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السفير السعودي لـ«األنباء» :استقبال الطلبات بدءاً من أمس األول ..وإعفاء راغبي الحج والعمرة ألول مرة من الرسوم

 170 - 160دينارا ً لتأشيرة العمرة
هالة عمران

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.عبداهلل املعتوق

صاحب السمو استقبل املعتوق
مبناسبة حصوله على جائزة سمو الشيخ ناصر

لألعمال اإلنسانية مبملكة البحرين 02

كشف سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت د.عبدالعزيز
الفايز عن بدء السفارة السعودية في استقبال طلبات تأشيرات
العمرة اعتباراً من صباح أمس األول «الثالثاء» وحتى أواخر
شهر شعبان .وقال د.الفايز ،في
مفصل مــع «األنباء» ،ان
حوار
ّ
اململكة حرصت على اعفاء احلاج
واملعتمر ألول مرة من الرســوم
اجلديدة ،موضحا ان الراغب في
أداء احلج او العمرة ألكثر من مرة
يعامل معاملة تأشيرات الدخول
العادية التي تتراوح رسومها بني
 160و 170دينارا.
وشدد على ان احلاصل على
تأشيرة املرور ألراضي اململكة ال
يحق له أداء العمرة أو التجوال
السفير د.عبدالعزيز الفايز
فيها ،وعليه ان يلتزم بالطريق
احملدد له من الكويت إلى اجلهة
التي ينوي الذهاب إليها ،وإال فســيعرض نفســه للمســاءلة
وبي أن رســوم تأشــيرة املرور تبلــغ  300ريال
القانونيةّ .
للجواز وال عالقة لها بفئة السيارة .وقال السفير د.عبدالعزيز
الفايــز :اململكة ال متيز في إصدار التأشــيرات بني املســلمني
الراغبني في أداء فريضة احلج أو العمرة في ظل التزام طالبي
التأشيرة بشروطها واحترام قوانني اململكة وااللتزام بتنفيذها.
وبخصوص مواطنــي دول مجلس التعاون ،أكد د.الفايز أنه
ال قيــود علــى الكويتيني في أداء الفرائــض ،وتتم معاملتهم
معاملة املواطنني الســعوديني في احلج والعمرة ،مســتدركا
بالقول :لكن يشترط في احلج التسجيل في احلمالت املعتمدة.
وزاد :كل مواطني دول «التعاون» ال يحتاجون إلى تأشيرات
للتنقل بني دول املجلس .وأشار إلى أن اململكة تصدر سنويا
ما بني  400و 450ألف تأشــيرة ،مشــددا على أنه ال تأشيرات
حلملة سمة الزيارة.
٭ ٭التفاصيل ص 39

بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 03

«األنباء» تنشر أسماء ُ
املرقِّ ني في «الفتوى والتشريع» 07

«الشمال» ..يلف بالغبار
هاني الظفيري

بدأت تباشــير الشــتاء
حتل علينا مع االنخفاض
امللحــوظ فــي درجــات
احلرارة ،خصوصا مســاء
امس ،حيث تراوح الهبوط
بني  6و 8درجات.
وســيطر الطقس غير
املستقر على األجواء أمس،
وســاد الغبــار الناجت عن
الرياح النشــطة السرعة،
وان كان حتســن بعــض
الشيء وانقشــع نوع ًا ما
مساء.
وقــال اخلبيــر الفلكي
عــادل املــرزوق ان الغبار
مســتمر اليــوم لتواصل
الطقــس غيــر املســتقر
والرياح الشمالية النشطة
علــى ان يخــف نهــار غد
اجلمعة ويتحسن تدريجيا
بعد غد السبت.

غبار كثيف غطّى سماء الكويت أمس ناجت عن رياح شمالية نشطة

وتوقع املرزوق أمطارا
خفيفة على البالد االسبوع
املقبــل ،ناصحا املواطنني

واملقيمني بالبدء في ارتداء
املالبس الشتوية اخلفيفة
مســاء توخيــ ًا النخفاض

(احمد علي)

درجات احلرارة وحتسب ًا
لدخول فصل الشتاء.
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الخميس
 3صفر 1438هـ
 3نوفمبر 2016
السنة التاسعة
Thursday 3 Novembre 2016
Issue No A0-13639
 40صفحة  100فلس

alraimedia.com

 14مرشحًا طعنوا أمس و 7تنازلوا في الدائرتني الثانية والرابعة

الحكومة استشكلت لوقف أحكام إلغاء الشطب
• مانع العجمي لـ«الراي» بعد إعادة قيده:
شكرًا للقضاء على حكمه الشامخ

| كتب أحمد الزم
ومحمد أنور |
تـلـقــت املـحـكـمــة اإلداريـ ـ ــة أمــس
 14طـعـنــا ع ـلــى ق ـ ـ ــرارات الـشـطــب
ال ـخــاصــة بــاملــرش ـحــن لـعـضــويــة
م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،وح ـ ـ ــددت جـلـســة
ال ـي ــوم واالحـ ــد املـقـبــل لـلـنـظــر في

قرارات شطبهم ،في حن تقدمت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ــاس ـ ـت ـ ـش ـ ـكـ ــال أمـ ـ ــام
املحكمة املستعجلة لوقف حكمي
امل ـح ـك ـم ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـص ــادري ــن
ب ــإلـ ـغ ــاء ق ـ ـ ــرار وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
بـشـطــب ك ــل م ــن املــرش ـحــن مــانــع
العجمي وفواز العازمي وحددت
جلسة األحد لنظر االستشكال.

في الداخل

أبوالغيط:
ليست لدي
ضغينة مع قطر ...
وفكرت أن أنتحر
بعد نكسة 1967

وكـ ـ ــان امل ـش ـط ــوب ــون وهـ ــم كــل
مـ ـ ــن صـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـ ـه ـ ــاش ـ ــم وم ـح ـم ــد
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوي ـ ـ ـهـ ـ ــل وه ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي حـ ـس ــن
وم ـح ـم ــود ال ـف ـي ـل ـك ــاوي وعـيـســى
حجي ومحمد الحفيتي وعاطف
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازم ـ ـ ــي ومـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــك ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح
وعـ ـم ــار اسـ ـي ــري وج ــاب ــر الـسـعــد
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نظيف نقل لي رغبة
مبارك في أن أكون
وزيرًا للخارجية
فأجبته :الرئيس يأمر

محامي «قروب الفنطاس»:
كوريا تروح كوريا والكويت تروح إسبانيا
| كتب أحمد الزم |
أجلت محكمة االستئناف أمس قضية قروب
الفنطاس الى  16نوفمبر للمرافعة.
وف ـ ــي س ــاب ـق ــة اثـ ـ ـ ــارت اسـ ـتـ ـغ ــراب امل ـتــاب ـعــن
داخـ ــل ق ـصــر ال ـع ــدل وخ ــارج ــه ،طــالــب املـحــامــي

علي الرشيدي خــال مرافعته بــإرســال الهاتف
املضبوط الى كوريا ،قائا «يا حضرة القاضي
الب ــد مــن فـحــص ال ـهــاتــف فــي ك ــوري ــا ،و(املـعـلــق
الــريــاضــي خــالــد) الـحــربــان يـقــول كــوريــا تــروح
كوريا ،والكويت تروح إسبانيا».
(تفاصيل ص)2

كشف عن مشروع «رخصة بطاقة اإلقامة»

اللواء معرفي لـ«الراي»:
وداعًا ملشاكل حجز الجوازات

 قريبًا إصدار الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب مكاتب العمالة ستغلق إن لم تجدد تراخيصها وفق القانون الجديد| كتب منصور الشمري |
أعـ ـل ــن املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـش ــؤون
االقــامــة ال ـلــواء ط ــال مـعــرفــي عن
ق ــرب ص ــدور الــائـحــة التنفيذية
ل ـ ـقـ ــانـ ــون إق ـ ــام ـ ــة األجـ ـ ــانـ ـ ــب ب ـعــد
اع ـ ـت ـ ـمـ ــادهـ ــا مـ ـ ــن ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ
محمد الخالد ،مؤكدًا أن الائحة
تـتـضـمــن ت ـع ــدي ــات ع ـلــى قــانــون
االقامة لسد الثغرات والسلبيات
املوجودة في القانون الحالي.

محليات
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شباب السلف في «األولى» يرفضون
طلب عيسى الكندري «السري» ...بدعمه

ّ
 ال إلمالءات بعض مشايخ التجمع وال نعطي صوتنا ملندوب خدمات وتعيينات ...ونرشح الدمخي• بيان للقاعدة الشبابية :فوجئنا بأن املسباح والفيلكاوي والحاي حسموا دعم الكندري بال مشاورتنا
• الحاي عن «اجتماع بيان» :أوصيت بالطريجي والكندري  ...اآلراء قابلة لالجتهاد واألخذ والرد

عدوى «تشاوريات» القبائل تنتقل
إلى طلبة الكويت في مصر
«املرور» تتعهد عدم سحب لوحات سيارات
طلبة جامعة الكويت املخالفة

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف شـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــع
الـسـلـفــي فــي ال ــدائ ــرة األولـ ــى ،ان
وزيـ ــر امل ــواص ــات وزيـ ــر الــدولــة
لشؤون البلدية السابق عيسى
الكندري ،طالبهم سرا بأن يكون
مرشحهم ،لكن من خلف ستار،

ص 17

ّ
«أبو أحمد الكويتي» مول شراء
 100صاروخ لجيش الفتح!
أع ـلــن ال ـقــاضــي ال ـعــام لـ ـ «جـيــش
الـ ـفـ ـت ــح» فـ ــي سـ ــوريـ ــة ،ال ـس ـع ــودي
ع ـبــدال ـلــه املـحـيـسـنــي ان «كــويـتـيــا،
يدعى (أبــو أحمد الكويتي) ساهم
م ــع آخ ــري ــن ف ــي تـمــويــل ش ــراء 100
صاروخ لجيش الفتح الذي يجهز
لفك الحصار عن حلب».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـح ـ ـي ـ ـس ـ ـن ـ ــي ف ــي
ك ـل ـمــة ص ــوت ـي ــة م ـس ـج ـلــة ان «ه ــذه
الـصــواريــخ ستنطلق ضمن غــزوة
ابو عمر سراقب لفك حصار حلب»،
الفتا إلى ان «من بن املمولن لشراء

ال يريد أن يخسر تأييد قواعد انتخابية أخرى

| كتب فرحان الفحيمان
وأحمد زكريا |
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| كتب أحمد زكريا |

ّ
هلت رياح الغبار ،استنفرت عيون قائدي
املركبات ،هزت خيام بعض املرشحني
الذين عمدوا إلى تثبيت أوتادها مجددًا.
الصورة بعدسة سعود سالم

التحذيرات في شأن سوق «الجت» تتجدد:
تهريب األصول ...على عينك يا رقابة!

مصر :سلسلة قرارات لتشجيع االستثمار
 ...وإنعاش االقتصاد

حـتــى ال ينكشف األم ــر ويخسر
م ـج ــام ـي ــع وق ـ ــواع ـ ــد ان ـت ـخــاب ـيــة
أخرى.
مـ ــا أراده ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري «سـ ـ ــرا»
بـ ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى رؤوس األش ـ ـ ـهـ ـ ــاد،
مـ ــع اع ـ ـ ــان شـ ـب ــاب الـ ـسـ ـل ــف فــي
ال ـ ــدائ ـ ــرة رف ّـض ـه ــم ت ــزك ـي ــة وزي ــر
سابق «يمنن ويتفاخر بتمرير
م ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــات» ،ك ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــن ع ــن

تفضيلهم دعــم املرشح الدكتور
عادل الدمخي.
وأعلن شباب التجمع السلفي
فـ ــي ال ـ ــدائ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى «رف ـض ـه ــم
االمـ ـ ــاءات ال ـتــي ت ـفــرض عليهم
ف ـ ــي دع ـ ـ ــم بـ ـع ــض املـ ــرش ـ ـحـ ــن»،
مؤكدين دعمهم املطلق للدمخي،
ورافضن «فرض بعض املشايخ
م ــرشـ ـح ــا بـ ـعـ ـيـ ـن ــه ،س ـ ـ ـ ــواء ك ــان

وزيرا منتخبا في مجلس 2013
وي ـت ـف ــاخ ــر ب ـت ـم ــري ــره م ـعــامــات
محقة او غير محقة».
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فـ ـ ــي ش ـب ــاب
«الـسـلـفــي» لـ ــ«ال ــراي» طـلــب عــدم
ذكــر اسـمــه« :كــان متوقعا رفض
شباب سلف الدائرة األولى تزكية
بعض املشايخ ألحــد املرشحن،
وهــو وزي ــر منتخب فــي مجلس

 ،»2013مــؤكــدا «وج ــود انشقاق
واضـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ــن شـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـسـ ـل ــف،
فالغالبية وهم مجاميع السلف
في الرميثية وسلوى والساملية
ي ـف ـض ـل ــون دع ـ ــم ال ــدمـ ـخ ــي ،ألن ــه
سلفي ويحمل أفـكــار وتطلعات
وطموحات الشباب ،وفي املقابل
ه ـن ــاك ب ـعــض امل ـش ــاي ــخ وبـعــض
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اتساع هامش السعر بني العملتني يقلل شهية ّ
التسوق

اقتصاد

«الكويتي» يسجل أدنى سعر في شهر

املصريون لم يبنوا
اإلنسان جيدًا...
ما زالوا يركبون
األوتوبيس بطريقة
غير جيدة
ص 23

ص 30
ص 31

مصريو الكويت يشترون سلعهم
 ...بالجنيه وليس بالدينار!
| كتب رضا السناري |
قــد يصبح مــن الــذكــريــات الجميلة لــدى املقيمن
املصرين في الكويت الحديث عن قوتهم الشرائية
خــارج بــادهــم ،مــن الـسـيــارة الحديثة واملـفــروشــات
األنـ ـيـ ـق ــة ...م ــع االح ـت ـف ــاظ ب ـهــامــش ال بـ ــأس ب ــه من
مدخراتهم.
ح ـس ــن ،أحـ ــد امل ـق ـي ـمــن امل ـص ــري ــن ال ــذي ــن كــانــوا
يخططون لـشــراء سـيــارة حديثة ،وبلغة األرق ــام لم

تـكــن قيمة ه ــذه ال ـس ـيــارة تـتـجــاوز  10اآلف ديـنــار،
«ربع مليون جنيه وقتها» ،وهذا ال يعني أن الرجل
يمتلك كــل ه ــذا املـبـلــغ ،لـكــن أقـلــه يعتقد أن ــه يمكنه
ســداد جــزء منه مــن مــدخــراتــه مــع استكمال الباقي
على شكل أق ـســاط ،ومــع الـتــراجــع الكبير فــي سعر
صـ ــرف ال ـج ـن ـيــه ،بـ ــات ل ـح ـســن ن ـظــريــة اق ـت ـصــاديــة
مختلفة كليا ،فثمن السيارة بسعر األمس بالجنيه
بـلــغ تـقــريـبــا نـصــف م ـل ـيــون ،االمـ ــر الـ ــذي دف ـعــه الــى
صرف النظر.

أما إيهاب ،فلم تكن حساباته تعتمد على معادلة
قيمة سعر االجهزة الكهربائية املنزلية الترفيهية
واملفروشات بالجنيه قياسا بالدينار ،على اعتبار
ان العاقة بن سعر صرف العملتن كانت معقولة،
لكنه اآلن ،تحول مثل غالبية املصرين إلى املتابعة
الحثيثة ألسعار الصرف املتغيرة ألكثر من مرة في
الـيــوم الــواحــد ،ولــم يعد ايـهــاب يذكر فــي حساباته
الشخصية قيمة االجهزة الكهربائية واالثــاث التي
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Ébôa â∏μ°T IQGRƒdG ¿CG âë°VhCGh,zá«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’Gh äÉjôëàdG ∫Éªμà°SG
ä’ÉM §Ñ°V ¿CG IócDƒe ,AGô°ûdG äÉ«∏ªY …ôëàd á«FÉæédG åMÉÑªdG ∫ÉLQ øe
á°Sƒª∏e ájOÉe ádOCÉHh áë«ë°U äGAGôLE’ É≤ahh ábóH ºàj ¿CG óH’ z¢ùÑ∏àdG{
.Égô«Zh »°SÉæédÉc
äGOGó```©```à```°```SG ¥É``«``°``S »````ah
»WGô≤ªjódG ¢Sô©∏d zá«∏NGódGz
¿hDƒ°ûdG ôjóe óYÉ°ùe ∞°ûc
118
äÉHÉîàf’G ¿hDƒ°ûd á«fƒfÉ≤dG
ìÓ°U ó«≤©dG á«∏NGódG IQGRƒ``H
á°SQóe 100 õ«¡éJ øY »£°ûdG
çÉ``fEGh Qƒ``cP ø«H áæéd 542
542h
¢ùªîdG á«HÉîàf’G ôFGhódG »a
äÉÑNÉædGh ø«ÑNÉædG ∫ÉÑ≤à°S’
.»WGô≤ªjódG çóëdG Gòg »a
äÉHÉîàf’G ¿hDƒ°T IQGOEG QhO øYh
É«dÉM ∞μ©J É¡fEG :»£°ûdG ∫Éb
ÜÉîàf’G ≥jOÉæ°U õ«¡éJ ≈∏Y
OóëªdG í«°TôàdG øY ∫RÉæàdG Iôàa øe AÉ¡àf’G ô¶àæfh ,âjƒ°üàdG äÉ°üæeh
áYÉÑW É¡d ≈æ°ùà«d …QÉédG 19 Ωƒj ΩGhO ájÉ¡æH ÜÉÑdG ≥∏¨«°S å«M ´ƒÑ°SCG É¡d
Ö°ùM áÑJôe äÉë°TôªdGh ø«ë°TôªdG AÉª°SCG É¡«a Éfhóe âjƒ°üàdG ¥GQhCG
.ájóéHC’G ±ôMC’G
118 É¡°ü«NôJ øY ¢ùeCG âjƒμdG ájó∏H âæ∏YCG ∂dòc äGOGó©à°S’G øª°Vh
äGô≤ªdG õéëd äGAGô``LE’G π«¡°ùJ IócDƒe,äÉ¶aÉëªdG ™«ªéH É«HÉîàfG Gô≤e
.á«HÉîàf’G äÉfÓYE’G ¢ü«NGôJ QGó°üà°SGh
á°ü°üîªdG ¢SQGóªdG ΩÉeCG QÉ≤e …CG áeÉbEG hCG ¢ü«NôàH ìÉª°ùdG ΩóY äócCGh
áaÉ°ùªH ¢SQGóªdG øY QÉ≤ªdG ∂∏J OÉ©àHG IQhô°V ≈∏Y äOó°Th á«HÉîàf’G ¿Éé∏d
ô«°S ≈∏Y á¶aÉëª∏d ôàe 500 øY π≤J ’
24 ¢U áªààdG

QGó°UEG :ájó∏ÑdG
`d ¢ü«NGôJ
k
..É«HÉîàfG Gô≤e
QÉ≤ªdG ™æeh
¢SQGóªdG ΩÉeCG
¿Éé∏d á°ü°üîªdG

15 iô¨°üdGh áLQO 27 á©bƒàªdG ≈ª¶©dG IQGôëdGh Ó«d É«éjQóJ ∫óà©j ¢ù≤£dG{ ¿CG ±É°VCG
Iôàa πãªj ¬fƒμd …QÉédG ô¡°ûdG ∫ÓN á©jô°S äGô«¨J{ ó¡°û«°S ¢ù≤£dG ¿G ≈dG Éàa’ ,záLQO
¢VÉØîfG ¿É°†eQ ≈°ù«Y ájƒédG OÉ°UQC’G ô«ÑN ™LQCG ,√QhóH .zAÉà°ûdG ≈dEG ∞«°üdG øe ∫É≤àfG
è«∏îdG øe á«dÉª°ûdG á¡édG ≈∏Y Ébô°T »fGOƒ°ùdG ¢†ØîæªdG OGóàeG ≈dEG ™bƒàªdG IQGôëdG
∫GóàYÓd AGƒL’G Oƒ©J ºK øeh ó¨dG ôéa ≈àM Ωƒ«dG AÉ°ùe øe ¢VÉØîf’G{ ¿CG ≈dEG Éàa’ ,»Hô©dG
.z…QÉédG ô¡°ûdG ∞°üàæe ≈àM É«éjQóJ

OÓÑdG ìÉàLG …òdG QÉÑ¨dG CGóÑj ¿CG ≈∏Y IôÑ¨ªdG AGƒLC’G QGôªà°SG ájƒédG OÉ°UQC’G AGôÑN ™bƒJ 
(14
14 `°U ™LGQ) .QÉ£eC’G ∫ƒ£¡d á∏«Ä°V ¢Uôa OƒLh ™e Ωƒ«dG Ö°SôàdÉH ¢ùeG
ó¡°û«°S Ωƒ«dG ¢ù≤W{ ¿EG »°Tƒ∏ÑdG ô°SÉj ájƒédG OÉ°UQ’G IQGOG »a ô«ÑîdG ∫Éb ,¬à¡L øªa
ádóà©e á«HôZ á«dÉª°T ìÉjQh É«FõL ºFÉZ ¢ù≤W ™e ,IQGôëdG äÉLQO »a ÉXƒë∏e É°VÉØîfG
15 ø«H É¡àYô°S ¿ƒμJh áaƒ°ûμªdG ≥WÉæªdG ≈∏Y á°UÉN QÉÑ¨∏d Iô«ãe äGôàa ≈∏Y §°ûæJ
.záYÉ°ùdG »a k Gôàe ƒ∏«c 45
45h

QÉæjO ∞dCG 40 ≠dÉÑdG ¿Éª°†dG É¡YGójEG Ωó©d

Ék «dõæe ÓeÉY 2034 OÉ©HEG :»aô©e
ΩGó≤à°SÓd Ék Ñàμe 76 ¢ü«NGôJ AÉ¨dEGh
º¡≤ëH ¢UÉî°TG 3 ≈dG áaÉ°VG ,AGƒ``jE’G õcôªH º¡YGójEG
.zÖ«q ¨J äÉZÓH
øe 37 É¡æ«H IQGO’G É¡à≤∏J »àdG ihÉμ°ûdG ¿G í°VhGh
Ωóq ≤J 18
18hh πª©dG ÜÉë°UG øe 1002
1002hh á«dõæªdG ádÉª©dG
12 πjƒëJ{ ≈dG Gô«°ûe ,ΩGó≤à°S’G ÖJÉμe ÜÉë°UG É¡H
á«ÑdÉ¨d ∫ƒ∏M OÉéjGh á°üàîªdG ºcÉëªdG ≈dG §≤a iƒμ°T
.zihÉμ°ûdG
âYOhGh É¡YÉ°VhCG â≤as h »àdG ÖJÉμªdG OóY ¿G ø«Hh
208 ≠∏H QÉæjO ∞``dCG 40 ≠dÉÑdG »dÉªdG ¿Éª°†dG ≠∏Ñe
¿Éª°†dG ´GójEÉH º≤J ºd ÉÑàμe 76 ¿G ≈dG Éàa’ ,zÖJÉμe
Gó«¡ªJ É¡≤ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGôL’G PÉîJG Qm ÉLh ,¿B’G ≈àM
.É¡°ü«NôJ AÉ¨dE’
24 ¢U áªààdG
IQGO’G{ ¿G ±É```°```VGh

AGƒ∏dG áeÉb’G ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG IQGOEÓd ΩÉ©dG ôjóªdG ócCG 
ájGóH òæe â≤∏J á«dõæªdG ádÉª©dG IQGOG{ ¿CG »aô©e ∫ÓW
ÉØ°TÉc ,ziƒμ°T 1057 »°VÉªdG ôHƒàcG ájÉ¡f ≈àMh ΩÉ©dG
∫ÓN äÉ«°ùæédG ∞∏àîe øe É«dõæe ÓeÉY 2034 OÉ©HG øY
(9 `°U ™LGQ) .É¡JGP IôàØdG
™HÉàJ áeÉb’G ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG IQGO’G ¿G »aô©e AGƒ∏dG ∫Ébh
IôgÉX ≈∏Y AÉ°†≤∏d á«dõæªdG ádÉª©dG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J
§Ñ°Vh áØdÉîªdG á«dõæªdG ádÉª©dG ™«Ñd á«ªgƒdG ÖJÉμªdG
»JQGOG ¿G Éæ«Ñe ,áØdÉîªdG á£°ûfC’G √òg »a ø«WQƒàªdG
á«°û«àØJ äÓªM Éàqæ°T áeÉbE’G ¿hDƒ°T åMÉÑeh áeÉbE’G
13 ôjôëJ øY äôØ°SCGh »dƒMh …óªMC’G »à¶aÉëe â∏ª°T
á«dõæªdG ádÉª©dG ΩGó≤à°SG ÖJÉμe ≥ëH áØdÉîe ô°†ëe
iôL á«dõæe ádÉªY 25
25hh áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG øe 4 §Ñ°Vh

á£°ûfCG ¢ü«NGôJ ∞bh
»dƒM »a äÉÑcôªdG
á«fGhôØdGh
:»°Sƒ©æ°ùdG π©°ûe ` Öàc 
IQGRh ø``e á«∏NGódG IQGRh âÑ∏W
∫ÉÑ≤à°SG ∞bh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG
ájQÉéàdG á£°ûfC’G ¢ü«NôJ QGó°UGh
»à¶aÉëe »a äÉÑcôªdÉH á°UÉîdG
ΩÉ``MOR’G ÖÑ°ùH »dƒMh á«fGhôØdG
.Éª¡«a
¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG ÖWÉNh
™jƒ°ûdG ó¡a AGƒ∏dG áHÉfE’ÉH QhôªdG
IQÉ``é``à``dGh áYÉæ°üdG IQGRh π``«``ch
º∏°ùJ ∞``bh ¬«a Ö∏W ÜÉ``à``c »``a
á£°ûfCÓd IójóédG ¢ü«NGôàdG ¥GQhCG
,ø«à¶aÉëªdG »a äÉÑcôªdÉH á°UÉîdG
24 ¢U áªààdG

Ék jƒæ°S QÉæjO »fƒ«∏e ƒëf ôaƒJ Iƒ£N »a

"è«∏îdG §Øf" øe Ók eÉY 1750 π≤f
ô¡°TCG 3 ∫ÓN "∫hôàÑdG" äÉcô°T ≈dEG
á«æWƒdG ∫hôàÑdGh âjƒμdG §Øf :äÉcô°T ≈∏Y º¡©jRƒJ
ôaƒ«°S π≤ædG ¿CGh ,IójóédG á∏eÉμàªdG á«dhôàÑdG äÉYÉæ°üdGh
…òdG (≥jô£dG ∫óH) áØ∏c πãªJ Éjƒæ°S QÉæjO »fƒ«∏e ƒëf
≈dEG QOÉ°üªdG âëªdCGh .zè«∏îdG §Øf{ »a ø«∏eÉ©∏d íæªj
ø«∏eÉ©dG ™«ªL äÉØ∏e ¢üëØd á°ü°üîàe áæéd π«μ°ûJ
ójóëàd á``jQGOE’Gh á«æØdG äÉ°ü°üîàdGh IôÑîdG äGƒæ°Sh
.É¡«dEG π≤ædG ºà«°S »àdG äÉcô°ûdGh äÉ¡édG
á«àjƒμdG ácô°ûdG »a ájô°ûÑdG OQGƒªdG áYƒªée ôjóe ¿Éch
ájÉ¡f É``jQGOEG Éª«ª©J Qó°UCG …ôédG π°ü«a è«∏îdG §Øæd
øªd{ IOÉ¡°T êGôîà°SG IQhô°†H »°†≤j »°VÉªdG ô¡°ûdG
á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG øe zôeC’G ¬ª¡j
âaó¡à°SG Iƒ£N »a ,ácô°û∏d »dB’G ΩÉ¶ædG åjóëJh ôjƒ£àd
.á«eóbC’Gh áeóîdG Oóªd É≤ah ádÉª©dG π≤æd Ö«JôàdG

:¿ÉªãY ˆG óÑY ` Öàc 

ácôà°ûªdG á≤£æªdG »``a êÉ``à``fE’G ∞``bƒ``J QGôªà°SG ™``e
É«∏©a Éª¡aÉ≤jEG ºJ øjò∏dG ` (IôaƒdGh »éØîdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH)
âØ°ûc ` Ö«JôàdG ≈∏Y 2015 ƒjÉeh 2014 ôHƒàcCG »a
ø«∏eÉ©dG π≤f äGAGô```LEG AóH øY á©∏£e á«£Øf QOÉ°üe
á©HÉàdG äÉcô°ûdG ≈dEG è«∏îdG §Øæd á«àjƒμdG ácô°ûdG »a
¿ƒ°†Z »a ºà«°S π≤ædG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe,∫hôàÑdG á°ù°SDƒªd
IójóédG á«dÉªdG áæ°ùdG ájGóH πÑbh á∏Ñ≤ªdG áKÓãdG ô¡°TC’G
.2017
2017 πjôHCG »a
™bƒàªdG ø«∏eÉ©dG OóY ¿EG :zá°SÉ«°ùdGz`d QOÉ°üªdG âdÉbh
ácôà°ûªdG »éØîdG äÉ«∏ªY øe 1750 ≈∏Y ƒHôj º¡∏≤f
ºà«°S º¡fCG áë°Vƒe,ácô°û∏d »°ù«FôdG ÖàμªdGh IôaƒdGh

