
www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

 
صفحةفلس 10048 6 من صفر ١٤٣٨ املوافق 6 نوفمبر 2016االحد

Sunday ,November 6, 2016 - Issue No.14634

غير مخصص للبيع

26

سيارات

عادل بهبهاني ومحسن قاسم بعد الكشف عن »جي ام سي أكاديا« اجلديدة   )هاني الشمري(
السفير األميركي لورانس سيلفرمان وطالل املال في جولة على بعض سيارات 
»جيب« التاريخية                 )هاني الشمري(

محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني تطلق 
»جي ام سي أكاديا« اجلديدة كلياً

»املال وبهبهاني« حتتفل بالذكرى الـ 75 
لعالمة »جيب« األسطورية

9.57 ماليين دينار لـ 1255 كويتية متزوجة من غير كويتي

الصبيح: 260 مليون دينار
للمساعدات االجتماعية سنوياً

سيلفرمان: »اكتشف أميركا« فرصة لتسليط 
الضوء على الشراكة الوثيقة 

بني الواليات املتحدة والكويت

 السفارة األميركية اختتمت مهرجان 
»اكتشف أميركا« بتكرمي الرعاة واملشاركني

عمت األفراح أمس الكويت خالل متابعة احلفل البديع لأللعاب النارية الذي أقيم مبناسبة افتتاح مركز جابر األحمد الثقافي على شارع اخلليج بحضور جموع كبيرة 
من املواطنني واملقيمني.                             )قاسم باشا(

كريم طارق

كشــفت وزيــرة الشــؤون 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــرة 
التخطيط والتنمية هند الصبيح 
عن ارتفاع املساعدات االجتماعية 
للفئات املستحقة خالل السنوات 
اخلمس األخيرة من ١١9 مليون 

دينــار إلى 260 مليــون دينار 
سنويا ومبعدل شهري في العام 
األخير يبلغ 2٣ مليونا، وتتراوح 
قيمة املســاعدات التي تصرف 
لهم بــن 559 وأكثــر من ٨00 
دينار شهريا للشخص الواحد. 
وأوضحت الصبيح أن إجمالي 
 الكويتيــات املتزوجــات مــن 

غيــر كويتي املســتفيدات من 
مساعدات وزارة الشؤون وفقا 
إلحصائية صادرة عن أكتوبر 
املاضي يبلغ ١255 حالة تتقاضى 
9.57 مالين دينار سنويا، نافية 
ما يتردد عن إيقاف املســاعدة 
عــن الكويتيــة املتزوجــة من 
غير كويتي، الفتة إلى استمرار 

الكويتيــات  لــكل  الصــرف 
املتزوجات من غير كويتي اذا 
لم تكن هناك أي أسباب أخرى 
أدت إلى إيقاف صرف املساعدة. 
وأكدت الصبيح أن الوزارة 
ال توقف صرف أي مساعدة إال 

إذا تعارض ذلك مع القانون.
التفاصيل ص6 ٭
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السفير األميركي لورانس سيلفرمان متحدثا خالل اللقاء )فريال حماد(

»اخلليج«: ٣٣ مليون دينار أرباح 
9 أشهر بنمو %11

»التجاري« يربح 27.5 مليون دينار 
خالل 9 أشهر بنمو %8

»وربة«: 4 ماليني دينار أرباح 
قبل املخصصات

عبدالوهاب احلوطييعقوب اإلبراهيمعمر قتيبة الغامن

373838

02بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 
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فيصل الحمود استقبل السفير األميركي
استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه سفير الواليات المتحدة االميركية لدى 

الكويت لورانس سيلفرمان، بمناسبة استالم مهام عمله.
وتــبــادل الــطــرفــان االحــاديــث الــوديــة وتــطــرقــا لــعــدد مــن القضايا الــمــطــروحــة على الــســاحــة، السيما 
االمور المتعلقة بالفيزا الخاصة بالطلبة الكويتيين وكيفية العمل على تسهيل اإلجراءات المتبعة 

للحصول عليها.

األحد 06 صفر 1438هـ
06 نوفمبر 2016 - العدد 2910

العازمي: نقل 3 آالف موظف من «األشغال» 
إلى الهيئة العامة للطرق 

«الزراعة»: إضافة منتج علفي جديد 
إلى قائمة األعالف املدعومة

العلي: األندية املسائية تكتشف 
املبدعني واملوهوبني

«حماية البيئة»: «كل يوم نبتة» نال 
جائزة «اإلبداع» في مونديال القاهرة

بلدية حولي حررت 156 مخالفة إعالنات

كتب عمار الحسيني

كشف نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في 
الهيئة العامة للزراعة يوسف النجم عن منتج علفي 
جــديــد «مــخــلــوط» ســيــتــم إنــتــاجــه مــحــلــيــا وبــخــطــوط 
االنــتــاج الخاصة بشركة المطاحن الكويتية مشيرا 
الى ان هذا المنتج ستتم اضافته الى قائمة االعالف 
المدعومة في حال نجاح تجارب استخدامه وثبوت 
جدواه ومن ثم سيوزع على مربي الثروة الحيوانية 

في البالد.
وقـــــال الــنــجــم فـــي تــصــريــح صــحــافــي ان جـــــدوى هــذا 
المنتج الغذائية كبيرة خصوصا في توفيره الموارد 
المائية، موضحا «ان الهيئة ستقوم بعد االنتهاء من 
هذا المنتج من قبل شركة المطاحن بتحديد عدد من 
القطعان واالغنام والماشية بمحطة تجارب الهيئة 
وتغذيتها بهذا المنتج الجديد وذلــك من اجــل بيان 
فائدته الغذائية ومــن ثم تتم تجربته كعلف لالبقار 
ايــضــا لمعرفة مـــدى جــــدواه وفــائــدتــه كعلف لالبقار 
ايــضــا، مــشــيــرا الـــى انـــه ونــظــرا لــلــظــروف االقــتــصــاديــة 
الــمــجــاورة فان  الـــدول  والبيئية التي تمر بها حاليا 
هـــنـــاك اعــــــدادا كــبــيــرة مـــن مـــربـــي الـــحـــالل الــكــويــتــيــيــن 
يـــعـــودون الـــى الــبــالد مستقدمين مــعــهــم حــاللــهــم من 

بـــاعـــداد كــبــيــرة وبــالــتــالــي سيشهد  رؤوس االغـــنـــام 
الطلب على العلف سواء كان المدعوم او الحر ارتفاعا 
كــبــيــرا بــالــفــتــرات الــقــادمــة، مــطــالــبــا شــركــة المطاحن 
بوضع ذلــك بعين االعتبار خــالل انتاجها العلف او 
عند وضع خطتها لالستيراد من االســواق العالمية 
والتخزين للسنة القادمة. وأضــاف لقد بحثنا نحن 
بدورنا مع شركة المطاحن آلية الدعم الخاص بقطاع 
الــثــروة الحيوانية فــي الــكــويــت ووضـــع مــالمــح خطة 
الدعم للعام المالي القادم الــذي يبدأ األول من ابريل 
القادم كما ناقشنا معهم المشاكل والمعوقات التي 

تواجه الجهتين بهذا المجال.
وبـــيـــن الــنــجــم ان االســـــــواق الــعــالــمــيــة لـــتـــجـــارة علف 
الــشــعــيــر تــشــهــد حـــالـــة اســـتـــقـــرار الســــعــــار الــشــعــيــر، 
الــى اهمية استغالل مثل تلك الفرص لوضع  مشيرا 
خــطــة زمــنــيــة مبرمجة الســتــيــراد االعــــالف عــلــى مــدار 
الــعــام تكفي الستهالك المحلي وتتفق مــع امكانات 
التخزين واالستيعاب لصوامع الشركة، مشددا في 
الوقت نفسه على ضرورة اهمية التنسيق بين الهيئة 
وشـــركـــة الــمــطــاحــن فـــي شــــأن آلـــيـــات وخـــطـــط تــقــديــم 
القادمة وتوقعات االستهالك لتتمكن  الدعم للفترات 
الشركة من وضع خطتها بما يكفل تحقيق االستقرار 

بأسواق العلف المحلية.

الـــتـــربـــويـــة بــمــنــطــقــة  اكـــــد مـــديـــر ادارة االنـــشـــطـــة 
االحـــــمـــــدي الــتــعــلــيــمــيــة عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــألنــديــة الــمــدرســيــة الــمــســائــيــة د. مــاجــد العلي 
اهمية االندية المدرسية المسائية في اكتشاف 
المبدعين والمبتكرين والموهوبين لما تتميز 
بــه انشطتها المقدمة للطلبة مــن تنوع مصادر 
الــثــقــافــة والــمــعــرفــة فــي مختلف وشــتــى مــجــاالت 
الــعــلــوم والــمــعــرفــة والــثــقــافــة وذلـــك تــحــت اشـــراف 
نــخــبــة مـــن الــمــشــرفــيــن الــمــتــخــصــصــيــن.جــاء ذلــك 
اثــنــاء زيــــارة الــعــلــي لــنــادي االحـــمـــدي الــمــدرســي 

المسائي 1 بنين بثانوية سعيد بن عامر للبنين 
حــيــث اجــتــمــع مـــع رئـــيـــس الــــنــــادي عــبــدالــلــطــيــف 
خـــلـــف بـــحـــضـــور مـــنـــســـقـــي االنــــشــــطــــة بـــالـــنـــادي 
الــنــادي. وأوضــح  المشرفين على جميع انشطة 
الـــعـــلـــي ان مـــنـــظـــومـــة ونــــجــــاح الـــعـــمـــل بـــاألنـــديـــة 
الــمــســائــيــة بــاألحــمــدي التعليمية ال  الــمــدرســيــة 
تتم إال بالتعاون والتنسيق مع جميع العاملين 
باألندية من رؤساء ورئيسات االندية المسائية 
ومشرفين او مشرفات من خالل العمل الجماعي 

كفريق عمل.

كتبت مي المهدي

أعــلــنــت جــمــعــيــة حــمــايــة الــبــيــئــة حـــصـــول بــرنــامــجــهــا 
الوثائقي (كل يوم نبتة) ضمن السلسلة الوثائقية في 
توثيق الحياة الفطرية في الكويت على جائزة «اإلبداع» 
فــي مــهــرجــان مــونــديــال الــقــاهــرة لــألعــمــال التلفزيونية 
واالذاعية بدورته الخامسة لهذا العام والمنعقدة أخيرا. 
وقــالــت رئــيــس الجمعية وجــــدان الــعــقــاب فــي تصريح 

صحافي إن حصاد البرنامج الوثائقي (كل يوم نبتة) 
جائزة اإلبداع في مونديال القاهرة يعكس ثمرة الجهود 
المتميزة لفرق العمل المتطوعة فــي الجمعية (الذين 
اسهموا وشــاركــوا في إبــداع البرنامج بجميع مراحله 
نت أن تلفزيون الكويت بادر باختيار  ومحتوياته). وبيَّ
الــبــرنــامــج للمشاركة بــه ضمن الــبــرامــج الــمــشــاركــة في 
مونديال القاهرة لألعمال الفنية واإلعالم لما يشمله من 

مقومات التميز واإلبداع.

أعلنت البلدية ان ادارة بفرع محافظة حولي كثفت 
حمالتها الرقابية على المحالت واالعالنات التجارية 
خـــــالل اكـــتـــوبـــر، حـــيـــث بـــلـــغ عـــــدد الـــمـــحـــالت الـــتـــي تــم 
التفتيش عليها 1620 مــحــال وتــحــريــر 156 مخالفة 
اعالنات. وفي هذا السياق اوضــح مدير االدارة فالح 
الــعــتــيــبــي بــــأن هــــذه الـــحـــمـــالت اســتــهــدفــت الـــحـــد من 
ظــاهــرة االعــالنــات غير المرخصة فــي جميع مناطق 

المحافظة.
وتابع ان مفتشي المراقبة قاموا بالتفتيش على 1620 
محال وتحرير 156 مخالفة اشتملت على 48 مخالفة 
اقـــامـــة اعـــــالن خــــاص بــالــنــشــاط قــبــل الـــحـــصـــول علي 
ترخيص مــن قبل البلدية و43 مخالفة عــدم تجديد 
ترخيص االعـــالن و25 مخالفة اضــافــة اعـــالن خاص 
بالنشاط قبل الحصول على ترخيص و21 مخالفة 
اقامة اعالن اسطح دون الحصول على موافقة مسبقة 
البلدية و4 مخالفات اقامة اعــالن استداللي قبل  من 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص و4 مــخــالــفــات عــــدم وضــع 
تــرخــيــص اعــــالن فــي مــكــان بــــارز و3 مــخــالــفــات اقــامــة 
اعــالن قبل الحصول على ترخيص ومخالفتين عدم 
االلــتــزام بــاشــتــراطــات ترخيص االعـــالن ومخالفتين 
عدم وضع اعالن تعريفي للنشاط ومخالفة استغالل 
الــمــســاحــة قــبــل الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص ومــخــالــفــة 
عــرض البضاعة خــارج حــدود المحل ومخالفة عدم 
تجديد رخصة اعــالن األسطح ومخالفة فتح وادارة 

محل قبل الحصول على موافقة من البلدية.
وبــــدوره أوضـــح مــراقــب الــمــحــالت واالعــالنــات محمد 

تــمَّ الصلح فيها قــد بلغ  الــتــي  الــقــوبــع ان المخالفات 
25 مــخــالــفــة، الفــتــا الـــى ان اجــمــالــي الـــرســـوم الــتــي تم 

تحصيلها نظير الصلح قد بلغت 2500 دينار.
وأكد استمرارية الحمالت للحد من ظاهرة االعالنات 
 على اصحاب المحالت واالعالنات 

ً
المخالفة، مشددا

 لتحرير 
ً
االلـــتـــزام بــلــوائــح وقــوانــيــن الــبــلــديــة تــفــاديــا

لــن تتهاون فــي تطبيق  المخالفات حيث ان البلدية 
الـــقـــانـــون ضـــد الــمــخــالــفــيــن. مـــن جــهــة اخـــــرى، اوضـــح 
مدير فرع بلدية العاصمة م. عمار العمار ان االجهزة 
الــرقــابــيــة قــامــت بــتــكــثــيــف الــحــمــالت خــــالل سبتمبر 
الـــمـــاضـــي خــــالل الــفــتــرتــيــن الــصــبــاحــيــة والــمــســائــيــة 
الــحــد مــن المخالفات والــحــفــاظ على الصحة  بــهــدف 
 الـــــى ان 

ً
الـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــيــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، مـــشـــيـــرا

الحمالت اسفرت عن رفــع وازالـــة 437 اعالنا من قبل 
فريق الطوارئ وتحرير 17 مخالفة اشتملت على 13 
مخالفة محررة من قبل الطوارئ و4 مخالفات من قبل 
ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية تنوعت فيما 
بين اقامة اعالن قبل الحصول على ترخيص من قبل 
اقــامــة اعــالن تعريفي خــاص بالنشاط،  البلدية، عــدم 
عدم تجديد االعالن الخاص بالنشاط، عرض بضائع 

امام المحل، الى جانب ضبط بائعين جائلين. 
 وأشــــــــار الـــــى ان الـــحـــمـــالت شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع مــنــاطــق 
المحافظة، مؤكدا تواصل الحمالت للتأكد من جميع 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــقــدم لــلــمــســتــهــلــك، الفــتــا الــى 
 فــي المحافظة على صحة 

ً
تــألــو جــهــدا ان البلدية ال 

وسالمة المواطنين والمقيمين. 

طالب السكرتير العام المساعد بنقابة العاملين 
الــعــازمــي بتوضيح آلية  فــي وزارة األشــغــال احمد 
الــنــقــل الـــتـــي ســتــطــول أكـــثـــر مـــن ٣٠٠٠ مـــوظـــف في 
الــى الهيئة العامة للطرق  الـــوزارة  بعض قطاعات 
المزمع إنشاؤها قريبا، مشددا على أن عملية النقل 
هذه يجب أال تكون مبطنة بانتقاص أي من المزايا 
والحقوق التي يتمتع بها هؤالء الموظفون والتي 

اكتسبوها على مدى سنوات خدمتهم.

وأوضح ان ما تواترت به األنباء عن توجه حكومي 
الــمــركــز  الـــطـــرق والــصــيــانــة وإدارة  لــنــقــل قــطــاعــي 
بــالــوزارة إلى  الحكومي للفحوصات واالنــجــازات 
«الهيئة العامة للطرق» يفتقر إلى بيان توضيحي 
وآلــيــة عمل شفافة لطمأنة الموظفين المنقولين 
وأنـــهـــم ســيــحــافــظــون عــلــى مــســمــيــاتــهــم الــوظــيــفــيــة 
الــخــاصــة بعملهم، بحيث تــكــون عملية  وبــدالتــهــم 
النقل في صالحهم كي يستمروا في أداء رسالتهم 

وخدمة وطنهم على نحو يحقق رفع عملية البناء 
 ثمة قلقا من قبل 

ّ
والتنمية. ولفت العازمي إلى أن

الــنــقــابــة والــمــوظــفــيــن حــيــال الــغــمــوض فـــي عملية 
إلــى الهيئة، وخــوفــا مــن حـــدوث عين األمــر  نقلهم 
الذي حدث مع موظفي مؤسسة الموانئ الكويتية 
والطيران المدني وتكرار المصير ذاته، أو إجبارهم 
عــلــى الــتــقــاعــد، مـــوكـــدا أنــنــا جــمــيــعــا «نـــؤيـــد كـــل ما 
مــن شأنه أن يصب فــي مصلحة الــوطــن واالرتــقــاء 

بالخدمات على المستوى العام للدولة وتثمينها 
في كافة النواحي.

الــــــوزارة لمطالب  الــعــازمــي أن تــســتــجــيــب  وتــمــنــى 
موظفي هذه القطاعات والذين كانت لهم بصمات 
واضــحــة مــن خـــالل إنــجــازاتــهــم فــي مــجــال تشييد 
الــطــرق وإنــشــاء الــجــســور الــتــي رفــعــت مــن مستوى 
الــطــرقــيــة فــي الكويت  الــبــنــى التحتية والــخــدمــات 

مؤخرا.
»eRÉ©dG óªMCG
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بعد 6 أشهر على تخرجهم ورفض وزارة املالية تخصيص 
الدعم املالي لتعيني 180 محققًا في االدارة العامة للتحقيقات 
وافقت »املالية« على تخصيص الدعم املالي للمحققني، وتباعًا 

|  كتب منصور الشمري  |

تعيني 180 محققًا 
األسبوع الجاري

املؤسسة  فــي  مــصــادر  توقعت 
يتم  أن  السكنية  للرعاية  العامة 
ــقــــد تـــصـــمـــيـــم مــنــطــقــة  ــيــــع عــ تــــوقــ
جنوب سعد العبدالله واملطروح 

الــتــربــيــة  وزارة  ــيــــل  وكــ ــلــــن  أعــ
الــوزارة  أن  الغيص  فهد  باإلنابة 
في  األهلية  املعاهد  إلغاء  بصدد 
قطاع التعليم الخاص والنوعي، 

|   كتب علي التركي   ||  كتب وليد الهوالن  |

توقيع عقد تصميم 
مدينة جنوب سعد 

العبدالله... أول فبراير

إلغاء املعاهد األهلية 
في التعليم الخاص 

والنوعي

ــــت تـــحـــقـــيـــقـــات تـــجـــريـــهـــا  ــــضـ أفـ
الــلــجــنــة  إلدارة  املـــوقـــتـــة  الـــلـــجـــنـــة 
األوملبية الكويتية برئاسة الشيخ 

فــهــد جـــابـــر الــعــلــي إلــــى اكــتــشــاف 
ضـــلـــوع تــســعــة اتــــحــــادات )ألـــعـــاب 
القوى، الجودو، املبارزة، الكراتيه، 
ــرة  ــتــــايــــكــــونــــدو، االســــــكــــــواش، كـ الــ
الطاولة، كرة اليد والكرة الطائرة( 

فـــي اتـــخـــاذ قـــــرار ايـــقـــاف الــنــشــاط 
ــي فــــــي دولــــــــــة الــــكــــويــــت  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ

)التفاصيل ص 51(.
تــلــك االتـــــحـــــادات بــعــثــت بكتب 
رســمــيــة الــــى اتــحــاداتــهــا الــدولــيــة 

تـــفـــيـــد فـــيـــهـــا دعـــمـــهـــا وتـــأيـــيـــدهـــا 
الجــــتــــمــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
لــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة املــنــحــلــة والــــذي 
عــقــد بــرئــاســة الــشــيــخ طـــال الفهد 

فضيحة ال تحدث سوى في الكويت... الرياضة من بيت ابيها تضرب

»األوملبية« تكشف ضلوع تسعة اتحادات في اإليقاف

alraimedia.com

األحد
6 صفر 1438هـ 
6 نوفمبر 2016
السنة التاسعة
Sunday 6 Novembre 2016
Issue No A0-13642

56 صفحة 100 فلس

إلى املستثمرين... 
إنه موسم شراء العقارات 

في »املحروسة«

نمو إيرادات »وربة«
38 في املئة

إلى 26.2 مليون دينار 

»الخليج«: أرباح 9 أشهر 
تقفز 11 في املئة 

إلى 32.8 مليون دينار

اقتصاد

ص 42

ص 45ص 44

ص 46

ص 43

»التجاري«: أرباح 9 أشهر 
 تنمو 8.2 في املئة 

إلى 27.7 مليون دينار

»بيتك - تركيا« يصدر 
صكوكًا بـ 500 مليون دوالر

 |   كتب حسين المطيري   |

55 منارة الخليج... كويتية

تصوير: سعود سالم
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•É°ûædG ±É≤jEG ≈∏Y ¢†jôëà∏d•É°ûædG ±É≤jEG ≈∏Y ¢†jôëà∏d

 IRQÉÑªdGh iƒ≤dGh ¬«JGQÉμdG  IRQÉÑªdGh iƒ≤dGh ¬«JGQÉμdG 
 ó«dGh hOƒédGh hófƒμjÉàdGh ó«dGh hOƒédGh hófƒμjÉàdGh

ádhÉ£dGh IôFÉ£dGh ¢TGƒμ°S’GhádhÉ£dGh IôFÉ£dGh ¢TGƒμ°S’Gh
22  ¢U áªààdG

»°VÉjôdG •É°ûædG ±É≤jE’ äôeBÉJ äGOÉëJG 9
áWQƒàªdG äGOÉëJÓd »YÉªédG πëdG QGôb QGó°UE’ á«fƒfÉb á¨«°U ¢SQóJ á°VÉjôdG áÄ«g

âjƒμdG AÉª°S »a ™£°ùJ »aÉ≤ãdG ôHÉL QGƒfCG10

13

 "á«ªæàdG" ¢ü°üM
 kGôeòJ ôéØJ
"á«HôàdG" »a

��      :ºdÉ°S ÉfQ ` âÑàc

 á©∏£e ájƒHôJ QOÉ°üe âØ°ûc á©∏£e ájƒHôJ QOÉ°üe âØ°ûc
 IójóL  áeRCG  øY IójóL  áeRCG  øY  " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"`d`d
 ÖÑ°ùH  ¿Gó«ªdG  π`̀gCG  É¡«fÉ©j ÖÑ°ùH  ¿Gó«ªdG  π`̀gCG  É¡«fÉ©j
 OGƒ`̀ª`̀dG ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCG AÉ`̀ °`̀ SDhQ ΩGõ``̀ dG OGƒ`̀ª`̀dG ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCG AÉ`̀ °`̀ SDhQ ΩGõ``̀ dG
 á∏MôªdG  ¢SQGóe  »a  á«°SGQódG á∏MôªdG  ¢SQGóe  »a  á«°SGQódG
 ¢ü°üM  ¢ùjQóàH  á«FGóàH’G ¢ü°üM  ¢ùjQóàH  á«FGóàH’G
 øjôã©àªdG  ò«eÓà∏d øjôã©àªdG  ò«eÓà∏d  " "á«ªæàdGá«ªæàdG"
 »a AÉ``̀L É`̀ª`̀d É`̀≤`̀ah ` É`̀«`̀°`̀SGQO »a AÉ``̀L É`̀ª`̀d É`̀≤`̀ah ` É`̀«`̀°`̀SGQO

.á∏Môª∏d IójóédG á≤«KƒdG.á∏Môª∏d IójóédG á≤«KƒdG
 äGô°ûY äGô°ûY"  ¿EG  :  QOÉ°üªdG  âdÉbh ¿EG  :  QOÉ°üªdG  âdÉbh
 Gƒeó≤J  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’G  AÉ`̀ °`̀ SDhQ  ø`̀e Gƒeó≤J  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’G  AÉ`̀ °`̀ SDhQ  ø`̀e
 äÉª∏¶àH  »°VÉªdG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G äÉª∏¶àH  »°VÉªdG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G

äGAÉæãà°S’G AÉ¨dEG ó©H áØdÉîe ádÉM 94 ±É≤jEG

äGóYÉ°ùe QÉæjO ¿ƒ«∏e 9^5 :"¿hDƒ°ûdG"
»àjƒc ô«Z øe äÉLhõàªdG äÉ«àjƒμdG

��      :¿GóÑ©dG ¢SQÉa ` Öàc

 IôjRhh  πª©dGh  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdG  IôjRh  äócCG IôjRhh  πª©dGh  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdG  IôjRh  äócCG
 í«Ñ°üdG  óæg  á«ªæàdGh  §«£îàdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG í«Ñ°üdG  óæg  á«ªæàdGh  §«£îàdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG
 äÉ«àjƒμ∏d  á«YÉªàL’G  äGóYÉ°ùªdG  ±ô°U  ¿G äÉ«àjƒμ∏d  á«YÉªàL’G  äGóYÉ°ùªdG  ±ô°U  ¿G
 …C’  ∞bh  ’h  ôªà°ùe  »àjƒc  ô«Z  øe  äÉLhõàªdG …C’  ∞bh  ’h  ôªà°ùe  »àjƒc  ô«Z  øe  äÉLhõàªdG
 OƒLh ≈dEG Iô«°ûe ,¿ƒfÉ≤dG ™e ¢VQÉ©J GPEG ’EG É¡æe OƒLh ≈dEG Iô«°ûe ,¿ƒfÉ≤dG ™e ¢VQÉ©J GPEG ’EG É¡æe
 579579h  ø«jÓe  h  ø«jÓe  9  ø«°VÉ≤àj  á«àjƒc   ø«°VÉ≤àj  á«àjƒc  12551255  ƒëf ƒëf
.âFÉØdG  ôHƒàcCG  »a  IQOÉ°U  á«FÉ°üMEG  ≥ah  Éjƒæ°S.âFÉØdG  ôHƒàcCG  »a  IQOÉ°U  á«FÉ°üMEG  ≥ah  Éjƒæ°S

(5``°U ™LGQ)``°U ™LGQ)
 äGóYÉ°ùªdG äGóYÉ°ùªdG" ¿CG ¢ùeCG íjô°üJ »a í«Ñ°üdG äôcPh ¿CG ¢ùeCG íjô°üJ »a í«Ñ°üdG äôcPh
 á≤ëà°ùªdG  äÉÄØ∏d  ¿hDƒ°ûdG  IQGRh  É¡aô°üJ  »àdG á≤ëà°ùªdG  äÉÄØ∏d  ¿hDƒ°ûdG  IQGRh  É¡aô°üJ  »àdG

 119119  øe  Iô«N’G  ¢ùªîdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  äõØb øe  Iô«N’G  ¢ùªîdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  äõØb
 ÉÑjô≤J  Éjƒæ°S  Éfƒ«∏e   ÉÑjô≤J  Éjƒæ°S  Éfƒ«∏e  260260  ≈`̀ dG  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e ≈`̀ dG  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e
 ≈dG  GQÉæjO   ≈dG  GQÉæjO  559559  ™bGƒH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   ™bGƒH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2323  »dÉªLEÉH »dÉªLEÉH

."óMGƒdG ¢üî°û∏d Éjô¡°T QÉæjO óMGƒdG ¢üî°û∏d Éjô¡°T QÉæjO 800800 øe ôãcG øe ôãcG
 ô«Z øe äÉLhõàªdG äÉ«àjƒμdG »dÉªLG ô«Z øe äÉLhõàªdG äÉ«àjƒμdG »dÉªLG" ¿G âæ∏YGh ¿G âæ∏YGh
 á«FÉ°üM’ É≤ah äGóYÉ°ùªdG øe äGó«Øà°ùªdG »àjƒc á«FÉ°üM’ É≤ah äGóYÉ°ùªdG øe äGó«Øà°ùªdG »àjƒc
 ø«°VÉ≤àJ  ádÉM   ø«°VÉ≤àJ  ádÉM  12551255  ≠∏Ñj  »°VÉªdG  ôHƒàcG  ô¡°T ≠∏Ñj  »°VÉªdG  ôHƒàcG  ô¡°T
 ø«fGƒ≤dG  ≥`̀ah  Éjƒæ°S  kGQÉ`̀æ`̀jO   ø«fGƒ≤dG  ≥`̀ah  Éjƒæ°S  kGQÉ`̀æ`̀jO  579579h  ø«jÓe  h  ø«jÓe  9
 äGóYÉ°ùªdG  ´É£b  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  §HGƒ°†dGh äGóYÉ°ùªdG  ´É£b  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  §HGƒ°†dGh

. " "IQGRƒdÉH á«YÉªàL’GIQGRƒdÉH á«YÉªàL’G
 á«àjƒc  á«àjƒc 672672  OƒLh âØ°ûc á«FÉ°üME’G  ¿G  äôcPh OƒLh âØ°ûc á«FÉ°üME’G  ¿G  äôcPh
 …Oóëe  ô«Z  ø`̀e   …Oóëe  ô«Z  ø`̀e  401401h  …Oƒ©°S  ø`̀e  áLhõàeh  …Oƒ©°S  ø`̀e  áLhõàe

 4646h  á«°ùæédGh  á«°ùæédG22  ¢U áªààdG

22  ¢U áªààdG22  ¢U áªààdG

22  ¢U áªààdG

»HÉîàf’G º°SƒªdG ∫ÓN Égô¶ëH á≤∏©àªdG º«eÉ©àdGh äÉ¡«Lƒà∏d áØdÉîªdÉH

Üóæ∏d GQGôb 170 øY äÉeƒ∏©e
»Øæj »∏©dGh ..."IQÉéàdG" »a ø««©àdGh

��      :…ôgƒédG ÜÉHQ ` âÑàc

 ¢ù∏éªd  á≤HÉ°S  äÉª«ª©Jh  äGQGô≤d  áëjô°U  áØdÉîe  ôÑoàYG  Ée  »a ¢ù∏éªd  á≤HÉ°S  äÉª«ª©Jh  äGQGô≤d  áëjô°U  áØdÉîe  ôÑoàYG  Ée  »a
 ¿CÉ°ûH  á©ÑàªdG  ±GôYCÓd  ÉbôNh  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jOh  AGQRƒ`̀ dG ¿CÉ°ûH  á©ÑàªdG  ±GôYCÓd  ÉbôNh  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jOh  AGQRƒ`̀ dG
 ∫ÓN »eƒμëdG ´É£≤dG  »a ø««©àdGh ÜóædGh π≤ædG  äÉ«∏ªY ó«ªéJ ∫ÓN »eƒμëdG ´É£≤dG  »a ø««©àdGh ÜóædGh π≤ædG  äÉ«∏ªY ó«ªéJ
 á°SÉ«°ùdG á°SÉ«°ùdG" âª∏Y áeC’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG AGôLEG ≥Ñ°ùJ »àdG äGôàØdG âª∏Y áeC’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG AGôLEG ≥Ñ°ùJ »àdG äGôàØdG
 ƒëf QGó°UEG  ≈dEG  ¬éàj »∏©dG  ∞°Sƒj .O áYÉæ°üdGh IQÉéàdG  ôjRh ¿CG ƒëf QGó°UEG  ≈dEG  ¬éàj »∏©dG  ∞°Sƒj .O áYÉæ°üdGh IQÉéàdG  ôjRh ¿CG
 á©HÉàdG äGQGOE’G ∞∏àîe »a ø«ØXƒe ø««©Jh Üófh π≤æd GQGôb  á©HÉàdG äGQGOE’G ∞∏àîe »a ø«ØXƒe ø««©Jh Üófh π≤æd GQGôb 170170
 áëaÉμe IQGOEG »a πª©∏d º¡Hóf Qô≤ªdG øe ÉØXƒe  áëaÉμe IQGOEG »a πª©∏d º¡Hóf Qô≤ªdG øe ÉØXƒe 3030 º¡æ«H ,IQGRƒ∏d º¡æ«H ,IQGRƒ∏d
 Gò¡H OQh Éªd áë°U ’ ¿CG Gò¡H OQh Éªd áë°U ’ ¿CG"  »∏©dG  ôjRƒdG  ócCG  Éªæ«Hh .∫GƒeC’G  π°ùZ »∏©dG  ôjRƒdG  ócCG  Éªæ«Hh .∫GƒeC’G  π°ùZ

 QOÉ°üe  âØ°ûc QOÉ°üe  âØ°ûc  " "¢Uƒ°üîdG¢Uƒ°üîdG

��:¿GóÑ©dG ¢SQÉa ` Öàc

 ¢Vƒ¡æ∏d ádhÉëe »ah ,IQÉéàdG IQGRh »a IóMGƒdG IòaÉædG QGôZ ≈∏Y ¢Vƒ¡æ∏d ádhÉëe »ah ,IQÉéàdG IQGRh »a IóMGƒdG IòaÉædG QGôZ ≈∏Y
 OÉëJG  Qô`̀b  ,á«£ØædG  ô«Z  äGOGô``̀ j’G  IOÉ`̀jõ`̀d  »YÉæ°üdG  ´É£≤dÉH OÉëJG  Qô`̀b  ,á«£ØædG  ô«Z  äGOGô``̀ j’G  IOÉ`̀jõ`̀d  »YÉæ°üdG  ´É£≤dÉH

.IóMƒªdG á«fhôàμd’G áHGƒÑdG áeóN OÉªàYG äÉYÉæ°üdG.IóMƒªdG á«fhôàμd’G áHGƒÑdG áeóN OÉªàYG äÉYÉæ°üdG
 ΩÉ`̀©`̀dG ô`̀ jó`̀ ª`̀ dG Ö`̀ FÉ`̀ f ø``̀ ∏``̀YCGh ΩÉ`̀©`̀dG ô`̀ jó`̀ ª`̀ dG Ö`̀ FÉ`̀ f ø``̀ ∏``̀YCGh

kÉ«fhôàμdEG πª©dG ¿PEG
"áYÉæ°üdG" »a ≈dhC’G Iôª∏d 

ô¡°TCG á©°ùJ ∫ÓN á«aÉ°U kÉMÉHQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 27^5 ≥≤ëj "…QÉéàdG"

 iƒYO ∫hCG
 AÉ¨dE’ á«FÉ°†b
"á«aÉY" ábÉ£H

          

(≥«aƒJ ¥RQ - ôjƒ°üJ)
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