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غير مخصص للبيع

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 

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 

خصوصا أن بعض األقليات مرتبطة 
سابقا مع بعض النواب السابقني الذين 
ترشحوا لالنتخابات املقبلة، األمر الذي 

يصعب عملية االنفكاك بينهم.

بقية أخبار الصفحة األولى  
02على الصفحة

ندوات سياسية ورياضية وأنشطة فنية في اليوم الثاني ألعمال 
املؤمتر السنوي الـ 52 الحتاد طلبتنا في اململكة املتحدة وإيرلندا

د. حسن جوهر لـ »األنباء«: 
نسبة التغيير في املجلس املقبل 

أكثر  من 50٪.. وسيكون »فخارًا 
يكسر بعضه بعضًا«

محمد بوربيع: يجب تغيير 
القوانني لزيادة الدعم وإال 

فستنقرض الرياضات الفردية

فهيد الديحاني: الطموح والثقة 
واألهداف القابلة للتطبيق 

تساعد في حتقيق النجاح

د.عبداحملسن املدعج: 
حاربت »الفرعيات« 

ألن القضاء عليها سبيل التخلص 
من الطائفية والقبلية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة             )التفاصيل ص٤(

صاحب السمو 
يشمل برعايته 
وحضوره  حفل 

افتتاح مركز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي 

08اليـوم

»احلكم لكم« وجبة 
كوميدية دسمة 

بطعم سياسي الذع

عبدالرزاق املطوع 
لـ »األنباء«: 

املجازفة والتركيز 
أهم أسرار النجاح

 VIVA :»سلمان البدران لـ »األنباء
متر بتحورات إستراتيجية تستلزم 

استحواذات حتى تتحول إلى 
مشغل متكامل

4445

 هند الناهض 
..FOMO :»لـ »األنباء
مرض العصر اخلطير..
منر به جميعًا دون أن 
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«بلدية حولي»: تحرير 102 مخالفة في شهر
أوضح التقرير االحصائي الذي أعدته إدارة العالقات العامة بالبلدية عن إنجازات مراقبة األغذية 
واألســـواق ومراقبة المحالت واإلعــالنــات التابعين إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة حولي عن الكشف على (600) محل وتحرير (102) مخالفة خالل شهر سبتمبر 2016م.

 فيما تمَّ تحرير (26) 
ً
وذكر التقرير أن مراقبة األغذية واألســواق قامت بالتفتيش على (240) محال

 اشتراطات صحية ، وتم إغــالق (3) محالت، فيما تمَّ 
ً
محضر ضبط مخالفة وقد أعطي (12) محال

إرسال (8) عينات إلى مختبر وزارة الصحة للتأكد من صالحياتها لالستخدام اآلدمي.

اإلثنين 30 محرم 1438هـ
31 أكتوبر 2016 - العدد 2905

في مدينتي «صباح األحمد» و«جابر األحمد»

«السكنية»: 2860 شقة للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة
  N1) ويشتمل العقد على تنفيذ 640 شقة بالقطاعين
N3&) والــمــحــور الخدمي مــن خــالل إنــشــاء 128 عمارة 
نــمــوذج ( 1 ، 2 ) تــقــام الــعــمــارة الـــواحـــدة عــلــى قسيمة 
مساحتها ( 1000 م2 ) تضم خمس طــوابــق باإلضافة 
إلـــــى الـــطـــابـــق األرضـــــــي الــــــذي يـــضـــم الــــمــــداخــــل وغـــرفـــة 
الـــحـــارس والـــخـــدمـــات الـــالزمـــة لــلــعــمــارة أمــــا الــطــوابــق 
الخمس االخــرى فكل طابق عبارة عن شقة مساحتها 
385 م2 مصممة على أحدث معايير التصميم الحديثة 
الــكــويــتــيــة وهـــي تضم  لــتــوفــر جميع متطلبات األســــرة 

نفس مكونات البيت الحكومي فتحتوي الشقة الواحدة 
عــلــى 4 غــــرف نــــوم مـــن ضــمــنــهــا غـــرفـــة الـــنـــوم الــرئــيــســة 
مــع حــمــام وغــرفــة مــالبــس + 2 حــمــام، إلـــى جــانــب غرفة 
متعددة االستخدامات مع غرفة مالبس وحمام، وصالة 
استقبال - صالة معيشة - صالة طعام، ومطبخ – غرفة 
غسيل - و 2 مخزن، غرفة خادمة مع حمام، باإلضافة 
إلـــى  ديــوانــيــة مــع حــمــام ومــغــاســل وغــرفــة الــســائــق مع 

حمام منفصلين عن الشقة .
ويــشــتــمــل الــعــقــد عــلــى إنــشــاء وإنـــجـــاز وصــيــانــة عـــدد 3 

مــســاجــد رئــيــســة، و3  ســكــن إمــــام ومــــــؤذن، و2 مسجد 
مــحــلــي، و2 ســكــن إمـــام ومـــــؤذن، و4 مــجــمــوعــة مــحــالت، 
و19 محطة محوالت كهربائية (2) محول، و18 محطة 
مـــحـــوالت كــهــربــائــيــة (4) مـــحـــوالت، إلــــى جــانــب إنــشــاء 
وإنجاز وصيانة مركز إطفاء ومجمع حكومي ومركز 
صحي ومبنى اسعاف رئيس ومخفر شرطة ، باإلضافة 
الــعــامــة وكذلك  إلــى تنفيذ األعــمــال الموقعية للمباني 
أعمال الخدمات الرئيسة والبنية التحتية ، و مدة إنجاز 

العقد 900 يوم. 

ــع مدير عــام المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
َّ
وق

 مع مكتب 
ً
المهندس بــدر أحمد الوقيان، أمــس عقدا

اســـتـــشـــاري مــحــلــي إلنـــجـــاز أعـــمـــال إعــــــادة تخطيط 
المحور الخدمي وتوزيع استعماالت األراضــي بما 
يــتــنــاســب مـــع االحــتــيــاجــات االســتــثــمــاريــة ويــتــالءم 
أفــكــار المستثمرين، بحيث يــكــون متكامال مع  مــع 
احـــتـــيـــاجـــات قـــاطـــنـــي الـــمـــدنـــيـــة، مــحــقــقــا الــتــجــانــس 
والتكامل والــراحــة والجمال لمرتادي تلك المنطقة 

لجعلها مركزا للجذب الحضري. 
ويقضي العقد بتصميم 185 عمارة سكن عمودي، 
ستضم نحو 2220 شقة لتوفير المساكن المؤجرة 
حــســب أولـــويـــة الــطــلــبــات لــلــمــرأة الــكــويــتــيــة، وكــذلــك 
المسـتفيدين من قانون «من باع بيته» عند رغبتهم 

وبشكل اختياري.
وستكون األولــويــة فيها للمرأة المستحقة لتوفير 
مـــســـاكـــن مــــؤجــــرة حـــســـب أولـــــويـــــات الـــطـــلـــبـــات، مــن 
الــمــتــزوجــات مــن غــيــر كــويــتــي واألرامـــــل والمطلقات 
و«الحاالت المستفيدة من قانون من باع بيته»، عند 

رغبتها كحق انتفاع وبقيمة إيجارية منخفضة.
وستكون هذه الشقق متاحة للتملك من قبل المرأة 
الكويتية، من خــالل القرض االسكاني عند رغبتها 

في ذلك.
ويــقــضــي عــقــد الــتــصــمــيــم بــــأن يــقــدم االســـتـــشـــاري 6 
نـــمـــاذج مــخــتــلــفــة مـــع تــوفــيــر تــصــمــيــم لــــ 3 واجــهــات 
مـــتـــنـــوعـــة لــــكــــل نــــــمــــــوذج، وذلــــــــك بـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـكـــن 
االســـتـــثـــمـــاري، بــمــديــنــة صـــبـــاح األحـــمـــد الــســكــنــيــة، 
مـــع إعــــــداد وتــقــديــم جــمــيــع مــســتــنــدات الـــطـــرح على 
الــمــقــاولــيــن، ومــــدة تنفيذ الــعــقــد 6 شــهــور تــبــدأ من 

تاريخ كتاب أمر المباشرة باألعمال. 
كذلك وقــع مدير عام المؤسسة م. بدر الوقيان بمقر 
المؤسسة أمــس مــع إحــدى الشركات المحلية عقدا 
الستكمال أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة 290 شقة 
بالقطاعين (N1  &N3 ) و350 شقة أخرى والمباني 
العامة وأعمال الخدمات الرئيسة والبنية التحتية 
بالمحور الخدمي في مشروع مدينة جابر األحمد 

اإلسكاني. 

ó≤©dG ™«bƒJ øe ÖfÉL

z»Ñ©°ûdG çhQƒŸG{ ‘ AGö†ÿG äÉë£°ùŸG øe ÖfÉL

á«é«∏ÿG äGOÉ–’G ÚH ´hQódG ∫OÉÑJ

«املوروث الشعبي»: إنشاء املزيد 
من الساحات الخضراء في القرية التراثية

املحيلبي: اعتماد شعار جديد لالتحاد 
الهندسي الخليجي

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الموروث 
التراثية الكائنة في  الشعبي لقرية صباح األحمد 
أنــه استكماال لبناء المنشآت  (السالمي كيلو 59) 
والــــمــــبــــانــــي الــــجــــديــــدة ضـــمـــن مــــشــــاريــــع الـــتـــوســـع 
والــتــطــويــر، فقد انطلقت عملية إنــشــاء المزيد من 
المساحات والمسطحات الخضراء في كل أنحاء 
الـــقـــريـــة. وأشـــــــارت الــلــجــنــة فـــي بـــيـــان صــحــافــي أن 
الزائر هذا العام لقرية صباح األحمد التراثية من 
المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون 
الخليجي سيلمس نقلة تطوير كبيرة من ناحية 
إقامة المزيد من مشاريع التخضير حرصا للعمل 
الــراحــة واالستجمام  على توفير جميع متطلبات 

وقـــضـــاء األوقـــــــات الــجــمــيــلــة لــلــعــائــالت الــكــويــتــيــة 
والــخــلــيــجــيــة. وأضــــاف الــبــيــان أن مــشــروع تطوير 
القرية سيتواصل ويحظى برعاية سامية كريمة 
مـــن صـــاحـــب الــســمــو أمـــيـــر الـــبـــالد الــشــيــخ صــبــاح 
األحــمــد، حيث يــحــرص ســمــوه 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 جميال 
لــروادهــا، حيث ستكون هناك مسطحات خضراء 
لـــجـــلـــوس الــــعــــائــــالت، ومـــســـطـــحـــات أخــــــرى لـــهـــواة 

المشي، ومسطحات تحيط بها الكراسي.

أكدت جمعية المهندسين حرصها على دعم العمل 
العربي والهندسي الخليجي المشترك وتطوير 
الـــتـــعـــاون بــيــن الــجــمــعــيــات والــنــقــابــات والــهــيــئــات 
.  وقـــال رئــيــس الجمعية م.  الهندسية الخليجية 
سعد المحيلبي خــالل مشاركته وأمــيــن صندوق 
الــجــمــعــيــة م. حــســن بـــن طــفــلــة ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الــســابــق الــمــهــنــدس طــــالل الــقــحــطــانــي فـــي أعــمــال 
الــهــنــدســي الخليجي  لــالتــحــاد  الــمــجــلــس األعـــلـــى 
المنعقد في مكة المكرمة  أن الجمعية وافقت مع 
زمــالئــهــا فـــي الــمــنــظــمــات الــخــلــيــجــيــة عــلــى اعــتــمــاد 

الشعار الجديد لالتحاد مع توصية بتطوير شعار 
جديد للملتقى الهندسي الخليجي، مضيفا أنه قد 
تم االتفاق أيضا على اقامة ورشة لتطوير النظام 
االســاس واالستراتيجية ونظام الجائزة لالتحاد 
لتطوير العمل في نوفمبر القادم.  وأشــار إلى أنه 
قد تمت مناقشة الملتقى الهندسي الخليجي الذي 
الــمــقــبــل فــي فبراير  الــعــام  ســـوف تنظمه اإلمـــــارات 
الــمــقــبــل  بـــاإلضـــافـــة الــــى تــطــويــر الــنــظــام االســــاس 
لالتحاد ، واطــالق الحملة االعالمية لالتحاد على 

الموقع الجديد لوسائل التواصل االجتماعي .



الصـــــــالة
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أعـــلـــن نـــائـــب املـــديـــر الــعــام 
لـــــــشـــــــؤون قــــــطــــــاع الـــــوقـــــايـــــة 
فهد،  خالد  العميد  بالوكالة 
لــإطــفــاء  الـــعـــامـــة  االدارة  أن 
تــســعــى الـــــى تـــوفـــيـــر ســامــة 
في  الصحية  املــبــانــي  جميع 
الباد، سواء التابعة للقطاع 
الحكومي او القطاع الخاص.

وبـــــــحـــــــثـــــــت »اإلطــــــــــــفــــــــــــاء« 
الـــتـــعـــاون  الـــصـــحـــة  ووزارة 
بــهــدف تــأمــني ســامــة مباني 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، بحضور 
ــام لــشــؤون  ــعـ ــر الـ ــديـ نـــائـــب املـ
ــة بـــالـــوكـــالـــة  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــاع الـ ــ ــــطـ قـ
فــهــد والــوكــيــل  العميد خــالــد 
الهندسية  للشؤون  املساعد 
واملـــشـــاريـــع املــهــنــدس نــاجــي 

الصقر.

ــأبـــرز  ــاور بـ ــحــ ــتــ ــــد تــــم الــ وقــ
االشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات الـــــوقـــــائـــــيـــــة 
الرعاية  مباني  على  املطلوبة 
ــتــــابــــعــــة لــــــــوزارة  الـــصـــحـــيـــة الــ
ــتــــي تــعــتــبــر ذات  الـــصـــحـــة والــ
أهمية خاصة بالنسبة لرجال 
اإلطفاء نظرًا لطبيعة مرتادي 
ومستغلي الخدمات الصحية 
ــيـــث تــم  ــانــــي، حـ ــبــ ــذه املــ ــ فــــي هــ
االتـــفـــاق عــلــى الــتــعــاون مابني 
ــتـــني بــــهــــدف الــــوصــــول  ــهـ ــجـ الـ
الـــى نــتــائــج مــثــمــرة فــي إنــجــاز 
االشتراطات الوقائية، كما تم 
الوصول الى توصيات عامة، 
وأهــمــهــا مـــراعـــاة عـــدم احـــداث 
تــغــيــر مــعــمــاري دون اخــذ  اي 
اإلدارة  مــــن  مــســبــقــة  ــة  ــقـ مـــوافـ
العامة لإطفاء وتوفير عقود 

صــــيــــانــــة ملــــــعــــــدات املـــكـــافـــحـــة 
واإلنذار والخدمات الهندسية 

من قبل شركات معتمدة.
 ويــعــتــبــر االجــتــمــاع نـــواة 
الجـــتـــمـــاعـــات اخـــــــرى الحــقــة 

تهدف الى حماية االرواح.
وأعــــــرب الـــوكـــيـــل املــســاعــد 
ــة  ــ ــيــ ــ ــدســ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــ لـــــــــلـــــــــشـــــــــؤون ال
واملـــشـــاريـــع املــهــنــدس نــاجــي 
الــصــقــر، عــن شــكــره وتــقــديــره 
الــــعــــامــــة  اإلدارة  ــود  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ لـ
لـــإطـــفـــاء، عــلــى الـــتـــعـــاون في 
الرعاية  مباني  تأمني  سبيل 

الصحية.
حــضــر االجـــتـــمـــاع مــديــرو 
ــو الـــقـــطـــاعـــات مــن  ومــــســــؤولــ
واإلدارة  الــــصــــحــــة  وزارة 

العامة لإطفاء.

الــحــرس  دشــنــت جمعية 
الـــوطـــنـــي مـــهـــرجـــان لـــــوازم 
ــــن 26  ــتــــرة مـ ــفــ ــــي الــ ــر، فـ ــ ــبـ ــ الـ
 3/  31 إلــــــى   2016  /10/
/2017، والذي يشتمل على 
أصناف متنوعة ومنتجات 
ذات جودة عالية، بمشاركة 
فــاعــلــة مــن كــبــرى الــشــركــات 
املتخصصة في هذا املجال، 
وذلــــك فـــي الـــســـوق املــركــزي 
الــصــمــود وســوق  بمعسكر 
معسكر سمو الشيخ سالم 
الـــعـــلـــي )كــــاظــــمــــة( ونــــــادي 
ضباط الحرس الوطني في 

الفنيطيس.

ــــؤون  ــــشـ ــد الـ ــ ــائـ ــ  وقـــــــــال قـ
العميد  والــتــجــهــيــز  املــالــيــة 
ريــــــــــاض مــــحــــمــــد طــــــــــواري، 
إن  باملهرجان،  خال جولة 
البر يهدف  لــوازم  مهرجان 
ــيــــاجــــات  ــتــ إلــــــــى تـــــأمـــــني احــ
األســـــــــــــــــــر خـــــــــــــــال مــــــوســــــم 
وخــيــام  أواٍن  مــن  التخييم، 
ومــــســــتــــلــــزمــــات الـــــرحـــــات 
وغــيــرهــا  ــواء  ــشــ الــ وأدوات 
تــنــافــســيــة لعموم  بــأســعــار 
املــســتــهــلــكــني وخـــصـــومـــات 
خـــاصـــة ملــنــتــســبــي الــحــرس 

الوطني.
ــان  ــهـــرجـ املـ أن  وأضـــــــــاف 

يــــــــأتــــــــي فـــــــــي ظـــــــــل حــــــرص 
ــى تـــوفـــيـــر  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
الـــســـلـــع واملـــنـــتـــجـــات طــــوال 
الـــــعـــــام بــــأســــعــــار مـــقـــبـــولـــة 
وجودة عالية، وذلك بفضل 
الــدعــم الــامــحــدود مــن قبل 
ــــرس الـــوطـــنـــي  ــحـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ قـ
الجمعية،  أنــشــطــة  إلنــجــاح 
ــبــــدأ املـــســـؤولـــيـــة  تــفــعــيــا ملــ
ــيــــة فـــــي وثـــيـــقـــة  ــتــــمــــاعــ االجــ
األهـــــــــداف االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
عــلــى  تــــؤكــــد  الــــتــــي   ،2020
االجتماعية  الواجبات  أداء 
الوطني  الــحــرس  ملنتسبي 

واملجتمع.

احـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــن مـــــــــســـــــــرح 
عبدالرضا«  »عبدالحسني 
ــراث  لــيــلــة مــحــّمــلــة بــعــبــق تـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاداتـ ــ إنــــدونــــيــــســــيــــا وعـ
وتــــــــقــــــــالــــــــيــــــــدهــــــــا، عـــــــّبـــــــرت 
عــــــن الــــقــــيــــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة ملـــجـــتـــمـــع ذلـــك 
االحــتــفــال  بمناسبة  الــبــلــد، 
لـــعـــيـــد   71 الــــــــــ  بــــــالــــــذكــــــرى 
االســـتـــقـــال فـــي جــمــهــوريــة 
إندونيسيا، وبالتعاون مع 
للثقافة  الــوطــنــي  املــجــلــس 

والفنون واآلداب. 
ــــت الـــلـــيـــلـــة الـــفـــرقـــة  ــيـ ــ أحـ
ــة الــشــعــبــيــة  ــيــ ــيــــســ اإلنــــدونــ
 Indonesia Cultural«
كـــل  ــور  ــ ــــضــ ــحــ ــ بــ  ،»Team
مـــن الــســفــيــر اإلنــدونــيــســي 
تاتانج بودي رزاق وحرمه 
جــانــب  إلــــى  رزاق،  مـــاريـــتـــا 
املـــوســـيـــقـــى  إدارة  مـــــديـــــر 

والتراث في املجلس سعود 
املـــســـعـــود، وجــمــهــور غفير 

مأل قاعة املسرح.
ــة الـــتـــي  ــيـــ ــســـ بــــــــــدأت األمـــ
مـــــزجـــــت مــــــا بــــــني الــــرقــــص 
والـــغـــنـــاء والــــعــــزف مــمــتــدة 
على مدار ساعتني ونصف، 
 Ringkang« تخللها رقصات
 T o p e n g » ، « N a n d a k
 »Ganjen»،«Anggana Laras
لــم  ــتــــي  الــ  ،»Kundaran«و
ــرد رقـــــصـــــات أو  ــ ــــجـ ــكــــن مـ تــ
معنى  دون  مـــن  مــوســيــقــى 
أو هدف، بل ارتبطت بقصة 
ســــواء تــخــّص الــتــعــمــيــر أو 
الحرب أو الزراعة وغيرها، 
كــمــا أنــهــا فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ورغم اختاف مواضيعها، 
ــدة  ــ ــقـــت فــــي نـــقـــطـــة واحــ ــتـ الـ
ــراث  ــتــ ــالــ ــريــــف بــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ هــ

اإلندونيسي.
ــت 

ّ
ــيــــة تــجــل وفــــــي األمــــســ

املــــــــوســــــــيــــــــقــــــــى الـــــــعـــــــذبـــــــة 

الشرقية  بــاآلالت  الساحرة 
ــر الــــطــــبــــول املــخــتــلــفــة  ــقــ ونــ
ــة  ــوعــ ــنــ ــتــ والـــــــرقـــــــصـــــــات املــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــة الــــــتــــــي أدتـ ــلــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
ــيـــات  ــتـ ــفـ ــن الـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
الروعة  بمنتهى  والشباب 
وكان  والتنظيم،  والجمال 
دقات  مع  واضحًا  التناغم 
ـــى، ومـــــــا زادهـــــــم  ـــقـ املــــوســــيـ
جــــمــــااًل األزيـــــــــاء واأللــــــــوان 
املــتــنــوعــة واإلكـــســـســـوارات 
ــى تـــــــراث  ــ ــلـ الــــــتــــــي دلـــــــــت عـــ

بلدهم.
أمـــــا مـــفـــاجـــأة األمـــســـيـــة، 
فكانت تقديم أغنية باللغة 
الــعــربــيــة لــلــفــنــان الــكــويــتــي 
حــــــمــــــد الــــــخــــــضــــــر تـــحـــمـــل 
عـــنـــوان »ال نــحــتــاج املــــال«، 
الفرقة  مغنية  أدتــهــا  حيث 
ــو، وشــــاركــــهــــا الـــغـــنـــاء  ــ ــيـ ــ أنـ
جــمــيــع الــــحــــضــــور، فــنــالــت 
االســـتـــحـــســـان والــتــصــفــيــق 

الحار.

أحيت حفاًل موسيقيًا غنائيًا على خشبة »عبدالحسني عبدالرضا«

| كتب عالء محمود |

تعاون »اإلطفاء« و»الصحة« 
لسالمة مباني الرعاية الصحية

نت 
ّ

جمعية »الحرس« دش
مهرجان لوازم البر

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

ذكـــــــرت الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة الــعــلــيــا 
ملـــهـــرجـــان املــــــــوروث الــشــعــبــي لــقــريــة 
في  الكائنة  التراثية،  األحمد  صباح 
)الـــســـاملـــي كــيــلــو 59(، أنــــه اســتــكــمــاال 
لــبــنــاء املـــنـــشـــآت واملـــبـــانـــي الــجــديــدة 
والتطوير،  الــتــوســع  مــشــاريــع  ضمن 
املزيد من  إنشاء  انطلقت عملية  فقد 
املساحات واملسطحات الخضراء في 

كافة أنحاء القرية.
وأشارت اللجنة في بيان صحافي 
التراثية  الــعــام للقرية  الــزائــر هــذا  أن 
دول  وأبــنــاء  واملقيمني  املواطنني  من 
مجلس التعاون الخليجي، سيلمس 
إقامة  ناحية  من  كبيرة  تطوير  نقلة 
املزيد من مشاريع التخضير، حرصا 
لــلــعــمــل عــلــى تــوفــيــر كــافــة متطلبات 
الــــــــراحــــــــة واالســــــتــــــجــــــمــــــام وقـــــضـــــاء 
األوقات الجميلة للعائات الكويتية 

والخليجية.
وأضاف البيان أن مشروع تطوير 
برعاية  ويحظى  سيتواصل  الــقــريــة 
ســامــيــة كــريــمــة مـــن صـــاحـــب الــســمــو 
ــفـــدى الــشــيــخ صــبــاح  ــبـــاد املـ أمـــيـــر الـ

األحمد، حيث يحرص سموه الكريم 
كافة  توفير  على  العمل  بتوجيهات 

نواحي التطوير في القرية.
القرية وسط  البيان إلى أن  ولفت 
بـــنـــاء عـــــدد مــــن املــــشــــاريــــع الـــتـــراثـــيـــة 

بجهود  الــجــديــدة عملت  والــشــعــبــيــة 
كبيرة من أجــل إنشاء بساط أخضر 
ليكون متنفسا جميا لروادها، حيث 
ســتــكــون هـــنـــاك مــســطــحــات خــضــراء 
ــــات، ومـــســـطـــحـــات  ــائـ ــ ــعـ ــ لـــجـــلـــوس الـ

ــشــــي، ومــســطــحــات  ــواة املــ ــهــ أخــــــرى لــ
تــحــيــط بــهــا الـــكـــراســـي، حــيــث جــرى 
لتكون  كــبــيــرة  مــســاحــات  تخصيص 

خضراء تسر الناظرين.
الجدير بالذكر أن موسم مهرجان 

املوروث الشعبي هذا العام سينطلق 
الخامس عشر من شهر نوفمبر  في 
املــقــبــل، إضـــافـــة الـــى أن قــريــة صــبــاح 
أبــوابــهــا  الــتــراثــيــة ستفتتح  األحـــمـــد 
أمام روادها في شهر ديسمبر املقبل.

القرية التراثية تزهو خضراء بانتظار روادها

جانب من االجتماع بني »الصحة« و»اإلطفاء«

ضباط »الحرس« عقب االفتتاح

مشهد راقص  )تصوير سعد هنداوي( 

مساحات خضراء وأشجار نخيل 
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��      :∞jÉf ∞«æe - Öàc

 ábôdGh ¢ùdófC’G »à≤£æe »a ø«dõæe ìÓ°ùdG åMÉÑe ∫ÉLQ ºgGO ábôdGh ¢ùdófC’G »à≤£æe »a ø«dõæe ìÓ°ùdG åMÉÑe ∫ÉLQ ºgGO
 á«FÉ«ª«c  OGƒ`̀eh  áë∏°S’G  øe  äÉ«ªc  ≈∏Y  Éª¡∏NGóH  GhôãYh á«FÉ«ª«c  OGƒ`̀eh  áë∏°S’G  øe  äÉ«ªc  ≈∏Y  Éª¡∏NGóH  GhôãYh

.äGôéØàªdG áYÉæ°U »a Ωóîà°ùJ É¡fCÉH ¬Ñà°ûj.äGôéØàªdG áYÉæ°U »a Ωóîà°ùJ É¡fCÉH ¬Ñà°ûj
 ∫ÉLôd  äOQh  äÉeƒ∏©e ¿G  zá°SÉ«°ùdG{  `d  »æeG  Qó°üe í°VhGh ∫ÉLôd  äOQh  äÉeƒ∏©e ¿G  zá°SÉ«°ùdG{  `d  »æeG  Qó°üe í°VhGh
 á«ªc  AÉØNÉH  (Ω.Ω)  ≈Yój  ø«æWGƒªdG  óMG  ΩÉ«b  øY åMÉÑªdG á«ªc  AÉØNÉH  (Ω.Ω)  ≈Yój  ø«æWGƒªdG  óMG  ΩÉ«b  øY åMÉÑªdG
 ºgGóa  ,¢ùdóf’G  á≤£æªH  ¬dõæe  »a  äGôéØàªdGh  áë∏°S’G  øe ºgGóa  ,¢ùdóf’G  á≤£æªH  ¬dõæe  »a  äGôéØàªdGh  áë∏°S’G  øe

 GhôãYh ∫õæªdG åMÉÑªdG ∫ÉLQ GhôãYh ∫õæªdG åMÉÑªdG ∫ÉLQ

25  ¢U áªààdG25  ¢U áªààdG25  ¢U áªààdG

25  ¢U áªààdG

25  ¢U áªààdG

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

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

óªMC’G ìÉÑ°Uh ôHÉL »àæjóe »a á≤°T 2860
πeGQC’Gh äÉ≤∏£ªdGh »àjƒc ô«Z øe äÉLhõàª∏d

�  â©bh ,…Oƒª©dG øμ°ùdG ò«ØæJ ƒëf Iƒ£N »a  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 øjó≤Y ¢ùeCG á«æμ°ùdG ájÉYô∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG
 óªMC’G ôHÉL áæjóe »a IQÉªY  óªMC’G ôHÉL áæjóe »a IQÉªY 128128 AÉ°ûfE’ Éª¡dhCG AÉ°ûfE’ Éª¡dhCG
 ìÉÑ°U áæjóe »a IQÉªY  ìÉÑ°U áæjóe »a IQÉªY 185185 º«ª°üàd Éª¡«fÉKh º«ª°üàd Éª¡«fÉKh

(7 `°U ™LGQ) .óªMC’G `°U ™LGQ) .óªMC’G
 ó≤©dG ¿EG ¿É«bƒdG QóH á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ∫Ébh ó≤©dG ¿EG ¿É«bƒdG QóH á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ∫Ébh
 áfÉ«°Uh  RÉéfEGh  AÉ°ûfG  ∫Éªμà°SG  øª°†àj áfÉ«°Uh  RÉéfEGh  AÉ°ûfG  ∫Éªμà°SG  øª°†àj"  ∫hC’G ∫hC’G
 ΩÉ≤J Ωƒj  ΩÉ≤J Ωƒj 900900 »a IQÉªY  »a IQÉªY 128128 øª°V á≤°T  øª°V á≤°T 640640
 ôàe  ôàe 10001000 É¡àMÉ°ùe áª«°ùb ≈∏Y É¡æe IóMGƒdG É¡àMÉ°ùe áª«°ùb ≈∏Y É¡æe IóMGƒdG
 áaÉ°VG  ≥HGƒW á°ùªN º°†J áaÉ°VG  ≥HGƒW á°ùªN º°†J"  É¡fCG  Éæ«Ñe  , É¡fCG  Éæ«Ñe  ,"™Hôe™Hôe

 á≤°T  øY  IQÉÑY  É¡æe  πc  »°VQC’G  ≥HÉ£dG  ≈`̀dEG á≤°T  øY  IQÉÑY  É¡æe  πc  »°VQC’G  ≥HÉ£dG  ≈`̀dEG
 çóMCG ≈∏Y áªª°üeh k É©Hôe Gôàe  çóMCG ≈∏Y áªª°üeh k É©Hôe Gôàe 385385 É¡àMÉ°ùe É¡àMÉ°ùe
 Iô°SC’G äÉÑ∏£àe ôaƒàd áãjóëdG º«ª°üàdG ô«jÉ©e Iô°SC’G äÉÑ∏£àe ôaƒàd áãjóëdG º«ª°üàdG ô«jÉ©e

."áaÉc á«àjƒμdGáaÉc á«àjƒμdG
 §«£îJ  IOÉYG  øª°†àj §«£îJ  IOÉYG  øª°†àj"  »fÉãdG  ó≤©dG  ¿CG  ±É°VCG »fÉãdG  ó≤©dG  ¿CG  ±É°VCG
 ≈∏Y »°VGQ’G ä’Éª©à°SG ™jRƒJh »eóîdG QƒëªdG ≈∏Y »°VGQ’G ä’Éª©à°SG ™jRƒJh »eóîdG QƒëªdG
 »a  ájQÉªãà°S’G  äÉLÉ«àM’G  ™e  Ö°SÉæàj  ƒëf »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 Éªc ô¡°TCG áà°S »a á«æμ°ùdG óªMC’G ìÉÑ°U áæjóe
 …Oƒª©dG  øμ°ù∏d  IQÉªY   …Oƒª©dG  øμ°ù∏d  IQÉªY  185185  º«ª°üJ  øª°†àj º«ª°üJ  øª°†àj

 22202220  º°†J º°†J

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

 , ,20182018  ºdÉ©dG  ¢SCÉμd  ájƒ«°SB’G  äÉ«Ø°üàdG  øª°V ºdÉ©dG  ¢SCÉμd  ájƒ«°SB’G  äÉ«Ø°üàdG  øª°V
.…QÉédG ôHƒàcCG .…QÉédG ôHƒàcCG 1111 »a âª«bCG »àdG »a âª«bCG »àdG

 øe  Oó`̀ Y  äÉ`̀jƒ`̀g  ø`̀Y  äÉ£∏°ùdG  âØ°ûc  Éªc 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 »àdG á«HÉgQE’G ÉjÉ°†≤dG »a ø«WQƒàªdG ø«Hƒ∏£ªdG
 ∞«£≤dG á¶aÉëe »a á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN â©bh ∞«£≤dG á¶aÉëe »a á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN â©bh

(2323 ¢U ™LGQ) .ΩÉeódG áæjóeh ¢U ™LGQ) .ΩÉeódG áæjóeh
 ø∏YCGh ø∏YCGh

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

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

02

23

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

ø«©WÉ≤ªdG ΩÓMCG í«£J "á°ùeÉîdG" äÉaÓN
 ¿ƒ¡LGƒj  ¿ƒ¡LGƒj "≈dhC’G≈dhC’G" »a  ¿ƒ°VQÉ©ªdG »a  ¿ƒ°VQÉ©ªdG

 º¡JÉHÉ°ùM IOÉYE’ äGƒYOh äGOÉ≤àfG º¡JÉHÉ°ùM IOÉYE’ äGƒYOh äGOÉ≤àfG
 ¢ü∏≤àd á°VôY  ¢ü∏≤àd á°VôY "á°ùeÉîdGá°ùeÉîdG" πFÉÑb ióMEG πFÉÑb ióMEG

É¡FÉæHCG øe É¡FÉæHCG øe 4141 í°TôJ ó©H ÉgóYÉ≤e í°TôJ ó©H ÉgóYÉ≤e

:ø«ÑNÉæ∏d âjƒμdG øjhGhO ™ªéJ
íjôéàdGh ΩDhÉ°ûàdG IÉYO øY Ghó©àHG

��      :…ôª°ûdG øªMôdG óÑYh ∞°Sƒj óFGQ ` Öàc

 QÉ«J RƒeQ øe OóY øØ°S ¬«¡à°ûJ ’ ÉªH ¢ùeCG  ìÉjôdG â qÑg QÉ«J RƒeQ øe OóY øØ°S ¬«¡à°ûJ ’ ÉªH ¢ùeCG  ìÉjôdG â qÑg
 ôKEG  ,á`̀eC’G  ¢ù∏ée  äÉHÉîàfG  ¢Vƒîd  ø«ë°TôªdG  á©WÉ≤ªdG ôKEG  ,á`̀eC’G  ¢ù∏ée  äÉHÉîàfG  ¢Vƒîd  ø«ë°TôªdG  á©WÉ≤ªdG
 IôFGódÉH  πFÉÑ≤dG  ¢†©H  •É°ShCG  »a  âÑ°ûf IôFGódÉH  πFÉÑ≤dG  ¢†©H  •É°ShCG  »a  âÑ°ûf  " "IOÉM  äÉaÓNIOÉM  äÉaÓN"
 º¡°Uôa π∏≤J ¿CG ` º°ùM ÓH äôªà°SG ¿EG ` É¡fCÉ°T øe á°ùeÉîdG º¡°Uôa π∏≤J ¿CG ` º°ùM ÓH äôªà°SG ¿EG ` É¡fCÉ°T øe á°ùeÉîdG

.RƒØdG »a.RƒØdG »a
 ≈∏Y  äÉYÉªàLG  ¿CG ≈∏Y  äÉYÉªàLG  ¿CG  " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"  â¨∏HCG  á©∏£e  QOÉ°üe â¨∏HCG  á©∏£e  QOÉ°üe
 ójóëJ  »a  â≤ØNCG  πFÉÑ≤dG  ¢†©H  ø«H  äó≤Y  ∫ÉY  iƒà°ùe 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 QGô°UEG  ™e  É°Uƒ°üN  ,äÉHÉîàf’G  ¢Vƒîd  É¡«∏Y  ≥Øàe  á«dBG
 ácQÉ°ûªdG ΩóY ≈∏Y   ácQÉ°ûªdG ΩóY ≈∏Y  2121 ƒëf ºgOóYh É¡«a RôHC’G ø«ë°TôªdG ƒëf ºgOóYh É¡«a RôHC’G ø«ë°TôªdG
 ójôj ôNB’G ¢†©ÑdG Éª«a ,¿ƒfÉ≤dG É¡eôéj á«Yôa äÉHÉîàfG »a ójôj ôNB’G ¢†©ÑdG Éª«a ,¿ƒfÉ≤dG É¡eôéj á«Yôa äÉHÉîàfG »a
 Ö∏£àJ  ’ Ö∏£àJ  ’  " "ìÉéæ∏d  ájƒb  É°UôaìÉéæ∏d  ájƒb  É°Uôa"  ÉgGôj  Éªe  ÉbÓ£fG  äÉ«cõJ ÉgGôj  Éªe  ÉbÓ£fG  äÉ«cõJ

.äÉ«Yôa …CG ¢VƒN ¬æe.äÉ«Yôa …CG ¢VƒN ¬æe
 ø«Hƒ°ùëªdGh ø«©WÉ≤ªdG øe ø«ë°Tôe ¿CG ≈dEG QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh ø«Hƒ°ùëªdGh ø«©WÉ≤ªdG øe ø«ë°Tôe ¿CG ≈dEG QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh

 ºgOóYh á°VQÉ©ªdG ≈∏Y ºgOóYh á°VQÉ©ªdG ≈∏Y

 IÉæb âdÉMCG "ΩÓYE’G"
 áHÉ«ædG ≈dEG á«FÉ°†a

"á«Yôa" èFÉàf É¡fÓYE’
�  äGƒæ≤dG  ióMG  ΩÓY’G  IQGRh  âdÉMCG äGƒæ≤dG  ióMG  ΩÓY’G  IQGRh  âdÉMCG

 É¡àØdÉîªd áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dG á«FÉ°†ØdG É¡àØdÉîªd áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dG á«FÉ°†ØdG
 èFÉàf ø`̀Y ¿Ó`̀Y’É`̀ H ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀μ`̀MG 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 ô``FGhó``dG ió````MEG á`̀«`̀Yô`̀a äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG

.á«HÉîàf’G.á«HÉîàf’G
 »aÉë°U ¿É«H »a ΩÓY’G IQGRh äôcPh »aÉë°U ¿É«H »a ΩÓY’G IQGRh äôcPh
 ¿ƒfÉb ΩÉμMG ≥«Ñ£J QÉWG »a ¬fG ¢ùeG ¿ƒfÉb ΩÉμMG ≥«Ñ£J QÉWG »a ¬fG ¢ùeG
 âªJ âªJ"  ´ƒª°ùªdGh  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ΩÓ```Y’G ´ƒª°ùªdGh  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ΩÓ```Y’G
 ≈dG  á«FÉ°†ØdG  äGƒæ≤dG  ió`̀MG  ádÉMG ≈dG  á«FÉ°†ØdG  äGƒæ≤dG  ió`̀MG  ádÉMG
 ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMG É¡àØdÉîªd áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMG É¡àØdÉîªd áeÉ©dG áHÉ«ædG

�  øª°V IôFGódG äÉ°ûbÉæªdG §N ≈∏Y âjƒμdG øjhGhO ™ªéJ πNO 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 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 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 .á«WGô≤ªjó∏d  á«≤«≤ëdG  IQƒ°ü∏d  ágƒ°ûeh  á°†«¨H  á«YÉªàLG

(1313 ¢U ™LGQ) ¢U ™LGQ)
 øªY OÉ©àH’G ≈dEG ø«ÑNÉædG ` ¢ùeCG √Qó°UCG ¿É«H »a ` ™ªéàdG ÉYOh 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 ôeòàdGh  ΩDhÉ°ûàdG  äGQÉ©°ûd  ¥ƒ°ùjh  πcÉ°ûªdG  ≈∏Y  §≤a  õcôj
 ¿ƒμ∏ªj  ø«ë°Tôe  ≈∏Y  õ«côàdGh  ôYÉ°ûªdG  áZóZOh  íjôéàdGh ¿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 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 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.¬«∏Y ’ ¬d Ö°ùëj ôªãe AGOCG ∫ÓN øe ´ô°ûjh
 IƒYO ≈dEG áHÉéà°S’G ≈∏Y Oó°Th IƒYO ≈dEG áHÉéà°S’G ≈∏Y Oó°Th

�  QGô`̀b  ¢ùeG  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGO’G  âæ°TO QGô`̀b  ¢ùeG  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGO’G  âæ°TO
 ≥°üdh ô«°ù∏d á∏bô©ªdG  äÉÑcôªdG  äÉMƒd Öë°S ≥°üdh ô«°ù∏d á∏bô©ªdG  äÉÑcôªdG  äÉMƒd Öë°S
 197197  äÉMƒd  Öë°ùH  É¡fÉμe  »a  É¡«∏Y  äÉØdÉîe äÉMƒd  Öë°ùH  É¡fÉμe  »a  É¡«∏Y  äÉØdÉîe
 ΩQÉY AÉ«à°SG §°Sh ,äÉ¶aÉëªdG ™«ªL »a áÑcôe ΩQÉY AÉ«à°SG §°Sh ,äÉ¶aÉëªdG ™«ªL »a áÑcôe

 ø«æWGƒªdG øe ø«æWGƒªdG øe

áØdÉîe 197 ∫hC’G Ωƒ«dG á∏«°üM

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

 ájhój πHÉæbh áë∏°SCG
ájhÉª«c OGƒeh

ø«æWGƒe IRƒëH
ábôdGh ¢ùdófC’G »a 

25  ¢U áªààdG

25  ¢U áªààdG
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