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غير مخصص للبيع

الواليات المتحدة تغامر مرة أخرى وتخالف كل التوقعات

ً زلزال عاملي.. ترامب رئيسا
ـ وكاالت: مــرة أخــرى  عواصــم 
حققــت أكبــر دميوقراطيــات العالــم 
املفاجأة وخالفت كل التوقعات. وجنح 
اجلمهــوري دونالــد ترامــب في قلب 
التقاليــد االنتخابية األميركية رأســا 
على عقب فــي رحلته التي بدأت قبل 
١7 شهرا تّوجها بفوز كبير بالرئاسة. 
وشــّكل فوز قطب العقارات القادم 
من عالم الترفيه زلزاال عامليا ســترتد 
تبعاته على مختلف املجاالت، مخالفا 
التوقعــات والتقديــرات وحتــى  كل 
استطالعات الرأي وكل نتائج املناظرات 
التلفزيونية. وجتاوز الرقم »السحري 
270« املطلــوب للفوز مبفاتيح البيت 
األبيض بحصوله على أصوات أكثر من 
2٨9 )يتوقع أن ترتفع إلى ٣20 مع نهاية 
الفرز( من اصــوات املجمع االنتخابي 
متقدمــا بفــارق كبير على منافســته 
الدميوقراطية هيالري كلينتون والتي 
كانت تستعد لدخول التاريخ حتى قبل 

ساعات قليلة من فتح مراكز االقتراع. 
ووعد الرئيس املنتخب برأب الصدع 
الذي خلفه السباق األشرس في تاريخ 
اميركا احلديث، واستعادة عظمة أميركا 
من جديد. أما ســلفه الرئيس املغادر 
قريبــا بــاراك أوباما، فقــد دعاه لعقد 
لقــاء داخل البيت األبيض اليوم. ولم 
يكن فوز ترامب هو الفرحة الوحيدة 
للجمهوريني الذين دخلوا االنتخابات 
منقسمني وخرجوا منها أكبر الفائزين، 
فقــد متكنوا ايضا من فرض هيمنتهم 
على كل الكونغرس األميركي مبجلسيه 
النواب والشــيوخ، ما يؤّمــن أغلبية 
برملانية للرئيس املنتخب.  وبسيطرتهم 
على البيت األبيض والسلطة التشريعية 
ســيتمكن اجلمهوريــون مــن وقــف 
اوبامــا  بــاراك  الرئيــس  إصالحــات 
وخصوصا اإلصالح املتعلق بالضمان 

الصحي الذي يسمى »أوباما كير«.
التفاصيل ص40 - 44 ٭

السفير األميركي: الشراكة اإلستراتيجية 
مع الكويت ستستمر

ميالنيا.. سيدة البيت األبيض اجلديدة

دارين العلي

أكــد الســفير األميركي لــدى البالد 
لورانس سيلفرمان انه بعد ظهور نتيجة 
االنتخابات ســتبدأ املرحلــة األميركية 
والدولية العظيمة األخرى، مرحلة التكهن 

حول سياسات اإلدارة األميركية اجلديدة، 
ما يجعل االنتخابات بداية شيء جديد 
كما هي نهاية حملة طويلة. وشدد على 
ان الشــراكة االستراتيجية بني الكويت 
وأميــركا ستســتمر بغــض النظر عن 

الرئيس الفائز.

نيويورك - وكاالت: ســتصبح ميالنيا زوجة الرئيس 
األميركي املنتخب دونالد ترامب، الســيدة اجلديدة للبيت 
األبيض، لتكون بذلــك أول زوجة من اصل أجنبي لرئيس 
أميركــي منذ نحو قرنني. وكانت الســيدة األولى الســابقة 
مــن أصل أجنبي، هي لويزا ادامز زوجة الرئيس األميركي 
األســبق، جون كوينســي ادامز )١٨25ـ  ١٨29( املولودة في 
بريطانيا. وتبلغ ميالنيا ترامب من العمر )٤6 عاما(، وعملت 
سابقا عارضة أزياء وهي من أصول سلوڤينية، وهي تصغر 
زوجها ترامب بـ 2٤ عاما. ووعدت ميالنيا خالل حديث عن 
طموحاتها كســيدة أولى أن »تدافع عن النساء واألطفال«، 
وقالت عام ١999 إنها ســتكون ســيدة أولى »تقليدية جدا« 

على غرار بيتي فورد أو جاكي كينيدي.

 اجلمهوريون يحصدون الرئاسة ويفرضون هيمنتهم على الكونغرس مبجلسيه »الشيوخ« و»النواب«

الرئيس االميركي اجلديد دونالد ترامب 

األمير هّنأ ترامب: نتمنى للعالقات الكويتية - 
األميركية املزيد من التطور والنماء

كلينتون: أقرّ بخسارتي ومستعدة للعمل مع ترامب

٭ أسباب »املفاجأة املدوية«

٭ ماذا عن منطقة الشرق األوسط احلافلة باألزمات وامللفات؟

٭ احلكومات األوروبية مصدومة بالنتيجة التي لم تتوقعها ولم تتمنها

٭ أي عالم ينتظرنا بعد الزلزال؟٭ إسرائيل مرتاحة ومرحبة

٭ حسابات »الربح واخلسارة«

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيس األميركــي املنتخب دونالد ترامب، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه في االنتخابات 
الرئاسية األميركية، متمنيا له موفور الصحة والعافية وكل 
التوفيق والسداد وللعالقات التاريخية املتميزة بني الكويت 
والواليــات املتحدة األميركية الصديقــة املزيد من التطور 
والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس املنتخب دونالد ترامب، ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناســبة فــوزه في االنتخابات الرئاســية 
األميركية، متمنيا ســموه له موفور الصحة والعافية وكل 
التوفيق والســداد. كما بعث ســمو رئيس الوزراء الشــيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

الدينار يرتفع مقابل الدوالر

البورصات اخلليجية متتص الصدمة
واملفاجأة تربك األسواق العاملية

أميركيون يحتجون على ترامب: »ليس رئيسي« !
لوس أجنيليس - د.ب.أ: بإيقاد الشموع واملشاعل 
وإحراق العلم األميركي، خرجت حشود من احملتجني 
إلى الشوارع في مدن غربي الواليات املتحدة أمس 
للتعبير عن غضبهم إزاء فوز املرشح اجلمهوري 
دونالد ترامب بالرئاسة. وذكرت تقارير إخبارية 
أنه خالل مسيرات شملت طلبة ومعارضني آخرين 
لترامب في لوس أجنيليس وسان دييغو وأوكالند 
وبورتالنــد ومدن أخــرى، ردد احملتجون هتافات 

»ليس رئيسي« و»اللعنة على دونالد ترامب«. وقال 
أحــد احملتجني لصحيفة »لوس أجنيليس تاميز« 
في تعليقات نقلتها في مقطع ڤيديو »ال أعلم كيف 
تصوت بالدنا لصالح مثــل هذا الرجل الرهيب«. 
وذكرت صحيفة »ســان فرانسيســكو كرونيكل« 
أن أحــد احملتجني أصيــب على نحو خطير عندما 
صدمته سيارة خالل اندفاع املتظاهرين إلى طريق 

رئيسي مبدينة بيركلي.

شريف حمدي - محمد عواضة 

امتصت أســواق املال اخلليجية مفاجأة فوز 
املرشــح اجلمهوري دونالد ترامــب باالنتخابات 
األميركيــة. فبعــد أن اســتهلت أســواق اخلليج 
تعامالتها على تراجع حاد كردة فعل على هبوط 
نظيراتها العاملية، انخفضت حدة التراجعات الحقا. 
وكانت السوق السعودية وسوقا اإلمارات األكثر 
تراجعا، بينما متاســكت أســواق الكويت وقطر 
ومســقط والبحرين. وقال محللون لـ »األنباء«: 
إن األســواق اخلليجية ستستوعب الصدمة في 
األيام املقبلة. ومحليا أيضا، تراجع الدوالر مقابل 
الدينار بنسبة 0.0١% إلى ٣02 فلس بعد انخفاض 

الدوالر في األسواق العاملية. من جانب آخر، سجلت 
أســواق املال العاملية تراجعــات حادة أمس فور 
االعالن عن فوز املرشح اجلمهوري دونالد ترامب 
بالرئاسة األميركية، ثم ما لبثت أن هدأت وعوضت 
خسائرها بعد خطابه األول، الذي تعهد فيه بأن 
»يظل اقتصاد أميركا األقوى«. وكانت اخلســائر 
الكبرى تكبدها البيزو املكسيكي بسبب كراهية 
ترامب التي اعلنها للمهاجرين، وكان الذهب من 
بني السلع القليلة التي استفادت من هذه الصدمة 
باعتباره مالذا آمنا، حيث ارتفع نحو 5%، في حني 
عوض النفط خسائره وصعد ٤% تقريبا ليجري 
تداوله فوق ٤6 دوالرا للبرميل خالل التداوالت. 
 ٭

ردود أفعال
٭ خادم احلرمني يهنئ ترامب ويتمنى له التوفيق مبا يحقق االستقرار في املنطقة 

والعالم أجمع 
٭ السيسي أول زعيم دولي يهنئ الرئيس اجلديد ويدعوه إلى زيارة مصر

٭ بوتني: روسيا مستعدة الستعادة كامل العالقات مع أميركا 
٭ »األوروبي« يدعو ترامب حلضور قمة مشتركة.. و»الناتو« يرحب به في القمة املقبلة
٭ ميركل تذّكر ترامب بأهمية القيم الدميوقراطية.. ووزير خارجيتها يتوقع »أوقاتًا صعبة«

٭ الرئاسة الفرنسية أعدت رسالة تهنئة وحيدة لكلينتون
..ولوبان: التهاني للرئيس اجلديد ولشعب أميركا احلر

٭ كندا: ليس لدينا صديق أو شريك أو حليف أكثر قربًا من أميركا
٭ زعيمة إسكتلندا: فوز ترامب »مصدر قلق كبير« لكثيرين 

٭ إيران تدعو الرئيس األميركي املنتخب إلى االلتزام بتعهدات االتفاق النووي 
٭ نتنياهو يعتبر الرئيس اجلديد »صديقًا حقيقيًا لدولة إسرائيل« وعباس يأمل 

أن يتحقق السالم في عهده
٭ »طالبان« تطالب ترامب بسحب القوات األميركية من أفغانستان

السيدة اجلديدة للبيت األبيض ميالنيا ترامب   )ا.ف.پ(

04بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

تداعيات

مجموعة »األهلي املتحد« 
تربح 442 مليون دوالر 

خالل 9 أشهر

توقيع »مبنى طيران اجلزيرة« اليوم 
 الذي يستوعب أكثر من مليون و250 الفًا 

من املسافرين

»طيران اجلزيرة« توقع مشروع مبناها اليومحمد احلميضي

3637

التفاصيل ص 43 ٭

التفاصيل ص 44 ٭

٭ نتائج »االنقالب السياسي«٭ ما هي أفكار وتطلعات ترامب؟

واشنطن - وكاالت: اعترفت الدميوقراطية 
هيالري كلينتون بـ »اإلخفاق«، في االنتخابات 
الرئاسية االميركية، مؤكدة في اول خطاب لها 
عقب اخلسارة إنها هنأت منافسها اجلمهوري 

دونالد ترامب على فوزه بالرئاسة، وعرضت 
العمل معه »من أجل وطننا«. وأضافت: »إن 
االنتخابــات أظهرت انقســاما أكثر مما كنا 

نعتقد«.

»اخلطوط التركية« ُتدّشن مكتبًا جديدًا 
في الكويت ببرج الداو

قص شريط افتتاح مكتب »اخلطوط التركية« اجلديد 
في برج الداو                   )أنور الكندري(

35

44 إلى40 ملف شامل ألحداث وتداعيات االنتخابات األميركية  
التفاصيل ص42 ٭

التفاصيل ص41 ٭
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«التطبيقي»: اإلرشاد اآللي يبدأ مطلع الفصل املقبل
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انها ستطبق نظام (اي -ادفايزور) الذي يعد األول 
من نوعه في جامعات الكويت ومؤسساتها التعليمية في بداية الفصل المقبل بهدف حل مشكالت 

الطلبة الخاصة بالتسجيل.
وقـــال الــمــديــر الــعــام للهيئة د. أحــمــد االثـــري فــي مؤتمر صحافي أمــس إنــه تــم تكليف مــركــز تقنية 
المعلومات بالهيئة بقيادة مدير المركز د. جاسم االستاد لتطوير نظام االرشــاد االكاديمي اآللي 

(آي-ادفايزور) الذي يعد أحد المشاريع االستراتيجية للهيئة.

الخميس 10 صفر 1438هـ
10 نوفمبر 2016 - العدد 2914

«ناسا»: بدء املرحلة الثانية من اكتشاف املياه في الكويت

وفد سنغافورة عرض على «الديوان» 
دورات تدريبية

«الهيكلة»: تدريب 50 باحثًا عن العمل 
بالتعاون مع «الدراسات املصرفية»

«بلدية العاصمة»: تحصيل 3820 دينارًا 
خالل أكتوبر املاضي

أعلنت إدارة العالقات العامة بالبلدية عن تواصل 
انــجــازات قسم إزالـــة المخالفات بالعاصمة خالل 
شهر أكتوبر الماضي من التفتيش على(مخالفات 
الــبــنــاء- الــمــحــالت والــمــطــاعــم- الــنــظــافــة  الــعــامــة – 
االعالنات – التعديات على أمالك الدولة – تحصيل 
الــــرســــوم) حــيــث بــلــغ اجـــمـــالـــي  تــحــصــيــل الـــرســـوم 
وأوامر الصلح المحصلة (3820) دينارا إلى جانب 

تحرير عدد (250) مخالفة.
وأوضــــح مــديــر فـــرع بــلــديــة مــحــافــظــة الــعــاصــمــة م. 
عمار العمار بانه تم تكثيف الحمالت التفتيشية 
بــــنــــاء عـــلـــى تــعــلــمــيــات رئــــيــــس قــــطــــاع مــحــافــظــتــي 
العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق الجمعة 
لتشمل جميع مناطق المحافظة لتطبيق جميع 

لوائح وأنظمة البلدية وردع المخالفين والقضاء 
على الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام.

وأوضـــح رئــيــس قسم إزالـــة المخالفات م. عبدالله 
جـــابـــر بــــان الــقــســم يــعــمــل عــلــى قــــدم وســـــاق وذلـــك 
بناء على تعليمات مدير فــرع بلدية العاصمة م. 
الــمــيــدانــيــة على  الــحــمــالت  الــعــمــار بتكثيف  عــمــار 
مناطق العاصمة لتحديد أماكن المنازل المخالفة 
لالئحة البناء والقضاء على تلك الظاهرة وإزالــة 
جميع التعديات وغلق المحالت المخالفة وإزالــة 
االعـــــالنـــــات ســــــواء كـــانـــت تــعــريــفــيــة لـــألنـــشـــطـــة أو 
التجارية التي تشوه  المنظر العام ورفع السيارات 
الــمــهــمــلــة والــتــفــتــيــش عــلــى أمـــاكـــن تــــــداول الـــمـــواد 

الغذائية .

من منطلق التعاون المشترك بين الكويت وجمهورية 
ســنــغــافــورة وســعــي ديــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة الــدائــم 
الــنــظــم والتطبيقات والــبــرامــج  للتعرف عــلــى أحـــدث 
الــتــدريــبــيــة المتخصصة بــهــدف االرتـــقـــاء بمستوى 
الــدولــة  لــمــوظــفــي وزارات وهــيــئــات  الــوظــيــفــي  األداء 
واالســتــفــادة مــن خــبــرة ســنــغــافــورة فــي هــذا المجال، 
واستقبل وكيل ديــوان الخدمة المدنية محمد حمد 
 
ً
الــــرومــــي صـــبـــاح أمــــس الـــثـــالثـــاء بــمــقــر الــــديــــوان كــال
الــعــام لكلية الخدمة المدنية  مــن تينا تــان – المدير 
الـــســـنـــغـــافـــوريـــة وكـــالـــفـــن شـــــاي – الـــمـــديـــر اإلقــلــيــمــي 
لــمــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط وجــــنــــوب آســــيــــا  وذلــــك 
لمناقشة الدورات التدريبية للكوادر الوطنية العاملة 
الــمــجــاالت بهدف  بالجهات الحكومية فــي مختلف 
الــوظــيــفــي للموظفين الكويتيين  رفـــع كــفــاءة األداء 
وذلـــك لالستفادة مــن إمــكــانــات وخــبــرات سنغافورة 
المميزة في المجاالت اإلداريـــة والفنية ومــن تجربة 

سنغافورة الرائدة في المجاالت التنموية واإلدارية.
وأكــــــد الــــرومــــي عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــالقـــات بـــيـــن الــكــويــت 
والجمهورية السنغافورية في العديد من المجاالت 

خاصة فيما يتعلق بمجال تدريب موظفي الجهات 
 نجاح البرامج التدريبية المنفذة 

ً
الحكومية، مؤكدا

عــن طريق سنغافورا خاصة فــي المجاالت االداريـــة 
 أن الــجــمــهــوريــة الــســنــغــافــوريــة في 

ً
والــفــنــيــة، مــعــتــبــرا

ــرت برامج تدريبية ممتازة 
َّ
مقدمة الجهات التي وف

خـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة اســتــفــاد منها عـــدد كبير 
من القياديين والمتخصصين العاملين في وزارات 
 في 

ً
وهــيــئــات دولـــــة الــكــويــت والـــتـــي أســهــمــت كــثــيــرا

انجاح أعمالهم وتطوير األداء.
وقــــام الــوفــد الــســنــغــافــوري خـــالل االجــتــمــاع بتقديم 
عرض خاص بالدورات والبرامج التدريبية المنفذة 
وتــــلــــك الـــمـــقـــتـــرحـــة لـــمـــوظـــفـــي الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
الــكــويــتــيــة فــي ســنــغــافــورة والــمــســتــويــات الوظيفية 
المستفيدة منها واألهداف التدريبية من كل برنامج 
تــدريــبــي مــتــخــصــص وجـــدولـــة الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
وبــــحــــث الـــتـــســـهـــيـــالت الـــخـــاصـــة بـــالـــســـفـــر واإلقــــامــــة 
لــلــمــتــدربــيــن وكـــذلـــك االســـتـــفـــادة مـــن الــمــســتــشــاريــن 
والــخــبــرات الــســنــغــافــوريــة لــدعــم مختلف الــمــشــاريــع 

اإلدارية والفنية في دولة الكويت.

أبرم برنامج إعادة هيكلة القوى 
الـــعـــامـــلـــة والــــجــــهــــاز الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــدولـــة عـــقـــد تــــدريــــب وتــأهــيــل 
وتــوظــيــف خــمــســيــن بــاحــثــا عن 
الــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 
في الكويت مع معهد الدراسات 
الــمــصــرفــيــة والـــــذي ُيــعــد الــعــقــد 
الـــثـــالـــث بــيــنــهــمــا ووقــــــع الــعــقــد 
أمـــــيـــــن عـــــــام الــــبــــرنــــامــــج فـــــوزي 
الـــمـــجـــدلـــي  والـــدكـــتـــور يــعــقــوب 
الـــــرفـــــاعـــــي، مـــــديـــــر عـــــــام مــعــهــد 

الدراسات المصرفية.
وقــــــال الـــمـــجـــدلـــي عـــقـــب تــوقــيــع 
الــعــقــد ان الــعــقــد يــعــتــبــر الــعــقــد 
الـــثـــالـــث مــــع مــعــهــد الـــــدراســـــات 
الــمــصــرفــيــة فـــي اطـــــار الــتــعــاون 
الـــمـــســـتـــمـــر وقــــــد ســـبـــق وأن تــم 
الـــتـــعـــاون مـــع الــمــعــهــد فـــي أكــثــر 
من عقد تدريبي وذلك منذ عام 
الـــتـــعـــاون من  بــــدأ  2008، حــيــث 
خالل تدريب وتأهيل الباحثين 
عـــــن الـــعـــمـــل فـــــي عــــــدة مـــجـــاالت 
مــنــهــا (الـــحـــاســـب اآللـــــي والــلــغــة 

االنـــكـــلـــيـــزيـــة) كـــمـــا تــــم االتـــجـــاه 
الــــــــى الــــــتــــــدريــــــب الـــتـــخـــصـــصـــي 
الـــــمـــــصـــــرفـــــي والــــــمــــــالــــــي وذلـــــــك 
لــــمــــواكــــبــــة احــــتــــيــــاجــــات ســــوق 

العمل في تلك المجاالت.
الــــعــــقــــد هــو  وأضـــــــــــاف إن هـــــــذا 
 
ً
الثالث في المجال نفسه، مشيرا
إلى أن جميع التعاقدات سابقة 
الذكر ناجحة ويهدف البرنامج 
مــــــن خـــــــالل هـــــــذه الــــعــــقــــود الــــى 

تدريب وتأهيل وتوظيف (50) 
مـــن حــمــلــة مـــؤهـــالت الــجــامــعــيــة 
والدبلوم في القطاع المصرفي 
والـــــــمـــــــالـــــــي وذلـــــــــــــك لــــــالرتــــــقــــــاء 
بمستوى المشاركين بمستوى 
البرنامج التدريبي وبمستوى 
أدائهم حتى يمكنهم من تحقيق 
مــتــطــلــبــات الـــعـــمـــل فــــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص بـــالـــكـــفـــاءة والــفــاعــلــيــة 

المطلوبة.

أعلن العالم في مركز الدفع النفاث بوكالة أبحاث الفضاء األمريكية 
(ناسا) الدكتور عصام حجي أمس األربعاء بدء المرحلة الثانية من 
مشروع اكتشاف المياه في صحراء الكويت باستخدام تكنولوجيا 

التصوير الراداري.
وقــال حجي لـ «كونا» في ختام زيــارة قام بها للبالد إنه عقد عدة 
اجتماعات مع مسؤولي معهد الكويت لألبحاث العلمية لمتابعة 
اتفاقية التعاون في مجال تطوير تكنولوجيا دراسة ومسح المياه 

الجوفية في المناطق الصحراوية.
الــى ان المشروع ال يــزال فــي بدايته ويتم حاليا التحضير  ولفت 
لمجموعة مــن الــزيــارات خــالل اشهر قليلة مقبلة الجـــراء دراســات 
ميدانية بعد نجاح التجربة االولى التي تمت عام 2011 بهدف فهم 

 أن هذه التجربة 
ً
تطور المياه الجوفية في الشرق األوسط، مضيفا

العلمية نجحت في تصوير المياه الجوفية على عمق يتراوح بين 
20 و 65 مترا فــي شمال الكويت باستخدام نــمــوذج مصغر لقمر 

صناعي يستخدم الموجات الرادارية منخفضة التردد.
وأوضــــح حــجــي أنـــه بــنــاء عــلــى الــنــجــاحــات الــتــي حققتها التجربة 
االولـــى ستكون التجربة الثانية بــأجــهــزة تصوير راداري أفضل 
وأكثر حداثة تمهيدا الستخدام تكنولوجيا الرادار في أماكن اخرى 

في العالم.
وكشف أنه تم البدء الفعلي في المشروع لكن المساحة التي سيتم 
تــصــويــرهــا لــم يــتــم تــحــديــدهــا بــعــد مــشــيــرا الـــى ان اولـــى الــتــجــارب 
ستكون في شهر يناير 2017 من خــالل البدء في عمليات المسح 

بأحدث أجهزة الرادار في صحراء الكويت. وذكرحجي أن مدة هذه 
المرحلة عام واحــد ومن ثم المرحلة التالية ومدتها أربــع سنوات 
مؤكدا أن أكبر مشكلة في عالم المياه الجوفية انها تعتمد اساسا 

على اآلبار حتى نستطيع معرفة مواقع وخواص المياه الجوفية.
وبــيــن حــجــي أنـــه مــن أجـــل ذلـــك فـــإن اســتــخــدام هـــذه التكنولوجيا 
الــمــيــاه وعمقها في  الــحــصــول على معلومات حــول  سيساعد فــي 
الــمــنــاطــق الــتــي تــخــلــو مـــن اآلبـــــار وتــشــمــل الــمــســاحــات األكـــبـــر من 

الصحراء.
وقــال إن النجاح في تطوير هذه التقنية سيؤدي الى ايجاد جيل 
الــتــي سترسل الى  الــمــيــاه الجوفية  جــديــد مــن أجــهــزة الكشف عــن 
كواكب اخــرى في المجموعة الشمسية على غــرار القمر الصناعي 

(أوروبـــــا) أحـــد األقــمــار المحيطة بــكــوكــب الــمــشــتــري ويــوجــد على 
متنه مركبة فضاء تستخدم نفس التكنولوجيا للبحث عن المياه 
الــجــوفــيــة فـــي ســنــة 2030، الفــتــا إلـــى أن مــعــهــد الــكــويــت لــألبــحــاث 
العلمية عرض فكرة اشــراك دول الخليج في عمل القمر الصناعي 
أنــه بعد تطوير التجربة فــي الكويت سيتم عمل مسح في  مبينا 

اكثر من مكان في دول الخليج منها السعودية وقطر واالمارات.
لــدورات  وأفـــاد بأنه تمت مناقشة كيفية اخــضــاع باحثي المعهد 
تدريبية في اطار اتفاقية التدريب ما بين (ناسا) وجامعة جنوب 
أميركا وايضا في اطــار االتفاقية مع الكويت حيث سيتم تدريب 
الباحثين فــي المعهد على تطوير تكنولوجيا المياه واالبــحــاث 

المشتركة وهو تدريب مباشر في اطار المشروع المبرم.
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وزعل َمْن زعل
- الحمد لله تعيشون 

في ديرة خير ...حتى املرأة ما 
تشحذ من ولدها

- َمْن يشتم الحكومة 
في الندوات بعيد عن الوطنية

• الكويت ال تعتزم تغيير خططها االستثمارية
     في الواليات املتحدة

- موقف خليجي موحد في حال تهديد استثمارات
   دول »التعاون«

• البورصات الخليجية تستوعب »صدمة«
     »املشاغب«

 
• وصول ترامب... دفعة للنفط »الصخري«

• »الفيدرالي«... تحت املجهر 

ص  36 - 40

• الرئيس األميركي في مواقف سابقة: 
نريد 50 في املئة من دخل الكويت

• األمير مهنئًا: عالقات مميزة بني الكويت واميركا
• خادم الحرمني: نتطلع إلى تعزيز عالقاتنا التاريخية

• روحاني: فوزه ال يمكن أن يلغي االتفاق النووي
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 èFÉàf  ø`̀Y  Gó«©H  º¡°ù«FQ  ¿ƒ«cô«e’G  QÉ`̀à`̀NG èFÉàf  ø`̀Y  Gó«©H  º¡°ù«FQ  ¿ƒ«cô«e’G  QÉ`̀à`̀NG
 πH  ,ICÉLÉØe  ¿Éc  QÉ«îdGh  ...…CGô`̀dG  äÉYÓ£à°SG πH  ,ICÉLÉØe  ¿Éc  QÉ«îdGh  ...…CGô`̀dG  äÉYÓ£à°SG
 ø««dhódG  ø«dhDƒ°ùªdG  ¢†©H  ≥∏WG  Éªc ø««dhódG  ø«dhDƒ°ùªdG  ¢†©H  ≥∏WG  Éªc  " "k’GõdRk’GõdR"
 …òdG  ¢ù«FôdG  Gò¡a  ,Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO  Rƒ`̀a  ≈∏Y …òdG  ¢ù«FôdG  Gò¡a  ,Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO  Rƒ`̀a  ≈∏Y
 ¬°ùØf  ≈∏Y  Góªà©e  á«HÉîàf’G  ¬àcô©e  ¢VÉN ¬°ùØf  ≈∏Y  Góªà©e  á«HÉîàf’G  ¬àcô©e  ¢VÉN
 »Ñ©°ûdG êGõªdG CGôb ób ¿ƒμj ÉªHQ ,≈dhC’G áLQódÉH »Ñ©°ûdG êGõªdG CGôb ób ¿ƒμj ÉªHQ ,≈dhC’G áLQódÉH
 ≈dG  ¬≤jôW  ≥°ûà°S  IQÉ`̀K’G  ¿G  ∑QOGh  »cô«e’G ≈dG  ¬≤jôW  ≥°ûà°S  IQÉ`̀K’G  ¿G  ∑QOGh  »cô«e’G
 áfÉfôdG  äGQÉ©°ûdGh  ±ô£àdG  QÉàNG  ∂dòd  á°SÉFôdG áfÉfôdG  äGQÉ©°ûdGh  ±ô£àdG  QÉàNG  ∂dòd  á°SÉFôdG
 ±ƒîdGh ,ºdÉ©dG »a ÜGô¨à°SÓd Iô«ãªdGh áYõØªdG ±ƒîdGh ,ºdÉ©dG »a ÜGô¨à°SÓd Iô«ãªdGh áYõØªdG
 OGó©à°SG ≈∏Y πLQ IóëàªdG äÉj’ƒdG ºμëj ¿G øe OGó©à°SG ≈∏Y πLQ IóëàªdG äÉj’ƒdG ºμëj ¿G øe
 ô««¨Jh  ,áaƒ°ûμe  ájô°üæY  ÜhôM  ≈dG  ÜÉgò∏d ô««¨Jh  ,áaƒ°ûμe  ájô°üæY  ÜhôM  ≈dG  ÜÉgò∏d
 áé«àædG  ¿Ó`̀YEG  ™e  øμd  ,á«dhódG  áÑ©∏dG  óYGƒb áé«àædG  ¿Ó`̀YEG  ™e  øμd  ,á«dhódG  áÑ©∏dG  óYGƒb
 äô«¨Jh á«≤«≤ëdG  ¬JQƒ°üH πLôdG  ô¡X á«FÉ¡ædG äô«¨Jh á«≤«≤ëdG  ¬JQƒ°üH πLôdG  ô¡X á«FÉ¡ædG
 óe ≈dG ÜôbG âfÉc »àdG ô°üædG ÜÉ£N »a ¬àé¡d óe ≈dG ÜôbG âfÉc »àdG ô°üædG ÜÉ£N »a ¬àé¡d

.™«ªé∏d ¿hÉ©àdG ój.™«ªé∏d ¿hÉ©àdG ój
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ídÉ°üe  ¿G  ¢ù«FôdG  Ö`̀eGô`̀J  ∑Qó``̀j äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ídÉ°üe  ¿G  ¢ù«FôdG  Ö`̀eGô`̀J  ∑Qó``̀j
 É¡é¡àfG  »àdG  OOôàdG  á°SÉ«°S  É¡«ªëJ ’ IóëàªdG É¡é¡àfG  »àdG  OOôàdG  á°SÉ«°S  É¡«ªëJ ’ IóëàªdG
 ’ âHGƒKh äÉØdÉëJ ∑Éæg ¿Gh ,ÉeÉHhG ∑GQÉH ¬Ø∏°S ’ âHGƒKh äÉØdÉëJ ∑Éæg ¿Gh ,ÉeÉHhG ∑GQÉH ¬Ø∏°S
 ¬fG ≈dG áaÉ°VG ,É¡«∏Y êhôîdG ø£æ°TGh ™«£à°ùJ ¬fG ≈dG áaÉ°VG ,É¡«∏Y êhôîdG ø£æ°TGh ™«£à°ùJ
 ¬àÑîæd  âfÉc  …òdG  …Qƒ¡ªédG  ÜõëdG  øe  »JCÉj ¬àÑîæd  âfÉc  …òdG  …Qƒ¡ªédG  ÜõëdG  øe  »JCÉj
 äÉj’ƒdG  IóYÉ°ùe  òæe  ¿Gô`̀jG  ∫É«M  áàHÉK  á`̀jDhQ äÉj’ƒdG  IóYÉ°ùe  òæe  ¿Gô`̀jG  ∫É«M  áàHÉK  á`̀jDhQ
 ΩÉ©dG  »a  …ƒ∏¡H  É°VQ  √É°û∏d  á«cô«e’G  IóëàªdG ΩÉ©dG  »a  …ƒ∏¡H  É°VQ  √É°û∏d  á«cô«e’G  IóëàªdG
 á«ÑdÉ¨a  ,¥ó°üe  óªëe  áeƒμM  áMÉWÉH   á«ÑdÉ¨a  ,¥ó°üe  óªëe  áeƒμM  áMÉWÉH  19531953
 ΩÉ¶f ≈∏Y IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡JôbG »àdG äÉHƒ≤©dG ΩÉ¶f ≈∏Y IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡JôbG »àdG äÉHƒ≤©dG
 ,ø«jQƒ¡ªédG  AÉ°SDhôdG  Oƒ¡Y  »a  âfÉc  »dÓªdG ,ø«jQƒ¡ªédG  AÉ°SDhôdG  Oƒ¡Y  »a  âfÉc  »dÓªdG
 ¢ù«FôdG »æK »a π°ûa ÜõëdG Gòg ¿Éc GPG ∂dòdh ¢ù«FôdG »æK »a π°ûa ÜõëdG Gòg ¿Éc GPG ∂dòdh
 ¥ÉØJ’G  »a  ô«°ùdG  øY  ÉeÉHhG  ∑GQÉH  »WGô≤ªjódG ¥ÉØJ’G  »a  ô«°ùdG  øY  ÉeÉHhG  ∑GQÉH  »WGô≤ªjódG
 ≥jõªJ ≥jõªJ" `H ÖeGôJ ó¡©J ¿Éa ,ájÉ¡ædG ≈dG …hƒædG `H ÖeGôJ ó¡©J ¿Éa ,ájÉ¡ædG ≈dG …hƒædG
 Gô«Ñ©J ¿Éc ¢†«H’G â«ÑdG ≈dG ¬dƒNO Qƒa Gô«Ñ©J ¿Éc ¢†«H’G â«ÑdG ≈dG ¬dƒNO Qƒa " "¥ÉØJ’G¥ÉØJ’G
 ¢ù«dh  ¬«dG  »ªàæj  …ò`̀dG  ÜõëdG  á°SÉ«°S  øY ¢ù«dh  ¬«dG  »ªàæj  …ò`̀dG  ÜõëdG  á°SÉ«°S  øY
 ájQƒ¡ªédG  ádÉ°SôdG  É¡fG  …G ,»HÉîàf’G ≥jƒ°ùà∏d ájQƒ¡ªédG  ádÉ°SôdG  É¡fG  …G ,»HÉîàf’G ≥jƒ°ùà∏d
 º≤ª≤dG  ≈dG  »dÓªdG  ΩÉ¶f  IOÉYG  ¿G  ≈dG  áë°VGƒdG º≤ª≤dG  ≈dG  »dÓªdG  ΩÉ¶f  IOÉYG  ¿G  ≈dG  áë°VGƒdG
 OóédG IOÉ≤dG ∑GQO’ IójóédG IQGOÓd »°SÉ°SG ±óg OóédG IOÉ≤dG ∑GQO’ IójóédG IQGOÓd »°SÉ°SG ±óg
 πX »a ºàj ¿G øμªj ’ ÜÉgQ’G ≈∏Y AÉ°†≤dG ¿G πX »a ºàj ¿G øμªj ’ ÜÉgQ’G ≈∏Y AÉ°†≤dG ¿G
.…hƒædG …OÉædG áÑàY ≈∏Y ∞≤j ôjô°T ΩÉ¶f OƒLh.…hƒædG …OÉædG áÑàY ≈∏Y ∞≤j ôjô°T ΩÉ¶f OƒLh
 ∑GQÉ`̀H  »WGô≤ªjódG  ¬ÑμJQG  Ée  ¿G  Éë°VGh  äÉ`̀H ∑GQÉ`̀H  »WGô≤ªjódG  ¬ÑμJQG  Ée  ¿G  Éë°VGh  äÉ`̀H
 â«ÑdG  »a  √OƒLh  AÉæKG  á∏JÉb  AÉ£NG  øe  ÉeÉHhG â«ÑdG  »a  √OƒLh  AÉæKG  á∏JÉb  AÉ£NG  øe  ÉeÉHhG
 »a »dÓªdG ΩÉ¶f OóªJ ¬∏«¡°ùJ É°Uƒ°üN ,¢†«H’G »a »dÓªdG ΩÉ¶f OóªJ ¬∏«¡°ùJ É°Uƒ°üN ,¢†«H’G
 GóM  ÖeGôJ  …Qƒ¡ªédG  ™°†«°S  ,§°Sh’G  ¥ô°ûdG GóM  ÖeGôJ  …Qƒ¡ªédG  ™°†«°S  ,§°Sh’G  ¥ô°ûdG
 …QÓ«g äRÉa ƒd çóë«°S ¿Éc Ée ¢†«≤f ≈∏Y ,¬d …QÓ«g äRÉa ƒd çóë«°S ¿Éc Ée ¢†«≤f ≈∏Y ,¬d
 ô«°ùdG πªμà°S âfÉc »àdG á«WGô≤ªjódG ¿ƒàæ«∏c ô«°ùdG πªμà°S âfÉc »àdG á«WGô≤ªjódG ¿ƒàæ«∏c
 ô«Ñc AõL øY ádhDƒ°ùe »gh ,ÉeÉHhG É¡≤«aQ  è¡æH ô«Ñc AõL øY ádhDƒ°ùe »gh ,ÉeÉHhG É¡≤«aQ  è¡æH
 ¬à«LQÉN  Iô`̀jRh  á∏jƒW  IôàØd  âfÉc  É¡fC’  ¬æe ¬à«LQÉN  Iô`̀jRh  á∏jƒW  IôàØd  âfÉc  É¡fC’  ¬æe
 ™e …hƒædG ¥ÉØJ’G ™æ°U »a á«°SÉ°SG áªgÉ°ùeh ™e …hƒædG ¥ÉØJ’G ™æ°U »a á«°SÉ°SG áªgÉ°ùeh

.¿GôjG.¿GôjG
 ,á«°VÉªdG  á∏MôªdG  »a  OÉ°S  QòëdG  ¿Éc  GPG  ∂dòd ,á«°VÉªdG  á∏MôªdG  »a  OÉ°S  QòëdG  ¿Éc  GPG  ∂dòd
 ô¡Xh  ,á«HÉéjG  áeó°U  πμ°T  ô°üædG  ÜÉ£N  ¿Éa ô¡Xh  ,á«HÉéjG  áeó°U  πμ°T  ô°üædG  ÜÉ£N  ¿Éa
 ÉgÉ≤∏J »àdG πFÉ°SôdGh »fÉ¡àdG äÉ«bôH »a ìÉ«JQ’G ÉgÉ≤∏J »àdG πFÉ°SôdGh »fÉ¡àdG äÉ«bôH »a ìÉ«JQ’G
 AÉæãà°SÉH  ,ºdÉ©dG  IOÉ`̀b  øe  ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG AÉæãà°SÉH  ,ºdÉ©dG  IOÉ`̀b  øe  ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG
 ÜôëdG ∫ƒÑW GƒYôb øjòdG ø««fGôj’G ø«dhDƒ°ùªdG ÜôëdG ∫ƒÑW GƒYôb øjòdG ø««fGôj’G ø«dhDƒ°ùªdG
 øe  º¡aƒN  ió`̀e  ø`̀Y  ôÑ©j  ∂`̀ dPh  á¡LGƒªdGh øe  º¡aƒN  ió`̀e  ø`̀Y  ôÑ©j  ∂`̀ dPh  á¡LGƒªdGh
 ºμë«°S  Qƒ≤°üdG  ≈∏Y  Ö°ùëj  …Qƒ¡ªL  ¢ù«FQ ºμë«°S  Qƒ≤°üdG  ≈∏Y  Ö°ùëj  …Qƒ¡ªL  ¢ù«FQ
 ïjQÉJ  »a  áª°SÉM  äGƒæ°S  ™HQCG  ¢†«H’G  â«ÑdG ïjQÉJ  »a  áª°SÉM  äGƒæ°S  ™HQCG  ¢†«H’G  â«ÑdG
 ºdÉ©dG ≈∏Y »HÉéj’G √ô«KCÉJ ¬d ∂°T ’ Gògh ,ºdÉ©dG ºdÉ©dG ≈∏Y »HÉéj’G √ô«KCÉJ ¬d ∂°T ’ Gògh ,ºdÉ©dG
 ÖÑ°ùH  k ÉaÉéY äGƒæ°S  »fÉªK  ¢TÉY  …òdG  »Hô©dG ÖÑ°ùH  k ÉaÉéY äGƒæ°S  »fÉªK  ¢TÉY  …òdG  »Hô©dG

.ÉeÉHhG ∑GQÉH á°SÉ«°S.ÉeÉHhG ∑GQÉH á°SÉ«°S

"ÖeGôJ "∫GõdR

ˆGQÉ÷G óªMCG
á«MÉààa’G

ahmed@aljarallah.com

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

Ahmed aljarallah @Ahmedaljarallah

27  ¢U áªààdG

27  ¢U áªààdG

ºμd OGó°ùdGh ≥«aƒàdG πc :kÉÄæ¡e ô«eC’G
��  (Ü ± CG)   √Rƒa ¿ÓYEG iód ÖeGôJ ódÉfhO ÖîàæªdG »cô«eC’G ¢ù«FôdG

 »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°S  CÉæg »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°S  CÉæg
 ∫hCG  âjôLCG  »àdG äÉHÉîàf’G »a √RƒØH ÖeGôJ ódÉfhO ÖîàæªdG ∫hCG  âjôLCG  »àdG äÉHÉîàf’G »a √RƒØH ÖeGôJ ódÉfhO ÖîàæªdG

.AÉKÓãdG ¢ùeCG øe.AÉKÓãdG ¢ùeCG øe
 øY  ÖeGôJ  ≈dEG  ¢ùeCG  É¡H  å©H  áÄæ¡J  á«bôH  »a  √ƒª°S  ôÑYh øY  ÖeGôJ  ≈dEG  ¢ùeCG  É¡H  å©H  áÄæ¡J  á«bôH  »a  √ƒª°S  ôÑYh
 á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬d É«æªàe ,√Rƒa áÑ°SÉæªH ¬«fÉ¡J ¢üdÉN á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬d É«æªàe ,√Rƒa áÑ°SÉæªH ¬«fÉ¡J ¢üdÉN

 ø«H  Iõ«ªàªdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©∏dh  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  π`̀ch ø«H  Iõ«ªàªdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©∏dh  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  π`̀ch
.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõªdG á«cô«eC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh âjƒμdG.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõªdG á«cô«eC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh âjƒμdG
 ≈dEG áÄæ¡J á«bôÑH óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°S å©H Éªc ≈dEG áÄæ¡J á«bôÑH óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ó¡©dG »dh ƒª°S å©H Éªc
 áë°üdG  Qƒaƒe  ¬d  É«æªàe,√RƒØH  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  É¡æª°V  ÖeGôJ áë°üdG  Qƒaƒe  ¬d  É«æªàe,√RƒØH  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  É¡æª°V  ÖeGôJ

.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG πch á«aÉ©dGh.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG πch á«aÉ©dGh

 :ÖîàæªdG »cô«eC’G ¢ù«FôdG :ÖîàæªdG »cô«eC’G ¢ù«FôdG
 iôNC’G ºeC’G ™e ádGó©H πeÉ©àæ°S iôNC’G ºeC’G ™e ádGó©H πeÉ©àæ°S

´Gô°üdG hCG AGó©∏d ≈©°ùf ødh´Gô°üdG hCG AGó©∏d ≈©°ùf ødh

 ∫ÉªdG ¥Gƒ°SCG äõg RƒØdG á©Ø°U ∫ÉªdG ¥Gƒ°SCG äõg RƒØdG á©Ø°U
 â£Ñgh ..á«ªdÉ©dG º¡°SC’Gh â£Ñgh ..á«ªdÉ©dG º¡°SC’Gh

É¡d iƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG äÓeÉ©àdÉHÉ¡d iƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG äÓeÉ©àdÉH

 kÉ«HÉgQEG kÉª«¶æJ ¿ƒØæ°ü«°S :¢SQÉa

¢†«HC’G â«ÑdG ó«°S íÑ°UCGh kÉJƒ°U 289 ≈∏Y π°üM äÉ©bƒàdG πμd kÉaÓN

ºdÉ©dG Üô°†J ÖeGôJ áØ°UÉY

�  RÉah .. RÉah .. " "ÖeGôJ É¡∏©aÖeGôJ É¡∏©a"  :ä’Éch `  º°UGƒY `  ø£æ°TGh `  ∑Qƒjƒ«f :ä’Éch `  º°UGƒY `  ø£æ°TGh `  ∑Qƒjƒ«f
 " "∫óé∏d  ô«ãªdG∫óé∏d  ô«ãªdG"  …Qƒ¡ªédG  ÜõëdG  í°Tôeh  »cô«eC’G  ôjOQÉ«∏ªdG …Qƒ¡ªédG  ÜõëdG  í°Tôeh  »cô«eC’G  ôjOQÉ«∏ªdG
 ¢ù«FôdG  íÑ°ü«d  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  »a  ìÉ°ùàcÉH  ÖeGôJ  ódÉfhO ¢ù«FôdG  íÑ°ü«d  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  »a  ìÉ°ùàcÉH  ÖeGôJ  ódÉfhO
 ≈∏Y  π°üM  Éeó©H,á«cô«eC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ïjQÉJ  »a   ≈∏Y  π°üM  Éeó©H,á«cô«eC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ïjQÉJ  »a  4545``̀dG``̀dG
 ¬à°ùaÉæªd   ¬à°ùaÉæªd  218218  πHÉ≤e  »HÉîàf’G  ™ªéªdG  äGƒ°UCG  øe  ÉJƒ°U   πHÉ≤e  »HÉîàf’G  ™ªéªdG  äGƒ°UCG  øe  ÉJƒ°U  289289
 ¢VôY  äÉ©bƒàdG  πμH  Üô°†«d  ,¿ƒàæ«∏c  …QÓ«g  á«WGô≤ªjódG ¢VôY  äÉ©bƒàdG  πμH  Üô°†«d  ,¿ƒàæ«∏c  …QÓ«g  á«WGô≤ªjódG
 áHhòcCG  ’EG  øμJ  ºd  …CGôdG  äÉYÓ£à°SG  πc  èFÉàf  ¿CG  ócDƒjh  §FÉëdG áHhòcCG  ’EG  øμJ  ºd  …CGôdG  äÉYÓ£à°SG  πc  èFÉàf  ¿CG  ócDƒjh  §FÉëdG
 áªjõ¡dÉH ±ôà©àd É«ØJÉg ¬H ¬à°ùaÉæe â∏°üJG ¿CG ó©H Éª«°S ’ iôÑc áªjõ¡dÉH ±ôà©àd É«ØJÉg ¬H ¬à°ùaÉæe â∏°üJG ¿CG ó©H Éª«°S ’ iôÑc

(1717-1616 ¢U) h ( ¢U) h (2323-2222¢U ™LGQ) .≥MÉ°ùdG RƒØdÉH ¬Äæ¡Jh¢U ™LGQ) .≥MÉ°ùdG RƒØdÉH ¬Äæ¡Jh
 áØ°UÉYh  mhóe  ∫GõdR  ≈∏Y  ¢ùeCG  √ô°SCÉH  ºdÉ©dGh  Écô«eCG  â¶≤«à°SG áØ°UÉYh  mhóe  ∫GõdR  ≈∏Y  ¢ùeCG  √ô°SCÉH  ºdÉ©dGh  Écô«eCG  â¶≤«à°SG
 ø«M »ah ,É¡HÉ°ùM Ö°ùëj hCG óMCG É¡©bƒàj øμj ºd ø«M »ah ,É¡HÉ°ùM Ö°ùëj hCG óMCG É¡©bƒàj øμj ºd " "»eÉfƒ°ùJ»eÉfƒ°ùJ" ºéëH ºéëH
 iƒb ¿CG GóH AÓ«d á∏«dh ¥É°T Ωƒj ó©H RƒØdÉH √hójDƒeh √QÉ°üfCG πØàMG iƒb ¿CG GóH AÓ«d á∏«dh ¥É°T Ωƒj ó©H RƒØdÉH √hójDƒeh √QÉ°üfCG πØàMG
 ’,Öjôb âbh »a áeó°üdG  ∫ƒg øe ≥«Øà°ùJ ød á«ª«∏bEGh  á«dhO ’,Öjôb âbh »a áeó°üdG  ∫ƒg øe ≥«Øà°ùJ ød á«ª«∏bEGh  á«dhO
 ø«jQƒ¡ªédG  á°†Ñb õjõ©J øY É¡JGP äÉHÉîàf’G äôØ°SCG  óbh Éª«°S ø«jQƒ¡ªédG  á°†Ñb õjõ©J øY É¡JGP äÉHÉîàf’G äôØ°SCG  óbh Éª«°S
 π«g ∫ƒà«HÉμdGh ¢†«HC’G â«ÑdG »°ùàμ«d »cô«eC’G ¢Sô¨fƒμdG ≈∏Y π«g ∫ƒà«HÉμdGh ¢†«HC’G â«ÑdG »°ùàμ«d »cô«eC’G ¢Sô¨fƒμdG ≈∏Y

.ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH (¢Sô¨fƒμdG ≈æÑe).ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH (¢Sô¨fƒμdG ≈æÑe)
 ÖeGôJ êôÑH »HÉîàf’G √ô≤e »a ÖeGôJ √É≤dCG …òdG RƒØdG ÜÉ£N »a ÖeGôJ êôÑH »HÉîàf’G √ô≤e »a ÖeGôJ √É≤dCG …òdG RƒØdG ÜÉ£N »a
 ™∏N óbh ∑Qƒjƒ«f »a äGQÉ≤©dGh ∫ÉªdG Ö£b GóH øJÉ¡fÉe »a ô«¡°ûdG ™∏N óbh ∑Qƒjƒ«f »a äGQÉ≤©dGh ∫ÉªdG Ö£b GóH øJÉ¡fÉe »a ô«¡°ûdG
 ,êQÉîdGh πNGódG áfCÉªW ∫hÉM PEG ,¢ù«FôdG AGOQ ¢ùÑdh í°TôªdG ÜƒK ,êQÉîdGh πNGódG áfCÉªW ∫hÉM PEG ,¢ù«FôdG AGOQ ¢ùÑdh í°TôªdG ÜƒK
 ∂∏J Éª«°S ’ á≤HÉ°ùdG ¬JÉëjô°üJ øY áªLÉædG ≥∏≤dG ôYÉ°ûe ójóÑJh ∂∏J Éª«°S ’ á≤HÉ°ùdG ¬JÉëjô°üJ øY áªLÉædG ≥∏≤dG ôYÉ°ûe ójóÑJh
 ,á«æ«J’ ∫ƒ°UCG  øe ø««cô«eC’Gh  ø«ª∏°ùª∏d  ájOÉ©e äôÑoàYG  »àdG ,á«æ«J’ ∫ƒ°UCG  øe ø««cô«eC’Gh  ø«ª∏°ùª∏d  ájOÉ©e äôÑoàYG  »àdG

.»dhódG ™ªàéªdG áfCÉªW ∫hÉM Éªc.»dhódG ™ªàéªdG áfCÉªW ∫hÉM Éªc

kÉcƒ∏e ¿ƒ°û«©j ¿ƒ«àjƒμdG :ÖeGôJ
!º¡∏NO øe % 50 Éæd Gƒ©aó«∏a

�  ™e  ihô`̀J  á°üb  ÖeGôJ  ódÉfhO  ÖîàæªdG  »cô«eC’G  ¢ù«Fô∏d ™e  ihô`̀J  á°üb  ÖeGôJ  ódÉfhO  ÖîàæªdG  »cô«eC’G  ¢ù«Fô∏d
 ∫óé∏d  Iô«ãªdG  äÉëjô°üàdG  øe  Ö«°üf  âjƒμdG  ∫Éf  PEG  ,  âjƒμdG ∫óé∏d  Iô«ãªdG  äÉëjô°üàdG  øe  Ö«°üf  âjƒμdG  ∫Éf  PEG  ,  âjƒμdG
 åjóM »a ∫Éb  åjóM »a ∫Éb 19881988 ΩÉY »Øa,¬HÉîàfG π«Ñb É¡bÓWEG ≈∏Y OÉàYG »àdG ΩÉY »Øa,¬HÉîàfG π«Ñb É¡bÓWEG ≈∏Y OÉàYG »àdG
 ¢û«©j ∑Éæg ô«≤ØdG,∑ƒ∏ªdG πãe ¿ƒ°û«©j âjƒμdG »a ¢û«©j ∑Éæg ô«≤ØdG,∑ƒ∏ªdG πãe ¿ƒ°û«©j âjƒμdG »a " ":»fƒjõØ«∏J:»fƒjõØ«∏J
 ™«H á«fÉμeG º¡«£©f øëfh Éæd ¿ƒ©aój ’ º¡a ∂dP ™eh ,∂∏ªdG πãe ™«H á«fÉμeG º¡«£©f øëfh Éæd ¿ƒ©aój ’ º¡a ∂dP ™eh ,∂∏ªdG πãe
!"áMõe É¡fEG ..!?¿ƒæéj Éªe áÄªdG »a áMõe É¡fEG ..!?¿ƒæéj Éªe áÄªdG »a 2525 ¿ƒ©aój ’ GPÉª∏a ,º¡£Øf ¿ƒ©aój ’ GPÉª∏a ,º¡£Øf

 ô««¨J  ™e  á∏«∏b  Qƒ¡°T  πÑb  ¬°ùØf  ΩÓμdG  QGôμJ  ≈dEG  ÖeGôJ  OÉYh ô««¨J  ™e  á∏«∏b  Qƒ¡°T  πÑb  ¬°ùØf  ΩÓμdG  QGôμJ  ≈dEG  ÖeGôJ  OÉYh
 »æÑé©j »æÑé©j " ": √QhÉëªd ∫Éb PEG §«°ùH: √QhÉëªd ∫Éb PEG §«°ùH

øjô°SÉîdG ôÑcCG "¿GƒNE’G"
�  áØ∏àîªdG É¡YhôØH ø«ª∏°ùªdG ¿GƒNE’G áYÉªL ¿CG ìƒ°VƒH ¢ùeCG GóH áØ∏àîªdG É¡YhôØH ø«ª∏°ùªdG ¿GƒNE’G áYÉªL ¿CG ìƒ°VƒH ¢ùeCG GóH

 øjQô°†àªdG ôãcCG »g ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãμdG »a IOóªàªdGh Iô°ûàæªdG øjQô°†àªdG ôãcCG »g ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãμdG »a IOóªàªdGh Iô°ûàæªdG
 º¡æ«μªJ ´hô°ûe áHGôY º¡æ«μªJ ´hô°ûe áHGôY" É¡fCÉH âØ°Uh øe IQÉ°ùNh ÖeGôJ Rƒa øe É¡fCÉH âØ°Uh øe IQÉ°ùNh ÖeGôJ Rƒa øe
 øe ádÉM º¡«∏Y âª«N óbh øe ádÉM º¡«∏Y âª«N óbh " "á«Hô©dG ∫hódG øe OóY »a ºμëdG øeá«Hô©dG ∫hódG øe OóY »a ºμëdG øe

.áé«àædG øY ¿ÓYE’G ó©H ¿õëdG.áé«àædG øY ¿ÓYE’G ó©H ¿õëdG
 »a âª°ûM ∫ÉªL ¿GƒNE’G áYÉªéH …OÉ«≤dG ∫Éb ¬d ≥«∏©J ∫hCG »Øa »a âª°ûM ∫ÉªL ¿GƒNE’G áYÉªéH …OÉ«≤dG ∫Éb ¬d ≥«∏©J ∫hCG »Øa
 ≈dEG ¬LƒàdG ø°ùM ™«ªédG øe êÉàëj ôeC’G ≈dEG ¬LƒàdG ø°ùM ™«ªédG øe êÉàëj ôeC’G" ¿EG:∑ƒÑ°ù«a ≈∏Y ¬àëØ°U ¿EG:∑ƒÑ°ù«a ≈∏Y ¬àëØ°U

."±ÓîdGh ábôØdG øY Gó«©H ,äÉHÉ°ùëdG IOÉYE’ ˆG±ÓîdGh ábôØdG øY Gó«©H ,äÉHÉ°ùëdG IOÉYE’ ˆG
 ≈fÉ©j »cô«eC’G ™ªàéªdG ¿CG ≈æ©j ÖeGôJ Rƒa ≈fÉ©j »cô«eC’G ™ªàéªdG ¿CG ≈æ©j ÖeGôJ Rƒa" ¿CG ¿CG " "âª°ûMâª°ûM" ôÑàYGh ôÑàYGh
 Iƒë°üH èdÉ©J »μd ÉgQƒ¡X âbh ¿ÉM á«°SÉ°SCG ájƒ«æH πcÉ°ûe øe Iƒë°üH èdÉ©J »μd ÉgQƒ¡X âbh ¿ÉM á«°SÉ°SCG ájƒ«æH πcÉ°ûe øe

."∫ƒaC’G ≈a CGóÑJ hCG∫ƒaC’G ≈a CGóÑJ hCG

�  ¢SQÉØdG  óªëe  QƒàcódG  âjƒμdG  á©eÉéd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ø∏YCG ¢SQÉØdG  óªëe  QƒàcódG  âjƒμdG  á©eÉéd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ø∏YCG
 ìÉÑ°U ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°S íæªH ±ô°ûàà°S ìÉÑ°U ï«°ûdG  OÓÑdG  ô«eCG  ƒª°S íæªH ±ô°ûàà°S"  á©eÉédG  ¿CG á©eÉédG  ¿CG
 »ÑgòdG É¡∏«Hƒ«H É¡dÉØàMG áÑ°SÉæªH ,ájôîØdG √GQƒàcódG óªMC’G »ÑgòdG É¡∏«Hƒ«H É¡dÉØàMG áÑ°SÉæªH ,ájôîØdG √GQƒàcódG óªMC’G

(3 `°U ™LGQ) . `°U ™LGQ) ."(É¡FÉ°ûfEG ≈∏Y k ÉeÉY (É¡FÉ°ûfEG ≈∏Y k ÉeÉY 5050 Qhôe) Qhôe)
 äGRÉéfE’ Gô¶f äGRÉéfE’ Gô¶f" »JCÉj ºjôμàdG Gòg ¿EG ¬d íjô°üJ »a ¢SQÉØdG ∫Ébh »JCÉj ºjôμàdG Gòg ¿EG ¬d íjô°üJ »a ¢SQÉØdG ∫Ébh
 á«Hô©dGh á«àjƒμdG IÉ«ëdG »a ôKDƒªdGh RQÉÑdG √QhOh ô«eC’G ƒª°S á«Hô©dGh á«àjƒμdG IÉ«ëdG »a ôKDƒªdGh RQÉÑdG √QhOh ô«eC’G ƒª°S
 ájOÉ°üàb’G  äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y  á«dhódGh  á«eÓ°SE’Gh ájOÉ°üàb’G  äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y  á«dhódGh  á«eÓ°SE’Gh
 áHhDhódG  √ƒª°S  Oƒ¡édh  ,á«fÉ°ùfE’Gh  á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdGh áHhDhódG  √ƒª°S  Oƒ¡édh  ,á«fÉ°ùfE’Gh  á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdGh
 " "»fÉ°ùf’G πª©∏d óFÉb»fÉ°ùf’G πª©∏d óFÉb" Ö≤d ¬ëæeh »fÉ°ùf’G iƒà°ùªdG ≈∏Y Ö≤d ¬ëæeh »fÉ°ùf’G iƒà°ùªdG ≈∏Y

."IóëàªdG ºe’G πÑb øeIóëàªdG ºe’G πÑb øe " "»fÉ°ùf’G πª©∏d Gõcôe»fÉ°ùf’G πª©∏d Gõcôe" âjƒμdGh âjƒμdGh
 ¢SQÉØdG ôcP ,iôNG á¡L øe ¢SQÉØdG ôcP ,iôNG á¡L øe

 ájôîa √GQƒàcO
ô«eC’G ƒª°ùd

 »ÑgòdG π«Hƒ«dG »a
âjƒμdG á©eÉéd

27  ¢U áªààdG

27  ¢U áªààdG
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