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فعاليات سياسية واجتماعية التقت بعض المرشحين لتوجيه قواعدها االنتخابية في عملية التصويت

مشاورات لتحالف األقليات في «الرابعة» و«اخلامسة»
سلطان العبدان

جتــري األقليــات االنتخابيــة في
الدائرتني الرابعة واخلامسة مشاورات

هند الناهض
لـ «األنباء»..FOMO :

واســعة بني أقطابها لبحــث إمكانية
عقــد حتالفات فيمــا بينهــا إليصال
مرشــح ميثلها في عضوية البرملان.
مصــادر مطلعــة أبلغــت «األنبــاء»

بــأن عددا من الفعاليــات االجتماعية
والسياســية التابعة لتلك التجمعات
االنتخابية عقدت سلسلة اجتماعات في
الدائرتني للتواصل مع بعض املرشحني

غير املنتمني للتجمعات السياسية أو
القبائل لتوحيد الرؤى حول عقد صفقة
سياسية معهم الختيار من يتعهد بأن
يكــون صوتهم فــي املجلس من اجل

توجيه القواعد االنتخابية للتصويت
له .وأوضحت املصادر انه حتى هذه
اللحظة لم يتم االستقرار على مرشحني
بعينهم إال أن املشاورات ال تزال جارية

ندوات سياسية ورياضية وأنشطة فنية في اليوم الثاني ألعمال

املؤمتر السنوي الـ  52الحتاد طلبتنا في اململكة املتحدة وإيرلندا

مرض العصر اخلطير..
منر به جميع ًا دون أن

نشعر ! 20

د .حسن جوهر لـ «األنباء»:

سلمان البدران لـ «األنباء»VIVA :

نسبة التغيير في املجلس املقبل

متر بتحورات إستراتيجية تستلزم

يكسر بعضه بعض ًا»

مشغل متكامل

أكثر من  ..٪50وسيكون «فخار ًا

استحواذات حتى تتحول إلى

د.عبداحملسن املدعج:

حاربت «الفرعيات»

ألن القضاء عليها سبيل التخلص
من الطائفية والقبلية

«احلكم لكم» وجبة
كوميدية دسمة
بطعم سياسي الذع

محمد بوربيع :يجب تغيير

فهيد الديحاني :الطموح والثقة

القوانني لزيادة الدعم وإال

واألهداف القابلة للتطبيق

فستنقرض الرياضات الفردية

تساعد في حتقيق النجاح

عبدالرزاق املطوع
لـ «األنباء»:
املجازفة والتركيز
أهم أسرار النجاح
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خصوصا أن بعض األقليات مرتبطة
سابقا مع بعض النواب السابقني الذين
ترشحوا لالنتخابات املقبلة ،األمر الذي
يصعب عملية االنفكاك بينهم.

بقية أخبار الصفحة األولى

على الصفحة 02

»ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮﻟﻲ« :ﺗﺤﺮﻳﺮ  102ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
أوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ إﻧﺠﺎزات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻷﺳــﻮاق وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﻼت واﻹﻋــﻼﻧــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻹدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻔﺮع
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ) (600ﻣﺤﻞ وﺗﺤﺮﻳﺮ ) (102ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016م.
ً
ﻣﺤﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﱠ
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷﺳــﻮاق ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ )(240
ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ )(26
ً
ﻣﺤﻼ اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﺻﺤﻴﺔ  ،وﺗﻢ إﻏــﻼق ) (3ﻣﺤﻼت ،ﻓﻴﻤﺎ ﱠ
ﺗﻢ
ﻣﺤﻀﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻗﺪ أﻋﻄﻲ )(12
إرﺳﺎل ) (8ﻋﻴﻨﺎت إﻟﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻵدﻣﻲ.

اﻹﺛﻨﻴﻦ  30ﻣﺤﺮم 1438ﻫـ
 31أﻛﺘﻮﺑﺮ  - 2016اﻟﻌﺪد 2905
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ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ »ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ« و»ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ«

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« 2860 :ﺷﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﱠ
وﻗــﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ً
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺑــﺪر أﺣﻤﺪ اﻟﻮﻗﻴﺎن ،أﻣــﺲ ﻋﻘﺪا ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ
اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎري ﻣـﺤـﻠــﻲ ﻹﻧ ـﺠ ــﺎز أﻋ ـﻤ ــﺎل إﻋ ـ ــﺎدة ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺪﻣﻲ وﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﺿــﻲ ﺑﻤﺎ
ﻳـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ وﻳ ـﺘــﻼءم
ﻣــﻊ أﻓ ـﻜــﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳـﻜــﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﻊ
اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت ﻗــﺎﻃ ـﻨــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎﻧــﺲ
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟــﺮاﺣــﺔ واﻟﺠﻤﺎل ﻟﻤﺮﺗﺎدي ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺠﺬب اﻟﺤﻀﺮي.
وﻳﻘﻀﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ  185ﻋﻤﺎرة ﺳﻜﻦ ﻋﻤﻮدي،
ﺳﺘﻀﻢ ﻧﺤﻮ  2220ﺷﻘﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة
ﺣـﺴــﺐ أوﻟــﻮﻳــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮأة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
اﻟﻤﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﻦ ﺑﺎع ﺑﻴﺘﻪ« ﻋﻨﺪ رﻏﺒﺘﻬﻢ
وﺑﺸﻜﻞ اﺧﺘﻴﺎري.
وﺳﺘﻜﻮن اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣ ـﺴــﺎﻛــﻦ ﻣ ــﺆﺟ ــﺮة ﺣ ـﺴــﺐ أوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ،ﻣــﻦ
اﻟـﻤـﺘــﺰوﺟــﺎت ﻣــﻦ ﻏـﻴــﺮ ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ واﻷراﻣـ ــﻞ واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت
و»اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺑﺎع ﺑﻴﺘﻪ« ،ﻋﻨﺪ

رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻛﺤﻖ اﻧﺘﻔﺎع وﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
وﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺸﻘﻖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮأة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻘﺮض اﻻﺳﻜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ.
وﻳ ـﻘ ـﻀــﻲ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ ﺑ ــﺄن ﻳ ـﻘــﺪم اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎري 6
ﻧ ـﻤــﺎذج ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻣــﻊ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ ﻟـ ـ  3واﺟ ـﻬــﺎت
ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﻟـ ـﻜ ــﻞ ﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﻮذج ،وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري ،ﺑ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ،
ﻣ ــﻊ إﻋ ـ ــﺪاد وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات اﻟ ـﻄ ــﺮح ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﻘــﺎوﻟـﻴــﻦ ،وﻣ ــﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻌـﻘــﺪ  6ﺷ ـﻬــﻮر ﺗ ـﺒــﺪأ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎب أﻣﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل.
ﻛﺬﻟﻚ وﻗــﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ م .ﺑﺪر اﻟﻮﻗﻴﺎن ﺑﻤﻘﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻣــﺲ ﻣــﻊ إﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻘﺪا
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ  290ﺷﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ) ( N1 &N3و 350ﺷﻘﺔ أﺧﺮى واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ.
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»اﳌﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ« :إﻧﺸﺎء اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
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أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻤﻮروث
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ
)اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ﻛﻴﻠﻮ  (59أﻧــﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﺸﺂت
واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮﺳــﻊ
واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ،ﻓﻘﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧـﺸــﺎء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء
اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺔ .وأﺷـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أن
اﻟﺰاﺋﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وأﺑﻨﺎء دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺳﻴﻠﻤﺲ ﻧﻘﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﻀﻴﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﺮاﺣــﺔ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم

وﻗـ ـﻀ ــﺎء اﻷوﻗ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎﺋــﻼت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
واﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ .وأﺿـ ــﺎف اﻟـﺒـﻴــﺎن أن ﻣ ـﺸــﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﻣ ــﻦ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح
اﻷﺣـﻤــﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳـﺤــﺮص ﺳـﻤــﻮه اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺳﻂ ﺑﻨﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺠﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﺑﺴﺎط أﺧﻀﺮ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﺟﻤﻴﻼ
ﻟــﺮوادﻫــﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﻄﺤﺎت ﺧﻀﺮاء
ﻟ ـﺠ ـﻠــﻮس اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﻼت ،وﻣ ـﺴ ـﻄ ـﺤــﺎت أﺧـ ـ ــﺮى ﻟ ـﻬــﻮاة
اﻟﻤﺸﻲ ،وﻣﺴﻄﺤﺎت ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺮاﺳﻲ.

اﳌﺤﻴﻠﺒﻲ :اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻌﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
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أﻛﺪت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت واﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﺎت واﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ  .وﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ م.
ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺤﻴﻠﺒﻲ ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ وأﻣـﻴــﻦ ﺻﻨﺪوق
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ م .ﺣ ـﺴــﻦ ﺑ ــﻦ ﻃ ـﻔ ـﻠــﺔ ورﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪس ﻃ ــﻼل اﻟ ـﻘ ـﺤ ـﻄــﺎﻧــﻲ ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻟــﻼﺗ ـﺤــﺎد اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻓﻘﺖ ﻣﻊ
زﻣــﻼﺋ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻋـﺘـﻤــﺎد

اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﻌﺎر
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ
ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ ورﺷﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﺳــﺎس واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻼﺗﺤﺎد
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻘﺎدم .وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺬي
ﺳــﻮف ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻹﻣ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻻﺳ ــﺎس
ﻟﻼﺗﺤﺎد  ،واﻃــﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ  640ﺷﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ )N1
 (&N3واﻟـﻤـﺤــﻮر اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻧـﺸــﺎء  128ﻋﻤﺎرة
ﻧ ـﻤــﻮذج )  ( 2 ، 1ﺗ ـﻘــﺎم اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎرة اﻟــﻮاﺣــﺪة ﻋـﻠــﻰ ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ )  1000م ( 2ﺗﻀﻢ ﺧﻤﺲ ﻃــﻮاﺑــﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻖ اﻷرﺿ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻀــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺪاﺧ ــﻞ وﻏــﺮﻓــﺔ
اﻟـ ـﺤ ــﺎرس واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﺎرة أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻄــﻮاﺑــﻖ
اﻟﺨﻤﺲ اﻻﺧــﺮى ﻓﻜﻞ ﻃﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﻘﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
 385م 2ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟـﺘــﻮﻓــﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳ ــﺮة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ وﻫــﻲ ﺗﻀﻢ

ﻧﻔﺲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﺘﺤﺘﻮي اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻋ ـﻠــﻰ  4ﻏ ــﺮف ﻧ ــﻮم ﻣ ــﻦ ﺿـﻤـﻨـﻬــﺎ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟ ـﻨ ــﻮم اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ
ﻣــﻊ ﺣـﻤــﺎم وﻏــﺮﻓــﺔ ﻣــﻼﺑــﺲ  2 +ﺣـﻤــﺎم ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻏﺮﻓﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻼﺑﺲ وﺣﻤﺎم ،وﺻﺎﻟﺔ
اﺳﺘﻘﺒﺎل  -ﺻﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ  -ﺻﺎﻟﺔ ﻃﻌﺎم ،وﻣﻄﺒﺦ – ﻏﺮﻓﺔ
ﻏﺴﻴﻞ  -و  2ﻣﺨﺰن ،ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎدﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﻤﺎم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ دﻳــﻮاﻧ ـﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺣـﻤــﺎم وﻣـﻐــﺎﺳــﻞ وﻏــﺮﻓــﺔ اﻟـﺴــﺎﺋــﻖ ﻣﻊ
ﺣﻤﺎم ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻘﺔ .
وﻳـﺸـﺘـﻤــﻞ اﻟـﻌـﻘــﺪ ﻋـﻠــﻰ إﻧ ـﺸــﺎء وإﻧ ـﺠــﺎز وﺻـﻴــﺎﻧــﺔ ﻋــﺪد 3

ﻣـﺴــﺎﺟــﺪ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ،و 3ﺳـﻜــﻦ إﻣ ــﺎم وﻣ ـ ــﺆذن ،و 2ﻣﺴﺠﺪ
ﻣـﺤـﻠــﻲ ،و 2ﺳـﻜــﻦ إﻣ ــﺎم وﻣـ ــﺆذن ،و 4ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﺤــﻼت،
و 19ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺤﻮﻻت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ) (2ﻣﺤﻮل ،و 18ﻣﺤﻄﺔ
ﻣ ـﺤــﻮﻻت ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ) (4ﻣ ـﺤ ــﻮﻻت ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ إﻧ ـﺸــﺎء
وإﻧﺠﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻃﻔﺎء وﻣﺠﻤﻊ ﺣﻜﻮﻣﻲ وﻣﺮﻛﺰ
ﺻﺤﻲ وﻣﺒﻨﻰ اﺳﻌﺎف رﺋﻴﺲ وﻣﺨﻔﺮ ﺷﺮﻃﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وﻛﺬﻟﻚ
أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ،و ﻣﺪة إﻧﺠﺎز
اﻟﻌﻘﺪ  900ﻳﻮم.
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تعاون «اإلطفاء» و«الصحة»
لسالمة مباني الرعاية الصحية

جانب من االجتماع بني «الصحة» و«اإلطفاء»

أع ـل ــن ن ــائ ــب امل ــدي ــر ال ـعــام
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ــوق ـ ــاي ـ ــة
بالوكالة العميد خالد فهد،
أن االدارة ال ـع ــام ــة لــإط ـفــاء
ت ـس ـعــى ال ـ ــى ت ــوف ـي ــر ســامــة
جميع املـبــانــي الصحية في
الباد ،سواء التابعة للقطاع
الحكومي او القطاع الخاص.
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـث ـ ـ ــت «اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاء»
ووزارة ال ـص ـح ــة ال ـت ـع ــاون
بـهــدف تــأمــني ســامــة مباني
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،بحضور
ن ــائ ــب امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـشــؤون
ق ـ ـطـ ــاع الـ ــوقـ ــايـ ــة ب ــال ــوك ــال ــة
العميد خــالــد فـهــد والــوكـيــل
املساعد للشؤون الهندسية
وامل ـش ــاري ــع امل ـه ـنــدس نــاجــي
الصقر.

وق ـ ــد تـ ــم الـ ـتـ ـح ــاور ب ــأب ــرز
االشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــات الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة
املطلوبة على مباني الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـ ـ ــوزارة
ال ـص ـح ــة والـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ذات
أهمية خاصة بالنسبة لرجال
اإلطفاء نظرًا لطبيعة مرتادي
ومستغلي الخدمات الصحية
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـب ــان ــي ،ح ـي ــث تــم
االت ـفــاق عـلــى الـتـعــاون مابني
ال ـج ـه ـت ــني ب ـ ـهـ ــدف الـ ــوصـ ــول
الــى نـتــائــج مـثـمــرة فــي إنـجــاز
االشتراطات الوقائية ،كما تم
الوصول الى توصيات عامة،
وأهـمـهــا م ــراع ــاة ع ــدم اح ــداث
اي تـغـيــر م ـع ـمــاري دون اخــذ
م ــواف ـق ــة م ـس ـب ـقــة م ــن اإلدارة
العامة لإطفاء وتوفير عقود

ّ
جمعية «الحرس» دشنت
مهرجان لوازم البر

صـ ـي ــان ــة مل ـ ـع ـ ــدات امل ـك ــاف ـح ــة
واإلنذار والخدمات الهندسية
من قبل شركات معتمدة.
ويـعـتـبــر االج ـت ـمــاع ن ــواة
الجـ ـتـ ـم ــاع ــات اخ ـ ـ ــرى الح ـقــة
تهدف الى حماية االرواح.
وأعـ ـ ــرب ال ــوك ـي ــل املـســاعــد
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ـ ـي ـ ــة
وامل ـش ــاري ــع امل ـه ـنــدس نــاجــي
الـصـقــر ،عــن شـكــره وتـقــديــره
ل ـ ـج ـ ـهـ ــود اإلدارة الـ ـع ــام ــة
لــإط ـفــاء ،ع ـلــى ال ـت ـعــاون في
سبيل تأمني مباني الرعاية
الصحية.
ح ـضــر االج ـت ـم ــاع مــديــرو
ومـ ـس ــؤول ــو الـ ـقـ ـط ــاع ــات مــن
وزارة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة واإلدارة
العامة لإطفاء.

ضباط «الحرس» عقب االفتتاح

دشـنــت جمعية الـحــرس
ال ــوطـ ـن ــي مـ ـه ــرج ــان ل ـ ــوازم
ال ـ ـبـ ــر ،فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن 26
 2016 /10/إلـ ـ ــى 3/ 31
 ،2017/والذي يشتمل على
أصناف متنوعة ومنتجات
ذات جودة عالية ،بمشاركة
فــاعـلــة مــن كـبــرى الـشــركــات
املتخصصة في هذا املجال،
وذلـ ــك ف ــي ال ـس ــوق املــركــزي
بمعسكر الـصـمــود وســوق
معسكر سمو الشيخ سالم
الـ ـعـ ـل ــي (كـ ــاظ ـ ـمـ ــة) ونـ ـ ــادي
ضباط الحرس الوطني في
الفنيطيس.

وق ـ ـ ـ ــال قـ ــائـ ــد ال ـ ـشـ ــؤون
املــال ـيــة والـتـجـهـيــز العميد
ريـ ـ ـ ـ ــاض مـ ـحـ ـم ــد طـ ـ ـ ـ ــواري،
خال جولة باملهرجان ،إن
مهرجان لــوازم البر يهدف
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ــأم ـ ــني احـ ـتـ ـي ــاج ــات
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــوسـ ـ ــم
أوان وخـيــام
التخييم ،مــن
ٍ
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات ال ـ ــرح ـ ــات
وأدوات الـ ـش ــواء وغ ـيــرهــا
بــأس ـعــار تـنــافـسـيــة لعموم
امل ـس ـت ـه ـل ـكــني وخ ـص ــوم ــات
خ ــاص ــة ملـنـتـسـبــي ال ـحــرس
الوطني.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن امل ـه ــرج ــان

يـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل حـ ـ ــرص
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ت ــوفـ ـي ــر
ال ـس ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات ط ــوال
الـ ـ ـع ـ ــام بـ ــأس ـ ـعـ ــار م ـق ـب ــول ــة
وجودة عالية ،وذلك بفضل
الــدعــم الــامـحــدود مــن قبل
قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـ ـح ـ ــرس ال ــوط ـن ــي
إلن ـجــاح أنـشـطــة الجمعية،
ت ـف ـع ـيــا ملـ ـب ــدأ امل ـس ــؤول ـي ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ف ـ ــي وث ـي ـق ــة
األه ـ ـ ـ ــداف االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
 ،2020ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤكـ ــد ع ـلــى
أداء الواجبات االجتماعية
ملنتسبي الـحــرس الوطني
واملجتمع.

أحيت ً
حفال موسيقيًا غنائيًا على خشبة «عبدالحسني عبدالرضا»

«الفرقة اإلندونيسية الشعبية»...
أداء متقن وفن تراثي مبهر

مشهد راقص

| كتب عالء محمود |
احـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــرح
«عبدالحسني عبدالرضا»
لـيـلــة م ـحـ ّـم ـلــة بـعـبــق ت ــراث
إنـ ــدون ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــا وعـ ــادات ـ ـهـ ــا
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا ،ع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــرت
عـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة مل ـج ـت ـم ــع ذل ــك
الـبـلــد ،بمناسبة االحـتـفــال
بـ ـ ــالـ ـ ــذكـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـ ـ  71ل ـع ـي ــد
االس ـت ـق ــال ف ــي جـمـهــوريــة
إندونيسيا ،وبالتعاون مع
امل ـج ـلــس الــوط ـنــي للثقافة
والفنون واآلداب.
أح ـ ـيـ ــت الـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـف ــرق ــة
اإلن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
Indonesia
«Cultural
 ،»Teamب ـ ـح ـ ـض ـ ــور ك ــل
م ــن ال ـس ـف ـيــر اإلنــدون ـي ـســي
تاتانج بودي رزاق وحرمه
م ــاري ـت ــا رزاق ،إلـ ــى جــانــب
م ـ ــدي ـ ــر إدارة امل ــوسـ ـيـ ـق ــى

(تصوير سعد هنداوي)

والتراث في املجلس سعود
امل ـس ـع ــود ،وج ـم ـهــور غفير
مأل قاعة املسرح.
بـ ـ ـ ـ ــدأت األمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
م ـ ــزج ـ ــت مـ ـ ــا بـ ـ ــني الـ ــرقـ ــص
والـ ـغـ ـن ــاء وال ـ ـعـ ــزف مـمـتــدة
على مدار ساعتني ونصف،
تخللها رقصات «Ringkang
Topeng»،«Nandak
»Ganjen»،«Anggana Laras
و« ،»Kundaranالـ ـت ــي لــم
تـ ـك ــن م ـ ـجـ ــرد رقـ ـ ـص ـ ــات أو
مــوسـيـقــى م ــن دون معنى
أو هدف ،بل ارتبطت بقصة
سـ ــواء ت ـخـ ّـص الـتـعـمـيــر أو
الحرب أو الزراعة وغيرها،
كـمــا أن ـهــا فــي الــوقــت ذات ــه،
ورغم اختاف مواضيعها،
ال ـت ـق ــت فـ ــي ن ـق ـط ــة واحـ ـ ــدة
ه ـ ــي الـ ـتـ ـع ــري ــف ب ــالـ ـت ــراث
اإلندونيسي.
ّ
وفـ ـ ــي األمـ ـسـ ـي ــة ت ـجــلــت
املـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــذب ـ ـ ــة

الساحرة بــاآلالت الشرقية
ونـ ـق ــر الـ ـطـ ـب ــول امل ـخ ـت ـل ـفــة
وال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة
الـ ـجـ ـمـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أدتـ ـ ـه ـ ــا
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـف ـت ـي ــات
والشباب بمنتهى الروعة
والجمال والتنظيم ،وكان
التناغم واضحًا مع دقات
املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ،وم ـ ـ ــا زاده ـ ـ ــم
ً
ج ـ ـمـ ــاال األزي ـ ـ ـ ــاء واأللـ ـ ـ ــوان
املـتـنــوعــة واإلك ـس ـس ــوارات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي دل ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـ ــراث
بلدهم.
أم ـ ــا مـ ـف ــاج ــأة األم ـس ـي ــة،
فكانت تقديم أغنية باللغة
ال ـعــرب ـيــة لـلـفـنــان الـكــويـتــي
ح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــر تـ ـحـ ـم ــل
ع ـن ــوان «ال ن ـح ـتــاج املـ ــال»،
حيث أدتـهــا مغنية الفرقة
أن ـ ـيـ ــو ،وشـ ــارك ـ ـهـ ــا ال ـغ ـن ــاء
ج ـم ـيــع الـ ـحـ ـض ــور ،ف ـنــالــت
االس ـت ـح ـس ــان والـتـصـفـيــق
الحار.

محليات

5

القرية التراثية تزهو خضراء بانتظار روادها
ذك ـ ــرت ال ـل ـج ـن ــة امل ـن ـظ ـم ــة الـعـلـيــا
مل ـه ــرج ــان املـ ـ ــوروث ال ـش ـع ـبــي لـقــريــة
صباح األحمد التراثية ،الكائنة في
(ال ـســاملــي كـيـلــو  ،)59أن ــه اسـتـكـمــاال
ل ـب ـنــاء امل ـن ـشــآت وامل ـب ــان ــي ال ـجــديــدة
ضمن مـشــاريــع الـتــوســع والتطوير،
فقد انطلقت عملية إنشاء املزيد من
املساحات واملسطحات الخضراء في
كافة أنحاء القرية.
وأشارت اللجنة في بيان صحافي
أن الــزائــر هــذا الـعــام للقرية التراثية
من املواطنني واملقيمني وأبـنــاء دول
مجلس التعاون الخليجي ،سيلمس
نقلة تطوير كبيرة من ناحية إقامة
املزيد من مشاريع التخضير ،حرصا
لـلـعـمــل عـلــى تــوفـيــر كــافــة متطلبات
الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ــام وق ـ ـضـ ــاء
األوقات الجميلة للعائات الكويتية
والخليجية.
وأضاف البيان أن مشروع تطوير
الـقــريــة سيتواصل ويحظى برعاية
ســام ـيــة كــري ـمــة م ــن صــاحــب الـسـمــو
أم ـي ــر ال ـب ــاد امل ـف ــدى ال ـش ـيــخ صـبــاح

مساحات خضراء وأشجار نخيل

األحمد ،حيث يحرص سموه الكريم
بتوجيهات العمل على توفير كافة
نواحي التطوير في القرية.
ولفت البيان إلى أن القرية وسط
بـ ـن ــاء ع ـ ــدد م ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـتــراث ـيــة

والـشـعـبـيــة الـجــديــدة عملت بجهود
كبيرة من أجــل إنشاء بساط أخضر
ليكون متنفسا جميا لروادها ،حيث
س ـت ـكــون ه ـن ــاك مـسـطـحــات خ ـضــراء
لـ ـجـ ـل ــوس ال ـ ـعـ ــائـ ــات ،وم ـس ـط ـح ــات

أخـ ـ ــرى لـ ـه ــواة املـ ـش ــي ،وم ـس ـط ـحــات
ت ـح ـيــط ب ـهــا الـ ـك ــراس ــي ،ح ـيــث جــرى
تخصيص مـســاحــات كـبـيــرة لتكون
خضراء تسر الناظرين.
الجدير بالذكر أن موسم مهرجان

املوروث الشعبي هذا العام سينطلق
في الخامس عشر من شهر نوفمبر
امل ـق ـبــل ،إضــافــة ال ــى أن قــريــة صـبــاح
األح ـمــد الـتــراثـيــة ستفتتح أبــوابـهــا
أمام روادها في شهر ديسمبر املقبل.
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ÚæK’G

πFÉÑ≤dG ¢†©H πNGO "äÉjQhÉ°ûàdG" äÉLôîeh ø«°VQÉ©ªdG ø«H âÑ°ûf

ø«©WÉ≤ªdG ΩÓMCG í«£J "á°ùeÉîdG" äÉaÓN
¢ü∏≤àd á°VôY "á°ùeÉîdG" πFÉÑb ióMEG
É¡FÉæHCG øe 41 í°TôJ ó©H ÉgóYÉ≤e

:ø«ÑNÉæ∏d âjƒμdG øjhGhO ™ªéJ
íjôéàdGh ΩDhÉ°ûàdG IÉYO øY Ghó©àHG
øª°V IôFGódG äÉ°ûbÉæªdG §N ≈∏Y âjƒμdG øjhGhO ™ªéJ πNO 
Ahó¡dÉH º°ùàJ äÉHÉîàfG ≈dEG ø«ë°TôªdG É«YGO ,»HÉîàf’G º°SƒªdG
äGô©f IQÉ``KEGh ìôW øY Gó«©H áØjô°ûdG á°ùaÉæªdGh á«fÓ≤©dGh
.á«WGô≤ªjó∏d á«≤«≤ëdG IQƒ°ü∏d ágƒ°ûeh á°†«¨H á«YÉªàLG
(13
13 ¢U ™LGQ)
øªY OÉ©àH’G ≈dEG ø«ÑNÉædG ` ¢ùeCG √Qó°UCG ¿É«H »a ` ™ªéàdG ÉYOh
ôeòàdGh ΩDhÉ°ûàdG äGQÉ©°ûd ¥ƒ°ùjh πcÉ°ûªdG ≈∏Y §≤a õcôj
¿ƒμ∏ªj ø«ë°Tôe ≈∏Y õ«côàdGh ôYÉ°ûªdG áZóZOh íjôéàdGh
øjQOÉ≤dGh Éæ∏cÉ°ûªd á«©bGƒdG ∫ƒ∏ëdG ¿ƒMô£jh á«dDhÉØàdG ájDhôdG
Ö°SÉëjh ÖbGôj áeCG ¢ù∏ée Éæd ≥≤ëàj ≈àM ä’ÓàN’G ìÓ°UG ≈∏Y
.¬«∏Y ’ ¬d Ö°ùëj ôªãe AGOCG ∫ÓN øe ´ô°ûjh
IƒYO ≈dEG áHÉéà°S’G ≈∏Y Oó°Th
25 ¢U áªààdG
QGô``b ¢ùeG Qhôª∏d áeÉ©dG IQGO’G âæ°TO 
≥°üdh ô«°ù∏d á∏bô©ªdG äÉÑcôªdG äÉMƒd Öë°S
197 äÉMƒd Öë°ùH É¡fÉμe »a É¡«∏Y äÉØdÉîe
ΩQÉY AÉ«à°SG §°Sh ,äÉ¶aÉëªdG ™«ªL »a áÑcôe
ø«æWGƒªdG øe
25 ¢U áªààdG

02
23

¿ƒY ∫É°û«e Öîàæj ¿ÉæÑd
Ωƒ«dG ájQƒ¡ªé∏d 13`dG ¢ù«FôdG

â©bh ,…Oƒª©dG øμ°ùdG ò«ØæJ ƒëf Iƒ£N »a 
øjó≤Y ¢ùeCG á«æμ°ùdG ájÉYô∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG
óªMC’G ôHÉL áæjóe »a IQÉªY 128 AÉ°ûfE’ Éª¡dhCG
ìÉÑ°U áæjóe »a IQÉªY 185 º«ª°üàd Éª¡«fÉKh
(7 `°U ™LGQ) .óªMC’G
ó≤©dG ¿EG ¿É«bƒdG QóH á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ∫Ébh
áfÉ«°Uh RÉéfEGh AÉ°ûfG ∫Éªμà°SG øª°†àj"
øª°†àj ∫hC’G
ΩÉ≤J Ωƒj 900 »a IQÉªY 128 øª°V á≤°T 640
ôàe 1000 É¡àMÉ°ùe áª«°ùb ≈∏Y É¡æe IóMGƒdG
áaÉ°VG ≥HGƒW á°ùªN º°†J"
º°†J É¡fCG Éæ«Ñe ,"™Hôe
, ™Hôe

Éªgô°UÉæY øe 8 ∫É≤àYGh "¢ûYGO" `d ø«à«∏N ∂«μØJ

ø««HÉgQEG ø«££îe §ÑëJ ájOƒ©°ùdG
IóL »a IôgƒédG Ö©∏e ô«éØàd
,,2018
2018 ºdÉ©dG ¢SCÉμd ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG øª°V
.…QÉédG ôHƒàcCG 11 »a âª«bCG »àdG
øe Oó``Y äÉ``jƒ``g ø``Y äÉ£∏°ùdG âØ°ûc Éªc
»àdG á«HÉgQE’G ÉjÉ°†≤dG »a ø«WQƒàªdG ø«Hƒ∏£ªdG
∞«£≤dG á¶aÉëe »a á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN â©bh
(23
23 ¢U ™LGQ) .ΩÉeódG áæjóeh
ø∏YCGh
25 ¢U áªààdG

äGƒæ≤dG ióMG ΩÓY’G IQGRh âdÉMCG 
É¡àØdÉîªd áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dG á«FÉ°†ØdG
èFÉàf ø``Y ¿Ó``Y’É``H ¿ƒ``fÉ``≤``dG ΩÉ``μ``MG
ô``FGhó``dG ió````MEG á``«``Yô``a äÉ``HÉ``î``à``fG
.á«HÉîàf’G
»aÉë°U ¿É«H »a ΩÓY’G IQGRh äôcPh
¿ƒfÉb ΩÉμMG ≥«Ñ£J QÉWG »a ¬fG ¢ùeG
âªJ" ´ƒª°ùªdGh »``Fô``ª``dG ΩÓ```Y’G
âªJ
≈dG á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dG ió``MG ádÉMG
¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMG É¡àØdÉîªd áeÉ©dG áHÉ«ædG
25 ¢U áªààdG

:…ôª°ûdG øªMôdG óÑYh ∞°Sƒj óFGQ ` Öàc 
QÉ«J RƒeQ øe OóY øØ°S ¬«¡à°ûJ ’ ÉªH ¢ùeCG ìÉjôdG âÑq g
ôKEG ,á``eC’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG ¢Vƒîd ø«ë°TôªdG á©WÉ≤ªdG
IôFGódÉH πFÉÑ≤dG ¢†©H •É°ShCG »a âÑ°ûf ""IOÉM
IOÉM äÉaÓN
äÉaÓN"
º¡°Uôa π∏≤J ¿CG ` º°ùM ÓH äôªà°SG ¿EG ` É¡fCÉ°T øe á°ùeÉîdG
.RƒØdG »a
≈∏Y äÉYÉªàLG ¿CG ""á°SÉ«°ùdG
á°SÉ«°ùdG" â¨∏HCG á©∏£e QOÉ°üe
ójóëJ »a â≤ØNCG πFÉÑ≤dG ¢†©H ø«H äó≤Y ∫ÉY iƒà°ùe
QGô°UEG ™e É°Uƒ°üN ,äÉHÉîàf’G ¢Vƒîd É¡«∏Y ≥Øàe á«dBG
ácQÉ°ûªdG ΩóY ≈∏Y 21 ƒëf ºgOóYh É¡«a RôHC’G ø«ë°TôªdG
ójôj ôNB’G ¢†©ÑdG Éª«a ,¿ƒfÉ≤dG É¡eôéj á«Yôa äÉHÉîàfG »a
Ö∏£àJ ’ ""ìÉéæ∏d
ìÉéæ∏d ájƒb É°Uôa"
É°Uôa ÉgGôj Éªe ÉbÓ£fG äÉ«cõJ
.äÉ«Yôa …CG ¢VƒN ¬æe
ø«Hƒ°ùëªdGh ø«©WÉ≤ªdG øe ø«ë°Tôe ¿CG ≈dEG QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh
ºgOóYh á°VQÉ©ªdG ≈∏Y
25 ¢U áªààdG

s á∏bô©ªdG äÉÑcôªdG äÉMƒd Öë°S
QhôªdG π£Y

óªMC’G ìÉÑ°Uh ôHÉL »àæjóe »a á≤°T 2860
πeGQC’Gh äÉ≤∏£ªdGh »àjƒc ô«Z øe äÉLhõàª∏d
á≤°T øY IQÉÑY É¡æe πc »°VQC’G ≥HÉ£dG ≈``dEG
çóMCG ≈∏Y áªª°üeh k É©Hôe Gôàe 385 É¡àMÉ°ùe
Iô°SC’G äÉÑ∏£àe ôaƒàd áãjóëdG º«ª°üàdG ô«jÉ©e
."áaÉc
áaÉc á«àjƒμdG
§«£îJ IOÉYG øª°†àj"
øª°†àj »fÉãdG ó≤©dG ¿CG ±É°VCG
≈∏Y »°VGQ’G ä’Éª©à°SG ™jRƒJh »eóîdG QƒëªdG
»a ájQÉªãà°S’G äÉLÉ«àM’G ™e Ö°SÉæàj ƒëf
Éªc ô¡°TCG áà°S »a á«æμ°ùdG óªMC’G ìÉÑ°U áæjóe
…Oƒª©dG øμ°ù∏d IQÉªY 185 º«ª°üJ øª°†àj
2220 º°†J
25 ¢U áªààdG

IÉæb âdÉMCG "ΩÓYE’G"
áHÉ«ædG ≈dEG á«FÉ°†a
"á«Yôa" èFÉàf É¡fÓYE’

áØdÉîe 197 ∫hC’G Ωƒ«dG á∏«°üM

äÉÑ∏£dG ájƒdhCG Ö°ùMh á°†Øîæe ájQÉéjG áª«≤H

õcôe íààØj ô«eC’G ƒª°S
Ωƒ«dG »aÉ≤ãdG óªMC’G ôHÉL

¿ƒ¡LGƒj "≈dhC’G" »a ¿ƒ°VQÉ©ªdG
º¡JÉHÉ°ùM IOÉYE’ äGƒYOh äGOÉ≤àfG

áHô°V ájOƒ©°ùdG â¡Lh :ä’É``ch - ¢VÉjôdG 
≈∏Y áMƒàØªdG É¡HôM QÉWEG »a ,ÜÉgQEÓd IójóL
ø«à«∏N ∂«μØJ ôÑY ,áaô£àªdG äÉª«¶æàdG
º°†J ,"¢ûYGO
, ¢ûYGO" º«¶æàH ø«à£ÑJôe ø«à«HÉgQEG
â££N ,º¡Ø«bƒJ ºJ ¢UÉî°TCG á©HQCG Éª¡æe πc
á¶aÉëe »a IôgƒédG Ö©∏e ±Gó¡à°S’ ÉªgGóMEG
äGQÉe’Gh ájOƒ©°ùdG »Ñîàæe IGQÉÑe ∫ÓN IóL

