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الجراح اعتمد الكشوف ورفعها إلى مجلس الوزراء وتضم أصحاب الرتب من رائد إلى مقدم

ترقية 366 ضابطاً في اجليش

األمير تسلم دعوة للمشاركة في قمة »اليونسكو« حلماية التراث في أبوظبي
واستقبل احملمد واخلالد وأبوالغيط والعجيل وجان لومير وسفيري العراق وبنني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة 
بنك برقان ماجد العجيل ورئيس مجلس ادارة بنك »بي إن بي باريبا« جان لومير 

تشكيالت الزوارق البحرية خالل تنفيذ التمرين

02بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

عبدالهادي العجمي

علمــت »األنبــاء« مــن مصــادر عســكرية مطلعة فــي وزارة 
الدفــاع ان نائــب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع الشــيخ 
 خالــد اجلــراح اعتمــد كشــوفا بأســماء ٣66 ضابطا مــن الدفعة

الـ ٣١ برتبة رائد والضباط اجلامعيني املستحقني للترقية باألقدمية 
بعد اجتيازهم االختبارات البدنية بنجاح مؤخرا. وقالت املصادر 
في تصريحات خاصة لـ »األنباء« ان رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر اعتمد كشوف الترقيات اخلميس املاضي 
ومت رفعها الى الوزير العتمادها بشكل نهائي، ومن ثم رفعها الى 
مجلس الوزراء لصدور مرســوم الترقية بشــكل رسمي من رتبة 
رائد الى رتبة مقدم، وفي الســياق نفسه، أنهى ضباط الدفعة الـ 
٣٢ االختبارات النظرية وبانتظار اختبارات اللياقة البدنية متهيدا 

لترقيتهم من رتبة رائد الى رتبة مقدم.

اقتصاد

السفير األميركي لورانس سيلفرمان وم. وليد الشريعان خالل اجلولة 
داخل األڤنيوز                  )زين عالم(

املرزوق: »بيتك«  يربح 123 
مليون دينار في 9 أشهر 

حمد املرزوق  عمر الغامن مع الضيفني جيرمي لو وجينيفر بوالنقر وعدد من املوظفني 

37
»صناعات الغامن« تختتم رعايتها 

اإلستراتيجية ملؤمتر »متكني الشباب«

السفير األميركي 
 في جولة 

بـ »األڤنيوز« ضمن 
أنشطة »اكتشف 

أميركا«: احلوار 
اإلستراتيجي 

مع الكويت 
كان ناجحًا بكل 

املقاييس
سيلفرمان: منو التأشيرات السياحية لـ 500% من الكويت 

ألميركا خالل الـ 10 سنوات املاضية

32

4544

»القوة البحرية« 
حطمت 

أهدافًا معادية 
06في مياهنا 

 أبو الغيط لـ »األنباء«: التدخالت اإليرانية 
في شؤون »اخلليجي« محاوالت هيمنة مرفوضة

أسامة أبو السعود

رفض بشــدة االمني العام جلامعة الــدول العربية احمد ابو الغيط 
التدخالت اإليرانية في شؤون الدول اخلليجية، معتبرا هذه التدخالت 
مبنزلــة محاوالت هيمنــة مرفوضة. وقال أبو الغيــط في تصريحات 
لصحيفة »األنباء«: »ان تدخالت ايران في 
املنطقة مرفوضة بالكامل، ونقف مع الدول 
اخلليجية املهددة من قبل إيران ونرفض 
متامــا ســعي طهران نحــو الهيمنة على 
املنطقة«. وجدد أبوالغيط إدانة اجلامعة 
العربية إطالق صاروخ حوثي نحو مكة 
املكرمة، مؤكدا أنه مرفوض جملة وتفصيال 
ويستفز مشاعر العرب واملسلمني. وقال 
أبوالغيط انه اســتمع الى صوت احلكمة 
من صاحب الســمو االمير الشيخ صباح 
االحمد الذي يعرفه منذ اكثر من ٣ عقود، 
مؤكدا أن سموه مدرك متاما لقضايا املنطقة وتطورات االحداث. وأشاد 
بدعم الكويت لالجئني ومنهم السوريون، الفتا الى ان الكويت اول دولة 
عربية ملتزمة بدفع حصتها قي موازنة اجلامعة. واكتفى في رده على 
ســؤال حول عودة التمثيل الســوري في اجلامعة العربية واجللوس 
على مقعدها بالقول: »هذا املوضوع يختص به القرار العربي«، كاشفا 
عن نية اجلامعة إلرسال مبعوث الى ليبيا، كما اكد دعم جامعة الدول 
العربية للجهود التي بذلتها الكويت وما زالت في التوصل التفاق بني 

االطراف اليمنية.

احمد ابو الغيط
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ت ٣محليا



الكويتي  االئــتــمــان  بنك  ـــن 
ّ

دش
ــا جـــــديـــــدا لـــصـــرف  ــامــ أمـــــــس نــــظــ
ــات املـــــالـــــيـــــة ملــســتــحــقــي  ــ ــعــ ــ ــدفــ ــ الــ
ــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة، حــيــث قــال  الــ
االدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  نــــائــــب 
املدير العام للبنك صالح املضف 
يــتــضــمــن  الـــجـــديـــد  الـــنـــظـــام  »إن 
ــا عــــــدة، إذ يــتــيــح الــفــرصــة  ــزايــ مــ
ــقـــتـــرض لــلــحــصــول  لـــلـــمـــواطـــن املـ
ــه بــــســــهــــولــــة عــنــد  ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى دفـ
مراجعته أيا من أفرع البنك، كما 
يــســتــطــيــع املـــقـــتـــرض فـــي الــوقــت 
ــلــــى دفــــعــــات  ذاتـــــــــه الــــحــــصــــول عــ
مقدمًا، وبات بإمكانه كذلك تسلم 
في  االنجاز  ملراحل  وفقًا  دفعاته 

البناء عبر النظام اآللي«.
وأكــــــــد املــــضــــف فـــــي تـــصـــريـــح 
صـــحـــافـــي أن »الـــنـــظـــام الــجــديــد 
يــســهــل لــلــمــســتــفــيــد مـــن الــقــرض 
الحصول  بطلب  التقدم  امكانية 
عــلــى الـــدفـــعـــات املـــالـــيـــة مــبــاشــرة 
مـــا يــوفــر الـــوقـــت والــجــهــد أثــنــاء 

مراحل البناء«.
املــضــف أن »أهمية هذه  وأكـــد 
الـــخـــطـــوة تــكــمــن فـــي أنـــهـــا تــدعــم 

ــة األمــــــــــوال الـــعـــامـــة  ــايـ ــمـ ــبــــدأ حـ مــ
نــظــام الصرف  إذ يتسم  لــلــدولــة، 
الجديد بالدقة واالنضباط ومن 
شــأنــه احـــكـــام الــرقــابــة وااللـــتـــزام 
املحاسبي،  األداء  معايير  بأعلى 
ويــواكــب مــســاعــي الــحــكــومــة إلــى 
تــرشــيــد االنـــفـــاق ووقــــف الــهــدر«، 
ــافــــظ عــلــى  الفــــتــــا إلــــــى أنــــــه »يــــحــ
حقوق املواطنني في الوقت ذاته 
ويــمــكــنــهــم مــــن تــســلــم الـــدفـــعـــات 

بشكل أسرع وأسهل«.
آلية صرف  أن »تحديث  وبــنّي 
الـــدفـــعـــات املـــالـــيـــة واطــــــالق نــظــام 
جــــديــــد بــــهــــذا الــــخــــصــــوص يــعــد 
بــمــثــابــة خــطــوة أخـــرى يخطوها 
ــــى طــــــريــــــق مــــواكــــبــــة  ــلـ ــ ــك عـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
وتوظيف  التكنولوجي  الــتــطــور 
واستثمار التكنولوجيا الحديثة 
واملــــتــــطــــورة فــــي الــتــيــســيــر عــلــى 
املـــواطـــنـــني ورفــــع املـــعـــانـــاة عنهم 
وتــذلــيــل الــصــعــوبــات الــتــي كانت 
تــواجــهــهــم فـــي املـــاضـــي وتــوفــيــر 
أفــضــل الــخــدمــات لــهــم بــالــســرعــة 
واالتـــــقـــــان الـــــالزمـــــني، حـــيـــث يــتــم 
تحويل املعامالت كافة إلكترونيًا 
عــبــر هــــذا الــنــظــام الــحــديــث ومــن 

خالل نظام آلي موحد«.

الــخــدمــة  وأوضـــــــح أن »هــــــذه 
الخدمات  منظومة  إلــى  تــضــاف 
الــــتــــي اســـتـــحـــدثـــهـــا الــــبــــنــــك فــي 
اآلونــــة األخـــيـــرة وبــيــنــهــا اطــالق 
واالجتماعي  العقاري  القرضني 
وتطبيق   )on) line الــكــتــرونــيــا 
ــن الــتــوســع  ــل، فـــضـــال عــ ــايــ ــوبــ املــ
األفـــــقـــــي الــــــــذي يـــشـــمـــل افـــتـــتـــاح 
املزيد من الفروع في املحافظات 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات املــواطــنــني 
والوصول  املناطق  مختلف  في 
إلــيــهــم أيــنــمــا كـــانـــوا«، الفــتــا إلــى 
الـــخـــطـــة يــتــم  أن »تـــنـــفـــيـــذ هــــــذه 
بالتوازي مع الجهود التي تبذل 
بــشــكــل دائــــم ومــســتــمــر ملــراجــعــة 
وتحديثها  وتعديلها  الــلــوائــح 

تيسيرا على املواطنني«.
ووعـــــد املـــضـــف بــــ »مــواصــلــة 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى اخــتــصــار 
وتـــقـــلـــيـــص الـــــــــدورة املــســتــنــديــة 
والــــــــتــــــــوســــــــع فـــــــــي اســــــتــــــخــــــدام 
االلكترونية  الحكومة  تطبيقات 
ــة خـــــدمـــــات الــــبــــنــــك لــكــل  ــ ــاحــ ــ واتــ
ــم مـــن  ــهــ ــنــ ــيــ ــكــ ــمــ ــواطـــــــنـــــــني وتــ املـــــ
ــة  ــهـــولـ ــلــــيــــهــــا بـــسـ الـــــحـــــصـــــول عــ
وقت  وتوفير  املمكنة  بالسرعة 

وجهد املراجعني«.

ـــل املــــســــاعــــد  ــ ــيـ ــ ــوكــ ــ أعــــــلــــــن الــ
بـــوزارة  الــطــرق  لقطاع هندسة 
االشغال العامة املهندس أحمد 
في  االنجاز  نسبة  الحصان،أن 
أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز 
وصيانة مشروع جسر الشيخ 
جابر االحمد (وصلة الصبية( 
بلغت 67 في املئة، مؤكدا توافق 
مـــراحـــل املـــشـــروع مـــع املــواعــيــد 
ــفــــضــــل جـــهـــود  الــــتــــعــــاقــــديــــة بــ
العاملني واملتابعة الحثيثة من 
قبل القطاع، من خالل التقارير 
الـــدوريـــة والــــزيــــارات املــوقــعــيــة 
املستجدات  آخــر  للوقوف على 

أوال بأول.
وقــال الحصان فــي تصريح 
مـــن  الـــــجـــــســـــر  ان  ــي،  ــافــــ ــحــــ صــــ
ــرى الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ املــــــشــــــروعــــــات الـ
»هـــدف  تــنــفــذهــا »األشــــغــــال« بــــ
الــرؤيــة  فــي تحقيق  املــســاهــمــة 
إلى  الكويت  بتحويل  السامية 
ــاري، فضال  ــجــ مـــركـــز مـــالـــي وتــ
عـــن اخــتــصــار الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
املـــســـتـــغـــرقـــة فــــي املـــســـافـــة بــني 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــــت الـ ــويـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــنــ ــديــ مــ

ومدينة الحرير«.
ــال  ــ ــمــ ــ »أعــ أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
إنشاء جسر  تتضمن  املشروع 

بحري بطول 14ر36 كيلو متر 
تـــقـــريـــبـــا عـــبـــر جـــــون الـــكـــويـــت، 
يبدأ من تقاطع طريق الغزالي 
الـــــســـــريـــــع مــــــع شــــــــــارع جـــمـــال 
عــــبــــدالــــنــــاصــــر وحــــتــــى طـــريـــق 
ــيــــة الـــــســـــريـــــع، وصــــــوال  ــبــ الــــصــ
الـــى مــديــنــة الــصــبــيــة الــجــديــدة 
بــــالــــجــــانــــب الــــشــــمــــالــــي لـــجـــون 

الكويت«.
ـــر أن »أعــــمــــال املـــشـــروع  وذكــ
البالغة كلفته 750ر738 مليون 
ــــاء جــســر  ــــشـ ديـــــنـــــار، تـــشـــمـــل انـ
طــولــه 27 كــيــلــومــتــرا بــارتــفــاع 
مـــنـــخـــفـــض عــــبــــر الــــــجــــــون مــع 
ــفــــع عــبــر  ــرتــ ــيــــســــي مــ جــــســــر رئــ

املـــمـــر املـــالحـــي بـــفـــراغ مــالحــي 
عــرضــه 120 مــتــرا وارتـــفـــاع 23 
مــتــرا ملــــرور الــســفــن إلـــى ميناء 

الدوحة«.
وأفــاد بأن املشروع يتضمن 
أيــــــــضــــــــا إنـــــــــشـــــــــاء جـــــزيـــــرتـــــني 
اصـــطـــنـــاعـــيـــتـــني األولـــــــــى قـــرب 
الــكــويــت والــثــانــيــة قرب  مدينة 
توفير  بــهــدف  الصبية  مــديــنــة 
خـــدمـــات الــصــيــانــة والـــطـــوارئ 
وحــــرس الــســواحــل إلـــى جانب 
طريق مؤد إلى شاطئ الصبية 

بطول ستة كيلومترات.
وشــــــــــــــدد الـــــــحـــــــصـــــــان عـــلـــى 
املتابعة الحثيثة من قبل وزارة 
األشغال العامة لكل مشاريعها 
الـــتـــنـــمـــويـــة الســـيـــمـــا مـــشـــاريـــع 
قطاع هندسة الطرق ومشروع 
جـــســـر الـــشـــيـــخ جــــابــــر األحـــمـــد 
-الــدوحــة(  (الصبية  بوصلتيه 
والــــذي مــن شــأنــه إحــــداث نقلة 
التنمية في  نوعية في مسيرة 
الـــبـــالد كــونــه أكــبــر رابــــع جسر 
ــداف املــرجــوة  ــ فــي الــعــالــم واألهـ
مــن إنــشــائــه الخــتــصــار الــفــتــرة 
الزمنية من مدينة الكويت إلى 
مدينة الحرير التي تستهدفها 
الــخــطــط االســتــثــمــاريــة لــلــدولــة 
التنمية ورافــد  كــإحــدى ركــائــز 
جديد ملصادر الدخل الوطني. 

ــربـــاء  ــهـ ــكـ الـ وزارة  ــمــــدت  ــتــ اعــ
ديــــــنــــــار  مــــــلــــــيــــــون   17 واملـــــــــــــــــاء 
ــات تــــحــــويــــل  ــ ــطــ ــ ــحــ ــ ملــــــــشــــــــروع مــ
رئــيــســة واملــغــذيــات الـــالزمـــة لها 
ــــة ضــمــن  ــــداديـ ــــشـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــــي جـ فـ

ميزانيتها للعام املالي الحالي.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
االجمالية  »التكلفة  إن  الــــوزارة 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــون  لـــلـــمـــشـــروع 114 

بلغت املصروفات الفعلية منها 
62 مليون دينار حتى مارس من 

العام 2015«.
وذكرت املصادر ان »املشروع 
ــاٍر تــنــفــيــذهــا  ــ يــشــمــل 6 عـــقـــود جـ
ــا تــــركــــيــــب مــحــطــة  ــهـ ــنـ حــــالــــيــــًا مـ
الــجــامــعــة (w( وتــركــيــب مــحــول 
إلى  فــولــت،بــاالضــافــة  كيلو   300
عــقــود لــتــركــيــب مـــعـــدات مــراقــبــة 

وتحكم وكيبالت ارضية«.
املـــــــــصـــــــــادر ان  وأوضـــــــــحـــــــــت 

»الهدف من املشروع توفير طاقة 
كهربائية جديدة لتغذية جامعة 
االحتياجات  وتلبية  الــشــداديــة 
الطاقة  من  املتزيادة  املستقبلية 
الكهربائية وتوفيرها للجامعة 
ــــط الـــتـــوســـعـــات  ــطـ ــ نـــفـــســـهـــا وخـ
املـــتـــوقـــعـــة لــلــمــديــنــة الــجــامــعــيــة 
ــة فــائــقــة  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــجـــــودة واسـ
لـــخـــدمـــة األهــــــــــداف الــتــعــلــيــمــيــة 
وخطة التنمية االجتماعية التي 

تنفذها الدولة«.

كونا- أكد مدير عام املؤسسة 
االجتماعية  للتأمينات  العامة 
حمد الحميضي أمــس، ان دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
ملتابعة  تـــام«  »بــتــوافــق  تمضي 
ــام مـــــد الـــحـــمـــايـــة  ــ ــــظـ تـــطـــبـــيـــق نـ
العاملني  للمواطنني  التأمينية 

في دول املجلس. 
ــح الــحــمــيــضــي عــلــى  ــ ــ  واوضـ
االجتماع  في  هامش مشاركته 
التقاعد  أجــهــزة  لـــرؤســـاء  الـــــ16 
املدني والتأمينات االجتماعية 
ان  الـــتـــعـــاون  فــــي دول مــجــلــس 
ــاع نــــاقــــش الـــتـــطـــورات  ــمــ ــتــ االجــ
ــام مــد  ــظــ املـــتـــعـــلـــقـــة بــتــطــبــيــق نــ
ــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة لــلــتــأكــد  ــايـ ــمـ الـــحـ
مــــن تـــنـــفـــيـــذه بــــصــــورة ســلــيــمــة 
بأهميته ألكبر عدد  والتعريف 

من املستفيدين. 
 كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة الــبــنــود 
ــة بـــالـــتـــقـــريـــر الــســنــوي  الـــخـــاصـ
التقاعد  ألجــهــزة  الفنية  للجنة 

املدني والتأمينات االجتماعية 
اإلعــــــــــــالم  ودور  بـــــاملـــــجـــــلـــــس 
ــنــــني  ــزيــــز وعـــــــي املــــواطــ ــعــ فـــــي تــ
بــالــخــدمــات الــتــأمــيــنــيــة اضــافــة 
الـــــــى مـــنـــاقـــشـــة الــــتــــأمــــني عــلــى 
السفارات  فــي  العاملني  األفـــراد 

بالخارج. 
انــه  الـــى  الحميضي   واشــــار 
ــن املــســائــل  ــم بــحــث الـــعـــديـــد مـ تـ
مستجدات  منها  واملوضوعات 
ــادة تــأهــيــل مــدربــني  مــشــروع اعــ
شــخــصــيــني لــقــضــايــا الــتــقــاعــد 
التأمينية  والبرامج  واملشاريع 
املــشــتــركــة والــحــمــلــة اإلعــالمــيــة 
املــرئــيــة املــوحــدة لـــدول املجلس 
لشرح نظام الحماية التأمينية 
وتــــعــــريــــف اصـــــحـــــاب األعــــمــــال 

واملؤمن عليهم بأحكامه. 
مــــوضــــوع  ان  الــــــــى  ولـــــفـــــت   
ســـــــداد االشـــــتـــــراكـــــات يـــعـــد مــن 
ــــي تـــحـــظـــى  ــتــ ــ ــات الــ ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــــوضـ ــ املـ
وبخاصة  واملتابعة  باالهتمام 

ــر بــعــض  ــيــ ــأخــ ــتــ مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
اصــحــاب العمل فــي ســـداد هذه 
ــهــــزة  االجــ ودور  ــات  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ
اإلجــــراءات  بــاتــخــاذ  العمل  مقر 

امللزمة لسدادها. 
 وأكــــــــد الـــحـــمـــيـــضـــي اهــمــيــة 
الــدور »االيجابي والبناء« ملثل 
تتناول  التي  االجتماعات  هــذه 
مواضيع فنية من شأنها تعزيز 
ــــاون وتــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
والتجارب بني األجهزة املعنية 

في دول املجلس. 
ــت فـــي  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــكـ ــ ــ  وتــــــــــشــــــــــارك الـ
االجـــــــتـــــــمـــــــاع بــــــوفــــــد يــــتــــرأســــه 
الــــــحــــــمــــــيــــــضــــــي، ويــــــــضــــــــم فــــي 
عــضــويــتــه كــال مــن نــائــب املــديــر 
التأمينية خالد  للشؤون  العام 
عــبــد الــلــه الــفــضــالــة واســتــقــالل 
العماني  وشــعــاع  الجليل  عبد 
ــور  ــ ــان الـــــصـــــقـــــران ونــ ــمــ ــيــ ــلــ وســ
الــشــهــاب وضــيــاء املــطــر ومــريــم 

السبيعي ومحمد الكندري.
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الحرس خّرج دورة »الغاز املسال« بالتعاون مع »الناقالت«
نــظــمــت شــركــة نـــاقـــالت النفط 
لــعــدد  الــكــويــتــيــة دورة تــدريــبــيــة 
ــاد  ــنــ ــن مـــنـــتـــســـبـــي وحـــــــــدة إســ ــ مــ
أجهزة الدولة، في مصنع تعبئة 
تفعيال  بالشعيبة،  املسال  الغاز 
لبروتوكول التعاون بني الحرس 

الوطني والشركة.
ــد حـــفـــل الـــتـــخـــريـــج مــن  ــهــ وشــ
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي رئــــيــــس فـــرع 
ــطــــوارئ الــفــنــيــة الــعــقــيــد طــالل  الــ
عــيــســى الــســعــيــدي، ومــــن شــركــة 
نـــاقـــالت الــنــفــط الــكــويــتــيــة مــديــر 
ــنـــع تـــعـــبـــئـــة الـــــغـــــاز املــــســــال  مـــصـ
ــم  ــالـ ــــدس سـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــة( املـ ــبــ ــيــ ــعــ ــشــ (الــ

السالم.
أن  العقيد طــالل عيسى  وأكــد 
هـــذه الــــدورة تــهــدف إلـــى وصــول 
ــنــــي  مـــنـــتـــســـبـــي الــــــحــــــرس الــــوطــ
ــلــــهــــم  لــــلــــمــــســــتــــوى الـــــــــــــذي يــــؤهــ
ــع املــــواقــــف الــطــارئــة  لــلــتــعــامــل مـ
في مصنع الغاز املسال، وتقديم 

الــدعــم واملــســانــدة وقــت الحاجة، 
العليا  الــقــيــادة  لتعليمات  وفــقــا 
لـــــلـــــحـــــرس الــــــوطــــــنــــــي ووثــــيــــقــــة 
األهــــــداف االســتــراتــيــجــيــة 2020 

ــتـــي تـــؤكـــد عــلــى تــفــعــيــل دور  والـ
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي فـــي مــســانــدة 

أجهزة الدولة.
للخريجني،  بالتهنئة  وتــقــدم 

على أدائهم الراقي، واستيعابهم 
ــل الــــتــــدريــــب خـــالل  ــراحــ لـــكـــافـــة مــ
الدورة، موجها الشكر في الوقت 
ذاتــــه إلـــى شــركــة نـــاقـــالت النفط 

تعاونها،  حسن  على  الكويتية، 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى صـــقـــل خـــبـــرات 
الــوطــنــي عبر  الــحــرس  منتسبي 

التدريب املكثف.
ــــح املــهــنــدس  مـــن جــهــتــه، أوضـ
سالم بدر السالم ان دورة مشغل 
الغاز املسال احتوت على جانب 
نظري، حيث تم التعريف بطرق 
ــة وحـــــــــــاالت الــــــطــــــوارئ  ــ ــــالمـ ــــسـ الـ
وعمليات االخالء ونقاط التجمع 
ومحتويات  الخطورة  ودرجـــات 
الــــــغــــــاز، أمـــــــا الــــجــــانــــب الــعــمــلــي 
السالمة  تدريبات  فاشتمل على 
الـــبـــشـــريـــة وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــرك 
ومـــــراكـــــز الـــتـــشـــغـــيـــل والــتــعــبــئــة 
ــة  ــانـ ــيـ ــة صـ ــيــ ــفــ ــيــ والـــــتـــــفـــــريـــــغ وكــ
االســــطــــوانــــات، مــشــيــدا بــتــعــاون 
الحرس الوطني وحرص قيادته 
ــعـــون لــلــمــســاعــدة  ــد الـ ــد يـ عــلــى مـ
فــي حـــاالت الــطــوارئ بما يحقق 

املصلحة العامة للدولة.

الخريجون في صورة جماعية

يتيح للمقترض الحصول على مستحقاته مقدمًا ومن أي فرع للبنك

مراحل املشروع تتوافق مع املواعيد التعاقدية

نظام جديد لصرف دفعات 
 القروض العقارية

67 في املئة نسبة اإلنجاز 
من جسر الشيخ جابر

17 مليون دينار لتنفيذ محطات 
تحويل جامعة الشدادية

الحميضي: توافق خليجي تام 
لتطبيق نظام مّد الحماية التأمينية

|   كتب محمد صباح   |

|   كتب محمد صباح   |

|   كتب علي العالس   |

جسر بحري 
بطول 14.36 كيلومتر 

من تقاطع الغزالي 
الى مدينة الصبية

 الجديدة بكلفة
739 مليون دينار
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26  ¢U áªààdG

 ø«ª∏©ªdG Üófh π≤f ∞bh :"    " `d ≈°ù«©dGâjƒμdG ≈∏Y ¢Vô©J ø«dôH
ájhÉª«μdG OGƒªdG ¢üëØd äÉYQóe

��      :Oƒªëe »bƒ°T - Öàc

 »a âcQÉ°T √OÓH ¿G ôZô«H ∫QÉc OÓÑdG iód »fÉªdC’G ô«Ø°ùdG ∞°ûc »a âcQÉ°T √OÓH ¿G ôZô«H ∫QÉc OÓÑdG iód »fÉªdC’G ô«Ø°ùdG ∞°ûc
 ¢üëØH  á°UÉN  äÉYQóªd  GóL  ÉëLÉf  É°VôY{  É¡«a  âeób  á°übÉæe ¢üëØH  á°UÉN  äÉYQóªd  GóL  ÉëLÉf  É°VôY{  É¡«a  âeób  á°übÉæe
 ™LGQ) .zâjƒμ∏d Oƒ©j AGô°ûdG QGôb øμd ,ó©H øY ájhÉª«μdG OGƒªdG ™LGQ) .zâjƒμ∏d Oƒ©j AGô°ûdG QGôb øμd ,ó©H øY ájhÉª«μdG OGƒªdG

(4 `°U `°U
 IQÉØ°ùdG  ∫ÉØàMG  ∫ÓN  ¬d  íjô°üJ  »a  ôZô«H  ô«Ø°ùdG  ∞°ûc  Éªc IQÉØ°ùdG  ∫ÉØàMG  ∫ÓN  ¬d  íjô°üJ  »a  ôZô«H  ô«Ø°ùdG  ∞°ûc  Éªc
 á©Ñ°S  Oƒ`̀Lh  øY  ¢ùeG  øe  ∫hG  AÉ°ùe  »æWƒdG  ó«©dÉH  á«fÉªdC’G á©Ñ°S  Oƒ`̀Lh  øY  ¢ùeG  øe  ∫hG  AÉ°ùe  »æWƒdG  ó«©dÉH  á«fÉªdC’G
 ™e πeÉ©àdG »a IóYÉ°ùªdG ºjó≤àd ¿ÉéØjôY ôμ°ù©e »a ¿ÉªdCG AGôÑN ™e πeÉ©àdG »a IóYÉ°ùªdG ºjó≤àd ¿ÉéØjôY ôμ°ù©e »a ¿ÉªdCG AGôÑN

.É¡àëaÉμeh á«HÉgQE’G ä’ÉëdG.É¡àëaÉμeh á«HÉgQE’G ä’ÉëdG
 »fÉªd’G ô«Ø°ùdG ó©Ñà°ùj ºd Éª«ah »fÉªd’G ô«Ø°ùdG ó©Ñà°ùj ºd Éª«ah

¢SQGóe ™°ùàH ≥∏£æj º«∏©àdG á°üî°üN QÉ£b
πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G áÑ∏£dG ¿ÉªdôH äÉHÉîàfGh

:ø«ÑNÉædG Üòéd "≈dhCG áLQO" á«HÉîàfG äGô≤e
áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ájQÉcòJ ÉjGógh ºF’hh QƒîHh á°û«°T

��      :Éfƒch ¿GóÑ©dG ¢SQÉa ` Öàc

 ,zá∏«°SƒdG  QôÑJ  ájÉ¨dG{  Iô«¡°ûdG  »∏∏«aÉ«μe  ’ƒ≤«f  IóYÉb  ≈∏Y ,zá∏«°SƒdG  QôÑJ  ájÉ¨dG{  Iô«¡°ûdG  »∏∏«aÉ«μe  ’ƒ≤«f  IóYÉb  ≈∏Y
 É¡∏¨j  ºd  AÉæ°ùëdG  Ö£îj  øe{  »fGóªëdG  ¢SGôa  »HCG  ∫ƒ≤H  ÓªYh É¡∏¨j  ºd  AÉæ°ùëdG  Ö£îj  øe{  »fGóªëdG  ¢SGôa  »HCG  ∫ƒ≤H  ÓªYh
 ` áeC’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG ¢Vƒîd ø«ë°TôªdG ¢†©H ≥HÉ°ùàj zô¡ªdG ` áeC’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG ¢Vƒîd ø«ë°TôªdG ¢†©H ≥HÉ°ùàj zô¡ªdG
 É°Uƒ°üN ø«ÑNÉædG ÜòL »a »HÉîàf’G º°SƒªdG ∫ÓN ` ¿ƒææØàjh πH É°Uƒ°üN ø«ÑNÉædG ÜòL »a »HÉîàf’G º°SƒªdG ∫ÓN ` ¿ƒææØàjh πH
 ºdÉ°ùdG  ˆG óÑY áYÉb »a ô«Kh ô°†NCG  ó©≤e zAÉæ°ùëdG/ájÉ¨dG{  ¿CG ºdÉ°ùdG  ˆG óÑY áYÉb »a ô«Kh ô°†NCG  ó©≤e zAÉæ°ùëdG/ájÉ¨dG{  ¿CG
 ’  ∞«∏μJ{  ¢SÉ°SC’ÉH  áeC’G  π«ãªJ ¿CG  ø«°SÉæàe,á«fÉªdôH áfÉ°üMh ’ ∞«∏μJ{  ¢SÉ°SC’ÉH  áeC’G  π«ãªJ ¿CG  ø«°SÉæàe,á«fÉªdôH áfÉ°üMh

(1313 ¢U ™LGQ).zÉªæ¨e ’ Ωô¨e á£∏°ùdG{ ¿CGh zÉØjô°ûJ ¢U ™LGQ).zÉªæ¨e ’ Ωô¨e á£∏°ùdG{ ¿CGh zÉØjô°ûJ
 ™aód ≈à°T Éfƒæah ’Éμ°TCG ÉªFGO âaôY äÉHÉîàf’G º°SGƒe ¿CG ºZQh ™aód ≈à°T Éfƒæah ’Éμ°TCG ÉªFGO âaôY äÉHÉîàf’G º°SGƒe ¿CG ºZQh
 ,âbƒdG QhôªH äQƒ£J É¡fCG ’EG í°Tôª∏d âjƒ°üàdG ≈dEG É©aO ÖNÉædG ,âbƒdG QhôªH äQƒ£J É¡fCG ’EG í°Tôª∏d âjƒ°üàdG ≈dEG É©aO ÖNÉædG

.¿B’G ∂dòc ó©j ºd »°VÉªdG »a É«aÉch É©æ≤e ¿Éc Éªa.¿B’G ∂dòc ó©j ºd »°VÉªdG »a É«aÉch É©æ≤e ¿Éc Éªa

 äÉLÉ«àMG á©HÉàeh äÓeÉ©ªdG  RÉéfG äÉH ó≤a ∫ÉãªdG  π«Ñ°S ≈∏Yh äÉLÉ«àMG á©HÉàeh äÓeÉ©ªdG  RÉéfG äÉH ó≤a ∫ÉãªdG  π«Ñ°S ≈∏Yh
 π≤ædGh  ø««©àdG  äÉÑ∏Wh  êQÉîdÉH  êÓY  øe  ábôØàªdG  ø«ÑNÉædG π≤ædGh  ø««©àdG  äÉÑ∏Wh  êQÉîdÉH  êÓY  øe  ábôØàªdG  ø«ÑNÉædG
 ¿hô«ãμdG ¢Uôëjh IOƒLƒe ∫GõJ ’ É¡fCG ºZQ áªjób á°Vƒe ÜóædGh ¿hô«ãμdG ¢Uôëjh IOƒLƒe ∫GõJ ’ É¡fCG ºZQ áªjób á°Vƒe ÜóædGh

.É¡H ΩÉ«≤dG ≈∏Y.É¡H ΩÉ«≤dG ≈∏Y
 á«ØFÉ£dGh  á«æjódG  πeGƒ©dG  ∞«XƒJ  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  ∫ÉëdG  ∂dòc á«ØFÉ£dGh  á«æjódG  πeGƒ©dG  ∞«XƒJ  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  ∫ÉëdG  ∂dòc
 PEG,Éª¡e  GQhO  Ö©∏Jh  IôKDƒe  äGQÉÑàY’G  √òg  ∫GõJ  Óa  á«∏Ñ≤dGh PEG,Éª¡e  GQhO  Ö©∏Jh  IôKDƒe  äGQÉÑàY’G  √òg  ∫GõJ  Óa  á«∏Ñ≤dGh
 Éj ¿ƒØμJ{ π«Ñb øe äGQÉÑYh zäGƒîædGh …hGõ©dG{ ≈dEG ¢†©ÑdG CÉé∏j Éj ¿ƒØμJ{ π«Ñb øe äGQÉÑYh zäGƒîædGh …hGõ©dG{ ≈dEG ¢†©ÑdG CÉé∏j
 zπ«M{ »gh zπ≤©dG ±òMz´ƒf øe äÉaô°üJh z»fƒ∏îJ ’{ h z»eõëe zπ«M{ »gh zπ≤©dG ±òMz´ƒf øe äÉaô°üJh z»fƒ∏îJ ’{ h z»eõëe
 ø«Ø≤ãªdG  øe  äÉYÉ£b  á¡LGƒe  »a  ádÉ©a  ô«Z  âfÉc  ¿EGh  IôKDƒe ø«Ø≤ãªdG  øe  äÉYÉ£b  á¡LGƒe  »a  ádÉ©a  ô«Z  âfÉc  ¿EGh  IôKDƒe

.á©«aôdG á«ª∏©dG äÓgDƒªdG á∏ªMh.á©«aôdG á«ª∏©dG äÓgDƒªdG á∏ªMh
 äGô≤ªdG  ≈`̀ dEG  ø«ÑNÉædG  ÜGò`̀à`̀LG  »`̀a  zºjó≤dG  ójóédG{  øª°Vh äGô≤ªdG  ≈`̀ dEG  ø«ÑNÉædG  ÜGò`̀à`̀LG  »`̀a  zºjó≤dG  ójóédG{  øª°Vh
 Üòéd áMGôdGh ±ôàdG πFÉ°Sh πμH QÉ≤ªdG õ«¡éJ í°Tôª∏d á«HÉîàf’G Üòéd áMGôdGh ±ôàdG πFÉ°Sh πμH QÉ≤ªdG õ«¡éJ í°Tôª∏d á«HÉîàf’G

 ´ƒf  QÉ«àNG  øe  ájGóH  ø«ÑNÉædG ´ƒf  QÉ«àNG  øe  ájGóH  ø«ÑNÉædG

��      :ºdÉ°S ÉfQ - âÑàc

 âæ∏YCG ,…ƒHôàdG ´É£≤dG á°üî°üN AóÑd á«∏ª©dG äGƒ£îdG ≈dhG »a âæ∏YCG ,…ƒHôàdG ´É£≤dG á°üî°üN AóÑd á«∏ª©dG äGƒ£îdG ≈dhG »a
 ¢†a  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  ácGô°ûdG  äÉYhô°ûe  áÄ«g ¢†a  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  ácGô°ûdG  äÉYhô°ûe  áÄ«g
 ´hô°ûªd  á∏gCÉàªdG  äÉØdÉëàdG  ¢Vhô©H  á°UÉîdG  á«dÉªdG  ∞jQÉ¶ªdG ´hô°ûªd  á∏gCÉàªdG  äÉØdÉëàdG  ¢Vhô©H  á°UÉîdG  á«dÉªdG  ∞jQÉ¶ªdG
 ¿G  áë°Vƒe  ,á«HôàdG  IQGRƒd  á«FÉªf’G  á£îdGh  »eƒμëdG  èeÉfôÑdG ¿G  áë°Vƒe  ,á«HôàdG  IQGRƒd  á«FÉªf’G  á£îdGh  »eƒμëdG  èeÉfôÑdG
 ™°ùJ πjƒëJh π«¨°ûJh πjƒªJh AÉæHh º«ª°üJ »a πãªàj{ ´hô°ûªdG ™°ùJ πjƒëJh π«¨°ûJh πjƒªJh AÉæHh º«ª°üJ »a πãªàj{ ´hô°ûªdG

 á∏Môª∏d ¢SQGóe çÓKh ∫ÉØWG ¢VÉjQ ¢SQGóe ¢ùªN É¡æe ¢SQGóe á∏Môª∏d ¢SQGóe çÓKh ∫ÉØWG ¢VÉjQ ¢SQGóe ¢ùªN É¡æe ¢SQGóe
.z»ÑªdhG íÑ°ùeh á£°SƒàªdG á∏Môª∏d IóMGh á°SQóeh á«FGóàH’G.z»ÑªdhG íÑ°ùeh á£°SƒàªdG á∏Môª∏d IóMGh á°SQóeh á«FGóàH’G

 á«æ∏©dG á°ù∏édG ¿G (Éfƒc) ¬Jô°ûf »aÉë°U ¿É«H »a áÄ«¡dG âdÉbh á«æ∏©dG á°ù∏édG ¿G (Éfƒc) ¬Jô°ûf »aÉë°U ¿É«H »a áÄ«¡dG âdÉbh
 ∞dÉëJh  z»°S.»°S.»°S{  ø«dhÉ≤ªdG  OÉëJG  ácô°T  ∞dÉëJ  âª°V ∞dÉëJh  z»°S.»°S.»°S{  ø«dhÉ≤ªdG  OÉëJG  ácô°T  ∞dÉëJ  âª°V
 ¿ÓYGh á«dÉªdG  ∞jQÉ¶ªdG  ¢†a ºJ å«M á«ªdÉ©dG  z¿ÉLQ’G{ ácô°T ¿ÓYGh á«dÉªdG  ∞jQÉ¶ªdG  ¢†a ºJ å«M á«ªdÉ©dG  z¿ÉLQ’G{ ácô°T
 á£îdGh  »eƒμëdG  èeÉfôÑdG  ´hô°ûe{  ¿G  áæ«Ñe  ,zAÉ£Y  πc  áª«b á£îdGh  »eƒμëdG  èeÉfôÑdG  ´hô°ûe{  ¿G  áæ«Ñe  ,zAÉ£Y  πc  áª«b
 É≤ah ¬MôW ºàj …òdG ¬Yƒf øe ∫h’G ƒg á«HôàdG IQGRƒd á«FÉªf’G É≤ah ¬MôW ºàj …òdG ¬Yƒf øe ∫h’G ƒg á«HôàdG IQGRƒd á«FÉªf’G

 êQó`̀æ`̀jh  (»``H  »`̀H  »``H)  ΩÉ¶æd êQó`̀æ`̀jh  (»``H  »`̀H  »``H)  ΩÉ¶æd

 ¿CG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ôjRh  ,∫É¨°TC’G  ôjRh  kGô«NCG  ø∏YCG ¿CG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ôjRh  ,∫É¨°TC’G  ôjRh  kGô«NCG  ø∏YCG
 ôHÉL  ≈Ø°ûà°ùe  π«¨°ûàH  k ÉÑjôb  CGóÑà°S  áë°üdG  IQGRh ôHÉL  ≈Ø°ûà°ùe  π«¨°ûàH  k ÉÑjôb  CGóÑà°S  áë°üdG  IQGRh

!áeRÓdG äGó©ªdGh Iõ¡LC’G Ö«côJ ó©H!áeRÓdG äGó©ªdGh Iõ¡LC’G Ö«côJ ó©H
 »a  √ó≤Y ™«bƒJ  òæe  √QÉ¶àfG  ∫ÉW …òdG  ≈Ø°ûà°ùªdG »a  √ó≤Y ™«bƒJ  òæe  √QÉ¶àfG  ∫ÉW …òdG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 äÉbƒ©ªdG  øe  ójó©dG  ¬`̀LGh  , äÉbƒ©ªdG  øe  ójó©dG  ¬`̀LGh  ,20092009  ΩÉ©dG  ôÑªaƒf ΩÉ©dG  ôÑªaƒf
 á°SÉ«°ùdG  É¡«a  πNGóàJ  ÜÉÑ°SC’  á«∏«¨°ûàdGh  ájQGOE’G á°SÉ«°ùdG  É¡«a  πNGóàJ  ÜÉÑ°SC’  á«∏«¨°ûàdGh  ájQGOE’G

!á«æ≤àdÉH!á«æ≤àdÉH
 ,âjƒμdG ìhô°U øe k ÉMô°U ó©j …òdG ≈Ø°ûà°ùªdG Gòg ,âjƒμdG ìhô°U øe k ÉMô°U ó©j …òdG ≈Ø°ûà°ùªdG Gòg
 πàMG  å«Mh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºdÉ©e  øe  Éª∏©eh πàMG  å«Mh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºdÉ©e  øe  Éª∏©eh
 ábÉ£dGh áMÉ°ùªdG å«M øe k É«ªdÉY á°SOÉ°ùdG áÑJôªdG ábÉ£dGh áMÉ°ùªdG å«M øe k É«ªdÉY á°SOÉ°ùdG áÑJôªdG
 »àdG  ∂∏J  øe  ôÑcCG  äÓμ°ûe  ¬LGƒ«°S  ,á«HÉ©«à°S’G »àdG  ∂∏J  øe  ôÑcCG  äÓμ°ûe  ¬LGƒ«°S  ,á«HÉ©«à°S’G
 IQGRƒd ¬ª«∏°ùJ ºJ GPEG ∂dPh ,¬FÉ°ûfG Iôàa ∫ÓN É¡¡LGh IQGRƒd ¬ª«∏°ùJ ºJ GPEG ∂dPh ,¬FÉ°ûfG Iôàa ∫ÓN É¡¡LGh
 äGAGô`̀L’Gh  äGó«≤©àdGh  äÓμ°ûªdÉH  á∏≤ãªdG  áë°üdG äGAGô`̀L’Gh  äGó«≤©àdGh  äÓμ°ûªdÉH  á∏≤ãªdG  áë°üdG
 Qƒ£J  ¿hO  âdÉM  ÉªdÉW  »àdG  áÄ«£ÑdG  á«æ«JhôdG Qƒ£J  ¿hO  âdÉM  ÉªdÉW  »àdG  áÄ«£ÑdG  á«æ«JhôdG

.k ÉeƒªY âjƒμdG »a á«ë°üdG ≥aGôªdG.k ÉeƒªY âjƒμdG »a á«ë°üdG ≥aGôªdG
 ∫hÉëJ  ¿CG  ,™°VGƒàªdG  »`̀jCGô`̀H ∫hÉëJ  ¿CG  ,™°VGƒàªdG  »`̀jCGô`̀H
 »Ñ£dG ìô°üdG Gò¡H …CÉædG ádhódG »Ñ£dG ìô°üdG Gò¡H …CÉædG ádhódG
 ,IOÉà©ªdG  ø«JhôdG  IOÉ`̀ L  ø`̀Y ,IOÉà©ªdG  ø«JhôdG  IOÉ`̀ L  ø`̀Y
 IQGRh  ø`̀Y  AÖ`̀©`̀dG  ∞ØîJ  ¿CGh IQGRh  ø`̀Y  AÖ`̀©`̀dG  ∞ØîJ  ¿CGh
 IOƒ`̀L  øª°†J  ¿CGh  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IOƒ`̀L  øª°†J  ¿CGh  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 øe  ∂`̀dPh  ,õ«ªàdGh  AGOC’G  »a øe  ∂`̀dPh  ,õ«ªàdGh  AGOC’G  »a
 ôHÉL  ≈Ø°ûà°ùe  º«∏°ùJ  ∫Ó`̀N ôHÉL  ≈Ø°ûà°ùe  º«∏°ùJ  ∫Ó`̀N

 ø°ùëH É¡d Oƒ¡°ûeh ábƒeôe á«ªdÉY á«ë°U á°ù°SDƒªd ø°ùëH É¡d Oƒ¡°ûeh ábƒeôe á«ªdÉY á«ë°U á°ù°SDƒªd
 hCG z∂«æ«∏c ƒjÉe{ hCG zófÓØ«c{ ≈Ø°ûà°ùe πãe IQGOE’G hCG z∂«æ«∏c ƒjÉe{ hCG zófÓØ«c{ ≈Ø°ûà°ùe πãe IQGOE’G
 á∏≤à°ùe á«ë°U äÉeóN ¿Éª°†d ∂dPh zõæμHƒg ¿ƒL{ á∏≤à°ùe á«ë°U äÉeóN ¿Éª°†d ∂dPh zõæμHƒg ¿ƒL{
 äÉYGô°ü∏d á©°VÉN ’h ,ádhódG ø«JhôH á£ÑJôe ô«Zh äÉYGô°ü∏d á©°VÉN ’h ,ádhódG ø«JhôH á£ÑJôe ô«Zh
 äÉbƒ©e  â∏μ°T  ÉªdÉW  »àdG  ájó«∏≤àdG  á«°SÉ«°ùdG äÉbƒ©e  â∏μ°T  ÉªdÉW  »àdG  ájó«∏≤àdG  á«°SÉ«°ùdG

!âjƒμdG »a á«ë°üdG äÉeóîdG QÉ°ùªd áØ°SDƒe!âjƒμdG »a á«ë°üdG äÉeóîdG QÉ°ùªd áØ°SDƒe
 ,QGƒédG ∫hO »a ìÉéæHh É¡«æÑJ ºJ áHôéàdG √òg πãe ,QGƒédG ∫hO »a ìÉéæHh É¡«æÑJ ºJ áHôéàdG √òg πãe
 ƒHCG  »a  z∂«æ«∏c  ófÓØ«∏c{  ≈Ø°ûà°ùe »a  çóM Éªch ƒHCG  »a  z∂«æ«∏c  ófÓØ«∏c{  ≈Ø°ûà°ùe »a  çóM Éªch
 k É«dÉãeh  kGójôa  kGOGóàeG  ôaƒj  ¿CG  ´É£à°SG  …òdG  »ÑX k É«dÉãeh  kGójôa  kGOGóàeG  ôaƒj  ¿CG  ´É£à°SG  …òdG  »ÑX
 ≈Ø°ûà°ùe  »a  óªà©ªdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  êPƒªæd ≈Ø°ûà°ùe  »a  óªà©ªdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  êPƒªæd
 ób ∂°T ’ ôeCG  ƒgh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a zófÓØ«∏c{ ób ∂°T ’ ôeCG  ƒgh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a zófÓØ«∏c{
 êQÉîdG  ≈dG  ôØ°ù∏d  ≈°VôªdG  áLÉM  øe  óëdG  »a  º¡°SCG êQÉîdG  ≈dG  ôØ°ù∏d  ≈°VôªdG  áLÉM  øe  óëdG  »a  º¡°SCG

.êÓ©dG »≤∏àd.êÓ©dG »≤∏àd
 õæμHƒg ¿ƒL{ ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG ™e ∫ÉëdG âfÉc ∂dòc õæμHƒg ¿ƒL{ ≈Ø°ûà°ùe ìÉààaG ™e ∫ÉëdG âfÉc ∂dòc
 áμ∏ªªdG  »a  ≈°VôªdG  áeÓ°S  ø«eCÉàd  z»Ñ£dG  ƒμeGQCG áμ∏ªªdG  »a  ≈°VôªdG  áeÓ°S  ø«eCÉàd  z»Ñ£dG  ƒμeGQCG
 ≈°VôªdG  áLÉM  á«Ñ∏àd  É°†jCGh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG ≈°VôªdG  áLÉM  á«Ñ∏àd  É°†jCGh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 êÓ©dG áØ∏μJ .êQÉîdG »a k ÉLÓY º¡J’ÉM Ö∏£àJ øjòdG êÓ©dG áØ∏μJ .êQÉîdG »a k ÉLÓY º¡J’ÉM Ö∏£àJ øjòdG
 øëfh ,á«μ∏a ΩÉbQCG ≈dEG â∏°Uh âjƒμdG »a êQÉîdG »a øëfh ,á«μ∏a ΩÉbQCG ≈dEG â∏°Uh âjƒμdG »a êQÉîdG »a
 …òdG  π∏îdG  Gòg  áédÉ©ªd  áæ«ªK  á°Uôa  ΩÉ`̀eCG  Ωƒ«dG …òdG  π∏îdG  Gòg  áédÉ©ªd  áæ«ªK  á°Uôa  ΩÉ`̀eCG  Ωƒ«dG
 ø«jÓªdG  äÉÄe  ±ô°U  øe  k’ó`̀Hh  ,á«fGõ«ªdG  ≥`̀gQCG ø«jÓªdG  äÉÄe  ±ô°U  øe  k’ó`̀Hh  ,á«fGõ«ªdG  ≥`̀gQCG
 äÉ«Ø°ûà°ùe  »a  º¡LÓ©d  ø««àjƒμdG  ≈°VôªdG  ≈∏Y äÉ«Ø°ûà°ùe  »a  º¡LÓ©d  ø««àjƒμdG  ≈°VôªdG  ≈∏Y
 Éæjód  ,Éªgô«Zh  z∂«æ«∏c  ƒjÉe{h  zófÓØ«∏c{  πãe Éæjód  ,Éªgô«Zh  z∂«æ«∏c  ƒjÉe{h  zófÓØ«∏c{  πãe
 äÉ°ù°SDƒªdG  ∂∏àH  âjƒμdG  §Hôd  áæ«ªK  á°Uôa  Ωƒ«dG äÉ°ù°SDƒªdG  ∂∏àH  âjƒμdG  §Hôd  áæ«ªK  á°Uôa  Ωƒ«dG
 ≈Ø°ûà°ùe  IQGOG  º«∏°ùJ  ∫Ó`̀N  øe  ∂`̀dPh  ,á«ë°üdG ≈Ø°ûà°ùe  IQGOG  º«∏°ùJ  ∫Ó`̀N  øe  ∂`̀dPh  ,á«ë°üdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  ió`̀MEG  ≈`̀dEG  ôHÉL  ≈Ø°ûà°ùe  ºéëH äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  ió`̀MEG  ≈`̀dEG  ôHÉL  ≈Ø°ûà°ùe  ºéëH

.ájQGOE’Gh á«LÓ©dG É¡JôÑN øe IOÉØà°SÓd á«LÓ©dG.ájQGOE’Gh á«LÓ©dG É¡JôÑN øe IOÉØà°SÓd á«LÓ©dG

πé©ŸG ó¡a

ôHÉL ≈Ø°ûà°ùe 

∫ÉªYG πLQ
26  ¢U áªààdG

26  ¢U áªààdG

26  ¢U áªààdG

26  ¢U áªààdG

26  ¢U áªààdG

 AÉª°SC’ÉH kÉØ°ûc ºs∏°ùJh äÉÑ∏£dG ¢üëa áæéd πÑ≤à°SG á«∏NGódG ôjRh

Ωƒ«dG AÉ°†≤dÉH ¿hPƒ∏j ¿ƒHƒ£°ûªdG
á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ∫Éªàc’ á«°SÉ°SCG áª¡ªH Ωƒ≤J í°TôàdG äÉÑ∏W ¢üëa áæéd :ódÉîdG 

 ôcòj ºd Ö£°ûdG QGôb :ΩƒgGódG ôcòj ºd Ö£°ûdG QGôb :ΩƒgGódG
 áªμëªdG ΩÉeCG ø©WCÉ°Sh ÜÉÑ°SC’G áªμëªdG ΩÉeCG ø©WCÉ°Sh ÜÉÑ°SC’G

»ë«°TôJ IOÉYEÉH »ë«°TôJ IOÉYEÉH "á«∏NGódGá«∏NGódG"ΩGõdE’ΩGõdE’

 äGAGôLE’G πc äòîJG :º°TÉ¡dG äGAGôLE’G πc äòîJG :º°TÉ¡dG
 ø©£∏d áHƒ∏£ªdG á«fƒfÉ≤dG ø©£∏d áHƒ∏£ªdG á«fƒfÉ≤dG

∫OÉ©dG AÉ°†≤dÉH Iô«Ñc »à≤Kh∫OÉ©dG AÉ°†≤dÉH Iô«Ñc »à≤Kh

��    (Éfƒc)  ø«ÑNÉædG ÜGòàL’ äÉ«dÉªμdG áaÉch á«°VÉjôdG äÉjQÉÑªdG ¢Vô©d äÉ°TÉ°ûH õ¡ée »HÉîàfG ô≤e 

��      :∞jÉf ∞«æeh OƒªëdG ôHÉL ` Öàc

 äÉeƒ∏©e øe OOôJ Ée ∫É«M âª°üdG  á«∏NGódG  IQGRh âeõàdG  Éª«a äÉeƒ∏©e øe OOôJ Ée ∫É«M âª°üdG  á«∏NGódG  IQGRh âeõàdG  Éª«a
 ¢ù∏ée  äÉHÉîàfG  ¢Vƒîd  ø«ë°TôªdG  øe  ô«Ñc  OóY  Ö£°T  ¿CÉ°ûH ¢ù∏ée  äÉHÉîàfG  ¢Vƒîd  ø«ë°TôªdG  øe  ô«Ñc  OóY  Ö£°T  ¿CÉ°ûH
 ,º¡«dEGzQÉÑàY’G  OQ{  Ωó©d  hCG  º¡≤ëH  á«FÉ°†b  ΩÉμMCG  Qhó°üd  áeC’G ,º¡«dEGzQÉÑàY’G  OQ{  Ωó©d  hCG  º¡≤ëH  á«FÉ°†b  ΩÉμMCG  Qhó°üd  áeC’G
 ôaÉîªdG  »a  º¡ë°TôJ  π«é°ùJ  Ωó©d  í°TôàdG  øe  øjôNBG  OÉ©Ñà°SGh ôaÉîªdG  »a  º¡ë°TôJ  π«é°ùJ  Ωó©d  í°TôàdG  øe  øjôNBG  OÉ©Ñà°SGh
 ¬éàJ ΩÓYE’G πFÉ°Sh ¢†©Ñd äÉÑjô°ùàdG è¡æH á«Øàμe É¡d ø«©HÉàdG ¬éàJ ΩÓYE’G πFÉ°Sh ¢†©Ñd äÉÑjô°ùàdG è¡æH á«Øàμe É¡d ø«©HÉàdG
 ÜÉàμdG  IQGOEG  πÑ≤à°ùJ  å«M,á«∏μdG  áªμëªdG  Üƒ°U  Ωƒ«dG  QÉ¶fC’G ÜÉàμdG  IQGOEG  πÑ≤à°ùJ  å«M,á«∏μdG  áªμëªdG  Üƒ°U  Ωƒ«dG  QÉ¶fC’G
.äÉÑ∏£dG ¢üëa áæéd º¡àÑ£°T øjòdG ø«ë°TôªdG ihÉYO áªμëªdÉH.äÉÑ∏£dG ¢üëa áæéd º¡àÑ£°T øjòdG ø«ë°TôªdG ihÉYO áªμëªdÉH

 ¿ƒÑ∏£«°S º¡fCG ¢ùeCG á«aÉë°U äÉëjô°üJ »a A’Dƒg øe OóY ócCGh ¿ƒÑ∏£«°S º¡fCG ¢ùeCG á«aÉë°U äÉëjô°üJ »a A’Dƒg øe OóY ócCGh
 ÖFÉf  øe QOÉ°üdG  QGô≤dG  ò«ØæJ  ∞bƒH  ºμëdG  πé©à°ùªdG  ≥°ûdG  »a ÖFÉf  øe QOÉ°üdG  QGô≤dG  ò«ØæJ  ∞bƒH  ºμëdG  πé©à°ùªdG  ≥°ûdG  »a
 º¡Ñ£°T  ¿CÉ°ûH  (¬àØ°üH)  á«∏NGódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ º¡Ñ£°T  ¿CÉ°ûH  (¬àØ°üH)  á«∏NGódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 ¿hO  ¬JOƒ°ùªH  ºμëdG  ò«ØæJh ¿hO  ¬JOƒ°ùªH  ºμëdG  ò«ØæJh

��      :»ª∏°SC’G ô°UÉædGóÑY ` Öàc

 ’  ô««¨J  áÑ°ùf  ™bƒJ  ≈∏Y  ø«ë°TôªdG  ø«ÑbGôªdG  øe  ô«ãc  ≥ØJG ’  ô««¨J  áÑ°ùf  ™bƒJ  ≈∏Y  ø«ë°TôªdG  ø«ÑbGôªdG  øe  ô«ãc  ≥ØJG
 É¡Jó°UQ äÉëjô°üJ »a øjôÑà©e ,πÑ≤ªdG ¢ù∏éªdG »a É¡H ¿É¡à°ùj É¡Jó°UQ äÉëjô°üJ »a øjôÑà©e ,πÑ≤ªdG ¢ù∏éªdG »a É¡H ¿É¡à°ùj
(1212 `°U ™LGQ) .áÄªdG »a  `°U ™LGQ) .áÄªdG »a 8080h h 3030 ø«H ìhGôàà°S É¡fG zá°SÉ«°ùdG{ ø«H ìhGôàà°S É¡fG zá°SÉ«°ùdG{

 óLÉe ≥HÉ°ùdG ÖFÉædGh á©HGôdG IôFGódG í°Tôe ∫Éb ,¥É«°ùdG Gòg »a óLÉe ≥HÉ°ùdG ÖFÉædGh á©HGôdG IôFGódG í°Tôe ∫Éb ,¥É«°ùdG Gòg »a
 ød{  ô««¨àdG  áÑ°ùf  ¿G  ≈°Sƒe ød{  ô««¨àdG  áÑ°ùf  ¿G  ≈°Sƒe

ø«ÑbGôªdG ¿ƒ«©H ô««¨àdG áÑ°ùf
áÄªdG »a 80h 30 ø«H

øjóYÉ≤àªdG É¡WÉÑ°†H ø«©à°ùJ "á«∏NGódG"
QÉæjO »ØdCGh ∞dCG ø«H ájô¡°T ICÉaÉμe πHÉ≤e

��      :»°Sƒ©æ°ùdG  π©°ûe – Öàc

 á«∏NGódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Qó°UCG á«∏NGódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Qó°UCG
 áfÉ©à°S’ÉH IQGRƒ∏d íª°ùj GQGôb ódÉîdG óªëe ï«°ûdG áfÉ©à°S’ÉH IQGRƒ∏d íª°ùj GQGôb ódÉîdG óªëe ï«°ûdG
 ICÉaÉμe  πHÉ≤e  º¡JÉeóN  á«¡àæªdG  IQGRƒ`̀ dG  •ÉÑ°†H ICÉaÉμe  πHÉ≤e  º¡JÉeóN  á«¡àæªdG  IQGRƒ`̀ dG  •ÉÑ°†H

 »ØdG  ≈∏Y  ójõJ  ’h  QÉæjO  ∞`̀dG  øY  π≤J  ’  ájô¡°T »ØdG  ≈∏Y  ójõJ  ’h  QÉæjO  ∞`̀dG  øY  π≤J  ’  ájô¡°T
.QÉæjO.QÉæjO

 Rƒéj{  ¬fG  ≈∏Y  ≈dh’G  ¬JOÉe  »a  ódÉîdG  QGôb  ¢üfh Rƒéj{  ¬fG  ≈∏Y  ≈dh’G  ¬JOÉe  »a  ódÉîdG  QGôb  ¢üfh
 º¡JÉeóN  á«¡àæªdG  •ÉÑ°†dG  äGôÑîH  áfÉ©à°S’G º¡JÉeóN  á«¡àæªdG  •ÉÑ°†dG  äGôÑîH  áfÉ©à°S’G
 hG  áfÉeC’Gh  ±ô°ûdÉH  á∏îe  hG  á«ÑjOCÉJ  ô«Z  ÜÉÑ°S’ hG  áfÉeC’Gh  ±ô°ûdÉH  á∏îe  hG  á«ÑjOCÉJ  ô«Z  ÜÉÑ°S’

ΩÉ©dG ídÉ°ü∏dΩÉ©dG ídÉ°ü∏d
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