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¢ùjQóàdÉH ø«ÑZGô∏d ∞ãμeo èeÉfôH

∞«XƒàdG ÜÉH íàa :πà©dG
ø««àjƒμdG ø««æ¡ªdGh ø«°Sóæ¡ª∏d
πÑ≤ªdG ô¡°ûdG §ØædG Oƒ≤Y »a
á«©ªL ¢``ù``«``FQ ø```∏```YCG 
,πà©dG π°ü«a ø«°Sóæ¡ªdG
∞``«``Xƒ``à``dG ÜÉ```H í``à``a ø```Y
ø««æ¡ªdGh
ø«°Sóæ¡ª∏d
ƒ«fƒj »a §ØædG Oƒ≤Y »a
ô``jRh ó«cCÉJ ≥``ah ,πÑ≤ªdG
,»dÉ©dG º«∏©àdG ôjRh ,§ØædG
.¢SQÉØdG óªëe QƒàcódG
πà©dG AÉ≤d ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
¬ªYO ó``cCG …ò``dG ¢SQÉØdÉH
≥«≤ëàd á«©ªédG äGQOÉÑªd
.É¡æe IƒLôªdG ±GógC’G
¬ªjó≤J ≈``dEG πà©dG QÉ``°``TCGh
™«°Sƒàd ájDhQ ¢SQÉØdG ôjRƒ∏d
ø«°Sóæ¡ª∏d πª©dG ¢Uôa
´É£≤dG Oƒ≤Y »a ø««àjƒμdG
á«©ªL ¢ù«FQh ¢SQÉØdG óªëe .O §ØædG ôjRh 
πà©dG π°ü«a ø«°Sóæ¡ªdG á``MÉ``JEGh ¢``UÉ``î``dG »``£``Ø``æ``dG
πª©dG »a ø«ÑZGô∏d ∫ÉéªdG
ó°ùd º«∏©àdG ∂∏°S »a á«ª∏©dG äÉ°ü°üîàdÉH
IQGRh QOGƒ``c »a ¢ü≤ædG ó°ùd ø«°Sóæ¡ªdÉH
¢ùªd ¬fCG k ÉØ«°†e ,á«HôàdG IQGRh »a ¢ü≤ædG
,á«ª∏©dG OGƒªdG »°SQóe É°Uƒ°üN ,á«HôàdG
á«©ªédG äGQOÉÑªd ¢SQÉØdG ôjRƒdG øe ÉªYO
áaÉc øe Ö«MôJ ™°Vƒe IQOÉÑªdG"
IQOÉÑªdG ¿EG ∫Éb
.áØ∏àîªdG ä’ÉéªdÉH ¿hÉ©àdG ™«°SƒJh
ájQÉ«àNG »gh º¡«∏Y â°VôY øjòdG AGQRƒ``dG
áeóîdG §HQ ìôà≤e ¢VôY ºJ"
ºJ ¬fCG í°VhCGh
ÖZôj øªdh óMCG ≈∏Y ¢VôØJ ødh ø«°Sóæ¡ª∏d
äÉeóîdG Oƒ≤©H á∏eÉ©dG iƒ≤dG ™e á«fóªdG
."∫ÉéªdG
∫ÉéªdG Gòg »a πª©dÉH º¡æe
≈∏Y ´Ó``W’G øe IOÉØà°SÓd »£ØædG ´É£≤dÉH
ø«°Sóæ¡ª∏d íæªJ IQOÉÑªdG √ò``g ¿CG ô``cPh
âjƒμàH AÉØàc’G ΩóYh áMÉàªdG πª©dG ¢Uôa
¿hÉ©àdÉH á«HôàdG »a É«∏Y IOÉ¡°T ø«ÑZGôdG
¬eób …òdG ¢Vô©dG ≈dEG k Éàa’ ,"áÄªdG
, áÄªdG »a 30
∫ÓN øe »dÉ©dG º«∏©àdGh á«HôàdG »JQGRh ™e
Oƒ≤©dG »``a ø««àjƒμdG Ö°ùf ™aôH ôjRƒ∏d
ΩÉ¶f »``a ∫ƒNó∏d º¡∏gDƒJ ∞ãμe èeÉfôH
ádÉªY ΩGó≤à°SÉH ìÉª°ùdG Ωó©H πª©dG IOÉYEGh
â≤∏J á«©ªédG ¿CG ≈dG Éàa’ ,ø«ª∏©ªdG QOÉc
ΩGó≤à°SG ∞bhh äGƒæ°S 5 øY É¡JôÑN π≤J ’
äÉ°Sóæ¡eh ø«°Sóæ¡e øe äÉÑ∏£dG äGô°ûY
ìôà≤ªdG Gò``g ¿CG ÉØ«°†eh ,êôîàdG »ãjóM
…òdG »ª«∏©àdG ∂∏°ùdÉH πª©dG »a áÑZQ GhóHCG
iƒ≤dGh ¿GƒjódG á«©Ñàd ádƒ¡°ùH ºàj ¿CG øμªj
»≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG »a ¬H πª©j
.IóMGh IQGRƒd ádÉëdG IôàØdG »a á∏eÉ©dG
π«Ñ°S ≈∏Y ø«°Sóæ¡ªdG äÉÄe Ö``jQó``à``dGh
áfÉ©à°SÓd á«©ªédG IQOÉ``Ñ``e ¿CÉ` °``T »```ah
.ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG
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QÉéJh áYÉH AGQBGh Ék «fGó«e ´É°VhC’G â©∏£à°SG "

ÖFÉ≤ëdG ¥ƒ°S ôeO
s á°SGQódGh ôØ°ùdG ∞bh
:∫ÓH íLÉf - Öàc 

πeÉ°T OƒcQ ... á«°SQóe ÖFÉ≤M
áª«b ™aO øY ºgôã©J ó©H QÉéàdG øe ô«ãμdG ¢SÓaE’
.ÉjÉ°†b ¬LGƒj º¡°†©Hh ájô¡°ûdG äGQÉéjE’G
≥jƒ°ùàdG õcGôe óMCÉH ™«H ∫hDƒ°ùe ø°ùëe ∫OÉY ∫ƒ≤jh
ÖFÉ≤M QÉéJ ÉgóÑμàj á«dGƒàe ôFÉ°ùN π©ØdÉH ∑Éæg ¿CÉH
ácôëd ∞bh øe É¡ÑMÉ°UÉeh ÉfhQƒc äGAGôLEG áé«àf ôØ°ùdG
,»FõédG ô¶ëdG Iôàa øY Ó°†a ∫hódG øe ójó©∏d ¿GQÉ«£dG
äGQÉéjE’G áª«b ¢†ØîJ ¿CG á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG ÉÑdÉ£e
áYÉ°†H ÖMÉ°U ™aój å«M ÖFÉ≤ëdG øcôd ájô¡°ûdG
ÖFÉ≤ëdG ∂dòc ™«Ñj ¿Éc ¬fCG Gó«Øe ,Éjô¡°T GQÉæjO 650
ó©H áÄªdÉH 100 áÑ°ùæH ∞bƒJ É¡bƒ°S øμdh á«°SQóªdG
¥ƒ°ù∏d •É°ûædG Oƒ©j ¿CG ÓeCÉàe ""øj’
øj’ ¿hCG" ÜÓ£dG á°SGQO
á«HôàdG IQGRh ¿ÓYEG ó©H á°UÉN πÑ≤ªdG º°SƒªdG ájGóH ™e
."øj’
øj’ ¿hCG" ¿ƒμJ ød πÑ≤ªdG ΩÉ©dG »a á°SGQódG ¿CG
óæ¡dGh ø«°üdG øe ÉgOGô«à°SEG ºàj ÖFÉ≤ëdG ¿CG OÉ``aCGh
IóëàªdG äÉj’ƒdG øe á«dÉY áª«b äGP ∑Éægh ¿Éà°ùcÉHh
ÖFÉ≤M ∑Éægh ¿GôjEGh É«côJh É«fÉªdCGh É«fÉ£jôH h É°ùfôa h
πãe á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H øe É¡Ñ∏L ºàj á°SGQOh ôØ°S
.Üô¨ªdGh ¢ùfƒJh ô°üeh ÉjQƒ°S

»a á``°``SGQó``dGh ôØ°ùdG ÖFÉ≤M ¥ƒ°S ó¡°ûj
¿Gô«£dG ácôM ∞bƒJ òæe OÉëdG OƒcôdG âjƒμdG
."øj’
øj’ ¿hCG" á°SGQódG πjƒëJh ∫hódG áaÉμd
»a ÖFÉ≤M áYÉH AGQBG â©∏£à°SG ""á°SÉ«°ùdG
á°SÉ«°ùdG"
Gƒ°Vô©à°SG å«M ,á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG ¢†©H
ÉfhQƒc ájGóH òæe º¡à¡LGh »àdG ôFÉ°ùîdG ºéM
á¶gÉH ôFÉ°ùN GhóÑμJ º¡fCG GhócCGh .¿B’G ≈àMh
øY Ó°†a áÄªdG »a 90 ≈dEG É¡àÑ°ùf â∏°Uh
.º¡æe ô«ãμdG ¢SÓaEG
:π«°UÉØàdG ºμ«dEGh
»a ™«H ∞Xƒe) …ôjôëdG Qòæe ∫ƒ≤j ,ájGóH
äÉ©«Ñe ¥ƒ°S ¿G (á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG óMG
™LGôJ ¿B’G ≈àMh 2020 ôjGôÑa òæe ÖFÉ≤ëdG
¿Éc ""ÉfhQƒc
ÉfhQƒc" áëFÉL πÑb ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,IóëH
»a É«eƒj ôØ°S áÑ«≤M 15 øY π≤j’ Ée ™«Ñj
™«Ñj ¿Éμa ôØ°ùdG º°Sƒe »a ÉeCG .ájOÉ©dG ΩÉjC’G
óMGƒdG ôaÉ°ùªdG ¿CGh á°UÉN 25 øY π≤j’Ée
ó©H øμdh ôØ°S áÑ«≤M øe ôãcC’ êÉàëj ¿Éc

(≥«aƒJ ¥RQ - ôjƒ°üJ) ôØ°ùdG ÖFÉ≤M äÉ°VhôY  ÖFÉ≤M 10 ió©àj’ äÉ©«ÑªdG ºéëa ÉfhQƒc
≈∏Y ÉfhQƒc áeRCG »¡àæJ ¿CG É«LGQ ,´ƒÑ°S’G »a
.É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J ≈àM ô«N
ÉeCG .πNódG á«fóàe IóaGƒdG ádÉª©dG É¡«∏Y πÑ≤j øªãdG
¢û©æJ
âfÉc
á°SGQódG
ÖFÉ≤M äÉ©«Ñe ¿CG ≈``dEG âØdh
áÄØdG ÉeCG .Ée ÉYƒf IOƒédÉH ºà¡àa IQƒ°ù«ªdG ádÉª©dG
¢SQGóªdG
»a
á°SGQódG
∞bƒJ
øμdh ΩÉY πμ°ûH äÉ©«ÑªdG
™ØJôªdG πNódG ÜÉë°UCG øe ø«æWGƒªdG øe ≈ª¶©dG
.ΩÉY
πμ°ûH É¡∏àb »a ºgÉ°S
.ô©°ù∏d ô¶ædG ¿hO IOƒédÉH ¿ƒªà¡«a
õcGôªdG
ó``
`
MC
G
»`
`
a
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`
FÉ`
`
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`
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ô`
`
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`
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ΩRÉ```M ƒ```HCG ∫ƒ``≤``jh
á«dÉZ ôØ°ùdG ÖFÉ≤M øe »°SÉ°SC’G ¬Ñ°ùμe ¿CG ≈dEG âØdh
áª«≤H
»≤jƒ°ùJ
™ªéªH
ÉæcQ
ôLC
É
à°ùj
¬fCÉH á«≤jƒ°ùàdG
50 hCG 40 ô©°ùH IóMGh É¡æe áÑ«≤M á©«H ¿CG å«M øªãdG
¿B
’
G
»fÉ©j
¬fC
G
Gó«Øe
,
QÉæjO
500
ÉgQób
ájô¡°T ájQÉéjEG
ºZQ ¬fCÉH ó«Øjh ájOÉY ÖFÉ≤M 7 Ö°ùμe …RGƒj GQÉæjO
¿Gô«£dG
ácôM
∞bƒJ
ÖÑ°ùH
≠∏ÑªdG
Gòg
áª«b ™aO øe
.A»°T πc øe iƒbCG OƒcôdG øμd QÉ©°SC’G ≈∏Y º°üîdG
≈dEG Éàa’ ,âjƒμdG »a É¡àdÉªY ßàμJ »àdG ∫hó∏d á°UÉN
QÉ©°SC’G •ƒÑg
§≤a ø«æWGƒªdG ∫ƒNO â°†àbG »àdG ÉfhQƒc äGAGôLEG ¿CG
¢†aôJ IóaGƒdG ádÉª©dG øe ≈ª¶©dG áÄØdG â∏©L OÓÑ∏d
¬fCÉH ∫Éb …òdG ÜÉgƒdG óÑY IOÉªM ™«H ∫hDƒ°ùe Éæ«≤àdGh
Gògh á«Ø«°üdG äÓ£©dG »a ≈àM âjƒμdG øe É¡LhôN
øY áÄªdG »a 60 áÑ°ùæH ôØ°ùdG ÖFÉ≤M QÉ©°SCG •ƒÑg ºZQ
.ôØ°ùdG ÖFÉ≤M ¥ƒ°S Oƒcôd ∫ÉëdG á©«Ñ£H iOCG ôeC’G
≈dEG Éàa’ ,OƒcôdG »fÉ©j âjƒμdG »a ∫GR’ ¬fEÉa πÑb …P
ìÉ`
`
HQC
’G QóJ âfÉc ôØ°ùdG ÖFÉ≤M IQÉéJ ¿CG ≈``dEG QÉ°TCGh
õcGôªdG πNGO ÖFÉ≤ëdG QÉéJ É¡æe »fÉ©j »àdG á«dÉμ°TE’G ¿CG
iƒ°S
Ö∏£àJ’ É¡fCGh á°UÉN ÉfhQƒc áëFÉL πÑb á«°VôªdG
ô««¨J ¢†aôJ õcGôªdG ∂∏J IQGOEG ¿CG iôÑμdG á«≤jƒ°ùàdG
™«ÑdÉH
Ωƒ≤«d ™ªéªdG π``NGO óLGƒàj §≤a ó``MGh πeÉY
≈àM áÑ«≤ëdG á©∏°S óLGƒJ ≈∏Y ô°üJ É¡fCG å«M •É°ûædG
áÑ«≤ëdG
ô©°S ¿CÉH Éë°Vƒe ,èàæªdG IOƒéH øFÉHõdG ´ÉæbEGh
.ôFÉ°ùî∏d ôLÉàdG ¢Vô©J ƒd
á°ü«NQ
áÑ«≤ëdG
≈dEG Éàa’ ,kGQÉæjO 60 ≈dEG 3 øe CGóÑj ¬jód
äOCG ¥ƒ°ùdG âHÉ°UCG »àdG OƒcôdG ádÉM ¿CG ≈``dEG QÉ°TCGh

±Gôëf’Gh ±ô£àdG øe ¬HÉÑ°Th ™ªàéªdG ájÉªM :±ÉbhC’G π«ch

¬«∏éfh ¥hRôªdG ó«dh á≤HÉ°ùe »a Gk õFÉa 50
√ô«°ùØJh ºjôμdG ¿BGô≤dG ójƒéàd á«fhôàμdE’G
ÉæLôN
q :¥hRôªdG ∞°Sƒj
óæ°ùdÉH ¿BGô≤∏d Ék ¶aÉM 79
2012 ΩÉY òæe π°üàªdG

á≤HÉ°ùªdÉH øjõFÉØdG ºjôμJ ∫ÓN ¥hRôªdG ∞°Sƒj "AÉÑfC’G" ôjôëJ ¢ù«FQh …OÉªY ójôa 

"

ó«dh ≈dÉ©J ˆG ¿PEÉH º¡d QƒØ¨ªdG á≤HÉ°ùe »a É≤HÉ°ùàe 50 RÉa 
√ójƒéJh ºjôμdG ¿BGô≤∏d ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh ¥hRôªdG ∞°Sƒj ódÉN
øe É≤HÉ°ùàe 1050 ácQÉ°ûe §°Sh ìÉéædG ±ô°T GƒdÉfh ,√ô«°ùØJh
.âjƒμdG πNGO äÉ«°ùæédG ∞∏àîe
á≤HÉ°ùªdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ¿CG ’EG ,OÓÑdG »a á«ë°üdG ´É°VhC’G ºZQh
.É«fhôàμdEG IôªdG √òg É¡ª«¶æJ ≈∏Y Gƒ°UôM
…OÉªY ójôa .Ω á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±É``bhC’G IQGRh π«ch ∫É``bh
¿CG »æaô°û«d ¬fEG :á≤HÉ°ùª∏d õFGƒédG ™jRƒJh »eÉàîdG πØëdG ∫ÓN
ájhÉª°ùdG äÉMGƒdG øe áMGh πãe »fBGôb πØëe »a ∑QÉ°TCGh ô°†MCG
ábó°üdG É¡«a â≤fÉ©Jh ,ΩÉ≤ªdG Ö«Wh ¿ÉæédG ≥ÑY øe â∏ªM »àdG
ó«dh º¡d QƒØ¨ªdG á≤HÉ°ùe ,É«ëªdG Ö«Wh áæ°ùëdG áæ°ùdG ™e ájQÉédG
É©«ªL ˆG º¡ªMQ ,ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh ¥hRôªdG ∞°Sƒj ódÉN
.¬JÉæL í«°ùa º¡æμ°SCGh
™ªàéªdG ájÉªM »a ºgÉ°ùJ á≤HÉ°ùªdG ¿CG ≈dEG …OÉªY .Ω QÉ°TCGh
øe »≤j …òdG ø«°üëdG ø°üëdG ƒg ¿BGô≤dG ¿CG QÉÑàYÉH ,»àjƒμdG
¬JÉYôàîeh √QÉ£NCGh ¬∏FÉ°SƒH èFÉªdG Üô£°†ªdG ô°ü©dG Gòg πFGƒZ
ˆG ÜÉàc É¡«a ¿ƒ¶Øëj ÉæFÉæHC’ á«°ùaÉæJ äÉMÉ°S ô«aƒJ ∫ÓN øe
≥«≤ëJ »a á≤HÉ°ùªdG √òg ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG º¡°ù«d ¬JÉjBG ¿ƒ°SQGóàjh
¿BGô≤∏d ßaÉM »fBGôb π«L OGóYEG »gh É¡«dEG âjƒμdG êƒMCG Ée ádÉ°SQ
.¬æWh ≈∏Y ßaÉëeh ≈æ©eh ≈æÑe ˆG ÜÉàμd
∞°Sƒj á≤HÉ°ùªdG ºYGO πãªe ""AÉÑfC
AÉÑfC’G"G ôjôëJ ¢ù«FQ ∫Éb ,¬à¡L øe
øe ∑QÉÑªdG Ωƒ«dG Gòg »a ºμH »≤àdCG ¿CÉH ó«©°S »æfEG" :¥hRôªdG
øª«dÉH É©«ªL Éæ«∏Y ˆG √OÉYCG π«°†ØdG ¿É°†eQ »a ôNGhC’G ô°û©dG
RGƒa »NCG ôjó≤Jh äÉ«ëJ ºμd π≤fCG ¿CG »æaô°ûjh ,äGô°ùªdGh äÉcôÑdGh
á≤HÉ°ùªdG √òg »a ácQÉÑªdG Oƒ¡édG √òg πc GQó≤eh GôcÉ°T ,¥hRôªdG
ó«dh ≈dÉ©J ˆG ¿PEÉH º¡d QƒØ¨ª∏d ≈dhC’G á«fhôàμdE’G á«fÉ°†eôdG
."É©«ªL
É©«ªL ˆG º¡ªMQ ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh ¥hRôªdG ∞°Sƒj ódÉN
≈dhC’G á≤HÉ°ùªdG √òg èFÉàæH ÉæHƒ∏b ºJó©°SCG ó≤d ,¥hRôªdG ±É°VCGh
,âjƒμdG πNGO øe äÉ«°ùæédG πc øe É≤HÉ°ùàe 1050 É¡d Ωó≤J »àdG
á≤HÉ°ùªdG √òg äõ«ªJ ó≤dh ,,70
70 π°UCG øe É«àjƒc 14 É¡«a RÉah
øjòdG ÉæîjÉ°ûªd Qóq ≤eo ó¡L Gògh ,á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG ΩGóîà°SÉH
79 èjôîJ ¿B’G ≈àM GƒYÉ£à°SGh ,ˆG ¬ªMQ ,…ódGh äÉ≤∏M ¿hOƒ≤j
º¡«dEG ±É°†j 2012 ΩÉY òæe π°üàªdG óæ°ùdÉH ˆG ÜÉàμd É¶aÉM
πeCÉf »àdGh ,≈dhC’G á«fhôàμdE’G á≤HÉ°ùªdG »a Ωƒ«dG ∑QÉÑªdG ìÉéædG
."πÑ≤à°ùªdG
πÑ≤à°ùªdG É¡H ±ô°ûà°ùf ¿CG
∞°Sƒj ,¥hRôªdG ódÉN äÉ≤∏M ≈∏Y ΩÉ©dG ±ô°ûªdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
∞°Sƒj ódÉN º©dG äÉ≤∏M â≤∏£fG äGƒæ°S ™°ùJ πÑb :øªMôdGóÑY
Gô«Ñc ÉZGôa ó°ùàd ,√ô«°ùØJh ¿BGô≤dG ßØëd (ˆG ¬ªMQ) ¥hRôªdG
¿BGô≤∏d É¶aÉM 79 ºgOóY ≠∏H ÉXÉØM äôªKCGh âjƒμdG »a ÜÉÑ°û∏d
`g1442
`g
1442 ¿É°†eQ 2 »ah ,ˆG ∫ƒ°SôH π°üàªdG óæ°ùdG ≈∏Y Gƒ∏°üM
¥hRôªdG ódÉN ó«dh á≤HÉ°ùe â≤∏£fG ΩΩ2021
2021 πjôHCG 15 ≥aGƒªdG
.ˆG º¡ªMQ ,ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh
ΩÉ©dG á«fÉãdG Éæà≤HÉ°ùe »a ¿ƒμJ ¿CG ˆG AÉ°T ¿EG πeCÉf ,±É°VCGh
≠∏Ñj á≤HÉ°ùªdG »a øjõFÉØdG ¿CG Éæ«Ñe ,á«FÉ°ùf ácQÉ°ûe πÑ≤ªdG
,á«ÑæLCGh á«eÓ°SEGh á«HôY á«°ùæL 17 øe ºgh É≤HÉ°ùàe 50 ºgOóY
äÉ«°ùæL øeh ,Éjô°üe ¿hô°ûYh ,É«àjƒc ô°ûY á©HQCG :»dÉàdÉc ºgh
»°ûjOÓ¨æHh »fÉàjQƒeh »fÉæÑdh ø««æ«Ñ∏ah ø«jQƒ°S :™bGƒH iôNCG
.»àjƒc ô«Zh »æªjh …OÉ°ûJh
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•

فهد التركي
و علي الصنيدح

أبـ ـ ـ ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة "ت ـخ ــوف ـه ــا وعـ ــدم
االط ـم ـئ ـنــان" لـعـقــد االخ ـت ـبــارات
ال ــورق ـي ــة لـلـصــف ال ـث ــان ــي عشر
ل ـع ــدم جــاهــزيــة وزارة الـتــربـيــة
السـتـقـبــال الـطـلـبــة والـعــامـلـيــن،
وأوص ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء االخـ ـتـ ـب ــار
"اونالين".
وق ــال رئـيــس اللجنة النائب
د .ح ـم ــد ال ـم ـط ــر ،ف ــي تـصــريــح
صحفي عـقــب اجـتـمــاع اللجنة
ام ــس ،ان اللجنة صــوتــت على
تقريرها رقم  42وانتهت فيه الى
عــدد من النتائج والتوصيات،
مــوض ـحــا ان م ــا تــوص ـلــت الـيــه
اللجنة هو امتناع وزارة الصحة
عــن تــزويــد الـلـجـنــة التعليمية

الخليفة والشاهين يسأالن
المضف عن حماية الطلبة
وجه النائبان مرزوق الخليفة وأسامة الشاهين سؤالين إلى
وزير التربية د .علي المضف عن االختبارات الورقية للصف
الثاني عشر ،في ظل جائحة كورونا.
«والـخـطــة الموضوعة لحماية الطلبة الــذيــن يعانون من
أمـ ــراض مــزمـنــة وس ـبــب اإلل ـ ــزام بــامـتـحــانــات ورق ـي ــة للصف
ال ـث ــان ــي ع ـشــر ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ال ـح ـكــوم ـيــة وم ـ ـ ــدارس خــاصــة
بينما تم الترخيص بامتحانات إلكترونية وأعمال فصلية
لمدارس أخرى في الدولة؟ وهل االمتحانات النهائية الورقية
الحضورية تتفق مع دراسة وتدريس عام كامل الكترونيا؟

ال ـبــرل ـمــان ـيــة ب ـتــأك ـيــد جــاهــزيــة
وزارة التربية لعقد االختبارات
الورقية ومــدى مالء مة ذلك مع
الوضع الصحي العام للدولة،
وأك ــدت اللجنة تخوفها وعــدم
اطـمـئـنــانـهــا لـعـقــد االخ ـت ـبــارات
ال ــورق ـي ــة ح ـيــث تـبـيــن ل ـهــا عــدم
و صـ ـ ـ ــول وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة ا ل ــى
الجاهزية التامة لضمان سير
عملية االختبارات الورقية.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـطــر ان الـلـجـنــة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة اوص ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـع ـق ــد
االختبارات "اونالين" في الوقت
الحالي لضمان سالمة الطلبة
والعاملين في ظل عدم الوصول
الى الجاهزية التامة من الناحية
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ورف ـ ـ ـ ـ ـ ــض ت ــأجـ ـي ــل
االخـ ـتـ ـب ــارات ،وأوص ـ ــت اللجنة
ب ــاس ـت ـك ـم ــال وزارت ـ ـ ـ ــي ال ـتــرب ـيــة
وال ـص ـحــة االس ـت ـع ــداد م ــن االن
لعودة الحياة الدراسية بشكلها
الطبيعي للعام الدراسي القادم
ان سمحت الظروف الصحية.
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان ال ـل ـج ـن ــة ك ــان
حـ ـ ـ ــذرة ودقـ ـيـ ـق ــة مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وسـ ــامـ ــة ال ـط ـل ـبــة
والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ظ ـ ــل جــائ ـحــة
كورونا ،مضيفا انه اتضح لنا
ان وزارة الـتــربـيــة لـيــس لديها
خ ـط ــة ب ــديـ ـل ــة ،ول ـ ــم ي ـت ــم ابـ ــاغ
الطلبة حتى االن بالموضوعات
ال ــداخ ـل ــة ف ــي االخـ ـتـ ـب ــارات ،فال
الـمـعـلـمــون يـعـلـمــون عـنـهــا وال
الطلبة.

المضف :تكويت مستشاري المجلس

ً
ً
«اإلصرار على منع سفر غير المطعمين يفتح بابا واسعا للتمييز»
أكد النائب مهلهل المضف على ضرورة أال يبدي أي مستشار
ً
أو خبير دستوري بالمجلس رأيه إال بطلب من المجلس ،معتبرا
أن ما صرح به المستشار شفيق إمام عن االستجوابات مخالف
لوظيفته ،مشددا على ضــرورة اإلســراع في إقــرار اقتراحنا بشأن
إنهاء خدماتهم واالستعانة بمستشارين كويتيين.
من جهة أخــرى ،أكد المضف أن إصــرار الحكومة على المضي
قدما في قرار منع سفر غير المطعمين يفتح بابا واسعا للتمييز
بين المواطنين على أسس غير دستورية ويمهد لمزيد من هذا
التمييز في المقبل من األيام.
وش ــدد الـمـضــف فــي تـصــريــح صـحــافــي عـلــى أن ــه ال خـيــار أمــام
الحكومة ســوى الـتــراجــع عــن هــذا ال ـقــرار بما يحمله مــن تعسف
وشبهة تعد على الدستور وتقييد حرية األفراد وحقهم في التنقل،
مؤكدا أن المبادئ الدستورية تعلو وال يعلى عليها وال يجوز بحال
من األحوال التعدي عليها.

مهلهل المضف

ً
مترئسا اجتماع اللجنة «التعليمية» أمس
المطر
وقال انه حتى االن لم تتسلم
اللجنة التعليمية تقرير وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة عـ ـ ــن مـ ـ ـ ــدى ج ــاه ــزي ــة
مدارس التربية.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ف ــاي ــز
الجمهور :انتهى اجتماع اللجنة
التعليمية و ك ــان رأي االغلبية
رفض االختبارات الورقية وذلك
لعدم تقديم وزارة الصحة تقريرا
ع ــن ال ـح ــال ــة ال ـص ـح ـيــة ال ـعــامــة
ومــدى جاهزية وزارة التربية،
وسـ ـي ــرف ــع ت ـق ــري ــر ال ـل ـج ـن ــة ال ــى
المجلس.
أيــد النائب صالح المطيري
م ــا أق ــرت ــه ال ـل ـج ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة
البرلمانية بشأن رفضها إجراء
االخ ـت ـب ــارات الـخــاصــة بالصف
الثاني عشر ورقيا ،مشيرا إلى
أن م ــا ب ــدأ «أون ــاي ــن» ي ـجــب أن

ينتهي «أونالين».
وقــال المطيري ،في تصريح
ل ـ ـ ــ»ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة»« :ن ـ ـع ـ ـلـ ــم جـ ـي ــدا
الخلل الــذي حصل بالمنظومة
التعليمية خالل جائحة كورونا
مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ــدراس ـ ــة أونـ ــايـ ــن،
فكثير مــن الـمــواد كــان يجب أن
تحتاج إلى دراسة مباشرة مثل
الفيزياء والكيمياء ،وكان يجب
حينئذ أن ي ـكــون تــدريــس هــذه
الـ ـم ــواد م ـبــاشــرا ال «أون ــاي ــن»،
وه ـ ـ ــذا لـ ــم يـ ـت ــم ،كـ ـم ــا ان ن ـظ ــام
ال ـت ـق ـي ـيــم واالخـ ـتـ ـب ــار ي ـج ــب أن
تـتـنــاســق مــع طــريـقــة الـتــدريــس
والتي كانت عن بعد».
وأضاف «السؤال الذي يفرض
نـ ـفـ ـس ــه ،كـ ـي ــف أوص ـ ـلـ ــت وزارة
الـتــربـيــة الـمـعـلــومــات لـلـطــالــب؟
ف ـ ـم ـ ــادام ال ـم ـع ـل ـم ــون أوص ـ ـلـ ــوا

تلك المعلومات وال ــدروس عن
طــريــق «اون ــاي ــن» ،فباستطاعة
المدارس أن تجري اختباراتها
«اونــايــن» ،ويكون ذلك بطريقة
مهنية ،وأكاديميا من الممكن ان
يحدث هذا األمر ،وذلك من خالل
األسـئـلــة الـتــي تـكــون اجــابــاتـهــا
ع ــن ط ــري ــق ال ـص ــح وال ـخ ـط ــأ أو
االخـ ـتـ ـي ــار م ــن م ـت ـع ــدد ،أو مــن
خالل طرق تعليمية تكنولوجية
حــد يـثــة ا خ ــرى كفيلة باختبار
الطالب «اونــايــن» ،بما يتناغم
مع ما تم دراسته عن بعد بسبب
جائحة كورونا».
وقال «ال يمكن الموافقة على
إج ـ ـ ــراء االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة،
والتقرير المبدئي من قبل وزارة
الصحة يؤكد أن وزارة التربية
ومدارسها الخاصة باالختبارات

غير مستعدة وغير جاهزة».
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه م ـ ــن خ ــال
التجارب السابقة عندما لم تكن
ه ـن ــاك ج ــائ ـح ــة «ك ـ ــورون ـ ــا» ف ــإن
ال ــوزارة بمدارسها خــال شهر
سـبـتـمـبــر ت ـكــون غ ـيــر مستعدة
وغير جاهزة الستقبال الطلبة،
ف ـمــا ب ــال ــك وه ــي م ـتــوق ـفــة فـتــرة
عامين ،وتريد أن تستقبل الطلبة
اونالين ،فأنا أؤمن ايمانا كامال
ان ـ ــه ي ـج ــب اع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ب ـهــذا
القرار.
وأضـ ـ ــاف «أؤكـ ـ ــد ان م ــن حق
الـطـلـبــة أن ي ـخ ـت ـبــروا اون ــاي ــن،
والب ـ ــد أن ي ــؤخ ــذ رأيـ ـه ــم بعين
االعتبار ،وال يمكن اغفال ذلك،
ولـيـتــاكــد الـجـمـيــع ان مصلحة
الطالب التعليمية وصحته فوق
كل اعتبار».

الحميدي لحمادة :ما صحة تحويل  4ماليين دوالر
ألحد كبار العاملين في سفارة الكويت بسويسرا؟
ســأل النائب بــدر الحميدي وزيــر المالية وزيــر
الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــار خليفة
حمادة عن مدى صحة إجراء تحويل بمبلغ يقارب
 4مــاي ـيــن دوالر ب ــاس ــم أحـ ــد ك ـب ــار ال ـعــام ـل ـيــن في
سفارة البالد بسويسرا ،وإيداع المبلغ في حسابه
الشخصي.
وت ـســاء ل" :مــا صحة مــا تــم تــداولــه عبر وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ع ــن إج ـ ــراء ت ـحــويــل بمبلغ
يقارب أربعة ماليين دوالر باسم أحد كبار العاملين
فــي س ـفــارة ال ـبــاد بـســويـســرا ،وإي ـ ــداع الـمـبـلــغ في
ح ـســابــه ال ـش ـخ ـصــي؟ وإذا ك ــان ــت ق ــد أج ــري ــت فما
السند القانوني للتحويل والـغــايــة والـهــدف منه؟
وما الباب أو البند من الميزانية الــذي تم الصرف

منه؟ وهــل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل
مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغــم تخصيص
ه ــذه الـمـبــالــغ لتغطية حـســابــات فــي ال ـس ـفــارات أو
المنظمات الدولية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى
إفــادتــي بالسند القانوني واإلجــرائــي لـهــذا العمل
حماية للمال العامل وتقيدا بالقانون".
وأردف" :ه ــل الـمـبـلــغ ال ـم ـحــول بــاســم الشخص
للمسؤول الدبلوماسي؟ وهــل تمت متابعة أوجــه
السداد المحول من أجلها أم ال؟ وهل تم التحويل
بتوقيع المسؤول المخول له بذلك أم ال؟ إذا كانت
اإلجابة بالنفي فما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة
أو ستتخذها حيال هذا التحويل؟".

س ـ ـ ــأل ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم
الـكـنــدري نــائــب رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـع ــدل عـبــدالـلــه
الـ ــرومـ ــي ع ــن قـ ـ ـ ــرارات مــراج ـعــة
الـ ــذمـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـش ـمــول ـيــن
بالقانون.
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري :مـنــذ إنـشــاء
قانون الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نزاهة) ودخول قانونها

ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ س ـ ــواء ال ـقــانــون
االول الـ ــذي أبـطـلـتــه الـمـحـكـمــة
الدستورية او القانون الحالي
رقم  2لسنة  ،2016تتلقى الهيئة
ب ـش ـكــل دوري اقـ ـ ـ ـ ــرارات ال ــذم ــة
الـمــالـيــة لـلـخــاضـعـيــن لـلـقــانــون
ومنهم رئيس الــوزراء والــوزراء
والنواب.
وتساء ل الكندري :هل قامت

سأل د .محمد الحويلة وزير النفط وزير التعليم
العالي د .محمد الفارس عن مشروع مدينة صباح
السالم الجامعية (الشدادية) ،معتبرا المشروع من
ً
ً
أكبر المشاريع الحالية في الدولة ،وأخذ وقتا طويال
في إنشائه وما نتج عنه من ضرر في االستفادة من
هــذه المؤسسة التعليمية فــي مــوعــدهــا ،فقد صدر
المرسوم بقانون رقم  30لسنة  2004بتأسيس مدينة
جامعية جديدة لجامعة الكويت بالشدادية على ان
يتم االنتهاء من انشاء المرافق التعليمية االساسية

الطريجي للسلمان
ما شروط الحصول
على قسيمة صناعية؟

وجه النائب الدكتور عبدالله
الطريجي سؤاال إلى وزير
التجارة والصناعة الدكتور
عبدالله السلمان طلب فيه
معايير وشروط وضوابط
وآلية تقديم الطلبات للحصول
على قسيمة صناعية ،وأنواع
القسائم الصناعية التي تمنحها
هيئة الصناعة وأنواع األنشطة
املسموح بها .وسأل الطريجي
عن سعر تأجير القسائم
الصناعية املختلفة وإيرادات
هيئة الصناعة املالية من رسوم
التأجير ،وعن عدد القسائم
املخالفة للشروط والضوابط
واإلجراءات.

الديحاني يقترح رفع قيمة
الدعم المقدم لألندية
بدر الحميدي

الكندري يسأل الرومي عن قرارات الذمة المالية الحويلة يستفسر من الفارس عن األوامر
التغييرية في «صباح السالم الجامعية»
الهيئة بمراجعة اقــرارات الذمة
ال ـم ــال ـي ــة ل ـج ـم ـيــع الـخــاضـعـيــن
للقانون ومطابقتها مع تجديد
اق ــرارات ـه ــم ال ــدول ـي ــة؟ اذا كــانــت
االج ــاب ــة ب ـ ـ "ن ـع ــم" ف ـهــل وج ــدت
الهيئة تباينا او تفاوتا الحد
المقربين يحمل شبهات تضخم
حسابات؟ وما االجــراء ات التي
اتخذتها الهيئة حيال ذلك؟ وفي
حــالــة كــانــت االجــابــة ب ـ "ال" فما
سبب عدم مطابقة اقرارات الذمة
المالية للخاضعين للقانون؟

توجه النائب فايز الجمهور
بسؤال الى وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية عيسى
الكندري عن تعرض أموال
املحسنني التي تديرها األمانة
العامة لألوقاف لخسائر فادحة
وضعف في إدارتها وعدم
تنميتها وتحقيق الحجج
الوقفية ألغراضها مما سبب
فواتا لألرباح وضعفا لإليرادات
بلغ  194مليون دينار دون
تحرك وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية إلنقاذ أموال محسني
الكويت من الضياع .وتساءل
عن عدد األراضي الفضاء
املوقوفة وغير املستغلة ،مع
بيان سنة وقف كل منها،
وسبب عدم قيام األمانة العامة
بتطويرها وبنائها لتنمية
الوقف وفق مقاصده الشرعية
والحجج الوقفية.

الالزمة خالل عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.
وتساءل :كم تبلغ قيمة الميزانية االصلية المعتمدة
لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية؟ وكم بلغت
التكلفة النهائية للجامعة؟ طالبا بيانا بإجمالي ما
تم صرفه من مبالغ مالية ،وما تم صرفه تحت بند
األوام ــر التغييرية وتكلفة الحرائق ومــا نتج عنها
مــن خسائر (كــل على ح ــدة) .وق ــال :كــم عــدد األوام ــر
التغييرية على جميع العقود التي صدرت منذ البدء
بالمشروع وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما أسبابها؟

اقترح النائب فرز الديحاني
رفع قيمة الدعم املقدم لألندية
وتنظيم االحتراف وحماية
املتفرغ رياضيًا.
وقال الديحاني في معرض
اقتراحه انه يهدف الى تطوير
الرياضة الكويتية وتفعيل
االحتراف الرياضي ورفع قيمة
الدعم املقدم لألندية وحماية
الالعبني .وأكد أن الوصول الى
تطوير حقيقي للرياضة الكويتية
يمر عبر بوابة تفعيل االحتراف
والتوسع في حماية الالعب.
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«فزعة األقصى» تجمع 2.33
مليون دينار في  24ساعة

تقرير «الصحة» يحسم مصير اختبارات الـ 12
ّ
ال مالحظات بشأن االشتراطات على أغلب المدارس التي تم تفقدها

فهد الرمضان

«التربية» تبحث
مع «الداخلية»
إجراءات دخول
المعلمين العالقين

بينما تعمل قطاعات وزارة
الـتــربـيــة عـلــى اكـتـمــال جاهزية
م ـ ــدارسـ ـ ـه ـ ــا لـ ـعـ ـق ــد اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
طـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـصـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـشــر
ورق ـي ــا ،أك ــدت م ـصــادر تــربــويــة
مطلعة لـ «الجريدة» أن جوالت
ف ــرق وزارة الـصـحــة الـتــي تمت
على م ــدارس التربية األسبوع
الماضي شملت عددا كبيرا من
ال ـ ـمـ ــدارس ،مــوض ـحــة أن أغـلــب
ال ـمــدارس لــم تسجل عليها أي
مــاحـظــات فيما يخص وجــود
االشـ ـت ــراط ــات ال ـت ــي وضـعـتـهــا
«الـصـحــة» ،مستدركة أن تقرير
الصحة الذي ستقدمه األسبوع
الجاري سيكون حاسما بشأن
عقد االختبارات الورقية.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ــدت
المصادر أن الجهات المختصة
فـ ـ ــي «الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» بـ ـ ـص ـ ــدد ع ـقــد
اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع قـ ـي ــادي ــي وزارة
الــداخـلـيــة خ ــال األيـ ــام القليلة

الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة لـ ـلـ ـب ــدء فـ ـ ــي ت ــرت ـي ــب
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـ ـ ـ ــودة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
ال ـع ــال ـق ـي ــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـص ــل ع ــدد
إلى  2100معلم ومعلمة علقوا
ف ــي بـلــدانـهــم نـتـيـجــة إج ـ ــراءات
أزمــة «كــورونــا» وإغــاق المطار
أمــام الــوافــديــن ومنع دخولهم،
مــوضـحــة أن ال ـ ــوزارة ستبحث
إص ـ ــدار ت ــأش ـي ــرات دخـ ــول لمن
ان ـت ـهــت إقــامــات ـهــم فـيـمــا سيتم
تـ ــرت ـ ـيـ ــب دخـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــن ال تـ ـ ــزال
صالحية إقاماتهم سارية.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ع ـ ـ ــودة مـعـلـمــي
ا ل ـمــدارس الحكومية العالقين
في بلدانهم ستبدأ على األرجح
منذ منتصف يوليو أو بداية
أغسطس ،لالستعداد لبدء العام
الــدراســي الجديد الــذي ينطلق
منتصف سبتمبر المقبل ،الفتة
إلــى أن المعلمين سيخضعون
لـ ـض ــواب ــط واشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات مـنــع
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوى ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ــأزم ـ ــة

«كورونا».
ولفتت إلى أنه بعد التنسيق
مـ ــع وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ،سـيـتــم
الـتـنـسـيــق أي ـضــا م ــع «ال ـط ـيــران
ال ـم ــدن ــي» ل ـتــرت ـيــب اإلجـ ـ ـ ــراءات
الخاصة بالمعلمين العالقين
وحـجــز ال ـط ـيــران ،الفـتــة إل ــى أن
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران بـحــاجــة إلــى
الحصول على موافقة للسماح
بحجز تذاكر العودة للمعلمين.

هيئات تعليمية وإدارية
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،عـلـمــت
«الـجــريــدة» ،مــن مـصــادرهــا ،أنه
سيتم السماح بدخول معلمي
وإداري ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس ال ـخــاصــة
بدءا من أغسطس المقبل ،حيث
وافـقــت اللجنة الــوزاريــة العليا
ل ـط ــوارئ «ك ــورون ــا» عـلــى طلب
االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ألص ـح ــاب
ال ـم ــدارس ال ـخــاصــة والـمـعــاهــد

ب ــال ـس ـم ــاح ب ــدخ ــول ال ـعــام ـل ـيــن
بالمدارس الخاصة من الهيئات
التعليمية واإلدارية.
وأبلغ األمين العام المساعد
لـ ـلـ ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـم ــال ـي ــة
بمجلس الوزراء ،أسامة الدعيج،
في كتاب ّ
وجهه الى وكيل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام،
وحصلت «الجريدة» على نسخة
مـنــه ،مــوافـقــة الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
لـطــوارئ كــورونــا على السماح
ب ــدخ ــول الـعــامـلـيــن بــال ـمــدارس
ال ـخــاصــة وال ـم ـعــاهــد بــالـقـطــاع
ال ـت ــرب ــوي ال ـخ ــاص م ــن هـيـئــات
تعليمية وإدارية اعتبارا من أول
أغسطس المقبل ،على أن يتم
ترتيب إجــراءات إصــدار سمات
دخول «تصاريح عمل» لهم ،مع
االل ـتــزام بتطبيق االشـتــراطــات
الصحية.

تعديل العطلة الصيفية لمعلمي «االبتدائية» و«المتوسطة» لتبدأ  17يونيو
ً
أص ــدرت وزارة الـتــربـيــة ق ــرارا بشأن
تعديل التقويم الدراسي للعام الدراسي
 ،2021/2020إذ تقرر تعديل موعد بدء
العطلة الصيفية للعاملين بالمدارس
االب ـتــدائ ـيــة والـمـتــوسـطــة لـتـبــدأ مــن 17
ً
يونيو بدال من األول من يوليو ،ما عدا
المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية
ال ـعــامــة (ال ـ ــدور ال ـث ــان ــي) ،عـلــى أن تـبــدأ
الـعـطـلــة الصيفية لـ ـ «ال ـثــانــويــة» نهاية
دوام الخميس األول من يوليو ،ما عدا
المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية.

وأ كـ ـ ـ ـ ــدت ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن دوام ج ـم ـيــع
العاملين في المراحل التعليمية؛ رياض
األطفال ،واالبتدائية ،والمتوسطة للعام
ال ــدراس ــي  2022 –2021سـيـبــدأ األح ــد
 12سبتمبر ،وفــي «الـثــانــويــة» يـبــدأ 19
سبتمبر.
ّ
وبينت أن دوام المتعلمين في رياض
األطفال والصف األول والثاني االبتدائي
فقط سيبدأ األحــد  19سبتمبر ،ودوام
بــاقــي ص ـفــوف «االب ـت ــدائ ـي ــة» ف ــي الـيــوم
الـ ــذي ي ـل ـيــه ،أم ــا دوام الـمـتـعـلـمـيــن في

«المتوسطة» فسيبدأ في  26سبتمبر،
وبـ «الثانوية» في  3أكتوبر.
وأصــدرت التربية نشرة عامة بشأن
دوام العاملين في الـمــدارس بالمراحل
التعليمية المختلفة والتعليم الديني
والتعليم ال ـخــاص بــال ـمــدارس األهلية
ومراكز محو األمية وتعليم الكبار.
وحـ ـ ـ ـ ــددت «ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة» دوام جـمـيــع
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ب ـ ــال ـ ـم ـ ــدارس م ـ ــن ه ـي ـئ ــات
تعليمية وإداريـ ـ ــة وم ـعــاونــة م ــن 7:30
ً
ً
صباحا حتى  12:30ظهرا ،مع االلتزام

الكامل بتطبيق االشتراطات الصحية
ً
والتباعد الـجـســدي ،اعـتـبــارا مــن اليوم
حتى نهاية العام الدراسي ،2020/2021
مـنــوهــة إل ــى أن دوام الـهـيـئــات اإلداري ــة
والمعاونة بمراكز محو األمية وتعليم
الكبار سيكون من  4:30مساء إلى 8:30
م ـســاء ،وحـتــى نـهــايــة التكليف بمراكز
محو األمية وتعليم الكبار ،مشددة على
االلتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن رفع
نسبة دوام العاملين بالجهات الحكومية
إلى  60في المئة.

الساير دعا إلى المشاركة في حملة التبرع «معك يا فلسطين»
●

جورج عاطف

أسـ ـ ـف ـ ــرت ح ـم ـل ــة ال ـت ـب ــرع ــات
«فــزعــة األقـصــى» التي أطلقتها
الجهات الخيرية المشاركة في
إغاثة الشعب الفلسطيني ،يوم
الجمعة الماضي ،عن جمع 2.33
مليون دينار خالل  24ساعة.
وتــأتــي الحملة ،الـتــي شــارك
ً
ً
خاللها  58966متبرعا ،تجسيدا
للدور الرائد واألصيل للكويت،
ً
حكومة وشعبا ،ووقوفها إلى
جــا نــب ا لـقـضـيــة الفلسطينية،
لتخفيف مـعــا نــاة ه ــذا الشعب
الشقيق ،واالرتـقــاء بالمستوى
اإلنـ ـس ــان ــي ج ـ ــراء االعـ ـ ـت ـ ــداءات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ال ـت ــي شـهــدتـهــا
ال ـق ــدس وغ ـ ــزة ،وب ـعــض ال ـمــدن
الفلسطينية.
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـج ـهــات ال ـم ـش ــارك ــة،
س ـت ــوج ــه األمـ ـ ـ ــوال الـم ـجـمــوعــة
خ ـ ــال ال ـح ـم ـل ــة ل ـل ـص ــرف عـلــى
ال ـجــوانــب الـصـحـيــة والـغــذائـيــة
واإليوائية للمتضررين هناك،
مؤكدين أن الحملة ،التي تستمر
حتى  18المقبل ،ســوف تحقق
ً
ً
مـ ـ ـ ـ ــردودا ع ــالـ ـي ــا ي ـل ـيــق بـحـجــم
القضية وأهلها المنكوبين ،على
قدر ّ
همة وشهامة أهل الكويت
وصمود األشقاء الفلسطينيين.

الهالل األحمر
من جهته ،أكد رئيس مجلس
إدارة جـمـعـيــة الـ ـه ــال األح ـمــر
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،د .هـ ـ ــال الـ ـس ــاي ــر،
أن عـ ـ ـط ـ ــاء الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت م ـس ـت ـمــر
عـ ـب ــر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،لـ ـتـ ـق ــدي ــم كــل

العتيبي يحيل «حواجز حماية الشواطئ» إلى «مبارك الكبير»
«البيئة» :السواحل تعاني النحر والتراجع بسبب التعرية المستمرة
●

محمد جاسم

أحـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ـب ـل ــدي ،م .أس ــام ــة الـعـتـيـبــي،
ط ـل ــب ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة
بشأن إنـشــاء حــواجــز صخرية
واسمنتية لحماية المنشآت
ال ـس ــاح ـل ـي ــة مـ ــن ش ــاط ــئ قــريــة
ال ـم ـس ـي ـل ــة إلـ ـ ــى جـ ـس ــر ص ـب ــاح
السالم ،إلى لجنة مبارك الكبير
في المجلس البلدي.
وذكـ ـ ـ ــرت ه ـي ـئ ــة ال ـب ـي ـئ ــة ،فــي
طلبها ،أن ا لـســوا حــل الكويتية
تعاني عمليات النحر والتراجع،
بسبب التعرية المستمرة والتي
ت ـس ـبــب ت ــراج ــع خ ــط ال ـس ــاح ــل،
مما يجعل المنشآت الساحلية
ع ــرض ــة ل ـل ـت ــده ــور والـ ـسـ ـق ــوط،
األمر الذي يشكل خسائر فادحة
للمنشآت الواقعة أمام الشواطئ،
س ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـعـ ــامـ ــة أو الـ ـخ ــاص ــة،
مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترح
بــال ـت ـعــاون م ــع إح ـ ــدى شــركــات
االس ـت ـش ــارات الـبـيـئـيــة لــدراســة
عمليات النحر والتآكل لسواحل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،م ـ ـ ــع وض ـ ـ ـ ــع حـ ـل ــول

للمعالجة بالكامل للتقليل من
آثارها السلبية على عدة مراحل.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة أن ن ـس ـبــة
التعرية والترسيب في الشريط
الساحلي متفاوتة حسب طاقة
األمواج وطولها ومكان نشأتها
في المنطقة العميقة ،وعليه تم
وضع الحلول الدائمة ،للحد من
التقهقر وتراجع الساحل ،ومنها
إقامة حواجز صخرية ،وكاسرة
األمـ ـ ـ ــواج ،وصـ ـخ ــور ع ـلــى وجــه
الـشــواطــئ ،إضــافــة إلــى حوائط
أسمنتية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن إح ـ ـ ــدى
الـتــوصـيــات الـمـطــروحــة تتمثل
بعمل زيادة من الرمال الساحلية
في المنطقة المتدهورة ،للحد
م ــن ال ـتــآكــل ف ــي الـمـنــاطــق الـتــي
تـ ـك ــون ب ـه ــا م ـم ـت ـل ـكــات خــاصــة
وع ــام ــة ،والـقــريـبــة مــن الـســاحــل
ال ـتــي تـتـعــرض لـتــدفــق وتـســرب
المياه إليها.

موافقة البلدية
م ــن جــان ـب ـهــا ،وض ـع ــت بـلــديــة

أسامة العتيبي

ال ـكــويــت رأي ـه ــا الـفـنــي ف ــي كـتــاب
موجه من مدير البلدية المهندس
أحمد المنفوحي لرئيس المجلس
الـبـلــدي أســامــة الـعـتـيـبــي ،بشأن
طـلــب «هـيـئــة الـبـيـئــة» ،بــأنــه تمت
الـمــوافـقــة عـلــى الـطـلــب ،واعـتـمــاد
ت ــوص ـي ــات ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى من
دراسـ ــة مـعــالـجــة الـمـنــاطــق الـتــي
يكثر فيها عمليات النحت وتآكل
الـســواحــل والـمـمـتــدة مــن شاطئ
قرية المسيلة إلــى شاطئ جسر

صباح السالم ،والتابعة لمنطقة
ال ـم ـس ـي ـلــة ق ـط ـع ـتــي  6و ،7الف ـتــة
إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـج ــب ع ـم ــل ح ــاج ــزي ــن
ص ـخ ــري ـي ــن مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالس عـلــى
شكل حرف  Tبطول  100متر ،مع
حائط اسمنتي مدرج المتصاص
طــاقــة األمـ ــواج فــي الـنـطــاق األول
م ــن الـ ــدراسـ ــة ،أحــده ـمــا بــالـقــرب
من الحاجز الصخري الموجود
ً
حاليا.
واش ـ ـتـ ــرطـ ــت الـ ـبـ ـل ــدي ــة إجـ ـ ــراء
دراسة تقييم المردود البيئي قبل
البدء بالتنفيذ ،واستخدام المواد
غير المضرة للبيئة البحرية عند
عمل الحواجز الصخرية والحائط
األسمنتي ،للحفاظ على التنوع
االحـ ـي ــائ ــي ال ـب ـح ــري ال ـســاح ـلــي،
وااللتزام باالشتراطات البيئية.
ونوهت البلدية إلى أنه ال يحق
ل ـم ــاك ق ـس ــائ ــم ال ـس ـك ــن ال ـخ ــاص
استغالل المساحة الواقعة بين
ال ـ ـحـ ــواجـ ــز ال ـص ـخ ــري ــة وحـ ـ ــدود
قسائمهم بــأي استغالل خــاص،
وتعتبر هذه األجزاء أمالكا عامة.

«حماية البيئة» تدعو لوقف التعديات
●

عادل سامي

دع ـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين ا لــى المحافظة على
مكونات التنوع البيولوجي في
البالد.
وشـ ـ ـ ــددت ال ـج ـم ـع ـي ــة ،تــزام ـنــا
م ــع االح ـت ـف ــال ب ــال ـي ــوم الـعــالـمــي
للتنوع البيولوجي الذي تحتفل
به دول العالم سنويا يوم  22من
شهر مايو ،على ضــرورة تجنب
ال ـت ـع ــدي ــات واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات بـحــق
ا لـحـيــاة الفطرية بكافة أبعادها
الطبيعية.
وقــال أمين صندوق الجمعية
يــوســف ال ـك ــوس إن االح ـت ـفــاالت
العالمية بيوم التنوع البيولوجي
تتواكب هذه األيام مع االنتهاء من
عــرض حلقات برنامج الجمعية
«كـ ــل يـ ــوم يـ ــال  »2والـ ـ ــذي عــرض
اخـ ـ ـي ـ ــرا عـ ـب ــر شـ ــاشـ ــة ت ـل ـف ــزي ــون

الكويت ضمن خطته البرامجية
الرمضانية االخيرة.
وأشار الى ان الجمعية تحمل
سـجــا حــافــا فــي مـجــال الــدعــوة
الى المحافظة وحماية مكونات
ال ـت ـن ــوع ال ـب ـي ــول ــوج ــي ف ــي دول ــة
الكويت ،ونشر صحيح التوعية
والثقافة البيئية والعلمية بهذا
ال ـخ ـص ــوص م ــن خـ ــال إطــاقـهــا
وخ ـ ـ ــال  7سـ ـ ـن ـ ــوات م ـت ــواص ـل ــة
ل ـل ـس ـل ـس ـل ــة ال ــوث ــائـ ـقـ ـي ــة ل ــرص ــد
وت ــوث ـي ــق ال ـح ـي ــاة ال ـف ـط ــري ــة فــي
دولة الكويت والمشمولة ببرامج
«كــل يــوم طـيــر ،كــل يــوم نبتة ،كل
ي ـ ــوم س ـم ـك ــة ،كـ ــل ي ـ ــوم ك ـش ـت ــة 1
و ،2وأخيرا برنامج كل يــوم يال
بجزأيه األول والثاني».
وأوضـ ــح أن بــرنــامــج ك ــل يــوم
طـيــر رك ــز عـلــى تـقــديــم معلومات
عن  30نوعا من الطيور الصغيرة
واللحمة والـبـحــريــة والمهاجرة
والمستوطنة في البالد من بين

يوسف الكوس

نحو  409أن ــواع طـيــور فــي دولــة
الكويت ،الفتا الى أن برنامج كل
يــوم نبتة تـنــاول نـبــاتــات فطرية
م ـع ـم ــرة واخ ـ ـ ــرى ح ــول ـي ــة تـظـهــر
فــي مــواســم االمـطــار ،مستعرضا
نـبــاتــات الـكــويــت الـتــي تبلغ 400
نوع بين معمر وحولي.

«هيئة القرآن» :لم نأذن بطباعة
المصحف بدون سورة النساء
●

محمد راشد

أكدت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما ،أن «المصحف
المتداول في وسائل التواصل االجتماعي بدون
سورة النساء ليس مصحف الكويت الذي تصدره
الهيئة ويتم طباعته ومراجعته وفق أفضل وأدق
الـمــواصـفــات الفنية ،ولـيــس مــن المصاحف التي

أذنت الهيئة بطباعته أو تداوله في الكويت» .وقال
المتحدث الرسمي بــاســم الهيئة مـبــارك الحيان،
إن ــه «ف ــور ورود خـطــاب وزي ــر األوقـ ــاف وال ـشــؤون
اإلسالمية عيسى الكندري بشأن الواقعة ،أمر المدير
العام للهيئة باتخاذ إجراءات سريعة بإحالة الواقعة
إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو
التحقيق فيها ،للوصول إلى من أدخلها البالد بدون
الحصول على تصريح من الهيئة».

هالل الساير

االحتياجات اإلغاثية لألشقاء
في غزة ،بعد اعتداءات االحتالل
اإلسرائيلي على القطاع.
وقـ ــال ال ـس ــاي ــر ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ «كــونــا» ،أمــس األول ،إن قطاع
غـ ـ ـ ــزة مـ ـ ــن أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات «الـ ـ ـه ـ ــال
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر» ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـع ــى إل ــى
توفير كل المتطلبات اإلغاثية
ال ـ ـعـ ــاج ـ ـلـ ــة لـ ـ ـ ــه ،م ـ ـنـ ــاشـ ــدا أهـ ــل
الـ ـخـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت؛ أف ـ ـ ـ ــرادا
وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارا ،دعـ ــم
ا لـشـعــب الفلسطيني ف ــي غ ــزة،
مــن خــال التبرع لحملة «معك
يا فلسطين».
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه م ـنــذ الـ ـع ــدوان
الغاشم على قطاع غــزة أخــذت
الجمعية على عاتقها تخفيف
ال ـم ـعــانــاة ع ــن الـمـنـكــوبـيــن في
قـطــاع غــزة ودعـمـهــم ،مــن خالل
تـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،
والـ ـتـ ـب ــرع ب ـس ـي ــارت ــي إس ـع ــاف
للهالل األحمر الفلسطيني.
وذك ــر أن فــريـقــا مـيــدانـيــا من

الجمعية سيتوجه ا لـيــوم عبر
َّ
محملة بــاألدويــة
طــائــرة إغــاثــة
وال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـص ـح ـيــة إلــى
قطاع غزة ،بالتنسيق والتعاون
م ــع الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـم ـصــري،
ل ـتــوزيــع ال ـم ـســاعــدات اإلغــاثـيــة
ألهــالــي القطاع والــوقــوف على
احتياجاتهم.
وقــال الساير إن المساعدات
ت ـهــدف إل ــى تــأمـيــن احـتـيــاجــات
الـمـسـتـشـفـيــات ف ــي غ ــزة لـعــاج
الـ ـ ـج ـ ــرح ـ ــى فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ال ـع ـم ــل
اإلنساني الذي تنتهجه جمعية
الهالل األحمر الكويتي في إغاثة
ال ـش ـعــوب الـمـنـكــوبــة بمختلف
دول العالم.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة
فتحت باب التبرع عبر موقعها
اإللكتروني ،أو من خالل زيارة
مقرها للتبرع عبر الـ «كي نت»،
موضحا أن قطاع غــزة يحتاج
إلى تدخل إغاثي عاجل لتقديم
كـ ــل أن ـ ـ ـ ــواع اإلغ ـ ــاث ـ ــة ال ـص ـح ـيــة
والطبية للمرضى والمصابين
واألط ـف ــال الـمـهــدديــن بــإعــاقــات
جسمانية جراء اعتداءات قوات
االحتالل اإلسرائيلي.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ــدولـ ــي
وال ـم ـن ـظ ـم ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة إل ــى
تـحـمــل الـمـســؤولـيــة المشتركة
في إغاثة الشعب الفلسطيني،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـكــويــت تتابع
بقلق شديد التداعيات الناتجة
عن عدوان االحتالل اإلسرائيلي
ع ـلــى ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي في
قطاع غزة ،الذي يواجه ظروفا
إنسانية أقــل ما توصف بأنها
مأساوية.

«اإلغاثة اإلنسانية» شاركت بـ «الفزعة»
شاركت جمعية اإلغاثة اإلنسانية ،أمس ،في حملة «فزعة لألقصى»،
وذلك بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية الكويتية األخرى.
وقــال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ،د .سلطان الخنة ،في
تصريح ،إن مشاركة الجمعية في الحملة يعكس تجذر مكانة المسجد
األقـصــى والـمـقــدســات اإلســامـيــة لــدى أهــل الـكــويــت قـيــادة وحكومة
وشعبا.
ودعــا الخنة الجميع إلــى التبرع باعتباره واجبا دينيا ووطنيا
ً
وإنسانيا وأخالقيا تجاه األشقاء في فلسطين المحتلة ،وذلك من خالل
زيارة حسابات «اإلغاثة اإلنسانية» بشبكات التواصل االجتماعي.
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ø«ÑNÉædG øe Iô«Ñc OGóYCG 

(Öæ°TƒHCG ΩÉ°ùHh »°Sôe óªëe `ôjƒ°üJ)

º¡LhôNh º¡dƒNO º«¶æJh á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ≥«Ñ£Jh »HÉÑ°T Qƒ°†M §°Sh

á°SÓ°S πμH "á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’G" »a º¡JGƒ°UCÉH GƒdOCG "á°ùeÉîdG" ƒÑNÉf
ºgQƒeG ô°ù«j ¿Gh ™«ªé∏d ≥«aƒàdG ˆG ∫É°ùf ,ÉØ«°†e , á°SQóe 26
. »WGô≤ªjódG ¢Sô©dG »a º¡«∏Y π¡°ùjh
QÉ¡XE’ äÉHÉîàf’G √òg á©HÉàªd ¿Éédh á«aÉØ°û∏d ¿Ééd OƒLh ,»∏©dG ócGh
. OhóM ó©H’ ÉfóæY IOƒLƒªdG á«aÉØ°ûdG
äÉHÉîàf’G É¡H âjôLG »àdG ¢SQGóªdG ¿G ≈``dG »∏©dG ôjRƒdG âØdh
¿ƒμàd Éª¡«≤©J ó©H GóZ á«HôàdG IQGRh ≈dG É¡ª«∏°ùJ ºà«°S á«∏«ªμàdG
áÑ∏£dG ÉæFÉæH’ áÄ«¡e
áë°üdGh ∫ó©dG äGQGRh ≈dG ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH á«∏NGódG ôjRh ¬LƒJh
AÉæÑdG ¿hÉ©àdGh ádhòÑªdG Oƒ¡édG ≈∏Y ø«Yƒ£àªdG ÉæFÉæHG ≈dGh á«HôàdGh
á«æeC’G á°ù°SDƒªdG ¿CG GócDƒe, ™«ªédG ¢SƒØf ≈a ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc …òdGh
ƒª°ùd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a »WGô≤ªjódG ¬eÉ¶fh øWƒ∏d k ÉYQO π¶à°S
.ø«eC’G √ó¡Y »dh ƒª°Sh OÓÑdG ô«eCG
’ÉÑbEG â¶M’ å«M ¿Éé∏dG øe OóY ≈∏Y ""á°SÉ«°ùdG
á°SÉ«°ùdG" âdÉL ,ÉgQhóH
´Gôàb’G ÜÉH íàa ™ªa ,ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U á≤£æªH á«∏°UC’G áæé∏dG »a ÉØ«ãc
øªMôdG óÑY ÜÉgƒdG óÑY á°SQóe áæéd äó¡°T k ÉMÉÑ°U áæeÉãdG »a
πÑb øe k ÉØ«ãc k’ÉÑbG ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U á≤£æªH ,ø«æÑ∏d á«FGóàH’G ¢SQÉØdG
á«∏«ªμàdG äÉHÉîàfÓd ´Gôàb’G á«∏ªY »a º¡JGƒ°UCÉH A’OEÓd ø«ÑNÉædG
.á°ùeÉîdG á«HÉîàf’G IôFGódG »a
,øeC’G ∫ÉLQ πÑb øe ø«ÑNÉædG êhôNh ∫ƒNO º«¶æJ ø°ùM k Éàa’ ¿Éch
πÑb øe IQOÉ°üdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ≥«Ñ£J ≈∏Y Ghó``cCG øjòdG
,IQGôëdG äÉLQO ¢SÉ«b å«M øe ,ø«ÑNÉædG ≈∏Y á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG
áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y k ÉXÉØM ΩÉªμdG AGó``JQGh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh
.á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG
ádƒÑ¡ªdG ¿Ééd ™ªéJ PEG á«HÉîàf’G á«∏ª©dG AóH òæeh ,π°üàe ¥É«°S »a
á°ü°üîe äÉYÉb ≈∏Y ø«YRƒe ø«à«Yôah ø«à«∏°UCG ø«àæéd ¢SÉ£æØdGh

(5 ¢U ™Ñàj)

:ºfÉZ óªëeh ∞jÉf ∞«æe ` Öàc 

ø¡JGƒ°UCÉH A’OE’G QÉ¶àfÉH äÉÑNÉf 
øeC’G ∫ÉLQ Oƒ¡éH ´Gôàb’G äGAGô``LEG ádƒ¡°ùd º¡MÉ«JQG GhóHCG øjòdGh
.ádhódG äÉ°ù°SDƒeh äÉÄ«gh
»àdG á«WGô≤ªjódG ¢SGôYCÓd ’ÉªcG AÉL ¢Sô©dG Gòg ¿G ,»∏©dG ∫Ébh
ÉªFGO á«WGô≤ªjódG Iô«°ùªdG ¿ƒμJ ¿G ≈dG Gô«°ûe ,OÓÑdG Égó¡°ûJ
≈∏Y áYRƒe á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’ÉH áæéd 163 OƒLh ≈dG Éàa’ ,á∏eÉμàe

IOÉ«≤dG ø«H »HÉéjE’G π°UGƒà∏d ójôa ó«°ùéJ äÉHÉîàf’G ¿CG ±É°VCG
áZÉ«°U »a ø«æWGƒª∏d á∏YÉØdG ácQÉ°ûªdG ≈∏Y »M ∫Éãeh Ö©°ûdGh
.¬∏Ñ≤à°ùe íeÓe ∫Éªμà°SGh √ô°VÉM
äÓ«¡°ùàdGh á«æeC’G äGAGô``LE’G øY ±Gh ìô°T ≈dEG ,»∏©dG ™ªà°SGh
¿Éé∏dG ¢†©H »a ø«ÑNÉædG øe OóY ™e QGƒëdG ∫OÉÑJ Éªc áeó≤ªdG

s
s
º¶æeh
RÉàªe πμ°ûH ô«°ùJ á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ¿CG ócCGh ¿Éé∏dG QÉ≤e ó≤ØJ

±É©°SEG IQÉ«°S 14h ¢Vôªeh Ö«ÑW 200 :ìÉÑ°üdG

¿Éé∏dG ióMEG kGó≤Øàe ìÉÑ°üdG π°SÉH.O ï«°ûdG áë°üdG ôjRh 
.áaÉc á«eƒμëdG
™æe IQGOG øe ø«°üàîe ácQÉ°ûe ≈dEG ´ƒ£ªdG √ƒfh
äÉWGôà°T’G ´ÉÑJÉH ™«ªédG ΩGõàdG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ihó©dG
øe ,áë°üdG IQGRh É¡à°Vôa »àdG á«ë°üdGh á«FÉbƒdG
ÖfÉL ≈dEG ,…ó°ùédG óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh ΩÉªμdG AGó``JQG
á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ≈∏Y ¬jƒæà∏d ájOÉ°TQG äÉMƒd ™°Vh
.øjó«dG äGô¡£eh äÉª≤©e ô«aƒJh É¡YÉÑJG ÖLGƒdG
á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG IQGOG ôjóe äQÉ°TCG ,É¡ÑfÉL øe
á°ü°üîªdG 27 `dG äGOÉ«©dG ¿CG ≈dEG Ö«Ñ°†dG ÉæjO .O
∫ÉLô∏d IOÉ«Y 13
13hh á«°ù«FQ IOÉ«Y É¡æ«H øe äÉHÉîàfÓd
≈°Vôªd IOÉ«Y ≈dG áaÉ°V’ÉH AÉ°ùæ∏d iôNCG IOÉ«Y 13
13h
á«£¨àd á«ë°üdG á£îdG ¿CÉ` H ágƒæe ,"19
, 19 ó«aƒc
ó«aƒc"
øe ójó©dG ácQÉ°ûªH âªJ á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’G
,á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG IQGOEG É¡æe á«ë°üdG äGQGO’G
áÄ«¡dGh ihó©dG ™æe ,á«FÉbƒdG áë°üdG ,á«Ñ£dG ÇQGƒ£dG
.á«°†jôªàdG

∫ÉÑ≤à°S’ á°SQóe 27¢ü«°üîJ ≈``dEG ìÉÑ°üdG QÉ°TCGh
ø«ÑNÉædG ∫ÉÑ≤à°S’ á°SQóe É¡æ«H ø``e ,ø«ÑNÉædG
14 ¢ü«°üîJ øY Ó°†a ,,"19
19-ó«aƒc
-ó«aƒc"`H`H ø«HÉ°üªdG
.á«HÉîàf’G QÉ≤ªdG ≈∏Y áYRƒe ±É©°SEG IQÉ«°S
´ƒ£ªdG óªMCG .O ihó©dG ™æe IQGOG ôjóe ócCG ,√QhóH
á«HÉîàf’G á«∏ª©dG »a ácQÉ°ûª∏d áeÉàdG ájRƒ¡édG
OGó©à°SÓd Gõcôe 15 ¢ü«°üîJ ≈dEG Gô«°ûe ,á«∏«ªμàdG
14hh áFQÉW ä’É``M …G ∫ÉÑ≤à°S’ ,äÉHÉîàfÓd »Ñ£dG
14
øY Ó°†a ,äÉHÉîàf’G á«£¨àd â°ü°üN ±É©°SG IQÉ«°S
27 ÉgOóYh á«HÉîàfG á°SQóe πc »a IOÉ«Y ¢ü«°üîJ
.ÉfhQƒc ≈°VôªH á°UÉN IOÉ«Y É¡æ«H øe IOÉ«Y
3 ≈``dEG 2 ø«H Ée â°ü°üN áë°üdG IQGRh ¿CG ±É°VCGh
á°SQóeh IOÉ«Y πc »a äÉ°VôªªdG ÖfÉL ≈dEG ø«Ø©°ùe
á«ë°U äÉWGôà°TGh äGAGôLG ≥«Ñ£J GócDƒe ,á«HÉîàfG
≈∏Y ®ÉØëdG ºK øeh ihó©dG π≤f Öæéàd ,IOó°ûe
äÉ¡édG øe äÉHÉîàf’G »a ø«cQÉ°ûªdGh ø«ÑNÉædG áë°U

¿Éé∏dG ióMEG »a øeC’G ∫ÉLQ 

kGõcôe 15 :´ƒ£ªdG
»Ñ£dG OGó©à°SÓd
ócCÉà∏d IO qó°ûe äGAGôLEGh
äÉWGôà°T’G ´ÉÑJG øe
¢ü«°üîJ :Ö«Ñ°†dG
"ÉfhQƒc" ≈°Vôªd IOÉ«Y
áØ°UÉæe ø«ÑNÉæ∏d 26
26h
AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ø«H
:…hGôëÑdG Ihôe ` âÑàc 
™°Vh ìÉÑ°üdG π°SÉH QƒàcódG ï«°ûdG áë°üdG ôjRh ócCG
ócCÉà∏d ,IOó°ûe á«FÉbh äGAGôLGh á∏eÉ°T á«ë°U á£N
Gòg »``a ácQÉ°ûªdG äÉ¡édGh ø«ÑNÉædG áeÓ°S ø``e
äGQGO’G øe ójó©dG ácQÉ°ûªH ∂dPh ,»HÉîàf’G ¢Sô©dG
ádÉM …’ ÉÑ°ùëJ ,áë°üdG IQGRƒH á°üàîªdG äÉYÉ£≤dGh
.áFQÉW á«ë°U
√ó≤ØJ ∫ÓN »aÉë°U íjô°üJ »a ìÉÑ°üdG ôjRƒdG ∫Ébh
á«∏ª©dG ¿EG :á°ùeÉîdG IôFGódG »a á«HÉîàf’G ¿Éé∏dG
øe AõL É¡fGh ,º¶æeh RÉàªe πμ°ûH ô«°ùJ á«HÉîàf’G
Égƒæe ,É¡H õà©fh ôîØf »àdG âjƒμdG »a Éæà«WGô≤ªjO
Ö«ÑWh ¢Vôªe 200 ø``Y ójõj É``e ¢ü«°üîJ ≈``dEG
á«MÉÑ°U ø«àHƒf ≈∏Y ø«ª°ù≤e ÇQGƒW »æah ∞©°ùeh
.áFQÉ£dG ä’ÉëdGh á«ë°üdG äÉeóîdG á«£¨àd á«FÉ°ùeh

¬Jƒ°üH »dój ø«ÑNÉædG óMCG 

,∫ó©dGh áë°üdG »JQGRhh á«∏NGódG IQGRh πÑb øe õ«ªe º«¶æJ §°Sh
ø«H á°ùeÉîdG IôFGódG »a á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’G ¢ùeCG ìÉÑ°U â≤∏£fG
πμ°ûH ¿ƒÑNÉædG óaGƒJ PEG ,ΩƒgGódG QóH QƒàcódG ó©≤e π¨°ûd Éë°Tôe 15
≠dÉÑdG á«HÉîàf’G ¿Éé∏dG »a ,QƒcòdG πÑb øe á«MÉÑ°üdG IôàØdG »a ó«L
A’OÓd ,AÉ°ùæ∏d 13 h ∫ÉLô∏d 13 á°SQóe 26 ≈∏Y áYRƒªdG 163 ÉgOóY
.º¡¡LGƒJ äÉÑ≤YhCG äÓμ°ûe …G ¿hóH º¡JGƒ°UÉH
¢üëa AGô``LEGh á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ≥«Ñ£J ´Gôàb’G õcGôe äó¡°Th
´ÉaódG »a ø«Yƒ£àe ácQÉ°ûªH á«ë°üdG ô«HGóàdG áaÉc PÉîJGh IQGôëdG
A’OÓd á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hPh ø°ùdG QÉÑc π≤æH ¿ƒeƒ≤j »fóªdG
. á°SÓ°S πμH º¡JGƒ°UÉH
ôHÉLh ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U ≥WÉæe »a âjƒ°üàdG õcGôe ¢†©H äó¡°T Éªc
¿Éc Éªæ«H QƒcòdG øe √ó«L OGóYG Qƒ°†M ábôdGh á«MÉÑ°üdGh »∏©dG
IOÉjõH äÉ©bƒJ §°Sh ,á«MÉÑ°üdG IôàØdG »a AÉ°ùæ∏d ’ƒéN Qƒ°†ëdG
áæeÉãdG áYÉ°ùdG âjƒ°üàdG ÜÉH ¥ÓZG ≈àMh ô°ü©dG Iôàa »a OGóY’G
. AÉ°ùe
∞dG 166 ƒëf á°ùeÉîdG á«HÉîàf’G IôFGódG »a ø«ÑNÉædG OGóYCG ≠∏Hh
ÉKÉfG 445 h ÉØdCG 81 h GQƒcP 777 h ÉØdG 84 ƒëf º¡æ«H áÑNÉfh ÖNÉf
.¢ùªîdG ôFGhódÉH ø«ÑNÉædG OGóYG »a ôãc’G IôFGódG »gh
á«∏NGódG IQGRh π«chh »∏©dG ôeÉK ï«°ûdG á«∏NGódG ôjRh ∫ÉL ,¬à¡L øe
âjƒ°üàdG õcGôe ≈∏Y á«æe’G äGOÉ«≤dG QÉÑch ΩÉ¡ædG ΩÉ°üY ≥jôØdG
ô«°ùJ äCGóH »àdGh á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ô«°Sh äGAGô``L’G ≈∏Y ´ÓWÓd
. ™FGQ º«¶æJh á«HÉ«°ùfÉH
á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’G êhôîH á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ¢UôM ≈∏Y ,»∏©dG ócCGh
.kÉ«dhOh k É«ª«∏bEG âjƒμdG ádhO áfÉμe Ö°SÉæJ IQƒ°üH á«fÉªdôÑdG

ΩÉ¶àfGh á«HÉ«°ùfG :"á«aÉØ°ûdG"
Iô«ÑμdG äÓ«¡°ùàdG ßM’ ≥jôØdG ¿EG ábôdG
»a áë°üdGh á«∏NGódGh ∫ó©dG äGQGRh øe
á«HÉîàf’G ¿Éé∏d ø«ÑNÉædG ∫ƒNO º«¶æJ
≈àM âjƒ°üàdÉH »æWƒdG º¡ÑLGƒH ΩÉ«≤∏d
.ô°ùjh ádƒ¡°S πμH õcGôªdG øe º¡LhôN
¢UôM äó°UQ á«©ªédG ¿CG á∏jhódG âaÉ°VCGh
äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ≈∏Y ¿Éé∏dG »a ø«ªFÉ≤dG
ø«ÑNÉædG ájƒg øe ócCÉàdG Éª«°S’ á«fƒfÉ≤dG
â¶M’ Éªc º¡YGôàbG AÉ``æ``KCG äÉÑNÉædGh
≈∏Y ócDƒJ »àdG ájOÉ°TQE’G äÉMƒ∏dG ∞«ãμJ
…C’ äÉ≤°ü∏e hCG äÉfÓYEG …CG ™°Vh ΩóY
.ájOÉ«ëdG CGóÑªd ÉfÉª°V í°Tôe

¿CG á«àjƒμdG á«aÉØ°ûdG á«©ªL äó``cCG 
»a ó``MGh í°Tôe QÉ«àN’ ´Gôàb’G á«∏ªY
¢ù∏ée ájƒ°†©d á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’G
»©jô°ûàdG π°üØ∏d á°ùeÉîdG IôFGódÉH áeC’G
á«HÉ«°ùfG IQƒ°üH ô«°ùJ ô°ûY ¢SOÉ°ùdG
ádhódG äÉ¡L ø«H ¿hÉ©àdG π°†ØH áª¶æeh
ø«ÑNÉædGh äÉ``HÉ``î``à``f’G ≈∏Y áaô°ûªdG
.ø«ë°TôªdGh
ΩÉ«g á«©ªédG IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y âdÉbh
¢ùeG (Éfƒc) á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉcƒd á∏jhódG
»a á«©ªédG AÉ°†YCG øe ≥jôØd ádƒL Ö≤Y
á≤£æªH ∑QÉÑªdG ºdÉ°S ájƒfÉK ´GôàbG õcôe

