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كلينتون تصف االنتخابات الرئاسية بـ»لحظة الحساب«.. وترامب يتهمها بأنها »محمية من قبل نظام فاسد«

أميركا عند مفترق طرق.. اليوم

صاحب السمو استقبل عبدالعزيز إسحق والقائمني على املشروع والفنانني املشاركني 
في حفل االفتتاح: مركز جابر األحمد الثقافي أحد شواهد مسيرة الوطن الغالي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وعبدالعزيز إسحق مع الفنانني املشاركني في حفل افتتاح مركز جابر األحمد الثقافي 

0203

واشنطن - وكاالت: أنظار العالم تتجه 
نحو أميــركا التي تقف عنــد مفترق طرق 
اليوم عشية االقتراع الرئاسي، حيث املنافسة 
مســتعرة على عــرش البيــت االبيض بني 
الدميوقراطيني واجلمهوريني، فمن سيفوز في 
جولة اليوم؟ هيالري كلينتون الدميوقراطية 

أم دونالد ترامب اجلمهوري؟ 
املؤشرات املبدئية وفقا الستطالعات الرأي 
ترجح اســتمرار الدميوقراطيني في احلكم، 
بعد فترتني رئاسيتني لباراك أوباما، وفي ظل 
تقدم املرشحة الدميوقراطية على منافسها 
اجلمهوري الذي يفتقد اخلبرات السياسية 
الكافية. وفيما انهى ترامب املاراثون االنتخابي 
بهجوم معتاد على منافسته الدميوقراطية 
واتهمها بأنها »محمية من قبل نظام فاسد« 
على خلفية إعالن مكتب التحقيقات الفيدرالية 
 األميركيــة )FBI( أن التحقيــق فــي قضية 
البريد اإللكتروني اخلاص بها لن يسفر عن 
توجيه أي تهــم جنائية، وصفت كلينتون 
االنتخابات بأنها »مفترق الطرق« و»حلظة 

احلساب«.

12 - 22أمة ٢٠١٦

د. محمد احلويلة: تعظيم 
إيرادات  الدولة عبر جيب 

املواطنني  أمر مرفوض

أحمد الري: املجلس واحلكومة 
املقبالن عليهما عبء 

حتريك عجلة التنمية

د.عبداهلل الطريجي: دول 
وتنظيمات إرهابية تتآمر ضدنا 

فال وقت للمجاملة والديبلوماسية

خليل الصالح: إقرار قانون 
متكامل للتأمني الصحي 
للمواطنني أهم أولوياتي

حمدان العازمي: اخلدمات 
الصحية متدنية.. واحلكومة 

تتباهى بالكم على حساب اجلودة

د. علي العمير: املرحلة املقبلة 
تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية 

ووحدة الصف والكلمة

مرزوق اخلليفة لوزيرة الشؤون: 
وزارتكم قطعت أرزاق مئات 

املواطنني

فاخر القالف: غياب املعارضة 
وتطرفها في املطالب أفقدا 

البرملان قدرته الرقابية

المستشاران السالم وبورسلي أديا اليمين الدستورية أمام صاحب السمو تأكيداً لما نشرته »األنباء« في 27 سبتمبر الماضي 

مجلس الوزراء: تعويض أصحاب قسائم الوفرة والزور
 التمديد 3 سنوات للواء النواف ومنح بشارة درجة وزير.. وتعيني العوضي سفيراً في كوريا.. والرشيد عضوة في »األعلى لألسرة«

مريم بندق 

تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره في 27 سبتمبر 
املاضي اســتقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الشــيخ محمد العبداهلل واملستشــار 
خالد السالم الذي أدى اليمني الدستورية أمام سموه 
مبناســبة تعيينــه نائبا لرئيــس محكمــة التمييز، 
واملستشار د.عادل بورسلي الذي أدى اليمني الدستورية 
أمام ســموه مبناسبة ندبه رئيســا للمحكمة الكلية. 
 يأتــي ذلك تأكيدا ملــا انفردت »األنباء« بنشـــــره في

 27 سبتمبر املاضي، حيث أكدت أن مجلـــس الوزراء برئاســـة 
سمو الشيخ جابـــــر املبارك وافــــق على مشـــاريع 
مراســيم بتعيني املستشــار خالد الســالم نائبا لرئيــس 
محكمــة التمييز، ونــدب املستشار د.عــادل بورسلـي 
رئيــــسا للمحكمة الكليــــة. هذا، واعتمــــد مجلــس 
الوزراء في اجتماعـــه برئاســـة سمو رئيـس الوزراء 

الشــيخ جابر املبارك طلب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ محمد اخلالد متديــد خدمة الوكيل 
 املساعد بوزارة الداخلية اللواء فيصل نواف األحمد ملدة
٣ ســنوات. ووافق على مشروع مرسوم بتعيني بدر 
محمد العوضي سفيرا في كوريا، ووافق املجلس على 
منح درجــة وزير لألمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية السابق عبداهلل بشارة. ووافق كذلك 
على ترشيح د.ملك الرشيد لعضوية املجلس األعلى 
لشؤون األسرة. واعتمد املجلس تقرير وزارة املالية 
لتعويــض املواطنني أصحاب العقــارات في منطقتي 
الوفرة والزور.  وبحسب مصادر رفيعة، فإن التعويض 
سيكون ألصحاب العقارات مبختلف أشكالها سواء كانت 
سكنية أو زراعية أو صناعية أو جتارية أو ما شابه، 
وكلف وزارة املالية باتخاذ إجراءات التنفيذ. وأوضحت 
 أن التعويــض ســيكون ماديــا مقابل املبانــي املقامة 
أو التجهيزات الزراعية من دون تعويض عن األرض 

التي هي أمالك حكومية.

اقتصاد

طالل بهبهاني

 »األهلي« يربح
20 مليون دينار 

37في 9 أشهر

»اإلصالح والتوافق«: مرسوم احلل أنهى 
مرحلة القصور في إمكانات السلطتني

أكدت مجموعة مبادرة اإلصالح والتوافق الوطني ان مرســوم 
حل املجلس جاء لينهي مرحلة من القصور في إمكانات السلطتني.
وشددت املجموعة في بيان صحافي على ان التحديات الداخلية 
واخلارجية استوجبت العودة الى الشعب مصدر السلطات، والشريك 
فــي احلكم ألداء مهمته اخلطيرة في اختيار مجلس جديد تتشــكل 
بناء عليه حكومة يفترض ان تكون مختلفة عن سابقتها ليحققا معا 
أماني الشعب وتطلعاته حلياة أفضل ومستقبل أكثر أمنا. وناشدت 
املجموعــة كل أطــراف املجتمع وفي مقدمتها الســلطة السياســية 
إلنقاذ البالد من حال التردي الذي آلت اليه وللنهوض بها عبر عدة 
مسارات أهمها النأي بأســرة احلكم وبعض األقطاب النيابية فيها 
عن التدخل عبر املال السياسي احملرم وغيره من الوسائل املؤثرة 
في االنتخابات النيابيــة. وأكدت املجموعة وجوب اتخاذ احلكومة 
كل اإلجراءات الرادعة ملــن يخرج على القانون الى جانب ضرورة 
التصدي حلالة االنهيار القيمي املتمثل في إفساد الذمم مع االنتصار 

للوطن وتعزيز الوحدة الوطنية.

معارض

الجامعة والتطبيقي 

»توب إكسبو« 
تطلق فعاليات معرض 

»العقارات الكويتية 
والدولية«

 املجمع الرياضي
لـ »التطبيقي« صرح 

شامل يعكس االهتمام 
للتعليم بالتنمية الشبابية العامة  للهيئة  الرياضي  األوملبي  للمجمع  خارجية  لقطة 

)ريليش كومار( التطبيقي والتدريب   26

41 40
القدومي  ووليد  الصباح  احلمود  مالك  والشيخ  العنزي  عبداهلل 
خالل االفتتاح                 )أحمد علي( 

أنور بوخمسني: الصوت الواحد 
ساوى بني كل الفئات.. 

والكرسي نغير فيه وما يغيرنا

تشكيل »األعلى للتعليم«
مريم بندق

وافق مجلس الوزراء على مشــروع مرسوم بتشكيل 
املجلس األعلى للتعليم برئاسة وزير التربية وعضوية 
كل مــن: وكيل وزارة التربية، مديــر جامعة الكويت، 
وكيــل وزارة التعليم العالي، مدير عــام الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب، األمــني العام للمجلس 
األعلى للتخطيــط والتنمية، رئيــس جمعية املعلمني 
الكويتية، د.فايزة اخلرافي، عبدالوهاب الهارون، علي 
البراك، محمد الشايع، د.كافية رمضان، نبيلة الصانع، 
د.رمي نايف جابر األحمد، د.حمود القشــعان، د.حسن 
اإلبراهيم، فاتن البدر، فارعة السقاف، د.حنان املطوع، 

د.حامد احلميدي، ومحمد الثويني.

التفاصيل ص 43 ٭

التفاصيل ص4 ٭

صالح عاشور لوقف التعسف 
جتاه الكويتيات الالتي يتلقني 

املساعدات االجتماعية

الصيفي الصيفي: 
سالح سحب اجلناسي 

سيسقط بإرادة األمة

عبدالعزيز الكليب: على احلكومة 
املضي قدمًا في تنفيذ حزمة 

إجراءات إلصالح اجلهاز اإلداري

طالل اجلالل للناخبني: 
اإلشاعات واألكاذيب املغرضة 

مقاصدها معروفة

حمود احلمدان: تغليظ 
العقوبات على اخلاليا اإلرهابية 
وجترمي املنظمات الداعمة لها

التفاصيل ص 12 ٭
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م «بناء الثقافة املؤسسية»
ّ

«الخدمة املدنية» نظ
أعلن الوكيل المساعد لشؤون التطوير اإلداري بديوان الخدمة المدنية نبيل المعجل عن عقد الديوان 
للبرنامج التدريبي (بناء الثقافة المؤسسية) المخصص للفئة الوظيفية العليا وذلك بمشاركة عدد 

من القياديين  من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بفندق الجميرا -  قاعة ديوان (2).
القياديين السلوكية والتنظيمية  البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات  وأوضح المعجل أن 

لالرتقاء بمستوى أداء المؤسسة بتميز إلنجاز اهدافها وتجاوز االزمات اإلدارية.

الثالثاء 08 صفر 1438هـ
08 نوفمبر 2016 - العدد 2912

وافق خالل جلسته العادية أمس على عدد من املشاريع الحيوية

«البلدي» اعتمد املخطط الهيكلي ملنطقة الشدادية الصناعية

«البلدية»: الكويت تواجه تحديات 
كبيرة في إدارة النفايات الصلبة

الكلية األسترالية استضافت 
«توظيف الشباب»

الــبــيــئــة بــالــبــلــديــة ورشـــــة عمل  نــظــمــت إدارة شـــــؤون 
بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــك الـــدولـــي لــتــعــزيــز وبـــنـــاء قـــدرات 
لموظفين في مجال إدارة النفايات البلدية الصلبة 
بـــفـــنـــدق كــــورتــــيــــارد مــــاريــــوت تـــحـــت عــــنــــوان «الــنــظــم 
الــمــتــكــامــلــة إلدارة الــنــفــايــات الــصــلــبــة فـــي الــكــويــت» 
بـــحـــضـــور مـــديـــر الـــفـــريـــق الـــفـــنـــي مــــن الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
ومــمــثــلــي عــــدد مـــن الـــجـــهـــات الــمــشــاركــة وذلـــــك خــالل 
بــالــتــعــاون مــع إدارة  الــفــتــرة مــن 31/-10 2016/11/3 
التطوير اإلداري والــتــدريــب وإدارة العالقات العامة 
بالبلدية وقد تمت مناقشة  عدد من المحاور والتي 
الــنــفــايــات  لــمــحــة عــامــة ومـــوجـــزة عــن إدارة  تضمنت 
الــقــانــونــيــة والــمــؤســســيــة، نظرة  الــجــوانــب  الصلبة – 
الــصــلــبــة،  لــلــنــفــايــات  الــمــتــكــامــلــة  عـــامـــة عــلــى اإلدارة 
دراســــة حــالــة (إدارة الــنــفــايــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة / 
البلدية الصلبة في  النفايات  غــزة –  سياسات إدارة 
كوريا الجنوبية – إدارة النفايات في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، ســيــاســات االتـــحـــاد األوروبــــــي فـــي إدارة 
الــنــفــايــات)، تخفيض الكلفة واســتــعــادة التكاليف  ، 
االتــصــاالت والتوعية وإشــــراك المواطنين فــي إدارة 
النفايات الصلبة  . وأوضح مدير إدارة شؤون البيئة 
عدنان السيد  في كلمته االفتتاحية أن الكويت تواجه 
تحديات كبيرة فيما يتعلق بعمليات إدارة النفايات. 
حيث أدى النمو االقــتــصــادي والــتــزايــد المستمر في 
أعداد السكان والتوسع الحضري والتقدم الصناعي 
الــمــشــهــود إلــــى زيــــــادة كــمــيــات وأصــــنــــاف الــنــفــايــات 
الــيــوم خسائر  الــدولــة  إلــى تكبد  بشكل مطرد مشيرا 
مالية كبيرة للتخلص مــن تلك  النفايات بأساليب 

 إلـــــى أن بــعــض 
ً
تــقــلــيــديــة ومــــضــــرة لــلــبــيــئــة. مـــشـــيـــرا

الـــدراســـات أظــهــرت تــجــاوز نــصــيــب الــفــرد مــن إنــتــاج 
تــلــك الــنــفــايــات الــمــعــدالت ألــعــالــمــيــة ودخــــول نــفــايــات 
جديدة على التصنيفات أألساسية ما يــدق ناقوس 
الخطر لضرورة إعطاء إدارة النفايات أهمية كبرى، 
الــدولــة البحث عــن أنظمة صديقة  مــا استوجب على 
للبيئة وأســالــيــب فنية وتقنية واقــتــصــاديــة حديثة 
الــدولــة بــهــدف الحفاظ  الــنــفــايــات فــي  لتطوير  إدارة 
لــهــا، حيث  الــعــائــد االقــتــصــادي  على البيئة وتعظيم 
الــنــفــايــات مــــوردا يمكن استغاللها  تــعــد بــعــض هـــذه 
لتحقيق عوائد اقتصادية مجزية . وقد نجحت كثير 
مــن الــــدول  فــي إدارة ومــعــالــجــة الــنــفــايــات بــأنــواعــهــا 
بطريقة بيئية واقتصادية فعالة. وأشــار السيد إلى 
أن الدولة استعانت بالبنك الدولي لخبرته العالمية 
الواسعة في تطوير برنامج إدارة النفايات لدراسة 
الـــوضـــع الــقــائــم إلدارة الــنــفــايــات فـــي الـــدولـــة ووضـــع 
اآلليات الفنية والمالية واإلداريـــة لتطوير وتحسين 
هـــذا الــبــرنــامــج ليصل إلـــى مــســتــوى الــــدول المتقدمة 
وقد قام البنك الدولي بإعداد دراسة شاملة عن وضع 
إدارة النفايات فــي البلدية مــن حيث تطوير الهيكل 
قــانــون  الــبــلــديــة، إعــــداد  فــي  الــنــفــايــات  اإلداري إلدارة 
للنفايات يقوم على مبدأ اإلدارة المتكاملة للنفايات، 
إعداد خطة رئيسة (Master Plan) إلدارة النفايات في 
الــدولــة، المساعدة فــي إجــــراءات التعاقد مــع القطاع 
الــنــفــايــات البلدية  الــخــاص لتنفيذ مــشــروع معالجة 
الصلبة وتحويلها إلى طاقة (WTE) بنظام الشراكة 

.(PPP) بين القطاعين العام والخاص

اســتــضــاف مــركــز الــخــريــجــيــن واالرشـــــاد الوظيفي 
في الكلية األسترالية  في الكويت «نــدوة توظيف 
الشباب» التي نظمتها «تمكين». تحدثت خاللها 
الــدكــتــورة لينا  الــدكــتــورة لينا رامفيلت وقــد ألقت 
مــحــاضــرة بــعــنــوان «خــلــق مــســار وظــيــفــي نــاجــح» 
قدمت خاللها النصائح لخريجي الكلية وطالبها 
حول كيفية خلق مستقبل مهني ناجح. وقد شارك 
في الفعالية موظفو قسم التعيين ببيت التمويل 
الـــكـــويـــتـــي (بـــيـــتـــك) لــتــقــديــم خـــدمـــاتـــهـــم لــخــريــجــي 

وطالب الكلية األسترالية في الكويت. 
 بالتفاعل مع 

ً
وأفادت الدكتورة لينا: «سررت كثيرا

طالب الكلية األسترالية في الكويت، وبرأيي، فانهم 
يــتــمــتــعــون بـــمـــهـــارات شــخــصــيــة هــائــلــة لــمــواصــلــة 
الــكــويــت، اذ تعتبر الكلية األســتــرالــيــة في  تــطــويــر 
الــكــويــت بــمــثــابــة الــحــاضــنــة ألصـــحـــاب الــمــشــاريــع 
الطموحين، على يد صانع التغيير بالكلية وهو 
الله الشرهان،  رئيس مجلس األمناء السيد/ عبد 

 الــكــثــيــر مـــن حــديــثــي 
ً
حــيــث اســتــلــهــمــُت شــخــصــيــا

معه، والـــذي شــدد فيه على أهمية أن نحمل نحن 
الــتــفــاعــل مع  األكــاديــمــيــيــن عــلــى عاتقنا مسئولية 

الطالب من أجل دفعهم للتعلم».
وتـــتـــمـــثـــل مـــهـــمـــة مـــــركـــــز الـــخـــريـــجـــيـــن واالرشــــــــــاد 
الــوظــيــفــي فــي الكلية األســتــرالــيــة  فــي الــكــويــت في 
دعــم واستمرارية العالقة بين الكلية وبين جميع 
خريجيها من خالل تقديم الخدمات المهنية فائقة 
الجودة والمميزة لهم، وهي المهمة التي تأتي في 
الــدائــم لتحقيق التميز، ويقدم  اطــار سعي الكلية 
 ال يــحــصــى مـــن الـــخـــدمـــات والــمــزايــا 

ً
الــمــركــز عـــــددا

لخريجي الكلية األســتــرالــيــة تــتــراوح بين المزايا 
الــمــهــنــيــة، مثل  الــتــنــمــيــة  فــي  الــشــخــصــيــة المتمثلة 
االرشــــاد الوظيفي والمهني وخــدمــات التوظيف، 
الــمــعــارض الوظيفية، وفعاليات التواصل،  وبــيــن 
والـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــشـــركـــات وخـــدمـــة 

المجتمع وغيرها.

كتب فايز الزعل 

انعكست مالمح انتخابات مجلس األمــة القادمة على جلسة البلدي 
امـــس بــحــضــور عـــدد مــن االعـــضـــاء الــذيــن أبــــدوا مــوافــقــتــهــم عــلــى عــدد 
مــن المشاريع الحيوية، والــتــي عرفت غياب عــدد مــن االعــضــاء الذين 
ســيــخــوضــون االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وأكــــد رئــيــس الــمــجــلــس مهلهل 
الخالد، بشأن ما يتعلق باستقالة األعضاء المشاركين في انتخابات 
أنــه بانتظار رد إدارة شـــؤون االنــتــخــابــات بخصوص  مجلس األمـــة، 

شطب المرشحين من عدمه، وذلك في موعد أقصاه األربعاء القادم.
إلـــى ذلــــك، وافــــق الــمــجــلــس الــبــلــدي عــلــى طــلــب الــهــيــئــة الــعــامــة للبيئة 
الــصــنــاعــيــة ومــشــروع  الــشــداديــة  الــمــخــطــط الهيكلي لمنطقة  اعــتــمــاد 
تصميم وانجاز وصيانة البنى التحتية للمنطقة، دون أي اعتراض 
من األعضاء وكذلك وافق المجتمعون على كتاب شركة نفط الخليج 
بتعديل مــســار بــعــض األنــابــيــب فــقــد وافـــق الــمــجــلــس، كــمــا وافـــق على 
طلب الشركة الكويتية تخصيص خط أنابيب من ميناء عبدالله حتى 
مصفاة الميناء، ووافـــق المجلس كــذلــك على طلب خــاص لترخيص 

مــدرســة خــاصــة فــي منطقة الــمــهــبــولــة، واســتــحــداث شــــارع تخديمي 
للمنطقة ذاتها، موازيا لطريق الملك عبدالعزيز لخدمة المنطقة إلى 
جــانــب الموافقة على طلب وزارة األوقـــاف تخصيص مــوقــع لمسجد 
الــشــؤون نقل فــرع جمعية الفحيحيل  بمنطقة المنقف، وطلب وزارة 
2، ووافــــق عــلــى طــلــب وزارة األوقــــاف تخصيص مــوقــع مسجد في  ق 
مدرسة بنات في منطقة صباح السالم. كذلك وافق المجلس على طلب 
القرار القاضي بتخصيص  الهيئة العامة للرياضة، الخاص بتعديل 
مــوقــع نـــادي االســتــقــالل الــثــقــافــي إلـــى جــانــب نـــادي الــمــعــاقــيــن، ووافـــق 

لــإلمــام والــمــؤذن بجانب مسجد  على تخصيص مــوقــع سكن عائلي 
الصديقة فاطمة الزهراء بمنطقة عبدالله المبارك، لكن العضو أسامة 
العتيبي اعترض على طريقة تسجيل المعاملة بسبب أنها تحولت 
بشكل شخصي، وأحال المجلس البلدي في اجتماعه األخير إلى وزراة 
األشغال مقترحا بشأن وضع لوحات إرشادية في منطقة كاظمة على 
طــريــق الصبية، كما وافـــق على تخصيص جمعية النهضة العربية 
الــنــســائــيــة لــتــكــون جمعية نــفــع عـــام تــابــعــة لـــــوزارة الـــشـــؤون بمنطقة 

العديلية ق 4. 
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Disability no hindrance to
politics, Parliament seat

Tha’ar voice for disabled

KUWAIT CITY, Nov 7, 
(KUNA): Disability is no 
reason why a Kuwaiti with 
special needs refrains from 
getting involved in politics, 
and even to seek a parlia-
mentary seat, to work side 
by side with able-bodied 
ones to serve the nation.

As soon as Nov 26 was set 
for the elections, Falah Awwad 
Tha’ar, despite a physical disabil-
ity, decided to run for MP; disabili-
ty has not barred him from practic-
ing his political and civilian right 
guaranteed by the Constitution and 
the law.

So determined to effectively serve 
the society, and also to function as a 
voice for the disabled at Abdullah 
Al-Salem’s Parliamentary Hall, 
Tha’ar, leaning on his two crutches, 
visited the Ministry of Interior’s 
Department of Election Affairs and 
registered to join the race.

Tha’ar told KUNA in an interview 
that his top aim is to deliver a mes-
sage on the capabilities of the dis-
abled to participate in politics, and to 
work for social development, after 
they have honored Kuwait on inter-
national scenes.

Overcome
People with special needs have 

been able to overcome their disabili-
ties, and manifested extraordinary 
capabilities, he said. They are now 
doctors, engineers, ideal civil ser-
vants and lawyers.

For Tha’ar, winning a National 
Assembly seat will be for the good of 
the disabled; he vowed to work hard 
to gain them more support and rights.

They are in need for backing to 
stimulate their creativity and shed 
more light on their activities in the 
society, he said.

Tha’ar’s manifesto for the 2016 
election race, includes demanding the 
state to better services offered to the 
disabled, providing them all forms of 
support and guaranteeing their rights 
as per the law 8/2010.

He referred to the act as the most 
splendid gift in the history of Kuwait, 
secured for the disabled by His 
Highness the Amir Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Tha’ar will also seek to fulfill the 

demands of people with disabilities 
born to Kuwaiti mothers and non-
Kuwaiti fathers, as well as the state-
less (Bidoon).

He urged the government institu-
tions and sectors, as well as the entire 
society to help them.

Many disabled Kuwaitis have hon-
ored the nation and left bright imprint 
in the history of the nation in various 
fields. The great poet Fahad Al-Askar, 
prominent author and man of letters 
Abdulrazzak Al-Baseer and singer 
Aisha Al-Marta were all blind. These 
are but few to mention. Moving on a 
wheelchair, artist Naji Al-Hai has 
become notable worldwide.

On the sports scene, Kuwaitis with 
disabilities have achieved a lot for the 
nation.

Adla Al-Roumi, Fuad Al-Kout and 
Tareq Al-Qallaf are but few to men-
tion, the latter won the World fencing 
Championship in Spain, April 1999. 
Most recently the Kuwaiti Fencer 
clinched gold in the wheelchair men’s 
epee class at the 2016 North American 
Cup last month.

In addition, Kuwait’s Ahmad Neqa 

Al-Mutairi came first in the men’s 
100m race of the athletics at the Rio 
2016 Paralympics, Sept 10.

His Highness the Amir Sheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
honored Al-Mutairi with the 
‘Kuwait first-degree medal with the 
ribbon’ for his gold medal, in addi-
tion to KD 50,000 and a housing 
plot of land.

Unfortunately, the issue of the peo-
ple with special needs is not given 
due attention in the electoral pro-
grams of the candidates for the 2016 
poll; most of them focus on politics 
and economy.

Actually, Kuwait has been highly 
concerned with the disabled, issuing 
Law 8/2010 that guarantees them full 
civilian and political rights, as well as 
education, health and social services, 
to merge them in the society.

Moreover, person with special needs 
have been given priority in “Kuwait 
Vision 2035,” which was reviewed dur-
ing the 9th session of the Conference of 
States Parties to the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD) in New York earlier in 2016. 

Kuwait Chamber of Commerce and Industry (KCCI) Chairman Ali 
Mohammed Thunayan Al-Ghanem received Sunday the recently-appoint-
ed Ambassador of Kuwait to South Korea – Bader Al-Awadhi. They dis-
cussed ways to improve relations between the two countries. Al-Ghanim 
affirmed readiness of the chamber to support Al-Awadhi and that it will 
always be involved in the joint activities of the two countries. Meanwhile, 
Al-Awadhi expressed his gratitude to the KCCI, pointing out his visit was 
aimed at bolstering cooperation between the embassy and the chamber to 
support commercial exchange and visits of business delegations between 

the two countries.



ــادة  ــ ــــس عـــلـــى إعـ ــق مــجــلــس الـــــــــوزراء أمـ ــ وافــ
أراضــي املنطقة الحرة في منطقة الشويخ، في 
املؤسسة  عهدة  إلــى  والثالثة  األولـــى  املرحلتني 
ــمـــوانـــئ، بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة لــجــنــة  ــلـ ــة لـ ــامـ ــعـ الـ
الثانية  املرحلة  تستمر  فيما  العامة،  الخدمات 

التجارة  وزارة  إدارة  تحت  املستقبل«  »منطقة 
والصناعة. )التفاصيل ص 40( 

وكــان مجلس الـــوزراء قــرر في شهر يوليو 
املـــاضـــي تــكــلــيــف هــيــئــة تــشــجــيــع االســتــثــمــار 

املباشر بإدارة املناطق الحرة الثالث في البالد، 
وهـــي مــيــنــاء الــشــويــخ والــعــبــدلــي والــنــويــصــيــب، 
ــل الـــســـبـــل لــتــطــويــرهــا  ــهــــدف دراســـــــــة أفــــضــ بــ

|   كتب رضا السناري   |

 تــســتــعــد دولـــــــة قـــطـــر لــــزيــــادة  املنطقة الحرة بالشويخ... في عصمة »املوانئ«
رواتب موظفي القطاع الحكومي، 
مـــاذا عــن زيـــادة رواتـــب املوظفني 

الكويتيني؟
ــة قــــالــــت لـــ  ــيـ ــكـــومـ  مـــــصـــــادر حـ
»الـــراي« إن وثيقة اإلصــاح التي 
تتبناها الحكومة تتضمن زيادة 
رواتــــب مــا يــقــرب مــن نــصــف عــدد 
القطاع  فــي  العاملني  الكويتيني 

الحكومي، وتحديدًا من أصحاب 
املـــعـــاشـــات املــتــبــايــنــة مــــن مــوقــع 

وظيفي إلى آخر.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن إقـــرار 
الـــــــزيـــــــادة املـــســـتـــهـــدفـــة ســـيـــكـــون 
ــل  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ مــــــــن خـــــــــــال تــــطــــبــــيــــق الـ
توقيت  أن  مبينة  االستراتيجي، 
ــتـــوافـــق بني  ذلــــك يــعــتــمــد عــلــى الـ
مجلسي الـــوزراء واألمـــة فــي هذا 

الخصوص.

من خالل البديل االستراتيجي وبالتوافق بني مجلسي الوزراء واألمة

|   كتب رضا السناري   |

الحكومة تنعش اآلمال بزيادة رواتب
نصف عدد املوظفني الكويتيني

في الداخل
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محليات

ص 8

الــعــامــة  اإلدارة  رجــــال  وضــــع 
لــلــمــبــاحــث الـــجـــنـــائـــيـــة أيـــديـــهـــم 
ــوات في  ــ عــلــى عــمــلــيــة شــــراء أصـ
مفتاح  أبطالها  الرابعة،  الدائرة 
انتخابي برتبة محاٍم ومعاونه، 
ــابـــات  ــتـــخـ ملــــرشــــح يــــخــــوض االنـ

للمرة األولى.
وقالت مصادر أمنية لـ »الراي« 
إن املــبــاحــثــيــني كــانــوا يــرصــدون 
عملية الشراء منذ خيطها األول، 
ــات غــيــر  ــ ــروقـ ــ ــر أي خـ ــ ــ لـــقـــطـــع دابـ
قانونية في العملية االنتخابية، 
رئيس  نائب  لتوجيهات  تنفيذًا 
ــر الــداخــلــيــة الشيخ  ــوزراء وزيــ ــ الــ

مــحــمــد الـــخـــالـــد، الــحــريــص على 
أن تــجــرى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
بكل نزاهة وشفافية، حيث كثف 
وازدادت  تحرياتهم  املباحثيون 
الخيوط في أيديهم، وباتت أدلة 
ــأعــــدوا الـــعـــدة لضبط  قـــاطـــعـــة، فــ
املفتاح املحامي وهو )ابن شقيق 
املــرشــح( ومــعــاونــه، الــلــذان وقعا 
األمــنــيــة متلبسني  الــقــبــضــة  فـــي 
بــاملــبــالــغ الــتــي كــانــا يــحــوزانــهــا، 
ـــــــت الــتــحــقــيــقــات األولــــيــــة أن 

ّ
ودل

سعر الصوت قارب األلف دينار.
املـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
املفتاحني اعترفا في التحقيقات 
ــريــــت مــعــهــمــا  األولــــيــــة الـــتـــي أجــ
أنهما يعمان ملصلحة املرشح، 

فــي  املــــضــــبــــوطــــة  األمـــــــــــوال  وأن 
حـــوزتـــهـــمـــا مـــخـــصـــصـــة لـــشـــراء 
ــا  ــ ــانـ ــ األصـــــــــــــــــــــــوات، وأنـــــــهـــــــمـــــــا كـ
يــجــتــمــعــان فـــي مــنــطــقــة الــرقــعــي 
لــــــــدى أحــــــــد األشـــــــخـــــــاص الــــــذي 
لتنسيق  يمتلك مكتب محاماة، 

عمليات شراء األصوات.
ــــت املــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن  ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
الــعــمــلــيــة األمـــنـــيـــة الـــتـــي قـــادهـــا 
العميد محمد الشرهان ضبطت 
أيضًا في حوزة املفتاح املحامي 
ومصحفًا  ديــنــار،  آالف   6 مبلغ 
ألداء القسم، إضافة إلى امرأتني 
كـــانـــتـــا عـــلـــى أهــــبــــة قـــبـــض ثــمــن 
صــوتــيــهــمــا، وتـــم تــحــريــز املبلغ 

أحيل ومعاونه إلى النيابة مع مبلغ 6 آالف دينار... ومصحف ألداء القسم

|   كتب محمد الهزيم   |

مفتاح انتخابي برتبة محاٍم... سقط في »الرابعة«

األمير: مركز جابر األحمد الثقافي أحد شواهد 
مسيرة وطننا الغالي

دراسات

• قطر تعتزم زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي في 2017 

مطالعة دستورية محكمة للدكتور عادل الطبطبائي:

ص 35-34

• »انتك« مستشار منظومة املوانئ الذكية

ترشح أبناء األسرة الحاكمة 
في الدستور... ممنوع

... وال فرق بني ذرية مبارك 
الكبير وغيرهم

توقف إمدادات »أرامكو« النفطية للقاهرة يثير زوبعة: 
وزير البترول املصري ذهب... لم يذهب إلى إيران

ص 40

»األهلي«: 65.6 مليون دينار أرباحًا تشغيلية

املخيزيم: تنويع مصادر اإليرادات في »بيتك« 
ص 40يسهم في استدامة النمو

ص 41

 تشكيل »األعلى للتعليم«
وافــق مجلس الـــوزراء في اجتماعه أمــس على مشروع مرسوم 
بتشكيل املجلس األعلى للتعليم ملدة ثاث سنوات برئاسة وزير 
الكويت،  جامعة  ومــديــر  التربية،  وزارة  وكــيــل  وعضوية  التربية 
ووكيل وزارة التعليم العالي، ووكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب، 
واألمــني  والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  عــام  ومدير 
العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية واألمني العام للمجلس 

300 معاملة متأخرة في »التربية«...
والفواتير من 8 إلى 12 مليون دينار

|   كتب علي التركي   |

استنفرت وزارة التربية محاسبيها العاملني في اإلدارة املالية 
الــشــركــات وصـــرف مستحقاتها املــتــأخــرة، لعدم  إلدخــــال بــيــانــات 
جهوزية نظام وزارة املالية الجديد )األوراكـــل( في كل من إدارات 
فيما  العامة،  والخدمات  واملخازن  والتوريدات  التربوية  املنشآت 
أعلن الوكيل الدكتور هيثم األثري أن عدد املعامات املتأخرة يبلغ 

|   التتمة ص 38   |

|   التتمة ص 38   |

|   التتمة ص 38   |

|   التتمة ص 38   |  الشيخ محمد الخالد

|   التتمة ص 38   |

رسميًا في الكويت: 
 كل ألف جنيه

 بـ 17.95 دينار

اقتصاد

ص 40
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 ÉjQƒc  øY  ™aGóf  π¶æ°S  ≈àe  ≈dEG  :  ∫AÉ°ùàjh  ,  á«æ«°üdG  ™∏°ùdG  ≈∏Y ÉjQƒc  øY  ™aGóf  π¶æ°S  ≈àe  ≈dEG  :  ∫AÉ°ùàjh  ,  á«æ«°üdG  ™∏°ùdG  ≈∏Y
 π°Sôj ∫ÉªYCG πLQ ¬fCÉc ?  Éæd ™aóà°S ≈àe , Éæd ™aóJ ¿G ¿hO øe á«HƒæédG π°Sôj ∫ÉªYCG πLQ ¬fCÉc ?  Éæd ™aóà°S ≈àe , Éæd ™aóJ ¿G ¿hO øe á«HƒæédG
 ,»°ù«dƒH  ¿Qƒa  áØ«ë°U  »a  OQGh  ¢ùμ«dG   ÖJÉμdG  …CGQ  Ö°ùM,  IQƒJÉØdG ,»°ù«dƒH  ¿Qƒa  áØ«ë°U  »a  OQGh  ¢ùμ«dG   ÖJÉμdG  …CGQ  Ö°ùM,  IQƒJÉØdG
 ∫RÉæªdG ºëà≤J ÖfÉLC’G π«Môàd Iƒb AÉ°ûfEÉH óYh ó≤a á«°SÉb ÖeGôJ QÉμaCGh ∫RÉæªdG ºëà≤J ÖfÉLC’G π«Môàd Iƒb AÉ°ûfEÉH óYh ó≤a á«°SÉb ÖeGôJ QÉμaCGh
. óLÉ°ùªdG ≥∏¨«°Sh , ºgOô£Jh ájQÉéàdG äÓëªdGh ¢SQGóªdGh ¢ùFÉæμdGh. óLÉ°ùªdG ≥∏¨«°Sh , ºgOô£Jh ájQÉéàdG äÓëªdGh ¢SQGóªdGh ¢ùFÉæμdGh

 Ö©°ûdG øμd á«dhódG ¿hDƒ°ûdG øY kGô«ãc çóëàj ÖeGôJ ¿G √ÉfôcP Éªe í°†àj Ö©°ûdG øμd á«dhódG ¿hDƒ°ûdG øY kGô«ãc çóëàj ÖeGôJ ¿G √ÉfôcP Éªe í°†àj
 ¿ƒªà¡j Üƒ©°ûdG »bÉH πãe ¿Écô«eC’Éa ,á«dhódG ¿hDƒ°ûdÉH ºà¡j ’ »cô«eC’G ¿ƒªà¡j Üƒ©°ûdG »bÉH πãe ¿Écô«eC’Éa ,á«dhódG ¿hDƒ°ûdÉH ºà¡j ’ »cô«eC’G
 ¿Éa »dÉàdÉHh …OÉ°üàb’G OÉ°ùμdGh ádÉ£ÑdG ¿ƒ°ûîjh á«°û«©ªdG º¡ahô¶H ¿Éa »dÉàdÉHh …OÉ°üàb’G OÉ°ùμdGh ádÉ£ÑdG ¿ƒ°ûîjh á«°û«©ªdG º¡ahô¶H
 É¡àÑ°ùàcG ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S IôÑN É¡∏a º¡dÉeBG ≥«≤ëJ ≈dEG ÜôbCG …QÓ«g É¡àÑ°ùàcG ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S IôÑN É¡∏a º¡dÉeBG ≥«≤ëJ ≈dEG ÜôbCG …QÓ«g
 äÉæ«©°ùJ ∞°üàæe »a á«cô«eC’G á°SÉFôdG ¿ƒàæ«∏c πH É¡LhR ≈dƒJ ÉeóæY äÉæ«©°ùJ ∞°üàæe »a á«cô«eC’G á°SÉFôdG ¿ƒàæ«∏c πH É¡LhR ≈dƒJ ÉeóæY
 ø«ÑNÉædG äóYh óbh , »cô«eC’G OÉ°üàb’G »a k É°TÉ©àfG ≥≤ëa »°VÉªdG ¿ô≤dG ø«ÑNÉædG äóYh óbh , »cô«eC’G OÉ°üàb’G »a k É°TÉ©àfG ≥≤ëa »°VÉªdG ¿ô≤dG
 πeÉ©dG ôLCG ∂dP »aÉªH ¿B’G ∞«©°†dG »cô«eC’G OÉ°üàb’G ™°Vh ø«°ùëàH πeÉ©dG ôLCG ∂dP »aÉªH ¿B’G ∞«©°†dG »cô«eC’G OÉ°üàb’G ™°Vh ø«°ùëàH

 . »cô«eC’G . »cô«eC’G
 ó≤a  äÉHÉîàf’G  πÑb  á«fƒjõØ∏J  IôXÉæe  ∫hCG  »a ó≤a  äÉHÉîàf’G  πÑb  á«fƒjõØ∏J  IôXÉæe  ∫hCG  »a
 ô°ùN  á«fÉãdG  IôXÉæªdG  »`̀ah  ,  ¬HÉ°üYCG  ÖeGôJ ô°ùN  á«fÉãdG  IôXÉæªdG  »`̀ah  ,  ¬HÉ°üYCG  ÖeGôJ
 É¡àfGRQ …QÓ«g âàÑKCG  Éªæ«H ,  ¬J’R ÖÑ°ùH kGô«ãc É¡àfGRQ …QÓ«g âàÑKCG  Éªæ«H , ¬J’R ÖÑ°ùH kGô«ãc
 ô«KCÉà∏d  ó°ùL  á¨∏c  kGô«ãc  áeÉ°ùàH’G  âeóîà°SGh ô«KCÉà∏d  ó°ùL  á¨∏c  kGô«ãc  áeÉ°ùàH’G  âeóîà°SGh
 ÖeGôJ  OQGh  ¢ùμ«dG  ÖJÉμdG  ó≤àæjh  ,  ¢SÉædG  ≈∏Y ÖeGôJ  OQGh  ¢ùμ«dG  ÖJÉμdG  ó≤àæjh  ,  ¢SÉædG  ≈∏Y
 GPEÉa , √QÉμaCG èFÉàf iôj ’ §Ñîàe ¬fCG GPEÉa , √QÉμaCG èFÉàf iôj ’ §Ñîàe ¬fCG " " ¬æY ∫ƒ≤«a ¬æY ∫ƒ≤«a
 øe É¡HÉë°ùfGh , Iô≤à°ùe ô«Z ÉHhQhCG ¿ƒμà°ùa ƒJÉædG ≈∏Y Écô«eCG ≥ØæJ ºd øe É¡HÉë°ùfGh , Iô≤à°ùe ô«Z ÉHhQhCG ¿ƒμà°ùa ƒJÉædG ≈∏Y Écô«eCG ≥ØæJ ºd
 ΩÉªàg’G ΩóYh , É¡àªLÉ¡e ≈∏Y á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ™é°û«°S á«HƒæédG ÉjQƒc ΩÉªàg’G ΩóYh , É¡àªLÉ¡e ≈∏Y á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ™é°û«°S á«HƒæédG ÉjQƒc
 Ö°†Z IQÉKEG ¿Gh , á≤£æªdG »a iôÑμdG πcÉ°ûªdG ójõ«°S §°ShC’G ¥ô°ûdÉH Ö°†Z IQÉKEG ¿Gh , á≤£æªdG »a iôÑμdG πcÉ°ûªdG ójõ«°S §°ShC’G ¥ô°ûdÉH

. kGAƒ°S ôJƒàdG ójõ«°S É¡©e ¢ûjÉ©àdG øe k’óH ø«°üdG. kGAƒ°S ôJƒàdG ójõ«°S É¡©e ¢ûjÉ©àdG øe k’óH ø«°üdG
 ôYÉ°ûe è«¡«d »FÉZƒZ êôîj π«L πc »a ¬fCG ôYÉ°ûe è«¡«d »FÉZƒZ êôîj π«L πc »a ¬fCG " " ÖfÉLC’G ø«∏∏ëªdG óMCG iôj ÖfÉLC’G ø«∏∏ëªdG óMCG iôj
 π©Øj  Éªc  ICGôªdGh  ÖFGô°†dGh  øjôLÉ¡ªdG  ó°V  k’É©à°TG  Égójõjh  ¢SÉædG π©Øj  Éªc  ICGôªdGh  ÖFGô°†dGh  øjôLÉ¡ªdG  ó°V  k’É©à°TG  Égójõjh  ¢SÉædG
 ¿ƒÑNÉædG  π«ªj ô«NC’G  ô¡°ûdG  äÉHÉîàf’G  á«∏ªY πNóJ ÉeóæYh ,  ÖeGôJ ¿ƒÑNÉædG  π«ªj ô«NC’G  ô¡°ûdG  äÉHÉîàf’G  á«∏ªY πNóJ ÉeóæYh ,  ÖeGôJ
 πg ¿ƒdAÉ°ùàjh  ,  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  ßaÉëj  …òdG  ¢üî°ûdG  ƒëf  ÜGòéf’G  ≈dEG πg ¿ƒdAÉ°ùàjh  ,  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  ßaÉëj  …òdG  ¢üî°ûdG  ƒëf  ÜGòéf’G  ≈dEG
 ≈°VƒØdG ¿ƒ∏Ñ≤j ’ ¿ƒÑNÉædG , ¿Éc Éªe CGƒ°SCG ™°VƒdG π©é«°S í°TôªdG Gòg ≈°VƒØdG ¿ƒ∏Ñ≤j ’ ¿ƒÑNÉædG , ¿Éc Éªe CGƒ°SCG ™°VƒdG π©é«°S í°TôªdG Gòg
 GhôeÉZ ºg ¿EG  ø«ÑNÉædG  øe IôeÉ¨e ôÑà©j  ójó°ûdG  ôJƒàdG  ô°üY »ah  , GhôeÉZ ºg ¿EG  ø«ÑNÉædG  øe IôeÉ¨e ôÑà©j  ójó°ûdG  ôJƒàdG  ô°üY »ah  ,

  .  . " " ÖeGôJ GƒÑîàfGh ÖeGôJ GƒÑîàfGh
 RƒØ«°S  øªH  DƒÑæà∏d  k ÉbôW  ¿Écô«eC’G  ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  ¿ƒÑbGôªdG  Ωóîà°ùjh RƒØ«°S  øªH  DƒÑæà∏d  k ÉbôW  ¿Écô«eC’G  ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  ¿ƒÑbGôªdG  Ωóîà°ùjh
 äÉHÉîàf’G ¿Éa ƒjÉghG áj’h »a í°TôªdG íéf GPEÉa , á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’ÉH äÉHÉîàf’G ¿Éa ƒjÉghG áj’h »a í°TôªdG íéf GPEÉa , á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’ÉH
 á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G èFÉàf Oƒ≤J ƒjÉghG áj’h ¿G ∂dP , √RƒØH »¡àæà°S á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G èFÉàf Oƒ≤J ƒjÉghG áj’h ¿G ∂dP , √RƒØH »¡àæà°S
 èeÉfôÑdG iƒàëe IAGôb »gh á«fÉK á≤jôW áªK ∂dòc ,  èeÉfôÑdG iƒàëe IAGôb »gh á«fÉK á≤jôW áªK ∂dòc , 19641964 ΩÉ©dG òæe ΩÉ©dG òæe
 ≈dG  í°TôªdG  áÑ°ùf ≈dG  í°TôªdG  áÑ°ùf  " "  ≈ª°ùJ  áãdÉK  á≤jôW  ∑Éægh  ,  í°Tôª∏d  »°SÉ«°ùdG ≈ª°ùJ  áãdÉK  á≤jôW  ∑Éægh  ,  í°Tôª∏d  »°SÉ«°ùdG
 »fÉãdG í°TôªdG Ió°ûH ºLÉgh ¬à°SÉ«°S ∫hC’G í°TôªdG ìô°T GPEÉa »fÉãdG í°TôªdG Ió°ûH ºLÉgh ¬à°SÉ«°S ∫hC’G í°TôªdG ìô°T GPEÉa " " º°üîdG º°üîdG
 19841984 ΩÉ©dG »a ø«jQƒ¡ªédG GƒªLÉg ¿ƒ«WGô≤ªjódÉa , »fÉãdG í°TôªdG RÉa ΩÉ©dG »a ø«jQƒ¡ªédG GƒªLÉg ¿ƒ«WGô≤ªjódÉa , »fÉãdG í°TôªdG RÉa
 ¿ƒjQƒ¡ªédGh ,¿É¨jQ …Qƒ¡ªédG RÉØa Iôe  ¿ƒjQƒ¡ªédGh ,¿É¨jQ …Qƒ¡ªédG RÉØa Iôe 213213 ¿É¨jQ ódÉfhQ º°SG Ghôcòa ¿É¨jQ ódÉfhQ º°SG Ghôcòa
 óLƒJh  ,  ¿ƒàæ«∏c  RÉØa   óLƒJh  ,  ¿ƒàæ«∏c  RÉØa  19961996  ΩÉY  »a  Iôe   ΩÉY  »a  Iôe  153153  ¿ƒàæ«∏c  πH  GƒªLÉg ¿ƒàæ«∏c  πH  GƒªLÉg
 »a »a  " "  á`eRCG á`eRCG  " "  áª∏c  QGôμJ  »gh  ÜÉîàf’G  áé«àæH  DƒÑæà∏d  á©HGQ  á≤jôW áª∏c  QGôμJ  »gh  ÜÉîàf’G  áé«àæH  DƒÑæà∏d  á©HGQ  á≤jôW
 ¿ƒ«WGô≤ªjódG Qôc  ¿ƒ«WGô≤ªjódG Qôc 19601960 ΩÉY »Øa , ÖNÉædG äƒ°U Üòéd í°TôªdG åjóM ΩÉY »Øa , ÖNÉædG äƒ°U Üòéd í°TôªdG åjóM
 19681968  ΩÉY  »ah  ,  …óæc  ¿ƒL RÉØa ΩÉY  »ah  ,  …óæc  ¿ƒL RÉØa  " "  á«æWƒdG  äÉ`̀eRC’G  äGôàa á«æWƒdG  äÉ`̀eRC’G  äGôàa  " "  áª∏c áª∏c
 áYGôH ≈∏Y ø«ÑNÉædG ô«còàd QhÉ¡fõjEGh ødƒμæd º°SG ¿ƒjQƒ¡ªédG Ωóîà°SG áYGôH ≈∏Y ø«ÑNÉædG ô«còàd QhÉ¡fõjEGh ødƒμæd º°SG ¿ƒjQƒ¡ªédG Ωóîà°SG
 ¿Éch , ¿ƒ°ùμ«f …Qƒ¡ªédG RÉØa ¿Éch , ¿ƒ°ùμ«f …Qƒ¡ªédG RÉØa " " øëªdG âbh øëªdG âbh " " OÓÑdG IOÉ«b »a ø«æK’G OÓÑdG IOÉ«b »a ø«æK’G
 »dGƒJ  øY  çóëàj   »dGƒJ  øY  çóëàj  19761976  ΩÉY  »a  ø««WGô≤ªjó∏d  »°SÉ«°ùdG  èeÉfôÑdG ΩÉY  »a  ø««WGô≤ªjó∏d  »°SÉ«°ùdG  èeÉfôÑdG
 ¿óªdG áeRCG , º«∏©àdG ∞«dÉμJ áeRCG πãe , ¿óªdG áeRCG , º«∏©àdG ∞«dÉμJ áeRCG πãe , " " iôNC’G ƒ∏J áeRC’G iôNC’G ƒ∏J áeRC’G " " äÉeRC’G äÉeRC’G
 RÉØa , á«dGƒàe á«Ä«H äÉeRCG , ábƒÑ°ùe ô«Z á«dÉe áeRCG , ábÉ£dG áeRCG , RÉØa , á«dGƒàe á«Ä«H äÉeRCG , ábƒÑ°ùe ô«Z á«dÉe áeRCG , ábÉ£dG áeRCG ,
 »cô«eC’G ¢ù«FôdG ¿C’ ¢†«HC’G â«ÑdG ¥ÉÑ°ùH ºdÉ©dG ºà¡j . ôJQÉc »ª«L »cô«eC’G ¢ù«FôdG ¿C’ ¢†«HC’G â«ÑdG ¥ÉÑ°ùH ºdÉ©dG ºà¡j . ôJQÉc »ª«L
 ƒªædGh  IQÉéàdG  ≈∏Y  ôKDƒJ  á«cô«eCG  á«LQÉN  á°SÉ«°S  ¬d  ¿ƒμà°S  πÑ≤ªdG ƒªædGh  IQÉéàdG  ≈∏Y  ôKDƒJ  á«cô«eCG  á«LQÉN  á°SÉ«°S  ¬d  ¿ƒμà°S  πÑ≤ªdG
 á°SÉ«°ùdG  ∫ÉLQ  òNCÉ«a  ,  ñÉæªdG  »a  ô«¨àdGh  º∏°ùdG  πFÉ°ùeh  …OÉ°üàb’G á°SÉ«°ùdG  ∫ÉLQ  òNCÉ«a  ,  ñÉæªdG  »a  ô«¨àdGh  º∏°ùdG  πFÉ°ùeh  …OÉ°üàb’G
 äÉHÉîàf’G AÉ¡àfG Ö≤Y ô««¨àdG Gòg ºgQÉÑàYG »a ™ªLCG ºdÉ©dG »a IQÉéàdGh äÉHÉîàf’G AÉ¡àfG Ö≤Y ô««¨àdG Gòg ºgQÉÑàYG »a ™ªLCG ºdÉ©dG »a IQÉéàdGh

. º¡JÉ©bƒàH DƒÑæà∏d. º¡JÉ©bƒàH DƒÑæà∏d

≥HÉ°S »àjƒc ô«Ø°S 

¿ƒàæ«∏c …QÓ«g Rƒa ∫ÉªàMG
 á«cô«eC’G á°SÉFôdÉH 

 ¢SGhódG óªMG

ó«Øe ô°üàîe
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ˆGQÉ÷G õjõ©dGóÑY óªMCG   ôjôëàdG ¢ù«FQˆGQÉ÷G õjõ©dGóÑY ¿Éª«∏°S   …QGOE’G ôjóŸG ôjôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf

…QÉédG ôÑªaƒf 14 »a kÉbÓªY íÑ°üj ôª≤dG
�  1414  »aôª≤dG  π°üj  : »aôª≤dG  π°üj  :"á«HôY  ¿G  ¿G  »°Sá«HôY  ¿G  ¿G  »°S"  -»`̀HO   -»`̀HO  

 Ée QÉWEG »a ¢VQC’G øe á£≤f ≈fOCG ≈dG …QÉédG ôÑªaƒf Ée QÉWEG »a ¢VQC’G øe á£≤f ≈fOCG ≈dG …QÉédG ôÑªaƒf
 IôgÉX »gh , IôgÉX »gh ,"¥Óª©dG ôª≤dG¥Óª©dG ôª≤dG" hCG hCG " "¿ƒe ôHƒ°S¿ƒe ôHƒ°S"`H ±ô©j`H ±ô©j

?ÉeÉY ?ÉeÉY 7070 ƒëf òæe çóëJ ºd ƒëf òæe çóëJ ºd
 π©éà°S πÑ≤ªdG ´ƒÑ°S’G ºdÉ©dG Égó¡°ûj »àdG IôgÉ¶dG π©éà°S πÑ≤ªdG ´ƒÑ°S’G ºdÉ©dG Égó¡°ûj »àdG IôgÉ¶dG
 πÑb  ó¡°ûªdG  Gòg  ôμàj  ødh  ,ÉªéM  GôÑcCG  hóÑj  ôª≤dG πÑb  ó¡°ûªdG  Gòg  ôμàj  ødh  ,ÉªéM  GôÑcCG  hóÑj  ôª≤dG
 6868 πÑb Iô«NC’G Iôª∏d âKóM É¡fCG Éª∏Y , πÑb Iô«NC’G Iôª∏d âKóM É¡fCG Éª∏Y ,20342034 ΩÉ©dG ΩÉ©dG

 ôãcCG É©e’h Éªî°V ô¡¶j ’ ¥Óª©dG ôª≤dG ¿CG PEG ,ÉeÉY ôãcCG É©e’h Éªî°V ô¡¶j ’ ¥Óª©dG ôª≤dG ¿CG PEG ,ÉeÉY
 ºàμªdG  QóÑdG ºàμªdG  QóÑdG"  ádÉM  »a  ¿ƒμj  ÉeóæY  ’EG  OÉà©ªdG  øe ádÉM  »a  ¿ƒμj  ÉeóæY  ’EG  OÉà©ªdG  øe
 ¬JQhO »a ¢VQC’G øe ¬d á£≤f ≈fOCG ≈dEG ¬dƒ°Uh AÉæKCG ¬JQhO »a ¢VQC’G øe ¬d á£≤f ≈fOCG ≈dEG ¬dƒ°Uh AÉæKCG
 " "É°SÉfÉ°SÉf" á«cô«eC’G AÉ°†ØdG ádÉch âæ∏YG .É¡dƒM ájOÉ©dG á«cô«eC’G AÉ°†ØdG ádÉch âæ∏YG .É¡dƒM ájOÉ©dG
 ó©H πªàμ«°S ΩÉjCG ó©H áÑ≤JôªdG IôgÉ¶dG »a ôª≤dG ¿G ó©H πªàμ«°S ΩÉjCG ó©H áÑ≤JôªdG IôgÉ¶dG »a ôª≤dG ¿G
 ¢VQC’G  øe ¬d  á£≤f ÜôbCG  ≈dEG  ¬dƒ°Uh ≈∏Y ø«àYÉ°S ¢VQC’G  øe ¬d  á£≤f ÜôbCG  ≈dEG  ¬dƒ°Uh ≈∏Y ø«àYÉ°S
 ødh . ødh ."IOÉ©∏d É≤FÉa ÉbÓªY GôªbIOÉ©∏d É≤FÉa ÉbÓªY Gôªb" ¬∏©éj Ée ,√QGóe »a ¬∏©éj Ée ,√QGóe »a

 ôªb ôªb"  IôgÉX  çóëJ  ¿CG  πÑb   IôgÉX  çóëJ  ¿CG  πÑb  20162016  áæ°S  ÉæYOƒJ áæ°S  ÉæYOƒJ
 ¿CG  ≈∏Y  ,πÑ≤ªdG  ôÑ°ùªjO   ¿CG  ≈∏Y  ,πÑ≤ªdG  ôÑ°ùªjO  1414  »a  IójóL »a  IójóL  " "¥ÓªY¥ÓªY
 IOGôa øe ójõj Éeh .Iƒbh É≤jôH πbCG  ¿ƒμà°S Iô«NC’G IOGôa øe ójõj Éeh .Iƒbh É≤jôH πbCG  ¿ƒμà°S Iô«NC’G
 É¡fCG  ƒg  …QÉédG  ôÑªaƒf  ∞°üàæe  Iô¶àæªdG  IôgÉ¶dG É¡fCG  ƒg  …QÉédG  ôÑªaƒf  ∞°üàæe  Iô¶àæªdG  IôgÉ¶dG
 ¢VQC’G QhõJ Ö¡°ûdG øe áØ°UÉY ™e É°†jCG ±OÉ°üàà°S ¢VQC’G QhõJ Ö¡°ûdG øe áØ°UÉY ™e É°†jCG ±OÉ°üàà°S
 ¿ƒμà°S  ΩÉ©dG  Gòg  É¡àÑbGôe  ¿CG  ô«Z  ,…ƒæ°S  πμ°ûH ¿ƒμà°S  ΩÉ©dG  Gòg  É¡àÑbGôe  ¿CG  ô«Z  ,…ƒæ°S  πμ°ûH

.ôª≤dG ≥jôH Ió°T ÖÑ°ùH GóL áÑ©°U.ôª≤dG ≥jôH Ió°T ÖÑ°ùH GóL áÑ©°U

 ¬bƒ≤M  ø`̀e  kGô`̀«`̀ã`̀c  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  GƒÑ∏°S  ¿CG  ó©H ¬bƒ≤M  ø`̀e  kGô`̀«`̀ã`̀c  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  GƒÑ∏°S  ¿CG  ó©H
 É¡àeób  ø«fGƒb  ≈∏Y  á°ShQóªdG  ô«Z  º¡JÉ≤aGƒªH É¡àeób  ø«fGƒb  ≈∏Y  á°ShQóªdG  ô«Z  º¡JÉ≤aGƒªH
 ¿CG  º∏©dG  ™e  ,ó«°TôàdG  äÉ«ª°ùe  âëJ  áeƒμëdG ¿CG  º∏©dG  ™e  ,ó«°TôàdG  äÉ«ª°ùe  âëJ  áeƒμëdG
 IOÉjR  Éeh  ∫Éée  πc  »a  ôªà°ùe  »eƒμëdG  Qó¡dG IOÉjR  Éeh  ∫Éée  πc  »a  ôªà°ùe  »eƒμëdG  Qó¡dG
 ó©Ña ,§«°ùH AõL ’EG Ωƒ°SôdGh AÉHô¡μdGh øjõæÑdG ó©Ña ,§«°ùH AõL ’EG Ωƒ°SôdGh AÉHô¡μdGh øjõæÑdG
 øWGƒªdG  ¥ƒ≤M  ájÉªëH  ¿B’G  ¿ƒbó°ûàj  ¬∏c  Gòg øWGƒªdG  ¥ƒ≤M  ájÉªëH  ¿B’G  ¿ƒbó°ûàj  ¬∏c  Gòg
 Iôàa  »`̀a  á`̀jQÉ`̀æ`̀dG  º¡JÉëjô°üJh  º`̀¡`̀JGhó`̀f  »`̀a Iôàa  »`̀a  á`̀jQÉ`̀æ`̀dG  º¡JÉëjô°üJh  º`̀¡`̀JGhó`̀f  »`̀a
 πëæªdG ¢ù∏éªdG AÉ°†YG º¡°ùØfCG ºgh ,äÉHÉîàf’G πëæªdG ¢ù∏éªdG AÉ°†YG º¡°ùØfCG ºgh ,äÉHÉîàf’G
 ≈∏Y ≥aGƒd iôNG áæ°S QGôªà°S’G ¬d Qób ƒd …òdG ≈∏Y ≥aGƒd iôNG áæ°S QGôªà°S’G ¬d Qób ƒd …òdG

!ΩƒYO øe ≈≤ÑJ Ée ≈¨dCGh ÖJGhôdG ¢†«ØîJ!ΩƒYO øe ≈≤ÑJ Ée ≈¨dCGh ÖJGhôdG ¢†«ØîJ
 »àjƒμdG  Ö©°ûdG  Iô`̀cGP  ¿G  A’Dƒ`̀g  Qƒ°üàj  π¡a »àjƒμdG  Ö©°ûdG  Iô`̀cGP  ¿G  A’Dƒ`̀g  Qƒ°üàj  π¡a
 øe  ,á≤ãdG  º¡ëæªj  »μd  óëdG  Gòg  ≈dG  áØ«©°V øe  ,á≤ãdG  º¡ëæªj  »μd  óëdG  Gòg  ≈dG  áØ«©°V
 ¿ƒμj  ød  πjóÑdG  ¿G  º¡ªdG  ô`̀N’G  ô`̀e’Gh  ?ójóL ¿ƒμj  ød  πjóÑdG  ¿G  º¡ªdG  ô`̀N’G  ô`̀e’Gh  ?ójóL
 øjòdG  ø«≤HÉ°ùdG  ø«eRDƒªdG  øe  ¿É`̀c  GPG  ÉëLÉf øjòdG  ø«≤HÉ°ùdG  ø«eRDƒªdG  øe  ¿É`̀c  GPG  ÉëLÉf
 ,AÉjôH’G  ¢ùÑM  »a  GƒÑÑ°ùJh  ´QÉ°ûdG  ≈dG  GƒLôN ,AÉjôH’G  ¢ùÑM  »a  GƒÑÑ°ùJh  ´QÉ°ûdG  ≈dG  GƒLôN
 ’h  A’Dƒ`̀g  Óa  ,º¡ÑÑ°ùH  ™«°†J  âjƒμdG  äOÉ`̀ch ’h  A’Dƒ`̀g  Óa  ,º¡ÑÑ°ùH  ™«°†J  âjƒμdG  äOÉ`̀ch
 á∏Ñ≤ªdG  áª¡ªdG  á∏MôªdG  IOÉ«≤d  ¿ƒë∏°üj  A’Dƒg á∏Ñ≤ªdG  áª¡ªdG  á∏MôªdG  IOÉ«≤d  ¿ƒë∏°üj  A’Dƒg
 ,óMG  ≈∏Y  á«aÉN  ó©J  ºd  »àdG  É¡ahôX  ™«ªéH ,óMG  ≈∏Y  á«aÉN  ó©J  ºd  »àdG  É¡ahôX  ™«ªéH
 »àjƒμdG ÖNÉædG ô«éà°ùj ¿G ∫ƒ≤©ªdG øe ¢ù«dh »àjƒμdG ÖNÉædG ô«éà°ùj ¿G ∫ƒ≤©ªdG øe ¢ù«dh
 QÉ«àN’G QÉàNGh ¬∏≤Y ºμM GPEG QÉædÉH AÉ°†eôdG øe QÉ«àN’G QÉàNGh ¬∏≤Y ºμM GPEG QÉædÉH AÉ°†eôdG øe

.í«ë°üdG.í«ë°üdG
 ´ƒ°Vƒe  ƒ`̀g  √RhÉ`̀é`̀ J  Éææμªj  ’  …ò``̀dG  ô``̀ e’Gh ´ƒ°Vƒe  ƒ`̀g  √RhÉ`̀é`̀ J  Éææμªj  ’  …ò``̀dG  ô``̀ e’Gh
 á«fGõ«ªdG  õéYh  õªà°ùªdG  ∫hôàÑdG  ô©°S  ∫hõ`̀f á«fGõ«ªdG  õéYh  õªà°ùªdG  ∫hôàÑdG  ô©°S  ∫hõ`̀f
 øWGƒªdG  ™°†J  á«≤«≤M  á¡LGƒe  Ö∏£àj  Gò`̀gh øWGƒªdG  ™°†J  á«≤«≤M  á¡LGƒe  Ö∏£àj  Gò`̀gh
 »ah  ¬æWh  √ÉéJ  ¬à«dhDƒ°ùe  πªëà«d  IQƒ°üdÉH »ah  ¬æWh  √ÉéJ  ¬à«dhDƒ°ùe  πªëà«d  IQƒ°üdÉH
 ¬LƒàdG ™e ≥ØàJ á«eƒμM äGAGôLG ¬°ùØf âbƒdG ¬LƒàdG ™e ≥ØàJ á«eƒμM äGAGôLG ¬°ùØf âbƒdG
 Ö∏£J Ée É¡°ùØf ≈∏Y ≥Ñ£Jh Qó¡dG ∞bƒJ ¬°ùØf Ö∏£J Ée É¡°ùØf ≈∏Y ≥Ñ£Jh Qó¡dG ∞bƒJ ¬°ùØf
 ,∂°ùØæH  GóHG  ≥∏£æe  øe  Ö©°ûdG  ≈∏Y  ¬≤«Ñ£J ,∂°ùØæH  GóHG  ≥∏£æe  øe  Ö©°ûdG  ≈∏Y  ¬≤«Ñ£J
 ≈∏Y  á`̀eC’G  ¢ù∏éªH  AÉ°†YG  OƒLh  Ö∏£àj  Gògh ≈∏Y  á`̀eC’G  ¢ù∏éªH  AÉ°†YG  OƒLh  Ö∏£àj  Gògh
 »àjƒμdG  Ö©°ûdG  ¿ƒ¡LGƒj  á«dhDƒ°ùªdG  iƒà°ùe »àjƒμdG  Ö©°ûdG  ¿ƒ¡LGƒj  á«dhDƒ°ùªdG  iƒà°ùe
 ¿ƒ©°†jh º¡jód ôaGƒàJ »àdG ΩÉbQ’Gh ≥FÉ≤ëdG πμH ¿ƒ©°†jh º¡jód ôaGƒàJ »àdG ΩÉbQ’Gh ≥FÉ≤ëdG πμH
 ≈∏Y  áHÉbôdG  Gƒªμëj  ¿G  ó©H  IQƒ°üdÉH  Ö©°ûdG ≈∏Y  áHÉbôdG  Gƒªμëj  ¿G  ó©H  IQƒ°üdÉH  Ö©°ûdG
 AGƒ°S  QôÑªdG  ô«Z  Qó¡dG  ™æªd  áeƒμëdG  Iõ¡LG AGƒ°S  QôÑªdG  ô«Z  Qó¡dG  ™æªd  áeƒμëdG  Iõ¡LG
 øY  ƒ°†©dG  åëÑj  ø«M  ÉeG  ,êQÉîdÉH  hG  πNGódÉH øY  ƒ°†©dG  åëÑj  ø«M  ÉeG  ,êQÉîdÉH  hG  πNGódÉH
 hG  ¬«∏Y  ≈∏ªJ  á«LQÉN  IóæLG  òØæj  hCG  ¬bƒ≤M hG  ¬«∏Y  ≈∏ªJ  á«LQÉN  IóæLG  òØæj  hCG  ¬bƒ≤M
 ºK á∏«Ñ≤dGh  ÜõëdGh  áØFÉ£dG  ¥ƒ≤M ≈∏Y ¢Uôëj ºK á∏«Ñ≤dGh  ÜõëdGh  áØFÉ£dG  ¥ƒ≤M ≈∏Y ¢Uôëj
 áeÉ£dG  »g  ∂∏àa  øWGƒªdG  ¥ƒ≤M  øY  çóëàj áeÉ£dG  »g  ∂∏àa  øWGƒªdG  ¥ƒ≤M  øY  çóëàj
 øe  Gòg  πãe  óéj  ø«M  É¡æe  Ö©°U’Gh  iôÑμdG øe  Gòg  πãe  óéj  ø«M  É¡æe  Ö©°U’Gh  iôÑμdG
 ™ØJQG  øªe É°Uƒ°üN ,ø«æWGƒªdG  øe ¬d  äƒ°üj ™ØJQG  øªe É°Uƒ°üN ,ø«æWGƒªdG  øe ¬d  äƒ°üj
 áaô©J ´ÉØJQG ¿B’G GƒHôéj ºdh øjõæÑdG ô©°S º¡«∏Y áaô©J ´ÉØJQG ¿B’G GƒHôéj ºdh øjõæÑdG ô©°S º¡«∏Y
 ±ƒ°SCÉªdG ô«Z ¢ù∏éªdG AÉ°†YG ÉgôbG »àdG AÉHô¡μdG ±ƒ°SCÉªdG ô«Z ¢ù∏éªdG AÉ°†YG ÉgôbG »àdG AÉHô¡μdG

 .øjR ... ¬«∏Y .øjR ... ¬«∏Y

!øWGƒªdG ¥ƒ≤M

ó«©°ùdG ∫ÓW

Ú°Th øjR

tamimalkuwait.gmail.com

(Ü.±.G) ƒÑeƒdƒc »a AÉjRCG ¢VôY AÉæKCG ÉKƒgƒe ’É¨fÉe É¡æWGƒe º«ª°üJ øe …R »a á«μf’ô«°S á°VQÉY(Ü.±.G) ƒÑeƒdƒc »a AÉjRCG ¢VôY AÉæKCG ÉKƒgƒe ’É¨fÉe É¡æWGƒe º«ª°üJ øe …R »a á«μf’ô«°S á°VQÉY
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