
ت��س��ت��غ��رق ي��وم��ي��ن ي��ج��ري ع��ب��اس خ��ال��ه��ا مباحثات 
رس���م���ي���ة م����ع ص���اح���ب ال���س���م���و أم���ي���ر ال����ب����اد ال��ش��ي��خ 
الرئيس  صباح األح��م��د. وك��ان على رأس مستقبلي 
عباس على أرض المطار صاحب السمو أمير الباد 

ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د وس��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ 
الشيخ  ال���وزراء  ن��واف األحمد وسمو رئيس مجلس 
جابر المبارك ورئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى 
ال���ك���ن���دري وال���ن���ائ���ب األول ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس 
الخالد  الشيخ محمد  ال��دف��اع  ال����وزراء وزي��ر  مجلس 
ون��ائ��ب وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري ال��ش��ي��خ علي 
الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
ال��وزراء  ال��ج��راح ونائب رئيس مجلس  الشيخ خالد 
وزي���ر ال��م��ال��ي��ة أن��س ال��ص��ال��ح ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون 
م��ج��ل��س ال���������وزراء وزي������ر اإلع�������ام ب���ال���وك���ال���ة ال��ش��ي��خ 
الجيش والشرطة  القادة في  العبدالله وكبار  محمد 

والحرس الوطني واإلدارة العامة لاطفاء.
وت��ش��ك��ل��ت ب��ع��ث��ة ال��ش��رف ال��م��راف��ق��ة ل��ل��رئ��ي��س الضيف 
م��ن ال��دي��وان األم��ي��ري ب��رئ��اس��ة المستشار ب��ال��دي��وان 

األميري د. عادل الطبطبائي.
وي���راف���ق ال��رئ��ي��س ع��ب��اس وف���د رس��م��ي ي��ض��م ك��ا من 
ال��خ��ارج��ي��ة د. ري���اض المالكي وع���دد م��ن كبار  وزي���ر 

المسؤولين في دولة فلسطين الشقيقة.

�سمو الأمري و�سمو ويل العهد والرئي�س الفل�سطيني خالل عقد جل�سة املباحثات الر�سمية

الفريق حممود الدو�رسي م�سافحاً الرئي�س الفل�سطيني�سمو الأمري م�ستقبالً الرئي�س الفل�سطيني

ال�سيخ خالد اجلراح م�سافحاً الرئي�س عبا�س

�سمو الأمري م�ستقبالً �سمو ال�سيخ جابر املبارك

�سمو ويل العهد م�ستقبالً ال�سيخ �سباح اخلالد

ال�سيخ ثامر العلي م�ستقبالً ماكغورك

البابا توا�رسو�س الثاين ويف ا�ستقباله نائب وزير الديوان الأمريي

ال�سيخ علي اجلراح م�ستقبالً البابا توا�رسو�س



ديوانية املتقاعدين واصلت استقبال روادها
ل���إدارة العامة لمراكز الخدمة ف��ي قطاع الجنسية  ضمن جهود إدارة رع��اي��ة المتقاعدين التابعة 
والجوازات استقبلت كعادتها األسبوعية في كل يوم ثالثاء روادها من الضباط المتقاعدين الذين 
ال��ودي��ة، بحضور مساعد مدير ع��ام اإلدارة  ت��واف��دوا للقاء زم��الء العمل القدامى وت��ب��ادل األح��ادي��ث 
العامة لمراكز الخدمة العميد ج��م��ال العمر وم��دي��ر إدارة رع��اي��ة المتقاعدين العقيد سيف عجب 

المطيري.
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ن الصالة في كنيسة مارمرقس في حولي بحضور الطائفة املسيحية
َّ

دش

تواضروس: صباح األحمد أمير اإلنسانية والكويت بلد املحبة
بابا اإلسكندرية: الكويت ومصر يجمعهما مصير واحد وتاريخ مشترك

دش���ن ق��داس��ة ب��اب��ا اإلس��ك��ن��دري��ة وب��ط��ري��رك ال��ك��رازة 
ال���م���رق���س���ي���ة ال���ب���اب���ا ت������واض������روس ال���ث���ان���ي ك��ن��ي��س��ة 
ال��رس��ول لألقباط األرث��وذوك��س القائمة  مارمرقس 
ب��م��ن��ط��ق��ة ح����ول����ي ال����ت����ي ت���ع���د م����ن أك����ب����ر ال��ك��ن��ائ��س 
المصرية في دول مجلس التعاون بالصالة فيها 
وسط حشود كبيرة وممثلي الطوائف المسيحية 
في الكويت أمس وسط اج��راءات امنية مشددة من 
رجال االمن. وقال قداسة بابا اإلسكندرية وبطريرك 
ال���ك���رازة ال��م��رق��س��ي��ة ال��ب��اب��ا ت���واض���روس ال��ث��ان��ي ان 
الكنيسة المصرية في الكويت هي أول كنيسة تبني 
وتبدأ الخدمة فيها خارج الحدود المصرية في عام 
البلدة الطيبة  1961 بسماحة المسؤولين في هذه 
وس���م���اح���ة وم��ح��ب��ة أه����ل ال���ك���وي���ت وب��ف��ض��ل ج��ه��ود 

قداسة البابا شنودة المتنيح.
ول��ف��ت إل���ى ال��رع��اي��ة ال��س��ام��ي��ة لسمو األم��ي��ر الشيخ 
صباح االح��م��د أمير االنسانية للكنيسة ولجميع 
الطوائف والديانات التي تعيش على أرض الكويت 
الطيبة المحبة للسالم وب��ل��د االم���ن واالم����ان، وان��ه 
لمس ف��ي سمو األم��ي��ر وول��ي عهده االم��ي��ن المحبة 
ورعاية للجميع دون النظر الى دينهم وانتمائهم 
وهذه هي عملة نادرة في هذا الزمان داعيا الله ان 
يحفظهما وديمهما للكويت بلد المحبة والسالم، 
الف���ت���ا ك���ذل���ك ال����ى أن ال��ع��الق��ة ب��ي��ن ال��ك��وي��ت وم��ص��ر 
عالقات ضاربة في جذور التاريخ علي المستويين 
ال��ب��ل��دي��ن يجمعها مصير  ال��ش��ع��ب��ي وال��رس��م��ي الن 
 المصريين بوجودهم في الكويت بلد 

ً
واحد، مهنئا

المحبة وبحب المسؤولين وشعب الكويت المحبة 
ل��إن��س��ان��ي��ة ال����ذي ي��ع��ي��ش ب��ي��ن��ه��م ج��م��ي��ع ال��دي��ان��ات 

والطوائف دون تفرقة بينهم.
واب�����دى ت���واض���روس إع��ج��اب��ه ال��ش��دي��د ب��ك��ات��درائ��ي��ة 
م���ارم���رق���س ال���رس���ول ف���ي ال���ك���وي���ت، وب��س��م��و األم��ي��ر 
وول����ي ع��ه��ده االم���ي���ن وح��ك��وم��ت��ه ال���رش���ي���دة وب��أه��ل 
ال���ك���وي���ت وش��ع��ب��ه��ا وروح����ه����م ال��ط��ي��ب��ة وم��ح��ب��ت��ه��م 
الكبيرة، وب��رج��ال األم��ن على جهودهم الكبير في 

الحفاظ على االمن.
وقال: »كل انسان لديه ما يسمى بالجهاز الروحي 
الذي يتكون من القلب والعين واالذن«، مشيرا الى 
ال��ل��ه ليعمل بها  ال��ت��ي تسمع وص��اي��ا  ان االذن ه��ي 
ص��اح��ب��ه��ا، ام����ا ال��ع��ي��ن ف����اذا ك��ان��ت ب��س��ي��ط��ة اص��ب��ح 
الجسد كله نورا واذا كانت شريرة يكون الجسد كله 
مظلما، اما القلب الذي وضعه الله داخل االنسان ال 

يراه احد سواه ويعد محطة اللقاء مع الله.
واك���د ان ال��ص��الة ه��ي ال��وس��ي��ل��ة ال��ت��ي تمسح القلب 
اث��ن��اء النوم  ال��ى ان القلب  ليصير م��ق��دس��ا، مشيرا 
ال��ص��الة من  ل��ل��ه، والب���د ان ت��خ��رج  ينبض تسبيحا 

القلب ال اللسان.
وأوض���ح ان اع��م��ال الرحمة تقرب اإلن��س��ان ال��ى الله 
وليس لها حدود وال تقتصر على المال فقط وانما 
يمكن ان تكون ابتسامة او كلمة طيبة او بالروح 
اع��م��ال في  ال��ودي��ع��ة والمحبة، واألم��ان��ة وجميعها 

استطاعة أي انسان وتقربه إلى الله.
ال��ب��اب��ا ت���واض���روس جميع الحضور  وأخ��ي��را ب���ارك 
ع��ل��ى ت��دش��ي��ن ال��ك��ن��ي��س��ة، م��ش��ي��را ال���ى ان ه���ذا ال��ي��وم 
ال��س��ع��ي��د ي��واف��ق أي��ض��ا أع��ي��اد ت��ح��ري��ر س��ي��ن��اء لتعم 

الفرحة مصر والكويت في اليوم نفسه.

البابا توا�رضو�س م�ضجالً كلمته خالل تد�ضني الكني�ضة بح�ضور وزير الدفاع

البابا توا�رضو�س وال�ضفري امل�رضي وعدد من احل�ضور وامل�ضاركني

جانب من الزيارة

جانب من اجلولة داخل الكني�ضة

ال�ضيخة فريحة الأحمد تقدم هدية تذكارية للبابا توا�رضو�س

�ضمو ال�ضيخ جابر املبارك ملتقياً البابا توا�رضو�س

الغامن م�ضتقبالً البابا توا�رضو�س

سمو رئيس الوزراء استقبل بابا
اإلسكندرية تواضروس الثاني

الغانم استقبل تواضروس

الصقر: العالقات الكويتية - اإلندونيسية 
وطيدة ومميزة

 عايدة سالم العلي: تعزيز التوعية
بحقوق الطفل

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�������وزراء ال��ش��ي��خ 
ج����اب����ر ال����م����ب����ارك ف����ي ق���ص���ر ال���س���ي���ف ام�����س ب��اب��ا 
ال��ك��رازة المرقسية قداسة  االسكندرية وبطريرك 
البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له وذلك 

ل��ل��ب��الد. حضر المقابلة نائب  بمناسبة زي��ارت��ه 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح 
ورئ���ي���س دي������وان س��م��و رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 

الشيخة اعتماد الخالد وسفيرا البلدين.

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أمس البابا تواضروس الثاني بابا االسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية بمناسبة زيارته للبالد.

جاوا الشرقية )إندونيسيا( - »كونا«: قال سفير 
ال��ك��وي��ت ف��ي ان��دون��ي��س��ي��ا ع��ب��دال��وه��اب ال��ص��ق��ر ان 
العالقات الكويتية االندونيسية وطيدة ومتميزة 
في المجاالت كافة خاصة مجال العمل االنساني 
والخيري. جاء ذلك في كلمة السفير الصقر امام 
حفل جمعية البيت الخيرية االندونيسية التابعة 
ال��خ��ي��ري��ة االس��الم��ي��ة العالمية بمناسبة  للهيئة 
اج������راء ع��م��ل��ي��ات ج���راح���ي���ة الع���ت���ام ع���دس���ة ال��ع��ي��ن 
بصورة جماعية للمكفوفين بتبرع ودعم كويتي. 
ونقل بيان للسفارة الكويتية تلقت »كونا« نسخة 
منه عن السفير الصقر القول ان الكويت شهدت 
منذ تولي سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 

م��ق��ال��ي��د ال��ح��ك��م ف��ي ع���ام 2006 ت��ن��ام��ي��ا ك��ب��ي��را في 
مجال المساعدات اإلنسانية الى مختلف أنحاء 
ال���ع���ال���م. وأش������ار ال����ى ان األم�����م ال��م��ت��ح��دة وص��ف��ت 
ال��ك��وي��ت ب��أن��ه��ا )م���رك���ز إن��س��ان��ي ع��ال��م��ي( وس��م��و 
أم��ي��ر ال���ب���الد )ق���ائ���د ل��ل��ع��م��ل االن���س���ان���ي( وق����ال ان��ه 
يعد »ت��أك��ي��دا أمميا على ال���دور اإلي��ج��اب��ي ال��رائ��د 
لدولة الكويت اإلنساني في جميع انحاء العالم«. 
��ن أن ال��م��س��اع��دات االن��س��ان��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ى  وب��يَّ
إندونيسيا قدرت بأكثر من 4٫5 ماليين دوالر في 
السنتين والنصف السنة الماضية حسب احصاء 
ال��س��ف��ارة وق��د خصصت لبناء مساجد وم���دارس 

وحفر آبار وغيرها.

اق����ام����ت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ل���ح���م���اي���ة ال���ط���ف���ل اح��ت��ف��ال��ه��ا 
ال��������س��������ن��������وي ت�������ح�������ت ش������ع������ار 
»لنصونهم معا كي يعيشوا 
سعداء« الذي يهدف الى نشر 
ال����ف����رح واالم�������ن وال��ط��م��أن��ي��ن��ة 
ل��������دى االط�������ف�������ال واع����ط����ائ����ه����م 
م��س��اح��ة واس���ع���ة م���ن ال��ح��ري��ة 
ل���ل���ت���ع���ب���ي���ر ع����م����ا ي�����ج�����وب ف��ي 

داخلهم.
واكدت رئيسة مجلس األمناء 
في جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية 
ال��ش��ي��خ��ة ع��اي��دة س��ال��م العلي 
ال���ص���ب���اح راع���ي���ة االح��ت��ف��ال��ي��ة 
ف��ي تصريح ل��� »ك��ون��ا« اهمية 
ال����ت����وع����ي����ة ب����ح����ق����وق ال���ط���ف���ل 
وت����أه����ي����ل����ه وص�����ون�����ه م�����ن أي 
اذى خ��ص��وص��ا وان االط��ف��ال 
ج��زء من المجتمع وه��م ثروة 

الوطن ومستقبله.
ال���ط���ف���ل  وق������ال������ت ان رع������اي������ة 
وح��م��اي��ت��ه ت��ع��د ح��ق��ا وواج��ب��ا 
على ك��ل ف��رد واس���رة معتبرة 
ان شعار هذا العام يؤكد مدى 
اهتمام الجمعية بالطفل من 
ج���م���ي���ع  ال����ج����وان����ب وض���م���ان 

حقوقه على اكمل وجه.
واش�����������ادت ب����ج����ه����ود ج��م��ع��ي��ة 
ال��ط��ف��ل وس��ع��ي��ه��ا ال���دائ���م ال��ى 
رع��اي��ت��ه وح��م��اي��ت��ه وال���دع���وة 
لتوفير حياة كريمة له مبينة 
ان ال��ج��م��ع��ي��ة م��ن��ذ اش��ه��اره��ا 
وهي تدعو لضرورة محاربة 
ال��ع��ن��ف ض���د االط����ف����ال ون��ش��ر 
ال����وع����ي ب���ح���ق���وق���ه���م وال����ت����زام 
ال����دول����ة ب��ج��م��ي��ع ال��م��ع��اه��دات 
واالت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة وايضا 
ال��ذي  ق��ان��ون الطفل رق��م )21( 

اقره مجلس االمة عام 2015.

واع��رب��ت ع��ن فخرها بوجود 
ج���م���ع���ي���ة خ����اص����ة ب���ال���ك���وي���ت 
تعنى بالطفل وال��ت��ي اخ��ذت 
ع���ل���ى ع��ات��ق��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ورش 
ع����م����ل ودورات وف���ع���ال���ي���ات 
ت��ن��م��ي ال�������والء ال���وط���ن���ي ل���دى 
االط���������ف���������ال وت��������ع��������زز ث���ق���ت���ه���م 
بأنفسهم وتحقق لهم الكفاءة 
ال���ع���اط���ف���ي���ة واالج����ت����م����اع����ي����ة. 
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت رئ��ي��س��ة 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال����دك����ت����ورة س��ه��ام 
ال��ف��ري��ح ف���ي ت��ص��ري��ح م��م��اث��ل 
ال���ج���م���ع���ي���ة  ل�������� »ك��������ون��������ا« ان 
اخ���ت���ارت ه����ذا ال��ش��ع��ار لنشر 
ال����ف����رح واالم�������ن وال��ط��م��أن��ي��ن��ة 
ل��������دى االط�������ف�������ال واع����ط����ائ����ه����م 
م��س��اح��ة واس���ع���ة م���ن ال��ح��ري��ة 
ل���ل���ت���ع���ب���ي���ر ع����م����ا ي�����ج�����وب ف��ي 
داخ��ل��ه��م لتنمي شخصيتهم 
وت���ج���ع���ل���ه���م ي����ن����خ����رط����ون ف��ي 
ب���س���ه���ول���ة دون  م���ج���ت���م���ع���ه���م 
ث��غ��رات وم��ع��وق��ات.  واض��اف��ت 
ان الجمعية تحتفل بالطفل 
منذ اش��ه��اره��ا ع��ام 2006 في 
اب��ري��ل م��ن ك��ل ع���ام ح��ت��ى يتم 
تبني الطفل وق��ض��اي��اه وشد 

االنتباه حوله. 

ال�ضيخة عايدة �ضامل العلي

فيصل الحمود: األنشطة املدرسية تعزز روح االنتماء 
أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح 
أهمية األنشطة المدرسية في تنمية مواهب الطلبة وآثارها 
اإليجابية على العملية التعليمية والتربوية، السيما تعزيز 

روح االنتماء الوطني، والمبادرة والعطاء والعمل الجماعي.
وأض�������اف ف����ي ك��ل��م��ت��ه خ�����الل رع���اي���ت���ه وح����ض����وره ح���ف���ل خ��ت��ام 
األنشطة المدرسية لعام 2017/2016 الذي أقامته اإلدارة العام 
ال��ع��ام جاسم  ال��دي��ر  ب��ح��ض��ور  ال��ف��روان��ي��ة التعليمية،  لمنطقة 
ال��ت��رب��وي��ة د. م��ب��ارك العتيبي وع��دد  بوحمد وم��دي��ر األن��ش��ط��ة 
من القيادات التعليمية، أن مثل ه��ذه األنشطة تترجم صورة 
مضيئة من ص��ور سياسة الدولة التي تعطي اهتماما بالغا 
بالعملية التعليمية، مشيرا إلى دور المعلم الذي يمثل العمود 
ل��ب��ن��اء العقول، وغرس  ال��ف��ق��ري للعملية التعليمية، وي��س��ع��ى 
األخ����الق وال��ق��ي��م ال��ح��م��ي��دة. وق���دم ال��م��ح��اف��ظ ال��ش��ك��ر للقائمين 
على هذا االحتفال على مجهوداتهم للظهور بمستوى متميز 
ال��ط��الب.  وم��ن جانب آخ��ر، شكر القائمين  واستخراج طاقات 
ع��ل��ى ال��ح��ف��ل ال��ش��ي��خ فيصل ال��ح��م��ود ع��ل��ى رع��اي��ت��ه وح��ض��وره 
الحفل، مشيدين بجهوده واهتمامه بالعملية التعليمية داخل 

المحافظة والتي على أثرها قدموا له درعا تذكارية.
ال�ضيخ في�ضل احلمود يف مقدمة احل�ضور



الكويتيون واملصريون يجمعهما مصير واحد

البابا تواضروس: الكويت أرض طيبة وشعب متسامح

كتبت سميرة فريمش

ات أمنية م��ش��ددة وح��ض��ور شعبي غير  وس��ط اج����راء
م���س���ب���وق، وص�����ل ال���ب���اب���ا ت�����واض�����روس ال���ث���ان���ي، ب��اب��ا 
الى كنيسة  المرقسية  الكرازة  االسكندرية وبطريرك 
م��ارم��رق��س ال��رس��ول ل��أق��ب��اط األرث���وذوك���س بمنطقة 
حولي في السادسة من مساء األحد، واستقبله شعب 

الكنيسة بتصفيق حار وحب كبير.
أب����دى ال��ب��اب��ا ت���واض���روس ال��ث��ان��ي، ب��اب��ا االس��ك��ن��دري��ة 
الغامرة بلقاء  المرقسية سعادته  ال��ك��رازة  وبطريرك 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د، 
التي  الكويت  الكبيرة بوجوده في  معربا عن فرحته 

تتصف بالسماحة وشعبها بالطيبة.
وق������ال ال���ب���اب���ا ت�����واض�����روس خ�����ال ك���ل���م���ة أل���ق���اه���ا ف��ي 
ال��ك��ات��درائ��ي��ة، ب��ح��ض��ور ش��ع��ب��ي ح��اش��د، ان ال��ع��اق��ات 
التاريخ، سواء على  المصرية ضاربة في   - الكويتية 
المستوى الشعبي أو الرسمي، الفتا الى أن الشعبين 

والبلدين الشقيقين يجمعهما مصير واحد.

مجلة العربي

وأض��������اف: »ك���ن���ت أش����ت����اق دائ����م����ا وم���ن���ذ زم�����ن ط��وي��ل 

العربي  التي عرفتها من خال مجلة  الكويت  لزيارة 
ال���ت���ي ك���ان���ت ب��م��ن��زل��ة »ال���ه���دي���ة« ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ق��دم��ه��ا 
العربي،  الوطن  المثقفين على مستوى  الكويت لكل 
العقل والفكر والمعرفة  المجلة تخاطب  وكانت هذه 
الكويت وأحبها من  ع��رف  أن��ه  ال��ى  االنسانية، مشيرا 
خ���ال م��ج��ل��ة ال��ع��رب��ي، ول��ك��ن ح��ي��ن��م��ا زاره����ا زاد حبه 
أكبر خصوصا بعدما »تشرفت بمقابلة  لها بشكل 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد وع����دد م��ن ال��م��س��ؤول��ي��ن 

واألهالي«.
د ال���ب���اب���ا ت�����واض�����روس ع���ل���ى اع���ج���اب���ه ال��ش��دي��د  وش�������دَّ
ب��ك��ات��درائ��ي��ة م��ارم��رق��س ال��رس��ول ف��ي ال��ك��وي��ت، وبأهل 
الكويت وشعبها وروحهم الطيبة ومحبتهم الكبيرة.
ألقاها تحت عنوان »المحبة«،  التي  العظة  وأك��د في 
ال��ذي��ن يختلفون  ال��ن��اس حتى  ك��ل  أن نحب  أن��ه يجب 
م��ع��ن��ا، الف���ت���ا ال����ى أن ال��م��ح��ب��ة ل��ي��س��ت ب���ال���ك���ام ول��ك��ن 
الى فرح  أن الحب يتحول  باألفعال والعمل. وأوضح 

وازالة الخوف والفزع من القلوب.
أن���واع، أول��ه��ا محبة الله  ال��ى أن المحبة ثاثة  وأش���ار 
والتي يجب أن تكون من القلب والنفس، مشيرا الى أن 
من يحب الله ال يعرف الغضب وال التذمر ويكون أمينا 
في عمله ولسانه ينطق بالصدق ونظره يكون عفيفا.

القريب  المحبة هو محبة  الثاني من  النوع  ان  وق��ال 
وال يقصد بالقريب األخ أو األب أو األم بل القريب في 
األسرة االنسانية برمتها، الفتا الى أن الله لم يخلق 

البشر اال ألنه يحبهم.

الرضا والشكر

القريب  المحبة هو محبة  الثالث من  النوع  ان  وق��ال 
ك��ال��ن��ف��س وت��ع��ن��ي أن ي��ع��ي��ش االن���س���ان ح��ي��اة ال��رض��ى 
وش���ك���ر ال���ل���ه ف���ي ك���ل األوق��������ات، م��ش��ي��را ال����ى أن ح��ي��اة 
الرضى يجب أن يعيشها االنسان بكل سعادة ورضى 

وفرح.
يذكر أن البابا ت��واض��روس ك��ان قد وص��ل ظهر األول 
من أمس األحد الى الكويت بدعوة من صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د، وي���راف���ق ال��ب��اب��ا 
ال��زي��ارة وف��د مكون م��ن أص��ح��اب النيافة األنبا  خ��ال 
ب��اخ��وم��ي��وس م���ط���ران ال��ب��ح��ي��رة وم���ط���روح وال��خ��م��س 
ال��م��دن الغربية واألن��ب��ا م��رق��س أس��ق��ف ش��ب��را الخيمة 

واألن��ب��ا ي��وس��اب األس��ق��ف ال��ع��ام ل��أق��ص��ر، كما يرافق 
���ا ال��ق��س ت����ادرس ال��س��ك��ن��دري وس��ك��رت��ي��را 

ً
ال��ب��اب��ا أي���ض

ال��ب��اب��ا ال��ق��س أن��ج��ي��ل��وس اس��ح��ق وال���ق���س أم��ون��ي��وس 
عادل.

وك������ان ف����ي اس���ت���ق���ب���ال ال���ب���اب���ا ل�����دى وص����ول����ه ال��م��ط��ار 
ال���وزاري نائب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ 
الكويت بالقاهرة ورئيس بعثة  الجراح وسفير  علي 
البابا والوفد  ال��ذوي��غ، وتوجه  الشرف محمد صالح 
المرافق مباشرة الى قصر بيان للقاء صاحب السمو 

حيث أقيمت مأدبة غداء حضرها البابا.
ب�������دوره، أك�����د م����ط����ران ال���ك���رس���ي األورش���ل���ي���م���ي األن���ب���ا 
ال��ك��وي��ت ال يشعرون  ف��ي  المصريين  أن  أن��ط��ون��ي��وس 
ب���أي غ��رب��ة، الف��ت��ا ال���ى أن ال��ك��وي��ت ج��ب��ل��ت ع��ل��ى الحب 
وال����ت����س����ام����ح وال������ك������رم م���ن���ذ ال������ق������دم. وش��������دد ع���ل���ى أن 
الكويت بلدهم  أن  الكويت يعتبرون  ف��ي  المصريين 
ال���ث���ان���ي وي���ع���ي���ش���ون ف��ي��ه��ا ب��م��ن��ت��ه��ى األم������ن واألم������ان 

والطمأنينة.

حب غامر

الكويت، ياسر  ل��دى  المصري  السفير  أك��د  من جانبه 
ع��اط��ف، ان��ه وألول م��رة ي��ج��د ه��ذا ال��ح��ب ب��ي��ن ال��راع��ي 
وال���رع���ي���ة ف���ي اش�����ارة ال����ى ال���ح���ب ال��ك��ب��ي��ر وال��ت��ص��ف��ي��ق 
البابا  ال��ش��ع��ب،  ب��ه��ا  ال��ت��ي استقبل  ال��ح��ار وال��زغ��اري��د 

تواضروس لحظة دخوله الكنيسة.
وق�������ال ع����اط����ف ان زي��������ارة ال���ب���اب���ا ال�����ى ال���ك���وي���ت ت��ع��د 
»ت��اري��خ��ي��ة«، ك��ون��ه��ا ت��أت��ي م���رات قليلة خ���ال ال��ُع��م��ر. 
وأك����د أن ال��ب��اب��ا ت����واض����روس ي��ت��م��ت��ع ب��ح��ك��م��ة ك��ب��ي��رة 

وعقل راجح وقلب محب للجميع.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد كرم رؤساء 
الذين حضروا لتحية قداسته،  المسيحية  الطوائف 
وه����م ال���م���ط���ران ك��ام��ي��ل��و ب��ال��ي��ن م���ط���ران ش���م���ال ش��ب��ه 
ال���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ك��ن��ي��س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وم��ط��ران 
الكويت، والمطران غطاس  الكاثوليكية في  الطائفة 
ه���زي���م رئ���ي���س ك��ن��ي��س��ة ال�������روم األورث������وذك������س واألب 
ع��م��ان��وئ��ي��ل غ��ري��ب راع����ي ال��ك��ن��ي��س��ة االن��ج��ي��ل��ي��ة واألب 
الكاثوليك، اضافة  راع��ي األقباط  أنجيلوس مسعود 
األنبا باخوميوس واألنبا مرقس واألنبا  الى تكريم 

يوساب واألنبا أنطونيوس.

05

»السكنية« وزعت بطاقات قسائم املطالع
وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس االثنين بطاقات االحتياط لدخول القرعة على الدفعة 
الثالثة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطاع )إن 3( وتشتمل على 299 قسيمة بمساحة 

400 متر مربع لكل منها.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي: إن القرعة على هذه القسائم ستقام يوم غد األربعاء في تمام 

الساعة التاسعة صباحا بمسرح المؤسسة بمنطقة جنوب السرة.

الثالثاء 28 رجب 1438هـ
25 أبريل 2017م - العدد 3055

البابا توا�رضو�س الثاين م�ستقبلً الق�س عمانويل غريبح�سور ا�ستقبال البابا توا�رضو�س الثاين يف كني�سة مارمرق�س الر�سول للأقباط الأرثوذوك�س

ح�سور حا�سد يف ا�ستقبال البابا توا�رضو�س الثاينتكرمي البابا توا�رضو�س الثاينالبابا توا�رضو�س الثاين ملقياً كلمته

عائلة م�رضية م�سافحة البابا توا�رضو�س الثاينال�سفري امل�رضي يا�رض عاطف متحدثاً

 علي الجراح استقبل 
البابا تواضروس الثاني

اس��ت��ق��ب��ل ن��ائ��ب وزي����ر ش����ؤون ال���دي���وان األم���ي���ري ال��ش��ي��خ ع��ل��ي ال���ج���راح ب��م��ك��ت��ب��ه بقصر 
الثاني بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة  البابا تواضروس  بيان ظهر أم��س  قداسة 

المرقسية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للباد.

ال�سيخ علي اجلراح م�ستقبلً البابا توا�رضو�س الثاين املحبة ليست كالمًا بل 
تصرفات وأفعال

ال يعرف الغضب من يحب 
اهلل واإلنسانية

ياسر عاطف: البابا يتمتع 
بعقل راجح وقلب يسُع الجميع
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