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صاحب السمو استقبل أمير قطر والرئيس العراقي ..وهنأ السعودية

الغانم :صحة األمير في أحسن حال

استقبل سمو أم�ي��ر ال�ب��اد الشيخ صباح
األح�م��د أم��س سمو الشيخ تميم ب��ن حمد
آل ثاني أمير دولة قطر وذلك في مقر إقامة
سموه في الواليات املتحدة األميركية.
وق ��د اط �م��أن أم �ي��ر دول� ��ة ق �ط��ر ع�ل��ى صحة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي ��ر ال � �ب� ��اد ون �ت��ائ��ج
الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها
ب �ف �ض��ل ال� �ل ��ه ت �ع ��ال ��ى وم �ن �ت ��ه ب��ال �ت��وف �ي��ق
والنجاح .وقد أعرب سموه عن بالغ شكره
وت �ق��دي��ره ع �ل��ى م ��ا ع �ب��ر ع �ن��ه أخ� ��وه سمو
ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م ب��ن ح�م��د م��ن ط�ي��ب امل�ش��اع��ر
التي تجسد عمق العاقات الوطيدة بني
البلدين والشعبني الشقيقني.
ح� �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ح ��رس
ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ م �ش �ع��ل األح� �م ��د ون��ائ��ب

رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح الخالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم �ي��ر ال� �ب ��اد ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح األح� �م ��د أم� ��س ال��رئ �ي��س ال��دك �ت��ور
ب��ره��م ص��ال��ح رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ال �ع��راق
وذل ��ك ف��ي م�ق��ر إق��ام��ة س�م��وه ف��ي ال��والي��ات
املتحدة.
وق��د اطمأن رئيس جمهورية العراق على
صحة صاحب السمو األمير وعلى نتائج
الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها
ب �ف �ض��ل ال� �ل ��ه ت �ع ��ال ��ى وم �ن �ت ��ه ب��ال �ت��وف �ي��ق
والنجاح .وقد اعرب سموه عن بالغ شكره
وتقديره على ما عبر عنه الرئيس الدكتور
ب ��ره ��م ص ��ال ��ح م� ��ن ط� �ي ��ب امل� �ش ��اع ��ر ال �ت��ي
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�ش�حب ال�شمو مرحب� ً ب�أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد

�سمو اأمري البالد م�ستقبالً الرئي�س العراقي

رئيس الوزراء باإلنابة استمع من قادة الجيش إلى إيجاز عن تطورات املنطقة

صوت النهار

ناصر الصباح :أقصى درجات االستعداد
وال تلتفتوا إلى ما تروجه بعض الحسابات
اكد رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح
االح�م��د ح��رص الجيش بجميع ق��وات��ه البرية وال�ج��وي��ة والبحرية
على الوصول القصى درج��ات االستعداد واليقظة واالستمرار في
اتخاذ جميع التدابير التي تضمن توفير الحماية لحدود الباد
واجوائها( .طالع ص )05
ج��اء ذل��ك في كلمة وجهها الشيخ ناصر خ��ال اجتماعه في قصر

املبارك :املجتمع الدولي
مطالب بتحمل مسؤولياته
في مكافحة اإلرهاب
دع � � ��ا م� �م� �ث ��ل ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب ��اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك ف��ي اج�ت�م��اع��ات
ال ��دورة ال �� 74للجمعية ال�ع��ام��ة ل��أم��م املتحدة،
امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي إل ��ى ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ات��ه في
وق��ف ال�ح��روب وإن�ه��اء األزم ��ات ال�ت��ي تشهدها
ب �ع��ض م �ن��اط��ق ال �ع��ال��م ،ك �م��ا دع ��ا ال ��ى ت�ض��اف��ر
ال�ج�ه��ود ال��دول�ي��ة ملكافحة ال�ت�ط��رف واإلره ��اب
ال��ذي ت��زاي��دت م�خ��اط��ره ف��ي ال�س�ن��وات األخ�ي��رة
وك� ��ان ال �ن �ص �ي��ب األك �ب ��ر م�ن�ه��ا مل�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
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جلسة برملانية ملناقشة
اختراق أجواء البالد
دعا  5نواب إلى عقد جلسة برملانية في بداية
دور االن�ع�ق��اد امل�ق�ب��ل ،ملناقشة ردود الحكومة
ع� �ل ��ى أس � �ب � ��اب اخ� � �ت � ��راق األج � � � � ��واء ال �ك��وي �ت �ي��ة
والوقوف على مدى جهوزية األجهزة األمنية.
استندت الدعوة التي تقدم بها النواب عبدالله
ال �ك �ن ��دري وم �ح �م��د ال� � ��دالل وأس ��ام ��ة ال �ش��اه��ني
وري� � � ��اض ال� �ع ��دس ��ان ��ي وث� ��ام� ��ر ال� �س ��وي ��ط إل ��ى
م��ا ش �ه��دت��ه ال �ب��اد خ ��ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة من
أح��داث أمنية ،وم��ا تشهده املنطقة من أح��داث
م�ل�ت�ه�ب��ة ،خ��اص��ة ب �ع��د ال �ه �ج��وم ع �ل��ى م�ن�ش��آت
تابعة لشركة «أرامكو» السعودية .واكد النواب
انهم يستهدفون من الجلسة معرفة األسباب

السيف ام��س بمجلس ال��دف��اع العسكري ،ونقلها ب�ي��ان ص��ادر عن
مديرية التوجيه املعنوي والعاقات العامة في وزارة الدفاع.
وش��دد الشيخ ن��اص��ر ال�ص�ب��اح على ض ��رورة ق�ي��ام وس��ائ��ل االع��ام
ب ��دوره ��ا ف��ي م �ث��ل ه ��ذه االوض � ��اع وال� �ح ��رص ع �ل��ى اس �ت �ق��اء جميع
االخبار من مصادرها الرسمية حفاظا على قوة وتماسك الجبهة
الداخلية للباد ولقطع الطريق امام اية وسيلة اعامية تحاول بث

كتب علي الفرحان

كشفت مصادر في مؤسسة الرعاية السكنية
اس�ت�ب�ع��اد ف�ك��رة س�ح��ب م �ش��روع ال�ع�ق��د الثاني
من مدينة املطاع السكنية من الشركة املنفذة
خشية تأخير نسبة االنجاز.
واكدت أن االقدام على سحب املشروع سيعطله
أك �ث��ر ن �ظ��را ل� ��اج� ��راءات امل �ص��اح �ب��ة مل �ث��ل ه��ذا
االج� ��راء وأي �ض��ا ل �ط��ول ال� ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة في
ارساء العمل على مقاول آخر.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،أع�ل�ن��ت «ال�س�ك�ن�ي��ة» ام��س رف��ع
أولوية التخصيص على قسائم جنوب مدينة
صباح االحمد حتى  31أغسطس  .2019ودعت
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«همة ..حتى القمة»
إنجاز وتميز سعودي

الشائعات بهدف زعزعة ثقة افراد املجتمع بمؤسساته العسكرية.
ودع��ا الجميع ال��ى ع��دم االلتفات ال��ى م��ا ت��روج��ه بعض الحسابات
في برامج التواصل االجتماعي من اخبار ومعلومات ال عاقة لها
بالواقع وال تستند إلى مصدر رسمي يمكن الرجوع اليه .واستمع
الشيخ ناصر خال االجتماع الى ايجاز من كبار قادة الجيش اشتمل
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أكد أن القوات األميركية «اإلضافية» إلى الخليج هي للردع والدفاع

بومبيو :املهمة ..منع الحرب
عواصم – الوكاالت :أكد وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو أمس أن
«املهمة املتعلقة بايران» حاليًا هي منع وقوع حرب في حني أعلن الرئيس
االي��ران��ي حسني روحاني رف��ض ب��اده وج��ود ق��وات أجنبية في الخليج،
مشيرا الى أن ايران ستعرض في األمم املتحدة خطة لضمان أمن املنطقة
«م��ن ال ��داخ ��ل» ..بينما ق��ال وزي ��ر ال��دول��ة ل�ل�ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة ال�س�ع��ودي
ع��ادل الجبير أن اململكة ستعتبر هجوم «أرامكو» عما حربيا اذا أثبت
التحقيق انه انطلق من االراضي االيرانية(..طالع ص .)18
وأكد بومبيو أن الواليات املتحدة تسعى لتجنب الحرب مع ايران مشيرا

الى أن القوات األميركية االضافية التي تقرر ارسالها ملنطقة الخليج يوم
الجمعة هي «للردع وال��دف��اع» .وأض��اف بومبيو لبرنامج «فوكس نيوز
ص�ن��داي» أن��ه على ثقة من أن الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب سيتخذ
اجراء اذا لم تنجح اجراءات الردع هذه وأن القيادة االيرانية تدرك ذلك.
في غضون ذلك قال الرئيس االيراني حسن روحاني خال عرض عسكري
ف��ي ط�ه��ران أم��س ان وج��ود ق��وات أجنبية ف��ي الخليج ي��ؤدي ال��ى تفاقم
«انعدام األمن».موضحا ان وجهة نظر ب��اده تقوم على أن أمن الخليج
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حسم التعديالت  6أكتوبر املقبل بعد االنتهاء من دراسة الرسوم اإلدارية

ً
 16مثل الراتب بدال من «االستبدال»
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

أرج� ��أت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال ��ى اج �ت �م��اع 6
اك �ت��وب��ر امل�ق�ب��ل ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ال �ن �ق��اط ال��رئ�ي�س��ة
ف ��ي ت �ع��دي��ات ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات وه ��ي امل�ت�ص�ل��ة
بنظام األم�ث��ال ب��دال م��ن االس�ت�ب��دال م��ن اج��ل حسم
قيمة الرسوم االداري��ة وقسط التسديد ،ليتم بعد
حسمهما اعداد تقرير متكامل يعرض على مجلس
االم��ة ب��داي��ة دور االن�ع�ق��اد املقبل م��ع وج��ود أج��واء
ت �ف��اؤل �ي��ة ب �ع��د ع �ق��د ات �ف ��اق م �ب��دئ��ي ب ��ني ال�ح�ك��وم��ة

وال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ص�ي�غ��ة االق� �ت ��راح ال�ن�ي��اب��ي املتعلق
بالغاء االستبدال واالستعاضة عنه باألمثال.
وأع �ل��ن رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال �ن��ائ��ب ص ��اح خ��ورش�ي��د
ات�ف��اق اللجنة م��ع وزي��ر املالية على  ٤م�ب��ادئ هي
ال �غ��اء االس �ت �ب��دال ،وال �غ��اء ال �ف��ائ��دة امل�س�ت�م��رة على
االم �ث��ال واالس �ت �ع��اض��ة ع�ن�ه��ا ب��رس��وم اداري � ��ة مل��رة
واح � ��دة ،وت �ح��دي��د ن�س�ب��ة االس �ت �ق �ط��اع ب� �  10%من
الراتب ،واستحداث مقاصة ضمن القانون تتحمل
كلفة ال�غ��اء االس�ت�ب��دال وه��ي  ٢٦٧مليونا ب��دال من
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«السكنية» :ال توجه لسحب
العقد الثاني من مشروع
«املطالع»

عماد بوخمسين

السعودية
تحتفل
باليوم
الوطني
الـ ..89
دولة قوية
وركيزة
استقرار
للمنطقة
والعالم
19#
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إلغاء االستبدال
والفائدة..
واالستقطاع
 %10من الراتب

تحتفل اليوم الشقيقة الكبرى اململكة العربية السعودية
باليوم الوطني الـ  ،89وهي مناسبة تعيد إلى األذهان
ذكرى إنشاء دولة قوية متماسكة مترامية األطراف
تحت قيادة واعية حريصة ،تمثلت في آل سعود
الكرام ،الذين حكموا اململكة بالعدل ،وعملوا على
وضعها في مصاف الــدول املهمة والفاعلة ،ليس
في املنطقة فحسب ،بل وعلى مستوى العالم كله.
وقــد انطلقت االحتفاالت باليوم الوطني منذ أيام
عدة تحت شعار «همة ..حتى القمة» ،وهو شعار
يعكس املرحلة الجديدة في تاريخ اململكة الحافل
باالنجازات والتميز والتقدم في جميع املجاالت ،وهو
ما شهد ويشهد به كل متابع نزيه ،فقد كان للمملكة
العربية السعودية ورجالها األوفياء ،ومازال ،مواقف
يعجز اللسان عن وصفها انطلقت من حرص على
األمتني العربية واإلسالمية ،وعلى العقيدة والشريعة
واألعراف والقوانني ،فكانت اململكة دائما رمزا يحتذى
ً
في التطور والرقي واملواقف النبيلة ،ومثاال لألخوة
العربية واإلسالمية ،ومركز إشعاع وحضارة.
وال يخفى على أحد عمق ومتانة العالقات التاريخية
واملصيرية ،التي تجمع الكويت والشقيقة السعودية،
قيادتني وشعبني ،والتي تعد عالقات يضرب بها املثل
في التكامل والتجانس والتفاهم والحرص املشترك.
وال ينسى الكويتيون للسعودية ،ملكا وشعبًا موقفهم
النبيل والشجاع خالل أزمة االحتالل العراقي للكويت
في أغسطس  ،1990فقد فتح السعوديون قلوبهم قبل
بيوتهم للكويتيني ،وفتحت حكومة اململكة أجواءها
وأرضها وسخرتهما من أجل تحرير الكويت وهي
مواقف تاريخية ليست بغريبة على الشقيقة الكبرى
السعودية وقيادتها وشعبها ،فهي بالد الحرمني
الشريفني ،وهي الحريصة على الوفاء واإلخاء وهي
الساعية للخير والسالم.
ونـحــن عـلــى ثـقــة مــن أن شـعــار هــذا ال ـعــام «هـمــة..
حتى القمة» سيتحقق بإذن اهلل بفضل التوجيهات
السديدة لخادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ،ومتابعة ولي العهد صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ،والرجال
األوفياء من أبناء اململكة.
وأخيرا نسأل اهلل أن يحفظ اململكة العربية السعودية،
الشقيقة الكبرى لكل دول الخليج ،وأن يحميها من
كل شر ،ويلهم قادتها الى مافيه خير البالد والعباد،
حتى تظل اململكة واحــة للعدل والــرقــي والتطور
واألمن واألمان.

editor@annaharkw.com

البرملان يطالب بإغالق «الصفحات املحرضة»

الجيش املصري يحذر من مصادر مشبوهة
تنتحل صفته لنشر «معلومات مغلوطة»
القاهرة – «النهار»

ط �ل �ب��ت ال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة امل� �ص ��ري ��ة م��ن
امل��واط�ن��ني ت��وخ��ي ال�ح��ذر وع��دم االنسياق
خ� �ل ��ف امل� � �ص � ��ادر امل� �ش� �ب ��وه ��ة ف � ��ي م ��واق ��ع
التواصل االجتماعي ،التي تدعي تبعيتها
ل�ل�ج�ي��ش امل �ص��ري ف�ي�م��ا دع ��ت ب��رمل��ان�ي��ون
مصريون ال��ى اغ��اق الصفحات وامل��واق��ع
ال� �ت ��ي «ت � �ح ��رض ع �ل��ى ال� �ف ��وض ��ى وت �ن �ش��ر
أخبارا كاذبة».
وج � � � ��اء ف � ��ي ب � �ي � ��ان ص � � ��در ع � ��ن امل� �ت� �ح ��دث
العسكري املصري امس «في اطار انتشار

ب�ع��ض ال�ص�ف�ح��ات ال �ت��ي ت��دع��ي تبعيتها
ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة امل �ص��ري��ة ع �ل��ى م��واق��ع
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ..ت ��ؤك ��د ال� �ق ��وات
امل �س �ل �ح��ة أن �ه ��ا ت �ص ��در ج �م �ي��ع ال �ب �ي��ان��ات
وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال � �خ ��اص ��ة ب� �ه ��ا م � ��ن خ ��ال
املتحدث العسكري ،وأن الصفحة الرسمية
ل �ل �م �ت �ح��دث ال �ع �س �ك��ري ع �ل��ى «ف �ي �س �ب��وك»
 «ت ��وي� �ت ��ر» ه �م��ا ف �ق��ط امل� �ص ��در ال��رس �م��يال��وح �ي��د ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ال �خ��اص��ة ب��ال �ق��وات
املسلحة».
وأض��اف البيان امل�ص��ري «وتهيب القوات
املسلحة ،بجميع وسائل االع��ام وجموع

املواطنني بعدم االنسياق وراء أي مصادر
أخ��رى على م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي،
ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى امل � �ع � �ل ��وم ��ات ال� �خ ��اص ��ة
بالقوات املسلحة».
يأتي ذلك فيما صدرت دعوات في البرملان
امل� �ص ��ري ال� ��ى اغ � ��اق وح� �ظ ��ر ال �ص �ف �ح��ات
واملواقع التي تنشر «اخبارا كاذبة» وقال
النائب اللواء يحيى كدواني ،عضو لجنة
ال��دف��اع واألم� ��ن ال�ق��وم��ي بمجلس ال �ن��واب
امل� �ص ��ري ان� ��ه «الب � ��د م ��ن ات� �خ ��اذ اج � ��راءات
م �ش��ددة خ ��ال األي� ��ام ال �ج��اري��ة ،ل�غ�ل��ق كل
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