
á«fOQC’G  á«Øë°üdG  á°ù°SDƒªdG  øY  Qó°üJ  á«°SÉ«°S  á«HôY  á«eƒj
kÉ°ù∏a 250

∑Gôà°TG

™«Ñ∏d ¢ü°üîe ô«Z

¿GAõLáëØ°U 38  ¿OQC’G - ¿ÉqªY - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG 16742 Oó©dG - Ω2016  ∫ƒ∏jCG 30  ≥aGƒªdG - `g 1437 áéëdG hP 28 á©ªédG 

 القبض على ١٠ أشخاص
من فارضي ا�تاوات

 ¢†Ñ≤dG  »FÉæédG  åëÑdG  ≈≤dG  -  GôàH  -  ¿ÉªY

 ≈∏Y  á°UÉN  á«æeG  á∏ªM  ∫ÓN  ¢UÉî°TG  10  ≈∏Y

 ≈∏Y äGhÉJ’G »°VQÉa øe á«eôédG ≥HGƒ°ùdG ÜÉHQG

.áª°UÉ©dG »a »gÓªdGh á«MÉ«°ùdG ºYÉ£ªdG

 »a  ø«∏eÉ©dG  ¿G  »æe’G  ΩÓ`̀Y’G  IQGOG  âdÉbh

 º¡à©HÉàe ôKG ≈∏Yh ,áª°UÉ©dG »FÉæL åëH áÑ©°T

 ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀T’G ø```̀e á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀e ∫ƒ`````M äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀d

 ¿ƒeƒ≤j  á«eôédG  ≥HGƒ°ùdG  ÜÉ```̀HQCGh  ø«Hƒ∏£ªdG

 á«MÉ«°ùdG  º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG  ¢†©H  ≈`̀∏`̀Y  äGhÉ```̀JG  ¢`̀Vô`̀Ø`̀H

   إرادة ملكية بقبول
 استقالة وزير النقل

 ºjõg ƒHG ¥GRôdG óÑY - ¿ÉªY

 ,¢``̀ù``̀eCG  ,á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  IOGQE’G  äQó``̀°``̀U

 ,OGóM ¢ùdƒH ∂dÉe ádÉ≤à°SG ∫ƒÑb ≈∏Y á≤aGƒªdÉH

 29 ï`̀jQÉ`̀J ø`̀e GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG ¬Ñ°üæe ø`̀e ,π`̀≤`̀æ`̀dG ô``̀jRh

.»dÉëdG ∫ƒ∏jG

 AGQh Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ¿EÉ```̀a ,™`̀∏`̀£`̀e Qó`̀°`̀ü`̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh 

 OGó`̀M ≥`̀ë`̀H »FÉ°†b º`̀μ`̀M Qhó`̀°`̀U ƒ`̀g á`̀dÉ`̀≤`̀à`̀°`̀S’G

 á«Ø∏N  ≈`̀∏`̀Y  1980  ΩÉ``̀Y  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ¢ùªN  øé°ùdÉH

 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dÉ`̀H kÉ``̀eGõ``̀à``̀dG ¬```̀fCG kGó```cDƒ```e ,á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀Y á`̀«`̀°`̀†`̀b

 øe  ¬àdÉ≤à°SG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  äAÉ`̀L  á«aÉØ°ûdÉHh

.áeƒμëdG

 إرادة ملكية بدعوة

مجلس ا�مة لالجتماع ١١/٧

 á«μ∏ªdG  IOGQE’G  äQó``°``U   -  …CGô````̀dG  -   ¿É``ª``Y

 »a  ´ÉªàL’G  ≈`̀dEG  á`̀eC’G  ¢ù∏ée  IƒYóH  á«eÉ°ùdG

 ≥aGƒªdG  ø«æK’G  Ωƒj  øe  GQÉÑàYG  ,ájOÉ©dG  ¬`̀JQhO

 2016 á`̀æ`̀°`̀S »``fÉ``ã``dG ø`̀jô`̀°`̀û`̀J ô`̀¡`̀°`̀T ø``̀e ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀d

 .ájOÓ«e

 ١٠٤ آالف سيارة خليجية
دخلت المملكة في ٣ أشهر

  ≈Ø£°üe »æH óªMG - ¿ÉªY
…RÉéM áeÉ°SG - áªLôJ 

 ájõ«∏éf’ÉH  á≤WÉædG  õªjÉJ  ¿GOQƒ``̀L  áØ«ë°U  äô`̀cP

 â`̀∏`̀NO á`̀Ñ`̀cô`̀e ∞``̀dG á`̀Ä`̀e ø``̀e ô`̀ã`̀cG ¿G ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢`̀ù`̀eG

 º°Sƒe ∫ÓN »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO øe áμ∏ªªdG

.»dÉëdG ∞«°üdG

 ¿CG á``̀«``̀ fOQC’G ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG Iô```̀FGO ø``Y äÉ`̀fÉ`̀«`̀H äô``̀¡``̀XCGh

 …ô`̀ª`̀©`̀dG  …ô`̀Ñ`̀©`̀e  ô`̀Ñ`̀Y  ¿OQC’G  â``∏``NO  IQÉ`̀«`̀°`̀S  104^254

 1 ø«H Ée IôàØdG »a ájOƒ©°ùdG ™e OhóëdG ≈∏Y IQhóªdGh

 øe äÓFÉ©dG øe ±’B’G äGô°ûY ∫ƒNOh , ∫ƒ∏jG 1–RƒªJ

.¿OQ’G »a á«Ø«°üdG º¡à∏£Y AÉ°†≤d è«∏îdG á≤£æe

 ∞°ûμdG ΩóY π°†a , ∑QÉªédG IôFGO »a ∫hDƒ°ùe ∫Ébh

 ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈dEG çóëàdÉH ∫ƒîe ô«Z ¬fC’ ¬ª°SG øY

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO  É`̀jÉ`̀YQ  πªëJ  â`̀fÉ`̀c  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ¿EG

 GhOÉY øjòdG ø««fOQC’G ø«Hôà¨ªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH »é«∏îdG

.º¡JÓFÉY ™e º¡JGRÉLEG AÉ°†≤d ∞«°üdG »a

   ترحيل دوام السبت
في المدارس إلى ١٠/٢٢

 »dÉéªdG ójÉc - ¿ÉªY

 á«HôàdG ôjRh äÉeóîdG ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf Qôb

 óZ  Ωƒ``̀j  ΩGhO  π`̀«`̀Mô`̀J  äÉ`̀Ñ`̀«`̀fò`̀dG  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  º«∏©àdGh

 ¢``SQGó``eh  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¢``SQGó``ª``dG  »``a  2016/10/1  â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG

 Ωƒj  ≈`̀dEG  á«dhódG  çƒ¨dG  ádÉch  ¢SQGóeh  ájôμ°ù©dG  áaÉ≤ãdG

 .2016/10/22   âÑ°ùdG

»   ا�حوال المدنية« تعلق دوام 
السبت باستثناء مكتب جبل عمان

 á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG ∫Gƒ``````̀MC’G Iô````̀FGO â`̀æ`̀∏`̀YCG - Gô``à``H - ¿É``ª``Y
 âÑ°ùdG  ΩÉ``̀jG  ΩGhO  ≥«∏©J  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ,äGRGƒ``̀é``̀dGh
 äÉ¶aÉëªdGh  áª°UÉ©dÉH  á°ù«FôdG  É¡ÑJÉμe  ™«ªL  »`̀a
 øe ¬«a ΩGhódG ¿ƒμ«°S …òdG ,¿ÉªY πÑL Öàμe AÉæãà°SÉH

.ô¡¶dG ó©H á«fÉãdG ≈àMh á©°SÉàdG áYÉ°ùdG
 ≈`̀dG äõ```̀YhG â`̀fÉ`̀c Iô``̀FGó``̀dG ¿G ≈``̀dG IQÉ``̀°``̀T’G Qó`̀é`̀J
 ø«æWGƒªdG ≈∏Y ∞«ØîàdG ±ó¡H âÑ°ùdG ΩGhóH É¡ÑJÉμe
 OÉjORGh ∞«°üdG IhQP Iôàa Éª«°S ’ ,á≤°ûªdGh Ö©àdG AÉæY
 º¡≤FÉKh  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ°üë∏d  Iô`̀FGó`̀∏`̀d  ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG  OGó```̀YG

 .áØ∏àîªdG

بوتين يسعى النتصار عسكري نيابة عن ا�سد
 QÉ°üàf’ É«°ShQ  â©°S  -  ä’É`̀ch  -  º°UGƒY 

 QÉ°ûH …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ø``Y á`̀HÉ`̀«`̀f …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y

 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀∏`̀d É``̀¡``̀à``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀e ∫Ó`````N ø```̀e ó```̀ °```̀S’G

 ¢SQój Éª«a ,ΩÓ°ùdG á«∏ªY πgÉéJh á«fGó«ªdG

 áeGô°U  ôãcG  kGOhOQ  ¿ƒ«cô«e’G  ¿ƒdhDƒ°ùªdG

.ÉjQƒ°S »a äÉ«∏ª©dG á∏°UGƒe É«°ShQ QGôb ≈∏Y

 ô¡°ûdG Gòg Éeƒég ≥°ûeOh ƒμ°Sƒe âæ°Th

 ¬«∏Y ô£«°ùJ Ö∏M áæjóe øe ´É£b IOÉ©à°S’

 ¥Ó``WE’  ó`̀jó`̀L  ∞``bh  ø`̀Y  Éà∏îJh  á°VQÉ©ªdG

 ób Éª«a ´hô°û∏d ¬fÉjô°S øe ´ƒÑ°SCG  ó©H QÉædG

 πÑb äCGó`̀H  »àdG  ÜôëdG »a ácô©e ôÑcCG  ¿ƒμJ

.äGƒæ°S â°S ƒëf

 ¢ùeCG  IóëàªdG  º`̀e’G  âª°SQ  ,É¡ÑfÉL  øe

 É¡«∏Y ô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀J »`̀à`̀dG AÉ`̀«`̀MÓ`̀d É`̀ª`̀JÉ`̀b É`̀©`̀°`̀Vh

 ≈dG Iô«°ûe ,ÉjQƒ°S »a Ö∏M ¥ô°T »a πFÉ°üØdG

 ,á«Ñ£dG  ä’ÉëdG  øe zäÉÄªdG{  AÓLG  IQhô°V

 ™HQ  iƒ°S  »ØμJ  ’  á«FGò¨dG  äGóYÉ°ùªdG  ¿Gh

.∑Éæg ¿Éμ°ùdG

(5¢U π«°UÉØàdG) 
( Ü ± G)  Ö∏M »a …Qƒ°S πØW áãL πªëj áKÉZEG πeÉY 

áªjôédG øjójh ôàM ó«≤ØdÉH …õ©j ¬àdÓL

الملك: هذا الوطن نشأ بروح ا�سرة الواحدة

 ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L QGR - Gô`̀à`̀H - ¢`̀ü`̀«`̀ë`̀Ø`̀dG 

 ÖJÉμdG  ó«≤ØdG  AGõ`̀Y  ¿Gƒ`̀jO  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG   ,»fÉãdG

 ,ó«≤ØdG  ∫B’  AGõ`̀©`̀dG  Ö``̀LGh  Ωó`̀b  å«M  ,ô`̀à`̀M  ¢†gÉf

 πª©∏d äÉ``̀«``̀fOQC’Gh ø`̀«`̀«`̀fOQC’G  ™«ªL ¢`̀†`̀aQ Gó`̀cDƒ`̀e

.¬JÉ«ëH iOhCGh ¬aó¡à°SG …òdG ¿ÉÑédG »eGôLE’G

 áªjôédG √ò¡d Iójó°ûdG ¬àfGOEG øY ¬àdÓL ÜôYCGh

 π`̀«`̀°`̀UC’G »`````̀fOQC’G É`̀æ`̀Ñ`̀©`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y{ á`̀Ñ`̀jô`̀¨`̀dGh á`̀©`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG

.zÉæàaÉ≤Kh

 á``̀«``̀fOQC’G º`̀«`̀≤`̀dG ¿CG ≈`̀∏`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L Oó``̀°``̀Th

 CÉ°ûf øWƒdG Gòg ¿CG{ ≈dEG ,áμ∏ªªdG ICÉ°ûf òæe ,äóæà°SG

 ø«H  áμ°SÉªàªdG  Ió°VÉ©àªdG  Ió`̀MGƒ`̀dG  Iô`̀°`̀SC’G  ìhô`̀H

 ó©ÑdG  πc  øjó«©ÑdG  ,ø««ë«°ùeh  ø«ª∏°ùe  ,™«ªédG

.z≈ªYC’G Ö°ü©àdGh ∞æ©dGh ±ô£àdG øY

 ¢ù«FQh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ IQÉjõdG »a ¬àdÓL ≥aGQh

 .»ª°TÉ¡dG »μ∏ªdG ¿GƒjódG

(2¢U π«°UÉØàdG)

ôàM ¢†gÉf ó«≤ØdG Iô°SC’ AGõ©dG ÖLGh Ωó≤j ¬àdÓL

»`Ø`bƒ`dG OÉ``jEG

 قرأت الغضب في عينيك سيدي 

 »a ,∂fƒ«Y »a ,…ó«°S ∂¡Lh íeÓe »a Ö°†¨dG äCGô`̀b 

 Ö°†Z ,¢†gÉæH kÉjõ©e ôàM ∫BG  ¿Gƒjód ∂JQÉjR AÉæKG ,∂ãjóM

 á«fÉ°ùf’G  Üƒ`̀K  Gƒ©∏N ø`̀jò`̀dG  ,¿É`̀eõ`̀dG  Gò`̀g  êQGƒ``̀N  è¡f  ≈∏Y

 º«≤dG  πc §FÉëdG  ¢VôY ø«HQÉ°V ,ΩGô`̀L’G  ÜƒãH  √ƒdóÑà°SGh

 ºFÉ≤dG  ∞«æëdG  »eÓ°S’G  ÉææjO  É¡«∏Y  ¢†M  »àdG  ÇOÉÑªdGh

.ôN’G ∫ƒÑbh AÉN’Gh íeÉ°ùàdGh áÑëªdG ≈∏Y

 ÜÉ```̀gQ’G ô`̀WÉ`̀î`̀e ø``̀e Qò``ë``j ¿OQ’Gh π``jƒ``W ó```̀eCG  ò`̀æ`̀e

 ≈∏Y É¡fƒ°ùμ©j »àdG  äÉ«YGóàdG  ºéM øe ¬Ñæjh ø«jô«ØμàdGh

 ájGó¡dGh  ÜGƒ°üdG  ≥jôW  â∏°V  áÄa  º¡a  ,º`̀dÉ`̀©`̀dGh  á≤£æªdG

 p™J ºdh Égô«Z ±ô©J ºd PG zÉ¡JGQGƒM{ πc »a á¨d ΩódG äQÉàNGh

.√OÉÑ©d πLh õY ˆG É¡Ñgh »àdG IÉ«ëdG áª«bh ≈æ©e

 »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL É¡«a OóL á«ª°TÉg áNô°U »g

 ø««fOQ’G  ¢†aQ  ócDƒJ  áë°VGh  ádÉ°SQ  AGõ©dG  QGO  øe  ó«cCÉàdG

 IÉ«M øe ∫É`̀fh  ±ó¡à°SG  …ò`̀dG  ¿ÉÑédG  »eGôL’G πª©dG  Gò¡d

 øY  ™aGój  ¿É`̀c  ,kÉÑJÉch  kÉ«aÉë°U  ¿ƒμj  ¿G  πÑb  »`̀fOQG  øWGƒe

.Iƒb πμH ¬æeGh ¬æWh

 ÜÉgQ’G iƒb É¡æe ∫ÉæJ ¿G øe ≈ª°SCGh ôÑcCG á«fOQ’G Éæª«b

 πc ¿CÉH QGôM’G ø««ª°TÉ¡dG øWh »a ÉfóàYÉa ,ô«ØμàdGh ô°ûdGh

 ¬ÑLGƒH Ωƒ≤j πc ,º¡æ«H ¥ôa ’ IƒNCG øWƒdG Gòg »a äÉfƒμªdG

 á°ùFÉÑdG  ä’hÉëªdG  ™«ªLh ,¬à≤jôW ≈∏Y  ¬æWh áeóN √ÉéJ

 ≥ëdG ≥jôW â∏°V »àdG  áÄØdG  √òg øe ôØf É¡«dG  ≈©°ùj »àdG

 ¬d PÉØædG É¡dÓN øe ¿ƒ©«£à°ùj IƒNQ Iô°UÉN ¿OQ’G ¿ƒμ«d

 º¡æe ôÑcG Éæ«Yh ºéMh ,¿ƒªgGh ºg á«ØFÉ£dG ¿ƒJCG ≈dG √ôLh

.ô«ãμH

 äÉ`̀jGó`̀H òæe kGQGô``̀μ``̀Jh kGQGô```̀e ÜÉ```̀gQ’G ø`̀e ≈`̀fÉ`̀Y ¿OQ’É```̀a

 É¡æe  á`̀KÓ`̀K  âaó¡à°SG  »`̀à`̀dG  ¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀dG  äGô«éØJh  ,¢ù«°SCÉàdG

 ,2005 »fÉãdG øjô°ûJ øe ™°SÉàdG »a ¿ÉªY áª°UÉ©dG Ö∏b »a

 º∏°ùe ø«H hCG  √ô`̀«`̀Zh »``̀fOQG  ø«H ¥ qô`̀Ø`̀J  º`̀d  PG  É`̀¡`̀dhG  øμJ º`̀d

 á°û£©àe áÄa A’Dƒ¡a ,ô«eóàdGh ÜÉ¨dG á©jô°T É¡æμd ,»ë«°ùeh

 ø`̀jó`̀dG ≈``̀dG ¿ƒ`̀Ä`̀«`̀°`̀ù`̀jh π`̀à`̀≤`̀dG á```̀dBG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ¿hó`̀«`̀é`̀j Ωó`̀∏`̀d

 QÉ«£dG óFGôdG OÉ¡°ûà°SG ÉàKOÉëa ,øjóª©àe øjóeÉY »eÓ°S’G

 äÉ«∏ª©dG  øe  Éªgô«Zh  OƒjõdG  ó°TGQ  óFGôdGh  áÑ°SÉ°ùμdG  PÉ©e

 iôN’G äGô°û©dG ÖfÉL ≈dG ø∏©dG ≈dG äô¡X »àdG á«eGôL’G

 º¡àjRƒ¡Lh º¡à«aGôàMÉH á«æe’G ÉæJõ¡LG ¢ShÉ°TG øμªJ »àdG

 ºéëH ±ó¡à°ùe Éfó∏H ¿CG ócDƒJ ,Égóëd »a É¡æaO øe á«dÉ©dG

 …òdG …QƒëªdG QhódG ºéëHh ,ô°ü©dG Gòg êQGƒN ó°V ¬aƒbh

.ÜÉgQ’G ≈∏Y ÜôëdG »a ¿OQ’G ¬Ñ©∏j

 ∂∏ªdG ádÓL É¡æY ôqÑ©j øe ô«N ájQÉ°†ëdG ¿OQ’G ádÉ°SQ

 íeÉ°ùàdG ≈∏Y á«æÑe ádÉ°SQ É¡Ø°UƒH ,á«dhódG πaÉëªdG πc »a

 ÉææjO ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀d á`̀ª`̀Lô`̀J √ò`̀¡`̀a ,á``̀dGó``̀©``̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀f’G º`̀«`̀≤`̀dGh

 øe πc  ∞`̀fBG  øY kÉªZQ  »≤«≤ëdG  ÉæeÓ°SG  ƒg  Gò`̀gh  ,áëª°ùdG

 .øWGƒªdGh øWƒdG øeCÉH ÖYÓàdG ¬°ùØf ¬d ∫qƒ°ùJ

 øe kÉ°üî°T 13 ≈dEG õgÉédG ¿ƒWÉÑdG ≠jôØJ á«∏ªY AÉæKCG ∫ƒe áμe á©°SƒJ ≈æÑe »a AÉ°ûfE’G âëJ ∞≤°S øe »FõL QÉ«¡fG äÉHÉ°UG OóY ™ØJQG - …CGôdG - ¿ÉªY
 äGó©e ΩGóîà°SÉH øjô°UÉëe ¢UÉî°TCG øY åëÑ∏d ¢VÉ≤fC’G ádGREÉH ΩÉb PÉ≤fE’Gh åëÑdG ≥jôa ¿G »fóªdG ´ÉaódG QOÉ°üe âdÉbh .á£°Sƒàe äÉHÉ°UEÉH  ø«∏eÉ©dG

                  . åëÑdG ÜÓc IóMh ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á°ü°üîàe

١٣ إصابة بحادث انهيار توسعة مكة مول

3¢U π«°UÉØàdG

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)

 á¶aÉëªdÉH ¿ƒeõà∏e :…hGõ¨dG
∫Éª©dG ¥ƒ≤M ≈∏Y

 ÖjQóàd õcGôe áKÓK çGóëà°SG
záë°üdG{ »a á«æØdG QOGƒμdG

٣

٢

(6¢U áªààdG)



2محليات

مندوب الملك يفتتح  معرض عمان الدولي للكتاب 

 مؤتمر  إعالمي يوصي بتعزيز التعايش السلمي 

 »النقباء« يرفض اتفاقية الغاز ا)سرائيلي 

 πªëj …ò````̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG »``̀a ∑QÉ``̀°``̀û``̀jh 

 øe øeÉãdG ≈àM ôªà°ùjh (CGô≤f Éæ∏c) ¿GƒæY

 ô°ûf QGO 350 ÜQÉ≤j Ée πÑ≤ªdG ∫hC’G øjô°ûJ

 ∞«°V É¡æ«H øe ,á«ÑæLCGh á«HôY ádhO 15 øe

 Éª«a  ,ø«£°ù∏a  á`̀dhO  IQhó``̀dG  √ò¡d  ±ô°ûdG

 á«°üî°T  ôHÉL ƒHCG  ±hDhQ  ñQDƒªdG  QÉ«àNG  ºJ

 …ôμØdG  ¬LÉàæd  Gôjó≤J  ,á«aÉ≤ãdG  ¢Vô©ªdG

.õ«ªàªdG

 …ƒàëj ΩÉ©dG Gòg ¢Vô©e ¿G º≤°T ∫Ébh

 äÉYƒ°Vƒe  ∫hÉæàJ  áàa’h  áØ∏àîe  øjhÉæY

 íeÉ°ùàdG øY çóëàJh ,»dÉëdG Éæ©bGh ¢ùªJ

 ´ƒæàdGh  áÑëªdGh  AÉN’Gh  á«fÉ°ùf’G  º«≤dGh

 ¢Vô©ªdG  Gòg  áeÉbG  ¿G  ÉØ«°†e  ,ájOó©àdGh

 É¡∏ªëj »àdG ádÉ°SôdG ócDƒj â«bƒàdG Gòg »a

 ¥ô°ûe  πÑ≤à°ùe  ≈`̀dG  ™∏£àJ  »`̀à`̀dGh  ¿OQC’G

 º«b Ωô`̀à`̀ë`̀j π`̀«`̀L OÉ``̀é``̀jGh á``aÉ``c Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀∏`̀d

 ΩGôàMGh ôNB’G ∫ƒÑbh ∞æ©dG òÑfh ájOó©àdG

.QGƒëdG º«b

 áeƒμë∏d »μ∏ªdG ¬«LƒàdG ¿G ≈dG QÉ°TCGh

 øe ôÑcC’G  QhódG  áaÉ≤ãdG  AÓjG  IQhô°V ócCG

 ≈dG  áØ∏àîªdG  äÉ«dÉ©ØdGh  äÉWÉ°ûædG  å«M

 äÉÄ«¡dG π«©ØJh ø«YóÑªdÉH ΩÉªàg’G ÖfÉL

 ¿G  Éë°Vƒe  ,»`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  á∏eÉ©dG

 √ò`̀g  »``̀a  É`̀«`̀Yƒ`̀f  ’ƒ`̀ë`̀J  ¢ùª∏«°S  »`̀≤`̀∏`̀à`̀ª`̀dG

.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G »a äÉWÉ°ûædG

 ÜÉ¡jG  »æ«£°ù∏ØdG  áaÉ≤ãdG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh

 ±ô°ûdG  ∞«°V  ø«£°ù∏a  QÉ«àNG  ¿G  ƒ°ù«°ùH

 á`̀«`̀fOQC’G  ábÓ©dG  ≥ªY  ó`̀cDƒ`̀j  IQhó``̀dG  √ò¡d

 Ωƒ`̀≤`̀j …ò````̀dG ΩÉ``̀¡``̀dG Qhó``````̀dGh á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 Ö©°ûdG  Oƒ`̀ª`̀°`̀U  º```̀YO  π````LCG  ø``̀e  ¿OQC’G  ¬``̀H

 ¿G  ÉØ«°†e  ,á«aÉ≤ãdG  ÉæàjGhQh  »æ«£°ù∏ØdG

 ¿ƒμJ ¿G π`̀LG ø`̀e Gó`̀¡`̀L ô`̀Nó`̀J º`̀d IQGRƒ```̀dG

 Ωó≤f  Gõ«ªàe ÉKóM á«aÉ≤ãdG  IôgÉ¶àdG  √òg

 ™e  á«aÉ≤ãdG  ø«£°ù∏a  á`̀dÉ`̀°`̀SQ  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e

 á«HÉÑ°ûdG  äÉYGóH’Gh  ,¢Só≤dG  ≈∏Y  õ«côàdG

.≈ØæªdG »a »æ«£°ù∏ØdG OƒLƒdGh

 Üô©dG  øjô°TÉædG  OÉëJG  ¢ù«FQ  çóëJh

 ¿ÉªY  ¢Vô©e  Qƒ£Jh  ƒªf  øY  OÉ°TQ  óªëe

 ¢VQÉ©ªdG  ø`̀e  íÑ°UG  ≈àM  ÜÉàμ∏d  »`̀dhó`̀dG

 ≈∏Y ø`̀jô`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG π`̀c ¢`̀Uô`̀ë`̀j »`̀à`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

.√Qƒ°†M

 ¿G  ¢ùÑdG  »ëàa  ¢Vô©ªdG  ô`̀jó`̀e  ∫É``̀bh

 äGô«°†ëàdG  äCGó`̀H  OÉëJÓd á`̀jQGO’G  áÄ«¡dG

 áaÉ°VG  ¿ƒμ«d  ôμÑe  πμ°ûH  ¢Vô©ªdG  Gò`̀¡`̀d

 ÉKóMh IQÉæeh ,á≤HÉ°ùdG ¢VQÉ©ªdG ≈dG á«Yƒf

 áYÉæ°Uh  áaÉ≤ãdG  áeóN  »`̀a  Gõ«ªe  É«aÉ≤K

 áaÉch  ø«ØdDƒªdGh  AGô`̀≤`̀dGh  á«Hô©dG  ô°ûædG

.áaÉ≤ãdG π≤M »a ø«∏eÉ©dGh ™ªàéªdG OGôaG

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ ∏`̀d …ò``«``Ø``æ``à``dG ô``̀jó``̀ª``̀dG QÉ````̀°````̀TCGh

 çGó``̀M’G ≈``̀dG  ô`̀eÉ`̀°`̀S  á``̀fÉ``̀eC’G »`̀a á«aÉ≤ãdG

 É¡ª«¶æJ  …ô``é``j  »``à``dG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 »dÉgG Üò``L ±ó`̀¡`̀H äGƒ`̀æ`̀°`̀S òæe ¿É`̀ª`̀Y »`̀a

 ¢VQÉ©e º«¶æJ ∫ÓN øe É`̀gQGhRh áæjóªdG

 áæjóªdG  äGAÉ`̀°`̀†`̀a  ∞∏àîe  »`̀a  á``̀jQhO  Öàc

 ø``̀jhÉ``̀æ``̀©``̀dG äGô``̀°``̀û``̀Y ô``°``û``f »```̀a É```̀gOƒ```̀¡```̀Lh

 ô«aƒJh  ,ø««fOQCG  ø«ØdDƒªd  Éjƒæ°S  IójóédG

 äÉÑàμªdG  »`̀a  ø`̀jhÉ`̀æ`̀©`̀dG  ø`̀e  ±’B’G  äÉ`̀Ä`̀e

 .áfÉeCÓd á©HÉàdG áeÉ©dG

 »dhódG  ôªJDƒªdG  ≈`̀°`̀UhCG   -  GôàH  -  ¿É qªY 

 ÜÉ``gQE’G  áëaÉμe  »a  ΩÓ``̀YE’G  QhO{  ™°SƒªdG

 ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dG  ìhQ õ`̀jõ`̀©`̀Jh º``Yó``H  ,z±ô``̀£``̀à``̀dGh

 É¡©HÉæe  ∞∏àîªH  äÉ©ªàéªdG  ™`̀e  »ª∏°ùdG

.á«æjódGh á«YÉªàL’G

 ,ôªJDƒª∏d  »eÉàîdG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  »`̀a  ≈`̀°`̀UhCGh

 âëJ á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó```̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ¬`̀Jó`̀≤`̀Y …ò``̀dG

 ÜÉ``̀gQE’G ìÓ`̀°`̀S »`̀°`̀VGô`̀à`̀aE’G ΩÓ```̀YE’G{ QÉ©°T

 ±Ó``̀à``̀N’G  ìhQ  ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀J  ≈``̀∏``̀Y  ,zó```̀jó```̀é```̀dG

 »``Ñ``gò``ª``dGh »```æ```jó```dGh »``̀bô``̀©``̀dG ø``̀jÉ``̀Ñ``̀à``̀dGh

 á«fÉ°ùfG  IôgÉX  ±ÓàN’Gh  ™jƒæàdG  QÉÑàYGh

 Qƒ£àdGh  AÉæÑdG  »a  »HÉéj’G  πYÉØàdG  Rõ©J

.»eÓ°S’Gh »Hô©dG ™ªàéª∏d …QÉ°†ëdG

 èFÉàf â°†îªJ ,»eÉàîdG ¿É«ÑdG Ö°ùëHh

 ó«cCÉJ  ≈`̀∏`̀Y  ,ø`̀«`̀eƒ`̀j  ôªà°SG  …ò``̀dG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG

 ø«H  IOƒ`̀ª`̀dGh  íeÉ°ùàdGh  AÉ``̀N’G  ìhQ  ôjòéJ

 »aÉ≤ãdG AÉæÑdG ï«°SôJ ∫ÓN øe ,áeC’G AÉæHCG

 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh  çÉ``̀ã``̀à``̀LG  »``̀a  √QhOh  …ƒ``̀Hô``̀ à``̀ dGh

 òNG øe ™ªàéªdG ø«μªJh ±ô£àdGh ÜÉgQE’G

 ∫ƒ°SôdG  ∫ƒb  øe  ÉbÓ£fG  ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  √QhO

 ºμ∏ch ´GQ ºμ∏czº∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ºjôμdG

.z¬à«YQ øY ∫hDƒ°ùe

 √ô`̀KCGh  »Hô©dG  ΩÓ``̀YE’G  QhO  ¿É«ÑdG  ó``̀cCGh

 AÉæÑdG  QhÉëàdGh  á«£°SƒdG  ≈∏Y  õ«côàdG  »a

 ±OÉ`̀¡`̀dG  »WGô≤ªjódG  ôμØdG  º`̀FÉ`̀YO  AÉ`̀°`̀SQGh

 ºcÉæ∏©L  ∂`̀dò`̀ch*  :≈dÉ©J  ¬dƒ≤d  ÉbGó°üe

 ¿ƒμjh ¢SÉædG ≈∏Y AGó¡°T Gƒfƒμàd É£°Sh áeCG

.*Gó«¡°T ºμ«∏Y ∫ƒ°SôdG

 ¬H  ∑QÉ°T …òdG  ôªJDƒªdG  äÉ«°UƒJ äócCGh

 ø«ãMÉÑdGh  øjôμØªdGh  AÉª∏©dG  ø`̀e  áÑcƒc

 ôμØdG  ó`̀YGƒ`̀b  ï«°SôJ  á«ªgCG  ,ø««ªjOÉc’Gh

 ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG ¿G Ió``YÉ``b ≈`̀∏`̀Y »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh …ƒ`̀Hô`̀à`̀dG

 ∂d  ô«¶f  hG  ,ø`̀jó`̀dG  »a  ∂d  ñCG  É`̀eG  ,¿ÉØæ°U

 É¡jCG  É`̀j* :≈`̀dÉ`̀©`̀J  ¬dƒ≤d Gó`̀«`̀cCÉ`̀J  ,≥`̀∏`̀î`̀dG  »`̀a

 ºcÉæ∏©Lh ≈ãfGh  ôcP øe ºcÉæ≤∏N ÉfG  ¢SÉædG

 ˆG  óæY  ºμeôcG  ¿G  GƒaQÉ©àd  πFÉÑbh  ÉHƒ©°T

.*ºcÉ≤JG

 ÜÉ``̀gQ’G  Iô`̀gÉ`̀¶`̀d  …ó°üàdÉH  ≈`̀°`̀UhG  Éªc

 πFÉ°SƒdG  ™«ªL ∫ÓN øe ∞æ©dGh ±ô£àdGh

 ègÉæªdG ≈`̀∏`̀Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dGh ,á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀dG

 ™e  ÉeÉé°ùfG  πMGôªdG  ∞∏àîe »a á«°SGQódG

 áªμëdÉH ∂HQ π«Ñ°S ≈dG GƒYOG* :≈dÉ©J ¬dƒb

 »g »`̀à`̀dÉ`̀H º``̀¡``̀dOÉ``̀Lh á`̀æ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG á`̀¶`̀Yƒ`̀ª`̀dGh

.*ø°ùMG

 áÄa  ≈∏Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG  äÉ«°UƒàdG  âæª°†Jh

 ô≤ØdG  á∏μ°ûe  áédÉ©e  »a  ΩÉ¡°S’Gh  ÜÉÑ°ûdG

 çÉ`̀ã`̀à`̀LGh π`̀ª`̀©`̀dG ¢`̀Uô`̀a ô`̀«`̀aƒ`̀Jh ,á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dGh

 á«YÉªàL’G  ádGó©dG  ≥«≤ëJh  ,ô≤ØdG  Üƒ«L

.äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG »a IGhÉ°ùªdGh

 »eÉàîdG ¬fÉ«H »a »dhódG ôªJDƒªdG ócCGh

 ∫hó```̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L »``̀a AÉ``̀°``̀†``̀Y’G ∫hó`````̀dG ≈`̀∏`̀Y

 πFÉ°Shh á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dG IÉ°VÉ≤ªd á«Hô©dG

 ´Gô°üdG ìhQ èLDƒJ »àdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG

 ∫ÓN øe »fÉ°ùf’G ΩódG áeôM ΩóYh ∞æ©dGh

 ä’ÉM åÑd πFÉ°SƒdGh äGƒæ≤dG √òg ΩGóîà°SG

.É¡d èjhôàdGh ±ô£àdGh ∞æ©dGh ÜÉgQ’G

 IOÉ`̀L  IQƒ°üH  πª©dG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th

 IÉ```̀Yó```̀dGh á```̀ª```̀F’G π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀d õ```̀cGô```̀e AÉ``̀°``̀û``̀f’

 »æjódG  ÜÉ`̀£`̀î`̀dG  í«ë°üàd  ,ø`̀jó`̀dG  ∫É```LQh

 òÑfh  ,ô°†ëàdGh  ô°ü©dG  ìhQ  ™e  ΩAÓàj  ÉªH

 É`̀¡`̀∏`̀©`̀Lh ,á`̀«`̀Ø`̀FÉ`̀£`̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀gò`̀ª`̀dG á`̀bô`̀Ø`̀à`̀dG

 ájOÉ°TQ’G  πÑ°ùdG  ôjƒ£J  »a  á«HÉéjG  á∏«°Sh

 ∫ƒ≤H AÉL Éªc ∞«æëdG ΩÓ°S’G áMÉª°S ƒëf

 ºμàÄL{ º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ºjôμdG ∫ƒ°SôdG

 :≈dÉ©J  ¬dƒbh  ,zAÉëª°ùdG  á∏¡°ùdG  á©jô°ûdÉH

.*ø«ªdÉ©∏d áªMQ ’G ∑Éæ∏°SQG Éeh*

 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh º``̀YO á`̀«`̀ª`̀gCG ó````cCGh

 á«eÓ°S’G  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  »`̀a  á«ª∏©dG  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh

 ≈∏Y ÉXÉØM ,OóéàªdG ôμØdG áfô°ü©H É¡£HQh

 …ó°üàdGh »eÓ°S’Gh »Hô©dG ™ªàéªdG IóMh

 »àdG  ,áaô£àªdGh  IóaGƒdG  ájôμØdG  äGAÉæÑ∏d

 .á«ØFÉ£dGh á«ÑgòªdG ¬æàØdG ´Qõd ≈©°ùJ

 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É``̀b  - …CGô```̀dG  - ¿É`̀ª`̀Y 

 »a á`̀fhGô`̀£`̀dG º`̀«`̀gGô`̀HG Qƒ`̀à`̀có`̀dG AÉ`̀Ñ`̀≤`̀æ`̀dG

 Ö≤Y AÉ`̀Ñ`̀≤`̀æ`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀Y QOÉ``̀°``̀U ¿É``̀«``̀H

 ¿G AÉ`̀©`̀HQ’G AÉ°ùe √ó`̀≤`̀Y …ò``̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G

 π«FGô°SG  øe  RÉ¨dG  AGô°T  ∫É«M  π©ØdG  IOQ

 »``````̀fOQC’G Ö``̀©``̀°``̀û``̀dG ¢```†```aQ ió````̀e ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀J

 ¬`̀«`̀Yhh  ,»fƒ«¡°üdG  ¿É`̀«`̀μ`̀dG  ™`̀e  ™«Ñ£àdG

 ¬fÉ«°ùf  Ωó`̀Yh  ,á«fƒ«¡°üdG  äÉ££îªdÉH

 Gƒ`̀dGR  ’h  Gƒ£≤°S  ø`̀jò`̀dG  AGó¡°ûdG  AÉ`̀eó`̀d

.»fƒ«¡°üdG ÜÉgQE’G ój ≈∏Y

 ¿G  ó`̀cDƒ`̀j  AÉÑ≤ædG  ¢ù∏ée  ¿G  ±É`̀°`̀VCGh

 »æ«£°ù∏a  RÉ``̀Z  ƒ`̀g  √DhGô``̀°``̀T  OGô``ª``dG  RÉ`̀¨`̀dG

 hó```̀©```̀dG π```̀Ñ```̀b ø`````̀e Üƒ````¡````æ````eh ¥hô````°````ù````e

 ¢``̀VQ’G ¥ƒ``̀a É`̀e Ö`̀∏`̀°`̀S …ò```dG »`̀fƒ`̀«`̀¡`̀°`̀ü`̀dG

 »Ø°†J á≤Ø°üdG  √òg πãe ¿CGh  ,É¡àëJ Éeh

 Ö°üà¨ªdG  ¿É«μdG  äÉ°SQÉªe  ≈∏Y  á«Yô°T

 QÉLh  ¬≤«≤°T  á`̀dhO  ¬fCÉch  ºdÉ©∏d  √ô¡¶Jh

.OhOh

 AGô°T  ôjôÑJ  ¿G  AÉÑ≤ædG  ¢ù∏éeôÑàYCGh

 Oôée  ¢ù«d  »fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG  øe  RÉ¨dG

 ¬`̀©`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh ∫Ó`̀à`̀MÓ`̀d kÉ``̀ª``̀YO π``̀H ™`̀«`̀Ñ`̀£`̀J

 á«©ÑàdGh áæª«¡dG ¢VôØd ¬«©°Sh á«©°SƒàdG

.ájOÉ°üàb’G áHGƒÑdG  øe ¬d á«°SÉ«°ùdG

 øe  ∫É`̀ë`̀H  øμªj  ’  ¬``fCG  ¿É«ÑdG  QÉ`̀°`̀TCGh

 ΩÉ``̀bQC’É``̀H RÉ``̀¨``̀dG á`̀≤`̀Ø`̀°`̀U ô`̀jô`̀Ñ`̀J ∫Gƒ`````̀MC’G

 ôÑcG  ô``̀e’G  ¿C’ ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ihó``é``dGh

 »``̀fOQC’G  Ö©°ûdG  ¿G  ƒ`̀dh  ,ô«ãμH  ∂`̀dP  ø`̀e

 »fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG  ø`̀e  RÉ`̀¨`̀dG  AGô°ûH  ô«N

 ´É``°``VhC’G ≈`̀∏`̀Y ô`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG ø`̀«`̀Hh ¬`̀H ™`̀à`̀ª`̀à`̀dGh

 ¬JOƒY  …ò`̀dG  ôÑ°üdG  QÉ`̀à`̀N’  ájOÉ°üàb’G

.áÑbÉ©àªdG  äÉeƒμëdG  ¬«∏Y

 RÉ¨dG AGô°T â«bƒJ äÉHÉ≤ædG âHô¨à°SGh

 ≈dhCG  ó≤Y  ≥Ñ°S  …ò`̀dGh  á«bÉØJ’G  ™«bƒJh

 ¢†aô«°S  …ò``̀dG  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée  äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L

 …òdG  âbƒdG  »ah  ,á≤Ø°üdG  √òg  ó«cCÉàdÉH

 ¥GôJ »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG AÉeO ¬«a ∫GõJ’

 óé°ùªdGh  äÉ°Só≤ªdGh  ¢`̀VQ’G  øY  ÉYÉaO

 »fƒ«¡°üdG ¿É«μdG ∞bƒj ºd …òdG ≈°übC’G

 IQôμàªdG  ø«æWƒà°ùªdG  ¿É©£b  äÉeÉëàbG

 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG á``̀«``̀fOQ’G äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dG º``̀ZQ ¬``d

.¬«∏Y á«ª°TÉ¡dG  ájÉ°Uƒ∏d ¬eGôàMG ΩóYh

 ÜGƒædG ¢ù∏ée á«æ¡ªdG äÉHÉ≤ædG âYOh

 á≤Ø°U ô`̀jô`̀ª`̀J ™`̀æ`̀eh √Qhó```̀H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG ≈```̀dEG

 øY  Éjƒbh  É«≤«≤M  GôÑ©e  ¿ƒμj  ¿CGh  ,RÉ¨dG

.Ö°ùëa ¬d Óãªe ’ Ö©°ûdG ∞bƒe

 ™`̀«`̀ª`̀L »```̀a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG ≈``````̀dEG â``````̀YOh

 ¢†aQ  ø`̀Y  ô«Ñ©à∏d  ΩÉ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ«dÉ©ØdG

 .RÉ¨dG  á≤Ø°üd  Ö©°ûdG

 استحداث ثالثة مراكز تدريب للكوادر الفنية في »الصحة «
Qƒ°ùædG  óªMG -¿ÉªY 

 Oƒ`̀ª`̀ë`̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô````̀jRh õ````̀YhG
 áeÉb’  áeRÓdG  äÉÑ∏£àªdG  ô«aƒàH  ÜÉ«°ûdG

.IQGRƒdG QOGƒμd »æWh ÖjQóJ õcGôe áKÓK
 Ió«aQ á«∏μd ¢ùeG ¬JQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL
 á«∏ª©dG  ô`̀«`̀°`̀S  ó`̀≤`̀Ø`̀à`̀d  Rƒ``LÉ``j  »``a  á`̀«`̀ª`̀∏`̀°`̀S’G
 ΩÉ©dG  AóH  ™e  Éª«°S  ’  á«∏μdG  »a  á«°ùjQóàdG
 »a  ó«°TôdG  »ë°U  õcôe  ó≤ØJ  Éªc  »°SGQódG

.áØ«°UôdG  AGƒd
 ¿G  á«Øë°U  äÉëjô°üJ  »a  ÜÉ«°ûdG  ∫Ébh

 áë∏e  IQhô°V  á«ÑjQóàdG  õcGôªdG  √òg  áeÉbG
 á«∏c  »a  áμ∏ªªdG  ∫Éª°T  »a  É¡©jRƒJ  ºà«°Sh
 Ió`̀«`̀aQ  á`̀«`̀∏`̀c  »`̀a  É`̀¡`̀£`̀°`̀Shh  á`̀«`̀fRÉ`̀ª`̀dG  áÑ«°ùf
 áμ∏ªªdG  Üƒ`̀æ`̀L  »`̀a  å`̀dÉ`̀K  õ`̀cô`̀eh  á«ª∏°S’G

.É≤M’ ¬fÉμe ójóëJ ºàj
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG √ò``̀g á`̀eÉ`̀bG ¿CÉ`̀ °`̀T ø`̀e ¿G ó```cGh
 º¡HÉ°ùcGh IQGRƒdG QOGƒc äGQóbh IAÉØc õjõ©J
 ≈`̀dG »`̀°`̀†`̀Ø`̀J á`̀«`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J äGQÉ```¡```e
 »a á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``eó``î``dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ`̀cGô`̀ª`̀dG

.IQGRƒ∏d
 ™``«``ª``L ô```̀«```̀aƒ```̀J ≈```````̀dG ÜÉ```̀«```̀ °```̀û```̀dG É````````̀YOh

 áeÉb’  áeRÓdG  á«æØdGh  ájQGO’G  äÉÑ∏£àªdG
 É`̀≤`̀ah ™`̀«`̀aQ iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀H ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d õ`̀cGô`̀ª`̀dG √ò``̀g
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG »``̀a á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀∏`̀d

.á∏KÉªªdG  á«ÑjQóàdG
 á«ÑjQóJ  ¿ƒμà°S  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  √ò`̀g  ¿G  ø`̀«`̀Hh
 ¿G ≈``̀dG  É`̀à`̀a’ á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG  IQGRƒ```̀dG  QOGƒ```c  ™«ªéd
 ¿G »`̀¨`̀Ñ`̀æ`̀j É`̀ã`̀jó`̀M á`̀æ`̀«`̀©`̀ª`̀dG QOGƒ```̀μ```̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ¥É``ë``à``d’G π``Ñ``b á``«``Ñ``jQó``J äGQhó``````̀d ™`̀°`̀†`̀î`̀J

.πª©dG  ™bGƒªH
 á`̀«`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ±ô```̀¨```̀dG »```̀a ÜÉ``̀«``̀°``̀û``̀dG ∫É`````̀Lh
 §£îdG  ≈∏Y  ™∏WGh  á«ª«∏©àdG  äGôÑàîªdGh

.IQô≤ªdG  ègÉæªdGh  á«°ùjQóàdG  èeGôÑdGh

 π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG ó`̀«`̀°`̀Tô`̀dG »`̀ë`̀°`̀U õ`̀cô`̀e ó`̀≤`̀Ø`̀Jh
 á`̀eó`̀î`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀d É``̀eÉ``̀J É``̀MÉ``̀«``̀JQG ió`````̀HGh
 ≈∏YÉH  QOGƒ`̀μ`̀dG  ΩGõ`̀à`̀dGh  õcôªdG  »a  á«ë°üdG
 AGOG  »`̀a  IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dGh  AGO’Gh  á`̀eó`̀î`̀dG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e

.º¡eÉ¡e
 ô«jÉ©ªH  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ΩGõ``̀à``̀dG  ¿G  ≈``̀dG  QÉ``̀°``̀TGh
 ∫ƒ°üë∏d  ¬`̀∏`̀gG  É¡ÑfGƒL  ™«ªL  ø`̀e  IOƒ`̀é`̀dG
 OÉ``̀ª``̀à``̀YG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e ø````̀e á````jOÉ````ª````à````Y’G ≈```̀∏```̀Y

.Gô«NG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 õcôªdG  QOGƒc  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  Qóbh
 AGO’G Gò``g »`̀a QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G ≈``dG º`̀gÉ`̀jG É`̀«`̀YGO

 √õjõ©Jh  õ«ªàªdG

ìÉààa’G ≈Yôj áaÉ≤ãdG ôjRh .. ∂∏ªdG øY kÉHhóæe

 بحث التعاون العسكري مع استراليا 

 ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e å`̀ë`̀H - Gô`̀à`̀H  - ¿É`̀ª`̀Y 

 ácôà°ûªdG  ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ájôμ°ù©dG  ¿hDƒ°û∏d

 ™e  ¢`̀ù`̀eG  ,ø`̀Hõ`̀dG  óªëe  π©°ûe  ø`̀cô`̀dG  ∫hCG  ≥jôØdG

 ¿hÉ©àdG  êÉà«eQBG  õ∏jÉe ¿OQC’G  »a »dGôà°SC’G  ô«Ø°ùdG

 äGƒ≤dG  ¢üîJ  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  »a  ≥«°ùæàdGh

.øjó∏ÑdG »a áë∏°ùªdG

 »a  »dGôà°SC’G  »YÉaódG  ≥ë∏ªdG  AÉ≤∏dG  ô°†Mh

 .¿ÉªY

   إطالق تطبيق يمكن أطباء »الصحة«
من متابعة مرضاهم عبر الهواتف 

Qƒ°ùædG óªMG - ¿ÉªY 

 Gô«NG  zº«μM{  á«ë°üdG  áÑ°SƒëdG  ´hô°ûe  ≥∏WCG

 á`̀«`̀cò`̀dG  Iõ``̀¡``̀L’G  ô`̀Ñ`̀Y  (º«μM@Ö«ÑW  )≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J

 õjõ©J  ≈`̀dEG  ±ó¡J  Iƒ£N  »`̀a  áë°üdG  IQGRh  AÉ`̀Ñ`̀WC’

 á©HÉàe øe AÉÑW’G ø«μªJh á«ë°üdG  ájÉYôdG  IOƒL

 …G  »a  ∫Gƒ`̀é`̀dG  ∫Ó`̀N  øe  á«ë°üdG  ºgÉ°Vôe  ádÉM

.âbh

 øe  ∫hC’G  ôÑà©j  …ò``̀dG  ≥«Ñ£àdG  ¥Ó``̀WG  »`̀JCÉ`̀jh

 èeÉfôÑdG  áeƒ¶æªd  ’Éªμà°SG–áμ∏ªªdG  »`̀a  ¬`̀Yƒ`̀f

 å«M  ,zº`̀«`̀μ`̀M{  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  áÑ°Sƒëd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 áÑ°SƒëªdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  AÉ`̀Ñ`̀WCÓ`̀d  í«àj

 á∏é°ùªdG  ä’É`̀ë`̀dG  ó«YGƒe  á©HÉàe  º«μM  èeÉfôÑH

 øY IOƒ``̀Lƒ``̀ª``̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG á``aÉ``c QÉ``¡``XEÉ``H º`̀¡`̀jó`̀d

 ó`̀¡`̀é`̀dGh â``̀bƒ``̀dG ô`̀aƒ`̀j …ò````̀dGh ,≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG ó`̀«`̀YGƒ`̀e

 πª©dG IAÉ`̀Ø`̀c ø`̀e Rõ`̀©`̀jh »`̀Ñ`̀£`̀dG QOÉ``̀μ``̀dGh AÉ`̀Ñ`̀WCÓ`̀d

.á«bQƒdG ó«YGƒªdG äÓé°S AÖY ∞«ØîàH º¡jód

 ¢Sóæ¡ªdG  zº`̀«`̀μ`̀M{  ∫  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫É``̀bh

 AÉÑWCÓd  ≥«Ñ£àdG  {  ¥Ó``̀WG  πØM  »`̀a  ∫É`̀ª`̀c  ¢`̀SGô`̀a

 ™e  ÉeÉé°ùfG  AÉ`̀L  ¬`̀fG  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  Iõ`̀¡`̀LCG  ôÑY

 ≈∏Y  √ô`̀jó`̀J  …ò``dG  èeÉfôÑdGh  zº«μM{  á«é«JGôà°SG

 ôjƒ£àdÉH  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG  ∫Ó``N  ø`̀e  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  iƒà°ùªdG

 áÄ«¡J  ó©Hh  áLÉëdG  ¬«°†à≤J  Ée  Ö°ùëH  åjóëàdGh

.zÉ¡d áÑ°SÉæªdG á«àëàdG á«æÑdG

 í«àj  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG  ¿EG  ∫É``̀ª``̀c  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ±É```°```VGh

 ∫ƒNódG øe º¡æμªj å«M ºgÉ°Vôe á©HÉàe AÉÑWCÓd

 πcÉ°ûªdG  ,á«°SÉ°ùëdG  ,™LGôª∏d  »°VôªdG  ïjQÉà∏d

 ájƒ«ëdG  äÉ`̀eÓ`̀©`̀dGh  á```̀jhOC’G  ,º«YÉ£ªdG  ,á«Ñ£dG

 º«μM èeÉfôH ≈∏Y OÉªàY’G IOÉjR ¿EG GócDƒe ¢†jôª∏d

 IQhô°V √ÉéJÉH â©aO ¬à«ªgCÉH á«Ñ£dG QOGƒμdG áYÉæbh

 ¢†©H  áMÉJÉH  èeÉfôÑdG  áeƒ¶æe  »a  á«∏eÉμJ  OÉéjEG

 ,á«còdG  ∞JGƒ¡dG  Iõ`̀¡`̀LCG  ôÑY  ¢üFÉ°üîdGh  ÉjGõªdG

 ≈`̀dEG ±É`̀£`̀ª`̀dG á`̀jÉ`̀¡`̀f »`̀a É`̀¡`̀dÓ`̀N ø`̀e ≈©°ùf »`̀à`̀dGh

 ≈°Vôª∏d  áeó≤ªdG  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  IOƒ`̀L  õjõ©J

.áMÉàªdG á«LƒdƒæμàdG äGhOCÓd πãe’G ΩGóîà°S’ÉH

 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG »``̀a ¬``̀bÓ``̀WEG º``̀J ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG ¿EG QÉ``̀°``̀TGh

 ΩÉ¶æH  πª©J  »àdG  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  Iõ`̀¡`̀LC’  ≈``̀dhC’G

 º`̀à`̀jh  ,)ô```̀ã```̀cCG  hCG  4^0^3  á`̀î`̀°`̀ù`̀f  Android)

 Iõ`̀¡`̀LG πª°ûàd ¬`̀æ`̀e á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG

 ¿CG  GócDƒe  .IOS  ΩÉ¶æH  πª©J  »àdG  á«còdG  ∞JGƒ¡dG

 ≥«Ñ£àdG øe áî°ùf ¥ÓWG ≈∏Y kÉ«dÉM πª©J zº«μM{

.á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG AÉÑWCG ΩGóîà°SE’

 ´É£≤dGh É«LƒdƒæμàdG ø«H á«∏eÉμàdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 Ió`̀MGh  πc  óªà©J  å«M  ,É«ªàM  Gô`̀eCG  ôÑà©J  »ë°üdG

 OÉéjG IQhô`̀°`̀V ø`̀e Rõ`̀Y …ò``̀dG ô``̀eC’G ,iô```N’G ≈∏Y

.zº«μM{ èeÉfôH ΩGóîà°S’ áØ∏àîe äÉ°üæe

 çÓK zº«μM{ á«ë°üdG  áÑ°SƒëdG  èeÉfôH  ôjójh

 :É``̀gRô``̀HCG ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀Sƒ`̀ë`̀dG ∫É`̀é`̀e »`̀a äGQOÉ``̀Ñ``̀e

 ,zº«μM{ »ë°üdG ´É£≤dG áÑ°Sƒëd »æWƒdG èeÉfôÑdG

 zº∏ pY{  á«fhôàμd’G  á«Ñ£dG  ¿OQC’G  áÑàμe ≈dEG  áaÉ°VEG

.zº«μM á«ªjOÉcCGzh

 á°ù°SDƒe  100  »a  zº«μM{  èeÉfôH  É«dÉM  ≥Ñ£ojh

 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e º`̀°`̀†`̀J á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a á`̀«`̀Ñ`̀W

 .á«dhCGh á∏eÉ°T á«ë°U õcGôeh ájôμ°ùYh

 اعتصام احتجاجي على تغيير المناهج 

äÉëjôa »∏Y - ¿ƒ∏éY  - ¿ÉªY 

 ø«ª∏©ªdG  á`̀HÉ`̀≤`̀f  »``̀a  AÉ``̀°``̀†``̀YGh  Ö`̀«`̀≤`̀f  º`̀°`̀ü`̀à`̀YG
 á«HôàdG IQGRh ΩÉeG ¢ùeG áÑ∏W QƒeCG AÉ«dhCGh ¿ƒª∏©eh
 â`̀dÉ`̀W »`̀à`̀dG äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀LÉ`̀é`̀à`̀MG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ÖdÉ£J  äÉ`̀£`̀aÉ`̀j  Gƒ`̀©`̀aQh  ,  á«°SQóªdG  ÖàμdG  ¢ü©H
 øY ø«dhDƒ°ùªdG  áÑ°SÉëeh âfÉc  Éªc ègÉæªdG  IOÉYEÉH
 º«b  ™e  Ö°SÉæàJ  ’  É¡fÉH  ÉgƒØ°Uh  »àdG  äÓjó©àdG

.¬JGOÉYh ™ªàéªdG
 ∫Ó`̀N äÉ`̀ë`̀jô`̀a π`̀°`̀SÉ`̀H ø`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀dG Ö`̀«`̀≤`̀f ∫É```̀bh
 É¡«∏Y  âHôJ  »àdG  ÉæégÉæªd  Iô°üf  ∞≤f  {  ΩÉ°üàY’G
 ™bGƒe h Ö°UÉæªdG äCGƒÑJ øe Ö©°ûdG AÉæHCG øe ∫É«LCG

.QGô≤dGh á«dhDƒ°ùªdG
 É`̀¡`̀à`̀©`̀LGô`̀e  ø```̀e  ó```̀H  ’  è``̀gÉ``̀æ``̀ª``̀dG  ¿CG  ±É````°````VGh
 ÖcGƒJ  ¿CG  óH  ’h  ,iô```NC’Gh  áæ«ØdG  ø«H  Égôjƒ£Jh
 IÉ«M »a ô¡¶J »àdG áFQÉ£dG ÉjÉ°†≤dG èdÉ©Jh ô°ü©dG

.áeC’G
 á«eÓ°S’G á«HôàdG ègÉæe ≈∏Y ô«¨àdG ¿EG ôÑàYGh
 ô«Z  ¬jƒ°ûJh  AGóàYG  ƒ¡d  ,á«Hô©dG  á¨∏dGh  á«æWƒdGh
 πjó©Jh ôjƒ£J ∂dP ¿CG ¥ó°üf ¿CG øμªj ’h ¥ƒÑ°ùe

 ègÉæªdG √òg ≈∏Y ™bh Ée πc á≤«≤M ≈∏Y ÉæØbh øëfh
.∂°ûdG ¬«dEG ≈bôj ’ Éª«a

 ¬`̀é`̀fô`̀Ø`̀c AGƒ````̀d AÉ```æ```HG ø```e Oó```̀Y ò``Ø``f ∂```̀dP ≈```̀dG
 ≈`̀æ`̀Ñ`̀e ΩÉ`````̀eG á``Ñ``∏``£``dG Qƒ`````̀eG AÉ````̀«````̀dhGh ø`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀dGh
 äÓjó©à∏d  É°†aQ  ,É«LÉéàMG  ÉeÉ°üàYG  ,á«aô°üàªdG

.á«°SQóªdG ègÉæªdG ≈∏Y Iô«N’G
 óªëe ΩÉ°üàY’G »a ø«KóëàªdG øe OóY QÉ°TGh
 ∫ÓN  …OÉª°üdG  ø°ùMh  …OÉª°üdG  OÉ¡Lh  äÉëjôa
 ≈∏Y É`̀°`̀Uô`̀M »``̀JCÉ``̀j ΩÉ`̀°`̀ü`̀à`̀Y’G ¿G ≈``̀dG ,º`̀¡`̀d äÉ`̀ª`̀∏`̀c
 º«≤dG  º`̀¡`̀HÉ`̀°`̀ù`̀cGh  º¡ª«∏©Jh  áÑ∏£dG  É`̀æ`̀FÉ`̀æ`̀HG  ¥ƒ`̀≤`̀M
 ≥«∏j  ÉªH  º¡JÉ«M  »ªæJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀bÓ`̀N’Gh  á«æjódG
 ¢SÉ°SG ≈∏Y â«æH »àdG ÉæégÉæeh Éæ°SQGóeh Éæ©ªàéªH
 IOÉªdG  ΩÓ°S’G  ôÑàYG  …òdG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ¿ƒfÉb

.É¡à«ªæJh ègÉæªdG AÉæH »a á«°SÉ°S’G
 IOÉYÉH  ,  ÜGƒædG  ¢ù∏éeh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  GƒÑdÉWh
 Éæª«b  ≈dG  GOÉæà°SG  Égô««¨J  ºJ  »àdG  ègÉæªdÉH  ô¶ædG
 »àdG á«≤«≤ëdG ègÉæªdG ¿ƒª°†e ≈dG IOƒ©dGh á«æjódG

.áÑ∏£dG ÉæFÉæHG π«°üëJ »ªæJ
 »LÉéàM’G ¿É«ÑdG øe áî°ùf ,¿ƒª°üà©ªdG º∏°Sh

 .AGƒ∏dG ±ô°üàªd

»dGôà°S’G ô«Ø°ùdGh ¿ÉcQC’G ¢ù«FQ

(áHQÉ≤©dG áeÉ°SG - ôjƒ°üJ )   ΩÉ°üàY’G »a ¿ƒcQÉ°ûe

 - GôàH - ¿ÉªY

 ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL øY ÉHhóæe
 ¬«Ñf áaÉ≤ãdG ôjRh ≈YQ ,»fÉãdG
 áYÉb »a ,AÉ©HQC’G AÉ°ùe ,º≤°T
 ,QÉ£ªdG ≥jôW -äGQÉ«°ùdG ¢Vô©e
 »dhódG ¿ÉªY ¢Vô©e ìÉààaG πØM
 …òdG ,ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ÜÉàμ∏d
 ø««fOQC’G øjô°TÉædG OÉëJG ¬ª¶æj
 áfÉeCGh áaÉ≤ãdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
.iôÑμdG ¿ÉªY

   »الجبهة الموحدة«: استيراد الغاز 
من إسرائيل ال ينسجم مع مصالحنا 

 

 á¡ÑédG Üõ``M ∫É``b  -  …CGô````dG  -  ¿É`̀ª`̀Y

 øe RÉ``¨``dG OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG ¿G Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG á``̀«``̀ fOQC’G

 á«æWƒdG  ÉæëdÉ°üe  ™e  ºé°ùæj  ’  π«FGô°SG

 Ö©°ûdG  ø`̀e  á≤∏£ªdG  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ZC’G  äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀Jh

 á«fƒ«¡°üdG äÉ°SQÉªªdG ¢†aôj …òdG »fOQC’G

.á«æ«£°ù∏ØdG »°VQC’G πNGO

 ¿G ¢``̀ù``̀eG √Qó````°````UG ¿É``̀«``̀ H »```̀a ±É````°````VGh

 áeƒμëdG  ∞bGƒe  QGôªà°SG  ¿G  iô`̀j  ÜõëdG

 ô`̀«`̀Zh ™```̀FGQò```̀dG â``̀fÉ``̀c É`̀ª`̀¡`̀e á`̀Ñ`̀FÉ`̀°`̀U ô`̀«`̀Z

 RÉ`̀¨`̀dG ∫É`̀°`̀ü`̀jEG ø`̀Y å`̀jó`̀ë`̀dG á`̀°`̀UÉ`̀N IQô`̀Ñ`̀e

 ’G  Éæ«æ©j  Éeh  .¢ü«NQ  ô©°ùH  øWGƒªdG  ≈dG

 OGô«à°SÓd  »°SÉ«°ùdGh  »`̀æ`̀eC’G  øªãdG  ¿ƒμj

 QGôªà°SG  ¿G  ÜõëdG  ôÑàYh.¿OQC’G  ≈∏Y  ∫ÉZ

 ¬«ah π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG á`̀Ñ`̀Zô`̀d ´É`̀«`̀°`̀ü`̀fG á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G

 áeƒμëdG  ≈`̀∏`̀Yh  Ö©°ûdG  ôYÉ°ûªH  áfÉ¡à°SG

 .ÉgAÉ¨dEG

áªjôédG øjójh ôàM ó«≤ØdÉH …õ©j ¬àdÓL

 الملك: قيمنا بعيدة  عن التطرف والعنف والتعصب اQعمى
 ádÓL QGR - GôàH -  ¢ü«ëØdG 

 ¢`̀ù`̀eG ,»```̀fÉ```̀ã```̀dG ˆGó```̀Ñ```̀Y ∂``̀∏``̀ª``̀dG

 ó`̀«`̀≤`̀Ø`̀dG AGõ````̀Y ¿Gƒ`````̀jO ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG

 Ωó`̀b å`̀«`̀M ,ô`̀à`̀M ¢`̀†`̀gÉ`̀f Ö`̀JÉ`̀μ`̀dG

 GócDƒe  ,ó«≤ØdG  ∫B’  AGõ`̀©`̀dG  Ö`̀LGh

 äÉ«fOQC’Gh ø««fOQC’G ™«ªL ¢†aQ

 …ò`̀dG  ¿É`̀Ñ`̀é`̀dG  »``̀eGô``̀LE’G  πª©∏d

.¬JÉ«ëH iOhCGh ¬aó¡à°SG

 ¬```à```fGOEG ø```Y ¬``à``dÓ``L Üô``````̀YCGh

 á©°ûÑdG  áªjôédG  √ò¡d  Iójó°ûdG

 »````̀fOQC’G É`̀æ`̀Ñ`̀©`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y{ á`̀Ñ`̀jô`̀¨`̀dGh

.zÉæàaÉ≤Kh π«°UC’G

 ¿CG ≈`̀∏`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L Oó`̀°`̀Th

 ICÉ°ûf òæe ,äóæà°SG á«fOQC’G º«≤dG

 CÉ°ûf  øWƒdG  Gòg ¿CG{  ≈dEG  ,áμ∏ªªdG

 Ió°VÉ©àªdG  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ìhôH

 ø«ª∏°ùe ,™«ªédG ø«H áμ°SÉªàªdG

 ó©ÑdG  πc  øjó«©ÑdG  ,ø««ë«°ùeh

 Ö°ü©àdGh  ∞`̀æ`̀©`̀dGh  ±ô`̀£`̀à`̀dG  ø`̀Y

.z≈ªYC’G

 IQÉ```jõ```dG »```a ¬``à``dÓ``L ≥`````̀aGQh

 ¿Gƒ`̀jó`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQh ,AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 .»ª°TÉ¡dG »μ∏ªdGôàM ∫BG AGõY â«H Qhõj ¬àdÓL



3محليات
 بدء تعيينات مشروع ا�من الغذائي 

ôgÉ¶dG Éf’ - ¿ÉªY 

 AóÑdG ø««æ©ª∏d äÉØ«æëdG ódÉN ¢Sóæ¡ªdG áYGQõdG ôjRh õYhG

 èeÉfôH  ø`̀e  áëæªc  ∫ƒ`̀ª`̀ª`̀dG  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀e’G  ´hô`̀°`̀û`̀e  äÉæ««©àH

 å«M  ,  øjô¡°T   Ióªdh  2016/10/3  øe  GQÉÑàYG  á«ªdÉ©dG  ájòZ’G

.IQGRƒdG πªY á£N á«£¨J ±ó¡H ø««ª°Sƒe ∫ÉªY π«¨°ûJ ºàj

 øe 3000 øe ôãcG ¬æe OÉØà°SGh 2014 ΩÉY òæe ´hô°ûªdG òØæjh

.´hô°ûªdG äGƒæ°S ∫ÓN πª©dG øY ø«∏WÉ©dG

 ∫Éª©dG ΩGóîà°SÉH áëfÉªdG á¡édG ™e á©bƒªdG á«bÉØJ’G íª°ùJh

 πª©dG  ø`̀Y  ø«∏WÉ©dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ôÑcG  ó«Øà°ùj  å«ëH  …QhO  πμ°ûH

 ∫Éª©dG  øe  IQGRƒ``̀dG  ó«Øà°ùJh  ´hô°ûªdG  »a  π«¨°ûàdG  äÉ«∏ªY  øe

 »a  ájƒæ°ùdG  É¡££N  ò«ØæàH  ´hô°ûªdG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ø«eóîà°ùªdG

 .»fGƒ«ëdG êÉàf’G , »JÉÑædG êÉàf’G , »YGôªdG , êGôëdG ä’Éée

 الملك يعزي
بوفاة بيريز 

 å`̀©`̀H  -  Gô```̀à```̀H  -  ¿É```̀ª```̀Y 
 ˆGó```̀Ñ```̀Y ∂```̀∏```̀ª```̀dG á````̀dÓ````̀L
 ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢``̀ù``̀eG ,»``̀fÉ``̀ã``̀dG
 ¢ù«FôdG  ≈``̀dEG  ájõ©J  á«bôH
 ,ø«∏ØjQ ø«ahDhQ »∏«FGô°SE’G
 »∏«FGô°SE’G  ¢ù«FôdG  IÉ`̀aƒ`̀H

.õjô«H ¿ƒ©ª°T ≥HÉ°ùdG
 »a ,¬`̀à`̀dÓ`̀L ô`̀cò`̀à`̀°`̀SGh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Oƒ``̀¡``̀L ,á``̀«``̀bô``̀Ñ``̀dG
 ΩÓ``̀°``̀ù``̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d õ``̀jô``̀«``̀H
 ø``̀«``̀«``̀ æ``̀ «``̀£``̀ °``̀ù``̀ ∏``̀Ø``̀dG ø`````̀«`````̀H
 ¬``̀ª``̀YOh ø``̀«``̀«``̀ ∏``̀«``̀FGô``̀°``̀SE’Gh
 ’ƒ``̀°``̀Uh ,ø``̀«``̀à``̀dhó``̀dG π``̀ë``̀d
 ∫OÉ`̀©`̀dG  ΩÓ°ùdG  ∫Ó``̀MEG  ≈``̀dEG

 .á≤£æªdG »a πeÉ°ûdGh

 الملك يهنئ
دوالً بأعيادها 

 å`̀©`̀H   -  Gô```à```H  -  ¿É```ª```Y 

 ˆGó```̀Ñ```̀Y ∂```̀∏```̀ª```̀dG á````̀dÓ````̀L

 ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢``̀ù``̀eG ,»``̀fÉ``̀ã``̀dG

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≈````̀dEG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J á``«``bô``H

 ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL

 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H ,≠`̀æ`̀«`̀Ñ`̀æ`̀«`̀L »``̀°``̀T

 ,√OÓ```̀Ñ```̀d »```̀æ```̀Wƒ```̀dG Ωƒ````̀«````̀dG

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d ¬`̀à`̀dÓ`̀L É`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀e

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Qƒ``̀aƒ``̀e ≠`̀æ`̀«`̀Ñ`̀æ`̀«`̀L

 √OÓ```̀H Ö`̀©`̀ °`̀û`̀dh á``̀«``̀aÉ``̀©``̀dGh

 Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥jó°üdG

.QÉgOR’Gh

 á«bôH  ¬àdÓL  å©H  Éªc

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ≈`̀dEG  áÄæ¡J

 óªëe  ,ájOÉëJ’G  Éjô«é«f

 Ωƒ```̀j á``̀Ñ``̀°``̀SÉ``̀æ``̀ª``̀H ,…QÉ`````̀î`````̀H

 kÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀e ,√OÓ`````̀H ∫Ó``≤``à``°``SG

 …QÉ`̀î`̀H ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d ¬`̀à`̀dÓ`̀L

 á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Qƒ``̀aƒ``̀e

 …ô```̀«```̀é```̀«```̀æ```̀dG Ö```̀©```̀ °```̀û```̀ ∏```̀dh

 Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤°ûdG

.QÉgOR’Gh

 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á```̀dÓ```̀L å```̀©```̀Hh

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≈````̀dEG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J á``«``bô``H

 ¢Sƒμ«f  ,¢UôÑb  ájQƒ¡ªL

 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H ,¢``̀ù``̀jOÉ``̀«``̀à``̀°``̀SÉ``̀fG

 Ωƒ``̀«``̀H √OÓ`````````̀H ä’É````̀Ø````̀ à````̀MG

 ¬àdÓL  É«æªàe  ,∫Ó≤à°S’G

 Qƒaƒe  »°UôÑ≤dG  ¢ù«Fô∏d

 Ö©°ûdh  á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh  áë°üdG

 øe  ójõªdG  ≥jó°üdG  √OÓ`̀H

 å©H Éªc .AÉ``̀Nô``̀dGh Ωó`̀≤`̀à`̀dG

 ≈dEG  á∏KÉªe  á«bôH  ¬àdÓL

 ÉØdCG ,É«æ«Z ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

 áÑ°SÉæªH  É¡«a  √CÉæg  ,…ófƒc

 ,√OÓ````````̀H ∫Ó````̀≤````̀à````̀°````̀SG Ωƒ````````̀j

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d ¬`̀à`̀dÓ`̀L É`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀e

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Qƒ```̀aƒ```̀e »``̀æ``̀«``̀¨``̀dG

 √OÓ``̀H Ö`̀©`̀°`̀û`̀dh ,á``̀«``̀aÉ``̀©``̀dGh

 Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥jó°üdG

 .QÉgOR’Gh

 عدد خاص
من الجريدة الرسمية 

 Qó`̀°`̀U  - Gô`̀à`̀H -  ¿É``̀ª``̀Y 
 Ió`̀jô`̀é`̀dG ø``̀e ¢``̀UÉ``̀N Oó```̀Y
 ¢`̀ù`̀eG  ø```̀e  ∫hCG  á``«``ª``°``Sô``dG
 á«μ∏ªdG IOGQ’G ¢üf øª°†J
 áeƒμëdG  π«μ°ûàH  á«eÉ°ùdG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H Ió``̀jó``̀é``̀dG
 »``̀fÉ``̀g Qƒ```̀à```̀có```̀dG AGQRƒ```````````dG
 Oó`̀©`̀dG »``̀a ô`̀°`̀û`̀fh .»`̀≤`̀∏`̀ª`̀dG
 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ∞``̀«``̀∏``̀μ``̀à``̀dG ÜÉ```̀à```̀c
 »≤∏ªdG  Qƒ`̀à`̀có`̀∏`̀d  »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ÜÉàc ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ OQh
 äOG  ó`̀bh  .»eÉ°ùdG  ∞«∏μàdG
 ájQƒà°SódG ø«ª«dG áeƒμëdG
 ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  ΩÉ`̀eG
 Éªc .¢`̀ù`̀eG ø`̀e ∫hCG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ¢`̀ü`̀f ô`̀°`̀û`̀f Oó```̀©```̀dG ø`̀ª`̀°`̀†`̀J
 ø`̀«`̀«`̀©`̀à`̀H  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  IOGQ’G
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ¿É```̀«```̀Y’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ∂``̀dò``̀ch ,õ```̀jÉ```̀Ø```̀dG π``̀°``̀ü``̀«``̀a
 ¢ù∏ée  ø`̀Y  QOÉ°üdG  QGô`̀≤`̀dG
 á∏≤à°ùªdG  áÄ«¡dG  »°VƒØe
 èFÉàædG  OÉªàYÉH  ÜÉîàfÓd
 äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀fÓ``̀d á```̀«```̀FÉ```̀¡```̀æ```̀dG
 ¢ù∏ée  AÉ``°``†``YC’  á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG

 .ô°ûY øeÉãdG ÜGƒædG

 دوام لـ»استئناف إربد« الجمعة والسبت 
الستقبال الطعون في »النواب« 

äÉ°ùjób óªëe  -  óHQG 

 á©ªédG »eƒj É¡∏ªY á∏°UGƒe øY óHQG ±ÉæÄà°SG áªμëe âæ∏YG

 øe …G áHÉ«f áë°üH ø©W ä’ÉM …G ∫ÉÑ≤à°S’ ø«eOÉ≤dGh âÑ°ùdGh

 á∏≤à°ùªdG  áÄ«¡dG  âæ∏YG  »àdG  ∫Éª°ûdG  äÉ¶aÉëe ôFGhO  »a ÜGƒædG

.»ª°SQ πμ°ûH ºgRƒa äÉHÉîàfÓd

 ≈°†aG …òdG ÖdÉW ƒHG º«gGôHG »°VÉ≤dG áªμëªdG ¢ù«FQ ∫Ébh

 AóH øe ø««°VÉªdG ø«eƒ«dG ∫ÓN ≈≤∏àJ ød áªμëªdG ¿G ôÑîdÉH

 π«Ñ≤dG Gòg øe ¿ƒ©W …G ºgRƒa ø∏©ªdG ÜGƒædG áHÉ«æH ø©£dG Iôàa

 ™e  »¡àæJ  á°üàîªdG  ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eG  ø©£dG  Iôàa  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe

.2016/10/12 Ωƒj ΩGhO AÉ¡àfG

 ÜGƒædG ¢ù∏ée äÉHÉîàfÉH ÜGƒf Rƒa á«≤MÉH ø©£dG ¿G ≈dG QÉ°ûj

 á°üàîªdG ºcÉëªdG πÑb øe ô¶æjh AÉ°†≤dG äÉ«MÓ°U øe íÑ°UG

 πμ°ûj ¿Éc …òdG ÜGƒædG ¢ù∏ée πÑb øe ¬«a ô¶æj É≤HÉ°S ¿Éc ¿G ó©H

 »a  áª¡e  Iƒ£N  ¿ƒÑbGôe  √ôÑàYG  Ée  ƒgh  ¿ƒ©£dÉH  á°UÉN  áæéd

 .¬H á∏°üàªdG áª¶f’Gh ø«fGƒ≤dGh ìÓ°U’G ≥jôW

 §°Sƒàª∏d á«HƒæédG áØ°†dG »a »YÉªàL’G QGƒëdG õjõ©J ´hô°ûe ¥ÓWEG 

 الغزاوي:ملتزمون بالمحافظة على حقوق العمال 

 منتدون: االنتخابات النيابية نقلة نوعية في الحياة السياسية 

 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ¬``̀à``̀jÉ``̀YQ ∫Ó````̀N ±É```̀ °```̀VGh 

 QGƒ`̀ë`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J{ ´hô`̀°`̀û`̀e ¥Ó```̀WG Ihó```̀f

 á``«``Hƒ``æ``é``dG á``̀Ø``̀°``̀†``̀dG »```̀a »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G

 ¬`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀à`̀°`̀ù`̀j …ò````̀dG ¢``̀ù``̀eG z§`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀∏`̀d

 »``̀a äÉ```̀ HÉ```̀≤```̀ æ```̀ ∏```̀ d »````̀ Hô````̀©````̀ dG OÉ```````ë```````J’G

 õ`̀jõ`̀©`̀J  ¿EG  Üô``̀¨``̀ª``̀dGh  ,¢``̀ù``̀fƒ``̀J  ,¿OQ’G

 , AÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dG ø``«``H »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G QGƒ```̀ë```̀dG

 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G Ωó``̀≤``̀à``̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d á`̀∏`̀«`̀°`̀Sh

 ó`̀bh ,¬```̀JGP ó`̀ë`̀H kÉ``̀aó``̀gh …OÉ``°``ü``à``b’Gh

 »``̀Hƒ``̀æ``̀L  ∫hO  ø`````̀e  ó````̀jó````̀©````̀dG  â```̀ª```̀¶```̀f

 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G QGƒ`̀ë`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG

 π`̀ª`̀Y á``̀°``̀ù``̀ °``̀SCÉ``̀e â````̀ª````̀YOh π```ª```©```dG »````̀a

 √ò`̀¡`̀d á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG

.äÉjÉ¨dG

 πª©dG  IQGRh  øª°†àJ  …hGõ¨dG  ∫Ébh

 ≈æ©J  á`̀jô`̀jó`̀e  »`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG  É`̀¡`̀∏`̀μ`̀«`̀g  »``a

 AÉcô°T  É¡«a  »≤à∏j  πª©dG  äÉ`̀bÓ`̀Y  »`̀a

 ∫Éª©dGh  ,∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉë°UCG  øe  êÉ`̀à`̀fE’G

 , á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG º`̀¡`̀JÉ`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀H

 πª©dG  IQGOEG  ø`̀Y  ádhDƒ°ùªdG  ÉgQÉÑàYÉH

.™ªàéªdG  πNGO

 π«μ°ûJ  »a  ¿OQ’G  áHôéJ  ≈dG  QÉ°TGh

 ÖLƒªH  πª©dG  ¿hDƒ°ûd  á«KÓãdG  áæé∏dG

 á°SÉFôH , πª©dG ¿ƒfÉ≤d É≤ah ¢UÉN ΩÉ¶f

 ¿ƒ∏ãªj  AÉ°†YG  9  ájƒ°†Yh  πª©dG  ôjRh

 äÉHÉ≤ædGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  …hÉ°ùàdÉH

 áæé∏dG  Iòg  ≈dƒàJ  ,IQGRƒ``dGh  á«dÉª©dG

 äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d …Qhó`````̀ dG º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG Ö````̀LGh

 ™e  É¡eÉé°ùfG  ióeh  πª©dG  äÉ©jô°ûJh

 ô«jÉ©eh  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG  á«ªæàdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG

 ä’É`̀é`̀e »`̀a á`̀«`̀Hô`̀©`̀dGh á`̀«`̀dhó`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG

 »a  ¢û«àØàdGh  π«¨°ûàdG  πãe  áØ∏àîe

 »YÉªédG  »`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  ¢`̀VhÉ`̀Ø`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG

 ó`̀ë`̀dG ó``jó``ë``Jh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG äÉ``̀YGõ``̀æ``̀dGh

 á°ûbÉæe  ÖfÉL  ≈dG  ,Qƒ`̀L’G  øe  ≈`̀fO’G

 ô`̀«`̀Zh ø``«``fGƒ``≤``dGh á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 »`̀à`̀dG QGô``≤``dG ™`̀æ`̀°`̀U äGAGô````̀LEG ø`̀e ∂``̀dP

 ídÉ°üe  »`̀a  hCG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿É`̀μ`̀e  »`̀a  ô`̀KDƒ`̀J

.πª©dG  ÜÉë°UCGh  ∫Éª©dG

 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG ô```̀jRh ∫É```̀bh

 QGƒëdG  ¿G  »°ù∏HGô£dG  óªëe  »°ùfƒàdG

 áeƒμëdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H  ≈¶ëj  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 á«YÉªàL’G  ±GôW’G  ™«ªLh  á«°ùfƒàdG

 πª©dÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  π«Ñ°S  ’  ¿É``H  É`̀fÉ`̀ª`̀jG

 ’G »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G º`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh

 á∏«°Sƒc  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  QGƒ``̀ë``̀dG  OÉ`̀ª`̀à`̀YÉ`̀H

 ¿É``̀ª``̀j’Gh á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ±Gó`````̀g’G Æƒ``∏``Ñ``d

 äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e ï`̀«`̀°`̀Sô`̀J »`̀a QGƒ``̀ë``̀dG ihó`̀é`̀H

.áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

 »`̀YÉ`̀Hô`̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀H ∂``̀dP ≈`̀∏`̀Y π``̀dOh

 IõFÉL  ≈∏Y  ¢ùfƒJ  »`̀a  QGƒ`̀ë`̀∏`̀d  »`̀YGô`̀dG

 É``ª``jô``μ``J  2015  á``̀æ``̀°``̀S  ΩÓ``̀°``̀ù``̀∏``̀d  π```̀Hƒ```̀f

 á«∏ªY  º``̀YO  »`̀a  á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG  º¡àªgÉ°ùªd

 QGô≤à°S’G  ø«eÉJh  »WGô≤ªjódG  AÉæÑdG

.OÓÑ∏d  »°SÉ«°ùdG

 √ò`̀Ø`̀æ`̀j …ò````̀dG ,è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG ±ó```¡```jh

 OÉëJ’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »`̀HhQh’G  OÉëJ’G

 ≈`̀dG ,¿É``̀ª``̀Y √ô``̀≤``̀eh äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀∏`̀d »``̀dhó``̀dG

 äÉ«©ªLh  ∫Éª©dG  äÉHÉ≤f  äGQób  ôjƒ£J

.¿OQC’Gh  ¢`̀ù`̀fƒ`̀J  »``̀a  π`̀ª`̀©`̀dG  ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG

 QGƒM  ≥«Ñ£J  õjõ©J  πLCG  øe  ,Üô¨ªdGh

 ,»°ù°SDƒeh  »μ«eÉæjOh  πeÉ°T  »YÉªàLG

 ™e  ™°ShCG  ¥É£f  ≈∏Y  äGQhÉ°ûe  AGô`̀LEGh

 .»fóªdG  ™ªàéªdG

∫ƒÑ°ûdG óªëe - GôàH - ¿É qªY 

 ¿ƒ«°SÉ«°Sh ¿ƒ«ªjOÉcCG  AGôÑNh ÜGƒf ÉYO

 ÜGƒæ∏d  »HÉbôdGh  »°SÉ«°ùdG  AGOC’G  ôjƒ£àd

.á∏YÉa  á«HÉ«f  πàc  π«μ°ûJh

 á≤∏M »``̀a º`̀¡`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ∫Ó``̀N GhQÉ```̀°```̀TCGh

 ¥ô°ûdG äÉ°SGQO õcôe ¢ù«ªîdG ¢ùeG Égó≤Y

 äÉHÉîàfG  ó©H  É`̀e  ¿OQC’G{  ¿Gƒæ©H  §`̀°`̀ShC’G

 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ¿G  ≈``̀dG  2016  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 IÉ`̀«`̀ë`̀dG »``̀a á`̀«`̀Yƒ`̀f á`̀∏`̀≤`̀f â`̀∏`̀μ`̀°`̀T á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG

.á«fOQC’G  á«°SÉ«°ùdG

 »àdG  á≤∏ëdG  ∫ÓN  ¿ƒKóëàªdG  ∫hÉæJh

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  øe  OóY  É¡«a  ∑QÉ°T

 ¢ùdÉée  øe  ¿hô`̀NCGh  »dÉëdG  ô°ûY  øeÉãdG

 á«°SÉ«°ùdG  äÉ«°üî°ûdG  ø`̀e  áÑîfh  á≤HÉ°S

 ¢ù∏ée  äÉjƒdhCG  øY  åjóëdG  ,á«ªjOÉcC’Gh

 Éeh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh  á«æWƒdG  ÜGƒ`̀æ`̀dG

 á«°SÉ«°ùdG  ∞bGƒªdGh  ™jô°ûàdG  á«∏ª©H  ≥∏©àj

 äÉ````̀jƒ````̀dhCGh á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G äÉ````̀MÓ````̀°````̀UE’Gh

.IójóédG  áeƒμëdG

 á∏YÉa  á«HÉ«f  πàc  π«μ°ûJ  ≈dG  Gƒ`̀YO  Éªc

 á«æWh á```̀jDhQh á`̀«`̀é`̀eGô`̀H ¢`̀ù`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y Ωƒ`̀≤`̀J

 ,á«LQÉîdGh  á«∏NGódG  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd

 »°SÉ«°ùdG  ìÓ``̀°``̀UE’G  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dGh

 áHQÉëªH  AóÑdGh  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’Gh

 øe  OóY  ìÓ°UEGh  ,»dÉªdGh  …QGOE’G  OÉ°ùØdG

 ≥∏©àj  É``̀e  É`̀ª`̀«`̀°`̀S  ’h  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG

 äÉ``̀jô``̀ë``̀dGh OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀ª`̀H

 ,óªëdG  OGƒL  õcôªdG  ¢ù«FQ  QÉ°TCGh  .áeÉ©dG

 èFÉàf  ¬à≤≤M  É`̀e  ≈``dG  ,á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG  QGOCG  …ò``̀dG

 IójóL  á«HÉ«f  √ƒLƒd  ìÉéf  øe  äÉHÉîàf’G

.»eÓ°SE’G πª©dG á¡ÑL ÜõM øeh

 áMÉàªdG  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  QÉªãà°SG  ≈`̀∏`̀Y  Oó`̀°`̀Th

 ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ΩÉ``̀eCG  kÉ`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh  kÉ«°SÉ«°S

 ∫GóàYG  ádÉM  øe  ¿OQC’G  ¬°û«©j  Ée  õjõ©Jh

 ≈∏Y πª©dG  h  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh  »`̀æ`̀eCG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh

.áeÉ©dG  äÉjôëdG  õjõ©J

 ø«eCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≥HÉ°ùdG  ô`̀jRƒ`̀dG  í`̀°`̀VhCGh

 ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢``ù``dÉ``é``e ¬``«``fÉ``©``J É```̀e á``Ñ``bÉ``°``û``ª``dG

 ¢`̀ù`̀°`̀SCG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG π`̀à`̀μ`̀dG ÜÉ``«``Z ø``̀e

 ≈∏Y  IQOÉ`̀b  ¿ƒμJ  áÑ∏°U  á«°SÉ«°Sh  á«éeGôH

 ¢ù∏éªdG  kÉÑdÉ£e  ,á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  á«ªæJ

 ájQGOE’Gh  á«°SÉ«°ùdG  áHÉbôdG  π«©ØàH  »dÉëdG

 πeÉ©àdG  »`̀a  á`̀jó`̀é`̀dGh  áeƒμëdG  AGOCG  ≈∏Y

 ¢ûjÉ©àdG  CGó`̀Ñ`̀e  õjõ©Jh  OÉ°ùØdG  ÉjÉ°†b  ™`̀e

 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G ø``«``fGƒ``≤``dG á`̀é`̀dÉ`̀©`̀eh »``æ``Wƒ``dG

.¿ÉªdôÑdG  ΩÉeCG  á°Vhô©ªdG

 ¬«fÉ©j  Ée  …óØ°üdG  óªMCG  ÖFÉædG  ø«Hh

 á«°SÉ«°ùdG  πàμ∏d  ÜÉ«Z  øe  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée

 ô°UÉæY  øe  ¿OQC’G  ¬μ∏àªj  É`̀eh  ,á«≤«≤ëdG

 á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG äÉ```````̀eRCG ™```̀e π``̀eÉ``̀©``̀à``̀dG »```̀a Iƒ````̀b

.á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  πM  á°UÉîHh

 »`̀Wƒ`̀eô`̀©`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀U Ö``FÉ``æ``dG É```̀YO É`̀ª`̀«`̀a

 π``NGO π`̀YÉ`̀a »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ∞`̀dÉ`̀ë`̀J π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J ≈```̀dEG

 øe ó«≤J »àdG  ø«fGƒ≤dG  áédÉ©eh ¿ÉªdôÑdG

 ÜÉgQE’G ™æe ¿ƒfÉb á°UÉN áeÉ©dG  äÉjôëdG

.á«fƒjóªdG  ∞∏eh  á«fhôàμd’G  ºFGôédGh

 »``̀æ``̀Wƒ``̀dG Üõ````ë````dG ΩÉ`````̀Y ø````«````eCG Oó````°````Th

 ≈∏Y ,¥É`̀æ`̀°`̀û`̀dG ó``ª``MCG Qƒ`̀à`̀có`̀dG …Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG

 á«≤«≤M á`̀«`̀HÉ`̀«`̀f  π`̀à`̀c  π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG

 ÖéM hCG íæe á«∏ªY »a ÜGƒædG è¡f ô««¨Jh

 ¬à£N »``̀a ô```̀jRh π``̀c á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e ô`̀Ñ`̀Y á`̀≤`̀ã`̀dG

 á°ûbÉæªd ¢ù∏éªdG ÆôØàj ¿CGh á«é«JGôà°S’G

.øWƒdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ«é«JGôà°SG

 QƒàcódG  á«°SÉ«°ùdG  Ωƒ∏©dG  PÉà°SCG  QÉ°TGh

 á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ó`̀≤`̀Y ≈``̀dG ó`̀«`̀©`̀°`̀S ó`̀ª`̀MCG

 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈````̀ dG É```̀«```̀YGO π```̀«```̀FGô```̀°```̀SEG ™```̀e RÉ```̀¨```̀dG

 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG PÉ``̀à``̀°``̀SCG Oó```̀°```̀Th.ìÓ```̀°```̀UE’G Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e

 ≈∏Y  äÉ`̀μ`̀«`̀æ`̀°`̀û`̀dG  ó`̀dÉ`̀N  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á«°SÉ«°ùdG

 IQGOE’  á«°SÉ«°S  πàc  π«μ°ûàd  ÜGƒ`̀æ`̀dG  »©°S

 ìÓ`̀°`̀UEG ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dGh ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG IÉ`̀«`̀ë`̀dG

 …OÉ°üàb’G  ∞∏ªdG  áédÉ©eh  º«∏©àdG  ΩÉ¶f

 OÉ``̀é``̀jEGh ,»``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G ∂`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀dG á`̀«`̀°`̀†`̀bh

 ø«ÄLÓdG  á«°†b  ™e  πeÉ©à∏d  á«é«JGôà°SG

 ß`̀Ø`̀ë`̀jh »``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G Ö``̀fÉ``̀é``̀dG »``̀YGô``̀j É``ª``H

 äÉ`̀HQÉ`̀≤`̀e ≈```̀dEG ∫ƒ``°``Uƒ``dGh á``̀dhó``̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e

.ÜÉgQE’G  áHQÉëªH  ≥∏©àJ

 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG PÉ``̀à``̀°``̀SCG ≥`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀dG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG õ````̀cQh

 ≈∏Y ÜÉ`̀«`̀°`̀û`̀dG »`̀æ`̀°`̀ù`̀M Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 á¡LGƒeh  øWƒdG  ájÉªëd  á«æWh  ájDhQ  AÉæH

 π`̀ª`̀©`̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dGh á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG

 ô«KCÉàdG  øμªj  »àdG  äÉ`̀eRC’G  ¢ü«î°ûJ  ≈∏Y

 OÉ°ùØdG  áHQÉëªH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉN  É¡«a

.ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG  ÉjÉ°†bh »dÉªdGh  …QGOE’G

 QƒàcódG  ≥Ñ°SC’G  ÖFÉædG  Oó°T  ∂`̀dP  ≈`̀dEG

 IÉYGôeh  ,OÉ°ùØdG  áHQÉëe  ≈∏Y  ¢SGƒb  IOƒY

 ôÑàYG É`̀ª`̀æ`̀«`̀Hh .á``̀«``̀fOQC’G É`̀«`̀∏`̀©`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 π`̀«`̀eõ`̀dG π`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U ô`̀jô`̀ë`̀J ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 á°Uôa  ΩÉ```̀eCG  ¿OQC’G  ¿CG  »`̀f’ƒ`̀é`̀dG  ∞`̀WÉ`̀Y

 ìÓ````°````UE’G ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀J »````a êPƒ````ª````f º``̀jó``̀≤``̀à``̀d

 ,»Hô©dG  ™«HôdG  á∏Môe  øY  kGó«©H  »°SÉ«°ùdG

 ìÓ```̀°```̀UE’G QÉ``̀°``̀ù``̀e »```̀a Ωó``̀≤``̀à``̀dG ≈``̀∏``̀Y Oó``̀°``̀T

 ∞``̀∏``̀ª``̀dGh äÉ```HÉ```î```à```f’G ¿ƒ```̀fÉ```̀b á``̀é``̀dÉ``̀©``̀eh

 á«Ñ©°ûdG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 Ió``̀Mƒ``̀dG õ``̀jõ``̀©``̀Jh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG IÉ``̀«``̀ë``̀dG »``̀a

.¬dÉμ°TCG  πμH  ±ô£àdG  á¡LGƒeh á«©ªàéªdG

 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG PÉ`̀à`̀°`̀SCG QÉ``̀°``̀TCG ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG äGP »``̀ah

 π«μ°ûJ  ≈dEG  äÉcôH  ΩÉ¶f  QƒàcódG  á«°SÉ«°ùdG

 è`̀eGô`̀H ≈`̀∏`̀Y ó`̀ª`̀à`̀©`̀J á`̀∏`̀YÉ`̀a á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀H π`̀à`̀c

 πª©dÉH  ΩÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e  á````̀jDhQh  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S

 ìÓ`̀°`̀UE’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 ¢ù«Fôd  ≥`̀Ñ`̀°`̀SC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó```̀cCGh  .Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG

 OƒLh  Oƒªëe  ó°UÉb  QƒàcódG  ¿ÉcQC’G  áÄ«g

 º`̀°`̀SGƒ`̀≤`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀gÉ`̀Ø`̀J  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀d  á`̀«`̀æ`̀Wh IOGQEG

 á`̀«`̀æ`̀Wh á``dÉ``M AÉ``̀æ``̀Hh á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ÜGƒ``̀æ``̀dG IQOÉ````¨````eh ,äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d

 »°ù°SDƒe πªY ¢ù«°SCÉàd  á«°üî°ûdG  ídÉ°üª∏d

 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y kGQOÉ````̀b ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG π`̀©`̀é`̀j

 êhô`̀î`̀dGh  á«LQÉîdGh  á«∏NGódG  äÉjóëàdG

 á≤£æªdG  ¬«a  ôªJ  …òdG  º∏¶ªdG  ≥ØædG  øe

.á«fOQC’G áMÉ°ùdG ¬H ôªJ …òdG ôJƒàdG ´õfh

 á°ûMGôëdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  Ö`̀dÉ`̀Wh

 ¢ù∏éªd »`̀∏`̀NGó`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H  ô`̀¶`̀æ`̀dG  IOÉ``̀YEÉ``̀H

 ¿CÉ°ûdG »a ºgó¡L ÜGƒædG õcôj ¿CGh ,ÜGƒædG

 ¢ùdÉée  ø`̀e  ¿ƒμ«°S  É`̀e  π`̀X  »`̀a  »°SÉ«°ùdG

 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dGh ,äÉ``eó``î``dÉ``H ≈`̀æ`̀©`̀J á`̀jõ`̀cô`̀e

 AÉ°†≤dG  ∫Ó≤à°SGh  ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°S  ¢ùjôμJ

 á£∏°ùdG  ™`̀e  ácôà°ûe  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  AÉ`̀æ`̀Hh

 äÉjóëàdGh  ôWÉîªdG  á¡LGƒªd  á«ª°SôdG

 .ádhódG ¬LGƒJ »àdG

 حجازين: ال انهيارات في البترا 
بل تفتيت صخور 

»°ùjƒ£dG OÉjR  - GôàÑdG 

 ¿hDƒ°T  ¢VƒØe GôàÑdG  º«∏bEG  »°VƒØe ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ÖFÉf  ≈Øf

 »a äGQÉ«¡fG  …CG  çhóM ,øjRÉéM OÉªY QƒàcódG  ájôKC’G  á«ªëªdG

.ájôKC’G áæjóªdG

 ™bGƒe  ôÑY  ¿ƒ£°TÉf  ¬`̀dhGó`̀J  ™£≤e  ≈∏Y  GOQ  øjRÉéM  ∫É``bh

 ƒg  iô`̀L  É`̀e  ¿G  ,Gô`̀à`̀Ñ`̀dG  »`̀a  QÉ«¡fG  áKOÉëd  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 ≥«°ùdG  QGô≤à°SG  ´hô°ûe  øª°V  á£∏°ùdG  É¡H  âeÉb  Qƒî°üd  â«àØJ

 QÉ`̀KB’G  Iô``̀FGOh  ¿ÉªY  »a  ƒμ°ùfƒ«dG  Öàμe  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH

.áeÉ©dG

 ™bGƒe ±É°ûàcG øª°†J ´hô°ûªdG ¿G z…CGôdG{ ≈dEG øjRÉéM ócCGh

 øe  ¿É``̀ch  ,ìÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  áeÓ°S  ≈∏Y  Gô`̀£`̀N  πμ°ûJ  ó`̀b  »`̀à`̀dG  Qƒî°üdG

 πÑb ™bƒªdG AÓNEG ºJ ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,áfõî∏d πHÉ≤e ™bƒe É¡æª°V

 .¬«a ø«∏eÉ©dGh QGhõdG áeÓ°S øª°†j ÉªH ,Qƒî°üdG â«àØJ á«∏ªY

 ٧٢٧ أسرة فقيرة تستفيد 
من لجنة زكاة النظيف 

…hÓÑ≤dG ∫Éæe - ¿ÉªY 
 IQÉjõd  OOô`̀à`̀dG  ≈∏Y É`̀eÉ`̀Y33 òæe ÉeÉY (67) óªëe ƒ`̀HG  OÉàYG  

 ±hô¶dG  Iƒ°ùbh  IQGô`̀e  áé«àf  ïjôªdGh  ∞«¶ædG  πÑL  IÉ`̀cR  áæéd

 ø«eCÉàH áæé∏dG âeÉb ¿G ≈dG .OGôaG á©°ùJ øe áfƒμªdG ¬Jô°SG π«©«d

 É¡dÓN øe âYÉ£à°SG  »àdG  ,  â«ÑdG  πNGO  áWÉ«N áæ«cÉªH  ¬àLhR

.¿ÉªY »a á∏ªédG QÉéàd É¡©«Hh ¢ùHÓeh ÜGƒKG õjô£J

 ¿Ééd ió`̀MG øe Ió«Øà°ùe Iô`̀°`̀SG(727 ) øe ó`̀MGh óªëe ƒHG

 ájô¡°T  áª«≤H  (ïjôªdGh  ∞«¶ædG  πÑL  áæéd)  áμ∏ªªdG  »a  IÉcõdG

 ´Oƒà°ùeh á«ÑW IOÉ«Y ≈∏Y áæé∏dG πªà°ûJh .QÉæjO ∞dG 17 á«dÉªLG

 ójôÑàd  OGôH  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ¬«dõæªdG  äGhO’Gh  ¢ùHÓªdGh  Ohô£∏d

.π°üe400 ™°ùàj ≈∏°üeh Ωƒë∏dG

 ∫É`̀b ¿É`̀ë`̀«`̀°`̀û`̀dG ¿Éª«∏°S Qƒ`̀à`̀có`̀dG IÉ``cõ``dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e

 IÉcõdÉH  )  ¿Gƒæ©H  Gô`̀NDƒ`̀e  ¥hóæ°üdG  É¡≤∏WG  »àdG  á∏ªëdG  øª°Vh

 ø«LÉàëªdGh  AGô≤ØdG  áeóN  ≈dƒàj  ¥hóæ°üdG  ¿G  {  (IÉ«ëdG  ƒ∏ëJ

 ájƒd’G »a IÉcõdG ¿Ééd ™e ¿hÉ©àdÉH áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a

.zájô«îdG äÉ°ù°SDƒªdGh ø«æ°ùëªdGh äÉ¶aÉëªdGh

 ájô«N OhôW ™jRƒJ πØM ¢ùeG  ¬àjÉYQ ∫ÓN ¿Éë«°T  ±É°VGh

 âfÉc AGƒ°S âfÉc Éª¡e äGóYÉ°ùªdG √òg ¿G IÉcõdG áæéd ¬JóYG …òdG

 ,óMG  øe  áæe  ¢ù«dh  ≥M  »¡a  IÉ`̀cõ`̀dG  ¿Ééd  øe  hG  áeƒμëdG  øe

.IóMGh á«fOQG Iô°SG øe’G ó∏ÑdG Gòg »a ¢û«©f øëfh

 Ö`̀JGhQ  ™`̀jRƒ`̀J  ºàj  ¬``fCG  ∫É`̀b  ¢ûZôH  ø°ùM IÉ`̀cõ`̀dG  áæéd ¢ù«FQ

 ÉYÉ°VhCG  »fÉ©Jh ,ô≤ØdG  §N âëJ ¢û«©J Iô°SCG  (727) ≈∏Y ájô¡°T

 É¡«fÉ©J »àdG Iô«ÑμdG IÉfÉ©ªdG ≈dEG kÉàa’.áÑ©°U ájOÉ°üàbGh á«°û«©e

 ádÉ£ÑdG ä’ó©e ´ÉØJQG ™e kÉ°Uƒ°üN ,á≤£æªdG »a IRƒ©ªdG ô°SC’G

.ô≤ØdGh

 ≈àdGh »dÉëdG ΩÉ©dG äÉahô°üe äô°üM IÉcõdG áæéd ¿CG kÉØ«°†e

 äGQhO ó≤Y ≈dG áaÉ°V’ÉH .»æ«Yh …ó≤f QÉæjO ∞dG 156 ≈dEG â∏°Uh

.á°üàîªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e ¿hÉ©àdÉH ÜÉgQ’Gh äGQóîªdG øY á«YƒJ

 á∏FÉ©d  IQÉ`̀jõ`̀H  ≥aGôªdG  ó`̀aƒ`̀dGh  ¿Éë«°ûdG  ΩÉ`̀b  πØëdG  ájÉ¡æHh

 »a •ƒ≤°ù∏d πj’G É¡à«H º«eôàH ∞«¶ædG IÉcR áæéd øe äOÉØà°SG

.º«îªdG äGQÉM ióMG

 ó`̀YGƒ`̀b  ≥``̀ah  º`̀à`̀J  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  »`̀a  øjó«Øà°ùªdG  á``̀°``̀SGQO  ¿G  ô`̀cò`̀j

 á«fhôàμdE’G äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ≈∏Y AÉæH ,»fGó«ªdG »YÉªàL’G åëÑdG

 ,áæé∏dÉH

 اختتام فعاليات » التطرف وخطره 
والتوسط واالعتدال « في البلقاء 

Qƒ°ùædG ΩÓ°SEG - §∏°ùdG 

 ,  áfhÉ°üîdG  ºjôμdG  óÑY  ï«°ûdG  áμ∏ªª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  »àØªdG  ≈`̀YQ

 ÖjQóà∏d  »æWƒdG  èeÉfôÑdG  ø`̀e  á«fÉãdG  IQhó``̀dG  ΩÉààNG  äÉ«dÉ©a

 AÉ≤∏ÑdG á©eÉL »a z∫GóàY’Gh á«£°SƒdGh √ô£Nh ±ô£àdG { ¿Gƒæ©H

.á«≤«Ñ£àdG

 √ÉjG  ÉØ°UGh ,™ªàéªdG »a ΩÉ`̀eE’G á«ªgG ≈∏Y ,áfhÉ°üîdG ó`̀cCGh

 AÉæH’  á∏«∏L  Ihó``̀b  ø`̀e  ¬∏ãªj  Éªd  Qƒ`̀°`̀û`̀dGh  áª∏μdG  ÖMÉ°U  ¬`̀fÉ`̀H

 AÉ©ªL  á``e’G  »Ñf  Iô«°S  ø`̀e  á∏ãe’G  ´hQG  É°Vô©à°ùe  ,™ªàéªdG

 ΩÓ`̀°`̀S’G  IQƒ`̀°`̀U  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh  IÓ`̀°`̀ü`̀dG  ¬«∏Y  óªëe Éfó«°S

.∫GóàY’Gh á«£°SƒdGh áëª°ùdG ¬Jó«≤Yh

 õcGôªdGh  »ª∏©dG  åëÑdG  ¿hDƒ°ûd  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ∫É`̀bh

 ±ô£àdGh ÜÉgQ’G ¿G { ¢ùjób ƒHG ó©°S QƒàcódG »dhódG ¿hÉ©àdGh

 ø«fGƒ≤dGh  á«©°VƒdG  ÖgGòªdGh  ájhÉª°ùdG  ™FGô°ûdG  √òÑæJ  ∑ƒ∏°S

.{ ¿ÉeRh ¿Éμe πc »a á«YÉªàL’G ±GôY’Gh á«fóªdG

 ó≤Y  ≈∏Y  á©eÉédG  ¿EG  {  ¢SÉHódG  ìƒÑëÑdG  ôªY  QƒàcódG  ∫É`̀bh

 OÉªY  ÜÉÑ°ûdG  ô«°üÑJ  IQhô°†H  ÉfÉªjG  äGQhó``̀dG  √ò`̀g  πãe  º«¶æJh

 »àdG  ΩÓ°S’G IQƒ°U ¿É«Hh ÜÉ`̀gQ’Gh ±ô£àdG IQƒ£îH πÑ≤à°ùªdG

.z∫GóàY’Gh á«£°SƒdÉH RÉàªJ

 ôÑY  ,ø««éjôîdG  º°SÉH  áª∏c  ≈≤dG  »ÑYõdG  ¿Éª«∏°S  QƒàcódG

 á«∏ch  á«≤«Ñ£àdG  AÉ≤∏ÑdG  á©eÉéd  ø«éjôîdGh  √ôμ°T  ø`̀Y  É¡«a

 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªLh  »æ¡ªdGh  »æ≤àdG  ÖjQóà∏d  á«∏g’G  hó«dƒJ

 ôWÉîe  ¿É«H  ≈`̀dG  áaOÉ¡dG  ájƒYƒàdG  IQhó``̀dG  √ò`̀g  äÉ«dÉ©a  ìÉéfG

 ∫GóàY’Gh á«£°SƒdG »eƒ¡Øe í«°VƒJ ∫ÓN øe ÜÉgQ’Gh ±ô£àdG

.∞«æëdG »eÓ°S’G øjódG Éª¡H RÉàeG ø«à∏dG

 äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀H á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀î`̀dG ΩÉ```̀b ,∫É``̀Ø``̀à``̀M’G ΩÉ``̀à``̀N »```̀ah

 .ø«éjôî∏d

 ájQGƒëdG IhóædG »a ¿ƒcQÉ°ûe

 »YÉªàL’G QGƒëdG ´hô°ûe ¥ÓWEG ≈Yôj πª©dG ôjRh

 ١٣ إصابة بحادث انهيار توسعة مكة مول 
 OóY ™`̀Ø`̀JQG - …CGô``̀dG - ¿ÉªY 

 ∞≤°S  øe  »FõL  QÉ«¡fG  äÉHÉ°UG

 á©°SƒJ  ≈æÑe  »`̀a  AÉ`̀°`̀û`̀fE’G  âëJ

 ≠jôØJ á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y AÉ``̀æ``̀KCG  ∫ƒ``̀e á`̀μ`̀e

 kÉ°üî°T 13 ≈dEG  õgÉédG ¿ƒWÉÑdG

.á£°Sƒàe äÉHÉ°UEÉH ø«∏eÉ©dG øe

 ´É````̀aó````̀dG QOÉ````°````ü````e â`````̀dÉ`````̀bh

 PÉ≤fE’Gh åëÑdG ≥jôa ¿G »fóªdG

 øY  åëÑ∏d  ¢VÉ≤fC’G  ádGREÉH  ΩÉb

 ΩGóîà°SÉH  øjô°UÉëe  ¢UÉî°TCG

 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á°ü°üîàe äGó©e

 ≈dG  Gô«°ûe ,åëÑdG  ÜÓc Ió`̀Mh

 áaÉc  ø«H  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  ¿CG

 »a QhódG ¬d ¿Éc á«æ©ªdG äÉ¡édG

 πeÉ©àdGh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  π≤f  áYô°S

 ácôM º«¶æJ Éª«°S ’ çOÉëdG ™e

.ΩÉ©dG øeC’G πÑb øe ô«°ùdG

 çOÉ`̀ë`̀dG ™`̀bƒ`̀e »`̀a ó``LGƒ``Jh

 ôjóeh »fóªdG ´ÉaódG ΩÉY ôjóe

 áª°UÉ©dG  ßaÉëeh  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G

 øe  á`̀æ`̀é`̀d  π«μ°ûàH  õ```̀YhCG  …ò```̀dG

 ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á°üàîªdG  äÉ¡édG

 .çOÉëdG ÜÉÑ°SCG (á©HÉHôdG º¡°S -ôjƒ°üJ )                     PÉ≤fE’G á«∏ªY ¿ƒ©HÉàj ¿ƒdhDƒ°ùe

»bƒ°SódG Iô«ª°S  - ¿ÉªY

 ¿G …hGõ¨dG »∏Y πª©dG ôjRh ∫Éb
 ádGRE’ ºFGO πμ°ûH ≈©°ùJ IQGRƒdG
 IQGRƒdG ø«H ∫ƒëJ ≥FGƒY ájCG
 ∫òÑfh πª©dG ÖMÉ°U hCG πeÉ©dGh
 äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£àd áã«ãM kGOƒ¡L
 ≥«≤ëàd ábÓ©dG äGP ø«fGƒ≤dGh
 º¡∏ªY ≈dG Gô«°ûe ájÉ¨dG √òg
 èeGôH øª°†àJ äÉ«é«JGôà°SEG ≥ah
 äGQƒ£àdG ™e ΩAÓàJ É££Nh
 á¶aÉëªdÉH ø«eõà∏eh ,á«YÉªàL’G
 ≈à°T »a áaÉc ø«∏eÉ©dG ¥ƒ≤M ≈∏Y
.äÉ«°ùæédG ∞∏àîe øeh äÉYÉ£≤dG



4عربي ودولي

 â∏≤àYG  -  …CGô``̀dG  -  á∏àëªdG  ¢Só≤dG 

 ÉæWGƒe  13  »∏«FGô°S’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  äGƒ``b

 á«æ«£°ù∏a äÉ¶aÉëe IóY øe É«æ«£°ù∏a

.¢ù«ªîdG ¢ùeG

 ∫É≤àYG  ø`̀Y  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¢û«L ø`̀∏`̀YCGh

 ô`̀KEG á`̀bô`̀Ø`̀à`̀e ≥`̀WÉ`̀æ`̀e ø`̀e ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e 10

 É°†jCG  äôØ°SCGh   ,¬JGƒb  É¡JòØf  äÉeÉëàbG

.¬ªYR ≥ah ,áë∏°SCG §Ñ°V øY

 ¿EG  ,»`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  …ôμ°ùY  ≥`̀WÉ`̀f  ∫É``̀bh

 ácQÉ°ûªdÉH  ¿ƒ`̀ª`̀¡`̀à`̀e  ø«∏≤à©ªdG  Ö`̀∏`̀ZCG

 ¢û«édG  ó°V  á«Ñ©°T  áehÉ≤e  ∫É`̀ª`̀YCG  »`̀a

 â«H  »`̀a  ’É`̀L  â«H  º`̀gh  ,ø«æWƒà°ùªdGh

 ,Ωô`̀μ`̀dƒ`̀W »`̀a ¢ùª°T Qƒ``̀f º`̀«`̀î`̀eh ,º`̀ë`̀d

 ∞jQƒ°U Gƒ``̀Y â`̀«`̀Hh â`̀eÉ`̀°`̀S ô``̀jOh ìƒ`̀Ø`̀Jh

 ´QGõ```̀eh …ô``̀©``̀eC’G º`̀«`̀î`̀eh ,π`̀«`̀∏`̀î`̀dG »`̀a

.ˆG ΩGQ »a »fÉHƒædG

 á`̀KÓ`̀K ≈`̀∏`̀Y Qƒ`̀ã`̀©`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG ≈````̀YOGh

 á`̀ë`̀∏`̀°`̀SCGh ,ø`̀«`̀°`̀Só`̀°`̀ù`̀eh ,ó`̀«`̀°`̀ü`̀∏`̀d á`̀ë`̀∏`̀°`̀SCG

 ø`̀e Iô``̀«``̀Ñ``̀c äÉ``̀«``̀ª``̀ch É`̀«`̀ ∏`̀ë`̀e á`̀©`̀æ`̀°`̀ü`̀e

 ∂dPh ,iôNCG ájôμ°ùY äGó©eh ¢UÉ°UôdG

.ºëd â«Hh π«∏îdG »a

 ,á«æ«£°ù∏a  QOÉ°üe  äó`̀cCG  ∂`̀dP  ≈`̀dEG

 øY ∫Ó`̀à`̀M’G ø`̀∏`̀YCG ø`̀ª`̀e ø`̀«`̀æ`̀KG á`̀jƒ`̀g

 á`̀KÓ`̀K ∫É``̀≤``̀à``̀YÉ``̀H äOÉ````````̀aCGh ,º``̀¡``̀dÉ``̀≤``̀à``̀YG

 ,¢Só≤dG  ¥ô`̀°`̀T  ájQõ«©dG  ø`̀e  ø«æWGƒe

 OóY  ¿CG  »æ©j  É`̀e  ,ˆG  ΩGQ  ¥ô°T  OGƒ∏°Sh

.πbC’G ≈∏Y Ó≤à©e 13 ≠∏H ø«∏≤à©ªdG

 iô°SC’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  áÄ«g  »eÉëe  OÉ`̀aCGh

 »°Só≤ªdG  ô`̀«`̀°`̀SC’G  ¿CÉ``H  ,Oƒªëe  óªëe

 Ö`̀«`̀°`̀UCG (É``eÉ``Y 20) Oô``μ``dG ø`̀°`̀ù`̀M ø``ª``jCG

 êÓ`̀©`̀dG ó`̀«`̀b ∫Gõ````̀j ’h ,»`̀Ø`̀°`̀ü`̀f π`̀∏`̀°`̀û`̀H

 ΩQÉ```̀c ø``«``©``H zÉ```̀°```̀SGó```̀g{ ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e »```̀a

 ¬àHÉ°UEG  AGô`̀L  ,á∏àëªdG  ¢Só≤dG  »`̀Hô`̀Z

 »a »``̀∏``̀«``̀FGô``̀°``̀SE’G ∫Ó```à```M’G ¢`̀UÉ`̀°`̀Uô`̀H

.ø«YƒÑ°SCG  πÑb IôgÉ°ùdG  ÜÉH  á≤£æe

 ¢`̀UÉ`̀°`̀Uô`̀dG ≥``̀∏``̀WCG ∫Ó```à```M’G ¿É````̀ch

 øe  ô°ûY  ™°SÉàdG  »a  OôμdG  ÜÉ°ûdG  ≈∏Y

 ø©W  øe  ¬æμªJ  áéëH  ,…QÉédG  ô¡°ûdG

 ¢`̀Sô`̀M{  ≈ª°ùJ  É`̀e  äGƒ``̀b  ø`̀e  øjô°üæY

.∫ÓàMÓd á©HÉàdG  zOhóëdG

 º`̀°`̀ù`̀≤`̀d á```̀©```̀HÉ```̀J º````̀bGƒ````̀W â`````̀ª`````̀gGOh

 ∫Ó```̀à```̀M’G á``̀jó``̀∏``̀H »```̀a zäGRƒ````̀é````̀ë````̀dG{

 Iƒ`̀b É`̀¡`̀°`̀Sô`̀ë`̀J ,¢`̀Só`̀≤`̀dÉ`̀H »``∏``«``FGô``°``SE’G

 áWô°ûH  á°UÉîdG  äGó`̀Mƒ`̀dG  ô°UÉæY  øe

 ø`̀e Oó``````̀Y ∫RÉ````̀æ````̀e ¢````ù````eG ,∫Ó``````̀à``````̀M’G

 Üƒ`̀æ`̀L ¿Gƒ``̀∏``̀°``̀S Ió``̀∏``̀H »```a ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG

.∑QÉÑªdG  ≈°übC’G  óé°ùªdG

 á``∏``ª``ë``dG  ¿EG  ¿É```̀«```̀Y  Oƒ```¡```°```T  ∫É```````̀bh

 ,Ió`̀∏`̀Ñ`̀dÉ`̀H ô``ª``b Ωhô````̀c »``̀M »``̀a äõ``̀cô``̀J

 ó`̀jó`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y õ`̀é`̀ë`̀dG ¢`̀Vô`̀Ø`̀H â`̀≤`̀∏`̀©`̀Jh

 »àdG  ø«æWGƒªdG  ∫RÉ`̀æ`̀e  äÉjƒàëe  ø`̀e

 äÉ°ù°SDƒeh  ÖFGô°V  ídÉ°üd  ,É¡ªgO  º`̀J

.á≤£æªdG OÉ°S ôJƒJ §°Sh ,∫ÓàM’G

 áªμëªdÉH ≈ª°ùJ Ée âªμM ∂dP ≈dG

 ,¢ùeG  ,á∏àëªdG  ¢Só≤dG  »`̀a  ájõcôªdG

 ø««æ«£°ù∏a  ≈`̀∏`̀Y  Gô`̀¡`̀°`̀T  14  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H

 ΩCG øe ôNB’Gh ¢Só≤dG ¿Éμ°S øe ÉªgóMCG

 zá«HÉgQEG  á£°ûfCG{  πjƒªJ  áª¡àH  ºëØdG

.≈°übC’G  óé°ùªdG  »a

 ó≤a  ,∫ÓàM’G  ¢û«L  á`̀YGPEG  Ö°ùMh

 âæª°†J  ø«∏≤à©ª∏d  äÉeÉ¡JG  ¬«LƒJ  ºJ

 ø``̀«``̀£``̀HGô``̀ª``̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀d ∫Gƒ````````̀eCG π```̀≤```̀f{

 »a Ö`̀¨`̀°`̀û`̀dG ∫É`̀ª`̀YCG IQÉ```̀KE’ zIQƒ`̀¶`̀ë`̀ª`̀dG

 áª¶æªd  AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh  ,≈`̀°`̀ü`̀bC’G  óé°ùªdG

.záYhô°ûe ô«Z á«HÉgQEG{

 ™aO  øª°†J  ºμëdG  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh

 πμd  πμ«°T  ∞dCG  15  ÉgQób  á«dÉe  áeGôZ

.ø«∏≤à©ªdG  øe óMGh

 »a  äÓFÉY  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¢û«L  ô`̀Ñ`̀LCGh

 É¡æcÉ°ùe  IQOÉ¨e  ≈∏Y  á«dÉª°ûdG  QGƒZC’G

.ájôμ°ùY äÉÑjQóJ AGôLEG  ±ó¡H ,¢ùeG

 á∏FÉY 18 ¿CÉH ,á«∏ëe QOÉ°üe äOÉaCGh

 »a á`̀°`̀ü`̀ª`̀ë`̀dG á`̀Hô`̀î`̀H ΩÉ`̀«`̀N »``a ø`̀μ`̀°`̀ù`̀J

 äôÑLoCG  ,á«dÉª°ûdG  QGƒZC’ÉH  ídÉªdG  …OGh

 òæe  É¡æcÉ°ùe  AÓNEG  ≈∏Y  …ôμ°ùY  ôeCÉH

 ¢û«L ΩÉ```̀eCG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG á``̀MÉ``̀JE’ ,ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG

 »a  ájôμ°ùY  äÉÑjQóJ  AGôLE’  ∫ÓàM’G

.á≤£æªdG

 Gò``̀g  ¿CG  ≈`````̀dEG  QOÉ``̀°``̀ü``̀ª``̀dG  äQÉ`````̀°`````̀TCGh

 ¢û«L  ¿EG  π`̀H  ,É«FÉæãà°SG  ¢ù«d  AGô```̀LE’G

 Iƒ`̀£`̀î`̀dG √ò```g PÉ``̀î``̀JG OÉ``̀à``̀YG ∫Ó``̀à``̀M’G

 ±ó¡à°ùJ É`̀¡`̀fCGh  ,É`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S  Iô``̀e  ø`̀e ô`̀ã`̀cCG

 áHôN  ¢ù«dh  QGƒ`̀ZC’G  »a  IójóY  ≥WÉæe

 .§≤a  á°üªëdG

حملة مداهمات واعتقاالت بالضفة
وإخالء عائالت با�غوار الفلسطينية

 االحتالل يزعم عثوره على 
معبد يهودي في القدس
 ájôÑY QOÉ°üe âªYR - …CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG

 ≈∏Y äôãY »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G QÉKBG IQGRh ¿CG

 ,ƒgÉ«bõëj ∂∏ªdG ó¡Y øe …Oƒ¡j óÑ©e ÉjÉ≤H

 πJ{ á≤£æªH OÓ«ªdG πÑb øeÉãdG ¿ô≤∏d Oƒ©jh

 ƒgh ,z¢ûª«°T â«H{ áæWƒà°ùe »HƒæL z¢û«μd

 ÜôZ á«æ«£°ù∏ØdG ¿ÉHGôjO ájô≤d …ôÑ©dG º°S’G

.á∏àëªdG ¢Só≤dG

 äGòd Oƒ©j óÑ©ªdG ¿EG ájôÑ©dG QOÉ°üªdG âdÉbh

 Ö°ùM ∫h’G πμ«¡dG É¡«a »æH »àdG IôàØdG

 Öàc ΩÉàNGh íHòe ≈∏Y ¬«a ôãYh{ .º¡ªYR

 ÉgóMG ájôéM óYÉ≤eh ,zπ«∏îdG ∂∏ªd{ É¡«∏Y

.z¬«∏Y ÉjGó¡dG ™°Vƒd Ωóîà°ùj ¿Éc

 É¡ªYR QÉKB’G á£∏°S øY ájôÑ©dG ™bGƒªdG â∏≤fh

 ÉëHòeh πμ«¡dG πNóe ≈∏Y ™°Vƒj GóÑ©e{ ¿CÉH

 áaÉ°VG ,É¡«∏Y ôãY »àdG ÉjÉ≤ÑdG ø«H øe É°Só≤e

 ∂∏ªdG ÜôM Iôàa â≤Ñ°S »àdG ádOC’G ¢†©Ñd

 »îjQÉàdG OÉ≤àYÓd É≤ah ƒgh zƒgÉ«bõM{

 øe ôÑà©jh ,zGOƒ¡j{ áμ∏ªe ∑ƒ∏e óMCG …Oƒ¡«dG

 á©bGƒdG IôàØdG »a ºμMh ,OhhGO ∂∏ªdG ádÓ°S

.zΩ ¥ 686 áæ°S ≈dEG 715 ø«H Ée

 ±É°ûàc’G Gòg ∫ÓàM’G QÉKBG á£∏°S âØ°Uhh

 .z±ƒdCÉªdG ô«Zh »îjQÉàdGz`H

 استدعاء النائبين زعبي 
وزحالقة للتحقيق في 
»مخالفات انتخابية«

 QÉ°ûà°ùªdG ≥aGh - …CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG

 â«∏Ñdóæe …Éî«aCG  ∫ÓàM’G áeƒμëd »fƒfÉ≤dG

 øe â°ù«æμdG »a ø«ÑFÉædG AÉYóà°SG ≈∏Y

 ∫ÉªLh »ÑYR ø«æM ácôà°ûªdG á«Hô©dG áªFÉ≤dG

 zá«HÉîàfG  äÉØdÉîe{ »a Éª¡HGƒéà°S’ ,á≤dÉMR

 ¢ùJQBÉg áØ«ë°U ¬H äOÉaCG Éªd É≤ah ,áeƒYõe

.¢ùeG  ,ájôÑ©dG

 ,¢ùJQBÉ¡d AÉ°†≤dG IQGRh »a QOÉ°üe âdÉbh

 443 IóMƒdG ¬jôéà°S …òdG ÜGƒéà°S’G ¿EG

 É¡ªYR Ö°ùM πμ°ûJ zá«dÉe äÉØdÉîe{ ∫hÉæà«°S

 ,á«HÉîàf’G äÓªëdG πjƒªJ ¿ƒfÉ≤d ÉcÉ¡àfG

 ¿Éc GPEG Ée ó©H ócCÉàdG ºàj ºd ¬fCG ,áØ«°†e

 ≥«≤ëàdG  øe Aõéc …ôé«°S Éª¡HGƒéà°SG

 »àdG OGƒªdG ∫ƒM Éª¡«JOÉ¡°ûH A’OEÓd hCG

 »à∏ªM ∫ÓN É¡JQOÉ°U É¡fEG áWô°ûdG ∫ƒ≤J

.ΩÉjCG πÑb ™ªéàdG ÜõM ±ƒØ°U »a ä’É≤àY’G

 ™ªéàdG Üõëd á≤dÉMRh »ÑYR ¿ÉÑFÉædG »ªàæjh

 á«∏«FGô°SEG  áªé¡d ¢Vô©àj …òdG »æWƒdG

 πNGO á«æ«£°ù∏ØdG ÜGõMC’G ócDƒJ ;á°Sô°T

 á«Ø°üàd ±ó¡Jh á«°SÉ«°S É¡fCG  ô°†NC’G §îdG

 ÉaÓN ,á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG øe ¬FÉ°übEGh ÜõëdG

 äÉØdÉîe á«Ø∏N ≈∏Y É¡fCÉH ∫ÓàM’G ºYGõªd

.ÜõëdG πjƒªJ »a

 á≤dÉMRh »ÑYR ¿CÉH ¿ƒμ°ûj ø«≤≤ëªdG ¿CG π≤fh

 ô«Z πμ°ûH Üõë∏d ∫GƒeCG π≤f »a ¿ÉWQƒàe{

 ÜõëdG »a ø«≤HÉ°S AÉ£°ûf ∑Éæg ¿CGh ,»fƒfÉb

 .z¿CÉ°ûdG Gò¡H º¡©e ≥«≤ëàdG ºJ

 وفاة »حّماد« المستشار 
السياسي للرئيس الفلسطيني

 OÉªM ôªf »aƒJ - …CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG

 ,¢SÉÑY Oƒªëe ¢ù«Fô∏d »°SÉ«°ùdG QÉ°ûà°ùªdG

.∫É°†Y ¢Vôe øe ¬JÉfÉ©e ôKEG ¢ùeG

 ™«ªLh ¬∏gCGh ¬jhòd Ωó≤Jh ,OÉªM ¢ù«FôdG ≈©fh

 ≈dƒªdG kÓFÉ°S ,IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ôMCÉH ¬bÉaQ

 ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG qπLh ∫õY

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùj

 IôÑ≤e ≈dEG ,ô«ÑμdG ó«≤ØdG ¿ÉªãL ™««°ûJ ºà«°Sh

.á©ªédG GóZ ,ähô«H »a AGó¡°ûdG

 ≈Ø°ûà°ùe »a GôNDƒe êÓ©dG ≈≤∏J ób OÉªM ¿Éch

 ähô«H á«fÉæÑ∏dG áª°UÉ©dÉH á«μjôeC’G á©eÉédG

 á«æªdG ¬«aGƒJ ¿CG πÑb ,¬HÉ°UCG ∫É°†Y ¢Vôe øe

.∑Éæg ¢ùeCG ìÉÑ°U

 ºK ,É«dÉ£jEG »a ø«£°ù∏Ød Gô«Ø°S OÉªM πªYh

   .2007 ΩÉY òæe ¢ù«Fô∏d É«°SÉ«°S GQÉ°ûà°ùe

 عباس سيحضر جنازة
»بيريز«.. اليوم 

 ¿ƒ«æ«£°ù∏a ¿ƒdhDƒ°ùe ø∏YG - Ü ± CG - ˆG ΩGQ 

 ¢SÉÑY Oƒªëe »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG ¿G ¢ùeG

 ≥HÉ°ùdG »∏«FGô°S’G ¢ù«FôdG IRÉæL ô°†ë«°S

.ÉeÉY 93 øY AÉ©HQ’G »aƒJ …òdG õjô«H ¿ƒª«°T

 IRÉæédG »a ∑QÉ°û«°S ¢SÉÑY ¿G ¿ƒdhDƒ°ùªdG ∫Ébh

.á∏àëªdG ¢Só≤dG »a á©ªédG Ωƒ«dG …ôéà°S »àdG

.äGƒæ°S òæe É«ª°SQ ¢Só≤dG ¢SÉÑY Qõj ºdh

 Éªæ«H õjô«H IRÉæL »a ¢SÉÑY ácQÉ°ûe »JCÉJh

 ø««∏«FGô°S’G ø«H ΩÓ°ùdG äÉKOÉëe äôã©J

 ≥aG ≈dG ΩÓ°ùdG Oƒ¡L â∏°Uhh ø««æ«£°ù∏ØdGh

.Ohó°ùe

 »a √Qhód ø««æ«£°ù∏ØdG iód Éghôμe ¿Éc õjô«Hh

.á«∏«FGô°S’G ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dGh ¿É£«à°S’G

 øe OóY á«dhDƒ°ùe õjô«H ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG πªëjh

 ¬°SDhôJ Iôàa ∫ÓN âªJ »àdG ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG

 »a ÉfÉb ájô≤d »∏«FGô°SG ∞°üb É¡æ«H ,áeƒμëdG

.1996 »a ø««fóe 106 πàb å«M ¿ÉæÑd ÜƒæL

 ¿É£«à°S’G øY ∫hDƒ°ùe ¬fG ≈∏Y ¬«dG ¿hô¶æj Éªc

.á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG »a

 »°ù°SDƒe π«L øe Iô«N’G á«°üî°ûdG ƒg õjô«Hh

 ¥ÉØJ’ ø««°ù«FôdG ø«°Sóæ¡ªdG óMCGh π«FGô°SG ádhO

 …òdG 1993 »a ø««æ«£°ù∏ØdG ™e ΩÓ°ù∏d ƒ∏°ShG

 ≥ë°SG ∑Gòæ«M AGQRƒdG ¢ù«FQ ™e ¬∏LG øe íæe

 IõFÉL äÉaôY ô°SÉj »æ«£°ù∏ØdG º«YõdGh ø«HGQ

.ΩÓ°ù∏d πHƒf

.á«ZÉeO á£∏éH ¬àHÉ°UEG áé«àf AÉ©HQ’G »aƒJ óbh

 »a äÉaôY ô°SÉj »æ«£°ù∏ØdG º«YõdG ∑QÉ°ûj ºdh

 ¢VQÉ©e ±ô£àe …Oƒ¡j ¬dÉàZG …òdG ø«HGQ IRÉæL

 ≈∏Y ¢UÉ°UôdG ¥ÓWG ôÑY ø«HGQ ≥ë°SG äÉbÉØJÓd

 ,ΩÓ°ùdG πLG øe É©ªéJ QOÉZ ÉeóæY ø«Jôe √ô¡X

 .á«æeG ÜÉÑ°S’

 »∏«FGô°S’G â°ù«æμdG »a ÖFÉædG âæ∏YG ,É¡à¡L øe 

 á«Hô©dG áªFÉ≤dG øe Üô©dG ÜGƒædG ¿G ÉeƒJ IójÉY

 ¢ù«FôdG ´GOh º°SGôe »a GƒcQÉ°ûj ød ácôà°ûªdG

 »a Ghô«°ùj ødh ,õjô«H ¿ƒª«°T ≥HÉ°ùdG »∏«FGô°S’G

.¬JRÉæL

 ÉfG{ ácôà°ûªdG á«Hô©dG áªFÉ≤dG øe ÉeƒJ âdÉbh

 IRÉæL »a ácQÉ°ûªdG óMG Éæe ™bƒàj ¿G Üô¨à°SG

.z»eƒ≤dG OGóëdG ≈ª°ùj ÉªH hG õjô«H

 á«WGôbƒªjódG á¡ÑédG øe »gh ÉeƒJ âaÉ°VGh

 Éæe QGôb …G ∑Éæg øμj ºd{ IGhÉ°ùªdGh ΩÓ°ù∏d

 ºd ,IRÉæédG á©WÉ≤ªH ácôà°ûªdG áªFÉ≤dG »a

 Éæª°V Éeƒ¡Øe ¿Éc ,ácQÉ°ûªdG ΩóY Qô≤æd ™ªàéf

 hG ´GOƒdG º°SGôe »a ∑QÉ°ûf ød ÉæfG ™«ªédG øe

.zIRÉæédG

 ÜGõMC’G øe áØdDƒªdG ácôà°ûªdG á«Hô©dG áªFÉ≤∏dh

 ó©≤eh ,Üô©d 12,â°ù«æμdG »a Gó©≤e 13 á«Hô©dG

 OóY å«M øe áãdÉãdG Iƒ≤dG »gh .…Oƒ¡j ¬∏àëj

.ÜGƒædG

 º¡æe á°ùªN 17 Üô©dG â°ù«æμdG AÉ°†YG OóYh

 .Gƒ°†Y 120 π°UG øe ,á«fƒ«¡°U ÉHGõMG ¿ƒ∏ãªj

 ٤٫٥٪ من سكان فلسطين
فوق الـ ٦٠

 á«FÉ°üMG ΩÉbQCG äô¡XCG - ∫ƒ°VÉfC’G - ˆG ΩGQ

 »æ«£°ù∏ØdG õcôªdG øY IQOÉ°U ,á«æ«£°ù∏a

 ø«£°ù∏a »a ¿Éμ°ùdG øe %4^5 ¿CG ,AÉ°üMEÓd

.ø«æ°ùe

 ,»Øë°U ¿É«H »a …õcôªdG RÉ¡édG í°VhCGh

 ±OÉ°üj …òdG ø«æ°ùª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

 QÉÑc áÑ°ùf ¿CG ,ΩÉY πc øe ,∫hC’G øjô°ûJ øe ∫hC’G

 »a ¿Éμ°ùdG øe %4^5 â¨∏H (ôãcCÉa É keÉY 60) ø°ùdG

 »a áÑ°ùædG ™ØJôJ ¿CG É©bƒàe ,2016 ΩÉ©dG ∞°üàæe

.2020 ΩÉ©dG

 »a ôãcCÉa áæ°S 60 QƒcòdG OGôaC’G áÑ°ùf â¨∏Hh

 ,çÉfEÓd %5^0 πHÉ≤e %4^1 2016 ΩÉ©d ø«£°ù∏a

.≈ãfCG 100 πμd ôcP 84^8 ÉgQGó≤e ¢ùæL áÑ°ùæH

 á∏eÉ©dG iƒ≤dG »a ø°ùdG QÉÑc ácQÉ°ûe áÑ°ùf â¨∏Hh

 %12^5 ø«£°ù∏a »a 2016 »fÉãdG ™HôdG ∫ÓN

 áØ°†dG »a %15^1 ™bGƒH ,ø°ùdG QÉÑc »dÉªLEG øe

.IõZ ´É£b »a %7^2h á«Hô¨dG

 %0^8 ™bGƒH ,%1^0 ø°ùdG QÉÑμd ádÉ£ÑdG ∫ó©e ≠∏Hh

 Éªæ«H ,IõZ ´É£b »a %1^6h á«Hô¨dG áØ°†dG »a

 øe ø°ùdG QÉÑμd πª©dG øY ø«∏WÉ©dG áÑ°ùf â¨∏H

.%2^2 QƒcòdG

 øe á«dÉY áÑ°ùf ∑Éæg q¿CG 2015 äÉfÉ«H äQÉ°TCGh

.%29^0 â¨∏H ø««eC’G ø«æ°ùªdG

 ¿Éμ°ùdG óY ≠∏H á«ª°SôdG äGAÉ°üME’G ≥ahh

 4^68 IõZ ´É£bh á«Hô¨dG áØ°†dÉH ø««æ«£°ù∏ØdG

 .2015 ∞°üàæe áª°ùf ø«jÓe

عام على »الهبة« الفلسطينية
 ¿CG ø«ÑJ ,πeÉc ΩÉY QGóe ≈∏Y äÉ«∏ª©dG ähÉØJ ºZQh 

 ¬æe äQòM Ée ƒgh ,OÉeôdG âëJ kÓ©à°ûe ∫GR Ée ÉgôªL

 Ö°ùëH ,âæª°†J »àdG ,á«∏«FGô°SE’G äGQÉÑîà°S’G Iõ¡LCG

 ,»`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀dG (π`̀«`̀FQÉ`̀g ¢`̀Sƒ`̀eÉ`̀Y)

 »a áØ«æY äÉ`̀cÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀TG ´’ó```fG ¿É`̀μ`̀eEG  ø`̀e äGô`̀jò`̀ë`̀à`̀dG{

 ájôμ°ùY á¡LGƒe ≈dEG  ≥dõæJ Ée ¿ÉYô°S á«Hô¨dG áØ°†dG

 ôJƒàdG ójõ«°S É¡∏°UGƒJ ¿CGh ,IõZ »a ¢SÉªM ™e áMƒàØe

 (±ƒàæª°S  …õ``«``M) Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh  .zπ``«``FGô``°``SEG  »``a  »``̀æ``̀eC’G

 á`̀«`̀æ`̀eCG äÉ``̀¡``̀L{ ¿EÉ```̀a »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dG π`̀°`̀SGô`̀e

 á¡LƒªdG  äÉ«∏ª©dG  Iô`̀FGO  ™°SƒJ  øe  äQò`̀M  á«æ«£°ù∏a

 ÉjÓNh  äÉæWƒà°ùe  ΩÉëàbG  πª°ûàd  ø««∏«FGô°SE’G  ó°V

.zá«∏ªY πμH áKÓK hG ø«æKG ∑Gôà°TG ∂dòch ,áª¶æe

 ø`̀e ¿É```̀c ,zá``̀Ñ``̀¡``̀dG{ ô``ª``Y ø``̀e ≈`̀°`̀†`̀≤`̀fG π``̀eÉ``̀c ΩÉ```̀Y

 áeƒμëdG  ió``̀d  ,±ƒ``̀î``̀dGh  ≥`̀∏`̀≤`̀dG  OÉ```̀jORG  É¡éFÉàf  º``̀gCG

 á`̀dhó`̀dG ¬`̀¡`̀LGƒ`̀J ø``e ¿ƒ``̀c ø`̀«`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh

 ¬«a â`̀¨`̀∏`̀H ,Iô``̀ª``̀dG √ò```g z∫ƒ`̀¡`̀é`̀e hó```̀Y{ á`̀«`̀fƒ`̀«`̀¡`̀°`̀ü`̀dG

 çóMC’G ôjô≤àdG Ö°ùëH ,á«∏«FGô°SE’G ájô°ûÑdG ôFÉ°ùîdG

 (40) º¡æ«H kÉ°üî°T (498) ,á«∏«FGô°SE’G Iô°TÉ©dG IÉæ≤∏d

 Éª«a ,Iô«£N ìhôéH (42) º¡æe ÉëjôL (458)h Ó«àb

 ,Iô«Ñc  Iô°TÉÑªdG  ô«Zh  Iô°TÉÑªdG  ájOÉ°üàb’G  ôFÉ°ùîdG

.á«∏«FGô°SE’G ájôμ°ù©dGh á«æeC’G ∞«dÉμàdG GóY

 zÖ`̀Yô`̀dG{  ßë∏j  á«∏«FGô°SE’G  áaÉë°ü∏d  ™HÉàªdGh

 ábƒÑ°ùªdG  ô«Z  á«YÉªédG  äÉHƒ≤©dG  º`̀ZQ  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG  ø`̀e

 ø««æ«£°ù∏ØdG  ó°V  á«fƒ«¡°üdG  á`̀dhó`̀dG  É¡aQÉ≤J  »àdG

.º¡dRÉæeh º¡JÓFÉYh záÑ¡dG{ »a ø«cQÉ°ûªdG

 Iôe{  :(¿Éª°û«a  ¢ùμ«dG)  ÖJÉμdG  ∫Éb  ,¥É«°ùdG  »ah

 áØ°†dG  »`̀a  Ahó`̀¡`̀dG  ¿CG  á≤«≤ëH  Gô`̀«`̀cò`̀J  Éæ«≤∏J  iô``̀NG

 ÜÉ°T π«éd πªà©j Ö«¡d ¬àëJ ,»ªgh Ahóg ƒg GôNDƒe

.zá«ë°†J äÉ«∏ª©d êôîj ¿’ ó©à°ùe

 ’  º¡fG{  :∫ƒ≤j  (™«fQÉH  Ωƒ`̀MÉ`̀f)  Öàc  ,¬à¡L  ø`̀eh

 ≈∏Y  ¿ƒJƒªj  ’  º¡fG  ;ø«£°ù∏a  á«°Sób  ≈∏Y  ¿ƒJƒªj

 ¿ƒJƒªj  º¡fG  .Oƒ`̀¡`̀«`̀dG  πàb  ≈∏Y  ’h  ;ΩÓ`̀°`̀S’G  á«°Sób

 ƒg  ±ó¡dG  .º¡°ùØfCG  á«°Sób  ≈∏Y  ,¢SCÉ«dG  á«°Sób  ≈∏Y

.zá∏«°SƒdG ºg OƒæédGh äƒªdG

 OÉ©∏L)  »`̀∏`̀NGó`̀dG  ø`̀e’G  ô`̀jRh  ∞°ûc  ,¥É«°ùdG  »`̀ah

 :Ó°üØe  ,á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  äGAGô````̀LE’G  á«ãÑY  ø`̀Y  (¿GOQCG

 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e â`̀©`̀ª`̀L ,∑É```̀æ```̀gh É``̀æ``̀g äGô```«```eÉ```c â``Ñ``°``ü``f{

 »`̀≤`̀°`̀TGQ ≈``∏``Y äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG ó`̀jó`̀°`̀û`̀J º``̀J ,á``jQÉ``Ñ``î``à``°``SG

 âeóg ,iô`̀≤`̀dGh AÉ`̀«`̀M’G ≈∏Y ¥ƒ`̀W ¢`̀Vô`̀a ,IQÉ`̀é`̀ë`̀dG

 øe’G Iõ¡LG äóæLh πH ,á«FÉbh ä’É≤àYG äòØf ,∫RÉæe

.IóYÉ°ùª∏d  á«æ«£°ù∏ØdG

 CÉ«¡àJ º``̀d º`̀dÉ`̀©`̀dG »``̀a π`̀°`̀†`̀a’G ¢`̀ù`̀°`̀ù`̀é`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sh

 ¬`̀jCGô`̀H  Qô`̀≤`̀j  ,≈`̀à`̀a Ö∏b »`̀a …ô`̀é`̀j …ò``̀dG  É`̀e ø«ªîà∏d

 Qƒ∏Ñàj  √QGôb  .¢ùgO  hCG  πàb  á∏ªM »a  êhôîdG  ¢UÉîdG

 øeR ¿CG å«ëH ,ÜQódG ≈dEG ¬bÓ£fG øe ô«°üb âbh πÑb

 ¬Jô«NP  ¿õ`̀î`̀eh  ,ô«°üb  •É`̀Ñ`̀M’G  πaÉëªd  QÉ`̀£`̀N’G

.z¬eCG ïÑ£e

 .óYÉ°üàJ  áaô£àªdG  á«∏«FGô°SE’G  ∞bGƒªdG  ¿EG  πH

 AGƒ`̀∏`̀dG ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀eÉ`̀©`̀dG ¿É`````̀cQC’G á`̀Ä`̀«`̀g ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀FÉ`̀æ`̀a

 πàb Ö`̀é`̀j{ :±ô`̀ë`̀dÉ`̀H ∫ƒ`̀≤`̀j (¿É```̀jGO …Rƒ```Y) •É`̀«`̀à`̀MG

 ¿ƒμj  ¿CG  Öéj º¡ªμM .∫Gƒ`̀MC’G  ™«ªL »a ø««HÉgQE’G

 …óæL  É¡ÑμJQG  ΩGó``YEG  á°üb  »a  ,Óãeh  .z§≤a  äƒªdG

 ∞jô°ûdG  ìÉàØdG  óÑY  »æ«£°ù∏ØdG  ÜÉ°ûdG  ó°V  »∏«FGô°SEG

 »a  ácQÉ°ûe  ô`̀ã`̀cC’G  á¶aÉëªdG-π«∏îdG  á¶aÉëe  ø`̀e

 πμ°ûj ’h ¢````VQC’G ≈`̀∏`̀Y O qó``̀ª``̀eh í`̀jô`̀L ƒ`̀gh-zá`̀Ñ`̀¡`̀dG{

 ÜBG  ô¡°ûd  »∏«FGô°SEG  ´Ó£à°SG  ô¡XCG  ,ó`̀MCG  ≈∏Y  kGô£N

 %65{ ∫Éb å«M ,áªjôédG √ò¡d á«Ñ∏ZC’G ó«jCÉJ ,âFÉØdG

 .z»`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G …ó`̀æ`̀é`̀dG ¬«∏Y Ωó```̀bCG É`̀e ¿hó``̀jDƒ``̀j º`̀¡`̀fEG

 ¿hDƒ`̀°`̀T á`̀Ä`̀«`̀g Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ,∫Ó``̀à``̀M’G äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀S ¿CG »`̀Ø`̀μ`̀jh

 1000  â`̀∏`̀≤`̀à`̀YG  ,ø««æ«£°ù∏ØdG  ø`̀jQô`̀ë`̀ª`̀dGh  iô``°``S’G

 18-11  ø«H  É`̀e  º`̀gQÉ`̀ª`̀YG  ìhGô`̀à`̀J  2016  ΩÉ`̀Y  òæe  πØW

 ±hô¶d ¿ƒ°Vô©àj ,»°VÉªdG ΩÉ©dG øY %80 IOÉjõH ,áæ°S

.á«°SÉbh  áÑ©°U

 É¡JÉaQÉ≤ªH  É«eƒj  záÑ¡dG{  QÉf  AÉcPEÉH  Ωƒ≤J  π«FGô°SEG

 Iô°üe ,ΩódG  ódƒà°ùj  ΩódG  ¿CG  IóYÉb  ≈∏Yh  IóYÉ°üàªdG

 π`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG √ó``̀jDƒ``̀j êÉ`̀à`̀æ`̀à`̀°`̀SG Gò```̀gh .»```æ```eC’G π``ë``dG ≈`̀∏`̀Y

 π«jQG  ôμàHG  òæe{  :∫ƒ≤j  å«M  (ôHÉg  ¿ÉàjEG)  »°SÉ«°ùdG

 kÉHhôM  Éæ°†N  …ôμ°ù©dG  πëdG  ¿É`̀à`̀jEG  π`̀«`̀FÉ`̀aQh  ¿hQÉ`̀°`̀T

 Éæ∏≤àYGh  ,≈MôédGh  ≈∏à≤dG  ±’BG  ™e  Iô«¨°Uh  Iô«Ñc

 É`̀æ`̀Hô`̀Lh ,∫RÉ```æ```ª```dG äÉ``̀Ä``̀e É``̀æ``̀eó``̀gh ,ø`̀«`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 âfÉc .kÉjôμ°ùY kÓM óéf ºd Éææμd ,z∫õ©dGzh zQÉ°üëdG{

 øμd  ,äGƒæ°S  kÉfÉ«MCG  äôªà°SG  áFó¡àdG  øe  äGôàa  ∑Éæg

 (´ƒÑ∏L ¢SƒeÉY) ÉeCG  .zójóL øe ôéØæj  ¿Éc  ¿ÉcôÑdG

 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e ó``Lƒ``J ’ ¬```f’ ¿É```c A»``°``T π```c{ :∫ƒ``̀≤``̀j Ö`̀à`̀μ`̀a

 .á°ùFÉj  »`̀gh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  áÑ«Ñ°û∏d  π`̀eCG  ’  ;á«°SÉ«°S

 ÜÉ«Z  »a  ¬fÉH  ¿ƒaô©j  É°†jCG  »∏«FGô°S’G  ¢û«édG  »ah

.z∞æ©dG ∞bƒàj ¿CG »a πeCG ’ á«°SÉ«°S äGƒ£N

 á«æ«£°ù∏ØdG  áehÉ≤ªdG  πªéeh  záÑ¡dG{  √òg  ¿EG  πH

 ô°üj ∫Ó``̀à``̀MG ∑É`̀æ`̀g É`̀ª`̀dÉ`̀W Iô`̀é`̀Ø`̀à`̀eh π``̀H Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e

 äÉ`̀eGó`̀YE’G  ≈`̀dEG  CÉé∏jh  áWôØªdG  Iƒ`̀≤`̀dG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y

 ô«Z QÉ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ¢``Vô``a π``̀°``̀UGƒ``̀jh ,á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG

 πX  »a  ,á∏àëªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  ¢``VQC’G  ≈∏Y  »fƒfÉ≤dG

 äGAGóàYGh  ∞jôéàdGh  z¿É£«à°S’G{  /QÉª©à°S’G ºFGôL

 !º¡JÉμ∏àªeh  ø««æ«£°ù∏ØdG  ≈∏Y  zø«æWƒà°ùªdG{

øªMôdG óÑY ó©°SG .O
 áÑg{ ´’ófG ≈∏Y πeÉc ΩÉY Qhôe ó©H
 ÜÉÑ°ûdG ∑QOCG ,zø««∏«FGô°SE’G ™jhôJ
 πcÉ°ûªdGh ¢û«ª¡àdG πX »a ,»æ«£°ù∏ØdG
 ¿CG ,¬°û«©j …òdG ¢SCÉ«dGh á«©ªàéªdG
 »a áÑZGQ â°ù«d á«æ«£°ù∏ØdG IOÉ«≤dG
 πFÉ°üØdG ¿CGh zIójóL á°VÉØàfG{ QÉf ´’ófG
 QGó°UEG ,ógGƒ°ûdG ≥ah ,É¡Øbƒe ió©àj ød
 »æ«£°ù∏ØdG ÜÉÑ°ûdÉH »fCÉch ,äÉfÉ«ÑdG
 á«ª°ùJ ≈∏Y í∏£°ü oj ób å«ëH kÓ°üa ¢û«©j
 OÉ¡°ûà°S’G{ º°SGƒe πÑ≤à°ùªdG »a záÑ¡dG{
 »æ«£°ù∏ØdG ÖJÉμdG Ö°ùëH ,z≥gGôªdG
 áÑJÉμdG äGQÉÑ©Hh ,(¢ùdƒH OGƒL)
 á°VÉØàf’G{ (¢SÉg Iô«ªY) á«∏«FGô°SE’G
.zIQhó¨ªdG

 zπeCGzh záfƒàjR{ »àæ«Ø°S »a äÉcQÉ°ûªdG AÉ°ùædÉH kÉÑ«MôJ ,IõZ AÉæ«e »a ,á«∏«μ°ûJ äÉMƒd º°SQ »a ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,IõZ ´É£b »a äÉ«æ«£°ù∏a äÉfÉæa ô°ûY âcQÉ°T 
 õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH  ,zá«FÉ°ùædG  øØ°ùdG  Iô°UÉæªd  á«ªdÉ©dG  á∏ªëdG{  É¡àª q¶fh ,zπ`̀eCG  áfƒàjR  ..ájôë∏d  º°Sôf{  º°SG  á«dÉ©ØdG  â∏ªMh .´É£≤dG  øY QÉ°üëdG  ô°ùμd

.zá∏«ªédG ¿ƒæØ∏d º°SôªdG{
 (∫ƒ°VÉfC’G)

فنانات يرسمن لوحات بميناء غزة ترحيبM بسفينتي »زيتونة« و»أمل«

غزة: وقفة استنكارO Pغالق
»فيس بوك« حسابات فلسطينية

 ¿ƒ«Øë°U º`̀ q¶`̀f  -  ∫ƒ`̀°`̀VÉ`̀fC’G  -  Iõ``̀Z 

 ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ,¿ƒ«æ«£°ù∏a  AÉ£°ûfh

 ºeCÓd »eÉ°ùdG  ÜhóæªdG  ô≤e ΩÉ`̀eCG  áØbh

 G kQÉ`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SG ,Iõ```̀Z á`̀æ`̀jó`̀e Üô``̀Z ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒe IQGOEG  ¥ÓZE’

 ,á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T äÉ``̀HÉ``̀°``̀ù``̀ë``̀d ,z∑ƒ```````̀H ¢``̀ù``̀«``̀a{

 ∫Ó`̀N  ,á«æ«£°ù∏a  á``jQÉ``Ñ``NEG  äÉ`̀ë`̀Ø`̀°`̀Uh

.á«°VÉªdG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G

 »àdG á`̀Ø`̀bƒ`̀dG »`̀a ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ™```aQh

 Ö`̀bGô`̀j ∑ƒ```̀H ¢`̀ù`̀«`̀a) á`̀∏`̀ª`̀M É`̀¡`̀«`̀dEG â```̀YO

 áYƒªée É¡«∏Y ±ô°ûoj »àdGh ,(ø«£°ù∏a

 ¥Ó``̀ZE’ ø`̀«`̀°`̀†`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ø``̀e

 ≈∏Y Öà oc äÉàa’ ,á«æ«£°ù∏ØdG äÉHÉ°ùëdG

 ,Éæ∏à≤j  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  ∫Ó``̀à``̀M’G{  É¡°†©H

 Gƒ`̀Ø`̀bhCG{  ,zá≤«≤ëdG  πà≤j  ∑ƒ`̀H  ¢ù«ØdGh

.zá«æ«£°ù∏ØdG ájGhôdG Ö««¨J

 ôjôëJ ¢`̀ù`̀«`̀FQ ,ø`̀«`̀g ƒ```HCG ô`̀°`̀SÉ`̀j ∫É```bh

 ¿EG  (ÉØ°U)  á«æ«£°ù∏ØdG  áaÉë°üdG  á`̀dÉ`̀ch

 ,AÉ``̀©``̀HQC’G  â`̀≤`̀∏`̀ZCG  ∑ƒ``̀H  ¢ù«a  ™`̀bƒ`̀e  IQGOEG

 π°Uh  ¿CG  ó©H  ,¬àdÉcƒd  á©HÉàdG  áëØ°üdG

.¢üî°T ¿ƒ«∏e øe ôãcC’ É¡«©HÉàe OóY

 ∫Ó``̀N É```̀gÉ```̀≤```̀dCG á``̀ª``̀∏``̀c »````̀a ±É`````̀°`````̀VCGh

 ≈∏Y  É`̀ kLÉ`̀é`̀à`̀MGh  G kQÉμæà°SG  ∞≤f  z:á`̀Ø`̀bƒ`̀dG

 ¢ù«ØdG  É¡©ÑàJ  »`̀à`̀dG  Iôªà°ùªdG  IQõ`̀é`̀ª`̀dG

 πFÉ°Sƒc ¢ù«dh ,ø««æ«£°ù∏Øc Éæ≤ëH ,∑ƒH

.z§≤a ΩÓYEG

 ∑ƒH ¢ù«a á∏ªM ¿CG ≈dEG ø«g ƒHCG QÉ°TCGh

 òæe  äCGó``̀H  ,á«æ«£°ù∏ØdG  äÉëØ°üdG  ó°V

 ≥«Ñ£J  ƒg  ¬H  Ωƒ≤J  Ée  ¿CGh  ,á∏jƒW  ô¡°TCG

 ¥É``̀Ø``̀J’G º`̀Lô`̀à`̀j ,á`̀jÉ`̀¨`̀∏`̀d ™``̀jô``̀°``̀Sh »`̀∏`̀©`̀a

 äÉ£∏°ùdG  ™`̀e  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  ¬à©bh  …ò``̀dG

.á«∏«FGô°SE’G

 ,áeÉ©dG  á«∏«FGô°SE’G  á``̀YGPE’G  Ö°ùëHh

 OÉ©∏L »∏«FGô°SE’G »∏NGódG øeC’G ôjRh ¿EÉa

 ób ,ó`̀«`̀cÉ`̀°`̀T  â`̀∏`̀«`̀jCG  ∫ó`̀©`̀dG  Iô```̀jRhh ,¿GOQEG

 ∫ÓN ,z∑ƒH ¢ù«a{ ™bƒªH ø«dhDƒ°ùe É«≤àdG

 ∫ƒ`̀∏`̀jCG  12 »`̀a ,Ö`̀«`̀HCG  π`̀J áæjóªd º`̀¡`̀JQÉ`̀jR

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ó`̀«`̀Wƒ`̀J{ ≈`̀∏`̀Y Gƒ`̀≤`̀Ø`̀JGh ,…QÉ``̀é``̀dG

 á°üàîªdG  á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀«`̀H

 ø«eÉ°†ªdG  Ö£°T  π``LCG  ø`̀e  ,∑ƒ``H  ¢ù«ah

.záμÑ°ûdG äÉëØ°U øe á«°†jôëàdG

 ,Ö«£îdG  øjô°ùf  â`̀dÉ`̀b  É¡ÑfÉL  ø`̀e

 ¿EG ,á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG ø``̀Y á`̀HÉ`̀«`̀f É`̀¡`̀à`̀≤`̀dCG á`̀ª`̀∏`̀c »``̀a

 35  øe  ôãcCG  âaòM  ∑ƒÑ°ù«a  ™bƒe  IQGOEG

 iôNCGh ájQÉÑNEG äÉëØ°Uh ,Ék«°üî°T ÉkHÉ°ùM

.…QÉédG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN áYƒæàe

 É`̀¡`̀d á``ª``∏``c »```̀a Ö``̀«``̀£``̀î``̀dG â```̀aÉ```̀°```̀VCGh

 …ODƒ`̀«`̀°`̀S É`̀¡`̀bÓ`̀ZEGh äÉ`̀ë`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG Ö`̀é`̀M ¿EG

 πHÉ≤e á«æ«£°ù∏ØdG ájGhôdG ≈∏Y ≥««°†à∏d

 ≥ëH ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ,á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G á```̀jGhô```̀dG

.áeƒ∏©ªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a Qƒ¡ªédG

 Ö`̀bGô`̀j ∑ƒ```̀H ¢`̀ù`̀«`̀a) á`̀∏`̀ª`̀M Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 â`̀≤`̀∏`̀ZCG  ,™``bƒ``ª``dG  IQGOEG  ¿EÉ```̀a  ,(ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a

 ,á«°üî°ûdG  äÉHÉ°ùëdG  øe  ójó©dG  GôNDƒe

 É¡æeh  ,á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  äÉ°ù°SDƒªdG  äÉëØ°Uh

 É¡©HÉàj »àdG ,AÉÑfCÓd ÜÉ¡°T ádÉch äÉëØ°U

 ¢`̀Só`̀≤`̀dG á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀Th ,¢`̀ü`̀î`̀°`̀T ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 6 ƒ`̀ë`̀f

 ¿ƒ«∏e  5^2  ƒëf  É¡©HÉàj  »`̀à`̀dG  á`̀jQÉ`̀Ñ`̀NE’G

 É¡©HÉàj  »àdG  ÉØ°U ádÉch  áëØ°Uh ,¢üî°T

 .¿ƒ«∏e øe ôãcCG



5عربي ودولي

 áHÉ«f …ôμ°ùY QÉ°üàf’ É«°ShQ â©°S - ä’Éch - º°UGƒY 

 É¡à∏°UGƒe ∫Ó``̀N ø`̀e ó`̀°`̀S’G QÉ`̀°`̀û`̀H …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ø`̀Y

 ¢SQój  Éª«a  ,ΩÓ°ùdG  á«∏ªY  πgÉéJh  á«fGó«ªdG  äÉ«∏ª©∏d

 É«°ShQ QGôb ≈∏Y áeGô°U ôãcG kGOhOQ ¿ƒ«cô«e’G ¿ƒdhDƒ°ùªdG

.ÉjQƒ°S »a äÉ«∏ª©dG á∏°UGƒe

 IOÉ©à°S’  ô¡°ûdG  Gò`̀g  Éeƒég  ≥°ûeOh  ƒμ°Sƒe  âæ°Th

 øY Éà∏îJh á°VQÉ©ªdG ¬«∏Y ô£«°ùJ Ö∏M áæjóe øe ´É£b

 ´hô°û∏d  ¬fÉjô°S  øe  ´ƒÑ°SCG  ó©H  QÉædG  ¥Ó`̀WE’  ójóL  ∞bh

 ƒëf πÑb äCGóH »àdG ÜôëdG »a ácô©e ôÑcCG ¿ƒμJ ób Éª«a

.äGƒæ°S â°S

 áæjóe  Üô`̀b  ∞jôdG  »a  Éeó≤J  á°VQÉ©ªdG  ƒ∏JÉ≤e  CGó`̀Hh

.¢ùeCG Ö°SÉμe Gƒ≤≤M º¡fEG GƒdÉb å«M OÓÑdG §°Sh »a IÉªM

 É«°ShQ  »````̀HhQhC’G  OÉ``ë``J’Gh  IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG  º¡àJh

 …ôμ°ùY  QÉ°üàfG  AGQh  »©°ù∏d  á«°SÉeƒ∏HódG  Oƒ¡édG  ∞°ùæH

 ÜôM ºFGôéH ¿ÉàfGóe ≥°ûeOh ƒμ°Sƒe ¿EG ¿’ƒ≤jh Ö∏M »a

 ô°ùμd áKÉZE’G ∫ÉªYh äÉ«Ø°ûà°ùªdGh ø««fóªdG Éª¡aGó¡à°S’

 ôÑcCG  π`̀NGO  QÉ°üëdG  âëJ  ¿ƒ°û«©j  ¢üî°T  ∞`̀dCG  250  IOGQEG

.ájQƒ°S áæjóe

 »HhQhC’G OÉëJ’ÉH á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG ádhDƒ°ùe âØ°Uhh

 záëHòe{ É¡fCÉH Ö∏M »a ájƒédG äGQÉ¨dG »æjô«Lƒe ÉμjQó«a

 Gòg  »a  É¡àHÉéà°SG  ¢SQóJ  á`̀«`̀HhQhC’G  äÉeƒμëdG  ¿EG  âdÉbh

 ’  Éª¡fEG  ájQƒ°ùdGh  á«°ShôdG  ¿ÉàeƒμëdG  ∫ƒ`̀≤`̀Jh  .Oó`̀°`̀ü`̀dG

.ø«ë∏°ùªdG iƒ°S ¿Éaó¡à°ùJ

 …ò``̀dG …ô`̀«`̀c ¿ƒ``̀L »`̀cô`̀«`̀e’G á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh ∫É```̀bh

 ™e  äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e  »`̀a  á∏°TÉØdG  á`̀fó`̀¡`̀dG  ≈∏Y  É«°üî°T  ¢`̀VhÉ`̀Ø`̀J

 QÉÑc ø`̀e √ô`̀«`̀Z √Gó```HCG  …ò``̀dG  ∂°ûdG  ø`̀e º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y É«°ShQ

 øY ∞`̀bƒ`̀à`̀J ó``̀b ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh ¿EG ø`̀«`̀«`̀cô`̀«`̀e’G ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.∫Éà≤dG ∞bƒàj ºd Ée á«°SÉeƒ∏HódG »YÉ°ùªdG

 É¡à°†aQ Iƒ£N »`̀gh ájƒédG  äÉ©∏£dG  ∞`̀bh ≈`̀dEG  É`̀YOh

 ±ƒμ°ù«H …ôàªjO ø«∏eôμdG º°SÉH çóëàªdG ∫Ébh .ƒμ°Sƒe

 É¡MÓ°S  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«∏ª©dG  π°UGƒà°S{  É«°ShQ  ¿EG  ¢ùeCG

 äGƒ≤dG ¬H Ωƒ≤J …òdG ÜÉgQE’G áëaÉμe •É°ûæd ÉªYO …ƒédG

z.ájQƒ°ùdG áë∏°ùªdG

 ∫Éà≤dG  á«dhDƒ°ùe  πªëàJ  ø£æ°TGh  ¿EG  ±ƒμ°ù«H  ∫É`̀bh

 »∏JÉ≤e  ø`̀«`̀H  á`̀bô`̀Ø`̀à`̀dÉ`̀H  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H  AÉ``aƒ``dG  ø`̀Y  É¡°ùYÉ≤àd

.zø««HÉgQE’Gzh zádóà©ªdG{ ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ªdG

 á©«Ñ£dG  AGREG  É`̀æ`̀Ø`̀°`̀SCG  ø``Y  ΩÉ``̀Y  πμ°ûH  ô`̀Ñ`̀©`̀f{  ±É``̀°``̀VCGh

 ΩÉ`̀jC’G  »a ø£æ°TGh  ¬æY äôÑY …ò`̀dG  ÜÉ£î∏d IAÉæÑdG  ô«Z

z.á«°VÉªdG

 OhOQ PÉîJG ¿ƒ«cô«eG ¿ƒdhDƒ°ùe ¢SQój ∂dP ¿ƒ°†Z »a

 É«°ShQ  øe  áeƒYóªdG  ájQƒ°ùdG  áeƒμëdG  Ωƒég  AGREG  iƒ`̀bCG

 GƒØ°Uh º¡fCG  ó«H  ájôμ°ù©dG  OhOô`̀dG  ∂dP »a ÉªH  Ö∏M ≈∏Y

 íLôªdG  ô«Z  øe  ¬`̀fEG  ¿ƒdƒ≤jh  Ohóëe  ¬fCÉH  OhOô``dG  ¥É£f

 ájƒédG äGQÉ¨dG πãe IôWÉîe ≈∏Y …ƒ£æJ äGAGô`̀LEG  PÉîJG

 á≤aGôªd á«cô«eG äÓJÉ≤e ∫É°SQEG hCG ájQƒ°ùdG ±GógC’G ≈∏Y

.äGóYÉ°ùªdG πaGƒb

 äGƒ≤∏d ÜôëdG »a QÉ°üàfG  ôÑcCG  Ö∏M IOÉ©à°SG  πãªà°Sh

 º¶©e ∫ƒ≤j ´Gô°U »a ∫ƒëJ á£≤f ¿ƒμJ ÉªHQh á«eƒμëdG

.Iƒ≤dÉH º°ùëj ød ¬fEG ¿B’G ≈àM á«LQÉîdG ∫hódG

 äÉÄe  IÉ«ëH  ±Gô`̀WC’G  IOó©àªdG  á«∏gC’G  ÜôëdG  äOhCGh

 âëª°Sh  ø«jQƒ°ùdG  ∞°üf  äOô°Th  ¢UÉî°TC’G  øe  ±’B’G

 áHÉ°üY  …ó``̀jCG  »`̀a  •ƒ≤°ùdÉH  OÓ`̀Ñ`̀dG  ¥ô°T  ø`̀e  ô«Ñc  Aõéd

.iôNC’G ±GôWC’G ™«ªL AGóYCG á«HÉgQ’G ¢ûYGO

 ÉªJÉb  É©°Vh  ¢ùeCG  IóëàªdG  º`̀e’G  âª°SQ  ,É¡ÑfÉL  øe

 »a  Ö∏M  ¥ô°T  »a  πFÉ°üØdG  É¡«∏Y  ô£«°ùJ  »àdG  AÉ«MÓd

 ä’ÉëdG  ø`̀e zäÉ`̀Ä`̀ª`̀dG{  AÓ`̀LG IQhô`̀°`̀V ≈`̀dG  Iô«°ûe ,ÉjQƒ°S

 ¿Éμ°ùdG ™HQ iƒ°S »ØμJ ’ á«FGò¨dG äGóYÉ°ùªdG ¿Gh ,á«Ñ£dG

.∑Éæg

 õY …õeQ ,ÉjQƒ°S ≈dG IóëàªdG ºe’G çƒ©Ñe ÖFÉf ∫Ébh

 õcôàj Éfô«μØJ πc{ ¿G ∞«æL »a ø««aÉë°ü∏d …õeQ øjódG

 »a  zGóL ≥∏≤ªdG  »Ñ£dG  ™°VƒdG  áédÉ©e  ≈dG  áLÉëdG  ≈∏Y

.Ö∏M ¥ô°T

 ÉªHQ  .»Ñ£dG  AÓ`̀L’G  ≈dG  á°SÉe  áLÉM ∑Éæg{  ±É°VGh

 »àdG áæjóªdG øe πLÉY AÓLG ≈dG áLÉëH ¢SÉædG øe zäÉÄe

.ÜôëdG É¡àbõe

 ô`̀Ñ`̀cG ø```̀e ø``̀«``̀æ``̀KG ∞`̀°`̀ü`̀b IGó`````̀Z ¬`̀JÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J »```̀JÉ```̀Jh

 ºeÓd ΩÉ©dG ø«e’ÉH ™aO Ée ,áæjóªdG ¥ô°T »a äÉ«Ø°ûà°ùªdG

 áªjôL{ ¬fCÉH Ωƒé¡dG Gòg ∞°Uh ≈dG ¿ƒe »c ¿ÉH IóëàªdG

.zÜôM

 πμ°ûH  óØæJ á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äGOGó`````̀e’G ¿G  ø`̀e …õ```eQ Qò```Mh

 ¢û«©j  å«M ,Ö∏M ¥ô°T  »a  ÉÑ«ÑW 35  §≤a  »≤Hh  ´QÉ°ùàe

 òæe á«eƒμëdG äGƒ≤dG ¬°VôØJ QÉ°üM âëJ áª°ùf ∞dG 250

.∫ƒ∏jG ájGóH

 øμªj ’ íjôL 600 ≈`̀dG π°üj É`̀e ∑É`̀æ`̀g{ …õ``eQ ∫É``bh

.zº¡d Ö°SÉæªdG êÓ©dG ô«aƒJ

 ≈∏Y ±QÉ`̀°`̀T á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG OGƒ``ª``dG ¿hõ``î``e{ ¿G ø`̀e Qò``̀Mh

 øe á°üM ∞dG 14h á≤∏¨e õHÉîªdG øe ójó©dG ™e ,zOÉØædG

 .§≤a á«≤Ñàe á«FGò¨dG äGóYÉ°ùªdG

Ö∏M øe ≈MôédG zäÉÄe{ AÓLEG øY çóëàJ IóëàªdG ºeC’G

 السويد: ينبغي إيقاف الحرب 
في سوريا
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ÉYO - ∫ƒ°VÉfC’G - ºdƒ¡cƒà°S

 ±Éà°SƒZ ,º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ,…ójƒ°ùdG

 :ÓFÉb ,ÉjQƒ°S »a ÜôëdG ∞bh ≈dEG ,ø«dhójôa

 AÉ°ùædGh ø«æ°ùªdGh AÉjôHC’G ∫ÓØWC’G ógÉ°ûe{

 É¡d ô£ØæJ ,äÉªé¡dG AGôL º¡ØàM ¿ƒbÓj ºgh

 ´ô°SCG »a ÜôëdG ∞bƒàJ ¿CG »¨Ñæj Gòd ,Üƒ∏≤dG

.zâbh

 ø«dhójôa É¡H ≈dOCG äÉëjô°üJ »a ∂dP AÉL

 Gó¡L πîÑJ ød ójƒ°ùdG{ ¿CG :±É°VCG å«M ,¢ùeG

 óM ™°Vh πLCG øe É¡≤JÉY ≈∏Y ™≤j ÉªH ΩÉ«≤dG »a

.zá«°ûMƒdG ±É≤jGh Üôë∏d

 ∞bh πLCG øe É¡©°SƒH Ée ∫òÑJ √OÓH ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 ∑Éæg{ ÉØ«°†e ,ÉjQƒ°S ΩƒªY »a AÉeódG ábGQEG

 ø««fóªdG πàb ™æeh ∞æ©dG ∞bƒd á°SÉe áLÉM

.zAÉjôHC’G

 ôjRƒdG ∫Éb ,√OÓH »a ø«ÄLÓdÉH ≥∏©àj Éª«ah

 ø«ÄLÓdG ∫ÉØWC’G πc π«é°ùJ iôL{ :…ójƒ°ùdG

 »a É¡fhO øe hCG ºgô°SCG ™e GhDhÉL øjòdG

 .z¢SQGóªdG

 وقفة مناهضة لروسيا
بريف دمشق

 »a Éμ∏eR áæjóe äó¡°T - ∫ƒ°VÉfC’G - ≥°ûeO

 á«LÉéàMG áØbh ,¢ùeG ,á«bô°ûdG ≥°ûeO áWƒZ

 »°ShôdG …ôμ°ù©dG πNóàdG ≈∏Y ΩÉY »°†e áÑ°SÉæªH

.ÉjQƒ°S »a ô°TÉÑªdG

 Ée øjóJ äÉàa’ áØbƒdG ∫ÓN ¿ƒéàëªdG ™aQh

 ,…Qƒ°ùdG Ö©°ûdG ≈∏Y z»°ShôdG ¿Ghó©dGz`H √ƒØ°Uh

 ,zÜÉgQE’G ºYOz`H ƒμ°Sƒe º¡àJ äÉaÉàg GhOOQh

 äGôFÉ£dG √òØæJ »àdG ∞°ü≤dG ∞bƒH GƒÑdÉW Éªc

.ø««fóªdG ≈∏Y á«°ShôdG

 ,¢VƒY »∏Y ≈≤dG ,á«LÉéàM’G áØbƒdG ∫ÓNh

 ™HÉàdG Éμ∏eR áæjóªd »∏ëªdG ¢ù∏éªdG ƒ°†Y

 ,á«°ShôdGh á«Hô©dG ø«à¨∏dÉH áª∏c ,á°VQÉ©ª∏d

 Ö©°ûdG ó°V ÜôëdG ∞bƒH É«°ShQ É¡«a ÖdÉW

 kÉª¡àe ,ø««fóªdG ∞°üb øY ∞μdGh ,…Qƒ°ùdG

 ÉjQƒ°S ≈dEG äAÉL É¡fCG âYOG ÉeóæY ÜòμdÉH ÉgÉjEG

.»HÉgQE’G z¢ûYGO{ áHQÉëªd

 ôeóJh ∞°ü≤J É«°ShQ ¿CG º∏©j ™ªLCG ºdÉ©dG{ :∫Ébh

 Égój â©°Vh{ É¡fCÉH ƒμ°Sƒe Éª¡àe ,zÉjQƒ°S »a

 ó«H Égój ™°†J ¿CG øe k’óH πFGR Ωôée ¢ù«FQ ó«H

.¬dƒb Ö°ùM ,z…Qƒ°ùdG Ö©°ûdG

 ó«©j ïjQÉàdG{ :¢ShôdG ÉÑWÉîe ¢VƒY ±É°VCGh

 »a áà«à«aƒ°ùdG áÑ≤ëdG »a ºà∏NóJ ó≤d ¬°ùØf

 Qôμàj ¿B’Gh ,ºμ°û«éHh QÉ©dG ºμH ≥ëdh ,¿Éà°ùfÉ¨aCG

 Üƒ©°ûdG IOGQEGh ,ô°üàæf ±ƒ°S ÉæfC’ ;ÉjQƒ°S »a ∂dP

 .zô¡≤J ’

  

 أردوغان وميركل
يبحثان آخر التطورات
في سوريا

 ÖLQ ,»côàdG ¢ù«FôdG åëH - ∫ƒ°VÉfC’G - Iô≤fCG

 ,á«fÉªdC’G IQÉ°ûà°ùªdG ™e ,É«ØJÉg ,¿ÉZhQCG Ö«W

.ÉjQƒ°S »a äGQƒ£àdG ôNBG ,πcô«e Ó«éfCG

 ÉjôLCG ø«ÑfÉédG ¿CG á«côàdG á°SÉFôdGQOÉ°üe äôcPh

 ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh ¬dÓN ’OÉÑJ ,É«ØJÉg ’É°üJG

 ™°VƒdG ºbÉØJ Éª«°S’ ,ÉjQƒ°S »a äGóéà°ùªdG ôNBG

.ÜÉgQE’G áëaÉμeh ,É¡£«ëeh Ö∏M »a »fÉ°ùfE’G

 πcô«e ™∏WCG ¿ÉZhOQCG ¿CG ≈dEG QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh

 ÜBG 24 »a äCGóH »àdG zäGôØdG ´QO{ á«∏ªY ≈∏Y

 øe á©HÉædG äGójó¡àdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ±ó¡H ,»°VÉªdG

 IOÉjRh ,z¢ûYGO{ É¡àeó≤e »ah á«HÉgQE’G äÉª¶æªdG

.»dhódG ∞dÉëàdG äGƒ≤d ºYódG ºjó≤Jh OhóëdG øeCG

 á«eGôdG Oƒ¡édG á«ªgCG ≈∏Y ¿ÉÑfÉédG Oó°T Éªc

.ÉjQƒ°S »a áfó¡dG ¥ÉØJG ≥«Ñ£J IOÉYE’

 ájƒédG äGƒ≤dGh …Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG äGƒb ø°ûJh

 AÉ«MCG ≈∏Y á∏°UGƒàe áØ«æY ájƒL á∏ªM á«°ShôdG

 òæe á°VQÉ©ªdG Iô£«°ùd á©°VÉîdG Ö∏M áæjóe

 É¡àeôHCG) …QÉédG ∫ƒ∏jCG 19 »a áfó¡dG AÉ¡àfG

 ºd QÉædG ¥ÓWE’ ¢ûg ∞bh ó©H ,(ƒμ°Sƒeh ø£æ°TGh

.ΩÉjCG 7 øe ôãcC’ óª°üj

 Iô£«°ùd á©°VÉîdG Ö∏M áæjóe AÉ«MCG »fÉ©Jh

 ΩÉ¶ædG äGƒb πÑb øe kÉjôH kGQÉ°üM á°VQÉ©ªdG »∏JÉ≤e

 ôãcCG òæe ,»°ShQ …ƒL ºYóH ¬JÉ«°û«∏eh …Qƒ°ùdG

 á«FGò¨dG OGƒªdG »a OÉM í°T §°Sh ,kÉeƒj 20 øe

 »fóe ∞dCG 300 »dGƒM IÉ«M Oó¡j á«Ñ£dG äGó©ªdGh

 .É¡«a øjOƒLƒe

 أوباما يدافع عن سياسته
حيال سوريا

 »cô«e’G ¢ù«FôdG OóL - Ü ± CG - ø£æ°TGh

 Iƒ≤dG ΩGóîà°SG ¬°†aQ AÉ©HQ’G ÉeÉHhG ∑GQÉH

 ø«M »a ,ájQƒ°ùdG á«∏g’G ÜôëdG AÉ¡f’ ájôμ°ù©dG

 á«fÉ°ùfG áeRG §°Sh á«°SÉeƒ∏HódG Oƒ¡édG ôã©àJ

.Ö∏M áæjóe »a á«°ü©à°ùe

 äGƒb QÉ°üM ó«©j ,¬àj’h AÉ¡àfG øe ô¡°TG πÑbh

 AÉ«M’G ≈∏Y ƒμ°Sƒe øe ΩƒYóªdG …Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG

 Ö∏M »a á°VQÉ©ªdG πFÉ°üa Iô£«°S âëJ á©bGƒdG

 ¿óe »fÉK ≈∏Y …Qƒ°ùdG »°ShôdG ∞«æ©dG ∞°ü≤dGh

 GOóée Aƒ°†dG IôFGO ≈dG ÉeÉHhG äÉ°SÉ«°S ,ÉjQƒ°S

.¬JQGOG πNGO í°VGh ∑ÉÑJQG øY ÉØ°TÉc

 ájó∏H ô≤e »a z¿G ¿G »°S{ IÉæ≤d ÉeÉHhG ∫Ébh

 ó«YG ¿G ¿hO ´ƒÑ°SG íLQ’G ≈∏Y ôªj ºd{ ø£æ°TGh

 πeÉ©àdG ºàj »àdG á«°SÉ°S’G AiOÉÑªdG »a ô«μØàdG

.zÉjQƒ°S »a É¡H

 ´ÉaódG ôjRh ™e äÉeR’G áaôZ »a ¢ù∏LCG{ ±É°VGh

 .êQÉîdG øe AGôÑNh ¢Tƒ«édG ¿ÉcQG áÄ«g ¢ù«FQh

 »à°SÉ«°S ≈dG á¡LƒªdG äGOÉ≤àf’G ≈dG ¥ô£JG

 áë«ë°üdG á≤jô£dG É¡fG ¿hóà≤©j ’ º¡fG ∞°ûàcGh

.zπeÉ©à∏d

 á«°Vôa …G ∑Éæg â°ù«d ,ÉjQƒ°S »a{ ™HÉJ ¬æμd

 É¡«a •ôîæj á«∏gG ÜôM ∞bh É¡ÑLƒªH Éææμªj

 øe Iô«Ñc OGóYG ô°ûf AÉæãà°SÉH ,Ió°ûH ¿Éaô£dG

 »a çóëJ áÄ«°S QƒeCG ∑Éæg{ ÉØ«°†e ,zOƒæédG

.zAÉªμM ¿ƒμf ¿G Éæ«∏Yh ,ºdÉ©dG AÉëfG ™«ªL

 äGƒæ°S ¢ùªN πÑb ÉjQƒ°S »a ÜôëdG â©dófGh

.¢üî°T ∞dG 300 øe ôãcCG É¡«a πàbh ÉÑjô≤J

 õ«côà∏d ÉjQƒ°S ≈dG …óæL 300 ƒëf ÉeÉHhCG π°SQCGh

 ¿G ¢†aôj ¬æμd ,¢ûYGO ó°V ácô©ªdG ≈∏Y

 ídÉ°üªdG øª°V â°ù«d á«∏gG ÜôM »a Gƒ∏Nóàj

.IóëàªdG äÉj’ƒ∏d á«é«JGôà°S’G

 ÉgQÉÑàYÉH á«°SÉeƒ∏HódG ójDƒj ¬fÉa ,∂dP øe ’óHh

.áeR’G øe êhôî∏d ó«MƒdG π«Ñ°ùdG

 ´ƒÑ°S’G QÉædG ¥ÓW’ ∞bh QÉ«¡fG òæe øμd

 áØãμe ájƒL äGQÉZ ÉjQƒ°Sh É«°ShQ ø°ûJ ,»°VÉªdG

 ™HQ ô°UÉëj å«M Ö∏M »a á«bô°ûdG AÉ«M’G ≈∏Y

.¢üî°T ¿ƒ«∏e

 ó°S’G QÉ°ûH ¢ù«FôdG ΩÉ¶æd á«dGƒªdG äGƒ≤dG äCGóHh

 ≥«≤ëàd ádhÉëe »a ÉjôH Éeƒég »°VÉªdG ´ƒÑ°S’G

.ÜôëdG »a Éª°SÉM ¿ƒμj ób QÉ°üàfG

 ≥WÉæe »a äÉ«Ø°ûà°ùªdG ôÑcG øe ¿ÉæKG ¢Vô©Jh

 ™aO Ée ,AÉ©HQ’G ∞°ü≤∏d á°VQÉ©ªdG É¡«∏Y ô£«°ùJ

 ≈dG ¿ƒe »c ¿ÉH IóëàªdG ºeÓd ΩÉ©dG ø«e’ÉH

.zÜôM áªjôL{ ¬fCÉH π°üM Ée ∞°Uh

 É¡fhÉ©J ≥«∏©àH ÉeÉHhG IQGOEG äOóg ,∂dP ≈∏Y GOQh

.∞°ü≤dG ∞bƒàj ºd Ée É«°ShQ ™e

 ,πëdG ƒg »°SÉ«°ùdG πëdG ¿G ≈∏Y ô°üj ÉeÉHhG øμd

 ∞«ØîJ ∫hÉëà°S IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿G ≈dG Gô«°ûe

.ø««fóªdG IÉfÉ©e

 364 íæªà°S É¡fG AÉ©HQ’G á«LQÉîdG IQGRh âæ∏YGh

 äÉª¶æªdGh IóëàªdG ºe’G ä’Écƒd Q’hO ¿ƒ«∏e

 ø««fóªdG IóYÉ°ùe ≈∏Y á∏eÉ©dG á«eƒμëdG ô«Z

 …òdG ó∏ÑdG πNGO ô£î∏d ø«°Vô©ªdG ø«jQƒ°ùdG

.É¡LQÉNh ,ÜôëdG ¬àbõe

 ¢VQÉ©e èeÉfôH ™e á£∏°ùdG ≈dG ÉeÉHhG π°Uhh

 ÜôëdG AÉ¡fG »a ¬àÑZQ GócDƒe ,¥Gô©dG »a Üôë∏d

.¿Éà°ùfÉ¨aG »a

 äGƒb ô°ûf »a GOOôàe ¬à°SÉFQ Iôàa ∫GƒW ¿Éch

 ôãcG ΩGóîà°SG øY ™aGOh ,OÓÑdG êQÉN á«dÉàb

 º««≤Jh á«cô«e’G ájôμ°ù©dG Iƒ≤∏d áaÉ°üM

.á«æWƒdG ídÉ°üªdG

 GPG á«îjQÉàdG á«MÉædG øe{ Oó°üdG Gòg »a ∫Ébh

 »a É¡fÉa ,iôÑμdG ∫hó∏d çóM Ée ≈dG ºJô¶f

 ±É£ªdG ájÉ¡f »a πcÉ°ûe ¬LGƒJ ¿É«M’G º¶©e

 í°VGƒdG É¡cGQOEG ΩóYh ,•ôØe πμ°ûH ÉgOóªJ ÖÑ°ùH

.zá«°SÉ°S’G É¡ëdÉ°üe á«gÉªd

 ∞jô©J ≈∏Y πª©j ¬fG ÉeÉHhCG hó≤àæe ∫ƒ≤jh

 ´GõædG ¿Gh ájÉ¨∏d Ohóëe πμ°ûH á«æWƒdG áë∏°üªdG

 IOÉ«°ùH ΩGõàd’Gh Écô«eG á©ª°S ™°†j …Qƒ°ùdG

.ádAÉ°ùªdG ó«b ¿ƒfÉ≤dG

 QGô≤à°SG âYõYR ø«ÄL’ áeRCG øY ´GõædG ôØ°SGh

 »a ôÑcG QhO Ö©d ¿GôjGh É«°Shôd ìÉJGh ÉHhQhG

.§°Sh’G ¥ô°ûdG

 ¿ÉM{ çÉëHÓd ó¡©e øe ôà°ù«d õdQÉ°ûJ ∫ƒ≤jh

 º««≤J IóëàªdG äÉj’ƒdG ó«©J »μd Ióe òæe âbƒdG

.zájQƒ°ùdG áeRÓd á∏éîªdG É¡àHQÉ≤e

 QƒØædGh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG OOôJ{ ¿G ∞«°†jh

 ÜÉ£îdG ø«H »∏μdG ±ÓàN’Gh ,ôWÉîªdG øe

 +ôªMCG §N+ ™°Vh »a π°ûØdGh ,á°SÉ«°ùdGh

 áHQÉ≤e É¡fÉH ¬Ø°Uh øμªj Ée ≈dG É¡©«ªL äôaÉ°†J

.zá≤aÉæeh IOQÉH

 ø£æ°TGh ¿EÉa ,∫GƒM’G Gƒ°SCG »a{ ÓFÉb ºàîjh

 »∏μdG ô«eóàdG ≈∏Y ô°TÉÑe ô«Z πμ°ûH â°VôM

 øe’G ídÉ°üe ™e ô°TÉÑe ¢†bÉæJ »a ,ádhód

 .zÉ¡H ∂°ùªàJ »àdG º«≤dGh á«°SÉ°S’G »eƒ≤dG

 »القيارة« .. ذهب »الدواعش« فعادت الحياة
 10  »a{  :…hÉ©Ñ°ùdG  óeÉM óæ¡e ≈¡≤ªdG  ÖMÉ°U ∫ƒ≤j 

 Oƒ°SC’G  …õdG  ¿hóJôj ¿ƒë∏°ùe ≈dEG  Ωób 2014 ∫hCG  øjô°ûJ

 ¢`̀û`̀YGO  º`̀∏`̀Y  É¡«∏Y  âÑãe  (äÉ`̀Ñ`̀cô`̀e)  äÓ`̀é`̀Y  ¿ƒ∏≤à°ùjh

 ΩGôM ¬∏ªY ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y Ék«FÉ¡f ≈¡≤ªdG ¥ÓZEG »æe GƒÑ∏Wh

.zQƒØdG ≈∏Y »∏àb ºàj ±ƒ°S ºgôeGhC’ Öéà°SCG ºd ¿EGh É kYô°T

 ¬KÉKCG π≤fh ≈¡≤ªdG ≥∏¨d äQô£°VG{ :…hÉ©Ñ°ùdG ±É°VCGh

 ≈¡≤ªdG  •É°ûf  πjƒëJh  ±ô¨dG  ió`̀MEÉ`̀H  ¬æjõîJh  ∫õæª∏d

 OƒcôdG  ÖÑ°ùH  ¬bÓZEG  ºK  øeh  ,á«dõæªdG  äGhOC’G  ™«H  ≈`̀dEG

.z…OÉ°üàb’G

 íàØd  G kOóée  äó`̀Y  á«MÉædG  ôjôëJ  ºJ  ¿CG  ó©H{  :™HÉJh

 øμj ºd ìÉààa’G Ωƒj »ah ,≥HÉ°ùdG  »∏ªY á°SQÉªeh ≈¡≤ªdG

 √ôNBG øY ¿ÉμªdG CÓàeG å«M ,øFÉHõdG øe ∫ÉN ó©≤e ∑Éæg

.z¬H á£«ëe iôNCG á©°SGh AGõLCGh

 ,2014 ¿GôjõM »a iƒæ«f á¶aÉëe ≈∏Y ¬Jô£«°S òæeh

 ¢UÉî°TC’G øé°ùdGh ó∏édÉH ÖbÉYh ø«NóàdG z¢ûYGO{ ™æe

 ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H »`̀ah ,¿ƒ`̀æ`̀Nó`̀j  º`̀gh º¡«∏Y ¢†Ñ≤j ø`̀jò`̀dG

 ºgh  Iô`̀e  øe  ôãcCG  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤j  …ò`̀dG  ¢UÉî°TC’G  ÖbÉY

.≈£°SƒdGh áHÉÑ°ùdG »©Ñ°UEG ™£b áHƒ≤©H ¿ƒæNój

 ¿EG , …QƒÑédG ídÉ°U IQÉ«≤dG á«MÉf ôjóe ∫Éb ,¬à¡L øe

 IOƒ©dG  »a Ék«éjQóJ GhCGóHh ¿ÉeC’ÉH ¿hô©°ûj GhCGóH ¿Éμ°ùdG{

 É kë°Vƒe ,záë∏°ùªdG ôgÉ¶ªdG øY Ió«©ÑdG ,á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d

 IOÉYE’ á«Yƒ£J É kbôa Gƒª¶f á«MÉædG ÜÉÑ°T øe äÉYƒªée ¿CG

 á«¡«aôàdG  ø`̀cÉ`̀eC’Gh  áeÉ©dG  ≥FGóëdGh  äÉgõàæªdG  π«gCÉJ

 á°ù«FôdG  ´QGƒ°ûdG  øe  ácô©ªdG  äÉØ∏îeh  ¢VÉ≤fC’G  ™`̀aQh

.ájQÉéàdG øcÉeC’Gh

 Öjô≤dG »`̀a ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S{ á`̀«`̀MÉ`̀æ`̀dG ¿CG  ,…Qƒ`̀Ñ`̀é`̀dG ±É``̀°``̀VCGh

 ,™°†Ñà∏d ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀eh ,É`̀ k©`̀«`̀ª`̀L ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀∏`̀d É``̀ kæ``̀eBG  É`̀ kfÉ`̀μ`̀e π`̀LÉ`̀©`̀dG

 ≥WÉæe  »`̀bÉ`̀Hh  π°UƒªdG  ø«H  ájQÉéàdG  ácôë∏d  É k≤∏£æeh

.ziôNC’G ¥Gô©dG

 ¿EÉa ø««bGôY ø«jôμ°ùYh ø««°SÉ«°S ø«dhDƒ°ùe Ö°ùëHh

 ¬H âª°ùJG Éªd{ á«MÉædÉH Qô°†àJ ºd á«àëàdG ≈æÑdG øe %90

.zá«dÉ©dG ábódÉH ôjôëàdG ácô©e AÉæKCG ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG

 äÉ`̀cô`̀ë`̀dG ´É``£``b ∫hDƒ``°``ù``e ˆG ó`̀Ñ`̀©`̀dG ¿É`̀ª`̀©`̀f ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG

 á«MÉf »a  ,(äGƒ≤dG π≤æàH ≥∏©àj Ée πch äÉ«dB’G) ájôμ°ù©dG

 á«MÉædG  »a  IóLGƒàªdG  á«æeC’G  äGƒ`̀≤`̀dG  ¿EG{  ,  ∫É`̀b  IQÉ«≤dG

 Ékàa’ ,º¡àMGQh º¡æeCG ≈∏Y ®ÉØëdGh ¿Éμ°ùdG ájÉªM É¡aóg

 É kª¡e G kQÉ°üàfG ó©j á«MÉædG »a »Ñ©°T ≈¡≤e ìÉààaG{ ¿CG ≈dEG

.zÉ¡∏à≤j ¿CG (¢ûYGO) hó©dG ∫hÉM Éª¡e IÉ«ë∏d

 äGƒ`̀≤`̀dG  ™`̀e  IQÉ`̀«`̀≤`̀dG  ¿Éμ°S  ¿hÉ`̀©`̀à`̀H{  ,ˆG  óÑ©dG  OÉ``°``TCGh

 ´É°VhCÓd IQÉ°TEG »a) ∫hC’G ™HôªdG ≈dEG IOƒ©dG ™æªd á«æeC’G

 G kóL Iô«Ñc Iƒéa ∑Éæg âfÉc ÉeóæY ,(2014 ¿GôjõM 10 πÑb

.z»dÉgC’Gh á«æeC’G äGƒ≤dG ø«H

 ≠∏Ñj å«M ,iƒæ«f á¶aÉëe »a á«MÉf ôÑcCG IQÉ«≤dG ó©oJh

 õcôªH ¿ƒ°û«©j º¡æe ∞dCG 100 ,áª°ùf ∞dCG 250 É¡fÉμ°S OóY

 z¢ûYGO{ ∫ƒNO ™e áª°ùf ∞dCG 80 ƒëf º¡æe Üôg ,áæjóªdG

 ídÉ°U IQÉ«≤dG  á«MÉf ôjóe ∫Éb ÉªÑ°ùM ,2014 »a áæjóª∏d

.≥HÉ°S âbh »a  …QƒÑédG

 á`̀«`̀ª`̀gCG ø``̀e É`̀¡`̀d É`̀ª`̀d á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e É``̀¡``̀fCG É`̀ª`̀c

 ácô©ªdG  »`̀a  »à°ù«Lƒ∏dG  º`̀Yó`̀dGh  á«μ«àμàdG  á«MÉædG  ø`̀e

 É¡fCG  ø`̀Y  kÓ°†a  ,π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG  ôjôëàd  áÑ≤JôªdG  ájôμ°ù©dG

 äÉ≤à°ûªdG øe π«eôH ∞dCG 16 èàæj ¿Éc §Øæ∏d ≈Ø°üe º°†J

 º°†j  …ò`̀dG  á«£ØædG  ∫ƒ≤ëdG  ôÑcCG  ó`̀MCGh  ,Ék«eƒj  á«£ØædG

.á«£ØædG QÉHB’G øe GkOóY

 ∞dCG  15  ƒëf)  §≤a  á∏FÉY  ±’BG  3{  :…QƒÑédG  ±É°VCGh

 ,IQÉ«≤dG øª°V iôNCG iôbh »∏Y êÉëdG iô≤d äOÉY (áª°ùf

 ∫ÉªcEG  ø«ëd ¿B’G  ≈àM ó`̀MCG  ó©j  ºd  áæjóªdG  õcôªc øμdh

 IOÉ«b  πÑb  ø`̀e  IOƒ`̀©`̀dÉ`̀H  º¡d  ìÉª°ùdGh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGAGô````̀LE’G

 øe áæjóªdG ô«¡£Jh ΩÉ¨dB’G ádGREG ≈∏Y πª©J »àdG äÉ«∏ª©dG

 .zÜôëdG äÉØ∏îe

 iƒæ«f  á¶aÉëe  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ø∏YCG  »°VÉªdG  âÑ°ùdGh

 ƒëf) áMRÉf á∏FÉY ∞dCG IOƒY ,äÉëjô°üJ »a ¿GójõdG ¿Ghôe

 ,IQÉ«≤dG  á«MÉf  øª°V  iô`̀≤`̀H  É¡dRÉæe  ≈``̀dEG  (áª°ùf  ±’BG  5

 π`̀«`̀HQCGh ∑ƒ`̀cô`̀c á¶aÉëe ø`̀e äAÉ`̀L π`̀FGƒ`̀©`̀dG{  ¿CG  Éë°Vƒe

 (iƒæ«æH) Qƒªîe AÉ°†b øª°V É k°†jCG áμÑjO º«îeh (∫Éª°T)

.zá«æeC’G º¡ØbGƒe ≥«bóJ iôL ¿CG ó©H

 ø«MRÉædG  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M  »æ©j  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ≥`̀«`̀bó`̀Jh

 äÉ¡édG øe á«æeCG  á≤aGƒe ≈∏Y ,äÉª«îªdG º¡JQOÉ¨e iód

 á«æeC’G  á¡é∏d  É¡fhRôÑj  å«ëH  ,º«îªdG  »`̀a  ádhDƒ°ùªdG

 º¡fCG  äÉ`̀Ñ`̀KE’  ∂`̀dPh  ,º`̀gQÉ`̀jO  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  óæY  ádhDƒ°ùªdG

.º¡æ«H z¢ûYGO{ ô°UÉæY π∏°ùJ ™æªdh ,ø«MRÉf

 ,ájhGõdG ,ácGõd ,OƒëdG Égô¡°TCG ,iôb IóY IQÉ«≤dG º°†Jh

 ΩÉ`̀eE’Gh  ,á∏ëLG  ,»HôZ  áÑcQG  ,»bô°T  áÑcQG  ,áYóL  áÑcQG

 áæjóe øe ÜƒæédG ≈dEGh ,äô°ùdG ,ájƒ«©°üdG ,ôjôªdG ,»HôZ

 ,Iô«¡°ûdG  Qƒ`̀°`̀TBG  á©∏b  ™≤J  ôàe  ƒ∏«c  40  »`̀dGƒ`̀ë`̀H  IQÉ`̀«`̀≤`̀dG

 ≈dEG  ™HÉàdG  •Ébô°ûdG  AÉ°†b  »a  ¿B’G  ≈`̀dEG  ÉgQÉKBG  IOƒLƒªdG

.øjódG ìÓ°U á¶aÉëe

 øY »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ÜBG 25 »`̀a á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG â`̀æ`̀∏`̀YCGh

 äÉ«∏ªY ó©H ,¢ûYGO É¡«∏Y ô£«°ùj ¿Éc »àdG IQÉ«≤dG IOÉ©à°SG

 É¡eÉëàbG øe á«bGô©dG äGƒ≤dG É¡dÓN øe âæμªJ ájôμ°ùY

 »a á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG áeƒμëdG äCGó```̀Hh .ΩÉ```̀jCG  3 ∫Ó``N É`̀gô`̀jô`̀ë`̀Jh

 »àdG  π°UƒªdG  Üôb  ájôμ°ùY  Oƒ°ûëH  ™aódÉH  ,»°VÉªdG  QÉjCG

 §£N  øª°V  ,2014  ¿Gô`̀jõ`̀M  òæe  z¢`̀û`̀YGO{  É¡«∏Y  ô£«°ùj

 áæjóªdG  ó«©à°ùà°S  É¡fEG  ∫ƒ≤Jh  ,  É¡«∏Y  Iô£«°ùdG  IOÉ©à°S’

 .»dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f ∫ƒ∏M πÑb

∫ƒ°VÉfC’G - iƒæ«f

 IQÉ«≤dG á«MÉf äQôëJ ¿CG Ée
 π°UƒªdG ÜƒæL º∏c 60) á«é«JGôà°S’G
 øe ,¥Gô©dG »dÉª°T (iƒæ«f á¶aÉëe õcôe
 ≈àM »°VÉªdG ÜBG 25 »a z¢ûYGO{ Iô£«°S
 OhÉYh ,ójóL øe É¡«a ÜóJ IÉ«ëdG äCGóH
 hCG ±ƒN ¿hO º¡JÉjGƒgh º¡dÉªYCG ¿Éμ°ùdG
.Ö«bQ
 ìÉààaG äó¡°T (iôb áYƒªée) á«MÉædG
 √OÉJQG zôjôëàdG{ º°SÉH »Ñ©°T ≈¡≤e ∫hCG
 á°SQÉªªd GhOÉY øjòdG ÜÉÑ°ûdG äGô°ûY
 ,ƒæ«ehódGh ,ádhÉ£dG ,á«Ñ©°ûdG ÜÉ©dC’G
 ô£«°S »àdG IôàØdG á∏«W É¡æe GƒeôM »àdG
.á«MÉædG ≈∏Y »HÉgQE’G ¢ûYGO É¡«a

اFمم المتحدة تتوقع نزوح نصف سكان الموصل خالل تحريرها
 ,¢ùeG  ,IóëàªdG  º`̀eC’G  äQò`̀M  -  ∫ƒ°VÉfC’G  -  ∞«æL 

 ,¥Gô©dG  »dÉª°T á∏ªàëªdG  ìhõædG  zçQGƒc ôÑcCG  óMCG{  øe

 áæjóe  ô`̀jô`̀ë`̀à`̀d  á`̀Ñ`̀≤`̀Jô`̀ª`̀dG  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  ÖÑ°ùH

 ,»HÉgQE’G  z¢ûYGO{ á°†Ñb øe iƒæ«f á¶aÉëªH π°UƒªdG

 Ée  ƒ`̀gh  ,áæjóªdG  øe ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  ƒëf  ìhõ`̀f  á©bƒàe

.¿Éμ°ùdG ∞°üf ÜQÉ≤j

 ø«ÄLÓdG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀«`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀dG π`̀ã`̀ª`̀e ∫É```̀bh

 »a ,hó``̀L ƒ`̀fhô`̀H ,¥Gô``̀©``̀dG »`̀a Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º`̀eCÓ`̀d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG

 »ë∏°ùe ó°V áμ«°Th ájôμ°ùY á«∏ªY{ ¿EG ,»Øë°U íjô°üJ

 øe  çQGƒ`̀μ`̀dG  ôÑcCG  óMCÉH  ÖÑ°ùàJ  ób  π°UƒªdG  »a  ¢ûYGO

.zá«°VÉe á∏jƒW äGƒæ°S ióe ≈∏Y ∂dPh ,¿É°ùfE’G ™æ°U

 ¢üî°T ¿ƒ«∏e ƒëf ìhõ`̀f ™bƒàªdG ø`̀e{ ¬`̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh

 äÉHƒ©°U  ¬LGƒJ  á«°VƒØªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Ékàa’  ,záæjóªdG  øe

 ø«eCÉJh ,Ωhõ∏dG óæY äÉª«îe áeÉbE’ ¢VGQCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 Éªe  π°†aCG  á«dÉëdG  ÉæJGOGó©à°SG  ¿CG  ’EG  ,ΩRÓ`̀dG  πjƒªàdG

 áæjóe »a á∏KÉªe á«eƒμM á«∏ªY AÉæKCG  ∫ÉëdG ¬«∏Y ¿Éc

.»dÉëdG ΩÉ©dG øe ≥HÉ°S âbh »a ,¥Gô©dG »HôZ záLƒ∏ØdG{

 OÉY ,π°UƒªdG  øe ¢üî°T  ¿ƒ«∏e ìhõ`̀f  ¬©bƒJ  º`̀ZQh

 ≈dEG  É¡FÉcô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ≈©°ùJ{  á«°VƒØªdG  ¿EG  ∫ƒ≤∏d

 ,zπ°UƒªdG øe πªàëe ìRÉf ∞dCG 700 ƒëæd ájÉªëdG ô«aƒJ

 áæjóe ôÑcCG »fÉK π°UƒªdG ó©Jh .π«°UÉØàdG øe ójõe ¿hO

 É¡fÉμ°S OóY ≠∏Ñjh ,OGó¨H ó©H ¿Éμ°ùdG å«M øe ¥Gô©dG »a

.áª°ùf ¿ƒ«∏e 2 ƒëf

 ,á«bGô©dG áeƒμëdG É°ù«FQ ø∏YCG ,¢ùeG ≥HÉ°S âbh »ah

 Oƒ©°ùe ,¥Gô``̀©``̀dÉ``̀H  …Oô``̀μ``̀dG º``̀«``̀∏``̀bE’Gh ,…OÉ``̀Ñ``̀©``̀dG Qó``«``M

 á«∏ª©dÉH á°UÉîdG ájôμ°ù©dG á£îdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ,»fGRQÉH

.π°UƒªdG ôjôëàd áÑ≤JôªdG

 √ó≤Y  ∑ôà°ûe  »Øë°U  ôªJDƒe  ∫ÓN  ,…OÉÑ©dG  ∫É`̀bh

 :Éª¡æ«H ™ªL »FÉæK AÉ≤d Ö≤Y ,»fGRQÉH ™e OGó¨ÑH ¬ÑàμªH

 ôjôëJ á`̀£`̀N ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG π``MGô``ª``dG ≈```̀dEG É`̀æ`̀∏`̀°`̀Uh{

 ≈`̀dEG  É`̀à`̀a’  ,zπ q°üØe  πμ°ûH  É¡æY  å`̀jó`̀ë`̀dG  º`̀J  ,π°UƒªdG

 »a  ájôμ°ù©dG  äGOÉ«≤dG  ™e  á£îdG  ¿CÉ°ûH  ≥«°ùæJ  Oƒ`̀Lh

 ≈∏Y ócCGh.»dhódG ∞dÉëàdGh ,¥Gô©dG »a …OôμdG º«∏bE’G

 ácô©e »a) ¢VQC’G ≈∏Y πJÉ≤J á«ÑæLCG äGƒb OƒLh ΩóY{

 iƒëa ¿ÓYEG ¿hO ,zá«bGô©dG äGƒ≤dG ÖfÉL ≈dEG (π°UƒªdG

.á£îdG

 OGó¨H áª°UÉ©dG »fGRGQÉH π q°Uh ,¢ùeG ≥HÉ°S âbh »ah

 É¡Yƒf øe ≈`̀dhC’G »g IQÉ`̀jR »a ,»eƒμM óah ¢`̀SCGQ ≈∏Y

 ºdh ,π°UƒªdG  ôjôëàd äOGó©à°S’G åëÑd äGƒæ°S  3 òæe

.IQÉjõdG Ióe øY ø∏©j

 øe Oó`̀Y ≈∏Y z¢`̀û`̀YGO{ ≈dƒà°SG ,2014 ¿Gô`̀jõ`̀M »`̀ah

 äCGóH  ,2016  QÉ`̀jCG  òæeh.π°UƒªdG  É¡æ«H  ,á«bGô©dG  ¿óªdG

 øª°V π°UƒªdG Üôb ájôμ°ùY Oƒ°ûëH ™aódG »a áeƒμëdG

 ó«©à°ùà°S  É¡fEG  ∫ƒ≤Jh  ,É¡«∏Y  Iô£«°ùdG  IOÉ©à°S’  §£N

 .»dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f ∫ƒ∏M πÑb º«¶æàdG øe áæjóªdG

( Ü ± G)  ÖdOEG »a ¢VÉ≤fC’G ø«H øe ≈MôL PÉ≤f EG

بوتين يسعى النتصار عسكري نيابة عن اFسد



تتمات

 »حوارية« تبحث تطوير المنتج السياحي في إربد 
äÉ°ùjób óªëe  -  óHQ EG

 »a  äó≤Y  ájQhÉ°ûJ  á`̀jQGƒ`̀M  á°ù∏L  â°ûbÉf

 »MÉ«°ùdG èàæªdG ôjƒ£J πÑ°Sh äÉ«dG ¢ùeG óHQG

 É`̀ª`̀Hh á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y ¬``à``eGó``à``°``SGh

 ´É£≤∏d  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G  äÉfƒμe  Ωóîj

.»MÉ«°ùdG

 »`̀à`̀dG á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG »```a ¿ƒ``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG ∫hÉ```̀æ```̀Jh

 ,Iƒªb ≈°ù«Y áMÉ«°ùdG  IQGRh ΩÉY ø«eG É¡ëààaG

 áeGóà°S’G  õjõ©àd  áMÉ«°ùdG  ´hô°ûe  É¡ª¶fh

 á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG ø`̀e ∫ƒ`̀ª`̀ª`̀dG ¿OQ’G »`̀a á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 QhÉëªdG  øe  á∏ªL  á«dhódG  á«ªæà∏d  á«μjôe’G

 »MÉ«°ùdG  èàæªdGôjƒ£J  ΩóîJ  É¡fG  GhCÉ`̀JQG  »àdG

 ó`̀FGƒ`̀Y  ≥«≤ëJh  ¬≤jƒ°ùJh  ó``̀HQG  á¶aÉëe  »`̀a

 ¢Uôa ô`̀«`̀aƒ`̀Jh π`̀°`̀†`̀aG á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG

.á«∏ëªdG äÉ©ªàéªdG »a á«aÉ°VG πªY

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ¿G Iƒ``̀ª``̀b ∫É````̀bh

 º`̀NR ø``̀e êô``î``J ¿G Ö`̀é`̀j »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀d

 ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh äÉª¶æeh ¢UÉîdG ´É£≤dG

 AÉæH  »a  ¬«∏Y  õcôJ  Ée  Gò`̀gh  ¿Éμ°ùdGh  »fóªdG

 á«cQÉ°ûJ  ádÉM  ≥∏îH  É¡JÉ«dG  ójóëJh  É¡JÉfƒμe

 äÉ«©ªLh  äÉ`̀jó`̀∏`̀H  ø`̀e  É¡«a  ™«ªédG  •ô`̀î`̀æ`̀j

 á«aÉ≤Kh ájQÉ°†M õcGôeh äÉjóàæeh äÉ«fhÉ©Jh

 »∏ëªdG ΩÉ¡°S’G áÑ°ùf øe ™aôJ ájôμah á«Ä«Hh

.»°ùaÉæàdG »MÉ«°ùdG èàæªdG ôjƒ£J »a

 ™aQ áeƒμë∏d πZÉ°ûdG π¨°ûdG ¿G ≈dG QÉ°TGh

 »MÉ«°ùdG  èàæª∏d  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  •É°ûædG  Iô`̀«`̀Jh

 äÉæcÉeG  πX  »a  ¬JÉfƒμeh  √OÉ©HG  πμH  »æWƒdG

 É¡æμªj á∏FÉg á«MÉ«°Sh ájôKGh á«©«ÑWh á«KGôJ

 »æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  áeƒ¶æe  »`̀a  ¥QÉ`̀Ø`̀dG  ™æ°U

 ,¿Éμ°ùdG  IÉ`̀«`̀M  ≈∏Y  »`̀HÉ`̀é`̀j’G  ô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dGh  »∏μdG

 πãªàj »MÉ«°ùdG ¬Lƒ∏d ôN’G …óëàdG ¿G Éæ«Ñe

 ¿G  ≈dG  Éàa’  ,πª©dG  ¢Uôa  øe  ójõªdG  ô«aƒàH

 ó`̀HQG  á¶aÉëe »`̀a  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  •É°ûf  ø`̀e  ô`̀ã`̀cG

 πª©dG ¢`̀Uô`̀a ø`̀e Ohó`̀ë`̀e Oó`̀Y iƒ`̀°`̀S ô`̀aƒ`̀J ’

.Iô°TÉÑªdG

 äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dGh äGAÉ``̀≤``̀∏``̀dG √ò```̀g ¿G ≈```̀dG â``Ø``dh

 á∏μªªdG  äÉ¶aÉëe  »`̀bÉ`̀H  »£¨à°S  ájQhÉ°ûàdG

 ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  ΩOÉ`̀≤`̀dG  ∫h’G  øjô°ûJ  ájÉ¡f  πÑb

 ôjƒ£àd  äÉ`̀«`̀dGh  πFÉ°Sh  ø`̀e  ¿Éμ°ùdG  √ó`̀jô`̀j  É`̀e

 á«Ñ°ùædG äGõ«ªdG ≈∏Y õμJôªdG »MÉ«°ùdG èàæªdG

 á«MÉ«°ùdG É¡JÉ«°üî°T ™e ºFÓJh á¶aÉëe πμd

 …ò¨J  á«≤aGƒJ  ≠«°üH  êhô`̀î`̀dG  ±ó¡H  Iõ«ªªdG

.á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G äÉfƒμe

 Gò`̀g »`̀a á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ¿G Iƒ`̀ª`̀b ó``̀cGh

 ¬∏ªéªH  ¿OQ’G  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿G  ≈``̀dG  ≈©°ùJ  √É``é``J’G

 ¿ƒμj  ¿Gh  á£HGôàeh  á∏eÉμàe  á«MÉ«°S  á¡Lh

.É©ØJôe É¡æe ¥ƒ°ùªdG áÑ°ùf

 ó```̀HQG á`̀MÉ`̀«`̀ °`̀S á``̀jô``̀jó``̀e Iô```̀jó```̀e äQÉ````̀°````̀TGh

 ±ó`̀¡`̀dG  ¿G  ≈``̀dG  á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀î`̀dG  πYÉ°ûe IQƒ`̀à`̀có`̀dG

 äÓ`̀Nó`̀e ó``̀aQ á`̀jQhÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG √ò``̀g ø``̀e

 -2016)á``MÉ``«``°``ù``∏``d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G

 á≤«Kh »``a  AÉ``̀L É``e  ™``e ≥`̀aGƒ`̀à`̀j  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  (2020

 ô`̀jƒ`̀£`̀J  Ωó``î``j  É`̀ª`̀H  É``̀¡``̀FGô``̀KGh  (2025)¿OQ’G

 Iõ`̀«`̀cô`̀c á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »```a »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG

 äÉYÉ£≤dG ø«H Ée ∑QÉ°ûàdÉH áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d

.á«∏ëªdG äÉ©ªàéªdGh á«∏g’Gh á«ª°SôdG

 ´hô°ûªH á«©ªàéªdG IOÉjôdG Iôjóe â°VôYh

 Iô«ª°S ájOÉ°üàb’G áeGóà°S’G õjõ©àd áMÉ«°ùdG

 äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀∏`̀d ΩÉ```©```dG QÉ```WÓ```d í``̀eÓ``̀e »``dÉ``é``ª``dG

 ¬LƒàdG  ójóëJ ôWGh É¡æe IƒLôªdG  ±Góg’Gh

 ó``̀HQG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``̀a á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d ΩÉ``̀©``̀dG

 á«MÉ«°ùdG  äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dGh  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SGh

.ôjƒ£àdG äÉjƒdhG ójóëJh IôaƒàªdG

 ≈∏Y õ«côàdG á«ªgG ≈dG ¿ƒcQÉ°ûªdG ¥ô£Jh

 á«°Uƒ°üN  RGôHGh  á«ØjôdGh  á«LÓ©dG  áMÉ«°ùdG

 á«MÉ«°S  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e  ø`̀e  ¬μ∏ªJ  É`̀ª`̀H  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG

 á«LÓ©dGh  á«Ä«ÑdG  áMÉ«°ùdG  Éª«°S  ’  á∏eÉμàe

 .á«KGôàdGh á«æjódGh á«îjQÉàdGh á«ëjhôàdGh

 مستشفى ا&مير زيد يحصل على االعتمادية 
 ô`̀«`̀eC’G  ≈Ø°ûà°ùe  π°üM -  Gô`̀à`̀H  -   ¿É`̀ª`̀Y 
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``̀a …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ø``̀H ó```̀jR
 IOƒédG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,á∏«Ø£dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  OÉªàYG  ¢ù∏ée  ø`̀e  á`̀jOÉ`̀ª`̀à`̀Y’Gh
 »FÉ¡ædG º««≤àdG ≈∏Y AÉæH (HCAC) á«ë°üdG

.≈Ø°ûà°ùª∏d
 ≈`̀aƒ`̀à`̀°`̀SG ¿CG ó`̀©`̀H Iƒ``̀£``̀î``̀dG √ò```̀g »```̀JCÉ```̀Jh
 á``jÉ``Yô``dG •hô```̀°```̀Th äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J øe øμªà«d ,á«ë°üdG
 »ª∏©dG Ωó≤àdG ÖcGƒJ »àdG á«LÓ©dGh á«Ñ£dG

.á«Ñ£dG ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ```̀eó```̀î```̀dG ΩÉ`````̀Y ô```̀jó```̀e ø```̀«```̀Hh
 ¿CÉH  ,áæ°TÉÑëdG  ø«©e  Ö«Ñ£dG  AGƒ∏dG  á«μ∏ªdG
 Öéj »∏ªY ≥«Ñ£J øY IQÉÑY  »g ájOÉªàY’G
 á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ¢ùμ©æj  ¿CG
 AÉL  RÉ`̀é`̀f’G  Gò`̀g  ¿CGh  ,ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG
 ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ó``¡``é``dGh π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG á`̀é`̀«`̀à`̀f
 iƒà°ùªH  AÉ≤JQÓd  ,≈Ø°ûà°ùªdG  äÉÑJôe  ø`̀e
 ßaÉëe AÉ``̀æ``̀HC’ á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG á`̀eó`̀î`̀dG

.á∏«Ø£dG
 ΩÉY  ¬MÉààaG  ºJ  ≈Ø°ûà°ùªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°ûj
 äÉÄØdG  ™«ªéd  á«ë°üdG  ájÉYôdG  Ωó≤«d  1992
 ø«eCÉàdGh …ôμ°ù©dG »ë°üdG ø«eCÉàdÉH á©ØàæªdG
 ø«©ØàæªdG  ô«Z  ø««fóªdGh  »fóªdG  »ë°üdG
 ¬fƒc IQhÉéªdG iô≤dGh á∏«Ø£dG á¶aÉëe »a

 .á¶aÉëªdG »a ó«MƒdG ≈Ø°ûà°ùªdG≈Ø°ûà°ùªdG ≈æÑe
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áeOÉ≤dG á«fOQC’G á«μ∏ŸGIQOÉ¨ŸG á«fOQC’G á«μ∏ŸG
hõfGƒL / ∑ƒμfÉH

√ô°üH

¬Ñ≤©dG

Ö«HG πJ

¢ùjQÉH

ñQƒjR/ÉØ«æL

»HO

√ôgÉ≤dG

¬MhódG

ÉμfQ’

ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa

ÉehQ

ähô«H

¢ùfƒJ

Éæ««a

ójQóe

∫ƒÑæ£°SG

ƒZÉμ«°T

√ôgÉ≤dG

√óL

¿óæd

Éæ«KG

∑Qƒjƒ«f

âjƒμdG

¢VÉjôdG

»HO

¬Ñ≤©dG

ΩÉeO

∫ƒÑæ£°SG

ähô«H

√ôgÉ≤dG

OGó¨H

√óL

ähô«H

»ÑX ƒHG

»HO

√ôgÉ≤dG

Ö«HG πJ

âjƒμdG

ΩƒWôîdG

π«HQG

≠fƒc ≠fƒg/∑ƒμfÉH

∑ƒμfÉH/≠fƒc ≠fƒg

π«HQG

¬«fÉª«∏°ùdG

¬æjóªdG

ΩƒWôîdG

√ôgÉ≤dG

âjƒμdG

∫Éjôàfƒe /âjhôàjO

¬Ñ≤©dG

Ö«HG πJ

»HO

»ÑX ƒHG

¬MhódG

√ô°üH

√ôgÉ≤dG

ÉμfQ’

ähô«H

√ôgÉ≤dG

»HO

¬MhódG

∑Qƒjƒ«f

∫ƒÑæ£°SG

√óL

Éæ«KG

¢ùjQÉH

ñQƒjR/ÉØ«æL

ÉehQ

Éæ««a

¬Ñ≤©dG

¢ùfƒJ

âjƒμdG

ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa

¢VÉjôdG

ΩÉeO

√ôgÉ≤dG

ójQóe

ähô«H

∫ƒÑæ£°SG

»HO

OGó¨H

¿óæd

Ö«HG πJ

ähô«H

√óL

03:25

06:00

06:45

07:00

07:10

07:25

08:00

08:00

09:00

09:15

10:05

10:20

10:30

10:30

10:30

05:15

06:15

07:00

07:50

08:05

08:15

08:35

08:40

09:00

09:15

09:25

09:30

09:45

10:50

11:30

10:40

11:15

11:20

11:25

11:35

11:45

12:00

12:15

13:15

13:55

15:50

16:30

16:30

16:40

17:30

12:30

15:00

15:05

15:10

15:20

15:55

16:40

16:45

17:35

17:50

18:30

18:40

18:45

18:45

19:00

18:20

18:45

19:45

20:15

20:30

20:30

20:30

22:15

22:30

23:40

00:55

02:45

02:45

19:05

19:40

20:25

21:15

22:15

22:15

22:40

22:50

22:50

23:40

23:45

00:10

00:40

01:00

01:25

 ΩÉ©dG øe’G ájôjóe

196

»fóªdG ´ÉaódG AiQGƒW 

199

áª°UÉ©dG áWô°T

192

IóéædG áWô°T

191

Iô°SC’G ájÉªM IQGOEG

111

ô«°ùdG IôFGO

190

 á«LQÉîdG äÉjQhódG

190

  ºμàeóN  »a ¿ÉªY áfÉeCG

4650900

ΩÉ©dG AÉàa’G IôFGO

5660459

∑QÉªédG IôFGO ihÉμ°T

5343121

IÓ°üdG äÉbhG

ôéØdG
5Q086Q2412Q273Q506Q287Q44

 ¥hô°ûdGô¡¶dGô°ü©dGÜô¨ªdGAÉ°û©dG

22¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

22¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 É«côàd ÖfÉLC’G ìÉ«°ùdG Oó©H OÉM ™LGôJ 

 Ö∏≤dG Qƒ°ü≤H áHÉ°UE’G ójõJ ºdCÓd á©FÉ°T äÉæμ°ùe 

 πÑb Ó`̀°`̀UG Qô`̀°`̀†`̀J »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG ¿É```̀ch

 ™e ΩÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g äGAGó```à```Y’G ÖÑ°ùH ÜÓ``̀≤``̀f’G

 »a ∫ƒ`̀Ñ`̀æ`̀£`̀°`̀SG QÉ`̀£`̀e »`̀a á`̀jQÉ`̀ë`̀à`̀fG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

 áHÉ°üY ≈`̀dG  âÑ°ùf  Ó«àb 47 â`̀©`̀bhG  ¿Gô`̀jõ`̀M

.¢ûYGO

 34  º¡æ«H  É°üî°T  57  πàb  »°VÉªdG  ô¡°ûdGh

 ±ÉaR  πØM  ∫Ó`̀N  ájQÉëàfG  á«∏ªY  »a  ÓØW

 â`̀∏`̀ª`̀Mh .ÜÉ``̀à``̀æ``̀Y …RÉ`````̀Z á``̀æ``̀jó``̀e »```̀a …Oô`````̀c

 ¢`̀û`̀YGO á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀Y GOó``̀é``̀e á`̀«`̀cô`̀à`̀dG äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

.É¡æY á«dhDƒ°ùªdG

 »°UÉªdG ΩÉ©dG »MÉ«°ùdG ´É£≤dG äGOGôjG âfÉch

 »`̀dÉ`̀ª`̀LG  ø``̀e  %4,4  π`̀ã`̀ª`̀J  Q’hO  QÉ`̀«`̀∏`̀e  35,1

.»côàdG »∏NGódG èJÉædG

 É¡à©«ÑW ≈dG ƒμ°Sƒe ™e äÉbÓ©dG IOƒY ºZQh

 ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y äÉ``Hƒ``≤``©``dG ™````̀aQh ¿Gô```̀jõ```̀M »``̀a

 ¢ShôdG  ìÉ«°ùdG  Oó`̀Y  ™LGôJ  »°VÉªdG  ∞«°üdG

 ™e áfQÉ≤e »°VÉªdG ô¡°ûdG %83,63 É«côJ ≈dG

.»°VÉªdG ΩÉ©dG ¬°ùØf ô¡°ûdG

 ìÉ«°ù∏d  »`̀dÉ`̀ª`̀L’G  Oó`̀©`̀dG  ¿É``c  2015  ÜBG  »``ah

 ΩÉ©dG ¬°ùØf ô¡°û∏d Oó©dG øμd ÉØdG 640 ¢ShôdG

 áMÉ«°ùdG ≈dG áHô°V »a ±’G 105 ¿Éc »dÉëdG

.É«côJ »a

 äÉ©éàæªdG ≈dG ôJQÉ°ûdG äÓMQ ±ÉæÄà°SG ¿G ’G

 »a  ºgÉ°ùj  ób  »dÉëdG  ô¡°ûdG  ™∏£e  á«côàdG

.¢ShôdG ìÉ«°ùdG OóY ´ÉØJQG

 É«fÉªdG  ø`̀e ÜBG  ∫Ó``̀N ìÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  Oó``̀Y ™``LGô``Jh

 ¿Gô``jG  ø`̀e QGhõ```̀dG  Oó``Y ¿G  ø«M »`̀a %34,5Ü

.%32 ¢†ØîfG

 AÉKÓãdG äô°ûf »àdG Iô«N’G É¡JGAÉ°üMG »ah

 á«fÉ£jôÑdG  ∑ƒ``̀c  ¢`̀SÉ`̀eƒ`̀J  áYƒªée  äQÉ`̀°`̀TG

 º¶©ªd  ô«Ñc  Ö`̀∏`̀W  ≈``̀dG  áª¶æªdG  äÓ`̀Mô`̀∏`̀d

.É«côJ AÉæãà°SÉH á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdG

 …ò«ØæàdG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  ô`̀°`̀ShÉ`̀¡`̀μ`̀fGô`̀a  ôà«H  ∫É```bh

 É©LGôJ â∏é°S ácô°ûdG ¿G ¿É«H »a áYƒªéª∏d

 ’ å`̀«`̀M{ É`̀«`̀cô`̀J  ÖÑ°ùH %4Ü äGRƒ`̀é`̀ë`̀dG  »`̀a

.zô≤à°ùe ô«Z Ö∏£dG ∫Gõj

 äGOÉ`̀°`̀†`̀e ø``̀e Ió```̀Y ´Gƒ````̀fG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á`̀«`̀FÉ`̀Yh

 IOóëe π«dÉëJ AGô`̀LG ¿hO øe ,√ò`̀g ÜÉ¡àd’G

 É¡dhÉæJ º`̀à`̀j »`̀à`̀dG á`̀Yô`̀é`̀dG ø`̀«`̀H á`̀bÓ`̀©`̀dG ø`̀Y

 ø«ãMÉÑdG øe ≥jôa õcQh .É¡d ≥aGôªdG ô£îdGh

 Écƒμ«H ƒfÓ«e á©eÉL øe hGQƒc »fÉaƒL IOÉ«≤H

 ¿ƒdhÉæàj  »`̀HhQhG  ¢†jôe ø«jÓe á«fÉªK  ≈∏Y

 ÉØdG  90  ø`̀e  ô`̀ã`̀cG  º¡æ«H  ÜÉ`̀¡`̀à`̀dÓ`̀d  äGOÉ`̀°`̀†`̀e

 ∞FÉXh  »a  Qƒ°üb  ÖÑ°ùH  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  Gƒ∏NOG

.äGƒæ°S ô°ûY ≈dGƒM ióe ≈∏Y Ö∏≤dG

22¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

22¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 QÉ«¡f’G ∂°Th ≈∏Y É«dÉ£jEG »a  ø«ÄLÓdG ∫ÉÑ≤à°SG õcGôe 

≥∏©J ájô°üe áªμëe
ájOƒ©°ù∏d ø«JôjõL IOÉYEG 

 ∫ƒ≤j Éªc ôNBG ¿Éμe »a øªμJ á∏μ°ûªdG øμd

 º°ù≤dÉa  :IOƒLƒªdG  õcGôªdG  øY  ¿ƒdhDƒ°ùªdG

 á«fhÉ©J  äÉ«©ªL  É`̀¡`̀JQGOG  ≈dƒàJ  ,É¡æe  ôÑc’G

 35h 25 ø«H Ée ™aóJ ¿CÉH ádhódG äó¡©J äÉÄ«g

 ihCÉªdG  ø«eCÉàd  ,¢üî°T  πc  øY  É«eƒj  hQƒ`̀j

 »fƒfÉ≤dG  º`̀Yó`̀dG  É°†jG  hG  ¢ùÑ∏ªdGh  AÉ£¨dGh

.™aódG øY âØbƒJ ádhódG øμd .»°ùØædGh

 »àdG  z∞«JGô«Hƒc-∞fƒc{  áª¶æe  ∫ƒ≤Jh

 200 ≈`̀dGƒ`̀M z»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G{ É`̀¡`̀Yô`̀a »`̀a º°†J

 ¿G  ,ôLÉ¡e  ∞`̀dG  35  ≈`̀dGƒ`̀M  πÑ≤à°ùJ  áª¶æe

 ô¡°TG  Iô°ûY  ≠∏Ñj  ™`̀aó`̀dG  ô`̀NCÉ`̀J  Oó`̀e  §°Sƒàe

 Ωƒ«J’ »a ô¡°TG 6 ≈dG 5h (ÜƒæL) á«∏≤°U »a

.(∫Éª°T) ÉjOQÉÑeƒd »a ô¡°TG 4h (§°Sh)

 …ò`̀dG  »`̀dÉ`̀£`̀j’G  ô`̀ª`̀M’G Ö«∏°üdG  ió``̀dh

 øe  ∫ÉÑ≤à°SG  õ`̀cô`̀e  70  ≈`̀dGƒ`̀M  IQGOG  ≈`̀dƒ`̀à`̀j

 òæe ™`̀aó`̀dG »`̀a ô`̀NCÉ`̀J á`̀ª`̀K{ ,´Gƒ```̀f’G ∞∏àîe

 hQƒ`̀«`̀dG ø`̀«`̀jÓ`̀e ø`̀Y çó`̀ë`̀à`̀f .ô`̀¡`̀°`̀TGh ô`̀¡`̀°`̀TG

 ∫Éb  Éªc  ,záHƒ©°üdG  ≠dÉH  ™°VƒdG  .∫É`̀ª`̀L’É`̀H

.ÉchQ ƒμ°ù«°ûfGôa ¬°ù«FQ

 ÜÉÑ°SG øY ÉªLÉf ô«NCÉàdG ¿Éc ƒd{ ±É°VGh

 á∏μ°ûe  É¡æμd  .™`̀°`̀Vƒ`̀dG  Éæª¡ØJ  Éæμd  ,á````̀jQGOG

.zIQƒ£îdG ≠dÉH ∫ÉªgGh ,á«°SÉ«°S

 äRhÉéJ »àdG øjôLÉ¡ªdG ∫ÉÑ≤à°SG áfRGƒe

 É«FõL  ’EG  Oó`̀é`̀J  º`̀d  ,2015  »`̀a  hQƒ``̀j  QÉ«∏ªdG

 ¿G  á«dÉ£j’G  áaÉë°üdG  ∫ƒ≤Jh  .áæ°ùdG  √ò¡d

 ¢UÉ°üàe’  hQƒ`̀j  ¿ƒ«∏e  600  ≠∏Ñj  É°ü≤f  áªK

 AÉ¡f’  É°†jG  ¿ƒ«∏e  400h  ,á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG  ¿ƒ`̀jó`̀dG

.áæ°ùdG

 OQGƒ`̀ª`̀dG  á∏μ°ûe{  ¿G  ø«æK’G  ƒfÉØdG  ∫É`̀bh

 πLG  ø`̀e  ≥jOÉæ°üdG  ºjƒ©J  ø«©àj  .á«≤«≤M

 IQGRh  »£©J  É`̀eó`̀æ`̀Yh  (...)  Éæ«æFGód  ™`̀aó`̀dG

.ΩÉbQ’G ócDƒj ºd ¬æμd ,z™aóf ,≠dÉÑªdG ∫ÉªdG

 ∫ƒM  π°ùchôH  ™`̀e  ôªà°ùªdG  ¬aÓN  »`̀ah

 ¢ù«FQ ìô`̀£`̀j É``e É`̀Ñ`̀dÉ`̀Z ,á``̀fRGƒ``̀ª``̀dG QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG

 äÉ`̀≤`̀Ø`̀æ`̀dG ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e …õ``̀æ``̀jQ ƒ`̀«`̀JÉ`̀e á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 øe ó`̀jõ`̀ª`̀H á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀∏`̀d Iô`̀é`̀¡`̀dÉ`̀H á`̀∏`̀°`̀ü`̀à`̀ª`̀dG

.áfhôªdG

 õcGôe  ÉæªbG{  AÉKÓãdG  AÉ°ùe  ∫ƒ≤dG  Qô`̀ch

 øjO  É`̀HhQhG  ≈∏Yh  ,OhóëdG  Éæ≤∏ZG  ,∫ÉÑ≤à°S’G

 Öéj  É`̀e  π`̀c  ≥Øææ°Sh  .É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jG  ∫É`̀«`̀M  ô«Ñc

.z∂dP πLG øe ¬bÉØfG

 ÉHGƒL É«£©j ºd …õæjQh ∫ÉªdG IQGRh ¿G ’G

 ôNCÉàdG  ∫ƒM  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  ∫GDƒ°S  ≈∏Y

.™aódG »a

 É≤∏b  πμ°ûj  ôNCÉàdG  Gòg  ¿G  ƒd  ≈àMh ,øμd

 ™°VƒdG  íÑ°üj  ,á«dÉ£j’G  IQGO’G  »`̀a  Éæeõe

.Iô«¨°üdG õcGôªdG øe Oó©d É≤«bO

 zƒμ°SƒH  ¿hO …RGh{  ≈∏Y Öë°ùæj  Ée Gògh

 »a ¬∏jƒëJ ºJ ¥óæa ƒgh ,(ÜƒæL) É«fÉJÉc »a

.É°üî°T 112 ∫ ∫ÉÑ≤à°SG õcôe ≈dG 2015 ™«HQ

 ô`̀jó`̀e OGR ,á``jô``jó``ª``dG Ö`̀∏`̀W ≈`̀∏`̀Y AÉ``̀æ``̀Hh

 øe  ¬`̀JQó`̀b  ø`̀e  ƒfÉ«fÉe  ƒμ°ù«°ûfGôa  õcôªdG

 »a ∫ƒ`̀M º`̀K ,±ô`̀¨`̀dG »`̀a Iô`̀°`̀SCG áaÉ°VG ∫Ó`̀N

 ’  ø`̀jò`̀dG  øjô°UÉ≤∏d  õ`̀cô`̀e  ≈``dG  ¬bóæa  QÉ``̀jG

 ø«∏°UGƒdG ø«H GOóY ôãc’G ºgh ,óMG º¡≤aGôj

.OóédG

 ¿É`̀μ`̀°`̀SÉ`̀H ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G Ωƒ``̀«``̀dG ¬`̀«`̀∏`̀Y ø`̀«`̀©`̀à`̀jh

 ∫Gh 16 ∫Gh 15 ∫G »a É«Ñ°U 160 äÉÑLh ø«eCÉJh

 ø«ØXƒªdG øe 27 ÖJGhQ ™aOh ,ôª©dG øe 17

 (ïdG  ,á«gÉWh á°Vôªeh ¿ƒª∏©eh ¿hó°Tôe)

QGPG òæe ≠∏Ñe …G º∏°ùàj ºd ¬æμd

 ó©H  QGôªà°S’G  Éæ©°Sh  »a  ¿ƒμj  ø`̀dzó`̀cGh

.zô¡°TG

 ¬àëØ°U  ≈∏Y  »∏Y  ódÉN  »eÉëªdG  ø∏YGh

 äGAGô```̀L’G  á`̀aÉ`̀c  ™Ñà«°S{  ¬``̀fG  ∑ƒÑ°ù«a  ≈`̀∏`̀Y

 QƒeÓd IôgÉ≤dG áªμëe ºμM AÉ¨d’ á«fƒfÉ≤dG

 ¬fG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd í°VhGh .zá∏é©à°ùªdG

 QOÉ`̀b  á`̀dhó`̀dG  ¢ù∏ée  √ó``Mh  Qƒà°SódG  Ö°ùëH

.∞∏ªdG »a π°üØdG ≈∏Y

 á«∏c »`̀a  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  PÉà°SG  √ó`̀jDƒ`̀j  …CGQ  ƒ`̀gh

 ¿G  ™bƒàj  …ò``̀dG  äÉ`̀Mô`̀a  Qƒ`̀f  óªëe  ¥ƒ≤ëdG

 ¥É`̀Ø`̀JG ™`̀aô`̀d º`̀μ`̀ë`̀dG Gò``̀g á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Ωóîà°ùJ

 ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ≈````dG á``jô``ë``Ñ``dG Ohó```̀ë```̀dG º`̀«`̀°`̀Sô`̀J

 áeƒμëdG  äOGQG  GPG  ¬fG  ∫É`̀bh  .¬«∏Y  âjƒ°üà∏d

 ≈dG  ¥É`̀Ø`̀J’G  ádÉM’ ºμëdG  Gò`̀g  ≈`̀dG  OÉæà°S’G

 πÑb ¬«∏Y âjƒ°üàdG ÜGƒæ∏d øμªj ’ ¿ÉªdôÑdG

 á¡LGƒe{ É©bƒàe ádhódG ¢ù∏ée øe ¬à©LGôe

.zäÉ£∏°ùdG ø«H

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

π≤ædG ôjRh ádÉ≤à°SG  ∫ƒÑ≤H á«μ∏e IOGQEG
≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

äGhÉJC’G »°VQÉa øe ¢UÉî°TCG 10 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG

 á«æeG á∏ªM ¢ùeG øe ∫hCG GhòØf ,»gÓªdGh

 äÉª¡ªdG  ≥jôa  ™e  ∑Gôà°T’ÉHh  º¡«∏Y  á°UÉN

 IQGO’ ™`̀HÉ`̀à`̀dG ( ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ) á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

.º¡«∏Y ¢†Ñ≤∏d »FÉæédG åëÑdG

 â∏ª°T  á«æe’G  á∏ªëdG  ¿GzIQGOE’G  âaÉ°VGh

 øe ≥`̀WÉ`̀æ`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a »``̀gÓ``̀eh º`̀YÉ`̀£`̀e

 Iô°ûY ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dG É¡dÓN ºJh áª°UÉ©dG

 …OÉà©eh á«eôédG äÉ«≤Ñ°S’G …hP øe ¢UÉî°TG

 º¡°†©H ¿G ø«ÑJh ,ºYÉ£ªdG ∂∏J ΩÉeG ΩGôL’G

 Ö∏°ùdG ÉjÉ°†≤H áØ∏àîe ÉjÉ°†≤H ø«Hƒ∏£ªdG øe

 IRÉ`̀«`̀Mh á`̀jQÉ`̀æ`̀dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀S’G π`̀ª`̀Mh äÉ`̀bô`̀°`̀ù`̀dGh

 §Ñ°Vh ,πà≤dÉH ´hô°ûdGh ∫É«àM’Gh äGQóîªdG

 IQó`̀î`̀ª`̀dG Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dG ø`̀e á«ªc º`̀gó`̀MG IRƒ`̀ë`̀H

 º¡©e ≥«≤ëàdG äGAGôLG ∫Éªμà°S’ GƒÑë£°UGh

.zAÉ°†≤dG ≈dG º¡ªjó≤Jh

 kÉ`̀Ñ`̀JGQh  »dÉ©e  Ö≤d  ≥ëà°ùj  ¿É`̀c  GPG  Éª«ah

 ô`̀e’G á``°``SGQO º`̀à`̀j ¬``̀fG Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ó``̀cG ,kÉ`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀J

 Gò`̀g »``a Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG QGô``̀≤``̀dG ò`̀î`̀à`̀«`̀°`̀Sh ,kÉ`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀b

 ¿CG  ô«Z ,∂dP ¬ëæe ºàj ’ ¿G  kÉëLôe ,√ÉéJ’G

 kÉÑJGQ  ≈°VÉ≤à«°S  OGó`̀M  ¿G  ó`̀cG  kÉ«fƒfÉb  kGQó°üe

 ÉªdÉW ,»dÉ©e  Ö≤∏H  kÉ¶Øàëe ≈≤Ñ«°Sh  kÉjóYÉ≤J

 á≤aGƒªdÉH  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  IOGQ’G  äQó°U  ¬fG

 ø«ª«dG  iOGh  áeƒμëdG  »`̀a  kGô``̀jRh  ¬æ««©J  ≈∏Y

.∂dP øe ¬fÉeôM Rƒéj ’h ôjRƒc ájQƒà°SódG

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

á«é«∏N IQÉ«°S ±’BG 104
ô¡°TCG 3 »a áμ∏ªªdG â∏NO 

 ø`̀jô`̀FGõ`̀dG ∞`̀°`̀ü`̀f ø``e ô`̀ã`̀cG ¿G ±É``̀°``̀VGh

 ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀ë`̀j

 ,ô£bh ,âjƒμdGh , äGQÉ`̀eE’G ádhO øe ôN’G

.¿ÉªYh øjôëÑdGh

 Oó`̀Y ¿CG ≈```dEG á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ΩÉ````̀bQC’G ô`̀«`̀°`̀û`̀Jh

 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a ø««fOQC’G ø«∏eÉ©dG

 ,É`̀Ø`̀dG 750 ∫G ø``̀e Üô`̀≤`̀j â`̀°`̀ù`̀dG »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG

 »a ∞dG 200h ,ájOƒ©°ùdG »a ∞dG 300 º¡æe

.äGQÉeE’G

 ∞«°üdG Gòg áaGô°üdG äÓëe äó¡°T Éªc

 ≈∏Y GójGõàe ÉÑ∏W áμ∏ªªdG AÉëfCG ™«ªL »a

.Üô©dG QGhõdGh ø«Hôà¨ªdG πÑb øe QÉæjódG

 ø««fOQC’G ø«aGô°üdG á«©ªL ¢ù«FQ ∫Ébh

 ¿GOQƒ`̀é`̀dG  áØ«ë°üd ¬`̀«`̀fGô`̀jO  ø`̀jó`̀dG  AÓ``Y

 OGOõ`̀j  QÉæjódG  ≈∏Y  …ƒ≤dG  Ö∏£dG  ¿G  õªjÉJ

.- ∫ƒ∏jGh ÜBGh RƒªJ ô¡°TG »a IOÉY

 É¡H ΩÉ``̀b »`̀à`̀dG äÓ`̀jƒ`̀ë`̀à`̀dG áª«b â`̀¨`̀∏`̀Hh

 ¿ƒ«∏e 2^7 »`̀dGƒ`̀M êQÉ``î``dG  »`̀a ¿ƒ``̀«``̀fOQC’G

 …õcôªdG  ∂æÑ∏d  É≤ah  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  QÉæjO

.»fOQC’G

 ø`̀Y Qó``̀°``̀ü``̀J »``̀à``̀ dG á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG â```̀dÉ```̀bh

 ,…CGô```̀dG –  á``̀«``̀fOQ’G  á«Øë°üdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

 Üô©dG  ìÉ«°ùdG  ≥`̀aó`̀Jh  ø«Hôà¨ªdG  IOƒ`̀Y  ¿CG

 ¿Éμ°ùd  áÑ°ùædÉH  Ió«L  AÉ`̀Ñ`̀fCG  ÉªFGO  ôÑà©j  ’

 ¿ÉªY  ´QGƒ°T  äó¡°T  å«M  .¿ÉªY  áª°UÉ©dG

 á`̀≤`̀fÉ`̀î`̀dG á``̀jQhô``̀ª``̀dG äÉ`````̀eR’G ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀dG

 ¿ó``̀ª``̀dG »`̀£`̀£`̀î`̀e ™````̀aO É```̀e ∞``«``°``ü``dG Gò````̀g

 ∞«Øîàd  ô«HGóJ  Ió`̀Y  PÉ`̀î`̀JG  Qhô`̀ª`̀dG  IQGOEGh

 áeQÉ°U äGAGô`̀LG ¢Vôa ≥jôW øY ΩÉ`̀MOR’G

.äGQÉ«°ùdG ≈∏Y äÉØdÉîeh

 1^3 ƒëf ∑Éæg ,á«ª°SôdG ΩÉbQCÓd É≤ahh

 ÜƒéJ  É¡æe  %  38  ,¿OQC’G  »a  IQÉ«°S  ¿ƒ«∏e

.¿ÉªY ´QGƒ°T

 Iô`̀FGó`̀dG ¿CG ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e ìô`̀°`̀Uh

 QGhõ`````̀dG ∫ƒ`````̀NO π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀d ô``̀«``̀HGó``̀J äò```̀î```̀JG

 OGó``̀YCG  IOÉ``̀jR  πãe  ,á`̀jOhó`̀ë`̀dG  ôHÉ©ªdG  ≈∏Y

.äGAGôL’G ø«°ùëJh ø«ØXƒªdG

 Iô```̀FGO »``̀a QOGƒ```̀μ```̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ¿CG ±É```̀°```̀VCGh

 Ióªd πª©dG ≈dEG äô£°VG á«fOQC’G ∑QÉªédG

 äGô`̀à`̀a ∫Ó``̀N É`̀«`̀eƒ`̀j á`̀YÉ`̀°`̀S 20 ≈```̀dEG π`̀°`̀ü`̀J

 øe π`̀FÉ`̀¡`̀dG ≥`̀aó`̀à`̀dG ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d IhQò`````̀dG

.øjQOÉ¨ªdGh øjóaGƒdG



1اقتصاد

 تحويلتان ماليتان بـ ٣٫٦ مليون دينار 
ترفعان تداول البورصة 

»ª«ªàdG π°ü«a -¿É qªY 

 ≈∏Y ÉàªJ QÉæjO ¿ƒ«∏e 3^6 áª«≤H ¿Éà«dÉe ¿Éà∏jƒëJ â©aQ
 øª°V  á«fÉãdGh  á«dÉªdG  äÉeóîdG  øª°V  ≈`̀dhC’G  »àcô°T  º¡°SCG

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 11 ≈dG á°UQƒÑdG ∫hGóJ ºéM ,π≤ædG ´É£b
 ,¬°VÉØîfG  ¿É qªY  á°UQƒH  ô°TDƒe  π°UGh  ,ó«©°üdG  äGP  ≈∏Yh
 ¢ùeCG ¥ÓZE’ º¡°SC’G QÉ©°SC’ ΩÉ©dG »°SÉ«≤dG ºbôdG ™LGôJ å«M

.áÄªdÉH 0^23 ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH ,á£≤f 2120 ≈dEG
 ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH ¿É qªY á°UQƒÑd á«°ù«FôdG äGô°TDƒªdG â°ùàcGh
 »°SÉ«≤dG  ºbôdG  ¢†ØîfG  å«M  ,¢ùe’G  á°ù∏L  äÓeÉ©J  ájÉ¡æH
 ,áÄªdÉH  0^20  »dÉªdG  ´É£≤∏dh  ,áÄªdÉH  0^47  áYÉæ°üdG  ´É£≤d

.áÄªdÉH 0^12 äÉeóîdGh
 øe äòØf ,º¡°S ¿ƒ«∏e 7^5 ádhGóàªdG º¡°SC’G OóY π qé°Sh

.kGó≤Y 3081 ∫ÓN
 51  ¢VÉØîfG  ™e  áfQÉ≤e  ,ácô°T  34  º¡°SCG  QÉ©°SCG  â©ØJQGh

.ácô°T 122 øq«H øe ácô°T
 á```̀jhOC’G ,π`̀≤`̀æ`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀d »°SÉ«≤dG º`̀bô`̀dG ™`̀Ø`̀JQG ,∂``̀dP ≈``̀dG
 á«°Sóæ¡dG äÉYÉæ°üdG ,á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ,á«Ñ£dG äÉYÉæ°üdGh

.ôFÉé°ùdGh ≠ÑàdG ,á«FÉ°ûfE’Gh
 ,á«FÉHô¡μdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£≤d  »°SÉ«≤dG  ºbôdG  ¢†ØîfGh
 äÉYÉæ°üdG  ,ΩÓ````̀YE’G  ,á`̀«`̀æ`̀jó`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀LGô`̀î`̀à`̀°`̀S’G  äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 ¢ùHÓªdG  äÉYÉæ°U  ,ájQÉéàdG  äÉeóîdG  ,äGQÉ≤©dG  ,ájhÉª«μdG
 ,™`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dGh á`̀bÉ`̀£`̀dG ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dG ,è`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀dGh Oƒ`̀∏`̀é`̀dGh
 äÉeóîdG  ,áMÉ«°ùdGh  ¥OÉæØdG  ,ø«eCÉàdG  ,äÉHhô°ûªdGh  ájòZC’G

.∑ƒæÑdG ,áYƒæàªdG á«dÉªdG
 É¡ª¡°SCG QÉ©°SCG »a kÉYÉØJQG ôãcC’G ¢ùªîdG äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉHh
 á°ü°üîàªdG  ,áÄªdÉH  5  ájQÉªãà°S’G  ™jQÉ°ûª∏d  á«Hô©dG  »¡a
 πjƒªàdGh  QÉªãà°SÓd AGô°SE’G  ,áÄªdÉH  5  äGQÉªãà°S’Gh  IQÉéà∏d
 4  IOó©àªdG  äGQÉªãà°SÓd  á«dhódG  ¿ƒªY  ,áÄªdÉH  4  »eÓ°SE’G

.áÄªdÉH 4 »MÉ«°ùdG QÉªãà°S’Gh π≤æ∏d ΩQ áYƒªéeh ,áÄªdÉH
 É¡ª¡°SCG  QÉ©°SCG  »a  kÉ°VÉØîfG  ôãcC’G  ¢ùªîdG  äÉcô°ûdG  É`̀eCG
 8  ¿OQC’G  ∂°ùe/á°ü°üîàªdG  äÓHÉμ∏d  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »¡a
 á«ªdÉ©dG äÉbÉ£ÑdG ,áÄªdÉH 6 á«fOQC’G á«YÉæ°üdG OQGƒªdG ,áÄªdÉH
 õFÉcôdGh  ,áÄªdÉH  5  á«Ñ£dG  äGQÉªãà°SÓd  á«dhódG  ,áÄªdÉH  5

 .áÄªdÉH 5 QÉªãà°SÓd

á``°UQƒHá``°UQƒH
» المركزي«: ٦٠٪ من ا*ردنيين لديهم حسابات بنكية 

 نصف مليون مسن في المملكة 

 اتفاقية بين »المجمع الدولي للمحاسبين« و»جمعية المحاسبين الكويتية« 

 ¿EG ,»fOQC’G …õcôªdG ∂æÑdG ∫Éb -  …CGôdG  -¿ÉªY 

 ájôª©dG áÄØdG øª°V ø«¨dÉÑdG ø««fOQC’G øe %60 ƒëf

.»μæH ÜÉ°ùM º¡jód áæ°S  80 -18

 % 22 ¿EÉ```a z…õ`̀cô`̀ª`̀dG { É`̀gó`̀YG á``̀°``̀SGQO Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 % 9h ∑ƒæÑdÉH ¿ƒ≤ãj ’ É«μæH ÉHÉ°ùM ¿ƒμ∏àªj ’ øªe

 πjƒªà∏d ∫ƒ°UƒdG ¢Uƒ°üîH ÉeCG ,á«æjódG º¡JGó≤à©ªd

 á°SGQódG  âæ«H  å«M  ,á©°VGƒàe  â`̀dGR  Ée  Ö°ùædG  ¿EÉ`̀a

 äÉ°ù°SDƒeh ∑ƒæÑdG øe ø«°Vôà≤ªdG OGô`̀a’EG  áÑ°ùf ¿CG

 á°üM  ≠∏ÑJ  Éª«a  %  17  »dGƒM  ≠∏ÑJ  ô¨°U’EG  πjƒªàdG

 øe%  3^7  »`̀dGƒ`̀M  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG

 âfQƒb Ée GPEG á©°VGƒàe áÑ°ùf »gh ∑ƒæÑdG  äÓ«¡°ùJ

 …òdGh  áeó≤àªdG  äGOÉ°üàb’EG  iód áÑ°ùædG  §°SƒàªH

. %25 – 20 »dGƒM ≠∏Ñj

 πªY ¥ô````a ø``«``eƒ``j π``Ñ``b z…õ```cô```ª```dG { ≥```̀∏```̀WCGh

 Iƒ£N  »a  »dÉªdG  ∫Éªà°TÓd  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G

 πμ°ûH ±ƒbƒ∏d á∏eÉ°T ¥ƒ°S á°SGQO OGó`̀YEG   ≈dG ±ó¡J

 ¿OQC’G  »`̀a  »`̀dÉ`̀ª`̀dG   ∫É`̀ª`̀à`̀°`̀T’G  ™```bGh  ≈`̀∏`̀Y  »∏«°üØJ

 ∫Éªà°T’G ô`̀ª`̀JDƒ`̀e »`̀a É`̀¡`̀bÓ`̀WG  Qô`̀≤`̀ª`̀dG ø`̀e »`̀à`̀dGh

 »a  √ó≤Y …ƒæªdGh  »Hô©dG  ºdÉ©dG  »a  ICGôª∏d  »dÉªdG

 ,πÑ≤ªdG    »`̀fÉ`̀ã`̀dG  øjô°ûJ  ô¡°T  ∫Ó`̀N  â«ªdG  ôëÑdG

 á«é«JGôà°S’  á«°ù«FôdG  QhÉëªdG  OGó``YG  IGƒ`̀f  ¿ƒμàd

 áæé∏dG ø``e É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀Y’ Gó`̀«`̀¡`̀ª`̀J »`̀dÉ`̀ª`̀dG ∫É`̀ª`̀à`̀°`̀T’G

 ≥«Ñ£Jh  OGó``̀YG  ≈∏Y  ±Gô`̀°`̀TEÓ`̀d  á«¡«LƒàdG  á«æWƒdG

 øe É≤HÉ°S  É¡∏«μ°ûJ  ºJ  »àdGh  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G

.AGQRƒdG ¢ù«FQ πÑb

 á``ª``¶``fCG ≈``̀∏``̀Y   á``̀à``̀°``̀ù``̀dG π``̀ª``̀©``̀dG ¥ô````̀a â````̀YRƒ````̀Jh

 πjƒªJh  ,ô¨°U’G  πjƒªàdGh  ,á«fhôàμd’G  äÉYƒaóªdG

 ,á«dÉªdG  áaÉ≤ãdGh  ,á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉcô°ûdG

 π«∏ëJh  ™«ªéJ  Qƒëeh  ,»dÉªdG  ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªMh

.AGOC’G äGô°TDƒeh äÉfÉ«ÑdG

 IQó≤dGh »dÉªdG  ∫Éªà°T’G  h ó©H ΩÉªàg’G CGóH ó≤d 

 íFGô°T ∞∏àîªd á«dÉªdG äÉeóîdG ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y

 QGô≤à°S’EG ≈∏Y ôKCG øe ´ƒ°VƒªdG Gò¡d Éªd ,™ªàéªdG

 ájOÉ°üàb’EG  á«ªæàdGh  »°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’EGh  »dÉªdG

  ∫Éªà°T’G õjõ©J ¿EG .»dÉªdG ∂∏¡à°ùªdG ájÉªM ∂dòch

 OóY ≈dG »dÉªdG QÉ°ûàf’EG IOÉjR §≤a πª°ûj ’ »dÉªdG

 á«dÉe äÉeóN ºjó≤J   kÉ°†jCG πª°ûj πH ¢SÉædG øe ôÑcCG

 …ODƒj  …òdG  ôeC’G  ádƒ≤©e ∞∏μHh IOƒL äGP  áYƒæàe

.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG õjõ©J ≈dEG

 √ÉéJ IójóY äGƒ£N É£N ¬`̀fCG  z…õcôªdG {  ó`̀cCGh

 ,»`̀dÉ`̀ª`̀dG  ∫Éªà°TÓd  á`̀ª`̀FÓ`̀e  áÄ«H  π«©ØJh  ø«°ùëJ

 ¢ShQóe πμ°ûH »dÉªdG  ∫Éªà°T’G ™«°SƒJ ¿CÉH  ¬fÉªjE’

 ºYój  ¬d  á`̀eRÓ`̀dG  á«àëàdG  á«æÑdG  ô«aƒJh  ∞«°üMh

 QGô≤à°S’EG  Rõ©j  »dÉàdÉHh  ΩGóà°ùªdGh  πeÉ°ûdG  ƒªædG

 Gô«°ûe ,áμ∏ªªdG »a »YÉªàL’EGh …OÉ°üàb’EGh »dÉªdG

 õμJôJ  »dÉªdG   ∫Éªà°T’G  õjõ©àd    ¬à°SÉ«°S  ¬``fCG  ≈`̀dG

 á°UÉN  πjƒªàdG  ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ø«°ùëJ  QhÉ`̀ë`̀e  ≈∏Y

 áaÉ≤ãdG ô`̀°`̀û`̀fh ,.á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dGh Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀∏`̀d

 ájÉªMh ,(á«dÉªdG  á«e’EG  ƒëe) á«aô°üªdGh  á«dÉªdG

 áeRÓdG  á«àëàdG  á«æÑdG  ô«aƒJh  ,»dÉªdG  ∂∏¡à°ùªdG

 ´É£b  ôjƒ£J  ≈`̀dG  áaÉ°VEG  ,»dÉªdG   ∫Éªà°T’G  õjõ©àd

 .¬∏Ñb øe áeó≤ªdG äÉéàæªdGh ô¨°U’EG πjƒªàdG

 Oó`̀Y ≠`̀∏`̀H  - »°ù«Ñ∏ÑdG  ø`̀©`̀e - Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 (¥ƒ`̀a  Éªa  ÉeÉY  ¿ƒà°S)  çÉ``̀fGh  Qƒ`̀cP  ø°ùdG  QÉÑc

 º¡æ«H óLh ,¢üî°T ¿ƒ«∏e ∞°üf ƒëf áμ∏ªªdÉH

 IôFGO Ö°ùëH ∂dPh ,á∏eQGh ÜRÉY ∞dG 120 ƒëf

.áeÉ©dG äGAÉ°üM’G

 ¢ù«ªîdG  ¢``̀ù``̀eG  ¿É``̀«``̀H  »``̀a  Iô```̀FGó```̀dG  â``̀dÉ``̀bh

 ±OÉ°üj …òdG ø°ùdG QÉÑμd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

 á«é«JGôà°S’G  ¿G  ΩÉ`̀Y  πc  øe  øjô°ûJ  øe  ∫h’G

 É`̀gó`̀YCG »`̀à`̀dG ¿OQ’G »``a ø`̀°`̀ù`̀dG QÉ`̀Ñ`̀μ`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ºg øe äóªàYG Iô°S’G ¿hDƒ°ûd »æWƒdG ¢ù∏éªdG

 »a ø°ùdG QÉÑc ∞jô©àd ôãcCÉa áæ°S 60 ôª©dG »a

.¿OQ’G

 QÉÑc ¢`̀ü`̀î`̀J »`̀à`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG ô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 Ég’hG »àdG á«æWƒdG äÉjƒdh’G øe ájƒdhCG ø°ùdG

 áμ∏ªdGh  »fÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÉÑMÉ°U

 äÉeôμªdG  â∏ª°T ó≤a ,ø«æ°ùª∏d ˆG óÑ©dG  É«fGQ

 å«ëH É`̀«`̀ë`̀°`̀U º`̀¡`̀æ`̀«`̀eCÉ`̀à`̀H ø`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

 äGóMƒdG  »a  »fÉéªdG  êÓ©dG  ¿ƒ≤∏àj  GƒëÑ°UG

 Égô«Z  hG  áë°üdG  IQGRh  »a  á°üàîªdG  á«ë°üdG

.á«ë°üdG äÉeóîdG áeó≤e äÉ°ù°SDƒªdG øe

 ájÉYQ  Qhó`̀d  Iôªà°ùªdG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ≈`̀dG  áaÉ°VG

 ¿ÉæÄªW’Gh ádÓédG  »ÑMÉ°U πÑb øe ø«æ°ùªdG

 ºYódG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ôªà°ùe  πμ°ûH  Éª¡YÉ°VhG  ≈∏Y

 ≈∏Y õ«côàdGh ,  º¡H á°UÉîdG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒªd

 ºgQÉÑàYÉH Éæ©ªàée »a ø°ùdG  QÉÑc IQƒ°U ô««¨J

 QÉ`̀°`̀TGh  .É`̀¡`̀æ`̀jOÉ`̀«`̀eh √É`̀«`̀ë`̀dG ä’É`̀é`̀e »`̀a AGô`̀Ñ`̀N

 kÉ`̀fƒ`̀fÉ`̀b  ´ô`̀°`̀T »````fOQ’G Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG ¿G ≈``̀dG ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG

 5   IOÉªdG  øª°V ø°ùdG  QÉÑc ¥ƒ≤M ájÉªM ¢üîj

 ΩÉ©d  ¬JÓjó©Jh  »`̀fOQ’G  Qƒà°SódG  øe 6  IOÉªdGh

 áeƒeC’G ¿ƒfÉ≤dG »ªëj{ ≈∏Y â°üf »àdGh  ,2011

 …hPh  A¢`̀û`̀æ`̀dG  ≈`̀Yô`̀jh  áNƒî«°ûdGh  á`̀dƒ`̀Ø`̀£`̀dGh

.z∫Ó¨à°S’Gh IAÉ°SE’G øe º¡«ªëjh äÉbÉYE’G

 øcÉ°ùªdGh ¿Éμ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG èFÉàf ∫ƒMh

 9Q5  áμ∏ªªdG  ¿Éμ°S  Oó`̀Y  ¿G  ¿É«ÑdG  ô¡XG  2015

 60 ôª©dG »a º¡æe ø°ùdG QÉÑc πμ°T ,áª°ùf ¿ƒ«∏e

 Ée QƒcòdG πμ°T  áFÉªdÉH 5Q4 ¬Ñ°ùf Ée ôãcÉa áæ°S

 ¬àÑ°ùf Ée çÉf’G â∏μ°T Éªæj áFÉªdÉH 5 Q2 ¬àÑ°ùf

 .áFÉªdÉH 5Q7

 »`̀dhó`̀dG ™ªéªdG ™``bh  - …CGô```̀dG –  ¿É`̀ª`̀Y 

 á«©ªLh ø`̀«`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ø`̀«`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d  »`̀Hô`̀©`̀dG

 á«bÉØJG  á«àjƒμdG  ø«©LGôªdGh  ø«Ñ°SÉëªdG

 Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ä’É`̀é`̀e »`̀a ø«ÑfÉédG ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀©`̀J

 »àdG  á«æ¡ªdG  äGQGó``̀°``̀UE’G  ™`̀jRƒ`̀Jh  ,π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh

 QƒàcódG  ájÉYôH  ™ªéªdG  ÉgQó°üjh  É¡ªLôàj

.™ªéªdG ¢ù«FQ ¬dGõZƒHCG ∫ÓW

 á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«bÉØJ’G ™bhh

 ó`̀ª`̀MCG  ,á`̀«`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG  ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dGh  ø«Ñ°SÉëªdG

 AÉ°†YCG øe áYƒªée Qƒ°†ëH ¢SQÉØdG …QÉ°ûe

 »Hô©dG  »dhódG  ™ªéªdG  øYh ,É¡JQGOEG  ¢ù∏ée

 …ò«ØæàdG  √ô`̀jó`̀e  ø`̀«`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ø«Ñ°SÉëª∏d

 åëH  É°†jCG  º`̀J  å«M  ,…Qƒ`̀©`̀dG  ºdÉ°S  ™ªéª∏d

.ø«ÑfÉédG ø«H ¿hÉ©àdG πÑ°S

 »àdG á`̀bÓ`̀©`̀dG ≥ªY ≈∏Y ¬`̀dGõ`̀Zƒ`̀HCG   ó```̀cCGh

 ¿CGh á`̀°`̀UÉ`̀N ø`̀«`̀«`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dGh â`̀jƒ`̀μ`̀dÉ`̀H ¬`̀©`̀ª`̀é`̀J

 á«ªdÉ©∏d  ¬dGõZƒHCG  ∫ÓW  áYƒªée  ábÓ£fG

 »a  ø«dhDƒ°ùªdG  QhO  Éæªãe  ,âjƒμdG  øe  âfÉc

 πÑ°S áaÉc ô«aƒJh ¬fÉ°†àMGh ¬ªYO »a âjƒμdG

 Ωƒ«dG  âëÑ°UCG  »àdGh  ¬à°ù°SDƒe  ìÉéæd  ºYódG

 kÉÑàμe  ø`̀«`̀fÉ`̀ª`̀Kh  á°ùªîH  »`̀ª`̀dÉ`̀Y  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  äGP

.¢ùªîdG äGQÉ≤dG ≈∏Y áYRƒe

 á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`````dEG ¬```̀dGõ```̀Zƒ```̀HCG Qƒ``̀à``̀có``̀dG â``̀Ø``̀dh

 ø«©LGôªdGh ø«Ñ°SÉëªdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée

 á∏≤f  ≥«≤ëàd  º¡«©°Sh  º¡MƒªWh  á«àjƒμdG
 âbƒdG  »a  kGócDƒe  ,á«©ªédG  ∫ÉªYCG  »a  á«Yƒf

 ™ªéªdG  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  á`̀aÉ`̀c  ô«î°ùJ  ≈`̀∏`̀Y  ¬```̀JGP
 É¡JóYÉ°ùeh á«àjƒμdG á«©ªédG ºYód ¬JGôÑNh
 …òdG ºjôμàdG  zGôcòà°ùe ,É¡aGógCG  ≥«≤ëJ »a
 ¬àØ°üH  1982  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  á«©ªédG  ¬`̀d  ¬`̀à`̀eó`̀b
 »a áæ¡ªdG »a äôKCG äÉ«°üî°T çÓK RôHCG óMCG

.âjƒμdG
 ¢`̀SQÉ`̀Ø`̀dG …QÉ`̀°`̀û`̀e ó`̀ª`̀MCG QÉ``°``TCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 ø`̀«`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 »àjƒμdG ÜÉÑ°ûdG ¿CG ≈dEG   á«àjƒμdG ø«©LGôªdGh
 ¬``̀dGõ``̀Zƒ``̀HCG á``̀°``̀SQó``̀e »`̀é`̀jô`̀N ø``̀e º``̀g Ωƒ``̀«``̀dG
 πÑb âjƒμdG »a ÉgóYGƒb ≈°SQCG »àdGh á«æ¡ªdG

.kÉeÉY 45 øe ôãcCG
 á°UÉNh ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG Gò`̀g á`̀«`̀ª`̀gCG ≈``̀dEG QÉ`̀ °`̀TCGh
 ádhO  »a  óªà©ªdG  ´RƒªdG  á«©ªédG  íÑ°üJ  ¿CG
 É¡ªLôàj  »àdG  á«æ¡ªdG  äGQGó`̀°`̀UEÓ`̀d  âjƒμdG

.âjƒμdG ádhO »a ™ªéªdG ÉgQó°üjh
 »`̀Hô`̀©`̀dG »``̀dhó``̀dG ™`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ¿CG ≈```̀dEG QÉ`̀°`̀û`̀j
 ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°û«°S ø««fƒfÉ≤dG ø«Ñ°SÉëª∏d
 »a  á«àjƒμdG  á«©ªédG  √ó≤©à°S  …ò`̀dG  »æ¡ªdG
 ó≤©«°S …òdGh ,πÑ≤ªdG  ∫hC’G ¿ƒfÉc »a âjƒμdG
 øe  áYƒªée  Qƒ°†ëHh  ™ªéªdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 .á«dhódGh á«Hô©dG äÉÄ«¡dG

 معان: بدء التشغيل التجاري والربط الكهربائي لشركات الطاقة الشمسية 
 áéàæe äÉcô°T ™Ñ°S âæ∏YCG -  á∏jƒW ƒHCG ídÉ°U - GôàH -  ¿É©e 

 äÉcô°T ™°ùJ π°UCG  øe á«°ùª°ûdG ÉjÓîdG øe á«FÉHô¡μdG ábÉ£∏d

 π«¨°ûàdG AóH ,ájƒªæàdG ¿É©e á≤£æªH ∫hC’G »°ùª°ûdG ™ªéªdG »a

.AÉHô¡μ∏d áeÉ©dG áμÑ°ûdÉH É¡£HQ á«∏ªY AÉ¡àfG Ö≤Y …QÉéàdG

 ¢Sóæ¡ªdG  ¿É©e  ôjƒ£J  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  í`̀°`̀VhCGh

 âªJCG ™Ñ°ùdG á«°ùª°ûdG ábÉ£dG äÉcô°T ¿CG ,(GôàH) `d ¿É°ûjôc ø«°ùM

 ó«YGƒªdGh äÉ«dB’G Ö°ùëH ,á«fƒfÉ≤dGh ájóbÉ©àdG äÉÑ∏£àªdG áaÉc

 ábÉ£dÉH  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áμÑ°ûdG  ó`̀jhõ`̀à`̀H  kÉ«∏©a  äCGó```̀Hh  ,É¡«∏Y  ≥ØàªdG

.…QÉéJ πμ°ûH ¢ùª°ûdG øe IódƒªdG

 ≠dÉÑdGh  äÉcô°ûdG  ™«ªL  π°üJ  ¿CG  ™bƒàªdG  ø`̀e  ¬``fCG  ±É`̀°`̀VCGh

 »a  ájƒªæàdG  ¿É`̀©`̀e  á≤£æe  »`̀a  Iôªãà°ùe  äÉ`̀cô`̀°`̀T  ™°ùJ  É`̀gOó`̀Y

 πÑb  πeÉμdG  π«¨°ûàdG  á∏Môªd  á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  ó«dƒJ  ∫Éée

.2016 »dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f

 Gò«ØæJ »JCÉJ ¿É©e »a á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 ó«dƒàd äÉYhô°ûe AÉ°ûfEÉH »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«Lƒàd

 ≈dEG ∫ƒëàdG ™«é°ûàdh ,IOóéàªdG QOÉ°üªdG øe á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG

 áeÓY πμ°ûj á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ´hô°ûe ¿CG kGócDƒe ,á∏jóÑdG ábÉ£dG

 ∂dP ,…QƒØMC’G OƒbƒdG OGô«à°SG ¢†«Øîàd ¿OQC’G Oƒ¡L »a IRQÉH

 ôaƒàj ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y ¿É©eh ¿OQCÓd á«aGô¨édG äGõ«ªdG ¿CG

 øe áÑ°ùf »gh ,áæ°ùdG »a Éeƒj 330 »dGƒM ¢ùª°ûdG ´ƒ£°S É¡«a

 áHƒWôdG Ö°ùf ¿CG Éªc ,á≤£æªdG »a »°ùª°ûdG ´É©°TE’G Ö°ùf ≈∏YCG

 á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe á«LÉàfG ™aQ »a óYÉ°ùJ á©ØJôªdG ô«Z

.á≤£æªdG »a

 ºc  5  ≠∏ÑJ  ∫hC’G  »°ùª°ûdG  ™ªéªdG  áMÉ°ùe  ¿CG  ¿É°ûjôc  ø«Hh

 ó«dƒàd  ∂`̀dPh  øjQƒ£e  á©°ùJ  ≈`̀dEG  πeÉμdÉH  Égô«LCÉJ  º`̀J  ,™`̀Hô`̀e

 ™HôdG  ∫ƒ∏ëH  á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  øe  •Gh  Éé«e  160  ¬JQób  Ée

 ìGƒd’G É«LƒdƒæμJ á£°SGƒH ∂dPh ,2016 »dÉëdG ΩÉ©dG øe ô«NC’G

.Q’hO ¿ƒ«∏e 400 ≠∏Ñj QÉªãà°SG ºéëH á«Fƒ°Vƒà∏ØdG

 áMÉ°ùªH  ¢`̀VQCG  á©£b â°ü°üN ôjƒ£àdG  ácô°T  ¿CG  ≈`̀dEG  âØdh

 âeÉbh ∫hC’G á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ´hô°ûe áeÉbE’ ºfhO ±’BG á°ùªN

 •hô°ûdG  ≥`̀ah  É«ª∏Yh  É«æ≤J  Égõ«¡éJh  á«àëàdG  ≈æÑdG  AÉ°ûfEÉH

 800  áØ∏μHh  Iôªãà°ùªdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  É`̀¡`̀JOó`̀M  »`̀à`̀dG  äÉÑ∏£àªdGh

 á«aÉ°VEG  ºfhO  ∞dCG  18  õ«¡éJh  π«gCÉJ  ≈dEG  íª£J Éª«a  QÉæjO  ∞dCG

 áeGóà°SÓd  á∏HÉ≤dG  äGQÉªãà°S’G  ÜÉ©«à°S’  áeƒμëdG  É¡à°ü°üN

.ÓÑ≤à°ùe

 âeôHCG  »°ùª°ûdG  ™ªéªdG  »a  áéàæªdG  äÉcô°ûdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 áéàæªdG  AÉHô¡μdG  ™«Ñd  á«æWƒdG  AÉHô¡μdG  ácô°T  ™`̀e  äÉ«bÉØJG

 ¿CG Éæ«Ñe ,É¡«∏Y ≥ØàªdG äÉ«dB’G øª°V á«°ùª°ûdG ábÉ£dG á£°SGƒH

 ájQÉªãà°S’G  äÉcô°ûdG  ™e  ∑QÉ°ûàdÉHh  á«æWƒdG  AÉHô¡μdG  ácô°T

 áéàæªdG ábÉ£dG ∫ÉÑ≤à°S’ á«FÉHô¡c πjƒëJ á£ëe AÉ°ûfEÉH âeÉb

 É¡∏≤f  ≈`̀dEG  QÉ°ü«d  á«FÉHô¡μdG  áª¶f’G  »a  É¡éeOh  ´hô°ûªdG  »a

.áeôÑªdG äÉ«bÉØJ’G Ö°ùëH AÉHô¡μdG ™jRƒJ äÉcô°ûd

 ´hô°ûe  ìÉéf  »`̀a  äóYÉ°S  »àdG  π`̀eGƒ`̀©`̀dG  ó``MCG  ¿CG  ≈``dEG  âØdh

 AÉ°†ØdG ádÉch ™e ¿hÉ©àdÉH á«æ≤J á£ëe AÉ°ûfEG á«°ùª°ûdG ábÉ£dG

 ´ƒ£°ùdG  Iô`̀à`̀ah  á«Yƒæd  á`̀«`̀aÉ`̀μ`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  ™ªéd  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G

 áëæªc á£ëªdG √òg äAÉLh á≤£æªdG ∂∏J »a ¢ù≤£dG ±hôXh

 ádÉcƒdG  ™`̀e  É«fhôàμdG  É¡£HQ  º`̀Jh  á«fÉªdC’G  AÉ°†ØdG  á`̀dÉ`̀ch  ø`̀e

 äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdG  äô`̀ah  á£ëªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,á«fÉªd’G

 »æeR QGóe ≈∏Yh ¢ù≤£dG ±hôXh »°ùª°ûdG ´É©°TE’G øY áeRÓdG

 áªFÓªdG  º¡©jQÉ°ûe  ójóëJ  ø`̀e  øjôªãà°ùªdG  ø«μªàd  ≥`̀«`̀bO

.äÉeƒ∏©ªdG ∂∏J ≈∏Y øjõμJôe

 ≥HÉ°S âbh »a äócCG  á«fó©ªdGh IhôãdGh ábÉ£dG IQGRh âfÉch

 øe  áãdÉãdG  ádƒédG  »dÉëdG  ∫ƒ∏jCG  ô¡°T  ájÉ¡f  ≈àM  ìô£à°S  É¡fCG

 ¢ùª°ûdG  ábÉW  øe  AÉHô¡μdG  êÉàfE’  Iô°TÉÑªdG  ¢Vhô©dG  ™jQÉ°ûe

 400ø«H  Ée  ìhGôàJ  áYÉ£à°SÉH  ìÉjôdG  ábÉW  øe  á«fÉãdG  ádƒédGh

 á«ª«¶æàdGh  á«æØdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  ∫Éªμà°SG  ó©H  •GhÉ`̀¨`̀«`̀e  500  ≈``dEG

 »a á«∏ëªdG ábÉ£dG QOÉ°üe õjõ©J ≈dG áaOÉ¡dG ™jQÉ°ûªdG ¢Vhô©d

.ábÉ£∏d á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G QÉWG øª°V »∏μdG ábÉ£dG §«∏N

 ,2015 ΩÉY CGóH ób IOóéàªdG ábÉ£dG øe AÉHô¡μdG êÉàfEG  ¿Éch

 áYÉ£à°SÉH á∏«Ø£dG ìÉjQ ´hô°ûe πª°ûJ ™jQÉ°ûe IóY É«dÉM º°†jh

 10  á«°ùª°ûdG  ábÉ£∏d  É«ØdOÓ«a  ácô°T  ´hô°ûeh  •GhÉ¨«e  117

 ø`̀jO á`̀dOÉ`̀Ñ`̀e ≥`̀jô`̀W ø`̀Y ò`̀Ø`̀æ`̀ª`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ´hô`̀°`̀û`̀eh •GhÉ`̀¨`̀«`̀e

 »eƒμëdG  ìÉjôdG  ábÉW ´hô°ûe h ,•GhÉ¨«e 5 áYÉ£à°SÉH  »fÉÑ°SEG

 øe √ò«ØæJ  ºJ  …òdG  •GhÉ¨«e 80 áYÉ£à°SÉH  ¿É©e á¶aÉëe »a

 •GhÉ¨«e  200  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,»àjƒμdG  ¥hóæ°üdG  øe  áëæe  ∫Ó`̀N

 É¡JôbCG »àdG Iô°TÉÑªdG ¢Vhô©dG øe ≈dhC’G á∏MôªdG ™jQÉ°ûe øe

 …QÉéàdG π«¨°ûàdG ≈dG É¡°†©H π°Uh »àdGh ,≥HÉ°S âbh »a IQGRƒdG

 ,á«∏«¨°ûàdG ÜQÉéàdG AGôLEG á∏Môe »a ™jQÉ°ûªdG »bÉH ¿CG ø«M »a

.»dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb áeóîdG »a É©«ªL É¡dƒNO ™bƒàj PEG

 áYÉ£à°SÉH »°ùª°ûdG Iôjƒ≤dG ´hô°ûe ò«ØæJ kÉ«dÉM …ôéj Éªc 

 ¿CG ™bƒàªdG øeh ,»ÑX ƒHG ¥hóæ°U áëæe ∫ÓN øe •GhÉ¨«e 103

.2017 ΩÉY øe »fÉãdG ∞°üædG »a ´hô°ûªdG π«¨°ûJ ºàj

 ™jQÉ°ûe  øe  ø«àdƒL  ¿B’G  ≈àM  äõéfCG  ábÉ£dG  IQGRh  âfÉch

 á`̀dƒ`̀é`̀dG  âæª°†J  PEG  ,á`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀°`̀û`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀d  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¢`̀Vhô`̀©`̀dG

 ÉeCG  ,•GhÉé«e 200 ≠∏ÑJ  á«dÉªLEG  áYÉ£à°SÉH  ÉYhô°ûe 12 ≈`̀dhC’G

 ™jQÉ°ûe 4 ÉgOóY ≠∏Ña ™jQÉ°ûªdG √òg øe á«fÉãdG ádƒédG ™jQÉ°ûe

 ájƒªæàdG  ¥ôØªdG  á≤£æe »a É¡æe πμd  •GhÉé«e 50  áYÉ£à°SÉH

 ∫ÓN ÉYÉÑJ áeóîdG »a É¡dƒNO ™bƒàªdG øe ,¥QR’G / …hÉØ°üdGh

 áà°S  âª°V ìÉjôdG  ábÉW ™jQÉ°ûe øe Ió`̀MGh  ádƒL h  ,2018 ΩÉ`̀Y

 πNóJ ¿CG ™bƒàªdG øe •GhÉ¨«e 420 á«dÉªLG áYÉ£à°SÉH ™jQÉ°ûe

.ô°†NC’G ôªªdG ájõgÉL ó©H h 2019 ΩÉY »a áeóîdG

 ¢Vhô©dG á°SÉ«°S ≥«Ñ£àH 2012 ΩÉY »a äô°TÉH IQGRƒdG ¿CG ôcòj

 ábÉ£d  ™jQÉ°ûe  ôjƒ£àd  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ø`̀e  Iô≤ªdG  Iô°TÉÑªdG

 ájƒªæàdG ¿É©e á≤£æe ≈∏Y õ«côàdG ™e ,á«°ùª°ûdG ábÉ£dGh ìÉjôdG

.á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe »a

 »a IOóéàªdG ábÉ£dG áªgÉ°ùe ™aQ ≈dEG á«é«JGôà°S’G ±ó¡Jh

 600 É¡æe 2020 ΩÉY »a áFÉªdÉH15 ≈dEG á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG §«∏N

 á«°ùª°ûdG ábÉ£dG øe É¡∏ãeh ìÉjôdG ábÉW øe •GhÉ¨«e 1000 ≈dEG

 .äÉjÉØædG øe •GhÉ¨«e 50 ≈dEG 30h

 الذهب يقلص مكاسبه 
مع تعافي الدوالر وصعود ا*سهم 

 ≈aÉ©J  ™e   ¢ùeCG  IôμÑªdG  ¬Ñ°SÉμe  ÖgòdG  ¢ü∏b  -   RôàjhQ  -  º°UGƒY   

 áéàæªdG  ∫hó``̀dG  ¥É`̀Ø`̀JG  ó©H  á«ªdÉ©dG  º¡°SC’G  ´É`̀Ø`̀JQGh  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  Q’hó``̀dG

 (∂HhCG) ∫hôàÑ∏d IQó°üªdG ∫hódG áª¶æe â≤aGhh   .êÉàfE’G íÑc ≈∏Y §Øæ∏d

 òæe  ¬Yƒf  øe  ¥ÉØJG  ∫hCG  »a  ΩÉîdG  êÉàfE’  ™°VGƒàe  ¢†ØN  ≈∏Y  AÉ`̀©`̀HQC’G

 É¡Øbƒªd  áª¶æªdÉH  §Øæ∏d  èàæe  ôÑcCG  ájOƒ©°ùdG  ∞«ØîJ  ™e ∂dPh  2008

.á°†ØîæªdG §ØædG QÉ©°SCG π©ØH •ƒ¨°†dG óYÉ°üJ §°Sh ¿GôjEG É¡àªjôZ øe

. ¢ùeCG ´ÉØJQÓd á«ª«∏bE’G º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG §ØædG äÉcô°T º¡°SCG â©aOh 

 Q’hO  1320^62  óæY  á`̀jQƒ`̀Ø`̀dG  äÓeÉ©ªdG  »`̀a  Ö`̀gò`̀dG  ô©°S  ô≤à°SG  h

 ≠∏Ñ«d áÄªdÉH 0^1 á«μjôeC’G Oƒ≤©dG »a ÖgòdG ™ØJQGh .(á°üfhC’G) á«bhCÓd

.á«bhCÓd Q’hO 1324^30

 iƒà°ùe ≈∏YC’ π°ü«d ¢ùeCG ø«dG πjÉ≤e áÄªdÉH GóMGh Q’hódG ó©°Uh 

 »a ôWÉîªdG á«dÉY ∫ƒ°UC’G ≈∏Y ¿hôªãà°ùªdG πÑbCG å«M ΩÉjCG á«fÉªK »a

 êÉàfEG ¢†ØN ≈∏Y (∂HhCG) ∫hôàÑ∏d IQó°üªdG ¿Gó∏ÑdG áª¶æe ¥ÉØJG ÜÉ≤YCG

 ó©H èjhôædGh Góæc πãe §Øæ∏d IQó°üªdG ∫hódG äÓªY äó©°Uh .§ØædG

 ∞«ØW πμ°ûH â°†ØîfG É¡æμd AÉ©HQC’G ¢ùeCG ôNCÉàe âbh »a ¥ÉØJ’G ¿ÓYEG

 √ÉéJ Éμμ°ûJ ôãcCG ¥Gƒ°SC’G âëÑ°UCG å«M §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ™e Ωƒ«dG

.ø∏©ªdG êÉàfE’G ¢†ØN ∂HhCG ≥«Ñ£J á«Ø«c

 áfQÉ≤e Q’hódG πHÉ≤e áÄªdÉH óMGh øe ôãcCG øjó∏ÑdG Éà∏ªY â©ØJQG h

 ≈∏YC’ á«éjhôædG áfhôμdG äó©°Uh .∂HhCG ¥ÉØJG ¿ÓYEG πÑb Ée äÉjƒà°ùªH

.hQƒ«∏d äÉfhôc ™°ùJ ≈dEG hQƒ«dG πHÉ≤e Gô¡°T 14 »a iƒà°ùe

 òæe ¬d AGOCG iƒbCG ƒgh øj 101^75 ≈dEG áÄªdÉH 1^1 ƒëf Q’hó`̀dG õØbh

.∫ƒ∏jCG ôÑªàÑ°S 21

 »a iƒà°ùe ≈∏YC’ »μjôeC’G Q’hódG πHÉ≤e »dGôà°SC’G Q’hódG ™ØJQGh

 ∫ƒ∏ëH áÄªdÉH 0^3 ¢†ØîfG ¬æμd »μjôeCG Q’hO 0^7711 ≈dEG ™«HÉ°SCG áKÓK

 áYƒæàe á«©«ÑW OQGƒe É«dGôà°SCG  Qó°üJh .¢ûàæjôL â«bƒàH  0720 áYÉ°ùdG

.§Øæ∏d OQƒà°ùe É¡æμd

 ™ØJQGh  .á«bhCÓd  Q’hO  19^12  ≈`̀dEG  á°†Ø∏d  …QƒØdG  ô©°ùdG  ¢†ØîfGh  

 ≈∏Y  Q’hO  712^90h  Q’hO  1^029  ≈`̀dEG  áÄªdÉH  0^5  Ωƒ`̀jOÓ`̀Ñ`̀dGh  ø«JÓÑdG

.Ö«JôàdG

 .Q’hO 721^30 óæY ™«HÉ°SCG á©Ñ°S »a ¬d iƒà°ùe ≈∏YCG ΩƒjOÓÑdG ¢ùe’h

á«bÉØJ’G ™«bƒJ øe ÖfÉL

á«æWƒdG äÉjƒdh’G øe  ø°ùdG QÉÑc ¢üîJ »àdG ÉjÉ°†≤dG

 ١٥٤٫٤ مليون دينارإجمالي أقساط 

التأمين الطبي للعام الماضي 

 / øjƒªàdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh äQó°UCG  -  …CGô`̀dG  - ¿ÉªY   

 äÉcô°T iód ¢UÉîdG »Ñ£dG ø«eCÉàdG ∫ÉªYC’ kÉ°üî∏e ø«eCÉàdG IQGOG

 πjƒªàdG  á«JGP  ≥jOÉæ°üdGh  2015  ΩÉ©d  ¿OQC’G  »a  á∏eÉ©dG  ø«eCÉàdG

 á«aÉØ°û∏d Gõjõ©J ∂dPh ,ø«eCÉàdG ∫ÉªYCG IQGOEG äÉcô°T πÑb øe IQGóªdG

 .ø«eCÉàdG ´É£≤H ø«ªà¡ª∏d á≤«bO äÉeƒ∏©e ô«aƒJh

 øjƒªàdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh øY IQOÉ°üdG äÉfÉ«ÑdG Ö°ùëHh

 2015  ΩÉ©d  »Ñ£dG  ø«eCÉàdG  IRÉ`̀LEÉ`̀H  áÑààμªdG  •É°ùbC’G  »dÉªLEG  ≠∏H

 •É`̀°`̀ù`̀bC’G  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e  %28  πμ°ûJ  »`̀à`̀dGh  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  (154^4)

 áfQÉ≤e  (%9)  ƒ`̀ª`̀f  áÑ°ùæHh  ,ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  äGRÉ````̀LEG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  áÑààμªdG

 .2014 ΩÉ©d QÉæjO ¿ƒ«∏e (141^7)`H

 IRÉ`̀LEÉ`̀H  á«bƒ°ùdG  ¢ü°üëdG  »`̀a  õcôJ  Oƒ`̀Lƒ`̀d  äÉfÉ«ÑdG  äQÉ`̀°`̀TCGh

 äÉHÉààcG á«ÑdÉZ ¿CG ≈dG ∂dòc äQÉ°TCGh ,§°Sƒàe πμ°ûH »Ñ£dG ø«eCÉàdG

 πª©dG ÜÉë°UCG Ωƒ≤j »àdG á«YÉªédG Oƒ≤©dG øª°V »g »Ñ£dG ø«eCÉàdG

 »Ñ£dG  ø«eCÉàdG  ≥FÉKh  á«ÑdÉZh ,(%93) áÑ°ùæHh  ø«∏eÉ©∏d  Égô«aƒàH

 »dÉªLEG øe (%96) áÑ°ùæHh (≈Ø°ûà°ùªdG êQÉNh πNGO) äÉ«£¨J ôaƒJ

.áÑààμªdG •É°ùbC’G

 ≥FÉKƒH  (™Øàæeh  ∑ôà°ûe)  ø««£¨ªdG  OGó``̀YCG  äÉfÉ«ÑdG  äQó``̀bh

 πjƒªàdG á«JGP ≥jOÉæ°üdGh ø«eCÉàdG äÉcô°T áaÉc iód »Ñ£dG ø«eCÉàdG

 ∞dCG  (894)  »dGƒëH  ø«eCÉàdG  ∫ÉªYG  IQGOEG  äÉcô°T  πÑb  øe  IQGóªdG

 ø«eCÉàdG ≥FÉKƒH ø««£¨e ¢üî°T ∞dCG  (636) »dGƒM º¡æe ,¢üî°T

 øª°V ø««£¨e ¢üî°T  ∞dCG  (258)h  ,ø«eCÉàdG  äÉcô°T  iód  »Ñ£dG

 ∫É`̀ª`̀YCG  IQGOEG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  πÑb  ø`̀e  IQGó``ª``dG  πjƒªàdG  á`̀«`̀JGP  ≥jOÉæ°üdG

 .2015 ΩÉY ájÉ¡æH Éªc ø«eCÉàdG

 ø«eCÉàdG IRÉLEG øª°V áYƒaóªdG á«Ñ£dG äÉ°†jƒ©àdG »dÉªLEG ≠∏Hh

 πjƒªàdG  á`̀«`̀JGò`̀dG  ≥jOÉæ°üdGh  ø«eCÉàdG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  á`̀aÉ`̀c  ió`̀d  »Ñ£dG

 (156)  2015  ΩÉ`̀©`̀d  ø«eCÉàdG  ∫É`̀ª`̀YCG  IQGOEG  äÉcô°T  πÑb  ø`̀e  IQGó`̀ª`̀dG

 IRÉLEÉH  áYƒaóe  äÉ°†jƒ©J  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  (124)  É¡æe  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e

 ¿ƒ«∏e (32)h ,2015 ΩÉ©d ø«eCÉàdG äÉcô°T áaÉc iód »Ñ£dG ø«eCÉàdG

 πjƒªàdG á«JGòdG ≥jOÉæ°üdG πÑb øe áYƒaóe á«ÑW äÉ°†jƒ©J QÉæjO

 ¿CG  å«M  .2015  ΩÉ©d  ø«eCÉàdG  ∫ÉªYCG  IQGOEG  äÉcô°T  πÑb  øe  IQGóªdG

 ájhOC’G ≈∏Y ±ô°üJ áYƒaóªdG á«Ñ£dG äÉ°†jƒ©àdG √òg øe (%51)

 .AÉÑWC’G QƒLCGh

  

  

 وفد فلسطيني يطلع على برامج

»ا*ردنية لتطوير المشاريع« 

 á«YÉæ°üdG  ¿ó`̀ª`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ó```ah  QGR  -…CGô`````̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y   

 ôjƒ£àd  á`̀«`̀fOQC’G  á°ù°SDƒªdG  ¢`̀ù`̀eCG  á«æ«£°ù∏ØdG  Iô`̀ë`̀dG  ≥WÉæªdGh

 πªY á`̀«`̀dBG ≈`̀∏`̀Y ´Ó```̀WE’G ±ó`̀¡`̀H zƒ`̀có`̀«`̀Lzá`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bE’G ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 áeóN  »`̀a  É``̀gQhOh  É¡eó≤J  »àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  èeÉfôÑdGh  á°ù°SDƒªdG

 »a á°ù°SDƒªdG  äGôÑN øe IOÉØà°SE’Gh  »æWƒdG  OÉ°üàbE’Gh  QÉªãà°SE’G

.∫ÉéªdG Gòg

 É`̀ë`̀jQCG  á`̀æ`̀jó`̀e  äÉ«∏ªY  ô`̀jó`̀e  Ö`̀FÉ`̀f  »æ«£°ù∏ØdG  ó`̀aƒ`̀dG  º`̀°`̀Vh

 Ö`̀FÉ`̀fh  Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG  Iò`̀aÉ`̀æ`̀dG  áYƒªée  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  á«YÉæ°üdG

 IòaÉædG  áYƒªée ƒ°†Yh á«YÉæ°üdG  ºëd â«H áæjóe äÉ«∏ªY ôjóe

 IôëdG  á«YÉæ°üdG  ø«æL  á≤£æe  äÉ«∏ªY  ô`̀jó`̀e  Ö`̀FÉ`̀fh  Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG

 áæjóªd  »æØdG  º°ù≤dG  ¢ù«FQh  IóMƒªdG  IòaÉædG  áYƒªée  ƒ°†Yh

 ΩÉ°ùbC’G øY ø«∏ãªeh øjôªãà°ùªdG äÉeóN ¢VƒØe á«YÉæ°üdG ÉëjQCG

.áÄ«¡dG »a áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ájQGOE’Gh á«dÉªdG

 ¢Sóæ¡ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  ºFÉ≤dG  Ωó``̀bh

 É¡eó≤J »àdG äÉeóîdGh èeGôÑdG ∫ƒM óaƒ∏d ÉMô°T Ö«£îdG ¢VÉjQ

 »a ÉgQhOh É¡JGRÉéfEGh á«∏Ñ≤à°ùªdG É¡££Nh É¡∏ªY á«dBGh á°ù°SDƒªdG

 OGóYEG »a ÉgQhO ∂dòch QÉªãà°SE’G ™«é°ûJh »æWƒdG OÉ°üàbE’G áeóN

 ™jQÉ°ûªdG  á«ªæJh  ∫É`̀ª`̀YC’G  IOÉjôd  á«æWƒdG  á«é«JGôà°SE’G  ò«ØæJh

.2019-2016 á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdGh ô¨°üdG á«gÉæàe

 á«YÉæ°üdG ¿óªdG ácô°ûd IQÉjõH Ωƒ≤j »æ«£°ù∏ØdG óaƒdG ¿CG ôcòj

 QhOh  É¡àHôéJ  ≈∏Y  ´Ó``̀WE’G  ±ó¡H  ájƒªæàdG  ≥WÉæªdGh  á`̀«`̀fOQC’G

.á«∏ëªdG ájQÉªãà°SE’G áÄ«ÑdG õjõ©J »a á«æWƒdG ájOÉ°üàbE’G äÉÄ«¡dG

 ôÑà©J ájOÉ°üàbE’G ™jQÉ°ûªdG ôjƒ£àd á«fOQC’G á°ù°SDƒªdG ¿CG ôcòj

 ÉªH  ,áμ∏ªªdG  »a  ájOÉ°üàbE’G  ™jQÉ°ûªdG  ôjƒ£àd  á«æWƒdG  á∏¶ªdG

 √òg  ôjƒ£J  ºYóJ  å«M  ;IôμàÑªdGh  áFóàÑªdG  ™jQÉ°ûªdG  ∂`̀dP  »a

 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG π«¡°ùJ ≈∏Y πª©Jh ,á«°ùaÉæàdG É¡JQób Rõ©Jh äBÉ°ûæªdG

 áÄ«H ≥∏N ≈∏Y πª©J »àdG äÉ°SÉ«°ùdG Iô°UÉæe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH πjƒªàdG

 .Égƒªæd áeAÓe ôãcCG



2اقتصاد
2016/ 9/29 ¢ù«ªÿG Ωƒ«d ∫hGóàdG Iô°ûf



1رياضة
 Ωƒ«dG ºdÉ©dG ¢SCÉc ìÉààaG »a »fÉÑ°S’G √ô«¶f ¬LGƒj äÉHÉ°ûdG Öîàæe 

 النشميات.. والتفوق على الذات 

 قمة مبكرة تجمع المانيا وفنزويال..والكاميرون تواجه كندا..اليوم 

 هايني تشيد بالتحضيرات وجاهزية المنشآت 

 17ä äGó«°ùdG ∫Éjófƒe `H GófÓjRƒ«f »≤à∏J ∂«°ùμªdG 

 ∫ÉjófƒªdG ìÉààaG πØM ¿ÓYG ôªJDƒe 

¬°ùfGƒ∏dG Oƒªëe - ¿ÉªY 

 óæY Ωó≤dG Iôμd äÉHÉ°ûdG Öîàæe π¡à°ùj

 √QGƒ°ûe ,¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y Ωƒ«dG AÉ°ùe áæeÉãdG

 ,(áæ°S 17ä ) äGó«°ù∏d ºdÉ©dG ¢SCÉc ìÉààaG »a

 QÉ``̀WG »``̀a »`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G √ô`̀«`̀¶`̀f ¬``̀LGƒ``̀j É`̀eó`̀æ`̀Y

 áYƒªéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e  ø`̀e ≈```̀dh’G  á`̀dƒ`̀é`̀dG

.≈dh’G

 äGò``dG  ≈∏Y  ¥ƒØà∏d  äÉ«ª°ûædG  ™∏£àJh

 zIQƒ£àªdG  á`̀«`̀HhQh’G  á°SQóªdG{  á`̀¡`̀LGƒ`̀eh

 åëÑj å«M ,ájƒ°ùædG Ωó≤dG Iôc ó«©°U ≈∏Y

 Qƒ°†M §`̀°`̀Sh ™`̀æ`̀≤`̀e Qƒ`̀¡`̀X ø``̀Y Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

 ìÉ`̀à`̀à`̀aG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d ô`̀«`̀Ñ`̀c …ô`̀«`̀gÉ`̀ª`̀Lh »`̀ª`̀°`̀SQ

 ≥∏£æj ¿G πÑb , kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG  óæY ádƒ£ÑdG

. AÉ≤∏dG

 øe ¿ƒ`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh ô`̀«`̀gÉ`̀ª`̀é`̀dG ô`̀¶`̀à`̀æ`̀jh

 Ö«W  iƒà°ùªH  Qƒ`̀¡`̀¶`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀û`̀dG  Öîàæe

 Ö≤d  ø`̀Y  √Qhó``̀H  åëÑj  …ƒ``b  ¢ùaÉæe  ΩÉ``̀eG

 OGó`̀Y’G  á∏Môe  ó°ùéàJ  å«M  ,ºdÉ©dG  ¢SCÉc

 ¿É`̀Ñ`̀°`̀S’G ΩÉ``̀eG ™`̀bGƒ`̀dG ¢``̀VQG ≈`̀∏`̀Y á`̀∏`̀jƒ`̀£`̀dG

 äÉMƒª£H Iô«Ñc IGQÉÑe ºjó≤àd kÉ«©°S ,Ωƒ«dG

 ájƒ°ùædG  IôμdG  Qƒ£J  QGó≤e  ¢ùμ©J  á©ØJôe

.kÉ«æa ,¿OQ’G »a

 ó``̀fQ :äÉ````̀Ñ````̀YÓ````̀dG Ö``̀î``̀à``̀æ``̀ª``̀dG π``̀ã``̀ª``̀jh

 Oƒæ©dG ,∫ƒ∏ë°S Éfƒd ,øHõdG ìôa ,»éæà°ùÑdG

 ƒHCG  º«æ°ùJ  ,ôÑædG  Gó«L  ,¢ûbhR  Qƒ`̀f  ,…RÉ`̀Z

 Qƒf  ,¿É«ÑX  ø«ª°SÉj  ,è`̀jô`̀a  ¿É``̀HRhQ  ,Üô``dG

 ,»Lhô°S  πjƒL  ,¢TƒZ  ƒHCG  ≈æL  ,∂°ûc  ƒHCG

 ,OGƒ©dG  ’ÉJ  ,¢Tƒ£ÑdG  ø«d  ,ìÉÑ°U  ƒHG  IQÉ°S

 ,»£æ°ûdG  Oƒ`̀L  ,º«∏°SG  º«æ°ùJ  ,ó`̀eÉ`̀M  É`̀eGQ

 ƒ`̀HCG  ¿GRƒ`̀°`̀Sh ,…Qƒ`̀NÉ`̀Ø`̀dG  ÉæjR ,ñGô``̀HG  áªMQ

.¥RQ

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ÜQó```e ∫É``̀b ..kÉ`̀«`̀æ`̀a

 Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  äÉ```̀Ñ```̀Y’ ¿G :¿ƒ``̀°``̀ù``̀fƒ``̀L »`````HhQ

 :±É`̀°`̀VGh  ,IRÉ`̀à`̀ª`̀e  á«°ùØfh  á«æa  á`̀dÉ`̀M  »`̀a

 á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e  ìhQh  ìƒ``̀ª``̀£``̀H  AÉ``̀≤``̀∏``̀dG  π`̀Nó`̀æ`̀ °`̀S

 ¬°ùaÉæe Iƒ≤H ¬JGP âaƒdG »a kÉaôà©e ,á«dÉY

.»fÉÑ°S’G

 π°†a ø``̀Y ¬`̀ã`̀jó`̀ë`̀H  ÜQó```ª```dG  ¥ô``̀£``̀Jh

 ,π`̀jRGô`̀Ñ`̀dGh Ójhõæa ΩÉ``eCG  á`̀jOƒ`̀dG äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG

 ¿Éc   ∫h’G  AÉ≤∏dG  »a  äÉÑYÓdG  AGOG  :∫É`̀bh

.πjRGôÑdG AÉ≤d øe π°†aG

 ¿G :∫ƒ∏ë°S Éfƒd ÖîàæªdG IóFÉb âdÉbh

 :ÉØ«°†e ,≈dh’G  ¬àHôéJ  ¢Vƒîj ÖîàæªdG

 kÉÑîàæe  Éæ«æH  øëæa  áé«àædG  â`̀fÉ`̀c  Éª¡e

 É¡ãjóM  ájÉ¡f  »ah  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  ä’ƒ£Ñ∏d

 ,á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG äÉ``̀Ñ``̀YÓ``̀dG á`̀jƒ`̀æ`̀©`̀e ≈``∏``Y äó````̀cG

 ¬ªYO  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀«`̀e’G  ƒª°ùd  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG  â`̀¡`̀Lhh

.≥jôØdG Gòg AÉ°ûf’ ô«ÑμdG

 »``̀a  ô```̀°```̀ù```̀N  Ö```̀î```̀à```̀æ```̀ª```̀dG  ¿G  ô`````cò`````j

 ΩÉ``̀e CGh  1 /0  Ó`̀jhõ`̀æ`̀a  ΩÉ``̀e CG  …Oƒ``̀dG  ¬`̀FÉ`̀≤`̀d

 .0 -7  πjRGôÑdG

 ≈∏Y áãdÉãdG óæY »≤à∏j - …CGô`̀dG - ¿ÉªY 

 √ô«¶f »fÉªd’G ÖîàæªdG óHQÉH ø°ùëdG OÉà°S

 áYƒªéªdG  äÉ``jQÉ``Ñ``e  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  »``̀a  Ó`̀jhõ`̀æ`̀a

 17ä  äGó«°ù∏d  ºdÉ©dG  ¢SCÉc  ádƒ£Ñd  á«fÉãdG

 øjô°ûJ  (21)  ≈àM  ¿OQ’G  É¡Ø«°†à°ùj  »àdG

 É`̀ª`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H Iô`̀μ`̀Ñ`̀e á`̀ª`̀b »``̀a π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG ∫hG

.Ö≤∏d ø«ë°Tôe

 ¬LGƒJ É¡JGP  áYƒªéªdG äÉjQÉÑe øª°Vh

 AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG óæY Góæc É¡Jô«¶f ¿hô«eÉμdG

 øY á«ªgG π≤j ’ AÉ≤d »a ¬JGP Ö©∏ªdG ≈∏Y

 ≈``̀dh’G á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG »``̀ah ,≈````̀dh’G IGQÉ``Ñ``ª``dG

 »fÉÑ°S’G  √ô«¶f  »æWƒdG  ÖîàæªdG  »≤à∏j

 É¡≤Ñ°ùj , ¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y AÉ°ùe áæeÉãdG óæY

 IGQÉÑe ¬°ùØf Ö©∏ªdG ≈∏Y AÉ°ùe á°ùeÉîdG óæY

 ø¡μàdG  Ö©°üj  å«M GófÓjRƒ«fh  ∂«°ùμªdG

 øe  É¡Ñîàæe  Qƒ£J  ºLôJ  ∫h’É``̀a  É¡é«àæH

 IQhO  »a  ájõfhôÑdG  á«dGó«ªdG  RGô``MEG  ∫Ó`̀N

 QhódG Æƒ∏Hh 2014 ÜÉÑ°û∏d á«Ñª«dhC’G ÜÉ©dC’G

 áÄØdG √ò¡d ÉμjQÉà°Sƒc áî°ùf »a »FÉ¡ædG ™HQ

 CONCACAF  á≤£æe áØ«°Uhh  ájôª©dG

 äÉ```̀j’ƒ```̀dG ΩÉ``````̀eCG á`̀Hƒ`̀©`̀°`̀ü`̀H IQÉ``̀°``̀ù``̀î``̀dG ó``̀©``̀H

 …CG ¬LGƒJ ºd »àdG GófÓjRƒ«f Éª«a ,IóëàªdG

 äó©à°SG  á«fÉ«bhC’G  äÉ«Ø°üàdG  »a  áehÉ≤e

 ácQÉ°ûªdG  ∫Ó`̀N  øe  »ªdÉ©dG  çóëdG  Gò¡d

.äGô«Ñμ∏d »∏ëªdG …QhódG »a

 π£H »fÉªd’G ÖîàæªdG IGQÉÑe ≈dG IOƒYh

 å«M á«HƒæédG Écô«eG π£H Ójhõæah ÉHhQhG

 áãdÉãdG  Iôª∏d  ádƒ£ÑdG  »a  Iô«N’G  ∑QÉ°ûJ

 á«aÉc  â`̀fÉ`̀c  á«fÉãdG  É¡àcQÉ°ûe  øμd  ,§`̀≤`̀a

 áÑîædG  áYƒªée  πNóàd  ƒàæ«Jƒæ«a  áÑ«àμd

 Ωƒé¡dG §`̀N »FÉæK IOÉ`̀«`̀≤`̀H ,á`̀Ä`̀Ø`̀dG √ò`̀g »`̀a

 øjõcôªdG  »a  ÉμjQÉà°Sƒc  áî°ùf  ≈¡fCG  …òdG

 íéfh  ,äÉ`̀aGó`̀¡`̀dG  Ö«JôJ  »`̀a  »fÉãdGh  ∫hC’G

 ∞°üf Qhó`````̀dG Æƒ``̀∏``̀H »``̀a Ó``̀jhõ``̀æ``̀a Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e

 áÑMÉ°U ¢SƒfÓ«à°SÉc ÉæjO ∫GõJ ’h ,»FÉ¡ædG

 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀U »```̀a Ió```LGƒ```à```e »``̀Ñ``̀gò``̀dG AGò```̀ë```̀dG

 ¿Éc  kÉHƒgƒe  kÓ«L  Oƒ≤J  »gh  kÉ«dÉM  ≥jôØdG

 IQhO  »a  kÉ°†jCG  »FÉ¡ædG  ∞°üf  Qhó`̀dG  ≠∏H  ób

 RôMCGh  2014  ΩÉY  ÜÉÑ°û∏d  á«ÑªdhC’G  ÜÉ©dC’G

 √ò`̀g »`̀a É`̀cô`̀«`̀eC’ ø`̀«`̀Jô`̀«`̀NC’G ø`̀«`̀à`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG

.ájôª©dG áÄØdG

 QÉ`̀ª`̀Z É``̀«``̀fÉ``̀ª``̀dCG ¢``Vƒ``î``J ,π``̀HÉ``̀≤``̀ª``̀dG »```a

 ócDƒj  …ò`̀dG  É¡îjQÉJ  ≈∏Y  Ióªà©e  ádƒ£ÑdG

 äGó«°ù∏d Ωó`̀≤`̀dG  Iô``c  »`̀a ≈ª¶Y Iƒ``b  É`̀¡`̀fCÉ`̀H

 17 ä ÉHhQhC’ á∏£H âLqƒJ É¡fƒch

 ’ π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG »``̀a É`̀¡`̀æ`̀μ`̀d ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG QÉ````̀jCG 

 áÄØdG  √ò`̀g  »a ∫hC’G  É¡Ñ≤d  øY åëÑJ ∫Gõ`̀J

 òæe Iƒ`̀≤`̀H Üô`̀°`̀†`̀J ¿CG »``a π``̀eCÉ``̀Jh á`̀jô`̀ª`̀©`̀dG

 ÜÉgòdG ≈∏Y áªª°üe É¡fCÉH ócDƒJ »μd ájGóÑdG

.ΩÉ©dG Gòg kGó«©H

 á«dÉY äÉjƒæ©ªH ÉHhQhCG π£H í∏°ùàjh

 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e  »```̀a  ∫hC’G  Ö``̀≤``̀∏``̀dG  π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀d

 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀μ`̀à`̀fG »`̀£`̀î`̀à`̀d ,â`̀aÉ`̀°`̀û`̀fÉ`̀ª`̀dG

 kGójóëJ ÉμjQÉà°Sƒc »a ádƒ£ÑdG »a Iô«NC’G

 ¿CG  ó`̀©`̀H  ∫hC’G  Qhó`````̀dG  ø``̀e  ø``̀Lô``̀N  É`̀eó`̀æ`̀Y

 πeCÉJ  …òdG  âbƒdG  »a ,Ió«Mh á£≤f ø©ªL

 õcôªdG øe π°†aCG ƒg Ée π«é°ùàH äÉ«fÉªdC’G

 ≈∏Y  2012  áî°ùf  »`̀a  ¬æ≤≤M  …ò``̀dG  ådÉãdG

 .Gôà∏éfG ÜÉ°ùM

 ¢ûcƒc ÉfÉ«eO - ¿ÉªY 

 zÉ`̀Ø`̀«`̀a{ »``̀dhó``̀dG OÉ``̀ë``̀J’G á`̀∏`̀ã`̀ª`̀e â``dÉ``b

 É`̀fÉ`̀«`̀JÉ`̀J á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀dG á`̀æ`̀é`̀d á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ

 ™«ªL  ¿Gh  ±É`̀«`̀°`̀†`̀e  ó`̀∏`̀H  ¿OQ’G  ¿CG  »`̀æ`̀jÉ`̀g

 πÑb Iô«Ñc Oƒ¡L âdòoH å«M IõgÉL äBÉ°ûæªdG

.É¡MÉéf’ ádƒ£ÑdG AóH

 ¢ü°üN …ò```̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG »``̀a â``aÉ``°``VGh

 ∑ôàà°S  ádƒ£ÑdG  ¿G  ìÉààa’G  πØM  ¿Ó``̀YE’

 Iô«°ûe  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dGh  áμ∏ªª∏d  kÉ```̀KQG

 á°UÉN  äGô`̀ª`̀e  Oƒ``̀Lhh  á«àëàdG  á«æÑdG  ≈`̀dG

 øe óYÉ≤ªdG ≈dG ∫ƒ°UƒdG ádƒ¡°Sh ø«bÉ©ª∏d

.ó©≤ªdÉH IôcòàdG ºbQ §HQ å«M

 ¿hô`̀°`̀†`̀ë`̀«`̀°`̀S  A≈`````̀L’  300  ¿G  äó``````̀cGh

 AÉ°ùæ∏d kGó¡°ûe IGQÉÑªdG ¿ƒμà°S Éª«a IGQÉÑªdG

 . á«Hô©dG á≤£æªdGh ¿OQ’G »a

 Ió«°ûe ø«eÉY πÑb πª©dG CGóH ¬fG âæ«Hh

 ∑Éæg âfÉc  å«M ™jQÉ°ûªdG  IQGOGh  º«¶æàdÉH

 ∫hódG ¢†©H ø«H øe ¿OQ’G QÉ«àN’  •hô°T

 kÉª«∏°S ÉØ«a QGôb AÉLh …GƒLQ’G ≈∏Y ¥ƒØJ PG

 . áμ∏ªªdG »a á«FÉ°ùædG á°VÉjôdG ºYój Ée

 áª¶æªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀b  ¬à¡L  ø`̀e

 Ée  ¿hÉ©J  ∑Éæg  ¿É`̀c  IôÑ°U  ìÓ°U  á«∏ëªdG

 kÉeÓaG  âéàfG  áª¶æªdG  áæé∏dGh  ÉØ«a  ø«H

 ™bƒªdG  ôÑY  â`̀ã`̀Hh  kÉ«MÉ«°S  ¿OQ’G  è`̀jhô`̀à`̀H

.»dhódG OÉëJÓd »fhôàμd’G

 É`̀gDhGô`̀°`̀T º`̀J Iô`̀cò`̀J ±’G ™``̀HQG ¿G ø`̀«`̀Hh

 ¢ùØf »``̀a ó```̀HQG »``̀a ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG OÉ`̀à`̀°`̀S IGQÉ``Ñ``ª``d

 á«∏ëªdG  áæé∏dG  ó≤©à°S  å«M  ìÉààa’G  Ωƒ`̀j

 »àdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  ∞jô©à∏d  kÉ`̀°`̀UÉ`̀N  kGô`̀ª`̀JDƒ`̀e

 ôcGòàdG  AGô`̀°`̀Th  ádƒ£ÑdG  º``YO  »`̀a  âªgÉ°S

 .á∏FÉ©dG Qƒ°†ëd ô«gÉªédG áaÉ≤K ≥∏N ±ó¡H

 QÉ°üf ô`̀ª`̀°`̀S  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ô`̀jó`̀ª`̀dG â```̀YOh

 áYÉ°ùH  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  πÑb  Qƒ°†ëdG  ø«©é°ûªdG

 ó©H ìÉ`̀à`̀à`̀a’G π`̀Ø`̀M  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S å`̀«`̀M ∞`̀°`̀ü`̀fh

.á≤«bO 47 ¬Jóeh AÉ°ùe á©HÉ°ùdG

 »a ¿ƒμ«°S ôcGòàdG AGô°T  ¿G ≈dG äQÉ°TGh

 IQGRh ™e ¥ÉØJG ∑Éægh á«°ù«FôdG ™«ÑdG •É≤f

 áÑ∏£dG  øe OGóYG  Qƒ°†ëd º«∏©àdGh  á«HôàdG

 . äÉ¶aÉëªdG ™«ªLh áª°UÉ©dG øe

äÉHÉ°ûdG Öîàæe

 »fÉªd’G ÖîàæªdG 

 ìÉààa’G πØëd »Øë°üdG ôªJDƒªdG 

 äÉÑYÓd çóëàj ¢TƒZ ƒHCG π£ÑdG 

 ¿Éª∏°ùdG ø«°ùMh áMÉª°S ∫hQÉc 

 ابو غوش يؤازر »النشميات« 

 السلمان وسماحة: فخوران باختيارنا 
<داء ا<غنية الرسمية لـ المونديال 

  »ÑªdhC’G π£ÑdG ô°†M - …CGôdG - ¿ÉªY 

 ¢SQÉa  »æWƒdG  ¬HQóeh  ¢TƒZ  ƒHG  óªMG

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG äÉ``̀Ñ``̀jQó``̀J ±É`̀°`̀ù`̀©`̀dG

 ¢``̀ù``̀eCG  â``̀ª``̀«``̀bCG  »```à```dG  17  ä  äGó``̀«``̀°``̀ù``̀∏``̀d

 ¿GóªZ  »`̀a  ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG  Ö©∏e  ≈∏Y  ∫h’G

 ácQÉ°ûª∏d  á«FÉ¡ædG  äGô«°†ëàdG  øª°V

 ΩÉ`̀eG á`̀«`̀MÉ`̀à`̀à`̀aE’G IGQÉ``Ñ``ª``dGh á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG

.É«fÉÑ°SG

 ¬`̀JQRGDƒ`̀eh  ¬ªYO  ø`̀Y  ¢TƒZ  ƒ`̀HG  ôÑYh

 …ƒ°ùf  »```̀fOQCG  Öîàæe  ∫hCÉ``̀c  äÉ«ª°ûæ∏d

 ,ºdÉ©dG  ¢SCÉc  äÉ«FÉ¡f  ïjQÉJ  »a  ∑QÉ°ûj

 √ò`̀¡`̀H ´É`̀à`̀ª`̀à`̀ °`̀S’É`̀H äÉ``̀Ñ``̀YÓ``̀dG Ö```dÉ```Wh

 Ö©°üj »àdG äÉ¶ë∏dGh IójôØdG áHôéàdG

.ø¡jód Ée π°†aG ºjó≤Jh É¡°†jƒ©J

 äÉ`̀Ñ`̀YÓ`̀dG »``Ñ``gò``dG π`̀£`̀Ñ`̀dG ∑QÉ```°```Th

 Iõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG ¬`̀à`̀Hô`̀é`̀J ∫Ó```̀N ø``̀e ¬``̀JGô``̀Ñ``̀N

 »àdGh  á«°VÉªdG  2016  ƒ`̀jQ  OÉ«ÑªdhCG  »`̀a

 hó`̀fGƒ`̀μ`̀jÉ`̀à`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀gò`̀H ¬`̀é`̀jƒ`̀à`̀J äó`̀¡`̀°`̀T

 Ωó`̀bh .á``̀«``̀fOQCG  á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhG  á`̀«`̀dGó`̀«`̀e ∫hCGh

 Qƒe’G »a äÉÑYÓd íFÉ°üædG øe ójó©dG

 »fóÑdGh  »`̀æ`̀gò`̀dG  ô«°†ëàdÉH  á≤∏©àªdG

 .•ÉÑ°†f’Gh  õ«côàdGh

 »````̀fOQ’G Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG ¢``̀Tƒ``̀Z ƒ```̀HG É````̀YOh

.ÖîàæªdG  IQRDƒªd

 ±É°ù©dG  ÜQó`̀ª`̀dG  çó`̀ë`̀J  ¬à¡L  ø`̀e

 äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀b ô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ø`̀Y

 á`̀aô`̀©`̀eh º`̀°`̀ü`̀î`̀dG á``°``SGQó``H π`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh

 ¿ƒ``̀μ``̀«``̀d ∞````©````°````†````dGh iƒ`````̀≤`````̀dG •É````̀≤````̀ f

 çóëJh  ,  ≈∏ãªdG  á«ægòdG  ájõgÉédÉH

 OÉ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dh’G  »`̀a  ¢`̀Tƒ`̀Z  ƒ`̀HG  Iô«°ùe ø`̀YG

 ø««ªdÉY  ∫É£HG  ™e  äÉ¡LGƒªdG  πμ°Th

 äÉ«ª°ûædG  ¬`̀¡`̀LGƒ`̀à`̀°`̀S  É`̀ª`̀H   ¬`̀«`̀Ñ`̀°`̀T  ƒ``̀gh

 ¿G ø``¡``d É`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀e º``̀dÉ``̀©``̀dG ¢``̀SCÉ``̀c ∫Ó```̀N

 .äÉjóëàdG  πc  ¿RhÉéàj

 ¿ƒ°ùfƒL  »`̀HhQ  »æØdG  ôjóªdG  øªKh

 ¢TƒZ  ƒ`̀HG  IQÉ`̀jR  ÖîàæªdG  QOÉ`̀c  AÉ°†YCGh

 ÖfGƒédG  õjõ©àH  ≥∏©àj  Éª«ah  ±É°ù©dGh

 .ájƒæ©ªdG

 »```̀fOQC’G ¿É`̀æ`̀Ø`̀dG ô`̀Ñ`̀Y  - …CGô```̀dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 á«fÉæÑ∏dG  áfÉæØdGh  ¿Éª∏°ùdG  ø«°ùM  ÜÉ°ûdG

 á«ª°SôdG  á`̀«`̀æ`̀ZC’G  ÉÑMÉ°U  áMÉª°S  ∫hQÉ```̀c

 Iô`̀μ`̀d äGó`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d º`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀dƒ`̀£`̀H äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀d

 ¿OQC’G{  ádƒ£ÑdG  QÉ©°T  â∏ªMh17  ä  Ωó≤dG

 ájOCÉàd  ÉªgQÉ«àNÉH  Éªgôîa  øY,zÉæÑ©∏e

.á«æZ’G

 Éjô°üM å`̀jó`̀ë`̀∏`̀d É`̀à`̀bh  É`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀N ó`̀≤`̀a

 πÑb Ωó`̀≤`̀dG Iô`̀μ`̀d »``̀dhó``̀dG OÉ``̀ë``̀J’G ™`̀bƒ`̀ª`̀d

 »a çóëdG ìô°ùe ¥ƒa ÉªgQƒ¡X øe äÉYÉ°S

.øjô«Ñc ΩÉªàgEGh ÖbôJ §°Sh ¿ÉªY OÉà°S

 äGô«¡°ûdG äÉ«æ¨ªdG ióMEG áMÉª°S ó©Jh

 IÓ©a ,Iõ«ªªdG äÉØ°üdG øe ô«ãμdÉH É¡©àªàd

 á«fÉæÑ∏dG  áfÉæØdG  ∂∏ªJ  ™FGôdG  äƒ°üdG  ≈∏Y

 Ée Gòg π©dh ,ìô°ùªdG ¥ƒa AGOC’G »a IAÉØμdG

 äƒ°üdG  áÑMÉ°U ¿ƒμàd  ∫hC’G  QÉ«îdG  É¡∏©L

 äÉ«FÉ¡æd  á«ª°SôdG  á`̀«`̀æ`̀ZC’G  »`̀a  »FÉ°ùædG

 .ádƒ£ÑdG

 á«∏ëªdG  áª¶æªdG  áæé∏dG  ôμ°TCG{  âdÉbh

 øe ¿ƒ``̀cCG  ¿C’  »`̀d  É`̀gQÉ`̀«`̀à`̀NEG  ≈∏Y  ádƒ£Ñ∏d

 É`̀fGh,ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  çó`̀ë`̀dG  Gò``̀g  »`̀a  ø«ªgÉ°ùªdG

 á°ü°üîe  á«ªdÉY  äÉ«FÉ¡f  áeÉbEÉH  Ió«©°S

 kGójóëJh á«HôY ¢VQCG  »a äÉHÉ°ûdG  äÉ«àØ∏d

 äÉjôcP  É¡«a  »`̀dh  É¡≤°ûYCG  »àdG  ¿OQC’G  »a

.zá∏«ªL

 …C’ áeÉg ΩÉY πμ°ûH á°VÉjôdG  :âaÉ°VGh

 ÉeCG  ,ΩÉ¶àfÉH  É¡à°SQÉªe ≈∏Y ¢UôMCG  ,¿É°ùfEG

 »àdG  á«°ù«FôdG  ÜÉ©dC’G øe »¡a Ωó≤dG Iôc

 á«ªdÉ©dG  ä’ƒ£ÑdG  ΩÉ≤J  Éeóæ©a  ,É¡≤°ûYCG

 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H ™``̀HÉ``̀JCG , º``dÉ``©``dG ¢``̀SCÉ``̀c kGó``̀jó``̀ë``̀Jh

 »a ÉeCG ,ÉehO √Rƒa ≈æªJCGh πjRGôÑdG Öîàæe

 áfƒ∏°TôH ¥É°ûY øe ÉfCÉa á«HhQhC’G äÉjQhódG

.z»fÉÑ°SC’G

 á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀∏`̀d á``«``ª``°``Sô``dG á```«```æ```ZC’G ∫ƒ`````̀Mh

 Ωó≤dG  Iô`̀c  AGƒ``̀LCG  »`̀a  øëf  ó«cCÉàdÉHzâdÉb

 áÑ°SÉæªdG  ≈≤«°SƒªdG  »≤àæf  ¿CG  Ö`̀Lƒ`̀à`̀jh

 ±hô©ªdG øë∏ªdG ¿CG  ó≤àYCGh ,çóëdG Gò¡d

 ¿É`̀ë`̀dC’G  π°†aCG  ™°VƒH  ΩÉ`̀b  π°VÉa  π«°û«e

 Ö¡∏J  ¿CGh  ó`̀H’  »àdG  á«Jƒ°üdG  äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh

 É¡fCG πeBG ,äÉÑYÓdG ≈àMh ô«gÉªédG ¢SÉªM

.z™«ªédG Öé©à°S

 äGó«°ùdG  πμd  É¡àdÉ°SQ  áMÉª°S  â¡Lhh

 kGôμM  â°ù«d  Ωó≤dG  Iô`̀c{  äÉHÉ°ûdG  äÉ«àØdGh

 ø¡JQób äGó«°ùdG âàÑKCG ,§≤a ∫ÉLôdG ≈∏Y

 ≈ãfCG  …CG  ≈°ûîJ ¿CG  Öéj ’ ,É¡à°SQÉªe ≈∏Y

 É¡æe ¢ü≤æJ ød »¡a áÑ©∏dG √òg ¢VƒN øe

 ø¡JÉæH  º`̀Yó`̀J  ¿CG  äÓ`̀FÉ`̀©`̀dG  ≈∏Y  ,A»`̀°`̀T  …CG

 øÑZô«°Sh  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  ¿ó`̀gÉ`̀°`̀û`̀«`̀°`̀S  »`̀JGƒ`̀∏`̀dG

.z≥jô£dG Gòg ¢VƒîH É≤M’

 áfÉμe ò```̀NCG ó`̀≤`̀a ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ¿É`̀æ`̀Ø`̀dG É``̀eG

 π«ªédG  ¬Jƒ°üd  kGô¶f  ¿OQC’G  »a  ábƒeôe

 IôμàÑe  á≤jô£H  á«∏ëªdG  á«æZCÓd  ¬``̀FGOCGh

 í`̀FGô`̀°`̀T ø```̀e ∫É```̀«```̀LCG Ió````̀Y Üƒ``̀∏``̀b â``̀°``̀ù``̀e’

 øY √õ`̀«`̀ª`̀J äƒ`̀°`̀U á`̀eÉ`̀N ∂∏ªj ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

 π«ãªàd ¬«∏Y QÉ«àN’G ™bh ó≤a ∂dòdh √ô«Z

 ∫ƒ≤jh ,á«ª°SôdG  á«æZC’G  »a »`̀fOQ’G  øØdG

 âeó ob (ÉæÑ©∏e ¿OQC’G) á«æZCG{ ôeC’G Gòg øY

 ∫Éæà°S É¡fCG øe ≥KGh ÉfCGh ,á«°SÉªM á≤jô£H

 »d áÑ°ùædÉH  ô«Ñc ôîa Gòg,™«ªédG  ÜÉéYEG

 πØëªdG Gòg »a »`̀fOQC’G äƒ°üdG ¿ƒ`̀cCG  ¿C’

 ™«é°ûàd  á£«°ùH  áªgÉ°ùe  »`̀gh  ,»ªdÉ©dG

 óLGƒà∏d  ™«ªédG  ƒYOCG  .á«fOQC’G  Ωó≤dG  Iôc

 ºYód ™Ñ£dÉH º¡æe ¿ƒcCÉ°Sh äÉLQóªdG »a

 áÑ°SÉæe á°Uôa É¡fCG  Éªc ,äÉ«ª°ûædG Öîàæe

 Iô«Ñc áfÉμe É¡jód á«ªdÉY äÉÑîàæe ájDhôd

.záÑ©∏dG »a

 ∫ƒ≤j  ádƒ£ÑdG  ∫Ó`̀N  ¬JÉªgÉ°ùe  ø`̀Yh

 ø«©é°ûªdG  á≤£æe  ìÉ`̀à`̀à`̀aEG  »`̀a  äó`̀LGƒ`̀J  {

 ≈≤«°SƒªdGh Ωó≤dG Iôc êGõàeG øY ôÑ©J »àdG

 ¥ƒ`̀a ¢`̀Vhô`̀©`̀dG  ¢†©H Ωó`̀bCÉ`̀°`̀S  ,É`̀©`̀e ¿BG  »`̀a

 É¡«a ¿ƒμj ød »àdG ΩÉjC’G ∫ÓN Éæg ìô°ùªdG

 ø«H  óLGƒà∏d  Gó«©°S  ¿ƒ`̀cCÉ`̀°`̀S  .äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e  …CG

 Ωó≤dG Iôc ≥°û©J »àdG äÓFÉ©dGh ô«gÉªédG

.zAÉæ¨dGh øØdG iƒ¡Jh

 äÉ`̀«`̀à`̀Ø`̀∏`̀d ¬``̀à``̀dÉ``̀ °``̀SQ ¿É``̀ª``̀∏``̀°``̀ù``̀dG ¬```````Lhh

 äÉ«àØdG  ™é°TCG  ó«cCÉàdÉH{  ÓFÉb  äGô«¨°üdG

 Iôc  á°SQÉªªH  øÑZôj  »`̀JGƒ`̀∏`̀dG  äGô«¨°üdG

 .±ƒ`̀N ¿hO  áÑ©∏dÉH  •Gô`̀î`̀fE’G  ≈∏Y Ωó`̀≤`̀dG

 õcGôªdG  øe  ô«ãμdG  ¬jód  Ωó≤dG  Iô`̀c  OÉëJG

 ∑Éægh  ,ø«HƒgƒªdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀d  á°ü°üîàªdG

 ,á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG Ωó``̀≤``̀dG Iô``μ``H ≈`̀æ`̀©`̀J á``̀jó``̀fCG Ió```̀Y

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ø```e ™``̀aô``̀j ¿CG ¬``̀fCÉ``̀°``̀T ø```e Gò`````gh

 ≈∏Y  á°ùaÉæª∏d  ¿OQC’G  »`̀a  ájƒ°ùædG  Iô`̀μ`̀dG

 .zá«ªdÉ©dGh ájQÉ≤dG äÉjƒà°ùªdG



2رياضة

 خماسي الكرة التحاد الشركات 

 الجولة العاشرة لـ فروسية التعاون اليوم 

 السراج يودع بطولة الباكستان للسكواش 

 سباعيات الرجبي تبدأ اليوم 

 بطولة مركز سيؤول للتايكواندو ..اليوم 

» تأديبية الكرة« تصدر جملة من العقوبات 

 المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تدريباته في العقبة 

 ≈∏Y  QƒYÉf  ájó∏H  ≥jôa  Ö∏¨J  -…CGô``̀dG  -¿ÉªY 

 øª°V Ωó≤dG  Iô`̀c  »°SÉªîH  IGQÉÑe  »a  6  /7  ô«≤°T

 OÉ`̀ë`̀JG »`̀Ø`̀Xƒ`̀e á`̀dƒ`̀£`̀H ÜÉ```̀gP ø``e »`̀fÉ`̀ã`̀dG Qhó````dG

 »a  á«°VÉªdG  πÑb  á∏«∏dG  âª«bG  »`̀à`̀dGh  äÉcô°ûdG

.QƒYÉf áæjóe áYÉb

 RÉa ,ΩÉμëdG áæéd ¢ù«FQ IOƒY ƒHG ó«©°S Ö°ùMh 

 ÉJGQÉÑe …ôéJh ,1 /5 AGhódG QGO ≈∏Y »Hô©dG ∂æÑdG

 .πÑ≤ªdG ø«æK’G Ωƒj ÜÉj’G á∏Môe

 ≈∏Y »Hô©dG OGƒédG …OÉf º¶æj - …CGôdG - ¿ÉªY  

 Iô°TÉ©dG  ádƒédG  Ωƒ«dG  ô¡X  á«fÉãdG  óæY  ¬fGó«e

 õLGƒëdG  øY  õØ≤dG  á«°ShôØd  ¿hÉ©àdG  ádƒ£H  øe

 .õcGôªdG ∞∏àîe øe ¿É°Sôa ácQÉ°ûªH

 ¿hÉ©àdÉH ΩÉ≤J »àdG ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe …ôéJh

-100 áÄa øª°V  á«°VÉjôdG IQGOEÓd AGOCG ácô°T ™e

 áÄah   ,GQÉ`̀æ`̀jO  675  áª«≤H  á«dÉe  õFGƒéH  ,º°S  110

 ,QÉæjO  3075  áª«≤H  á«dÉe  õFGƒéH  ,º°S  130-120

.º°S 100 ádƒL øe AÉ¡àf’G ó©H É¡JÉ°ùaÉæe CGóÑJh

 ô°†N ádƒ£ÑdG  ôjóe áª¶æªdG  áæé∏dG  º°†Jh

 ,…Qƒ`̀ª`̀ë`̀dG QOÉ```̀f »``̀eÓ``̀YE’G ≥`̀°`̀ù`̀æ`̀ª`̀dGh ,ô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dG

 ,≈°ù«©dG  É``LQh  …Qƒ`̀NÉ`̀a  ó«dh  ±ÉæÄà°S’G  áæédh

 »ª«dódG  »`̀∏`̀Y  »``dhó``dG  º`̀μ`̀ë`̀dG  :º«μëàdG  á`̀æ`̀é`̀dh

 …QƒªëdG QOÉfh QÉ°üf óªMCGh ójóëdG ø©eh ,É°ù«FQ

 óªëe ∂`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀ª`̀°`̀ü`̀eh ,ó``̀ª``̀MG »`̀æ`̀H ¿É``̀fó``̀Yh

 Ö«¡°U ºμëdG :ø«°VƒØªdGh ,º°S 100 áÄØd Oƒªëe

 ¢`̀TGô`̀¡`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e.Oh ,»`̀eÉ`̀¡`̀à`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀eh OÉ`̀ª`̀M ƒ``̀HCG

.ádƒ£ÑdG Ö«ÑW

 ó`̀«`̀dƒ`̀dG :ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿É``°``Sô``Ø``dG Rô`````̀HCG ø```̀eh

 IõªM ,äÉ`̀Ñ`̀«`̀fò`̀dG ó``̀jR ,á`̀∏`̀aGƒ`̀æ`̀dG ô`̀ª`̀©`̀e ,ó`̀°`̀TGô`̀dG

 QÉªY  ,¢ûªN  ôªY  ,»`̀fGƒ`̀°`̀ù`̀μ`̀dG  ídÉ°U  ,»`̀fGƒ`̀°`̀ù`̀μ`̀dG

 ,ºXÉf ÉjOÉf ,ô«°UÉæªdG ójõj ,ójóëdG ó°TGQ ,¢ûªN

.äGQÉ°ûH »fÉg h »ª«dódG ídÉa

 óëc  ø`̀jOGƒ`̀L  ≈∏Y  ácQÉ°ûªdG  ¢SQÉØ∏d  ≥ëjh

 IóMGh  Iôe  ácQÉ°ûªdG  OGƒé∏d  íª°ùj  Éª«a  ,≈°übG

 .áÄa πc øª°V

 »æWƒdG  ÖîàæªdG  Ö`̀Y’  ´Oh  -…CGô```̀dG  -¿É`̀ª`̀Y   

 …ó«¡ªàdG  QhódG  äÉjQÉÑe êGô°ùdG  óªMG  ¢TGƒμ°ù∏d

 á«dhódG  ¿Éà°ùcÉH  ádƒ£Ñd »°ù«FôdG  Qhó∏d  πgDƒªdG

.¢TGƒμ°ù∏d

 »a ¬JQÉ°ùN ó©H ,äÉ°ùaÉæªdG øe êGô°ùdG êôNh

 Qhó∏d πgDƒªdG …ó«¡ªàdG  QhódG »a ¬JÉjQÉÑe »fÉK

 3/0  ÜƒÑëe  ¿É`̀Mô`̀a  »fÉà°ùcÉÑdG  ΩÉ``̀eG  »°ù«FôdG

 .(11/4 ,11/6 ,11/3) ™bGƒH

 ∞°üædGh Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG  óæY CGó`̀Ñ`̀J  -…CGô````dG  -¿É`̀ª`̀Y 

 »àdG »ÑLôdG ádƒ£H äÉ«YÉÑ°S äÉjQÉÑe Ωƒ«dG ìÉÑ°U

 áà°S ádƒ£ÑdG »a ∑QÉ°ûjh .á«fOQ’G áæé∏dG É¡ª¶æJ

 øe Éª¡∏ãeh ∫óà«°ùdG …OÉf øe ø«≤jôa º°†J ,¥ôa

 ¿ÉªYh áÑ≤©dG ¢Thôb …OÉf  ≥jôah ROÉeƒædG …OÉf

 . GôàÑdG á©eÉL Ö©∏e ≈∏Y ΩÉ≤Jh ¢ùæ°Sô°S

 »a kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG óæY CGóÑJ - …CGô`̀dG - ¿ÉªY   

 øY ´É``aó``dG äÉ`̀°`̀VÉ`̀jô`̀d ó`̀°`̀TGQ ô`̀«`̀e’G õ`̀cô`̀e á`̀YÉ`̀b

 ôªà°ùJh  hófGƒμjÉà∏d  ∫hDƒ«°S  õcôe  ádƒ£H  ¢ùØædG

 .óZ AÉ°ùe ≈àM

 »a  á«ÑjOCÉàdG  áæé∏dG  äòîJG  -  …CGô`̀dG  -  ¿ÉªY 
 ôjQÉ≤àd  IOƒ©dG  ó©H äÉHƒ≤Y IóY Ωó≤dG  Iôc OÉëJG
 ájôª©dG äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀H  ø`̀«`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dGh ΩÉ`̀μ`̀ë`̀dG
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N äô``̀L »`̀à`̀dG ä’É`̀°`̀ü`̀dG Iô``̀c …QhOh
 »HƒHódG  óªëe  áæé∏dG  Qô≤e  Ö°ùMh  .á«°VÉªdG
 áæé∏dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀FÉ`̀f Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀©`̀ª`̀à`̀LG
 ΩÉμMG  ≈`̀dG  ´ƒ`̀Lô`̀dG  ó``©Hh  …Rƒ`̀∏`̀dG  ôªY  »eÉëªdG

: »∏j Ée Qô≤J ó≤a á«ÑjOCÉàdG áëFÓdG ¢Uƒ°üfh
 ΩÉeG ¬JGQÉÑªd Gô°SÉN ÜÉë°S …OÉf ≥jôa QÉÑàYG-
  ºjô¨Jh  (3/0)  áé«àæH  18  ø°S  …Qhó``̀H  íjô°üdG
 ø«JOÉªdG  ΩÉμMÉH  ÓªY  QÉæjO  (300)  ≠∏Ñe  ÜÉë°S
 »ª°SôdG  óYƒªdG  øY  √ôNCÉàd  .(Ü/9/26  ,  1/45)

.IGQÉÑª∏d
 ø°S ä ádƒ£H »a ¢SGQ äGP èFÉàf áaÉc Ö£°T-
 ΩÉμMÉH  ÓªY  2017/2016  º°Sƒªd  ø«aôàëªdG  18
 ¬JÉjQÉÑe  ™«ªL  AÉ`̀¨`̀dG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈`̀dG  (8/44)  IOÉ`̀ª`̀dG
 IOÉªdG  ΩÉμMÉH  ÓªY  QÉæjO  (5000)  ≠∏Ñe  ¬ªjô¨Jh
 ΩÉ``̀eG  IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  ø``̀Y  ¢````SGQ  äGP   Ö`̀«`̀¨`̀à`̀d  .(8/44)

.18 ø°S …QhóH IôjõédG
 ø°ùM IõªM ø°ùM »æH  á«°ûæe  Ö`̀Y’ ±É`̀≤`̀jG-
 QÉæjO  (300) ¬ªjô¨Jh  á«ª°SQ  äÉjQÉÑe (3) ≈°Sƒe
 ΩÉ«≤d  (Ü/9/26  ,  1/77,  62)  OGƒªdG  ΩÉμMÉH  ÓªY
 ºà°ûH ≈°Sƒe ø°ùM IõªM ø°ùM »æH á«°ûæe  ÖY’
 á©≤ÑdG ΩÉ```̀eG IGQÉ``Ñ``ª``dG »``a á`̀«`̀HÉ`̀f ®É`̀Ø`̀dÉ`̀H º`̀μ`̀ë`̀dG

.18 ø°S …QhóH
 óªëe ô`̀°`̀SÉ`̀j Iõ``̀ª``̀M ÜÉ`̀ë`̀°`̀S Ö```̀Y’ ±É```̀≤```̀jG-

 QÉæjO (300)  ¬ªjô¨Jh á«ª°SQ äÉjQÉÑe (3) OÓédG
 ΩÉ«≤d  (Ü/9/26  ,  1/77,  62)  OGƒªdG  ΩÉμMÉH  ÓªY
 ájÉ¡f ó©H OÓédG óªëe ô°SÉj IõªM ÜÉë°S  ÖY’

 ΩÉeG IGQÉÑªdG »a á«HÉf ®ÉØdÉH ºμëdG ºà°ûH IGQÉÑªdG
.14 ø°S …QhóH íjô°üdG

 óªëe ô`̀°`̀SÉ`̀j º`̀°`̀TÉ`̀g ÜÉ`̀ë`̀°`̀S Ö```̀Y’ ±É```≤```jG-
 QÉæjO (300) ¬ªjô¨Jh á«ª°SQ äÉjQÉÑe (3) OÓédG
 (Ü/9/26 , 1/77, 17 , 67, 62) OGƒªdG ΩÉμMÉH ÓªY
 OÓ`̀é`̀dG óªëe ô`̀°`̀SÉ`̀j º`̀°`̀TÉ`̀g ÜÉ`̀ë`̀°`̀S Ö``̀Y’ ΩÉ`̀«`̀≤`̀d
 á«HÉf  ®ÉØdÉH  ºμëdG ºà°Th ¢ùaÉæªdG  ≈∏Y ≥°üÑdÉH

íjô°üdG ΩÉeG IGQÉÑªdG »a
 øe IójGOôdG …OÉ°T ¿Óªg ÜÉÑ°T ÜQóe ™æe-
 (100) ¬ªjô¨Jh ø«à«ª°SQ ø«JGQÉÑe ≥jôØdG á≤aGôe
 ΩÉ«≤d (Ü/9/26 , 81) ø«JOÉªdG ΩÉμMÉH ÓªY QÉæjO
 ¢VGôàY’ÉH  Ió`̀jGOô`̀dG  …OÉ°T  ¿Óªg  ÜÉÑ°T  ÜQó`̀e
 á«°SOÉ≤dG  ΩÉ``̀eG  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a  ºμëdG  äGQGô```̀b  ≈∏Y

.ä’É°üdG …QhóH
 ¿hó`̀∏`̀N ó`̀ª`̀ë`̀e ô`̀«`̀≤`̀°`̀T …OÉ````̀f Ö```̀Y’ ±É```≤```jG-
 QÉæjO (300)  ¬ªjô¨Jh á«ª°SQ äÉjQÉÑe (6) ¿Éª«∏°S
 ÖY’ ΩÉ«≤d (Ü/9/26 , 61) ø«JOÉªdG ΩÉμMÉH ÓªY

 ºμëdG ≈∏Y ºé¡àdÉH ¿Éª«∏°S ¿hó∏N óªëe ô«≤°T
.ä’É°üdG …QhóH …RÉbƒ≤dG ΩÉeG IGQÉÑªdG »a ¬©aOh

 äÉjQÉÑe (3) ódÉN ΩOG äGóMƒdG ÖY’ ±É≤jG-
 OGƒªdG  ΩÉμMÉH  ÓªY QÉæjO  (300) ¬ªjô¨Jh á«ª°SQ

 ΩOG  äGóMƒdG  ÖY’  ΩÉ«≤d  (Ü/9/26  ,  1/77  ,  61)
 ΩÉeG  IGQÉÑªdG  »a  ¢ùaÉæªdG  ÖYÓdG  Üô°†H  ódÉN

.14 ¢S …QhóH »∏g’G
 áé«àæH  IGQÉÑª∏d  Gô°SÉN  ¿É©e  ≈eÉ°ûf  QÉÑàYG-

 ÓªY  QÉ`̀æ`̀jO  (300)  ¿É©e  ≈eÉ°ûf   ºjô¨Jh  (3/0)
 ≈eÉ°ûf  ôNÉàd (Ü/9/26 , 1/45) ø«JOÉªdG ΩÉμMÉH
 áfO ƒHG ô«H ΩÉeG IGQÉÑª∏d »ª°SôdG óYƒªdG øY ¿É©e

 .  äÉLQódG ∞∏àîªd 18 ø°S …QhóH

 ¢ùeG »æWƒdG ÖîàæªdG  iôLCG  - …CGôdG  - ¿ÉªY 
 »a kÉ«dÉM ΩÉ≤ªdG ôμ°ù©ªdG ¢ûeÉg ≈∏Y ¬JÉÑjQóJ ∫hG
 »àdG  ádƒ£ªdG  ¬JGô«°†ëJ  á£N  ¥É£f  »a  áÑ≤©dG
 äÉ«Ø°üàdG  ø`̀e  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  Qhó``̀dG  »`̀a  ¬àcQÉ°ûe  ≥Ñ°ùJ

 .2019 É«°SBG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd á∏gDƒªdG
 ó¡°T ,OÉ`̀ë`̀JÓ`̀d »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G ™`̀bƒ`̀ª`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh
 øH Iõ`̀ª`̀M ô`̀«`̀eC’G OÉ`̀à`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y º`̀«`̀bG …ò``̀dG Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 º¡ª°†J  23  π°UCG  øe  kÉÑY’  21  ácQÉ°ûe  ,  ø«°ùëdG
 ™`̀eR  ƒ``̀HG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀à`̀HÉ`̀μ`̀dG  É`̀¡`̀æ`̀∏`̀YG  »`̀à`̀dG  á∏«μ°ûàdG
 ,≈∏«d ƒHG ójõj ,»ÑYõdG ˆGóÑY ,™«Ø°T ôeÉY :º°†Jh
 OGhQ ,ø«°SÉj »æH ¢ùfG ,OGóM ¿É°ùMG ,Ió°TGhôdG ô°SÉj
 ô«N óæ¡e ,…ô«ª°†dG  óªëe ,»Yôe AGôH  ,¿GQõ«N
 ,¿ÉLôe ó«©°S ,äGQÉÑL ¢ùfG ,áfQÉª°ùdG Ió«ÑY  ,ˆG
 ,IQÉªY ƒHG Qòæe ,º«∏ëdG óÑY óªMG ,»°Vôe Oƒªëe
 ,»é∏K  ¿õ`̀j  ,…ô`̀ª`̀©`̀à`̀dG  ≈°Sƒe ,Iô`̀HGƒ`̀é`̀dG  º`̀«`̀gGô`̀HG
 ôFÉKh á°ûjGƒædG  ∞jô°T ,QhOQódG  IõªM ,π°ü«a AÉ¡H

 .ÜGƒÑdG
 ,áÑ≤©dG  ôμ°ù©e  øY  á°ûjGƒædGh  ÜGƒ`̀Ñ`̀dG  Ö«¨jh
 á«°SOÉ≤dG  Éª¡jOÉf  ™`̀e  ó©H  Éª¡eGõàdG  AÉ`̀¡`̀fG  Ωó`̀©`̀d
 å«ëHh  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  …ô£≤dG  ∫Ó°U  ΩGh  »àjƒμdG
 ∫hC’G ø`̀jô`̀°`̀û`̀J 4 §`̀≤`̀°`̀ù`̀e ≈```̀dEG  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e ¿É`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀j
  ÖîàæªdG  ó``̀ah  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ó`̀Yƒ`̀e  ¢ùØf  ƒ``̀gh  ,π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG
 IGQÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a  »`̀fÉ`̀ª`̀©`̀dG  ÖîàæªdG  IÉ`̀bÓ`̀ª`̀d  kGô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀J
 ,πÑ≤ªdG  ô¡°ûdG  ø`̀e  ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  ΩÉ`̀≤`̀J  á`̀«`̀dhO  á``̀jOh
 iôNCG ájOh IGQÉÑe ¬JGP ô¡°ûdG øe ô°TÉ©dG »a É¡«∏J
 ø«ÑYÓdG  -  »`̀Hô`̀¨`̀ª`̀dG  ÖîàæªdG  ΩÉ```̀eCG  ô``̀jOÉ``̀ZCG  »`̀a

 .ø««∏ëªdG
 ,áÑ≤©dG  »a  ∫hC’G  ÖjQóàdG  AGƒ`̀LCG  ≈dEG  IOƒ©dÉHh
 IÉYGôe kÉ«Ñ°ùf ádóà©e áYôéd ¿ƒÑYÓdG ™°†N ó≤a
 ìÉÑ°üdG òæe áÑ≤©dG  ≈dEG  á∏aÉëdG ôÑY ôØ°ùdG  á∏Môd
 øY  »æØdG  RÉ¡édG  πØ¨j  ¿hO  øμdh  ,ô°ü©dG  ≈àMh
 QhÉëªdG  øe  OóY  ò«ØæJ  ∫ÓN  øe  »μ«àμàdG  ≥°ûdG
 áeOÉ≤dG  äÉÑjQóàdG  É¡«∏Y  óæà°ùà°S  »àdG  á«°ù«FôdG
 ∂dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  π∏îàj  …ò`̀dG  ôμ°ù©ªdG  ΩÉ`̀jCG  á∏«W
 óæY »``̀Ñ``̀ª``̀dhC’G Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ΩÉ````̀eCG á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J IGQÉ``̀Ñ``̀e

 .πÑ≤ªdG óM’G ô°üY á©HGôdG
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ¬`̀é`̀eÉ`̀fô`̀H ó```YG »`̀æ`̀Ø`̀dG RÉ`̀¡`̀é`̀dG ¿É```̀ch

 ø`̀«`̀Jó`̀Mh AGô``````̀LEG ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀jh »``̀dÉ``̀ë``̀dG ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀ª`̀dÉ`̀H
 äGô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e ó`̀≤`̀Y Ö``fÉ``L ≈```̀dEG ,kÉ``«``eƒ``j ø`̀«`̀à`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J
 ÖîàæªdG  øY  á«∏«∏ëJ  äÉgƒjó«Ød  ¢VôYh  ájô¶f
 .»Hô¨ªdGh »fÉª©dG ø«ÑîàæªdG øYh ¬°ùØf »æWƒdG
 äÉ``̀©``̀ª``̀é``̀à``̀dG ø`````e »```̀æ```̀Ø```̀dG RÉ````¡````é````dG ±ó`````¡`````jh
 øe  á`̀«`̀dÉ`̀Y  á``̀LQO  ÖîàæªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀jE’  ájô«°†ëàdG
 øe  º°SÉëdG  QhódG  äÉ°ùaÉæe  ¬dƒNO  πÑb  ájõgÉédG
 øe kGQÉÑàYG  É«°SBG  ¢SCÉc  äÉ«FÉ¡æd  á∏gDƒªdG  äÉ«Ø°üàdG
 ø«ÑYÓdG ∑Gô°TG ≈∏Y ¢Uôëj Éªc ,πÑ≤ªdG ΩÉ©dG QGPBG
 äGôÑîdG º¡HÉ°ùc’ ájOƒdG äÉjQÉÑªdG »a ójó©dG »a
 øY  ¬JGQÉ«N  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ¬d  ≈æ°ùà«dh  ,á«°ùaÉæàdG
 áë°VGh  á«∏Ñ≤à°ùe  á``̀jDhQ  ô«aƒJ  øª°†j  ÉªH  Üô``b
 QÉªZ ¢Vƒîj …òdG Öîàæª∏d »°ù«FôdG ΩGƒ≤dG ∫ƒM

.á«ª°SôdG  äÉbÉ≤ëà°S’G
 ¿GQõ``̀«``̀N ƒ```̀HG  OGhQ ¿É``̀Ñ``̀YÓ``̀dG  ô``̀ qÑ``̀Y ,∂````̀dP ≈```̀dG
 ,(ÜÉ`̀ë`̀°`̀S)  …ô``HGƒ``é``dG  º``«``gGô``HGh  (¿OQC’G  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T)
 Öîàæe ™``̀e  Iô``̀e  ∫hC’  ó`̀LGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  É`̀ª`̀¡`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S  ø``̀Y
 ≈°übCÉH  πª©∏d  Éª¡©aój  ∂`̀dP  ¿G  GQÉ`̀°`̀TCGh  ,≈eÉ°ûædG
 Ó°UGƒ«dh ,»æØdG RÉ¡édG á≤K óæY Éfƒμ«d Éª¡JÉbÉW

 .ÖîàæªdG  á≤aôH ÉªgQƒ°†M
 É«©°S  Éª¡fCG  …ô`̀HGƒ`̀é`̀dGh  ¿GQõ`̀«`̀N  ƒ`̀HG  ôμæj  º`̀dh
 áë°U ≈∏Y É`̀©`̀ª`̀LGh  ,á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG  √ò`̀g  π«æd  ø`̀jó`̀gÉ`̀L
 k’Éãe âfÉc  ÉgQÉÑàYÉH  ,zÖ«°üf  ó¡àée πμd{  ádƒ≤e

 .Éª¡d kÉ«©bGh
 QÉ`̀«`̀à`̀NG ¿G ™```̀eR ƒ```̀HG ó````̀cCG ,Oó``̀°``̀ü``̀dG Gò```̀g »```̀ah
 iƒà°ùªdÉH  »æØdG  RÉ¡édG  áYÉæb  ó©H  AÉL  ø«ÑYÓdG
 kGô«°ûe ,ÖîàæªdG π«ãªJ »a Éª¡≤ëHh ¬fÉμ∏ªj …òdG
 Ωƒ¡Øªd kÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ¬```̀JGP  â``bƒ``dG  »``a »``JCÉ``j  ô```̀e’G ¿G
 ƒëf  »æWƒdG  ÖîàæªdG  ¬LƒJ  º`̀ZQ  ìƒàØªdG  ÜÉÑdG
 ÉJõ«e  ô«aƒàd  Iƒ£N  »a  ,á∏«μ°ûàdG  ≈∏Y  QGô≤à°S’G

 .ΩÉé°ùf’Gh  ºZÉæàdG
 äGô««¨J  AGô```LE’  ¢ûeÉg  AÉ`̀≤`̀H  ≈``̀dEG  √ƒæ«d  OÉ``̀Yh
 ¿Éc  AGƒ°S  ,äÉ«£©ªdG  øe  ójó©dG  ≈∏Y  AÉæH  áØ«ØW
 kÉ«fóHh kÉ«æa ø«ÑYÓdG iƒà°ùe »fóJ á«dÉªàM’ ∂dP
 âfÉc á«°ù«FQ ô°UÉæY IOƒY á«dÉªàMG hG äÉHÉ°U’G hG
 É¡à≤Ñ°S »àdG hG á«dÉëdG á∏«μ°ûàdG øY kÉjQÉÑLG âHÉZ

 .áJhÉØàe ÜÉÑ°SC’

 á«°VGô©à°SG IGQÉÑeh ∫ÉØWC’G ™e ÖjQóJ »a ∑QÉ°ûj »fÉÑ°S’G ºéædG 

 تشافي »يُبهر« في ملعب الجيل المبهر 
 áfƒ∏°TôH ºéf ¢ùeCG QGR - …CGô`̀dG - ¿ÉªY 

 ≥HÉ°ùdG Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀μ`̀d  »`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dGh

 »a  ô¡ÑªdG  π«édG  Ö©∏e  õjófÉfô«g  »aÉ°ûJ

.á«ÑjQóJ á°üM »a äÉÑYÓdG ∑QÉ°Th ,á©≤ÑdG

 ,ô¡ÑªdG π«é∏d ô«Ø°S ƒgh »aÉ°ûJ ôÑYh 

 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  ¿OQC’G  IQÉ```̀jõ```̀H  ¬``JOÉ``©``°``S  ø``̀Y

 áMÉ°ùe ôaƒj …ò`̀dG  ,Ö©∏ªdG  ≈∏Y ´Ó`̀W’Gh

 Gó«°ûe ,Ωó``̀≤``̀dG Iô``̀c á`̀Ñ`̀©`̀d á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀d á``̀æ``̀eBG

 çQ’Gh  ™jQÉ°ûª∏d  ájô£≤dG  áæé∏dG  IQOÉÑªH

 »a  ≥ëdG  áª¶æeh  2022  áMhódG  ∫Éjófƒªd

.Ö©∏dG

 IGQÉ```̀Ñ```̀e »```̀a É```°```†```jCG »``̀aÉ``̀°``̀û``̀J ∑QÉ````̀°````̀Th 

 øe Oó``̀Y Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dG Iô`̀«`̀°`̀ü`̀b á`̀«`̀°`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG

 áæéd »``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀eh ô`̀¡`̀Ñ`̀ª`̀dG π`̀«`̀é`̀dG AGô``Ø``°``S

 .Ö©∏dG »a ≥ëdG áª¶æeh çQ’Gh ™jQÉ°ûªdG

 ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG ΩÉY ø«eCG ¢VôYh

 ∫ÓN ÉgÉ≤dCG áª∏c »a …OGhòdG ø°ùM çQ’Gh

 ô¡ÑªdG  π«édG  èeÉfôH É¡ª¶f »àdG  á«dÉ©ØdG

 RôHCG  ,çQE’Gh  ™jQÉ°ûª∏d  É«∏©dG  áæé∏d  ™HÉàdG

 á«eÉ°ùdG äÉjÉ¨dGh èeÉfôÑdG ±GógCGh äÉ£ëe

 É¡∏ªëJ »``̀à``̀dG  á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG  º``«``≤``dGh  »``fÉ``©``ª``dGh

 π«édG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ¿CG  ≈``̀dG  Gô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG

 ¢Sôμjh  »©ªàéªdG  ôjƒ£àdÉH  ≈æ©j  ô¡ÑªdG

 »a Ωó``≤``dG Iô``̀c ø``e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G »``a √Oƒ``¡``L

.á«∏Ñ≤à°ùªdG ∫É«LCÓd q»HÉéjEG ô«¨J ≥«≤ëJ

 ø`̀e QÉ``````M Ö``̀«``̀Mô``̀à``̀H »``̀aÉ``̀°``̀û``̀J ≈```̀¶```̀Mh

 π©a OôH √QÉ¡ÑfG øY ôqÑYh »∏ëªdG ™ªàéªdG

 èeÉfôHh  á«ÑjQóàdG  á°üëdG  √É`̀é`̀J  QÉ¨°üdG

 :Oó°üdG Gòg »a ∫Éb PEG  ,πμc ô¡ÑªdG π«édG

 ≈∏Y IóYÉ°ùª∏d á©FGQ IQOÉÑe èeÉfôÑdG πãªj{

 ºYó∏d áLÉëdG ¢ùeCG »a ºg øe IÉ«M ô««¨J

 Éæg  É`̀fCG  .Ωó≤dG  Iôc  Iƒb  ∫Ó¨à°SG  ∫ÓN øe

 ¬fCG  ø`̀eDhCG  »æfC’  ™«£à°SCG  Ée  πμH  ºcóYÉ°SC’

 óYÉ°ùf  ¿CG  IÉ«ëdG  √ò`̀g  »`̀a  kGó``L  º¡ªdG  ø`̀e

.zá°UôØdG Éæd âëæ°S GPEG ¢†©ÑdG Éæ°†©H

 á`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ø````̀Y ¬```ã```jó```M ¢```Vô```©```e »`````̀ah

 äô`̀ª`̀à`̀°`̀SG »``̀à``̀dG ∫É````̀Ø````̀WC’G ™```̀e á``̀«``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dG

 ±ô°T{  :§°SƒdG  §N  IQƒ£°SCG  ∫É`̀b  ,áYÉ°ùd

 ±ô©JCG  ¿CGh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  ™e IôμdG  Ö©dCG  ¿CG  »d

 ’  .º¡©e  »JGôÑN  ∑QÉ°TCG  ¿CGh  ,º¡JÉ«M  ≈∏Y

 á°üM  hCG  ó``̀MGh  Ωƒ`̀j  ≈∏Y  èeÉfôÑdG  ô°üà≤j

 ¿CG  ∂`̀°`̀T  ’h  ôªà°ùe  ¬```fC’  Ió```̀MGh  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J

 ƒg  Éæg  ™ªàéª∏d  √ƒæH  …ò`̀dG  ™FGôdG  ìô°üdG

 GPÉe ßë∏J ¿CG  ∂æμªj .∂dP ≈∏Y π«dO ô«N

.z∫ÉØWCÓd á°UôØdG √òg πãe »æ©J

 É«∏©dG áæé∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ócCG ,¬à¡L øe

 …ò``̀dG  ,…OGhò``````̀dG  ø`̀°`̀ù`̀M çQ’Gh ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d

 ºéædG ™``̀e á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG á`̀°`̀ü`̀ë`̀dG »``̀a ∑QÉ``̀°``̀T

 á«ªgCG  ≈∏Y ,2010 ºdÉ©dG  ¢SCÉc  Ö≤∏H ê qƒàªdG

 ádƒ£Ñd ºFGO »ª«∏bEG çQEG ∑ôJ »a èeÉfôÑdG

 ∫Éb å«M ,2022 ô£b Ωó≤dG Iôμd ºdÉ©dG ¢SCÉc

 á«ªgCG kGOóée Ωƒ«dG Éæ°ùªd{ :Oó°üdG Gòg »a

 »a IójóédG ∫É«LC’G ΩÉ¡dEG »a èeÉfôÑdG Gòg

 ≥jôW øY π°†aCÓd º¡JÉ«M ô««¨Jh Éæà≤£æe

 Ωób Iôc IGQÉÑe ¢VƒN ¿CG ∂°T ’ .Ωó≤dG Iôc

 ¬∏ãe  ájhôc  IQƒ£°SCÉH  AÉ≤àd’Gh  »aÉ°ûJ  ™e

 ≥«≤ëJ ƒëf ≈©°ù∏d  QÉ¨°üdG  A’Dƒ`̀g  ™é°û«°S

 ∫ÉØWC’G  A’Dƒ`̀g  óªà°ùj  ¿CG  ≈æªJCG  .º¡eÓMCG

 √ô¡XCG …ò`̀dG ΩGõ`̀à`̀d’Gh ∞¨°ûdG ø`̀e ΩÉ`̀¡`̀dE’G

.zº¡gÉéJh èeÉfôÑdG √ÉéJ »aÉ°ûJ

 É¡àæ°†àMG »àdG  á«ÑjQóàdG  á°üëdG  âfÉc

 IóY ø«H øe •É°ûf ∫hCG  »g zΩÉ`̀¡`̀dE’G{ áYÉb

 π«édG  AGôØ°S  ™e  »aÉ°ûJ  É¡jôé«°S  á£°ûfCG

 »a  ¿OQC’G  »`̀a  ø`̀jô`̀NB’G  ∫É`̀Ø`̀WC’Gh  ô¡ÑªdG

.ø«eƒj ôªà°ùJ IQÉjR

 ¬ãjóM É«∏©dG áæé∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ºààNGh

 Éæg ÉgÉæjCGQ  »àdG  á©FGôdG  π©ØdG  OhOQ{  kÓFÉb

 á«ªgCG  âÑãJ  ¿OQC’G  »`̀a  ™`̀bGƒ`̀dG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y

 ó≤d  . kÓÑ≤à°ùe  èeÉfôÑ∏d  »aÉ°ûJ  πãe  ºéf

 ,Ωó`̀≤`̀dG  Iô``c  »`̀a áæμªªdG  ÜÉ``≤``dC’G  πμH ê qƒ``̀J

 ¢ùæj ºdh qºL ™°VGƒàH ßØàëj ¬fCG ∂dP ºZQh

 »a  IôMÉ°ùdG  Iôjóà°ùªdG  ¬∏ãªJ  É`̀e  É k≤∏£e

 ¢SÉædG  ó«MƒàH  ≥∏©àj  ôeC’Éa  .ÉgQƒ°U  ≈≤fCG

 ¿CG ≈æªJCG .π°†aCÓd º¡JÉ«M ô««¨J ádhÉëeh

 ¢SÉædG  Iô`̀cGP  »a  IódÉN  Ωƒ«dG  áHôéJ  ≈≤ÑJ

 øe ΩÉ``̀¡``̀dE’G Ghó`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀j ¿CGh ´É`̀≤`̀Ñ`̀dG »`̀a É`̀æ`̀g

 ô¡ÑªdG π«édG èeÉfôHh »aÉ°ûJ ΩGõàdGh ∞¨°T

.zº¡gÉéJ

 ÉjGó¡dG  á«dÉ©ØdG  ájÉ¡f  »a  »aÉ°ûJ  ´Rhh

 ájQÉcòàdG ÉjGó¡dG ∫OÉÑJ ºJ Éªc ,∫ÉØWC’G ≈∏Y

 ∫ÉªL ódÉN á©≤ÑdG ∑ƒeôj …OÉf ¢ù«FQ º∏°Sh

 áª¶æe  ¢ù«Fôdh  …OGhò``∏``d  á`̀jQÉ`̀cò`̀J  É`̀jGó`̀g

 .¿Égƒj Ö©∏dÉH ≥ëdG

 عودة وفدي الجوجتسو والموتاي من آسيوية الشواطيء 
 Gó```̀ah ¢```̀ù```̀eG  OÉ`````̀Y  - …CGô`````````dG   - ¿É```̀ª```̀Y 

 Éª¡àcQÉ°ûe  ΩÉàN  ó©H  …ÉJƒªdGh  ƒ°ùàLƒédG

 á`̀«`̀Ä`̀WÉ`̀°`̀û`̀dG  á``̀jƒ``̀«``̀°``̀S’G  ÜÉ```̀©```̀d’G  IQhO  »```̀a

 ≠``̀fÉ``̀fGO á``æ``jó``e »```a ΩÉ``̀≤``̀J »``̀à``̀dG á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG

.á«eÉæà«ØdG

 å«M ,á```̀«```̀fOQ’G á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀Jh

 kGó``̀Z á`̀«`̀Ä`̀WÉ`̀°`̀û`̀dG ó`̀«`̀dG Iô``̀c Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e »`̀≤`̀à`̀∏`̀j

 øjõcôªdG ójóëJ IGQÉÑe »a »fÉHÉ«dG √ô«¶f

 Öîàæe  ¢Vƒîj  Éª«a  ,¢SOÉ°ùdGh  ¢ùeÉîdG

 áKÓãH âÑ°ùdG óZ ó©H äÉ°ùaÉæªdG áYQÉ°üªdG

 70  ¿Rh  »a  »fÉ°û«°ûdG  ÉjôcR  ºg  ø«YQÉ°üe

 øjódG  ΩÉ°ùMh º¨c 90  äÉbÉë°SG  ô«eCGh  º¨c

.º¨c60 ±É«°S ƒHCG

 ƒ`̀°`̀ù`̀à`̀Lƒ`̀é`̀dG äÉ```̀Ñ```̀Y’h ƒ``̀Ñ``̀Y’ ≥``̀≤``̀Mh

 á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H ¬`̀fƒ`̀∏`̀e á`̀«`̀dGó`̀«`̀e 13 …É``̀Jƒ``̀ª``̀dGh

 á`̀jõ`̀fhô`̀H h 85 ¿Rh á`̀«`̀Ñ`̀gP ó`̀«`̀°`̀Tô`̀dG  Qó`̀«`̀M

 ¿Rh á«°†a  ¢SƒfÉa  π°SÉHh  ,ìƒàØªdG  ¿RƒdG

 óªëeh ,ìƒàØªdG ¿RƒdG ájõfhôH h º¨c 94-

 á«ÑgP  èÑb ÉfQh ,º¨c 85 ájõfhôH »°ù«Ñ∏«H

 ≈ªdh  ,ìƒàØªdG  ¿Rƒ``̀dG  á`̀«`̀fRhô`̀H  h  º¨c  70

 ¿Rƒ`̀dG  á«ÑgP  h  º¨c  70+  ¿Rh  á«ÑgP   è`̀Ñ`̀b

 77   ¿Rh  á«°†a   ó«°TôdG  IõªMh  ,ìƒàØªdG

 ,º¨c

 óÑYh ,º¨c 62 ¿Rh á«°†a  ≠jÉ°üdG ≈HQh

 )  º¨c  77 –   ¿Rh  ájõfhôH  ó«°TôdG  ºjôμdG

 óªëe Ö``YÓ``dG Rô```̀MG É`̀ª`̀«`̀a ,(ƒ`̀°`̀ù`̀à`̀Lƒ`̀é`̀dG

 äÉ°ùaÉæe  »`̀a  º`̀¨`̀c  81  ¿Rh  á«°†a  á`̀eÓ`̀°`̀S

.…ÉJƒªdG

 øjóFÉ©dG  ø`̀jó`̀aƒ`̀dG  ∫ÉÑ≤à°SG  »`̀a  ¿É``̀ch

 .á«Ñªdh’G áæé∏dG øe ¿ƒ∏ãªe

 á«ÑjQóàdG á°üëdG »a ∫ÉØWC’G ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN »aÉ°ûJ 

   QÉ£ªdG Éª¡dƒ°Uh iód …ÉJƒªdGh ƒ°ùàLƒédG Góah 

 انجاز تحضيرات حفل تأبين الزعبي 

 تخريج دورتي الدفاع عن النفس لـ لموظفي الحسين للسرطان 

 πØM á`̀æ`̀é`̀d äõ``̀é``̀fG - …CGô`````dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 ódÉN  π`̀MGô`̀dG  á`̀«`̀fOQ’G  Iô`̀μ`̀dG  ó«≤a  ø«HCÉJ

 óæY  ΩÉ≤j  …ò`̀dG  πØëdG  äGô«°†ëJ  »ÑYõdG

 IQGOG  á«∏c  êQó`̀e  ≈∏Y  ó`̀Z  AÉ°ùe  á°ùeÉîdG

  á`̀jÉ`̀YQ â`̀ë`̀J á``̀«``̀fOQ’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H ∫É``̀ª``̀Y’G

 ±hô`̀©`̀e ø`̀«`̀©`̀dG ≥``̀Ñ``̀°``̀SC’G AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ

.â«îÑdG

 äÉª∏μdG øe ójó©dG ≈∏Y πØëdG πª°ûjh

 á`̀jó`̀f’G ø`̀e Oó``̀Y »`̀Hhó`̀æ`̀eh ó«≤ØdG π``̀g’

 h ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG á``̀£``̀HGQh á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG

 øe π`̀MGô`̀dG AÓ`̀eR ÖfÉL ≈`̀dG ¿ÉªY á`̀fÉ`̀eCG

 πª©dG  »`̀a  ¬``bÉ``aQh  π«ªédG  ø`̀eõ`̀dG  Ωƒ`̀é`̀f

 áÄ«¡dG  áª∏c  h  ,É¡H  πªY  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdÉH

.äGQÉe’G ádhóH á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG

 äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©∏d IƒYódG â¡Lhh

 π`̀MGô`̀dG  ÜQO  ¥É``̀aQh  á«°VÉjôdGh  á«ª°SôdG

 ≥`̀jô`̀ah »`̀æ`̀Wƒ`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG º`̀é`̀f »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG

 .á«fOQ’G á©eÉédG Öîàæeh ÉãeôdG

 OÉ````̀ë````̀JE’G  ΩÉ````````̀bCG  -  …CGô`````````̀dG  -  ¿É```̀ª```̀Y   

 »JQhO  èjôîàd  kÓØM  áWô°û∏d  »°VÉjôdG

 õ``̀cô``̀e »``̀Ø``̀Xƒ``̀ª``̀d ¢``̀ù``̀Ø``̀æ``̀dG ø```̀Y ´É````̀aó````̀dG

 ô«°ù«J  ó«ª©dG  ájÉYôH  ¿ÉWô°ù∏d  ø«°ùëdG

.ÖjQóàdG  IQGOG  ôjóe øjRÉéM

 Ö``̀jQó``̀J ≈``̀∏``̀Y IQhó````````̀dG  â``̀∏``̀ª``̀à``̀°``̀TGh  

 äÉ`̀cô`̀M ≈`̀∏`̀Y á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dGh ø```̀e’G »`̀Ø`̀Xƒ`̀e

.á«°ù«dƒÑdG  É°ü©dGh  ¢ùØædG  øY  ´ÉaódG

 √ô``̀°``̀†``̀M …ò``````̀dG π```Ø```ë```dG ø``̀ª``̀°``̀†``̀Jh

 ø`̀«`̀e’G »``̀bGó``̀fR ô`̀cÉ`̀°`̀T ó``ª``MG ó`̀«`̀≤`̀©`̀dG

 á`̀Wô`̀°`̀û`̀∏`̀d »``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dG OÉ``̀ë``̀JÓ``̀d ΩÉ```̀©```̀dG

 ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG õ``̀cô``̀e ø``̀e √ô``ª``°``V ó``ª``ë``eh

 Éªd Gõ`̀Lƒ`̀eh É`̀°`̀UÉ`̀N É`̀°`̀Vô`̀Y  ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀∏`̀d

.IQhódÉH  ¿ƒcQÉ°ûªdG  √É≤∏J

 º`̀°`̀SÉ`̀H »```̀eÓ```̀YE’G ≥``̀WÉ``̀æ``̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh
 Ωó`̀b  ¿Ghó```̀©```̀dG  »````̀eGQ Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G

 ø«éjôîdG  ≈∏Y  äGOÉ¡°ûdG   πØëdG  »`̀YGQ

 ø«JQhódG  ≈∏Y ∫h’G õcôªdG  IõFÉL º∏°Sh

 .»côJ  å«d  ∞Xƒª∏d

 منتخب الماراثون العسكري 
يبدأ استعداداته في ايطاليا 

 Öîàæe  CGó`````̀H  -  …CGô```````̀dG  -  ¿É``̀ª``̀Y 
 »a  ¬JGOGó©à°SG  …ôμ°ù©dG  ¿ƒ`̀KGQÉ`̀ª`̀dG
 ºdÉ©dG  ádƒ£H  »a  ácQÉ°ûª∏d  É«dÉ£jG
 30  ΩÉ≤à°S  »àdG  ¿ƒKGQÉª∏d  ájôμ°ù©dG
 ô¡°ûdG  ø`̀e  ¢ùeÉîdG  ≈`̀à`̀Mh  …QÉ`̀é`̀dG

.πÑ≤ªdG
 ÜQó`̀ª`̀dG  ÖîàæªdG  ≈∏Y  ±ô`̀°`̀û`̀jh
 ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG º`̀°`̀†`̀jh ,º``̀«``̀gGô``̀HG ó`̀ª`̀ë`̀e

 .…Oô°ùdG øªjGh …OÉÑ©dG ∫É≤ãe

 نهائي كرة ١٨ 
لغير المحترفين اليوم 

 ≈∏Y π`̀HÉ`̀≤`̀à`̀j  -  …CGô```````̀dG  -  ¿É``̀ª``̀Y   
 á©HGôdG óæY »dÉª°ûdG »ª°TÉ¡dG Ö©∏e
 »a  »aÉ°üdGQƒZh »Hô©dG Ωƒ«dG ô°üY
 Iôc  …QhO  ádƒ£Ñd  á«FÉ¡ædG  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ,≈``̀dh’G äÉ`̀LQó`̀∏`̀d   18ä áÄØd Ωó`̀≤`̀dG

.áãdÉãdGh á«fÉãdG
 â¡àfG ∫ÉM »a ,äÉª«∏©àdG Ö°ùMh
 ºàj ∫OÉ©àdÉH »∏°U’G É¡àbh »a IGQÉÑªdG
 á«ë«LôàdG  AGõ`̀é`̀dG  äÓ`̀cô`̀d  Aƒé∏dG

 .Ö≤∏dÉH õFÉØdG ójóëàd

 بطولة اكاديمية 
الطاولة النسوية اليوم 

…ô«≤°ûdG ô«gR -AÉbQõdG 

 Iôμd  ájƒ°ùædG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G  º¶æJ
 á`̀YÉ`̀b »```̀a  á``̀«``̀fÉ``̀ã``̀dG ó``̀æ``̀Y á```̀dhÉ```̀£```̀dG
 ájÉYôH ∫É``£``H’G á`̀dƒ`̀£`̀H á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G

.¿GôªY Oƒªëe ∫ÉªY’G πLQ
 ø°ùM º°SÉH  ≥jôØdG  ÜQó`̀e ≥`̀ahh
 á°SQÉªªdG  ájóf’G  ≈dG  IƒYódG  â¡Lh
 ácQÉ°ûª∏d  á«HôàdGh  äÉ©eÉédGh  áÑ©∏d
 äÉ``̀Ñ``̀Y’ Ωó``̀≤``̀à``̀°``̀Sh á``̀dƒ``̀£``̀Ñ``̀dG √ò```¡```H
 äGQÉ¡ªH  É`̀°`̀Vhô`̀Y  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ÖîàæªdG

 .áÑ©∏dG

» الغول« رئيسP لـ دار الدواء 
 óÑYQƒàcódG  ßØàMG  -  …CGô```̀dG  -¿É`̀ª`̀Y 

 AGhó``̀dG  QGO  …OÉ``̀f  á°SÉFôH  ∫ƒ`̀¨`̀dG  ø`̀ª`̀Mô`̀dG

 á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  ó`̀©`̀H  ∂``̀dPh  á«cõàdÉH

 »a kGô```̀NDƒ```̀e äô```̀L »``̀à``̀dG …OÉ``̀æ``̀∏``̀d ≈``````̀dhC’G

.ácô°ûdG

 ,ô`̀HÉ`̀L »`̀æ`̀H ó``é``eCG : á`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀dÉ`̀H RÉ```̀ah

 ƒHCG  ó`̀FGQ  ,»fGQƒëdG  º°SÉH  ,…ó«HõdG  ódÉN

 ó«dh  ,ôgÉ¶dG  óªëe,  ∞°Sƒj  OÉ``jR  ,á°†a

.¿GójR OÉjEGh ,ô«μæY

 ºJ ¿Gó``jR  »`̀eÓ`̀YE’G  ≥WÉædG  Ö°ùëH h

 »dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ájQGO’G Ö°UÉæªdG ™jRƒJ

 …ó`̀«`̀Hõ`̀dG h,¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d É`̀Ñ`̀FÉ`̀f ô`̀HÉ`̀L »`̀æ`̀H  :

 Iôc •É°ûæd kGôjóe »fGQƒëdGh ,ô°ù∏d Éæ«eG

 ô«μæYh  ,¥hóæ°ü∏d  Éæ«eCG  ∞°Sƒj  h  ,Ωó`̀≤`̀dG

 ´ÉaódG  á°VÉjQh  áYQÉ°üªdG  •É°ûæd  Gôjóe

 ádhÉ£dG Iôc •É°ûf `d ôgÉ¶dGh ,¢ùØædG øY

 áæé∏d É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ á`̀°`̀†`̀a ƒ`````̀HCGh  ,è``fô``£``°``û``dGh

 .á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàLE’G ∫ƒ¨dG øªMôdGóÑY 

   IQhódÉH ø«cQÉ°ûªdG §°Sƒàj øjRÉéM ô«°ù«J ó«ª©dG 



3رياضة

 أتلتيكو مدريد يجدد تفوقه على بايرن ميونيخ.. وبرشلونة يوقف انتصارات مونشنجالدباخ 
 Ωó≤dG Iôμd ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO 

ــي يــحــقــق فــــوز) مــثــيــر) عــلــى بنفيكا  ــول ــاب ــنــديــة.. ون ــل ــي« يــتــوقــف عــنــد الــمــحــطــة ا3ســكــت ــت ــــ »ســي ــطــار ال  ق
 ójQóe  ƒμ«à∏JG  Oó``L  -  Ü  ±  CG  -  É«°Sƒ≤«f 

 ï`̀«`̀fƒ`̀«`̀e ¿ô``̀jÉ``̀H ¬`̀Ø`̀«`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y √Rƒ````a »`̀fÉ`̀Ñ`̀ °`̀S’G

 √Rƒ`̀a  »fÉÑ°S’G  áfƒ∏°TôH  ≥≤Mh  0-1  »fÉªd’G

 ¬Ø«°†e ÜÉ``°``ù``M ≈`̀∏``Y  »``̀dGƒ``̀à``̀dG  ≈``∏``Y  »``̀fÉ``̀ã``̀dG

 πeôah  ,1-2  »fÉªd’G  ñÉHOÓéæ°ûfƒe É«°ShQƒH

 »à«°S  ôà°ù°ûfÉe  ¬Ø«°V  …óæ∏àμ°S’G  ∂«à∏°S

 ,∫hC’G  ¢``ù``eCG,  3-3 ¬`̀©`̀e  ∫OÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  …õ`̀«`̀∏`̀é`̀f’G

 øe äÉYƒªéªdG  QhO  øª°V á«fÉãdG  ádƒédG  »a

.Ωó≤dG Iôμd ÉHhQhG ∫É£HG …QhO á≤HÉ°ùe

 »àæ°ù«a  Ö©∏e  ≈∏Y  á©HGôdG  áYƒªéªdG  »a

 øe ó``̀jQó``̀e ƒ`̀μ`̀«`̀à`̀∏`̀JG ÜQó````̀e QCÉ````̀K ,¿hô``̀jó``̀dÉ``̀c

 ójQóe ∫ÉjQ OÉb …òdG »Jƒ∏«°ûfG ƒdQÉc »dÉ£j’G

 á≤HÉ°ùªdG »FÉ¡f »a 1-4 ¬≤jôa ≈∏Y RƒØdG ≈dG

 »a  1-1  Éª¡dOÉ©J  ô`̀KG  ójóªàdG  ó©H  2014  ΩÉ`̀Y

.»∏°U’G âbƒdG

 ¢ùjQƒJ  hó`̀fÉ`̀fô`̀a  Iô`̀Ñ`̀N  »fƒ«ª«°S  π`̀°`̀†`̀ah

 ¬cô°TGh  hô«eÉL  øØ«c  »°ùfôØdG  äÉ«æ≤J  ≈∏Y

 ,¿ÉeõjôL ¿Gƒ£fG »°ùfôØdG ±Gó¡dG ÖfÉL ≈dG

 ƒà°SƒLhG  »æ«àæLQ’G  §°SƒdG  ÖY’ ¬æY  ÜÉZh

 •É``̀Hô``̀dG »``̀a ™`̀£`̀≤`̀H Ö`̀«`̀°`̀UG …ò````̀dG õ``jó``fÉ``fô``a

.º°SƒªdG ájÉ¡f ≈àM √ó©Ñ«°S áÑcô∏d »eÉe’G

 π`̀°`̀†`̀aG »`̀Jƒ`̀∏`̀«`̀°`̀û`̀fG ∑ô```°```TG ,π``̀HÉ``̀≤``̀ª``̀dG »```a

 »`̀∏`̀jRGô`̀Ñ`̀dG ìÉ`̀æ`̀é`̀dG AÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ¬`̀jó`̀d ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG

 ¢ùJÉe ™``aGó``ª``dGh ÜÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG É`̀à`̀°`̀Sƒ`̀c ¢``̀SÓ``̀LhO

.¬àHÉ°UG øe πeÉμdÉH ±É©àj ºd …òdG õ∏eƒg

 π`̀ë`̀e õ``«``æ``«``JQÉ``e »``̀aÉ``̀N »``̀fÉ``̀Ñ``̀°``̀S’G π````̀Mh

 Ωhô`̀«`̀L z´É``̀aó``̀dG  Iô`̀î`̀°`̀U{ Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dG  ¢ù∏eƒg

 Ωƒé¡dG  »`̀KÓ`̀Kh  Ω’  Ö«∏«a  ó`̀FÉ`̀≤`̀dGh  è`̀æ`̀«`̀JGƒ`̀H

 …ô«ÑjQ  ∂fGôa  »°ùfôØdG  øe  ¿ƒμªdG  ÜQÉ°†dG

 äô``̀HhQ …ó`̀æ`̀dƒ`̀Ñ`̀dGh ô`̀dƒ`̀e ¢`̀SÉ`̀eƒ`̀J »`̀fÉ`̀ª`̀d’Gh

.»μ°ùahófÉØ«d

 ¿ô`̀jÉ`̀H ≈`̀∏`̀Y Ö`̀∏`̀¨`̀J ó``̀jQó``̀e ƒ`̀μ`̀«`̀à`̀∏`̀JG ¿É````̀ch

 º°SƒªdG  »`̀FÉ`̀¡`̀f  ∞`̀°`̀ü`̀f  ÜÉ```jG  »`̀a  0-1 ï`̀«`̀fƒ`̀«`̀e

 ¬JQÉ°ùN ºZQ »FÉ¡ædG ≈dG πgCÉJh (0-1) »°VÉªdG

 »a  GOó`̀é`̀e  ô°ùN  ¬æμd  ,ï«fƒ«e  »`̀a  2-1  É`̀HÉ`̀jG

 øjR  »°ùfôØdG  IOÉ«≤H  ∫É`̀jQ  √QÉ`̀L  ΩÉ`̀eG  »FÉ¡ædG

.¿GójR øjódG

 ¬Ø«°V ™e ±ƒà°ShQ ∫OÉ©J ,á«fÉK IGQÉÑe »ah

.2-2 øaƒgóæjG

 ádhÉ£dG Ö∏≤j áfƒ∏°TôH
 »``̀a z∑QÉ````````````̀H É`````̀«`````̀°`````̀ShQƒ`````̀H{ Ö```̀©```̀∏```̀e ≈````̀∏````̀Y

 »a  »fÉÑ°S’G  áfƒ∏°TôH  Ö∏b  ,ñÉHOÓéæ°ûfƒe

 ,ÜÉ°üªdG »°ù«e π«fƒ«d »æ«àæLQ’G ¬ªéf ÜÉ«Z

 ñÉHOÓéæ°ûfƒe  É«°ShQƒH  ¬Ø«°†e  ≈∏Y  ádhÉ£dG

.áãdÉãdG áYƒªéªdG »a 1-2 GõFÉa êôNh

 AiOÉ``Ñ``dG ñÉ`̀HOÓ`̀é`̀æ`̀°`̀û`̀fƒ`̀e É`̀«`̀°`̀ShQƒ`̀H ¿É```̀ch

-QÉ`̀«`̀H  ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  ¬`̀°`̀SQÉ`̀M  ≈`̀eô`̀e  »`̀a  π«é°ùàdÉH

 »`̀∏`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  ´õ`̀à`̀fG  É`̀eó`̀æ`̀Y øé«à°T ô`̀«`̀J  ¬``jQó``fG

 É`̀gQô`̀eh  ¢ùà«μ°SƒH  ƒ«Lô«°S  ø`̀e  Iô``c  π`̀jÉ`̀aGQ

 ÉgCÉ«g  …òdG  OhhGO  Oƒªëe  π°U’G  …Qƒ°ùdG  ≈dG

 »°ù∏°ûJ  ºéf  ≥«≤°T  ,QGRÉ``g  ¿É`̀LQƒ`̀K  »μ«é∏Ñ∏d

 π`̀NGO  ∞∏îdG  ø`̀e  ≥∏£æªdG  ,ø```jOEG  …õ«∏éf’G

 ¢SQÉëdG  QÉ°ùj  ≈∏Y  √Éæª«H  É¡©HÉàa  á≤£æªdG

.(34)

 GOQG  »côàdG  »`̀dhó`̀dG  §°SƒdG  Ö`̀Y’  ∑QOGh

 øe  á`̀≤`̀«`̀bO  14  ó`̀©`̀H  áfƒ∏°TôÑd  ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿GQƒ```̀J

 ,¢ûà«à«cGQ ¿ÉØjG »JGhôμdG »dhódG ¿Éμe ¬dƒNO

 »`̀dhó`̀dG ø`̀e Iô``̀c ¬«≤∏J ô``̀KG √É`̀æ`̀ª`̀«`̀H Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀à`̀H

.(65) ÉØ∏«°S GO QÉª«f »∏jRGôÑdG

 ±ƒ«°†∏d  RƒØdG  ¬«μ«H  QGô«L  óFÉ≤dG  íæeh

 ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG …ó``̀j ø`̀e â`̀à`̀∏`̀aG á`̀jƒ`̀b Iô``̀c Ó¨à°ùe

 øe zIôFÉW{ Iójó°ùJ ôKG ôeƒ°S ¿Éj …ô°ùjƒ°ùdG

 É¡©HÉàa  õjQGƒ°S  ¢ùjƒd  »`̀fÉ`̀jƒ`̀ZhQh’G  »`̀dhó`̀dG

.(74) ≈eôªdG πNGO áÑjôb áaÉ°ùe øe

 ≈∏Y ∫h’G ó©H áfƒ∏°TôÑd »fÉãdG RƒØdG ƒgh

 OôØfÉa  ≈dh’G  ádƒédG  »a  …óæ∏àμ°S’G  ∂«à∏°S

 A≈`̀°`̀T ’ π`̀HÉ`̀≤`̀e •É``≤``f 6 ó`̀«`̀°`̀Uô`̀H IQGó``°``ü``dÉ``H

 ¬JQÉ°ùîH  »æe  …ò`̀dG  ñÉHOÓ¨æ°ûfƒe  É«°ShQƒÑd

.»dGƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG

 ô«ãe »fÉ£jôH »HQO
 ƒμ°SÓL  »`̀a  z∑QÉ``̀H  ∂«à∏°S{  Ö©∏e  ≈`̀∏`̀Yh

 ∂`̀«`̀à`̀∏`̀°`̀S π```̀eô```̀a ,É````̀¡````̀JGP á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀ª``̀dG ø``̀ª``̀°``̀V

 »à«°S ô`̀à`̀°`̀ù`̀°`̀û`̀fÉ`̀e √QÉ``̀é``̀d  á`̀jƒ`̀≤`̀dG  á``bÓ``£``f’G

 »a  3-3  ∫OÉ©àdG  ≈∏Y  ¬ªZQG  ÉeóæY  …õ«∏éf’G

.ô«ãe »fÉ£jôH »HQO

 É`̀¡`̀«`̀a π`̀°`̀û`̀Ø`̀j »```̀à```̀dG ≈```````̀dh’G Iô```̀ª```̀dG »````̀gh

 ¬HQóe IOÉ«≤H RƒØdG ≥«≤ëJ »a »à«°S ôà°ù°ûfÉe

 ∞∏àîe »``̀a ’ƒ```̀jOQGƒ```̀L Ö`̀«`̀°`̀Sƒ`̀L »``fÉ``Ñ``°``S’G

 É«dÉààe  GRƒ``̀a  11  ¬`̀©`̀e  ≥`̀≤`̀M  å`̀«`̀M  äÉ≤HÉ°ùªdG

 πjƒfÉe  »∏«°ûà∏d  ÉØ∏N  áª¡ªdG  ¬eÓà°SG  òæe

.»°VÉªdG ∞«°üdG »æjô¨«∏«H

 

 »dƒHÉæd ô«ãe Rƒa 
 GRƒa »dƒHÉf ≥≤M ,á«fÉãdG  áYƒªéªdG »ah 

 ,2-4  ∫É¨JôÑdG  π£H  Éμ«ØæH  ¬Ø«°V  ≈∏Y  Gô«ãe

 ƒeÉæjO  ¬Ø«°V  ™`̀e  »`̀cô`̀à`̀dG  ¢TÉàμ«°ûH  ∫OÉ`̀©`̀Jh

.»fGôch’G ∞««c

 Rƒ`̀a ≈```̀dG â`̀°`̀†`̀aG ≈`````̀dh’G á``̀dƒ``̀é``̀dG â``̀fÉ``̀ch

 Éμ«ØæH  ∫OÉ©Jh  ,1-2  ∞««c  ƒeÉæjO  ≈∏Y  »dƒHÉf

.1-1 ¢TÉJ∂«°ûH ™e

 ,ƒdhÉH ¿É°S Ö©∏e ≈∏Y ≈dh’G IGQÉÑªdG »a

 õà¡J  ¿G  π`̀Ñ`̀b  áØ«¶f á`̀«`̀YÉ`̀Hô`̀H  »`̀dƒ`̀HÉ`̀f  Ωó`̀≤`̀J

.ø«Jôe ¬cÉÑ°T

 ƒëf  Qhô`̀e  ó©H  π«é°ùàdG  »dƒHÉf  íààaGh

 ΩÓZ …Rƒa …ôFGõédG òØf ÉeóæY áYÉ°S å∏K

 ∂«°ùeÉg ∂jQÉe »cÉaƒ°ùdG É¡©HÉJ á«æcQ á∏cQ

.(20) ±ƒ«°†dG ∑ÉÑ°T »a ¬°SCGôH

 õjQO  »μ«é∏ÑdG  RõY  ,»fÉãdG  •ƒ°ûdG  »ah

 á∏cQ øe »fÉãdG ±ó¡dÉH »dIƒHÉf Ωó≤J õæJôe

.(51) IôM

 á∏cQ øe ådÉK ±ó¡H RƒØdG »dƒHÉf º°ùMh

 ƒ«dƒL »`̀∏`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG  É¡H  ÖÑ°ùJ  AGõ``L

 ¿ƒîjÉc ¬«°SƒN »fÉÑ°S’G ó°V CÉ£N ôKG QGõ«°S

 ∂«∏«e ¢`̀Tƒ`̀jOÉ`̀cQG …ó`̀æ`̀dƒ`̀Ñ`̀dG ìÉ`̀é`̀æ`̀H É`̀gò`̀Ø`̀f

.(54)

 õæJôªd  »fÉãdG  ±ó¡dG  ™e  áëÑ°ùdG  äôch

 É¡©HÉJ ∂«∏«e øe IôjôªJ ôKG »dƒHÉæd ™HGôdGh

.(58) QGõ«°S ƒ«dƒL ø«ªj ≈∏Y √Gô°ù«H

 Óé°ùe  ¥QÉØdG  ¢ûjó«Z  ƒdÉ°ùfƒZ  ¢ü∏bh

 á``̀jhGR  ø`̀e  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀à`̀H  Éμ«ØæÑd  ∫h’G  ±ó`̀¡`̀dG

 ±É``̀°``̀VGh  ,(71) á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ∞`̀≤`̀°`̀S  »``̀a  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀U

 á©HÉàe øe »fÉãdG ƒ«ØdÉ°S hOQGhOG »æ«àæLQ’G

.(86) Gó«ªdG ¬jQófG øe ¬à∏°Uh Iôμd

 »a ¿ƒ```̀aGOƒ```̀a Ö`̀©`̀∏`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG »```̀ah

 »a ¿É``̀c Rƒ`̀Ø`̀H ¢`̀TÉ`̀à`̀μ`̀«`̀°`̀û`̀H •ô``̀a ,∫ƒ`̀Ñ`̀æ`̀£`̀°`̀SG

 hOQÉμjQ  »dÉ¨JôÑdG  ôÑY  Ωó≤J  Éeó©H  ¬dhÉæàe

 ∑Qój  ¿G  πÑb  (29)  IôM  á∏cQ  øe  Éª°ùjQGƒc

 á∏cQ  øe  »fÉãdG  •ƒ°ûdG  »a  ∫OÉ©àdG  ∞«°†dG

 Qƒàμ«a  É¡©HÉJh  ÉμdÉÑjQ  »Nô«°S  ÉgòØf  Iô`̀M

.(65) ∑ÉÑ°ûdG »a ±ƒμfÉé«°ùJ

 ≈dh’G »a ¬°ùØf ¢VôØj ≥£æªdG
 áYƒªéªdG  »``a  ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f  ≥`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  ¢`̀Vô`̀a

 ¢ùjQÉH  ø`̀jRQÉ`̀Ñ`̀dG  ø«ë°TôªdG  Rƒ`̀Ø`̀H  ≈``̀dh’G

 ,…õ«∏éf’G  ∫Éæ°SQGh  »°ùfôØdG  ¿ÉeôL ¿É°S

 OGô`̀LRGQ  ¢ùàjQƒLhOƒd  ¬Ø«°†e  ≈∏Y  ∫h’G

 ∫É`̀H ¬`̀Ø`̀«`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y »``̀fÉ``̀ã``̀dGh ,1-3 …QÉ`̀¨`̀∏`̀Ñ`̀dG

.0-2 …ô°ùjƒ°ùdG

 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG IQGó``°``ü``H ¿É`̀≤`̀jô`̀Ø`̀dG Oô``̀Ø``̀fGh

 ádƒédG »a 1-1 Éª¡dOÉ©J ó©H •É≤f 4 ó«°UôH

 ∫ÉH øe πc ó«°UQ óªéJh ,¢ùjQÉH »a ≈dh’G

 .IóMGh á£≤f óæY ¢ùàjQƒLhOƒdh

 جودين يغيب عن ا3تلتيكو بسبب ا7صابة 

 كلينسمان ليس مهتم? بتدريب »ا3سود الثالثة« 

 ƒμ«à∏JG  ø`̀∏`̀YG  -  Ü ± CG  -  ó`̀jQó`̀e   

 ¬©aGóe  ¿G  ,¢`̀ù`̀eG,»`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G  ó`̀jQó`̀e

 øjOƒL ƒé«jO »fÉjƒLhQh’G »dhódG

 ¬eób π`̀MÉ`̀c »`̀a OÉ`̀M AGƒ`̀à`̀dÉ`̀H Ö«°UG

 ¿ô`̀jÉ`̀H ó`̀°`̀V IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG »``̀a iô`̀°`̀ù`̀«`̀dG

 ,∫h’G  ¢ùeG  (0-1)  »fÉªd’G  ï«fƒ«e

 É``̀HhQhG  ∫É`̀£`̀HG  …QhO  á≤HÉ°ùe  øª°V

.Ωó≤dG Iôμd

 ó`̀©`̀H{ ¿É`̀«`̀H »``̀a ƒ`̀μ`̀«`̀à`̀∏`̀JG í``̀°``̀VhGh

 »Ñ£dG  º`̀bÉ`̀£`̀dG  √Gô```̀LG  »``̀dhG  ¢üëa

 Ö`̀«`̀°`̀UG ø```̀jOƒ```̀L ¿G ø`̀«`̀Ñ`̀J ,…OÉ``̀æ``̀ ∏``̀d

 »∏NGódG  •É`̀Hô`̀dG  »`̀a  ójó°T  AGƒ`̀à`̀dÉ`̀H

.ziô°ù«dG Ωó≤dG πMÉμd

 ¢``̀Uƒ``̀ë``̀a iô```̀é```̀à```̀°```̀S{ ±É`````̀°`````̀VGh

 zá∏Ñ≤ªdG  äÉYÉ°ùdG  »a iôNG á«aÉ°VG

 πªàëe  ÜÉ«Z  Iôàa  ≈dG  IQÉ°T’G  ¿hO

 IGQÉÑªdG  øY Ö«¨j ób …òdG  øjOƒéd

 »a ,π``Ñ``≤``ª``dG ó````̀M’G É`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀a ó``°``V

 IGQÉ````̀Ñ````̀e ø``````̀Yh »```∏```ë```ª```dG …Qhó```````````̀dG

 ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G Ó`̀jhõ`̀æ`̀a ™``e …Gƒ``````̀LhQh’G

 É``cô``«``eG äÉ``«``Ø``°``ü``J ø``ª``°``V π``̀Ñ``̀≤``̀ª``̀dG

 äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f ≈````dG á``̀∏``̀gDƒ``̀ª``̀dG á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG

.É«°ShQ »a 2018 ∫Éjófƒe

 á`̀Hô`̀°`̀V ø``̀jOƒ``̀L á``̀HÉ``̀°``̀UG π`̀μ`̀°`̀û`̀Jh

 ¬æY Ö«¨j …òdG ƒμ«à∏JG ´Éaód áªdDƒe

 ÉjQÉe  ¬«°SƒN  ô``̀N’G  »`̀fÉ`̀jƒ`̀LhQh’G

 »∏°†Y  ¥õªàH  ¬àHÉ°UG  ó©H  õ«æ«ª«N

 …QhódG »a »°VÉªdG óM’G òîØdG »a

 .»∏ëªdG

 ø∏YG  -  Ü  ±  CG  -  ¢Sƒ∏éfG  ¢`̀Sƒ`̀d 

 Iô`̀μ`̀d »``̀cô``̀«``̀e’G Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ÜQó````̀e

 ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG »``̀fÉ``̀ª``̀d’G »```dhó```dG ,Ωó```≤```dG

 ¬fG  ,∫hC’G  ¢ùeCG  ,¿Éª°ùæ«∏c  øLQƒj

 ≈∏Y ±Gô``̀°``̀T’G »`̀dƒ`̀à`̀H É`̀ª`̀à`̀¡`̀e ¢`̀ù`̀«`̀d

 ΩÉ°S  ádÉ≤à°SG  ó`̀©`̀H  Gô`̀à`̀∏`̀é`̀fG  Öîàæe

.Iƒ°TQ íFÉ°†a ÖÑ°ùH ¢ùjGOQ’G

 ¢`̀SCÉ`̀μ`̀H  õ`̀FÉ`̀Ø`̀dG  ¿Éª°ùæ«∏c  Ö`̀à`̀ch

 »a ,É«fÉªdG  Öîàæe ™e 1990 ºdÉ©dG

 óLƒj  ’{  ôàjƒJ  ™bƒe  ≈∏Y  Iójô¨J

 äÉ©FÉ°ûdG ¢Uƒ°üîH »≤«≤M A»°T …G

.zGôà∏éfG ÖîàæªH á≤∏©àªdG

 ≈∏Y  πeÉμdÉH  õcôf  ÉæfG{  ±É°VGh

 ≈`̀dG IQÉ``̀°``̀TG »``a z»`̀fÉ`̀ã`̀dG ø`̀jô`̀°`̀û`̀J 11

 ∂«°ùμªdG  ó°V  GóL  áª¡ªdG  IGQÉÑªdG

 á∏gDƒªdG  ±ÉcÉμfƒμdG  äÉ«Ø°üJ  øª°V

 »`̀a  2018  ∫É``̀jó``̀fƒ``̀e  äÉ``«``FÉ``¡``f  ≈```̀dG

.É«°ShQ

 (É`̀eÉ`̀Y  52)  ¿Éª°ùæ«∏c  ±ô`̀°`̀û`̀jh

 2011  òæe  »cô«e’G  ÖîàæªdG  ≈∏Y

 IôàØd  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG  Öîàæe  OÉ``̀b  ¿G  ó`̀©`̀H

 ≈`̀dƒ`̀J  º``̀K  ,(2006-2004)  á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀H

 ¿ô`̀jÉ`̀H ≥`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀dG ¬``̀jOÉ``̀f »``̀a á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG

 ¬àHôéJ  øμd  (2009-2008)  ï«fƒ«e

.π°ûØdG ≈dG âdBG

 …õ```̀«```̀∏```̀é```̀f’G OÉ``````̀ë``````̀J’G ø````̀«````̀Yh

 å`̀jQÉ`̀L ≥`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀dG »```̀dhó```̀dG ™``̀aGó``̀ª``̀dG

 óbÉ©àdG  πÑb  âbƒe  πμ°ûH  â«éKhÉ°S

 .ójóL ÜQóe ™e

 (Ü CG)                  ñÉHOÓéæ°ûfƒe ≈eôe »a ø«ªãdG áfƒ∏°TôH ±óg πé°ùj (QÉ°ùj) ¬«μ«H 

 (∫ƒ°VÉfC’G)             øjOƒL ƒé«jO 

 ¿Éª°ùæ«∏c 

 تسعة متسابقين في الرالي الوطني  الرابع »ال ستوريا« اليوم 
 ó`̀æ`̀Y ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀j  - …CGô````````̀dG  - ¿É```ª```Y   
 áMÉH  ΩÉ```̀eCG  ø`̀e  Ωƒ`̀«`̀dG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  á©°SÉàdG
 ƒÑ«f  π`̀Ñ`̀L »``̀a  zÉ``jQƒ``à``°``S  ’{ ∞`̀ë`̀à`̀e
 zÉjQƒà°S’{  »à∏Ø°SE’G  »æWƒdG  »dGôdG
 øe Iô``«``NC’G π`̀Ñ`̀bh á`̀©`̀HGô`̀dG á`̀dƒ`̀é`̀dG)
 ƒª°S  ájÉYôH  (äÉ«dGô∏d  ¿OQC’G  ádƒ£H
 áÄ«g ¢ù«FQ ø«°ùëdG øH π°ü«a ô«eC’G
 äGQÉ«°ùdG á°VÉjôd á«fOQCÓd øjôjóªdG

.ø«≤HÉ°ùàe 9 ácQÉ°ûªH
 :  πMGôe 9 »`̀dGô`̀dG  πMGôe ≠∏ÑJh 
 ºc 9^76 É¡àaÉ°ùe ≠∏ÑJh (1,2,3) IôëH
 ºc  5^46  É¡àaÉ°ùeh  (1,2,3)  Ωhô``̀c  h
 ºc 6^02 É¡àaÉ°ùe h (1,2,3) áWÉfôZh
 184^57  »dGô∏d  á«dÉªLE’G  áaÉ°ùªdGh

.á°UÉN πMGôe ºc 63^90 É¡æe ,ºc
 á©ªL ó`̀dÉ`̀N ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG ™`̀∏`̀£`̀à`̀jh
 Ö`̀≤`̀∏`̀dG  π``«``æ``d  á``£``≤``f  87^5  ó``«``°``Uô``H
 ¿OQC’G á`̀dƒ`̀£`̀H  Ö`̀≤`̀d  ø``̀e ÜGô```̀à```̀b’Gh
 ≈∏Y á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG Iô`̀ª`̀∏`̀d π``«``fh äÉ`̀«`̀dGô`̀∏`̀d
 »fÉãdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  πàëj  Éª«a  ,»`̀dGƒ`̀à`̀dG
 RÉ`̀ª`̀≤`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S ΩÉ``̀©``̀dG Ö`̀«`̀Jô`̀à`̀dG »``̀a
 ≈``dhC’G  Iô`̀ª`̀dG  »`̀gh  á£≤f  54 ó«°UôH
 ,»à∏Ø°SEG  QÉ°ùe  ≈∏Y  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG
 πàëj …ò```̀dG É`̀aô`̀°`̀û`̀dG ÜÉ``̀¡``̀jCG ™`̀∏`̀£`̀à`̀jh
 ≈dEG á£≤f 34^5 ó«°UôH ådÉãdG õcôªdG

 √õcôe õjõ©J
 Ió``̀jó``̀L •É```̀≤```̀f ≈``̀∏``̀Y ∫ƒ``̀°``̀ü``̀ë``̀∏``̀d
 ≈```dEG Ωó``̀≤``̀à``̀dG É``¡``dÓ``N ø```e ™`̀«`̀£`̀à`̀°`̀ù`̀j

.ΩÉeC’G
 ¿ÉÑ©°T  ó`̀ª`̀MCG  ≥HÉ°ùàªdG  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀jh
 25 ó«°UôH ™HGôdG õcôªdG πàëj …òdG
 QÉ°ùe ≈∏Y ≈dhC’G Iôª∏d ∑QÉ°ûjh á£≤f

.áeó≤àe èFÉàf ≥«≤ëJ ≈dEG »à∏Ø°SEG
 »dGôdG »`̀a Ió`̀jó`̀é`̀dG √ƒ`̀Lƒ`̀dG ø`̀eh
 πàdG  ¢`̀SQÉ`̀ah  OGó≤e OÉ`̀jRh  áª«©W ôFÉK
 •É`̀≤`̀f ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ≈`````̀dEG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀j ô```̀«```̀N’Gh
 ¬fCG  Éª∏Y  ø«≤FÉ°ùdG  ádƒ£H  »a  IójóL
 ΩÉ©dG Ö«JôàdG »a ådÉãdG õcôªdG πàëj

.á£≤f 37^5 ó«°UôH ø«MÓª∏d
 º°UÉY  ™HÉ°ùdG  õcôªdG  ÖMÉ°U  ÉeG
 ÖdÉ£e  ƒ¡a  •É≤f  10  ó«°UôH  ±QÉ`̀Y
 πjóÑJ øe ¬æμªJ IójóL •É≤f RGôMÉH

.ΩÉ©dG Ö«JôàdG »a √õcôe
 á°ùaÉæªdG π©à°ûJ ¿G ô¶àæªdG øeh
 ÖÑ°ùH  ø«MÓª∏d  ¿OQC’G  ádƒ£H  »`̀a
 óªMCG  Qó°üàªdG ø«H »WÉ≤ædG ÜQÉ≤àdG
 ÖMÉ°U ø«Hh á£≤f 54 ó«°UôH ¿Gó`̀jR
 50 ó«°UôH á©ªL ódÉN »fÉãdG õcôªdG
 ø«H  •É≤ædG  »a  ¥QÉØdG  ≠∏Ñjh  ,  á£≤f
 πàdG ¢``SQÉ``a å`̀dÉ`̀ã`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 16^5 ¿Gó`̀jR ø«Hh á£≤f 37^5 ó«°UôH
 á£≤f  12^5  á©ªLh  πàdG  ø«H   ,á£≤f
 ™`̀HGô`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh π`̀à`̀dG ø`̀«`̀H h
 äÉ«£©dG ø«H h •É≤f 3 äÉ«£©dG ΩRÉM
 …OÉ``°``T ¢``ù``eÉ``î``dG õ``̀cô``̀ª``̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀Uh

. á£≤f 9^5 ¿ÉÑ©°T
»dGôdG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG

 á©ªL  OÉªY  ¬MÓeh  á©ªL  ódÉN
 ,10 ƒ``̀Ø``̀jG »`̀°`̀û`̀«`̀Hƒ`̀°`̀ù`̀à`̀«`̀e ø``̀à``̀e ≈``̀∏``̀Y
 ¿Gó`̀jR  ó`̀ª`̀MCG  ¬`̀MÓ`̀eh  RÉª≤dG  áeÓ°S
 óªMCG  ,5  ƒØjG  »°û«Hƒ°ùà«e  øàe  ≈∏Y
 ≈∏Y ¿É`̀Ñ`̀©`̀°`̀T …OÉ``̀°``̀T ¬``̀MÓ``̀eh ¿É`̀Ñ`̀©`̀°`̀T
 ÜÉ``̀¡``̀jEG , 5 ƒ``̀Ø``̀jG »`̀°`̀û`̀«`̀Hƒ`̀°`̀ù`̀à`̀«`̀e ø`̀à`̀e
 øàe äÉ`̀«`̀£`̀Y ΩRÉ```M ¬`̀MÓ`̀eh É`̀aô`̀°`̀û`̀dG
 ±QÉ```̀Y º``̀°``̀UÉ``̀Y,9 ƒ``̀Ø``̀jG »`̀°`̀û`̀Hƒ`̀°`̀ù`̀à`̀«`̀e
 øàe ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀jô`̀¡`̀«`̀L ≈`̀°`̀Sƒ`̀e ¬`̀MÓ`̀eh
 »eÉ°S ¬MÓe h áª«©W ôFÉK ,ƒ«∏c ƒæjQ
 ,6  ƒØjG  »°ûHƒ°ùà«e  øàe  ≈∏Y  πØ«∏a
 OGó`̀≤`̀e á`̀eÉ`̀°`̀SG ¬`̀MÓ`̀e h OGó``≤``e OÉ```̀jR
 ¢SQÉa  ,7  ƒ`̀Ø`̀jG  »°ûHƒ°ùà«e  øàe  ≈∏Y
 øàe ≈∏Y âMÉàM óæ¡e ¬MÓe h πàdG
 ¢ShôdG  ƒ`̀HG  π«¡°S  ,ƒ°ùcÉ°S  øjhôà«°S
 πHhG øàe ≈∏Y GƒNÉμ«°T óÑY ¬MÓeh

 .âjOÉc

 ¿ÉÑ©°T óªMG 

.á£≤f 87^5 ó«°UôH á©ªL ódÉN -1

.á£≤f 54 ó«°UôH RÉª≤dG áeÓ°S -2
.á£≤f 34^5 ó«°UôH Éaô°ûdG ÜÉ¡jEG -3

.á£≤f 25 ó«°UôH ¿ÉÑ©°T óªMCG -4

.á£≤f 24 ó«°UôH áÑjÉÑM óFGQ -5
.á£≤f 23 ó«°UôH QRÉY ô«°ûH   -6

.•É≤f 10 ó«°UôH ±QÉY º°UÉY -7
.•É≤f 6 ó«°UôH …ójóëdG Éæ«d  -8

.á£≤f 54 ó«°UôH ¿GójR óªMCG -1

.á£≤f  50 ó«°UôH á©ªL OÉªY -2
á£≤f  37^5 ó«°UôH πàdG ¢SQÉa -3

.á£≤f 34^5 ó«°UôH äÉ«£Y ΩRÉM -4
.á£≤f 25 ó«°UôH ¿ÉÑ©°T …OÉ°T -5

.á£≤f 24 ó«°UôH áÑjÉÑM ÉæjQÉe  -6
.á£≤f 23 ó«°U ôH áHQGòY óªëe -7

 10 ó`̀«`̀°`̀Uô`̀H ¿É`̀«`̀æ`̀jô`̀¡`̀L ≈`̀°`̀Sƒ`̀e -8
.•É≤f

.•É≤f 6 ó«°UôH ¿ÉjOÉ°T ∞««cQÉH  -9

الترتيب العام لبطولة ا3ردن للسائقين

الترتيب العام لبطولة ا3ردن للمالحين 

 ا3سبوع االخير لكرة
 ١٨ للمحترفين اليوم 

 Iôc …QhO øe ô«N’G ´ƒÑ°S’G äÉjQÉÑe Ωƒ«dG ΩÉ≤J -…CGôdG -¿ÉªY   

.ø«aôàëªdG ájóf’ 18ä áÄØd Ωó≤dG

 ø«°ùëdG  ,AÉ`̀bQõ`̀dG  ájó∏H  Ö©∏e  ≈∏Y  á«°ûæªdGh  ÉãeôdG  »≤à∏j  

 ,á«dÓ¡dG Ö©∏e ≈∏Y ¢SGQ äGPh »∏°ü«ØdG ,¢TôL Ö©∏e ≈∏Y ÜÉë°Sh

.¿ƒ∏éY Ö©∏e ≈∏Y íjô°üdGh á©≤ÑdG

 ÉJGQÉÑe â∏LCÉJ  Éª«a ,Gô°üY á©HGôdG  óæY áaÉc äÉjQÉÑªdG  CGóÑJh 

 ¿G  Éª∏Y  ,âÑ°ùdG  ó¨d  Iô`̀jõ`̀é`̀dGh  »`̀∏`̀g’G  ,¿OQ’G  ÜÉÑ°Th  äGó`̀Mƒ`̀dG

 .¬ëdÉ°üd Ö≤∏dG º°ùM äGóMƒdG

 سحاب يتغلب على الرمثا وديا بالكرة 
¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG -ÉãeôdG 

 (2/1)  ÉãeôdG  ¬Ø«°†à°ùe  ≈∏Y  ÜÉë°S  Ö∏¨J

 Ö©∏e ≈∏Y Éª¡à©ªL »`̀à`̀dG  á`̀jOƒ`̀dG  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a

 ø«≤jôØdG  äGOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  ¥É`̀£`̀f  »`̀a  º°TÉg  ô`̀«`̀e’G

 ô¡°ûdG  ô```̀NGhG  ≥∏£æà°S  »`̀à`̀dG  …Qhó```̀dG  ádƒ£Ñd

.πÑ≤ªdG

 óªMGh  áeQÉëªdG  …OÉ¡dGóÑY  ÜÉë°ùd  πé°S

.»fGQƒëdG Oƒªëe Éãeô∏d πé°Sh hOÉL ƒHCG

 ø`̀Y É```̀ã```̀eô```̀dG ™````̀LGô````̀J ,iô```````̀NG á``̀¡``̀L ø````̀e

 π«FƒeÉ°U  …ô«é«ædG  ºLÉ¡ªdG  ø`̀Y  ¬FÉæ¨à°SG

 âb’  »àdG  ≥FGƒ©dG  ¢†©H  â∏jRG  Éeó©H  ÉfÉ°ûjG

 ÖYÓdG  ™«bƒJ  ÉãeôdG  πÑ≤à°SG  å«M  ,™«bƒàdG

 ¥ÉØJ’  ¿Éaô£dG  ∫ƒ°Uƒd  IQÉ°TG  »a  ,É«fhôàμdG

 ¬`̀YÉ`̀°`̀†`̀NGh Ö``̀YÓ``̀dG Ωhó````̀b QÉ`̀¶`̀à`̀fÉ`̀H …CGó```Ñ```e

.QÉÑàNÓd

 »Hô°üdGh »°ù«c GƒéfÉeG É≤HÉ°S ÉãeôdG º°Vh

 »``̀eÉ``̀e’Gh »`̀Ø`̀∏`̀î`̀dG ø`̀«`̀£`̀î`̀dG º`̀«`̀Yó`̀à`̀d ƒ``̀cQÉ``̀e

 .≥jôØ∏d
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 مراكز استقبال الالجئين
في إيطاليا على وشك االنهيار 

 ø«ÄLÓ∏d ôªà°ùªdG ≥aóàdG …ODƒj - Ü ± CG - ÉehQ 

 õcGôe ®É`̀¶`̀à`̀cG  ≈``dG  ,Ohó``ë``dG  ¥Ó```ZGh É«dÉ£jG  ≈``dG

 ô«Ñc OóY º∏°ùàj ºd »àdG IôjõédG ¬Ñ°T »a ∫ÉÑ≤à°S’G

.ádhódG øe á«dÉe IóYÉ°ùe …G ô¡°TG òæe É¡æe

 132 É«dÉ£jG A≈WGƒ°T ≈dG π°Uh ,áæ°ùdG ájGóH òæe

 ,É«≤jôaG  øe  ÉÑjô≤J  º¡©«ªL  ¿hQóëàj  ôLÉ¡e  ∞dG

 ø«àæ°ùdG â∏é°S »`̀à`̀dG  ΩÉ```̀bQ’G ø`̀e Ö`̀jô`̀b Oó``Y ƒ``gh

 .(2015 »a ÉØdG 129h 2014 »a ÉØdG 138) ø«Jô«N’G

.É°†jG ôÑdG ≥jôW øY ¿hôNBG ±’BG π°Uhh

 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG »``a º`̀¡`̀æ`̀e ô`̀«`̀Ñ`̀c º`̀°`̀ù`̀b ™`̀HÉ`̀J É`̀ª`̀«`̀a ø`̀μ`̀d

 •É≤f â`̀JÉ`̀H ,∫É`̀ª`̀°`̀û`̀dG ¿Gó`̀∏`̀H ≈``̀dG ¬`̀≤`̀jô`̀W á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG

 º`̀¡`̀dƒ`̀°`̀Uh ió```̀d ø`̀jô`̀LÉ`̀¡`̀ª`̀dG äÉ``̀jƒ``̀g ø``̀e ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀dG

 Gô°ùjƒ°Sh É°ùfôa OhóM ≈∏Y áÑbGôªdG äÉ«∏ªY IOÉjRh

.IôjõédG ¬Ñ°T »a º¡æe ôÑc’G º°ù≤dG »≤ÑJ ,É°ùªædGh

 âfÉc ó≤a .∫ÉÑ≤à°S’G õcGôe »a ºî°†àdG ôªà°ùjh

 ô`̀NGhG  ÉØdG  66h ,2013 ô``̀NGhG  ¢üî°T ∞`̀dG  22 …hDƒ``̀J

 Gò`̀g  äRhÉ``é``J  ó``̀bh  ,2015  ô```̀NGhG  ±’G  103h  ,2014

 ôãcG  º¡«dG  ±É°†j  ,¢üî°T  ∞`̀dG  160  áÑàY  ´ƒÑ°S’G

 ô`̀jRh  Ωó≤«°Sh  .ó``MG  º¡≤aGôj  ’  ô°UÉb  ∞`̀dG  15  ø`̀e

 IójóL á£N πÑ≤ªdG ´ƒÑ°S’G ƒfÉØdG ƒæ«∏éfG á«∏NGódG

 øe ,OÓÑdG AÉëfG πc »a áYRƒªdG õcGôªdG √òg ™jRƒàd

 πμd Aƒéd »ÑdÉW 2,5 √Qób §°Sƒàe ≈dG ∫ƒ°UƒdG πLG

.âHG ΩG ∂dP äGó∏ÑdG äOGQG AGƒ°S ,øWGƒe 1000

(á«Ø«°TQCG)   É«dÉ£jEG »a ¿ƒÄL’ 

 ,iô`̀NG  ô£N  πeGƒ©d  QÉÑàY’G  »a  ò`̀N’G  ó©Hh 

 ∫É`̀NOÓ`̀d ô`̀Ñ`̀cG ô`̀£`̀N Oƒ``̀Lh ≈``̀dG ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG ¢ü∏N

 iód Ö∏b ∞FÉXh »a Qƒ°üb ÖÑ°ùH ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dG

 äGOÉ°†e  øe  ´Gƒ``fG  á©Ñ°S  GƒdhÉæJ  øjòdG  ≈°VôªdG

 É°†jG ±hô©ªdG) z∑Éæ«aƒ∏μjO{ »g á©FÉ°ûdG ÜÉ¡àd’G

 zø«°SÉã«ehóæjGz`dGh zø«ahôHƒÑjGz`dGh (zøjQÉàdƒaz`H

 zó«dƒ°ù«ª«fz`dGh  zø«°ùchôHÉfz`dGh  z∑’hQƒà«cz`dGh

 äÉ£Ñãe  øe  ø«Yƒf  øY  Ó°†a  zΩÉμ«°ùchô«Hz`dGh

 (É``̀«``̀°``̀ù``̀cƒ``̀cQG) zÖ``̀«``̀°``̀ù``̀cƒ``̀μ``̀jQƒ``̀à``̀jG{ É``̀ª``̀g ¢``̀ù``̀cƒ``̀c

 ¥ƒ°ùdG  øe  Üƒë°ùªdG  ¢ùcƒ«a)  zÖ«°ùcƒμ«ahQzh

.(2004 òæe á«ªdÉ©dG

 á`̀jhO’G  √ò`̀g  ΩGóîà°SG  ¿G  ≈`̀dG  ¿ƒãMÉÑdG  âØdh

 %16 ø«H  ìhGô`̀J  áÑ°ùæH  ≈°VôªdG  ≈∏Y ô£îdG  ójõj

.Ωóîà°ùª∏d á«°SÉ°S’G ádÉëdGh AGhó∏d É©ÑJ % 83h

 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG »``̀a äô`̀°`̀û`̀f Ió```Y äÉ```°```SGQO â`̀bô`̀£`̀Jh

 á«Ñ∏b ¢VGôeÉH áHÉ°UÓd ójGõàe ô£N ≈dG Iô«N’G

Ü ± CG - ¢ùjQÉH

 ô£N »a Iƒ≤H Iô°ûàæe ºdÓd äÉæμ°ùe ójõJ
 É°Uƒ°üN ,Ö∏≤dG ∞FÉXh »a Qƒ°ü≤H áHÉ°U’G
 äGôàØdh Iô«Ñc äÉYôéH É¡Ø°Uh ºJ Ée GPG
 ¢ùeG É¡Jô°ûf á°SGQO äô¡XG Ée ≈∏Y ,á∏jƒW
.z∫ÉfQƒL πμjó«e ¢û«àjôH{ á∏ée
 áédÉ©e »a QGôªà°SÉH Ωóîà°ùJ ájhO’G √òg
 äÉØ°Uh ¿hO øe ´ÉÑJh äÉHÉ¡àd’Gh Ω’’G
 ø«H øe É¡fG Éªc .¿Gó∏ÑdG ¢†©H »a á«ÑW
 áaÉ°VG ájOhô«à°ùdG ô«Z ÜÉ¡àd’G äGOÉ°†e
 ±ô©J äÉHÉ¡àd’G äGOÉ°†e øe IójóL áÄa ≈dG
.z2 ¢ùcƒc äÉ£Ñãe{ º°SÉH

 مسكنات شائعة ل-لم تزيد ا(صابة بقصور القلب 

ΩÓbCG ¢ShDhQ

?¿ƒeô°†îªdG §≤°S GPÉªd 
 kÉÑFÉf  56  ójóédG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée ájƒ°†©H  RÉa
 ¿CG …CG , á≤HÉ°ùdG ¢ùdÉéªdG »a kÉHGƒf GƒfÉc ¿CG ≥Ñ°S
 ójóédG  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  ∞°üf  ÜQÉ≤j  Ée  ió`̀d
 πc Ö«°üf øY ô¶ædG ±ô°üH , á≤HÉ°S á«HÉ«f IôÑN

.á«dÉ©ØdGh IAÉØμdG øe º¡æe
 ¢ù∏éªdG  ø`̀Y  Ö«¨j  ¿CG  ô¶ædG  âØ∏j  É`̀e  øμd
 k’É©a  kGOƒ``Lh  GƒàÑKCG  ,  ¿ƒeô°†îe  ÜGƒ`̀f  ójóédG
 OÉ©j  ¿CG  ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG  ¿É```ch  ,  ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  ¢ù∏éªdG  »`̀a
 áHƒ∏£ªdG  áª¡ªdG  AGOCG  ≈∏Y  º¡JQó≤d  º¡HÉîàfG
 πjÉg ó©°S  ø`̀e kÓ`̀c  º¡æe (…CGô```̀dG)  âª°S ó`̀bh ,
 äÉμ«æ°T  ≈Ø£°üe  ,  á°ûHGôîdG  Oƒªëe  ,  Qhô°ùdG
 π«ªLh  ,  á`̀fQÉ`̀ª`̀M  ≈Ø£°üe  ,  »ª«MôdG  í∏Øe  ,

.…ôªædG
 :Éªg A’Dƒ````g ø``e ø`̀«`̀æ`̀KG ΩÉ````eCG kÓ`̀«`̀∏`̀b ∞`̀bCÉ`̀°`̀S

.…ôªædG π«ªLh ¬fQÉªM ≈Ø£°üe
 »a  íéf  »°SÉ«°S  ƒeÉæjO  áHÉãªH  ¿É`̀c  ¬fQÉªM
 ¿GƒæY  âëJ  ÜGƒ`̀æ`̀dG  øe kGOó`̀Y  º°†j  QÉ«J  π«μ°ûJ
 ™e ∫ƒëàJ ¿CG øμªj ¿Éc »àdGh , á«HÉ«ædG IQOÉÑªdG

.¢ShQóe èeÉfôH …P »°SÉ«°S ÜõM ≈dEG âbƒdG
 ,  ó`̀jô`̀j  É`̀e  ¢†©H  ≥≤ëj  ¿CG  ´É£à°SG  á`̀fQÉ`̀ª`̀M
 øY πH »dÉ©dG äƒ°üdGh á¡HÉéªdG ≥jôW øY ¢ù«d
 √ô«¨d IQGó°üdG kÉcQÉJ ,  ∞∏îdG øe IOÉ«≤dG ≥jôW
 AGQh π`̀H ,  á`̀eÉ`̀Yõ`̀dGh Qƒ`̀¡`̀¶`̀dG  AGQh øμj º`̀d ¬``̀fC’
 ¿CG  (IQOÉÑªdG)  âYÉ£à°SGh  .IOóëe ±Gó`̀gCG  RÉéfEG
 É¡æe  ´õàæJ  ¿CGh  Iƒ`̀b  õcôe  ø`̀e  áeƒμëdG  ΩhÉ°ùJ

.á°Sƒª∏e ä’RÉæJ
 ÖFÉæ∏d  kÉ`̀LPƒ`̀ª`̀f  ¿É``̀c  √Qhó```̀H  …ô`̀ª`̀æ`̀dG  π«ªL
 ƒgh  ,  ô¶ædG  äÉ`̀¡`̀Lhh  QÉ`̀μ`̀aC’G  ÖMÉ°Uh  ∫É©ØdG
 øeh .áMƒàØªdG ºFGƒ≤dG ΩÉ¶f AGQh áæeÉμdG Iƒ≤dG

.!ΩÉ¶ædG Gòg ÉjÉë°V ∫hCG ¿ƒμj ¿CG Qó≤dG ájôî°S
 ™«ªL »a ø«æK’G  ™e ≥Øàf  ÉæfCG  »æ©j  ’ Gòg
 ¬JQOÉÑeh áfQÉªëdG ≈∏Y ÉfòNCG ó≤a .¬«dEG ÉÑgP Ée
 Üô`̀©`̀dG ±’B’ ÜÉ``̀Ñ``̀dG í`̀à`̀Ø`̀d á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG º`̀gOƒ`̀¡`̀L
 Oôéªd ø««fOQCG ø«M ó©H GƒëÑ°üj ¿CÉH ÖfÉLC’Gh

.á«fOQCG ôØ°S äGRGƒL ø∏ªëj º¡JÉ¡eCG ¿CG
 QGôbE’  √Oƒ¡L  ¢Sôc  ¬fCG  …ôªædG  ≈∏Y  ÉfòNCGh
 Üƒ∏°SCG ≈dEG kÉ«∏ªY äOCG »àdG áMƒàØªdG ºFGƒ≤dG Iôμa
 IóMGƒdG áªFÉ≤dG AÉ°†YCG â∏©Lh , óMGƒdG äƒ°üdG
 âfÉc áé«àædÉHh , º¡æ«H Éª«a ¢ùaÉæàdG ¢Vô©e »a
 …òdG  ƒg  kGó`̀MGh  kÉë°Tôe  πãªJ  kÉÑjô≤J  áªFÉb  πc

.¬Ñ°SÉæj …òdG πμ°ûdÉH É¡∏μ°T
 ΩÉ`̀μ`̀à`̀M’Gh , á`̀«`̀dÉ`̀ã`̀e â`̀°`̀ù`̀«`̀d á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG
 »Øμj  .kÉªFGO  π°†aC’G  èàæj  ’  ´Gôàb’G  ≥jOÉæ°üd
 ƒgÉ«æàfh ô«∏Hh ¢TƒHh »æ«dƒ°Sƒeh ô∏àg ¿CÉH ∫ƒ≤dG

.IôM á«°ùaÉæJh á«WGô≤ªjO äÉHÉîàfG »a GhRÉa
 , π``̀°``̀†``̀aC’G QÉ``̀«``̀î``̀dG π``¶``J äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G ø``μ``d
 ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  Éæg  øeh  ,  πjóÑdÉH  Éfôμa  GPEG  á°UÉNh
 áª¶fC’G πc ó©H »°SÉ«°S ΩÉ¶f CGƒ°SCG á«WGô≤ªjódG

 !iôNC’G

 الخرطوم تنفي استخدامها
أسلحة كيماوية بدارفور 

 ƒØ©dG áª¶æe âdÉb - RôàjhQ - IóëàªdG ºeC’G 

 ≈∏Y äò`̀Ø`̀f ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀eƒ`̀μ`̀M ¿EG  ¢`̀ù`̀eG á`̀«`̀dhó`̀dG

 ájhÉª«c  áë∏°SCÉH  π`̀bC’G  ≈∏Y  Éeƒég  30  í``LQC’G

 »fÉãdG  ¿ƒfÉc  òæe  QƒaQGóH  Iôe  πÑL  á≤£æe  »a

 ÖÑ°ùàj  RÉZ  ¬fCG  ≈dEG  ¿Gô«ÑN  ¢ü∏N  Ée  áeóîà°ùe

.hóÑj  Éª«a  äÉMô≤Jh  QƒãÑH  áHÉ°UE’G  »a

 Gƒ≤d  É°üî°T  250  AÉ``gR  ¿CG  áª¶æªdG  äQó``̀bh

.ájhÉª«μdG  OGƒª∏d  ¢Vô©àdG  AGôL  º¡ØàM

 ∫ƒ`̀∏`̀jCG ø``e ™`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG Ωƒ``̀j Ωƒ`̀é`̀g çó```̀MCG ™```bhh

 ≈∏Y  ó`̀ª`̀à`̀YG  É¡≤«≤ëJ  ¿EG  á`̀«`̀dhó`̀dG  ƒ`̀Ø`̀©`̀dG  â`̀dÉ`̀bh

 á∏HÉ≤e  200  øe  ôãcCGh  á«YÉæ°üdG  QÉªbC’ÉH  Qƒ°U

.äÉHÉ°UEG  ô¡¶J  Qƒ°üd  AGôÑN  π«∏ëJh

 äÉ```̀eRC’G çÉ``̀ë``̀HCG ô`̀jó`̀e ø`̀°`̀ù`̀M É`̀fGô`̀«`̀J â`̀dÉ`̀bh

 áªjôL  ájhÉª«μdG  áë∏°SC’G  ΩGóîà°SG{  áª¶æªdÉH

 Qƒ°üJh  É¡H  ¥ƒ`̀Kƒ`̀e  ÉgÉæ©ªL  »àdG  á``dOC’G  .Üô`̀M

 ¿Éμ°ùdG ó`̀°`̀V äÉ`̀Hô`̀°`̀V ¬`̀«`̀Lƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y É`̀eRÉ`̀Y É`̀eÉ`̀¶`̀f

 ÜÉ≤Y ø`̀e ±ƒ``̀N …CG  ¿hO  Qƒ```̀aQGO  »`̀a  ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀dG

z.»dhO

 ¿GOƒ°ùdG  ô«Ø°S  óªëe  π°†a  ÖgO  ôªY  ∫Ébh

 áª¶æe  ôjô≤J  ¿EG  ¿É«H  »a  IóëàªdG  º`̀eC’G  ió`̀d

 ¿EGh zÉ`̀eÉ`̀ª`̀J á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ø``̀Y QÉ```̀Y{ á``̀«``̀dhó``̀dG ƒ`̀Ø`̀©`̀dG

.ájhÉª«μdG áë∏°SC’G øe ´ƒf …CG ∂∏àªj ’ ¿GOƒ°ùdG

 ájhÉª«c  áë∏°SCG  ΩGóîà°SG  ºYGõe  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 á`̀jQÉ`̀Y  á`̀«`̀fGOƒ`̀°`̀ù`̀dG  áë∏°ùªdG  äGƒ``≤``dG  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e

 AGQh  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dG  ¿EG  ∫É``bh  .á≤Ø∏eh  áë°üdG  ø`̀Y

 äÉ«∏ª©dG  ∑É``̀HQEG  ƒ`̀g  zÖ`̀jô`̀¨`̀dG  ΩÉ`̀¡`̀J’G{  Gò`̀g  πãe

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG AÉ``̀°``̀SQE’ á`̀«`̀eGô`̀dG á`̀jQÉ`̀é`̀dG

 »YÉªàL’G  ¥ÉaƒdGh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  õjõ©Jh

.¿GOƒ°ùdG  »a

 è`̀FÉ`̀à`̀f â``̀eó``̀b É``̀¡``̀fEG á``̀«``̀dhó``̀dG ƒ``Ø``©``dG â``̀dÉ``̀bh

 ∫É`̀é`̀e »``̀a ø`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e ø`̀jô`̀«`̀Ñ`̀N ≈````̀dEG É`̀¡`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J

.ájhÉª«μdG  áë∏°SC’G

 ¿CG ≈```̀dEG É`̀ª`̀gÓ`̀c ¢`̀ü`̀∏`̀N{ ¿É`̀«`̀H »``̀a â``̀aÉ``̀°``̀VCGh

 áÑÑ°ùe  OGƒ`̀ª`̀d  ¢Vô©àdG  ≈`̀dEG  Iƒ`̀≤`̀H  äQÉ`̀°`̀TCG  á``̀dOC’G

 â`̀jõ`̀jƒ`̀∏`̀dG RÉ``̀Z hCG â`̀jô`̀Ñ`̀μ`̀dG ∫Oô``̀N π`̀ã`̀e ìhô`̀≤`̀∏`̀d

 ÜôëdG  áë∏°SCG  ø`̀e  »`̀gh  ø«Lhôà«ædG  ∫Oô``N  hCG

z.ájhÉª«μdG

 á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G ô`̀¶`̀M á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e â`̀dÉ`̀b π`̀©`̀a OQ »``̀ah

 á«æ©ªdG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  »``̀gh  …É``̀g’ »`̀a  á`̀«`̀FÉ`̀«`̀ª`̀«`̀μ`̀dG

 á``ë``∏``°``SC’G ô``̀¶``̀M Ió``̀gÉ``̀©``̀ª``̀H ΩGõ````̀à````̀d’G á``̀Ñ``̀bGô``̀ª``̀H

 ƒØ©dG  áª¶æe  ôjô≤J  ¢üëØà°S  É`̀¡`̀fEG  ájhÉª«μdG

z.á∏°üdG  äGP  áMÉàªdG  äÉeƒ∏©ªdG  πch{  á«dhódG

 ô¶M  IógÉ©e  ≈dEG  1999  ΩÉY  ¿GOƒ°ùdG  º°†fGh

 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G ≈`̀∏`̀Y ô¶ëJ »`̀à`̀dG  á`̀jhÉ`̀ª`̀«`̀μ`̀dG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G

 á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG Ió`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀©`̀bƒ`̀ª`̀dG

.áeÉ°ùdG

 ¢üî°T  ∞``̀dCG  300  ¿EG  IóëàªdG  º``̀eC’G  ∫ƒ`̀≤`̀Jh

 ΩÉ`̀Y ò`̀æ`̀e Qƒ```̀aQGO »`̀a ô``̀FGó``̀dG ´Gô`̀°`̀ü`̀dG »`̀a Gƒ`̀∏`̀à`̀b

 äGóYÉ°ùªd  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  4^4  êÉàëj  Éª«a  2003

 .¿Éμ°ùdG  øe ¿ƒ«∏e 2^5  øe ôãcCG  Oô°ûJh

∂fÉØdG ó¡a .O

 محكمة مصرية تعلق
إعادة جزيرتين للسعودية 

 QƒeÓd  IôgÉ≤dG  áªμëe  äQô`̀b  -  Ü  ±  CG  -  IôgÉ≤dG 

 AÉ°†≤dG áªμëe ºμM ò«ØæJ ∞bh ∫ƒÑb ¢ùeG á∏é©à°ùªdG

 ô°üe  ø`̀«`̀H  Ohó``̀ë``̀dG  º`̀«`̀°`̀Sô`̀J  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG  AÉ``¨``dEÉ``H  iQGOE’G

.ájOƒ©°ùdGh

 ΩÉ`̀eG ø`̀©`̀£`̀dG Ωó``̀b …ò``̀dG »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG »`̀∏`̀Y ó`̀dÉ`̀N ø`̀μ`̀d

 ,á«bÉØJ’G  AÉ`̀¨`̀dG  ≈∏Y  π°üMh  …QGO’G  AÉ°†≤dG  áªμëe

 á∏é©à°ùªdG QƒeÓd IôgÉ≤dG áªμëe iód ¢ù«d ¬fG ø∏YG

.∞∏ªdG Gòg »a âÑdG á«MÓ°U

 ¿Gô`̀jõ`̀M  »`̀a  â`̀¨`̀dG  …QGO’G  AÉ°†≤dG  áªμëe  â`̀fÉ`̀ch

 ¿É°ù«f »a ΩôHG ájôëÑdG OhóëdG º«°Sôàd ÉbÉØJG »°VÉªdG

 ∂∏ªdG …Oƒ©°ùdG πgÉ©dG É¡H ΩÉb IôgÉ≤dG ≈dG IQÉjR ∫ÓN

 ≈dG  ô«aÉæ°Uh  ¿Gô`̀«`̀J  »`̀Jô`̀jõ`̀L  IOÉ`̀YÉ`̀H  »°†≤jh  ¿Éª∏°S

.¢VÉjôdG

 âØfCÉà°SG  É`̀¡`̀fG  É`̀≤`̀M’  ájô°üªdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  â`̀æ`̀∏`̀YGh

 ó©H Qó°üJ ºd »àdG á`̀jQGO’G É«∏©dG áªμëªdG ΩÉeG ºμëdG

.á«°†≤dG √òg »a ÉgQGôb

 »a  âÑJ  ’  á∏é©à°ùªdG  Qƒ`̀eÓ`̀d  Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG  áªμëeh

.É¡JGQGôb »a ø©£dG Rƒéjh ,ôgƒédG

 نجاة النائب العام المساعد
في مصر من محاولة اغتيال

 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  â`̀∏`̀≤`̀f  -  Rô```̀à```̀jhQ  -  Iô``̀gÉ``̀≤``̀dG

 Ö«°UCG  É°üî°T  ¿EG  ¬dƒb  »æeCG  Qó°üe  øY  ájô°üªdG

 IQÉ«°S  Qhô``̀e  Ö≤Y  áeƒ¨∏e  IQÉ«°S  äôéØfG  ÉeóæY

 IôgÉ≤dG  ¥ô°ûH  á«MÉ°V  »`̀a  óYÉ°ùªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ÖFÉædG

.¢ùeCG AÉ°ùe

 ™bƒªH  á«ª°SôdG  É¡àëØ°U  ≈∏Y  IQGRƒ```̀dG  â`̀dÉ`̀bh

 ó«°ùdÉH äÉHÉ°UEG …CG çOÉëdG ≈∏Y ÖJôàj ºd{ ∑ƒÑ°ù«a

 ...á≤aGôªdG  á°SGôëdG  Iƒb  hCG  óYÉ°ùªdG  ΩÉ©dG  ÖFÉædG

z.ø«æWGƒªdG óMCG Ö«°UCG Éªæ«H

 ¿Éμe  ≈`̀dEG  ø`̀eC’G  Iõ¡LCG  äGƒ`̀b  â∏≤àfG{  âaÉ°VCGh

 É¡£«°ûªJh  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  ¥Ó````̀ZEG  º```Jh  çOÉ``̀ë``̀dG  ´ƒ```̀bh

 √OÉ`̀©`̀HCG  ≈∏Y ±ƒ``bƒ``dGh IÉ`̀æ`̀é`̀dG §Ñ°†d á`̀dhÉ`̀ë`̀e »`̀a

z.¬JÉ°ùHÓeh

 ¿CG ≥HÉ°S â``bh »`̀a äô``̀cP á`̀«`̀æ`̀eCG QOÉ`̀°`̀ü`̀e â`̀fÉ`̀ch
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26 للتواصل وابداء اآلراء

 كتب: حس دعسة.
افرتش  الذي  صاحبنا  ،وهو  االرض  ..هي 
املدينة  هواء  عىل  ظهره  وركز  حنانها 

ينتظر من يشرتي !.
انه يبيع اباريق الشاي، توارث عن نفسه 
مصادمة الحال وقرر ان يعاند حظه ويبيع 

ويشرتي،
..كهالل من الفضة والخيال، وضع بضاعته 
سيجارته  املتعبة..اشعل  عينيه  امام 

ونفث خيط دخان ال يجاري..
يشرتي  من  وان  الشارع  يف  انه  تذكر 
الحاجات،..عقد  اصحاب  من  قلة  بضاعته  
يف  الباعة  حكايات  ايضا-  وتذكر-  يديه 
مخيلته   عىل  ورد  ا  وخص  جده،  زمن 

اعزاء سبقوه اىل املهنه!
القرى  "دواج"  يحب  كــان  انــه  ..؛ذلـــك 
األباريق  يحمل  كان  وكيف   ، ــاف  واألري
وبقايا  والخالخيل  والذهبية  الفضية 
الشعر  وامــشــاط  والــحــريــر  ش  الــقــ

وباكيتات الت والشاي والسلفان.
ان  عليه  عز   ، يشرتي  من  ينتظر  ..وألنــه 
قصص الباعة تتكاثر يف باله وترتدد يف 
نفسه مجاراتهم، اإل إنه  شعر بخيبة امل 
فال احد من املارة يهتم للشاي وال الي 

ابريق م يعرض.
..كانت خيوط السجائر تتصارع امام عينية 

حد البكاء..
يش  ــت  زال ما  والــنــاس  يب  ملــاذا 
يف الشارع، قرر ان يخفو قليال..وكان ان 

راوده الحلم القديم:
العرص  وسالف  الزمان  قديم  يف  كان   
،توارثه  شاي  إبريق  تلك  رجل  واألوان 
كان  و   . جيل  إىل  جيل  من  ــداده  أج عن 
لرشب  اإلبريق  هذا  يوم  كل  يستعمل 

الشاي فيحمله معه إىل 
وي عطشه كل ذهب للعمل . الحقل ل

 ، إبريقه  قيمة  يقدر  الرجل  هذا  كان  ما 
 ، هناك  أو  هنا  ل  بإه به  يرمي  فكان 
ل كل فرغ من  ذات اليم أو ذات الش

الشاي .
الرجل  طريق  يف  بائع    مر   ، يوم  ذات  و 
إىل  يعود  أنه  ليتأكد   اإلبريق  فعاين 
نا  زمن قديم جدا  ، فاقرتح عىل الرجل 

مجزيا القتناء اإلبريق .
فل تأكد الرجل من أن إبريقه  رفض 

البيع رغم إلحاح عا اآلثار .
و مىض الرجل التاجر  يف حال سبيله إال 
كنزه  حامال  واقفا  ظل  اإلبريق  صاحب  أن 
الثم ب يديه ال يدري يف أي األمكنة 

يضعه .
حامال  يرقد  أن  فقرر   ، الليل  جن  أن  إىل 

إبريقه ب يديه ليضمن سالمته .
عىل  استدار  ثم  مدة  ظهره  عىل  نام 
ن فاأليرس و لكن النوم جافاه .  جنبه األ

وعند منتصف الليل غفا .
يديه  فتح  ح  حلمه  منتصف  يف  كان 
األرض  عــىل  وسقط  اإلبــريــق  فانزلق 

فتهشم متشظيا إىل ألف قطعة . 
حوله..ضحك  الناس  ظالل  من  اإل  ..فــزع 
يتأ   ، السجائر  من  ته  ذخ ــاد  واع
ال  مواسمها..واألباريق  اىل  فالناس 

تبىل. 

تصوير: سهم الربابعة

بائع اباريق الشاي  

مي سليم
ال يهمني أن أكون 

الرقم واحد

عية ناجحة.. عالقات اجت
كيف؟

التوازن السليم لتنظيم  
حياة االنسان املعارص

ناعومى ناعومى 
كامبل ..كامبل ..

عع عىل اإلثارة.. عىل اإلثارة..
واخرى عىل الرياضة  واخرى عىل الرياضة  

فوتوغرافيا

 طرق تغي طباع الزوج 
اصربي عىل زوجك

ا ال يعجبك صارحي زوجك 
علمي زوجك اإلتيكيت
ال تأرسي حرية زوجك

اً كو ذكية دا
احذري من مقارنة زوجك بشخص آخر

ته ه ويث غ اً أن تتجّنبي ما يث حاويل دا

سين

« «مطاردة متوّحش

قائدة الحلقةقائدة الحلقة
SNLSNL األوىل من األوىل من

  مارغوت رو   مارغوت رو 
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قاع املدينة

عالم  إلــى  دخــلــت   » مــنــال  تــقــول 
للصندوق  إعالن  طريق  عن  الخزف 
البشرية  الموارد  لتنمية  الهاشمي 
بمشاركتي في دورة للخزف ، وبعد 
 ، لديهم  تعييني  تم  منها  انتهائي 
وبعد مــرور األيــام بــدأت أطــور من 
نفسي عن طريق دراسة فن الخط 

ومن  األردنية  الجامعة  في  العربي 
تخصص  فنون  بدراسة  قمت  ثم 
مهنة  في  العمل  ــدأت  وب  ، الخزف 

الخزف منذ عام ٢٠٠٢ .
يمثل   الخزف  بأن   » النشاش  وتبين 
أديم األرض فاإلنسان خلق من طين 
وهو  الطين،  الى  نهايته  في  ويرجع 

نريد  كما  تشكيلها  يتم  لينة  مادة 
يصنع  وبه   ، نريد  التي  وباألحجام 
اإلنسان  داخل  يعكس  الذي  الخزف 
التي  المنحوتة  خالل  من  ومشاعره 

يصنعها « .
وتذكر بأن « الخزف يمر في مراحل 
عديدة إلنتاجه ، فهو عبارة عن فخار 

ومن  ينشف  حتى  كافياً  وقتاً  يأخذ 
بالخزف  الخاص  الفرن  يدخل  ثم 
 ، درجــة   ١٠٠٠ الى  تصل  بحرارة 
فيخرج الفخار صلبا وقاسيا ومن ثم 
الممزوجة  باأللوان  بتلوينها  أقوم 
باألكاسيد إلعطاء الحيوية للمنحوتة 
بالفرن  أخــرى  مــرة  إدخالها  ويتم 

درجــة    ١٠٠٠ الــى  تصل  بــحــرارة 
لتخرج كقطعة خزفية ، وفي بعض 
الثالثة  للمرة  إدخالها  يتم  األحيان 
أن  أردنا  اذا   ٦٥٠ الى  تصل  بدرجة 
نضيف الفضة أو الذهب للمنحوتة» 

.
وعربية  دولية  ومشاركات  أنشطة 
وتشير  منال  أعمال  شملت  عديدة 
معرضا  عشر  خمسة  لدي  أن»  الى 
فعلى   ، الخزفي  بالنحت  خاصة 
في  شــاركــت  الــعــالــمــي   الصعيد 
العالمي  للنحت  سمبوزيوم  معرض 
عربيا  الوحيدة  وكنت   ، الصين  في 
إختيار  وتــم  ــة  دول  ١٢٢ بين  مــن 
وثقت  تجربة   ١٢ بين  من  تجربتي 
العربي  الصعيد  على  أمــا  الحقا، 
عاصمة  ــراق  ــع ال كــانــت  وعــنــدمــا 
تم   ٢٠١٣ عــام  العربية  الثقافة 
في  نقلة  أحدثت  كفنانة  تكريمي 

مجال الفن العالمي .
وتضيف « أقوم حاليا على التدريب 
فــي مــجــال الــمــشــاريــع الــريــاديــة 
اليدوية  والحرف  بالفنون  المتعلقة 
سيتي   » ــزة  ــائ ج عــلــى  وحــصــلــت 

وقمت   ، الريادية  للمشاريع   » بنك 
 ٢٠١٠ عام  فنون  مبادرة  بأنشاء 
بالتعاون مع أمانة عمان ، وتم إنجاز 
العام  هذا  ونعمل  منها  أجزاء  ثالثة 
طلبة  مع  الرابع  الجزء  إكمال  على 

المدارس» .
جزء  كل   » بــأن  النشاش  وتوضح 
وعشرون  خمسة  يضم  األجزاء  من 
األول  ــجــزآن  ال واخــتــص   ، ورشـــة 
والثاني بالرسم والنحت والفسيفاء 
الحدائق  في  الورشات  تتم  وكانت 
في   ، عمان  ألمانة  التابعة  الثقافية 
موجها  كان  الثالث  الجزء  أن  حين 
لطلبة المدارس وشمل جميع أنحاء 
عديدة  ورشات  عمل  وتم  المملكة 
الهاشمي  الصندوق  مع  بالتعاون 

لتنمية البادية األردنية « .
إنشاء  على  حاليا  أعمل   » وتقول 
 ) المنتج  وتطوير  تصميم  مبادرة 
يعد  الخزف  كون   ( النهائي  اإلخراج 
السياحي  للقطاع  جيد  دخل  مصدر 
مشكلة  فــي  تكمن  والمشكلة   ،
التصميم  أساسها  التي  التسويق 

واإلخراج النهائي» .

 جولة :نداء الشناق 

تطوعية،  شبابية  مبادرة   ..  »  «إبشر 
بدأها ثلة من  طلبة الجامعات الذين 
وجهدهم  وقتهم  استغالل  أرادوا 
خالل  من  المجتمع  يخدم  شيء  في 
القيام  باالنشطة التطوعية منذ أربع 
سنوات ، فال مكان محدد  النشتطهم 
حيث  والثقافية  والخيرية   اإلنسانية 
 ، المملكة  محافظات  على  تــتــوزع 
مأدبا   ، الزرقاء  معان،   ، جرش   ، أربد 
أماكن  ــى  إل بــاإلضــافــة   ، ـــوار  األغ  ،

مختلفة في عمان .
الشطرات  هبة  المبادرة  عضو  وقالت 
تنمية  الــى  تــهــدف  ــادرة  ــمــب ال بــأن 
بشكل  الشباب  لــدى  التطوع  روح 
العمل  نحو  طاقاتهم  وتوجيه  عام 
ــوة  األخ حــس  وتنمية  المجتمعي 
وبين  بينهم  والتكافل  والتعاطف 

طبقة المجتمع األقل حظاً. 
فئة  مــن  الــمــبــادرة   اعــضــاء   أكثر   
جامعات،  طــالب  وخــاصــة  الــشــبــاب 
أول  إبشر  من  بدأ  ممن  منهم  وجزء 
حتى  معها  طريقه  وأكمل  خطواتها 
بعد تخرجه والتزامه بمشاغل حياتية 

االعمال  من  بباقة  المبادرة   وتتميز  
المبادرة   شباب  نسقها  التي  الخيرية 
مجاني  طبي  ــوم  ي ــرزهــا  أب كــانــت 
بالرعاية  حــظــاً  ـــل  األق للمناطق 
الصحية في الشونة الجنوبية ، وفي 
جمعية  ترميم  يتم  الحالي  الوقت 
تم  حيث   ، البقعة  مخيم  في  االيتام 
باإلضافة  والمطبخ  الحمامات  تبليط 
من  كهربائية  وأدوات  سجاد  لشراء 
شــراء  وتــم   ، وغــيــره  وثــالجــة  كولر 
سجاد ، ورسم بعض الرسومات على 
دوري  عمل  الى  باالضافة   ، الجدران 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  السلة  كرة 
لألطفال  ترفيهي  نــشــاط  وعــمــل 
وضعهم  مع  يتناسب  بما  المكفوفين 
بالدم  التبرع  حملة  عمل  و  طبعاً 
،وحملة التبرع باألعضاء (بعد الوفاة) 
الشتاء  كسوة  مثل  أخرى  ونشاطات 
زيارات  وعمل  األخــرى،  للمحافظات 
ترفيهية  ورحــالت   ، المسنين  لــدور 

لأليتام .
على  المبادرة   اعــمــال   تتوقف  لم 
بل  والخيرية  األنسانية  األعــمــال 
تعدتها لالعمال التوعوية والتثقيفية  
حيث  المدراس  طلبة  فئة  تهم  التي 

ترميم  عملية  في  المساهمة  وهو 
فعاليات  في  وشارك  االيتام،  جمعية 
بفقرات  ايــتــام   اطــفــال  المعرض 
إشــراك  منها  الــهــدف  كــان  ابداعية 
بأنهم  فيه  يحسون  بشيء  األطفال 
شيء  وتقديم  العطاء  على  قادرين 
يكونوا  أن  وتشجيعهم  للناس  جميل 

منتجين وليس مستهلكين دائماً .
المبادرة  قيام  الى  الشطرات  وتشير 
بعمل  المبارك  رمــضــان  شهر  فــي 
إفــطــارات  شملت  متنوعة  انشطة 
العيد  وكسوة   ، طفل   ٢٥٠ من  أكثر 
اشراكهم  تم  طفل   ٢٧٠ من  ألكثر 
مالبس  شراء  بعملية  مباشر  بشكل 
 ١٧٠ مــن  أكــثــر  ــع  ــوزي وت  ، الــعــيــد 
مختلفة  مــنــاطــق  ــي  ف خــيــر  طـــرد 
والشونة  وجــرش  ــد  وارب عمان  في 

جزءا  تمثل  أصبحت  إبشر  ألن  أخرى، 
مهما وال يتجزأ من حياتهم اليومية .  
كــمــا وتــســتــهــدف ابــشــر الــعــائــالت 
 ، البسيط  الــدخــل  ذات  االعفيفية 
وكبار السن ، واأليتام ، وفئة الشباب، 

واأليتام والمراهقين وغيرهم . 

« ابشر « ليست فقط لتقديم العون 
وحسب  المجتمع  الفــراد  والمساعد 
ومتفهم  واع  جيل  النشاء  تطمح  بال 
ومؤمنا،  مــدركــا  الغير  الحتياجات 
التي   الهائلة  الطاقات  من  انطالقا 
األمثل  بالشكل  استغاللها  نستطيع 
دور  وصاحب  معطاء  إنسان  ليكون 

وبصمة في هذا العالم .
 فمن هذا المنطلق انطلقت « ابشر» 
لتشجع فئة المراهقين من عمر ١٣-

١٧ عام من طلبة المدارس وغيرهم 
باألنشطة  إشــراكــهــم   خــالل  مــن 
المبادرة  بها  تقوم  التي  التطوعية 
أساسيين  متطوعين  واعتبارهم 
التطوعي  العمل  حــب   روح  وزرع 
بداخلهم وإعطائم دفعة معنوية بأنّ 
ما يفعلونه شيء انساني لتشجيعهم 

على االستمرار . 

ورشات  تضمن  صيفي  ناد  عمل  تم 
المهارات  بتنمية  تتعلق  تدريبية 
الــشــخــصــيــة لــطــالــبــات الــمــدارس 
بمرافق  وعناية  عملية  ـــات  وورش
مع  التعاون  الى  باالضافة  المدرسة  
مبادرات أخرى بعمل ورشات مختلفة 
والعولمة  اإلبداعي  بالتفكير  تتعلق 
األمور  من  وغيرها  العنصرية  ونبذ 

التي تنمي الفكر والشخصية . 
وتقول الشطرات « لم تغفل المبادرة 
عن االهتمام باالطفال حيث تم عمل 
تعنى  التي  النشاطات  من  العديد 
ترفيهية  نشاطات  مــن  بــاألطــفــال 
الــمــبــادرة  تــركــز  بحيث  تعليمية 
ترفيهية  بطرق  التعليم  دمج  على 

لألطفال .
وتوضح بأنه تم عمل معرض الكتاب 
الكتب  جمع  على  القائم  الخيري 
مناطق  مختلف  من  المتبرعين  من 
النشاط  فكرة  وكانت  وغيرها،  عمان 
نشر  وهــمــا  جــزأيــن  حــول  تتمحور 
القراءة  على  الناس  وتشجيع  الثقافة 
المشاركة  و  بأهميتها  والتذكير 
وتم  ودعــمــه  للمعرض  والحضور 
تطوعي  لعمل  ريــعــه  فــي  الــتــبــرع 

في  المهمة  االنجازات  من  وتضيف 
فكرة  على  قائم  إفطار  كان  رمضان 
األيتام  األطــفــال  مــن  عــدد  تــدريــب 
المراهقين من عمر ١٤-١٦ عام من 
أمام  الوقوف  على  السخنة  منطقة 
ومتطوعين  منظمين  من  الحضور 
المستقبلية  أحالمهم  عن  والتحدث 
االيجابية  ورؤيــتــهــم  وتطلعاتهم 
أمور  عن  أيضاً  والتحدث  للمستقبل 
ويتمنون  المجتمع  في  يرونها  سلبية 
بطريقة  عرضها  وتــم  تغييرها 
يقف  مــرة  أول  وكانت  رائعة  جــداً 
أمام  ليتحدثوا  األطفال  هؤالء  فيها 
ومتابعتهم  تدريبهم  تم  الجمهور،و  
لمدة أسبوع وبشكل يومي من قبل 
الخوف  حاجز  لكسر  إبشر  منظمي 

لديهم وفعالً كان أداؤهم رائعا.  

 الخزف  ..  والدة من رحم الط والنار 
ندى شحادة

بذلك  فعكست   ، القديم  املايض  أصالة  الينا  أعادت  وابتكارات   ، العريقة  الخزف  صناعة  عىل  النشاش  منال  طبعتها  ت  بص
لية وقدرتها اإلبداعية من خالل املنحوتات التي صنعتها باألشكال واألحجام املتنوعة عن طريق مكوناته ( الط  خربتها الج
أحساسيها  خالله   من  ترجمت  لية  ج بصفة  تتسم  وظيفة  إىل  هواية  من  لديها  األصيل  الخزف  فن  وتحول   ،  ( والنار  واملاء 

ومشاعرها املختلفة وطبقتها عىل أرض الواقع .

إبرش 
مبادرة شبابية لرسم االبتسامة عىل وجوه املحتاج



03
  الجمعة 30 أيلول 2016

بقعة ضوء

ابنها  مقلمة  جميل»  «أم   تمسك 
الذي  السؤال  وتسأله  المدرسية.. 
وهي  يومياً  طرحه  على  اعــتــادت 
أضعت  ماذا  اخبرني  «هيا  تفتحها: 
المدرسية؟»  مستلزماتك  من  اليوم 
أضاعه  الذي  ما  يخبرها  بدوره  وهو 
المالمة  بوضع  الحديث  مسترسالً 

على أحد من زمالئه كالمعتاد.

من  العديد  تطرحه  الــســؤال  فهذا 
على  وبالتحديد  أبنائها  على  األسر 
من هم على مقاعد دراسة المرحلة 
الــطــالب  مــن  فكثير  ــة،  ــي ــدائ ــت االب
مستلزمات  والديهم  من  يطلبون 
مدرسية جديدة، عوضاً عن تلك التي 
يفقدونها في المدرسة إما بنسيانها 
قبل  من  منه  أخذها  خــالل  من  أو 

زمالئه في المدرسة.

ـــاب األســر  ــحــال أرهـــق أرب فــهــذا ال
ذلك  يعجبهم  يعد  فلم  وأزعجهم، 
ومن  جهة،  من  ابنائهم  الستهتار 
جهة أخرى فإنه يعد مصروفاً اضافياً 
كبيرة  أعدادا  يشترون  فهم  عليهم، 
وال  المدرسية  المستلزمات  مــن 

يجدونها عند الحاجة.

فتقول ربة المنزل ووالدة ٣ أبناء «أم 
ابني  األسبوع»: «ان  ل «آخر  يحيى» 
مما  بكثرة  المدرسية  حاجياته  يفقد 
من  أعداداً  له  اشتري  ألن  يضطرني 
المستلزمات وأقوم بمده بأخرى عند 
حاجتها أو باألحرى عند فقدانها، وأنا 
بدوري دائماً أقوم بتنبيهه ولكن دون 

جدوى».

ال  «لألسف  متنهدة:  قولها  وتابعت 

ينتهي الحال عند فقدان المستلزمات 
ذلك  يتعدى  انما  فقط  المدرسية 
من  المختلفة  حاجياته  لــفــقــدان 
ــرات وقــبــعــات وهــكــذا.. وهــذا  ســت
كونني  ومتعباً  مادياً  مكلفاً  جميعه 
لتغطية  مرة  من  أكثر  السوق  أقصد 

ما يفقده».

ووالــدة  الموظفة  ــرأي  ال وشاركتها 
«ابنائي  قائلة:  الوليد»  «أم  أبناء   ٤
في  مقتنياتهم   يــفــقــدون  ايــضــاً 
وأحياناً  يضيعونها  أحياناً  المدرسة 
أسبوعياً  ونحن  منهم،  تسرق  أخرى 
المستلزمات  من  عدد  بتأمين  نقوم 
الــمــدرســيــة وهـــذا يــعــد مــصــروفــاً 
أيضاً  فقدانهم  عن  عــدا  اضافياً، 
وأنهت  الشخصي»....  لمصروفهم 
المشكلة  هذه  «ان  بقولها:  حديثها 
نجد  ألن  بد  وال  حقاً  ومتعبة  مؤرقة 

حل لها».

فيصل  «د.  اجتماعي  اســتــشــاري 
الطلبة  كل  «ليس  يقول:  غرايبة» 
أهمية  يــقــدرون  الصغار  وخــاصــة 
ليس  األشياء،  هذه  على  المحافظة 
مكسورة  أو  سليمة  عليها  المحافظة 
الفقدان  من  عليها  المحافظة  انما 
والنسيان والسرقة، وكثير ما يحصل 
هذه  بعض  نــســوا  قــد  ابــنــاءنــا  ان 
وفي  الصف،  قاعة  في  المستلزمات 
الوالدين  يفعله  يتطلبه  ما  الحقيقة 

وتبقى المشكلة».

الممكن  «مــن  «غــرايــبــة»:  وأضــاف 
سرقة  من  حاالت  يواجهون  قد  أنهم 
وربما  سهواً  بينهم  من  األشياء  هذه 
لمهاجمة  ــان  ــي األح مــن  كثير  فــي 

اما  ســنــاً  األكــبــر  زمــالئــهــم  بعض 
عدوانية  نزعة  عن  تعبيرا  التالفها 
ألن يفعلون هذه التصرفات المؤذية 

لآلخرين والمزعجة في آن معاً».

مع  التعامل  كيفية  في  يتعلق  وفيما 
يعمد  «ربما  الحالة:  هذه  في  االبناء 
تحذير  الــى  واألمــهــات  ــاء  اآلب بعض 
األشياء  هــذه  فقدان  من  أبنائهم 
وعدم اهتمام هؤالء األبناء بها وعدم 
في  وموجودة  سليمة  عليها  الحرص 
الى  الــوالــدان  يلجأ  لذلك  حقائبهم 
عنصراً  فقدت  «اذا  بقولهما  التنبيه 
فإنك  المستلزمات  هذه  من  جزءاً  أو 
الجديدة  األدوات  هذه  تتحمل  سوف 
التي فقدت أو أتلفت وعليك أن تكون 
هذه  مع  بالتعامل  ومنضبطاً  حــذراً 
السارقين»  من  وتخبئتها  األدوات 
له  نقول  أن  يحصل  أن  يمكن  وهذا 
من  تشتريها  أن  عليك  «يقتضي 
من  عيديتك  من  حصالتك المالية أو 
تحذيراً  يشكل  وهذا  السابق»  العيد 
يقظاً  أكثر  ويجعله  وقــويــاً  قاسياً 

وحرصاً وانتباه».

القاء  ضــرورة  الى  «غرايبة»  وأشــار 
الدنيا  الدراسية  المرحلة  معلمات 
مسؤولية  ــاســي  واألس كــالــروضــة 
التنبيه أوالً ثم التحذير ثانياً للطالب 
جميعاً ألن يحافظوا على ممتلكاتهم 
سليمة وكاملة وغير معطلة ويعودن 
هذه  على  المحافظة  على  طالبهن 
استخدامها  كيفية  وعلى  األدوات 
أو  تنكسر  ال  ألن  الصحيح  بالشكل 
تتشوه أو تفقد فاعليتها وعلى النحو 

الصحيح. 
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إدارة  ا"ســــرة  حتــســن  ال  ـــاذا  •  مل
دخلها الشهري؟ 

التحكم  أيــضــ-  حتسن  ال  ـــاذا  ومل  ..
بعملية التسوق املنز1؟ ..

وفق  تتم  التسوق  عملية  هل  و   •
احلاجة أم وفق السعر؟

السلع  بعض  على  العروض  هل   •
حتفز على الشراء .

بال  تشغل  ا"سئلة  من   Eالكث  •
ادارة دخلها  ا"سرة  حول كيفية 
للمتطلبات  وفــقــا  الــشــهــري 
تكاليف  ارتفاع  ظل   O املنزلية 

املعيشة مقابل الدخل.
سيتم  ــة  ــزاوي ال ــذه  ه ــالل  خ مــن   •
ــعــديــد مــن املــواضــيــع  تــنــاول ال
على  املنز1  باالقتصاد  املتعلقة 

شكل حلقات. 

فقدان ونسيان الطالب 
ملستلزماتهم املدرسية .. ما الحل؟

0795060002واتس اب للمشاركة وابداء الرأي حول هذه القضية :     

أن  إلى  كثيرا  الزوجات  تسعد  قد  حديثة  دراسة  توصلت 
وترتيبه  المنزل  تنظيف  في  يشاركون  الذين  الرجال 
أكثر  المشاكل  عن  والبعد  والهدوء  بالسعادة  يشعرون 
معاونة  على  الرجل  يوافق  هل  ولكن  غيرهم....  من 
من  شيئا  ذلك  في  يجد  أم  المنزلية  االعمال  في  زوجته 
هذا  سيؤثر  وهل  ذلك؟  في  المرأة  رأي  وما  النقيصة. 

التعاون أو عدمه على الحياة الزوجية.
يعد الزواج شراكة بين الزوجين والتعاون بينهما في كل 
شيء حتى في أبسط األمور يضفي على حياتهما البهجة 
ويمنحهما اإلستقرار النفسي ويحقق لهما معاني المودة 
زوجته  على  الرجل  دخول  مجرد  بل  والرحمةواأللفة، 
يرفع  لمساعدته  احتياجها  ومدى  أحوالها  عن  ليسألها 
العمل  على  واقباال  نشاطا  أكثر  ويجعلها  معنوياتها  من 

المنزلي بنفسية اكثر راحة.
المنزل  اعمال  في  الزوج  مساعدة  جابر»:  «سهى  تقول 
ان  وتتمنى  االفـــراد،  بين  والتألف  المحبة  دليل  هو 
يساعدها زوجها في ذلك حيث يقتصر معاونته لها على 

االعمال الكبيرة والتي ال تستطيع القيام بها.
ويرى مأمون المصري أن  تقديم الزوج لزوجته مساعدة 
لن ينقص شيئا من كرامته على العكس بل سيزيد ذلك 

من حب الزوجة لزوجها واحترامها له.
وتوافقه آالء ماضي في ذلك قائلة :» ما أجمل أن يساعد 
الزوج زوجته بأشغال المنزل، وهذا ليس عيبا أو حراما 
بل ينشئ بينهم روح المحبة واأللفة والدخول في عالم 

رائع يجعل روحهما تتشارك وليس فقط ايديهما .
في حين يرفض سعد المناصير ذلك معلال بأن :» الرجل 
فيه  يستريح  مكان  البيت  وأن  عمله  فى  كثيرا  يتعب 

وليس مكان عمل وتعب.»
من شب على شيء شاب عليه

يقول» زيد الشيخ» :   أنا ال اقوم بأي عمل في المنزل 
حتى كاس الماء ال أعيده الى المطبخ، فهذه االمور ليست 
كما  المنزل.  خارج  واتعب  أكد  أنني  ويكفي  مهامي  من 
السلوك،  هذا  على  أظفاري  نعومة  منذ  تربيت  انني 
وأمي أيضا لم تكن تسمح لي بتاتا بمساعدة أخواتي في 
 بني يا  لي،  تقول  وكانت  صغيرا،  كنت  عندما  التنظيف 
ان هذه االعمال من واجبات المرأة. وحتى بعد أن تزوجت 
لم يتبدل شيء في االمر.. فهذا هو ما ألفنا عليه آباَءنا، 
فقد نشأنا واعتدنا على هذه المفاهيم وانا على قناعة 

بها وليس من السهل ان أتغير اآلن.
مواريث اجتماعية خاطئة

انا  فيقول:  موظفة  من  متزوج  وهو  الراعي)  (خالد  أما 
البيت  الى  ندخل  ونحن  المنزل  خارج  نعمل  وزوجتي 
تقريبا،  الوقت  نفس  في  الوظيفي  العمل  من  عائدين 
وان اغلب اعمال البيت تقوم بها زوجتي، ولكني أراعي 
عنها  االعباء  تخفيف  في  فأسعى  وتعبها  ارهاقها  واقدر 
بكيها،  واقــوم  بنفسي  مالبسي  بغسل  احيانا  فأقوم 
في  االطفال  وأعاون  العشاء  وجبة  تحضير  في  واساعد 
فقد   علي جديدة  ليست  االعمال  وهذه  ايضا،  الدروس 
كنت اقيم  لوحدي اثناء الدراسة الجامعية، وكنت اقوم 
لكن  بنفسي.  شابه  وما  والغسيل  الطبخ  اعمال  بكل 
المنزلية  االعمال  من  شيء  أي  اعمل  ان  المستحيل  من 
امام االقارب واالصدقاء. فأنا في داخلي أؤمن بأن الحياة 
الزوجية مشاركة، لكن لألسف نحن نعيش في مجتمع ال 
يزال حبيس العادات والتقاليد التي ترى في قيام الرجل 

ببعض االعمال المنزلية امراً معيبا.
ويبقى السؤال.. متى سيترك بعض الرجال هذه االعراف 
البالية ويتخلون عنها لصالح الفعل الصحيح الذي يتمثل 
علوا  إال  تزيدهم  لن  والتي   المرأة  ومعاونة  بمساعدة 

وشأنا.

ل املنزلية.... مساعدة الزوج يف االع

هل تزيد من شأنه أم تنقص من رجولته؟

   رزان المجالي

ي

  الخريف وتقلبات الطقس .. عىل مدار الساعة 
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  ثامر العوايشة
ساعة  من  واختالفه  السريعة  الطقس  وتقلبات  الشتاء  واقتراب  الخريف  فصل  مع 
أصبح  الطقس  أن  إال  محددة  األربعة  السنة  فصول  أوقات  أن  من  بالرغم  لساعة  
يتغير في كل يوم ، فنجد طقسا مشمسا صباحا باردا ليال ، و لهذا نحتاج دائما إلى 
اإلطالع على أخبار الطقس، و قد أصبح األمر أسهل كثيرا عن برامج التلفزيون أو 
مواقع اإلنترنت مع إستخدام تطبيقات معرفة الطقس على الهاتف و التي أصبحت 
في متناول الجميع، و التي تعرفنا بدقة و أوال بأول وساعة بساعة  أخبار الطقس و 
تغيراته، و في هذا المقال ستجد مجموعة من أفضل تطبيقات الطقس والتي تم 

انتقائها بناء على تصنيفات المتاجر االلكترونية.
 

تطبيق طقس العرب
من اهم البرامج عن الطقس وهو متوفر على جميع برامج التشغيل للهواتف الذكية 
الطقس ساعة بساعة يوفر لك تطبيق طقس العرب توقعات الطقس بدقة لكل 
يساعدك  باختيارها  تقوم  التي  للمنطقة  القادمة  لأليام  و  اليوم  مدار  على  ساعة 
تطبيق طقس العرب ليس فقط في معرفة الطقس إنما في التخطيط لنشاطاتك 
اليومية و من ضمنها أيضاً ممارسة الرياضات المختلفة بحسب حالة الطقس كما 
الناتجة  الصحية  المضاعفات  أو  لألمراض  التعرض  فرص  التطبيق  لك  يوضح  و 
عن الطقس خدمة مميزة من تطبيق طقس العرب تتيح لك إستالم ملخص الحالة 

الجوية ليوم ما وذلك في ساعة معنية تقوم أنت بتحديدها بحسب رغبتك.

AccuWeather
يظهر لك توقعات لمدة خمسة أيام ، ويظهر لك صورة األقمار الصناعية والغيوم 
على منطقتك، ويعطيك تحذيرات في حالة وجود رياح قوية أو امطار تزيد على حد 
الى  باالضافة  الحرارة  درجات  مع  منطقتك  وحسب  بساعة  وساعة  باول  اوال  معين 

تحذيرات مهمة عن الحالة الجوية .

The Weather Channel
اليوم  بك  الخاصة  للخطة  تحتاجها  التي  الطقس  بمعلومات  يزويدك  البرنامج  هذا 
او االسبوع او حتى الساعة القادمة. كما انه يحتوي على خرائط تفاعلية مع رادار 

لالخبار  فيديو  وكذلك  أيام  وعشرة  ساعة  كل  الطقس  بحالة  تنبؤات  و  متحرك 
العاجلة والتغطية الجوية المذهلة.

   
Weather Free

يقدم هذا البرنامج توقعات لدرجات الحرارة لكل المدن الرئيسية فى العالم العربي 
لعرض  المستخدم  مكان  بتحديد  البرنامج  يقوم  البدء  العالم؛عند  مدن  ومعظم 
ونسبة  الطقس  وحالة  الحرارة  درجة  على  تحتوى  والتى  الحرارة  درجات  توقعات 

الرطوبة و اتجاه الرياح االن.
 

Weatherzone
هذا البرنامج مكون من خبراء األرصاد الجوية ومطوريه التي هي مخصصة لتوفير 
منتها  وفي  الطقس  لحاالت  النتائج  افضل  لك  لتوفير  المبتكرة  الجوية  الخدمات 

الدقة.

weatherbug
 تطبيق ويذر بج weatherbug ، و يجعلك تعرف أخبار الطقس مبكرا قبل حدوث 
أي شيء غير متوقع ، و يمكن لهذا التطبيق الوصول ألكبر شبكة في العالم ألجهزة 
إستشعار الطقس و التوقع بدقة حيث يمتلك أجهزة إنذار سريعة ذات توقع دقيق 
تطبيق  هو  و   ، األسوأ  إلى  التحول  على  الطقس  يوشك  عندما  بإخبارك  يقوم  و   ،

مجاني .
 

iweather
 تطبيق أي ويذر iweather ، و هو تطبيق الطقس األكثر شعبية على جوجل بالي 
الهامة  المعلومات  من  العديد  يوفر  و   ، البيانات  و  التصميم  في  رائع  مزيج  هو  و   ،

حول الطقس ، و يعطيك توقعات و خلفيات حول الطقس ، و هو تطبيق مجاني .
 

google now
موقعك  في  طقسك  عن  ببساطة  يخبرك  و   ،  google now ناو  جوجل  تطبيق   
الحالي، و يمكنك إرسال أسئلة على التطبيق و سوف يرسل لك الرد، و هو تطبيق 

مجاني . 
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املطبخ 
دجاج بالكاري و اللـوز

شوربة الجبنة

 فاصوليا مع الشبس

سلطة الدراق والخس
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املطبخ     |   تعدها: جيهان الكباريتي 
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عا األرسة

 للكحول الطبي( السبيرتو ) استخدامات عدة غير التعقيم  والتطهير إليك بعضها
•  صنع معطر الجو  

الكيميائية  المواد  من  المصنوعة  الجو  معطرات  أن  الحديثة  الدراسات  أثبتت   
االستعاضة  يمكن  المنزل  داخل  الهواء  في  تلوثا  تسبب  المعطرة  والشموع 
عنه بمعطر تصنعينه بنفسك عن طريق خلط كوبين من الماء ونصف كوب 
من الكحول الطبي ومعلقتين طعام من صودا الخبز مع إضافة ١٥-٢٠ نقطة 

من زيتك العطري المفضل.
لتنظيف األثاث والكنب المصنوع من مادة الميكروفايبر أفضل مادة لتنظيفها   •

فهو قوي على األوساخ والبقع  ويجف بسرعة. 
تحتاجين إلى قطعة قماش بيضاء, وفرشاة تنظيف بيضاء, كحول طبي.

أكياس ثلج طبية   •
نحتاج دوما ألكياس الثلج الطبية حتى نضعها على مناطق اإلصابات والكدمات 
إلى  تحتاجين  المنزل  في  صنعها  يمكنك  والتي  وأبنائنا  نحن  لها  نتعرض  التي 
الكحول  من  مقدار  بخلط  التسريب,قومي   لتفادي  بسحاب  بالستيك  كيسين 
الطبي مع ثالث مقادير من الماء واملئي ثالث أرباع الكيس بالخليط وأغلقيه مع 
التخلص من أكبر قدر من الهواءثم ضعيه داخل الكيس الثاني وضعيه بالفريزر 

لحين الحاجة له.
تسريع شفاء تقرحات الفم (الهيربس البسيط)  •

لتسريع شفاءها ضع عليها القليل من السبيرتو.
لعالج حب الشباب العنيد   •

إذا كنت تعاني من حب الشباب ولكنها لم تجف لفترة طويلة ادهنها بالكحول 
ألنها  الجلد  على  طويلة  لفترة  الطريقة  هذه  تستخدم  ال  حذرا  كن  لكن  لتجف 
ستتسبب بحروق تخلف ندوب. وعند دهنه  أبقيه بعيدا قدر اإلمكان عن الجفون 

والجلد الحساس الموجود حول العين 
التخلص من فطريات األظافر   •

فعالة  تكون  ال  تستخدم  التي  فالعالجات  األظافر  فطريات  من  التخلص  يصعب 
في معظم األحيان للتخلص منها أخلط مقدارين متعادلين من الماء والسبيرتو 

وانقع قدميك بها.
عالج قدم الرياضي   •

بنفس  بنقعها  واأللم  الحكة  عالج  يمكنك  الرياضي  القدم  من  تعاني  كنت  إذا 
الخليط السابق أو مسحها بالكحول مرة يوميا.

اصنع منظف األرضيات الخشبية   •
لتنظيف األرضيات الخشبية تحتاج إلى منظف خاص لكن يمكنك صنع منظفك 
سائل  من  نقاط  ثالث  مع   الطبي  الكحول  من  كوب   ٣/١ بخلط  بك   الخاص 

تنظيف الجلي ١٠ نقاط من زيت الليمون العطري .
لنزع الملصقات عن األوعية الزجاجية (المطربانات)  •

الملصق  بها  الموجود  الناحية  من  الزجاج  انقع  ثم  وعاء  في  الكحول  بعض  ضع 
لمدة تراوح مابين عشرون دقيقة أو ساعة إذا كان هناك بعض البقايا يمكنك 
نهائيا  منها  وللتخلص  الالصقة  المادة  إلزالة  خشبية  معلقة  أو  بفرشاة  فركها 

اغمسي اسفنجة بالكحول وافركيه ثم اغسليه كالمعتاد.
للتعقيم يمكنك تعقيم كل ما حولك بمسحة بالكحول   •
السيطرة على انتشار المكورات العنقودية والفطريات   •

العنقودية  المكورات  تسببها  التي  االلتهابات  على  القضاء  الصعب  من  أصبح 
خالل العقد الماضي الكتسابها مناعة ضد المضادات الحيوية فأصبحت مقاومة 
بمسح  المنزل  في  أحد  أصيب  إذا  االلتهاب  انتشار  من  الحد  يمكن  لكن  لها, 

األسطح بالكحول.

اصنعي منظف النوافذ الخاص بك   •
يمكنك خلط ٤/١ كوب من الكحول مع ٣ أكواب ونصف من الماء ومعلقتين من 

األمونيا  خمسة نقاط من سائل تنظيف الصحون .
و لتنظيف المرايا اخلطي مقدار من الماء ومقدار من الكحول وضعيها في رشاش 

.
١للتخلص من عالمات احتكاك األثاث مع األرض يمكنك فركها بالكحول.  •

تنظيف بعض أنواع المجوهرات.  •
دافئ  ماءاً  استخدام  هو  عليها  والحفاظ  المجوهرات  لتنظيف  العامة  القاعدة 

وصابون غسل الصحون وتجنب المواد الكيميائية .
جميعها  ليس  لكن  بالكحول  تلميعها  يمكنك  التي  المجوهرات  بعض  هناك 
التي  األجحار  بعض  وهناك  عليها  الكحول  وضع  يمكن  ال  مثال  والعقيق  فاللؤلؤ 
اليمكن  المطلية  األحجار  حتى  عنها  الكحول  إبعاد  يجب  بالالصق  مثبتة  تكون 

تنظيفها به .
مسح  طريق  عن  بذلك  القيام  ويمكن  الكريهة  األحذية  رائحة  من  التخلص   •
الحذاء من الداخل بالسبيرتو والذي سيعمل بدوره على اقتل البكتريا المسببة 

للرائحة وستحصلين على نتيجة أفضل إذا وضعته في الشمس.
التخلص من رائحة الثوم والبصل العالقة بيديك   •

لتلميع الستينلس ستيل  •
أو  المجلى  داخل  أو  المياه  صنابير  على  الموجودة  الماء  بقع  من  للتخلص   •

لتلميع سطح الثالجة وإزالة البصمات من عليها امسحيها بكحول طبي.
القميص  ياقة  على  الموجودة  الصفراء  أو  لسوداء  ا  الحلقات  من  للتخلص   •
األبيض و الناجمة عن العرق افركيها بالكحول  قبل غسلها وستختفي. ويمكن 

الوقاية من حصولها بمسح الرقبة بالكحول الطبي قبل ارتداء القميص.  
التخلص من الدهون المتراكمة على الفرن أو الشفاط أو أي سطح آخر ضعي   •

الكحول على قطعة قماش وافركي بها الدهون.
اصنعي رذاذا للتخلص من التجمد الموجود على زجاج  السيارة   •

املئي علبة٣/١ رشاش بالماء واملئي الباقي بالكحول وورشي الزجاج المتجمد 
سيذوب على الفور وللوقاية من التجمد رشي الزجاج بهاذا المحلول .

تنظيف فراشي مساحيق التجميل وتطهيرها   •
عليك  ما  بالتهاب  بشرتك  إصابة  بعد  خاصة  واآلخر  الحين  بين  تنظيفها  يجب 

سوى نقعها بالكحول وتركها لتجف بالهواء.
إذا تكسرت بودرة ظالل العيون يمكن إصالحها بإضافة القليل من السبيرتو   •
وامزجيها حتى تلتصق مع بعضها ورصيها بإصبعك واتركيها لتجف وتجمد .

إلزالة الغبش عن الزجاج وجعله صافيا  •
مسحها  إال  عليك  ما  ورقية   محارم  الجلي  تنظيف  سائل   , لسبيرتو  تحتاجين 

بالكحول ومن ثم تنظيفها بسائل الجلي.  
إزالة طالء األظافر من على السجادة  

ازبلى الطالء الزائد وافركي ما تبقى بالكحول.
مع  الطبي  الكحول  من  كوب  ربع  اخلطي  لمعانا  وإكسابه  الجرانيت  لتنظيف   •
كوب من الماء و ثالث نقاط من سائل تنظيف الجلي كما يمكنك إضافة زيت 

عطري وامسحيه.
وضعها  يفضل  ال  لكن  األبواب  ومقابض  المنزل  في   النثريات  األثاث  لتلميع   •

على األثاث الخشبي .
بديل لمزيل رائحة العرق .  •

الزالة جميع أنواع  الحبر عن الحائط والمالبس وتلميع لوح الكتابة األبيض   •
من آثار األقالم. 

الكحول الطبي أك من مطهر

 طرق للتعامل مع عادات الطفل السيئة 
عادات  مع  للتعامل  طرق   ٤ السيئة  العادات  من  تتخلص     كيف 
الطفل السيئة هناك قول مأثور "الطابع و التوقيع ال يتغير أبدا" 
لتصحيح  بجد  نعمل  ألننا  صحيحة  ليست  المقولة  هذه  ولكن 
أنفسنا , ليس الغرض من التعليم فقط تعلم القراءة و الكتابة , 
بل أيضا نحتاج لصقل الشخصية وجعلها قوية لمواجهة أي من 

العقبات . 
في أولى سنوات الحياة تعلمنا العديد من المهارات التي ال غنى 
عنها لحياة جيدة , ولكن بعض هذه المهارات ممكن أن تفشل 
العادات  من  بعض  تنمي  بالتالي  و  األطفال  على  التركيز  في 

السيئة لدى الطفل . 
نالحظ على بعض األطفال عادة مص اإلبهام أو إلتقاط األنف 
أو  علم  دون  من  لكن  و  التصرف  هذه  يمارسون  هم  الواقع  في 
في  إيقافها  يتم  لم  إذا  ولكن   , سيئة  عادة  أو  تصرف  بأنه  وعي 
سن مبكر ممكن لها أن تستمر حتى سن البلوغ و بالتالي يمكن 
أن تؤثر على الحياة اإلجتماعية و الشخصية للطفل . فمن المهم 

جدا مساعدته للقضاء على مثل هذه العادات لديه.
 فيما يلي بعض الطرق في كيفية مساعدة طفلك على التخلص 

من العادات السيئة :
 ١- عادة مص اإلصبع أو اإلبهام : تتطور هذه العادة غالبا في 
مرحلة الطفولة , فهي تعطي للطفل شعور باإلسترخاء وتساعد 
هذه  على  طفلك  استمر  إذا  ولكن   , بسهولة  النوم  على  أيضا 
العادة فيجب أن تجدي حل للمسألة ألنها ستزيد من المشاكل 
العادة  هذه  وقف  لمحاولة  بالنمو ,  الدائمة  األسنان  تبدأ  عندما 
في سن مبكر حاولي أن تشغلي طفلك بالمضغ , فبعض األمهات 

تصنع عصا خشبية صغيرة يمكن مضغها من القمة . 
طحن  بعادة  يقومون  األطفال  معظم   : األسنان  طحن  عادة   -٢
إعادة  يمكن  الدائمة  األسنان  نمو  قبل   , النوم  أثناء  األسنان 
تختفي  أن  يمكن  الدائمة  األسنان  نمو  بعد  لكن   , فيها  النظر 
للفك  مشاكل  تسبب  أن  يمكن  استمرت  ما  إذا  ولكن  تدريجيا , 
عند األطفال وفي مثل هذه الحالة يجب استشارة طبيب األسنان 
يسمى  جهاز  الطفل  يعطي  بأن  الحل  يعطينا  أن  يمكن  الذي   ,

الحارس الليلي , يضعه الطفل لحماية أسنانه أثناء النوم .
السيئة  العادات  أكثر  من  واحدة  إنها   : األنف  إلتقاط  عادة   -٣  
شيوعا ويمكن أن تالحظ بين البالغين أيضا . هي عادة مثيرة 
لإلشمئزاز خاصة إذا كان الشخص يتحدث إليك أو يصغي إليك . 
البعض منهم قد تفعل ذلك دون وعي لكن تثير غضب الشخص 
فورا  قم  العادة  هذه  طفلك  على  تالحظ  عندما  لذا   , المقابل 
هذا  أنفه  في  الفازلين  من  قليال  وضع   , ورقية  مناديل  بإعطائه 

يساعد على تخفيف التهيج و الحد من وضع إصبعه في أنفه . 
٤- عادة قضم األظافر : تصبح هذه العادة خطيرة إذا قام طفلك 
بتسبب العدوى للظفر أو النزيف . التعزيز و الدعم اإليجابي هو 
أفضل وسيلة لمواجهة قضم األظافر , تحدث مع طفلك عن ما 
لهذه  التصدي  على  سيساعده  هذا  و  العادة  هذه  في  به  يقوم 
المشكلة غالبا ما سيتوقف طفلك عن هذه العادة و يتجاوزها . 
حاول أن ال يشعر طفلك من الحرج من هذه العادات السابقة , 

ألن معظم األطفال يقومون بواحدة على األقل منها . 
الممارسات  من  بالعديد  بالقيام  االطفال  بعض  يقوم  ملخص 
والعادات ، ويقومون بتلك العادات دون علم او وعي بما يفعلون 
العادات  من  التخلص  على  الطفل  لمساعدة  االهل  ويسعى   ،
طويل  زمن  الى  عليها  تعود  اذا  انه  وخصوصاً  بها  يقوم  التي 
فإنه يصبح من الصعب التخلص منها ، ومن هذه العادات عادة 
من  انتشاراً  االكثر  تعد  العادة  وهذه  االبهام  او  االصبع  مص 
الطفل  عند  العادة  هذه  من  وللتخلص   ، األطفال  عند  العادات 
يمكن الهاء الطفل بالمضغ ، واالفضل صنع شيء للطفل يمكن 
االسنان  طحن  هي  االخرى  العادات  ومن   ، به  وااللتهاء  مضغه 
ومن المتعارف عليه ان نسبة كبيرة من االطفال يقومون بطحن 
اسنانهم اثناء النوم وخصوصاً في فترة نمو االسنان ، وللتخلص 
من هذه العادة يمكن وضع جهاز الحارس الليلي ، وهو الجهاز 

الذي يتم وضعه في فم الطفل لحماية اسنانه اثناء النوم .
العادات  من  وهي  االنف  التقاط  عادة  مثل  اخرى  عادات  وهناك 
ومن   ، العادة  هذه  لديه  الكبار  من  عدد  وحتى  جداً  السيئة 

العادات ايضاً عند االطفال قضم االضافر . 

 طرق تغي طباع الزوج 
 نصائح للزوجة التي ال تستطيع التعامل مع طباع زوجها، 

ومحاولة تغيير طباعه السيئة إلى طباع إيجابية.
وحاولي  شيء  كل  مفتاح  فالصبر  زوجك؛  على  اصبري   -
طباعه  إلى  وانظري  تعجبك،  ال  التي  طباعه  تقبل  بدايةً 
اإليجابية التي ستزيد من حبك له وتقبله بشكل أفضل. 

-صارحي زوجك بما ال يعجبك من طباعه بطريقة مؤدبة 
سوف  منها  غير  لو  أنه  وأخبريه  له،  محبب  وبأسلوب 
يكون الحال أفضل فيما بينكما وأنك ستكونين مسرورة 

بهذا التغير. 
بشكل  بذلك  تخبريه  ال  لكن  اإلتيكيت  زوجك  -علمي 
مزعج بل تصرفي أمامه بالطريقة التي تحبين أن يتصرف 
بها، وسيقوم في تقليدك دون أن تضطري إلى إحراجه. 

أصدقائه  مع  الخروج  من  بمنعه  زوجك  حرية  تأسري  -ال 
واحد  بيوم  له  تسمحي  أن  فعليك  الليل،  في  التأخر  أو 
في األسبوع للترفيه عن نفسه والتخلص من ضغوطات 
الخروج  كثيري  األشخاص  من  كان  وإذا  والعمل،  الحياة 

أخبريه عن انزعاجك وعدم تقبلك لهذا األمر. 
-كوني ذكية دائماً وتقبلي انتقادات زوجك إذا كان من 
النوع المنتقد، وحاولي دائماً أن تكوني األجمل في عينه 
وال  أعصابك  فاضبطي  غيرك  إلى  النظر  كثير  كان  وإذا 

تنفعلي. 
-احذري كل الحذر من مقارنة زوجك بشخص آخر، أو إذا 
لطيفاً  أسلوباً  استخدمي  البخل  طبع  يحمل  زوجك  كان 
اإلمكان  قدر  وحاولي  المنزلن  أغراض  بشراء  تذكيره  في 

تغييرهذا الطبع فيه. 
حاولي  كبير  بشكل  والشك  الغيرة  كثير  زوجك  كان  -إذا 
عن  وابتعدي  غيرته،  ويثير  يثيره  ما  تتجنبي  أن  دائماً 
تفتيش أغراض زوجك الخاصة حتى ال يفعل كما تفعلي، 

واتركي مساحة من الحرية والخصوصية في حياتكم.
 أنت فبادري  واالنشغال  الصمت  كثير  زوجك  كان  -إذا   
دائماً في التجهيز إلى عطلة لقضائها معاً، وناقشيه في 

األمور التي تدور في ذهنك وتقلقك. 

ّ طباع زوجها إىل األفضل، فتحدث املشكالت  قليل من النساء من تعرف فن تغ
هزات  إىل  األرسة  فتتعرّض  الفن،  بهذا  الجهل  نتيجة  الزوج  ب  واألزمات 

ّ يؤّدي إىل زعزعة أركانها وترشيد أطفالها  اً م عنيفة كث
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فوتوغرافيا

دوار الداخلية ويظهر 
مجمع بنك اإلسكان أثناء 

بناءه

ذاكرة الرأي

  نشر في صحيفة «الرأي» بتاريخ ١٩٧١/٩/٣٠:

البرازيل  من  قادما  الوطن  ارض  الى  •  وصل 
عطلة  لقضاء  وذلك  عائلته  مع  غانم  جمال 
الصيف في ربوع االردن العزيز وبين االهل 

واالصدقاء.
من  الغانم  العز  ابو  يعقوب  عمان  الى  *وصل 
بعد  الكويت  دولة  في  االقتصاديين  كبار 
الى  بعدها  يسافر  يومين  تستغرق  زيــارة 

بيروت.
منيرة  بيروت  من  قادمة  عمان  الى  *وصلت 
الخالدي بعد زيارة كريمتها التي تدرس في 

الجامعة االميركية هناك.
شهراً  استغرقت  رحلة  بعد  البالد  الى  *عادت 
اآلنستين  من  كال  اوروبا  ربوع  في  ونصف 

رضية وسمية عبدالعزيز داود.
وجميل  الهوى  ابو  ومحمد  استيتية  *خالد 
الصيقلي  ومنير  الدباس  وهاشم  الطاهر 
مكاتب  جمعية  سيمثلون  البشارات  وفائق 
السياحة والسفر االردنية في مؤتمر االوننا 
عشر  التاسع  في  ردوس  في  سيعقد  الذي 

من الشهر القادم.
وجيه  ابــراهــيــم  ونبيلة  الساكت  ــزة  ــاي *ف
معرضهما  العداد  االيام  هذه  مستعدتان 
الشهر  نهاية  في  سيقيمانه  الــذي  االول 

القادم.
علم  مطيع  نهيلة  الجزائر  من  قادمة  *وصلت 
عقيلة  ماجدة  كريمتها  زيــارة  في  الدين 

عبداللطيف سعيد.
من  عدداً  وعقيلته  مرزوق  الدين  محي  *دعا 
االصدقاء وعقيالتهم في مأدبة اقامتها في 

مزرعتها غرب جرش.
مدرسا  عمله  السعايدة  حمدان  محمد  *باشر 
للغة العربية في مدرسة الفحيص الثانوية.

بوزارة  الموظف  عبيدات  عبدالرحمن  *اجيز 
الصحة مدة ٢٤ يوماً.

مربوك
االول  بالعيد  وعائلته  الفار  سليمان  *احتفل 

لميالد كريمته مارينا، مبروك.
بعيد  العبادي  فاضل  علوش  بديعة  *احتفلت 
بالعمر  لها  تمنياتنا  العشرين،  ميالدها 

المديد.
لينا،  اسماها  بمولودة  علوش  محمود  *رزق 

مبروك.
فاروق  بزفاف  احتفل  بهيج  عائلي  حفل  *في 

فهد عبدالعزيز تهانينا وبالرفاه والبنين.
حفل  في  عبدالعزيز  عيسى  محمد  زفاف  *تم 

بهيج حضره االهل واالصدقاء مبروك.
اربد  بمحافظة  حاتم  قرية  في  غداً  *يحتفل 
على  ــودات  ع خلف  محمد  السيد  بزفاف 

كريمة محمود الكايد العودات، تهانينا.
وعقيلته  حمور  ابــو  جعفر  على  اهللا  *انعم 

بمولود ذكر اسماه محمد، مبروك.
قران  عقد  الكويت  في  الخميس  يــوم  *تــم 
عبدالرحمن  ابتسام  على  ايراني  كمال  فايز 

الغربللي.. تهانينا.
في  هلسة  الى  الشوارب  فــاروق  اكليل  *تم 
الــزرقــاء،  في  االرثــوذكــس  ــروم  ال كنيسة 
وحضر االكليل عددا من االقارب واالصدقاء.

وعقيلته  الدلقموني  توفيق  على  اهللا  *انعم 
بمولود ذكر اسمياه – فؤاد – مبروك.

عبدالقادر  رنــا  ميالد  بعيد  اليوم  *يحتفل 
رنا  لصديقات  الدعوة  وجهت  وقد  الكردي 

واقاربها لمشاركتها هذا االحتفال.

*رزق احمد مدلل وعقيلته بمولود ذكر اسمياه 
– جهاد – تهانينا ومبروك.

ذكر  بمولوجد  وعقيلته  العبادي  زامل  *رزق 
اسمياه – بسام - مبروك.

على  جيجاوي  سعد  المدني  الطيار  زفاف  *تم 
العروسان  وغــادر  دمشق  في  فالجو  كفى 
الى تركيا ولبنان لقضاء شهر العسل هناك، 

تهانينا.
منزله  في  غداء  حفلة  الحتاملة  عبداهللا  *اقام 
المهندس  شقيقه  زفــاف  بمناسبة  باربد 
االصــدقــاء  كافة  للحفلة  ودعــي  فـــوزي، 

واالقارب.
الياس  جورج  خطوبة  تمت  مادبا  مدينة  *في 
الصالح  خلف  نعيم  كريمة  على  فريح 

واقتصر الحفل على االهل واالقارب.
شامية  جورج  خطوبة  تمت  عائلي  حفل  *في 

على ليلى ثيودوري.
بعيد  الصالح  محمود  ومهدي  رفيق  *احتفل 
بهذه  صغيرة  حفلة  واقــامــا  ميالدهما 

المناسبة.
بمناسبة  حفلة  محمود  صبحي  نعمية  *قامت 

بلوغ كريمتها سهام عامها الخامس.
جودت  المهندس  خطوبة  امس  مساء  *جرت 
يعقوب  ديانا  على  شيكاغو  نزيل  ريحاني 
وقد  الــعــروس  ــد  وال منزل  فــي  السلطي 
وقد  واالقارب  االهل  على  الحفلة  اقتصرت 
بارك الخطوبة سيادة المطران ثيودوروس 

مطران الروم االرثوذكس.
حفالت

*تقيم جمعية صالح الدين االيوبي بعد ظهر 
عضوات  الحدى  تكريماً  شاي  حفلة  اليوم 
بمناسبة  الكردي  حسن  فايزة  الجمعية 

خروجها من المستشفى.
الحسين  مستشفى  صديقات  جمعية  *اقامت 
لصالح  خيري  يانصيب  حفلة  السلط  في 
الجمعية، على الهدايا المقدمة من معرض 
ايزيس ومكتبة محمود العناسوة وذلك في 
وقد  السلط،  في  الحسين  مستشفى  قاعة 
المجتمع  سيدات  من  نخبة  الحفلة  حضر 

جرى خاللها السحب الخيري.
*اقام فايز العقرباوي حفلة وداع لـ زهير المناع 
المانيا  الــى  سفره  بمناسبة  له  تكريماً 

الغربية التمام دراسته.
للصديقات  حفلة  اقــامــت  الــرمــاح  *روزيـــت 
طوني  شقيقها  نجاح  بمناسبة  واالصدقاء 
جامعة  من  الطب  ليسانس  على  وحصوله 

لندن ووصوله الى الوطن.
تعبئة  ضابط  غرايبة  عليان  حمدان  *اقــام 
بمناسبة  انيقة  شاي  حفلة  اربد  محافظة 
المنزلية  مكتبته  فــي  الــشــريــط  قــص 
واالقارب  االصدقاء  للحفلة  ودعا  الجديدة، 

من الذين قدموا كتباً قيمة في المناسبة. 

الشيخ دميثان بن رفيفان املجايل والشيخ سلطان بن جميل املجايل والشيخ عبدالحميد بن 
سعود املجايل يف كنيسة املهد عام ١٩٦٣

خريجو قسم الجغرافيا كلية االداب يف الجامعة االردنية عام ١٩٧٣.

 القائد محمد عيل العجلو قائد الحرس 

الفيصيل الهاشمي سوريا عام ١٩٢٠. 

«النملية» من اهم قطع األثاث يف 
املنزل أيام زمان

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

األمس.. 

واليوم

من زمان

جزء من سفح جبل القلعة الجنو 
وجزء من جبل الجوفة ووادي 

ن  الرسور وجزء من سفح جبل ع
املالصق لوسط البلد ومحيط 

الجامع الحسيني يف اربعينيات 
القرن املايض.

دوار الداخلية ومحيطه 
ويظهر مجمع بنك اإلسكان 

يف الوقت الحايل

ن يف الستينيات مطار ع
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فضاءات

أثر وإنسان..
  محمد رفيع

إنسان..
؛ (١٩٣٦ عنجرة؛  الشهيد الطّيار فراس العجلو

عجلون _ ١٩٦٧ املفرق)
.. وطوبى لوالدك؛ محمد علي العجلوني، القادم من زمنِ الحلمِ العربي األكبر، حين اخترقت ألسنة 

ة الحديد السوداء مفازات العرب الكبرى وصحاريها، فتكشفت كلُّ أسرارهم ..!؟ سكّ
_ ولد الشهيد فراس في جبل اللويبده عام ١٩٣٦ لوالده اللواء المناضل المرحوم محمد علي العجلوني 

وله أربعة إخوة هم؛ زهير و مازن و عصام و يزن. 
_التحق فراس بسالح الجو الملكي العربي األردني عام ١٩٥٤، وأرسل في عدة دورات تدريبية إلى 
سورية وبريطانيا،  حصل بعدها على جناح الطيران، وعاد إلى أرض الوطن، وأصبح قائدا للسرب المقاتل 

في قاعدة الملك الحسين الجوية بالمفرق.
_ اشترك في أول معركة جوية مع طيران العدو اإلسرائيلي عام ١٩٦٦ في معركة الخليل، ونجح فراس 
العدو  طائرات  من  طائرات  عدة  إسقاط  في  هنتر،  هوكر  نوع  من  بطائراتهم  الطيارين،  زمالئه  مع 

المتطورة، من نوع ميراج الفرنسية، نتيجة لبراعتهم وكفاءتهم.
 أعز فيها  استشهد  بالخليل،  السموع  قرية  فوق  أخرى،  معركة  حدثت  الجوية  المعركة  هذه  بعد   _
أصدقائه، وهو الشهيد البطل الطيار المالزم موفق بدر السلطي، ولم يتسن لفراس االشتراك في هذه 

المعركة ولكنه أقسم على ضريح الشهيد موفق السلطي أن ينتقم له.
_ في صباح الخامس من حزيران من عام ١٩٦٧، أنطلق فراس وزمالئه ليقصفوا مطارات إسرائيل في 
فراس  نجح  الجولة  هذه  وفي  ومصر.  سورية  مطارات  بضرب  إسرائيل  انشغال  أثناء  أخرى،  ومدن   اللد
ليعيدوا  والذخيرة  بالوقود  ليتزودا  وعادوا  العسكرية،  واألهداف  الطائرات  من  العديد  بتدمير  ورفاقه 

الكرة مرة أخرى. 
_ أثناء محاولة فراس اإلقالع بطائرته، قصفت طائرات العدو اإلسرائيلي طائرته على المدرج، واستشهد 
األردن  في  والفداء  والبطولة  للتضحية  أعلى  مثالً  راً  مسطّ بارئها،  إلى  الطاهرة  روحه  وصعدت  فراس، 

والعالم العربي على مر الزمان.
_ كان له الشرف بكونه أول طيار مقاتل عربي يقوم بمهاجمة األهداف العسكرية اإلسرائيلية في عمق 

األراضي المحتلة، وشرف المشاركة في جميع المعارك الجوية ضد العدو اإلسرائيلي.
_ أطلق اسم (ميدان الشهيد فراس العجلوني) على واحد من أبرز ميادين العاصمة األردنية  عمان، 

في جبل الحسين، تخليداً لذكراه.

مخطوطة
وثيقُة تفويِض مسيحّيي (الكَرك) للجنة 

(كنغ كراين)؛ رشقّي االردن ١٩١٩

   أثر.. 
من  األردّن)  (َرشقّي  ن  ّ َع لَوحُة 
(جبل القلعة) كَ بََدت يف الحرب 

نص الوثيقة:العاملّية الثانية عام ١٩٤٢
(المعروض بأننا نحن مشايخ واعيان مسيحيين (مسيحيي) الكرك المنتخبين الثانيين عن طائفتي الروم 
االرثوذكس والالتين الكاثوليك فيها قد وكلناهم عنا واقمنا مقام انفسنا بحسب وكالتنا عن عشايرنا 
(عشائرنا) المشايخ عبد اهللا العكشه وموسى القسوس وسالمه الزريقات ويوسف بن سليمان القسوس 
وحنا المدانات وسالمه الحدادين وعواد البقاعين ويوسف بن سالم القسوس ويوسف الشوارب وسليمان 
الحناينه لكي ينوبوا عنا لدى الوفد االمريكي الدولي ألجل بث رغائب شعبنا وشعاير (ومشاعر) عشايرنا 
(عشائرنا) بكل ما يلزم من المصالح الضرورية لمستقبل بالدنا ولذلك حررنا هذه المضبطة مختومة 

وممضية على االصول ٢٩ حزيران ١٩١٩ 
شيخ فرقة العمارين، شيخ فرقة الشرايحه، شيخ فرقة العكشه، شيخ فرقة المدانات السليمان، شيخ فرقة 
فرقة  شيخ  الهلسه،  فرقة  شيخ  الحدادين،  فرقة  شيخ  ..؟)،  بن  (حجازين  فرقة  شيخ  الهلسه،  القسوس 
الزريقات (..؟)،شيخ فرقة الصناع، شيخ فرقة الحجازين الخرسان، شيخ فرقة البقاعين، شيخ فرقة عيال 
يوسف هلسه، شيخ فرقة المدانات (الغرابا؟)، شيخ فرقة الزريقات الغانم، شيخ فرقة الكركي (؟)، شيخ 

فرقة عيال سليمان هلسه، شيخ فرقة العودات هلسه).
 : ويذكر أنّ

الرئيس  عينها  تحقيق  لجنة  هي   (King-Crane Commission (باإلنجليزية:  كراين   - كينغ  (لجنة 
األمريكي وودرو ويلسون في أثناء انعقاد مؤتمر الصلح في باريس عام ١٩١٩ للوقوف على آراء أبناء 
سورية وفلسطين في مستقبل بالدهم. وقد اختار ولسون لرئاسة هذه اللجنة هنري كينغ، رئيس كلية 
أوبرلين بوالية أوهايو، وتشارلز كراين، وهو رجل أعمال بارز من شيكاغو. وبعد أن طافت هذه اللجنة 
تقريراً  وضعت  تموز   ٢١ و  حزيران   ١٠ بين  ما  فلسطين)  مدن  السورية (وبضمنها  المدن  مختلف  في 
أعلنت فيه أن الكثرة المطلقة من العرب تطالب بدولة سورية مستقلة استقالالً كامالً، وترفض فكرة 

إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين).

العام  في  غروس  للفنان  بدت  ما  كَ من (جبل القلعة)   ( األردنّ  رقيان (شمع الرسم؛  ومكان  تاريخ   _
١٩٤٢، أي في العام الرابع من الحرب العالمية الثانية.

_ رسم الفنان؛ أنتوني غروس.

م ري جميل ذو قبب تشبه بيوت الح طراز مع
جنوب  قرى  بعض  يف  منترش  هنديس  بناء  هكذا  نوعية 

مرص - االقرص

قريه العينا ( ع مغيسل) - الكرك - وادي الحسا
آخرها،  يف  األلف  بها  اتصلت   ،" "ع كلمة  فأساسه  طريف،  االسم 
العرب  جاء  وعندما   ،" "الع عنى  اآلرامية،  التعريف  أداة  وهي 
أولها،  يف  العربية  التعريف  "أل"  عليها  فأدخلوا  ذلك،  يعرفوا   

، مرة باآلرامية ومرة بالعربية. فصارت معرفة مرت

ا - الكرك - السهول املطله عىل وادي الحسا جنوب قريه شق

ش  من رحالت  خ
يف الديار االردنية 

"جاكوزي" يف وادي الزرقا رشق تل دير عال- منطقه ابو الزيغان - ٢٠٠٦ 
- يف الخلفيه تكشفات صخور العرص الجورايس.

ش ر خ كتابة وتصوير : املهندس ع
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افقيًا
ــرأة  ام  – شهريار  السلطان  امـــرأة   -١
 -٢ ــدلــس  ا�ن حــاكــم  الــثــا�  عبدالرحمن 
 – جــواب   -٣ املكائد  ــر  دبَّ  – نبأ   – ناضج 
ميضحل ٤- ميتثل او يرضخ – 2ال ٥- 
ــ=ة دائــمــة اخلــضــرة  ــج حتــطــيــم ٦- ش
زقاق   -٧ ميت  نقيض   – حمراء  أزهارها 
طويل ضيق – ضد غليظ ٨- طائر ُيضرب 
به املثل T طالقة اللسان – اعطى ٩- 
 -١١ التجارة  يتعاطى  من   – طريق   – بحر 
 – احلمار  شهق   -١١ – ثمني  – حبا  طلى 

صحيفة.

عموديًا
 – الــفــرس  ملك  الــثــا�  كسرى  امـــرأة   -١
– خاطبه  الرشيد ٢- وديع  امرأة هارون 
 – تـــبـــاعـــد  ضــــد   – اجلــــــرس  طــــن   -٣
– آلة تولد الطاقة  متشابهان ٤- رئيس 
الكهربائية ٥- تنسيق او تنظيم – كل ما 
تنتفع  به ٦- ولج – ارشد – صات الكلب 
٧- اسم آخر ملدينة تدمر السورية – غ= 
االحجار  مــن   – ــه  اذن تعطلت   -٨ ناضج 
الكرمية ٩- طلب – يواجه ١٠- حب – ضد 
 T يعمل  مــن   -١١ رديء  ضــد   – بــاطــل 

البستان – عنب.

قم بنقل قلم رصاص 
واحد لتصبح املسألة 

احلسابية صحيحة

تفيدالعلومقديماع
مصاعلانامصاوعلان
ةالانجليزيةكانتم
دنللبقرتسشنوةنيد
نالتييطلقعليهـاعا

رثكببسببابضلاةمص
ةالغيوموالسحبالت
امظعماهـءامسيطغتي

يامالسنةوانالعاص
نيكبلبفةيناصلاةم
كانتمدينةنانكينو
وقلجاهـمسانلكقشمد
كانتعاصمةايدولةا

اناكنامعوةفسابعل
سمهـاالسابقايلادل
دوسالاوصيب-لاايف

اللونان اللذان ال يوجدان في قوس قزح ضمن الوانه السبعة من مقطعين و(١٣) حرفا
تفيد العلوم قدميا عن العواصم ان العاصمة االجنليزية كانت مدينة ونشس( قبل لندن التي يطلق 

عليها عاصمة الضباب بسبب ك?ة الغيوم والسحب التي تغطي سماءها معظم ايام السنة وان 
العاصمة الصينية قبل بكني كانت مدينة نانكني ودمشق كان اسمهاجلق وكانت عاصمة الدولة االموية 

وعمان كان ا سمها السابق فيالدلفيا.

أنك  مــن  الــحــمــل: بــالــرغــم 
ال  منطقي.  انك  اال  عصبي 
ما  أفضل  يأخذ  االحباط  تدع 
رقم  فضيلة.  الصبر  عندك. 

الحظ (٢).

على  المتسلق  تشبه  ورطــة  فــي  ــع  واق أنــت  الــمــيــزان: 
عن  ابحث  الجميع  ارضـــاء  تستطيع  ال  كنت  اذا  الصخور. 

الحقيقة. رقم الحظ (٣).

3/21 إلى 4/19

6/22 إلى 5/217/22 إلى 6/21

9/23 إلى 10/22
12/22 إلى 1/19

1/20 إلى 2/18

4/20 إلى 2/195/20 إلى 3/20

7/23 إلى 8/22

10/23 إلى 11/21 11/22 إلى 8/2312/21 إلى 9/22

بدال  الذكي  العمل  الحوت: 
يعطيك  الشاق  العمل  من 
تستحقها.  التي  المكافآت 
العمل اليدوي ال يناسبك. 

رقم الحظ (٩).

منزلي  عــمــل  انـــه  الــثــور: 
مــرات.  عــدة  بتأجيله  قمت 
وبنفسية  بالراحة  ستشعر 
رقم  ــازه.  ــج ان بعد  افــضــل 

الحظ (٤).

ان  المحتمل  من  الــجــوزاء: 
ـــذهـــب مــــع اصـــدقـــائـــك  ت
االهتمام  ــدل  ب للتسلية 
الفكرة  الــبــيــت.  بــواجــبــات 
رقم  تماما.  سيئة  ليست 

الحظ (٦).

جدا  متأكد  ــت  أن الــعــذراء: 
ولكنك  صــواب  على  بانك 
ـــالزم.  كــســول اكــثــر مــن ال
ــحــظــك لـــديـــك اصـــدقـــاء  ل

للمساعدة. رقم الحظ (١).

في  الفوضى  هل  الجدي: 
او  الــزوار  عن  ناتجة  منزلك 
من عمل يديك? من االفضل 
واالنــطــالق  الــوضــع  ترتيب 

مجددا. رقم الحظ (٢).

جامعي  استاذ  أنت  الدلو: 
ومركز  عميق  النك  بطبعك 
وضعك  دراسة  عليك  ولكن 
المالي اوال. رقم الحظ (٤).

السرطان: قد تمر بحاالت من 
ــن عــلــيــك ان  ــك الــنــرفــزة ول
سوف  بــارد  بسلوك  تحتفظ 
تجني منه فائدة كثيرة. رقم 

الحظ (٧).

مشغول  ـــت  أن ــرب:  ــق ــع ال
ولــكــن هــل انــت كــفــؤ? هل 
بامانة  الــقــول  تستطيع 
وقتك  مــن  تستفيد  بأنك 
عــلــى افــضــل وجــــه? رقــم 

الحظ (٥).

االسد: هناك انباء آتية من 
بعد  تفرحك  قد  بعيد  مكان 
الشكوك.  ببعض  تأثرت  ان 
تسيطر  الــشــكــوك  تـــدع  ال 

عليك. رقم الحظ (٩).

في  االن  عملك  الــقــوس: 
تكبت  فال  مستوياته  اعلى 
صديقان  لــديــك  رغــبــاتــك. 
كامل.  بشكل  يفهمانك 
الحظ  رقــم  بهما.  استعن 

.(٨)

الحمل

الجوزاء

الميزان

الجدي

الدلو

الثور

السرطان

العقرب

ا�سد

القوسالعذراء

شخصية برج امليزان
شعاره التوازن فهو قادر عىل إقامة توافق ب كل الجوانب الحياتية. 

هو مسا بطبعه وعادل أيضا ويكره الوحدة. العالقات اإلنسانية مهمة 
جدا بالنسبة إليه وخصوصا إذا كانت ذات طابع شخيص. شخصيته القريبة 

من القلب وأسلوبه الراقي سيجذب اآلخرين إليه وبالتايل لن يكون وحيدا 
أبدا. 

عي، منصف، متعاون، دبلومايس، كريم     نقاط القوة: اجت

نقاط الضعف: غ حاسم، يحمل الضغينة، يتجنب املواجهات، ير نفسه 
ا     دا

ما يحب: الوئام، املشاركة مع اآلخرين، اللطف، التنزه خارجا    

ما يكره: الظلم والعنف، اإلمتثال باآلخرين، الرصاخ    

عية ومشاركة  بيئته املفضلة: أي مكان جميل وفيه تناغم، األجواء اإلجت
اآلخرين يف نشاطات معينة

سهل

وسط

صعب

حلول اMلعاب تنشر K صفحات «أبواب» السبت

عليك  ــورو  ــاك ك مسابقة  حلــل 
 K  ١-٩ مــــن  رقـــــم  ادخـــــــال 

املربعات الفارغة.
ــــام  مــفــاتــيــح احلـــل هـــي االرق
املـــربـــعـــات   K املـــــوجـــــودة 
السوداء وهي التي تعطي حل 

جملموع االرقام.
االرقـــام املــوجــودة فــوق اخلط 
ــام  واالرق االفقي  احلــل  تعطي 
ـــط تعط  ـــودة حتــت اخل ـــوج امل

احلل العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
١ ورقــم ٥  احلــل لرقم ٢ ورقــم 
او   ١ ورقــم   ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ستحل  ـــعـــات  املـــرب ـــن  م اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اbخر
ال يجوز تكرار الرقم K احلل لذا 
رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

الحل السابق: الثانية

12345678910     11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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الحوت

تسايل
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دنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي  df@alrai.com

فرح تسأل
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يح أنَّ
حكايات من الرتاث الشعبيحكايات من الرتاث الشعبي

جميل وجميلةجميل وجميلة

لــــــــونــــــــي أصـــــفـــــر

ســكــر ــي  ــم ــع ط        

الــزهــرات قلب  مــن  ــي  آت

النحالت بيت  في  أسكن 

ــــي ــــن ــــل ــــأك ت إن 

ـــــر ـــــث تــــــكــــــبــــــر أك

الساطع النور  مثل  ــدو  أب

الالمع الغالي  كالذهب  او 

ــــي  ــــن ــــرف ــــع هـــــــــل ت

ـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو إن ــــل ح

الكعكات بعض  ـــن   وأزي

رائـــع للصحة  ومفيد  

أرسل إسمك وصورتك

 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزاوي

القدرةُ على التعبير عن األفكار والمشاعر واألحداث 
 ، ابة تحتاج إلى تعلُّمٍ وتطويرٍ ة وجذَّ بطريقة شائقَ
يحتاجها  التي  المهارات  أهــمِّ  من  واحــدة  فهي 
تمُأل  كيف  صديقي  يا  وتأمّلْ  حياته،  في  اإلنسانُ 
ا  خوفً أخرى  كلمةٌ  وتملؤها   ، فرحةً القلوب  كلمةُ 
أخرى  وتصلح  حربا،  كلمة  تشعل  وكيف  وهماًّ، 

بين الناس.
وألنَّ الكتابة هي شكلٌ من أشكال الكالم، فإن من 
يتحدّث ويعرض أفكاره بشكلٍ جيِّد غالباً ما يكون 
 بتنمية  ّيهتم أن  بشرط   ولكن أيضاً،  جيِّداً  كاتباً 
لتكتب  الطرق  أهم  وإليك  عباراته،  وإتقان  لغته، 
، ولتصبح متحدّثاً مقنعا  موضوعات تعبيرٍ رائعةً

يلتفّ حوله الناس:
١- اختيار الفكرة                                                    

 ،يتكلَّم أنْ  قبل  يفكّر  الذي  هو  الجيِّد  المتحدّث 
ويختار الموضوع المناسب لمن يحدثّهم، فالفكرة 

في  المتحدّث  نجاح  من   ٪٥٠ تمثل  الجيِّدة 
 عض الفكرة  اختيار  وبعد  المستمعين،  جذب 

.اسّالن ا يجذبلها عنوان
رئيسة عناصر ٢- إعداد

حتّى ال تنسى ما تريد قولَه أو كتابته، وحتى 
 عض والــقــرّاُء،  المستمعون   تّتشتي ال 
الموضوع  بداية  في  العناصر  من  مجموعةً 

.لٍ قليلةمص بها أفكارك في جّتلخ
٣- جمع المعلومات وتوثيق الكالم

ويتأثَّروا  كالمك  يصدّقوا  حتى   الناس يحتاج 
 تذكر بــأن  ــك  وذل عقولهم،   تقنع أن  به 
 ي تقوِّ حتى  كالمك  على  واألدلَّة   المعلومات

أفكارك وآراءك.
٤ـ العاطفة

فكذلك   ،مطلوب  ّالعقلي الحديثَ  أنَّ  كما 

عاطفة  إلهابِ  إلى  البارع  والخطيب  الكاتب  يحتاج 
والعبارات  الــمــؤثّــرة،  القصص  بذكر  الــنــاس، 

الخطابيّة.
٥ - االستشهاد

 أبيات أو  مشهورة  بحكم  كالمك  في   د استشهِ
.وأقوالٍ مأثورة ،ةّشعري

٦- براعةُ االستهالل
 ، قةً مشوِّ األولَى  جملك  تجعلَ  أنْ  على   رِصاح
 تلفت ة ّأو قص ، .. أو عبارات تعجّبٍ اجعلْها أسئلةً

.االنتباه
لعاً ن مطَّ ٧- اقرأْ كثيراً وكُ

نِعاً، وكاتباً مبدعاً إال  ال يمكن أنْ تكونَ متحدثاً مقْ
القراءةَ  أنَّ  كما  الع،  ّواالط القراءة  من   تأكثر إذا 

.ةّمهاراتك اللغوي لتقوية هي أفضلُ وسيلة

القد
بط
فه
اإلن
كلم
إل

وه
بين
وووووووووووووووووووووووووووووووأل
يتح
ووو

كات
ي

لغت
مو

يلتف
-١
الم

  كيف أقنع الناس برأيي؟

مع أنني كث� الكالم وجريء � �اورة ا�خرين إال أنني أحيانا أشعر 
عن  جيدا  التعب�  أستطيع  فكيف  برأيي،  إقناعهم   � بصعوبة 

أفكاري وإقناع من أريد بها؟

يحكى أنّ فتاةً اسمها ”جميلة“ كانت تعيش مع جديها بعد وفاة والديها. 
وكانت جدتها تحبها كثيرا وال تسمح لها باللّعب مع الفتيات حتى ال 

يصيبها مكروه.
عمها  ابن  خطبها  كبرت  وعندما  الجمال.  رائعة  «جميلة»  الفتاة  كانت 
جميالت  غير   ،فتيات  ست فيها  تعيش  التي  القرية  في  وكان  جميل. 
ن يحسدنها ألنها  مثلها، ولم يحببنها. كانت الغيرة تأكل قلوبهن، وكُ

على وشك الزواج، ولم يتقدم أحد لخطبتهن.
ذهبت البنات الحسودات إلى جدة جميلة ورجونها أن تسمح لها بالخروج 

معهن لجمع الحطب، فسمحت لها. وجمعن الحطب.
في طريق العودة، توقّفن عند نخلة تحمل بلحا، بعضه أحمر وبعضه 
أخضر، ال يصلح لألكل. وتمنت البنات أن يجمعن شيئًا منه لكنهن لم 
ب إلى صديقاتها،  يستطعن، فتسلقت جميلة النخلة وألقت بالبلح والرطَ

ل. فمألن ساللهن من التمر ومألن سلّتها بالبلح األخضر الذي ال يؤكَ
الحظّ  يجلب  البئر  هذه  في  الحلي   رمي إنّ  لن:  وقُ بئرا  وصلن  ثم 
جميلة  أما  أحجارا.  ورمين  فيها،  حليهن  بإلقاء  وتظاهرن  الحسن، 

فألقت عقدها وقرطها وخلخالها.
ال  بلحها  ألنّ  تأكل  فلم  جميلة  أما  التمر،  بعض  الطريق  في  وأكلن 
خدعنها،  أنهن  جميلة  فعرفت  بها.   وتزين حليهن  أخرجن  ثم  يؤكل. 
مساء،  الوقت  وكان  منها،  حليها  إلخراج  البئر  إلى  العودة  منها  فطلبن 
وهن يعرفن أن غوالً شريرا يذهب إلى البئر في اللّيل ويحول من 

يجده وحشا مثله.
جاء الغول، فرجته جميلة أال يأكلها، وأخبرته أنها تريد حليها، فوعدها 
بإعادتها إليها إذا وافقت على الذهاب معه غدا في رحلة على حصانه 
وأعطاها  لها.  وسلّمها  الحلي  وأخرج  البئر  وشرب  فوافقت.  األســود. 

جريدة نخل لتضعها على باب بيتها ليعرفه.
في اليوم التالي، حضر الغول وخرجت جميلة معه على حصانه، والغول 

على شكل أمير. وكان جداها نائمين.
يجدها،  فلم  جميلة  عن  جميل  وبحثَ  العرس،  كان  التالي  اليوم  وفي 
مع  رأت  أنها  عجوز  سيدةٌ  أخبرته  وأخيرا  عنها،  يبحث  سنةً  وأمضى 
الغول فتاةً جميلةً في وجهها عالمة صغيرة، فعرف جميل أنها جميلة، 

ورجا العجوز أن تساعده لينقذها.
نومه  وموعد  شهرا،  وينام  شهرا  يستيقظ  الغول  أنّ  العجوز  أخبرته 
. وقالت إنّ جميلة اآلن نائمة نوما مسحورا، وقد طال  بعد ثالثة أيامٍ
وعندها  أظفارها،  ويقلّم  شعرها   يقص أن  فعليه  وأظفارها،  شعرها 
يزول عنها السحر. كما أخبرته أنّ للغول كلبا متوحشا عليه أن يقتله. 
فالغول إذا نام ال يستيقظ ولكن كلبه قد يطارده. وقالت: ولكن ألنك 
قطعةً  أشياء:  ثالثة  فسأعطيك  القلب،  طيبة  وجميلة  جميلة،   تحب
صغيرةً من الحجر ووعاًء صغيرا فيه ماء وقطعة من الخشب. فإذا تبعك 
آنية  ثم  الحجر،  قطعة  ثم  وبينه،  بينك  الخشب  قطعة  فاقذف  الغول 

الماء، واهرب منه بأسرع ما تستطيع. فشكرها جميل.
نائما،  وكان  الغول،  بيت  قاصدا  حصانه  جميل  ركب   ، أيامٍ ثالثة  بعد 
وكذلك جميلة، فقص شعرها وقلّم أظفارها، وفتحت عينيها، وصاحت 
فلما  الكلب،  يقتل  أن   ِسيون لتنقذني“.  جئت  أخيرا  ”جميل..   : فرحةً
أركب جميلة فوق حصانه وشعر بهما الكلب، عض الغول وأيقظه من 

نومه، وتبعهما الغول والكلب.
قليلٍ  وبعد   .بسرعة يقترب  ولكنه  أسود  شيئًا  بعيد  من  جميلة  رأت 
عرفت أنه الغول وكلبه يجري بجواره، فرمت قطعة الخشب فتحولت 
ويلقيها  بسيفه  األشجار  يقطع  وصار  الغول  وتقدم   .كثيفة  غابة إلى 

ا بين األشجار. على الجانبين يساعده كلبه حتى شق لنفسه طريقً
الحجر  قطعة  جميل  فرمى  السهم،  بسرعة  والكلب  الغول  اقترب 
الصغيرة، فتحولت في الحال إلى سورٍ ضخمٍ ارتفع بينهما وبين الغول.

لم يستطع الغول أن يقفز فوق السور، فأخذ ينزع أحجار السور حجرا 
حجرا وكلبه يساعده، إلى أن أحدث ثغرةً استطاع أن ينفذ منها ويواصل 

مطاردته لجميل وجميلة.
بجواره  يسرع  وكلبه  الغول  أرى  جميلة:  صاحت  الثالثة،  المرة  وفي 

وسرعتهما تزداد وكأنهما الريح.
عندئذ ألقى جميل خلفه بإناء الماء، وفي الحال ظهر بحر عظيم بينهما 
وبين الغول. توقف الغول عند الشاطئ وقال: إذا كنت ال أستطيع عبور 
هذا البحر فإنني أستطيع أن أشربه. وبدأ هو وكلبه يشربان ماء البحر.

وانتفخ  ينتفخ؛  وظلّ  الغول  بطن  وانتفخ  ويشربان…  يشربان  أخذا 
بطن الكلب وظلّ ينتفخ، وفجأةً دوى صوت انفجار عظيم. لقد انفجر 

بطن الكلب، ثم انفجر بطن الغول أيضا.
عاد جميل وجميلة إلى قريتهما سالمين، وعرف الناس جميعا ما فعلته 
تركن  وأخيرا  لخطبتهن،  أحد  يتقدم  فلم  لجميلة،  الشريرات  الفتيات 

القرية ليعشن في قرية أخرى…
أما جميلة فقد تزوجت جميالً، وظلّت تزداد جماالً على جمالها..

ى المحار المقتحم  عندما تدخل حبة رملية أو شائبة من نوع آخر بين صدفتي محار معين أو محار اللؤلؤ يغطَّ
المثير بطبقات متتابعة من كربونات الكالسيوم مكوناً لؤلؤة بعد مرور بضعة أعوام، ونستطيع اآلن بفضل 

معينة،  رخوية  أصداف  في  اللؤلؤ)  (بذور  وضع  الحديثة  الطرق 
ثم ننتزع إنتاج اللؤلؤ من أيدي الصدفة وهو ما يسمى (باللؤلؤ 
في  الصناعي  اللؤلؤ  من  النوع  هذا  إنتاج  تم  وقد  الصناعي) 

اليابان أواخر العشرينات من القرن العشرين.
وتنمو أجمل الآللئ في العالم وأقيمها في مياه الخليج العربي، 

وباألخص حول جزر البحرين.

كيف تتكون الآللئ
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نور عبدالقادر ابو حربفرح محمود
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ريبورتاج

   للوقت مكانة أساسية
مظاهره  وتتعدد  المعاصرة  المجتمعات  من  أساسياً  جزءاً  الوقت  أصبح 
في حياتنا اليومية: هواتف ذكية، ساعات، جداول أعمال مكتظة... يصبح 
الوقت عنصراً ثميناً جداً عند تنظيمه بدقة ويمكن احتسابه وادخاره مثل 
المال! توقظ البيئة المهنية والمدرسية المشاغل الزمنية وتفرض علينا 
وقد  احترامها  يجب  التي  والمهل  المشحون  بالدوام  تتمثل  عدة  ضغوطاً 
تجبرنا على خوض سباق مع الوقت! سيكون تجديد التناغم بين ساعتنا 
البيولوجية والوقت المدروس والزمن الذي نعيشه أساسياً للتمتع بصحة 

جيدة والشعور براحة حقيقية.

الرابط مع الوقت املتبّدل
العقود  كانت  بعدما  جذرية.  بطريقة  حياتنا  إيقاع  التكنولوجيا  غيرت 
بين  المعاصرة  األدوات  تخلط  واالسترخاء،  العمل  بين  تفصل  الماضية 
اللحظات المخصصة للحياة المهنية والشخصية ألنها تتحكم بكل بساطة 
بجوانب عدة من هويتنا (األصدقاء، الزمالء، المعارف المهنية...) وهذا ما 
يجعل الخط الفاصل بين المجالَين مبهماً. يمكن أن تتداخل مختلف أوقات 
الحياة وقد يفرض هذا التداخل الدائم مجموعة من النشاطات اليومية غير 
إلى  اإلصغاء  إلى  المطاف  نهاية  في  نضطر  قد  لذلك،  نتيجةً  المتجانسة. 
حاجاتنا الخارجية مقابل تجاهل متطلبات ساعتنا الداخلية، فنبدأ بمطاردة 
النفسي  الضغط  بسبب  الشعور  هذا  يترسخ  ما  سرعان  توقف.  بال  الوقت 

علينا  يفرض  مفرطة  بكمية  الجسم  ينتجه  الذي  الكورتيزول  هرمون  ألن 
ضغوطاً ملحة كي نسرع مسارنا.

تنظيم جوانب الحياة ممكن!
الحياة  إلى  نظرتك  تغيير  في  تساعدك  أن  يمكن  خطوات   ١٠ يلي  فيما 

وتنظيم وقتك والتوفيق بين أهداف حياتك الشخصية والمهنية.

١ تحس طريقة التحكم بالوقت

يتعلق الهدف األساسي بفهم مراحل الحياة الكبرى وتنظيم الوقت الثمين. 
سليمة  بطريقة  الوقت  استعمال  عدة:  محاور  على  العملية  هذه  ترتكز 
والشعور بمنافع هذه المقاربة، االستفادة من أوقات الفراغ لتحقيق رغباتنا 
المناسب  اإليقاع  إيجاد  الوقت،  تضيع  التي  العوامل  تجنب  الحقيقية، 
لعيش األيام المتبقية من حياتنا! يجب أن يجد كل شخص اإليقاع الذي 

يعطي حياته معنى قيماً.

أهمية  يزداد  لكنه  الظروف،  عن  النظر  بغض  مهماً  عامالً  التنظيم  يكون 
حين نغرق في مشاغلنا ويتخذ الضغط النفسي مساراً تصاعدياً. في مطلق 
األحوال، يجب أن تضعي خطة دقيقة لتنظيم المهام الموكلة إليك، شرط 
أال تكون مفرطة، وإال قد تشعرين في نهاية كل يوم بأنك لم تبذلي ما 
يكفي من الجهود. يجب أن تخصصي بعض اللحظات ألي حاالت طارئة 

وأن تجيدي اختيار أولوياتك.

٢ رفض بعض املطالب

ينجم اإلجهاد المفرط أيضاً عن استحالة رفض مطالب اآلخرين (رب العمل، 
أوالد، أهل...). حين تعجزين عن رفض الطلب منذ البداية، يستحيل أن 
تتراجعي عن موقفك. لكن قد ينقذك موقف الرفض من إحراج كبير شرط 
غير  بأسلوب  رأيك  عن  تعبري  أن  يجب  المناسب.  الوقت  في  يحصل  أن 
عدائي. يمكنك أن ترفضي وتبرري موقفك عند الحاجة من دون أن يشعر 

الطرف اآلخر بأنك تقدمين األعذار.

٣ إبطاء املسار لتحس الحياة

منذ عشرين سنة، يدعو بعض الحركات إلى إبطاء مسار الحياة في مجاالت 

العمل واألكل والتنقل. لكن يمكن أن يرتبط إبطاء المسار أيضاً بالسلوك 
الطارئة  الحاالت  تجنب  اإلنتاجية،  زيادة  مع  تزامناً  المهام  (تخفيف  العام 
المزيفة لتفادي الضغوط التي ترافقها...). يمكن أن ترتبط هذه النزعة 

اإليجابية بتحسين نوعية الحياة اليومية وتقدير قيمتها.

٤ نسيان الشعور بالذنب

يكون  الحاالت،  بعض  في  طريقة!  بأي  الذنب  شعور  تتجاوزي  أن  يجب 
في  ينجحوا  لم  إذا  بالذنب  البعض  يشعر  إذ  راسخة،  عادة  مجرد  الذنب 
إتمام جميع المهام. ستكون هذه المسيرة شاقة وطويلة وتتطلب بعض 

التمارين المتكررة ضمن عالج سلوكي متخصص.

وضوعية ٥ مقاربة الوضع 

أمام األحداث التي تشغلك وتقلقك وتدفعك للتفكير بحلّ المشاكل التي 
تعذبك، قد تميلين إلى تأجيل المسائل السلبية بدل محاولة حلّها في أسرع 
وقت ممكن. يجب أن تتعلّمي كيفية تحليل الخالفات كي تستخلصي منها 
بموضوعية  الوضع  وتقيمي  بنفسك  تثقي  أن  ويجب  اإليجابية  الجوانب 
وتتخذي القرار الذي يناسبك وتتعلّمي الدروس من التجارب الفاشلة إلحراز 

تقدم حقيقي!

رسة االسرتخاء ٦ م

تمددي أو اجلسي وأرخي عضالتك. اشهقي وازفري بعمق وهدوء وأغلقي 
حقل  جميلة:  صوراً  تتخيلي  أن  حاولي  لمخيلتك.  العنان  وأطلقي  عينيك 

زهور، شاطئ، جبل... ركزي على تلك الصورة واحذفي أي فكرة أخرى.

رسة الرياضة ٧ م

يعني اإلجهاد التام أنك ال تملكين الوقت الكافي للقيام بنشاطات خارج 
يومياتك،  في  كثيراً  تتحركين  كنت  إذا  والشخصية.  المهنية  حياتك  إطار 
تمضين  وكنت  فكرياً  إجهادك  كان  إذا  لكن  النشاطات.  إلضافة  داعي  ال 
معظم اليوم جالسة، يجب أن تجدي الوقت لتحريك جسمك! إنها خطوة 
تفريغ  على  الرياضة  تساعدك  قد  والنوم.  الصحة  إلى  بالنسبة  ضرورية 
أثراً  أيضاً  الجسدي  النشاط  يعطي  المكبوتة.  السلبية  والطاقة  الضغوط 
نشاط  أي  يكون  الدماغ.  ينتجها  التي  األندورفين  عناصر  بفضل  مهدئاً 

مفيداً كما أنه أساسي لتقليص مضاعفات الضغط النفسي.

٨ النوم والراحة

المواد  جميع  وتتجنبي  يوم  كل  ومنتظمة  كافية  لمدة  تنامي  أن  يجب 
المنشطة (تبغ، قهوة، شاي...). ال تترددي في أخذ قيلوالت قصيرة لشحن 
تفكرين  كنت  إذا  النوم  يضطرب  أن  يسهل  لكن  اليوم.  مر  على  طاقتك 
بهمومك أو تقلقين من التأخر أو تستبقين المشاكل وتقلقين على أحد 
أفراد عائلتك. إذا تجدد هذا الوضع ليالً، سيزداد شعورك بالتعب. بغض 
في  كنت  سواء  متكررة  استراحات  أخذ  يمكنك  عملك،  مستوى  عن  النظر 
ترخي  كي  ساعة  كل  الكرسي  عن  انهضي  العمل:  مكان  في  أو  المنزل 
ساقيك وتنشطي جسمك واشربي الماء أو مارسي المشي وخذي قيلوالت 

قصيرة. يكمن السر في االعتدال!

٩ طلب املساعدة

ال يسهل أن تطلبي المساعدة من اآلخرين لكن يجب أن تتحلي بالشجاعة 
من  خوفاً  أو  غرورك  بسبب  الحلول  إيجاد  عن  تعجزين  قد  الدعم.  لطلب 
لن  لكنهم  يصيبك  عما  بك  المحيطون  يغفل  لن  اآلخر.  الطرف  فعل  ردة 
تتعدد  بنفسك.  المبادرة  تأخذي  أن  يجب  عفوياً.  لمساعدتك  يتحركوا 

وسائل المساعدة والجهات التي تقدم خدماتها اليوم.

١٠. االستمتاع بالوقت والتفك يف الذات

لتفريغ الضغط النفسي واستعادة التوازن والسالم الداخلي، ال شيء أفضل 
من االستمتاع بالوقت! تكثر األفكار في هذا المجال: يجب أن يسمح لك 
النشاط الذي تختارينه باالنفصال عن أفكارك اليومية وأي تلوث خارجي. 
وضعية  غيري  طي،  تمطّ ورمزياً.  عملياً  الهواء}  من {تغيير  ستستفيدين 
جسمك، تنزهي في الخارج! يجب أن تأخذي إجازة متكررة أيضاً وتنقطعي 

عن روتينك اليومي الذي يعج بالنشاطات واالنشغاالت.

مسار يومك

النوم،  قبل  األول.  المقام  في  نفسك  وتحبي  تحترمي  أن  يجب  باختصار، 
حقّقته.  إنجاز  كل  على  نفسك  وتهنئة  يومك  مسار  تقييم  على  اعتادي 
وحين تستيقظين، ابتكري فكرة ممتعة كل يوم. ستنعكس هذه الخطوات 

على أدائك في العمل ولن تفارق االبتسامة وجهك! 

عية ناجحة.. عالقات اجت
كيف؟

التوازن السليم لتنظيم  
حياة االنسان املعارص

توازن  إليجاد  فائقة  براعة  وتحسينها  الحياة  نوعية  وتغي  الوقت  تنظيم  يتطلب  النساء،  من  كب  عدد  إىل  بالنسبة 
سليم. إذا أردت أن تحددي أولوياتك وتزيدي فاعليتك يف العمل ويف املنزل وتجيدي التوفيق ب الحياة املهنية 

والشخصية وتقرري مسار وجودك، فقد يكمن الحل يف تغي عالقتك مع الوقت!

إليجاد التوازن املنشود يف الحياة، يجب أن تخصيص الوقت للتفك بحياتك ورغباتك وتقييم اإليجابيات والسلبيات يف 
كن فعله  املرحلة األوىل. يعا معظم النساء من قلة الوقت. لذا يكون إبطاء مسار الحياة وعيش الحارض أفضل ما 
لتحقيق السعادة واالبتعاد عن مشاغل العا وتعقيدات الحياة. اجليس يف منزلك واستمتعي باللحظات البسيطة 

وتنّفيس يف الهواء الطلق... ماذا لو بدأِت تتلذذين بهذا الهدوء والسالم الداخيل؟
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سين

 اعتبر نص وايتيتي تلك األحراش 
مكلفاً  وكوني   بري ضمير  بمثابة 
متداخلة  إنسانية  منابت  بصون 
النطف، وحراسة توازنات عوالمها 
طقوسها.  ودورات  وكائناتها 
ريكي  إن  بيئتها.  كلّه  هذا  وفوق 
(سام  وهيك  دينسن)  (جوليان 
فصيلة  من  حيوانان  هما  نيل) 
حسب  كــل  يتشاركان،  بشرية 
فردوس  داخل  ومنطقه،  أعرافه 
أن  المشتركة  معضلتهما  بكر. 
بسالم.  يدعونهما  ال  اآلخــريــن 
ــرة،  اآلص لهذه  وايتيتي  مهد 
المغرم  الصبي  يتعرف  حينما 
األولى  للمرة  العصابات  برجال 
رأس  عبر  بالتبني»  «والــده  على 
كثّ  رجــل  يحمله  بــري  خنزير 
سيدخل  الطلّة،   وهمجي اللحية 
حتى  محبات  وال  بصدود  عالمه 
حينما  الالحقة،  المواجهة  لحظات 
دولــة  قــانــون  رباطهما  يــهــدد 
«ضابطة»  بـ  متمثل  «بيضاء»، 
(باوال  راشيل  االجتماعية  الرعاية 
بأنه  ريكي  تصف  التي  هــاوس) 
وسعيها  ــداً»،  ج فاسدة  «بيضة 
الى  بإعادته  خطاياه  استصال  الى 
المتزمتة.  وقوانينها  اإلصالحية 
وايتيتي  يترك  الغلبة؟  لمن  ترى 
 ١٠١ مــدى  على  معلقاً  جــوابــه 
وتهكمات  مناكفات  من  دقيقة 
وتنديد  أُرومــات،  على  وتحامالت 
بغشم دولة وسطوتها، ودناءات 
مكافأة  بنيل  مسعورين  مواطنين 
«تهمة  تعميم  عبر  اعتقالهما 
مفادها أن العجوز منحرف  لئيمة» 
ما  الفتى،  اختطف  ــذا  ل جنسياً 
عصابية  تعقب  عملية  الى  يمهد 
منوال  على  الجميع  فيها  يشترك 
سكوت  رادلي  البريطاني  شريط 

«ثيلما ولويز»(١٩٩١).
كومونة خالصة

لوالدته  الفاقد  «بوي»  حالة  في 
ضمن  والــعــائــش  صغير،  ــو  وه
كومونة ماورية خالصة. دار رهانه 
الفردي على عودة أب غائب ينقذه 
حينما  أمـــل.  بــال  مستقبل  مــن 
كائناً  الصبي  يكتشف  هذا،  يطلّ 
كبير  قدر  وعلى  ومدمناً،  خائباً 
من  وبدالً  والشقاوة.  الغفلة  من 
بحنوه  اآلخرين  وأخوته  شمله 
السفيه  الشاب  يحوم  ورعايته، 
حول  وايتيتي)  المخرج  (تمثيل 

عشرة  على  منسق  كرامب،  لباري 
عناوينها  حسب  ـ  مهمتها  فصول 
البطل  تاريخ  ترتيب  تسهيل  ـ 
لمشاهد  عــواطــفــه  وانــقــالبــات 
الذي  «ما  صاحب  افترض  عالمي، 
نفعله في الظالل» (٢٠١٤) حول 
أنه  حداثيين،  دمــاء  مصاصي 
يستسيغ  كي  شروحات  إلى  يحتاج 
التي  النيوزيلندية  النكتة  روح 
نعتها بـ «الدنيوية» بسبب غرقها 
سينمائي  رهان  وهو  الملل!  في 
وايتيتي  شجاعة  فيه  نشهد  فريد، 
على  العثور  في  ودأبــه  وموهبته 
شخصيات  عبر  صافية  طرافات 
صــادمــة  بــالهــة  ذات  مــألــوفــة 
مدقعة  وأشياء  وأحداث  ومباغتة، 
فيلم «مطاردة  قلب  ففي  بالسأم. 
متوحشين» يلتقي ريكي، وهو في 
طريقه الغابي بحثاً عن فريق طبي 
قدمه،  كسر  الذي  عجوزه  لعالج 
بصبية ماورية على صهوة حصان، 
تدعوه إلى بيت والدها المهووس 
الحماقة  أن  ليكتشف  بكسله، 
خشبي،  كوخ  في  مخفية  أم  هي 
والصبية كما لو أنها جنية طارئة. 
يكتب  شاعر  وهو  ريكي،  يتخيلها 
غرار  على  «الهايكو»،  قصائد 
الشوكوال  فطائر  إعالنات  فتيات 
شاشة  على   يشاهدهن اللواتي 
على  اختطافه  أخبار  بين  تلفزيون 
يد «العم» هيك! أمران يفجرهما 
أن  األول  هنا.  وايتيتي  المخرج 
ريكي يكتشف الحب وسط محيطه 
جياشة  العواطف  حيث  األصلي، 
نه  تفطّ والثاني،  معدوم.  والتزمت 
تختبر  ال  العصية  رجولته  ان  الى 
المآثم  كمية  او  فراره  مرات  بعدد 
التي يجترمها، وإنما بقدرته ـ كما 
هو الحال مع «بوي»ـ  على اإليمان 
دافعاً  لكونها  العائلية،  بالشراكة 
حياتياً وديناميكياً يؤمن له األلفة 
يفسر  ما  واالنتساب.  والــصــون 
سمك  ضد  «عقَاب  صاحب  اختيار 
قرش» (٢٠٠٧) المشهد الختامي 
في  المتشكك  عجوزه  زائراً  لريكي 
الجميع،  من  والمتنمر  شيء  كل 
والعيش  مرافقته  عليه  عــارضــاً 
داخل «جالل»  جديدة  كعائلة  معاً 
الطبيعة، وقريباً من كوخ الحبيبة، 
صوبت  نخوة  الى  انتصاره  معلناً 
قلبين  نحو  حق  عن  وجهتها 

مستوحدين. 

مال مسروق ال يعرف مكان دفنه! 
أمام هذا النكوص، يستمرئ بوي 
حلماً يتخيل فيه نفسه قريناً ماورياً 
من  مثله  فهو  الزنجي.  لجاكسون 
عرق مغبون، لكن الحظ والموهبة 
منوال  على  جانبه.  ــى  ال وقــفــا 
مواجهة  بصيغة  وإنــمــا  جرحه 
أسير  نفسه  ريكي  يجد  أوســع، 
فاشالً  دائــم،  وعقاب  إصالحيات 
في «اصطياد» عائلة تتقبله. فهو 
تتعاظم  تفتئ  ال  رزايــا  مجموعة 
ريكي  وسخطه.  لرعونته  نظراً 
أكثر حظاً من صنوه بوي، حيث إن 
النظام العام لن يسمح له بخيانة 
حظوظه االجتماعية أو سقوطه في 
حاضنة  بتوفير  فيتكفل  الخطيئة، 
الصبي  عالم  ينقلب  ثمن.  بأي  له 
دائــرة  ضمن  نفسه  يجد  حينما 
نهائية  ال  برية  حدودها  جغرافية 
عالم  الى  اضافة  أزلي،  كرم  وذات 
ومكرمات  بشيم  مشحون  عاطفي 
الرأفة  درجات  تختلف  قد  كائنين 
لن  قطعاً  لكنهما  دواخلهما،  في 
تحصن  ولئن  بعطاياها.  يضحيا 
األرعن،  األب  «هروب»  بعد  بوي، 
بــأســرتــه الــصــغــيــرة وقــبــر أمــه 
ومحيطه القبلي، يحتاج ريكي الى 
من  مكونة  سينمائية»  «طبخة 
مطاردات تستعير عوالم هوليوود 
ثمانينيات القرن الماضي، ومعارك 
وكائنات  بشر  بين  مصطنعة 
السلسلة  أسطورة  تقلد  متوحشة 
الشهيرة «سيد الخواتم» (٢٠٠١ 
ـ ٢٠٠٣)، وخصومات بين أبطال 
«ترمنيتر»  مثل  شهيرة  ــالم  أف
ضابطة  تعتبر  حيث   ،(١٩٨٤)
نفسها  االجــتــمــاعــيــة  ــرعــايــة  ال
كاميرون  جيمس  المخرج  ــة  آل
كونر  ســارة  ريكي/  تطارد  التي 
وايتيتي  بطل  يحتاج  لتصفيته. 
أن  ليتيقن  االستعارات  هذه  كل 
الطبيعة  بروعة  المخطوف  عجوزه 
وصفها  على  وإصــراره  حوله  من 
بـ «ذات الجالل»، هو حنان متأخر 
طالما افتقده، وسعى الى الهروب 
لكنه  بالصدود،  ومحاربته  منه 
اختراقه  قوة  أمام  ينهزم  اليوم 
لكسره  وينصاع   ،الفتي لكيانه 

تمرداته وضراواته!
انقالبات عواطف

العام  (مواليد  وايتيتي  شريط 
روايــة  عــن  المقتبس   ،(١٩٧٥

» لتايكا وايتيتي.. رجولة عصّية «مطاردة متوّحش

يف  عائلية  كوميديا  من  وايتيتي  تايكا  «املاورية»  األصول  ذو  النيوزيلندي  ارتكبه  ما 
«بوي» (٢٠١٠) ـ حول هوس يافع بغناء األم مايكل جاكسون وحركاته الراقصة، بديالً 
عي املعّقد والقدري ـ يتطّور نحو عوا عرقية أك تداخالً وتحريضاً  من إقصائه االجت
عروقه  يف  ترسي  ـ  األول  مثل  وهو  ـ  يافعه  أن  ذلك   .« متوّحش جديده «مطاردة  يف 
مع  يعيش   ( أبيض (أورو عجوز  مع  وجموحه  عناده  يف  يتوّرط   ، األصلي السكان  دماء 
زوجة شفوقة تقّرر تبنيه ودعوته للعيش يف كوخه الواقع عند حافات غابات فاتنة، 

قبل أن يخطفها املوت بشكل مفاجئ.

زياد الخزاعي
يف 
ًال 
ضاً 
ه 
ع 
ة، 

سين
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مع  بالسترات  العارضات   وظهرت 
للظهر  وحقائب  ضيقة  سراويل 
مصنوعة  المظالت  تشبه  وأردية 
كما  الــجــودة  عالي  قماش  مــن 
جزء  على  رياضية  مسحة  أضفت 
القرمزي  باللونين  المجموعة  من 
واشتملت  ــر.  ــض واألخ ــداكــن  ال
المجموعة أيضا على ابتكارات بها 
مطرزة  وتفاصيل  صغيرة  طيات 
عليها  الحرير  من  وتنورات  وأردية 

رسوم.
رياضي  بمظهر  كامبل  وظهرت 
في تنورة لها طبقتان من اللونين 
بنفس  وسترة  واألزرق  األحمر 
الكعب  من  حذاء  وارتدت  اللونين 
واألزرق  األحمر  باللونين  العالي 
وكانت تمسك بحقيبة ظهر. وفي 
المساء  في  للمظهر  كامل  تغيير 
تصاميم  األزيــاء  عارضات  ارتــدت 
وسراويل  قصيرة  وثيابا  واضحة 
ضيقة عليها تفاصيل بالكريستال 

لتعكس األضواء.

المصورين.  كبار  عــدســات  أمــا 
فالشعبية اللتي حصدتها نعومي 
تجاه  العنصرية  حــدة  نافست 
صاحبات البشرة السمراء الداكنة، 
ومع السنوات شكلّت رباعية ناجحة 
وكلوديا  كــراوفــورد  سيندي  مع 
مثبتة  إيفانجيليستا،  وليندا  شيفر 
منصات  على  العالية   الحرفية 
العرض.  ولكنها أدركت أن عرض 
األزياء مهنة قصيرة العمر، فبدأت  
استثمارية  أعــمــال  ــى  إل تتجه 
مجموعة  تأسيس  مثل  مختلفة 
 Fashion من المطاعم تحت اسم

Cafe، وإصدار عدد من العطور.
 في العام ١٩٩٨ وقّعت عقداً مع 
وفي   ،  Cosmopolitanــاج مــاكــي
عرض  في  شاركت   ٢٠٠٧ العام 
وهي  فيرساي،  في  الستيني  ديور 
في  ســوداء  عارضة  أشهر  اليوم 
لألعمال  بحبها  تتميز  العالم. 
األطفال،  ومساعدة  الخيرية، 
ال  ــدد  ع تأسيس  قــي  ــشــارك  وت

يستهان به من الجمعيات. 
ورغم  الشخصي،  الصعيد  على 
منها  أيا  أنّ  إال  الكثيرة،  العالقات 
ــى حــد الــــزواج، وهي  وصــلــت إل
مع   ٢٠٠٨ العام  منذ  عالقة  على 
فالديالق  الروسي  األعمال  رجل 

دورونين.

 حرية الجسد 
الكثير  صدمت  تصريحات  فــي 
األزياء  عارضة  أكدت  النساء،  من 
أنها  كامبل،  نعومي  البريطانية، 
تتمتع بهذا الجسد من دون اتباع 

أية حمية.
عاما)   ٤٢) كامبل  السمراء  قالت 
في حديث مع مجلة "people":"ال 
العمر..  أو  الوزن  عن  فعالً  أعرف 
 ، قطّ وقتي  ــوزن  ال يستهلك  لم 
أواجه  لم  يوم..  كل  أعمل  وكنت 
يوماً مشاكل في وزني وأعتقد أن 

الطعام شيء ممتع".
كامبل  كشفت  آخــر،  جانب  ومن 

الثاني  في  كامبل  ناعومي  ولدت 
والعشرين من ايار    العام ١٩٧٧ 
في جنوب لندن، والدتها الراقصة 
ترك  والــدهــا  مــوريــس،  فاليري 
في  بنعومي  حامل  وهي  والدتها 
شهرها الرابع، فلم تعرفه، وأخذت 
اسم عائلتها من زوج أمها الثاني.

 نشأت نعومي  في سنواتها األولى 
في روما، وتنقلت في بالد عديدة، 
وقد  الفني.  والدتها  عمل  بحكم 
تأثرت بها، فدست الباليه في سن 

صغيرة.
في   تم األول  الرسمي  ظهورها   
 ١٩٧٨ العام  وفي  السابعة،  سن 
بدأت تظهر كراقصة في عدد من 
األنظار،  فلفتت  كليبات،  الفيديو- 
السادس  عامها  بلوغها  وقبل 
عشر، كانت قد ظهرت على غالف 
حكاية  البريطانية.   Elle مجلة 
بسرعة  ــدأت  ب الصاعق  النجاح 
تعتلي  ناعومي  بدأت  حيث  البرق، 
وتقف  المصممين،  أهم  منصات 

تزال  ال  بأنها  جداً  محظوظة  أنها 
المنافسة  ظلّ  في  بعمل  تحظى 

الشديد في عالم األزياء.
الجنسية  تحمل  كامبل  أن  يذكر 
البريطانية وهي من أصل أفريقي، 
الثمانينات  فــي  عملها  بـــدأت 
وسرعان ما ظهرت في عروض أزياء 
ميالن وباريس وعلى أغلفة مجالت 
أيضا  عملت  وقد  الدولية،  األزيــاء 
كممثلة في عده أفالم ومسلسالت 

.Ugly Betty منها مسلسل

وحش رشس يف هيئة 
عارضة  

نعومي  ــارضــة  ــع ال ــدو  ــب ت نــعــم 
في  جداً  جميلة  بل  جميلة،  كامبل 
مظهرها، إال أن هذا الجمال يخفي 
خلفه درجة عالية من القبح، عندما 
جمالها  معها  التعامل  تخطى 
تراه  ما  األقــل،  على  هذا،  األخــاذ، 

خادمتها السابقة آنا سكوالفينو.
 وتقول سكوالفينو إن كامبل، ٣٦ 
عاماً، قد ضربتها في شهر اذار من 
الجوال  بهاتفها   ،  ٢٠٠٦ العام 
على قفاها، عندما كانت تعمل في 
تتحدث  واآلن  بنيويورك.  شقتها 
الخادمة للمرة األولى عن معاناتها 
خدمة  في  قضتها  التي  الفترة  في 

العارضة الفاتنة.
تتمتع  «ال  سكوالفينو  وتــقــول 
إنها  اللطف.  من  ــذرة  ب نعومي 
ربما  نفسية،  عقدة  من  تعاني 
أمام  تتهادى  وهي  جميلة  تبدو 
األزيـــاء.  ــروض  ع فــي  المعجبين 
الجميل،  المظهر  هذا  وراء  ولكن 
غاية  في  مـــارداً  شيطاناً  تخفي 
تتصرف  الدوام  على  كانت  القبح. 
في  محبوس  متوحش  كحيوان 
وتنهر  وتزمجر  تصرخ  إنها  قفص، 
في  إنها  أمامها.  تراه  شخص  أي 
لم  وإن  نفسي،  عــالج  إلــى  حاجة 
المستبعد  من  فليس  ذلك  يحدث 
ترتكب  أو  مــا،  شخصاً  تــؤذي  أن 
جداً،  محظوظة  إنني  قتل.  جريمة 

ألنها لم تقتلني!».
في  عملت  إنها  سكوالفينو  وتقول 
خدمة نعومي لمدة شهرين مقابل 
ولكنها  ساعة،  كل  عن  دوالراً   ١٨
باكية،  العمل  ترك  إلى  اضطرت 
الذي  الجرح  من  ينزف  ورأســهــا 
تهمة  نعومي  واجهت  و  أصابها. 
بسبب  الثانية  الدرجة  من  اعتداء 

هذا الهجوم على خادمتها. 
شعرت  إنها  سكوالفينو  وتقول 
بنوبات الغضب العارمة التي تنتاب 
من  األولى  الدقائق  منذ  سيدتها 
وتقول  معها   للعمل  األول  اليوم 
«وصلت عند الساعة ٧,٤٥ صباحاً، 
المطبخ  تــدخــل  بها  ففوجئت 
وتصيح في وجهي «أنا أين العصير 

يا....؟»
 ولم ادر عن أي عصير كانت تسأل.

 فما كان منها إال أن ثارت وصاحت 
لها  تجهز  أن  تود  إنها  قائلة  بي 
حلو  وفلفل  ليمونتين  من  عصيراً 

وفلفل أحمر وماء...
أنها  ويبدو  غريبة،  خلطة  إنها   

تتناولها للحفاظ على رشاقتها. 
إنها تشرب كميات كبيرة من هذا 
العصير، ويبدو أن هذا هو السبب 

ألنها  وذلك  الدائمة،  ثورتها  في 
قاسية  حمية  نفسها  على  تفرض 

بصورة دائمة. 
ذلك  الجنون،  من  درجة  على  إنها 
عليك  ستنقض  بأنها  تشعر  أنك 
ألتفه  تثور  وهــي  لحظة.  أي  في 

األسباب».
أن  عاماً،   ٣٨ سكوالفينو،  وتزعم 
الجوال  بالهاتف  ضربتها  كامل 
بنطال  بسرقة  لها  اتهامها  بعد 
وتقول  دوالر.   ٢٠٠ قيمته  جينز 
وقالت  وجهي  في  إصبعها  «رفعت 
لقد  وسادية...  حقيرة،  إنك....  لي 
تلك  في  لي  بدت  بنطالي.  سرقت 
اللحظة كلبوة ثائرة. قلت لها إنني 
ذلك  ولكن  البنطال،  عن  سأبحث 
لم يزدها إال جنوناً. وعندما تحركت 
وهي  تبعتني  البنطال  عن  للبحث 

تصيح ماذا تفعلين؟ 
فرجعت وقلت لها بصوت هادئ :
إنني ال أريد االستمرار في العمل.

ما  أنساها  لن  نظرة  إلى  فنظرت   
شديد.  بخوف  وشــعــرت  حييت. 
عنها،  لالبتعاد  استدرت  وعندما 
ثم  رأســي،  في  حاد  بألم  فوجئت 
األرض  على  الفضي  جوالها  سقط 
نعومي  أن  المؤكد  ومن  بجواري. 
قذفتني به. وسارعت بالخروج قبل 

أن تنقض علي مرة أخرى.
إرجــاعــي،  تــحــاول  تبعتني  وهــنــا 
فصحت فيها قائلة «اتركيني، إنني 
شيء  أي  فعل  تحاول  ولم  ذاهبة». 
أصدقائها  أحد  جاء  ثم  إلسعافي. 
المنزل  في  وجوده  تصادف  الذي 
«لقد  يقول  وهو  باالبتعاد  وأمرها 

قت بعمل شنيع يا نعومي؟،».
تحررت  إنها  سكوالفينو  وتقول 
في نهاية األمر، وخرجت من شقة 
المستشفى،  إلى  وتوجهت  كامبل 
بخمس  جرحها  خياطة  تم  حيث 

غرز.
التي  األولــى  المرة  هذه  وليست 
خدمها.  بضرب  كامبل  فيها  تتهم 
معها  العاملين  من  الكثير  وقال 
بيديها  للضرب  تعرضوا  أنهم 
الحادثة  هذه  ولكن  الجميلتين. 

األخيرة ترتب عليها تهم جنائية. 

ناعومى كامبل ..
ع عىل اإلثارة..واخرى عىل الرياضة  

ناعومي  ات  الشه األزياء  لعارضات  املخصصة  العروض  ظهرت  ان  ما 
جموعة  العا  ضج  حتى   ، شايك  وإيرينا  حديد  وجيجي  كامبل 
والتصميم  ازياء  دور  ارقى  من  وجديدة  ومتنوعة  جريئة  نسائية  أزياء 

االيطالية .
ليات العروض ارتبطت باملراة االنثى يف البيت  - حقا -  ان ج واملث
والعمل ..وايضا يف النوادي وساحات الرياضة ؛ذلك ان العروض ابرزت 

مجموعة من السرتات باأللوان األخرض والقرمزي واألزرق. 

الصاعق  النجاح  حكاية 
ــربق،  بـــدأت بــرسعــة ال
ناعومي  بـــدأت  حيث 
أهم  منصات  تعتيل 
وتقف   ، املــصــمــمــ
كبار  ــات  ــدس ع أمـــام 
فالشعبيّة  املصورين. 
نعومي  حصدتها  ابلتي 
العنرصيّة  حّدة  نافست 
البرشة  صاحبات  تجاه 

السمراء الداكنة
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  عن مسلسل «اختيار إجباري» و وما هي الشخصية التي 
تطلين بها من خالله.

التواصل  وسائل  تأثير  مــدى  عن  المسلسل  يعبر 
تسيير  في  وتحكمها  اليومية،  حياتنا  في  االجتماعي 
األمور. عندما عرض علي النص وافقت فوراً ألن الفكرة 

وتفاصيل الدور جديدان علي ولم أقدمهما سابقاً.

كذلك تشارك يف «األب الروحي».
ينطبق األمر نفسه على هذا العمل أيضاً. عموماً، يتفاعل 
عليها  يغلب  التي  األحــداث  مع  كبير  بشكل  المشاهد 
السمري  مجدي  بالتونسي  فوجئت  وأنا  التشويق،  طابع 
مخرجاً  ووجدته  مصر  في  مرة  ألول  عمالً  يقدم  الذي 
مميزاً، وأرى أن التجربة معه ستكون مختلفة بإذن اهللا. 
أكثر  حمسني  للعمل  كبيرة  إنتاج  شركة  تصدي  كذلك 
ثقل  لهم  نجوماً   يضم أنه  خصوصاً  فيه،  للمشاركة 
الشخصي،  المستوى  على  قلبي  إلى  وقريبين  كبير  فني 
من  كبير  وعدد  بدر،  وسوسن  حميدة  محمود  أبرزهم 

الفنانين.

ماذا عن تفاصيل الدور؟
(تضحك) من الصعب الحديث عن تلك التفاصيل، ذلك 
وفقاً لتعليمات الشركة المنتجة التي أوصت طاقم العمل 
بعدم «حرق» األحداث أو كشف الشخصيات التي نقدمها 

لإلبقاء على عنصر المفاجأة.
أن  يــرون  من  ثمة  ولكن  حلقة،   ٦٠ المسلسل  مدة 
المسلسالت متعددة الحلقات تشعرهم بإجهاد شديد؟

صحيح هي مجهدة جسدياً، لكن الجمهور العربي أصبح 
األعمال  قبلها  ومن  األعمال،  من  النوع  هذا  على  يقبل 
من  أتخوف  ال  شخصياً،  ظهورها.  بداية  في  التركية 
حماستي  أسباب  وأحد  األعمال،  هذه   أحب ألنني  ذلك 

للمسلسل أنه سيعرض بعيداً عن شهر رمضان.

ل خارج شهر رمضان؟ هل أنت مع عرض األع
شهر  عن  بعيد  موسم  في  عرضت  أعمال  ثمة  طبعاً. 
رمضان وحققت نجاحاً كبيراً، فضالً عن أن عرض األعمال 
كافة في موسم واحد يظلم المشاهد والمسلسل نفسه، 
ألنه ليس من المعقول أن يتمكّن أحد من متابعة ٤٠ أو 

٥٠ مسلسالً في آن.

متى تتجه إىل البطولة املطلقة؟
الجمهور  عقلية  تحترم  هادفة  أعماالً  أقدم  أن  المهم 
أدواري  في  ومتنوعة  مختلفة  أكون  وأن  عموماً،  وذوقه 
دائماً، وعليه ال يهمني أن أكون الرقم واحد، بل المهم 

أن أكون ناجحة واختياراتي سليمة.

عودة إىل الغناء
هل أخذك التمثيل من الغناء؟

إطالقاً. صحيح أن التمثيل في الفترة األخيرة شغل 
مقسومة  أنني  خصوصاً  حياتي،  من  كبيراً  حيزاً 
نصفين بين ابنتي «لي لي» وعملي، ما تسبب 
قريباً  ولكن  الجديد.  ألبومي  طرح  تأخير  في 
سيطلق في األسواق، خصوصاً أنني استقريت 
مفاجأة  ل  يشكّ أن  وأتمنى  كافة،  األغاني  على 

للجمهور ويعيدني بقوة إلى الساحة الغنائية.
السنة  رأس  موسم  في  سيطرح  أنه  تردد 

المقبل، فهل هذا التوقيت مناسب؟
ولكن  المنتج.  عمل  في  التدخل  أحب  ال 

األلبومات  ســوق  أن  أرى  عموماً، 
ما  كساد،  حالة  يعاني  زال  ما 

وأتــخــوف  أقــلــق  يجعلني 
أحياناً. إنما في النهاية 

في  ما  كل  عملت 
وسعي، وأتمنى 

من  التوفيق 
اهللا.

ملاذا كان االبتعاد الذي امتد قرابة عرش سنوات؟
ألسباب  الفترة  هذه  طوال  األلبوم  إصدار  عن  ابتعدت 
خارجة عن إرادتي. كان آخر ألبوماتي في ٢٠١٠، وبعد 
الوقت  وفي  متعثراً،  الغنائي  اإلنتاج  أصبح  يوليو  ثورة 
األعمال  من  عدداً  وقدمت  التمثيل  إلى  اتجهت  نفسه 
ال  ولكن  المجال.  هذا  في  التركيز  فقررت  نجاحاً  حققت 
سواء  الغناء  ممارسة  إلى  دائماً  أتطلع  كنت  أنني  أنكر 
«بطل  ديو  وآخرها  منفردة،   بأغان أو  الحفالت  في 
تعاكسني» مع المغني الشعبي حمدي باتشان، وتعمدت 
أحفظ  كي  دويتو  أو  منفردة  أغنية  أقدم  أن  فترة  كل 
يحبني  زال  ما  الجمهور  والحمدهللا  كمطربة،  حضوري 
في الغناء كما أحبني كممثلة، والدليل أن األغاني التي 
عالية  مشاهدة  ونسب  نجاحات  حققت  منفردة  قدمتها 

على موقع «يوتيوب».

هل كانت العودة بالنسبة إليك صعبة؟
لم تكن صعبة بقدر ما كانت مربكة ومقلقة ألنني أريد 
تقديم عمل جيد يعيدني إلى الساحة ويعوض الجمهور 
ألن  يزعجني  لم  أمر  وهو  الطويلة،  الغنائي  غيابي  فترة 
عندما  والحمدهللا،  تعب.  يسبقه  أن  من  بد  ال  النجاح 
استقريت على اختيار األغاني كافة وسجلتها هدأت وزال 
التوتر. يضم األلبوم عشر أغان تعاونت فيها مع عدد 

متميز من الشعراء والملحنين والموزعين.

«مزيكا» تركت يل حرية االختيار
المنتجة  الشركة  مع  اتفاقها  عن  سليم  مي  تتحدث 
على  المنتجة  الشركة  مع  «اتفقت  وتقول:  «مزيكا»، 
حرية  لي  تركت  أنها  والحقيقة   ،ــان أغ  ١٠ تسجيل 
معهم  من أتعاون  أو  األغاني  في  سواء  الكاملة  االختيار 
جعلني  ما  أمر،  أي  في  تتدخل  ولم  وملحنين  شعراء  من 
سعيدة بالتعاون مع «مزيكا» في هذا األلبوم. لكننا حتى 

اآلن لم نستقر على اسمه النهائي.

ماذا عن تفضيل أغاٍن عىل أخرى عند االختيار 
؟  النها

: «أمر طبيعي جداً أن يكون لدي عدد كبير من األغاني 
هذا  في  عانيت  لكنني  لطرحه،  منها  األفضل  واختار 
إلى  سأضطر  جداً  جميلة  أغاني  وجدت  ألنني  األلبوم 

ترحيلها إلى األلبوم المقبل ».
أنا مقسومة نصفين بين ابنتي «لي لي» وعملي

أشعر بقلق ألن سوق األلبومات ما زال يعاني حالة كساد 

  مارغوت رو 
SNLSNL قائدة الحلقة األوىل من قائدة الحلقة األوىل من

أنّ  أخيراً  األميركية   NBC شبكة  أعلنت 
نجمة فيلم Suicide Squad، األسترالية 
مارغوت روبي (الصورة)، ستقدم الحلقة 
للبرنامج   ٤٢ الـــ  الموسم  من  ــى  األول
«إيمي»  جائزة  على  الحاصل  الكوميدي 

.Saturday Night Life

نجمة فيلم «ذئب وول ستريت» لن تكون 
الموسيقي  جانبها  سيظهر  إذ  وحيدة، 
سيحلّ  الــذي   The Weeknd الكندي 
األول  في  المنتظرة  الحلقة  على  ضيفاً 

من تشرين األول  المقبل.
في بداية أيلول  ، أعلنت NBC أن ثالثة 
فريق  إلــى  سينضمون  جــدد  أشخاص 
وألكس  داي،  مايكي  وهــم:  البرامج، 

موفات، وميليسا فيالسينور.

 كاظم يبّز إليسا

طرحت  وفيه    األلبومات  إصدار  شهر   ، الحالي  أيلول   
شركة  عن  الصادر  ليل»  يا  «سهرنا  ألبومها  إليسا 
كان  لكن  بإمتياز،  رومانسي  غنائي  عمل  «روتــانــا». 
ينقصه التنوع في األلحان والكلمات. لذلك، بدا االلبوم 
المتوقع  من  كما  اللبنانية.  المغنية  لمحبي  مفاجئ  غير 
المخرجة  إدارة  تحت  األلبوم  من  كليباً  اليسا  تصور  أن 

أنجي جمال.
ألبومه  عن  الساهر  كاظم  كشف  األخرى،  الضفة  على 
الذي حمل إسم «كتاب الحب» (إنتاج شركة «بالتينوم 
ريكوردز») قبل أيام قليلة. عمل الفنان العراقي تضمن 

١١ أغنية من ألحان وشعر الراحل نزار قباني. المشروع 
بكل  الساهر  نفّذها  جديدة  ألحاناً  تضمن  الغنائي 
دقّة، خصوصاً أنه يغيب سنوات طويلة عن األلبومات 
األيام  ومن  نفسه،  السياق  في  دسم.  بعمل  يعود  ثم 
األولى لوالدته، بدأت المعلومات تتحدث عن أن ألبوم 
«أنا  صاحب  إكتسح  فقد  إليسا.  بعمل  أطاح  «القيصر» 
عن  محددة  أرقاماً  بأنّ  علماً  االستماع،  نسبة  وليلى» 
أن  يبدو  لكن  بعد.  تصدر  لم  األلبومين  مبيعات  نسبة 
يتقدم  وسام»  «أبو  إذاً،  الساهر.  لصالح  تميل  الكفّة 

على «ملكة اإلحساس»، فهل يستمر بنجاحه؟

الغروب»  «واحة  مسلسل  أسرة  تواصل 
االستعدادات النهائية للبدء فى تصوير 
العمل أواخر الشهر   المقبل، حيث يجرى 
حاليا اختيار مجموعة من الوجوه الشابة 
الختيارها ألداء أدوار رئيسية بالمسلسل 
المقرر أن يشارك فى السباق الرمضانى 

المقبل لعام ٢٠١٧ .

عن  مأخوذ  الغروب»  «واحــة  مسلسل 
طاهر  لبهاء  االسم  نفس  تحمل  قصة 
ومن  ناعوم  لمريم  والحوار  والسيناريو 
منة  وبطولة  ذكــرى  أبو  كاملة  إخــراج 

شلبى وخالد النبوى.

نهايات  فــى  العمل  ـــداث  أح ـــدور  وت
االحتالل  بداية  مع  عشر  التاسع  القرن 
ضابط  قصة  تروى  إذ  لمصر  البريطانى 
له  كعقاب  سيوة  واحة  إلى  إرساله  تم 
مع  تعاطفه  فى  السلطات  شكت  بعدما 
زوجته  معه  ويصطحب  الثورية  األفكار 
باآلثار  الشغوفة  كاثرين  األيرلندية 
األكبر  اإلسكندر  مقبرة  عن  تبحث  التى 

لينغمسا فى عالم جديد ومختلف.

منة شلبىمنة شلبى
استعد لبطولة واحة الغروباستعد لبطولة واحة الغروب

 ال يهمني أن أكون الرقم واحد، بل المهم 
ي ي

حة واختياراتي سليمة.
ي

ىل الغناء
 التمثيل من الغناء؟

ح أن التمثيل في الفترة األخيرة شغل 
ن يل

مقسومة  أنني  خصوصا  حياتي،  من 
ل ير ر ي يل ن رح

 ابنتي «لي لي» وعملي، ما تسبب 
قريبا  ولكن  الجديد.  ألبومي  طرح 
بب ي و ي ي ي ببب ي و ي ي ي

 األسواق، خصوصا أنني استقريت 
ريب ن و ي ج ي بو يرح ج ي بو ح

مفاجأة  يشكل  أن  وأتمنى  كافة،   
ي يي ي

عيدني بقوة إلى الساحة الغنائية.
السنة  رأس  موسم  في  سيطرح 

ي

ل هذا التوقيت مناسب؟
ولكن  المنتج.  عمل  في  خل 

األلبومات  ســوق  أن   
و ج ل ي يل

ما  كساد،  حالة  ي 
وأتــخــوف  ــق 

ي

في النهاية 
و و ق

في  ما 
نى 

 

مي سليم
بعد مشاركتها يف مسلسل «األب الروحي» : 

ال يهمني أن أكون الرقم واحد

أن التمثيل  يرسقها من الغناء، وأنها سعيدة بقدرتها عىل رفع راياتها عىل  تؤكد دوماً 
مستويات فنية متعددة.

ية  ه ج لها  وباتت  الساحة  عىل  قدميها  ثبتت  التي  سليم  مي  األردنية   الفنانة    إنها   
«األب  املسلسل  خالل  من  العام  هذا  الدراما  إىل  مي  تعود  وممثلة.  كمطربة  عريضة 
عن  املقبلة.  القليلة  الفرتة  خالل  الجديد  ألبومها  طرح  وتنتظر  إجباري»،  و{اختيار  الروحي» 
لها  وت والقاهرة حول اع نشاطها الفني ، قامت مي بالعديد من اللقاءات الصحفية ب ب

التلفزيونية والغنائية:
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رواق الفنون

  من هي هذه النجمة؟
بوال محمد لطفي شفيق االسم عند الوالدة  

عام    ١٩٣٧   الميالد  
القاهرة، مصر
الجنسية   مصر

١٩٥٨ - ١٩٩٣  بدات سنوات النشاط  
ولدت في حي عابدين في القاهرة ، حصلت على دبلوم المدرسة األلمانية 
قدمها  من  وهو  نجيب  رمسيس  المخرج  واكتشفها   ،   ١٩٥٥ عام  بمصر 
للسينما وهو من اختار لها االسم الفني (نادية لطفي) اقتباسا من شخصية 
اسمها  القدوس  عبد  إحسان  للكاتب  أنام  ال  فيلم  في  نادية  حمامة  فاتن 
الفلسطيني  الشاعر  لها  ويشهد  شفيق".  لطفي  محمد  "بوال  الحقيقي 
الشهير ( عزالدين المناصرة ) بأن ( ناديا لطفي كانت امرأة شجاعة عندما 
خرجت  حيث  الحصار  طيلة  وبقيت   .١٩٨٢ عام  بيروت  حصار  خالل  زارتنا 
معنا في (سفينة شمس المتوسط اليونانية )الى ميناء طرطوس السوري 

حيث وصلنا يوم ١-٩-١٩٨٢.).
 

عالقة نادية لطفي بأزواجها  
خشبة  على  الوقوف  مره  ألول  واستطاعت  السينما  عشقت  مصرية  فنانة 
الرغم  فعلى  الجميع،  أنظار  إليها  جاذبة  عمرها،  من  العاشرة  فى  المسرح 
من عالقاتها العاطفية وزواجها المتكرر؛ استطاعت وضع نفسها فى مكانه 

متميزه بين نجمات السينما المصرية.
هربا  صغيرة  سن  فى  الزواج  على  أقبلت  التي  لطفى"  الفنانة "ناديه  إنها 
بها  تحلم  باتت  والتى  رغباتها  تشبع  التى  الهواية  عن  باحثةً  والدها  من 

منذ مولدها وحتى عهدنا هذا.
وقوفها  ويرفض  حريتها  يقيد  فكان  الصعيدى  الطابع  والدها  على  يغلب 
على خشبه المسرح، بإعتبار أن المسرح ليس هوايه وإنما هو "تضييع وقت 
المذاكرة"- بحسب اعتقاده- األمر الذى جعلها توافق على الزواج من أى 

شخص.
علمت وقتها بمجيء ابن الجيران "عادل البشارى" الذى يعمل ظابط بحرى 
بطلب يدها وهى لم تتجاوز العشرين من عمرها فلم تنتظر ووافقت على 

الفور للتخلص من قيود أبيها وأوامره المحكمة.
فحدث  استراليا،  الى  "البشارى"  هجرة  بسبب  طويالً  زواجهما  يستمر  لم 
تعتد  لم  ألنها  اإلنفصال  منه  وطلبت  والنفسى  العاطفى  بالبعد  مايشبه 
تربيته  على  وعملت  معها  بإبنها  وإحتفظت  الفتره،  هذه  كل  غيابه  على 

. حتى كبر وتزوج وانجب أطفاالً
ابنة  زوج  شقيق  صادق"  "ابراهيم  المهندس  من  كان  الثانى  زواجها  أما 
الرئيس "جمال عبد الناصر" وتم التعارف بينهما بعد انفصالها عن عادل 

البشارى.
وبعد ستة أعوام من زواجهما شعرت خاللها بحاله من اإلستقرار والهدوء، 
فوجئت بوضع جهاز تصنت من المخابرات المصريه فى منزلها؛ فأرادت ان 

تعرف هذا لها ام لزوجها المرتبط بالرئيس "عبد الناصر" بصله قرابه .
ظلت فى حيره طيلة مدة زواجها من "إبراهيم" فإنتابتها حاله من الغضب 

منه  تنجب  ولم  بهدوء  عنه  فإنفصلت  الطالق  تطلب  جعلها  مما  والتوتر، 
أطفاالً بناًءا على رغباته.

وزير  إعتراف  بعد  منزلها  فى  التصنت  جهاز  وضع  بسر  بعد  فيما  علمت 
نصر"  "صالح  على  معه  التحقيق  أثناء  الشريف"  "صفوت  األسبق  اإلعالم 

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وقتذاك.
جرائمه  عن  االتهام  قفص  فى  وجــوده  أثناء  ذلك  عن  "الشريف"  وقال 
المرتكبه ان هذه عمليات خاصه كان يقوم بها المخابرات المصرية بوضع 
األطرش"  "بفريد  بدًءا  بهذا  المتضررين  والنساء  للرجال  تصنت  جهاز 

وإنتهاًء "بناديه لطفى".
وحين علمها بهذه التفاصيل من التليفزيون والمواقع االخباريه اندهشت 
الن فى تلك الحقبه تحديدا كانت تصرفاتها فى غايه الدقه ولم يتحدث 

ا فى تلك الفتره بسوء. احدا عنها مطلقً
وعن الزوج الثالث "محمد صبرى"، شيخ مصوري مؤسسة دار الهالل، الذى 
دخل حياتها بمحض الصدفه أثناء قيامها بتصوير فيلم "سانت كاترين" 
وكان هو اآلخر يستعد لتصوير فيلما له، فجمعهما مكان واحد، وسرعان 
مدة  لقصر  بعد  فيما  وندمت  بالموافقه  فتسرعت  الزواج  عليها  ماعرض 
زواجهما وكثره المشاكل بينهما وانتهى االمر باالنفصال، بحسب ما اكدت 

جريدة الوفد المصرية.
=ادية لطفي (الصعيدية األوروبية) تفتح خزانة ذكرياتها:

قاتلت (شارون) بالكاميرا في بيروت!
* لقاء هيفاء دربك وخالد فؤاد

صعيدية أوروبية!
* إذن لم يكن لوالدك أي موقف معارض لعملك بالفن؟

كانا  إنهما  خاصة  حريتي  على  يتركني  بأن  امي  نظر  بوجهة  اقتنع  لقد 
مطمئنين تماماً لتربيتي، فتعلمت من البداية ما هو الصحيح والخطأ كما 

أن
كنت  فقد  القاهرة  جو  مع  جيداً  أتأقلم  جعلتني  بداخلي  الصعيدية  البذرة 
صعيدية أوروبية، مع العلم أنني تزوجت وأنا صغيرة جداً في سن السادسة 
عشرة أي قبل حصولي على الثانوية بعامين وانتقلت للعيش في القاهرة 
بالفن  عملي  أدى  فقد  وصعاباً،  متاعب  أواجه  لم  أنني  يعني  ال  هذا  ولكن 
لغضب جدي وأعمامي ومحاولتهم المستميتة إلقناع أبي بإبعادي حتى ال 

أجلب لهم (العار) إال أن والدي أصر على موقفه.
* وهل تغيرت مواقفهم منك فيما بعد؟

اآلخر  والبعض  لهم  مفتوحاً  كان  وبيتي  لزيارتي  وجاءوا  تغيروا  بعضهم 
ظلوا على مواقفهم الجامدة ووصل األمر للقطيعة مع أبي.

* وكيف بدأت رحلتك مع الفن؟
في إحدى الزيارات العائلية شاهدني المنتج العظيم صانع النجوم (رمسيس 
نجيب) وبنظرته الخبيرة أكد أن لي مستقبال جيدا بانتظاري ولكن رأيه هذا 
بحكم  واجتزته  الكاميرا،  أمام  صعباً  اختباراً  لي  أجرى  أن  بعد  إال  يأت  لم 
عشقي للفن وتقمصي لشخصيات عديدة من قبل وادائي ألدوار تمثيلية 
الباب  نجيب  رمسيس  لي  وفتح  والجرأه  القدرة  أعطاني  مما  الدراسة  أثناء 
أمام  فيلم  في  ومميز  كبير  بدور  مرة  ألول  قدمني  حيث  مصراعيه  على 
دور  فيه  وقدمت   ١٩٥٨ عام  مصطفى  نيازي  إخراج  شوقي  فريد  الفنان 
من  بمعاونة  الشرطة  قوات  من  مطارد  شخص  مع  مقابلة  تجري  صحفية 

خطيبها الضابط الشاب (رشدي أباظة).
* ومن الذي قام بتغيير اسمك من بوال شفيق إلى نادية لطفي؟

من  فكان  جداً  صعبة  عملية  لي  مناسب  فني  اسم  اختيار  كان  بالطبع 
المستحيل ظهوري باسمي الحقيقي لكونه صعباً وغريباً، وفي هذه األثناء 
كان يعرض الفيلم الشهير (ال أنام) قصة األديب الكبير الراحل إحسان عبد 
القدوس إخراج صالح أبو سيف وكانت الفنانة فاتن حمامة تحمل في هذا 

الفيلم اسم نادية لطفي فقرر رمسيس نجيب أن يمنحنى نفس االسم.
* وماذا كان موقف فاتن حمامة وتعليقها على أدائك؟

فاتن حمامة هي أجمل إنسانة في الدنيا، ومن يوم ما عرفتها حتى اآلن 
 وقيمتها ومكانتها تزداد عندي وعند الكل بصفة مستمرة فقد أقبلت علي
وهنأتني وحضنتني من قلبها وباركت لي وقالت لي ضاحكة (ال تنسي أبداً 

أنا نادية لطفي الحقيقية)!
* وماذا بعد نجاحك في فيلم (سلطان)؟

عبد  إحسان  جملة  أتذكر  كنت  دائماً  ولكنني  السيناريوهات   علي إنهالت 
القدوس لي بالحفاظ على نفس المستوى ولم يغامر رمسيس نجيب معي 
حتى مر عام كامل فأسند لي بطولة فيلم (حب إلى األبد) مع أحمد رمزي 
ومحمود المليجي وإخراج يوسف شاهين، وفي العام التالي ١٩٦٠ تعاونت 
فيلم (عمالقة  في  حلمي)  االتحاد (عباس  أفالم  هي  أخرى  إنتاج  شركة  مع 
مع  تعاونت  العام  نفس  وفي  بدير  السيد  وإخراج  مظهر  أحمد  مع  البحار) 
شركة إنتاج جمال الليثي في فيلم (حبي الوحيد) أمام كمال الشناوي وعمر 

الشريف إخراج كمال الشناوي.
أنا وعبد الحليم حافظ

* وما هو موقف رمسيس نجيب منك بعد أن فوجئ بتعاونك مع شركات 
أخرى رغم أنه صاحب الفضل في اكتشافك؟

من  على  الحجر  أو  االحتكار  عدم  وهو  رائع  بشيء  يتميز  كان  الرجل  هذا 
يكتشفهم فكان يفتح أمامهم الباب ثم يدفعهم لالنطالق بترحيب شديد 
وفعل  اكتشفهم  الذين  والنجمات  النجوم  كل  مع  فعل  وهكذا  جانبه،  من 

نفس الشيء معي.
* هكذا ثبتت أقدامك على الساحة

السينمائية فكيف كانت انطالقتك القوية؟
نجمات  أحدى  جعلني  األفالم  هذه  كل  ببطولة  وقيامي  مشاركتي  بالطبع 
السينما األوائل الالتي يتهافت عليهن المنتجون والمخرجون وأذكر أنني 
في عام ١٩٦١ قمت ببطولة ثالثة أفالم هي (السبع بنات) مع أحمد رمزي 
مع  لي  تعاون  أول  وكان  رفلة  حلمي  إنتاج  رياض  وحسين  حسني  وسعاد 
المخرج عاطف سالم وكذلك فيلم (عودي يا أمي) مع شكري سرحان وعمر 
الحريري والقديرة الراحلة أمينة رزق إخراج عبد الرحمن شريف وفيلم (مع 
الذكريات) قصة وسيناريو وحوار وإخراج سعد عرفه وشاركني بطولته أحمد 
مظهر ومريم فخر الدين وصالح منصور إال أن انطالقتي الحقيقية جاءت 
هي  واحدة  دفعة  أفالم  سبعة  ببطولة  فيه  قمت  والذي   ١٩٦٢ عام  في 
و(أيام  الصيفي  حسن  إخراج  والنابلسي  يوسف  حسن  مع  الغرام)  (قاضي 
بال حب) مع كمال الشناوي إخراج حسام الدين مصطفي و(حياة عازب) مع 
و(صراع  حافظ  نجدي  وإخراج  سيناريو  الدين  فخر  ويوسف  سرحان  شكري 
مع  تلميذة)  (مذكرات  وفيلم  بكير  زهير  إخراج  مظهر  أحمد  مع  الجبابرة) 
محرم  مع  ميعاد)  غير  و(من  ضياء  أحمد  إخراج  يوسف  وحسن  رمزي  أحمد 
فؤاد وسعاد حسني ومحمد سلطان إخراج أحمد ضياء إال أن أنجح أفالمي 
على اإلطالق ليس في هذا العام فحسب بل منذ بدأ مشواري الفني كان 
فيلم (الخطايا) مع عبد الحليم حافظ إخراج حسن اإلمام، وكان الفيلم أول 
بفضل  فانتقلت  نفسه  االمام  وبحسن  بل  الحليم  بعبد  يجمعني  فني  لقاء 

نجاحه الساحق للنجومية الطاغية.
* بمناسبة الحديث عن (عبد الحليم) نعرف جيداً أنه كانت هناك صداقة 

قوية تربطك به فما هي أبرز المواقف التي تتذكرينه بها؟
مقاتلة بالكاميرا

* من المعروف في هذا الصدد أنك كنت ضمن المحاصرين في بيروت عام 
١٩٨٢ فكيف حدث ذلك؟

وقوات  بيروت  حصار  أثناء  لبنان  إلى  آنذاك  شهيرة  رحلة  في  ذهبت  لقد 
بتسجيل  وقمت  عرفات،  ياسر  الفلسطيني  والزعيم  الفلسطينية  المقاومة 
الصحف  من  العديد  دفع  مما  عالمية  تليفزيون  لمحطات  ونقلته  ماحدث 
به  قام  ما  ورصدت  عنقي  فوق  حملتها  التي  الكاميرا  بأن  للقول  والقنوات 
السفاح (شارون) في صبرا وشاتيال لم تكن كاميرا بل كانت مدفعاً رشاشاً 
وشهوراً  أسابيع  أطوف  ظللت  أنني  خاصة  اإلسرائيلية  القوات  وجه  في 
بنفسي على العديد من عواصم العالم ألعرض ما قام به (شارون) في هذا 
أنني  القول  أصارحكم  ولكن  اآلن  هذا  أفعل  أن  أتمنى  أنا  وبالطبع  الوقت 

تراجعت عن الفكرة. 

السيناريو  مسابقة  نتيجة  األفريقية  للسين  األقرص  مهرجان  أعلن   
األفالم  لدعم  «اتصال»  صندوق  يدعمها  التي  األفالم،  إلنتاج  الطويل 
فيلم  من  كل  فوز  عن  الفائزة  لألفالم  والتطوير  التحض  مرحلة  يف 
«سانكارا».. إنتاج املغرب ـ بوركينا فاسو ـ جنوب أفريقيا إخراج هشام 
أبو  أمجد  إخراج  مرص..  ـ  السودان  العرشين»  يف  و»ستموت  عيوش، 

العال، و»لصوص املاعز».. أوغندا.. إخراج روبرت نيازي. 

وكان  السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان األقرص للسين األفريقية،   
املخرج  األفريقية  السين  لرموز  مهداة     الفائزة  األفالم  أن  أعلن 
السين  ودعم  صناعة  يف  لدوره  ا  جر هاييل  العاملي  األثيو 
ئية  السين ل  األع صاحبة  لطفي  نادية  والفنانة  األم،  القارة  يف 
يف  ساهموا  لرواد  بالجميل  عرفاناً  املتميز؛  الفني  والتاريخ  ة  الكب

صناعة وجدان القارة السمراء.

نادية لطفينادية لطفي    
..ساحرة السين العربية!..ساحرة السين العربية!
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 اخر االسبوع:
 انتهت  أيام عيد األضحى، ومعها عاشت شركات االنتاج ودور 

العرض دوامة نتائج شباك التذاكر.
الموسم  ان   اظهرت  مصرية،  أفــالم   ٦ عرض  شهد  الــذي   
وبدء  الثورة  من  سنوات  بعد  مصر  في  األقــوى   السينمائي 
االستقرار في سوق الدراما والسينما  خالل عام ٢٠١٦، والذي 
حققت فيه شركات األفالم الستة عائدات وصلت لـ٣٣ مليون 

جنيه مصري (أكثر من ٣ ماليين دوالر).

عودة حلمي
وعلى الرغم من أن فيلم "لف ودوران"، من بطولة أحمد حلمي 
ومتأخراً  أيلول،   ١١ األحد  يوم  عرضه  بدأ  غانم،  سمير  ودنيا 
أنه  إال  خارجين"،  و"عشان  بلدي"  "كلب  مثل  أفالم  عن  أيام   ٣
اكتسح بقية األفالم تماماً، وحقق في كل يوم من أيام عرضه 
المركز  في  ليصبح  منافسيه،  أقرب  ضعف  اآلن  حتى  الخمسة 
مليونا  لـ١٤  وصل  إيرادات  بإجمالي  التذاكر  شباك  في  األول 

و٧٢٢ ألف جنيه (مليون ونصف مليون دوالر تقريباً).
الباب  من  المصرية  للسينما  يعود  أن  حلمي  أحمد  واستطاع 
الواسع، بعد الفشل الكبير الذي ناله قبل عامين مع فيلمه األخير 
"صنع في مصر"، الذي حقق حينها ٩,٢ ماليين جنية فقط، رغم 
ميزانيته التي تجاوزت العشرين مليوناً. وقبلها في فيلم "على 
جثتي"، ليتعرض "حلمي" للهزة األكبر في تاريخه واحتمالية أنه 
لم يعد نجم الشباك األول كما كان في السابقن قبل أن يعود 
وبشراكة  يجيدها  كوميدية  بأجواء  ودوران"،  بـ"لف  العام  هذا 
"إكس  فيلم  في  سابقاً  معها  نجح  التي  غانم  سمير  دنيا  مع 
نجاحات  أكبر  قبل  من  قدم  الذي  مرعي  خالد  والمخرج  الرج" 
حلمي مثل "آسف على اإلزعاج" و"عسل أسود" و"بلبل حيران". 
ليس  العيد،  أفالم  في  األكبر  الفائز  هو  "حلمي"  يكون  وبذلك 
استمراريته  على  حافظ  ألنه  أيضاً  ولكن  القمة  الحتالله  فقط 

ونجوميته ووجوده على القمة ألكثر من ١٢ عاماً حتى اآلن.

أحمد فهمي منترصاً لوحده
في المركز الثاني، وبفارق كبير عن فيلم حلمي، حقق الممثل 
أحمد فهمي النجاح األهم في تاريخه، ليس فقط بسبب احتالل 
و١٥٦  ماليين   ٧ وتحقيقه  الثاني،  المركز  بلدي"  فيلمه "كلب 
ألف جنيه من العائدات (حوالى ٧٠٠ ألف دوالر)، ولكن أيضاً ألن 
رهانه على بطولة فيلم منفرداً عن زمالئه وشركائه السابقين، 
هشام ماجد وشيكو، أتى ثماره، مما يجعله أكثر ثقة الحقاً في 
بالخطوة  بالفعل  مر  أن  بعد  المنفردة  البطولة  خطوة  اتخاذ 
األصعب واألهم في منافسة مع أصدقاء األمس. وتفاوتت اآلراء 
وأخرجه  نجيب  شريف  كتبه  الذي  للفيلم  الفني  المستوى  حول 
الضحك  مقدار  على  اتفقت  اآلراء  أغلبية  ولكن  التوني،  معتز 
الكبير الموجود في العمل، وربما هذا ما رفع من حظوظه كثيراً 

أمام بقية األفالم.
وفي مفاجأة نسبية، استطاع الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير 
غانم أن يأتيا في المركز الثالث بفيلمهما "عشان خارجين" من 
إخراج خالد الحلفاوي، متجاوزين فيلم "حملة فريزر" الذي كتبه 
هشام ماجد وشيكو، محققين عائدات بلغت ٤ ماليين و٥١٤ 
ألف جنيه (٤٥٠ ألف دوالر)، ومؤكدين على نجاحهما في موسم 
صعب، بعد تجربتهما السابقة "زنقة الستات"، ومن المحتمل 
في  الكالسيكية  الشراكات  شكل  وإيمي  الرداد  يعيد  أن  اآلن 

السينما المصرية والتي توقفت منذ وقت طويل.
ماجد  هشام  فكرة  هو  خارجين"  "عشان  فيلم  أن  الطريف 
كتباه  الذي  اآلخر  فيلمهما  على  يتفوق  أن  واستطاع  وشيكو، 
الرابع،  المركز  في  جاء  الذي  فريزر"،  "حملة  ببطولته  وقاما 
ألف   ٤٠٠ (حوالي  مصري  جنيه  ألف  و٩٤٣  ماليين   ٣ وحقق 
دوالر). والمشكلة بالنسبة للثنائي ليست في الرقم نفسه الذي 
يعتبر متوسطاً بالنسبة لعائدات باقي األفالم، ولكن المشكلة 
أحمد  السابق  زميلهم  كان  المباشرين  منافسيهم  أحد  أن  في 
األكبر  والنسبة  العليا  الكفة  رقمي  بشكل  له  يجعل  ما  فهمي، 
في نجاحاتهم السابقة مع أفالم مثل "الحرب العالمية الثالثة" 
و"بنات العم"، وإن كان األقرب في الحقيقة هو المشاكل الفنية 
فريزر"  "حملة  فيلم  عليه  خرج  الذي  األضعف  الفني  والمستوى 
مقارنة بـ"كلب بلدي"، ونسبة وحجم الضحك في كال الفيلمين 

التي مالت تماماً لصالح فهمي.
جوجل"،  "صابر  رجب  محمد  فيلم  جاء  الخامس  المركز  في 
وهو  تقريبا)،  دوالر  ألف   ٢٠٠) جنية  ألف  و٩٨٠  مليونا  محققاً 
ينضم لبقية أفالم رجب التي ال تحقق نجاحاً يضمن له االرتقاء 
لـ"نجوم الصف األول" وال فشالً يمنعه من أن يستمر في بطولة 
متوسطة  إيرادات  تحقق  التي  الكلفة  منخفضة  األفالم  بعض 

في دور السينما.

وداعاً "اللمبي"
الممثل  سعد،  محمد  فهو  الموسم  في  األكبر  الخاسر  أما 
لفيلم  بطولته  بعد  عاماً،   ١٤ منذ  نجماً  كان  الذي  الكوميدي 
"اللمبي"، واستطاع حينها أن يظل على القمة لـ ٤ أو ٥ سنوات 
متتالية، قبل أن يبدأ الناس في الشعور بالسأم من تكرار نفس 
ذلك،  يدرك  ال  نفسه  سعد  بينما  الشخصيات.  ونفس  النكتة 
الجسدية  والحركات  النكات  نفس  جديد  فيلم  كل  في  ويكرر 
أبداً  مدرك  غير  العقد،  ونصف  عقد  قبل  نجوميته  أطلقت  التي 
أن الجمهور انصرف من القاعة وتغير المزاج العام وأصبح هو 
تتحدث  التي  الجديدة  شخصياته  على  يضحك  الذي  الوحيد 
ربما  يكون  الترابيزة"  "تحت  األخير  فيلمه  وفي  غريب.  بشكل 
قد كتب شهادة وفاته الفنية، بعد أن حقق فقط مليونا و٥٨ 
ألف جنيه (١٠٠ ألف دوالر) في أيام عرضه خالل العيد، ليتذيل 
السقوط  في  تقريباً،  مالحقيه  أقرب  إيرادات  بنصف  القائمة 

األكبر خالل تاريخه. 

"حلمي" الفائز األكرب 
يف أفالم العيد:

أفالم   مرص..الحياة مختلفة  ب  نجاح أحمد فهمي    
يز دنيا غانم. و نهاية "اللمبي" ..و 

حيا الشخصية خط أحمر:

سمية الخشاب..
 ال «أحرق األحداث»!

 
     

لم تكن رحلتها من مسقط رأسها اإلسكندرية إلى مركز أحالمها الفنية القاهرة مفروشة بالورد، بل مليئة باألشواك 
رايتها  برفع  تحلم  كانت  التي  الخشاب  سمية  تؤكد  والتعب،  بالجهد  الفنية  الخريطة  على  مكانتها  تقتنص  أن  قبل 
ومسلسلها  قريباً،  إلطالقه  تستعد  الذي  الجديد  ألبومها  عن  كممثلة.  بارزاً  موقعاً  تحتل  بها  فإذا  الغناء،  ساحة  على 

الرمضاني المقبل «الحالل» ،الخشاب قالت في حوارها مع جريدة الجريدة الكويتية:
تعودين إلى السباق الدرامي الرمضاني في العام المقبل من خالل مسلسل «الحالل». ما الذي جذبك للمشاركة فيه؟

المسلسل من تأليف سماح الحريري، الذي عملت معه سابقاً في «الحقيقة والسراب» وحقق نجاحاً كبيراً. أما اإلخراج 
فيتواله أكرم فريد، وهو تعاوننا األول لذا أنا سعيدة جداً بهذه التجربة، فضالً عن أن منتج المسلسل صادق الصباح 

الذي أتفاءل به.

حدثينا عن فكرة المسلسل وطبيعة شخصيتك؟
ل مفاجأة للجمهور عند عرضه العام المقبل بإذن اهللا، أكتفي بالقول إن دوري جديد  كي ال «أحرق األحداث» وكي تشكّ
علي تماماً ومميز ومختلف. أما المسلسل فتدور أحداثه حول الطبقات الشعبية، لذا أعجبتني فكرته وتحمست له فوراً.

«الحالل» ليس أول بطولة نسائية تشاركين فيها، فهل تفضلين دوماً تلك النوعية، ولماذا؟
ينطبق على معظم المسلسالت توصيف البطولة الجماعية بصورة أو بأخرى. حتى البطولة المطلقة لفنان واحد ال 
يمكن اعتبارها بطولة منفردة، ألن الفن عمل جماعي والبطل ال يستطيع أن يطلّ 
على جمهوره بمفرده، بل ثمة دوماً نجوم إلى جواره لتحقيق التكامل المطلوب. 

لكن في هذا المسلسل دوري هو المحرك لألحداث والمحور الرئيس.
فهل  البطولة،  لمشاركتك  درة  آخرهن  عدة  نجمات  على  االختيار  وقع 

تشاركين في اختيار األبطال أم تلك مهمة اإلخراج واإلنتاج؟
ترشيح األبطال وفريق المسلسل أو أي مشروع فني من صميم عمل 
تضمن  التي  العناصر  اختيار  على  والقادر  العمل  رب  فهو  المخرج، 
خروج المنتج في صورة جيدة، وال بد من احترام وجهة نظره وعدم 

التدخل فيها.

كيف جاء تعاونك مع المنتج صادق الصباح؟
صادق الصباح منتج متميز جداً وصاحب خبرة كبيرة في هذا المجال 
لذا  أعماله.  على  إيجاباً  تنعكس  وحتماً  بها،  االستهانة  يمكن  ال 

سعدت بالعمل معه، وأتمنى تكرار التعاون.

هل يمكن أن نراك مع فيفي عبده مجدداً، وكيف هي العالقة بينكما؟
بالتعاون  سعدت  رائعة.  من  أكثر  وعالقتنا  متميزة  فنانة  عبده  فيفي 
معها في أكثر من عمل والجمهور أحبنا معا كثنائي. لو سنحت الفرصة 

لنلتقي مجدداً من خالل مشروع جديد سأكون سعيدة بالطبع.

غناء خليجي
لماذا تعودين إلى الغناء من خالل اللون الخليجي؟

بعدما قدمت أغنية «كل بعقله راضي» باللون الخليجي 
من ألبومي األول وحققت نجاحاً كبيراً أصبح لي جمهور 
ألبومي  يكون  أن  قررت  لذا  العربي.  الخليج  في  كبير 
نحو  من  له  بالتحضير  بدأت  وفعالً  خليجياً،  المقبل 
سيكون  المقبل  الكليب  لكن  العام.  ونصف  عامين 

مصرياً.
هل تعتبرين أغنية «يا مسكين» قياساً حقيقياً لرأي 
الخليجي،  األلبوم  باقي  استكمال  قبل  الجمهور 

وما توقعاتك له؟
األغاني  اخترت  فأنا  األلبوم،  ينجح  أن  أتمنى 
من  ومعظمها  شديدة،  وعناية  بدقة  كافة 
الرياض  أسير  الكبير  السعودي  الشاعر  كلمات 
الذي قدم مجموعة من أغانيه مع نجوم الخليج، 

وأبرزهم الفنان محمد عبده.
من  قليالً  يتضمن  الجديد  الكليب  بأن  صرحت 
الجديد  وما  الكليب  كواليس  عن  حدثينا  «الشقاوة». 

فيه؟
أحببت كليب «يا مسكين» جداً، وأسعدتني تجربتي مع 
رائعة  إنسانة  فهي  قديح،  رندلي  المتميزة  المخرجة 
ومخرجة مبدعة. بالنسبة إلى كواليس الكليب، كانت 
األمور  وخرجت  متميزاً،  التصوير  يوم  وكان  رائعة، 

كافة بطريقة أفضل مما كنت أتوقع.
الشخصية،  حياتك  أحد  يقتحم  أال  على  تحرصين 

فماذا عن اإلشاعات التي تطاولك دوماً؟
ألحد  أسمح  وال  أحمر  خــط  الشخصية  حياتي 
حياتي  أيام  أفضل  أعيش  هللا،  الحمد  باقتحامها. 
والعملي،  الشخصي  المستويين  على  واستقراري، 
مهما  اإلشاعات  إلى  االلتفات  عدم  على  وأحرص 

كانت.
رمضان... والسينما

حول دراما رمضان الفائت، تقول سمية الخشاب 
وأعجبها  المسلسالت  متابعة  على  حرصت  إنها 
مستوى  «فــوق  سيما  ال  منها،  ــدد  ع فعالً 
للقدير  و«ونوس»  يسرا،  للفنانة  الشبهات» 
للزعيم  وشركاه»  و«مأمون  الفخراني،  يحيى 
باهتمام  شاهدت  أنها  مؤكدة  إمام،  عادل 
يوسف  عمرو  من  لكل  أوتيل»  شديد «غراند 

وأنوشكا ومحمد ممدوح وسوسن بدر.
«عودة  مسلسل  رفضها  أسباب  حول  أما 
فتوضح:  سليمان،  جمال  النجم  مع  مندور» 
من  الثاني  الجزء  في  المشاركة  أرفض  «لم 
«حدائق الشيطان»، ولكنني كنت وقعت مسبقاً 
صادق  المنتج  مع  «الحالل»  الجديد  مسلسلي  على 

الصباح، لذا لم أجد وقتاً يسمح بتصوير عمل آخر».
د أنها ستعود إلى السينما قريباً، من دون اإلفصاح  الخشاب تؤكّ

عن أية تفاصيل عن العمل المقبل. 
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ينطبق على معظم المسلسالت توصيف البطولة الجماعية بصورة أو بأخرى. حتى البطولة المطلقة لفنان واحد ال
يمكن اعتبارها بطولة منفردة، ألن الفن عمل جماعي والبطل ال يستطيع أن يطلّ
على جمهوره بمفرده، بل ثمة دوما نجوم إلى جواره لتحقيق التكامل المطلوب.
ل ي ن يع ي ل ب و ي ج ل ن ن ر و ب ر ب ن

لكن في هذا المسلسل دوري هو المحرك لألحداث والمحور الرئيس.
فهل البطولة،  لمشاركتك  درة  آخرهن  عدة  نجمات  على  االختيار  وقع 

ي

تشاركين في اختيار األبطال أم تلك مهمة اإلخراج واإلنتاج؟
ترشيح األبطال وفريق المسلسل أو أي مشروع فني من صميم عمل

يي

تضمن التي  العناصر  اختيار  على  والقادر  العمل  رب  فهو  المخرج، 
خروج المنتج في صورة جيدة، وال بد من احترام وجهة نظره وعدم

التدخل فيها.

كيف جاء تعاونك مع المنتج صادق الصباح؟
صادق الصباح منتج متميز جداً وصاحب خبرة كبيرة في هذا المجال

ح ب ق ج ع و ج ي

لذا أعماله.  على  إيجابا  تنعكس  وحتما  بها،  االستهانة  يمكن  ال 
ل ج ي بير بر ب و ج يز ج ح ب يق بير بر ب و

سعدت بالعمل معه، وأتمنى تكرار التعاون.

هل يمكن أن نراك مع فيفي عبده مجدداً، وكيف هي العالقة بينكما؟
بالتعاون سعدت  رائعة.  من  أكثر  وعالقتنا  متميزة  فنانة  عبده  فيفي 

ي ي

معها في أكثر من عمل والجمهور أحبنا معا كثنائي. لو سنحت الفرصة
ي

لنلتقي مجدداً من خالل مشروع جديد سأكون سعيدة بالطبع.
و ي ب ور ج و ل ن ر بي ور ج و ن ر

غناء خليجي
لماذا تعودين إلى الغناء من خالل اللون الخليجي؟

بعدما قدمت أغنية «كل بعقله راضي» باللون الخليجي
ي

من ألبومي األول وحققت نجاحا كبيرا أصبح لي جمهور
يجي ون ب ي ر ب ل يي ر ب ي

ألبومي يكون  أن  قررت  لذا  العربي.  الخليج  في  كبير 
ي يي

نحو من  له  بالتحضير  بدأت  وفعال  خليجيا،  المقبل 
ي بو ون ي ن رر ربي يج ي ربيبير ج

سيكون المقبل  الكليب  لكن  العام.  ونصف  عامين 
مصرياً.
و ين

هل تعتبرين أغنية «يا مسكين» قياساً حقيقياً لرأي
ري

الخليجي، األلبوم  باقي  استكمال  قبل  الجمهور 
ي

وما توقعاتك له؟
األغاني اخترت  فأنا  األلبوم،  ينجح  أن  أتمنى 
من ومعظمها  شديدة،  وعناية  بدقة  كافة 
الرياض أسير  الكبير  السعودي  الشاعر  كلمات 
الذي قدم مجموعة من أغانيه مع نجوم الخليج،

يي

وأبرزهم الفنان محمد عبده.
ي

من قليالً  يتضمن  الجديد  الكليب  بأن  صرحت 
ب ن م برز و

الجديد وما  الكليب  كواليس  عن  حدثينا  «الشقاوة». 
فيه؟

أحببت كليب «يا مسكين» جداً، وأسعدتني تجربتي مع
ي

رائعة إنسانة  فهي  قديح،  رندلي  المتميزة  المخرجة 
ومخرجة مبدعة. بالنسبة إلى كواليس الكليب، كانت
األمور وخرجت  متميزاً،  التصوير  يوم  وكان  رائعة، 

يب يس و ى إ ب ب ب رج سو

كافة بطريقة أفضل مما كنت أتوقع.
الشخصية، حياتك  أحد  يقتحم  أال  على  تحرصين 

فماذا عن اإلشاعات التي تطاولك دوماً؟
ي م ي ى ين ر

ألحد أسمح  وال  أحمر  خــط  الشخصية  ححياتي 
ي

حياتي أيام  أفضل  أعيش  هللا،  الحمد  باقتحامها. 
ي

والعملي، الشخصي  المستويين  على  واستقراري، 
مهما اإلشاعات  إلى  االلتفات  عدم  على  وأحرص 
ي ي ي

كانت.
رمضان... والسينما

حول دراما رمضان الفائت، تقول سمية الخشاب
وأعجبها المسلسالت  متابعة  على  حرصت  إنها 
مستوى «فــوق  سيما  ال  منها،  ــدد  ع فعالً 
جب و ب ى ر

للقدير و«ونوس»  يسرا،  للفنانة  الشبهات» 
للزعيم وشركاه»  و«مأمون  الفخراني،  يحيى 
باهتمام شاهدت  أنها  مؤكدة  إمام،  عادل 

ي

يوسف عمرو  من  لكل  أوتيل»  شديد «غراند 
وأنوشكا ومحمد ممدوح وسوسن بدر.

«عودة مسلسل  رفضها  أسباب  حول  أما 
فتوضح: سليمان،  جمال  النجم  مع  مندور» 
من الثاني  الجزء  في  المشاركة  أرفض  «لم 
«حدائق الشيطان»، ولكنني كنت وقعت مسبقاً
ن ي جز ي ر ض ر نم

صادق المنتج  مع  «الحالل»  الجديد  مسلسلي  على 
الصباح، لذا لم أجد وقتاً يسمح بتصوير عمل آخر».
ع ل ي ج ي يى ج ي

د أنها ستعود إلى السينما قريباً، من دون اإلفصاح الخشاب تؤكّ
ر ل وير ب ح ي و ج م ح ويرب ب ح ي و ج

عن أية تفاصيل عن العمل المقبل. 

رواق الفنون
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سهير بشناق 
 توك .. توك .. توك .

فترة  لما  خصوصا  اإلجتماعي  الترفيه  برامج  ومذيعو  مذيعات  يسمح 
الظهيرة وما بعدها ألنفسهم في اإلستفاضة  في الحديث عن كل شيء , و 
يتبارزون في طرح المواضيع ويتسابقون في إنتقاء العناوين وهي غالبا ما 
تكون حديث المرحلة , يصيبون ويخطئون , يعتذرون ويصرون ويفرضون 
اراءهم ويوجهون نحوها , وينتقون مؤيديهم من المكالمات الهاتفية ومن 
الرسائل النصية ومن مواقع إذاعاتهم اإللكترونية وصفحاتها وصفحاتهم 

الخاصة  على الفيس بوك.
حوض  من  الغاز  إستيراد  إتفاقية  أحدهم  إختار  مثال  المنقضي  األسبوع 
والمال  النيابية  اإلنتخابات  نتائج  أخرى  مذيعة  إنتقت  بينما   , المتوسط 
باألسعار  إهتمت  ورابعة  الحكومة  تشكيل  عن  تحدث  وثالث   , األســود 

والضرائب وهكذا .
وليدة  والكلمات  اتفق  كما  يسير  الحديث  ألن   , غائبا  السليم  اإلعداد  يبدو 

لحظتها واألصوات تهدر تبعا لدرجة الحماس , وهلم جرا .
برامج  التوك في اإلذاعات تمأل فراغ اإلذاعة , لكنها ال تثري ثقافة الناس، 
مجال  ال   , الهوا  على  تبث  اإلذاعــة   حال  هي  كما  تماما  الهوى  تتبع  فهي 
أيضا  مجال  وال  التأثير  لدراسة  مجال  وال  للتقييم  مجال  وال  لإلستدراك 

للموضوعية .
الجادة  المواضيع  على  حتى  الناس   إضحاك  مهمته  , «رغي «  توك  التوك 
يأخذ  كله  ذلك  من  واألهم   , وإتجاهاتهم  الناس  وعي  تماما  يغفل  لكنه   ,

طابع المعارضة , والهدف جلب مستمعين .

الزي  األفغا .
بصراحة بحثت كثيرا وكثيرا جدا عن أصل الزي  األفغاني الذي ينتشر في 
والتلفزة  األنباء  وكاالت  تبثها  كانت  التي  الصور  في  اال  أجده  فلم   , بالدنا 

العالمية بينما كانت أفغانستان وباكستان تحت الضوء .
هذا الزي عاد به كثير من المجاهدين ممن إلتحقوا في صفوف المقاتلين 
األفغان في معركتهم ضد روسيا الشيوعية , ونقلوه ألبنائهم وجيرانهم 
عنوانا  الزي  هذا  إنتقى  الشديد  التدين  حالة  الى  أحدهم  إنتقل  فكلما   ,

وهوية لحالته الجديدة .
حتى  يرتدون  فيما  أحرار  فالناس  ذاته  بحد  الزي  على  عندي  إعتراض  ال 
لو كان ذلك بعيدا عن الزي  التقليدي لدى العرب وأقصد هنا الثوب , لكن 

اإلعتراض عندي هو أن يكون هوية .

قهوة وحمص وفول.
 , يستيقظ  أن  بمجرد  قهوة  فنجان  هو  المدخن  ذهن  الى  يتبادر  ما  أول   
أذكر أن جمعية حماية المستهلك إستشاطت غضبا قبل سنوات عندما رفع 
في  اال  شيء  كل  في  نجحت  مقاطعة  حملة  وقادت  القهوة  أسعار  التجار 

تخفيض مبيعات القهوة .
والفول  الحمص  أسعار  ترفع  أن  الشعبية  المطاعم  جمعية  حاولت  كذلك 
وإغالق  البيع  بوقف  لوحت  أنها  حتى  مماثلة  حملة  وقــادت   , والفالفل 
رفع  في  اال  شيء  كل  في  نجحت  وقد   , شعبية  بثورة  وهددت  المطاعم 

األسعار وإستجابت بنعومة بالغة لقرار خفض األسعار .
إن لم تكن قادرا على تحقيق نتائج فعليك أن ال تبدأ في العمل , هذا هو 
حال مؤسسات المجتمع المدني في بالدنا , تختار الضوضاء , وفي ذهنها 

«عنزة ولو طارت».

حكومة ثانية .
فلم  الثانية  حكومته  الملقي  هاني  الدكتور  المكلف  الوزراء  رئيس  شكل 

يعد  يصبح بعد ذلك مكلفا .
شخصيا سأذهب ألبارك للوزراء , فمنهم األصدقاء والمعارف ,ومنهم من 
لكن  الحكومة  في  الجديد  ومنهم   , والبقاء  التكرار  بحكم  مألوفا  أصبح 

القديم على الساحة.
كنت سعيدا جدا لبقاء عدد من الوزراء وكنت سعيدا للغاية لقدوم أصدقاء 

جدد , وسعادتي كانت غامرة ببقاء الحكومة كما هي عليه . 

أوراق متعبة
     عا طفويل بريء .... 

هي لحظات تستمع فيها الى تفاصيل يوم 
في  سوية  عودتهما  اثناء  بالمدرسة  ابنها 

كل يوم
لها  يبوح  معه  حــدث  مــا  كــل  لها  يسرد 
جلوسه  مكان  معلمته  غيرت  ان  بغضبه 
سلوك  عــن  يحدثها   , صديقه  بجانب 
المعلمة معه فيفرح ان اثنت عليه ويغضب 
ان تحدثت اليه بصوت مرتفع , يحدثها عن 
من  يخطف  وكيف  واصدقائه  هو  خططه 
وتبادل  لمحادثتهم  لحظات  الحصة  وقت 
االفكار فيما بينهم عما سيلعبون به  وقت 

الفرصة ...
الصغير  الطفل  وينقلها  ويتكلم  يتكلم 
سنوات  عليها  مضت  حياة  الــى  الــبــريء 
طويلة عاشتها هي بتفاصيلها منحتها كل 
البراءة والفرح الوجودي , يوم كان تصنيف 
يوم   , الكثير  لها  تعني  بالمدرسة  شعبتها 
بنفسها  تترك  المعلمة  شخصية  كانت 
على  وزميالتها  هي  لتتنافس  كبيرا  اثرا 
حب المعلمة التي ان حظين بها يعني ان 
يتلقين معاملة افضل فيشعرن بالتميز ..

كبيرة  مساحة  البيضاء  الورقة  كانت  يوم 
لرسم احالمها بالحياة تمنت من خاللها ان 
يوم    , ونقي  جميل  هو  ما  بكل   تحظى 
لها  والدتها  تخبئها  التي  العيد  لعبة  كانت 
في غرفتها كفيلة بان تجعلها ال تنام ليلة 
الن  بها  تحظى  ان  متلهفة  منتظرة  العيد 

العيد هو الفرح بلعبتها الجديدة 
يوم كانت به تصر على ان تضع مالبس 
وتنتظر  ترتبها  سريرها  على  العيد 

ارتدائها فهي لها الفرح ...
من  تخجل  ال  والدتها  حضن  كــان  يــوم 
ليال  غرفتها  من  تتسرب  منه  االقــتــراب 
فيتبدد  عليه  راسها  وتضع  رائحته  لتشتم 
خوفها وتغفو براحة لم تشعر بمثيلها من 
مع  تشاجرت  ان  الدموع  كانت  يوم   .. بعد 
تذرفها  ضعفا  وال  عيبا  ليست  شقيقاتها 
لتعبر عن المها او غضبها فتجد من يمسح 

دموعها ويعيدها الى فرحها ..
في  لكنها  ....كــبــرت  رحلت  وايــام  ــام  اي
مدرسته  عن  طفلها  يحادثها  لحظة  كل 
احالمه  وعن  اصدقائه  وعن  العابه  وعن 
لم  عالم  الى  ذاكرتها  بها  تعود  الصغيرة 

تجد اجمل وال انقى وال اكثر صدقا منه 
صغيرها   ــاذن  ب تهمس  ان  حينها  تريد 
من  بكثير  اجمل  هذا  عالمك  له  لتقول 

عالم الكبار هو االصدق واالرقى ..
به  تقوم  ما  بكل  انت  به  تكون  عالم  هو 
ال تحتاج الى التمثيل بتعاملك مع االخرين 
وال ان تكون بارعا في ايذاء مع من تتعامل 
معهم ... عالم افراحك به وسعادتك لكل 
ما هو بسيط وعفوي هو الفرح الحقيقي 
, ال تحتاج به الن تسرق لحظات هذا الفرح 
النك  يكون  هكذا  هو  لتعيشها  الحياة  من 

قادر على الشعور به ..

من  يعتريها  ما  كل  له  تقول  ان  ارادت 
الطفل  ــه  اي عــش   ... مضى  لما  حنين 
سوى  تحمل  ال  النها  بها  ما  بكل  ايامك 
عالم  رحيل  ولحظة   .... والطفولة  النقاء 
الطفولة الى عالم مختلف عالم تصبح به 
وستدرك  وبراءته  جماليته  ستدرك  كبيرا 

كم العمر وااليام تغيرنا .. 

    نتا ... فنعتاد ... فننىس 
في  مؤجل  ــرار  ق ســوى  رحيله  يكن  لم 
اعماقه ادركت هي ذلك منذ اللحظة التي 

شعرت بتغيره 
لم يعد كما عرفته لم يعد ذات الرجل الذي 
تتمسك  امراة  كاي  كانت  لكنها   ... احبت 
على  راهنت  الجله  تعيش  ما  بشيء  دوما 
ان رحيله سيكون مختلفا .... يرتقي بهما 
الجله  دفعت  حب  الجل  يجمعهما  كان  لما 
معه  لتكون  حولها  من  كل  وتحدت  الكثير 

كثيرا .
من  ينتقص  ال  لكنه  يجرحها  رحــيــل 
تبقيه  مساحة  له  ويترك  كامراة  كرامتها 

في دائرة االحترام 
للمراة  وموجع   .... نحب  من  رحيل  موجع 
ان يغادر حياتها من احبته لكنه لن يكون 
توقف  انسان  مع  تعيش  ان  من  الما  اكثر 

عن حبها واختار ان يكون بعيدا عنها ..
حروف  وكــأن   .... يحادثها  ان  دون  رحل 
على  يــقــوى  لــم  تــالشــت  بينهما  اللغة 

اخبارها برحيله 
كيف كان يفكر حينها ... 

امامها  يضعف  ان  من  الخوف  امتلكه  هل 
ويبقى .. 

تحدق  وهي  اليها  ينظر  ان  من  خجل  هل 
به وكانها تراه للمرة االولى لتسأله : هل 
كان كل ما بيينا حلم ... هل يستحق االمر 

رحيلك ....
هل خاف من ان تطل امامه وجوه اطفاله 
بحزنهم وانكسارهم لرحيلهم عنهم دون 
ان يقترفوا ذنبا سوى انه اختار حياة بعيدا 

عنهم ....
الرحيل  اســبــاب  تعنيها  تعد  لــم  الــيــوم 
فاالنسان عندما يختار ان يغلق بابا بحياته 
من  ليعود  اخرى  مرات  مفتوحا  يدعه  لن 
رحل متى يشاء فلحظات ما بالحياة بقدر 
ما تحمله من اوجاع واالم كفيلة بان تغلق 

ابواب االمل ايا كانت مرة اخرى للعودة ..
لكنها  اليوم  بعد  الرحيل  اسباب  تعنيها  ال 
ال  الــذي  الرحيل  هذا  شكل  على  حزينة 

يليق  بما كان بينهما 
من  رحيل  عن  تبحثين  امراة  يا  زلتي  اال 
رجل شرقي يليق بك .... كم انت واهمة 
عودة  له  لتقدمين  عودته  انتظري   ....

تليق به هو ايضا ..... 

عصام قضمانيكل جمعة

تصوير محمد القرالة

 صور  اللبنانية صور  اللبنانية
عا يختبئ خلف مراكب الصيادين عا يختبئ خلف مراكب الصيادين 

 طارق الحميدي

جعلها  سكاني  بخليط  تتميز  التي  جنوب)،  كم   ٨٥) الجنوبية  المدينة  صور  في 
كنموذج لبناني مصغر يعيش فيها مختلف مكونات الشعب اللبناني، هدوء يجعلها 
الراحة  عن  للباحثين  وجهة  منها  ويجعلها  اللبناني  الساحل  مدن  بقية  عن  تتميز 

والهدوء بعيدا عن المغامرات.

حكايات الصيادين
وكما في الحكايات القديمة بالقرب من ميناء الصيادين، يجتمع صباحا الصيادون 
تنذر  اصبحت  التي  أحوالهم  ويتداولون  الصيد  أمور  في  يتباحثون  شيخهم  مع 

بالخطر بسبب تراجع الثروة السمكية في المدينة.
في الصباح الباكر ومع ساعات شروق الشمس االولى يتوجه الصيادون نحو الميناء 
يعدون شباكهم ويتفقدون مراكبهم ويتوجهون نحو البحر في رحلة تتكرر كل يوم 

ولكنهم لم يملو منها ابدا.
وعلى رغم أن البحر رفيق الصيادين منذ طفولتهم وهم في معظمهم من توارثوا 
المهنة ابا عن جد اال ان الرحلة لم تكن يوما مملة، فما زال البحر رفيق نجواهم 

الذي ال تمل صحبته.

اال أن تلك المهنة تواجه العديد من التحديات ما دفع الكثيرين للبحث عن مهنة 
أخرى تؤمن قوت الحياة ألسرهم.

تقوم  الجنوبية،  للمدينة  الحقيقي  العصب  يشكلون  الذين  الصيادين  ولمساعدة 
جمعية إنماء القدرات في الريف بالتعاون مع االتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب 
مشاريع وبرامج تستهدف حماية الصيادين والفئات المهمشة  غرب اسيا  بتنفيذ 

ومساعدتهم لمواجهة تحدياتهم.
الصيادين  معاناة  حجم  للراي  يكشف  صور  مدينة  في  الصيادين  شيخ  طه  خليل 
وتاثرهم من خالل التغيرات التي حصلت على المياه وتراجع أعداد الثروة السمكية.

ويقول طه " بدأ التغيير في العام ٢٠٠٤ مع حدوث التسونامي في اندونسيا وهو 
ما جلب من خالل االمواج البحرية اسماكا غازية لم تكن جزءا من هذه البقعة في 

المنطقة ما أدى الى تراجع الثروة السمكية بشكل ملحوظ.
بين  ما  فعليا  ويوجد  اليوم،  صيد،  زورق   ١٧٩ فيها  صور  أن "مدينة  طه،  ويوضح 
٣٤٠ – ٣٦٠ صياداً محترفاً يمارسون مهنة الصيد البحري"، الفتا بالقول، إن "أغلب 
الصيادين يعلمون أعماال ثنائية وليس مثل األول، ولدينا ١١٧ عربيا ١١٠ منهم 

فلسطينيون و٧ سوريين مولودين في صور".
ويقول طه إن العديد من الصيادين بدأوا فعليا باالبتعاد عن مهنة الصيد وترك 

حولوا  الصيادين  من  العديد  أن  الى  مشيرا  آخر،  رزق  مصدر  عن  والبحث  الميناء 
مراكب الصيد الخاصة بهم الى مراكب سياحية تنظم جوالت للسياح خالل مواسم 

السياحة معتبرين أن مهنة الصيد لم تعد تجد نفعا.
اشتراه  الذي  الكبير  مركبه  وسط  يجلس  المدينة  في  الصيادين  أحد  صايغ  سالم 
مواسم  في  السياح  يصحب  سياحي  دليل  الى  ليتحول  الصيد  مركب  باع  ان  بعد 

معينة في جوالت بحرية.
يقول صايغ للرأي " لم اكن اتوقع يوما ان اترك مهنة الصيد التي ورثتها عن والدي 
وجدي اال أن ضيق الحال وشح الثروة السمكية دفعتني الى البحث عن مصدر زرق 

آخر يؤمن الطعام الوالدي.
االتحاد  مع  بالشراكة  تعمل   (ADR) الريف"  في  القدرات  إنماء  "جمعية  أن  يذكر 
الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، في إطار مشروع إدارة صيد األسماك المستدام 

لتحسين مستوى المعيشة لمجتمع الصيادين في قضاء صور جنوب لبنان. 

وتنام  وأهازيجهم،  الصيادين  نداءات  على  صباحا  المدينة  تستيقظ 
ليبدأ  الفجر  ساعات  اقتراب  تعلن  التي  مناراتها  أنوار  على  وادعة 

الصيادون باالعداد لرحلة يوم جديد.
صور  مدينة  تختبئ  القديم  ومينائهم  الصيادين  مراكب  خلف 
لوضع  تتسابق  التي  البحرية  وسالحفها  الساحرة  الرملية  بشطآنها 
بيوضها تحت رمالها البيضاء لتعلن عن والدة حياة جديدة، وسماء 

صيفية صافية صبغت لون سكانها بلونها البحري الداكن.
مياهها،  وصفاء  البيضاء  الرملية  بشواطئها  اللبنانية  صور  تتميز 
بيروت  زحمة  من  للهاربين  وجهة  الى  حولها  ما  أجوائها  وهدوء 

وصخبها.

 عيون
من ذهب

الصقر،  عيون  ..مــثــل 
املمزق  الخلل  يرصد 
ــواع  ان عــىل  ــر  اث وأي 
واملنسوجات  ش  الق

كافة.
..انه من جلس لسنوات 
احــوال  يرقب  طويلة 
النادرة..ير  مهنته 
ما شاءت له االقدار من 

ل.. اع
املحيا  احمد"  ــو  ..و"اب
يف  الشفيف  الجميل 
نية املتفرع  سوق الي
صنع  طــالل،  شــارع  من 
راقي  وانسان  وحــده 
ل يف  ــجــ ــوان ال ــأل ب
خيوط من حرير وساتان 
وقصب فيض ومذهب.

ذهب  من  عيون  عيونه 
وراحتاه من حرير االيام 

 .


