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ُ
«التجارة» تفلتر الالئحة الدولية لألنشطة
ُ
كي ال تستغل ...في الحرام
تشمل النوادي الليلية والخمور والقمار والكازينوهات ...وخدمات أخرى

| كتب رضا السناري |
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
لـ ـ ـ ــ«ال ـ ـ ــراي» أن وزارة الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة ت ـع ـكــف حــال ـيــا على

«ف ـ ـل ـ ـتـ ــرة» األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـت ـج ــاري ــة
امل ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وفـ ــق
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي امل ـ ــوح ـ ــد
لألنشطة االقـتـصــاديــة كــافــة ،في
م ـس ـع ــى م ـن ـه ــا ل ــوض ــع تــوص ـيــة

ب ـم ـنــع مـ ـم ــارس ــة امل ـن ــاف ـي ــة مـنـهــا
ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادات وتـ ـ ـق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــد املـ ـجـ ـتـ ـم ــع
الـكــويـتــي ،وك ــي ال تـسـتـغــل ...في
الحرام.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة» أقـ ـ ــرت

مـ ـن ــذ األول م ـ ــن مـ ــايـ ــو امل ــاض ــي
تـصـنـيــف األم ــم امل ـت ـحــدة الــدولــي
لألنشطة التجارية لدى الجهات
الحكومية ،بهدف تقليص الدورة
الــزمـنـيــة ال ـتــي كــانــت تستغرقها

تستعني بمكاتب محاماة خارجية ترفع القضايا ّ
وتحصل الديون

| كتب رضا السناري |
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
ل ـ ـ ـ ــ«الـ ـ ـ ــراي» أن بـ ـن ــوك ــا كــوي ـت ـيــة
اعـ ـتـ ـم ــدت سـ ـي ــاس ــة جـ ــديـ ــدة فــي

مالحقة العمالء الذين تعثروا عن
سداد التزاماتهم ،تشمل التعاقد
م ــع م ـك ــات ــب م ـح ــام ــاة خ ــارج ـي ــة،
ب ـ ـهـ ــدف ت ـك ـث ـي ــف نـ ـظ ــم امل ــالح ـق ــة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـلـ ـ ــدان هـ ـ ــؤالء
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بحث صرف رواتب ألصحاب
املشاريع الصغيرة واملتوسطة
العاملني في «الخاص»

البنوك تالحق العمالء املتعثرين
أو الفارين بقروضهم ...داخل بلدانهم
ال ـع ـم ــالء «امل ـن ـح ــاش ــني» ،مـشـيــرة
إلــى أن هــذه املالحقة لــن تقتصر
عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــالء املـ ـتـ ـعـ ـث ــري ــن عــن
ال ـس ــداد فـحـســب ،ب ــل ستنسحب
أيضا على املوظفني الذين يمكن

سابقا ،ما ترتب عليه إلغاء القرار
الـ ــوزاري رق ــم ( 339لسنة )2015
في شأن لجنة تصنيف األنشطة
التجارية.
وأوضحت املصادر أن اللجنة

ّ
املشكلة مــن قبل ال ــوزارة فــي هذا
ال ـخ ـصــوص انـتـهــت إل ــى اعـتـمــاد
ش ــري ـح ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن األن ـش ـط ــة
املدرجة في الدليل الدولي ،وهي

ان ي ــدان ــوا فــي قـضــايــا ف ـســاد في
البنك.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـه ــذا الـ ـت ــوج ــه سـيـتــم
ال ـت ـعــامــل ف ــي أقـ ـس ــام الـتـحـصـيــل

بحث مسؤولو برنامج إعــادة هيكلة القوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة في اجتماع مع قيادات الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وضع آلية صرف رواتب
ألصـحــاب املـشــروعــات الصغيرة واملتوسطة مــن موظفي القطاع
الخاص املتفرغني إلدارة املشروعات.
وتباحث الجانبان في القرار الخاص بمنح املوظف في القطاع
الحكومي ،بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني ،اجازة
خاصة بمرتب ملدة ال تزيد على ثالث سنوات كحد أقصى بغرض
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«الداخلية» :ال أجهزة تشويش في السجن املركزي
| كتب فرحان الفحيمان
ونواف نايف |
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــدم ام ـ ـ ــس ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب الـ ـس ــابـ ـق ــني امل ــرش ـح ــني
الن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــة،
ي ــراف ـق ـه ــم مـ ـح ــام ــون ال ـ ــى مـخـفــر
منطقة الصليبية بطلب اثـبــات
حالة في شأن أجهزة التشويش
في السجن املــركــزي ،نفت اإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني

ب ــوزارة الداخلية نفيا قاطعا ما
نقلته إحدى الصحف عن وجود
أجـهــزة تشويش لــالتـصــاالت في
«امل ــرك ــزي» لـهــا تــأث ـيــرات سلبية
أو جــانـبـيــة عـلــى صـحــة ال ـن ــزالء،
ً
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن ذل ـ ـ ــك غـ ـي ــر ص ـح ـيــح
تماما.
وحـ ـض ــر الـ ـ ــى املـ ـخـ ـف ــر كـ ــل مــن
الـ ـصـ ـيـ ـف ــي الـ ـصـ ـيـ ـف ــي وجـ ـمـ ـع ــان
الحربش ومبارك الوعالن ونايف
امل ـ ـ ـ ــرداس ،اض ــاف ــة ال ـ ــى مـحــامــني

وناشطني وعدد من ممثلي حركة
العمل الشعبي «حشد» ،حيث تم
رفض طلب اثبات الحالة ،واتفق
الحاضرون على تقديم بالغ الى
النائب العام صباح اليوم.
وش ــددت وزارة الداخلية على
أن ـ ــه ل ــم ي ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام أي ن ــوع
م ــن األج ـ ـهـ ــزة املـ ـحـ ـظ ــورة وال ـت ــي
يمكن أن تؤثر على الصحة بأي
ً
شـكــل م ــن األشـ ـك ــال ،م ـش ـيــرة إلــى
أن املــؤسـســات اإلصــالحـيــة تضم

روسيا وسورية تمنعان رفع اسم
حجاج العجمي من الئحة اإلرهاب
| كتب أحمد زكريا |
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي أم ــر الـقـضــاء
ال ـك ــوي ـت ــي ب ــإل ـغ ــاء قـ ـ ــرار مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ب ـت ـج ـم ـي ــد

أمـ ــوال الــداع ـيــة ح ـجــاج العجمي
وأصـ ــولـ ــه لـ ــدى الـ ـبـ ـن ــوك ،وح ـظــر
سـ ـ ـف ـ ــره والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء كـ ـ ــل مـ ـ ــا ت ــرت ــب
ع ـل ـي ــه مـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وتـمـكـيـنــه
م ــن إدارة أص ــول ــه وأم ــوال ــه لــدى

الـبـنــوك ومـحــال الـصــرافــة سحبا
وإيــداعــا ،ورفــع اسمه من كشوف
املـمـنــوعــني مــن الـسـفــر ،أك ــد دفــاع
العجمي املحامي فهد البريكان
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الدوالر تخطى الـ« »17جنيهًا مصريًا ...وعامر «يضحك»!
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إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـنـ ـ ــزالء ،ض ـبــاطــا
ً
وأف ـ ــرادًا ومــدنـيــني رجـ ــاال ونـســاء
يــؤدون املهام املنوطة بهم ،ومن
غير املنطقي تعريضهم بأي حال
من األحــوال ألي تأثيرات سلبية
أو جانبية على الصحة.
وأه ـ ـ ــاب ـ ـ ــت اإلدارة ب ــوس ــائ ــل
اإلعـ ـ ــالم عـ ــدم الـ ـخ ــوض ف ــي هــذه
األمـ ــور ون ـشــر مـثــل تـلــك األخ ـبــار
دون تيقن أو تدبر ،والعمل على
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دراسة إدراج
أصناف جديدة
في البطاقة
التموينية
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر
مطلعة أن الشركة الكويتية
ل ـل ـت ـمــويــن ت ـ ــدرس إم ـكــان ـيــة
إدراج ب ـ ـعـ ــض املـ ـنـ ـتـ ـج ــات
ال ـج ــدي ــدة ل ـش ــرك ــات غــذائ ـيــة
مـ ــن ع ــدم ــه ضـ ـم ــن ال ـب ـط ــاق ــة
الـتـمــويـنـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن
طلبات اإلدراج محل الدراسة
ت ـش ـم ــل م ـن ـت ـج ــات أصـ ـن ــاف
دجـ ـ ـ ــاج مـ ـجـ ـم ــد ومـ ـعـ ـج ــون
طماطم جديدة.
ي ــذك ــر أن هـ ـن ــاك نـ ـح ــو 9
سلع رئيسية مــدرجــة ضمن
ال ـب ـطــاقــة ال ـت ـمــوي ـن ـيــة ،تــأتــي
من ضمنها أصناف الدجاج
املجمد ومعجون الطماطم.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ــت امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر أن
الــدراســة الـتــي تعكف عليها
«الكويتية للتموين» جاءت
بتوجيه مــن وزارة الـتـجــارة
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـل ـقــت
بحسب الكتاب الذي أرسلته
إلى الشركة ،طلبات عدة من
شـ ــركـ ــات ت ــرغ ــب فـ ــي إدراج
بـعــض مـنـتـجــاتـهــا الـغــذائـيــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ضـ ـ ـم ـ ــن ق ــائـ ـم ــة
البطاقة التموينية.

 من غير املنطقي تعريض عسكريينا ومدنييناالذين يؤدون مهام وظائفهم وال النزالء
إلى أي تأثيرات سلبية أو جانبية على الصحة
• مخفر الصليبية يرفض طلب إثبات حالة تقدم به
مرشحون لالنتخابات ومحامون
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الجهات المعنية أنهت أعمالها ورفعت تقرير ًا لمجلس الوزراء
العتماده واإلعالن عن الشركة

www.alanba.com.kw

انطالق املؤمتر السنوي الـ  52الحتاد طلبتنا في اململكة املتحدة وإيرلندا

«العمالة املنزلية» في نوفمبر
ماضي الهاجري

وضعت احلكومة اللمسات
األخيــرة علــى قانون شــركة
العمالة املنزلية للمواطنني من
خالل الهيئة العامة لالستثمار
واحتاد اجلمعيــات التعاونية
واجلهات املشاركة في القانون،

حيــث من املتوقــع االعالن عن
الشركة في االسبوع االول من شهر
نوفمبر املقبل .مصدر حكومي أكد
لـــ «األنباء» ان اجلهات املعنية
بتنفيــذ القانون انهــت جميع
النقــاط للكشــف عــن القانون
وجعله واقعا ملموسا للمواطنني
في القريب العاجل بعد ان يتم

االعالن عن الشركة واعضائها.
واوضــح املصــدر ان هنــاك
استعجاال من قبل اللجان التي
مت تكليفهــا مــن قبــل اجلهات
املختصة والتي بدورها رفعت
تقريــرا مفصال ملجلس الوزراء
علــى ان تتــم املصادقــة عليه
قريبا واعتماد اسماء الرئيس

ونوابه واعضاء مجلس االدارة
خصوصــا ان عقد التأســيس
واخلطــوات املتطلبة إلنشــاء
الشركة قد متت بالفعل ،مؤكدا
انه مبجرد االعالن عن االعضاء
واماكن وافرع الشــركة سيتم
اســتقبال طلبــات املواطنــن
الراغبني في عمالة منزلية.

تقييم  13ألف موظف بـ «األشغال»
ملنحهم الدرجات باالختيار
فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال أنه سيتم خالل األسبوع
اجلاري حصر تقييمات موظفي الوزارة والبالغ عددهم  13ألف
موظف ملنحهم الدرجات باالختيار.
وأضــاف املصــدر أن جلنة املوظفني بالــوزارة وزعت على
وكالء ومديري ومراقبي ورؤســاء القطاعات بالوزارة منوذج
التقييم اخلاص بكل موظف العتماد التقييمات النهائية اخلاصة
باملوظفني .وقال إن الوزارة ســتقوم بتطبيق شروط ولوائح
ديــوان اخلدمة للحصول على الدرجــات باالختيار ،مؤكدا ان
اللجنة ســوف تســتبعد من ال تنطبق عليهم شروط ولوائح
الديوان وكذلك شروط الوزارة.
وأشــار الى ان الوزارة ستنتهي من تقييم موظفي الوزارة
خالل  3اشهر على اقل تقدير ،كما ستتم مخاطبة وزارة املالية
لرصد امليزانية املخصصة لهذه الدرجات.

بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 02

الطوابع اإللكترونية
تدخل اخلدمة
مطلع ديسمبر
بـ  2000جهاز
محمود فاروق

كشــفت مصادر مســؤولة
لـــ «األنبــاء» ان وزارة املالية
وفــرت أكثــر مــن  2000جهاز
إلصدار الطوابــع اإللكترونية
فــي  350موقعا حكوميا وذلك
بالتزامــن مع دخــول الطوابع
اإللكترونيــة اخلدمة رســميا
مطلع ديسمبر املقبل.
وبحســب املصادر فإنه مت
تشــكيل جلنة بــوزارة العدل
لإلشراف على مشروع الطابع
اإللكتروني مبختلــف قنواته
وتطبيقــه بالتنســيق مــع
«املالية».
وأوضحــت ان «املاليــة»
اســتعانت بشــركة «كي نت»
لتحصيل الرسوم املالية اخلاصة
بالطوابــع اإللكترونيــة ،ومت
حتصيل  17مليــون دينار من
عمليات بيع الطوابع اإللكترونية
احلكومية في  34جهة حكومية
مجهزة بتلك اخلدمة ،للفترة من
منتصف العــام املاضي وحتى
يوليو املاضي.
٭ ٭التفاصيل ص 36

السفير خالد الدويسان متحدثا في افتتاح املؤمتر السنوي لطلبتنا في اململكة املتحدة وايرلندا

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ملقيا كلمته خالل املؤمتر

السفير الدويسان :التماسك والوحدة سياجنا املنيع

يوسف املرزوق :الكويت قامت على سواعد أبنائها

في مواجهة التحديات
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¥ƒ°ùdG ¢üNQ Öë°S AóH Ωƒ«dG "VIVA" äGOGôjEG
á∏bô©ªdG äÉÑcôªdG äÉMƒdh
% 3 ™ØJôJ
Ék ¡«æL 60 øe Üôà≤j QÉæjódG ô¡°TCG 9 ∫ÓN
22 ø«jô°üªdG äÓjƒëJ áeRCG ≥ª©jh
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Oó÷G á£eGô≤dG
Ú«Kƒ◊G ágôHCG OÉØMCG
ñhQÉ°üH áeôμªdG áμe ∞°üb ø««KƒëdG ádhÉëe ™e
™e Üôë∏d ∞«°UƒJ øY åëÑdG øeR »¡àæj »à°ù«dÉH
øμªj ä’ÉªàMG …CG øe ÉjQÉY ô¡X º¡aóg ¿C’ A’Dƒ`g
ó©j ºd ∂dòdh ,É¡«∏Y ¬Øbƒe AÉæH á°SÉ«°ùdG »a ∂dòØàªd
,¬Ñgòeh ¬à∏e âfÉc ÉjCG ,ΩÓ°S’G ≈dG »ªàæj óMC’ ’ƒÑ≤e
ÉgófÉ°ùj øeh »KƒëdG áYÉªéd GQôÑe hCG áéM óLƒj ¿CG
≈©°ùj øªa ,øª«dG πÑ≤à°ùe ≈∏Y É°VhÉØe º¡H ∫ƒÑ≤∏d
¿ƒ«∏e 500
500hh QÉ«∏e iód ¢VQC’G ™≤H ¢SóbCG ∞°üb ≈dEG
á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûªdG ≈∏Y øªJDƒj ¿CG øμªj Óa ,º∏°ùe
.»æªj ¿ƒ«∏e 26 IÉ«M IQGOG »a
…OÓ«ªdG ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG »a »°ûÑëdG ágôHCG ∫hÉM ¿Éc GPEG
Qƒ«W √óæL ≈∏Yh ¬«∏Y ˆG §∏°ùa ¬∏«ØH áÑ©μdG Ωóg
»eÉëdG ÜôdG Gòg ¿EÉa ,π«é°S øe IQÉéëH º¡àeQ π«HÉHCG
AÉeó≤dG á£eGô≤dG øe º≤àfG øe É°†jCG ƒg ≥«à©dG ¬à«Ñd
…OÓ«ªdG ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a è«éëdG AÉeóH Gƒ¨dh øjòdG
øe A…ôHh êÉM ∞dCG 30 ìGhQCG º¡bÉgRG ≈∏Y º¡d ÉHÉ≤Y
22 ƒëf ¬FÉØNGh Oƒ°SC’G ôéë∏d º¡Ñ¡fh ,áμe ¿Éμ°S
.áæ°S
ø«eôëdG ¢```VQC’h ,É¡JÉªM áμªd ¿É``c ïjQÉàdG ∫Gƒ``W
…’ ¿hó°üàjh É¡æY ¿hOhò``j øjòdG É¡dÉLQ ø«Øjô°ûdG
¢ù«d ió°üàj øe É¡d ˆG óæL Ωƒ«dGh ,É¡«∏Y ¿Ghó``Y
ïjQGƒ°U øàe ≈∏Y ∫ƒªëe »°SQÉa ™°SƒJ §£îªd §≤a
É°†jCG ÉªfG ,≥«à©dG â«ÑdG ƒëf OóédG á£eGô≤dG É¡≤∏£j
,AÉeó≤dG á£eGô≤dG É¡H ÖÑ°ùJ »àdG IÉ°SCÉªdG ójóéJ ™æªd
ágôHG ádhÉëe ôjôμJ ¬°ùØf ¿Éc …C’ ∫ƒ°ùJ ’ ≈àM hG
,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG IOÉ«°ùH ¢ùªdG hCG Ωô°TC’G
.»é«∏îdG ""¿hÉ©àdG
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée"
¢ù∏ée ∫hOh
ø«eôëdG ΩOÉN É¡≤∏WCG »àdG ""ΩõëdG
ΩõëdG áØ°UÉY"
áØ°UÉY âfÉc Gò¡d
á«bÉÑà°SG ÉHôM õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG
áæjóªdGh áμe »``a á°Só≤ªdG ø``cÉ``e’G íÑ°üJ ’ »``c
.OóédG π«ØdG ÜÉë°UCG áªMQ âëJ IQƒæªdG
É¡H âcQÉ°T »àdG á«bÉÑà°S’G á«YÉaódG á∏ªëdG √òg
á«Hô©dG IôjõédG Iô°UÉN âæ°üM »Hô©dG ∞dÉëàdG ∫hO
ô°ü©dG á£eGôb ágôHG OÉØMG á¡LGƒe »a á«HƒæédG
,É°†jG ,â°ù°SGh ,øjOh á∏e πc ≈∏Y ø«LQÉîdG åjóëdG
øjòdG ,á©«°T hG GƒfÉc áæ°S ,"¢ûYGhódG
, ¢ûYGhódG" πc QÉ«¡f’
™¶aG ÜÉμJQG á«°VÉªdG áKÓãdG Oƒ≤©dG ∫Gƒ``W GƒdhÉM
ô°ü©dG êQGƒN Ωƒé¡H ¿ÉcG ,á°Só≤ªdG QÉjódG »a QRÉéªdG
¢ù««°ùJ ä’hÉëeh äGô«éØJ hG ,≥«à©dG â«ÑdG ≈∏Y
á«eÓ°S’G áÑ°SÉæªdG √òg π©L ≈dG º¡æe É«©°S èëdG
.ƒ∏¨dGh á«ØFÉ£dG äGô©ædGh øàØdG IQÉKE’ ÉMô°ùe áª«¶©dG
OóédG á£eGô≤dG ä’hÉëe ∞≤J ºd ∞«fh Oƒ≤Y áKÓK òæe
å«M ,»Hô©dG ºdÉ©dG hG á«Hô©dG IôjõédG »a ¿ÉcCG óM óæY
øe á∏°ù∏°S ôÑY äÉ«Ñ°ü©dGh ±ô£àdG ¢TƒMh Gƒ≤∏WG
GQÉ©°T ˆG º°SG øe äòîJG »àdG á«HÉgQ’G äÉYÉªédG
GAóH ,∞«æëdG øjódG Ωóg ≈∏Y πª©J »g Éªæ«H ,É¡d
π©°ûªdG ""ˆG
ˆG ÜõM"
ÜõM ≈ª°ùj Ée äÉH å«M ¿ÉæÑd øe
ÖéfG Éeh ¥Gô©dÉH GQhôe ,á«ÑgòªdG øàØdG πμd ∫hC’G
QÉ©dG ó°ûM É¡LƒJ á«HÉgQEG äÉYÉªL øe ø««ØFÉ£dG ºMQ
≈dG ’ƒ°Uh ,ø««bGô©dG ó°V QRÉéªdG ´GƒfG πμd ÖμJôªdG
ˆG hóY É¡fG âàÑKG »àdG á«æª«dG ""ˆG
ˆG QÉ°üfCG" áYÉªL
.á≤£æªdG »a ∫h’G
»Ñ©°ûdG ó°ûëdG ÉæjCGQ Éæμd ΩõëdG áØ°UÉY ’ƒ``d ,º©f
GOÉ°ùa ¿ƒã«©j …QƒãdG ¢SôëdG áYÉªLh ø««KƒëdGh
øjôëÑdGh âjƒμdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a
OÉØMCG ¿Éc ÉªHQh ,"¿hÉ©àdG
, ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée"
¢ù∏ée ∫hO πch ,äGQÉe’Gh
πàb »a ¢ù«d ≈dh’G á£eGô≤dG Iô«°S GhQôc A’Dƒg ágôHG
áÑ©μdG Ωóg »a ÉªfG ,§≤a Oƒ°S’G ôéëdG ábô°Sh è«éëdG
√ò¡d á«dÉªdGh ájô°ûÑdG áØ∏μàdG âfÉc ÉjCG ∂dòd ,áaô°ûªdG
ÖJôà«°S ¿Éc …òdG Qô°†dG øe Gô«ãc πbG ≈≤ÑJ áØ°UÉ©dG
.¬aóg ≈dG »fGôjE’G º¡∏¨°ûeh ø««KƒëdG ∫ƒ°Uh ≈∏Y

@Ahmedaljarallah
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óMC’G

áeƒμëdG ™eh πÑ≤ªdG ¢ù∏éªdG πNGO ôμÑe ΩGó°U øe ±hÉîe

!ΩÉ≤àfÓd ...¿hóFÉY
ôKDƒJ ¿CG øμªj IQƒ¶ëe Iõ¡LCG ’ :"á«∏NGódG"
…õcôªdG øé°ùdG »a πμ°T …CÉH áë°üdG ≈∏Y

"…õcôªdG øé°ùdÉH ¢ûjƒ°ûàdG Iõ¡LCG" á«°†b IQÉKEG
QôÑªdG ô«Zh ôμÑªdG ó«©°üàdG ≈∏Y ∫Éãe

!áeƒμëdG áÑbGôªd ’ º¡FÓeR á°VQÉ©ªd GƒJCG ø«ë°Tôe iôf ÉæîjQÉJ »a Iôe ∫hC’ :¿É°ùjhódG
ø«ë°Tôe ≥ëH íjôéàdGh Ωƒé¡dG ø«ë°TôªdG ¢†©H óª©J ¿É°ùjhódG
.ºgƒëf QÉ¶fC’G âØd πLG øe ø«≤HÉ°S ÜGƒfh ø««dÉM
ó¡°ûj âjƒμdG ïjQÉJ »a Iôe ∫hC’ :¢ùeCG »aÉë°U íjô°üJ »a ∫Ébh
hCG áÑbGôªd ’ º¡FÓeR á°VQÉ©ªd GƒJCG ø«ë°Tôe »WGô≤ªjódG ¢Sô©dG
.äÉ©jô°ûàdG áZÉ«°U ≈∏Y πª©dG hCG »eƒμëdG AGOC’G á°VQÉ©e
πg øμd QÉ¶fC’G âØdh ájÉYódG πLCG øe IAÉ°SE’G π¡°SCG Ée : ±É°VCGh
ÖFÉf º¡∏ãªj ¿CÉH Gƒ∏Ñ≤j πg ,?¥ÓNC’G √òg ≈∏Y âjƒμdG AÉæHCG ≈HôJ
!?¿É°ù∏dG §«∏°S
GƒfƒN ø``e π``c ±ƒ```fCG ô°ùch ô°üàfG ó``MGƒ``dG äƒ°üdG"
äƒ°üdG ¿CG ó```cCGh
óMGƒdG äƒ°ü∏d √ÉéJ’ÉH QGô≤dG ÖMÉ°U áªμM â∏éJ ¿B’Gh ,ø«cQÉ°ûªdG
OÉY ºK ôÑμà°SGh ófÉY øe πμd á«°SÉ«°S áªjõg ïjQÉàdG πé°ù«d
’EG ¿ƒμ∏ªj ’h í°Tôà∏d ¿hOƒ©j ºg É¡a ,OÉæ©dG ádP ¬≤gôJ Gô°ùμæe
¢Vôah ôNB’G AÉ°übEGh øjƒîàdG á¨d
28 ¢U áªààdG

øe ""ΩÉ≤àf’G
ΩÉ≤àf’G" ƒg óMGh óæH øe áë°VGh IóæLCÉH Ωƒ«dG äOÉY á≤HÉ°ùdG
,…OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG ìÓ°UEÓd á«≤«≤M èeGôH …CG ¿hOh,Ωƒ°üîdG πc
É°Uƒ°üN ,ôμÑªdG ΩGó°üdG á«°Vôa íLôj ¬LƒàdG Gòg ¿CG ≈dEG Iô«°ûe
øe í°Tôe øe ôãcCG ¿É°ùd ≈∏Y äOOôJ ""ΩÉ≤àf’Gh
ΩÉ≤àf’Gh QCÉãdG äGOôØe"
äGOôØe ¿CG
.QÉ«àdG Gòg
»a ä’É°üJ’G ≈∏Y ¢ûjƒ°ûàdG Iõ¡LCG" á«°†b IQÉ``KEG ¿CG âë°VhCGh
QôÑªdG ô«Zh ôμÑªdG ó«©°üàdG ≈∏Y ’Éãe ’EG â°ù«d ""…õcôªdG
…õcôªdG øé°ùdG
ΩGóîà°SG ΩóY ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh ó«cCÉJ ó©H Éª«°S ’,áeƒμëdG ó°V
IQÉKEG ¿ƒμJ ¿CÉH É¡aƒîJ øY áHô©e ,IQƒ¶ëªdG Iõ¡LC’G øe ´ƒf …CG
»a ∑GôÑdG º∏°ùe ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG Oh Ö°ùμd ""ádÉ°SQ
ádÉ°SQ" á«°†≤dG
º¡àdÉW á©°SGh äÉeÉ¡JG πX »a Éª«°S ’ ¬jójDƒe ∞WÉ©Jh ¬°ùÑëe
.Iô«KƒdG ¢ù∏éªdG óYÉ≤e AGôZEG ΩÉeCG ""¬H
¬H πÑëdG ¢üb"h
¢üb h ¬æY »∏îàdÉH
π°ü«a ≈dhC’G IôFGódG í°Tôeh ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG ó≤àfG ¬JGP ¥É«°ùdG »a

:á«∏ëªdG ¿hDƒ°ûdG Qôëe ` Öàc 
ø«ë°TôªdG äÉÑ∏W ¢üëa áæéd Üƒ°U ¿B’G QÉ``¶``fC’G ¬éàJ Éª«a
ÜGƒædG øe ¬H ¢SCÉH ’ OóY Ö£°ûH äÉ©bƒJ §°Sh á«∏NGódG IQGRƒH
á«°SÉ«°S •É°ShCG äôÑq Y ,º¡àdÉW á«FÉ°†b ΩÉμMCG á«Ø∏N ≈∏Y ø«≤HÉ°ùdG
¿CG ≈dEG áàa’ ,πÑ≤ªdG ¢ù∏éªdG πÑ≤à°ùe ∫É«M É¡≤∏b øY á©∏£e
ôjGôÑa) ∫hC’G π£ÑªdG ¢ù∏éªdG »a GƒØ°Uh øªe ô«Ñc OóY í°TôJ
πX »a Éª«°S ’ ,∫DhÉØà∏d ƒYój ’ " á∏£ÑªdG á«Ñ∏ZC’G"`H
G `H (2012
(2012
øe ôãcCG »a áeƒμëdG ™e ΩGó°üdG º¡à«f øY áMGô°U º¡°†©H ¿ÓYEG
Ó°†a,»HÉîàf’G ΩÉ¶ædG ô««¨Jh »°SÉæédG Öë°S ∞∏e É¡æ«H øe ∞∏e
.»dÉªdG ìÓ°UE’G øY
äÉHÉîàf’G â©WÉb »àdG á°VQÉ©ªdG
á°VQÉ©ªdG" ¿EG : á«°SÉ«°ùdG •É°ShC’G âdÉbh

º¡Ø°ûc Ö©°ûdGh ºgOƒYƒH Gƒãμf ¿hóFÉ©dG ¿ƒ©WÉ≤ªdG :ø«°ùªNƒH QƒfCG
10

’ :á«∏NGódG
äÉcôëàd OƒLh
á«bGôY ájôμ°ùY
ÉfOhóM Üôb
¢ùeCG á«∏NGódG IQGRh âØf 
π``FÉ``°``Sh ¬à∏bÉæJ É``e á``ë``°``U
GôNDƒe »YÉªàL’G π°UGƒàdG
äÉ©ªéJ hCG äÉcôëJ OƒLh ∫ƒM
IOÉà©e ô«Z á«bGôY ájôμ°ùY
á«bGô©dG á«àjƒμdG OhóëdG Üôb
28 ¢U áªààdG

»fÉHÉj ∂æH
"∫hôàÑdG" ¢Vô≤j
Q’hO …QÉ«∏e
:¿ÉªãY ˆGóÑY - Öàc 
∂æÑdG ∫hôàÑdG á°ù°SDƒe âØ∏c
Ö«Jôàd ""SMDC
SMDC" »fÉHÉ«dG
Q’hO …QÉ``«``∏``e ƒëæH ¢``Vô``b
,RÉ¨dG OGô«à°SG ´hô°ûe πjƒªàd
28 ¢U áªààdG

ÎjƒàdGh ∑ƒÑ°ù«ØdG ÈY ôjôëàdG ¢ù«FQ ™e π°UGƒà∏d
Ahmed aljarallah

¢ù∏a 100 á``ëØ°U 44

27

ìÓ°U’G á≤«Kh ∞°ùæJ »MÉ«°ùdG êÓ©dG äGRhÉéJ :∞°üædG ¿ÉcGQ

ï«°ûdG ódh ≥jôW á£jôN
øª«dG »a áeRC’G πëd
"á«°VÉ≤dG áHô°†dG"`H §≤°ùJ
:"á°SÉ«°ùdG" - AÉ©æ°U 
π«YÉª°SG IóëàªdG ºeC’G çƒ©Ñe É¡MôàbG »àdG ΩÓ°ùdG á£N â£≤°S
πÑb øe É¡°†aQ ó©H ,øª«dG »a ´GõædG AÉ¡fE’ óªMCG ï«°ûdG ódh
ôªJDƒªdG"
ªdG ÜõMh ,…OÉg Qƒ°üæe ¬HQ óÑY ¢ù«FôdÉH á∏ãªe á«Yô°ûdG
ídÉ°U ˆG óÑY »∏Y ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG á°SÉFôH ""ΩÉ©dG
ΩÉ©dG »Ñ©°ûdG
(25
25 ¢U ™LGQ) .ø««KƒëdG äÉ«°û«∏«e ™e ∞dÉëàªdG
»ªeC’G çƒ©ÑªdG ,¢ùeCG ,¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN …OÉg πÑb øe ¢†aôdG AÉLh
øcôdG ≥jôØdG ¬ÑFÉf Qƒ°†ëH ,¢VÉjôdG »a âbƒªdG ¬àeÉbEG ô≤e »a
.ôZO øH ó«ÑY óªMCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQh ídÉ°U ø°ùëe »∏Y
≈dEG QÉ°TCG å«M ,áMôà≤ªdG ΩÓ°ùdG á£N ¬°†aQ øY …OÉ``g ôÑYh
iDhôdG ™e á«Yô°ûdG áeƒμëdG óah √GóHCG …òdG »HÉéjE’G »WÉ©àdG"
»WÉ©àdG
á≤HÉ°ùdG äGQhÉ°ûªdG ä’ƒL ∫ÓN ""»ªe’G
»ªe’G çƒ©ÑªdG øe áeó≤ªdG
™e k ÉeÉé°ùfGh k ÉbÉ°ùJG ¿ƒμj ¿CG ¢VôàØj Ée ≈∏Y É¡à«dƒª°T ΩóY ºZQ"
ºZQ
QGƒëdG äÉLôîeh á«é«∏îdG IQOÉÑªdG »a á∏ãªàªdG çÓãdG äÉ«©LôªdG
."2216
2216QGô≤dG
QGô≤dG É¡eó≤e »ah á∏°üdG äGP á«ªeC’G äGQGô≤dGh ,»æWƒdG
ô«°ù«dG ƒdh ™ÑàJh …óà¡J âfÉc
âfÉc" á≤HÉ°ùdG äÉMôà≤ªdG ¿CG ≈dEG âØdh
QÉμaCG øe Ωƒ«dG Ωó≤j Éªe k ÉeÉªJ ¢ùμ©dG ≈∏Y ,≥£æªdGh ∫ƒ≤©ªdG øe
øY ó©ÑdG πc Ió«©H ¢SÉ°SC’G »a »gh ≥jô£dG áWQÉN º°SG πªëJ
hG É¡eÓà°SG ºJ ¿EG ÜôM QhòH ’EG πªëJ ’ πªéªdG »a É¡fC’ ,∂dP
≈∏Y ,É¡©e »WÉ©àdGh É¡dƒÑb
28 ¢U áªààdG

É«côJ :ó«≤©àdG øe ójõe ≈dEG π°UƒªdG ácô©e
"ó°ûëdG"`d …ó°üà∏d ¿É¡éàj "»æ°ùdG ¢SôëdG"h

