
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

áëØ°U 32 ¿GAõL ¿OQC’G-¿É qªY-¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG 16889 Oó©dG-Ω2017 •ÉÑ°T 24 ≥aGƒªdG-`g 1438 ≈dhC’G iOÉªL 27 á©ªédG

الملقي: إجراءات حازمة ضد المعتدين
على الكوادر الصحية والموظف العام

 »≤∏ªdG »fÉg QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ åëH - GôàH - ¿ÉªY 

 AÉ`̀Ñ`̀WC’G)  á«ë°üdG  á«æ¡ªdG  äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG  AÉ``°``SDhQ  ¬FÉ≤d  ∫Ó``N

 º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG ,(ádOÉ«°üdGh ø«°VôªªdGh ¿Éæ°S’G AÉÑWCGh

 á«Ñ£dG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  É¡æeh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG

 √òg  º¡J  »`̀à`̀dG  Qƒ```̀e’Gh  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  á`̀jOÉ`̀ª`̀à`̀Y’Gh

.äÉHÉ≤ædG

 π°†a’G ¿CG  iô`̀J  áeƒμëdG ¿G  ≈`̀dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ QÉ`̀°`̀TGh

 ¢ù∏ée ió``̀d  Oƒ`̀Lƒ`̀e ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e  …G  πjó©àd  ´ô``̀°``̀S’Gh

 ,¢ù∏éªdG  »`̀a  á«æ©ªdG  áæé∏dG  ™`̀e  QGƒ`̀ë`̀dÉ`̀H  ¿ƒ`̀μ`̀j  ÜGƒ``æ``dG

 ´É£≤dG  Ωóîj  ÉªH  áeRÓdG  äÓjó©àdG  ∫É`̀NOG  ≈∏Y  ≥aGƒàdGh

.¿OQÓd á«Ñ°ùædG Iõ«ªdG ≈∏Y ßaÉëjh

 á«dhDƒ°ùªdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e  ≈∏Y  πjó©J  …G  ¿G  ó`̀cG  Éªc

 ájÉªMh  ±Gô```W’G  ™«ªL  áë∏°üe  »`̀YGô`̀j  ¿G  Öéj  á«Ñ£dG

 á«Ñ£dG  AÉ`̀£`̀N’G  øe  Qô°†àªdG  ¢†jôª∏d  º¡e  ƒ`̀gh  áæ¡ªdG

.,¢†jôeh øWGƒe πμd ≥M ƒgh

 äGAGô`̀LG  äòîJG  áeƒμëdG  ¿G  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  Oó°Th

 ø`̀«`̀°`̀Vô`̀ª`̀ª`̀dGh AÉ``̀Ñ``̀W’G ≈`̀∏`̀Y AGó``̀à``̀Y’G á`̀«`̀°`̀†`̀b ó`̀°`̀V á``̀eRÉ``̀M

.øjóà©ªdG ≈∏Y áHƒ≤©∏d ≈∏Y’G óëdG ≥«Ñ£Jh ΩÉ©dG ∞XƒªdGh

 IQGRh  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  áeƒμëdG  ¿G  ≈`̀dG  Oó°üdG  Gò¡H  QÉ`̀°`̀TGh

 É¡«∏Y π°üëàj »àdG á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdG ¢†©Ñd á¡Ñæàe áë°üdG

 ø«ØXƒªdG øe ºgô«Z hG AÉÑW’G ≈∏Y AGóàY’ÉH ¿ƒeƒ≤j øe

 ócCÉàdG ºàj å«ëH ºgó°V ™aôJ »àdG iƒμ°ûdG πHÉ≤e ø«eÉ©dG

 πÑb  øe  »ë°üdG  º¡©°Vh  ø`̀eh  ôjQÉ≤àdG  √ò`̀g  ¿ƒª°†e  øe

 ôjô≤àdG ¿Éc GPG Éª«a Qô≤Jh ádÉëdG ¢SQóJ AÉÑW’G øe áæéd

 á«dhDƒ°ùªdG øe ≈Ø©j ’ ¿G Öéj …óà©ªdÉa ;Éjó«c hG Éë«ë°U

 ôjô≤J ≈∏Y π°üMh ¬«∏Y AGó`̀à`̀Y’G  ºJ ¬`̀fG  ≈`̀YOG  ¬`̀fG  Oôéªd

 .»ÑW

 ارتفاع الحرارة
اليوم وغد* 

 OÉ°UQ’G  Iô`̀FGO  ôjô≤J  ∫Éb  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 äÉ`̀LQO ≈∏Y π«∏b ´É`̀Ø`̀JQG CGô`̀£`̀j ¬``̀fCG  á`̀jƒ`̀é`̀dG

 »a áØ«£d AGƒ`````LC’G  ¿ƒ``μ``Jh  Ωƒ``«``dG  IQGô``̀ë``̀dG

 ≥WÉæe »``̀ah á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀é`̀dG äÉ`̀©`̀Ø`̀Jô`̀ª`̀dG

 QGƒ`̀ZC’G  »a  kÉ«Ñ°ùf  áÄaGOh  ,∫ƒ¡°ùdGh  ájOÉÑdG

 á«HƒæL ìÉjôdG ¿ƒμJh ,áÑ≤©dGh â«ªdG ôëÑdGh

.áYô°ùdG ádóà©e á«bô°T

 áØ«£d  âÑ°ùdG  ó`̀Z  Ωƒ`̀j  AGƒ``̀L’G  ôªà°ùJh

 ≥WÉæeh  ∫ƒ`̀¡`̀°`̀ù`̀dGh  á«∏ÑédG  äÉ©ØJôªdG  »`̀a

 ôëÑdGh  QGƒ```̀ZC’G  »`̀a  kÉ«Ñ°ùf  á`̀Ä`̀aGOh  ,á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG

 á«bô°T á«HƒæL ìÉjôdG ¿ƒμJh ,áÑ≤©dGh â«ªdG

.áYô°ùdG ádóà©e

 ≈`̀ª`̀¶`̀©`̀dG IQGô````̀ë````̀dG äÉ```````LQO â````̀MhGô````̀Jh

 ≈dG 16 ø«H Ée ¢ùeG Ωƒ«d ¿ÉªY »a iô¨°üdGh

 7-16  á«dÉª°ûdG  ≥WÉæªdGh  ,ájƒÄe  äÉ``LQO  4

 ≈ª¶©dG π°üJh ,1 ≈dG 10 á«HƒæédG ≥WÉæªdGh

 äÉLQO 10 iô¨°üdGh 22 ≈dEG áÑ≤©dG áæjóe »a

 .ájƒÄe

بدء المحادثات السورية في جنيف
 ÉjQƒ°S ≈dG IóëàªdG ºe’G çƒ©Ñe ≈≤àdG - Ü ± G - º°UGƒY 

 ∞«æL »a IóëàªdG ºe’G ô≤e »a ¢ùeCG GQƒà°ù«e …O ¿ÉaÉà°S

 πÑb ,π°üØæe πμ°ûH  ø«àjQƒ°ùdG  á°VQÉ©ªdGh áeƒμëdG  …óah

 ≈dG áaOÉ¡dG á©HGôdG äÉ°VhÉØªdG ádƒL ¥Ó£fG É«ª°SQ ø∏©j ¿G

.»eGódG …Qƒ°ùdG ´Gõæ∏d πM OÉéjG

 …CG  É¡≤«≤ëJ ∫ÉªàMÉH ∂«μ°ûJ §°Sh äÉ°VhÉØªdG  ó≤©æJh

.ø«aô£dG ø«H Iƒ¡dG ≥ªY áé«àf º¡e Ωó≤J

 â«bƒàH ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG óæY GQƒà°ù«e …O ≈≤àdGh

 ºe’G iód ºFGódG ÉjQƒ°S Ühóæe á°SÉFôH áeƒμëdG óah ∞«æL

 …ÉH  »dój  ¿G  ¿hO  øe  êô`̀N  …ò`̀dG  …ôØ©édG  QÉ°ûH  IóëàªdG

.íjô°üJ

 »°SÉ°S’G á°VQÉ©ªdG óah øY ø«æKG ø«∏ãªe Égó©H ≈≤àdGh

 É«∏©dG  áÄ«¡dG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  á«°SÉ«°ùdG  á°VQÉ©ªdG  º°†j  …ò`̀dG

 á°VQÉ©ªdG óah ¢ù«FQ êôNh .á∏JÉ≤ªdG πFÉ°üØdGh äÉ°VhÉØª∏d

 äÉ°VhÉØª∏d  É«∏©dG  áÄ«¡dG  πãªeh …ôjôëdG  ô°üf  »°VhÉØàdG

 .íjô°üJ …ÉH A’O’G ¿hO øe É°†jG »fÉª°†b ≈«ëj

 QÉ£e ¢`̀ù`̀eCG á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG äGƒ`̀≤`̀dG â`̀∏`̀NO iô``̀NCG á«MÉf ø`̀e

 »a ,Iôq«°ùe iôNGh á«HôM äGôFÉW øe …ƒL ºYóH π°UƒªdG

 ø««HÉgQ’G π≤©e øe ≈≤ÑJ Ée ±Gó¡à°S’ iôÑc Iƒ£N ó©j Ée

.áæjóªdG øe »Hô¨dG ÖfÉédG »a

 Ée  Ö°ùëH  ,QÉ£ªdG  ™ªée  ≈`̀dG  á«bGô©dG  äGƒ≤dG  â∏NOh

 ôÑY É¡≤jôW â≤°T ¿G  ó©H ,¢SôH ¢ùfGôa ádÉch ƒ∏°SGôe OÉaG

.ΩÉjCG á°ùªN πÑb CGóH Ωƒég »a π°UƒªdG ÜƒæL ≥WÉæe

 á«∏NGódG  IQGRƒ``̀d  á©HÉàdG  ™jô°ùdG  Oô``dG  äGƒ``b  âªëàbGh

 á«HôM  äGôFÉW  IófÉ°ùªH  ¿ÉμªdG  ájOÉëJ’G  áWô°ûdG  Égó©Hh

 ™ªéªd »`̀bô`̀°`̀û`̀dG »`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG ô`̀Ñ`̀Y ,Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e iô```̀NGh

.∞«°SƒÑdG øe ∫Éª°ûdG ≈dG á©bGh ájôb øe ÉbÓ£fG ,QÉ£ªdG

 OôdG äGƒb »a Üô≤©dG êƒa óFÉb  ,ºXÉμdG óÑY ΩÉ°ûg ∫Ébh

 QÉ£ªdG  πNGO  øe ÉKóëàe ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀d  á©HÉàdG  ™jô°ùdG

 ΩÉ``̀eGh π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG QÉ`̀£`̀e π``̀NGO »`̀a ø`̀ë`̀f É`̀«`̀dÉ`̀M  ,ˆ ó`̀ª`̀ë`̀dG{

.z√ôjôëàH Ωƒ≤J äGƒb ,¬LQóe

 á«dÉª°ûdG ΩÉ°ùb’G »a ¿B’G ≈àM á«æe’G äGƒ≤dG ô°ûàæJ ºdh

 QOGƒc  π°UGƒJ  å«M ,±Gô`̀W’G  »eGôàªdG  QÉ£ªdG  ™ªée øe

 πé°ùJ ºdh .áØ°SÉf äGƒÑY OƒLh ∫ÉªàMG øY ∞°ûμdG á«°Sóæg

.ΩÉëàb’G á«∏ªY ∫ÓN áØ«æY áehÉ≤e

(4¢U π«°UÉØàdG)

π°UƒªdG QÉ£e πNóJ á«bGô©dG äGƒ≤dG

áæ¡ªdG ájÉªMh ±GôWC’G ™«ªL áë∏°üe »YGôj ¿CG Öéj á«Ñ£dG á«dhDƒ°ùªdG ¿ƒfÉb

 íààØj ±ÉbhC’G ôjRh
OÉ°TQEGh ßYh ≈≤à∏e

á«dÉª°ûdG QGƒZC’G »a

 ¿ÉªY äÉ«dÉ©a ¥ÓWEG
 áaÉ≤ãdG áª°UÉY

¿É°ù«f »a á«eÓ°SE’G

Oó©dG »`a

2

2

 äBÉ°ûæe ΩôμJ z¿Éª°†dG{
 áeÓ°ùdG õFGƒéH IõFÉa

á«æ¡ªdG áë°üdGh

2

QÉ°†îdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG
 íàah á°VQÉ©dG ¥ƒ°S »a

ø«£°ù∏a ≈dEG ôjó°üàdG ÜÉH

3

المومني: مستمرون
بإجراءات ا7صالح الشامل

QGƒMh QÉÑNCG èeÉfôH »a »YƒÑ°SC’G ¬FÉ≤d ∫ÓN

 ô```jRh ó`````cCG  - Gô``̀à``̀H  - ¿É``` qª```Y 

 ≥WÉædG  ,ΩÓ``YE’G  ¿hDƒ°ûd  ádhódG

 QƒàcódG  áeƒμëdG  º°SÉH  »ª°SôdG

 ¢†ØN QGôb ¿G ,»æeƒªdG óªëe

 14  øe  á°SÉFôdG  …QÉ°ûà°ùe  Oó`̀Y

 øjQÉ°ûà°ùe  á`̀©`̀HQCG  ≈`̀dEG  kGQÉ°ûà°ùe

 á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG QGô````ª````à````°````SG ó`````̀cDƒ`````̀j

 á``̀jQGOE’G äÉ`̀MÓ`̀°`̀UE’G äGAGô`̀LEÉ`̀H

.äÉ≤ØædG ¢†ØNh ájOÉ°üàb’Gh

 ¬FÉ≤d ∫ÓN »æeƒªdG í°VhCGh

 QÉ``̀Ñ``̀NCG è``eÉ``fô``H »``̀a »``̀Yƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G

 ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dG ¬`̀ã`̀Ñ`̀j …ò```̀dG ,QGƒ`````Mh

 á````YGPE’G ™``e ø`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H »`````̀fOQC’G

 π``°``UGƒ``à``dG äÉ``̀μ``̀Ñ``̀°``̀Th á`````̀ q«`````̀fOQC’G

 ìÉÑ°U ,Éª¡H  á q°UÉîdG  »YÉªàL’G

 á```̀jQGOE’G äÉ`̀MÓ`̀°`̀U’G ¿G ,¢`̀ù`̀eCG

 øª°V »JCÉJ áeƒμëdG ÉgòØæJ »àdG

 Ió©°UC’G  ≈∏Y  πeÉ°ûdG  ìÓ`̀°`̀UE’G

 âfÉc  ÉªdÉ£d  ¬fG{  ±É°VCGh  .áaÉc

 QÉ¶fCG  §ëe  øjQÉ°ûà°ùªdG  OGó`̀YCG

 º¡æe  kGOó`̀Y  ¿CG  á°UÉNh  ,™«ªédG

 áØ∏àîªdG  äGQGRƒ``̀dG  øe  ¬∏≤f  ºJ

 ∫ÉªcEG  ±ó¡H AGQRƒ``dG  á°SÉFQ  ≈`̀dEG

 q¿CG kGócDƒe ,óYÉ≤àdG hCG ó≤©dG Ióe

 Öéj ΩÉ©dG ´É£≤dG »a ∞Xƒe …CG

 ∞`̀°`̀Uhh ΩÉ`̀¡`̀ª`̀H kÉ`̀Ø`̀∏`̀μ`̀e ¿ƒ`̀μ`̀j ¿CG

.zOóëe »Ø«Xh

 Ö``̀fÉ``̀é``̀dÉ``̀H ≥``̀∏``̀©``̀à``̀j É```̀ª```̀«```̀ah

 »``̀æ``̀eƒ``̀ª``̀dG ó```````cCG ,…OÉ```̀ °```̀ü```̀ à```̀b’G

 á``̀«``̀MÓ``̀°``̀U’G  äGAGô```````````````LE’G  ¿G

 ΩóY  »`̀YGô`̀J  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ°üàbÓd

 Iô`̀«`̀≤`̀Ø`̀dG  ø«à≤Ñ£dÉH  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 §Ñ°V ≈```dEG ±ó`̀¡`̀Jh ,≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dGh

 ƒªædG  õ«ØëJh  »eƒμëdG  ¥ÉØfE’G

 70 ƒ`̀ë`̀f ¿G oå`̀«`̀M ,…OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G

 ºd  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG  ø`̀e  áFÉªdÉH

 ø`̀μ`̀dh ,á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG ™``̀aô``̀H ô``̀KCÉ``̀à``̀J

 ™`̀∏`̀°`̀ù`̀dG â``̀aó``̀¡``̀à``̀°``̀SG á``̀Ñ``̀jô``̀°``̀†``̀dG

.áq«°SÉ°SC’G ô«Z äÉeóîdGh

 πªëàJ  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CGz™``̀HÉ``̀Jh

 »a QÉ©°SC’G â«Ñãàd »dÉªdG AÖ©dG

 ,ájôμ°ù©dGh á«fóªdG ø«à°ù°SDƒªdG

 QôÑe ô«Z ´ÉØJQG …CG §Ñ°V ±ó¡H

 å«M  ,á«FGò¨dG  ™∏°ùdG  QÉ©°SCG  »a

 qº```̀gCG ø``̀e ¥Gƒ```̀ °```̀SC’G √ò```̀g ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J

.zQÉ©°SC’G §Ñ°V äÉq«dBG

 ∫hGó`̀J  øe ¬Ø°SCG  øY Üô``̀YCGh

 á≤«bódG  ô«Z  äÉeƒ∏©ªdG  ¢†©H

 ´É`̀Ø`̀JQG  ∫ƒ``̀M  ≥`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dG  π«∏°†Jh

 ≈dEG  kÉ«YGO  ,™∏°ùdG  ¢†©Ñd QÉ©°SC’G

 πÑb  á«Yƒ°VƒªdGh  ábódG  …ôëJ

 ≥∏©àj Éª«a ájQÉÑNCG IOÉe …CG ô°ûf

 .á«eƒμëdG äGAGôLE’ÉH

(3¢U π«°UÉØàdG)

» وكالء السياحة« يطالبون بإبقاء
رسوم دخول السائح العربي لمدة ٩٠ يوم= 

ó«°ùdG øjô«°S - ¿ÉªY 
 QGôb ójóªàH á«fOQ’G ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG AÓch á«©ªL âÑdÉW
 á∏eÉ©e  GôàÑdG  áæjóe  ≈`̀dG  ¬dƒNO  óæY  »Hô©dG  íFÉ°ùdG  á∏eÉ©e

.πb’G ≈∏Y Éeƒj 90 ≈dG »fOQ’G
 ¿GóªM  ôgÉ°T  ôØ°ùdGh  áMÉ«°ùdG  AÓ`̀ch  á«©ªL  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 iód ∑ÉHQ’G øe ádÉM ≈dG iOG QGô≤dG ¿CG ¢ùeG »Øë°U ¿É«H »a
 áMÉ«°ùdG ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y πª©J »àdG á«MÉ«°ùdG ÖJÉμªdGh ´É£≤dG
 É¡jód ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG ÖJÉμe ¢†©H ¿CG í°VhGh .IóaGƒdG á«Hô©dG
 ∫ÓN hG á«dÉëdG IôàØdG »a áμ∏ªªdG πNóà°S á«MÉ«°S äÉYƒªée
 ∫ƒNO ¥ôa ÖJÉμªdG ∂∏J ÜÉë°UG πªëà«°S å«M áeOÉ≤dG ΩÉj’G

.GôàÑdG áæjóªd ìÉ«°ùdG
 ¥Gƒ°S’ÉH  πª©J  »àdG  áMÉ«°ùdG  ÖJÉμe  ¿CG  ,¿Gó`̀ª`̀M  í`̀°`̀VhGh
 íFÉ°ùdG á∏eÉ©e QGôb ójóªàH áeƒμëdG øe äGOƒYh äòNG á«Hô©dG
 ≠∏Ñe ™aOh »fOQ’G á∏eÉ©e πãe GôàÑdG áæjóe ¬dƒNO óæY »Hô©dG
 IOÉjR QGô≤H äCÉLÉØJ á«MÉ«°ùdG ÖJÉμªdG ¿G ’G íFÉ°S πc ≈∏Y QÉæjO

.GQÉæjO 50 ≈dG GôàÑ∏d »Hô©dG íFÉ°ùdG ∫ƒNO Ωƒ°SQ
 áMÉ«°ùdG AÓch º∏Y ¿hO …Qƒa πμ°ûH QGô≤dG ≥«Ñ£J ¿CG ócGh
 Gƒ∏ªëJ  hG  º¡JÉYƒªée  äGRƒ`̀é`̀M  AÉ¨dÉH  Gƒ`̀eÉ`̀b  AGƒ`̀°`̀S  ôØ°ùdGh
 πμ°ûjh ∂Hôe ôeG GQÉæjO 50 á¨dÉÑdGh GôàÑdG áæjóe ∫ƒNO Ωƒ°SQ

 .ÖJÉμªdG ÉgóÑμàà°S ôFÉ°ùN

الرعب يخيم على الرمثا إثر تصاعد القتال في درعا
 º°SÉH »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG ΩÓ```̀Y’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d á``̀dhó``̀dG ô```jRh 

 »ªë«°S  ¿OQC’G  ¿G  ∫É`̀b  »æeƒªdG  óªëe  QƒàcódG  áeƒμëdG

.ôeC’G ¬Ø∏c Éª¡e √OhóM

 øe »aGô¨édG Üô≤dG ¿CG z…CGôdG{ ≈dG íjô°üJ »a í°VhGh

 ájÉªM  »a  ôªà°ùæ°S  É`̀æ`̀fEGh  ,á«æeCG  äÉ©ÑJ  Éæ«∏Y  ÖJôj  ÉjQƒ°S

 á``̀«``̀fOQC’G Ohó``̀ë``̀dG ¿CG ±É``̀°``̀VCGh .ô````̀eC’G ∞`̀∏`̀c É`̀ª`̀¡`̀e É``̀fOhó``̀M

 ™«ªédG  ±ƒ`̀bh  Gó`̀cDƒ`̀e  ,§≤a  ÉæÑfÉL  ø`̀e  á«ªëe  á«dÉª°ûdG

 OóLh  .Qƒ¡£dG  ¿OQC’G  ÜGô`̀J  ájÉªëd  áë∏°ùªdG  ÉæJGƒb  ∞∏N

 ƒg  »°SÉ«°ùdG  πëdG  ¿É`̀H  ájQƒ°ùdG  á``̀eRC’G  øe  ¿OQC’G  ∞bƒe

.…ôμ°ù©dG πëdG ¢ù«dh  ,É¡«dG QGô≤à°S’G ó«©«°S …òdG

 äGôàeƒ∏«c  á©°†H  ó©oH  ≈∏Y  ™≤J  »àdG  ÉãeôdG  ≈`̀dG  IOƒ`̀Y

  ,ä’ÉªàM’G πc ¿ƒÑbôàj  ¿ƒæWGƒªdÉa  ájQƒ°ùdG  OhóëdG  øe

 ¿’ ,á°ûFÉW áØjòb •ƒ≤°S øe »JCÉj ±ƒîdG ¿G ≈dG øjô«°ûe

 OhóëdGh ¿ÉæÄªW’G Éæ«£©J á«fOQ’G ájôμ°ù©dG ÖgCÉàdG ádÉM

GóL á«dÉY áë∏°ùªdG äGƒ≤dÉH á≤ãdGh á«ªëe

 QƒàcódG  ÉãeôdG  AGƒ`̀d  »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjóe  Ö∏Wh

 á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ™«ªL AÓNG  IódGƒîdG  ±Gƒf

 ió`̀MG ≈`̀∏`̀Y á`̀Ø`̀jò`̀b •ƒ`̀≤`̀°`̀S ø`̀e É`̀aƒ`̀N ¢ù«ªîdG AGƒ`̀∏`̀dG »`̀a

.¢SQGóªdG

 øe IôNCÉàªdG äÉYÉ°ùdG »a ∫ƒ≤j áÑLGhQ óªMG øWGƒªdG

 »dÉgC’G ø«H ±ƒîdG ô°ûæH Ó«Øc ∞FGò≤dG •ƒ≤°S ¿ƒμj π«∏dG

.¬d ájÉ¡f ±ô©j ’ ´Gô°üdGh ájQƒ°ùdG ´É°Vh’G º¡bQDƒJ øjòdG

 ÖÑ°ùH  ΩƒædG  øe GƒYõa  ∫ÉØW’G{  :¿Éª∏°ùdG  ¢VÉjQ  ∫Ébh

 AÉ°ùædG  ø`̀«`̀H  ô°ûàæj  ≥`̀∏`̀≤`̀dÉ`̀a  ,zá`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  ∑QÉ`̀©`̀ª`̀dG  äGƒ``̀°``̀UG

 ∞FGò≤dGh äGôFÉ£dGh ™aGóªdG äGƒ°UCG  âJÉH å«M ,∫ÉØW’Gh

 ôéa ÆhõH ≈àMh ≈dhC’G AÉ°ùªdG äÉYÉ°S ™e CGóÑj kÉ«eƒj kÉæ«JhQ

 ÇóàÑJ ≈àM áæjóªdG »dÉgC’ øØL ≈Ø¨j OÉμj Óa »dÉàdG Ωƒ«dG

 IOGQEG  ÉªfhO  Ωƒ`̀j  πc  ¬fƒ©HÉàj  π°ù∏°ùe  øe  IójóédG  á≤∏ëdG

.º¡æe

 ó©H ,z≥∏b ádÉM{ ¢û«©J ÉãeôdG ¿G iô«a »ÑYõdG ô°SÉj ÉeG

 áé«àf  á≤HÉ°ùdG  äGôàØdG  »a  É¡FÉæHCG  ó`̀MCG  áæjóªdG  äó≤a  ¿G

 ÜÉÑ°T  øe  ójó©dG  Ö«°UCGh  Ohó`̀ë`̀dG  ∞∏N  øe  áeOÉb  áØjòb

.IôjÉ£àªdG ∞FGò≤dG áé«àf áæjóªdG

 §îdG ≈∏Y É¡dƒM É`̀eh É``YQO »`̀a ∑QÉ`̀©`̀ª`̀dG  óYÉ°üJ ™`̀eh

.áæjóªdG »a ≥∏≤J QƒeC’G äCGóH …OhóëdG

 ÜÉ°UGh ÉãeôdG õ¡J ∞FGò≤dG äGƒ°UCG ¿G ôÑédG πFGh ∫ƒ≤j

 ÉjQƒ°S  »a  ∑QÉ©ªdG  Ió°ûdh  ,¿Éμ°ùdGh  ¢SQGóªdG  ÜÓW  ™∏¡dG

 ájÉ¡f ±ô©f ’ ÉæfG ≥∏≤ªdGh  ,ájOhóëdG äGó∏ÑdG ∫RÉæe õà¡J

.¬cQÉ©e »¡àæJ ≈àeh ôN’G ÖfÉédG »a ´É°VhÓd

ºjõg ƒHG ¥GRôdGóÑY - ¿ÉªY
¿Éª∏°ùdG ΩÉ°ùH - ÉãeôdG

 ø«H ójó°ûdG ∞°ü≤dG π°UGƒJ iOCG
 »a á«°ûæªdG á≤£æªH ájQƒ°ùdG ±GôW’G
 ÉãeôdG áæjóe ≈∏Y ÖYôdG ájQƒ°ùdG ÉYQO
 ¢ùeG ∫hG á∏«d ∫GƒW ôªà°SGh É¡£«ëeh
 OÉ°Sh »fÉÑªdG äõàgÉa ,¢ù«ªîdG QÉ¡fh
 .á°ûFÉW áØjòb øe ±ƒîdG ø«æWGƒªdG
 iô≤dGh ÉãeôdG É¡à°TÉY ógÉ°ûe QôμJ
 å«M ¥ƒ°ùdG »a AGƒ°S É≤HÉ°S ájOhóëdG
 ´ƒÑ°SG πÑb â£≤°S Éªc ∑GòfG ó«¡°T §≤°S
 ájôjóeh ¢SQGóe 4 º°†j »M »a áØjòb
.É«ë°U Gõcôeh áë°U

ôeC’G ∞∏c Éª¡e ÉfOhóM »ªëæ°S :»æeƒªdG

(á«Ø«°TQCG)  ÉãeôdG »a ∫õæe πNGO â£≤°S ∞FGò≤dG ióMEG (6¢U áªààdG)

(3¢U π«°UÉØàdG)

وزير الداخلية: تخفيض
رسوم جوازات سفر الغزيين

 ô`̀jRh ∫É``̀b - …CGô````dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 ¿G{ »``̀Ñ``̀Yõ``̀dG Ö``̀dÉ``̀Z á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG

 ¢†«ØîJ  Qô``̀b  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 AÉ``æ``H’ ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG äGRGƒ``````̀L Ωƒ``̀ °``̀ SQ

 Ió``ª``d IQOÉ````̀°````̀ü````̀dGh Iõ`````̀Z ´É```̀£```̀b

 áÄe ≈dG QÉæjO »àFÉe øe ø«àæ°S

 Ióªd  IQOÉ°üdG  äGRGƒ`̀é`̀dGh  QÉæjO

.QÉæjO »àFÉe ≈dG äGƒæ°S ¢ùªN

 …òdG ´ÉªàL’G »a ∂dP AÉL

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≈`̀æ`̀Ñ`̀e »```a ¢```ù```eCG ó``≤``Y

 ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a á``̀æ``̀é``̀d ™````e ÜGƒ````̀æ````̀dG

 ≈«ëj  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  á°SÉFôH  á«HÉ«ædG

 ,á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG AÉ````̀°````̀†````̀YGh Oƒ```̀©```̀°```̀ù```̀dG

 Qƒ``````̀e’G ø````̀e Oó``````̀Y á``̀°``̀û``̀bÉ``̀æ``̀ª``̀d

 Iõ``̀Z ´É```̀£```̀b AÉ``̀ æ``̀ HÉ``̀ H á``≤``∏``©``à``ª``dG

 á°UÉNh  áμ∏ªªdG  »`̀a  ø«ª«≤ªdG

 ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG äGRGƒ``````̀L QGó```̀°```̀UG ΩÉ``̀¶``̀f

 .´É£≤dG AÉæHÉH á≤∏©àªdG

 AÉ```̀ °```̀†```̀YGh ¢```̀ù```̀ «```̀ FQ ø````̀ª````̀Kh

 á``eƒ``μ``ë``dG á``̀HÉ``̀é``̀à``̀°``̀SG á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG

 ôªj »`̀à`̀dG ±hô`̀¶`̀∏`̀d É`̀gô`̀jó`̀≤`̀Jh

 ºæj …ò``̀dGh Iõ`̀Z ´É£b AÉ`̀æ`̀HG  É¡H

 ,á«dhDƒ°ùªdÉH  ∫É`̀Y  ¢SÉ°ùMG  ø`̀Y

 π`̀eÉ`̀μ`̀J á``̀«``̀ª``̀gG ≈````̀dG ø``jô``«``°``û``e

 »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dGh »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG

.á«æWƒdG ±Góg’G ≥«≤ëàd

 ô`̀μ`̀°`̀T AÉ```̀≤```̀∏```̀dG á````̀jGó````̀H »`````̀ah

 ≈∏Y á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG ô````̀jRh Oƒ``©``°``ù``dG

 ™e ¬``fhÉ``©``Jh ¬`̀à`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG á`̀Yô`̀°`̀S

 …ò`̀dGh  AÉ≤∏dG  Gò`̀g  ó≤©d  áæé∏dG

 ºFÉ≤dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ºéM  ø`̀Y  ôÑ©j

.ÜGƒædG ¢ù∏éeh áeƒμëdG ø«H

(3¢U π«°UÉØàdG)



2محليات
 ا�شغال تبحث تمويل استكمال 

طريق إربد الدائري 

 اتفاقية استثمار بين »الزراعة«
و»العمل الدولية« 

 وزير ا�وقاف يفتتح ملتقى 
وعظ وإرشاد في ا�غوار الشمالية 

 »ا=صالح النيابية« تطالب بسحب 
طبعتي مناهج ٢٠١٥ و٢٠١٦ 

 حريق كرفان في البادية الشمالية 

 ١٢ حالة اختناق بحريق في إربد 

 áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  ∫É`̀b  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 

 AÉ¡àf’G ºJ ¬fG á°ù∏g »eÉ°S ¢Sóæ¡ªdG ¿Éμ°SE’Gh

 AÉªfEÓd »Hô©dG ¥hóæ°üdG áã©H ™e åMÉÑàdG øe

 ø«H  É`̀e  IôàØdG  ∫Ó`̀N  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G

 ø««≤ÑàªdG  øjAõédG  πjƒªJ  ∫ƒM  •ÉÑ°T  22-15

 á∏MôªdG  ∫Éªμà°S’  …ô``̀FGó``̀dG  ó``̀HQG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀e

.≥jô£dG øe ≈dh’G

 ºJ ¬fG ,¢ùeG »Øë°U ¿É«H »a á°ù∏g í°VhCGh

 ¥hóæ°üdG øe ¬∏jƒªJ ºà«°S …òdG ´hô°ûªdG OÉªàYG

 ºJh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G AÉ`̀ª`̀fEÓ`̀d  »Hô©dG

 øe  áHƒ∏£ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  áaÉμH  áã©ÑdG  ó`̀jhõ`̀J

 á«fÉμ°ùdG äGAÉ°üME’Gh ájQhôªdG äÉ°SGQódG å«M

 »dÉëdG  ≥jô£∏d  áeóîà°ùªdG  äÉÑcôªdG  OGó`̀YCGh

 »`̀à`̀dG äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f ∂``̀dò``̀ch ó````̀HQG á`̀æ`̀jó`̀ª`̀H

 ∂dòch  ,ó`̀jó`̀é`̀dG  ≥`̀jô`̀£`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’  π≤àæà°S

 »a …QhôªdG iƒà°ùªdG ø«°ùëàH ≥jô£dG á«ªgCG

 ájQhôªdG  çOGƒ`̀ë`̀dG  áÑ°ùf  π«∏≤Jh  ó``̀HQG  áæjóe

.º¡JÉμ∏àªeh ø«æWGƒªdG ìGhQCG ≈∏Y ®ÉØë∏d

 »Hô©dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  »`̀Hhó`̀æ`̀e ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ``̀°``̀TCGh

 áæjóe  GhQGR  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  AÉªfEÓd

 ≈∏Y  √ò«ØæJ  ô`̀KCGh  ´hô°ûªdG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  ó`̀HQG

.óHQG áæjóe

 ó«b øjAõédG §HQ πª°ûj ´hô°ûªdG ¿CG ôcòj

 ≥jôW  ø`̀e  ≈``̀dhC’G  á∏MôªdG  ø`̀e  kÉ«dÉM  ò«ØæàdG

 øe óHQG /¿ÉªY ≥jôW øe mπc ™e …ôFGódG óHQG

 π°üØæe ™WÉ≤Jh ºc 6 »dGƒM ∫ƒ£H ≥jôW ∫ÓN

 ΩCG ≥`̀jô`̀W ™`̀e ¬`̀£`̀HQh ,ó``̀HQG /¿É`̀ª`̀Y ≥`̀jô`̀W ≈∏Y

.kÉ°†jCG π°üØæe ™WÉ≤Jh ºc 5 »dGƒM ∫ƒ£H ¢ù«b

 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LE’G ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á`̀Ø`̀∏`̀c Qó``̀≤``̀Jh

 ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG º`̀à`̀«`̀°`̀Sh ,QÉ```æ```jO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 37 »``dGƒ``ë``H

 IQGRh ∫Ó```N ø``̀e ô`̀°`̀ù`̀«`̀ª`̀dG π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG äGAGô``````̀LEG

 .»dhódG ¿hÉ©àdGh §«£îàdG

 ¢Sóæ¡ªdG áYGQõdG ôjRh ™bh - GôàH -  ¿ÉªY 

 »`̀ª`̀«`̀∏`̀b’G ô``̀jó``̀ª``̀dG Ö``̀FÉ``̀fh äÉ`̀Ø`̀«`̀æ`̀ë`̀dG ó``̀dÉ``̀N

 »a  πª©dG  ≥jôa  ôjóe  »`̀dhó`̀dG  πª©dG  Öàμªd

 ø«eG  Qƒ°†ëH  ,¿Éª¨fÉg  ∂fGôa  á«Hô©dG  ∫hódG

 ,»`̀fÉ`̀©`̀ª`̀é`̀dG Oƒ`̀ª`̀ë`̀e ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG IQGRƒ`````̀dG ΩÉ``̀Y

 ∞`̀«`̀ã`̀c QÉ``ª``ã``à``°``S’G{ ´hô``̀°``̀û``̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG

.zø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓdGh  ø««fOQCÓd  π«¨°ûàdG

 ™e Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀j á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G Ö`̀Lƒ`̀ª`̀Hh

 ™jQÉ°ûªdG øe ≈dhC’G á©aódG ò«ØæJ »a IQGRƒdG

 Ö``̀«``̀dÉ``̀°``̀SCG ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SÉ``̀H á``≤``∏``©``à``ª``dG á```̀«```̀YGQõ```̀dG

 ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e á`̀ª`̀«`̀≤`̀H á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d ∞`̀ã`̀μ`̀ª`̀dG QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

.Q’hO

 πªY ¢`̀Uô`̀a OÉ`̀é`̀jEG ≈``̀dEG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ±ó`̀¡`̀jh

 π`̀°`̀SÓ`̀°`̀ù`̀dG AÉ``̀ æ``̀ Hh ,ø``̀«``̀jQƒ``̀°``̀ù``̀dGh ø``̀«``̀«``̀fOQCÓ``̀d

 äƒ«ÑdGh  √É«ªdG  ™ªéd  QÉ`̀HBG  ô«aƒJh  ,ájôéëdG

 .¥ôØªdGh  óHQEG  »à¶aÉëe  »a  á«μ«à°SÓÑdG

 ô``̀jRh í`̀à`̀à`̀aG - Gô``̀à``̀H - á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG QGƒ``````Z’G 

 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dGh ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ±É`````̀bh’G

 Ωƒ`̀Mô`̀ª`̀dG ó`̀é`̀°`̀ù`̀e »``̀a äÉ`̀«`̀Hô`̀Y π```̀FGh Qƒ``à``có``dG

 AGƒ∏H  ´QÉ°ûªdG  á≤£æªH  …hGõ`̀¨`̀dG  ô«°ûH  Oƒªëe

 ßYƒdG  ≈≤à∏e  äÉ«dÉ©a  ¢ùeG  á«dÉª°ûdG  QGƒ`̀Z’G

 èeGôH  ôjƒ£àd  IQGRƒ```dG  ¬ª¶æJ  …ò``dG  OÉ`̀°`̀TQ’Gh

 »a  ø«æWGƒªdG  ™e  π°UGƒàdGh  OÉ`̀°`̀TQ’Gh  ßYƒdG

.ºgÉæμ°S øcÉeG

 É¡éeGôH  »a IQGRƒ`̀dG  QGôªà°SG  äÉ«HôY ó`̀cGh

 ÉªH É`̀¡`̀à`̀dÉ`̀°`̀SQ Qƒ`̀£`̀J ¬`̀fCÉ`̀°`̀T ø`̀e É`̀e á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U’G

 ∞«æëdG  ÉææjO  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh  Ö°SÉæàj

 É¡d  ió°üàjh  ™ªàéªdG  ¬`̀LGƒ`̀J  »àdG  QÉ`̀£`̀N’Gh

 á¶YƒªdGh  áÑ«£dG  áª∏μdÉH  óLÉ°ùªdG  AÉÑ£N

 AÉL á©ªédG áÑ£N ó«MƒJ ¿G ≈dG Éàa’ ,áæ°ùëdG

 ,áe’G ÉjÉ°†b èdÉ©J ™«°VGƒe QÉ«àNG »a áHôéàc

 ¢Vô©àj  …ò`̀dG  øjódG  øY ´ÉaódG  É¡àeó≤e »ah

 øeh  ¬`̀FGó`̀YG  πÑb  ø`̀e  á°Sô°T  ±É£àNG  áªé¡d

.»eÓ¶dG ôμØdG ÜÉë°UG

 ºéëH Gƒfƒμ«d óLÉ°ùªdG áªFGh AÉÑ£N ÉYOh

 IóMƒªdG á©ªédG áÑ£N ¿G ≈dEG Éàa’ ,äÉjóëàdG

 É`̀ª`̀fGh Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG äGQÉ``̀¡``̀e ø``̀e É`̀°`̀UÉ`̀≤`̀à`̀fG â`̀°`̀ù`̀«`̀d

.™bGƒdG ™e ÉeÉé°ùfG ôãc’G ´ƒ°VƒªdG ó«Mƒàd

 ºã«g  AGƒ∏dG  ±É`̀bhG  ôjóe  ¢VôY  ¬ÑfÉL  øe

 »a OÉ°TQ’Gh ßYƒdG äÉ«≤à∏e á«ªgG ó«°TQG  »æH

 ˆG ≈dG IƒYódGh OÉ°TQ’Gh ßYƒdG äÉ«∏ªY ôjƒ£J

 ø«H  ¬JGQÉ¡eh  ßYƒdG  äGôÑN  ∫OÉÑJ  ∫Ó`̀N  øe

 äÉ«≤à∏ªdÉH  ¿ƒcQÉ°ûj  ø`̀jò`̀dG  AÉÑ£îdGh  á`̀ª`̀F’G

 .áμ∏ªªdG ±ÉbhG äÉjôjóe ∞∏àîe øe

 á«HÉ«ædG ìÓ°UE’G á∏àc äó≤Y - GôàH - ¿ÉªY 

 ÉYÉªàLG  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  QGó`̀H  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG

 Qƒ`̀°`̀†`̀Mh ,á`̀∏`̀jÉ`̀μ`̀©`̀dG ˆGó``Ñ``Y Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H

 øe Oó`̀Yh ,RGRô``dG  ôªY º«∏©àdGh á«HôàdG ô`̀jRh

.ø«jƒHôàdG ø«dhDƒ°ùªdG

 ôjRh Gƒª∏°S á∏àμdG AÉ°†YCG ¿EG á∏jÉμ©dG ∫Ébh

 áæéd ¬JóYCG ôjô≤J øe áî°ùf º«∏©àdGh á«HôàdG

 É¡H â`̀eÉ`̀b »`̀à`̀dG  Iô``̀«``̀NC’G äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ô¶æ∏d

.á«°SGQódG ègÉæªdG ≈∏Y IQGRƒdG

 IQGRƒdG OÉªàYGz`H ,âÑdÉW á∏àμdG ¿CG ±É°VCGh

 »°SGQódG ΩÉ©dG ™∏£e É¡H πª©∏d 2014 ΩÉY á©ÑW

 2016h  2015  »`̀à`̀©`̀Ñ`̀W  Ö`̀ë`̀°`̀Sh  ,2018-2017

.z¢TÉ≤ædG §ëe äÓjó©àdG Éª¡àdÉW ø«à∏dG

 á°üjôM IQGRƒ````̀dG  ¿EG{  RGRô````̀dG  ∫É``̀b  ,√Qhó````̀H

 ¢ù∏ée ™e »cQÉ°ûàdG πª©dGh è¡ædG õjõ©J ≈∏Y

 √ÉéJ ™aój ÉªH ,áØ∏àîªdG ¬∏àch ¬fÉédh ÜGƒædG

 ¬°ùØf âbƒdÉH GócDƒe ,zájƒHôàdG á«∏ª©dG ôjƒ£J

 º«≤dG  ™e  ≥aGƒàj  ÉªH  ègÉæªdG  ôjƒ£J  á«ªgCG

 ¢ù°SC’Gh IQGRƒdG áØ°ù∏a ¿CGh ,á«æWƒdG âHGƒãdGh

 ¿ƒfÉb  øe  â≤ãÑfG  É¡«∏Y  óæà°ùJ  »àdG  ájôμØdG

.º«∏©àdGh á«HôàdG

 ≈∏Y õ``cô``j{ è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J ¿G ±É``̀°``̀VGh

 ,áÑ∏£dG  iód  π«∏ëàdG  äGQó`̀bh  ô«μØàdG  á«ªæJ

 á«aô©ªdG  äGQó``̀≤``̀dGh  ´Gó```̀ HE’G  áμ∏e  »ªæj  ÉªH

 ¢ù°SCG  ≥ah  ¿ƒμJ  ¿CG  á£jô°T  ,º¡jód  á«ægòdGh

 áédÉ©e á«ªgCG  ≈∏Y GOó°ûe ,záë°VGh ô«jÉ©eh

.áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEGh äÉjóëàdG

 ø`̀e GOó`````̀Y â``̀©``̀°``̀Vh zá``̀«``̀Hô``̀à``̀dG{  ¿EG  ∫É`````̀bh

 :É`̀¡`̀ª`̀gCG  ,á∏Ñ≤ªdG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N  äÉ``̀jƒ``̀dhC’G

 á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG á``̀°``̀SGQó``̀dG IOÉ``¡``°``T ¿É``ë``à``eG ô`̀jƒ`̀£`̀J

 §HôdG ´hô°ûe ≈dEG kGô«°ûe ,z»¡«LƒàdG{ áeÉ©dG

 IQGRƒ```̀dG √ò`̀Ø`̀æ`̀J …ò``̀dG á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dGh

–á«fOQC’G  á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  äGƒ``̀≤``̀dG  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H

 .»Hô©dG ¢û«édG

ábÉª°SƒHCG ≥«aƒJ  -  ¥ôØªdG 

 øWGƒe É¡æ£≤j »àdG äÉfÉaôμdG óMCG π©à°TG

 (¥ô`̀Ø`̀ª`̀dG »`̀bô`̀°`̀T º`̀c 30) …ô`̀à`̀Yõ`̀dG Ió`̀∏`̀H »`̀a

 ¿Éc á©ª°T ôKG ,á«dÉª°ûdG ájOÉÑdG AGƒ∏d á©HÉàdG

 CÉ£îdÉH  É¡«°ùfh  ¿ÉaôμdG  ÖMÉ°U  É¡∏©°TCG  ó`̀b

.É¡∏eÉμH ∂dP ó©H ¿ÉaôμdG äGOƒLƒe π©à°ûàd

 »a  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  RÉ¡L QOGƒ`̀c  äô£«°Sh

 äÉHÉ°UEG  …CG  çhó`̀M  ¿hO  ≥jôëdG  ≈∏Y  ¥ôØªdG

 .ø«æWGƒªdG ø«H

 ádÉëH É°üî°T 12 Ö«°UCG   -  …CGô``̀dG  -  ó`̀HQG 

.¢ùeG óHQG »a á≤°ûH Ö°T ≥jôM ôKG ¥ÉæàNG

 ºJ ¬``̀fG ó```̀HQG »`̀fó`̀e ´É```̀aO QOÉ`̀°`̀ü`̀e â``̀dÉ``̀bh

 ∫hC’G ≥HÉ£dÉH á≤°T »a Ö°T ≥jôM ™e πeÉ©àdG

 ¬àMÉ°ùe  Qó≤J  ≥HGƒW  (4)  øe  áfƒμe  IQÉª©d

 øY  èàf  ø«KÓãdG  ´QÉ`̀°`̀T  á≤£æªH  2Ω(150)  ``̀H

 ¢ùØæàdG »a ≥«°†H É°üî°T (12) áHÉ°UEG ≥jôëdG

 ,≥jôëdG øY áã©ÑæªdG äGRÉ¨∏d º¡bÉ°ûæà°SG ôKG

 ≥`̀jô`̀ë`̀dG OÉ`̀ª`̀NEÉ`̀H AÉ``̀Ø``̀WE’G ¥ô``̀a â`̀eÉ`̀b å`̀«`̀M

 ±É`̀©`̀°`̀SE’G  ¥ô``a  â`̀dƒ`̀J  Éªæ«H  á«∏Y  Iô£«°ùdGh

 ø«HÉ°üª∏d  áeRÓdG  á«dhC’G  äÉaÉ©°SE’G  ºjó≤J

 áª°ùH  Iô`̀«`̀eC’G  ≈Ø°ûà°ùe ≈`̀dEG  º¡∏≤f  º`̀K  ø`̀eh

 ó«b ≥jôëdG ÖÑ°Sh ,á£°Sƒàe áeÉ©dG º¡àdÉMh

 .≥«≤ëàdG

إطالق فعاليات عمان عاصمة الثقافة ا=سالمية في نيسان

 »الضمان« تكرم منشآت فائزة
بجوائز السالمة والصحة المهنية 

 مطالب بإعادة النظر 
بنظام ترخيص ا=عالنات في إربد 

ورشة تبحث الحد من مخاطر الكوارث

 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  äó≤Y  -   GôàH  -  ¿ÉªY 

 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀Y ¿É``̀ª``̀Y äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀d É`̀«`̀∏`̀©`̀dG

 IQGRh »``̀a É`̀¡`̀d É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ¢``ù``eG á``«``eÓ``°``SE’G

 ∫h’G å`̀∏`̀ã`̀dG á`̀jGó`̀H ¬`̀dÓ`̀N äOó``̀M á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 äÉ«dÉ©a  ¥Ó`̀£`̀f’  kGó`̀Yƒ`̀e  ¿É°ù«f  ô¡°T  ø`̀e

.á«dÉØàM’G

 »fÉãdG  É¡YÉªàLG  »a  áæé∏dG  âãëH  Éªc

 èeGôH  º≤°T  ¬«Ñf  áaÉ≤ãdG  ôjRh  ¬°SCGôJ  …òdG

 πFÉ°SôdGh  º«≤dGh  ,áÑ°SÉæªdG  √òg  äÉ«dÉ©ah

 äAÉL  »àdG  á«dÉØàM’G  √òg  É¡∏ªëà°S  »àdG

 á`̀«`̀Hô`̀à`̀∏`̀d á``«``eÓ``°``SE’G á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ø``̀e QGô``̀≤``̀H

.{  ƒμ°ù°ùjE’G  {  áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©dGh

 ¿Éª©H  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  ¿G  áaÉ≤ãdG  ô`̀jRh  ó``̀ qcCGh

 ÉªH  ¬à«ªgCG  ¬d  á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdG  áª°UÉY

 Qƒ°ü©dG  »a  á«îjQÉJ  áfÉμe  øe  ¿ÉªY  ¬∏qãªJ

 ™qàªàJ  Éªdh  ,»dÉëdG  âbƒdG  »a h  á«eÓ°SE’G

 á«eÓ°SEG  á``jDhQh  ô°ü©dG  ≈∏Y  ìÉàØfG  ø`̀e  ¬`̀H

 ádÉ°Sôd  ≥«ª©dG  º¡ØdG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ájQÉ°†M

 á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG á``̀«``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG º`̀μ`̀ë`̀H ΩÓ````°````SE’G

 á«ª°TÉ¡dG  É¡JOÉ«b  É¡∏ªëJ  »`̀à`̀dG  á`̀KhQƒ`̀ª`̀dG

 ˆG  ≈`̀∏`̀°`̀U  ≈Ø£°üªdÉH  á`̀aƒ`̀°`̀Uƒ`̀e  á«Yô°ûH

.º∏°Sh  ¬«∏Y

 ΩÓ````̀YE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d á```̀dhó```̀dG ô````̀jRh ø``̀«``̀Hh

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG

 ôÑà©oJ  á«dÉØàM’G  √ò`̀g  ¿G  »æeƒªdG  óªëe

 ô°TDƒJ  áª¡e  ádÉ°SQ  ∫É°üjE’  áª¡e  áÑ°SÉæe

 »a »`̀eÓ`̀°`̀SE’G »`̀Hô`̀©`̀dG çGô`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y

 Qhó``dG  ≈`̀∏`̀Yh  ,á`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG  á``̀«``̀fOQC’G  áμ∏ªªdG

 ≈æÑàj  …ò``̀dG  á`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d  »`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG

 »`̀eÓ`̀°`̀SE’G »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G …QÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG ÜÉ`̀£`̀î`̀dG

 á`̀«`̀dhó`̀dG π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »`̀a ¿É`̀ª`̀Y √É`̀æ`̀Ñ`̀à`̀J …ò``̀dG

 ≈∏Y í`̀à`̀Ø`̀æ`̀ª`̀dG »``fÉ``°``ù``fE’G QGƒ`̀ë`̀∏`̀d kÉ`̀MÉ`̀à`̀Ø`̀e

.áî°SGôdG  √QhòéH √RGõàYG  ™e ôNB’G

 ≈dG  ÜÉæY  Éæ«d  áMÉ«°ùdG  Iô`̀jRh  äQÉ`̀°`̀TGh

 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G ¿ƒ``æ``Ø``dG ≈`̀∏`̀Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG á``«``ª``gCG

 áMÉ«°ùdG  §«°ûæJ  áÄ«g  ™e  ¿hÉ©àdG  á«ªgCGh

 ≈∏Y  õ«côàdGh  á«dÉØàM’G  äÉ«dÉ©Ød  èjhôà∏d

 AÉæH  »a  É¡FÉª∏Yh  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  QhO

.á«fÉ°ùfE’G  IQÉ°†ëdG

 π```̀FGh Qƒ```à```có```dG ±É````````̀bhC’G ô`````̀jRh ø``̀«``̀ Hh

 áÑ°SÉæe  á°Uôa  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  ¿G  äÉ`̀«`̀Hô`̀Y

 á``̀MÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG  ∫É```̀é```̀ª```̀dG  »````̀a  ¿OQC’G  êhô````̀à````̀d

 ¿ƒæØdG  ≈∏Y  õ«côàdGh  á«eÓ°SE’Gh  á«æjódG

 áÑ°SÉæªdG  ø«H  §HôdG  ≈dG  kÉ«YGOh  á«eÓ°SE’G

.¿ÉªY  ádÉ°SQ  ø«eÉ°†ªdGh

 á«eÓ°SE’G  º°UGƒ©dG  ´hô°ûe  ≈`̀dG  QÉ°ûj

 ójóéJh  á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdG  ô°ûf  ≈dG  ±ó¡j

 ó`̀«`̀∏`̀î`̀Jh É``̀¡``̀à``̀dÉ``̀°``̀SQ ¢```̀TÉ```̀©```̀fEGh É`̀¡`̀æ`̀«`̀eÉ`̀°`̀†`̀e

 »àdG  ¿óª∏d  ájQÉ°†ëdGh  á«aÉ≤ãdG  OÉ`̀é`̀eC’G

 ºjó≤Jh  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SEG  á«aÉ≤K  º°UGƒ©c  QÉàîJ

 ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  IQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀∏`̀d  á«≤«≤ëdG  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG

 äGQÉ°†ëdGh  äÉaÉ≤ãdG  ø«H  QGƒ`̀ë`̀dG  õjõ©Jh

 ø`̀«`̀H º``̀gÉ``̀Ø``̀à``̀dGh ¢``̀û``̀jÉ``̀©``̀à``̀dG º``̀«``̀b á```̀YÉ```̀°```̀TEGh

.Üƒ©°ûdG

 áaÉ≤ãdG  ôjRh  QÉ°ûà°ùe  ´ÉªàL’G  ô°†Mh

 …ò«ØæàdG  ô`̀jó`̀ª`̀dGh  ,ó`̀°`̀TGQ  ó`̀ª`̀MG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 º°†J  Éªc  ,ô«N  ôeÉ°S  ¿ÉªY  áfÉeCÉH  áaÉ≤ã∏d

 ô``̀jRh :ø```̀e kÓ```̀c É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á````jQGRƒ````dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG

 ,ΩÓ```̀Y’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d á``̀dhó``̀dG ô```̀jRhh ,á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SC’G  äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dGh  ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG  IQGRh

 .áMÉ«°ùdG  IQGRhh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh

 πª©dG ôjRh øY kÉHhóæe -  …CGôdG -  ¿ÉªY 

 ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

 ΩÉ`̀Y ô`̀jó`̀e â```YQ …hGõ```¨```dG »`̀∏`̀Y »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 AÉ°†YCG  Qƒ°†ëHh  Ió``̀HGhô``̀dG  É`̀jOÉ`̀f  á°ù°SDƒªdG

 øe Oó``̀Y  »`̀∏`̀ã`̀ª`̀eh  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 á«HÉ≤ædGh  á«dÉ qª©dGh  ájOÉ°üàb’G  äÉ«dÉ©ØdG

 á°ù°SDƒªdG  ¬`̀à`̀eÉ`̀bCG  …ò``dG  πØëdG  á`̀«`̀eÓ`̀YE’Gh

 ájôjó≤àdG  õFGƒédÉH  IõFÉØdG  äBÉ°ûæªdG  ºjôμàd

 á«æ¡ªdG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  »a  á«©«é°ûàdGh

 É¡°ü«°üîJ ºJ »àdG IõFÉédG »gh 2015 ΩÉ©∏d

 ø`̀e Oó````Y »```a ø`̀jõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG º`̀jô`̀μ`̀à`̀d kÉ``jƒ``æ``°``S

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG ä’É``̀é``̀ª``̀dG

.OGôaCGh äBÉ°ûæe øe á«æ¡ªdG

 Gò¡d  äBÉ°ûæª∏d  áqjôjó≤àdG  IõFÉédÉH  RÉ`̀ah

 ó`̀«`̀dƒ`̀J  á`̀£`̀ë`̀e  /¿OQC’G  AES  á`̀cô`̀°`̀T  ΩÉ``̀©``̀dG

 ó«dƒàd  Gôª s°ùdG  ácô°Th  ,¿É`̀ª`̀Y  ¥ô°T  AÉHô¡c

 â`̀æ`̀ª`̀°`̀SEÓ`̀d á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á``̀cô``̀ q°``̀û``̀dGh ,AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG

 á`̀cô`̀°`̀Th ,ô`̀«`̀°`̀UÉ`̀æ`̀ª`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e /ø``jó``©`` qà``dGh

 π«qÑædG  ácô°Th,¢ü°üîàªdG  π≤æ∏d  äÉaÉ°ùe

 ájó«∏≤àdG AÉjRC’G ácô°Th ,áq«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d

 Ióª°SC’G  äÉYÉæ°U  ácô°Th  ,á`̀°`̀ù`̀HC’G  áYÉæ°üd

 äRÉ`̀a  Éªc  ,  ƒμHÉª«c  /á«Hô©dG  äÉ`̀jhÉ`̀ª`̀«`̀μ`̀dGh

 …ôJ øjÉH ácô°T øe qπc á«©«é°ûàdG õFGƒédÉH

 ,Iô«ªîdG  ™fÉ°üe  ácô°Th  ,¢ùHÓªdG  áYÉæ°üd

 ,á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG ™`̀é`̀à`̀æ`̀e ∫É`̀à`̀æ`̀æ`̀«`̀à`̀fƒ`̀cô`̀à`̀fG ¥ó```æ```ah

 ,á«μ«à°SÓÑdG  äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀∏`̀d  ¥ô`̀Ø`̀ª`̀dG  á`̀cô`̀°`̀Th

 ≈Ø°ûà°ùe  /á«Ñ£dG  äÉeóî∏d  OÓÑdG  ácô°Th

 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á``̀cô``̀°``̀û``̀dGh ,∫Ó``̀≤``̀à``̀°``̀S’G

 á`̀cô`̀°`̀Th ,á``«``FÉ``Hô``¡``μ``dG ∑Ó````̀°````̀SC’Gh π``̀HGƒ``̀μ``̀dG

 /á«ªdÉ©dG  º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dGh  á«MÉ« q°ùdG  ™jQÉ°ûªdG

.ÉfÉμjôeG

 IóHGhôdG  ÉjOÉf  á°ù°SDƒe ΩÉY ôjóe äOÉ°TCGh

 Ö«dÉ°SCG  ôjƒ£J  ≈dEG  ká«YGO  IõFÉØdG  äBÉ°ûæªdÉH

 Égõjõ©Jh ,É`̀¡`̀©`̀bGƒ`̀e »`̀a á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG

 ájÉªëdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  π°†aCG  IQƒ°üH

 É¡ØdÉëj  ºd  »àdG  äBÉ°ûæªdG  âYO  Éªc  ,πeÉ©∏d

 É¡YÉ°VhCG Öjƒ°üJ ≈dEG IõFÉédÉH RƒØdÉH ßëdG

 ≈∏Y  ¢ùaÉæàdGh  É¡jód  πª©dG  äÉÄ«H  ø«°ùëJh

 ¿CG â`̀aÉ`̀°`̀VCGh .á`̀eOÉ`̀≤`̀dG ΩGƒ````̀YC’G »`̀a Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG

 »JCÉj  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ¢ü«°üîàH  á°ù°SDƒªdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e

 OGô`̀aC’Gh  äBÉ°ûæªdG  õ«ØëJ  »a  ΩÉ¡°SE’G  ±ó¡H

 ó`̀¡`̀L ø```e º`̀¡`̀à`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SÉ`̀H É```e π```c ∫ò````H ≈``∏``Y

 ájÉªëd  πª©dG  äÉHÉ°UEGh  çOGƒ`̀M  øe  ájÉbƒ∏d

 …ò`̀dG  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ô°üæ©dG  ƒ`̀g …ò``̀dG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G

.iƒ°üb ájƒdhCG ¬àjÉªM á°ù°SDƒªdG »dƒJ

 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ¿ƒfÉb  ¿CG  âë°VhCGh

 ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  á∏eÉ©dG  á≤Ñ£dG  ájÉªM  Rõ`̀Y

 ô«aƒàH äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  ΩGõ``̀dEÉ``̀H  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀S

 á«æ¡ªdG áë°üdGh áeÓ°ùdG •hô°Th äÉÑ∏£àe

 äÉHƒ≤Y ™`̀°`̀Vhh ,π`̀ª`̀©`̀dG ™`̀bGƒ`̀e »`̀a É``̀¡``̀JGhOCGh

 áÑ°ùf  IOÉjõH  πãªàJ  áØdÉîªdG  äBÉ°ûæªdG  ≈∏Y

 ≈∏YCG  óëH  πª©dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  ø«eCÉJ  äÉ`̀cGô`̀à`̀°`̀TG

 π«ªëJh  ,(%2)  ø``̀e  k’ó```̀H  (%4)  ≈```̀dEG  π`̀°`̀ü`̀j

 »a ø«HÉ°üª∏d á«Ñ£dG ájÉæ©dG äÉ≤Øf äBÉ°ûæªdG

 •hô°ûd É¡àØdÉîe ÖÑ°ùH áHÉ°UE’G â©bh ∫ÉM

.á«æ¡ªdG áë°üdGh áeÓ°ùdG ô«jÉ©eh

 áeÓ°ùdGh πª©dG äÉHÉ°UEG IQGOEG ôjóe Ωóbh

 kÉ°VôY  …hÉæ£°ûdG  ¢SGôa  á°ù°SDƒªdÉH  á«æ¡ªdG

 É`̀¡`̀J’É`̀é`̀eh É``̀¡``̀aGó``̀gCG ø`̀ nª`̀°`̀†`̀J Iõ``̀FÉ``̀é``̀dG ø``̀Y

 ádƒeCÉªdG  äÉ©∏£àdGh º«μëàdGh º««≤àdG  á«dBGh

 .á«æ¡ªdG áë°üdGh áeÓ°ùdG ∫ÉéªH á°ù°SDƒª∏d

äÉ°ùjób óªëe  -  óHQG 

 á«HÉ≤fh  ájQÉéJh  á«HÉ«f  äÉ«dÉ©a  âÑdÉW

 äÉMƒ∏dG  Ωƒ°SQ  ΩÉ¶æH  ô¶ædG  IOÉYÉH  ,ó`̀HQG  »a

.ójóédG á«fÓY’G

 áæé∏dG  ¬àª¶f …QGƒM AÉ≤d  ∫ÓN Ghó`̀cGh

 ó`̀HQG  »`̀a  á«æ¡ªdG  äÉHÉ≤ædG  ™ªéªH  á«HÉ≤ædG

 ΩÉ¶ædG  ¿G  ,ádOÉ«°üdG  áHÉ≤f  ¬àaÉ°†à°SGh  ¢ùeG

 á`̀«`̀fÓ`̀Y’G  äÉ`̀Mƒ`̀∏`̀dG  Ωƒ`̀°`̀SQ  áaô©àd  ó`̀jó`̀é`̀dG

 áæjóª∏d  »fÓY’G  ô¡¶ªdG  ¬jƒ°ûJ  ¬fCÉ°T  øe

 ájQÉéàdG  ácôëdG  ΩÉeG  GójóL  ÉjóëJ  πμ°ûjh

 IQOÉ`̀b  ô«Z  É¡∏©éJ  áÑ©°U  ´É°VhÉH  ôªJ  »àdG

 É¡JGQób  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh  É¡àeGõàdÉH  AÉ`̀Ø`̀j’G  ≈∏Y

.á«°ùaÉæàdG

 óªëe ó``̀HQG  IQÉ`̀é`̀J  á`̀aô`̀Z ¢ù«FQ ô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 ¿Ó`̀Y’G  ºJ  Ée  ¿G  ,¿ƒ«HÉ≤fh  QÉéJh  áMƒ°ûdG

 QÉàeG  AÉæãà°SÉH  äÉjó∏ÑdG  ô`̀jRh  πÑb  ø`̀e  ¬æY

 øe á`̀«`̀fÓ`̀Y’G äÉ`̀Mƒ`̀∏`̀dG ø`̀e ≈``̀dh’G á`̀©`̀HQ’G

 8 ø`̀e ó``̀MGƒ``̀dG ô`̀à`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y IQô`̀≤`̀ª`̀dG IOÉ``̀jõ``̀dG

 ,GQÉ`̀æ`̀jO  12  ≈`̀dG  É¡©aQh  GQÉ`̀æ`̀jO  20  ≈`̀dG  ô«fÉfO

 ó«MƒàH  ø«ÑdÉ£e  ,IôKDƒªdGh  ájóéªdG  ô«¨H

 É¡©«ªL á``«``fÓ``Y’G  ¿É``Mƒ``∏``dG  ≈`̀∏`̀Y  Ωƒ``°``Sô``dG

 ø«H ¿RGƒ`````̀J á`̀«`̀£`̀°`̀Sh ∫ƒ``̀∏``̀M ≈```̀dG π``°``Uƒ``à``dGh

 äÉYÉ£≤dG  ídÉ°üeh  Ωƒ°SôdG  ™`̀aQ  øe  ájÉ¨dG

.ájQÉéàdG

 äÉ`̀fÓ`̀Y’G  ¢ü«NôJ  ΩÉ`̀¶`̀f  ¿G  ,Gƒ`̀ë`̀°`̀VhGh

 ,2016  áæ°ùd  76  º`̀bQ  äÉjó∏ÑdG  ≥WÉæe  øª°V

 äÉMƒ∏dG  øe  ´Gƒ`̀f’G  ¢†©H  ≈∏Y  Ωƒ°SôdG  ™aQ

 ôàª∏d  QÉ`̀æ`̀jO  400  ≈`̀dG  250  ø«H  É`̀e  á«fÓY’G

 á«fÓY’G äÉ`̀Mƒ`̀∏`̀dG  »`̀a  Éªc ó`̀MGƒ`̀dG  ™`̀Hô`̀ª`̀dG

 äÉ`̀Mƒ`̀∏`̀dGh  äÉjÉæÑdG  í£°SG  ≈∏Y  áYƒ°VƒªdG

 äÉ``à``aÓ``dGh z»`̀Hƒ`̀ª`̀dGzá`̀∏`̀°`̀ü`̀Ø`̀ª`̀dG á``̀«``̀fÓ``̀Y’G

 á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG  äÉ```Ø```°```UGƒ```ª```dG  äGP  á``̀«``̀Ø``̀jô``̀©``̀à``̀dG

 Ohó`̀M  øª°V  hG  π°üØæe  πμ°ûH  á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG

.≈æÑªdG

 º°ùb ó`̀jó`̀é`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ¿G  ≈```dG  GhQÉ```̀°```̀TGh

 Ωƒ°SôdG ìhGôàJ áÄa 27 ≈dG á«fÓY’G äÉMƒ∏dG

 É¡æe  ó`̀MGƒ`̀dG  ™HôªdG  ôàªdG  ≈∏Y  á°VhôØªdG

 ≈dG ø`̀«`̀YGO ,QÉ`̀æ`̀jO 500 ≈`̀dG GQÉ`̀æ`̀jO 20 ø«H É`̀e

 øe ójõe AÉ£Y’ ,äÉÄa çÓK øª°V É¡ª«°ù≤J

 ™°Vhh º«ª°üàH ø«æ∏©ª∏d ™«é°ûàdGh õaGƒëdG

 õ«ªe …QÉ`̀°`̀†`̀M ™`̀HÉ`̀W äGP á`̀jQÉ`̀é`̀J  äÉ``fÓ``YG

 É¡∏ªëàjh  π`̀°`̀U’É`̀H  á`̀«`̀dÉ`̀Y  á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀J  äGP  »``̀gh

.ø∏©ªdG

 »fÉ©£dG  ∫É°†f  QƒàcódG  ¿ÉÑFÉædGôÑàYGh

 ´É``£``≤``dG  Ö``̀dÉ``̀£``̀e ¿G ,»``̀£``̀«``̀£``̀dG  Oƒ``̀ª``̀ë``̀eh

 á¨«°U  ø`̀Y  åëÑdG  IQhô`̀°`̀†`̀H  á≤ëe  …QÉ`̀é`̀à`̀dG

 ,±Gô`̀W’G  ™«ªL  ídÉ°üe  »Ñ∏J  ΩÉ¶æ∏d  π°†aG

 øe QÉ`̀é`̀à`̀dG iƒ`̀μ`̀°`̀Th Ö`̀dÉ`̀£`̀e π`̀≤`̀æ`̀H Gó`̀¡`̀©`̀à`̀e

 ¿G  ≈`̀dG  É`̀à`̀a’  ,áeƒμëdG  ≈`̀dG  ΩÉ¶ædG  ±É`̀ë`̀LG

 øe ô«ãμd Éªc º¡jód áë°VGh øμJ ºd IQƒ°üdG

.ΩÉ¶ædG π«°UÉØJ ∫ƒM ÜGƒædG

 äÉjó∏ÑdG  ô``̀jRh  ø«H  ≥HÉ°S  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ¿É``̀ch

 IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQh …ô°üªdG ó«dh ¢Sóæ¡ªdG

 AÉ°SDhQ  Qƒ°†ëH  »àjQÉÑμdG  πFÉf  ø«©dG  ¿OQ’G

 ΩÉ`̀Y ø``«``eGh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``a á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG á`̀aô`̀¨`̀dG

 ô¡°ûdG øe øjô°û©dGh ™°SÉàdG »a ó≤Y IQGRƒdG

 ¥É`̀Ø`̀JG ≈``̀dG π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG ¬`̀æ`̀Y ¢`̀†`̀î`̀ª`̀J »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG

 »àjQÉÑμdG  ø«©dGh  …ô°üªdG  ôjRƒdG  ¬«∏Y  ™bh

 á©HQ’G  QÉàe’G  ≈∏Y Ωƒ°SôdG  áaô©J  ≈∏Y ¢üf

 ≈∏Y áàÑãªdG  á`̀«`̀fÓ`̀Y’G  á`̀Mƒ`̀∏`̀dG  ø`̀e  ≈``̀dh’G

 12 ```H á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äCÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh ∫É`̀ë`̀ª`̀dG á``¡``LGh

 Éªc  GQÉæjO  øjô°ûY  ∫óH  ™HôªdG  ôàª∏d  GQÉæjO

 .ójóédG ΩÉ¶ædG ¢üæj

 øeCÓd »æWƒdG õcôªdG º¶f - GôàH - ¿ÉªY 

 ≈dh’G  á°TQƒdG  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  äÉ`̀eRC’G  IQGOEGh

 ,çQGƒμdG ôWÉîe øe óë∏d »æWƒdG ióàæª∏d

 ô«Zh  á«eƒμM  á°ù°SDƒe  52  É¡dÓN  ±É°†à°SG

 »`̀a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀e ,á```̀«```̀dhO äÉ``̀ª``̀¶``̀æ``̀eh á``«``eƒ``μ``M

.çQGƒμdG ôWÉîe øe óë∏d »æWƒdG ióàæªdG

 »æWƒdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  Ö`̀FÉ`̀f  ∫É``̀bh

 QƒàcódG  øcôdG  AGƒ∏dG  äÉ``̀eRC’G  IQGOEGh  øeCÓd

 øe  ¬Ø«∏μJ  º`̀J  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¿G  ºë∏e  »æH  ∫Ó``W

 á«æWƒdG  á∏¶ªdG  ¿ƒμ«d  AGQRƒ```̀dG  á`̀°`̀SÉ`̀FQ  πÑb

 …ò`̀dG  A»`̀°`̀û`̀dG  ,ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«°ù«FôdG

 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  ø«H  ácGô°T  AÉæH  ÖLƒà°ùj

 É¡©«ªéJh çQGƒμdG ôWÉîe øe óëdÉH á«æ©ªdG

 ádÉM  ≥«≤ëàd  ¬àdÉ°SQh  ¬`̀à`̀jDhQ  ¬d  ióàæe  »a

.áæfƒ≤e §£îd É≤ah πª©J á«é«JGôà°SG ∞q«μJ

 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º`````̀e’G Ö`̀à`̀μ`̀e á`̀∏`̀ã`̀ª`̀e â```̀dÉ```̀bh

 »`̀fÉ`̀eCG  (É`̀°`̀û`̀JhG) á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀f’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  ≥«°ùæàd

 á«fOQG  áHôéJ  ƒ`̀g  ióàæªdG  AÉ°ûfG  ¿G  ,ìÓ`̀°`̀U

 ÉªH á``«``Hô``©``dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a ∫É``̀ã``̀eh Iõ``«``ª``e

 ¿G áØ«°†e ,çQGƒμdG ôWÉîe øe óëdG ¢üîj

 äÉ`̀eRC’G  IQGOGh  øeCÓd  »æWƒdG  õcôªdG  IOÉ«b

 √ÉéJÉH á«æWƒdG áªcƒë∏d õjõ©J ƒg ióàæª∏d

.ôWÉîªdG …OÉØJ

 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º`````̀e’G è``̀eÉ``̀fô``̀H π`̀ã`̀ª`̀e ∫É`````̀bh

 ¥Ó`̀WG ¿G ¿GQƒ`̀©`̀dG ∫É°†f Qƒ`̀à`̀có`̀dG »`̀FÉ`̀ª`̀f’G

 ø«H  ∫É q©ah  »cQÉ°ûJ  §«£îJ  ≥≤ëj  ióàæªdG

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG »``a º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀j É``e á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äGô`̀Ñ`̀î`̀dG

 èeÉfôH  ¿G  Éæ«Ñe  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  §£N

 GôàÑdG º«∏bG »a CÉ°ûfG »FÉªf’G IóëàªdG ºe’G

 á°UÉîdG  ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°Sh

 ôWÉîe  ø``̀e  ó``ë``dG  »``̀a  á°ü°üîàe  äGó````̀Mh

 á`̀«`̀dGõ`̀dR á`̀WQÉ`̀N ™`̀°`̀Vh ≈``̀dG á`̀aÉ`̀°`̀VG çQGƒ``̀μ``̀dG

 á«é«JGôà°SG  OGó````YE’  QÉ``̀L  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,áμ∏ªª∏d

 ¬H  πª©dG  ºà«°S  …ò`̀dG  A»°ûdG  ±ÉØé∏d  á«æWh

 ióàæªdG  äÉ°ù°SDƒe  ™«ªL  ø«H  »cQÉ°ûJ  πμ°ûH

.äÉeRC’G IQGOE’ »æWƒdG á∏¶e âëJh

 »æWƒdG õcôªdG »a äÉ«∏ª©dG ôjóe í°VhGh

 ,ø`̀«`̀°`̀SÉ`̀j  »`̀æ`̀H  »`̀∏`̀Y  äÉ``````̀eR’G  IQGOEGh  ø``̀eCÓ``̀d

 ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG π`̀«`̀∏`̀ë`̀J ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀j ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ¿G

 ∫Ó`̀N ø`̀e á`̀«`̀dhó`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ≈``̀dG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d

 QOÉ°üªdG  ∫ƒ`̀M  äÉeƒ∏©ªdGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J

 ,á`̀dhó`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  Iô`̀aƒ`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eE’Gh

 ,ájÉbƒdG  áaÉ≤K  ôjƒ£àd  áÑ°SÉæe  áÄ«H  ≥∏îdh

 è``̀eGô``̀Ñ``̀dG »```̀a ô``̀WÉ``̀î``̀ª``̀dG ø```̀e ó```ë```dG è`````̀eOh

.ájƒªæàdG äÉ°SÉ«°ùdGh §£îdGh

 ,ábÓY  äGP  äGQGRh  ióàæªdG  »a  ∑QÉ°ûjh

 ¢û«édG/ »fOQ’G áë∏°ùªdG äGƒ≤dG ≈dG áaÉ°VG

 ´É`̀aó`̀dGh ∑Qó``̀dG äGƒ``̀bh ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀e’Gh »Hô©dG

 á«ªjOÉcCG  äÉ°ù°SDƒeh  á«dhO  äÉª¶æeh  »fóªdG

 Ö«∏°üdGh  ô`̀ª`̀M’G  ∫Ó`̀¡`̀dG  äÉ«©ªLh  á«ª∏Yh

 πFÉ°Shh  á«∏gCG  äÉ°ù°SDƒeh  äÉ«©ªLh  ô`̀ª`̀M’G

 .ΩÓY’G

áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj º≤°T

 πª©dG ôjRh øY kÉHhóæe ºjôμàdG πØM ≈YôJ IóHGhôdG

 ¿ÉaôμdG øe óYÉ°üàJ ¿Gô«ædG áæ°ùdG



3محليات
 áæ¡ªdG ájÉªMh ±GôWC’G ™«ªL áë∏°üe »YGôj ¿G Öéj á«Ñ£dG á«dhDƒ°ùªdG ¿ƒfÉb 

 ájôμ°ù©dGh á«fóªdG ø«à°ù°SDƒªdG »a QÉ©°SC’G â«Ñãàd »dÉªdG AÖ©dG πªëàJ áeƒμëdG 

   رئيس الوزراء: إجراءات حازمة ضد المعتدين
 على الكوادر الصحية والموظف العام 

 المومني: مستمرون بإجراءات ا+صالح الشامل 

 وزير الداخلية: تخفيض رسوم جوازات سفر الغزيين 

 »àdG ÉjÉ°†≤dG åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh 

 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  É¡æeh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  º¡J

 äÉ°ù°SDƒª∏d  ájOÉªàY’Gh  á«Ñ£dG  á«dhDƒ°ùªdG

.äÉHÉ≤ædG √òg º¡J »àdG Qƒe’Gh á«ë°üdG

 áeƒμëdG  ¿G  ≈`̀dG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  QÉ`̀°`̀TGh

 …G  π`̀jó`̀©`̀à`̀d  ´ô```̀ °```̀ S’Gh  π``̀°``̀†``̀a’G  ¿CG  iô```̀J

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  iód  OƒLƒe  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe

 »a á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ™``̀e QGƒ``̀ë``̀dÉ``̀H ¿ƒ``̀μ``̀j

 äÓjó©àdG  ∫É`̀NOG  ≈∏Y  ≥aGƒàdGh  ,¢ù∏éªdG

 ≈∏Y ß`̀aÉ`̀ë`̀jh ´É`̀£`̀≤`̀dG Ωó`̀î`̀j ÉªH á`̀eRÓ`̀dG

.¿OQÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ªdG

 äÉHÉ≤ædGh áeƒμëdG ¿G Oó°üdG Gò¡H ócGh

 ´É`̀£`̀≤`̀dG á``̀eó``̀N ≈``̀∏``̀Y ¿ƒ`̀≤`̀Ø`̀à`̀e á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ,≈``dh’G  á`̀LQó`̀dÉ`̀H  »fÉ°ùfG  ´É£≤c  »ë°üdG

 á«ªgG  ≈dG  Éàa’  áª¡e  ájOÉ°üàbG  OÉ©HG  ¬dh

 á«æØdGh  á«ªjOÉc’G  IAÉØμdGh  IQó≤dG  õjõ©J

 »≤∏àe ¥ƒ``̀≤``̀M ¿É`̀ª`̀°`̀V â``̀bƒ``̀dG  ¢`̀ù`̀Ø`̀f  »```̀ah

.É¡à°SQÉªªd á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ≥ah áeóîdG

 ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y πjó©J …G ¿G ócG Éªc

 áë∏°üe »YGôj ¿G Öéj á«Ñ£dG á«dhDƒ°ùªdG

 º¡e  ƒ`̀gh  áæ¡ªdG  ájÉªMh  ±Gô``̀W’G  ™«ªL

 á«Ñ£dG  AÉ`̀£`̀N’G  ø`̀e  Qô°†àªdG  ¢†jôª∏d

 ≈dG É`̀à`̀a’ ,¢`̀†`̀jô`̀eh ø`̀WGƒ`̀e πμd ≥`̀M ƒ`̀gh

 ≥«≤ëJ  É¡fCÉ°T  ø`̀e  á«Ñ£dG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿G

 øe πμd áÑ°SÉæªdG áÄ«ÑdG ô«aƒJh ¿ÉæÄªW’G

.¢†jôªdGh  Ö«Ñ£dG

 áeƒμëdG  ¿G  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  Oó°Th

 AGóàY’G á«°†b ó°V áeRÉM äGAGôLG äòîJG

 ∞``̀Xƒ``̀ª``̀dGh ø``̀«``̀°``̀Vô``̀ª``̀ª``̀dGh AÉ```̀Ñ```̀W’G ≈``̀∏``̀Y

 ≈∏Y  áHƒ≤©∏d  ≈`̀∏`̀Y’G  ó`̀ë`̀dG  ≥«Ñ£Jh  ΩÉ`̀©`̀dG

.øjóà©ªdG

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿G ≈``̀dG Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò`̀¡`̀H QÉ``̀°``̀TGh

 ¢†©Ñd  á¡Ñæàe  áë°üdG  IQGRh  ∫Ó`̀N  ø`̀eh

 øe  É¡«∏Y  π°üëàj  »àdG  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdG

 ºgô«Z  hG  AÉÑW’G  ≈∏Y  AGóàY’ÉH  ¿ƒeƒ≤j

 iƒμ°ûdG  π`̀HÉ`̀≤`̀e  ø`̀«`̀eÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e

 øe ó`̀cCÉ`̀à`̀dG º`̀à`̀j å«ëH º`̀gó`̀°`̀V ™`̀aô`̀J »`̀à`̀dG

 º`̀¡`̀©`̀°`̀Vh ø````̀eh ô``̀jQÉ``̀≤``̀à``̀dG √ò````̀g ¿ƒ``ª``°``†``e

 ¢SQóJ  AÉÑW’G  øe  áæéd  πÑb  øe  »ë°üdG

 Éë«ë°U ôjô≤àdG ¿Éc GPG Éª«a Qô≤Jh ádÉëdG

 øe  ≈Ø©j  ¿G  Öéj  ’  …óà©ªdÉa  ;Éjó«c  hG

 AGóàY’G ºJ ¬fG ≈YOG ¬fG Oôéªd á«dhDƒ°ùªdG

.»ÑW ôjô≤J ≈∏Y π°üMh ¬«∏Y

 ´É£≤∏d áeƒμëdG ºYO ≈dG »≤∏ªdG âØdh

 äÉYÉ£≤dG  ºgG  óMCÉc  áμ∏ªªdG  »a  »ë°üdG

 √QhóH  QGôªà°S’G  øe  ¬æμªj  ÉªHh  á«eóîdG

 õ`̀jõ`̀©`̀Jh √OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh ¿OQ’G º``̀YO »``a ΩÉ``¡``dG

.á«LÓ©dG áMÉ«°ùdG ∫Éée »a ¿OQ’G áfÉμe

 »∏Y  QƒàcódG  AÉÑW’G  AÉÑ≤f  ¢Vô©à°SGh

 º«gGôHG  QƒàcódG  ¿Éæ°S’G  AÉÑWGh  ,¢SƒÑ©dG

 óªëe Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀«`̀°`̀Vô`̀ª`̀ª`̀dGh ,á``fhGô``£``dG

 ádOÉ«°üdG  áHÉ≤f  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  ,á∏eÉàëdG

 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG …ó``̀©``̀°``̀ù``̀dG π``«``YÉ``ª``°``SG Qƒ```à```có```dG

 á«ë°üdG  äÉHÉ≤ædG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh

.áμ∏ªªdG  »a

 äÉ¡édG  ™«ªL ™e πª©dG  á«ªgG  Ghó`̀cGh

 ´hô°ûe  ≈∏Y  äÓjó©J  ∫É`̀NOG  ≈∏Y  á«æ©ªdG

 É«dÉM  OƒLƒªdG  á«Ñ£dG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿ƒfÉb

 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a  á«ë°üdG  áæé∏dG  ió`̀d

 πØμj É`̀ª`̀H ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ´hô`̀°`̀û`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀J á`̀¡`̀é`̀d

 ™«ªL QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’É`̀H ò``̀NCÉ``̀J  á``̀fRGƒ``̀à``̀e á`̀dOÉ`̀©`̀e

 ≈°VôªdGh  AÉÑW’G  ¢UÉN πμ°ûHh  ,±GôW’G

 »`̀a »``̀ë``̀°``̀ü``̀dGh »``̀Ñ``̀£``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG ô``̀jƒ``̀£``̀Jh

 Iõ«ªàªdG  á©ª°ùdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  áμ∏ªªdG

 º`̀¡`̀e  ó`̀°`̀ü`̀≤`̀ª`̀c  ¿OQ’G  É``̀¡``̀H  ≈`̀¶`̀ë`̀j  »``̀à``̀dG

.á«LÓ©dG  áMÉ«°ù∏d

 ΩÉ``¶``f ¿CÉ```°```û```H äÉ```¶```MÓ```e Ghó```````̀HG É``̀ª``̀c

 ø«Môà≤e  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG

 ≈∏Y  ÉjQÉ«àNG  ájOÉªàY’G  ≥«Ñ£J  ¿ƒμj  ¿G

 äGOÉ``̀«``̀©``̀dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L

 ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿Gh  ,äGô``̀Ñ``̀à``̀î``̀ª``̀dGh  äÉ``«``dó``«``°``ü``dGh

 øe É«JGP  ájOÉªàY’G  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ¬LƒàdG

 iƒà°ùªH AÉ≤JQ’G ™aGóH á«ë°üdG á°ù°SDƒªdG

.á°ùaÉæªdGh  áeóîdG

 RôH’  á«ë°üdG  äÉHÉ≤ædG  AÉ°SDhQ  ¢VôYh

 πªY ¬``̀LGƒ``̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh Ö`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dG

 ±ƒØ°U ø«H ádÉ£ÑdG ÉgRôHG øeh ,º¡JÉHÉ≤f

 ¬LGƒJ »àdG  äÉjóëàdG  øY Ó°†a É¡«Ñ°ùàæe

 πX »`̀a äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG √ò`̀¡`̀d ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U

.á«aÉc πNO QOÉ°üe OƒLh ΩóY

 ¿É≤HÉ°ùdG  áë°üdG  Gô`̀jRh  AÉ≤∏dG  ô°†Mh

 ,õjÉØdG  ∞jÉf  QƒàcódGh  ,IõªM  ójR  QƒàcódG

 ≥Ñ°S’G  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ô`̀jó`̀eh

 .¢Sƒ°ù≤dG  ∞°Sƒj  QƒàcódG

 »YƒÑ°SC’G ¬FÉ≤d ∫ÓN »æeƒªdG í°VhCGh 

 ¬`̀ã`̀Ñ`̀j …ò`````̀dG ,QGƒ```````̀Mh QÉ```̀ Ñ```̀NCG è``̀eÉ``̀fô``̀H »```̀a

 á```YGPE’G ™`̀e ø`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H »````fOQC’G ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dG

 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀Th á```̀ q«```̀fOQC’G

 äÉMÓ°U’G  ¿G  ,¢ùeCG  ìÉÑ°U  ,Éª¡H  á q°UÉîdG

 »``̀JCÉ``̀J á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG É``gò``Ø``æ``J »``̀à``̀dG á`````````̀jQGOE’G

 Ió``©``°``UC’G ≈`̀∏`̀Y π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG ìÓ```̀°```̀UE’G ø`̀ª`̀°`̀V

 OGó```̀YCG â`̀fÉ`̀c É`̀ª`̀dÉ`̀£`̀d ¬```̀fG{ ±É``̀ °``̀VCGh .á``̀aÉ``̀c

 á°UÉNh  ,™«ªédG  QÉ¶fCG  §ëe  øjQÉ°ûà°ùªdG

 äGQGRƒ```````̀dG  ø```̀e ¬``∏``≤``f  º```̀J  º``¡``æ``e kGOó``````̀Y ¿CG

 ∫ÉªcEG  ±ó¡H  AGQRƒ``dG  á°SÉFQ  ≈`̀dEG  áØ∏àîªdG

 ∞Xƒe …CG q¿CG kGócDƒe ,óYÉ≤àdG hCG ó≤©dG Ióe

 ΩÉ¡ªH kÉØ∏μe ¿ƒμj ¿CG Öéj ΩÉ©dG ´É£≤dG »a

.zOóëe »Ø«Xh ∞°Uhh

 ,…OÉ``°``ü``à``b’G Ö`̀fÉ`̀é`̀dÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀ah

 á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U’G äGAGô``````LE’G ¿G »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG ó```cCG

 ¢SÉ°ùªdG  Ωó``̀Y  »`̀YGô`̀J  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bÓ`̀d

 ±ó`̀¡`̀Jh  ,≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dGh  Iô`̀«`̀≤`̀Ø`̀dG  ø«à≤Ñ£dÉH

 ƒªædG  õ«ØëJh  »eƒμëdG  ¥ÉØfE’G  §Ñ°V  ≈dEG

 øe  áFÉªdÉH  70  ƒëf  ¿G  oå`̀«`̀M  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 ,áÑjô°†dG  ™aôH  ôKCÉàJ  º`̀d  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG

 äÉeóîdGh ™∏°ùdG  âaó¡à°SG  áÑjô°†dG  øμdh

.áq«°SÉ°SC’G ô«Z

 äGAGô```````̀LE’G  ∂``̀∏``̀J  ¿CG  »``̀æ``̀eƒ``̀ª``̀dG  ø``̀«``̀Hh

 á`̀«`̀eÓ`̀YG á``̀£``̀N ™```̀e ø``̀eGõ``̀à``̀J á``«``eƒ``μ``ë``dG

 ™e á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ò`̀Ø`̀æ`̀J á`̀«`̀é`̀jhô`̀Jh á`̀jƒ`̀Yƒ`̀Jh

 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  ô``̀FGhó``̀dGh  äGQGRƒ`````dG  ∞∏àîe

 ìô`̀°`̀T ≈````̀dEG ±ó``̀¡``̀Jh ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 ,ø«æWGƒª∏d  áØ∏àîªdG  á«eƒμëdG  äGQGô≤dG

.äGQGô≤dG ∂∏J º¡a ¬d ≈æ°ùàj ≈àM

 »dÉªdG AÖ©dG πªëàJ áeƒμëdG ¿CGz™HÉJh

 á«fóªdG  ø«à°ù°SDƒªdG  »`̀a  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  â«Ñãàd

 ô«Z  ´É`̀Ø`̀JQG  …CG  §Ñ°V  ±ó`̀¡`̀H  ,ájôμ°ù©dGh

 ôÑà©J å«M ,á«FGò¨dG ™∏°ùdG QÉ©°SCG »a QôÑe

.zQÉ©°SC’G §Ñ°V äÉq«dBG qºgCG øe ¥Gƒ°SC’G √òg

 á°üjôM  áeƒμëdG  ¿CG{  »æeƒªdG  ∫É``̀bh

 äÓ`̀Nó`̀eh á```̀jhOC’G QÉ`̀©`̀°`̀SCG IOÉ``̀jR Ωó``Y ≈`̀∏`̀Y

 êÉ``̀Ló``̀dGh äÉ`̀«`̀dƒ`̀≤`̀Ñ`̀dGh ó`̀«`̀ª`̀é`̀dGh É`̀¡`̀LÉ`̀à`̀fG

 iô`̀L »`̀à`̀dG iô````̀NC’G ™`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀dGh

 ¢VÉØîfG  ¿CG  ≈``̀dEG  kGô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,zÉ`̀¡`̀æ`̀Y  ¿Ó```̀YE’G

 IóªéªdGh  ájó∏ÑdG  AGôªëdG  Ωƒë∏dG  QÉ©°SCG

 40  áÑ°ùæH  »∏ëªdG  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  IOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 »à«∏ªY  »`̀a  áfhôª∏d  áé«àf  AÉ`̀L  ,áFÉªdÉH

.ôjó°üàdGh  OGô«à°S’G

 IOÉ````̀jR  äQô`````̀b  á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG  ¿CG  í````̀ °````̀VhCGh

 ¢Vôa º`̀J  É`̀eh ,  Ωƒ`̀Yó`̀ª`̀dG  ø«ë£dG äÉ`̀ q«`̀ª`̀c

 ±Éæ°UCG  øe  É°†©H  ’EG  ¢ù«d  ¬«∏Y  áÑjô°†dG

 ´Gƒ`̀fCG  â°ù«dh  kÉ°SÉ°SCG  ô©°ùdG  ™ØJôe  õÑîdG

 ø«æWGƒªdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  áeóîà°ùªdG  õ`̀Ñ`̀î`̀dG

.áeƒYóªdGh

 ¢`̀†`̀©`̀H ∫hGó`````̀J ø``̀e ¬``̀Ø``̀°``̀SCG ø``̀Y Üô``````̀YCGh

 ≥FÉ≤ëdG  π«∏°†Jh  á≤«bódG  ô«Z  äÉeƒ∏©ªdG

 kÉ`̀«`̀YGO  ,™∏°ùdG  ¢†©Ñd  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ´É`̀Ø`̀JQG  ∫ƒ`̀M

 ô°ûf  πÑb  á«Yƒ°VƒªdGh  á`̀bó`̀dG  …ô`̀ë`̀J  ≈``dEG

 äGAGô``LE’É``H  ≥∏©àj  Éª«a  á`̀jQÉ`̀Ñ`̀NCG  IOÉ``̀e  …CG

.á«eƒμëdG

 ¬`̀Lƒ`̀à`̀∏`̀d ø``«``æ``WGƒ``ª``dG »``æ``eƒ``ª``dG É````̀YOh

 á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dGh á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG ø`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ≈````̀dEG

 â`̀JÉ`̀H QÉ`̀é`̀à`̀dG QÉ`̀©`̀ °`̀SCG ¿CÉ```̀H Ghô`̀©`̀°`̀T ∫É``̀M »``a

 Iô°TÉÑe  ihÉμ°ûH  Ωó≤àdG  º¡«∏Yh  ,á©ØJôe

 ºbôdG  ∫ÓN  øe  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒ`̀d

.065661176

 ¿CG  ≈dEG  »æeƒªdG  QÉ°TCG  ,ôNBG  ó«©°U  ≈∏Y

 ôØ°S  RGƒL  Ióe  ™aQ  ≈∏Y  â≤aGh  áeƒμëdG

 øe  k’ó``̀H  ΩGƒ```̀YCG  á°ùªîd  ø`̀«`̀jõ`̀¨`̀dG  á`̀jƒ`̀gh

 äÉ«∏ªY  »a  º¡«∏Y  π«¡°ùàdG  ±ó¡H  ,ø«eÉY

 ∫hó`̀dG  »a  º«∏©àdGh  πª©dG  äÉjÉ¨d  π≤æàdG

.iôNC’G

 á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U Ió``̀e π`̀jó`̀©`̀à`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀ah

 äGƒæ°S  ¢ùªN  øe  ø««fOQCÓd  ôØ°ùdG  RGƒL

 ô`̀eC’G  Gò`̀g  ¿CG  »æeƒªdG  í`̀°`̀VhCG  ,Iô°ûY  ≈`̀dEG

 êÉàëjh  á`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  ™°†îj  ƒ``gh  ¬°TÉ≤f  º`̀J

 π``̀MGô``̀ª``̀dÉ``̀H ô```ª```j »```̀fƒ```̀fÉ```̀b π```jó```©```J ≈``````̀ dEG

 ∫ƒ`̀°`̀UC’G  ≥`̀ahh  ,á`̀aÉ`̀c  á©jô°ûàdG  äGƒ`̀æ`̀≤`̀dGh

 .áqjQƒà°SódG

 ó≤Y …ò``̀dG ´É`̀ª`̀à`̀L’G »`̀a ∂``̀dP AÉ``̀L 

 áæéd ™e ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈æÑe »a ¢ùeCG

 ≈«ëj  ÖFÉædG  á°SÉFôH  á«HÉ«ædG  ø«£°ù∏a

 OóY  á°ûbÉæªd  ,áæé∏dG  AÉ°†YGh  Oƒ©°ùdG

 IõZ  ´É£b  AÉæHÉH  á≤∏©àªdG  Qƒ`̀e’G  ø`̀e

 ΩÉ¶f  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  áμ∏ªªdG  »`̀a  ø«ª«≤ªdG

 AÉæHÉH  á≤∏©àªdG  ôØ°ùdG  äGRGƒ`̀L  QGó°UG

.´É£≤dG

 á``æ``é``∏``dG AÉ```̀ °```̀†```̀YGh ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ ø```̀ª```̀Kh

 ±hô¶∏d  Égôjó≤Jh  áeƒμëdG  áHÉéà°SG

 ºæj …òdGh IõZ ´É£b AÉæHG É¡H ôªj »àdG

 øjô«°ûe ,á«dhDƒ°ùªdÉH  ∫ÉY ¢SÉ°ùMG  øY

 »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π``ª``©``dG π``eÉ``μ``J á``«``ª``gG ≈```̀dG

.á«æWƒdG  ±Góg’G  ≥«≤ëàd  »fÉªdôÑdGh

 ôjRh  Oƒ©°ùdG  ôμ°T  AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah

 ¬fhÉ©Jh  ¬àHÉéà°SG  áYô°S  ≈∏Y  á«∏NGódG

 ôÑ©j …òdGh AÉ≤∏dG Gòg ó≤©d áæé∏dG ™e

 áeƒμëdG  ø«H  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  ºéM  øY

 á«≤«≤ëdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éeh

 »``̀WGô``̀bƒ``̀ª``̀jó``̀dG π``̀ª``̀©``̀dG ó`̀°`̀ù`̀é`̀J »``̀à``̀dG

 á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀T º`̀é`̀M ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀Jh √Qƒ``̀°``̀U ≈`̀¡`̀HÉ`̀H

 á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG äQGô`````̀≤`````̀dG á```«```Yƒ```°```Vƒ```eh

.¬FÉæHGh  øWƒdG  πÑ≤à°ùªH  á≤∏©àªdG

 ´É£b AÉæHG  ¿G{  á«∏NGódG  ôjRh  ∫Ébh

 »fOQ’G  Ö©°ûdG  äÉfƒμe  øe  ¿ƒμe  IõZ

 ájÉYQh ΩÉªàgG  πëe ΩGhódG  ≈∏Y GƒfÉch

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,ø««ª°TÉ¡dG

 º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  Üƒ``̀é``̀j  »``̀fÉ``̀ã``̀dG  ˆG  ó``Ñ``Y

 á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG á``«``°``†``≤``dG ø```̀Y ´É``̀aó``̀∏``̀d

 QGô`̀≤`̀dG  ™æ°U  õ`̀cGô`̀ª`̀d  º¡Jƒ°U  ∫É`̀°`̀ü`̀jGh

.z»dhódG

 ™`̀aô`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  QGô```̀b ¿G{ ±É``̀°``̀VGh

 ÉªfGh  ÉaôJ  ¢ù«d  ôØ°ùdG  äGRGƒ``L  Ωƒ°SQ

 √PÉîJG ºJ ÉjôÑL GQÉ«Nh IQhô°Vh áLÉM

 ΩóY ™e áÑ©°üdG  á∏MôªdG  √òg RhÉéàæd

 Ö°üY  πμ°ûJ  iôNG  äÉYÉ£≤H  ¢SÉ°ùªdG

 »Yh  ≈`̀dG  GOÉæà°SG  QGô≤dG  AÉ`̀Lh  ,á`̀dhó`̀dG

 á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG É`̀æ`̀JÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e

 ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG »````̀Yh ™```̀e Ö``̀æ``̀L ≈````̀dG É``Ñ``æ``L

 π«Ñ°S  »`̀a  Gô`̀«`̀ã`̀c  ≈ë°V  …ò``̀dG  »```̀fOQ’G

 §°Sh  GõjõYh  ÉîeÉ°T  øWƒdG  Gòg  AÉ≤H

.äÉYô°üdGh  øàØdG  É¡aPÉ≤àJ  á≤£æe

 ø``̀«``̀£``̀°``̀ù``̀ ∏``̀a ™```````̀e ø``````̀ë``````̀f{ ∫É````````````̀bh

 ƒg  Gò``gh  ø`̀jó`̀dG  Ωƒ`̀j  ≈àM  ø«£°ù∏Ødh

 É`̀æ`̀à`̀dhOh »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG É`̀æ`̀Ø`̀bƒ`̀e

 á`̀«`̀eƒ`̀b á`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀dG á`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG É`̀æ`̀JOÉ`̀«`̀bh

 AÉ`̀°`̀†`̀YG OÉ`̀°`̀TG º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e .zIô`̀£`̀Ø`̀dÉ`̀H

 É¡àHÉéà°SGh  áeƒμëdG  ¿hÉ©àH  áæé∏dG

 QGô≤dG  Gòg  ø«Ø°UGh  Ωƒ°SôdG  ¢†«Øîàd

 ∞«ØîJ  »``̀a  ¬`̀à`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d  {  A…ô``̀é``̀dÉ``̀H{

 É¡d  ¢Vô©àj  »àdG  á«°û«©ªdG  •ƒ¨°†dG

.IõZ  ´É£b  AÉæHG

 øe  GOó`̀Y  ô`̀jRƒ`̀dG  ΩÉ`̀eG  Gƒ°VôY  Éªc

 á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG äÉ```̀LÉ```̀«```̀à```̀M’Gh Ö``̀dÉ``̀£``̀ª``̀dG

 á«Hô¨dG  áØ°†dG  AÉ`̀æ`̀HGh  ´É`̀£`̀≤`̀dG  AÉ`̀æ`̀HÉ`̀H

 äGAÉ≤d  IóY  ó≤Y  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJ  å«M

 ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG ™`̀°`̀Vhh É`̀¡`̀«`̀a å`̀MÉ`̀Ñ`̀à`̀∏`̀d iô``̀NG

.É¡à«Ñ∏Jh  É¡àédÉ©ªd  áeRÓdG

 ô````̀jRh ô```̀Ñ```̀Y AÉ```̀≤```̀ ∏```̀dG á```̀jÉ```̀¡```̀f »``````̀ah

 ¢ù∏ée Oƒ`̀¡`̀é`̀d  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG

 ø``Wƒ``dG á``̀eó``̀N ≈```̀dG á``̀«``̀eGô``̀dG ÜGƒ```̀æ```̀dG

 è¡ædG  ôjòéJh  ï«°SôJ  ôÑY  øWGƒªdGh

 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø`̀«`̀H  »`̀cQÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG

 .á«©jô°ûàdGh

 الملك يهنئ بالعيد 
الوطني للكويت وأستونيا 

 السفارة الكويتية تحتفي بالعيد
 الوطني وذكرى التحرير 

 توصية بتشكيل لجنة لتقييم البيئة
االستثمارية في الدراسات الدوائية 

 ارتفاع أسعار الخضار في سوق العارضة 
وفتح باب التصدير إلى فلسطين 

 تخريج طلبة ا+سعاف 
في »الدفاع المدني« 

 ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  å©H  -  GôàH  -  ¿ÉªY 
 ¬«NC’  áÄæ¡J  á«bôH  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ìÉÑ°üdG  ô`̀HÉ`̀é`̀dG  ó`̀ª`̀MC’G  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ï«°ûdG  ƒª°S
 ó«©dG  áÑ°SÉæªH  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG

.√OÓÑd  »æWƒdG
 Ö`̀©`̀°`̀T º``̀°``̀SÉ``̀Hh ¬``̀ª``̀°``̀SÉ``̀H ¬``̀à``̀dÓ``̀L Üô```````̀YCGh
 øY  É¡àeƒμMh  á«ª°TÉ¡dG  á``̀«``̀fOQC’G  áμ∏ªªdG
 √ò¡H  ájƒNC’G  ôYÉ°ûªdG  ¥ó°UCGh  »fÉ¡àdG  ôMCG
 ¿CG  ,≈`̀dÉ`̀©`̀Jh  ∑QÉ`̀Ñ`̀J  ≈dƒªdG  ÓFÉ°S  ,áÑ°SÉæªdG

 áë°üdG  QƒaƒªH  º©æj  ƒgh  √ƒª°S  ≈∏Y  Égó«©j
 øe  ójõªdÉH  »àjƒμdG  Ö©°ûdG  ≈∏Yh  ,á«aÉ©dGh

.QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG
 á°ù«Fôd  á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J  á`̀«`̀bô`̀H  ¬`̀à`̀dÓ`̀L å`̀©`̀H  É`̀ª`̀c
 ó``̀j’ƒ``̀«``̀dÉ``̀c »``à``°``ù``jô``c É``̀«``̀fƒ``̀à``̀°``̀SG á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀L
 É«æªàe  ,É``̀gOÓ``̀Ñ``̀d  »``æ``Wƒ``dG  Ωƒ``̀«``̀dG  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H
 áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀e  ó`̀j’ƒ`̀«`̀dÉ`̀c  á°ù«Fô∏d  ¬àdÓL
 øe  ójõªdG  ≥jó°üdG  ÉgOÓH  Ö©°ûdh  á«aÉ©dGh

 .QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG

 á«àjƒμdG  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  â`̀eÉ`̀bCG  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 ∫ÉÑ≤à°SG  πØM  ,∫h’G  ¢`̀ù`̀eG  AÉ°ùe  ,¿É`̀ª`̀Y  »`̀a

 ôjôëàdG iôcPh 56 `dG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH

.26`dG

 ¿É``̀«``̀Y’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ π`̀Ø`̀ë`̀dG ô`̀°`̀†`̀Mh

 ±É`````̀bh’Gh  ΩÓ`````̀Y’G  AGQRhh  õ``̀jÉ``̀Ø``̀dG  π`̀°`̀ü`̀«`̀a

 øe  Oó`̀Yh  π≤ædGh  ¿Éμ°S’Gh  áeÉ©dG  ∫É¨°T’Gh

 ∂∏°ùdGh  ôFÉ°û©dG  AÉ`̀¡`̀Lhh  ÜGƒ``æ``dGh  ¿É`̀«`̀Y’G

.øjƒYóªdGh  ø««eÓY’Gh  »°SÉeƒ∏HódG

 QƒàcódG  ¿ÉªY  »`̀a  »àjƒμdG  ô«Ø°ùdG  ó`̀cGh

 á`̀fÉ`̀à`̀eh ≥``ª``Y π``Ø``ë``dG ∫Ó```̀N è``̀«``̀Yó``̀dG ó``ª``M

 ø«≤«≤°ûdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ``bÓ``©``dG

 iòàëj  ÉLPƒªfCG  âëÑ°UG  »àdGh  Éª¡«JOÉ«bh

 .∫hódG ø«H äÉbÓ©dG »a

 »`̀a ¿ƒ``̀cQÉ``̀°``̀û``̀e ≈``̀°``̀UhG - Gô``̀à``̀H  -  ¿É``̀ª``̀Y 

 äÉ``̀°``̀SGQó``̀dGh çÉ``̀ë``̀H C’É``̀H ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e ô``ª``JDƒ``e

 ¢ùeG ¿É`̀ª`̀Y »`̀a ΩCÉ`̀à`̀dG á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dGh á`̀«`̀FGhó`̀dG

 QGô≤dG  ÜÉë°UCG  øe  áæéd  π«μ°ûàH  ¢ù«ªîdG

 íÑ°üàd  ¿OQC’É```̀H  á«©jô°ûàdG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  º««≤àd

.∫ÉéªdG  Gòg  »a  »LQÉîdG  QÉªãà°SÓd  áHPÉL

 OGó`````̀YEG{ ô``̀ª``̀J Dƒ``̀e »``̀a ¿ƒ``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG ó````̀cGh

 õ``̀«``̀Ø``̀ë``̀à``̀d  ¿OQ’G  »`````̀a  »```̀Ä```̀«```̀Ñ```̀dG  ΩÉ````̀¶````̀æ````̀dG

 çÉ`̀ë`̀H’G ∫É`̀é`̀e »`̀a á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

 ôjƒ£àd  á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀«`̀FGhó`̀dG  äÉ``°``SGQó``dGh

 áæé∏dG  ™°†J  ¿G  IQhô`̀°`̀V  zIôμàÑªdG  á``̀jhOC’G

 ±Gô```̀W’G ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ™`̀ª`̀é`̀J »``̀à``̀dGh ,á`̀∏`̀μ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 á`̀jhO’Gh  QÉªãà°S’ÉH  á«æ©ªdGh  á°ü°üîàªdG

 øª°V  ò«Øæà∏d  á∏HÉb  πªY  §£N  ,É¡àYÉæ°Uh

.IOóëe  á«æeR  ôWCG

 ¢``ù``°``S’G ™``̀ °``̀Vh ≈`````̀d EG ô``̀ª``̀J Dƒ``̀ª``̀dG ±ó```̀¡```̀jh

 á«ªdÉ©dG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  Üò`̀é`̀d  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh

 á``«``FGhó``dG äÉ``̀°``̀SGQó``̀dGh çÉ``̀ë``̀H’G ∫É``é``e »``̀a

 »a Iô`̀μ`̀à`̀Ñ`̀ª`̀dG á```̀jhOC’G ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dGh

 äÉ°SGQódG  á«ªgCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  AÉ≤dEGh  ,¿OQ’G

 á`̀°`̀SGQOh  ,…QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG  ≥∏£æe  ø`̀e  á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG

.á≤£æªdGh  ¿OQ’G  »a  »ª∏©dG  åëÑdG  áÄ«H

 ¬`̀à`̀ª`̀¶`̀f …ò````̀dG ,ô``̀ª``̀J Dƒ``̀ª``̀dG »```a ∑QÉ``̀°``̀û``̀jh

 ,¿OQ’G  »```̀a  á```«```μ```jô```e’G  IQÉ```̀é```̀à```̀dG  á```̀aô```̀Z

 á«ªdÉ©dG  á`̀«`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀dG  á```̀jhOC’G  äÉ`̀cô`̀°`̀T  ™`̀ª`̀é`̀jh

 á``°``ù``°``SDƒ``ª``dG  ™```̀e  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H  (PhRMA)

 ø«KóëàªdG  øe  OóY  ,AGhódGh  AGò¨∏d  áeÉ©dG

 AÉ`̀ °`̀SDhQ ø`̀Y ø`̀«`̀∏`̀ã`̀ª`̀eh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG êQÉ``̀î``̀dG ø`̀e

 õ``̀cGô``̀eh á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dGh á``«``ª``°``Sô``dG äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG

 á``̀«``̀FGhó``̀dGh á``̀jô``̀jô``̀°``̀ù``̀dG äÉ```̀°```̀SGQó```̀dG AGô``````̀LEG

 áÄ«gh  á°ù°SDƒªdG  ø`̀e  ø«°ü°üîàeh  AÉ`̀Ñ`̀WGh

 äÉ`̀YOƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀eh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh  QÉ``ª``ã``à``°``S’G

.ájhOC’G

 ô``̀NBG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG »``̀a ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¢`̀û`̀bÉ`̀fh

 ∂∏J  »`̀a  á«ªdÉ©dG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG

 ,ìÉ``̀é``̀æ``̀dG ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀bh ÜQÉ``̀é``̀à``̀dG π`̀≤`̀æ`̀d ∫hó`````̀dG

 ôjƒ£J π``̀LCG  ø`̀e ,IQƒ`̀aÉ`̀¨`̀æ`̀°`̀S  á`̀Hô`̀é`̀J  É`̀¡`̀æ`̀eh

 Üò`̀é`̀d  ¿OQ’G  »`̀a  äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 á«∏ªY  äÉ«°UƒàH  êhôîdGh  ,äGQÉªãà°S’G  √òg

 áaÉc  ø`̀e  ÉgPÉîJG  Ö`̀LGƒ`̀dG  äGAGô``̀LE’G  ø«ÑJ

 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

 .´ƒ°VƒªdG  Gò¡H  á«æ©ªdGh

¿Gƒ∏©dG ó¡a  -  ≈£°SƒdG QGƒZ’G 

 …õ``̀cô``̀ª``̀dG á``̀°``̀VQÉ``̀©``̀dG ¥ƒ``̀°``̀S ô``̀jó``̀e ∫É````̀b

 äÉ`̀«`̀ª`̀μ`̀dG  ¿G  {  ø`̀«`̀dÉ`̀à`̀î`̀dG  ó`̀ª`̀MG  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 â°†ØîfG  É«eƒj  ¥ƒ°ùdG  π°üJ  »àdG  á«YGQõdG

 πÑb  π°üj  ¿É`̀c  É`̀ª`̀Y  %  30  ≈`̀dG  π°üJ  á`̀LQó`̀H

 ¢VÉØîfGh  ¢ù≤£dG  IOhôÑd  ∂`̀dPh  ø«YƒÑ°SG

.zô«Ñc  πμ°ûH  IQGôëdG  äÉLQO

 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG π`̀°`̀ü`̀j ¬```̀fG ,ø``«``dÉ``à``î``dG ±É```̀°```̀VGh

 øe ø`̀W 400  ≈`̀dG  350  ø`̀e ÜQÉ`̀≤`̀j É`̀e É`̀«`̀eƒ`̀j

 »àdGh  ¿OQ’G  …OGh  »`̀a  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉéàæªdG

 áÑ°ùædÉH  êÉàf’G  IhQP  »g  IôàØdG  √òg  ôÑà©J

 IQhóæÑdGh  QÉ«îdG  É¡ªgGh  …OGƒdG  π«°UÉëªd

 É``̀WÉ``̀£``̀Ñ``̀dGh ¬```̀YGƒ```̀f CÉ```̀H Oƒ````̀ °````̀S’Gh É```°```Sƒ```μ```dGh

 ∫ƒ``Ø``dGh ƒ``∏``ë``dGh QÉ``̀ë``̀dGh ¿ƒ``∏``ª``dG π`̀Ø`̀∏`̀Ø`̀dGh

 π«°UÉëªdG  QÉ`̀©`̀°`̀SG  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe  ,É`̀gô`̀«`̀Zh

 É`̀e ,¬``̀«``̀∏``̀Y â```̀fÉ```̀c É``̀ª``̀Y â```©```Ø```JQG á```̀«```̀YGQõ```̀dG

 º¡JÉeõ∏à°ùe  ô«aƒJ  ≈∏Y  ø«YQGõªdG  óYÉ°ùJ

.á«YGQõdG

 ø«YQGõe OÉëJG ô°S ø«eG ÖdÉW ,∂dP ≈dG

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ,á`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ∫É`̀ª`̀L  ¿OQ’G  …OGh

 á``̀«``̀YGQõ``̀dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d ΩGó``̀≤``̀à``̀°``̀S’G ÜÉ```̀H í`̀à`̀Ø`̀H

 ≈àM ,íjQÉ°üàdG  Ωƒ°SQ  ™aQ  QGôb  øY IOƒ©dGh

 »YGQR  èàæe  ô«aƒJ  »a  √Qhó`̀H  ´QGõªdG  Ωƒ≤j

 íàa  ≈dG  áaÉ°VG  ,ø«æWGƒª∏d  áÑ°SÉæe  QÉ©°SCÉH

 …òdGh  á«LQÉîdG  ¥Gƒ°S’G  ≈dG  ôjó°üàdG  ÜÉH

.ø«YQGõª∏d  ™ØædG  ≈∏Y  Oƒ©j

 ó``̀Lƒ``̀j É``̀«``̀dÉ``̀M ¬````̀fG ,á``̀ë``̀dÉ``̀°``̀ü``̀ª``̀dG ø```̀«```̀Hh

 π`̀Ø`̀∏`̀Ø`̀dG ±É``̀æ``̀°``̀UC’ ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a ≈```̀dG ô`̀jó`̀°`̀ü`̀J

 äÉ«ªμHh  Oƒ`̀°`̀S’Gh  É`̀°`̀Sƒ`̀μ`̀dGh  QÉ`̀«`̀î`̀dGh  ƒ`̀∏`̀ë`̀dG

 »`̀a ø``̀«``̀YQGõ``̀ª``̀dG á``jÉ``ª``ë``H É``Ñ``dÉ``£``e ,Ió```̀«```̀L

 ô`̀jRÉ`̀æ`̀î`̀dG äÉ`̀ª`̀é`̀g ø``̀e á```jQhõ```dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 º`̀LÉ`̀¡`̀Jh GQÉ``̀¡``̀f »``̀J CÉ``̀J É`̀«`̀dÉ`̀M »``à``dG ÜÉ``̀Fò``̀dGh

 øe  É¡©∏à≤Jh  ÉgôeóJh  á«YGQõdG  π«°UÉëªdG

 áaÉ°VG  ø«YQGõª∏d  ôFÉ°ùN  ÖÑ°ùJh  ÉgQhòL

 .º¡JÉ«M  ≈∏Y  ¬∏μ°ûJ  …òdG  ô£îdG  ≈dG

 áeÉ©dG  ájôjóªdG  â∏ØàMG  -  GôàH  -  ¿ÉªY 
 ™°SÉàdG  êƒØdG  èjôîàH  ,¢ùeCG  »fóªdG  ´Éaó∏d
 ådÉãdG  êƒØdGh  …QƒØdG  ±É©°SE’G  Ωƒ∏HO  áÑ∏£d
 á«∏c  ø`̀e  PÉ`̀≤`̀fE’Gh  AÉ`̀Ø`̀WE’G  äÉ«æ≤J  áÑ∏W  ø`̀e

.»fóªdG  ´ÉaódG
 »`̀fó`̀ª`̀dG ´É``aó``dG ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e ó```̀cCGh
 á«ªgCG  …QGô°ûdG  øªjCG  ó«ª©dG  ájô°ûÑdG  iƒ≤∏d
 á«∏μdG √ò`̀g ¬`̀H Ωƒ`̀≤`̀J …ò``̀dG »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G Qhó``̀dG
 AÉ`̀Ø`̀WE’Gh  ±É`̀©`̀°`̀SE’G  QOGƒ``̀c  π«gCÉàH  πãªàªdGh
 äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dG AGOC’ »`̀fó`̀ª`̀dG ´É`̀aó`̀dG »`̀a PÉ`̀≤`̀fE’Gh
 √ò``̀g  ¿CG  É``̀ª``̀«``̀°``̀S’  ,º``̀¡``̀≤``̀JÉ``̀Y  ≈``̀∏``̀Y  IÉ``̀≤``̀∏``̀ª``̀dG

 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  IÉ«ëH  Iô°TÉÑe  á∏°U  äGP  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh  iDhô```̀dG  ó°ùéj  É`̀ª`̀Hh  ¬`̀à`̀eÓ`̀°`̀Sh
 ´É`̀aó`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀H  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ≥≤ëj  É`̀ª`̀Hh  É¡JÉjƒà°ùe  π`̀°`̀†`̀aCG  ≈``̀dEG  »`̀fó`̀ª`̀dG
 äÉæHh  AÉ`̀æ`̀HC’  ¿É``̀eC’Gh  áeÓ°ùdG  äÉ``LQO  ≈`̀∏`̀YCG

.øWƒdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  á«∏c  ó«ªY  QÉ`̀°`̀TCGh
 á«∏μdG  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  …ò`̀dG  õ«ªàªdG  iƒà°ùªdG
 ≈∏Y  Iõ«ªàe  ìÉ`̀é`̀f  áÑ°ùf  ≥«≤ëJ  ¬JôªK  ¿É`̀c
 π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG ¿É``̀ë``̀à``̀e’G »```a á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e

 .ΩÉ©dG  Gòg ™ªàéªdG  äÉ«∏μH  ¢UÉîdG

IQÉØ°ùdG πØM »a ¿ƒcQÉ°ûe

AGQRƒdG á°SÉFQ »a á«ë°üdG äÉHÉ≤ædÉH ¬YÉªàLG ∫ÓN »≤∏ªdG

á«∏NGódG ôjRh ™e á«HÉ«ædG ø«£°ù∏a áæéd ´ÉªàLG

    GôàH - ¿ÉªY

 »fÉg QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈≤àdG
 ¢ùeG AGQRƒdG á°SÉFQ QGO »a »≤∏ªdG
 á«æ¡ªdG äÉHÉ≤ædG AÉ°SDhQ ¢ù«ªîdG
 ¿Éæ°S’G AÉÑWCGh AÉÑWC’G) á«ë°üdG
 Qƒ°†ëHh ,(ádOÉ«°üdGh ø«°VôªªdGh
 Oƒªëe QƒàcódG áë°üdG ôjRh
 ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRhh ÜÉ«°ûdG
.áfhÉ°üîdG ô°ûH QƒàcódG á«fƒfÉ≤dG

 GôàH - ¿É qªY

 ,ΩÓYE’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ócCG 
 áeƒμëdG º°SÉH »ª°SôdG ≥WÉædG
 QGôb ¿G ,»æeƒªdG óªëe QƒàcódG
 á°SÉFôdG …QÉ°ûà°ùe OóY ¢†ØN
 á©HQCG ≈dEG kGQÉ°ûà°ùe 14 øe
 áeƒμëdG QGôªà°SG ócDƒj øjQÉ°ûà°ùe
 ájQGOE’G äÉMÓ°UE’G äGAGôLEÉH
.äÉ≤ØædG ¢†ØNh ájOÉ°üàb’Gh

 GôàH - ¿ÉªY
 
 »ÑYõdG ÖdÉZ á«∏NGódG ôjRh ∫Éb 
 ¢ùeCG Qôb AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿G{
 ôØ°ùdG äGRGƒL Ωƒ°SQ ¢†«ØîJ
 Ióªd IQOÉ°üdGh IõZ ´É£b AÉæH’
 QÉæjO áÄe ≈dG »àFÉe øe ø«àæ°S
 ¢ùªN Ióªd IQOÉ°üdG äGRGƒédGh
.QÉæjO »àÄe ≈dG äGƒæ°S



4عربي ودولي

ÉjQƒ°S »a zá«Yô°ûdG äÉ£∏°ùdG QGô≤à°SG{ ójôJ ƒμ°Sƒe

بدء المحادثات بين ا�طراف المتنازعة في جنيف
 º```̀e’G çƒ``̀©``̀Ñ``̀e ≈```≤```à```dG-Ü ± G-º```̀°```̀UGƒ```̀Y   

 ¢ùeCG  GQƒà°ù«e  …O  ¿ÉaÉà°S  ÉjQƒ°S  ≈dG  IóëàªdG

 …ó``̀ah ∞`̀«`̀æ`̀L »``̀a Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀e’G ô`̀≤`̀e »``̀a

 ,π°üØæe πμ°ûH ø«àjQƒ°ùdG á°VQÉ©ªdGh áeƒμëdG

 äÉ°VhÉØªdG  ádƒL ¥Ó£fG  É«ª°SQ  ø∏©j  ¿G  πÑb

 …Qƒ°ùdG  ´Gõæ∏d  πM  OÉéjG  ≈`̀dG  áaOÉ¡dG  á©HGôdG

.»eGódG

 ∫ÉªàMÉH ∂«μ°ûJ §°Sh äÉ°VhÉØªdG ó≤©æJh

 ø«H  Iƒ¡dG  ≥ªY  áé«àf  º¡e  Ωó≤J  …CG  É¡≤«≤ëJ

.ø«aô£dG

 Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG  óæY  GQƒà°ù«e  …O  ≈≤àdGh

 á°SÉFôH  áeƒμëdG  ó`̀ah  ∞«æL  â«bƒàH  ÉMÉÑ°U

 QÉ°ûH IóëàªdG ºe’G iód ºFGódG ÉjQƒ°S Ühóæe

 …É`̀H »`̀dó`̀j ¿G ¿hO ø``e êô``̀N …ò```̀dG …ô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG

.íjô°üJ

 ó`̀ah ø``̀Y ø`̀«`̀æ`̀KG ø`̀«`̀∏`̀ã`̀ª`̀e É`̀gó`̀©`̀H ≈``̀≤``̀à``̀dGh

 á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG º`̀°`̀†`̀j …ò```̀dG »`̀°`̀SÉ`̀°`̀S’G á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG

 äÉ°VhÉØª∏d É«∏©dG áÄ«¡dG É¡°SCGQ ≈∏Yh á«°SÉ«°ùdG

.á∏JÉ≤ªdG πFÉ°üØdGh

 ô°üf »°VhÉØàdG á°VQÉ©ªdG óah ¢ù«FQ êôNh

 äÉ°VhÉØª∏d  É«∏©dG  áÄ«¡dG  π`̀ã`̀ª`̀eh  …ô`̀jô`̀ë`̀dG

 …É`̀H  A’O’G  ¿hO  ø``̀e  É`̀°`̀†`̀jG  »`̀fÉ`̀ª`̀°`̀†`̀b  ≈`̀«`̀ë`̀j

.íjô°üJ

 ø`̀«`̀∏`̀ã`̀ª`̀e Gô```̀¡```̀X GQƒ``̀à``̀°``̀ù``̀«``̀e  …O ≈```̀≤```̀à```̀dGh

 øe GOó````Y º`̀°`̀†`̀J »``à``dG zIô``̀gÉ``̀≤``̀dG á`̀°`̀ü`̀æ`̀e{ ø``̀Y

 º¡æ«H  á`̀∏`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG

 OÉ¡L  á«LQÉîdG  IQGRh  º°SÉH  ≥HÉ°ùdG  çóëàªdG

.»°Só≤ªdG

 ¿Éª«∏°S  ∫ÉªL  IôgÉ≤dG  á°üæe  ƒ°†Y  ∫É`̀bh

 §≤a ∫hÉæJh GóL Gó«L ´ÉªàL’G ¿Éc{ AÉ≤∏dG ôKG

 ádƒédG √òg ºªà°S É¡°SÉ°SG ≈∏Y »àdG äÉÑ«JôàdG

.zÉ¡«∏Y Ωƒ≤à°S »àdG á«°SÉ°S’G ÇOÉÑªdGh

 ∑Éæg ¿ƒ`̀μ`̀j ¿G Ö`̀é`̀j ¬``̀fG É``̀fó``̀cG{ ±É``̀°``̀VGh

 πμ°ûH Qô≤J ºd AÉ«°T’G øμdh ,Iô°TÉÑe äÉ°VhÉØe

.z¿B’G ≈àM »FÉ¡f

 É`̀°`̀†`̀jCG äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀ª`̀dG á`̀dƒ`̀L »``̀a ∑QÉ`̀°`̀û`̀«`̀°`̀Sh

 ø«°VQÉ©e º°†J »àdG  zƒμ°Sƒe á°üæe{ øe óah

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ºgRôHG É«°ShQ øe ø«Hô≤e

.π«ªL …Qób ≥Ñ°S’G

 ™bƒàj ’ ¬fG AÉ©HQ’G ø∏YCG GQƒà°ù«e …O ¿Éch

 á∏°ù∏°S á`̀jGó`̀H π``̀H{ ,á`̀dƒ`̀é`̀dG √ò``̀g »`̀a É`̀bGô`̀à`̀NG

 ≥«≤ëJ  »a  π`̀e’G  øY  ÉHô©e  ,¢VhÉØJ  zä’ƒ``L

.¥ÉØJG ≈dG π°UƒàdG √ÉéJÉH zºNR{

 ø`̀e á`̀≤`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀dG çÓ```̀ã```̀dG ä’ƒ```̀é```̀dG ∫Ó`````̀Nh

 •ÉÑ°T »`̀a ∞«æL »`̀a äó`̀≤`̀Y »`̀à`̀dG äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀ª`̀dG

 º``̀eC’G  §`̀«`̀°`̀Sh  íéæj  º`̀d  ,2016  ¿É`̀°`̀ù`̀«`̀fh  QGPBGh

 áeƒμëdGh á°VQÉ©ªdG »Hhóæe ™ªL »a IóëàªdG

.IóMGh ádhÉW ∫ƒM

 º`̀°`̀SÉ`̀H  çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  ,§`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º`̀dÉ`̀°`̀S  ¿CG  ’EG

 áÄ«¡dG  º°†j …ò``̀dG  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀S’G  á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG  ó``̀ah

 øe  á©°SGh  ±É«W’  á∏ãªªdG  äÉ°VhÉØª∏d  É«∏©dG

 ¿CG  ∞«æL  »a  AÉ©HQC’G  ócCG  ,ájQƒ°ùdG  á°VQÉ©ªdG

 ™e zIô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀ª`̀H{ Ö`̀dÉ`̀£`̀J á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG

 áÄ«g{  á°ûbÉæªH  CGó`̀Ñ`̀J  ¿CG  ≈∏Y  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  ΩÉ¶ædG

.z»dÉ≤àfG ºμM

 á°VQÉ©ªdG ÖdÉ£J ,¢VhÉØàdG QÉ°ùe AóH òæeh

 º°†J á∏eÉc äÉ«MÓ°U äGP »dÉ≤àfG  ºμM áÄ«¡H

 …CG  OÉ©Ñà°SG  ™e  ,á°VQÉ©ªdGh  áeƒμë∏d  ø«∏ãªe

 iôJ ø«M »a ,ó°SC’G QÉ°ûH …Qƒ°ùdG ¢ù«Fô∏d QhO

 ¢TÉ≤f ™°Vƒe ¢ù«d ó°SC’G πÑ≤à°ùe ¿G áeƒμëdG

 ΩÉ¶ædG ÖdÉ£jh .´Gôàb’G ≥jOÉæ°U §≤a √Qô≤Jh

.ÉjQƒ°S »a ÜÉgQ’G ≈∏Y AÉ°†≤dG ≈∏Y õ«côàdÉH

 äÉ°VhÉØªdG  ø`̀e  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á`̀dƒ`̀é`̀dG  »`̀JCÉ`̀Jh

 É`̀gRô`̀HG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀HOh á`̀«`̀fGó`̀«`̀e äGQƒ``£``J §`̀°`̀Sh

 á°VQÉ©ªdG  É¡H  â«æe  »àdG  á«fGó«ªdG  ôFÉ°ùîdG

 á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a É`̀ª`̀«`̀°`̀S ’ Iô```̀«```̀NC’G ô`̀¡`̀ °`̀T’G ∫Ó```̀N

 áªYGódG  ,É«côJ  ø«H  ójóédG  ÜQÉ`̀≤`̀à`̀dGh  ,Ö`̀∏`̀M

 Ó°†a  ,ΩÉ¶ædG  »ªYGO  RôHCG  ,É«°ShQh  ,á°VQÉ©ª∏d

 Ió°S  ≈dG  ÖeGôJ  ódÉfhO  …Qƒ¡ªédG  ∫ƒ°Uh øY

.ø£æ°TGh »a ºμëdG

 ±ÓàF’G »a á«eÓYE’G IôFGódG ¢ù«FQ OóYh

 óªMCG ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ªdGh IQƒãdG iƒ≤d »æWƒdG

 ∞bh  â«ÑãJ  π°ûa  ÉgRôHG  IóY  äÉbƒ©e  ¿É°†eQ

 ΩóYh ,∫h’G ¿ƒfÉc òæe ¬H ∫ƒª©ªdG QÉædG ¥ÓWG

.á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG øe ø£æ°TGh ∞bƒe ìƒ°Vh

 ¥óæØdG  êQÉ``̀N  ø««aÉë°U ™`̀e  AÉ`̀≤`̀d  ∫Ó``̀Nh

 iôf ¿CG πeCÉf{ AÉ©HQ’G §∏°ùªdG ∫Éb ,∞«æL »a

 ¿CG »a π«Ñ°S ’ ¿C’ ,4 ∞«æL »a Éæg ≥≤ëàj ÉÄ«°T

 …òdG øªãdG Gò¡H 5 ∞«æL ≈dEG  ¿ƒjQƒ°ùdG ¬éàj

.zÉæg ¿B’G ∂dP AÉ¡fEÉH πeCÉf .ÉjQƒ°S »a ¬fƒ©aój

 á`̀dƒ`̀L ¿G ø``̀∏``̀YCG  ¿G GQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀e …ó```d ≥`̀Ñ`̀°`̀Sh

 ∫É≤àf’G á«∏ªY ≈∏Y õcôà°S á«dÉëdG äÉ°VhÉØªdG

 Qƒ`̀à`̀°`̀SO ™`̀°`̀Vh É`̀¡`̀«`̀a É`̀ª`̀H ,É`̀jQƒ`̀°`̀S »`̀a »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

.äÉHÉîàfG AGôLEGh

 GQƒà°ù«e …O ™ªàLG ,á«°SÉ«°ùdG ¬JGAÉ≤d ó©Hh

 »a ø«∏≤à©e hG  ø`̀jOƒ`̀≤`̀Ø`̀e äÓ`̀FÉ`̀Y  »`̀dÉ`̀gG  ™`̀e

 êGôa’ÉH  º¡ÑdÉ£e ¬d  Gƒeób ájQƒ°ùdG  ¿ƒé°ùdG

 Gó«©H  á«fóe  ¿ƒé°S  ≈`̀dG  º¡∏≤f  hG  º¡FÉæHG  øY

.ájôμ°ù©dG ¿ƒé°ùdG øY

 ÖdÉ£ªdG  ∂∏J  ¢Vô©H  GQƒà°ù«e  …O  ó``Yhh

.äÉ°VhÉØªdG »a ø«cQÉ°ûªdG ≈∏Y

 ô«ªjOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG ø∏YG ,¬ÑfÉL øe

 øe Ió`̀jó`̀L ádƒL Aó`̀H  ™`̀e ÉæeGõJ ¢`̀ù`̀eCG  ø«JƒH

 É«°ShQ ±óg ¿G ∞«æL »a ájQƒ°ùdG äÉ°VhÉØªdG

 zá«Yô°ûdG  äÉ£∏°ùdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG{  ƒ`̀g  É`̀jQƒ`̀°`̀S  »`̀a

.ÜÉgQEÓd záª°SÉM áHô°V{ ¬«LƒJh

 ∫ƒ£°SC’G •ÉÑ°V ™e AÉ≤d ∫ÓN ø«JƒH ∫Ébh

 Éæ°ùØf’  Oó`̀ë`̀f  ’{  ÉjQƒ°S  ø`̀e  óFÉ©dG  »`̀°`̀Shô`̀dG

 zÉjQƒ°ùd  á«∏NGódG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  πNóàdG  ±ó`̀g

 ∞jôN òæe ájôμ°ùY á∏ªM ƒμ°Sƒe ¢VƒîJ å«M

 .ó`̀°`̀SC’G QÉ`̀°`̀û`̀H ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ΩÉ`̀¶`̀f º`̀Yó`̀d 2015 ΩÉ``̀Y

 áª¡e{ É«°ShQ iód ¿G ≥°ûeO ΩÉ¶f ∞«∏M ±É°VGh

 »a  á«Yô°ûdG  äÉ£∏°ùdG  QGô≤à°SG  ≈∏Y  ®ÉØëdG

.z»dhódG ÜÉgQEÓd áª°SÉM áHô°V ¬«LƒJh OÓÑdG

 ±’G 310 øe ôãcG ÉjQƒ°S »a ÜôëdG â©bhGh

.É¡LQÉNh OÓÑdG πNGO ø«jÓªdG äOô°Th π«àb

 ¿ƒjõØ∏àdG  É¡ãH  äÉ£≤d  ≥`̀ah  ø«JƒH  ™`̀HÉ`̀Jh

 πM ≈dG  π°UƒàdG  »a ´Gô°S’G  ºJ Éª∏c{  »°ShôdG

 AÉ¡f’  »dhódG  ™ªàéªdG  ¢Uôa  äOGORG  »°SÉ«°S

.zájQƒ°ùdG »°VGQC’G ≈∏Y ÜÉgQ’G ¿ƒYÉW

 ádƒL Aó`̀H  ™`̀e  äÉëjô°üàdG  √ò`̀g  ø`̀eGõ`̀à`̀Jh

 ΩÉ¶æ∏d  ø«∏ãªe  ø«H  äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀ª`̀dG  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L

 ¿Ó`̀YGh  ,∞«æL  »a  ¢ùeCG  á°VQÉ©ªdGh  …Qƒ°ùdG

 ≈∏Y Iô≤f’ á«dGƒªdG ájQƒ°ùdG πFÉ°üØdG Iô£«°S

 Ö∏M  á¶aÉëe  »`̀a  π≤©e  ô```NBG  ,ÜÉ``Ñ``dG  á`̀æ`̀jó`̀e

.¢ûYGO áHÉ°ü©d

 »a  »°ShôdG  …ôμ°ù©dG  πNóàdG  ôØ°SG  ó`̀bh

 ídÉ°üd  á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG  á`̀dOÉ`̀©`̀ª`̀dG  ô«¨J  ø`̀Y  É`̀jQƒ`̀°`̀S

 ™e  äÉHƒ©°U  ¬LGƒj  ¿Éc  …òdG  …Qƒ°ùdG  ¢û«édG

.Üô¨dGh è«∏îdG ∫hO øe áeƒYóªdG πFÉ°üØdG

 É«°ShQ  äQô``̀b  ,»°VÉªdG  »fÉãdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀c  »`̀ah

 ,ájQƒ°ùdG  √É`̀«`̀ª`̀dG  ø`̀e  É`̀¡`̀JGô`̀FÉ`̀W  á∏eÉM  Öë°S

 z¢†Øîà°S{  É¡fG  ∫h’G ¿ƒfÉc »a âæ∏YCG  ¿G  ó©H

 .ÉjQƒ°S »a …ôμ°ù©dG ÉgOƒLh

áæjóªdG πeÉc IOÉ©à°SG ƒëf Ωó≤àJ

القوات العراقية تدخل مطار الموصل
 äGƒ```≤```dG â````̀∏````̀NO-Ü ± CG-π```̀°```̀Uƒ```̀ª```̀dG QÉ```£```e 

 øe  …ƒ`̀L  ºYóH  π°UƒªdG  QÉ£e  ¢`̀ù`̀eCG  á«bGô©dG

 Iƒ£N ó©j Ée »a ,Iôq«°ùe iôNGh á«HôM äGôFÉW

 ø««HÉgQ’G  π≤©e øe ≈≤ÑJ  Ée  ±Gó¡à°S’ iôÑc

.áæjóªdG øe »Hô¨dG ÖfÉédG »a

 ,QÉ£ªdG  ™ªée  ≈dG  á«bGô©dG  äGƒ≤dG  â∏NOh

 ó©H  ,¢SôH  ¢ùfGôa ádÉch  ƒ∏°SGôe OÉ`̀aG  Ée  Ö°ùëH

 »a π°UƒªdG ÜƒæL ≥WÉæe ôÑY É¡≤jôW â≤°T ¿G

.ΩÉjCG á°ùªN πÑb CGóH Ωƒég

 IQGRƒ`̀d  á©HÉàdG  ™jô°ùdG  Oô`̀dG  äGƒ`̀b  âªëàbGh

 ¿É`̀μ`̀ª`̀dG á``jOÉ``ë``J’G á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG É`̀gó`̀©`̀Hh á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG

 ôÑY  ,Iô«°ùe  iô``̀NGh  á«HôM  äGô`̀FÉ`̀W  IófÉ°ùªH

 ,QÉ`̀£`̀ª`̀dG ™`̀ª`̀é`̀ª`̀d »`̀bô`̀°`̀û`̀dG »`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG Qƒ``ë``ª``dG

 ø`̀e ∫É``̀ª``̀°``̀û``̀dG ≈````̀dG á```̀©```̀bGh á``̀jô``̀b ø```̀e É``̀bÓ``̀£``̀fG

.∞«°SƒÑdG

 Üô≤©dG  êƒ`̀a  óFÉb  ,  ºXÉμdG  óÑY  ΩÉ°ûg  ∫É`̀bh

 ,á«∏NGódG  IQGRƒ``d  á©HÉàdG  ™jô°ùdG  Oô`̀dG  äGƒ`̀b  »a

 øëf É«dÉM ,  ̂óªëdG{ QÉ£ªdG πNGO øe ÉKóëàe

 äGƒ`̀b , ¬`̀LQó`̀e ΩÉ``̀eGh π°UƒªdG QÉ`̀£`̀e π``̀NGO »`̀a

.z√ôjôëàH Ωƒ≤J

 »a  ¿B’G  ≈`̀à`̀M  á`̀«`̀æ`̀e’G  äGƒ``̀≤``̀dG  ô°ûàæJ  º``̀dh

 »eGôàªdG  QÉ£ªdG  ™ªée  øe  á«dÉª°ûdG  ΩÉ°ùb’G

 øY ∞°ûμdG á«°Sóæg QOGƒc π°UGƒJ å«M ,±GôW’G

 áehÉ≤e πé°ùJ ºdh .áØ°SÉf äGƒÑY OƒLh ∫ÉªàMG

.ΩÉëàb’G á«∏ªY ∫ÓN áØ«æY

 É°ü°üîe  ¿É`̀c  êQó``̀e  ≈∏Y  ô°UÉæ©dG  ô°ûàfGh

 äô`̀KÉ`̀æ`̀Jh Ó`̀ª`̀¡`̀e Gó```H ¬`̀æ`̀μ`̀d ,äGô``̀FÉ``̀£``̀dG ´Ó```̀b’

 Iôeóe  QÉ£ªdG  »fÉÑe  Ö∏ZCG  Éª«a  ,ñÉ`̀°`̀Sh’G  ¬«a

.πeÉμdÉH

 ø««HÉgQ’G ó`̀MCG  áãL á`̀jDhQ ¿Éμe’G »a ¿É`̀ch

 »HƒæédG  ≥jô£dG  ≈∏Y  ,ájQÉf  á`̀LGQO  Üô`̀b  IÉ≤∏e

.QÉ£ªdG ≈dG …ODƒªdG

 »`̀à`̀dG) »`̀Hô`̀ë`̀dG ΩÓ````̀Y’G á`̀«`̀∏`̀î`̀d ¿É`̀«`̀H π`̀≤`̀fh

 óFÉb  øY (ájôμ°ù©dG  á«∏ª©dG  QÉÑNG  ™jRƒJ  ≈dƒàJ

 óÑY  øcôdG  ≥jôØdG  ziƒæ«f  Éj  ¿ƒ`̀eOÉ`̀b{  äÉ«∏ªY

 ÜÉ`̀gQ’G áëaÉμe äGƒ`̀b{ ¿G ,ˆGQÉ`̀j ó«°TQ ô«e’G

 ™`̀bƒ`̀e ø``̀e Ö`̀jô`̀≤`̀dG  z»``̀f’õ``̀¨``̀dG  ôμ°ù©e º`̀ë`̀à`̀≤`̀J

.QÉ£ªdG

 QÉ£ªdG  ≈∏Y  á«bGô©dG  äGƒ≤dG  Iô£«°S  πãªJh

 øe »`̀Hô`̀¨`̀dG Ö`̀fÉ`̀é`̀dG ΩÉ`̀ë`̀à`̀b’ á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀FQ Iƒ`̀£`̀N

 òæe ¿ƒ``̀«``̀HÉ``̀gQ’G É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ô`̀£`̀«`̀°`̀S »``à``dG á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG

 áHÉ°ü©dG  º«YR  É¡æe  ø∏YG  »àdGh  ,2014  ¿Gô`̀jõ`̀M

 »a óàªJ ≥WÉæe »a záaÓîdG{ …OGó¨ÑdG ôμH ƒHG

.¬JGP ΩÉ©dG »a ,ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG

 π°UƒªdG  ≈dG  ájODƒªdG  Qƒ°ùédG  ™«ªL äôeOh

 »a QhóJ »àdG ∑QÉ©ªdG ∫ÓN ájƒL äÉHô°V AGôL

.ô¡°TG á©HQG òæe áæjóªdG

 äÉ```̀j’ƒ```̀dG IOÉ``̀«``̀≤``̀H ∞``̀dÉ``̀ë``̀à``̀dG äGƒ`````̀b Ö``̀©``̀∏``̀Jh

 á«bGô©dG  äGƒ`̀≤`̀dG  º`̀YO  »a  É«°ù«FQ  GQhO  IóëàªdG

 ≈∏Y É`̀¡`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀eh á``̀jƒ``̀L äÉ``̀Hô``̀°``̀V ∫Ó```̀N ø``̀e

 Ωó≤àJ á`̀«`̀cô`̀«`̀eG äGƒ``̀b ¢`̀ù`̀eCG äó`̀gƒ`̀°`̀Th .¢```̀VQ’G

 √ÉéJÉH á«bGô©dG äGƒ≤dG ÖfÉL ≈dG áYQóe äÉ«dBÉH

.QÉ£ªdG

 π«fƒdƒμdG ∞dÉëàdG äGƒb º°SÉH çóëàªdG ∫Ébh

 OGó¨H øe ƒjó«ØdG ôÑY ôªJDƒe ∫ÓN ¿ÉjQhO ¿ƒL

 QÉædG  ¥Ó``̀WE’  Gƒ°Vô©J{  ø««cô«e’G  OƒæédG  ¿G

 »a ¿Gô«ædG QOÉ°üe ≈∏Y GhOQh áØ∏àîe äÉbhCG »a

.zπ°UƒªdG ∫ƒMh πNGO ,áØ∏àîe äÉbhCG

 »∏©a »dÉàb QhóH á«cô«e’G äGƒ≤dG Ωƒ≤J ødh

 áHô≤e ≈∏Y Iô«N’G ™«HÉ°S’G »a âëÑ°UG É¡æμd ,

.á¡ÑédG øe

 OƒæédG øe …CG ¿Éc ¿EG í«°VƒJ ¿ÉjQhO ¢†aQh

 QÉ°TCG  Éjôμ°ùY  GQó°üe  øμd  ,äÉªé¡dG  »a  Ö«°UCG

 OƒæédG øe GOóY ¿CG ≈dG z¿CG ¿CG »°S{ áμÑ°ûd É≤M’

.ácô©ªdG áMÉ°S øe É«ÑW AÓLEG º¡J’ÉM âÑ∏£J

 á«bGô©dG äGƒ≤dG É¡à≤∏WG »àdG á«∏ª©dG »JCÉJh

 ÜôZ  »`̀a  ø`̀«`̀«`̀HÉ`̀gQ’G  πbÉ©e  ±Gó¡à°S’  ,ó``̀M’G

 É¡«a ∑QÉ`̀°`̀û`̀j á`̀©`̀°`̀SGh á«∏ªY QÉ``̀WG »`̀a ,π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG

 øjô°ûJ  ø`̀e  17  »`̀a  â≤∏£fG  ø«∏JÉ≤ªdG  ±’’G

.OÓÑdG ¿óe »fÉK ≈∏Y Iô£«°ùdG IOÉ©à°S’ ,∫h’G

 òæe QÉ£ªdG Iô°UÉëe á«bGô©dG äGƒ≤dG äCGóHh

 ø««HÉgQ’G OóY ¿’G ≈àM í°†àj ºdh ,ΩÉjG  á©HQG

 ,QÉ£ªdG πNGO º¡∏bÉ©e øY ´ÉaódG ¿ƒdhÉëj øjòdG

 ∑Éæg ¿ÉH ø«æK’G ¿ƒ«cô«eG ¿ƒdhDƒ°ùe ôcP Éª«a

.π°UƒªdG »a ¿ƒdGõj ’ »HÉgQG »ØdG ≈dGƒM

 »fóe ∞dG  750 Oƒ`̀Lh ≈dG  äGôjó≤àdG  ô«°ûJh

 π°UƒªdG  ø`̀e  »`̀Hô`̀¨`̀dG  º°ù≤dG  π``̀NGO  øjô°UÉëe

 º°ù≤dÉH áfQÉ≤e É«Ñ°ùf ô¨°UCG ¬àMÉ°ùe ôÑà©J …òdG

.»bô°ûdG

 ájƒeO  ôãcG  ácô©ªdG  ¿ƒμJ  ¿G  íLôªdG  ø`̀eh

 áæjóªdG  »`̀a  ¥ô`̀£`̀dG  ≥«°†d  á≤£æªdG  √ò``̀g  »`̀a

 Ö`̀∏`̀ZCG Qhô`̀ª`̀H íª°ùj ø`̀d …ò```dG ô```e’G ,á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG

 äGƒ`̀≤`̀dG  É¡eóîà°ùJ  »`̀à`̀dG  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  äÓ`̀é`̀©`̀dG

 ´QGƒ°T ÜôM ¢VƒN ≈dG ø«∏JÉ≤ªdG ™aójh á«æe’G

.IQƒ£N ôãcG

 É`̀ahô`̀X ô`̀¡`̀°`̀TCG  ò`̀æ`̀e π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG ¿É`̀μ`̀°`̀S ¢û«©jh

.ôªà°ùe πμ°ûH QƒgóàJ á«°SÉb á«°û«©e

 á«ØJÉg ä’É°üJG  »a »`̀dÉ`̀g’G  øe Oó`̀Y ô`̀cPh

 IOƒ≤Øe ¬Ñ°T á«FGò¨dG OGƒªdG ¿G ,¢SôH ¢ùfGôa ™e

 IóMGh áÑLh øe äÉà≤J IójóY äÓFÉY π©éj Ée

.Ωƒ«dG »a á£«°ùH

 IÉ`̀ah ä’É``M ´ƒ``bh ø`̀Y á«ÑW QOÉ°üe äOÉ``̀aGh

 Éª«a  ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  AGò``̀¨``̀dG  ¢ü≤f  ÖÑ°ùH

.äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈∏Y ¿ƒ«HÉgQ’G ô£«°ùj

 ±’BG  AÉ`̀©`̀HQ’G  AÉ°ùe  ájôμ°ùY  Iô`̀FÉ`̀W  â`̀≤`̀dCGh

 »dÉgCG  øe á©bƒe ó«dG §îH âÑàc »àdG πFÉ°SôdG

 º°ù≤dG ¿É`̀μ`̀°`̀S ≈```dG á`̀¡`̀Lƒ`̀eh »`̀bô`̀°`̀û`̀dG Ö`̀fÉ`̀é`̀dG

.π°UƒªdG øe »Hô¨dG

 GhóYÉ°Sh  GƒfhÉ©Jh  GhôÑ°UG{  ÉgGóMEG  »a AÉLh

 äÉH  º∏¶dG  ø`̀e  ¢UÓîdG  (...)  ¢†©ÑdG  ºμ°†©H

 º`̀μ`̀dRÉ`̀æ`̀e »``̀a Gƒ``̀≤``̀HG{ iô```̀NG »``̀a Ö`̀à`̀ch .zÉ``Ñ``jô``b

 GhDhÉ`̀L  ºμfGƒNG  ºg  á«æe’G  äGƒ≤dG  ™e  GƒfhÉ©Jh

.zºchQôë«d

 π°UƒªdG »bô°T »dÉgG øe Ohóëe OóY ìõfh

 ájôμ°ù©dG á«∏ª©dG á«bGô©dG äGƒ≤dG â≤∏WG ÉeóæY

.ô¡°TCG á©HQG πÑb

 ∞dG 250 øe ôãcG ìhõf á«ªeCG QOÉ°üe â©bƒJh

 ™aO …òdG ôe’G ,»Hô¨dG ÖfÉédG »a º¡dRÉæe øY

 ´Gô°S’G  ≈dG  á«eƒμëdG  ô«Zh  á«dhódG  äÉª¶æªdG

 ∫ƒ`̀M ø`̀«`̀MRÉ`̀æ`̀∏`̀d Ió``̀jó``̀L äÉ`̀ª`̀«`̀î`̀e á``̀eÉ``̀bG »``̀a

.π°UƒªdG

 »a ¿ƒ`̀dGõ`̀j  ’ ø`̀jò`̀dG  ø««fóªdG Oó`̀Y Qó`̀≤`̀jh

 ¢`̀û`̀YGO á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀d á`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 .ÉØdG 750Ü á«HÉgQ’G

( ∫ƒ°VÉf’G)                   ÜÉÑdG Ió∏H »a ôëdG ¢û«édG øe ájQhO 



5عربي ودولي

(Ü.±.G)  IóMGƒdG ádhódÉH ÖMôJ ˆG ΩGQ »a áàa’

á«æ«£°ù∏ØdG ádhó∏d ƒgÉ«fÉàf ¢†aQ ≈∏Y »dhO OôH ÖdÉ£J á£∏°ùdG

ä’Éch -…GôdG-á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 Üõ`̀M ¢`̀ù`̀«`̀FQh ,á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG º`̀«`̀YR ìô``̀W

 ¥Éë°SG  »∏«FGô°SE’G  z»fƒ«¡°üdG  ôμ°ù©ªdG{

 ≥«Ñ£àd  •É`̀≤`̀f  10  ø``̀e  IQOÉ``̀Ñ``̀e  ,Æƒ`̀°`̀ù`̀Jô`̀g

.zø«àdhódG πM{ QÉ«îd êQóàe

 ΩGõ`̀à`̀dG ¬`̀JQOÉ`̀Ñ`̀e »``a Æƒ`̀°`̀ù`̀Jô`̀g ìô`̀à`̀≤`̀jh

 »``̀∏``̀«``̀FGô``̀°``̀SE’Gh »`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG ø``̀«``̀aô``̀£``̀dG

 ¬Ñ≤©j  ,ø`̀«`̀à`̀dhó`̀dG  πëH  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdGh

 äGƒæ°S  10  ≈``̀dEG  π°üJ  Ió`̀ª`̀d  á«dÉ≤àfG  Iô`̀à`̀a

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh »``̀æ``̀eC’G Ahó``̀¡``̀dG É`̀¡`̀dÓ`̀N Oƒ`̀°`̀ù`̀j

 √òg ∫Ó`̀N ¬`̀fG  ≈`̀dEG  QÉ°TCG  ¬æμd  .ájOÉ°üàb’G

 »a  AÉæÑdG  π«FGô°SEG  π°UGƒà°S  É`̀¡`̀JGP  IôàØdG

 áØ°†dG »``̀a iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀£`̀«`̀à`̀°`̀S’G π`̀à`̀μ`̀dG

 QGóL AÉæH πªμà°ùJh ,ÉgójóëJ ¿hO ,á«Hô¨dG

.á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ≈∏Y π°üØdG

 ¥ÉØJG{ çhóM IQhô°V á£îdG øª°†àJh

 »a  Ió``̀MGh  á£∏°S  ≈∏Y  ,z»æ«£°ù∏a  »`̀æ`̀Wh

 íª°ùj É`̀ª`̀H ,Iõ```̀Z ´É``̀£``̀bh á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG á`̀Ø`̀°`̀†`̀dG

 áàbDƒe  Ohó`̀M  ≈∏Y  á«æ«£°ù∏a  á`̀dhO  ¿ÓYEÉH

 á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG É```̀gOhó```̀M ó`̀jó`̀ë`̀J •Gô``̀à``̀°``̀TG ™``̀e

.ø«aô£dG ø«H äÉ°VhÉØªdÉH

 »ah ,ô°û©dG äGƒæ°ùdG Ióe ∫Éªμà°SG ™eh

 øe  º¡«∏Y  É`̀e  ø««æ«£°ù∏ØdG  ò«ØæJ  ∫É``̀M

 äÉ°VhÉØe  »a  πNóJ  π«FGô°SEG  ¿EÉa  ,äGó¡©J

 ¥É`̀Ø`̀JG ≈```̀dEG π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀∏`̀d •hô``̀°``̀T ¿hO á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f

.»FÉ¡f

 É¡°VôY »`̀à`̀dG á`̀£`̀î`̀dG ¢`̀ü`̀f »`̀∏`̀j É`̀ª`̀«`̀ah

 »a ∫É``̀≤``̀e »```a ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢``̀ù``̀eG Æƒ``°``ù``Jô``g

 ¿GƒæY âëJ ,á«∏«FGô°SE’G z¢ùJQBÉg{ áØ«ë°U

.ô°û©dG •É≤ædG IQOÉÑe

 ø«aô£dG πÑb øe ≥jó°üàdG ójóéJ .1

 ±ó¡dG  ≥«≤ëàH  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  ΩGõ`̀à`̀dGh

 »a ÖæL ≈dEG ÉÑæL ¿É°û«©J ø«àdhód »FÉ¡ædG

.øeCGh ΩÓ°S

 »æeR QÉWEG ™°Vh ø«ÑfÉédG ≈∏Y Öéj .2

 ºà«°S »``à``dGh ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S 10 ≈```̀dEG  π`̀°`̀ü`̀J Ió`̀ª`̀d

 øe Üô¨dG ≈dG á≤£æªdG πeÉc ¿ÓYEG É¡dÓN

.´ƒf …CG øe ∞æ©dG òÑæd ÉfÉμe ¿OQC’G ô¡f

 ∑ôà°ûªdG  ò«ØæàdG  ≈∏Y  ¿É≤Øàj  ±ƒ°Sh

 øe ´ƒf …CG ≈∏Y É¡«a IOGƒg ’ áHƒ≤Y ∫GõfEGh

.¢†jôëàdG hCG ÜÉgQE’G

 Gòg ∫ƒM GQGôb øe’G ¢ù∏ée ≈æÑà«°Sh

.√ò«ØæJ ≈∏Y Iô°TÉÑe ±ô°ûjh ´ƒ°VƒªdG

 √ò`̀g ∫Ó``̀N ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG  π≤àæj ±ƒ`̀°`̀S  .3

.ø«àdhódG ájDhQ ≥«≤ëJ ƒëf IôàØdG

 øY ∫É``°``ü``Ø``f’G π``̀«``̀FGô``̀°``̀SEG π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀°`̀Sh

 QGóédG  ∫Éªμà°SG  ∫Ó`̀N  øe  ø««æ«£°ù∏ØdG

 π`̀à`̀μ`̀dGh ¢``Só``≤``dG á`̀jÉ`̀ª`̀M ¬``fCÉ``°``T ø``̀e …ò````̀dG

 ø«H á``̀dRÉ``̀Y á`̀≤`̀£`̀æ`̀e AÉ``̀æ``̀Hh ,á`̀«`̀fÉ`̀£`̀«`̀à`̀°`̀S’G

 ,áæjóªdG ∫ƒM á«æ«£°ù∏ØdG iô≤dGh ¢Só≤dG

.™°ShCG äÉ£∏°S ø««æ«£°ù∏ØdG AÉ£YEGh

 äÉ«MÓ°U äÉ£∏°ùdG √òg πª°ûJ ±ƒ°Sh

 ,(ê) á``̀≤``̀£``̀æ``̀ª``̀dG  ø````̀e Aõ``````̀L »````̀a  á```̀«```̀fó```̀e

 (á`̀Ø`̀°`̀†`̀dG á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e ø``̀e %60 ƒ`̀ë`̀f π`̀ª`̀°`̀û`̀J)

 äÉ©ªéàdG  »`̀a  ájô°†ëdG  á«ªæàdG  ø«μªàd

 π°üØdG  QGó`̀é`̀∏`̀d  á`̀jPÉ`̀ë`̀ª`̀dG  á«æ«£°ù∏ØdG

 §Ñ°†dÉH  .Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  á«æ«£°ù∏ØdG  ¿ó``̀ª``̀dGh

 â«ÑdG Üõ```̀M º``̀«``̀YR) ¬``̀H Ö`̀dÉ`̀£`̀j É``̀e ¢`̀ù`̀μ`̀Y

 â«æH (»`̀dÉ`̀à`̀Ø`̀f º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ô`````̀jRhh …Oƒ``̀¡``̀«``̀dG

.(ê á≤£æª∏d π«FGô°SG º°†H ÖdÉ£j)

 AÉæÑdG  ∞``̀bh  ≈`̀∏`̀Y  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  πª©à°S  .4

 ™«ªL Ö`̀æ`̀é`̀Jh á`̀«`̀fÉ`̀£`̀«`̀à`̀°`̀S’G π`̀à`̀μ`̀dG êQÉ```̀N

 ∂∏J »a ¢`̀VQC’G  ≈∏Y ™bGƒdG  ô««¨J äGƒ£N

 á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG ∫É```̀ª```̀YC’G AÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ,≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG

.ø«àdhódG ájDhQ ò«ØæJ ø«μªàd ,øeCÓd

 πμ°ûH  ´QÉ°ùàà°S  ,IôàØdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  .5

 ,á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæàdG  ô`̀«`̀Ñ`̀c

.á«dhOh á«ª«∏bEG IóYÉ°ùªH

 ,ájô°†ëdG  á«ªæàdG  Gò`̀g  πª°ûj  ±ƒ`̀°`̀Sh

 ôjƒ£Jh  ø«ÄLÓdG  äÉª«îe  π«gCÉJ  IOÉ``̀YEGh

.IÉ«ë∏d πHÉb áYÉæ°Uh OÉ°üàbG

 …CG  ™æe  ≈∏Y  ø««æ«£°ù∏ØdG  πª©«°S  .6

 É°†jCG  ¿ƒ¨«°ü«°Sh  .¢`̀†`̀jô`̀ë`̀à`̀dGh  ÜÉ````̀gQE’G

 ,á«æ«£°ù∏a  πFÉ°üa  ø«H  ™°SGh  »æWh  ¥ÉØJG

.óMGh IOÉ«°ùdG âëJ IõZh áØ°†dG ¿CG øª°†àj

 ¿ÓYEÉH º¡d íª°ùj ±ƒ°S ,∂dP Gƒ∏©a GPEG

 ±ƒ°Sh  ,áàbDƒe  Ohó`̀M  »`̀a  á«æ«£°ù∏a  á`̀dhO

 √ò`̀¡`̀d á``ª``FGó``dG Ohó``̀ë``̀dG ¿CG É`̀ë`̀°`̀VGh ¿ƒ`̀μ`̀j

.¥ÉØJG ∫ÓN øe §≤a OóëàJ ±ƒ°S ádhódG

 ádhódÉH  ±Gô`̀à`̀Y’G  π«FGô°SEG  ¢SQóà°Sh

 iôJ É¡fCG  ø∏©Jh »HÉéjEG  πμ°ûH á«æ«£°ù∏ØdG

.áªFGO ájƒ°ùàd ∂jô°ûc ádhódG √òg

 πª©dG  »∏«FGô°SE’G  ¢û«édG  π°UGƒ«°S  .7

 ,¿OQC’G  ô¡f  ≈àM  áØ°†dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a

 ™e »``̀æ``̀eC’G ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh .Iõ```̀Z ´É`̀£`̀b ∫ƒ```̀Mh

 É≤«Kh íÑ°üjh ôªà°ù«°S á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG

.ôãcCG

 π«gCÉJ  IOÉ``̀YEG  ≈∏Y  ±Gô```̀WC’G  πª©à°S  .8

 äÉÑ«Jôàd  ™°†îj ,AÉ`̀æ`̀«`̀e  AÉ`̀æ`̀Hh  Iõ`̀Z  ´É`̀£`̀b

 ô«eóJh πeÉμdÉH ìÓ°ùdG ´õfh ,IOó°ûe á«æeCG

.¥ÉØfC’G

 É¡fCG  ¢VGôàaG  ≈∏Y  ,IôàØdG  √ò`̀g  ó©H  .9

 íàa  ≈∏Y  ¿ÉÑfÉédG  πª©«°S  ,∞æY  ¿hO  äôe

 á≤£æªdG ∫hO øe ºYóH ,Iô°TÉÑe äÉ°VhÉØe

.»dhódG ™ªàéªdGh

 ,á≤Ñ°ùe •hô°T ¿hO äÉKOÉëªdG ó≤©à°Sh

 πªëe ≈∏Y ,IGhÉ°ùªdG Ωób ≈∏Y ø«μjô°T ø«H

 πeÉ°T ΩÓ°S ¥ÉØJG ≈dEG …ODƒJh ,ΩõëHh óédG

 Iô«ãªdG  ÉjÉ°†≤dG  ™«ªL  ájƒ°ùJh  ,»`̀FÉ`̀¡`̀fh

 Éªeh á`̀ª`̀FGó`̀dG Ohó``̀ë``̀dG ó`̀jó`̀ë`̀Jh ,∫ó`̀é`̀∏`̀d

.´Gô°üdG AÉ¡àfG ¿ÓYEG ≈dEG …ODƒj

 Iƒ≤Hh  Éæ∏Y  á≤£æªdG  ∫hO  ºYóà°S  .10

 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG IQOÉ```̀Ñ```̀e ø``̀e Aõ``̀é``̀c ,äÉ``̀cô``̀ë``̀à``̀dG

.á©°SGh á«μ«JÉeGQO

 äÉ°ù°SDƒe AÉ°ûfEG  Éeób ™aóà°S π«FGô°SGh

 ±ƒ°S  »àdGh  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ácôà°ûe

 ≈dG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  á≤£æªdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©J

 √É«ªdGh OÉ°üàb’Gh øeC’G ä’Éée »a ¿hÉ©J

.∫Éª©dGh ™FÉ°†ÑdG Qhôeh

 õcôe  ¢Só≤dG  π©L  π«FGô°SG  ìôà≤à°Sh

.»ª«∏bE’G ™ªàéªdG Gòg

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  â`̀Ñ`̀dÉ`̀W  É`̀¡`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e

 ∞bƒe  ¿Ó``̀YEÉ``̀H  á`̀aÉ`̀c  ∫hó```̀dG  á«æ«£°ù∏ØdG

 á«∏«FGô°SE’G  ä’hÉëªdG  øe  í°VGhh  íjô°U

 ,ø``̀«``̀à``̀dhó``̀dG π```̀M •É```̀≤```̀°```̀SEG ≈``````̀dEG á```̀aOÉ```̀¡```̀dG

 øY êhô`̀î`̀dG ≈``dG  á`̀«`̀cô`̀«`̀eC’G IQGOE’G á`̀«`̀YGO

 äÉëjô°üàdGh  ∞bGƒªdG  √ò`̀g  √ÉéJ  É¡àª°U

 QÉKófÉH Oó¡J »àdG ,ájRGõØà°S’G á«∏«FGô°S’G

 ,äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀ª`̀dG ÜÉ``̀H ¥Ó````̀ZEGh ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀K

 ±ô£àdG  ΩÉ`̀eCG  ¬«YGô°üe  ≈∏Y  ÜÉÑdG  íàØJh

.á≤£æªdG »a ∞«æ©dG

 ∫hó```̀dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀d ΩÉ``̀©``̀dG ø``̀«``̀eC’G Q qò````̀Mh

 πM ¿CG ø``̀e ,§``«``¨``dG ƒ````̀HCG ó``̀ª``̀MCG ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 ≥∏£æªdG  π`̀¶`̀«`̀°`̀Sh  ¿É```̀c  …ò````dG  ,ø``«``à``dhó``dG

 ájƒ°ùJ ≈```̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d ó`̀«`̀Mƒ`̀dGh »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G

 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀j{ ,á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d á``̀dOÉ``̀Y

 .zábƒÑ°ùe ô«Z äGójó¡àd

المعارضة ا�سرائيلية تعرض 
خطة لتطبيق متدرج لـ »حل الدولتين«

   عمليات هدم في اللد.. 
واعتقاالت بمدن الضفة 
 ∫ƒ°VÉfC’G -…GôdG -á∏àëªdG ¢Só≤dG

 ¢ùeG »∏«FGô°S’G ∫ÓàM’G äÉaGôL âeóg

 3 øe ≈æÑeh ,á«æ«£°ù∏a ∫RÉæe 3 ,¢ù«ªîdG

 áæjóe »a áμ°ùdG »M »a AÉ°ûfE’G ó«b ≥HGƒW

.πàëªdG »æ«£°ù∏ØdG πNGódÉH ó∏dG

 ∫ÓàM’G äÉaGôL ¿EG RÉÑdG óªMCG §°TÉædG ∫Ébh

 äGƒ≤dGh áWô°ûdG ô°UÉæY äÉÄªH áYhóe âªëàbG

 âYô°Th ,πeÉμdÉH ¬à≤∏ZCGh áμ°ùdG »M á°UÉîdG

.AÉæÑdG åjóM ≥HGƒW 3 øe ≈æÑe Ωó¡H

 á∏≤à°ùe ∫RÉæe 3 É k°†jCG âeóg ∫ÓàM’G äÉaGôL

 ∫ƒ°UƒdG øe ø«æWGƒªdG â©æeh ,»ëdG »a

.Ωó¡dG á≤£æªd

 »≤jô°T ƒHCG óªëe ó∏dG ájó∏H ¢ù«FQ ôμæà°SGh

 É¡fCG »Øë°U íjô°üJ »a G kôÑà©e ,Ωó¡dG á«∏ªY

 ó∏dG ájó∏Ñd ájô°üæ©dG äÉ°SÉ«°ùdG QÉWEG »a êQóæJ

 »a áæjóªdG »a ø««æ«£°ù∏ØdG ≈∏Y ≥«°†J »àdG

 AÉæÑdGh Qƒ£àdG º¡d í«àJ ’h ,º¡æμ°ùeh º¡°VQCG

 ƒëf ¿ƒ∏μ°ûj º¡fCG ºZQ ,Oƒ¡«dG ¿Éμ°ùdÉH Iƒ°SCG

.¿Éμ°ùdG øe %30

 √É«ªdG QÉHBG øe GOóY ,∫ÓàM’G äÉ£∏°S âeógh

 ôaÉ°ùe »a êQódG º°ûN á≤£æe »a äÉ°ùcôÑdGh

.π«∏îdG ¥ô°T ÜƒæL É£j

 á«Ñ©°ûdG áæé∏dG ƒ°†Y QƒÑédG ÖJGQ ∫Ébh

 ºgGO ∫ÓàM’G ¿CG ,É£j ¥ô°T QGóédG áehÉ≤ªd

 ,á©jGô°üdG á≤£æe á«°VÉªdG áYÉ°S 24 `dG ∫ÓN

 ,õcôªdGh ,¿ÉÑàdGh ,ÉHƒW ΩCGh ,áÑæLh ,IOÉéædGh

 ∂∏J ¿Éμ°ùd Ωó¡dGh AÓNE’ÉH kGQÉ£NEG 30 º∏°Sh

.≥WÉæªdG

 ,»∏«FGô°SE’G ¢û«édG ø∏YCG ,iôNG á¡L øe

 »a É«æ«£°ù∏a 13 ∫É≤àYGh ,√ô°UÉæY óMCG áHÉ°UEG

.á«Hô¨dG áØ°†dG

 á«∏ªY ∫ÓN{ Üƒàμe íjô°üJ »a ¢û«édG ∫Ébh

 π«d) ¢ù∏HÉæH ø«ÄLÓd áWÓH º«îe »a ÉæJGƒ≤d

 iOCG Ée ,áØ°SÉf IƒÑY AÉ≤dEG ºJ (¢ù«ªîdG AÉ©HQC’G

 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬∏≤f iôL …óæL áHÉ°UEG ≈dEG

.zêÓ©dG »≤∏àd

 ¿Éc »àdG á«∏ª©dG á©«ÑW ¢û«édG í°Vƒj ºdh

.»æ«£°ù∏ØdG º«îªdG »a É¡H Ωƒ≤j

 »a É«æ«£°ù∏a 13 â∏≤àYG ¬JGƒb ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

.áØ°†dG »a áØ∏àîe ≥WÉæe

 á¡Ñ°ûH ø««æ«£°ù∏ØdG π≤àYG ¬fCG ≈dEG âØdh

 ≥°Tôd IQÉ°TEG »a .zá«Ñ©°T á«HÉgQEG äÉWÉ°ûf{

.áZQÉa äGƒÑY AÉ≤dEGh IQÉéM

 ¬«WÉÑb »a äõcôJ ä’É≤àY’G ¿CG ¿É«ÑdG í°VhCGh

 ¬fCGh ,(§°Sh) ¢ùjO ƒHCGh OƒHÉYh (áØ°†dG »dÉª°T)

 iód ≥«≤ëà∏d ø«∏≤à©ªdG ™«ªL πjƒëJ iôL

 .øeC’G äGƒb

  

 الجيش ا�سرائيلي يسقط طائرة 
بدون طيار تابعة لحماس 
 ¢û«édG ø∏YG-Ü ± CG-á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 QÉ«W ¿hóH IôFÉW §≤°SG ¬fG ¢ùeG »∏«FGô°S’G

 ≈∏Y ô£«°ùJ »àdG ¢SÉªM ácôëd á©HÉJ É¡fG ∫Éb

.IõZ ´É£b

 IôFÉW âeÉb{ ¢û«édG º°SÉH áKóëàe âdÉbh

 QÉ«W ¿hóH IôFÉW •É≤°SÉH (á«∏«FGô°SG) á«dÉàb

 »a IõZ ´É£b øe äQÉW ¢SÉªM ácôM ≈dG Oƒ©J

.z§°SƒàªdG ôëÑdG

 »a â£≤°S IôFÉ£dG ¿G ≈dG áKóëàªdG äQÉ°TGh

.»∏«FGô°S’G …ƒédG ∫ÉéªdG É¡dƒNO ¿hóH ôëÑdG

 …ÉH »∏«FGô°S’G ¢û«édG íª°ùj ød{ âaÉ°VGh

 …G ó°V ΩõëH ±ô°üà«°Sh …ƒédG ∫Ééª∏d ¥ôN

.z´ƒædG Gòg øe ádhÉëe

.¢SÉªM ácôM øe ≥«∏©J …G Qó°üj ºdh

 2008 òæe ô°UÉëªdGh ô«≤ØdG ´É£≤dG ó¡°Th

 ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG ¬ª©jh ,á«∏«FGô°SG ÜhôM çÓK

.á«fÉ°ùfG áeRCGh …OÉ°üàbG OƒcQ øe »fÉ©jh

 ¢Vôa …òdG …ƒédGh …ôëÑdGh …ôÑdG QÉ°üëdGh

 …óæL ∞£N ôKG 2006 ¿GôjõM »a ´É£≤dG ≈∏Y

 ôKG 2007 ¿GôjõM »a √ójó°ûJ ºJ ,»∏«FGô°SG

.¬«∏Y ¢SÉªM Iô£«°S

 »°VÉªdG ∫h’G ¿ƒfÉc »a ¢SÉªM âª¡JGh

 »°ùfƒàdG ¿Gô«£dG ¢Sóæ¡e ∫É«àZÉH π«FGô°SG

 ô«N’G ¿G ΩÉ°ù≤dG ÖFÉàc âdÉbh .…QGhõdG óªëe

 èeGôH ôjƒ£J øY ’hDƒ°ùe ¿Éch É¡JOÉb óMG

 .É¡jód QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG

   هوالند يحض شبان7
إسرائيليين وفلسطينيين

 على حمل »رسالة السالم« 
 »°ùfôØdG ¢ù«FôdG πÑ≤à°SG-Ü ± CG- ¢ùjQÉH 

 ÉHÉ°T ø«KÓK ƒëf ¢ùeG óf’ƒg Gƒ°ùfôa
 á«©ªL ¢ùjQÉH ≈dG º¡àYO É«æ«£°ù∏ah É«∏«FGô°SG
 Oó°ûàªdG ÉjÉë°V ióMG IódGh ,øJÉjR øH áØ«£d

.2012 »a ìGôe óªëe
 π«ªL õeQ{ »g IQOÉÑªdG √òg ¿G óf’ƒg ∫Ébh

 É©é°ûe ,zΩÓ°ùdGh ¿hÉ©àdGh πª°ûdG ™ªéd
 á«©ªL øe IƒYO Gƒ≤∏J øjòdG 31∫G ¿ÉÑ°ûdG
 ádÉ°SQ πªM{ ≈∏Y ΩÓ°ùdGh ÜÉÑ°û∏d zOÉªY{

.zø«£°ù∏ah π«FGô°SG »a ΩÓ°ùdG
 π°VÉæJ »àdG øJÉjR øH áØ«£d âØ°Uh ,É¡à¡L øe

 ¿ÉÑ°ûdG A’Dƒg ,É¡æHG πà≤e òæe ±ô£àdG ó°V
 AGôØ°S{ º¡fÉH ø««ë«°ùªdGh Oƒ¡«dGh ø«ª∏°ùªdG
 …òdG z¬°ùØf ¬LƒdG{ º¡jód ¿G IôÑà©e ,zΩÓ°ùdG

.zº¡àfÉjOh º¡dƒ°UG{ RhÉéàj
 zÜÉÑ°ûdG A’Dƒg øe »JÉ«°S ΩÓ°ùdG{ ¿G âaÉ°VGh
.zá«gGôμdG øe iƒbG ΩÓ°ùdG{ ¿ÉH É¡à≤K ájóÑe

 áª°UÉ©dG AÉëfG »a »MÉ«°S èeÉfôH ≈dG áaÉ°VGh
 ΩGOôJƒf á«FGQóJÉc áYƒªéªdG äQGR ,á«°ùfôØdG

 ¢ù∏éeh ô«ÑμdG ¢ù«æμdGh ô«ÑμdG ¢ùjQÉH óé°ùeh
 ábôëªdG ∞ëàeh á«æWƒdG á«©ªédGh ñƒ«°ûdG

.»Hô©dG ºdÉ©dG ó¡©eh
 óªëªd ≈dh’G á«ë°†dG øJÉjR øH OÉªY ¿Éch

 ÜôZ ÜƒæéH RƒdƒJ »a 2012 RƒªJ 11 »a ìGôe
.É°ùfôa

 áKÓK ºg ¢UÉî°TG á©Ñ°S É°†jG Oó°ûàªdG πàbh
 ¢SQóeh »Hô¨e hG …ôFGõL π°UG øe ø«jôμ°ùY
 ¬∏à≤J ¿G πÑb ájOƒ¡j á°SQóe »a ∫ÉØWG áKÓKh

 ø°üëJ »àdG á≤°ûdG ≈∏Y Ωƒég »a áWô°ûdG
.É¡«a

 ô«Z äÉªég á∏°ù∏°ùd É°ùfôa â°Vô©J ,∑Gòeh
 .2016h 2015 »a Ó«àb 238 âØ∏N ábƒÑ°ùe

 »العفو الدولية« تطالب 
إسرائيل بإطالق سراح  صحافي 

فلسطيني 
 á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe âÑdÉW-Ü ± CG-ˆG ΩGQ 

 »aÉë°üdG ≥«≤dG óªëe ìGô°S ¥ÓWÉH π«FGô°SG
 ájGóH òæe ΩÉ©£dG øY Üô°†ªdG »æ«£°ù∏ØdG

 ¬«LƒJ ¿hO ¬dÉ≤àYG ≈∏Y ÉLÉéàMG •ÉÑ°T ô¡°T
.¬d áª¡J …G

 ¿G AÉ©HQ’G Qó°U ¿É«H »a áª¶æªdG âdÉbh
 á∏eôdG øé°S ≈Ø°ûà°ùe ≈dG π≤f …òdG ≥«≤dG
 óªëe π≤f Öéj{ ,Ö«HG πJ Üôb »∏«FGô°S’G

 »Ñ£dG êÓ©dG »≤∏àd »fóe ≈Ø°ûà°ùe ≈dG GQƒa
.z¬LÉàëj …òdG ¢ü°üîàªdG

 ,≥«≤dG »eÉëe øY ¿É«ÑdG »a áª¶æªdG â∏≤fh
 ≥«≤dG ¿G ,»°VÉªdG •ÉÑ°T øe 19 »a √QGR …òdG

 ¬fG GócDƒe zójó°ûdG Ö©àdÉH ô©°ûjh ÉægGh GóH{
 ¢ùÑëdG »a õéàëeh ¿RƒdG øe ô«ãμdG ó≤a

.…OGôØf’G
 πªëJ{ É¡fG ¢ùeG ¿É«H »a ≥«≤dG á∏FÉY äócGh

 áë°U ≈∏Y zCGô£j QƒgóJ …G á«dhDƒ°ùe ∫ÓàM’G
.»fóe ≈Ø°ûà°ùe ≈dG ¬∏≤æH áÑdÉ£e ,≥«≤dG

 (ÉeÉY 34) ≥«≤dG øY âLôaG π«FGô°SG âfÉch
 ,ô¡°TG áà°ùd ÉjQGOG ¬dÉ≤àYG ó©H »°VÉªdG QÉjG »a
.Éeƒj 94 ôªà°SG ΩÉ©£dG øY ÉHGô°VG òØf ¿G ó©Hh
 ,»°VÉªdG ô¡°ûdG ≥«≤dG ∫É≤àYG π«FGô°SG äOÉYGh

 ∫É≤àY’G ó«b ¬©°VƒH …ôμ°ùY ôeG Qó°Uh
 ¬àªcÉëe hG ¬d áª¡J …G ¬«LƒJ ¿hO …QGO’G

 »°VÉ≤dG ¢†Øîj ¿G πÑb ájGóÑdG »a ô¡°TG áà°ùd
 .ô¡°TG áKÓK ≈dG ºμëdG …ôμ°ù©dG

 مئات المستوطنين يقتحمون 
مقام يوسف شرق نابلس 

 ø«æWƒà°ùªdG äÉÄe ºëàbG-GôàH- ˆG ΩGQ 
 ∞°Sƒj ΩÉ≤e ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ìÉÑ°U ,ø«aô£àªdG
 §°Sh ,á«Hô¨dG áØ°†dG ∫Éª°T ¢ù∏HÉf áæjóe ¥ô°T
.»∏«FGô°S’G ∫ÓàM’G ¢û«L øe IOó°ûe ájÉªM

 áØ°†dG ∫Éª°T »a ¿É£«à°S’G ∞∏e ∫hDƒ°ùe ∫Ébh
 äÉÄe ¿EG ¬d ¿É«H »a ¢ù∏ZO ¿É°ùZ á«Hô¨dG

 ,ΩÉ≤ªdG GƒªëàbG ø«aô£àªdG ø«æWƒà°ùªdG
 »a IOó°ûe á«∏«FGô°SG ájôμ°ùY äGAGôLEG §°Sh

 É°Sƒ≤W ø«æWƒà°ùªdG AGOCG ±ó¡H ,á≤£æªdG
 .¢ù∏HÉf ¥ô°T ∞°Sƒj ΩÉ≤e »a ájOƒª∏J

 ƒgÉ«fÉàf ø«eÉ«æH GƒØ°Uhh É«dGôà°SG ≈dG »∏«FGô°SG AGQRh ¢ù«Fôd IQÉjR ∫hG ≈∏Y ÉLÉéàMG »fó«°S »a ¢ù«ªîdG ¢ùeG ø««æ«£°ù∏Ø∏d øjójDƒªdG øe ¢UÉî°T’G äÉÄe ôgÉ¶J   

 πÑbh .º¡àØbhG áWô°ûdG øμd ƒgÉ«fÉàf ¬«a ∫õæj …òdG ¥óæØdG ƒëf ¬LƒàdG ø««æ«£°ù∏Ø∏d IójDƒe á«∏ëe áª¶æe IƒYO GƒÑd øjòdG ¿hôgÉ¶àªdG ∫hÉMh .zÜôM Ωôée{ ¬fÉH

 ¢ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG ΩóY É«dGôà°SG øe Ö∏£J ádÉ°SQ ø«≤HÉ°S ø««°SÉ«°Sh øjódG ∫ÉLQh IòJÉ°S’Gh ∫ÉªY’G ´É£b øe ’hDƒ°ùe 60 ≈dGƒM ™bh É«dGôà°SG ≈dG AÉ©HQ’G ƒgÉ«fÉàf ∫ƒ°Uh

.ø««æ«£°ù∏ØdG z™ª≤Jh ÖgôJh õØà°ùJ{ ¬à°SÉ«°S ¿G QÉÑàYÉH »∏«FGô°S’G AGQRƒdG

 (Ü ± CG)

 مئات اLشخاص يتظاهرون ضد نتانياهو في أستراليا 

∫ÉØWC’G ±Gó¡à°SG :á«æ«£°ù∏ØdG áÑ¡dG
 øªMôdG óÑY ó©°SG .O  

 ø««∏«FGô°SE’G  ø«dhDƒ°ùªdG  ¢†©H  äÉëjô°üJ  π«∏ëJ{ 

 ≈∏Y á«∏«FGô°SE’G  áWô°ûdGh  OƒæédG  ¿ƒ©é°ûj  º¡fCG  RôÑoj

 ¢ùgO  hCG  ø©W  ádhÉëªH  º¡H  ¬Ñà°ûe  ø««æ«£°ù∏a  πàb

 Gƒfƒμj  º`̀d  ¿EG  ≈`̀à`̀M  ø««∏«FGô°SEG  ≈`̀∏`̀Y  QÉ`̀æ`̀dG  ¥Ó``̀WEG  hCG

.zójó¡J  …CG  ¿ƒ∏μ°ûj

 π`̀ã`̀e á`̀≤`̀jô`̀Y á``̀«``̀dhO á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ó`̀¡`̀H äOÉ`````̀aCG É``̀e Gò```̀g

.z¢ûJhh  ¢ùàjGQ  øeƒ«g{

 2015  ájÉ¡f  òæe  zá«æ«£°ù∏ØdG  áÑ¡dG{  äõ«ªJ  ó≤d

.áehÉ≤ªdG  äÉ«∏ªY ¢†©H  »a ∫ÉØWC’G  ácQÉ°ûªH

 ò«ØæJ  ,óª©àH  ,∫ÓàM’G  äGƒb  â¡LGh  ,É¡à¡L øeh

 A’Dƒg π«μ°ûJ ΩóY ºZQ ,º¡≤ëH á«fGó«e ΩGóYEG  äÉ«∏ªY

.zø«æWƒà°ùªdG{  hCG  OƒæédG  ≈∏Y kÉ«≤«≤M kGô£N

 øe GOó```̀Y z»``̀∏``̀«``̀FGô``̀°``̀SE’G ¿É``̀ª``̀dô``̀Ñ``̀dG{ ´ qô``̀°``̀T ∂``̀dò``̀c

 ìÉ``ª``°``ù``dGh ∫É````̀Ø````̀WC’G á``̀≤``̀MÓ``̀e ±ó`̀¡`̀à`̀ °`̀ù`̀J ø``̀«``̀fGƒ``̀≤``̀dG

.kÉeÉY  øjô°ûY ≈dEG  π°üJ  Ióªd  º¡àªcÉëeh º¡dÉ≤àYÉH

 ¿hDƒ°T  áÄ«g  »a  ≥«KƒàdGh  äÉ°SGQódG  IóMh  Ö°ùëHh

 9920 ∫Ó``̀à``̀M’G äGƒ```̀b äò`̀Ø`̀f ,ø``jQô``ë``ª``dGh iô``̀°``̀SC’G

 2015  ∫hC’G  øjô°ûJ  òæe  ø««æ«£°ù∏Ød  ∫É≤àYG  á«∏ªY

 ¿É«àØd  ∫É`̀≤`̀à`̀YG  á«∏ªY  2884  É¡æ«H  ,2016  ájÉ¡f  ≈àM

 á«∏ªY  262h  ,kÉ``̀eÉ``̀Y  18h  11  ø`̀«`̀H  º``̀gQÉ``̀ª``̀YCG  â``̀MhGô``̀J

.äÉ¡eCGh  AÉ°ùfh  äGô°UÉb äÉ«àØd  ∫É≤àYG

 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á``cô``ë``dG{ ¬``̀JQó``̀°``̀UCG ô`̀jô`̀≤`̀J çó````MCG »``̀ah

 ¿EÉa  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  zø«£°ù∏a  -  ∫ÉØWC’G  øY  ´Éaó∏d

 ∫ÓN áØ°†dGh IõZ »a ÓØW 35 â∏àb ∫ÓàM’G äGƒb{

 øe  º¡æe  14  ,»ëdG  ¢UÉ°UôdÉH  ÓØW  30  º¡æe  ,2016

.zÉgóMh  π«∏îdG

 á°SÉ«°S  òØæJ  ∫ÓàM’G  äGƒ`̀b{  ¿CG  zácôëdG{  äó`̀cCGh

 πà≤dG óM ≈dEG  â∏°Uh »àdG ,zπà≤dG ó°ü≤H QÉædG ¥ÓWEG{

.z¿ƒfÉ≤dG  ¥É£f êQÉN

 π`̀aÉ`̀M É`̀¡`̀∏`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J ò`̀æ`̀e á`̀«`̀fƒ`̀«`̀¡`̀°`̀ü`̀dG á``̀dhó``̀dG π`̀é`̀°`̀S

.ø««æ«£°ù∏ØdG  ∫ÉØWC’G  ¥ƒ≤M  äÉcÉ¡àfÉH

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀H ≈`̀æ`̀©`̀J äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀d ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e ô`̀jô`̀≤`̀J »```̀ah

 ô«ª°†dG  á°ù°SDƒe  ,»æ«£°ù∏ØdG  ô«°SC’G  …OÉ`̀f)  iô°SC’G

 ¥ƒ≤ëd  ¿Gõ«ªdG  õcôe ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh ô«°SC’G  ájÉYôd

 ô`̀ã`̀cC’G É`̀à`̀fÉ`̀c á`̀«`̀à`̀Ø`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG »`̀à`̀Ä`̀a{ ¿EÉ``̀a ,(¿É``°``ù``fE’G

 äÉÄØdG ôãcCG Éª¡fCG ≈dEG áaÉ°VEG ,∫É≤àY’G äÉ«∏ª©d á°VôY

 ä’É≤àY’G äÓªM ∫ÓN AGóàYG äÉ«∏ª©d â°Vô©J »àdG

.z»eƒj πμ°ûH  ∫ÓàM’G ¢û«L Égò qØæj  »àdG

 ∫ÉØWC’G  OóY  ≠∏H{  ôcòdG  áØdÉ°S  äÉ°ù°SDƒª∏d  É≤ahh

 IÉàa  (11)  º¡æ«H  π`̀Ø`̀W  (300)  ∫Ó``̀à``̀M’G  ¿ƒ`̀é`̀°`̀S  »`̀a

 ¬d  ¢Vô©àj  Éªd  ¿ƒ°Vô©àj  ∫É`̀Ø`̀WC’G  A’Dƒ``̀gh  .zô`̀°`̀UÉ`̀b

 ô«Z á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀eh ,Iô`̀FÉ`̀L äÉ`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀eh Ö`̀jò`̀©`̀J ø`̀e QÉ`̀Ñ`̀μ`̀dG

 ,º¡∏Ñ≤à°ùe  Oó¡Jh  ,á«°SÉ°SC’G  º¡bƒ≤M  ∂¡àæJ  á«fÉ°ùfEG

 AÉ``̀æ``̀KCG ∫É````Ø````WC’G ø``̀°``̀S á```KGó```M »```YGô```j ’ ∫Ó``̀à``̀M’É``̀a

 πH  .á°UÉN  ºcÉëe  º¡d  πμ°ûJ  ’h  ,áªcÉëª∏d  º¡ªjó≤J

 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  §FÉëdG  ¢Vô©H  Üô°†j  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¿EG

 ´hô°ûªc{  º¡©e  πeÉ©àjh  ,º¡àjôM  ø`̀e  ø«ehôëªdG

 ,íÑ°Th  Üô°V  øe  ,áæ«¡eh  á«°SÉb  á∏eÉ©e  :zø«Hôîe

 º`̀FÉ`̀à`̀°`̀Th ó`̀jó`̀¡`̀Jh ,ΩÉ``©``£``dG ø``̀eh Ωƒ``̀æ``̀dG ø``̀e ¿É``̀eô``̀Mh

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ,IQÉ```̀jõ```̀dG ø``̀e ¿É```eô```Mh ,»`̀°`̀ù`̀æ`̀L ¢``̀Tô``̀ë``̀Jh

 äÉaGôàY’G  ´Gõ`̀à`̀f’  á«fóÑdGh  á«°ùØædG  πFÉ°SƒdG  ™°ûHCG

 äGôHÉîªdG  ídÉ°üd  πª©∏d  ºgó«æéàd  º¡«∏Y  §¨°†dGh

.á«∏«FGô°SE’G

 %40  »dGƒM{  ¿CG  iô`̀°`̀SC’G  IQGRƒ`̀d  äÉ«FÉ°üMEG  ó«ØJh

 »g iô`̀°`̀SC’G  ∫É`̀Ø`̀WC’G  É¡æe »fÉ©j  »àdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ø`̀e

 á«Yƒf  øYh  ,á«ë°üdG  ô«Z  º¡dÉ≤àYG  ±hôX øY áéJÉf

.zº¡d Ωó≤ªdG πcC’G

 ´Éaó∏d  á«ªdÉ©dG  á`̀cô`̀ë`̀dG  â`̀dÉ`̀b  ,ô``̀NBG  ô`̀jô`̀≤`̀J  »`̀ah

 ¿ƒ∏eÉ©j  ∫ÓàM’G  OƒæL{  ¿EG  ø«£°ù∏a  -  ∫ÉØWC’G  øY

.zäÉHÉ°ü©dG  Ö«dÉ°SCÉH  ∫RÉæªdG  ΩÉëàbG  ∫ÓN ∫ÉØWC’G

 Gƒ°Vô©J  ∫ÉØWC’  ä’ÉM  IóY  â≤Kh{  É¡fCG  âë°VhCGh

 ∫ÓàM’G  OƒæL  ój  ≈∏Y  ójó¡àdG  øe  áØ∏àîe  Ö«dÉ°SC’

 Ée  ¬`̀Ñ`̀°`̀TCG  »`̀g  ,É¡°û«àØàd  º`̀¡`̀jhP  ∫RÉ`̀æ`̀e  ΩÉ`̀ë`̀à`̀bG  ∫Ó``N

 …òdG  ôeC’G  ,zÉ«aÉªdGh  äÉHÉ°ü©dG  ∫ÉLQ{ Ö«dÉ°SCÉH  ¿ƒμJ

.z∫ÉØWC’G A’Dƒg ≈∏Y É¨dÉH É«°ùØf GôKCG  ∑ôàj

 ó°V  …ô`̀°`̀ü`̀æ`̀©`̀dG  õ««ªàdG  á°SÉ«°S  ∫Ó`̀à`̀M’G  è¡àæj

 ™e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  º`̀à`̀j  ø`̀«`̀M  »`̀Ø`̀a  .ø««æ«£°ù∏ØdG  ∫É``Ø``WC’G

 ¢UÉN  »FÉ°†b  ΩÉ¶f  ∫ÓN  øe  ø««∏«FGô°SE’G  ∫ÉØWC’G

 ,á`̀dOÉ`̀©`̀dG á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀V ¬`̀«`̀a ô`̀aƒ`̀à`̀J çGó``̀MC’É``̀ H

 ¿EÉ``̀a ,kÉ``̀eÉ``̀Y 18 ø`̀°`̀S RhÉ`̀é`̀à`̀j º``̀d ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T π``̀c √ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh

 ¬fCÉH  »æ«£°ù∏ØdG  πØ£dG  ™e  πeÉ©àJ  ∫ÓàM’G  äÉ£∏°S

 É¡JÉeGõàd’ kÉaÓNh .kÉeÉY 16 ø°S RhÉéàj ºd ¢üî°T πc

 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ∫É`̀≤`̀à`̀Y’  áÑ°SÉæe  á«FÉ°†b  äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀V  ô«aƒàH

 ¿ƒfÉ≤dGh  πØ£dG  ¥ƒ≤M  á«bÉØJG  ÖLƒªH  º¡àªcÉëeh

 ºcÉëe ∫Ó``̀N ø`̀e º`̀¡`̀©`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀J ,»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G »``dhó``dG

 kÉ°Uƒ°üN  ,∫ó`̀©`̀dG  ø`̀e  ≈```̀fOC’G  óë∏d  ô≤àØJ  ,á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y

 ∫ÓàM’G  äÉ£∏°ùd  íª°ùj  …ò`̀dG  ,132  …ôμ°ù©dG  ô`̀eC’G

.kÉeÉY 12 ø°S »a ∫ÉØWCG ∫É≤àYÉH

 :øjQôëªdGh  iô°SC’G  ¿hDƒ°T  áÄ«g  ôjQÉ≤J  Ö°ùëHh

 ºcÉëJ »`̀à`̀dG º`̀dÉ`̀©`̀dG »``a Ió`̀«`̀Mƒ`̀dG á``̀dhó``̀dG π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG{

 Ée  áªcÉëe ºàj  å«M ,ájôμ°ù©dG  ºcÉëªdG  »a  ∫ÉØWC’G

.zÉjƒæ°S  »æ«£°ù∏a  πØW 700-500  ø«H

 ºμM πØW{ :´ƒf øe ™FÉ¶a ôjQÉ≤àdG √òg ô¡¶J Éªc

 Ióe  ¿ƒeƒμëe  ∫ÉØWCG  áKÓKh  ,óHDƒªdG  øé°ùdÉH  ¬«∏Y

.äGƒæ°S 9-5 øe ¿ƒeƒμëe ∫ÉØWCG á©HQCGh ,kÉeÉY 15

 AÉ`̀ª`̀à`̀f’G  áª¡àH  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  3-1  ø`̀e  Gƒ`̀ª`̀μ`̀M  ∫É``̀Ø``̀WCGh

 ¿ƒeƒμëe  ∫É`̀Ø`̀WC’G  á«≤Hh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  äÉª«¶æà∏d

 ¿ƒμj  Ée  kÉÑdÉZh  .IQÉéëdG  AÉ≤dEG  áª¡àH  kGô¡°T  18-6  øe

.zá«dÉe  äÉeGô¨H  kÉfhô≤e ºμëdG

 ió```̀MEG »``̀g ø`̀«`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG ∫É```̀Ø```̀WC’G ±Gó``̀¡``̀à``̀°``̀SG

 ¿É«μdG  É¡é¡àæj  »àdG  áàHÉãdG  á«∏«FGô°SE’G  äÉ°SÉ«°ùdG

 πeC’G  πà≤d  º¡°SƒØf  »a  ±ƒîdG  åH  ±ó¡H  »fƒ«¡°üdG

 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  πÑ≤à°ùe Üô°V ≈∏Y IhÓY ,ºgóæY

 πμ°ûj ™aÉj π«L óæY ¢SƒØædG Ωóg hCG ∫ÉØWC’G πàb ôÑY

 .»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d  »é«JGôà°S’G  ¿hõîªdG



6عربي ودولي وتتمات

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

ÉYQO »a ∫Éà≤dG óYÉ°üJ ôKEG ÉãeôdG ≈∏Y º«îj ÖYôdG

 Ió°T ¿G ≈``̀dG äÉ`̀ë`̀«`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG º`̀«`̀gGô`̀HG ô`̀«`̀°`̀û`̀jh

 ¢û«©f ájQƒ°ùdG ÉYQO »a á«°ûæªdG »ëH ∞°ü≤dG

.ÉãeôdG »a ¬JGõg

 Öë°S iô``̀f ∫ƒ`̀≤`̀«`̀a á`̀°`̀û`̀HÉ`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ó`̀«`̀°`̀TQ É``̀eG

 ,ájQƒ°ùdG  OhóëdG  ∑ôªL  »a  óYÉ°üàJ  ¿ÉNódG

.Éæe áHô≤e ≈∏Y ∞FGò≤dÉa

 äõg äGQÉéØf’G äƒ°U ∫ƒ≤j áªfGƒZ …OÉ°T

 ácô©ªdG  ¿CÉ``̀c  ∫ƒ`̀≤`̀j  »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG  º°üà©eh  ,ÉæJƒ«H

 ƒHG RGƒa h ,™aGóªdG äGƒ°UG Ió°T øe ÉãeôdG »a

 ≈`̀dh’Gô`̀é`̀Ø`̀dG äÉ`̀YÉ`̀°`̀S òæe òæe ∫ƒ`̀≤`̀j á`̀dƒ`̀bÉ`̀Y

 ºd …Qƒ``̀°``̀ù``̀dG Ö``̀fÉ``̀é``̀dG ø``̀e ∞`̀°`̀ü`̀≤`̀dÉ`̀a Ö`̀bô`̀à`̀f

.∞bƒàj

 ÉYQO  äGQÉéØfG  ∫ƒ≤j  »ÑYõdG  ´Éæe  óªëeh

.ÉãeôdG õ¡J

 ójó°T  ∞°ü≤dG  ¿G  äGó`̀«`̀Ñ`̀Y  óªëe  ∫ƒ`̀≤`̀jh

 ™ª°ùJ äGQÉéØf’Gh ¿Gô«£dG äGƒ°UGh,ÉYQO ≈∏Y

.ÉãeôdG øe iôJh

 ódÉN Qƒ`̀à`̀có`̀dG É`̀ã`̀eô`̀dG AGƒ```̀d ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀e É``̀eG

 äÉ¡édGh  á`̀jQGO’G  á«ªcÉëdG  ¿G  ócDƒ«a  äÉª«∏Y

 ÖfÉédGh  ÉãeôdG  »`̀a  ´É`̀°`̀Vh’G  Ö`̀bGô`̀J  á«æ©ªdG

 á`̀jô`̀jó`̀e ¿G ≈```dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,Ohó```ë```dG ø``̀e ô```̀N’G

.ÉjRGôàMG ¢SQGóªdG AÓNÉH âeÉb á«HôàdG

 ¿G ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¿CÉ``̀ª``̀Wh

 πμ°ûH  ájQÉédG  çGó`̀M’G  ™HÉàJ  á«æ©ªdG  äÉ¡édG

 »£©J  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™«ªL  ¿G  h  ,ôªà°ùe

 »a á`̀jQÉ`̀é`̀dG ´É``̀ °``̀Vh’G Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á``̀jƒ``̀dhG É`̀ã`̀eô`̀dG

.OhóëdG øe ôN’G ÖfÉédG

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

´QÉ°ûdG »a ¿ƒéàëjô«¡£àdG á∏ªëH Gƒ∏«bCG ∑GôJCG ¿ƒ«ªjOÉcCG

 áeƒμëdG  âæ∏YG  »fÉãdG  ¿ƒfÉc  ájÉ¡f  »a
 ∫É`̀M »``̀a ô`̀¶`̀æ`̀dG á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀e á`̀æ`̀é`̀d AÉ``°``û``fG ø``̀Y
 Gƒª∏X º`̀¡`̀fG ¿hô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j ø``̀jò``̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀T’G
 ¿ÓYG ™e äòîJG »àdG ø«fGƒ≤dG-º«°SGôªdÉH

.ÇQGƒ£dG ádÉM
 á`̀HÉ`̀≤`̀f ¢``̀ù``̀«``̀FQ É````̀cGQÉ````̀c ¿Gô```̀ª```̀b ø```̀∏```̀YGh
 zø°S  -ºà«éjG{  PƒØædG  á©°SGƒdG  ø«ª∏©ªdG
 ,ÆGOGôbh ¿ÉªdƒZh ∂æ∏«°T É¡«dG »ªàæJ »àdG

.áæé∏dG √òg AÉ≤∏d Ωó≤à«°S ¬fG
 ƒ°†Y 500h  ÉØdG  11  π°UG  ø`̀e  ¬`̀fG  ∫É``bh
 ádÉM  QÉ``̀WG  »`̀a  º¡eÉ¡e  â≤∏Y  áHÉ≤ædG  »`̀a
 ≈`̀dG  º¡©«ªL  ó`̀«`̀YG  ,2016  ΩÉ``̀Y  AiQGƒ``̀£``̀dG

.70 AÉæãà°SÉH º¡Ñ°UÉæe
 øeƒ«g Iôjóe Öjh ô«∏μæ°S ÉeÉj ∫ƒ≤Jh
 áæé∏dG  √òg ¿G  É«côJ  ¿hDƒ°ûd  ¢ûJhh  ¢ùàjGQ
 øμd{ ∞°†Jh .É`̀HhQhG  ¢ù∏ée AÉ°VQ’ â∏μ°T

 √ò¡d Ó`̀M ¥Ó``̀W’G  ≈∏Y πμ°ûJ  ’ ™`̀bGƒ`̀dÉ`̀H
.zπcÉ°ûªdG

 ¿hDƒ`̀°`̀T  »`̀a  ¢ü°üîàªdG  å`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  ô`̀Ñ`̀Yh
 hQó```̀fG á``̀«``̀dhó``̀dG ƒ`̀Ø`̀©`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e »``̀a É`̀«`̀cô`̀J
 ¿G  hóÑj{  ÓFÉb  á∏KÉªe  ∑ƒμ°T  øY  ô`̀fOQÉ`̀Z
 ¢SÉædG ™æe ƒg áæé∏dG √ò¡d »°SÉ°S’G ±ó¡dG
 ¥ƒ≤ëd á«HhQh’G áªμëªdG ≈dG ¬LƒàdG øe

.z¿É°ùf’G

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

É«Ñeƒdƒc »a ΩÓ°ùdG Oó¡j ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ë`H ø«£°TÉf ∫É«àZG

 ¬°ùØf âbƒdG »a ±ôà©J áeƒμëdG øμd

 ô£î∏d  ¢`̀Vô`̀©`̀J  √ò``̀g  π`̀à`̀≤`̀dG  äÉ«∏ªY  ¿É``̀H

 òæe …QÉ`̀°`̀ù`̀dG  QÉ``æ``dG  ¥Ó```̀WG  ∞``̀bh ≥«Ñ£J

.ø«aô£dG ø«H ÜBG ájÉ¡f

 ¿G  z¿ƒ``©``aGó``e  ø`̀ë`̀f{  áª¶æe ∫ƒ``≤``Jh

 äÉ«°û«∏«ªdG √òg øY á≤ãÑæªdG äÉYƒªéªdG

 øe áÄªdÉH 55 øY ádhDƒ°ùe ájôμ°ù©dG ¬Ñ°T

.äGAGóàY’G øe áÄªdÉH 66h πà≤dG äÉ«∏ªY

 ™°VƒdG  Gò``̀g{  ¿G  ≈``dG  ôjô≤àdG  ô«°ûjh

 ,zäGƒ≤dG √òg OƒLƒd áeƒμëdG QÉμfEG ¢†≤æj

.ádhódG πÑb øe zOhóëªdG{ OôdÉH IOóæe

 øe É°†jG á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe QòëJ

 ¬Ñ°T  äÉYƒªéªdG  √ò¡d  ôªà°ùªdG  •É°ûædG

 ô«N’G Égôjô≤J »a âÑàc óbh .ájôμ°ù©dG

 √ò``̀g{ ¿G ¿ó`̀æ`̀d »``̀a AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG ô`̀°`̀û`̀f …ò```̀dG

 ø«H  ∑QÉ©e QÉ`̀WG  »a  çóëJ ºd  äÉªé¡dG

 πàb  äÉ«∏ªY  »g  πH  ,áHQÉëàªdG  ±Gô`̀W’G

.zá«FÉ≤àfG

 äGô``̀e Ghô``̀Ñ``̀Y z∑QÉ`````̀a{ hOô`̀ª`̀à`̀e ¿É```̀ch

 äÉ«Ø°üJ  çhó``̀M  ø`̀e  º¡ahÉîe  ø`̀Y  Ió``Y

 º¡«∏JÉ≤e áë∏°SG  ´õ`̀f  ó©H  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  ø`̀e

 ™e çóM Éªc ,™ªàéªdG »a º¡éeO IOÉYGh

 á≤HÉ°S ΩÓ°S á«∏ªY ó©H z»æWƒdG OÉëJ’G{

 »a QƒμfÉà«H ƒjQÉ°ù«∏«H ¢ù«FôdG ™e â≤ØNG

.1984

 ±’BG á`̀KÓ`̀K ≈``̀dGƒ``̀M π`̀à`̀b ,∑Gò``̀æ``̀«``̀Mh

 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á```cô```ë```dG √ò`````g ø```̀e §``̀°``̀TÉ``̀f

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ø«ë∏°ùe  …ó`̀jÉ`̀H  á«Yƒ«°ûdG

.øe’G äGƒb »a ô°UÉæY

 â`̀Kó`̀ë`̀J ,»``̀fÉ``̀ã``̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀c á`̀jÉ`̀¡`̀f »```̀ah

 âaó¡à°SG  π`̀à`̀b  á«∏ªY  17  ø`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 ΩÓ°ùdG ¥ÉØJG ΩGôHG òæe äÉª¶æe »dhDƒ°ùe

.∫h’G ¿ƒfÉc ™∏£e z∑QÉa{ ™e

 »a ΩÓ°ù∏d  πHƒf  …õFÉëd áªb ∫ÓNh

 õeÉ«dh …OƒL âdÉb , •ÉÑ°T ™∏£e ÉJƒZƒH

 ºd  GPG{  ¬fG  1997  »a  IõFÉédG  âëæe »àdG

 ôe’G .ÜôëdG ≈dG ¿hOƒ©«°ùa ÉÄ«°T Gƒ∏©Øj

.záWÉ°ùÑdG √ò¡H

 ≈∏Y  â∏°üM »`̀à`̀dG  …ƒ`̀Ñ`̀Z  Éª«d  â`̀dÉ`̀bh

 øY åjóëdG øμªj πg{ 2011 »a IõFÉédG

 πàb  ôªà°ùj  ÉeóæY  ´Gõ`̀æ`̀dG  ó©H  Ée  á∏Môe

.z?(ø««YÉªàL’G) ø«dhDƒ°ùªdG

 GóH  ƒÑjôà°ùjQ  »`̀NQƒ`̀N  π∏ëªdG  øμdh

 ±ó¡j{ ΩÓ°ùdG ¥ÉØJG ¿G ∫Éb PG ÉMƒ°Vh ôãcG

 .z»°SÉ«°ùdG  ∞æ©dG  ¢ù«dh  ´GõædG  AÉ¡fG  ≈dG

 çÉ``ë``H’Gh äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG õ`̀cô`̀e ô`̀jó`̀e ∫É```̀bh

 ¢ù«d{  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  ´GõædG  π«∏ëàd

 É«YGO ,z´GõædÉH É£ÑJôe »°SÉ«°ùdG ∞æ©dG πc

 √òg  ∞bƒd  zá©jô°Szh  zádÉ©a{  ádGóY  ≈`̀dG

.áaB’G

 ¿G ΩÉ````̀©````̀dG »```̀Yó```̀ª```̀dG Ö``̀à``̀μ``̀e ∫ƒ````̀≤````̀jh

 ÜÉ≤©dG ø`̀e äÓ``̀aG ø`̀e »`̀fÉ`̀©`̀J É`̀«`̀Ñ`̀eƒ`̀dƒ`̀c

.ºFGôédG øe áÄªdÉH ø«©°ùJ πª°ûj

 …Oôªàe  ≥∏b  É°†jG  ∞æ©dG  Gò`̀g  ô«ãjh

 AiOÉÑªH  øeDƒj)  »æWƒdG  ôjôëàdG  ¢û«L

 ™e ΩÓ°S  äÉ°VhÉØe …ôéj …ò`̀dG  (GQÉØ«Z

.•ÉÑ°T øe ™HÉ°ùdG òæe áeƒμëdG

 ôjôëàdG  ¢û«L  »°VhÉØe  ô«Ñc  ô`̀Ñ`̀Yh

 ÓFÉb ¬`̀Ø`̀°`̀SG ø``Y ¿Gô`̀à`̀∏`̀«`̀H ƒ`̀∏`̀HÉ`̀H »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ,äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀a  á«ëdÉ°üJ  áé¡d  ∑É`̀æ`̀g{

 πch QÉ°ù«dG  ó°V »°SÉ«°ùdG  OÉ¡£°V’G øμd

 Gògh  OGOõ`̀j  ∞∏àîe πμ°ûH  ¿hôμØj  øjòdG

.z≈∏à≤dG Oó©H Ö°ùëj



1رياضة

 (0) ¿OQ’G ÜÉÑ°T ( 1 )ÉãeôdG 

 (2) ø«°ùëdG (1) á©≤ÑdG 

..  خطوة 

 .. تمركز 

áÑjGôZ »∏Y - óHQG 

 ≈∏Y √Rƒa ó©H Iƒ£N ÉãeôdG ¢ùeG Ωó≤J

 ≈∏Y iôL AÉ≤d »a 0/1 ¿OQ’G ÜÉÑ°T ¬Ø«°V

 ™HGôdG ´ƒÑ°S’G äÉjQÉÑe øª°V ø°ùëdG OÉà°S

 Iôμd ø«aôàëªdG zô«°UÉæªdG { …Qhód ô°ûY

.Ωó≤dG

 ≈≤JQGh á£≤f 19 ≈dG √ó«°UQ ™aQ ÉãeôdG

 ¬Ø∏N ÜÉÑ°ûdG  kÉ`̀cQÉ`̀J  ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ≈`̀dG

.  17 ó«°UôH

 ƒ`̀cQÉ`̀e, »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG ˆGó`̀Ñ`̀Y :É`̀ã`̀eô`̀dG π`̀ã`̀e

 »∏Y  ,  ¿Éª∏°ùdG  ¿Éª«∏°S,  á≤«∏Y  ƒ`̀HG  QÉ`̀ª`̀Y,

 »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG ≈``̀°``̀Sƒ``̀e, OGó`````M ¿É``̀°``̀ù``̀MG, á``∏``jƒ``N

 ¿ƒ°SôØ«L,  ô«ª°S  ó`̀ª`̀MG,(äÉ`̀HÉ`̀jP  Ö«¡°U)

 Oƒ`̀ª`̀ë`̀e) ï`̀«`̀°`̀û`̀dG »``°``S , (IQÉ``̀ª``̀°``̀S »`````̀eGQ)

. QhOQódG IõªM, (»fGQƒëdG

 ≈∏«d  ƒ````HG  ó```jõ```j:  ¿OQ’G  ÜÉ``Ñ``°``T  π``ã``e

 óªëe,  ¿GQõ`̀«`̀N  ƒ`̀HG  OGhQ,  ∫Éªc  ≈Ø£°üe,

 ƒ``̀HG ΩÉ```̀°```̀ù```̀M)  ΩRGô``````````̀dG ó``̀ª``̀ë``̀e, á``̀°``̀û``̀jô``̀N

 ≈°Sƒe, (™eR ƒHG ¿Éª«∏°S) ∫Óg OQh,(Ió©°S

 ) ô`̀«`̀WGƒ`̀æ`̀dG ó```̀FGQ, ¿Gô`̀ª`̀Y …Dƒ```̀d, …ô`̀ª`̀©`̀à`̀dG

 óªëe, »fÉ°û«°ûdG  óªëe, (¢TÉjQ  ƒHG  ódÉN

. É°TÉÑdG

 ±ó¡dG á°üb
ÉãeôdG

 IóJôªdG QhOQódG Iôc á≤«∏Y ƒHG ™HÉJ :6O

.∑ÉÑ°ûdG πNGO ¬°SCGôH ¢SQÉëdG øe

¢UôØdG §jô°T
ÉãeôdG

.  ≈eôªdG øY ¿ƒ°SôØ«L Iôc âaôëfG :4O

 øY  ¿ƒ`̀°`̀Sô`̀Ø`̀«`̀L  Iô```̀c  â``̀aô``̀ë``̀fG  :  32O

.  ºFÉ≤dG

.¬eó≤H OGóM Iôc ≈∏«d ƒHG ó©HG :42O

.á«æcôd ≈∏«d ƒHG É¡dƒM .. ï«°ûdG Oó°S :72O

 ≈∏«d ƒ`̀HG π`̀Nó`̀Jh .. QhOQó```̀dG Oó`̀°`̀S:76O

.Ö°SÉæªdG âbƒdÉH

 øY  ¿ƒ°SôØ«L  á«NhQÉ°U  âaôëfG:85O

. ≈eôªdG

 ¿OQ’G ÜÉÑ°T
. …ôª©àdG Iôc »ÑYõdG ó©HG :3O

 πÑb »fÉ°û«°ûdG Iôc ¢SQÉëdG êôNG : 21O

. ≈eôªdG §N RhÉéàJ ¿G

. ¿GQõ«N ƒHG Iôc ºFÉ≤dG OQ :22O

 Ωó``b  ø```Y Iô```μ```dG  »``̀Ñ``̀Yõ``̀dG  êô````̀NG  :35O

. ô«WGƒædG

 ø`̀Y »`̀fÉ`̀ °`̀û`̀«`̀ °`̀û`̀dG Iô````̀c â````̀aô````̀ë````̀fG:61O

. ≈eôªdG

. á°VQÉ©dG »fÉ°û«°ûdG á«°SCGQ â∏Y :83O

»μ«àμàdG º°SôdG
 Ó```NOh Qò```ë```dG ø```Y ¿É``̀≤``̀jô``̀Ø``̀dG ≈`̀∏`̀î`̀J

 ±óg ø`̀Y ôªKG  É`̀e  ƒ`̀gh GôμÑe Ωƒé¡dG  »`̀a

.Éãeô∏d

 ≈∏Y OÉ```ª```à```Y’Gh »``eƒ``é``¡``dG ∫É``é``°``ù``dG

 øμd ≈``eô``ª``dG ó`̀jó`̀¡`̀J  ’OÉ``̀Ñ``̀à``̀a ±Gô`````̀W’G

 RGô``̀MGh É`̀gGó`̀MG QÉªãà°SG  »`̀a í`̀é`̀f  É`̀ã`̀eô`̀dG

.á«≤Ñ°S’G

 ∞ãc  ∫h’G  á`̀YÉ`̀°`̀S  ™``̀Hô``̀dG  »`̀°`̀†`̀e  ó`̀©`̀H

 ÉãeôdG  ≈eôe  Oó`̀gh  ¬J’hÉëe  øe  ÜÉÑ°ûdG

 √É¨àÑe ≥«≤ëJ øe ¬eôM õ«côàdG ÜÉ«Z øμd

. ¬d âë«JG »àdG ¢UôØdG ádƒ¡°S ºZQ

 ÉãeôdG  ø`̀Y  Gô`̀«`̀ã`̀c  ∫É`̀ë`̀dG  ∞∏àîj  º``̀dh

 »`̀eƒ`̀é`̀¡`̀dG ¬`̀é`̀¡`̀f ô```̀N’G ƒ``̀g π``̀°``̀UGh …ò```̀dG

 …ò`̀dG ≈∏«d ƒ``̀HG ≈`̀eô`̀e ø`̀e Gô`̀«`̀ã`̀c Üô``à``bGh

 Aƒ`̀°`̀S ∫É````̀Mh √É``̀eô``̀e ΩÉ````̀eG äGô```μ```dG äOó``̀©``̀J

.ÉgGóMG áªLôJ ¿hO ™dÉ£dG

 •ƒ`̀°`̀û`̀dG ™`̀∏`̀£`̀e Iô``̀μ``̀dG É``ã``eô``dG ∂`̀∏`̀à`̀eG

 ÜGôàb’G  ∫hÉ`̀Mh  äÉMÉ°ùªdG  Ö°ùch  »fÉãdG

 á°ùª∏d  ó≤àaG  ¬æμd  Iô`̀KDƒ`̀ª`̀dG  ≥WÉæªdG  ø`̀e

. á∏¡°ùdG äGôμdG ¬«∏Y âJƒa »àdG Iô«N’G

 áYô°S ∫Ó¨à°SG ÜÉÑ°ûdG ∫hÉM πHÉ≤ªdÉH

 ≈fÉY  ¬`̀fG  ô«Z  OÉ°†ªdG  Ωƒé¡dG  »a  ¬aGôWG

 ÉfÉ«MG  OÉ`̀æ`̀°`̀S’G  á`̀∏`̀bh  Iô`̀«`̀N’G  á°ùª∏dG  ø`̀e

 ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG  Ö«°üf  ø`̀e  ¬`̀JGô`̀c  º¶©e â`̀fÉ`̀μ`̀a

. ´ÉaódGh

 É¡dÓN ô°üëfG »Ñ°ùf Ahóg Iôàa ó©Hh

 ÉãeôdG §°ûæj ¿G πÑb ¿Gó«ªdG §°Sh Ö©∏dG

 í`̀∏`̀Ø`̀J º```̀d É``̀ª``̀c á``̀ª``̀Lô``̀à``̀dG ø```̀Y õ``̀é``̀Y ¬`̀æ`̀μ`̀d

 »a ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  ∑GQOG »`̀a ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ä’hÉ``̀ë``̀e

. IGQÉÑªdG øe ô«N’G ô«aõdG

¶  á≤«∏Y  ƒ``̀HG  QÉ`̀ª`̀Y  :  Ö``̀Y’  π`̀°`̀†`̀aG
.  (ÉãeôdG)

ìGôédG ¢ùHÉM - ¿ÉªY   

 ,¢ùeG  ,Éª¡e  GRƒ``̀a  ó``̀HQG  ø«°ùëdG  ≥≤M

 zô«°UÉæªdG{ …QhO øe 14 ´ƒÑ°S’G ìÉààaG »a

 ≈∏Y  Ö∏¨J  ÉeóæY  Ωó≤dG   IôμH  ø«aôàëª∏d

 AÉ≤d  »`̀a  ±ó`̀¡`̀d  ø`̀«`̀aó`̀¡`̀H  á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀dG  ¬Ø«°†e

.»dhódG ¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y Éª¡©ªL

 õcôªdÉH  åÑ°ûJ  Rƒ`̀Ø`̀dG  Gò`̀¡`̀H  ,ø«°ùëdG

 Éª«a ,(á£≤f 21) `d  √ó«°UQ kÉ©aGQ  ¢ùeÉîdG

 6) `H Ö«JôàdG ´Éb »a ∫GR Éeh ≈fÉY ,á©≤ÑdG

 ≥«≤ëJ øe ¿’G ≈àM øμªàj ¿G ¿hO (•É≤f

.á≤HÉ°ùªdG »a Rƒa …G

 …ó`̀ª`̀M ,ó``̀«``̀aQ ó`̀«`̀°`̀TQ :á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀dG π`̀ã`̀e -

 ,(»∏Y ƒHG  π«Ñf)  ΩÉæZ  ƒHG  áeÉ°SG  ,…ô°üªdG

 óªëe)  ¢û«°ûM  ƒ`̀HG  óªëe  ,Qƒ°üæe  »∏Y

 ,á∏ª©dG óªëe ,OGƒY ƒHG QÉªY ,(º«∏ëdG óÑY

 ¿ÉfóY  ,(Oƒªëe  PÉ©e)  ÜƒbôY  ƒ`̀HG  óªëe

.»ªjQ ,¢ùHÉYO ΩÉ°Sh ,¢ShóY

 ∂dÉe  ,ô`̀ª`̀°`̀SC’G  OÉªM  :ø«°ùëdG  πãe  -

 ,ˆGóÑY »°üb ,¬jQƒJ ,ÉLQ Qòæe ,…ô«°ù«dG

 ,(¿É°†eQ …óY) ¿Gô≤°ûdG AÓY ,∫ÉªL óªMG

 ,(ô°†N …óY) OhGódG ∫ÓH ,ô«Ñc ƒHG óªMG

 Oƒªëe)  ƒ`̀æ`̀jõ`̀dG  óªëe  ,¿Gô`̀≤`̀°`̀û`̀dG  ó`̀ª`̀MG

.(ôªY

±GógC’G á°üb
ø«°ùëdG

 êQÉ`̀N ø`̀e ∫É`̀ª`̀L Iô``c ƒ`̀æ`̀jR º∏à°SG :6 O

 ¢SQÉëdGh  ™`̀aGó`̀ª`̀dG  ÆhGô``̀a  AGõ`̀é`̀dG  á≤£æe

.∑ÉÑ°ûdG »a Gô«NG É¡æμ°ù«d

 Iôc AGõ`̀é`̀dG  π`̀NGO øe ƒæjR Oó°S :68 O

 É¡∏ªμ«d  OhGó``̀dG  ΩGó``bG  â∏°Uh  ó«aQ  Égó©HG

.≈eôªdG »a

á©≤ÑdG
 á≤£æe  π``̀NGO  á`̀μ`̀HQO  π°UÉa  ó©H  :49  O

 »`̀ª`̀jQ ±ô`̀à`̀ë`̀ª`̀∏`̀d Iô``̀μ``̀dG â`̀∏`̀°`̀Uh ,AGõ```̀é```̀dG

.∑ÉÑ°ûdG »a á«°SCGQ ÉgOó°ùa

¢UôØdG §jô°T
á©≤ÑdG

 ióªdG Ió«©H Iôc …ô°üªdG Üƒ°U :29 O

.á°VQÉ©dG ¥ƒa äôe

 ¢`̀ù`̀HÉ`̀YO á`̀«`̀°`̀Vô`̀Y ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG ™`̀£`̀b :38O

.Iô£îdG

.á°VQÉ©dG ¥ƒa âÑgP »ªjQ á«°SCGQ :40 O

 ∫ƒ°Uh  πÑb  IôμdG  ôª°S’G  ∞£N :62  O

.≈eôªdG ΩÉeG »ªjQ

 ,âHÉK  ∞bƒe  øe  …ô°üªdG  Oó°S  :82  O

.á«æcQ ¢SQÉëdG É¡dƒM

ø«°ùëdG
 Égó©HG AGõédG êQÉN øe ∫ÉªL Oó°S :8 O

.¢SQÉëdG

 πZƒJh π∏°ùàdG Ió«°üe OhGódG ô°ùc 42 O

.ô£îdG âà°T ¢SQÉëdG øμd ≈eôªdG √ÉéJÉH

 ó©Ñ«d ¢SQÉëdG øY …ô«°ù«dG ÜÉf :67 O

.Oƒªëe PÉ©e Iôc

»μ«àμàdG º°SôdG
 òæe  á©≤ÑdG  ≈`̀eô`̀e  ø«°ùëdG  ±ó¡à°SG

 á©jô°S  áªég  ôÑY  AÉ≤∏d  ≈``dh’G  äÉ¶ë∏dG

 äÉªé¡dGh  ä’hÉëªdG  øe  óe  ájGóH  âfÉc

 ≈``£``YG ô``̀μ``̀Ñ``̀e ±ó`````̀g ø````Y äô```̀Ø```̀°```̀SG »```̀à```̀dG

 á©≤ÑdG  É©°VGh  ,ôØ°U’G  ≥jôØ∏d  á«∏°†a’G

.ójó¡àdGh §¨°†dG âëJ

 ºjó≤àH  á©≤ÑdG  πîÑj  º`̀d  ,¬ÑfÉL  ø`̀e

 PÉ`̀≤`̀f’ äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eGh ó`̀¡`̀L ø`̀e ∂`̀∏`̀ª`̀j É`̀e π`̀c

 äõ``̀cô``̀J äÉ``̀©``̀∏``̀W ô``̀Ñ``̀Y √PÉ```̀≤```̀fG ø``μ``ª``j É```̀e

 Ωó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG §`̀°`̀Sƒ`̀dGh ô`̀°`̀ù`̀j’G Ö`̀fÉ`̀é`̀dG ø`̀e

 ºJôH  Ö©d  …òdG  ±ôàëª∏d  IôμdG  ∫É°üj’

 Iõ`̀cô`̀ª`̀dG  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dG  áé«àf  É«Ñ°ùf  A»`̀£`̀H

 ô`̀«`̀Y äÉ``̀jÉ``̀¡``̀æ``̀dG ¿ƒ``̀μ``̀à``̀d ¢``̀ù``̀aÉ``̀æ``̀ª``̀dG ø```̀e

.á≤aƒe

 çÓãH  Ö©∏a  √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ™`̀HÉ`̀J  ;ø«°ùëdG

 §°SƒdG  ∑ô`̀Jh  ø«©aGóe  á`̀©`̀HQGh  ø«ªLÉ¡e

 Ωó`̀≤`̀J ô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀a äÉ`̀«`̀ ∏`̀ª`̀©`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ô``̀jó``̀«``̀d

 iƒà°ùª∏d  IGQÉÑªdG  ≈bôJ  ¿G  ¿hO  ±ƒ«°†dG

.Oƒ°ûæªdG »æØdG

 ÉXƒë∏e  ÉHÓ≤fG  ó¡°T  ,»fÉãdG  •ƒ°ûdG

 π`̀jó`̀©`̀à`̀dG ¿É``̀μ``̀a ,á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀dG »``̀Ñ``̀Y’ π`̀Ñ`̀b ø``̀e

 ,»`̀dÉ`̀©`̀dG §`̀¨`̀°`̀†`̀dG ø``e ≥``FÉ``bO ó`̀©`̀H Gô`̀°`̀VÉ`̀M

 ÓjƒW  ôªà°ùj  º`̀d  ºμëJ  ø`̀Y  ô`̀Ø`̀°`̀SG  …ò``̀dG

 ø«°ùëdG  º∏à°ùjh  Ö∏≤à∏d  äÉjôéªdG  Oƒ©àd

.AÉ≤∏dG IOÉ«b áaO

 ¿É`̀≤`̀jô`̀Ø`̀dG ¬`̀«`̀∏`̀Y ÜhÉ``æ``J Qõ```̀Lh ó``e ó`̀©`̀H

 É°Uƒ°üN  GOóée  ±ƒ«°†∏d  á«∏°†a’G  â`̀fGO

 ≈∏Y  ¿ƒÑYÓdG  ≥ÑWÉa  πFGóÑdG  ∑Gô°TG  ó©H

 âà°ûJ  ¿ƒ∏¨à°ùe  áeôëªdG  á©≤ÑdG  ≥WÉæe

 ¥GQh’G ¢†©Ñd º¶æªdG ô«Z Ωó≤àdGh ´ÉaódG

 õjõ©àdG  ±ó`̀g  RGô`̀MG  øe  ø«°ùëdG  øμªà«d

 øe OGR …ò```dG ô```e’G Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG â`̀bƒ`̀dG »`̀a

 ¥GQhÓ```̀d ¬`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG º``̀ZQ á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀dG ∑É``̀Ñ``̀JQG

 øμd õ`̀cGô`̀ª`̀dG ¢†©H ô`̀«`̀¨`̀Jh É`̀°`̀†`̀jG á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG

 Ö«°üf øe RƒØdG ¿Éμa É©Øf …óéj ºd ôe’G

.ôØ°U’G

¶  ƒ`̀ æ`̀ jõ`̀ dG ó`̀ ª`̀ ë`̀ e :Ö`````̀Y’ π``̀°``̀†``̀aCG
.  (ø«°ùëdG)

 البحر الميت يستضيف سباق الدرفت ا�ول اليوم 

 الرياضي بطالً لدوري سلة الناشئين 

 انطالق »كرة الثالثة« والمباريات تتواصل اليوم 

 â«ªdG  ôëÑdG  á≤£æe  ∞«°†à°ùJ  -  …CGô```dG  -  ¿É`̀ª`̀Y   
 ¥ÉÑ°S »dGôdG áfÉ«°U õcôe »a Ωƒ«dG ìÉÑ°U á©°SÉàdG óæY
 äÉbÉÑ°ùd ¿OQC’G ádƒ£H øª°V ∫hC’G ±GôéfE’G - âaQódG
 ø«°ùëdG  ø`̀H  π°ü«a  ô`̀«`̀eC’G  ƒª°S  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ â`̀aQó`̀dG

.äGQÉ«°ùdG á°VÉjôd á«fOQCÓd ø«jQóªdG áÄ«g ¢ù«FQ
 h  ¿OQC’G  ø``e  É≤HÉ°ùàe  50  çó``ë``dG  »``a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀jh
 ¢üëØdG  á«∏ªY AGôLEG  ºà«°S  ¬bÓ£fG  πÑbh ,ø«£°ù∏a
 ¢üëa  π«LCÉJ  ºJ  øjòdG  ø«≤HÉ°ùàªdG  äGQÉ«°ùd  »æØdG
 äGQÉ«°ùdG  ∫ƒ`̀Nó`̀d  ó`̀Yƒ`̀e  ô``̀NBG  ¿ƒ`̀μ`̀j  Éª«a  ,º¡JGQÉ«°S
  8^30  óæY  ó≤©j  Éªæ«H  ,ÉMÉÑ°U  8  óæY  ≥∏¨ªdG  ∞bƒª∏d
.¥ÉÑ°ùdG ôjóeh ΩÉμëdG ™e ø«≤HÉ°ùàª∏d ´ÉªàLG ÉMÉÑ°U

 âØjQódG  äÉbÉÑ°ùd  ¿OQC’G  ádƒ£H  äÉª«∏©J  ≥`̀ahh
 á`̀aÉ`̀μ`̀d  É`̀«`̀FÉ`̀≤`̀ ∏`̀J  •É``̀≤``̀æ``̀dG  π`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀°`̀S  ,2017  ΩÉ``̀©``̀∏``̀d
 Ö°ùM  ádƒ£ÑdG  äÉbÉÑ°S  »a  ø«cQÉ°ûªdG  ø«≤HÉ°ùàªdG
 25  ≈∏Y  ∫hC’G  π°üëj  å«M  ¥ÉÑ°S  π`̀c  »`̀a  º¡éFÉàf
 ,16 ¢ùeÉîdG ,18 ™HGôdG ,20 ådÉãdG ,22 »fÉãdG ,á£≤f
 ô°TÉ©dG ,8 ™°SÉàdG ,10 øeÉãdG ,12 ™HÉ°ùdG ,14 ¢SOÉ°ùdG
 3  ô°ûY å`̀dÉ`̀ã`̀dGh  4  ô°ûY »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ,5  ô°ûY …OÉ`̀ë`̀dG  ,6

.•É≤f

¿OQC’G øe ¿ƒcQÉ°ûªdG
 ,  øîμdG  ôªY  ,»àjôμàdG  ¿ÉªãY  ,øîμdG  óªëe
 Oƒªëe ,ΩÉ°üY ΩÉ°ûg ,AÉ¡≤ØdG  óªëe ,  ¿hQÉ`̀g â`̀aCGQ
 ƒ`̀HCG  ˆG óÑY ,  ó`̀ª`̀MCG  ,»Ø£d ¿É```cGQ  ,»`̀dÉ`̀Ñ`̀é`̀dG  ΩGõ``̀Y
 ºjô°T óªMCG ,¢VƒY ¿Éª«∏°S ,»∏Y ƒHCG óªëe , ø«°ùM
 áeÉ°SCG  ,OGó`̀°`̀T  Oƒªëe  ,ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  ô°SÉj  ,QÉ`̀μ`̀H  Ö«¡°U  ,
 ,√ƒ°ù«Y ™«HQ ,áª«æZ QOÉ≤dG óÑY ,»ÑYõdG óªMCG ,πaƒf
 óªëe ,¿ƒ````fO ƒ```̀HCG QÉ`̀ª`̀Y ,»`̀dÉ`̀Ñ`̀é`̀dG »`̀°`̀Sƒ`̀e Oƒ`̀ª`̀ë`̀e
 ,á£H  É`̀ah  ,Qhô`̀°`̀S  ˆG  óÑY  ,ó«ÑY  Oƒªëe  ,»`̀∏`̀«`̀bõ`̀dG
 ,ó«YÉ°ùªdG  ôFÉK  ,…Qó`̀Ñ`̀dG  óªMCG  ,»fƒªà«ÑdG  ógÉée
 ,¿Ghó`̀©`̀dG  ô«ª°S  ,…hGõ`̀ª`̀é`̀dG  ΩÉ°ùM ,IQƒ`̀°`̀û`̀Ñ`̀b  Iõ`̀ª`̀M
 óªëe ,á∏MódG  øeDƒe  ,óªMCG  º°SÉH  ,πjôÑL ø«°ùëJ
 ,É`̀HÉ`̀Ñ`̀dG OÉ`̀ª`̀Y ,É`̀bƒ`̀≤`̀dG ¿É`̀°`̀ù`̀M ,º`̀fÉ`̀Z ó`̀ª`̀MCG ,äGô`̀«`̀¡`̀e

.¢Tƒ©c óªëe

ø«£°ù∏a øe ¿ƒcQÉ°ûªdG
 áeôN ƒHCG º«MôdG óÑY , áeôN ƒHCG π«∏N ,íÑ°UC’G π«¡°S

 .¥RQ ƒHCG »∏Y ,á°û«Y ƒHCG âaCGQ ,øeÉj ô«eCG ,óªMCG ƒHCG ∫É°†f ,

ÜôM ódÉN - ¿ÉªY 

 ÉeÉY 16ä ø«Ä°TÉædG …Qhód Ó£H »°VÉjôdG ≥jôa êƒJ
 »a  46/53  »`̀°`̀ù`̀cPƒ`̀KQ’G  ≈`̀∏`̀Y  Ö∏¨J  ¿G  ó`̀©`̀H  á∏°ùdG  Iô`̀μ`̀d

.∫h’G ¢ùeG ô«NC’G áYÉb »a âª«bG »àdG IGQÉÑªdG
 ≈∏Y  ¬bƒØJ  Ö≤Y  Ö≤∏dG  ≈∏Y  »°VÉjôdG  ∫ƒ°üM  AÉ`̀Lh

.46/53 h 60/85 ,68/80 äÉjQÉÑe çÓK »a »°ùcPƒKQC’G

 ø«Jôe ájôëdG ≈∏Y √Rƒa ó©H ådÉK π«∏édG πMh
.18/41 h 16/41

 ádƒ£ÑdG  ¢SCÉc  OÉëJ’G  ô°S  ø«eCG  …hGô©°ûdG  º«gGôHG  º∏°Sh
 •hôWôdG OGƒédG óÑY OÉëJ’G Gƒ°†Y ´Rh Éª«a ,»°VÉjôdG ≥jôØd

.ø«ÑYÓdG ≈∏Y ájôjó≤àdG äÉ«dGó«ªdG QÉ°üf ô«gRh
 »°ùcPƒKQ’G , »°VÉjôdG »g ¥ôa á«fÉªK ácQÉ°ûe ádƒ£ÑdG äó¡°Th 

 .º°TÉg IõZh …ó©e ,á«aô°T’G, ,AÉªdGôØc  ,ájôëdG ,π«∏édG,

¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG - ÉãeôdG   

 IGQÉÑe  »`̀a  (2/1)  áfƒ°ûdG  ∑ƒ`̀eô`̀j  ≈∏Y  ÉLôN  Ö∏¨J

 á«fÉãdG  áYƒªéªdG  øª°V  ,ó``̀HQG  ájó∏H  Ö©∏e  ≈∏Y  äô`̀L

.¢ùeG ≥∏£fG …òdG Ωó≤dG IôμH áãdÉãdG áLQódG ájóf’

 AÉ≤d  »a Éª¡æe πμd  ±ó¡H  º°TÉg  Iõ`̀Zh  Éª°U ∫OÉ©Jh

 ,á©HGôdG áYƒªéªdG ÜÉ°ùëd AÉbQõdG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y º«bG

 âjôLCG IGQÉÑe »a (2/2) ájódÉîdG ™e ô«¨ªdG ∫OÉ©J Éª∏ãe

.¢TôL Ö©∏e ≈∏Y

 ¢TôL Ö©∏e ≈∏Y áéfôØc ™e áªjôμdG Ωƒ«dG »≤à∏jh

 ,óHQG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y ÉªjôM ™e ∫É°S ,Gô°üY áãdÉãdG óæY

 ™e  »ª°TÉ¡dG  ,äõ`̀Y  ¿É©æc  Ö©∏e  ≈∏Y  ô«¨ªdGh  ájódÉîdG

 á£ëªdG  ÜÉÑ°Th ∫Gõf  ÜÉÑ°T  ,ÜÉë°S Ö©∏e ≈∏Y …RÉbƒ≤dG

 ,AÉbQõdG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y

 Ió``̀MGƒ``̀dG ó`̀æ`̀Y »`̀≤`̀à`̀∏`̀j ,Üƒ``̀æ``̀é``̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ø`̀ª`̀°`̀Vh

 É≤jôa  ∑ôμdÉH  π°ü«a  ô`̀«`̀eC’G  OÉà°S  ≈∏Y  Gô¡X  ∞°üædGh

 óæY  Ö©∏ªdG  ¢ùØf  ≈∏Y  É¡«∏Jh  ,»aÉ°üdG  Qƒ`̀Z  ™e  ¿Éë«°T

 ¬JGP  â«bƒàdG  »ah ,QOCG  ™e á«HÉ¡°ûdG  IGQÉÑe kGô°üY áãdÉãdG

 πÑ≤à°ùjh ,è«∏îdG ™e áHôdG É≤jôa ¿É©e Ö©∏e ≈∏Y »≤à∏j

 .∑ôμdG Ö©∏e ≈∏Y QOG √ô«¶f á«HÉ¡°ûdG GóZ
 (ó©jƒL ¢ùfCG)          OGóM ¿É°ùMG RhÉéJ ∫hÉëj (QÉ°ùj) ¿OQC’G ÜÉÑ°T ÖY’ ¿GôªY …Dƒd 

 (±É°ù©dG óªMCG)          ø«°ùëdG ºLÉ¡e ƒæjR Iôc ∞bƒj á©≤ÑdG ¢SQÉM ó«aQ ó«°TQ 

» الشرقية« بطالً للمالكمة العسكرية 

 البطولة الشتوية للسباحة تبدأ اليوم 

 مباراتان في سلة الناشئين اليوم 

 ádƒ£ÑH á«bô°ûdG á≤£æªdG äRÉa - …CGôdG - ¿ÉªY 
 »àdG  äGAÉ≤∏dG  ΩÉàN  »a  áªcÓª∏d  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG

.ÉæjQ’G áYÉb »a ¢ùeG âª«bG
 Ö≤∏dG ó°üM øe á«bô°ûdG á≤£æªdG ≥jôa øμªJh
 á≤£æªdG ≥`̀jô`̀a π`̀M É`̀ª`̀«`̀a  ,á`̀£`̀≤`̀f  22 ™`̀ª`̀L ¿G ó`̀©`̀H
 ,á£≤f 19 ó«°UôH »fÉãdG õcôªdÉH á«dÉª°ûdG ájôμ°ù©dG
 ó«°UôH ådÉãdG õcôªdÉH ≈£°SƒdG ájôμ°ù©dG á≤£æªdGh

 á`̀YQó`̀ª`̀dG »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀bô`̀ah ,á`̀£`̀≤`̀f 14
 á≤£æªdGh  ,•É≤f  10  ó«°UôH  ™HGôdG  õcôªdÉH  áãdÉãdG

.•É≤f 5 ó«°UôH É°ùeÉN á«HƒæédG ájôμ°ù©dG
 ó«≤©dG Qƒ°†ëH áãdÉãdG ábôØdG ¿ÉcQG ¢ù«FQ ΩÉbh
 á≤£æªdG óFÉ≤d ádƒ£ÑdG ¢SCÉc º«∏°ùàH äÉ°û«£b OÉ¡L
 äGóMƒdG  »ÑYÓd  ájôjó≤àdG  äÉ«dGó«ªdGh  á«bô°ûdG

 .πFGh’G áKÓãdG õcGôªdÉH äAÉL »àdG ájôμ°ù©dG

 ìÉÑ°U ∞°üædGh áãdÉãdG óæY CGóÑJ - …CGôdG - ¿ÉªY   
 ÜÉÑ°û∏d ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e …OÉ```̀f í`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y Ωƒ``̀«``̀dG

.Ω25 íÑ°ùe /äÉÄØ∏d áMƒàØªdG ájƒà°ûdG ádƒ£ÑdG
 Éª«a  ,πÑ≤ªdG  ó`̀M’G  AÉ°ùe  ≈àM  ádƒ£ÑdG  ôªà°ùJh
 - 6 áÄØ∏d IôM Ω50 :äÉbÉÑ°S ≈∏Y Ωƒ«dG äÉ≤HÉ°ùe πª°ûJ
 1 øe áÄØ∏d á°TGôa Ω200 ,7 -1 øe áÄØ∏d ô¡X Ω100 ,7
 øe áÄØ∏d ´ƒæàe Ω100 ,5 - 1 øe áÄØ∏d Qó°U Ω200 ,7 -

 áÄØdG ,¿hO Éªa 98 ó«dGƒe »eƒª©dG äÉÄØd ∂dPh ,7 - 6
.2007 ó«dGƒe á©HÉ°ùdG áÄØdG ,2004 ó«dGƒe á©HGôdG

 óªàYh  …hó«dG  º«μëàdGh  â«bƒàdG  OÉªàYG  ºàjh
 ¢üëa  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ∂`̀dò`̀ch  ádƒ£ÑdG  »`̀a  ΩÉ```̀bQ’G  ™«ªL
 óªà©Jh á`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀∏`̀d  »``̀dhó``̀dG  ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dGh äÉ`̀£`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 ø«ÑYÓd »`````̀fOQ’G ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀M’ á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG

 .äÉÑYÓdGh

 »a IõªM ô«e’G áYÉb »a ΩÉ≤J - …CGô`̀dG  - ¿ÉªY 

 ø«JGQÉÑe  á©ªédG  Ωƒ`̀«`̀dG  ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG  á`̀æ`̀jó`̀e

.2017 º°Sƒªd ø«Ä°TÉæ∏d kÉeÉY 14 …QhO øª°V

 ,π«∏édGh ¿OQ’G Ωƒéf »≤à∏j kGô°üY áãdÉãdG áYÉ°ùdG óæY

 RÉa »°ùcPƒKQ’G ¿Éc Éª«a ,ÉHƒjôØch »°VÉjôdG IGQÉÑe É¡«∏J

 .∫h’G áYÉb »a âª«bG IGQÉÑe »a 23/94 ÉHƒjôØc ≈∏Y

 Ωó≤dG IôμH ø«aôàëª∏d zô«°UÉæªdG{ …QhO øe 14 ´ƒÑ°S’G ¥Ó£fG »a ¿GRƒa 
 á`̀bÓ`̀£`̀fG äó`̀¡`̀°`̀T - …CGô`````̀dG - ¿É``̀ª``̀Y 
 …QhO  ø`````̀e  ô```°```û```Y  ™``````HGô``````dG  ´ƒ````̀Ñ````̀°````̀S’G
 ø«ª¡e ø`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀fG  ¢``ù``eG  ø`̀«`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀dG
 ¬Ø«°†e ≈∏Y Ö∏¨J ø«°ùëdG ,Éª¡HÉë°U’
 »£≤ædG  √ó«°UQ  ø`̀e  ójõ«d  1-2  á©≤ÑdG
 Éª«a ,¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG »``̀a ¬`̀FÉ`̀≤`̀H ™``̀e
 ô«N’G õcôªdG »a á©≤ÑdG IÉfÉ©e äôªà°SG

.•É≤f 6 `H

 ™e É`̀ã`̀eô`̀dG ™`̀ª`̀Lh ô```N’G AÉ`̀≤`̀∏`̀dG »`̀a
 0-1  É`̀ã`̀eô`̀dG  Rƒ`̀Ø`̀H  ≈`̀¡`̀à`̀fGh  ¿OQ’G  ÜÉÑ°T
 ¢SOÉ°ùdG õcôª∏d ÉãeôdG ¬dÓN øe ≈≤JQG
 ÜÉÑ°T  ¬°ùaÉæe  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á£≤f  19  ``̀H

.á£≤f 17 `H ™HÉ°ù∏d ™LGôJ …òdG ¿OQ’G
 ø`̀jOÉ`̀«`̀e Ö``̀YÓ``̀ª``̀dG ¿ƒ`̀μ`̀à`̀ °`̀S ,Ωƒ```̀«```̀dG
 ∂∏ªdG  OÉà°S  ó¡°û«a  ,áª°SÉM  äÉ°ùaÉæªd
 ÜÉë°S  AÉ≤d  Gô°üY  áãdÉãdG  óæY  ˆGóÑY

 ≈`̀©`̀°`̀ù`̀jh  (10)  í``̀jô``̀°``̀ü``̀dG  ¬`̀Ø`̀«`̀ °`̀Vh  (9)
.GóYÉ°üJ ∑ôëàdGh •É≤æ∏d ÉªgÓc

 á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG ó`̀æ`̀Y ô````̀N’G AÉ``̀≤``̀∏``̀dG »```̀ah
 ,óªëe ô«e’G OÉà°S ≈∏Y ,AÉ°ùe ∞°üædGh
 É`̀aô`̀W ≈`̀©`̀°`̀ù`̀j å``«``M ;á``fƒ``î``°``ù``dG ø`̀ª`̀μ`̀J
 »∏°ü«ØdGh  ø°ùM  »æH  á«°ûæe  á¡LGƒªdG
 å``̀dÉ``̀ã``̀dG õ```̀cô```̀ª```̀dÉ```̀H á```̀cGô```̀°```̀û```̀dG ¢``̀†``̀Ø``̀d

 .IQGó°üdÉH áàbDƒªdG ácQÉ°ûªdGh

تـــقـــدم   .. 

ــــجــــي  ــــدري ت

   بطولة المملكة التنشيطية لبراعم الكراتيه اليوم 

 سختيان بالمركز ٢٢ في سباق التزلج لCلعاب اAسيوية الشتوية 

ÜôM ódÉN - ¿ÉªY 

 á`̀YÉ`̀b »``̀a Ωƒ``̀«``̀dG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U á`̀©`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG ó`̀æ`̀Y ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀J
 ø«°ùëdG  áæjóe  »a  ø°ùëdG  øH  ó°TGQ  ô«e’G  õcôe
 á`̀«`̀£`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀à`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG á`̀dƒ`̀£`̀H äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 400  ácQÉ°ûªH  çÉ`̀f’Gh  Qƒcò∏d  ºYGôÑ∏d  áMƒàØªdG

.áÑY’h  ÉÑY’

 ¢ùªNh áæeÉãdG ≈àMh áæeÉãdG øe ¿RƒdG …ôéjh
 ó«dGƒe äGƒæ°S 8 äÉÄØ∏d ΩÉ≤Jh ,ÉMÉÑ°U á≤«bO ø«©HQGh
 2007 ó«dGƒe äGƒæ°S 10 ,2008 ó«dGƒe äGƒæ°S 9 ,2009

.AGOƒ°ùdGh áfƒ∏ªdG áeõMÓd ÉJÉμdGh ∫Éà≤∏d
 ΩÉ≤J  Éª«a  ,çÉ``̀f’G  äÉ«dÉ©a  ™«ªL  Ωƒ«dG  …ôéJh
 π«é°ùàdG  iôL óbh QƒcòdG  äÉ«dÉ©a âÑ°ùdG  óZ Ωƒj

 .OÉëJ’G ô≤e »a äÉjQÉÑªdG áYôbh

 ¿É«àî°S  IQÉ°S  á≤HÉ°ùàªdG  â¡fG  -  …CGô`̀dG  -  ¿ÉªY 
 (Giant Slalom)  êô`̀©`̀à`̀ª`̀dG  è`̀dõ`̀à`̀dG  ¥É`̀Ñ`̀°`̀S
 IQhO  äÉ°ùaÉæe  øª°V  ¿hô°û©dGh  »fÉãdG  õcôªdG  »a
 ΩÉ`̀≤`̀J »``̀à``̀dGh á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG á`̀jƒ`̀à`̀°`̀û`̀dG á`̀jƒ`̀«`̀ °`̀SB’G ÜÉ```©```dC’G

.á«fÉHÉ«dG hQƒHÉ°S ∫ÉÑL ìƒØ°S ≈∏Y É¡JÉ«dÉ©a
 Ö`̀©`̀°`̀UCG ø``̀e Ió``̀MGƒ``̀d É`̀¡`̀à`̀¡`̀LGƒ`̀e ø``̀e º``̀Zô``̀dÉ``̀Hh
 ájƒb  áªjõY  äô¡XCG  ¿É«àî°S  ¿G  ’G  èdõàdG  äGQÉ°ùe
 øe ô`̀«`̀Ñ`̀c Oó``̀Y êô``̀N ø`̀«`̀M »``a ¬`̀FÉ`̀¡`̀fEG ø``e â`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh
 á£≤f  ≈``dG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ø`̀e  º¡æμªJ  Ωó`̀©`̀d  ø«°ùaÉæªdG
 ≈∏Y  GhÉéjRÉg  »ªjG  á«fÉHÉ«dG  â∏°üM  Éª«a  ,ájÉ¡ædG

.ÉgQó°üJ ó©H á«ÑgòdG á«dGó«ªdG
 äRhÉéJ ¿CG ó©H ¥ÉÑ°ùdG AÉ¡fG øe ¿É«àî°S âæμªJh
 á«fÉà°ùcÉÑdG  ø«à≤HÉ°ùàªdG  ≈∏Y  áeó≤àe  ≥FGƒ©dG  πc
 ¬«∏Y  ¢ùaÉæj  É«ª°SQ  É`̀«`̀fOQCG  ÉªbQ  ™°†àd  á«dƒéæªdGh

.πÑ≤à°ùªdÉH
 ™bƒªd  ¥É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀jÉ`̀¡`̀f  Ö`̀≤`̀Y  ¿É«àî°S  â`̀Kó`̀ë`̀Jh
 √òg  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀f  ¿CG  º¡ªdG  ø`̀e  :á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G  áæé∏dG
 ¿OQC’G ¿CG …ƒ«°SB’G »ÑªdhC’G ¢ù∏éª∏d âÑãæd ádƒ£ÑdG
 É`̀fCGh  .ájƒà°ûdG  ÜÉ©d’G  IQhO  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  QOÉ`̀b

.¥ÉÑ°ùdG â«¡fCG »æfƒc Ió«©°S
 »`̀à`̀dG äGQÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG iƒ````̀bCG ø``̀e ó```̀MGh ¬``̀fG :â``̀∏``̀ª``̀cCGh
 ≈∏Y ¿hQOÉ`̀b ¿ƒ«fOQCG  ∂dÉæg ¿ƒμj ¿CG  ≈æªJCG  ,  É¡à°†N
 ¿ƒμ«°S  ,  Öjô≤dG  πÑ≤à°ùªdG  »a  á°ùaÉæªdGh  ácQÉ°ûªdG
.ä’ƒ£ÑdG ΩOÉb »a øWƒdG π«ãªàd ájƒb á°Uôa º¡jód
 ΩGõ`̀Y  π«¡°S  ô```NB’G  ∑QÉ°ûàªdG  ≈`̀¡`̀fCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 êô©àªdG  èdõàdG  »a  ∫É`̀Lô`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬à°ùaÉæe
 Ωƒ`̀«`̀dG  ¢`̀Uƒ`̀î`̀«`̀°`̀Sh  ¢``ù``eCG  Giant Slalom

 .Slalom  èdõàdG äÉ°ùaÉæe

¶ ø«aôàëª∏d ô«°UÉæªdG …QhO / Ωó≤dG Iôc 
 ¢S / ˆGóÑY ∂∏ªdG OÉà°S / íjô°üdG + ÜÉë°S

kGô°üY 3
 ô«eC’G  OÉà°S  /  »∏°ü«ØdG  +  ø°ùM  »æH  á«°ûæe

AÉ°ùe 5Q30 ¢S / óªëe

¶ áãdÉãdG …QhO Ωób
kGô°üY 3 ¢S / ¢TôL .Ω / áéfôØc + áªjôμdG
kGô°üY 3 ¢S / óHQG ájó∏H .Ω / ÉªjôM + ∫É°S

 3  ¢`̀S  /  äõ`̀Y  ¿É©æc  .Ω  /  ô«¨ªdG  +  ájódÉîdG
kGô°üY

kGô°üY 3 ¢S / ÜÉë°S .Ω / …RÉbƒ≤dG + »ª°TÉ¡dG
 AÉbQõdG ájó∏H .Ω / á£ëªdG ÜÉÑ°T + ∫Gõf ÜÉÑ°T

kGô°üY 3 ¢S /

¶ ¬«JGôμdG
 ó°TGQ  ô«eC’G  áYÉb  /  ºYGôÑ∏d  áμ∏ªªdG  ádƒ£H

kÉMÉÑ°U 9 ¢S / ø°ùëdG øH

¶ áMÉÑ°ùdG
 á`̀æ`̀jó`̀e …OÉ````̀f í`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e / á`̀jƒ`̀à`̀°`̀û`̀dG á``dƒ``£``Ñ``dG

kGô°üY 3Q30 ¢S / ø«°ùëdG

¶ ø«Ä°TÉæ∏d 14 …QhO / á∏°ùdG Iôc
 / IõªM ô«eC’G áYÉb / π«∏édG + ¿OQ’G Ωƒéf

kGô°üY 3 ¢S
 ¢S / IõªM ô«eC’G áYÉb / ÉHƒjôØc + »°VÉjôdG

 kGô°üY 4Q30

 مفكرة اليوم 



1اقتصاد

 تحويلة مالية والبورصة تعوض
 جزء� من مكاسبها 

»ª«ªàdG π°ü«a -¿ÉªY   

 πÑb  ´É`̀Ø`̀JQ’G  ø`̀e  ¿ÉªY á°UQƒÑd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô°TDƒªdG  í`̀∏`̀aCG
 ™ØJQG å«M ,á≤«bO 40 ƒëæH ¢ùeC’G á°ù∏L äÓeÉ©J ájÉ¡f
 áfQÉ≤e  ,á£≤f  2198  iƒà°ùe  óæY  ≥∏¨«d  ,áÄªdÉH  0^27

.AÉ©HQC’G á°ù∏éH
 º¡°SCG ¥ÓZCG QÉ©°SCG Oƒ©°U ,á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG ´ÉØJQG ºYOh
 áaÉ°VEG ,¢SÉJƒÑdGh ∫hôàHƒL/¿OQC’G IÉØ°üe ,»Hô©dG ∂æÑdG

.áHQÉ°†ªdG º¡°SCG øe Oó©d
 ´ÉØJQG  ø`̀e  ºYóH  ,áÄªdÉH  0^34  »dÉªdG  ´É£≤dG  Ó`̀Yh
 Éª¡°S 22 ´ÉØJQG øe OÉæ°SEÉHh ,¿OQC’Gh »Hô©dÉc á«μæH º¡°SCG

.¬ª¡°SCG øe
 áÑ°ùæH  É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG  ó≤a  áYÉæ°üdGh  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ÉYÉ£b  É``eCG
 º¡°SCG øe Éª¡°S 23 Oƒ©°U áé«àf ,Éª¡æe πμd áÄªdÉH 0^13

.ø«YÉ£≤dG
 ™e áfQÉ≤e ,ácô°T 46 º¡°SCG  QÉ©°SCG  â©ØJQG ,πªéªdÉHh

.ácô°T 35 ¢VÉØîfG
 ¢`̀ù`̀eC’G  á°ù∏L  ä’hGó```̀J  â∏é°S  ,ó`̀«`̀ q©`̀°`̀ü`̀dG  äGP  ≈`̀∏`̀Yh

.äGQÉ≤Y ácô°T º¡°SCG ≈∏Y äòØof á«dÉe á∏jƒëJ
 â∏é°S Éª«a ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 6^6 ∫hGóàdG »dÉªLCG π qé°Sh
 3662  ∫Ó`̀N  øe  äòØof  º¡°S  ¿ƒ«∏e  6^21  º¡°SC’G  äÉ«ªc

.Gó≤Y
 ∫hGóàdG ºJ ó≤a ,áLQóªdG ô«Z á«dÉªdG ¥GQhC’G ¥ƒ°S ÉeCG

 .äÉcô°T 6 äô≤à°SGh 3 ¢†ØîfG ,äÉcô°T 9 ≈∏Y

á``°UQƒHá``°UQƒH
 ١٠ ماليين دوالر منحة كندية لدعم قطاع التعليم 

 ارتفاع مستوردات ا3ردن من االتحاد ا3وروبي ٤٪ بنهاية تشرين الثاني 

 الفاخوري يدعو »تحدي ا3لفية ا3ميركية« لتقديم المزيد من الدعم ل8ردن 

 ¿hÉ©àdGh §«£îàdG ôjRh ™bh - …CGôdG - ¿ÉªY 

 …Qƒ``̀NÉ``̀Ø``̀dG Ö`̀«`̀é`̀f OÉ``̀ª``̀Y ¢``Só``æ``¡``ª``dG »```̀dhó```̀dG

 ¢ùeG ∫ÉLhO ∑Ée ôà«H  ¿ÉªY »a …óæμdG ô«Ø°ùdGh

 ´É£b  ºYód  áeó≤e  IójóL  áëæe  á«bÉØJG  ≈∏Y

 …óæc Q’hO ¿ƒ«∏e (10) áª«≤H ¿OQ’G »a º«∏©àdG

 Qƒ°†ëH  ,(»`̀μ`̀jô`̀eCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  7,58  »`̀dGƒ`̀M)

 IôjRh RGRôdG ôªY QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh

 …QÉe  ájóæμdG  á«fƒaƒμfôØdGh  á«dhódG  á«ªæàdG

.ƒÑ«H Oƒ∏c

 á«HôàdG  IQGRh  á£N  º`̀YO  áëæªdG  ±ó¡à°ùJh

 »eÉ¶ædG  º«∏©à∏d  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ™jô°ùàdzº«∏©àdGh

 ôªJDƒe  »a  É¡«æÑJ  ºJ  »àdGh  zø«jQƒ°ùdG  áÑ∏£∏d

.¿OQC’G ™e ó≤©dG øª°V ¿óæd

 ø«ÑfÉédG ø«H ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ºJ ób ¿Éch

 ∫ÓN øjó∏ÑdG ø«H »FÉªfE’G ¿hÉ©àdG π«©ØJ ¿CÉ°ûH

 ∫ÓN Góæc ≈dEG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL IQÉjR

 .2015 ΩÉ©dG øe ¿É°ù«f ô¡°T

 ¿G »`̀dhó`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh §«£îàdG ô``̀jRh ∫É``̀bh

 ¥hó`̀æ`̀°`̀U QÉ````̀WEG ø`̀ª`̀°`̀V »``̀JCÉ``̀j º``̀Yó``̀dG Gò``̀g ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J

 πªμà°S å«M ,¿OQC’G ™e ó≤©dG ≈∏Y AÉæH º«∏©àdG

 25  áª«≤H)  kÉ≤HÉ°S  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  º`̀Yó`̀dG  áëæªdG  √ò`̀g

 ,IóëàªdG áμ∏ªªdG äÉeƒμM πÑb øe (Q’hO ¿ƒ«∏e

 øª°V  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  ,èjhôædGh

 ó≤©dG  ≈∏Y AÉæH  ∑ôà°ûªdG  πjƒªàdG  á«bÉØJG  QÉWEG

 º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh á£N ºYO ∫ƒM ¿OQC’G ™e

 áëfÉªdG ∫hódG áYƒªéeh á«fOQC’G áeƒμëdG ø«H

.»°VÉªdG ΩÉ©dG É¡«∏Y óbÉ©àdG ºJ »àdGh

 »àdG  ∫hó`̀dG  øe âfÉc Góæc ¿CG  …QƒNÉa ó`̀cGh

 πeÉ©à∏d  áμ∏ªªdG  ºYO  »a  õ«ªe  πμ°ûH  âHÉéà°SG

 º°V º`̀J  å«M ,…Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  Aƒé∏dG  á``̀eRCG  äÉ©ÑJ  ™`̀e

 áeƒμëdG zΩÉªàgG §ëe{ ∫hódG áªFÉb ≈dEG ¿OQC’G

 á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀a á`̀jó`̀æ`̀μ`̀dG
 äGóYÉ°ùªdG  IOÉ``̀jR  »`̀a  âªgÉ°S  …ò``̀dGh  á«FÉæãdG
 ∫ÓN  ¢Sƒª∏e  πμ°ûH  áμ∏ªª∏d  áeó≤ªdG  ájóæμdG
 …ƒªæàdG ÖfÉé∏d kAGƒ°S á«°VÉªdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG
 á`̀bÉ`̀£`̀dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ``̀YÉ``̀£``̀b »``̀a »``fÉ``°``ù``f’G hCG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  áÑ∏°üdG  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀æ`̀dGh  ICGô``ª``dG  ø«μªJh

.Égô«Zhájó∏ÑdG
 âeób ¿CG  ≥Ñ°S  ó`̀b  ¬``̀fG  …Qƒ`̀NÉ`̀Ø`̀dG  ±É``̀°``̀VGh
 áëæe  º«∏©àdG  ´É`̀£`̀≤`̀d  º``̀YO  á`̀jó`̀æ`̀μ`̀dG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 øe »YÉ£b ºYóc …óæc Q’hO ¿ƒ«∏e (20) áª«≤H
 á«ªjOÉcCG ºYO ≈dEG káaÉ°VEG ,áeÉ©dG áfRGƒªdG ∫ÓN

 (20) »dGƒM áª«≤H ø«ª∏©ªdG ÖjQóàd É«fGQ áμ∏ªdG
 ™FÉ°V π«éd ’ IQOÉÑe ºYOh ,…óæc Q’hO ¿ƒ«∏e
 Q’hO  ¿ƒ«∏e  (31)  áª«≤H  ∞«°ù«fƒ«dG  ∫ÓN  øe
 OƒLh Öæéàd Iô«Ñc á«ªgCG Ö°ùàμj …òdGh ,…óæc
 ÖbGƒY øe ∂`̀dP çhó`̀M ¬∏ªëj É`̀eh ™FÉ°V π«L
 á«FÉæãà°SC’G  á«ª«∏bC’G  ±hô`̀¶`̀dG  πX  »aáª«Nh

.É¡JÉ©ÑJh á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG
 ôμ°ûdG »dhódG ¿hÉ©àdGh §«£îàdG ôjRh Ωóbh
 ≈∏Y …óæμdG  Ö©°û∏dh  ájóæμdG  áeƒμë∏d  πjõédG
 ™e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d  áμ∏ªª∏d  Ωó`̀≤`̀ oª`̀dGó`̀jó`̀é`̀dG  º``Yó``dG
 Gòg  ¢ùμ©j  …ò`̀dGh  ,…Qƒ°ùdG  Aƒé∏dG  á`̀eRCG  äÉ©ÑJ

 ,º«∏©àdG ´É£≤«a É°Uƒ°üNh , Ωƒ«dG Ωó≤ªdG ºYódG

 ábÓ©dG  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  …ò`̀dG  Ωó≤àªdG  iƒà°ùªdGh

 ójõªdG  ≈`̀dEG  ¿OQ’G  ™∏£àj  å«M  ,ø«ÑfÉédG  ø«H

 ≈à°T »```̀ah ó`̀©`̀°`̀ü`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ≈`̀∏`̀Y ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG ø``̀e

 ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJ »`̀a  ºgÉ°ùj  …ò``̀dGh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG

 á£N ò«ØæJ ºYO ≈dG áaÉ°VE’ÉHá«æWƒdG ájƒªæàdG

 äGP ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¢``ü``NC’É``Hhá``«``fOQC’G á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G

.áØ«°†à°ùªdG äÉ©ªàéªdG »a ájƒdh’G

 ôªY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``̀jRh  ∫É``̀bh

 »a á∏«∏L á«fÉ°ùfEG áeóîH Ωƒ≤j ¿OQC’G ¿G RGRôdG

 ¿CG kÉ«YGO , »dhódG ™ªàéªdG øY áHÉ«f ∫ÉéªdG Gòg

 ,…óëàdG Gòg á¡LGƒe »a kGó«Mh ¿OQC’G ∑ôàj ’

 ájóæμdG  áeƒμëdG  ¬eó≤J  …ò`̀dG  ºYódÉH  Gó«°ûe

 ≈dEG  Oƒ≤«°S ó«édG º«∏©àdG  ΩÉ¶f AÉæH ¿CG  kGócDƒe h

 √QÉKCG  ¢ùμ©æJ Éªe ¿ÉeC’Gh øeC’Gh º∏°ùdG ™ªàée

 ó``̀cCGh,ΩÉ``̀Y πμ°ûH »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e ≈`̀∏`̀Y

 ≥∏£ªdG É`̀æ`̀fÉ`̀ª`̀jEG  ø`̀e kÉ`̀bÓ`̀£`̀fGh ¿OQC’G  »`̀a É`̀æ`̀fCG

 áeóN √QÉÑàYÉHh πØW πμd »°SÉ°SCG ≥ëc º«∏©àdÉH

 ø«jQƒ°ùdG ∫ÉØWCÓd Éæ°SQGóe Éæëàa ó≤a á«ªdÉY

 øY ô¶ædG ¢†¨H á«fOQC’G »°VGQC’G ≈∏Y ºgô«Zh

 .¿OQC’G ≈dEG º¡ehób ÜÉÑ°SCGh º¡JÉ«°ùæL

 á«dhódG  á«ªæàdG  Iô``̀jRh  äOÉ`̀°`̀TG  É¡ÑfÉL  ø`̀eh

 IOÉ«≤H ¿OQC’G ¬H Ωƒ≤j Éªd ƒÑ«H Oƒ∏c …QÉe ájóæμdG

 ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S äÉMÓ°UG øe ∂∏ªdG ádÓL

 º¡ØJh  ,á≤£æªdG  »a  kÉLPƒªfCG  ¿OQC’G  øe  â∏©L

 É¡∏ªëàj  »àdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ºéëd  ájóæμdG  áeƒμëdG

 øe ô«Ñc Oó``̀Y  ≥`̀aó`̀J  Aƒ`̀°`̀V »`̀a á`̀°`̀UÉ`̀Nh ¿OQC’G

 á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀KC’G  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓdG

 OÉ°üàb’G ≈∏Y ÉgôKGh á≤£æªdG »a äÉHGô£°VÓd

 ºYódG  ºjó≤àH  É`̀gOÓ`̀H  ΩGõ`̀à`̀dG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,»````̀fOQC’G

 ¬«∏Y ÖJôJ Éeh Aƒé∏dG  QÉKG  AÉÑYG  øe ∞«Øîà∏d

 .áØ«°†à°ùªdG äÉ©ªàéªdG ≈∏Y ô«KCÉJ øe

 ¿OQC’G  äGOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  â©ØJQG  -  …CGô``̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 øjô°ûJ ájÉ¡æH %4 ƒëf »HhQhC’G OÉëJ’G ∫hO øe

 , 2015 ΩÉY øe IôàØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e 2016 »fÉãdG

.á«ª°SQ äÉfÉ«H ≥ah

 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG äGAÉ``̀°``̀ü``̀ME’G Iô```̀FGO äÉ`̀fÉ`̀«`̀H Ö`̀°`̀ù`̀Mh

 OÉ``ë``J’G  ∫hO  ø``̀e  ¿OQC’G  äGOQƒ``à``°``ù``e  â`̀©`̀Ø`̀JQG

 øjô°ûJ  ájÉ¡æH  QÉ`̀æ`̀jO  QÉ`̀«`̀∏`̀e  2^9  ø`̀e  »`````HhQhC’G

 øjô°ûJ  ájÉ¡æH  QÉ`̀æ`̀jO  QÉ«∏e  3  ≈`̀dEG  ,2015  »fÉãdG

.%4 É¡àÑ°ùf IOÉjõHh ,2016 »fÉãdG

 OGƒ``̀ª``̀dG äGOQƒ``̀à``̀°``̀ù``̀e »``̀a IOÉ```̀jõ```̀dG â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀Sh

 OƒbƒdGh ,%30 áÑ°ùæH á«ëdG äÉfGƒ«ëdGh á«FGò¨dG

 á¡HÉ°ûªdG  OGƒ``̀ª``̀dGh  º«ë°ûàdG  OGƒ```̀eh  »`̀fó`̀©`̀ª`̀dG

 øe ¿OQC’G äGOQƒà°ùe áª«b ´ÉØJQG »a %23 áÑ°ùæH

.»HhQhC’G OÉëJ’G

 »``̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  ∫hO  ø`̀e  ¿OQC’G  OQƒà°ùjh

 äÉHhô°ûªdGh ,á«ëdG  äÉfGƒ«ëdGh á«FGò¨dG  OGƒªdG

 ,π`̀cCÓ`̀d  áëdÉ°üdG  ô`̀«`̀Z ΩÉ`̀î`̀dG  OGƒ``̀ª``̀dGh  ,≠`̀Ñ`̀à`̀dGh

 äƒ``jõ``dGh ,º`̀«`̀ë`̀°`̀û`̀à`̀dG OGƒ```̀eh »`̀fó`̀©`̀ª`̀dG Oƒ``̀bƒ``̀dGh

 ™FÉ°†ÑdGh  ájhÉª«μdG  OGƒªdGh  ´ƒª°ûdGh  ¿ƒgódGh
.áYƒæàªdG äÉYÉæ°üdGh

 ¿OQC’G  äGOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  äOGR  ,äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  Ö`̀°`̀ù`̀Mh
 529  øe  á«ëdG  äÉfGƒ«ëdGh  á«FGò¨dG  OGƒªdG  øe
 751 ≈dEG ,2015 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH QÉæjO ¿ƒ«∏e

.2016 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH QÉæjO ¿ƒ«∏e
 40  øe  ≠ÑàdGh  äÉHhô°ûªdG  äGOQƒà°ùe  äOGRh
 42 ≈dEG  ,2015 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH QÉæjO ¿ƒ«∏e

.2016 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH QÉæjO ¿ƒ«∏e
 OGƒ`̀ª`̀dG  äGOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  â°†ØîfG  ,πHÉ≤ªdG  »`̀ah
 øe ,äÉbhôëªdG GóY πcCÓd áëdÉ°üdG ô«Z ΩÉîdG
 ΩÉY  ø`̀e  »fÉãdG  øjô°ûJ  ájÉ¡æH  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  84
 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH QÉæjO ¿ƒ«∏e 67 ≈dEG  ,2015

.2016 ΩÉY øe
 OÉ`̀ë`̀J’G  ∫hO  ø`̀e  ¿OQC’G  äGOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  äOGRh
 º«ë°ûàdG  OGƒ``eh  »fó©ªdG  Oƒ`̀bƒ`̀dG  øe »```HhQhC’G

 ájÉ¡æH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  242  øe  á¡HÉ°ûªdG  OGƒ`̀ª`̀dGh

 ájÉ¡æH QÉæjO ¿ƒ«∏e 298 ≈dEG ,2015 »fÉãdG øjô°ûJ

.%23 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ,2016 »fÉãdG øjô°ûJ

 RÉ¨dG  äGOQƒà°ùe äOGR  ,∞«æ°üàdG  Gòg øª°Vh

 øjô°ûJ »a QÉæjO ∞dCG 63 øe ´ƒæ°üªdGh »©«Ñ£dG

 øjô°ûJ  »`̀a  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  67 ≈``̀dEG  2015 »`̀fÉ`̀ã`̀dG

.2016 »fÉãdG

 äƒ`̀jõ`̀dG  ø``̀e  ¿OQC’G  äGOQƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e  â``©``LGô``Jh

 4^5  øe  á«JÉÑædGh  á«fGƒ«ëdG  ´ƒª°ûdGh  ¿ƒgódGh

 3  ≈`̀dEG  2015  »fÉãdG  øjô°ûJ  ájÉ¡æH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e

.2016 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH QÉæjO ø«jÓe

 áÑ°ùæH  ájhÉª«μdG  OGƒªdG  äGOQƒà°ùe  â©ØJQGh

 ájÉ¡æH  QÉ``̀æ``̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  421  ø``̀e  äOGR  å`̀«`̀M  ,%7

 ájÉ¡æH QÉæjO ¿ƒ«∏e 451 ≈dEG ,2015 »fÉãdG øjô°ûJ

.2016 »fÉãdG øjô°ûJ

 áYƒæ°üªdG  ™FÉ°†ÑdG  äGOQƒà°ùe  â°†ØîfGh

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  291  ø`̀e  ,IOÉ`̀ª`̀dG  Ö°ùM  áØæ°üªdGh

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 284 ≈dEG ,2015 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH

.2016 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH

 »àdG  ¿ƒJôμdGh  ¥Qƒ`̀dG  ™FÉ°†ÑdG  √ò`̀g  πª°ûJh

 »fÉãdG  øjô°ûJ  »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  66  øe  â©LGôJ

 »fÉãdG  øjô°ûJ  »`̀a  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  59  ≈``̀dEG  2015

 ,É¡JÉéàæeh  è°ùædGh  á«é«°ùædG  •ƒ«îdGh  ,2016

 ó`̀jó`̀ë`̀dGh ,QÉ`̀æ`̀jO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 23 ó`̀æ`̀Y äô`̀≤`̀à`̀°`̀SG »`̀à`̀dG

 ¿ƒ«∏e 24 øe É¡JGOQƒà°ùe â©ØJQG »àdG Ö∏°üdGh

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 29 ≈dEG QÉæjO

 ä’B’G  ø``̀e  ¿OQC’G  äGOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  â`̀°`̀†`̀Ø`̀î`̀fGh

 ájÉ¡æH QÉ`̀æ`̀jO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 884 ø`̀e ,π`̀≤`̀æ`̀dG  äGó``̀©``̀eh

 ájÉ¡æH QÉæjO ¿ƒ«∏e 765 ≈dEG ,2015 »fÉãdG øjô°ûJ

.2016 »fÉãdG øjô°ûJ

 øe  ¿OQC’G  äGOQƒà°ùe  â©ØJQG  ,πHÉ≤ªdG  »ah

 QÉ`̀æ`̀jO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 183 ø``e á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀Yƒ`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 181 ≈dEG ,2015 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH

.2016 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH

 ∫hO ø`̀e iô```̀NC’G äGOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG â`̀©`̀Ø`̀JQG Éªc

 ô«Z äÓeÉ©ªdGh ±Éæ°UC’G øe »HhQhC’G OÉëJ’G

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  122  ø`̀e  ,ô``̀NBG  ¿Éμe  »`̀a  áØæ°üªdG

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 132 ≈dEG ,2015 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH

 .2016 »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡æH

 ¿hÉ©àdGh  §«£îàdG  ô`̀jRh  ó`̀cG  -  GôàH-  ¿ÉªY 
 á°ù°SDƒe  QGôªà°SG  á«ªgCG  …QƒNÉØdG  OÉªY  »dhódG
 ò`̀N’Gh  ¿OQC’G  ºYóH  á«cô«eC’G  á«Ød’G  …óëJ
 É¡H  ô`̀ª`̀J  »`̀à`̀dG  á«FÉæãà°S’G  ±hô``¶``dG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’É`̀H
 á«∏Ñ≤à°ùe  íæe  ºjó≤J  »`̀a  ô¶ædG  óæY  áμ∏ªªdG

.á«FÉæãà°SG
 óaƒH …QƒNÉØdG ô`̀jRƒ`̀dG  AÉ≤d ió`̀d ∂`̀dP AÉ`̀L
 …ò``̀dG QÉ`̀eƒ`̀°`̀S É`̀ª`̀«`̀JÉ`̀a á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``̀e
 ΩÉààNG  πØM  »a  ácQÉ°ûª∏d  É«dÉM  áμ∏ªªdG  Qhõ`̀j

.áμ∏ªªdG »a IòØæªdG á°ù°SDƒªdG äÉYhô°ûe
 ,¢ùeG IQGRƒdG øY ¿É«H ≥ah ,…QƒNÉØdG ócG Éªc 
 áë∏e  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  ò«Øæàd  º`̀Yó`̀dG  ºjó≤J  á`̀«`̀ª`̀gCG
 kGôKCÉJ  ô`̀ã`̀cC’G  äÉ¶aÉëªdGh  äÉYÉ£≤dG  øe  Oó©H
 áHÉéà°S’G á£N QÉWG »a …Qƒ°ùdG Aƒé∏dG áeRCÉH
 QÉ¡XEG{ á«ªgCG ≈dG Éàa’ ,ájQƒ°ùdG áeRCÓd á«fOQC’G
 Égóªà©J »àdG  á«∏gC’G  ô«jÉ©e ≥«Ñ£J »a áfhôe

.zπNódG á£°Sƒàe ∫hódG ™e á°ù°SDƒªdG
 á``«``fOQC’G á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ô`̀μ`̀°`̀Th ô`̀jó`̀≤`̀J ø`̀Y ô`̀Ñ`̀Yh
 ¿OQCÓ`̀d  IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  ¬eó≤J  …ò`̀dG  ºYó∏d
 íæe   Éª«°S’h  ,áØ∏àîªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∫Ó`̀N  øe
 øe ∞«ØîàdÉH º¡°ùJ »àdG á«ØdC’G …óëJ á°ù°SDƒe

.áμ∏ªªdG »a √É«ªdG áeRCG IóM
 ¿hÉ©àdG  ¬``LhCG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  ¿ÉÑfÉédG  åëHh
 ,á«Ød’G  …óëJ  á°ù°SDƒeh  ¿OQC’G  ø«H  ∑ôà°ûªdG
 »a  Égò«ØæJ  á°ù°SDƒªdG  ºYóJ  »àdG  äÉYhô°ûªdGh
 áμ∏ªªdG ¿Gh É°Uƒ°üNh ,√É«ªdG ´É£b »a áμ∏ªªdG

.kÉ«FÉe ºdÉ©dG ∫hO ô≤aCG øe ôÑà©J
 RGõàYGh ôîa øY ôjRƒdG ôÑY ,¥É«°ùdG Gòg »ah
 ¬à≤≤M  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  ìÉéædÉH  á`̀«`̀fOQC’G  áeƒμëdG
 ºYóH áμ∏ªªdG »a IòØæªdG äÉYhô°ûªdG áYƒªée
 ,»ë°üdG ±ô°üdGh √É«ªdG ´É£b »a á°ù°SDƒªdG øe
 ≈∏Y  2015  ΩÉ``̀Y  É¡ÑLƒªH  ¿OQC’G  π`̀°`̀ü`̀M  »`̀à`̀dGh

 ádƒªªdG  äÉYhô°ûª∏d  IòØæe  á`̀dhO  π°†aG  IõFÉL
.á«ØdC’G …óëJ á°ù°SDƒe øe

 ∞«°†dG »`̀cô`̀«`̀eC’G ó`̀aƒ`̀dG …Qƒ`̀NÉ`̀Ø`̀dG ™`̀°`̀Vhh
 ô```KC’Gh ¿OQC’G »`̀a Iô``̀«``̀NC’G äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  IQƒ`̀°`̀ü`̀H
 …òdG …Qƒ°ùdG Aƒé∏dGh ájQƒ°ùdG áeRCÓd ôªà°ùªdG
 »a áμ∏ªªdG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ºéM øe OGR
 ±ô°üdGh √É«ªdG ´É£b É¡æeh áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG
 »dhódG ™ªàéªdG QGôªà°SG á«ªgCG Gócƒe ,»ë°üdG
 äÉYhô°ûe ò«Øæàd íæªdG ºjó≤Jh áfRGƒªdG ºYO »a
 øª°V  áØ«°†à°ùªdG  äÉ©ªàéª∏d  á©æªdG  õjõ©J
 áeRCÓd  2019-2017  á`̀«`̀fOQC’G  áHÉéà°S’G  á£N
 1Q3  »dGƒëd  áμ∏ªªdG  áaÉ°†à°SG  ÖÑ°ùH  ájQƒ°ùdG

.…Qƒ°S ¿ƒ«∏e
 »àdG äÉYhô°ûªdG ¿CG QÉeƒ°S äócCG ,É¡ÑfÉL øe
 πμ°ûJ  AÉ`̀bQõ`̀dG  á¶aÉëe  »`̀a  á°ù°SDƒªdG  É¡JòØf
 πeÉ©à∏d ÉLPƒªf á°ù°SDƒªdG É¡eóîà°ùJ ìÉéf á°üb

 äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e õ`̀«`̀ª`̀J Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H iô``````̀NC’G ∫hó`````̀dG ™``̀e
 á∏≤f  É`̀¡`̀KGó`̀MGh  áμ∏ªªdG  »`̀a  IòØæªdG  á°ù°SDƒªdG
 »àdG ,AÉbQõdG á¶aÉëe »a √É«ªdG ´É£b »a á«Yƒf
 áaÉãc á«fOQC’G äÉ¶aÉëªdG ôãcCG øe IóMGh ôÑà©J

.á«fÉμ°S
 IòaÉf »g á«cô«eC’G á«ØdC’G …óëJ á°ù°SDƒeh
 ,á«cô«eC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  øe  ájƒªæJ  º`̀YO
 OóY »a ájƒªæJ äÉYhô°ûe ºYO É¡dÓN øe ºàj

.ô≤ØdG áëaÉμe ±ó¡H ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG øe
 á`̀«`̀dhCG  áëæe  ≈∏Y  2006  ΩÉ``Y  ¿OQC’G  π°üMh
 â°ü°üN  Q’hO  ¿ƒ«∏e  25  áª«≤H  á°ù°SDƒªdG  øe
 ácQÉ°ûªdG õjõ©Jh á«WGô≤ªjódG äÉ°ù°SDƒªdG ºYód
 Éªc  ,á«eƒμëdG  ádAÉ°ùªdGh  á«aÉØ°ûdGh  ,á«Ñ©°ûdG
 275Q1 É`̀gQGó`̀≤`̀e á`̀ë`̀æ`̀e ≈`̀∏`̀Y  2012 ΩÉ``̀Y  π`̀°`̀ü`̀M
 √É«ªdÉH  ≥∏©àJ  äÉYhô°ûe  ò«Øæàd  Q’hO  ¿ƒ«∏e

 .AÉbQõdG á¶aÉëe »a »ë°üdG ±ô°üdGh

ƒÑ«Hh RGRôdG Qƒ°†ëH á«bÉØJ’G ≥FÉKh ¿’OÉÑàj ∑Éeh …QƒNÉa

 عودة االستثمارات ا3جنبية إلى مصر ستستغرق وقتا ً 
 ôÑ°üdG  ÆQÉØH  ájô°üªdG  äÉ£∏°ùdG  ô¶àæJ  -  Ü  ±  CG  -  IôgÉ≤dG 
 ó©H  OÉ°üàb’G  ¢TÉ©f’  OÓ`̀Ñ`̀dG  »`̀a  á«ÑæL’G  äGQÉªãà°S’G  ≥aóJ
 Gòg  ¿G  ô«Z  ,É¡≤«Ñ£J  »a  âYô°T  »àdG  ájOÉ°üàb’G  äÉMÓ°U’G

.AGôÑN Ö°ùëH ,Éàbh ¥ô¨à°ùj ób ôe’G
 QƒgóJ øe É«aGôZƒªjO ôÑc’G á«Hô©dG ádhódG OÉ°üàbG »fÉ©jh
 ,2011 »``a ∑QÉ``Ñ``e »æ°ùM â``MÉ``WG »`̀à`̀dG IQƒ``̀ã``̀dG  ò`̀æ`̀e Oô`̀£`̀°`̀†`̀e
 »a ô«Ñc ™``LGô``Jh á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG äGó``FÉ``Y ¢`̀VÉ`̀Ø`̀ë`̀fG ø`̀e É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh

.Iô°TÉÑªdG á«ÑæL’G äGQÉªãà°S’G
 ≈∏Y »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ≥aGh ,»°VÉªdG »fÉãdG øjô°ûJ »ah
 ÉHƒë°üe äGƒæ°S çÓK ≈∏Y Q’hO QÉ«∏e 12 ¬àª«b ¢Vôb ô°üe íæe

.…OÉ°üàbGh »dÉe ìÓ°UG èeÉfôÑH
 ¢†ØNh á«æWƒdG á∏ª©dG ±ô°U ô©°S ôjôëJ èeÉfôÑdG πª°ûjh
 áaÉ°†e áª«b  áÑjô°V çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dGh  äÉ`̀bhô`̀ë`̀ª`̀dG  º`̀YO
 á«ÑæL’G  äGQÉªãà°S’G  ≥aóJ  ≈∏Y  áeƒμëdG  ∫ƒ©Jh  .%13  É¡àÑ°ùf

.ƒªædG õ«Øëàd Iô°TÉÑªdG
 ÉªbQ 2008-2007 á«dÉªdG áæ°ùdG »a äGQÉªãà°S’G √òg â∏é°Sh
 Q’hO QÉ«∏e 6,8 ≈dG â©LGôJ É¡æμdh ,Q’hO QÉ«∏e 13,2 ≠∏H É«°SÉ«b

.2016-2015 »dÉªdG ΩÉ©dG »a
 õ`̀aGƒ`̀M øª°†àj ¿ƒ`̀fÉ`̀b ™`̀°`̀Vh ≈`̀∏`̀Y É`̀«`̀dÉ`̀M á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ∞`̀μ`̀©`̀Jh
 OÉªàYG  ∫Ó`̀N  øe  á«WGôbhô«ÑdG  äGAGô`̀LÓ`̀d  ¢ü«∏≤Jh  á«Ñjô°V
 ôãcG  ™e  πeÉ©àdG  º¡«Ñæéàd  øjôªãà°ùª∏d  zóMGƒdG  òØæªdG{  ΩÉ¶f
 øμdh .πª©∏d áeRÓdG ¢ü«NGôàdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«eƒμM á¡L øe

.Éàbh òNCÉ«°S OÉ°üàb’G ¢TÉ©àfG ¿G ¿hó≤à©j AGôÑîdG
 z∫Éà«HÉc …BG  »°S{ …ô°üªdG QÉªãà°S’G ∂æH »a ô«ÑîdG ócDƒjh
 »¨Ñæj PG âbƒdG ¢†©H ôNCÉà«°S OÉ°üàb’G ø°ùëJ{ ¿G äÉMôa »fÉg
 …ò`̀dG  zäÉ`̀MÓ`̀°`̀U’G è`̀eÉ`̀fô`̀H  ≥«Ñ£J »`̀a áeƒμëdG ìÉ`̀é`̀f QÉ`̀¶`̀à`̀fG

.¬JôbCG
 »a ájô°ùjƒ°ùdG  zôdóæ°T{  áYƒªéªd »dÉªdG  ∫hDƒ°ùªdG  ∫ƒ≤jh 

 Éææμdh ,ÉÑ©°U ¿ƒμ«°S 2017 ΩÉ©dG ¿G ±ô©j πμdG{ ΩÓY ó«dh ô°üe
 AGô`̀LG  …G{  ¿G  ±É`̀°`̀VGh  .z2018  øe  GQÉÑàYG  ÉØ«ØW  Éæ°ùëJ  ™bƒàf

.z√QÉªãH »JCÉj ¿G πÑb Éàbh òNCÉj

 á«∏μ«g äÉMÓ°UEG       
 OÉ°üàb’G ¢TÉ©fE’ ÉgóMh »ØμJ ød äGQÉªãà°S’G IOƒY ¿G ô«Z

.á«∏μ«g äÓμ°ûe øe Oƒ≤Y òæe »fÉ©j …òdG …ô°üªdG

 ¥ô°ûdG  »`̀a  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  z»`̀¨`̀«`̀fQÉ`̀c{  ó¡©e »`̀a  å`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  ô«°ûjh

 ƒg ô°üe É¡¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  óMG  ¿G  »dOÉY hôªY §°Sh’G

 »a ¿B’G ≈àM É°SÉ°SG ô°üëæJ »àdG »ÑæL’G ó≤ædG QOÉ°üe z™jƒæJ{

 ¢ùjƒ°ùdG IÉæb äGóFÉYh êQÉîdG »a ø«∏eÉ©dG ø«jô°üªdG äÓjƒëJ

.ΩÉîdG ßØædG äGQOÉ°Uh áMÉ«°ùdGh

 øμªj  ’h  ,áÑq∏≤àe  É°Uƒ°üN  áMÉ«°ùdG  ¿G  âÑK{  »dOÉY  ∫ƒ≤jh

 ó∏H »a »ÑæL’G ó≤æ∏d á«°ù«FôdG QOÉ°üªdG óMCÉc zÉ¡«∏Y OÉªàY’G
.êQÉîdG øe ¬JÉLÉ«àMG øe ô«ãμdG OQƒà°ùj

 »∏ëªdG  êÉàf’G  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  πª©dG  »¨Ñæj  ¬`̀fG  åMÉÑdG  ó≤à©jh
 »g GóL Iô«ÑμdG ÉæØ©°V •É≤f ió`̀MG{ ∫ƒ≤jh .äGOQGƒ`̀dG  ¢†Øîd
 á«LÉàf’G äÉYÉ£≤dG IQób ΩóY ¢ùμ©J »àdG äGOQGƒ∏d á∏FÉ¡dG áØ∏μdG

.zÖ∏£dG á¡LGƒe ≈∏Y ô°üe »a
 á«dÉªdG äÉ`̀eó`̀î`̀dG á`̀cô`̀°`̀T »`̀a á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G Iô`̀«`̀Ñ`̀î`̀dG ∫ƒ`̀≤`̀Jh
 qπëJ ºd áeƒμëdG É¡à≤ÑW »àdG äGAGôL’G{ ¿G óªMG AGô°SEG zô°TÉÑe{
 øe Gójõe ¿hô¶àæj øjòdG øjôªãà°ùªdG zäÓμ°ûe øe %40{ iƒ°S
 øe  ¿hôªãà°ùªdG  ≈fÉY  ÉªdÉ£d{  ∞«°†Jh  .á«∏μ«¡dG  äÉMÓ°U’G

.zOÉ°ùØdG øeh á«FGôLEGh á«WGôbhô«H äÉÑ≤Y
 áÄ«¡d ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdGh ≥HÉ°ùdG »dhódG ¿hÉ©àdG ôjRh çóëJh
 ∞≤J »àdG zäÉÑ≤©dG{ øY øjódG AÉ¡H OÉjR ájô°üªdG á«dÉªdG áHÉbôdG
 zΩGô``g’G{  áØ«ë°U  ™bƒe  √ô°ûf  ∫É≤e  »a  øjôªãà°ùªdG  ¬`̀Lh  »a

.ájõ«∏μf’ÉH ≥WÉædG á«eƒμëdG
 áë°VGh  á«YÉªàLGh  ájOÉ°üàbG  ájDhôd  ádhódG{  OÉ≤àaG  ó≤àfÉa
 äGAGôLGh  OÉ°ùØdGh  ä’ÉéªdG  πc »a ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  É¡à°ùaÉæeh

.zá«°SÉ«°ùdGh á«æe’G ´É°Vh’Gh áÄ«£ÑdG »°VÉ≤àdG
 »fÉãdG ¿ƒfÉc »Øa .á≤ãH πÑ≤à°ùªdG ≈dG ™∏£àJ äÉ£∏°ùdG ¿G ’G
 ≈∏Y zô«Ñc ∫ÉÑbEG{ OƒLh »MQÉédG hôªY á«dÉªdG ôjRh ócG ,»°VÉªdG
.zá«dhódG ¥Gƒ°S’G »a É¡àMôW Q’hO äGQÉ«∏e á©HQCG áª«≤H äGóæ°S

 πÑ≤à°ùe  »a  á≤ãdG  ió`̀e  ócDƒj{  ô«ÑμdG  ∫ÉÑb’G  Gò`̀g  ¿G  ∫É`̀bh
 á`̀«`̀dhó`̀dG ∫É```ª```Y’G ô`````̀ FGhO{ ¿G É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e ,z…ô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG OÉ``°``ü``à``b’G
 ìÓ°U’G  »a  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dGh  áeƒμëdG  ájóL  π©ØdÉH  ¢ùª∏J

.z√QGôªà°SGh
 ,ô°üe  »a  πª©J  äÉ«°ùæédG  IOó©àe  ácô°T  »a  ∫hDƒ°ùe  ó`̀cGh
 ô©°TCG  ø«dhDƒ°ùe  É¡«a  »≤àdG  Iôe  πc  »a{  ,¬ª°SG  ôcP  ΩóY  ÉÑdÉW

 .z¬fƒ∏©Øj Ée ¿ƒaô©j º¡fG

 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

تصدر كتاب معايير التعليم الدولية ٢٠١٥ 

 ø«Ñ°SÉëª∏d »Hô©dG ™ªéªdG á«©ªL äQó°UCG  -…CGôdG- ¿ÉªY 

 -¬dGõZƒHCG  ∫ÓW QƒàcódG É¡°SCGôàj »àdG- (¿OQC’G) ø««fƒfÉ≤dG

 á«dhódG  º«∏©àdG  ô«jÉ©e  π«dód  Ióªà©ªdG  á«Hô©dG  áªLôàdG

.¢ü°üîàªdG π≤ëdG Gòg »a ¬Yƒf øe ∫hC’G ÜÉàμdG ƒgh ,2015

 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀Y IQOÉ```̀°```̀U ô`̀jÉ`̀©`̀e ÜÉ``̀à``̀μ``̀dG ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀jh

 International  á```̀«```̀dhó```̀dG  á``Ñ``°``SÉ``ë``ª``dG  º`̀«`̀∏`̀©`̀J

 Education Standards Board
.(IFAC) ø«Ñ°SÉëª∏d »dhódG OÉëJÓd ™HÉàdGh ,((IESB

 ∑Qƒjƒ«f áæjóe »a ø«Ñ°SÉëª∏d »dhódG OÉëJ’G óæ°SCG óbh

 ø««fƒfÉ≤dG ø«Ñ°SÉëª∏d »Hô©dG ™ªéªdG á«©ªL ≈dEG á«μjôeC’G

.á«Hô©dG á¨∏dÉH π«dódG Gò¡d ájô°üëdG áªLôàdG (¿OQC’G)

 ≈∏Y  áªFÉb  ô«jÉ©ªc  á`̀«`̀dhó`̀dG  º«∏©àdG  ô«jÉ©e  ™`̀°`̀Vh  º`̀Jh

 áª¶fC’G  ´ƒæJh  äÉ¨∏dGh  äÉaÉ≤ãdG  ´ƒæàd  áé«àf  ,ÇóÑªdG  ¢SÉ°SCG

 ´ƒæJh ,»ªdÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y á«YÉªàL’Gh á«fƒfÉ≤dGh á«ª«∏©àdG

.¿ƒ«æ¡ªdG ¿ƒÑ°SÉëªdG É¡jODƒj »àdG QGhOC’G

 »Ñ°SÉëªdG  º«∏©àdG  ø«H  πeÉμàdG  ≈∏Y  π«dódG  Gò`̀g  ó`̀cDƒ`̀jh

 äGô«¨àªdG  πX  »a  ,πª©dG  ¥ƒ°Sh  áÑ°SÉëªdG  áæ¡e  äÉÑ∏£àeh

 πãªJ É¡fCÉH  ô«jÉ©ªdG  √òg á«ªgCG  øªμJh Iôªà°ùªdG  äGQƒ£àdGh

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ócDƒJ  »¡a  ,áÑ°SÉëªdG  áæ¡ªd  ∫ƒNó∏d  ¢SÉ°SC’G

 äÉ«bÓNCGh º«bh äGQÉ¡eh áaô©e ÜÉ°ùàcE’ º«∏©àdG øe Ö°SÉæe

.áÑ°SÉëªdG

 »Ñ°SÉëªdG º«∏©àdG  ègÉæe ¿CG  ≈∏Y ô«jÉ©ªdG  √òg ócDƒJ Éªc

 ≈àM  ,á«ª«¶æJh  á«æah  ájôμa  äGQÉ`̀¡`̀e  ≈∏Y  …ƒàëJ  ¿CG  Öéj

 PÉîJEGh  ¬¡LGƒà°S  »àdG  äÓμ°ûªdG  πM  øe  Ö°SÉëªdG  øμªàj

 .áÑFÉ°üdG äGQGô≤dG
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أ بوظبي تبرم صفقات

عسكرية بخمسة مليارات 
دوالر في معرض ايدكس 

 äGQÉ```̀e’G á```̀dhO â``eô``HG  - Ü ± CG  - »`̀Ñ`̀Xƒ`̀HG 

 »a »YÉaódG ¢ùcójG ¢Vô©e »a IóëàªdG á«Hô©dG

 äGQÉ«∏e  á°ùªN É¡àª«b  äRhÉéJ  äÉ≤Ø°U »ÑXƒHG

 á«°ShQ ïjQGƒ°U â∏ª°T ΩÉjG á°ùªN ióe ≈∏Y Q’hO

.á«cô«eG äGó©eh ôFÉNPh ´hQó∏d IOÉ°†e

 »àdG äÉ`̀≤`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG Oó``̀Y ¿G »`̀ª`̀°`̀SQ ¿É`̀«`̀H OÉ````̀aCGh

 πc º¶æj …òdG  ¢Vô©ªdG  ∫ÓN »ÑXƒHG  É¡àeôHG

 â¨∏H  á≤Ø°U  90  á«JGQÉe’G  áª°UÉ©dG  »a  ø«àæ°S

 äGQÉ«∏e 5,22 ≈dƒM) ºgQO QÉ«∏e 19,177 É¡àª«b

.(Q’hO

 çÓK á«cô«e’G z¿ƒ«ãjGQ{ ácô°T ™e âeôHGh

 745 ≈dGƒM) ºgQO QÉ«∏e 2,77 øe ôãcÉH äÉ≤Ø°U

 ôFÉNPh QÉ«Z ™£bh ïjQGƒ°U AGô°ûd (Q’hO ¿ƒ«∏e

.ájƒédG äGƒ≤∏d

 ácô°T  ™`̀e  á≤Ø°U ,äGQÉ`````̀e’G  ∂`̀dò`̀c  â`̀©`̀bhh

 ïjQGƒ°U  AGô°ûd  á«°ShôdG  zäQƒÑ°ùcG  ¿hQƒ``̀HhRhQ{

 ≈dGƒM)  Q’hO  QÉ«∏e  2,6  áª«≤H  ´hQó`̀∏`̀d  IOÉ°†e

.(Q’hO ¿ƒ«∏e 716

 z¿RGƒ````̀J{ á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ™``̀e á`̀≤`̀Ø`̀°`̀U â``̀eô``̀HG É`̀ª`̀c

 428h  øjQÉ«∏e  ø`̀e  ôãcÉH  á`̀«`̀JGQÉ`̀e’G  á«YÉæ°üdG

 äÉ«dG AGô°ûd (Q’hO ¿ƒ«∏e 660 ƒëf) ºgQO ¿ƒ«∏e

.á«côJ ájôμ°ùY

 »YÉaO  ¢Vô©e  ôÑcG  ,¢ùcójG  ¢Vô©e  º¶æjh

 πc »`̀Ñ`̀Xƒ`̀HG »``̀a ,§``̀ °``̀ Sh’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a

 1200 øe ôãcG 13`dG áî°ùædG »a âcQÉ°Th .ø«àæ°S

 É«≤jôaG  ÜƒæLh É°ùfôa É¡æ«H  á`̀dhO  57  øe ácô°T

 .Gô°ùjƒ°Sh É«fÉ£jôHh

 العاصفة »دوريس« تقتل
بريطانية وتشل حركة النقل 

 ≈∏Y ¢ùeG  âÑg »àdG  áØ°UÉ©dG  äOG  -  Ü ± CG  -  ¿óæd 

 ≈dGh ,OÓÑdG §°Sh »a IGôeG πà≤e ≈dG IóëàªdG áμ∏ªªdG

 ≈dG áaÉ°VG äGQÉ£≤dGh …ƒédG π≤ædG ácôM »a ÜGô£°VG

.∫ƒHôØ«d AÉæ«e ≥∏Z

 øàÑªgô«Ødƒa »a ¢ùeG ìÉÑ°U É¡Yô°üe IGôeG â«≤dh

 ≈∏Y  ΩÉ`̀£`̀M  §≤°S  ø`̀«`̀M  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  §`̀°`̀Sh  ΩÉ¡¨æeôH  Üô``̀b

.¢Sóf’ó«e â°ùjh »a PÉ≤f’G Iõ¡LG Ö°ùëH ,É¡°SGQ

 ìÉjQh QÉ£eG É¡≤aGôJ »àdG  z¢ùjQhO{  áØ°UÉ©dG  âÑgh

 ójó©dG »a áYÉ°ùdG »a º∏c 150 ≈àM É¡àYô°S ≠∏ÑJ á«JÉY

.¿óæd ≈dG áaÉ°VG É¡HƒæLh áμ∏ªªdG ∫Éª°T ≥WÉæe øe

 Qƒ°U  äô`̀¡`̀XGh  ájOÉe  GQGô`̀°`̀VG  äÉ£∏°ùdG  â°üMG  Éªc

 øe ó`̀jó`̀©`̀dG »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y äô`̀°`̀û`̀f

.OÓÑdG äÉbôW ≈∏Y â£≤°S »àdG QÉé°T’G

 »a áYÉ°ùdG  »a º∏c  151 É¡àYô°S  â¨∏H  ìÉjQ  â∏é°Sh

.áWô°ûdG Ö°ùM ,¢ùeG ,õ∏jh ∫Éª°T

 ≥∏Z Gôà∏μfG ÜôZ ∫Éª°T ∫ƒHôØ«d AÉæ«e IQGOG âæ∏YGh

.á«JÉY ìÉjQ ÖÑ°ùH AÉæ«ªdG

 áμÑ°T ôjóJ »àdG áÄ«¡dG âæ∏YG á«dÉª°ûdG GóædôjG »ah

 QÉ«àdG øe ø«ehôëe ¿ƒdGõj ’ ∑ôà°ûe 3500 ¿G AÉHô¡μdG

 »a  ´É`̀£`̀≤`̀f’G  º¡dhÉW  ∑ôà°ûe  ∞`̀dG  20  ø`̀e  »FÉHô¡μdG

.¢ùeG ìÉÑ°U

 »a …ójóëdG π≤ædG •ƒ£N ≈∏Y áØ°UÉ©dG äôKG Éªc

 ÜGô£°VG  hG  AÉ`̀¨`̀dG  ≈`̀dG  iOG  É`̀e  É°Uƒ°üN  ¿óæd  »MGƒ°V

.äÓMôdG øe ójó©dG

 QÉ£≤dÉH  äÓ`̀Mô`̀dG  π`̀c  â≤∏Y  QÉ`̀¡`̀æ`̀dG  ∞°üàæe  »``̀ah

 √ÉéJÉH  É°Uƒ°üN  ¿óæ∏H  ø`̀à`̀°`̀ShG  á£ëe  ø`̀e  á≤∏£æªdG

 Ö°ùëH  ,(ƒμ°SÓZh  ∫ƒHôØ«dh  ôà°ù°ûfÉe)  OÓÑdG  ∫Éª°T

 .á£ëªdG IQGOG

ΩÓbCG ¢ShDhQ

Qòëj ±ƒ°ûJÉHQƒL 
!ÜGƒHC’G ≈∏Y ÜôëdG

 OÉ``̀ë``̀J’G IOÉ````̀b ô````̀NBG ±ƒ``̀°``̀û``̀JÉ``̀HQƒ``̀L π`̀«`̀FÉ`̀î`̀«`̀e

 ∂«μØJ  ≈∏Y  ±ô`°TCG  …ò`̀dG  ¢Sóæ¡ªdGh  ,  »à««aƒ°ùdG

 ¬fÉμe  ¿CG  ó≤à©ªdG  ¿É```̀ch  ,  »`̀cGô`̀à`̀°`̀T’G  ôμ°ù©ªdG

 ≈∏Y  kGô°üe  hóÑj  ¬æμdh  ,  ïjQÉàdG  á∏Hõe  í«ë°üdG

 , á«°üî°ûdG ¬àØ°üH á«ªdÉ©dG á°SÉ«°ùdG »a QhO Ö©d

.¬àªμM øe ºdÉ©dG ó«Øà°ù«d

 º`̀jÉ`̀J á`̀∏`̀é`̀e »```̀a k’É```̀≤```̀e ±ƒ``̀°``̀û``̀JÉ``̀HQƒ``̀L ô`̀°`̀û`̀f

 ¬fCÉch hóÑj Ωƒ«dG ºdÉ©dG ¿CG øe ¬«a Qòëj á«cô«eC’G

 ∫ƒM QhóJ êÓ©∏d áØ°Uh Ωó≤j ƒgh , Üôë∏d ó©à°ùj

 áØ«XƒdG  ¿CG  ó≤à©j …ò`̀dG  …Qò`̀dG  ìÓ°ùdG  øe óëdG

 ¢ù«dh Üô``̀ë``̀dG ™`̀æ`̀e ¿ƒ`̀μ`̀J ¿CG  Ö`̀é`̀j ¬``̀d Ió`̀«`̀Mƒ`̀dG

.É¡«a ¬dÉª©à°SG

 √Gô`̀j É`̀ª`̀c º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¿CG  ø`̀e ±ƒ`̀°`̀û`̀JÉ`̀HQƒ`̀L ≥∏£æj

 ó¡Y ≈dEG  ø«æëdÉH Éfôcòj Éªe , É«°ShQh Écô«eCG ƒg

 IOQÉ`̀Ñ`̀dG  Üô`̀ë`̀dGh  ,  øjôμ°ù©e  ≈``̀dEG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ΩÉ°ù≤fG

.Éª¡æ«H

 ¿CÉ``H ±ƒ`̀°`̀û`̀JÉ`̀HQƒ`̀L É`̀fô`̀cò`̀j ∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò``̀g »``̀ah

 Écô«eCG ¿CGh , …hƒf ìÓ°S ±’BG á©Ñ°S ∂∏àªJ É«°ShQ

 ¿ÉàdhódG  ¬μ∏ªJ Ée ¿CGh  ,  …hƒ`̀f  ìÓ°S 6800 ∂∏àªJ

 , á«ªdÉ©dG ájQòdG áfÉ°SôàdG øe %90 πμ°ûj º¶Y’G

 ø«°üdGh É°ùfôah É«fÉ£jôH ¬μ∏ªJ Ée ´ƒªée ¿CG …CG

 á«dÉª°ûdG  É`̀jQƒ`̀ch  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEGh  ¿Éà°ùcÉÑdGh  ó`̀æ`̀¡`̀dGh

 OhóM  »`̀ah  ,  »ªdÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  kÉ«°ûeÉg  ôÑà©j

.§≤a %10

 ô``̀NGR ±ƒ``̀°``̀û``̀JÉ``̀HQƒ``̀L ô``¶``f »``̀a Ωƒ``̀«``̀ dG º``̀dÉ``̀©``̀dG

 »a  ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  IOÉ`̀≤`̀dGh  ,  á«°ü©à°ùªdG  πcÉ°ûªdÉH

 Iôμ°ùY »a øªμ«a ôÑcC’G ô£îdG ÉeCG  ,  ´É«°V ádÉM

.ô«îdÉH ô°ûÑj ’ Éªe á«dhódG á°SÉ«°ùdG

 ó°ûM ácôM ∑Éæg ¿CG ≥∏≤H ±ƒ°ûJÉHQƒL ßMÓj

 ìÓ°ùdG  ºcGôj  »°ù∏WC’G  ∞∏ëa  ,  áàeÉ°U  …ôμ°ùY

 ∞MõJ  ÉgQhóH  É«°ShQh  ,  É«°ShQ  Ohó`̀M  øe Üôà≤jh

 ∑Éægh  .Üô`̀¨`̀dG  Ö∏b  øe Üôà≤àd  (É`̀«`̀fGô`̀chCG)  kÉHôZ

 ô`̀NB’G  É¡°†©Hh  ,  ¿É«©∏d  RQÉ`̀H  É¡°†©H  ,  á«FGóY ìhQ

 á∏Môe »a ¬fCÉch hóÑj ºdÉ©dG  ¿CÉH  Éfôcòjh ,  øeÉc

.Üôë∏d OGó©à°S’G

 IƒYódÉH  øgGôdG  √ÉéJ’G  ±ƒ°ûJÉHQƒL  ¢†aôj

 ¿CG  iô``jh  ,  ÜÉ```̀gQE’G  á¡LGƒe »`̀a  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ©à∏d

.kÉ«aÉc ¢ù«d ∫ÉéªdG Gòg »a ¿hÉ©àdG

 ≈∏Y ¬`̀©`̀Ñ`̀°`̀UCG ±ƒ`̀°`̀û`̀JÉ`̀HQƒ`̀L ™`̀°`̀†`̀j º`̀d É`̀e ô```̀eC’

 ≥WÉæe  »a  á°UÉNh  ,  ºdÉ©dG  »a  áæNÉ°ùdG  ≥WÉæªdG

 ¥ô``°``Th , ≈``̀°``̀ü``̀bC’G ¥ô``̀°``̀û``̀dGh , §````°````ShC’G ¥ô``̀°``̀û``̀dG

 ìÓ°ùdG  øe óëdG  ô«Z kÉLÓY ìôà≤j  º`̀dh  ,  É``̀HhQhCG

 ºjôëàH áÑdÉ£ªdÉH ¬dÉ≤e ºàîj ¬æμdh »é«JGôà°S’G

 á°ùªîdG  AÉ°†YCÓd  á«dhDƒ°ùªdG  πªëjh  ,  Üô`̀ë`̀dG

.øeC’G ¢ù∏ée »a ø«ªFGódG

 ¬°ùØf  Ωó≤j  ≥HÉ°ùdG  »à««aƒ°ùdG  OÉ`̀ë`̀J’G  º«YR

 ≈∏Y √Qóbh á«∏ªY äGôÑN ¬jód ,  óYÉ≤àe »°SÉ«°ùc

 QGô≤dG ™æ°U ™bGƒe »a øμj ºd ¿EG ¿Éμe ¬dh π«∏ëàdG

 .»é«JGôà°S’G åëÑdG õcGôe »a πbC’G ≈∏©a ,

∂fÉØdG ó¡a .O

 ¬HQ óÑY »æª«dG ¢ù«FôdG ∫Éb - ∫ƒ°VÉfC’G - øª«dG 

 äÉ¶aÉëe »a á«æeC’G ádÉëdG ¿EG ¢ùeG ,…OÉg Qƒ°üæe

 á°ShQóe  á£N  Ö∏£àJ{  (ÜƒæL)  èëdh  ø«HCGh  ¿óY

.zá«HÉgQE’G QDƒÑdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d áªμëeh

 É«FÉæãà°SG  kÉYÉªàLG  …OÉg  ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 Iõ`̀¡`̀LC’G  IOÉ`̀b  Qƒ°†ëH  ,¿ó`̀©`̀H  »°SÉFôdG  ô°ü≤dG  »`̀a

 ÖFÉf  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,çÓ`̀ã`̀dG  äÉ¶aÉëªdG  »a  á«æeC’G

 ,Üô`̀Y  ø«°ùM  AGƒ`̀∏`̀dG  á«∏NGódG  ô`̀jRh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ

 »°SÉ«°ùdG  ø``̀eC’Gh  »eƒ≤dG  ø``̀eC’G  …RÉ`̀¡`̀L  »°ù«FQh

 á«æª«dG  á``dÉ``cƒ``dG  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H  ,(äGô``̀HÉ``̀î``̀ª``̀dG  …RÉ``̀¡``̀L)

.AÉÑfCÓd á«ª°SôdG

 Iõ``̀¡``̀LC’G ó`̀«`̀Mƒ`̀J IQhô```̀°```̀V{ ≈`̀∏`̀Y …OÉ````̀g Oó``̀°``̀Th

 »a  Iô£«°ùdGh  QGô`̀≤`̀dGh  äÉ«∏ª©dG  Qó°üªd  á`̀«`̀æ`̀eC’G

 ø«HCGh  èëd  »à¶aÉëeh  (áàbDƒªdG  áª°UÉ©dG)  ¿ó`̀Y

.z(¿ó©d ø«JQhÉéªdG)

 á£N{  Ö∏£àj  øgGôdG  ™°VƒdG  ¿EG  kÓFÉb  ≈°†eh

 ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  QDƒ`̀Ñ`̀dG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  áªμëeh  á`̀°`̀ShQó`̀e

 øe  IGOCG  ÉgQÉÑàYÉH  ,É`̀gQhô`̀°`̀T  ø`̀e  ø`̀Wƒ`̀dG  ô«¡£Jh

 áYõYR »a QGhOC’G É¡©e ∫OÉÑàj …òdG ,ÜÓ≤f’G äGhOCG

.zIQôëªdG ≥WÉæªdG øeCG

 QÉ°üfCG{ áYÉªL »ë∏°ùe ÜÓ≤f’ÉH …OÉg ó°ü≤jh

 óÑY  »∏Y  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  äGƒ`̀bh  (ø««KƒëdG)  zˆG

 É¡æe  ,Ió`̀Y  äÉ¶aÉëe  ≈∏Y  ô£«°ùJ  »àdG  ,ídÉ°U  ˆG

 QGPBG  26  òæe  ¢VƒîJh  ,2014  ∫ƒ`̀∏`̀jCG  14  òæe  AÉ©æ°U

 á«Yô°ûdG áeƒμë∏d á«dGƒªdG äGƒ≤dG ó°V ÉHôM 2015

 IQÉ``̀é``̀dG √Oƒ```̀≤```̀J »``̀Hô``̀Y ∞``̀dÉ``̀ë``̀J ø```̀e á``̀eƒ``̀Yó``̀ª``̀dGh

.ájOƒ©°ùdG

 ó«MƒJ  IQhô`̀°`̀Vz``̀H  »æª«dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Ö`̀dÉ`̀W  É`̀ª`̀c

 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG Qó``̀°``̀ü``̀e ó``̀«``̀Mƒ``̀Jh Oƒ``̀¡``̀é``̀dGh äÉ``̀bÉ``̀£``̀dG

 ≥∏Nh ∑ÉHQE’Gh á«LGhORÓd É©æe ,QGô≤dGh Iô£«°ùdGh

.z»æeC’G πª©dG ô«°S ≈∏Y ÉÑ∏°S ¢ùμ©æJ »àdG äGô¨ãdG

 »a  AÉ≤°TC’G  ™e  πeÉμàdGh  ≥«°ùæàdG{  ≈dEG  ¥ô£Jh

 áaôZ õ`̀jõ`̀©`̀Jh AÉ`̀°`̀û`̀fEG »`̀a (»`̀Hô`̀©`̀dG) ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG ∫hO

 ÖLƒªH ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG É`̀¡`̀«`̀a ∑QÉ`̀°`̀û`̀j á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

 ¢ù«FQ  É¡à«©Lôeh  …OÉ«≤dG  π°ù∏°ùàdGh  ¢ü°üîàdG

.záë∏°ùªdG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ájQƒ¡ªédG

 π«Øc è`̀¡`̀æ`̀ª`̀ª`̀dGh  »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG{  ¿CG  ó````cCGh

 QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G  ≥«≤ëJh  äÉjóëàdG  √ò`̀g  RhÉéàH

.z™ªàéªdGh øWGƒªdG √ó°ûæj …òdG

 äÉcÉÑà°TG  á«Ø∏N  ≈`̀∏`̀Y  …OÉ``̀g  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  »``JCÉ``Jh

 ,…QÉédG  •ÉÑ°T  12  »a  ,¿ó`̀Y  QÉ£e  §«ëe  Égó¡°T

 Iƒ`̀≤`̀dGh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG á`̀jƒ`̀dCG ™ÑàJ äGƒ``̀b ø`̀«`̀H

 ôeCG Qhó°U Ö≤Y ,QÉ£ªdG ájÉªëH áØq∏μªdG ájôμ°ù©dG

 Iƒb ≈dEG  QÉ£ªdG  øeCG  º«∏°ùàH  ájQƒ¡ªédG  á°SÉFQ  øe

 .iôNCG ájôμ°ùY

هادي يطالب أجهزته بـ»خطة أمنية ُمحكمة«
في عدن وأبين ولحج

 اغتيال ناشطين بـحقوق ا>نسان 
يهدد السالم في كولومبيا

 äÉ«∏ªY »`̀a  ´É`̀Ø`̀JQG  πé°S  -  Ü ± CG  -  É`̀Jƒ`̀Zƒ`̀H

 ø«©aGóeh ø««YÉªàLG ø«£°TÉf ∫É£J »àdG ∫É«àZ’G

 ô£î∏d ¢Vô©j Ée ,É«Ñeƒdƒc »a ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M øY

 ≥ah ,¿ôb ∞°üf øY ójõj ´Gõf AÉ¡f’ ΩÓ°ùdG ¥ÉØJG

 »a  øjOôªàeh  AGô`̀Ñ`̀Nh  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤ëd  äÉª¶æe

.(∑QÉa) á«ÑeƒdƒμdG ájQƒãdG áë∏°ùªdG äGƒ≤dG

 AÉ`̀©`̀HQ’G  ¬Jô°ûf  …ò``̀dG  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  ¿GOh

 (¢ùjQƒ°ùæØjO ¢Sƒeƒ°S) z¿ƒ©aGóe øëf{ áYƒªée

.2016 »a ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M »£°TÉf ±Gó¡à°SG

 ±ôà©ªdGh á«eƒμëdG ô«Z áª¶æªdG √òg âdÉbh

 ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd É£°TÉf  ø«fÉªK ∫É«àZG  ºJ ¬fG  ,É¡H

 ,äÉªég »a ¿hôNBG 49 Ö«°UG Éªæ«H »°VÉªdG ΩÉ©dG

 »dGƒàdG ≈∏Y áÄªdÉH 29h áÄªdÉH 22 É¡àÑ°ùf IOÉjõH …G

.2015 ™e áfQÉ≤ªdÉH

 IóëàªdG ºeÓd É«∏©dG á«°VƒØªdG Öàμe çóëJh

 64 øY á«ÑeƒdƒμdG á«∏NGódG IQGRhh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd

.É¡°ùØf IôàØdG »a ∫É«àZG á«∏ªY

 ácôM ôÑcGh á«°ùcQÉe ácôM »gh z∑QÉa{ âYOh

 ¥ÉØJG  »fÉãdG  øjô°ûJ  »a  â©bhh  ,OÓÑdG  »a  OôªJ

 ¢SƒàfÉ°S πjƒfÉe ¿GƒN ¢ù«FôdG ,áeƒμëdG ™e ΩÓ°S

 äGAGô`̀LG  PÉîJG  ≈`̀dG  ,2016  »a  ΩÓ°ù∏d  πHƒf  õFÉM

 áaô£àªdG á«æ«ª«dG ájôμ°ù©dG ¬Ñ°T äGƒ≤dG â∏ªMh

.ºFGôédG √òg á«dhDƒ°ùe

 äÉªé¡dG  √ò``̀g  É¡à¡L  ø`̀e  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Ö°ùæJh

 Öjô¡J  »a  §°ûæJ  »àdG  á«eGôL’G  äÉHÉ°ü©dG  ≈`̀dG

 äÉ«°û«∏«ªdG  √ò``̀g  π``M  ò`̀æ`̀e  â∏μ°ûJh  äGQó``î``ª``dG

.äGƒæ°S ô°ûY πÑb áë∏°ùªdG
(6¢U áªààdG)

أكاديميون أتراك أقيلوا بحملة التطهير يحتجون في الشارع
 ,É«∏©a áªdÉX ádÉbG ¬LGƒf øëf{ ∂æ∏«°T ∫ƒ≤Jh 
 É¡fG{  áØ«°†e  ,z¢SÉ°SG  …G  É¡d  ¢ù«dh  á«Yô°T  ô«Z
 á°VQÉ©e  πμd  áØ«îªdG  á«Ø°üàdG  ¿G  ≈∏Y  IQÉ`̀°`̀TG

.zπ°UGƒàà°S ájQÉ°ùj hG á«WGôbƒªjO
 â`̀©`̀bh  É`̀¡`̀f’  É¡Ñ°üæe  äô`̀°`̀ù`̀N  É`̀¡`̀fG  ∞`̀«`̀°`̀†`̀Jh
 äÉcôëàH ójóæà∏d á«°VÉªdG áæ°ùdG â≤∏WG á°†jôY
 ó`̀°`̀V äÉ``̀«``̀∏``̀ª``̀©``̀dG ∫Ó````̀N á``̀«``̀cô``̀à``̀dG ø``````e’G äGƒ``````b
 ∑GòfG  äQÉ`̀KG  á°†jô©dG  √ògh  .OGô`̀c’G  øjOôªàªdG

.¿ÉZhOQG Ö«W ÖLQ »côàdG ¢ù«FôdG Ö°†Z
 Iô≤fG  á©eÉL  »`̀a  ΩÓ``YG  IPÉ`̀à`̀°`̀SG  ∂æ∏«°T  â`̀fÉ`̀c
 ¿ƒfÉc  6  »a  ¿ƒfÉb-Ωƒ°Sôe  ôÑY  É¡àdÉbG  ø«M  ≈dG
 15 äôªà°SG »àdG É¡Jô°VÉëe AÉ≤dÉH âeÉbh »fÉãdG
 »a  ó`̀M’G  ô¡X  ó©H  ,É¡Yƒf  øe  á°ùeÉîdG  ,á≤«bO

.Iô≤fG
 ôãcG  π«bG  RƒªJ  15  »a  ÜÓ≤f’G  ádhÉëe  òæe

 â≤∏Y hG º`̀¡`̀Ñ`̀°`̀UÉ`̀æ`̀e ø``̀e ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T ∞```̀dG á`̀Ä`̀e ø``̀e
 ¬Ñà°ûj ø`̀jò`̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀T’G Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dGh .º`̀¡`̀eÉ`̀¡`̀e
 √ò`̀g â``dÉ``W ,ÜÓ```̀≤```̀f’G á`̀dhÉ`̀ë`̀e »``̀a º`̀¡`̀Yƒ`̀∏`̀°`̀†`̀H
 »a  IRQÉ``̀Ñ``̀dG  äÉ«°üî°ûdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  äGAGô````̀L’G

.QÉ°ù«dG øeh ájOôμdG á«°†≤dG
 ôãc’G  äÉYÉ£≤dG  ó`̀MG  äÉ©eÉédG  ´É£b  ¿É`̀ch
 øjô°VÉëªdG IòJÉ°S’G øe ójó©dG ΩÉ¡JG ó©H GôKCÉJ
 º«≤ªdG  ødƒZ ˆG  íàa  á«YGódG  ™e §`̀HGhQ  áeÉbÉH
 ±ƒbƒdÉH Iô≤fG ¬ª¡àJ …òdGh IóëàªdG äÉj’ƒdG »a

.OGôcG øjOôªàe ™e hG ,ÜÓ≤f’G ádhÉëe AGQh
 äGAGô``̀L’G  √ò`̀g  ¿G  á«côàdG  äÉ£∏°ùdG  ó`̀cDƒ`̀Jh
 Iô«ãe  ô°UÉæY  øe  äÉ°ù°SDƒªdG  ô«¡£àd  ájQhô°V

.äÉHGô£°V’
 äAÉL  »àdG  ∫GóμæL  ®É«μdG  áÑdÉ£dG  âdAÉ°ùJh
 GhQOÉ°U  ó≤d{  ≥∏£dG  AGƒ¡dG  »a  Iô°VÉëªdG  ™HÉààd

 ¿ƒ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀j º``̀¡``̀fCÉ``̀ch{ á`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e zº`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG »``̀a É`̀æ`̀≤`̀M
.zÉæà°SQóe ≈∏Y âæª°S’G

 ød ¬``fÉ``H äGó``̀«``̀cÉ``̀J ∑É``æ``g Iô``̀≤``̀fG á`̀©`̀eÉ`̀L »```̀ah
 äGAGô```̀LG PÉ`̀î`̀JG …ô`̀é`̀j ¬``̀fGh á«∏c …G ¥Ó``̀ZG º`̀à`̀j
 á∏Ä°SG  ≈∏Y  GOQh  .Gƒ∏«bG  øjòdG  IòJÉ°S’G  ∫GóÑà°S’
 åjóëdG  º«∏©àdG  IQGRh  â°†aQ  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉch

.´ƒ°VƒªdG Gòg øY
 ∫ÉãªJ  ΩÉ`̀eG  É«eƒj  ôgÉ¶ààa  ¿ÉªdƒZ  ¬jQƒf  ÉeG
 É¡à©eÉL øe É¡àdÉbG ≈∏Y êÉéàMÓd Iô≤fG §°Sh »a
 .ΩÉ©£dG øY ÜGô°VG »a ôμØJh (ÜôZ) ¥ƒé∏°S »a
 øμd ,á`̀jó`̀°`̀ù`̀L Ω’BG  ø``̀e »`̀aÉ`̀©`̀à`̀dG  ø`̀μ`̀ª`̀j{ â``̀dÉ``̀bh
 ∫GƒW ¬©e ¢ûjÉ©àdG Éæ«∏Y ºàëàj ,Éæaô°ûH ¢SÉ°ùªdG

.zÉæJÉ«M
 QÉ`̀é`̀jG ™``̀aO ≈`̀∏`̀Y IQOÉ```̀b ô`̀«`̀Z â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UG É`̀eó`̀©`̀Hh
 ¿ƒÑZôj øjòdG óæY ihCÉe OÉéj’ äô£°VG ,É¡dõæe

 »a  áª∏©ªdG  ÆGO  √ô``̀b  ¿ƒ``̀cG  π`̀ã`̀e  É¡àaÉ°†à°SG  »`̀a
.É°†jG Oô£∏d â°Vô©Jh á°SQóe

 áª¶æe ≈``̀dG AÉ`̀ª`̀à`̀f’É`̀H ÆGO √ô``̀b ¿ƒ``̀cG â`̀ª`̀¡`̀JGh
 ôÑY ôgÉ¶àdG ôe’G ÇOÉH »a äQôbh ødƒZ ˆG íàa

.ájƒfÉãdG É¡à°SQóe ΩÉeG AÉ≤ÑdG
 »a πcÉ°ûe ÖÑ°ùH ≈Ø°ûà°ùªdG É¡dƒNO ó©H øμd
 äQô`̀b  É¡Ñ«ÑW  ∫É`̀b  Éªc  z¥É```gQ’G  ÖÑ°ùH{  §¨°†dG

.¿ÉªdƒZ ≈dG ΩÉª°†f’G
 »`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H Ωƒ``̀≤``̀J ø``̀¡``̀JGô``̀gÉ``̀¶``̀J AÉ```̀æ```̀KGh

.ÉæeÉ°†J ΩÉ©£dG º¡d ºjó≤àH ºYÉ£ªdGh
 ™e  Éª¡d  §``̀HGQ  …G  ¿É«ØæJ  ø`̀«`̀JCGô`̀e’G  ¿G  º`̀ZQ
 ¿Éà«fÉª∏Y{  Éª¡fG  ¿GôÑà©Jh  á«eÓ°S’G  áª¶æªdG
 ¢†©H ¿ÉH ∫GƒbG ´Éª°ùH ¿Gô≤J Éª¡fG ’G ,zQÉ°ù«dG øe

.ødƒZ ´ÉÑJG øe GƒfÉc ø¡FÓeR

Ü ± CG - Iô≤fG

 ≈dG ¢üî°T áÄe øe ôãcG ∫õf ,OQÉÑdG ¢ù≤£dG ºZQ
 ∂æ∏«°T …Ó«Ø«°S Iô°VÉëe Qƒ°†ëd Iô≤fG »a √õæàe
 º¡Ñ°UÉæe øe Gƒ∏«bG øjòdG ø««©eÉédG ±’BG ióMG
.É«côJ »a á∏°TÉØdG ÜÓ≤f’G ádhÉëe òæe

 ø««©eÉL IòJÉ°SG IóY Ωƒ≤j ,∂æ∏«°T â∏©a Éªch
 »àdG ô«¡£àdG á∏ªM º¡à∏ª°T ±’G á°ùªN π°UG øe
 »°VÉªdG RƒªJ ∞°üàæe »a ÜÓ≤f’G ádhÉëe â∏J
 »a ,Iô≤fG äÉgõæàeh ´QGƒ°ûdG »a º¡JGôÑN ºjó≤àH
.zº∏¶dG{ ≈∏Y êÉéàMÓd á≤jôW

 á£∏édGh Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G ô£N ¢† qØîj ,Ωƒ«dG ≈a äGôe 10 ∫OÉ©j Ée …CG ,É«eƒj QÉ°†îdGh á¡cÉØdG øe ΩGôL 800 ∫hÉæJ ¿CÉH ,áãjóM á«fÉ£jôH á°SGQO äOÉaCG 

 èFÉàf ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏dh .áÄHhC’G º∏©d á«dhódG á∏éªdG »a ,¢ùeG É¡éFÉàf Ghô°ûfh ,á«fÉ£jôÑdG ¿óæd êó«dƒc ∫ÉjôÑeEG á©eÉéH ¿ƒãMÉH ÉgGôLCG á°SGQódG .¿ÉWô°ùdGh á«ZÉeódG

 .¢VGôeC’G øe ájÉbƒdÉH É¡àbÓYh ,ºdÉ©dG ∫ƒM ¢üî°T ¿ƒ«∏e 2^5 øe ôãcC’ á«FGò¨dG äGOÉ©dG âdhÉæJ á≤HÉ°S á°SGQO 95 èFÉàf åëÑdG ≥jôa ™LGQ ,á°SGQódG

(∫ƒ°VÉfC’G)

٨٠٠ جرام فاكهة وخضروات يومًيا تحارب أمراض القلب والسرطان

 مجهولون يختطفون
برلماني أوكراني بارز 

 äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  â``̀æ``̀∏``̀YCG  - ∫ƒ```̀ °```̀VÉ```̀fC’G - ∞``«``«``c 

 ƒ°†Y  GƒØ£àNG  ø«dƒ¡ée  ¿CG  ,¢ùeG  ,á`̀«`̀fGô`̀chC’G

 á∏àμdG ¢ù«FQ ÖFÉf ,ƒμæjQÉ°ûàfƒZ »°ùμdCG ¿ÉªdôÑdG

.ƒμæ«°ThQƒH hôà«H ,OÓÑdG ¢ù«Fôd á©HÉàdG á«HÉ«ædG

 ÜGƒ`̀æ`̀dG á`̀∏`̀à`̀c ¢`̀ù`̀«`̀FQ ,∞`̀«`̀æ`̀jô`̀Z Qƒ``̀¨``̀jEG ∫É```̀bh

 í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``̀a ,ƒ`̀μ`̀æ`̀«`̀°`̀ThQƒ`̀H ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d ø`̀«`̀dGƒ`̀ª`̀dG

 ,»``̀fGô``̀chC’G  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ≈æÑe »`̀a  ,¢`̀ù`̀eG  ,»Øë°U

 áæjóe  »a  ƒμæjQÉ°ûàfƒZ  GƒØ£àNG  ø«dƒ¡ée  ¿EG

.É°ùjOhCG

 á«∏ªY â`̀«`̀bƒ`̀J ø`̀Y z∞`̀«`̀æ`̀jô`̀Z{ çó`̀ë`̀à`̀j º``̀dh

 ∞∏N  ∞≤J  »àdG  á¡édG  hCG  É¡©aGhO  hCG  ±É£àN’G

 IóMh  π«μ°ûJ  ºàj  ¿CG  IQhô°V  ó`̀cCG  Éª«a  .á«∏ª©dG

 Qƒã©dG πLCG øe πLÉY πμ°ûH ,á°UÉîdG äGƒ≤dG øe

.ƒμæjQÉ°ûàfƒZ ≈∏Y

 »`̀fGô`̀chC’G  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  ¬`̀Lh  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 ≈`̀dEG á`̀«`̀æ`̀eC’G äGƒ`̀≤`̀dG ≈``dEG kAGó``̀f ,z»`̀HhQÉ`̀H …Qó```̀fCG{

 .ƒμæjQÉ°ûàfƒZ ≈∏Y Qƒã©dG IQhô°V

 ÉæeGõJ É¡àbÉfG ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏j ójóL ¢Vô©e »a ,ÉfÉjO á∏MGôdG Iô«e’G É¡JóJQG á≤«fG äGõHh áÄjôL Iô«°üb iôNGh áYÉªd á∏jƒW ø«JÉ°ùa Ωƒ«dG øe GQÉÑàYG ¢Vô©J 

 áæjRQ ¢ùHÓe øe É¡dÉ≤àfG ,¿óæd »a É¡àeÉbG ô≤e ¿ƒà¨æ«°ùæc ô°üb »a ΩÉ≤j …òdG z…Qƒà°S ø°TÉa ô«g :ÉfÉjO{ ¢Vô©e ™Ñààjh .ô«°S çOÉM »a É¡∏à≤e ≈∏Y ÉeÉY 20 Qhôe ™e

 .É¡JÉ«M øe á≤M’ á∏Môe »a IôMÉ°S á∏jƒW ø«JÉ°ùa ≈dG »æ∏©dG ÉgQƒ¡X äÉjGóH ∫ÓN

(Ü ± CG)

فساتين اNميرة ديانا في معرض

(6¢U áªààdG)
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 ريم ارحمه 
هوس الواسطة يتعبني ..

وعىل الفايض 

إذا املحبة خاطبتكْم

فصّدقوها..
«هو جربان ذاته
وز  وما غنت ف

فكانت لحظة الخلود»

ل  الج
األبيض!

نهاية املعاناة من املشاكل
الصحية يف املعدة واألمعاء!

وادي الشاللة..وادي الشاللة..
ليات خفية من سهول حوارن   ليات خفية من سهول حوارن  ج ج

 كتب:حس دعسة
ش ر خ تصور:ع

..هي تلك الفكرة-الحال الذي جعل من توارثوا املكان ينظرون 
نحو األعايل اىل حيث مسار الصقور ونسور الجبال.

ورائحة  والشمس  الصخور  شحنتهم  ..ملا  الجد  وجد  الجد  انهم 
البلسم .

هنا بنوا القنطرة ومنها حيوية الحياة وبقاء الحضارة. 
..انها امامنا : قنطرة نبطية تحمل قناة مياه لتعرب فوق سيق 
البارد املمتد من قلعة الحبيس حتى وسط  مدينة البرتا،الصخور 

الحمراء من الحجر الرميل التابع لطبقة "ام عرشين" . 
لفقه  الجامع  العر  النبطي  وضع  الحياة  رس  املياء  ..والن 
االهم   و  األكــرب  منها  كان  وما  الينابيع   ملاهية  صــورة  االرض  
تكن   " املياه  مواقع  ان  الحل  فكان   ، االنباط  عاصمة  لتغذية 
خط  من  تنبع  موىس"؛   وادي  يف  كانت  بل  املدينة  داخل  يف 

ية عندما تالمس  ثل أسفل الطبقات الصخرية الج جيولوجي 
اعىل طبقات الحجر الرميل.

وادي  موقع  يف  مهم  و  معقد  ما  نظام  لهم  كان  االنباط 
موىس و خربة النوافلة و املنطقة التي هي رشق مركز الزوار 

عىل مدخل البرتا حالياً. 
(املتحف  ب   يعرف  ما  او   ، األثــ ومتحفها  الحبيس  قلعه  اما 
الصخر  بحنان  لفها   فقد   ،  Petra, Al-Habis Museum القديم) 
قلعة  إىل  املــؤديــة  النبطية  الكهوف  أحــد  ضمن  الطبيعي 
الحبيس يف البرتاء، وقد تم تأسيسه عام ١٩٦٣م، ويتألف من 

.. . ..نس قاعة رئيسية وحجرت جانبيت
ونس عىل  طريق  مع ادراج محفورة بالصخر ، ينظر علينا  مرسال 
من غشاورة التعب والعرق ..انه  نصب حجري لالله النبطية  وحد 
من    سبع خزائن تشتمل عىل مجموعة من املوجودات األثرية 

التي تعود إىل الفرتات النبطية والرومانية والبيزنطية .
..وعىل هذه القنطرة ما يستحق الخلود! 

..وعىل هذه القنطرة ما يستحق الخلود!
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قاع املدينة

اال  الفتانة  العذوبة  هذه  تجد   لن 
في « وادي الشاللة «  الذي يعتبر 
حوارن  سهول  من  اليتجزء  جزء 
في عروس الشمال االردنية ذات 
المساحات الزراعية الخصبة التى 

تمتد الى نهر اليرموك .
الرمثا  للواء  التابع  الشاللة  وادي 
من  يعتبر  اربــد  محافظة  فــي 
اجمل المواقع الطبيعية واالثرية 
االساسي  والمصدر   ، اللواء  في 

لجذب السياحة له . 
الوادي  ذلك  في  تجولك  وخالل 
االخضر  بالغطاء  االنظار  تفتن 
الزهور  بعطر  ــوف  األن وتسحر 

ضفاف  على  المتناثرة  البرية 
نفس  فــي  لتشاهد   ، الــــوادي 
والسهل  والهضاب  التل  الوقت 
مما  الــتــظــاريــس  متنوع  ـــه  ،ان
هذا  مغادرة  التستطيع  يجعلك 

الوادي الخالب . 
بلدة  من  الشاللة»  «وادي  يمتد 
نهر  وادي  في  وينتهي  حــوارة 
كم،   ١٩ طوله  ليبلغ  اليرموك، 
من  يميل  محور  في  يسير  حيث 
الشمال  إلــى  الشرقي  الجنوب 
إجمالية  بــمــســاحــة  ــي،  ــرب ــغ ال

لحوضه ٣٩٤ كم٢. 
يحتفظ هذا الوادي  بالعديد من 

 ١٢ عن  تزيد  وقــد  الماء  عيون 
عين .

و يتصل بالمنطقة  عدة  أودية : 
الخضير ، وشيحا، والشومر، عين 
اليصيلة،  و  راحوب  اجوج   ، غزال 

وران .
ضفافه    عــلــى  تــنــتــشــر  كــمــا   
:الحجري  لعصور  أثرية  مواقع 
والنحاسي والبرونزي الكالسيكي 
في  تلتفتك  حيث   ، واإلسالمي 
االنفاق  مجموعة  الشاللة  وادي 
في  بالصخر  المنحوتة  األثرية 

عمق التالل المحيطة بالشاللة. 
يعتبر  قديما  الشاللة  وادي  وكان 

الحج  طريق  على  مميزا  موقعا 
تقاطعات  من  وقريبا  الشامي  
المدن  تربط  كانت  التي  الطرق 
مع  «ديكابوليس»  الرومانية 
الى  ،باالضافة  البعض  بعضها 
لتقاطع  رئيسية  نقطة  اعتبارة 

الحضارات القديمة .
لوادي  الساحر  الوصف  ذلك  بعد 
لرؤية  الفضول  يجبرك  الشاللة 
في  الشالل  ذلك  ونهاية  بداية 
لقطة ، فما عليك اال الذهاب لبلدة 
الشعلة  لبلدية  التابعة  ذنيبة 
إربد  بمحافظة  كنانة  بني  بلواء 
الذي  الوحيد  المطل  هي  والتي 

يبين  نقطة التقاء وادي الشاللة 
يتهافت  حيث  اليرموك،  نهر  مع 
المحافظة  ابناء  من  الزوار  عليها 
بجمال  لــالســتــمــتــاع  وقـــراهـــا 
الطبيعة الخالبة وقربها من نهر 
هضبة  على  واطاللها  اليرموك 

الجوالن.
«وادي  الــى  المنتزهون  يرتاد   
المحافظات  كل  من   » الشاللة 
 ، الشمال  محافظات  وخصوصا 
النعمة  في  تجولنا  لحظة  ففي 
النفس  لتريح  الــرائــع  االلهية 
التقينا  الحياة  في  امل  وتعطي 
بمجموعة من الزائرين ليخبرونا 

عن روعة هذا الوادي.
يقول احمد الشبول انه يصطحب 
الشاللة  وادي  الى  دائما  عائلتة 
والتمتع  جميل  وقــت  وقــضــاء 
لما   ، المكان  بجماليات  بالنظر 
يجده من الراحة في هذا المكان 

الخالب  .
تعتبره  فانها  المصري  سناء  اما 
ولكنها  الطبيعة   كنوز  من  كنز 
بهذا  االهتمام  من  المزيد  تطلب 
الكنز من قبل السياحة  من اجل 
وعمل  جديد  من  ترميمه  اعــادة 
حتى  باستمرار  نظافة  حمالت 
يبقى محافظا على جمالة النادر. 

جولة :نداء الشناق

ال يش اجمل من طبيعة خالبة ،تتلوها نسائم الهواء الحورانية الرائعة.
إذا  اال  بها  تشعر  لن  هيبة  يشكل  الذي  الشالل  ذلك  من  املاء  ر  انه صوت  ل  الج بذلك  التمتع  لحظة  بعد  يجذبك 

اقرتبت منه .

وادي الشاللة..وادي الشاللة..
ليات خفية من   سهول حوارن   ليات خفية من   سهول حوارن  ج ج

ُرىل امللكاوي

رعاية  لجمعية  كــان  ..و   
دور  البقعة  حــوض  اليتيم 
فمنذ   ، حــيــاتــي  فــي  هــامــا 
دائــم  أصبحت  والـــدي  ــاة  وف
في  فزرعت   ،  ، عليها  التردد 
والمحبة  الخير  بذور  داخلي 
 » اآلخــريــن  مساعدة  وحــب 
البالغ  بنات  مهند  عبر  هكذا 
عن  عاما  عشرين  العمر  من 
كانت  والتي  الماضية  حياته 
 » فريق  يكون  أن  في  سببا 
حلمك فرحتنا « والذي يصل 
الى  فيه  المتطوعين  عــدد 
يصل  بينما  متطوع   ٢٠٠
ألنشطة  المتابعين  عــدد 
عشرة  من  أكثر  الى  الفريق 

االالف .
يقول مهند « كانت الفعاليات  

الجمعية  في  تقام  المختلفة 
وبفعل   ، اسبوعي  بشكل 
محبا  أصبحت  األنشطة  تلك 
  ، والعطاء  التطوعي  للعمل 
خدمت في الجمعية كمساعد 
الى  عديدة  لسنوات  ومرشد 
انتهى عملي فيها منذ عامين 
صممت  ــي  ــروج خ ــعــد  وب  ،
فقمت  بدأت  ما  إكمال  على 
بتكوين فريق تطوعي يخدم 
المحتاجين  خاصة  المجتمع 
االحتياجات  ،ذوي  الفقراء   ،
السرطان،  ،مرضى  الخاصة 

وكبار السن «.
أنشطة   » بأن  مهند  ويذكر 
دائمة  الــفــريــق  وفــعــالــيــات 
ــراوح عــددهــا مــن مرة  ــت وي
شهريا  مـــرات  ثــالثــة  الـــى 

واالمكانيات  القدرات  بحسب 
المتوفرة « .

نوعية   «: أن  الــى  ــفــت   ول
باختالف  تختلف  األنشطة 
ــهــدفــة ،  ــمــســت الــفــئــات ال
يتم  ـــام  ـــت واألي ــفــقــراء  فــال
والكسوة  النقود  تقديم  
لهم باالضافة الى النشاطات 
لأليتام  تقام  التي  الترفيهيه 
واألطـــفـــال الــمــتــحــاجــيــن ، 
فيتم  السن  لكبار  وبالنسبه 
في  لهم  دورية  زيارات  عمل 
الدعم  وتقديم  العجزة  دور 
المعنوي لهم ، أما األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة يتم 
والفعاليات  األنشطة  عمل 

بحسب نوع اإلعاقة « .
لحادث  مهند  تعرض  ورغم 

مروري  أثناء نقله للصوبات 
في  المحتاجة  العائالت  الى 
يصر  أنــه  اال  البقعه  مخيم 
ــعــطــاء ومــســاعــدة  عــلــى ال
كان  بينما  ويقول «  اآلخرين 
في  السيارة  يقود  صديقي 
تعرضنا  الشتاء  فصل  بداية 
لحادث مؤلم أدى الى انقالب 
في  بكسر  وأصبت   ، السيارة 
الحوض ورضوض عديدة في 
 ، جسدي  من  متفرقة  أنحاء 
منعني الحادث من المشاركة 
في  ــي  ــائ ألصــدق الفعلية 
 ، لفترة  المحتاجين  مساعدة 
للشفاء  تماثلت  اآلن  أنني  اال 
بحمد اهللا وسأعود الكمال ما 

بدأت مع أصدقائي».

ندى شحادة

" تقسو الحياة علينا حين نفقد من نحب ، تجعلنا نتجرع مرارة الحرمان ، نبحث عن ملجأ نخبئ فيها أحزاننا ونستمد منه قوتنا 
، هذه هي الحياة ... نجتمع فيها حتى نفرتق ،  فارقنا أ حين كنا أطفاال ، فكانت أمي خ سند وقوة واجهنا ونواجه بها 

مصاعب الحياة  

حلمك فرحتنا..حلمك فرحتنا..
ية الحاالت الخاصة ية الحاالت الخاصةمحاولة لح محاولة لح
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0795060002واتس اب للمشاركة وابداء الرأي حول هذه القضية :     

نتائج  اعالن  بعد  وخاصة  الدراسي  العام  الثاني   الفصل  بدء  مع 
من  الشديد  الخوف  من  حالة  األمور  أولياء  تنتاب   ، العامة  الثانوية 
التطلع  ويبدأ  أخرى،  بمادة  الرسوب  أو  ما،  مادة  في  أبنائهم  إخفاق 
من اليوم األول إلى كيفية النجاح والتفوق لهؤالء األبناء، والذي لن 

يتأتى في اعتقادهم إال بالدروس الخصوصية.
مضطر  أنا   » حسن  يحيى   » التوجيهي   مرحلة  في   الطالب  يقول 
للجوء إلى الدروس الخصوصية؛ فاألساتذة ال يشرحون داخل الفصل 
بما يمكنني من فهم واستيعاب المنهج، غير أنهم ال يتطرقون إلى 
بمفردي،  فهمها  يمكنني  ال  التي  المادة  في  الجزئيات  من  الكثير 
منا  مطلوباً  أصبح  ألنه  الخصوصية،  الدروس  على  ألجأ  فأنا  لذلك 
أن نحصل على درجات مرتفعة في كل المواد، وهناك بعض المواد 

التي تتصف بصعوبتها؛ فأنا ألجأ للدروس الخصوصية.. 
في  المتفوقين  من  وهــو  اهللا  جــاد  أحمد  الطالب  يقول  بينما 
للمواد  فمتابعتي  أبدا،  الخصوصية  للدروس  ألجأ  ال  أنا  مدرسته:»  
الدراسية اليويم  والتحضير المسبق للمادة واالنتباه لشرح المدرس 

اعتقد أنها كافية لذلك وال حاجة للدروس الخارجية. 
وتبرر «أم عالء» حاجة ابنها لمدرس اللغة االنجليزية قائلة:» ابني 
ال يتقبل مدرس اللغة اإلنجليزية ويشعر بالضيق الشديد كلما دخل 
الفصل، مما يؤدي في النهاية إلى عدم فهمه لما يقوله المدرس، 
لذلك فهو في حاجة إلى من يشرح له منهج اللغة اإلنجليزية، والحل 

بالتأكيد بالدروس الخصوصية. 
يقول ناصر الحلواني وهو  أب لطالبين أحدهما بالمرحلة اإلعدادية 
بشكل  الدراسة  موسم  أكره  أصبحت  الثانوية: «  بالمرحلة  والثاني 
كبير، وكأنني أنا الطالب ذلك لما يحدث من انقالب داخل المنزل، 
وحالة الطوارئ الدائمة، وأبنائي اللذين ال أراهم إال قليالً على مدار 
اليوم  انتهاء  عقب  الخصوصية  الدروس  بمواعيد  الرتباطهم  اليوم 
نتيجة  أتحملها  التي  الكبيرة  المادية  لألعباء  باإلضافة  الدراسي، 

الدروس الخصوصية. 
و يؤكد ولي االمر « نزار محمود قائال:» أصبحت ال أنشغل مع بدء 
الدروس  تكاليف  توفير  كيفية  في  بالتفكير  إال  الدراسي  العام 
التردي  ظل  في  أبنائي  عليها  يحصل  أن  بد  ال  التي  الخصوصية 
ذلك  أفعل  لم  وإن  المدارس؛  داخل  التعليمية  العملية  في  الواضح 
فضالً  الوقت،  طوال  متوتراً  يجعلني  ما  وهو  أوالدي؟  ينجح  فكيف 
بعدم  دائما  أطالبهم  الذين  أوالدي  وبين  بيني  العالقة  سوء  عن 
المال  لتوفير  كثيراً  أتعب  ألنني  المذاكرة؛  عن  بعيداً  الوقت  تضييع 

الالزم لدروسهم خشية الرسوب أو النجاح بمجموع قليل.
أما المدرسة « أمل الحوراني « تقول: « إن التكنولوجيا الحديثة التي 
ظهرت هي السبب األكبر في ازدياد ظاهرة الدروس الخصوصية، 
ونسى  العنكبوتية،  والشبكة  النقال،  بالهاتف  الطالب  انشغل  حيث 
الخصوصية،  الدروس  إلى  فيلجأ  ومستقبله؛  دراسته  تجاه  واجباته 

كي يعوض ما فاته من فهم المادة. «
التدريس  ألن  المدرس،  هو  السبب  إن   «: فتقول  دياب  حنان  أما 
الــدروس  عن  الطالب  يغني  وال  الصحيحة،  بالصورة  يكن  لم 
إن    «: فيقول  علي  حسن  األمر»  وولي  المدرس  أما   الخصوصية. 

التالميذ  من  الكثير  ضعف  مشكلة  حلت  قد  الخصوصية  الدروس 
ضعفاء  الطالب  بعض  يكون  فأحياناً  الدراسي،  مستواهم  في 
يتقنون  ال  أو  أخــرى،  بمشاغل  عنهم  مشغولون  وآباؤهم   ، فعالً 
فن التدريس، مما يضطرهم إلى اللجوء لمعلم متخصص، يهتم 

بأبنائهم ويرعاهم دراسياً .
ويحمل األستاذ محمد كيالني الطالب بعض المسؤولية عن انتشار 
الدروس الخصوصية حيث يرى أن المشكلة ليست مشكلة مدرس، 
فلو أن الطالب يدرس بجد ويعتمد على نفسه، ويسأل في المدرسة 
أسئلته  عن  يجيب  من  شك  بال  وسيجد   ، عنه  يخفى  ما  كل  عن 
في  آخر  مدرساً  سيجد  الفصل  مدرس  يكن  لم  إن   ، له  ويوضحها 
بأمور  واالنشغال  االهتمام  وقلة   ، الكسل  لكنه   ، المدرسة  نفس 

أخرى غير التعلم. 
ويوافقه في الرأي األستاذ عبد الرحمن جالل إذ يقول: 

الذي  الضعيف،  للطالب  بالنسبة  الخصوصية  الدروس  ضرورة  أرى 
يحتاج إلى التقوية، وال تتوفر هذه التقوية في المدرسة. أما اعتبار 
أن  يجب  الذي  الخطأ  من  فهذا  وعرفاً،  عادة  الخصوصية  الدروس 

نتداركه ، ويجب أن نعود الطالب االعتماد على النفس..
الخطيب  رندة  بحسب»  الخصوصية  الدروس  تخلفه  ما  أسوأ  وإن 
للتركيز  االستعداد  وعدم  االتكالية  روح  الطالب  لدى  تولد  أنها   ؛   »
شكل  على  المعلومات  يتلقى  بينما  الفصل،  داخــل  المعلم  مع 
«كبسولة» من المعلم الخصوصي.باإلضافة لما تحدثه من اختالل 
في مواعيد االلتزامات األسرية من مواعيد الطعام والخروج والنوم 
األسرة  محيط  في  االجتماعية  الواجبات  حتى  أو  الجماعي،  واللقاء 

الكبيرة.
قد  فالبعض   ، الظاهرة  هذه  تقييم  في  نختلف  قد  النهاية  وفي 
يعتبرها ظاهرة سلبية ال تعبر إال عن طمع وجشع المدرسين والذي 
اليوم  خالل  واجباتهم  أداء  في  التقصير  إلى  منهم  البعض  يلجأ 
في  الخصوصي،  للدرس  اللجوء  إلى  األهل  يجبروا  لكي  الدراسي 
حين أن البعض يعتبر أنها ليست نتاج تقصير المعلمين بل بسبب 
الدراسية  للمادة  والفهم  االلمام  من  تمكنهم  وعدم  الطالب  ضعف 

بشكل تمام.

 الدروس الخصوصية...ترف 
عي أم رضورة ملحة؟  اجت
   رزان المجالي

تطبيقات ملستخدمي اندرويد الول مرة  
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ثامر العوايشة

 إن كنت قررت ان تتحول من هاتفك القديم بنظام تشغيل غير اندرويد وان تقتني هاتفاً أو جهازاً لوحياً جديداً 
يعمل بنظام تشغيل أندرويد، فمجموعة التطبيقات اآلتية مهمة جدا لك، وبعض هذه التطبيقات غير موجودة 

على اي نظام تشغيل اخر.

Nova Launcher
سواء  يريد،  كما  األندرويد  جهازه  تخصيص  إمكانية  المستخدم  يمنح  والذي  الالنشر  تطبيقات  أفضل  أحد 
عن  ناهيك  التطبيقات،  لهذه  السريع  والوصول  المفضلة  والتطبيقا  األيقونات  وحجم  والتنقالت  بالتمريرات 
حزم األيقونات التي يمكن إستبدالها وحزم الثيمات لتخصيص ألوان وواجهة الشاشة، والكثير الكثير من أدوات 

التخصيص.

Lastpass
كذلك  المستخدم،  لحسابات  الدخول  تسجيل  بيانات  وتخزين  شفير  يمكن  التطبيق  عبر  المرور  كلمات  مدير 
الخاصة  الدخول  تسجيل  عمليات  تتبع  على  التطبيق  ويعمل  كما  الدخول،  لبيانات  التلقائي  والمأل  التسجيل 
الطرق  بكافة  القفل  فتح  التطبيق  هذا  ويدعم  قوية،  مرور  كلمات  انشاء  أو  توليد  إمكانية  مع  بالمستخدم، 
الممكنة سواء عبر النمط او الكود او عبر ماسح البصمة، ناهيك عن ميزة مزامنة كلمات المرور بين األجهزة 

الخاصة بالمستخدم.

Solid Explorer
تطبيق Solid Explorer الذي يحمل بجعبته الكثير من األدوات والمزايا المثيرة لإلعجاب، أبرزها ميزة السحب 
أداة  عن  ناهيك  السحابي،  التخزين  خدمات  على  اإلحتياطي  النسخ  ودعم  الملفات،  نقل  عملية  في  واإلفالت 
ضغط وفك الملفات وميزة تشغيل أنواع الملفات ”صورة، صوت، فيديو، مستندات“، وميزة تشفير الملفات، مع 

قدومه بتصميم أنيق معتمدا في ذلك على تصميم ماتيريال ديزاين والكثير من المزايا المفيدة.

ADV Screen Recorder
مسجل الفيديو لشاشة الهاتف، وعلى الرغم من وجود تطبيقات لهذا الغرض على نظام iOS إلى أن الشرط 
األساسي لذلك تثبيت هذا النوع من التطبيقات عبر متجر غير نظامي وهنا ترتفع اإلحتماالت لوجود برمجيات 
 ADV Screen تطبيق  أفضلها  ولعل  التطبيقات  بهذه  يمتأل  الرسمي  بالي  قوقل  متجر  بالمقابل  خبيثة، 
Recorder الذي يدعم تسجيل فيديو دون حد أقصى كذلك إمكانية تسجيل الصوت معه مع دعمه إلمكانية 

الرسم على الشاشة وغيرها من المميزات المهمة والمفيدة.

Adobe Premiere Clip
هذا  تطبيقها  جعلت  حيث  الصور،  وتحرير  الفيديو  مونتاج  مجال  في  العريقة  أدوبي  شركة  قبل  من  والمقدم 
هناك  حيث  سينمائية،  فيديو  مقاطع  وإنشاء  الفيديو  معالجة  في  وذلك  اندرويد،  مستخدمي  لمختلف  مجاني 
النصوص  وإضافة  والموسيقى  للصور،  واإلسقاط  السحب  كتمرير  البسيطة  والتمريرات  الرائعة  التأثيرات 

والكثير الكثير من أدوات التعديل على الفيديوهات.

Evernote
أبرز التطبيقات وأفضلها في مجال تدوين المالحظات والتذكير بها، كذلك مزامنتها بين مختلف األجهزة، ويدعم 
إلتقاط الصور وتسجيل الصوت والفيديو كمالحظة والتحرير عليها عبر األدوات التي يقدمها، والنسخة المجانية 

من التطبيق تقدم ٦٠ ميغابايت شهريا، اما المدفوعة تقدم المزيد من الخيارات والمميزات المتقدمة.

Clean Master
الملفات  حذف  على  التطبيق  هذا  يعمل  حيث  ككل،  األندرويد  جهاز  على  كبيرة  فعالية  ذو  ولكن  بسيطة  أداة 
الغير مرغوب فيها، والملفات المتبقية من الملفات المحذوفة، مما يؤدي ذلك على سرعة إستجابة الهاتف ككل، 

والحفاظ على مساحة تخزين مستقرة. 

ويجب  الهاربة،  خادمتك  وجدنا  «لقد 
الى  عودتها  تــذكــرة  ثمن  دفــع   عليك
«أم  الى  أمن  رجل  قاله  ما  هذا  بالدها» 
 .. تلعثمت  الصدمة..  فأصابتها  حسن»، 
ثمن  دفع  «أيجب  فقالت:  كلماتها  ركزت 

تذكرتها أنا، وكيف ذلك؟ ولماذا؟
سفر  تذكرة  دفع  الكفيل  «على  فأجابها: 

استقدام العاملة وعودتها الى بلدها».
«أتكفل  قائلة:  حسن»  «أم  عليه  ردت 
الذي  بالعقد  الخادمة  التزام  حال  بذلك 
بيني وبينها، فهي هربت بعد استقدامي 
لها بثالثة أشهر وتغلبت كثيراً بالمعامالت 
شركة  مراجعة  من  هروبها  تبعت  التي 
التأمين واالبالغ عن هروبها أكثر من مرة 
كي تبرأ ذمتي باالضافة الى انني خسرت 
تقيدني  اآلن  أنت  وها  بسببها،  نقوداً 
التي  الفائدة  ما  هــذا؟  أيعقل  بالدفع، 

جنيتها منها؟».
أن  يجب  القانون،  هو  «هــذا  الضابط: 

تدفعي».
أصحاب  من  كثيرين  كحال  حسن  أم  حال 
المنازل  عــامــالت  يستقدمون  العمل 
ويهربن بعد فترة بمساعدة بنات بلدهن 
ليشتغلن  االســتــقــدام،  مكاتب  أحــد  أو 
أكبر  مبلغ  على  ويحصلن  فردي  بشكل 
ــك الـــذي يــأخــذونــه مــن صاحب  مــن ذل
يلقي  وعندما  استقدمهن،  الذي  العمل 
القبض عليهن يجبر صاحب العمل الذي 

استقدمها على تسفيرها الى بلدها.
األسرة  ربة  قالت   .. القضية  هذه  وعن 
«لقد  األسبوع»:  ل»آخر  سميرات»  «ريم 
سنوات   ٥ قبل  منزل  عاملة  استقدمنا 
من  أشهرهربت  أربعة  مرور  بعد  ولكنها 
دمت  المنزل، وتبين لنا فيما بعد بأنها قَ
لتلتحق  الهروب  على  عازمة  وهي  الينا 
المدن  احــدى  في  يعمل  ــذي  ال بزوجها 
األردنية، وعندما وجدت من قبل الجهات 

األمنية استدعونا لتسفيرها الى بلدها».
مهيرات»  محمد  ربة األسرة «أم  وتحدثت 
عن تجربتها مع خادمتها االسيوية قائلة: 
آسيوية  خادمة  مع  تجربة  لنا  كانت  «لقد 
هربت من منزلنا بعد بضعة أشهر وتبين 
تعمل  استقدام  مكاتب  هناك  بــأن  لنا 
وتقوم  المنازل  عــامــالت  تهريب  على 

بتشغيلهن». 
من  الشديد  غضبها  عن  معربة  وأكملت 
عند  المواطنين  حقوق  في  التساهل 
قضية  في  يجري  «ما  الخادمات:  هروب 
وإذالل  تجارة  هو  الهاربات  الخادمات 
إلى  العملية  لتتحول  وتواطؤ  للكفيل 
ومكاتب  الخادمات  منها  تستفيد  مافيا 
الحد  هذا  عند  األمر  يقف  وال  االستقدام، 
مبلغ  لدفع  الكفيل  اجبار  الى  يتعدى  بل 

تذكرة سفر الخادمة الهاربة».
 وتساءل رب األسرة «أحمد رواشده»: «لم
عمل  عقد  من  البند  هذا  تغيير  يتم  ال 
الخادمة  هربت  اذا  بأنه  المنازل  عامالت 
من  الكفيل  يعفى  مخدومها  منزل  من 
تسفيرها، فهي تهرب وتأخذ مبالغا مادية 
دفع  عليها  ووجــب  بلدها  الى  وتحولهم 

ثمن تذكرتها طالما أخلّت بالعقد».
أصحاب  نقابة  رئــيــس  نــائــب  وصـــرح 
ل  النوتي»  «طــارق  االستقدام  مكاتب 
المنازل  عامالت  عدد  بأن  األسبوع»  «آخر 
عاملة،   ١٠٠٠٠٠ في األردن ال يقل عن 
منازل  مــن  الــهــاربــات  عــدد  نسبة  وأن 
مخدوميهن تزداد؛ ألنه ال يوجد رادع لمن 
لمن  وال  الهاربات  العامالت  من  تخالف 
قانونية  غير  بطريقة  منزله  في  يأويهن 
أو من يقوم بتهريبهن وتشغيلهن، اذ ان 
المبلغ المترتب على من يأويهن ما يقارب 
رادعاً  يعد  ال  المبلغ  وهذا  دينار  المئتي 
يتكبد  بينما  دفعه  المخالفين  وبمقدرة 

الكفيل بآالف الدنانير. 

«النوتي»:  فبين  بالقانون  يتعلق  وفيما 
القانونية  الفترة  فــإن  النظام  «حسب 
للكفالة على أصحاب المكاتب ألول ثالثة 
تتبع  الشديد  لألسف  ذلــك  وبعد  أشهر 
بإجبار  األمنية  والمراكز  التنفيذية  الجهة 
الخادمة  بتسفير  العمل)  (صاحب  الكفيل 

الهاربة بعد القاء القبض عليها.
وعن ذلك بين «النوتي» بأن هذا االجراء 
تحميل  الجهات  هذه  على  ويجب  خاطئ 
أو  نفسها  العاملة  سواء  للعقد  المخالف 
مخالفة  بطريقة  منزله  في  آواهــا  من 

للقانون مبلغ تذكرة السفر.
عصابات  هناك  ان  الى  «النوتي»  ولفت 
بتشغيل  تقوم  مرخصة  غير  ومكاتب 
من  ومنهم  الهاربات  المنازل  عامالت 
لمصلحة  ويشغلهن  أيــضــاً  يهربهن 

المكاتب ولمنفعة العامالت أنفسهن.
لحقوق  جمعيات  هناك  أن  الــى  ــار  وأش
االنسان تضمن حق العاملة بينما ال يوجد 
األردني،  المواطن  حق  تضمن  جمعيات 
على  النقابة  خالل  من  عملنا  وبالتالي 
هروب  على  التأمين  ببوليصة  العمل 
شهر  في  السابقة  المرحلة  في  العاملة 
تحسب  اذ  الماضي،  العام  من  تحديداً   ٤
المبلغ  من  جزء  السترداد  وتناسب  نسبة 
المدفوع ويعتمد على الفترة التي قضتها 
الى  باالضافة  كفيلها.  منزل  في  العاملة 
ينصب  األمر  وهذا  صحياً  العاملة  تأمين 
بحالتها  يتكفل  كان  اذ  الكفيل  لمصلحة 

الصحية ان أصابها أي مكروه سابقاً.
وأنهى حديثه بقوله: «لقد طالبت النقابة 
النواب  ومجلس  الحكومة  ــرات  م عــدة 
كل  على  رادعة  وجعلها  العقوبة  بتغليظ 
وافدة  منزل  عاملة  أي  ويشغل  يأوي  من 
هروب  من   للحد قانونية  غير  بطريقة 

عامالت المنازل من مكان عملهن».

   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. 

تذكرة العاملة املنزلية 
الهاربة .. من يتحملها؟
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عا األرسة

حليب الشوكالتة 
شكالت صحية  يتسبب 

في المراحل العمرية األولى لطفلك تحتاجين لتوفير 
القوية  المناعة  وإلكسابه  المناسبة،  الصحية  البيئة 
المختلفة،  لألمراض  للتصدي  جسمه  تساعد  التي 
ماما  سوبر  موقع  من  الوصفات  بعض   إليك لذلك 

التي تستطيعين من خاللها تقوية مناعة طفلك
- العسل:

 تناول طفلك ملعقة كبيرة من العسل يوميا يوفر 
المناعة،  لتقوية  الالزمة  الغذائية  العناصر  لجسمه 
تناول  األطفال  يرفض  ــات  األوق بعض  في  ولكن 
وجبة  مع  زبــادي  علبة  مع  اخلطيه  لذلك  العسل، 
اإلفطار، أو ضعي ملعقة العسل مع كوب من الحليب.

٢- ساندوشات اللحوم الحمراء:
اسلقي قطعا من اللحم األحمر الخالي من الدهون، 
في  الستخدامها  تصلح  صغيرة  لقطع  قطعيه  ثم 
ساندويش، وضعي عليها مجموعة التوابل المفضلة 
ليمون،  عصير  ورشة  الجرجير  من  وأعوادا   لطفلك
على   طفلك يساعد  اللحوم  في  الموجود  فالبروتين 
تقوية المناعة، وإمداد جسمه باالحتياجات الالزمة، 
وذلك إذا تناول اللحوم الحمراء التي ال تحتوي على 

نسبة دهون عالية مرتين في األسبوع.
٣- توست التونة:

متوسط  وعاء  في  قطعا  تونة  علبة  محتويات  فرغي 
الحجم وأضيفي لها قطعا من الفلفل األخضر والطماطم والتوابل المفضلة 
لطفلك واخلطيها جيدا، ثم ضعي هذه المكونات بين قطعتي توست 
المايكروويف  في  وضعيها  الموتزاريال،  أو  الشيدر  الجبن  من  قطعة  مع 
حتى يسيح الجبن وقدميه ساخنا لطفلك، فالتونة من األسماك الغنية 

باألوميجا ٣ والزنك الالزمين لحماية جسم طفلك من األمراض.
٤- الموز بالمكسرات:

ما  لها  وأضيفي  األبيض،  بالعسل  وغطيها  موز  ثمرة   لطفلك جهزي 
من  به  الخليط  فهذا  السوداني،  الفول  أو  المكسرات  من   لك متاح  هو 

.المعادن والعناصر الغذائية ما يقوي المناعة ويحمي صحة طفلك
٥- سلطة فواكه بالزبادي:

أحضري ثمرة موز وثمرة كيوي وبضع ثمرات من الفراولة وكمية مناسبة 

من التوت، وقطعيها إلى قطع صغيرة واخلطيها جيدا، ثم أضيفي عليها 
علبة زبادي تكفي لتغطية الكمية، وجهزيها لطفلك، فالعناصر المتوافرة 

في هذه الثمار توفر لجسم طفلك ما يحتاجه لتقوية المناعة.
٦- البطاطا المخلوطة مع العسل:

ضعي البطاطا في الفرن حتى تنضج جيدا، واتركيها تبرد قليالً ثم ضعي 
وقدميها  العسل  من  كبيرة  ملعقة  تقشيرها  بعد  منها  ثمرة  كل  على 
لطفلك، فهي من الوصفات البسيطة ذات الطعم الجيد، وتساعد على 

تقوية مناعة الجسم والجلد أيضا.
٧- طبق السلطة:

جهزي طبق سلطة به أنواع الخضروات كافة، وقطعي به أكثر من فص 
ثوم، بسبب صعوبة تناول الثوم منفردا.

 الشوكوال مشروب مفضل عند كثير من األطفال، وعند بعض الكبار أيضاً. لكن هل 
إجابتك  تتغير  قد  اإلدمان؟  حد  إلى  المشروب  بهذا  طفلك  يتعلق  أن  حقاً  تريدين 
عقب قراءة بعض الحقائق التي ربما تقرئينها للمرة األولى. حسب مانشر في موقع 

هافينغتون بوست.
نهائياً،  المشروب  هذا  تناول  من  طفلك  لمنع   تدفعك قد  أسباب   ٦  لك نستعرض 
ما  وليس  مسبقاً،  والمعبأ  الجاهز  الشوكوال  مشروب  عن  هنا  الحديث  وبالطبع 

تصنعينه في المنزل بعناية وحب.
١. حليب الشوكوال يحتوي على الكازين

الكازين، أو بروتين الحليب، يؤدي إلى تفاقم عدد من الحاالت المرضية المنتشرة 
استهالكه  ويؤدي  المخاط،  إنتاج  ويحفز  المناعي،  الجهاز  يهيج  فهو  األطفال؛  لدى 
وجد  للحليب،  المتحسسين  غير  األطفال  عند  وحتى  الحساسية.  أعراض  تفاقم  إلى 
المشكالت  أعراض  من  حسن  األلبان  ومنتجات  الحليب  تناول  عن  امتناعهم  أن 

الهضمية عندهم.

٢. حليب الشوكوال ميلء بالسكر
الكرتونية  الشخصيات  األطعمة  مصنعو  يضع  يكفي،  ال  وحده  الجذاب  الطعم  وكأن 

على علب حليب الشوكوال
تحتوي عبوة واحدة صغيرة من حليب الشوكوال على ٣٠ غراماً من السكر، وهو أكثر 
مما تحتويه علبة المياه الغازية. ال مجال لتكرار الحديث عن أضرار السكر األبيض، 
عند  السكري  بمرض  وتنتهي  بالسمنة  تبدأ  التي  األمراض  من  بالعديد  وارتباطه 

األطفال، مروراً بالسرطان ومرض القلب. 
ويؤدي استهالك السكر بغزارة إلى اإلصابة بمرض مقاومة اإلنسولين، فضالً عن أن 
البيئة السكرية تعد المثلى لتكاثر البكتيريا الضارة وازدهارها في الجسم، وفقاً لما 

تؤكده الدراسات.

٣. حليب الشوكوال يحتوي عىل رشاب الذرة عايل الفركتوز
شراب الذرة عالي الفركتوز، مادة تستخدم بدالً من السكر في المنتجات الصناعية، 
وخصوصاً أغذية األطفال. وهي رخيصة بسبب سكرياتها العالية، التي تجعل مقداراً 
صغيراً منها يؤدي إلى طعم أحلى من المقدار نفسه لو تمت التحلية بسكر القصب. 
له  حصر  ال  بعدد  مرتبطة  لكنها  الذرة؛  من  وتستخرج  طبيعية  المادة  هذه  أن  ومع 
من الحاالت المرضية، مثل تلف الدماغ والكبد، وبالتأكيد السمنة المفرطة، والتي 

أثبتتها دراسات متعددة.

٤. حليب الشوكوال يحتوي عىل الكاراغينان
هضمية  مشكالت  إلى  يؤدي  الكاراغينان  أن  العلمية  الدراسات  من  العديد  أثبتت 
حيوانات  على  ظهر  مثلما  القولون،  سرطان  إلى  تصل  وقد  بالقرح،  تبدأ  عديدة 
بمرض  واإلصابة  الكاراغينان  استهالك  بين  أخرى  دراسات  أيضاً  وربطت  االختبار. 

مقاومة اإلنسولين، والحساسية من الغلوكوز عند الفئران.

٥. حليب الشوكوال يحتوي عىل املنكهات الصناعية
ال يتسع المجال للحديث عن أضرار المنكهات الصناعية، لكن نكتفي بقول إن بعض 

هذه المنكهات الصناعية مستخرج من البترول!
وبروتينات  الصوديوم،  أحادية  الغلوتامات  على  المنكهات  هذه  تحتوي  أن  ويمكن 
بالمكونات.  الخاص  الملصق  على  مكتوبة  المواد  هذه  تجد  ولن  مهدرجة؛  نباتية 
لألسف، ال يلزم القانون مصنعي المواد الغذائية بكتابة التركيبات الكيميائية لهذه 

المواد على المنتج النهائي المعروض في المتاجر.

٦.حليب الشوكوال يؤدي إىل نضوب الكالسيوم
قد تظن األمهات أن نفع حليب الشوكوال أكثر من ضرره؛ فعلى األقل هو في نهاية 
هذه  حتى  لألسف،  طفلك.  عظام  لنمو  للكالسيوم  مصدراً  يمثل  وقد  حليب،  األمر 
الموجود  الكالسيوم  امتصاص  يصعب  الشوكوال.  حليب  في  موجودة  غير  المنفعة 
في حليب األبقار،؛ بل إنه قد يؤدي إلى نضوب الكالسيوم الموجود في عظام طفلك، 
بعد اكتشاف أن العالقة بين صحة العظام، ومقدار تناول منتجات األلبان تكاد تكون 

معدومة.
صحة  على  عمومها  في  األلبان  منتجات  تناول  آثار  لتبين  الدراسات  بعض  أجريت 
صحة  على  يذكر  تأثير  أي  لها  تكن  لم  أنه  الدراسات  هذه  إحدى  وجدت  العظام؛ 
إلى  الحاالت  من   ٪٥ نحو  في  أدت  بينما  الحاالت،  من   ٪٥٠ من  أكثر  في  العظام 
تأثير سيء. أي إن في اإلجمالي ما يقرب من ٦٠٪ من الحاالت لم تحصل على تأثير 
في  ترتبط  التي  األلبان،  منتجات  استهالك  زيادة  عند  العظام  صحة  على  إيجابي 
أذهان الكثيرين بتأثيرها الجيد على عظام أطفالنا؛ الحتوائها على مصدر للكالسيوم، 

مثلما تروج اإلعالنات.
استبعاد حليب الشوكوال من طعام أطفالنا

يجب استبدال حليب الشوكوال بالحليب األبيض مع إضافة الفاكهة، كمثال؛ ليحب 
األطفال طعمه.

بينت إحدى الدراسات التي تابعت استهالك منتجات األلبان، مثل حليب الشوكوال أن 
هناك عالقة بينها وبين السمنة المفرطة عند األطفال.

إلفساحها  المشكلة؛  من  رئيسي  جزء  األم  أن  على  توصياتها  في  الدراسة  ركزت 
المراكز  على  بأن  الدراسة  أوصت  المشروب.  بهذا  الشديد  بالتعلق  للطفل  المجال 
باألغذية  يتعلق  فيما  األمهات  تثقف  أن  والطفل  األسرة  بصحة  المتعلقة  الغذائية 

الشائعة، والتي قد تضر األطفال ولو على المدى البعيد.
 كما ويمثل حليب الشوكوال عنصراً مهماً في معظم الوجبات المدرسية حول العالم

أوصت الدراسة بمحاولة إيجاد طرق تحبب األطفال إلى طعم الحليب األبيض دون 
إضافة الكاكاو أو السكر األبيض أو النكهات الصناعية، عن طريق إضافة الفاكهة أو 

العسل. 

عمر  في  الحليب  تناول  عن  األطفال  بعض  يمتنع   
حيث   ، جاهدة  حاولت  مهما  تناوله  ويرفض  معين 
تستغرق عملية إقناع طفل بتناول الحليب الساخن 
صباحا، يوما بأكمله ولن ينتهي من بعض رشفات 
من الكوب بصعوبة.. وتبدو مهمة مستحيلة لألم، 
قدمها  التي  القادمة  السطور  قراءة  بعد  ولكنها 

موقع سوبر ماما  لن تصبح مستحيلة أو مرهقة.
ينصح خبراء تغذية األطفال بتناول الطفل منتجات 
األلبان والحليب يوميا، للحصول على نسبة كافية 
الطفل  يحتاج  ،حيث  والفيتامينات  الكالسيوم  من 
على  الحصول  إلي  سنوات  ثالث  إلي  سنة  عمر  من 
٧٠٠ ملليجرام من الكالسيوم يوميا، ليستطيع أن 
ينمو بشكل صحيح وللمحافظة على صحة عظامه 
األطفال  مع  العمل  ما  ولكن  المناعي،  وجهازه 
بمختلف  األلبان  منتجات  تناول  يرفضون  الذين 
أنواعها، سواء الحليب أو الجبن أو الزبادي؟ وكيف 
من  اليومية  حصته  على  الحصول   لطفلك  يمكن 

الكالسيوم الالزم لنمو عظامه وعقله؟
وكيف يمكنك تقديم الحليب لطفلك في عدة صور غير صورته األصلية 

ككوب حليب ناصع البياض، ليتقبله بسهولة.
نصائح فعالة ليتناول طفلك الحليب دون أن يالحظ، صباحا ومساًء:

الحليب  تناول  على  بالقوة  الطفل  إرغام  بعدم  األطباء  يوصي   ، أوالً  •
ومنتجات األلبان، ألن ذلك سيجعله يرفض أكثر بل وسيرتبط تناول 

هذه المنتجات في ذهن الطفل بالصراخ والبكاء والغصب.
األرز  أو  بالفواكه  المهلبية  من  طبقا  اإلفطار  على  لطفلك  قدمي   •
طفلك  سيتقبل  الطريقة  بهذه  بالحليب،  فليكس  الكورن  أو  بالحليب 
بالعكس  يتذمر،  أو  يرفض  أن  دون  بالكالسيوم  الغني  اإلفطار  تناول 
هذه  في  الصافي  الحليب  مذاق  يالحظ  ولن  جدا،  مستمتعا  سيكون 

األكالت.
إضافة الشوكوالتة أو الفواكه أو الفانيال للحليب، سيجعل مذاقه مغريا   •

ومحببا لطفلك عن مذاقه السادة.
كراميل،  كالكريم  الحليب  باستخدام  شهية  وجبات  لطفلك  قدمي   •
كوب  فوائد  نفس  على  وسيحصل  كيك،  والبان  الكيك  األرزبالحليب، 

الحليب الساخن.
باستخدام  لطفلك  المحبب  السموثي  تقديم   يمكنك الصيف،  في   •

الحليب المثلج مع الفواكه أو الشوكوالتة.
قدمي كوب الحليب لطفلك على طريقة السحلب بالمكسرات أو قطع   •

البسكويت.
(صوص  األكل  مع  صوص  أي  في  أو  الشوربة،  على  الحليب  أضيفي   •

للمكرونة أوالدجاج.)
أضيفي الجبن مع صوص البشاميل لالزانيا أو الكانيلوني أو البطاطس   •

. مثالً
قدمي لطفلك منتجات األلبان في أطباق وأكواب ملونة وجذابة ومزينة   •

بالفواكه أو الخضروات الملونة.
تناولي الحليب أمام طفلك، وكذلك منتجات األلبان، وحاولي إدخالها   •
بهذه  تقومين  يجدك  عندما  يالحظ،  أن  دون  اليومية  األطعمة  في 

العادة سيتقبل األمر مع الوقت ويقلدك.
بالكالسيوم،  الغنية  األطعمة  لطفلك  قدمي  األلبان  منتجات  بجانب   •
بأنواعها،  الورقية  والخضروات  والسلمون،  السردين  سمك  مثل: 

والحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان.

وجبات تقوي مناعة طفلِك يف الجو البارد

كيف تقدم  الحليب ومنتجاته لطفلك يف وجباته دون أن يالحظ
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.∑hÈe ..¥hô°T √É«ª°SG
 πØM ¢``̀ù``̀eG á``̀aô``̀Y á`̀∏`̀«`̀°`̀Sh á``̀°``̀ù``̀f’G â```eÉ```bG *
 øe ∞«Ød ¬«a É¡cQÉ°T ÉgOÓ«e ó«Y áÑ°SÉæÃ

.Éæ«fÉ¡J ..äÉ≤jó°üdG
 ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh ¥ô``̀Ø``̀ŸG  ø``̀e ¢`̀Uƒ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀H  Ö`̀∏`̀W ¥RQ *
 øe ˆG ¬∏©L (±ô`̀°`̀TG)  √É«ª°SG  ô`̀cP  OƒdƒÃ

.∑hÈe ∞dGh áeÓ°ùdG AÉæHG
 ÊÉ°û«°ûdG  øjódG  ÒN  á©«HQ  á°ùf’G  â∏ØàMG  *
 âeÉbG óbh .AÉbQõdG áæjóe ‘ ÉgOÓ«e ó«©H
.Éæ«fÉ¡J É¡JÉ≤jó°üd á≤«°T á∏ØM áÑ°SÉæŸG √ò¡H

 AÉ¡H º``̀gh AÉ`̀≤`̀°`̀T’G ¿Gƒ```̀N’G ø`̀e á`̀KÓ`̀K ¥RQ *
 ‘ äÉæH çÓãH …OôμdG Oƒªfi OÉªYh ΩÉ°üYh
 zá∏«ªL{  ¬àæHG  AÉ¡H  ≈ª°SG  óbh  ,âbƒdG  ¢ùØf
 ¬àæHG OÉªY ≈ª°SGh zAÉæ°S{ ¬àæHG ΩÉ°üY ≈ª°SGh

.™«ªé∏d ∑hÈe ..zIõY{
 ó«©H â`̀«`̀î`̀Ñ`̀dG ó`̀ª`̀fi ΩÉ`̀°`̀ù`̀H π`̀Ø`̀£`̀dG π`̀Ø`̀à`̀MG *
 á≤«°T á∏ØM √ódGh ¬d ΩÉbG óbh ô°TÉ©dG √OÓ«e
.AÉbó°U’G øe kGOóY É¡«dG ≈YO áÑ°SÉæŸG √ò¡H

 á°ùf’G ≈∏Y ¢SÈ«H ™«£e ¢Sóæ¡ŸG  ±ÉaR ” *
 Éª¡àMôa Ú°Shô©dG ∑QÉ°T óbh »ÑdOG áa’ƒ°S

.AÉbó°U’Gh πg’G
 ÉgOÓ«e  ó«©H  áYó∏dG  Gó`̀fQ  á∏Ø£dG  â∏ØàMG  *
 É¡«dG É«YO á∏ØM á∏Ø£dG GódGh ΩÉbG óbh ∫h’G

.AÉbó°U’G
 √É«ª°S  IOƒ`̀dƒ`̀e  ¬à∏«≤Yh  »`̀©`̀Hó`̀dG  ô`̀jò`̀f  ¥RQ  *

.âjôLQÉe
 â“ ÜQÉb’Gh πg’G ≈∏Y ô°üàbG è«¡H πØM ‘ *
 áÁôc ∑RÉf á°ùf’G ≈∏Y á°ûN ∫OÉY áHƒ£N

 .Qóæμ°SG Üƒ≤©j

وفد طالب أمري يزور األردن يف ١٩٧٢/٢/٢٤

ات من مدرسة ثانوية صويلح للبنات  املعلمة رغدة دوغان والطالبة إل عطا السم

أثناء نشاط سنوي للمدرسة عام ١٩٧٧

ن. االنتهاء من املرحلة االوىل ملرشوع املستشفى االسالمي الكب بع

اعالن سيارة فان "دودج" انجليزي عام ١٩٧٢.

نزيه كامل عازر واآلنسة عبلة نجيب مجج أثناء تكليله يف ١٩٨٢/٢/٢٤

ل املبيدات واالعشاب  حديث للدكتور امجد سويدان.. طرق استع
الضارة ومقاومتها ب حقول القمح بتاريخ ١٩٧٢/٢/٢٤.

 انسطاس حنانيا
أنسطاس عيىس داود حنانيا، محامي وسيايس أرد من أصل فلسطيني، ولد يف القدس عام ١٩٠٣. وهو والد 

الطبيب األرد داود حنانيا وهو من رجاالت الحركة الوطنية الفلسطينة، وكان عضواً يف مجلس بلدية القدس 
يف عام ١٩٣٥م، وكان عضو مجلس األعيان األرد يف الفرتات ١٩٦٧/١١/١، ١٩٧٩/١/٢٠، ١٩٨٣/١/٢٠.

وتسلّم عدداً من الحقائب الوزارية يف إحدى عرشة حكومة، كوزارة الخارجية والعدل واملالية والربيد والربق 
، كانت يف الحكومات التالية: واإلنشاء والتعم

 . حكومة سعيد املفتي (١٩٥٠/٤/١٢م): وزيراً للربق والربيد. وهي أوَّل حكومة تشّكلت بعد توحيد الضفت  •
وأصبح وزيراً لالجئ ووزيراً لإلنشاء والتعم يف تعديل جرى يف ٥ آب (أغسطس) ١٩٥٠.

. حكومة سعيد املفتي (١٩٥٠/١٠/١٤م): وزيراً لإلنشاء والتعم  •
. ثم أصبح وزيراً للزراعة باالضافة إىل وزارة  حكومة سم الرفاعي (١٩٥٠/١٢/٤): وزيراً لإلنشاء والتعم  •

اإلنشاء والتعم يف تعديل جرى يف ٢٤ نيسان (أبريل) ١٩٥١. ثم أصبح وزيراً للتجارة ووزيراً لإلنشاء والتعم 
وز (يوليو) ١٩٥١. يف تعديل ثالث جرى عىل الحكومة يف ١٢ 

. حكومة توفيق أبو الهدى التاجي الفاروقي (١٩٥١/٧/٢٥م): وزيراً للزراعة ووزيراً لإلنشاء والتعم  •
. حكومة توفيق ابو الهدى (١٩٥١/٩/٨م): وزيراً للعدلية ووزيراً لإلنشاء والتعم  •

حكومة فوزي امللقي (١٩٥٣/٨/٥م): وزيراً للتجارة.  •
حكومة توفيق أبو الهدى (١٩٥٤/٥/٤م): وزيراً للتجارة.  •

لية. حكومة توفيق أبو الهدى (١٩٥٤/١٠/٢٤م): وزيراً لل  •
وجب تعديل جرى عليها  حكومة سم الرفاعي (١٩٥٦/١/٩م): وزيراً للمواصالت ووزيراً لإلنشاء والتعم   •

يف ١٩٥٦/٤/١م.
لية ووزيراً لالقتصاد حكومة إبراهيم هاشم (١٩٥٧/٤/٢٤م): وزيراً لل  •

لية ووزيراً لالقتصاد الوطني حكومة سم الرفاعي (١٩٥٨/٥/١٨م): وزيراً لل  •
حكومة هزاع املجايل (١٩٥٩/٥/٦م): وزيراً للعدلية ووزيراً للمواصالت.   •

 مدينة جرش االثرية عام ١٩٠٠. 

من زمان
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فضاءات

أثر وإنسان..
  محمد رفيع

خريطة (املَدينة املنّورة التفصيلية) 
نّية و(طُرق باديتها) يف العام ١٨٨٢م  العث

تفصيليتان،  خريطتان  هاتان   _
المنورة  للمدينة  حربيتان، 
العثماني  العهد  في  وباديتها 

عام ١٨٨٢م.
الــداخــلــيــة  الــخــريــطــة  ــي  ف  _
للمدينة المنورة تظهر المعالم 
الشريف،  الحرم  التالية؛  البارزة 
أحد،  جبل  طريق  الشام،  طريق 
المدرسة الحميدية، طريق ينبع، 
الهندية،  الشهرية  الشهرية، 
األغورات، العنبرية، بني حسين، 

وغيرها.
ــي خــريــطــة طـــرق بــاديــة  _ ف
المعالم  تظهر  المنورة  المدينة 
الرحمانية،  التالية؛  ــارزة  ــب ال
نظيف،  بيار  خيبر،  الحنيفية، 
حرب،  بني  عتيبة،  القرى،  وادي 
مسجد  الحنف،  سويق،  عقيق، 
عمر، وادي الشهداء، بئر عباس، 
وادي عقيق، غميس، األجفر، بدر 
حنين، الجنة، دامة، مسلح، ينبع 
النخل، سورقية، الدربية، حجرية، 
مكة  قريب،  القباب،  الشيخ،  بئر 
هذيل  الشام،  هذيل  المكرمة، 

اليمان وغيرها.

أنّ  المصادر  في  ومعروف  منشور  هو  ما  كلّ   _
فيها  امتدح  التي  الشهيرة،  الرصافي  قصيدة 
في  األول  السامي  المندوب  صموئيل،  هربرت 
فلسطين، أنها قيلت في حفل وضع حجر األساس 
للجامعة العبرية على جبل المشارف في القدس، 
سياسياً  سجاالً  أثارت  والتي   ،١٩٢٥ العام  في 
والعالم  فلسطين  في  حينها  في  واسعاً  وصحفياً 
العربي، تم على إثرها طرد الرصافي شعبياً من 

فلسطين. 
العام  آواخر  في  وقيلت  كتبت  أنها  والصحيح   _
فلسطين  إلى  صموئيل  وصــول  وبعد   ١٩٢٠
ألقى  استقباله،  حفالت  إحدى  وفي  مرة،  ألول 
الحاخام اليهودي يهوذا خطاباً مادحاً لصموئيل، 
مادحاً  الشهيرة  بقصيدته  الرصافي  معروف  تاله 

صموئيل وخطاب الحاخام اليهودي يهوذا..!؟
لصحيفة  مخطوطة  على  مؤخراً  عثرت  وقد   _
ومحررها  زكا)  (إيليا  لصاحبها  حيفا،  في  النفير، 
يوم  في  القصيدة  بنشر  قامت  ــا)،  زك (سهيل 
من  يوماً  عشر   (١٩) بعد  أي   ،٥_١_١٩٢١

إلقائها، في ١٧_١٢_١٩٢٠..!؟
_ ولصاحب هذه الصحيفة الحيفاوية قصة طويلة 
يجب أن تروى في وقت الحق، حيث أنّ صاحبها 
 ١٩٠٨ العام  في  نصار  نجيب  مع  العمل  بدأ 
ثم  الكرمل،  في  الصهيوني  للمشروع  مناهضاً 
انفصل عنه في العام ١٩١١، بعد أن تورط مع 
 ثم الصهيوني،  المشروع  على  القائمين  بعض 
ثانية  ليعود  األولى،  العالمية  الحرب  مع  اختفى 
في  النفير  جريدته  إلصدار  بريطانيا  انتصار  بعد 
العام ١٩٢٠ مع فرض االنتداب البريطاني على 

فلسطين...!!؟
_ وقد حصلت الصحيفة، كما تقول على موافقة 
الشاعر الرصافي لنشر القصيدة، بعد أن حصلت 
المندوب  سكرتير  مكتب  من  القصيدة  على 
السامي البريطاني الذي طلب نشرها، حيث كانت 
الجريدة  بمثابة  النفير  صحيفة  تعتبر  الحكومة 
الرسمية قبل أن تؤسس جريدة رسمية لها، كما 

هو مكتوب على ترويستها..!
قام  حيث  مــرة،  ألول  تنشر  مخطوطة  وهي   _
وضع  حفل  في  الثانية  للمرة  بإلقائها  الرصافي 
حجر األساس للجامعة العبرية في العام ١٩٢٥، 
بلفور،  اللورد  الشهير  الوعد  صاحب  حضره  الذي 
وشاركه عرب آخرون من مصر وفلسطين وغيرها. 
التاريخ  بذلك  واشتهرت  كبيرة  ضجة  فأثارت 

خطأ..!؟
_ الرَصايف (الجباري)؛

 ١٩٤٥  -  ١٨٧٥) الــرصــافــي  مــعــروف  هــو   _
بكنيته  اشتهر  عراقي؛  وشاعر  أكاديمي  م)؛ 
(الرصافي)؛ واسمه الحقيقي هو معروف بن عبد 
محمود الجباري، ولد ونشأ في بغداد،  الغني بن 

من أب كردي وأم تركمانية.
_ اتصل بالشيخ العالمة محمود شكري األلوسي، 
وكان   ،عليه وتخرج  سنة،  عشرة  أثنتي   والزمه
 شيخه  اهوسم العلماء.   وزي العمامة  يرتدي 
األلوسي بـ(معروف الرصافي)، ليكون في الصالح 
لـ(معروف  مقابالً  الحسنة،  والسمعة  والشهرة 

الكرخي).
الراشدية،  مدرسة  في  معلماً  الرصافي  عين   _
شمال  النائب،  الوهاب  عبد  الشيخ  أنشأها  التي 
في  العربي  لألدب  مدرساً  نقل  ثم  األعظمية، 
باشا  نامق  الــوالــي  ــام  أي ببغداد،  ــة  ــدادي األع
أعالن  إلى  فيها  وظل  ١٩٠٢م،  عام  الصغير 
اسطنبول  إلى  سافر  ثم  ١٩٠٨م،  عام  الدستور 
اللغة  لمادة  مدرساً  عين  ثم  برعاية،  يحظ  فلم 
لجريدة  ومحرراً  الشاهانية  الكلية  في  العربية 
في  عضواً  وأنتخب  ١٩٠٩م،  عام  الرشاد  سبيل 
أنتخابه  وأعيد  ١٩١٢م،  عام  المبعوثان  مجلس 
المعلمين  دار  في  مدرساً  وعين  ١٩١٤م،  عام 
عام  بغداد  إلى  وعاد  ١٩٢٠م،  عام  القدس  في 
١٩٢٢م،  عام  اإلستانة  إلى  سافر  ثم  ١٩٢١م. 
وعاد إلى بغداد عام ١٩٢٣م، وأصدر فيها جريدة 
األمل، وأنتخب عضواً في مجمع اللغة العربية في 
دمشق، عام ١٩٢٣م، وبعد ذلك عين مفتشاً في 

عين  ثم  ١٩٢٤م،  عام  ببغداد  المعارف  مديرية 
العالية  المعلمين  بدار  العربية  اللغة  في  أستاذاً 

عام ١٩٢٧م.
الساحة  في  تمثاالً  لذكراه  تمجيداً   له بني   _
شارع  مع  التقاطع  عند  الشهداء  لجسر  المقابلة 
والمدرسة  السراي  سوق  قرب  المشهور  الرشيد 

المستنصرية األثرية.
_ تاريخ ومالبسات إعادة إلقاءالقصيدة في العام 

١٩٢٥؛
تصرف  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  واجهت   _
قصيدته  واعتبرت  شديد،  برفض  الرصافي 
مخططات  مع  تتماهى  ومغزاها،  بمعناها  معيبة 
البريطاني  االحــتــالل  وسياسات  الصهيونية 

ومشاريعه االستعمارية.
_ قام نجيب نصار محرر جريدة الكرمل الحيفاوية، 
الصهيونية  للسياسات  األكــبــر  المناهض 
والبريطانية في أيامه، قد توجه بطلب خاص من 
المحامي واألديب وديع البستاني، طالباً منه الرد 

الشافي على قصيدة الرصافي. 
_ مالحظات؛

 ،١٩١٨ العام  في  األول  األساس  حجر  وضع   تم
مباشرة وقبل انتهاء الحرب العالمية األولى، وبعد 

أشهر قليلة من وعد بلفور..!
- تم افتتاح الجامعة العبرية، على جبل المشارف 
الثانية  للمرة  األساس،  حجر  ووضع  القدس،  في 

في ١_٤_١٩٢٥.
- قاطعت االفتتاح فلسطين كلها، ومصر وسورية 
مظاهرات  وخرجت  العبرية،  الدول  وكلّ  ولبنان 

عارمة تندد بالحدث.
- رعى االفتتاح اللورد البريطاني آرثر بلفور، ولم 
سنوات  سبع  سوى  المشؤوم  وعده  على  يمض 

.(٢_١١_١٩١٧)
الحفل؛  حضر  فقد  المقاطعة،  من  الرغم  على   -
معروف الرصافي الشاعر العراقي الشهير. وأحمد 
وآخرون  القاهرة  جامعة  رئيس  السيد  لطفي 

عرب، مسلمين ومسيحيين..!

َمخطوطة َقصيدة الرصايف وتَصحيُح تاريخها 
ألّول مرّة عام (١٩٢٠)م
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مطبخ    |   إعداد: جيهان الكباريتي

املطبخ 

دجاج بالزبدة

 : äÉfƒμŸG

 »JÉÑf âjR  -

ºé◊G á£°Sƒàe ™£b ≈dEG á©£≤e êÉLO Qhó°U  ƒ∏«c  -
kÉªYÉf áehôØe  π°üH  áÑM  -

kÉªYÉf ΩhôØe ΩƒK ø°S 4  -

Qƒ°ûÑe π«Ñ‚R IÒÑc á≤©∏e 2  -

IóHR ™Ñ°UEG ½  -

 ¿ƒª«d   Ò°üY  -

  ’É°SÉe ΩGô÷G äGQÉ¡H  IÒÑc á≤©∏e 2  -

»∏«°ûàdG IQOƒH IÒ¨°U á≤©∏e  -

¿ƒªc IÒ¨°U á≤©∏e  -

QÉM ôªMCG πØ∏a IÒ¨°U á≤©∏e  - 

Íd Üƒc ∞°üf  -

áLRÉW ÉÁôc Üƒc  -

¿ƒë£eh Iô°û≤e  IQhóæH ä ÉÑM 4  -

 IQhóæÑdG ÜQ Üƒc  ¾  -

A≈aGO AÉe Üƒc 2  -

AÉ°ûf IÒÑc á≤©∏e  -

OQÉH AÉe Üƒc ¼  -

áÑZôdG Ö°ùM πØ∏ah í∏e  -

áehôØe IôHõc Üƒc ¼  -

 : á≤jô£dG

. OQÉH AÉe Üƒc ¼ ‘ AÉ°ûædG ÜGòj  -

 ºK ,kÉjôW íÑ°üj ≈àM âjõdG ‘  π°üÑdG  »∏≤f  -

 ™Ñ°UEG ™HQ ∞«°†f ºK,  π«Ñ‚õdGh ΩƒãdG  ™°†f

 øe  IÒ¨°U  á≤©∏e  h  ,¿ƒª«∏dG  Ò°üY  hIó`̀HR

 h  ¿ƒªμdG  h  »∏«°ûàdG  IQOƒ``̀H  h’É`̀°`̀SÉ`̀e  ΩGô``̀÷G

 ∑ôëjh  πØ∏ØdGh  í∏ŸG  ,QÉ`̀◊G  ôªMC’G  πØ∏ØdG

.kGó«L

 AÉe Üƒ`̀c  2 h IQhó`̀æ`̀Ñ`̀dG  ÜQh IQhó`̀æ`̀Ñ`̀dG  ™°†f  -

 ∑Î`̀jh »∏¨j  ≈àM QÉ`̀æ`̀dG ≈∏Y Í`̀∏`̀dGh A≈``̀aGO

.≥FÉbO 10 IóŸ áFOÉg QÉf ≈∏Y

 ΩGô÷G  á≤©∏e h πØ∏ØdGh í∏ŸÉH êÉLódG  πÑàj  -

.’É°SÉe

 kÉjôW íÑ°üj ≈àM  âjõdG  ‘   êÉ`̀Ló`̀dG  ≈∏≤j  -

.  ¿ƒ∏dG »ÑgPh

 »∏¨J ∑Îjh  ¢Uƒ°üdG ¥ƒa ≈dEG êÉLódG ™°†f  -

   ∑Îjh  ÉÁôμdG ∞«°†f ºK ,≥FÉbO ¢ùªN IóŸ

 á«≤ÑàŸG IóHõdG ™°†f ºãæ«à≤«bO IóŸ QÉædG ≈∏Y

 AÉŸG  ‘ ÜGò`̀ŸG  É°ûædG  ™°†f ºK kGó«L  ∑ôëj h

 . Úà≤«bód IóŸ QÉædG ≈∏Y ∑Îjh

 IôHõμdÉH øjõjh Ëó≤àdG ≥ÑW »Z ™°Vƒj  -

سلطة األناناس 
 : äÉfƒμŸG

äÉÑ∏©e hG ¢ûjôa ¢SÉfÉfG áÑM  -

¢ùN äÉbQh 10  -

QõL äÉÑM 4  -

IQhóæH äÉÑM 4  -

QÉ«N äÉÑM 3  -

 ¢ùfhó≤H  Üƒc ™HQ  -

áÑZôdG Ö°ùM ô°†NG π°üH ¥ôY 2  -

  ¿ƒª«d Ò°üY  -

¿ÉeQ ¢ùHO  IÒÑc á≤©∏e 2  -

¿ƒàjR âjR á≤©∏e 3  -

  í∏e  -

: á≤jô£dG

 §°Sh ™£b≈dG ¢SÉfÉf’G  h QÉ«ÿG h IQhóæÑdG ΩôØf  -

™«aQ ¢ùÿG ô°†N’G π°üÑdGh hQõ÷G ™£≤j  -

   ºYÉf ¢ùfhó≤ÑdG ΩôØj  -

 ¢Uƒ°üdG
 âjõdGh  í∏ŸGh  ¿ƒª«∏dGÒ°üYh  ¿É`̀eQ  ¢ùHO  §∏îj  -

 Gó«L

 É¡bƒa ™`̀°`̀Vƒ`̀Jh  Ëó`̀≤`̀à`̀dG  ≥ÑW ‘ QÉ`̀°`̀†`̀ÿG  ™°VƒJ  -

¢Uƒ°üdG

ي

شوربة البندورة 

 : äÉfƒμŸG

 IóHõdG  -

(¢Shô¡e)  ø°S 2  -

 ÚëW Üƒc ∞°üf  -

Ö«∏M ÜGƒcG 3  -

 êÉLO ¥ôe Ö©μe 2  -

  ¿ƒë£e IQhóæH Üƒc  -

(á©£≤e)  IQhóæH ÚàÑ∏Y  -

 ôμ°S  Üƒc å∏K  -

∞°TÉf ¿ÉëjQ  á≤©∏e ∞°üfh 2  -

 Oƒ°SCG πØ∏a  -

í∏e  -

 ΩhôØeh êRÉW ¿ÉëjQ  -

 : á≤jô£dG

 ™°†f  º`̀K  Úà≤«bO  Ió``̀Ÿ  Ió`̀Hõ`̀dG  ‘  Ωƒ`̀ã`̀dG  ≈∏≤j  -

  áfƒd  íÑ°üj  ≈àM  QÉ`̀æ`̀dG  ≈∏Y  ∑Î``̀jh  Úë£dG

.»ÑgP

 ≈àM  ∂jôëàdG ™e èjQóàdÉH Ö«∏◊G ™°†f ºK  - 

.Éμ°SÉªàeh ÉØ«ãc èjõŸG íÑ°üj

 á©£≤ŸG  IQhóæÑdG  h  êÉLódG  ¥ôe äÉÑ©μe ™°†f  - 

 »Ñ∏b  h  í∏ŸG  h  ¿É`̀ë`̀jô`̀dGh  á°Shô¡ŸG  IQhó`̀æ`̀Ñ`̀dGh

.≥FÉbO 10 QÉædG ≈∏Y ∑Îjh  QÉædG ≈∏Y ∑Îjh

¿ÉëjôdÉH  øjõjh Ëó≤àdG ≥ÑW ‘ ™°Vƒj  -
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صحة

وس الروتا     ف
الروتافيروس  أو  الروتا  فيروس 
شيوعا  األكــثــر  المسبب  هــو 
الحاد  واألمعاء  المعدة  اللتهاب 
خاصة عند االطفال في البلدان 
لإلسهال  مسبب  وهو  النامية، 
إلى  سنويا  ويــؤدي  والجفاف، 
عدا  طفل،  مليون  نصف  وفاة 
عن نقل مليوني شخص للعالج 
في المستشفيات معظمهم في 

دول العالم الثالث.

املعدة  التهاب  أعــراض 
واألمعاء

المعدة  التهاب  أعراض  تتمثل 
الحمى،  فــي  الــحــاد  ــاء  واألمــع
القيء  أو  والغثيان  والتعب، 
البطن  في  وآالم  واإلســهــال 
تظهر  ال  األعـــــراض  وهـــذه 
يعاني  فقد  بالضرورة  مجموعة 
المريض فقط من الحمى دون 
عام  وبشكل  األخرى  األعراض 
فان األعراض تبدأ من يوم إلى 
بالعدوى  االصابة  بعد  يومين 
 ١٠ لمدة  تستمر  أن  ويمكن 
الفيروس  على  اعتمادا  أيــام، 

المسبب للمرض.

فرتة الحضانة 
التهاب  سبب  يكون  عندما 
المعدة واألمعاء فيروسي فعادة 
في  األولى  العالمات  تظهر  ما 
ساعة   ٢٤ ــى  إل  ١٢ غــضــون 
بعد اإلصابة اما في حالة كون 
البكتيريا  من  نوعا  المسبب 
فإن فترة الحضانة تكون أقصر 
 ١٢ و   ١ بين  تكون  ما  وعادة 
االعــراض  ظهور  وفــور  ساعة. 
يعتبر الشخص المصاب معديا 
ويمكن أن ينقل التهاب المعدة 

واألمعاء الى المحيطين به .

تشخيص التهاب املعدة 
واألمعاء 

التهاب  تشخيص  السهل  من 
بالنظر  وذلك  واألمعاء  المعدة 
التي  الجسدية  األعــراض  إلى 
حالة  في  خاصة  بها  يتسبب 
يصبح  حيث  وبــاء  الى  تحوله 

المعدة  بالتهاب  تصاب  حين 
تناول  في  ترغب  لن  واألمعاء، 
تتابع  أن  يجب  لكن  طعام.  أي 
بكمية  ولو  مرضك،  رغم  األكل 
أصبت  إذا  العمل  ما  صغيرة. 

بإسهال أو تقيؤ؟
      
أرز

وغير  المطبوخ  األرز  يساهم 
(حفاظاً  طبخه  بعد  المغسول 
فيه)  النشا  كمية  كامل  على 
وزيادة  األمعاء  حركة  إبطاء  في 
هضمه  سيكون  الجسم.  طاقة 
بالغثيان.  الشعور  رغم  سهالً 
من  أفضل  األبيض  األرز  يبقى 

الكامل في هذه الحالة.

جزر مطبوخ
على  المطبوخ  الجزر  ل  يشكّ
البخار أو في الماء أو على شكل 
بالنسبة  خفيفة  وجبة  هريسة 
إلـــى الــجــهــاز الــهــضــمــي، إذ 
تحبس أليافه الماء في القولون 

وتحارب اإلسهال.

لبن بجراثيم المشقوقة
محفزات  المشقوقة  الجراثيم 
الجهاز  عمل  في  تؤثر  حيوية 
الهضمي ويؤدي تراجع عددها 
مسار  اختالل  إلى  األمعاء  في 
تجديد  يمكن  ــذا  ل الهضم. 
البيئة المعوية عبر استهالكها 
خلطها  يمكن  لبن.  شكل  على 

مع التفاح المطبوخ.

موز
الماء  بحبس  أليافه  تسمح 
آثــار  وتخفيف  الــقــولــون  فــي 
أيضاً  غني  والموز  اإلســهــال. 
الضرورية  بالكربوهيدرات 
تراجع  رغم  الطاقة  الستعادة 

وتيرة األكل.

الديك الرومي
يمكن  بالغثيان،  الشعور  عند 
بال  الدسم  قليلة  اللحوم  تناول 
الديك  جامبون  تناول  مشكلة. 
الرومي أو الدجاج بعد شويه أو 

طبخه على البخار. 

الفحص غير ضروري وفي حالة 
ما  إلى  المرض  استمر  اذا  ما 
أعراض  ظهور  أو  أسبوع  بعد 
من  فالبد  ــوءا  س أكثر  ــرى  أخ
اجراء اختبار للدم وفحص البراز 
بكتيرية  ــدوى  ع عــن  للبحث 

ممكنة.

العالج املناسب 
المعدة  اللتهاب  عــالج  أهــم 
واألمعاء عند األطفال والبالغين 
الكثير  وشـــرب  ــة  ــراح ال هــو 
فقدان  لتجنب  السوائل  من 
و  الجفاف  اي  للسوائل  حــاد 
الثلج  رقــاقــات  مــص  يمكنك 
الماء  من  القليل  ارتشاف  أو 
الصودا  مشروبات  تناول  او 
الشفافة،  والمرقات  الشفافة، 
الخالية  الرياضية  والمشروبات 
من الكافيين وال تنس السماح 
لمعدتك بأن ترتاح، وال تأكل أو 
تشرب لساعات عدة بعد التقيؤ 

أو اإلسهال.
األكل  إلــى  الــعــودة  ويمكنك 
تدريجياً والبدء بتناول األطعمة 
الهضم،  والسهلة  الخفيفة 
والتوست،  البسكويت،  مثل 
واألرز،  والــمــوز،  والجيالتين، 
األكل  عن  والتوقف  والدجاج 
اإلحــســاس  عـــاودك  إذا  فـــورا 
تجنب  مــن  والبـــد  بالغثيان 
مشتقات  مثل  معينة  منتجات 
والكحول،  والكافيين،  الحليب، 
ــيــكــوتــيــن، واألطــعــمــة  ــن وال

الدهنية، أو الغنية بالتوابل.

الوقاية  
تكرار  لتجنب  ضرورية  الوقاية 
وتتمثل  بالمرض،  اإلصــابــة 
مثل  بسيطة  بأشياء  القيام  في 
روتيني  بشكل  اليدين  غسل 
بعد  خاصة  والماء  بالصابون 
ــى الــمــرحــاض أو  ــول ال ــدخ ال
االحتكاك بشخص مصاب ومن 
الفواكه  غسل  أيضا  الضروري 
تناولها  قبل  جيدا  والخضراوات 

.

تناول األغذية المناسبة

واألمعاء!نهاية املعاناة من املشاكل الصحية يف املعدة واألمعاء!

التهاب املعدة واألمعاء الحاد هو التهاب معوي ناتج عن عدوى تؤثر عىل األغشية املخاطية 
املوجودة يف املعدة واألمعاء، ويعود سببها لدى الغالبية العظمى من الناس اللتهاب 

يا ويستخدم مصطلح “ التهاب املعدة واألمعاء  ويس ويف حاالت نادرة اىل نوع من البكت ف
كن أن تؤدي إىل  ويس وهي حالة شديدة العدوى إذ  الحاد “  عادة لتسمية الهجوم الف

ا ما يصيب األطفال  أوبئة حقيقية، خاصة يف فصل الشتاء، ما ب شهر نوفمرب ومارس وهو كث
ويشفى يف كث من األحيان بدون عالج .
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افقيًا
فـــي  شـــــارك  مـــصـــري  مــمــثــل   -١
فيلم "ا"رض" ليوسف شاهني ٢- مـــئـــة 
بعض  فــي  الـــتـــاجـــر  وكـــيـــل   – عـــــام 
 – الطيور  من  رف   -٣ ــدة  وال  – اجلهات 
ناعمة امللمس ٤- عاقل – aصول أو 
غّلة – اجتهد ٥- حــبــل ُيقاد به – يجعل 
الشيء خالف ما هو عليه ٦- جواب – آلة 
التpيد ٧- ولد ذكر – صحراء واسعة ٨ - 
٩-مغنية  فــعــل   – ــه  ــوج ال  O غــضــون 
 -١٠ حلو  ضد   – انتحارًا  قضت  فرنسية 
 O الــشــمــس  احــتــجــاب   – فــتــل 
النهار ١١- مـــقـــدار الــعــمــر – ســــارق – 

ضد مرتفع.

عموديًا
فيلم   O ــت  ــارك ش مــصــريــة  ممثلة   -١
 O ُيجعل  مــا   -٢ الــســوداء"  "الــســوق 
 – أنيق  بأسلوب  مقالة   كتب   – الــعــروة 
قهوة ٣ - ترتيب أو تنظيم – قليل الوجود 
٤ - ابن امرأة الرجل من غEه – فاعل ٥- 
لهو وتسلية – مدينة O شمال العراق 
 -٧ الدجاج  ذكر   – هالك   – ا"ب  أخو   -  ٦
نقيض نهاري – من احليوانات - ِدهن ٨- 
– مصيدة ١٠-   Eيساعد ٩- فق – فطني 
والعا|  فرنسا   O حضاري  كهف  أقدم 

– أبى. – مكر واحتيال  – وجع ١١- بحر 

قم بنقل قلم رصاص 
واحد لتصبح املسألة 

احلسابية صحيحة

منالمعروففيعلمال
حولودلانعايفارغج
جمهـامنحيثعددالسك
ةلودناةحاسملاونا
اندونيسياهـياكبرا

دعوةيمالسالالودل
دجزرهـايزيدعنعشرة
اكسددعوةريزجفالا
نهـاطبعايزلدكثىرا

الساىرخاةعودياثع
ميةكانتاواربيةوا

ساناكايبموزةلودن
مهـاسابقارمديسياو
ودليناثلاهـسالانا
لةالمجرهـوضنغاريا

جديربماكي-املايف

أول جامعة اجنبية ادخلت تعليم اللغة العربية في مناهجها من مقطع و(٨) احرف
من املعروف 3 علم اجلغرافيا عن الدول وحجمها من حيث عدد السكان واملساحة ان دولة 

اندونيسيا هي اك< الدول االسالمية وعدد جزرها يزيد عن عشرة االف جزيرة وعدد سكانها طبعا يزيد 
كثGا عن أي دولة اخرى اسالمية كانت او عربية وان دولة زامبيا كان اسمها سابقا روديسيا وان االسم 

الثاL لدولة اجملر هو هنغاريا 3 املاضي.

وتفعل  تقول  ما  في  متأنيًا  كن   
عقودك  راجع  شيئًا  تستعجل  وال 
والتفاصيل  للمفاوضات  وإنتبه 
صعيد  على  اهتزازًا  تعيش  كذلك 
الـــعـــالقـــات مـــع الــمــســؤولــيــن 
تتعاطى  كنت  إذا  والــســلــطــات 

الشان العام.

بكالمك  االخرين  تحرج  ال  مغايرة  واتجاهات  جديد  على  إنفتح   
تهمل  وال  واقعيًا  ُكن  بدقة,  المعطيات  كل  إستوضح  ومواقفك 

واجباتك ال تستسلم فقد تحصل على تأييد أو دعمًا خارجيًا.

3/21 إلى 4/19

5/21 إلى 6/21
6/22 إلى 7/22

9/23 إلى 10/22

12/22 إلى 1/19

1/20 إلى 2/18

2/19 إلى 3/20

4/20 إلى 5/20

7/23 إلى 8/22

10/23 إلى 11/21 8/23 إلى 9/22

11/22 إلى 12/21

 ال تحسم أمرًا , من االفضل أن 
عرقلة  حـــذرك.تـــواجـــه  تــأخــذ 
ومعارضة ، ال تلق اللوم على 
باالنفعال,  تتسرع  وال  احبائك 
ـــجـــاوب مـــع الــمــســتــجــدات  ت

واهتم بشؤونك.

فقد  وثقتك  تفاؤلك  على  حافظ 
في  وهــواجــس  شكوكًا  تعيش 
هذه االثناء، فتعيد حساباتك وقد 
على  تقدم  اتجاهاتك.ربما  تغّير 
استراتيجيتك  في  سريع  تغيير 

وتتحّفظ عن تمويل مشروع 

ـــرأة وتــشــرق  ـــج  تــتــصــرف ب
بــجــاذبــيــة وتــســعــى جــاهــدا 
لــتــقــديــم االفـــضـــل وســـوف 
االجتهاد  هذا  الكثيرون  يالحظ 
سدى.تتمّتع  يضيع  لن  الذي 
بالحظ الذي سيدعمك فتسير 
وتنّفذ  األمـــام  الــى  خــطــوة 

رغباتك.

 تبدو حازمًا في إرادتك التحسين 
والتطوير قد تبحث عن تغيير في 
اآلفــاق. توسيع  عن  أو  مهنتك 

من  المتعددة  باتصاالت  تقوم 
أجل االستثمارات ، إذا كنت تعمل 
في الشأن العام وتكسب التأييد 

إذا روجت لفكرة أو لقناعة.

 تبرز قضايا عائلية هذا اليوم 
ترتبك  لدعم  احدهم  يحتاجك 
قــرارات  تتخذ  ال  لمعلومات, 
كل  فــي  تتحرك  او  متسرعة 
بضغط  تــشــعــر  االتـــجـــاهـــات 
يتعبك اال ان ردات فعلك تبدو 

شديدة جدا 

ـــوم مــن الــحــظــوظ   بــدايــة ي
يعدك  االستثنائية  والفرص 
فرصا  اليك  ويحمل  باالفضل 
عليك التقاطها بدون تقاعس 
عالية  بثقة  وتأجيل.تتمتع 

بالنفس وباالرادة القوية .

وترويًا  هدوءًا  اليوم  منك  يتطلب   
قد  العقيمة  التحديات  عن  بعيدًا 
وتسد  تفاجئك  خارجية  أحداث  تطرأ 
أمامك الطريق.تشعر باالحباط .كن 
ضحية  تقع  وال  ودبلوماسيًا  مرنًا 
والغضب  متقلبة  طباعك  الــجــدال 

يتسبب لك بالمتاعب.

فرصًا  الــيــوم  هــذا  لــك  يتيح   
ـــدة فــي الــداخــل  جــديــدة واع
ــكــواكــب  والــــخــــارج تــســيــر ال
عافيتك  فتسترد  لمصلحتك 
وضعا  وتــعــرف  وابتسامتك 

ماديا جيدا وواعدًا.

قد  جارح  وكالمك  متقلبة  طباعك   
ـــراد  ـــد اف ــصــرف اح تــســتــاء مـــن ت
بعض  تــحــزنــك  ـــد  وق  , الــعــائــلــة 
عند  تتوقف  اال  فحاول  التطورات 
هكذا لحظات لمدة طويلة ال تؤزم 
بــدون  بــهــدوء  عالجه  بــل  الــوضــع 
ان  الحـــد  تسمح  وال  مــواجــهــات 

يستفزك.

في  كــذلــك  العمل  فــي  كما   
متراجعة  اوضاعا  تعيش  الحب 
ــبــدو مــهــمــال فـــي حــيــاتــك  فــت
ازاء  مباليا  ال  او  الشخصية 
سلبية  تظهر  الحبيب  متطلبات 
من  تتهرب  وربما  التعامل  في 
مسؤوليات او من وعد وتتراجع 

حماستك بدون سبب مقنع 

الحمل

الجوزاء

القوس

الجدي

الثورالدلو

السرطان

الميزان

ا�سد

العقربالعذراء

شخصية برج الحوت
التفهم هو شعار هذا الربج الراقي والحنون. ألنه متفهم ومتقبل لآلخر، 

 ، تجده غالبا برفقة أشخاص من مختلف الشخصيات املوجودة. يعمل بتفا
ا وحتى لو  يكن  بتعاطف وبحس عايل. وجوده إيجا ومطمنئ دا

يف مركز القيادة، يبقى مثابر ونابض بالحياة عىل الدوام.  
 

نقاط القوة: بديهي، رؤوف، فني، لطيف، حكيم، موسيقي  

ا، حزين   كن أن يكون ضحية أو شهيد، يخاف كث نقاط الضعف: 

ما يحب: املواضيع الروحية، بعض الوقت لوحده، وسائل اإلعالم املرئية، 
وقت النوم، الرومانسية، املوسيقى، السباحة  

ما يكره: عودة آثار املايض اىل حارضه، التعرض لالنتقاد، القسوة من أي 
نوع، من يدعي معرفة كل يشء  

سهل

وسط

صعب

حلول اSلعاب تنشر 3 صفحات «أبواب» السبت

عليك  ــورو  ــاك ك مسابقة  حلــل 
 3  ١-٩ مــــن  رقـــــم  ادخـــــــال 

املربعات الفارغة.
ــــام  مــفــاتــيــح احلـــل هـــي االرق
املـــربـــعـــات   3 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 اgخر
ال يجوز تكرار الرقم 3 احلل لذا 
رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

الحل السابق: لينا
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حل العدد السابق

الحوت

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١- ماري كاسات ٢- بيان – مملوك ٣- مأزق – زر ٤- ود – وسادة ٥- ميس – ريب 
٦- سيناء – أربيل ٧- كماليات – رمم ٨- ميسر ٩- رد – يعلمون ١٠- ورق – سباق – نو  

١١- لبنان – مال.

عموديًا:
١- لويس كارول ٢- أب – دميم – درب ٣- رمي – سنام – قن ٤- يائس – أليم ٥- كنز 
– ألقى ٩- تل  – عام ٨- أمضى  – سبات  – أريب ٧- سم  – سن ٦- قوي  – رئيس 

– دابر ١٠وزة – ميلّون  ١١- وكر – علم – نور. 

تسايل
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عالقات

يومياً  مرة  ألف  مئة  القلب   يخفق 
التواصل  عن   يكف وال  تقريباً 
ــع الـــدمـــاغ. وحــيــن نــقــع في  م
في  والعقل  القلب  يدخل  الحب، 
يحمل  معقّد  متسلسل»  «تفاعل 
يمكن  وكيماوياً.  عصبياً  طابعاً 
ينشط  ألنه  مخدراً  الحب  اعتبار 
الدماغ  في  المكافأة  مــســارات 
نقع  وعندما  الكوكايين!  بقدر 
كميات  الدماغ  ينتج  الحب،  في 
إيثيل  «فينيل  هرمون  من  كبيرة 
أمين» الذي يؤجج مشاعر النشوة 
الفائقة.  والــطــاقــة  والــســعــادة 
الجبهية  الــقــشــرة  تطلق  ــم  ث
مسؤول  عصبي  ناقل  الدوبامين، 

عن شعور السعادة أيضاً.
المزيد  إنتاج  في  الرغبة  تدفعنا 
جهود  بذل  إلى  الدوبامين  من 
الشخص  الستمالة  مضاعفة 
ترتفع  حين  لكن  يعجبنا.  الــذي 
مستوياته، يتراجع معدل هرمون 
السيروتونين المرتبط بالسعادة 
في  الرغبة  تــزداد  لذا  والــراحــة، 

إنتاج المزيد.
يــدفــعــنــا تـــدنـــي مــســتــويــات 
التصرف  إلى  أيضاً  السيروتونين 
تقلباتنا  وتزداد  انفعالية  بطريقة 
يؤدي  المقابل،  في  المزاجية. 
إلى  الدوبامين  مستوى  ارتفاع 
وتعزيز  التستوستيرون  إنتاج 
الرغبة الجنسية. في غضون ذلك، 

مفرطة،  بدرجة  المبهم  العصب 
بين  روابط  إنشاء  إلى  يؤدي  ما 
والبطن.  والصدر  والعنق  الدماغ 
الجهاز  ينقبض  لذلك  نتيجةً 
بتشنج  نشعر  ــذا  ل الهضمي، 
الشهية  وتضعف  المعدة  فــي 
غياب  يؤدي  قد  الغثيان.   ويشتد
مشابهة  أعراض  إلى  الدوبامين 
عن  الــتــوقــف  عند  يحصل  لما 
حصول  عند  المخدرات.  تعاطي 
ترتفع  مفاجئ،  الإرادي  انفصال 
على  األوكسيتوسين  مستويات 
تعلّقنا  فيزيد  القصير،  المدى 

بالشخص الذي فقدناه.
تبدأ  ــة  ــالق ع ــل  ك نــهــايــة  ــي  ف
حصل،  ما  حقيقة  عن  التساؤالت 
فتنشط الدوائر المسؤولة عن رد 
وينتج  المواجهة  أو  الهرب  فعل 
والكورتيزول.  األدرينالين  الجسم 
هذه  أن  العلماء  بعض  يظن 
مع  التكيف  إلى  تهدف  العملية 
لنا  تسمح  أن  ويمكن  الخسارة 
األخطاء  وتقييم  للحظة  بالتوقف 

لتجنبها مستقبالً.

«متالزمة القلب 
املكسور»

في  جبران  محبة  الــى  ..ونــعــود 
كتابة النبي:

المحبة.. تضمكم إلى قلبها كأغمارِ 
حنطة..

يأمر الدماغ الغدد الكظرية بإنتاج 
والنورادرينالين  األدرينالين 
إضافية،  بدرجة  الحماسة  لتأجيج 
جديدة  أعــراض  ظهور  يعني  ما 
مثل تعرق اليدين وتسارع خفقان 
يتراجع  نفسه  الوقت  في  القلب. 
يعني  ما  الجبهي،  الفص  نشاط 
المعرفية  القدرة  من  جزء  فقدان 

مؤقتاً، لذا يقال إن الحب أعمى!
ـــــراً، يــنــشــأ هـــرمـــون  ـــــي أخ
بالحب  المرتبط  األوكسيتوسين 
فاسوبريسين  العصبي  والببتيد 
عالقة  إقــامــة  على  لتشجيعنا 
يخفف  اآلخــر.  الطرف  مع  دائمة 
الضغط  مستوى  األوكسيتوسين 
يساعدنا  ــه  أن حتى  النفسي، 
عبر  انتباهنا  مستوى  زيادة  على 

تهدئتنا وتجديد تركيزنا.

عند االنفصال
االنفصال،  يحصل  حين  لكن 
ــة مــمــاثــلــة من  ــوج تــتــدفــق م
فينشط  الجسم،  في  الهرمونات 
 ويشتد الالودي  العصبي  الجهاز 
األلم الجسدي. الحب مؤلم فعالً! 
المسارات  تتضيق  ما  سرعان 
الهوائية وتزداد صعوبة التنفس 
نشعر  وقد  القلب  إيقاع  ويتباطأ 

بأنه ينكسر حرفياً!
ــز الــمــنــطــقــة الــدمــاغــيــة  تــحــفِّ
العواطف  تنظيم  عن  المسؤولة 

عىل بيادرها تدرسكْم 
لتظهَر ُعريكْم..

تطحنكْم فتجعلكْم كالثلِج 
أنقياْء..

ثمَّ تُِعيدكْم لنارها املقّدسة..
وا خبزاً مقّدساً.. ل تص

 يقرَُّب عىل مائدِة الربِّ 
املقّدسة..

الرابط  يفهمون  للتو  العلماء  بدأ 
ــاغ  ــدم وال الــقــلــب  بــيــن  المعقد 
فيها  أعضاء  أنها  تبين  واألمعاء. 
فرضية  بــرزت  لــذا  عصبية،  خاليا 
من  شكالً  تحمل  قد  أنها  مفادها 
مشاعر  أن  معروفاً  وبــات  الذكاء. 
والخوف  والغضب  واالكتئاب  القلق 
يمكن أن تنعكس سلباً على وظيفة 

القلب.
من المعروف أيضاً أن انفطار القلب 
مرض حقيقي وقد يصبح قاتالً حتى 
لو كان األشخاص المعنيون أصحاء، 
مؤشرات  تشبه  النساء.  سيما  ال 
أعراض  المكسور»  القلب  «متالزمة 
ألم  منها  الحقيقية،  القلبية  النوبة 
الصدر القوي وضيق التنفس وعدم 
انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط 
الكيماوية  التركيبة  وتغير  الــدم 
األدرينالين  هرمونات  تتدفق  للدم. 
في  والكورتيزول  والنوربينفرين 
مجرى الدم بسبب الضغط النفسي 
يرتبط  أن  يمكن  ــذي  ال الشديد 
وحتى  والحداد  االنفصال  بحاالت 
هذه  تحفّز  الطبيعية.  ــكــوارث  ال

القلب  جهاز  الكيماوية  التفاعالت 
حجم  أنّ  حتى  الدموية،  واألوعية 
الظروف.  هذه  في  يتضخم  القلب 
المكسور  القلب  متالزمة  تكون  ال 
 ٥ تصاب  إذ  نظن،  ما  بقدر  نــادرة 
من النساء اللواتي يتعرضن لنوبات 

قلبية بتلك المتالزمة.
النساء  أن  حديثة  دراسة  اكتشفت 
عرضة  أكثر  يصبحن  المطلّقات 
النساء  ــن  م القلبية  لــلــنــوبــات 
بنسبة  الخطر  ويرتفع  المتزوجات. 
تطلّقت  التي  الــمــرأة  لــدى   ٧٧٪
مرتين أو أكثر. في المقابل، لوحظ 
قلبية  لنوبة  التعرض  احتمال  أن 
الذين  الرجال  لــدى  حصراً  ــزداد  ي

يتطلقون مرتين على األقل.

المرتبطة  المكسور  القلب  متالزمة 
بين  شيوعاً  أكثر  النفسي  بالضغط 
انقطاع  بعد  ما  مرحلة  في  النساء 
هذه  تصيب  قــد  لكن  الــطــمــث، 
أيضاً.  سناً  أصغر  نساًء  المشكلة 
عموماً  المرأة  تتنبه  أن  يجب  لذا 
وضيق  الــصــدر  ــم  أل أعـــراض  مــن 
حاالت  ــزداد  ت واإلغــمــاء.  التنفس 
القلب  بأمراض  المرتبطة  الوفاة 
تجنب  يمكن  لكن  النساء  فئة  بين 
عدد كبير منها. تميل المرأة عموماً 
أو  باإلسعاف  االتصال  تأجيل  إلى 
أن  إلــى  المستشفى  إلــى  الذهاب 
متقدمة،  مرحلة  في  المرض  يصبح 
لذا يتأخر التشخيص والعالج. تثبت 
 ٦٠٪ أن  السياق  هذا  في  البحوث 
لنوبة  يتعرضن  اللواتي  النساء  من 
قلبية يشعرن بألمٍ في الصدر. لكن 
تشمل األعراض األقل شيوعاً للنوبة 
والغثيان  التنفس  ضيق  القلبية 

واأللم في الذراع أو الفك.

ـــن  ري ـــ ـــت ـــة ال ـــي ـــم أه
واالسرتخاء

القلب  الــحــب  ـــداوي  ي أن  يمكن 
المكسور لحسن الحظ! حين نطور 
تمارين  ممارسة  عبر  لنفسنا  حبنا 
على  دقيقة   ١٥٠) بانتظام  معتدلة 
األقل أسبوعياً) وتبني حمية غذائية 
صحية واإلقالع عن التدخين وتجنب 
نحتمي  أن  يمكن  الــوزن،  اكتساب 
ضغط  ونحسن  القلب  أمراض  من 

دمنا.
منافع  إلــى  تشير  التي  ــة  األدل تكثر 
مثل  الذهني  االسترخاء  ممارسات 

اليوغا على مستويات صحية متعددة، 
وحــاالت  القلب  وظيفة  بينها  مــن 
مشاكل  تسبب  التي  والقلق  االكتئاب 
بقياس  النساء  الخبراء  يوصي  قلبية. 
والكولسترول  الدم  ضغط  معدالت 
سنوياً،  الدهون  ومستوى  الدم  وسكر 
ال سيما بعد عمر األربعين، ألن إيقاع 
المرحلة.  هــذه  في  يتباطأ  األيــض 
سن  منذ  القلب  حماية  يمكن  كذلك، 
إذ  الجسم،  حركة  تكثيف  عبر  مبكرة 
مسارات  الجسدية  التمارين  تنشط 
الشعور  وتعزز  الدماغ  في  المكافأة 

بالتحسن.
أن  يجب  القلب،  انفطار  لمعالجة 
والتعاطف  الذهني  االسترخاء  نعزز 
تأثير  على  األدلــة  تــزداد  ــذات.  ال مع 

كونها  اإليــجــابــيــة  الــعــوامــل  هــذه 
وتخفّض  العصيبة  التفاعالت  تخفف 
والكورتيزول  األدرينالين  مستويات 
وتنشط الدوائر العاطفية في الدماغ، 

ما يؤدي إلى إطالق األوكسيتوسين.
االسترخاء  ينشط  آخر،  صعيد  على 
ل  ويعطّ الجبهية  القشرة  الذهني 
رد  تالشي  يعني  ما  الدماغية،  اللوزة 
مرور  مع  المواجهة.  أو  الهرب  فعل 
في  العصبية  المرونة  تزداد  الوقت، 
كثافة  وتتراجع  الجبهية  القشرة 
الدماغية.  اللوزة  في  الرمادية  المادة 
كذلك ينشط التأمل الجهاز العصبي 
على  بالحفاظ  لنا  يسمح  ما  الالودي، 

الهدوء رغم الظروف العصيبة.
يساعدنا االسترخاء الذهني أيضاً على 
التعامل مع الحزن والتعاسة. من خالل 
تقبل العواطف بدل مقاومتها، يمكن 
وهكذا  تلقائياً  وتتالشى  تظهر  أن 
بسالسة.  الصعبة  المرحلة   تمر
في  مفيداً  الذات  مع  التعاطف  ويكون 
األوقات الصعبة. تقضي أسهل طريقة 
على  والتركيز  قلبك  على  يدك  بوضع 
أشبه  األمــر  به.  تشعر  الــذي  ــدفء  ال
بالراحة  الناس  يشعر  الذات!  بمعانقة 
طوال  الحركة  بهذه  يقومون  حين 
١٠ ثوان على األقل نظراً إلى إطالق 

األوكسيتوسين في الجسم.
األوكسيتوسين  أن  الدراسات  أثبتت 
الذهن  صفاء  ويزيد  النوم  يسهل 
ضغط  ويخفّض  المناعة  ويــقــوي 
الدم ويرخي العضالت، فضالً عن أنه 
الجهاز  ويريح  النفسي  الضغط  يبدد 
يرتبط  كذلك  الـــالودي.  العصبي 
والمخاض  والرضاعة  الوالدة  بفترات 

يطلقه  أن  ويمكن  والغرام  والنشوة 
اجتماعي  سلوك  أي  خــالل  الجسم 
واللمس  األصدقاء  رفقة  مثل  إيجابي 
بالطعام  والتلذذ  والرقص  والتدليك 
تواصل  قلبك،  ينفطر  حين  والضحك. 
فيلماً  شاهد  أو  عزيز  صديق  مــع 
تناول  أو  للرقص  اذهب  أو  كوميدياً 

وجبة لذيذة أو عانق أحباءك!
..وبعد..

املحبة.. ال تعطي إال ذاتَها..
املحبة.. ال تأخُذ إال ِمن 

ذاتِها..
لُُك املحبُة.. شيئاً وال  ال 

لُكها.. تريْد أن أحٌد 
ألّن املحبة مكتفية باملحبة.. 

إذا املحبة خاطبتكْم فصّدقوها..
وز فكانت لحظة الخلود» «هو جربان ذاته.. وما غنت ف

للحب الرومانيس. تحتفل ثقافات العا  ..و لطاملا اعتُرب القلب رمزاً 
كافة بالحب أو تعّرب عن انفطار القلب عرب األغا والقصائد والفنون 
والقصص. علمياً، تثبت املعطيات أن القلب ليس مجرّد استعارة رمزية 
األخ  توقف  إىل  القلب  انفطار  يؤدي  أن  كن  جامدة.  مضّخة  أو 

حرفياً لكن يسمح قليل من حب الذات بإطالة العمر لحسن الحظ!
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أنِت

 كعدي  تتألق في  البحث عن كل  
جديد  في عالم   الموضة..كيف 

هنا ما صرحت به :

بفكرة  أتــيــِت  ــن  أي مــن   •
االكــســســوارات  تصميم 

الخاصة باألحذية؟

االكسسوارات   أحب شخصياً   -
نصف  إن  حتى  كثيراً،  واألحذية 
شكلي يرتكز على االكسسوارات، 
اختراع  بإمكاني  بأن   وشعرت
وغير  ومميز  جــديــد  مفهوم 
الجمع  عبر  األسواق  في  موجود 
المفهومين.  ــن  ــذي ه بــيــن 
ال  لماذا  ســؤال  من   وانطلقت
هناك اكسسوارات للقدم  تكون 
وتمنحه  الحذاء  ترافق  الساق  أو 
شخصية  وتناسب  خاصة،  أناقة 
وأسلوب  تختارها  التي  المرأة 
العمل   بدأت وهكذا  حياتها؟... 
 متوقد المشروع،  هذا  على 
مجموعة تتألف من ١٨ موديالً.

تستوح  أيـــن  ومـــن   •
األفكار لتصاميمك؟

من  بأن  االعتراف  من  بد  ال   -
موديالت  تقديم  جداً  الصعب 
لكن  موسم.  كل  في  جديدة 
الفكرة بدأت صغيرة، ومع الوقت 
خالل  من  تطويرها  على   عملت
األبحاث واألفكار المستوحاة من 
 فاستخدمت واألساور.  األحذية 
الحديد  الجلد،  تصاميمي  في 
كي  وصممتها  والسالسل، 
المناسبات  كافة  مع  تتناسب 
على  التركيز   أردت واألذواق. 
المعتاد  «اللوك»  من  الخروج 
 وابتكرت وجذاب،  بشكل جريء 
 ،«Bold» تصاميم قوية حاضرة
من  أوالً  فكرتها   استوحيت
الــرومــان  المحاربين  أحــذيــة 
ثم   ،«Gladiator» القدامى 
كل  مــع  لتتماشى  طــورتــهــا 

المناسبات.

االكسسوار  أهمية  ما   •
يف «اللوك»؟

والعنصر  «الــلــوك»  ثلثا  هو   -

القبعة،  الــفــوالر،  األقــــراط، 
الجسم،  مجوهرات  البيرسينغ، 
األحذية.  اكسسوارات  وحاليا 
لكل  إن  القول  من  بد  ال  وهنا 
الخاصة.  اكسسواراته  أسلوب 
بـ  الخاصة  تلك  هناك  فكما 
«اللوك» الـ«trendy» المواكب 
للموضة، هناك أخرى للـ «لوك» 

الكالسيكي.

تُعترب  التي  القطع  ما   •
كل  خزانة  يف  أساسية 

شابة أو سيدة؟

يتناسب  الذي  الجينز  بنطلون   -
جسمها،  وشــكــل  ــا  ــه ــوام وق
قميص  أو  شــيــرت»  ــي  «ت مــع 
بسيط.  كــالســيــكــي  ــيــض  أب
الكالسيكي.  األســود  الفستان 
باأللوان  الجاكيت  أو  الباليزر 
مواكبة  ــوان  ــأل وب الرئيسية 
البنطلون  الموسم.  لموضة 
الجلد  جاكيت  األنيق،  األســود 
الضيقة  الــتــنــورة  الـــســـوداء، 
والمعطف  كالسيكية،  بألوان 
هذه   تــوافــرت ومتى  األنــيــق. 
يمكننا  المرأة،  خزانة  في  القطع 
يلزم  ما  كل  تملك  إنها  القول 
الفت  مرتب  بمظهر  للظهور 
وعموماً  المناسبات.  كل  في 
في  تشتري  بأن  السيدة  أنصح 
جريئة  واحدة  قطعة  موسم  كل 
تستطيع  جـــداً   «trendy»و
لموسمين،  منها  االستفادة 
الموضة   تستمر ما  غالباً  إذ 

شكل جسمها جيداً وتتعرف من 
القَصات  إلى  خبير  شخص  خالل 
وإلى  تناسبها،  التي  ــوان  واألل
تعتمده  أن  يجب  الذي  الطول 
أو  العلوي  القسم  فــي  ســواء 

السفلي من الجسم.

ونذكر أيضاً ضمن خانة األخطاء 

األهم الذي يغير اإلطاللة ككل. 
قطعة مالبس واحدة قد تتحول 
كل  في  وتتخذ  االكسسوار  مع 
بواسطته  مختلفاً.  طابعاً  مرة 
االستايل  نفسها  المرأة  تمنح 
به.  الظهور  في  ترغب  ــذي  ال
على  تعتمد  ال  اإلطــاللــة  لكن 
ـــده، بــل هي  االكــســســوار وح
إلى  الشعر  من  متكاملة،  وحدة 
والحقيبة  والمالبس  الماكياج 

والحذاء.

• أال يُعترب الحذاء والحقيبة 
من االكسسوارات؟

- في الواقع هما من األساسيات، 
اإلطــار  خــارج  يكونان  حين  إال 
االكسسوار  قطع  أما  التقليدي. 
العقود،  الخواتم،  األساور،  فهي 

أن  قبل  متتاليين  لموسمين 
تأفل. ويمكنها بعد ذلك وضعها 
ستعود  ألنها  الخزانة  في  جانباً 

إلى الموضة الحقاً.

التي  األخطاء  ــرز  أب ما   •
ما  يف  السيدات  ترتكبها 

يختص باألناقة؟

عقدة  األخــطــاء  ـــرز  أب ــن  م  -
حين  في  المعروفة،  الماركات 
بساطة  بكل  يستطعن  أنهن 
 «Mix and Match» اعتماد مبدأ
المعروفة  الماركات  مــزج  أي 
اليومية  العادية  المالبس  مع 
خاص  استايل  ــى  إل للوصول 
المبالغة  أيضاً  وهناك  ومميز. 
(صرعة  الــتــرانــد  ارتــــداء  فــي 
واعتمادها  السائدة  الموسم) 
المالبس،  في  طــاغ  كأسلوب 
اختيار  ذكرنا  كما  يكفي  فيما 
مع  ومزجها  فقط  واحدة  قطعة 

المالبس التقليدية.

ومن األخطاء المبالغة أو العجقة 
في االكسسوارات، إذ ثمة خيط 
التنسيق  على  القدرة  بين  رفيع 
وبين  الــقــطــع  مختلف  بــيــن 

المبالغة.

إلى  نشير  نفسه،  السياق  وفي 
لمجرد  الموضة  ارتــداء  خطأ 
تناسب  لم  ولو  حتى  رائجة  أنها 
القول  من  البد  وهنا  جسمنا. 
السيدة  تعرف  أن   المهم إن 

أو  العمر  االعتبار  في  األخذ  عدم 
بالشابة  يليق  فما  الزائد.  الوزن 
بالسيدة  يليق  ال  الصغيرة 
أصغر   بدت ولو  حتى  الناضجة 
يمكن  وكــذلــك  ســنــهــا.  مــن 
لمن تعاني من وزن زائد إيجاد 
كما  يالئمها.  الــذي  األسلوب 
التركيز  عدم  خطأ  عند  نتوقّف 
عنصراً  يعتبر  الذي  الحذاء  على 
مهماً جداً وأساسياً في «اللوك» 
إسقاطه  أو  رفْعه  على  ــادراً  وق
من  الكثير  تمويه  على  ــادراً  وق
عيوبه. ويجب تفادي السوقية أو 
في كل شيء ألن ذلك  المبالغة 
يصبح مؤذياً للعين. وهنا نقصد 
المبالغة في الماكياج أو األلوان 
االكسسوارات  أو  الموضة  أو 
وحتى العطر والتسريحة أو إظهار 
الجسم. ومن بين األخطاء أيضاً، 
عدم االهتمام بالشعر رغم كونه 
نقاط  من  أخرى  أساسية  نقطة 

«اللوك» الناجح.

نصيحة  إعطاء  أردِت  إذا   •
األنــاقــة  تخترص  ـــدة  واح

؟ ذا تقول ف

كوني  أي   ،«Less Is More» -
بسيطة وطبيعية. فالبساطة هي 
الجمال، ولكنها ال تعني تسطيح 
«اللوك»، بل اختيار نقطة قوية 
فأحمر  عليها.  والتركيز  واحدة 
يكون  أن  يمكن  األحمر  الشفاه 
من  مجموعة  أو  النقطة،  تلك 
المرافق  االكسسوار  أو  الخواتم 

للحذاء. 

"روال كعدي " ترى يف األحذية .."روال كعدي " ترى يف األحذية ..
مستقبال ألحدث رصْعات املوضةمستقبال ألحدث رصْعات املوضة

أناقة  من  يتجزأ  ال  جــزءاً  األحذية  اكسسوارات  باتت 
اإلطاللة، وهي بال شك فكرة جديدة احتاجت إىل مخيّلة 

عاشقٍة للموضة حتى تخرج إىل الضوء. 
العاشقة  وهي   ، استطاعت  كعدي     روال  اللبنانية 
للموضة واملجنونة بحبها أن تبتكر مفهوماً جديداً يف 
يتمحور  السابق،  يف  موجوداً  يكن  األناقة   عا 
من  لتُخرِجه  الحذاء  ترافق  جريئة  اكسسوارات  حول 
قطعة  وتكون  معيّنة  خصوصية  نحه  و كالسيكيته، 

تزيينية للساق.

ومن هاويٍة تالحق صيْحات املوضة، تحولت روال كعدي 
للتعرف  إطالالتها،  الناس  يتابع  «فاشينيستا»  إىل 
وأجرأ  املوسم  يف  جديد  هو  ما  كل  عىل  خاللها  من 
الطريق  التلفزيون  عا  دخولها  وفتح  ــالالت.  اإلط
آخر  مستوى  إىل  للموضة  حبّها  لنقل  أمامها  واسعاً 
تقّدم  و«الريلوكينغ»،  بالصورة  مختصة  باتت  بحيث 
عىل  األسبوعي  برنامجها  عرب  للسيدات  نصائحها 
فكرة  إطالقها  إىل  وصوالً  اللبنانية،   «MTV» شاشة 
فريدة من نوعها شكلت حَدثاً يف عا املوضة، هي 
عبارة عن خّط مخصص الكسسوارات األحذية يحمل اسم 

.«Roula Kehdi Creations»
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رواق الفنون 

الفنية  حياتيها  في  تخطو   وهــي 
ومفاهيم  لخطوط  وفقاً  والشخصية 
االستقرار  لها  تضمن  مــحــددة، 
وأخيراً  المشاكل،  عن  قليالً  والبعد 

الرضى عن النفس!
ارحمه  ريــم  الشابة  الفنانة  إنها 
على  الظهور  بمجرد  تفرح  ال  التي 
الشاشة، مشترطةً جودة العمل أوالً، 
لوجودها  أهمية  ترى  ال  فإنها  وإال 
وارتفاع  القوة  إلى  يفتقر  عمل  في 

المستوى!
باالعتراف:  ــادرت  ب  ، ارحــمــه"    "..
وأخطو  بدايتي،  في  زلت  ما  «أنــا 
لن  ــذا  ه لكن  لـــي»،  خــطــوة  أول 
الوساطة  امــتــطــاء  ــى  إل يدفعها 
: «الواسطة  وسيلة للشهرة، مؤكدةً
موجودة في المجال الفني، لكنني ال 

أسعى وراءها».
يجري  ما  أبعاد  إلدراكها  إثبات  وفي 
ارحمه  عبرت  الفني،  الوسط  في 
تعاني  الكويتية  الساحة  «أن  عن 
المتميزين،  الدراما  تاب  كُ في  شحاً 
النصوص  نقص  في  ينعكس  ما 
المشكلة  «أن  مــردفــةً  الجيدة»، 
تتفاقم من جراء الرقابة التي ترفض 
أعماالً من أجل مآخذ صغيرة يمكن 

معالجتها»!
مسلسليها  عــن  تحدثت  ارحــمــه 
الجديدين: «سامحني خطيت» الذي 
فرغت من تصويره، وتعاني بسببه 
مكان»  يا  «كــان  أو  نفسياً،  مرضاً 
ستبدأ  الذي  المنفصلة  الحلقات  ذي 
ليس  أنه  مؤكدةً  قريباً،  تصويره 
من الضروري أن تطل على الشاشة 
عمل  على  تعثر  لم  إذا  الرمضانية 
يستحق المشاركة، كما عرجت على 
ويحمل  فيه  شاركت  الــذي  الفيلم 
الطائفية،  ويناهض  وطنياً  بعداً 
متطرقةً إلى عالقتها بزمالء الوسط 
بعضهم  إن  تقول  الذين  الفني 
ال  كانت  وإن  معها،  مشكلة  لديهم 
الصداقة  إلى  منعطفةً  بها،  تكترث 
من  بكل  تجمعها  التي  المتينة 
الصفي،  وفاطمة  الهاجري  شجون 
من  موقفها  عــن  تــحــدثــت  كــمــا 
الفنانين  وبعض  واإلشاعات  الفن 
وأصــروا  عاندوا  الذين  المهمين 
على البقاء في الساحة، فصاروا على 
إلى  أحد...  بهم  يشعر  ال  الهامش 
هذه  في  تأتي  أخرى  تفاصيل  جانب 

السطور:

القريب...  المستقبل  من  فلنبدأ   •
أعمال  مــن  الــتــالــي  ــدك  جــدي ــا  م

تلفزيونية؟
مسلسلي  عــرض  حالياً  أنتظر   -
األخير الذي فرغت من تصويره قبل 
أيام، وهو «سامحني خطيت» قصة 
سحاب،  البحرينية  وحوار  وسيناريو 
ذياب  عيسى  المخرج  قيادة  تحت 
في أولى تجاربه اإلخراجية، وهو من 
وبطولة  بيكتشرز»،  «صباح  إنتاج 
جاسم  بينهم  من  النجوم  من  نخبة 
مي  الــهــاجــري،  شجون  النبهان، 
البلوشي، عبداهللا بوشهري، عبداهللا 
الزيد، سلمى سالم و محمد المسلم، 
.mbc ومن المقرر عرضه على قناة

هذا  عن  الشخصي  انطباعك  وما   •
العمل؟

مسلسل  خطيت»  «سامحني   -
ويطرح  يناقش  اجتماعي  ــي  درام
تالمس  التي  القضايا  من  العديد 
النسيج  مع  وتتشابك  المجتمع، 
األساسية  قصته  وتــدور  الكويتي، 
أسرة  من  تتحدر  عمياء  فتاة  حول 

الجمهور  على  أطــلّ  أن  الضروري 
الذي  المستوى  من  أقــل  بصورة 
أطمح  دوماً  ألنني  مني،  يتوقعونه 
والمؤثر  المميز  ــدور  ال إيجاد  إلى 
حتى أترك من خالله بصمة وأظهر 
على  أجامل  ال  ألنني  جديد،  بشكل 

حساب نفسي البتة.

السينمائية،  األعمال  صعيد  على   •
في  للمشاركة  ماليزيا  إلى   سافرت

تصوير فيلم... حدثينا عنه؟
- هذا صحيح، فقد انتهيت قبل فترة 
من تصوير فيلم سينمائي من إنتاج 
وذلك  لالتصاالت،  «زيــن»  شركة 
من  وهو  الماليزية،  األراضــي  في 
بقيادة  حمادة  مشاري  هبة  تأليف 
المخرج خالد الرفاعي وشاركني فيه 
الشطي،  بشار  منهم  نجوم  نخبة 
أشكناني،  حمد  كــاكــولــي،  علي 
الشطي،  يــوســف  الــهــادي،  فــرح 
المال.  وأسماء  عبدالمحسن  بيبي 

الرضا.  وعدم  والقسوة  القتل  من 
السابقة  السينمائية  األعمال  أما 
بهذه  تكن  فلم  فيها  شاركت  التي 
ما  وهو  الوطنية،  والــروح  الصبغة 
نظري.  في  مميزاً  الفيلم  هذا  يجعل 
بيدنا  ــان  ك إن  كفنانين  ونــحــن 
الشعوب  تكاتف  في  المساهمة 
علينا  البعض،  بعضها  مع  العربية 
هذه  وإحياء  وتكثيف  بالمبادرة  إذاً 

الروح بداخلهم.

إنك  القول  يمكن  درجــة  أي  إلى   •
راضية عن نفسك؟

ما  «أنا  الجملة:  هذه  أردد  دوماً   -
خطوة  أول  وفي  بدايتي،  في  زلت 
أعمال  من  شاركت  ومهما  لــي»، 
نفسي  تذكير  أحاول  فيها  ونجحت 
بذلك حتى أبقى متمسكة باالندفاع 
على  والرغبة  الطموحة  ـــروح  وال
العطاء. غير أنني أود القول هنا، إن 
من  مستاءة  أنني  معناه  ليس  هذا 
نفسي  عن  راضية  إنني  بل  نفسي، 
زلت  ما  ألنني  بسيط،  بشكل  لكن 
وأعمال  أهم  فرص  إلى  حاجة  في 

مغايرة.

تلك  تــأتــي  كيف  وبــاعــتــقــادك،   •
الفرص األهم؟

- بتوفيق من رب العالمين بالدرجة 
األولى، إلى جانب االجتهاد والعمل، 
الفرص  تــأتــي  وعــزيــمــة  ــإصــرار  ب

المهمة.

وجــود  ــدم  ع كالمك  يعني  هــل   •
تلك  على  للحصول  «الــواســطــة» 

الفرص؟
في  موجودة  «الواسطة»  طبعاً   -
الوسط الفني، وال أنكر ذلك، لكنني 
بهوس  وأتشتت  نفسي  أربــط  ال 
«على  أتعب  ال  كــي  «الــواســطــة» 
على  العمل  أفضل  بل  الفاضي»، 
ــي،  أدوات لتطوير  وأجتهد  نفسي 
مما أريده،  ولو إلى جزء  لربما أصل 
لكل  ــه  أن مــن  يقين  على  ألنــنــي 

مجتهد نصيب.

مع  عــالقــتــك  أن  ــح  ــواض ال مــن   •
جميلة،  الفني  المجال  في  زميالتك 
الهاجري  شجون  مــع   وبــاألخــص
األمر  هذا  فهل  الصفي...  وفاطمة 
لضرورة  األعمال  قبول  في  يقيدك 

تواجدكن أنتن الثالثة معاً؟

األمر،  هذا  يقيدني  ال  أبــداً،  كال   -
أن  الممكن  من  العكس  على  بل 
مع فاطمة  يجمعني  تراني في عمل 
الصفي، وفي آخر مع شجون، وقد ال 
فالصداقة  كلتاهما.  معي  تظهران 
ضــرورة  تعني  ال  تجمعنا  الــتــي 
اشتراطنا التواجد معاً. لكنني ال أنكر 
ما  عمل  في  اجتمعنا  حال  في  أننا 

يصبح األمر «وناسة».

عالم  فــي  مسيرتك  أن  صحيح   •
لكن  بالطويلة،  ليست  التمثيل 
برغم هذا أصبح اسمك المعاً وبارزاً 
كذلك  والمخرجين،  المنتجين  لدى 
المطبات  من  العديد  في  ــررت  م
هذه  فهل  لإلشاعات...  وتعرضت 
بالندم  تشعرين  جعلتك  السلبيات 

على دخولك عالم التمثيل؟
التي  خطوتي  على  أندم  لم  كال،   -
أقدمت عليها باقتناع بشأن دخولي 
أنكر  ال  المقابل  وفي  التمثيل.  عالم 
األشياء  من  العديد  فقدت  أنني 
ووقتي  وحياتي  خصوصيتي  منها 

غنية تتزوج من شاب فقير من دون 
حياتها  يجعل  ما  أسرتها،  موافقة 
حال  من  دائم  تطور  وفي  متقلبة، 
فقد  أنــا،  دوري  عن  أمــا  حــال.  إلــى 
عبداهللا  ــة  زوج شخصية   جسدت
نوعاً  المتمردة  المرأة  بوشهري، 
نفسية،  مشكلة  تعاني  التي  مــا، 
في  تؤثر  ألنها  تعالجها  أن  وتحاول 
واألصدقاء  األهــل  من  حولها  من 
كذلك  المجتمع،  أفراد  من  وغيرهم 
تؤثر فيها كثيراً بشكل خاص، ومع 
تحصل  وتصاعدها  األحــداث  مرور 
تقلب  حياتها  فــي  تــحــول  نقطة 

الموازين كلها.

• ما الذي شدك في الشخصية التي 
تقمصت مالمحها؟

أجسد  التي  األولــى  المرة  هذه   -
نفسياً،  مريضة  فتاة  شخصية  فيها 
أو تعاني صراعاً نفسياً بحيث تراني 
تنقلت بين أكثر من خمس حاالت، 
كــأم وأخــت وزوجــة وامـــرأة طيبة 
وتارة شريرة، وال أخفيك القول إنني 
تأدية  في  كبيرة  صعوبة   وجــدت
ألنها  وتقمصها،  الشخصية  هذه 
مرهقة كثيراً، لكن لوال دعم المخرج 
المخرج  ومساعدة  ــاب  ذي عيسى 
تعدي  من  تمكنت  لما  شيرويت 

تلك العقبة والصعوبة.

رمضاني  درامي  عمل  هناك  وهل   •
ستشاركين فيه؟

في  أشـــارك  أن  المفترض  مــن   -
ذي  ــان»  ــك م ــا  ي ـــان  «ك مسلسل 
اليوم  إلى  لكن  المنفصلة،  الحلقات 
الحلقات  تصوير  موعد  يحن  لم 
ما  وفي  بها،  مشاركتي  المفترض 
اآلن  حتى   -  لــدي ليس  ذلك  عدا 
أن  المقرر  من  آخر  درامــي  عمل   -
حيث  رمضان،  لموسم  فيه  أشارك 
شركة  أي  مع  عقداً  ــع  أوقّ لم  إنني 
إنتاج، بسبب أن كل النصوص التي 
بين يدي ال أزال أعكف على قراءتها، 

بغية اختيار الدور األنسب لي.

• هل يهمك الحضور بشكل دروي 
في موسم دراما رمضان؟

 دعني أقل لك: حين يوجد النص -
أهمية  أرى  ساعتها  والقوي،  المهم 
عوامل  كانت  إن  لكن  لــوجــودي، 
النجاح للمسلسل ككل غير متوافرة 
ــن نــص ومــخــرج وفــريــق عمل  (م
وفنيين)، إلى جانب الشخصية التي 
من  ليس  أنه  أرى  هنا  سأجسدها، 

حول  يتمحور  الفيلم  ومضمون 
الوحدة الوطنية بشكل عام وتعزيز 
نابذاً  المجتمع  أفراد  بين  التعايش 
كما  والقبلية،  والطائفية  العنصرية 
يحض على التسامح والتعايش بين 
البشر، فترى مجموعة من الطوائف 
الدينية  سواء  والمعتقدات  واألديان 
أو السياسية في مكان واحد يمرون 
كيف  سنرى  حينها  معين،  ما  بظرف 
واحدة.  يداً  منه  سيخرجون  أنهم 
جسدت  ـــدوري  ب يتعلق  مــا  ــي  وف
نوعاً  متدينة  مسلمة  فتاة  شخصية 

ما من المذهب السني.

في  سابقة  مشاركات  لك  كانت   •
يميز  الذي  ما  لكن  السينما،  عالم 
وجهة  من  غيره  عن  الفيلم  هــذا 

نظرك؟
وطنياً  اعتباره  يمكن  الفيلم  هذا   -
 يمر صعبة  ظروف  في  ويأتي  أكثر، 
بها الوطن العربي كله فيها الكثير 

بسبب  االجتماعية  الحياة  غياب  مع 
في  بأنه  واثقاً  وكن  العمل،  ضغط 
اإلنسحاب  في  برغبة  شعوري  حال 
من هذا العالم لن اتردد، وسيكون 

حينها قراري نابعاً عن اقتناعي.

إلى  تطمحين  الــذي  الـــدور  مــا   •
تقمصه في المستقبل؟

أتمنى  ال  فأنا  طموحاً،  ليس  األمر   -
بل  ذاتــه،   بحد معين  دور  تقديم 
قوية  نصوص  وجــود  فعالً  أتمنى 
 الشح ظلّ  في  خصوصاً  وجديدة، 
الذي تعانيه الساحة في عدد كتاب 
مميزاً،  قلماً  يملكون  الذين  الدراما 
مثل  األصابع،  على  معدودون  فهم 
حمادة  مشاري  وهبة  العليوة  فهد 
وغيرهم  الحشاش  وعبدالعزيز 
يتغير  أن  أتمنى  لذلك  الكثير، 
بالرقابة،  يتعلق  مــا  فــي  الــوضــع 
تقدم  التي  النصوص  أغلب  ألن 
ألسباب  ترفَض  الرقابة  جهاز  إلى 
تعديلها  ويمكن  عادية  تكون  قد 

وتمرير العمل.

األفضل  من  أنــه  تعتقدين  هل   •
معين  عمر  إلى  وصل  الذي  للفنان 
االنسحاب من الساحة تاركاً المجال 

للجيل الذي يليه؟
- المسألة ليست ترك الساحة ألنها 
وشايل  «شايله  فالمجال  تكفي،  ال 
غيره»، لكن إن كان الفنان يرى أنه 
يعد  لم  معينة  مرحلة  إلى  وصل  قد 
األفضل  فمن  فيها،  العطاء  بإمكانه 
قدم  ما  على  حفاظاً  االنسحاب  له 
ومع  السابقة.  مسيرته  في  فن  من 
 - أسماء  ذكر  دون  ومن   - األسف 
هناك فنانون كانت أسماؤهم مهمة 
الوسط  في  موجودين  يزالون  ال 
يخطئون  أصبحوا  لكنهم  الفني، 
هامش  على  فصاروا  االختيار  في 
أن  أي  أحد،  بهم  يشعر  ال  الساحة، 
والسبب  ســواء،  وعدمه  وجودهم 
طبيعة  عــانــدوا  أنهم  ــك  ذل وراء 
يتخذوا  ولم  األمور،  ومنطق  األشياء 
قرار االنسحاب في الوقت المناسب!

• كيف تصفين عالقتك بالمسرح؟
أو  ضــده  ولست  المسرح  أحــب   -
أرفض المشاركة فيه، على أن يكون 
المطلوب،  المستوى  ضمن  العمل 
لقد  تماماً،  صريحة  سأكون  لكنني 
تجارياً  عام  بشكل  المسرح  أصبح 
ولذلك  آخــر،  شــيء  أي  مــن  أكثر 
مرهون  مسرحي  عرض  بأي  قبولي 
ومرتفع  وجيداً  مغايراً  يكون  بأن 

المستوى.

في  زميل  أي  وبين  بينك  هــل   •
المجال الفني خالفات؟

وبين  بيني  ليس  شخصي  بشكل   -
أي زميل أو زميلة أي خالف، بل إنني 
لكن  واالحترام،  المحبة  لهم   أُكن
لديهم  الفنانين  من  البعض  هناك 
األيام  أول  وفي  معي،  ما  مشكلة 
كنت أحاول معرفة األسباب وأسعى 
لكن  وإيضاحه،  موقفي  تبرير  إلى 
أهتم،  وال  أكترث  ال  أصبحت  اليوم 
نفسه»،  معه  يزعل،  يبي  «واللي 
مرحباً  التحية  إلقاء  يريد  ــذي  وال
«براحته...  ذلك  يرفض  ومن  به، 
بعض».  على  مجبورين  مو  فنحن 
عمل  في  اجتمعنا  حال  في  وللعلم 
ما، ستجدني أتعامل مع الجميع بكل 
الشخصية  حياتي  وأفصل  احترافية، 

تماماً. 

 ريم ارحمه 
هوس الواسطة يتعبني ..

وعىل الفايض! 

 اخر االسبوع:
شوا أنفسهم...   قالت ان هناك:«فنانني مهّمني همَّ
"نهم عاندوا املنطق ورفضوا االنسحاب»وهي ا� 
إ� احلصول على دور معّين... بل  «ال أطمح   : ذلك 

أبحث عن نصوص قوية وجديدة»
الكويتية لفتت ا� ان  الراي   وO حوارها مع جريدة 
:» املسرح صار جتاري- بشكل كبE... ووقوO فوق 

خشبته مرهون بجودة العمل
بالرغم من أن مسEتها O التمثيل ال تزال قصEة، 

تبدو ا"مور لديها واضحًة مبا فيه الكفاية!
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..
  ..يأتيك فرح الفصول وينعش قلبك 
والحنين  والثلج  بالمطر  المتعب 
داخل  والحكايات  السكون  لمة  الى 

حاكورة الزمن.
ويتبادل  شباط  في  يزهر  ثلج  اي 
األدوار مع قرى الجنوب؛ذلك انه زارها 
واحدة فأخرى،..ناقال ما كتبه االبداع 
تحت  "حــب  عن  باحثا   ، والطبيعة 
على برد  تنام  فترى  ذاكرتنا  الصفر" 

القصيد وهلوسات نزار قباني:

 .."هو الثلج بيني وبينك..
ماذا سنفعل؟

إن الشتاء طويلٌ طويل
هو الشك يقطع كل الجسور

ويقفل كل الدروب،
ويغرق كل النخيل

أحبك!. "
 

هب  الذي  الثلج  انه  يذكرنا  ان  الى 
وقمم  عرباتنا  مسارات  واحتل  وندف 
تلك  ز"طبالي"  صخورنا  وغلف  جبالنا 
الصخور العجيبة التي قد منها عجائب 

البترا والبضا وبصير وضانا والشوبك 
والكرك..وكثير  والرشادية  والطفيلة 
من تلك القرى في حواف وادي موسى 

ومعان والبحر الميت والعقبة.
الجنوبي  الجمال  اشــتــداد  ..ومـــع 
ــوان  واألل الشعر  نتناول  االبــيــض، 
والشيح  القيسوم  وحطب  والشاي 

والزعتر ونردد مع حادي الثلج:
"تموت القصيدة من شدة البرد..

من قلة الفحم والزيت..
تيبس في القلب كل زهور الحنين

فكيف سأقرأ شعري عليك؟
وأنت تنامين تحت غطاٍء من الثلج..

ال تقرأين.. وال تسمعين..
وكيف سأتلو صالتي؟

إذا كنت بالشعر ال تؤمنين..
وكيف أقدم للكلمات اعتذاري؟

وكيف أدافع عن زمن الياسمين؟"
 

..هي لحظة من عودة المهاجر"الرجل 
من   جــبــالٌ  معه  حمل  وقــد  الثلج" 
نرى  فهل  والملح،  الحب  و  البلسم 
ثلج  من  مصقولة  ارض  على  صورتنا 
يؤجج  قلوبنا،  من  ينال  حاد  وبياض 
الثلج  فكان  سعرها  ارتفع  غائبة  نار 

لحاف ايامنا .

ل األبيض! الج
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سهير بشناق 
 الوزراء كبش فداء و.. النواب نسوا أنفسهم.

هذا  أنفسهم  ونسوا  الشعبية  كسبوا  والنواب  فداء  كبش   الوزراء 
النيابية  المطالبات  الرواتب,  تخفيض  مذبحة  في  الحال  واقع  هو 
لتخفيض رواتب الوزراء لم تتوقف منذ ٣ مجالس نيابية على األقل 
الرواتب  هذه  لخفض  يضغطون  مرة  كل  في  النواب  السادة  وكان 

والطريف أكثر أنهم كانوا في كل مرة ينسون أنفسهم !!
وتونس  مصر  وفي  السعودية  العربية  المملكة  في  ذلك  حدث 
الحكومة  مالت  حيث  األردن  في  وأخيرا  الدول,  من  ولفيف  والجزائر 
المسؤولين  وكبار  ــوزراء  ال رواتــب  تخفيض  وقــررت  نفسها  على 

والمدراء.
وبصراحة  خيالية,  بأنها  الوزراء  رواتب  توصيف  مع  لست  شخصيا 
بعض  من  بالمنصب  والقبول  مجديا  يعد  لم  الوزير  راتــب  أكبر 

الشخصيات أصبح في محل تفكير وتردد.
مجرد  قاوموا  العكس  على  بل  رواتبهم  تخفيض  النواب  يطرح  لم 

طرح الفكرة .
مقارنة رواتب وزراء الحكومة األردنية بنظيرتها في حكومات دول 
خليجية وأخرى فيه ظلم كبير, فهي مقارنة مجحفة بكل المقاييس, 
لكن ال بأس إن كان ذلك يشفي غليل النواب ويرضي المواطن الذي 

انساق وراء مقولة « الرواتب الخيالية «.
الوزير لم يعد يجلس في مقاعد الدرجة األولى على متن طائرات « 
العصفور» الوطني, ويمكن أن أتخيل الوزير وهو يدخل عبر بوابة 
الطائرة الى جوار القمرة،  ويمد يده بما تبقى من تذكرة السفر نحو 
ومثلي  وربما,  الطائرة  ذيل  في  مقعده  على  ستدله  التي  المضيفة 
سيحاول عند « كاونتر « تثبيت الحجز أن يتوسط لدى الموظف عله 
أنه  ليشعر  األولى  الدرجة  جناح  خلف  يتوفر  الذي  المقعد  يمنحه 
فيها, بينما يواجه لسعات من نظرات الشماتة التي يقذفه بها ركاب 
وزيرا,  تصبح  أن  تريد  حدأ «..  من  أحسن  حدا   األولى, «ما  الدرجة 

صحتين!.
متأهبا  يقفز  عندما  خصوصا  الوزير,  على  سأشفق  اللحظة  من 
الدرجات  ركــاب  على  المناداة  تبدأ  عندما  الطائرة  الى  للصعود 
بقيت  لو  التي  بالمئة  العشرة  نسبة  أن  والمشكلة  اإلقتصادية, 
بعد  والراتب  بحوزته,  تعد  لم  سفره  شروط  تحسين  في  لساعدته 
حسنا  الفرق,  بتسديد  السفر  درجة  رفع  على  يساعده  لن  الخصم 

سيحافظ على برستيج المنصب الوزاري من جيبه الخاص.
النائب  الطائرة,  ذات  في  تالقيا  أن  صدف  ووزيــر  نائبا  أن  تخيل 
بتسديد  سيتكفل  فالمجلس  األولى,  الدرجة  مقاعد  الى  سيذهب 
ثمن التذكرة, وسيجلس لكن لن ينسى أن يتعمد النظر الى الخلف 
حيث سيجلس الوزير في مقاعد الدرجة اإلقتصادية بنظرة شماتة, 

وقد يمد لسانه مجاكرا.
العكس  على  بل  الرواتب,  تطهير  حملة  من  أنفسهم  النواب  نسي 
حتى  معقول,   .. يعنيهم  ال  فاألمر  الفكرة,  مناقشة  حتى  يرفضون 
يأكلون  الذين  الــوزراء  على  الصورة  في  التركيز  يهتم   ال  الناخب 

األخضر واليابس.
حسنا سأختم مرافعتي هذه في الدفاع عن قوت الوزراء الممنوعين 
من ممارسة أية أعمال أخرى طالما هم في المنصب عكس النواب 
والتجارة  األعمال  بإزدهار  مليئة  طبيعية  حياة  يمارسون  الذين 
والمقاوالت ورئاسة الشركات وغيرها, بينما كدت أفقع من الضحك 
حتى كدت أنقلب على قفاي وأنا أقرأ بيانا لحزب محلي واستحضر 
قصة رئيس وزراء اليابان الذي تنازل عن راتبه لخزينة الدولة بعد 
ورعانا  حمانا  أن  الحمدهللا  وأقول  اليابان  له  تعرضت  الذي  الزلزال 

حتى اآلن من شر الكوارث ما ظهر منها وما بطن ..  

أوراق متعبة
    نساء بقفص االتهام .....

ان  يجب  بالعالقات  لماذا  االن  الى  نعلم  ال 
اخترنا  قد  دمنا  ما  ورابح  خاسر  هناك  يكون 

االمر بارادتنا .

شيء  على  لالبقاء  لها  متسع  هناك  يعد  لم 
في  كامرأة  لكنها  وتدركه  هي  تــراه  كما 
مجتمع ذكوري عليها ان تخرج خاسرة ان ما 

ارادت ان تختار ما تريد .

يجب  كما  قوية  تكون  ان  لها  يمكن  كيف 
محملة  وهي  باالبتعاد  قرارها  عن  وتدافع 
في  تبقيها  التي  التساؤالت  من  كبير  بقدر 

دائرة من اللوم والعتب .
واالنهزام ليس من اعماقنا االنهزامات ممن 
كما  ابقائنا  على  ويصرون  حولنا  يعيشون 
يريدون وكما تصنفنا الحياة يوما بعد يوم .

بالسعادة  تشعر  ال  التي  المتزوجة  المرأة 
على  قــدرة  ــال  وب ــل  ام بــال  حياتها  وتــرى 
ليس  مكانها  في  تبقى  ان  عليها  االستمرار 
على  االبقاء  والجل  اطفالها  الجل  بل  الجلها 

مؤسسة زوجية 
تريد  ما  يمنحها  قــرارا  تتخذ  ان  من  تخاف 
وما تسعى اليه الن الحياة والعالم الذي من 

حولها ال يترك لها مساحة للتنفس .
المرأة غير المتزوجة تبقى تعيش في عيون 
تتزوج  لم  النها  ناقصة «  وكانها «  االخرين 
شان  لها  ليس  ونصيب  قــدر  عن  تدافع 
االخرين  الن  هي  كما  تبقى  ان  وتخاف  به 

يريدونها بمكان اخر .
بنهاية  عليها  حب  قصة  تعيش  التي  المراة 
بحياتها  كثيرة  جوانب  عن  تتنازل  ان  االمر 
بها  مؤمنة  هي  تكون  ال  قد  الحبيب  الرضاء 
تخسر  ان  وتخاف  بامتياز  ذكوري  الحب  الن 
من تحب فتختار ان تخسر كل يوم جزءا من 

ذاتها واحالمها لتبقي على ما تعيشه .
في  االنثى  تعيشها  والخسارات  االنهزامات 
حياة قليال ما تصنفها وكثيرا ما تظلمها ... 
حياته  عن  والبحث  االبتعاد  الرجل  اختار  فان 
كما يريد وكما يتمنى نمنحه شهادة تقدير 
الن هذا حق من حقوقه فهو يبحث عن ذاته 
مجبرة  فتبقى  المرأة  اما  وسعادته  وكيانه 
الجل  اعماقها  في  ما  كل  عن  التنازل  على 
تدرك  اشياء  على  الحفاظ  والجل  االخرين 

جيدا انها غادرتها منذ زمن.
 

   عشق مؤجل .....
بين حنين واخر وبين ماض ومستقبل يشرق 

وجهه في حياتها .
بين ابتعاد و التقاء وبين تمني وواقع يكون 

هو في اعماق ذاتها وحياتها 
كيف لها ان تنهي هذا الحب الذي ال هو باق 

وال يغادر حياتها الى االبد ....؟؟؟؟

وال  تكون  العشق  قصص  بعض  هي  هكذا 
تكون تسطع باعماقنا بالوقت الذي ال يمكن 
ال  اننا  نشعر  عندما  وتبتعد  نحياها  ان  لنا 

نستطيع ان نحيا بدونها .
جزء من نفوسنا يحترق امام غياب غير مبرر 
وحاجة النسان كان له من قلوبنا ومشاعرنا 

نصيب العمر كله .
تحبه  تزال  ال  غائب  هو  وما  ات  هو  ما  بين 
ثنايا  بين  ويترنح  يبقى  ان  يابى  حب  لكنه 

القلب .
باشياء  تاتينا  عندما  االيام  موجعة  هي  كم 
ليست بوقتها بمشاعر ال تغادرنا لكننا ندرك 
انها لن تكون لنا شموع العمر االتي كل ما 
مشتعلة  تبقى  التي  بنارها  تحرقنا  ان  تفعله 
ال تتحول الى رماد في وقت ايامنا كلها رماد 

لعشق ال يفارق القلب وال يعيش معنا ......

   عامله ليس لها ......
لم تعد تخاف عليه كثيرا ولم تعد تستوقفها 
كلمات االعجاب التي يرددها على مسامعها 

مادحا امرأة اخرى 
كثيرا  بهاتفه  بانشغاله  تكترث  تعد  لم 
في  يعيش  عنها  بعيدا  طويلة  اوقاتا  وقضاء 
كما  منه  جزءا  ليست  انها  لها  يبدو  عالم 

كانت .
لنساء  االعجاب  نظرات  عند  تتوقف  تعد  لم 
هذه  كل  كانت  مضى  زمن  في  به  اخريات 
بانها  تشعرها  غيرتها  تثير  تقلقها  االشياء 

في لحظة ما يمكنها ان تخسره .
تحيطه  ــي  وه ــوات  وســن ســنــوات  امــضــت 
فقط  هي  تعيشه  كانت  وقلق  كبير  باهتمام 
بكل  الدور  يعيش  هو  كان  الذي  الوقت  في 
قدرته على االبداع في اثارة غيرتها واشعارها 
بان عالقتهما  يمكن لها ان تتوقف وتنتهي 

ان ما لم تمنحه كل االهتمام وكل الحب .
اعجابه  سيان  عندها  االمور  كل  باتت  اليوم 
فكم   .... عنها  انشغاله   ..... اخرى  بامرأة 
وقلقها  عمرها  ــام  اي من  ومنحت  منحت 
ان  او  يبتعد  ان  من  خوفا  لذاتها  ونسيانها 

تكون بحياته امرأة اخرى .
ايام  كل  تسير  التي  المرأة  ساذجة  هي  كم 
ودع  ورجل  بحب  االحتفاظ  محاولة  حياتها 

الصدق والعشق منذ زمن 
رجل يعتقد ان الحب محطة وليس مرفأ .... 
اعتادت  طالما  يحب  من  بمشاعر  يبالي  ال 
على العطاء ومنح محاوالت واحدة تلو االخرى 

لالحتفاظ به .
ابوابه  واوصــدت  قلبها  باب  اغلقت  اليوم 
جميعها ..... ان بقي فهو لها وان رحل فلن 

يكون لها في اي يوم من االيام .... 
فاي امرأة اخرى واي كلمات اعجاب يمكن ان 
ما  منحته  التي  وهي  نحوه  مشاعرها  تحرك 

ليمكن المرأة اخرى ان تمنحه . 

عصام قضمانيكل جمعة

ش يف الديار االردنية ر خ من رحالت ع

و بيت الب
يف جبل اللويبده

 
  « و الب بيت   » مبني  اصبح  
تضمها   ــي  ــت ال االقـــســـام  مـــن 
خالد  موسسه  و  الفنون  داره 

شومان؛
تاريخ البناء هو قبل ١٠٠ عام، يف 
اواءل عرشينات القرن املايض - 
من  و  ري-  املع النمط  حسب 
ل الحجر  املهم ذكره هو استع
حــواف  و  األعــمــدة  يف  األصــفــر 
التفاصيل  و  ريه  املع الفتحات 
و  الــحــجــر  هـــذا  ان  الــعــلــم  مــع   ،
و  يستخرج  كــان  منه  ــمــدة  األع
يف   ، السلط  مدينه  يف  يصنع 
املايض،  القرن  من  االول  الربع 
ــــدواب  لــيــجــلــب عـــىل ظــهــور ال
هذه  بيوتها  إلعطاء  ن  ع اىل 
الــلــون  و  املــبــهــره  التفاصيل 

الذهبي السلطي املميز.

بيت من  جبل الحس

قرب  الحس  جبل  يف  بيت 
 ، الــنــارصه  راهــبــات  مدرسه 
خمسينيات  اىل      يــعــود 
  ، املايض  العرشين  القرن  
االحمر-املشميش  الحجر 
اصبح دارج آنذاك و كان منه 
كان  االول  الــنــوع   - نــوعــان 
منطقه  من  فلسط  يحظر 
بوجود  يتميز  و  الــلــه  رام 
العروق الصفراء . اما النوع 
يف  املستخدم  فهو  اآلخر 
يحرض  كــان  فقد  البيت  هــذا 
من  الغرب  اىل  محاجر  من 
ــــد مـــن مــنــطــقــه تــدعــى  ارب
"ع الرتاب" قرب قريه كفر 
سوم، و هذا الحجر يكتسب 
الزمن  مــع  اضــايف  احــمــرار 
عوامل  مع  االكسده  نتيجه 

الجو.

   كتب: مفلح العدوان.
ن الخوالدة. تصوير: ا

سلوه: أي حكايات يختزن يف سمرة الحجارة، املوشحة برتبة النبض؟
وهمسات  الريح،  وأغنيات  الحي،  وحكايات  األهــل،  قصص  من  شهد  وكم 

املطر، وثرثرة البرش..
، وحجاب املشاعر، رسه  " ما كان حجرا، بل ناموس املعا ال "َوُروح الطيب
يف التشكل بابا جلمدا يف القناع الظاهر، وكتاب حن يف حقيقة املقام!! 

بيت سلطي 
من أوائل القرن املايض

يظهر  املايض  القرن  أوائل  من  سلطي  بيت  يف  مقطع 
ق  ه س طريقه انشاء العقود املصلبه ، ك تنبت شج
العقد  جوانب  لضغط  إنشائها  تستعمل  التي  الرتبه  يف 

الحجري - من تصويري يف عام  ١٩٨٣


