
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 32  ¿OQC’G - ¿ÉqªY - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG 16770 Oó©dG - Ω2016  ∫hC’G øjô°ûJ 28  ≥aGƒªdG - `g 1438 Ωôëe 27 á©ªédG 

حماد: التحطيب الجائر جريمة

طلبات المنح والقروض.. االثنين

 ô```̀jRh ó`````cG  - Gô```̀à```̀H  - ¿É```̀ª```̀Y 
 ¿G OÉ````ª````M á```̀eÓ```̀°```̀S á```̀«```̀∏```̀NGó```̀dG
 á«LôëdG Ihô``̀ã``̀dG  ≈`̀∏`̀Y AGó``̀à``̀Y’G

 ∞∏àîe  »`̀a  ô`̀FÉ`̀é`̀dG  Ö«£ëàdGh
 ≥ëH á`̀ª`̀jô`̀L ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 PÉîJG  Ö∏£àJ  ,øWGƒªdGh  øWƒdG

 ø«ØdÉîªdG  ≥ëH  äGAGô``̀L’G  ó°TG
 Ihô``̀ã``̀dG √ò````̀g ≈``̀∏``̀Y ø``̀jó``̀à``̀©``̀ª``̀dGh
 ¬°SDhôJ  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L .á«æWƒdG
 ≈æÑe »a ÉYÉªàLG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG
 á«æ©ªdG  á``jQGRƒ``dG  áæé∏d  IQGRƒ```̀dG

 ≈∏Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d äÉ```̀«```̀dBG ™`̀°`̀Vƒ`̀H
.áeÉ©dG ≥FGóëdGh äÉHÉ¨dG

 á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG π```̀ª```̀Y ø```ª```°```†```à```jh

 á¶aÉëªdG  É``gRô``HG  ,QhÉ``ë``e  Ió``̀Y

 áeÉ©dG ≥``FGó``ë``dGh äÉ`̀HÉ`̀¨`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 AÉ°†≤dGh  ,á«æWh  Ihô``̀K  É¡Ø°UƒH
 ,»`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ô`̀«`̀Z Ö`̀«`̀£`̀ë`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 äÉ``̀jÉ``̀Ø``̀æ``̀dG QÉ```°```û```à```fG á```é```dÉ```©```eh

 äÉ`̀HÉ`̀¨`̀dGh ´QGƒ``°``û``dG ±Gô````̀WG ≈`̀∏`̀Y
 á¶aÉëªdGh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  ≥`̀FGó`̀ë`̀dGh

.ÖjôîàdGh åÑ©dG øe É¡«∏Y

 √òg ¿G  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh ø«Hh
 á`̀dhó`̀dG  ΩÉªàgÉH  ≈¶ëJ  á«°†≤dG
 ôÑY  ,É¡JÉ°ù°SDƒe  áaÉμH  á`̀«`̀fOQ’G
 »`̀à`̀dG äGAGô```````````̀L’G ø```̀e ó``̀jó``̀©``̀dG
 ≈∏Y É``̀gPÉ``̀î``̀JG º`̀à`̀«`̀ °`̀Sh äò```̀î```̀JG

 á``̀«``̀æ``̀e’Gh á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG ó`̀©`̀°`̀ü`̀dG
.á«æØdGh ájQGO’Gh

 (2¢U π«°UÉØàdG)

 IQGRh  CGó``̀Ñ``̀J  -  Gô``à``H  -  ¿É``̀ qª``̀Y 

 »ª∏©dG  åëÑdGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG

 ø«æK’G Ωƒ``̀j ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ø`̀e kGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG

 íæªdG  äÉÑ∏W  ∫ÉÑ≤à°SÉH  πÑ≤ªdG

 2016  »°SGQódG  ΩÉ©∏d  ¢Vhô≤dGh

 ø```̀ «```̀ «```̀ fOQC’G  á``̀Ñ``̀∏``̀£``̀∏``̀d  2017  /

 äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG »````̀a ø``̀«``̀≤``̀ë``̀à``̀∏``̀ª``̀dG

 èeÉfôÑdG  ≈∏Y  á«ª°SôdG  á«fOQC’G

 á```````̀LQO iƒ````à````°````ù````ª````d …OÉ````````̀©````````̀dG

.¢SƒjQƒdÉμÑdG

 á``̀jô``̀jó``̀e ¿Ó```````̀YEG Ö``̀°``̀ù``̀ë``̀Hh

 É¡©bƒe ≈∏Y IQGRƒ`̀dG  »a äÉã©ÑdG

 á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ¿EÉ`````̀a ,¢````ù````eCG ,»``̀ª``̀°``̀Sô``̀dG

 ìÉÑ°U  CGóÑà°S  äÉÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°SG

 øe 31 ≥``̀aGƒ``̀ª``̀dG  ø``̀«``̀æ``̀KC’G  Ωƒ```̀j

 ΩÉªJ  »a  »¡àæJh  ,…QÉédG  ô¡°ûdG

 AÉ°ùe  øe  Iô°ûY  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG

 ô¡°ûdG øe 13 ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒj

 áÑ∏£dG IQGRƒ````̀dG  â``̀YOh .π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG

 íæªdG  øe  IOÉØà°S’ÉH  ø«ÑZGôdG

 ™bƒe ≈```̀dEG ∫ƒ``̀Nó``̀dG ¢``Vhô``≤``dGh

 É¡«a äÉ«bÉØJ’Gh äÉã©ÑdG ájôjóe

 ,(www.dsamohe.gov.jo)

 »fhôàμd’G Ö∏£dG êPƒªf áÄÑ©Jh

 ´É``̀Ñ``̀JEGh IOó`̀ë`̀ª`̀dG Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N

 مقتل متسلل وفرار اثنين 

 ìô`̀°`̀U - …CGô`````̀dG - ¿É``ª``Y
 ∫hDƒ``̀°``̀ù``̀e …ô``̀μ``̀°``̀ù``̀Y Qó``̀°``̀ü``̀e
 äGƒ`̀≤`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG IOÉ`̀«`̀≤`̀dG »``a
 ¢û«édG  -  á«fOQC’G  áë∏°ùªdG
 ¢`̀Sô`̀M äGƒ`````̀b ¿CÉ`````̀ H »``̀Hô``̀©``̀dG
 AÉ``̀°``̀ù``̀e â```̀£```̀Ñ```̀MCG Ohó`````̀ë`````̀dG
 ,¢UÉî°TCG 3 ádhÉëe ,AÉ©HQC’G
 ájQƒ°ùdG »°VGQC’G øe π∏°ùàdG
 .á``̀«``̀fOQC’G »``̀ °``̀VGQC’G √É`̀é`̀JÉ`̀H
 ºJ ¬``̀fCÉ``̀H Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ±É```̀°```̀VCGh
 ∑É``̀Ñ``̀à``̀°``̀TE’G ó```̀YGƒ```̀b ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J
 ≈``̀dEG  iOCG  É``̀e ,É`̀¡`̀H  ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG
 QGô`̀ah  ,ø«∏∏°ùàªdG  ó`̀MCG  πàb
 ≈``̀dEG ø```̀jô```̀NB’G ø`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 º`̀J É``̀ª``̀c ,…Qƒ````°````ù````dG ≥``̀ª``̀©``̀dG
 ≈``̀dEG äÉ`̀Wƒ`̀Ñ`̀°`̀†`̀ª`̀dG π``jƒ``ë``J

 .á°üàîªdG äÉ¡édG

 بدء العمل
بالتوقيت الشتوي

 CGó```H  - …CGô```````dG  - ¿É``̀ª``̀Y
 »a …ƒà°ûdG â«bƒàdÉH πª©dG
 á∏«∏dG ∞°üàæe ó©H áμ∏ªªdG
 ô`̀«`̀NCÉ`̀à`̀H ∂````̀dPh ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 á≤«bO ø«à°S áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y
  .Gôéa IóMGƒdG áYÉ°ùdG óæY
 AGQRƒ``````dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¿É`````ch
 OÉªàYG ≥`̀HÉ`̀°`̀S â``̀bh »`̀a Qô``̀b
 »a  …ƒà°ûdG  â«bƒàdG  CGó`̀Ñ`̀e
 ÜQÉ``̀≤``̀Y ô``̀«``̀NCÉ``̀à``̀H á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 øe kGQÉÑàYG á≤«bO 60 áYÉ°ùdG
 ìÉÑ°U  ø`̀e  Ió`̀MGƒ`̀dG  áYÉ°ùdG
 ô¡°T ø``̀e á`̀©`̀ª`̀L ô````̀NBG Ωƒ```̀j

 .ΩÉY πc øe ∫hC’G øjô°ûJ

 زخات مطرية..اليوم

 ≈≤ÑJ  -  …CGô```````dG  -  ¿É``̀ª``̀Y
 á`̀dÉ`̀M ô``̀«``̀KCÉ``̀J â`̀ë`̀J á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 Ωƒ«dG   …ƒédG  QGô≤à°S’G  ΩóY
 ¿CG ™bƒàªdG øe å«M  á©ªédG
 Ó«∏b IQGôëdG äÉLQO ¢†ØîæJ
 kÉ«FõL áªFÉZ AGƒLC’G AÉ≤H ™e
 •ƒ≤°S  ™e kÉfÉ«MCG  áªFÉZ  ≈`̀dEG
 ø«ëdG ø«H ô£ªdG øe äÉ`̀NR
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀e Ö```̀∏```̀ZCG »```̀a ô```````̀N’Gh
 ÉfÉ«MCG IôjõZ ¿ƒμJ ób áμ∏ªªdG
 ô`̀¡`̀¶`̀dG π``Ñ``b É```e äÉ``̀YÉ``̀°``̀S »```a

.óYôdGh ¥ôÑdÉH áHƒë°üe

 øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dÉH AÉ≤JQ’G á«ªgCG ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ

الملقي يبحث تعزيز التعاون
في مجال الطاقة والغاز مع مصر 

 ¢ù«FQ πÑ≤à°SG - GôàH - ¿ÉªY 
 »≤∏ªdG »`̀fÉ`̀g Qƒ`̀à`̀có`̀dG AGQRƒ````̀dG
 ìÉÑ°U AGQRƒ`̀dG á°SÉFôH ¬Ñàμe »a
 ∫hô`̀à`̀Ñ`̀dG  ô``̀jRh  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG
 ¥QÉ````̀W ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG …ô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG
 ≥ªY AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó`̀cGh .ÓªdG
 §HôJ  »àdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG
 á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh ¿OQ’G
 ≈∏Yh áaÉc ä’ÉéªdG »a Égõ«ªJh
 ¢ù«FQ ócG Éªc .äÉjƒà°ùªdG ™«ªL
 á«°SÉ«°ùdG  IOGQE’G  ôaƒJ  AGQRƒ```̀dG
 ácGô°ûdGh  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈````̀dG ø``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ø``̀«``̀H
 ™e AGQRƒ`̀dG ¢ù«FQ åëHh .Ö`̀MQG
 πÑ°S …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ∫hô``à``Ñ``dG ô```̀jRh
 ójó©dG »a »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J
 á≤∏©àªdG  Éª«°S ’ ä’ÉéªdG  øe

.»©«Ñ£dG RÉ¨dGh ábÉ£dÉH

(10¢U π«°UÉØàdG) 

»æeC’Gh …OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉãëÑj »fÉHÉ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQh ¬àdÓL

الملك: ا<ردن واحة استقرار في منطقة مضطربة

 …ô°üªdG ∫hôàÑdG ôjRh πÑ≤à°ùj AGQRƒdG ¢ù«FQ 

É`````````æ`jCGQ

الوطنية  الميزانية ومواردنا  أعباء هائلة على  الالجئين وضعت     أزمة 
Hجماعي  Iجــهــد يتطلب  ومــحــاربــتــه   Iأحـــد يستثني  ال  الــتــطــرف 
شعبها وســالمــة  ســوريــا  وحــدة  على  يحافظ  سياسي  لحل  التوصل 
المتطرفين يــحــفــز  الـــســـالم  عملية  فـــي  ــدم  ــق ت إحـــــراز  ـــدم  ع
شينزو أبي: حكمة الملك جعلت ا<ردن آمنH ومستقرI في منطقة صعبة
اليابان تقدم للمملكة ٣٠٠ مليون دوالر قرضH ميسرا و ١٠ ماليين منحة  
(3¢U π«°UÉØàdG)

Éª¡JÉãMÉÑe ΩÉàN »a á«Øë°U äÉëjô°üàH ¿É«dój »fÉHÉ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQh ¬àdÓL

¿ÉHÉ«∏d á«μ∏ªdG IQÉjõdG øY
 IQÉjõd  ∞ãμªdG  ∫ÉªYC’G  ∫hó`̀L  π°UGƒàj 

 ¿ÉHÉ«∏d áægGôdG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL

 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG »``̀a kÉ``̀à``̀a’ kGQƒ``̀£``̀J π`̀μ`̀°`̀û`̀J »``̀à``̀dGh

 ¥É``````̀aB’Gh á``eó``≤``à``ª``dG á``̀«``̀fÉ``̀HÉ``̀«``̀dG á````̀«````̀fOQC’G

 äGRÉéf’G  áªcGôeh  É¡«∏Y  AÉæÑ∏d  áMƒàØªdG

 á¡éd ¿EG  ó«©°U øe ôãcCG  ≈∏Y â≤≤ëJ »àdG

 ájOÉ°üàb’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ≥«ª©J

 á¡éd ΩCG á«fÉªdôÑdGh á«æeC’Gh ájQÉªãà°S’Gh

 ¿ÉHÉ«dG  √ôaƒJ  Éªe  IOÉØà°SÓd  ¿OQC’G  ™∏£J

 ä’ÉéªdG  »`̀a  áYƒæàe äGô`̀Ñ`̀Nh äGQó``̀b  ø`̀e

.áØ∏àîªdG

 á`̀jDhô`̀dG ø`̀e π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀ª`̀dG QÉ````̀WE’G Gò``̀g »`̀a

 õ`̀jõ`̀©`̀J CGó```Ñ```e ≈``∏``Y ¢`̀†`̀¡`̀æ`̀J »``̀à``̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

 ∫hO  ∞∏àîeh ¿OQC’G  ø«H  ábGó°üdG  äÉbÓY

 É«∏©dG  á`̀«`̀fOQC’G  ídÉ°üªdG  Ωóîj  ÉªHh  ºdÉ©dG

 ∫hódG √òg ™e á«FÉæãdG äÉbÓ©dG øe ≥ª©jh

 áeóNh ácGô°ûdGh ™aÉæªdG ∫OÉÑJ IóYÉb ≈∏Y

 ó°ûM  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ºdÉ©dG  »a  º∏°ùdG  ÉjÉ°†b

 ¬©HÉæe  ∞«ØéJh  ÜÉ``̀gQE’G  áHQÉëªd  Oƒ¡édG

 É¡«a  ∑ôà°ûJ  á∏eÉμàe  á«dƒª°T  á£N  øª°V

 ¬àdÓL äGAÉ``≤``d  äAÉ``̀L ,™``ª``LCG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO

 »fÉHÉ«dG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ™e ¢ùeCG  Ωƒj

 ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  Éª«°ThCG  …Qƒ``eGOÉ``J

 èeÉfôÑdG ø∏©J zá«HôàdG{
z»¡«LƒàdG{ ájƒà°ûd »dhC’G

 k’ƒcƒJhôH ™bƒJ zábÉ£dG {
 RÉ¨dG ô«©°ùJ á«dBG º¶æj

 äÉYÉæ°ü∏d ´ÉÑªdG »©«Ñ£dG

¥ô£∏d äÉbÓZEG
Ωƒ«dG ..¿ÉªY »a 

Oó©dG »`a

4

10

9(7¢U áªààdG)

(7¢U áªààdG)

(7¢U áªààdG)



2محليات

 لجنة أردنية مصرية تبحث تبادل الخبرات الزراعية 
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG - Gô``̀à``̀H  - ¿É``̀ª``̀Y 

 ,á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á````«````fOQC’G á``̀«``̀YGQõ``̀dG á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG

 á``̀©``̀HGô``̀dG É```̀¡```̀JQhO »```̀a É``¡``YÉ``ª``à``LG ∫Ó````̀N

 è`̀FÉ`̀à`̀f ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢``ù``eG á```YGQõ```dG IQGRƒ`````̀H

 á`̀«`̀fOQC’G  É«∏©dG  áæé∏dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀Jh  Oƒ`̀æ`̀Hh

 á°SOÉ°ùdG  É¡JQhO  »a  ácôà°ûªdG  ájô°üªdG

 ÜBG  »`̀a  IôgÉ≤dG  »`̀a  Ió≤©æªdG  øjô°û©dGh

 ΩÉY ø`̀«`̀eCG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ¢`̀SCGô`̀Jh.»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG

 ,áfhGô£dG  »`̀°`̀VGQ  QƒàcódG  á`̀YGQõ`̀dG  IQGRh

 OÉ°TQEÓd  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  çƒëÑdG  õcôe  π`̀«`̀chh

.RhõY AÓY QƒàcódG ô°üe »a ÖjQóàdGh

 πª©dG π`̀«`̀©`̀Ø`̀J  ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG  ≥``̀Ø``̀JGh

 á``̀«``̀fOQC’G á``̀«``̀YGQõ``̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LÉ`̀H

 á≤ãÑæªdG  á`̀«`̀Yô`̀Ø`̀dG  ¿É``é``∏``dGh  á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 π`̀LCG ø`̀e ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ó`̀¡`̀é`̀dG ∫ò```Hh ,É`̀¡`̀æ`̀Y

 »`̀a á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀Jh á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y á``̀£``̀°``̀û``̀fCG º`̀«`̀¶`̀æ`̀J

 ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG á``«``YGQõ``dG ä’É`̀é`̀ª`̀dG

 äGQÉjõdGh  äGôÑîdGh  äÉeƒ∏©ªdGh  AGôÑîdG

 IOƒ°ùe  å`̀ë`̀Hh  ,ió``ª``dG  Iô`̀«`̀°`̀ü`̀b  á«ª∏©dG

 äGóMh  OÉªàYG  ∫Éée  »a  ºgÉØàdG  Iôcòe

 π`̀°`̀UCG ø`̀e äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dGh äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e

.»JÉÑf

 ≈`̀∏`̀Y É``̀ª``̀¡``̀°``̀Uô``̀M ¿É``̀Ñ``̀fÉ``̀é``̀dG ió````````̀HCGh

 á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG á``̀«``̀dhó``̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dÉ`̀H ΩGõ```̀à```̀d’G

 á`̀jÉ`̀ª`̀M ø`̀ª`̀°`̀†`̀j É``̀ª``̀H »````YGQõ````dG ô`̀é`̀ë`̀dÉ`̀H

 ¿CG  ≈∏Y  ,øjó∏ÑdG  Óc  »a  á«JÉÑædG  IhôãdG

 ÖfÉédG  ó`̀jhõ`̀à`̀H  …ô°üªdG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  Ωƒ`̀≤`̀j

 á«dÉîdG  ÉWÉ£ÑdG  ´QGõ``̀e  áªFÉ≤H  »```fOQC’G

 äócCGh.Ióªà©ªdG  »æÑdG  øØ©dG  ¢Vôe  øe

 ºFGƒ≤H  É`̀gó`̀jhõ`̀J  IQhô``°``V  á``̀YGQõ``̀dG  IQGRh

 É`̀¡`̀«`̀a ≥``Ñ``£``j »``̀à``̀dG á``̀jô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG ´QGõ````̀ª````̀dG

 QÉªK  ÜÉHòd  á∏eÉμàªdG  áëaÉμªdG  èeÉfôH

 πFGƒY OGô«à°SG  »a  ÉgOÉªàYG  ºà«d  á¡cÉØdG

–ƒéfÉªdG/ÉéfÉªdG)  á¡cÉØdG  QÉªK  ÜÉ`̀HP

/  ídGƒªdG  äÉ«°†ªëdG–¿ÉeôdG–áaGƒédG

 áªFÉb …ô°üªdG ÖfÉédG Ωóbh ,(Üƒ∏àfÉμdG

 ≥Ñ£J »`̀à`̀dG (ƒ`̀é`̀fÉ`̀ª`̀dG) É`̀é`̀fÉ`̀ª`̀dG ´QGõ``ª``H

 »bÉH º`̀FGƒ`̀b ∫É`̀°`̀SQEÉ`̀H Gó`̀¡`̀©`̀à`̀e ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG

.èeÉfôÑdG É¡«a ≥Ñ£j »àdG ≥WÉæªdG

 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG ∫OÉ``Ñ``J ≈`̀∏`̀Y ¥É``̀Ø``̀J’G º``̀Jh

 ä’É```̀ë```̀dG ∂``̀∏``̀à``̀H á``̀≤``̀∏``̀©``̀à``̀ª``̀dG á``̀jô``̀é``̀ë``̀dG

 ôNB’G  ±ô£dG  øμªà«d  iƒ°ü≤dG  áYô°ùdÉH

 áÑ°SÉæªdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh  É¡à©HÉàe  øe

 áª¶æe ™e ∫É°üJ’G •É≤f ∫ÓN øe ∂dPh

 »a  (IPPC)  á``«``dhó``dG  äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG  á``̀jÉ``̀bh

 ÖfÉédG  øe  IQGRƒ``dG  âÑ∏Wh.øjó∏ÑdG  Óc

 äGOÉ¡°ûdG êPÉªæH ÉgójhõJ ,É°†jG …ô°üªdG

 êPÉ``̀ª``̀fh ,∫ƒ``«``î``∏``d á`̀jô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ,∑Éª°SCÓd  ájô£«ÑdG  á«ë°üdG  äGOÉ¡°ûdG

 ¢`̀ü`̀ë`̀a ¥É``````̀aQEG  º``à``j  ¿CG  ≈``∏``Y É``̀gOÉ``̀ª``̀à``̀Y’

 äGó«ÑªdGh  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  äÉ«≤Ñàe

 äÉ``«``dÉ``°``SQEG á``̀aÉ``̀c ™``̀e á`̀∏`̀«`̀≤`̀ã`̀dG ¿OÉ``̀©``̀ª``̀dGh

 ,…ô°üªdG  ÖfÉédG  ø`̀e  IOQGƒ```dG  ∑É`̀ª`̀°`̀SC’G

 äÉæ«Y  ¢üëa  AGô``̀LEG  ≥ëH  ®É`̀Ø`̀à`̀M’G  ™`̀e

 êPÉªæH  √ó`̀jhõ`̀J  ≈``dG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  á«FGƒ°ûY

 äÉéàæª∏d  ájô£«ÑdG  á«ë°üdG  äGOÉ¡°ûdG

.á«fGƒ«ëdG

 π«é°ùJ  π«¡°ùàH  IQGRƒ````̀dG  â`̀Ñ`̀∏`̀W  É`̀ª`̀c

 ≥``̀FGƒ``̀©``̀dG á`````````̀dGREGh á``̀```̀jô``̀£``̀«``̀Ñ``̀dG á`````````̀jhOC’G

 …òdG (BOX ) ¥hóæ°U ¢Vôa á``æª°†àªdG

 øe É¡∏«é°ùJ ìƒª°ùªdG ájhOC’G OóY Oóëj

 á°ùªîH  á«ÑæLC’Gh  á«Hô©dG  äÉcô°ûdG  πÑb

 ÖfÉédG ócCG ¬ÑfÉL øe.∞æ°U πc øe ájhOCG

 á≤∏©àªdG QƒeC’G åëÑd √OGó©à°SG …ô°üªdG

 …ô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG ô`̀é`̀ë`̀dGh á`̀«`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG Ihô``ã``dÉ``H

 äÉéàæªdGh  ™∏°ùdG  ÜÉ«°ùfG  π«¡°ùJ  ±ó¡H

 ¥Gƒ°SC’G ≈dG »fOQC’G CÉ°ûæªdG äGP á«fGƒ«ëdG

 .ájô°üªdG

   الداخلية: أشد ا(جراءات بحق المعتدين على الثروة الحرجية 

 ¢``̀ù``̀eG ¬````̀°````̀SDhô````̀J ió``````̀d ∂``````̀dP AÉ``````̀L 
 IQGRƒ```̀dG  ≈æÑe  »`̀a  É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ,¢ù«ªîdG
 äÉ`̀«`̀dBG  ™°VƒH  á«æ©ªdG  á``jQGRƒ``dG  áæé∏d
 ≥``̀FGó``̀ë``̀dGh äÉ``̀HÉ``̀¨``̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  áÄ«ÑdG  AGQRh  º`̀°`̀†`̀Jh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG
 á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ,•É``̀«``̀î``̀dG ø`̀«`̀°`̀SÉ`̀j
 ∫É`̀¨`̀°`̀T’Gh ,…ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ó`̀«`̀dh ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 ,á°ù∏g »eÉ°S ¢Sóæ¡ªdG ¿Éμ°S’Gh áeÉ©dG

.äÉØ«æëdG ódÉN ¢Sóæ¡ªdG áYGQõdGh
 ,QhÉëe  IóY  áæé∏dG  πªY  øª°†àjh
 ≥FGóëdGh äÉHÉ¨dG ≈∏Y á¶aÉëªdG ÉgRôHG
 AÉ°†≤dGh  ,á«æWh  IhôK  É¡Ø°UƒH  áeÉ©dG
 áédÉ©eh ,»fƒfÉ≤dG ô«Z Ö«£ëàdG ≈∏Y
 ´QGƒ°ûdG  ±Gô``̀WG  ≈∏Y  äÉjÉØædG  QÉ°ûàfG
 á¶aÉëªdGh ,áeÉ©dG ≥FGóëdGh äÉHÉ¨dGh

.ÖjôîàdGh åÑ©dG øe É¡«∏Y
 á«°†≤dG √òg ¿G ,á«∏NGódG ôjRh ø«Hh
 áaÉμH  á`̀«`̀fOQ’G  á`̀dhó`̀dG  ΩÉªàgÉH  ≈¶ëJ
 äGAGô`̀L’G  øe ójó©dG  ôÑY ,É¡JÉ°ù°SDƒe

 ó©°üdG ≈∏Y ÉgPÉîJG ºà«°Sh äòîJG »àdG
.á«æØdGh ájQGO’Gh á«æe’Gh á«©jô°ûàdG

 ±ó¡H  »JCÉj  ,´ÉªàL’G  Gòg  ¿G  ∫É`̀bh
 ø«H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  π«©ØJh  ≥«°ùæàdG
 ó``jó``ë``Jh ,á``̀«``̀æ``̀©``̀ª``̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG ™``«``ª``L
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh ,É`̀¡`̀à`̀é`̀dÉ`̀©`̀eh ∞`̀©`̀°`̀†`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 ájÉ¨dG ≥«≤ëJ ≈dG ’ƒ°Uh Iƒ≤dG ≥WÉæe
 äÉ`̀HÉ`̀¨`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H Iƒ``̀Lô``̀ª``̀dG
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ≈``̀∏``̀Y AÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dGh ,É``̀¡``̀à``̀aÉ``̀¶``̀fh
 IhôãdG ≈∏Y AGóàY’Gh ôFÉédG Ö«£ëàdG
 äGhô``̀ã``̀dG ø``̀e ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J »``̀à``̀dG ,á`̀«`̀Lô`̀ë`̀dG
 øWGƒªdG á«YƒJh ,áμ∏ªªdG »a á°ù«ØædG
 á«fƒfÉ≤dG  äÉØdÉîªdGh  á«Ñ∏°ùdG  QÉKB’ÉH

.øjóà©ªdG ≈∏Y á©bGƒdG
 ≈dG  ´ÉªàL’ÉH  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ¢ü∏Nh
 ≈dG  É¡©aQ  ºà«°S  äÉ«°UƒàdG  ø`̀e  á∏ªL
 ,É`̀gQGô`̀bGh  É¡à°ûbÉæªd  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 á``̀Ñ``̀bGô``̀e äGô```̀«```̀eÉ```̀c Ö``̀«``̀cô``̀J É````̀gRô````̀HG
 IOƒ``̀Lƒ``̀ª``̀dG êGô```````̀H’G ≈``̀∏``̀Y á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dG

 »`̀à`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dGh äÉ`̀HÉ`̀¨`̀dÉ`̀H
 Ö«£ëàdÉH ≥∏©àJ äGAGóàYG ≈dG ¢Vô©àJ
 á£ÑJôe ¿ƒμJ å«ëH ,áaÉ¶ædG hG ôFÉédG
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  á``̀YGQõ``̀dG  IQGRh  ™``e
 á`̀«`̀Lô`̀ë`̀dG Ihô```̀ã```̀dG »``̀Ñ``̀bGô``̀e π``̀«``̀gCÉ``̀Jh
 á©HÉàeh  º``gOó``Y  IOÉ````̀jRh  zø`̀«`̀aGƒ`̀£`̀dG{
 á``̀LÉ``̀ë``̀dG Ö``̀°``̀ù``̀M º``̀¡``̀©``̀jRƒ``̀Jh º``¡``∏``ª``Y
 ∫ƒ°UƒdG øe º¡æμªJ πFÉ°SƒH ºgójhõJh
 äÉHôY hG ∫ƒ«îdG πãe äÉHÉ¨dG ≥ªY ≈dG
 á£«°ùH  äGô`̀ª`̀eh  ¥ô`̀W  ô«aƒJh  á°UÉN

.äÉHÉ¨dG πNGO áFQÉ£dG ä’Éë∏d
 √É`̀«`̀ª`̀∏`̀d QOÉ``̀°``̀ü``̀e ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H Gƒ```̀ °```̀UhGh
 ∫É`̀LQ Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d äÉ`̀HÉ`̀¨`̀dG ø`̀e Üô`̀≤`̀dÉ`̀H
 »a ≥FGôëdG AÉØWG ≈∏Y »fóªdG ´ÉaódG

.äÉHÉ¨dÉH É¡dÉ©à°TG ∫ÉM
 íæªd IójóL á«dBG ™°VƒH Gƒ°UhG Éªc
 Ωƒ`̀≤`̀j å`̀«`̀ë`̀H ,QÉ``̀é``̀°``̀T’G º`̀«`̀∏`̀≤`̀J ¢``ü``NQ
 ,áYGQõdG  IQGRh  øe  á°UÉN  QOGƒ`̀c  ∂dòH
 á°ü°üîàe  á`̀cô`̀°`̀û`̀H  º«∏≤àdG  á`̀WÉ`̀fG  hG

 áYGQõdG IQGRƒd ô°TÉÑªdG ±Gô°T’G âëJh
 óFGƒY  ø`̀e  Aõ`̀L  ¢ü«°üîJ  ≈∏Y  IhÓ``Y
 ¢ü°üîJ á``̀YGQõ``̀dG  IQGRƒ````̀d  äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG
 íæeh  äÉ`̀HÉ`̀¨`̀dGh  êGô`̀ë`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ®ÉØë∏d

.ø«∏eÉ©∏d õaGƒëdG
 äÉ``̀HÉ``̀¨``̀dG á``̀aÉ``̀¶``̀æ``̀H ≥``̀∏``̀©``̀à``̀j É``̀ª``̀«``̀ah
 Ö∏£àj ∂dP ≥«≤ëJ ¿G GhócG ,≥FGóëdGh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø`̀«`̀H É`̀«`̀YÉ`̀ª`̀L Gó``¡``L
 äÓ`̀ª`̀M ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äGQRƒ`````````dGh
 ™ªàéªdG íFGô°T ∞∏àîe πª°ûJ ájƒYƒJ
 Ö``̀«``̀cô``̀Jh ¢```̀SQGó```̀ª```̀dG á``̀Ñ``̀∏``̀W á``̀ °``̀UÉ``̀Nh
 ÉgOóëJ »àdG ≥WÉæªdÉH á°UÉN äGô«eÉc
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh  á```̀YGQõ```̀dGh  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  äGQGRh
 á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ∫É````̀NOG ≈```̀dG á`̀aÉ`̀ °`̀VG
 äGAÉ£Y øª°V ¥ô£dG ÖfGƒéH á°UÉîdG
 äÉcô°ûdG ÉgòØæJ »àdG ájQhódG áfÉ«°üdG
 ¿É`̀μ`̀°`̀S’Gh á`̀eÉ`̀©`̀dG  ∫É`̀¨`̀ °`̀T’G  IQGRh  ™``̀e
 ≥FGóëdG ≈∏Y á°SGôëdG äÉ«∏ªY ∞«ãμJh

 .áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Yh

ájQGRƒdG áæé∏dG ´ÉªàMG ¢SCGôàj á«∏NGódG ôjRh

GôàH - ¿ÉªY

 áeÓ°S á«∏NGódG ôjRh ócG 
 IhôãdG ≈∏Y AGóàY’G ¿G OÉªM
 »a ôFÉédG Ö«£ëàdGh á«LôëdG
 áªjôL ,áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe
 Ö∏£àJ ,øWGƒªdGh øWƒdG ≥ëH
 ≥ëH äGAGôL’G ó°TG PÉîJG
 √òg ≈∏Y øjóà©ªdGh ø«ØdÉîªdG
.á«æWƒdG IhôãdG

á≤jóë∏d É¡JQÉjR ∫ÓN á«dÉY Iô«eC’G

á«bÉØJ’G ≥FÉKh ¿’OÉÑàH »fÉà°ùZGódGh πª©dG ôjRh

 ا1ميرة عالية الطباع تزور حديقة أم عمر 

 ,´ÉÑ£dG  á«dÉY  Iô`̀«`̀eC’G  ƒª°S  äó≤ØJ  -  GôàH  -  ¿ÉªY 
 ôªY ΩCG á≤jóM »a á«©ªàéªdG ™jQÉ°ûªdG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG
 »àdGh  ,∫ÉØWC’ÉH  á≤∏©àªdG  ∂∏J  Éª«°S’  í∏jƒ°U  á≤£æªH
 ¿hÉ©àdÉH  ¿ÉªY  áfÉeC’  ™HÉàdG  »aÉ≤ãdG  ÉgR  õcôe  ÉgòØæj

.∞°ù«fƒ«dG – ádƒØ£∏d IóëàªdG ºeC’G áª¶æe ™e
 ∫ÓN ,í«Ñ°U É«fGQ »aÉ≤ãdG ÉgR õcôe Iôjóe âeóbh
 ÉgòØæj  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ∫ƒ`̀M  ÉMô°T  ,á«fGó«ªdG  ádƒédG

.áØ∏àîªdG É¡≤aGôeh á≤jóëdG »a õcôªdG
 ∞°ùfƒ«dG  áª¶æe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  É`̀gR  õcôe  ¿G  âæ«Hh
 …ò`̀dG  èeÉfôÑ∏d  Gõ`̀cô`̀e  íÑ°üàd  á≤jóëdG  √ò`̀g  É°ü°üN
 èeGôH  ôaƒj  …ò``̀dGh  ,z»`̀fÉ`̀μ`̀e{  ¿Gƒæ©H  áª¶æªdG  ¬à≤∏WG
 ∫ÉØWCÓd  É«YÉªàLGh  É«°ùØf  ÉªYOh  á«ª°SQ  ô«Z  á«ª«∏©J
 äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG º∏©J ≈``̀dG á`̀aÉ`̀°`̀V’É`̀H ø`̀«`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dGh ø``«``«``fOQC’G

.§«ëªdG ™ªàéªdG øª°V á«JÉ«ëdG
 ´hô°ûe É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdG øcÉe’G »a Égƒª°S âdƒéJh
 øe »àdG  á£°ûf’Gh ΩÉ°ùb’G  ™«ªL ≈∏Y âaô©Jh ,»fÉμe
.áØ∏àîªdG º¡JGQób á«ªæJh ∫ÉØW’G äGQób ôjƒ£J É¡fCÉ°T
 ¬YÉb  ≈∏Y  ™bƒªdG  øª°V  ´hô°ûªdG  á£°ûfCG  âYRƒJh

 5-3  ø``e  á`̀jô`̀ª`̀©`̀dG  áÄØ∏d  á°ü°üîe  »``̀gh  ,z¢`̀û`̀«`̀eGô`̀c{
 ,á«∏≤©dGh á«ægòdG º¡JGQób á«ªæJ ≈∏Y Ωƒ≤J å«M ,äGƒæ°S
 ¢ü°ü≤dG  Oô`̀°`̀ù`̀d  á°ü°üîe  »``̀gh  ,zäÉ``̀jÉ``̀μ``̀ë``̀dG{  ¬``̀YÉ``̀bh
 iód  π°UGƒàdGh  ´Éªà°S’G  IQó`̀b  ájƒ≤J  ±ó¡H  äÉ`̀jhô`̀dGh
 èeGôH ∫ÓN øe ájõ«∏éf’G á¨∏dG º«∏©àd áYÉbh ,∫ÉØW’G
 øY º¡JGQÉ¡e ôjƒ£àd äÉ«°VÉjôdG áYÉbh ,áYƒæe á«ª«∏©J

.èfô£°ûdG áÑ©d ≥jôW
 »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG º```̀Yó```̀dG è```eÉ```fô```H É``̀gƒ``̀ª``̀°``̀S äó``̀≤``̀Ø``̀J É``̀ª``̀c
 ,∞æ©dG  ó°V  πØ£∏d  ájÉªM  ô«aƒJ  á«Ø«ch  »YÉªàL’Gh
 ió`̀d  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  á«°ùØædG  ä’É``ë``dG  á©HÉàe  á«Ø«ch
 á£°ûf’G  ∂dòch  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ≈dG  É¡àdÉMGh  πØ£dG

.º°SôdGh á«°VÉjôdG
 øª°V É`̀¡`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀J IOÉ```̀YG º`̀J ô`̀ª`̀Y ΩG á`̀≤`̀jó`̀M ¿G ô`̀cò`̀j
 á«aÉ≤K  õcGôeh  ≥FGóM π«gCÉJh  AÉ°ûfE’  ,á«μ∏ªdG  IQOÉÑªdG
 çÉ``KCGh  äGó©ªH  Égõ«¡éJh  ,äÉ¶aÉëªdGh  áª°UÉ©dG  »`̀a
 ÉgR  õ`̀cô`̀e  QGô``̀Z  ≈∏Y  á«LPƒªf  õ`̀cGô`̀eh  ≥`̀FGó`̀M  πμ°ûàd
 ≥ah ∫ÉØWC’G ájÉYôd á«dƒª°T áeóN É¡ªjó≤Jh ,»aÉ≤ãdG

 .Iõ«ªàe áeóN Ωó≤J á«ªdÉY ô«jÉ©e

∫ÉØàM’G ≈YôJ áª°ùH Iô«eC’G

ا1ميرة بسمة تشيد بجهود »الفاو«
في مكافحة الجوع والفقر

 á`̀YGQõ`̀dGh á`̀jò`̀Z’G áª¶æe âØàMG  -  Gô`̀à`̀H  - ¿ÉªY   
 »ªdÉ©dG ájòZ’G Ωƒ«H ,zhÉØdG z¿OQ’G »a IóëàªdG ºeCÓd
 ájòZ’G..ô«¨àj ñÉæªdG{ QÉ©°T âëJ ΩÉ≤j …òdGh 2016 ΩÉ©∏d
 ,Ωƒ«dG Gò¡H AÉØàM’G øe zhÉØdG{ ±ó¡Jh .zÉ°†jG áYGQõdGh
 »Yh IOÉjR ≈dG ,∫ÓW âæH áª°ùH Iô«eC’G ƒª°S ¬àYQ …òdG
 ΩÉªàg’G  ¬«LƒJh  ºdÉ©dG  »a  ´ƒédG  á∏μ°ûªH  ΩÉ©dG  …CGô`̀dG
 …ô£≤dGh »dhódG øeÉ°†àdG õjõ©Jh ,»YGQõdG êÉàf’G ≈dG

.´ƒédG ó°V ìÉØμdG »a
 Oƒ¡édÉH  ,É¡d  áª∏c  »a  ,áª°ùH  Iô«e’G  ƒª°S  äOÉ°TGh
 ´ƒédG áëaÉμe »a hÉØdG áª¶æe É¡H Ωƒ≤J »àdG Iõ«ªàªdG

.¢UÉN πμ°ûH ¿OQ’G »ah ºdÉ©dG ôÑY ô≤ØdGh
 É«°SÉ°SG Gójó¡J πμ°ûj ñÉæªdG ô«¨J ¿G Égƒª°S äôÑàYGh
 á`̀«`̀dhó`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh á«ªæàdGh »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø`̀eBÓ`̀d
 ºdÉ©dG »©°S ¿G ≈dEG Iô«°ûe ,ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ádhòÑªdG
 ΩÉ©dG  ∫ƒ∏ëH  ´ƒ`̀é`̀dG  »`̀a  ôØ°üdG  iƒà°ùe  ≈`̀dG  ∫ƒ°Uƒ∏d
 …ó°üàdG ¿hO ¬≤«≤ëJ øμªj ’ øμdh ìƒªW ±óg ,2030

.ñÉæªdG ô«¨J øY áéJÉædG QÉKBÓd

 ô°üf ¿OQ’G »a zhÉØdG{ áª¶æe πãªe ¢VôY ,√QhóH
 iƒàëªdG ≈∏Y »NÉæªdG ô«¨àdG QÉKB’ ,ø«e’G êÉM øjódG
 øe »NÉæªdG ô«¨àdG ¬∏μ°ûj Éeh ,ájòZ’G ¢†©Ñd …hò¨àdG
.ájò¨àdG Aƒ°S ´GƒfG πch ´ƒédG ≈∏Y AÉ°†≤dG Oƒ¡éd á∏bôY

 ¿G  äÉØ«æëdG  ó`̀dÉ`̀N  ¢Sóæ¡ªdG  á``YGQõ``dG  ô``̀jRh  ø`̀«`̀Hh
 »`̀FGò`̀¨`̀dG ø``eCÓ``d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ó``̀YG ¿OQ’G
 á«dhódG äÉª¶æªdGh »ªdÉ©dG ájòZ’G èeÉfôH ™e ¿hÉ©àdÉH
 á«ªæàdG ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a Oƒ¡édG ó«MƒJ ±ó¡H á°üàîªdG
 ,á«Ä«ÑdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  É`̀gOÉ`̀©`̀HCÉ`̀H  á∏eÉ°ûdG
 ´ƒédGh  ô≤ØdG  …óëJ  á¡LGƒe »a  á«dhDƒ°ùªdG  ¿G  GócDƒe

.á«∏eÉμJh ácôà°ûe
 »a á`̀dhO 177 ÖfÉL ≈`̀dG  ¿OQ’G ácQÉ°ûe ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TGh
 ñÉæªdG  ô«¨J ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á``̀jQÉ``̀W’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```e’G á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG

.¿CÉ°ûdG Gòg »a ¢ùjQÉH ¥ÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdGh
 äÉgƒjó«a øª°†J …òdG ,áª°ùH Iô«e’G ƒª°S âeôch
 ìÉéfE’ áªYGódG  äÉ«°üî°ûdG  øe GOóY ,áÑ°SÉæªdÉH  ≥∏©àJ

 .¿OQ’G »a áª¶æªdG äÉWÉ°ûf

 اتفاقية تدريب بين »ا1ردني الهاشمي« 

و»المهني« ضمن برنامج تمكين الشباب 

 Ö`̀jQó`̀à`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e â`̀©`̀bh  - Gô`̀à`̀H -  ¿É``̀ª``̀Y 
 á«ªæà∏d  »ª°TÉ¡dG  »```̀fOQ’G  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh  »æ¡ªdG
 áHÉ°Th ÜÉ°T 200 ÖjQóàd á«bÉØJG , ¢ùeCG ájô°ûÑdG
 ,¥ôØªdGh  óHQG  »à¶aÉëe  »a  ø«jQƒ°Sh  ø««fOQG
 äÉ©ªàéªdG  »`̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ø«μªJ  è`̀eÉ`̀fô`̀H  øª°V
 ¿hÉ©à∏d  ájOÉëJ’G  IQGRƒdG  øe ∫ƒªªdG  áØ«°†ªdG

.á«fÉªd’G á«ªæàdGh …OÉ°üàb’G
 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ª`̀©`̀dG ô``̀jRh á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ™``̀bhh
 ,…hGõ`̀¨`̀dG  »∏Y  »æ¡ªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  á°ù°SDƒe  IQGOG
 »ª°TÉ¡dG  »fOQ’G  ¥hóæ°ü∏d  ájò«ØæàdG  IôjóªdGh
 ±ó`̀¡`̀Jh  .»`̀fÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ZGó`̀dG  ìô``̀a  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  á«ªæà∏d
 »∏ëªdG  ™ªàéªdG  á«ªæJh  áeóN  ≈`̀dG  á«bÉØJ’G
 Ö`̀jQó`̀à`̀dG ø``̀e ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG äÉ``̀LÉ``̀ë``̀d á``HÉ``é``à``°``S’Gh
 äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cG »`̀a º`̀¡`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh
 ¢`̀Uô`̀a ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀∏`̀d º`̀¡`̀∏`̀gDƒ`̀J »``à``dG á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

.πª©dG ¥ƒ°S »a •Gôîf’Gh áªFÓe
 Éeƒj  55  ôªà°ù«°S  …ò`̀dG  ,ÖjQóàdG  øª°†àjh
 á«æ¡e ä’É`̀é`̀e ,á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J äÉ`̀YÉ`̀°`̀S ™``̀HQG ™``bGƒ``Hh
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U ,Üƒ``̀°``̀SÉ``̀ë``̀dG á`̀fÉ`̀«`̀ °`̀U π`̀ª`̀°`̀û`̀J á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ,»FÉ°ùædG  π«ªéàdG  ,äÉjƒ∏ëdG  áYÉæ°U  ,äÉæé©ªdG

.áWÉ«îdGh ójôÑàdGh ∞««μàdG ,ábÓëdG
 Ö``̀jQó``̀à``̀dG Ió````̀e ∫Ó````̀N á``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dG ô```̀aƒ```̀Jh
 áeRÓdG  á`̀«`̀dhC’G  OGƒ`̀ª`̀dGh  äGó`̀©`̀ª`̀dGh  äGõ«¡éàdG
 »a π`̀ª`̀©`̀dG äÉ``̀HÉ``̀°``̀UEG ó`̀°`̀V ø`̀«`̀eCÉ`̀ à`̀dGh ,Ö`̀jQó`̀à`̀∏`̀d
 äGQÉ``̀Ñ``̀à``̀NG AGô```````̀LEG ≈``̀dƒ``̀à``̀Jh ,Ö```̀jQó```̀à```̀dG ™``̀bƒ``̀e
 ájô¶ædG  äÉeƒ∏©ªdG  πª°ûJ  ø«cQÉ°ûª∏d  á«ª««≤J
 º¡æe ø`̀«`̀ë`̀LÉ`̀æ`̀dG í`̀æ`̀eh á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG äÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dGh
 Ohõ``̀j É`̀ª`̀«`̀a ,á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``̀e Ió`̀ª`̀à`̀©`̀e äGOÉ``̀¡``̀°``̀T
 ájô°ûÑdG  á«ªæà∏d  »ª°TÉ¡dG  »```̀fOQ’G  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 º`̀¡`̀JÓ`̀gDƒ`̀eh ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG AÉ`̀ª`̀ °`̀SCÉ`̀ H á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ±ô°U  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,º¡H  á≤∏©àªdG  äÉeƒ∏©ªdGh

.ÖjQóàdG øe øjó«Øà°ùª∏d äÓ°UGƒe ∫óH
 ≈dG  ™∏£àj  ¥hóæ°üdG  ¿Gz»fÉà°ùZGódG  âdÉbh
 πª©dG ¢Uôa ô«aƒàH á≤∏©àªdG äÉjóëàdG á¡LGƒe
 áHôéJ  ¿G  Ió``̀cDƒ``̀e  ,»````̀fOQ’G  ÜÉÑ°û∏d  á`̀ª`̀FÓ`̀ª`̀dG

.z∂«Ñ°ûàdGh ÖjQóàdG ∫Éée »a IóFGQ ¥hóæ°üdG
 ø«H  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀dG  ¢Uƒ°üîdG  Gò`̀¡`̀H  äQÉ`̀°`̀TGh
 ôjƒ£àd  »æ¡ªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  á°ù°SDƒeh  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 ô`̀jRh ó`̀cG √Qhó``̀H .∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò`̀g »`̀a πª©dG äÉ`̀«`̀dBG
 »`̀Yƒ`̀æ`̀dG Ö``jQó``à``dG ≈`̀∏`̀Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gG π`̀ª`̀©`̀dG
 π`̀gDƒ`̀jh  π`̀ã`̀eC’G  π«¨°ûàdG  á∏Môªd  ¢ù°SDƒj  …ò``dG
 øe ∫É```̀Y iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀∏`̀d ø`̀«`̀HQó`̀à`̀ª`̀dG
 ,á«≤«Ñ£àdGh  á`̀jô`̀¶`̀æ`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dGh  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG
 ójõªdG ≈dG áLÉëH »∏ëªdG πª©dG ¥ƒ°S ¿G Éæ«Ñe
 ∞∏àîªd á```̀«```̀fOQ’G  äÓ``̀gDƒ``̀ª``̀dGh  äGô``̀Ñ``̀î``̀dG  ø``̀e

.äÉYÉ£≤dG
 »æ¡ªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  á°ù°SDƒe  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ`̀°`̀TCGh
 QGhO’G π`̀eÉ`̀μ`̀J  ≈````̀dEG  ,äÉ`̀Ø`̀«`̀∏`̀N »``̀fÉ``̀g á``dÉ``cƒ``dÉ``H
 ,¥hóæ°üdGh á°ù°SDƒªdG ø«H ábÓ©dG á«é«JGôà°SGh
 èeÉfôH  …G  º«ª°üàd  á°ù°SDƒªdG  OGó©à°SG  Gó`̀cDƒ`̀e
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J »``a º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀j »`̀Ñ`̀jQó`̀J
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh ,π`̀ª`̀Y ¢`̀Uô`̀a ø`̀Y ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dGh
 ∞∏àîe »a ¥hóæ°üdGh á°ù°SDƒªdG ø«H á«∏Ñ≤à°ùªdG

.á«ÑjQóàdG ä’ÉéªdG
 áª°ùH Iô`̀«`̀e’G õ`̀cô`̀e ô`̀jó`̀e QÉ`̀°`̀TG  ,¬à¡L ø`̀e
 ¥hóæ°üdG  Oƒ`̀¡`̀L  ≈``̀dEG  ,¢Tƒª©dG  óªëe  ÜÉÑ°û∏d
 ÜÉÑ°û∏d  ΩRÓ``̀dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ô«aƒJ  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d
 áØ∏àîªdG  á«∏«¨°ûàdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  ∂«Ñ°ûàdGh
 .»```̀fOQ’G  ÜÉÑ°û∏d  á`̀ª`̀FÓ`̀e  π`̀ª`̀Y  ¢`̀Uô`̀a  ô«aƒàd
 äGQhO 9 ≥`̀HÉ`̀°`̀S â``̀bh »``a Gó`̀≤`̀Y ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG ¿É```̀ch
 çÉf’Gh  Qƒcò∏d  áØ∏àîe  äÉ°ü°üîJ  »a  á«ÑjQóJ

 .áHÉ°Th ÉHÉ°T 240 É¡æe OÉØà°SG

 منتدى أعمال أردني ياباني 
يبحث تطوير العالقات القامة مشاريع مشتركة 

 √É`̀Ñ`̀à`̀fG Üò```̀L ≈````̀dEG ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ±ó``̀¡``̀jh 

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ™```````aQh ,á```̀«```̀fÉ```̀HÉ```̀«```̀dG äÉ```̀cô```̀°```̀û```̀dG

 ,¢UÉN πμ°ûH á«fOQC’G ¥ƒ°ùdG »a É¡eÉªàgG

 É«≤jôaCG ∫É`̀ª`̀°`̀Th §`̀°`̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG ¥Gƒ``°``SCGh

 ¢Uôa  åëÑd  á°üæe  πμ°û«dh  ,ΩÉ``̀Y  πμ°ûH

 Iô«¨°üdG  äÉcô°ûdG  ø«H  ∂«Ñ°ûàdGh  πª©dG

.øjó∏ÑdG »a á£°SƒàªdGh

 ,QƒdG âHÉK ,QÉªãà°S’G áÄ«g ¢ù«FQ ∫Ébh

 ,¿ÉHÉ«dGh  ¿OQC’G  §HôJ  »àdG  äÉbÓ©dG  ¿EG

 áμ∏ªªdG »a áMÉàªdG ájQÉªãà°S’G äGõ«ªdGh

 ôjƒ£àd  øjó∏ÑdG  »a ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ  πgDƒJ

 ∞∏àîe  »`̀a  ájOÉ°üàb’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀Y

 äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e á``̀eÉ``̀bEG É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N ,ä’É``̀é``̀ª``̀dG

 PÉîJG øe á«fÉHÉ«dG äÉcô°ûdG øμªJ ácôà°ûe

.á≤£æªdG ∫hO ≈dEG ¥Ó£fG õcôe áμ∏ªªdG

 »a  ø«cQÉ°ûªdG  ΩÉ`̀eCG  áª∏c  »a  ,±É°VCGh

 ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG  ºYój  Ée  ¿G  ,ióàæªdG

 ,Iô≤à°ùeh  áæeCG  áÄ«ÑH  É¡©àªJ  ,áμ∏ªªdG  »a

 ,∂∏ªdG  ádÓéd  áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  π°†ØH

 øjôªãà°ùª∏d õaGƒëdG ôaƒJ á«©jô°ûJ á«æHh

 πjƒëJ ≈∏Y »fOQC’G Ö©°ûdG IQób ÖfÉL ≈dEG

 ≈dEG º«∏bE’G ±hôX É¡à°Vôa »àdG äÉjóëàdG

.¢Uôa

 QÉªãà°SG  ≈``dEG  á«fÉHÉ«dG  äÉcô°ûdG  É``YOh

 ™e ¿OQCÓd áeó≤àªdG ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG

 É°Uƒ°üN  ,á«ªdÉ©dG  ájOÉ°üàb’G  äÉ©ªéàdG

 ¿OQC’G ¬©e π°UƒJ …òdG ,»`̀HhQhC’G OÉëJ’G

 óYGƒb  §«°ùÑJh  π«¡°ùJ  ¥É`̀Ø`̀JG  ≈``̀dEG  Gô`̀«`̀NCG

 ≈`̀dEG  á``«``fOQC’G  äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ™«é°ûàd  CÉ°ûæªdG

 èàæe  …CG  ™«£à°ùj  ,á«HhQhC’G  ∫hódG  ¥Gƒ°SG

 ó«Øà°ùj  ¿CG  äÉeóî∏d  Ωó`̀≤`̀eh  äÉYÉæ°ü∏d

 á«YÉæ°U á≤£æe 18 RôHCG  øª°V ∂dPh ,¬æe

.áμ∏ªªdG »a ájƒªæJh

 øe π©éJ »àdG ÉjGõªdG QƒdG ¢Vô©à°SGh

 äÉcô°ûdG  ¥Ó£f’  É«ª«∏bEG  Gõcôe  áμ∏ªªdG

 ÖfÉL ≈```dEG  ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  ∫hO ≈```dEG  á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG

 QÉªãà°S’G  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  É`̀gô`̀aƒ`̀j  »`̀à`̀dG  õ`̀aGƒ`̀ë`̀dG

 »a á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG É`̀¡`̀Jó`̀¡`̀°`̀T »``̀à``̀dG äGQƒ``̀£``̀à``̀dGh

 »àdG äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø`̀Y Ó°†a ,∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò``g

 ,á`̀«`̀fOQC’G  á«fÉHÉ«dG  ácGô°û∏d  á°Uôa  πμ°ûJ

 É«LƒdƒæμJh  ä’É°üJ’G  ∫Éée »a Éª«°S’h

 á«fhôàμd’G  ÜÉ`̀©`̀d’G  áYÉæ°Uh  äÉeƒ∏©ªdG

 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ácôëàªdG ΩÓaC’Gh

 äÉYÉæ°üdGh  á«LÓ©dG  áMÉ«°ùdGh  á``̀jhOC’Gh

.á«YGQõdG á«FGò¨dG

 IQÉéàdG  áª¶æe  πãªe  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe

 ió``̀d ,Gô``̀μ``̀«``̀fƒ``̀j ,á``̀«``̀fÉ``̀HÉ``̀«``̀dG á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG

 ¥ô`̀°`̀û`̀dG »``̀a ƒ`̀ª`̀æ`̀dG äÉ`̀©`̀bƒ`̀à`̀d ¬`̀°`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG

 ƒªædG  äÉ©bƒJ  ¿EG  ,É«≤jôaCG  ∫Éª°Th  §°ShC’G

 ,§ØædG  QÉ©°SG  ™LGôJ  º`̀ZQh  ,á≤£æªdG  »a

 á«fÉHÉ«dG  äÉcô°ûdG  É«YGO  ,á«HÉéjEG  â``dGR’

 Å`̀Wƒ`̀e OÉ```̀é```̀jG »```̀a ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G IOÉ``````̀jR ≈`````̀dEG

 ó¡°ûJ  »àdG  ∫hó``̀dG  »`̀a  É°Uƒ°üN  ,É¡d  Ωó`̀b

.¿OQC’G πãe ,É«æeCGh É«°SÉ«°S GQGô≤à°SG

 ¥ô°ûdG  ∫hO  »`̀a  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿G  ±É``̀°``̀VCGh

 É¡jód  ,ø«°üdGh  ÉjQƒc  É°Uƒ°üN  ,≈°übC’G

 ≈∏Yh{  ,á≤£æªdG  »a  QÉªãà°S’G  »a  ΩÉªàgG

 »a ô``̀ã``̀cCG  õ``̀cô``̀J  ¿CG  á``«``fÉ``HÉ``«``dG  äÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dG

 ájQÉªãà°S’G É¡JóYÉb ™«°SƒJ ≈∏Y πÑ≤à°ùªdG

 ¬`̀Jô`̀LCG í`̀°`̀ù`̀e ô```̀NCG ¿CG ≈```̀dEG É`̀gƒ`̀æ`̀e ,zÉ`̀¡`̀«`̀a

 »àdG  á«fÉHÉ«dG  äÉcô°ûdG  πª°Th  áª¶æªdG

 É«≤jôaG  ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  πª©J

 É¡dÉªYCG ƒªæd á«HÉéjEG äÉ©bƒJ É¡«a äô¡XG

.á≤£æªdG »a É¡JÉéàæe ™jRƒJ ºéMh

 QÉªãà°S’G  IQOÉ``̀Ñ``̀e  πãªe  ∫É``̀b  ,√Qhó````̀H

 øe  ±ó¡dG  ¿EG  ÉeÉjÉcÉf  ,á`̀«`̀fOQC’G  á«fÉHÉ«dG

 øjôªãà°ùªdG  ∞jô©J  ƒg  ióàæªdG  º«¶æJ

 »a á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG

 É«ª«∏bG  Gõ``̀cô``̀e  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  PÉ``̀î``̀JGh  ¿OQC’G

 ∫hO ≈```̀dEG É`̀¡`̀H ¥Ó```£```f’Gh º`̀¡`̀JGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’

.á≤£æªdG

 IójóY äGõ«ªH ™àªàj ¿OQC’G ¿G ±É°VCGh

 ìÓ`̀eCG  É°Uƒ°üN  ,á«©«Ñ£dG  OQGƒ`̀ª`̀dG  É¡ªgCG

 á«dÉY á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG OQGƒ``̀ª``̀dGh ,â`̀«`̀ª`̀dG ô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 á«©jô°ûàdG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh  ,π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dGh  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

 á«æÑdG Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG ,á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G õ`̀aGƒ`̀ë`̀dG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a IQƒ£àªdG á«àëàdG

 »àdGh  Iõ«ªàªdG  äÉYÉ£≤dG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh

 ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e äÉ``̀Yhô``̀°``̀û``̀e á```̀eÉ```̀bEG ÜÉ```̀H í`̀à`̀Ø`̀J

 ÜÉ```©```d’G á``̀YÉ``̀æ``̀°``̀U ∫É```é```e »```̀a É``°``Uƒ``°``ü``N

 É¡«∏Y  »àdGh  á«còdG  ∞JGƒ¡∏d  á«fhôàμd’G

 ¿ƒ`̀a  …G  π«¨°ûàdG  »`̀eÉ`̀¶`̀f  »`̀a  ô«Ñc  Ö`̀∏`̀W

.ójhQófGh

 õjõ©J ≈```̀dEG á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG É```̀YOh

 »a á∏eÉ©dG á«fOQC’G äÉcô°ûdG ™e É¡JÉbÓY

 áMÉ«°ùdGh  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  áMÉ«°ùdG

 ä’É````°````ü````J’G ∫É````̀é````̀e »``````̀ah ,á```̀«```̀LÓ```̀©```̀dG

 äÉcô°ûdG  IQó`̀≤`̀d  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJh

 ≈∏Y ´É``£``≤``dG Gò```̀g »``̀a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG á```̀«```̀fOQC’G

 ∫hO  É¡ªgCG  IójóY  ∫hó`̀d  É¡JÉeóN  ôjó°üJ

.»Hô©dG è«∏îdG

 »a »°û«Hƒ°ùàe ácô°T Öàμe ôjóe ÉYOh

 ,GQƒ¨«°TG  »chDhÉf  ,»Hô©dG  ¥ô°ûªdG  á≤£æe

 »a OOô``̀à``̀dG Ωó``̀Y ≈``̀dG á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG

 ΩGó©fG áéëH ,á«fOQC’G ¥ƒ°ùdG ≈dEG ∫ƒNódG

 ¥ô°ûdG  ∫hO  ¢†©H  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀eC’G

 √òg øe ¬Hôb ºZQh ,¿OQC’G ¿ƒc{ ,§°ShC’G

 ô«aƒJh  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’É`̀H  ™àªàj  ,∫hó``̀dG

 áÄ«H ô«aƒJh ∫ÉªY’G ƒªæd áªFÓªdG áÄ«ÑdG

.zÖfÉLC’G ø«∏eÉ©∏d á«HÉéjG á«YÉªàLG

 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ô``̀Ñ``̀cCG π`̀ã`̀ª`̀j ƒ```̀gh ,±É```̀°```̀VCGh

 äGƒæ°ùd  ¿OQC’G  »a  ôªãà°ùJ  »àdG  á«fÉHÉ«dG

 áYÉæ°U  ÉgRôHG  IójóY  äÉYÉ£b  »a  á∏jƒW

 ∫ƒ```NO ¿G ,AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG ó``̀«``̀dƒ``̀Jh Ió```ª```°```SC’G

 á`̀«`̀fOQC’G  ¥ƒ°ù∏d  ø««fÉHÉ«dG  øjôªãà°ùªdG

 »a §`̀≤`̀a  ¢ù«d  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  É`̀°`̀Uô`̀a  º`̀¡`̀d  íàØ«°S

 á«ª«∏bG ¥Gƒ°SCG »a É°†jCG πH ,á«fOQC’G ¥ƒ°ùdG

.IójóY á«dhOh

 »a á«fÉHÉ«dG  äÉcô°ûdG  óLGƒJ ¿EG  z∫Ébh

 ó©j ,É¡JôÑN øe IOÉØà°S’Gh á«fOQC’G ¥ƒ°ùdG

.zäÉcô°ûdG √ò¡d áª¡e Iƒ£N

 ƒªædG  ÉgRôHCG  QhÉëe  ióàæªdG  øª°†Jh

 É«≤jôaCG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ¥Gƒ°SCG  »a

 õcôªc  ¿OQC’Gh  ,É`̀¡`̀«`̀a  Üò``̀é``̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Yh

 áMGƒc  ¿OQC’Gh  ,∫ÉªYCÓd  »ª«∏bEG  ¥Ó£fG

.á≤£æªdG »a QGô≤à°SGh øeCG

 ∫ÉLQ ø«H á«FÉæK äÉYÉªàLG øª°†J Éªc

 äÉ`̀YÉ`̀£`̀b »``̀a ø`̀«`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀jh ø``̀«``̀«``̀fOQCG ∫É``̀ª``̀YCG

 ,á«fhôàμd’G  ÜÉ`̀©`̀dC’Gh  ácôëàªdG  Ωƒ°SôdG

 OGƒeh ,äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh ä’É°üJ’Gh

 ,ájhOC’Gh ,â«ªdG ôëÑdG äÉéàæeh π«ªéàdG

.¿ƒàjõdG âjRh ,áMÉ«°ùdGh

 »```̀fOQC’G ∫É``̀ª``̀YC’G ió`̀à`̀æ`̀e »`̀a ∑QÉ``°``Th

 »```̀ fOQCG ∫É``̀ª``̀YCG π```̀LQ 26 »``̀dGƒ``̀M »`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG

 Ö`̀fÉ`̀é`̀dG ø``̀e ∫É```̀ª```̀YCG π```̀LQ 100 »```̀dGƒ```̀Mh

 á«FÉæK  äÉYÉªàLG  ó≤Y  º`̀J  å«M  ,»fÉHÉ«dG

 á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG äÉ``YÉ``£``≤``dG Ö`̀°`̀ù`̀M á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀Lh

 .á«eóîdGh

ióàæªdG »a ¿ƒcQÉ°ûe

øjRÉéM ≥jÉa - GôàH - ƒ«cƒW

 á«fÉHÉ«dG áª°UÉ©dG »a âeCÉàdG
 ióàæe äÉ«dÉ©a ¢ùeG ,ƒ«cƒW
 …òdG ,»fÉHÉ«dG »fOQC’G ∫ÉªYC’G
 á«fOQC’G QÉªãà°S’G áÄ«g ¬àª¶f
 QÉªãà°S’G IQOÉÑe ™e ¿hÉ©àdÉH
 õjõ©àd ,á«fOQC’G á«fÉHÉ«dG
 ø«H ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG
 ∞∏àîe »a Égôjƒ£Jh øjó∏ÑdG
.ä’ÉéªdG
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 ,ƒ«cƒW »a »fÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ªdG  ádÓL ó≤Y -  GôàH  -  ƒ«cƒW 
 ,Éª«°ThCG  …QƒeGOÉJ  »fÉHÉ«dG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ™e øjAÉ≤d ,  ¢ùeG
 øe  AÉ°†YCGh  »°ù«FQ  Qƒ°†ëH  ,»°Tƒ°ûJ  »JGO  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh

.ø«°ù∏éªdG »a ´ÉaódGh á«LQÉîdG »àæéd
 ø«H ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀H AÉ``̀≤``̀JQ’G äÉ``«``dBG å`̀ë`̀H ¿GAÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫hÉ``æ``Jh
 ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG »a É°Uƒ°üN ,áeó≤àe äÉjƒà°ùe ≈dEG øjó∏ÑdG

.á«fÉªdôÑdGh á«æeC’Gh ájQÉªãà°S’Gh
 á«FÉæãdG äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H ,ø`̀jAÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀N ,∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L OÉ``̀°``̀TCGh
 ,É¡©«°Sƒàd Iô«Ñc É°Uôa ∑Éæg ¿CG ócCGh ,¿ÉHÉ«dGh ¿OQC’G ø«H Iõ«ªàªdG
 äGôÑNh  äGQó`̀b  øe  ¿ÉHÉ«dG  √ôaƒJ  Éªe  IOÉØà°SÓd  áμ∏ªªdG  ™∏£Jh

.áØ∏àîªdG ä’ÉéªdG »a ,áYƒæàe
 ø«àªJ  ≈∏Y  ¢üjôM  ¿OQC’G  ¿CG  ,QÉ```WE’G  Gò`̀g  »`̀a  ,¬àdÓL  ó``̀cCGh

 ,øjOÉ«ªdG  ∞∏àîe  »a  ¿ÉHÉ«dG  ™e  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  äÉbÓY
 áμ∏ªªdG  ø«μªàd  ¿ÉHÉ«dG  É¡eó≤J  »àdG  äGóYÉ°ùªdGh  ºYódÉH  Gó«°ûe
 áeRCG äÉ«YGóJ ™e πeÉ©àdGh ,ájƒªæàdG èeGôÑdGh ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJ øe

.É¡«°VGQCG ≈∏Y …Qƒ°ùdG Aƒé∏dG
 AGôL ,¿OQC’G É¡∏ªëàj »àdG IójGõàªdG AÉÑYC’G ¢VGô©à°SG iôLh
 øe ∂`̀dP ¬∏μ°ûj É`̀eh ,…Qƒ`̀°`̀S  Å`̀L’ ¿ƒ«∏e 1Q3 ø`̀e ô`̀ã`̀cCG  áaÉ°†à°SG
 äÉYÉ£b »a Éª«°S’ ,áØ«°†à°ùªdG á«∏ëªdG äÉ©ªàéªdG ≈∏Y äÉWƒ¨°V
 ,øjAÉ≤∏dG  ∫Ó``N  ,iô``̀L  Éªc  .á`̀bÉ`̀£`̀dGh  √É`̀«`̀ª`̀dGh  º«∏©àdGh  áë°üdG
 á``̀eRC’G  äGóéà°ùeh  ,á≤£æªdG  »`̀a  á`̀æ`̀gGô`̀dG  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  ¢VGô©à°SG
 ÜÉ``̀gQE’G  ô£N  á¡LGƒªd  á«ª«∏bE’Gh  á`̀«`̀dhó`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  ,á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG

.¬JÉHÉ°üYh
 á`̀eRCÓ`̀d  »°SÉ«°S  π`̀M  ≈``̀dEG  π°UƒàdG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ó``̀cCGh

 ,¬«°VGQCG IóMh ßØëjh …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG IÉfÉ©ªd GóM ™°†j ,ájQƒ°ùdG
.QGô≤à°S’Gh øeC’G IOÉ©à°SG øª°†jh

 Éª«°ThCG  …QƒeGOÉJ »fÉHÉ«dG ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCG  ,¬ÑfÉL øe
 ,∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ,¿OQC’G  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  É`̀e  É«dÉY Qó`̀≤`̀J  ¿É`̀HÉ`̀«`̀dG  ¿CG
 øe  ¬dòÑj  É`̀eh  ,á≤£æªdG  »`̀a  QGô≤à°S’Gh  ø``̀eC’Gh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd
.±ô£àdGh ÜÉgQE’G áHQÉëe »a ,»dhódG ™ªàéªdG ™e ¿hÉ©àdÉH ,Oƒ¡L

 áeRCG ™e πeÉ©àdG »a áμ∏ªªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édG Q qóbh
 OQGƒªdG í°T ºZQ ,º¡d »fÉ°ùf’G ¿ƒ©dG ºjó≤Jh ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG
 IójGõàe AÉÑYCG  øe á`̀eRC’G  √òg ¬à°Vôa Éeh ,IOhóëªdG  äÉ«fÉμeE’Gh

.»fOQC’G OÉ°üàb’G ≈∏Y
 áeƒμëdGh  ∂∏ªdG  ádÓL  ∞bƒªd  √OÓ``H  ôjó≤J  ø`̀Y  Üô``̀YCG  Éªc
 »fÉHÉ«dG  Ö©°û∏d  á«Ñ£dGh  á«KÉZE’G  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  »a  á`̀«`̀fOQC’G

 õjõ©àd ¬©∏£J ≈dEG QÉ°TCGh .2011 ΩÉY ¿ÉHÉ«dG Üô°V …òdG ∫GõdõdG ó©H
.øjó∏ÑdG »a ÜGƒædG »°ù∏ée ø«H äGôÑîdG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG

 ¢UôM ,»°Tƒ°ûJ »JGO »fÉHÉ«dG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCG ,√QhóH
 »àdG  Oƒ¡édG  º`̀YOh  áμ∏ªªdG  ™e  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J  ≈∏Y  √OÓ`̀H

.á«ª«∏bE’G äÉeRC’G É¡°VôØJ »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒªd É¡dòÑJ
 ∫Ó≤à°S’ ø«©Ñ°ùdG iôcòdG áÑ°SÉæªH ∂∏ªdG ádÓL »°Tƒ°ûJ CÉægh
 ø«H  äGôÑîdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  ¿hÉ©àdG  ø«àªJ  »a  ¬∏eCG  øY  ÉHô©e  ,áμ∏ªªdG
 ∞∏àîªH  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  õjõ©àd  ¬`̀ª`̀YOh  øjó∏ÑdG  »`̀a  ¿É``«``YC’G  »°ù∏ée

.¿ÉHÉ«dGh ¿OQC’G ø«H ä’ÉéªdG
 ¿hDƒ°Th á«LQÉîdG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf øjAÉ≤∏dG »a ô°†Mh
 ,ƒ«cƒW »a »fOQC’G ô«Ø°ùdGh ,∂∏ªdG ádÓL Öàμe ôjóeh ,ø«Hôà¨ªdG

 .áμ∏ªªdG iód óªà©ªdG Égô«Ø°S »fÉHÉ«dG ÖfÉédG øY Égô°†M Éª«a

øjRÉéM ≥jÉa - GôàH - ƒ«cƒW 

 ¢ù«FQ ™`̀e »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L äÉ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀e äõ``̀cQ
 ,ƒ«cƒW  á«fÉHÉ«dG  áª°UÉ©dG  »`̀a  ,»``̀HCG  hõæ«°T  »fÉHÉ«dG  AGQRƒ```̀dG
 ™ªéJ »àdG á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG ôjƒ£J ≈∏Y ,¢ù«ªîdG ¢ùeG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG ≈∏Y áægGôdG ´É°VhC’Gh ,øjó∏ÑdG
 ≈ª∏°S Iô«eC’G ƒª°S Qƒ°†ëH äôL »àdG ,äÉãMÉÑªdG âdhÉæJh
 ,øjó∏ÑdG Óc »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe OóYh »fÉãdG ˆGóÑY âæH
 õjõ©J äÉ«dBGh ,¿ÉHÉ«dGh ¿OQC’G ø«H QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG áeGOEG πÑ°S

.á«æeC’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG
 …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG èeÉfôH åëH ºJ ,…OÉ°üàb’G ÖfÉédG »Øa
 áÑ°ùædÉH  á`̀jƒ`̀dhC’G  äGP  äÉYhô°ûªdG  ìô`̀W º`̀J  å«M ,¿É`̀HÉ`̀«`̀dG  ™`̀e
 ,äÉYhô°ûª∏d  ájƒªæàdG  íæªdG  èeÉfôH  ø`̀e  IOÉØà°SÓd  ¿OQCÓ``̀d
 »àdGh Iô°ù«ªdG ¢Vhô≤dG ∫ÓN øe áfRGƒªdG ºYO ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 »fÉHÉ«dG ÖfÉédG ø∏YCG å«M ,ΩÉ©dG øjódG áeóN AÖY øe ∞ØîJ

.•hô°ûdG ô°ù«e …ƒªæJ ¢Vô≤c Q’hO ¿ƒ«∏e 300 ºjó≤J øY
 ´É£≤dG  ø«H  ¿hÉ©àdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  õjõ©J  πÑ°S  ¿ÉÑfÉédG  åëHh
 »``̀fOQC’G  ∫É`̀ª`̀YC’G  ióàæe  ó≤Y  º`̀J  å«M  ,øjó∏ÑdG  »`̀a  ¢UÉîdG
 ¢ûeÉg  ≈∏Y  øjó∏ÑdG  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »∏ãªe  ø«H  »fÉHÉ«dG

.á«μ∏ªdG IQÉjõdG
 áëaÉμeh »æeC’G ∫ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG äÉãMÉÑªdG âdhÉæJ Éªc
 á«aÉ°VEG  áëæe ¿É`̀HÉ`̀«`̀dG  â`̀eó`̀b å«M ,√õ`̀jõ`̀©`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ÜÉ```̀gQE’G

.∫ÉéªdG Gòg »a Q’hO ø«jÓe 10 áª«≤H ¿OQCÓd
 √OÓH ¢UôM ,Oó°üdG Gòg »a ,»fÉHÉ«dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ ó`̀cCGh

.ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y ¿OQC’G ™e äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y
 ádÓL  äÉãMÉÑe  äõ``cQ  ,á«ª«∏b’G  ´É`̀°`̀VhC’É`̀H  ≥∏©àj  Éª«ah
 »a ´É`̀°`̀VhC’G  äGóéà°ùe ≈∏Y »fÉHÉ«dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ™e ∂∏ªdG
 ø«H á«ª∏°ùdG á«∏ª©dG AÉ«MEG Oƒ¡Lh ,øª«dGh É«Ñ«dh ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S
 ,ÜÉ`̀gQE’G  ≈∏Y  ÜôëdG  øY Ó°†a  ,ø««∏«FGô°SE’Gh  ø««æ«£°ù∏ØdG
 ≈∏Y AÉæÑdGh √QhO õjõ©J ≈∏Y ¬°UôM »fÉHÉ«dG  ÖfÉédG ócCG  å«M
 ºYO  åëH  ÖfÉL  ≈`̀dG  ,»fÉHÉ«dG  QÉ``̀gOR’Gh  ΩÓ°ùdG  ôªe  ´hô°ûe

.øjôëÑdG πbÉf ´hô°ûe
 áeRCÓd »°SÉ«°S πM ≈dG π°UƒàdG á«ªgCG ≈∏Y , ¿ÉÑfÉédG Oó°Th

.É¡Ñ©°T áeÓ°Sh ÉjQƒ°S IóMh ≈∏Y ßaÉëj ájQƒ°ùdG
 ≥«ª©dG √ôjó≤J ,Oó°üdG Gòg »a ,»fÉHÉ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCGh
 õjõ©J  »`̀a  √QhOh  ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  ¿OQC’G  ¬eó≤j  Éªd
 ,AÉ`̀Ñ`̀YCG  ø`̀e  ¬∏ªëàjh  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  ¬dòÑj  É`̀eh  á≤£æªdG  QGô≤à°SG

.ø«ÄLÓdG øe Iô«Ñc OGóYCG áaÉ°†à°SG AGôL É°Uƒ°üN
 ájƒªæàdG  äÉYhô°ûªdG  ºYód  íæªdG  IOÉ``jR  ¿ÉÑfÉédG  åëH  h
 ¬`̀fCG  »fÉHÉ«dG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  ø`̀∏`̀YCG  å«M  ,á``̀«``̀fOQC’G  áHÉéà°S’G  á`̀£`̀Nh
 »dhódG ¿hÉ©àdG ádÉch ∫ÓN øeh ô°TÉÑe πμ°ûH íæªdG √òg òØæ«°S
 äÉ©ªàéªdG  º``̀YO  äÉ``̀jƒ``̀dhCG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀ª`̀YO  õcô«°S  ¬```̀fCGh  ,á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG

.á«fOQC’G áHÉéà°S’G á£N ≥ahh áØ«°†à°ùªdG
 ô¡°ûdG  »a  áμ∏ªªdG  IQÉjõH  Ωƒ≤«°S  É«fÉHÉj  Góah  ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj
 ºYódh ájƒªæàdG äÉYhô°ûª∏d íæªdG √òg äÉjƒdhCG ójóëàd πÑ≤ªdG

.áHÉéà°S’G á£îd É≤ah ,áØ«°†à°ùªdG äÉ©ªàéªdG äÉYhô°ûe
 ìÉéf ≈dEG  Éª¡©∏£J øY ,äÉãMÉÑªdG  ∫ÓN ,¿ÉÑfÉédG  ÜôYCGh
 ¿ÉªY  »a  ó≤©à°S  »àdG  »``fOQC’G  »fÉHÉ«dG  äÉ°SÉ«°ùdG  QGƒ`̀M  á°ù∏L

.πÑ≤ªdG ô¡°ûdG
 ó`̀cCG  ,äÉãMÉÑªdG  Ö≤Y  ,ácôà°ûe  á«Øë°U  äÉëjô°üJ  »`̀ah
 ø«H  á«é«JGôà°S’Gh  á«îjQÉàdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ≥ªY  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 ,øjOÉ«ªdG  ≈à°T  »`̀a  Égôjƒ£J  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,¿É`̀HÉ`̀«`̀dGh  ¿OQC’G
 »a ∫ÉªYC’G ™ªàée ø«H äÉbÓ©dG õjõ©Jh ,ájOÉ°üàb’G É°Uƒ°üN

.øjó∏ÑdG
:∂∏ªdG ádÓL äÉëjô°üJ ¢üf »∏j Éª«ah

 IhÉØM ≈∏Y ºμd Gôμ°T ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ ádhO õjõ©dG »≤jó°U{
.∫ÉÑ≤à°S’G

 ó«©°S ÉfCGh ,¿ÉHÉ«∏d IQÉjR »a iôNCG Iôe Éæg ¿ƒcCG ¿CG »fó©°ùjh
.( ¢ùeCG ) Ωƒ«dG ÉgÉæjôLCG »àdG IôªãªdG äÉ°ûbÉæªdÉH GóL

 º°SÉHh  »ª°SÉH  IQÉ`̀ë`̀dG  …RÉ©àdG  ø`̀Y  Üô``̀YCG  ¿CG  »`̀d  Gƒëª°SGh
 á`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dGh Qƒ```̀WGô```̀Ñ```̀eE’G á``̀dÓ``̀é``̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d »```````fOQC’G Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``MÉ``°``U IÉ``̀aƒ``̀ H ,»``̀fÉ``̀HÉ``̀«``̀dG Ö``©``°``û``dGh á```̀jQƒ```̀WGô```̀Ñ```̀eE’G

.É°SÉμ«e ô«eC’G …QƒWGôÑeE’G
 á`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG ™```̀e á``̀≤``̀«``̀Khh á``̀∏``̀jƒ``̀W á```bÓ```Y É`̀æ`̀à`̀©`̀ª`̀L É``̀ª``̀dÉ``̀£``̀d
 »a Éæg øëfh ,¿ÉHÉ«dGh ¿OQC’G ø«H á≤«ªY ábGó°Uh ájQƒWGôÑeE’G
 ºYódG ≈∏Y ¿ÉHÉ«dG Ö©°Th áeƒμëd ÉæfÉæàeG øY ô«Ñ©à∏d ¿ÉHÉ«dG

.á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªª∏d √ƒªàeób ÉªdÉ£d …òdG »î°ùdG
 …ò`̀dG Qƒ`̀£`̀à`̀dGh á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H Gó``̀L ¿hQƒ``î``a É`̀æ`̀fEG
 Iô«NC’G »JQÉjR ∫ÓN Éæ°ûbÉf Éªch øëæa ,ôªà°ùe πμ°ûH √ó¡°ûJ

 á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG ôjƒ£J á∏°UGƒªH ¿ƒeõà∏e ,ƒ«cƒW ≈dEG
 øe OóY ≈∏Y ™«bƒàdÉH ÖMôf ÉæfEÉa ,¥É«°ùdG Gòg »ah .Éæjó∏H ø«H

.ƒà∏d ÉgÉfó¡°T »àdG IójóédG äÉ«bÉØJ’G
 áWÉëeh  áHô£°†e  á≤£æe  »a  QGô≤à°SG  á`̀MGh  ¿OQC’G  ¿ƒ`̀c

.øμªe ºYO πc ≈dEG áLÉëH ¬∏©éj ,äÉYGô°üdÉH
 ¿ÉHÉ«∏dh  .¿É`̀HÉ`̀«`̀dG  ¬eó≤J  …ò``̀dG  º`̀Yó`̀dG  É«dÉY  Qó`̀≤`̀f  ø`̀ë`̀fh
 ájhÉ°SCÉªdG  çGó```̀MC’G  Éæd  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  ó`̀≤`̀dh  ,Éæà≤£æe  »`̀a  º¡e  QhO
 ±ô£àdG  áHQÉëe  ¿EG  .Gó``̀MCG  »æãà°ùj  ’  ∞°SCG  πμHh  ±ô£àdG  ¿CG
 á«ªgC’G ≠dÉH ôeCG »dƒª°T è¡f ´ÉÑJG ¿CG Éªc ,É«YÉªL Gó¡L Ö∏£àj
 ¥ô°ûdG »a ,É©«ªL Éæ¡LGƒJ »àdG á£HGôàªdG äGójó¡àdG á¡LGƒªd

.ÉHhQhCGh É«°SBGh É«≤jôaEGh §°ShC’G
 √ƒªàeób …òdG ô«ÑμdG ºYódG ≈∏Y Éfôμ°T øY ºμd ôÑYCG ¿CG OhCGh
 áeRC’G √òg â©°Vh å«M ,ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG áeRCG πX »a Éæd
 ÉfOQGƒeh  á«fGõ«ªdG  ≈∏Y  á∏FÉg  AÉÑYCG  ábƒÑ°ùªdG  ô«Z  á«fÉ°ùfE’G
 √òg  πªëJ  »a  ÉæJófÉ°ùe  ºμd  Qó≤f  øëfh  ,IOhóëªdG  á«æWƒdG
 »fÉHÉ«dG Ö©°û∏d »°üî°Th ¢UÉN ôμ°T øY ÜôYCG ¿CG OhCGh .AÉÑYC’G

.É¡fƒdòÑJ »àdG á©FGôdG Oƒ¡édG √òg ≈∏Y

 Ωó©a  ,á£HGôàe  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  ¿CG  Éæg  ó``̀cDhCG  ¿CG  ó``̀jQCG
 ø««∏«FGô°SE’Gh ø««æ«£°ù∏ØdG ø«H ΩÓ°ùdG á«∏ªY »a Ωó≤J RGôMEG

.ø«aô£àª∏d õØëe πeÉY ƒg ´Gô°üdG øe Oƒ≤Y ó©H
 ,™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  É«∏©a  Éeó≤J  Rôëf  ¿CG  ≈`̀dEG  áLÉëH  øëf
 iôcòdG  ∫ƒ∏M  ó¡°û«°S  πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  ¿EÉ`̀a  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  øª°Vh
 øe óH ’h ,zQÉgOR’Gh ΩÓ°ùdG ôªe{ á«fÉHÉ«dG IQOÉÑª∏d Iô°TÉ©dG
 ¿OQC’Gh ,É©e πª©∏d ø«ÑfÉédG ™aO »a á«fÉHÉ«dG Oƒ¡édÉH IOÉ°TE’G

.±GôWC’G ™«ªL IóYÉ°ùeh ºYód ó©à°ùe
 ºcôμ°TCG  ¿CG  iô`̀NCG  Iô`̀e  »d  Gƒëª°SG  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó«°ùdG
 ,∫ÉÑ≤à°S’G  IhÉØM  ≈∏Y  ≥jó°üdG  »fÉHÉ«dG  Ö©°ûdGh  ºμàeƒμMh
 ™∏£àf øëfh .ºdÉ©dGh Éæà≤£æe AGREG IOÉ«b øe ¬fhóÑJ Ée ≈∏Yh
 …òdG  Qhó`̀dG  É«dÉY Qó≤fh ,Éææ«H  á≤ãdG  ≈∏Y áªFÉb äÉbÓY AÉæÑd
 .Éæà≤£æe  Üƒ©°T  ™«ªéd  π`̀eC’Gh  QGô≤à°S’G  Ö∏éd  ¬H  ¿ƒeƒ≤J

.zÉæà≤£æe »a ÉÑjôb ºμH ÖMQCG ¿CG πeBGh ºcôμ°TCG
 áfÉàe ,»```̀HCG hõ`̀æ`̀«`̀°`̀T ,»`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó```cCG ,√Qhó````̀H
 äGƒæ°ùdG  »`̀a  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  É`̀eó`̀≤`̀J  äó`̀¡`̀°`̀T  »`̀à`̀dGh  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 »àdG √Oƒ¡Lh ,∂∏ªdG ádÓéd áª«μëdG IOÉ«≤dG Éæªãe ,á«°VÉªdG

 áMGh É¡æe â∏©Lh áμ∏ªªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ≈∏Y â¶aÉM
.áÑ©°U ÉahôX ¢û«©J á≤£æe §°Sh øeCG

 »YGhO øªd ¬fEG{ ,¿ÉHÉ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉëjô°üJ »∏j É«ah
 ,¿ÉHÉ«dG  »`̀a  »fÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  ádÓéH  Ö``̀MQCG  ¿CG  …Qhô`̀°`̀S
 ø«©Ñ°ùdG  …ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g  π`̀Ø`̀à`̀MG  ¿OQC’G  ¿CGh  É°Uƒ°üN

.¬dÓ≤à°S’
 ,ø«eÉY π`̀Ñ`̀b ¿É`̀HÉ`̀«`̀∏`̀d á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L IQÉ```̀jR ò`̀æ`̀e
 QGóe  ≈∏Yh  ,Gô«Ñc  Éeó≤J  á«fÉHÉ«dG  á`̀«`̀fOQC’G  äÉbÓ©dG  äó¡°T
 iƒà°ùe ≈∏Y ádOÉÑàe äGQÉjR ∑Éæg ¿Éc á∏°UGƒàe äGƒæ°S çÓK

.äGOÉ«≤dG
 ádÓL  ™`̀e  äÉãMÉÑe  QGôªà°SÉH  ó`̀≤`̀YCG  ¿CG  Gó``L  Qhô`̀°`̀ù`̀e  É``̀fCG
 √ògh  ,É¡H  ∑QÉ°ûf  »àdG  á«dhódG  äGôªJDƒªdG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂∏ªdG

.Éæjó∏H ø«H ájƒ≤dG ácGô°ûdG ≈∏Y ∫óJ ádOÉÑàªdG äGAÉ≤∏dG
 øeC’G øe áMGh ¬fƒc ¿OQCÓ`̀d iôÑc á«ªgCG  »dƒJ ¿ÉHÉ«dG ¿EG
 »HÉéYEGh  …ôjó≤J  ø`̀Y  ô`̀Ñ`̀YCG  ¿CG  Éæg  OhCGh  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »`̀a
 øe ºZôdÉH ,¿OQC’G øeCG ≈∏Y â¶aÉM »àdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H

.á≤£æªdG »a áÑ©°üdG ±hô¶dG
 äÉãMÉÑe Éfó≤Y , ( ¢ùeG ) Ωƒ«dG ¬àdÓL ™e áª≤dG AÉ≤d ∫ÓN

.√ÉædhÉæJ Ée ºgCG ≈∏Y ºμ©∏WCG ±ƒ°Sh Iôªãe
 ™«bƒJ  ¿CG  ™`̀bƒ`̀JCGh  ,´É`̀aó`̀dGh  ø``̀eC’G  ∫Éée »`̀a  ¿hÉ©àdG  ,’hCG
 øe ójõªd áæÑd ¿ƒμ«°S »YÉaódG ¿hÉ©àdG ∫Éée »a ºgÉØJ Iôcòe

.»FÉæãdG ÉæfhÉ©J »a ™°SƒàdG
 ¿Éc  ó`̀bh  ,ºgÉØàdG  Iô`̀cò`̀e  ™«bƒJ  äó¡°T  »`̀fCG  Qhô°ùe  »`̀æ`̀fEG
 ¿OQCÓ`̀d  áª¡e  IóYÉ°ùe  »gh  ,áëæe  á«bÉØJG  ™«bƒJ  É°†jCG  ∑Éæg
 ¿CÉH  ó«©°S  ÉfGh  ,á«æeC’G  ¬JGQób õjõ©àd  á«fÉHÉj  äGó©ªH √ójhõàd

.∫ÉéªdG Gòg »a ¬JGQób ø«°ùëàd áªgÉ°ùe ¿OQCÓd Ωó≤f
 ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG ø``̀e ô`̀«`̀Ñ`̀c GOGó``````̀YCG  ,Ωô```̀c  π`̀μ`̀H  ,¿OQC’G π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ™`̀e  πeÉ©àdG  π``̀LCG  ø`̀e  √Oƒ`̀¡`̀L  πμH  Ωƒ`̀≤`̀jh  ,ø«jQƒ°ùdG
 .§°ShC’G ¥ô°ûdG QGô≤à°S’ ¢SÉ°SC’G ƒg Gògh ,±ô£àdGh á«HÉgQE’G
 Iƒb πμH ºYóJ ±ƒ°S ¿ÉHÉ«dG ¿CÉH ∂∏ªdG ádÓéd π≤fCG ¿CG Éæg OhCG

.ôeC’G Gòg
 Qó≤j  ájƒªæJ  äÉ°SÉ«°S  ¢Vô≤H  ¿OQC’G  Ohõæ°S  ,±ó¡dG  Gò¡dh
 Éæjó∏H ¿CG ,∂∏ªdG ádÓLh ÉfCG ,ÉfócCG ó≤d .»fÉHÉj øj QÉ«∏e ø«KÓãH
 QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  π`̀LCG  øe  ≥«Kh  πμ°ûHh  QGôªà°SÉH  ¿Óª©«°S
 ôjƒ£J  ≈∏Y  πªYCÉ°S  ,∂∏ªdG  ádÓL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  .á≤£æªdG  »a

.zGôμ°T .∑ôà°ûªdG ÉæfhÉ©Jh Éæjó∏H ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 Ö≤Y ,»``̀fÉ``̀HÉ``̀«``̀dG AGQRƒ```````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQh ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀L ó`̀¡`̀°`̀Th
 áeƒμëdG  É¡ÑLƒªH  Ωó`̀≤`̀J  ,á`̀ë`̀æ`̀e  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG  ™`̀«`̀bƒ`̀J  ,äÉ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 áãjóM  á`̀ª`̀¶`̀fCÉ`̀H  áμ∏ªªdG  ó`̀jhõ`̀à`̀d  Q’hO  ø`̀«`̀jÓ`̀e  10  á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG
 ø«H »YÉaódG ¿hÉ©àdG ∫Éée »a ºgÉØJ Iôcòeh ,OhóëdG áÑbGôªd

.øjó∏ÑdG
 ¿hÉ©àdGh §«£îàdG ôjRh »fOQC’G ÖfÉédG øY á«bÉØJ’G ™bhh
 »a »fÉHÉ«dG ô«Ø°ùdG »fÉHÉ«dG ÖfÉédG øYh ,…QƒNÉa OÉªY »dhódG

.…GQƒcÉ°S »°ûà«Fƒ°S ¿ÉªY
 ,øjó∏ÑdG ø«H »YÉaódG ¿hÉ©àdG ∫Éée »a ºgÉØàdG Iôcòe ÉeCG
 á«LQÉîdG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf »fOQC’G ÖfÉédG øY É¡©bƒa
 Iô`̀jRh  »fÉHÉ«dG  ÖfÉédG  ø`̀Yh  ,√Oƒ``L  ô°UÉf  ø«Hôà¨ªdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th

.GOÉfBG »eƒeƒJ ´ÉaódG
 á«LQÉîdG  ô``̀jRhh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  äÉãMÉÑªdG  ô°†Mh
 §«£îàdG ôjRhh ,∂∏ªdG ádÓL Öàμe ôjóeh ,ø«Hôà¨ªdG ¿hDƒ°Th

.ƒ«cƒW »a »fOQC’G ô«Ø°ùdGh ,»dhódG ¿hÉ©àdGh
 ¬dƒ°Uh iód ,á«ª°SQ ∫ÉÑ≤à°SG º°SGôe ∂∏ªdG ádÓéd äôLh
 ,±ô°ûdG ¢SôM øe á∏K ¬à«M å«M ,á«fÉHÉ«dG AGQRƒdG á°SÉFQ ô≤e
.»fÉHÉ«dG »æWƒdGh »fOQC’G »μ∏ªdG ø«eÓ°ùdG ≈≤«°SƒªdG âaõYh

 ÉªjôμJ  á«ª°SQ  AÉ°ûY  á`̀HOCÉ`̀e  »fÉHÉ«dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ΩÉ``̀bCGh
 óaƒdGh »fÉãdG ˆGóÑY âæH ≈ª∏°S Iô«eC’G ƒª°Sh ∂∏ªdG ádÓéd

.ø««fÉHÉ«dG ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe OóY Égô°†Mh ,≥aGôªdG
 ô«Ø°ùdG  ∫É``̀b  ,¿É`̀HÉ`̀«`̀dG  ≈``̀dEG  á«μ∏ªdG  IQÉ``̀jõ``̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ∫ƒ``̀Mh
 ádÓL ≈dƒJ ¿CG òæe{ ¬fEG ,…GQƒcÉ°S »°ùà«Fƒ°T ,¿ÉªY »a »fÉHÉ«dG
 äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y ¬àdÓL πªY ,1999 ΩÉY »a ¢Tô©dG ∂∏ªdG

.zä’ÉéªdG ∞∏àîe »a iôNCG ó©H áæ°S øjó∏ÑdG ø«H
 IQÉjR ¿G ,(GôàH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉch ™e á∏HÉ≤e »a ±É°VCGh
 øjó∏ÑdG  ø«H  §HGhôdGh  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ºYóà°S  ∂∏ªdG  ádÓL
 …òdG  ,¿OQC’G  ºYO  á∏°UGƒe  ≈∏Y  √OÓ`̀H  ΩõY  GócDƒe  ,ø«≤jó°üdG
 §°ShC’G ¥ô°ûdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ßØM »a Gõ«ªe GQhO Ö©∏j
 IOÉ«≤H  ìÓ`̀°`̀U’G  á«∏ªY  á∏°UGƒeh  ,á«MÉf  ø`̀e  É«≤jôaCG  ∫Éª°Th
 äGô`̀cò`̀e  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG  É`̀à`̀a’ ,iô```̀NCG  á«MÉf  ø`̀e ¬àdÓL áªμMh
 ä’ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG õjõ©J »a Ωƒ«dG É¡©«bƒJ ºJ »àdG ºgÉØàdG

 .øjó∏ÑdG ø«H á«YÉaódG

Q’hO ø«jÓe 10 áª«≤H áëæe á«bÉØJG ™bƒj §«£îàdG ôjRh

øjó∏ÑdG ø«H »YÉaO ¿hÉ©J Iôcòe ™bƒj á«LQÉîdG ôjRh

 الملك يهنئ
بالعيد الوطني للتشيك 

 ∂∏ªdG  ádÓL å©H  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 ¢ù«FQ ≈dEG á«bôH ,¢ùeCG ,»fÉãdG ˆGóÑY

 ,¿É`̀ª`̀jR  ¢`̀Sƒ`̀∏`̀jÉ`̀e  ∂«°ûàdG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ó`̀«`̀©`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H É`̀¡`̀«`̀a √CÉ``̀æ``̀g

.√OÓÑd

 ,á`̀«`̀bô`̀Ñ`̀dG »```̀a ,¬``̀à``̀dÓ``̀L Üô```````̀YCGh

 äÉ«æªàdG  Ö«WCG  øY  »μ«°ûàdG  ¢ù«Fô∏d

 Ö©°ûdh  ,á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  Qƒ`̀aƒ`̀ª`̀H

 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ø``̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀dG √OÓ```̀H

 .QÉgOR’Gh

 .. ويهنئ بذكرى
إعالن الجمهورية التركية 

 ∂∏ªdG  ádÓL å©H  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,¢ùeCG ,»fÉãdG ˆGóÑY

 ,¿É`̀ZhOQCG  Ö«W ÖLQ »côàdG  ¢ù«FôdG

 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG ¿Ó````̀YEG iô```̀cP á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H

.á«côàdG

 øY  ,á«bôÑdG  »a  ,¬àdÓL  Üô``̀YCGh

 ΩÉªàH ¿ÉZhOQCG  ¢ù«Fô∏d ¬JÉ«æªJ Ö«WCG

 »côàdG  Ö©°û∏dh  ,á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG

» التربية« توفر خدمات
التمريض في المدارس 

 IQGRh ΩÉY ø«eG ∫Éb - GôàH - ¿ÉªY 

 á«dÉªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG

 IQGRƒ`̀dG  ¿G  ,á£jÓ°S »eÉ°S  á`̀jQGO’Gh

 á`̀«`̀°`̀†`̀jô`̀ª`̀J äÉ``̀eó``̀N ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J

 OóY  ójõj  »àdG  ¢SQGóªdG  »a  áÑ∏£∏d

.ÖdÉW 500 øY É¡àÑ∏W

 í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »```a á`̀£`̀jÓ`̀°`̀S ±É```̀°```̀VGh

 ¢``̀ù``̀eG ,á``````̀«``````̀fOQC’G AÉ`````̀Ñ`````̀fC’G á```̀dÉ```̀cƒ```̀d

 IOÉØà°S’G  äCÉJQG  IQGRƒdG  ¿G  ,¢ù«ªîdG

 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ´ô```̀a »``̀°``̀SQó``̀e äGô``̀Ñ``̀N ø``̀e

 ,IQGRƒ`̀dG  »a  √DhÉ¨dG  ºJ  …ò`̀dG  »ë°üdG

 IOÉ``̀¡``̀°``̀T ¿ƒ``̀∏``̀ª``̀ë``̀j ø```ª```e º```¡```Ñ```∏```ZGh

 ºjó≤àd  ¢†jôªàdG  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG

 áÑ∏£∏d  á«°SÉ°S’G  ¢†jôªàdG  äÉeóN

.º¡°SQGóe »a

 ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀°`̀S  IQGRƒ``````````̀dG  ¿G  ó``````̀cGh

 ÉgójhõJh  á`̀eRÓ`̀dG  ¢†jôªàdG  ±ô`̀Z

 øe  øμªJ  »àdG  ájQhô°†dG  äGó©ªdÉH

 GócDƒe  ,áÑ∏£∏d  áeóîdG  √ò`̀g  ºjó≤J

 ¢UôM QÉ`̀WG  »a  »JCÉj  ¬LƒàdG  Gòg ¿G

 ájÉYôdG  ô«aƒJh  õjõ©J  ≈∏Y  IQGRƒ```̀dG

 .¢SQGóªdG »a áÑ∏£∏d á«ë°üdG

 صرف دفعة
من ضمان »التربية «

 IQGOEG  ¢ù∏ée  ô``̀bCG  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 ø«∏eÉ©∏d »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¥hóæ°U

 ±ô°U  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  »``a

 ∞∏°Sh  äÉ°†jƒ©àdG  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  á`̀©`̀aO

 960`d áFQÉ£dG ∞∏°ùdGh øμ°ùdGh º«∏©àdG

 äÉª∏©ªdGh  ø«ª∏©ªdG  ø`̀e  kGó«Øà°ùe

 ´ÉªàLG »`̀a ∂``̀dPh ,iô````̀NC’G äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dGh

 ø«eCG  á°SÉFôH  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  √ó`̀≤`̀Y

 á«dÉªdGh á`̀jQGOE’G ¿hDƒ°û∏d IQGRƒ`̀dG ΩÉY

.á£jÓ°ùdG »eÉ°S

 ø«jÓe 6 ±ô`̀°`̀ü`̀dG  á`̀ª`̀«`̀b  â`̀¨`̀∏`̀Hh

 øY  ∂````̀dPh  ,GQÉ```̀æ```̀jO  888h  É``̀Ø``̀dG  481h

.»dÉëdG ∫hG øjô°ûJ

 øe  øjó«Øà°ùªdG  IQGRƒ````̀dG  â```YOh

 á`̀©`̀LGô`̀e äÉ`̀°`̀†`̀jƒ`̀©`̀à`̀dGh ∞`̀∏`̀°`̀ù`̀dG √ò``̀g

 É``¡``«``dEG º```¡```Ñ```JGhQ á``̀dƒ``̀ë``̀ª``̀dG ∑ƒ``̀æ``̀Ñ``̀dG

 øe kGQÉÑàYG ∂dPh º¡JÉ≤ëà°ùe ΩÓà°S’

 AÉª°SG äô°ûf Éª«a , óMC’G óZ ó©H Ωƒj

 :»fhôàμdE’G É¡©bƒe ≈∏Y øjó«Øà°ùªdG

.www.moe.gov.jo
 ájGóH  òæe âeÉb  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ôcòj

 ∫hCG øjô°ûJ ájÉ¡f ájÉ¨dh »dÉëdG ΩÉ©dG

 694h  Éfƒ«∏e  41  ≠∏Ñe  ±ô`̀°`̀ü`̀H  2016

 øe  äÉÄØdG  ∞∏àîªd  GQÉæjO  242h  ÉØdG

 º«∏©àdGh  øμ°ùdG  ∞∏°Sh  äÉ°†jƒ©àdG

 7799  É¡æe  OÉØà°SG  ,áFQÉ£dG  ∞∏°ùdGh

 .É°üî°T

 لجنة دراسة المناهج تسلم
تقريرها في ا*يام القادمة 

 á©jô°ûdG PÉà°SG ∫Éb - GôàH - ¿ÉªY 

 áæé∏dG  ƒ°†Y  á``̀«``̀fOQ’G  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »`̀a

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀°`̀SGQó`̀d  á∏μ°ûªdG

 â`̀Zô`̀a á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ¿G ,Qƒ```bó```dG ¿É`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀S

 ∫hG  AÉ°ùe  ¬Jó≤Y  ∫ƒ`̀£`̀e  ´ÉªàLG  »`̀a

 »°SÉ°S’Gh  »FÉ¡ædG  ¢üædG  ø`̀e  ,¢`̀ù`̀eCG

.Égôjô≤àd

 »`̀a Qƒ````̀bó````̀dG Qƒ```̀à```̀có```̀dG ±É`````°`````VCGh

 ,(GôàH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd íjô°üJ

 »a  AÉ`̀L  ôjô≤à∏d  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ¢üædG  ¿G

 äÉ¶MÓªdG áaÉμd áæé∏dG á°SGQO Aƒ°V

 øe äOQh »``̀à``̀dGh É`̀¡`̀«`̀dEG  â`̀∏`̀°`̀Uh »`̀à`̀dG

 äÉ¶MÓªdG  ≈``dEG  áaÉ°V’ÉH  ,¿Gó`̀«`̀ª`̀dG

 ø«ª∏©ªdG  áHÉ≤f  ôjô≤J  É¡æª°†J  »àdG

.QÉW’G Gòg »a

 áfÉe’G ÜÉ`̀H  ø`̀eh áæé∏dG  ¿G  ó`̀cGh

 ¢ùeG ´ÉªàLG »a â°ûbÉf á«Yƒ°VƒªdGh

 ,äÉ¶MÓªdG  √ò`̀g  áaÉc  ≥«bO  πμ°ûHh

 ø«eOÉ≤dG ø«eƒ«dG ∫ÓN º∏°ùà°S É¡fGh

 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG ô```̀jRƒ```̀d »``̀FÉ``̀¡``̀æ``̀dG ô``̀jô``̀≤``̀à``̀dG

 ≈`̀dEG  ¬∏«ë«°S  √Qhó``̀H  …ò``̀dGh  ,º«∏©àdGh

 ¿CG  Éæ«Ñe  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  ¢ù∏ée

 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J ø`̀ª`̀°`̀†`̀J ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG

 á≤«bódG  á`̀HÉ`̀LE’G  É¡fCÉ°T  øe  á«°ù«FQh

 ø`̀e  äÉ```Xƒ```ë```∏```e  ø````̀e  OQh  É````̀e  ≈```∏```Y

.¿Gó«ªdG

 á°üjôM  â°ù«d  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿G  ∫É```̀bh

 á°üjôM »g Ée Qó≤H ,∫Éé©à°S’G ≈∏Y

 á«ª∏©dG IAGô≤dGh á≤«bódG IAGô≤dG ≈∏Y

.áfõàªdGh á«YGƒdG

 áæé∏dG ¿G Qƒ`̀bó`̀dG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀«`̀Hh

 äÉ¡édG áaÉμd Égôjó≤Jh Égôμ°T ócDƒJ

 ≈∏Yh  äÉXƒë∏ªdG  √ò¡H  É`̀¡`̀JOhR  »àdG

 .É¡aÓàNG

á≤£æªdG ÉjÉ°†bh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿ÉãëÑj »fÉHÉ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQh ¬àdÓL



4محليات
أ طفال اربد ينتخبون 

مجلسهم البلدي 

 á«©ªL âª¶f  - GôàH - óHQEG 
 á``̀dƒ``̀Ø``̀£``̀dGh Iô`````̀°`````̀S’G á```̀jÉ```̀ª```̀M
 iôÑμdG óHQG ájó∏H ™e ¿hÉ©àdÉH
 äÉ``̀ HÉ``̀î``̀ à``̀ fG ¢``̀ù``̀«``̀ª``̀î``̀dG ¢````̀ù````̀eG
 á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀d ¢``̀ù``̀eÉ``̀î``̀dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG
 RôHG  óMG ó©j …òdG  óHQG  ∫ÉØWG
 RÉ`̀ah.á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  á«©ªédG  è`̀eGô`̀H
 :∫É``Ø``W’G ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG á`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀H
 …ôª©dG  πjógh  …hGôMõdG  QÉæe
 ¿Éeô°ûdG  AÉ¡Hh  …hÉà°ûÑdG  A’Gh
 …hÉμ∏e Gô«eh áæ°TÉ°ûN øeDƒeh
 ±Gƒ``f QÉ`̀°`̀û`̀Hh á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG ó``ª``MGh

.…hÉà°ûÑdG óªëe Oƒªëeh
 ∫ÉØWG  ájó∏H  á°ù«FQ  äQÉ``°``TGh
 ô`̀°`̀û`̀Y ™`````̀HGô`````̀dG ¢``ù``∏``é``ª``∏``d ó```````̀HQG
 äGRÉéf’G ≈dG ¢VƒY IQÉ°S á∏Ø£dG
 Iô«°ùe â`̀≤`̀aGQ »`̀à`̀dG  äÉ`̀bÉ`̀Ø`̀N’Gh
 ΩÉªàg’G ΩóY ≈dG âàØdh ¢ù∏éªdG
 äÉ``̀¡``̀é``̀dG ¬``̀«``̀dƒ``̀J …ò``````̀dG »```̀aÉ```̀μ```̀dG
.óHQG  »a  πØ£dG  áaÉ≤ãd  á«ª°SôdG
 »`̀a ÜhÉ``̀é``̀à``̀dG Ωó````̀Y ≈````̀dG â```̀gƒ```̀fh
 áæe’G  á`̀jQhô`̀ª`̀dG  á£îdG  ≥«≤ëJ
 ≈∏Y  ™`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  ¢``SQGó``ª``dG  áÑ∏£d
 »àdGh  á«°ù«FôdGh  áeÉ©dG  ´QGƒ°ûdG
.äGQÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dGh äÓ``̀ë``̀ª``̀dÉ``̀H ß`̀à`̀μ`̀J
 ≈dG  áHÉéà°S’G  Ωó`̀Y  øY  âKóëJh
 ¢ù∏ée ø``̀e á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG  Ö`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dG
 äÉæÑd IójóL á°SQóe AÉæÑd ∫ÉØW’G
 ôaƒàJ  ’ »``̀à``̀dGh  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀S’G  Ió```̀HR
 QÉ`̀°`̀TGh.ÜÓ`̀£`̀∏`̀d á`̀æ`̀eG á`̀Ä`̀«`̀H É`̀¡`̀«`̀a
 …ô«ØμdG  º`̀XÉ`̀c  á«©ªédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 »a ∫É`̀Ø`̀W’G á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e á`̀«`̀ª`̀gG ≈``̀dG
 ¢ùëdG  á«ªæàd  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG
 º«gÉØe ¢``Sô``Zh º`̀¡`̀jó`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 è¡f ¢ùjôμJh á«WGôbƒªjódG º«bh

 .QGƒëdG

» التربية« تعلن البرنامج ا#ولي لشتوية »التوجيهي« 
 IQGRh â`̀æ`̀∏`̀YCG  - …CGô```̀dG  - ¿É`̀ª`̀Y

 ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  º«∏©àdGh  á«HôàdG

 ( ìô``à``≤``ª``dG ) »```````dhC’G è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG

 ájƒfÉãdG  á°SGQódG  IOÉ¡°T  ¿Éëàe’

 ´hôØ∏d  ájƒà°ûdG  IQhó``̀dG  /  áeÉ©dG

.2017 ΩÉ©∏d á«æ¡ªdGh á«ªjOÉc’G

 »`````̀eÓ`````̀YE’G ≥````̀WÉ````̀æ````̀dG ∫É`````````̀bh 

 q¿G ,OÓ```é```dG ó``̀«``̀dh IQGRƒ``````̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H

 »`̀dhC’G  èeÉfôÑdG  ≥`̀ah  äÉfÉëàe’G

 /1  /3  »``̀a  CGó``Ñ``à``°``S  (  ìô``à``≤``ª``dG  )

 ,  2017  /1  /16  »`̀a  »¡àæJh  2017

 øe ≈`̀dhC’G  á°ù∏édG ¿G  ≈`̀dEG  Gô«°ûe

 ájOÉëdG  áYÉ°ùdG  CGóÑà°S  ¿Éëàe’G

 á°ù∏édG  CGóÑJ  Éª«a  ,kÉMÉÑ°U  Iô°ûY

 Ió`̀MGƒ`̀dG  áYÉ°ùdG  ΩÉ`̀ª`̀J  »`̀a  á«fÉãdG

.ô¡¶dG ó©H ∞°üædGh

 ¿É``̀ë``̀à``̀eG  ¿G  OÓ````̀é````̀ dG  ø````«````Hh

 ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U CGó`̀Ñ`̀«`̀°`̀S »`̀∏`̀ª`̀©`̀dG Ö``̀jQó``̀à``̀dG

 2016  /12  /3  ≥aGƒªdG  âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j

 ≥aGƒªdG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  AÉ°ùe  ájÉ¨dh

.ΩÉjG á°ùªN Ióªdh 2016 /12 /7

 ¿G ,»````̀eÓ````̀YE’G ≥``̀WÉ``̀æ``̀dG ó`````̀cCGh

 áÑ∏£∏d  á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG  í«àà°S  IQGRƒ`````̀dG

 …ƒHôàdG  ¿Gó«ªdGh  Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCGh

 º¡JÉ¶MÓe AGóHE’ ø«YƒÑ°SCG Ióªd

 , »```̀dhC’G è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ∫ƒ``̀M º``̀¡``̀FGQCGh

 √ò`̀¡`̀H  äÉ``fÉ``ë``à``eE’G  IQGOEG  ó``̀jhõ``̀Jh

.äÉ¶MÓªdG

 ™«ªL ó°UQ ºà«°S ¬fG ≈dEG QÉ°TCGh

 ájò¨àc  AGQB’Gh  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG  √ò`̀g

 áæéd  πÑb  ø`̀e  É¡à°ûbÉæªd  á`̀©`̀LGQ

 èeÉfôÑdG QGôbEGh áeÉ©dG äÉfÉëàe’G

.É¡«dEG GOÉæà°SG á«FÉ¡ædG ¬JQƒ°üH

 ¿G ≈```````̀dEG OÓ````̀é````̀dG QÉ`````̀°`````̀TCG É```ª```c

 IQGRƒdG ™bƒe ≈∏Y ô°ûæ«°S èeÉfôÑdG

www.moe.  »```fhô```à```μ```d’G

 äÉjôjóe ≈∏Y ¬©jRƒJh gov.jo
 ¢SQGóªdG  ™«ªLh  º«∏©àdGh  á«HôàdG

 . áμ∏ªªdG »a ájƒfÉãdG

 »االعلى للمعوقين« يناقش الرد 
على قائمة المسائل ا#ممية 

 ¢UÉî°T’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG √ó≤Y ´ÉªàLG ¢ûbÉf -GôàH-¿ÉªY 

 …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M  ájÉªëd  »æWƒdG  ≥jôØdG  AÉ°†YCGh  ø«bƒ©ªdG

 áæé∏dG  øe IOQGƒdG  πFÉ°ùªdG  áªFÉb ≈∏Y OôdG  ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,ábÉY’G

.ábÉY’G …hP ¢UÉî°T’G ¥ƒ≤M á«bÉØJG ó°Uôd á«ªe’G

 ádÉM  ∫ƒ``M  »```̀dhC’G  »ª°SôdG  √ô`̀jô`̀≤`̀J  Ωó``b  …ò``̀dG  ¿OQC’G  Ωƒ≤«°Sh

 ≈∏Y  OôdÉH  ,2012  ΩÉY  ábÉY’G  …hP  ¢UÉî°T’G  ¥ƒ≤M  á«bÉØJG  ≥«Ñ£J

.πÑ≤ªdG QGPBG »a IóëàªdG ºe’ÉH ôjô≤àdG á°ûbÉæe πÑb πFÉ°ùªdG áªFÉb

 ¢ù∏éª∏d ΩÉ``©``dG ø``̀«``̀eC’G √ô`̀°`̀†`̀M …ò```̀dG ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``̀N iô```̀Lh

 ¿É°ùf’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ô«ÑîdGh  ,á``cOGQó``dG  º«∏ëdGóÑY  ádÉcƒdÉH

 ,Iõ©dG óæ¡e QƒàcódG πFÉ°ùªdG áªFÉb ≈∏Y OôdG OGóYÉH ∞∏μªdG ábÉY’Gh

 øe áHƒ∏£ªdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ªdG ójóëJh πFÉ°ùªdG áªFÉb ¢VGô©à°SG

 .É¡àZÉ«°Uh OhOôdG OGóYEG á«dBGh áØ∏àîªdG äGQGRƒdG

 ضبط زيت مغشوش 
ماركة »كنانة«..ومصادرته 

Qƒ°ùædG óªMG - ¿ÉªY 

 »a  É°Tƒ°û¨e  ¿ƒ`̀à`̀jR  â`̀jR  AGhó``̀dGh  AGò¨∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG  â£Ñ°V

.áØ∏àîe ΩÉéMÉH º°S’G Gò¡H ¥ƒ°ùjh CÉÑ©e (áfÉæc) ácQÉe á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G

 ¢Tƒ°û¨ªdG  âjõdG  ¿G  ó`̀cG  ¢ùeG  øe  ∫hG  Qó°U  á°ù°SDƒª∏d  ¿É«H  ≥`̀ahh

 á°ù°SDƒªdG  QOGƒ``̀c  â`̀eÉ`̀b  å«M  z¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG  â`̀jõ`̀d  ¿É`̀cô`̀Ñ`̀dG  á°ù°SDƒe{  áÄÑ©J

 ó`̀HQG  -á`̀MQÉ`̀Ñ`̀dG  á≤£æe  »`̀a  ¿ƒ`̀à`̀jR  â`̀jR  áÄÑ©Jh  áFõéà∏d  πª©e  §Ñ°†H

 §∏îH  Ωƒ≤jh  ¢üNôe  ô«Z  QƒcòªdG  πª©ªdG  ¿G  á°ù°SDƒªdG  QOGƒμd  ø«ÑJh

 ¿ƒàjõdG âjR ¿ƒd »£©àd ÆÉÑ°UG áaÉ°VGh Éjƒ°üdG âjR ™e …ó∏H ¿ƒàjR âjR

.π«°U’G

 ¢Tƒ°û¨ªdG âjõdG äÉ«ªc ™«ªL ≈∏Y â¶ØëJ á°ù°SDƒªdG ¿G ¿É«ÑdG ócGh

 »Yóe  ≈dG  ø«ØdÉîªdG  πjƒëJh  áWƒÑ°†ªdG  äÉ«ªμdG  ™«ªL  ±Ó`̀JG  ºJ  h

.º¡≤ëH »fƒfÉ≤dG ≈°†à≤ªdG PÉîJ’ óHQG ΩÉY

 »a á°UÉNh É¡JGAGôLG ¢†«∏¨J »a ≈fGƒàJ ød á°ù°SDƒªdG ¿G ¿É«ÑdG ∫Ébh

 É¡«©°S »ah ¿ƒàjõdG ±É£b º°Sƒe ájGóH ó¡°ûj …òdG áæ°ùdG øe âbƒdG Gòg

 á«bGó°üe  Ö°ùàcG  …ò`̀dG  »``fOQ’G  …ó«∏≤àdG  èàæªdG  Gò`̀g  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

 O/22  IOÉªdG  ΩÉμMC’  kGOÉæà°SGh  ¬fG  á°ù°SDƒªdG  ¿É«H  í°VhGh.á«ªdÉY  á©ª°Sh

 »a  ø«ØdÉîªdG  AÉª°SG  ø`̀Y  ¿Ó`̀YE’É`̀H  á°ù°SDƒªdG  Ωƒ≤J  AGò`̀¨`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e

 áØdÉîªdG  á«FGò¨dG  º¡JBÉ°ûæe øjhÉæYh ΩÓYE’G  πFÉ°Shh  á«eƒ«dG  ∞ë°üdG

 ø«æWGƒªdÉH  á°ù°SDƒªdG  Ö«¡Jh  (...)  ô`̀e’G  ≈Yóà°SG  Éª∏ch  É¡£Ñ°V  óæY

 πÑ≤à°ùf ÉæfGh á°UÉN ábƒKƒe QOÉ°üe øe ¿ƒàjõdG âjR IOÉe AGô°T IQhô°V

 »a  É`̀gQhO  AGOCÉ`̀H  Iôªà°ùe  á°ù°SDƒªdGh  ΩÉ©dG  Gò¡d  âjõdGh  ¿ƒàjõdG  º°Sƒe

 ájG øY ≠«∏ÑàdG á°ù°SDƒªdG Ö∏£Jh.øWGƒª∏d øeBG AGòZ ≈dG ∫ƒ°UƒdG π«Ñ°S

 ÜG ¢ùJGƒdG ihÉμ°T ºbQ ∫ÓN øe á«FGòZ á©∏°S …G »a ∂°Th √ÉÑà°TG ádÉM

 080022660 »°VQ’G ∞JÉ¡dG ôÑY »fÉéªdG ihÉμ°ûdG §Nh 0795632000

 É`̀¡`̀©`̀bƒ`̀eh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™``̀bGƒ``̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG á`̀ë`̀Ø`̀°`̀Uh

 www.jfda.jo»fhôàμd’G

 تغيير برنامج توزيع المياه 

في إسكان ماركا 

 ácô°T âæ∏YG  - GôàH - ¿ÉªY 
 Ójó©J ¿G zÉægÉ«e{ ¿OQC’G √É«e
 ™``jRƒ``J è``̀eÉ``̀fô``̀H ≈``∏``Y CGô``£``«``°``S
 ¿É`̀μ`̀°`̀SE’ ,Ió````̀MGh Iô`̀ª`̀d ,√É`̀«`̀ª`̀dG
 ∂```̀dPh ;á``̀ª``̀°``̀UÉ``̀©``̀dG »```̀a É```̀cQÉ```̀e

 .IójóédG √É«ªdG áμÑ°T §Hôd



1عربي ودولي

 ≈ª°ùJ  É`̀e  ¥OÉ`̀°`̀ü`̀J  -  …CGô```̀ dG  -  á∏àëªdG  ¢`̀Só`̀≤`̀dG 

 ¢Só≤dG  ájó∏ÑH  AÉæÑdGh  §«£îà∏d  á«FÉæãdG  áæé∏dÉH

 181  AÉæÑd  §£îe  ≈∏Y  πÑ≤ªdG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  á∏àëªdG

 ¢Só≤dG  áæjóªH  zƒ∏«L{  »M π`̀NGO  á«fÉ£«à°SG  Ió`̀Mh

.á∏àëªdG

 ºJ,á«fÉãdG  á`̀jô`̀Ñ`̀©`̀dG  IÉ`̀æ`̀≤`̀dG  ¬Jô°ûf  É`̀e  Ö°ùëHh

 ≈∏Y ô`̀KDƒ`̀J ’ ≈`̀à`̀M á`̀£`̀î`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀bOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ô`̀«`̀NCÉ`̀J

.G kôNDƒe â©bh »àdG »μjôeC’G »æeC’G ºYódG á«bÉØJG

 §£îe  ó«ªéJ  iô`̀L  ¬`̀fCG  áØ«ë°üdG  âë°VhCGh

 ¢ù«FôdG  IQÉ```̀jR  ∫Ó``̀N  á«fÉ£«à°S’G  äGó``̀Mƒ``̀dG  AÉ`̀æ`̀H

 IRÉæéH ¬àcQÉ°ûeh zπ«FGô°SEGz`d ÉeÉHhCG ∑GQÉH »μjôeC’G

.G kôNDƒe ¢Sô«H ¿ƒ©ª°T

 ≈∏Y  á«°Sóæg  ∫ÉªYCÉH  ΩÉ«≤dG  §£îªdG  πª°ûjh

 íàa »a É k≤M’ º¡°ùàd Ió©e ¿GQóL ó««°ûJh ,¢`̀VQC’G

 á«fÉ£«à°S’G äGóMƒdG øe ójõªdG AÉæH ΩÉeCG ≥jô£dG

.IQƒcòªdG á≤£æªdÉH

 øY π``̀«``̀FGô``̀°``̀SEG  ¿Ó`````YEG ™`̀Ñ`̀à`̀j ¿CG ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG ø```̀eh

 »HhQhC’G OÉëJ’G øe Éª«°S’h ,á«dhO áfGOEG  ´hô°ûªdG

 ¿hôÑà©j ø`̀jò`̀dGh ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dGh

.á∏àëe ¢VGQCG ¢Só≤dG »bô°Th á«Hô¨dG áØ°†dG

 ¢ùeG ,»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G äGƒb â∏≤àYG kÉ«fGó«e

 ,á∏àëªdG  á«Hô¨dG  áØ°†dG  øe  ÉæWGƒe  27  ,¢ù«ªîdG

.¿hô°UÉb º¡æ«H

 ÉæWGƒe 11 ¿CG  ,¬d  ¿É«H  »a ,ô«°SC’G  …OÉf  í°VhCGh

 øe º¡à«ÑdÉZ ,ºëd â«H á¶aÉëe øe º¡dÉ≤àYG iôL

.ô°†îdG Ió∏H

 »a ¿hõY Ió∏H øe ø«æWGƒe 5 ∫É≤àYG iôL Éª«a

 »a äGó∏H  IóY øe ø«æWGƒe 3  h  ,á«∏«≤∏b  á¶aÉëe

 ø«æWGƒe áKÓK ≈dEG áaÉ°VEG ,Iô«ÑdGh ˆG ΩGQ á¶aÉëe

.¢Só≤dG áæjóe øe Gƒ∏≤àYG øjôNBG

 »a  ø«dõæe  ≈∏Y  ∫ÓàM’G  äGƒ`̀b  âdƒà°SG  ∂dòc

 ≈dEG Éª¡àdƒMh ,ºëd â«H áæjóe »HƒæL ô°†îdG Ió∏H

.ø«∏≤à©ªdG ¿ÉÑ°ûdG ™e ≥«≤ëJ …õcôe

 ∫É≤àYG ,AÉ©HQC’G AÉ°ùe ,»∏«FGô°SE’G ¢û«édG ø∏YCGh

 ºYõH  ,á«Hô¨dG  áØ°†dG  »HƒæL  ,ø««æ«£°ù∏a  ø«∏ØW

.zø©W á«∏ªY ò«ØæJ{ Éª¡à«f

 ≥HÉ°S âbh »a{ ¿É«H »a ,»∏«FGô°SE’G ¢û«édG ∫Ébh

 ør«æ«μ°S  ¿Óªëj  ørjô°UÉb  ,ájôμ°ùY  Iƒ`̀b  â£Ñ°V

 ,zRƒY  ∫Gó¨e  Ió∏H  êQÉN  »æeC’G  QGóédG  øe  Üô≤dÉH

.á«Hô¨dG áØ°†dG »HƒæL

 ôØ°SCG Éª¡©e »FóÑªdG ≥«≤ëàdG ¿CG ¿É«ÑdG ±É°VCGh

 ò«ØæJ ±ó`̀¡`̀H Ó``̀°``̀SQCG É`̀ª`̀¡`̀fCÉ`̀H ø`̀«`̀æ`̀K’G ±ô``̀à``̀YG{ ø`̀Y

.Éª¡à∏°SQCG »àdG á¡édG í«°VƒJ ¿hO øe ,zΩƒég

 ô`̀ª`̀Y »``̀∏``̀«``̀FGô``̀°``̀SE’G ¢``û``«``é``dG ¿É``̀«``̀H Oó``̀ë``̀j º````̀dh

 »a Éª¡fEG  âdÉb á«æ«£°ù∏a QOÉ°üe ¿CG  ô«Z ,ø«∏Ø£dG

.áæeÉãdG ø°S

 ∫É≤àYÉH  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  º`̀¡`̀à`̀jh

 ¿hO  ø`̀e  º`̀¡`̀∏`̀à`̀bh  ø««æ«£°ù∏ØdG  ô`̀°`̀ü`̀≤`̀dGh  ¿É`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG

.ÜÉÑ°SCG

 øjô°ûJ ájGóH òæe ,á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ó¡°ûJh

 äGƒ≤dGh ø««æ«£°ù∏ØdG ø«H äÉ¡LGƒe ,»°VÉªdG ∫hC’G

 Oƒ¡«dG ø«æWƒà°ùªdG QGô°UEG á«Ø∏N ≈∏Y ,á«∏«FGô°SE’G

 ™°SƒàdG  ø`̀Y  kÓ°†a  ,≈`̀°`̀ü`̀bC’G  óé°ùªdG  ΩÉëàbG  ≈∏Y

 .á∏àëªdG »°VGQC’ÉH äÉæWƒà°ùªdG AÉæH »a »∏«FGô°SE’G

١٨٠ وحدة استيطانية بالقدس
وحملة اعتقاالت في »الضفة«

» ا/فتاء الفلسطيني« يحذر من انهيار »ا$قصى« 
 »a ≈∏YC’G  AÉ`̀à`̀aE’G  ¢ù∏ée ¿GO  - GôàH  -  ˆG ΩGQ 

 äÉMÉÑd  Oƒ`̀¡`̀«`̀dG  ø«aô£àªdG  äÉ`̀eÉ`̀ë`̀à`̀bG  ø«£°ù∏a

 ∞jô°ûdG »°Só≤dG ΩôëdG /∑QÉÑªdG ≈°übC’G óé°ùªdG

 IóëàªdG ºeC’G áª¶æe QGôb ó©H É¡Jô«Jh äOGORG »àdG

 ≈Øf  …ò`̀dG  ,(ƒμ°ùfƒ«dG)  Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«Hôà∏d

 óé°ùªdÉH  »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàMÓd  ábÓY  …CG  Oƒ`̀Lh

.¬∏Ø°SCGh ¬JÉMÉHh √QGƒ°SCÉH ∑QÉÑªdG ≈°übC’G

 »a QÉKB’G á£∏°S QGôb äÉ©ÑJ{ øe ¢ù∏éªdG QòMh

 …Oƒ¡j  ÜÉ°T  πc ácQÉ°ûªd  »YGódG  ∫ÓàM’G  áeƒμM

 ,≈°übC’G  óé°ùªdG  πØ°SCG  äÉjôØëdÉH  ó«æéàdG  πÑb

 ácQÉ°ûe ≈``̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,kÉ`̀«`̀æ`̀Wh kÉ``Ñ``LGh ∂``̀dP QÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh

 ÉjÉ≤H  ø`̀Y  Ö«≤æàdGh  åëÑdÉH  á«fÉ£«à°SG  äÉ«©ªL

 º¡d OƒLh …CG  äÉÑKE’ ádhÉëe »a ,ΩƒYõªdG º¡∏μ«g

 ≈dG Gô«°ûe ,z∑QÉÑªdG ≈°übC’G óé°ùªdGh ¢Só≤dG »a

 kÉ«°üî°T »∏«FGô°S’G ∫ÓàM’G AGQRh ¢ù«FQ ácQÉ°ûe

.äÉjôØëdG √òg ∫ÉªYCG »a

 ∂«°Th QÉ`̀«`̀¡`̀fÉ`̀H Qò`̀æ`̀J äÉ`̀jô`̀Ø`̀ë`̀dG √ò``̀g ¿CG ø`̀«`̀Hh

 »a ¬d IQhÉéªdG »fÉÑªdGh ∑QÉÑªdG ≈°übC’G óé°ùª∏d

 »Yóà°ùj …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,≈dÉ©J ˆG Qób ’ ,á¶ëd …CG

 É¡«Ñf  iô°ùe  √É`̀é`̀J  É¡ÑLGƒH  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dGh  á```eC’G  á¶≤j

.≈dhC’G É¡à∏Ñbh

 ™ªLCG  ºdÉ©dG  QGô``MCG  ≈`̀dEG  ¬JƒYO  ¢ù∏éªdG  Oó`̀Lh

 óé°ùªdG  ∫ƒM  äÉjôØë∏d  …Qƒ`̀a  óM  ™°Vh  IQhô°†H

 πc PÉ``̀î``̀JGh ,¬`̀JÉ`̀eÉ`̀ë`̀à`̀bG ∞```̀bhh ,¬`̀∏`̀Ø`̀°`̀SCGh ≈`̀°`̀ü`̀bC’G

 ºédh  ,∂``̀dP  ≥«≤ëàd  áæμªªdG  πÑ°ùdGh  äGAGô````̀LE’G

 »àdG ,Iô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀dG ¬```JGAGô```LEGh »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G ∫Ó``à``M’G

 ∑QÉÑªdG  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  óé°ùªdG  ó°V  á«°ûMƒH  ¢`̀SQÉ`̀ª`̀J

 »a  á«ë«°ùªdGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  äÉ°Só≤ªdGh  ,á°UÉîH

 á∏°UGƒàªdG  äGAGóàY’G  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áeÉ©H  ø«£°ù∏a

 º¡fÉªjEG øe ’EG ∫õ©dG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG AÉæHCG ≈∏Y

 ÉgôéëH  á«æ«£°ù∏ØdG  ¢```̀VQC’G  ≈`̀∏`̀Yh  ,≈`̀dÉ`̀©`̀J  ˆÉ``H

 ºFGôL  ™°ûHC’  ¿ƒ°Vô©àj  å«M  ,Égô°ûHh  Égôé°Th

 äÉ£∏°S kÓªëe ,ô«eóàdGh ÖjôîàdGh π«μæàdGh πà≤dG

 »àdG  äÉ°SQÉªªdG  √ò`̀g  äÉ©ÑJ  »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G

 ø«ª∏°ùªdG ôYÉ°ûªd RGõØà°SG »a OhóëdG πc äRhÉéJ

.™ªLCG ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y

 áæéd QGô``≤``H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Ö``̀MQ ;ô````NBG Ö`̀fÉ`̀L ø``e

 ¢Uƒ°üîH  zƒμ°ùfƒ«dG{  ``̀d  á©HÉàdG  »ªdÉ©dG  çGô`̀à`̀dG

 ΩóY ócDƒj …òdG ,¢Só≤dGh ∑QÉÑªdG ≈°übC’G óé°ùªdG

 ¢Só≤dG  Ió∏H  »a ∫ÓàM’G ¬KóMCG  ô««¨J  …CG  á«Yô°T

 (πμ«¡dG πÑL) í∏£°üe ¢†aQh ,É¡£«ëeh áªjó≤dG

 √Éª°ùªd kÓjóH ¬°Vôa ∫ÓàM’G äÉ£∏°S ∫hÉëJ »àdG

 kÉÑdÉ£e  ,(∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  óé°ùªdG)  »≤«≤ëdG

 á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  äÉjôØëdG  ∫É`̀ª`̀YC’  …Qƒ`̀Ø`̀dG  ∞bƒdÉH

 πãªJ á≤jô£H ø«æWƒà°ùªdG äÉYƒªée ÉgòØæJ »àdG

.¢Só≤dG QÉKBG ó°V áNQÉ°U äÓNóJ

 ∫Ó``̀à``̀M’G äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀S AGó``̀à``̀YÉ``̀H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Oó````̀ fh

 OóY  ô«°ùμJh  ,áªMôdG  ÜÉ`̀H  IôÑ≤e  ≈∏Y  »∏«FGô°SE’G

 IôÑ≤e ¿CG kÉæ«Ñe ,É¡«a á«eÓ°SE’G QƒÑ≤dG ógGƒ°T øe

 É¡JÉÑæL ø«H …ƒëJh ,á«îjQÉJ á«eÓ°SEG áªMôdG ÜÉH

 âeÉ°üdG  ø``̀HG  IOÉ`̀Ñ`̀Y  ø«∏«∏édG  ø««HÉë°üdG  äÉ``̀aQ

 OóY É¡«a øaO Éªc ,Éª¡æY ˆG »°VQ ,¢ShCG øH OGó°Th

.QGôHC’G AGó¡°ûdGh ¢Só≤dG áæjóe AÉª∏Y øe

 ió`̀d á`̀°`̀UÉ`̀N á``«``ª``gCG Iô`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG √ò``̀¡``̀d ¿G ó````̀cGh

 ,º`̀gÉ`̀Jƒ`̀ª`̀d  Iô`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀c  É¡àeôëd  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,ø«ª∏°ùªdG

 πμH  ¿Gó``̀eh  ô«£N  É¡H  ¢ùªdG  QGô``̀b  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe

 á«eÓ°SE’G  á°Só≤ªdG  øcÉeC’G  ¢ùªj  ¬`̀fC’  ,ô«jÉ©ªdG

 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ±É````̀bhC’G ô`̀«`̀Z á`̀¡`̀L …C’ ≥`̀ë`̀j ’ »`̀à`̀dG

.É¡«a πNóàdG

 √ò¡H ø`̀©`̀ª`̀J ∫Ó``̀à``̀M’G äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀S ¿CG ≈```̀dEG  QÉ``̀°``̀TGh

 »``Hô``©``dG ∫É``̀¨``̀°``̀û``̀f’G á```dÉ```M á`̀∏`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀e ,á``̀°``̀Sô``̀£``̀¨``̀dG

 »æ«£°ù∏ØdG  ñô°ûdGh  ,»dhódG  âª°üdGh  ,»eÓ°SE’Gh

 ∂¡àæJ  äGAGó```̀à```̀Y’G  √ò`̀¡`̀H  »``̀gh  ,É``̀¡``̀HQBÉ``̀e  ≥«≤ëàd

 áªFÉb á£∏°ùc É¡«∏Y ¢VôØJ »àdG  á«dhódG  ø«fGƒ≤dG

 .É¡HÉë°UCGh á«μ∏ªdG ¥ƒ≤M ΩGôàMG ∫ÓàM’ÉH

 االحتالل يوسع مؤقت0 مساحة 
الصيد في بحر غزة

 äÉ£∏°S äQôb - …CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG

 áMÉ°ùªdG ™«°SƒJ ,»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G

 ∑Éª°SC’G ó«°U áæ¡e á°SQÉªªd É¡H ìƒª°ùªdG

.IõZ ´É£b »HƒæL πMGƒ°S ádÉÑb

 ∫ÓàM’G áeƒμM á£°ûfCG ≥°ùæe ∫Ébh

 ,á∏àëªdG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G »a »∏«FGô°SE’G

 ™«°SƒJ ≈∏Y ábOÉ°üªdG âªJ{ ¬fEG,…ÉNOôe ±GDƒj

 IõZ »HƒæL πMGƒ°S ádÉÑb …ôëÑdG ó«°üdG á©bQ

 ájôëH ∫É«eCG 6 øe ,(íaQh ¢ùfƒ«fÉN »àæjóe)

 ºà«°S ¬fCGh z∫É«eCG 9 ≈dEG »dÉëdG âbƒdG »a

 Ióªdh ,ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG Ωƒj QGô≤dG ò«ØæàH AóÑdG

.øjô¡°T

 øjOÉ«°üdG Ö«≤f ,¢TÉ«Y QGõf ÖMQ ,¬ÑfÉL øe

 ÖfÉL øe òîJCG …òdG QGô≤dÉH ,ø««æ«£°ù∏ØdG

.óMGh

 ô«Z πμ°ûH ∑Éª°SC’G ó«°U ™LGôJ ≈dG Gô«°ûe

 ºéM ™LGôàd áé«àf ,IõZ ´É£b »a ¥ƒÑ°ùe

 Oƒ«≤dG ÖÑ°ùH ,øjOÉ«°üdG äÉÄªd »eƒ«dG ó«°üdG

 »àdG äÉMÉ°ùªdG ≈∏Y π«FGô°SEG É¡°VôØJ »àdG

.É¡«a ó«°üdÉH º¡d íª°ùj

 ƒëf ¿EÉa ,´É£≤dG »a øjOÉ«°üdG áHÉ≤f Ö°ùëHh

 ,Oôa ∞dCG 50 øe ôãcCG ¿ƒ∏«©j OÉ«°U ±’BG 4

.∑Éª°SC’G ó«°U ≈∏Y »eƒj ¬Ñ°T πμ°ûH ¿ƒ∏ª©j

 ∫ÓàM’G ¿CG ,Iõ¨H áYGQõdG IQGRh âæ∏YCGh

 »a ó«°üdG áMÉ°ùe á©°SƒJ ≈∏Y ≥aGh »∏«FGô°SE’G

 k’óH ,ájôëH ∫É«eCG á©°ùJ ≥ªY ≈dEG ,IõZ ÅWGƒ°T

 ≠∏ÑJ »àdGh kÉ«dÉM É¡H ∫ƒª©ªdG áMÉ°ùªdG øe

 .∫É«eCG áà°S

 إدانة سائق نتانياهو السابق 
بجرائم جنسية

 ¿ƒjõØ∏àdG ôcP - …CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG

 áHÉ«ædG ¿CG  ¢ùeCG (Iô°TÉ©dG IÉæ≤dG) »∏«FGô°S’G

 ájõcôªdG áªμëªdG âÑdÉW ¢Só≤dG »a áeÉ©dG

 40 Ióªd »∏©ØdG øé°ùdÉH áHƒ≤Y ¢VôØH

 ¢UÉîdG ≥FÉ°ùdG π«Fƒª°T ¿ÓjG ≈∏Y kÉeÉY

 áeƒμëdG  ¢ù«FQ  ƒgÉ«fÉàf  ø«eÉ«æÑd  ≥HÉ°ùdG

.á«∏«FGô°S’G

 ÉjQÉNR ±É°Tƒe øe kÉeÉY 53-π«Fƒª°T øjOCGh

 á«°SÉb á«°ùæL ºFGôL á∏°ù∏°ùH  »°VÉªdG  ô¡°ûdG

 ìhGôàJ äGô°UÉb ™e kÉeÉY øjô°ûY ∫GƒW É¡ÑμJQG

 ÜQÉbCG øe ø¡ª¶©e kÉeÉY 15-8 ø«H øgQÉªYCG

.2006 ΩÉ©dG ≈àM ∂dPh ¬à∏FÉY

 É¡ÑμJQG »àdG ºFGôédG ¢†©H ¿G ≈dG QÉ°ûj

 ≈dG É¡ª°V ºàj ºdh ΩOÉ≤àdG ¿ƒfÉ≤d ™°†îJ

 .ΩÉ¡J’G áëF’

صور جديدة في بانوراما المقارفات ا/سرائيلية
 øªMôdG óÑY ó©°SG .O 

 

 ∞°ûc  »a  QGôªà°S’G  ≈∏Y  á«fƒ«¡°üdG  á`̀dhó`̀dG  ô°üJ

 /á«dÓMEG  /ájô°üæY  á«∏≤Y  »a  á∏Zƒàe  í«Ñ≤dG  É¡¡Lh

 á«eƒ«dG äÉ«HOC’G Å∏àªJ å«M ,zá«fÉ£«à°SG{ /ájQÉª©à°SG

 áaOÉ¡dG áaô£àªdG á«æ«ª«dG áeƒμëdG ¿ƒæéH á«∏«FGô°SE’G

 ¬«∏Y ≥««°†àdG ôÑY ¬°VQCG øe »æ«£°ù∏ØdG ¿É°ùfE’G ´ÓàbG

 á«fƒ«¡°üdG ádƒ≤ªdG ≥ah á«eƒ«dG IÉ«ëdG »MÉæe πc »a

 ¢VQCGh ...πbCG ¿Éμ°S{ :ÉgQGôμJ øe ΩCÉ°ùf ’ »àdG á«îjQÉàdG

 á«fƒ«¡°üdG á`̀dhó`̀dG äGAGô````LEGh ∞`̀bGƒ`̀e »`̀g É`̀gh .zô`̀ã`̀cCG

:óYÉ°üàJh ´ƒæàJ áaô£àªdG

 záWôØªdG  Iƒ≤dG{  ô°†ëàªdG  ºdÉ©dG  √Éª°SCG  Ée  :’hCG

 ¿óª∏d  á∏°UGƒàªdG  äÉeÉëàb’G  ôÑY  ø««æ«£°ù∏ØdG  ó°V

 QGô`̀b  ∫Gõ``̀j  É`̀e  å«M  ,á«Hô¨dG  áØ°†dG  »`̀a  á«æ«£°ù∏ØdG

 ¬H ’ƒª©e (ƒgÉ«fÉàf ø«eÉ«æH) á«æ«ª«dG áeƒμëdG ¢ù«FQ

 ájôM ≈∏Y ¢üæj GQGôb Qó°UCG ø«M ,»°VÉªdG ¿É°ù«f òæe

 ,¿óª∏d ∫ÓàM’G ¢û«L ΩÉëàbG ∫ÓN ìÓ°ùdG ΩGóîà°SG

 á£∏°ùdG  ø``̀eCG  Iõ`̀¡`̀LCG  ™`̀e  ≥Ñ°ùe  ≥«°ùæJ  hCG  ¥É`̀Ø`̀JG  ¿hO

.á«æ«£°ù∏ØdG

 OóY π°Uh ,∫hC’G á«æ«£°ù∏ØdG záÑ¡dG{ ΩÉY ΩÉàN ™eh

 ºJ  Éª«a  ,Gó«¡°T  253  »°VÉªdG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ≈àM  AGó¡°ûdG

 á°SÉ«°S QGôªà°SG ™e ,∫ÉØW’G äGô°ûY º¡æ«H 400 ∫É≤àYG

 äÉª«îªdGh  äGó`̀∏`̀Ñ`̀dGh  iô`̀≤`̀dG  ó°V  z»YÉªédG  ÜÉ`̀≤`̀©`̀dG{

 ø`̀jò`̀dG  AGó`̀¡`̀°`̀û`̀dGh  iô``̀°``̀SC’G  »``dÉ``gCG  ó`̀°`̀Vh  á«æ«£°ù∏ØdG

.º¡dRÉæe Ωóg ôÑY ,Égó°V äÉ«∏ªY ò«ØæàH º¡ª¡àJ

 ICÉ``̀Wh â`̀ë`̀J ø`̀Ä`̀J á∏àëªdG ¢`̀Só`̀≤`̀dG â``̀dGR É`̀e :É`̀«`̀fÉ`̀K

 ∞°üàæe  ô`̀bCG  …ójƒ¡J  §£îe  »Øa  ,è¡æªªdG  ójƒ¡àdG

 ¿ƒ«∏e ø`̀e ô`̀ã`̀cCG  ó°UôH ∫Ó`̀à`̀M’G ΩÉ`̀b  ,»°VÉªdG  ∫ƒ`̀∏`̀jCG

 …OGh »M âëJ ójóL »MÉ«°S ≥Øf ôØM ´hô°ûªd πμ«°T

 äƒ`̀©`̀jó`̀j{  áØ«ë°U âØ°ûc É`̀ª`̀c  ,¿Gƒ`̀∏`̀°`̀S  Ió`̀∏`̀H  »`̀a Iƒ`̀∏`̀M

 ÉgDhÉæH  ºàj  »àdG  ájOƒ¡«dG  QƒÑ≤dG  áæjóe  øY  zäƒfhôMCG

 á∏μ°ûe  ÖÑ°ùH  ¢Só≤dÉH  ¢```̀VQC’G  ¥É`̀ª`̀YCG  »`̀a  ΩÉ```̀jC’G  √ò`̀g

 øe  ≈Jƒª∏d  ôHÉ≤ªc  á°ü°üîªdG  »`̀°`̀VGQC’G  »`̀a  ¢ü≤ædG

 ¢Só≤dG  »`̀a á`̀ª`̀Mô`̀dG  π`̀Ñ`̀L â`̀ë`̀J  áªî°V ¥É`̀Ø`̀fG  ∫Ó``̀N

 πc  QÉÑLEG  ,∫ÓàM’G  äÉ£∏°S  QGô`̀b  øY  Ó°†a  ,á∏àëªdG

 ΩôëdG πØ°SCG äÉjôØëdG »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y »∏«FGô°SEG ÜÉ°T

 áWô°T á«°UƒJ ,Gô«NCGh  .¬£«ëe »ah ∞jô°ûdG  »°Só≤dG

 ΩÉëàbG  Oƒ`̀¡`̀«`̀dG  â°ù«æμdG  AÉ`̀°`̀†`̀YC’  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  ∫Ó``̀à``̀M’G

.GóMGh ÉeÉY ôªà°SG ™æe ó©H ≈°übC’G óé°ùªdG

 ø∏YCG  ó≤a  ,z¿É£«à°S’G{  /QÉª©à°S’G  ºFGôL  :ÉãdÉK

 äGAÉ£Y  ô°ûfh  ábOÉ°üªdG  øY  §≤a  ø«YƒÑ°SCG  ƒëf  πÑb

 äGôª©à°ùe  »`̀a  zá«fÉ£«à°SG{  IQDƒ``̀H  (1000)  ƒëf  AÉæÑd

.¢Só≤dGh áØ°†dG

 z»fÉ£«à°SG{  »M áeÉbEG  ∫ÓàM’G áeƒμM äôbCG  óbh

 z√BGƒ`̀°`̀û`̀e äGQó`̀ë`̀æ`̀e{ º°SÉH ¢`̀Só`̀≤`̀dG Üô``Z Üƒ`̀æ`̀L ó`̀jó`̀L

 QhÉ`̀é`̀j  É`̀ª`̀fhO  170 áMÉ°ùe ≈`̀∏`̀Y  -á`̀∏`̀©`̀°`̀û`̀dG  äGQó`̀ë`̀æ`̀e-

 ∫ÓàM’G áeƒμM ™«°SƒJ øY Ó°†a ,áédƒdG ájôb »°VGQCG

 ø«M »°VÉªdG âÑ°ùdG ÉgôNBG »°VGQCG IOQÉ°üeh äGôª©à°ùe

 ¢ù∏HÉf  ÜƒæL á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉ`̀ª`̀fhó`̀dG  äÉÄe  IQOÉ`̀°`̀ü`̀e  âªJ

 §£îe ™e ÉæeGõJ  ,IójóL záæWƒà°ùe{  áeÉbE’ Gó«¡ªJ

.ˆG ΩGQ ¥ô°T ∫Éª°T zπjEG â«H{ Iôª©à°ùe ™«°Sƒàd

 äÉ£∏°S âeóg å«M ,äBÉ°ûæªdGh ∫RÉæªdG Ωóg :É©HGQ

 øe ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ≈àM ∫ƒ∏jCG ájGóH òæe ∫ÓàM’G

 áØ°†dG  øe  πc  »a  ICÉ°ûæeh  k’õæe  (61)  …QÉédG  ô¡°ûdG

 πÑL ø`̀e π`̀c »`̀a Ωó`̀¡`̀dG äÉ«∏ªY äõ`̀cô`̀J ó`̀bh ,¢`̀Só`̀≤`̀dGh

 â«Hh  …Qƒ`̀ã`̀dGh  Qƒ£dGh  ájƒ°ù«©dGh  ôgÉH  Qƒ°Uh  ôÑμªdG

 áaÉ°V’ÉH  ,¢Só≤dG  »a  áªjó≤dG  Ió∏ÑdGh  ÉeõMh  ÉaÉØ°U

 áHôNh áÑ≤©dGh ,π«∏îdG »a π«îdG IQƒLh ’hG â«H ≈dG

 ø`̀LO â`̀«`̀H »``a ∂``dò``ch ,QGƒ`````̀Z’Gh ¢`̀SÉ`̀Hƒ`̀W »``a á`̀ª`̀ë`̀dG

.ˆG ΩGQ »a ø«©∏Hh ,¢ù∏HÉf »a IQGƒMh

 ∞jôéJh QÉ`̀é`̀°`̀TCG ´Ó`̀à`̀bG ∫É``̀ª``̀YCG ó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀J :É`̀°`̀ù`̀eÉ`̀N

 Iôé°T 250 ¥Gô`̀MEÉ`̀H  ∫Ó`̀à`̀M’G ¢û«L ΩÉ`̀b  å«M ,¢```̀VGQCG

 ájPÉëªdGh ΩôμdƒW ÜƒæL IQÉÑL áHôN »a Iôªãe ¿ƒàjR

 øe  z¿ƒæWƒà°ùe{  ΩÉ`̀b  Éªc  ,…ô°üæ©dG  π°üØdG  QGó`̀é`̀d

 ¿ƒàjõdG  QÉ`̀é`̀°`̀TCG  äGô`̀°`̀û`̀Y  ¥Gô`̀MÉ`̀H  zQÉ¡°ùàj{  Iôª©à°ùe

 ÜƒæL øjQƒH ájôb øe á«HƒæédG  á≤£æªdG  »a IôªãªdG

 á«∏«FGô°S’G  ájôμ°ù©dG  äÉaGôédG  â©∏àbG  Éª«a  ,¢ù∏HÉf

 ø«cƒa …OGh  Ió∏H  »°VGQCG  øe IôªãªdG  QÉé°T’G  äGô°ûY

 ∞jôéàH äÉaGôédG âeÉb ∂dP ≈dG ,ºëd â«H á¶aÉëªH

 â«H Ió∏H πNóe ≈∏Y ΩÉ≤ªdG …ôμ°ù©dG êôÑdG ádÉÑb ¢VGQCG

.π«∏îdG á¶aÉëe ∫Éª°T ôeCG

 ≈∏Y  ¢VhôØªdG  QÉ°üëdG  á°SÉ«°S  á∏°UGƒe  :É°SOÉ°S

 ∞°üb øe á«∏«FGô°S’G äGAGóàY’G óYÉ°üJ ™e ,IõZ ´É£b

.∑Éª°SC’G …OÉ«°U ±Gó¡à°SGh »°VGQCG ±ôLh

 á«æ«£°ù∏ØdG  OQGƒªdG  Ö¡fh  Ö∏°S  ô°üà≤j  ’  :É©HÉ°S

 IójóL  zäÉæWƒà°ùe{  ΩÉ≤J  PEG  áØ°†dG  zäÉæWƒà°ùe{  ≈∏Y

 §îdG{  ≈ª°ùj  Ée  IGPÉëªH  AGƒ°S  48  ∫ÓàMG  »°VGQCG  »a

 ,ÉHƒf â«H ,¢SGƒªY) iôb ¿hô£∏dG á≤£æe »a zô°†NC’G

.á«îjQÉàdG ø«£°ù∏a ≥ªY »a hCG (ƒdÉjh

 zäÉæWƒà°ùe{  Ió`̀Y  ¿CG  øY  ÜÉ≤ædG  ∞°ûc  ,ΩÉ``̀jCG  πÑ≤a

 »a äÉªfhódG  äÉÄe áYGQõH  Ωƒ≤J  48  á≤£æe »a á«YGQR

 Iô`̀FGO{  É¡d  zÉ¡à°ü°üN{  »àdG  á∏àëªdG  á«Hô¨dG  áØ°†dG

 á«MÓ°U ∂∏ªJ ’ Iô``FGó``dG  ¿CG  º``ZQ  zπ`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  »``°``VGQCG

 ¿ƒfÉ≤∏d  É`̀≤`̀ah  á≤£æªdG  √ò``̀g  »`̀a  »``̀°``̀VGQC’G  ¢ü«°üîJ

.É°†jCG »∏«FGô°SE’G

 ÉgòØæJ »`̀à`̀dG ∫É``≤``à``Y’G äÓ`̀ª`̀M QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG :É`̀æ`̀eÉ`̀K

 »a äGOÉ«bh  QOGƒ`̀c  ±ƒØ°U áaó¡à°ùe ∫ÓàM’G äÉ£∏°S

 áYƒªéªdG  âëÑ°UCG  ¿CG  ó©H  zá«∏«FGô°SEG{  á«HôY  ÜGõ`̀MCG

 äGP z»∏«FGô°SE’G ¿ÉªdôÑdG{ â°ù«æμdG »a á«Hô©dG á«HÉ«ædG

 Gò¡H ƒgh ,Iô«Ñc á«Ñ©°T IóYÉb øe óªà°ùe »°SÉ«°S π≤K

 ó°V áëLÉf á«°SÉ«°S ∑QÉ©e ¢VƒN ≈∏Y IQó≤dG ∂∏ªj äÉH

 Üô©dG ÜGƒædG ΩÉ¡JG iôL πH ,áaô£àªdG ø«ª«dG áeƒμM

 äGƒYO øe OGR Éªe (!!!) ájô°üæ©dGh √ôμdGh ¢†jôëàdÉH

 á«∏«FGô°SE’G  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  ø`̀Y  º¡dõYh  º¡∏gÉéJ

 .!zGóL á«WGôbƒªjódG{

 ,ìÓ°U óFGôd ,…OGôØf’G øé°ùdG AÉ¡fEÉH á«∏«FGô°SE’G äÉ£∏°ùdG ÖdÉ£J ,IõZ áæjóe ÜôZ ,ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ô≤e ΩÉeCG áØbh ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,¿ƒ«æ«£°ù∏a º q¶f 

 z∞æ©dG ≈∏Y ¢†jôëàdG{ áª¡àH ,ô¡°TCG 9 Ióªd ,ìÓ°U øé°ùH ,»°VÉªdG ¿É°ù«f 18 »a â°†b ób ,á«∏«FGô°SE’G É«∏©dG áªμëªdG âfÉch .π«FGô°SEG πNGO á«eÓ°SE’G ácôëdG ¢ù«FQ

 …òdG ,…OGôØf’G øé°ùdG AÉ¡fE’ É°SÉªàdG ,(ÜƒæL) ™Ñ°ùdG ôÄH áæjóe »a á«∏«FGô°SE’G ájõcôªdG áªμëªdG â°†aQh .2007 ΩÉY ¢Só≤dG »a RƒédG …OGh »M »a ÉgÉ≤dCG áÑ£N ∫ÓN

.ô¡°TCG 5 òæe ,π«FGô°SEG »a á«eÓ°SE’G ácôëdG ¢ù«FQ ,ìÓ°U ¬d ™°†îj

 (∫ƒ°VÉfC’G)

وقفة في غزة تطالب بإنهاء السجن االنفرادي للشيخ رائد صالح



2عربي ودولي
ácô©ªdG AóH òæe π°UƒªdÉH z»°ûYGO{ 900 πà≤e

Ö∏M ÜôZ ≈∏Y ∞FGòbh ÉehO ≈∏Y ∞°ü≤H kÉ«fóe 15 πà≤e

 نذر أزمة إنسانية في الموصل 

»النظام« يستعيد نصف المناطق التي خسرها خالل شهرين وسط سوريا

 øe ¿ƒ`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀dG çó`̀ë`̀J - Ü ± CG  - π`̀«`̀HQG 

 øe  …hDƒ``̀J  ø«ÄLÓd  äÉª«îe  ≈`̀dG  π°UƒªdG

 âKóëà°SG hG áHÉ°üY ΩÉeCG øe Ghôa øe ø«àæ°S

 ø`̀Y ,Oó```̀é```̀dG ø``̀«``̀MRÉ``̀æ``̀dG ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀ °`̀S’ Gô```̀«```̀NCG

 §∏°ùJh ºμM πX »a Égƒ°TÉY áYhôe ¢ü°üb

.ø««HÉgQ’G

 πμ°ûH  ø«MRÉædG  Oó`̀Y  ójGõàj  ¿G  ™bƒàjh

 ≈``̀dG á``̀«``̀bGô``̀©``̀dG äGƒ```̀≤```̀ dG ÜGô```̀ à```̀bG ™```̀e ô`̀«`̀Ñ`̀c

 óLGƒàj  PEG  ,¥Gô©dG  ¿óe  ôÑcG  »fÉK  ,π°UƒªdG

.¢üî°T ¿ƒ«∏e 1,5 á≤£æªdG »a

 á``eRG ø``e á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀f’G äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG Qò``ë``Jh

.á∏ªàëe Iô«Ñc á«fÉ°ùfG

 ø``jô``é``¡``ª``dGh  Iô``̀é``̀¡``̀dG  IQGRh  â``̀æ``̀ ∏``̀YGh

 OGó``̀YG ∫ƒ`̀°`̀Uh ø`̀Y ¢`̀ù`̀eG ¿É`̀«`̀H »`̀a á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG

 ≈dG  π°UƒªdG  á«∏ªY  ¥Ó`̀£`̀fG  òæe  ø«MRÉædG

.ÉMRÉf 11735

 GƒMõf A’Dƒ`̀g ™«ªL ¿G  ≈`̀dG  ¿É«ÑdG  QÉ`̀°`̀TGh

 …ô``̀é``̀j{ »``̀à``̀dG iƒ``̀æ``̀«``̀f á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e iô````b ø```e

 ≈dG zá«eGôL’G ¢ûYGO äÉHÉ°üY øe ÉgôjôëJ

 ìÓ°Uh ∑ƒgOh π«HQEG äÉ¶aÉëe »a äÉª«îe

 »ª«∏b’G  »`̀eÓ`̀Y’G  QÉ°ûà°ùªdG  ∫É`̀bh  .ø`̀jó`̀dG

 …ôÑª°T  ∫QÉ``̀c  ø«ÄLÓd  »`̀Lhô`̀æ`̀dG  ¢ù∏éª∏d

 ΩÉ`̀j’G ∫Ó`̀N á`̀jƒ`̀°`̀SCÉ`̀e äGQƒ`̀£`̀J ∑É`̀æ`̀g â`̀fÉ`̀c{

.zIô«N’G

 ∞°üàæe ≈`̀∏`̀Y  ™``bGƒ``dG  QRÉ``î``dG  º«îe »`̀a

 õcôe  ,π`̀«`̀HQG  áæjóeh  π°UƒªdG  ø«H  ≥jô£dG

 ø°ùM π«YÉª°SG Oƒ©°ùe ∫ƒ≤j ,¿Éà°SOôc º«∏bG

 øjóaGh  øY ¬∏°üØj  …ójóM êÉ«°S  ∫ÓN øe

 áahô©e √ƒLh øY åëÑdG ∫hÉëj Éªæ«H ,OóL

.º¡æ«H

 »a ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S ,äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG »`̀¡`̀à`̀æ`̀J ¿EG É``̀e{

 ,zäÉ«fÉ£ÑdGh ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG ºjó≤J ¿Éμe’G

 »àdG ø«MRÉædG π«é°ùJ äGAGôLG ≈dG IQÉ°TG »a

.º«îªdG »a ácôª°ûÑdG ô°UÉæY É¡H Ωƒ≤j

 ó``MG ,(É```̀eÉ```̀Y 36) ΩÉ````̀MO ΩGó``̀ °``̀U …ó``̀Ñ``̀jh

 ¬àLhR  ™e  QRÉîdG  ≈`̀dG  π°Uh  …ò`̀dG  ø«MRÉædG

 Üôb á`̀jô`̀b  ø`̀e ô`̀a  ¿G  ó©H áKÓãdG  ¬`̀dÉ`̀Ø`̀WCGh

.zá«©«ÑW IÉ«M{ IOÉ©à°SÉH √Qhô°S ,π°UƒªdG

 ¬`̀dƒ`̀°`̀Uh ó`̀©`̀H  ¬`̀∏`̀©`̀a A»`̀°`̀T  ∫hCG  ¿G ∫ƒ``≤``jh

 √ô`̀Ñ`̀LCG  »`̀à`̀dG  ¬à«ëd á`̀bÓ`̀M ƒ`̀g  º«îªdG  ≈``dG

.É¡bÓWG ≈∏Y ¿ƒ«HÉgQ’G

 §£îJ áKÉZ’G äÉª¶æe ¿G …ôÑª°T ∫Ébh

.áeOÉ≤dG ΩÉj’G ∫ÓN ìRÉf ∞dG »àÄe ∫ÉÑ≤à°S’

 ,º«îªdG äGõ«¡éàH ≥∏©àj Ée »a{ ±É°VGh

.z§≤a ¢üî°T ∞dG 60 »ØμJ øcÉeG ∑Éæg

 øe 900 ≈``̀dGƒ``̀M π`̀à`̀b ∂```̀dP ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z »``̀a

 IOÉ©à°S’ Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG Aó``̀H ò`̀æ`̀e ¢`̀û`̀YGO »`̀«`̀HÉ`̀gQG

 ∫Éª°T »``a π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e ≈`̀∏`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 ø`̀∏`̀YG É``̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ,ΩÉ````̀jG Iô`̀°`̀û`̀Y π`̀Ñ`̀b ¥Gô``̀©``̀dG

 ≥aóJ π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀j â``̀bh »``a ,»`̀cô`̀«`̀eG ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e

.π°UƒªdÉH á£«ëªdG ≥WÉæªdG øe ø«MRÉædG

 Oó`̀Y ≠`̀∏`̀H ,á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 ÖÑ°ùH  º`̀¡`̀dRÉ`̀æ`̀e  ø``̀e  ¿B’G  ≈`̀à`̀M  ø``«``MRÉ``æ``dG

 ¿óe ôÑcG »fÉK √ÉéJG »a ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG

 òæe  ¿ƒ`̀«`̀HÉ`̀gQ’G  É¡«∏Y  ô£«°ùj  »àdG  ¥Gô`̀©`̀dG

.¢üî°T ∞dG 12 ,ø«àæ°S

 ≈£°SƒdG á`̀«`̀cô`̀«`̀e’G IOÉ`̀«`̀≤`̀dG ó`̀FÉ`̀b ∫É``̀bh

 äÉ«∏ª©dG  »`̀a{  ¢ùeG  π«Jƒa  ±Rƒ``L  ∫Gô`̀æ`̀é`̀dG

 ∞`̀°`̀ü`̀fh ´ƒ``̀Ñ``̀ °``̀S’G Iô``̀à``̀a ∫Ó````N äô````L »``̀à``̀dG

 Qó≤f  ,π°UƒªdG  IOÉ©à°S’  á«°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G

 øe  í``̀LQ’G  ≈∏Y  πJÉ≤e  900  ≈``̀dEG  800  πà≤e

 .z¢ûYGO

 äGƒ```̀b  äOÉ``̀©``̀à``̀°``̀SG  - ä’É```````̀ch - º``̀°``̀UGƒ``̀Y 

 áæjóe  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ¢ùeG  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  ΩÉ¶ædG

 øμªààd ,IÉ``̀ª``̀M á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``̀a  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG

 »àdG  ≥WÉæªdG  ∞°üf  ƒëf  IOÉ©à°SG  øe  ∂dòH

 á`̀«`̀HÉ`̀gQ’G  πFÉ°üØdG  äÉªég  AGô``̀L  É¡Jô°ùN

 Ée  ≥ah  ,øjô¡°T  òæe á≤£æªdG  »a  á∏JÉ≤ªdGh

.¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd …Qƒ°ùdG ó°UôªdG OÉaG

 øªMôdG  óÑY  »`̀eGQ  ó°UôªdG  ôjóe OÉ`̀aGh

 IOÉ©à°SG  ø`̀e  ¢ùeG  âæμªJ  ΩÉ¶ædG  äGƒ``̀b{  ¿É`̀H

 á«é«JGôà°S’G  ¿GQƒ°U  áæjóe  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 ∞«æY Ωƒ`̀é`̀g ô``̀KG ,»`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG IÉ`̀ª`̀M ∞``̀jQ »`̀a

 ájƒL äGQÉ```̀Z ™`̀e É`̀æ`̀eGõ`̀J ¢`̀ù`̀eG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ¬`̀Jò`̀Ø`̀f

.z∞«ãc »NhQÉ°Uh »©aóe ∞°übh

 á«ª°SôdG ájQƒ°ùdG AÉÑf’G ádÉch âë°VhGh

 ¿G ¢`̀ù`̀eG …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y Qó`̀°`̀ü`̀e ø``̀Y Ó`̀≤`̀f zÉ``fÉ``°``S{

 á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äGƒ```̀≤```̀dGh ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG ø``̀e äGó``````̀Mh{

 á«Ñ©°ûdG  ´É``̀aó``̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H

 ´QGõªdGh  ¿GQƒ°U  Ió∏H  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ó«©à°ùJ

.z»dÉª°ûdG IÉªM ∞jQ »a É¡H á£«ëªdG

 ≈∏Y  á«HÉgQ’Gh  á∏JÉ≤ªdG  πFÉ°üØdG  ø°ûJh

 (É≤HÉ°S Iô°üædG á¡ÑL) ΩÉ°ûdG íàa á¡ÑL É¡°SGQ

 »dÉª°ûdG  IÉªM  »ØjQ  »`̀a  Éeƒég  ÜG  29  òæe

 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øe  ¬dÓN  âæμªJ  ,»bô°ûdGh

 âëJ âfÉc  á∏Jh  Ió∏Hh  ájôb ø«©HQG  øe ôãcG

.ó°UôªdG ≥ah ,ΩÉ¶ædG äGƒb Iô£«°S

 ø«H áØ«æY ∑QÉ©e ø«ëdG ∂dP òæe QhóJh

 ™«HÉ°S’G  »a ΩÉ¶ædG  äGƒb âæμªJh ,ø«aô£dG

 á«°ShôdG  äGôFÉ£dG  øe  …ƒ`̀L  ºYóH  Iô`̀«`̀N’G

 ∞°üf ƒ`̀ë`̀f ≈`̀∏`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e á``jQƒ``°``ù``dGh

.ó°UôªdG ≥ah É¡Jô°ùN »àdG ≥WÉæªdG

 ΩÉ¶ædG  äGƒb  Rõ©J  ,øªMôdG  óÑY Ö°ùëHh

 »a  É`̀gOƒ`̀Lh  ¿GQƒ`̀°`̀U  áæjóe  ≈∏Y  É¡Jô£«°ùH

 ≈∏Y  »é«JGôà°S’G  É¡©bƒªd  Gô¶f  ,á≤£æªdG

 øe  É¡æμªJ  Éªc  ,»`̀dhó`̀dG  Ö∏M  ≥°ûeO  ≥jôW

 πFÉ°üØdG  Iô£«°S âëJ äGó∏H  ÉjQÉf  ó°UôJ ¿G

.IQhÉéªdG ΩÉe’G áÑ«W É¡æeh

 áKÓK ºg ∫ÉØWG áà°S πàb iôNG á¡L øe

 ¿hô``̀NG 15 Ö`̀«`̀°`̀UGh AÉ`̀≤`̀°`̀TG á``KÓ``Kh ò`̀«`̀eÓ`̀J

 ∞FGòb •ƒ≤°S  AGôL ¢ùeG  πb’G  ≈∏Y ìhôéH

 Ö∏M á`̀æ`̀jó`̀e Üô``̀Z »`̀a ∫õ`̀æ`̀eh á`̀°`̀SQó`̀e ≈`̀∏`̀Y

 AÉÑf’G ádÉch äOÉaG  Ée ≥ah ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.zÉfÉ°S{ á«ª°SôdG ájQƒ°ùdG

 ≈∏Y  ¢`̀ù`̀eG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  äGƒ`̀≤`̀d  ∞°üb  ÖÑ°ùJh

 á°VQÉ©ªdG  πFÉ°üØdG  πbÉ©e RôHG  ,ÉehO  áæjóe

 ≈∏Y  ø««fóe  á©°ùJ  πà≤ªH  ,≥`̀°`̀û`̀eO  ∞`̀jQ  »`̀a

 ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG OQhG É``̀e ≥``̀ah ,π`̀Ø`̀W º`̀¡`̀æ`̀«`̀H π```̀b’G

.¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd …Qƒ°ùdG

 ≈dG  ÉfÉ°S  á`̀dÉ`̀ch äQÉ`̀°`̀TG  ,Ö`̀∏`̀M áæjóe »`̀a

 Gò«ª∏J 14 áHÉ°UGh AGó¡°T ∫ÉØWG áKÓK AÉ≤JQG{

 á`̀«`̀HÉ`̀gQ’G  äÉª«¶æàdG  AGó`̀à`̀YG  AGô``̀L  ìhô`̀é`̀H

 »M »`̀a á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∞`̀FGò`̀≤`̀dÉ`̀H

.ΩÉ¶ædG äGƒb Iô£«°S âëJ ™bGƒdG zAÉÑ¡°ûdG

 á`̀HÉ`̀°`̀UGh AÉ``≤``°``TG á``̀KÓ``̀K{ π`̀à`̀≤`̀ª`̀H äOÉ`````̀aGh

 á``̀Ø``̀jò``̀b{ AGô``````̀L ìhô```̀é```̀H ™````̀HGô````̀dG º`̀¡`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀T

 z∫RÉæªdG óMCG ≈∏Y ¿ƒ«HÉgQG É¡≤∏WG á«NhQÉ°U

.Ö∏M ÜôZ »a ,á«fGóªëdG »M »a

 á©°ùJ  πàb  ,É`̀jQƒ`̀°`̀S  »`̀a  iô``̀NG  á¡ÑL ≈∏Y

 ïjQGƒ°U AGôL πØW º¡æ«H πb’G ≈∏Y ø««fóe

 RôHG  ,É`̀ehO  áæjóe ≈∏Y ΩÉ¶ædG  äGƒ`̀b  É¡à≤∏WCG

.≥°ûeO ¥ô°T Iô°UÉëªdGh πFÉ°üØdG πbÉ©e

 »a Qƒ`̀°`̀ü`̀e É`̀¡`̀£`̀≤`̀à`̀dG Qƒ``̀°``̀U »``̀a ô`̀¡`̀¶`̀jh

 ≈Ø°ûe π```̀NGO ≈`̀Mô`̀é`̀dG ø``̀e Oó```Y ,á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG

 ≈àa  πªëjh  .êÓ©∏d  ¿ƒ©°†îj  ºgh  »fGó«e

 πNGO  ÉHÉ°üe Gô«¨°U ÓØW Qƒ°üdG  ió`̀MG  »a

 IÉ≤∏e á«YÉæ£°UG πLQ hóÑJ ø«M »a ≈Ø°ûªdG

 πª©jh  .∞°ü≤dG  »a  Ö«°UG  íjôL  ÖfÉL  ≈dG

 »£¨J íjôL πLQ Ö∏b ¢TÉ©fG  ≈∏Y ¿ƒØ©°ùe

 .¬¡Lh AÉeódG

عقوبات أوروبية جديدة على مسؤولين سوريين
 »HhQhC’G OÉëJ’G ¢Vôa - Ü ± CG - π°ùchôH 

 Iô°ûY â∏ª°T ÉjQƒ°S ≈∏Y á«aÉ°VEG äÉHƒ≤Y ¢ùeG

 …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG ΩÉ``¶``æ``dG »``̀a ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG QÉ``Ñ``c ø``̀e

 …òdG  ∞«æ©dG  ™ª≤dG{  »a  ácQÉ°ûªdÉH  ø«ª¡àe

.zø««fóªdG  ó°V ¢SQÉªj

 …ò```dG »````````̀HhQhC’G OÉ```̀ë```̀J’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∫É````̀bh

 ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh »`̀fÉ`̀ª`̀ã`̀dG AÉ``̀°``̀†``̀YC’G ∫hó````̀dG π`̀ã`̀ª`̀j

 ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG  »``̀a É``WÉ``Ñ``°``V{ π`̀ª`̀°`̀û`̀J  äÉ``̀Hƒ``̀≤``̀©``̀dG  ¿EG

 ø`̀«`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀e  ∫hC’G  ∞``̀°``̀ü``̀dG  ø```̀e  äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀Th

 ≈dEG  ™aôJ  äÉHƒ≤©dG  √ò`̀g  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,zΩÉ¶ædÉH

 ø«YƒæªªdG  ø«jQƒ°ùdG  ø«dhDƒ°ùªdG  Oó`̀Y  217

 »````̀HhQhC’G OÉ``̀ë``̀J’G »``̀°``̀VGQCG ≈```̀dEG ∫ƒ``̀Nó``̀dG ø``e

.º¡dƒ°UCG  ó«ªéJ Qô≤J øjòdGh

 áª¶æe  hCG  áYÉªL  69h  ø«jQƒ°S  207  ¿É`̀ch

 ájó««≤àdG ô«HGóàdG √ò¡H ¿B’G ≈àM ø«aó¡à°ùe

 áæ°ùd  »°VÉªdG  QÉ``̀jCG  27  »`̀a  ÉgójóªJ  º`̀J  »àdG

.¿GôjõM øe ∫h’G ≈àM …CG ,á«aÉ°VEG

 ≈``̀dEG zá``̀jOô``̀Ø``̀dG{ äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG √ò```g ±É`̀°`̀†`̀Jh

 É¡dƒ©Øe  …ô`̀°`̀ù`̀j  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀b  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀Y

 Gô¶M  πª°ûJh  ¿Gô`̀jõ`̀M  ø`̀e  ∫hC’G  ≈àM  É°†jCG

 äÉ«∏ªY  ≈∏Y  hCG  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  GOƒ«bh  É«£Øf

 ,´GõædG  »a  É¡eGóîà°SG  øμªj  äÉ«æ≤J  ôjó°üJ

 …õcôªdG  ±ô°üªdG  ∫ƒ°UCG  ó«ªéJ  øY  Ó°†a

.ïdEG ,»HhQhC’G OÉëJ’G πNGO …Qƒ°ùdG

 AÉ°†YC’G  28``̀dG  ∫hó`̀dG  á«LQÉN  AGQRh  ôÑYh

 17 »a º¡d ´ÉªàLG ∫ÓN »HhQhC’G OÉëJ’G »a

 »a º¡àÑZQ øY ,ÆQƒÑª°ùcƒd »a ∫h’G øjô°ûJ

 ájQƒ°S  äÉ«°üî°T  AÉª°SCÉH  IójóL  áëF’  ™°Vh

.äÉHƒ≤©dG  É¡∏ª°ûJ  ób

 OÉ`̀ë`̀JÓ`̀d á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG Ió``̀jô``̀é``̀dG ∞`̀°`̀û`̀μ`̀à`̀°`̀Sh

 ájQƒ°ùdG  äÉ«°üî°ûdG  äÉ`̀jƒ`̀g  Ωƒ`̀«`̀dG  »```̀HhQhC’G

 í°VhCG  Ée  ≥ah  ,äÉHƒ≤©dG  É¡à∏ª°T  »àdG  ô°û©dG

.¢ùeG »HhQh’G OÉëJ’G ¢ù∏ée

 »`̀HhQh’G OÉ`̀ë`̀J’G{ ¿CG  ≈`̀dG ¢ù∏éªdG QÉ`̀°`̀TCGh

 ´Gõæ∏d  ºFGO  πM  ≈dEG  π°UƒàdG  ≈∏Y  ÉeRÉY  ≈≤Ñj

 ,z…ôμ°ùY πM OƒLh ΩóY ≈dG Gô¶f ,ÉjQƒ°S »a

 OÉëJ’G »`̀a AÉ°†Y’G 28```̀dG  ∫hó``̀dG  ¿CÉ`̀H  Gô`̀cò`̀e

 ∫ƒ`̀Nó`̀d ≥`̀°`̀û`̀eO ø``e ô`̀°`̀†`̀N’G Aƒ`̀°`̀†`̀dG ô`̀¶`̀à`̀æ`̀J

 »a  ÉjÉë°†dG  ≈dG  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdG  πaGƒb

 .ôeC’G Gò¡d ájƒdh’G »£©Jh Ö∏M

(RôàjhQ)  z¢ûYGO{ øe ÉgôjôëJ Ö≤Y π°UƒªdG ∫Éª°T á«∏°VÉØdG ájôb ∫ÉØWCG ™e »Ø∏«°S IQƒ°U §≤à∏j ácôª°ûÑdG øe πJÉ≤e

( Ü ± G)  ÉehO ≈∏Y á«eÉ¶f äGQÉZ Ö≤Y IQÉ«°S »a á∏ªëe ≈∏àb ø«eÉãL 

الرقة.. معركة مرتقبة تشوبها التعقيدات
 »dhódG  ∞dÉëàdG  »a  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  §©j  ºd  ¿’G  ≈àMh

 »`̀æ`̀eõ`̀dG ∫hó``̀é``̀dG ø``̀Y äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e …G ¢`̀û`̀YGó`̀d ¢`̀†`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 Ωó≤àdG{ ≈dG Gô¶f øμd .ÉjQƒ°S »a ø««HÉgQ’G ó°V äÉ«∏ª©∏d

 IOÉ`̀≤`̀dG ô`̀«`̀°`̀û`̀j ,¥Gô``̀©``̀dG »``̀a …QÉ``̀é``̀dG Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG »``̀a zô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG

 ábôdGh  π°UƒªdG  »a äÉ«∏ª©dG  zπNGóJ{  ¿G  ≈dG  ¿ƒjôμ°ù©dG

.øμªe

 ∞°ûc ΩóY É¡HÉë°UG Ö∏W »àdG äÉëjô°üàdG √òg ¿G ’G 

.A»°ûdG ¢†©H á°†eÉZ ≈≤ÑJ º¡JÉjƒg

 Ö©°üdG øe ¿ƒμ«°S{ ô«Ñc »cô«eG …ôμ°ùY ∫hDƒ°ùe ∫Ébh

 ø«àcô©ªdG  ø«H  äÉ«∏ª©dG  º«¶æJh  ≥«°ùæJ  Ωƒ«dG  ∞dÉëà∏d

.zá«∏YÉØH ájƒédG ¬∏FÉ°Sh ™jRƒJh

 ºd  äGô«°†ëàdG  ¿G  í°VGƒdG  ø`̀e{  »°ùfôa  Qó°üe  ∫É`̀bh

 »a)  …Qƒ°ùdG  ≥°ûdG{  ¿É`̀H  Gô≤e  ,zGó`̀Z  ábôdG  IOÉ©à°S’  ¬àæJ

.zGó«≤©J ôãcG (¢ûYGO »«HÉgQG áHQÉëe

 ájQƒ°ùdG ≈°VƒØdG
 Gô`̀NDƒ`̀e  á«fÉæÑ∏dG  zQƒ``̀Lƒ``̀d  ¿É``̀jQƒ``̀d{  áØ«ë°U  â°üîd

 áfQÉ≤e ájÉ¨∏d á£«°ùH á«bGô©dG á∏°†©ªdG ¿G{ ∫ƒ≤dÉH ™°VƒdG

.zájQƒ°ùdG ≈°VƒØdÉH

 »a  ™°VƒdG  ø«H  ¥ô`̀a  ∑É`̀æ`̀g{  »°ùfôØdG  Qó°üªdG  ∫É``̀bh

.zOGó¨H äÉ£∏°S øe Ö∏£H πNóàf ¥Gô©dG »a .ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG

 ¢†gÉæªdG  »dhódG  ∞dÉëàdG  »a ácQÉ°ûªdG  ∫hó`̀dG  ¿G  ’G

 ø°T …OÉ`̀Ø`̀J ó`̀jô`̀Jh ó`̀°`̀S’G QÉ`̀°`̀û`̀H ΩÉ`̀¶`̀æ`̀d á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀e ¢`̀û`̀YGó`̀d

.…Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG áë∏°üe »a Ö°üJ ób äÉªég

.?IõgÉL äGƒb …G ?ábôdG ≈∏Y Ωƒé¡dG òØæ«°S øe

 »é«JGôà°S’G CGóÑªdG π°UƒªdG ácô©e »a Éªc{ ¿ƒà°TG ∫Éb

.zá°ùªëàeh ádÉ©a á«∏ëe äGƒb ¿ƒμJ ¿G »∏ªj

 Ö∏W …ò`̀dG  ô«ÑμdG  »cô«e’G  …ôμ°ù©dG  ∫hDƒ°ùªdG  ∫É`̀bh

 ábôdG  ó«©à°ùJ  »àdG  Iƒ≤dG  ¿ƒμJ ¿G  Öéj{ ¬ª°SG  ∞°ûc ΩóY

 ™«£à°ùJ ’ ájOôμdG äGƒ≤dG ¿G QOÉ°üe IóY äôcPh .zá«HôY

 ∞dG 200 ó©J »àdG á«æ°ùdG á«ÑdÉ¨dG äGP ábôdG áæjóe IOÉ©à°SG

.áª°ùf

…OôμdGh »côàdG ¿ÓeÉ©dG
 ¿ÉJƒb  ∑Éæg  á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀a{  »°ùfôØdG  Qó°üªdG  ∫É`̀b

 ájQƒ°ùdG  á«WGôbƒªjódG  äGƒ`̀≤`̀dG  ¢`̀û`̀YGO  ¿É`̀HQÉ`̀ë`̀J  ÉjQƒ°S  »`̀a

 äGƒ``̀bh (Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG ¬`̀ª`̀Yó`̀J »``Hô``Y-…Oô``c ∞`̀dÉ`̀ë`̀J)

 ΩƒYóªdG ôëdG …Qƒ°ùdG ¢û«édG) ájQƒ°ùdG áë∏°ùªdG á°VQÉ©ªdG

.z(É«côJ øe

 ±Éc  Oó©dG  ¿G  ¿ƒjôμ°ù©dG  ócDƒj  ?»Øμj  äGƒ`̀≤`̀dG  Oó`̀Y  πg

 ø«H Ée ìhGôj IôaƒàªdG ô°UÉæ©dG OóY ¿Éa QOÉ°üªdG Ö°ùëH øμd

.πLQ ∞dG ø«KÓK ≈dG ±’BG Iô°ûY

 äòØf »àdG  É«côJh OGô`̀c’G  ø«H  ±ÓîdG É°Uƒ°üN ∑Éægh

 …Oôc ¿É«c …G ΩÉ«b ™æªd ÜBG »a ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a ájôH á«∏ªY

.Ó«ëà°ùe ø«Jƒ≤dG ø«H ¿hÉ©J …G π©éj Ée ,π≤à°ùe

 .É«côJ √ÉéJÉH AÉ©HQ’G π«ªJ âfÉc ø£æ°TGh áØc ¿G hóÑjh

 âª°üY »côàdG  √ô«¶f ™e AÉ≤d  ó©H  π°ùchôH »a ôJQÉc  ∫Ébh

 ≈£YG .ÉjQƒ°S »a »côàdG ¢û«édG ™e ô«Ñc πμ°ûH πª©f{ ®Éª∏j

 øjô°ûJ  »`̀a  z≥``̀HGO  ≈∏Y AÓ«à°S’G  ™`̀e  Gó`̀L áª¡e èFÉàf  ∂`̀dP

.∫h’G

 ábôdGh ÉjQƒ°S »a ¿hÉ©à∏d IójóL ¢Uôa øY åëÑf{ ∫Ébh

.zÉgGóMG

 ƒμ°Sƒe ∞bƒe øY GPÉe :¬°ùØf ìô£j …òdG ô«N’G ∫GDƒ°ùdGh

 »°ùfôØdG  Qó°üªdG  ∫É``̀bh  ?…Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  ΩÉ¶æ∏d  º`̀YGó`̀dG  ±ô`̀£`̀dG

 »a  á°VQÉ©ªdG  ≥ë°ùJ  »¡a  .ô`̀NBG  ´ƒ`̀f  øe  ÉHôM  ø°ûJ  É«°ShQ{

.zÉ¡ª¡J ádCÉ°ùe â°ù«d ábôdG áæjóe ¿G í°VGƒdG øeh .Ö∏M

 ≈`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  π`̀jƒ`̀ë`̀J  ÖÑ°ùH{  »°ùfôa  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀HO  ∫É``̀bh

 ∫Éª°T »a π°üëj Ée ¢SÉædG ≈°ùæj ób ábôdGh π°UƒªdG ácô©e

-»°ShQ  ∞°ü≤d  ¢Vô©àJ  »àdG  zÖ∏M  áæjóe  »a  ÉjQƒ°S  Üô`̀Z

 .ô¡°T òæe ∞ãμe …Qƒ°S

Ü ± CG - π°ùchôH

 ø««HÉgQÓd  ¢†gÉæªdG  »dhódG  ∞dÉëàdG  ójôj

 ácô©ªdG  ΩÉjG  Iô°ûY πÑb ≥∏WG  …òdG

 áªLÉ¡e  ,¥Gô©dG  »a  π°UƒªdG  IOÉ©à°S’

 ¢ûYGO  áHÉ°ü©d  á«fÉãdG  záª°UÉ©dG{  ábôdG

 Gô¶f  áÑ©°U  hóÑJ  áª¡ªdG  øμd  ,ÉjQƒ°S  »a

 ò«ØæJ  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  iƒ≤dG  ∫ƒM  ä’DhÉ°ùà∏d

 »a  ø«WQƒàªdG  ±GôW’G  OóYh  á«∏ª©dG

.ÉjQƒ°S  »a  ÜôëdG

 ôJQÉc ¿ƒà°TG  »cô«e’G ´ÉaódG  ôjRh ∫Ébh

 ¿G  AÉ©HQ’G  ¿ƒdÉa  πμjÉe  »fÉ£jôÑdG  √ô«¶fh

 CGóÑ«°S  ¢ûYGO  øe  ábôdG  IOÉ©à°S’  Ωƒé¡dG

.zá∏Ñ≤ªdG  ™«HÉ°S’G  »a{

 øëfh ó«©H  øeR  òæe  Éæ££N É¡fG{  ±É°VGh

 π°UƒªdG  ≈∏Y  äÉªé¡dG  zºYO  ≈∏Y  ¿hQOÉb

.¿BG »a ábôdGh

بوتين: صبرنا قد ينفد في سوريا
 ¢ù«FôdG  ∫É`̀b  -  Rô`̀à`̀jhQ  -  ÉfÉ«dƒH  ÉjÉæ°SGôc 

 Ωõà∏J  É«°ShQ  ¿EG  ¢ùeG  ø«JƒH  ô«ªjOÓa »°ShôdG

 ÉgôÑ°U ó≤ØJ ób É¡æμd ÉjQƒ°S »a ¢ùØædG §Ñ°V

 ºd äÉ`̀aô`̀°`̀ü`̀J ≈`̀∏`̀Y iô``̀NCÉ``̀H hCG á`̀≤`̀jô`̀£`̀H Oô```̀Jh

.ÉgOóëj

...øëf{ É«°ShQ ÜƒæéH AÉ≤d »a ø«JƒH ∫Ébh

 øμd .áéØdG á≤jô£dG √ò¡H ÉæFÉcô°T ≈∏Y Oôf ’

z.Oôf óbh .OhóM ¬d A»°T πc

 º¡JG  É`̀eó`̀©`̀H  äÉ≤«∏©àdG  √ò`̀¡`̀H  ø`̀«`̀Jƒ`̀H  ≈```̀dOCG

 ∑É¡àfÉH IóëàªdG äÉj’ƒdG √Oƒ≤J …òdG ∞dÉëàdG

 áeƒμëdG äGƒb ∞°ü≤H QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ¥ÉØJG

.∫ƒ∏jCG »a ájQƒ°ùdG

 π`̀Nó`̀à`̀dG Ωõ`̀à`̀©`̀J ’ √OÓ```̀H ¿EG  ø`̀«`̀Jƒ`̀H ó````̀cCGh

 ô«Z §°ShC’G ¥ô°ûdÉH ôNBG ó∏H …CG »a …ôμ°ù©dG

.ÉjQƒ°S

 »a  πNóàdG  É«°ShQ  …ƒæJ  π`̀g  πÄ°S  ÉeóæYh

 É¡H â∏NóJ »àdG á≤jô£dG ¢ùØæH É«Ñ«d hCG ¥Gô©dG

 ÜƒæéH ióàæe »a Qƒ°†ëdG  ≈∏Y OQ  ÉjQƒ°S  »a

 …CÉ``H ∂`̀dò`̀d §`̀£`̀î`̀f ’ ø`̀ë`̀f ’{ Ó`̀FÉ`̀b É`̀«`̀°`̀ShQ

 z.∫ÉM



7تتمات

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 á«cô«eC’G äÉHÉîàf’G Ωƒj Ö«gôJ ∫ÉªYCG øe ≥∏b 

 ¢ù«FôdG ÜÉîàfG á°ù∏L Öbôàj ¿ÉæÑd 

 »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ â``ë``°``VhGh

 ,zø«fƒ∏ªdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  á«æWƒdG  á«©ªédGz`d

 ø««cô«e’G  ¥ƒ≤M  ø`̀Y  ´Éaó∏d  á«©ªL  ôÑcG

 ¢SôH  ¢`̀ù`̀fGô`̀a  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  π«ØjG  πjô«°T  ,Oƒ`̀°`̀ù`̀dG

 ÜÉîàfG  ó≤©«°S  ÉeÉY  50  òæe  ≈``dh’G  Iôª∏d{

 É¡æª°V  »àdG  áeÉàdG  ájÉªëdG  ¿hO  øe  »°SÉFQ

.z1965 ΩÉY QOÉ°üdG âjƒ°üàdG ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb

 …QƒëªdG  AGô```L’G  Gò`̀g  AÉ`̀¨`̀dG{  ¿G  â©HÉJ

 ≈`̀dG  Iô``̀«``̀N’G á`̀KÓ`̀ã`̀dG  hG  ø`̀«`̀eÉ`̀©`̀dG  »``̀a iOG

 É°Uƒ°üN  áªª°üe  äÉ`̀«`̀dGh  äÉ°SQÉªe  QÉ°ûàfG

 Éªgô«Zh  ø««æ«JÓdGh  Oƒ°ùdG  ™æeh  á∏bô©d

 á≤jô£H  ácQÉ°ûªdG  øe  á«bô©dG  äÉ«∏b’G  øe

.zá«HÉîàf’G á«d’G »a ájhÉ°ùàe

 á``«``Ñ``∏``Z’G â``̀æ``̀Ñ``̀J ,∫É```̀ã```̀ª```̀dG π``«``Ñ``°``S ≈``̀∏``̀Y

 á«dÉª°ûdG  É`̀æ`̀j’hQÉ`̀c  á```j’h  »`̀a  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG

 Ωƒj  ø«ÑNÉædG  πé°ùJ  ô¶ëj  ÉfƒfÉb  2013  »a

 ´ƒ`̀f º`̀jó`̀≤`̀à`̀H º`̀¡`̀eõ`̀∏`̀j hG ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f ¥É`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀S’G

.ájƒ¡dG Qƒ°U øe ø«©e

 »a  â¨dG  á«dGQóa  ±ÉæÄà°SG  áªμëe  øμd

 ¿G IôÑà©e ¢üædG øe É¡∏eÉμH GOƒæH RƒªJ ôNG

 ¬Ñ°T  ábóH  Oƒ°ùdG  ±ó¡à°ùJ{  äGAGô``̀L’G  √ò`̀g

.zá«MGôL

 äÉj’ƒdG øe iôNG ≥WÉæe äó¡°T ∂dòc

 äÉ©jô°ûJ  πjó©àH  ºcÉëe  äGQGô```b  IóëàªdG

 ôjhõàdG  áëaÉμe  ≈`̀dG  Éjô¶f  »eôJ  á¡HÉ°ûe

 AÉ``°``ü``bG ≈````̀dG ø``£``Ñ``e π`̀μ`̀°`̀û`̀H ±ó```¡```J É`̀¡`̀æ`̀μ`̀d

.äÉ«∏b’G

 äÉjƒà°ùe ≈`̀°`̀ü`̀bG  ≈``̀dG  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  â``̀YOh

.»fÉãdG øjô°ûJ 8 »a ß≤«àdG

 ∫É`̀ª`̀YG äÉ`̀«`̀dÉ`̀μ`̀°`̀TG ∑É`̀æ`̀g{ π`̀«`̀Ø`̀jG â`̀©`̀HÉ`̀Jh

 ¢UÉî°TG  ÉgòØæj  ób  »àdG  ø«ÑNÉædG  Ö«gôJ

 á≤«≤M  »`̀a  ¿ƒμμ°ûj  ´Gô``̀à``̀b’G  Ö`̀JÉ`̀μ`̀e  π``̀NGO

 º¡à«∏YGh  í`̀FGƒ`̀∏`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀Ñ`̀NÉ`̀æ`̀dG  π«é°ùJ

.záª«∏°ùdG ájƒ¡dG ¥GQhG º¡∏ªMh âjƒ°üà∏d

 ÜQó````̀ f{ á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG Iô``̀«``̀Ñ``̀î``̀dG â``̀aÉ``̀ °``̀VG

 ≈∏Y ¿ƒ`̀fƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ¿ƒ`̀aô`̀©`̀j É`̀°`̀UÉ`̀î`̀°`̀TG

 ø«ÑNÉædG  áaô©e  Gƒæª°†«dh  GƒÑbGô«d  ¢VQ’G

 ø««æjódG ø««dhDƒ°ùªdG ™e πª©f Éªc .º¡bƒ≤M

.zäÉ«∏b’G »ÑNÉf •É°ShG »a äÉeƒ∏©ªdG ô°ûæd

 äÉØdÉîe  ´ƒ`̀bh  ≈°ûîJ  É¡fÉH  äô`̀bG  É¡æμd

.»cô«e’G ÜƒæédG ≥ªY »a õcôàJ

 ∫ó©dG IQGRh ≈∏Y Qò©à«°S ,iôNG á¡L øe

 »a  É«∏©dG  áªμëªdG  QGô``̀b  áé«àf  á«cô«e’G

 É°ü«°üN  ø«HQóªdG  É¡«ÑbGôe  π°SôJ  ¿G  2013

 »a áj’h 13 πHÉ≤e) äÉj’h ™HQG øe ôãcG ≈dG

.(2012

 ø«ÑbGôªdG äÉÄe ∫É°SQ’ IQGRƒdG â££Nh

 ó`̀gÉ`̀°`̀T  QhO Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀a Gƒ`̀Ñ`̀©`̀∏`̀«`̀d  á````j’h 25 ≈```̀dG

 º¡d  íª°ùj  ø`̀d  øμd  ,âjƒ°üàdG  ¿É`̀jô`̀L  ≈∏Y

 ºgÉYO  GPG  ’G  âjƒ°üàdG  ÖJÉμe ≈dG  ∫ƒNódÉH

.∂dP ≈dG ¿ƒ«∏ëªdG ¿ƒdhDƒ°ùªdG

 ±’G Iô«ãc äÉª¶æeh äÉ«©ªL ÅÑ©à°S Éªc

 ¿Éª°†d  ø«∏≤à°ùªdG  ø«eÉëªdGh  ø«ÑbGôªdG

 áÑbGôªd É°†jG ™°†îJ »àdG äGAGôL’G ±É°üfG

.ø«jQƒ¡ªLh ø««WGôbƒªjO ø«∏ãªe

 ¿G É`̀æ`̀æ`̀μ`̀ª`̀j ’{ ∫ƒ``̀≤``̀dÉ``̀H  π``«``Ø``jG â``ª``à``Nh

.zô«Ñc ≥∏≤H ô©°ûf ∂dòd ,¿Éμe πc »a óLGƒàf

 ø«ã∏ãdG á«Ñ∏ZCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ΩóY ∫ÉM »ah
 á°ù∏L ≈``̀dG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¬éàj ,(É`̀jô`̀¶`̀f  kÉ`̀Ñ`̀FÉ`̀f  86)

 ÜÉ°üædG  AÉ`̀≤`̀HEG  •ô°ûH  ,Iô°TÉÑe  É¡«∏J  ,á`̀«`̀fÉ`̀K
 í°TôªdG ∫ƒ°üM ø«©àj ádÉëdG √òg »ah ,¬°ùØf

.óMGh + áFÉªdÉH 50 …CG ,Ö«°üæà∏d kÉJƒ°U 65 ≈∏Y
 πjôHEG Ö°üæªdG ≈∏Y ,™é©Lh ¿ƒY ¢ùaÉæJh
 ,ø«ã∏ãdG  á`̀jô`̀ã`̀cCG  Éª¡æe  …CG  π`̀æ`̀j  º``̀dh  ,2014

 ,ÉªgDhÉØ∏Mh zˆG Üõ`̀Mzh ¿ƒY ÜGƒf Öë°ùfÉa
.ø«ã∏ãdG ÜÉ°üf π«£©àd á«fÉãdG IQhódG »a

 ™`̀jRƒ`̀J ¿EÉ````̀a ,á````̀«````̀dhC’G ΩÉ```````̀bQC’G Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh
 ≈∏Y ¿ƒμ«°S ,á`̀«`̀é`̀fô`̀ah ¿ƒ``̀Y ø`̀«`̀H  äGƒ``̀°``̀UC’G

:»dÉàdG ƒëædG

 …ôjôëdG á∏àc ,kÉÑFÉf 13 (ˆG ÜõM) á∏àc*
 äGƒ`̀≤`̀dG) á∏àc ,34 π`̀°`̀UCG  ø`̀e ,kÉ`̀Ñ`̀FÉ`̀f  29 ƒ`̀ë`̀f

 ¥Éæ°TÉ£dG ,kÉÑFÉf 21 ¿ƒY πqàμJ ,ÜG qƒf 7 (á«fÉæÑ∏dG
.¿ÉÑFÉf

 :ø«q∏≤à°ùªdG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  âjƒ°üJ  í«LôJ  ™`̀e

 ∫É°û«e ,ΩÓ°S ΩÉ qªJ  ,¢Tƒàa ’ƒ≤f ,ºfÉZ ô«HhQ
.¿ƒY ídÉ°üd ,¿ƒYôa

 á«éfôØd  ¿ƒ`̀°`̀Vô`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG  ¿hó``̀jDƒ``̀ª``̀dG  É````̀eCG

 ,å©ÑdG  »HõM »à∏àc ,kÉÑFÉf  13 …ôH á∏àc :º¡a
 ,ÜG qƒf 3 á«éfôa á∏àc ,ÜG qƒf 4 »eƒ≤dG …Qƒ°ùdGh

 óªMCG  ,»JÉ≤«e  Ö«éf  :¿ƒ∏≤à°ùªdG  ÜGƒ`̀æ`̀dGh
.¿Ó°SQCG ∫ÓWh ,ÜôM ¢Sô£H ,»eGôc

 •ÓÑæL  ó`̀«`̀dh  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  á∏àc  º°ùëoJ  º``̀dh
 í°Tôe  …C’  ,ø`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e  ÜGƒ````f  6h  ,kÉ``̀Ñ``̀FÉ``̀f  11
 á∏àc  ¿CG  Ωƒ`̀°`̀ù`̀ë`̀e  ¬`̀Ñ`̀°`̀T  äÉ````̀ Hh  .¿ƒ`̀Jƒ`̀°`̀ü`̀«`̀°`̀S

 ∂dòch ,AÉ°†«H ábQh ™°†à°S, ÜG qƒ`̀f  5 ÖFÉàμdG
 ø«°†aGôdG  ,zπÑ≤à°ùªdG{  ÜGƒæd  áÑ°ùædÉH  ô`̀eC’G

.ÜGƒf 5 ºgOóYh ¿ƒ©d âjƒ°üàdG
 Ö°ùëH ,»fÉæÑ∏dG  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  óªà©jh
 áæMÉW á«∏gCG kÉHôM ≈¡fCG …òdG ,∞FÉ£dG Qƒà°SO

 »a  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ,(1989 –  1975)
.ájQƒ¡ªé∏d ¢ù«FQ ÜÉîàfG á«∏ªY

 ±ô`̀Y ƒ```̀gh ,»``̀æ``̀Wƒ``̀dG ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh
 ¢ù«FQ  ¿ƒμj  ¿CG  ø«©àj  ,¿ƒ«fÉæÑ∏dG  ¬«∏Y  ≥ØJG
 á«ë«°ùªdG  á`̀Ø`̀FÉ`̀£`̀∏`̀d  kÉ`̀«`̀ª`̀à`̀æ`̀e  ,á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG

.»fhQÉªdG ÖgòªdGh
 ƒg ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ ¿EÉa Qƒà°SódG Ö°ùëHh

 Qƒà°SódG ΩGôàMG ≈∏Y ô¡°ùj .øWƒdG IóMh õeQ{

 ¬`̀Jó`̀Mhh ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dGh
 ¢SCGôj ,Qƒà°SódG ΩÉμMC’ kÉ≤ah ,¬«°VGQCG áeÓ°Sh

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ƒ`̀gh  ,´Éaó∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 ¢ù∏ée á£∏°ùd ™°†îJ »àdG ,áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d

 ∫ qƒëJ ≥∏N »a ∞FÉ£dG Qƒà°SO º¡°SCGh .zAGQRƒdG
 ,áq«fÉæÑ∏dG  ádhódÉH  ºμëdG  IQGOEG  áq«dBG  »a  ô«Ñc

.¢ù«FôdG äÉ«MÓ°U øe kGô«ãc ¢ü∏≤«d

 ¿É`̀c ,∞``FÉ``£``dG π`̀Ñ`̀b É``̀e ,á```dhó```dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀a
 ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  ºμëH  ,º````̀gC’G  Ö°üæªdG

 ,ájò«ØæàdG á£∏°ùdG áq«∏μ«g »a iƒbC’G ™bƒªdGh
.QGô≤∏d »°SÉ°SC’G õcôªdGh

 ájQòL äGô««¨J çóMCG ∞FÉ£dG Qƒà°SO øμd

 áq«FGôLE’G á£∏°ùdG  áWÉfEG  É¡ qªgCG  ,Ö°üæªdG  »a
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ í``̀æ``̀eh ,kÉ``©``ª``à``é``e AGQRƒ````````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H

 GPEG–äÉ°ù∏édG  IQGOEÉ``̀H  §≤a  q≥ëdG  áqjQƒ¡ªédG
 ¬æe Öë°S Éªc .âjƒ°üàdG q≥M ¿hO øe–ô°†M
 ,¢SÉ°SC’G  øe  OÉ≤©fÓd  áeƒμëdG  IƒYóH  q≥ëdG

 ƒd ≈`̀ qà`̀M ,Iò`̀aÉ`̀f áeƒμëdG äGQGô```̀b ø`̀e π`̀©`̀Lh
 π¡ªdG  øª°V  ,É¡«∏Y  ™«bƒàdG  ¢ù«FôdG  ¢†aQ

.Oó°üdG Gòg »a ¬d áMƒæªªdG áq«fƒfÉ≤dG

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 2015 ¿É°ù«f òæe øª«∏d á«fGôjG áë∏°SCG äÉæë°T 4 ¢VGôàYG 

 ∑GôJC’G øjQÉ«£dG äGô°ûY ∫É≤àYG 

z¢ûYGO{ iód ÉjÉÑ°S øe AÉ«ªdh ÉjOÉf
ø«jójõj’G ¥ƒ≤M øY ø«à©aGóe ≈dEG

 ø««KƒëdG  ø`̀jOô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh  â`̀ª`̀¡`̀JGh

 »∏Y ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d ø`̀«`̀dGƒ`̀ª`̀dG º`̀gAÉ`̀Ø`̀∏`̀Mh

 »a É¡d á©HÉJ Iôeóe ±Gó¡à°SÉH ,ídÉ°U ˆGóÑY

 ø«Jôe øª«dG ÜôZ πMGƒ°S ádÉÑb ôªM’G ôëÑdG

 Éª∏Y ,…QÉédG ∫h’G øjô°ûJ »a ΩÉjG á©HQG ∫ÓN

 »a Ö°üJ ºd z¿ƒ°ùjÉe ¢SG ¢SG ƒj{ IôeóªdG ¿G

.ø«JôªdG

 »a á«cô«e’G ájôëÑdG âeÉb ,∂dP ≈∏Y GOQh

 äGQGOGQ  ™bGƒe áKÓK ∞°ü≤H ,∫h’G  øjô°ûJ  13

 ∞°üb ∫hG  »``̀a  ,ø`̀jOô`̀ª`̀à`̀ª`̀∏`̀d  á`̀©`̀HÉ`̀J  á`̀«`̀∏`̀MÉ`̀°`̀S

 ´GõædG  Aó`̀H  òæe  øjOôªàªdG  ±ó¡à°ùj  »cô«eG

.áeƒμëdG ø«Hh º¡æ«H

 º«¶æJ  Iô`̀≤`̀fCG  ¬«ª°ùJ  Ée  ≈`̀dEG  AÉªàf’Gh
 øe 71 ¿EG ∫ƒ°VÉfC’G âdÉbh .»HÉgQE’G ødƒZ

.âfÉæàØd áÑJôH º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG Üƒ∏£ªdG
 øjQÉ«£dG OóY ä’É≤àY’G √òg ™aôà°Sh
 øª°V Gƒ∏≤àYG hCG áeóîdG øe GƒMô°S øjòdG
.300 øe ôãcCG ≈dEG ÜÓ≤f’G »a äÉ≤«≤ëàdG

 47  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  áWô°ûdG  â∏≤àYGh
 IóYÉb  âaó¡à°SG  á∏KÉªe  á«∏ªY  »a  ÉjóæL

.RÉéàM’G ó«b º¡æe 29 ∫GR Éeh á«fƒb
 ´ÉHQCG áKÓK âdóÑà°SG É¡fEG Iô≤fCG âdÉb h
 á∏ªM  QÉ```WEG  »`̀a  ø««∏ëªdG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  IOÉ``̀b

.ô«¡£J

 IQGRh  ¿EG  ∑Gô````````̀JCG  ¿ƒ```dhDƒ```°```ù```e  ∫É`````̀bh
 RÉ¡L  ô«¡£àd  ÉgOƒ¡L  äó©°U  á«∏NGódG
 ø««©J ó`̀©`̀H á``̀dhó``̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 ƒ∏jƒ°U  ¿Éª«∏°S  ó`̀jó`̀é`̀dG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh
 ¿É``̀ZhOQEG  Ö«W  Ö`̀LQ  ¢ù«Fô∏d  ∞«∏M  ƒ`̀gh

.ÜBG »a

 .É¡d äÉ≤«aQ ™e GOóée QGôØdG  »a âëéfh

 â∏àb ΩÉ`̀¨`̀dG  π`̀≤`̀M áYƒªéªdG  Qƒ`̀Ñ`̀Y  AÉ`̀æ`̀KG  ø`̀μ`̀d

 âÑ«°UG ø«M »a º¨d QÉéØfG »a É¡JÉ≤«aQ ióMG

 »`̀fO GRô``̀«``̀e äô````cP É`̀ª`̀c Iô``£``N ìhô``̀é``̀H AÉ`̀«`̀ª`̀d

-á«fÉªd’G  z∑Gô`̀jG  êójôH  ôjG{  áª¶æe  á°ù°SDƒe

 ≈dG  É¡dƒ°Uh  òæe  áHÉ°ûdÉH  ºà¡J  »àdG  á«bGô©dG

.ΩÉ©dG Gòg É«fÉªdG

 iOG …òdG QÉéØf’G QÉKBG  AÉ«ªd ¬Lh πªëjh

.≈æª«dG É¡æ«Y É¡fGó≤a ≈dG É°†jG

 »fÉªdG »°ùØf Ö«ÑW ƒgh ¿É¡∏jõc ¿Éj ∫Ébh

 »FÉæãà°SG  πμ°ûH  ájƒb  ICGô``̀eG  É¡fG{  AÉ«ªd  èdÉ©j

 ôªj ¿G óM’ ≈æªJG ’ GóL á«°SÉb GQƒeG â¡LGh

.zÉ¡H

 É¡eÉeG  É¡HQÉbG  øe  ô«Ñc  OóY  πàb{  ±É°VGh

.zá«eÓ°S’G ádhódG º«¶æJ …ójG ≈∏Y

 OGôe  ÉjOÉf  äQôb  É«fÉªdG  ≈dG  É¡dƒ°Uh  ó©Hh

 ºe’G »a AGôÑN ó«Øjh ,ø«jójõj’G øY ´ÉaódG

 ºg  ø«jójõj’G  ø`̀e  3200  ≈`̀dGƒ`̀M  ¿G  IóëàªdG

.ÉjQƒ°S »a ¢ûYGO …ójÉH É«dÉM

 ¿ÉÑ°ûdG ºZôj ø«M »a ÉjÉÑ°S äÉ«àØdG íÑ°üJh

 »a ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀jh ±ô`̀£`̀à`̀ª`̀dG ô`̀μ`̀Ø`̀dG ¥É`̀æ`̀à`̀YG ≈`̀∏`̀Y

.∫Éà≤dG

 ¢Vô©J …òdG OÉ¡£°V’G ∞«æ°üJ ≈dG ƒYóJh

.IOÉHG ¬fÉH 2014 ΩÉ©dG ¿ƒjójõj’G ¬d

 ≈∏Y Oó`̀°`̀û`̀J ,É`̀¡`̀JÓ`̀HÉ`̀≤`̀eh É`̀¡`̀JÉ`̀HÉ`̀£`̀N »```ah

 øY  â∏îJ  á«dhódG  Iô`̀°`̀S’G  ¿ƒμJ  ¿’  É¡WÉÑMG

.…ójõj’G Ö©°ûdG

 º`̀e’G Iô«Ø°S OGô`̀e É`̀jOÉ`̀f âæ«Y ∫ƒ`̀∏`̀jG »`̀ah

 IóëàªdG ºe’G ∫ƒ≤Jh .áæ°ùëdG ÉjGƒæ∏d IóëàªdG

 ºYO  ≈∏Y ójóédG  É¡Ñ°üæe »a õcôà°S  OGô`̀e  ¿G

 á«YƒàdGh  É¡æY  ´É``̀aó``̀dGh  Ió`̀jó`̀é`̀dG  äGQOÉ``Ñ``ª``dG

 äÉ«àØdGh  AÉ°ùædGh  ô°ûÑdG  Öjô¡J  ôWÉîe  ø`̀e

.ø«ÄLÓdGh

 É«fÉªdG ÜƒæL »a É¡à≤«≤°T ™e AÉ«ªd º«≤Jh

 äÉYÉ¶ØdG ó©H »©«ÑW πμ°ûH ¢û«©dG ∫hÉëJ å«M

 ¿Gh  á°SQóe  íÑ°üJ  ¿G  Oƒ`̀Jh  .É¡d  â°Vô©J  »àdG

.É«fÉªdG »a ≈≤ÑJ

 IÉ«ëdÉH á°†HÉf IÉàa É¡fG{ ¿É¡∏jõc ¿Éj ∫Ébh

 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG É``¡``jó``dh á`̀gÉ`̀μ`̀Ø`̀dG ¢`̀ù`̀ë`̀H ™`̀à`̀ª`̀à`̀Jh

.zAÉbó°U’G

 É¡ÑM ’h É`̀¡`̀à`̀YÉ`̀é`̀°`̀T  ó`̀≤`̀Ø`̀J  º```̀ d{  ±É```̀°```̀VGh

.zIÉ«ë∏d

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

¿ÉHÉ«∏d á«μ∏ªdG IQÉjõdG øY

 øe  AÉ°†YGh  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  »°Tƒ°ûJ  »`̀JGO

 ócDƒàd ø«°ù∏éªdG »a ´ÉaódGh á«LQÉîdG »àæéd

 êQóæJ »àdGh á≤«ª©dG á«fOQC’G IAGô≤dG √òg ≈∏Y

 äÉbÓY ø«àªJ ≈∏Y ¿OQC’G ¢UôM QÉWEG »a kÉ°†jCG

 ∞∏àîe  »a  ¿ÉHÉ«dG  ™e  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG

 ádÓL ¬«a OÉ°TG …òdG ¬JGP âbƒdG »a øjOÉ«ªdG

 ¿ÉHÉ«dG É¡eó≤J »àdG äGóYÉ°ùªdGh ºYódÉH ∂∏ªdG

 èeGôÑdGh ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ øe áμ∏ªªdG ø«μªàd

 Aƒé∏dG  á`̀eRCG  äÉ«YGóJ  ™e  πeÉ©àdGh  ,ájƒªæàdG

.á«fOQC’G »°VGQ’G ≈∏Y …Qƒ°ùdG

 IójGõàªdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ≈`̀dG  ¬àdÓL  âØd  ø`̀Ä`̀dh

 ô`̀ã`̀cCG  á`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG  AGô```̀L  ¿OQC’G  É¡∏ªëàj  »`̀à`̀dG

 ∂dP  ¬∏μ°ûj  É`̀eh  …Qƒ`̀°`̀S  Å`̀L’ ¿ƒ«∏e  1Q3  ø`̀e

 á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ≈``̀∏``̀Y äÉ``̀Wƒ``̀¨``̀°``̀V ø```̀e

 áë°üdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  »``a  Éª«°S  ’  ,áØ«°†à°ùªdG

 QÉ¶fC’G  âØ∏d  ÉªfEÉa  ,ábÉ£dGh  √É«ªdGh  º«∏©àdGh

 πjƒW â`̀bh òæe ¬MôW ób ¿OQC’G  ¿É`̀c  Ée ≈`̀dG

 IQhô°Vh á«ªgCG ƒgh ájQƒ°ùdG áeRC’G ´’ófG øe

 ™°†j ,ájQƒ°ùdG áeRCÓd »°SÉ«°S πM ≈dG π°UƒàdG

 Ió`̀Mh  ßØëjh  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  Ö©°ûdG  IÉfÉ©ªd  kGó``̀M

.QGô≤à°S’Gh øeC’G IOÉ©à°SG øª°†jh ¬«°VGQG

 º¡°ùJ  ¿ÉHÉ«∏d  áægGôdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IQÉ`̀jR

 á≤«ª©dGh ájó«∏≤àdG ábGó°üdG äÉbÓY õjõ©J »a

 ¬«∏Y ôaƒàJ Éeh ¿ÉHÉ«dG á«ªgCGh ºéëH ádhO ™e

 ƒ`̀gh Ió`̀jó`̀Y ä’É`̀é`̀e »`̀a äGô`̀Ñ`̀Nh äGQó```̀b ø`̀e

 ¿ƒ«fÉHÉ«dG ¿ƒdhDƒ°ùªdG √Qó≤j π«Ñf »fOQCG ≈©°ùe

 óFÉb º¡«≤à∏«°S øjòdGh ¬àdÓL ºgÉ≤àdG  øjòdG

 »fÉHÉ«dG  Qƒ`̀WGô`̀Ñ`̀e’G  º¡àeó≤e  »``̀ah  ø`̀Wƒ`̀dG

 Ωƒj π¡à°SG  ¬àdÓL ¿Éc ¿G ó©H AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQh

 »àdG  IQÉ``̀jõ``̀dG  ∫Ó``̀N  ¬`̀JGAÉ`̀≤`̀d  á∏°ù∏°S  AÉ``̀©``̀HQ’G

 AÉ°†YGh ¢ù«FQ AÉ≤∏H ƒ«cƒW áª°UÉ©∏d É¡H Ωƒ≤j

 ,á«fOQC’G - á«fÉHÉ«dG á«fÉªdôÑdG ábGó°üdG áæéd

 á«ª«∏b’G Oƒ¡édG á∏°UGƒe á«ªgCG ¬àdÓL kGócDƒe

 ,¬JÉHÉ°üYh  ÜÉ``̀gQEÓ``̀d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  »`̀a  á`̀«`̀dhó`̀dGh

 øeCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«dƒª°T  á«é«JGôà°SG  øª°V

 ó«cCÉàdGh ìô°T »a ∂dòc ,™ªLCG ºdÉ©dG QGô≤à°SGh

 äÉ`````̀eRC’G  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  ∫É``̀«``̀M  ¿OQC’G  ∞``̀bƒ``̀e  ≈`̀∏`̀Y

 ÖfÉL  ≈``̀dG  É`̀fó`̀∏`̀H  Oƒ`̀¡`̀Lh  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏b’G

 øeh  ,»`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  »`̀a  á∏YÉØdG  ±Gô```̀WC’G

 ∫ƒ∏M  ≈dG  π°UƒàdG  ≈∏Y  πª©∏d  ,¿ÉHÉ«dG  É¡æª°V

 QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J øª°†J á∏eÉ°T á«°SÉ«°S

 á«©ªL  ¢ù«FQ  ¬àdÓL  ≈≤àdG  ∂dòc  ,ø««ªdÉ©dG

 ,»cÉ°SÉ°S  ƒ«μ«e  á«fÉHÉ«dG  á``«``fOQC’G  ábGó°üdG

 á«©ªédG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG åëH iôL å«M

 ¿ÉªY ø«H »aÉ≤ãdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG õjõ©àd

.ƒ«cƒWh

 ¬`̀JGQÉ`̀jR  »`̀a ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L ¿G ∫ƒ`̀≤`̀dG  á∏ªL

 ∫hódG AÉªYR ™e Égó≤©j »àdG ºª≤dGh ¬JGAÉ≤dh

 ≈`̀dG kÉ``̀ª``̀FGO ≈©°ùj É``ª``fEG  ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dGh á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG

 õjõ©Jh É«∏©dG á«fOQC’G á«æWƒdG ídÉ°üªdG áeóN

 ÉªHh ∫hódG √òg ™e ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY

 »a  º¡°ùjh  á«Hô©dGh  á«æWƒdG  ídÉ°üªdG  Ωóîj

 ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G  õjõ©J

.™ªLCG

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

ø«æK’G ..¢Vhô≤dGh íæªdG äÉÑ∏W

Ωƒ«dG..ájô£e äÉNR

 Ö`̀∏`̀£`̀dG º``jó``≤``à``H á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀ ∏`̀©`̀à`̀dG

 äó``̀cCGh  .∫ƒ``̀°``̀UC’G  Ö°ùM  ¥GQhC’G  ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SGh

 ™bƒe Ö`̀é`̀M ºà«°S ¬``̀fG É`̀¡`̀fÓ`̀YEG  »`̀a IQGRƒ````̀dG

 AÉ¡àf’G  ï`̀jQÉ`̀J  ó©H  Iô°TÉÑe  äÉÑ∏£dG  ºjó≤J

 ,»dÉëdG  ΩÉ©dG  øe »fÉãdG  øjô°ûJ  13  ≥aGƒªdG

.ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡e Ö∏W …CG ∫ƒÑb ºàj ødh

 øe GQÉÑàYG QGô≤à°S’G ≈dG AGƒ`̀LC’G π«ªJh
 äÉLQO ¿ƒμJ å«ëH óZ Ωƒj ≈àMh Ωƒ«dG AÉ°ùe
 AGƒ`̀L’Gh  á«©«Ñ£dG  É¡J’ó©e  øª°V  IQGôëdG
 Ωƒ«¨dG øe äÉ«ªc Qƒ¡X ™e , ádóà©e á«ØjôN

 áμ∏ªªdG  §°Shh  ∫Éª°T  »a  á°UÉN á°†ØîæªdG
.áYô°ùdG ádóà©e á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdGh

 ≈`̀ª`̀¶`̀©`̀dG IQGô````̀ë````̀dG äÉ``````̀LQO â```̀MhGô```̀J h
-29 ø«H Ée ¢ùeG ¿ÉªY ≥WÉæe »a iô¨°üdGh

 - 28 á«dÉª°ûdG ≥WÉæªdG »ah ,ájƒÄe áLQO 16
 ≈ª¶©dG π°üJh11-28 á«HƒæédG ≥WÉæªdGh 18
 áLQO 23 iô¨°üdGh 34 ≈dEG áÑ≤©dG áæjóe »a

.ájƒÄe



1رياضة

 .. تنافس مفتوح على كل االحتماالت 

»dÉéªdG ΩÉ°ùM - ¿ÉªY 

 ô«°UÉæªdG  …QhO  ¥ôa  ∞°üf  Ωƒ«dG  π¡°ùà°ùJ

 ádƒ£ÑdG  »a  ÉgQGƒ°ûe  Ωó≤dG  Iôμd  ø«aôàëª∏d

 …hôμdG  º°SƒªdG  ä’ƒ£H øª°V ºg’Gh  ¥ôY’G

.2017 - 2016

 ójóL ™bGƒH ádƒ£ÑdG  AGƒ`̀LG  ¥ôØdG  πNóJh

 ∫Éjófƒªd ¿OQ’G áaÉ°†à°SG ¬JRôaG á«ªdÉY á∏Mh

 ø«°ùëJh  åjóëJh  ôjƒ£J  øe  17  ä  äGó«°ùdG

 ¿ÉªY  äGOÉà°S  âJÉH  å«M  ,á«°VÉjôdG  ≥aGôª∏d

 óªëe  ô``̀«``̀e’Gh  áª°ùjƒ≤dÉH  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂`̀∏`̀ª`̀dGh

  ∞°ûc   ójóL  ÜƒK  »a  óHQÉH  ø°ùëdGh  AÉbQõdÉH

 ó©H …Qhó`̀dG  äÉjQÉÑe áaÉ°†à°S’ É¡àjõgÉL øY

.á«ªdÉ©dG áaÉ°†à°S’G »a É¡MÉéf

 »a …Qhó`````̀dG çGó`````MG ìô`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y ô`̀¡`̀¶`̀jh

 ÉãeôdGh  IôjõédG  ™e  »∏°ü«ØdG  ≈`̀dh’G  ádƒédG

 ¿G  ≈∏Y  ,ÜÉë°S  ™`̀e  ¿OQ’G  ÜÉÑ°Th  »`̀∏`̀g’G  ™`̀e

 ø«°ùëdGh  á©≤ÑdG  ™e  äGóMƒdG  ¥ôa  kGóZ  ô¡¶J

 »a ø°ùM »æH á«°ûæe ™e ¢SGQ äGPh íjô°üdG ™e

.∫h’G ´ƒÑ°S’G äGAÉ≤d ΩÉàN

 ÖYÓªdG  õ«¡éàH  πãªàªdG  ójóédG  ™bGƒdG

 …Qhó∏d  ΩÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¢ùμ©æj  ¿G  ô¶àæj

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN âfÉY »àdG ¥ôØ∏d »æØdG ™bGƒdGh

 »`̀à`̀dG Ö``̀YÓ``̀ª``̀dG á``̀«``̀°``̀VQG Aƒ``̀°``̀S ø``̀e á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG

 äÉbÓZ’G ÖfÉL ≈dG äÉjQÉÑªdG §¨°†d â°Vô©J

 ≈∏Y ¬dÓ¶H ≈≤dG  …òdG  ôe’G ,áfÉ«°üdG  »YGóH

 »a ÉHòHòJ äó¡°T »àdG á°ùaÉæª∏d ΩÉ©dG iƒà°ùªdG

.èFÉàædG »a ÉÑ∏≤Jh AGO’G

 ≈∏Y ô«gÉªédG  ¿CÉ``̀a  »`̀æ`̀Ø`̀dG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh

 »a  ô«Ñ©àdG  RÉ`̀L  ¿G  »FÉæãà°SG  º°Sƒe  ™e  óYƒe

 ø`̀jô`̀jó`̀b ø`̀«`̀HQó`̀e ™``̀e á``̀jó``̀f’G äGó``bÉ``©``J π``̀X

 øjôKDƒªdG  ø«ÑYÓdG  øe  õ«ªe  Oó`̀Y  ÖfÉL  ≈`̀dG

 º¡«∏Y  Ö∏Z  ø«aôàëe  hG  ø««∏ëe  GƒfÉc  AGƒ°S

 á«dÉãªdG  ájõgÉédG  πX  »ah  ,»≤jôa’G  ™HÉ£dG

 ≈dG  ô«°ûJ  É¡©«ªL  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG  ¿CÉ``̀a  ,ÖYÓª∏d

 ájƒ≤dG  á°ùaÉæªdG  ™`̀e  ó`̀Yƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  …Qhó````dG  ¿G

 ≈∏Y ìƒàØe ´Gô°üH ¢SÉªëdGh IQÉK’Gh ÖbôàdGh

 ±Gó``̀gG ≥``̀ah äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh ä’É`̀ª`̀à`̀M’G π`̀c

 ≈∏Y ®ÉØëdG ƒëf äÉ©∏£àdG âæjÉÑJ ¿Gh ácôà°ûe

 á°ùaÉæªdG »YÉ°ùe ÖfÉL ≈dG √OGOôà°SG hG Ö≤∏dG

 §ÑJôe ∂dP πch ,äÉÑãdGh áeó≤àe õcGôe ≈∏Y

 ∫ƒ`̀M ™`̀bGƒ`̀dG ø`̀e ≥`̀FÉ`̀≤`̀Mh ï`̀jQÉ`̀à`̀dG ø`̀e ΩÉ`̀bQÉ`̀H

 äGQó`̀≤`̀dGh  äÉfÉμe’G  ähÉ`̀Ø`̀Jh  á«æØdG  ájõgÉédG

 É¡≤ëH á«ÑdÉ¨dG ∂°ùªJ §°Sh ±hô¶dG ±ÓàNGh

 ÉgOÉªàYG  ¥GQhG  ºjó≤Jh  á°ùaÉæªdG  »a ´hô°ûªdG

 √òg  »a  á«≤£æªdGh  á«©bGƒdG  øY  OÉ©àH’G  ¿hO

.äÉHÉ°ùëdG

 É¡JÉjQÉÑe »fÉK ≈dh’G ádƒédG ¥ôa ¢VƒîJh

 ádƒ£H äÉ¡LGƒe ó©H º°SƒªdG Gòg É¡«°ùaÉæe ™e

 IOÉédG  á°ùaÉæªdG  ÉjGƒf  âØ°ûc »àdG  OÉëJ’G ´QO

 ádƒ£Ñ∏d  …ô«°†ëàdG  ™HÉ£dG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y

 ó«©°üdG ≈∏Y ô«îdÉH Iô°ûÑe É¡JÉjƒà°ùe äAÉLh

 CGóÑJ  ¿G  QÉ¶àfÉH  ,…ô«gÉªédG  Qƒ°†ëdGh  »æØdG

 ô°†N’G  π«£à°ùªdG  πNGO  ÉgQGô°SG  ìƒÑH  ¥ôØdG

 íeÓªdG ójóëàH á°ùaÉæªdG ≥jôW áWQÉN º°SQh

.∂dòd á«dh’G

 IôjõédG + »∏°ü«ØdG
¿ÉªY OÉà°S - 6,30 ¢S 

 ÖFÉ¨dG Ö≤∏dG OGOôà°SG á∏ªM »∏°ü«ØdG ≥∏£j

 á°SOÉ°ùdG  óæY  º`̀°`̀SGƒ`̀e  á`̀©`̀HQG  òæe  ¬`̀æ`̀FGõ`̀N  ø`̀Y

 ,¿ÉªY  OÉà°S  ≈∏Y  Iô`̀jõ`̀é`̀dG  á¡LGƒªH  ∞°üædGh

 ,´QódG »a ±GógG ¿hO ’OÉ©J ¿G ø«≤jôØ∏d ≥Ñ°Sh

 ôFÉK  »bGô©dG  »∏°ü«Ø∏d  »æØdG  ôjóªdG  ∑Qó`̀jh

 ≈∏Y øgGôj ¬æμd ,¬∏¡°S â°ù«d ¬àª¡e ¿G ΩÉ°ùL

 ≥jôØdG ô¡X ¿G ó©H º¡JÉ«fÉμeGh ¬«ÑY’ ájõgÉL

 áeó≤e »``̀ah áÑ«W IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ´Qó```̀dG  á`̀dƒ`̀£`̀H »`̀a

 Iô«ÑμdG ¬`̀JQÉ`̀°`̀ù`̀N º``̀ZQ á`̀jRƒ`̀¡`̀L ô`̀ã`̀c’G ¥ô`̀Ø`̀dG

 ¬`̀JÉ`̀HÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y ’ƒ``©``e ¿OQ’G ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T  ΩÉ```̀eG

 ,QGóZ óªëe »fÉæÑ∏dG ø«aôàëªdG øe IójóédG

 ≈dG áaÉ°VG »fÉLG º«gGôHEGh ΩÉ«∏jh ø«jô«é«ædGh

 ,¿GôgR …óYh ,ø«°SÉj õà©e ¢SQÉëdG ø««∏ëªdG

 ΩhódO  º«gGôHEGh  ,äGQÉÑL  ¢ùfCGh  ,Qójƒb  ∫ÓH  h

 IOƒY ÖfÉL ≈dG Ió°TGhôdG ∞°Sƒjh ,ôÑædG ∞°Sƒjh

 ¬°Vô©àd  πjƒW  ´É£≤fG  ó©H  Iô`̀gGhõ`̀dG  º«gGôHG

 ô«Ñc  RƒØH  ¬JGõ«¡éJ  ≥jôØdG  ≈¡fGh  ,¬HÉ°UÓd

 ¬eÉbG »ÑjQóJ ôμ°ù©e ó©H ÜÉÑ°ûdG Öîàæe ≈∏Y

 á«fóÑdG ábÉ«∏dG ô°TDƒe ™aQ ≈dG ±óg áÑ≤©dG »a

.ΩÉé°ùf’G Iõ«e õjõ©Jh

 ∞«°Uh  IôjõédG  ¿CÉ`̀a  ô`̀N’G  ±ô`̀£`̀dG  ≈∏Yh

 »a ôÑcG äÉMƒª£H ô¶æj á«°VÉªdG πÑb áî°ùædG

 QGõf  …Qƒ°ùdG  ôjó≤dG  »æØdG  ôjóªdG  IOÉ«b  πX

 ,á`̀«`̀fOQ’G  Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀c  ¿hDƒ°ûH  ô«ÑîdG  ¢Shôëe

 »`̀a ¬``̀Xƒ``̀¶``̀M õ``jõ``©``à``H ∫É``````̀e’G √OhGô```````̀J å``̀«``̀M

 ’ƒ°Uh Ö«JôàdG º∏°S ≈∏Y ôãcG Ωó≤àdGh á°ùaÉæªdG

 äGô``e çÓ``̀K ¬`̀dÉ`̀f …ò```̀dG Ö`̀≤`̀∏`̀dG á`̀°`̀ù`̀eÓ`̀e ≈``̀dG

 ,…QGO’Gh  »æØdG  QGô≤à°S’G  ≈∏Y  ¢UôM  §°Sh

 ¿G  ó©H  ájQƒ°ùdG  á°SQóªdG  ≈∏Y  ≥jôØdG  óªà©jh

 »YÉaôdG  óªëeh  ∞°Sƒ«dG  ó¡a  »`̀KÓ`̀ã`̀dG  º°V

 ø«°†«Ñe ΩÉ°üY ÖfÉL ≈dG ,¿É«μjOQÉe ∂jOQÉeh

.ájÉÑ∏°T ¢SGôah

ø°ùëdG OÉà°S - 4 ¢S - »∏g’G + ÉãeôdG
 á¡LGƒe  á©HGôdG  óæY  ø°ùëdG  OÉà°S  ó¡°ûjh

 ∂dP ,IQÉK’G ¬æe ìƒØJ AÉ≤d »a »∏g’Gh ÉãeôdG

 Ö≤∏dG êôNG …òdG ó«MƒdG ≥jôØdG ƒgh ÉãeôdG ¿G

 ä’É≤àf’G  ¥ƒ°S  »`̀a  kÉ«dÉM  Rô``̀H’Gh  ,¿É`̀ª`̀Y  ø`̀e

 »bGô©dG  IOÉ«b  âëJ á°ùaÉæªdG  ≈∏Y Ωõ©dG  óbÉY

 øe IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG ¬`̀JÉ`̀HÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀SG ó`̀©`̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S Ωô```̀cG

 ¿Éª«∏°Sh QhOQó````̀dG  Iõ`̀ª`̀M IOÉ`̀©`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG

 ô«ª°S  ó`̀ª`̀MG  º`̀°`̀Vh  á≤«∏YƒHG  QÉ`̀ª`̀Yh  ¿Éª∏°ùdG

 ø«°SÉj »æH ¢ùfG h »ÑYõdG ≈°Sƒeh OGóM ¿É°ùMGh

 ƒ`̀é`̀fÉ`̀eG …QGƒ```̀Ø```̀j’G ±ô`̀à`̀ë`̀ª`̀dG ™``̀e ó`̀bÉ`̀©`̀à`̀dGh

 ádƒ£H  »`̀a  ô°ûÑªdG  √Qƒ`̀¡`̀X  Ö`̀fÉ`̀L  ≈`̀dG  ,»°ù«c

 ¬fG ’G áeó≤àªdG QGhOÓd ¬∏gCÉJ ΩóY ºZQ ´QódG

 ,’OÉ©àe êôNh äGóMƒdG ΩÉeG Iô«Ñc IGQÉÑe Ωób

 å`̀dÉ`̀Kh ¿OQ’G ¢`̀SCÉ`̀c π`̀£`̀H »`̀∏`̀g’G ¿G ø`̀«`̀M »`̀a

 º°SƒªdG  π¡à°SG  »°VÉªdG  º°SƒªdG  »`̀a  …Qhó``̀dG

 QGô≤à°S’G πX »a ¢ShDƒμdG ¢SCÉμH √RƒØH ójóédG

 õjõ©Jh …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ô`̀gÉ`̀e …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  »æØdG

 óªMGh ∂dÉe êÉëdG äGóMƒdG ºLÉ¡ªH ±ƒØ°üdG

 äÉeƒ≤e  É`̀¡`̀cÓ`̀à`̀eGh  IQGO’G  º``̀YOh  ,…hÉ`̀°`̀ù`̀«`̀©`̀dG

 Éª¡bGQhG  øY  ¿É≤jôØdG  ∞°ûch  ,ìÉéædG  äGhOGh

.á«Ñ∏°S â¡àfG »àdG ´QódG á¡LGƒe ∫ÓN

ÜÉë°S + ¿OQ’G ÜÉÑ°T
 ˆGóÑY ∂∏ªdG OÉà°S - 6,30 ¢S 

 á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  ó``æ``Y  ¿OQ’G  ÜÉ``Ñ``°``T  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀jh

 áª°ùjƒ≤dÉH  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  OÉà°S  ≈∏Y  ∞°üædGh

 …Qhó`````̀d ó```̀jó```̀L ø````̀e ó```̀FÉ```̀©```̀dG ÜÉ``̀ë``̀°``̀S ≥```̀jô```̀a

 ¬°ùaÉæe  ≈°übG  ÜÉÑ°ûdG  ¿Éc  å«M  ,ø«aôàëªdG

 ø∏YGh ¬Ñ≤∏H  RÉ`̀a  …ò`̀dG  ´Qó``̀dG  »FÉ¡f ∞°üf »`̀a

 »∏°ü«ØdG ø«Ñ£≤dG QÉμàMG ∞bƒd IOÉL ÉjGƒf øY

 ¿Éc  ø«Jôe  É≤HÉ°S  É¡∏©a  Éªc  Ö≤∏d  äGó`̀Mƒ`̀dGh

. 2013 ΩÉY ÉgôNG

 á∏«μ°ûàH  º°SƒªdG  Gò`̀g  ô¡¶j  …ò`̀dG  ÜÉÑ°ûdG

 ,ø«ÑYÓdG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó`̀Y  IQOÉ`̀¨`̀e  ó©H  Ió`̀jó`̀L

 ¬HQóe  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  Ió`̀«`̀é`̀dG  èFÉàædG  ≥«≤ëJ  π`̀°`̀UGh

 ≈dG  ±É°†j ójóL Ö≤∏H Oƒªëe ∫ÉªL »∏ëªdG

 óbÉ©àdÉH ¬«ÑY’ π«MQ ¢VƒYh ,¬JGRÉéfG á∏°ù∏°S

 ô«WGƒædG óFGQh á«Ñ∏°T ∂dÉeh É°TÉÑdG óªëe ™e

 ∞`̀jô`̀°`̀Th »`̀é`̀M ¢``̀ù``̀fGh á`̀æ`̀MÉ`̀æ`̀ë`̀dG ¬``̀dE’Gó``̀Ñ``̀Yh

 ±ôàëªdGh  ôªY  óªëeh  ¿GôªY  …Dƒ``dh  ¿ÉfóY

.ˆG ∞«°V …ó¡e »°ùfƒàdG

 kÉªbQ ¿ƒμ«°S ¬fG hóÑj ÜÉë°S ¿CÉa ¬ÑfÉL øe

 Qƒ¡¶dG  »`̀a  ¬«YÉ°ùe  ø`̀Y  ∞°ûc  ¿G  ó©H  kÉÑ©°U

 ô«ÑμdG ºYódGh ≥jôØdG äÉHÉ£≤à°SG ó©H ∫ƒeCÉªdG

 ´Qó`̀dG  »FÉ¡f  ∞°üf  ≈`̀dG  π`̀gCÉ`̀à`̀dGh  √Qƒ¡ªL ø`̀e

 ≈∏Y  óªà©j  …ò`̀dG  äÉHÉjP  ΩÓ°SG  »æWƒdG  IOÉ«≤H

 ¢`̀SQÉ`̀M  º¡æe  IRQÉ``̀Ñ``̀dG  ô°UÉæ©dG  ø`̀e  áYƒªée

 º«∏ëdGóÑY  ó``̀ª``̀MCGh  Iô`̀jÉ`̀ª`̀©`̀dG  …Dƒ```̀d  ≈`̀eô`̀ª`̀dG

 º`̀«`̀gGô`̀HEGh  õjõY  ¿Éª≤d  …ô«é«ædG  ±ôàëªdGh

 ¿É``cGQ Ö`̀fÉ`̀L ≈``dG hOÉ``̀L ƒ``̀HCG óªëeh Iô`̀HGƒ`̀é`̀dG

 .»fÉëdÉ°üdG õà©eh …ódÉîdG

 á«ªdÉY á∏Mh ójóL ™bGƒH Ωƒ«dG ≥∏£æj ø«aôàëª∏d ô«°UÉæªdG …QhO 

 Ωó≤dG Iôμd ¿OQ’G ÜÉÑ°T ≥jôa 

 Ωƒ«dG ƒÑ«f πÑL »dGQ ºààîj ¿GójR ΩƒMôªdG ìhôd ÉªjôμJ 

 Ωó≤dG Iôμd ÉãeôdG ≥jôa 

 Ωƒ«dG .. ó«dG Iôμd ájƒ«°SB’G ájófCÓd »æØdG ´ÉªàLE’G 

 ا'هلي يواصل تحضيراته.. ويفاوض محترف� صربي� 

 الجولة قبل االخيرة لبطولة التعاون للقفز اليوم 

 ó`̀æ`̀Y Ωƒ```̀«```̀dG  ó``≤``©``j - …CGô````````̀dG  - ¿É```ª```Y   

 »`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀jô`̀dG ¥ó``̀æ``̀a á``̀YÉ``̀b »```̀a á``°``ù``eÉ``î``dG

 ájƒ«°SB’G  á`̀jó`̀fC’G  ádƒ£Ñd  »æØdG  ´ÉªàL’G

 ,ó«dG  Iô`̀μ`̀H  …Qhó```̀dG  ∫É`̀£`̀HG  Iô°ûY  á©°SÉàdG

 ,(Üƒ∏L ôHƒ°ùdG) ºdÉ©dG ádƒ£H ≈dG á∏gDƒªdG

 Iô`̀«`̀eC’G  á`̀dÉ`̀°`̀U  »`̀a  kGó``̀Z  É¡JÉ°ùaÉæe CGó`̀Ñ`̀Jh

.ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóªH á«ª°S

 ádƒ£ÑdÉH  á```̀«```̀fOQC’G  ó`̀«`̀dG  Iô``̀c  π`̀ã`̀ª`̀jh  

 ≈```dhC’G á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG »`̀a AÉ``̀L …ò```dG »`̀∏`̀g’G

 RÉ¨dGh  §ØædGh  …ô£≤dG  ¢û«édG  ÖfÉL  ≈dG

 â`̀ª`̀°`̀Vh ,»````̀JGQÉ````̀eE’G Iô``̀jõ``̀é``̀dGh »```̀fGô```̀jE’G

 QƒædGh  …ô£≤dG  Éjƒîd  á«fÉãdG  áYƒªéªdG

 ÜGó°S »∏gC’Gh »æjôëÑdG »∏gC’Gh …Oƒ©°ùdG

.»fÉª©dG

 ΩÉ`̀¶`̀f ≥``̀ah ø`̀«`̀à`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ¥ô``̀a Ö`̀©`̀∏`̀Jh

 πgCÉàjh ,Ió`̀MGh á∏Môe øe CGõéªdG …Qhó`̀dG

 ≈∏Y ¿Ó°UÉëdG  ¿É≤jôØdG  »fÉãdG  QhódG  ≈dEG

 ,áYƒªée  πc  øe  »fÉãdGh  ∫hC’G  øjõcôªdG

 õcGôªdG ójóëJ ≈∏Y ¥ôØdG á«≤H Ö©∏J Éª«a

.øeÉãdG ≈àMh ¢ùeÉîdG øe

 OÉëJ’G óah ´ÉªàL’G ô°†ëj ¿CG ô¶àæjh

 á«æØdG  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YGh  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  …ƒ`̀«`̀°`̀SB’G

 ¿ƒaôàëªdG  ¿ƒ`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  h  ,  ¥ô`̀Ø`̀dG  ƒ∏ãªeh

 ¢üæJ Ée Ö°ùM ¥ôØdG º¡©e äóbÉ©J øjòdG

 πμd  íª°ùJ  »`̀à`̀dG  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  äÉª«∏©J  ¬`̀«`̀∏`̀Y

 ÖfÉL ≈``̀dG ,ø`̀«`̀Ñ`̀Y’ 4 ™`̀e ó`̀bÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ≥`̀jô`̀a

 äÉÑjQóàdG ó«YGƒeh , ¿É°üª≤dG ¿GƒdG â«ÑãJ

. á°VÉjôdG ô°üb áYÉb »a ΩÉ≤à°S »àdG

 á∏°UGƒàe  äÉÑjQóJ  ≈dG  »∏gC’G  ™°†îjh

 πªà°ûJh  ,»°ùæªdG  ô«°ù«J  .O  ÜQóªdG  IOÉ«≤H

 áLhõªªdG  á«eƒé¡dGh  á«YÉaódG  ÖfGƒédG

 á`̀«`̀fó`̀Ñ`̀dG á`̀bÉ`̀«`̀∏`̀dÉ`̀H äÉ``̀Ñ``̀jQó``̀Jh ,á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H

.á«YÉªédGh ájQÉ¡ªdG ÜÉ©dC’Gh

 É«ahôg »JGhôμdG ±ôàëªdG ∑QÉ°T óbh 

 äôL  »àdG  ≥jôØdG  äÉÑjQóJ  »`̀a  ¢ûà«°Sƒ°S

 AÉ≤∏dG »a ∑QÉ°T Éªc ,ø««°VÉªdG ø«eƒ«dG »a

 Öîàæe ™e ¢ùeG ≥jôØdG ¬°VÉN …òdG …OƒdG

 .óHQEG ájó∏H

 ÖY’ ™e ä’É°üJG  »∏gC’G  IQGOG  äô`̀LGh

 äGQó``̀b õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  ¬`̀©`̀e óbÉ©à∏d É`̀«`̀Hô`̀°`̀U ø`̀e

 …OÉædG ø∏©j ¿CG ô¶àæj å«M ,á«æØdG ≥jôØdG

 ¬JGAGôLG  ∫Éªμà°SG  ó©H  Ωƒ«dG  ÖYÓdG  ájƒg

.kGóZ ≈dhC’G IGQÉÑªdG »a  ¬cQÉ°û«d áeRÓdG

 ádƒ£ÑdG   »`̀a  √QGƒ°ûe  »`̀∏`̀gC’G   π¡à°ùjh

 á°ùeÉîdG  óæY  …ô£≤dG  ¢û«édG  á¡LGƒªH

 IôjõédG  ™`̀e  »``̀fGô``̀jE’G  §ØædG  »≤à∏j  Éª«a

 (≈`̀dhC’G)  áYƒªéªdG  ¢ùØf  øª°V »JGQÉeE’G

 áYƒªéªdG  ÜÉ°ùëd  πHÉ≤àjh  ,  IóMGƒdG  óæY

 …Oƒ©°ùdG  QƒædGh  »æjôëÑdG  »∏gC’G  ,á«fÉãdG

 »≤à∏j   AÉ°ùe  á©HÉ°ùdG  óæY  h  ,  áãdÉãdG  óæY

.»fÉª©dG ÜGó°S »∏gC’Gh …ô£≤dG ÉjƒîdG

 ¢û«édG ™ªéJ äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀e ó``̀MC’G ΩÉ`̀≤`̀Jh 

 IóMGƒdG  óæY  »`̀fGô`̀jE’G  §ØædG  ™e  …ô£≤dG

 »fÉª©dG  ÜGó`̀°`̀S  »`̀∏`̀gG  IGQÉ`̀Ñ`̀e  É¡«∏J  ,Gô`̀¡`̀X

 »````̀fOQC’G »``̀∏``̀gC’G h ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀ª`̀°`̀S ™``̀e

 …Oƒ©°ùdG Qƒ`̀æ`̀dGh ,»``̀JGQÉ``̀eE’G Iô`̀jõ`̀é`̀dG ™`̀e

.…ô£≤dG ÉjƒîdGh

 ø«æK’G áMGô∏d ácQÉ°ûªdG ¥ôØdG ™°†îJh

 øe Iô«NC’G  á∏MôªdG  äÉjQÉÑe ΩÉ≤J  ¿G  πÑb

 Iô`̀jõ`̀é`̀dG  ™`̀ª`̀é`̀Jh AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG ≈````̀dhC’G Qhó```̀dG

 ,  IóMGƒdG  óæY …ô£≤dG  ¢û«édGh  »JGQÉeE’G

 ,»fÉª©dG  ÜGó°S  »∏gC’Gh  …Oƒ©°ùdG  QƒædG  ºK

 Éjƒîdh ,»fGôjE’G  §ØædGh »fOQC’G  »∏gC’G h

 .»æjôëÑdG »∏gC’Gh …ô£≤dG

 Iô°TÉ©dG óæY Ωƒ«dG CGóÑJ - …CGôdG - ¿ÉªY 
 π`̀Ñ`̀bh Iô`̀°`̀û`̀Y á``̀jOÉ``̀ë``̀dG á``̀dƒ``̀é``̀dG  kÉ``MÉ``Ñ``°``U
 õ`̀LGƒ`̀ë`̀dG ø``̀Y õ`̀Ø`̀≤`̀dG á`̀«`̀°`̀Shô`̀Ø`̀d Iô``̀«``̀N’G
 á°SQÉah kÉ°SQÉa 90 ácQÉ°ûªH ¿hÉ©àdG ádƒ£Ñd
 É¡ª¶æjh  õ`̀cGô`̀ª`̀dGh  á``̀jó``̀fC’G  ∞∏àîe  ø`̀e
 AGOCG ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH »Hô©dG OGƒédG …OÉf

.á«°VÉjôdG IQGOEÓd
 º`̀°`̀S90  á`̀Ä`̀a  øª°V  äÉ°ùaÉæªdG  …ô`̀é`̀Jh
 675 ,º°S 110-100 áÄa h, QÉæjO300 õFGƒéH
 áÄah , á«fÉãdG óæY É¡JÉ°ùaÉæe CGóÑJh ,GQÉæjO
 CGóÑJh  ,GQÉæjO  3075  ´ƒªéªH  ,º°S  130-120
 ,º°S 100 ádƒL øe AÉ¡àf’G ó©H É¡JÉ°ùaÉæe
 ácô°T  ø`̀e  áeó≤e  GQÉ`̀æ`̀jO  3750  ´ƒªéªHh

.á«°VÉjôdG IQGOÓd AGOG
 IQÉ`̀°`̀S,  »dÉ«c  ìƒ°üf  :ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGRô`̀HCG  
 ,á∏aGƒædG  ôª©e  ,ó°TGôdG  ó«dh,  »Wƒeô©dG
 Iõ`̀ª`̀M ,äÉ``̀Ñ``̀«``̀fò``̀dG ó````̀ jR, ≈`̀°`̀ù`̀«`̀©`̀dG ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 ,¢ûªN  ôªY  ,»fGƒ°ùμdG  ídÉ°U  ,»fGƒ°ùμdG
 ,ô«°UÉæªdG ójõj ,ójóëdG ó°TGQ ,¢ûªN QÉªY

 »fÉg  øàHÉμdGh  »ª«dódG  ídÉa  ,ºXÉf  ÉjOÉf
 ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ó`̀æ`̀°`̀Sh »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ,GQÉ``̀°``̀û``̀H
 ¢`̀SQÉ`̀ah ádÉ°†a ¿É````cGQh Qƒ`̀WÉ`̀æ`̀dG  ó`̀ª`̀ë`̀eh
 ∫Ó`̀Wh  ¢`̀SQÉ`̀a,  º°SÉ≤dG  º`̀«`̀gGô`̀HGh  …OÉÑ©dG

. ¿É°ùM ƒHG øjRh ádÉ°†a ¿ÉcGQh …OÉÑ©dG
 ¢``̀SQÉ``̀Ø``̀∏``̀d ≥``̀ë``̀j :á```̀dƒ```̀é```̀dG äÉ``̀ª``̀«``̀∏``̀©``̀J
 ,≈`̀°`̀ü`̀bG ó``ë``c ø```̀jOGƒ```̀L ≈``∏``Y á``cQÉ``°``û``ª``dG
 øª°V IóMGh Iôe ácQÉ°ûªdG OGƒé∏d íª°ùjh

.áÄa πc
 ádƒ£ÑdG ôjóe : áª¶æªdG áæé∏dG º°†Jh
 QOÉ`̀f  »`̀eÓ`̀YE’G  ≥°ùæªdGh  ,ô«°ü≤dG  ô°†N
 …QƒNÉa ó«dh ±ÉæÄà°S’G áæédh ,…QƒªëdG
 ºμëdG :º`̀«`̀μ`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀dh ,≈`̀°`̀ù`̀«`̀©`̀dG É```̀LQh
 ójóëdG ø©eh ,É°ù«FQ »ª«dódG »∏Y »dhódG
 »æH  ¿ÉfóYh  …QƒªëdG  QOÉ`̀fh  QÉ°üf  óªMCGh
 Oƒªëe  óªëe  ∂∏°ùªdG  º`̀ª`̀°`̀ü`̀eh  ,ó`̀ª`̀MG
 Ö«¡°U ºμëdG :ø«°VƒØªdGh ,º°S 100 áÄØd
 ó`̀ª`̀ë`̀e.Oh ,»``eÉ``¡``à``dG ó`̀ª`̀ë`̀eh OÉ``̀ª``̀M ƒ````̀HCG

 . kÉÑ«ÑW ¢TGô¡dG

 ختام البطولة المحلية للراليات
 في جبل نيبو اليوم 

 تأجيل افتتاح مدرسة الجنوب للدراجات 

 á©°SÉàdG óæY Ωƒ«dG ≥∏£æj - …CGôdG - ¿ÉªY 

 ádƒédG)  zƒÑ«f  πÑL  »æWƒdG  »dGôdG  kÉMÉÑ°U

 ¿OQC’G  á``̀dƒ``̀£``̀H  ø```̀e  Iô````̀«````̀NC’Gh  á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG

 ájÉYôH ,ƒÑ«f πÑL ájó∏H áMÉH øe (äÉ«dGô∏d

 áÄ«g  ¢ù«FQ  ø«°ùëdG  øH  π°ü«a  ô«eC’G  ƒª°S

.äGQÉ«°ùdG á°VÉjôd á«fOQCÓd øjôjóªdG

 å«M  ,É≤HÉ°ùàe  11  ádƒ£ÑdG  »a  ∑QÉ°ûjh

 ,¿Gó`̀jR  óªMCG  π£ÑdG  ΩƒMôªdG  ºjôμJ  ºà«°S

 »ah  ¿OQC’G  »a  äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  ¬eób  Éªd

.»Hô©dG øWƒdG

 IôëH :»g πMGôe 9 »dGôdG πMGôe ≠∏ÑJh

 Ωhô``c  h  º``c  9^76  É¡àaÉ°ùe  ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh  (1,2,3)

 áWÉfôZh  º`̀c  5^06  É¡àaÉ°ùe  ≠∏ÑJh  (1,2,3)

 ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh  º``̀c  6^08  É`̀¡`̀à`̀aÉ`̀°`̀ù`̀e  ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh  (1,2,3)

 64^11  É¡æe  ,ºc  185^86  á«dÉªLE’G  áaÉ°ùªdG

.»à∏Ø°SEG »dGôdG QÉ°ùe ó©jh ,á°UÉN πMGôe ºc

  áÄa »a IOÉY ô«Z ≈∏Y á°ùaÉæªdG ¿ƒμà°Sh

 ≥HÉ°ùàªdG  º°ùM  ¿CG  ó©H  äÉ«dGô∏d  ø«≤FÉ°ùdG

 äÉ`̀«`̀dGô`̀∏`̀d  ¿OQC’G  á`̀dƒ`̀£`̀H  Ö`̀≤`̀d  á©ªL  ó`̀dÉ`̀N

 õcôªdG ÖMÉ°U ø«H ,»dGƒàdG ≈∏Y »fÉãdG ΩÉ©∏d

 ø«Hh ,á£≤f 68 ó«°UôH RÉª≤dG áeÓ°S »fÉãdG

R 52^5 Éaô°ûdG ÜÉ¡jEG ådÉãdG õcôªdG ÖMÉ°U

 »a ∫hC’G õ`̀cô`̀ª`̀dG RGô```̀MCG  É`̀aô`̀°`̀û`̀dG ≈`̀∏`̀Yh

 ≈dEG  Ωó≤àdG  π`̀LCG  øe RÉª≤dG  êhô`̀N hCG  »dGôdG

 ,ádƒ£Ñ∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  Ö«JôàdG  »`̀a  »fÉãdG  õcôªdG

 »`̀dGô`̀dG ∫É``̀ª``̀cEG iƒ`̀°`̀S RÉ`̀ª`̀≤`̀dG ø``̀e Üƒ`̀∏`̀£`̀eh

 ¿ƒμà°S É`̀ª`̀c ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d

 ÖMÉ°U ø`̀«`̀H ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ø`̀«`̀H Iƒ`̀«`̀b á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 ÖMÉ°U ø`̀«`̀Hh  ¿ÉÑ©°T  ó`̀ª`̀MCG  ™`̀HGô`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG

 ÖMÉ°U ø`̀«`̀Hh  QRÉ``̀Y  ô«°ûH  ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG

 √òg ∫óÑàJ óbh ±QÉY º°UÉY ™HÉ°ùdG õcôªdG

 »a  ø«≤HÉ°ùàªdG  èFÉàf  i≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀æ`̀H  õ`̀cGô`̀ª`̀dG

.»dGôdG

 ¿Éa  ø«MÓªdG  áÄa  ádƒ£H  ó«©°U  ≈∏Y

 Qó°üàªH ¥É`̀ë`̀∏`̀d  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀U ø`̀«`̀MÓ`̀ª`̀dG á`̀ª`̀¡`̀e

 á£≤f  75  ó`̀«`̀°`̀Uô`̀H  á`̀©`̀ª`̀L OÉ``̀ª``̀Y  á``dƒ``£``Ñ``dG

 õcôªdG  ÖMÉ°U  ø«Hh  ¬æ«H  ¥QÉØdG  ≠∏Ñj  å«M

 ,á£≤f  22^5  ó«°UôH  äÉ«£©dG  ΩRÉ`̀M  ådÉãdG

 á£N ≈∏Y πNó«°Sh  ,  äÉ«£©dG  ¥QÉØdG  ≠∏Ñjh

  ádƒ£ÑdG  »``a  º`̀gõ`̀cGô`̀e π`̀jó`̀Ñ`̀à`̀d  á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 12^5  ¿ÉÑ©°T  …OÉ`̀°`̀Th  ,á£≤f  15  π`̀à`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀a

 á£≤f  23  ó«°UôH  á`̀jQGò`̀©`̀dG  óªëe  h  á£≤f

.á£≤f 22 ó«°UôH ≈°Sƒe

 ¿Gó`̀jR  óªMCG  π`̀MGô`̀dG  ≥HÉ°ùàªdG  ¿CG  ôcòj

 ΩÉ©dG  Ö«JôàdG  »a  »fÉãdG  õcôªdG  πàëj  ¿É`̀c

 ¬æ«H ¥QÉØdG ¿Éch •É≤f 69 ó«°UôH ø«MÓª∏d

.•É≤f 6 á©ªL OÉªY ø«Hh

:»dGôdG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG
 ≈∏Y  á©ªL  OÉ`̀ª`̀Y  ¬`̀MÓ`̀eh  á©ªL  ó`̀dÉ`̀N

 RÉª≤dG  áeÓ°S  ,10  ƒ`̀Ø`̀jG  »°û«Hƒ°ùà«e  øàe

 IQÉ`̀«`̀°`̀S ø``̀à``̀e ≈``̀∏``̀Y äÉ```̀μ```̀jQh å``̀«``̀Z ¬```̀MÓ```̀eh

 ¬MÓeh  ¿ÉÑ©°T  ó`̀ª`̀MCG  ,5  ƒ`̀Ø`̀jG  »°ûjƒ°ùà«e

 »°û«Hƒ°ùà«e  IQÉ«°S  øàe  ≈∏Y  ¿ÉÑ©°T  …OÉ`̀°`̀T

 äÉ«£Y  ΩRÉ`̀M  ¬MÓeh  Éaô°ûdG  ÜÉ¡jEG  ,6ƒØjG

 QRÉYô«°ûH  ,9ƒ``Ø``jG  »°ûHƒ°ùà«e  IQÉ`̀«`̀°`̀S  ø`̀à`̀e

 IQÉ«°S  ø`̀à`̀e  ≈`̀∏`̀Y  á`̀jQGò`̀©`̀dG  óªëe ¬`̀MÓ`̀eh

 ¬MÓeh ï«°ûdG óéeCG ,11 ¿EG GõjôÑeEG hQÉHƒ°S

 ¿EG  hQÉ`̀Hƒ`̀°`̀S  IQÉ«°S  øàe  ≈∏Y  ó©H  Éª«a  ø∏©j

 ≈∏Y OGó`̀≤`̀e ø°ùM ¬`̀MÓ`̀eh OGó`̀≤`̀e OÉ````̀jR,15

 ±QÉY  º°UÉY,7ƒØjG  »°ûHƒ°ùà«e  IQÉ«°S   øàe

 IQÉ«°S  øàe  ≈∏Y  ¿Éjô¡«L  ≈°Sƒe  ¬`̀MÓ`̀eh

 ∞«°UÉf ô«eCG ¬MÓe h πàdG ¢SQÉa ,ƒ«∏c ƒæjQ

 »J »`̀a ƒ°ùcÉ°S ø`̀jhô`̀à`̀«`̀°`̀S  IQÉ`̀«`̀°`̀S  ø`̀à`̀e ≈`̀∏`̀Y

 ∫Éªc  ¥ô`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG  ¬`̀MÓ`̀eh  »°ù«≤dG  QÉ`̀ª`̀Y,  ¢``̀SG

 π«¡°S  ,  ,30  ¬`̀jCG  ƒ«∏HO  ΩCG  »H  IQÉ«°S  øàe ≈∏Y

  øàe ≈∏Y  ≈°Sƒe ôeÉY  ¬MÓe h  ¢ShôdG  ƒ`̀HCG

 .âjOÉc πHhG IQÉ«°S

 äÉ``̀LGQó``̀dG OÉ`̀ë`̀JG Qô``̀b - …CGô````̀dG - ¿É`̀ª`̀Y   

 ¿Éc …ò```dGh Üƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀°`̀SQó`̀e ìÉ`̀à`̀à`̀aG π`̀«`̀LCÉ`̀J

.»aÉ°üdG QƒZ á≤£æe »a Ωƒ«dG Qô≤e

 ,…QƒYÉØdG  ∫ÉªL  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  Ö°ùMh

 »a ó`̀jó`̀é`̀dG ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG ó`̀jó`̀ë`̀J ≈``̀dG QÉ`̀°`̀ü`̀«`̀°`̀S

 øª°V á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG √ò``̀g »``̀JCÉ``̀Jh ,≥```̀M’ â``̀bh

 á≤£æe »`̀a á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG √ò`̀¡`̀d OÉ`̀ë`̀J’G á`̀jÉ`̀YQ

 .ÜƒæédG

   »∏gC’G ≥jôa 

 ¿GóªM ƒHG …óY 



2رياضة
   العربي إلى نهائي خماسي كرة الشركات 

 á«FÉ¡ædG  IGQÉÑªdG  ≈dG  »Hô©dG  ∂æÑdG  ≥jôa πgCÉJ  -  …CGô`̀dG  -  ¿ÉªY   

 ™e  ¬dOÉ©J  ó©H  äÉcô°ûdG  OÉëJG  »ØXƒªd  Ωó≤dG  Iôc  »°SÉªN  ádƒ£Ñd

 ∂∏ªdG ≥FGóM Ö©∏e ≈∏Y äôL IGQÉÑe »a 5/5 »àjƒμdG »fOQ’G ∂æÑdG

.ÜÉjE’G á∏Môe øª°V ø«∏HÉ≤ªdG »a »fÉãdG ˆGóÑY

 kÉHÉgP  RÉa  »Hô©dG  ∂æÑdG  ¿Éc  ,  ≥«aƒJ  ô«gR OÉëJ’G  ôjóe Ö°ùMh

 á£∏°S  º«∏bG  ΩOÉ`̀≤`̀dG  AÉ`̀©`̀HQ’G  ΩÉ≤j  …ò`̀dG  »FÉ¡ædG  »a  »bÓ«°Sh  ,2/5

 .ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG

 جولتان في بطولة
 ا'مير محمد للشطرنج اليوم 

 èfô£°ûdG OÉ`̀ë`̀JG á`̀YÉ`̀b »`̀a ¿É`̀à`̀dƒ`̀L Ωƒ`̀«`̀dG ΩÉ`̀≤`̀J - …CGô```̀dG - ¿É`̀ª`̀Y   

 ájƒæ°ùdG á«dhódG óªëe ô«e’G ádƒ£H øª°V ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóªH

.èfô£°û∏d áMƒàØªdG ¿hô°û©dGh á©HGôdG

 ΩÉ≤J  áãdÉãdG  ádƒédG  Éª«a  ,Gô¡X  2^30  óæY  á«fÉãdG  ádƒédG  CGóÑJh

 ádƒ£ÑdG ¿G Éª∏Y ,¢ùeG äCGó`̀H ≈`̀dh’G ádƒédG âfÉch ,AÉ°ùe 6^30 óæY

 .AÉ°ùædGh ∫ÉLôdGh ájôª©dG äÉÄØdG ™«ªéd …ôéJ

   مؤتمرات صحفية لمدربي
 دوري المحترفين - المناصير 

 äÉ≤HÉ°ùªdG íFGƒd ≈dG GOÉæà°SG Ωó≤dG Iôc OÉëJG Qôb - …CGôdG - ¿ÉªY   

 - ø«aôàëªdG …QhO ¥ôa »HQóªd á«Øë°U äGôªJDƒe ó≤Y OÉëJ’G »a

.IGQÉÑe πc Ö≤Y -ô«°UÉæªdG

 ôªJDƒªdG  CGóÑ«°S  ô°SÉîdG  ≥jôØdG  ÜQó`̀e  ¿EÉ`̀a  äÉª«∏©àdG  Ö°ùëHh

 ô°ûY Ióªdh õFÉØdG ≥jôØdG ÜQóe ºK øeh IGQÉÑªdG ájÉ¡f Ö≤Y »Øë°üdG

 ≥jôØdG ÜQóe ¿EÉa ∫OÉ©àdÉH IGQÉÑªdG â¡àfG ∫ÉM »ah ,ôªJDƒe πμd ≥FÉbO

.∞«°†à°ùªdG ≥jôØdG ÜQóe ¬Ñ≤©j ºK øeh ôªJDƒªdG CGóÑ«°S ∞«°†dG

 ±ó¡H IGQÉÑe πμd OÉëJ’G øe »eÓYEG ≥°ùæe ø««©J Qô≤J ∂dP ≈dG

 .IGQÉÑªdÉH á≤∏©àªdG á«eÓYE’G ÖfGƒédG IQGOEG

 تصفية المنتخب الوطني 
للتايكواندو تبدأ .. اليوم 

 áæjóªH ø°ùëdG øH ó°TGQ ô«eC’G õcôe áYÉb ó¡°ûJ - …CGôdG - ¿ÉªY   

 hófGƒμjÉà∏d »æWƒdG Öîàæª∏d ≈dhC’G á«Ø°üàdG Ωƒ«dG ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG

 (36)  ¿ƒ∏ãªj  áÑY’h  kÉÑY’  122  ácQÉ°ûªH   17  ¥ƒ`̀a  AÉ°ùædGh  ∫ÉLô∏d

 ,º¨c74 ,º¨c68 ,º¨c63 ,º¨c58 : ∫ÉLô∏d ¿GRhG á©HQG ΩÉ≤J å«M ,kGõcôe

 ∫ÉLô∏d  ¿GRhG  á©HQC’ áaÉ°V’ÉH  ,AÉ°ùædG  ¿GRhCG  ™«ªL kGóZ …ôéJ Éª«a

 øe Ωƒj πÑb ¿Gõ«ªdG …ôéjh ,º¨c 87 ¥ƒa ,º¨c87 ,º¨c80 ,º¨c54 :

.OÉëJ’G ô≤ªH á°SOÉ°ùdG ájÉ¨dh á©HGôdG óæY á°ùaÉæªdG

 ÉgOƒLƒd º¨c73 ä á«ÑgP ¿ƒ∏éY á«ªjOÉcG / IôYGƒa É«fGQ âdÉfh

 á«ÑgP  ¿ÉcôÑdG  /  ¿Éeô£dG  ó`̀Yh  âdÉf  ∂`̀dò`̀ch  ,¿Gõ`̀«`̀ª`̀dG  »`̀a  É`̀gó`̀Mh

 á∏ªM øe ∑QÉ°ûªdG ¿ƒμj ¿G ácQÉ°ûªdG •hô°T øeh ,º¨c73 ¥ƒa ¿Rh

 á©°SÉàdG óæY CGóÑJ äÉ°ùaÉæªdG ,¿hO Éªa 2000 ΩÉY ó«dGƒe Oƒ°SC’G ΩGõëdG

 .kÉMÉÑ°U

   مفكرة اليوم 

ø«aôàëª∏d ô«°UÉæªdG …QhO /Ωó≤dG Iôc * 

Gô°üY 4¢S /óHQG »a ø°ùëdG OÉà°S /»∏g’G + ÉãeôdG

AÉ°ùe 6Q30¢S /¿ÉªY OÉà°S /IôjõédG + »∏°ü«ØdG

AÉ°ùe 6Q30¢S /ˆGóÑY ∂∏ªdG OÉà°S /ÜÉë°S + ¿OQ’G ÜÉÑ°T

ø«aôàëªdG ô«¨d 16ä Ωób

Gô¡X 2Q30¢S /»ª°TÉ¡dG.Ω /ájOÉÑdG + ∑ƒeô«dG

Gô¡X 2Q30¢S /ÜÉë°S.Ω /»eÉ°ûdG ºLQ + ¿ÉÑ°ùM

Gô¡X 2Q30¢S /AÉbQõdG ájó∏H.Ω /ô«≤°T + á£ëªdG ÜÉÑ°T

Gô¡X 2Q30¢S /¢TôL.Ω /≈°üb’G + ÓY ôjO

Gô¡X 2Q30¢S /äõY ¿É©æc.Ω /¿ÉMô°ùdG ô«¨e + ájódÉîdG

Gô¡X 2Q30¢S /á∏«Ø£dG.Ω /¿É©e + »aÉ°üdG QƒZ

Gô¡X 2Q30¢S /≈°Sƒe …OGh.Ω /è«∏îdG + áãjóM QƒZ

èfô£°ûdG *

Gô¡X 2Q30¢S /èfô£°ûdG OÉëJG áYÉb /óªëe ô«e’G ádƒ£H

hófGƒμjÉàdG *

 ÉMÉÑ°U 9¢S /ó°TGQ ô«e’G áYÉb /»æWƒdG ÖîàæªdG á«Ø°üJ

 قطر وروسيا وديا بالكرة الشهر المقبل 

 øY ¢ùeG Ωó≤dG  Iôμd …ô£≤dG  OÉ`̀ë`̀J’G  ø∏YG  - Ü ± CG  -  á`̀Mhó`̀dG 

 …ô£≤dG ÖîàæªdG ™ªéJ Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀c »`̀a á``̀jOh á`̀«`̀dhO IGQÉ`̀Ñ`̀e á`̀eÉ`̀bG

 QÉWG  »a  ,πÑ≤ªdG  »fÉãdG  øjô°ûJ  10  »a  áMhódÉH  »°ShôdG  √ô«¶f  ™e

 øª°V »fÉãdG øjô°ûJ 15 »a ø«°üdG É¡àØ«°†e áLGƒªd ô£b äGOGó©à°SG

.2018 ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üJ

 Aó``̀H ô``̀£``̀b ÜQó`````̀e »``̀JÉ``̀°``̀Sƒ``̀a »```̀NQƒ```̀N »````̀fÉ````̀jƒ````̀LhQh’G Qô`````̀bh

 øeh  ,»fÉãdG  øjô°ûJ  4  »a  ø«°üdGh  É«°ShQ  »JGQÉÑªd  äGOGó©à°S’G

 á°SOÉ°ùdG  ádƒédG  AÉ¡àfG  Ö≤Y  IójóédG  áªFÉ≤dG  ø∏©j  ¿G  ô¶àæªdG

 õ«¡éJ  π©ØdÉH  CGóH  ób  »JÉ°Sƒa  ¿Éch  .»fÉãdG  øjô°ûJ  3  »a  …Qhó∏d

 ´ƒÑ°S’G  ΩÉjG  3  ¥ô¨à°SG  áMhódÉH  »∏ëe  ™ªéJ  ∫ÓN  øe  ÖîàæªdG

.»°VÉªdG

 ,πÑb  ø`̀e  á`̀Mhó`̀dÉ`̀H  É`̀jOh  ø`̀«`̀Jô`̀e  É«≤àdG  ó`̀b  ¿ÉÑîàæªdG  ¿É`̀ch

 ’OÉ`̀©`̀Jh  2011  »`̀a  á«fÉãdGh  ,2-5  É«°ShQ  äRÉ`̀ah  1996  »`̀a  ≈`̀dh’G

.1-1

 äÉ«Ø°üàd  ≈dh’G  áYƒªéªdG  »a  ¢ùeÉîdG  õcôªdG  ô£b  πàëJh

 ,±ó¡H ÉjQƒ°S ≈∏Y RƒØdÉH É¡à≤≤M •É≤f 3 ó«°UôH 2018 ºdÉ©dG ¢SÉc

 .á«HƒæédG ÉjQƒch ¿Éà°ùμHRhGh ¿GôjG  ΩÉeG  äÉjQÉÑe 3  äô°ùNh

 تجريد رباعات كازخستانيات
 من ذهبيات »لندن« 

 ójôéJ ¢ù«ªîdG á«dhódG á«Ñªdh’G áæé∏dG âæ∏YCG - Ü ± CG - ¢ùjQÉH 

 á«Ñªdh’G  ¿óæd  ÜÉ©dG  »a  ÖgòdÉH  äÉLƒàe  äÉ«fÉà°ùNRÉc  äÉYÉHQ  3

.äÉ£°ûæªdG ÖÑ°ùH 2012

 63)  Gõ«fÉe  ÉjÉeh  (≠∏c  53  ¿Rh)  ƒ∏fÉ°ûæ«°T  É«ØdR  èFÉàf  âÑ£°Th

 ójhô«à°S  ø¡dhÉæJ  äÉÑKG  ó©H  (≠∏c  75)  Éahó«HhOƒH  ÉfÓàØ°Sh  (≠∏c

 IOÉ`̀YG  ô`̀KG  ,É°†jG  ¿ƒ`̀dhQó`̀fÉ`̀°`̀ù`̀chG  ójhô«à°S  ƒ∏fÉ°ûæ«°Th  ,∫hRƒ`̀fÉ`̀à`̀°`̀S

 ¿óædh 2008 ø«μH »àî°ùf øe äÉæ«©dG äÉÄe ø«H øe ø¡JÉæ«Y π«∏ëJ

.2012

 69 ájõfhôH  øe ÉaƒμfÉeô«μ°T  ÉæjQÉe á«°ShQÓ«H áYÉHôdG  äOôLh

 á«°†a ÖMÉ°U ±ƒchOƒc ∂«°ù«H »°ShôdG ´QÉ°üªdG Oôéj ºd Éª«a ,≠∏c

.2013 ΩÉY »aƒJ ¬f’ ¿óæd »a

 øjòdG  ø««°VÉjôdG  AÉª°SG  á«dhódG  á«Ñªdh’G  áæé∏dG  ∞°ûμJ   º`̀dh

 .øjOôéªdG øY É°VƒY äÉ«dGó«ªdG ¿ƒdÉæ«°S

 سامسونج ماراثون عمان.. اليوم 
 ô«°ùdG äÓjƒëJh ≥∏¨dG •É≤f ø∏©J z¿GOQƒL ¿Q{ 

 Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  ≥∏£æJ  -  Gô`̀à`̀Hh  …CGô```̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 60 á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀«`̀NCÉ`̀J) …ƒ`̀à`̀°`̀û`̀dG â`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀Mh

 ¿ƒ``KGQÉ``e è`̀fƒ`̀°`̀ù`̀eÉ`̀°`̀S{ ¥É`̀Ñ`̀°`̀S äÉ`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e (á`̀≤`̀«`̀bO

 ƒª°S  á`̀jÉ`̀Yô`̀H  ΩÉ``≤``jh  ,á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG  ¬àî°ùæH  z¿É``ª``Y

 ƒëf ¢†cQG{ QÉ©°T πªëjh óYQ øH ¢SGôa ô«e’G

.z¿ÉªY áæjóe Ö∏b

 42)  ¥ÉÑ°S  :äÉÄa  çÓK  ¿ƒKGQÉªdG  øª°†àjh

 á≤£æe  »a  ¿ÉªY  áfÉeCG  πHÉ≤e  øe  ≥∏£æjh  (ºc

 (ºc  21)  ¥É`̀Ñ`̀°`̀Sh  ,(á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG)  óæY  ø«©dG  ¢``̀SGQ

 )   óæY  ¿Gó`̀ZQ  ô°ùL âëJ øe ¬bÓ£fG  Qô≤ªdG

 10)  ¥ÉÑ°S  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,  (∞°üædGh  á©HÉ°ùdG

 áHGƒÑdG πHÉ≤e á«dÉY Iô«eC’G ´QÉ°T øe CGóÑjh (ºc

 GQhôe (á©°SÉàdG)  óæY  á«°VÉjôdG  áæjóª∏d  3  ºbQ

 áMÉ°ùdG  »a  äÉbÉÑ°ùdG  ™«ªL »¡àæàd  QGôY ´QÉ°ûH

.øjõFÉØdG èjƒàJh ΩÉàîdG πØM ¿Éμe á«ª°TÉ¡dG

 á«æØdG  äGô«°†ëàdG  â¡fG  ¿GOQƒ`̀L  ¿Q  âfÉch

 ∞≤j  …ò``̀dG  ¿ƒ`̀KGQÉ`̀ª`̀dÉ`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á«à°ùLƒ∏dGh

 ¿ƒ∏ãªj  ´ƒ£àe 1000  ≈∏Y ójõj  Ée  ¬MÉéfG  ≈∏Y

 ∑QOh  ø`̀Wh  ∫ÉªYh  OGô``̀aCG  øe  á«ª°SôdG  äÉ¡édG

 äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ø```e äÉ``̀HÉ``̀ °``̀Th ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀Th ,ΩÉ`````Y ø``````eCGh

.ájófC’Gh

 º«¶æàH äÉfƒKGQÉª∏d á«fOQC’G á«©ªédG Ωƒ≤Jh

 á°VÉjôd  á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ª∏d  kÉ≤ah  kÉjƒæ°S  ¥ÉÑ°ùdG

 ΩGóîà°SG  ÖfÉL  ≈dEG  ,á∏jƒ£dG  äÉaÉ°ùª∏d  …ôédG

.á«dÉY á«aôM äGP á«æa äÉ«æ≤J

 ôª«°S  »àdG  ´QGƒ°ûdGh  ≥WÉæªdG  ¥ÓZEG  ºà«°Sh

 ,iôÑμdG  ¿É`̀ª`̀Y  á`̀fÉ`̀eCG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ¥ÉÑ°ùdG  É¡H

 óLGƒJ ø«eCÉJh á«dÉ©a äGP á«æeCG  §£N õ«¡éJh

 ¥ÉÑ°ùdG QÉ°ùe •É≤f ∞∏àîe ≈∏Y ±É©°SE’G äGQÉ«°S

.ø«cQÉ°ûªdG ø«FGó©dG áeÓ°S ¿Éª°†d

ô«°ùdG äÓjƒëJh ≥∏¨dG •É≤f
¶  ,ºc  42^195  ¥ÉÑ°S  QÉ°ùªd  ,Ωƒ`̀«`̀dG  ,»∏c  ≥∏Z  

 kGôéa  4:00  áYÉ°ùdG  øe  ºc  21  ¥ÉÑ°S  QÉ°ùeh
:»dÉàdÉc kGô¡X 12  ájÉ¨dh

 »ª°TÉ¡dG ´QÉ`̀°`̀T - (π`̀eÉ`̀c ≥`̀∏`̀Z) ∫Ó`̀W ´QÉ`̀°`̀T

 ´QÉ°T - (πeÉc ≥∏Z) ¢ûjôb ´QÉ°T - (πeÉc ≥∏Z)

 ô£e ôªY ´QÉ°T - (πeÉc ≥∏Z) ÖdÉW »HCG øH »∏Y

 ™ªée äGQÉ°TEG øe – ¢û«édG ´QÉ°T - (πeÉc ≥∏Z)

 πeÉc ≥∏Z) §HôªdG ô°ùL ájÉ¨dh »MÉ«°ùdG ¿GóZQ

.(ø«gÉéJ’ÉH

¶  ,ÉMÉÑ°U 9:00 áYÉ°ùdG  ≥∏£æjh ,ºc 10 ¥ÉÑ°S  
 6:00   ø``̀e  ,Ωƒ`̀«`̀dG  ,¥É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  QÉ°ùªd  »∏c  ≥∏Z

:»dÉàdÉc kGô¡X 12  ájÉ¨dh kÉMÉÑ°U
 á«∏NGódG  QGhO  ø«H  Ée  -  á«dÉY  áμ∏ªdG  ´QÉ°T

 π``̀eÉ``̀c  ≥````∏````Z)  á```̀«```̀°```̀VÉ```̀jô```̀dG  á```̀æ```̀jó```̀ª```̀dG  QGhOh

 π«ªL  øH  ô°UÉf  ∞jô°ûdG  ´QÉ°T  -  (ø«gÉéJE’ÉH

 äGQÉ°TEG  ájÉ¨dh  á«°VÉjôdG  áæjóªdG  QGhO  øe  –
 - (ô`̀«`̀°`̀ù`̀dG √É``é``JEG  ¢ùμ©H π`̀eÉ`̀c ≥`̀∏`̀Z) ≥`̀FGó`̀ë`̀dG

 ô°ùL ≈``̀dEG ≥`̀FGó`̀ë`̀dG äGQÉ``°``TEG ø`̀e – QGô``̀Y ´QÉ`̀°`̀T

 (ô«°ùdG  √ÉéJEG  ™e  πeÉc  ≥∏Z)  ∑QÉ`̀e  óf’  ¥óæa

 ô°ùL ø`̀e –  »`̀∏`̀Y ø`̀H  ø«°ùM ∞`̀jô`̀°`̀û`̀dG  ´QÉ`̀°`̀T  -

 ™e π`̀eÉ`̀c ≥`̀∏`̀Z) å`̀dÉ`̀ã`̀dG QGhó``̀dG ≈``dEG ∑QÉ``e ó`̀f’

 -  (»FõL  ≥∏Z)  ådÉãdG  QGhó``dG  -  (ô«°ùdG  √É`̀é`̀JEG

 ådÉãdG  QGhó``̀dG  ø`̀e –  ¢`̀VÉ`̀jQ  º©æªdG  óÑY ´QÉ`̀°`̀T

 √ÉéJEG ™e πeÉc ≥∏Z) øjôLÉ¡ªdG äGQÉ°TEG ájÉ¨dh

 ´QÉ°T  -  (πeÉc  ≥∏Z)  ô£e  ôªY  ´QÉ°T  -  (ô«°ùdG

 ¢ûjôb  ´QÉ°T  -  (πeÉc  ≥∏Z)  ÖdÉW  »`̀HCG  øH  »∏Y

.(πeÉc ≥∏Z)

 ´É`̀Ñ`̀JÉ`̀H ¥É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀∏`̀d á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀Ñ`̀∏`̀Wh

 øe ,¿ÉμªdG »a øjOƒLƒªdG ô«°ùdG AÉÑbQ äÉª«∏©J

 ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y ø«æWGƒªdG IóYÉ°ùeh ád’ódG πLCG

 .É¡«dEG ÜÉgòdG OGôªdG á≤£æªdG ≈dEG

 ¥ÉÑ°ùdG ôà°SƒH 

 äÉ«Ø°üàdG »a º¡∏eCÉH ¿ƒμ°ùªàj ô£b Ωƒéf 

 Ωó≤dG Iôμd »°ùfôØdG …QhódG 

 نيس لمواصلة انطالقته الرائعة.. وسان جرمان الستعادة نغمة االنتصارات 

 تشيبولكوفا تقصي هاليب وتنضم لـ كيربر في نصف نهائي الماسترز 

 ≈dG Iƒ≤H Éë°Tôe ¢ù«f hóÑj - Ü ± CG - ¢ùjQÉH 

 âfÉf  ∞«°†à°ùj  ÉeóæY á©FGôdG  ¬àbÓ£fG  á∏°UGƒe

 ájOÉëdG  á∏MôªdG  »a  πÑ≤ªdG  ó`̀M’G  ô°ûY  ™`̀HGô`̀dG

.Ωó≤dG Iôμd »°ùfôØdG …QhódG øe Iô°ûY

 »dÉëdG  º°SƒªdG  ™∏£e  ™«ªédG  ¢ù«f  CÉ`̀LÉ`̀ah

 ƒgh ¿’G ≈àM äÉjQÉÑe 10 »a äGQÉ°üàfG 8 ¬≤«≤ëàH

 »a ,…Qhó``dG  »a IQÉ°ùîdG  º©W ¥hòàj  ºd  ó«MƒdG

 ¿É°S ¢ùjQÉH ídÉ°U »a Ö°üJ äÉë«°TôàdG âfÉc âbh

.Iô«N’G á©HQ’G º°SGƒªdG »a Ö≤∏dG πeÉM ¿ÉeôL

 øY •É`̀≤`̀f 4 ¥QÉ``Ø``H Ö`̀«`̀Jô`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀f Qó`̀°`̀ü`̀à`̀jh

 á∏MQ √ô¶àæJ …òdG ƒcÉfƒe √QÉL ô°TÉÑªdG √OQÉ£e

 ¥QÉØHh ,âÑ°ùdG GóZ ™HÉ°ùdG ¿É«JG âfÉ°S ≈dG áÑ©°U

 ¢Vƒî«°S  …ò`̀dG  ¿ÉeôL  ¿É°S  ¢ùjQÉH  øY  •É≤f  6

 π«d ¬Ø«°†e ΩÉeG áHƒ©°U øe ƒ∏îj ’ GQÉÑàNG √QhóH

.É°†jG âÑ°ùdG ô°ûY ¢SOÉ°ùdG

 ¢```̀VQ’G »`̀∏`̀eÉ`̀Y ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG ≈```̀dG ¢`̀ù`̀«`̀f ≈`̀©`̀°`̀ù`̀jh

 âfÉf »ÑY’ iód IRhõ¡ªdG äÉjƒæ©ªdGh Qƒ¡ªédGh

 á∏MôªdG  »`̀a  ø``̀jQ  º¡Ø«°V  ΩÉ``̀eG  º¡JQÉ°ùN  Ö`̀≤`̀Y

 »dGƒàdG ≈∏Y ¢SOÉ°ùdG √Rƒa ≥«≤ëàd ∂dPh ,á«°VÉªdG

 ™«°SƒJ ø`̀μ`̀j º`̀d ¿G IQGó`̀°`̀ü`̀dG »`̀a ¬`̀©`̀bƒ`̀e õ`̀jõ`̀©`̀Jh

.¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉHh ƒcÉfƒe ôã©J ∫ÉM »a ¥QÉØdG

 áÑ°ùædÉH  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á`̀«`̀ª`̀gG  â`̀fÉ`̀f  IGQÉ``Ñ``e  »°ùàμJh

 ∫ƒ`̀H ó```̀jQ ¬`̀à`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG π`̀Ñ`̀b á``̀ahô``̀H É`̀¡`̀fƒ`̀c ¢`̀ù`̀«`̀æ`̀d

 ádƒédG  »a  πÑ≤ªdG  ¢ù«ªîdG  …ƒ°ùªædG  êQƒHõdÉ°S

.zè«d ÉHhQƒj{ »HhQh’G …QhódG øe á©HGôdG

 á°ùaÉæªdG »a ¬dÉeG ¢û©fG »HƒæédG ≥jôØdG ¿Éch

 ≈`̀dG á```̀«```̀HhQh’G ¬`̀à`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e »`̀à`̀bÉ`̀£`̀H ió```̀MG ≈`̀∏`̀Y

 êQƒHõdÉ°S øe ø«ªK RƒØH OÉY ÉeóæY »fÉãdG QhódG

 »fÉªd’G  ¬μdÉ°T  ¬Ø«°V  ΩÉ`̀eG  ø«JQÉ°ùN  Ö≤Y  0-1

.»°ShôdG QhOƒæ°SGôc ¬Ø«°†eh

 áª¡e »a ¿É«JG âfÉ°S ≈∏Y ÉØ«°V ƒcÉfƒe πëjh

 √ô¶àæj  …ò``̀dG  Ö©°üdG  ¿É`̀ë`̀à`̀e’G  π`̀X  »`̀a  áÑ©°U

 »°ShôdG ƒμ°Sƒe Éμ°ù°S ¬Ø«°V ΩÉeG πÑ≤ªdG AÉ©HQ’G

.ÉHhQhG ∫É£HG …QhO á≤HÉ°ùe øe á©HGôdG ádƒédG »a

 Gò`̀g á``̀©``̀FGQ äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ƒ`̀cÉ`̀fƒ`̀e Ωó`̀≤`̀j √Qhó````̀Hh

 á∏MôªdG  Ohó``̀M  ≈``dG  IQGó`̀°`̀ü`̀dG  »`̀a  ¿É``̀ch  º°SƒªdG

 ¢ù«f √QÉL ΩÉeG ádòe IQÉ°ùN ≈≤∏J ÉeóæY á°SOÉ°ùdG

.áØ«¶f á«YÉHôH

 •É≤ædG ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH ó°Uôj ,πHÉ≤ªdG »a

 ø«à£≤ædG  ¢†jƒ©àd  π«d  ≈``dG  ¬à∏MQ  »`̀a  çÓ`̀ã`̀dG

 IGQÉÑe »a ∫OÉ©àdG ïa »a ¬Wƒ≤°ùH ÉªgQógG ø«à∏dG

.»°VÉªdG óM’G ƒμ«°SÓμdG

 º°SƒªdG  Gò`̀g  áª°UÉ©dG  …OÉ``f  èFÉàf  â`̀©`̀LGô`̀Jh

 ≈àM ≈ØàcGh …ôªjG …ÉfhG »fÉÑ°S’G ¬HQóe Ωhó≤H

 §≤°Sh  ø«JQÉ°ùîH  »`̀æ`̀eh  äGQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀fG  áà°ùH  ¿’G

 ¬XÉØàMG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y  ø«Jôe ∫OÉ©àdG  ï`̀a  »`̀a

 »a  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  AÓ``Ñ``dG  â`̀∏`̀HG  »`̀à`̀dG  É``¡``JGP  á∏«μ°ûàdÉH

 ¬bÓªY  π«MQ  AÉæãà°SÉH  Iô«N’G  á©HQ’G  º°SGƒªdG

 ôà°ù°ûfÉe  ≈`̀dG  ¢ûà«aƒª«gGôHG  ¿É``̀J’R  …ójƒ°ùdG

.ôM ∫É≤àfG á≤Ø°U »a …õ«∏éf’G óàjÉfƒj

 »fÉaÉc  ¿ƒ°ùæjOG  »fÉjƒLhQh’G  »dhódG  øμd

 øe Iô`̀«`̀N’G º`̀°`̀SGƒ`̀ª`̀dG »`̀a Gô`̀«`̀ã`̀c ≈`̀μ`̀à`̀°`̀TG »`̀à`̀dG

 ¬Ñ©dh Gô`̀Ñ`̀jG  ó`̀LGƒ`̀J  π`̀X »`̀a  π`̀jó`̀Ñ`̀dG  QhO  ¬`̀Ñ`̀©`̀d

 º°SƒªdG  Gò`̀g  Iƒ`̀≤`̀H  ¬°ùØf  ¢`̀Vô`̀a  ,Ωƒ`̀é`̀g  Ö∏≤c

 áªFÉb  É¡H  Qó°üàj  ±Gó``̀gG  9  ¿’G  ≈àM  πé°Sh

 »a  áHQÉ°†dG  áë∏°S’G  øe  óMGh  ƒgh  ,ø«aGó¡dG

 …O  πîfG  »æ«àæLQ’G  ÖfÉL  ≈dG  áª°UÉ©dG  …OÉf

 áë∏°S’G  »`̀gh  ,GQƒ`̀e  ¢SÉcƒd  »∏jRGôÑdGh  ÉjQÉe

 •É≤ædÉH  IOƒ©∏d  Iô«Ñc  ’É`̀eG  É¡«∏Y  ó≤©j  »àdG

.π«d  øe  çÓãdG

 ¬∏é°S  ≈∏Y  É°†jG  ¿É`̀eô`̀L  ¿É°S  ¢ùjQÉH  ∫ƒ`̀©`̀jh

 π«d  ΩÉ``eG  ô°ùîj  º`̀d  ƒ¡a  ,∫h’G  øjô°ûJ  ô¡°T  »`̀a

 ,ô¡°ûdG Gòg »a Éª¡æ«H Iô«N’G 21∫G äÉjQÉÑªdG »a

 ∫h’G øjô°ûJ ô¡°Th .ä’OÉ©J 5h GRƒa 16 ≥≤M å«M

 ¢Vô©àj ºd …òdG áæ°ùdG »a ó«MƒdG ô¡°ûdG É°†jCG ƒg

 …QhódG »a IQÉ°ùîdG ≈dG ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH ¬dÓN

.(RƒªJh ¿GôjõM …ô¡°T AÉæãà°SÉH) 2011 ΩÉY òæe

 áª°UÉ©dG …OÉ`̀æ`̀d á`̀ahô`̀H π`̀«`̀d IGQÉ`̀Ñ`̀e ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀Sh

 ádƒédG  »a ∫ÉH  á¡LGƒeh Gô°ùjƒ°S  ≈dG  √ôØ°S  πÑb

.á≤jô©dG ájQÉ≤dG á≤HÉ°ùªdG øe á©HGôdG

 πëj ÉeóæY É°†jG ÉÑ©°U GQÉÑàNG ¿ƒ«d ¢Vƒîjh

 ∫hÉë«°S  Éª«a  ,âÑ°ùdG  ™`̀HGô`̀dG  Rƒ`̀dƒ`̀J  ≈∏Y  ÉØ«°V

 º°SƒªdG  ™∏£e  á`̀à`̀aÓ`̀dG  ¬éFÉàf  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  Rƒ`̀dƒ`̀J

 ÉgRôHG ¬Ñ©∏e ≈∏Y √ÉjÉë°V áªFÉb ≈dG ¿ƒ«d áaÉ°VGh

 hOQƒHh (1-3) ƒcÉfƒeh (0-2) ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH

.(1-4)

 ¿ÉjQƒdh  ,¬«éfG  ™e  ¿ÉéfÉL  É°†jG  GóZ  Ö©∏jh

 ™e  »`̀°`̀ù`̀fÉ`̀fh  ,¿ƒ`̀é`̀jO  ™`̀e  É«à°SÉHh  ,¬««∏Ñfƒe  ™`̀e

 .hOQƒH ™e É«∏«°Sôeh ,õàe ™e øjQ óM’Gh ,øjÉc

 á«cÉaƒ∏°ùdG  â≤≤M  -  Ü  ±  CG  -  IQƒaÉ¨æ°S 
 á`̀©`̀HÉ`̀°`̀S á`̀Ø`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG É`̀aƒ`̀μ`̀dƒ`̀Ñ`̀«`̀°`̀û`̀J É`̀μ`̀«`̀æ`̀«`̀ehO
 äÉÑYÓd  Rôà°SÉªdG  ádƒ£H  »a  ∫h’G  ÉgRƒa
 á¨dÉÑdG  ,¢ùæà∏d  ºdÉ©dG  »a  äÉ«dh’G  »fÉªãdG
 â`̀°`̀ü`̀bGh  ,Q’hO  ø`̀«`̀jÓ`̀e  7  É`̀gõ`̀FGƒ`̀L á`̀ª`̀«`̀b
 »a  ¢ùeG  áãdÉãdG  Ö«dÉg  Éfƒª«°S  á«fÉehôdG

.IQƒaÉéæ°S
 πgCÉJh  Ö«dÉg  AÉ°übG  áé«àædG  √ò`̀g  âæª°Vh
 ≈`̀dG  ≈``̀dhG  áØæ°üªdG  ô`̀Hô`̀«`̀c  ∂«∏éfG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G
 áeóN  Iô`̀«`̀N’G  …ó°ùJ  ¿G  πÑb  ,»`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  ∞°üf
 á`̀«`̀cô`̀«`̀e’G ≈`̀∏`̀Y â`̀Ñ`̀∏`̀¨`̀J É`̀eó`̀æ`̀Y á`̀«`̀cÉ`̀aƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 ≈∏Y ådÉãdG ÉgRƒa á≤≤ëe á°SOÉ°ùdG õ«c ¿ƒ°ùjOÉe

.ádƒ£ÑdG »a »dGƒàdG
 ø«JGQÉÑe  ∫hG  äô`̀°`̀ù`̀N  ÉaƒμdƒÑ«°ûJ  â`̀fÉ`̀ch
 ≈dG  áLÉëH  âfÉch  ,AGôªëdG  áYƒªéªdG  »a  É¡d
 QhO  Æƒ`̀∏`̀Ñ`̀d  ø«àØ«¶f  ø«àYƒªéªH  õ`̀«`̀c  IQÉ`̀°`̀ù`̀N

.≥≤ëJ Ée ƒgh ,á©HQ’G
 ,ø«àæ°S  πÑb  IQhó`̀dG  áØ«°Uh  ,Ö«dÉg  âeóbh
 ¬`̀fG  ó`̀«`̀H  ,õ`̀«`̀c ≈`̀∏`̀Y π¡°ùdG É`̀gRƒ`̀Ø`̀H  áÑ«W á`̀jGó`̀H

.∂dP ó©H ø«JGQÉÑe äô°ùN
 ΩÉeG  Ió``MGh  áYƒªéªH  RƒØ∏d  áLÉëH  âfÉch
 É¡æμd ,É¡∏gCÉJ ®ƒ¶M ≈∏Y »≤ÑJ »c ÉaƒμdƒÑ«°ûJ
 äô°ùN ºK á≤«bO 29 ó©H áYƒªée ∫hG »a âæëfG

.z∂jôH …ÉJ{ π°UÉa •ƒ°T »a á«fÉãdG
 π«ªJ õ«c ≈∏Y ÉaƒμdƒÑ«°ûàd ™HGôdG RƒØdG ƒgh
 6  »`̀a  Ö`̀«`̀dÉ`̀g  ΩÉ```eG  ÉaƒμdƒÑ«°ûJ  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d  á`̀Ø`̀μ`̀dG

.Éª¡æ«H â©ªL äÉjQÉÑe
 ¢SOÉ°ùdG  É`̀gRƒ`̀a  ôHô«c  â≤≤M  ,πHÉ≤ªdG  »`̀a
 ,¿’G ≈àM Éª¡æ«H â©ªL äÉjQÉÑe 7 »a õ«c ≈∏Y

.»dGƒàdG ≈∏Y ™HGôdGh
 IQGó°U »a ΩÉ©dG AÉ¡fG âæª°V ôHô«c ¿G ôcòj
 äGQhó``̀dG  èFÉàf  â`̀fÉ`̀c  Éª¡e  »ªdÉ©dG  ∞«æ°üàdG

.Iô«N’G
 Éæjô«°S á«cô«e’G (ÉeÉY 28) ôHô«c ∞∏îà°Sh
 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  »``a  É¡Jô£«°S  â`̀°`̀Vô`̀a  »`̀à`̀dG  õ`̀eÉ`̀«`̀dh
 Rôà°SÉªdG á`̀dƒ`̀£`̀H ø`̀Y Ö`̀«`̀¨`̀Jh Iô`̀«`̀N’G çÓ`̀ã`̀dG

.áHÉ°U’G ÖÑ°ùH »dGƒàdG ≈∏Y »fÉãdG ΩÉ©∏d
 É`̀aƒ`̀°`̀ù`̀à`̀fRƒ`̀c É`̀fÓ`̀à`̀Ø`̀°`̀S á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UGh
 ≈dG  äÓgCÉàªdG  ≈``dhG  AÉ`̀©`̀HQ’G  áæeÉK  áØæ°üªdG

.»FÉ¡ædG ∞°üf
 äÓgCÉàªdG äÉ`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  ô``̀NBG  á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG  â`̀fÉ`̀ch
 ÜÉë°ùfG  ø`̀e  äOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SGh  ,Rôà°SÉªdG  ádƒ£H  ≈`̀dG
 πÑb  É«ªdÉY  á«fÉãdG  ¢ùeÉ«dh  Éæjô«°S  á«cô«e’G

.áHÉ°U’G ÖÑ°ùH ™«HÉ°SG
 áYƒªéª∏d  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀Ñ`̀dG  äô``°``ü``ë``fGh

 .Éaƒμ°ù«∏Hh Éμ°ùfÉaOGQ ø«H AÉ°†«ÑdG

 ¿Éeô«L ¿É°S äÉÑjQóJ øe ÖfÉL 

 (Ü CG)                 ÉaƒμdƒÑ«°ûJ á«cÉaƒ∏°ùdG 



1اقتصاد

 النتائج المالية الربعية
 تدفع البورصة لالرتفاع 

  

»ª«ªàdG π°ü«a -¿É qªY 

 á°ù∏L  äÓeÉ©J  ájÉ¡f  »`̀a  ¿É`̀ª`̀Y  á°UQƒÑd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô°TDƒªdG  ™`̀Ø`̀JQG
 É¡éFÉàf  øY  äÉcô°ûdG  øe  Oó`̀Y  âæ∏YCG  Éeó©H  ,áÄªdÉH  0^15  ,¢`̀ù`̀e’G

.¢ùe’G ä’hGóJ ∫ÓN á«©HôdG á«dÉªdG
 øe ådÉãdG ™HôdG øY ÉMÉHQCG áLQóªdG äÉcô°ûdG øe OóY â≤≤Mh

.…QÉédG ΩÉ©dG
 ∫ÓN ìÉHQCG  ≥«≤ëJ øY ,á«fOQC’G ä’É°üJ’G ácô°ûd ìÉ°üaG øq«Hh
 ™bGƒH áÑjô°†dG ´É£àbG ó©H …QÉédG ΩÉ©dG øe ≈dhC’G á©°ùàdG Qƒ¡°ûdG
 ΩÉ©dG  øe  IôàØdG  äGò`̀d  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  13  ™e  áfQÉ≤e  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  12

.»°VÉªdG
 ä’hGóJ ájÉ¡f »a ø««é«JGôà°SG ø«ª¡°S ¥ÓZG ô©°S ´ÉØJQG ºYOh
 º`̀¡`̀°`̀SCG 3 ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fGh QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG ™``e á`̀fQÉ`̀≤`̀e ,ΩÉ``̀©``̀dG ô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG ¢``ù``e’G

.á«é«JGôà°SG
 ´É£b ™ØJQG å«M ,çÓãdG äÉYÉ£≤dG ´ÉØJQG ,ô°TDƒªdG Oƒ©°U ófÉ°Sh

%0^09 »dÉªdG , %0^20 áYÉæ°üdG ,%0^22 äÉeóîdG
 ≈dG  ¢ùeCG  ¥Ó``ZE’  º¡°SC’G  QÉ©°SC’  ΩÉ©dG  »°SÉ«≤dG  ºbôdG  ™`̀Ø`̀JQGh

.á£≤f 2104 iƒà°ùe
 øe ,ácô°T 32 ¢VÉØîfG ™e áfQÉ≤e ,ácô°T 38 º¡°SCG QÉ©°SCG  ân∏ nY nh

.¢ùeG É¡«∏Y ∫hGóàdG ºJ ácô°T 127 π°UCG
 »¡a É¡ª¡°SCG QÉ©°SCG »a kÉYÉØJQG ôãcC’G ¢ùªîdG äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉHh
 á°ùÑdC’G ,áÄªdÉH 5 ¿OQC’G ójóM ,áÄªdÉH 6 QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d OQGƒªdG
 Qƒ°ü≤dGh  ,áÄªdÉH  4  ø«eCÉà∏d  Üô`̀©`̀dG  ¿ƒæeÉ°†dG  ,áÄªdÉH  5  á`̀«`̀fOQC’G

.áÄªdÉH 4 ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûª∏d
 »¡a  É¡ª¡°SCG  QÉ©°SCG  »a  kÉ°VÉØîfG  ô`̀ã`̀cC’G  ¢ùªîdG  äÉcô°ûdG  É`̀eCG
 ¿Éª°†d  á`̀«`̀fOQ’G  ,áÄªdÉH  5  …ƒ`̀é`̀dG  π≤ædG  »`̀a  QÉªãà°SÓd  á«Hô©dG
 3 …QÉ`̀≤`̀©`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh QÉªãà°SÓd á`̀«`̀FÉ`̀≤`̀à`̀f’G ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  5 ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG
 πeC’G h ,áÄªdÉH 3 ÉØdG / »MÉ«°ùdG π≤ædGh QÉªãà°SÓd á«fOQ’G áÄªdÉH

 .áÄªdÉH 3 á«dÉªdG äGQÉªãà°SÓd

á``°UQƒHá``°UQƒH

 É«fÉ£jôH  øe  %27h Écô«eCG øe äAÉL AGô°ûdG ôeGhCG øe % 50 

 ∫õjódGh OƒbƒdG øY  %30 ójõJ RÉ¨dG  IAÉØc 

 وزير المالية: تغطية السندات تعكس الثقة الكبيرة باالقتصاد الوطني 

 »الطاقة« توقع بروتوكوالً ينظم آلية تسعير الغاز الطبيعي المباع للصناعات 

 ,¢ùë∏e ô«gR ôªY á«dÉªdG ôjRh ∫Éb - GôàH - »HO 

 øjôªãà°ùª∏d áμ∏ªªdG É¡àMôW »àdG äGóæ°ùdG á«£¨J ¿G

 á≤ãdG â°ùμY Q’hO QÉ«∏e áª«≤H ¿óæd ¥ƒ°ùH ø««dhódG

. »æWƒdG OÉ°üàbÓH Iô«ÑμdG

 á«Hô©dG  IÉ`̀æ`̀b  ¬Jô°ûf  AÉ`̀≤`̀d  »`̀a  ¢ùë∏e  ±É``̀°``̀VCGh  

 ºéM ¿G , ¢ùeCG »fhôàμd’G É¡©bƒe ≈∏Y ,»HO Égô≤eh

 zQGó`̀°`̀UE’G  øe  äÉYÉ°S  4  ∫hCG{  ∫Ó`̀N  á«£¨àdG  áYô°Sh

 ¿CG  Éë°Vƒe  ,äGóæ°ùdG  √ò¡H  á≤ãdG  ócDƒJh  áàØ∏e  âfÉc

 á«dÉe äÉ°ù°SDƒe øe äAÉL AGô°ûdG ôeGhCG øe áÄªdÉH 50{

 äÉ°ù°SDƒe  øe É¡æe áÄªdÉH  27h  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a

 ácô°T É¡Jôà°TG áÄªdÉH 5 á°üM ÖfÉL ≈dG zÉ«fÉ£jôH »a

 ≥jOÉæ°U IQGOE’ ºdÉ©dG »a ácô°T ôÑcCG á«ªdÉ©dG zƒμª«H{

 É¡«a ôªãà°ùJ »àdG ≈`̀dhC’G IôªdG{ É¡fCG  ó`̀cCGh .äGóæ°ùdG

 ≈∏Y áë°VGh IQÉ°TEG »£©j Ée á«fOQC’G äGóæ°ùdG »a ƒμª«H

 ¿OQC’G äGóæ°S ≈∏Y Ö∏£dG ¥ƒØJ ÉØ°UGh ,zá≤ãdG  ºéM

 á≤ãdG  ìÉéf ¢ùμ©j ¬fCÉH  QGó`̀°`̀UE’G  ±É©°VCG  4 øe ôãcCÉH

 »∏μ«¡dGh »dÉªdG ìÓ°U’G èeÉfôH ò«ØæJ »ah OÉ°üàb’ÉH

.»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ™e

 á«dÉªdG äÉMÓ°U’G »a ≈©°ùj ¿OQC’G ¿CG ≈dG QÉ°TCGh

 èeÉfôH ≥ah IOóëªdG ájOÉ°üàb’G ¬aGógG ≥«≤ëJ ≈dEG

 ø«°ùëJ  øª°†J  áLQóàe  á°SÉ«°S{  ≈∏Y  AÉæH  ìÓ`̀°`̀U’G

 ≈dG  Éàa’ ,zΩÉ`̀Y πμ°ûH ádhódG OÉ°üàb’ »dÉªdG  ™°VƒdG

 ,2027  ΩÉY  ≥ëà°ùoJ  »àdG  ájOÉ«°ùdG  äGóæ°ùdG  ô«©°ùJ  ¿G

 π°†aCG É«dÉe ÉØ«æ°üJ ¢ùμ©j{ Ée áÄªdÉH 5Q75 óæY iôL

 øjQ qó°üª∏d áÄªdÉH 6Q25 `H Qó≤j ô©°S ™e áfQÉ≤e z¿OQCÓd

 ¢†ØN  §£N øY ¢ùë∏e çóëJh .¥ƒ°ùdG »a øjôNB’G

 94 øe »∏ëªdG »dÉªLE’G èJÉædG ≈`̀dEG  ¢VGôàb’G áÑ°ùf

 .2021 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH áÄªdÉH 77Q5 ≈dEG É«dÉM  áÄªdÉH

RÉª≤dG Qó«M - ¿ÉªY 

 ácô°T ™e á«fó©ªdG IhôãdGh ábÉ£dG IQGRh â©bh

 ∫ƒcƒJhôH ¢ù«ªîdG ¢ùeG ájô°üªdG- á«fOQC’G ôéa

.»©«Ñ£dG RÉ¨dÉH äÉYÉæ°üdG ójhõàd ¿hÉ©J

 Ihô``̀ã``̀dGh á``̀bÉ``̀£``̀dG ô````̀jRh ∫ƒ``̀cƒ``̀Jhô``̀Ñ``̀dG ™````̀bhh 

 áÄ«g ¢`̀ù`̀«`̀FQh ∞`̀«`̀°`̀S º`̀«`̀gGô`̀HEG Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀«`̀fó`̀©`̀ª`̀dG

 OÉ°TQ  OGDƒ```a  ¢Sóæ¡ªdG  ôéa  ácô°T  »`̀a  ø`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG

 ¥QÉW  ¢Sóæ¡ªdG  …ô°üªdG  ∫hôàÑdG  ô`̀jRh  Qƒ°†ëH

.’ƒªdG

 Ö≤Y »Øë°U íjô°üJ  »`̀a  ∞«°S  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh  

 ø«H ¿hÉ©àdG QÉWG »a »JCÉj ∫ƒcƒJhôÑdG ¿G ™«bƒàdG

 ábÉ£dG ∫OÉÑJ ≈∏Y ø«eÉY ƒëf òæe ºFÉ≤dG øjó∏ÑdG

 ø«aô£dG  ø«H  á©bƒªdG  RÉ¨dG  á«bÉØJ’  ’Éªμà°SGh

 RÉ¨dÉH  ¿OQC’G  ó`̀jhõ`̀J  ≈`̀dG  ±ó`̀¡`̀J  »`̀à`̀dGh  2001 ΩÉ`̀Y

 äÉYÉæ°üdG  »a  ¬eGóîà°SGh  AÉHô¡μdG  ó«dƒJ  äÉjÉ¨d

  .É°†jG

 ¬`̀fG ∫É``̀b äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀∏`̀d OQGƒ````̀dG RÉ``̀¨``̀dG ô`̀©`̀°`̀S ø``̀Yh 

 ±É°†e »ªdÉ©dG ¥ƒ°ùdG øe OGô«à°S’G ô©°ùH ¿ƒμ«°S

 ™«ªL  ¿G  ≈``̀dG  Gô«°ûe  πbÉæ∏d  »≤jƒ°ùJ  º`̀°`̀SQ  ¬`̀«`̀dG

 É¡æμªj (Iô«¨°üdGh á£°SƒàªdGh Iô«ÑμdG) äÉYÉæ°üdG

 30 ójõJ IAÉØμH ™àªàj …òdG RÉ¨dG Gòg øe IOÉØà°S’G

.∫õjódGh OƒbƒdG ΩGóîà°SG øY áÄªdÉH

 â`̀eó`̀≤`̀J  äÉ``̀YÉ``̀æ``̀°``̀U  10  »```̀dGƒ```̀M  ¿G  ±É````̀°````̀VCGh  

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ôéa Ö«HÉfG •ƒ£N øe IOÉØà°SÓd

 Iô°ûf  øª°V  Éjô¡°T  OóëJ  QÉ©°SCÉH  »©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG

.ájô¡°ûdG á«£ØædG äÉ≤à°ûªdG QÉ©°SCG

 RÉ¨dG  áæ«Ø°S  ¿G  ’ƒªdG  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É`̀b  ¬ÑfÉL øe 

 IQó`̀≤`̀dG É`̀¡`̀jó`̀d í`̀Ñ`̀°`̀UG á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG AÉ`̀æ`̀«`̀e »``̀a á`̀ª`̀FÉ`̀©`̀dG

 »a  ôéa  ácô°T  ôÑY  ô°üªd  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  ô«aƒàd

.ø«aô£dG ø«H ∫OÉÑJ ábÓY QÉWG

 IhôãdG ∫Éée »a á«∏Ñ≤à°ùe ™jQÉ°ûe ≈dG QÉ°TCGh 

 ΩÉ`̀N ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀S’ á`̀°`̀UÉ`̀N ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀fó`̀©`̀ª`̀dG

.äÉÑcôªdGh ∫RÉæª∏d RÉ¨dG ∫É°üjGh äÉØ°SƒØdG

 ™°Vh ≈dG ∫ƒcƒJhôÑdG  ±ó¡j ø«ÑfÉédG ≥ahh  

 »©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG  ô«©°ùàd  á`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀Th  á`̀ë`̀°`̀VGh  ¢`̀ù`̀°`̀SCG

 ï«°ûdG  AÉæ«e ∫ÓN øe á«fOQC’G  äÉYÉæ°ü∏d  OQƒªdG

.áÑ≤©dG »a ∫É°ùªdG »©«Ñ£dG RÉ¨∏d ìÉÑ°U

 ºà«°S »àdGh ô«©°ùàdG ádOÉ©e ∫ƒcƒJhôÑdG OóMh

 äÉYÉæ°ü∏d  ´ÉÑªdG  RÉ¨dG  ™«H  ô©°S  ¿Ó``YEG  É¡ÑLƒªH

 …CG  áaÉ°VEG  ¿hó`̀Hh  ìƒ°VƒdGh  á«aÉØ°ûdG  øª°†j ÉªHh

 hCG/h  á«æWƒdG  AÉHô¡μdG  ácô°ûd  AGƒ°S  íHô∏d  ¢ûeÉg

.ájô°üªdG á«fOQC’G ôéa ácô°T

 ¿Éª°V  »a  ∫ƒcƒJhôÑdG  á«ªgCG  ¿ÉÑfÉédG  ó`̀cGh  

 á«∏©ØdG  ∫É°ùªdG  »©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG  AGô`̀°`̀T  áØ∏c  ¢ùμY

 á«àëàdG  á«æÑdG  ΩGóîà°SG  ∫ó`̀Hh  á«∏«¨°ûàdG  áØ∏μdGh

 á«aÉ°V’G  ∞∏μdGh  áÑ≤©dÉH  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  AÉæ«e  »a

 πª°ûJ É¡fG ¿Éaô£dG ∫Éb ∞∏μdG √òg øYh  .iôNC’G

 »°ù«FôdG RÉ¨dG ÜƒÑfCG ôÑY »©«Ñ£dG RÉ¨dG π≤f áØ∏c

 ÜƒæL hCG áÑ≤©dG »a AGƒ°S ∑Ó¡à°S’G ™bGƒe ájÉ¨dh

 äGP ≥«Ñ£J ∫Ó``̀N ø`̀e ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ∫É`̀ª`̀°`̀Th §`̀°`̀Shh

 á«æWƒdG  AÉHô¡μdG  ácô°T É¡©aóJ »àdG  π≤ædG  áaô©J

.AÉHô¡μdG ó«dƒJ äÉ£ëªd RÉ¨dG π≤æd

 ≥HÉ°S â`̀bh »`̀a ∞∏c ó`̀b AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée ¿É``̀ch

 ójóëJh  ÜÉ°ùM  á«£ØædG  äÉ≤à°ûªdG  ô«©°ùJ  áæéd

 ájGóH òæe äÉYÉæ°ü∏d ´ÉÑªdG »©«Ñ£dG RÉ¨dG ™«H ô©°S

 IOQGƒdG ¢ù°SÓd kÉ≤ahh …ô¡°T ¢SÉ°SCG ≈∏Yh 2017 ΩÉY

.»ª«¶æàdG ∫ƒcƒJhôÑdG »a

 ôéa á`̀cô`̀°`̀T »`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG ∫ƒ``̀cƒ``̀Jhô``̀Ñ``̀dG Ωõ``̀∏``̀jh 

 á`̀bÉ`̀£`̀dG ô```̀jRh á`̀≤`̀aGƒ`̀e ò``NCÉ``H á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á``̀«``̀fOQC’G

 AGô°ûd  á«bÉØJG  …CG  ≈∏Y  á≤Ñ°ùªdG  á«fó©ªdG  IhôãdGh

 ,¿OQC’G êQÉN øe ÉgCÉ°ûæe ¿ƒμj »àdG »©«Ñ£dG RÉ¨dG

 íHô∏d  ¢ûeÉg  …CG  áaÉ°VEÉH  ôéa  ácô°T  ΩÉ«b  Ωó``Yh

 ácô°T πÑb øe √DhGô°T ºàj …òdG »©«Ñ£dG RÉ¨dG ≈∏Y

 á«°ù«FôdG  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG

 »a ¿É`̀aô`̀£`̀dG É`̀¡`̀©`̀bh »`̀à`̀dG »©«Ñ£dG RÉ`̀¨`̀dG AGô`̀°`̀û`̀d

.»°VÉªdG ÜG ô¡°T øe ™HÉ°ùdG

 ácô°T á`̀≤`̀aGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG ¢`̀ü`̀æ`̀j É`̀ª`̀c 

 ø«∏ãªe á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á```«```fOQC’G ô`̀é`̀a

 ºà«°S  »àdG  äGAÉ£©dG  »a  RÉ¨dG  áYÉæ°U  º¶æe  øY

 »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  AGô°ûd  ôéa ácô°T  πÑb øe É¡MôW

 ácô°T øe πc âfÉch .ájô°üëdG Iôàa ∫ÓN ∫É°ùªdG

 ájô°üªdG  á«fOQC’G  ôéa  ácô°Th  á«æWƒdG  AÉHô¡μdG

 ô¡°T  »`̀a  É`̀à`̀©`̀bh  ó`̀b  »©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG  ó`̀jQƒ`̀Jh  π≤æd

 AGô°Th  ™«Ñd  á«°ù«FôdG  á«bÉØJ’G  ≈∏Y  »°VÉªdG  ÜG

 ø«àcô°ûdG ø«H ábÓ©dG º¶æJ »àdGh »©«Ñ£dG RÉ¨dG

 øe  ∫É`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG  OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  ¢Uƒ°üîH

 »a ∫É°ùªdG »©«Ñ£dG RÉ¨∏d ìÉÑ°U ï«°ûdG AÉæ«e ∫ÓN

 AÉHô¡μdG  ácô°T ¿ƒμà°S á«bÉØJ’G Ö°ùëHh  .áÑ≤©dG

 ∫É°ùªdG »©«Ñ£dG RÉ¨∏d ™FÉÑdG ±ô£dG »g á«æWƒdG

 RÉ¨dG  ójQƒJh π≤æd ájô°üªdG  á«fOQ’G ôéa ácô°Th

.…ôà°ûªdG ±ô£dG »g »©«Ñ£dG

 á`̀jó`̀bÉ`̀©`̀à`̀dG äÉ``̀«``̀ª``̀μ``̀dG á``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀J’G â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀Jh 

 É¡dÓN ø``̀e º`̀à`̀«`̀°`̀S »`̀à`̀dG äGAGô```````̀L’Gh á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG

 áHƒ∏£ªdG  äÉeGõàd’Gh  äGó¡©àdGh  äÉ«ªμdG  á«ª°ùJ

 RÉ¨dG äÉØ°UGƒe ∂dòch ±ôW πc á«dhDƒ°ùe OhóMh

 ΩÓ`̀à`̀°`̀SG  ∫É``̀M  »`̀a  á©ÑàªdG  äGAGô``````̀L’Gh  »©«Ñ£dG

 äGó¡©àdGh  äÉØ°UGƒª∏d  ≥HÉ£e  ô«Z  »©«ÑW  RÉ`̀Z

 ¢†jƒ©àdG  ¥ô`̀Wh  á«dhDƒ°ùªdG  Ohó`̀Mh  äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’Gh

.äÉØ°UGƒªdG ≥HÉ£ªdG ô«Z RÉ¨dG øY

 »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  ô«©°ùJ  ¿Éa  á«bÉØJ’G  Ö°ùëHh  

.á«fó©ªdG IhôãdGh ábÉ£dG IQGRh ∫ÓN øe  ºà«°S

 AÉæ«e)  ∫É°ùªdG  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  AÉæ«e  ôÑà©jh  

 ójhõJ ¬dÓN øe ºà«°S …òdG Qó°üªdG (ìÉÑ°U ï«°ûdG

 AÉHô¡μdG ácô°T Ωƒ≤J Éª«a äÉYÉæ°ü∏d »©«Ñ£dG RÉ¨dG

 √ó`̀jhõ`̀Jh  ∫É°ùªdG  »©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG  AGô°ûH  á«æWƒdG

 RÉ¨dG  §N  ôÑY  áªFÉ©dG  ájRÉ¨dG  IóMƒdG  ∫Ó`̀N  øe

 áμ∏ªªdG  ∫Éª°T  ≈`̀dEG  áÑ≤©dG  øe  »°ù«FôdG  »©«Ñ£dG

 π≤æd  ájô°üªdG  á`̀«`̀fOQC’G  ôéa  ácô°ûd  ∑ƒ∏ªªdGh

.AÉHô¡μdG ó«dƒJ äÉ£ëe ≈dEG »©«Ñ£dG RÉ¨dG ójQƒJh

 IóMƒdG  øe  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  ójQƒJ  ∫ó©e  ≠∏Hh  

 ô¡°T  øe  ô°TÉ©dG  »a  É¡∏«¨°ûJ  òæe  áªFÉ©dG  ájRÉ¨dG

 Ö©μe Ωó`̀b  ¿ƒ«∏e 340 »dGƒM ¿Ó`̀dh 2015 ∫ƒ`̀∏`̀jCG

 AÉHô¡μdG  ø`̀e  áÄªdÉH  85  ¬àÑ°ùf  É`̀e  kÓμ°ûe  kÉ`̀«`̀eƒ`̀j

 »a á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG ó«dƒJ äÉ£ëe »a IódƒªdG

 .áμ∏ªªdG

á«bÉØJ’G ≥FÉKh ¿’OÉÑàj OÉ°TQh ∞«°S

 الملقي يبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز مع مصر 
 QƒàcódG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  πÑ≤à°SG  -Gô`̀à`̀H  -  ¿ÉªY 

 ¢`̀ù`̀eCG AGQRƒ`````̀dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ¬`̀Ñ`̀à`̀μ`̀e »``̀a »`̀≤`̀∏`̀ª`̀dG »`̀fÉ`̀g

 ¥QÉW ¢Sóæ¡ªdG  …ô°üªdG  ∫hôàÑdG  ôjRh  ,¢ù«ªîdG

 á«fó©ªdG Ihô``̀ã``̀dGh á`̀bÉ`̀£`̀dG  ô```̀jRh Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H Ó`̀ª`̀dG

 ¿Éª©H  …ô°üªdG  ô«Ø°ùdGh  ∞«°S  º«gGôHG  QƒàcódG

 ôéa ácô°T »a øjôjóªdG áÄ«g ¢ù«FQh ∫OÉY ¥QÉW

  .OÉ°TQ OGDƒa ¢Sóæ¡ªdG ájô°üªdG á«fOQ’G

 á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ≥ªY  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó`̀cGh

 Égõ«ªJh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh ¿OQ’G §HôJ »àdG

  .äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Yh áaÉc ä’ÉéªdG »a

 á«°SÉ«°ùdG  IOGQE’G  ôaƒJ  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó`̀cG  Éªc

 ≈dG  øjó∏ÑdG  ø«H  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh  äÉbÓ©dÉH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d

 áæé∏dG  äÉYÉªàLG  ¿G  ≈`̀dG  É`̀à`̀a’  ,Ö``̀MQG  äÉjƒà°ùe

 »a äó≤Y »àdG ácôà°ûªdG ájô°üªdG á«fOQ’G É«∏©dG

 ó«©°U  ≈∏Y  Iô«ãc  äÉMÉéf  â≤≤M  GôNDƒe  IôgÉ≤dG

 ∫ƒ∏M OÉéjGh øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J

  .äGƒæ°S òæe á≤dÉY âfÉc »àdG äÉØ∏ªdG øe ójó©∏d

 …ô°üªdG ∫hôàÑdG ôjRh ™e AGQRƒdG ¢ù«FQ åëHh
 ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S

.»©«Ñ£dG RÉ¨dGh ábÉ£dÉH á≤∏©àªdG Éª«°S ’

 IhôãdGh ábÉ£dG ôjRh øe AGQRƒdG ¢ù«FQ ™ªà°SGh

 ∫ƒM RÉéjG ≈dG  …ô°üªdG  ∫hôàÑdG  ôjRhh á«fó©ªdG

 IQGRh  ø«H  ¢ùeCG  ¬©«bƒJ  ºJ  …òdG  ¿hÉ©àdG  ∫ƒcƒJôH

 á`̀«`̀fOQC’G  ôéa  ácô°Th  á«fó©ªdG  Ihô`̀ã`̀dGh  ábÉ£dG

 RÉ`̀¨`̀dÉ`̀H á``̀«``̀ fOQ’G äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ó`̀jhõ`̀à`̀d á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG-

 RÉ`̀¨`̀∏`̀d ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ï`̀«`̀°`̀û`̀dG AÉ`̀æ`̀«`̀e ∫Ó```̀N ø``̀e »`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG

 Ö«HÉfG  ΩGóîà°SÉHh  áÑ≤©dG  »`̀a  ∫É°ùªdG  »©«Ñ£dG

 äÉYÉæ°üdG  ø`̀e  ô«ãμd  Ö∏£e  Gò```gh  ,ô`̀é`̀a  á`̀cô`̀°`̀T

 øe ’ó```H ∞`̀∏`̀μ`̀dG É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ∞`̀Ø`̀î`̀«`̀°`̀S å`̀«`̀M á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

  .π«≤ãdG OƒbƒdG ΩGóîà°SG

 ,»≤∏ªdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≈`̀dG  ,Ó`̀ª`̀dG  ¢Sóæ¡ªdG  π`̀≤`̀fh

 ∞jô°T  ¢Sóæ¡ªdG  …ô°üªdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  äÉ«ëJ

  .øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG iƒà°ùªH Gó«°ûe ,π«YÉª°SG

 Oƒ`̀¡`̀L …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ∫hô``̀à``̀Ñ``̀dG ô````̀jRh ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh

 ó©H Éª«°S’ RÉ¨dG ´É£b ôjƒ£àd ájô°üªdG áeƒμëdG

  iôNG äÉaÉ°ûàcGh RÉ¨∏d …ô°üªdG ôgR π≤M ±É°ûàcG

 á«fÉμeG  ¿ÉÑfÉédG  åëHh    .á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN

 äGQÉ«°ùdG  πjƒëàd áÑ≤©dG  »a …OÉjQ ´hô°ûªH AóÑdG

 §`̀Ø`̀æ`̀dG ø```e ’ó````H RÉ```¨```dG ≈``∏``Y π`̀ª`̀©`̀∏`̀d á`̀«`̀eƒ`̀ª`̀©`̀dG

 ∫ÉéªdG Gòg »a ájô°üªdG áHôéàdG øe IOÉØà°S’Gh

 .É¡MÉéf ∫ÉM ÓÑ≤à°ùe É¡ª«ª©Jh

ÓªdG ôjRƒdG kÉ«≤à∏e »≤∏ªdG

 السفير الروماني يلتقي القطاع
 االقتصادي في »تجارة الزرقاء« 

  

 …ô°†îdG óLÉe - AÉbQõdG 
  

 ¢ùeG  ƒμ°ù«æeƒc  …’ƒμ«f  ó«°ùdG   áμ∏ªªdG  ió`̀d  »fÉehôdG  ô«Ø°ùdG   ≈≤àdG
 Qƒ°†ëH  á¶aÉëªdG  »a  …OÉ°üàb’G  ´É£≤dG  »∏ãªªH  AÉ`̀bQõ`̀dG  IQÉéJ  áaôZ  »a
 áÄ«gh AÉbQõdG áYÉæ°U áaôZh AÉbQõdG IQÉéJ áaôZ IQGOEG  ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ¢ù«FQ

.á«fOQC’G IôëdG ≥WÉæªdG …ôªãà°ùe
 á«fOQC’G ácGô°ûdG ø«àªJ á«ªgCG ,ºjô°T ø«°ùM AÉbQõdG IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ócGh

.ájƒªæàdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG »a Éª«°S ’ Égõjõ©J πÑ°Sh á«fÉehôdG
 øe √OÉØà°S’Gh ,AÉbQõdG áæjóe »a QÉªãà°SÓd ø««fÉehôdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ÉYOh
 ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG »a ,»fOQC’G ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH áMÉàªdG ¢UôØdG
 ∞∏àîe »a Égò«ØæJ ≈∏Y ¿OQC’G πª©j »àdG iôÑμdG á«àëàdG ≈æÑdG ™jQÉ°ûe É¡æeh
 ’ ,áÄ«ÑdG ájÉªMh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh ¿OÉ©ªdGh ábÉ£dÉc ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG
 »a ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG õ«côJ ≈dEG …ODƒ«°S …òdG ájõcôeÓdG ¿ƒfÉb πX »a Éª«°S
 á«fÉehôdG  É«LƒdƒæμàdGh  äGôÑîdG  øe  IOÉØà°S’G  ¬∏eCG  øY  Üô`̀YCGh  ,äÉ¶aÉëªdG

.ä’ÉéªdG √òg »a
 áæjóe  á«ªgCG  IOƒªM  ¢SQÉa  ¢Sóæ¡ªdG  AÉ`̀bQõ`̀dG  áYÉæ°U  áaôZ  ¢ù«FQ  ø«Hh
 »a áμ∏ªªdG É¡H ™àªàJ »àdG äÓ«¡°ùàdG ≈dEG Gô«°ûe ,»fOQC’G OÉ°üàb’G »a AÉbQõdG
 ∫ÉLQ É«YGO ,2016 ¿óæd ôªJDƒe ó©H Éª«°S’ á«HhQhC’G ¥ƒ°ùdG ≈dEG ™FÉ°†ÑdG ôjó°üJ

 π°†ØH  ¿OQC’G  É¡H  ™àªàj  »àdG  äGõ«ªdG  øe  IOÉØà°S’G  ≈`̀dEG  ø««fÉehôdG  ∫ÉªYC’G
 É¡©bh »àdG IQÉéàdG π«¡°ùJ äÉ«bÉØJGh á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ¬JÉbÓY

.á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdGh É«côJh IóëàªdG äÉj’ƒdG πãe ¿Gó∏ÑdG øe OóY ™e
 øY ¿É`̀eQ  π«Ñf   á`̀«`̀fOQC’G  Iô`̀ë`̀dG  ≥WÉæªdG  …ôªãà°ùe  áÄ«g ¢ù«FQ  çó`̀ë`̀Jh
 äÉeRC’G ≈dEG Gô«°ûe ,…QÉéàdG ∫OÉÑàdG ô«°ù«J »a ¿OQC’G »a IôëdG ≥WÉæªdG á«ªgCG
 ,º«∏bE’G »a Ö¡à∏ªdG ™°VƒdG áé«àf Iô«NC’G áfhB’G »a É¡dÉªYCG  ≈∏Y äôKCG  »àdG
.IôëdG ≥WÉæªdG »a ∫ÉªYC’G ™LGôJ ≈∏Y ájQƒ°ùdGh á«bGô©dG OhóëdG ¥ÓZEG ôKCGh

 AÉ≤àd’Gh AÉbQõdG IQÉéJ áaôZ IQÉjõH ¬JOÉ©°S øY »fÉehôdG ô«Ø°ùdG ÜôYCG h
 ióàæe OÉ`̀≤`̀©`̀fG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe ,AÉ``̀bQõ``̀dG  »`̀a  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »∏ãªªH
 …òdGh ,πÑ≤ªdG »fÉãdG øjô°ûJ ô¡°T »a ¿ÉªY »a »fÉehôdG –  »`̀fOQC’G ∫ÉªYC’G
 ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  øe  øjó∏ÑdG  »a  ∫ÉªYC’G  q»©ªàée  øμª«°S
 ∫hód ájOÉ°üàbG áHGƒH ¿OQC’G ó©j PEG ,kÉ«é«JGôà°SG øjó∏ÑdG á«ªgC’ kGô¶f ádOÉÑàªdG

 ¥Gƒ°SCÓd kÉª¡e kÉjQÉéJ kGõcôe É«fÉehQ ó©J Éªc ,§°ShC’G ¥ô°ûdGh »Hô©dG è«∏îdG
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 قلق من أعمال ترهيب يوم االنتخابات ا�ميركية 

 á`̀jOô`̀Ø`̀dG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀S’G  »`̀≤`̀∏`̀J  -  Ü ± CG  -  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh   

 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G Ωƒ``̀j ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀dÓ`̀¶`̀H ¿É`̀«`̀°`̀ü`̀©`̀dG á`̀£`̀°`̀û`̀fGh

 ±’G  áÄÑ©J  º`̀ZQ  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a  á«°SÉFôdG

.á«fóªdG ¥ƒ≤ëdG ájÉªM »a ø«£°TÉædGh ø«ÑbGôªdG

 »àdG  •ƒ¨°†dG  AGô`̀L  ±hÉîªdG  √ò`̀g  ∞YÉ°†àJh

 …ò`̀dG  Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO  …Qƒ¡ªédG  í°TôªdG  É¡°SQÉªj

 øjô°ûJ 8 »a âjƒ°üàdG QÉ°ùe áÑbGôe ≈dG √QÉ°üfG ÉYO

.É≤Ñ°ùe zGQhõe{ √ôÑàYG …òdG »fÉãdG

 πªM ø«ÑNÉæ∏d  RÉ`̀é`̀«`̀°`̀S  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y  »`̀a

 ºbÉØj Ée ≥jOÉæ°üdG »a º¡JGƒ°UÉH A’O’G AÉæKG ìÓ°S

.óFÉ°ùdG ΩÉ°ùdG ñÉæªdG ≈dG Gô¶f ±hÉîªdG

 »a ΩÉ«dh ¢ùæjôH á©WÉ≤e »a ÖFÉf ≈©°S »dÉàdÉH

 »a  ájOôØdG  áë∏°S’G  πªM  ™æe  ≈`̀dG  É«æ«Lôa  á`̀j’h

 É¡fG Éª∏Y ,á°UÉN øcÉeG »a ™≤J »àdG ´Gôàb’G õcGôe

.ºcÉëªdGh ¢SQGóªdG »a Ó°UG IQƒ¶ëe

 »àdG  á«bô°ûdG  áj’ƒdG  »a  ™∏≤J  ºd  IQOÉÑªdG  øμd

 áë∏°S’G »Hƒd ,zá«bóæÑ∏d »æWƒdG OÉëJ’G{ ô≤e º°†J

 …Qƒ¡ªédG í°TôªdG É«ª°SQ ºYój …òdGh GPƒØf ôãc’G

.á°SÉFôdG ≈dG

 Üƒ`̀H  É«æ«Lôa ø``Y …Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  í``̀°``̀VhGh

 »`̀à`̀dG á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ¢````̀VQ’G ∂``dÉ``e ≈```dG Oƒ``̀©``̀j{ ∫É``°``TQÉ``e

 πªM ™æe  OGQG  ¿G  Qô≤j  ¿G  ´GôàbG  ¥hóæ°U  É¡«a  ΩÉ≤j

.z’ ΩG áë∏°S’G

 ∫ÉªYG ´ƒbh äÉ«©ªédG ≈°ûîJ ,πª°TG iƒà°ùe ≈∏Y

 ,Oƒ°ùdG ∞jƒîJ äó¡°T »àdG áª∏¶ªdG äGôàØdÉH ôcòJ

 …ô°üæ©dG  π°üØdG  ≥ÑW  …ò``̀dG  ÜƒæédG  »`̀a  Éª«°S  ’

.É≤HÉ°S

 ≈dG á«æ«JÓdG ∫ƒ°U’G …hPh Oƒ°ùdG á«Ñ∏ZG π«ªJh

.¿ƒàæ«∏c …QÓ«g º¡àë°Tôeh ø««WGôbƒªjódG á¡L

 ≈∏Y  á∏ãe’ÉH  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ï`̀jQÉ`̀J  ¢†«Øj

 …ô°üæ©dG  õ««ªàdG  ô¶M ºZQ äÉ«∏b’G äGƒ°UG ó««≤J

 »a â`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀M ¿ƒ`̀fÉ`̀b Qhó`̀°`̀U ò`̀æ`̀e ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dÉ`̀H

.1965

 øJQÉe ¢ù≤dG Oƒ¡L êƒJ …òdG ¿ƒfÉ≤dG Gòg Ωõ∏jh

 ≥Ñ°ùe ¿PG Ö∏W ºjó≤J áj’h hG á©WÉ≤e …G ≠æ«c ôKƒd

.á«HÉîàf’G É¡à«d’ ìÓ°UG …G AGôLÉH ∫ó©dG IQGRh ≈dG

 á«Ñ∏Z’G  äGP  á`̀«`̀cô`̀«`̀e’G  É«∏©dG  áªμëªdG  ø`̀μ`̀d

 ,2013 »a É«FõL …õeôdG ¢üædG Gòg â∏£HG á¶aÉëªdG

 á«dGQóØdG  äÉ£∏°ùdG  IQó≤d  ô«Ñc  ó««≤J  ≈dG  …ODƒ`̀j  Ée

 »àdG  á«æWƒdG  á«HÉîàf’G  á«d’G  ±É°üfG  ¿Éª°V  ≈∏Y

.É¡ª«¶æJ »a á©°SGƒdG ájõcôeÓdG óªà©J

( Ü G)  á«HÉîàf’G É¡J’ƒL π°UGƒJ ¿ƒàæ∏«c 

ΩÓbCG ¢ShDhQ

á©FÉ°V á°Uôa   
∫hôàÑdG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG

 É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ájOÉ°üàb’G óYGƒ≤dG §°ùHCG øe

 RƒØdG)  ÇQÉ`̀W  »FÉæãà°SG  π`̀NO  ≈∏Y  π°üëj  ø`̀e  ¿CG

 ™`̀aQh  ¬JÉ«M  §ªf  ô««¨àH  Ωƒ`̀≤`̀j  ’  ( kÓ`̀ã`̀e  Iõ`̀FÉ`̀é`̀H

 ÇQÉ£dG  πNódG  Gòg  ≈∏Y  kGOÉªàYG  ¬à°û«©e  iƒà°ùe

 »dÉàdÉHh , ôªà°ùj ød ¬fCG kGó«L º∏©j ƒ¡a , âbDƒªdGh

 »FÉæãà°S’G πNódG ádÉM »a ∞«°üëdG ∑ƒ∏°ùdG ¿EÉa

 ∑Ó¡à°S’G  §ªf  »a  QGôªà°S’G  ƒg  ™bƒàªdG  ô«Z

.ÇQÉ£dG πNódG QÉNOGh …OÉ©dG

 á£«°ùÑdG  Ió`̀YÉ`̀≤`̀dG  √ò``̀g ≥`̀Ñ`̀£`̀J  º``d  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 áª©f  AÉ``ª``°``ù``dG  ø``̀e  ¿OQC’G  ≈``∏``Y  â`̀£`̀Ñ`̀g  É``eó``æ``Y

 πbCG  ≈`̀dEG  OQƒà°ùªdG  ∫hôàÑdG  IQƒJÉa  áØ∏c  ¢VÉØîfG

 kÉjƒæ°S ô«fÉfódG øe øjQÉ«∏e »dGƒM hCG , ∞°üædG øe

 IójóY ä’Éª©à°SG  ¬`̀dh  ,  ¥ô`̀Ø`̀dG  QÉ``̀NOEG  Qô≤J  º∏a  ,

 QÉªãà°S’G  hCG  ,  á«fƒjóªdG  ø`̀e  ÖfÉL  ójó°ùJ  πãe

 .πªY ¢Uôa ≥∏îJh kÓNO ódƒJ ájóée ™jQÉ°ûe »a

 ¢†«ØîJ ≈dEG áeƒμëdG âYQÉ°S ∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Y

 …òdG  øjõæÑdG  á°UÉNh  á«∏ëªdG  äÉbhôëªdG  QÉ©°SCG

 ±ô©J  É`̀¡`̀fCG  ™`̀e  ,  á«°Uƒ°üîdG  äGQÉ«°ùdG  ¬μ∏¡à°ùJ

 ∫hôàÑdG QÉ©°SCG ¿CGh , kÓjƒW ΩhóJ ød á«°ûª°ûe É¡fCG

 ,  Å`LÉØe  πμ°ûH  hCG  kÉ«éjQóJ  ´É`̀Ø`̀JQ’G  ≈``dEG  Oƒ©à°S

 ≈∏Y  íÑ°üjh  ,  ójóL  øe  IÉfÉ©ªdG  CGóÑJ  ∂dP  óæYh

 ±hô`̀¶`̀dG  ™`̀e  GƒØ«μàj  ¿CG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

.iôNCG Iôe IójóédG

 , ø«àæ°S πÑb á«ªdÉ©dG ∫hôàÑdG QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG

 øμdh , kÉ©bƒàe øμj ºd kGô«Ñc kÉ¨∏Ñe ¿OQC’G ≈∏Y ôah

 √òg  ∂∏¡à°ùf  ¿CG  ø«æWGƒªc  Éæe  âÑ∏W  áeƒμëdG

 iƒà°ùe ™aôf ¿CGh , AÉª°ùdG øe â£Ñg »àdG IhôãdG

 ¿CG ø«≤«dG º∏Y º∏©f øëfh , QGó≤ªdG ¢ùØæH Éæà°û«©e

 ¿CGh , áªFGO â°ù«d AÉª°ùdG øe á£HÉ¡dG IhôãdG √òg

.ádõf Égó©H ¿ƒμ«°S á©∏£dG √òg

 %10  ∫ó`̀©`̀ª`̀H  á`̀«`̀fƒ`̀jó`̀ª`̀dG  ¢†«ØîJ  øμªj  ¿É``̀c

 .áÑ°ùædG ¢ùØæH ™ØJôJ ¿CG øe k’óH πbC’G ≈∏Y kÉjƒæ°S

 ¿C’ á`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀T IÉ`̀fÉ`̀©`̀e á`̀dÉ`̀ë`̀dG √ò```g »``̀a ¿ƒ``μ``J ø```dh

 ∫hôàÑ∏d  »dÉ©dG  ô©°ùdG  ÖYƒà°SG  ób  ¿Éc  ™ªàéªdG

.™bGh ôeCÉc ¬H πÑbh ¬©e ∞«μJh

 ÖdÉ°S ºî°†J ≥≤ëJ ó≤a ∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Y

 ió`̀ª`̀dG  »``a  ø«μ∏¡à°ùªdG  ó©°ùj  ó``b  ¢`̀TÉ`̀ª`̀μ`̀fG  …CG

.ô°ùJ ’ áeOÉ≤dG ¬JÉ«YGóJ øμdh ô«°ü≤dG

 ?áeƒμëdG  ∫É`̀H  ø`̀Y  kÉÑFÉZ QÉ«îdG  Gò`̀g  ¿É`̀c  π`̀g

 á«Ñ©°T ƒg QGô≤dG  OÉb …òdG ±ó¡dG ¿Éc ó≤a ,  kGó`̀HCG

.´QÉ°ûdG ≥«Ø°üJh ∫hDƒ°ùªdG

 ádhódG  äÉ°SÉ«°S  Qô≤àJ  ≈àe  ≈`̀dEG  kÉahô©e  ¢ù«d

 Aƒ°V  ≈∏Y  á«°SÉ«°ùdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G

 ¿CG  ó`̀cDƒ`̀ª`̀dG  øμd  ,  áeƒμëdG  á«Ñ©°T  ≈∏Y  É¡éFÉàf

 ∫hDƒ°ùªdG Oƒ≤J á∏°UƒÑc ΩóîJ ¿CG Rƒéj ’ á«Ñ©°ûdG

.á«°üî°ûdG ¬àë∏°üe ¬«a Ée ≈dEG

 ?¬æ«M »a í«ë°üdG πëdG ≈dEG ¬«ÑæàdG iôL πg

 .ihóL ¿hO øμdh º©f

 اعتراض ٤ شحنات أسلحة
إيرانية لليمن منذ نيسان ٢٠١٥ 

 ¢ùeG  ô«Ñc  »`̀cô`̀«`̀eG  §`̀HÉ`̀°`̀V  OÉ```aG  -  Ü ± CG  -  »``̀HO 

 øe á∏°Sôe áë∏°SG äÉæë°T ™HQG ¢VGôàYG øY ¢ù«ªîdG

 ,øª«dG  »a  º¡FÉØ∏Mh  ø««KƒëdG  øjOôªàªdG  ≈dG  ¿GôjG

 ∞dÉëJ  ÉgófÉ°ùj  »àdG  áeƒμëdG  á¡LGƒe  »a  º¡ªYód

.ájOƒ©°ùdG √Oƒ≤J »HôY

 ÉæØ°S{  ¿G  ¿É`̀¨`̀fhO  øØ«c  óYÉ°ùªdG  ∫Gô`̀«`̀e’G  ∫É``̀bh

 äÉæë°T ™HQG â°VôàYG (...) ∞dÉëàdG ÉæØ°S hG á«cô«eG

 (äÉæë°ûdG)  É¡fG  ±ô©f  .øª«dG  ≈`̀dG  ¿Gô``jG  øe  áë∏°SG

 äÉëjô°üJ »a ∂dPh ,zÉ¡à¡Lh ±ô©fh ,¿Gô`̀jG  øe âJG

.É«°SBG ÜôZ ÜƒæL »a ájôμ°ùY IóYÉb »a ø««aÉë°ü∏d

 π`̀MGô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  â`̀Ø`̀bhG  ™```̀HQ’G  äÉæë°ûdG  ¿G  í``°``VhGh

 »Hô©dG ∞dÉëàdG AóH øe ™«HÉ°SG ó©H ,2015 ¿É°ù«f òæe

 Qƒ°üæe  ¬HQ  óÑY  »æª«dG  ¢ù«FôdG  äGƒ≤d  ÉªYO  ¬JÉ«∏ªY

 ,z±ƒμ«æ°TÓc{ RGôW øe äÉ°TÉ°TQ øª°†àJ âfÉch ,…OÉg

 ¢üæb  äÉ«bóæHh  ,´hQó``̀dGh  äÉHÉHó∏d  IOÉ°†e  ïjQGƒ°Uh

.zIQƒ£àe á«ë«∏°ùJ áª¶fG ,iôNG äGó©eh{

 ójóëJ  ø`̀e  GƒæμªJ  ájôëÑdG  »dhDƒ°ùe  ¿G  í`̀°`̀VhGh

 ójóëJ ΩÉ¶f äÉfÉ«H π«∏ëJ ≈∏Y OÉªàY’ÉH øØ°ùdG á¡Lh

.ºbÉ£dG á∏HÉ≤eh z¢SG »H »L{ ™bGƒªdG

 ∫GôæédG  á`̀«`̀cô`̀«`̀e’G  ≈£°SƒdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ó`̀FÉ`̀b  ¿É``̀ch

 ¿ƒμJ ób ¿Gô`̀jG  ¿G  »°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G ∫É`̀b  πJƒa ±Rƒ`̀L

 ó°V  ¿hOôªàªdG  É¡æ°T  á«NhQÉ°U  äÉªég  »a  GQhO  äOG

.á«°VÉªdG ™«HÉ°S’G ∫ÓN á«cô«eG á«HôM øØ°S

 äÉ«∏ª©dG  ≈∏Y  ¬JOÉ«b  ±ô°ûJ  …ò`̀dG  §HÉ°†dG  ∫É`̀bh

 ¿G  ó≤àYG{  ,§`̀°`̀Sh’G  ¥ô°ûdG  »`̀a  á«cô«e’G  ájôμ°ù©dG

 äÉbÓY º¡jód ,Qƒe’G √òg ¢†©H »a GQhO Ö©∏J ¿GôjEG

.z∂dP »a É¡d QhóH ¬Ñà°TG »æfÉa ,Gòd .ø««KƒëdG ™e

∂fÉØdG ó¡a .O

 فقدان ١٠٠ مهاجر
 في البحر المتوسط 

 »a πMGƒ°ùdG  ôØN RÉ¡L ø∏YG  -   Ü ± CG  -  ¢ù∏HGôW 

 ó©H AÉ©HQ’G ôëÑdG  »a ºgôKG  ó≤a GôLÉ¡e 97 ¿G  É«Ñ«d

 Æƒ∏Ñd  ádhÉëe  »a  ¬fƒ∏≤à°ùj  GƒfÉc  »WÉ£e  ÜQÉ`̀b  ¥ô`̀Z

 øàe ≈∏Y Gƒ`̀fÉ`̀c ø`̀jô`̀NG Gô`̀LÉ`̀¡`̀e 29 ò`̀≤`̀fG Éª«a ,É```̀HhQhG

.¬°ùØf ÜQÉ≤dG

 ¬fG º°SÉb ÜƒjG ó«ª©dG RÉ¡édG º°SÉH çóëàªdG ∫Ébh

 á«≤jôaG  äÉ«°ùæL øe »Yô°T  ô«Z GôLÉ¡e 29{  PÉ≤fG  ºJ

 √É«ªdG âHô°ùJh (...) ¥õªJ »WÉ£e ÜQÉb øàe ≈∏Y GƒfÉc

.zAÉ©HQ’G ô¡X ó©H ÆÓH ≈∏Y AÉæH ∂dPh ¬«dG

 ÜQÉ`̀≤`̀dG ¿É```̀a{ ø`̀«`̀LÉ`̀æ`̀dG IOÉ````̀aG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ¬``̀fG ±É``̀°``̀VGh

 (¢ù∏HGôW  ¥ô°T  º∏c  70)  »∏dƒH  √ô≤dG  á≤£æe  øe  êôN

 êGƒ`̀e’G äOGh ,»Yô°T ô«Z GôLÉ¡e 126 ¬æàe ≈∏Y ¿É`̀ch

 èàf  Éªe ¬«dG  √É«ªdG  Üô°ùJh (ÜQÉ`̀≤`̀dG)  QGó`̀L ¥õªJ ≈`̀dG

 AÉ°ùf  çÓK º¡æ«H  øe (...)  GôLÉ¡e 97 ôKG  ¿Gó≤a ¬æY

.zπØWh

 ájôëÑdG  Ohó`̀ë`̀dG  ≈∏Y  ádÉ©ØdG  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ÜÉ`̀«`̀Z  »`̀ah

 ,2011  òæe  É«Ñ«d  Égó¡°ûJ  »àdG  á«æe’G  ≈°VƒØdG  π©ØH

 ó©ÑJ  ’ …ò``̀dG  »£°SƒàªdG  ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  Gò``̀g  Å`̀WGƒ`̀°`̀T  â`̀dƒ`̀ë`̀J

 ≈dG ÉHhQhG øY äGôàeƒ∏«μdG øe äÉÄe ™°†H iƒ°S ¬∏MGƒ°S

 ≈dG  ø«YÉ°ùdG  øjôLÉ¡ªdG  ±’G  äGô°û©d  »°ù«FQ  ≥∏£æe

.á«HhQh’G πMGƒ°ùdG Æƒ∏H

 »a  Ghó`̀≤`̀a  hG  º¡Yô°üe  ôLÉ¡e  áÄe  ≈`̀dGƒ`̀M  »`̀≤`̀dh

 ≈∏Y  ÉbÉæàNG  Gƒ°†b  hG  Gƒ`̀bô`̀Z  ÉeÉa  ,´ƒÑ°SG  òæe  ôëÑdG

 hG  Oô`̀Ñ`̀dG  ø`̀e hG  Oƒ`̀bƒ`̀dG  çÉ`̀©`̀Ñ`̀fG  AGô``̀L hG  á¶àμe ¥QGhR

 ô¡°TG πH ’ ™«HÉ°SG ó©H ¥ÉgQ’G hG äÉaÓîdG hG ±ÉØédG

 .É«Ñ«d »a RÉéàM’G øe

   تبرئة وزير مصري سابق
من تهم بيع الغاز 

 ¿EG á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀b QOÉ`̀°`̀ü`̀e â`̀dÉ`̀b - Rô``̀à``̀jhQ - Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG 

 ÉªμM ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  äójCG  ájô°üªdG  ¢†≤ædG  áªμëe

 »a á«fó©ªdG IhôãdGh ∫hôàÑdG ôjRh »ª¡a íeÉ°S IAGôÑH

 RÉ¨dG ™«H áª¡J øe ∑QÉÑe »æ°ùM ≥Ñ°SC’G ¢ù«FôdG ó¡Y

.¥ƒ°ùdG ô©°S øe πbCÉH π«FGô°SE’ »©«Ñ£dG

 ∫hô`̀à`̀Ñ`̀dG  ´É`̀£`̀b  äGOÉ`̀«`̀b  ø`̀e á°ùªNh »ª¡a ¿É``̀ch

 ΩÉ©dG  IôgÉ≤dG  äÉjÉæL  áªμëe  ΩÉ`̀eCG  IAGô`̀Ñ`̀dG  GƒdÉf  ób

 ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  QGó``̀gEG  º¡àH  áªcÉëe  IOÉ``̀YEG  ó©H  »°VÉªdG

 »a ô`̀«`̀¨`̀dGh ¢ùØæ∏d í`̀Hô`̀à`̀dGh ¬`̀H …ó`̀ª`̀©`̀dG QGô```̀°```̀VE’Gh

 »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  ôjó°üJ  á«°†≤H  É«eÓYEG  âaôY á«°†b

.π«FGô°SE’

 áà°ùdG IAGôH äójCG ¢†≤ædG áªμëe ¿EG Qó°üe ∫Ébh

.ÉJÉHh É«FÉ¡f IAGôÑdG ºμM QÉ°Uh

 »a  »ª¡a  âÑbÉY  IôgÉ≤dG  äÉjÉæL  áªμëe  âfÉch

 á°ùªîdG âÑbÉY Éªc á«°†≤dG »a ÉeÉY 15 øé°ùdÉH 2012

 ™«ªédG  â`̀eô`̀Zh  áØ∏àîe  Oó`̀ª`̀d  øé°ùdÉH  ø``̀jô``̀NB’G

 ôãcCG OôH º¡àeõdCGh ¬«æL …QÉ«∏e øe ôãcCG ø«æeÉ°†àe

.ô©°ùdG ¥ôa πãªJ »μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 499 øe

 äô``̀eCGh  ºμëdG  ¢†≤ædG  áªμëe  â`̀¨`̀dCG  2013  »`̀ah

 .IAGôÑdG É¡«a GƒdÉf »àdG áªcÉëªdG IOÉYEÉH

 لبنان يترقب جلسة انتخاب الرئيس 
 ,∞¨°ûH »fÉæÑ∏dG ´QÉ°ûdG Öbôàj - ∫ƒ°VÉfC’G - ähô«H 

 ÜÉîàfG  ó¡°ûJ  »àdG  ,πÑ≤ªdG  ø«æK’G  ,¿ÉªdôÑdG  á°ù∏L

 ƒ∏N  ø`̀e  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∞°üfh  ø«eÉY  ƒëf  ó©H  ,OÓÑ∏d  ¢ù«FQ

.Ö°üæªdG

 »a ,2014 QÉjCG òæe ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd á°ù∏L 45 â∏°ûah

 äÉeÉ°ù≤fG  AGô`̀L  ,ÜÉ°üædG  ∫ÉªàcG  Ωó©d  ,¢ù«FQ  ÜÉîàfG

 »a  ,ÉgRhÉéàH  ∫É``eBG  §°Sh  ,á«°SÉ«°ùdG  iƒ≤dG  ø«H  IOÉ`̀M

.46`dG á°ù∏édG

 ÖFÉædG zô`̀ë`̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG QÉ`̀«`̀à`̀dG{ º`̀«`̀YR äÉ``̀H ¬``̀fCG ô`̀«`̀Z

 á°ù∏L QÉ`̀¶`̀à`̀fÉ`̀H  zkÉ`̀jô`̀¶`̀f{  ,¿É`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d  kÉ`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ,¿ƒ``̀Y  ∫É°û«e

 π°UCG øe πbC’G ≈∏Y kÉÑFÉf 86) …Qƒà°SódG ÜÉ°üædG á∏ªàμe

 º«YR ¿ÓYEG ó©H ,(ø«ã∏ãdG …CG ¿ÉªdôÑdG º¡æe ∞qdCÉàj 128

 …ôjôëdG ó©°S ≥Ñ°SC’G áeƒμëdG ¢ù«FQh zπÑ≤à°ùªdG{ QÉ«J

.¿ƒ©d ¬ªYO

 iƒ`̀≤`̀dG ø`̀«`̀H äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG á`̀£`̀jô`̀N â`̀«`̀≤`̀H ∫É```̀M »```̀ah

 IójDƒªdG )QGPBG øe øeÉãdG iƒb ø«H áª°ù≤æªdG ,á«°SÉ«°ùdG

 QGPBG  ø`̀e ô°ûY ™`̀HGô`̀dG  iƒ``̀bh ,(¿Gô````̀jEGh  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  ΩÉ¶æ∏d

 ¿ƒY íÑ°üj ,É`̀¡`̀dÉ`̀M ≈∏Y ,(á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀e á`̀eƒ`̀Yó`̀ª`̀dG)

.OÓÑ∏d kÉ°ù«FQ ,zkÉjô¶f{

 ¿Éª«∏°S  ÖFÉædG  Ö°üæªdÉH  RƒØdG  ≈∏Y  ¿ƒ`̀Y  ¢ùaÉæjh

.IOôªdG QÉq«J ¢ù«FQ ,á«éfôa

 ,∫ƒ°VÉfC’G π°SGôe √GôLCG ,äGƒ°UC’G ™jRƒàd ó°UQ ≥ahh

 ,Ωƒ«dG ≈àM ,á«fÉæÑ∏dG á«HÉ«ædG πàμdG ¬àæ∏YCG Ée ≈dEG kGOÉæà°SG

 á«aÉc  ájôãcCG  »`̀gh  ,kÉJƒ°U  76  ≈∏Y  ¿ƒ`̀Y  ∫ƒ°üM  ™bƒàj

.Ö°üæªdÉH √RƒØd

 á«fÉãdG  ´Gô``̀à``̀b’G  á°ù∏L  ≈```̀dEG  π`̀LCÉ`̀à`̀«`̀°`̀S  Rƒ``Ø``dG  ø`̀μ`̀d

 ∞dCÉàj øjòdG ,AÉ°†YC’G øe óMGh óFGR ∞°üædG Üƒ∏£ªdG)

.¬°ùØf Ωƒ«dG »a á«fÉãdG á°ùédG ó≤©Jh ,(¿ÉªdôÑdG º¡æe

 ø«ã∏ãdG  á`̀jô`̀ã`̀cCG  ≈∏Y  ¿ƒ`̀Y  ∫ƒ°üM  ó©Ñà°ùªdG  ø`̀eh

 ¢ù«FQ ¢`̀VGô`̀à`̀YG π``̀X »``̀a ,≈`````̀dhC’G á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG ø``̀e Rƒ`̀Ø`̀∏`̀d

 á∏Ñ≤ªdG á°ù∏édG QÉÑàYG ≈∏Y ,øjôNBGh …ôH ¬«Ñf ¿ÉªdôÑdG

 á«Ñ∏ZCG Ö∏£àJ »àdG ,≈dhC’G É¡fCG ≈∏Y √QGô°UEG ,á«fÉãdG »g

.ø«ã∏ãdG

 ø«æK’G á°ù∏L ¿EG ,¿ƒY ≈∏Y ¿ƒHƒ°ùëe ,ÜGƒf ∫ƒ≤jh

 kÉÑFÉf  86 Qƒ°†M ≈dG  êÉàëJh ,á«fÉãdG  IQhó`̀dG  »g πÑ≤ªdG

 êÉàëj  »dÉàdÉHh  ,ÜÉ°üædG  πªàμ«d  π`̀bC’G  ≈∏Y  (¿Éã∏ãdG)

.kÉ°ù«FQ íÑ°ü«d §≤a kÉJƒ°U 65 ≈dEG ô«NC’G

 ¿CÉ`̀H  ∂°ùªàj  …ô`̀H  ¬«Ñf  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ¿CG  ’EG

 äGƒ`̀≤`̀dG{  Üõ`̀M  ¢ù«Fôd  É¡«a  ´Gô`̀à`̀b’G  º`̀J  »àdG  ,á°ù∏édG

 ,Égô°†ëe ≥∏ZCG 2014 ¿É°ù«f »a ™é©L ô«ª°S zá«fÉæÑ∏dG

.≈dhC’G »g πÑ≤ªdG ø«æK’G á°ù∏éa »dÉàdÉHh

 منظمة »امنستي« تنظم مظاهرة ضد زواج ا�طفال في روما 

 اعتقال عشرات الطيارين ا�تراك 
 ∫ƒ``̀°``̀VÉ``̀fC’G á``̀dÉ``̀ch äô````cP - Rô``̀à``̀jhQ - ∫ƒ`̀Ñ`̀æ`̀£`̀°`̀SG 

 ôeCG »côàdG AÉYO’G ¿CG ¢ù«ªîdG ¢ùeG AÉÑfCÓd á«ª°SôdG

 äÉ«∏ªY çóMCG »a ø«jôμ°ù©dG øjQÉ«£dG øe 73 ∫É≤àYÉH

 ÜÓ≤f’G  ádhÉëe  »a  ≥«≤ëàdÉH  π°üàJ  »àdG  áWô°ûdG

.RƒªJ »a â©bh »àdG

 πLQ  QÉ°üfCG  ±ó¡à°ùJ  á«∏ª©dG  ¿CG  ádÉcƒdG  âaÉ°VCGh

 …òdG ødƒc ˆG íàa IóëàªdG äÉj’ƒdG »a º«≤ªdG øjódG

 ájƒL IóYÉb ≈∏Y õcôJh ÜÓ≤f’G ô«HóàH Iô≤fCG  ¬ª¡àJ

.Éª«∏bEG 17 »a óàªJh OÓÑdG §°Sh »a á«fƒb º«∏bEG »a

 ∫É≤àYG Qô≤ªdG øe ¿EG iôNCG á«eÓYEG ôjQÉ≤J âdÉbh

 á≤∏©àªdG  äÉ«∏ª©dG  »`̀a  »`̀fó`̀eh  …ó`̀æ`̀L  200  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG

.¢ù«ªîdG ¢ùeG ÜÓ≤f’G ádhÉëªH

 RƒªJ 15 »``a ™``̀bh …ò```̀dG π`̀°`̀TÉ`̀Ø`̀dG ÜÓ``̀≤``̀f’G ò`̀æ`̀eh

 hCG  â∏°üah  ¢üî°T  ∞`̀dCG  35  á«côàdG  äÉ£∏°ùdG  â∏≤àYG

 …QGOE’G RÉ¡édG »a ∞dCG 100 øe ôãcCG πª©dG øY âØbhCG

 …CG  ødƒc »Øæjh .Égô«Zh ¢û«édGh áWô°ûdGh  AÉ°†≤dGh

.ÜÓ≤f’G ádhÉëe »a ¬d •QƒJ

 ¬Ñà°ûªdG  ¿CG  AÉÑfCÓd  á°UÉîdG  ¿É`̀LhO  ádÉch  äô`̀cPh

 zá«côàdG ájQƒ¡ªédG ≈∏Y í∏°ùªdG OôªàdÉH{ ¿ƒª¡àe º¡H

¿ƒY

(Ü ± G)

 ¿É``̀ à``̀ jó``̀jõ``̀j’G  â``̀°``̀TÉ``̀Y  -  Ü  ±  CG  -  ∞``̀«``̀æ``̀L 

 ¿Éà∏dG  QÉ°ûH  »éY  AÉ«ªdh  OGô`̀e  ÉjOÉf  ¿Éà«bGô©dG

 É¡ëæªj »àdG ôμØdG ájôëd ±hQÉNÉ°S IõFÉL ÉJRÉM

 ∫Éμ°TG  CGƒ`̀°`̀SG  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ©∏d  »```̀HhQh’G  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG

 Éª¡Ø£N ¿G ó©H ¢ûYGO áHÉ°üY …ójG ≈∏Y Öjò©àdG

 ÉjÉë°V AÉ°ùædG ±’G QGôZ ≈∏Y ÉjÉÑ°S ≈dG Éª¡dƒMh

.»°ùæédG ¥ôdG

 É¡àjôb øe (ÉeÉY 23) ÉjOÉf á«bGô©dG âØ£Nh

 2014 ÜG »a ¥Gô©dG ∫Éª°T »a QÉéæ°S Üôb ƒ°Tƒc

.π°UƒªdG áæjóe ≈dG â∏≤f ºK

 â°Vô©J ¿G ó©H ô¡°T’ ΩGO ¢SƒHÉc ájGóH âfÉch

 É¡©«H ºàj ¿G πÑb »YÉªédG ÜÉ°üàZ’Gh Öjò©à∏d

.»°ùæédG OÉÑ©à°S’G ±ó¡H GQGôe

 øY »`̀∏`̀î`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀°`̀†`̀jG á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀©`̀dG É`̀¡`̀à`̀ª`̀ZQGh

 ôãcÉH  ø«jójõj’G  OóY  Qó≤jh  .ájójõj’G  É¡àfÉjO

.¥Gô©dG ¿Éà°SOôc »a ¢üî°T ¿ƒ«∏e ∞°üf øe

 øe’G ¢ù∏ée ΩÉeG ∫h’G ¿ƒfÉc »a ÜÉ£N »ah

 zÉ¡LGhR{  øY  ÉjOÉf  âKóëJ  ∑Qƒjƒ«f  »a  »dhódG

 É¡ªZôjh  É¡Hô°†j  ¿É`̀c  …ò`̀dG  É¡«ØWÉN  ó`̀MG  ø`̀e

.É¡æJÉØe RôÑJ ¢ùHÓe AGóJQGh êôÑàdG ≈∏Y

 ÜÉ`̀°`̀ü`̀à`̀Z’G äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y π`̀ª`̀ë`̀J ø``̀Y É`̀gõ`̀é`̀©`̀dh{

 áª∏°ùe  Iô°SG  IóYÉ°ùªHh  .Üô¡dG  äQôb  zIQôμàªdG

 É`̀jOÉ`̀f â∏°üM É`̀gó`̀æ`̀Y º`̀«`̀≤`̀J â`̀fÉ`̀c π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG ø``e

 ¿Éà°SOôc  ≈dG  ∫É≤àf’ÉH  É¡d  âëª°S  ájƒg ≈∏Y

.¥Gô©dG

 ∫ƒ≤J  »àdG  áHÉ°ûdG  â°TÉY  É¡Hôg  ó©Hh

 »a É¡JódGhh É¡FÉ≤°TG  øe áà°S  äó≤a É¡fG

 ¿Éà°SOôc  »a ø«ÄLÓd º«îe »a ,´GõædG

 ø«jójõj’G óYÉ°ùJ áª¶æªH â∏°üJG å«M

 »`̀a É`̀¡`̀à`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀H ¥É``̀ë``̀à``̀d’G É``̀¡``̀d â```̀MÉ```̀JG

.É«fÉªdG

 (ÉeÉY 18) QÉ°ûH »éY AÉ«ªd ô«°üeh

 âfÉc ÉeóæY âØ£N ƒ°Tƒc øe É°†jG »gh

.ÉjOÉf ô«°üe øe π°†aG ¢ù«d 16`dG »a

 äôªà°SG  »àdG  ÉgRÉéàMG  Iôàa  ∫Ó`̀Nh

 ÉeóæYh .GQGô`̀e QGôØdG âdhÉM Gô¡°T 20

 ô`̀jó`̀e …ó``̀jÉ``̀ H IÉ``̀à``̀Ø``̀dG â``̀©``̀bh â`̀ë`̀é`̀f

 .É°†jG É«°ùæL É¡∏¨à°SG »bGôY ≈Ø°ûà°ùe

ناديا ولمياء من سبايا لدى »داعش«
إلى مدافعتين عن حقوق االيزيديين

 áª∏°ùe  Iô°SG  IóYÉ°ùªHh  .Üô¡dG  äQôb  zIQôμà

 É `̀jOÉ`̀f â∏°üM É`̀gó`̀æ`̀Y º`̀«`̀≤`̀J â`̀fÉ`̀c π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG 

 ¿ ¿ÉàÉ °SOôc  ≈dG  ∫É≤àf’ÉH  É¡d  âëª°S  ájƒg ≈

.¥Gô

 ∫ƒ≤J  »àdG  áHÉ°ûdG  â°TÉY  É¡Hôg  ó©Hh

 »a É¡JódGhh É¡FÉ≤°TG  øe áà°S  äó≤a 

 ¿Éà°SOôc  »a ø«ÄLÓd º«îe »a ,´Gõ

 ø«jójõj’G óYÉ°ùJ áª¶æªH â∏°üJG å

 »`̀a É`̀¡`̀à`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀H ¥É``̀ë``̀à``̀d’G É``̀¡``̀d â```̀M

.É«f

 (ÉeÉY 18) QÉ°ûH »éY AÉ«ªd ô«°üeh

 âfÉc ÉeóæY âØ£N ƒ°Tƒc øe É°†jG »

.ÉjOÉf ô«°üe øe π°†aG ¢ù«d 16`dG

 äôªà°SG  »àdG  ÉgRÉéàMG  Iôàa  ∫Ó`̀Nh

 ÉeóæYh .GQGô`̀e QGôØdG âdhÉM Gô¡°T

 ô`̀jó`̀e …ó``̀jÉ``̀ H IÉ``̀à``̀Ø``̀dG â``̀©``̀bh â`̀ë

 .É°†jG É«°ùæL É¡∏¨à°SG »bGôY ≈Ø°ûà

(7¢U áªààdG)

(7¢U áªààdG)

(7¢U áªààdG)

(7¢U áªààdG)

(7¢U áªààdG)
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مجلة يف جريدة

30 للتواصل وابداء اآلراء

 صابون..! 
 كتب: حس دعسة.  

تصوير : محمد القرالة.
م..! طال الشعر الطفويل مثل زغب الح

..ماج وماج كأنه عىل موعد مع   نسائم 
ن ، ليكمل  "الحالق الدواج"، اآل من ع

ل فيحلق للصغار ويزين  رحلة العون والج
حياتهم باملحبة.

..انها لحظة مع الصابون وما فيه من رغوة 
وغسيل ملا كان من تعب الرحلة اليومية 

من قرية الرببيطة اىل مدرستها املحاذية 
لسهل من الصخور واألتربة وحنايا بيئة 

الجنوب.
..وهل  يكفي؟

: قالها الحالق مبتس
- انها تلك الصابونة التي تعيد بهجة 

ل وتلون بياض حكايات االطفال ،يف  الج
سكون حراكهم اليومي ب البيت وتلك 

الحنايا البعيدة.
..وسار الحالق، بانت بقايا الصابون..وضحك 
..بكينا من أ ضحكته!  سن الفتى الجنو

 عادة اقتناء
"مونة البيت"  

تفتيش
هاتف الزوج

محرتف تصميم 
يف دقائق

بقعة ضوءبقعة ضوء
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قاع املدينة

التعليم»   أجل  من  «الخبز  مبادرة   بدأت 
الثانوية  الرشيد  مدرسة  في   ٢٠١٣ عام 
ومجموعة أخرى من المدارس في مدينة 
الرصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء شمال 
وطالبة  طالبا   ٥٠ وبمشاركة  األردن 
الخبز،  بقايا  لجمع  المتطوعين  مــن 
الوسط  محافظات  لتشمل  التوسع  وتم 
المناطق  وخصوصا  والجنوب  والشمال  

االقل حظا (مناطق جيوب الفقر ) .
لمشروع  االنجاز  من  سنوات  ثالث   رغم 
ان  اال  التعليم  اجــل  من  الخبز  مبادرة 
المبادرة تم تطبيقها في اكثر ٢٠ مدرسة 
وتم عرض المبادرة دوليا على اكثر من 
توفير  صــدد  فــي  والــمــبــادرة  دول  ســت 
١٥٠٠ منحة دراسية للشباب المحرومين 

من التعليم بسبب ظروفهم  .
الطلبة  لمساعدة  كثيرا  فكرا  الــزغــول 

من  يحتاجونه  ما  لهم  وجلب  المحتاجين 
ما  وكــل  قرطاسية  و  مدرسية  حقائب 
ساعده  حيث  التعليمية  بأدواتهم  يتعلق 
تخصصه الدراسي في علم البيئة  وتلقيه 
والمحافظة  التدوير  إعــادة  حول  تدريباً 
بالواليات  هاواي  جامعة  في  البيئة  على 
على  العمل  قبل  أسابيع   ٦ لمدة  المتحدة 
حول  مكثف  بشكل  وتدريبه  مشروعه 
إدارة المشاريع الريادية من قبل مؤسسة 
واختياره    ٢٠١٣ عام  في  العربي  الفكر 
لمدة  العربي  الفكر  لمؤسسة  كسفير 
الخيري  حسه  الــى  باالضافة   ، عامين 
والتطوعي على ايجاد فكرة لتجميع فتات 
الطلبة   طعام   وجبات  من  المتبقي  الخبز 
ومن  بيوتهم   ــل  وداخ الــمــدارس  داخــل 

المطاعم والمخابز والفنادق . 
بقايا  تدوير  اعادة  الى  المبادرة  وتهدف 

المخابز  مــن  جمعها  يتم  التى  الخبز 
والفنادق  والمطاعم  والبيوت  والمدارس 
كغذاء  واستخدامه  تجفيفه  ــادة  الع   ،
للحيوانات واستثمار العائد المالي بتوفير 
من  المتسربين  للطلبة  دراســيــة  منح 
من  حظا  االقــل  المناطق  في  التعليم 

الطلبة االردنيين والطلبة السوريين .
من  الخبز   » ــادرة  ــب م ــول   ــزغ ال وقـــدم 
لصندوق  كــمــشــروع    » التعليم  اجــل 
من  الحسين  ابن  الثاني  اهللا  عبد  الملك 
الديمقراطي  التمكين   » برنامج  خالل 
المشاريع  دعــم  في  يساهم  والــذي   »
المشرع  اهمية  وبسبب  للشباب  الريادية 
من  منحة  على  حصوله  تم  وانسانيته 
لفكرة  اكثر  التوسع  تم  حيث  الصندوق 
الزرقاء  محافظة  في  وتطبيقها  المبادرة 
وخصوصا في منطقة عوجان والمخيمات 

و منطقة الرصيفة وغيرها من المناطق 
من  الكبير  العدد  يسكنها  التي  المحتاجة 

الالجئين واالردنيين .
طلبته  تجاه  بالمسؤولية  الزغول  شعور 
دفعه للتمسك بهذه المبادرة واالستمرار 
الطلبة  اعطاء  على  العمل  وضرورة  فيها 
كل  وتوفير  الجيد  بالتعلم  حقوقهم 
مستلزمات التعليم  ونشر الثقافة البيئية 
يحتاجونه  ما  وكل  والجامعات  بالمدارس 
بمسيرتهم التعليمية وان الظروف والفقر 
التعليم  الطلبة  من  كثيرا  تحرم  التي 
التي  المبادرة  هذه  دعم  تم  اذا  ستنتهي 
بالطلبة  وشعوره  المعلم  برسالة  تتسم 
كابناء له مدركا ان تأمين الطلبة بكل ما 
سيساهم  التعليم  ادوات  من  يحتاجونه 
بخلق اجواء تعليمية صحية مما ينعكس 
على ادائهم وتحصيلهم الدراسي بشكل 

مدير  أصغر  جائزة  على  حصل   داوود 
شركة ، وجائزة أفضل مشروع ريادي 
خالل  ريـــادي  مدير  أفضل  وجــائــزة 

األعوام ٢٠١٤ – ٢٠١٦.
وبعد صمت عميق يعود داوود بذاكرته 
للوراء ويقول « لم أنس تلك اللحظات 
فقد   ، الناس  أعــز  فيها  فقدنا  التي 
األطباء  إتخاذ  عقب  للدم  عمي  احتاج 
المفتوح  القلب  عملية  بإجراء  قــرارا 
لم  العملية  موعد  حان  وعندما   ، له 
تكن زمرته متواجدة ، فقمت بالتبرع 
وطلبت الى شخص آخر بالمستشفى 
ذات  يحمل  بأنه  علمت  أن  بعد  التبرع 

الزمرة « .
هكذا  بنجاح  العملية  تمت   » ويتابع 
تفتحت  أن  حين  الى  األطباء  أخبرنا 

تزويدهم  وطلبوا  أخرى  مرة  القطب 
عمي  فمات   ، نجد  فلم  دم  بوحدات 

وخسرناه لألبد «.
موته  خبر   » داوود  يقول  تنهد  وبعد 
وتألمت  حزنت   ، كالصاعقه  علي  نزل 
وفي  األيــام  ومضت   ، كثيرا  حينها 
لشبكات  تصفحي  وأثناء  األيــام  أحد 
شخصا  وجــدت  اإلجتماعي  التواصل 
يطلب تزويده بالدم ، فكانت إنطالقة 
والتي  ايجابيا  كن  لمبادرة  الشرارة 
تأسست عام ٢٠١٤ إليصال الدم الى 

محتاجيه بفضل تبرع المواطنين «.
اإلحباط  عبارات   » بإن  داوود  ويبين 
لم  المبادرة  يخص  فيما  االخرين  من 
تتوفف فكانت بمثابة تحد على النجاح 
أبي  فوقف   ، المتابعة  على  واصــرار 

الى  جانبي معنويا كما قدم لي الدعم  
المادي فيما يخص المواصالت وتأمين 
كما  للمتبرعين  الخفيفة  الوجبات 
دعمتني معنويا بشكل كبير مدربتي 
سونيا أبو شرار وكانت تحفزني دوما 
على  اإلصــــرار  نفسي  فــي  وتبعث 

المواصلة والمضي قدما  «.
ويذكر داوود بأنه « في إحدى المرات 
بثالثين  المستشفيات  أحد  تزويد  تم 
المواطنين  أحد  إنقاذ  ليتم  دم  وحدة 
،ولن أنسى دموع الفرحة لزوجته بعد 
غامرة  سعادة  فكانت   ، العملية  نجاح 

مألت قلبي «.
ويضيف « في شهر رمضان استطعنا 
تأمين أكثر من ستين وحدة دم ألربعة 

حاالت « .

يفرض  القانون  أن  الى  داوود  ويشير 
على المستشفيات ايجاد وحدتين من 
علينا  يحتم  ما  عمليه  كل  قبل  الدم 
كمرضى  المرضى  يحتاجه  بما  التبرع 
حاالت  في   ، السرطان   ، الثالسيميا   )

الوالدة ، ....)
بمساندة  المبادرة  أنشات   » ويقول 
في  عليها  القائمين  فكنا  زميلي 
البداية ، واالن تخطى عدد المتطوعين 
الستين شخصا رافعين شعار « حياتك 

بتهمنا « .
المبادرة  تطوير  على   داوود  ويعمل 
ــأمــل بـــأن تكبر  عــامــا بــعــد عـــام وي
مركز  هناك  يصبح  وأن  وأكثر  أكثر 
جميع  الى  ويصل  بالدم  للمتبرعين 

من يحتاجه « . 

جولة: نداء الشناق

عندما يندمج العطاء والخ يف قلب انسان ، لينتج عن ذلك االندماج بالحيوية الجميلة التى  تدفعها االنسانية واالحساس 
باالخر ، ليعرب عن ما بداخله عىل ارض الواقع ليعم العطاء و الخ .

 ،  عبد الرحمن عيل الزغول منسق هيئة شباب كلنا االردن فرع الزرقاء يعترب من هؤالء االشخاص الذين ساهموا يف نرش الخ
جاء ذلك من خالل انشاء مبادرة "الخبز من اجل التعليم " التي انطلقت بعد املالحظة لوجود طلبة بحاجة للدعم واملساعدة  ، 

مدركا اهمية العلم والعمل عىل توف االجواء الجيدة يف البيئة التعليمية . 

ندى شحادة

" تنتهي حياة بعض األشخاص لتخلق البداية آلخرين ، فيولد أمل الحياة ألشخاص كانوا عىل وشك أن يفقدوها ، فتغمر السعادة 
قلوب املحب وتعمر األرض بإنسانية املتطوع " هكذا عرب داوود محمد وهو يف أوائل العرشينات من عمره عن مبادرته " 

كن إيجابيا والتي تعنى بجمع وحدات الدم من املتربع وتزويد املستشفيات بها ليتم إنقاذ أشخاص بحاجة لها .

"خبز من اجل التعليم""خبز من اجل التعليم"
...رسالة انسانية لدعم الطلبة املحتاج ...رسالة انسانية لدعم الطلبة املحتاج 

 بدمي انقذ انسانا  بدمي انقذ انسانا 

افضل يتسم باالبداع والتفوق 
اجل  مــن  الخبز  مــبــادرة  ساهمت   و 
البيئي  العمل  وغرس  ارســاء  التعليم 
نفوس  ــي  ف ــخــيــري  وال والــتــطــوعــي 
معلم   ٢٥٠ تدريب  خالل  من  الطلبة  
باالردن  مدرسة   ٢٠ اكثر  في  ومعلمة 
تدريب  على  المبادرة  وعملت  هــذا   ،
باالضافة   ، وطالبة   طالب   ٢٠٠٠ اكثر 
من  شخص   ٤٠٠٠ الى  الوصول  الى 
المبادرة   قامت  كما   ، المحلي   المجتمع 
خبز  طن   ١٥٠٠٠ من  اكثر  بتدوير 
والمخابز  المطاعم  خبز  وبقايا  جاف  
والمدارس ، مما ساهم في توفير ٥٠٠ 
منحة دراسية لطلبة اردنيين وسوريين 
 ، المدرسة  الــى  طالبا    ٥٠ ارجــاع  و 

وتوفير اكثر ١٠٠٠ حقيبة مدرسية  . 
عــقــدت الــمــبــادرة عـــدة  شــراكــات مع 
كان  ابرزها  ودولية  وطنية  مؤسسات 
وفرت  وخاصة  حكومية  جامعتين  بين 
الخبز  لجمع  خاصا  صندوقا   ٤٠ فيها 
ونقيب  الطلبة  دعم  الى  باالضافة   ،
شراء  من  ليتمكنوا  واالهالي   المخابز 

كل اللوازم التي يحتاجها طلبة العلم 
ونظرا لالنجازات التي حققتها المبادرة 
جاللة  قبل  مــن  الــزغــول  تكريم  تــم 
الحسين  ابــن  الثاني  اهللا  عبد  الملك 
دعم  على  وحصوله    ٢٠١٤ عام  في 
الثاني  عــبــداهللا  الملك  صــنــدوق  مــن 

الديمقراطي  التمكين  برنامج  للتنمية  
على  الزغول  حصل   ٢٠١٥ العام  وفي 
زمالة المنظمة الدولية للشباب  وحصل 
على  التعليم  أجل  من  الخبز  مشروع 
 ٢٠١٥ لعام  ريـــادي  مــشــروع  افضل 
سمو  من  بتكريم  ــادر   ب مشروع  من 
نفسه  العام  وفي  الطباع   ريم  االميرة 
حصل الزغول على لقب سفير الشباب 
مرشح  هو  وايضا  للتعليم  العالمي 
واالعمال  الشبابية  المبادرات  لجائزة 
االسبوع  في  الكويت  في  التطوعية 

االخير من شهر نوفبر  .
 يطمح الزغول الى تحويل المبادرة الى 
تعمل  رسميا   مسجلة  خيرية  جمعية 
المستدامة  التنمية  اهداف  نشر  على 
والبيئي  التطوعي  العمل  فكرة  ونشر 

لكل المناطق بالعالم العربي .
التي  الــمــبــادرات  تلك  ،دعــم  عموما 
جيدة  تعليمة  بيئة  ايجاد  في  تساهم 
التطوعي  والعمل  الخير   بــذور  وزرع 
الخيرية  الطلبة  نفوس  في  والبيئي  
من  المحافظات   على  الفكرة  وتعميم 
المحتاجين  الطلبة  معاناة  تخفيف  اجل 
التعليمية  مسيرتهم  الكمال  ودعمهم 
بتفوق  واجب علينا يجب أن يسهم فيه 
القطاع الحكومي والخاص وكل الجهات 
المعنية والجمعيات الخيرة والمؤسسات 

التعليمة . 
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بقعة ضوء

واللبنة  المقدوس  الى  الزيتون،   من 
و..  والمربيات،  بأنواعها،  والمخلالت 
كلها منتوجات بلدية لكل واحد منها 
الجامع  لكن  مختلف،  ــون  ول طعم 
نختصرها  كلمة  هو  بينها  الوحيد 

جميعا انها «مونة البيت».
فصناعة المونة توارثتها أجيال عدة، 
عند  تراثياً  اجتماعياً  تقليداً  وباتت 
ربات  والسيما  المجتمعات،  من  كثير 
تكريس  على  عمدن  فقد  المنازل، 
فصل  بداية  مع  إلعــداده  أوقاتهن 
القارس،  للشتاء  فيخبئنه  الخريف 
في  بالتكاسل  يمتاز  الــذي  الفصل 
أوقات  خصوصا  المنزل،  من  الخروج 

هطول األمطار وتساقط الثلوج…
مــاذا  ـــن..   زم منذ  كــان  هــذا  لكن   
زالــت  مــا  هــل  الــحــالــي؟  وقتنا  عــن 
وهل  اساسية؟  المونة  اقتناء  عادة 
طرحه  استفسار  األجيال؟  تتوارثها 

«آخر األسبوع» على أرباب األسر. 
أبناء   ٣ ووالـــدة  الموظفة  فتجيب 
هذه  زالت  ما  «بالطبع  محمد»:  «أم 
التي  أمي  عن  توارثتها  ولقد  العادة، 
ورثتها من والدتها، كما قد وخصصنا 
خزانة خاصة نضع هذه األطعمة بها 
وأطلقنا عليها اسم «خزانة المونة»، 
فوجود هذه «المونة» يريحنا نفسياً 
في  طعامنا  ويؤمن  شهيتنا  ويفتح 

الشتاء القارس».
أبناء   ٥ ــد  ووال ــرة  األس رب  ويجيب 
زالت  ما  «بالتأكيد  مصطفى»:  «أبو 
من  بالرغم  العادة،  هذه  متوارثة 
انشغال كثير من األمهات الموظفات 
بأعمالهن، ولكن منهن من يخصصن 
يطلبن  وأخريات  المونة  لعمل  وقتاً 
يقمن  بيوت  ربات  أو  والداتهن  من 
األطعمة  مــن  ـــواع  األن هــذه  بعمل 
يفضل  من  تحديداً  فأنا  ويبيعونها، 
على  و»الــمــونــة»  البيتي  الطعام 

الجاهزة  و»المونة»  الجاهز  الطعام 
التي تباع في األسواق».

عايد»:  «رحــاب  بنتين  والــدة  وتبين 
سقوط  ننتظر  األسر  من  وكثير  «انا 
االمطار كي نشتري الزيت والزيتون، 
الزيتون  بعمل  أتفنن  ثــم  ومــن 
والمقدوس، وخلطات الجزر والفلفل 

األخضر والثوم و.. 
بكثرة  ــا  ــره ــواف ت ــن  م ــرغــم  ــال وب
عملها  افضل  انني  اال  بــاألســواق 
بنفسي فهي اشهى وألذ وكلها صحة 

وغذاء».
وتقول ربة األسرة ووالدة ٦ أبناء «أم 
شريف»: «مع اقتراب أيام الشتاء تلجأ 
إلى  احداهن  وأنا  النساء  من  الكثير 
يرتبط  وهذا  المنزل،  إعداد «مونة» 
الوقت  فتستغل  محددة،  بمواعيد 
الخضراوات  إنتاج  فيه  يكثر  الــذي 
أو  تخليلها  أو  بتجفيفها  فتقوم 
تفريزها، وهذا يعتمد على كل نوع 
وما يصلح معه من أساليب الحفظ».

هــذه  ان  ـــى  ال مــشــيــرة  ــت  ــل ــم وأك
الخضروات المفرزة تعد أفضل صحياً 
من  تلك التي تباع في المعلبات التي 
لها  لما  حافظة  مــواد  على  تحتوي 

تأثير سلبي على الصحة.
أتفنن  أنــنــي  مــنــذر»  «أم  وتبين 
الوقت  أنتهز  اذ  المربيات،  بصناعة 
الذي يزداد فيه  انتاج أرضي الزراعية 
مشمش  ــن  م ــواكــة  ــف ال ــاف  ــن ألص
ودراق، باالضافة الى أنني أعمل رب 
علب  في  وأضعه  بنفسي  البندورة 
البيتي  العمل  افضل  ألنني  وأخزنه 
على الجاهز من جهة، ولزيادة كمية 

البندورة المزروعة في األرض».
هاشم»  «سميرة  الموظفة  وتشير 
المفرزة  األطــعــمــة  هــذه  ان  الــى 
من  كثير  الى  مــالذاً  تعد  والمخزنة 
يعدن  عندما  وباألخص  الموظفات 

طويل  يوم  دوام  بعد  منازلهن  الى 
ما  من  سريعة  طبخة  طهو  ويــردن 
مجمد  في  خضروات  من  فرزته  قد 
أو  بازيالء  أو  ملوخية  من  الثالجة 
وجاهزة  مسبقاً  المحضرة  فاصولياء 

للطبخ.
يوسف»:  «أبو  أبناء   ٣ والد  ويقول 
«انني في الربيع أقوم بشراء كميات 
القرى  احــدى  من  اللبنة  من  كبيرة 
ونقوم بتفريزها كل كيلو على حدة، 
من  بكثير  أفضل  تعد  اللبنة  فهذه 
باالضافة  باألسواق،  تباع  التي  تلك 

الى اننا نشتري الجبنة البيضاء.
«نجيبة  البيت  ربة  شرحت  وقد  كما 
كميات  لشراء  تعمد  انها  كيف  عابد» 
لتقوم  الحامض  الرمان  من  كبيرة 
بغليه على النار ساعات عدة، ليتحول 
بعدها إلى دبس طبيعي يضاف إلى 
المأكوالت. وتجزم مزهوة بعملها ان 
مثيل  «ال  تنتجه  الذي  الدبس  طعم 

له في أي دكان».
من  الكثير  هناك  أخــرى  جهة  ومن 
المونة  عمل  يفضلن  ال  الــنــســاء 
راشد»:  «نانسي  فتقول  بأنفسهن 
وجهداً  وتعباً  وقتاً  تتطلب  «المونة 
المنتوجات  ان  طالما  كله  هذا   فلم
ويعرض  «المتاجر»  تجتاح  البلدية 
انها  من  بالرغم  األصناف  كافة  بها 
أغلى ثمناً  اال أن الفرق الذي سأدفعه 

حفاظاً على صحتي وراحتي».
العصر  تطور  مهما   .. النهاية  ..وفي 
تقليداً  المونة  تبقى  االيام،  وتبدلت 
ببركة  الجبين  عــرق  فيه  يمتزج 
من  فيها  ثــمــاراً  فيعطي  ـــادي  األي
ليقينا  يكفي  ما  والعافية  الصحة 

أمراضاً نحن بغنى عنها.. 

   تاال أيوب
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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. 

 هل ما زالت عادة اقتناء "مونة 
البيت" أساسية أم بدأت بالزوال؟ 

0795060002واتس اب للمشاركة وابداء الرأي حول هذه القضية :     

من  بالعديد  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات   تمتلئ 
هاتف  لتفتيش  الزوجة  فضول  مدى  تظهر  التي  النكات 
الزوج  ليظهر  لذلك،  الفرص  انسب  واقتناص   ، زوجها 
شيء  اي  يفعل  ان  استعداد  على  وهو  ذلك  في  متعنتاً 
لزوجته إال ذاك األمر.وهذا بدوره ما يشعل نيران الغيرة 

اكثر عند هذه الزوجة الفضولية.

فهل يحق لها أن تفتش هاتف زوجها

يقول أحمد الراوي أن رفض الزوج تقليب زوجته لهاتفه 
يثير الشكوك والغيرة لديها، لذا فإنه ال يمانع من ترك 
جواله في متناولها تجنبا للشكوك هذه. أما أيمان قاسم 
الفرص  حانت  ما  كل  هاتفه  فتح  تتعمد  أنها  فتعترف 
أو  اصدقاء  اي  من  لخلوها  ــواردة  ال الرسائل  وتقليب 

صديقات غرباء.

المرأة  تفتيش  من  فائدة  ال  أنه  عــواد»  «سهى  وتــرى 
يخونها  زوجها  كان  اهللا..  سمح  ال  فلو   ، زوجها  لهاتف 
كثيرا..  فستنجرح  ألنها  تعلم  ال  أن  األفضل  من  فهو 
نفسيا. تتعب  وقد  وحــزن..  كآبة  حالة  في  وستعيش 

وتوافقها علياء حسن في ذلك إال أنها ترى أن على المرأة 
أن ال تهمل زوجها تماما أو أبدا ال تعلم من يتصل به ال 
من  تعلم  أن  فعليها  حدود،  شيء  لكل  بالتأكيد  ولكن  
دون  ولكن  المتصل  ومن  يكلمهم  الذين  أصدقائه  هم 

التثقيل عليه.

أما «سائد الحموري» فيقول : «التوجد خصوصيات بين 
الزوجين كما ان الزوجه يجب ان تكون واثقه في اخالق 
زوجها فهي الترضي ان يشك فيها وكذلك هو، وهناك 

فرق بين الغيره والشك 

من  اليها  تسرب  شك  ببوادر  الزوجه  احست  اذا  ولكن 
تكون  فقد  بشجاعه  األمر  مواجهه  شئ  افضل  ناحيته 

مجرد ظنون واهمة.»

بتفتيش  األهــم  ليس   «: فيقول  جبور»  رامــي   » أمــا 
الموبايل ولكن األهم والفكرة األكبر هي الثقة بشكل 
بالتالي  فإنه  حياته  شريك  جــوال  يفتش  فمن  عــام.. 
فقدان  والسبب  الخاصة  ممتلكاته  كل  في  سيفتش 
أرى  فال  للتفتيش  سبب  هناك  أن  افترضنا  إذا  الثقة،إال 

مانع في ذلك.»

ال  بأنها  العادة  بهذه  قيامها    » حسن  «شيماء  وتبرر 
لكي  فيه  مشكوكاً  أمرأ   تتجاهل  أن  كزوجة  تستطيع 
هو  الشخص  هذا  كان  لو  بالك  فما   » نفسيا  تتعب  ال 
زوجي فهو الزوج واألب والصديق والحبيب وأب ألطفالي 

لذلك ال أستطيع  تجاهل أمر هام يمكن أن يهدد حياتنا  
الزوجية.

الحرص  بــاب  من  فتقول:»    » القيسي  «أمــانــي  امــا 
والحفاظ على عش الزوجية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل 
أن  اآلخر  سلوك  في  أحدهما  شك  إن  أقول  األوان  فوات 
يصارحه أوال قبل التفتيش أو التفتيش مع الحرص على 

عدم إظهار ما قام به كي ال تولد مشكلة من ال شيء.

للزوجة  يحق  قائلة:»  السلوك  هذا  حمدان  جميلة  وتؤ  
ذلك ،النها شريكه حياته فيجب ان تعرف عنه كل شيء 

لذالك التوجد خصوصيه بين الزوجين،

مسجات  وتصفح  العبث  ان   » فتعتبر  جروان  رقية  أما 
الزوج وقائمة ارقامه أمرا ال بد من القيام به وذلك من 
كي  ورائها  من  يدور  وما  عليها  وما  لها  ما  معرفة  اجل 
ال تكون آخر من يعلم وتتصرف مبكرا وتنقذ ما يمكن 
يعتبر  ال  هذا  ان  معتقدة  الزوجية،  حياتها  من  انقاذه 
بأن  للزوجة  حق  هو  انما  للثقة  انعداما  او  للزوج  اهانة 
تعرف كل صغيرة وكبيرة فيما يخص زوجها ال أكثر وال 
أقل. وترى ان هذا التفتيش الدوري لهاتف الزوج يشعر 
وانهن  سيطرتهن  تحت  شيء  كل  وان  باألمان  الزوجات 
علم  على  تكون  للزوج  حركات  اي  وان  سليم  وضع  في 

مسبق بها قبل وقوعها.»

الحوامدة»  امل  االسرية»  العالقات  اخصائية  يقول 
و  الثقة  على  أساسا  مبنية  الناجحة  الزوجية  الحياة  ان 
واحدة  كذبة  أحدهما  جرب  ولو  الزوجين  بين  الصراحة 
على اآلخر ألنهار هذا األساس و الزوجة الذكية الفطنة 
جواله  لتفتيش  تحتاج  ال  لزوجها  معاملتها  تحسن  التي 
أو أي شيء من خصوصياته فبطريقة لبقة و ذكية قد 
عن  غيابه  طوال  زوجها  مع  يحصل  ما  الزوجة  تعرف 
البيت وإذا إنعدمت الثقة بينهما غاب األمن و الطمأنينة 

في حياتهما

فعليها ان تكون  اكثر وعيأ فلو أنها وجدت بعض االشياء 
التي تثير الشك في هاتف زوجها فيجب عليها ان تتروى 
وتتحاور معه بهدوء ، وذلك إن كان االمر يستحق السؤال 
بيتها  هدم  في  سببا  الصغير    الجهاز  هذا  تجعل  فال    ،
.كما عليها ايضا ان تنظر في نفسها وبيتها وتحاول ان 
االيام  وتعيد  اكثر  لزوجها  وتتقرب  التقصير  كل  تصلح 
االولى من الزواج فيحس هو بالتغيير فربما يعيد النظر 
في فيما كان ينوي عليه الن السبب المؤدي له قد ذهب 

بال عودة ان شاء اهللا . 

تفتيش هاتف الزوج..... حق للزوجة 

ام تعد عىل خصوصيته؟؟
   رزان المجالي

ي

تطبيقات تحولك اىل محرتف تصميم يف دقائق تطبيقات تحولك اىل محرتف تصميم يف دقائق 
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ثامر العوايشة

  

 يعاني الكثير من عدم قدرتهم على تصميم بطاقات خاصة بهم او شعارات او ارسال 
اثناء  في  المشاكل  بعض  من  االخر  البعض  ويعاني  عليها  مكتوب  لالصدقاء  صورة 
التقاط الصور منها ظهور العين الحمراء بسبب استخدام الفالش اثناء التصوير هنا 
نقدم لكم باقة من برامج الهاتف تجعلك محترف تصميم ومعالجة صور في دقائق:

Design & Flyer Creator
ستجد ضمن تطبيق Design & Flyer Creator كل االدوات والمزايا االحترافية التي 
تساعدك على تصميم ما تريد، أما إن كنت مبتدئا وهاوي تصميم، فال داعي للخوف 
من أي تعقيدات، فكل الخيارات البسيطة واألدوات التصميمية التحريرية ستجدها في 
تطبيق Design & Flyer Creator، سواء أردت تصميم أيقونة، غالف كتابة، بطاقة 

أعمال، بطاقة الكترونية، طباعتها أو توفيره بصيغ متعددة الكترونيا.
تطبيق Design & Flyer Creator سيضمن لك الحصول على مزايا احترافية كثيرة 
مع سهولة االستخدام، ومع التحديثات الدورية التي يحصل عليها، فإنه يصبح أفضل 

مرة بعد أخرى.

Logo and Designs
وسهولة  بساطة  بكل  تستطيع  والرائع،  المميز   Logo & Design Creator تطبيق 
أيقونة،  أي  أو  تريد  شعار  أي  بتصميم  القيام  يمكنك  خالله  فمن  عليها،  الحصول 

وبطاقات األعمال، أو أي شيء تريده.
التطبيق يحوي الكثير من األدوات التي ستجعل العمل من خالله أمرا بسيطا ويسيرا، 
حيث سيغنيك عن برامج الحاسوب، والجلوس أمام حاسوب، يمكنك من خالل األيفون 
وبكل  مكان  أي  وفي  وقت  أي  في  األعمال  بتنفيذ  القيام  التطبيق  هذا  وبواسطة 

سهولة.

True Red Eye Remover HD
تطبيق  True Red Eye Remover HD، وهو عبارة عن تطبيق متخصص في أمر 
واحد وهو إزالة احمرار العيون، وهو ذلك االحمرار الذي يظهر في عيون األشخاص، 
لدى  ربما  منه  والتخلص  الظالم،  في  وخاصة  الفالش  مع  الصور  التقاط  يتم  عندما 

البعض يعتبر مشكلة، لذا يحذفون الصور مباشرة.
لكن مع تطبيق True Red Eye Remover HD لن يكون األمر صعبا، خاصة إن لم 

تكن تجيد التعامل مع تطبيقات تعديل وتحرير الصور.

NINE 
هذا  لكن  الوقت،  هذا  في  ضرورية  المهمة  باألمور  التذكير  تطبيقات  أو  المذكرات 
التطبيق يأتي بمزايا رائعة، أولها التذكير بواسطة الصور، أي تقوم بتصوير الشيء 
من أجل التذكير بالحدث مع كتابة الوصف الخاص بذلك، التطبيق يدعم العربية وذو 

تصميم مميز

Free Fonts Keyboard
من ما سمحت به آبل من خالل نظام iOS هو استخدام لوحات مفاتيح خارجية، وهو 
ما أتاح للجميع الحصول على مزايا كثيرة لم توفرها آبل في لوحة مفاتيح النظام، 
هذه   ،Free Fonts Keyboard وهي  ذكية  مفاتيح  لوحة  معنا  سيكون  اليوم  لهذا 
األخيرة وكما هو اسمها ستوفر لك خطوطا كثيرة متنوعة، يمكنك استخدامها أثناء 

الكتابة، واألهم أثناء الدردشة.
اإليموجي  المختلفة،  العالمات  الكتابة،  في  الرموز  من  الكثير  على  االعتماد  يمكنك 
والملصقات، كل ذلك سيشكل لك مكونا تستطيع من خالله الكتابة بطريقة غريبة 

جميلة، ستبهر من تقوم بالحديث معهم بواسطة هذه الخطوط.  



04
  الجمعة  28 تشرين أول 2016

املطبخ 

املوكا املثلجة

 سلطة الخيار بالل  

رصر اوزي 

محالية

 : äÉfƒμŸG

(OQÉHh πFÉ°S) Ö«∏M ÜGƒcG 3  -

 è∏K  -

 ¿ÉHhòdG á©jô°S Iƒ¡b IÒ¨°U á≤©∏e  -

  hÉcÉc  IÒ¨°U á≤©∏e  -

 :äÉfƒμŸG

Ö«∏M  ÜGƒcG 4  -

Ó«fÉa   á≤©∏e  -

 AÉ°ûf IÒÑc  3  -

á∏FÉ°S ÉÁôc IÒÑc ≥YÓe 5  -

ôμ°S  -

 áμà°ùe IÒ¨°U á≤©∏e ∞°üf  -

Újõà∏d  -

Rƒd  -

»Ñ∏M ≥à°ùa  -

 : äÉfƒμŸG
 

 ∞`̀Ñ`̀dG  á`̀æ`̀«`̀é`̀Y      2  -

 á```©```Hô```e …Î`````̀°`````̀SÉ`````̀H

πμ°ûdG

RQG  -

ÓjRÉH  -

áehôØe áª◊  -

á«∏≤e äGô°ùμe  -

êÉLO  ¥ôe  -

»LÉe  -

Oƒ°SG πØ∏a  -

ïÑ£dG âjR  -

 äGQÉ¡H  -

 QƒØ°ü©dG  ¢SGQ  áª◊  -

 í```̀∏```̀ŸG ™```````e á```̀«```̀∏```̀≤```̀e

 äGQÉ¡ÑdGh

 : äÉfƒμŸG

  QÉ«N äÉÑM 3  -

    Íd áÑ∏Y  -

 ¥ƒ``̀bó``̀e) Ωƒ````̀K   ¢```̀ü```̀a 4  -

(ºYÉf

 ´Éæ©f  IÒÑc á≤©∏e ∞°üf  -

 ∞°TÉf

 í∏e  -

 : á≤jô£dG

. Gó«L »FÉHô¡μdG •ÓÿG  ‘ äÉfƒμŸG ™«ªL  §∏îJ  -

  .  ÜGƒcG ‘ Ö°üJ ºK  -

 : á≤jô£dG

 Gó«L ∑ô–h IÒ¨°U Ö«∏M á°SÉc ‘ É¡©°†fh ÉÁôμdG  òNÉf  -

 ≈∏Y áμà°ùŸGh  Ó«fÉØdGh  AÉ°ûædG  ¬«dG  ∞«°†fh AÉ`̀Yh  ‘ Ö«∏◊G ™°†f     

.Gó«L ¬côëfh OQÉÑdG

 øî°ùj  ÉeóæYh ∂jôëàdG  ‘ ôªà°ùfh  QÉædG  ≈∏Y   Ö«∏◊G ™°†f  ºK  -

 á°SÉc  ∞«°†f  ¿É«∏¨dG  óæYh  ôªà°ùŸG  ∂jôëàdG  ™e  ôμ°ùdG  ∞«°†f

.  ¿É«∏¨dG ó©H ≈àM ∂jôëàdG ‘ ôªà°ùf A§ÑH ÉÁôμdGh Ö«∏◊G

øjõJ h …OÉHõdG ‘ Öμ°ùJ  -

 : á≤jô£dG

 í∏e  ∞«°†f  ºK  áehôØŸG  áªë∏dG  »∏≤J  ,ÓjRÉÑdG  ≥∏°ùJ  -
 ™°†f º`̀K  ÓjRÉÑdG  ∞«°†f º`̀K   äGQÉ`̀¡`̀Ñ`̀dGh  Oƒ`̀°`̀SG  πØ∏ah
 ∑Îjh »LÉŸG ™e êÉLódG ¥ôe ∞«°†f ºK Ö∏≤fh RQ’G

 OÈj ≈àM RQ’G ∑Îj ºK , è°†æj ≈àM QÉædG ≈∏Y

 É¡°†©H øY É¡μØfh áLÓãdG øe …Î°SÉH ∞ÑdG   êôîf  -
.è∏ãdG É¡æY ∂Øj ≈àM  ΩGóîà°S’G πÑb

 Ò¨°U  øë°U  ‘  É¡©°†f  º`̀K   ∂`̀Hƒ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  Ó«∏b  É`̀gOô`̀Ø`̀f     
 øe Ó«∏bh QƒØ°ü©dG ¢SGQ áª◊ øe Ó«∏b ™°†f ≥«ªY
 ±GôW’G ≥∏¨f ºK É¡∏NGóH RQ’G á£∏N Öμ°ùfh äGô°ùμŸG
 øe ¿ôØdG ‘ ™°VƒJh ¢ùcôjÉÑdG ‘ Iô°üdG ™°†fh Gó«L

.Qô°üdG ôªëàJ ≈àM ¥ƒa øeh â–

 : á≤jô£dG

.ÉªYÉf ΩôØjh QÉ«ÿG ô°û≤j  -

 ™e  §∏îjh  í∏ŸGh  ¥ƒbóŸG  ΩƒãdGh   Í∏dG  ±É°†j  -

.QÉ«ÿG

.Ëó≤àdG óæY ∞°TÉædG ™æ©ædG ±É°†j  -

املطبخ     |   تعدها: جيهان الكباريتي 
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ذاكرة الرأيفوتوغرافيا

  نشر في صحيفة «الرأي» بتاريخ ١٩٧١/١٠/٢٨:
أحد اإلعالنات التجارية في صحيفة الرأي بتاريخ ١٩٧١/١٠/٢٨

اخبارهم
* حاز الرائد الطبيب عدنان التكريتي رئيس 
بالمستشفى  النفسية  االمــراض  شعبة 
الملكية  الكلية  عضوية  على  العسكري 
انتخابه  بعد  وذلك  النفسانيين،  لالطباء 

عضوا مؤسسا في الكلية.
* عادت الى عمان االنسة نهيل قاروشة، بعد 
رحلة استغرقت عشرين يوما امضتها في 

ربوع بلغاريا ورومانيا.
فادية  االنسة  الغربية  الضفة  من  عادت   *
ورام  في القدس  لالهل  زيارة  بعد  كمال، 

اهللا.
* تغادر عمان الى بيروت غدا االنسة شريفة 
بهلول لتنظم لدورة االعمال االدارية التي 
بالجامعة  االدبي  القسم  باعدادها  يقوم 

االميركية في بيروت لمدة ثالثة اشهر.
عبدالعزيز  سليمان  سوريا  الــى  غادرنا   *
العبادي  عبداهللا  واحمد  خلف  وموسى 
في  العربي  الغابات  بمعهد  لاللتحاق 

الالذقية.
انور  القاهرة  الــى  متوجهاً  عمان  غــادر   *
فيالدلفيا  ــة  ــال وك صــاحــب  عــومــريــن 
رحالت  برامج  لتحضير  وذلك  للسياحة، 

لعيد الفطر المبارك.
مدانات  موسى  سليم  بيروت  الى  غادرنا   *

لمتابعة دراسته الجامعية هناك.
* غادر اربد الى بيروت عادل القطب لمتابعة 
السنوية  اجازته  قضاء  بعد  هناك  دراسته 

بين االهل واالصدقاء.
* يغادر ارض الوطن غدا الجمعة محمد خليل 
الحموري المعيد في الجامعة االردنية الى 
على  للحصول  دراسية  بعثة  في  بريطانيا 

الدكتوراة في القانون.
* تغادر عمان بعد غد متوجهة الى القاهرة 

عطاف صبحا لزيارة االقارب هناك.
* وصلت الى عمان قادمة من بيروت االنسة 

حكمت عبداهللا بعد قضاء اجازتها هناك.
قدر  البحرين  من  قادمة  عمان  الى  عادت   *
زيــارة  في  ــام  اي بضعة  لقضاء  الكرمي 

لالهل واالصدقاء.
بيروت  الى  متوجهة  غد  بعد  عمان  تغادر   *

صالح  ابتسام  االنسة  اوروبا  الى  ومنها 
تستغرق  التي  اجازتها  لقضاء  عدناني 

شهرا.
القاهرة  من  قادمة  عمان  الــى  وصلت   *
قصيرة  زيارة  بعد  العلمي  سعاد  االنسة 

لجمهورية مصر العربية.
فراسة  مناهل  االنسة  امس  عمان  غادرت   *
دراستها  لمتابعة  القاهرة  الى  متوجهة 

هناك.
مربوك

المدير  ناعمة  ابو  شريف  الزميل  احتفل   *
االردنية  الصحفية  المؤسسة  في  التجاري 
لميالد  االول  بالعيد  وعقيلته   - الرأي   -
نجلهما أحمد، وقد اقاما امس حفلة بهذه 

المناسبة دعى اليها عدداً من األصدقاء.
بعيد  وعقيلته  بطيخة  عادل  امس  احتفل   *
للحفل  ودعيا  ورنا،  امجد  ولديهما  ميالد 

عدد من االهل واالصدقاء.
* في حفل اقتصر على األهل واالقارب تمت 

خطوبة صبيح شمعون على حنه تبتاري.
وعقيلته  سليم  احمد  راضي  الرائد  احتفل   *
وقد  العاشر،  يسرى  ابنتهما  ميالد  بعيد 
العائلة  اصدقاء  االحتفال  هذا  في  شارك 

وزميالت يسرى، وعمراً مديداً.
ميالدهما  بعيد  امس  احتفلت  كمال،  نداء   *
افطار  ــة  ــأدب م ــت  ــام واق عشر  ــع  ــراب ال

لصديقاتها بهذه المناسبة.
عقيلته  والسيدة  الــبــوري  يوسف  رزق   *

بمولودة جميلة اسمياها نانسي.
* اقامت اآلنسة ليلى شاهين حفلة حضرتها 
الصديقات والزميالت بمناسبة خطوبتها 

الى عبدالمنعم ابو نوار.
بالعيد  وعقيلته  نشيوات  عصام  احتفل   *

األول لميالد طفلتهما سوزان.
في  الموظف  قطيشات  جميل  جازي  رزق   *
ذكر  بمولود  وعقيلته  المصادر  سلطة 

اسمياه كمال.
* رزق الدكتور احمد سلمان مدير مستشفى 
ذكر  بمولود  عقيلته  واحـــالم  العقبة 

اسمياه سفيان.

شارع امللك فيصل يف اربعينيات القرن املايض ويبدو مبنى دائرة الربيد حتى عام ١٩٤٤ حيث انتقل اىل شارع 
رة واقيم مكانها مبنى البنك  رة احتوت عىل مخفر للرشطة يف الثالثينيات. ازيلت الع األم محمد،  وبجانبه ع

العر

امللك الحس بن طالل والشيخ حمد بن جازي والشهيد هزاع املجايل والرشيف عبدالحميد 
الهيمق يف ستينيات القرن املايض.

ة  الشيخ عيل املوىس الرحامنة عام ١٩٣١، شيخ عش
الرحامنة - عباد

املرحومة «أم نبيه» حداد مواليد بلدة عنبه املزار 
يل اربد ١٩٢٣ الش

سائقي سيارة اجرة تعمل عىل خط الجرس يف ستينيات 
القرن املايض

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

بستان البخيتمن زمان

صورة جوية لنهر األردن مطلع القرن املايض

إعالن لشاي ميالب يف صحيفة الرأي عام ١٩٧١

بيت عيىس 
البخيت قموه 

"بستان البخيت" 
الذي انشئ يف 

عام ١٩٣٦ يف 
جبل االرشفية/ 

حي االرمن. 
مجموعة فؤاد 

خليل قموه

مدينة حمص يف سوريا عام ١٩٣٤
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فضاءات

أثر وإنسان..
  محمد رفيع

أثر..
الشاعر الَشعبي نوح إبراهيم (١٩١٣ _ ١٩٣٨)

(ِمن ِسجن َعكّا ِطلِْعْت َجنازه (١٩٣٠)؛ .. َدبّرها يا ِمسرتْ ِدْل بَل 
َعإيَدك تِْنَحْل! (١٩٣٧))

معلومات  وهي  دقيقة.  تواريخ  لكتابة  تصلح  موثقّة،  مجردة  معلومات  بل  ألحد،  تاريخاً  ليست  المعلومات  هذه  مهمة؛  مالحظة   _
مأخوذة من معارف (االستخبارات البريطانية السرية _ مكتب الهند) عن القبائل والعشائر العربية، من المحيط إلى الخليج، عشية 

الحرب العالمية األولى عام ١٩١٧
_ المصدر؛ تقرير بريطاني سري ضخم، أعده مكتب (االستخبارات البريطانية السرية _ مكتب الهند)، قبل بدء الحرب العالمية 
من  العربية؛  بالمنطقة  المكلّفين  والعسكريين،  السياسيين  اإلنكليز،  المسؤولين  أعلى  لتداول  ووضع   ،١٩١٤ العام  في  األولى 

شمالي سورية إلى جنوبي اليمن، ومن قطر والبحرين إلى المغرب.
_ يعرف التقرير البلقاء، بأنها؛

(منطقة تقع إلى الشرق من نهر األردنّ والبحر الميت، والتي تمتد تقريباً؛ من الزرقاء في شمال عمان (عمون) إلى وادي الزرقاء، 
وصوالً إلى الجنوب حيث قرية مادبا المسيحية، تمتد إلى الشرق حيث قصر األزرق. ويحدها من الشمال جبل حوران وجبل عجلون).

_ وفي الحدود القبلية للبلقاء، يتحدث التقرير بأنها؛
(يتاخمها من الجنوب قبيلة بني صخر، ومن الشرق قرب األزرق قبيلة الرولَة، وقبيلة العدوان من الغرب على طول وادي األردنّ (الغور) 

والبقعة (وهي التالل بين الغور وحسبان)، وكذلك األراضي حول حسبان).
_ وحول السلطة القبلية، في منطقة البلقاء، يتحدث التقرير عن:

أنّ (القبائل األصغر تعترف بدور أساسي لشيخ العدوان؛ سلطان بن علي ذياب، الذي يقع مقره الرئيسي في حسبان. ولهذا سيكون 
من المناسب التعامل مع البلقاوية، بما في ذلك العدوان، تحت قيادة رأس واحد ).

_ وعن تاريخ الصراع بين القبائل وأصولها؛ يتحدث التقرير باستفاضة نسبية عن الصراعات القيسية واليمنية والمضرية، ويذكر أن 
قبيلة بني حسن هي أكبر قبائل البلقاء عدداً، وأنّ مناطق نفوذها تنحدر بدءاً من جنوب جبل العرب. 

_ أما قبائل وعشائر (البقاء _ البلقاوية؛ المستقرة)، الرئيسية والفرعية، وبطونها وأعدادها ومساكنها، المذكورة في التقرير فهي؛
_ قبيلة عدوان؛ (٤٠٠ خيمة؛ سلطان بن علي ذياب؛ حسبان) _ قبائلها الفرعية؛ صالح (١٤٠ خيمة؛ سلطان بن علي ذياب؛ حسبان)؛ 
 اف (٧٠ خيمة؛ قبالن؛ شرقينمر (٦٠ خيمة؛ فهد بن قبالن، ابن أخ أو أخت سلطان بن علي في زبود بالقرب من حسبان)؛ عس
السلط)؛ كايد (٩٠ خيمة؛ فايز ابن أبو عرابي؛ في البقعة)؛ ثوابية (٤٠ خيمة؛ رميلة؛ في الغور)؛ جهران العبد (سليمان حمدان؛ في 

مسوح).
ها (٧٠ خيمة؛  قَ _ قبيلة عباد؛ (٦٠٠ خيمة؛ نهار البخيت؛ وادي السير) _ قبائلها الفرعية؛ مناصير (نهار البخيت؛ قرب عراق األمير)؛ إفْ
فالح الشديد؛ في جرية ؟)؛ نعيمات (٢٠٠ خيمة؛ سليم؛ شمال غربي السلط)؛ دويكات (١٢٠ خيمة؛ دويك؛ في البحاث؛ إلى الغرب 

من وادي السير).
_ قبيلة عجارمة؛ (٣٠٠ خيمة؛ نايف بن شهوان؛ بالقرب من حسبان نزوالً إلى الغور) _ قبائلها الفرعية؛ مطيري (٧٠ خيمة؛ عقيل 
العقيل؛ في صوانية والمشقّر)؛ عسفة (٤٠ خيمة؛ صايل الشهوان؛ في العال قرب حسبان)؛ سواعير (٣٠ خيمة؛ فنش؛ في السامك)؛ 
عفيشات (٢٥ _ ٣٠ خيمة؛ عبد العزيز؛ في ناعور قرب حسبان)؛ حرافيس؟ (٣٠ خيمة؛ إهريس؟؛ في سهل المحلّة؟)؛ شنيكيين؟ (٢٠ 

خيمة؛ راشد أو رشيد الحسن؛ في حسبان)؛ سهوان؟ ٦٠ خيمة؛ ابن مصطفى).
ب؛ زرقاء)؛ _ قبائلها الفرعية؛ الزيرة؟ (٥٠ خيمة؛ عواد شحادة؛ في رمانة وقمصة  _ قبيلة بني حسن؛ (٨٦٠خيمة؛ عواد بن قالّ
جنوبي الزرقاء)؛ خوالدة (١٥٠ خيمة؛ علي؛ في العالوك)؛ خاليلة (٤٠ خيمة؛ علي سليمان؛ جنوبي الزرقاء)؛ غزايلة؟ (١٢٠ خيمة؛ 
فالح بن رشيد؛ في ساروت جنوبي الزرقاء)؛ بني عليم (١٠٠ خيمة؛ حماد الحراحشة؛ في قفقفا شمالي الزرقاء)؛ عموش (٣٠٠ خيمة؛ 

ب؛ رشيدات (١٠٠ خيمة؛ أحمد أبو رشيدة؛ في مطاوي؟). عواد بن قالّ
وامة؟ (عرب الغور) _ قبائل مستقلّة _ قبائلها الفرعية؛ مشالخة (٦٠ خيمة؛ علي سعد؛ في أبو عبيدة في الغور)؛ غزاوية  _ قبيلة غَ
 ١٥٠) بشاتوة  الباشا)؛  زور  في  اللبن؛  أبو  رجا  خيمة؛   ١٠٠  _  ٩٠) الغور  صخور  عبيل؟)؛  الشيخ  في  المجوال؛  محمد  خيمة؛   ١٠٠)
في  العيسى؛  فاضل  خيمة؛   ٣٥٠) دليكة؟  بيسان)؛  في  موالك؛  بن  عرسان  خيمة؛   ٣٠٠  _ ٢٦٠) صقر  المجامع)؛  في  حسن؛  خيمة؛ 
)؛ رياحنة (١٠٠ خيمة؛ فهد؛ في أريحا)؛ بني  زهير القديس)؛ مساعيد (٨٠خيمة؛ ضامن المسعودة؛ في وادي فرح غربي نهر األردنّ

خالد (٣٠٠ خيمة؛ عثمان القاضي؛ في الزاوية غربي الشيخ سعد)؛ سرحان (٢٠٠ خيمة؛ سليم أبو رفيع؛ من الغور إلى جبل حوران).
_ قبيلة شوابكة؛ (عبد اهللا المطايبة؛ غربي حسبان) _ قبائلها الفرعية؛ مطايبة (١٠٠ خيمة؛ عبد اهللا)؛ منايعة؟؛ ضوات؟؛ حراعيد؟؛ 

حوازين؟ (٧٠٠ خيمة؛ علي أبو وندي؛ في ماعين)؛ نجادا (علي أبو وندي)؛ حميمات؟ (علي أبو وندي).
_ قبيلة شواكرة؛ (٥٠ _ ٦٠ خيمة؛ بشير الفروج؛ في كفر أبو غنة) _ قبائلها الفرعية؛ شخاترة؛  khalbalat? (عبيد؛ في كفير أبو 

صربوط).
قُرينيين  الطرمان)؛  (بشير  شريقيين  الفرعية؛  قبائلها   _ الغنيمات)  حلفاء  جديد؛  في  الطرمان؛  بشير  خيمة؛   ٧٠) أزايدة؛  قبيلة   _

(محمد الخواطرة).
_ قبيلة غنيمات؛ (٩٠ خيمة؛ سليم أبو مناور الحسين؛ في جبل نبو) _ قبائلها الفرعية؛ مساندة (٣ خيمات)؛ هراوي؟ (٤ خيمات)؛ 

شعارا؟ أو جعارة؟ (٢ خيمة)؛ وخيان (٤٠ خيمة)؛ عطيوين (٢ خيمة)؛ وقبائل أخرى صغيرة.
_ قبيلة مراشدة؛ (سعد رقّاد؛ ١٦ خيمة؛ في كفير قرب مادبا؛ بعض القبائل قرب عمان) _ قبائلها الفرعية؛ بطنين؟؛ سيوف؛ دحام؛ 

غليالت؛ عبيد؛ شخاترة (٥ خيمات؛ عيد).
_ عرب عمان؛ قبائل مستقلّة؛ ذياب (٦٥ خيمة)؛ شبيكة؟ في شمالي عمان؛ سواربة؟؛ جواميس (٦٠ خيمة؛ محيمر؟ أو محيمير؟ أو 
زيالت؟ (٣٠ خيمة؛ سليمان  مخيمر؟؛ في ماركا شمالي شرق عمان)؛ دعجة (١٠٠ خيمة؛ محيمر؟ أو محيمير؟ أو مخيمر؟؛ في ماركا)؛ غْ
أو كرير؟؛ في أم قصير)؛ حنيطيين (راشد؟ أو رشيد؟؛ في أبو علندا)؛ ابن حديد (٥٠ خيمة؛ شتيوي بن حديد؛ في أم الحيران)؛ دبايبة؟ 

أو دبيبة؟ (٢٠ خيمة؛ في مرج دبايبة؟ أو دبيبة؟ في طبوقة؟).
_ عرب مادبا _ قائل مستقلّة؛ عزيزات (٤٧ خيمة؛ يعقوب)؛ معايعة (٣٤ خيمة؛ عودة اهللا)؛ كرادشة (٣٧ خيمة؛ سالمة بن عزارة). 

__________
_ مالحظة؛ أرجو مالحظة أنّ هذه المعلومات قد ال تكون شاملة، فهي معلومات استخبارية بريطانية سرية، تم تحريها في األراضي 
العثمانية، الستكشافها، قبل بدء الحرب العالمية األولى في العام ١٩١٤. وقد يكون هناك بعض األخطاء البسيطة جداً في كتابة 
من  راجياً  المعرفية،  الوثيقة  قيمة  من  ينتقص  ال  هذا   ولكن بالعربية،  لها  كتابتي  وبالتالي  باإلنجليزية،  العشائر  أسماء  بعض 

األصدقاء في الجنوب األردني األبي تصحيح بعض األسماء التي أمامها عالمة استفهام.

مخطوطة
عام  نّية  العث وت)  ب (والية  يف  الداخلّية  الطرق 

ا ١٦٧٦م) ّ (بال تاريخ/ ر

   إنسان.. 
خليل السكاكيني (١٨٧٨ _ ١٩٥٣م)

 الداخلي نظارة  عن  صادرة  وتسميات  خرائط  وهي  نادرة؛  عثمانية  وخرائط  وتسميات  وثائق  هذه   _
هي  الكلمات  ولكن  العربية،  بالحروف  تكتب  لغة  وهي  العثمانية،  باللغة  مكتوبة  الوثائق  العثمانية. 
إلغاء  بعد   ،١٩٢٤ العام  في  بها  التعليم  توقّف  وقد  أخرى،  ولغات  والتركية  العربية  اللغات  من  خليط 

الخالفة العثمانية، واستبدلت الحروف العربية بحروف التينية في اللغة التركية الرسمية المعتمدة.
لبنان؛ سنجق بيروت؛ سنجق  بيروت، وتشمل؛ سنجق الالذقية؛ سنجق طرابلس؛ سنجق جبل  والية   _
ا؛ سنجق نابلس. بينما يدخل سنجق القدس الذي يضم جنوب فلسطين الحالية المحتلة في حدود  عكّ

والية سورية.
ة رئيسية أو مركزية. _ بحر سفيد ..؟ (البحر األبيض المتوسط)؛ تعبير (استاسيوني)؛ يعني محطّ

 (أقدم ما أتذكر من أيام طفولتي أننا كنا نعيش في دارنا داخل المدينة، وكان شعري أحمر بلون شعر سري (ابنه) وسلطانة اليوم (زوجته)، 
مع  مع قصري كالكرة أتدحرج تدحرجاً، وإذا كنا نلعب  كنت سميناً، بحيث كنت  وانه كان مرسالً بحيث كان يضفر كشعر البنات، وأني 

إخوتي وأوالد عمي في (حوش) الدار ونمأل الجو بأصواتنا، وقد كنا نسكن سنة في دار، داخل المدينة وسنة في دارنا خارج المدينة). 
_ قسطندي اشتغل بالتجارة ونجارة الخشب. أنهى دارسته في الكلية اإلنكليزية عام ١٨٩٣ وزاول التعليم في مسقط رأسه. انتسب إلى جمعية (زهرة 

اآلداب) عام ١٨٩٨.
_ كان ينوي السفر إلى روسيا لدراسة الطب، ولكنه عدل في اللحظة األخيرة بسبب مرض والده. ولما توفي والده قصد بريطانيا لدراسة التربية والتعليم، 

ومن ثم سافر إلى الواليات المتحدة األميركية في العام ١٩٠٧.
_ أقام في أميركا لمدة سنة واحدة وما لبث أن عاد بعدها إلى فلسطين ليمارس الصحافة وتدريس اللغة العربية لألجانب. كان أول عمل زاوله بعد عودته 

من المهجر هو تنقيح مسودات مجلة (األصمعي) لصاحبها حنا العيسى، ومسودات جريدة (القدس) لصاحبها جورج حبيب حنانيا.
_ اصطدم مع رجال الدين األرثوذكس بسبب دعوته إلى تعريب الكنيسة، األمر الذي أدى إلى تمنعهم عن تأدية مراسم زواجه في القدس، ما حدا به إلى 
التوجه إلى يافا، وتم عقد الزواج في بيت صديقه يوسف العيسى في ١٤ كانون الثاني ١٩١٢. وقد أدى هذا االصطدام إلى حرمانه من دخول الكنيسة 

وتحذير أبناء الطائفة من مخاطبته واإلصغاء إلى آرائه وأفكاره وكان يقول: (لست أرثوذكسياً بعد اليوم).
_ انتمى، في الفترة العثمانية، بعد انقالب عام ١٩٠٨، إلى جمعية االتحاد والترقي. وقرر في العام ١٩٠٩ تأسيس مدرسة وطنية في القدس أسماها 
(مدرسة الدستور)، واشترك معه في تأسيسها علي جار اهللا وجميل الخالدي. واتبعت المدرسة منهاجاً رائداً، لم يعتمد نظام الدرجات أو أسلوب العقاب 

والثواب، وإنما ركز على التعليم والموسيقى والتربية البدنية. 
_ اختير في العام ١٩١٤ ليكون عضواً في إدارة المعارف بلواء القدس، فبذل جهده في إصالح مناهج التدريس وجهاز المدرسين، وأولى رعاية خاصة 

بتحسين منهاج تدريس الفتيات.
النشاشيبي  اسعاف  ومحمد  شاويش  العزيز  عبد  الشيخ  فيها  زمالئه  من  وكان  العربية  للغة  مدرساً  الصالحية  المدرسة  في  باشا  جمال  أحمد  عينه   _
ثم  دمشق  في  وسجنته  القدس  عن  أبعدته  قومية،  روح  من  الطالب  نفوس  في  يبثه  بما  العثمانية  الحكومة  شعرت  ولما  سالم.  الرحمن  عبد  والشيخ 

أطلقت سراحه فيما بعد بكفالة مالية.
_ التحق في آب ١٩١٨ مع جماعة من الشبان الوطنيين من أعضاء (العربية الفتاة)، باألمير فيصل الذي كان وصل الحجاز إلى (أبي اللسن) على رأس 
الرحمن  عبد  وسليم  التميمي  ورفيق  حيدر  ورستم  قدري  تحسين  وأخوه  قدري  أحمد  الدكتور  الحملة  ضمن  من  وكان  سوريا.  لتحرير  الشمالي  الجيش 

ومحمود المغربي وسعيد الباني ولطفي العسلي وأخواه . في تلك األثناء نظم نشيده المشهور: (أيها المولى العظيم) في مديح األمير فيصل:
فخر كل العرب .. أيها المولى العظيم
ملك جدك النبي .. ملك الملك الفخيم
.. نحو هذا الملك سيروا قبل فوت الزمنِ

لنجاة الوطنِ .. وعلى الخصم أغيروا
ولكنه  فيها،  المعلمين  دار  إدارة  وتولى  القدس  إلى  وعاد   .١٩١٩ أوائل  إلى  فيها  وأقام  مصر  إلى  سافر  وإنما  فيصل  جيش  مع  دمشق  يدخل  لم   _ 
استقال من وظيفته بعد تعيين هربرت صموئيل مندوباً سامياً لبريطانيا في فلسطين. وفي العام ١٩٢٠ غادر القدس إلى القاهرة لتولي إدارة التعليم 

العربي في مدرسة العبيدية.
_ في العام ١٩٢٢ عاد إلى القدس وعمل في الصحافة مراسالً ألرقى المجالت والدوريات المصرية، مثل (المقتطف) و(الهالل) و(السياسة األسبوعية). 
الجامعة  ودعته  بدمشق.  العربي  العلمي  المجمع  في  عضواً  أختير  ثم  فلسطين،  معارف  إدارة  في  العربية  للغة  عاماً  مفتشاً   ١٩٢٦ العام  في  وعين 
األميركية في بيروت، في صيف العام ١٩٣٢، إللقاء محاضرات في أصول التعليم. وأحيل في العام ١٩٣٨ إلى التقاعد، وفي العام نفسه أسس في بيت 

المقدس (كلية النهضة) باالشتراك مع إبراهيم شحاده الخوري ولبيب غلمية.
_ في أواخر نيسان ١٩٤٨ هجر منزله في حي (القطمون) المقدسي قسراً ولجأ إلى القاهرة ليقيم فيها نهائياً، وفي العام نفسه انتخب عضواً في مجمع 

اللغة العربية بالقاهرة، باقتراح من الدكتور طه حسين.
(القطمون)،  في  منزله   في  السكاكيني  مكتبة  بقيت   _
االحتالل  عمليات  ــراء  ج انقاذها  من  يتمكن  لم  بحيث 
مكتبته:  مصير  عن  متسائالً  فكتب  الصهيوني.  والتهجير 
مغادرتنا  بعد   بك حلّ  ما  أدري  لست  مكتبتي!  يا  (الــوداع 
البالد، أَنهبت؟ أَحرقت؟). الحقاً عثر على الكثير من كتبه 
في  هوامشها،  على  وتعليقات  مالحظات  على  تحوي  التي 
الكثير  على  استولت  والتي  اإلسرائيلية،  القومية  المكتبة 
االحتالل  جيش  صادرها  التي  الفلسطينية  المكتبات  من 

عقب النكبة. 
_ توفي في ١٣ آب ١٩٥٣ في القاهرة.

الغير١٨٩٦).  بحذاء  (االحتذاء  كثيرة،منها؛   مؤلفات  له 
(مطالعات   .(١٩١٣ فلسطين  في  األرثوذكسية  (النهضة 
الكبرى  الحرب  بعد  (فلسطين   .(١٩٢٠ واألدب  اللغة  في 
١٩٢٥). (سري القدس ١٩٣٤). (مبادئ وأصول في تعليم 
في  النظر  لجنة  تقرير  على  (حاشية   .(١٩٣٦ العربية  اللغة 
والثاني  األول  (الدليل   .(١٩٣٨ العربية  اللغة  قواعد  تيسير 
في  (األصــول   .(١٩٤٦ و  العربية١٩٣٤  اللغة  تعليم  في 
 .(١٩٥٥ دنيا  يا  أنا  (كذا   .(١٩٥٢ العربية  اللغة  تعليم 
أجزاء   ٨ السكاكيني؛  خليل  (يوميات   .(١٩٧٨ (أعزائي 
طبعت في فلسطين في العشرية األولى من القرن الحادي 

والعشرين). 
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عا األرسة

حبتك     لفتات لتشعري زوجك 

 
الرجل مهما بدا قاسيا وقويا ي إال أنه في داخله مخلوق بسيط بحاجة إلى 
بعض المشاعر والعواطف. ولكن لكل رجل طريقة مختلفة في تقبل المشاعر 
لكن  زوجك  مع  نفعا  األفكار  هذه  تجدي بعض  قد ال  لهذا  بها ,  واإلحساس 
مدى  لزوجك  لتظهري  األسبوع  هذا  منها  ثالثة  .اختاري  ينجح  قد  بعضها 

محبتك له واهتمامك به.
• الطريق إلى قلب الرجل معدته أعدي الئحة باألطعمة والحلويات واألطعمة 

الخفيفة التي يحبها و
وأعدي له أحدها من دون مناسبة.

عند  لهم  بمحبتك  يشعرون  الرجال  فبعض  وأحبيها  أوال  نفسك  ضعي   •
اهتمامك بنفسك . كرسي وقتا لنفسك اهتمي بطبيعة أكلك مارسي التمارين 
بحالتك  اهتمي  األجمل  أنك  تشعري  حتى  حلة  بأفضل  وأظهري  الرياضية 
أعطاها  نعمة  بأي  وممتنة  متفائلة  وكوني  حياتك  أحبي  والعاطفية  النفسية 

اهللا لك . فالزوجة السعيدة التي تهتم بصحتها تشعر زوجها بأنه محبوب.
• ال تتحدثي عنه بسوء وكوني وفيه لزوجك في كل أفعالك وأقوالك.

• قبليه واحضنيه من حين آلخر فالرجال يحبون العاطفة بقدر النساء وكوني 
أنت المبادرة أحيانا في إظهار العواطف.

• اختاري أحد هواياته المفضلة وتعلميها احرصي أن تكون هوياته هواياتك 
وهذا ال يعني أن تلغي شخصيتك أو أن ال تهتمين بهواياتك بل احرصي على 

إبداء اهتمامك باألشياء التي يحبها.
بإصالح  إما  يمضيها  لنفسه  الوقت  ببعض  ليحظى  المجال  له  أفسحي   •
مع  الرياضي  النادي  الى  الذهاب  حتى  أو  الفيدو  ألعاب  لعب  في  أو  السيارة 
وضغوطات  مشاكل  من  الراحة  بعض  إلى  يحتاج  فالرجل  األصدقاء.  بعض 

الحياة اليومية.
• كلمات الشكر والمديح ال تضرك بين الحين واآلخر بدال من اإللحاح والنق 
جامليه وأطري عليه مثل أن تقولي له «أنت أفضل أب» أو « أقدر مساعدتك 

لي «.....
• اكتبي له رسالة او اتركي له مالحظة أو رسالة نصية تخبريه بها عن مدى 

حبك فهو يحتاج دائما ليعرف انك مهتمة وتفكرين به.
• خططي ليوم خاص بكما وحدكما فقط اقضيا الوقت مع بعضكما ودلليه.

• أخبريه بين الحين واآلخر عن مدى وسامته قولة له مثال» تبدو رائعا كلما 
فهو  ابتسامتك»  بك  شيء  أو «أجمل  بك»  فهويليق  القميص  هذا  ارتديت 

بحاجة لسماع هذه الكلمات ليعلم أنك مازلت منجذبة له.
• امدحيه أمام اآلخرين

• اعتذري بسرعة عندما تخطئين في حقه أو تجرحين مشاعره فعندما تفعلين 
ذلك سيشعر بمدى بمحبتك واحترامك له.

• فاجئيه بهدية أو أي عمل يسعده ويحبه سيشعر بمحبتك له عندما يعلم 
أنك كنت تفكرين به.

يميلون  فالرجال  عليها.  واشكريه  واتبعيها  ونصيحته  مشورته  اطلبي   •
المصاعب  على  التغلب  في  حكيمة  رؤية  بعضهم  ولدى  المشاكل  حل  إلى 
والمشاكل . سيقدر زوجك أخذك بنصيحته وعملك بها وسيعمل على إسداء 

النصائح لك عندما تسأليه فقط ألنه يعلم بأنك تحترمين رأيه. 

أطفال أو جيل الديجتال هو أفضل وصف يمكن أن نطلقه على أبناء هذا الجيل 
ويفتح  الذكي  والدته  هاتف  يتصفح  بعد  السنتين  يبلغ  لم  طفال  تجد  حيث 
تطبيقات ليتابع أغاني األغاني وأفالم الكرتون . في حين يمتلك األطفال األكبر 

سنا مهارات على جهاز الحاسوب تدهش اآلباء .
بدأت بعض المدارس بإدخال وااليباد أو التابلت كجزء من النظام التعليمي كما 
تطلب بعض المدرارس األخرى أنجاز الواجبات المدرسية على أجهزة الحاسوب 

وتسليمها من خالل الشبكة العنكبوتية إضافة إلى التقارير المطلوب إنجازها.
لكن كلنا يعلم أن عالم اإلنترنت عالم واسع فيه ما هو مفيد وما هو مدمر لهذا 
يتصفحه  يجب على اآلباء متابعة آباءهم واخذ الحيطة والحذر ومتابعة كل ما 

األبناء لضمان استخدام آمن لإلنترنت.
ماذا على اآلباء أن يفعلوا ليتأكدوا من أن أبناءهم يستخدمون اإلنترنت بصورة 

آمنة خالل السنة الدراسية؟
• برمج كمبيوتر طفلك بحيث ال يمكنه من تنزيل أي برنامج بدون كلمة سر 
في  السوداء  الشبكة  إلى  تدخلهم  التي  برامج  بتنزيل  األطفال  بعض  يقوم   :
االنترنت حتى ال يكون باستطاعة أهلهم تتبع ما يفعلونه على االنترنت وهو 

أمر في غاية الخطورة ألنهم سيعرضون أنفسهم للدخول إلى مواقع خطيرة.
االنترنت  على  المنتشرة  االحتيال  عمليات  عن  وأخبرهم  أبناءك  بتوعية  قم   •
فهناك بعض المحتالين الذين يوهمون األطفال بأنهم ربحوا جوائز ويطلبون 
منهم معلومات شخصية وقد يطلبون مقابلتهم شخصيا لوحدهم , لهذا عليك 
باستمرار أن تؤكد وتشدد على أبنائك بأن ال يتحدثوا مع أشخاص غرباء دون 

إذنك و أن ال يكشفوا عن أية معلومات شخصية ألي احد.
لن  االنترنت  تصفح  من  أبناءك  منع   : الشبكة  يستكشف  أن  لطفلك  سمح  ا   •
المهارات ,  هذه  الى  يحتاجون  فهم  التكنولوجيا  عصر  في  بالنفع  عليهم  يعود 
كما أنها أصبحت جزءاً من واجباتهم المدرسية لهذا اسمح لهم باالستكشاف 
واالستمتاع وكافئه إذا حصل على عالمة عالية بالبحوث بالسماح له بممارسة 
لعبته المفضلة على جهازه لمدة ساعة أو إرسال رسالة الكترونية ألحد أصدقاءه 
الذين تعرف عليهم بالمراسلة من دول أخرى تحت إشرافك فهي وسيلة رائعة 

لهم حتى يتعلموا عن العالم ويحسنوا من تواصلهم مع اآلخرين.
• ناقش معه موضوع التنمر عبر االنترنت فهو من المواضيع الهامة والتي يجب 
التحدث عنها ,حيث يتعرض لها العديد من الطالب من خالل مواقع التواصل 
اخبره بان يلجأ إليك إذا تعرض لموقف مشابه.حتى نضمن أن أبناءنا في مأمن 

من التعرض للضغوطات العقلية والتي قد تتسبب الحقا بعواقب مأساوية.
• احفظ المواقع المفضلة ألبنائك وتعلم المزيد عن الكمبيوتر: ليس آمنا أن 
تكون أميا فيما يتعلق بالحاسوب وبرامجه إذا كان أبناءك يستخدمونه , فعليك 
أن تكون واعيا بكل شيء يفعلونه . التحق بدورة ألساسيات الكمبيوتر إذا دعت 
الحاجة , وتذكر دائما أن تحفظ مواقع أبنائك المفضلة حتى يستطيعوا الولوج 

إليها بسهولة دون الحاجة إلى استخدام محرك البحث.

انية دروس يف الحياة 
يجب أن يتعلمها األبناء

هناك العديد من األمور التي تريدين أن يعرفها او يتعلمها أبنائك فنحن كآباء نطمح 
أن  يكبر أبنائنا ليصبحوا أفرادا وناجحين وسعيدين ومحبوبين من الجميع.

اآلباء هم المثل األعلى والقدوة ألبناءهم فهم يسيرون على خطاهم ويتعلمون منهم 
في البيئة المنزلية قبل أن يخرجوا و يواجهوا العالم الخارجي فاألطفال يتعلمون كل 
أن  يجب  التي  الحياة  دروس  بعض  ,إليك  قائدهم  لتكون  ويحتاجونك  بسرعة,  شيء 
تعلمها ألبنائك والتي لن تجعلهم أقوى فقط بل ستعدهم  لمواجهة العالم الخارجي 

•  تستحق أن تكون محترما ومحبوبا 
يجب أن تسمح ألبنائك أن يعبروا عن مشاعرهم بحرية وأن تغدقهم بمشاعر المحبة 
قدوته  يعتبرك  ,فطفلك  أسلوبك  بنفس  يعاملوك  حتى  توجههم   وأن  واالحترام 

فتصرفاتك وتوقعاتك تؤثر على أفعالهم في المستقبل.
التحديات تجعل منك شخصا أقوى   •

يجب أن تعلم أبنائك أن التحديات تجعل منهم أشخاص أقوياء وتعطيهم فرصة لينمو 
ويتطوروا ليصبحوا أشخاصا أفضل فعلى سبيل المثال يجب أن ال تسرعي  لمساعدة 
طفلك إذا واجه صعوبة في الرسم بل افسحي له المجال حتى يعرف أين هي المشكلة 
تقودة  التي  الالزمة  األدوات  تعطيه  أن   ذلك  أثناء  يمكن   . مهاراته  يحسن  مما  

وتساعده على  حل مشاكله.
•  ستصبح كما تفكر بنفسك .

يجب أن ال تتكلم عن نفسك بصورة سلبية أمام أبنائك, فال تقول أمامهم «كم أنا 
غبي أو كسول». فأبنائك سيقلدونك ويفكرون بأنفسهم بطريقة سلبية.حدد لنفسك 
أهداف معينة وأرهم كيف تحققها فتلك الطريقة تدلهم ان يفكروا بايجابيةويرسموا 

طموحات عالية ويحققوها.
البشر ليسوا معصومين عن الخطأ  •

انتباههم   ويتشتت  بأخطاء  ويقعون  تجارب  سيخوضون  أنهم  أبنائك  تعلم  أن  يجب 
لكن األهم من ذلك كله أنهم يجب أن يتعلموا من أخطاءهم .

كن لطيفا وسامح اآلخرين    •
أن  المحتاجين.ويجب  لألشخاص  العون   يد  ومد  اآلخرين  مساعدة  على  أبنائك  علم 
يرى أبنائك كيف  تتعامل مع أصدقائك التي تربطك بهم عالقة جيدة بايجابية وكم 
تحتاج إلى الدعم العاطفي في األوقات الصعبة ., وكيف تكون مراعيا لشعور اآلخرين 

ومشاكلهم.
العمل الشاق يؤتي ثماره   •

الحياة ليست كلها لعب ومتعة, وهناك تحديات في كل خطوة في حياة اإلنسان والتي 
يجب أن التعامل معها وحلها بجدية . يجب أن تشرح ألبنائك بأن هناك أشياء كثيرة 
تقوم بها مع أنك ال تحبها بل ألنك تتوقع أن تعود عليك بمكاسب وفيرة على المدى 
الطويل. اجعلهم يرون نماذج من األعمال التي ال تحبها لكنك تقوم بها ألنها تحقق 

لك مكاسب و حياة أفضل.
ال تتوقف أبدا عن التعلم  •

« اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» تبدأ مسيرة تعلم اإلنسان منذ والدته ومهما 
كبر اإلنسان وتقدم في العمر فإنه يتعلم في كل يوم أشياء جديدة فهناك مصادر ال 

نهائية للتعلم في هذه الحياة , فنحن نتعلم من تجاربنا العديد من األمور.
 يجب أن تكون مثاال ألبنائك في طلبك للعلم حتى يوجهوا اهتماماتهم نحو التعلم 

وتوسيع أفقهم.
أن تشعر باالمتنان تجاه اآلخرين   •

يجب أن تشجع أبنائك وتعلمهم أن يقولوا كلمة «شكرا»عندما يتعامل أحد معهم أو 
مع أحد أفراد عائلتهم بلطف وعلمهم أن يكونوا أرادا فاعلين في منزلهم و مجتمعهم 

الذي يعيشون فيه. 
عندما  جانبهم  إلى  دوما  ستكون  بأنك  ألبنائك  تذكر  أن  يجب  كله  ذلك  من  واألهم 
يكونون بحاجة إليك .واطلب منهم دائما أن يحافظوا على إيجابيتهم ورجاحة عقلهم  

حتى يتمكنوا من تجاوز العقبات التي تواجههم في الحياة.

ية طالب املدارس  ح
يف عرص االنرتنت
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افقيًا
لــســنــوات كثEة  ــّل  امــEكــي ظ فــنــان   -١
العا[ ٢- ضد يسر   O املغني االشهر
– ضغينة – قط ٣- عمالة- يكتب مقالة 

 -٥ ثنى   – عــدوًا  طرد   -٤ أنيق  بأسلوب 
 – بدين  – حب ٦-  الــورق  – بائع  ضد حلو 
وجنة   – طارئ  امر   – منزل   -٧ طمأنينة 
٨- يقارب – شابه ٩- ِعقاب – نفيس ١٠- 
غالم- هرب ١١- والد – خارجي – ما يكتمه 

االنسان.

عموديًا
اضطلع  أمــEكــي  سينمائي  ممثل   -١
وتسلية  لهو   -٢ "عمالق"  فيلم  ببطولة 
 -٣ سكب  احملvقة-  االشياء  بقايا   –

– حظ  يسكبون   -٤ – يالحظ  صالح  ضد 
٥- احرف متشابهة – سلَّم على شخص 
– راق ٧-  – جاء  ٦- خشونة O الصوت 
 O يجري  مــا   – باطل  ضــد   – غلظ  ضــد 
يتهم   -٨ اجلرس  طن   – االنسان  عروق 
شخصًا ويستنكر فعله – متاع البيت ٩- 
ضد   – الــنــار  لــســان   -١٠ سعر   – واظـــب 

خارجي ١١- يعود – نظE – ضوء.

قم بنقل قلم رصاص 
واحد لتصبح املسألة 

احلسابية صحيحة

حصلثلارخاوقواهـنل
يلهـمبنجتخمدنفلبا

ةاذةرومسذهـعاووان
اهـاعتلنيتررراةتع
لدااقلزمهـيففئـمان
مئـلرااهـهـاغهـعدعتو

تانزلنرنللازهـطاص
عوببيمةعشبللاالت
دقانعةزةعقعاالتخ
دبتيلبنمونرتلايم
ةماصىيبيباباصنتل
ريلصارقداممبحمدا
وقمخيقيقلزننيرخد
سلفتدةةلالقنةيلي
يايميرصاخاداوثفف
اودلايغىرميوهـكيي

الدولة التي انطلقت منها اول رائدة فضاء في العالم من مقطع و(٥) احرف
يفيد اخملتصون عن النباتات التي تدخل 6 كث3 من االطعمة ولها فوائدها الصحية وهو أن نبات 
الزعفران وقد عرفه العرب من قدمي الزمان قبل غ3هم واخذته الشعوب االخرى القدمية عنهم 

يستخرج من زهرة زنبقية صغ3ة قريبة من اللون الIتقا� على ايدي املتخصصني بزراعة مثل هذا 
النبات املفيد والقيم بفوائده الصحية املتعددة.

مناسبة  الظروف  الحمل: 
لجمع االهل واالصدقاء, كن 
ســانــدك  مــن  لــكــل  ممتنا 
ووقـــف الـــى جــانــبــك في 

االيام الماضية.  

العقرب: حققت بعض النتائج المهمة بفضل االعمال التي 
قمت بها مؤخرا ولكنك تسعى الى بعض التغيير واعتماد 

اساليب جديدة بغية تحقيق نجاح اكبر.  

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

8/23 إلى 9/22
11/22 إلى 12/21

اسأل  لك,  نصيحة  الحوت: 
ان  قبل  رأيــهــم  ــاءك  ــرب اق
تضعهم امام االمر الواقع 

في قرار ستعلنه قريبا.  

جديدة  مسؤوليات  الثور: 
كن  عاتقك,  على  ستلقى 
حـــريـــصـــا واعــــمــــل جــــدوال 
من  تتمكن  كــي  العــمــالــك 
تنفيذ كافة ما يطلب منك.  

مفاجئة  تغييرات  الجوزاء: 
لمصلحتك في محيط عملك 
تجعلك تتخذ قرارات مهمة 

بشأنها.  

لتتخذ  الوقت  حان  العذراء: 
قرارا نهائيا بشأن الشخص 
مؤخرا,  اليه  تعرفت  الذي 
بخطوة  تــقــوم  ان  يفضل 

ايجابية.  

الــجــدي: الــمــشــروع الــذي 
النجاح  سيحقق  به  تعمل 
ال  ونشاط  بجد  تعمل  النك 

مثيل لهما.  

الصبر  مــن  المزيد  الــدلــو: 
على  قــــادران  والــمــثــابــرة 
وتحقيق  ــالمــام  ل دفــعــك 

مشاريع ناجحة.  

الــســرطــان: مــن االفــضــل ان 
تكون صريحا مع اعز اصدقائك 
تفاهم  ســوء  يحصل  ال  كــي 
بالنسبة لموضوع يخصكما.  

الـــمـــيـــزان: تــســعــى الــى 
تــأســيــس عــمــلــك الــخــاص 
مهنية  مرتبة  بلوغ  والــى 
غير  فــيــهــا  ــون  ــك ت عــالــيــة 

مرؤوس.  

تجارب  مــن  تعلم  االســـد: 
الخطأ  تــكــرر  وال  الــمــاضــي 
الحكمة  استعمل  نفسه. 

في تعامالتك.  

والتفاهم  الفرح  القوس: 
العائلية,  حياتك  يسودان 
الجميع  تعلم  ان  داعــي  ال 

بما يدور من امور عائلية.  

الحمل

الجوزاء

العقرب

الجدي

الدلو

الثور

السرطان

الميزان

ا�سد

القوسالعذراء

شخصية برج العقرب
وراء شخصيته املوزونة والهادئة يختبىء قلب نابض باإلنفعاالت 

والعواطف. يعمل باندفاع، بشغف وبارصار للوصول اىل الحقيقة. ال يظهر 
مشاعره اىل العلن رغم أن يف قلبه بركان يشتعل. يف القيادة واحاكة 

الحيل، يربع العقرب. 
 

نقاط القوة: عاطفي، عنيد، الحيلة، شجاع، صديقا وفيا     

نقاط الضعف: غيور، كتوم، عنيف، الذع، ال يثق بأحد     

ما يحب: الحقيقة، كلمة الحق، أن يكون عىل صواب، األصدقاء، الشغف     

ة، فضح األرسار      ما يكره: خيانة األمانة، الناس السلبية واملتشا

بيئته املفضلة: الظالم، األماكن الحسية، أي وضع يوفر له القوة ويوقظ 
مشاعره القوية

سهل

وسط

صعب

حلول اTلعاب تنشر 6 صفحات «أبواب» السبت

عليك  ــورو  ــاك ك مسابقة  حلــل 
 6  ١-٩ مــــن  رقـــــم  ادخـــــــال 

املربعات الفارغة.
ــــام  مــفــاتــيــح احلـــل هـــي االرق
املـــربـــعـــات   6 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 اkخر
ال يجوز تكرار الرقم 6 احلل لذا 
رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

الحل السابق: الدوحة
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أنِت

 ١. تفرض رأيك دوماً في مختلف 
النقاشات.

٢. تعلمت أن تتجنب الخالفات.

٣. تتردد في القرارات كافة.

في  بمهاراتك  معروف  أنت   .٤
التواصل مع الشريك.

اآلخر  الطرف  مصلحة  تبدي   .٥
دوماً.

هذا  وتجد  الدعم  تتبادالن   .٦
الوضع طبيعياً.

السلطة  مظاهر  تتحمل  ال   .٧
والهرمية.

إلسعاد  ــة  ــوي األول تعطي   .٨
الطرف اآلخر.

٩. تجد صعوبة كبرى في تحديد 
ما تريده.

والتغيرات  األحــداث  تكره   .١٠
المفاجئة.

دوماً  خالفاتكما  تنتهي  ال   .١١
بصراع أو اتفاق.

١٢. تعطي أهمية كبرى لنظرة 
اآلخرين.

٢٣. ال تحب أدوار القيادة.

نوبات  من  الجميع  يخشى   .٢٤
غضبك.

ظالً  تصبح  أن  تتخيل  ال   .٢٥
للشريك.

الشريك  تقلبات  تتفهم   .٢٦
المزاجية.

الشريك  عنك  يخفي  ال   .٢٧
شيئاً.

ال  التنازالت،  تقدم  حين   .٢٨
تجرح كبرياءك.

التحكم  على  دوماً  تحرص   .٢٩
بحساسيتك المفرطة.

٣٠. ال تحب أن تبرر نفسك.

كفاءات  ــراز  إب إلــى  تميل   .٣١
اآلخرين.

المحتدمة،  النقاشات  خالل   .٣٢
ال تحاول فرض سيطرتك وال 

تتخذ موقفاً ضعيفاً.

وغــيــور  متسلط  ـــت  أن  .٣٣
بطبيعتك.

في  كسول  بأنك  تعترف   .٣٤
حياتك اليومية.

الشريك  نصائح  تبقى   .١٣
مجرد توصيات عابرة.

يدللك  مــن  ــى  إل تحتاج   .١٤
ويساندك.

في  أحد  يؤثر  أن  يمكن  ال   .١٥
تغير  ما  ونـــادراً  قــراراتــك، 

رأيك.

أقــوالــك  عــواقــب  تقيم   .١٦
وأفعالك تجاه اآلخرين.

تعرف  الزوجية،  حياتك  في   .١٧
جيداً ما تريده وما ترفضه.

قــرارات  اتخاذ  من  تخاف   .١٨
شائبة، ومن ارتكاب األخطاء.

١٩. تشعر بأن الناس يحكمون 
من  ــخــاف  وت دومـــاً  عليك 
مستوى  إلــى  االرتــقــاء  عــدم 

توقعاتهم.

من  ــخــوف  ال يمنعك  ال   .٢٠
من  الــخــالف  أو  االنــفــصــال 

التعبير عن رغباتك.

الشريك،  دون  من  حتى   .٢١
اجتماعية  حياة  على  تحافظ 

غنية.

٢٢. الشريك متطلّب جداً.

٣٥. تكثر النشاطات التي تقوم 
.« بها «خلسةً

الشريك  كان  دونــك،  من   .٣٦
االهتمامات  إلــى  ليميل 
الصداقات  ويعقد  نفسها 

عينها.

تــحــمــل  ـــن  م تـــخـــاف   .٣٧
المسؤوليات.

٣٨. تشعر بضياع تام من دون 
الشريك.

٣٩. تتوقّع آراء الشريك وتستبق 
ردود فعله.

الشخصية  مساحتك  تطور   .٤٠
بكل شغف ومن دون الشعور 

بالذنب.

احتساب النتائج

«أ»  األحــرف  مجموع  احتسب 
اكتشف  ثم  و«د»  و«ج»  و«ب» 

مواصفاتك.

 ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩

٢٠

 

العالقة الزوجية 
.. من املسيطر ..وكيف

الطرائق  تتعّدد   ، شخص ب  عالقة  أي  يف 
الــتــوّدد  مثل  السيطرة  بفرض  تسمح  التي 
الشخص  يظهر  ال  لكن  والتفاوض...  والتالعب 
الذي يوّجه العالقة عىل حقيقته دوماً! إليك 
الطرف  خالله  مــن  تكتشف  بسيطاً،  اخــتــبــاراً 
إىل  للوصول  الزوجية.  عالقتك  يف  املسيطر 
نصائح  اتباع  يف  تــرتدد  ال  الــتــوازن،  من  حالة 

الخرباء الواردة يف تحليل النتائج.

تحليل النتائج

• أغلبية «أ»: تسيطر عىل الرشيك

• أغلبية «ج»: سلّمَت السلطة إىل الرشيك طوعاً

• أغلبية «ب»: الرشيك يسيطر عليك

• أغلبية «د»: سلطة مشرتكة

فرض  على  وتحرص  الزوجية  حياتك  على  تسيطر 
آرائك والتحكم بأفعال الطرف اآلخر. كذلك تأخذ جميع 
العالقة  حماية  تريد  أنك  بحجة  الالزمة  المبادرات 
كي  حدود  بال  تصرف  ذلك،  إلى  باإلضافة  العائلة.  أو 

تسيطر على «مملكتك» وتحافظ على سالمتها.
تصرفات  توجيه  في  تتردد  ال  الظروف،  جميع  في 
الطرف  يعتاد  قد  به.  والتحكم  ومحاصرته  الشريك 
اآلخر على هذا الوضع، لكن حين يتمرد يوماً ستحاول 
حماية  إلــى  وتسعى  مصلحته  تريد  بأنك  إقناعه 

عالقتكما.
الدوافع: تريد فرض سيطرتك كي تشعر باالطمئنان 
المفاجئة،  واألحــداث  للتغيرات  وتتصدى  ــان  واألم

أن  يمكن  القلق.  مصادر  وتتجاوز  اآلخرين  وتواجه 
البعيد،  أو  القريب  لماضيك  االنتقام  إلى  أيضاً  تسعى 
حياتك  باضطراب  تسمح  ال  والديك.  عالقة  تنسخ  أو 
أو عواطفك بسبب رغبات اآلخرين، بل تفضل فرض 

رأيك على الجميع.
منذ  تصرفاتك.  في  التشكيك  على  تجرأ  التوازن:  نحو 
تستفيده  الذي  ما  الــدور؟  بهذا  تضطلع  بدأت  متى 
إذا  تكسبه  أو  ستخسره  الذي  ما  السلوك؟  هذا  من 
تساهلت مع نفسك ومع اآلخرين؟ هل أنت واثق من 
 أن مقاربتك المتسلطة تناسب الشريك؟ ماذا لو بدأت
تعيش حياتك اليومية بطريقة مختلفة من خالل وضع 

نفسك مكان المحيطين بك؟

من  الشريك  إلى  السلطة  كامل  تعطي  أن   قــررت
مسؤولية  له  تترك  األسف.  أو  بالندم  الشعور  دون 
المبادرات  وإطالق  والكبيرة  الصغيرة  القرارات  اتخاذ 
يدير  أن  أيضاً  مسؤوليته  من  والعملية.  العاطفية 
الشؤون الزوجية والعائلية. أما أنت، فتكتفي بالموافقة 

على القرارات وال تتدخل إال إذا سمح لك بذلك.
رغباته  وتحقق  بقراراته  تلتزم  األخرى،  المواقف  في 
على  بالتركيز  لك  تسمح  كونها  المقاربة  هذه  وتحبذ 
خالفات  من  ما  والتعقيدات.  المشاكل  وتجنب  عملك 

بينكما ألن صاحب القرار ال يواجه أي اعتراض!
الدوافع: ال تريد أن تشغل نفسك بمهمات ومسؤوليات 
دقيقة  بخيارات  القيام  تحبذ  وال  بها،  التحكم  تجيد  ال 

ال  الخطأ.  في  للوقوع  تجنباً  حاسمة  قرارات  اتخاذ  أو 
تعرف حقيقة ما تريده، لذا تتكل على رغبات اآلخرين 
وتجعلك  الخالفات  لك  تسبب  ربما  مواقف  وتتجنب 
تقدير  زيادة  إلى  وتسعى  اآلخرين  برغبات  تصطدم 

الشريك بنظر الناس.
نحو التوازن: يجب أن تبدأ أخيراً بتولي دورك الحقيقي. 
حدد المقاربة التي تناسبك وناقشها مع الشريك. هل 
تشعر بالخيبة؟ هل يبدو الشريك بارداً معك؟ في هذه 
يمكن  توازناً:  أكثر  مقاربة  معه  تجد  أن  حاول  الحالة، 
فيها  يحتاج  التي  المجاالت  بتحديد  الشريك  يبدأ  أن 
تريد  التي  المجاالت  أنت  تحدد  بينما  دعمك،  إلى 

االستثمار فيها.

تشعر بأنك ضعيف أمام الشريك. ربما تحس بعقدة 
التعامل  تستطيع  ال  أو  العالية  كفاءاته  أمام  نقص 
على  تجرؤ  ال  لذلك  العنيف.  أو  المتسلط  سلوكه  مع 
التشكيك في وجهة نظره أو طريقة تصرفه، بل تشعر 
لكن  مصلحتك.  يعرف  راشد  شخص  أمام  طفل  بأنك 
قد تكون راضخاً ظاهرياً، بمعنى أنك تسمح للشريك 
بفرض رأيه لكنك تتصرف بالشكل الذي تراه مناسباً 

بطريقة غير مباشرة.
توجيه  يستطيع  شخص  بإيجاد  تحلم  ربما  الدوافع: 
يكفي،  بما  نفسك  تقدر  ال  ألنك  وتحسينها  حياتك 
فتبحث في الوعيك عن شريك يسد النقص الذي تراه 
في شخصيتك. أو ربما تخاف من أن يتركك الشريك، 

لذا تقدم التنازالت الالزمة كافة لتجنب االنفصال، أو 
مسؤولية  يتحمل  اآلخر  الطرف  أن  تعرف  حين  ترتاح 

كل ما يحصل ويتولى اتخاذ القرارات الحاسمة.
تسمع  أن  تحاول  ال  ذاتك!  إلى  ارجع  التوازن:  نحو 
مكانة  تستحق  بأنك  تقنعه  أو  اآلخر  للطرف  صوتك 
أفضل ألن هذه المقاربة تفرض عليك أن تأخذ اإلذن 
حاجاتك  مع  يتماشى  بما  تتصرف  أن  حــاول  منه. 
ورغباتك الحقيقية. كذلك ال تتنازل بشكل تلقائي وال 
مواقفك  تبرير  عن  وتوقف  الخالفات  لتجنب  تصمت 
ومراعاة جميع المحيطين بك. أخيراً، أطلق المبادرات 
موافقة  انتظار  أو  النصائح  طلب  دون  من  بنفسك 

اآلخرين!

تشكل الخالفات والصراعات والمفاوضات جزءاً من التدرب على 
والمرنة  السلسة  المقاربة  هذه  أهمية  تدرك  السلطة.  تقاسم 
حيناً والمضطربة أحياناً ألنها جزء من مفهومك للعالقة الزوجية 

المتوازنة.
التواصل  على  نظرك  وجهة  من  الناجحة  الثنائية  العالقة  ترتكز 
مع  تتفاعل  المستمر.  والتقدم  المتبادل  والدعم  والمشاركة 
ويحافظ  بالمثل  والمعاملة  المساواة  أساس  على  اآلخر  الطرف 

كل طرف على تميزه.
السلطة   سلّمت أو  الراضخ  أو  المتسلط  دور  يوماً   يتأد ربما 
تتصور  ال  لكنك  السابقة.  عالقاتك  في  الشريك  إلى  بالكامل 
المقاربة  عدا  والمهمات  األدوار  لتوزيع  أخرى  طريقة  أي  اليوم 
تبادل  من  الطريقة  هذه  تمنعكما  وال  معاً.  إليها  توصلّتما  التي 

الدعم والثقة!
احترام  مع  تزامناً  فردي  ككيان  نفسك  تثبت  أن  تريد  الدوافع: 
الثنائية  العالقة  تكون  أن  على  وتحرص  اآلخر،  الطرف  كيان 

نقطة تالقي بين الطرفين. باإلضافة إلى ذلك، ترفض المواقف 
المتعنتة أو األدوار الجامدة، وال تفرط في االتكال على الطرف 

اآلخر وال تتحمل كامل مسؤولياته.
أنت تعيش مع الشريك حياة ناضجة حيث يأخذ كل طرف مكانته 

ويتحمل مسؤولياته بالتساوي.
نحو التوازن: يجب أن تتوخى الحذر ألن توازن العالقة يبقى هشاً. 
تنازالت  أقدم  (هل  الخاصة  مشاعرك  إلى  تنبه  عليه،  للحفاظ 
كثيرة؟ هل أتحمل مسؤوليات مفرطة؟)، وتفهم مشاعر الطرف 
العالقة  توازن  يختلّ  حين  الالزمة  التعديالت  تحدث  كي  اآلخر 

لسبب من األسباب.
ألن  رأيهم  لتعرف  اآلخرين  أفكار  وتسمع  تقيمها  التي  الروابط 

العزلة المفرطة تضعف األداء دوماً.
ومراعاة  مواقفك  تبرير  عن  وتوقّف  الخالفات  لتجنب  تصمت  ال 

المحيطين بك

اختبار: ارسم دائرة حول العبارة التي تناسبك.
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منوعات

غنائي  بأسلوب  الجديد  ألبومها  في  غاغا  ليدي  االميركية  المغنية  ظهرت 
أو  الموسيقى  حيث  من  سواء  محبيها  وسط  به  اشتهرت  للذي  مغاير 

الكلمات.
وقدمت أغان تدافع عن السود في بلدها وتدين ممارسات الشرطة بحقهم. 

وحمل األلبوم الكثير من الرسائل السياسية.
عن  بعنوان «جوان»  الجمعة  صدر  الذي  الخامس  ألبومها  في  غاغا  تخلت 
أو  الموسيقى  صعيد  على  سواء  بداياتها،  طبع  الذي  االستفزازي  المنحى 

الكلمات، مع توجيه رسائل سياسية تتعلق خصوصا بحقوق السود.
لعمتها  تكريما  ألبومها  عاما،   ٣٠ البالغة  االميركية،  النجمة  سمت  وقد 
كثيرا  المغنية  والد  تأثر  وقد  عشرة.  التاسعة  سن  في  توفيت  التي  جوان 

بوفاة شقيقته األكبر منه.
كما  سياسية  مواضيع  في  الخوض  األلبوم  هذا  في  غاغا  ليدي  واختارت   
الحال مع أغنية «إنجل داون» التي تتطرق إلى العنف الممارس من الشرطة 

في حق السود من حركة «بالك اليفز ماتر» (حياة السود مهمة).
 ويمثل هذا األلبوم الجديد خطوة جديدة في مسار المغنية، وذلك سعيا 
لتغيير صورتها بعدما شاركت سنة ٢٠١٤ بألبوم يضم أعماال كالسيكية 

مع المغني توني بينيت.

رسالة  غنائية من

ليدي غاغا
كية اىل الحكومة األم

واألمل   الحب ملؤه  دافئ     بصوت 
اللبنانية  والفنانة  الباحثة  وقفت 
عبير نعمة على مسارح العالم تعبر 
موسيقياً بأكثر من ٢٠ لغة. وفيما 
تستعد إلطالق ألبومها األول بمعية 
عدد  وإلحياء  خليفة  مارسيل  الفنان 
وعالمياً،  لبنانياً  المهرجانات  من 
الحدود  وراء  أسبوعياً  معها  نجول 
الشعوب»  «موسيقى  إلى  للتعرف 
نشاطها  عن  وتقاليدها.  وثقافتها 
نقلته  ما  وهــذا   ، وسفرها  الدائم 
صحيفة "الجريدة" الكويتية بعد ما  

تحدثت    في الحوار التالي:

املرتقب  العمل  تفاصيل  ما 
مارسيل  الفنان  مع  صدوره 

خليفة؟
يصدر  المقبلين  الشهرين  خالل 
 ٢٠  يضم مزدوج  غنائي  ألبوم  لنا 
خليفة  مارسيل  ألحان  من  أغنية 
موسيقية  أنماطاً  تجسد  وتوزيعه 
بين  متنوعة  وعــربــيــة  أجنبية 
والطقطوقة  والموشح  القصيدة 
والكالسيكية والتهويدة والشعبية، 
عربية  أوركسترات  من  معزوفة 

وأجنبية وعالمية.

تحققينها  التي  اإلضافة  ما 
من خالل هذا اللقاء؟

أخذ مارسيل خليفة موسيقى األلبوم 
بإبداعه إلى حدود بعيدة، استطعت 
من خاللها التعبير بطريقة مختلفة 
مكان  نحو  أيضاً  جذبتها  ولكنني 

يشبهني ملؤه الحب واألمل.

ــا  ــغــن ــــه ألـــبـــومـــك ال إن
تك  مس يتّوج  فهل  األول، 

الفنّية؟
ألبوم  إلصدار  الوقت  حان  صحيح. 
أمضيت  بــعــدمــا  خـــاص  غــنــائــي 
وإحياء  التصوير  في  طويلة  فترة 
متجاهلة  العالم  حول  مهرجانات 
تذهب  لم  تضحيتي  أن  رغم  األمر، 
سدى بل أكسبتني كثيراً من الخبرة 
مارسيل  مع  عمل  أي  والمعرفة. 
الفنية،  للمسيرة  تتويج  هو  خليفة 
خطوة  اللقاء  هذا  أعتبر  وبالتالي 
لخطوات  ستؤسس  جــداً  مهمة 

الحقة.

إطالالت
التي  تــرى»  «يا  أغنية  أن  الحظنا 
مسرح  وعلى  الــنــروج  في  أديتها 
التي  تلك  عن  مختلفة  «بعلبك» 

صدرت أخيراً؟
كتابة  أنها  إلى  أشير  البداية،  في 
وتوزيع  ألحاني  ومن  صقر  لوقس 
األغنية  هذه  أديت  قسيس.  جورج 
بمعية  الكثير  لــي  تعني  الــتــي 
ــا  وردده النروج  في  األوركسترا 
الجمهور معي في «مهرجان بعلبك 
التوزيع  عدلنا  لكننا  الدولية»، 
صدور  قبل  لتسويقها  الموسيقي 
إمكان  نـــدرس  كــذلــك  ــوم،  ــب األل
الفيديو  طريقة  على  تصويرها 

كليب.

الجمهور  عــىل  إطــالالتــك 
ما  مــــحــــدودة.  ــا  ــن ــب ــل ال
ــاح مــهــرجــا  ــج أهــمــيــة ن
ر جبيل»؟ «بعلبك» و«س

عالمية  مسارح  على  وقفت  مهما 
وتجولت حول العالم لتنفيذ البحوث 
ناجحاً  شيئاً  أقدم  لم  إن  والوثائق، 
بنقص  دائماً  سأشعر  بلدي،  في 
فنية  بمساحة  أشعر  بدأت  وغصة. 
رت فيه  أوسع لي في وطني الذي تجذّ

خصوصاً  العالم،  إلى  منه  وانطلقت 
«بعلبك»  مسرح  على  وقفت  بعدما 
هذا  األكــبــر،  حلمي  ل  شكّ الــذي 
أيقونات  عليه  وقفت  الذي  المسرح 
أحسست  وغربية.  عربية  موسيقية 
إطاللتي  كأنها  كبيرة،  برهبة  هناك 
األولى على الجمهور، لذا فرحت جداً 
وتجمهر  الحجوزات  نفدت  عندما 

.الناس خارج المعبد لالستماع إلي

خيارات  املكان  يفرض  هل 
موسيقية معّينة؟

طبعاً، إنما مهما بلغ التنويع ذروته، 
يبقى خيط وحيد يربط بين خياراتي 
الفنية  شخصيتي  عن  يعبر  كلّها، 
بالنسبة  الموسيقية.  هويتي  وعن 
بصدى  الحجر  يعبق  «بعلبك»،  إلى 
سنوات  منذ  هناك  وقفوا  الذين 
بشعبه   حــي مكان  فهو  طويلة، 
وتاريخه، لذا عندما يتوجه الجمهور 
إلى هذا النوع من المهرجانات فهو 

يتوقع مستوى فنياً معيناً.

ة وجمهورها السف

 Roads for ة مؤسسة سف
من  تكسبينه  الذي  ما   ،life

ثلة؟ تجربة م
اجتماعي  وقع  ذات  مؤسسة  إنها 
قيماً  نشاطاً  تقدم  كونها  كبير 
السيدة  حولت  نوعه.  من  وفريداً 
زينة قاسم األلم والضعف إلى قوة، 
مبتكرةً مشروعاً قد ينقذ حياة اآلالف 
األحمر  الصليب  تدريب  عبر  يومياً، 
والدفاع  األمنية  والقوى  اللبناني 
معينة.  إنقاذ  عمليات  على  المدني 
لهذا السبب يهمني شخصياً تقديم 
دعمها  بهدف  للمؤسسة  صوتي 
أننا  إلــى  اإلشــارة  مع  وتسويقها. 
نتحضر إلحياء حفلة تعود لصالحها 
بقيادة  اللبنانية  األوركسترا  بمعية 
 ١٦ في  البعلبكي  لبنان  المايسترو 
نوفمبر المقبل في قصر األونيسكو.

نـــشـــعـــر وكـــــــأن اتــــحــــادك 
تحت  وضعك  باملوسيقى 

سيطرتها التامة؟
آلخر  مسكونة  ــون  أك أن  أتمنى 
حد  وبلوغ  الموسيقى  في  الدرجات 
أعيشها  حالة  كونها  فيها  الجنون 
تستحوذ  حتى  معاً   ونتحد يومياً 
علي بإرادتي، فهي اللغة التي أعبر 
من خاللها. إلى ذلك أصفها بالبيت 
الذي اخترت أن أسكنه والتنقّل بين 
غرفه التي لكل منها جوها الخاص. 
على  أغني  عندما  أخرى،  جهة  من 
الحلم  هذا  من  أستيقظ  ال  المسرح 
يعلو  حين  إال  الالمتناهية  والرحلة 

التصفيق.
تعيشين حالة مثالية مع الموسيقى 
ــن الــمــنــطــق الــتــجــاري  بــعــيــداً م
الساحة  أن  حين  في  والتسويقي 

الفنية تتطلّب منطقاً مختلفاً.
كان األمر صعباً في بداية مسيرتي، 
خصوصاً أنني ال أعلن عن نشاطاتي 
كثيراً  أخشى  كنت  ألنني  المختلفة 
أن  ومن   ،الفني المجال  هذا  من 
أحيا  التي  الموسيقى  صورة  تتجرح 
كامل  إنسان  من  ما  ومنها.  فيها 
ظل  في  للخطأ  معرضون  وكلّنا 
نريد  ال  متاهات  نحو  يجرناّ  أن نكون فيها. ما من شك في أننا مجالٍ 
وثمة  صعبة  إنسانية  حالة  نعيش 
كافة،  المستويات  في  انحطاط 
لذا  المجتمع  مرآة   الفن أن  وطالما 
وهذا  أيضاً  هابط  مكان  في  يقف 
يتطلّب  ومقلق  ومخيف  متعب  أمر 

ال  إنما  واالبتعاد.  أنفسنا  تحصين 
طويلة،  لفترة  بعيداً  البقاء  يمكننا 
ففي النتيجة يجب أن نحقق التغيير، 
أن  مقولة  أرفــض  أنني  خصوصاً 
المستوى  ــذا  ه يــريــد  الجمهور 
الجمهور  يقدر  برأيي  الهابط. 
سيعتاد  وتدريجاً  الجميل   الفن
أهلنا  عودنا  مثلما  مجدداً،  عليه 
على الفن األصيل يمكن أن نعود 
األصيلة  الموسيقى  على  ــا  أوالدن
نتحرك  لم  فإذا  الروح.  تهذّب  التي 
في  متخصصين  كموسيقيين  نحن 

اتجاه التغيير، فمن يفعل؟

من  بعيدة  لك  أع دامت  ما 
تشعرين  هــل  الشعبوية، 
تقف  عندما  ذا  باكتفاء 
بجمهور  مكتّظ  مرسح  عىل 

؟ غف
من ضمن «الريبرتوار» الذي أقدمه 
شعبية  تقليدية   أغان الحفالت  في 
مثل «طلعت يا محال نورها». كذلك 
ألبومي  في  مماثلة  أعماالً  أقــدم 
غير  الجمهور  من  قريبة  الجديد، 
الطبيعي  من  لحناً.  أو  كالماً  معقّدة 
أن نشعر باكتفاء ذاتي على المسرح 
النظر  بغض  كبيرة  بمسؤولية  إنما 
يقدم  الـــذي  الحضور  ــدد  ع عــن 
احتراماً  يفرض  ما  لنا  الثمين  وقته 
منه  أستمد  أنني  خصوصاً  متبادالً، 
طاقة تنعكس على أدائي وحضوري.

بعد  تكسبينه  الــــذي  مـــا 
مختلف  بجمهور  االحتكاك 

ثقافياً وفكرياً عنك؟
واحد  قسمين،  إلى  سفري  ينقسم 
الحفالت  وإحياء  المهرجانات  إلقامة 
برنامج  وثائقيات  إلتــمــام  وآخــر 
اللقاء  برأيي،  الشعوب».  «موسيقى 
جذرياً  المختلف  اآلخر  مع  اإلنساني 
عنا مهم جداً وال بد من أن يتحقّق 
أعتبره  ما  والموسيقى  الفنون  عبر 
غنى شخصياً، خصوصاً أنه يشعرني 
 ، بأنني في بداية المشوار. على كلٍ
التي  هويتي  الموسيقى  بأن  أشعر 
إنسان  كل  مع  لقائي  أمام  تمهد 
إلى  العالقة  فتتحول  مكان،  أي  في 
أكثر  معنيين  نصبح  حتى  تقارب 

ببعضنا .

خيارات وأبعاد
موسيقي  ــط  مــن  هــل 

؟ ّ تفّضل مع
هذه  في  رت  تجذّ أوالً،  لبنانية  أنا 
الموسيقى  على  ونشأت  األرض 
والعربية  التقليدية  اللبنانية 
األم  لغتي  ــي  وه الكالسيكية، 
متمكنة  أكن  لم  وإذا  المفضلة، 
أي  تحقيق  يمكن  ال  أنماطها  من 
 أستمد ألنني  مكان،  أي  في  شيء 
منها قوتي. أحب أنواع الموسيقى 
درستها  لغة   ٢٥ وأؤدي  ــرى  األخ
لبنانية  لكنني  إليها،  وتوجهت 

عربية أوالً.
خياراتك الشعرية صعبة، من بينها 
أداء قصائد المتنبي، فإلى أي مدى 
تخوضين التحديات في هذا اإلطار؟

في  الثقافة  وزارة  مني  طلبت 
متكامل  عمل  تنفيذ  ـــارات  اإلم
إطار  في  المتنبي  بالشاعر  احتفاء 
معرض الكتاب الدولي. لذا لحنت 
بتنفيذ  ألدائها  أشعاره  من  جزءاً 
قدمنا  البلغارية.  األوركــســتــرا 
مختارات من قصائده وهي صعبة 
موسيقية  قطعة  وترجمنا  طبعاً 
اإلنكليزية  إلــى  طويلة  شعرية 

والفرنسية واأللمانية.

ــ  ــب ــع ــت هـــــل يـــخـــتـــلـــف ال
املوسيقي  ــاإلحــســاس  ب

ب لغة وأخرى؟
الموسيقية  أنماطها  لغة  لكل 
وجدت  الذي  المحيط  وفق  الخاصة 
فيه والشعب الذي تكلمه، ولهؤالء 
تراثهم وتقاليدهم. وما دامت اللغة 
موسيقية  وأشكال  بأنماط  ترتبط 
في  أحرص  معينة،  أداء  وطريقة 
الحروف  مخارج  على  واألداء  اللفظ 
أؤدي  ال  حتى  أعماقها  في  وأغوص 
الحفاظ  مــع  سطحية  بطريقة 
الموسيقية  شخصيتي  على  طبعاً 
عندما  أنني  إال  الخاصة،  وبصمتي 
أحتك بناسها وبيئتها ترتبط األمور 
فتكسب  وشعبها  األرض  بهذه 

األغاني قيمة إنسانية.
والفكرية  الثقافية  ــاد  ــع األب مــا 
تقدمين  التي  الموسيقية  للوثائق 
موسيقى  «أتنوفوليا-  برنامج  في 
الشعوب» عبر محطة «الميادين»؟

شغف  مـــن  ــج  ــام ــرن ــب ال انــطــلــق 
قناة  وأفسحت  كبير  وحلم  شخصي 
هذا  ــام  أم المجال  «الميادين» 
نوعه  من  والفريد  الكبير  المشروع 
ل رحلة موسيقية  عربياً ومحلياً، فشكّ
ثم  موسيقية،  كباحثة  لي  مهمة 
بامتياز.  إنسانية  رحلة  إلى  تحول 
تتولى المحطة اإلنتاج فيما نتصدى 
فريق  واخترنا  للتنفيذ،  وأنا  زوجي 
ما  العالمي،  المستوى  على  عمل 
ال  آسرة  قوية  بحلة  البرنامج  قدم 
فحسب،  الموسيقيين  إلى  تتوجه 
مرآته  أكــون  مشاهد  أي  إلــى  بل 

ليعيش هذه االختبارات الحياتية.

مــا أهــمــيــة تــوافــر بــرامــج 
ــة تــرفــيــهــيــة  ــي ــون ــزي ــف ــل ت
أهمية  تــويل  وتثقيفية 
ب  النظر  وجهات  لتقريب 

الشعوب؟
عندما نتعرف إلى اإلنسان المختلف 
به   ونحتك وموسيقياً  تقليدياً  عنا 
نكتشف  قصصه  إلــى  مستمعين 
وأفراحنا  بهمومنا  موحدون  أننا 
في  تجمع  فالموسيقى  وأحزاننا. 
الشعوب  قصص  عــن  تعبيرها 
والبشرية  اإلنسانية  الذاكرة  ألنها 
حولها  ومن  تحفظ كل شيء،  التي 
الرقص  مثل  األخرى  التقاليد  ثمة 
كلها  تشكل  التي  والطبخ  واللباس 
اإلنسان.  عن  تعبر  واحــدة  حالة 
ومنها  يـــزول  ــيء  ش كــل  ــي،  ــرأي ب
تبقى  إنما  الشعوب  بين  الخالفات 

الموسيقى.

املوسيقى والحروب
الموسيقى  أن  نعمة  عبير  تــرى 
المجتمع  ملوثات  عن  بمنأى  ليست 
والحروب أبداً، «بل هي أول الفنون 
كونها  وانحطاطاً  رقياً  تتأثر  التي 
نأمل  مجتمعنا.  وعن  عنا  تحكي 
صفحة  نــرى  وال  باألفضل  دائــمــاً 
سوداء بشكل تام ألن ثمة محاوالت 
ناجحة ألناس يسيرون عكس التيار 

السائد».
الموسيقية  حــفــالتــهــا  وحــــول 
حفلة  «أحــيــي  تــوضــح:  المرتقبة 
كبيرة في افتتاح المهرجان الدولي 
 place للموسيقى العربية في قاعة
كندا،  مونتريال  في   des arts
مع  بروكسل  فــي  خاصة  وحفلة 
عن  فضالً  البلجيكية،  األوركسترا 
مهرجانات في فرنسا وبلدان أخرى 

ومشاريع كثيرة». 

ة  غنائية من

كية حكومة األم

جيني إسرب
وت تتعرض لحادث   يف ب

في  له  تعرضت  التي  الحادث  مالبسات  عن  إسبر  جيني  الفنانة   كشفت 
بيروت وقالت إسبر بأن الحادث لم يكن حادث سيارة كما تناقلت مواقع 
التواصل االجتماعي، بل كان حادث زحلقة أثناء نزولها على الدرج، أدت 
جيدة  صحية  بحالة  بأنها  جمهورها  إسبر  وطمأنت  الكتف،  في  لكسر 

ولكنها تشعر بألم الكسر.
المستشفى  في  تواجدها  أثناء  الصورة  في  نشرت  التي  التعليقات  وعن 
وهي بكامل أناقتها من خالل الماكياج والشعر فضحكت وقالت: «حتى 
المنزل  من  خارجة  كنت  بأنني  فيها  وما  القصة  أنيقة»  ومريضة  أنا 
متجهة لدمشق، وكنت قادمة من خارج المنزل بعد االنتهاء من حضور 
أحد عروض األزياء من خالل أسبوع الموضة في بيروت، وأنا قمت فقط 
أن  الطبيعي  فمن  للسفر،  أسهل  وهي  بجامة  وارتداء  مالبسي  بتبديل 
من  كل  إسبر  وشكرت  السهرة،  في  هما  كما  وشعري  ماكياجي  يكون 

اطمأن عليها، إن كان من خالل اتصال، أو مسج، أو شخصياً.
اخترنا لك 

الفنانة اللبنانية عب نعمة
الجنون باملوسيقى ..امنيتي!
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منوعات

المبدعين  لكلّ  مفتوحة   أبوابه 
للمقاطعة  دعما  والمناضلين، 
للعدو  واألكــاديــمــيــة  الثقافية 
للرقابة  ومــنــعــا  الصهيوني 
الفنية،  األعمال  على  المسبقة 
ل المسرح حاضنة للشباب من  شكّ
خالل «مشكال» وتفعيل المجتمع 
تعرف  خالل  من  لبنان  في  الفني 
الجامعات  مختلف  من  الطالب 
كبار  كرم  البعض.  بعضهم  على 
 المبدعين في العالم العربي، ومد
يد العون لكلّ الطاقات الشبابية.

عروض  حموي"بدأت  واضافت":    
سنة  عشرين  ــأول  ب االحتفالية 
عشر  الرابع  في  المدينة  مسرح 
االحتفالية  وتختتم  الجاري،  من 
األول  بعرضين  الليلة،  مساء 
بعنوان  والنصف  الثامنة  عند 
األشقر  لنضال  زمان»  من  «مش 
خالد  موسيقيين  أربعة  يشاركها 
العبد اهللا، وزياد األحمدية، وعلي 
والعرض  قبيسي،  وعبد  الحوت، 
لمئة  العهد  «على  بعنوان  الثاني 
في  ناصيف  زكي  لفرقة  جديدة» 
العميد  بقيادة  األميركية  الجامعة 

جورج حرو.
ماهية  كشف  األشــقــر  تــرفــض 
المفاجأة  عنصر  لتُـبقي  عرضها 
«إنه  بالقول  مكتفية  أوجه،  في 
وهو  صغيرة،  فتاة  حياة  سيرة 
دقيقة  ــون  ــع أرب مــدتــه  ــرض  ع
قدمته».  ما  كــلّ  عن  ومختلف 
بشكر  سيكون  الختام  أنّ  مضيفة 
االحتفالية  في  المشاركين  جميع 

واصفة إياها بالمباركة.
لن تتوقف العروض

األشقر"    " عن  الصحيفة  ونقلت 
قولها:

تتمثّل  االحتفالية  من  العبرة  إنّ   
متابعة  على  يقبل  الجمهور  بأن 
العروض الجيدة، وليس العكس، 
«برهن الجمهور أنه حاضر دوما 
وأعطانا  الجيدة،  األعمال  لتلقّف 
دة  مؤكّ المقبلة»،  للسنين  درسا 

تتوقّف  لن  المدينة.  مسرح  من 
العروض، سيبقى المسرح مفتوحا 
على  بالفن  ينبض  الجميع،  أمام 
إلى  اإلنسان  يعيد  ألنه  ــدوام،  ال

بهاء إنسانيته».
نقف  «لن  بالقول  األشقر  تختم 
سنعمل  بــل  ـــدي  األي مكتوفي 
أحببناها  مدينة  في  الفرح  وننثر 
وضعفها  ضعفنا  من   ونستمد
ولن  األمــام،  إلى  لمنضي  القوة 
يستطيع أحد سرقة ألق مسرحنا». 
األشقر  حلم  تحقيق  وبانتظار 
األشقر  نــضــال  فــرقــة  بتشكيل 
نستعيد  المسرحية،  للفنون 

جملتها لنقول «كلنا للمسرح».

نعيم  فــؤاد  إخـــراج  "الــمــتــمــردة" 
وتعريب بول شاوول، ١٩٧٥.

عكاظ"  سوق  في  وليلة  ليلة  "ألف 
العرب  الممثلون  فرقة  (تأسيس 
فكرة  الصديقي،  الطيب  ــراج  -إخ
نضال األشقر وكتابة د.وليد سيف.

وكتابة  نعيم  فؤاد  إخراج  "الحلبة 
بول شاوول، ١٩٩٢.

كما مثلت ادواراً عديدة في اللغتين 
فرنسا  في  واإلنكليزية  الفرنسية 

ولبنان.
أخراج مرسحي

اإلشارات  طقوس  مسرحية "  إخراج 
والتحوالت" تأليف سعداهللا ونوس، 

.١٩٩٦
    إخراج مسرحية "٣ نسوان طوال" 

لـ إدوارد ألبي، ١٩٩٩.
"منمنمات  مسرحية  إخـــراج      
ونوس،  سعداهللا  تأليف  تاريخية" 

.٢٠٠٠

ل تلفزيونية أع

"جارية من نيسبور"،
"نساء عاشقات"،

"تمارا"،
"زنوبيا ملكة تدمر"،
"صبح والمنصور"،

"شجرة الدر"،
"المعتمد بن عباد"،
"حرب البسوس"،

"األنيس والجليس"،
"رماد وملح"

ئية ل السين األع
خليل  لجبران  المتكسرة"  "األجنحة 

جبران

مراعاة  خــالل  من  نجحت  أنها 
إذ  العروض،  في  التنوع  ميزان 
من  وفنانين  مسرحيين  ضمت 
«لبنان  مختلفة،  ومدارس  أجيال 
أردنا  واإلبــداع،  بالمواهب  مليء 
المختلفة  المواهب  تجتمع  أن 
جمع  استطعنا  واحــد،  فضاء  في 
وشركات  أشخاص  من  التمويل 
لترى  سنة  من  ــلّ  أق في  خاصة 
كلّ  حضر  ــور.  ــن ال االحتفالية 
من  جــزًءا  ليكون  دعــونــاه  مــن 
كبير  شغف  جمعنا  االحتفالية. 
بيروت.  ولمدينة  والفن  للمسرح 
من  جديدة  أعماالً  الفنانون  قدم 
إنتاج مسرح المدينة. كان الهدف 
المتاحة  اإلمكانيات  كل  وضع  هو 
عروض  إنتاج  في  والمساهمة 

جديدة ومميزة. نجحنا.
المسرح  أنّ  مفادها  عبرة  أخذنا   
عند  مــهــم  مـــــردوده  ــيــومــي  ال
الجمهور وأنّ اإلقبال على مناقشة 
األفكار وخوض التجارب الفنية هو 
واقع جميل»، مضيفة أنّ الفنانين 
«هناك  ورائـــعـــون،  مــعــطــاءون 
أعمالهم  وأعرف  أعرفهم  ال  من 
ألنهم  للمشاركة  دعوتهم  وقد 
بعض  أنّ  صحيح  مــوهــوبــون. 
ولكن  أبوابها،  أقفلت  المسارح 
والمسرح  ارتفعت،  األعمال  نسبة 
والشغف.  العمل  بقي  مــا  ــاقٍ  العامة ب األماكن  يفترش  من  نجد 
فني،  عمل  لتقديم  واألدراج 
والجودة ترتفع نسبتها في لبنان، 
وعلينا أن نستمر ونمد لكل فنان 

اليد، لننهض معا».
العام  أنّ  المسرح  سيدة  تعلن 
سيشهد  «المدينة»  في   ٢٠١٧
إعـــــادة عــــروض شـــاركـــت في 
الفكرة  «عــرضــنــا  االحتفالية، 
مع  نبحث  زلنا  وما  البعض،  على 

اآلخرين.   
 وفي التاسع والعشرين والثالثين 
من الشهر الحالي ستطلق الفنانة 
ريما خشيش ألبومها «وشوِشني» 

نضال  األشقر
معلومات شخصية

٢٥  اذار-مارس ١٩٣٤  امليالد  
(العمر ٨٢ سنة)

 
 

مخرجة وممثلة
نضال األشقر   فنانة مسرحية لبنانية 
والسبعينات  الستينات  في  لعبت 
الفن  تحريك  فــي  أساسياً  دوراً 
المسرحي اللبناني والعربي محاولة 
لتحديثها وتجديد تعبيراتها ولغتها 
من  مجموعة  مع  أسست  وأدواتها. 
الفنانين اللبنانيين "محترف بيروت 
للمسرح" ومع فنانين عرب أسست 
فرقة "الممثلون العرب" التي جالت 
في عروضها مختلف البالد العربية 

واألوروبية.
 

لها أع
تمثيل مسرحي

إخراج  األعمدة"  الرباعي  "السرير 
شكيب خوري.

ريمون  إخراج  الكبير"  "رومولوس 
جبارة.

"اآلنسة".
"طبعة خاصة".

"المفتش العام"، ١٩٦٦.
"مجدلون ١" و"مجدلون ٢".

"كارت بالنش".
"إضراب الحرامية".

"إزار".
"مرجان ياقوت والتفاحة".

تاليف  نعيم،  فؤاد  إخراج  "البكرة" 
بول شاوول، ١٩٧٣.

نبيل  إخـــراج  التقدمي"  "السيد 
المالح،

الفرنسية  باللغة  فرنسية"  "سيدة 
للمخرج فارنييه

"ساحة فاندوم" للمخرجة الفرنسية 
نيكول غار ١٩٩٩

 

االوسمة

واآلداب  للفنون  الوطني  "الوسام 
برتبة فارس" الفرنسي

قبل  من  العالي"  الثقافة  "وســام 
فخامة رئيس الجمهورية التونسية

    جائزة مهرجان القاهرة للمسرح 
التراثي ١٩٩٤

و   ١٩٨٤ قرطاج  مهرجان  جائزة 
١٩٨٦

كرمت في مهرجان القاهرة الدولي 
للمسرح التجريبي عام ١٩٩٩

املناصب
النسائية  النهضة  تجمع  رئيسة 

*١٩٩٨
عضو في اللجنة اإلعالمية للمجلس 

النسائي اللبناني ١٩٩٩
عضو فخري في جمعية مركز خليل 

السكاكيني الثقافي ١٩٩٨
إدارة  مجلس  ورئيسة  مؤسسة 

مسرح المدينة ١٩٩٤
مدير عام ونائب رئيس مهرجانات 

بيروت ١٩٩٤
التراث  صيدا  جمعية  فــي  عضو 

والبيئة ١٩٩٤
منظمة  أمناء  "مجلس  في  عضو 

الطفل العربي".العزيز ١٩" 

20 سنة عىل مرسح املدينة
نضال األشقر.. 
لن يقضوا عىل أحالمنا

واجهت سيدة املسرح نضال ا"شقر كّل التحديات التي حاولت ثنيها عن حتقيق حلمها «املسرح» بالشغف. يرتدي نضالها اليوم جناًحا 
شاً�ا، إذ أرادت تظاهرة فنية O بEوت املسرح والفن والثقافة. وكان لها ما أرادت. �اطة بشغف الفنانني واملسرحيني والعاملني 
O جمعية مسرح املدينة واجلمهور. قيل عن احتفاليتها إّنها ضرب من اجلنون، وإّنها لن تستقطب اجلمهور. قيل الكثE وكان اجلواب 

على لسانها «لن ندعهم يقضون على أحالمنا وال على أوهامنا».
تخّطت ا"شقر أزمات وعوائق عّدة، بحسب ما كتبت الناقدة اللبنانية "فاتن حموي" O صحيفة السفE البEوتية ، وهي اكدت:

  قاومت بكّل ما أوتيت من قوة ولني. صمدت وصمد املسرح. «مسرح املدينة» هو الوجه الثقاO واحلضاري ا"برز O بEوت واحلاضن 
لثورة ا�نسان على كّل صنوف الظلم.

نضال األشقر يف عرض مرسحي 
ن عىل مرسح املركز املل يف ع
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تنوير

الشاب    أم  هي  يمان  نيريمان   السيدة 
معبد  أمام  قنبلة  وضع  الذي   ، المتطرف 
والتي  إيسن،  مدينة  في  السيخ  لطائفة 

أصابت ثالثة أشخاص بجروح.
كيف  األم  تحكي  التالي  التقرير  فــي   
مسار  وعن  التطرف  لمواقف  ابنها  جنح 

استقطابه.
عندما  كبيرة  يمان  نيريمان  صدمة  كانت 
دخلت امرأة بيتها في يوم ما بلباس البرقع 
حيث يخفي شباكه عينيها وتغطي قفازتان 
إلبنها  الجديدة  الصديقة  إنها  يديها. 
يوسف. األم يمان التي تبلغ من العمر ٣٧ 
تتصور  ال  ولكنها  مسلمة  أيضا  هي  عاما 
أبدا مثل هذه الظواهر المتطرفة. منذ ١٥ 
عاما وهي تعيش مع ابنها في غيلزنكيرشن 
المحالت  عدد  نصف  هناك.  ترعرع  الذي 
بعد  وعلى  ومغلقة،  فارغة  هناك  التجارية 
كبيرة  لبنانية  عائلة  تحتكر  منها  أمتار 
أبريل/ شهر  منذ  للسكن.  دور  مجموعة 

الشاب  السجن.  في  يوسف  يقبع  نيسان 
نفسه  سلم  عاما   ١٦ العمر  من  يبلغ  الذي 
أمام  قنبلة  وضع  بأنه  واعترف  للشرطة 
معبد لطائفة السيخ في إيسن، قائال بأنه 

لم يكن يود إصابة الناس.
فقبل  فجأة:  الفعلة  بهذا  الشاب  يقم  لم 
محيط  في  نفسه  وجد  ذلك  من  عامين 
وسعها  في  ما  بكل  أمه  وكافحت  سلفي. 
ألبعاده من هذا االنزالق، واآلن ألفت كتابا 
بعنوان " إبني السلفي" (أصدرته دار النشر  
صفحة)   ٢٥٦ من  وهو  ميونيخ  في   mvg
األناضول  منطقة  من  يمان  أسرة  هاجرت 
أفرادها.  حياة  تحسين  في  أمال  التركية 
منطقة  في  شبابها  يمان  نيريمان  وقضت 
سروال  تلبس  كانت  حيث  ــرور،  ال حوض 
تستمع  كانت  كما  جلدية  وجاكيت  جينز 
بعيد  التطرف  إذن  رول:  روكن  لموسيقى 

كل البعد عن عائلتها. 
كان يوسف في ١٤ من العمر عندما بدأت 

شخصيته تتغير. " بدأ االمر مع بيير فوغل 
(ألماني مسلم متشدد) ثم إنه بدأ يشارك 
كما  القرآن"  لتوزيع  إقــرأ"   " مشروع  في 

تحكي أمه.
التي  التغيرات  ببعض  رحبت  يوسف  اسرة 
كما  يدخن،  يعد  لم  إنه  حيث  عليه،  طرأت 
ولكن  مفاجيء  بشكل  باالسالم  يهتم  بدأ 
تدعو  التي  االشارات  بعض  الحقا  ظهرت 
تتعرف  أن  يود  يعد  لم  حيث  اإلنــذار،  إلى 
المطبخ  الى  فيرسلها  أصدقائه،  على  أمه 
األم  وعلمت  البيت.  في  وجودهم  عند 
في  ابنها  تطور  مسار   " أن  المدرسة   من 
الدروس لم يعد جيدا". لم يكن مساره في 
المدرسة االبتدائية جيدا أيضا، ورغم ذلك 
غير  الثانوية،  الى  الدخول  من  تمكن  فقد 
الكشف  وتم  اآلخرين،  مثل  يواكب  لم  أنه 
عن مرضه بأعراض الحركية المفرطة، غير 
التي  االدويــة  تناول  وقف  عليه  وجب  أنه 
من  االنتقال  عليه  وجب  وأخيرا  به،  أضرت 

الثانوية الى االعدادية.
هناك  يهودية  طالبة  بتهديد  قام  وعندما 
ورفضت  المدرسة.  مغادرة  عليه  وجــب 
المدارس قبوله بسبب الغوغائية المنطلقة 
منه. وعلى مدى ١٠ أشهر سنحت الفرصة 
سلبيا  بالتأثير  المتشددين  للمستقطبين 

عليه.
في  الشاب  قام  الفحم  لمناجم  منطقة  في 
مرة  أطلق  كما  هناك،  بتفجير  اآليام  أحد 
الرصاص في الهواء وهو يصيح "اهللا أكبر"، 
فخر،  بكل  الفيديو  على  ذلك  ينشر  وكان 
بتفتيش  يوما  الشرطة  قامت  أن  حين  إلى 
بيته وهناك صاحت بشعور الغيض: "خذوه 
مرافقيه"،  لمعرفة  عليه  واضغطوا  معكم 
غير أن رجال الشرطة أكدوا لها أنه ال يحق 

لهم ذلك.
بالمدارس  المكلفة  بالدائرة  أمه  واتصلت 
إحدى  في  له  مكان  عن  البحث  بهدف 
أي  تكن  لم  جدوى.  دون  ولكن  المدارس 

السلفي.  الشاب  لقبول  مستعدة  مدرسة 
الرور  حوض  منطقة  في  االم   اتصلت  كما 
بجاليات مسلمة  بحثا عن إمام يقنع الشاب 
ولكن  السلفية،  طريق  نهج  في  بخطئه 
الدعوات  بعض  عــدا  جــدوى  دون  أيضا 
من  هناك  فليس  األئمة.  من  والمواساة 

أحد يود التعامل مع متهم باالرهاب.
باسمها  الكتاب  أصدرت  التي  يمان  األم 
قبل الزواج تمكنت أخيرا من تسجيل ابنها 
لحكومة  المرشد"  الطريق   " برنامج  في 
والية شمال الراين فيسفاليا (والذي يهدف 
مواقف  عن  باالبتعاد  الشباب  إقناع  إلى 
التطرف) "وبدى لي بريق من األمل، حيث 
أسبوعين"  كل  برعايته  حقا  قاموا  إنهم 
أيضا  ذلك  أن  غير  القلقة،  األم  تتذكر  كما 
لم ينفع في وقف مسار التطرف لدى إبنها. 
في  استخدمت  التي  الكيماويات  صندوق 
صناعة القنبلة تم تسليمها له فقط  قبل 
ساعات قليلة من االنفجار، كما تصرح أمه. 
الصندوق  بتفتيش  قامت  أنها  وتضيف 
ولكن إبنها كان قد أخذ ما بداخله ووضع 

فيه كتبا.
بضرورة  صارخ  نداء  مثابة   هو  الكتاب  إن 
الشباب  استقطاب  مواجهة  على  العمل 
ألعمال االرهاب بشكل فعال. "يجب القيام 
االهتمام  الخبراء  على  ويجب  شيء  بأي 
قد  وغدا  يوسف  عن  اليوم  الحديث  بذلك. 
يكون شخص آخر"، كما تحذر األم مالحظة 
أن " الذين هم خلف ذلك يلجأون إلى المكر 

والقوة والتنويم وغسل الدماغ"
األم غيرت شكل الغرفة التي كان يسكنها 
الزالت  الخزانة  داخل  ولكن  يوسف  اإلبن 
يوزعها  كان  التي  القرآن  من  نسخ  هناك 
إبنها في إطار مشروع " أقرأ".  وفي السابع 
من شهر ديسمبر المقبل  ستتم محاكمة 
اإلبن أمام محكمة الوالية في إيسن، حيث 

يوجه إليه تهمة محاولة القتل. 

 كتاب «إبني السلفي» كتاب «إبني السلفي»
صيحة أم بعد أن تطرف إبنها صيحة أم بعد أن تطرف إبنها 
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سهير بشناق 
وأقصد   , الشارع  أخالق  عن  أكتب  أن  رابعة  أو  ثالثة  لمرة  مضطرا   أجدني 
والمشاة   , وإصطفافهم  وتوقفهم  قيادتهم  في  السواقين  سلوكيات   هنا 
والواقفين على طرف الشارع والراغبين بقطعه وشقه إنتقاال الى الطرف 

اآلخر .
هذه لوحة  ال نريد أن تعتادها وال نرغب في أن تصبح جزءا من صباحاتنا 
تصبح  أن  نحب  وال  عنا  واإلنطباع  سلوكنا  تشكل  أن  نريد  ال   , ومساءاتنا 
في  والراغبون  الزوار  فيها  يتحدث   , نذهب  أينما  وتحملنا  نحملها  صفة 
الزيارة فتكون أول النصائح التي يلقونها قبل زيارة عمان .. خذخ حذرك 
أزمة سير خانقة وسياقة فظيعة , قلة إحترام وسوء أدب وإستنفار وضيق 

صدر ..
تحمل  أن  نريد  وال   , الصفات  بهذه  وأجانب  عربا  الناس  يصفنا  أن  نريد  ال 
القيادة  الناس  فيها  يقرف  عاصمة  بإعتبارها  الوسم  هــذا  عاصمتنا 
النابية  األلفاظ  أشكال  كل  ويتوقعون  العصبية  مضادات  بكل  ويتسلحون 

والكشرة والتلويح المفرط في حركة اليد والجسد .
ال نريد أن يصفنا الناس من شعوب األرض بأننا مستفزون ومتأففون ال 
نتحمل جناح ذبابة وال نطيق نظرة وال نقبل حتى إعتذارا , وكأننا نحارب 

الهواء ونتعارك مع غبار الشارع .

• وزير لألعصاب .
 اللهم ال حسد .. ليست مثل أي دولة .. ال تنشغل االمارات ودبي تحديدا 

بهموم تشغل بال دول كثيرة في مرتبتها اقل أو اكثر .
 فها هي قد عينت وزيرة للسعادة .. هذا ليس ترفا كما قد يعتقد البعض 

.. هذه خطوة جادة .. 
في  لكنه   .. بالخبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  انشغلت  النبأ  اعالن  منذ 
االمارات كان عاديا .. هناك من تندر وهناك من تمنى .. لكن الطريف ان 

االردنيين بعضهم وجدها فرصة للنيل من حكومات   تنشر (التعاسة ).
وزيرا  يلزمنا  ربما  للسعادة  وزيرا  نريد  ال   . أعاله  األول  الجزء   على  عطفا 
وغير  بمناسبة  به  نزأر  الذي  بغضبنا  نتحكم  كيف  ينصحنا   , لألعصاب 
أنفسنا  على  نضغط  ما  شدة  من  نفقع  أن  قبل  يلحقنا  وزيرا   , مناسبة 
وزيرا يطل علينا صباح كل يوم عبر اإلذاعات بكالم ناعم يسترسل بهدوء 
يقودنا الى الهدوء من فرط ما يفقد بعضنا أعصابه ويزمجر ويعربد صباح 
كل يوم يسب الطريق والمارة والسيارات وسواقيها والساعة التي إستيقظ 
بزنديه  فيقبض  الطريق  على  فيها  إنطلق  التي  والساعة  النوم  من  فيها 
على المقود يشده كما لم يفش غله طوال عمره , وينظر ويتلفت بعيون 
غضبه  ليطلق  فرصة  يطلب  يتعارك  أن  يريد   , بالحمرة  إكتحلت  جاحظة 

المكبوت .

• التكيس وما أدراك ما التكيس .
 أيضا وفي ذات السياق , إليكم حوارا يجري في العادة بين أي منا مع أي 
تعلقت  ما  كثرة  من  يدك  وتكل  أنفاسك  تنقطع  أن  فبعد   , تكسي  سائق 
يتوقف  وبينما   , جوارك  الى  مار  تكسي  سائق  لعطف  إستمرارا  بالهواء 

بسيارته  ال يمهلك  فيباغتك بسؤال , - : لوين رايح ؟
- شارع الجامعة .

- كأن هذه اإلجابة مثيرة لإلمتعاض , فتراه يقلب شفتيه ويتمتم , -ال يا 
أخي مش على طريقي .

- يتوقف آخر , وبذات السؤال يلتهمك , وقبل أن تنتهي من اإلجابة  يتأفف 
ويقول - شو موديني على األزمة شوفلك سيارة ثانية , فالثالثة والرابعة 
الطريق  ذات  على  كلهم  ركاب   ٤ أو   ٣ بين  محشورا  نفسك  تجد  أن  الى   ,
فتحسب أنك قد ركبت سرفيسا وتمعن النظر في لون التكسي فتتحقق , 
نعم إنه أصفر , فكأن السائق يشعر بما يدور في رأسك , فيعلق , نحاول 
وقد  نفسك  تجد  أن  الى   , مطلوب  فالتعاون  األزمة  في  الناس  نساعد  أن 
لم  طرق  وكلفة  تقطعها  ألن  تخطط  لم  مسافات  ثمن  بتسديد  تكفلت 

ترغب بأن تسلكها ..
 مع ذلك ومع كل هذه السلوكيات غير الحضارية ومع كل هذه الرغبة في 
اإلستغالل , إستغالل حاجة الناس وحنقهم من األزمة في طلب ما يتجاوز 
يقاوم   , األجرة  بواقي  ألكل  فكة  توفر  بعدم  التعذر  وفي  العداد  قراءة 
وكل  ومريح  وحديث  جديد  هو  ما  كل  األصفر  التكسي  وسائقي  أصحاب 
الناس  حاجة  على  يعملون   , لألزمة  مرتاحون  و:انهم   , منافسة  يشكل  ما 

ويعجبهم وقوفهم على الطرق بإنتظار عطفهم .
«كريم»   شركة  أن   األخبار  لنا  ساقت  قد  بينما   , عمان  في  يجري  هذا 
التي تقدم خدمة التكسي تحت الطلب أو لباب البيت كشفت خالل أسبوع 
كهربائية  مركبات  إطالق  عزمها   عن  دبي   ٢٠١٦،في  للتقنية  جيتكس 

ذاتية القيادة تماشياً مع مبادرة حكومة دبي الذكية.
في  محظورتان  وأوبــر  كريم  مثل  الذكية  التكسي   شركات  بالمناسبة 
المالحقة  طائلة  تحت  شاب  ألفي  عددهم  يتجاوز  فيها  والعاملون  األردن 
األمنية .أرأيتم كيف أن الخدمة الرديئة ال زالت تحقق إنتصارات , وتتباهي 
بإحتكارها حاجة الناس وكأنهم إعتادوا الفوضى كما يراد لنا أن نعتاد سوء 

أخالق الشارع . 

أوراق متعبة
  خيار الرحيل املؤجل ...

 , اعماقها  في  بما  البوح  تقرر  ان  قبل  كثيرا  تــرددت 
فهي تدرك ان الحقيقة ال يريد احد سماعها ان كانت ال 
تستهويهم  ,لكنها لم تعد تقوى على تقمص شخصية 

تشعر انها ليست لها .
شيء ما تغير بها لم تعد مشاعرها نحوه كما كانت لم 
تتوقف عن حبه لكنها لم تعد قادرة على الشعور به , 
انتظاره  لحظات  تعد  لم  بقلبها  متوهجا  الحب  يعد  لم 
كانت  التي  اللهفة  تلك  غابت   , فرحها  مصدر  هي 
وال  بها  تتمسك  لحظات  لقائه  ليكون  نحوه  تحركها 

تساويها باي شيء اخر لماذا تغيرت ..؟

  .. ملاذا الحب تغ ....؟
الذي  هو  يتغير  الذي  هو  الرجل   , الحب  عالقات  في 
كل   تكون  ــذي  ال هو  بالحياة  عديدة  فرصا  يمتلك 
الخيارات امامه ... ربما خيار الخيانة او الرحيل عن من 
يحب لبدء حياة مع امرأة اخرى .. وفي كل ذلك يبقى ما 

يقدم عليه مبررا لدى الكثيرين النه الرجل !!
يحق للرجل ان يتوقف عن الحب او ان يغير حياته النه 
تعد  لم  يحبها  من  الن   ... بالراحة  يشعر  يعد  لم  فقط 
بمفهومه  االهتمام  او  المتدفقة  المشاعر  تلك  تمنحه 
التي  االسباب  مئات  يدون  ان  الرجل  يستطيع   ... هو 
ولو  االبتعاد  خياره  يكون  وان  الحب  عن  للتوقف  دعته 
وبالحب  كمفهوم  بالرجولة  لها  عالقة  ال  جميعها  كانت 

كحياة ...
ترى  ال  ذاتــهــا  مــع  متصالحة  مختلفة  امـــرأة  لكنها 
ان  لمجرد  االخر  على  احدا  تفوق  او  اختالفا  بالمشاعر 
حق  تمنحه  االخرين  لدى  والمفاهيم  والعادات  الحياة 
تحبه  تعد  لم  بانها  له  البوح  قررت  لهذا  االختالف  هذا 
تدريجيا  تغييرها  الى  يقود  االختالف  وهذا  كانت  كما 
لتصبح امرأة غريبة عنه وقرار رحيلها او بقاءها  خيار 

ال يعترف هو به .
اخبرته بحقيقة مشاعرها .... لكنها لم ترحل , اخبرته 
بانها لم تعد تحبه كما كانت وفي كل اعتراف لها كانت 
تسبقها دموعها التي الى االن لم تجد تفسيرا لها .... 

ربما لشيء ما هي ال تعلمه ... 
تؤمن  بصدق  ما  يوما  احبت  التي  المرأة  الن  ترحل  لم 
العمر  محطات  من  محطة  في  تغيرت  ان  المشاعر  بان 
عليها ان ال تنهي الرحلة الجلها ان اصاب القلب خلال ما 

ال يعني انه توقف عن الخفقان ...
تدرك ان خيار الرحيل قد يبدو هو االسهل لكنه انهزام 
امام كل ما كان كبيرا وصادقا لن يتكرر مع اي انسان 

اخر .
هي بصدقها ارادت ان تعلمه بان المشاعر ال ضمانات 
كي  اخر  شيء  اي  من  اكثر  لالهتمام  تحتاج  هي  بها 
مرات  تعثر  ولو  الحب  قصص  انقاذ  على  قادرة  تبقى 
ومرات , لكنه هو اجابها : ان توقفتي عن حبي يمكنك 

الرحيل فانا لو توقفت عن حبك لن ابقى ....
هي في البدايات والنهايات كان خيارها .... ارادت فيما 
بينهما ان تعيد لمشاعرها رونقها وان تبقى تحبه كما 
وبحبهما  بها  يحتفظ  الن  وبحاجتها  بها  ليشعر  كانت 

دون ان يجبرها على الرحيل 
وهو يتساوى مع الرجال عندما يشعرون ان مشاعرهم 
به  يعيشون  مما  افضل  يستحقون  وانهم  تغيرت 
مشاعرهم  ليداوى  قلوبهم  اعماق  الى  ينظرون  ال 
عن  يبحثون  يفعلونه  ما  كل  بل  لها  االلق  ويعيدون 

خيارات اخرى ..
ورود   حديقة  امام  يمر  من  بين  كبير  الفرق  هو  وكم 
المسير  ويكملون  فيقطفونها   الذبول  على  شارفت 
وبين من يسقي هذه الورود ويعتني بها لتزدهر مرة 

اخرى فجمالها وهي بمكانها الطبيعي ..

  االنهزامات تبدأ من داخلنا .....
الجمال من داخل اعماقنا .....

بمالمحها  تحدق  باليوم  ومرات  مرات  المرآة  الى  تنظر 
جيدا محاولة ان تجد ما يخبرها به 

عليك  واضحا  بدا  العمر   كبرتي  كم   : زوجها  لها  يقول 
....

وتصمت بألم ...
ويكمل هو : الرجل يحتاج الى امرأة يجدد شبابها معه 
.... انت جميلة لكن تغيرتي كثيرا العمر نال منك وغير 

مالمحك .
تعود وتحدق بالمرآة من جديد وتشعر باالسى والخوف 
اتعبها  التي  وهي  اخرى  امــرأة  عن  هو  يبحث  ان  من 
بمفردها  تتحملها  لها  تركها  التي  والمسؤوليات  العمر 
ليأتي اليوم محمال مسؤوليات العمر اليها مطالبا اياها 
محتفظة  لتبقى  الــوراء  الى  سنوات  العمر  تعيد  بان 

بمالمحها كما كانت ...
انت  كم  لها  يقول  زوجته  الى  نظر  كلما   .... آخر  رجل 

جميلة ....
كلما كبرت عاما تزدادين جماال وقيمة لي ...

تسأله : اال تزال تراني جميلة ...؟
كلما   .... انت  كما  واحبك   ... انت  كما  آراك   : فيجيب 
تقدم العمر بك عاما كبرت انا ايضا عاما ... كلما رايتك 
لتبقي  العمر  مالمح  وتخفين  الجلي  بجمالك  تهتمين 
في عيوني كما انت كلما ايقنت انك ال تزالين تحبيني 

تبقينا  لن   .... ستغيرنا  ذاتها  وسنواته  ذاته  العمر  هو 
كما كنا , لكن كم هو جميل ان تنظر المرأة الى مرآتها 
في كل يوم وهي تدرك انها جميلة وجمالها يزداد وان 
 , بالكون  ما  اجمل  ويراه  يعززه  من  بحياتها  الن  تغير 
وكم هو مؤلم ان تنظر المراة الى مرآتها كل يوم وهي 
يريدها  من  بحياتها  الن  جمالها  ترى  ال  لكنها  جميلة 
مختلفة من يذكرها بان العمر لم يترك لها سوى بقايا 
جمال تسرب من بين ايديها وهي تلهث بالحياة لتترك 
من حولها في قمة جمالهم وراحتهم ... ليكون عطائها 

ومسؤولياتها ثمنا باهظا دفتعها لمن ال يستحق .
العمر ال تعيشه المرأة فقط ... وهو ليس لوحة يخط 
الوانه  يرسم  ايضا  هو  فقط  للنساء  مالمحه  عليها 
وخطوطه على الرجال .... الفرق ان النساء يدركن ذلك 

وال يبوحن به احتراما لمشاعركم 
نبدا  عنه  نتوقف  وعندما   .... االعماق  من  يأتي  الحب 
مالمحنا  لتصبح   .... بنا  فعل  ومــاذا  العمر  عن  نبحث 

الخارجية هي االساس ..... 
ال تزال تحدق بمرآتها  كل يوم ..... وتقول : انا استحق 

افضل .....
وهو ال يزال ينتظر ان تعيد شبابها وجمالها الذي يريد 
ذاتها  مع  اخيرا  تصالحت  النها  كثيرا  اخطا  ولكنه   ....

ومرآتها ......؟

عصام قضمانيكل جمعة

تصوير محمد القرالة

   سلفي األغنام..! 
ش . ر خ   تصوير :ع

..هيا التقط صورتك..! لقد تجمعنا 
ونرجوك احتفظ لنا بهذه اللحظة 

املبهجة.

.. يلتحق الراعي ب "سلفي 
األغنام"..لكنه القى عصاه يهش 

بها عىل االغنام .؟. 

 ... قصة عسل  
تصوير محمد القرالة

 أربعة أجنحة رقيقة وشفافة , تقودنا اىل 
ة، ومليئة باألرسار،  عوا مدهشة ومث

واملعجزات ..
ة يف حجمها لكنها  ..  مملكة  النحل صغ

ة و عظيمة يف انتاجها و دقتها و روعتها  كب
..., فثمة مملكة  وعامل وحراس , وازيز ال 
ينقطع اال بانقطاع اخر سهام الشمس عن 

االرض ..
.. هناك باالغوار , ارس هوى النحل لب رجال 

ل رحالة (النحل )  فأخذوا عىل عاتقهم استك
التي ال تنتهي من العمل  لجمع العسل .

ويقول ابو انس العدوان  (واحد من منتجي 
عسل السدر يف منطقة غور الكرامة ) ان  

تربية النحل عبارة عن حالة من الشغف ال 
تنتهي بقطف العسل , بل تزداد اىل حدود 

العشق..
ويضيف  ننتج باالغوار اجود انواع عسل السدر، 

خاصة هذه االيام التي تعد ذروة املوسم 
ابتداء من متصف شهر ايلول وحتى منتصف 
شهر ترشين ثا , حيث تزهر شجرة السدر .
ويب ابو انس ان جودة عسل السدر تعتمد 

عىل الرطوبة القليلة وحبوب اللقاح املرتسبة 
يز عسل االغور باالضافه  بداخله , وهو ما 

اىل النكهة املميزة والكثافه العالية .
ويتحرس ابو انس عىل شجرة السدر التي 

تتعرض للقطع الجائر من قبل الحطاب , 
ويقول ان هذا يشكل مأساة حقيقية للنحال 

يف املنطقة , اذ تعترب تلك الشجرة الغذاء 
الرئييس للنحل .. 


