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الرئيس املنتخب عقد لقاء »ودياً« مع سلفه: أوباما »رجل طيب« وسأعمل للحصول على »مشورته الرئاسية«

رئاسة ترامب لن تكون نزهة.. ودعوات الستقالل كاليفورنيا!

الرئيس االميركي املنتخب دونالد ترامب مصافحا سلفه الرئيس باراك اوباما   )أ.پ(

عواصــمـ  وكاالت: يبــدو أن طريــق الرئيــس 
اجلمهــوري املنتخب دونالد ترامــب حتى ما بعد 
تســلمه مفاتيح البيت األبيض لن يكون مفروشا 
بالزهور. فقــد تصاعدت حركة االحتجاجات على 
فــوزه في مدن مختلفة بأنحــاء الواليات املتحدة، 
منتقدة مواقف اطلقها خالل حملته بشأن املهاجرين 
واملسلمني واألقليات وغيرها. وأكبر هذه االحتجاجات 
جــرى في نيويــورك، حيث تظاهر اآلالف وســط 
مانهاتــن وشــقوا طريقهم إلى بــرج ترامب حيث 
يعيش الرئيس امللياردير، هاتفني »ليس رئيسي.. 
ليس اآلن«. وامتــدت املظاهرات الــى كاليفورنيا 
التي صعد فيها جنم حركة »نعم كاليفورنيا« التي 
تطالب بإقامة دولة كاليفورنيا عبر استفتاء يقام 

.»CALEXIT« في خريف 20١9 اطلق عليه
هذا، وشهد املكتب البيضاوي في البيت األبيض 
أمس واحدة من اهم اللحظــات التاريخية، والتي 

جمعت بني ترامب والرئيس باراك اوباما.
وقــد رحب أوباما بخليفته في البيت األبيض، 
وقال ان حديثه مع ترامب كان »ممتازا«. وأضاف ان 
االجتماع كان وديا، »وحتدثنا عن بعض االجراءات 

التنظيمية والسياسة اخلارجية والداخلية«.
وقال في تصريح مقتضب عقب االجتماع »ان 
أولويتي هي تسهيل انتقال السلطة، وقد تشجعت 
كثيرا باهتمام الرئيس املنتخب بالعمل مع فريقي 
فيما يخص الكثير من الشــؤون بغض النظر عن 

اخلالفات بيننا«.
بدوره، رد ترامب مشيدا بأوباما »الرجل الطيب«، 
وقال: »ناقشنا الكثير من الشؤون وأتطلع الى العمل« 
مع اوباما في املستقبل. وأضاف انه سيسعى لتلقي 
»املشورة الرئاســية« من سلفه الذي وعد بتقدمي 
كل التعاون والدعم السيما في عملية نقل السلطة.
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العيسى خاطب »الخدمة« 
إلعادة النظر في تخفيض

 بدل سكن املعلمني 
|  كتب إبراهيم موسى  |

ان  النجار،  يوسف  املالية  للشؤون  التربية  وزارة  وكيل  كشف 
العيسى خاطب  بــدر  الدكتور  العالي  التعليم  التربية وزيــر  وزيــر 
مجلس الخدمة املدنية إلعادة النظر في قرار تخفيض بدل السكن 
للمعلمني الوافدين من 150 إلى 60 دينارًا، وإعادته الى ما كان عليه 
أو زيادته، معلنا »نحن في انتظار الــرد«، ومبينًا ان هذا التحرك 

»جاء انطالقًا من دور الوزارة في الحفاظ على حقوق املعلم«. 
واشار النجار في تصريح لـ »الراي« إلى ان الوزارة »تدفع آالف 
الدنانير سنويًا على إيجار سكن للمعلمات الراغبات في السكن 
الحكومي«، مبينًا ان »قرار مجلس الخدمة شمل املعلمني الوافدين 
لــقــرارات  تنفيذية  جــهــة  ــوزارة  ــ والــ الــكــويــتــيــني،  غــيــر  والخليجيني 

مجلس الخدمة«. 

وصوله إلى البيت األبيض يثير رعب الجنراالت البريطانيني... ومراقبون يعتبرون فوزه »ثورة األغنياء على الفقراء«

شوارع أميركا تشتعل في وجه ترامب

|  واشنطن - 
من حسين عبدالحسين

لندن - من إلياس نصراهلل   |

فــــــــي وقــــــــــت انــــــكــــــب الـــــخـــــبـــــراء 
ــة نتائج  األمــيــركــيــون عــلــى دراســ
االنتخابات لفهم كيفية تصويت 
املــجــمــوعــات الــعــرقــيــة والــعــمــريــة 
وبينما  املختلفة،  واالجــتــمــاعــيــة 
املـــفـــاجـــأة  ــعـــون ان  ــابـ ــتـ املـ يــجــمــع 
دونالد  الجمهوري  فجرها  التي 
تـــــــرامـــــــب، فــــــي وجــــــــه مـــنـــافـــســـتـــه 
الديموقراطية هيالري كلينتون، 
املهمشني«  »ثــــورة  بمثابة  كــانــت 
الحاكمة،  السياسة  الطبقة  ضــد 
ــتـــي تــمــثــلــهــا كــلــيــنــتــون، اال ان  الـ

االتجاه الحقيقي - حسب نتائج 
صـــنـــاديـــق االقـــــتـــــراع - أظـــهـــر ان 
االنــــتــــفــــاضــــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي 
تــزعــمــهــا تـــرامـــب هـــي فـــي الــواقــع 
ــاء عـــلـــى الـــفـــقـــراء«  ــيـ ــنـ ــورة االغـ ــ ــ »ثـ

)تفاصيل ص 24(.
الــشــارع االميركي  امــا رد فعل 
فــتــمــثــل  امـــــــس  ــن  ــ مــ واول  امـــــــس 
فـــي انـــــدالع تــظــاهــرات فـــي كــبــرى 
املــــدن االمــيــركــيــة، مــثــل نــيــويــورك 
ــو وســــيــــاتــــل، بــــــاآلالف  ــاغـ ــكـ ــيـ وشـ
ــب، فــــي حــني  ــرامــ ضــــد انـــتـــخـــاب تــ
ُســجــل حــادثــان متفّرقان الطــالق 
الــرصــاص، أسفر األول عــن جرح 
5 وسط مدينة سياتل قرب موقع 

)ا ف ب( متظاهرون في لوس أنجليس احتجاجًا على فوز ترامب   

• قتلى وجرحى خالل مواجهات 
     في نيويورك وشيكاغو وسياتل 

لجنة »الصحة« لتقصي الحقائق دعت إلى »تجنب زرع الذعر ملصالح وأهداف سياسية«

 أدوية السرطان... أصلية!
|   كتب عمر العالس   |

خلصت لجنة تقصي الحقائق 
الــصــحــة  وزارة  شــكــلــتــهــا  ــتــــي  الــ
ــــة كافة  إلـــى تــأكــيــد ســالمــة األدويـ
ــز الــكــويــت  ــركـ املــســتــخــدمــة فــــي مـ
ملكافحة الــســرطــان، وعــدم وجــود 
أو »غير أصلية«  دة« 

ّ
»مقل أدويــة 

كما أشيع، داعية الى تحري الدقة 
فــي نــقــل املــعــلــومــات تجنبًا لــزرع 

الذعر في قلوب املرضى.

وأكد عضو اللجنة واستشاري 
ســــرطــــان  وحـــــــــدة  ــيـــــس  ــ رئـ أورام 
الــثــدي فــي مــركــز الشيخة بــدريــة 
بمركز الكويت ملكافحة السرطان 
سالمة  التركيت  فيصل  الدكتور 
ــيــــرت فــــي شــأنــه  الــــــــدواء الــــــذي أثــ

الــضــجــة األخــــيــــرة، رافـــضـــًا الـــزج 
ــى الـــــســـــرطـــــان مــــــن أجــــل  ــمــــرضــ بــ

مصالح وأهداف سياسية.
التركيت في تصريح   وطالب 
لـــ »الــــراي« عقب اجــتــمــاع اللجنة 
ــدم االلـــــتـــــفـــــات لـــلـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــعـ ــ بـ

تــروج عبر بعض  التي  املغلوطة 
ــائــــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وســ
واالســـتـــمـــرار فـــي تـــنـــاول الـــــدواء، 
املغلوطة  األخــبــار  أن تلك  مــؤكــدًا 
من شأنها أن تشكل خطورة على 

صحة املرضى. 

التركيت أن األدويـــة   وأوضـــح 
كــافــة فـــي كـــل دول الــعــالــم تحمل 
ــاري، وأن  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــلـــمـــي وتـ اســــمــــني عـ
األدوية الـ generic مادتها الفعالة 
هي مادة الــدواء األصلي  نفسها 
ولــيــس هــنــاك مــا يسمى بــالــدواء 

د. 
ّ
غير األصلي أو املقل

دواء  أن  الـــــتـــــركـــــيـــــت  وأكـــــــــــــد 
 Anastrozole األنــــــاســــــتــــــروزول 
ــم الـــتـــجـــاري  ــ والـــــــذي يــحــمــل االســ
معتمد   »Arimidex« أريميدكس 
ــة  ــ ــيـ ــ مــــن وكــــالــــة األدويـــــــــة األوروبـ
وهيئة الدواء والغذاء األميركية، 
الـــدول األوروبــيــة  فــي  ويستخدم 
 عــن اعتماده 

ً
واألمــيــركــيــة، فــضــال

واســتــيــراده  خليجيًا،  وتسجيله 

• السويط: كل ما أثير معلومات غير صحيحة • التركيت: أعالج بعض أهلي بهذا الدواء  
• الشمري: بحثنا ملفات املرضى... واألدوية غير مقلدة



اعــــــــتــــــــبــــــــرت رئـــــــــيـــــــــس وحـــــــــــدة 
الـــــدراســـــات األمـــيـــركـــيـــة فــــي كــلــيــة 
الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة فـــي جامعة 
الــكــويــت الـــدكـــتـــورة مــلــك الــرشــيــد 
ــاد عـــلـــى اســتــطــاعــات  ــمـ ــتـ أن االعـ
أي  لتلمس نتائج  الـــرأي وحــدهــا 
ناقصًا  معيارًا  يعتبر  انتخابات 

يعتريه الكثير من الشوائب.
ولــفــتــت الـــرشـــيـــد فـــي تــصــريــح 
لــــ »الــــــــراي« تــعــقــيــبــًا عــلــى نــتــائــج 
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ االنـــــتـــــخـــــابـــــات األمـ
ــــك االســـتـــطـــاعـــات تــقــصــي  ــلـ ــ ان»تـ
األمـــيـــني، وغــيــر املستخدمني  فــئــة 
ــتـــي  ــــج الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـ ــرامـ ــ ــبـ ــ لـ
القناة األكثر استخدامًا  أصبحت 
لــطــرح تلك االســتــطــاعــات، أضف 
لـــــذلـــــك حـــــالـــــة الــــــامــــــبــــــاالة الـــتـــي 
لتلك  لالتفات  الكثيرين  تعتري 

االستطاعات واملشاركة بها«.
ــك إلـــــــى أنـــــــه »ال  ــلــ وأشـــــــــــــارت مــ
يمكننا القول بأن الجميع تفاجأ 
ــابــــات بــفــوز  ــتــــخــ مــــن نــتــيــجــة االنــ
املرشح دونالد ترامب، حيث كان 
مــنــهــم يتحدثون  ــا  الــكــثــيــريــن وأنــ
عـــن ضــآلــة فـــرص تـــرامـــب مــقــارنــة 
بـــاملـــرشـــحـــة هــــيــــاري كــلــيــنــتــون، 
ولــكــنــهــم كــــانــــوا يـــتـــأنـــوا بـــإطـــاق 

تتغير  فقد  مــؤكــدة  تخمينات  أي 
الــســيــاســة بــني ليلة  قــوانــني لعبة 

وضحاها«.
نــجــح  »تــــــرامــــــب  ان  وتــــابــــعــــت 
االجتماعية  الطبقات  باستهداف 
املــحــافــظــة مـــن الــشــعــب األمــيــركــي 
والتي ساءها العديد من األوضاع 
بــالــشــأن الـــداخـــلـــي األمـــيـــركـــي في 
عهد رئاسة الحزب الديموقراطي 
والــتــي امــتــدت لعدة ســنــوات، كما 
ركـــز عــلــى قــضــيــة »الــثــقــة« مقابل 
ــة بــيــنــه  ــارنــ ــــرة« لــــــدى املــــقــ ــبـ ــ ــــخـ »الـ
كلينتون، ســاعــده  هــيــاري  وبـــني 
ــــل الـــبـــريـــد  ــائـ ــ ــائـــح رسـ ــك فـــضـ ــذلــ بــ

اإللـــكـــتـــرونـــي وبـــعـــض الـــشـــوائـــب 
كلينتون  بــمــؤســســتــهــا  الــخــاصــة 
ــدراج  ــتــ ــي اســ وغــــيــــرهــــا، فــنــجــح فــ
ــــور  ــهـ ــ ــظـ ــ ــــب مــــــــن خـــــــــــال الـ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
ولكنه  األرعـــن  العنصري  بمظهر 
»الواضح الصادق« ليعزز أهمية 
املصداقية ليشيح الشعب بنظره 
خبرته  ضعف  حقيقة  عــن  بعيدًا 
السياسية، كما سلط الضوء على 
املهاجرين  خسائر أميركا بسبب 
ــه الــخــصــوص خسائر  وعــلــى وجـ
األصــول  البيض ذوي  األمــريــكــان 
ــة بــســبــب بــقــيــة األعــــراق  ــيــ األوروبــ
كالسود والاتينيني واآلسيويني 

والعرب واملسلمني«.
ان »ترامب قدم نفسه  وتابعت 
على أنه الناطق باسمهم والقائد 
إلعــــادة أمــيــركــا كــقــوة عــظــمــى من 
الحزم والشدة وكأنه يرفع  خــال 

شعار )أميركا لألميركيني(«.
ــيـــد أن »انـــتـــائـــج  الـــرشـ وأكـــــــدت 
االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة تــلــقــنــنــا 
ــكــــون جــديــد  ـــر قــــد ال يــ ــ درســـــــًا آخـ
ــدارة ثــانــيــة  ــلــــصــ ــعــــود لــ ــه يــ ــنـ ــكـ ولـ
مــفــاده )ال تــوجــد دعــايــة سلبية( 
التي  فبرغم الصورة السيئة جدًا 
حــاول اإلعــام األميركي والدولي 
إظهار ترامب بها، إال أنها حقيقة 

كانت من أقوى أسباب فوزه«.
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ملك الرشيد لـ »الراي«: الدعاية السلبية 
وراء فوز ترامب برئاسة أميركا

ــلــــوم  ــم عــ ــ ــسـ ــ أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس قـ
ــاســــوب فــــي كـــلـــيـــة هــنــدســة  ــحــ الــ
ــــوب بـــجـــامـــعـــة  ــاسـ ــ ــحـ ــ وعـــــلـــــوم الـ
ــد  ــمـ ــحـ الـــــــكـــــــويـــــــت الــــــــدكــــــــتــــــــور مـ
ــلـــوم  ــــول بــــرنــــامــــج عـ ــــصـ املـــــــا حـ
ــــوب عـــــلـــــى االعـــــتـــــمـــــاد  ــ ــاسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
األكاديمي العاملي من قبل هيئة 
ــتــــمــــاد األكــــاديــــمــــي لـــبـــرامـــج  االعــ
 ABET( الهندسة والتكنولوجيا
( والتي تعتبر من أرقــى وأعــرق 
املــــؤســــســــات الـــتـــخـــصـــصـــيـــة فــي 
االعتماد األكاديمي حول العالم.

ــلــــوم  ــم عــ ــ ــــسـ ــــس قـ ــيــ ــ وقـــــــــــال رئــ
الــحــاســوب فــي الــكــلــيــة الــدكــتــور 
محمد املا في تصريح صحافي 
ــلـــوم  عـ ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ »حــــــصــــــول  إن 
الـــحـــاســـوب عــلــى هــــذا االعــتــمــاد 
جاء بعد استيفاء كل متطلبات 
ــــي  ــمـ ــ ــاديـ ــ هــــيــــئــــة االعـــــتـــــمـــــاد األكـ
األمــيــركــيــة لــلــهــنــدســة والــتــقــنــيــة 
أي  تــــســــجــــيــــل  دون   )ABET(
ماحظات أو مخاوف أو قصور 

وهو من األمــور النادر حدوثها 
ــالـــم فــــي أول  عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـ

زيارة العتماد برنامج علمي«.
االنـــجـــاز جــاء  ــذا  ان »هــ ورأى 
بتوفيق من الله وجهود جميع 
الـــعـــامـــلـــني بـــالـــقـــســـم ومـــســـاعـــدة 
عــــمــــادة كـــلـــيـــة عــــلــــوم وهـــنـــدســـة 
الحاسوب لتوفير كل املتطلبات 
لـــتـــحـــقـــيـــق شــــــــــروط االعــــتــــمــــاد 

وبدعم كبير ومتواصل من قبل 
وإشـــرافـــهـــا  الــجــامــعــيــة  اإلدارة 
على كــل مــراحــل الــحــصــول على 

االعتماد«. 
ــوم  ــ ــلــ ــ عــ »قـــــــــســـــــــم  أن  وبــــــــــــــني 
الــــحــــاســــوب بــــــدأ قـــبـــل ســـنـــوات 
عــدة اإلجـــراءات التي يستلزمها 
ــر ومـــن بــيــنــهــا تحديث  هـــذا األمــ
صــحــيــفــة الــتــخــرج لــتــتــوافــق مع 
ــة الــعــاملــيــة  ــيـ ــمـ ــاديـ املـــعـــايـــيـــر األكـ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ وتـــــحـــــديـــــث الــ
فريق  الستقبال  للقسم  التقنية 
االعتماد األكاديمي املشرف على 

هذه املهمة«. 
 إن »الــهــدف 

ً
واســـتـــدرك قـــائـــا

ــاد هــو  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ األســــــاســــــي مـــــن االعـ
منح الثقة للرأي العام بأن هذه 
البرامج  أو  التعليمية  املؤسسة 
العلمية ومخرجاتها ذات كفاءة 
ومـــهـــارة تــحــقــق كــل الــطــمــوحــات 
في الحصول على موارد بشرية 
 عاليًا وعامليًا من 

ً
مؤهلة تأهيا

هذه املؤسسة ملزاولة هذه املهنة 
بنجاح «.
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»علوم الحاسوب« حاز االعتماد األكاديمي 

شــــاركــــت الـــجـــامـــعـــة األمـــيـــركـــيـــة 
ــكـــويـــت فــــي بـــطـــولـــة الــكــويــت  فــــي الـ
 ،)ACM-KCPC 2016( لــلــبــرمــجــة 
ــرم الــجــامــعــة  ــتـــي أقــيــمــت فـــي حــ والـ
الــعــربــيــة املــفــتــوحــة - فـــرع الــكــويــت، 

يومي 13 و15 أكتوبر 2016. 
وتـــهـــدف الــبــطــولــة إلــــى تــطــويــر 
ــة فــي  ــبــ ــلــ ــطــ وإظـــــــهـــــــار مـــــــهـــــــارات الــ
ــاكـــل الــبــرمــجــيــة وتــقــنــيــة  حــــل املـــشـ
املعلومات كما تتيح للطلبة فرصة 
التعرف و التواصل مع أقرانهم من 

مــخــتــلــف املـــؤســـســـات االكـــاديـــمـــيـــة، 
باإلضافة الى تشجيع الطلبة على 
وتتيح  الجماعي،  والعمل  اإلبـــداع، 
لــهــم فــرصــة اخــتــبــار قــدراتــهــم على 
ــارك في  ــ الــضــغــط. وشـ األداء تــحــت 
الــبــطــولــة هـــذا الـــعـــام 26 فــريــقــا من 
مختلف الجامعات، منهم الجامعة 
ــكـــويـــت، والــكــلــيــة  األمـــيـــركـــيـــة فـــي الـ
االســتــرالــيــة فــي الــكــويــت، وجامعة 
الــخــلــيــج لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــفـــتـــوحـــة،  ــة الـــعـــربـــيـــة املـ ــعــ ــامــ والــــجــ

ــاز فــريــقــان  وجــامــعــة الـــكـــويـــت. و فــ
مــــن قـــســـم الـــهـــنـــدســـة الــكــهــربــائــيــة 
وهــنــدســة الــحــاســوب فــي الجامعة 
األمــيــركــيــة فــي الــكــويــت بــاملــركــزيــن 
والذي يؤهلهما  والخامس،  الرابع 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــلــ ــرحــ لـــانـــتـــقـــال الــــــى املــ
اإلقليمية  املسابقة  فــي  واملــشــاركــة 
ستقام  التي   )ACM-ACPC 2016(
في مصر، وتستضيفها االكاديمية 
للعلوم والتكنولوجيا في  العربية 

11 و 14 نوفمبر 2016.

الجامعة األميركية تشارك 
في بطولة الكويت للبرمجة

انــتــقــد املــشــاركــون فــي ملتقى 
ــة وتـــعـــزيـــز قــيــم الــــوالء  ــنـ ــواطـ »املـ
ــاء« الــــذي نــظــمــتــه كلية  ــمـ ــتـ واالنـ
واختتمت  االجــتــمــاعــيــة  الــعــلــوم 
كلية  مخرجات  أمــس،  فعالياته 
الـــتـــربـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت، 
املــئــة منهم ال  مبينني أن 90 فــي 

يصلحون أن يكونوا معلمني.
وأشـــــــــــــاروا خـــــــال الــجــلــســة 
ــة لـــلـــمـــلـــتـــقـــى بـــعـــنـــوان  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
والتعليمية  التربوية  »األبعاد 
للمواطنة« إلى أهمية االنتماء 
تـــقـــوم  وأن  ــلــــوطــــن  لــ والــــــــــــوالء 
نفوس  في  بتعزيزهما  الــدولــة 

الخريجني واملعلمني .
وكشف عميد كلية الدراسات 
الـــعـــلـــيـــا وعـــمـــيـــد كــلــيــة الــتــربــيــة 
الشيخ  الدكتورعبدالله  األسبق 
الــجــلــســة »ان 90 فــي املئة  خـــال 
مـــن مــخــرجــات كــلــيــة الــتــربــيــة ال 
يصلحون ان يكونوا مدرسني«، 
»إحياء الضمير بداخل  مطالبًا بـ
الــطــلــبــة وأال يــكــون الــقــانــون هو 
الــــــرادع لــهــم بـــل يــجــب أن يــكــون 

الضمير أواًل«.
وبـــــدوره، قـــال ســفــيــر الــكــويــت 
ــــي الـــيـــونـــســـكـــو وعـــمـــيـــد كــلــيــة  فـ
ــبـــق  ــيـــة األسـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــعــــلــــوم االجـ

ــا  ــنـ ــلــــي الــــــطــــــراح إنـ الـــــدكـــــتـــــور عــ
»نجني تخبط سياسات عوجاء 
أوصــلــتــنــا إلــــى مــرحــلــة الــيــأس« 
ــبـــاب  مـــســـتـــبـــشـــريـــن خـــــيـــــرًا بـــشـ
الكويت فاألمل معقود  وشابات 

عليهم.
مــن  املــــئــــة  فــــي   90« ان  ورأى 
يكونوا  ان  يصلحون  ال  الطلبة 
مـــدرســـني بـــل قـــد تـــكـــون الــنــســبــة 
أكــبــر مــن ذلـــك واألمــــر ال يقتصر 
ــل يــشــمــل  ــ ــلـــبـــة فـــقـــط بـ عـــلـــى الـــطـ

األساتذة أيضًا«.
ومــــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الــــنــــائــــب 
الـــســـابـــق ورئـــيـــس قــســم الــعــلــوم 

الـــســـيـــاســـيـــة بـــجـــامـــعـــة الـــكـــويـــت 
الدكتور حسن جوهر ان »هناك 
مــتــطــلــبــات مـــاديـــة ومــحــســوســة 
فــلــديــنــا مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــوق 
مــتــشــابــهــة ومــتــســاويــة لــكــل من 

يحمل هوية املواطنة «.
»هــنــاك  ان  إلــــى  جــوهــر  ورأى 
وهــذا  املواطنة  مفهوم  فــي   

ً
خلا

الوظائف  يظهر جليًا ســواء في 
الترقيات  أو  التعيينات  فــي  أو 

وغيرها«.
الثالثة  الجلسة  فــي  وتــحــدث 
بــــعــــنــــوان )األبــــــعــــــاد الـــقـــانـــونـــيـــة 
ــتـــاذ  ــنـــة« أسـ ــمـــواطـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــنــ واألمــ

الحقوق  كلية  في  العام  القانون 
بجامعة الكويت الدكتور محمد 
 ان »الــــــــــدول فــي 

ً
الـــفـــيـــلـــي قــــائــــا

ابتدعت  املــواطــنــة  عــن  تعبيرها 
فــكــرة الــجــنــســيــة الــتــي تــعــبــر عن 

السيادة«.
ــال مــــديــــر مــكــتــب  ــ ــ وبـــــــــــدوره قـ
ــمــــاعــــي األســـبـــق  ــتــ ــاء االجــ ــ ــمــ ــ االنــ
وأســــــتــــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة 
ــة الـــــكـــــويـــــت الــــدكــــتــــور  ــعــ ــامــ بــــجــ
عبدالله سهر إن »الدولة يجب ان 
تضمن تكافؤ الفرص واملساواة 
والــعــدالــة وال يتأتى ذلــك إال في 
جو من الحرية والديموقراطية«.

ملتقى »املواطنة« دعا إلحياء الضمير في نفوس الطلبة لردعهم قبل القانون

 90 في املئة من خريجي »التربية« ال يصلحون للتعليم
عبدالله الشيخ: الحاجة 
ماسة إلى تفعيل القيم 

التربوية لدى الطلبة

علي الطراح: »السياسات 
العوجاء« أوصلتنا
إلى مرحلة اليأس

متحدثون في إحدى جلسات امللتقى 

الفرق الطالبية خالل املسابقة

محمد املال

ملك الرشيد
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πeÉ©à∏d IójóL á«dBG OGóYEG ≈Yóà°SG á≤ëà°ùe ô«Z ádÉM 100 ƒëf ±É°ûàcG

 kÉLÉéàMG äÉj’ƒdGh ¿óªdG ∞∏àîe »a ´QGƒ°ûdG ≈dEG Gƒdõf øjôgÉ¶àªdG ±’BG :OóédG •ÉÑ°†∏d ódÉîdG
¿ƒfÉ≤dG Gƒ≤ÑWh Gƒ©°VGƒJ

�  øe  áÑcƒc  ódÉîdG  óªëe  ï«°ûdG  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ≈°UhCG øe  áÑcƒc  ódÉîdG  óªëe  ï«°ûdG  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ≈°UhCG
 ΩGõàd’Gh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á∏eÉ©e  ø°ùMh  ™°VGƒàdG ΩGõàd’Gh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á∏eÉ©e  ø°ùMh  ™°VGƒàdG"  `H  OóédG  •ÉÑ°†dG `H  OóédG  •ÉÑ°†dG
 º¡æ«YCG Ö°üf âjƒμdG Gƒ©°†j ¿CGh ,ô«eC’Gh øWƒdGh ˆG ΩÉeCG √hOCG …òdG º°ù≤dÉH º¡æ«YCG Ö°üf âjƒμdG Gƒ©°†j ¿CGh ,ô«eC’Gh øWƒdGh ˆG ΩÉeCG √hOCG …òdG º°ù≤dÉH

(2 `°U ™LGQ) . `°U ™LGQ) ."QòëdGh á¶≤«dGh ¢UôëdG »a QGôªà°S’G á«ªgCGQòëdGh á¶≤«dGh ¢UôëdG »a QGôªà°S’G á«ªgCG" GócDƒe , GócDƒe ,"ÉªFGOÉªFGO
 ƒª°S äÉ«ëJ ¬eÉeG º°ù≤dG ø«éjôîdG •ÉÑ°†dG øe  ƒª°S äÉ«ëJ ¬eÉeG º°ù≤dG ø«éjôîdG •ÉÑ°†dG øe 490490 AGOCG ∫ÓN ódÉîdG π≤fh AGOCG ∫ÓN ódÉîdG π≤fh
 ºàª°ùbCG  Ωƒ«dG ºàª°ùbCG  Ωƒ«dG"  :ÓFÉb  ,º¡d  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dGh  óªM’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ô«eC’G :ÓFÉb  ,º¡d  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dGh  óªM’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ô«eC’G
 ¿ƒfÉ≤dG QÉWEG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG Gƒ∏eÉ©J ¿CGh ¬H Gƒeõà∏J ¿CG »¨Ñæj Éª°ùb ¿ƒfÉ≤dG QÉWEG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG Gƒ∏eÉ©J ¿CGh ¬H Gƒeõà∏J ¿CG »¨Ñæj Éª°ùb

."IóMGh Iô£°ùªH ™«ªédG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG Gƒ≤Ñ£J ¿CGh ,ôjó≤Jh ΩGôàMG πμHIóMGh Iô£°ùªH ™«ªédG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG Gƒ≤Ñ£J ¿CGh ,ôjó≤Jh ΩGôàMG πμH
 ø«æWGƒªdG  GƒeóNG ø«æWGƒªdG  GƒeóNG"  :¬dƒ≤H  ø«éjôîdG  ≈dEG  áë«°üædÉH  á«∏NGódG  ôjRh  ¬LƒJh :¬dƒ≤H  ø«éjôîdG  ≈dEG  áë«°üædÉH  á«∏NGódG  ôjRh  ¬LƒJh
 áÑJôdG  √òg  ¿CG  É°Uƒ°üN  πª©dG  ±ô°Th  áª∏μdGh  áæ¡ªdG  ±ô°T  ≈∏Y  Gƒ¶aÉMh áÑJôdG  √òg  ¿CG  É°Uƒ°üN  πª©dG  ±ô°Th  áª∏μdGh  áæ¡ªdG  ±ô°T  ≈∏Y  Gƒ¶aÉMh
 ΩGõàd’G ΩGõàd’G" ≈dEG ºgÉjEG É«YGO , ≈dEG ºgÉjEG É«YGO ,"πª©dG »a ¢UÓNE’Gh º∏©dGh IôHÉãªdG •ô°ûH ,ájGóHπª©dG »a ¢UÓNE’Gh º∏©dGh IôHÉãªdG •ô°ûH ,ájGóH

 ¿CGh  ,º¡FÓeõd  Ihób  Gƒfƒμj  ¿CGh  •ÉÑ°†f’Gh ¿CGh  ,º¡FÓeõd  Ihób  Gƒfƒμj  ¿CGh  •ÉÑ°†f’Gh

�  §«ëªdG  ±ÉØ°V  ≈dEG  ..  »°ù∏WC’G  πMÉ°S  øe  :ä’Éch  `  º°UGƒY  -  ø£æ°TGh §«ëªdG  ±ÉØ°V  ≈dEG  ..  »°ù∏WC’G  πMÉ°S  øe  :ä’Éch  `  º°UGƒY  -  ø£æ°TGh
 ¿ƒéàëªdGh  ÖeGôJ  ódÉfhO  RƒØH  ¿ƒehó°üªdG  ¿ƒ«cô«eC’G  ôéØfG  …OÉ¡dG ¿ƒéàëªdGh  ÖeGôJ  ódÉfhO  RƒØH  ¿ƒehó°üªdG  ¿ƒ«cô«eC’G  ôéØfG  …OÉ¡dG
 ∑GQÉH  ¢ù«FôdG  πÑ≤à°SG  Éª«Øa,AÉKÓãdG  âjôLCG  »àdG  äÉHÉîàf’G  èFÉàf  ≈∏Y ∑GQÉH  ¢ù«FôdG  πÑ≤à°SG  Éª«Øa,AÉKÓãdG  âjôLCG  »àdG  äÉHÉîàf’G  èFÉàf  ≈∏Y
 ∫hC’G  ¬Ø°Uh  Ée  äÉÑ«JôJ  øª°V ¢†«HC’G  â«ÑdG  »a  ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG  ÉeÉHhCG ∫hC’G  ¬Ø°Uh  Ée  äÉÑ«JôJ  øª°V ¢†«HC’G  â«ÑdG  »a  ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG  ÉeÉHhCG
 á«°ù«FQ ¿óe »a ´QGƒ°ûdG »a ¿ƒ«cô«eC’G ó°ûàMG á«°ù«FQ ¿óe »a ´QGƒ°ûdG »a ¿ƒ«cô«eC’G ó°ûàMG " "á£∏°ù∏d ¢ù∏°ùdG º«∏°ùàdGá£∏°ù∏d ¢ù∏°ùdG º«∏°ùàdG"`H`H

.ÖeGôJ Rƒa ≈∏Y ÉLÉéàMG IóY.ÖeGôJ Rƒa ≈∏Y ÉLÉéàMG IóY
 ¿hôgÉ¶àªdG  ∞àg  »dÉªdG  ¬∏≤K  õcôeh  ÖeGôJ  ¢SCGQ  §≤°ùe  ∑Qƒjƒ«f  »Øa ¿hôgÉ¶àªdG  ∞àg  »dÉªdG  ¬∏≤K  õcôeh  ÖeGôJ  ¢SCGQ  §≤°ùe  ∑Qƒjƒ«f  »Øa
 Üôë∏d ’ Üôë∏d ’"h,h,"»°ù«FQ ¢ù«d»°ù«FQ ¢ù«d" É¡«∏Y Öàc äÉàa’ Gƒ©aQh , É¡«∏Y Öàc äÉàa’ Gƒ©aQh ,"á∏HõªdG ≈dEG ÖeGôJá∏HõªdG ≈dEG ÖeGôJ"
 ¢ù«FôdG πãªJ áªî°V ≈eO GƒbôMCGh ¢ù«FôdG πãªJ áªî°V ≈eO GƒbôMCGh " "¿Óc ¢ùcƒ∏cƒμdG áYÉªéd ’h á«°TÉØ∏d ’¿Óc ¢ùcƒ∏cƒμdG áYÉªéd ’h á«°TÉØ∏d ’
 ¬àWÉMCG  …òdG  ÖeGôJ  êôH  ≈dEG  ¿hôgÉ¶àªdG  ¬LƒJ  ¿É¨°ûà«e  »ah  ,ÖîàæªdG ¬àWÉMCG  …òdG  ÖeGôJ  êôH  ≈dEG  ¿hôgÉ¶àªdG  ¬LƒJ  ¿É¨°ûà«e  »ah  ,ÖîàæªdG

.¬«dEG ájODƒªdG ¥ô£dG â≤∏ZCGh IOó°ûe á«æeCG äGAGôLEÉH áWô°ûdG.¬«dEG ájODƒªdG ¥ô£dG â≤∏ZCGh IOó°ûe á«æeCG äGAGôLEÉH áWô°ûdG
 ø£°SƒHh  πJÉ«°S  ¿ó`̀eh  ¢SÉ°ùμJh  Gƒ`̀jCGh  É«fQƒØ«dÉc  äÉ`̀j’h  äó¡°T  ∂dòc ø£°SƒHh  πJÉ«°S  ¿ó`̀eh  ¢SÉ°ùμJh  Gƒ`̀jCGh  É«fQƒØ«dÉc  äÉ`̀j’h  äó¡°T  ∂dòc
 ¢Sƒd  »ah,á∏KÉªe  äGôgÉ¶e  áª°UÉ©dG  ø£æ°TGhh  É«ØdOÓ«ah  âjhôàjOh ¢Sƒd  »ah,á∏KÉªe  äGôgÉ¶e  áª°UÉ©dG  ø£æ°TGhh  É«ØdOÓ«ah  âjhôàjOh
 ájƒfÉãdG  ¢SQGóªdG  ÜÓW  øe  º¡Ñ∏ZCG  ¢üî°T  ±’BG   ájƒfÉãdG  ¢SQGóªdG  ÜÓW  øe  º¡Ñ∏ZCG  ¢üî°T  ±’BG  5  ƒëf  ôgÉ¶J  ¢ù«∏éfG ƒëf  ôgÉ¶J  ¢ù«∏éfG
 Ö¨°ûdG  áëaÉμe  áWô°T  âdhÉMh  QhôªdG  ácôM  ¿ƒéàëªdG  π£Yh  äÉ©eÉédGh Ö¨°ûdG  áëaÉμe  áWô°T  âdhÉMh  QhôªdG  ácôM  ¿ƒéàëªdG  π£Yh  äÉ©eÉédGh

.É°üî°T .É°üî°T 1515 ƒëf ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤dGh º¡≤jôØJ ƒëf ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤dGh º¡≤jôØJ
 ófÓchCG  »a  QhôªdG  ácôM  Gƒ∏£Y  èàëe   ófÓchCG  »a  QhôªdG  ácôM  Gƒ∏£Y  èàëe  60006000  ƒëf  ¿CÉ`̀H  áWô°ûdG  äOÉ`̀ aCGh ƒëf  ¿CÉ`̀H  áWô°ûdG  äOÉ`̀ aCGh
 áëaÉμe  áWô°T  ≈∏Y  √É`̀«`̀ª`̀dG  äÉ`̀ LÉ`̀ LR  ¿ƒéàëªdG  ≈`̀≤`̀dCGh.É`̀«`̀fQƒ`̀Ø`̀«`̀dÉ`̀μ`̀H áëaÉμe  áWô°T  ≈∏Y  √É`̀«`̀ª`̀dG  äÉ`̀ LÉ`̀ LR  ¿ƒéàëªdG  ≈`̀≤`̀dCGh.É`̀«`̀fQƒ`̀Ø`̀«`̀dÉ`̀μ`̀H

.ôLÉàªdG ¢†©H äÉ¡LGh Gƒª£Mh,áeÉª≤dG »a QÉædG Gƒeô°VCGh,Ö¨°ûdG.ôLÉàªdG ¢†©H äÉ¡LGh Gƒª£Mh,áeÉª≤dG »a QÉædG Gƒeô°VCGh,Ö¨°ûdG
 ø«YCÓd áé«¡e ájhÉª«c OGƒe AÉ≤dEÉH äOQ áWô°ûdG ¿EG: ø«YCÓd áé«¡e ájhÉª«c OGƒe AÉ≤dEÉH äOQ áWô°ûdG ¿EG:"RôàjhQRôàjhQ"`d  ógÉ°T ∫Ébh`d ógÉ°T ∫Ébh
 ¿EG  »°S ¿EG  »°S"  áμÑ°ûd ófÓchCG  áWô°T IQGOEG  º°SÉH áKóëàe äôcPh.ø«éàëªdG  ≈∏Y áμÑ°ûd ófÓchCG  áWô°T IQGOEG  º°SÉH áKóëàe äôcPh.ø«éàëªdG  ≈∏Y

.áWô°û∏d ø«JQÉ«°ùH QGô°VCG â≤ëdh ,ófÓchCG »a ÉÑ«°UCG ø««Wô°T ¿EG ,.áWô°û∏d ø«JQÉ«°ùH QGô°VCG â≤ëdh ,ófÓchCG »a ÉÑ«°UCG ø««Wô°T ¿EG ,"¿EG¿EG
 áaÉë°üdG ádÉch Ö°ùëH ¢SQódG øY ÜÓWh ò«eÓJ ∞bƒJ ,k É°†jCG É«fQƒØ«dÉc »ah áaÉë°üdG ádÉch Ö°ùëH ¢SQódG øY ÜÓWh ò«eÓJ ∞bƒJ ,k É°†jCG É«fQƒØ«dÉc »ah
 ôgÉ¶à∏d  º¡JÉ©eÉLh  ájƒfÉãdG  º¡°SQGóe  äÉMÉH  »a  Ghó°ûàMGh  ,á«°ùfôØdG ôgÉ¶à∏d  º¡JÉ©eÉLh  ájƒfÉãdG  º¡°SQGóe  äÉMÉH  »a  Ghó°ûàMGh  ,á«°ùfôØdG

 …òdG ™ÑàªdG »HÉîàf’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y k ÉLÉéàMG …òdG ™ÑàªdG »HÉîàf’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y k ÉLÉéàMG

á«HÉîàfG QÉ≤ªd áØdÉîe 30
ø«°ûàØª∏d á«FÉ°†b á«£Ñ°Vh

�  âjƒμdG ájó∏H øe á∏μ°ûªdG ácôà°ûªdG áæé∏dG äQôM âjƒμdG ájó∏H øe á∏μ°ûªdG ácôà°ûªdG áæé∏dG äQôM
 3030  øe  ôãcCG  áe’G  ¢ù∏ée  äÉHÉîàf’  á«∏NGódG  IQGRhh øe  ôãcCG  áe’G  ¢ù∏ée  äÉHÉîàf’  á«∏NGódG  IQGRhh
(1111 `°U ™LGQ) .ø«fGƒ≤∏d áØdÉîe á«HÉîàfG QÉ≤ªd Gô°†ëe `°U ™LGQ) .ø«fGƒ≤∏d áØdÉîe á«HÉîàfG QÉ≤ªd Gô°†ëe

 ¬d  íjô°üJ  »a  »MƒØæªdG  óªMG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh ¬d  íjô°üJ  »a  »MƒØæªdG  óªMG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 áæé∏dG  AÉ°†YC’  á°UÉN  πªY  ájƒg  QGó°UEG  ºà«°S áæé∏dG  AÉ°†YC’  á°UÉN  πªY  ájƒg  QGó°UEG  ºà«°S"  ¬fG ¬fG
 á«£Ñ°†dG  º¡d  ∫ƒîJ  ø«YƒÑ°SG  Ióªd  ácôà°ûªdG á«£Ñ°†dG  º¡d  ∫ƒîJ  ø«YƒÑ°SG  Ióªd  ácôà°ûªdG
 øY  Qó°üJ  ó`̀b  »`̀à`̀dG  äÉØdÉîªdG  §Ñ°†d  á«FÉ°†≤dG øY  Qó°üJ  ó`̀b  »`̀à`̀dG  äÉØdÉîªdG  §Ñ°†d  á«FÉ°†≤dG

 QÉ≤ªdÉH  ≥∏©àJ  âfÉc  AGƒ°S  º¡«Hhóæe  hCG  ø«ë°TôªdG QÉ≤ªdÉH  ≥∏©àJ  âfÉc  AGƒ°S  º¡«Hhóæe  hCG  ø«ë°TôªdG
 »a  º¡«Hhóæe  πÑb  øe  º¡JÉfÓYEG  ™°Vh  hCG  á«HÉîàf’G »a  º¡«Hhóæe  πÑb  øe  º¡JÉfÓYEG  ™°Vh  hCG  á«HÉîàf’G

."áØdÉîe øcÉeCGáØdÉîe øcÉeCG
 Gòg øe A»°T …CG  hCG  ΩÉ«N hCG  ∑É°ûcCG  áeÉbEG  ¿G í°VhGh Gòg øe A»°T …CG  hCG  ΩÉ«N hCG  ∑É°ûcCG  áeÉbEG  ¿G í°VhGh
 ájÉYódG ó°ü≤H π≤ædG πFÉ°Sh ™«ªL ∫Éª©à°SG hCG π«Ñ≤dG ájÉYódG ó°ü≤H π≤ædG πFÉ°Sh ™«ªL ∫Éª©à°SG hCG π«Ñ≤dG
 ,áØdÉîe ôÑà©J Égô«Z hCG ´Gôàb’G ¿Ééd ΩÉeCG á«HÉîàf’G ,áØdÉîe ôÑà©J Égô«Z hCG ´Gôàb’G ¿Ééd ΩÉeCG á«HÉîàf’G

 AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ¿G  É`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ¿G  É`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e

ø«bÉ©ªdG áëæe ±ô°U ∞bh

ÖeGôJ ¬LƒH á«cô«eCG á«Ñ©°T áÑ°†Z

!√Rƒa ó©H ÖeGôàd áë«°†a ∫hCG

��  âdhÉ¨«fÉe É°SQÉehCG á©jòªdG AÉjRC’G á°VQÉY ¬à≤jó°Uh ÖeGôJ ódÉfhO ÖîàæªdG ¢ù«FôdG ��    •ÉÑ°†dG óMCG k ÉÄæ¡e ódÉîdG óªëe ï«°ûdG

¢ü«°üîJ øe ¿hó«Øà°ùj kÉjQGOEGh kÉª∏©e 630
óªMC’G ìÉÑ°U ¢SQGóªd kGQÉæjO 50 `dG ICÉaÉμe

��      :ºdÉ°S ÉfQ - âÑàc

 á«HôàdG  IQGRh  ¿G  á©∏£e  ájƒHôJ  QOÉ°üe  äô`̀cP á«HôàdG  IQGRh  ¿G  á©∏£e  ájƒHôJ  QOÉ°üe  äô`̀cP
 ∫óH  ICÉaÉμªd  QÉæjO   ∫óH  ICÉaÉμªd  QÉæjO  500500h  k ÉØdG  h  k ÉØdG  3131  ƒëf  â°ü°üN ƒëf  â°ü°üN
 ¢SQGóe »a ¿ƒ∏ª©j ÉjQGOEGh Éª∏©e  ¢SQGóe »a ¿ƒ∏ª©j ÉjQGOEGh Éª∏©e 630630 ƒëf ∫É≤àfG ƒëf ∫É≤àfG

 Éª∏©e  Éª∏©e 7070"  ƒëf ¿G áæ«Ñe ,á«æμ°ùdG  óªMC’G  ìÉÑ°U ƒëf ¿G áæ«Ñe ,á«æμ°ùdG  óªMC’G  ìÉÑ°U
 ™°ùàdG á≤£æªdG ¢SQGóe øe á°SQóe πc »a ÉjQGOGh ™°ùàdG á≤£æªdG ¢SQGóe øe á°SQóe πc »a ÉjQGOGh

."∫óÑdG øe ¿hó«Øà°ùj∫óÑdG øe ¿hó«Øà°ùj
 ¿hDƒ°ûdG  ´É£≤d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ó`̀cCG  ,¬à¡L  øe ¿hDƒ°ûdG  ´É£≤d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ó`̀cCG  ,¬à¡L  øe
 ó¡a  á«HôàdG  IQGRh  »a  …QGOE’G  ôjƒ£àdGh  á`̀ jQGOE’G ó¡a  á«HôàdG  IQGRh  »a  …QGOE’G  ôjƒ£àdGh  á`̀ jQGOE’G

 π«©ØJ π«©ØJ"  ¢ü«¨dG ¢ü«¨dG

 á«∏°UCG ¿ÉWô°ùdG ájhOCG :"áë°üdG"
kÉ«é«∏N Ióªà©eh áÄªdG »a 100

 ø«æ°ùªdG äÉ°VÉØM ∞bh ≈dEG ¬éàJ"¿hDƒ°ûdG"h... §HGƒ°†dG ≥ah áëæªdG ±ô°U »a ¿hôªà°ùe :πHCG
��      :ºdÉ°S ÉfQh ¿GóÑ©dG ¢SQÉa ` Öàc

 äGhóædG è«é°Vh á«HÉîàf’G äÓªëdG Öî°U øY Gó«©H äGhóædG è«é°Vh á«HÉîàf’G äÓªëdG Öî°U øY Gó«©H
 ∞bh  äGAGô`̀LEG  õjõ©J  ≈dEG  áeƒμëdG  ¬éàJ  äGQÉ©°ûdGh ∞bh  äGAGô`̀LEG  õjõ©J  ≈dEG  áeƒμëdG  ¬éàJ  äGQÉ©°ûdGh
 IOÉe ôaƒj ÉªHQ ƒëf ≈∏Y äÉYÉ£≤dG øe OóY »a Qó¡dG IOÉe ôaƒj ÉªHQ ƒëf ≈∏Y äÉYÉ£≤dG øe OóY »a Qó¡dG
 áZóZOh  ÉgOÉ≤àfGh  É¡«∏Y  Ωƒé¡∏d  ø«ë°Tôª∏d  áÑ°üN áZóZOh  ÉgOÉ≤àfGh  É¡«∏Y  Ωƒé¡∏d  ø«ë°Tôª∏d  áÑ°üN
 âØ°ûc PEG,º¡JGƒ°UCÉH RƒØdG πeCG ≈∏Y ø«ÑNÉædG ôYÉ°ûe âØ°ûc PEG,º¡JGƒ°UCÉH RƒØdG πeCG ≈∏Y ø«ÑNÉædG ôYÉ°ûe

 ábÉYE’G …hP ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG á©∏£e QOÉ°üe ábÉYE’G …hP ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG á©∏£e QOÉ°üe
 ø«bÉ©ªdG áëæe ±ô°U ∞bh ¿ÉªàF’G ∂æH øe âÑ∏W ø«bÉ©ªdG áëæe ±ô°U ∞bh ¿ÉªàF’G ∂æH øe âÑ∏W
 äGRhÉéJ É¡aÉ°ûàcG ó©H ôNBG QÉ©°TEG ≈àMh âbDƒe πμ°ûH äGRhÉéJ É¡aÉ°ûàcG ó©H ôNBG QÉ©°TEG ≈àMh âbDƒe πμ°ûH
 ≈dEG  º¡àdÉMEG  Qô≤ªdG  øe  ádÉM   ≈dEG  º¡àdÉMEG  Qô≤ªdG  øe  ádÉM  100100  ƒëæd  ±ô°üdG  »a ƒëæd  ±ô°üdG  »a

.áeÉ©dG áHÉ«ædG.áeÉ©dG áHÉ«ædG
 äÉeóîdG  ´É£≤d  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ÖFÉf  âØf  É¡à¡L  øe äÉeóîdG  ´É£≤d  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ÖFÉf  âØf  É¡à¡L  øe
 ájOÉf.O  áÄ«¡dG  »a  á«YÉªàL’Gh  á«°ùØædG  á«Ñ£dG ájOÉf.O  áÄ«¡dG  »a  á«YÉªàL’Gh  á«°ùØædG  á«Ñ£dG
 Qó°üj  ºd  ¬fCG  ≈dEG  Iô«°ûe,ø«bÉ©ªdG  áëæe  ∞bh  πHCG Qó°üj  ºd  ¬fCG  ≈dEG  Iô«°ûe,ø«bÉ©ªdG  áëæe  ∞bh  πHCG

 Gò¡H  á«¡Ø°T  äÉ¡«LƒJ  ≈àM  hCG  ÜÉàc  …CG  áÄ«¡dG  øe Gò¡H  á«¡Ø°T  äÉ¡«LƒJ  ≈àM  hCG  ÜÉàc  …CG  áÄ«¡dG  øe
.¢Uƒ°üîdG.¢Uƒ°üîdG

 ≥`̀ah  É¡aô°U  »`̀ a  ¿hô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e  ø`̀ë`̀f  :π```̀HCG  â`̀ dÉ`̀ bh ≥`̀ah  É¡aô°U  »`̀ a  ¿hô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e  ø`̀ë`̀f  :π```̀HCG  â`̀ dÉ`̀ bh
 ø«bÉ©ªdG äÉØ∏e OóY »dÉªLEG ø«bÉ©ªdG äÉØ∏e OóY »dÉªLEG" ¿CG ≈dEG Iô«°ûe,§HGƒ°†dG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe,§HGƒ°†dG

."áÄ«¡dG »a ∞∏e ∞dCG áÄ«¡dG »a ∞∏e ∞dCG 5555 øe ôãcCG ≠∏H ¿B’G ≈àM øe ôãcCG ≠∏H ¿B’G ≈àM
 ±ô°üj ±ô°üj"  20102010  áæ°ùd   áæ°ùd  8  º`̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Ö°ùëHh º`̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Ö°ùëHh
 ∞«∏°ùàdG ∂æH øe ø««àjƒμdG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd ∞«∏°ùàdG ∂æH øe ø««àjƒμdG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd

 êGhR áëæe QÉNO’Gh êGhR áëæe QÉNO’Gh

 ±ô°U ∞bh :…ôKC’G ±ô°U ∞bh :…ôKC’G
 ∫ÉM ∞XƒªdG ÖJGQ ∫ÉM ∞XƒªdG ÖJGQ

 7 ≈dEG Ωƒj øe ¬YÉ£≤fG ≈dEG Ωƒj øe ¬YÉ£≤fG
•É«àM’G π«Ñ°S ≈∏Y ΩÉjCG•É«àM’G π«Ñ°S ≈∏Y ΩÉjCG

 ∞XƒªdG π°üa : ∞XƒªdG π°üa :"á«HôàdGá«HôàdG"
 ¿hO πª©dG øY ™£≤æªdG ¿hO πª©dG øY ™£≤æªdG

 á∏°üàe Éeƒj  á∏°üàe Éeƒj 1515 ¿PEG ¿PEG
kÓ«≤à°ùe √QÉÑàYGhkÓ«≤à°ùe √QÉÑàYGh

 áeÉbEÉH áÑdÉ£ª∏d á∏ªM ø«°TóJ áeÉbEÉH áÑdÉ£ª∏d á∏ªM ø«°TóJ
 á∏≤à°ùªdG É«fQƒØ«dÉc ádhO á∏≤à°ùªdG É«fQƒØ«dÉc ádhO

Écô«eCG øY ∫É°üØf’GhÉcô«eCG øY ∫É°üØf’Gh

�  ÉªY  ¢ùeCG  á«fÉ£jôÑdG  π«e  »∏jO ÉªY  ¢ùeCG  á«fÉ£jôÑdG  π«e  »∏jO"  áØ«ë°U  âØ°ûc áØ«ë°U  âØ°ûc
 . ."á°SÉFôdÉH √Rƒa ó©H ÖeGôJ íFÉ°†a ∫hCGá°SÉFôdÉH √Rƒa ó©H ÖeGôJ íFÉ°†a ∫hCG" É¡fCÉH É¡àØ°Uh É¡fCÉH É¡àØ°Uh
 É°SQÉehCG É°SQÉehCG " "á«cô«eC’G á©jòªdGh AÉjRC’G á°VQÉYá«cô«eC’G á©jòªdGh AÉjRC’G á°VQÉY" ¿EG :âdÉbh ¿EG :âdÉbh
 ,èFÉàædG ¿ÓYEG Qƒa ¬d ≥«∏©J ∫hCG øY âØ°ûc ,èFÉàædG ¿ÓYEG Qƒa ¬d ≥«∏©J ∫hCG øY âØ°ûc" âdhÉ¨«fÉe âdhÉ¨«fÉe
 âfCG  πg âfCG  πg"  :ÓFÉ°ùàe  »d  ¢ùªg  ó≤d :ÓFÉ°ùàe  »d  ¢ùªg  ó≤d"  : :"É°SQÉehCGÉ°SQÉehCG"  âdÉbh âdÉbh
 ¬æe  IQÉ`̀°`̀TEG  »a  , ¬æe  IQÉ`̀°`̀TEG  »a  ,"ø£æ°TGh  ≈`̀dEG  »©e  ≈JCÉàd  Ió©à°ùeø£æ°TGh  ≈`̀dEG  »©e  ≈JCÉàd  Ió©à°ùe
 ¬à©ªL  »àdG ¬à©ªL  »àdG  " "á«ØWÉ©dGá«ØWÉ©dG"  ábÓ©dG  ójóéJ  »a  ¬àÑZQ  ≈dEG ábÓ©dG  ójóéJ  »a  ¬àÑZQ  ≈dEG

!äGƒæ°S πÑb AGôª°ùdG á©jòªdÉH!äGƒæ°S πÑb AGôª°ùdG á©jòªdÉH

 ÖeGôJ AÉbó°UCG øe IóMGh ÖeGôJ AÉbó°UCG øe IóMGh " "É°SQÉehCGÉ°SQÉehCG" ¿CG áØ«ë°üdG äócCGh ¿CG áØ«ë°üdG äócCGh
 ¬©e É¡Ñë£°UG ,á«HÉîàf’G ¬à∏ªëH ∫É©a ƒ°†Yh ø«Hô≤ªdG ¬©e É¡Ñë£°UG ,á«HÉîàf’G ¬à∏ªëH ∫É©a ƒ°†Yh ø«Hô≤ªdG
 »a É¡«a ∑QÉ°T »àdG á«aÉë°üdG äGôªJDƒªdG øe ójó©dG »a »a É¡«a ∑QÉ°T »àdG á«aÉë°üdG äGôªJDƒªdG øe ójó©dG »a

.äÉj’ƒdG øe OóY.äÉj’ƒdG øe OóY
 `d  äôªà°SG `d  äôªà°SG  " "É°SQÉehCGÉ°SQÉehCG"h  " "ÖeGôJÖeGôJ"  ábÓY ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh ábÓY ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 ™bGƒdG èeGôH óMCG »a Éª¡æ«H ™ªL AÉ≤d ∫hCG òæe ÉeÉY  ™bGƒdG èeGôH óMCG »a Éª¡æ«H ™ªL AÉ≤d ∫hCG òæe ÉeÉY 2020
 äÉeó≤àªdG  øe  OóY  AÉ≤àf’  É¡dÓN  ô¡X  å«M  ,Iô«¡°ûdG äÉeó≤àªdG  øe  OóY  AÉ≤àf’  É¡dÓN  ô¡X  å«M  ,Iô«¡°ûdG
.áæJÉØdG á©jòªdG ø¡æ«H øe âfÉch ,¬bOÉæa óMCG »a πª©∏d.áæJÉØdG á©jòªdG ø¡æ«H øe âfÉch ,¬bOÉæa óMCG »a πª©∏d

08

21  ¢U áªààdG
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