
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

¿OQC’G - ¿É qªY - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG 16952 Oó©dG - Ω2017  ¿É°ù«f 28  ≥aGƒªdG - `g 1438 ¿ÉÑ©°T 1 á©ªédGáëØ°U 32 ¿GAõL

 á«ªæàdG á«∏ªY »a áªgÉ°ùª∏d ¢UÉîdG ´É£≤dG ™«é°ûJ

الجوار  دول  إعمار  إعــادة  في  للمشاركة  مستعدين  نكون  أن   علينا 
ــاء  ــكــهــرب ــد ال ــي ــول ـــي ت ــة ف ــي ــوطــن ــا ال ــن ــشــركــات ــرة ل ــي ــب  فــــرص ك

الملقي: إجراءات فعلية وجادة لتعزيز النمو االقتصادي 

 AGQRƒ```̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¢``SCGô``J - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 

 Écôà°ûe  É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  »≤∏ªdG  »`̀fÉ`̀g  Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ≥``̀jô``̀Ø``̀∏``̀d ¢``̀ù``̀«``̀ª``̀î``̀dG ¢```̀ù```̀eG

.ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG ¢ù∏éeh »eƒμëdG

 äCGóH  áeƒμëdG  ¿CG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ ó`̀cCGh

 ƒ`̀ª`̀æ`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d IOÉ`````̀Lh á`̀«`̀∏`̀©`̀a äGAGô````LÉ````H

 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀dG »``̀a …OÉ``°``ü``à``b’G

 ƒ`̀ª`̀æ`̀∏`̀d äÉ```̀cô```̀ë```̀e ó``̀©``̀J »```̀à```̀dG á``̀jƒ``̀«``̀ë``̀dG

 äGQÉjõdG ≈dG Oó°üdG Gò¡H Éàa’ …OÉ°üàb’G

 äÉcô°û∏d …OÉ°üàb’G ≥jôØdG É¡H Ωƒ≤j »àdG

 »a áeÉg áªgÉ°ùe º¡°ùJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdGh

.»dÉªL’G »∏ëªdG èJÉædG

 π«©ØJ  »`̀a  IOÉ``L  áeƒμëdG  ¿CG  ó``cCG  Éªc

 ¢UÉîdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG

 ¢UÉîdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ™«é°ûJ  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀Hh

 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á«∏ªY  »a  áªgÉ°ùª∏d

 QÉªãà°SG  ¥hóæ°U  ¿G  ≈`̀dG  Éàa’  ¿OQ’G  »`̀a

 ácQÉ°ûªdÉH  CGóH  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ∫Gƒ`̀eG

 π`̀eÉ`̀fh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »``̀a

. á«∏ª©dG √òg »a á«fOQ’G ∑ƒæÑdG ácQÉ°ûe

 ¢ù«FQ É¡H Ωƒ≤j »àdG äGQÉjõdG QÉWG »ah

  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ¢```̀SGQ ≈`̀∏`̀Y  AGQRƒ``````̀dG

 äÉcôëe  ó©J  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°û∏d

 »≤∏ªdG  ΩÉ``̀b  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ƒªæ∏d  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SG

 IQÉjõH ¢ù«ªîdG ¢ùeG …OÉ°üàb’G ≥jôØdGh

 ™e  ™ªàLGh  á«æWƒdG  AÉHô¡μdG  ácô°T  ≈`̀dG

 ¢Sóæ¡ªdG  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  IQGOG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 ¢Sóæ¡ªdG ΩÉ©dG Égôjóeh äÉ°û«£b ¿hó∏N

. ácOGQódG  ìÉàØdGóÑY

 AÉHô¡μdG ácô°T ¿G AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ ∫Ébh

 á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG äÉ```̀cô```̀°```̀û```̀dG ió``````̀MG á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG

 ô«KÉJ  É¡d  »àdGh  É¡H  ôîØf  »àdG  ábÓª©dG

 »a …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ƒ`̀ª`̀æ`̀dG »`̀a »`̀HÉ`̀é`̀jGh ≠`̀dÉ`̀H

.∫ÉéªdG Gòg »a ô«ãμdG É¡«∏Y ∫ƒ©fh ¿OQ’G

 ÉæJÉcô°ûd Iô`̀«`̀Ñ`̀c ¢`̀Uô`̀a Oƒ``̀Lh  ó```̀cGh  

 á°SQÉªe  »ah  AÉHô¡μdG  ó«dƒJ  »a  á«æWƒdG

 Éàa’  AÉHô¡μdG  ôjó°üJ  »`̀a  É¡∏ªYh  É¡≤M

 ¿G É`̀¡`̀«`̀∏`̀Yh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U ó`̀©`̀J AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ¿G ≈``̀dG

 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d Ió`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀e ¿ƒ``̀μ``̀J

 ≥`̀ahh IQhÉ`̀é`̀ª`̀dG ∫hó``̀dG »`̀a QÉ`̀ª`̀Y’G IOÉ``̀YG

 Éæjód ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿Gh á``«``dhOh á`̀«`̀æ`̀Wh äÉ`̀cGô`̀°`̀T

 ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  áë°VGh  ájQÉªãà°SG  á£N

 øe øWƒdG äÉLÉ«àMG õjõ©J QÉÑàY’ÉH òNÉJ

 ´É£b  øe  ´É£≤dG  Gò¡H  AÉ≤JQ’Gh  AÉHô¡μdG

. …ôjó°üJ  »LÉàfG ´É£b ≈dG »eóN

 ió`̀d §`̀£`̀N Oƒ```̀Lh á`̀«`̀ª`̀gG ó```̀cG É`̀ª`̀c  

 IAÉ```Ø```ch êÉ````̀à````̀f’G IAÉ```̀Ø```̀c ™```aô```d á``̀cô``̀°``̀û``̀dG

 ™jRƒJ äÉcô°T ™e í°VGh ≥«°ùæJh äÉeóîdG

 óbÉØdG  øe ¿Éμe’G Qób  π«∏≤à∏d AÉHô¡μdG

. »æØdG óbÉØdGh …QGO’G

 ≈dG Oó°üdG Gò¡H AGQRƒ`̀dG ¢ù«FQ QÉ°TGh  

 äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉ≤d ∫ó©ªdG ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¿G

 QGôéà°S’Gh äGAGóàY’G ≈∏Y äÉHƒ≤©dG §∏Z

 √É«ªdGh AÉHô¡μdG äÉμÑ°T ≈∏Y ´hô°ûªdG ô«Z

. äÉYÉ£≤dG øe Égô«Zh

 ´É£≤dG  Gò``g  ¿G  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  ó``̀cGh   

 äÉ£ëe ¿Gh É¡H ôîàØf á«fOQG óYGƒ°ùH »æH

 ó`̀YGƒ`̀°`̀ù`̀H É`̀°`̀†`̀jG π`̀¨`̀°`̀û`̀J  AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG ó`̀«`̀dƒ`̀J

.á«fOQG

(3¢U π«°UÉØàdG)

الملكة رانيا: أفتخر بما قدمه 
ا>ردن لـ ١٫٣ مليون الجئ سوري

افتتاح مشاريع للمبادرات الملكية في إربد

 ádÓL â`̀≤`̀à`̀dG - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 

 ¢``̀ù``̀eG ˆGó```̀Ñ```̀©```̀dG É````̀«````̀fGQ á``̀μ``̀∏``̀ª``̀dG

 ø`̀e kGOó```````̀Y ¿É```ª```Y »```̀a ¢``ù``«``ª``î``dG

 ô¡f á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e »```ª```YGOh AÉ``̀bó``̀°``̀UCG

 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ````̀j’ƒ````̀dG  ø```̀e  ¿OQC’G

 AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL å«M ,á«cô«eC’G

 äÉWƒ¨°†dGh  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  á°ûbÉæe

 »`̀à`̀dG á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 Aƒé∏dG áeRCG  áé«àf ¿OQC’G É¡«fÉ©j

 âæªK AÉ``̀≤``̀∏``̀dG  ∫Ó````̀Nh .…Qƒ``̀ °``̀ù``̀dG

 »`̀ª`̀YGOh  AÉ`̀bó`̀°`̀UCG  Oƒ`̀¡`̀L É¡àdÓL

 ≈dG  Iô«°ûe  ,¿OQC’G  ô¡f  á°ù°SDƒe

 ºdÉ©dG  ∫ƒM ¿OQC’G  äÉcGô°T  á«ªgG

  .áμ∏ªªdG ºYO »a º¡°ùj ÉªH

 ΩÉY ø`̀«`̀eCG  íààaG  - GôàH  - ó``̀HQG

 ¢ù«FQ  »ª°TÉ¡dG  »μ∏ªdG  ¿Gƒ``̀jó``̀dG

 äGQOÉ```̀Ñ```̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á``̀©``̀HÉ``̀à``̀e á``̀æ``̀é``̀d

 ø`̀°`̀ù`̀M ∞```°```Sƒ```j ,∂```̀∏```̀ª```̀dG á```̀dÓ```̀L

 øe GOó`̀Y  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  …ƒ°ù«©dG

 »a á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e

 »dÉª°ûdG  QGõ`̀ª`̀dGh  á«£°SƒdG  …nAGƒ``d

 ô```jRh Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ,ó```````HQEG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀H

 ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG

 ™jQÉ°ûªdG  â∏ªà°TGh  .IõjGõY  ¬«Lh

 ájôμØdG  á«ªæà∏d  QÉæªdG  õcôe  ≈∏Y

 …hP Ωó``̀î``̀j …ò````̀dG á`̀«`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG »``̀a

 ,AGƒ`̀∏`̀dG »`̀a á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G

 »a Ωó≤dG Iôμd ø««°SÉªN ø«Ñ©∏eh

 ÉHÉMQGh - óHQEG ÜôZ - ôMR »à≤£æe

.»dÉª°ûdG QGõªdG »a

 õcôe AÉ°ûfEG  ¿EG  ,…ƒ°ù«©dG ∫Ébh

 …QÉ`̀¡`̀æ`̀dG  á`̀jô`̀μ`̀Ø`̀dG  á«ªæà∏d  QÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 »ª°TÉ¡dG  è`̀¡`̀æ`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ¢ùμ©j

 á`̀dÓ`̀L ¬`̀ s£`̀à`̀NG …ò````̀dG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG

 º`̀YO »``̀a »``̀fÉ``̀ã``̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 á°UÉN á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒªdG ø«μªJh

.»fÉ°ùfE’G πª©dG ÖfGƒéH ≈æ©J »àdG

 »a Gƒ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S ø``e Oƒ`̀¡`̀L ø`̀ª`̀Kh

 Gƒ©°Sh   á«μ∏ªdG äGQOÉÑªdG √òg RÉéfEG

 ™`̀bGƒ`̀dG ¢````̀VQCG ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀à`̀ª`̀Lô`̀J ≈```̀dEG

 á`̀eÉ`̀©`̀dG  ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  äGQGRh  á`̀°`̀UÉ`̀N

 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh ¿É``̀μ``̀°``̀SE’Gh

.É¡«a á∏eÉ©dG QOGƒμdGh ÜÉÑ°ûdGh

(3¢U π«°UÉØàdG)

»   الجمارك«  تضبط ١١٩  
طائرة تحكم عن بعد

 QOGƒ``̀c  â`̀£`̀Ñ`̀MG - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y

 »`̀a á``̀∏``̀eÉ``̀©``̀dG á`````̀«`````̀fOQC’G ∑QÉ```̀ª```̀é```̀dG

 ádhÉëe  Öjô¡àdG  áëaÉμe  ájôjóe

 ó©H  ø`̀Y ºμëJ Iô`̀FÉ`̀W  119 Ö`̀jô`̀¡`̀J

 ¿É«H »`̀a Iô``̀FGó``̀dG â`̀dÉ`̀bh . (ÜÉ``̀©``̀dG)

  §Ñ°†dG á«∏ªY ¿CG ≈dG ¢ù«ªîdG ¢ùeG

  ™`̀ª`̀Lh …ô``̀ë``̀Jh á``̀Ñ``̀bGô``̀e ó`̀©`̀H â`̀ª`̀J

 áëaÉμe ájôjóe πÑb øe äÉeƒ∏©ª∏d

 ≈∏Y ßØëàdÉH âeÉb å«M, Öjô¡àdG

 »bÉH  ∫Éªμà°SG  ø«ëd  äÉWƒÑ°†ªdG

  §Ñ°V ô`̀°`̀†`̀ë`̀e π``̀ª``̀Yh äGAGô`````````̀LE’G

 á«æ©ªdG äÉ¡édG ≈dEG ¬∏jƒëJh »dƒ°UCG

. É¡H ∫ƒª©ªdG äÉª«∏©àdG Ö°ùM

إ حباط تسلل من سوريا

 Qó`̀°`̀ü`̀e ìô``̀°``̀U -  Gô```̀à```̀H -¿É```̀ª```̀Y
 áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a  ∫hDƒ°ùe  …ôμ°ùY
 ¢û«édG – á«fOQC’G áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d

 Ohó`̀ë`̀dG ¢`̀Sô`̀M äGƒ```̀b ¿CÉ```̀H ,»``Hô``©``dG
 π∏°ùJ  á``dhÉ``ë``e  ,AÉ````̀©````̀HQC’G  â``£``Ñ``MCG
 øe OhóëdG  RÉ«àLG  ’hÉM ø«°üî°ûd
 »`̀°`̀VGQC’G  √ÉéJÉH  ájQƒ°ùdG  »`̀°`̀VGQC’G

.á«fOQC’G

 ≥«Ñ£J º`̀J  ¬``fCG  Qó°üªdG  ±É`̀°`̀VCGh
 áHÉ°UEG ≈dEG iOCG Éªe ,∑ÉÑà°T’G óYGƒb
 ,Éª¡«∏Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG  AÉ```̀≤```̀dEGh  É``̀ª``̀gó``̀MCG

 .á°üàîªdG äÉ¡édG ≈dEG Éª¡∏jƒëJh

 مقتل شخص وإصابة 
آخر  بمطاردة أمنية

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY

 »a ô````̀NBG Ö``̀«``̀°``̀UCGh ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T π`̀à`̀b

 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e π`̀Ñ`̀b ø``̀e á``̀«``̀æ``̀eCG IOQÉ```̀£```̀e

 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀T’G ø```̀e Oó``̀©``̀d äGQó```̀î```̀ª```̀dG

 äGQóîe  ÉjÉ°†≤H  º¡WQƒàH  ¬Ñà°ûªdG

.QÉf ¥ÓWEG ∫OÉÑJ ó©H

 äÉeƒ∏©e  ¿EG  »`̀æ`̀eCG  Qó°üe  ∫É``̀bh

 ¢UÉî°TCG  Oƒ`̀Lƒ`̀H  ó«ØJ  É¡©ÑàJ  iô`̀L

 º¡WQƒàH  ¬Ñà°ûoj  ø«àÑcôe  ¿ƒ∏≤à°ùj

 êô`̀e  á≤£æe  »`̀a  äGQó``̀î``̀e  ÉjÉ°†≤H

 ø`̀«`̀ª`̀μ`̀dG ™``̀°``̀Vh º``̀J å`̀«`̀M ,  ΩÉ``̀ª``̀ë``̀dG

 Ghó``̀HCG  º`̀¡`̀fCG  ’EG  ø«àÑcôªdG  ±É``≤``jE’

المومني: تعزيز دور اQعالم 
في محاربة التطرف واQرهاب

 »ª°SôdG ≥WÉædG ,ΩÓYE’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ócG - GôàH - ¿ÉªY 

 ôjóe  ¬FÉ≤d  ∫ÓN  ¢ùeG  ,»æeƒªdG  ó qªëe  QƒàcódG  áeƒμëdG  º°SÉH

 q¿CG  ¬∏HhQ  √ô«N  ≈°ù«Y  (ÉæjEG)  áq«dhódG  áq«eÓ°SE’G  AÉÑfC’G  ádÉch  ΩÉY

 áq«dhódG  áq«eÓ°SE’G  AÉÑfC’G  ádÉch  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  QhódG  Q uó≤j  q¿OQC’G

 ≈æ©oJ »`̀à`̀dG á`̀ q«`̀dhó`̀dG á`̀ q«`̀eÓ`̀YE’G äÉ`̀°`̀ù`̀ q°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø`̀e Ió`̀MGƒ`̀c ,(É``̀æ``̀jEG)

 ¬LGƒJ  »àdG  Iô°UÉ©ªdG  äÉj qóëàdGh  ÉjÉ°†≤∏d  … qó°üàdGh  á«YƒàdÉH

.»eÓ°SE’G ºdÉ©dG

 »a  ,ΩÓ````̀YE’G π`̀FÉ`̀°`̀Sh QhO õ`̀jõ`̀©`̀J IQhô``°``V ≈`̀∏`̀Y ô``jRƒ``dG O qó``°``Th

 ÜÉ£îdG  á≤«≤ëH  ô`̀jƒ`̀æ`̀à`̀dGh  ,ÜÉ`````̀gQE’Gh  ± qô`̀£`̀à`̀dG  QÉ``μ``aCG  á`̀HQÉ`̀ë`̀e

 qó°V  ÜôëdG  q¿CGh  kÉ°Uƒ°üN  ,»£°SƒdGh  ∫óà©ªdGh  íª°ùdG  »eÓ°SE’G

 áq«æeCG  â°ù«dh  á`̀ q«`̀eÓ`̀YEGh  áqjôμa  Üô`̀M  »`̀g  ± qô`̀£`̀à`̀dGh  qƒ∏¨dG  QÉ`̀μ`̀aCG

.Ö°ùëa áqjôμ°ùYh

 (4¢U π«°UÉØàdG)

اتفاق نيابي حكومي برفع
منع السفر عن سائقي »عمومي«

 á«HÉ«ædG  π≤ædGh  áeÉ©dG  äÉeóîdG  áæéd  â∏°UƒJ  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 »°†≤j ¥ÉØJG ≈dEG OhóëdGh áeÉbE’G IQGOEGh áeÉ©dG ∑QÉªédG IôFGO ™e
 §N ≈∏Y »eƒª©dG äGQÉ«°ùdG »≤FÉ°S øe OóY øY ôØ°ùdG ™æe ™aôH

.ßØëJ º¡«∏Y ¿Éc øªe (ájOƒ©°ùdG – ¿ÉªY)

 â∏°UƒJ  áæé∏dG  ¿EG  ¿É°ùM ƒ`̀HCG  ódÉN ÖFÉædG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 ôjóe Qƒ°†ëH ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ¬Jó≤Y ´ÉªàLG ∫ÓN ¥ÉØJ’G Gòg ≈dEG
 äGô«≤°T πFGh OhóëdGh áeÉbE’G ôjóeh OƒªëdG ìÉ°Vh ∑QÉªédG ΩÉY
 π≤ædG º«¶æJ áÄ«g ΩÉY ôjóeh äÉaô°ûdG OGƒY …ôª©dG OhóM ôjóeh

.ø«≤FÉ°ùdG øe OóYh …Rƒ∏dG ìÓ°U …ôÑdG

 ôÑY πØc …òdG Qƒà°SódG ≈dEG É¡¡LƒàH äóæà°SG áæé∏dG ¿CG ±É°VCGh
 ôeCG  ∑Éæg  ¿É`̀c  GPEG  ’EG  ,ôØ°ùdG  ájôMh  ≥M  ø««fOQC’G  πμd  ¬°Uƒ°üf
 á«dÉμ°TE’G  √ò`̀g  πëd  ™«ªédG  ¿hÉ©J  ≈`̀dEG  Éàa’  ,∂`̀dP  ™æªj  »FÉ°†b

.ø«≤FÉ°ùdG ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG πc π«dòJ ≈∏Y πª©dGh

 ٣٧٫٨ ٪ نسبة النجاح في امتحان »االمتياز«

 Ö£∏d »dÉªLE’G ¢üëØdG »a ìÉéædG áÑ°ùf â¨∏H - GôàH - ¿ÉªY

 ¿É°ù«f  ô¡°T  IQhó`̀d  áÄªdÉH  37^8  OGƒªdG  ™«ªéd  (RÉ«àe’G)  …ô°ûÑdG

 ∫É°†f QƒàcódG »fOQC’G »Ñ£dG ¢ù∏éªdG ΩÉY ø«eG É¡æ∏YG Ée Ö°ùëH

.¢ùfƒj

 ÉÑ«ÑW 386 π°UG øe íéf Éeó≤àe 146 ¿G { , ¢ùfƒj QƒàcódG ∫Ébh

 »gh  ,OGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a  …ô°ûÑdG  Ö£dG  ¿Éëàe’  Gƒeó≤J  áÑ«ÑWh

 »a ¢ù∏éªdG √ó≤Y …òdGh ,∫ÉØWC’Gh á«æWÉÑdGh á«FÉ°ùædGh áMGôédG

 äÉYÉ≤dG »a áØ∏àîªdG ºdÉ©dG ∫hO »éjôîd ¿É°ù«f 17-16 øe IôàØdG

.zá«ª°TÉ¡dG á©eÉédÉH áÑ°SƒëªdG

 º¡æe íéf ,Iôe ∫h’ ¿ÉëàeÓd Gƒeó≤J ÉÑ«ÑW 120 ¿G{ ±É°VGh

 äGQhO øe øjó«©ªdG øe 206 h ,áÄªdÉH 66^7 â¨∏H áÑ°ùæH ÉÑ«ÑW 80

 ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG ¢ù∏éeh …OÉ°üàb’G ≥jôØ∏d ÉYÉªàLG ¢SCGôàj »≤∏ªdG ¿OQC’G ô¡f á°ù°SDƒe »ªYGOh AÉbó°UCG øe kGOóY »≤à∏J É¡àdÓL

$  تعتذر 
 ≥∏©àªdG  ôÑîdG »a AÉ`̀©`̀HQ’G ¢ùeG ∫hCG  Ωƒ`̀j  z…CGô``̀dG{  Oó`̀Y »a OQh 

 CÉ£N   á«dGôà°S’G  ´ÉaódG  IôjRƒd  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  AÉ≤∏H

 ´ÉaódG IôjRh ≈≤àdG ∂∏ªdG ádÓL ¿G ¿Gƒæ©dG »a ô¡X PG »æ¡eh »æa

 ¬àdÓL  ¿G  ¢üf  …òdGôÑîdG  ¿ƒª°†e  »`̀a  OQh  Éªd  kÉ`̀aÓ`̀N  »°ùfôØdG

.á«dGôà°S’G IôjRƒdG ≈≤àdG

 πc òîàà°S É`̀¡`̀fG  ó`̀cDƒ`̀à`̀d CÉ`̀£`̀î`̀dG Gò``̀g ø`̀Y Qò`̀à`̀©`̀J PG z…CGô`````̀dG{ ¿G

 É¡FGô≤H  á«dÉ©dG   É¡à≤K  ≈dG  Iô«°ûe  √QGôμJ  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d  äGAGô`̀L’G

 AGõY’G

رئيس ا>ركان: ا>ردن سباق في الحرب على اQرهاب
áμ∏ªªdG ó°V á°ùFÉÑdG äÉª«¶æàdG ä’hÉëe á¡LGƒe ≈∏Y ¿hQOÉb

 انتخابات »الصحفيين «.. اليوم
ájƒ°†©∏d 30h ÖFÉæ∏d 4h Ö«≤æ∏d ø«ë°Tôe 5  

 ¢ù«FQ  ó```̀cCG  -  Gô``̀à``̀H-  ¿É`̀ª`̀Y   

 ≥jôØdG ,ácôà°ûªdG ¿ÉcQC’G áÄ«g

 º`̀«`̀∏`̀ë`̀dG ó``Ñ``Y Oƒ``ª``ë``e ø```cô```dG

 »a ¬`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ∫Ó``̀N ,äÉ`̀ë`̀jô`̀a

 ,¢SOÉ°ùdG  »dhódG  øeC’G  ôªJDƒe

 ¿G  ƒ``̀μ``̀°``̀Sƒ``̀e  »````̀a ó``̀≤``̀Y …ò`````̀dG

 »a  ábÉÑ°ùdG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  ¿OQC’G

 kÉ`̀fÉ`̀ª`̀jEG ,ÜÉ``````̀gQE’G ≈`̀∏`̀Y Üô``̀ë``̀dG

 ¬`̀∏`̀μ`̀°`̀û`̀j …ò`````̀dG ô`̀£`̀î`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀æ`̀e

 ∫hOh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ÜÉ`````̀gQE’G

.ºdÉ©dG

 ∫hó`̀dG  ø`̀e ¿OQC’G  ¿G  ∫É``̀bh

 √ò``̀g π``̀Ñ``̀b ø````̀e á``̀aó``̀¡``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG

 kGQGô``̀e  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  ó`̀bh  ,äÉª«¶æàdG

 á¡LGƒe ≈∏Y IQOÉb É¡fCG kGQGôμJh

 äÉ`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG √ò`````̀g ä’hÉ````̀ë````̀e

 ΩõY  øe  ∫ÉæJ  ød  »àdG  á°ùFÉÑdG

 º¡HôM  »a  ø««fOQC’G  º«ª°üJh

.zÉ¡©e

 (4¢U π«°UÉØàdG)

 ¢ùaÉæàj  -  …CGô`````̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 
 ™`̀bƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀ë`̀°`̀Tô`̀e á`̀°`̀ù`̀ª`̀N
 á`̀HÉ`̀≤`̀f äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀fG »```a Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀dG
  Ωƒ`̀«`̀dG ø``̀«``̀«``̀fOQ’G ø`̀«`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ≈∏Y ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀a ,á`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 ø«ë°Tôe 4 Ö«≤ædG ÖFÉf Ö°üæe
 IQhó`̀d   ájƒ°†©∏d  Éë°Tôe  30h
 …ô`̀é`̀à`̀°`̀S  »``̀à``̀dG   2020  `  2017
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e ó``©``H
 »a …QGO’Gh »dÉªdG øjôjô≤à∏d
 øe Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG  »``a  ó`̀≤`̀©`̀J  á°ù∏L
 »aÉ≤ãdG õcôªdG »a Ωƒ«dG ìÉÑ°U
 Ö«≤ædG  õcôªd  í°TôJh  »μ∏ªdG
 .O  :  AÓ`̀eõ`̀dG  π«é°ùàdG  Ö°ùM
 ƒ``̀HCG …ô``̀î``̀a ,¢`̀Tƒ`̀ª`̀©`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀M
 ,»°Tô≤dG  ∞«£∏dGóÑY  ,Ió`̀ª`̀M
 ô«eC’G  óLÉe  ,IójÉ©°ùdG  ¿É``̀cGQ
 ø°ù«ëªdG  OÉ¡L π«eõdG  ¿É`̀ch  ,
 í°TôàdG  ø`̀e  ¬HÉë°ùfG  ø∏YG  ó`̀b

. Ö«≤ædG Ö°üæªd

ƒμ°Sƒe »a ó≤Y …òdG »dhódG øeC’G ôªJDƒe »a ∑QÉ°ûj äÉëjôa ≥jôØdG

(6¢U áªààdG)
(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG) (6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)



2محليات
 ∂∏ªdG øY kÉHhóæe IÉ°†≤dG »°VÉb ¬ëààaG 

 مؤتمر يناقش »ا�سالم حضارة وسالم في ظالل رسالة عمان «
 ,»fÉãdG ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L ø`̀Y kÉ`̀Hhó`̀æ`̀e  -  Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ qª`̀Y 
 ôªJDƒe  ∫ÉªYCG  ,áfhÉ°üîdG  ºjôμdGóÑY  ï«°ûdG  IÉ°†≤dG  »°VÉb  íààaG
 ácQÉ°ûªH  ,z¿É qªY ádÉ°SQ  ∫ÓX »a Iô°UÉ©ªdG  äÉjóëàdGh  ΩÓ°SE’G{

.á«dhOh á«HôYh á«°ù«fhófEGh á«fOQCG
 êÉàæc ,á∏°UGƒàe ΩÉjCG áKÓK ¬dÉªYCG ôªà°ùJ …òdG ôªJDƒªdG »JCÉjh
 …òdG ,z¿É qªY ádÉ°SQ ∫ÓX »a ΩÓ°Sh IQÉ°†M ΩÓ°SE’G{ ôªJDƒe øY
 ÜÉàc ¬æY Qó°Uh ,2013 ΩÉY ÉJQÉcÉL á«°ù«fhófE’G áª°UÉ©dG »a ó≤Y

.ôªJDƒªdG ø«eÉ°†e RôHCG …ƒàëj
 ΩÓ°ùdGóÑY QƒàcódG ôªJDƒª∏d ájô«°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ ∫Ébh
 á«Ø«c πªY ábQhh kÉãëH 35 ∫ÓN øe åëÑj ôªJDƒªdG  ¿EG  ,…OÉÑ©dG
 áeC’Gh  ∞«æëdG  »eÓ°SE’G  øjódG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëà∏d  …ó°üàdG
 ∂∏J Rô````HCG ΩÓ``̀°``̀SE’G ΩÉ`̀μ`̀MCÉ`̀H π`̀¡`̀é`̀dG ¿CG ≈```̀dEG kÉ`̀gƒ`̀æ`̀e ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G

.äÉjóëàdG
 ÜÉ`̀gQE’G  äÉjóëJ  ¢ûbÉæJ  â°ùdG  ôªJDƒªdG  äÉ°ù∏L  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ™e πeÉ©àdGh ,Iô°UÉ©ªdG áª∏°ùªdG ICGôªdG ÉjÉ°†bh ,¬à¡LGƒe πÑ°Sh
 ,É«HƒaƒeÓ°SE’Gh ,ó°TGôdG »eÓ°SE’G »eÓYE’G ÜÉ£îdGh ,áªdƒ©dG
 ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG  »à∏μ°ûe  êÓ`̀Y  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,Ió`̀bÉ`̀ë`̀dG  á«ØFÉ£dGh
.Oƒ°ûæªdG »eÓ°SE’G øeÉ°†àdGh πeÉμàdGh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤ëJh

 á«£°Sƒ∏d »ªdÉ©dG ióàæªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ çóëJ √QhóH
 ™Ñ°S ôÑY ¿É qªY ádÉ°SQ ø«eÉ°†e o¬àæ«H Ée RôHCG øY ,…ó¡ªdG ¥OÉ°üdG
 â°Sób IƒYódG ¿CGh ,IóMGh IQÉ°†Mh áeCG ¿ qƒc ΩÓ°SE’G ¿CG :»g ,•É≤f
 ΩQÉμªH ΩGõàd’G âÑLhCGh ,»ª«gGôHE’G øjódG âæ«Hh ,¿É°ùfE’G áeGôc
 ´OGôdG  OÉ¡édG  âÑLhGh  ,ádGó©dG  IOÉ«°S  ÇOÉÑªH  ΩGõàd’Gh  ,¥Ó`̀NC’G

.ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG òÑæj ΩÓ°SE’G ¿CGh ,¿Ghó©∏d
 äGQOÉÑª∏d  kÉLÉàfEG  á«Hô©dG  º°UGƒ©dG  ôãcCG  øe  ¿É qªY  ¿CG  ó``cCGh
 áª∏μdÉH  CGóÑJ  áª¶©dG  ¿Gh  ,Üƒ∏≤dGh  ∫ƒ≤©dG  …ò¨J  »àdG  QÉ`̀μ`̀aC’Gh
 IAGô`̀b  áë°U  ≈∏Y  óªà©j  Oƒ°ûæªdG  ≥jô£dG  ¿CGh  ,πª©dG  IQò`̀H  »¡a
 ,ΩÉ©dGh  ¢UÉîdG  AGOC’G  ä’Éée  πc  »a  Ö`̀LGh  í°üædG  ¿CGh  ,™`̀bGƒ`̀dG
 ≈`̀dEG  …ó¡ªdG  É`̀YOh  .ácôà°ûªdG  á¨∏dGh  ï`̀jQÉ`̀à`̀dGh  ¿Gó`̀Lƒ`̀dG  á«ªgCGh
 ≈∏Y  »¡≤ØdG  OÉ`̀¡`̀à`̀L’Gh  ,á«Ñ«¨dG  ≥FÉ≤ëdÉH  Ωõà∏J  ájôμa  Iƒë°U
 áeÉbEGh  ,á«ë°üdG  äÉ`̀jƒ`̀dhC’Gh  á«fÓ≤©dGh  ôHóàdGh  áªμëdG  ¢SÉ°SCG
 …ó°üàdG ¿CGh ,áeÉY ájOÉ°üàbG ÇOÉÑªH Ωõà∏J áãjóM ájOÉ°üàbG º¶f
 »Hô©dG  πª©dG  π«©ØJh  ,»fÉ°ùfEGh  »æjO  Ö`̀LGh  ÜÉ```gQE’Gh  ±ô£à∏d

.∑ôà°ûªdG
 äÉ©ªàéªdG »``a º`̀∏`̀°`̀ù`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ió`̀à`̀æ`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ çó`̀ë`̀J É`̀ª`̀«`̀a

 ,É¡JÉjóëJ  Rô`̀HCGh  á`̀eC’G  ™`̀bGh  øY ,¬«H  øH  ˆGóÑY ï«°ûdG  á«ª∏°ùdG
 áeC’G  É¡°û«©J  »àdG  áægGôdG  ádÉëdG  ∞°Uh  Ö©°üdG  øe  ¬`̀fEG{  kÓFÉb
 äÓμ°ûªdG πëd ™bGƒdG CGô≤J áMôà≤e ∫ƒ∏M ≈dEG êÉàëfh ,á«eÓ°SE’G
 á©jô°ûdG  ™`̀e  πeÉ©àdG  ø`̀e  ó`̀H  ’  ¬`̀fCG  ó``̀cCGh  .zäÉjóëà∏d  …ó°üàdGh
 ∫ÓN øe ∂dPh ,IóMGh IQƒ°üc ¿BGô≤dGh IóMGh IóMƒc á«eÓ°SE’G
 á«ªgCG  øY kÓ°†a ,óYGƒbh kÉYhôah ,ó°UÉbh kÉ°Uƒ°üf á©jô°ûdG  º¡a
 øe  â≤∏£fG  »àdG  á«ª∏©dG  äGô«¨àdGh  ™`̀bGƒ`̀dG  ô`̀eC’G  ≥FÉ≤M  ∑GQOEG
 ¢†©H ∑Éæg ¿CG ≈dEG ¬«H øH QÉ°TCGh .√ô«Ñ©J óëH zIôéªdG ≈dEG IQòdG{
 kÉÑÑ°S GƒfÉc ¿CG ó©H ∂dPh áeC’G √ÉéJ ø«ª∏°ùªdG AÉª∏Y øe ô«°ü≤àdG
 ™ÑàJh ¿É`̀°`̀ù`̀f’G  ™`̀e AÉ`̀cò`̀H  πeÉ©àdG  á`̀«`̀ª`̀gCG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,º```̀eC’G  á°†¡æH

.áaÉc ¬dÉμ°TCÉH ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ πLCG øe ¬JÉcôM
 á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ªdGh ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G ôjRh ∫Éb ¬ÑfÉL øe
 ƒYój …òdG ôeC’G ,IójóY äÓμ°ûe Éæjód ¿EG ,äÉ«HôY πFGh QƒàcódG
 ≈dEG  kÉgƒæe  ,É¡∏M  π`̀LCG  øe  ¿hÉ©à∏d  äÓμ°ûªdG  ∂∏J  ¢ü«î°ûJ  ≈`̀dEG
 §ÑîàdG{  á∏μ°ûe  »`̀g  á«eÓ°SE’G  á`̀eC’É`̀H  ∞°ü©J  á«dÉμ°TEG  ∫hCG  ¿CG
 ájCG  ∫hCG  äQó°üJ  »àdG  ,zCGô``̀bG{  áª∏μH  AóÑdG  á«ªgCG  ó`̀cCGh  .z…ôμØdG

 õcôj »eÓ°SE’G ¬≤ØdG ¿CGh ,¬«Ñf áæ°Sh ˆG ÜÉàc IAGôb »gh ,á«fBGôb
 IOÉYEG  øe óH ’ Gòd ,¿É`̀eRh ¿Éμe πc Ö°SÉæJ »àdG äGOÉ¡àL’G ≈∏Y

.ô««¨àdG ≈dEG êÉàëJ …òdG ôeC’G ,á°†¡æ∏d k’ƒ°Uh OÉ¡àL’ÉH ô¶ædG
 á∏Môe  :»`̀g  Ió`̀Y  πMGôªH  ôªj  ô««¨àdG  ¿CG  äÉ«HôY  ±É`̀°`̀VCGh
 á∏Môe  kGô`̀«`̀NCGh  ,áehÉ≤ªdG  á∏Môe  ºK  ,ájô««¨àdG  QÉμaCÓd  QÉ`̀μ`̀fE’G
 äÉéàæªdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  ƒ`̀g  »≤«≤ëdG  QGƒ``̀ë``̀dG  ¿G  kGó``̀cDƒ``̀e  ,±É`̀°`̀û`̀μ`̀à`̀°`̀S’G
 ™e ø«ª∏°ùªdG óæY »MhôdG √ÉaôdG ø«H ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe ájQGƒëdG
 ó°V AÉ≤ÑdG{ ƒgh »Lƒdƒ«ÑdG øeC’G êÉàfE’ Üô¨dG óæY …OÉªdG √ÉaôdG
 á«HôàdG ΩÉY ôjóe ,»°ù«fhófE’G óaƒdG ¢ù«FQ ∫Éb ¬à¡L øe .zAÉæØdG
 π«a  QƒàcódG  á«°ù«fhófE’G  á«æjódG  ¿hDƒ°ûdG  IQGRh  »a  á«eÓ°SE’G
 ¿ô≤dG  ÜÉ£N  ìhQ  ™e  á«°TÉªàe  äAÉ`̀L  ¿É qªY  ádÉ°SQ  ¿EG  ,øjOhQÉªc
 ¿Gh  ,ΩÓ`̀°`̀SE’G  É¡¡LGƒj  »àdG  áægGôdG  äÉjóëàdÉH  ≥∏©àj  ÉªH  21```̀dG
 áë«ë°U  º«gÉØeh  á`̀jDhQ  ºjó≤àd  á«é«JGôà°SG  á∏«°Sh  »g  ádÉ°SôdG

.»eÓ°SE’G ºdÉ©dGh ΩÓ°SE’G øY
 √QOÉ°üe  ¿CGh  ,»dƒª°Th  »ªdÉY  ¬à≤«≤M  »a  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¿CG  ó`̀cCGh
 √ôgÉ¶e  øμdh  ,¿É``̀eRh  ¿Éμe  π`̀c  »`̀a  ájƒÑædG  áæ°ùdGh  ¿BGô`̀≤`̀dG  Éªg

 ádÉ°SQ  á«ªgCG  ¿CG  ≈dEG  kÉgƒæe ,¿ÉμªdGh  ¿ÉeõdG  ±ÓàNÉH  ∞∏àîJ  ób
 á«WGô≤ªjódGh áKGóëdG ™e »°TÉªàdGh ´ƒæàdG ΩÉ¡dEG »a øªμJ ¿É qªY

.äÉaÓàN’G ΩGôàMGh
 ,á«eÓ°SEG  á`̀dhO  ô`̀Ñ`̀cCG  É«°ù«fhófEG  ¿CG  ≈`̀dEG  ø`̀jOhQÉ`̀ª`̀c  QÉ`̀°`̀TCG  Éªc

700 øe ôãcCG √OÓH ∂∏àªJh
 ΩÓ``̀°``̀SE’G º`̀jó`̀≤`̀à`̀H Ωƒ`̀≤`̀J á`̀«`̀ ∏`̀gCGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SEG á`̀©`̀eÉ`̀L
 »a ô°VÉëe ∞dCG 33 ƒëfh ÖdÉW ∞dCG 800 øe ôãcCG É¡«ah ,∫óà©ªdG

.áØ∏àîªdG á«eÓ°SE’G Ωƒ∏©dG ∫Éée
 π«ØW øHG á©eÉéH »dÉ©dG º«∏©àdG IPÉà°SCG â≤dCG ¥É«°ùdG äGP »ah
 ø«ãMÉÑdG áª∏c ,óªMCG äÉjBG ºjôe IQƒàcódG Üô¨ªdG »a Iô£«æ≤dG –
 ≈dEG  ájô¶ædG  ™jQÉ°ûªdG  áªLôJ  á«ªgCG  øY  É¡«a  âKóëJ  ,AÉª∏©dGh
 èeGôH  øª°V  ¿É`̀ qª`̀Y  ádÉ°SQ  π«©ØJh  ,™`̀bGƒ`̀dG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  É¡≤«Ñ£Jh

.»aô©ªdG åëÑdG äGôÑàîeh á«ª«∏©J
 »aô©e πeÉμJ hCG  »aô©e è¡æªd á«é«JGôà°SG  ™°Vh ≈dEG  âYOh
 É¡°û«©J  »àdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  ,πeÉ°T  …QÉ°†M ¢Vƒ¡f  ´hô°ûªd

 .ô°VÉëdG âbƒdG »a áeC’G

» إدارية النواب« تدعو للتكاتف 
للقضاء على الفقر والبطالة 

 ¥hRô`̀e  á«HÉ«ædG  á```̀jQGOE’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ  É`̀YO  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 
 á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  »`̀a  Oƒ¡édG  ôaÉ°†Jh  ∞JÉμJ  ≈``dEG  áéYódG
 øe  IOÉ``̀L  á«cQÉ°ûJ  á«æWh  áeƒ¶æe  OÉªàY’  á°UÉîdGh  áeÉ©dG

.ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG ä’ó©e ¢ü«∏≤J É¡fCÉ°T
 Qƒ°†ëH ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  áæé∏dG  ¬Jó≤Y ´ÉªàLG  »a  ∂dP  AÉL
 ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ôjƒ£Jh  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ`̀d  ø«eÉ©dG  AÉæeC’G
 ó¡©e AGQóe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,πª©dGh »dhódG ¿hÉ©àdGh §«£îàdGh
 ¥hóæ°Uh  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  π«¨°ûàd  á«æWƒdG  ácô°ûdGh  áeÉ©dG  IQGO’G
 OQGƒ``ª``dG á«ªæàd »`̀æ`̀Wƒ`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQh π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 »fóªdG  ´ÉaódG  »a  OGô`̀a’Gh  •ÉÑ°†dG  ¿hDƒ°T  …ôjóeh  ,ájô°ûÑdG

.¢UÉîdG ´É£≤dG »∏ãªe øe OóYh ΩÉ©dG øe’Gh
 äÉYÉªàLG  á∏°ù∏°S  øª°V AÉL ´ÉªàL’G  Gòg ¿G  áéYódG  ∫Ébh
 â«ªdG ôëÑdG »a ΩÉ≤«°S »æWh ôªJDƒe ó≤©d Gó«¡ªJ áæé∏dG Égó≤©J
 OÉéjG  ∫ƒM  ácôà°ûe  äÉ«°UƒàH  êhôî∏d  πÑ≤ªdG  ô¡°ûdG  ∞°üàæªH

.ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG »à∏μ°ûªd ájQòL ∫ƒ∏M
 ¿GƒjO  »a  ∞«XƒJ  Ö∏W ∞dG  350  øe ôãcG  ∑Éæg  ¿CG  ±É°VGh
 OGóYG  OÉ`̀jORG  áé«àf  á∏°†©ªdG  ºéM  ¢ùμ©j  Ée  ,á«fóªdG  áeóîdG
 πc  ™aôH  Ωƒ≤à°S  zÜGƒædG  á``̀jQGOEG{  ¿CG  ™HÉJh  .πª©dG  øY  ø«∏WÉ©dG
 øe AGQRƒdGh ÜGƒædG »°ù∏éªd ôªJDƒªdG É¡H êôî«°S »àdG äÉ«°UƒàdG

.øWGƒªdGh øWƒdG Ωóîj ÉªH Égò«ØæJ πLCG
 á«HÉ«ædG  á``̀jQGO’G  áæé∏dG  IQOÉÑe  Qƒ°†ëdG  øªK  ,º¡ÑfÉL  øe
 øjóÑe  ,ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG  á∏μ°ûªH  ≈æ©j  »æWh  ôªJDƒe  ó≤Y  √ÉéJ

 .á©bƒàªdG ôªJDƒªdG äÉLôîªH º¡dDhÉØJ

» قانونية النواب« تقر
»ا2موال المنقولة« 

 ´ÉªàLG ∫ÓN ,á«HÉ«ædG ájƒfÉ≤dG áæé∏dG äôbCG  - GôàH -  ¿ÉªY 
 ¿ƒfÉb ´hô°ûe ,áfhÉ°üîdG ≈Ø£°üe ÖFÉædG  á°SÉFôH ¢ùeCG  ¬Jó≤Y
 øe  OÉ©ªdG  2014  áæ°ùd  øjó∏d  Éæ«eCÉJ  ádƒ≤æªdG  ∫Gƒ```̀eC’G  ™`̀°`̀Vh

.ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¿CG  ó©H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô°ûe  äô``̀bCG  áæé∏dG  ¿EG{  áfhÉ°üîdG  ∫É``bh
 äOQh  »àdG  á«HÉ«ædG  äÉMôà≤ªdGh  äÉ¶MÓªdG  πc  ≈`̀dEG  â©ªà°SG

.zø«∏°UGƒàe ø«eƒj QGóe ≈∏Y É¡«dG
 ±ó¡J »àdG  OGƒªdG  øe ójó©dG  øª°†àj ´hô°ûªdG  ¿CG{  ±É°VCGh
 ∫hó`̀dG  øe ójó©dG  ¿CG  ≈`̀dEG  kÉàa’ ,z»``̀fOQC’G  OÉ°üàb’G ôjƒ£J ≈`̀dEG

 .»dÉëdG ¿ƒfÉ≤∏d á¡HÉ°ûe ø«fGƒb ™e πeÉ©àJ ÉjOÉ°üàbG áeó≤àªdG

 »العدالة النيابية« تثمن 
مبادرة »سهم الغارمين« 

 á«fÉ°ùf’G IQOÉÑªdG á«HÉ«ædG ádGó©dG á∏àc âæªK - GôàH -  ¿ÉªY 

 º¡°S π«©ØàH á∏ãªàªdGh ±ÉbhC’G IQGRƒH IÉcõdG ¥hóæ°U ÉgÉæÑJ »àdG

 øY ¿ƒjódG OGó°ùd QÉæjO ¿ƒ«∏e ∞°üf ≠∏Ñe ¢ü«°üîJh ø«eQÉ¨dG

 ò«ØæàdG ôFGhO iód äÉHƒ∏£eh ¿ƒé°ùdG »a ø©Ñ≤j »JÓdG AÉ°ùædG

.á«dÉe ≠dÉÑªd »FÉ°†≤dG

 äÉëjô°üJ  »`̀a  Qƒ≤°üdG  ºëée  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  á∏àμdG  ¢ù«FQ  ∫É``̀bh

 áeƒ¶æe øe GAõL πμ°ûJ IQOÉÑªdG √òg ¿G ¢ù«ªîdG ¢ùeG á«Øë°U

 πX »a á«fOQC’G Iô°SÓd áªjôμdG IÉ«ëdG ≥≤ëJh »©ªàéªdG øeC’G

 ºMGôàªdG  »``fOQ’G  ™ªàéªdG  ¬H  RÉàªj  …ò`̀dG  »©ªàéªdG  πaÉμàdG

 IQGRh  ¬H  ™∏£°†J  …ò`̀dG  »fÉ°ùf’Gh  »æjódG  Qhó`̀dG  ≈`̀dG  áaÉ°V’ÉH

 πëj ¿G ¬fCÉ°T øe …òdGh á«eÓ°S’G äÉ°Só≤ªdGh ¿hDƒ°ûdGh ±Ébh’G

.áØ«Ø©dG ô°S’G √òg ¬LGƒJ »àdG πcÉ°ûªdG øe ô«ãμdG

 á≤«bO  á∏Môeh  á°SÉ°ùM  ±hô`̀¶`̀H  ôªf  ÉæfG  Qƒ≤°üdG  ±É`̀°`̀VGh

 ¿ƒμJ ¿G Éæe Ö∏£àJ á£«ëªdG áÑ¡à∏ªdG á«ª«∏b’G ±hô¶dG áé«àf

 IóMGh  áªëd  á«∏g’Gh  á«æWƒdGh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  É¡H

 »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  iDhQ  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ájƒ°S  πª©J  ¿Gh

 ô°SÓd  á«YÉªàL’G  ádGó©dG  ≥«≤ëJh  øWGƒª∏d  √É`̀aô`̀dG  ≥«≤ëàH

 .áLÉàëªdG

» مشتركة ا2عيان«تقر قانون
 حقوق ا2شخاص ذوي ا�عاقة 

 πª©dGh  á«fƒfÉ≤dG)  ácôà°ûªdG  áæé∏dG  äô`̀bCG   -  GôàH  -   ¿ÉªY 
 ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb ,¢ùeCG ∫hCG ¿É«Y’G ¢ù∏ée »a (á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 AGô`̀LG  ™`̀e  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée ø`̀e OQh Éªc á`̀bÉ`̀Y’G  …hP ¢UÉî°T’G
 ¢ù«FQ óYQ øH óYôe ô«e’G ƒª°S Qƒ°†ëH ,¬«∏Y äÓjó©àdG ¢†©H

.ø«bÉ©ªdG ¿hDƒ°ûd ≈∏Y’G ¢ù∏éªdG
 ,ô°UÉf  ∫É`̀ª`̀c  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø«©dG  ¬`̀°`̀SCGô`̀J  …ò``̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ô°†M
 ø«eCGh  ,ø«àæé∏dG  AÉ°†YGh  …hÉμ∏ªdG  áeÉ°SG  ø«©dG  áæé∏dG  Qô≤e
 óæ¡e QƒàcódG ø«bƒ©ªdG ¢UÉî°TC’G ¿hDƒ°ûd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ΩÉY

 .Iõ©dG

» المستقلة«: خطة توعية شاملة
 بمراحل العملية االنتخابية 

 »a  ∞«≤ãàdGh  á«YƒàdG  º°ùb  ¢ù«FQ  ó``cCG  -  …Gô``̀dG  -   ¿É`̀ª`̀Y 
 á°üjôM  áÄ«¡dG  ¿CG  äGó«°TQG  ¢ù«b  ÜÉîàfÓd  á∏≤à°ùªdG  áÄ«¡dG
 á«HÉîàf’G á«∏ª©dG »a ≈∏°†a á°SQÉªªc ∞«≤ãàdGh á«YƒàdG ≈∏Y

.áÄ«¡dG ¿ƒfÉb øe (R ~ 12) IOÉª∏d kÉ≤ah »fƒfÉb ¥É≤ëà°SÉch
 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fÓ`̀d  (  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀j  ¿OQ’G)  QÉ`̀©`̀°`̀T  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  äó``ª``à``YGh
 2017/8/15  ïjQÉàH  É`̀gDhGô`̀LG  Qô≤ªdGh  ájõcôeÓdGh  ájó∏ÑdG
 äÉHÉîàf’G  »`̀a  áÄ«¡dG  ¬JòîJG  …ò`̀dG  QÉ©°û∏d  k’Éªμà°SG  ∂`̀dPh
 äÉHÉîàf’G  »`̀a  ∞«≤ãàdGh  á«YƒàdG  è¡f  ≈∏Y  á`̀d’ó`̀c  á«HÉ«ædG

.ΩÉY  πμ°ûH
 ∞«≤ãàdGh  á«Yƒà∏d  á°ShQóeh  á∏eÉ°T  á£N  áÄ«¡dG  â©°Vhh
 ´ÓWG ¿Éª°V ≈dG  ±ó¡J »àdGh  á©ÑàªdG  á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  kÉ≤ah
 á≤∏©àªdG  äGAGô``̀LE’G  áaÉc  ≈∏Y  Ö°SÉæªdG  âbƒdG  »a  ø«ÑNÉædG
 á≤∏©àªdG  äÉeƒ∏©ªdG  º¡a  õjõ©Jh  ,á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  ô«°ùH
 É¡YÉÑJG  ø«ë°TôªdGh  ø«ÑNÉædG  ≈∏Y  Öéj  IOó`̀ë`̀e  äGAGô`̀LEÉ`̀H
 ¿CG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  á«∏ª©dG  π`̀MGô`̀e  ∞∏àîe  ∫Ó``̀N
 ™ªàéªdG  íFGô°T  ™«ªéd  äÉeƒ∏©ªdG  π≤æd  áeóîà°ùªdG  äGhOC’G

.á°UÉîdG  º¡JÉLÉ«àMG  ™e  ºFÓàJ
 á«YƒàdG  äGhOG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  áÄ«¡dG  â``̀LQOh
 ø«æWGƒªdG  ™e  Iô°TÉÑªdG  äGAÉ≤∏dG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,∞«≤ãàdGh
 ΩÓ````̀Y’G π``̀FÉ``̀°``̀Sh ∫Ó````̀N ø```̀e á``̀«``̀Yƒ``̀à``̀dGh ,π``̀ª``̀©``̀dG ¢`````̀TQh ô``̀Ñ``̀Y
 áYƒª°ùªdG  hCG  IAhô`̀≤`̀ª`̀dG  hCG  á`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG  â`̀fÉ`̀c  AGƒ`̀°`̀S  áØ∏àîªdG
 ≈∏Y  äÉ`̀≤`̀∏`̀©`̀ª`̀dGh  äÉ≤°ü∏ªdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh  á`̀«`̀Jƒ`̀°`̀ü`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dGh
 ™ªàéªdG  äÉÄa  áaÉc  á£îdG  âaó¡à°SGh  .Qƒ°ùédGh  Ió`̀ª`̀YC’G
 á`̀bÉ`̀Y’G …hPh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh ICGô``̀ª``̀dGh ø`̀«`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀Ñ`̀NÉ`̀æ`̀dG π`̀ã`̀e

.ø«ë°TôªdGh
 äGQÉ©°ûdG  ø`̀e  GOó`̀Y  âeóîà°SG  áÄ«¡dG  ¿CG  äGó`̀«`̀°`̀TQG  ø`̀«`̀Hh
 á«∏ªY  »a  ÖNÉædG  á«dhDƒ°ùe  õjõ©J  ≈dG  ±ó¡J  »àdGh  á«YôØdG
 á«ªgG í`̀°`̀Vƒ`̀Jh √QÉ`̀«`̀à`̀NG á`̀eÓ`̀°`̀S »``̀ah á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 äÉeóîdG  ºjó≤Jh  á«ªæàdG  »a  äÉ¶aÉëªdG  ¢ùdÉéeh  äÉjó∏ÑdG
 ...∂`̀JÉ`̀eó`̀N  ),(  ∂àjó∏H  ...á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG)  äGQÉ`̀©`̀°`̀û`̀c  ø«æWGƒª∏d
 AÉàØà°SG  ó©H  É¡eGóîà°SG  º`̀J  äGQÉ`̀©`̀°`̀û`̀dG  √ò`̀g  ¿CG  kÉª∏Y  ,(∂`̀≤`̀M
 kÉ≤«Ñ£J  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  áÄ«¡dG  äÉëØ°U  »©HÉàe

 .á«cQÉ°ûàdG  è¡æd

ôªJDƒªdG íààØj IÉ°†≤dG »°VÉb ..∂∏ªdG øY kÉHhóæe



3محليات
 QGƒédG ∫hO QÉªYG IOÉYG »a ácQÉ°ûª∏d Ió©à°ùe ¿ƒμJ ¿G É¡«∏Y   

 رئيس الوزراء: »فرص كبيرة لشركاتنا الوطنية في توليد الكهرباء 

 √ò`̀¡`̀d  äGQÉ```̀jõ```̀H  CGó````̀H  …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ≥``̀jô``̀Ø``̀dG  ¿G ≈```̀dG  QÉ```̀°```̀TGh 

 ΩÉ©dG  Gò¡d  ácô°ûdG  •É°ûf  ¿ƒμj  ¿ÉH  πe’G  øY  ÉHô©e  äÉcô°ûdG

 IAÉØμdGh  á«LÉàf’G  »a  IOÉjRh  ô«Ñc  …OÉ°üàbG  ∫ƒëJ  ≈dG  …ODƒj

. ác ô°û∏d

 •É`̀°`̀û`̀æ`̀dÉ`̀H ≥`̀«`̀Kh π`̀μ`̀°`̀û`̀H §`̀Ñ`̀Jô`̀j AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG •É`̀°`̀û`̀f ¿G ó```cGh

 IAÉ``̀Ø``̀c  ≈```̀dG  …ODƒ`````̀J  AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG  ´É``̀£``̀b  IAÉ```Ø```c  ¿Gh  …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G

 »a á`̀«`̀LÉ`̀à`̀f’G â`̀©`̀Ø`̀JQG  GPG  ∫É``̀bh ¬`̀∏`̀ª`̀é`̀ª`̀H  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ´É`̀£`̀≤`̀dG

 á«LÉàfG  »`̀a  RGƒ`̀e ´É`̀Ø`̀JQG  ≈`̀dG  …ODƒ`̀«`̀°`̀S  ∂`̀dP  ¿É`̀a  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ´É`̀£`̀b

.ábÉ£∏d  áeóîà°ùªdG  äÉYÉ£≤dG

 Ö∏£àj  ábÉ£dG  QOÉ°üe  ™jƒæJ  ¿G  ≈dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  âØdh

 âfÉc  AGƒ°S  É«LƒdƒæμàdG  áØ∏àîe  AÉHô¡c  ó«dƒJ  äÉ£ëe  OÉéjG

 á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  πãe  IójóédG  ábÉ£dG  hG  IOóéàªdG  ábÉ£dG

.ájhƒædG  ábÉ£dG  hG  ìÉjôdG  ábÉWh

 ó`̀«`̀dƒ`̀J »``a á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG É`̀æ`̀JÉ`̀cô`̀°`̀û`̀d Iô`̀«`̀Ñ`̀c ¢`̀Uô`̀a Oƒ```Lh ó```cGh

 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ô`̀jó`̀°`̀ü`̀J »`̀a É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Yh É`̀¡`̀≤`̀M á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e »``̀ah AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG

 Ió©à°ùe  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿G  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Yh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U  ó`̀©`̀J  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  ¿G  ≈`̀dG  É`̀à`̀a’

 IQhÉ`̀é`̀ª`̀dG ∫hó```̀dG »``̀a QÉ``̀ª``̀Y’G IOÉ```̀YG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d

 ájQÉªãà°SG  á£N  Éæjód  ¿ƒμj  ¿Gh  á«dhOh  á«æWh  äÉcGô°T  ≥ahh

 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG õ`̀jõ`̀©`̀J QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’É`̀H ò`̀NÉ`̀J ∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò``̀g »``̀a á`̀ë`̀°`̀VGh

 »eóN  ´É£b  øe  ´É£≤dG  Gò¡H  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  AÉHô¡μdG  øe  øWƒdG

.…ôjó°üJ  »LÉàfG  ´É£b  ≈dG

 IAÉ`̀Ø`̀c ™`̀aô`̀d á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ió``̀d §`̀£`̀N Oƒ```̀Lh á`̀«`̀ª`̀gG ó``̀cG É`̀ª`̀c

 ™`̀jRƒ`̀J äÉ`̀cô`̀°`̀T ™`̀e í`̀°`̀VGh ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀Jh äÉ`̀eó`̀î`̀dG IAÉ``Ø``ch êÉ``à``f’G

 ó`̀bÉ`̀Ø`̀dGh …QGO’G ó`̀bÉ`̀Ø`̀dG  ø`̀e ¿É`̀μ`̀e’G Qó``b π`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀∏`̀d  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG

. »æØd G

 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀°`̀û`̀e ¿G ≈`̀dG Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò`̀¡`̀H AGQRƒ``̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ QÉ`̀°`̀TGh

 äGAGó``̀à``̀Y’G ≈`̀∏`̀Y äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG §`̀∏`̀Z äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀d ∫ó`̀©`̀ª`̀dG

 √É`̀«`̀ª`̀dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z QGô``̀é``̀à``̀°``̀S’Gh

.äÉYÉ£≤dG  øe  Égô«Zh

 á`̀«`̀fOQG ó`̀YGƒ`̀°`̀ù`̀H »`̀æ`̀H ´É`̀£`̀≤`̀dG Gò``g ¿G AGQRƒ```̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó``̀cGh

 óYGƒ°ùH  É°†jG  π¨°ûJ  AÉHô¡μdG  ó«dƒJ  äÉ£ëe  ¿Gh  É¡H  ôîàØf

 äÉ££îe  ™°Vh  »a  ¢SÉ°S’G  âfÉc  á«fOQ’G  äGQó≤dG  ¿Gh  á«fOQG

 øe  ô«ãμdG  »a  ó«dƒJ  äÉ£ëeh  π≤f  •ƒ£N  AÉ°ûfGh  º«eÉ°üJh

 »a IAÉ`̀Ø`̀c ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀j ¿G á`̀«`̀ª`̀gG ≈`̀∏`̀Y GOó`̀°`̀û`̀e á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG É`̀æ`̀dhO

 äÉWÉ°ûædG  ™`̀«`̀ª`̀Lh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  Ωó`̀î`̀J  á`̀«`̀dÉ`̀Y  á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fGh  êÉ`̀à`̀f’G

.ájO É°üàb’G

 á``«``æ``Wƒ``dG  AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG  á``̀cô``̀°``̀T  IQGOG  ¢``ù``∏``é``e  ¢``̀ù``̀«``̀FQ  ¿É`````ch

 á``cô``°``û``dG ´É```̀ °```̀VhG ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SG äÉ``̀°``̀û``̀«``̀£``̀b ¿hó```̀∏```̀N ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG

 IOÉ`̀jõ`̀dG  á`̀Ñ`̀cGƒ`̀ª`̀d  á«∏Ñ≤à°ùªdG  É`̀¡`̀£`̀£`̀Nh  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  É`̀¡`̀©`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh

.AÉHô¡μdG  ó«dƒJ  »a  ™°SƒàdGh  á«fÉμ°ùdG

 ≈dG  Gô«°ûe  ácô°ûdG  πªY  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ≈dG  âØdh

 §`̀Ø`̀æ`̀dG QÉ`̀©`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H ó`̀ª`̀à`̀©`̀J äGOGô```̀j’G ™`̀«`̀ª`̀L ¿G

 ¿ƒ«∏e  12  ácô°ûdG  ∞∏μj  §ØædG  ô©°S  »a  Q’hO  πc  ¿G  Éë°Vƒe

 ≈`̀dG  á`̀ª`̀cGô`̀à`̀ª`̀dG  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿ƒ``jO  â`̀∏`̀°`̀Uhh  ó`̀MGƒ`̀dG  ô¡°ûdÉH  QÉ`̀æ`̀jO

.äGQÉ«∏e  á°ùªN  ƒëf

 ácOGQódG  ìÉàØdGóÑY  ¢Sóæ¡ªdG  ácô°ûdG  ΩÉY  ôjóe  Ωób  Éªc

 É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y ¬``LGƒ``J »`̀à`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ø``Y Ó`̀°`̀ü`̀Ø`̀e É`̀Mô`̀°`̀T

 ¿G ≈``̀dG â``Ø``dh .å``jó``ë``à``dGh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀∏`̀d á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É`̀¡`̀£`̀£`̀Nh

 132  h  â`̀dƒ`̀a  ƒ∏«c  400  π≤ædG  •ƒ`̀£`̀N  ø`̀e  ¿ƒμàJ  π≤ædG  áμÑ°T

 4500  ≈∏Y  ójõj  ∫ƒ£H  áμ∏ªªdG  AÉëfG  áaÉc  »£¨Jh  âdƒa  ƒ∏«c

 áμ∏ªªdG  AÉ`̀ë`̀fG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  π`̀jƒ`̀ë`̀à`̀dG  äÉ`̀£`̀ë`̀e  ∂`̀dò`̀ch  ô`̀à`̀eƒ`̀∏`̀«`̀c

.πjƒëJ  á£ëe  80  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh

 ájó«∏≤àdG  IójóédG  ó«dƒàdG  ™jQÉ°ûe  ¬cOGQódG  ¢Vô©à°SGh

 ôî°ü∏d  ô°TÉÑªdG  ¥ôëdG  ´hô°ûe  É¡æeh  ∫ÉªM’G  ƒªf  á¡LGƒªd

 »a  áÑcôe  IQhO  á£ëe  ´hô°ûeh  äGhÉé«e  470  IQó≤H  »àjõdG

 IQó≤H  ájhƒædG  ábÉ£dG  ´hô°ûeh  äGhÉé«e  475  IQó≤H  AÉ`̀bQõ`̀dG

.äGhÉé«e  2000

 ábÉ£dG  §«∏N  »`̀a  ájó«∏≤àdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  áªgÉ°ùe  ≈`̀dG  â`̀Ø`̀dh

 πHÉ≤e á`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀d  á`̀FÉ`̀ª`̀dÉ`̀H  91  ≈`̀dG  É`̀«`̀dÉ`̀M π`̀°`̀ü`̀J  »`̀∏`̀μ`̀dG

 á`̀bÉ`̀£`̀dG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  ¿G  ≈```̀dG  É``̀à``̀a’ IOó``̀é``̀à``̀ª``̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀d  á``FÉ``ª``dÉ``H  9

 25  πHÉ≤e  2021  ΩÉ`̀Y  »a  áFÉªdÉH  60  ≈`̀dG  ¢†Øîæà°S  ájó«∏≤àdG

.»àjõdG  ôî°ü∏d  áFÉªdÉH  15  h  IOóéàªdG  ábÉ£∏d  áFÉªdÉH

 ¿OÉ©ªdGh  ábÉ£dG  ´É£b  º«¶æJ  áÄ«g  ¢ù«FQ  ócCG  ,¬à¡L  øe

 »a  »æØdGh  …QGO’G  óbÉØdG  Ö°ùf  ¿G  …QÉ«ëdG  ¥hQÉa  ¢Sóæ¡ªdG

 äGAGôL’G  π°†ØH  ø«Jô«N’G  ø«àæ°ùdG  ∫ÓN  â©LGôJ  AÉHô¡μdG

 QhO  π«©ØJh  á`̀«`̀cò`̀dG  äGOGó`̀©`̀dG  Ö«côJ  É¡æeh  É`̀gPÉ`̀î`̀JG  º`̀J  »`̀à`̀dG

 äÉcô°Th  áÄ«¡dG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äÓªëdG  »a  á«dó©dG  á£HÉ°†dG

 .AÉHô¡μdG  ™jRƒJ

AÉHô¡μdG ácô°T Qhõj …OÉ°üàb’G ≥jôØdGh »≤∏ªdG

 افتتاح مشاريع للمبادرات الملكية في إربد 

 افتتاح مؤتمر علوم الحياة والتنمية المستدامة 
 Iô«e’G ƒª°S øY kÉHhóæe -GôàH - ¿ÉªY   
 á«ª∏©dG á«©ªédG ¢ù«FQ ø°ùëdG âæH á«ª°S
 á©eÉL  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈`̀YQ  á«μ∏ªdG
 πØM ¿Gó``ª``M ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀«`̀Ñ`̀dG ∫G
 ôªJDƒªdG "  ¿Gƒæ©H »dhódG ôªJDƒªdG ìÉààaG
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh IÉ«ëdG Ωƒ∏©d »fOQC’G
 ¿OQC’G  »a  á«fÉªdC’G  Iô«Ø°ùdG  Qƒ°†ëH  "
 »fÉªdC’G  º`̀dÉ`̀©`̀dGh  ¬`̀dô`̀HG  ôμØ«°S  Éà«éjôH
 ô¡Ñ«f ø``̀aô``̀jG π`̀Hƒ`̀f Iõ``̀FÉ``̀L ≈`̀∏`̀Y õ`̀FÉ`̀ë`̀dG
 ¿hô°ûYh  á©Ñ°S  ¿ƒ∏ãªj  ø«ãMÉHh  AÉª∏Yh

.á«ÑæLGh á«HôY ádhO
 ÉgÉ≤dG  áª∏c  »a ¿GóªM QƒàcódG  ∫É`̀bh
 ø°ùëdG âæH á«ª°S Iô«e’G ƒª°S øY áHÉ«f
 kÉªFGO ócDƒj »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ¿G
 áeGóà°ùe  πªY  ¢Uôa  ô«aƒJ  á«ªgCG  ≈∏Y
 ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG »à∏μ°ûe áédÉ©e »a º¡°ùJ
 á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ≥«≤ëJh
 ø«H  É`̀e  ácGô°ûdG  õjõ©J  ∂`̀dò`̀ch  á∏eÉ°ûdG
 áÄ«H  ô«aƒàd  ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG
 πjƒëJh  IOÉ`̀jô`̀dG  ´É£≤d  á`̀ª`̀YGOh  áæ°VÉM
 ájOÉ°üàbG  äÉYhô°ûe ≈dG  ájOÉjôdG  QÉμaC’G

.áéàæe
 ô°ûf IQhô°V ≈∏Y ¿GóªM QƒàcódG ócCGh

 áæ«°UôdG  á«ª∏©dG  çÉ``̀ë``̀HC’Gh  äÉ``°``SGQó``dG
 á∏eÉ°ûdG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀J  »`̀à`̀dG
 çƒëH  ™`̀e  á`̀bÓ`̀Y  É¡d  »`̀à`̀dGh  áeGóà°ùªdG
 á`̀«`̀JÉ`̀«`̀ë`̀dG Ωƒ``̀∏``̀©``̀dGh á``jƒ``«``ë``dG AÉ``̀jõ``̀«``̀Ø``̀dG
 ¿G ≈``̀dG kGô`̀«`̀°`̀û`̀e OGƒ``̀ª``̀dG º`̀∏`̀Yh á`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e
 Ωó`̀≤`̀J ¢`̀SÉ`̀«`̀≤`̀d á`̀à`̀HÉ`̀ã`̀dG ¢``̀ù``̀°``̀SC’G ø`̀«`̀H ø``̀e
 É¡JÉ≤∏£æe »a õcôJ É¡fG ∂dP äÉ©ªàéªdG
 »a IOƒ``̀Lƒ``̀ª``̀dG á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG äÉ``̀bÉ``̀£``̀dG ≈`̀∏`̀Y

.™ªàéªdG
 QƒàcódG   â«ÑdG ∫G á©eÉL  ¢ù«FQ ócGh 
 õ`̀jõ`̀©`̀J Üƒ````Lh ≈`̀∏`̀Y ¬``aô``Y ø``̀jó``̀dG AÉ`̀«`̀°`̀V
 Ωó≤à°S  »`̀à`̀dG  çÉ``̀ë``̀HC’Gh  á«ª∏©dG  ¥GQhC’G
 ≥«Ñ£àdÉH áKÓãdG ôªJDƒªdG ΩÉjCG  QGóe ≈∏Y
 Ée  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  IOÉ``̀jR  »`̀a  º¡°ùj  Éªe  »∏ª©dG
 ∫Éée »a äÉ©eÉédGh áYÉæ°üdG ´É£b ø«H
 çÉëHC’G  √òg  ≥jƒ°ùJh  É«LƒdƒæμàdG  ∫OÉÑJ
 á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG õ`̀Ø`̀ë`̀j É`̀ª`̀e kÉ`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U
 ¢ùμ©jh  kÓÑ≤à°ùe  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh
 áªgÉ°ùªdG  »a  ôªJDƒªdG  Gò`̀g  á«ªgCG  ió`̀e
 ¿G ø`̀«`̀H É`̀ª`̀c , OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG »``̀a
  ¬àeÉbG  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dGh  ôªJDƒªdG  Gò`̀g  ádÉ°SQ
 ø«ãMÉÑdGh   AÉª∏©∏d  Iô«Ñc  á°Uôa  ôÑà©j

 íæªjh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  Ωó≤à∏d
 Rõ©jh  áaô©ªdG  »a  ôãcG  á°Uôa  øjôN’G
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  É`̀¡`̀Jô`̀¶`̀fh  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  á©ª°S
 OÉéjEG  ≈∏Y IQó≤ªdGh ´GóH’Gh Ωó≤àdG ƒëf

. ∫ƒ∏ëdG
 ¿OQC’G  »a  á«fÉªd’G  Iô«Ø°ùdG  äOÉ°TGh
 â`̀«`̀Ñ`̀dG ∫G á``©``eÉ``L Qhó````̀ H ¬```dô```HG ô`̀μ`̀Ø`̀«`̀°`̀S
 »ª∏©dG  ¿hÉ©àdG  ábÓY á«ªæJ  »a …OÉjôdG
 »a â`̀«`̀Ñ`̀dG ∫G á`̀©`̀eÉ`̀L ø`̀«`̀H É``̀e »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G  á«ª∏©dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  ¿OQC’G
 É«fÉªdG  ø`̀«`̀H  É`̀e  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ≥ª©H  kIó`̀«`̀°`̀û`̀e
 ô«Ñc  ≥jó°U  ¬fÉH  ¬àØ°Uh  »`̀à`̀dGh  ¿OQC’Gh
 Ωƒ∏©∏dh  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  É¡ªYO  »`̀a  ôªà°ùà°Sh
 ¢`̀UÉ`̀N π`̀μ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 …òdG  ô«ÑμdGQhódG  á«ªgCG  øY âKóëJ Éªc
 ø°ùëdG  âæH  á«ª°S  Iô«e’G  ƒª°S  ¬H  Ωƒ≤J
 RÉéf’Gh  ¿hÉ©àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  »a

. »ª∏©dG
 ¢``ù``«``FQ  ô```̀ª```̀JDƒ```̀ª```̀dG Qô```̀≤```̀e çó````̀ë````̀Jh
 äódƒÑª¡dG  á`̀dÉ`̀eR   ≈`̀∏`̀Y  øjõFÉëdG  …OÉ``̀f
 ≈°SƒªdG ¿Éª«∏°S ¿Ghôe QƒàcódG  á«fÉªdC’G
 âÑ£≤à°SG  É¡fG  ≈dG  kGô«°ûe äódƒÑeÉg øY
 ¿hÉ©J  ôjƒ£àd  ºdÉ©dG  AÉª∏Y  ø`̀e  ójó©dG

 á«FÉæãdG èeGôÑdG øe ójó©dG ≈dG iOCG ∫É©a
 áÑ∏£d Ö``̀jQó``̀à``̀dGh  á``«``°``SGQó``dG  äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dGh
 ≈dG  Gô«°ûe   É«fÉªdG  »`̀a  É«∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG
 ¿OQC’G øe áÑ∏£d πªY ¢TQh º«¶æJ ºJ ¬fG
 »HôY π«L ≥∏îd á«Hô©dG ∫hódG øe OóYh

. á«ª∏©dG º«≤dÉH øeDƒj ÜQóe ójóL
 »a  äódƒÑª¡∏d  »ª∏©dG  ô«Ø°ùdG  ø«Hh
 ¬∏ãªJ  Ée  áæLÉ«¡dG  »fÉg  QƒàcódG  ¿OQC’G
 Ωƒ∏©d áª¡e Iõ«cQ øe äódƒÑeÉg á°ù°SDƒe
 ô°UÉ©ªdG  ÉæªdÉY  »a  Égó¡°ûf  »àdG  IÉ«ëdG
 AÉª∏©∏d  »ªjOÉc’G ¿hÉ©àdG  ô°UGhCG  ô«WÉJh
 º¡fGó∏H IOÉa’ ∂dPh , ºdÉ©dG »a øjõ«ªªdG
 »aÉ≤ãdG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh  á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SGh
 ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG Gò¡d ¢ùjôμJ ƒg ôªJDƒªdGh
 â`̀«`̀Ñ`̀dG ∫G á``©``eÉ``Lh äó``dƒ``Ñ``eÉ``g ø`̀«`̀H É``̀e
 »a  á«ª«∏©àdG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh

. ¿OQC’G
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG   Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  á«∏c  ó«ªY ¢``̀SCGô``̀Jh
 çóëJ »àdG ≈dhC’G á°ù∏édG Oƒ©°ùdG ø«°SÉj
 õFÉëdG  ô¡«f  øaôjG  »fÉªdC’G  ºdÉ©dG  É¡«a
 , 1991 ΩÉY »a Ö£dG »a πHƒf IõFÉL ≈∏Y

 . Qƒ°†ëdG ÜÉéYG âdÉf »àdGh

 الملك يهنئ دوًال 
بأعيادها 

 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀L å``̀©``̀H - Gô``̀à``̀H - ¿É``̀ª``̀Y 

 ≈``̀dEG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J á`̀«`̀bô`̀H ¢``ù``eG ,»``̀fÉ``̀ã``̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y

 áμ∏ªe  ∂∏e  ,Qóæ°ùμdG  ΩÉ«∏jh  ∂∏ªdG  ádÓL

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ,Góædƒg

 ¢UôëdG ,á`̀«`̀bô`̀Ñ`̀dG »`̀a ,¬`̀à`̀dÓ`̀L ó```̀cCGh

 ø«H ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY ôjƒ£J ≈∏Y

 Góædƒg  ∂∏ªd  ¬JÉ«æªJ  øY  ÉHô©e  ,øjó∏ÑdG

 √OÓ`̀H  Ö©°ûdh  ,á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh  áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀ª`̀H

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ≈``̀dEG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J á`̀«`̀bô`̀H ¬`̀à`̀dÓ`̀L å`̀©`̀H É`̀ª`̀c

 Üƒ`̀cÉ`̀L É`̀«`̀≤`̀jô`̀aEG Üƒ`̀æ`̀L á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 ÉHô©e ,√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ,ÉehR

 áë°üdG  ΩGhó``̀H  É``̀ehR  ¢ù«Fô∏d  ¬JÉ«æªJ  ø`̀Y

 Ωó≤àdG  øe ójõªdG  √OÓH Ö©°ûdh  ,á«aÉ©dGh

.QÉgOR’Gh

 ¢ù«FQ ≈dEG  áÄæ¡J »à«bôH ¬àdÓL å©Hh

 ,ÉehQƒc  …É`̀H  â°ùfQEG  ,¿ƒ«dGô«°S  ájQƒ¡ªL

 É`̀æ`̀ª`̀jRƒ`̀°`̀SEG Qƒ``̀a ,ƒ``̀Zƒ``̀J á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ¢`̀ù`̀«`̀FQh

 »``æ``Wƒ``dG ó``̀«``̀©``̀dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H ,»`̀Ñ`̀≤`̀æ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀L

 ø«°ù«Fô∏d  ¬JÉ«æªJ  ø`̀Y  É`̀Hô`̀©`̀e  ,Éª¡jó∏Ñd

 Éª¡jó∏H  »Ñ©°ûdh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  QƒaƒªH

 .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO

 ا7من العام والدفاع المدني
يحتفالن با;سراء والمعراج 

 øe’G  ájôjóe  â∏ØàMG  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 ø«Øjô°ûdG  êGô©ªdGh  AGô`̀°`̀S’G  iôcòH  ΩÉ©dG

 ø`̀cô`̀dG AGƒ`̀∏`̀dG ΩÉ`̀©`̀dG ø```̀eC’G ô`̀jó`̀e Qƒ°†ëH

.¬«≤ØdG ¿ÉMô°S óªMG

 iƒ```̀≤```̀dGh IQGOÓ`````````̀d ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG ∫É```````bh

 ¿EG ,äÉª«∏©dG ºdÉ°S QƒàcódG ó«ª©dG ájô°ûÑdG

 ,á«eÓ°S’G  ÉæJÉ°Só≤ªH  Éæd  ô«còJ  ∫ÉØàM’G

 É``̀g’hCG  »`̀à`̀dG  ∞jô°ûdG  Éæ°Sób  É`̀¡`̀°`̀SCGQ  ≈`̀∏`̀Yh

.º¡eÉªàgG πL ¿ƒ«ª°TÉ¡dG

 AÉ``̀à``̀aE’G  IQGOEG  ô``̀jó``̀e  ∫É```̀b  ¬`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e

 ó«ª©dG  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  »àØe »æjódG  OÉ°TQE’Gh

 √ò¡H  …ƒæ°ùdG  ∫ÉØàM’G  ¿G  »aƒ°ù©dG  óLÉe

 AÉ©ªL á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEÓ`̀d ô`̀«`̀cò`̀J ƒ``̀g á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 áªFÉ≤dG  á«£°SƒdG  ΩÓ`̀°`̀S’G  ádÉ°SQ  áª¶©H

 äÉ`̀fÉ`̀jó`̀dG  ΩGô``̀à``̀MGh  ∫ó``©``dGh  íeÉ°ùàdG  ≈`̀∏`̀Y

.áaÉc

 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  ájôjóªdG  â∏ØàMG  Éªc

 ΩÉ©dG  ôjóªdG  Qƒ°†ëH  ,  iô`̀cò`̀dÉ`̀H  »fóªdG

.á©jGõÑdG ¬HQ óÑY ≈Ø£°üe AGƒ∏dG

 ó«ª©dG  »``fó``ª``dG  ´É``̀aó``̀dG  »`̀à`̀Ø`̀e ó````̀cCGh

 á«eÉ°ùdG »fÉ©ªdG ≈∏Y ,∫ƒ¨dG óªëe QƒàcódG

 É`̀eh á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG iô``̀cò``̀dG √ò```g É`̀¡`̀∏`̀ª`̀ë`̀J »``à``dG

 √òg ø`̀e  IÉ≤à°ùe  ô`̀Ñ`̀Yh  ¢``̀ShQO  ø`̀e  ¬ØæàμJ

 .áª«¶©dG Iõé©ªdG

 انتخابات
»الجيولوجيين«..اليوم 

 
…ó«ªëdG ¥QÉW - ¿ÉªY

 »a  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  AÉ°†YG  Ωƒ«dG  ¬Lƒàj

 äÉHÉ≤ædG  ™ªée  ≈`̀dG  ø««Lƒdƒ«édG  áHÉ≤f

 IQhó∏d  º¡àHÉ≤f  ¢ù∏ée  ÜÉîàf’  á«æ¡ªdG

.(2020-2017) -21

 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG AÉ``̀ °``̀†``̀YCG Oó````̀Y ≠``̀∏``̀Ñ``̀jh

 É«Lƒdƒ«L  1255  ´Gô`̀à`̀b’G  º¡d  ≥ëj  øjòdG

.á«Lƒdƒ«Lh

 ´ÉªàLG  ´Gô`̀à`̀b’G  ≥jOÉæ°U  íàa  ≥Ñ°ùjh

 ¬dÓN  ºà«°S  …ò`̀dGh  áHÉ≤æ∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG

 ,áHÉ≤æ∏d  …QGOE’Gh  »dÉªdG  ôjô≤àdG  á°ûbÉæe

.äÉHÉîàf’G ≈∏Y ±Gô°TEÓd áæéd ÜÉîàfGh

 á``̀KÓ``̀K äÉ```̀HÉ```̀î```̀à```̀f’G »````̀a ¢``̀ù``̀aÉ``̀æ``̀à``̀jh

 »dÉëdG Ö«≤ædG ºg Ö«≤ædG õcôªd ø«ë°Tôe

 á`̀eGô`̀μ`̀dG á`̀ª`̀FÉ`̀b ¢```̀SCGQ ≈`̀∏`̀Y Qƒ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ô`̀î`̀°`̀U

.áfhÓY ˆGóÑYh äÉgÉW ôªYh á«HÉ≤ædG

 ájƒ°†Y ≈∏Y É«Lƒdƒ«L 13¢ùaÉæàj Éªc

 ,AÉ°†YG  á«fÉªK  øe  ¿ƒμªdG  áHÉ≤ædG  ¢ù∏ée

 ¿É°ShôdG  ô°ùjGh  äGô≤°ùdG  »à«H  ,øe πc  ºg

 óFÉ°Sh  Ö°ùàëªdG  óªëeh  …OÉÑ©dG  ô°†eh

 ¢û«£b  ó`̀dÉ`̀Nh  πë«∏M  ≈`̀°`̀Sƒ`̀eh  áæ«æ°SƒHG

 QGô°Vh IóHGhôdG ˆGóÑYh áfhÉ£©dG óªëeh

 áfhÓ©dG  óªëeh  »æeƒªdG  ô`̀FÉ`̀Kh  Oƒ©°ùe

 .¿É°ShôdG OÉ¡Lh

 »حقوق ا;نسان« يراقب 
انتخابات »الصحفيين« 

 »æWƒdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  πμ°T  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 
 øe  GOó`̀Y  º°†j  ó°UQ  ≥jôa  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 »a  ´Gô``̀à``̀b’G  á«∏ªY  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀d  ø«°üàîªdG
 Ωƒ«dG …ôéJ »àdG ø««Øë°üdG áHÉ≤f äÉHÉîàfG
 »æWƒdG õcôª∏d ΩÉ©dG ¢VƒØªdG ôcPh .á©ªédG
 ,äGõ`̀jô`̀H ≈`̀°`̀Sƒ`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 áHÉ≤ædG ™e ≥«°ùæJ øe Ωõ∏j Ée AGô`̀LEG  ºJ ¬fEG
 ¬dƒNOh ∞∏μªdG ≥jôØdG  πªY π«¡°ùJ äÉjÉ¨d
 ó°UôdGh áÑbGôªdG ±ó¡H ,´Gôàb’G õcGôe ≈dG

.á«HÉîàf’G á«∏ª©dG äÉjôéªd ≥«KƒàdGh
 ôjô≤J  QGó`̀°`̀UEG  ≈`̀dEG  É≤M’  QÉ°ü«°S  ∫É`̀bh
 øY  Ó°†a  õcôªdG  äÉ¶MÓe  Rô``HCG  øª°†àj
 äÉ`̀jÉ`̀Yó`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  äÉ«£©ªdGh  QÉ`̀μ`̀aC’G  ¢†©H
 Ö«≤ædG  Ö°üæªd  ø`̀«`̀ë`̀°`̀Tô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G
 Éª«°S  ’  ,á`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  AÉ`̀ °`̀†`̀YCGh  ¬`̀Ñ`̀FÉ`̀fh
 äÉ`̀jô`̀ë`̀dGh  á`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  á≤∏©àªdG  ∂`̀∏`̀J

 .á«Øë°üdG

   الصفدي يبحث تطورات المنطقة 
مع نظيريه  الفرنسي والسويدي 

 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  å`̀ë`̀H  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 
 ¢ùeG  …ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  ø`̀ª`̀jCG  ø«Hôà¨ªdG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 â`̀dhô`̀jG ∑QÉ```̀e ¿É``̀L »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG √ô`̀«`̀¶`̀f ™`̀e
 äÉbÓ©dG  ôjƒ£J  äÉ`̀«`̀dBG  »ØJÉg  ∫É°üJG  »`̀a
 äGQƒ``̀£``̀à``̀dG É`̀ °`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG å``̀«``̀M , á``«``FÉ``æ``ã``dG
 áeRC’ÉH á£ÑJôªdG ∂∏J É°Uƒ°üN ,á«ª«∏b’G
 Iô``̀jRh ™``e …ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG å`̀ë`̀H É`̀ª`̀c .á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG
 »a Ωhô`̀à`̀°`̀ù`̀dGh äƒ``̀ZQÉ``̀e ó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀LQÉ`̀N
 ø«H ¿hÉ©àdG »a Oô£°†ªdG ƒªædG ôNG ∫É°üJG
 áaó¡à°ùªdG  Oƒ¡édG  ≈`̀dG  áaÉ°VG  ,øjó∏ÑdG
 ø`̀«`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh ø`````̀eC’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 äÉ````eRC’ á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ∫ƒ``∏``M »``̀a Ωó`̀≤`̀à`̀dG ô`̀Ñ`̀Y
 »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô°üdG  É¡eó≤e »ah á≤£æªdG

 .»∏«FGô°S’G

 QƒàcódG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ¢SCGôJ  -  GôàH  -  ¿É°ù«f  27  ¿ÉªY 

 ≥jôØ∏d  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀«`̀dG  Écôà°ûe  É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  »`̀≤`̀∏`̀ª`̀dG  »`̀fÉ`̀g

.ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG ¢ù∏éeh »eƒμëdG …OÉ°üàb’G

 äÉYÉ£≤∏d  á«FÉ¡ædG  äÉMôà≤ªdG  ¢†©H  ´ÉªàL’G  ¢ûbÉfh

 …OÉ°üàb’G õ«ØëàdG äGAGôLGh èeGôH ¢üîj Éª«a áØ∏àîªdG

 ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJh .…OÉ°üàb’G ƒªædG IOÉjR É¡fÉ°T øe »àdG

 »àdG  ájQhô°†dG  äÉ°SÉ«°ùdGh  §£îdGh  äGAGô```LE’G  á°ûbÉæe

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG º`̀Yó`̀d É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh ,É`̀gPÉ`̀î`̀JG ºà«°S

 ájOÉ°üàb’G äÉHƒ©°üdG  RhÉéJ πØμj ÉªH  É¡«a ƒªædG  õ«ØëJh

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó``̀cCGh  .»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ°üàb’G  á«°ùaÉæJ  õ`̀jõ`̀©`̀Jh

 ƒªædG  õjõ©àd  IOÉ```Lh  á«∏©a  äGAGô``̀LÉ``̀H  äCGó```H  áeƒμëdG  ¿CG

 ó©J  »àdG  ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  ø`̀e  ójó©dG  »`̀a  …OÉ°üàb’G

 äGQÉjõdG  ≈dG  Oó°üdG  Gò¡H  Éàa’ …OÉ°üàb’G  ƒªæ∏d  äÉcôëe

 »àdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°û∏d …OÉ°üàb’G ≥jôØdG É¡H Ωƒ≤j »àdG

 ócCG  Éªc .»dÉªL’G »∏ëªdG èJÉædG »a áeÉg áªgÉ°ùe º¡°ùJ

 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  ácGô°ûdG  π«©ØJ  »a  IOÉ`̀L  áeƒμëdG  ¿CG

 áªgÉ°ùª∏d ¢UÉîdG ´É£≤dG ™«é°ûJ »a º¡°ùj ÉªHh ¢UÉîdGh

 ¥hóæ°U ¿G ≈dG Éàa’ ¿OQ’G »a ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á«∏ªY »a

 ò«ØæJ »a ácQÉ°ûªdÉH CGóH »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫GƒeG QÉªãà°SG

 √òg »a á«fOQ’G ∑ƒæÑdG ácQÉ°ûe πeÉfh á«eƒμëdG ™jQÉ°ûªdG

 .á«∏ª©dG

 الملقي: إجراءات فعلية لتعزيز النمو االقتصادي في القطاعات الحيوية 

GôàH–¿ÉªY
 AGQRƒdG ¢ù«FQ É¡H Ωƒ≤j »àdG äGQÉjõdG QÉWG »a
 ≥jôØdG ¢SGQ ≈∏Y »≤∏ªdG »fÉg QƒàcódG
 äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°û∏d »eƒμëdG …OÉ°üàb’G
 ,…OÉ°üàb’G ƒªæ∏d á«°SÉ°SG äÉcôëe ó©J »àdG
 IQÉjõH ¢ùeG …OÉ°üàb’G ≥jôØdGh »≤∏ªdG ΩÉb
 ¢ù«FQ ™e ™ªàLGh á«æWƒdG AÉHô¡μdG ácô°T ≈dG
 äÉ°û«£b ¿hó∏N ¢Sóæ¡ªdG ácô°ûdG IQGOG ¢ù∏ée
.ácOGQódG ìÉàØdGóÑY ¢Sóæ¡ªdG ΩÉ©dG Égôjóeh
 á«æWƒdG AÉHô¡μdG ácô°T ¿G AGQRƒdG ¢ù«FQ ócGh
 ôîØf »àdG ábÓª©dG á«æWƒdG äÉcô°ûdG ióMG
 ƒªædG »a »HÉéjGh ≠dÉH ô«KÉJ É¡d »àdGh É¡H
 Gòg »a ô«ãμdG É¡«∏Y ∫ƒ©fh ¿OQ’G »a …OÉ°üàb’G
.∫ÉéªdG

áÑWÉ£N QOÉf - GôàH - óHQEG 

 á©HÉàe  áæéd  ¢ù«FQ  »ª°TÉ¡dG  »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  ΩÉY  ø«eCG  íààaG

 ¢ù«ªîdG ¢ùeG …ƒ°ù«©dG ø°ùM ∞°Sƒj ,∂∏ªdG ádÓL äGQOÉÑe ò«ØæJ

 QGõªdGh  á«£°SƒdG  …nAGƒ`̀d  »a  á«μ∏ªdG  äGQOÉÑªdG  ™jQÉ°ûe  øe  GOóY

 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ô```̀jRh Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ,ó````̀HQEG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀H »`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG

.IõjGõY ¬«Lh ¢Sóæ¡ªdG

 »a  ájôμØdG  á«ªæà∏d  QÉ`̀æ`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀e  ≈∏Y  ™jQÉ°ûªdG  â∏ªà°TGh

 ø«Ñ©∏eh ,AGƒ∏dG »a á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP Ωóîj …òdG á«£°SƒdG

 »a  ÉHÉMQGh–óHQEG  ÜôZ–ôMR  »à≤£æe  »a  Ωó≤dG  Iôμd  ø««°SÉªN

.»dÉª°ûdG  QGõªdG

 õcôe AÉ°ûfEG  ¿EG  ,(GôàH) ,á«fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd …ƒ°ù«©dG  ∫Ébh

 »ª°TÉ¡dG  è¡ædG  QGôªà°SG  ¢ùμ©j  …QÉ¡ædG  ájôμØdG  á«ªæà∏d  QÉæªdG

 º`̀YO »`̀a »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ¬`̀ s£`̀à`̀NG …ò``̀dG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG

 πª©dG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀H  ≈æ©J  »`̀à`̀dG  á°UÉN  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ø«μªJh

.»fÉ°ùfE’G

 …hP äGQó````̀bh QhO õ`̀jõ`̀©`̀J »`̀a ø`̀ª`̀μ`̀J õ`̀cô`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG  ¿CG  ó```̀cCGh

 èeGôH  ∫ÓN  øe  áaó¡à°ùe  äÉÄØc  º¡àjÉYQh  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G

 õcôªdG  ¿CG  ≈`̀dG  Éàa’  ,ΩÉªàg’Gh  ájÉYôdGh  ºYódG  ≥ëà°ùJ  áYƒæàe

 OhRh  áÄØdG  √ò`̀g  áeóîd  Ióªà©ªdG  äÉØ°UGƒªdG  π°†aCG  ≥`̀ah  º uª o°U

.øjó«Øà°ùªdG π≤fh áeóîd ø«°UÉHh çÉK’Gh äGõ«¡éàdÉH

 ÉHÉMQGh ôMR »a á«°SÉªîdG ÖYÓªdG ìÉààaG  ¿EG  …ƒ°ù«©dG  ∫Ébh

 …ò`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ¢ùμ©«dh  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  »HÉÑ°ûdG  ´É£≤∏d  á`̀eó`̀N  AÉ`̀L

 ô«aƒJh ÜÉÑ°ûdG ´É£≤d á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£àd ∂∏ªdG ádÓL ¬«dƒj

 ôjƒ£Jh  º`̀¡`̀JÉ`̀bÉ`̀W  RGô````HEGh  º¡à£°ûfG  á°SQÉªªd  á`̀ª`̀FÓ`̀ª`̀dG  áÄ«ÑdG

.º¡JGQÉ¡e

 á«μ∏ªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g RÉ`̀é`̀fEG  »`̀a  GƒªgÉ°S ø`̀e Oƒ`̀¡`̀L ø`̀ª`̀Kh

 áeÉ©dG ∫É¨°TC’G äGQGRh á°UÉN ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡àªLôJ ≈dEG Gƒ©°Sh

.É¡«a á∏eÉ©dG QOGƒμdGh ÜÉÑ°ûdGh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh ¿Éμ°SE’Gh

 õcôªdG  ≥`̀aGô`̀e  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  ô``̀jRhh  …ƒ°ù«©dG  ó≤ØJh

 ,É©Hôe  Gô`̀à`̀e  2077  áMÉ°ùªH  ájƒ°ùJ  ≥`̀HÉ`̀Wh  ø«≤HÉW  ø`̀e  ∞`̀dDƒ`̀ª`̀dG

 »Ø«Xh  êÓ``̀Y  ä’É`̀°`̀Uh  ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d  á«ª«∏©Jh  á«Ø°U  É`̀aô`̀Z  º`̀°`̀†`̀jh

 ÖjQóJ  á`̀YÉ`̀bh  IÉ£¨e  ÜÉ`̀©`̀dCG  á≤£æeh  ∫ÉÑ≤à°SG  äÉ`̀YÉ`̀bh  »©«ÑWh

 »àdG äÉeóîdG øe Égô«Zh á«ë°U ≥aGôeh ¢VGôZ’G IOó©àe áYÉbh

.¬Lh π°†aCG ≈∏Y äÉeóîdG ºjó≤àd õcôªdG á«LPƒªf ¢ùμ©J

 Iõ``jGõ``Y ø`̀ª`̀K ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ô```̀ jRh ™``̀e á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀e »```̀ah

 IQGRƒdG πª©d ºYGódGh »≤«≤ëdG óæ°ùdG ôÑà©J »àdG á«μ∏ªdG äGQOÉÑªdG

 AGƒj’G  õcGôe  â∏ª°T  »àdGh  á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  ºjó≤J  ∫Éée  »a

.ø«æ°ùªdGh ΩÉàj’Gh ø«bÉ©ª∏d äÉ°UÉÑdGh äGõ«¡éàdGh π«gCÉàdGh

 á«£°SƒdG AGƒd »a ájôμØdG á«ªæà∏d QÉæªdG õcôe AÉ°ûfG ¿G ±É°VGh

 …hòd  á«∏«gCÉàdGh  á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG  ºjó≤àd  á«Yƒf  áaÉ°VG  πμ°ûj

 õcôe  …CG  øe  ƒ∏îJ  á≤£æªdG  ¿G  kÉ°Uƒ°üNh  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G

 ôahh  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  π¡°S  Ée  kÉ≤HÉ°S  áeóîdG  √ò`̀g  Ωó≤j  »eƒμM

.º¡«∏Y áØ∏μdGh ó¡édGh âbƒdG

 ø«eCGh Ωƒà©dG ¿Gƒ°VQ óHQG ßaÉëe ¬≤aGôj …ƒ°ù«©dG íààaG Éªc

 »Jó∏H »a Ωó≤dG Iôμd ø«Ñ©∏e OGƒY ΩÉ£°S QƒàcódG ÜÉÑ°ûdG IQGRh ΩÉY

 »°VÉjôdG ™bGƒdG ôjƒ£àd á«eóN ≥aGôe ô«aƒJ ±ó¡H ,ÉHÉMQGh ôMR

 √òg øe ó«Øà°ùj ¬fG ôcòdÉH ôjóédG øeh ,ø«à≤£æªdG »a »HÉÑ°ûdGh

.Éjô¡°T ÜÉ°T 4000 »dGƒM ÖYÓªdG

 ºYódÉH  ≈¶ëà°S  ÖYÓªdG  ¿G  ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  ΩÉ`̀Y  ø`̀«`̀eCG  ó``̀cCGh

 ájÉYôH ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«Lƒàd áHÉéà°SG ,IQGRƒdG πÑb øe ájÉYôdGh

 ≈≤dCGh .áÄØdG √ò¡H ≈æ©J »àdG ≥aGôªdGh á«HÉÑ°ûdG õcGôªdGh ájófC’G

 á«μ∏ªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  É¡«a  GƒæªK  äÉª∏c  ≥WÉæªdG  AÉ`̀¡`̀Lh  ø`̀e  Oó`̀Y

 .á«HÉÑ°ûdGh á«°VÉjôdG äÉYÉ£≤dG áeóN »a »HÉéjE’G ÉgQhOh

ájôμØdG á«ªæà∏d IQÉæªdG õcôe íààØj …ƒ°ù«©dG

   خلل كهربائي يوقف 
ضخ المياه في إربد 

…hGõ¨dG ±ô°TG - óHQEG 

 ¢ùeG ∫hG AÉ°ùe »FÉHô¡c π∏N ÖÑ°ùJ
 …OGh á£ëe QÉHG  øe √É«ªdG  ï°V ∞bƒH
 »a Üô°ûdG √É«ªd »°ù«FôdG OhõªdG Üô©dG

.óHQG á¶aÉëe
 √É`̀«`̀e á``̀cô``̀°``̀T ΩÉ````̀Y ô```̀jó```̀e í````̀°````̀VhGh
 ,á`̀ª`̀jGõ`̀¡`̀dG  ø°ùM  ¢Sóæ¡ªdG  ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG
 πeÉc  π°üØH  ÖÑ°ùJ  kÉ«FÉHô¡c  kÓ∏N  ¿CG
 Üô``©``dG  …OGh  ´hô``̀°``̀û``̀e  ø```Y  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀∏`̀d
 áYÉ°ùdG É¡d á©HÉàdG QÉHB’Gh (1,2) á£ëe
 ,AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeG  ∫hG  AÉ°ùe  ø`̀e  Iô°TÉ©dG
 Ée …ò```̀dGh ¢`̀ù`̀eG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG Qô`̀μ`̀Jh
 äÉ«ªc »a ¢ü≤æH ÖÑ°ùJ Ée Gôªà°ùe ∫GR
 »a GóHR ¿Gõîd IOhõªdG áéàæªdG √É«ªdG
 äÉ«ªc ≈`̀∏`̀Y  ¢ùμ©fG  …ò``̀dG  ô``̀e’G  ,ó```̀HQG
 äÉ`̀YÉ`̀°`̀Sh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d IOhõ``̀ª``̀dG √É`̀«`̀ª`̀dG

.ï°†dG
 øe πª©dG …ôéj ¬fG ,áªjGõ¡dG ø«Hh
 ÖÑ°S áaô©ªd AÉHô¡μdG ácô°T ¥ôa ÖfÉL
 Üô©dG  …OGh  á£ëe  á≤£æe  »a  π∏îdG

 .øμªe âbh ´ô°SCÉH ¬àédÉ©eh



4محليات
ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG áédÉ©eh QGô≤dG ™æ°U »a ácQÉ°ûªdGh ÜÉÑ°ûdGh Iô°SC’ÉH ΩÉªàg’G IQhô°V

رئيس ا�ركان: ا�ردن سباق في الحرب على ا�رهاب

 ≥jôØdG  ,ácôà°ûªdG  ¿É``cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ∑QÉ°T  -  GôàH  -  ¿ÉªY 
 »dhódG  ø``̀eC’G  ôªJDƒe  »`̀a  ,äÉ`̀ë`̀jô`̀a  º«∏ëdG  óÑY  Oƒªëe  ø`̀cô`̀dG
 IôàØdG  »`̀a  ƒμ°Sƒe  á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG  áª°UÉ©dG  »`̀a  ó≤Y  …ò``̀dG  ,¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ´ÉaódG AGQRh øe Oó©H á∏ãªe ádhO 70 ¬«a ∑QÉ°Th QÉjCG  27-25 øe

.¿ÉcQC’G AÉ°SDhQh
 IQGRh  É¡«a  ôμ°T  ,áª∏c  ácôà°ûªdG  ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ≈`̀≤`̀dCGh
 …òdG  ôªJDƒªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  áμ∏ªªdG  Iƒ`̀YO  ≈∏Y  á«°ShôdG  ´ÉaódG
 ™«ªédG øe Ö∏£àJ á«FÉæãà°SEG á«ª«∏bEGh á«dhO ±hôX πX »a ó≤©æj

.±ô£àªdG ôμØdGh ÜÉgQE’G á¡LGƒªd ≥«°ùæàdGh ∑ôà°ûªdG πª©dG
 kÉ`̀©`̀°`̀SGh kGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀fEG ¬`̀LGƒ`̀f É`̀æ`̀fEG{ :äÉ`̀ë`̀jô`̀a ø`̀cô`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ∫É``̀bh
 ™«ªL É¡YGQòH âdÉW »àdG IôgÉ¶dG √òg ,±ô£àdGh ÜÉgQE’G IôgÉ¶d
 kGô«°ûe  ,É¡æY  iCÉæªH  ¬fCÉH  ó≤à©j  ¿CG  ó`̀MC’  øμªj  ’h  ,äÉ©ªàéªdG
 øeh  ,É¡«eÉæJh  ÉgQÉ°ûàfÉH  âªgÉ°S  »àdG  πeGƒ©dG  øe  ójó©dG  ≈`̀dEG
 ,á«YÉªàL’G  ádGó©dG  ÜÉ«Zh ,»°SÉ«°ùdG  ±ô£àdGh  ¢û«ª¡àdG  ÉgRôHCG
 ÉjÉ°†≤dG  ¢†©H  πÑ≤à°ùe  ìƒ°Vh  ΩóYh  ,ájOÉ°üàbE’G  ´É°VhC’G  Aƒ°Sh
 »àdG  •É`̀Ñ`̀ME’G  ádÉM  âªgÉ°S  Éªc  ,äÉ©ªàéªdG  ¢†©Ñd  ájô«°üªdG
 OÉéjEG »a ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG AGôL äÉ©ªàéªdG »a ÜÉÑ°ûdG É¡æe »fÉ©j
 áaô£àªdG  äÉYÉªédG  ∂∏J  πÑb  øe  º¡HÉ£≤à°S’  áÑ°üîdG  áÄ«ÑdG

.z™ªàée …CG ¬æe º∏°ùj ’ ÜÉgQEG ™jQÉ°ûe Gƒfƒμ«d
 ôμØdGh  ÜÉ``gQE’G  áëaÉμe  ¿CG  âàÑKCG  á≤HÉ°ùdG  ÉæHQÉéJ{  ¿CG  ó`̀cCGh
 πH  ,ájôμ°ù©dGh  á«æeC’G  ∫ƒ∏ëdG  ≈∏Y  §≤a  ô°üà≤J  ’  ±ô£àªdG
 óæà°ùJ á∏eÉμàe ∫ƒ∏M ≥ah IôgÉ¶dG √òg ™e πeÉ©àdG ºàj ¿CG Öéj
 Gòg OƒLh ≈dEG â°†aCG »àdG á«≤«≤ëdG ÜÉÑ°SCÓd ÉæcQGOEGh Éæª¡a ≈∏Y
 π«Ñ°S  ≈∏Y  »HÉgQE’G  ¢ûYGO  º«¶æàa  ,¢SÉ°SC’G  »a  ±ô£àªdG  ôμØdG
 äÓμ°ûªH á£ÑJôe á«YÉªàLGh á«°SÉ«°S ±hôX êÉàf ’EG ƒg Ée ∫ÉãªdG
 êÉeófE’G äGƒæb ∞©°Vh ¢û«ª¡àdGh AÉ°übE’ÉH Qƒ©°ûdG É¡æe ,ájôgƒL

.zájƒ¡dG øY åëÑdGh
 ÉªHQh  á«æeC’Gh  ájôμ°ù©dG  ÖfGƒédG  ≈∏Y  õ«côàdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 hCG  ,É`̀¡`̀aÉ`̀©`̀°`̀VEGh  áaô£àªdG  äÉª«¶æàdG  á`̀HQÉ`̀ë`̀e  »`̀a  á`̀«`̀Lƒ`̀dhó`̀jC’G
 ø«°ùëJh á«ª«∏©àdG ègÉæªdG ôjƒ£J ∫hÉëJ »àdG á«aÉ≤ãdG áHQÉ≤ªdG
 áHQÉëe »a Ió«Øe ¿ƒμJ ¿CG øμªªdG øe ,∫óà©ªdG »æjódG ÜÉ£îdG
 ∞«ØéJ  ™e  ∂`̀dP  øeGõàj  ¿CG  ¿hO  øe  øμd  ,áaô£àªdG  äÉª«¶æàdG
 ,ÜÉgQEÓd  á©é°ûe  πeGƒY  OƒLh  ≈dEG  äOCG  »àdG  ÜÉÑ°SC’Gh  •hô°ûdG
 »dÉàdÉHh  ,áØ∏àîªdG  äÉ©ªàéªdGh  ∫hó`̀dG  »a  É¡μ«μØJ  ≈∏Y  πª©dGh

.IOhóëe hCG á«FõL ≈≤Ñà°S ≥≤ëàJ »àdG äÉMÉéædG ¿EÉa
 ≈∏Y ÜôëdG »a ábÉÑ°ùdG ∫hódG øe ¿OQC’G ¿CG äÉëjôa ócCG Éªc
 á≤£æªdG ≈∏Y ÜÉ`̀gQE’G ¬∏μ°ûj …òdG ô£îdÉH É¡æe kÉfÉªjEG  ,ÜÉ`̀gQE’G
 áaó¡à°ùªdG  ∫hó`̀dG  øe  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áμ∏ªªdÉa  ,ºdÉ©dG  ∫hOh
 ≈∏Y IQOÉb É¡fCG kGQGôμJh kGQGôe âàÑKCG óbh ,äÉª«¶æàdG √òg πÑb øe
 ΩõY  øe  ∫ÉæJ  ød  »àdG  á°ùFÉÑdG  äÉª¶æàdG  √òg  ä’hÉëe  á¡LGƒe

.zÉ¡©e º¡HôM »a ø««fOQC’G º«ª°üJh

 ÜÉ```̀gQE’G á`̀HQÉ`̀ë`̀e »``a á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀L äOó``©``J ó`̀≤`̀d ,±É``̀ °``̀VCGh
 ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  IQhô°†H  É¡æe  kÉfÉªjEG  ,äÉjƒà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Yh
 äÉYÉªédG º``̀YOh π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG QOÉ`̀°`̀ü`̀e ™`̀£`̀bh ,Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dGh ∫hó```̀dG π`̀c
 ∞bGƒe  âfôàbGh  ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  á«dhódG  äÉ`̀«`̀dB’G  π«©ØJh  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 ∑ôëàH ÜÉgQE’G ¢†aQ »a »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y áë°VGƒdG ¿OQC’G
 ócCG å«M ;á«fhôàμdE’G ºFGôédG á¡LGƒe »a πeÉ©àdG ≥«≤ëàd ô«Ñc
 áëjô°üdG ¬àfGOEGh  ójó°ûdG  ¬°†aQ äÉÑ°SÉæªdG  øe ô«ãc »ah ¿OQC’G
 ¿OQC’G  ™`̀ qbh  ¥É«°ùdG  Gòg  øª°Vh  ,¬dÉμ°TCGh  √Qƒ°U  ™«ªéH  ÜÉgQEÓd
 ΩõàdG  Éªc  ,ÜÉ``gQE’G  áëaÉμªH  á°UÉîdG  äÉ«bÉØJE’G  øe  ô«ãμdG  ≈∏Y
 äGógÉ©ªdGh äÉ«bÉØJE’G á∏ªL ≈∏Y ¥OÉ°Uh ,á«dhódG äGQGô≤dG áaÉμH

.ábÓ©dG äGP á«dhódG
 ≈∏Y ,¬`̀à`̀ª`̀∏`̀c ∫Ó``̀N ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿É`````̀cQC’G á`̀Ä`̀«`̀g ¢`̀ù`̀«`̀FQ õ```̀cQh
 ôμØdGh  ÜÉ```̀gQE’G  áëaÉμªd  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  É`̀eh  á`̀«`̀fOQ’G  á«é«JGôà°SE’G
 øY ∞°ûμdG »a á«dÉY áLQóH º¡°ùJ §HGƒ°Vh ¢ù°SCG ≈∏Y ,±ô£àªdG
 á«é«JGôà°SE’G √òg iôJh ,±ô£àdG ≈dEG ájODƒªdG á«≤«≤ëdG ÜÉÑ°SC’G
 πc  πª°ûJ  ácôà°ûe  kGOƒ¡L  Ö∏£àj  ±ô£àdGh  ÜÉ`̀gQE’G  á¡LGƒe  ¿CG
 ôjƒæàdG IQhô°V ≈∏Y ócDƒJ Éªc ,IôgÉ¶dG √ò¡H ≥∏©àJ »àdG ÖfGƒédG
 ájOó©àdÉH  íª°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  áëeÉ°ùàeh  áëàØæe  á«æjO  áaÉ≤ãH
 ,á«aÉ≤ãdG ájOó©àdGh íeÉ°ùàdG º«b π«°UCÉJ ≈dEG GƒYóJh ,ôNB’G ∫ƒÑbh
 ,á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ∫ÓN øe É¡î«°SôJh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMGh
 áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ádÓL  ≥∏WCG  ¥É«°ùdG  Gòg  øª°Vh

 IQƒ`̀°`̀U ô`̀°`̀û`̀fh í`̀«`̀°`̀Vƒ`̀J ≈```̀dEG ±ó`̀¡`̀J á`̀∏`̀ª`̀M »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``Ñ``Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ,¿ÉªY ádÉ°SQ ∫ÓN øe ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe »a áëª°ùdG ΩÓ°SE’G
 ≈∏Y á°üjôëdG  áëª°ùdG  ¬MhQh ΩÓ°SE’G  º«b QÉ¡XE’ ±ó¡J »àdGh
 ºFÉb  øjO  ΩÓ°SE’G  ¿CG  ádÉ°SôdG  √òg âë q°Vh  Éªc  ,¿É°ùfE’G  Ω qôμj  Ée
 ΩÓ°Sh  íeÉ°ùJ  ádÉ°SQ  √ôgƒL  »a  πªëjh  á«£°SƒdGh  ¿RGƒàdG  ≈∏Y

.¿ÉjOC’G ø«H ÜQÉ≤àdG CGóÑªd ï«°SôJh
 áÄah Iô°SC’G AÉ£YEG IQhô°V á«fOQC’G á«é«JGôà°SE’G øª°†àJ Éªc
 ≈∏Y äõcQh ,QGô≤dG  ™æ°U »a ácQÉ°ûªdGh  ,iôÑμdG  á«ªgC’G  ÜÉÑ°ûdG
 ≈∏Y  í°VGh  ô«KCÉJ  øe  πeGƒ©dG  √ò¡d  Éªd  ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG  áédÉ©e
 ∫hC’G  ±ó¡dG  »g áÄØdG  √òg ¿CG  á°UÉN ,á«°ùØædG  º¡dƒ«eh ÜÉÑ°ûdG
 áÑ©°üdG ájOÉ°üàbE’G ±hô¶dG πX »a á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG ÜÉ£îd

.ÉædhO É¡æe »fÉ©J »àdG
 ≈≤Ñ«°S ¿OQ’G ¿CG äÉëjôa øcôdG ≥jôØdG ó qcCG ,¬àª∏c ΩÉàN »ah
 ≥∏©àj Éª«a ,»dhódG ™ªàéªdG ΩÉeCG ¬JÉeGõàdGh ¬JGó¡©J áaÉμH kÉeõà∏e
 kÉfÉªjEG  ,äÉjƒà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Yh  ±ô£àdGh  ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉμe  Oƒ¡éH
 ,É¡æ«©H  á≤£æe  hCG  ádhóH  kÉfƒgôe  ¢ù«d  ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμe  ¿CG  ¬æe
 …ó°üà∏d ÉfOƒ¡L áØYÉ°†e Éæ«∏Y Öéjh ™«ªédG á«dhDƒ°ùe ƒg ÉªfEGh
 ôaÉ°†J  ¿hO  kÉ°übÉf  ≈≤Ñj  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  ó¡L  …CG  ¿CGh  ,√ô£îd

.kÉ©e ∫hódG áaÉc Oƒ¡L
 ácôà°ûªdG  ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ≈≤àdG  ,ôªJDƒªdG  ¢ûeÉg  ≈∏Yh

 .ôªJDƒªdG »a ø«cQÉ°ûªdG ¿ÉcQC’G AÉ°SDhQh ´ÉaódG AGQRh øe kGOóY

(GôàH)  ƒμ°Sƒe »a »dhódG øeC’G ôªJDƒªH çóëàj äÉëjôa

� البزايعة يستقبل وفد
من متقاعدي الدفاع المدني 

 AGƒ`̀∏`̀dG »fóªdG ´É`̀aó`̀dG ΩÉ`̀Y ô`̀jó`̀e åëH - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 
 …óYÉ≤àe  ø`̀e  ó`̀ah  ™`̀e  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  á©jGõÑdG  ≈Ø£°üe
 º¡J »`̀à`̀dG äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG »`̀fó`̀ª`̀dG ´É`̀aó`̀dG RÉ`̀¡`̀L
 º¡©e π°UGƒàdG  á`̀eGOEG  øª°†j ÉªH  »fóªdG  ´ÉaódG  …óYÉ≤àe
 .»fóªdG ´ÉaódG Ωƒ∏Y »a áªcGôàªdG º¡JGôÑN øe IOÉØà°S’Gh
 ∞∏àîe øe •ÉÑ°†dG QÉÑc øe kGOó`̀Y º°V …ò`̀dG  óaƒdG CÉægh

.»fóªdG ´Éaó∏d kÉeÉY kGôjóe ¬æ««©àH á©jGõÑdG AGƒ∏dG ,ÖJôdG
 »àdG  Oƒ¡édG  »fóªdG  ´ÉaódG  ΩÉY  ôjóe  øªK  ¬à¡L  øe
 kGó`̀cDƒ`̀e  ,º¡àeóN  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ∫Ó``N  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  hóYÉ≤àe  É¡eób
 íª°ùJ  ÉªHh  º¡JÓeÉ©e áaÉc  π«¡°ùJ  ≈∏Y πª©dG  á`̀eGOEG  º¡d
 π°UGƒàdG  áeGOEGh  º¡d Ö°SÉæªdG  ºYódG ºjó≤Jh äÉfÉμeE’G ¬H
 kGó«°ùéJ º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  ¢`̀ù`̀ª`̀∏`̀Jh äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀μ`̀H  º`̀¡`̀©`̀e
 »fÉãdG ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG ≈``∏``YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG á`̀dÓ`̀L äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d
 øe ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀H É``e »`̀HÉ`̀é`̀j’G π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀∏`̀d

 .ájôμ°ù©dG Iõ¡LC’G

 وفاة و٤ إصابات بحريق محدود
في مبنى برئاسة الوزراء 

 ¿hô`̀NG á`̀©`̀HQG  Ö«°UGh ¢üî°T »`̀aƒ`̀J  - Gô`̀à`̀H  - ¿É`̀ª`̀Y 

 ¢ùeG  AÉ°ùe  Ö°T  Ohóëe  ≥jôM  áé«àf  áØ∏àîe  äÉHÉ°UÉH

 øY kÉéJÉf AGQRƒdG á°SÉFôd á©HÉàdG ájQGOE’G »fÉÑªdG óMG »a

 ájÓL  ΩGóîà°SGh  áfÉ«°üdG  ∫ÉªYCG  ∫ÓN  »FÉHô¡c  ¢SÉªJ

.á«FÉHô¡μdG •ÓÑdG

 ≥jôëdG  OÉ`̀ª`̀NG  ø`̀e  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É``aó``dG  QOGƒ```̀c  âæμªJh

 ≈`̀dEG  º¡∏≤fh  ø«HÉ°üª∏d  á`̀«`̀dhC’G  äÉ`̀aÉ`̀©`̀°`̀SE’G  ºjó≤J  º`̀Jh

.êÓ©dG »≤∏àd äÉ«Ø°ûà°ùªdG

 »a πª©jh ájô°üe á«°ùæL øe ≈aƒàªdG ¿G ≈dG QÉ°ûj

 .áfÉ«°üdG ∫ÉªYCÉH Ωƒ≤J »àdG ácô°ûdG

 افتتاح اليوم العلمي
لمستشفى ا�مير هاشم في العقبة 

 á«Ñ£dG äÉ`̀eó`̀î`̀dG ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e í`̀à`̀à`̀aG - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 

 ¢ùeG  ,áæ°TÉÑëdG  áeÓ°S  ø«©e  Ö«Ñ£dG  AGƒ`̀∏`̀dG  á«μ∏ªdG

 øH º°TÉg ô«eC’G ≈Ø°ûà°ùªd ∫hC’G »ª∏©dG Ωƒ«dG ,¢ù«ªîdG

 QÉ©°T âëJ AÉL …òdGh áÑ≤©dG á¶aÉëe »a »fÉãdG ˆGóÑY

 äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  ±ó¡H  ,zôªà°ùe  º«∏©Jh  Iõ«ªàe  á`̀jÉ`̀YQ{

 ≈∏Y ≈Ø°ûà°ùªdG äÉÑJôe ´ÓWGh á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ∫Éée »a

 πX  »a  ´QÉ°ùàe  πμ°ûH  Qƒ£àJ  »àdG  á«ª∏©dG  äGóéà°ùªdG

.»ªdÉ©dG »Ñ£dG Ωó≤àdG

 øWGƒª∏d á«dÉ©dG á≤ãdG ¿CÉH ¬d áª∏c »a áæ°TÉÑëdG ∫Ébh

 ,Qƒ£àdG  áÑcGƒe  Éæ«∏Y  ºàëJ  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdÉH

 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  Éª«°S  ’  ÉæJÉÑJôe  π«gCÉàH  QGôªà°S’Gh

 ä’É``ë``dG á``aÉ``c ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y IQOÉ````̀b ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d á`̀«`̀aô`̀£`̀dG

 Ωó≤Jh  á«Yôah  á«°ù«FQ  äÉ°ü°üîJ  êÉàëJ  »àdG  á«°VôªdG

 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh  .á«Yƒf  á«ÑW  áeóN  É¡d

 ôjƒ£àd  áàHÉK  á«é«JGô«à°SG  á£N  øª°V  πª©J  á«μ∏ªdG

 »a  ºà«°S  å«M  ,IójóL  ìhô°U  AÉ°ûfEGh  á«Ñ£dG  É¡Mhô°U

 á¶aÉëe  »`̀a  …ôμ°ùY  ≈Ø°ûà°ùe  AÉæH  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  á∏MôªdG

 øe  á«Ñ£dG  ø«°ùëdG  áæjóe  ôjƒ£J  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ¿É©e

.Gôjô°S 950 á©°ùH êôH ∫hG AÉæH ∫ÓN

 âëÑ°UCG á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG ¿CÉH áæ°TÉÑëdG ôcPh

 á«Ñ£dG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  »gÉ°†J  RÉ«àeÉH  kÉ«ª«∏©J  kÉ«ÑW  kGõ`̀cô`̀e

 á«HôY  ∫hO  IóY  øe  ø«HQóàe  AÉÑWG  πÑ≤à°ùJh  ,á«ªdÉ©dG

 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ø``e á`̀©`̀°`̀SGh á``«``dhO IOÉ``°``TEÉ``H ≈`̀¶`̀ë`̀Jh ,á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LGh

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe ¢UÉ°üàN’G

 ó`̀dÉ`̀N Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô``̀jó``̀e ø``̀«``̀Hh

 ájDhQ  øe  kÉbÓ£fG  »JCÉj  »ª∏©dG  Ωƒ«dG  Gòg  ¿CÉ`̀H  »°û«Ñ£dG

 kÉeGõàdEGh Iõ«ªàe áeóN ºjó≤àH á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG

 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  kÉ«©°Sh  ,ôªà°ùªdG  »Ñ£dG  º«∏©àdG  áª¡ªH

.»ª∏©dG åëÑdG ™«é°ûJh á«æ¡ªdGh á«æØdG äÉjƒà°ùªdG

 ≈∏Y ∑QÉ°ûe 300 √ô°†M …òdG »ª∏©dG Ωƒ«dG πªà°TGh

 ΩÉ¶©dG  ,Ö∏≤dG  ,∫É`̀Ø`̀W’G  äÉ°ü°üîJ  »a  á«ª∏Y  á`̀bQh  39

 •ƒ¨°†ªdG  ø«é°ùcC’ÉH  êÓ`̀©`̀dG  ,á`̀MGô`̀é`̀dG  ,á«æWÉÑdG  ,

.äÉ°ü°üîàdG øe Égô«Zh

 á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG ó``̀FÉ``̀b √ô`̀°`̀†`̀M …ò````̀dG π`̀Ø`̀ë`̀dG á`̀jÉ`̀¡`̀f »```̀ah

 OóYh  á«μ∏ªdG  ájôëÑdG  Iƒ≤dG  óFÉbh  á«HƒæédG  ájôμ°ù©dG

 Iõ¡LC’G  »∏ãªeh  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  •ÉÑ°V  øe

 áªYGódG  äÉcô°ûdG  ø`̀e kGOó``̀Y  πØëdG  »`̀YGQ  Ω qô`̀c  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G

 .¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG øe ôªJDƒª∏d

(GôàH)  »dhGQ kÓÑ≤à°ùe »ÑYõdG

وزير الداخلية: جهود مكافحة ا�رهاب 
Bوشمولي Bمؤسسي Bاتخذت طابع

 المومني: تعزيز دور ا�عالم
في محاربة التطرف وا�رهاب 

عاملون في »اليرموك« يعترضون طريق 
وزير التعليم العالي للمطالبة بنهاية الخدمة

 ÖdÉZ á«∏NGódG ôjRh åëH - …CGôdG - ¿ÉªY 

 óYÉ°ùe ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG  ¢`̀ù`̀eG  ¬`̀FÉ`̀≤`̀d  ió``̀d  »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG

 ∑QÉe  ¿óæd  áWô°ûd  á°UÉîdG  äÉ«∏ª©dG  ¢ù«FQ

 »a  øjó∏ÑdG  ø«H  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ¥É`̀aBG  ,»`̀dhGQ

 É¡©aO  á«fÉμeGh  á«Wô°ûdGh  á«æe’G  ä’ÉéªdG

 á«ª∏©dG  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  ™`̀e  Ö°SÉæàj  É`̀ª`̀Hh  ΩÉ`̀eÓ`̀d

 πª©dG  Égó¡°ûj  »àdG  áYQÉ°ùàªdG  á«LƒdƒæμàdGh

.»Wô°ûdG

 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  á«Ø«c  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJ  Éªc

 äGQƒ`̀£`̀à`̀dG É`̀¡`̀JRô`̀aG »`̀à`̀dG ÜÉ`̀©`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀æ`̀e’G

 ä’É``é``e »``̀a á``̀°``̀UÉ``̀Nh á``̀«``̀dhó``̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀b’G

.áªjôédGh  ±ô£àdGh  ÜÉgQ’G  áëaÉμe

 á`̀«`̀fOQ’G  Oƒ¡édG  ¿G  á«∏NGódG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh

 ÜÉ````̀gQ’Gh ±ô``£``à``dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e »``̀a á``dhò``Ñ``ª``dG

 É©HÉW äò`̀î`̀JGh zá`̀«`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG{ Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e äRhÉ`̀é`̀J

 ™`̀°`̀Vƒ`̀H π`̀ã`̀ª`̀J ,É`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀e É`̀«`̀dƒ`̀ª`̀°`̀Th É`̀«`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e

 Iô`̀«`̀°`̀ü`̀b äÉ``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀SGh è````̀eGô````̀Hh §``̀£``̀N

 iDhQ  ™`̀e  ºé°ùæJ  ió`̀ª`̀dG  á`̀∏`̀jƒ`̀Wh  á£°Sƒàeh

 AGó``dG  Gò``g  √É`̀é`̀J  áª«μëdG  á«ª°TÉ¡dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG

 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀Jh »``̀dhó``̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh

 ±ô`̀£`̀à`̀dG á`̀«`̀gÉ`̀ª`̀H »``̀Yƒ``̀dG ô`̀°`̀û`̀f ≈```̀dG ’ƒ``̀°``̀Uh

 √QÉ`̀£`̀NGh  á`̀«`̀bô`̀©`̀dGh  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG  ¬`̀dÉ`̀μ`̀°`̀TG  ™«ªéH

 áeÓ°S  ¿Éª°Vh  ø««dhódG  º∏°ùdGh  ø`̀e’G  ≈∏Y

.ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a  Üƒ©°ûdG

 ™``̀°``̀Vh  ¿OQ’G  ¿G  ≈`````̀dG  »```̀Ñ```̀Yõ```̀dG  QÉ````̀°````̀TGh

 ±ô`̀£`̀à`̀dGh ÜÉ`````̀gQ’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG

 ∞∏àîe  »`̀a  É`̀«`̀dÉ`̀M  Égò«ØæJ  …ô`̀é`̀jh  ,ƒ`̀∏`̀¨`̀dGh

 ¢ù°SG  ≈∏Y  Ωƒ≤Jh  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe

 »`̀eÓ`̀¶`̀dG ô`̀μ`̀Ø`̀dG á`̀HQÉ`̀ë`̀eh ´É``̀æ``̀b’Gh QGƒ``̀ë``̀dG

 ¿hÉ©àdGh  …ôjƒæàdG  ôμØdGh  áª«∏°ùdG  áéëdÉH

 á`̀HQÉ`̀ë`̀eh ∫É``é``ª``dG Gò```̀g »``̀a º``dÉ``©``dG ∫hO ™``̀e

.πÑ°ùdGh  πFÉ°SƒdG  ≈à°ûH  áaô£àªdG  äÉª«¶æàdG

 ≈∏Y ô``̀jRƒ``̀dG Oó``°``T ,π`̀°`̀ü`̀à`̀e ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈``∏``Yh

 ø`̀e’G  ∫É``̀LQh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø«H  á`̀bÓ`̀©`̀dG  á«ªàM

 á`̀«`̀æ`̀e’G á`̀dOÉ`̀©`̀ª`̀dG ¬`̀«`̀∏`̀Y Ωƒ`̀≤`̀J ¢`̀SÉ`̀°`̀SCÉ`̀c ΩÉ``©``dG

 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀©`̀L ≈```̀dG ’ƒ``̀°``̀Uh É``̀gOÉ``̀©``̀HG á`̀aÉ`̀μ`̀H

 ΩGô`̀à`̀MGh  áªjôédG  áëaÉμe  »`̀a  É°ù«FQ  Éμjô°T

.¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°S

 øY  »fÉ£jôÑdG  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ó`̀cG  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 ¿hÉ©àdG  ä’Éée øe ójõªdG  íàØd  √OÓH  ™∏£J

 ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒ`̀M  ≥«°ùæàdG  á``eGOGh  ,øjó∏ÑdG  ø«H

 ø`̀e ,á``̀cô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG É`̀ª`̀¡`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e Ωó``̀î``̀J »``̀à``̀dG

 äÉeƒ∏©ªdGh  äGôÑîdGh  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ∫OÉÑJ  ∫Ó`̀N

 á`̀ª`̀jô`̀é`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø`̀e ó`̀ë`̀dG É`̀¡`̀fÉ`̀°`̀T ø`̀e »`̀à`̀dG

 áÑ©°üdG ±hô¶dG πX »a Éª«°S ’h É¡àëaÉμeh

 .á≤£æªdG  É¡H  ôªJ  »àdG

 ¿hDƒ°ûd  á`̀dhó`̀dG  ô`̀jRh  πÑ≤à°SG  -  GôàH  -  ¿ÉªY 
 QƒàcódG áeƒμëdG º°SÉH »ª°SôdG ≥WÉædG ,ΩÓYE’G
 QGóH  ¬Ñàμe  »a  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,»æeƒªdG  ó qªëe
 áq«eÓ°SE’G AÉÑfC’G ádÉch ΩÉY ôjóe AGQRƒdG á°SÉFQ

.¬∏HhQ √ô«N ≈°ù«Y (ÉæjEG) áq«dhódG
 √ô°†M …ò``̀dG ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀N »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG ó```̀ qcCGh
 π«eõdG (Gô`̀à`̀H) á`̀ q«`̀fOQC’G AÉ`̀Ñ`̀fC’G ádÉch ΩÉ`̀Y ôjóe
 …ò``dG  Qhó````dG  Q uó``≤``j  q¿OQC’G  q¿CG  ,∫ƒ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  π°ü«a
 ,(ÉæjEG)  áq«dhódG  áq«eÓ°SE’G  AÉÑfC’G  ádÉch  ¬H  Ωƒ≤J
 »àdG  áq«dhódG  áq«eÓYE’G  äÉ°ù q°SDƒªdG  øe  IóMGƒc
 äÉj qóëàdGh  ÉjÉ°†≤∏d  … qó°üàdGh  á«YƒàdÉH  ≈æ©oJ

.»eÓ°SE’G ºdÉ©dG ¬LGƒJ »àdG Iô°UÉ©ªdG
 πFÉ°Sh  QhO  õjõ©J  IQhô°V  ≈∏Y  ôjRƒdG  O qó°Th
 áq«dhódG  áq«eÓ°SE’G  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  ádÉch  QhOh  ,ΩÓ``̀YE’G
 ± qô£àdG  QÉ`̀μ`̀aCG  áHQÉëe »a , q¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH  (É`̀æ`̀jEG)
 »eÓ°SE’G  ÜÉ£îdG  á≤«≤ëH  ôjƒæàdGh  ,ÜÉ``̀gQE’Gh
 ÜôëdG q¿CGh kÉ°Uƒ°üN ,»£°SƒdGh ∫óà©ªdGh íª°ùdG
 á`̀ qjô`̀μ`̀a Üô```M »``̀g ± qô``̀£``̀à``̀dGh qƒ`̀∏`̀¨`̀dG QÉ``̀μ``̀aCG qó``°``V

.Ö°ùëa áqjôμ°ùYh áq«æeCG â°ù«dh áq«eÓYEGh
 ádÉcƒdG  ¿ƒμJ  ¿CG  IQhô°V  ≈`̀dEG  »æeƒªdG  QÉ°TCGh
 πeÉ©à∏d áq«eÓ°SE’G áq«eÓYE’G Oƒ¡édG á©«∏W »a
 ΩÓ``°``SE’Gzh  ± uô`̀£`̀à`̀ª`̀dG  ôμØdG  QÉ°ûàfG  Iô`̀gÉ`̀X  ™`̀e
 ºdÉ©dG  ø`̀Y  áq«≤«≤ëdG  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  ìÉ`̀°`̀†`̀jEGh  ,zÉ`̀«`̀Hƒ`̀a

 êQGƒ`̀N qó`̀°`̀V Üô`̀ë`̀dG q¿CG ≈∏Y kGO qó`̀°`̀û`̀e ,»`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ΩÉ≤ªdG  »`̀a  ø«ª∏°ùeh  Üô`̀©`̀c  É`̀æ`̀Hô`̀M  »`̀g  ô°ü©dG
 áq«HÉgQE’G äÉYÉªédG √òg ¬H Ωƒ≤J Éªd kGô¶f ,∫ qhC’G

.∞«æëdG »eÓ°SE’G øjódG ÇOÉÑªd ¬jƒ°ûJ øe
 AÉÑfC’G  ádÉch  ΩÉY  ôjóe  ¢Vô©à°SG  ¬ÑfÉL  øe
 »àdG Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG qº```gCG (É``æ``jEG) á`̀ q«`̀dhó`̀dG á`̀ q«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 á``̀ qjQÉ``̀Ñ``̀NE’G á`̀«`̀£`̀¨`̀à`̀dG å`̀«`̀M ø``̀e á``dÉ``cƒ``dG q¢`̀ü`̀î`̀J
 äÉ`̀ q«`̀∏`̀bC’Gh  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ºdÉ©dG  qº¡J  »àdG  ÉjÉ°†≤∏d
 RGô````HEGh ,º`̀dÉ`̀©`̀dG AÉ``̀ë``̀fCG  ∞∏àîe »``a á`̀ q«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ôNB’G ∫ƒÑb å«M øe ΩÓ°SEÓd ábô°ûªdG ÖfGƒédG
.áa qô£àªdGh áq«HÉgQE’G äÉYÉªédG QÉμaC’ … qó°üàdGh
 iƒà°ùe õjõ©J ≈dEG ™q∏£àJ ádÉcƒdG q¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ,á``` q«```fOQC’G á``̀ q«``̀eÓ``̀YE’G äÉ`̀°`̀ù`̀ q°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ™``e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 qOGƒ``̀ª``̀dGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dGh QÉ``̀Ñ``̀NC’G ∫OÉ``Ñ``J å`̀«`̀M ø``e
 kÉ°Uƒ°üN  ,»aÉ≤ãdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,á`̀ q«`̀eÓ`̀YE’G
 ΩÉ©∏d  áq«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdG  áª°UÉY  »g  ¿OQC’G  q¿CGh
 ø«μªJ  ∫Éée  »a  ¿hÉ©àdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»dÉëdG

.áq«eÓYE’G QOGƒμdG ÖjQóJh
 AÉ`̀Ñ`̀fC’G á`̀dÉ`̀ch ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG ,√Qhó````̀H
 ¿hÉ©àdG õjõ©àd áMôà≤ªdG ¬LhC’G (GôàH) áq«fOQC’G
 kÉjóÑe ,(ÉæjEG) áq«dhódG áq«eÓ°SE’G AÉÑfC’G ádÉch ™e
 ∞∏àîe  »a  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæà∏d  πeÉμdG  OGó©à°S’G

 .áq«ÑjQóàdGh áq«æØdGh áq«eÓYE’G ÖfGƒédG

…hGõ¨dG ±ô°TG - óHQG 

 ,¢ùeG  ∑ƒeô«dG  á©eÉL  »`̀a  ¿ƒ∏eÉY  ¢VôàYG
 »°ùjƒ£dG ∫OÉY QƒàcódG »dÉ©dG º«∏©àdG ôjRh ≥jôW
 ™e ¬JQÉjR âaOÉ°üJ …òdG á©eÉédG á°SÉFQ ≈æÑe ≈dG
 …QÉédG ô¡°ûdG ∫ÓN áãdÉãdG »g á«LÉéàMG áØbh
 ΩÉ¶f  ≈`̀∏`̀Y  º¡∏ªY  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀MÉ`̀H  áÑdÉ£ª∏d
 º¡∏jƒëJ ó©H áeóîdG ájÉ¡f ICÉaÉμe øª°V áehÉ«ªdG

.áØæ°üe ∞FÉXhh ´ƒ£≤ªdG ÖJGôdG ≈dG

 äÉ©eÉédG  ¿G  ,ø«éàëª∏d  »°ùjƒ£dG  ó```̀cGh
 É¡àª¶fG  ≈```̀dG  º`̀μ`̀à`̀ë`̀Jh  É```````̀jQGOGh  É`̀«`̀dÉ`̀e  á∏≤à°ùe

.á«dÉªdG Qƒe’ÉH É°Uƒ°üN §ÑJôj Éª«a É¡JÉ©jô°ûJh
 ∫ÓN º¡∏jƒëJ ºJ øe OóY ¿Éa ,ø«∏eÉ©dG ≥ahh
 ÖJGôdG ≈dG áehÉ«ªdG ΩÉ¶f øe á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG
 º¡à«≤MG ≈dG øjô«°ûe ,kÉØXƒe 550 ¥ƒØj ´ƒ£≤ªdG
 øª°V  áehÉ«ªdG  ≈∏Y  º¡àeóN  äGƒæ°S  ÜÉ°ùàMÉH
 á©eÉL »a ø«∏eÉ©dÉH Iƒ°SG áeóîdG ájÉ¡f ICÉaÉμe

 .É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG

نقيب الصحفيين يدعو إلى التزام المهنية والحياد

ا�ميرة ثروت تفتتح البازار الباكستاني

 ¢ùeCG á«fƒfÉ≤dG ø«ª«dG á∏«eRh Ó«eR 21 iOCG - GôàH - ¿ÉªY 

.ø««Øë°üdG áHÉ≤f ¢ù∏ée ΩÉeCG

 AGOCG π`̀Ø`̀M ∫Ó``̀N »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG ¥QÉ```̀W π`̀«`̀eõ`̀dG Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀dG ó```̀cGh

 øWƒdG º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG ∫É°üjEG »a ø««aÉë°üdG QhO ,ø«ª«dG

 OÉ«ëdGh  á«æ¡ªdÉH  ΩGõàd’G  ≈dG  É«YGO  ,É¡æY  ´ÉaódGh  øWGƒªdGh

.OóédG AÓeõ∏d »æ¡e ¢SÉ°SCÉc

 ¿hó∏N  ,¿É°Sô©dG  óªëe  ,ô«°†îdG  ºcÉM  :º`̀g  AÓ`̀eõ`̀dGh

 ,áfƒ°ùM  ±hDhô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ,¿É°ùM  ºã«g  ,á«JÉæjR  AÉ`̀ah  ,áØ°SÉ°ù©dG

 ∫ÉªL  ,Iõ`̀fÉ`̀æ`̀Y  á`̀jOÉ`̀f  ,á°û«ëLƒHG  ¿É`̀fó`̀Y  ,á`̀dÓ`̀gƒ`̀HG  ø«°ùM

 ,¿ÉëjƒL  …ƒ∏N  ,¿Ghó`̀©`̀dG  óªëe  ,IôaÉ©édG  IOƒ``Y  ,≈°SƒªdG

 ,IõæYƒHGõà©e ,íÑ°U ójDƒe ,¢û«£©dG ¿GôªY ,¢ù«°SGôëdG ¿Éª«∏°S

 .±É°ù©dG ó°TGQ ,OGóM ÉÑ°U ,AÉ¡≤ØdG ≈æÑd ,á°†jƒY ôeÉ°S

 ,ø°ùëdG  ähô``K  Iô`̀«`̀eC’G  ƒª°S  âëààaG  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 
 »aÉ≤ãdG  äÉ«fÉà°ùcÉÑdG  äGó«°ùdG  …OÉæd  ájôîØdG  á°ù«FôdG
 ,»aÉ≤ãdG  »fÉà°ùcÉÑdG  QGRÉ`̀Ñ`̀dG  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ,¿É`̀ª`̀Y  »`̀a
 »a  á«fÉà°ùcÉÑdG  IQÉØ°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  …OÉædG  ¬ª¶f  …ò`̀dG

.¿ÉªY
 á`̀HÉ`̀≤`̀f »```̀a ΩÉ``̀≤``̀j …ò`````dG ,QGRÉ```̀Ñ```̀dÉ```̀H É`̀gƒ``ª``°``S â``̀dƒ``̀é``̀Jh
 ≈∏Y π`̀ª`̀à`̀°`̀TGh ,ø`̀«`̀eƒ`̀j ió``̀e ≈`̀∏`̀Y ø``«``«``fOQC’G ø`̀«`̀dhÉ`̀≤`̀ª`̀dG
.á«fÉà°ùcÉH á«æa ∞ëJh á«KGôJ ¢ùHÓeh ájQƒ∏μ∏a äÉéàæe

 á«ªgCG  øY  ,ôHÉL  ƒ`̀HCG  ø«ª°SÉj  …OÉædG  á°ù«FQ  âKóëJh
 ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,á«fÉà°ùcÉÑdG  áaÉ≤ãdG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  QGRÉÑdG
.»fÉà°ùcÉÑdG Qƒ∏μ∏Ø∏d É°VhôYh á«aÉ≤K ÉeÓaCG  Ωó≤j …OÉædG

 âæH á`̀«`̀dÉ`̀Y Iô```«```eC’G ƒ`̀ª`̀°`̀S ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG ìÉ`̀à`̀à`̀aG ô`̀°`̀†`̀Mh
 Iô«eC’G ƒª°Sh ,ø°ùëdG âæH áªMQ Iô«eC’G ƒª°Sh ,ø«°ùëdG
 ƒª°Sh ,»`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG ¿Gó````Lh Iô``̀«``̀eC’G ƒ`̀ª`̀°`̀Sh ,Iõ``̀ª``̀M á`̀ª`̀°`̀ù`̀H
 ∂∏°ùdGh  AGôØ°ùdG  πFÉ≤Y  ø`̀e  Oó`̀Yh  ,º°UÉY  AÉæ°S  Iô`̀«`̀eC’G

 .∫ÉªYC’G äGó«°Sh ,áμ∏ªªdG iód »°SÉeƒ∏HódG

تحذير من السباحة
في التجمعات المائية غير اRمنة

 QGƒ```̀Z’G AGƒ```̀d ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀e É``̀YO - Gô`̀à`̀H - á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG QGƒ````̀Z’G 

 øe ÜGô`̀à`̀b’G  Ωó`̀Y ≈`̀dG  ,AGƒ`̀∏`̀dG  QGhR  IÉ°†≤dG  ájhÉ©e á«dÉª°ûdG

 ,áMÉÑ°ù∏d  áæeG  ô«Z  á«FÉe  äÉ©ªéJ  …G  hG  á«æb’G  hG  Ohó°ùdG

 áæNÉ°S  √É«ªH  áæe’G  áMÉÑ°ù∏d  AGƒ∏dÉH  øcÉeG  ôaƒJ  ≈`̀dG  Éàa’

.IOQÉH iôNGh á«fó©eh

 ∑ôÑdG  »a ¢ù£¨dG  hG  áMÉÑ°ùdG  ôWÉîe øe IÉ°†≤dG  QòMh

 Ö∏W ¬fG ≈dG Gô«°ûe ,á«æ«£dG ¿GQóédGh á«°VQ’G äGP á«YGQõdG

 ô°ûàæJ  »àdGh  ,∑ô`̀Ñ`̀dG  ∂««°ûJ  á©HÉàe  ¿OQ’G  …OGh  á£∏°S  øe

 hG ˆGóÑY ∂∏ªdG IÉæb »a áMÉÑ°ùdG ¿G GócDƒe ,´QGõªdG »a IôãμH

 Ée ÉÑdÉZh IQƒ£îdG »a ájÉZ Ohó°ùdG »a hG á«YGQõdG ∑ôÑdG »a

.äƒªdG ≈dG …ODƒj …òdG ¥ô¨dÉH »¡àæJ

 á«æa  ¥ôa Iô°TÉÑe ≈dG  ,±ô°üàªdG  QÉ°TG  π°üàe ¥É«°S  »ah

 ÜÉ°ûY’G  á`̀dGREÉ`̀H  ,QÉ``̀KB’Gh  á`̀YGQõ`̀dGh  äÉjó∏ÑdGh  ∫É¨°TCÓd  á©HÉJ

 á`̀«`̀YGQõ`̀dGh á`̀jhô`̀≤`̀dGh á`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¥ô`̀£`̀dG Ö`̀fGƒ`̀L ø`̀e á`̀aÉ`̀é`̀dG

 AGƒ∏dG  »`̀a  á«MÉ«°ùdGh  á`̀jô`̀K’G  ø`̀cÉ`̀e’G  ∂`̀dò`̀ch  ,á«ª«¶æàdGh

.≥FGôë∏d ÉÑæéJ

 ,º¡YQGõe øe áaÉédG  ÜÉ°ûY’G  á`̀dGRG  ≈dG  ø«YQGõªdG  ÉYOh

 .∞«°üdG π°üa »a Ö°ûæJ ób »àdG ≥FGôë∏d ÉÑæéJ

(GôàH)  º°ù≤dG GhOCG øjòdG AÓeõdG §°Sƒàj »æeƒªdG

(GôàH)  QGRÉÑdG íààØJ Égƒª°S

التهميش وغياب العدالة االجتماعية وسوء ا�وضاع االقتصادية ساهمت في التطرف

وزير الداخلية: الدولة تراعي 
االعتبارات ا�منية عند إقامة ا�نشطة

 ÖdÉZ  á«∏NGódG  ô`̀jRh  åëH  -  GôàH  -  ¿ÉªY 
 áÄ«g  πãªj  Gó`̀ah  ,  ¢ùeG  ¬FÉ≤d  ∫Ó`̀N  ,»ÑYõdG
 ,zº`̀ª`̀g{  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ≥«°ùæJ
 áeƒμëdG  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õjõ©J  πÑ°S
 É``gQhO  π«©ØJh  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 ¥ƒ`̀≤`̀Mh á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG º`̀«`̀b AÓ``̀YEÉ``̀H π`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG  á∏éY ™aOh ¿É°ùf’G
 Ió`̀Y á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô```jRh ΩÉ```̀eCG ó``aƒ``dG ¢``Vô``Yh
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀e π`̀ª`̀©`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J Ö``̀dÉ``̀£``̀e
 QhOh É`̀¡`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀£`̀°`̀û`̀f’G á``eÉ``bGh »`̀fó`̀ª`̀dG
 GOÉæà°SG  ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°S  ¢ùjôμJ  »a  äÉ°ù°SDƒªdG
 áªé°ùæªdGh  ∂∏ªdG  ádÓéd  á«°TÉ≤ædG  ¥GQhCÓ`̀d

 áaÉ°VG ,á«dhódG äGógÉ©ªdGh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ™e
 ±ô£àdG  áëaÉμe  »a  äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  QhO  ≈dEG

.∞æ©dGh
 á`̀«`̀ª`̀gCG ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô``̀ jRh ó```̀cCGh
 ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ÉgòØæJ »àdG á∏«∏édG ΩÉ¡ªdG
 ágGõædGh  á«aÉØ°ûdG  áeƒ¶æªH  AÉ≤JQÓd  »fóªdG

.™ªàéªdG  áeóNh
 ó``aƒ``dG Ö``dÉ``£``e á```̀°```̀SGQO º`̀à`̀«`̀°`̀S ¬````̀fEG ∫É````̀bh
 ,á©ÑàªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  ø«fGƒ≤dG  øª°V  É¡à«Ñ∏Jh
 äGQÉÑàY’G  »YGôJ  á«fOQC’G  ádhódG  ¿CG  Éë°Vƒe
 áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM á£°ûf’G áeÉbG óæY á«æeC’G

 .É¡JÉjƒdhCG áeó≤e »a »JCÉJ »àdG ø«æWGƒªdG



عربي ودولي

(á«Ø«°TQCG)  zô°†ëdG{ ôjôëJ äÉ«∏ªY ióMEG ∫ÓN ¿ƒ«bGôY OƒæL

 »`̀eGQ …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG ô`̀jó`̀e ∫É``̀bh

 »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀S’G ∞`̀°`̀ü`̀≤`̀dG ¿G ø``ª``Mô``dG ó`̀Ñ`̀Y

 ,zˆG Üõ`̀ë`̀d á`̀ë`̀∏`̀°`̀SG ´Oƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e{ ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG

 ´Oƒà°ùªdG øe ôÑc’G AõédG{ ¿G ≈dG Gô«°ûe

.zÉZQÉa Ó°UCG ¿Éc

 Üõëd  ™HÉàdG  zQÉ`̀æ`̀ª`̀dG{  ¿ƒjõØ∏J  ¿É`̀ch 

 âaó¡à°SG  á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SG  IQÉ```̀Z  ¿G  í``̀LQ  ˆG

 IGPÉ`̀ë`̀ª`̀H zÉ`̀YOƒ`̀à`̀°`̀ù`̀eh Oƒ``̀bƒ``̀dG äÉ```̀fGõ```̀N{

.¬à©«ÑW Oóëj ºd QÉ£ªdG

 ¥ô°T Üƒ`̀æ`̀L »``a ø`̀£`̀≤`̀j ó`̀gÉ`̀°`̀T ∫É```̀bh

 ÉMÉÑ°U  á©HGôdG  áHGôb{  ™ª°S  ¬fG  áª°UÉ©dG

 ,áaô°ûdG  ≈dG  âjôL  .ºî°V  QÉéØfG  äƒ°U

 AÉHô¡μdG âfÉc .QÉædG øe Iô«Ñc á∏àc âjCGQh

 QÉ`̀æ`̀dG á`̀∏`̀à`̀c á````̀jDhQ ø`̀μ`̀ª`̀j ¿É````ch á`̀Yƒ`̀£`̀≤`̀e

.zìƒ°VƒH

 º∏c 25 ó`̀©`̀H ≈`̀∏`̀Y ≥`̀°`̀û`̀eO QÉ`̀£`̀e ™`̀≤`̀jh

.ájQƒ°ùdG áª°UÉ©dG ¥ô°T ÜƒæL

 ´ƒbh  á«∏«FGô°SG  QOÉ°üe  …G  ócDƒJ  ºdh

 ∞°üb ≈`̀∏`̀Y ô`̀¡`̀°`̀T ó`̀©`̀H »``JCÉ``J »`̀à`̀dG IQÉ``̀¨``̀dG

 ¬fG  ájôÑ©dG  ádhódG  âdÉb  »∏«FGô°SG  …ƒ`̀L

 zIQƒ£àe  áë∏°SG{  º°†J  É`̀aGó`̀gCG  ±ó¡à°SG

 äGƒ≤dG  ÖfÉL ≈`̀dG  πJÉ≤j  …ò`̀dG  ˆG Üõëd

.ájQƒ°ùdG

 ≈`̀∏`̀Y π```̀«```̀FGô```̀°```̀SG ≥``̀∏``̀©``̀J ’ ’É`````̀ª`````̀LEGh

 äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G ô```̀jRh ø`̀μ`̀d .äGQÉ```̀¨```̀dG √ò```g

 ¢`̀ù`̀eCG ø`̀∏`̀YG õ`̀JÉ`̀c π`̀«`̀FGô`̀°`̀ù`̀j »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀S’G

 ≠∏ÑàJ  Iô``̀e  π`̀c  »`̀a  πNóàà°S  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SG  ¿G

 ≈dG  áë∏°SCG  π≤f  ø`̀Y  zIô`̀«`̀£`̀N  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e{

 Üôb IQÉ`̀¨`̀dG  ó`̀cDƒ`̀j  ¿G ¿hO ø`̀e ,ˆG Üõ``M

.≥°ûeO

 πª©f{ »∏«FGô°S’G ¢û«édG áYGP’ ∫Ébh

 ¿GôjEG øe IQƒ£àe áë∏°SCG π≤f …OÉØJ ≈∏Y

 (...)  ¿ÉæÑd  »a  ˆG  Üõ`̀M  ≈`̀dG  ÉjQƒ°S  ôÑY

 ´hô°ûe ∫ƒM Iô«£N äÉeƒ∏©e ≠∏Ñàf ÉeóæY

 Gòg .πNóàæ°ùa ˆG ÜõM ≈dG áë∏°SG π≤æH

.zá°SÉ«°ùdG √òg ™e ÉeÉªJ ºé°ùæe çOÉëdG

 »``̀à``̀dG ≈````````̀dh’G Iô````̀ª````̀dG â``̀°``̀ù``̀«``̀d »`````̀gh

 QÉ£e »∏«FGô°S’G  ¿Gô«£dG  É¡«a  ±ó¡à°ùj

.¬£«ëeh ≥°ûeO

 øY ôjQÉ≤J âKóëJ ,äGôªdG º¶©e »ah

 ≈dG É¡∏≤f ºàj áë∏°SCG hG ïjQGƒ°U ±Gó¡à°SG

.ˆG ÜõM

 ,≥°ûeO AÉØ∏M RôHCG óMCG ,ƒμ°Sƒe âYOh

 ø`̀«`̀∏`̀eô`̀μ`̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG ¿É`̀°`̀ù`̀d ≈`̀∏`̀Y

 ≈`̀dG ±Gô``````̀W’G á``̀aÉ``̀c ±ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀«`̀H …ô``̀à``̀ª``̀jO

 ó«©°üJ Ö`̀æ`̀é`̀J{ ±ó`̀¡`̀H z¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG  §`̀Ñ`̀°`̀V{

.zÉ°SÉ°SCG áHô£°†e á≤£æe »a ôJƒàdG

 â`̀fÉ`̀c  GPG  É``̀e  ∫ƒ```̀M  ∫GDƒ```̀°```̀S  ≈`̀∏`̀Y  GOQh

 ,áμ«°Th  áHô°†H  ƒμ°Sƒe  â`̀¨`̀∏`̀HCG  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SG

 ¿’OÉ`̀Ñ`̀à`̀J π``«``FGô``°``SGh ƒ`̀μ`̀°`̀Sƒ`̀e{ ¿G ÜÉ````̀LCG

.zäGƒæ≤dG ∞∏àîe ôÑY äÉeƒ∏©e

 º°SÉH á`̀Kó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äOó```̀f ,É`̀¡`̀à`̀¡`̀L ø``̀e

 ÉahQÉNGR  ÉjQÉe  á«°ShôdG  á«LQÉîdG  IQGRh

.zÉjQƒ°S ó°V á«fGhó©dG ∫ÉªY’ÉH{

 ∞dÉîJh ádƒÑ≤e ô«Z ÉgôÑà©f{ âdÉbh

.z»dhódG ¿ƒfÉ≤dG ±GôYCGh ÇOÉÑe

 Iô°ûY  πàb  ,É`̀jQƒ`̀°`̀S  Üô`̀Z  ∫Éª°T  »`̀ah

 íLQ  äGQÉ`̀Z  »a  ¿É©«°VQ  º¡æ«H  ø««fóe

 âaó¡à°SG  á«°ShQ  É¡fG  …Qƒ°ùdG  ó°UôªdG

 áãdÉãdG  Iô`̀ª`̀dG  √ò```gh  .ø`̀«`̀«`̀Ñ`̀W  ø`̀«`̀≤`̀aô`̀e

 »a á`̀«`̀Ñ`̀W ≥``̀aGô``̀e É`̀¡`̀«`̀a ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀J »``̀à``̀dG

 ò`̀æ`̀e á``̀jƒ``̀L äÉ``̀Hô``̀°``̀†``̀d Ö`````̀dOEG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e

.âÑ°ùdG

 Üôb  ≈Ø°ûà°ùe  ±ó¡à°SG  ∞°üb  iOCGh

 »HƒæédG  ÖdOEG  ∞jQ  »a »bô°T  ôjO  ájôb

 ø`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀cC’G á`̀î`̀°`̀†`̀e Qô`̀°`̀†`̀J ≈```̀dG Gô``̀é``̀a

 øY ø`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀cC’G ´É`̀£`̀≤`̀fG »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh É`̀¡`̀«`̀a

 á`̀à`̀°`̀S{  IÉ`̀«`̀ë`̀H  iOhCG  É``̀e  ƒ```̀gh  ,≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG

 øjOƒLƒe  GƒfÉc  ,¿É©«°VQ  º¡æ«H  ø««fóe

.z∫ÉØW’G ø°VGƒMh IOó°ûªdG ájÉæ©dG »a

 ∫É`̀Ø`̀W’G º`̀°`̀ù`̀b »``̀a π`̀°`̀SGô`̀e ó`̀gÉ`̀°`̀Th

 π```̀b’G ≈``̀∏``̀Y á``̀æ``̀°``̀VÉ``̀M IO’ƒ```````̀ dG »``̀ã``̀jó``̀M

.Iôã©Ñe äÉjƒàëeh IQô°†àe

 á«ÑdÉ¨H  ≥`̀ë`̀d  ô«Ñc  QÉ``̀eO  ≈``dG  QÉ``°``TCGh

 IõcôªdG ájÉæ©dG É¡æ«Hh ≈Ø°ûà°ùªdG ΩÉ°ùbCG

.á«Ñ£dG  Iõ¡LC’Gh

 äGQÉ``̀Z â`̀aó`̀¡`̀à`̀°`̀SG ,≥```̀M’ â``̀bh »``̀ah

 ≥`̀ah ,É`̀°`̀†`̀jG zá`̀«`̀°`̀ShQ É`̀¡`̀fG í`̀Lô`̀j{ á`̀jƒ`̀L

 ÉàjRô©e  ájôb  »a  É«ÑW  Gõcôe  ,ó°UôªdG

 πà≤ªH ÖÑ°ùJ Ée ,»HƒæédG ÖdOEG  ∞jQ »a

 .z»Ñ£dG QOÉμdG øe ø«∏eÉY á©HQG{

(∫ƒ°VÉfC’G)  ̂ G ΩGQ §°Sh iô°SC’G ™e á«æeÉ°†J Iô«°ùe

(RôàjhQ)  ÖdOEG ≈∏Y ájƒL IQÉZ ó©H óYÉ°üàj ¿ÉNO

1
» السلطة« تبلغ إسرائيل

وقف تمويل كهرباء غزة بالكامل
 á«∏«FGô°SE’G Iô°TÉ©dG IÉæ≤dG âØ°ûc - …CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG

 »`̀°`̀VGQ’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  ≥°ùæe  â¨∏HCG  á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG  ¿CG  ¢`̀ù`̀eG

 ±BGƒj{ ∫GôæédG á«∏«FGô°SE’G áeƒμëdG »a á∏àëªdG á«æ«£°ù∏ØdG

.πeÉμdÉH IõZ ´É£b AÉHô¡c IQƒJÉa πjƒªJ øY É¡ØbƒàH z…ÉNOôe

 øY Iô°TÉÑe É¡ØbƒH kÉ«ª°SQ ≥°ùæªdG â¨∏HCG á£∏°ùdG ¿CG äôcPh

 π«FGô°SEG  øe ´É£≤dG  π°üJ  AÉHô¡c  •ƒ£N 10  IQƒJÉØd  É¡∏jƒªJ

 É¡«∏Y  óªà©j  …ò`̀dG  AÉHô¡μdG  πªée  øe  %30  ¬àÑ°ùf  Ée  πãªJh

 É«dÉM  π°üj  Éªe  %80  πãªJ  Éª«a  ,»©«Ñ£dG  ™°VƒdG  »a  ´É£≤dG

.Ió«MƒdG ó«dƒàdG á£ëe ∞bƒJ ™e AÉHô¡c øe ´É£≤∏d

 ¿CG  ø«eƒj  πÑb  ìô°U  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¢û«éH  ô«Ñc  §HÉ°V  ¿É`̀ch

 ø`̀eC’G  ¿CGh  IOhó`̀©`̀e  ΩÉ``̀jCG  ∫Ó`̀N  ´É£≤dG  ø`̀Y  ™£≤à°S  AÉHô¡μdG

 πgh  á``̀eRC’G  √ò`̀g  »a  ¢SÉªM  ±ô°üJ  á«Ø«c  ™HÉàj  »∏«FGô°SE’G

 áeRC’G  πM ƒëf …ôμ°ù©dG  ìÉæé∏d  á¡LƒªdG  É¡JÉ«fÉμeEÉH  ï°†à°S

.’ ΩCG

 ºd  …òdG  §HÉ°†dG  øY  zäƒfhôMCG  äƒ©jój{  áØ«ë°U  â∏≤fh

 ΩÉ`̀jC’G  ∫Ó`̀N  AÉHô¡c  ¿hó`̀H  ¢û«©«°S  Iõ`̀Z  ´É£b{  ¿EG  ¬ª°SG  OQƒ`̀J

.záeRC’G ™e ¢SÉªM »WÉ©J á«Ø«c ¢û«édG ™HÉà«°Sh áeOÉ≤dG

 á``̀eRCG »`̀a GOÉ```M É`̀ª`̀bÉ`̀Ø`̀J Ó`̀°`̀UCG ô`̀°`̀UÉ`̀ë`̀ª`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG ó`̀¡`̀°`̀û`̀jh

 á£ëe  πªY  ∞bƒJ  ô`̀KCG  ≈∏Y  ΩÉ`̀jCG  Iô°ûY  òæe  AÉHô¡μdG  ´É£≤fG

 ΩRÓdG  OƒbƒdG  OÉØf  ÖÑ°ùH  πª©dG  øY  Ió«MƒdG  AÉHô¡μdG  ó«dƒJ

 øY  Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dG  AÉ`̀¨`̀dEG  á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG  ¢`̀†`̀aQh  É¡∏«¨°ûàd

.OƒbƒdG

 á«∏«FGô°SE’G  AÉHô¡μ∏d  ´É£≤dG  AÉHô¡c  IQƒ`̀JÉ`̀a  áª«b  ≠∏ÑJh

 øe  É¡YÉ£àbÉH  zπ«FGô°SEG{  Ωƒ≤J  å«M  kÉjô¡°T  π≤«°T  ¿ƒ«∏e  40

 .á«æ«£°ù∏ØdG  ÖFGô°†dG  äGóFÉY

áØ°†dG AÉëfCG »a äGô«°ùe ¥ôØj »∏«FGô°SE’G ¢û«édG

»قــــراقــــع« يـــحـــذر مـــن ارتـــقـــاء شـــهـــداء مـــن الــمــعــتــقــلــيــن الــمــضــربــيــن

ا:ضراب الشامل يعم ا2راضي الفلسطينية تضامن3 مع ا2سرى

إسرائيل تقصف سوريا مجدد;
ودمشق تتهم تل أبيب بدعم ا:رهاب

 ÜGô°VE’G qºY - ∫ƒ°VÉfC’G - …CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 ¢Só≤dGh áØ°†dG äÉ¶aÉëe áaÉc ¢ù«ªîdG ¢ùeG πeÉ°ûdG

 »a ΩÉ©£dG øY ø«Hô°†ªdG iô°SC’G ∫ƒNO ™e ,á∏àëªdG

.ô°ûY …OÉëdG º¡eƒj »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G ¿ƒé°S

 äÉª«îªdGh  iô≤dGh  äGó∏ÑdGh  ¿óªdG  ´QGƒ°T  äó`̀Hh

 OÉ``̀YCG ó¡°ûe »``a ,IQÉ```ª```dGh äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ø``e á`̀«`̀dÉ`̀N ¬`̀Ñ`̀°`̀T

 ÉeóæY  ≈```̀dhC’G  á«æ«£°ù∏ØdG  á°VÉØàfE’G  ΩÉ``̀jCG  ¿É`̀gPCÓ`̀d

 ≈∏Y  ÉLÉéàMG  á∏eÉ°ûdG  äÉHGô°VEÓd  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  CÉéd

 Ö©°ûdG AÉæHCG ó°V ¬JÉ°SQÉªeh »∏«FGô°S’G ∫ÓàM’G ™ªb

.»æ«£°ù∏ØdG

 ¢ùjQÉàªdÉH  πNGóªdG  ™«ªL  â≤∏ZCG  ºëd  â«H  »`̀ah

 ø«ªã∏ªdG  ø`̀e  Oó``Y  ∫ƒ`̀é`̀J  Éª«a  äGQÉ````̀WE’Gh  ájôéëdG

 IQhô°V ≈∏Y øjócDƒe ´QGƒ°ûdG »a »°ü©dG ¿ƒ∏ªëj ºgh

.ÜGô°VE’ÉH äÉYÉ£≤dG áaÉμd πeÉ°ûdG ΩGõàd’G

 ™«ªL  ¿ÉÑ°ûdG  ø`̀e  áYƒªée  â`̀≤`̀∏`̀ZCG  ,ˆG  ΩGQ  »`̀ah

 ôÑY ,Iô``«``Ñ``dGh ˆG ΩGQ »`̀à`̀æ`̀jó`̀e ≈``̀dG  á``jODƒ``ª``dG  ¥ô``£``dG

 ,äÉ`̀bô`̀£`̀dG  »``a  á∏©à°ûªdG  äGQÉ`````̀W’Gh  IQÉ`̀é`̀ë`̀dG  ™`̀°`̀Vh

 ø«àæjóªdG  ∫ƒNO øe ø«æWGƒªdG  ¿ÉÑ°ûdG  äGô°ûY ™æeh

.GƒJCG å«M øe ºghOÉYCGh

 AÉ`̀æ`̀H ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG ΩÉ````eG É``̀¡``̀HGƒ``̀HG ∑ƒ`̀æ``Ñ``dG â``≤``∏``ZGh

 ™fÉ°üªdG  äGô°ûY  â≤∏ZG  Éªc  ,ó≤ædG  á£∏°S  QGô``b  ≈∏Y

 øY º¡HGô°VG »a iô°S’G ™e ÉæeÉ°†J É¡HGƒHG äBÉ°ûæªdGh

.ΩÉ©£dG

 ¢Só≤dG  »a  É¡HGƒHCG  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG  áaÉc  â≤∏ZCGh

 πÑLh  ájƒ°ù«©dG  Ió`̀∏`̀Hh  ø`̀jó`̀dG  ìÓ°U  ´QÉ`̀°`̀Th  áªjó≤dG

 ,iô``̀NC’G  AÉ`̀«`̀MC’G  ø`̀e  ójó©dGh  •ÉØ©°T  º«îe  ôÑμªdG

 ájôëdG{ º¡àcô©e »a º¡d G kOÉæ°SEGh iô°SC’G ™e ÉkæeÉ°†J

 º`̀¡`̀bƒ`̀≤`̀M ´Gõ```̀à```̀fG π````̀LCG ø``̀e ,á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG zá```eGô```μ```dGh

.áYhô°ûªdG

 Ió`̀∏`̀Ñ`̀dG QÉ`̀é`̀J ´É``̀æ``̀bEG ∫Ó``̀à``̀M’G äGô`̀HÉ`̀î`̀e â``̀dhÉ``̀Mh

 ´É«°üf’G Gƒ°†aQ º¡æμd ,º¡JÓëe ÜGƒHCG íàØH áªjó≤dG

.ºgôeGhC’

 á°UÉîdGh á«ª°SôdG ¢SQGóªdG É k°†jCG  ÜGô°VE’G πª°Th

 äGó∏Hh AÉ«MCG •ƒ£N ≈∏Y á∏eÉ©dG ΩÉ©dG π≤ædG äÓaÉMh

.á°Só≤ªdG áæjóªdG

 iƒ`̀≤`̀dGh  á«HÉÑ°ûdG  äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dGh  äÉ`̀cô`̀ë`̀dG  â``̀YOh

 »a  ácQÉ°ûª∏d  ¢Só≤dÉH  á«æWƒdGh  á«Ñ©°ûdG  äÉ«dÉ©ØdGh

 »a  ΩOÉ≤dG  âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  OƒeÉ©dG  ÜÉ`̀H  á≤£æe  »a  áØbƒdG

 áeGôμdG{  ÜGô°VE’  É kªYO  ,G kô°üY  á°ùeÉîdG  áYÉ°ùdG  ΩÉªJ

.zájôëdGh

 á«æeÉ°†J Iô«°ùe »a ,iô°S’G äÉ¡eG øe OóY ∑QÉ°Th

.∫ÓàM’G ¿ƒé°S »a ΩÉ©£dG øY ø«Hô°†ªdG ÉfGô°SG ™e

 øe iô°S’G äÉ¡eG É¡eó≤J »àdG Iô«°ùªdG â≤∏£fGh

 å«M ,ºëd â«ÑH ó¡ªdG áMÉ°S »a ΩÉ°üàY’G áª«N ΩÉeG

 óé°ùe §«ëeh ,á°ù«æc •ÓH ≈∏Yh áMÉ°ùdG »a âdƒéJ

.¬ª«îdG ≈dG IOƒ©dGh ,ÜÉ£îdG øH ôªY

 GQƒ`̀°`̀Uh  á«æ«£°ù∏ØdG  ΩÓ````̀Y’G  ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ™```̀aQh

 äÉaÉà¡dG øjOOôe ,ΩÉ©£dG øY ø«Hô°†ªdG ÉfGô°SG ¢†©Ñd

.z∫É°†ædG »a ÉfóMƒJ Ö«∏°üdGh ∫Ó¡dG{ É¡æe á«æWƒdG

 ≈°ù«Y øjQôëªdGh iô°SC’G ¿hDƒ°T áÄ«g ¢ù«FQ QòMh

.ø«Hô°†ªdG iô°SC’G ø«H øe AGó¡°T AÉ≤JQG øe ,™bGôb

 ájô«gÉªédG  Iô«°ùªdG  ∫Ó`̀N  ¬`̀d  áª∏c  »`̀a  ±É`̀°`̀VCGh

 ™e ÉæeÉ°†J Iô«ÑdGh ˆG ΩGQ ´QGƒ°T âHÉL »àdG Ió°TÉëdG

 iô°SC’G äƒ°U ™ª°ùj ¿CG ºdÉ©dG ≈∏Y ¬fCG Iô«°SC’G ácôëdG

 iƒ°S  ójôj  ’ Ö©°T  øëfh ,»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  äƒ°Uh

 ø«∏°VÉæe ∫É£HCG ºg πH ,ø«HÉgQEG Gƒ°ù«d ÉfGô°SCGh ájôëdG

.ájôMh ±ô°T iô°SCGh

 èàæJ »`̀à`̀dG »`̀g ∫Ó``à``M’G á``̀dhO ¿CG ™`̀bGô`̀b í``̀°``̀VhCGh

 ÜGô`̀°`̀VE’G  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¿ƒªª°üe  iô`̀°`̀SC’Gh  ,ÜÉ```̀gQE’G

 ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,IOÉ¡°ûdG  hCG  ,áYhô°ûªdG  º¡ÑdÉ£e  π«f  ≈àM

 iô°SC’G  ÖfÉL  ≈dEG  ¿ƒØ≤j  ¬JOÉ«bh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG

.ΩÉ©£dG øY ìƒàØªdG º¡HGô°VEG »a

 á«eÓ°SE’G  ácôëdG  ¢ù«FQ  ìÓ°U  ó`̀FGQ  ï«°ûdG  É`̀YOh

 øY ø«Hô°†ªdG iô°SC’G Iô°üf ≈dEG ô°†NC’G §îdG πNGO

 »a  ôªj  ∑QÉÑªdG  ≈°übC’G  óé°ùªdG  ¿CG  GócDƒe  ,ΩÉ©£dG

.ájô«°üe á∏Môe

 iô`̀°`̀SCG ™``̀e É``̀æ``̀fCG ó``̀cDƒ``̀f ø`̀ë`̀f{ ìÓ`̀°`̀U ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ∫É```̀bh

 É¡«a  ¿hó°ùéj  »`̀à`̀dG  º¡Jô«°ùe  »`̀a  á`̀jô`̀ë`̀dG  äGô`̀«`̀°`̀SCGh

 áeGôμdGh  ájôëdG  äƒ`̀°`̀Uh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ô«ª°V

 ô°üæY º¡fCG  ≈dEG  Gô«°ûe ,z»æ«£°ù∏ØdG ÉæÑ©°T Iô«°ùe »a

.Iô«°ùªdG √òg ájƒ«Mh IÉ«M ≈∏Y ßaÉëj …òdG IÉ«ëdG

 ™e  øëf  ,ºgQÉ¡fh  º¡∏«d  »a  º¡©e  øëf{  ±É`̀°`̀VCGh

.zÉ¡fƒ°Vƒîj »àdG ájhÉîdG AÉ©eC’G ácô©e

 ¿Éμe πc »a »æ«£°ù∏a Ö©°ûc Éæ«∏Y ÖLGh{ ¬fCG ócCGh

 ,ΩÉjC’G √òg »a ºgô°üæf ¿CG  ø«°üdG ≈°übCG  »a ¿Éc ƒdh

 ÉæàHGƒãd  Éfô°üàfGh  Éæ°ùØf’  Éfô°üàfG  ºgÉfô°üf  ¿EG  É`̀fC’

 ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ¢`̀Só`̀≤`̀∏`̀d  É`̀fô`̀°`̀ü`̀à`̀fGh  á«æ«£°ù∏ØdG

.z∑QÉÑªdG

 iô`̀°`̀SC’G  ≥≤ëj ¿CG  ¬`̀∏`̀eCG  ø`̀Y ìÓ`̀°`̀U ï«°ûdG  Üô```YCGh

.º¡ÑdÉ£eh º¡JGRÉéfEG ΩÉ©£dG øY ø«Hô°†ªdG

 17  òæe  ø««æ«£°ù∏ØdG  ø«∏≤à©ªdG  äÉÄe  ¢Vƒîjh

 ø«°ùëàH áÑdÉ£ª∏d ,ΩÉ©£dG øY kÉMƒàØe ÉHGô°VEG ,…QÉédG

.á«∏«FGô°SE’G ¿ƒé°ùdG »a º¡JÉ«M ±hôX

 áæé∏dG  ƒ°†Y  ,»KƒZôÑdG  ¿Ghô``̀e  ,ÜGô`̀°`̀VE’G  Oƒ`̀≤`̀jh

.2002 òæe π≤à©ªdG ,zíàa{ ácôëd ájõcôªdG

 57  º¡æ«H  ,»æ«£°ù∏a  6500  ƒëf  π«FGô°SEG  π≤à©Jh

 Ö°ùëH ,∞«bƒJ õcôeh kÉæé°S 24 »a ,πØW 300h ICGô`̀eG

.á«æ«£°ù∏a á«ª°SQ äÉfÉ«H

 áæeÉ°†àe äGô«°ùe Iƒ≤dÉH ,»∏«FGô°SE’G ¢û«édG ¥ qô nah

.iô°S’G ™e

 ≥WÉæe  »a  â©dófG  äÉ¡LGƒe  ¿EG  ¿É«Y  Oƒ¡°T  ∫É`̀bh

 ¢û«édG ¥Ó````̀WEG ô```̀KEG ;á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG á`̀Ø`̀°`̀†`̀dG ø``̀e á`̀bô`̀Ø`̀à`̀e

 RÉ¨dG  πHÉæbh  »WÉ£ªdGh  »ëdG  ¢UÉ°UôdG  »∏«FGô°SE’G

 øe ójó©dG øe â≤∏£fG äGô«°ùe √ÉéJ ´ƒeó∏d π«°ùªdG

 ™e  ∑ÉμàM’G  •É≤f  √ÉéJ  äÉª«îªdGh  äGó∏ÑdGh  ¿óªdG

.á«∏«FGô°SE’G äGƒ≤dG

 πÑL á`̀æ`̀Wƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e §`̀«`̀ë`̀e »``̀a äÉ``¡``LGƒ``e â``©``dó``fGh

 ,Iô«ÑdG  áæjóe »°VGQCG  ≈∏Y áeÉ≤ªdG  ,zäƒî°ùH{  πjƒ£dG

.(πjCG â«H) »dÉª°ûdG ˆG ΩGQ áæjóe πNóe ≈∏Y iôNCGh

 §°Sh  á``̀jhGõ``̀dG  ÜÉ``̀H  á≤£æe  »``a  äÉ`̀cÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀TG  äQGOh

 á«∏«≤∏b  Üô`̀b  ¿hõ`̀Y  Ió∏H  πNóe  ≈∏Y  iô``̀NCGh  ,π«∏îdG

 ø«H  äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀e  â©dófG  Éª«a  .á«Hô¨dG  áØ°†dG  »dÉª°T

 πNóe ≈∏Y á«∏«FGô°SEG ájôμ°ùY Iƒbh ø««æ«£°ù∏a ÜÉÑ°T

 .áØ°†dG ÜƒæL »dÉª°ûdG ºëd â«H

 وفد أميركي كبير يصل
إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب 

 ’hDƒ°ùe  25  º°†j  óah  π°üj  -  ∫ƒ°VÉfC’G  -  á∏àëªdG  ¢Só≤dG 

 á©bƒàe  IQÉjõd  ô«°†ëà∏d  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  π«FGô°SEG  ≈dEG  É«cô«eCG

.πÑ≤ªdG QÉjCG »a OÓÑdG ≈dEG ÖeGôJ ódÉfhO »cô«eC’G ¢ù«Fô∏d

 á©°SGh  á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  zäƒ``̀fhô``̀MG  äƒ`̀©`̀jó`̀j{  áØ«ë°U  â`̀dÉ`̀bh

 á«LQÉîdG  IQGRh  »a  ø«dhDƒ°ùe  ™e  »≤à∏«°S  óaƒdG  ¿EG  ,QÉ°ûàfE’G

 óaƒdG  ó≤©«°S  º`̀K  ø`̀eh  IQÉ`̀jõ`̀dG  π«°UÉØJ  ≥«°ùæàd  á«∏«FGô°SE’G

 ø«HhDhQ  »∏«FGô°SE’G  ¢ù«FôdG  Öàμe  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ™e  äGAÉ≤d

.ƒgÉ«fÉàf ø«eÉ«æH »∏«FGô°SE’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿GƒjOh ø«∏ØjQ

 åëÑd  ™bGƒªdG  øe  OóY  IQÉjõH  É°†jCG  óaƒdG  Ωƒ≤«°Sz±É°VCGh

.ÖeGôJ IQÉjR èeÉfôH »a É¡dƒª°T á«fÉμeEG

 Oƒ¡L øe GAõ`̀L ¿ƒμà°S IQÉjõdG  {  ¿CG  ≈`̀dEG  áØ«ë°üdG äQÉ`̀°`̀TCGh

 ¢SQój å«M á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdG äÉ°VhÉØe ¥ÓWEG IOÉYE’ ÖeGôJ

 ø««∏«FGô°SEGh  ÜôY IOÉb  ácQÉ°ûªH  ø£æ°TGh  »a áªb ó≤Y ÖeGôJ

.zø««æ«£°ù∏ah

 ÉμfÉØjG ¬àæHEG ÖeGôJ º°†æà°ùa á«∏«FGô°SE’G áØ«ë°üdG Ö°ùëHh

 ¿ƒμj  ¿CG  ¿hO  ,¢ù«FôdG  …óYÉ°ùe  ô«Ñc  ,ô«æ°Tƒc  ójQÉL  É¡LhRh

 É«fÓ«e  IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  ≈``dhC’G  Ió«°ùdG  âfÉc  GPEG  Ée  Éë°VGh

.IQÉjõdG »a ∑QÉ°ûà°S ÖeGôJ

 øe  ô`̀«`̀NC’G  ´ƒÑ°SC’G  »a  IQÉ`̀jõ`̀dG  ºàJ  ¿CG  áØ«ë°üdG  âëLQh

.QÉjCG

 ∫Éª°T  ∞∏ëd  áªb  »`̀a  Ö`̀eGô`̀J  ∑QÉ°û«°SzáØ«ë°üdG  â`̀dÉ`̀bh

 25 Ωƒj π°ùchôH á«μ«é∏ÑdG áª°UÉ©dG »a ó≤©J (ƒJÉædG) »°ù∏WC’G

 .záª≤dG √òg ó©H hG πÑb π«FGô°SEG Qhõj ¿CG íLôªdG øeh QÉjCG

القوات العراقية تستعيد
السيطرة على قضاء الحضر

 ó°ûëdG  äGƒ``̀b  äOÉ`̀©`̀à`̀°`̀SG  -  Ü  ±  CG  -  ô°†ëdG 

 á∏eÉμdG  Iô£«°ùdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  á«bGô©dG  »Ñ©°ûdG

 ¥Ó£fG øe ådÉãdG Ωƒ«dG »a ô°†ëdG AÉ°†b ≈∏Y

 º°†J »àdG  á≤£æªdG  IOÉ©à°S’ ájôμ°ù©dG  á«∏ª©dG

 ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG á`̀ë`̀F’ ≈`̀∏`̀Y É``̀LQó``̀e É`̀«`̀KGô`̀J É`̀©`̀bƒ`̀e

.»ªdÉ©dG  çGôà∏d

 ziƒ`̀æ`̀«`̀f É``̀j ¿ƒ```̀eOÉ```̀b{ äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ó``̀FÉ``̀b ∫É````̀bh

 ¿É«H »a ˆG QÉj ó«°TQ ô«e’G óÑY øcôdG ≥jôØdG

 ô°†ëdG  AÉ`̀°`̀†`̀b  »Ñ©°ûdG  ó°ûëdG  äGƒ``̀b  äQô```M{

 â©aQh  áYÉ°S  48  ∫ÓNh »°SÉ«b  âbƒHh  πeÉμdÉH

 hó©dG  ó«ÑμJ  ó©H  »fÉÑªdG  ¥ƒ`̀a  »`̀bGô`̀©`̀dG  º∏©dG

.zäGó©ªdGh ìGhQC’ÉH ôFÉ°ùN

 AÉæKG  ¬`̀JGƒ`̀≤`̀d  GQƒ`̀°`̀U  »Ñ©°ûdG  ó°ûëdG  ô°ûfh

 »àdG  áæjóª∏d  á«æμ°ùdG  AÉ`̀«`̀M’G  π`̀NGO  É¡dGƒéJ

 òæe á«HÉgQ’G ¢ûYGO áHÉ°üY Iô£«°S âëJ âfÉc

 äÉ«∏ªY  AóH  ≈dG  ¿É«ÑdG  QÉ°TGh  .ø«àæ°S  øe  ôãcCG

 øe ΩÉ``̀¨``̀d’G ∂`̀«`̀μ`̀Ø`̀Jh á`̀Ø`̀°`̀SÉ`̀æ`̀dG äGƒ``Ñ``©``dG á````̀dGRG

.äƒ«ÑdG

 äOÉ`̀©`̀à`̀°`̀SG »`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG ó`̀°`̀û`̀ë`̀dG äGƒ````̀b â```fÉ```ch

 »`̀a ™```̀bGƒ```̀dG …ô`````̀K’G ô`̀°`̀†`̀ë`̀dG ™``̀bƒ``̀e AÉ```̀©```̀ HQ’G

.π°UƒªdG áæjóe ÜôZ ÜƒæL ájhGôë°U á≤£æe

 á«©«°T  πFÉ°üa  áYƒªée  »Ñ©°ûdG  ó°ûëdGh

 áeƒ¶æe  »`̀a  É«ª°SQ  É`̀¡`̀H  ±ô`̀à`̀©`̀e  Iƒ``b  âëÑ°UG

.∂dP ÜGƒædG ¢ù∏ée ôbG ¿G ó©H á«bGô©dG ´ÉaódG

 IOÉ©à°SG »a Gô«Ñc GQhO »Ñ©°ûdG ó°ûëdG Ö©dh

 »`̀a á``ª``¡``ª``dG ≥``̀WÉ``̀æ``̀ª``̀dGh ¿ó```̀ª```̀dG ø```̀e ó``̀jó``̀©``̀dG

 √QhO  OóëJh  ,QÉ`̀Ñ`̀f’Gh  øjódG  ìÓ°U  »à¶aÉëe

 øjô°ûJ  »`̀a  â≤∏£fG  »`̀à`̀dG  π°UƒªdG  ácô©e  »`̀a

 ≥WÉæªdG  ø«H  á«°ù«FôdG  ≥jô£dG  ™£≤H  ,∫h’G

 É`̀jQƒ`̀°`̀S »``̀a ¿ƒ```«```HÉ```gQ’G É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀j »``̀à``̀dG

.π°UƒªdGh

 IOÉ`̀©`̀à`̀ °`̀SG ø```e á``̀«``̀bGô``̀©``̀dG äGƒ```̀≤```̀dG â`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh

 á«∏ª©dG ∫ÓN iôb ô°ûY øe ôãcG ≈∏Y Iô£«°ùdG

 Qó°üªd  É≤ah  ,¢û«édG  äÉ«Mhôe  É¡ªYóJ  »àdG

.»Ñ©°ûdG  ó°ûëdG  »a

 øe ôãcG AÓLEG ó°ûëdG øeCG ájôjóe âæ∏YCGh

 ôãcG ≈dG áaÉ°VEG  ,ô°†ëdG AÉ°†b øe »fóe 5500

 ≥WÉæe ≈`̀dG á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG ø`̀e ºæZ ¢``SGQ ∞`̀dG 16 ø`̀e

.∑QÉ©ªdG øY Ió«©H

 ≈∏Y á``̀«``̀HÉ``̀gQ’G ¢``̀û``̀YGO á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀Y äô`̀£`̀«`̀°`̀Sh

 ó©H  á«æ°S  ôFÉ°ûY  É¡æμ°ùJ  »àdG  ô°†ëdG  á≤£æe

.2014 ¿GôjõM »a π°UƒªdG ≈∏Y ¬FÓ«à°SG

 á`̀ë`̀F’ ≈`̀∏`̀Y á``̀LQó``̀ª``̀dG ô`̀°`̀†`̀ë`̀dG â`̀°`̀Vô`̀©`̀Jh

 ™`̀bGƒ`̀e  QGô``̀Z  ≈`̀∏`̀Y  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  çGô`̀à`̀∏`̀d  ƒμ°ùfƒ«dG

 …ó``̀jÉ``̀H Ö``̀jô``̀î``̀J äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ≈````dG ,iô`````̀NG á```̀jô```̀KCG

.ø««HÉgQ’G

 äÉ¶aÉëe  çÓK  ø«H  Éã∏ãe  á≤£æªdG  πμ°ûJh

.QÉÑf’Gh øjódG ìÓ°Uh iƒæ«f »g

 »∏Y  AGƒ`̀d  óFÉb  ,»fGóªëdG  »∏Y  AGƒ∏dG  ∫É`̀bh

 ôjôëJ{ ¿G ,»Ñ©°ûdG ó°ûëdG πFÉ°üa óMG ,ôÑc’G

 ¢`̀û`̀YGO ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y ≈`̀∏`̀Y ≥`̀jô`̀£`̀dG ™`̀£`̀≤`̀j ô`̀°`̀†`̀ë`̀dG

 á`̀bô`̀dG ø`̀«`̀H Gô`̀ª`̀e É`̀¡`̀fƒ`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀j Gƒ``̀fÉ``̀c ø``̀jò``̀dG

.zπ°UƒªdG áæjóªd »Hô¨dG ÖfÉédGh ájQƒ°ùdG

 äÉ`̀¨`̀∏`̀dÉ`̀H Gô``à``M º`̀°`̀SÉ`̀H á`̀ahô`̀©`̀ª`̀dG ô`̀°`̀†`̀ë`̀dGh

 ºμM  ¿É`̀HG  ÉjQÉéJh  É«æjO  Gõcôe  âfÉc  ,á«ÑæL’G

.¢SôØdG

 ≈`̀dG  …ô```̀K’G ô°†ëdG ™`̀bƒ`̀e ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J  Oƒ`̀©`̀jh

 zô°†ëdG  áμ∏ªezh  ,OÓ«ªdG  πÑb  »fÉãdG  ¿ô`̀≤`̀dG

 ∫Éª°ûdG π¡°ùdG »a ¥Gô©dG »a ∂dÉªªdG ΩóbG øe

.øjóaGôdG …OGh øe »Hô¨dG

 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ≈``∏``Y É`̀¡`̀JÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀H ô`̀°`̀†`̀ë`̀dG â``̀cô``̀Jh

 Ö``Yô``dG º`̀∏`̀«`̀a ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀d ™``bƒ``ª``c â``eó``î``à``°``SGh

.1973 ΩÉY »a zäõ«°SQhõcG{

 »àdG QGô``̀°``̀V’G º`̀é`̀M á`̀aô`̀©`̀e É`̀MÉ`̀à`̀e ¢`̀ù`̀«`̀dh

 á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ó`̀©`̀H …ô````̀K’G ô`̀°`̀†`̀ë`̀dG ™``bƒ``e â``HÉ``°``UG

 .¬JOÉ©à°SG »a âëéf »àdG ájôμ°ù©dG

Ü ± CG - ≥°ûeO

 …ôμ°ùY ™bƒe ∞°ü≤H π«FGô°SG ≥°ûeO âª¡JG
 ∫Éb ,¢ùeCG ôéa »dhódG ≥°ûeO QÉ£e Üôb
 ±ó¡à°SG ¬fG ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd …Qƒ°ùdG ó°UôªdG
 ºYO IócDƒe ,ˆG Üõëd É©HÉJ áë∏°SCG ´Oƒà°ùe
.á«HÉgQE’G äÉª¶æª∏d Ö«HCG πJ
 Üôb ºî°V QÉéØfG …hO ´Éª°S ≈∏Y äÉYÉ°S ó©Hh
 óMCG ¢Vô©J{ …Qƒ°S …ôμ°ùY Qó°üe ø∏YG ,≥°ûeO
 ≥°ûeO QÉ£e ÜôZ ÜƒæL ájôμ°ù©dG ™bGƒªdG
 Ió©H »∏«FGô°SEG ¿GhóY ≈dEG ¢ùeCG ôéa »dhódG
 Ée ,á∏àëªdG »°VGQC’G πNGO øe â≤∏WCG ïjQGƒ°U
 É¡æY èàf ¿ÉμªdG »a äGQÉéØfG çhóM ≈dEG iOCG
.zájOÉªdG ôFÉ°ùîdG ¢†©H
 …ôμ°ù©dG ™bƒªdG ¿Éc GPG Ée Qó°üªdG Oóëj ºdh
.…Qƒ°ùdG ¢û«é∏d É©HÉJ ±ó¡à°ùªdG



6عربي ودولي وتتمات

áeOÉ≤dG á«fOQC’G á«μ∏ŸGIQOÉ¨ŸG á«fOQC’G á«μ∏ŸG
QƒÑªd’Gƒc - ∑ƒμfÉH

√ô°üH

√óL

Ö«HG πJ

¬Ñ≤©dG

¢ùjQÉH

ΩGOôà°ùeG

- ñQƒjR - ÉØ«æL

√ôgÉ≤dG

»HO

¬MhódG

ÉμfQ’

ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa

ähô«H

ÉehQ

Éæ««a

¢ùfƒJ

∫ƒÑæ£°SG

ƒZÉμ«°T

√óL

∑Qƒjƒ«f

√ôgÉ≤dG

¿óæd

Éæ«KG

âjƒμdG

¢VÉjôdG

»HO

ΩÉeO

∫ƒÑæ£°SG

ähô«H

√ôgÉ≤dG

√óL

»ÑX ƒHG

ähô«H

»HO

OGó¨H

√ôgÉ≤dG

¢VÉjôdG

Ö«HG πJ

âjƒμdG

¬Ñ≤©dG

π«HQG

IQƒæªdG ¬æjóªdG

≠fƒc ≠fƒg - ∑ƒμfÉH

√óL

π«HQG

âjƒμdG

∑ƒμfÉH - ≠fƒc ≠fƒg

¬«fÉª«∏°ùdG

IQƒæªdG ¬æjóªdG

ΩÉeO

√óL

√ôgÉ≤dG

¢VÉjôdG

∫Éjôàfƒe - âjhôàjO

Ö«HG πJ

¬Ñ≤©dG

»HO

»ÑX ƒHG

¬MhódG

√ô°üH

√óL

√ôgÉ≤dG

ÉμfQ’

ähô«H

¬MhódG

»HO

√ôgÉ≤dG

∑Qƒjƒ«f

∫ƒÑæ£°SG

√óL

Éæ«KG

¢ùjQÉH

ΩGOôà°ùeG

ñQƒjR - ÉØ«æL -

ÉehQ

Éæ««a

âjƒμdG

¢ùfƒJ

ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa

¢VÉjôdG

√ôgÉ≤dG

ΩÉeO

ähô«H

∫ƒÑæ£°SG

»HO

¿óæd

Ö«HG πJ

OGó¨H

ähô«H

√óL

03:15

05:10

06:00

07:00

07:10

07:10

07:15

07:25

08:00

08:00

09:00

09:30

10:15

10:20

10:30

10:30

06:00

06:05

06:10

07:00

07:50

08:00

08:15

08:25

08:40

08:40

09:15

09:25

09:25

09:30

09:40

10:00

10:30

10:45

11:20

11:25

11:35

11:35

12:10

12:10

12:15

13:55

16:10

16:30

16:40

17:30

18:10

18:45

11:00

11:30

12:40

15:00

15:10

15:10

15:40

15:55

16:40

16:45

17:35

17:50

18:00

18:30

18:40

18:50

20:15

20:30

20:30

20:30

20:45

22:00

22:30

22:30

23:40

01:15

02:25

02:50

02:55

02:55

19:05

19:15

19:40

20:25

21:30

22:15

22:15

22:40

22:50

23:40

00:00

00:30

00:55

01:00

01:25

óMƒªdG AiQGƒ£dG ºbQ

911

Iô°SC’G ájÉªM IQGOEG

111

ô«°ùdG IôFGO

190

 á«LQÉîdG äÉjQhódG

190

  ºμàeóN  »a ¿ÉªY áfÉeCG

4650900

ΩÉ©dG AÉàa’G IôFGO

5660459

∑QÉªédG IôFGO ihÉμ°T

5343121

IÓ°üdG äÉbhG

ôéØdG
04:2505:48 12:34 04:1407:2008:44

 ¥hô°ûdGô¡¶dGô°ü©dGÜô¨ªdGAÉ°û©dG

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 É¡ªbÉW PÉ≤fEGh Oƒ°SC’G ôëÑdG »a  á«°ShQ ´Ó£à°SG áæ«Ø°S ¥ôZ   

 78 ¿É``̀a á`̀«`̀cô`̀à`̀dG ΩÓ```̀Y’G π`̀FÉ`̀°`̀Sh Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG á`̀æ`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ø`̀à`̀e ≈`̀∏`̀Y Gƒ``̀fÉ``̀c É`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T

 ádÉÑb  á«°TÉªdG  π≤æd  áæ«Ø°ùH  âeó£°UG  »`̀à`̀dG

 ≥«°†e  πNóe  óæY  á«∏MÉ°ùdG  ¢Sƒ«∏«c  áæjóe

 á«côàdG  z»a  »J  ¿G{  á£ëe  äOQhCGh  .QƒØ°SƒÑdG

 ™aôJh  ,á«°TÉªdG  π≤æJ  â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀dG  áæ«Ø°ùdG  ¿G

 áØ«ØW QGô°V’ ’G ¢Vô©àJ ºd ,»dƒZƒàdG º∏©dG

 âdÉb ,É¡à¡L øe .É¡≤jôW á©HÉàe É¡fÉμeÉH ¬fGh

 ,IõØ∏àdG äÉμÑ°T øe OóYh á«côàdG ¿É`̀ZhO ádÉch

 ∞«ãμdG ÜÉÑ°†dG É¡ª©j ¿Éc ΩGó£°U’G á≤£æe ¿G

 .»°VôY ¬``̀fG ≈``̀dG ô«°ûj É`̀e çOÉ``ë``dG ´ƒ``̀bh ó`̀æ`̀Y

 ≈∏Y á«°ShôdG áæ«Ø°ùdG á¡Lh áaô©e ø°ùàj ºdh

 á«°ShôdG ájôμ°ù©dG øØ°ùdG äGô°ûY ôÑ©Jh .QƒØdG

 øe á«JBG hG ≈dG á¡Lƒàe ,QƒØ°SƒÑdG ≥«°†e Éjô¡°T

 ÜÉ`̀jE’Gh  ÜÉgòdG  Gòg  ô«ãjh  .ájQƒ°ùdG  πMGƒ°ùdG

 πμ°ûJh  .∫ƒÑæ£°SG  ¿Éμ°S  øe  ô«Ñc  Oó`̀Y  ∫ƒ°†a

 ÜÉ`̀gò`̀dG  …ó«©°U  ≈∏Y  á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG  øØ°ùdG  á`̀cô`̀M

 IQƒ°üH  ≈ª°ùJ  á«à°ùLƒd  øjƒªJ  áμÑ°T  ,ÜÉ``̀j’Gh

 äGƒ`̀≤`̀dG  º`̀Yó`̀d  ,z¢SôÑ°ùcG  Éjô«°S{  á«ª°SQ  ô«Z

 ΩÉ¶f  IófÉ°ùªd  É«°ShQ  »`̀a  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  á«°ShôdG

 ø«H  äÉbÓ©dG  äOÉ©à°SGh  .ó`̀°`̀SC’G  QÉ°ûH  ¢ù«FôdG

 ,ájQƒ°ùdG  á°VQÉ©ªdG  ºYóJ  »àdG  É«côJh  É«°ShQ

 OÉM ΩRCÉJ Iôàa ó©H Iô«N’G ô¡°TC’G »a É¡àjƒ«M

 á«bÉØJG ó`̀cDƒ`̀Jh .ô`̀«`̀£`̀N …ƒ``̀L çOÉ``̀M ø`̀Y º`̀é`̀f

 øØ°S  Qhô``̀e  á`̀jô`̀M  1936 »`̀a  á©bƒªdG  hô`̀à`̀fƒ`̀e

 AÉæãà°SÉH ,π«fOQódGh QƒØ°SƒÑdG »a ¿Gó∏ÑdG ™«ªL

.É«côJ ™e ÉHôM ¢VƒîJ »àdG ∂∏J

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

º¡à«ÑdÉ¨H ¿ƒeOÉf ¿ƒ«fÉ£jôÑdG   
 zâ°ùμjôH{  ídÉ°üd âjƒ°üàdG ≈∏Y

 øe %89 ∫Gõj ’ Éª«a ,ºgQÉ«N øY ø«°VGQ ¿ƒdGõj ’ »`̀HhQh’G

 áé«àf »£©j ¿G Öéj ¿Éc AÉàØà°S’G ¿G ¿hôÑà©j ÉHhQh’ øjójDƒªdG

.IôjÉ¨e

 øe %39 ô`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀a ,á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G äÉ``̀«``̀YGó``̀à``̀dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H É```̀eG

 ™°Vh  »a  ¿ƒμà°S  »``̀HhQh’G  OÉ`̀ë`̀J’G  êQÉ`̀N  É«fÉ£jôH  ¿G  ¢UÉî°T’G

 ¿G ¢ùμ©dG ≈∏Y %28 iCGQ Éª«a ,πàμàdG  πNGO ¬«∏Y âfÉc Éªe zCGƒ°SG{

.ø°ùëàà°S OÓÑdG á«dÉe

 ºdÉ©dG  »a  ºgOÓH  PƒØf  ¿G  É°†jCG  ø««fÉ£jôÑdG  øe  %36  iCGQh

.¢ùcÉ©e …CGQ øY GhôÑY %19 πHÉ≤e â°ùμjôH ó©H ™LGôà«°S

 %52  áÑ°ùæH  ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  äƒ`̀°`̀U  ¿Gô`̀jõ`̀M  23  AÉàØà°SG  ∫Ó``Nh

.»HhQh’G OÉëJ’G øe êhôîdG ídÉ°üd

 Gõjô«J  AGQRƒ`̀dG  á°ù«FQ  â≤∏WCG  ,AÉàØà°S’G  øe ô¡°TCG  á©°ùJ  ó©Hh

 á«bÉØJG  øe 50  IOÉ`̀ª`̀dG  É¡∏«©ØJ  ôÑY êhô`̀î`̀dG  á«dBG  QGPBG  29  »a …É`̀e

 ¿óæd  ø«H  ø«àæ°S  ôªà°ùJ  äÉ°VhÉØªd  ¥Ó£fG  á£≤f  »gh  ,áfƒÑ°ûd

.êhôîdG ∫ƒM ¥ÉØJG ≈dG π°Uƒà∏d »HhQh’G OÉëJ’Gh

 êhô`̀N  ádCÉ°ùe  ∫Gõ``̀J  ’  ,AÉ`̀à`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ≈∏Y  áæ°S  ƒëf  Qhô``̀e  ó`̀©`̀Hh

 á«°SÉ«°ùdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  Qƒ`̀ë`̀e  πμ°ûJ  »````HhQh’G  OÉ`̀ë`̀J’G  ø`̀e  É«fÉ£jôH

 Gó«¡ªJ  á«HÉîàf’G  á∏ªëdG  ™«°VGƒe  Rô`̀HG  óMG  ¿ƒμà°Sh  OÓÑdG  »a

.¿GôjõM 8 »a IôμÑªdG á«©jô°ûàdG äÉHÉîàfÓd

 ¬«dG âYO ,2020 »a º¶æj ¿G ¢VôàØj ¿Éc …òdG ´Gôàb’G Gògh

 OÉëJ’G  ø`̀e  êhô`̀î`̀dG  äÉ°VhÉØe  ¢VƒîJ  ¿G  π`̀eCG  ≈∏Y  …É`̀e  Gõjô«J

.Iƒb ™bƒe øe »HhQh’G

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 á°SÉFôdG äÉHÉîàfG èFÉàf ≈∏Y ø«éàëe ™e ∂Ñà°ûj »°ùfôØdG øeC’G 

 á«FÉ°†ØdG É°SÉf äGõÑd á¶gÉÑdG ∞«dÉμàdG OÉ≤àfG   

 ójóL RGõØà°SG …CG øe ≠fÉj ≠fƒ«H  ¿GQòëJ á«HƒæédG ÉjQƒch Écô«eCG   

 ¿ƒ`̀é`̀à`̀ë`̀ª`̀dG ÜÓ``̀£``̀dG ≥``̀∏``̀ZCG ¢`̀ù`̀jQÉ`̀H »```̀ah 

 Gƒª¶f hCG  º`̀¡`̀°`̀SQGó`̀e  ≈```̀dEG  á``̀jODƒ``̀ª``̀dG  π`̀NGó`̀ª`̀dG

 »dGƒM »a äÉHÉîàf’G ≈∏Y ÉLÉéàMG äGôgÉ¶e

 º¡àYO ¿CG ó©H ¢ù«ªîdG ¢ùeG ájƒfÉK á°SQóe 20

.´QGƒ°ûdG ≈dEG êhôî∏d áÑ∏£dG äGOÉëJG

 )’{ É¡«∏Y Ö`̀à`̀c  äÉ``à``a’ ÜÓ``£``dG  π`̀ª`̀ë`̀jh

 »àdG äÉLÉéàM’G »a z¿hôcÉe ’h ¿ÉHƒd (ójôf

 ¿Éë°TôªdG πgCÉJ òæe ájƒfÉãdG ¢SQGóªdG É¡ª¶æJ

 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G ø``̀e á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀dƒ`̀é`̀∏`̀d

.QÉjCG ƒjÉe øe ™HÉ°ùdG »a á«°SÉFôdG

 è«aCG  »Ñ«°Sƒ«L  áÑ∏£dG  OÉëJG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh

 ±ô£àªdG  ø«ª«dG  áë°Tôe  ó°V  πª©∏d  ƒ`̀Yó`̀f{

 Iô«ÑμdG á«dÉªdG äÉ≤Ø°üdG í°Tôeh ¿ÉHƒd øjQÉe

 ¿hôcÉe  πªY  ≈dEG  IQÉ°TEG  »a  z¿hôcÉe  πjƒfÉªjEG

.…QÉªãà°SG ∂æH »a »aô°üªc ≥HÉ°ùdG

 â≤ØfG  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG  ≠dÉÑªdG  º``ZQ  ≈∏Y  øμd

 ô«Z ø``e ¬``fEÉ``a ,Ió``jó``é``dG äGõ``̀Ñ``̀dG √ò``̀g ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d

.IóY äGƒæ°S πÑb IôaGƒàe ¿ƒμJ ¿CG ™bƒàªdG

 äGõÑdG √ò`̀g QÉÑàNG ø«©àj ,É¡©«æ°üJ ΩÉ`̀ª`̀JE’h

 »a OGhQ  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  ≈```dhCG  á∏Môe »`̀a  á«FÉ°†ØdG

 á£ëªdG √òg ™°Vh πÑb á«dhódG AÉ°†ØdG á£ëe

 11 ∫Gõ``̀J ’ ,∂``̀dP ≈``̀dEG  .2024 áæ°S áeóîdG êQÉ``̀N

 ¢SÉ°SC’G »a âfÉc »àdG 18∫G á«FÉ°†ØdG äGõÑdG øe

 ƒgh ,ΩGóîà°SÓd áëdÉ°U á«©°Vh »a É°SÉf IRƒëH

 á£ëe ¿C’ á∏μ°ûe ìô£j ób áLQód π«Ä°V Oó`̀Y

 á«aÉ°VG äGƒæ°S ™Ñ°ùd πª©J ¿CG Öéj á«dhódG AÉ°†ØdG

 èeÉfôH ÜÉ«Z ¿CG ΩÉ©dG ¢ûàØªdG ôÑàYGh .ôãcCG ≈àMh

 »a ±É°ûμà°SÓd IOóëe äÉ¡Lh ≈dEG áª¡e ¥ÓWE’

 É°SÉf ádÉcƒd áÑ°ùædÉH áª¡ªdG ó q≤Y Iô«NC’G äGƒæ°ùdG

.IójóL á«FÉ°†a IõH ôjƒ£J ó«©°U ≈∏Y

 ¿CG »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ¢ùæH ∂jÉe ¬ÑFÉf ócCGh 
.≈¡àfG z»é«JGôà°S’G ôÑ°üdG ô°üY{

 πc{ ¿CG øe IóëàªdG äÉj’ƒdG ôjòëJ ºZQh
 IQGOEG  âdÉb  zádhÉ£dG  ≈∏Y  áMhô£e  äGQÉ«îdG
 ÉjQƒc ™aód ±ó¡J É`̀¡`̀fEG  AÉ`̀©`̀HQC’G ¢`̀ù`̀eCG  Ö`̀eGô`̀J
 ∫ÓN øe É¡àë∏°SCG èeGôH ∂«μØJ ≈dEG á«dÉª°ûdG
 É¡fEGh á«°SÉeƒ∏HódG •ƒ¨°†dGh äÉHƒ≤©dG ójó°ûJ

.äÉKOÉëe AGôLE’ Ió©à°ùe ∫GõJ ’
 ¢ùμjQ »`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh ∞`̀°`̀Uhh
 ôjóeh  ¢ù«JÉe  ¢ùª«L  ´ÉaódG  ô`̀jRhh  ¿ƒ°Sô∏«J
 á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc ¢ùJƒc ¿GO á«æWƒdG äGôHÉîªdG
 »a iƒ°üb ájƒdhCGh ∂«°Th »æWh ójó¡J{ É¡fCÉH

.zá«LQÉîdG á«°SÉ«°ùdG
 OGó©à°S’G  ≈``dEG  á«μjôeC’G  IQÉ`̀°`̀TE’G  äAÉ``̀Lh
 á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  ™e ájôμ°ùY  ô«Z πÑ°S  ¢Vƒîd
 á«μjôeC’G äGôFÉ£dG á∏eÉM ¬«a Üôà≤J âbh »a

 √É«ªdG Üƒ°U á«dÉà≤dG É¡àYƒªéeh ¿ƒ°ùæ«a ∫QÉc
 á`̀jhƒ`̀æ`̀dG á`̀°`̀UGƒ`̀¨`̀dG ≈```̀dEG  º°†æJ å`̀«`̀M á`̀jQƒ`̀μ`̀dG

.¿Éé«°û«e á«μjôeC’G
 ¥ƒ≤M  ó¡©e  ôjóe  ¿hh  ∫ƒ°ûJ  ∑ƒ°S  ∫É`̀bh
 »a á«YÉªàL’G Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 É¡dÉªYCG π°UGƒJ ÉμjôeCG âeGO Ée{ á«dÉª°ûdG ÉjQƒc
 á`̀jhƒ`̀æ`̀dG É`̀æ`̀JGQÉ`̀Ñ`̀à`̀NG Gó```̀HCG ∞`̀bƒ`̀f ø`̀d ,á`̀«`̀FGó`̀©`̀dG

.zá«NhQÉ°üdGh
 øe  AGõ``̀LCG  AÉ`̀©`̀HQC’G  á«HƒæédG  ÉjQƒc  â∏≤fh
 ≈``̀dEG (OÉ````̀K) ï`̀jQGƒ`̀°`̀ü`̀∏`̀d OÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG ´É``̀aó``̀dG ΩÉ`̀¶`̀f
 áMÉ°ùe  ≈∏Y  ¬«a  ΩÉ¶ædG  ô°ûf  Qô≤ªdG  ™bƒªdG
 ƒëf ó©H ≈∏Y ∞dƒé∏d ÉÑ©∏e âfÉc ¢`̀VQC’G  øe
 ¢ùμ©j Éªe ∫ƒ°S áª°UÉ©dG »HƒæL Gôàeƒ∏«c 250

.áeƒ¶æªdG Ö«côàd É©jô°ùJ
 ¿Éμ°ùdG øe äÉÄe èàMG ™bƒªdG øe Üô≤dÉHh
 OÉ`̀K AGõ````LCG π≤æJ â`̀fÉ`̀c »`̀à`̀dG äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG ≥`̀°`̀Tô`̀H

.√É«ªdG äÉLÉLõH
 »a ,á«HƒæédG ÉjQƒc »a ´ÉaódG IQGRh âdÉbh
 ôÑàîà°S  âfÉc  GPEG  ÉªY  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  Oô`̀dG  ¢Vô©e
 Éªe  ´ô`̀°`̀SCÉ`̀H  …ôéJ  ô°ûædG  á«∏ªY  ¿EG  ,OÉ``K  ΩÉ¶f

.IóëàªdG äÉj’ƒdG hCG »g ¬àæ∏YCG ób âfÉc
-èfÉ°S  ¿ƒ`̀e  IQGRƒ```dG  º°SÉH  çóëàªdG  ∫É`̀bh
 äGQó≤dG  .áHôéJ  â°ù«d  .’{  IOÉ`̀aEG  ∫ÓN ¿ƒ«L
 á«HƒæédG ÉjQƒch IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡Jô°ûf »àdG
 ≈∏Y  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  âeóbCG  GPEG  ¬`̀fCG  »æ©J  ¿B’G

.zOôdG É¡æμªj äGQób ∑Éæ¡a RGõØà°SG
 á«HƒæédG ÉjQƒch IóëàªdG äÉj’ƒdG â≤ØJGh
 ô£î∏d  ôjó°üà∏d  OÉ`̀K  ô°ûf  ≈∏Y  »°VÉªdG  ΩÉ©dG

.á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ¬∏ãªJ …òdG
 âdÉbh  Ió°ûH  Iƒ£îdG  â°VQÉY  ø«°üdG  øμd
 ¬fÉμeEÉH  ΩÉ¶ædG  Gò`̀g  π`̀NGO  Ωó≤àªdG  QGOGô``̀dG  ¿EG

.É¡æeCG ¢Vƒ≤j ¬fEGh É¡«°VGQCG ≈dEG ≥ª©H π∏°ùàdG

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

á«æeCG IOQÉ£ªH  ôNBG áHÉ°UEGh ¢üî°T πà≤e

zRÉ«àe’G{ ¿ÉëàeG »a ìÉéædG áÑ°ùf % 37^8

…Qƒ°S ÅL’ ¿ƒ«∏e 1^3 `d ¿OQC’G  ¬eób ÉªH ôîàaCG :É«fGQ áμ∏ªdG

 iô``̀L á``ë``aÉ``μ``ª``dG OGô``````̀aC’ á``̀ehÉ``̀≤``̀e
 πà≤e ≈dEG  iOCG  Ée QÉf ¥ÓWEG ∫OÉÑJ É¡«a
 âØ°Uh  ô`̀NBG  áHÉ°UEGh  º¡H  ¬Ñà°ûªdG  ó`̀MCG

 ¬`̀aÉ`̀©`̀°`̀SEG ó`̀©`̀H á`̀æ`̀°`̀ù`̀ë`̀dÉ`̀H á`̀eÉ`̀©`̀dG ¬`̀à`̀dÉ`̀M
 QGôØdÉH  ¿hô`̀NB’G  P’h  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG
 ±É`̀°`̀VCGh .º``̀gOó``̀Y Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG Oó`̀ë`̀j º``̀dh

 áKOÉëdÉH  ≥«≤ëJ  íàa  º`̀J  ¬``fCG  Qó°üªdG
 PÉ```̀î```̀JGh  É``̀¡``̀JÉ``̀°``̀ù``̀HÓ``̀e ≈``̀∏``̀Y ±ƒ```bƒ```∏```d

.»fƒfÉ≤dG  ≈°†à≤ªdG

  13 â`̀¨`̀∏`̀H á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H 27 º`̀¡`̀æ`̀e í`̀é`̀f ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀S

 IOÉ`̀ª`̀d ø`̀«`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG Oó``̀Y ¿G í``̀°``̀VhGh .zá`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 59  ≠∏H  ,á≤HÉ°S  äGQhO  »`̀a  Gƒ`̀∏`̀ª`̀cG  øªe  Ió``̀MGh

 â¨∏H  áÑ°ùæH  39  º`̀¡`̀æ`̀e  í`̀é`̀f  ,á`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀Wh  É`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀W

 √ò¡d  ø«∏ªμªdG  Oó``̀Y  ≠`̀∏`̀H  Éª«a  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  66^1

 ¿G ≈`̀dG â`̀Ø`̀dh .ÉÑ«ÑW 56 Ió``̀MGh IOÉ`̀ª`̀H IQhó```̀dG

 AõédG RÉàLG øªd ¿Éæ°S’G ÖW »a ìÉéædG áÑ°ùf

 ¢ùfƒj  QƒàcódG  ∫É`̀bh  .áÄªdÉH  30  â¨∏H  »HÉàμdG

 …òdG ¿Éæ°S’G ÖW ¿Éëàe’ ø«eó≤àªdG OóY ¿G{

 ,áÑ«ÑWh  ÉÑ«ÑW  34  ≠∏H  ,»°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G  ó≤Y

 ∂dòHh ,6 º¡æe íéf »HÉàμdG ¢üëØ∏d 20 º¡æe

 øe …ƒ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG Aõ`̀é`̀∏`̀d ø`̀«`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG Oó``̀Y í`̀Ñ`̀°`̀UG

 øe »HÉàμdG AõédG »a ø«ëLÉædG øe ¿Éëàe’G

 íéf ,20 á≤HÉ°ùdG äGQhódGh á«dÉëdG IQhódG √òg

.áÄªdÉH 85 áÑ°ùæH 17 º¡æe

 äôcP  …Qƒ°ùdG  Aƒé∏dG  á`̀eRCÉ`̀H  ≥∏©àj  Éª«ah

 ø«ÄLÓdG  øe  áÄªdÉH  90  øe  ôãcCG  ¿CG  É¡àdÓL

 ÉªH Égôîa øY IôÑ©e ,äÉª«îªdG êQÉN ¿ƒ°û«©j

 1Q3 ≥aóJ ™e πeÉ©à∏d ¿ƒ«fOQC’Gh ¿OQ’G ¬eób

 OóY »a ádƒéH ΩÉ`̀b  óaƒdG  ¿É`̀ch  .Å`̀L’ ¿ƒ«∏e

 ≈∏Y Gƒ©∏WGh ,¿OQC’G »a á«MÉ«°ùdG ≥WÉæªdG øe

 ájÉªëd  É¡éeÉfôHh  ¿OQC’G  ô¡f  á°ù°SDƒe  πªY

 Iô°SCÓd É«fGQ áμ∏ªdG õcôªd IQÉjR ∫ÓN πØ£dG

 äÉj’ƒdG  øe  ø«ªYGódG  ≥jôa  º°†jh  .πØ£dGh

 ø«£°TÉfh  ∫É`̀ª`̀YG  ∫É``̀LQ  ,á`̀«`̀cô`̀«`̀e’G  IóëàªdG

 ä’ÉéªdGh  »`̀eÓ`̀Y’Gh  »YÉªàL’G  πª©dG  »`̀a

.á«fÉ°ùf’Gh ájƒªæàdG

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

z»eƒªY{ »≤FÉ°S øY ôØ°ùdG ™æe ™aôH »eƒμM »HÉ«f ¥ÉØJG

 Ωƒ«dG ..z ø««Øë°üdG{ äÉHÉîàfG 

ó©H øY ºμëJ IôFÉW  119 §Ñ°†J  ∑QÉªédG  

 ºJ ¬```̀fG …Rƒ``̀∏``̀dG í``̀°``̀VhCG iô````̀NCG ,á``¡``L ø``̀e
 …ô``̀Ñ``̀dG π``̀≤``̀æ``̀dG á``Ä``«``g ¢``̀ù``̀«``̀FQ ™```̀e π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG
 ™æe øª°†àªdG ájOƒ©°ùdG   QGôb ¿CÉ°ûH …Oƒ©°ùdG

 á`̀«`̀fOQC’G  á«eƒª©dG  äÉjôØ°ùdG  äGQÉ«°S  ∫ƒ`̀NO
 ≈dEG  ΩGƒ``̀YCG  6  øY  »∏«¨°ûàdG  ÉgôªY  ójõj  »àdG

.É¡«°VGQCG

 QGô`̀b ±É`̀≤`̀jEG ≈`̀∏`̀Y ¥É`̀Ø`̀J’G º`̀J ¬``̀fCG ±É`̀°`̀VCGh
 øª°V ¬«∏Y âfÉc  Ée ≈dEG  Qƒ`̀eC’G  IOƒ`̀Yh  ,™æªdG

.á«fOQC’G  äGQÉ«°ù∏d  »∏«¨°ûàdG  ôª©dG

 á`̀∏`̀«`̀eõ`̀dG Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀dG Ö``̀FÉ``̀f õ``̀cô``̀ª``̀d í``̀°``̀Tô``̀Jh
 ,∫É`̀ª`̀c ≥`̀aƒ`̀e ,…OÉ``̀æ``̀dG ƒ```̀HCG á``«``fGQ : AÓ``̀eõ``̀dGh

.…hÉeôÑdG ∫Éæj ,äÓ«Ñb ¿Éª«∏°S
 äÓ``̀«``̀eõ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG á`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀d í``̀°``̀Tô``̀Jh
 ,IÉ°†≤dG  ódÉN  ,   π«∏N  øjódG  ø`̀jR:  AÓ`̀eõ`̀dGh
 ,…ódÉîdG ΩRÉM ,¢UƒÑ°üH π°ü«a ,»æeƒªdG OÉjR
 ,OƒYÉb ƒHCG  õjÉa ,¬eQÉëªdG  ôªY ,äÉëjôa »∏Y
 ,»dÉéªdG  Qó«M  ,…ó`̀fh  ƒ`̀HCG  OÉæY  ,¿ƒÑZ  πjóg
 ,áfhGô£dG  Oƒªëe  ,ø`̀jOGó`̀M  ôª°S  ,ó«©°S  »`̀cR

 ,»fhõ©dG  ó©°SCG  ,í«Ñ°U  ƒHCG  ójDƒe  ,ôgõe  IõªM
 ,ø°ùëe Oƒ`̀¡`̀Y  ,¬`̀eÓ`̀°`̀S  º`̀«`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ó`̀ª`̀ë`̀e
 ø``̀ª``̀jCG ,á``̀μ``̀HGƒ``̀°``̀û``̀dG ô``̀gÉ``̀e ,ø`̀°`̀ù`̀«`̀ë`̀e ó``ª``ë``e
 ,äÉãjóëdG  ˆG  ∞«°V  ,ÆÉÑ°üdG  ¬Ñg  ,»dÉéªdG
 ôgÉe  ,OhGó`̀dG  Oƒªëe  ,…hÉμ∏ªdG  øjódG  ìÓ°U
 äÉ`̀°`̀ù`̀jó`̀b ó`̀ª`̀ë`̀e ,…Qƒ```̀μ```̀dG ∑Ó```̀e ,Ió``̀jô``̀°``̀û``̀dG

.»fÉª«dG ˆGóÑYh
 á°ûbÉæªd   É¡YÉªàLG  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ó≤©Jh
 á≤∏©àªdG  á«æ¡ªdGh  á«dÉªdGh  á`̀jQGOE’G  ôjQÉ≤àdG

 á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG ≥jó°üJh ,¢ù∏éªdG ∫ÉªYCÉH
 ,IójóédG áæ°ùdG áfRGƒe QGôbEGh á«¡àæªdG áæ°ù∏d
 ΩÉ``¶``fh ,á`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀∏`̀d »``̀∏``̀NGó``̀dG ΩÉ``̀¶``̀æ``̀dG π``̀jó``̀©``̀Jh
 áHÉ≤f  AÉ`̀°`̀†`̀YC’  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 Ö«≤ædG  ÖFÉfh  Ö«≤ædG  äÉHÉîàfGh  ,ø««Øë°üdG

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’ kÉ≤ah áHÉ≤ædG ¢ù∏ée AÉ°†YCGh
 GhOó``°``S  kÓ``̀«``̀eRh  á`̀∏`̀«`̀eR  (1045) ```̀d  ≥``ë``jh
 º¡«∏Y  áÑJôàªdG  á«dÉªdG  äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’Gh  Ωƒ°SôdG

.´ÉªàL’G »a ácQÉ°ûªdG

 â`̀£`̀Ñ`̀°`̀V  á````̀«````̀fOQC’G  ∑QÉ``̀ª``̀é``̀dG  ¿CG  ô```cò```jh

 ôcƒédG  IOÉ``e  ø`̀e  Iô«Ñc  äÉ«ªc  ΩÉ``̀jCG  Ió`̀Y  πÑb

 OhôW »a ICÉÑîe âfÉc  IQóîªdG    ∫hOÉeGôàdGh

 Oƒ¡édG  øª°V  äÉ«∏ª©dG  √ò`̀g  »`̀JCÉ`̀Jh  ,  ájójôH

 »a ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG QOGƒ``̀c É¡H Ωƒ`̀≤`̀J »`̀à`̀dG á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG

 ájQÉéàdG  á£°ûfC’G  øe  óë∏d  É¡©bGƒe  ∞∏àîe

 »a  …ƒ`̀«`̀ë`̀dGh  ô«ÑμdG  É```̀gQhOh  áYhô°ûªdG  ô«Z

 OÉ°üàb’Gh ™ªàéªdG áeÓ°ùH ø«ãHÉ©∏d …ó°üàdG

 Ö`̀jQó`̀J ø`̀e á`̀«`̀dÉ`̀Y äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG ø`̀e ¬μ∏ªJ É`̀ª`̀dh

  É«æ¡eh kÉ`̀«`̀ª`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  QOGƒ``μ``∏``d

 √õ`̀¡`̀LCGh iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »`̀dÉ`̀Y »`̀æ`̀eG ¢`̀ù`̀M º`̀¡`̀jó`̀dh

. á«cPh IQƒ£àe ¢üëa



1رياضة

» المالكمة« يستعد للبطولة 
ا�سيوية في أوزبكستان 

 ¿Éà°ùμHRhG »a ¬JÉÑjQóJ áªcÓªdG Öîàæe CGóH - …CGôdG - ¿ÉªY   
 GOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG ,»`̀Wƒ`̀£`̀Ñ`̀dG É`̀°`̀VQ …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG »`̀æ`̀Ø`̀dG ô`̀jó`̀ª`̀dG ±Gô`̀°`̀TÉ`̀H

.πÑ≤ªdG ô¡°ûdG øe ™HÉ°ùdG ≈àM ôªà°ùJ »àdG ájƒ«°SB’G ádƒ£Ñ∏d
 ,¿ƒ£Y øjódG õY …ôFGõédG »æØdG ôjóªdG øe óaƒdG ¿ƒμàjh
 óªëe  :ø«ÑYÓdG  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,kÉ``̀jQGOEGh  kÉHQóe  /áÑ°ùμdG  º«gGôHG
 áÑ°ùμdG IOÉÑY ,(º¨c 69) ¿Rh ¢û«°ûY OÉjR ,(º¨c 56) ¿Rh …OGƒdG
 äÉª«©W óªMCG  ,(º¨c  81)  ¿Rh  …QhRÉÑdG  óªëe ,(º¨c  64)  ¿Rh

.(º¨c 91) ¿Rh ¢û«°ûY ø«°ùMh (º¨c 90) ¿Rh
 ádhO 29 ¿ƒ∏ãªj ºcÓe 200 ÜQÉ≤j Ée ádƒ£ÑdG »a ∑QÉ°ûjh
 Iô«Ñc  á«ªgCÉH  ádƒ£ÑdG  øe  á«dÉëdG  áî°ùædG  ≈¶ëJh  ,ájƒ«°SBG
 áæjóe  É¡Ø«°†à°ùJ  »`̀à`̀dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ádƒ£H  ≈``̀dEG  á`̀∏`̀gDƒ`̀e  ÉgQÉÑàYÉH
 ΩÉ©dG  ∫ƒ`̀∏`̀jG  3  ≈`̀dEG  ÜBG  25  ø`̀e  IôàØdG  ∫Ó`̀N  á«fÉªdC’G  êQƒÑeÉg

.πÑ≤ªdG
 ,ácQÉ°ûªdG ∫hódG »Hhóæe Qƒ°†ëH »æØdG ´ÉªàL’G ó≤Y ¢ùeG
 ójóëJh ¿Gõ«ªdG AGôLGh ø«ÑYÓdG äÉaƒ°ûc OÉªàYG ¬«a ºJ å«M

.äÉjQÉÑªdG ó«YGƒe
 áeOÉ≤dG  ºdÉ©dG  ádƒ£H  øe  ô°ûY  á©°SÉàdG  áî°ùædG  ¿CG  ôcòj
 É¡d πgCÉà«°S å«M ájƒ«°SB’G IQÉ≤dG øe kÉªcÓe 60 ácQÉ°ûe ó¡°ûà°S
 .ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG »a ô°û©dG ¿GRhC’G øe ¿Rh πc øe ø«ªcÓe 6

 »تربيتا عمان والجامعة«
 في صدارة دورة االستقالل 

∞jô°ûdG »∏Y - óHQG   

 á«°VÉjôdG  IQhó`̀dG  IQGó°U  á©eÉédGh  ¿ÉªY  Éàjôjóe  ∑QÉ°ûàJ
 33  ó«°UôH  ,ó```̀HQG  É¡Ø«°†à°ùJ  »`̀à`̀dGh  ô°ûY  á©HÉ°ùdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀∏`̀d
 ,á«dGó«e12 `H ådÉãdG õcôªdG »a ¢TôL Éª¡«∏J ,≥jôa πμd á«dGó«e

.á«dGó«e11 ó«°UôH ô«°ùdG …OGhh
 ,äÉÑdÉ£∏d  á«ÄWÉ°ûdG  IôFÉ£dG  Iôc  äÉ°ùaÉæe  ¢ùeG  âªààNGh
 ,á«°†ØdG ÉcQÉeh ,á«ÑgòdG á«dGó«ªdG á«HƒæédG QGƒZ’G ≥≤M å«M

.ájõfhôÑdG ¿ÉªYh
 á«dGó«ªdÉH  ¢TôL  ôØX  ÜÓ`̀W  »`̀LhR  IôFÉW  äÉ°ùaÉæe  »`̀ah
 øe á`̀jõ`̀fhô`̀Ñ`̀dGh  ,¢`̀Tô`̀L Ö«°üf ø`̀e á«°†ØdG  â`̀fÉ`̀ch  ,á`̀«`̀Ñ`̀gò`̀dG
 å«M ,ÜÓ`̀W …Oô`̀a  IôFÉW äÉ°ùaÉæe  âªààNG  Éªc  .ó`̀HQG  Ö«°üf
 ,á«°†ØdG  ¢`̀Tô`̀Lh  ,á«ÑgòdÉH  ôØ¶«d  ∫h’G  õcôªdG  ¿É`̀ª`̀Y  ≥≤M

.ájõfhôÑdG á©eÉédGh
 ,ÉãeôdG  ≈∏Y  ó``HQG  Ö∏¨J  ,ÜÓ£∏d  Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀c  á≤HÉ°ùe  »`̀ah
 ≈`̀dh’G AÉ`̀bQõ`̀dG ≥jôa ó`̀HQG ¬LGƒ«d ,¿ÉªY ≈∏Y ≈`̀dh’G AÉ`̀bQõ`̀dGh
 »°SÉªîdG  Ωó≤dG  Iôc  »FÉ¡æd  ÉHOÉeh  ó`̀HQG  πgCÉJ  Éªc  ,»FÉ¡ædG  »a

 .á©eÉédG ≈∏Y ÉHOÉeh ,¿ÉªY ≈∏Y óHQG Rƒa ó©H ,äÉÑdÉ£∏d

 أبو حصوة إلى نهائي بطولة 
آسيا للكيك بوكسينج 

 á«dGó«ªdG ≈∏Y ¬dƒ°üM Iƒ°üM ƒHCG  …óY øª°V - …CGôdG - ¿ÉªY 

 ≈dEG  ¬∏gCÉJ  ó©H  ∂`̀dPh  º¨c  63  âëJ  ¿Rƒ`̀d  ôjó≤J  π`̀bCG  ≈∏Y  á«°†ØdG

 »a  kÉ«dÉM  áeÉ≤ªdG  èæ«°ùcƒH  ∂«μ∏d  á°ùeÉîdG  É«°SBG  ádƒ£H  »FÉ¡f

 êGQ  …OGô`̀e  »`̀fGô`̀jE’G  ≈∏Y  RƒØdG  »a  Iƒ°üM ƒ`̀HCG  íéfh  .¿Éà°ùæªcôJ

 Éª¡©ªL …òdG ∫GõædG ∫ÓN ∂dPh »FÉ¡ædG πÑb QhódG »a 0-3 áé«àæH

 »a  ∂HQÉéfÉ°S  ∞«HÉ°S  »fÉà°ùæªcôàdG  Ωƒ`̀«`̀dG  »≤à∏j  ¿G  ≈∏Y  ,¢`̀ù`̀eCG

 .á«FÉ¡ædG IGQÉÑªdG

 (1) IôjõédG (0) ø°ùM »æH á«°ûæe 

 .. الهدف ا8ثمن 
¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG -¥ôØªdG 

 kÉaóg  ø«°†«Ñe  ΩÉ°üY  πé°S

 ø°ùM »`̀æ`̀H á`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀e ΩÉ`````eCG kÉ`̀æ`̀«`̀ª`̀K

 ¬JQGó°U ≈∏Y IôjõédG ¬H ßaÉë«d

 ø«aôàëª∏d  zô«°UÉæªdG{  …Qhó`̀d

 ≈`̀∏`̀Y äô````̀L »```à```dG IGQÉ```̀Ñ```̀ª```̀dG »```̀a

 øª°V ¥ôØªdÉH »∏Y ô«e’G Ö©∏e

.ô«N’G πÑbh 21 ´ƒÑ°S’G

 ≈`̀dG Iô`̀jõ`̀é`̀dG ó`̀«`̀°`̀UQ ™`̀Ø`̀JQGh

 »æH á«°ûæe »≤H Éª«a ,á£≤f (43)

.™HGôdG õcôªdÉH (36) ø°ùM

 óªëe :ø°ùM »æH á«°ûæe πãe

 ∫OÉ```Y ,ô``̀°``̀SÉ``̀j ó``̀ª``̀MG ,…hÉ``̀æ``̀£``̀°``̀T

 AÓ`̀Y  ,äGó`̀«`̀Ñ`̀Y  ¿Éª«∏°S  ,»`̀fÉ`̀ª`̀g

 ó`̀Yh ,…ô`̀≤`̀°`̀ü`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ,É`̀ª`̀jô`̀M

 Ö©àe)  äGó`̀«`̀Ñ`̀Yô`̀ª`̀Y  ,¿Gô`̀≤`̀°`̀û`̀dG

 ó`̀«`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ±ô``̀°``̀TG ,(á``̀∏``̀jÓ``̀î``̀dG

 QÉ`̀¡`̀f ,ΩGõ``̀î``̀dG ¿hó``̀∏``̀N ,(É``̀Ñ``̀ª``̀jO)

.äÉØjó°T

 ó```̀ª```̀MG :Iô```````jõ```````é```````dG π````̀ã````̀e

 óæ¡e ,ô``̀HÉ``̀L ó```̀jR  ,QÉ`̀à`̀ °`̀ù`̀dGó`̀Ñ`̀Y

 ôªY ,á`̀jÉ`̀Ñ`̀∏`̀°`̀T ¢``̀SGô``̀a ,ˆGô```̀«```̀N

 ,Ö`̀«`̀°`̀†`̀g ƒ````̀HG ô```eÉ```Y ,Iô``̀°``̀UÉ``̀æ``̀e

 ø```̀jó```̀dG Qƒ``````̀f ,¢```̀Sƒ```̀ æ```̀W ó``̀ª``̀ë``̀e

 ,(ø`̀«`̀°`̀†`̀«`̀Ñ`̀e ΩÉ``̀°``̀ü``̀Y) Ió````̀HGhô````̀dG

 ó```æ```¡```e) …ô`````̀gƒ`````̀é`````̀ dG í````̀dÉ````̀°````̀U

 ¿É``̀«``̀cOQÉ``̀e ∂```̀jOQÉ```̀e ,(á``̀eQÉ``̀ë``̀e

.(ÜôY ƒHG ¿õj)

±ó¡dG á°üb
 π∏°ùàdG  ø«°†«Ñe  ô°ùc  :80O

 á`̀«`̀æ`̀«`̀Ñ`̀dG Ö`̀«`̀°`̀†`̀g ƒ```̀HG Iô```̀c ∞`̀∏`̀N

 ≈∏Y  Oó`̀°`̀S  º`̀K  …hÉæ£°ûdG  ¬``̀LGhh

√QÉ°ùj

¢UôØdG §jô°T
ø°ùM »æH á«°ûæe

 á`̀«`̀æ`̀«`̀H  ô```̀°```̀SÉ```̀j  Qô```````̀e  :33O

 á`̀«`̀°`̀SCGQ  É`̀gOó`̀°`̀S  …ò``̀dG  ó«YÉ°ùª∏d

.¢SQÉëdG …ó«H

 ≈∏Y  á«æcQ  ¿Éª«∏°S  òØf  :56O

≈eôªdG äPÉM ΩGõîdG ¢SGQ

 øe  Iô``̀c  ¿Éª«∏°S  Oó`̀°`̀S  :90O

.¢SQÉëdG É¡μ°ùeG ó«©H

IôjõédG

 ∂``̀jOQÉ``̀e  á``«``°``SGQ  äô```̀e  :38O

≈eôªdG QGƒéH

 ô£«°S Iôc ∂jOQÉe Oó°S :47O

¢SQÉëdG É¡«∏Y

 AGõédG »a ájÉÑ∏°T ¢ùμY :49O

≈eôªdG ¥ƒa ∂jOQÉe ÉgOó°S

»μ«àμàdG º°SôdG
 OÉªàY’Gh ¬«a ≠dÉÑªdG Ahó¡dG

 ø«æ«©e  ø`̀«`̀Ñ`̀Y’  äÉ``cô``ë``J  ≈`̀∏`̀Y

 ¿Éc á«eƒé¡dG äÉ«∏ª©dG πLCG øe

 ºdh ,ø«≤jôØdG »a áÑdÉ¨dG áª°ùdG

 ø«ÑYÓdG  π©L  É`̀e  É¡«∏Y  É`̀e  ODƒ``J

.Gƒ∏NO Éªc QÉ«¨dG ±ô¨d ¿hOƒ©j

 ,á«eƒég ábQƒH ™aO á«°ûæªdG

 ø«eCÉJ ≈∏Y πªY »YÉaO ßØëJ ™e

 áàZÉÑe áªég øe ÉaƒN ¬à≤£æe

 »`̀Ñ`̀Y’ ≈```̀£```̀YGh ,ø``̀ª``̀ã``̀dG ¬`̀Ø`̀∏`̀μ`̀J

 »a  OÉæ°S’Gh  AÉæÑdG  ΩÉ¡e  §°SƒdG

 ¿hO IôμdG πbÉæJh ,∞∏îdGh ΩÉe’G

 ,ΩÉeÓd  Gô«ãc  Ωó≤àj  ºdh  ,ó«≤©J

 á°UÉN á`̀«`̀YÉ`̀aó`̀dG ¬```̀bGQhG â`̀«`̀≤`̀Hh

 ,±Gô`̀W’G  øeDƒJ  áàHÉK  ¿Gô«¡¶dG

 âdõàNG á∏jƒ£dG äGôμdG äGô¡Xh

 áYô°S  Ó¨à°ùe  äÉ«∏ª©dG  á≤£æe

 …òdG  ó«YÉ°ùªdG  GójóëJh  ¬«ÑY’

 è```̀YRCGh Iô``̀KDƒ``̀e ≥`̀WÉ`̀æ`̀e »``̀a Ö`̀©`̀d

.OÉæ°S’G ó≤àaG ¬æμd ø«©aGóªdG

 á``̀≤``̀jô``̀£``̀H Iô````̀jõ````̀é````̀dG Ö```̀©```̀d

 á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG á``̀jÉ``̀ª``̀M ¬````̀d ø``̀ª``̀°``̀†``̀J

 πÑb ≈`````dhC’G á``LQó``dÉ``H á`̀«`̀Ø`̀∏`̀î`̀dG

 ,á«eƒé¡dG  äÉ«∏ª©dÉH  Iô°TÉÑªdG

 ¿hO á``̀fRGƒ``̀à``̀e IQƒ``̀°``̀ü``̀H ∑ô``̀ë``̀Jh

 ø`̀e ™````̀LGô````̀Jh ΩÉ````eÓ````d á``̀¨``̀dÉ``̀Ñ``̀e

 Éª«a »``YÉ``aó``dG OÉ`̀æ`̀°`̀SÓ`̀d ≥`̀ª`̀©`̀dG

 ájôëdG í`̀jô`̀°`̀ü`̀dG  º`̀LÉ`̀¡`̀ª`̀dG  í`̀æ`̀e

 ÜÉ`̀Y ø`̀μ`̀d ,ô``£``î``dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a

 ∫É``̀≤``̀à``̀f’G »```̀a A§```̀Ñ```̀ dG ≥```jô```Ø```dG

 ô``̀aGh Oó``̀©``̀H á`̀«`̀eƒ`̀é`̀¡`̀dG á`̀dÉ`̀ë`̀∏`̀d

 áªég ø`̀e kÉ`̀aƒ`̀N ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG ø`̀e

.IOÉ°†e

 á«fÉãdG á°üëdG IôjõédG πNO

 á≤jôW ∫ÓN øe ,IôjÉ¨e IQƒ°üH

 ≈∏Y  õ«côàdG  ™e  äÉªé¡dG  ò«ØæJ

 ìÉàØe ¿Éc É¡æeh á«°ûæªdG Iô°ù«e

 á`̀Yô`̀°`̀S äó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀J å`̀«`̀M ,Ö``̀©``̀∏``̀dG

 á«°Vô©dG  äGô``̀μ``̀dG  äOÉ```̀Yh  AGO’G

 ,Gõ`̀«`̀cô`̀J ô``̀ã``̀cCG IQƒ``̀°``̀ü``̀H Qƒ`̀¡`̀¶`̀∏`̀d

 Iô°VÉM  á«°ûæªdG  äÉ``YÉ``aO  â`̀fÉ`̀c

 øY áÑFÉZ  âfÉc  ¿Gh  á«£¨àdG  »a

.∂jOQÉe Iójó°ùJ

 ó`̀ª`̀dG Gò```g iƒ``̀à``̀MG á`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG

 ¬``̀∏``̀HÉ``̀bh ,Iô```jõ```é```∏```d »``̀eƒ``̀é``̀¡``̀dG

 ø`̀e ô```ã```cG ô``̀Ñ``̀Y äô```̀μ```̀dG ™``̀jƒ``̀æ``̀à``̀H

 ÓjóÑJ ô°ùîj ¬°ùØf óé«d ,Qƒëe

 ºK ,ó«YÉ°ùªdG  áHÉ°U’ ÉjQGô£°VG

 ,á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG »``a á`̀∏`̀jÓ`̀î`̀dG ∑ô``°``TG

 øμd ICGôéH Ωó≤Jh AGO’G ¬H §°ûf

 Ió«©H âfÉc ∑ÉÑ°ûdG õg ä’hÉëe

.º¡dhÉæàe øY

 ≥FÉbO  ô°û©∏d  IGQÉÑªdG  â∏°Uh

 ø«°†«Ñe  É¡«a  π¨à°SG  ,Iô``̀«``̀N’G

 ,Ωó≤àdG ±óg ¬àëæe á«YÉaO IƒØg

 Ö©dh ¬`̀JÉ`̀Ñ`̀K ≈`̀∏`̀Y ¬`̀dÓ`̀N ß`̀aÉ`̀M

 ®ÉØëdG ™e ,áZQÉØdG äÉMÉ°ùªdÉH

 π¨à°SG  ,¬Ñ©∏e  §°Sh  ¬`̀YÉ`̀aO  ≈∏Y

 á`̀aÉ`̀ã`̀μ`̀H ™```̀aó```̀fGh á`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG ∂```̀dP

 øμd  QhÉëªdG  ∞∏àîe øe ájOóY

.πjó©àdG øY õéY

 ΩÉ``̀°``̀ü``̀Y  :Ö````````̀Y’ π````̀°````̀†````̀aCG  -

 .(IôjõédG) ø«°†«Ñe

 (ó©jƒL ¢ùfCG)   …ôgƒédG ídÉ°U »£îJ ∫hÉëj ó«YÉ°ùªdG ±ô°TCG á«°ûæªdG øàHÉc 

 انتصاران وتعادل في ا8سبوع "٢١" من دوري "المناصير" للمحترفين 
 IQGó°U »a IôjõédG ¢ùeG ≈°†e - …CGô`̀dG  - ¿ÉªY 
 Ωó≤dG  Iôμd  ø«aôàëª∏d  "ô«°UÉæªdG"  …QhO  Ö«JôJ
 AÉ≤d  »`̀a  0-1  ø°ùM  »æH  á«°ûæe  ¬Ø«°†e  ≈∏Y  √Rƒ`̀Ø`̀H
 ´ƒÑ°S’G  ìÉààaG  »`̀a  »∏Y  ô`̀«`̀eC’G  OÉà°S  ≈∏Y  Éª¡©ªL

.øjô°û©dGh …OÉëdG

 áªb ≈`̀∏`̀Y á£≤f 43 ≈``̀dG √ó`̀«`̀°`̀UQ Iô`̀jõ`̀é`̀dG ™``̀aQh
 ,á£≤f 36 ó«°UôH kÉ©HGQ á«°ûæªdG ô≤à°SG Éªæ«H ,Ö«JôàdG
 á°SOÉ°ùdG  óæY  Ö«JôàdG  IQGó°U  ºdÉ©e  í°†àJ  ¿CG  ≈∏Y
 OÉà°S ≈∏Y á©≤ÑdGh »∏°ü«ØdG AÉ≤∏H móZ AÉ°ùe ∞°üædGh
 ó«°UôH  »fÉãdG  õcôªdG  "¥QRC’G"  πàëj  å«M  ¿É`̀ª`̀Y

 äÉHÉ°ùM »a á©≤ÑdG πNój …òdG âbƒdG »a ,á£≤f 40
.á£≤f 16 ó«°UôH ô«NC’G πÑb õcôªdÉH ƒgh •ƒÑ¡dG

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á°ùaÉæªdG  á°Uôa  äGó`̀Mƒ`̀dG  ´É`̀°`̀VCGh
 ≈∏Y Éª¡©ªL AÉ≤d »a 1-1 íjô°üdG ™e ¬dOÉ©àH Ö≤∏dG
 39  ó«°UôH  kÉãdÉK  "ô°†NC’G"  ô≤à°ù«d  ,ø°ùëdG  OÉà°S

 •ƒÑ¡dG  ô£N  Iô``̀FGO  »`̀a  íjô°üdG  »≤H  Éªæ«H  ,á£≤f
.á£≤f 18 ≈dG √ó«°UQ kÉ©aGQ kÉ©°SÉJ ô≤à°SG ÉeóæY

 »a 1-3 √Rƒ`̀Ø`̀H ÜÉ`̀ë`̀°`̀S áª¡e ø`̀e »``∏``gC’G ó`̀≤`̀Yh
 »∏g’G ™aô«d ,ˆGóÑY ∂∏ªdG OÉà°S ≈∏Y Éª¡©ªL AÉ≤d
 kGô`̀«`̀NCG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀S  ô≤à°SG  Éªæ«H  ,á`̀£`̀≤`̀f  26  ≈``̀dG  √ó`̀«`̀°`̀UQ

.á£≤f 14 ó«°UôH
 Ωƒ`̀«`̀dG AÉ`̀°`̀ù`̀e ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG ó`̀æ`̀Y »`̀≤`̀à`̀∏`̀jh
 ¿CG  ≈∏Y  ,ø°ùëdG  OÉà°S  ≈∏Y  ¿OQ’G  ÜÉÑ°Th  ø«°ùëdG
 óæY ¢SGQ äGPh ÉãeôdG AÉ≤∏H ´ƒÑ°S’G äÉ¡LGƒe ºààîJ

 .»∏°ü«ØdGh á©≤ÑdG AÉ≤d É¡©Ñàj ,móZ AÉ°ùe á©HGôdG

 (1) äGóMƒdG (1) íjô°üdG 

 حظوظ مفقودة 

áÑjGôZ »∏Y -  óHQG 

 ¬Xƒ¶M  äGó`̀Mƒ`̀dG  ¢ùeG  ó≤a

 ø«M »`̀a Ö`̀≤`̀∏`̀dÉ`̀H ®É`̀Ø`̀à`̀M’G »`̀a

 »`̀a ¬```̀dÉ```̀eBÉ```̀H í``̀jô``̀ °``̀ü``̀dG ∂``̀°``̀ù``̀ª``̀J

 ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  ô`̀£`̀«`̀°`̀S  ¿G ó`̀©`̀H  äÉ``Ñ``ã``dG

 …ò`̀dG AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ≈`̀∏`̀Y 1/1 »`̀HÉ`̀é`̀j’G

 øª°V  ø°ùëdG  OÉà°S  ≈∏Y  Éª¡©ªL

 ô`̀«`̀N’G π`̀Ñ`̀b ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀S’G äÉ``̀jQÉ``̀Ñ``̀e

 ø«aôàëªdG  zô«°UÉæªdG  {  …Qhód

.Ωó≤dG  Iôμd

 äó``̀¡``̀°``̀T AÉ````̀≤````̀∏````̀dG äÉ````̀jô````̀é````̀e

 ≈∏Y  äGó`̀Mƒ`̀∏`̀d  á`̀ë`̀°`̀VGh  á«∏°†aG

 ø°ùëj  º``̀d  ¬`̀æ`̀μ`̀d  É`̀¡`̀«`̀Wƒ`̀°`̀T  QGó```̀e

 á£≤æH  ≈ØàcGh  ¢UôØdG  ∫Ó¨à°SG

 38 ≈````̀dG √ó``̀«``̀°``̀UQ â``̀©``̀aQ Ió`````̀MGh

 »`̀a å``̀dÉ``̀ã``̀dG õ``̀cô``̀ª``̀dG »```̀a á``£``≤``f

 õ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀H í`̀jô`̀°`̀ü`̀dG ô`̀≤`̀à`̀°`̀SG ø`̀«`̀M

 .á£Øf  18  ÉàbDƒe  ™°SÉàdG

 ,ô«¨°üdG  óªMG:  íjô°üdG  πãe

 ô«îdG  ƒ`̀HG  Oƒªëe,  ´Gõ`̀f  Oƒªëe

 Üƒ`̀LQ ô`̀ª`̀Y, Ió`̀dGƒ`̀î`̀dG ¿hó``∏``N,

 ó`̀dÉ`̀î`̀dG ø``̀ª``̀jG, (äÉ```̀HÉ```̀jP ∞``̀∏``̀N)

 (…hÉæ£°T  ¿Gƒ`̀°`̀VQ)  ô°SÉL  ó¡a,

 ±hDhô````̀dG ó``̀Ñ``̀Y, äÉ`̀HÉ`̀¡`̀°`̀T ΩGó``̀°``̀U,

 øªjG,  (∫ƒ°üH  Oƒªëe)  IóHGhôdG

.πjƒfÉªjG  ,¢SQÉaƒHG

 ™«Ø°T  ô`̀eÉ`̀Y:  äGó``̀Mƒ``̀dG  π`̀ã`̀e

 óªëe  ,¿É«à°ùÑ«°S,  ÜÉ£N  ¥QÉW,

 ôeÉY)  »°Tô≤dG  ºgOG  ,…ô«ª°†dG

 óÑY ø`̀°`̀ù`̀M, ¢`̀SÉ`̀«`̀dG ó`̀ª`̀MG, (Ö``̀jP

 »```FÉ```LQ, ¢```Vƒ```Y …OÉ``````̀a, ìÉ``̀à``̀Ø``̀dG

 ó`̀ª`̀MG) IQÉ``̀ª``̀Y ƒ```HG Qò``æ``e ,ó``̀jÉ``̀Y

 ˆGóÑY)   …hÉà°ûÑdG  å«d,  (ôgÉe

.(ÖjP

 ø«aó¡dG á°üb
 íjô°üdG

 ô°SÉL ΩÉ`̀eG  Iô`̀μ`̀dG  äOÉ`̀¡`̀J  :3O

 á≤£æªdG  á`̀aÉ`̀M  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀ü`̀Hô`̀à`̀ª`̀dG

 äô`̀≤`̀à`̀°`̀SG á`̀«`̀NhQÉ`̀°`̀U Iô``̀c Oó`̀°`̀ù`̀a

.™«Ø°T  ø«ªj  ≈∏Y

 äGóMƒdG

 Iô``c  ¿É`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀Ñ`̀«`̀°`̀S  Oó``̀°``̀S  :67O

 ô«¨°üdG  ój  âë°ùe  ióªdG  Ió«©H

.∑ÉÑ°ûdG  ƒëf  É¡≤jôW  â©HÉJh

¢UôØdG §jô°T

 äGóMƒdG

 Iô``̀c  …hÉ``̀à``̀°``̀û``̀Ñ``̀dG  Oó``̀°``̀S  :16O

.  Ó«∏b  ºFÉ≤dG  øY  âaôëfG

 ≈eôªdG  »°Tô≤dG  ¬`̀LGh  :33O

.  ójó°ùàdG  ≈∏Y  ôjôªàdG  ôKBGh

 Qƒ¡àH  ìÉàØdG  óÑY  Oó°S  :52O

.  á«JGƒe á«©°Vh  »a ƒgh

 Iô`̀e  Iô```c ¢`̀SÉ`̀«`̀dG  Oó`̀°`̀S  :75O

.  ºFÉ≤dG  QGƒéH

 øY »FÉLQ Iôc âaôëfG :81O

.Ó«∏b  ≈eôªdG

»μ«àμàdG º°SôdG

 í``̀eÓ``̀e  …G  ô``̀¡``̀¶``̀J  ¿G  π``̀Ñ``̀b

 ô`̀N’G ≈`̀∏`̀Y ±ô`̀W …G á`̀Ø`̀c í`̀Lô`̀J

 äGóMƒdG  âàZÉÑªH  íjô°üdG  íéf

 ¥GQh’G  §```̀∏```̀N  ™```̀jô```̀°```̀S  ±ó````̀¡````̀H

 äÉjôéª∏d  Ió`̀jó`̀L  ºdÉ©e  º`̀°`̀SQh

 »a  Ö°U  ó`̀MGh  ≥°SÉf  ≥`̀ah  äQÉ`̀°`̀S

 ™`̀aó`̀fG …ò``̀dG äGó``̀Mƒ``̀dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e

.ΩÉeÓd

 »a íéf ±ó¡dG ó©H äGóMƒdG

 PGƒëà°S’Gh  Iô£«°ùdG  Iõ«e  Ö°ùc

 äÉMÉ°ùªdG  ∫Ó¨à°SG  ≈∏Y  IQó≤dGh

 ¬`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e ≥``̀WÉ``̀æ``̀e ≈```̀dG Ωó``̀≤``̀à``̀dGh

 ¬`̀£`̀°`̀û`̀f äÉ``̀cô``̀ë``̀J ≈``̀∏``̀Y Gó``̀ª``̀à``̀©``̀e

 äGòH  ¬æμd  ±Gô``̀W’Gh  ≥ª©dG  øe

 á```̀jOhó```̀ë```̀e ø````̀e ≈````fÉ````Y â````̀bƒ````̀dG

 »`̀à`̀dG ´ô`̀°`̀ù`̀à`̀dG á`̀ë`̀°`̀ù`̀eh õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG

  ¬JQƒ£N  øe  äóMh  ¬HÉ©dG  âØ∏Z

.√É¨àÑe  ≥«≤ëJ  øe  ¬àeôMh

 Ö`̀©`̀d á``∏``HÉ``≤``ª``dG á``̀¡``̀é``̀dG ≈``̀∏``̀Y

 ∫hÉ``̀M »``̀FÉ``̀bh Üƒ`̀∏`̀°`̀SÉ`̀H í`̀jô`̀°`̀ü`̀dG

 ò``̀aÉ``̀æ``̀ª``̀dG ¥Ó````````̀ZG ¬````̀dÓ````̀N ø`````̀e

 á`̀dhÉ`̀ë`̀eh äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≥`̀«`̀«`̀°`̀†`̀Jh

 ≈∏Y  √óYÉ°ùJ  Iƒ`̀Ø`̀g  …G  ∫Ó¨à°SG

.  á∏¨dG  Rõ©j  OÉ°†e Ωƒég AÉæH

 äGó```̀Mƒ```̀dG ÜQó`````̀e Ωó``̀î``̀à``̀°``̀SG

 •ƒ°ûdG  ™∏£e  äÓ`̀jó`̀Ñ`̀à`̀dG  á``̀bQh

 õ``̀jõ``̀©``̀à``̀d á```̀dhÉ```̀ë```̀e »````̀a »```̀fÉ```̀ã```̀dG

 øY  ∂dP  ôªKGh  á«eÉe’G  á¡ÑédG

 PGƒëà°S’Gh  Iô£«°ùdG  øe  ójõe

 á«dÉ©ØdG  øμd  Ωó≤àdG  »`̀a  ICGô``̀Lh

 ójó°ûdG  A§ÑdG  AGôL  áÑFÉZ  â∏X

 å`̀∏`̀ã`̀dG »```̀a ¬``̀HÉ``̀©``̀dG ÜÉ```°```T …ò`````̀dG

 øe  äGôμdG  º¶©e  âfÉμa  ô«N’G

 OÉLG  …ò`̀dG  íjô°üdG  ´É`̀aO  Ö«°üf

 »`̀Ñ`̀Y’ Ωô``̀Mh äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≥`̀«`̀°`̀†`̀J

 á``̀cô``̀ë``̀dG á```̀jô```̀M ø```̀e äGó````̀Mƒ````̀ dG

.IôμdÉH  ±ô°üàdGh

 »`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀f Ahó```````̀g Iô````̀à````̀a ó````̀©````̀Hh

 Ö`̀©`̀∏`̀dG ´É``̀≤``̀jG É``¡``dÓ``N ¢`̀†`̀Ø`̀î`̀fG

 á`̀∏`̀jó`̀H äGQÉ```«```N äGó```̀Mƒ```̀dG Üô```̀L

 ó`̀«`̀©`̀H ó``jó``°``ù``à``dÉ``H π``̀ë``̀dG »``̀JCÉ``̀«``̀d

 ≥```̀≤```̀Mh ô`````̀ª`````̀KG …ò`````````̀dG ió``````ª``````dG

 äGó`̀Mƒ`̀dG É`̀gó`̀©`̀H ∞`̀ã`̀c Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG

 »a  ô«¨j  ¿G  ¿hO  ø`̀μ`̀d  ¬`̀J’hÉ`̀ë`̀e

 .»°T  ôe’G  ™bGh

 ¢`̀Vƒ`̀Y …OÉ```̀a : Ö``̀Y’ π`̀°`̀†`̀aG

 .(äGóMƒdG)

 (3) »∏gC’G (1) ÜÉë°S 

 .. معاناة 
ìGôédG ¢ùHÉM - ¿ÉªY 

  IÉfÉ©e ø`̀e ¢`̀ù`̀eG  »`̀∏`̀gC’G  OGR

 ´Éb  »a  √É`̀jG  ÉcQÉJ  ÜÉë°S  √ô«¶f

 …QhO ∫hó``̀é``̀d  ΩÉ``̀©``̀dG  Ö``«``Jô``à``dG

 Iô``c  »`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀d  "ô«°UÉæªdG"
 »`̀μ`̀«`̀JÉ`̀eGQó`̀dG Rƒ``Ø``dG ó`̀©`̀H Ωó``≤``dG

 ∂`̀∏`̀ª`̀dG OÉ`̀à`̀°`̀S  √ó`̀¡`̀°`̀T …ò```̀dG  1-3

 21 ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G ìÉ`̀à`̀à`̀aG »`̀a ˆGó`̀Ñ`̀Y

.á≤HÉ°ùªdG øe

 …ò```̀dG  ó``̀«``̀é``̀dG  AGO’G  º`````̀ZQh

 ±ôY »∏g’G ¿G ’G ÜÉë°S ¬eób

 ¬`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀dG ô`̀«`̀é`̀j ∞`̀«`̀c

 õcôª∏d  »≤Jôj   GõFÉa  êôîj  ¿Gh

 »a ÜÉë°S ÉcQÉJ á£≤f 26 ™HÉ°ùdG

.á£≤f 14 `H ô«N’G õcôªdG áWQh

 ,IôjÉª©dG  …Dƒ`̀d  :ÜÉë°S  πãe

 ó`̀ª`̀ë`̀e ,»`````̀aGƒ`````̀e ø````̀ jó````̀ dG Qƒ``````̀f

 óªMG ,QÉ≤°ùdG º«gGôHG ,áeQÉëªdG

 ,¿É`̀Mô`̀°`̀ù`̀dG ∫Gò```̀g ,º`̀«`̀∏`̀ë`̀dG ó`̀Ñ`̀Y

 ƒHG  óªMG)  …Rƒ∏dG  øªMôdG  óÑY

 Oƒªëe ,…ôHGƒL º«gGôHG ,(hOÉL

 ó`̀ª`̀ë`̀e) õ``̀jõ``̀Y ¿É`̀ª`̀≤`̀d ,»```̀aGƒ```̀e

 áeÉ°SG) áeQÉëªdG óªMG ,(äÉHÉjP

.(áª«©W ƒHG

 ,ôWÉN  óªëe  :»`̀∏`̀gC’G  πãe

 ¬d’G óÑY ,ô«¨°üdG óªMG ,¢ù«æjO

 ¿õj  ,ájôª°ùdG  Ió«ÑY  ,áæMÉæëdG

 ¿õj  ,(…hÉ°ù«©dG  óªMG)  ¿É°ûgO

 ,»°UÉY  óªëe  ,¢SƒcQÉe  ,»é∏K

 ,(…ódÉîdG ¿ÉcQ) »°Vôe Oƒªëe

.(ìÉ°Th Oƒªëe) ∂dÉe êÉëdG

±GógC’G á°üb
ÜÉë°S

 Iô`̀c  »``̀aGƒ``̀e  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG  :11  O

 á¡LGƒªH  …Rƒ`̀∏`̀dG  ø`̀ª`̀Mô`̀dG  ó`̀Ñ`̀Y

.∑ÉÑ°ûdG »a Oó°Sh ≈eôªdG

»∏gC’G

 IôμdG  ¢`̀Sƒ`̀cQÉ`̀e  ¢ùμY  :35  O

 É``̀¡``̀YOhCÉ``̀a ∂``̀dÉ``̀e êÉ```ë```dG ¢```̀SCGô```̀d

.IôjÉª©dG QÉ¶fG âëJ ∑ÉÑ°ûdG

 ø`̀e  »``̀°``̀Vô``̀e  π``̀°``̀ù``̀fG  :72  O

 Oó°ùjh  ¢SQÉëdG  ¬LGƒ«d  ´É`̀aó`̀dG

.±óg á≤«°†dG ájhGõdG »a

 Iôc …ódÉîdG  º∏à°SG  :2+90 O

 ¢SQÉëdG  ø«ªj É¡©°Vhh ¢SƒcQÉe

.(áeQÉëªdG)

¢UôØdG §jô°T

ÜÉë°S

 Iójó°ùJ  ¢SQÉëdG  ó©HG  :22  O

.á«æcôd ∞°Sƒj øªMôdG óÑY

 º`̀«`̀∏`̀ë`̀dG  ó``̀Ñ``̀Y  Oó```̀°```̀S  :53  O

 ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG É`̀gó`̀©`̀HG á`̀à`̀HÉ`̀K Iô``̀c ø`̀e

áHƒ©°üH

 Iô```̀c  ¿É```̀ª```̀≤```̀d  Üƒ````̀°````̀U  60  O

 ™HÉJh  ¢SQÉëdG  ¿É°†MCÉH  äô≤à°SG

 á°ùªd  »¡àæàd  á`̀ª`̀é`̀¡`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

.ój

 º``«``∏``ë``dG  ó```̀Ñ```̀Y  Oó```̀ °```̀ S  :61O

 É¡©HG  Öjôb  øμe  øe  á«NhQÉ°U

.ôWÉN

 á∏cQ  º«∏ëdG  óÑYQógG  :85  O

.¬≤jôØd áÑ°ùàëªdG AGõédG

»∏gC’G

 øe  Iô``jÉ``ª``©``dG  ø`̀μ`̀ª`̀J  :13  O

.∂dÉe êÉëdG OGôØfG ô£N ∫É£HG

 áeQÉëªdG  óªëe ò≤fG  :45  O

 πÑb ¢`̀Sƒ`̀cQÉ`̀e Iô``c ø`̀e ≈`̀eô`̀ª`̀dG

.∑ÉÑ°ûdG É¡dƒNO

 ∂dÉe  êÉ`̀ë`̀dG  Iójó°ùJ  :67  O

.ÉgOÉ©HG øe IôjÉª©dG øμªJ

QGôb
 ábÉ£ÑdG  ºμëdG  ô¡°TG  :85O  

 øe ô«¨°üdG óªMG ¬LƒH AGôªëdG

 IôμdG ¬©æeh ój ¬°ùªd ó©H »∏g’G

.≈eôªdG ∫ƒNO øe

 ábÉ£ÑdG  ºμëdG  ô¡°TG  :90  O

 Iô`̀jÉ`̀ª`̀©`̀dG …Dƒ```̀d ¬`̀Lƒ`̀H AGô``ª``ë``dG

 …hÉ°ù«©dG  ¬àbÉY’ ÜÉë°S  ¢SQÉM

.AGõédG á≤£æe êQÉN

»μ«àμàdG º°SôdG
 ô`̀°`̀û`̀fh á`̀Yô`̀°`̀ù`̀H ÜÉ``ë``°``S CGó````̀ H

 á`̀«`̀eÉ`̀e’G ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a ¬`̀«`̀Ñ`̀Y’

 ≈`̀∏`̀Y Gó``̀ª``̀à``̀©``̀e »```̀∏```̀g’G Ö``©``∏``ª``d

 ø«ÑY’  OÉæ°SGh  ø«ªLÉ¡e  áKÓK

 ≈∏Y ≥jôØdG ô£«°ù«d º¡Ø∏N øe

 ∞£N ø``̀e ø`̀μ`̀ª`̀à`̀jh äÉ`̀jô`̀é`̀ª`̀dG

 IGQÉÑªdG ≈£YG …òdG ≥Ñ°ùdG ±óg

.≈dh’G áfƒî°ùdG IQGô°T

 »``̀∏``̀g’G ¿É`````̀c π``̀HÉ``̀≤``̀ª``̀dG »````̀a

 Éeóîà°ùe  …hô``̀Jh  Ahó`̀¡`̀H  Ö©∏j

 PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’Gh Iô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dG äGô``̀μ``̀dG

 ájò¨J á`̀dhÉ`̀ë`̀eh ¿Gó`̀«`̀ª`̀dG §`̀°`̀Sh

 á`̀Ñ`̀bGô`̀e ô`̀«`̀Z äGô``̀μ``̀H ±Gô``````̀W’G

 »`̀Ñ`̀Y’ á``̀jó``̀f QÉ````̀KG …ò````̀dG ô````̀e’G

 ô≤à°ùàd ∫h’G º¡aóg ó©H ÜÉë°S

 §``̀°``̀Sh äÉ````jô````é````ª````dG ∂```````dP ™`````̀e

.¿Gó«ªdG

 §`̀°`̀û`̀f ,≥```̀FÉ```̀bó```̀dG Qhô`````̀e ™```̀e

 ¢`̀†`̀©`̀H ∑ô```̀à```̀H ô````̀eÉ````̀Zh »````̀∏````̀g’G

 ¢`̀†`̀©`̀H ø``̀°``̀û``̀H CGó```̀Ñ```̀«```̀d ¬```̀©```̀bGƒ```̀e

 äÉ``YÉ``aO â``̀μ``̀HQG »``à``dG äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dG

 ô°UÉæY  ¢†©H  äô£°VGh  ÜÉë°S

 ,É¡eó≤J ájÉªëd ™LGôà∏d  ¬£°Sh

 »∏g’G  ió`̀d  ∞∏àNG  ô`̀e’G  øμdh

 ™HÉW  ¬JÉªég  ¢†©H  äòNG  ø«M

 ≈∏Y ôãcG õ«côàH CGóÑ«d IQƒ£îdG

 …òdG  IôjÉª©dG  ≈eôe  ±Gó¡à°SG

.πjó©àdG ±óg Gô«NG πÑ≤à°SG

 äOÉ````̀Y ∫OÉ````̀©````̀à````̀dG Gò``````̀g ó```̀©```̀H

 ¿Gó«ªdG §°Sh õcôààd äÉjôéªdG

 »∏g’G  ídÉ°üd  âdÉe á«∏°†aG  ™e

 ’ƒ`̀d õ`̀jõ`̀©`̀à`̀dG ø``̀e Üô``̀à``̀bG …ò```̀dG

 Ωó``̀Yh ÜÉ``ë``°``S »``̀©``̀aGó``̀e á`̀dÉ`̀°`̀ù`̀H

 •ƒ`̀°`̀û`̀dG  ≥``FÉ``bO  »¡àæàd   ≥`̀«`̀aƒ`̀J

.»HÉéj’G ∫OÉ©àdÉH ∫h’G

 ,AÉ``≤``∏``dG ø``̀e »``̀fÉ``̀ã``̀dG Aõ``̀é``̀dG

 äôªà°SG  á«HÉë°S  Iô£«°ùH  CGó``̀H

 »`̀∏`̀g’G Oƒ`̀©`̀«`̀d IOhó``̀©``̀e ≥`̀FÉ`̀bó`̀d

 ∞ãμe  OGó``̀JQG  ôÑY  ¬àª∏c  ∫ƒ≤jh

 øe Gƒ`̀æ`̀μ`̀ª`̀J ø``̀jò``̀dG ¬`̀«`̀Ñ`̀Y’ ø``̀e

 äÉ```jô```é```ª```dG ≈```̀∏```̀Y Iô```̀£```̀«```̀°```̀ù```̀dG

 ΩÉeG òaÉæªdGh äÉMÉ°ùªdG ¥ÓZGh

 CGó`̀Ñ`̀à`̀d õ`̀jõ`̀©`̀à`̀∏`̀d »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀S

 Qƒ`̀¡`̀¶`̀dÉ`̀H á```jhÓ```g’G Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 Ö©∏dGh  áª¶æªdG  äÉªé¡dG  ôÑY

 äÓjóÑàdG  ó©H  É°Uƒ°üN  õcôªdG

 ¢``̀†``̀«``̀H’G ≥```jô```Ø```dG äô``````̀KG »```̀à```̀dG

 AÉ``̀eó``̀dG ¬``̀Wƒ``̀£``̀N »```̀a äOó``````̀Lh

 ±ó¡dÉH  Gô«NG  áª∏μdG  ¬d  ¿ƒμàd

.»fÉãdG

 πîÑj  º`̀d  ÜÉë°S  ,¬ÑfÉL  ø`̀e

 ∫Gƒ```̀W π``̀°``̀UGƒ``̀J …ò`````̀dG ó``¡``é``dÉ``H

 ≈dG âÑ∏≤fG »àdG áÑ©°üdG ≥FÉbódG

 »àdÉM ø`̀Y  äôØ°SG  AGOƒ`̀°`̀S  É``̀eGQO

 »`̀∏`̀gC’G Ö«°üf ø`̀e Ió```MGh Oô``̀W

 ¢SQÉëd  ô`̀«`̀¨`̀Jh  ÜÉë°ùd  iô``̀NGh

 »∏g’G ¬∏¨à°SG …òdG ôe’G ÜÉë°S

 êôîjh  áKÓK  ≈dG  ¬aGógG  ójõ«d

.GõFÉa

 ôWÉN óªëe  :Ö`̀Y’ π°†aG

 .»∏gC’G ≈eôe ¢SQÉM -

 (ó©jƒL ¢ùfG)   íjô°üdG ´ÉaO RhÉéJ ∫hÉëj äGóMƒdG ÖY’ IQÉªY ƒHCG 

 رالي جوردان رايدرز 
للدراجات النارية ينطلق اليوم 

 قرعة البطولة العربية 
لIندية لكرة القدم.. الجمعة 

 ¿OQƒ``L »``̀dGQ  Ωƒ`̀«`̀dG  ìÉÑ°U ≥∏£æj -…CGô````dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 ø«°ùëdG  ø`̀H  π°ü«a  ô`̀«`̀e’G  ƒª°S  ájÉYôH  2017  RQó```jGQ

 …OÉ`̀f  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀Hh  á`̀«`̀fOQ’G  á«Ñªdh’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ

 IQGRh ø`̀e º`̀Yó`̀Hh ,»````̀fOQC’G  »μ∏ªdG  á`̀jQÉ`̀æ`̀dG  äÉ``̀LGQó``̀dG

.áMÉ«°ùdG §«°ûæJ áÄ«gh QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG

 á«∏ëe á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  »``̀dGô``̀dG  ≈¶ëj ¿G  ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG  ø``̀eh

 º¡æe êGQO á`̀FÉ`̀ª`̀©`̀Ñ`̀°`̀S  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ¥ƒ`̀Ø`̀J  ¬`̀©`̀°`̀SGh á`̀«`̀Hô`̀Yh

.áØ∏àîe á«ÑæLCGh á«HôY ∫hO øe πbC’G ≈∏Y áFÉª°ùªN

 §«°ûæJ  áÄ«gh  QÉ```̀KB’Gh  áMÉ«°ùdG  IQGRh  ø`̀e  º`̀Yó`̀Jh

 á«μjôeC’G ádÉcƒdG É¡àeób áëæe QÉWEG »a »dGôdG áMÉ«°ùdG

 õjõ©àd  áMÉ«°ùdG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ∫Ó``N  ø`̀e  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«ªæà∏d

 …OÉædÉ¡æe  ∫ƒªªdG  ¿OQC’G  »`̀a  ájOÉ°üàb’G  áeGóà°S’G

 á¡Lƒc ¿OQCÓd èjhôàdG ±ó¡H  ∂dPh ,»μ∏ªdG äÉLGQódG

 .kÉ«ª«∏bEG  á°VÉjôdG  √òg  »aôàëeh  IGƒ¡d  Iõ«ªe  á«MÉ«°S

 ¿OQC’G  ø`̀jR  ácô°T  øe  Iô«Ñc  ájÉYôH  á«dÉ©ØdG  ≈¶ëJh

 ,ô«°UÉæªdG áYƒªée ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»é«JGôà°SG ∂jô°ûc

.iôNCG äÉcô°Th ΩEG ±EG ¢ù∏Hh Óg ƒjOGQh

 πc  ™`̀e  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  RQó```̀jGQ  ¿GOQƒ```̀L  áYƒªée ≥°ùæJh

 Iô`̀FGOh  »``̀fOQC’G  Qhô`̀ª`̀dG  ó¡©eh  á«MÉ«°ùdG  áWô°ûdG  øe

 ø«cQÉ°ûªdG  á`̀Hô`̀é`̀J  ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d  Ohó``ë``dG  ¢`̀Sô`̀Mh ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG

 ΩÉ©dG  Gò`̀g  ∑QÉªédG  Iô`̀FGO  »Ø©Jh  ,á©àªeh  áæeBGh  á∏¡°S

 Ωƒ`̀°`̀SQ ø`̀e  á`̀jô`̀Ñ`̀dG ¥ô`̀£`̀dG ô`̀Ñ`̀Y ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG ø«cQÉ°ûªdG

 øe ΩÉ`̀©`̀dG Gò``g »``̀dGQ »`̀a ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀jh.∫ƒ`̀Nó`̀dG

 »eƒj  äÉYƒªée  ™`̀HQCG  »a  ¿OQC’G  ∫Éàææ«àfƒcôàfG  ¥óæa

 å«M  ,kÉ`̀«`̀eƒ`̀j  º`̀c  200  ∫ƒ`̀£`̀H  á`̀dƒ`̀é`̀Hh  âÑ°ùdGh  á©ªédG

 .ájôK’Gh  á«©«Ñ£dG  ºdÉ©ªdG  øe  ójó©dÉH  QhôªdG  ºà«°S

 ÜƒæédGh  §°Sƒ∏d  ∫hC’G  Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀a  ¥Ó`̀£`̀f’G  ¿ƒμ«°Sh

 ΩCGh ÉHOÉeh Iõ«édÉH kGQhôe QÉ£ªdG ≥jôW òNCG ºà«°S å«M

 ¿ƒμ«°Sh .ƒÑ«f πÑLh ¿Gó«¡dÉH kGQhôe IOƒ©dG ºK ¢UÉ°UôdG

 Iôª∏d  áYƒªéªdG  É¡ª¶æJ  á«FÉ°ùe  á`̀dƒ`̀L  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  ∑É`̀æ`̀g

 á«ª°TÉ¡dG  áMÉ°ù∏d  ¥óæØdG  øe  »dGôdG  ïjQÉJ  »a  ≈`̀dhC’G

 ájÉ¡æH  ¿ƒcQÉ°ûªdG  πØàë«°S  å«M  ,»`̀fÉ`̀ehô`̀dG  êQó`̀ª`̀dGh

 äÉYƒªéªdG ≈∏Y ´hQó```̀dG  ™`̀jRƒ`̀J  º`̀à`̀jh ≈```̀dhC’G  á`̀dƒ`̀é`̀dG

 å«M ∫Éª°ûdG √ÉéJÉH ¿ƒμ«°ùa »fÉãdG Ωƒ«dG ÉeCG .ácQÉ°ûªdG

 ∂∏ªdG ó°Sh ,ø«HO äÉHÉZh ,¢TôLh,∑ƒdÉ©dÉHQhôªdG ºà«°S

 ,¥óæØ∏d áfÉeQ ΩCÉH kGQhôe IOƒ©dG πÑb ¿ÉeôdG πJh ,∫ÓW

 ¿OQC’G  äƒ°U ™e »dGô∏d  »FÉ¡ædG  πØëdG  ΩÉ≤«°S  ºK  øeh

 .äÓdóÑ©dG ôªY ¿ÉæØdG

 áYôb  ΩOÉ`̀≤`̀dG  á©ªédG  Ωƒ``̀j  Öë°ùoJ  -  …CGô```̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 ∫ÓN  ΩÉ≤à°S  »àdG  Ωó≤dG  Iôμd  ájófCÓd  á«Hô©dG  ádƒ£ÑdG

 ô°üe ájQƒ¡ªL »a ø«∏Ñ≤ªdG ÜBG 5 ≈dEG hõªJ 21 øe IôàØdG

.á«Hô©dG

 OÉëJ’G  ¢ù«FQ  ódÉN  øH  »côJ  ô«eC’G  ƒª°S  ≈Yô«°Sh

 áYôb πØM á©ªédG AÉ°ùe áæeÉãdG óæY Ωó≤dG Iôμd »Hô©dG

 ∂dÉeõdGh »∏gC’G :É≤jôa 12 ácQÉ°ûe ó¡°ûJ »àdG ádƒ£ÑdG

 (¢ùfƒJ)  »LôàdGh  (ájOƒ©°ùdG)  ô°üædGh  ∫Ó¡dG  (ô°üe)

 »∏°ü«ØdG(äGQÉe’G)  IóMƒdGh  (Üô¨ªdG)  »WÉHôdG  íàØdGh

 ô°üfh  (¥Gô`̀©`̀dG)  §ØædGh  (¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG)  ï`̀jô`̀ª`̀dGh  (¿OQC’G)

.(¿ÉæÑd) ó¡©dGh (ôFGõédG) …GO ø«°ùM

 É¡JGOGó©à°SG  áaÉc  ádƒ£Ñ∏d  áª¶æªdG  áæé∏dG  â`̀¡`̀fCGh

 ,óMGh QhO øe …QhódG ΩÉ¶æH ΩÉ≤à°S »àdG ádƒ£ÑdG áYô≤d

 øe ∫hC’G πgCÉàj äÉYƒªée çÓK ≈dEG ájófC’G º°ù≤J å«M

 Qhó∏d äÉYƒªéªdG »a »fÉK π°†aCG ÖfÉL ≈dEG áYƒªée πc

.»FÉ¡ædG πÑb

 ∫ÓN øe ádƒ£ÑdG ìÉéf ≈∏Y »Hô©dG OÉëJ’G ¢UôMh

 IOƒ`̀©`̀d ,™```̀FGQ »`̀°`̀VÉ`̀jQ ™ªéJ »`̀a á``̀jó``̀fC’G iƒ```̀bCG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e

 OÉëJ’G  ó°UQ  Éªc  ,á«Hô©dG  Ωó≤dG  Iôμd  ájƒ≤dG  äÉ°ùaÉæªdG

 .Q’hO ø«jÓe 3 ≈dEG π°üJ ádƒ£Ñ∏d á«dÉe õFGƒL »Hô©dG

 ¿OQ’G ´ƒHQ »a Ωƒ«dG ¿ƒ≤∏£æj ¿ƒLGQódG 



1اقتصاد

 البورصة تواصل الهبوط وقطاع 
الخدمات يرتفع وحيدا ً 

»ª«ªàdG π°ü«a -¿ÉªY   

 ájÉ¡f »``̀a ¿É`̀ª`̀Y á`̀°`̀UQƒ`̀Ñ`̀d ΩÉ``̀©``̀dG ô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG ¢`̀†`̀Ø`̀î`̀fG
 4 IóbÉa ,á£≤f 2185 iƒà°ùe ≈dEG ¢ùeC’G á°ù∏L äÓeÉ©J

.AÉ©HQC’G á°ù∏L øY •É≤f
 ™LGôJ  áé«àf  ,áÄªdÉH  0^50  »dÉªdG  ´É£≤dG  ¢†ØîfGh
 ,áÄªdÉH  5  ∫Éà«HÉc  Qƒf  ,áÄªdÉH  5  á«dhódG  πHÉæ°ùdG  :º¡°SG
 »Hô©dG  OÉ`̀ë`̀J’G  ,áÄªdÉH  4^98  »``̀fOQC’G  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ∂æÑdG
 äÉ©ªéàdG ,áÄªdÉH 4^32 äGQÉªãà°SÓd OÉëJ’G ,áÄªdÉH 4^92
 ,áÄªdÉH  3^08  ø«eCÉà∏d  ≈``dhC’G  ,áÄªdÉH  4^30  ájQÉªãà°S’G
 2^56  á«Hô©dG  AÉ`̀ª`̀fC’G  ,áÄªdÉH  2^90  äGQÉªãà°SÓd  π``eC’G
 2^13  á«æ¡ªdG  ,áÄªdÉH  2^48  ájQÉ≤©dG  á¶ØëªdG  ,áÄªdÉH
 ôjƒ£àd  OÉëJ’G  ,áÄªdÉH  1^67 á«æWƒdG  á¶ØëªdG  ,áÄªdÉH
 ∂æÑdG  ,áÄªdÉH  1^22  ∂æH  ∫Éà«HÉc  ,áÄªdÉH  1^32  »`̀°`̀VGQC’G
 ∫Éà«HÉc øcÉ°ùe ,áÄªdÉH 1^06 IôjódG ,áÄªdÉH 1^13 »Hô©dG

.áÄªdÉH 0^68 ø«eÉà∏d »Hô©dG ¥ô°ûdGh áÄªdÉH 0^74
 ™jQÉ°ûª∏d ¥ô°ûdG ,áÄªdÉH 0^13 äÉeóîdG ´É£b ™LGôJh
 áYƒªéªdG ,áÄªdÉH 4^78 …ƒédG π≤æ∏d á«HôY ,áÄªdÉH 7^36
 ∂`̀à`̀ahCG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  4^17 iô`̀°`̀S  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  4^58 á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G
 á°†HÉ≤dG ∂àahCG ,áÄªdÉH 4^17 iô°S ,áÄªdÉH 3^57 á°†HÉ≤dG
 ,áÄªdÉH  3^14  AÉbQõdG  ,áÄªdÉH  3^45  ∂«é°S  ,áÄªdÉH  3^57
 á«dhódG  ΩÓ°ùdG  ,áÄªdÉH  2^63  QƒÑ©dG  ,áÄªdÉH  2^66  â`̀L
.áÄªdÉH 1^69 πbÉfh áÄªdÉH 2^04 RÉéfEG ,áÄªdÉH 2^38 π≤æ∏d

 ºYóH  ,áÄªdÉH  0^63  äÉeóîdG  ´É£b  ™ØJQG  ,πHÉ≤ªdÉHh
 4^39  Gõ«ª«àHhG  ,áÄªdÉH  6^67  OÉëJ’G  ¢SQGóe  ´ÉØJQG  øe
 »`̀fOQC’G  õcôªdG  ,áÄªdÉH  2^86  »MÉ«°ùdG  π≤æ∏d  ΩQ  ,áÄªdÉH
 º«∏©à∏d  AGôàÑdGh  áÄªdÉH  0^88  ábÉ£∏d  ¥É`̀aBG  ,áÄªdÉH  1^74

.áÄªdÉH 0^18
 ,QÉ`̀æ`̀jO ø`̀«`̀jÓ`̀e 6 ∫hGó``̀à``̀dG »`̀dÉ`̀ª`̀LCG πé°S ,∂``̀dP ≈``̀dEG
 648^3  ≠∏H  ∫hGó`̀J  ≈∏YG  ≈∏Y  »Hô©dG  ∂æÑdG  Pƒëà°SG  å«M
 OÉëJ’G  ,QÉæjO  ∞`̀dCG  490^2  ¿OQC’G  ójóM √Ó`̀J  ,QÉæjO  ∞`̀dCG

.QÉæjO ∞dCG 349^7 iô°Sh QÉæjO ∞dCG 357 äGQÉªãà°SÓd
 øe  äòØf  ,º¡°S  ¿ƒ«∏e  6^9  º`̀¡`̀°`̀SC’G  äÉ«ªc  â∏é°Sh

 .kGó≤Y 3221 ∫ÓN

á``°UQƒHá``°UQƒH
 لجنة االعتراضات في »الغذاء والدواء«  

تقرر إعادة فحص شحنة قمح تأثرت بالحرارة 

 ٤٦ مليون دينار أرباح »المصفاة« وتوزيع ٢٠٪ أرباح7 نقدية  

» إنجاز« تقيم المسابقة النهائية لبرنامج وجّه وجهتك 

 Qƒ°ùædG óªMG – ¿ÉªY 
 

 áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG »a äÉ°VGôàYE’G áæéd äQôb
 äÉYÉ£≤dG  á`̀aÉ`̀c  ø`̀e  á∏μ°ûªdGh  AGhó```̀dGh  AGò¨∏d
 ÜƒÑëdG)  ÖFGƒ°ûdG  áÑ°ùf ¢üëa IOÉ`̀YEG   á«æ©ªdG
 áæë°T  »`̀a  (IQGô``ë``dÉ``H  Iô`̀KCÉ`̀à`̀ª`̀dG  áª«∏°ùdG  ô`̀«`̀Z
 MV/XIN  IôNÉÑdG  øàe ≈∏Y á∏ªëªdG   íª≤dG
  áYÉæ°üdG ôjRh ÜÉàc ≈∏Y AÉæH ∂dPh  RUI HAI

. øjƒªàdGh  IQÉéàdGh
 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒd ∑ôà°ûe ¿É«H ≥ahh
 ¬fÉa AGhódGh AGò¨∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdGh øjƒªàdGh
 º°†j  ≥jôa  π«μ°ûJ  º`̀J  áæé∏dG  QGô`̀b  ≈∏Y  AÉæH  h
 AGò¨∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG  äGôÑàîe  ø`̀e  AÉ°†YCG
 á«μ∏ªdG  á«ª∏©dG  á«©ªédG  äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀eh  AGhó```̀dGh
 ¢ù«jÉ≤ªdGh  äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀eh
 áæjÉ©ªdG  äGôÑàîe  øe ø«Hhóæe ≈dG áaÉ°VE’ÉH
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  øe ø«Hhóæeh  á«dhódG
 IOÉ`̀YEG  π`̀LG øe ∂`̀dPh ¬`̀YGQõ`̀dG IQGRh h øjƒªàdGh
 Oƒ`̀Lh Aƒ`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y  í`̀ª`̀≤`̀dG  áæë°T äÉ`̀æ`̀«`̀Y π«∏ëJ
 ô«Z ÜƒÑëdG) ÖFGƒ°ûdG  ¢üëa áé«àf »a øjÉÑJ
 äGôÑàîªdG  ø«H  (IQGô`̀ë`̀dÉ`̀H  Iô`̀KCÉ`̀à`̀ª`̀dG  áª«∏°ùdG
 äÉ°UƒëØdG  AGô``̀LE’  ≥jôa  π«μ°ûJ  º`̀Jh  á«æ©ªdG

 áaÉc øe äÉ°UƒëØdG AGôLG ≈∏Y áÑbGôª∏d ≥jôah
.á°üàîªdG äÉ¡édG

 IOÉ``̀YEG ø`̀e ±ó`̀¡`̀dG ¿G ô`̀cò`̀dÉ`̀H ô`̀jó`̀é`̀dG ø``eh 
 ióe øe ócCÉàdG ƒg  íª≤dG áæë°T äÉæ«Y π«∏ëJ
 IQGôëdÉH IôKCÉàªdG áæë°û∏d ÖFGƒ°ûdG óæH  á≤HÉ£e

. íª≤dÉH á°UÉîdG á«æØdG IóYÉ≤dG Ö°ùM
 »a â``jô``LCG »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG äó```̀cCG h
 πÑb ø``̀e AGhó``̀∏``̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀e
 áÑbGôªdG  ≥`̀jô`̀ah  √Ó``̀YCG  QƒcòªdG  »æØdG  ≥jôØdG
 Ö°ùM  Ö`̀FGƒ`̀°`̀û`̀dG  áÑ°ùæd  äÉ`̀æ`̀«`̀©`̀dG  á≤HÉ£e  ≈`̀∏`̀Y

 äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀a  è``̀FÉ``̀à``̀f ¿CG É`̀ª`̀∏`̀Y  á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG Ió``̀YÉ``̀≤``̀dG
  É¡à«MÓ°U  äƒÑãH  á°ù°SDƒª∏d  á≤HÉ°ùdG  äÉæ«©dG
 á«æØdG  IóYÉ≤∏d  É¡à≤HÉ£eh …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SCÓd
 IOƒédG å«M øe  á«fOQC’G á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒªdGh

 . É¡H ìƒª°ùªdG OhóëdG øª°V ÖFGƒ°ûdG áÑ°ùfh

RÉª≤dG Qó«M  – ¿ÉªY 

 ÉëHQ  á«fOQC’G  ∫hôàÑdG  IÉØ°üe  ácô°T  â≤≤M

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  46  √QGó`̀≤`̀e  áÑjô°†dG  πÑb  É«aÉ°U

 ,2015 ΩÉ©d QÉæjO ¿ƒ«∏e 42 ™e áfQÉ≤e 2016 ΩÉ©∏d

.áÄªdÉH 10 ƒëf â¨∏H IOÉjR áÑ°ùæH

 …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G ∫ÓN áeÉ©dG áÄ«¡dG äôbCGh

 ¢ù∏ée  á«°UƒJ  ≈∏Y  ¢ùeCG  ¬Jó≤Y  …ò`̀dG  ácô°û∏d

 ø«ªgÉ°ùªdG  ≈`∏Y  ájó≤f  ìÉ```̀HQCG  ™`̀jRƒ`̀à`̀H  ,IQGOE’G

 ´ƒ`̀aó`̀ª`̀dG  ∫É``̀ª``̀dG  ¢````̀SCGQ  ø``̀e  á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  20  á```Ñ°ùæH

 äÉ«WÉ«àMÉc QÉæjO ¿ƒ«∏e (19) »dGƒM ¢ü«°üîJh

 .á°UÉNh ájQÉ«àNGh ájQÉÑLG

 IÉ`̀Ø`̀°`̀ü`̀e á`̀cô`̀°`̀û`̀d á``eÉ``©``dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG â``̀bOÉ``̀°``̀Uh

 áæ°ùdG  øY  ácô°ûdG  äÉfÉ«H  ≈∏Y  á«fOQC’G  ∫hôàÑdG

 .2016 ΩÉ©∏d á«¡àæªdG á«dÉªdG

 »àdG Ió«édG ìÉHQC’G áÑ°ùæH ¿ƒªgÉ°ùªdG OÉ°TCGh

 áaÉ°VEG  ,»°VÉªdG ΩÉ©dG  ájÉ¡f ™e ácô°ûdG  É¡à≤≤M

 ácô°ûdG  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG  ®ƒë∏ªdG  •É°ûædG  ≈``̀dEG

 5  hQƒ«dG  IOÉ`̀e  ìôW É°Uƒ°üN É¡JÉéàæe  ôjƒ£àd

 ƒªf ™e ÖæL ≈dEG ÉÑæL ,98 ¿ÉàchCG ∞æ°U øjõæHh

 »àdG  á«fó©ªdG  äƒ`̀jõ`̀dG  ≥jƒ°ùJh  ™«æ°üJ  •É°ûf

 .IOƒédG á«dÉY á«YƒædÉH RÉàªJ

 ,QƒØ°üY  ó`̀«`̀dh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó```̀cCGh

 ,zIõ«ªàe{  2016  ΩÉ©d  á«dÉªdG  ácô°ûdG  èFÉàf  ¿CG

 ¬à≤≤M …òdG ÉgRÉéfEG  π°UGƒJ ácô°ûdG ¿CG  ÉØ«°†e

 ΩGõ`̀à`̀d’G áé«àf ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG QGó```e ≈`̀∏`̀Y

 øe mπ```̀c ΩGõ```̀à```̀dGh á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’É`̀H

 √òg  ≥«Ñ£àH  ájò«ØæàdG  IQGOE’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏ée

 .á«é«JGôà°S’G

 á«é«JGôà°S’G ò«ØæàH É©«ªL ÉæeGõàdG { :∫Ébh

 …ƒb »dÉe õcôe ≈∏Y á¶aÉëªdG øe ácô°ûdG ø qμe

 øeBG  πNO  Qó°üªH  ø«ªgÉ°ùªdG  ójhõàH  É¡d  íª°S

 º¡°SC’G hCG ájó≤ædG äÉ©jRƒàdG ∫ÓN øe ¿Éc AGƒ°S

 .zá«fÉéªdG

 â°†ØîfG  á``æjóªdG  º`eòdG  ≈dEG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh

 áª«b  ¢VÉØîf’  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  (54^5)

 (5^5)  ≠∏ÑªH  á`̀∏`̀LDƒ`̀ª`̀dG  á«Ñjô°†dG  äGOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG

 ¿hõîe ´ÉØJQG  ™e  ÖæL ≈`̀dEG  ÉÑæL ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e

 (15)  ≠∏ÑªH  á«£ØædG  äÉ≤à°ûªdGh  ΩÉ`̀î`̀dG  â`̀jõ`̀dG

 áàHÉãdG  äGOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  áª«b  IOÉ```̀jRh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e

 »a ó≤ædG ó«°UQ ™ØJQGh QÉæjO ø«jÓe (7) ≠∏ÑªH

 .QÉæjO ¿ƒ«∏e (3^4) ≠∏ÑªH ∑ƒæÑdG iód ¥hóæ°üdG

 ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫É`̀b  ,¬à¡L  ø`̀eh

 ácô°ûdG  ¿CG  ,ø``jhÓ``©``dG  º`̀jô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 ™e  ø«à«bÉØJG  ,…QÉ``̀é``̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  á`̀jGó`̀H  â`̀©`̀bh

 ∫Éée  »`̀a  ø«à°ü°üîàe  ø«à«cô«eCG  ø«àcô°T

 ´hô°ûe ò«Øæàd ájGóÑc ,»aÉ°üªdG º«ª°üJh §ØædG

 Qó≤J  …ò``̀dGh  IÉØ°üªdG  ácô°ûd  ™`̀HGô`̀dG  á©°SƒàdG

 .Q’hO QÉ«∏e 1^6 ƒëf á«dÉªLE’G ¬àØ∏c

 á£°ûfCÉH  ¿É°üàîJ  ø«à«bÉØJ’G  ¿EG  í``̀°``̀VhCGh

 IóYÉ°ùe  π`̀eGƒ`̀Yh  äGó`̀©`̀eh  º«eÉ°üJh  ¢ü«NGôJ

 ¿ƒ«∏e  115  RhÉéàJ  ∞∏c  É¡«∏Y  ÖJôàj  äÉeóNh

 ƒëf ¥ô¨à°ùj á£°ûfC’G ò«ØæJ ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,Q’hO

 äÉjGóÑdÉH á≤∏©àe iôNCG á£°ûfCG É¡∏∏îàjh Qƒ¡°T 8

 …òdG  ™HGôdG  á©°SƒàdG  ´hô°ûe  ò«Øæàd  á«≤«≤ëdG

 ø°ùëjh  ácô°ûdG  ôjƒ£J ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe

 ¢†©H á«Yƒf

 ôjôμàdG •É°ûf á«ëHQ øe ójõj ¿CGh äÉéàæªdG

 ¿CG ™bƒàªdG øeh õ«ªàe »Ä«H AGOCG øª°V ∂dP πc

 .äGƒæ°S 4-3 øe ´hô°ûªdG AÉæH ¥ô¨à°ùj

 áeõà∏ oe  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jhÓ`̀©`̀dG  Oó``°``Th

 π`̀°`̀†`̀aCG á``̀Ñ``̀cGƒ``̀e ƒ`̀ë`̀f É`̀¡`̀à`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H

 ôjôμàdG  •É°ûf  ∫Éée  »`̀a  á«ªdÉ©dG  äÉ°SQÉªªdG

 π`̀°`̀†`̀aCG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh ,äƒ``̀jõ``̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh »`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG

 .ºdÉ©dG »a áMÉàªdG É«LƒdƒæμàdG

 ácô°ûdG á∏°UGƒªH ø«ªgÉ°ùªdG øjhÓ©dG óYhh

 á«é«JGôà°S’G  É¡à£N  øª°V  äGRÉ`̀é`̀fE’G  ≥«≤ëJ

 IÉØ°üªdG  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,ióªdG  Ió«©H  É¡àjDhQh

 ÉgQOGƒc øe OÉæ°SEÉH •É°ûfh áª¡H É¡∏ªY π°UGƒà°S

 ¬JÉLÉ«àMÉH  »∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  ójhõàd  ¿Gó«ªdG  »a

 .á«£ØædG äÉ≤à°ûªdG øe

 IÉØ°üª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ´ÉªàLG øe ÖfÉL 

 ≈∏Y  Éæ¶aÉM :QƒØ°üY 
 …ƒ≤dG »dÉªdG õcôªdG

 äGRÉéfE’G π°UGƒfh  ácô°û∏d

 ™HGôdG ™°SƒàdG :øjhÓ©dG 
 º«¶©àdh ôjƒ£àd ±ó¡j

 ø«°ùëJh ácô°ûdG á«ëHQ
 É¡JÉéàæe á«Yƒf

 ¥ô`̀Ø`̀dG  RÉ`̀é`̀fEG  á°ù°SDƒe â`̀Lƒ`̀J -Gô`̀à`̀H- ¿É`̀ª`̀Y 
 ¬`̀Lh è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H Iõ``̀FÉ``̀Ø``̀dG
 ≈∏Y  ådÉãdG  ºdÉ©∏d  √ò«ØæJ  ºàj  …ò``̀dG  ,∂à¡Lh
 OhóM ÓH π°ü«ØdG á°ù°SDƒe ™e ácGô°ûdÉH »dGƒàdG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉHh  ô£b  »`̀a

.ácQÉ°ûªdG ¢SQGóªdG äGQGOEGh
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀J »```̀a è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG º``̀¡``̀°``̀ù``̀jh
 ICGô``é``dGh  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dÉH  ´É`̀à`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  ≈`̀∏`̀Y
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG á`̀ZÉ`̀«`̀°`̀Uh ,õ``«``cô``à``dGh ,Iô``̀WÉ``̀î``̀ª``̀dGh
 á«æ≤àdGh Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  ÇOÉ`̀Ñ`̀e …ƒ`̀ë`̀j  »ª∏Y QÉ```WEG  »`̀a
 á`̀∏`̀«`̀ª`̀é`̀dG ¿ƒ``̀æ``̀Ø``̀dGh äÉ``̀«``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dGh á``°``Só``æ``¡``dGh

.á«YÉªàL’G áeóîdGh
 84 ø«H øe É≤jôa 15 á«FÉ¡ædG á≤HÉ°ùªdÉH RÉah
 å«M  ,èeÉfôÑ∏d  á«FÉ¡ædG  á≤HÉ°ùª∏d  πgCÉJ  É≤jôa
 ≥jôa »dÉéJQ’G …óëàdG øY ∫hC’G õcôªdÉH RÉa
 ájƒfÉãdG  Ωƒ`̀ã`̀∏`̀c  ΩCG  á`̀°`̀SQó`̀e ø`̀e (º`̀«`̀J  ∞`̀«`̀à`̀jô`̀c)
 øe (º`̀«`̀J GP) ≥`̀jô`̀a »`̀fÉ`̀ã`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀Hh ,äÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d
 õcôªdG øYh ,ø«æÑ∏d á«°SÉ°SC’G ¥QÉW πÑL á°SQóe

 ΩCG á°SQóe øe πÑ≤à°ùªdG äÉ«àa ≥jôa RÉa ådÉãdG
.AÉbQõdG á¶aÉëªH äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG Ωƒã∏c

 õcôªdÉH  RÉ`̀a  ,á∏«ªédG  ¿ƒ`̀æ`̀Ø`̀dG  …ó`̀ë`̀J  ø`̀Yh
 ≥jôa »fÉãdG õcôªdÉH RÉah ,¿ƒd Iô£b ≥jôa ∫hC’G
 áqjƒfÉãdG  áeÉª«dG  AÉ``̀bQR  á°SQóe  ø`̀e  äÉ«ª°ûædG
 ådÉãdG  õcôªdÉH  RÉ`̀ah  ,AÉ`̀bQõ`̀dG  á¶aÉëªH  äÉæÑ∏d
 …Rƒ∏dG  óªMCG  á°SQóe  øe  (¢ùcG  hG  ¢ùcG)  ≥jôa

.¿ÉªY »a ø«æÑ∏d ájƒfÉãdG
 õcôªdÉH RÉa ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡dG …óëJ øYh
 ±ô°ûdG øjR á°SQóe øe (¿Gh ôªÑf) ≥jôa ∫hC’G
 ºdÉY ≥jôa »fÉãdG õcôªdÉH RÉah ,äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG
 ,ø«æÑ∏d ájƒfÉãdG ó«ª©dG øHG á°SQóe øe á°Sóæ¡dG
 äÓ«ªédG  äÉ«àØdG  ≥jôa  ådÉãdG  õcôªdÉH  RÉ`̀ah
 á¶aÉëªH  äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  áq«°SOÉ≤dG  á°SQóe  øe

.¿ÉªY áª°UÉ©dG
 ≥jôa ∫hC’G õcôªdÉH RÉa ,»ª∏©dG …óëàdG øYh
 ,ø«æÑ∏d áqjƒfÉãdG ó«ª©dG øHG á°SQóe øe ≈eÉ°ûædG
 á«∏Ñ≤à°ùªdG ájDhôdG ≥jôa RÉa »fÉãdG õcôªdG øYh

 õcôªdGh ,ø«æÑ∏d áqjƒfÉãdG ó«ª©dG øHG á°SQóe øe
 ¥ô°ûªdG á°SQóe øe (õjôJ ∑hQ GP) ≥jôa ådÉãdG

.¿ÉªY áª°UÉ©dG á¶aÉëªH á«dhódG
 õcôªdÉH RÉa ,á«YÉªàL’G áeóîdG …óëJ øYh
 ΩCG  á`̀°`̀SQó`̀e ø``e Iƒ`̀°`̀Tô`̀dG  á`̀°`̀UÉ`̀°`̀UQ ≥`̀jô`̀a ∫hC’G
 ,¿É qªY  áª°UÉ©dG  »`̀a  äÉæÑ∏d  áqjƒfÉãdG  ø«JÉ°ùÑdG
 øe ¬`̀LGhh ó©à°SG  ≥jôa RÉa »fÉãdG  õcôªdG  øYh
 ßaÉëªH  äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  áeÉª«dG  AÉbQR  á°SQóe
 π«ØdG ≥`̀jô`̀a RÉ``a å`̀dÉ`̀ã`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG ø``Yh ,AÉ``̀bQõ``̀dG
 á qjƒfÉãdG  ôμH  »HCG  âæH  á°ûFÉY  á°SQóe øe ¥QRC’G

.¿ÉªY áª°UÉ©dG á¶aÉëªH äÉæÑ∏d
 ºjó≤J ó`̀©`̀H á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¥ô``Ø``dG è`̀jƒ`̀à`̀J AÉ```̀Lh
 ™«ªL âª«b »àdG  ,º«μëàdG  ¿Ééd ΩÉeCG  É¡°VhôY
 äÉ«∏ª©dG ôjóe ∫Ébh  .πeÉc Ωƒj QGóe ≈∏Y ¥ôØdG
 ¬ qLh èeÉfôH  ¿EG"  …QÉ«ëdG  ¥QÉW RÉéfEG  á°ù°SDƒªH
 Éª«a GójóëJ RÉéfEG  ±Gó`̀gCG  ™e ≈°TÉªàj  ∂à¡Lh
 á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dGh á``jOÉ``jô``dG äGQÉ``¡``ª``dG AÉ`̀æ`̀H »``a ≥∏©àj
 ,"º¡jód  …QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  ô«μØàdG  ™«é°ûJh  ÜÉÑ°û∏d

 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e ∂````̀dPh

 »ª∏Y  QÉ`̀WEG  »a  IôμàÑe  ∫ƒ∏M  ™°Vhh  äÉjóëàdG

.á«∏ªY á≤jô£Hh è¡æªe

 èeÉfôÑdG  Gò`̀g  õ«ªj  Ée  ¿CG  ,…QÉ«ëdG  í`̀°`̀VhCGh

 á«ª«∏©àdG  äÉLÉàfE’Gh  äÉLôîªdG  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH

 º∏©J Ö«dÉ°SCG ≈∏Y óªà©j ¬fCG É¡≤≤ëj »àdG áeÉ©dG

 áÑ∏£dG  ∫ƒ`̀≤`̀Y  »cÉëJ  ádÉ©a  IQƒ`̀£`̀à`̀e  á«cQÉ°ûJ

 øe ƒ∏îJ á«∏ªY á≤jô£H áÑZôdG º¡jód ô°†ëJh

.π∏ªdG

 ¿hÉ©àdÉH kÉ°†jCG  √ò«ØæJ ºàj èeÉfôÑdG ¿CG  ø«Hh

 ¥ô°ûªdG á°SQóeh á«ªdÉ©dG (ΩÉØ°ùchG) áª¶æe ™e

 ºàj ÉYƒÑ°SCG 16 èeÉfôÑdG Ióe ¿CG ÉØ«°†e ,á«dhódG

 É¡dÓN ™ªàéj ,¢SQGóªdG »ª∏©e ±Gô°TEÉH √ò«ØæJ

 »ª∏©dG …óëàdG πM ≈∏Y πª©∏d É«YƒÑ°SCG áÑ∏£dG

 hCG  »dÉéJQ’G  hCG  »æØdG  hCG  »°Sóæ¡dG  hCG  »æ≤àdG  hCG

 .á«YÉªàL’G áeóîdG …óëJ

Jالضريبة« تفتح أبوابها غد «
 الستالم إقرارات الدخل   

 É¡fCG äÉ©«ÑªdGh πNódG áÑjô°V IôFGO âæ∏YCG  - …CGôdG- ¿ÉªY 
 øe ø«eõ∏ªdG ø«Ø∏μªdG ø«μªàd âÑ°ùdG óZ Ωƒj É¡HGƒHCG íàØà°S

.2016 á«dÉªdG áæ°ùdG øY πNódG áÑjô°V äGQGôbG ºjó≤J
 ≈°Sƒe »eÓYE’G  ≥WÉædG  äÉëjô°üJ Ö°ùM ,IôFGódG  âYOh
 ºjó≤àH âbƒdG Gòg ≈àM Gƒeƒ≤j ºd øjòdG ø«Ø∏μªdG ,áfhGô£dG
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG IQhô``̀°``̀V ≈```dEG 2016 ΩÉ``̀Y ø`̀Y π`̀Nó`̀dG á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀V QGô````̀bEG
 ø«KÓãdG »a »¡àæJ »àdG á«fƒfÉ≤dG IôàØdG ájÉ¡f πÑb ¬ªjó≤àd
 ¿hO QGôb’G ºjó≤àd »fƒfÉb óYƒe ôNCG ƒgh ,»dÉëdG ¿É°ù«f øe

.äÉeGôZ …CG
 É¡«a  áæ∏©ªdG  ≠dÉÑªdG  ™aO  IQhô°V  ≈`̀dEG  ø«Ø∏μªdG  âYO  Éªc

.»dÉëdG ô¡°ûdG ájÉ¡f πÑb
 áÑjô°V  QGô``̀bG  ºjó≤àH  Ωõ`̀∏`̀e  ∞∏μªdG  ¿CG  áÑjô°†dG  âæ«Hh
 πNódG QOÉ°üe øe Qó°üe …G øe ¬∏NO RhÉéJ ∫ÉM »a πNódG
 12 Qƒ`̀L’Gh ÖJGhôdG É¡«a ÉªH ∫ÉªY’G á£°ûfG øe •É°ûf …C’

.π«©ª∏d QÉæjO ∞dG 24 h ÜõYCÓd QÉæjO ∞dG
 áeõ∏e  »¡a  ,É¡YGƒfG  ±ÓàNG  ≈∏Y  äÉcô°û∏d  áÑ°ùædÉH  É`̀eG
 ™HGôdG ô¡°ûdG ájÉ¡f πÑb …ƒæ°ùdG πNódG áÑjô°V QGôbG ºjó≤àH

   .É¡d »JCÉàªdG πNódG øY ô¶ædG ¢†¨H á«dÉªdG áæ°ùdG ájÉ¡f ó©H

   بنك االتحاد يوزع ٥ر١٢ مليون دينار
 أرباح7 نقدية على المساهمين 

  
 »a ,OÉëJ’G ∂æÑd ájOÉ©dG áeÉ©dG áÄ«¡dG ä qôbCG - GôàH - ¿ÉªY 
 ¢ù«FQ  á°SÉFôH  ¢ù«ªîdG  ¢ùeCG   ΩCÉàdG  …òdG  ø«©HQC’G  É¡YÉªàLG
 ÉMÉHQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 12Q5 ™jRƒJ ,»à«Ø∏°S ΩÉ°üY IQGOE’G ¢ù∏ée

.ø«ªgÉ°ùªdG ≈∏Y ájó≤f
 2016  ΩÉ©∏d  ∂æÑdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ájOÉ©dG  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  â°ûbÉfh
 ≈dEG »à«Ø∏°S QÉ°TCG å«M ,∫ÉªYC’G ôjƒ£àd á«∏Ñ≤à°ùªdG á£îdGh
 ≈∏Y ∂æÑdG  IQób â°ùμY 2016 ΩÉ©∏d  á«dÉªdG  ∫ÉªYC’G  èFÉàf  ¿CG

.IóFÉ°ùdG ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G ™e º∏bCÉàdG
 ƒªf  ≥«≤ëJ  øe  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  »a  øμªJ  ∂æÑdG  ¿EG  ,∫É`̀bh
 ≥≤M É`̀ª`̀c ,ó`̀FGƒ`̀Ø`̀dG  äGOGô````̀jEG  »`̀aÉ`̀°`̀U ø`̀e áÄªdÉH 10Q9 ™`̀bGƒ`̀H
 11Q6 √QGó≤e ƒªæH QÉæjO ¿ƒ«∏e 100Q8 ≠∏H É«dÉªLEG ÓNO ∂æÑdG
 äÉLQO ≈°übCG á°SQÉªªH QGôªà°S’G ™e 2015 ΩÉ©H áfQÉ≤e áÄªdÉH

.»dÉªdG õcôªdG áfÉàe õjõ©àd •qƒëàdGh áaÉ°üëdG
 ∂æÑdG  á`̀≤`̀aGƒ`̀e  ó©H  ¬`̀à`̀fRGƒ`̀e  ô°ûf  OÉ`̀ë`̀J’G  ∂æH  ¿CG  ô`̀cò`̀j
 »àdGh ,É¡«a äOQh »àdG äÉ«°UƒàdG ≈∏Yh É¡«∏Y »fOQC’G …õcôªdG
 äÉ°ü°üîªdGh  áÑjô°†dG  πÑb  ÉMÉHQCG  ∂æÑdG  ≥«≤ëJ  øY âØ°ûc
 ¿ƒ«∏e  29Q2  â¨∏H  á«aÉ°U  É`̀MÉ`̀HQCGh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  41Q7  áª«≤H

   .2016 ΩÉ©∏d QÉæjO

» توزيع الكهرباء«: السبت واVحد المقبالن

 يوما عمل رسمي 

 âÑ°ùdG  ¿CG  AÉHô¡μdG  ™`̀jRƒ`̀J  ácô°T  âæ∏YCG  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 
.ácô°ûdG π«°üëJ ÖJÉμe »a »ª°SQ πªY Éeƒj ,øq«∏Ñ≤ªdG óMC’Gh
 ¢Sóæ¡ªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  Égôjóe  ¿EG  É¡d  ¿É«H  »`̀a  ácô°ûdG  â`̀dÉ`̀bh
 AÉæKCG  ø«côà°ûª∏d äÉeóîdG ô«aƒJ á«ªgCG  ócCG  äÉÑ«fòdG  ¿É°ùM
 π«°üëàdG  Qƒ``̀eCG  á©HÉàe  º¡«∏Y  π¡°ùj  …ò``̀dG  ô``̀eC’G  ,º¡à∏£Y

.º¡«∏Y áÑJôàªdG á«dÉªdG ºeòdG OGó°Sh
 kÉ°†jCG ¿ƒμà°S á«æØdG ácô°ûdG ¢TQhh QOGƒc ¿EG äÉÑ«fP ±É°VCGh
 äÉ¶MÓe  ∫ÉÑ≤à°S’  ájRƒ¡édGh  OGó©à°S’G  º`̀JCG  ≈∏Y  É¡JOÉ©c
 ,∑ôμdG  ,¿É©e ,áÑ≤©dG{  ácô°ûdG  RÉ«àeG  ≥WÉæe »a ø«côà°ûªdG

.zá«bô°ûdGh ¿OQC’G …OGh ,á∏«Ø£dG
 íàØà°S  ø«côà°ûªdG  äÉeóN ô`̀FGhO  ™«ªL ¿EÉa  ¿É«ÑdG  ≥ahh
 (4)  ájÉ¨dh  kÉMÉÑ°U  (8)  áYÉ°ùdG  øe  ø«©LGôªdG  ΩÉ`̀eCG  É¡ÑJÉμe

 .kGô°üY

 البنك المركزي: تعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة 
 »fOQC’G …õcôªdG ∂æÑdG §∏°S - GôàH -  ¿ÉªY 
 Ωƒ≤j »àdG äGQOÉÑªdG ≈∏Y Aƒ°†dG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG
 ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  äÉ°ù°SDƒeh  ∂æÑdG  É¡H
 ∫ƒª°ûdG  õjõ©àd  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh

.áμ∏ªªdG »a »dÉªdG
 ádÉëdÉH  ¿OQC’G  »`̀a  »dÉªdG  ∫ƒª°ûdG  ±ô`̀©`̀jh
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ≈``̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀J É¡«a º`̀à`̀j »`̀à`̀dG
 ™aódG äÉ«∏ªY øe áØ∏àîªdG á«dÉªdG äÉéàæªdGh
 ¿É`̀ª`̀à`̀F’Gh ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀dGh á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G π`̀jƒ`̀ë`̀à`̀dGh
 ∫É`̀ª`̀YC’G ´É`̀£`̀bh OGô``̀aCÓ``̀d ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dGh π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh
 Ö°SÉæe  πμ°ûH  á«ª°SôdG  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ôÑY
 ™`̀e ≥``̀aGƒ``̀à``̀j É```̀ª```̀Hh á``̀dƒ``̀≤``̀©``̀e ∞``̀∏``̀μ``̀Hh º```̀FÓ```̀eh
 iƒà°ùe  ø«°ùëJ  »`̀a  óYÉ°ùj  Éªe  ;º¡JÉLÉ«àMG

.πμc ™ªàéª∏dh OGôaCÓd á°û«©ªdG
 π«©ØJh  ¿Éª°V  »dÉªdG  ∫Éªà°T’G  õjõ©J  ó©jh
 á«ªæàdG  á«∏ªY  »`̀a  ™ªàéªdG  íFGô°T  ™«ªL  QhO

.áeGóà°ùªdG ájOÉ°üàb’G
 OÉjR  QƒàcódG  …õcôªdG  ∂æÑdG  ßaÉëe  ∫É`̀bh

 ,»dÉªdG ∫ƒª°û∏d »Hô©dG Ωƒ«dÉH πØàëf ÉæfEG  õjôa
 ∫ƒª°ûdG õjõ©J{ QÉ©°T âëJ ΩÉ©dG Gòg »JCÉj …òdGh
 ∫hó`̀dG  »`̀a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  »dÉªdG
 »`̀Yƒ`̀dG IOÉ````jR ≈```̀dEG ±ó`̀¡`̀j ¬```̀fCG Éæ«Ñe ,zá`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ∫hódÉH  ¬JÉÑ∏£àeh  »dÉªdG  ∫ƒª°ûdÉH  ∞jô©àdGh

.á«Hô©dG
 á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ó©j »dÉªdG ∫ƒª°ûdG ¿CG ±É°VCGh
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæàdG  á«∏ªY  »`̀a
 ô`̀jô`̀ë`̀Jh Oƒ`̀«`̀≤`̀dG ô`̀°`̀ù`̀c ô`̀Ñ`̀Y ∂```̀dPh á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ™ªàéªdG OGôaC’ á«≤«≤ëdG ¢UôØdG ≥∏Nh äGQó≤dG
 ,á°UÉN  »Hô©dG  øWGƒªdÉH  ≥«∏j  º¡e  QhO  Ö©∏d

.áeÉY »Hô©dG øWƒdGh
 ºjó≤àH »æ©e »dÉªdG ∫ƒª°ûdG ¿CG õjôa  ó`̀cCGh
 ô«°ùj  πμ°ûH  á«dÉªdG  äÉeóîdG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≥M
 íFGô°T ∞∏àîe äÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàj ÉªHh ,øeBGh
 ø«dƒª°ûªdG  ô«Zh AÉ°ùædGh  ÜÉÑ°ûdG  øe ™ªàéªdG
 ,äÉeóîdG  √ò`̀g  â`̀fÉ`̀cCG  AGƒ°S   ,ø«ÄLÓdGh  É«dÉe
 ™aO äÉeóN hCG ø«eCÉJ hCG πjƒªJ hCG ô«aƒJ äÉeóN

.»fhôàμdG πjƒëJh
 òNCG  …õcôªdG  ∂æÑdG  ¿EG  õjôa  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 É«≤aG  á«dÉªdG  á«£¨àdG  á©bQ  ™«°SƒJ  ¬≤JÉY  ≈∏Y
 »a  ø«æWÉ≤dG  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  ºàj  å«ëH  ÉjOƒeÉYh
 ∞∏àîe  ô«aƒJh  ,äÉ¶aÉëªdGh  á«FÉædG  ≥WÉæªdG
 äÉÄa  áaÉc  äÉLÉ«àMG  ™e  ΩAÓàj  ÉªHh  äÉeóîdG

.™ªàéªdG
 ∂æÑdG π`̀Ñ`̀b ø`̀e OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G Gò``̀g ¿CG ±É``°``VGh
 á«∏ª©dG äGAGôL’G PÉîJÉH AóÑdÉH ≈∏éJ …õcôªdG
 ,»dÉªdG ∫Éªà°TÓd á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G OGóYE’
 ø«YÉ£≤dG »a ÉæFÉcô°T ™e ó«H Gój πª©dÉH ∂dPh
 RôHCG á«é«JGôà°S’G ∫hÉæàJ å«M  ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  á«dƒª°T  ≥«≤ëàd  á``eRÓ``dG  QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ,á«é«JGôà°S’G Ö°ùM ,QhÉëªdG √òg ºgCGh á«dÉªdG
 á«gÉæàeh Iô«¨°üdGh á£°SƒàªdG äÉcô°ûdG  πjƒªJ
 πjƒªàdGh  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  ™`̀aó`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fCGh  ô¨°üdG
 ∂∏¡à°ùªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh  á«dÉªdG  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh  ô`̀¨`̀°`̀U’G

.»dÉªdG

 ºª°U …õcôªdG ∂æÑdG  ¿CG õjôa QƒàcódG ócCGh
 ¿Éª°†d á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dG π`̀jƒ`̀ë`̀Jh ™``̀aO á`̀ª`̀¶`̀fCG ≈`̀æ`̀Hh
 ∞JÉ¡dÉH ™aódG ΩÉ¶f ôÑY á°UÉNh »dÉªdG ∫ƒ°UƒdG
 á«fÉμeG  ∫É`̀ª`̀Y’Gh  OGô`̀aCÓ`̀d  í«àj  …ò``dGh  ,∫É≤ædG
 ô«JGƒØdG  ™`̀aO  ≈`̀dG  áaÉ°VE’ÉH  äÉ≤ëà°ùe  …G  ™`̀aO
 ∫ÉªYCÓd  á°UÉN  äÉ©aódG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ,áØ∏àîªdG
 ∫ÉÑ≤à°SGh  Iô«¨°üdG  ¢Vhô≤dG  ™jRƒàdh  ,Iô«¨°üdG
 ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,ô¨°U’G  πjƒªàdG  ´É£≤d  äÉ©aódG

.∞«dÉμàdG πbÉH ∫Gƒe’G πjƒëJ äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG
 ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ¿CG ≈`````̀dEG  ,Oó``̀°``̀ü``̀dG Gò````̀g »```̀a ,QÉ````̀°````̀TCGh
 º«∏°ùdG  »`̀Yƒ`̀dG  AÉæH  IQhô°†H  ÉfÉªjGh  ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  AÉcô°ûdG  ™e  πªY  ,IAÉæÑdG  á«dÉªdG  áaÉ≤ãdGh
 º«∏©àdG  ègÉæe  »`̀a  á«dÉe  á«ª«∏©J  IOÉ``̀e  ∫É```̀NOEG
 ∞°üdG ≈dG ™HÉ°ùdG ∞°üdG øe ∂dPh áμ∏ªªdG »a
 ô°ûf  á£N  øª°V  ≈``̀dhCG  á∏Môªc  ,ô°ûY  …OÉ`̀ë`̀dG
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîe ø«H  á«dÉªdG  áaÉ≤ãdG
 áaÉch  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh  á«ØjôdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dGh  »`̀fó`̀ª`̀dG

 .™ªàéªdG íFGô°T
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   انتقاد التكاليف
الباهظة لبزات ناسا الفضائية 

 á«cô«eC’G AÉ°†ØdG ádÉch πé°ùJ - Ü ± CG - ø£æ°TGh 

 øe ójóL π«L ìô`̀W »`̀a Ió`̀Y äGƒæ°ùd Gô`̀«`̀NCÉ`̀J  (É`̀°`̀SÉ`̀f)

 Q’hO  ¿ƒ«∏e  »àÄe  ¥É`̀Ø`̀fG  º`̀ZQ  ≈∏Y  á«FÉ°†ØdG  äGõ`̀Ñ`̀dG

 ΩÉ©dG  ¢ûàØª∏d ≥«≤ëJ ô¡XCG  Ée ≈∏Y ,´hô°ûªdG Gòg ≈∏Y

.ádÉcƒ∏d

 AÉ°†ØdG á£ëe »a OGhôdG ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG Gòg QÉ°TCGh

 ôãcCG  πÑb  áªª°üe  áªî°V  äGõ``̀H  ¿ƒeóîà°ùj  á`̀«`̀dhó`̀dG

 iƒ°ü≤dG  IóªdG  Iô«Ñc áLQóH â£îJ »gh ÉeÉY 40 øe

.ÉeÉY ô°ûY á°ùªîH É°SÉ°SCG IOóëªdG É¡eGóîà°S’

 ô«Z âbƒdG ™e äGõÑdG √òg ≈∏Y åjóëàdG ¢†©H CGôWh

 ’h ó«©ÑdG AÉ°†ØdG »a ±É°ûμà°SG ΩÉ¡e ™e ΩAÓàJ ’ É¡fCG

 ÉeóæY 2013 »a πé°S …òdG çOÉëdG ô¡XCG Éªc á°ûg ∫GõJ

 ¥ô¨dG ≈∏Y ƒfÉà«eQÉH Écƒd »dÉ£j’G AÉ°†ØdG óFGQ ∂°ThCG

.AÉ°†ØdG »a áª¡e ∫ÓN πFÉ°ù∏d Üô°ùJ ÖÑ°ùH ¬JõH »a

 äGõÑdG √òg øe á«dÉëdG É¡àYƒªée ≈∏Y AÉ≤HE’G ™eh

 á£ëe  êQÉ`̀N  áfÉ«°U  ΩÉ¡e  »`̀a  áeóîà°ùªdG  á«FÉ°†ØdG

 øe  Üô≤j  Ée  É°†jCG  É°SÉf  ádÉch  â≤ØfCG  ,á«dhódG  AÉ°†ØdG

 äGôà°ùdG øe IójóL ´GƒfCG áKÓK AÉæÑd Q’hO ¿ƒ«∏e »àÄe

 »LQÉîdG AÉ°†Ø∏d …ô°ûH ±É°ûμà°SÉH ìÉª°ù∏d á°ü°üîªdG

.ïjôªdG Öcƒc É°Uƒ°üN

   مقتل جنديين
أميركيين في أفغانستان 

 ´É``aó``dG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG  -  ∫ƒ``̀°``̀VÉ``̀fC’G  -  º`̀°`̀UGƒ`̀Y 

 øe ø`̀«`̀æ`̀KG πà≤e  ,¢``ù``eG ,z¿ƒ`̀ZÉ`̀à`̀æ`̀Ñ`̀dG{ á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G

 ó`̀°`̀V á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ∫Ó````̀N É``̀gOƒ``̀æ``̀L

 »bô°T  ,QÉgôμæf  áj’h  »a  »HÉgQE’G  z¢ûYGO{  º«¶æJ

 .¿Éà°ùfÉ¨aCG

 ,z¢ù«ØjO ∞«L{ ¿ƒZÉàæÑdG º°SÉH çóëàªdG ∫Ébh

 ø««μjôeCG ø«jóæL ¿EG ,z¿EG ¿EG »°S{ áμÑ°ûd íjô°üJ »a

 á«fÉ¨aC’G  äGƒ≤∏d  ácôà°ûe  á«∏ªY  AÉ`̀æ`̀KCG  ¢ùeG  Óàb

.QÉgôμæf áj’ƒH ø«°TCG á≤£æe »a á«μjôeC’Gh

 ±ó¡à°ùJ  âfÉc  á«∏ª©dG  ¿CG  ,çóëàªdG  ±É`̀°`̀VCGh

.¿Éà°ùfÉ¨aCG »a z¢ûYGO{ º«¶æJ »ë∏°ùe

 ,¬dƒb  ô`̀NBG  »μjôeCG  ∫hDƒ°ùe  øY  áμÑ°ûdG  â∏≤fh

 ,á°UÉîdG  äÉ«∏ª©dG  äGƒ≤d ø«©HÉJ  ÉfÉc  ø«jóæédG  ¿EG

 ™e ∑É`̀Ñ`̀à`̀°`̀T’G ô```̀KEG ô```̀NBG …ó`̀æ`̀L á`̀HÉ`̀ °`̀UEG ≈```̀dEG É``̀ kà``̀a’

.z¢ûYGO{ »ë∏°ùe

 äÉ«∏ª©d  »°ù«FôdG  π≤©ªdG  ø«°TCG  á≤£æe  ó©Jh

 ΩÉ¡e  Ió`̀©`̀d  É©bƒe  â`̀fÉ`̀ch  ,¿Éà°ùfÉ¨aCG  »`̀a  z¢`̀û`̀YGO{

 áëaÉμªd ¿Éà°ùfÉ¨aCGh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H ácôà°ûe

 .ÜÉgQE’G

 äÉj’ƒdG âaó¡à°SG ,…QÉédG ¿É°ù«f ∞°üàæe »ah

 ΩGóîà°SÉH  ,á≤£æªdG  »a  º«¶æà∏d  ™bGƒe  IóëàªdG

 iód  …hƒ`̀f  ô«Z  …ô«eóJ  ìÓ°S  iƒ`̀bCG  zπHÉæ≤dG  ΩCG{

 Ö°ùëH ,z¢ûYGO{ øe 36 πà≤e øY ôØ°SCG Ée ,ø£æ°TGh

 .¿É¨aCG ø«dhDƒ°ùe

   غرق سفينة استطالع روسية
 في البحر ا4سود وإنقاذ طاقمها 

 ¢û«é∏d ´Ó£à°SG áæ«Ø°S âbôZ - Ü ± CG - ∫ƒÑæ£°SG 

 É¡eGó£°UG ôKG ¢ù«ªîdG ¢ùeG Oƒ°SC’G ôëÑdG »a »°ShôdG

 Éªc ,É¡ªbÉW ò≤fCGh iôNCG  áæ«Ø°ùH ,ó©H ±ô©j ºd ÖÑ°ùd

.á«°ShôdG ¿ÉcQ’G áÄ«gh ∑GôJ’G πMGƒ°ùdG ôØN ø∏YG

 ádÉÑb  ,QƒØ°SƒÑdG  ≥«°†e  πNóe  Üô`̀b  çOÉ`̀ë`̀dG  ™`̀bh

 É°†jG IÉª°ùªdG) á«côàdG á«∏MÉ°ùdG ¢Sƒ∏«c áæjóe πMGƒ°S

 âë°VhCG  Éªc  ,ÜÉÑ°†dG  É¡«£¨j  á≤£æe  »`̀a  ,(…ƒ`̀μ`̀eƒ`̀c

.á«côàdG IõØ∏àdG äÉμÑ°T

 É«ØJÉg ºjôjó∏j »∏Y øH »côàdG AGQRƒdG ¢ù«FQ π°üJGh

 ó©H Qƒ`̀Ø`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∞`̀jó`̀«`̀aó`̀e …ô`̀à`̀ª`̀jO »`̀°`̀Shô`̀dG √ô`̀«`̀¶`̀æ`̀H

 ∫ƒ°VÉfC’G ádÉch äôcP Éªc ,z¬fõM{ øY ¬d ÉHô©e ,çOÉëdG

.á«côàdG áeƒμëdG øe áÑjô≤dG ,AÉÑfÓd

 ≈∏Y  ºàμàdG  ÉÑdÉW  πMGƒ°ùdG  ôØN  »a  ∫hDƒ°ùe  ∫É`̀bh

 zΩGó`̀£`̀°`̀U’G  ó©H  â`̀bô`̀Z  á«°ShôdG  áæ«Ø°ùdG{  ¿G  ,¬àjƒg

 ºbÉ£dG OGô`̀aG πc PÉ≤fG º`̀J{ ±É`̀°`̀VCGh .Gô¡X π°üM …ò`̀dG

.zÉ¡æàe ≈∏Y GƒfÉc øjòdG

 ¬à∏≤f  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  ¬à¡L ø`̀e  »`̀°`̀Shô`̀dG  ¢û«édG  ø`̀∏`̀YGh

 áæ«Ø°S  ºbÉW OGô`̀aG  ™«ªL{  ¿G  ,á«°ShôdG  AÉ`̀Ñ`̀f’G  ä’É`̀ch

 Gòg »a ¿hó©à°ùjh ô«îH ºgh Gƒéf ,´Ó£à°SÓd ¿Éª«d

.zá«°ShQ áæ«Ø°S ≈dG á«côJ PÉ≤fEG áæ«Ø°S øe º¡∏≤æd âbƒdG

 ∫ƒ°üM ó©H  âbôZ ¿Éª«d{  ¿G  »°ShôdG  ¢û«édG  ócGh

.zΩƒ©dG §N âëJ Iƒéa

 ≈dG ¬Lƒà∏d øØ°S õ«¡éàH ∑GôJ’G πMGƒ°ùdG ôØN ΩÉbh

 í°VhCG Ée Ö°ùëH ,áæ«Ø°ùdG IóYÉ°ùe πLCG øe ,¥ô¨dG ¿Éμe

.∑GôJC’G πMGƒ°ùdG ôØN »a ∫hDƒ°ùe

 ±ô£àªdG ø«ª«dG áë°Tôe ¿ÉHƒd øjQÉe ó°V IôgÉ¶e äòîJG ÉeóæY ¢ù«ªîdG ¢ùeCG ¢ùjQÉH §°Sh »a ¿ÉÑ°T ™e á«°ùfôØdG øeC’G äGƒb âμÑà°TG - RôàjhQ - ¢ùjQÉH   

 Égô°UÉæY ¿ƒªã∏e ¿ÉÑ°T ≥°TQ ÉeóæY ´ƒeó∏d π«°ùªdG RÉ¨dG ¥ÓWEÉH áWô°ûdG äOQh  .ÉØ«æY ≈ëæe ¿hôcÉe πjƒfÉªjEG »£°SƒdG É¡°ùaÉæeh á«°ùfôØdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd

 å«M OÓÑdG ÜôZ »a øjQ áæjóe »a ´ƒeó∏d π«°ùªdG RÉ¨dG áWô°ûdG âeóîà°SGh .ájƒfÉãdG ¢SQGóªdÉH ÖdÉW 500 »dGƒM ¬«a ∑QÉ°T êÉéàMG ¢ûeÉg ≈∏Y äÉLÉLõdÉH

 .ÉLÉéàMG ø«jQÉ°ù«dG AÉ£°ûædG øeh á«©eÉédGh ájƒfÉãdG ø«à∏MôªdG ÜÓW øe ¢üî°T »ØdCG »dGƒM º¶f

 ا4من الفرنسي يشتبك مع محتجين على نتائج انتخابات الرئاسة 

ΩÓbCG ¢ShDhQ

OÉ°üàb’G 
∫DhÉØàdGh ΩDhÉ°ûàdG ø«H

 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG ≈`````̀dEG ô``¶``æ``dÉ``H ô``````̀eC’G ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``̀eó``̀æ``̀Y

 ≈``̀dEG ¿ƒ```̀«```̀fOQC’G º`̀°`̀ù`̀≤`̀æ`̀j á`̀æ`̀°`̀ù`̀dG √ò```g …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

.ø«∏FÉØàeh ø«ªFÉ°ûàe

 IQÉ`̀¶`̀f  ∫Ó``̀N ø`̀e Qƒ````eC’G  iô``̀j  É`̀æ`̀e ºFÉà°ûªdG

 ƒgh , ™`̀bGƒ`̀dG »`̀a »`̀g Éªe CGƒ``°``SCG  ¬`̀d hóÑàa AGOƒ`̀°`̀S

 ∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Yh .kGAƒ°S QƒeC’G OGOõJ ¿CG ™bƒàj

 hóÑàa ájOQh IQÉ¶f ∫ÓN øe QƒeC’G πFÉØàªdG iôj

 øe ójõªdG ™bƒàj ƒgh , ™bGƒdG »a »g Éªe πªLCG ¬d

.ø°ùëàdG

 ô«Zh , ∑GP hCG  ióªdG Gòg ≈`̀dEG  Å£îe ÉªgÓc

 πÑ≤à°ùªdG  ±Gô`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SGh  ™``̀bGƒ``̀dG  IAGô````̀b  ≈`̀∏`̀Y  QOÉ```̀b

 á°Sƒ°ùëe äÉ«£©e ≈∏Y óªà©J á«Yƒ°Vƒe á≤jô£H

.¢SÉ«≤∏d á∏HÉbh

 øY  ¢SÉædG  ≈∏îàj  ¿CG  ≈æªàf  ¢SÉ°SC’G  Gò`̀g  ≈∏Y

 ¿hQ qó≤j  ,  ø««Yƒ°Vƒe  Gƒfƒμ«d  ,  ∫DhÉØàdGh  ΩDhÉ°ûàdG

 øμd  .ÉgQGó≤ªH  ¢UôØdG  ¿hQ qó`̀≤`̀jh  ,  √Qó≤H  ô£îdG

 ¿É°ùfE’Éa , á«∏ª©dG IÉ«ëdG »a OQGh ô«Z »æªàdG Gòg

 ∫DhÉØàdG  ádÉM øe kÉfÉ«MCG  π≤àæjh  ,  ΩAÉ°ûàjh  ∫AÉØàj

.¢ùμ©dÉH hCG ΩDhÉ°ûàdG ádÉM ≈dEG

 »a Üƒ∏£e ∫DhÉ`ØàdG ¿EÉa , ∂dòc ôeC’G ¿CG ÉªdÉW

 ácôë∏d kGõaÉM πμ°ûj ¬fC’ , ∫ÉªYC’G ôFGhOh ™ªàéªdG

 ¿C’  ,  ø«dhDƒ°ùªdG  óæY  kÉHƒ∏£e  ¢ù«dh  ,  QÉªãà°S’Gh

 É¡«Ø©jh  ,  AÉNôà°S’ÉH  É¡d  íª°ùj  áeƒμëdG  ∫DhÉ`̀Ø`̀J

 ≥jô£dG  »a ôFÉ°S  A»°T  πc ¿CG  ÉªdÉW ±ô°üàdG  øe

.í«ë°üdG

 ™ªàéªdG »a ΩDhÉ°ûàdG ¿EÉa ∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Y

 ó«ªéJ »æ©j ΩDhÉ°ûàdÉa , ¬JGP ≥≤ëj ∫ÉªYC’G ôFGhOh

 ™jQÉ°ûªdG AÉ¨dEG  hCG  π«LCÉJh , ájQÉªãà°S’G äÉWÉ°ûædG

 ø«dhDƒ°ùªdG óæY ΩDhÉ°ûàdG ÉeCG .ÖbôàdG ∞bƒe òNCGh ,

 ≈dEG ƒYój ¬fC’ , ô£îdG çhóM ™æªj ¿CG ¬fCÉ°T øªa

.kÉØ∏°S QÉ£NCÓd •ƒëàdG

 ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ≈∏Y ∫DhÉØàdG ¢Vôa »æ©j ’ Gòg

 ≈∏Y  ΩDhÉ°ûàdG  ¢Vôa  »æ©j  ’h  ,  º¡JÉYÉæ≤d  kÉ`̀aÓ`̀N

 Qƒ```̀eC’G ¿CÉ```̀H º`̀gOÉ`̀≤`̀à`̀YG ø``̀e º`̀Zô`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ´É£≤dG »a ∫DhÉØàdG  ìhQ ô°ûf ¿CG  »æ©j ¬æμd ,  Ió«L

 ΩDhÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG ø``e kGQó```̀b ¿CGh , ó`̀«`̀Ø`̀e ô```̀eCG …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 ºgƒYój  Oƒªëe  ô`̀eCG  ø«dhDƒ°ùªdG  ió`̀d  ±ƒîàdGh

.á£«ëdGh Qòë∏d

 ∫DhÉ`̀Ø`̀J ¬`̀≤`̀aGô`̀j …ò``̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG ΩDhÉ`̀°`̀û`̀J

 áfƒª°†e áØ°Uh ƒgh , áæ«fCÉª£∏d ƒYój ’ áeƒμëdG

 ™«ªéd  •É«àM’G  »a  ôNCÉàdGh  …OÉ°üàb’G  Oƒcô∏d

 ∫DhÉØJ ¬≤aGôj …òdG áeƒμëdG ΩDhÉ°ûJh , ä’ÉªàM’G

 áYÉæªdGh ƒªæ∏d áfƒª°†e áØ°Uh ƒg ¢UÉîdG ´É£≤dG

.QÉ£NC’G ó°V

 ∫DhÉØàdG  ìhQ  åÑd  ∫AÉØàJ  ¿CG  áeƒμëdG  ™«£à°ùJ

 åëÑdG  ó`̀æ`̀Y  áªFÉ°ûàe  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ,  õ«ØëàdGh

 OGó©à°SG  ≈`̀∏`̀Y  π¶àd  πÑ≤à°ùªdG  äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀S  »`̀a

 .ä’ÉªàM’G CGƒ°SCG á¡LGƒªd

   أميركا وكوريا الجنوبية تحذران
 بيونغ يانغ من أي استفزاز جديد 

 äÉj’ƒdGh  á«HƒæédG  ÉjQƒc  â≤ØJG  -  RôàjhQ  -  ∫ƒ°S 

 zá©jô°S á«HÉ≤Y äGAGôLEG{ ≈∏Y ¢ù«ªîdG ¢ùeG IóëàªdG

 ójóL RGõØà°SG ≈∏Y É¡eGóbEG ∫ÉM »a á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ó°V

 á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  »a  ∫hDƒ°ùe  ¬«a  ∫É`̀b  …ò`̀dG  âbƒdG  »a

 á«NhQÉ°üdGh  á`̀jhƒ`̀æ`̀dG  É¡JGQÉÑàNG  π°UGƒà°S  √OÓ``̀H  ¿EG

.zá«FGó©dG{ IóëàªdG äÉj’ƒdG ∫ÉªYC’ …ó°üà∏d

 áë∏°SCG  ÖÑ°ùH  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG  ¬«a  óYÉ°üàJ  â`̀bh  »`̀ah

 á∏jƒW á«à°ù«dÉÑdG É¡îjQGƒ°Uh ájhƒædG á«dÉª°ûdG ÉjQƒc

 ´É`̀aó`̀dG ΩÉ`̀¶`̀f ô°ûf ¿EG á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG É`̀jQƒ`̀c â`̀dÉ`̀b ió`̀ª`̀dG

 øe Ωƒj ó©H Éeób »°†ªj ïjQGƒ°ü∏d OÉ°†ªdG »μjôeC’G

.¬d Iójó°ûdG ø«°üdG á°VQÉ©eh √ó°V áÑ°VÉZ äÉLÉéàMG

 ∫É°üJG ó©H á«HƒæédG ÉjQƒc »a á°SÉFôdG Öàμe ∫Ébh

 º«c á«HƒæédG ÉjQƒμH »eƒ≤dG øeC’G QÉ°ûà°ùe ø«H »ØJÉg

 ó¡©J{  ôà°SÉªμe  QBG.¢ûJEG  »μjôeC’G  √ô«¶fh  ø«L-¿Gƒc

 »é«JGôà°SG RGõ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG çhó``̀M ∫É``M »`̀a ¬`̀fCÉ`̀H ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG

 äGAGô``LEG  É©jô°S  ¿Gòîà«°ùa  ∫Éª°ûdG  ÖfÉL  øe  ójóL

 QGó°üà°SG  É¡æeh  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  É¡∏ªëàJ  ød  á«HÉ≤Y

.zIóëàªdG ºeCÓd ™HÉàdG øeC’G ¢ù∏éªe ójóL QGôb

 øe á«dÉª°ûdG  É`̀jQƒ`̀ch  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  â`̀Ø`̀ã`̀ch

 á«°VÉªdG  ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SC’G  ió`̀e  ≈∏Y  ádOÉÑàªdG  äGô`̀jò`̀ë`̀à`̀dG

 ïjQGƒ°Uh  ájhƒf  áë∏°SCG  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  ôjƒ£J  ÖÑ°ùH

.IóëàªdG ºeC’G äGQGô≤d óëJ »a

 óëJ ô`̀Ñ`̀cCG  »dÉª°ûdG  …Qƒ``μ``dG  ó`̀jó`̀¡`̀à`̀dG  ¿É``̀c  É`̀ª`̀HQh

 ób  ¿Éc  …òdG  ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ¬LGƒj

 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  ∑Ó`̀à`̀eG  ø`̀e  á«dÉª°ûdG  É`̀jQƒ`̀c  ™æªH  ó¡©J

.…hƒf ñhQÉ°üH IóëàªdG äÉj’ƒdG Üô°V

   البريطانيون نادمون بغالبيتهم 
على التصويت لصالح  »بريكست« 

 ,ø««fÉ£jôÑdG  ø`̀e  á«ÑdÉZ  äô`̀Ñ`̀Y-  Ü  ±  CG  -  ¿ó`̀æ`̀d 

 ¿GôjõM 23 AÉàØà°SG áé«àf ≈∏Y É¡eóf øY ,≈dh’G Iôª∏d

 ô¡XCG  Éªc  »`̀HhQh’G  OÉëJ’G  øe êhôîdG  ídÉ°üd  2016

 ¢ùeG  ¬Jô°ûfh  z±ƒZƒj{  ó¡©e  √Gô`̀LG  …CGô∏d  ´Ó£à°SG

.zõªjÉàdG{ áØ«ë°U

 πg ,çó`̀M ÉªH  ô¶ædG  ¿É`̀©`̀eEG  ó©H{  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y GOQh

 »a  CÉ£N  ≈∏Y  ΩG  ≥M  ≈∏Y  âfÉc  É«fÉ£jôH  ¿G  ¿hó≤à©J

 ∫Éb ,z?»`̀HhQh’G OÉëJ’G øe êhôîdG ídÉ°üd âjƒ°üàdG

 º¡fÉH  ´Ó£à°S’G  º¡∏ª°T  ø`̀jò`̀dG  ¢UÉî°T’G  ø`̀e  %45

 kGQGôb ¿Éc ¬fCG %43 ∫Éb Éª«a ,â°ùμjôH QÉ«N ≈∏Y ¿ƒeOÉf

 …òdG ´Ó£à°S’G ô¡XCG Éªc ,ÉjCGQ %12 §©j ºdh ,kÉÑFÉ°U

.Gó°TGQ 1590 øe áæ«Y ≈∏Y AÉ©HQ’Gh AÉKÓãdG …ôLCG

 É¡«a ∫ƒ≤J »àdG ≈dh’G IôªdG É¡fCG{ áØ«ë°üdG äócCGh

 áé«àædG  ≈dG  iOCG  AÉàØà°S’G  ¿G  ¢UÉî°T’G  øe  á«ÑdÉZ

 ´ƒ°VƒªdG  Gòg ¿G  ≈dG  ô«°ûj  ∂dP  ¿G  IôÑà©e záÄWÉîdG

.zOÓÑdG »a ÉeÉ°ù≤fG ô«ãj ∫Gõj ’{

 øe %85 ¿G ´Ó`̀£`̀à`̀°`̀S’G ô``̀¡``̀XCG  ,π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀à`̀dG  »``̀ah

 OÉëJ’G  øe  êhôîdG  ídÉ°üd  GƒJƒ°U  øjòdG  ¢UÉî°T’G

∂fÉØdG ó¡a .O

 الوجود البشري في أميركا أقدم بكثير مما يُعتقد! 
 äGhOC’G ïjQCÉJ »a íéf ¬fCG ø«ãMÉÑdG ≥jôa ócDƒjh  
 ƒgh  ,(áLÉæ°U)  ¿hOƒà°ùe  ¿Gƒ«M  ΩÉ¶Yh  ájôî°üdG
 πªëJ  »gh  ,á∏«Ø∏d  É«dÉM  á°Vô≤æªdG  ±Ó°SC’G  øe

.…ô°ûH πNóJ QÉKBG ºgó«cCÉJ Ö°ùëH
 á°SGQódG …ó©e óMCG ƒgh ødƒg ∞«à°S í°Vƒjh  
 ¿CG ƒ¨«jO ¿É°S »a »©«Ñ£dG ïjQÉàdG ∞ëàªd ¿É«H »a
 GƒeÉb Gô°ûH ¿CG ≈dG ìƒ°VƒH ∫óJ IóY ÉfÉæ°SCGh ÉeÉ¶Y{

.zIôÑNh áYGôH øjô¡¶e Égô°ùμH GóªY
 OƒLƒdG AóH ∫É«M QÉKB’Gh á°SÉf’G AÉª∏Y º°ù≤æjh
 ô°ûÑdG  π°Uh  ≈àe  .á`̀«`̀cô`̀«`̀eC’G  IQÉ`̀≤`̀dG  ≈∏Y  …ô°ûÑdG
 ?á≤jôW …CÉHh ≥jôW …CG øY ?IQÉ≤dG √òg ≈dEG πFGhC’G
 äÉjô¶ædG  ¿CG  Éªc  É¡fCÉ°ûH  äÉ``̀HÉ``̀LE’G  øjÉÑàJ  á∏Ä°SCG

.∂«μ°ûà∏d á°VôY QGôªà°SÉH íÑ°üJ ádhGóàªdG
 ô°ûÑdG  ¿CG  á«ZÉ£dG  ájô¶ædG  âfÉc  ,Ωƒ«dG  ≈àMh 
 ¢VQCG º¡eGóbCG äCÉWh øjòdG (πbÉ©dG ¿É°ùfE’G) πFGhC’G
 14 ≈dGƒM πÑb É«°SBG ≥jôW øY Gƒ∏°Uh ójóédG ºdÉ©dG
 π°üM ¿É£«à°S’G ¿CG  AÉª∏Y ócDƒjh  .áæ°S  500h ÉØdCG
 ∫ƒW ≈∏Y óàªe ¥GhQ ∑ƒ∏°S ôÑY »°VQC’G πNGO øe

 IQÉ≤dÉH á«bô°ûdG Éjô«Ñ«°S §Hôj ¿Éc ,ôàeƒ∏«c 1500
 √É«ªdÉH ¬æe AõéH GQƒª¨e äÉHh á«dÉª°ûdG á«cô«eC’G
 ¿EG  ¿ƒ`̀dƒ`̀≤`̀j ø``jô``NBG  ¿CG  ô`̀«`̀Z .≠`̀æ`̀jô`̀«`̀H ≥«°†e â`̀ë`̀J
 ≥jôW øY á«cô«eC’G IQÉ≤dG ≈dEG Gƒ∏°Uh πFGhC’G ô°ûÑdG
 ≥jôW  ø`̀Y  hCG  É«°ûe  ,É`̀μ`̀°`̀S’CG  ôÑY  ÇOÉ`̀¡`̀dG  §«ëªdG
 ’ ób É«°SBG  øe øjóaGƒdG  ô°ûÑdG  A’Dƒ`̀g øμd .ôëÑdG
 á°SGQódG √òg Ö°ùëH ,π`̀FGhC’G zø««cô«eC’G{ ¿ƒfƒμj
 ióMEG ¿EÉa ,IójóédG á°SGQódG …ó©e ≥ahh    .IójóédG
 äGô°TDƒªdG Qó°üe ¿ƒμJ ób πbÉ©dG ¿É°ùfE’G ä’Ó°S
 »a …ô``̀KG ™`̀bƒ`̀e »`̀a äó``̀Lh »`̀à`̀dG …ô°ûH Oƒ``̀Lh ≈`̀dG
 ¿hOƒà°SÉe »Jhô«°S{ º°SÉH ±hô©e ƒ¨«jO ¿É°S á≤£æe

.äÉæ«©°ùàdG ™∏£e »a ¬°ûÑf ºJ …òdGh zâjÉ°S
 ,áë°VGh ä’’O ¿hO øe Ωƒ«dG ≈àM â«≤H ¿CG ó©Hh 
 ïjQCÉà∏d á≤jôW π°†ØH QÉKB’G √òg ô°S øY ∞°ûμdG ºJ
 ≈dEG  IOƒ©dÉH  íª°ùJ  Ωƒ`̀jQƒ`̀K  -  Ωƒ«fGQƒ«dG  ΩGóîà°SÉH

.Ωó≤dG »a áHQÉ°V πMGôe
 »©«Ñ£dG ïjQÉàdG ∞ëàe »a áKÉME’G ºdÉY ócCGh    
 á°SGQódG …ó©e óMCG ƒgh ô«ªjO ¢SÉeƒJ ƒ¨«jO ¿É°S »a

 Éæd í«àJ âJÉHh âeó≤J ïjQCÉàdG  äÉ«æ≤J{ ¿CG  ¿É«H »a
 »a øjOƒLƒe GƒfÉc πFGhC’G ô°ûÑdG ¿EG ôÑcCG á≤ãH ∫ƒ≤dG

.z¬«∏Y ±QÉ©àe ƒg Éªe ΩóbCG πMGôe
 ºëd Gƒ`̀dhÉ`̀æ`̀J π`````̀FGhC’G ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ¿CG ™```̀bGh ô`̀«`̀ã`̀jh 
 Éªe  áæ°S  ∞`̀dG  115  πÑb  É«fQƒØ«dÉc  »a  ¿hOƒà°ùªdG
 IQÉ≤dG ≈dEG ∫hC’G ¿É°ùfE’G ∫ƒ°Uh ïjQÉJ ¬fCG ó≤à©j ¿Éc
 ≈àe òæe ?A’Dƒg ¿Éc øe :Iô«ãc ä’DhÉ°ùJ á«cô«eC’G

?Gƒ∏°Uh ∞«c ?Éæg øjOƒLƒe GƒfÉc
 ≈∏Y Gƒ°ù«d º`̀gô`̀KCG Gƒ`̀cô`̀J ø`̀jò`̀dG ô°ûÑdG A’Dƒ``̀g  
 Iô«NC’G √òg ¿CG ÉªH πbÉ©dG ¿É°ùfE’G ádÓ°S øe íLQC’G
 áÄe  ≈dGƒM  πÑb  iƒ°S  É«≤jôaG  ó≤à©j  Éªc  QOÉ¨J  ºd
 øe ºg ô°ûÑdG A’Dƒg ,ø«ãMÉÑ∏d áÑ°ùædÉHh  .áæ°S ∞dG
 Ö°üàæªdG ¿É°ùfE’G á∏«°üa øe ø«°Vô≤æªdG ±Ó°SC’G

.Éaƒ°ù«æjO ¿É°ùfG hCG ∫ÉJQófÉ«f ¿É°ùfG hCG
 ¢†ªë∏d GQÉKBG Ghó°Uôj ºd AÉª∏©dG ¿G ≈dG Gô¶fh  
 É¡«dEG »ªàæj »àdG ádÓ°ùdG ≈≤ÑJ ,™bƒªdG øe …hƒædG
 É¡fCG  ¿ƒãMÉÑdG  íLôj  »`̀à`̀dGh  ,A’Dƒ``̀g  ô°ûÑdG  ±Ó`̀°`̀SCG

 .¢VƒªZ ™°Vƒe ,äôKófG

 Ü ± CG - ¢ùjQÉH

 ¿CG ≈dEG ÉãjóM äô°ûf á°SGQO »a AÉª∏Y ¢ü∏N  
 Oƒ©j á«cô«eC’G IQÉ≤dG ≈∏Y …ô°ûÑdG OƒLƒdG
 ôãcCÉH ΩóbCG ¬fCG »æ©j Ée ,áæ°S ∞dCG 130 ≈dEG
 zø««cô«eC’G{ Qƒ¡X øe áæ°S ∞dCG áÄe øe
 ¿É£«à°SG ïjQÉJ »a ô¶ædG ó«©j Ée πFGhC’G
 ∫hhOGôZ …OƒL í°VƒJh.ójóédG ºdÉ©dG
 ¿É°S »a »©«Ñ£dG ïjQÉàdG ∞ëàe á°ù«FQ
 äô°ûf »àdG á°SGQódG √òg ≈∏Y ±ô°ûªdG ƒ¨«jO
 äóLh »àdG QÉKB’G ¿CG zô°ûà«f{ á∏ée É¡éFÉàf
 ±Ó°SCG øe á∏«°üa ¿CG ≈dEG ∫óJ{ É«fQƒØ«dÉc »a
 Écô«eCG »a ¢û«©J âfÉc (É«∏©dG IOô≤dG) ¿É°ùfE’G
.zó≤à©f Éæc Éªe áæ°S ∞dCG 115 πÑb á«dÉª°ûdG

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)

 الشرطة البريطانية تعتقل مشتبه
بالتخطيط لهجوم إرهابي وسط لندن 

 á«fÉ£jôÑdG  áWô°ûdG  â`̀dÉ`̀b  -  Rô`̀à`̀jhQ  -  ¿ó`̀æ`̀d   

 ø«cÉμ°S ¬JRƒëH πLQ ≈∏Y ¢†Ñ≤dG â≤dCG É¡fEG ¢ùeG

 äGQGRh Ió``̀Y ¬``H ó`̀Lƒ`̀j …ò```̀dG ∫ƒ`̀¡`̀à`̀jGh ´QÉ``°``T »``a

 RÉéàM’G  ó«b  ¬à©°Vhh  ¿óæd  §°Sh  »`̀a  á«eƒμM

.ÜÉgQE’G áëaÉμe ø«fGƒb ÖLƒªH

 ¿Éc ¬fCÉH √ÉÑà°TÓd õéàëe πLôdG ¿CG âaÉ°VCGh 

.»HÉgQEG Ωƒé¡d ó©j

 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤dCG{ ¿É«H »a ¿óæd áWô°T âdÉbh 

 ¬aÉ≤«à°SG  Ö≤Y  ¢ùeG  ô¡X  ó©H  ∫ƒ¡àjGh  »a  π`̀LQ

.zÉ«dÉM ájQÉL á«∏ªY QÉWEG »a ¬°û«àØJh

 ¢†Ñ≤dG  â``≤``dCG{  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  ¿CG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  ±É``̀°``̀VCGh  

 ,ôª©dG øe äÉæjô°û©dG ôNGhCG »a ƒgh ,πLôdG ≈∏Y

 »a √ÉÑà°T’Gh »eƒég ìÓ°ùd ¬JRÉ«M »a √ÉÑà°TÓd

 .á«HÉgQEG ∫ÉªYCG ≈∏Y ¢†jôëJh OGóYEGh ∞«∏μJ OƒLh

.zø«cÉμ°S ≈∏Y ¬©e ôãYh

 ÜÉ°ûdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ¿ƒë∏°ùe  •ÉÑ°V  ≈≤dCGh   

 øe  ôéM  ≈eôe  ≈∏Y  ™`̀bGƒ`̀dG  ¿ÉªdôÑdG  ´QÉ`̀°`̀T  »`̀a

.…Ée Gõjô«J AGQRƒdG á°ù«FQ Öàμeh ¿ÉªdôÑdG ≈æÑe

 áKóëàªdG  âdÉbh  çOÉëdG  »a ó`̀MCG  Ö°üj  ºdh  

 É`̀¡`̀fEG É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H AGQRh á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ …É``̀e Gõ`̀jô`̀«`̀J º`̀°`̀SÉ`̀H

.çOÉëdG äGQƒ£àH Éª∏Y â£«MCG

 á«Øë°U  IOÉ``̀aEG  »`̀a  á∏FÉb  áKóëàªdG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh  

 Iôªà°ùe  â`̀dGRÉ`̀eh  áWô°ûdG  É¡H  Ωƒ≤J  á«∏ªY  √ò`̀g{

 Éªc ,AGQRƒdG á°ù«FQ ¿ƒdhDƒ°ùªdG ≠∏HCG .É¡©HÉàf øëfh

 …ôéj Éª∏ãe ójóL …CÉH É¡ZÓHEG ºà«°Sh ,™bƒàe ƒg

z.á∏KÉªe çGóMCG »a IOÉ©dG »a

 ºLÉ¡e ΩÉ`̀«`̀b ≈`̀∏`̀Y ô`̀¡`̀°`̀T ó`̀©`̀H çOÉ``̀ë``̀dG »``̀JCÉ``̀jh

 ≈∏Y IQÉªdG  øe ó°ûM Ωó°üH  IQÉ«°S  Oƒ≤j  »fÉ£jôH

 ¢UÉî°TCG á©HQCG πà≤e øY ôØ°SCG Ée ôà°ùæªà°Sh ô°ùL

 äƒªdG  ≈àM  É«Wô°T  ø©£jh  πLôàj  ¿CG  πÑb  ∑Éæg

 .¿ÉªdôÑdG ΩôM »a

 øe ø«æKG QGƒéH ¿ƒØ≤j •ÉÑ°†d Qƒ°U â°VôYh 

.¢VQC’G ≈∏Y πbC’G ≈∏Y ø«cÉμ°ùdG

 ógÉ°Th  .á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  ¿ƒë∏°ùe  •É`̀Ñ`̀°`̀V  ≥``∏``ZCGh  

 ôª°SCG  Ó`̀LQ  OÉà≤J  »`̀gh  áWô°ûdG  Qƒ°üeh  »Øë°U

 √ój  ¿CG  GóHh  .Oƒ°SCG  ÉØ£©e …óJôjh  á«ë∏H  Iô°ûÑdG

.IOÉª°†H áaƒØ∏e âfÉc ≈æª«dG

 º°ùb »a πLôdG õéàëJ É¡fEG áWô°ûdG âdÉbh   

.¿óæd ÜƒæéH áWô°û∏d

 IOÉ`̀«`̀b ø``e ¿hô`̀Ñ`̀î`̀ª`̀dG{ á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG ¿É`̀«`̀H ∫É```̀bh 

 óLƒj  ’h  º¡JÉ≤«≤ëJ  ¿ƒ∏°UGƒj  ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉμe

 .z¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ó©H ±hô©e ô°TÉÑe ójó¡J

 (∫ƒ°VÉf’G)  »fÉ£jôÑdG ¿ÉªdôÑdG ≈æÑe §«ëe »a IOó°ûe á«æeCG äGAGôL EG
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الرحالت املدرسية ..
أنشطة بقالب تجاري

األرجيلة ..
ط حياة ؟ هل أضحت 

  منافسة رشسة 
يف عا العاب الهواتف  

03بقعة ضوءبقعة ضوء

"خطوة" .."خطوة" ..
ل الخ ل الخمبادرة لذوي االحتياجات الحركية وأع مبادرة لذوي االحتياجات الحركية وأع

ن الربتقالية!   َشقيقة الُنع
.á°ùYO Ú°ùM:Öàc 

*≥ªb ¿É¡jôH:ôjƒ°üJ
 

 ∫ƒ¡°Sh  áÑëŸG  ôb  ‘  π«∏dG  πjOÉæb  πãe  ÉgQƒf  êô°ùj..  
.á∏«ª÷G OÓÑdG

 É¡fÉ©jQh  É¡à«aÉØ°Th  É¡àbôH;  "¿ƒæMódG"  Ò`̀ gGRG  É¡fG
 ¢û©æŸG  ‹É≤JÈdG  ¿ƒ∏dÉH  É¡àjCGQ  GPG  ∞«μa..…ôë°ùdG

!ájô◊ÉH ¢†HÉædG,™àªŸG
 áæjóe ‘ AGô°†N ¢VQCG ≈∏Y âÑ°Th âàÑf áfƒæMO É¡fG..

 áfÉæa  ÚY  É¡Jó°UQ  á«dÉ≤JôH..¿É°ü◊G  O’hGh  áÑëŸG
.ÉfOÓH º©J »àdG äÉ«dÉª÷Gh IÉ«◊ÉH ÉæŸÉY …ÌJ

 º¶©e  ‘  ΩÉ°ûdG  OÓ`̀H  ‘  ¿Éª©ædG  ≥FÉ≤°T  äÉÑf  ô°ûàæj
 ΩÉ°ûdG  ájOÉHh  ¿OQC’Gh  Ú£°ù∏ah  ¿ÉæÑdh  ÉjQƒ°S  ≥WÉæe
 ≥WÉæŸG  á°UÉNh  ájOƒ©°ùdG     ∫Éª°T  ±ƒ`̀ ÷Gh  ôYô©H
 »é°ùØæÑdG É¡æ«H ¿GƒdCG IóY Iôgõ∏dh , á«∏¡°ùdGh  á«∏Ñ÷G
 »∏Øfô≤dGh  …õeô≤dGh  ¢†«HC’Gh  ô`̀ª`̀MC’Gh  …ô`̀gõ`̀dGh

.ÊGƒLQC’Gh
 á≤«≤ n°T :áÑ≤dh ¿ƒæMódG ø°SÉfi øY ™LGôŸG ÉfójõJh..

 "  »∏«∏cE’G  QÉ≤ o°ûdG  »g  (¿Éª©ædG  ≥FÉ≤°T  ê)  ¿Éª© oædG
-IOÉY  "  ájôH  IôgR  ,  "Anemone coronaria

 ,  »Hô©dG  …ô©°ûdG  ∫É«îŸÉH  â£ÑJQG  á∏«ªL   "AGôªM
 IÒ◊G ∑ƒ∏e ô¡°TCG QòæŸG øH ¿Éª©ædG Èb ≈∏Y âàÑf π«b
 ¢SôØdG  ∂∏Ÿ  ´ƒ°†ÿG  ¢†aQ  PEG  á∏«ØdG  ¬à°SGO  ÉeóæY  ,
 âÑ°ùf Gò¡dh ,QÉb …P ácô©e âfÉμa Üô©dG AÉ°ùf º«∏°ùàH
 QGƒ`̀Z’Gh  ájOÉÑdG  ∫ƒ¡°S  ÈY  ÉfOÓH  ‘  ±ô©J  ..¬`̀«`̀dEG
 ™«HÉæjh  Ò°ùdG  …OGhƒ°ü«ëØdGh  ¢üMÉeh  AÉbQõdG  π«°Sh

.¿ƒæ◊G hCG áfƒæMódG hCG ¿ƒæMódG º°SÉH .Òe’G ¥GôY

 ‘  â∏é o°S"  Éªc ÉgGôj á«dÉª÷G É¡àª«≤d ôXÉædG π©dh..
 äÉJÉÑædG  ióMEÉc "AÉªμ◊Gh ÚbGQƒdGh  øjQÉ£©dG  πé°S
 ,ΩÉ°ûdG  OÓH  ‘  á«aÉ≤ãdGh  á«îjQÉàdG  ÉgQhòL  É¡d  »àdG
 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  IQÉ°†◊G  ‘  á°UÉN  áfÉμe  É¡dh
 ¢ü°ü≤dGh  QÉ©°TC’G  øe  ÒãμdG  É¡àæª°†Jh  »Hô©dG  ÜOC’Gh
 AGô©°ûdG  IôMÉ°S  ∂dP  ™e  »gh  ,   á«Ñ©°ûdG  äÉjÉμ◊Gh

.iQGò©dG Üƒ∏bh

 ¢ü«ëØdG áæjóe ‘ AGô°†N ≥WÉæe øe äòNG IQƒ°üdG*

 بسات السلط 

تحس مستوى
تقدير ذاتنا بـ

10 خطوات 
بو  أدريانا كار

ل الج
مصدر قوة ! 

وت» وت»«ترويقة يف ب «ترويقة يف ب
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قاع املدينة

 شباب مبادرة «خطوة «  نموذج 
وقدوة خالقة  في غرس العمل 
في  ــري   ــي ــخ ال و  الــتــطــوعــي 
المستثمرين   الشباب  نفوس 
ألوقاتهم بالتخفيف من معاناة 
ثمين  كنز  فهم  المحتاجين 
بعيدا  وازدهاره  المجتمع  لبناء 

عن شبح الفقر.
حداد  وفارس  الجيزاوي  كلثوم 
المسؤولين عن المبادرة يعمل 
سبعمائة  ــن  م أكــثــر  معهم 
متطوع من الشباب ويساهمون 

والحس  العطاء  ثقافة  بنشر 
والتطوعي  والخيري  اإلنساني 

في المملكة 
عام  خطوة  مــبــادرة  إنطلقت 
ما  ــكــل  ب ــخــتــص  وت  ٢٠١٥
لــه عــالقــة بــاألشــخــاص ذوي 
ــخــاصــة وتــم  ــاجــات ال ــي ــت اإلح
لتشمل  الحــقــا  تــوســيــعــهــا 
إنطالقا  الــخــيــر  ــال  ــم أع ــل  ك
األردن  ـــأن  ب إيــمــانــهــم  مـــن 
شبابه  ــإرادة  ب ويزدهر  يحيى 

ومساندته .

مبادرة  ان  من  الرغم  وعلى 
جهود  على  قامت   » «خــطــوة 
ونجحت  ــا  ــه ان اال  شخصية 
ــي نــشــر الــخــيــر ومــســاعــدة  ف

المحتاجين 
تنوعت إنجازات مبادرة « خطوة 
التطوعية  األعمال  بين  ما   »
 ٢٧  ) توزيع  تم  إذ   ، والتنموية 
طبي  وسرير  متحرك  كرسي   (
وفــرشــة طــبــيــة لــألشــخــاص 
الــى  بــاإلضــافــة  المحتاجين 
من  أكثر  تضم  نشاطات  إقامة 

أماكن  فــي  شخص  خمسين 
وحدائق مختلفة ، وتم التبرع ب 
( ٤٥ ) وحدة دم و سبعة وحدات 
والتبرع   ، الــدم  لبنك  صفائح 
بالمشاركة في توزيع المالبس 
المالبس  بــنــك  طــريــق  ــن  ع
بتأمين  والقيام  مرة  من  ألكثر 
يلزمها  بما  المحتاجة  العائالت 
وغذائية  تموينية  ــواد  م مــن 
من  أكثر  كسوة  على  والعمل 

٣٥ عائلة بالمالبس .

بــعــد اســتــقــرارنــا  ســمــر «  ــول  ــق ت
كلية  في  اإلنتساب  قررت  بالمنطقة 
أن  ورغم   ، بناعور  المهني  التدريب 
اال  أشهر  الستة  يتجاوز  لم  تدريبي 
فأنشأت   ، كبيرة  بصمة  تــرك  أنــه 
جديد   ، عندك  قديم  مبادرة «  آنذاك  
بين  رواجا  القت  والتي   » غيرك  عند 
تسعى  واحدة  يدا  فأصبحوا   ، الناس 
للفقراء  والمساعدة  العون  لتقديم 
تنظيف  محالت  فحتى   ، والمحتاجين 
غسل  في  تتسابق  كانت  المالبس 
وإعادتها  وتغليفها  القديمة  المالبس 

لنا لتوزيعها دون مقابل .
عددنا  قلة  ــم  رغ  » سمر  وتــتــابــع   
اال  فتاة   ١٢ ب  والمقدر  البداية  في 

من  عــدد  أكبر  حل  على  عملنا  أننا 
في  الــنــاس  تــواجــه  التي  المشاكل 
مجتمع  في  كنا  أننا  خاصه  المنطقة 
شيء  ألي  العيب  ثقافة  من  يعاني 

تفعله الفتاة «.
فتوضح  ذلــك  عند  األمــر  يقف  ولــم 
البيوت  ترميم  على  عملنا   » سمر  
 ١٦٠ من   ألكثر  المالبس  وايصال 
عائلة وتزويدهم بالمواد التمونينة ، 
الى  تحتاج  ال  بيوتا  هناك  أن  ووجدنا 
مالبس أو مواد تموينية بقدر حاجتها 
الى العيش في بيوت مالئمة للنواحي 
الصحية ، فبدأنا العمل بترميم منزل 
إلمرأة كفيفة تعيل أربعة أيتام وقمنا 
غرفه  وتوسيع  ووترميمه  بتنظيفه 

ليغدو  فيه   للتهوية  منافذ  وفتح 
وكان   ، للعيش  ومالئما  صحيا  منزل 
مبادرة  إنطالقة  المنزل  ذلك  ترميم 
خاللها  ومن   ، الخير»  شباب  بصمة   »
تم ترميم العديد من المنازل األخرى 
والتي تعدت العشرة بيوت في مناطق 

مختلفة من المملكة «. 
عن  تختلف  المبادرة  بأن  سمر  وتبين 
مبادرتنا  تتميز   » األخرى  المبادرات 
بأنها  تضم العائالت ( الزوج ، الزوجة 
زرع  على  عملت  والتي   ( واألوالد   ،
نفوس  في  الحقيقي  التطوع  مفهوم 
بالمناطق  تعنى  أنها  كما   ، أبنائنا 

النائية والبعيدة .
المبادرة  نشاطات  بأن  سمر   وتشير 

إرسال  الى  ووصلت  سبق  ما  تعدت 
مناسك  آلداء  والــمــرضــى  الــفــقــراء 
الماضي  العام  في   «: وتقول  العمرة 
خمسين  بــإرســال  الــمــبــادرة   قامت 
مناسك  ألداء  بالسرطان  مريض 
الحالي  العام  بداية  ،وفــي  العمرة 
اإلعاقة  ذوي  من  شخص  مئة  أرسلنا 
مناسك  آلداء  الــســرطــان  ومــرضــى 

العمرة «. 
على  القائمين  ــأن  ب سمر  وتــذكــر  
جمعية  ــشــاء  إن بــصــدد  ــادرة   ــب ــم ال
التواصل  على   تعمل  ربحية  غير 
الفقراء  لمساعد  المتبرعين   مــع 
وسيظلوا  كانوا  فهم   ، والمحتاجين 

حلقة وصل بين الغني والفقير.

نداء الشناق
م بذوي االحتياجات الخاصة وتقديم املساعدة لالرس املحتاجة كلها تجدها  الخ واألحساس باآلخرين ومحبة العطاء واالهت
تازون  بالحيوية والنشاط والطاقة االنسانية يف دعم كل من يحتاج اىل املساعدة و  بروح شباب مبادرة «خطوة»  والذين 

يعملون عىل إدخال السعادة إىل قلوب الناس .  

ندى شحادة
وأحيانا  حراك  دون  ساكن  نبقى  لكن   لها  رافض  أمامها  نقف  أحيانا    ، حياتنا  يف  جذري  بتغي  تتسبب  ظروفا  بنا  تحيط   "
حين  معي  حصل  ما  ،وهذا  أرسع  بشكل  للنجاح  للوصول  اقرتبنا  املحاولة  زادت  كل  و   ، األفضل   نحو  ها  تغي عىل  نعمل 
نطقة ناعور لظروف خاصة ، فكان انتقالنا للعيش بتلك املنطقة  فضل كب يف أن  أضطررت وعائلتي اىل االنتقال للعيش 
نعي ونفهم الحياة جيدا وأن هناك كث من الناس بحاجة اىل املساعدة واإلحسان ، فحين كنت أرى  كيف يعيش الفقراء 
سمر  رسدت  هكذا   " اليهم  العون  يد  تقديم  و  مساعدتهم  عىل  والعمل  التحرك  عىل  إرصاري  من   يزيد  كان  واملحتاج 

التميمي ( ٣٠ عاما ) بداية رحلتها يف عا التطوع والعطاء .

"خطوة" .."خطوة" ..
ل الخ ل الخمبادرة لذوي االحتياجات الحركية وأع مبادرة لذوي االحتياجات الحركية وأع

سمر التميمي شابة   تقص  رحلتها سمر التميمي شابة   تقص  رحلتها 
يف عا التطوع والعطاء يف عا التطوع والعطاء 
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 اعداد : ثامر العوايشة

ستشهد الفترة القادمة منافسة شرسة بين العاب الهواتف الذكية من ناحية الشكل 
والجرافيك والسرعة والمراحل هنا نقدم مجموعة من االلعاب الجديدة .

Gangstar New Orleans
 Gangstar New Orleans OpenWorld هي من أفضل ألعاب االندرويد التي تم 
إصدارها في عام ٢٠١٧ فهي تتميز بجرافيك رائع يتشابه كثيراً مع جرافيك ألعاب 
الكمبيوتر وأجهزة PS فلقد تم تصميمها من قبل واحدة من أكبر شركات األلعاب 

في العالم .
عدد  على  الحصول  من   Gangstar New Orleans OpenWorld لعبة تمكنت  كما 
تحديث  أخر  إصدار  تم  كما  تحميل  ألف   ٥٠ من  اكثر  إلي  وصل  كبير  تحميل  مرات 

لتلك اللعبة .
 تتميز باألجواء الكالسيكية التي يعشقها الكثيرين ولقد تم تصميم تلك اللعبة من 
اهم  ومن  العالم  في  األلعاب  شركات  أكبر  من  واحدة  وهي   Gameloft شركة قبل 
مميزات اللعبة  إنها مجانية تماماً وستتمكن من الحصول عليها بكل سهولة ودون 

الحاجة إلي دفع األموال .

 JailBreak
تم إصدار آخر تحديث للعبة JailBreak عام ٢٠١٧ ،هذا باإلضافة إلي أنها تمكنت 
من الحصول على تقييم  ٤,٥ من أصل ٥ نجوم أما بالحديث عن عدد مرات التحميل 

فلقدت وصلت إلي أكثر من ٥٠ ألف تحميل .
إن لعبة JailBreak أو ما يطلق عليها الكثير من المستخدمين الهروب من السجن 

وذلك إلن أحداث اللعبة تتم داخل سجن في كمبوديا  .

Shades of Violet
 Shades of Violet  لعبة اكثر من رائعة ولن تصدق ما ستقوم بتجربته حقاً فتلك 
يسبق  ولم  مميزة  حقاً  فهي  بالكامل  االندرويد  ألعاب  انطباعك تجاه  ستغير  اللعبة 
انه تم عمل لعبة مثل تلك الطريقة فلعبة Shades of Violet واقعية بدرجة كبيرة 

لن تتوقعها نهائياً .
إن اللعبة بمجرد أن تبدأ بلعبها ستشعر وكأنك في الواقع ،وهذا من خالل طريقة 
عمل اللعبة فقد قام فريق من المطورين بتصوير مجموعة من المشاهد من خالل 
الكاميرا الشهيرة GoPro وكانت أحداث التصوير تدول حول فيلم أكشن ولكن قام 
الفريق بالتفكير بإن يقوموا بتحويل الفيلم إلي لعبة واقعية وهذا بالفعل ما حدث 
وظهرت لعبة Shades of Violet وتدور أحداث اللعبة في نطاق جديد من نوعه حيث 
ستقوم بمقاتلة أشخاص حقيقين أمامك ويجب عليك التغلب عليهم ستقوم بإعادة 
الدور من البداية ،وقد تمكنت اللعبة من الحصول على اكثر من ٥٠٠ ألف تحميل 

في أول ثالث أيام لها  .

 WarFriends
 لعبة جديدة تسمى WarFriends وهي لعبة إطالق نار تتشابه مع العاب الكمبيوتر 
الكبيرة ولكن تلك اللعبة مخصصة لهواتف االندرويد فقط وما يجعلها مميزه هو 
تصميمها الجذاب للشخصيات فهم أشبه بالرسوم الكرتونية الصغيرة ،وتعتبر لعبة 

WarFriends من افضل ألعاب االندرويد التي تم إصدارها هذا العام . 

هاتف  سماعة  عبر  أمها  صوت  سمعت  عندما 
التلفون، قالت لها باندفاع: «أمي ..  لقد أعطتنا 
المدرسية،  الرحلة  تفاصيل  ورقــة  المعلمة 
مكان  الى  ثم  ومن  الخيل،  نادي  الى  سنذهب 
في  الغداء  وجبة  سنتناول  وبعدها  فيه،  نلعب 
موعد  في  وسنعود  السريعة،  للوجبات  مطعم 
انتهاء الدوام الرسمي، ويجب ان ندفع مبلغ ٢٢ 
ديناراً»، فأجابتها والدتها: «حسنا يا أمي عندما 
ومن  بالموضوع»  سنتناقش  المنزل  الى  أعود 

ثم أغلقتا الهاتف..
الى  معها  ستأخذه  ما  لتجهز  الطفلة  ركضت   ..
المادي  بالمبلغ  تفكر  أخذت  األم  بينما  الرحلة، 
العالي الذي يطلب على رحلة مدرسية لطلبة 
الصف الثاني مثل هذا، واحتارت هل ستحبط 
الرحلة؟،  الى  ارسالها  بعدم  المتحمسة  ابنتها 
منه  تعاني  الذي  المالي  الضغط  ستتحمل  أم 

أسرتها وترسلها؟.
تعتبر  المدرسية  الــرحــالت  أن  مــن  بالرغم 
لخبرات  إثــراء  المدرسية  األنشطة  أهم  من 
التكلفة  ان  اال  واالجتماعية  التربوية  الطالب 
الرحالت  على  المدارس  تطلبها  التي  العالية 
تقف عائقا أمام رغباتهم في تسجيل ابنائهم 
حيرة  حالة  في  واالمهات  االباء  فيدخلون  بها، 

وتخبط بين عاطفتهم وامكانياتهم المادية.
فتقول ربة المنزل «أم سمير الربضي» ل»آخر 
في  يدرس  الذي  ابني  مدرسة  «ان  األسبوع»: 
الى  مدرسية  رحلة  لهم  أعدت  الرابع  الصف 
منتجع في البحر الميت، فينطلقون منذ الساعة 
وعلى  ليالً،  الثامنة  في  ويعودون  صباحا  ال٨ 
كل طالب أن يدفع مبلغ ٤٠ دينارا، اال انني لم 
ان  اذ  مقتنعة،  لست  ألنني  الرحلة  الى  أرسله 
أيضاً،  المكان  وال  أوال،  لنا  مناسب  غير  السعر 
وال الوقت، اذ ان أبناءنا سيغيبون عن منازلهم 
فترة طويلة، وانني أرى بأن الرحالت المدرسية 

يجب ان تكون خالل الدوام الرسمي».
«وانا  وتضيف:  اينجل»  «أم  الــرأي  تشاركها 
أيضا لم أرسل ابنتي الى الرحلة المدرسية ألن 
سعر االنضمام إليها ال يناسبنا فمبلغ ٢٥ دينار 

ال يناسب رحلة خالل الدوام الرسمي».
أنصح  فإنني  النقود  بقيمة  وتتابع: «واحساسا 
مكافئ  السعر  هل  الرحلة،  بتقييم  أبنائي 
كانت  فإذا  الرحلة؟  في  به  سيستمتعون  لما 

الى  ينضمون  ال  فإنهم  بالنفي،  اجابتهم 
أقرانهم».

في  أصطحبهم  بأن  أفضل  «وانني  وتكمل: 
رحلة عائلية الى البحر الميت أو العقبة أفضل 
أبنائي  على  ديــنــارا   ٧٥ مبلغ  ــع  أدف ان  مــن 
مدرسية  رحلة  الى  انضمامهم  عند  الثالثة 
المكافئة  غير  الرسمي  الــدوام  ساعات  خالل 
وجهة  حسب  خدمات  من  للطالب  يقدمونه  لما 

نظري».
طريقة  فلها  كــمــال»  «ورود  الموظفة  أمــا 
«ان  قائلة:  فتبينها  التفكير،  في  مختلفة 
الصف  فــي  ابني  لرحلة  الخاصة  الــرســوم 
مبلغ  تكلف  الثاني  الصف  في  وابنتي  الخامس 
الى  وسيصحبونهم  منهما  كل  على  دينارا   ١٥
استطيع  وال  الغداء،  وجبة  وتناول  للعب  مكان 
اليشعرون  كي  الذهاب  عدم  على  اجبارهم 
الوضع  من  بالرغم  نظرائهم،  أمام  بالنقص 

المادي ال يسمح».
خاصة  سياسات  لها  المدارس  بعض  وهناك 
دفع  األمور  أولياء  تكليف  على  يعملون  اذ  بها 
 ٢٥ وهو  الدراسية  السنة  بداية  محدد  مبلغ 
والنشاطات  المدرسية  الرحلة  ويغطي  دينارا 

الالمنهجية.
جانب  لها  الحكومية  المدارس  في  الرحالت  أما 
آخر تبينه معلمة في احدى المدارس الحكومية 
الــرحــالت  قــائــلــة: «ان  ــن»  ــدادي ح «ســوســن 
صف  من  الحكومية  المدارس  في  المدرسية 
تكون  ان  يجب  األساسي  السادس  الى  األول 
داخل المحافظة التي يدرسون بها وفق ما ورد 

في كتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم».
الممكن  مــن  الــمــراحــل  باقي  «أمــا  وتــتــابــع: 
اصطحابهم خارج المحافظة، وأحياناً مع مبيت، 
متل  العلمية  الرحالت  اسمه  آخر  بند  ويوجد 
زيارة متحف االطفال او زيارة مدرسة او جامعة 

او مصنع». 
المدرسية  الرحلة  مشرفة  «وعلى  وتكمل: 
معهم  واالتفاق  باصات  سائقي  مع  التواصل 
المكان،  بعد  على  يعتمد  الــذي  األجــر  على 
األماكن  الــى  الــطــالب  يصطحبون  واجــمــاال 

األثرية وحديقة الحيوان ومكان لأللعاب».
اجماال  المادية  الكلفة  الى  وتشير»حدادين» 
الباص  كإيجار  دنانير   ٥ مبلغ  طالبة  كل  تدفع 

وااللعاب  بالطعام  المتعلقة  التفاصيل  وباقي 
فيدفعنها الطالبات أوال بأول.

ان  الى  يلفت  عايش»  اقتصادي «حسام  خبير 
أو  شركات  يولون  أصبحوا  المدارس  من  كثير 
رحالت  لترتيب  مخفي  أم  معلن  بشكل  أفراد 

مدرسية مقابل مبلغ مادي.
حــول  مــن  هناك  ان  ــى  ال ويشير»عايش» 
تجاري  بقالب  أنشطة  الى  المدرسية  األنشطة 
الكلف  في  المتواصل  االرتفاع  نتيجة  ربحي 
ويفترض  الرحالت،  ضمنها  ومن  المدرسية، 
العملية  يوازي  الصفي  نشاط  ضمن  تكون  أن 

التعليمية. 
الى  الكثيرين  لجوء  سبب  «عايش»  ويبين 
فيهم  بما  اضافية  دخــل  مصادر  عن  البحث 
في  كثيرة  للتغيرات  يعود  «وذلــك  المدارس: 
مصادر  احد  اصبحت  الرحالت  ان  اذ  المجتمع، 
خالل  من  أو  للمدرسة  مباشر  بشكل  الدخل 

تضمين هذه الرحالت بحثا عن الربح».
من  يخجلون  األهل  ان  الى  «عايش»  ويلفت 
طرح االسئلة على من ينظم الرحلة المدرسية 
بأن  يفترض  والذي  المدارس  في  الجواب  ألن 
ال  «من  بقولهم:  يصدمهم  ديمقراطيا  يكون 
وبالتالي  أبناءه»  يرسل  ال  االشتراك  يستطيع 
عدم  من  األهل  راحة  عدم  ذلك  على  يترتب 
مع  يشعرون  االبناء  ان  أو  للرحلة  ارسالهم 

أهاليهم فال يستمتعون بالرحلة.
كما يشدد «عايش» على أهمية توفير باصات 
مجهزة ونظيفة وآمنة وتستوعب عدد الطالب 
المشاركين باالضافة الى أهمية وجود سائقي 
ولديهم  عالية  سوية  وعلى  مثقفين  باصات 
المقدرة على التعامل واستيعاب االطفال اذ ان 

اعمار الطلبة الصغار يتطلب صبرا. 
تكون  بأن  «عايش»  يطالب   .. النهاية  وفي 
السنة  بداية  منذ  معروفة  المدرسية  الرحالت 
والتعليم  التربية  وزارة  وبإشراف  الدراسية 
وان  والبلديات  العام  األمن  مديرية  وبموافقة 
الطالب  يخدم  محددا  برنامجا  هناك  يكون 
وتقوي  بالواقع  التعليمية  العملية  ويربط 
االعتبار  بعين  االخذ  ويجب  بوطنهم  عالقتهم 
تجارية  تكون  أن  ال  الطلبة  أسر  دخل  مستوى 

ربحية.
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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. 

 الرحالت املدرسية ..
أنشطة بقالب تجاري ربحي

  منافسة رشسة يف عا العاب الهواتف    منافسة رشسة يف عا العاب الهواتف  

0795060002واتس اب للمشاركة وابداء الرأي حول هذه القضية :     

 ال تتردد «ملك « أن تطالب أبيها بمستلزمات األرجيلة لتمام 
متطلبات السهرة مع صديقاتها ، وخالل سنوات قليلة مضت 
والمقاهي  البيوت  في  عادية  ظاهرة  االرجيلة  تناول  أصبح 
تعلق  هو  ذلك  يميز  ما  وأكثر  العامة.  الحدائق  في  وحتى 

الشباب والفتيات بها .
خرجت  عاديا  أمراً  أصبحت  االرجيلة  جبر « : «  سهى  تقول « 
من دائرة األمور المحظورة ، لذلك أصبح مشهدا مألوفاً في 
 ، المجتمع  وسيدات  المراهقات  للفتيات  المحلية  الحياة  نمط 

في الوقت الذي كان مقتصرا في السابق على الرجال.
االرجيلة هي الحرية.. وضررها هو ضريبة الحرية

 تعي الثالثينية « بشرى حمد « أضرار تدخين االرجيلة ولكنها 
هذه  ضريبة  و  وضررها  الشخصية   الحرية  من  نوعا  تعدها 
وكما   – ألنها   ، بتركها  الحالي  الوقت  في  تفكر  وال  الحرية. 

تصف – أصبحت جزءاً من روتينها اليومي.
 كل ممنوع مرغوب

 وتعترف « حنان موسى»  أن االرجيلة «متنفسي الوحيد من 
ممنوع  كل  مبدأ  من  وانطالقاً  والمجتمع   الناس  ضغوطات 
 ، الممنوعة  والسجائر  االرجيلة  تدخين  رغبت  فقد   ، مرغوب 
فأنا انتمي إلى عائلة محافظة ال ترضى أبدا بتدخين السجائر 
أو األراجيل للفتاة في المنزل أو خارجه، بل والداي يتوعداني 
بالعقاب الشديد اذا ما شاهداني امسك السيجارة او االرجيلة 
، لهذا أصبحت أذهب إلى منزل صديقاتي للتدخين والتنفيس 
علم  دون  بها،  متعلقة  أصبحت  أن  إلى   ، الضغط  ذلك  عن 

أهلي.
في االرجيلة متعة وتسلية

اسرتي  تمانع  لم   »   : شموط»  رانيا   » تقول  جانبها  ومن   
دائماً  واالرشاد  النصح  لي  يقدمون  انهم  اال  األرجيلة  تدخين 
االرجيلة  في  أن  فأرى   ، االرجيلة  ومخاطر  مضار  موضحين 
 ، واالصدقاء  االهل  بين  اللقاءات  في  وممتعة  مسلية  أجواء 
سيئة  كظاهرة  االرجيلة  يرفضون  أشخاص  هناك  كان  فاذا 
على النقيض منهم أشخاص متفهمون ويرون األمر بمنظار 
الترفيه عن النفس وال يعتقدون بوجود حرج إذا كانت الفتاة 

من مدخنيها.»
صديقة وقت الضيق

«عندما تضيق أبواب الدنيا على صدري ، ال أستطع ان ابوح 
بمشاعري ال لقريب وال لبعيد، فكل ما افعله كي اخرج طاقة 
ارجيلة  رأس  باشعال  اقــوم  أعماقي،  من  السلبية  الحزن 
والليالي،  الوحدة  قسوة  من  وقهري  حزني  لتفريغ  واسخره 
أباحت  الكلمات  بهذه  ضيقي»  في  صديقتي  هي  فاالرجيلة 

«أم فيصل « والتي تعاني مشاكل اجتماعية متعددة.
التدخين يسيء لالنوثة 

اال   ، والعادة   السلوك  لهذا  الكثيرين  تقبل  من  الرغم  على   
انه ما زال يوجد عند بعضهم تعصب ضد هذه الفكرة ، لكن 
تدخين  بأن  ايوب»  يعتبر»علي  حيث    ، مختلفة  نظر  بوجهة 
للرجل  اعمى  تقليد  فيه  االرجيلة  او  للسجائر  سواء  المراة 
ان  الرقيقة  المرأة  صفات  من  ان  اعتقد  ال  يقول:»  حيث   ،
تستبدل  ان  تستحق  هي  بل   ، يدها  في  سيجاةر  يصاحبها 
فالتدخين   ، ونعومتها  بانوثتها  تليق  حمراء  بوردة  االفة  تلك 
يسيء ألنوثة المرأة ، كما يؤثر على صحتها فهي أم وتجنب 

اطفاالً وترضعهم ، لذا يفترض ان تحافظ المراة على اناقتها 
الداخلية والخارجية لتكون قدوة لجيلها القادم.

مضار متعددة
النارجيلة  استخدام  أن  العالمية  الصحة  منظمة  تقرير  يفيد   
على  جدية»  صحية  «مخاطر  طياته  في  يحمل  للتدخين 

المدخن وعلى من يجالسه أثناء استخدامها،
تدخين  من  صحيا  أمانا  أكثر  وسيلة  ليس  استخدامها  وأن 
السجائر، وأن مدخن األرجيلة حينما يدخنها في جلسة لفترة 
الذي  الدخان  كمية  ضعف   ٢٠٠ نحو  يستنشق  فإنه  ساعة، 
مرور  بعد  حتى  وأنه  الواحدة،  السيجارة  مدخن  يستنشقه 
دخان النارجيلة عبر ماء، فإنه ال يزال يحمل كميات كبيرة من 
المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة والمواد المتسببة 
الصناعي  أو  الطبيعي  الفحم  استخدام  وأن  السرطان.  في 
يحمل  ذاتــه  حد  في  أمر  هو  التبغ،  أو  المعسل  إحــراق  في 
التبغ  إشعال  عن  فقط  تنتج  التي  تلك  تفوق  صحية  مخاطر 
مباشرة في السجائر. ذلك أن االستنشاق بخرطوم النارجيلة 
أيضا  ويشفط  المعسل  حرق  عن  الناجم  الدخان  يشفط 
قطع  احتراق  عن  الناتجة  السامة  الكيميائية  والمواد  الغازات 
تحتوي  المحترق  الفحم  من  القطع  تلك  أن  ومعلوم  الفحم. 
الكيميائية،  والمواد  الغازات  من  قائمة  على  األخــرى  هي 
الفحم  أنواع  استخدام  عند  أسوأ  شك  بال  تكون  المواد  وهذه 
الصناعي. وأنه ال يوجد أي إثبات علمي على أن أي إضافة أو 
تعديل لتركيب جهاز األرجيلة سيتسبب في تخفيف أضرارها 
الصحية وأن االشتراك في استخدام النارجيلة للتدخين، سواء 
في الوقت نفسه أو الحقا، يحمل في طياته ارتفاع احتماالت 
السل  درن  مرض  خاصة  الميكروبات،  عدوى  نقل  خطورة 

والتهابات الكبد الفيروسية. 

األرجيلة ....
ط حياة ؟ هل أضحت 

   رزان المجالي
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عا األرسة

ولكن  األسرية   العالقات  خاصة  العالقات  جميع  في  مهمان   المتبادل  واالحترام   الحب 
عدم  يجب  التي  األمور  بعض  .إليكما  الثقة  أساسها  األبناء  و  األهل  بين  العالقة  أساس 

التحدث بها حتى ال تخسرا ثقة أبنائكما.
يعلم األبناء إلى أي حد يمكنهم اختبار صبر آبائهم فهم واعين لدرجة كبيرة فعندما يفقد 
أحد األبوين السيطرة ويبدأ بإطالق التهديدات واإلنذارات النهائية بتهديد طفلة بعقاب 
عدم الخروج من المنزل طوال عمره يعرف االبن أن ذلك لن يحصل أبدا وهي دليل أن  
كالمك غير مسموع . عوضا عن ذلك وضع حدود حازمة عليك  استخدام عقاب يمكنك 
هواتفهم  أخذ  المثال  سبيل  على  المراهقين  فعقاب  البنك  بالنسبة  مهم  شيئا  تنفيذه 
الذكية  أو تغير الرمز السري لإلنترنت  . يجب أن يعقب التهديد العقاب ويجب أن يعلم 

األبناء أن تهديدات اآلباء ليست فارغة و إنهم يعنون كالمهم .
تهديد بالعقاب الجسدي 

بدال بالبدء بالتهديد بأي نوع من العقاب حتى لو لم تكن تنوي تنفيذه عليك أن تكلم 
ابنك كإنسان أن تستمع لوجهة نظره في القصة فاالحترام المتبادل بين اآلباء واألبناء 
أن   إلى  واعين  يكونوا  أن  األهل  فعلى  الثقة.  على  المحافظة  مع  جنب  إلى  جنبا  يتماشى 
لهم  الكالم  توجيه  كيفية  بل  المراهقين  أو  الصغار  ألبنائهم  فقط  يقولونه  ما  ليس 
ومخاطبتهم يمكن ان تبني الثقة او تحطمها فنبرة الخطاب العدائية ولغة الجسد تجعل  

األطفال  او المراهقين أقل رغبة في الثقة بآبائهم.
االحتكام إلى شخص آخر لديه السلطة 

 عندما يشعر اآلباء أن أبناءهم ال يحترمونهم وال يقدرون فرض سلطتهم عليهم يلجئون 
 . أبنائهم  على  وسيطرتهم  احترامهم   يعززوا  حتى  سلطة  لهم  آخرين  أشخاص  إلى 
الوسائل  أحد  هي  به  وخاصة  شخصية  معلومات  عن  لمعلمه  ستقول  أنك  ابنك  فبإخبار 
أن  يجب  فالمنزل  له.  يؤمن  الذي  الشخص  وكونك  بك  ثقته  بكسر  بها  ستقوم  التي 
يكون المكان اآلمن والخاص بالطفل وهو منفصل تماما عن المدرسة فبدال من القيام 
بتهديدات كاذبة عن مشاركة المعلومات الخاصة واألسرار المنزلية التي يجب أن تبقى 
داخله كرفض لتنظيف غرفته أو حل الواجبات المدرسية .حاولي أن تخيريه بين خيارين 
تؤيديهما فمثال إذا كان طفلك يرفض القيام بواجباته المدرسية اعرضي عليه أن يختار 
حلها قبل أو بعد تناوله الغذاء فإعطاء الطفل القليل من السيطرة على وقته الخاص به 

ينتج عنه فوائد ايجابية االمتثال لألوامر.
استخدام كلمات مثل كله أو الشيء

 » موقف  تعزز  فهي  عكسي  فعل  رد  لها  يكون  السلوك  بها  تعممين  كلمات  استخدام 
نحن مقابل هم «   بين اآلباء واألبناء و تعزل األبناء عن أكثر  أشخاص يحتاجونهم في 
حياتهم أبويهم . يحتاج األبناء رؤية آباءهم مدركين لمواطن قوتهم وضعفهم وعلى أن 

ينظروا إلى المشاكل كل على واحدة على حده بدال من استعادة تاريخ طويل من األفعال 
الخاطئة. حاول دائما أن تركز على الوضع الراهن . واذا كنت ال تستطيع أن تغير سلوكك 
حاول استخدام صيغة الجمع بدال من كلمة أنت فعلى سبيل المثال إذا كان طفلك يترك 
نواجه  أننا  يبدو  الطريقة»  بهذه  يتساءلوا  أن  األهل  فعلى  المعيشة  بغرفة  دائما  ألعابه 
مشكلة في تذكر جمع ألعابنا بعد االنتهاء من اللعب بها لنحاول أن نلمها  وآمل في المرة 
إلى  اآلباء  أن  األبناء  سيشعر  اللعب»  من  االنتهاء  بعد  ألعابنا  ترتيب  نتذكر  أن  المقبلة 
صفهم  و سيكون لديهم الدافع ليسعوا جاهدا حتى ينالوا رضا والديهم في المستقبل.

جعلهم يشعروا بالخزي واإلحراج 
يعترفوا  أن  أبنائهم  من  يطلبون  اآلباء  بعض   , األبناء  أحد  به  يقوم  سيئ  تصرف  بعد 
بأفعالهم لشخص ما بعد القيام بها حتى يشعر الطفل بالندم والخزي  أو حتى ال يكرر 
هذه السلوكيات غير المرغوبة. لن تقوم فقط بهذا العمل على إحراج ابنك وجعله يشعر 
بالخزي بل ستخسر ثقته فهو لن يأتمنك مرة أخرى على مشاعره . فلآلباء الدور األساسي 
تشهدوا  أن  يتضمن  وهذا  آبنائهم  عند  والمشاعر  والعاطفي  االجتماعي  التطور  في 
ارتكابهم لألخطاء والتي تعد جزءا طبيعيا من النمو والتي ستزود األبناء بفرص جديدة 
يحتاجونها للتعلم  حتى يصبحوا أشخاصا بالغين وفاعلين. األبناء في طبيعتهم دائمي 
األعمال  اآلباء  الحظ  إذا  خاصة  ذلك  لفعل  جهدهم  وسيبذلون  آبائهم  إلرضاء  السعي 
اإليجابية التي يقومون بها. لهذا عندما تطلبون من أبنائكم أن يفصحوا عن تفاصيل 
مشاعرهم  الخاصة أو تجربة سلوكية تعرضوا لها وخرجوا منها مؤخرا فان تهدم ثقتهم 
فيك كشخص يعتقدون أنه موجود لحماية خصوصيتهم . عندما يخطئ طفلك ساعدهم 
الذي  السماح  لهم  وقدم  صائبا  قرارا  يتخذوا  لم  أنهم  على  بأنفسهم  يدركوا  أن  على 

ينتظرونه منك وتابع حياتك وحافظ على سرية المشكلة .
مشاركتهم أسرار غير مناسبة 

العالم.  في  منطقي  شيء  كل  أن  اعتقاده  و  البراءة  حس  هو  طفلك  عند  األشياء  أفضل 
يشعر األبناء باألمان عندما يعلموا أن آباءهم واثقين بأنفسهم ,قادرين , وأقوياء يجب 
على البالغين أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم وان يتركوا لألطفال العتقاداتهم البريئة عن 
العالم. فعندما يشارك البالغين مشاكل ومواضيع خاصة بالكبار مع األطفال فانك تخلق 
لديهم  الشعور باالرتباك والخوف واالكتئاب واإلحباط. حتى لو جاءتك الرغبة في مشاركة  
أبنائك مشاكلك مع شريك حياتك حاول أن تقاومها  حتى لو أحسست انه يمكنه تحمل 
األمر ويتأقلم معه وبدا أنه سعيد و الن االعتماد على طفلك من أجل الدعم والمساعدة 

أمر يدمره وقد يؤدي إلى مشاكل على المدى البعيد.
فالرسالة التي يريد األطفال أن تصل إليهم أو يسمعوها هي أنكما تسيطرون على األمور 
وتعرفون ماذا تفعلون. تذكر دائما أنهم أطفال وأنك شخص بالغ يواجه مشاكل خاصة 

بالبالغين.
الكذب بخصوص اإلجراءات الطبية 

سيتعافون  بأنهم  طمأنتهم  طريق  عن  سواء   , أبنائهم  آالم  بتصغير  فطريا  اآلباء  يقوم 
بسيط  جرح  أو  خدش  من  الشفاء    . تؤلمهم  لن  حقنة  أن  بإخبارهم  بسيطة  وقعة  بعد 
تعرضوا له أمر مضمون لكن  عدم الشعور باأللم عند أخذ مطعوم أو أثناء عملية طبية 
ليس كذلك . فعندما يعد اآلباء أبناءهم بأن إبرة المطعوم لن تؤلمهم ولكنهم شعروا 
باأللم فستقل  ثقته  الطفل بأهله بالرغم من األهل يرغبون في أن يوفروا على أبنائهم 
ترقب األلم لكنهم على المدى البعيد فقدان ثقتهم  سيكون أكثر تدميرا . بدال من ذلك 
يمكنك أن تقول « سيؤلمك ذلك قليال سيكون ذلك سريعا وسنتخلص من كل ذلك ,ال 
بأس إذا شعرت برغبة في البكاء سأكون بجانبك ألواسيك . أنا فخورة بك ألنك سمحت 

للطبيب أن يعالجك.
التحدث عنهم وتجاهلهم  كأنهم ليسوا موجودين في الغرفة 

هذا تصرف لئيم 
يرغب األطفال بأن يشعروا بأنهم مهمين وأنهم جزء من الحديث حتى لو كانت الغرفة 
مليئة باألشخاص البالغين. فعندما يأخذ اآلباء أبناءهم على محمل الجد ويسمحون لهم 
رسالة  لهم  يرسلون  فهم  عنهم  التحدث  بدل  معهم  ويتحدثون  حديث  في  بالمشاركة 
مصاريف  عن  طرفة  لسرد  بإغراء  تشعر  أن  يمكن  انه  مع   . يحترمونهم  بأنهم  واضحة 
طفلك ألشخاص بالغين لكنك تظن أن طفلك لن يالحظ ذلك .  أن تقولي أشياء مثل 
« ابنتي ال تعرف أنه يمكنني أن أتجاهل تذمرها ونواحها طوال اليوم»  توجد االستياء 
بالتأكيد  لكنهم  التفاصيل  مشاركة  تفاصيل  يفهمون  ال  قد  إنهم  مع   . الثقة  وتدمر 

يستوعبون من السخرية أو اإلحباط .
التكلم  وتجنب  بالغين  أشخاص  مع  محترم  حديث  في  طفلك  تشرك  أن  جهدك  حاول 
عنهم أمامهم لآلخرين فهذا التصرف البسيط تجاه أبنائك سيجعلهم يدركون أنك جدير 

بثقتهم 
إعطاء وعود كاذبة ال يمكن الوفاء بها.

الوعود غير الواقعية لها نفس األثر المدمر للتهديدات السلبية . قد يشعر احد األبوين  
بالرضا في تلك اللحظة ألنه شجع طفلة على انجاز هدف لكن أي مشاعر بالكبرياء ستقل 
عندما ال يستطيعون الوفاء بوعودهم إال إذا كان لديك نية في تنفيذ وعدك مهما كلفك 

أوإذا كان  الوعد مبالغا به و ال تستطيع الوفاء به فال تقم به.
حاول أن تشجع أبنك بمكافآت بسيطة ليست مادية كأن تمضيا وقتا مع بعضكما.

االستشهاد بطفولتك بطريقة غير واقعية  وتصويرها بالمثالية 
إذا أردت من طفلك أن يطمأن لمشاركتك بمعلومات شخصية وهامة عليك أن تشعره 
باألمان ليفعل ذلك. هذا يعني أن ال تقوم بمحاكمته ومعاتبته وتخبره انك بعمره لم تقم 
بمثل هذا العمل, وهذا ال يعني أن ال تعاقبه على تصرفاته الخاطئة .لكن من المهم أن 
يظهر اآلباء امتنانهم ألبنائهم ألنهم وثقوا بهم وشاركوهم أمورا صعبة حيث أن العديد 
من اآلباء يدعون توترهم يقودهم لمحاكمة أبنائهم بدال من شكرهم على المخاطرة في 

مشاركتهم مشاعرهم الصعبة.
أن تتحدث بالتفصيل بما ال يتناسب مع المرحلة العمرية لألبناء 

يكذب بعض األهل على أبنائهم  في مواضيع ال يرغبون مناقشتها معهم كأن يسجن 
احد أفراد العائلة. ال يحتاج األطفال إلى التفاصيل عن المشاكل التي تواجهونها لكنهم 
عندما  والديهم  بين  يحصل  ما  معرفة  يرغبون  ,فاألطفال  الحقيقة  يعرفوا  أن  يستحقون 
وبالرغم  ومطمأن  موجز  بأسلوب  أطفالك  مع  صادقا  تكون  أن  يجب  خالف  هناك  يكون 
من ذلك عليك أن ال أن تخبرهم بتفسيرات طويلة أو تفاصيل عاطفية للمشكلة فتفسير 
جهدهما  يبذالن  وأنهما  شيء  على  يتفقان  ال  او  مشكلة  يواجهان  وبابا  ماما  أن  بسيط 
لحل المشكلة وأنهما سيلجئان  للمساعدة إذا احتاج األمر ومن المهم أيضا أن تطمأن 

طفلك وتخبره أنك تحبه. 

كيف تخرسين ثقة أبنائك 

شتى  فــي  ســويــاً  تكلما  ومخاوفك 
الموضوعات، وتشاركا جميع اآلراء مع 
و  يفعله  ما  عليه  تملى  فال  بعضكما، 

اطلبي منه أال يفعل ذلك.
عالقاتكما  حدود  عن  سوياً  تحدثوا   •

مع األشخاص المحيطين بكما:
عالقاتكما  عن  سوياً  تتحدثا  أن  يجب 
المحيطين  األشخاص  مع  وحدودها 
النادي»   – العمل   – «العائلة  بكما 

تقابال  ســوف  فبالتأكيد  وغيرهم، 
عالقات  تكوين  يــريــدون  أشخاصا 
تضعا  أن  فيجب  معكما،  اجتماعية 
تحدا  حتى  العالقة،  هذه  حدود  سوياً 
من  عليها  يترتب  ومــا  الغيرة  من 

مشكالت أخرى. 
• عدم نبش الماضي

ال  بينكما..  مشكلة  حـــدوث  عند 
المشاكل  وتنبشين  للتحدث  تلجأي 

الثقة  قلة  من  األزواج  بعض  يعاني 
قد  عديدة  مشاكل  يخلق  مما  بينهما 
إليكما  االنفصال,  إلى  بهما   تودي 
من  التي  البسيطة  الخطوات  بعض 
الممكن أن تعزز عالقتكما وتقوي ثقة 

أحدكما باآلخر 
• ال تجعلي هناك أسرار بينكما:

بينكما  ــصــال  االت خــطــوط  أبــقــي   
مفتوحة، تحدثي معه عن اهتماماتك 

ال  وأيضاً   ، الماضي  في  حصلت  التي 
(قبل  الماضية  الحياة  عن  تحاسبيه 
تراكم  إلــى  سيؤدى  فهذا  الـــزواج)، 
حل  من  وبــدالً  بينكما،  المشاكل 
المشكلة سيؤدي هذا إلي تزايد فتور 

العالقة .
• اطلبي المشورة :

من أهم األشياء التى تزيد الثقة بين 
بينهما،  العالقة  وتعزز  بل  الزوجين 
من  المشورة  أو  النصيحة  طلبك  هو 
 - لو…....  رأيــك  «مــا  قولي  زوجــك 

احتاج نصيحتك بخصوص …...» . 
• استخدمي دائماً كلمة «نحن»

استخدام  عن  كالمك  في  ابتعدي 
فالزواج  ــا»،  أن  – «أنــت  مثل  كلمات 
كل  في  مشاركة  هو  األســاس  فى 
شيء، فال تخصيه أو تحمليه بكالمك 
تواجهانها   التي  المشاكل  مسؤولية 
بل  الماضي  في  حدثت  التي  أو  حاليا 
قولي «سنقوم بعمل.. أو لنفعل....»، 
«صيغة  الكلمات  لــهــذه  ستجدى 
عالقتكما،  في  كبيرا  تاثيرا  الجمع» 

وسيشعر باهتمامك به .

لبناء الثقة ب األزواج
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إعالن
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ذاكرة الرأيفوتوغرافيا
عام ١٩٧٢

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

حفالت
 ΩOÉ`̀≤`̀dG  Ú`̀æ`̀K’G  Ωƒ``̀j  á`̀«`̀∏`̀g’G  á`̀°`̀SQó`̀ŸG  Ωó`̀≤`̀J  •
 ¬«dÉÑdG  äÉÑdÉ£d  kÉ«æa  kÉ«°VÉjQ  ÉfÉLô¡e  5-1

.RÉÑª÷Gh …ÒÑ©àdG ¢übôdGh
 ΩOÉ≤dG  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  Ú°ùM  ∂∏ŸG  …OÉf  º«≤j  •
 AÉ`̀°`̀†`̀Y’G √ô`̀°`̀†`̀ë`̀«`̀°`̀S …ò````dG …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ¬`̀∏`̀Ø`̀M

.º¡JÓ«≤Yh
 ¢ùeG  AÉ°ùe  á∏ØM  ójó÷G  π«÷G  …OÉ`̀f  ΩÉ`̀bCG  •
 Ò`̀Jô`̀μ`̀°`̀S Ö``̀FÉ``̀f Rƒ````̀Á ‹ƒ```̀JÉ```̀fG ±ô``̀°``̀T ≈``̀∏``̀Y
 á«aÉ≤ãdG  äÉbÓ©dG  ≥«Kƒàd  á«aÉ≤ãdG  áæé∏dG
 OÉ````–’G ‘ á`̀°`̀ù`̀cGô`̀°`̀û`̀dG Ú```H á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh

.á«Hô©dG OÓÑdGh »JÉ«aƒ°ùdG
 á¶aÉëŸ  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjóe  ájÉYQ  â–  •
 ¥ƒ°ùdG  áÑjôN  á°SQóe  âeÉbG  ÉHOÉe  –  ¿ÉªY
 ,É`̀¡`̀HÓ`̀£`̀d kÉ`̀«`̀Áô`̀μ`̀J kÓ`̀Ø`̀M Ú`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ≥jôØdG ≈`̀∏`̀Y õ``FGƒ``÷G ™`̀jRƒ`̀J π`̀Ø`̀◊G π`̀∏`̀î`̀Jh
 ÜÓ`̀W ó```̀MG Ωó```̀b É`̀ª`̀c á`̀°`̀SQó`̀ª`̀∏`̀d »``°``VÉ``jô``dG
 ôjóŸ  á°SQóŸG  º°SÉH  ¬©æ°U  øe  ájóg  á°SQóŸG

.º«∏©àdGh á«HÎdG
 áÑ°SÉæÃ á«YGOh á∏ØM óHQG ójôH ƒØXƒe ΩÉbG  •

.É«côJ ≈dG äGó«°TQ ∞∏N óªfi º¡∏«eR ôØ°S

مربوك
 ≈ãfG  IOƒdƒe  ˆGóÑY  øHR  RGƒa  ∞jô°ûdG  ¥RQ  •

.∑hÈe zIhõZ{ ÉgÉª°S
 ø``°``Sƒ``°``S  á``̀∏``̀Ø``̀£``̀dG  OÓ````«````e  ó``̀«``̀©``̀H  π```̀Ø```̀à```̀MG  •
 ,ô°TÉ©dG É¡eÉY â“G »àdG äÉMôa ó«ª◊GóÑY

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,AÉbó°U’Gh πg’G Qƒ°†ëH
 √Éª°S  kGô`̀cP  kGOƒdƒe  OÉªM  ƒHG  ó«Y  óªM  ¥RQ  •

.∑hÈe ..»∏Y
 øjódG  Qƒ`̀f  âcƒ°T  ¿Gô``b  ó≤Y  ¢ùeG  Ωƒ`̀j  ”  •
 ‘  ø°ùM  ó`̀jÉ`̀μ`̀dG  âªμM  á`̀°`̀ù`̀f’G  ≈∏Y  »ª∏©dG

.Éæ«fÉ¡J ..AÉbó°U’Gh πg’G º°V πØM
 OÓ«Ÿ  ô°TÉ©dGh  ™HÉ°ùdG  ó«©dG  Ωƒ«dG  ±OÉ°üj  •
 äGOƒ```̀Y ó`̀ª`̀fi OGó```̀≤```̀eh º`̀°`̀ü`̀à`̀©`̀e Ú`̀∏`̀Ø`̀£`̀dG
 á≤«°T  á∏ØM  ÉªgGódGh  Éª¡d  º«≤«°S  áÑ°SÉæŸÉHh

.ÜQÉb’Gh AÉbó°U’G øe OóY Égô°†ëj
 GOƒdƒe ¬à∏«≤Y Ió«°ùdGh OGóM π«∏N OGƒY ¥RQ  •

.Éæ«fÉ¡J ..Qòæe √É«ª°S
 ó«©H  ¬à∏«≤Yh  øjódG  Qƒf  ΩôcG  ∫ÉªL  πØàMG  •
 øe  á°SOÉ°ùdG  ”G  …ò`̀dG  óªfi  Éª¡æHG  OÓ«e

.∑hÈe ..√ôªY

 ó«©H  ¬à∏«≤Yh  ¿Éª«∏°S  óªfi  ≈°Sƒe  πØàMG  •
 ¬eÉY πÑ≤à°SG …òdG ΩÉ°ùH óªfi Éª¡æHG OÓ«e

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,ÊÉãdG
 áHƒ£N  §∏°ùdG  ‘  â“  è«¡H  »∏FÉY  πØM  ‘  •
 óªfi áÁôc ≈∏Y Ëõg ƒHG ¥GRôdGóÑY ¿É©W

.∑hÈeh ..Éæ«fÉ¡J ..äÉ«HôY …ó¡ŸG óÑY
 IQGRh  π`̀«`̀ch  óYÉ°ùe  »`̀cô`̀c  ƒ`̀HG  ó«Y  πØàMG  •
 OÓ`̀«`̀Ÿ å``̀dÉ``̀ã``̀dG ó`̀«`̀©`̀dÉ`̀H ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG

.∑hÈe ..ÊÉeG Éª¡à∏ØW
 ¬à∏«≤Yh  áØbGƒ°T  πjÉW  óªfi  QƒàcódG  ¥RQ  •

.Éæ«fÉ¡J ..zójR{ √É«ª°SG kGôcP kGOƒdƒe
 Ωƒ«dG  äÉ«ª°ù◊G  ∞«∏N  Oƒ∏N  á∏Ø£dG  πØà–  •

.Éæ«fÉ¡J ..ô°TÉ©dG ÉgOÓ«e ó«©H
 õÑ©dG  ôªY  áHƒ£N  â“  è«¡H  »∏FÉY  πØM  ‘  •
 áÁôc  OÉ`̀©`̀°`̀S  áØjô°ûdG  á`̀°`̀ù`̀f’G  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀jó`̀©`̀dG

.∑hÈe ..Éæ¡ŸG óªfi ∞jô°ûdG ΩƒMôŸG
 ¬à∏«≤Yh  äÉØ«∏N  ìÉàØdGóÑY  ∞°Sƒj  πØàMG  •
 ÉeÉbG  óbh  ó«dh  Éª¡∏ØW  OÓ«Ÿ  ÊÉãdG  ó«©dÉH

.∑hÈe ..áÑ°SÉæŸG √ò¡H á≤«°T á∏ØM
 á°ùf’G  ≈`̀∏`̀Y  äGÒ`̀°`̀ü`̀æ`̀dG  OÉ`̀Ñ`̀Y  á`̀Hƒ`̀£`̀N  º`̀à`̀J  •

.∑hÈe ..Ωƒ«dG ácOGQódG ó«ª◊GóÑY ô°ù«e
 kGô``̀cP  kGOƒ``̀dƒ``̀e  ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh  á`̀°`̀ù`̀∏`̀g  ≥`̀«`̀Ø`̀°`̀T  ¥RQ  •
 ≈Ø°ûà°ùe  ‘ IO’ƒ`̀dG  â“ óbh  ,»eõY √É«ª°S
 ..Ió`̀«`̀L  áë°üH  Oƒ`̀dƒ`̀ŸGh  Ió``dGƒ``dGh  á«aô°T’G

.∑hÈe
 ó«©H  óª©dG  ∫É¡°Sh  ≈¡°S  ¿Éà°ùf’G  â∏ØàMG  •
 Égô°†M  á≤«°T  á∏ØM  É`̀à`̀eÉ`̀bG  ó`̀bh  ÉªgOÓ«e

.∑hÈe ..äÉ≤jó°üdGh πg’G øe ∞«Ød
 IOƒ``dƒ``Ã  ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh  OGƒ``̀÷Gó``̀Ñ``̀Y  Qò``æ``e  ¥RQ  •

.∑hÈe ..ájOÉf ÉgÉ«ª°S
 √É«ª°S  OƒdƒÃ  ¬à∏«≤Yh  á«bÉª°S  π°ü«a  ¥RQ  •

.∑hÈe ..Ú°ùM
 ó«©H  ≈`̀°`̀Sƒ`̀e  π«ªL  ó`̀ª`̀fi  π`̀Ø`̀£`̀dG  π`̀Ø`̀à`̀MG  •
 √GódGh ¬d ΩÉbG óbh ,¢ùeG AÉ°ùe ÊÉãdG √OÓ«e
 ..ÜQÉ``````b’Gh π```̀g’G É`̀¡`̀«`̀dG É`̀«`̀YO á`̀≤`̀«`̀°`̀T á`̀∏`̀Ø`̀M

.Éæ«fÉ¡J

من زمان

بعد مباراة استعراضية خرس فيها امام الجزيرة الفيصيل تسلّم كأس الحس لبطولة الدوري العام
جرت برعاية سمو االم حسن نائب جاللة امللك املباراة االستعراضية بكرة القدم ب فريق نادي الفيصيل بطل 

الدوري العام وفريق نادي الجزيرة ثا اندية الدوري العام, وقد انتدب سموه السيد مازن العجلو وزير 
الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لحضور هذه املباراة, ك حرضها الرشيف فواز رشف االم العام ملؤسسة رعاية 

الشباب ومدير االمن العام ورئيس االتحاد االرد لكرة وجمع غف من عشاق اللعبة.

, جميل عبدالالت,  تألف فريق الفيصيل من الالعب نادر رسور حارساً للمرمى, وخليل الشافعي, رؤوف الكيال
الياس عكاوي لخط الدفاع, ومحمد عوض وعبد الرحمن شبانة لخط الوسط, وتألف خط الهجوم من الربدويل, 

جودت, محمد العال وموىس النحاس.
اما فريق نادي الجزيرة فقد تألف من جهاد هاشم للمرمى وفخري, بدر, نبيل خوري, فائز لخط الدفاع, طالب 

ومحمد البنا لخط الوسط, اسد, ذياب, نبيل التيل وحمد لخط الهجوم.

تهنئة من صحيفة 
ة  الرأي لألم
منى الحس 
ناسبة عيد 
ميالدها يف 
العام ١٩٧٢

سائقا سيارة أجرة يعمالن 
عىل خط الجرس يف 

ستينيات القرن املايض

بيار حداد املدير االقليمي لرشكة االتحاد الوطني للتأم
ن عىل الحياة رقم  يسلم صائب يحيى قرش، صاحب عقد الض

ية دينارا اردنيا، قيمة جائزة املجموعة  بلغ خمس س١٨٨١، شيكا 
االوىل يف السحب الربع سنوي الثا لعام ١٩٧٢.

ية دينارا يف ١٥/ ٤/  اشرتك بالتأم يف ١/ ٤/ ١٩٧٢ وربح خمس
١٩٧٢

ن عىل الحياة  ويسلم بسام اسعد اندريا الرفيدي، صاحب عقد الض
ية دينار  بلغ خمس رقم سس٢٢٩٦ تاريخ ١/ ٤/ ١٩٧٢ شيكا اخر 
، قيمة جائزة املجموعة الثانية يف السحب الربع سنوي  ارد

الثا لعام ١٩٧٢.

بطاقة
äÉ≤jQR IOÉZ

çGÎdGh »°VÉŸG π«°UG §HGhôdG Úàe Éæ©ªà›
.äÉ≤jQR IOÉZ :º°S’G

á°VÉjôdGh á©dÉ£ŸG :ájGƒ¡dG
 º©j ¿Gh ádó«°üdG IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G :á«æe’G

.™ªLG ⁄É©dG ΩÓ°ùdG
 ∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``̀©``̀dÉ``̀£``̀eh ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀≤`̀dG IAGô``````̀b Ö````̀MG

ô©°ûdG IAGôbh äÓéŸGh
 ≈Ø£°üe  ÒÑμdG  ¿OQ’G  ôYÉ°T  óFÉ°üb  »æÑé©J
 ∫ƒ≤j »àdG ¿ƒHGôŸG ¬Jó«°üb á°UÉNh πàdG »Ñgh

:É¡«a
’h „ôØdG º∏X ºμª∏¶c Éªa

ÚYGƒ£dG πàb iQƒdÉH ºμ∏à≤c
É¡H AÉLh âfÉc ¿G áØ«XƒdG …òg

»æ«æ¨j ˆG É¡æ©a ºμ«∏Y ÉØbh
 AGô©°ûdG  ¥ó`̀°`̀UG  ø`̀e  π`̀à`̀dG  »`̀Ñ`̀gh  ≈Ø£°üe  ¿G
 IAGô`̀é`̀H  ∫ƒ`̀≤`̀jh  ™ªàéŸG  Üƒ`̀«`̀Y  ø`̀Y  ÒÑ©àdG  ‘
 Éª∏©e √ÈàYGh áÑbÉ©dG  øe ±ƒN ¿hO áYÉé°Th
.º«∏°S ÒZ ÉLƒ©e √CGQ Ée Ëƒ≤J ∫hÉM É«YÉªàLG

 Ú`̀à`̀e ¬``̀æ``̀μ``̀dh äÉ`̀°`̀†`̀bÉ`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H A»``̀∏``̀e É`̀æ`̀©`̀ª`̀à`̀›
.çGÎdGh »°VÉŸG π«°UG §HGhôdG

 í‚G øe »gh »ÑMh …ôμ°T …CGôdG IójôL ≈dGh
 É¡«a  »æÑé©jh  É`̀¡`̀JAGô`̀b  Öëj  π`̀μ`̀dGh  ó`̀FGô`̀÷G

.êGôN’G ø°ùM
…ƒf øjÒ°T

شارع امللك طالل
اً بدكاك االقشمة والبقالة ومحالت الحرفي يف صياغة الفضة الرشاكسة  اشتهر شارع امللك طالل قد

واصحاب املحادد. وكان يقع يف املداخل املؤدية اىل هذا الشارع سوق الحالل واملصبغة وسين النرص 
ة واملطاحن. (مجموعة  ة بجوارها وسين البرتا (١٩٣٤) وبجانبها املنشية الكب (١٩٢٨) واملنشية الصغ

ارسالن رمضان)

اعالنات يف صحيفة الرأي يف العام ١٩٧٢

 جوائز مسابقة اخبار االسبوع
الجوائز  سحب  ن  بع االسبوع  اخبار  جريدة  يف  تم 
القرعة  بواسطة  للطالبات  الجريدة  ملسابقة 
املركز  قبل  من  اختيارها  تم  التي  اللجنة  بارشاف 

ن وهي: النموذجي للفتيات بع
اآلنسة نعم حسني فريز، اآلنسة مي محمود سيف 
ملحس،  لطفي  سوسن  السيدة   ، ــرا االي الدين 
املبينة  بالجوائز  ؤهن  اس التالية  اآلنسات  وفازت 

تالياً وهي مقدمة من املركز النموذجي للفتيات:
الجائزة االوىل – تذكرة طائرة ذهابا وايابا   -١
اىل مدينة العقبة – فازت بها السيدة نائلة رشف – 

ن ص ب ٣٥٨. ع
 – قهوة  فناج  طقم  الثانية  الجائزة   -٢
ة محمد النسور – السلط –  شه فازت بها اآلنسة 

مدرسة السلط الثانوية.
كاسات  طقم   – والرابعة  الثالثة  الجائزة   -٣
: محمودة بقيلة  رشاب – فازت بها كل من اآلنست
بسمة  واآلنسة   – االهلية  االقتصاد  رشكة  ن  ع  –

محمود ابو سا – اربد مدرسة بنات طربيا.
بدورة  مجا  اشرتاك  الخامسة:  الجائزة   -٤
فازت   – كاملة  دورة  واالنجليزية  العربية  الطباعة 
مدرسة  ن  ع  – رصاع  ابو  محمد  نهى  اآلنسة  بها 

. سكينة بنت الحس
دينارين  خصم   – السادسة  الجائزة   -٥
املشرتكات  لجميع  منحت   – الطباعة  دورة  من 

باملسابقة.
اىل  شخصياً  الحضور  الفائزات  اآلنسات  من  يرجى 
سين  جوار   – ن  ع  – للفتيات  النموذجي  املركز 
زهران يف الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس 
املوافق ٤/ ٥/ ١٩٧٢ الستالم الجوائز وكل من تتخلف 
جائزتها،  تفقد  املع  الوقت  يف  الحضور  عن 
وسيتم التقاط صور الفائزات عند تسليمهن الجوائز 

مع اللجنة التي ارشفت عىل السحب. 

مباراة الفيصيل والجزيرة يف ١٩٧٢/٤/٢٨

ابو العوض رئيس فريق الفيصيل يتسلم كأس 
جاللة امللك الحس بصفته بطل الدوري العام

 نادر حارس مرمى الفيصيل يتطلع 
بحرسة اىل الكرة داخل مرماه 
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ريبورتاج

أحد  اللقاء  هــذا  في   ونتناول 
الذي  السلط  مدينة  بساتين 
أبو  بِـ(بستان  يــعــرف  ــان  ك
أشهر  ونــســتــذكــر  رصـــــاع) 
من  البستان  لهذا  الضامنين 
أحمد  وهــو  ــاع  رص أبــو  عائلة 
-١٩٠٠) الرحيم  عبد  وولــده 

العمل  تولى  ١٩٧٤م)الــــذي 
هناك  وكان  والــده.  وفاة  بعد 
صغيرة  إلجزاء  آخرون  ضامنون 
من البستان من عائلتي خرفان 
والصراوي. وكان الضامن من 
بأشجار  يعتني  خرفان  عائلة 
بأنواعه  التين  خاصة  الفاكهة 
عائلة  مــن  الضامنة  وأمـــا   ,
تدعى  سيدة  كانت  الصراوي 
أم خليل تعتني بزراعة النباتات 
أرض  من  قطعة  في  العشبية 
البستان تفصلها قناة الماء عن 

بقية البستان.
موقع البستان

البلد  وســط  في  موقعه  كــان 
سفوح  وملتقى  المدينة  قاع  أو 
شارع  بمحاذاة  وتاللها  جبالها 
الجنوبي  (المدخل  البياضة 
وشــارع  جهة  مــن  للمدينة) 
اليرموك (أحد الشوارع الفرعية 
السلط  مدرسة  إلى  المؤدية 

وتل الجادور) من جهة أخرى.
أرض  إلـــى  الــوصــول  ـــان  وك
(جسر  عبارة  بواسطة  البستان 
كبيرة  شاحنة  لهيكل  بدائي) 
(خردة) يمتد من الطريق العام 
مغطى  البستان  أرض  ــى  إل
بــأغــصــان وجــــذوع األشــجــار 
يفصل  ــان  ك كما  والـــتـــراب. 
بستان أبو رصاع عن البستان 
ومجمع  موقف  عليه  أقيم  الذي 
(الباصات)  الخارجية  الحافالت 
جسر تركي على مجرى األمطار 
(السيل) الذي شيد على طريقة 
القديمة  التركية  الــجــســور 
وعقود  قناطر  شكل  على  وجاء 

حجرية.
إلى  يــؤدي  الجسر  هذا  وكــان 
ووادي  الــجــادور  تــل  طــريــق 
تهدم  ولقد   . المحباصية 
لحادث  تعرضه  أثناء  الجسر 
السلط  في  وقع  الذي  الفيضان 
ــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي  ف
١٩٤١م وأجتاح وقتها مدرسة 
وفاة  في  وتسبب  أيضاً  الالتين 

أربعة أطفال من طالبها غرقاً.
بإنشاء  السلط  بلدية  وقامت 
مجرى  على  الــحــالــي  الجسر 

(التنقيبة)  الزرقاء  اللخنة  مثل 
والخس والنباتات العشبية مثل 
والكزبرة,  والنعناع  البقدونس 
ضامن  مع  مسبق  بترتيب  أو 
خاصة  ــواصــي)  ــان(ت ــســت ــب ال
ألغراض  تستخدم  التي  تلك 
ــل: الــبــاذنــجــان  ــث ــمــؤنــة م ال
لصنع  الحلوة  والفليفلة  البلدي 
كانت  كما  وغيرها.  المقدوس 
من عادة ضامن البستان إقامة 
البستان  مدخل  فــي  بسطة 
خالل شهر رمضان في كل عام 
منتجات  بعض  فيها  يعرض 

الجسر  موقع  ذات  في  األمطار 
ــي أوائـــل  ـــك ف ــتــركــي, وذل ال
الخمسينات من القرن الماضي. 

انتاج البستان
أجمل  من  يعد  البستان  كان 
بساتين المدينة وسلة خضارها 
ودائم اإلخضرار على مدار السنة 
وتزرع فيه الخضراوات الصيفية 
وتحيط  بأنواعها  والشتوية 
خاصة  الفاكهة  أشــجــار  بــه 
والتين  والرمان  التوت  اشجار 
(اإلخضاري,  المختلفة  بأنواعه 
والعجلوني) الحماري  اإلموازي, 

وغيرها. كانت منتجات البستان 
وادي  في  األخــرى  والبساتين 
تورد  شعيب  ووادي  السلط 
المدينة  ســوق  إلــى  يــومــيــاً 
الكائنة  المركزي(الحسبة) 
بستان  من  خطوات  بعد  على 
هذه  كانت  حيث  ــاع,  رص أبو 
البساتين توفر اإلكتفاء الذاتي 
والفاكهة  الــخــضــراوات  مــن 
كما  وجوارها.  المدينة  لسكان 
كانت بعض األسر في المدينة 
بالمقابل  مــبــاشــرة  تحصل 
الورقية  البستان  منتجات  على 

ألهالي  طازجة  تباع  البستان 
البصل  الفجل,  مثل:  المدينة 
البقدونس   , النعناع   , األخضر 

و الكزبرة.
ملكية أرض البستان

الــداود.  آل  إلــى  تعود  كانت 
حوالي  االجمالية  مساحتها 
(١٣) دونماً. ومن البيوت التي 
مباشرة  تطل  شرفاتها  كانت 
بيتان  البستان  أرض  على 
(أبو  حسين  الحاج  فريز  إلــى 
عبد  الحاج  إلى  وبيت  حسني) 
بلدية  رؤساء  (أحد  الداود  اهللا 
واستخدم  السابقين)  السلط 
السنين  احدى  في  البيت  هذا 
مدرسة  قبل  مــن  الماضية 
إلى  إنتقالها  قبل  السلط 
موقعها الحالي في تل الجادور, 
ثم أقامت فيه عائلة أبو رصاع 
لقرية من البستان(هدمت هذه 
البيوت لغايات التنظيم). وكان 
الشمالية  الواجهة  زاوية  على 
لدقيق  مطحنة  البستان  ألرض 
حالياً)  المسجد  (مكان  القمح 
ببور  أو  األرمني  مطحنة  تدعى 
بستان  هناك  وكــان  الحطب. 
رصاع  أبو  لبستان  مجاور  آخر 
عليها  أقيمت  التي  األرض  في 
مدرسة عقبة بن نافع في عقد 
الماضي  القرن  من  الستينات 
شــوارع  أحــد  بينهما  ويفصل 
من  وكــان  الرئيسة  المدينة 
عائلة  البستان  لهذا  الضامنين 

أبو البصل.
مياه ري البستان

ــان أبـــو رصـــاع  ــســت كـــان ب
والبستان اآلخر المجاور يرويان 
عيون  عن  الفائضة  المياه  من 
منها  تستقي  كانت  التي  الماء 
إلى  جرياتها  ويستمر  المدينة 

مشارف وادي السلط أيضاً.
العناية بأرض البستان

كان ضامن البستان عبد الرحيم 
أبو رصاع مزارعاً متميزاً يعتني 
الفائقة  العناية  البستان  بأرض 
الزراعية  األعمال  حيث  من   ,
ــري  وال والتسميد  كالحراثة 
ويستغل  المستمرة  والمتابعة 

األرض استغالالً جيداً.
طيب  ــان  ك ــه  أن عنه  ـــروى  وي
ويخص  النفس  وكريم  الخلق 
انتاج  من  بالعطايا  الجيران 
كما  مقابل.  دون  البستان 
الذين  عن  الطرف  يغض  كان 
الثمار  بقطف  أنفسهم  تشتهي 
كانت  التي  البستان  اشجار  من 
وقطوفها  تتدلى  أغصانها 
الطرقات  جوانب  على  تتدنى 
إلى  المؤدية  الطريق  خاصة 
ألرض  والمحاذية  التل  مدرسة 

البستان وذلك دون مقابل !!
طرائف وحكايات

عن  تروى  التي  الطرائف  ومن 
مدرسة  طلبة  أحد  أن  البستان 
السلط كان من سكان المدينة 
عمد  قــد  والـــده  عمل  بحكم 
له-  ورفيق   – ــام  األي أحد  في 
الشهية  التين  ثمار  قطف  إلى 
ــار  ــــراف تــلــك االشــج ــن اط م
من  العودة  أو  الذهاب  اثناء 

المدرسة.
ومرت األيام وأصبح هذا الطالب 
من الذين تبوأوا مناصب عليا, 
وبالمصادفة التقى بأحد أهالي 
أنه  علم  التعارف  وبعد  السلط 
البستان  ضامن  أقــربــاء  مــن 

فقد  ــاع,  رص أبو  الرحيم  عبد 
ثمار  لقاء  ثمينة  هدية  له  قدم 
من  ورفيقه  قطفها  التي  التين 
البستان أيضاً دون مقابل وبعد 
ومن  الحكاية!!  لــه  ســرد  أن 
األخــرى  والحكايات  الطرائف 
التي تروى عن البستان أن أحد 
الجلوس  يهوى  كان  الشعراء 
الكثير  شهد  الذي  البستان  في 
 , الرائعة  قصائده  نظم  من 
يصف  التي  القصيدة  ومنها 
بيته.  ويعتبره  البستان  فيها 
إلى  يــأوي  الشاعر  هــذا  وكــان 
األحيان  من  كثير  في  البستان 
الشتاء  برد  من  معاناته  رغم 

وحر الصيف. 
كما أشار في تلك القصيدة إلى 
 – الخشبي  الكوخ  في  مفرشه 
البستان-  وسط  في  يقع  الذي 
وإلى طعامه من الفالفل والماء.

تراجع العمل في البستان
أبو  البستان  ضامن  وفاة  بعد 
رصاع في العام ١٩٧٤م تراجع 
العمل في البستان وشحت مياه 
وآلت  األرض  واستملكت  الري, 
السلط  بلدية  إلــى  ملكيتها 
المباني  إلقــامــة  وأستغلت 

عليها.
أرض  على  المقامة  المباني 

البستان
السلط  إعمار  مؤسسة  قامت 
السلط  مركز  وتشييد  ببناء 
رباح  بن  بالل  ومسجد  الثقافي 
ومبنى البنك االسالمي االردني 
ومــقــهــى الــمــغــربــي ومــحــال 
الواجهة  على  وذلــك  تجارية, 
بتبرع  األرض  من  الشمالية 
من جمعية أصدقاء السلط في 
معالي  برئاسة  الكويت  دولة 
العتيقي,  الرحمن  عبد  الشيخ 
جاللة  عهد  فــي  ــك  ذل وكــان 
 – طــالل  بن  الحسين  الملك 
جاللته  قام  حيث  اهللا-  رحمه 
بيده  الثقافي  المركز  بأفتتاح 
 ١٩٨٩/٦/٦ بتاريخ  الكريمة 

باحتفال كبير.
إحدى  السلط  إعمار  (مؤسسة 
على  للحفاظ  الراعية  الجهات 
العمراني  السلط  مدينة  إرث 

والثقافي).
ألرض  األخــرى  الواجهات  أمــا 
عليها  أقامت  فقد   , البستان 
المباني,  من  العديد  البلدية 
الواجهة  على  أقــامــت  حيث 
المحاذية لشارع البياضة قاعة 
يعلوها  لالجتماعات  كبيرة 
السلط  لبلدية  الجديد  المبنى 
محال  ــى  إل إضــافــة   , الكبرى 
للمؤسسة  ومبنى  تــجــاريــة 
مبنى  ويعلوها  العسكرية 
والقرى  المدن  تنمية  لبنك 
وعلى  ــصــحــي.  ال ــز  ــرك ــم وال
المحاذية  المقابلة  الواجهة 
لشركة  مبنى  اليرموك  لشارع 
ومحال  ــيــة  االردن االتــصــاالت 
تجارية تعلوها مكاتب وعيادات 
الجنوبية  الواجهة  وعلى  طبية 
مبنى للمؤسسة المدنية. تعود 
ملكية هذه المباني إلى جهات 

أخرى غير البلدية.
لالرض,  الوسطى  المنطقة  أما 
ومجمع  كموقف  أستغلت  فقد 
الداخلية  السفريات  لحافالت 

في المدينة. 

 بسات السلط
ل يحيط بسلّة خرضتها  بستان أبو رّصاع.. الج

 درويش الكاشف

ل الطبيعة من أرقى مظاهر مدينة السلط وجوارها سواء التاريخية أو املعارصة , حيث ّشكلت  األصالة وج
ة, وذلك لخصوبة أراضيها وتوافر املياه وإعتدال الطقس  هذه املدينة مركز جذب سكا منذ العصور القد
ة  فيها, ويستدل من إسمها القديم «سالتوس» أنها الغابة الكثيفة األشجار . وليس أدل عىل ذلك من ك
بساتينها يف واديها الجميل ووادي شعيب القريب منها, وأشجارها الحرجية يف جبالها وسفوحها وكافة 

أراضيها.

السلط يف القرن املايض ويظهر يف الصورة بستان أبو رصاع الذي أقيم 
عليه مركز السلط الثقايف وبلدية السلط.

السلط يف القرن املايض ويظهر يف الصورة بستان أبو البصل الذي أقيمت عليه مدرسة عقبة بن نافع

وسط مدينة السلط ويظهر يف الصورة مبنى بلدية السلط

املدخل الجنو ملدينة السلط 
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مطبخ    |   إعداد: جيهان الكباريتي
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أثر وإنسان..
  محمد رفيع

رة املَسجد األقىص) يف الفرتة (١٩٢٤_١٩٤٣) ءُ املَنسّية يف (َع األس
ة واألخ  (٧) ل  ّ والع والفّنيون  واملقاولون  املهندسون  م؛ 

الترميم  وأسرار  وتفاصيل  (أسماء 
األقصى  أجزاء  بعض  بناء  وتواريخ 

المرممة تنشر ألول مرة..!؟)
محمد رفيع

من  وفخر  فرح  يضاهي  شيء  ال   _
المسج  عمارة  في  وشاركوا  عملوا 
فحافظوا  الفترة.  تلك  في  األقصى 
بعملهم ومهارتهم على هذا التحفة 
إلى  العالمية  اإلسالمية  المعمارية 
هؤالء  إيمان  على  فعالوة  اليوم. 
العمل،  في  واإلبداع  للتفاني  كدافع 
وقهر الظروف الصعبة التي رافقت 
ــع  دواف فثمة  الــشــاقــة،  أعمالهم 
دفعتهم  وإبداعية  وعلمية  تاريخية 
العمل  مواصلة  على  اإلصــرار  إلى 

حتى إنجازه.
العظماء،  هــؤالء  وهمة  وألرواح 
عام،  مئة  يقارب  ما  وبعد  نحن،  ها 
ومقاولون  مهندسون  بهم؛  ر  نذكّ
وغيرهم،  وفنيون  وصناع  وعمال 

وهم..
المهندسون..

بك.  الدين  كمال  التركي  المعمار   _
بك؛  جمال  األتـــراك؛  المهندسون 

حسني بك؛ نهاد بك.
رشدي  الفلسطينيون؛  المهندسون 
أبو  حكمت  الحسيني؛  ــام  اإلم بك 
رمضان؛  أفــنــدي  محمد  السعود؛ 

فوزي أفندي عقروق.
محمود  المصريون؛  المهندسون 
عبد  بــك؛  نافع  محمد  باشا؛  أحمد 
الفتاح حلمي بك؛ محمد مهدي بك؛ 
أفندي  حسن  بــدر؛  أفندي  عباس 
توفيق؛ والرسام محمد أفندي فوزي 

حسين. 
 المقاولون..

رشاد  البديري؛  ثريا  المهندسان؛   _
البديري.

_ شركة ميتشل وروالن.
معلّمو البناء والعمال..

إبراهم  الفلسطيني  البناء  معلم   _
موسى الديسي؛ 

_ معلم البناء المصري الحاج محمود 
الحبال.

الفلسطيني  األعــمــال  مــراقــب   _
الوجيه حسن عويضة (أبو غالب).

الشيخ  األقــصــى؛  متحف  قيم   _
يعقوب أفندي البخاري األزبكي.

_ في هذه الوثائق تفاصيل دقيقة 
بعمرانات  لحق  الــذي  الخراب  عن 
الحرم القدسي، سواء بسبب الزمن 
وفيها  الزلزال.  أو  البيئة،  وعوامل 
أيضاً التفاصيل الفنية التي أقرها 
تلك  لمعالجة  الهندسي  المؤتمر 

التشوهات عبر مراحل متتالية.

الحرم  إعمار  عمليات   تتم لم   _
القدسي الشريف (المسجد األقصى 
وقبة الصخرة وتوابعهما)، بشكلها 
بعد  مرة،  ألول  والواسع،   الجذري
نحوٍ  على  األولى،  العالمية  الحرب 
سهل. بل كانت من أعظم عمليات 
منذ  الحرم  شهدها  التي  الترميم 
العام  في  األول   اإلسالمي بنائه 
٦٩٢م. كما أنّ األموال التي جمعت 
مدار  وعلى  اإلعمار،  ذلك  لتمويل 
وعينية  نقدية  طويلة،  ســنــوات 
في  بالتفصيل  سنتناوله  ما  (وهو 
أرجاء  جميع  شملت  الحقة)،  وثائق 
أفراداً  واألسالمي،   العربي العالم 
وقُرى  ومــدن  وزعماء،  ومؤسسات 
في   وبــاألخــص وغيرها،  وأوقــاف 
فلسطين،  وبــــوادي  وقـــرى  ــدن  م
هذا  وضـــرورة  أهمية  إلدراكــهــم 

المشروع الكبير.

فضاءات

_ هذه وثائق تفصيلية تنشر ألول مرة عن عمارة المسجد األقصى في النصف األول من القرن العشرين، 
الممتدة من العام ١٩٢٢ إلى العام ١٩٤٣، باإلضافة إلى الخطط التي وضعت في العام ١٩٤٣، من أجل 
عمارته وإصالحه حين تسمح الظروف واإلمكانات. وهي تشمل؛ التطورات التي طرأت على المسجد منذ 
 ١٩٢٢ العامين  بين  الفترة  في  جرت  التي  العمارة   ثم تاريخية)،  مقدمة   ١٩٢٢ (أي العام  وحتى  بنائه 
و١٩٢٧، ثم العمارة التي ابتدأت في العام  وانتهت في العام ١٩٤٣١٩٣٨، ثم  الخطط التي وضعت في 
العام ١٩٤٣ كي يتم تنفيذها حين تسمح ظروف األمة وإمكاناتها. وهو ما سننشره، هنا، تباعاً، كما ورد 

في وثائق اإلعمار لعام ١٩٤٣، وتحت عناوين تفصيلية مختلفة.
_ لقد تم نشر هذه التفاصيل واألسماء والوثائق في القدس في فلسطين في؛ ١_٩_١٩٤٣

املَسجد  رة  ـــ (َع َوثــائــُق 
الــنــصــف  يف  األقــــــىص) 
العرشين القرن  من  األّول 
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دنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

ئاِب؟ كننا تَرِبَيُة الذِّ هل 

� ���

א���

يح
أّن

األم وبذور الورداألم وبذور الورد

وتطير طيرت

في كوننا الكبير

تدور في الفضاْء

تعانِد الهواْء

ها حديدجناح

وعزمها شديد

تدور في البلدانْ

وتحمل اإلنسانْ

عامها الوقود طَ

مضي بال حدودت

هل تعرف المسافرة

إنها.......................

 أرسل إسمك وصورتك

 وجواب الفزورة

 إ] بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

أبداً،  وحيداً  ستبقى  وإال  ذلك  تفعل  أن  إياك 
ويجعلك  بشخصيتك   يضر سلوك  والوحدة  
ال  الطبيعية،  الحياة  وعن  الناس  عن  بعيداً 
بد أن تختار مجموعة من األصدقاء تبادلهم 
النشاطات.  من  والكثير  واللعب  الحديث 
اختيار  قبل  جيدا  تفكر  أن  عليك  ولكن 
ألنهم  تلك  اإلصدقاء  مجموعة  أو  الصديق 
أم  أردت  سلوكك  في  سيؤثرون   شك بال 
لم ترد،  فاألمر ليس إرادياً  كما تظن، ذلك 
أن عدوى السلوك هي كعدوى «الفايروس»  
فاإلنسان  تشعر،  أن  دون  اليك  ينتقل  تماما 
بطبيعته يتأثر بمن حوله وكثيراً ما يقلّدهم 
وربما  وأقــوالــهــم  مفرداتهم  بعض  فــي 
الرفقة  نختار  أن  لنا   ــدب ال  لذا  أفعالهم، 
إلى  تنتمي  كنت  وإن  األصدقاء  من  الحسنة 
أنهم  اكتشفت  ثم  األصدقاء  من  مجموعة 
فعليك  الخاطىء  السلوك  نحو  بك  يذهبون 
أن تبتعد عنهم وتبحث عن غيرهم وإذا كان 
جيدون  والباقي  سيئا  المجموعة  أفراد  أحد 
جيدا،   ترشدوه  أن  وأصدقاؤك  أنت  فعليك 
المجموعة.  عن  فأبعدوه  يتعظْ  لم  وإن 
أصدقائك  على  أهلك  عرفت  لو  ضير  وال 
الخبرة  على  فيها  يعتمدون  نظرة  لهم  فإنّ 
«السيء»  الطالح  من  الصالح  فيميزون 

ألنه  فالن  عن  ابتعد  لك  قالوا  إن  تزعل  وال 
كنت  ذلك..وإن  غير  أو  أزعر»  أو  «مشكلجي 
تخالفهم الرأي فناقشهم حتى يقنع أحدكما 
ووقعت  بالتجربة  مررت  فقد  اآلخر..صدقني 
بالعديد من المشاكل بسبب أصدقاء السوء 
وأبحث  أقاطعهم  كنت  ما  سرعان  لكني 
مفيدة  أوقاتا  معا  نقضي  جدد  أصدقاء  عن 

وممتعة.

إ
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ب
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ا
و
ا
ب
ل
أ

كيف أختار أصدقائي؟

ف

ال تلعب مع حّسون ا&زعر...ال ترافق طبوش املشكلجي ال متِش  مع علوش الكسول ..أما 
َسمسوم اللعني فنشك أنه يدخن إياك أن تكلمه بتاتا....... 

اختياري <صدقائي   B يتدخلون إنهم  أكلم ومن أصاحب  أعد أعرف مع من أحتدث ومن   J
أقاطع  عنهم.....فهل  االبتعاد  مّني  ويطلبون   Mأشرار يعتOونهم   ،Qأشخاص صاحبت  وكلما 

اجلميع وأبقى وحيدا؟؟؟

كان هناك أمير أراد أن يتزوج , فقرر أن يقيم 
منهن  ليختار  المدينة  بنات  فيه  يجمع  حفالً 
الفتيات  فتسارعت   , المستقبلية  زوجته 
فقيرة ابنة  فتاة  هناك  وكان  الحفل.  لحضور 
الفتاة  هذه  تعلقت  وقد   , بسيطة  خادمة 
زوجته  هي  تكون  أن  وتمنت  األمير  بــذاك 
المستقبلية فقررت أن تذهب للحفل , ولكن 
األمير  ألن  ؛  قلبها  يتحطم  أن  خافت  والدتها 
 , الراقية  الطبقة  من  فتاة  سيختار  حتما 
إال   , للحفل  الذهاب  من  ابنتها  منع  فحاولت 
أن الفتاة أصرت على الذهاب قائلة: ال تقلقي 
ما  هناك  ليس   , سأذهب  يكن  وإن   , أماه  يا 
أخسره وبالفعل ذهبت الفتاة إلى الحفل..... 
فجاء األمير وقال: سأوزع عليكن بذورا , وأريد 
من كل واحدة منكن أن تزرع بذرتها، وتعود 
وبيدها  منكن  تأتيني  ومن  أشهر،  ستة  بعد 
أجمل باقة سأتزوجها. وذهبت الفتاة وحاولت 
أن تزرع البذرة ولكن لم تنبت , ومرت ستة 
أشهر ولم تستطع زراعة تلك البذرة. فقررت 
أمها  فحزنت   , البذرة  ومعها  لألمير  تعود  أن 
لحالها وحاولت أن تمنعها من الذهاب ولكنها 
أصرت وذهبت. وهناك ,,,, اصطفت الفتيات 
الفتاة  إال  ورد،  باقة  أجمل   منهن كلّ  وبيد 
الفقيرة التي كانت تحمل بين يديها البذرة. 
سأتزوجك.  لها:  وقــال  األمير  منها  فتقدم 
فدهشت الفتيات وقلن باستغراب: كيف وهي 
لم تأت بباقة؟ « فقال: البذور التي أعطيتكن 
إياها بذور عقيمة ال تنبت ,, وجميعكن كذبتن 
إال هي فقد صدقت وأنا أريد الملكة صادقة. 
وأصبحت  الخادمة  ابنة  من  األمير  فتزوج 

حاكمة البال

،  إال أنها تختلف  كلِ ّمالِ الشكاِء  وج على الرغم أن الذئاب حيوانات تشبه الكالب، و تتميّز بالذَّ
في سلوكها عن الكالب. ويظن بعض الناس أنها تصلح للتربية و يفترضونَ أنّها قد تكونُ 
 على االحتفاظ اسّعونَ الن يّة ال يشجِّ . ورغم أنَّ معظم خبراِء الحياة البرِّ حيوانات أليفةً
 ، ق األثاثَ بالذّئابِ كحيوانات مدلَّلَة ألنّها ال تصلح للحياة المنزليّة، فهي تعوي وتمزِّ

وغالبا ما تكونُ عدوانيّةً نحو الحيوانات اُألخرى، وأحيانا نحو اإلنسان. 
 ما بين ني والذّئاب يمكنها أنْ تتزاوج مع الكالبِ وتكونُ النتيجةُ حيوانات ذكيةً هي هجِ
بسلوكها،  التّنبّؤ  يمكن  ال  حيثُ  المنازلِ  في  أيضا  بتربيتها   نصحي وال   . والكالبِ الذّئابِ 

يرةً أحيانا. فقد تكونُ عدوانيّةً جدّا وشرِّ

أصدقاء دنيا الفرح

سمر فراحرند محمد أبو لبدة - عيد ميالد سعيد
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df@alrai.com



11
  الجمعة 28 نيسان 2017

افقيًا
١ - ممثلة مصرية شاركت فريد ا"طرش 
القمر  غياب   -  ٢ اخللود"  "حلن  فيلم   O
– ضد حلو – نقيصة ٣ - ضرب من كبار 

– آلة  – يباغت ٤ - دجال أو hتال  البقر 
– من  لغز   -  ٥ العجمي  التبغ  بها  ُيدخن 
اجلفن  انــتــفــاض   -  ٦ الــqيــة  احلــيــوانــات 
 – – للتأوه ٧ - سارق  بحركة اضطرارية 
أو  ذهــب  من  حلقة   -  ٨ جــذب   – يكwث 
 -  ٩ – عـــودة  اyصــبــع   O تــوضــع  فضة 
جشع – اختصار ١٠ - يود – حq ١١ - مرتفع 

– بقية حياة. – تسوية 

عموديًا
١ - ممثلة مصرية من أفالمها "العوامة 
 -  ٣ نـــزاع  أو  عـــداوة   – حماية   -  ٢  "٧٠
 – مر  ضد   -  ٤ – شقي  يوم  كل  حــوادث 
يتسلق  حيوان   -  ٥ باطل  ضد   – صبور 
ضد   – بحر   -  ٦ والــد   – بسرعة  ا"شجار 
 Eسلبي ٧ - نّية – حيوان له سنام ٨ - غ
ناضج – مدخول ٩ - يهنئه بقدوم العيد 
ا"رض  بــني  مــا   – ُيحضر   -  ١٠ ّحلـــام   –

والسماء – ما يجري O عروق اyنسان ١١ 
- أنثى الليث – أهوج.

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 B علم اجلغرافيا عن الدول وحجمها من حيث عدد السكان واملساحة ان دولة 

اندونيسيا هي اكO الدول االسالمية وعدد جزرها يزيد عن عشرة االف جزيرة وعدد سكانها طبعا يزيد 
كثfا عن أي دولة اخرى اسالمية كانت او عربية وان دولة زامبيا كان اسمها سابقا روديسيا وان االسم 

الثاj لدولة اجملر هو هنغاريا B املاضي.

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

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

الثور

الجوزاء

القوس

الجدي

الحملالدلو

السرطان

الميزان

ا�سد

العقربالعذراء

سهل

وسط

صعب

حلول ا&لعاب تنشر B صفحات «أبواب» السبت

عليك  ــورو  ــاك ك مسابقة  حلــل 
 B  ١-٩ مــــن  رقـــــم  ادخـــــــال 

املربعات الفارغة.
ــــام  مــفــاتــيــح احلـــل هـــي االرق
املـــربـــعـــات   B 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 ا{خر
ال يجوز تكرار الرقم B احلل لذا 
رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

الحل السابق: لينا
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حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١- جناة الصغEة ٢- أمر – مصب – أم ٣- نابغة – إمساك ٤- سليم – مبسم ٥- 
الفتة – يسر ٦- عم – زمن – رنا ٧- جعبة – وّدع – رف ٨- رمل – بعلبك ٩- ماعون 

– مندرين – أخت ١٠- روز اليوسف ١١- أمين 

عموديًا:
١- نانسي عجرم ٢- جمال – معماري ٣- أربيل – بلعوم ٤- غمازة – وزن ٥- أمة – 
فم – بنى ٦- لص – متنّوع – �َّ ٧- صبابة – دلفني ٨- مسَّ – رعب – ود ٩- ياسمني 

– كاسر ١٠- رمى – سار – خفيّ ١١- كدر – فلت. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج الثور
التفهم هو شعار هذا الربج الراقي والحنون. ألنه متفهم ومتقبل 

لآلخر، تجده غالبا برفقة أشخاص من مختلف الشخصيات املوجودة. يعمل 
ا وحتى لو  ، بتعاطف وبحس عايل. وجوده إيجا ومطمنئ دا بتفا

 يكن يف مركز القيادة، يبقى مثابر ونابض بالحياة عىل الدوام.

نقاط القوة: بديهي، رؤوف، فني، لطيف، حكيم، موسيقي

ا، حزين، الثقة  كن أن يكون ضحية أو شهيد، يخاف كث نقاط الضعف: 
املفرطة باآلخرين، الرغبة يف الهرب من الواقع

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

من  ــدال  ب الــذكــي  العمل   
يعطيك  الــشــاق  العمل 
ـــي  ـــت الـــــمـــــكـــــافـــــآت ال
ــمــل  ــع تــســتــحــقــهــا. ال
رقم  يناسبك.  ال  اليدوي 

الحظ (٩).

تدع  ال  منطقي.  انك  اال  عصبي  أنك  من  بالرغم 
االحباط يأخذ أفضل ما عندك. الصبر فضيلة. رقم 

الحظ (٢).

قمت  مــنــزلــي  عــمــل  انـــه 
ــلــه عــــدة مــــرات.  ــأجــي ــت ب
ــــراحــــة  ــــال ـــشـــعـــر ب ســـت
بعد  افــضــل  وبــنــفــســيــة 

انجازه. رقم الحظ (٤).

من المحتمل ان تذهب مع 
بدل  للتسلية  اصدقائك 
االهتمام بواجبات البيت. 
سيئة  لــيــســت  الــفــكــرة 

تماما. رقم الحظ (٦).

قد تمر بحاالت من النرفزة 
تحتفظ  ان  عليك  ولــكــن 
بسلوك بارد سوف تجني 
رقم  كثيرة.  فــائــدة  منه 

الحظ (٧).

ــــع فـــي ورطـــة  أنــــت واق
على  الــمــتــســلــق  تــشــبــه 
ال  كــنــت  اذا  ـــصـــخـــور.  ال
الجميع  ارضـــاء  تستطيع 
رقم  الحقيقة.  عن  ابحث 

الحظ (٣).

منزلك  في  الفوضى  هل 
من  او  الـــزوار  عــن  ناتجة 
االفضل  من  يديك?  عمل 
واالنطالق  الوضع  ترتيب 

مجددا. رقم الحظ (٢).

أنـــــت اســــتــــاذ جــامــعــي 
بطبعك النك عميق ومركز 
ولكن عليك دراسة وضعك 
الحظ  رقــم  اوال.  المالي 

.(٤)

مكان  من  آتية  انباء  هناك 
ان  بعد  تفرحك  قد  بعيد 
ال  الشكوك.  ببعض  تأثرت 
تسيطر  ــشــكــوك  ال تـــدع 

عليك. رقم الحظ (٩).

هل  ولكن  مشغول  أنت   :
تستطيع  هــل  كفؤ؟  انــت 
ـــول بـــامـــانـــة بــأنــك  ـــق ال
على  وقتك  من  تستفيد 
الحظ  رقــم  وجـــه?  افــضــل 

.(٥)

على  بانك  جدا  متأكد  أنت 
اكثر  كسول  ولكنك  صواب 
لديك  لحظك  الـــالزم.  من 
رقم  للمساعدة.  اصدقاء 

الحظ (١).

اعــلــى  فـــي  االن  عــمــلــك 
تكبت  فـــال  ــاتــه  ــوي مــســت
صديقان  لــديــك  رغــبــاتــك. 
كامل.  بشكل  يفهمانك 
الحظ  رقم  بهما.  استعن 

.(٨)
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موسيقى

 وقد يتساءل البعض ، مالجديد 
الذي يمكن لي أن أضيفه ، حول 
موشح ، لم يبق مغنٍ إال وغناه 
الموسيقي  المؤلف  أن  حتى   ،
الشهير ، والمهندس المعماري 
بين  عــاش   ) خيرت  بكر  أبــو 
وضع   ( م   ١٩٦٣ و   ١٩١٠
اشتهرت   ، سمفونية  رؤية  له 

بسبب شهرة هذا الموشح .
وفي الواقع ، سأركز اليوم على 
هذا  في  التعبير  مسالك  فهم 
الموشح الشهير ، لكي نرى كم 
 ، شهرتها  رغم   ، ألحانٌ  تخفي 
 ، بالشرح  تحظَ  لم   إبداعات
وكم يمكن للتحليل أن يضيف 
من أبعاد ، على ألحان سارت ، 
فيجعلها أقرب للوجدان والعقل 

معاً .
جاء   ، اليوم  المنشور  التسجيل 
 ، جبران  ماري  السيدة  بصوت 
مع المجموعة و هناك مالحظة 
نتتبع  نحن  و   ، جـــداً  هــامــة 
أتى  الذي   ، الموشح  هذا  لحن 
وإيقاع   ، النهاوند  مقام  على 
بأن   ،  ١٠/٨ الثقيل  السماعي 
يسبق  لم  مثاالً  يعطي  اللحن 
أن أشير إليه سابقاً ، في حدود 

لحن  عن  مكرر  لحنها   ) الجمال 
كلمة أمان في ختام الدور األول 

) أمان
في  التدقيق  وأهمية  التحليل 
مسار  على  ودورها  أمان  كلمة 

اللحن .
مسافة  على  بقفزة  اللحن  يبدأ 
موسيقية  أصوات  أربعة  تغطي 
هذا  وكان   ، لما   : كلمة  عند   ،
القديمة  الموشحات  في  نادراً 
، ليتمايل اللحن مصوراً تمايل 
يتثنى  كلمة  عند  الحبيب، 
تأتي  األهــم  النقطة  ولكن   ،
عندما نالحظ أن الشاعر ، الذي 
يروي ، ويستذكر حالة مرت به 
ترقص  الحبيبة  بدأت  عندما   ،
يتثنى  بدا  لما   : فيقول  وتتثنى 
عن  هنا  يتوقف  الملحن  فإن   ،
ليعبر   ، حصل  ما  رواية  متابعة 
أمان  كلمة  تكرار  خالل  من   ،
عن   ، متوهج  لحن  في   ، أمان 
و   ، اللحظة  لتلك  الشاع  تذكر 
للسعادة التي أحس بها ، وهو 
ثم   ، الحبيبة  رقــص  يشاهد 
 : يقول  الذي  النص  إلى  يعود 
حبي جماله فتنا ، فيأتي لحنه 
معه  حدث  ما  ليقرر  متخافضاً 

علمي ، عن مكامن التعبير في 
عفوية   ، الموشحات  تلحين 

كانت أم مقصودة .
لنبحث عن مكامن التعبير تلك 

، في لحن هذا الموشح .
ألحانه  شرح  مع   ، النص  يقول 

من حيث تكرارها :
بدا  لما   : أول  لحن   – أول  دور 
جمـاله  حبي   ( أمان   ) يتثـنى 

فتنــا ( أمان )
دور ثان – لحن مكرر عن لحن 
الدور األول : أوما بلحظه أسرنا 
( أمان ) ،غصن سـنا حين مال 

( أمان )
خانة : وعدي ويا حيرتي ( لحنها 
يتثنى  بدا  لما  لحن  عن  مكرر 
في بداية الدور األول ) من لي 
جديد  لحنها   ) شكوتي  رحيم 
لحن  مع  التفاعل  مبدأ  يحمل 

الدور األول )
في الحب من لوعتي ، إال مليـك 
يحمل  جديد  لحن   ) الجمــال 
استمرار التفاعل اللحني ) أمان

غطاء : تكرار نص البيت األخير 
: في الحب من لوعتي ( لحنها 
فتنا  جماله  حبي  عن  مكرر 
في ختام الدور األول) إال مليك 

مشاعر  من  غمره  ما  متذكراً   ،
 ، الحبيبة  جمال  فتنه  وقــد   ،
جديد  مــن  الملحن  فيضيف 
عن  للتعبير  أمان  أمان  كلمة 
حالة الشاعر الوجدانية . وهكذا 
بالتثني  تتغنى  جملة  كل  عند 
الذي  اللحظ  أو   ، الجمال  أو   ،
 ، مال  الــذي  الغصن  أو   ، أسر 
نجد الملحن يضيف كلمة أمان 
تذكر  عن  للتعبير  خاص  بلحن 
 ، بالمقابل  و   ، اللحظات  تلك 
نجد أن كلمة أمان تختفي كلياً 
عن  التعبير  إلى  يصل  عندما 
اللوعة  و   ، الشكوى  و   ، الحيرة 

في الخانة:
لي  مــن   ، حيرتي  ــا  وي ــدي  وع

رحيم شكوتي
في الحب من لوعتي ، إال مليـك 

الجمــال
أمان  كلمة  إلى  يعود  أن  إلى 
عند كلمة الجمال ، وهو يصف 

الحبيب بملك الجمال .
بكلمة  للتغني  كان  لقد   ، نعم 
في  كما  ليست   ، وظيفة  أمان 
حيث   ، جميعها  الموشحات 
 ، ــادة  ع اللفظة  هــذه  توظف 
أو   ، لي  ال  ال  يا  مثل  لفظات  أو 

لفظية  متكآت  لتكون  ــاالل  ي
تمأل الفراغ بين النص واللحن 
هنا  بها  التغني  جــاء  وإنما   ،
لحظات  تذكر  عن  للتعبير   ،
في  مرت  الجبيبة  مع  سعيدة 

ذاكرة الشاعر .
فنقاط أخرى

التوقف  يمكن  هذا  جانب  إلى 
في   ، الــمــوشــح  ــة  ــداي ب عــنــد 
منطقة  مــن  اللحن  انــطــالق 
هذا  وفــي   ، الحادة  األصــوات 
تعبير عن دفق عاطفي ، يالئم 
عند  وكذلك   ، النص  جو  وصف 
اللحنية  الجمل  بين  التفاعل 
فهاهو   ، ــاله  أع أشــرت  كما   ،
 : وهي   ، الخانة  يبدأ  الملحن 
وعدي ويا حيرتي ، بلحن : لما 
إلى  لينتقل   ، ذاته  يتثنى  بدا 
جملة جديدة تماماً عند : مالي 
تصاعد  في   ، شكوتي  رحيم 
 ، االستنكار  عن  يعبر  لحني 
ليتصاعد اللحن أكثر عند : في 
الحب من لوعتي في مزيد من 
اللحني  والتفاعل   ، االستنكار 
عن  أيــضــاً  التوقف  يمكن   .
 ، الموشح  غطاء  توفير  طريقة 
الموشحات  قالب  يتطلب  الذي 
لحن  لتكرار  وجوده   ، التلحيني 
وذلك   ، الختام  في  األول  الدور 
 ، لوعتي  من  الحب  في  بتكرار: 
موظفاً لحن : حبي جمله فتنا 
، الذي جاء في ختام الدور األول 
إذ   ، األخيرة  المفاجأة  لتأتي   ،
توظيفه   ّسر الملحن  يكشف 
لحن  فيختتم   ، ــان  أم لكلمة 
كلمة  لحن  بتوظيف   ، الموشح 

الدور  ختام  في  الواردة   ، أمان 
إال   : بجملة  للتغني   ، األول 
مليك الجمال في ختام الموشح 
، قائالً لكل متتبع مدقق : كلمة 

أمان كانت لملك الجمال!
هذا  أن  أرى  أنا   ، الواقع  وفي 
جديداً  عنصراً  أضاف   ، التحليل 
ملحن  حــول  ــجــدل  ال على   ،
أسلوب  أن  إذ   ، الموشح  هذا 
حمل  ــد  وق  ، معبر  التلحين 
توظيفاً غير مسبوق ، في حدود 
للتعبير   ، أمان  لكلمة   ، علمي 
عن المعاني ، كما أنه استخدم 
وبدأ   ، اللحني  التفاعل  أسلوب 
في  لحنه  وركز   ، لحنية  بقفزة 
 ، ــادة  ــح ال األصـــوات  منطقة 
واسعة  صوتية  مساحة  ووظف 
موسيقياً  صوتاً   ١٢ ت  غطَّ  ،
إبداعية  عناصر  هــذه  وكــل   ،
من  تجعل   ، عصرها  سبقت 
المهم فعالً ، أن نحسم الجدل 
حول مرجعية هذا اللحن ، لكي 
نفي ملحنه المبدع حقه ، من 
خالل دراسة مقارنة ، في أقرب 

اآلجال .
للتسجيل  وضــعــت  كــالــعــادة 
الموشح  لهذا  القديم  الصوتي 
 ، ــران  ــب ج ـــاري  م أداء  ــن  م  ،
ــن أعــمــال  ـــورة حــديــثــة م ص
 El Hosseny dance فرقة 
ولو   MAHMOUD REDA
أنــهــا كــانــت لــمــوشــح آخـــر ، 
إيقاع  لضبط  سعيت  ولكنني 
الحركة ، مع إيقاع هذا الموشح 
قدر اإلمكان ."موقع  د. القلعة 

على فيس بوك"   

املوشح األشهر «ملا بدا يتثنى»
ٌي غ مسبوق!  إبداٌع تعب

الدكتور سعد الله آغا القلعة
  

وشح «ملا بدا يتثنى» ، وهو موشح شه ، بل لعله  كلنا سمع 
 ، ولحنه  نصه  عائدية  تحديد  يف  املؤرخون  اختلف  وقد   ، األشهر 
بن  الدين  لسان  األندليس  الوشاح  إىل  النص  نسب  من  فمنهم 
الخطيب (عاش ب ١٣١٣ و ١٣٧٤ م ) و منهم من نسبه إىل الشيخ 
محمد عبد الرحيم املسلوب (عاش ب ١٧٩٣ و ١٩٢٨ م ) الذي نُسب 

إليه اللحن أيضاً ، في نسب آخرون اللحن إىل سليم املرصي !
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عالقات

لمعالجة المشاكل الحياتية الشائعة:
تسمح  التي  الخطوات  أفضل  إليك 
العمل،  في  الخالفات  بمعالجة  لك 
وتجاوز  المادي،  وضعك  وتحسين 

المشاكل اليومية الشائعة.

ع الذات خطوات الستج
ر بالجوانب السلبية: على عكس  • فكّ
ــرورة  ض ــول  ح الشائعة  النصائح 
إلى  انظر  إيجابي،  بتفكير  التمسك 
ز على الشوائب  نفسك في المرآة وركّ
تحرك  ثم  بشأنها  غضبك  عن  وعبر 
المقاربة  هذه  تشجعك  لمعالجتها. 
من  أكــثــر  المصاعب  تــجــاوز  على 

التفكير بالطموحات اإليجابية.
أن  أردت  إذا  بسيطة:  أهدافاً  حدد   •
تقوم بتغيير جذري، قسمه إلى أجزاء 
حدد  بها.  التحكم  يمكن  صغيرة 
تحسن  كي  التطبيق  سهلة  أهدافاً 
المنشود.  التقدم  وتحرز  وضعك 
قطعت  أنك  األيام  أحد  في  ستالحظ 

شوطاً كبيراً.
بها:  والتزم  واضحة  ميزانية  ضع   •
وقتك  على  الميزانية  ترتكز  أن  يجب 
وطريقة  أمــوالــك  وقيمة  وطاقتك 
الهدف  تحقق  أن  ــاول  ح صرفها. 
الذي تعتبره على رأس أولوياتك كي 

تستعيد الهدوء والسعادة.

خطوات لزيادة جرأتك
كنت  إذا  صغيرة:  بخطوات  ابــدأ   •
صعوبة  تجد  ربما  بطبيعتك،  خجوالً 
في التواصل مع شخص ال تعرفه. لذا 
حاول أن تبذل جهوداً تدريجية وابدأ 
بالتطوع في نشاطات خيرية بسيطة 

مثالً.
حين  التخيل:  تقنية  استعمل   •

تخيل  وصعب،   مهم لحدث   تستعد
أن  يمكن  التي  السيناريوهات  أسوأ 
تستطيع  أنــك  ستدرك  تواجهها. 
حين  طــارئــة  مشكلة  أي  معالجة 

تستبق الحوادث في عقلك.
تتعلّم  أن  يجب  الفشل:  من  استفد   •
يختفي  كي  الفاشلة  تجاربك  من 
خوفك من أخذ المجازفات. سرعان ما 
الذي  االنزعاج  ويتالشى  قوتك  تزيد 

كنت تشعر به في البداية.

للتكلم أمام الغرباء
ز  ز على الجمهور أوالً: بدل أن تركّ • ركّ
تتوتر  ال  كي  فعله  تستطيع  ما  على 
الجمهور  يريد  عما  تساءل  وتتعرق، 
قيماً  خطابك  يصبح  كي  سماعه 
 ستخف الطريقة،  بهذه  نظره.  في 

الضغوط التي تشعر بها.
استعمل  مكثّف:  بإيقاع  ــدرب  ت  •
اسمعه  ثم  كالمك  لتسجيل  هاتفك 
أدائــك  على  تحكم  كي  شاهده  أو 
الالحقة،  المرحلة  في  بموضوعية. 
التي  الجوانب  تعدل  أن  يمكنك 

تعتبرها هشة في خطابك.
إذا  تعتذر  ال  سبب:  ألي  تتوتر  ال   •
في  الكالم  أثناء  تلعثمت  أو  أخطأت 
أي مناسبة عامة بل توقف وخذ رشفة 

املختلفة  آرائــــك  ــن  ع عـــّرب 
بالطريقة املناسبة

إلى  التوصل  ــذات  ال تقدير  يعني 
القناعات  عن  والدفاع  النفس  احترام 
قراراتك  تتخذ  أن  يجب  الشخصية. 
مختلفاً  رأيــك  يكون  حين  بنفسك. 
موضوع  في  بك  المحيطين  آراء  عن 
معين، عبر عنه بأسلوب غير عدائي 
مسبقة.  أحكام  أي  إصدار  دون  ومن 
تمسك بقيمك لكن بطريقة واقعية. 
وأفكارك  مشاعرك  عن  تكلّم  كذلك 

واهتماماتك.
 

اعرتف بحدودك وجهلك
وعيوبه  ضعفه  نقاط  شخص  لكل 
ل هذه الخصائص الشائبة  لكن تشكّ
تختلف  التي  شخصيته  مــن  جـــزءاً 
أي  يزعم  أن  يمكن  ال  اآلخرين.  عن 
شخص أنه يتمتع بالمهارات الالزمة 
كافة لتحقيق كل ما يريده في مختلف 
مجاالت حياته. لذا ال داعي كي تدعي 

ما لست عليه

اعرف قيمة أصدقائك
بجهود  تعترف  حين  بالراحة  ستشعر 
زمالئك وأقرب الناس إليك ألن تقدير 
األساسي  المصدر  ل  يشكّ اآلخرين 

في  أهميتها.  بحسب  إليك  الموكلة 
التكلم  في  تتردد  ال  نفسه،  الوقت 
تجد  كي  تواجهها  مشاكل  أي  عن 
الحلول مع رب العمل أو مع زمالئك. 
في  قيمتك  ستزيد  الطريقة،  بهذه 

نظر المحيطين بك.

نة اآلخرين احرص عىل ط
من خالل مواساة المحيطين بك حين 
ستشعر  يريحهم،  من  إلى  يحتاجون 
إليك  الناس  نظرة  وستتغير  بقيمتك 
بينكم  الثقة  تترسخ  ما  وســرعــان 
تجمعكم.  التي  العالقات  قوة  وتزيد 
في  خاصة  مكانة  حينها  ستكسب 
منهم  تتقرب  الذين  األشخاص  حياة 

بصدق.

اسمع الطرف اآلخر
اآلخرين  نظر  في  صورتك  ستتحسن 
مع  تزامناً  لهم  تقديرك  تكشف  حين 
التمسك بقيمك. احترم كالم الطرف 
وثقة.  صدق  بكل  معه  وتعامل  اآلخر 
إقامة  من  تتمكّن  الطريقة  بهذه 
ترتكز  وصحية.  متوازنة  عالقات 
العالقات االجتماعية على التبادل، لذا 
تجمعك  التي  الروابط  قيمة  ستزيد 
والزمالء  العائلة  وأفــراد  باألصدقاء 

تعترف  حين  اإليجابية.  للمشاعر 
ببراعة اآلخرين، ستسمح لهم برؤية 
في  تبالغ  ال  فيك.  اإليجابية  الجوانب 
استعمال صيغة المتكلم بل استعمل 
النجاح  تنسب  ال  كي  الجمع  صيغة 
عن  وتكشف  نفسك  إلى  الجماعي 
غطرسة كامنة. في المقابل، يمكنك 
للتحدث  المتكلم  صيغة  تستعمل  أن 
إخفاقاتك.  أو  الفاشلة  خطواتك  عن 
انتقاد  على  قدرتك  اآلخرون  سيقدر 

نفسك وتحمل مسؤولياتك.

خذ املبادرات بنفسك
متوقعة  غير  مــبــادرات  تأخذ  حين 
نظرة  ستتغير  الجماعي،  عملك  في 
حجم  وسيفهمون  إليك  اآلخــريــن 
التزامك بعملك واهتمامك بالعاملين 
روابطك  تقوي  مــا  ســرعــان  معك. 
تكون  أن  بشرط  بك  بالمحيطين 

مبادراتك صادقة.

قم باملهام البديهية أوالً
ال داعي كي تقوم بمهام معقدة كي 
تحصد اإلشادة! حدد ما ينتظره منك 
اآلخرون ودون الخطوات التي تسمح 
زمالئك  مع  تعاملك  بتحسين  لك 
ومع العمالء، ثم قيم مختلف المهام 

وتصغي  المساعدة  لهم  تقدم  حين 
إليهم عند الحاجة.

اكتسب معارف جديدة
حاول أن تتحدى نفسك عبر اكتساب 
لك  ــدت  ب مهما  جــديــدة  مــهــارات 
تحقق  حين  األولــى.  للوهلة  صعبة 
السريعة،  النجاحات  مــن  سلسلة 
نفسك.  عن  إيجابية  صورة  ستبني 
حدودك  تتجاوز  بأنك  حينها  ستشعر 
الجسدي  المستويين  على  السابقة، 
شكوكك.  عن  وستتخلى  والفكري، 
وبعد تحقيق الهدف الذي كنت تصبو 
إليه، سيصبح النجاح راسخاً في عقلك 

وجسمك على المدى الطويل.

ال تبالغ يف التباهي بإنجازاتك
أمام  ثمن  بأي  تتميز  أن  تحاول  ال 
متغطرساً  ستبدو  ألنــك  اآلخــريــن 
معارفك  عن  التكلم  في  تبالغ  حين 
يخدمك  لن  ومهاراتك.  وإنجازاتك 
 اكتف لذا  شكل.  بأي  األسلوب  هذا 
في  متزنة  بطريقة  الحقائق  بعرض 

حياتك المهنية والشخصية.

مهارات تحتاج اىل دليل
ثم ماذا عن  دليلك  الصحي السليم 

ماء واستجمع نفسك.
• ال تتصفح األوراق باستمرار: الحركة 
إذا  الجمهور.  بإلهاء  كفيلة  المفرطة 
تحمل  ال  التوتر،  بسبب  ترتجف  كنت 
أي قلم أو ورقة. استعمل الشرائح على 
عن  الجمهور  أنظار  لتحويل  الشاشة 
األصعب  دقيقة  أول  ستكون  توترك. 
حين  تسترخي  ما  سرعان  لكن  عليك 

يتحكم دماغك بالوضع.

خطوات إلطالق مرشوعك
ابحث  المناسبين:  األساتذة  جد   •
عن أشخاص متخصصين في المجال 
مساعدتهم  واطلب  اخترته  الــذي 
ونصائحهم. يمكن أن تفتح لك هذه 

المعارف آفاقاً مهنية جديدة.
• ال تتوقع أن يكون المشروع سهالً: 
للمشروع   تستعد أن  يمكنك  ال 
أن  توقّع  لذا  وجه  أكمل  على  الجديد 
 واستعد مألوفة  غير  ــوراً  أم تواجه 

لبذل جهود شاقة.
في  ــردد  ــت ت ال  عــالقــاتــك:  طـــور   •
في  آخــريــن  عاملين  مــع  التواصل 
التعاون  من  مانع  ال  نفسه.  المجال 
يستقلّ  أن  قبل  متعددة  أطراف  بين 

كل طرف ويجد طريقه.
يمكنك  التنويع:  من   ــفــخت ال   •
تنويع  عبر  عملك  نطاق  توسع  أن 
التوقيت  تختار  أن  بشرط  المنتجات 

الصحيح التخاذ هذه الخطوة.

خطوات للرشاء بال ذنب
عن  ابحث  كالسيكية:  قطعاً  اختر   •
مختلف  في  ارتداؤها  يمكنك  مالبس 
ثمناً  أحياناً  تدفع  قد  حياتك.  مراحل 
لكن  معينة  قطعة  مقابل  باهظاً 

يمكنك استعمالها طوال سنوات.
ميلك  بحسب  المنتج  كلفة  احتِسب   •
المنتج  ثمن  اقسم  استعماله:  إلى 
من  ــه.  ل استعماالتك  ــدد  ع على 
األفضل دوماً أن تشتري منتجاً باهظاً 
تشتري  أن  بــدل  يومياً  تستعمله 
في  إال  تستعمله  وال  كلفة  أقل  منتجاً 

مناسبات نادرة.
• ال تشترِ أي منتج إذا لم تكن مقتنعاً 
بمدى  تفكر  أن  األفــضــل  مــن  بــه: 
حاجتك إلى ذلك المنتج وتعود الحقاً 
سريعاً  قــراراً  تتخذ  أن  بدل  لشرائه 

وتشعر بالندم الحقاً.
التنزيالت:  موسم  فــي  تــســوق   •
وحــدد  العروض  أفضل  عن  ابحث 
خمسة استعماالت وتركيبات محتملة 
للمالبس التي تختارها، لكن ال تشترِ 

أي منتج لمجرد أنه قليل الكلفة.

ألخذ مجازفات مهنية
تتردد  ال  مألوفة:  غير  مبادرات  خذ   •
العروض  وقبول  معارفك  توسيع  في 
للوهلة  غريبة  لــك  بــدت  لــو  حتى 
على  ستحصل  أنك  ستالحظ  األولى. 

فرص لم تكن تتوقعها.
تكن  لم  لو  حتى  بالبراعة:  تظاهر   •
ترفض  ال  معين،  مجال  على  لعاً  مطّ
توسع  أن  حــاول  بل  ــوراً  ف العرض 

معارفك وتحتسب فرص نجاحك.
في  األشــخــاص  أفضل  من  تعلّم   •
مجالهم: حين توسع شبكة عالقاتك، 
وتتمكن  الخبراء  أهــم  إلــى  تتعرف 
حينها من استخالص دروس تفيدك 
الذي  التقدم  بــإحــراز  لك  وتسمح 

تسعى إليه.
مظاهر   تشتد بقيمك:  تمسك   •
مهما  المعاصر.  العالم  في  المنافسة 
ال  كبيراً،  المنافسين  نجاح  لك  بدا 
نفسك  على  ز  ركّ بل  باإلحباط  تشعر 
قصارى  ــذل  واب فيه  تبرع  ما  وعلى 
تشعر  ال  أخيراً،  تتطور.  كي  جهدك 
بالغيرة من زمالئك في المجال الذي 
إلهام  مصدر  اعتبرهم  بل  فيه  تعمل 

لك وحاول أن تقتدي بهم.

إلدارة الوضع املايل
األزمة  رغم  األسهم:  في  استثمر   •
االستثمار  هذا  يبقى  األخيرة،  المالية 
إذا  الطويل.  المدى  على  جيداً  رهاناً 
أردت شراء أسهم فردية، احرص على 
قراءة تفاصيل العرض قبل أن تطرح 

الشركة سنداتها للعلن.
تلتزم  أن  إياك  صعبة:  أسئلة  اطرح   •
بمشروع ال تفهمه. إذا كنت تستعين 
بمستشار مالي، اطلب منه أن يشرح 
اطرح  التفاصيل.  بــأدق  الوضع  لك 
المرتبطة  ــرســوم  ال عــن  األسئلة 

باالستثمار المحتمل.
أن  الدراسات  أثبتت  استراحة:  خذ   •
يأخذون  الذين  األشخاص  إنتاجية 
من  أعــلــى  العمل  مــن  اســتــراحــة 
بشكل  يعملون  الذين  الموظفين 

متواصل. 

تحس مستوى
تقدير ذاتنا بـ

10 خطوات 
هل تجد صعوبة يف إثبات نفسك وسط العائلة 
واألصدقاء وزمالء العمل؟ هل يقاطعك اآلخرون 
دوماً أو يتجاهلونك؟ إليك أفضل الخطوات التي 

تسمح لك بتحس مستوى تقديرك لنفسك.

حّدد نقاط قوتك
أنك  تدرك  أن  يجب  كافة.  الظروف  يف  ومواهبك  مزاياك  تالحظ  أن  يسهل  ال  لكن  األساسية!  القاعدة  إنها 
ا تعرفه وتحبه. لذا دّون أفضل ما تجيده وقيّم نفسك عرب أمثلة  تتمتّع بنقاط قوة «فطرية» تتعلّق غالباً 
تشعر  ما  رسعان  إليها.  تتوّصل  التي  النتائج  وواجه  بك،  اآلخرين  آراء  أيضاً  اسمع  حياتك.  مجاالت  يف  واضحة 

بالتحسن!
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مشاه

بو  عارضة  االزياء أدريانا كار

ل مصدر قوة !  الج
لك زوجها  بو يف مراكش باملغرب حيث  تقيم العارضة السلوفاكية أدريانا كار
ً معروفاً وتعيش حالياً أجمل أيام حياتها. مقابلة مع عارضة مختلفة... آرام مطع

 
إنها  طويلة،  سنوات  مرور  بعد 
فيها  تبدين  التي  األولى  المرة 
الدرجة.  لهذه  وهادئة  مرتاحة 
ما سبب هذا التحول الجذري؟

بزوجي  الحقيقي  السبب  يتعلق 
آرام الذي يعتبر نقيضاً لي في 
جرأتي  أزيد  أن  علّمني  الحياة! 
كنت  الماضي،  في  وأسترخي. 
الشارع  في  التجول  من  أخاف 

من  حــررك  إنه  تقصدين  هل 
طفولتك؟

جــداً  صعبة  طفولتي  أعتبر 
لم  حتمي.  بفشل  تنذر  وكانت 
أكن أحمل أحالماً أو طموحات. 
في المنزل، كنت ألتزم الصمت. 
قبل أن يدخل آرام إلى حياتي، 
الناس  إرضــاء   حاولت لطالما 
للقيام  مستعدة  وكنت  كلهم، 
بأي أمر كي يتقبلني اآلخرون، 
ال سيما أنني كنت أشعر بأنني 
آرام  يكن  لم  ــد.  ألح أروق  ال 
أمر،  أي  من  يخاف  المقابل  في 
ونجح في تطوير ثقتي بنفسي.

حبيب وزوج

على  مبنية  عالقة  تجمعكما 
التماهي التام...

طوال  معاً.  كافة  باألمور  نقوم 
كل  إلــى  نذهب  كنا  سنوات، 
إلى  نشتاق  ألننا  سوياً  مكان 
بعضنا بعضاً حين نفترق! كلّفه 
عمر  حتى  كثيراً:  الوضع  هذا 
الخامسة والخمسين، لم يسبق 
له أن صعد إلى أية طائرة ألنه 

كان يخاف منها بدرجة غير

شقيقتك الصغرى ناتاليا...

ناتاليا أصغر مني بست سنوات 
قوية  عالقتنا  كانت  ولطالما 
جداً. أشتاق إليها كثيراً منذ أن 
بدأت أعيش بين موناكو التي 
أحبها  التي  ومراكش  أعشقها 
ناتاليا  رحلت  نفسه.  بالقدر 
من سلوفاكيا بعد نيل شهادة 
البكالوريا وأصبحت محامية في 
باريس. أقيم معها كلما أذهب 
من  يــوم  يمر  وال  فرنسا  إلــى 
دوماً  أخبرها  نتهاتف.  أن  دون 
نفسية  معالجة  أفضل  بأنها 
لي! شقيقتي شفافة جداً وتجيد 
أشعر  ــاس.  ــن ال على  الحكم 
وكأنها  فيها  نفسي  أرى  بأنني 
الحركات  نتقاسم  لــي.  ــرآة  م
ونضحك  نفسها  والــعــبــارات 
أعتبرها  عينها.  اللحظة  في 
المفضلة  وصديقتي  شقيقتي 
أفضل  البعض  لبعضنا  ونحمل 
أحتاج  كنت  لطالما  األمنيات. 
بالوحدة.  أشعر  ال  كي  إليها 
بي  يعتني  ــي  زوج أن  صحيح 
ناتاليا   لكن سنوات،  سبع  منذ 

تعتني بي منذ األزل!

هل لديها عائلة خاصة بها؟

أنا   كنت كما  مطلّقة  هي  ال، 
أحمل  ــال.  األطــف تنجب  ــم  ول
مشاعر األمومة تجاهها وأتمنى 
ألنها  صالحاً  شخصاً  تقابل  أن 

تستحق السعادة!

ـــن ســلــوفــاكــيــا  ـــزوري هـــل ت
باستمرار؟

التي  والدتي  ألن  دوماً  أزورها 
أعشقها تعيش هناك حتى اآلن. 
وزوجي  وأمــي  شقيقتي  أعتبر 
حياتي.  ــي  ف أشــخــاص  أهـــم 
األم  ببلدتي  آرام  أُغرِم  كذلك 
منزل  لبناء  هناك  واشترى أرضاً 
صغير ودافئ ويتخيل منذ اآلن 
ونشرب  يوماً  فيه  سنقيم  أننا 
الشوكوالتة الساخنة في فصل 

الشتاء.

المال والزمن

جداً  ميسورة  حياة  تعيشين 
كيف  وموناكو.  مراكش  بين 

تقيمين عالقتك بالمال؟

ــن أيــن  ــســى مــطــلــقــاً م ال أن
بلد  في   ولدت كنت  لما  أتيت. 
شيوعي، فال مفر من أن أحتفظ 
يشبه  بما  تمحى،  ال  بــآثــار 
فخورة  أنا  االجتماعية.  العقدة 
بقدرتي على جني المال لكني ال 

وســط الــنــاس أو مــن دخــول 
عن  التعبير  أو  مكتظّ  مطعم 
أحد  في  لي  قال  لكنه  نفسي. 
تعيشين  ال   ـــت «أن األيــــام: 
أننا  أعــرف  لم  جميلتي!».  يا 
عفويين  نكون  أن  نستطيع 
أشعر  كنت  ــة.  ــدرج ال لــهــذه 
منحني  آرام   لكن بالخوف. 
إليهما  أحتاج  اللذين  الجناحين 

كي أحلّق.

 منطقية!

أول  مــن  حــب  جمعكما  هــل 
نظرة؟

بل العكس صحيح! حين تقابلنا 
أتناول  كنت  ـــى،  األول للمرة 
العشاء مع آالن ديلون ألسباب 
المبهر  مطعمه  فــي  مهنية 
قصراً  يشبه  الذي  محال»  «جاد 
ليلقي  جاء  مراكش.  في  هندياً 
التحية علينا في نهاية وجبتنا... 
لم أحتفظ بأية ذكرى عنه، ثم 
الثانية،  للمرة  إليه  عرفوني 
 جئت حين  أشهر،  ثمانية  بعد 
بعالمة  مرتبط  عرض  لتقديم 
الخاصة  التجميل  مستحضرات 
األشخاص  من  يكن  لم  بــي. 
بهم.  أعجب  أن  يمكن  الذين 
من  أنــزعــج  كنت  أنني  حتى 
وجوده وطلبت من شريكي أال 
نفسها  المائدة  إلى  يجلسني 

معه!

ما الذي كان يزعجك فيه؟

جداً،  ومتحفظة  خجولة  كنت  لما 
لي  بــدا  شخصيته.  أحــبــذ  فلم 
وكان  الشيء  بعض  متغطرساً 
لكني  الدبلوماسية.  إلــى  يفتقر 
بقلب  يتمتع  أنه  تدريجاً   اكتشفت
وال  األطفال  يشبه  آرام  ذهب.  من 
بشجاعة  ويتحلى  أمر  أي  يخشى 
سنة.  عشرة  بسبع  يكبرني  فائقة. 
حين تعرفت إليه، كان يربي ابنه 
حالما  قــرارات!  رجل  زوجي  وحده. 
تخطر على باله فكرة، ينفذها فوراً. 
فضالً عن أنه مثالي بطبيعته، وال 
يدفعني  لذا  الناس،  بــآراء  يهتم 
دوماً إلى القيام بأمور غير معقولة 

كتناول البرغر على الرصيف!

أي نوع من العاشقات أنت؟

أعتبره  الجميع!  قبل  حبيبي  يأتي 
الحب،  في  أقع  حين  كلها.  حياتي 
قلبي  كل  ومن  أعماقي  من  أحب 
ألجل  نفسي  بــذل  في  ــردد  أت وال 
أتحكم  أن  يمكنني  الحب.  ذلــك 
على  السيطرة  أفقد  لكني  بعقلي 

مشاعري.

عبرت عن رغبتك في إنجاب طفل 
عاماً.   ٤٥ اليوم  تبلغين  آرام.  من 
هذه  تحقيق  تريدين   زلت ما  هل 

الرغبة؟

حتى  المحاولة  سنتابع  طبعاً! 
الماضية،  السنة  فــي  النهاية. 
جنونية.  بسعادة   وشعرت  حملت
لكني أجهضت لألسف بعد سبعة 
لم  الالحقة،  األشهر  خالل  أسابيع. 
أكن أستطيع رؤية أية امرأة حامل 
تدمع  أن  أن  دون  من  طفل  أو 
مع  طفل  إنجاب  إلى  أتوق  عيناي. 
كنت  حين  ذلك  في  أرغب  لم  أني 
وزوجي  أنا  سنحاول  سناً.  أصغر 
األخيرة.  للمرة  طفالً  ننجب  أن 
سنبدأ  المحاولة،  هذه  فشلت  وإذا 

معامالت التبني.

العائلة

األهم  العائلة  كانت  لطالما 
في نظرك. أنت قريبة جداً من 

زوجي  يتولى  أدخره:  وال  أديره 
أقدر  مني.  بدالً  المسائل  هذه 
العوز.  أكره  ألني  المال  قيمة 
يترددان  كانا   والدي أنّ  ر  أتذكّ
في شراء األجبان الدخار المال. 
 كسبت ألنــي  بالرضا  أشعر 
بما  حــذرة  أبقى  لكني  حياتي 
أنني أعرف قيمة مختلف جوانب 
إلى  أصل  أن  يجب  كان  الحياة. 
سروال  أول  أشتري  كي  فرنسا 

جينز!

هذا  سيصدر  الذي  كتابك  في 
في  جداً  هادئة  تبدين  الشهر، 
...تعاملك مع الزمن الذي يمر

واألربعين،  العشرين  عمر  بين 
كنت  توقف.  بال  أعمل  كنت 
مــرات  ســت  الطائرة  أستقلّ 
الرابعة  في  وأنهض  أسبوعياً 
قبل  المنزل  إلى  أعود  وال  فجراً 
منتصف الليل. كنت أعيش على 
سلوفاكيا،  في  حياتي.  هامش 
يعتبرونني  الناس  جميع  كان 
على   أُجبرت لكني  جداً،  هزيلة 
إضافية  بدرجة  وزني  إنقاص 
كان  باريس.  إلى  وصولي  عند 
يجب أال يتجاوز وزني عتبة ٥٣ 
العمل  أتابع  كي  كيلوغراماً 
أظن   كنت المجال.  هذا  في 
والدتي  لكن  ســأمــوت!  أنني 
اختصاصية تغذية لحسن الحظ 
على  الوضع  هــذا  وساعدني 

تجنب الحميات العشوائية...

جسمي أصبح أفضل صديق لي

كاريمبو  أدريانا  انزعجت  هل 
على  تجعيدة  أول  ظهور  عند 
كنت  «طبعاً!  تجيب:  وجهها؟ 
وأصابني  األربعين  عمر  في 
الهلع! كنت منشغلة بمعامالت 
أيضاً.  الفترة  تلك  في  الطالق 
التجاعيد  بأن  للحظة  أفكر  لم 
كنت  وجــهــي.  على  ستظهر 
ال  قــوة  مصدر  الجمال  أعتبر 

يمكن التخلي عنه».

اليوم؟  موقفها  تــبــدل  هــل 
تتابع: «لم أعد أواجه الضغوط 
محبوبة  بأنني  أشعر  نفسها. 
 وأصبحت وجميلة  وسعيدة 
العمر  أن   ـــت أدرك ــة!  ــرِه ش
الحياة.  في  غنى  مصدر  ل  يشكّ
أفضل  جسمي  أصبح  الــيــوم 
نتعامل  أن  يكفي  لي.  صديق 
االنضباط  مــن  بقليلٍ  معه 

وكثيرٍ من العناية». 
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رواق الفنون

 إطاللة منة عرفة التي 
أدهشت الجميع

 

"انستجرام"  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابها  عبر 
نشرت الفنانة الشابة منة عرفة صورة لها من أحدث جلسة تصوير، 

وقد تغيرت مالمحها كثيرا.
هاجم  من  منهم  لقسمين  ينقسمون  منة  متابعي  الصورة  وجلعت 

اإلطاللة ومنهم من أعجبته.
أشيرلكم  علشان  مستنية  "كنت  الصورة:  على  معلقة  منه  وكتبت 
الصورة دى من جلسة التصوير الرائعة شكرا فريقى المفضل على 

جلسة التصوير الرائعة"."نصف الدنيا" 

عن دورها في فيلم «Sarbjit» السينمائي، فازت النجمة الهندية 
إيشواريا راي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان «دادا ساهاب».

وجسدت إيشواريا في العمل البوليوودي دور دالبير كور، شقيقة 
إحدى  في  باإلعدام  عليه  حكم  الذي  الهندي  المزارع  ساربيجيت، 
في  عاما   ٢٢ وقضى  اإلرهــاب،  بتهمة  باكستان،  في  المحاكم 

السجن في الهور، وجسد دور ساربجيت النجم رانديب هودا.
يذكر أن النجمة إيشواريا تعيش حالة من الحزن، بعد وفاة والدها، 
مع  الوقت  من  العديد  وقضت  السرطان،  مرض  مع  صراعه  إثر 

العائلة.

إيشواريا راي ..
أفضل ممثلة من  مهرجان 

«دادا ساهاب»

قالت  المخرجة  فرح الهاشم    أن  بيروت «ست الدنيا» ظلت محافظةً 
على أناقتها وبساطتها وجمالها، رغم كل األزمات التي كابدتها على 
في  األخير «ترويقة  السينمائي  فيلمها  أن  عن  وكاشفة  التاريخ،  مر 
بيروت» يطرح كثيراً من عالمات االستفهام والتعجب حول سر هذا 
البلد الذي أصبح «بشماله وجنوبه وبسهله» لغزاً محيراً للكثيرين، 
ومتسائلة: «ما الذي يميز هذا الوطن عن غيره من األوطان، وكيف 
يستمد قوته ويتمكن من النهوض بمنتهى السرعة بعد كل أزمة؟ 
االبن  يحن  كما  الغربة،  في  إليه  والحنين  باالشتياق  نشعر  ولماذا 

الصغير إلى أبويه»؟.
الهاشم   مخرجة  لبنانية أزاحت الستار  عن مالمح فيلمها السينمائي 
«ترويقة في بيروت»،الذي  ينتمي إلى األعمال الروائية التسجيلية، 
تفيض  عميقة،  إنسانية  ورسائل  مضامين  دقيقة   ٧٢ في  ويتناول 
العربية  ألوطانهم  العرب  بحنين  وتنبض  حيناً،  المرهفة  بالمشاعر 

أحياناً كثيرة.
«الفيلم   : الكويتية  الراي  صحيفة  نشرتها  تصريحات  في  وقالت 
يتحدث عن أهمية االنتماء والوالء بشكل عام، إذ يمضي في خطين 
مدن  في  بجولة  تقومان  فتاتين  حول  أحداثه  تدور  األول  دراميين، 
مضيفة:  البلد»،  هذا  معالم  أبرز  اكتشاف  وتحاوالن  لبنان،  وشوارع 
المغتربين  على  الضوء  يلقي  فهو  الثاني  الدرامي  الخط  «أمــا 
اللبنانيين والعرب، كما يتضمن شهادات واعترافات شخصية لبعض 
وعبدالرحيم  أبوشقرا،  بديع  منهم  الفيلم،  في  المشاركين  الفنانين 
إلى  حجيج،  محمود  والفنان  مكي،  وزينة  شوفاني  وناتاشا  العوجي، 
جانب والدتي عواطف الزين التي شاركت في التمثيل، وتولت أيضاً 

مهمة اإلشراف العام على العمل».
بيروت»  في  «ترويقة  أن  إلى  حديثها  سياق  في  الهاشم  وتطرقت 
حظي بدعم واهتمام كبيرين عند عرضه لمدة ٤ أشهر في مدينة 
فينيسيا بمقاطعة البندقية في إيطاليا، تحت رعاية بلدية البندقية 
حد  إلى  بالغة  بحفاوة  العمل  هذا  احتضنتا  اللتين  تريفيزو،  وبلدية 
إقامة مهرجان سينمائي يحمل اسم الفيلم ذاته، متابعةً أنها القت 
عند  والنقاد  الجماهير  جانب  من  جداً  وإيجابية  كبيرة  فعل  ردود 
مهرجان  منها  عديدة  وعالمية  عربية  مهرجانات  في  الفيلم  عرض 
«لونيير» في روما، ومهرجان اإلسكندرية السينمائي ٣٢ لدول البحر 
وحصول  أخرى،  دول  في  التجارية  العروض  جانب  إلى  المتوسط، 
الفيلم على تكريم من نقابة السينمائيين الفنيين في لبنان، عطفاً 

على حصوله على دعم مادي ومعنوي من وزارة الثقافة اللبنانية.
على جهة أخرى، لفتت فرح الهاشم إلى أن في رصيدها السينمائي 
فيلماً تسجيلياً طويالً، إضافة إلى ٧ أفالم قصيرة قامت بتصنيعها في 
الواليات المتحدة خالل فترة إقامتها في نيويورك ولوس أنجليس، 
باللغة  واحداً  فيلماً  عدا  اإلنكليزية،  باللغة  األفالم  تلك  أن  موضحةً 
إلى  مشيرة  دقائق،  سبع  ومدته  ساعات»   ٧» بعنوان  وهو  العربية 
استخدامها كاميرا الهاتف الجوال «آيفون ٤» لتصوير الفيلم، الذي 
األوروبي  المهرجان  في  قصير  عربي  فيلم  أفضل  جائزة  على  حصل 
ضمن  أُدرج  ذلك  إثر  وعلى  باريس،  في  المستقلة  لألفالم  الفرنسي 
ركن األفالم القصيرة في مهرجان «كان»، فضالً عن حصوله على ٣ 
جوائز، هي جائزة أفضل فيلم قصير وأفضل نص وأفضل تمثيل في 

مهرجان «سانتا مونيكا» في والية كاليفورنيا. 

وت» «ترويقة يف ب
ئية فرح الهاشم للمخرجة السين

 تكرَّيم "ريتا أورا "  
يف  مهرجان جوائز 
املوسيقى الصينية

   
جوائز  مهرجان  توزيع  حفل  عاما)   ٢٦) أورا  ريتا  النجمة  حضرت 
الموسيقى الصينية (China Music Awards) في ماكاو بالصين. 
مجموعة  من   Marchesa من  ذهبيا  فستانا  النجمة  ارتدت  وقد 
ربيع ٢٠١٧. وبدلت ريتا مالبسها، حيث ارتدت فستانا أزرق لتتلقى 

تكريمها في الحفل.

في   ٢٠١٧ كوتشيال  مهرجان  أخيرا  حضرت  النجمة  وكانت 
عام،  كل  تقام  التي  المهرجانات  أهم  من  يعد  والذي  كاليفورنيا، 
الروك  موسيقى  بينها  الموسيقى،  من  عديدة  أنواعا  ويتضمن 
إلى  إضافة  للرقص،  إلكترونية  وموسيقى  هوب،  والهيب  والفردية 

فن النحت والمنشآت.

 Empire Polo) بولو  إمبراطورية  نادي  في  المهرجان  هذا  ويقام 
Club) بمقاطعة أنديو في كاليفورنيا."جريدة الجريدة"
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سهير بشناق 
ن !.  • يف زيارة اىل ع

السفر,  كثيري  على  التهكم  باب  من  يطرق  ســؤال  هذا 
فيقال... الحمد هللا على السالمة, كم يوما هي زيارتك الى 

عمان؟.
ينم  اإلستنكاري,  السؤال  أو  والسخرية  التهكم  هذا  لكن 
طبقة  من  المسؤولين  تخص  سابقا  كانت  ظاهرة  عن 
رئيس  يقلمها  أن  قبل  والمدراء  العامين  واألمناء  الــوزراء 
ويلحقها  الضرورية  للمهمات  اال  السفر  بتقليص  الــوزراء 
بحرمان الوزراء من التمتع بالدرجة الممتازة أو السوبر على  

الطائرات.
ومدراء  األعمال   رجال  عن  هنا  حسد  ال  واللهم  أتحدث  ال 
الشركات الخاصة فمن حكم بماله ما ظلم كما يقال, لكنني 
أخص بالذطكر مدراء ورؤساء مجالس اإلدارة في الشركات 
الصناعية  الغرف  ورؤســـاء  والبنوك  العامة  المساهمة 
والتجارية والهيئات التي ال ينفق فيها المدير أو الرئيس من 
حر ماله على السفر,  أعرف منهم وليس من باب المبالغة 
تطأ  مما  بأكثر  السماء  في  ويعيشون  الطائرات,  يسكنون 

أقدامهم األرض.
خالل  موسمه  بالمناسبة  وهو  نقاش  على  الباب  يفتح  هذا 
هذه  السنوية   إلجتماعاتها  للشركات   العامة  الهيئات  عقد 
وتكاليف التذاكر  مياومات السفر  تبلغ  أن  يعني  ماذا  األيام, 
لمدير عام ما في شركة أوز بنك ما  أكثر من نصف مليون 
مياومات  من  المدراء  بعض  تقاضاه  ما  أن  األغرب   , دينار 
سفر وإمتيازات يعادل أرباح الشركة وبعضهم في شركات 
رغم  المياومات  وتلك  المزايا  هذه  يتقاضون  ظلوا  كبرى 

خسارة الشركة!!.
يهتمون  الشركات  في  الكبار  والــمــدراء  الــرؤســاء  بعض 
بأوضاع  إهتمامهم  من  أكثر  العالية  ورواتبهم  بإمتيازاتهم 
اإلمتيازات  هذه  خصم  في  ويبالغون  ويصرون  الشركات, 

حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة أو ذات ربحية قليلة.  
الهيئات العامة كشفت عن جانب كان مخفيا عن المساهمين 
للرؤساء  العليا  االدارات  ورواتــب  بامتيازات  المتعلق  وهو 
تتضمن  التي  السنوية  الكتب  أغفلتها  وقد  التنفيذيين, 
بموجب  الذكر  واجبة  أنها  رغم  ــة  واالداري المالية  النتائج 
القانون, ما حال دون إطالع المساهمين على أدق التفاصيل 
واإلمتيازات  المزايا  تحديدا  ومنها  والبنوك  الشركات  في 
مع  تتناسب  ال  عالية  كانت  وقد  العليا,  لالدارات  والمكافآت 
واألوضاع  واد  في  هؤالء  وكأن  المتراجعة  الشركات  نتائج 

االقتصادية في واد آخر.
مفاجئا  يكن  لم  واقع  على  أفاقوا  المساهمين  أن  المدهش 
تزداد  كانت  االمتيازات  هذه  أن  وهو  صاعقا,  كان  ما  بقدر 
خسائر,  الى  تتحول  أو  تتراجع  الشركات  أرباح  كانت  بينما 
للناس  اليومي  الحديث  االقتصادية  األوضاع  كانت  وبينما 
وتطالب  بل  بامتيازاتها  تتمسك  العليا  القيادات  كانت 

بالمزيد .
بين  الربط  عدم  خطأ  إكتشف  المتقدم  العالم  كان  وإن 
مستوى أجور المناصب العليا في البنوك والشركات باالنجاز 
المكلفة  واألخطاء  االدارية  العثرات  أو  كمقياس,  الربح  أو 
إنما  األجور,  مستوى  ليقلص  ال  اليوم  يعود  فانه  كأساس, 
و  باالنجاز  ويربطها  الالزم  من  بأكثر  فيها  المبالغة  ليقلم 

النتائج وباألوضاع االقتصادية السائدة.
هناك  يستحق؟..  ال  لمن  العالية  الرواتب  عن  تتحدثون 
وربحا  إنتاجية  تعكس  الرواتب  هذه  أن  لو  وواهللا  الكثير, 
كبيرا  فهي مستحقة دون أدنى درجة من الشك, لكن ماذا 
السماء  في  بصاحبها  تحلق  ومزايا  صفرا  تبلغ  إنتاجية  عن 

كما هو حال السفر.
في  مدير  لمقابلة  سعيت  أكثر  وربما  أسبوعين  مدى  على 
دائم  سفر  حالة  في  ألنه  مــرادي  أبلغ  فلم  مهمة  شركة  
سأكون  قال  عالميا  المتجول  هاتفه  هاتفي  إلتقط  وعندما 
السفر  الى  مضطر  لألسف  لكن  األسبوع  نهاية  عمان   في 

مجددا مع بداية األسبوع, خليها لرمضان!!. 

أوراق متعبة
     غربة احرقتها . 

بقدر  بالمشاعر  متعلقا  االمــر  لها  يبدو  ال 
اي  من  اكثر  اليوم  تحتاجه  هي  االحتياج 
وتحيط  بعقلها  االفكار  تتسارع  مضى  وقت 
الحياة  وكأن  بالوحدة  من الشعور  اوقاتا  بها 

تغيرت بعيونها وفقدت بريقها .
الماضي  بين  االنسان  بها  يعيش  حالة  هي 
واالتي بين كل ما كان وكل ما سياتي يشعر 
من  اال  وحيدا  يكون  الن  بحاجته  االنسان 
تغادرنا  ال  التي  الوجوه  بعض  البشر  بعض 

حتى في اصعب اوقات حياتنا .
االحتياج لالخرين ال عالقة له بالحب بمفهومه 
من  لنا  ويكون  االخرين  نحب  قد  البشر  بين 
وقت  في  يغيبون  لكنهم  نصيبا  مشاعرهم 
يخطئون  وحدتنا  من  يزيدون  لهم  حاجتنا 
في تقديراتهم لما يجتاح نفوسنا ال يلمحون 
نظرة الحزن او االلم بعيوننا في وقت نكون 
من  متعبين  التعبير،  عن  عاجزين  به  نحن 
الحياة غير قادرين على التمسك بشيء بهذا 
التي  الوجوه  تبقى  ان  نحتاجه  ما  كل  العمر 

احبناها في ايامنا ال تغادرنا .
نفوس  ملئت   .... كانت  كما  الحياة  تعد  لم 
ايامهم    ارهقت   ... بالتعب  االخرين  وقلوب 
ابعد  يرى  ال  بعالمه  منهم  واحد  كل  ليعيش 
الى  العالقات  فتتحول  يعانيه  ما  حدود  من 
الذين  االخرين  نرى  ال  الننا  ووحــدة  غربة 

نحبهم وال نقدر مدى احتياجنا لهم 
هي تحتاجه اليوم ليس عشقا وال حبيبا بقدر 
دواء  ،فالصداقة  كصديق  لوجوده  احتياجها 
لعزلة القلوب ومالذا لنفوسنا في وقت تضيق 

بنا الحياة .
فقط  كامراة  يعاملها  ان  تريده  ال  اليوم  هي 
متناسيا  كصديق  بها  يشعر  ان  تتريده 
المراة  تتقنها  هي  التي  اتجاهه  واجباتها 
اتجاه من تحب باسم الحب لكن عندما يتعلق 
كل  والغربة  والوحدة  المشاعر  بعمق  االمر 
االالمها  تلمس  على  قادر  صديق  تريده  ما 
ودعمها واشعارها بان الحياة ال يزال بها من 

يكون قادرا على ان يكون حبيبا وصديقا .
االتي  باليوم  ترى  ال  وهي  ليال  تغفو  عندما 

امال هو من يزرع االمل بنفسها 
عندما تخجل ان تبكي امام االخرين هو من 
يكون قادرا على منحها الراحة التي تنشدها 
تنهزم امامه مرات ومرات لكنها تبقى قوية 
لمشاعرها  تقدير  من  ايــاه  منحها  ما  الن 

يعيدها قوية متماسكة .
الوحدة  وتنتابها  الحياة  عليها  تقسو  عندما 
من  فقط  هو  يكون  شيء  كل  من  والغربة 

يتلمس ذلك دون ان تبوح بحاجتها له .
لم  ان  والحبيب  صداقة  يكن  لم  ان  الحب 
لن   ، يحب  لمن  صديقا  يكون  ان  قادرا  يكن 
االخر  من  احتياجاتنا  بحدود  اال  حبا  يكون 
ضمانة  ليس  بايامنا  البشر  بعض  فوجود 
فكم  والوجدان  القلب  بثنايا  يكونوا  ان  على 
تالمس  ال  هي  معنا  تعيش  التي  الوجوه  من 
كشهادة  اال  تكون  ان  يمكنها  وال  الوجدان 
ال  لكنها  واحدة  مرة  تمنح  لالنسان  الميالد 

ترسم لنا كيف نعيش في الحياة .

يكونوا  كيف  يختاروا  من  هم  كذلك   وهم 
لهم  محبتنا  وبحجم  العمر  بحجم  اما  بحياتنا 
ال يغادرونا وقت ضعفنا وغربتنا  او ان يكونوا 
عناوين في صفحات العمر نقلبها صفحة تلو 
نشعر  وال  اسمائهم  عند  نتوقف  ال  االخــرى 

بالم لعدم تقديرهم الحتياجنا لهم .
وعمقها  واستمرارها  خــيــارات    العالقات 

بايدينا . 

  ابتعاد   موجع  
في لحظة ما طلب منها االبتعاد عن حياته . 

امراة  هي  هل  ولماذا  كيف  تعلم  تكن  لم 
اخرى في حياته ....؟

اخر  معنى  بوجودها  يجد  يعد  لم  انه  ام   
بايامه  

منها  يطلب  عالقتهما  من  ــى  االول للمرة 
االبتعاد  

وهي كامراة تحب بعمق ال يمكنها ان تتخيل 
ايامها بدونه كانت تدرك انها تحبه بطريقة 
لم تعد تمنحها سوى التعب  ، تنازلت كثيرا 
به  لتحتفظ  المزيد  تملك  تــزال  وال  الجله 

حبيبا وعمرا ليس له معنى بدونه .
تدفق  من  منحته  ما  ان  اليوم  لها  ويبدو 
ما  سببا  تفاصيله  الدق  واهتمام  مشاعر 

البتعاده عنها .
في عالقات الحب العميقة نحتاج لمساحة من 
الشجاعة نمتلكها في لحظة ما لنواجه االخر 
بما نفكر وكيف نراه بايامنا كي ال نتالم نحن 

وهم مرات ومرات .
الشجاعة  نحتاجة  ما  كل  العالقات  تلك  في 
ضمانات  بالحياة  فليس  االخــر  لمواجهة 
يمكنها  ايضا  القلوب  النفوس  تتغير  فكما 
ان تتبدل فيصبح الحب زائرا عليه الرحيل ان 

اردنا له ذلك 
يريحيها  الذي  بالقدر  شجاعا  يكن  لم  وهو 
... اختار االبتعاد كاي رجل شرقي يعتقد بان 
بعض عالقات الحب ال تدوم وان الحب الكبير 

ما هو اال قيدا ال يريده .
شيء  كل  تمنح  فهي  المراة  تحب  عندما 
بمن  الوجداني  االرتباط   . االهتمام  الحب   
االهتمام  تتصنع  ال  عالمها  هو  ليصبح  تحب 

بل تشعر انه جزء من مشاعرها .
كل  منحته  المراة  بان  الرجل  يشعر  وعندما 
شيء من مشاعر واهتمام كبير تصبح حريته 

اقصى مطالبه 
في الحب الشرقي ال يعترف الرجل بالحب اال 
يلزمه  اخر  شيء  ال  الــزواج  وثيقة  خالل  من 
خالل  من  اال  يجب  كما  الحب  لهذا  بالوفاء 
ورقة تلزمه ان يكون واال يبتعد عمن يحب .

تحب  هــي  بتناقضات  تعيش  ال  ــمــراة  وال
وتعشق وتدافع عن حبها وعن من تحب الن 

الحب لها الحياة   مرفأ وليس محطة . 

عصام قضمانيكل جمعة

..يبهرنا ضياء  آت من بساط العشب االخرض العميم.   عب وعبل

 زنبق  العشاق األزرق 
ش ر خ  تصوير : املهندس ع

ة  املح بألوانها  هاجت  وقد  نراها   
العشاق  زنابق  او  ازرق"  زنبق   " انها 
حقول  يف  تنبت  ما  ــادة-  ع  - التي 
تد عىل  سهول الكرك  القمح التي 

- ب بلده محي و وادي املوجب 
الزهرة  لهذه  العلمي   االســم  أما 

 Ixiolirion tartaricum :فهو

 كتب:حس دعسة.
تصوير:د.م. واصف املومني.

الغيم  من  فيض  عىل  ة  نا ..كأنها 
واملحبة وأزاه  الربيع النادرة!.

ن اىل  ..ويف مسارنا املرتحل    من ع
عرشات  تشعبات  من  نقرتب  عجلون،   
بساط  من  آت  ضياء   ،يبهرنا  القرى 

العشب االخرض العميم..
قرية  اىل   بنا  تصل  الطريق  هي  ها 
مجد    عــىل  الــغــافــة  تــلــك   ،" ــ ــب "ع
هذه  يف  تقطن  كانت  ة  ــ ام اســم 
اخرى  قرية  تجاور  بأنة  عل  املنطقة 
تعد  التي  وهــي  "؛   شقيقة"عبل
عب  قرية  ومناخ  صفات  ذات   من 
 ١٠٠٠ حواىل  عبل  سكان  عدد  ويبلغ 
الجنيدية  املومني  ة  عش من  نسمة 
يقطن  كان  ام  عبل  اسم  ومعنى 
من  البعض  جح  ف املنطقة  هــذه 
) جاء من  الناس ان تسمية (عب عبل

ة سكنا هذه املنطقة  اسم ام وام
ة. ا، بحسب مصادر متواترة كث قد

  ..وانت تسابق الطريق اىل جنة عب 
 " عجلون   " يف  الوصل  نرى   ، وعبل
التي نبتت ونحتت من قد الصخر والثمر 
من  جاءت  اسمها  ان  ؛ذلك  الناس  وكد 
إىل  نسبة  قديم،  آرامي  سامي  لفظ 
عاش  عجلون،  اسمه  مؤاب  ملوك  أحد 
وان  امليالد،  قبل  التاسع  القرن  يف 
ة، جاءت  تسمية عجلون بجلعاد القد
تعني  وجلعاد  السامية،  التسمية  من 
تسمية  وهي  الخشونة،  أو  الصالبة 

تتفق مع طبيعة املنطقة . 
القرى  وحــــارات  ــ  طــواب ..ويف   
و  جنا  ع  ــرة   ذاك نعيش  املــجــاورة 

عنجرة و الروا و الصفاء
(قضاء  العيون  و  الوهادنة  و  الشفا  و 

عرجان ) و راسون و باعون و أورصة
والجنيد و صخرة  .

يشكل عدد سكان قرية عب ما يقارب 

املومني  ة  عش مــن  نسمة   ٨٠٠٠
الطائفت  لسيد  بنسبها  تعود  التي 
الجنيد البغدادي ك تذكر كتب التاريخ 
آل  مثل  أخــرى  عشائر  من  وأقليات 
والعبابنة  والجالبنة  والدالبيح  طيفور 
وبنو هليل ويشكل عدد املومنية يف 

هذه القرية ما يقارب ال٩٠ ٪
لها ج

األردنية  القرى  إحــدى   ، عب  امــا   
بطبيعتها  امتازت  الخالب  ل  الج ذات 
إليها  الــزوار  تشد  التي  املدهشة 
ناخ  تتصف  فهي  (لألصطياف)  خاصة 
أثناء  ففي  شتاء  بــارد  صيفا  معتدل 
كل  من  الــزوار  ياتيها  الصيف  فصل 
من  السواح  ياتيها  ك  اململكة  أنحاء 
خارج اململكة العتدال مناخها، اما يف 
الشتاء فتتصف بربودة شديدة يف كل 
مرتفعاتها  عىل  الثلوج  تسقط  عام 
وتكسبها  البيضاء  الحلة  وتلبسها 

ال نادرا.  ج


