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

∑Gôà°TG

™«Ñ∏d ¢ü°üîe ô«Z

áëØ°U 32 ¿GAõL  ¿OQC’G - ¿ÉqªY - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG 16980 Oó©dG - Ω2017  QÉjCG 26  ≥aGƒªdG - `g 1438 ¿ÉÑ©°T 29 á©ªédG 

 ,»∏Y øH ø«°ùëdG ∂∏ªdG AGƒd √òØf kÉjƒÑ©J kÉjôμ°ùY kÉæjôªJ ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ,»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ™HÉJ - GôàH - AÉbQõdG
.áμ∏ªªdG ∫Ó≤à°S’ ø«©Ñ°ùdGh ájOÉëdG iôcòdÉH ä’ÉØàM’G áÑ°SÉæªH

القائد ا�على يتابع تمرين� عسكري�

 لجنة إماراتية أردنية ورجال 

أعمال يتبرعون لـ »الشهداء« 

 áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  πÑ≤à°SG  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y

 Oƒªëe øcôdG  ≥jôØdG  ácôà°ûªdG  ¿É`̀cQC’G

 ¢ùeG  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  ¬Ñàμe  »a  äÉëjôa

 π°ü«a  ¿É`̀«`̀YC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,¢ù«ªîdG

 á«JGQÉeE’G äGóYÉ°ùªdG áæéd ¢ù«FQ õjÉØdG

 πãªe  ≠jÉ°üdG  GRô`̀«`̀e  ø«°ùMh  ,á``̀«``̀fOQC’G

 ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ¿Gó`̀ª`̀M  ï«°ûdG

 áæéd  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  kGOó```̀Yh  ,áæé∏dG  ¢ù«FQ

.á«fOQC’G á«JGQÉeE’G äGóYÉ°ùªdG

 áª«≤H kÉjó≤f kÉμ«°T áæé∏dG ¢ù«FQ Ωóbh

 øe  áæé∏dG  º°SÉH  kÉYôÑJ  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``dCG  áFÉe

 ¥hóæ°U  º`̀Yó`̀d  ájô«îdG  Ωƒàμe  ∫BG  áÄ«g

.á«æeC’G Iõ¡LC’Gh áë∏°ùªdG äGƒ≤dG AGó¡°T

 ∫É```̀ª```̀YC’G ∫É`````̀LQ ø```̀e Oó````̀Y Ωó````̀b É``̀ª``̀c

 kÉμ«°T   äGQÉ```̀eE’G  »a ø«ª«≤ªdG  ø`̀«`̀«`̀fOQC’G

.ájÉ¨dG äGòd QÉæjO ∞dCG áFÉe áª«≤H kÉjó≤f

  É¡°SCGôj »àdG ,áæé∏dG øe ´ôÑàdG Gòg »JCÉjh

 ,ø««fOQC’G ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe OóYh õjÉØdG

 AÉ°ûfÉH   ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«Lƒàd  áªLôJ

 ¬d º```Yó```dG º``̀jó``̀≤``̀Jh AGó``̀¡``̀°``̀û``̀dG ¥hó``̀æ``̀°``̀U

 øe Å°ûfCG »àdG äÉjÉ¨dGh ±GógC’G ≥«≤ëàd

.É¡∏LG

 π°UGƒà«°S  ºYódG  Gòg ¿G  õjÉØdG  ∫É`̀bh

 á```̀«```̀fOQC’G á```̀«```̀JGQÉ```̀eE’G á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG π`̀Ñ`̀b ø``̀e

 »a ø«ª«≤ªdG  ø««fOQC’G  πÑb øe á°UÉNh

.äGQÉeE’G

 (6¢U π«°UÉØàdG)

 ٢٠ إصابة بحادث سير وتضرر ٢٧ مركبة
GôàHh …hGõ¨dG ±ô°TG - óHQG

 ô«°S çOÉM ôKG ¢ù«ªîdG ¢ùeG Qƒ°ùch ìhôéH É°üî°T  20 Ö«°UG

 Ü ¬eGó£°UGh Iô£«°ùdG πeôdÉH πªëe ÜÓb ≥FÉ°S ¿Gó≤a ÖÑ°ùH

 ≈dG ø«HÉ°üªdG ±É©°SG ºJ h . ó`̀HQG ÜƒæL ¿hó`̀jG   »`̀a áÑcôe 27

.áÑcôe 27 Qô°†J ≈∏Y IhÓY , á£°Sƒàe ádÉëH äÉ«Ø°ûà°ùªdG

 É¡éàe ¿Éc …òdG  ÜÓ≤dG  ¿EG  ,  ¿É«H  »a »fóªdG  ´ÉaódG  ∫Ébh

 IQÉ°TE’G  óæY   ¬«∏Y  Iô£«°ùdG  ¬≤FÉ°S  ó≤a  ó`̀HQG  ≈`̀dG  ¿ƒ∏éY øe

 ÖæéJ ¬àdhÉëe óæYh ô«ÑμdG ¿hójCG óé°ùe øe Üô≤dÉH á«Fƒ°†dG

 √QÉ°ùe  ø`̀Y  êô`̀N  á«Fƒ°†dG  IQÉ`̀°`̀TE’G  ≈∏Y  IóLGƒàªdG  äÉÑcôªdG

 Ωó£°UG å«M ,¿ƒ∏éY ≈`̀dG ó`̀HQG øe ΩOÉ`̀≤`̀dG ô`̀NB’G √É`̀é`̀J’G ≈`̀dEG

 ájOÉe  QGô`̀°`̀VCG  ≈`̀dEG  iOCG  É`̀e  ;IQÉ`̀°`̀TE’G  ≈∏Y  áØbƒàªdG  äÉÑcôªdÉH

. É¡«a Iô«Ñc

(6¢U π«°UÉØàdG) 

أ جواء لطيفة 

 äÉ`̀LQO  ≈∏Y  ¢VÉØîfG  á©ªédG  Ωƒ`̀«`̀dG  CGô`̀£`̀j-  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y

 á«∏ÑédG äÉ©ØJôªdG »a IQGôëdG áØ«£d AGƒLC’G ¿ƒμJh ,IQGôëdG

 áÑ≤©dGh  â«ªdG  ôëÑdGh  QGƒ`̀ZC’G  »a  ádóà©e  ,ájOÉÑdGh  ∫ƒ¡°ùdGh

 á£°ûf ≈dEG ádóà©e á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdGh ,á«dÉY Ωƒ«Z Qƒ¡X ™e

.áμ∏ªªdG ¥ô°Th ÜƒæL »a á°UÉN kÉfÉ«MCG QÉÑ¨∏d Iô«ãe áYô°ùdG

 AGƒLC’G ¿ƒμJh ,IQGôëdG äÉLQO ≈∏Y ´ÉØJQG CGô£«a kGóZ ÉeG 

 ájOÉÑdGh ∫ƒ¡°ùdG »a kÉ«Ñ°ùf IQÉM ,á«∏ÑédG äÉ©ØJôªdG »a ádóà©e

 ìÉjôdGh ,á«dÉY Ωƒ«Z Qƒ¡X ™e ,áÑ≤©dGh â«ªdG ôëÑdGh QGƒZC’Gh

 .áYô°ùdG ádóà©e á«HôZ á«dÉª°T ≈dEG á«HôZ

االستقالل.. فرحة وطن وسياج الستشراف المستقبل 
 á∏«ªL áfƒ≤jG É¡àZÉ°U É°VôdGh ÖëdG øe ÉeÉY 71 »gh

 ∫ÉØàM’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e  Ö©°ûdGh  áμ∏ªdGh   ∂∏ªdG   Égô°†M

 ø«©Ñ°ùdGh  á`̀jOÉ`̀ë`̀dG  iô``̀cò``̀dG  áÑ°SÉæªH  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 .áμ∏ªªdG ∫Ó≤à°S’

 õ©dG  ôYÉ°ûªH  â¨«°U  ,  áÑëªdGh  ìô`̀Ø`̀dG  ø`̀e  áMÉ°ùe 

 â∏ªM ,ô°†NG  ¿ƒàjR  ø°üZ πãe âàÑfh  ,áeGôμdGh  Iƒ≤dGh

.IódÉîdG áμ∏ªªdGh ádhódG ¿OQ’G ôªY êQGóe h É¡≤dCG

 ¢SÉædG  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  âØ£°UG,  ójôØdG  ó≤©dG  Å``̀dB’  π`̀ã`̀eh

 πª©dG  GƒZÉ°U  øªe  ø««fOQ’G  IÉ«M  äGQÉ°ùe  ∞∏àîe  øe

 ÜGOB’G  ∫Éée  »`̀a  É«dÉY  ¿OQ’G  º∏Y  Gƒ`̀©`̀aQh  äÉ«ë°†àdGh

 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh ¿ƒ`̀æ`̀Ø`̀dGh Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh

.á«YÉªàL’G IÉ«ëdGh

 ¿Ée’G ôH ≈dG º¡H ôÑ©j ∂∏e ºgOƒ¡L ∑QÉH øe º¡fG

 äÉjÉμëdG  ≥`̀dCG  âfÉμa  ,  ∫ÉªédGh  ìôØdG  áYÉ°ùd  ºgôNòjh

 »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG …ój ø«H ≈≤«°SƒªdGh Oô°ùdG ∫OÉÑàJ

 ’ ΩÓ`̀MGh  áYÉé°T  äGQOÉ`̀Ñ`̀e:  Ωƒ«dG  ¿OQ’G  ¢ü°üb π≤æJ  ,

 πc  »`̀ah  ¥É```̀aB’G  πμH  πªéàJ  ¿OQ’G  º∏Y  á`̀jQÉ`̀°`̀Sh  ∞bƒàJ

.πaÉëªdG

 ∂∏ªdG É¡jG Éª«¶Y GóFÉbh Gô«Ñc ÉNGh ÉfƒæM ÉHG âæc ºch

..º¡JÉYGóHG â«ªMh ø««fOQ’G ¥QÉ«H âaô°T ÉeóæY; πLB’G

 ø«ÑL ∂ÑëH â≤ØNh -É©e-∂fÉæMh ∂àÑ«¡H âaô°T Éª∏ãe

.´óÑe πc Ö∏bh

 äôÑY  øe  »ªëJh  õ©J  ¿OQ’G  ïjQÉJ  øe  á¶ëd  É¡fGh

 …ó«°S  äôª¨a,  ÖfÉL’Gh  Üô©dG  ø«fÉæØdG  øe  º¡JÉYGóHG

 ™°SÉàdG Égó≤Y â∏NO óbh ¿ÉªY ≈dG äAÉL øe ¿ƒ«Y ÜC’G

 áHô£e{ âfÉH »àdG , äÉæ«à°ùdG ôNGhCG É¡Jƒ°U ìó°U ÉªH â∏g,

 É¡≤°ûY èjƒàJ âÑMG óbh , ≥«aƒJ Iô«ª°S áfÉæØdG { ájOÉÑdG

 ä’ÉØàM’G  áÑ°SÉæªH  ≈æ¨àJ  ,  óFÉ≤dGh  ¢SÉædGh  ó∏ÑdG  ≈`̀dG

 »ah  ..áμ∏ªªdG  ∫Ó≤à°S’  ø«©Ñ°ùdGh  á`̀jOÉ`̀ë`̀dG  iô`̀cò`̀dÉ`̀H

 â≤∏WG øe âfÉc É¡fG ∂dP ; ÉeÉY 43 ÉgôªY ICÉLÉØe É¡àÑ©L

 âfGh ΩÉY πc :1974 ΩÉY ∫Ó≤à°S’G πØM »a É¡Jƒ°U ió°U

 Gó©dG ≈∏Y..»eÉM Qƒ°S Éj..Qƒ°üæe ó«©dÉH Éæ°û«L Éj ô«îH

 ..zá°UÉN{  Éj  ..ÉæJÉ°ûe Éj  ..á«©aóªdG  Éj..ÉæYhQO  Éj..QƒãàH

.Qƒ°üæe Éæ°û«L ..ˆÉH º°ùbG..ˆG øª«H Ghô«°S ..zQƒ°ùf{ Éj

 âMó°Uh  ¿É`̀ª`̀Y  á```̀YGPEG  É¡àæÑJ  äÉæ«à°ùdG  π```̀FGhCG  ø``̀eh

 ≈∏Y  Iô°TÉÑe  É`̀gô`̀«`̀KCG  ôÑY  âæ¨a  ,z»``̀dGhó``̀dG  ø`̀«`̀H{  á«æZCÉH

.AGƒ¡dG

 ádÓWEÉHh ¿OQ’G iôãd á≤°TÉ©dG Üƒ∏≤dG ¢ùªg ≈∏Yh..

 Qƒ°†M  ∫ÉØàM’G  ó¡°T  ,ô°VÉëdGh  »°VÉªdG  »cÉëJ  á«æa

 ,¢VƒY  ø`̀jR  á``̀«``̀fOQC’G  áfÉæØdG  É¡≤aGôJ  h  ,≥`̀«`̀aƒ`̀J  Iô«ª°S

 ôYÉ°ûdG  Ió«°üb  É¡à∏ªM  á«æWh  ôYÉ°ûªH  AÉ`̀æ`̀¨`̀dG  ≈`̀≤`̀JQGh

 »àdG  ,z¿OQCG  Éj  ∂fƒ«©d  ihó``a{  »æ«°ûªdG  ¿Éª«∏°S  ô«ÑμdG

ø«gÉ°T »MhQ ¿ÉæØdG É¡æëd

¿OQCG Éj ∂fƒ«©d ihóa{

Éqæ pM äƒªdG ÜÉ¡f Ée

Éæ«∏Y »dÉZ ≈ªM Éj

¬qæY ó©ÑdG ≥«£f Ée

»°SÉªJh íÑ°U √ôcòf

á°ùYO ø«°ùM Öàc 

 »a â©æjG »àdG áeC’G ô«gGRCG »g
 ÉgGò°T å©ÑJ, ø««ª°TÉ¡dG ∞æc
 ø««fOQ’G ìÉØc ≈∏Y ôWÉ©dG
 ÜC’G ∂∏ªdGh ¢VQ’Gh Ö©°ûdG
,,óFÉ≤dGh ñ’Gh

ø«jOÉjôdGh øjõ«ªàªdG ÜÉÑ°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y áª°ShCÉH º©æjh Ö«¡ªdG ∫ÉØàM’G ±ô°ûj ¬àdÓL

الملك: االحتفال باالستقالل مBني بالفخر

 ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ±ô°T - GôàH - ¿ÉªY 

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢`̀ù`̀eG ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG

 ,ôeÉ©dG  ¿Gó``̀ZQ  ô°üb  »`̀a  º`̀«`̀bCG  …ò``dG  ,ô«ÑμdG

 …OÉ``̀ë``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ∫Ó`̀≤`̀à`̀ °`̀SG ó`̀«`̀Y á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H

 É``«``fGQ á`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀L Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ,ø`̀«`̀©`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀dGh

.ˆGóÑ©dG

 ≈`̀∏`̀Y Ió``̀jô``̀¨``̀J »```̀a ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀dÓ``̀L ∫É`````̀bh

 π``°``UGƒ``à``dG ™``̀bƒ``̀e »```̀a á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG ¬`̀à`̀ë`̀Ø`̀°`̀U

 ∫Ó≤à°S’ÉH  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’Gz:zô`̀à`̀jƒ`̀J{  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 §°Sh  ,áHÉ°ûdG  á`̀«`̀fOQC’G  ÖgGƒªdG  √ò`̀g  πc  ™e

 Qƒ°†Mh äƒ`̀°`̀ü`̀H É`̀æ`̀KGô`̀J â`̀æ`̀jR á`̀«`̀fOQCG äÉ`̀«`̀æ`̀ZCG

 ô`̀î`̀Ø`̀dÉ`̀H »```fCÓ```e ,≥``̀«``̀aƒ``̀J Iô`̀«`̀ª`̀°`̀S á``Yó``Ñ``ª``dG

.zIOÉ©°ùdGh

 ™``̀bƒ``̀e ∂```̀∏```̀ª```̀dG á````dÓ````L ∫ƒ````̀°````̀Uh ió```````̀dh

 øjô°ûYh  ió`̀MEG  á«©aóªdG  â≤∏WCG  ,∫ÉØàM’G

 ,±ô°ûdG  ¢SôM  øe  á∏K  ¬àdÓL  â«Mh  ,á≤∏W

.»μ∏ªdG  ΩÓ°ùdG  ≈≤«°SƒªdG  âaõY Éª«a

 √ô°†M …ò``̀dG  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G ∫Ó``̀N ,â`̀°`̀Vô`̀Yh

 ,äGô`̀«`̀eC’Gh  AGô``̀eC’G  ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG  ø`̀e  Oó`̀Y

 IÉæÑdG  QhO  äRô```̀HCG  »`̀à`̀dG  ,z∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  á`̀jÉ`̀μ`̀M{

 ≈∏Y É¡ªdÉ©e º°SQh ,ádhódG π«μ°ûJ »a πFGhC’G

 ¿ÉªjE’Gh ,áaô©ªdGh º∏©dG É¡eGƒb áî°SGQ ¢ù°SCG

 ¬Ø°UƒH ,¬`̀JÉ`̀bÉ`̀Wh »```̀fOQC’G ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG äGQó`̀≤`̀H

.É¡à©aQh É¡eó≤J ¿GƒæYh ádhódG ∫Ée ¢SCGQ

 ,ø``̀«``̀°``̀†``̀«``̀Ñ``̀ª``̀dG Oƒ``````̀L ¿É```̀ Ñ```̀ dÉ```̀£```̀dG Ωó````````̀bh

 ¢ùμ©J  á```̀jQGƒ```̀M  Iô``̀≤``̀a  ,á``μ``HGƒ``°``û``dG  ¿É`̀£`̀∏`̀ °`̀Sh

 πÑ≤à°ùªd  ó`̀jó`̀é`̀dG  π`̀«`̀é`̀dG  äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀Wh  ΩÓ``̀MCG

 Ée  ≈`̀dEG  óæà°ùJ  äÉMƒªWh  ΩÓ`̀MCG  »`̀gh  ,¿OQC’G

 ¥É`̀aBGh  á«ª«∏©J  ¢Uôa  øe  π«édG  Gò¡d  ôaƒàj

.ºdÉ©dG  ≈∏Y ìÉàØfGh  ,á«LƒdƒæμJ

 ,ô°VÉëdGh  »°VÉªdG  »cÉëJ  á«æa  ádÓWEÉHh

 á`̀«`̀fÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG á`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀∏`̀d á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ∫É``Ø``à``M’G ó`̀¡`̀°`̀T

 ,¢VƒY  øjR  á`̀«`̀fOQC’G  áfÉæØdGh  ,≥«aƒJ  Iô«ª°S

 ihó```̀a{ ø`̀«`̀à`̀«`̀æ`̀Wh ø`̀«`̀à`̀«`̀æ`̀ZCG É`̀à`̀eó`̀b ø`̀«`̀à`̀∏`̀dG

 ,zGô`̀ª`̀ë`̀dG  á«aƒμ∏d  ¿OQCGzh  ,z¿OQCG  É`̀j  ∂fƒ«©d

 ≥`̀«`̀aƒ`̀J Iô`̀«`̀ª`̀ °`̀S á``̀fÉ``̀æ``̀Ø``̀dG É`̀ª`̀¡`̀à`̀æ`̀Z ó```̀b É``̀à``̀fÉ``̀c

 ˆÉ`̀H{  á`̀«`̀æ`̀ZCG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á``̀«``̀fOQC’G  áé¡∏dÉH

 äÉ«æZCG  »`̀gh  ,zπ«g  É`̀ghó`̀jRh  Iƒ¡≤dÉg  GƒÑ°üJ

 äGƒ`̀æ`̀°`̀S ô`̀Ñ`̀Y »````̀fOQC’G ¿Gó``̀Lƒ``̀dG »``a â`̀î`̀°`̀Sô`̀J

.á∏jƒW

 ô``̀«``̀gRh ,≈``̀°``̀ù``̀«``̀Y ô``«``Ñ``Y ¿ƒ``̀fÉ``̀æ``̀Ø``̀dG Ωó`````̀bh

 ,»∏eƒ°ûdG  Éª«Jh  ,á`̀ë`̀dGƒ`̀°`̀U  π«Ñfh  ,»`̀fÉ`̀Hƒ`̀æ`̀dG

 áYƒªée  ,»ª«©ædG  ¢ûjÉ°Th  ,…ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  GQ’h

 øe  áÑcƒch  ,IóFGôdG  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  øe

 äÉMÉéf Gƒ≤≤M øjòdG ,´óÑªdG »fOQC’G ÜÉÑ°ûdG

 »a RQÉH QhO º¡d ¿Éch ,øjOÉ«ªdG ≈à°T »a áàa’

.RÉéfE’Gh AÉ£©dGh AÉæÑdG  Iô«°ùe

 ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dGh äÉ``̀°``̀ù``̀ °``̀SDƒ``̀ª``̀dG √ò`````̀g â``̀«``̀¶``̀Mh

 å«M  ,»μ∏e  ºjôμàH  ¿ƒ`̀jOÉ`̀jô`̀dGh  ¿hõ«ªàªdG

 ,∫É`̀Ø`̀à`̀M’G ∫Ó`̀N º¡«∏Y ,∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L º`̀©`̀fCG

 º¡JGRÉéfE’  Gôjó≤J  ,á«μ∏e  äÉ«dGó«eh  áª°ShCÉH

 »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y Égƒ≤≤M »àdG Iô«ÑμdG

 ô`̀°`̀†`̀Mh.äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a ,»``ª``dÉ``©``dGh

 QÉ`̀Ñ`̀ch ,±Gô```°```TC’G IOÉ`̀°`̀ù`̀dG ø`̀e Oó``̀Y ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G

 AÉ°†YCGh ,ø«jôμ°ùYh ø««fóe øe ádhódG ∫ÉLQ

 ,áμ∏ªªdG  iód øjóªà©ªdG  »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdG

 ÜGõMC’Gh á«Ñ©°ûdG  äÉ«dÉ©ØdG »∏ãªe øe OóYh

 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh äÉ``HÉ``≤``æ``dGh äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh

.»fóªdG

(5-2¢U π«°UÉØàdG) 

ø«eôμªdG §°Sƒàj ¬àdÓL ∫ÉØàM’G ∫ÓN ádhódG ∫ÉLQ QÉÑch É«fGQ áμ∏ªdGh ¬àdÓL

(6¢U π«°UÉØàdG)

(11¢U áªààdG)

   تحري هالل شهر رمضان.. اليوم 

 óªëe QƒàcódG áμ∏ªªdG ΩÉY »àØe áMÉª°S ÉYO -  …CGôdG - ¿ÉªY 

 AÉ°ùe `g1438 ΩÉ©d ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫Óg …ôëJ ≈dEG á∏jÓîdG

 ¢SOÉ°ù∏d ≥aGƒªdG ¿ÉÑ©°T ô¡°T øe øjô°û©dGh ™°SÉàdG á©ªédG Ωƒ«dG

.»dÉëdG QÉjCG ô¡°T øe øjô°û©dGh

 »a AÉàaE’G  ÖJÉμeh á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG  íàØà°S  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh

 ∫Óg ájDhQ ∫ƒM IOÉ¡°ûdG ∫ÉÑ≤à°S’ É¡HGƒHCG áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ™«ªL

 .∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T



2محليات

الملك يشرف االحتفال باالستقالل وينعم بأوسمة على المتميزين والرياديين

 óªM »fOQC’G ¿ÉæØdG É¡eób »àdG ,ájÉμëdG âdhÉæJh 
 ,¢ù«°SCÉàdG  òæe ádhódG ïjQÉJ »a áª¡e π°UÉØe ,ºéf
 ,IOÉ¡°ûdGh äÉ«ë°†àdGh RÉéfE’Gh ôÑ°üdÉH â£ÑJQG »àdG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀«`̀à`̀eC’G ÉjÉ°†b ø`̀Y ´É``̀aó``̀dGh

.º¡ÑfÉL ≈dEG ±ƒbƒdGh AÉ≤°TC’G Iô°üfh
 ¿ƒ©Ñ°Sh ió`̀MEG{ ∫ƒ≤dÉH ∫Ó≤à°S’G ájÉμM äCGó`̀Hh
 •É`̀Ñ`̀fC’G  ø`̀eR  ø`̀e  Éæg Éæc  É¡∏Ñb  π`̀H  ,Éæg øëfh áæ°S
 ø«Yh ø«£Mh ∑ƒeô«dGh IódÉîdG áJDƒeh áæ°SÉ°ù¨dGh

.áeGôμdG øeR ≈dEG ,äƒdÉL
 iô`̀K ≈`̀∏`̀Y ô`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dGh ôÑ°üdG ,ø`̀ë`̀f É`̀æ`̀g
 É¡∏c  ø«£°ù∏a  π`̀H  ,≈`̀°`̀ü`̀bC’G  ÉæÑ°†N Ωƒ`̀j  ,OGƒ```̀dG  ÜÉ`̀H

.õjõ©dG »fOQC’G ¿GƒLQC’ÉH
 ô«°ûj  É«HôY  ÉæeO  iô°ùe  π`̀Xh  ,á``̀eC’G  øY  Éæ∏JÉb
 øY Ó«Ñf √Éæ∏©L …òdG …óëàdG ÉfOQ Éeh ,¢Só≤dG ≈dEG
.zÉæJƒNEG Iô°üf øY º«∏bE’G »a ÜGôN Éfó°U ’h ,ájÉZ

 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG »``̀a ø``̀«``̀«``̀fOQC’G á`̀ª`̀jõ`̀Y á`̀jÉ`̀μ`̀ë`̀dG äOô``̀°``̀Sh
 äôéØJ  ó`̀bh{  ∫ƒ≤dÉH  ,äÉjóëàdG  á¡LGƒeh  Ωó≤àdGh
 ≈∏YCG ≥«°†dG óæY äô¡Xh ,áaô©ªdG ™«HÉæj I qó°ûdG óæY
 á«ª°TÉ¡dG  IOÉ«≤dG  âZÉ°U  óbh  ,Éæ«a  InAhôªdG  äÉ«∏éJ
 ,º°TÉg »`̀æ`̀H  pÖ`̀©`̀ p°`̀û`̀H  π°üàJ kÉ```̀ HhQO :É`̀¡`̀J qó`̀¡`̀eh É``æ``HhQO
 ø«°ùëdG  áÑ«gh ,iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  Üô`̀©`̀dG  IQƒ``̀Kh  ,á`̀ nª`̀ r«`̀ nª`̀ oë`̀dGh
 ≈dEG  ,z¢ù°SDƒªdG{  ø«°ùëdG  øH ˆGóÑY ôÑ°Uh ,»∏Y øH
 ≈àM ,ˆGóÑY øH ∫ÓW ¬ª°SQ …òdG »æWƒdG ó¡°ûªdG
 äQÉ°U »àdG ádhódG AÉæH ∫ÓW øH ø«°ùëdG ™e ÉfõéfCG

.z´GóHE’Gh íeÉ°ùàdGh ΩõëdG »a kÓãe
 ∂∏ªdG  ádÓL  QhO  ≈∏Y  ∫Ó≤à°S’G  ájÉμM  äõ`̀cQh
 ¿OQC’G AÉæH Iô«°ùe á∏°UGƒe »a ¬àªμMh »fÉãdG ˆGóÑY
 ÉædƒM áªà©dG  äóà°TG  Éª¡e{  ∫ƒ≤dÉH  ,QGô°UEGh  áªjõ©H
 ,Éμ∏eh É°SQÉah ÉNCG ∑Gôf ,kGô°ûÑà°ùeh kGóeÉ°U ∑Gôf Éæc
 áªμëd ≈`̀dhC’G  ΩÉ`̀jC’G  òæe Éæªq∏Y G qò`̀a  Éjôμ°ùY GóFÉbh

.zzºFGõ©dG »JCÉJ Ωõ©dG πgCG Qób ≈∏Y { : r¿CG
 ø««fOQC’G QGô°UEG ≈∏Y äócCG »àdG ,ájÉμëdG »a AÉLh

 kÓ© pa  ÉæeõY  øμ«∏a{  ,±ô£àªdG  ôμØdG  á¡LGƒe  ≈∏Y
 ô£N ø`̀Wƒ`̀dGh á```̀eC’Gh ΩÓ``̀°``̀SE’G ø`̀Y qOô```̀fh ,kGRÉ```é```fEGh
 ∂∏ rªf »àdG ìhôdÉH πJÉ≤fh ,øà pØdGh ÜÉgQE’Gh á«ØFÉ£dG
 øeC’G Oƒ°ùj ≈àM kIƒb ÉæHÉÑ°T »ah áªμM ÉæNƒ«°T »a

.záeGôμdGh π≤©dGh ájôëdG ô°üàæJh ΩÓ°ùdGh
 øWƒdG  äÉHÉ°Th  ÜÉÑ°T  ºªg  ájÉμëdG  â°†¡æà°SGh
 ≈∏YQOÉb ƒgh ,¬JGP »©j ójóédG π«édG ,ÉæHÉÑ°T{ ∫ƒ≤dÉH
 Qƒà°SódGh ø`̀Wƒ`̀dG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ,AGô`̀à`̀Ñ`̀dG  πãe ¿ó``e AÉ`̀æ`̀H
 ,¢SQGóªdGh ,äÉ©eÉédG »a ÉæHÉÑ°T .ø«æWGƒªdG áeGôch
 øWƒdG  êQÉ`̀N  ¿É`̀c  øe  ÉæHÉÑ°T  .™fÉ°üªdGh  ,∫ƒ≤ëdGh
 ;»dÉ¨dG øWƒdG iôK ≈∏Y ¬JAÉÑYh ¬à«aƒμH ô£îj hCG
 ,á«æeC’G  ÉæJõ¡LCGh  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG  »a  ÉæHÉÑ°T  º¡fEG

.z¿ƒî°SGQ ¿Gƒ q°üdG Éªc ,¿OQC’G OhóM ≈∏Y ÉfOƒæLh
 ,¿OQC’G äÉ``̀æ``̀Hh AÉ``̀æ``̀HCG  ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G á`̀jÉ`̀μ`̀M â`̀«`̀Mh
 ôªb ≈`̀∏`̀Y  lΩÓ`̀°`̀S  ,AGó`̀¡`̀°`̀û`̀∏`̀d  lΩÓ``°``Sh  ,AÉª∏©∏d  lΩÓ``°``S{
 lΩÓ°S  ,¿hóYÉ°üdG  ÉfDhGó¡°T  qô`̀e  Éªq∏c  ™eódÉH  ¥ô°ûj
 ≈∏Yh  ,AÉª°ùdG  ≈`̀dEG  º`̀¡`̀HhQO  A»°†J  »àdG  ¿PBÉ`̀ª`̀dG  ≈∏Y
 lΩÓ`̀°`̀Sh ,äGô`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh OQƒ`̀dÉ`̀H º`̀¡`̀YqOƒ`̀J »`̀à`̀dG ¢``SGô``LC’G
 ìƒ∏J  ,øeõdG  Gòg áHƒ©°U º`̀ZQh ,IOÉ¡°ûdG  ñPÉ`̀H  øWƒd
 ,¿ÉªY  ƒëf  º¡∏aGƒb  ¿hOƒ≤j  ÜÉÑ°ûdGh  øWƒdG  äÉ`̀jGQ
 lΩÓ°S  ,ñƒª°ûdG  øWh  ≈∏Y  ΩÓ°S  :AGóædG  ™LQ  ™ª°ùfh

.zº«¶©dG ¿OQC’G ≈∏Y
 áYƒ£≤e z∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G á`̀jÉ`̀μ`̀M{ ¢`̀Vô`̀Y Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh
 π°UÉØeh ,á«fOQC’G ádhódG ïjQÉJ RôÑj º∏«ah ,á«≤«°Sƒe

.É¡Jƒb ô°UÉæY ï«°SôJh ,É¡FÉæH πMGôªd áª¡e

äÉMƒª£dGh ΩÓMC’G ájQGƒM
 ,áμHGƒ°ûdG ¿É£∏°Sh ,ø«°†«ÑªdG OƒL ¿ÉÑdÉ£dG Ωóbh
 ójóédG π«édG äÉMƒªWh ΩÓMCG ¢ùμ©J ájQGƒM Iô≤a
 óæà°ùJ  äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀Wh  ΩÓ````̀MCG  »``̀gh  ,¿OQC’G  πÑ≤à°ùªd
 ¥É`̀aBGh  á«ª«∏©J  ¢Uôa øe π«édG  Gò¡d  ôaƒàj  Ée  ≈`̀dEG

.ºdÉ©dG ≈∏Y ìÉàØfGh ,á«LƒdƒæμJ

 ójóédG  π«édG  äÉMƒªWh  Ωƒ«dG  ΩÓ`̀MCG  ¿CG  Éæ«Hh
 ºYóHh  ,IôHÉãªdGh  QGô`̀°`̀UE’Gh  áªjõ©dÉH  É©bGh  ¿ƒμà°S
 É¡d  ¢ù«d  ójóédG  π«édG  ΩÓ`̀MCG  ¿C’{  ,∂∏ªdG  ádÓL

.zπ°ûØdG πÑ≤j ’ π«L ƒgh ,OhóM
 πÑ≤à°ùªdG  π«L  äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀W  ≥«≤ëJ  ¿CG  ≈``̀dEG  ÉàØdh
 ,ΩÓ``̀MC’G  √ò`̀¡`̀H  ¿É``ª``jE’Gh  ,™«ªédG  IóYÉ°ùe  Ö∏£àJ
 Éæ©é°ûJh  Éæ«YƒJh  ÉæØ≤ãJ  ÜÉÑ°T  õcGôe  ójôf{  GƒdÉbh
 ¢`̀SQGó`̀eh  ,ÉæJÉbÉW  ôªãà°ùJh  »©ªàéªdG  πª©dG  ≈∏Y
 AÉHBGh ,π«∏ëàdGh åëÑdG ≈∏Y õØëj º∏©eh ,É¡«a º∏©àf
 ,∞«æëdG øjódG Éfƒª∏©j áªFCGh ,øWƒdG ÖM ¿ƒî°Sôj
.zíeÉ°ùàdGh ∫GóàY’Gh ΩÓ°ùdGh áªMôdGh áÑëªdG øjO

 ábô°ûe IQƒ°U ,ÉªgQGƒM ∫ÓN øe ,¿ÉÑdÉ£dG º°SQh
 ¬«a  π°UGƒàj  …ò`̀dG  ,πÑ≤à°ùªdG  ¿OQCG  ø`̀Y  º¡eÓMC’
 ,äÉYÉ£≤dG πc »a ¢UôØdG ¬«a ™æ°üJh AÉæÑdGh RÉéfE’G

.»fOQC’G ¿É°ùfE’G äGRÉéfE’G ∂∏àd óFÉ≤dG ¿ƒμjh

Üô©dG ÖgGƒe áªéf
 äRÉa  »àdG  ,¬°û«H  ¿ÉªjEG  á`̀«`̀fOQC’G  á∏Ø£dG  âeóbh
 ARABS GOT  Üô`̀©`̀dG  Ö`̀gGƒ`̀e  è`̀eÉ`̀fô`̀H  áªéf  Ö≤∏H
 á`̀≤`̀aGô`̀ª`̀H  ,»```̀ dGô```̀ HhC’G  AÉ`̀æ`̀¨`̀dG  ø``̀e  Iô`̀≤`̀a  ,TALANT

 äÉYƒ£≤e É¡©ÑJ ,≈≤«°Sƒª∏d »æWƒdG ó¡©ªdG Gôà°ùcQhCG
.QÉJhCGh ¿GRhO ábƒL É¡JOCG á«æWh á«FÉæZ

¢VƒY øjRh ≥«aƒJ Iô«ª°S
 ó¡°T  ,ô°VÉëdGh  »°VÉªdG  »cÉëJ  á«æa  ádÓWEÉHh
 ,≥«aƒJ  Iô«ª°S  á«fÉæÑ∏dG  áfÉæØ∏d  ácQÉ°ûe  ∫ÉØàM’G
 ø«à«æZCG  Éàeób  ø«à∏dG  ,¢VƒY  øjR  á«fOQC’G  áfÉæØdGh
 á«aƒμ∏d  ¿OQCGzh  ,z¿OQCG  Éj  ∂fƒ«©d  ihó`̀a{  ø«à«æWh
 ≥«aƒJ  Iô«ª°S  á`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀dG  Éª¡àæZ  ó`̀b  É`̀à`̀fÉ`̀c  ,zGô`̀ª`̀ë`̀dG
 GƒÑ°üJ ˆÉ``̀H{  á`̀«`̀æ`̀ZCG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á``̀«``̀fOQC’G  áé¡∏dÉH
 »a âî°SôJ  äÉ`̀«`̀æ`̀ZCG  »`̀gh  ,zπ`̀«`̀g  É`̀ghó`̀jRh  Iƒ¡≤dÉg

.á∏jƒW äGƒæ°S ôÑY »fOQC’G ¿GóLƒdG

ø«fÉæØ∏d äÉMÉéf
 π«Ñfh ,»fÉHƒædG ô«gRh ,≈°ù«Y ô«ÑY ¿ƒfÉæØdG Ωóbh
 ¢ûjÉ°Th  ,…óØ°üdG  GQ’h  ,»∏eƒ°ûdG  Éª«Jh  ,áëdGƒ°U
 ,IóFGôdG  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  øe  áYƒªée  ,»ª«©ædG
 Gƒ≤≤M ø`̀jò`̀dG  ,´ó`̀Ñ`̀ª`̀dG  »```̀fOQC’G  ÜÉÑ°ûdG  ø`̀e  áÑcƒch
 RQÉH QhO º¡d ¿Éch ,øjOÉ«ªdG ≈à°T »a áàa’ äÉMÉéf

.RÉéfE’Gh AÉ£©dGh AÉæÑdG Iô«°ùe »a
 ΩÓ```̀aC’ ¢``̀Vô``̀Y ø`̀«`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀dG A’Dƒ````̀g º`̀jó`̀≤`̀J ≥````̀aGQh
 ÜÉÑ°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG √òg äGRÉéfEG ≈∏Y Aƒ°†dG â£∏°S
 ,πØëdG  ∞`̀jô`̀Y  ó```cCG  Éª«a  ,ø`̀«`̀jOÉ`̀jô`̀dGh  øjõ«ªàªdG
 øWƒdG  Gò`̀g  ¿CG  ,Ö«£îdG  óæ¡e  »```̀fOQC’G  »`̀eÓ`̀YE’G
 ÉªYGOh  GõØëeh  Éæ°VÉM  ∫Gõ`̀j  Éeh  ¿Éc  ¬°ù«°SCÉJ  òæeh
 IhôK  ¿CÉH  øeDƒJ  á«ª°TÉg  IOÉ«≤H  ,ø«YóÑªdGh  ´GóHEÓd

.¿É°ùfE’G »g øWƒdG
 ¿hõ«ªàªdG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  √ò``̀g  â`̀«`̀¶`̀Mh
 ,∂∏ªdG  ádÓL  º©fCG  å«M  ,»μ∏e  ºjôμàH  ¿ƒjOÉjôdGh
 ,á«μ∏e  äÉ«dGó«eh  áª°ShCÉH  ,∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  ∫Ó`̀N  º¡«∏Y
 ≈∏Y É`̀gƒ`̀≤`̀≤`̀M »``̀à``̀dG Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG º``̀¡``̀JGRÉ``̀é``̀fE’ Gô``jó``≤``J
.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a ,»ªdÉ©dGh »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG

õ«ªà∏d óHQEG ¢SQGóe
 ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG ¢`̀SQGó`̀e ≈`̀∏`̀Y ¬`̀à`̀dÓ`̀L º`̀©`̀fCG ó`̀≤`̀a
 áLQódG  øe  ∫Ó≤à°S’G  ΩÉ°SƒH  ,ó``HQEG  /õ«ªà∏d  »fÉãdG
 ∂dPh ,IôHÉ©ªdG ºjôe á°SQóªdG Iôjóe ¬àª∏°ùJ ,≈dhC’G
 ´Gó`̀HEÓ`̀d áæ°VÉëc …OÉ``jô``dG á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG Qhó``̀d Gô`̀jó`̀≤`̀J
 õcGôe Gƒ≤≤M øjòdG  ,É¡àÑ∏W ájÉYQh OGóYEÉH  Égõ«ªJh
 ΩÉ`̀Y  É¡°ù«°SCÉJ  ò`̀æ`̀e  áμ∏ªªdG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  áeó≤àe
 á«dÉààe  äGƒæ°S  ôÑYh  á°SQóªdG  â∏°üM  å«M  ,2002
 ,á«ªdÉ©dGh á«Hô©dGh á«∏ëªdG õFGƒédG øe ójó©dG ≈∏Y
 Ö≤∏H ¬éjƒàJh äƒ`̀Hhô`̀dG  ≥jôa Rƒ`̀a É`̀gô`̀NCG  ¿É`̀c »àdG
 ΩÉ©d  äƒ`̀Hhô`̀∏`̀d  á«ªdÉ©dG  á≤HÉ°ùªdG  »`̀a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  π£H

 ™HQCG  ó°üëj  ºdÉ©dG  »a  ≥jôa  ∫hCG  ôÑà©j  å«M  ,2017
.á≤HÉ°ùªdG ¢ùØf »a õFGƒL

∑GQOEG á°üæe
 ió```̀MEG  /∑GQOEG  á`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀à`̀dÓ`̀L º``̀©``̀fCG  É`̀ª`̀c
 ΩÉ°SƒH ,á«ªæàdGh º«∏©à∏d É«fGQ áμ∏ªdG á°ù°SDƒe äGQOÉÑe
 òaÉf  ó«°ùdG  ¬ª∏°ùJ  ,≈``̀dhC’G  á`̀LQó`̀dG  ø`̀e  ∫Ó≤à°S’G
 äÉ©ªàéªdG  ó`̀aQ  »`̀a  á°üæªdG  Qhó`̀d  kGôjó≤J  ,¥É`̀bó`̀dG
 √òg  πμ°ûJ  å«M  ,õ«ªàªdG  »YƒædG  º«∏©àdÉH  á«Hô©dG
 ,Üô©dG ø«ª∏©àªdG ΩÉeCG áª¡eh Iójôa á°Uôa á°üæªdG
 π°†aCG ÉgôaƒJ äÉbÉ°ùªH âfôàfE’G áμÑ°T ôÑY ¥ÉëàdÓd
 .kÉfÉée  á«ªdÉ©dGh  á«Hô©dG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 z¢ùcƒª∏d{  á«fhôàμdEG  á«HôY  á°üæe  ∫hCG  ∑GQOEG  ó©Jh
 ø«H  ácôà°ûe  á°ù°SDƒe  »`̀gh  ,z¢``̀ù``̀cOEG{  ™`̀e  ácGô°ûdÉH
 ,É«Lƒdƒæμà∏d  ¢ùà°Sƒ°û°SÉe  ó¡©eh  Oô`̀aQÉ`̀g  á©eÉL
 ºq∏©à oe  ¿ƒ«∏e  øe  ôãcC’  kÉ«dÉM  ∑GQOEG  iƒàëe  π°üjh

.á≤£æªdG AÉLQCG ∞∏àîe øe á«Hô©dG á¨∏dÉH ≥WÉf

QÉJhCGh ¿GRhO
 ΩÉ°SƒH  ,QÉ````̀JhCGh  ¿GRhO  á`̀bƒ`̀L  ≈∏Y  ¬àdÓL  º`̀©`̀fCGh
 áLQódG øe õ«ªà∏d ø«°ùëdG øHG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG
 Gôjó≤J  ,≈æe  …ôàe  …óæ£°ùb  ó«°ùdG  ¬ª∏°ùJ  ,≈`̀dhC’G
 Iõ«ªàªdG  á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG  á`̀bƒ`̀é`̀dG  äGRÉ```é```fE’
 á«≤«°SƒªdG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  ¿OQC’G  π«ãªJ  »`̀a  É¡≤dCÉJh
 ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  á«°ùaÉæàdG  ¬JQƒ°U  õjõ©Jh  á«dhódG
 »Yƒ£àdG πª©dG ∫Éée »a á«YƒædG ÉgOƒ¡éd áaÉ°VE’ÉH

.»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y »YÉªàL’Gh

…hGóæ¡dG óªMCG
 óªëe  ™`̀aGQ  óªMCG  ó«°ùdG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º©fCG  Éªc

…CGôdG - ¿ÉªY

 ,¢ùeG ,»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ±ô°T
 »a º«bCG …òdG ,ô«ÑμdG »æWƒdG ∫ÉØàM’G
 ∫Ó≤à°SG ó«Y áÑ°SÉæªH ,ôeÉ©dG ¿GóZQ ô°üb
 ádÓL Qƒ°†ëH ,ø«©Ñ°ùdGh …OÉëdG áμ∏ªªdG
.ˆGóÑ©dG É«fGQ áμ∏ªdG
 ,∫ÉØàM’G ™bƒe ∂∏ªdG ádÓL ∫ƒ°Uh iódh
 ,á≤∏W øjô°ûYh ióMEG á«©aóªdG â≤∏WCG
 Éª«a ,±ô°ûdG ¢SôM øe á∏K ¬àdÓL â«Mh
.»μ∏ªdG ΩÓ°ùdG ≈≤«°SƒªdG âaõY
 √ô°†M …òdG ∫ÉØàM’G ∫ÓN ,â°VôYh
 ,äGô«eC’Gh AGôeC’G ƒª°ùdG ÜÉë°UCG øe OóY
 IÉæÑdG QhO äRôHCG »àdG ,z∫Ó≤à°S’G ájÉμM{
 É¡ªdÉ©e º°SQh ,ádhódG π«μ°ûJ »a πFGhC’G
 ,áaô©ªdGh º∏©dG É¡eGƒb áî°SGQ ¢ù°SCG ≈∏Y
 ,¬JÉbÉWh »fOQC’G øWGƒªdG äGQó≤H ¿ÉªjE’Gh
 É¡eó≤J ¿GƒæYh ádhódG ∫Ée ¢SCGQ ¬Ø°UƒH
.É¡à©aQh
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 ø«°ùëdG  øHG  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ΩÉ°SƒH  ,…hGóæ¡dG
 ô«ÑμdG  √Qhó```d  kGô`̀jó`̀≤`̀J  ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀LQó`̀dG  ø`̀e õ«ªà∏d
 »a  ¬∏ªY  Iô`̀à`̀a  ∫Ó`̀N  É¡dòH  »`̀à`̀dG  Iõ«ªªdG  √Oƒ`̀¡`̀Lh
 ,ÜÉÑ°û∏d  »ªeCG  çƒ©Ñe  ∫hCGh  ô¨°UCÉc  ,IóëàªdG  º`̀eC’G
 º¡∏cÉ°ûe ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh ÜÉÑ°ûdG ÉjÉ°†b ºYO »a
 º¡JÉMƒªW  »Ñ∏J  »`̀à`̀dG  äÉ°SÉ«°ùdG  »æÑJh  º¡æ«μªJh
 ÉLPƒªfCG ó©j å«M ,»dhódGh »∏ëªdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y

.óYGƒdG »fOQC’G ÜÉÑ°û∏d

¢VƒY ódÉN ΩƒMôªdG
 ¢VƒY  π«∏N  ódÉN  ΩƒMôªdG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º©fCGh
 ø`̀HG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀°`̀Sƒ`̀H  ,äÉÑ«©°ûdG  ˆG
 ¬∏éf  ¬ª∏°ùJ  ,áãdÉãdG  áLQódG  øe  õ«ªà∏d  ø«°ùëdG
 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG Ωƒ``̀Mô``̀ª``̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀d Gô``̀jó``̀≤``̀J ,ˆGó```Ñ```Y
 OÉ`̀b »``̀à``̀dGh ,Ió``̀jó``̀Y äGƒ`̀æ`̀ °`̀S QGó```̀e ≈`̀∏`̀Y Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 ≥«≤ëàd ,Ωó``̀≤``̀dG  Iô`̀μ`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀dÓ`̀N
 á∏≤f çGóMEG  »a âª¡°SCG  »àdG  äGRÉéfE’G  øe ójó©dG
 øe ¿Éc óbh ,¿OQC’G »a Ωó≤dG Iôc á°VÉjQ »a á«Yƒf
 á«°VÉjôdG ìhôdGh ¥ÓNC’ÉH º¡d Oƒ¡°ûªdG ø«ÑYÓdG

.á«dÉ©dG

ø«°ùM ô°UÉf
 ø«°ùM  ô°UÉf  ¢Sóæ¡ªdG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º`̀©`̀fCG  Éªc
 ø`̀HG »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG ΩÉ`̀°`̀Sƒ`̀H ,í`̀dÉ`̀°`̀U ó`̀ª`̀ë`̀e
 √Oƒ¡éd kGôjó≤J ,áãdÉãdG  áLQódG  øe õ«ªà∏d ø«°ùëdG
 âª¡°SCG »àdGh ,ºμJÉYƒaóe ácô°T ¢ù«°SCÉJ »a ájOÉjôdG
 ™aódG á«∏ªY ∫ÓN øe ø«æWGƒªdG ≈∏Y π«¡°ùàdG »a
 ôaƒJ Éªc ,∑ƒæÑdG º¶©ªd É¡JÉeóN π°üàd ,»fhôàμdE’G
 á°Uôa 100 øY ójõj Éeh ,áYƒæàe áeóN 300 øe ôãcCG

.»fOQC’G ÜÉÑ°û∏d πªY

Iô£æ≤dG õcôe
 OQGƒªdG á«ªæàd Iô£æ≤dG õcôe ≈∏Y ¬àdÓL º©fCGh
 ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ΩÉ°SƒH  ,ájô°ûÑdG
 ó«°ùdG  ø`̀e  π`̀c  ¬ª∏°ùJ  ,á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG  á`̀LQó`̀dG  ø`̀e  õ«ªà∏d
 äÉeÉ¡°SE’ Gôjó≤J ,êôjhO óªëe ó«°ùdGh ,OGhôdG ¿ÉcQ
 »a  á«HÉÑ°ûdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  º``YO  »`̀a  Iõ«ªàªdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 ø«μªJ ≈∏Y ,¬°ù«°SCÉJ òæeh ,πªY å«M ,¿É©e á¶aÉëe
 ∫Ó`̀N ø`̀e É`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh É`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh  É«°SÉ«°S  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 ácQÉ°ûªdGh äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh äGQó``̀≤``̀dG  AÉ`̀æ`̀H  è`̀eGô`̀H
 ´ƒ£àdG áaÉ≤K ï«°SôJ øY kÓ°†a ,º¡àjÉYQh á«HÉÑ°ûdG
 5  ÜQÉ≤j  Ée  ¬JÉeóN  øe  OÉØà°SG  å«M  ,ÜÉÑ°ûdG  ió`̀d

.áHÉ°Th ÜÉ°T ±’BG

äÉ°ùjób ºjó°S
 ºdÉ°S  OÉ``̀jR  ºjó°S  ó«°ùdG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º`̀©`̀fCG  Éªc
 ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ΩÉ°SƒH  ,äÉ°ùjób
 ¬`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SE’ kGô``jó``≤``J ,á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á``̀LQó``̀dG ø``̀e õ`̀«`̀ª`̀à`̀∏`̀d
 ¢üîj Éª«a »Ñ£dGh »ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »a á«YƒædG
 GRÉ¡L ¬YGôàNGh ,¿ÉWô°ùdG ¢Vôe øY ôμÑªdG ∞°ûμdG
 á«æ«édG  äGôÑàîªdG  »a  äÉæ«©dG  •É≤°SEG  ≈∏Y  πª©j
 ≈°VôªdG  ≈∏Y  ôaƒj  Éªe  ,»``̀dBG  πμ°ûH  äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH
 õjõ©J »a É°†jCG º¡°SCG Éªc ,ó¡édGh âbƒdG øe ô«ãμdG
 ¿ÉWô°ùdG  ¢Vôe áédÉ©e »a  ¿OQCÓ`̀d  …OÉjôdG  Qhó`̀dG
 á«Yƒ£àdG  √Oƒ¡L  øY  kÓ°†a  ,á≤£æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y

.¿ÉWô°ù∏d ø«°ùëdG õcôe »a

ø«YÉ≤H π«¡°S
 ¢ùjôL  ºdÉ°S  π«¡°S  ó«°ùdG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º`̀©`̀fCGh
 ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  ΩÉ°SƒH  ,ø«YÉ≤H
 »a áHhDhódG √Oƒ¡éd Gôjó≤J ,áãdÉãdG áLQódG øe õ«ªà∏d
 kÉ°Uƒ°üNh ,á«Yƒ£àdG ¬JGQOÉÑeh »∏«μ°ûàdG øØdG AGôKEG

 IQOÉÑe  ≥∏WCG  å«M  ,ø«aƒØμªdG  áÄØd  á¡LƒªdG  ∂∏J
 »àdGh ,ø«aƒØμª∏d á«ªjOÉcCG ™e ¿hÉ©àdÉH z¿ƒ∏dG ÇQÉb{
 ô«Ñ©àdG »a ø«aƒØμªdG áÑ∏£dG IQób ™aQ »a âª¡°SCG
 õjõ©J  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,º¡°ù«°SÉMCGh  º¡JÉfƒæμe  ø`̀Y
 âëÑ°UCG  å«M  ,™ªàéªdÉH  º¡éeOh  º¡°ùØfCÉH  º¡à≤K
 äÉÄ«¡dG  ø`̀e  ójó©dG  »`̀a  Iô°VÉM  á«æØdG  º¡JÉ«æà≤e

.á«Hô©dGh á«fOQC’G á«ªjOÉcC’Gh äÉ°ù°SDƒªdGh

äÉMób AÉæ°S
 »bô°T  ºdÉ°S  AÉæ°S  Ió«°ùdG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º©fCG  Éªc
 ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  ΩÉ°SƒH  ,äÉ`̀Mó`̀b
 É`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀d kGô``̀jó``̀≤``̀J ,á``̀ã``̀dÉ``̀ã``̀dG á```̀LQó```̀dG ø``̀e õ`̀«`̀ª`̀à`̀∏`̀d
 á«©ªéd É`̀¡`̀à`̀°`̀SÉ`̀FQ ∫Ó``̀N ø`̀e ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG
 »àdG  ,¿ƒ∏éY  á¶aÉëe  »a  ájô«îdG  ™«HÉæ«dG  äGó«°S
 ∫ÓN  øe  »∏ëªdG  ™ªàéª∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  Ωó≤J
 á«©ªédG äÉeóN øe OÉØà°SG óbh ,∫RÉæªdG áfÉ«°Uh AÉæH
 ≈∏Y  á«©ªédG  πª©Jh  ,Iô«≤a  Iô°SCG  500  ≈∏Y ójõj  Ée
 øe ø«Yƒ£àe ¥ôa ôÑY áfÉ«°üdGh AÉæÑdG ∫ÉªYCG ò«ØæJ

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe

¢ùjôN Qƒf
 ÖdÉW zô«°ù«J óªëe{ Qƒf ó«°ùdG ≈∏Y ¬àdÓL º©fCGh
 ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  ΩÉ°SƒH  ,¢ùjôN
 ájOÉjôdG  √Oƒ¡éd kGôjó≤J ,áãdÉãdG  áLQódG  øe õ«ªà∏d
 »a á«fhôàμdE’G ÜÉ©dC’G áeƒ¶æe ¢ù«°SCÉàH ¬àªgÉ°ùeh
 äGôÑàîªd »æ≤àdG  ÖfÉédG  IQGOEÉ`̀H  ºgÉ°S  å«M ,¿OQC’G
 á«μ∏e  IQOÉÑªH  ÉgDhÉ°ûfEG  ºJ  »àdG  á«fhôàμdE’G  ÜÉ©dC’G
 ,á«ªæà∏d »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂∏ªdG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U ∫Ó`̀N ø`̀e
 áHGƒH ≥∏WCG …òdG ,á«fOQC’G ÜÉ©dC’G πªY ≥jôa ¢SCGôJh
 á≤£æe  »`̀a  ∫hC’G  ∞`̀JGƒ`̀¡`̀dG  ÜÉ``©``dCG  Qƒ`̀£`̀e  iƒàëªd
 ÜÉÑ°û∏d  ÖjQóàdG  ¢Uôa  äô`̀ah  »àdG  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG

.á«YGóHE’G ºgQÉμaCG ôjƒ£Jh

∫ƒZõdG øªMôdGóÑY
 »∏Y  øªMôdGóÑY  ó«°ùdG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º`̀©`̀fCG  Éªc
 ø`̀HG »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG ΩÉ`̀°`̀Sƒ`̀H ,∫ƒ``̀Zõ``̀dG óªëe
 √Oƒ¡éd kGôjó≤J ,áãdÉãdG  áLQódG  øe õ«ªà∏d ø«°ùëdG
 ≈∏Y  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ™«é°ûJh  ø«μªJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á`̀jOÉ`̀jô`̀dG
 ¢Uôa ô«aƒJh ,™ªàéªdG »a »HÉéjE’G ô««¨àdG çGóMEG
 ,ø«LÉàëªdG  áÑ∏£dG  øe  Oôa  500  øe  ôãcC’  º«∏©àdG
 πª©dGh ™ªàéªdG áeóN »a õ«ªàªdG √Qhód áaÉ°VE’ÉH
 πLCG  øe õÑîdG{  IQOÉÑe  ¥Ó`̀WEG  ∫Ó`̀N øe »Yƒ£àdG
 ¬©«Hh  ó`̀FGõ`̀dG  õÑîdG  ™ªL  ≈∏Y  Ωƒ≤J  »àdG  ,zº«∏©àdG

.AGô≤ØdG áÑ∏£∏d á«°SGQO íæe ô«aƒàd

QGƒ©b GQófÉ°S
 ∞°Sƒj ¢SÉ«dG GQófÉ°S áLôîªdG ≈∏Y ¬àdÓL º©fCGh
 õ«ªà∏d ø«°ùëdG øHG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ΩÉ°SƒH ,QGƒ©b
 Iô«°ùªdG óaQ »a ÉgQhód kGôjó≤J ,áãdÉãdG áLQódG øe
 äRÉa å«M ,áéàæeh áfÉæah áLôîªc ,á«fOQC’G á«æØdG
 øe êGô`̀NEG  π°†aCG  IõFÉL :É¡æe ,õFGƒédG øe ójó©dÉH
 »¡dO  ¿ÉLô¡e  »a  ,(ø«Jôªd)  á«dhódG  Éªæ«°ùdG  áÄa
 ΩÉY  zAƒ`̀°`̀V{  º∏«a  ø`̀Y  ,óæ¡dG  »`̀a  »`̀dhó`̀dG  »FÉªæ«°ùdG
 áª¡ªdG  äÉcQÉ°ûªdGh  ∫ÉªYC’G  øe  ô«ãμdG  É¡dh  ,2017

.êÉàfE’Gh êGôNE’G ó«©°U ≈∏Y É«ªdÉYh É«HôY

¢VƒY ójDƒe
 óªëe ó`̀jDƒ`̀e  ¢Sóæ¡ªdG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀à`̀dÓ`̀L º`̀©`̀fCG  É`̀ª`̀c
 ø`̀HG »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG ΩÉ`̀ °`̀Sƒ`̀H ,¢``̀Vƒ``̀Y ó``̀ª``̀MCG
 Gô`̀jó`̀≤`̀J ,á``̀ã``̀dÉ``̀ã``̀dG á```̀LQó```̀dG ø```e õ`̀«`̀ª`̀à`̀∏`̀d ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG
 øe  OóY  IÉ«M  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  ¬àªgÉ°ùeh  √Oƒ¡éd
 IAGôb  »a  √ôμah  ¬ª∏Y  ≈`̀dEG  óæà°SG  å«M  ,ø«æWGƒªdG
 QÉ«¡fG  πÑb  ô£îdG  ºéM  º««≤àd  ä’’Oh  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e
 k’Éãe Üô°V å«M ,áaƒédG  πÑL »a »fÉÑe áYƒªée

 ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ,»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh  »æWƒdG  ¬°ùëH  iòàëj
.áeÉ©dG áë∏°üªdG

ø«°†«ÑªdG OƒL
 óªëe  ¿GƒØ°U  Oƒ`̀L  áÑdÉ£dG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º`̀©`̀fCGh
 ø`̀HG »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``Ñ``Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀«`̀dGó`̀«`̀ª`̀H ,ø`̀«`̀°`̀†`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ÉgQÉμaC’ kGôjó≤J ,á«ÑgòdG áÄØdG øe ¥ƒØà∏d ø«°ùëdG
 ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡àªLôJ »àdG ,á«YGóHE’Gh ájOÉjôdG
 É¡àjGhQ  äQó°UCG  ¿CG  ó©H  ,á«HôY  á«FGhQ  ô¨°UCG  íÑ°üàd
 ≥«∏j  …óëàdG)  ÜÉàch  ,2017  ΩÉ`̀Y  (ø«ª°SÉ«dG  ìô`̀L)
 IQOÉÑe áÑMÉ°U É¡fCG Éªc .2016 ΩÉY ,(äCGôb Ée ´hQCG /∂H
 IAGô≤dG ™«é°ûJ ≈dEG áaOÉ¡dG (ÜÉàc ÜÉH πc áÑàY ≈∏Y)
 äRÉah  , ṕ Ghh  ∞≤ãe π«L ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  »a áªgÉ°ùª∏d
 øe OóY »a âcQÉ°T Éªc ,á«Hô©dG õFGƒédG øe ójó©dÉH

.á«aÉ≤ãdG äÉfÉLô¡ªdGh ¢VQÉ©ªdG

¬°û«H ¿ÉªjEG
 ≈«ëj  ∫Éæj  ¿É`̀ª`̀jEG  á∏Ø£dG  ≈∏Y  ¬àdÓL  º©fCG  Éªc
 ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  á«dGó«ªH  ,¬°û«H
 »æØdG  É``̀¡``̀FGOC’ kGô`̀jó`̀≤`̀J  ,á`̀«`̀Ñ`̀gò`̀dG  á`̀Ä`̀Ø`̀dG  ø`̀e ¥ƒØà∏d
 É¡næ sμ ne …òdG ,»dGôHhC’G AÉæ¨dG »a É¡àÑgƒeh ,õ«ªàªdG
 ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º```̀gCG ø``̀e Ió``̀MGƒ``̀H Rƒ``̀Ø``̀dG ø``̀e
 ,á«Hô©dG ÖgGƒªdG èeÉfôH áªéf Ö≤d ≈∏Y É¡dƒ°üMh
 ô¨°UCÉc ,ÉgôªY øe áæeÉãdG  ø°S »a »gh ,2017 ΩÉ©d

.Ö≤∏dG Gò¡H RƒØJ á≤HÉ°ùàe
 QÉÑch ,±Gô°TC’G IOÉ°ùdG øe OóY ∫ÉØàM’G ô°†Mh
 AÉ`̀°`̀†`̀YCGh ,ø`̀«`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀Yh ø`̀«`̀«`̀fó`̀e ø``̀e á``̀dhó``̀dG ∫É```̀LQ
 OóYh  ,áμ∏ªªdG  iód  øjóªà©ªdG  »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdG
 äÉÄ«¡dGh  ÜGõ```̀MC’Gh  á«Ñ©°ûdG  äÉ«dÉ©ØdG  »∏ãªe  ø`̀e

.»fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh äÉHÉ≤ædGh
 ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L ≈`̀∏`̀Y ΩÓ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG ±ô`̀°`̀û`̀Jh

 .ôeÉ©dG ¿GóZQ ô°üb »a ,áμ∏ªdG ádÓLh

: ∫Ó≤à°S’G ájÉμM

 •ÉÑfC’G øeR øe ïjQÉJ -
 É¡ZÉ°U IAhôª∏d äÉ«∏éJh

 ó¡°ûe Gƒª°Sô«d ¿ƒ«ª°TÉ¡dG
øWƒdG

 ΩõëdG É¡«a ádhO AÉæH -
´GóHE’Gh íeÉ°ùàdGh

 äóà°TG Éª¡e ∂∏ª∏d ∫ƒ≤J -
 kGóeÉ°U ∑Gôf áªà©dG

kGô°ûÑà°ùe

 ôμØdG á¡LGƒe ≈∏Y QGô°UEG -
±ô£àªdG

 ÜÉÑ°ûdG ºªg ¢VÉ¡æà°SG -
Qƒà°SódGh øWƒdG ájÉªëd

 AGó¡°ûdGh AÉª∏©∏d ΩÓ°S -
¢SGôLC’Gh ¿PBÉªdGh

 ÜÉÑ°ûdGh øWƒdG äÉjGQ -
 ™LQh ¿ÉªY ƒëf ¬éàJ

 ≈∏Y ΩÓ°Sh ñƒª°T ÉgGó°U
º«¶©dG øWƒdG



4محليات
لقطات من االحتفال بعيد االستقالل وتكريم الملك للمتميزين والرياديين



5محليات



6محليات

(GôàH)  çOÉë∏d ó¡°ûe

 السفير العضايلة يبحث
مع مسؤولين أتراك تعزيز العالقات 

 الغزو رئيس! للسلطة القضائية ..
ترسيخ لالهتمام الملكي بتطوير القضاء 

 óéeCG Iô≤fCG »a »fOQC’G ô«Ø°ùdG ≈≤àdEG - GôàH - Iô≤fG   

 π«YÉª°SEG  »côàdG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ ∫h’G ¢ùeG á∏jÉ°†©dG

 -  á`̀«`̀fOQC’G  äÉbÓ©dG  ôjƒ£Jh  õjõ©J  QÉ`̀WEG  »a  ¿Éeô¡c

.áaÉc ä’ÉéªdG »a á«côàdG

 ¢ù«FQ  øe  Iƒ`̀YO  ¿Éeô¡μd  á∏jÉ°†©dG  ô«Ø°ùdG  π≤fh

 IQÉ`̀jõ`̀d á``̀fhGô``̀£``̀dG ∞`̀WÉ`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ø«H ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG IOÉ``̀jRh äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ô`̀°`̀UGhCG º`̀Yó`̀d ,áμ∏ªªdG

.á«fÉªdôÑdG ä’ÉéªdG »a á°UÉN øjó∏ÑdG

 – á````«````fOQC’G äÉ``bÓ``©``dÉ``H √RGõ```̀à```̀YG ¿É``̀eô``̀¡``̀c ó`````̀cCGh

 πLCG øe πª©dG ≈∏Y »côàdG ¿ÉªdôÑdG ¢UôMh ,á«côàdG

 á«©jô°ûàdG  ä’ÉéªdG  »a  øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG  ï«°SôJ

.á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàbE’Gh

 áYÉæ°üdGh  Ωƒ∏©dG  ôjRh  kÉ°†jCG  ≈≤àdG  á∏jÉ°†©dG  ¿Éch

 ºYO äÉ«dBG  åëÑd (ƒ`̀dRhG  ¥hQÉ`̀a)  »côàdG  É«LƒdƒæμàdGh

 á«YÉæ°üdG ä’ÉéªdG »a øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

.á«LƒdƒæμàdGh

 ºJ  »`̀à`̀dG  ÉjÉ°†≤dG  á©HÉàe  á`̀«`̀ª`̀gCG  á∏jÉ°†©dG  ó```̀cCGh

 »≤∏ªdG »fÉg QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ IQÉjR ∫ÓN É¡dhÉæJ

 äGQOÉ°U  IOÉ``jR  ¢UÉN  πμ°ûHh  ,»°VÉªdG  QGPBG  »a  É«côàd

 ∂dòch »côàdG  ¥ƒ°ù∏d  ¢SÉJƒÑdGh  äÉØ°SƒØdG  øe ¿OQC’G

 á≤£æe  »`̀a  á«côàdG  äÉYÉæ°ü∏d  á°UÉN  á≤£æe  AÉ`̀°`̀û`̀fEG

.á°UÉîdG áÑ≤©dG

 äÉYÉæ°üdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©J  É«côJ  ¿G  ƒ``̀dRhCG  ó`̀cCGh

  zASELSAN{  ácô°T  ¿CG  ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,á«∏ëªdG  á«YÉaódG

 kÉYhô°ûe  ó©J  ¿OQ’G  »a  â°ù°SCG  »àdG  ,§`̀°`̀Sh’G  ¥ô°ûdG

 .iô`̀N’G  äÉYÉ£≤dG  »a  ¬H  iòàëj  k’Éãe  πμ°ûj  kÉëLÉf

 øe áfƒμe ,ácôà°ûe πªY áYƒªée π«μ°ûJ á«ªgCG ócCG Éªc

 AGôÑNh  ,á«côàdG  Ωƒ∏©dGh  É«LƒdƒæμàdG  IQGRh  »a  AGôÑN

 äÉYÉ£≤dG á°SGQOh åëÑd á«æ©ªdG á«fOQ’G äGQGRƒ`̀dG  »a

 ,øμªe âbh ´ô°SCG  »ah π°üØe πμ°ûH  ,ôjƒ£à∏d  á∏HÉ≤dG

 ™°Vhh á«°ù«FQ äÉYÉ£b 4 hCG 3 ójóëJ IQhô°V ≈∏Y kGócDƒe

 ±ó¡H ,Öjô≤dG ióªdG »a Égôjƒ£J ≈∏Y πª©∏d §£N

 äGQGRƒdG ø«H äÉ«bÉØJG É¡æY ≥ãÑæj ób ≥jôW áWQÉN º°SQ

 .øjó∏ÑdG »a  á«æ©ªdG

»dÉéªdG Qó«M - Öàc   

 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  IOGQE’G  äAÉL

 kÉ°ù«FQ hõ¨dG óªëe »°VÉ≤dG ø««©àH

 ¢ù∏éª∏d kÉ°ù«FQh ,õ««ªàdG áªμëªd

 ,á«FÉ°†b  á£∏°S  ≈∏YCÉc  »FÉ°†≤dG

 ôjƒ£àH  »μ∏ªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gE’G  ï°Sôàd

 OÉéjEGh  ,»``̀fOQC’G  AÉ°†≤dG  áeƒ¶æe

 á``̀dGRE’  á`̀eRÓ`̀dG  á«fƒfÉ≤dG  ≠«°üdG

 »àdG ájƒfÉ≤dGh ájQGOE’G ä’ÓàNE’G

 ,»`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG RÉ`̀¡`̀é`̀dG ìÓ``̀°``̀UEG ≥`̀«`̀©`̀J

 ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°Sh ádGó©dG ¿CG QÉÑàYÉH

 ¬`̀«`̀∏`̀Y ≈`̀æ`̀Ñ`̀J …ò`````̀dG ¢```̀SÉ```̀°```̀SC’G »```̀g

.á≤jô©dG á«WGô≤ªjódG äÉ©ªàéªdG

 ¬«dEG QÉ°TCG …òdG ÖÑ°ùdG äGP ƒgh 

 á«°TÉ≤ædG  ¬àbQh  »a  ∂∏ªdG  ádÓL

 π«μ°ûJ  É`̀¡`̀Ñ`̀≤`̀YCG  »``̀à``̀dG  ,á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG

 RÉ¡édG  ôjƒ£àd  á«μ∏ªdG  áæé∏dG

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á°SÉFôH  ,»FÉ°†≤dG

 ,»``YÉ``aô``dG ó```̀jR ≥``̀Ñ``̀°``̀SC’G ¿É```̀«```̀YC’G

 »fƒfÉ≤dG  ¬«≤ØdG  ájƒ°†Y  ∂`̀dò`̀ch

.hõ¨dG óªëe »°VÉ≤dG

 ¢üî°ûd  »μ∏ªdG  QÉ«àNE’G  AÉ`̀L

 á``£``∏``°``ù``dG Ωô``````̀g CGƒ```̀Ñ```̀à```̀«```̀d hõ````̀¨````̀dG

 á«μ∏ªdG  ájDhôdG  õjõ©àd  ,á«FÉ°†≤dG

 RÉ``¡``é``dG á``eƒ``¶``æ``e ô``̀jƒ``̀£``̀J ƒ``̀ë``̀f

 á````````̀jQGOE’G É```gOÉ```©```HCÉ```H ,»``̀FÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG

 IOÉ«°S  CGó`̀Ñ`̀e  ≥«≤ëàd  ,á«fƒfÉ≤dGh

 ;™«ªédG ¬«dEG ø¡Jôj …òdG ¿ƒfÉ≤dG

 QGô`̀≤`̀dG ™`̀fÉ`̀°`̀U ΩÉ``ª``à``gEG ó``̀cDƒ``̀j É`̀ª`̀c

 Iõ«ªàªdG  á«FÉ°†≤dG  äÉ«°üî°ûdÉH

 ò«ØæJh ,ô««¨àdG çGóMEG ≈∏Y IQOÉ≤dG

 ôjƒ£àd  á«μ∏ªdG  áæé∏dG  äÉ«°UƒJ

 á``̀é``̀dÉ``̀©``̀eh ,»``̀FÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG RÉ```̀¡```̀é```̀dG

 ≥∏©àj  Éª«a  ,á«FGôLE’G  äÉ«dÉμ°TE’G

 π«gCÉJh ,á«FÉ°†≤dG QOGƒμdG ôjƒ£àH

 ô«°ü≤J ∂`̀dò`̀ch ,á````jQGOE’G QOGƒ`̀μ`̀dG

.»°VÉ≤àdG Ióe

 áªμëe ¢ù«FQ ¿CÉH  ∂°T øe Ée

 IQGOEG  ≈`̀∏`̀Y  QOÉ``̀b  ,ø`̀«`̀©`̀ª`̀dG  õ««ªàdG

 ,QGó`̀à`̀bEGh  á`̀fÉ`̀eCG  πμH  AÉ°†≤dG  ∞∏e

 ¬Jô«°ùe ÖcGh øe πc ¬cQój Gògh

 π`̀eÉ`̀©`̀J ø```̀eh ,AÉ``°``†``≤``dG ∂`̀∏`̀°`̀S »``̀a

 É¡∏¨°T  »àdG  ΩÉ¡ªdG  ™«ªL  »a  ¬©e

 òæe  ;á∏jƒ£dG  ¬∏ªY  äGƒæ°S  ∫ÓN

 ΩÉY  á«FÉ°†≤dG  á≤HÉ°ùªdG  RÉàLG  ¿CG

 á©Ñ°S ≈∏Y ∫hC’G ¬Ñ«JôJ ¿Éch ,1983

 πMGôe  ≈àMh  ,kÉ≤HÉ°ùàe  ø«KÓKh

 ió`̀d kÉ`̀eÉ`̀Y kÉ`̀«`̀Yó`̀e É`̀gCGó`̀H ,Ió`̀jó`̀Y

 ,ΩÉ`̀©`̀dG  äGP  »`̀a  äÉ`̀jÉ`̀æ`̀é`̀dG  áªμëe

 kÉ«°VÉb  ,AÉ°†≤dG  ∂∏°S  »a  π≤æJ  ºK

 É¡àªμëªd É«°VÉb ºK ,¿ÉªY í∏°üd

 áHÉ«æ∏d  kGQÉ`̀©`̀ oe  É°ù«FQh  ,á`̀«`̀FGó`̀à`̀HE’G

 kÉ`̀eÉ`̀Y kÉ`̀°`̀û`̀à`̀Ø`̀eh ,»````̀HO »``̀a á``eÉ``©``dG

 kÉ°ù«Fôa ,∫ó©dG  IQGRh  »a ºcÉëª∏d

 kGƒ°†Yh  ,á«FGóàHE’G  ¿ÉªY  áªμëªd

.õ««ªàdG áªμëe »a

 IQGRƒ``̀d kÉ`̀eÉ`̀Y kÉ`̀æ`̀«`̀eCG ¬∏ªY ¿É``̀c

 ¬Jô«°ùe  »`̀a  á`̀«`̀Yƒ`̀f  á∏≤f  ,∫ó``©``dG

 ,áë°VGh  äÉª°üH  ∑ô`̀à`̀a  ,á«∏ª©dG

 RÉ`̀¡`̀é`̀dG º````̀YO ∫É``̀é``̀e »```̀a á``̀°``̀UÉ``̀N

 »`̀dƒ`̀J AÉ```̀æ```̀KCG á``°``UÉ``N ;»``FÉ``°``†``≤``dG

 ;∫ó``̀©``̀dG  IQGRh  »``̀Ñ``̀Yõ``̀dG  ∞``̀jô``̀°``̀T

 ÉªgÉ°S  É`̀ª`̀¡`̀fCG  ø`̀«`̀∏`̀Lô`̀∏`̀d  π`̀ qé`̀°`̀ù`̀«`̀a

 øe ôãcC’  IÉ°†≤dG  Ö``JGhQ  ™`̀aQ  »a

 ôjƒ£J »`̀a É`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S É`̀ª`̀c ,∞`̀©`̀°`̀†`̀dG

 Qƒ£àdG  ÖcGƒàd  AÉ°†≤dG  áeƒ¶æe

.áFGóëdGh

 kÉ`̀æ`̀«`̀eCG ¬`̀∏`̀ª`̀Y ¿EG ∫ƒ``̀≤``̀dG ø`̀μ`̀ª`̀j

 ôÑY  kÉ≤jôY  kÉ«°VÉbh  ,∫ó©∏d  kÉ`̀eÉ`̀Y

 »a á`̀©`̀°`̀SGh Iô`̀Ñ`̀N ¬`̀à`̀Ñ`̀°`̀ù`̀cCG ,Oƒ``̀≤``̀Y

 ,Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀ª`̀dG ™``̀e »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG

 RÉ¡édG ôjƒ£àH á≤∏©àªdG á°UÉîHh

 π``FÓ``≤``dG ø```̀e ¿É``̀μ``̀a ;»``̀FÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG

 á©°Sh  áªμëdÉH  º¡d  ó¡°ûoj  øjòdG

 ÉªHQh  ;»fƒfÉ≤dG  ¬≤ØdGh  ´Ó``̀WE’G

 kÉÑÑ°S  âfÉc  ,á©ªàée ÜÉÑ°SC’G  ∂∏J

 øª°V ¬`̀d ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L QÉ`̀«`̀à`̀NE’

 RÉ¡édG  ôjƒ£àd  á«μ∏ªdG  áæé∏dG

.AÉ°†≤dG

 »``̀a IRQÉ```````````````̀H í``````̀eÓ``````̀e á`````̀ª`````̀K

 ™ªéJ  ,hõ``̀¨``̀dG  »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG  á«°üî°T

 ,Ahó`̀¡`̀dGh  ,ájƒ≤dG  á«°üî°ûdG  ø«H

 ,QÉμàHE’Gh  §«£îàdG  ≈∏Y  IQó≤dGh

 ø`̀e ¢``ù``«``d ¬```̀fCÉ```̀H ¬``̀æ``̀Y ±ô`````̀ oY É``̀ª``̀c

 πª©dG  ¿C’ ,QGô`̀≤`̀dÉ`̀H  Oô`̀Ø`̀à`̀dG  IGƒ``̀g

 ìÉéædG ≈dEG Oƒ≤j …òdG ƒg »YÉªédG

 á°SÉ«°ùdG ∂∏àa ,AÉ£NC’G øe π∏≤jh

 ™`̀bGƒ`̀e »`̀a ¬`̀MÉ`̀é`̀f äÉ`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG ø`̀e

 õcôj ¬fC’ ,Égó∏≤J »àdG á«dhDƒ°ùªdG

 Éªc  ,¬ªYójh …OôØdG  ´Gó`̀HE’G  ≈∏Y

 ±ó¡J »àdG äÉMôà≤ªdG ™e ºé°ùæj

 ∂dòd ;ìÓ```̀°```̀UE’Gh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG ≈```̀dEG

 øe ô«ãμd ¬`̀JÉ`̀°`̀SGQOh ¬`̀JGQGô`̀b ¿EÉ``̀a

 å«M  øe  á«°Uƒ°üN  É¡d  ,äÉØ∏ªdG

 ∫ƒ∏ëdG  ºjó≤Jh  äÓμ°ûªdG  ìô`̀W

.kÉ©e ¿BG »a

 äÉ`̀Ø`̀∏`̀e hõ``̀¨``̀dG »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG ΩÉ`````̀eCG

 ôjƒ£àH  á≤∏©àªdG  á°UÉNh  ,Iô«Ñc

 π«gCÉJh ,»FÉ°†≤dG RÉ¡édG áeƒ¶æe

 ,º``̀¡``̀JGQÉ``̀¡``̀e ô```jƒ```£```Jh ,IÉ``̀ °``̀†``̀≤``̀dG

 »`̀a º``̀gQÉ``̀«``̀à``̀NEG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ∂```̀dò```̀ch

 äÉ«°SÉ°SCG  »`̀gh  ,»FÉ°†≤dG  ∂∏°ùdG

 Üƒ`̀∏`̀°`̀SEÉ`̀H  É¡≤«Ñ£àH  hõ``¨``dG  ø``eDƒ``j

 ,á``KGó``ë``dG Ö``̀cGƒ``̀j »`̀∏`̀ª`̀Yh »`̀ª`̀∏`̀Y

 ±GôWCG ≈∏Y ôeC’G äGP »a ¢ùμ©æjh

 É`̀gOƒ`̀°`̀ù`̀J ìhô`````H ¢``VÉ``≤``à``dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

 ádhó∏d í∏e Ö∏£ªc ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S

 øe ô°TÉÑe ¬«LƒJ ƒg Éªc ,áæjOQC’G

.»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ¿ód

 π°UÉØªdG ±ô©j hõ¨dG »°VÉ≤dG 

 ,»``````̀fOQC’G AÉ``°``†``≤``dG »``̀a á``≤``«``bó``dG

 ∞©°†dG  øWGƒe  kÉeÉªJ  ∑Qó`̀ oj  Éªc

 ..Iƒ≤dGh

 »FÉ°†≤dG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ΩÉeG

 ≈``dEG á`̀LÉ`̀ë`̀H »``̀gh ,á`̀μ`̀FÉ`̀°`̀T äÉ`̀Ø`̀∏`̀e

 QÉWEÉH êhôî∏d ,åëHh á°SGQO ≥«ªY

 ..AÉ°†≤dG ôjƒ£àd »∏ªY

õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ

 القائد ا3على يتابع تمرين! عسكري! 

 لجنة إماراتية أردنية ورجال أعمال يتبرعون لصندوق الشهداء 

 ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L ™`̀HÉ`̀J - Gô`̀à`̀H - AÉ``̀bQõ``̀dG   

 äGƒ`̀≤`̀∏`̀d ≈``̀∏``̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG ,»``fÉ``ã``dG ˆGó``̀Ñ``̀Y

 kÉjôμ°ùY  kÉæjôªJ  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,áë∏°ùªdG

 øH ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG AGƒ````̀d √ò``̀Ø``̀f kÉ`̀jƒ`̀Ñ`̀©`̀J

 iôcòdÉH  ä’ÉØàM’G  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,»∏Y

.áμ∏ªªdG ∫Ó≤à°S’ ø«©Ñ°ùdGh ájOÉëdG

 ió``̀d ,¬``̀à``̀dÓ``̀L ∫É``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀SG »```̀a ¿É`````̀ch

 áÄ«g  ¢ù«FQ  ,øjôªàdG  ™bƒe  ≈``dEG  ¬dƒ°Uh

 Oƒªëe  øcôdG  ≥jôØdG  ácôà°ûªdG  ¿É``̀cQC’G

 ô°SÉj øcôdG ó«ª©dG AGƒ∏dG óFÉbh ,äÉëjôa

.ô«°UÉæªdG

 ≈``̀dEG ,≈``̀∏``̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG á`̀dÓ`̀L ™`̀ª`̀à`̀°`̀SGh

 äÉjôée ∫ƒ``̀M AGƒ``̀∏``̀dG ó`̀FÉ`̀b ¬`̀eó`̀b RÉ``̀é``̀jEG

.√ò«ØæJ πMGôeh øjôªàdG

 Iô«NòdÉH äÉjÉeQ ≈∏Y øjôªàdG πªà°TGh

 ,äÉ```«```dB’Gh á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø``̀e á`̀«`̀ë`̀dG

 Ió`̀æ`̀°`̀ù`̀e á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a ∫É``̀à``̀≤``̀dGh

 »`̀fOQC’G  »μ∏ªdG  ƒédG  ìÓ°S  øe  äGôFÉ£H

.á°UÉîdG äÉ«∏ª©dG ¿Gô«Wh

 ábO  øjôªàdG  »`̀a  ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ô`̀¡`̀XCGh

 ±GógC’G áHÉ°UEGh ájÉeôdG »a á«dÉY IQÉ¡eh

 ,ácQÉ°ûªdG  áë∏°SC’G  ±ƒæ°U  ø«H  ≥«°ùæàdGh

 iƒà°ùªdGh  á©ØJôªdG  º¡JÉjƒæ©e  ≈∏Y  âdO

 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dGh  ¬`̀H  ¿ƒ©àªàj  …ò``̀dG  õ«ªàªdG

.áØ∏àîªdG ±hô¶dG ™e πeÉ©àdG

 É°ù«FQh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ øjôªàdG ô°†Mh

 ¿GƒjódG  ¢ù«FQh  ,ÜGƒædGh  ¿É«YC’G  »°ù∏ée

 á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQh ,»``̀ª``̀°``̀TÉ``̀¡``̀dG »``μ``∏``ª``dG

 ,∂∏ªdG  ádÓL  Öàμe  ôjóeh  ,ájQƒà°SódG

 ø«eCGh ,ÜGƒædGh ¿É«YC’Gh AGQRƒdG øe OóYh

 AGQó```̀eh ,»`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ¿Gƒ``̀jó``̀dG ΩÉ``̀Y

 •ÉÑ°V QÉ`̀Ñ`̀c ø`̀e Oó``̀Yh ,á`̀«`̀æ`̀eC’G Iõ`̀¡`̀LC’G

 ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG - á````̀«````̀fOQC’G á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äGƒ```̀≤```̀dG

 . ÜGõMCÓd ¿ƒeÉ©dG AÉæeC’Gh ,»Hô©dG

 áÄ«g ¢ù«FQ  πÑ≤à°SG  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 ø`̀cô`̀dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dG á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿É``````̀cQC’G

 IOÉ«≤dÉH  áÑàμe  »`̀a  äÉ`̀ë`̀jô`̀a  Oƒªëe

 ¿É`̀«`̀YC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,¢`̀ù`̀eG  á`̀eÉ`̀©`̀dG

 äGóYÉ°ùªdG  áæéd  ¢ù«FQ  õjÉØdG  π°ü«a

 GRô`̀«`̀e ø`̀«`̀°`̀ù`̀Mh ,á``̀«``̀fOQC’G á``«``JGQÉ``eE’G

 ø`̀H ¿Gó```̀ª```̀M ï``«``°``û``dG π`̀ã`̀ª`̀e ≠``̀jÉ``̀°``̀ü``̀dG

 áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f  Ωƒ`̀à`̀μ`̀e  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ

 äGóYÉ°ùªdG  áæéd  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  kGOó``̀Yh

.á«fOQC’G  á«JGQÉeE’G

 kÉ`̀jó`̀≤`̀f kÉ`̀μ`̀«`̀°`̀T á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ωó``̀bh

 º°SÉH kÉ`̀Yô`̀Ñ`̀J  QÉ`̀æ`̀jO ∞``̀dCG  á`̀FÉ`̀e á`̀ª`̀«`̀≤`̀H

 ájô«îdG  Ωƒàμe  ∫BG  áÄ«g  ø`̀e  áæé∏dG

 äGƒ````̀≤````̀dG AGó````¡````°````T ¥hó````æ````°````U º````̀Yó````̀d

.  á«æeC’G  Iõ¡LC’Gh  áë∏°ùªdG

 ∫É`̀ª`̀YC’G ∫É``̀LQ ø`̀e Oó``̀Y Ωó``̀b É`̀ª`̀c

  äGQÉ`````̀eE’G »``̀a ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ø``̀«``̀«``̀fOQC’G

 QÉ`̀æ`̀jO ∞```dCG á`̀FÉ`̀e á`̀ª`̀«`̀≤`̀H kÉ`̀jó`̀≤`̀f kÉ`̀μ`̀«`̀°`̀T

.ájÉ¨dG  äGòd

 ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ø``̀e ´ô``̀Ñ``̀à``̀dG Gò```̀g »```JCÉ```jh

 ∫ÉLQ  øe  Oó`̀Yh  õjÉØdG   É¡°SCGôj  »àdG

 äÉ¡«Lƒàd  áªLôJ  ,ø««fOQC’G  ∫ÉªYC’G

 ¥hó``̀æ``̀°``̀U AÉ```°```û```fÉ```H  ∂```̀∏```̀ª```̀dG á```̀dÓ```̀L

 ≥«≤ëàd  ¬`̀d  º`̀Yó`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  AGó`̀¡`̀°`̀û`̀dG

 øe Å``°``û``fCG »``à``dG äÉ``̀jÉ``̀¨``̀dGh ±Gó`````̀gC’G

.É¡∏LG

 º```̀Yó```̀dG  Gò``````̀g  ¿G  õ````jÉ````Ø````dG  ∫É````````̀bh

 á«JGQÉeE’G  áæé∏dG  πÑb  øe  π°UGƒà«°S

 ø`̀«`̀«`̀fOQC’G πÑb ø`̀e á`̀°`̀UÉ`̀Nh á`̀«`̀fOQC’G

 øe  kÉbÓ£fGh  äGQÉ`̀eE’G  »a  ø«ª«≤ªdG

 AGó¡°T  ô°SG  ºYO  »a  »æWƒdG  ÖLGƒdG

 º¡MGhQCÉH Gƒë°V øjòdG QGôHC’G øWƒdG

 QGô``̀≤``̀à``̀°``̀SGh ø```̀eG π```̀LG ø```e º``̀¡``̀FÉ``̀eOh

.  ¬dÓ≤à°SG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  øWƒdG

 á`̀Ä`̀«`̀g ¢```̀ù```̀«```̀FQ ø```̀ª```̀K ¬```̀Ñ```̀fÉ```̀L ø````̀e

 áæéd ø``̀e  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  á`̀à`̀Ø`̀∏`̀dG  ¿É``````cQC’G

 á```̀ «```̀ fOQC’G á````«````JGQÉ````eE’G äGó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG

 AÉ`̀°`̀†`̀YCGh ø``«``«``fOQC’G ∫É``̀ª``̀YC’G ∫É```̀LQh

 »æWƒdG  ¢ùëdG  øY  ºæJ  »àdGh  áæé∏dG

 øe Iƒ```̀NC’G ø`̀e á`̀bOÉ`̀°`̀ü`̀dG ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh

 á«fOQC’G  áμ∏ªªdG  √ÉéJ  äGQÉ`̀eE’G  ádhO

 Oƒ`̀¡`̀Lh É`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀d kÉ``̀ª``̀YOh á`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG

 áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀dG  kÉ`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  É`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG

 .AGó¡°ûdG  ô°SGh

 ٢٠ إصابة بحادث سير وتضرر ٢٧ مركبة 
GôàHh …hGõ¨dG ±ô°TG - óHQG   

 ¢ùeG Qƒ°ùch ìhôéH É°üî°T  20 Ö«°UG

 ÜÓb ≥FÉ°S ¿Gó≤a ÖÑ°ùH ô«°S çOÉM ôKG

 Ü  ¬eGó£°UGh  Iô£«°ùdG  πeôdÉH  πªëe

.óHQG ÜƒæL ¿hójG »a áÑcôe 27

 ≈```̀dG  ø```«```HÉ```°```ü```ª```dG  ±É````̀©````̀°````̀SG  º`````̀J  h

 IhÓ`̀Y  ,  á£°Sƒàe  á`̀dÉ`̀ë`̀H  äÉ«Ø°ûà°ùªdG

.áÑcôe 27 Qô°†J ≈∏Y

 ¬d ¿É``̀«``̀H »``̀a »``fó``ª``dG ´É```aó```dG ∫É````̀bh

 øe É¡éàe ¿É`̀c …ò``̀dG  ÜÓ`̀≤`̀dG ¿EG  ,¢`̀ù`̀eG

 Iô£«°ùdG  ¬≤FÉ°S  ó≤ah  ó`̀HQG  ≈`̀dG  ¿ƒ∏éY

 øe  Üô≤dÉH  á«Fƒ°†dG  IQÉ`̀°`̀TE’G  óæY  ¬«∏Y

 ¬`̀à`̀dhÉ`̀ë`̀e ó`̀æ`̀Yh ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ¿hó````̀jCG ó`̀é`̀°`̀ù`̀e

 IQÉ°TE’G  ≈∏Y IóLGƒàªdG  äÉÑcôªdG  ÖæéJ

 √É`̀é`̀J’G ≈``̀dEG  √QÉ`̀°`̀ù`̀e ø`̀Y êô``N á«Fƒ°†dG

 ,¿ƒ`̀∏`̀é`̀Y ≈```̀ dG ó````̀ HQG ø```e ΩOÉ```̀≤```̀dG ô`````̀NB’G

 ≈∏Y  áØbƒàªdG  äÉÑcôªdÉH  Ωó£°UG  å«M

 Iô«Ñc ájOÉe QGô°VCG  ≈dEG  iOCG  Ée ;IQÉ°TE’G

.É¡«a

 ´É``̀aó``̀dG  »``̀a  ΩÓ``````̀YE’G  IQGOEG  â`̀æ`̀ª`̀Kh

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d »``̀HÉ``̀é``̀j’G Qhó`````̀dG »``fó``ª``dG

 øjòdG  ,çOÉ`̀ë`̀dG  ™`̀bƒ`̀e  »`̀a  øjóLGƒàªdG

 »fóªdG  ´ÉaódG  QOGƒ`̀c  ÖfÉL ≈dEG  GƒªgÉ°S

 äÉHÉ°UE’G øe OóY π≤f »a ΩÉ©dG ø`̀eC’Gh

 ’ çOÉ`̀ë`̀dG  ™`̀bƒ`̀e ¿CG  á°UÉN ,Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈∏Y

 ≈Ø°ûà°ùe øY Iô«°üb áaÉ°ùe iƒ°S  ó©Ñj

 âdòH …ò```̀dGh ,…ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ó``°``TGQ ô``̀«``̀eC’G

 äÉ`̀aÉ`̀©`̀°`̀SE’G º`̀jó`̀≤`̀J »``̀a kGOƒ``̀¡``̀L √QOGƒ`````̀c

 .ø«HÉ°üª∏d

øjôªàdG ¿ƒ©HÉàj ¿ƒjôμ°ù©dG IOÉ≤dGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑch ¬àdÓL

(GôàH)  kÉ«côJ k’hDƒ°ùe »≤à∏j Iô≤fCG »a »fOQC’G ô«Ø°ùdG

 السفير عبيدات يشارك بمنتدى
الحد من مخاطر الكوارث 

 ádÓL  øY  ÉHhóæe  -  GôàH  -  ∂«°ùμªdG   

 ô«Ø°ùdG  ∑QÉ``̀°``̀T  ,»``̀fÉ``̀ã``̀dG  ˆGó``̀Ñ``̀Y  ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 ,äGó`̀«`̀Ñ`̀Y  º`̀«`̀gGô`̀HG  ∂«°ùμªdG  »`̀a  »````̀fOQC’G

 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ∫É``̀ª``̀YCG »``̀a ,AÉ```̀©```̀HQC’G

 …òdG ,çQGƒμdG ôWÉîe øe óë∏d ¢ùeÉîdG

.á«μ«°ùμªdG ¿ƒμfÉc áæjóe »a ó≤©j

 ∫ƒ∏ëd  π°UƒàdG  ≈`̀dEG  ióàæªdG  ±ó¡jh

 »a  çQGƒ`̀μ`̀dG  ôWÉîe  ø`̀e  óë∏d  áeGóà°ùe

 á«dhDƒ°ùªdG  IOÉ```̀ jRh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  AÉ``ë``fCG  ™«ªL

 .çQGƒ`̀μ`̀dG  á¡LGƒe  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  õjõ©J  »`̀a

 »©fÉ°U øe ô«Ñc OóY ióàæªdG »a ∑QÉ°ûjh

 ø«°üàîe ≈dEG áaÉ°VEG ,ºdÉ©dG »a äÉ°SÉ«°ùdG

 .çQGƒμdG ôWÉîe IQGOEG »a

» البر واLحسان« تنظم
 يوم! طبي! في جرش اليوم 

 ¿É°ùME’Gh ôÑdG á∏ªM º¶æJ - GôàH - ¿ÉªY   

 »ª°TÉ¡dG  »````̀fOQ’G ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  É`̀gò`̀Ø`̀æ`̀j  »`̀à`̀dG

 zèfGQhG{ ™e ¿hÉ©àdÉH (ó¡L) ájô°ûÑdG á«ªæà∏d

 »a  É«fÉée É«ÑW Éeƒj  ,á©ªédG  Ωƒ«dG  ¿OQ’G

 CGó`̀Ñ`̀Jh   .¢``Tô``L  á¶aÉëªH  π`̀N  ô`̀Ø`̀c  á≤£æe

 ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ,»Ñ£dG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a

 .äÉæÑ∏d á∏eÉ°ûdG ájƒfÉãdG πN ôØc á°SQóe »a

 äÉ°UÉ°üàNG  »`̀Ñ`̀£`̀dG  Ωƒ`̀«`̀dG  äGOÉ``«``Y  »`̀£`̀¨`̀Jh

 ¿ƒ«©dGh á«FÉ°ùædGh …ôμ°ùdGh Ö∏≤dGh á«æWÉÑdG

 ¿Éæ°SC’Gh IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’Gh ∫ÉØWC’Gh

 /Ωõ«JÉehôdGh  ΩÉ¶©dGh  ájQó°üdGh  ájó∏édGh

 º°†j …òdG »Ñ£dG ≥jôØdG Ωƒ≤«°Sh .π°UÉØªdG

 ø«©LGôªdGh  ≈°VôªdG  áæjÉ©ªH  É°üàîe  23

 ÉfÉée á````jhO’Gh  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh

 ä’É`̀ë`̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y  ójóëJ  ºà«°S  Éª«a  ,º`̀¡`̀d

 ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡à©HÉàe  ºà«°S  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG

 äÓNóàdG  øe  Gójõe  êÉàëJh  á∏ªëdG  ≥jôa

 .á«MGôédG äÉ«∏ª©dGh

 óªëe ó«°ùdG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ΩÉeCG á«fƒfÉ≤dG ø«ª«dG iOCG - GôàH - ¿ÉªY   
 ¿GƒjódG ¢ù«FQ ø«ª«dG AGOCG º°SGôe ô°†Mh .õ««ªàdG áªμëªd É°ù«FQ ¬æ««©J áÑ°SÉæªH ,hõ¨dG ídÉ°U IOƒY

 .»ª°TÉ¡dG »μ∏ªdG

رئيس محكمة التمييز  يؤدي اليمين القانونية  أمام الملك



7محليات

 IÉ«ëdG »MGƒf ∞∏àîe »a äÉ«fOQC’G QhO ≈∏Y Oó°ûJ á«°TÉ≤ædG ¥GQhC’G 

 احتفاالت االستقالل معان خالدة النجازات تتواصل 

 الكرك: االستقالل ثمرة كفاح ووالء للوطن وقيادته 

 »تضامن«: النساء عملن على تعزيز قيم ومفاهيم االستقالل 

 É``̀æ``̀ pFGOCG pô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀H oπ`̀ª`̀©`̀f É`̀æ`̀fG ±É``̀°``̀VGh    

 ,»fÉª©dG øWGƒª∏d páe qó≤ oªdG páeóîdG iƒà°ùe pø«°ùëJh

 p∞∏àîe  »a  má«°ù«FQ  má«°Sóæg  n™jQÉ°ûe  oò«ØæJ  É¡«a  ÉªH

 ,É¡ pYQGƒ°ûd páeÉ©dG päÉeóîdG pø«°ùëJh ,áæjóªdG p≥WÉæe

 pá`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e pó``jƒ``é``Jh ,äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG pô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d »`̀©`̀°`̀ù`̀dGh

.¿É qªY »a p§«£îàdG

 ádÓL ájDhQh áªμëH …óà¡f áfÉeC’G »a ÉæfEG ∫Ébh

 ¿G  GócDƒe  ,¿OQCÓ`̀d  uºédG  ¬uÑMh  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG

 kÉ`̀ehO  p™∏£àdGh  ¬ª««≤Jh  ,πª©dG  »`̀a  Éæé¡æe  ƒ`̀g  ∂`̀dP

.äGRÉéfE’G øe pójõª∏d

 É`̀f’ á``̀«``̀eÓ``̀YE’G ¬`̀à`̀eó`̀b …ò````dG π`̀Ø`̀ë`̀dG π`̀ª`̀à`̀°`̀TGh

 äÉ≤«°Sƒe  ábôØd  á«≤«°Sƒe  äÉahõ©e  ≈∏Y  ¢Sƒ°ù≤dG

 ∫ƒ`̀M ƒ`̀jó`̀«`̀a ¢``̀Vô``̀Yh ,á````«````fOQC’G á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äGƒ``̀≤``̀dG

.á«îjQÉàdG ¬JÉ£ëe ºgCGh áμ∏ªªdG ∫Ó≤à°SG

 äÓdGóÑ©dG  ôªY  ¿ÉæØdG  ácQÉ°ûªH  πØëdG  ºààNGh

 IOÉ«≤dGh  øWƒdÉH  âæ¨J  ,á«æWƒdG  äÉ«æZC’G  øe  Oó©H

 áª°UÉ©dG AÉª°S »a â≤∏WCG πØëdG ájÉ¡f »ah ,¢û«édGh

.ájQÉædG ÜÉ©dC’G

 Qƒ°Uh  á«fOQC’G  ΩÓ`̀YC’G  â©aQ  ¿ÉªY  áfÉeCG  âfÉch

 ´QGƒ°T  ∞∏àîe  ≈∏Y  IAÉ°†ªdG  äÉMƒ∏dGh  øWƒdG  óFÉb

.áÑ°SÉæªdÉH AÉØàMG ,áª°UÉ©dG øjOÉ«eh

áMhódG
 πØM  ,»°SÉeƒ∏HódG  …OÉædG  »a  º«bG  áMhódG  »`̀ah

 »a á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ã`̀ª`̀e √ô`̀°`̀†`̀M , ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG

 ,…ó`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ø°ùM Qƒ`̀à`̀có`̀dG ,∫ó``̀©``̀dG ô```jRh :∫É`̀Ø`̀à`̀M’G

 ,á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dGh á`̀jQGOE’G á«ªæàdG  ôjRhh

 AGQRƒdG øe OóY ≈dG áaÉ°V’ÉH ,»ª«©ædG ≈°ù«Y QƒàcódG

 AGô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh ø`̀«`̀jô`̀£`̀≤`̀dG ø`̀«`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dGh ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 øY  ø«∏ãªeh  ø««Øë°üdGh  øjódG  ∫É`̀LQh  øjóªà©ªdG

.º¡JÓFÉYh ô£b »a á«fOQC’G á«dÉédG

 á«fOQ’G IQÉØ°ùdG »a áHÉfE’ÉH ∫ÉªYC’ÉH ºFÉ≤dG ∫Ébh

 á«fOQC’G  Iô°SC’G  ¿G  IÉ°†≤dG  ¿É«Ø°S  ,¢VƒØªdG  ôjRƒdG

 OÉ¡L ΩÉY πc QÉjCG øe øjô°û©dGh ¢ùeÉîdG »a ôcòà°ùJ

 ,≈∏ZC’Gh ≈¡HC’G øWƒdG Gòg GƒæH øjòdG OGóLC’Gh AÉHB’G

.QÉ«N’G ø««ª°TÉ¡dG IOÉ«≤H

 º°SÉH áª∏c ,áfhGô£dG ôgÉX óYÉ≤àªdG AGƒ∏dG ≈≤dCGh

 QhOh ∫Ó≤à°S’G »fÉ©e É¡«a ôcòà°SG ,á«fOQC’G á«dÉédG

.åjóëdG ¿OQC’G AÉæH »a á«ª°TÉ¡dG IOÉ«≤dG

π«HQG
 π`̀«`̀HQCG  »``̀a  áμ∏ªª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«∏°üæ≤dG  â``̀eÉ``̀bCGh

 ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’ ø`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dGh á``̀jOÉ``̀ë``̀dG iô``̀cò``̀dÉ``̀H ’É`̀Ø`̀à`̀MG

.ÉfÉJhQ π«HQCG ¥óæa »a ,áμ∏ªªdG

 øe ô`̀«`̀Ø`̀Z ™``ª``L √ô``°``†``M …ò````̀dG ,π``̀Ø``̀ë``̀dG ≈````̀YQh

 ¥Gô`̀©`̀dG ¿É`̀à`̀°`̀SOô`̀c º`̀«`̀∏`̀bEG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≥`̀«`̀≤`̀°`̀T ,ø`̀jƒ`̀Yó`̀ª`̀dG

 OGó`̀°`̀Sh ,»``̀fGRQÉ``̀H Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀e º`̀«`̀∏`̀b’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀Y kÓ`̀ã`̀ª`̀e

 áeƒμM AGQRh ¢ù«FQ øY πãªe ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,»fGRQÉH

 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉ`̀Ñ`̀ch  AGQRƒ````̀dG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó``̀Yh  º`̀«`̀∏`̀bE’G

 ∂∏°ùdG  AÉ°†YCGh  á«HõëdG  äGOÉ«≤dGh  ¿ÉªdôÑdG  AÉ°†YGh

 áaÉμd ø«∏ãªeh ôFÉ°û©dG ñƒ«°T øY Ó°†a ,»°SÉeƒ∏HódG

 á«dÉédG OGôaGh »fÉà°SOôμdGh »bGô©dG ™ªàéªdG íFGô°T

.º«∏bE’G »a á«fOQC’G

 ƒHCG  ºã«g  ,π«HQCG  »a  áμ∏ªª∏d  ΩÉ©dG  π°üæ≤dG  ∫É`̀bh

 ,á©«æe ájô°üY ádhO pAÉæH øe øμªJ ¿OQC’G ¿G{ ∫ƒØdG

 ,ìÓ°U’Gh  åjóëàdG  É¡°SGôÑf  ,áî°SGQ  äÉ°ù°SDƒe  päGP

 kGô`̀gGR  kÉbô°ûe  kÓÑ≤à°ùe  ó«éªdG  Éæ«°VÉe  øe  º¡∏à°ùJ

 n¿É«æoÑdG  ƒ∏©H  kGôîa  ¿ƒ`̀«`̀fOQC’G  ƒgõ«d  ,π`̀eC’É`̀H  kÉª©Øe

.zQGôM’G ≈eÉ°ûædG OƒfR ¬«ªëJ …òdG RÉéf’G áª¶Yh

 »a á``«``LQÉ``î``dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG Iô`````̀FGO ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≈```̀≤```̀dCGh

 áeƒμM  º°SÉH  áª∏c  ,≈Ø£°üe  ìÓ`̀a  ,º«∏b’G  áeƒμM

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dÉH  É¡«a  OÉ°TG  ¥Gô©dG  ¿Éà°SOôc  º«∏bEG

 øe √ó¡Y »a ¿OQC’G ¬≤≤M ÉªHh ∂∏ªdG ádÓL áªμëHh

 »ª«∏b’G øjó«©°üdG ≈∏Y áeÉg áfÉμeh ,Iô«Ñc äGRÉéfEG

.»dhódGh

 AGQRƒ`̀dG  ¬≤aGôj  »fGRQÉH  OGó°S  ±ô°ûdG  ∞«°V  ΩÉ`̀bh

 :GôàÑdG{  Qƒ°U ¢Vô©e »a ∫ƒéàdÉH  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch

 á«∏°üæ≤dG  ¬àeÉbCG  …òdG  z™Ñ°ùdG  É«fódG  ÖFÉéY  ió`̀MEG

 ióMÉc  GôàÑdG  QÉ«àNG  ≈∏Y  äGƒæ°S  10  Qhô`̀e  áÑ°SÉæªH

 º°SôdG øcQ ±ô°ûdG ∞«°V QGR ºK ,™Ñ°ùdG É«fódG ÖFÉéY

 øe ô°†M …ò`̀dG  ø««aôëdG  ó`̀MG  OƒLƒH  ,π`̀eô`̀dG  ≈∏Y

 â`̀YRhh  ,∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ó«Y  πØM  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  Gô`̀à`̀Ñ`̀dG

 Ωƒ°SôdG  ¿Gƒ``̀d’G  äGP  á«LÉLõdG  äGƒ`̀Ñ`̀©`̀dG  ø`̀e  äÉÄªdG

.øjƒYóªdG ≈∏Y á«fOQC’G

ójQóe
 πØM  ∑Éæg  á`̀«`̀fOQ’G  IQÉØ°ùdG  âeÉbG  ójQóe  »`̀ah

 ø«Hôà¨ªdG  ¿hDƒ°Th  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Qƒ°†ëH  ∫ÉÑ≤à°SG

 á«fOQC’G  á«dÉédG  …óØ°üdG  CÉæg å«M ,  …óØ°üdG  øªjCG

 ÉgQOGƒch IQGRƒdG ¢UôM kGócDƒe ,Iõjõ©dG áÑ°SÉæªdG √ò¡H

.êQÉîdG »a ø««fOQCÓd äÉeóîdG π°†aG ºjó≤àd

 ø«£°ù∏a  á`̀«`̀LQÉ`̀N AGQRh  π`̀Ø`̀ë`̀dG  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀T  É`̀ª`̀c

 ¿hDƒ°û∏d  »`̀JGQÉ`̀eE’G  á`̀dhó`̀dG  ô``jRhh  ¿Éfƒ«dGh  É«æ«eQCGh

 ∫hó``̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ΩÉ``̀Y ø``«``eCG Ö`̀à`̀μ`̀e ô``jó``eh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 OóYh  ¿ÉÑ°S’G  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  øY  kÓ°†a  ,á«Hô©dG

 ∂∏°ùdG  AÉ°†YGh  Ö`̀fÉ`̀L’Gh  Üô`̀©`̀dG  AGôØ°ùdG  ø`̀e  ô«Ñc

 ,É«fÉÑ°SG »a øjóªà©ªdG »ÑæL’Gh »Hô©dG »°SÉeƒ∏HódG

 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh ∫É``̀ª``̀Y’Gh IQÉ`̀é`̀à`̀dG ´É`̀£`̀b ø``Y ¿ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀eh

 øe ô«Ñc OóY ácQÉ°ûeh Qƒ°†M ≈∏Y IhÓY á«fÉÑ°S’G

 AÉëfG ∞∏àîe øe ø««fOQ’G áÑ∏£dGh á«fOQ’G á«dÉédG

 »a IQÉØ°ùdG  É¡àdòH »àdG  Oƒ¡édG  GƒæªK øjòdG  É«fÉÑ°SG

 ≥«∏J  á∏ëH  ¬LhôNh  ,πØë∏d  º«¶æàdGh  OGó`̀YE’G  ¥É«°S

.áμ∏ªªdG ∫Ó≤à°SG iôcP ºéMh

»Hhô«f
 ,∫ÉÑ≤à°SG πØM á«fOQC’G IQÉØ°ùdG âeÉbCG »Hhô«f »ah

 √ò¡H áª∏c äÉ«HôY ¿Éª«∏°S QƒàcódG ô«Ø°ùdG ≈≤dCG å«M

 É¡≤≤M »àdG Iô«ÑμdG äGRÉéfE’G ≈∏Y É¡«a õcQ áÑ°SÉæªdG

.á«ª°TÉ¡dG IOÉ«≤dG âëJ ∫Ó≤à°S’G òæe ¿OQC’G

 ´É`̀aó`̀dG  áæéd ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ,±ô`̀°`̀û`̀dG  ∞«°V ≈`̀≤`̀dCGh

 ¢SÉ«dEG ÖFÉædG »æ«μdG ¿ÉªdôÑdG »a á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdGh

 áeƒμëdGh  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  É¡«a  CÉ`̀æ`̀g  áª∏c  ,π`̀°`̀T  …QÉ``̀H

 äÉbÓ©dG ≈dEG kGô«°ûe ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H »fOQC’G Ö©°ûdGh

 ∂∏ªdG ádÓL ôμ°Th ,¿Gó∏ÑdG É¡H ™àªàj »àdG IRÉàªªdG

.É«æ«c »a á«fOQCG IQÉØ°S ìÉààaG ≈∏Y á«fOQC’G áeƒμëdGh

 äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG AÉ````°````SDhQ ø```e Oó````Y π``Ø``ë``dG ô`̀°`̀†`̀M ó````bh

 »a  øjóªà©ªdG  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh  á«°SÉeƒ∏HódG

 ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàbE’G  äÉ«dÉ©ØdG  ¢†©Hh  ,»Hhô«f

 ájQƒ¡ªL »a ø«ª«≤ªdG á«fOQC’G á«dÉédG AÉæHCG ∂dòch

.É«æ«c

IôgÉ≤dG
 á∏«∏dG á```̀«```̀fOQ’G IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG â`̀ª`̀¶`̀f Iô``gÉ``≤``dG »```̀ah

 ÉYO  á«æWƒdG  OÉ«Y’G  áÑ°SÉæªH  ∫ÉÑ≤à°SG  πØM á«°VÉªdG

 É¡Hhóæeh , ójÉ©dG »∏Y ô°üe iód áμ∏ªªdG ô«Ø°S ¬«dEG

 á«fOQ’G IQÉØ°ùdG ¿ÉcQGh á«Hô©dG á©eÉédG iód ºFGódG

.IôgÉ≤dG »a

 ä’’Oh »fÉ©e É¡«a ¢Vô©à°SG  áª∏c ójÉ©dG  ≈≤dGh

 ádÓéH  á∏ãªe  á«ª°TÉ¡dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  QhOh  ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G

 º«¶©Jh á«fOQ’G ádhódG AÉæH »a »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG

 Qƒ°†ëdG  ≈`̀dG  Gô«°ûe  ,ó© o°üdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  É¡JGRÉéfG

 É«dhOh É«ª«∏bGh É«HôY ¬H Ö qMôªdGh ± qô°ûªdG ,»fOQ’G

.äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y

 í°VƒJ á`̀«`̀≤`̀FÉ`̀Kh ΩÓ```̀aG π`̀Ø`̀ë`̀dG ∫Ó```̀N â``°``Vô`` oYh

 âãHh  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  á«fOQ’G  RÉéf’G  Iô«°ùe

.áÑ°SÉæªdG óéªJ »àdG á«æWƒdG »fÉZ’G

 ájQƒ¡ªédG  á°SÉFQ  πãªe  …QÉ`̀°`̀ü`̀f’G  ó`̀ª`̀MG  ¿É``̀ch

 ¢ù«FôdG  ø`̀e  ÉKƒ©Ñe  IQÉØ°ùdG  QGO  QGR  ó`̀b  ,  ájô°üªdG

 ô«Ø°ù∏d  »fÉ¡àdG  Ωóbh  ,  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  …ô°üªdG

 É«æªàe  ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ó«Y  áÑ°SÉæªH  ,  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ¿É```̀cQGh

 IOÉ«≤dG  πX »a QÉ``̀gOR’Gh Ωó≤àdG  øe ójõªdG ¿OQCÓ`̀d

.á«ª°TÉ¡dG

ÜGõMCG
 »WGô≤ªjódG á«Ñ©°ûdG IóMƒdG ÜõM CÉæg ¿ÉªY »ah

.∫Ó≤à°SÓd 71 `dG iôcòdG áÑ°SÉæªH »fOQC’G Ö©°ûdG

 ∫Ó≤à°S’G iôcP ¿EG { ¢ùeG ¬d ¿É«H »a ÜõëdG ∫Ébh

 »a  »```̀fOQC’G  »Hô©dG  ¢û«édG  Öjô©àH  â∏ªμà°SG  »àdG

 ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  áÑ°SÉæe  »¡d  ,1956  ΩÉ`̀Y  QGPBG  ø`̀e  ∫hC’G

.zá«æWƒdG ¬J’’Oh ∫Ó≤à°S’G »fÉ©e

 QOÉ°U ¿É«H »a »eÓ°SE’G πª©dG á¡ÑL ÜõM CÉæg Éªc

 »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL Iô«°ùªdG »YGQ ¢ùeG ¬æY

.∫Ó≤à°S’G ó«Y iôcòH ø«°ùëdG øH

 Iõjõ©dG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g{  ¿CG  ¬fÉ«H  »a ÜõëdG  ó`̀cCGh

 IôªKh  ø««fOQC’G  äÉ«ë°†J  πãªJ  ,É©«ªL  ÉæHƒ∏b  ≈∏Y

 ≈≤Ñ«d QÉªYE’Gh RÉéfE’Gh AÉæÑdG »a á∏°UGƒàªdG ºgOƒ¡L

 ¬H iòàëj ÉLPƒªfh IƒNC’Gh IóMƒ∏d GõeQ øWƒdG Gòg

 CGóÑe õjõ©J  ≈`̀dEG  Égƒæe ,zΩÓ``°``SE’Gh  áHhô©dG  QÉ`̀jO  »`̀a

 øWƒdG  äGQó≤e ájÉªMh á«Ñ©°ûdG  ácQÉ°ûªdGh  ácGô°ûdG

 áeóN  »`̀a  É©«ªL  ºgÉ°ùf  ¿CGh  ,åÑ©dG  ø`̀e  É¡àfÉ«°Uh

.√Oó¡J »àdG á«LQÉîdG ôWÉîªdG πc ó°Uh øWƒdG

 øe ójó©dG √ô°†M ’ÉØàMG ádÉ°SôdG ÜõM º¶f Éªc

.á«eÓY’Gh á«HÉ≤ædGh á«HõëdG äÉ«dÉ©ØdG

 äÉμHOh äÉ°übQh á«FÉæZ äGô≤a ≈∏Y πØëdG πªà°TGh

 ≈ª°SCG  øY  IôÑ©e  ∫Ó≤à°S’ÉHh  øWƒdÉH  âæ¨J  á«Ñ©°T

 ôcòà°SG å«M ,√óFÉbh øWƒdÉH RGõàY’Gh ôîØdG »fÉ©e

 »a  ¿ƒ``̀«``̀fOQC’G  É¡eób  »`̀à`̀dG  äÉ«ë°†àdG  ¿ƒKóëàªdG

 ±ÉØàd’G ≈dEG  ø«YGO ,É¡JõYh á`̀eC’G  áeGôc øY ´ÉaódG

.¬æeCG ¿ƒ°Uh ∫Ó≤à°S’G ájÉªëd øWƒdGh IOÉ«≤dG ∫ƒM

 ΩRÉM  QƒàcódG  ádÉ°SôdG  Üõ`̀M  ΩÉ`̀Y  ø«eCG  ôcòà°SCGh

 ¿ƒ°Uh á``̀eC’G  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀dG  »`̀a  »ª°TÉ¡dG  Qhó``̀dG  ´ƒ°ûb

 ø`̀Wƒ`̀dÉ`̀H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dGh ï`̀jQÉ`̀à`̀dG ió``̀e ≈`̀∏`̀Y ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G

 QhO  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,êPƒªædG  øWƒdG  ¿ƒμ«d  äGƒæ°ùdG  ôÑY

.äÉ°Só≤ªdGh ≈°übC’G øY ´ÉaódG »a ø««ª°TÉ¡dG

 QÉ°TCG  áª∏c  áÑ°SÉ°ùμdG  PÉ©e  ó«¡°ûdG  ≥«≤°T  ≈≤dGh

 øY  ÉYÉaO  AGó¡°ûdG  É¡eób  »àdG  ,äÉ«ë°†àdG  ≈dEG  É¡«a

 .øWƒdG πLCG øe º¡MGhQG GƒdòH øjòdG ,áeC’Gh øWƒdG

Qƒª°†dG øjô°ùf – ∑ôμdG   

 ∑ôμdG  á¶aÉëe  AÉ`̀æ`̀H’  ∫Ó≤à°S’G  iô`̀cP  πμ°ûJ

 QÉîØdG  º¡«a å©ÑJ  áÑ°SÉæe ¿OQ’G  AÉæHG  πμd  »g Éªc

 ≈à°T ≈∏Y AÉ£©dGh ∫òÑdG øe ójõª∏d GõaÉMh RGõàY’Gh

 º¡«a åëà°ùJ áÑ°SÉæe ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »ah ó©°üdG

 º¡FÉahh  º¡æWƒd  º¡F’hh  º¡ÑM  øY  GhôÑ©«d  ºª¡dG

.á«ª°TÉ¡dG º¡JOÉ«≤d

 óªëe ¢Sóæ¡ªdG ≥HÉ°ùdG ∑ôμdG ájó∏H ¢ù«FQ ∫Ébh

 ¿OQ’G  äÉjGóH  π¡à°ùf  ∫Ó≤à°S’G  ó«Y  »a  á£jÉ©ªdG

 Ghô£°S  øjòdG  ø«°ü∏îªdG  ¬J’ÉLQ  iô`̀cPh  åjóëdG

 ≈∏Y  ¬©°Vhh  º¡æWh  AÉæÑd  AÉ£©dG  ºMÓe  º¡FÉeóH

 ¿Éªj’ÉH  Éë∏°ùàe  Ωó≤àdGh  AÉªædGh  á°†¡ædG  äGQÉ°ùe

.π«ëà°ùªdG ±ô©J’ »àdG ¬Ñ©°T áª¡Hh IOÉ«≤dGh ˆÉH

 õØ≤J ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G Ωƒ``̀j »``a { á`̀£`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ±É``̀°``̀VGh

 º°TÉg ∫G É¡ª°SQ »àdG AÉjôÑμdGh óéªdG Qƒ°U ¿ÉgPÓd

 øH ∫h’G ˆGó``Ñ``Y ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG ó`̀¡`̀Y ø``e GAó```̀H

 ø«°ùëdG »fÉÑdG ∂∏ªdÉH Ghôeh √GôK ˆG Ö«W ø«°ùëdG

 ˆGóÑY  Rõ©ªdG  ∂∏ªdG  ó¡©d  ’ƒ`̀°`̀Uh  ¬`̀dõ`̀f  ˆG  Ωô``̀cG

 ¿ƒμ«d ¿OQ’É`̀H  ≈≤JQG …òdG √ôªY »a ˆG óeG »fÉãdG

 ,  záaô©ªdGh  º∏©dG  á«°UÉæH  òNG  ºdÉY »a IQOÉ`̀b  á`̀dhO

 øe  º¡∏à°ùf  ∫Ó≤à°S’G  iô``cP  »`̀a  {  á£jÉ©ªdG  OGRh

 øe  ábô°ûe  GQƒ°U  áë∏°ùªdG  ÉæJGƒbh  »Hô©dG  Éæ°û«L

 Éææ°üM  ∫GRÉ``̀eh  ¢û«édG  Gò`̀g  ¿Éμa  AGó`̀Ø`̀dGh  ádƒ£ÑdG

 øWƒdG ¢VÉ«M øY Ohòj …òdG ™«æªdG ó°ùdGh ø«°üëdG

 á«æe’G  ÉæJõ¡LG  »`̀g  Éªc  ÉeÉªJ  ,¬`̀JGõ`̀é`̀æ`̀e  »ªëjh

 áæ«μ°ùdÉH  º©æj Éæ°üëe øWƒdG  π¶«d IôgÉ°ùdG  ø«©dG

.zQGô≤à°S’Gh

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ¿G á``̀°``̀ù``̀jGƒ``̀æ``̀dG ó```̀eÉ```̀M å```MÉ```Ñ```dG ∫É``````̀bh

 ¢VÉîªH ø`̀Wƒ`̀dG ô`̀e π`̀H Ó¡°S ø`̀μ`̀j º`̀d ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G

 …òdGh  ∑Gò`̀fG  »ÑæL’G  ôª©à°ùªdG  á¡LGƒe »a  ô«°ùY

 ∫Ó≤à°S’ OhóMh Oƒ«b º°SQ ¬°ùjGƒædG ∫Éb Éªc ∫hÉM

 ∂∏ª∏d âHÉãdGh ΩRÉëdG ∞bƒªdG ¿G ’G ,á«fOQ’G ádhódG

 ácôëdG  ä’ÉLQ øe OÉæ°SÉHh  ∫h’G  ˆGóÑY ¢ù°SDƒªdG

 ádhó∏d ¿Éμa ∫ÉëªdG RhÉéJ ´É£à°SG á«fOQ’G á«æWƒdG

 π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀ª`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀dÓ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ≥`̀≤`̀ë`̀J ¿G á``̀«``̀fOQ’G

.∫Ó≤à°S’G ≈æ©ªd »≤«≤ëdGh

 ¿OQC’G  É£N  ádGô≤dG  »∏Y  QƒàcódG  …ƒHôàdG  ∫É`̀bh

 AÉ£©dG ºXÉ©àa á«ª«∏©àdG ¬Jô«°ùe »a á©°SGh äGƒ£N

 äGóéà°ùe  áÑcGƒªd  Gôªà°ùe  ∫GRÉ``̀eh  ø«æ°ùdG  QhôªH

 á`̀jOÉ`̀Hh  É`̀Ø`̀jQ  ø`̀Wƒ`̀dG  Å∏ªJ  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  »gÉ¡a  ô°ü©dG

 á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ô°ûàæJ  Éªc  É`̀fó`̀eh

 äÉ¶aÉëe  áaÉc  »`̀a  á£°SƒàªdG  á«©eÉédG  äÉ«∏μdGh

 »a  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  áeó≤e  »a  ¿OQ’G  ¿ƒμ«d  øWƒdG

 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »`̀é`̀jô`̀Nh  ø«ª∏©àªdG  OGó```̀YG

.É«∏©dG

 í`̀dÉ`̀°`̀U ó``̀ª``̀MG ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG ø``̀cô``̀dG ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG ∫É````̀bh

 äÉ`̀£`̀ë`̀ª`̀H  ¿OQ’G  ∫Ó``̀≤``̀à``̀°``̀SG  §``̀Ñ``̀Jô``̀j  äÉ`̀ª`̀«`̀ë`̀°`̀ù`̀dG

 ¥Ó£fG  á£≤f  É¡æe  á£ëe  πc  πãªJ  IRQÉ`̀H  á«îjQÉJ

 º∏©dG É`̀¡`̀eGƒ`̀b á``̀dhO AÉ`̀æ`̀Ñ`̀d QÉ````̀gOR’Gh ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG ƒ`̀ë`̀f

 IôaÉ°†àe IôM Iô«°ùe »a »bGôdG RÉéf’Gh áaô©ªdGh

 ¬JÉfƒμeh ¬aÉ«WG πμH »fOQ’G Ö©°ûdG É¡dÓN º°SÉ≤àj

 ¢ù«d áfRGh ádhO ¿OQ’G ¿ƒμ«d AÉæÑdG πª©dG á«dhDƒ°ùe

 iƒà°ùe ≈`̀∏`̀Yh π`̀H  »`̀ª`̀«`̀∏`̀b’Gh »`̀Hô`̀©`̀dG  É¡£«ëe »`̀a

.á«dhódG áeƒ¶æªdG

 óæY  ájôμ°ùY  á«Ø∏îH  π`̀Lô`̀c  äÉª«ë°ùdG  ∞``̀bhh

 Öjô©J ø``̀e kGAó````̀H …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG »``̀a ≥`̀≤`̀ë`̀JÉ`̀e

 π``̀MGô``̀dG »``fÉ``Ñ``dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG ó`̀¡`̀Y »``̀a »``Hô``©``dG ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG

 á«©ÑàdG  ø`̀e  ¢û«édG  Qô`̀M  …ò``̀dG  ∫Ó`̀W  ø`̀H  ø«°ùëdG

 ø`̀«`̀«`̀fOQG ∫É```̀LQ ≈``̀dG É`̀¡`̀H ø`̀cô`̀«`̀d á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀L’G IOÉ``«``≤``dGh

 âfÉc »àdG ≥FGƒ©dG RôHG ∫Éb Éªc ∂dòH ¿OQ’G ≈£îàa

 ôM øWƒH º¡JÉMƒª£d ø««fOQ’G ≥«≤ëJ ¿hO ∫ƒëJ

 »a QÉ°TGh ,¬FÉæHGh ¬JOÉ«b äGQób ≈∏Yh ˆG ≈∏Y Góªà©e

 ¢û«édG  ôjƒ£àH  ø««ª°TÉ¡dG  ΩÉªàgG  ≈dG  ∫ÉéªdG  Gòg

 ¿ƒμ«d á©æªdGh Iƒ≤dG ÜÉÑ°SG πμH √óeh »fOQ’G »Hô©dG

 ¿GhóY πc ΩÉeG ø«àªdG ¬LÉ«°Sh ™«æªdG ¿OQ’G ø°üM

.»∏NGO ó°ùØeh »LQÉN

 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ó`̀¡`̀Y »``̀a ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG »``¶``Mh

 ¥ÓWGh º¡JÉYGóHGh º¡dƒ«e ájÉYôH á«ª°TÉ¡dG IOÉ«≤dG

 á«ªæàdG  çGó``̀MG  »`̀a  Gô`̀KDƒ`̀e  ÓeÉY  Gƒfƒμ«d  º¡JÉbÉW

 QƒàcódG ∑ôμdG ÜÉÑ°T ôjóe ∫Ébh ,áeGóà°ùªdG á«æWƒdG

 áμ∏ªªdG »a »HÉÑ°ûdG ´É£≤dG ó¡°T ó≤d »dÉéªdG ó∏îe

 »àdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  ≥∏WG  å«M  á«Yƒf  äGõØb

 å«M  øe  AGƒ°S  ,ÜÉÑ°ûdG  äÉMƒªW  á«Ñ∏J  »a  âª¡°SG

 øe hG Ö`̀gGƒ`̀ª`̀dG á`̀jÉ`̀YQh á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dGh ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG è`̀eGô`̀H

 õcGôeh  ájófÓd  QÉ≤e  âª«bG  PG  á«àëàdG  ≈æÑdG  å«M

 ÖYÓªdG OÉéjG »a ™°SƒàdG ºJ Éª«a ,äÉHÉ°ûdGh ÜÉÑ°ûdG

 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ¿ó``̀ª``̀dGh ¢```VGô```Z’G IOó`̀©`̀à`̀e á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG

 ºdÉ©dG ∫hO »a á«°VÉjôdG ¿óªdG ÖcGƒJ »àdG á∏eÉμàªdG

 ,á`̀ª`̀FGó`̀dG  á«HÉÑ°ûdG  äGôμ°ù©ªdG  ∂`̀dò`̀ch  áeó≤àªdG

 ÖgGƒªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  RGô```HG  »`̀a  º¡°SG  Éªe

 ∫ƒ≤M »a hG  á«°VÉjôdG  ∫ƒ≤ëdG  »a  AGƒ°S  äÉYóH’Gh

.áØ∏àîªdG ´GóH’Gh áaÉ≤ãdG

 IGô`̀ª`̀dG ¿É`̀é`̀d ™ªéàd á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG IQô`̀≤`̀ª`̀dG â`̀dÉ`̀bh

 ∫Ó≤à°S’G  ¿G  á°†jÉ«ÑdG  á`̀é`̀jó`̀N  »```̀fOQ’G  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ´GóH’Gh ôμØ∏d ¿Éæ©dG ¥ÓWGh ¥Éà©f’Gh ájôëdG »æ©j

 âØ∏eh  QÉ`̀Ñ`̀L  õéæe  ≥≤ëJÉe  ¿G  â`̀aÉ`̀°`̀VGh  õ`̀«`̀ª`̀à`̀dGh

 πª©dGh  á«dhDƒ°ùªdG  ™bGƒe  ≈à°T  »a  ø««fOQ’G  ≈∏Yh

 AÉ`̀£`̀©`̀dGh ∫ò``Ñ``dG ø``e ó`̀jõ`̀ª`̀dÉ`̀H RÉ``̀é``̀f’G Gƒ`̀ª`̀cGô`̀j ¿G

 ÜÉÑ°SG πμH IòNG ájô°üY ádhO ¬Ñëf Éªc ¿OQ’G ¿ƒμ«d

 .õ«ªàdGh áKGóëdG

 AÉ°ùædG øeÉ°†J ó¡©e á«©ªL äôÑY–…CGôdG ` ¿ÉªY   

 äGRÉéfEÉH  Égôîa  ø`̀Y  ø`̀«`̀«`̀fOQC’G  zøeÉ°†J{  »``̀fOQC’G

 É¡àªYO »àdGh äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y äÉ«fOQC’G AÉ°ùædG

.∫Ó≤à°S’G òæe á«°SÉ«°ùdG IOGQE’G

 ¿CG  ≈∏Y  z…CGô``̀dG{  ¬à≤∏J  ¿É«H  »a  øeÉ°†J  äOó°Th

 á°Uôa πμ°ûj  zá«fOQC’G  ICGôª∏d  »æWh Ωƒj{  ¢ü«°üîJ

 »a  äÉ`̀«`̀fOQC’G  äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  QhO  ó«cCÉàd  áÑ°SÉæeh

.∫Ó≤à°SE’G º«gÉØeh º«b õjõ©Jh ájÉªM

 ,Iô«Ø°ùc  ICGô``̀eG  ∫hCG  ø««©J  1969  ΩÉ`̀Y  ó¡°T  ó≤a

 ÜÉîàfE’ÉH  á«°SÉ«°ùdG  ø¡bƒ≤M  ≈∏Y  AÉ°ùædG  â∏°üMh

 Iô`̀jRh  ∫hCG  1979  ΩÉ`̀Y  âæ«Yh  ,(1974)  ΩÉ`̀Y  í°TôàdGh

 ájƒ°†©H á«fOQCG ICGôeG ∫hCG Rƒa 1993 ΩÉY ó¡°Th ,á«fOQCG

 .á«°VÉb  ∫hCG  ø««©J  º`̀J  1996  ΩÉ``̀Yh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée

 ™bGƒe »`̀a  ø````̀gQGhOCG  ò`̀NCÉ`̀H  AÉ°ùædG  ∂``dP  ó©H  äCGó```̀Hh

 ô«HGóàdG äGAGôLEÉHh ìƒª£dG ¿hO ¿Éc ¿EGh QGô≤dG ™æ°U

 /»`̀HÉ`̀é`̀jE’G õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG) ¿É``̀«``̀MC’G ¢`̀†`̀©`̀H »`̀a á`̀à`̀bDƒ`̀ª`̀dG

..(ÉJƒμdG

 ¢ù∏ée  »`̀a  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  áÑ°ùf  â¨∏H  2016  ΩÉ``̀Y  »`̀Ø`̀a

 AÉ°†≤dG »ah ,%6^6 AGQRƒdG ¢ù∏ée »ah ,%15^3 ÜGƒædG

 ¢ùdÉéeh  ,%35^5  á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ```̀MC’G  »`̀ah  ,%18^5

 ,%27^8 ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG »ah ,%8 á«æ¡ªdG äÉHÉ≤ædG

 »°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG »ah ,%21 á«dÉª©dG äÉHÉ≤ædG »ah

 ,%7^9 áYÉæ°üdG ±ôZ »ah ,%10^9 äGô«Ø°ùch ,%19^9

.%0^6 IQÉéàdG ±ôZ »ah

 áæé∏dG  âÄ°ûfCG  ó≤a  ,»°ù°SDƒªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Yh

 â°ù°SCGh  ,1992  ΩÉY  ICGôªdG  ¿hDƒ°ûd  á`̀«`̀fOQC’G  á«æWƒdG

 á«æ©ªdG »`̀fó`̀ª`̀dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e ø``e ó`̀jó`̀©`̀dG

 ,»fOQC’G AÉ°ùædG øeÉ°†J ó¡©e á«©ªéc AÉ°ùædG ¥ƒ≤ëH

 OÉëJE’Gh ,ICGôªdG ¿Ééd ™ªéJh ,á«fOQC’G ICGôªdG OÉëJGh

 ,äÉ«Hô©dG  AÉ°ùædG  á«©ªLh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  »```̀fOQC’G  »FÉ°ùædG

 »fÉ°ùfE’G  ≈≤à∏ªdGh  ,äÉ`̀«`̀fOQC’G  äÉ«fÉªdôÑdG  ≈≤à∏eh

 äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,ICGôªdG ¥ƒ≤ëd

.á«∏ëªdG äÉ©ªàéªdG »a á°UÉN

 ºàj ÖdÉ£ªdG øe áYƒªée äÉ°ù°SDƒªdG √òg âæÑJh

 á«é«JGôà°SE’G ò«ØæJ »a ∑QÉ°ûàJh ,QGôªà°SEÉH É¡ãjóëJ

 ≈dG  áaÉ°VEG  .(2017-2013)  á«fOQC’G  ICGôª∏d  á«æWƒdG

 ∞æ©dG ø`̀e Iô`̀°`̀SC’G ájÉªëd »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  QÉ```̀WE’G OÉ`̀ª`̀à`̀YEG

 ∞æ©dG  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á«é«JGôà°SE’Gh  ,(2016)

 á«eÓYE’G á«é«JGôà°SE’Gh ,(2017-2014) ICGôªdG ó°V

 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ´ƒ``̀æ``̀dG ≈`̀∏`̀Y º`̀FÉ`̀≤`̀dG ∞`̀æ`̀©`̀dG á`̀°`̀†`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀d

 »NÉæªdG  ô«¨àdGh  »YÉªàL’G  ´ƒædG  á£Nh  ,(2015)

 ô°ûÑdÉH  QÉ``̀é``̀JE’G  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  Ió```̀Mh  AÉ``°``û``fEGh  ,(2011)

.(2012)

 ,Iƒ≤Hh Iô°VÉM AÉ°ùædG ø«μªàd á«°SÉ«°ùdG IOGQE’G ¿EG

 ¥GQhC’G  á∏°ù∏°S  É¡æe  IóY  πFÉ°SƒH  É¡æY  ô«Ñ©àdG  ºJh

 »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  É¡≤∏WCG  »àdG  á«°TÉ≤ædG

 äÉ`̀MÓ`̀°`̀UE’G ∫ƒ``̀M »`̀æ`̀Wƒ`̀dG QGƒ``̀ë``̀dG õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀J ±ó`̀¡`̀H

 Égó¡°ûj  »àdG  á«WGô≤ªjódG  ä’ƒ`̀ë`̀à`̀dGh  á«°SÉ«°ùdG

 »a  É¡©«ªL  á«°TÉ≤ædG  ¥GQhC’G  á«ªgCG  RôÑJh  ,¿OQC’G

 ∞∏àîe »`̀a äÉ```«```fOQC’G AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  QhO ≈`̀∏`̀Y É`̀gó`̀jó`̀°`̀û`̀J

 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LE’Gh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bE’Gh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ä’É`̀é`̀ª`̀dG

 äÉ«∏ªY  ø`̀e  CGõéàj  ’  kGAõ``̀L  ø`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh  ,á«aÉ≤ãdGh

 ,π°†aCG  πÑ≤à°ùe  ƒëf  ô««¨àdGh  ôjƒ£àdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G

 áæWGƒªdG  É¡°VôØJ  ¥ƒ≤M  ø¡dh  äÉÑLGh  ø¡«∏Y  ¿CGh

.áª«μëdGh áÑbÉãdG á«μ∏ªdG ájDhôdG É¡ªYóJh á∏YÉØdG

 »a  ¿OQC’G  √Rô`̀MCG  …òdG  Ωó≤àdÉH  øeÉ°†J  äOÉ°TCGh

 AÉ°ùædG  á`̀jÉ`̀ª`̀M  õjõ©àd  »©jô°ûàdG  ìÓ``̀°``̀UE’G  ∫É`̀é`̀e

.ø¡bƒ≤Mh

 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG ø```e Oó```̀Y Oƒ````̀Lh ø```e º```Zô```dG ≈``̀∏``̀Yh

 ,AÉ°ùædG  ¥ƒ≤ëH  ô«Ñc  Ωó≤J  ≥«≤ëJ  ¿hO  ∫ƒëJ  »àdG

 áª¶fC’G  ±Gõæà°SGh  ,(¿ƒ«∏e  1^3)  …Qƒ°ùdG  Aƒé∏dÉc

 ∂dP  ¢SÉμ©fEGh  ,á«àëàdG  ≈æÑdGh  á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdG

 ô≤ØdG ä’ó©e ¬æ«H äOGR …òdG »fOQC’G ™ªàéªdG ≈∏Y

 »a AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dG ∫ó`̀©`̀e %24^7) á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dGh

 ≥«≤ëJ ≈dG  ≈©°ùj  ¿OQC’G  ¿CG  ’EG  ,(2016 ™HGôdG  ™HôdG

 ≈∏Yh  2030  ΩÉ`̀Y  ∫ƒ∏ëH  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG

 ø«μªàH  ≥∏©àªdG  ¢ùeÉîdG  ±ó`̀¡`̀dG  ¢Uƒ°üîdG  ¬`̀Lh

 .áaÉc äÉ«àØdGh AÉ°ùædG

(á©HÉHQ º¡°S - ôjƒ°üJ)     ∫Ó≤à°S’G áÑ°SÉæªH ¿ÉªY »a OQƒdG ¿ƒYRƒj ÜÉÑ°T

 - GôàHh …GôdG - º°UGƒY - ¿ÉªY

 á«Ñ©°ûdGh á«ª°SôdG äÉ«dÉ©ØdG â∏ØàMG 
 iôcòdG áÑ°SÉæªH á«HÉ≤ædGh á«HõëdGh
 ,  áμ∏ªªdG ∫Ó≤à°S’ ø«©Ñ°ùdGh IóMGƒdG
 äÉ¶aÉëe ∞∏àîe ä’ÉØàM’G âªY å«M
.êQÉîdG »a á«fOQC’G äGQÉØ°ùdGh áμ∏ªªdG

  AÉ°ùe iôÑμdG ¿ÉªY áfÉeCG âeÉbCG ó≤a 
. ,»fÉehôdG êQóªdG »a   ’ÉØàMG ,AÉ©HQ’G
 QƒàcódG ,¿ÉªY áfÉeCG áæéd ¢ù«FQ ∫Ébh
 ∫Ó≤à°S’G p¬«æ©j Ée ¿CG ,áHQGƒ°ûdG ∞°Sƒj
 oπ©éj ,Ω tó≤Jh má«ªæJh má©aQh mIõY øe
 ¬fG ≈dG Gô«°ûe ,»fÉ©ªdG nOó©àe ¬H ∫ÉØàM’G
 páª«¶©dG pá«æWƒdG iôcòdÉH k’ÉØàMG n¢ù«d
 É¡ pæ«eÉ°†eh pá«ªæàdG pIô«°ùªH πH ,Ö°ùMh
 pAÉæÑdG ≈∏Y ¬ pFÉæHCG pIQóbh ¿OQC’G ¢Vƒ¡fh
.ø«æ°ùdG qpôe ≈∏Y pAÉ£©dGh

» الصحفيين« تدعو الستلهام

 قيم ومعاني االستقالل 

 ∫Ó≤à°S’G  á«ªgCG  ≈∏Y  ø««Øë°üdG  áHÉ≤f  äó`̀cG  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY   

 äÉ«ã«M »a »°VÉªdG  »a ô¶ædG  É¡dÓN øe ó«©f áÑ°SÉæe ôÑà©j …òdG

 ô¶æfh AÉ£Y øe πFGhC’G ¬eób Éeh äÉ«ë°†J øe ¬≤aGQ Éeh ∫Ó≤à°S’G

 πª©fh  π∏îdG  Oóëf ¬∏«°UÉØJ  πc ≈∏Y ∞≤fh ¬ª«≤f  »°VÉªdG  ∂dP  »a

 øe  »∏©fh  É¡ª¶©æd  á«HÉéjEG  π`̀c  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùfh  ¬Ñjƒ°üJ  ≈∏Y

 AÉªàf’G Rõ©J »àdG ∫Ó≤à°S’G »fÉ©eh º«b øe á«°SÉ°SCG áª«b ∂∏J É¡fCÉ°T

.¬≤ª©Jh

 ∫Ó≤à°S’G º«bh »fÉ©e ΩÉ¡∏à°SG ¿EG ¢ùeG É¡d ¿É«H »a áHÉ≤ædG äQÉ°TGh

 Éª«b  áÑ°SÉæªdG  ™`̀e  »dÉØàM’G  Éæ«WÉ©J  ≈`̀dEG  ∞«°†f  ¿CG  Éæ«∏Y  ¢VôØJ

 »æÑæd áÑ°SÉæªdG ≥ªY ≈dEG IójóédG ∫É«LC’ÉH ÜÉgòdG ÉgRôHCG π©d ,iôNCG

 áÑ°SÉæªdG ™e Éjƒ°†Y É¡WÉÑJQG íÑ°üj »c ÉjôgƒLh É«≤«≤M É«æWh É«Yh

 É¡JÉ°SÉμ©fGh  iƒbCG  »aô©ªdG  É¡ªcGôJ  ¿ƒμjh  É¡àWÉMCG  »àdG  äÉ«ã«ëdGh

 »MGƒf  π`̀c  »`̀a  Gô`̀«`̀KCÉ`̀Jh  á«dÉ©a  ô`̀ã`̀cCG  »©ªédGh  …Oô`̀Ø`̀dG  ∑ƒ∏°ùdG  ≈∏Y

.øWƒdG ÉjÉ°†b πc ™e πeÉ©àdG »ah IÉ«ëdG

 §«ëJ  »àdG  áægGôdG  ±hô¶dG  »`̀ah  ∫Ó≤à°S’G  ¿G  ¿É«ÑdG  ±É°VGh

 Éæà¡ÑL  ø«àªàd  Éjƒb  ÉÑÑ°S  ¬àÑ°SÉæeh  ¬∏©éf  ¿CG  ≈`̀dEG  IÉ`̀Yó`̀e  øWƒdÉH

 ÜÉÑ°SCG πc É¡jódh äÉjóëàdG á¡HÉée ≈∏Y IQOÉbh áÑ∏°U ¿ƒμàd á«∏NGódG

 ôWÉîªdG øe ¬H PÉØædGh øWƒdG ßØëa ôWÉîª∏d á≤«ª©dG áHÉéà°S’G

 ø«æWGƒªdG  äÉ«LÉM  ¢ùª∏J  É¡«∏Y  »àdG  äÉeƒμëdG  óæY  ájƒdhCG  ájƒdhCG

 áÑdÉ£ oªdG á«æWƒdG ºgGƒbh ø«æWGƒªdG óæY ájƒdhCGh áÑ©°üdG º¡ahôXh

 RhÉéàf …ò```dG â`̀bƒ`̀dG ≈```dEG É`̀¡`̀∏`̀LDƒ`̀J hCG äÉ`̀aÓ`̀à`̀N’G ø`̀Y RhÉ`̀é`̀à`̀J ¿CÉ```H

 É¡JÉ«W  »`̀a  πªëJ  »`̀à`̀dGh  áμHÉ°ûàªdGh  Ió`̀≤`̀©`̀ª`̀dGh  áÑ©°üdG  ôWÉîªdG

.ájOƒLh äGójó¡J

 õFÉcQ óMCG ƒg »Yƒ°VƒªdGh »æ¡ªdG ΩÓYE’G ¿CG ∂°T ’ ¿É«ÑdG ∫Ébh

 ΩÓ`̀YE’G ∂`̀dP ƒg ¬«dEG  ≈©°ùf …ò`̀dG  ΩÓ``̀YE’Gh ¬JÉªM ó`̀MCGh ∫Ó≤à°S’G

 πNGó∏d º«∏°ùdGh í«ë°üdG ÜÉ£îdG πªM ≈∏Y QOÉ≤dG ô≤à°ùªdGh …ƒ≤dG

 Óμ°T  º««≤àdGh  á©LGôªdG  ≈dEG  á°SÉe  áLÉëH  Ωƒ«dG  ƒg  ∂dòd  êQÉîdGh

 ,¬JGhOCG  ™bGh »a ô¶ædG IOÉYEGh ¬HÉ£N º«ª°üJh º°SQ IOÉYEGh Éfƒª°†eh

 ¬Ñ°T  hCG  É«ª°SQ  ÉeÓYEG  ¿É`̀cCG  IOó©àeh  áYƒæàe  äÉ``eRCG  »fÉ©j  ΩÓ`̀YE’É`̀a

.¢UÉN hCG »ª°SQ

 á«∏gC’Gh á«ª°SôdG äÉ¡édG πc πªëàJ ¿CG Üƒ∏£ªdG ¿G ¿É«ÑdG QÉ°TGh

 ¿CG É¡æμªj ’ ádhO …CG ádhódG ¿CG »©J ¿CGh ΩÓYE’G ™bGh √ÉéJ É¡JÉ«dhDƒ°ùe

 π≤©H QGój ¿CGh πYÉah …ƒ«Mh …ƒb ΩÓYEG ô«Z øe IôKDƒeh ájƒb ¿ƒμJ

.á«μ«°SÓμdGh á«£ªædG QÉWEG øe êôîjh ¥hóæ°üdG êQÉN ôμØj »YGóHEG

 ó«©æd á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀e á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¬`̀à`̀ª`̀«`̀bh √ó``̀«``̀Yh ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ¿EG  ø`̀«`̀Hh

 á«Øë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™`̀bGh  »ah  á«Øë°üdG  äÉjôëdG  ™`̀bGh  »a  ô¶ædG

 ,É¡«dEG  âØà∏fh äÉ°ù°SDƒªdG √òg ≈∏Y É°UôM ôãcCG  ¿ƒμf ¿CGh á«eÓYE’Gh

 ’h √ôμæf hCG ¬∏Ø¨f ¿CG øμªj ’ QhO ƒgh »æWƒdG ÉgQhOh É¡à«ªgCG ∑Qófh

 äÉ`̀eRC’Gh π°UÉØªdG  »a ∞jOQ ƒ¡a ,¬æY RhÉéàJ ¿CG  áeƒμM …C’ øμªj

 ,¢SÉædG ¢†Ñf ¢ùμ©j ¿CG ¬«∏Y Éªc ádhódG ÜÉ£N ¢ùμ©j ¿CG ¬«∏Y Öéjh

.º¡JÉMƒªWh ,º¡YÉLhCGh

 

 سفراء يهنئون 

 ó«©H ¿OQ’G »`̀a ¿hó`̀ª`̀à`̀©`̀e AGô`̀Ø`̀°`̀S CÉ`̀æ`̀g - Gô`̀à`̀Hh …Gô```̀dG - ¿É`̀ª`̀Y   

. ø«©Ñ°ùdGh óMGƒdG ∫Ó≤à°S’G

…Oƒ©°ùdG ô«Ø°ùdG
 øH π°ü«a øH ódÉN ô«eC’G ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ô«Ø°S CÉæg ó≤a 

. ∫Ó≤à°S’G ó«Y áÑ°SÉæªH ,kÉÑ©°Th áeƒμMh IOÉ«b ¿OQC’G ,Oƒ©°S ∫BG »côJ

 πª©dG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¬°UôM  ¢ùeG  á«Øë°U  äÉëjô°üJ  »a  Oó`̀Lh

 ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ≥≤ëj  É`̀ª`̀H   ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀Y  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  õjõ©àd

  »fOQC’Gh …Oƒ©°ùdG ø«Ñ©°û∏d

 »àjƒμdG ô«Ø°ùdG
 ¿OQ’G »a AÉ≤°T’G ¿G è«YódG óªM ¿ÉªY »a »àjƒμdG ô«Ø°ùdG ∫Éb h 

 ≈£Nh ,ø«∏J ’ áªjõYh ,AÉ≤°T’G Éª¡«∏Y º¡£Ñ¨j ¿ÉªjGh á≤ãH ¿ƒ∏ëàj

 »a  ô`̀NBG  ô£°S  §îd πÑ≤à°ùªdG  ≈`̀dG  ¿ƒ¡éàj  ,áëàØàe ¿É`̀gPGh  ,áàHÉK

 πμd áMƒàØe áªë∏e äQÉ°Uh É¡JÉ°SÉ°SG OGóL’G ™°Vh »àdG ìÉéædG á°üb

.OÉÑ©dGh OÓÑdÉH ¢Vƒ¡ædG πÑ°S áaô©e »a á°VÉØà°S’G ójôj øe

 ,∫Ó≤à°S’G  ó«©H  áμ∏ªªdG  ä’É`̀Ø`̀à`̀MG  áÑ°SÉæªH  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  ±É`̀°`̀VGh

 ¿ƒ∏Øàëj ºgh iôNG ¿ƒëàØjh áëØ°U ø««HGDƒªdGh •ÉÑf’G AÉæHG …ƒ£j

 ójóéàd  á°Uôa ¬«a  ¿hóéj …òdG  ø«©Ñ°ùdGh  óMGƒdG  ∫Ó≤à°S’G  ó«©H

 ∫h’G ˆGóÑY ¢ù°SDƒªdG ∂∏ªdG Iô«°S ΩÉ¡∏à°SG »a »°†ªdG ≈∏Y ºgó«cCÉJ

 ΩÉeR ´GõàfG ≈∏Y º¡JQóbh äGQÉ°†ëdG AÉæHG ¢SGôªH √É£N ≈∏Y ô«°ùdGh

.π°†aG IÉ«M ¢Uôa ´GóHGh IQOÉÑªdG

 ¢ùª°T ¥ô°ûJ ø««fOQ’G ΩÉjG øe Ωƒj πch Ωƒ«dG Gòg »a ¬fG ≈dG QÉ°TGh

 â«≤Hh  É¡Fƒ°ûf  òæe  áμ∏ªªdG  ïjQÉàH  â£ÑJQG  »àdG  ≥∏îdG  ó«°S  ádÓ°S

.º«≤∏d á°SQóeh ºª¡∏d á©aGQ øeõdG ôe ≈∏Y

 ≈dG  É`̀gQhò`̀L  IóàªªdG  á`̀«`̀fOQ’G  ô«îdG  Iôé°T  ø`̀e  è`̀«`̀Yó`̀dG  ∫É``̀bh

 QÉ¡ædÉH π«∏dG π°üj ∑QÉÑe »μ∏e ó¡L ´ôØàj áÑ«£dG ¢VQ’G √òg ≥ªY

 á«°ü©à°ùªdG  ÉjÉ°†≤∏d  ∫ƒ∏M  π`̀LG  øe  á«ªdÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  »a  ô«KCÉà∏d

.äÉeR’Gh çQGƒμdG ÉjÉë°V áKÉZGh

 ∂∏ªdG ádÓL Üƒéj π∏c ÓHh ácQÉÑªdG ¬aÓ°SG ≈£N ≈∏Yh ¬fG OGRh

 »ah  ø«ª∏°ùªdGh  Üô`̀©`̀dG  ÉjÉ°†b  Ó`̀eÉ`̀M  ¢``̀VQ’G  ´É`̀≤`̀H  »fÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y

.á«ë«°ùªdGh á«eÓ°S’G É¡JÉ°Só≤eh É¡Ñ©°Th ø«£°ù∏a á«°†b É¡àeó≤e

 OóM ÜhôëdG äÓjh øe ø«jQƒ°ùdG IÉfÉ©e √ÉéJ á«dhDƒ°ùªdG ìhôHh

 ø«ÄLÓdG IOƒYh QÉeódGh äƒªdG áeGhO ∞bh ≈dG ¥ô£dG ô°übG ¬àdÓL

 ’ ÜhôëdG ¿G øe QòMh áeRÓd »°SÉ«°ùdG πëdG ìôW ø«M ºgOÓH ≈dG

.ÜhôëdG ô«¨d »°†ØJ

 øe πch ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG Üƒ∏b ≈∏Y õjõ©dG Ωƒ«dG Gòg »a ±É°VGh

 iƒ°S  Éæ©°ùj  ’  ,ô°ûÑdG  ô«N  ¬«a  Ée  πμd  Éª¡«©°Sh  ¬∏gGh  ¿OQ’G  ±ôY

 »fÉ¡àdG ôMÉH   »fOQ’G Ö©°ûdGh »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓéd Ωó≤àdG

 IOÉ«≤dG  ≈£N  Oó°ùj  ¿G  ô`̀jó`̀≤`̀dG  »∏©dG  ø`̀e  ø`̀«`̀LGQ  »`̀fÉ`̀e’G  ¥ó`̀°`̀UGh

.AÉ£©dG áμ∏ªe ≈∏Y ¿Ée’Gh øe’G ºjójh á«ª°TÉ¡dG

 
 »æª«dG ô«Ø°ùdG

 Ö©°ûdGh ∂∏ªdG ádÓL »fGôª©dG »∏Y ¿ÉªY »a »æª«dG ô«Ø°ùdG CÉægh

.  ∫Ó≤à°S’G iôcP áÑ°SÉæªH »fOQ’G

 çGóMC’Gh ø«æ°ùdG πc ó©Hh ¬fG , ¢ùeG á«aÉë°U äÉëjô°üJ »a ∫Ébh

 º¡¶M ø°ùM ¿ƒcQój ø««fOQC’G ¿G óH ’ ,Ωƒ«dG …ôéj Éeh ,äôe »àdG

 ó°ùéJ ¿OQC’G »a á«ª°TÉ¡dG IOÉ«≤dG ¿G ≈dG Gô«°ûe ,á«ª°TÉ¡dG º¡JOÉ«≤H

 ,áKÉeOh ™°VGƒJh áWÉ°ùH øe ¿hõ«ªàªdG IOÉ≤dG ¬«∏Y ¿ƒμj ¿G Öéj Ée

. ∫GóàYGh á«eó≤Jh

 IOÉ«≤H Ió©°U’G ∞∏àîe ≈∏Y ¿OQ’G äGRÉéfÉH »æª«dG ô«Ø°ùdG OÉ°TGh

 º¡fCG  º∏©J  ÉeóæY  ø««fOQCÓd  ∂eGôàMG  ójõj{  ,∫É`̀bh  ,  ∂∏ªdG  ádÓL

 ,OQGƒªdG  áë«ë°T  ¿OQC’É``̀a  ,ÉÑjô≤J  A»°T  ’  øe  ºgó∏Hh  º¡°ùØfCG  GƒæH

 â≤≤Mh ,ájGóÑdG òæeh ,É°SÉ°SCG ¿É°ùfE’G AÉæH âaó¡à°SG ¿OQC’G IOÉ«b øμd

 .z∂dP »a Gô«Ñc ÉMÉéf

 πc  ∂∏ªdG ádÓL áeƒμëd ¿hQó≤e ,ÉÑ©°Th áeƒμM øª«dG ¿EG ócGh 

.¿OQ’G »a ø«ª«≤ªdG øª«dG AÉæHCG É¡H ≈¶ëj »àdG ájÉYôdGh äÓ«¡°ùàdG

 
  …ô£≤dG ô«Ø°ùdG

 ádÓL  á«£©dG  óªëe  øH  QóæH  ¿ÉªY  »a  …ô£≤dG  ô«Ø°ùdG  CÉægh

. ∫Ó≤à°S’G iôcòH »fOQC’G Ö©°ûdGh »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG

 IOÉ«≤Hh   ¿OQC’G  ¿EG  ,  ¢ùeG  á«Øë°U  äÉëjô°üJ  »`̀a  á«£©dG  ∫É`̀bh

 ø`̀eC’G  ≥«≤ëàd  áàHÉK  ≈£N  ≈∏Y  ô«°ùj  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL

 øe ójõªdG  ≈∏Y πª©dGh ,á≤£æªdG  iƒà°ùe ≈∏Yh »æWƒdG  QGô≤à°S’Gh

.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG É¡«a ÉªH ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a √QÉgORGh øWƒdG á©aQ

 ¬eó≤j ô«Ñc QhO ™e øeGõàJ áμ∏ªªdG ∫Ó≤à°SG áÑ°SÉæe ¿CG ±É°VCGh

 ™e äÉbÓ©dG ø«àªàd kÉ«©°S ájô«°üªdG ºgÉjÉ°†bh Üô©dG  √ÉéJ ¿OQC’G

.  ∫hódG

 »FÉæãdG ó«©°üdG ≈∏Y á«fOQC’G ájô£≤dG äÉbÓ©dG ¿G á«£©dG ócCGh

 ¿ÉJOÉ«≤dG π°UGƒJ å«M ,É¡∏MGôe ø°ùMCG »a É¡fCGh á«eÉæàe øjó∏ÑdG ø«H

 ¬«NCG  IOÉ«≤H  á«fOQC’Gh  »fÉK  ∫BG  óªM  øH  º«ªJ  ï«°ûdG  IOÉ«≤H  ájô£≤dG

 πª©dÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  ΩGhó``dG  ≈∏Y  Éª¡J’É°üJGh  Éª¡JGAÉ≤d   ∂∏ªdG  ádÓL

 . kÉ«dhOh kÉjQÉbh kÉ«HôY ∑ôà°ûªdG



1اقتصاد
اتفاقية �قامة المنتدى الدولي

 الرابع للطاقة المتجددة

ا�مارات تطلق أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم

 الذهب يستقر مع استمرار الضغوط 
على الدوالر بفعل محضر المركزي ا2ميركي 

 ábÉ£∏d  á«Hô©dG  áÄ«¡dG  âæ∏YCG  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 ™`̀HGô`̀dG »``dhó``dG ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG º«¶æJ ø`̀Y IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG

 »a  ó≤©«°S  …ò``̀dG  ,É`̀¡`̀JAÉ`̀Ø`̀ch  IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG  ábÉ£∏d

 ≈àMh  ¢ùeÉîdG  ø`̀e  IôàØdG  ∫Ó`̀N  â«ªdG  ôëÑdG

 á`̀«`̀dhO  ácQÉ°ûªH  ,ΩOÉ``̀≤``̀dG  ∫hCG  ¿ƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀e  ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG

.á©°SGh

 á°ù«FQ º`̀°`̀UÉ`̀Y AÉ`̀æ`̀°`̀S Iô``̀«``̀eC’G   Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H º``̀Jh

 ábÉ£∏d  á«Hô©dG  áÄ«¡∏d  É«∏©dG  á«¡«LƒàdG  áæé∏dG

 ò«Øæàd  á«bÉØJG  ™«bƒJ  AÉ`̀©`̀HQC’G   AÉ°ùe  IOóéàªdG

 ÖMÉ°üªdG  ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀∏`̀dh  ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  á``̀eÉ``̀bGh  IQGOG

 IOóéàªdG  ábÉ£∏d  ™`̀HGô`̀dG  …QÉªãà°S’G  ióàæª∏d

. ábÉ£dG IAÉØch

 ábÉ£∏d á«Hô©dG áÄ«¡dG øY áHÉ«f á«bÉØJ’G ™bhh

 ¢Sóæ¡ªdG  ΩÉ©dG  É¡æ«eCG  ábÉ£dG  IAÉØch  IOóéàªdG

 compasses  ácô°T  ø`̀Yh  »fÉ©£dG  óªëe

  for trade and services
 ¿Gƒ°VQ  øjódG  QóH  QƒàcódG  ΩÉ©dG  Égôjóe  LTD

.»dÉéªdG

 ÜÉë°UG  ¬«a  ∑QÉ°ûj  …ò``dG  ôªJDƒªdG  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀jh

 ∫hO øe QGô≤dG ´Éæ°Uh ¿hôªãà°ùªdGh ¢UÉ°üàN’G

 GOó`̀Y ∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò``g  »`̀a  áeó≤àe á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LCGh  á«HôY

 ¬bÉ£dG  áYÉæ°U  õ«ØëJ  É¡æ«H  ø`̀e  QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ø`̀e

 Qƒ`̀ë`̀e ∂``̀dò``̀ch »``Hô``©``dG ø``̀Wƒ``̀dG »``̀a IOó``é``à``ª``dG

 äÉª«∏©àdGh  äÉ°SÉ«°ùdG  Qƒ`̀ë`̀eh  ´Gó```H’Gh  QÉμàH’G

 √ó`̀jô`̀a á`̀°`̀Uô`̀a ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ôÑà©j å`̀«`̀M ,á`̀ª`̀XÉ`̀æ`̀dG

 åëÑd ºdÉ©dG øe Iõ«ªàe á«ªdÉY äGôÑîH AÉ≤àdÓd

 ábÉ£dG  ∫Éée  »a  äGQƒ£àdG  ô`̀NBG  ≈∏Y  ´Ó``̀W’Gh

 .É¡JAÉØch IOóéàªdG

 á«Hô©dG  äGQÉ`̀e’G  á`̀dhO  âæ∏YCG  -GôàH  -»ÑXƒHCG 

 á∏≤à°ùe  á£ëe ô`̀Ñ`̀cCG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¥Ó```̀WEG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

 ¿Éëjƒ°S á≤£æe »a ,ºdÉ©dG »a á«°ùª°ûdG ábÉ£∏d

 870 ∫OÉ©Jh ,ºgQO äGQÉ«∏e 3Q2 áØ∏μàH »ÑXƒHCG »a

.Q’hO ¿ƒ«∏e

 ¢ùeCG  ô«Ñc  πØëH  ≥∏WG  …ò`̀dG  ´hô°ûªdG  »JCÉjh

 á`̀«`̀eGô`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d ,»``Ñ``Xƒ``HCÉ``H ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG

 √É«ªdG  äGOGó```̀eEG  ¿É``̀eCGh  áeGóà°SGh  IAÉ`̀Ø`̀c  ¿Éª°†d

 ™jƒæàdG ≥«≤ëJh ,Ö∏£dG IQGOEG ø«°ùëJh ,AÉHô¡μdGh

.äGQÉeE’ÉH …OÉ°üàb’G

 ÖFÉf  ,¿É`̀«`̀¡`̀f  ∫BG  ó``̀jGR  ø`̀H  ´Gõ``̀g  ï«°ûdG  ∫É``̀bh

 ¿EG  ,»`̀Ñ`̀Xƒ`̀HCG  IQÉ````eE’  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 IóFGôdG  »ÑXƒHCG  áfÉμe  ï q°Sôj  ¥Óª©dG  ´hô°ûªdG

 á«Ä«ÑdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉ°SQÉªªdG  çó`̀MC’  káª°UÉY

 .ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«LƒdƒæμàdGh

 ¢ùeCG  ÖgòdG  QÉ©°SCG  äô≤à°SG  -…CGô``̀dG-  ä’É`̀ch 

 »àdG  Ö°SÉμªdG  á«ÑdÉZ  ≈`̀∏`̀Y  ßaÉëàd  ¢ù«ªîdG

 Q’hódG ¢VÉØîfG ™e á≤HÉ°ùdG á°ù∏édG »a É¡à≤≤M

 á°SÉ«°ùdG áæé∏d ´ÉªàLG çóMCG ô°†ëe π∏b Éeó©H

 ∂æÑdG) …OÉëJ’G »WÉ«àM’G ¢ù∏ée »a ájó≤ædG

.IóFÉØdG QÉ©°SCG ™aQ ¢Uôa øe (»cô«eC’G …õcôªdG

 QGô`̀≤`̀dG ´É`̀æ`̀°`̀U ¿CG ´É`̀ª`̀à`̀L’G ô`̀°`̀†`̀ë`̀e ô``̀¡``̀XCGh

 í°†àj  ≈àM  IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ™`̀aQ  Ωó`̀Y  ≈∏Y  Gƒ≤ØJG

 âfÉc ¿EGh âbDƒe »cô«eC’G …OÉ°üàb’G DƒWÉÑàdG ¿CG

.∂«°Th IóFÉØdG ô©°S ™aQ ¿EG âdÉb á«ÑdÉ¨dG

 óFÉ©dG ójõjh Q’hódG IóFÉØdG QÉ©°SCG ™aQ Rõ©jh

 QÉ`̀©`̀°`̀SCG ≈`̀∏`̀Y ÉWƒ¨°V ¢`̀Vô`̀Ø`̀j É`̀ª`̀e äGó`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y

 ≈∏Y á©FÉ°†dG á∏jóÑdG ¢UôØdG áØ∏μJ IOÉjõH ÖgòdG

.GóFÉY Qój ’ …òdG ôØ°UC’G ¿ó©ªdG …õFÉM

 »a Ö`̀gò`̀dG  ô©°S ≈`̀∏`̀Y ô`̀cò`̀j ô«¨J CGô`̀£`̀j º`̀d  

 1257^90 óæY ¬dhGóJ …ôé«d ájQƒØdG  äÓeÉ©ªdG

 ƒëf OGR  ¿ó©ªdG  ¿Éch .(á°üfhC’G) á«bhCÓd Q’hO

.AÉ©HQC’G ¢ùeCG øe ∫hCG áÄªdÉH 0^6

 0^4  á∏LB’G  á«cô«eC’G  Oƒ≤©dG  »a  ÖgòdG  OGRh

.á«bhCÓd GQ’hO 1258 ≈dEG áÄªdÉH

 á∏ª©dG ¢`̀ù`̀«`̀≤`̀j …ò```̀dG Q’hó`````dG ô`̀°`̀TDƒ`̀e ∫õ```̀fh 

.áÄªdÉH 0^3 á«°ù«FQ äÓªY á∏°S πHÉ≤e á«cô«eC’G

 äOGR iô`````̀NC’G á`̀°`̀ù`̀«`̀Ø`̀æ`̀dG ¿OÉ``©``ª``dG ø`̀«`̀H ø```eh

 Éªæ«H á«bhCÓd Q’hO 17^21 ≈dEG áÄªdÉH 0^1 á°†ØdG

 Q’hO  948^10  ≈``̀dEG  áÄªdÉH  0^4  ø`̀«`̀JÓ`̀Ñ`̀dG  ™`̀Ø`̀JQG

 769^18 ≈dEG áÄªdÉH 0^8 ΩƒjOÓÑdG ó©°Uh .á«bhCÓd

 .á«bhCÓd Q’hO

»أوبك« تمدد تخفيضات إنتاج النفط ٩ أشهر لمواجهة تخمة المعروض 
 2014 »`̀a CGó``̀H  …ò``̀dG  §ØædG  ô©°S ™`̀LGô`̀J  ô`̀Ñ`̀LCGh 

 »a πbÓb ≈dEG  iOCGh ∞°û≤àdG ≈∏Y ájOƒ©°ùdGh É«°ShQ

.Éjô«é«fh Ójhõæa πãe áéàæªdG ∫hódG ¢†©H

 êÉàfEG  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  ΩÉ©dG  Gòg  QÉ©°SC’G  ´ÉØJQG  ™é°Th

 ácQÉ°ûªdG  ô«Z  IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH  …ôî°üdG  §ØædG

 ¥ƒ°ùdÉH  ¿RGƒ`̀à`̀dG  IOÉ©à°SG  íÑc  Éªe  êÉ`̀à`̀fE’G  ¥ÉØJG  »a

 äÉjƒà°ùe Üô``̀b  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ΩÉ``̀î``̀dG  äÉ`̀fhõ`̀î`̀e π`̀¶`̀à`̀d

.á©ØJôe á«°SÉ«b

 GQ’hO 53 ƒëf ≈dEG áÄªdÉH 1^3 âfôH ΩÉN ¢†ØîfG h

 Oƒ©°U  ≈∏Y  ø«ægGôªdG  ∫É``eBG  âHÉN  Éeó©H  π«eôÑ∏d

 hCG äÉ°†«ØîàdG ≥«ª©J øY ∂HhCG ΩÉéMEG ÖÑ°ùH ¥ƒ°ùdG

.Gô¡°T ô°ûY »æK’ ÉgójóªJ

 Éæ««a  »a  º¡JÉ°ûbÉæe  ∂`̀HhCG  §Øf  AGQRh  π°UGƒjh

 ø«∏≤à°ùªdG  ø«éàæªdG  ™e ¿ƒ©ªàéj ¿CG  Qô≤ªdG  øeh

.Ωƒ«dG ≥M’ âbh »a

 ¢†ØN ∫hCG ≈∏Y ∫hC’G ¿ƒfÉc »a â≤ØJG ∂HhCG âfÉc

 ácôà°ûe äÉ°†«ØîJ ∫hCGh äGƒæ°S ô°ûY ∫ÓN êÉàfEÓd

 .ÉeÉY 15 »a É«°ShQ IOÉ«≤H ø«∏≤à°ùªdG ø«éàæªdG ™e

 1^8  ƒëf  êÉàfE’G  ¢†ØN  ≈∏Y  ∑Gò`̀fBG  ¿ÉÑfÉédG  ≥ØJGh

 ÉªH 2017 øe ∫hC’G ∞°üædG »a É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e

.»ªdÉ©dG êÉàfE’G øe áÄªdÉH ø«æKG ∫OÉ©j

 ≈∏Y ∂`````̀ HhCG â```≤```HCG ,êÉ````̀à````̀fE’G äÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ø`̀î`̀J º````̀ZQh

 ∫hC’G  ∞°üædG  »a  ô«Ñc  óM  ≈`̀dEG  Iô≤à°ùe  É¡JGQOÉ°U

 øe ™«ÑdG ≈∏Y ø«éàæªdG ΩGóbEG ™e »dÉëdG ΩÉ©dG øe

.äÉfhõîªdG

 §`̀Ø`̀æ`̀dG äÉ``̀fhõ``̀î``̀e ≈`̀∏`̀Y Iƒ``̀£``̀î``̀dG √ò```̀g â```̀≤```̀HCGh

 ô£°VG Éªe á©ØJôe á«°SÉ«b äÉjƒà°ùe Üôb á«ªdÉ©dG

 É¡æμd  ,ô`̀¡`̀°`̀TCG  áà°ùd  ¢†ØîdG  ójóªJ  ìGô`̀à`̀b’  ∂``̀HhCG

 πH ô`̀¡`̀°`̀TCG á©°ùJ É`̀gó`̀jó`̀ª`̀J ≥``̀M’ â``̀bh »`̀a â`̀Mô`̀à`̀bG

.Gô¡°T 12 Ióªd ∫ƒWCG GójóªJ É«°ShQ âMôàbGh

 πÑb  ídÉØdG  ó`̀dÉ`̀N  …Oƒ©°ùdG  ábÉ£dG  ô``̀jRh  ∫É``̀bh

 (äÉ°†«ØîàdG  ≥«ª©àH)  äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀e  á`̀ª`̀K{  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ¿ƒμj ød ∂dP ...øμd áfhôe äó`̀HCG  ∫hó`̀dG øe ô«ãch

.zÉjQhô°V

É«Ñ«dh Éjô«é«f AÉØYEG            
 Éjô«é«f AÉØYEG QGôªà°SG Qô≤ªdG øe ¿EG ídÉØdG ∫Éb
 ∫GõJ  ’  å«M  äÉ°†«ØîàdG  øe  ∂`̀HhCG  …ƒ°†Y  É«Ñ«dh

.Éª¡LÉàfEG íÑμJ äÉHGô£°V’G
 •ƒÑ¡∏d ¬éàJ §ØædG äGQOÉ°U ¿CG ≈dEG É°†jCG QÉ°TCGh
 ™jô°ùJ  ≈∏Y  óYÉ°ù«°S  Éªe  ¿Gô`̀jõ`̀M  ø`̀e  GAó``̀H  Gô«ãc

.¥ƒ°ù∏d ¿RGƒàdG IOÉYEG Iô«Jh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀H »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¢```̀ShQ …QÉ```̀L ∫É```̀bh 
 RQƒH  ó`̀fBG  OQófÉà°ùd  á©HÉàdG  »LôfEG  Gô«H  iód  §ØædG
 ΩÉeCGh áμ«°Th äÉHÉîàfG É¡jód É«°ShQ{ ¢ùJÓH ∫ÉHƒ∏L
 ºK øeh ,πÑ≤ªdG ΩÉ©dG ƒμeGQCG º¡°SCG êGQOEG ø«jOƒ©°ùdG
 QÉ©°SCG ºYód äGƒ£N …CG ™bGƒdG »a ¿Gòîàà°S Éª¡fEÉa

.z§ØædG
 ÉgGƒà°ùe øe äÉfhõîªdG ¢ü«∏≤J ∂HhCG ±ó¡à°ùJh
 ≈dEG  π«eôH  äGQÉ«∏e  áKÓK  ≠dÉÑdG  ™ØJôªdG  »°SÉ«≤dG

.QÉ«∏e 2^7 ≠dÉÑdG äGƒæ°S ¢ùªN §°Sƒàe
 äÉfhõîªdG »a Gô«Ñc É©LGôJ Éfó¡°T{ ídÉØdG ∫Ébh
 √ó°ûæf  Ée  ≥≤ëæ°S  ºK  øeh  ...¬Jô«Jh  ´QÉ°ùàJ  ±ƒ°S

.z™HGôdG ™HôdG »a
 QÉ`̀©`̀°`̀SC’G ™``aO Ωó``Y á∏°†©e É`̀°`̀†`̀jCG ∂```HhCG ¬`̀LGƒ`̀Jh
 ∂dP ¿C’ ΩRÓ``̀dG  ø`̀e ≈`̀∏`̀YCG  äÉjƒà°ùe ≈``̀dEG  ´É`̀Ø`̀JQÓ`̀d
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a  …ôî°üdG  êÉ``à``fE’G  IOÉ``̀jR  ø`̀e  ™é°û«°S
 »`̀à`̀dGh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  §Øæ∏d  ∂∏¡à°ùe  ô`̀Ñ`̀cCG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 »éàæe  IQGó°U  ≈∏Y  É«dÉM  É«°ShQh  ájOƒ©°ùdG  ¢ùaÉæJ

.ºdÉ©dG »a ΩÉîdG
 ió`̀d §`̀Ø`̀æ`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T ô`̀jó`̀e ô`̀à`̀°`̀ù`̀Hh »ª«L ∫É```bh
 ô¡°TCG  á©°ùàd  ójóªàdG{  èæà∏°ùfƒc  ø£°SƒH  áYƒªée
 .…ôî°üdG §Øæ∏d »dÉëdG √ÉéJ’G πX »a ±Éc ô«Z
 »é«JGôà°S’G  …óëàdG  ≈∏Y  Ö∏¨àdG  ó©H  çóëj  º`̀d

 .z…ôî°üdG §Øæ∏d

 ¿ƒHhóæe ∫Éb - RôàjhQ -  Éæ««a
 ¢ùeG äQôb áª¶æªdG ¿EG ∂HhCÉH
 êÉàfEG äÉ°†«ØîJ ójóªJ ¢ù«ªîdG
 2018 QGPBG ≈dEG ô¡°TCG á©°ùJ §ØædG
 áªîJ ¬«a ¬LGƒJ …òdG âbƒdG »a
 ¿CG ó©H ΩÉîdG ¢Vhô©e »a á«ªdÉY
 ∞°üædG ≈dEG QÉ©°SC’G ¢VÉØîfG äó¡°T
 »a GOÉM É©LGôJ äGOGôjE’G ™LGôJh
.Iô«NC’G çÓãdG äGƒæ°ùdG
 ô°ûY ƒëf ∑ôà°ûJ ¿CG íLôªdG øeh
 É«°ShQ IOÉ«≤H AÉ°†YCG ô«Z ∫hO
 »a ºdÉ©dG »a §Øæ∏d èàæe ôÑcCG
 ™e øeGõàdÉH â∏©a Éªc äÉ°†«ØîàdG
 ∫hôàÑ∏d IQó°üªdG ¿Gó∏ÑdG áª¶æe
.»fÉãdG ¿ƒfÉc ájGóH òæe
 »a äóYÉ°S ∂HhCG äÉ°†«ØîJ âfÉc
 GQ’hO 50 ¥ƒa §ØædG QÉ©°SCÉH IOƒ©dG
 á©aO ≈£YCG Éªe ΩÉ©dG Gòg π«eôÑ∏d
 ô«ãμdG óªà©j øjòdG ø«éàæª∏d á«dÉe
 äGOGôjEG ≈∏Y ÉØ«ãc GOÉªàYG º¡æe
 Öë°ùdG ≈dEG Ghô£°VG óbh ábÉ£dG
 ó°ùd »ÑæLC’G ó≤ædG äÉ«WÉ«àMG øe
.º¡JÉ«fGõ«e »a äGƒéa

 ø«ªgÉ°ùª∏d kÉMÉHQCG % 5 ´RƒJh á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG ¥OÉ°üJ z∂æH ∫Éà«HÉc{ `d áeÉ©dG áÄ«¡dG

 السالم :البدء بدفع المبالغ المحجوزة بإقليم كردستان بحزيران 

 محكمة مصرية تؤيد التحفظ على أسهم مبارك ونجليه بالبورصة 

 ádGô≤dG AÓY - ¿ÉªY 

 Qƒ°†ëH  z∂æH  ∫Éà«HÉc{  ``̀d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  âbOÉ°U

 ¢`̀SCGQ  ø`̀e  áÄªdÉH  88^7  ¬àÑ°ùf  É`̀e  ¿ƒ∏ªëj  ø«ªgÉ°ùe

 ΩÉY  ájÉ¡f  »`̀a  »`̀g  Éªc  á«dÉªdG  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  ,∫É`̀ª`̀dG

 ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒàH IQGOE’G ¢ù∏ée á«°UƒJ äôbCGh ,2016

 ∂æÑdG  ∫Ée ¢SCGQ  øe áÄªdÉH  5 áÑ°ùæH ø«ªgÉ°ùªdG  ≈∏Y

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 200 ≠dÉÑdG

 á«dÉe è`̀FÉ`̀à`̀f ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø``̀Y ø``̀∏``̀YCG ó``̀b ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ¿É```̀ch

 πÑb ¬MÉHQCG â¨∏H PEG 2016 ΩÉ©dG ∫ÓN á«HÉéjEG á«∏«¨°ûJ

 QÉªãà°S’G ôWÉîªd •ƒëàdG äÉ°ü°üîe πÑbh áÑjô°†dG

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 23 ™e áfQÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e 40 ¥Gô©dG »a

 »a ∂æÑ∏d á«aÉ°üdG ìÉHQC’G â¨∏H Éª«a ,2015 ΩÉY ∫ÓN

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  πHÉ≤e  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  16Q1  »°VÉªdG  ΩÉ©dG

.2015 ΩÉ©∏d

 π«∏N  º`̀°`̀SÉ`̀H  ,∂`̀æ`̀Ñ`̀dG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  QÉ``̀°``̀TCGh

 ƒªf ≥«≤ëJ »a äôªà°SG ób áYƒªéªdG ¿CG ≈dEG ºdÉ°ùdG

 »aÉ°U  Éªf  å«M  á«°ù«FôdG  á«aô°üªdG  É¡à£°ûfCG  »`̀a

 81^8  ≈dEG  π°ü«d  %12 áÑ°ùæH  ä’ƒª©dGh  óFGƒØdG  OGô`̀jEG

 ΩÉY  ∫ÓN  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  72^9  ™e  áfQÉ≤e  QÉæjO  ¿ƒ«∏e

 áÑ°ùæH Éªf ó≤a ,πNódG »dÉªLEG ó«©°U ≈∏Y ÉeCG  .2015

 75^5  ™e áfQÉ≤e QÉæjO  ¿ƒ«∏e  94^2  ≈dEG  π°ü«d  %24^6

 õ«côàd  Iô°TÉÑe  áé«àæc  2015  ΩÉY  ∫ÓN QÉæjO  ¿ƒ«∏e

 »aÉ°U â©ØJQGh Éªc, πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ ≈∏Y ∂æÑdG

 π°üàd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  60  OhóëH  á«fÉªàF’G  äÓ«¡°ùàdG
 â¨∏Hh  ,%6^6  â¨∏H  IOÉ`̀jõ`̀H  …CG  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  970  ≈`̀dG
 Éªc  .QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1225  »dGƒM  AÓª©dG  ™`̀FGOh  IóYÉb
 QÉæjO ¿ƒ«∏e 2007 ≈dEG ∂æÑ∏d ∫ƒ°U’G »dÉªLG â©ØJQG
 ΩÉ©dG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 1986 ™e áfQÉ≤e 2016 ΩÉ©dG »a

.2015
 »æWƒdG  OÉ°üàb’G  äGô°TDƒe  ¿CG  ≈`̀dEG  ºdÉ°ùdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 äÓjƒëàH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S’ Éæ°ùëJ ô¡¶J äCGóH á«∏μdG
 å∏ãdG  ∫Ó`̀N  »MÉ«°ùdG  π`̀Nó`̀dGh  êQÉ`̀î`̀dG  »a  ø«∏eÉ©dG
 áμ∏ªªdG äÉ°VƒÑ≤e ÉgRôHCG øe ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G
 »HÉéjE’G  Égƒªf  äOÉ©à°SG  »àdG  »MÉ«°ùdG  πNódG  øe
 π`̀Nó`̀dG  É`̀ª`̀f  PEG  ;ΩÉ``̀©``̀dG  Gò```̀g  ø``̀e ∫hC’G  å`̀∏`̀ã`̀dG  ∫Ó```̀N
 âªf ø«∏eÉ©dG äÓjƒëJh áÄªdÉH 17Q9 áÑ°ùæH »MÉ«°ùdG
 äGQOÉ°üdG ø°ùëJ ™e ,∫h’G ™HôdG »a áÄªdÉH 3Q3 áÑ°ùæH
 ájÉ¡æd  áÄªdÉH  6Q6  ¬àÑ°ùf  Gƒªf  â≤≤M  »àdG  á«æWƒdG
 …OhóëdG π«ÑjôW ôÑ©e íàa ºJ ∫ÉM »a ¬fCG ∫Ébh .QGPBG
 á`̀«`̀HÉ`̀é`̀j’G  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGQƒ`̀£`̀à`̀∏`̀d  áé«àæc
 ´É`̀°`̀Vh’G ≈∏Y É`̀HÉ`̀é`̀jEG  ¢ùμ©æ«°S ∂`̀dP ¿EÉ``̀a ¥Gô`̀©`̀dG »`̀a
 IQhÉéªdG  ∫hó``dGh  ¿OQ’G  ≈∏Y  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ájOÉ°üàb’G
 »a  ∂æÑdG  ´hôØd  á«∏«¨°ûàdG  äÉ«∏ª©dG  ≈∏Y  »dÉàdÉH  h
 …ò`̀dG  »`̀bGô`̀©`̀dG  »`̀∏`̀gC’G  ±ô°üªdG  ≈∏Y  kÉ`̀°`̀†`̀jCGh  ¿OQ’G
.¬dÉª°SCGQ øe áÄªdÉH 62 »dGƒM ¬æe ∂æH ∫Éà«HÉc ∂∏ªj

 áeƒμëdG ÉgòØæJ »àdG äÉ«∏ª©dG »a Ωó≤àdG ¿G ∫Ébh 
 ÉgPƒØf §°ùH Üôbh ¢ûYGO º«¶æJ Iô°UÉëeh á«bGô©dG
 Öjôb êGôØfG ≈dEG …ODƒ«°S á«bGô©dG »°VGQC’G πeÉc ≈∏Y

 ΩÉ`̀eCG  ∫ÉéªdG  íàØj …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,á«æeC’G  ´É`̀°`̀VhC’G  »a

 IOÉ`̀YEG  äÉYhô°ûe  Aó`̀H  ™`̀e  ájOÉ°üàb’G  á∏é©dG  ∑ôëJ

 »`̀ah á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh ,QÉ```̀ª```̀YE’G

. áÑ≤©dGh Iô°üÑdG ø«H π°UGƒdG §ØædG §N É¡àeó≤e

 ∂æÑdG πÑb øe  É«£N ÉæeÓYG ºJ ¬fG ºdÉ°ùdG ø∏YCGh

 õ«M πNóà°S á«dBG  ≈∏Y ±ô°û«°S ¬fCÉH »bGô©dG …õcôªdG

 ≠dÉÑªdG ™aód πÑ≤ªdG ¿GôjõM ô¡°T øe kGQÉÑàYG ò«ØæàdG

 πμ°ûH ¿É`̀à`̀°`̀SOô`̀c º`̀«`̀∏`̀bEG »`̀a ¬`̀Yhô`̀a ió``̀d IRƒ`̀é`̀ë`̀ª`̀dG

.»éjQóJ

 É°UôMh ÉWƒëJ ∂æH  ∫Éà«HÉc  ¿CG  ≈dEG  ºdÉ°ùdG  âØdh

 ,ø«ªgÉ°ùªdGh AÉcô°ûdG ídÉ°üeh ¥ƒ≤M ájÉªM ≈∏Y ¬æe

 »a QÉªãà°S’G ôWÉîe πHÉ≤e äÉ°ü°üîe òNCG ≈dEG óªY

  »`̀fOQ’G  …õcôªdG  ∂æÑdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  ∂`̀dPh  ¥Gô`̀©`̀dG

 äÉ°ü°üîªdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh  ,»LQÉîdG  ≥bóªdGh

 ∂æH ∫É`̀à`̀«`̀HÉ`̀μ`̀d AGƒ```°```S á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀°``̀SCGô``̀dG Ió``̀YÉ``̀≤``̀dG Rõ``̀©``̀J

.»bGô©dG »∏gC’G ±ô°üª∏dhCG

 ∂æÑdGh á«fOQ’G áeƒμë∏d √ôμ°T øY ºdÉ°ùdG ÜôYGh 

 OÉéjE’  ÉgƒdòH  »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  »```̀fOQC’G  …õ`̀cô`̀ª`̀dG

 »∏gC’G ±ô°üª∏d IRƒéëªdG ™FGOƒdÉH á≤∏©àªdG ∫ƒ∏ëdG

.»bGô©dG

 ó`̀ª`̀MCG   ø««©J  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áÄ«¡dG  â`̀bOÉ`̀°`̀Uh  É`̀ª`̀c

 ÜÉîàfG ºJ Éª«a ,∂æH ∫Éà«HÉc IQGOEG ¢ù∏ée »a IófÉæg

 OhhGOh  »°ù∏HÉædG  ódÉNh  ø°ùM  êÉëdG  óªëe   ø`̀e  πc

 .IQGOE’G ¢ù∏ée »a OóL AÉ°†YCÉc ∫ƒ¨dG

 ¢ùeG ,ájô°üe  áªμëe äójCG - ∫ƒ°VÉfC’G  - IôgÉ≤dG 

 ¢ù«FôdG  º¡°SCG  ≈∏Y  ßØëàdÉH  É k≤HÉ°S  G kQGô``b  ,¢ù«ªîdG

 ió`̀d  ∫É`̀ª`̀Lh AÓ``̀Y  ¬«∏éfh ∑QÉ`̀Ñ`̀e  »æ°ùM ∫hõ`̀©`̀ª`̀dG

.»FÉ°†b Qó°üe ≥ah ,ájô°üªdG á°UQƒÑdG

 øY ∞°ûμdG ΩóY Ó°†Øe ,∫ƒ°VÉfCÓd Qó°üªdG ∫Ébh

 ,ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sƒd  åjóëdG  ¬d  ∫ƒîe ô«Z ¬fƒc ¬àjƒg

 ¢†aôH Ωƒ«dG â°†b IôgÉ≤dG ∫Éª°T äÉjÉæL áªμëe{ ¿EG

 õéëdG  AÉ¨dE’  ¬«∏éfh  ∑QÉÑe  (ø©W  á¨«°U)∫Éμ°ûà°SG

.zá°UQƒÑdÉH º¡dGƒeCG ≈∏Y

 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  QGô``̀b  äó``̀jCG  áªμëªdG  ¿CG  í``°``VhCGh  

 ¿ƒ«∏e 61 ≈∏Y ßØëàdÉH 2014 ¿ÉK ¿ƒfÉc 8 »a QOÉ°üdG

 ô°üe ácô°T iód º¡dGƒeCG øe (Q’hO ¿ƒ«∏e 3^3 ) ¬«æL

.ájô°üªdG á°UQƒÑdG ôjóJ »àdG (á«eƒμM) á°UÉ≤ªdG

 ΩÉeCG ø©£dG º¡d ≥ëj ¬«∏éfh ∑QÉÑe ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 ô`̀eCG  AÉ`̀¨`̀dE’  (¿ƒ`̀©`̀W  áªμëe  ≈`̀∏`̀YCG)  ¢†≤ædG   áªμëe

.¬dGƒeCG ≈∏Y …QGOE’G ôéëdG

 ΩÉeCG ’Éμ°ûà°SG »°VÉªdG QGPCG »a √Óéfh ∑QÉÑe ΩÉbCGh

 õéëdG  QGôb  AÉ¨dEÉH  áÑdÉ£ª∏d  ;IôgÉ≤dG  ∫Éª°T  áªμëe

 äGAGô``̀LEG{  ¿CG  äôÑàYG  iƒ`̀YO  »`̀a  ¬«∏éfh ¬`̀dGƒ`̀eCG  ≈∏Y

 áØdÉîeh ¿Ó£ÑdG É¡HÉ°T ób QGô≤dG »a á©ÑàªdG õéëdG

.zõéëdG Gò¡H OGóàY’G ΩóY »°†à≤j Ée ,¿ƒfÉ≤dG

 õéëdG áeÉ©dG áHÉ«ædG äQôb ,2014 ¿ÉK ¿ƒfÉc »ah 

 ,á°UÉ≤ªdG ô°üe ácô°T iód ¬«∏éfh  ∑QÉÑe º¡°SCG ≈∏Y

 ÉjÉ°†b  ÜÉ`̀μ`̀JQGh  ,´hô°ûe  ô«Z  Ö°ùc  ≥«≤ëJ{  iƒ`̀Yó`̀H

 ¿ƒ«∏e 433 ≈∏Y ójõj Ée â¨∏H á°UQƒÑdÉH ÖYÓJh OÉ°ùa

.z(Q’hO ¿ƒ«∏e 24) ¬«æL

 …OÉ©ªdG ≈Ø°ûà°ùe ∑QÉÑe QOÉZ ,»°VÉªdG QGPBG ájÉ¡fh

 »bô°T  ¬dõæe  ≈`̀dEG  GóFÉY  (áª°UÉ©dG  ÜƒæL)  …ôμ°ù©dG

 ó©H 2011 ¿É°ù«f òæe Iôe ∫hC’ zìGô°ùdG ≥«∏W{ IôgÉ≤dG

 25 IQƒK ¿É`̀HEG  øjôgÉ¶àe πàb áª¡J øe É«FÉ¡f ¬àFôÑJ

.2011 ¿ÉK ¿ƒfÉc

 Éªgh  ,ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eCG  ¿ÉJQƒ¶æe  ¿Éà«°†b  ∑QÉÑªdh

 áªFÉb äÉ≤«≤ëàdG ∫GõJ ’h ´hô°ûªdG ô«Z Ö°ùμdG á«°†b

 ,zΩGô``̀gC’G  É`̀jGó`̀g{  º°SÉH  É«eÓYEG  ±ô©J  á«°†bh  ,É¡«a

 áªμëe  ºμëH  OÓ`̀Ñ`̀dG  êQÉ``̀N  ôØ°ùdG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀ª`̀e  ƒ``̀gh

 RÉ¡L Ö∏W É¡àbh √ójCG »°VÉªdG ∫hCG ¿ƒfÉc 22 »a ≥HÉ°S

 ∑QÉÑe ™e ≥≤ëj …òdG (»FÉ°†b) ´hô°ûªdG ô«Z Ö°ùμdG

 .º¡JGhôK ºî°†J »a ¬Jô°SCGh

 ΩÉ¶æH ,2011 ¿ÉK ¿ƒfÉc 25 »a á«Ñ©°T IQƒK âMÉWCGh

 1981  øe  ájô°üªdG  á°SÉFôdG  ≈dƒJ)  ≥Ñ°SC’G  ¢ù«FôdG

 äGP øe •ÉÑ°T 11 »a »ëæàdG ≈∏Y ¬JôÑLCGh ,(2011 ≈dEG

 .ΩÉ©dG

 ∑QÉÑªd º`̀¡`̀à`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG â`̀¡`̀Lh IQƒ`̀ã`̀dG Ö`̀≤`̀Yh

 ,øjôgÉ¶àe πà≤H z∑Gôà°T’G{ É¡æ«H øe ¬eÉ¶f RƒeQh

 âªJh  2011  ¿É°ù«f  »a  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  »≤dCGh  ,OÉ°ùØdGh

 OÉ°ùa á«°†b »a øjOCG Éª«a ÉjÉ°†≤dG á«ÑdÉZ »a ¬àFôÑJ

 øé°ùdÉH Gƒ`̀Ñ`̀bƒ`̀Yh ∫É`̀ª`̀Lh AÓ``̀Y √Ó`̀é`̀f ¬`̀©`̀eh »`̀dÉ`̀e

 πμd »WÉ«àM’G ¢ùÑëdG Ióe øe âÑ°ùàMG äGƒæ°S çÓK

 .º¡æe

 Iôàa  øe  Ó«∏b  ÉÑfÉL  (kÉeÉY  89  )  ∑QÉÑe  ≈°†eCGh

 åμe  Éª«a  ,áª°UÉ©dG  ÜƒæL  ,Iô`̀W  øé°S  »a  áHƒ≤©dG

 …ôμ°ù©dG  …OÉ©ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH  á«°VÉªdG  IôàØdG  á«ÑdÉZ

 .»ë°üdG ¬©°Vƒd

áeÉ©dG áÄ«¡dG ´ÉªàLG ∫ÓN z∂æH ∫Éà«HÉc{ IQGOEG ¢ù∏ée

 ΩÉ©dG Gòg π«eôÑ∏d kGQ’hO 50 ¥ƒa §ØædG QÉ©°SCÉH IOƒ©dG »a äóYÉ°S ∂HhCG äÉ°†«ØîJ 

 ¿EG ¿’ƒ≤j ∂HhCÉH ¿ÉHhóæe

 äÉ°†«ØîJ ójóªJ äQôb áª¶æªdG

2018 QGPBG ≈àM êÉàfE’G

 •ƒÑ¡∏d ¬éàJ §ØædG äGQOÉ°U

 §ØædG ¥ƒ°S »a ¿RGƒàdG IOÉYE’

            ¿’ƒ≤J ¿GôjEGh ájOƒ©°ùdG 

 äÉ°†«ØîJ ≥«ª©àd IQhô°V ’

êÉàfE’G

 ¢ü«∏≤àd ¿ƒ©°ùj §ØædG ƒéàæe 

 äÉjƒà°ùe â¨∏H »àdG äÉfhõîªdG

á©ØJôe á«°SÉ«b

 OóÑJ ™e §Ñ¡J §ØædG QÉ©°SCG 

 äÉ°†«ØîàdG ≥«ª©àH ∫ÉeB’G

∫ƒWCG IôàØd ÉgójóªJh
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≈°übC’G ¿ƒªëà≤j kÉaô£àe 150

 ΩÓ°ùà°S’G ≈∏Y ábôdÉH øjOó°ûàªdG åëJ zá«WGô≤ªjódG ÉjQƒ°S{

ä’Éch - º«gGôHG πeÉc - á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 ,¢`̀ù`̀eCG  ,Ωô`̀μ`̀dƒ`̀W  ø`̀e  ábÉØ°S  ƒ``̀HCG  óæ¡e  ó¡°ûoà°SG
 ,∫ÓàM’G äGƒb ¢UÉ°UôH ø«eƒj πÑb ¬àHÉ°UEÉH G kôKCÉàe

.πàëªdG πNGódG »a ø©W á«∏ªY √ò«ØæJ ó©H
 ábÉØ°S  ƒHCG  OÉ¡°ûà°SG  É«ª°SQ  áë°üdG  IQGRh âæ∏YCGh
 Ék«Wô°T ¬æ©W ôKEG ¢SCGôdG »a ¬àHÉ°UEÉH G kôKCÉàe ,(É keÉY 45)
 É«fÉàf »`̀a √ó`̀LGƒ`̀J ∫Ó``N ,áØ«ØW ìhô`̀é`̀H ¬`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEGh
 ´OhCGh ábÉØ°S ƒHCG π≤oàYG áHÉ°UE’G ôKEGh .πàëªdG πNGódÉH
 G kôKCÉàe  IÉ«ëdG  ¥QÉ`̀a  ¬æμd  ,êÓ`̀©`̀dG  »≤∏àd  ≈Ø°ûà°ùªdG

.¬àHÉ°UEÉH
 äÉHÉ°T  çÓ``̀K)  AÉ`̀æ`̀HCG  á°ùªîd  ÜCG  óæ¡e  ó«¡°ûdGh
 è`̀ë`̀dGh ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh áMÉ«°ù∏d á`̀cô`̀°`̀T  ∂`̀∏`̀ª`̀jh (ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀Th
 ±É``̀bhC’G  IQGRh ø`̀e É k≤HÉ°S  ¬ªjôμJ º`̀J  ó`̀bh ,Iô`̀ª`̀©`̀dGh
 É k≤ah ,Iôª©dGh èëdG »a ¬àcô°T AGOCG ÖÑ°ùH á«æ«£°ù∏ØdG

.¬à∏FÉY øe áHô≤e QOÉ°üe ¬H äOÉaCG Éªd
 , ¢ùeG ôéa ,»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G äGƒb â∏≤àYGh
.á«Hô¨dG áØ°†dÉH ≥WÉæe IóY øe É«æ«£°ù∏a ÉæWGƒe 22
 á«ÑdÉZ ¿CÉ````̀H ,»``∏``«``FGô``°``SEG …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y ≥``̀WÉ``̀f ∫É````̀bh
 ºJh øeC’G äGƒ≤d ø«Hƒ∏£ªdG øe áØ°†dÉH ø«∏≤à©ªdG

.∑ÉHÉ°ûdG •ÉÑ°V πÑb øe º¡©e ≥«≤ëà∏d º¡∏≤f
 ¢ù∏HÉf  »``̀a  äõ``̀cô``̀J  ä’É``̀≤``̀à``̀Y’G ¿CG  ≈````dEG  QÉ```̀°```̀TCGh

.ø«∏©fh π«∏îdGh á«∏«≤∏bh ø«æLh ΩôμdƒWh
 Ió∏H øe äÉÑcôe 7 IQOÉ°üe ºJ ¬`̀fCG ≥WÉædG ô`̀cPh
 íjQÉ°üJ ¿hó`̀H ∫ÉªY π≤f »a É¡eGóîà°SG áéëH É£j
 áéëH á©Ñ£e ¥Ó```̀ZEG º`̀J É`̀ª`̀c ,π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG π``̀NGO ≈``̀dEG

 áë∏°SC’G ™«æ°üàd á°TQh ¥ÓZEGh ,ˆG ΩGQ »a z¢†jôëàdG{
 ,¢ùeG »∏«FGô°S’G ∫ÓàM’G äGƒb âeógh .ø«∏©f »a
 ájôb »a ÖfÉLCG ¿ƒæeÉ°†àeh ¿ƒæWGƒe É¡eÉbCG áª«N
 øe á≤£æªdG ájÉªëd ΩÉjCG πÑb É£j Ió∏H ¥ô°T IQhQÉ°U
 á«Ñ©°ûdGh  á«æWƒdG  ¿Éé∏dG  ≥°ùæe  í°VhCGh  .IQOÉ°üªdG
 âeóg ∫ÓàM’G äGƒb ¿CG ,QƒÑédG ÖJGQ π«∏îdG ÜƒæL
 ∑GôY ™bh ∂dP ôKCG ≈∏Yh ,É£j ¥ô°T øeÉ°†àdG áª«N
 iOCG  Ée ,∫ÓàM’G ¢û«Lh ø«æeÉ°†àªdG  ø«H …ójC’ÉH
 º¡∏≤f ºJh ¢Vƒ°VôH øeÉ°†àªdG øe OóY áHÉ°UG ≈dG
 ø«æWƒà°ùªdG äÉaGôL â∏°UGh ∂dP ≈dG .êÓ©dG »≤∏àd
 â«Ø∏°S Üô`̀Z ¿É°ùM »æH IhGô``b Ió∏H »`̀°`̀VGQCG  ∞jôéJ
 IójóL á«fÉ£«à°SG äGóMh AÉæHh ,äÉæWƒà°ùªdG á©°Sƒàd

.¢SCGôdG á≤£æe »a
 »°VGQC’G ¿EG , IhGô`̀b ájó∏H ¢ù«FQ ¿ÉjQ ôeÉJ ∫Ébh
 √ qó©j …ò``̀dG  É`̀fÉ`̀b  OGh  »`̀a  ™≤J É¡ØjôéJ …ô`̀é`̀j  »`̀à`̀dG
 ø``̀«``̀YQGõ``̀ª``̀dG ™``̀æ``̀ª``̀jh ,á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀W á`̀«`̀ª`̀ë`̀e ∫Ó```̀à```̀M’G
 Gƒ∏ªY  ø«æWƒà°ùªdG  ¿EGh  ,É¡àYGQR  øe  ø««æ«£°ù∏ØdG
 ¿ƒ©°ùjh  ,¬∏Ø°SCG  ≈`̀à`̀Mh  πÑédG  ≈`̀∏`̀YCG  ø`̀e  z∂jôØ∏J{

.ø«æWƒà°ùª∏d √õæàªd á≤£æªdG πjƒëàd
 áªé¡d ¢Vô©àJ IhGô`̀b »°VGQCG ¿CG ≈`̀dEG ¿É`̀jQ âØdh
 »`̀°`̀VGQCGh  »`̀YGô`̀e  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á∏°UGƒàe  á«fÉ£«à°SG

.Iô«Ñc ôFÉ°ùîH ÖÑ°ùàj Ée ƒgh ,ø«YQGõªdG
 äÉ£∏°S ¿CG ≈`̀dEG  »dÉ©e ódÉN åMÉÑdG QÉ°TCG  ,√Qhó`̀H
 §«ëJ äÉæWƒà°ùe ¿ÉªK á©°SƒJ ≈∏Y πª©J ∫ÓàM’G
 øe ø««æ«£°ù∏ØdG ™æªJ …ò``̀dG â`̀bƒ`̀dG »`̀a ,É`̀fÉ`̀b OGƒ``̀H
 ™æªj á«©«ÑW á«ªëe ¬`̀fCG áéëH OGƒ`̀dG á``̀YGQRh QÉªYEG

.¬©HÉW ô««¨J
 ∫ÉªYCG  øe ÉfÉb OGh »a …ôéj Ée ¿CG  »dÉ©e ó`̀cCGh
 ,»fÉ°ùfE’G »dhódG ¿ƒfÉ≤dG ∞dÉîj ,á«fÉ£«à°SG á©°SƒJ

.á©HGôdG ∞«æL á«bÉØJGh
 øY ,¢ùeG ô¡X ,»∏«FGô°SEG …ôμ°ùY çóëàe ø∏YCGh
 á≤£æe »a ¢û«é∏d á©HÉJ ábhô°ùe áë∏°SCG ≈∏Y Qƒã©dG
 4 ≈∏Y ôãY ¬fEÉa ,çóëàªdG Ö°ùMh .ø«æL Üôb ™ÑL
 Gó«©H AÉæa »a ICÉÑîe ájôμ°ùY äGó©eh Iô«NPh ¥OÉæH
 ºàj  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe .ø««æ«£°ù∏ØdG  ó``̀MCG  ∫õ`̀æ`̀e  ø`̀Y
 äGƒb  äõéàMG  ∂`̀dP  ≈`̀dG  .∫õæªdG  ÜÉë°UCG  ÜGƒéà°SG
 ó©H áÑ∏£dGh ø«ª∏©ªdG øe GOóY ,¢ùeG ô¡X ∫ÓàM’G
 Ió∏H »a á£∏àîªdG ájƒfÉãdG á«æªdG á°SQóe Iô°UÉëe

 .ºëd â«H ¥ô°T ´ƒ≤J
 ¿EG , ìô`̀Ø`̀e ƒ``̀HG ô«°ù«J ´ƒ`̀≤`̀J á`̀jó`̀∏`̀H ô`̀jó`̀e ∫É```̀bh
 á≤MÓªH  GƒeÉbh  á°SQóªdG  Ghô°UÉM  ∫ÓàM’G  OƒæL
 äÉÑcôe  ≈∏Y  IQÉéëdG  AÉ≤dG  áéëH  áÑ∏£dG  øe  Oó`̀Y
 óªëe º∏©ªdG  øe πc RÉéàMG iô`̀Lh ,ø«æWƒà°ùªdG
 ∞°üdG »a ÖdÉ£dGh ,»°ùjGô©dG ódÉN º∏©ªdGh ,áfô≤dG

.áHRGƒμdG …ó¡e ¢ùeÉîdG
 ájƒfÉãdG  ´ƒ`̀≤`̀J  á`̀°`̀SQó`̀e áÑ∏W ø`̀e Oó``̀Y Ö`̀«`̀°`̀UGh
 ∫ÓàM’G äGƒb ™e â©dófG äÉ¡LGƒe ∫ÓN ¥ÉæàN’ÉH

.á°SQóªdG §«ëe »a
 ÜÓWh ¿ƒaô£àe ¿ƒæWƒà°ùe ºëàbG AÉæK’G »a
 ∑QÉÑªdG ≈°übC’G óé°ùªdG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ìÉÑ°U Oƒ¡j
 ∫ÓàM’G áWô°T øe IOó°ûe á°SGôëH áHQÉ¨ªdG ÜÉH øe

 .á°UÉîdG

 ô£«°S ¬fEG …Qƒ°ùdG ¢û«édG ∫Éb -RôàjhQ - ähô«H 

 á«HÉgQ’G ¢ûYGO áHÉ°üY á°†Ñb »a âfÉc á≤£æe ≈∏Y

 Üôb É©jô°S Éeó≤J GRô`̀ë`̀e ¢`̀ù`̀eCG  É`̀jQƒ`̀°`̀S  Üƒ`̀æ`̀L »`̀a

 º¡ªYóJ  ¿ƒjQƒ°S  ¿ƒ°VQÉ©e  É¡«∏Y  ô£«°ùj  ≥WÉæe

.IóëàªdG äÉj’ƒdG

 Gòg ≥HÉ°S âbh »a âdÉb ájQƒ°ùdG áeƒμëdG âfÉch

 á≤£æe IOÉ©à°SG »a πãªàJ É¡JÉjƒdhCG ióMEG ¿EG ô¡°ûdG

 øe áeƒYóe á°VQÉ©e äGƒb É¡«a äô£«°S »àdG ájOÉÑdG

 á°†Ñb »a âfÉc á©°SGh áMÉ°ùe ≈∏Y IóëàªdG äÉj’ƒdG

.QGPBG »a ¢ûYGO áHÉ°üY

 á«HƒæédG  á≤£æªdG  √ò`̀g  »a  äGôJƒàdG  âéLCÉJh

 √Oƒ≤J  …ò`̀dG  ∞dÉëàdG  ø°T  ÉeóæY  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G

 á«dGƒe  äGƒ``̀b  ó°V  á`̀jƒ`̀L  áHô°V  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG

 Gójó¡J πμ°ûJ É¡fEG ¿ƒ«cô«eG ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Éb áeƒμë∏d

 äÉ`̀j’ƒ`̀dG É¡ªYóJ á`̀jQƒ`̀°`̀S iô````NCGh á`̀«`̀cô`̀«`̀eG äGƒ`̀≤`̀d

 É¡fCÉH äGƒ≤dG ø£æ°TGh âØ°Uhh .á≤£æªdG »a IóëàªdG

.¿GôjEG øe É¡«LƒJ ≈≤∏àJ

 ≈∏Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG ¢``ù``eCG …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG ø``̀∏``̀YCGh

 ÜƒæL  »`̀a  ø«àjô≤dG  »bô°Th  ôeóJ  »HƒæL  ≥WÉæe

 ¿ƒjõØ∏àdG  É¡°VôY  äÉ£≤d  äô`̀¡`̀XCGh  .¢üªM  ¥ô`̀°`̀T

 ô«°ùJ »gh äÉHÉHO É¡æ«H øe ájôμ°ùY äÉÑcôe …Qƒ°ùdG

.ájhGôë°U á≤£æe »a

 ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG  ádÉcƒ∏d  …ôμ°ùY  Qó°üe  ∫É`̀bh

 ≈∏Y AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG{ ø``̀Y äô``Ø``°``SCG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ¿EG AÉ``Ñ``fCÓ``d

 äÉ«ªc  ô«eóJh  ¢ûYGO  º«¶æJ  »«HÉgQEG  øe  äGô°û©dG

 OÉàY  ≈∏Y  AÓ«à°S’Gh  Iô«NòdGh  áë∏°SC’G  øe  Iô«Ñc

 πbCG Qhôe ó©H AÉL ∂dP ¿EGh záYƒæàe Iô«NPh »HôM

 á≤£æªdG »a iôNCG Ö°SÉμe ≥«≤ëJ ≈∏Y áYÉ°S 48 øe

.É¡JGP

 äÉj’ƒdG  øe  áeƒYóªdG  á°VQÉ©ªdG  Ωó≤J  ºYóJh

 ≈`̀dEG  ¢`̀û`̀YGO  ™LGôàH  QGPBG  ∫Ó`̀N  ájOÉÑdG  »`̀a  IóëàªdG

 äÉªég º«¶æàdG  ¬LGƒj  PEG  ÉjQƒ°S  »a  iô`̀NCG  ≥WÉæe

 ¢û«édGh IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡ªYóJ äGƒb øe á∏°üØæe

.¬FÉØ∏Mh É«°ShQ øe ΩƒYóªdG …Qƒ°ùdG

 áHQÉëe  ≈∏Y  á°VQÉ©ªdG  äGƒ``b  ∞dÉëàdG  ÜQó``̀jh

 »àdG ∞æ£dG Ió∏H »a …ôμ°ùY ™bƒe »a ¢ûYGO áHÉ°üY

 á∏°UÉØdG OhóëdG ¥ôàØe óæY É«é«JGôà°SG É©bƒe πãªJ

.ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dGh ¿OQC’G ø«H

 …Qƒ°ùdG  ¢û«édG  πFÉ°üa  ó`̀MCG  »a  ∫hDƒ°ùe  ∫É`̀bh

 á«eƒμëdG äGƒ≤dG ¿EG ÉjQƒ°S ÜƒæL »a á£°TÉædG ôëdG

 Üƒ°U á°VQÉ©ª∏d ∑ôëJ …CG ¥ÉÑà°SG ∫hÉëJ É¡fCÉch äóH

 áÑ°ùædÉH  ô``NBG  á`̀jƒ`̀dhCG  GP  Éaóg πãªJ »àdG  Qhõ``̀dG  ô`̀jO

.áeƒμë∏d

 ó«¡°ûdG  áÑ«àc º°SÉH  çóëàªdG  ∞«°S ó«©°S ∫É`̀bh

 RGô`̀MEG  ¿EG  ôëdG  …Qƒ°ùdG  ¢û«é∏d  á©HÉàdG  hóÑY óªMCG

 »æeC’G ΩGõëdG ™«°SƒJ ≈∏Y ΩÉ¶ædG óYÉ°ùj Ωó≤àdG Gòg

 á«eƒμëdG äGƒ≤dG ΩÉ`̀eCG  ≥jô£dG ó«¡ªJh ≥°ûeO ∫ƒM

 …Qƒ°ùdG ¢û«édG πFÉ°üa πÑb QhõdG ôjO Üƒ°U √ÉéJÓd

 »bô°T  ∫Éª°T  ¢``̀VGQCG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ∫Ó`̀N øe ôëdG

.√ÉéJ’G Gòg »a πFÉ°üØdG áª¡e Ö©°üj Éªe ájOÉÑdG

 ’h .Qhõ`̀dG ôjO AÉëfCG º¶©e ≈∏Y ¢ûYGO ô£«°ùJh

 ô£«°ùJh áæjóªdG √òg »a Ωób ÅWƒe áeƒμë∏d ∫Gõj

.É¡æe áÑjôb ájƒL IóYÉb ≈∏Y

 á«WGô≤ªjódG  ÉjQƒ°S  äGƒ``b  äó¡©J  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e

 GPEG ábôdG »a ¢ûYGO »∏JÉ≤ªH Qô°V …CG ≥ë∏j ’CÉH ¢ùeCG

 º¡àë∏°SCG AÉ≤dEG ≈dEG º¡àYOh ô¡°ûdG ájÉ¡æH Gƒª∏°ùà°SG Ée

.áæjóªdG ≈∏Y ™bƒàªdG Ωƒé¡dG πÑb

 Ωƒ`̀Yó`̀e ∞`̀dÉ`̀ë`̀J á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG É`̀jQƒ`̀°`̀S äGƒ````̀bh

 .GOGô``̀cCGh  ÉHôY ø«∏JÉ≤e º°†j IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  øe

 ábôdG áæjóe øe á∏«∏b äGôàeƒ∏«c ó©H ≈∏Y âëÑ°UCGh

 »fÉãdG øjô°ûJ òæe …ôéj Ωƒég »a á£≤f ÜôbCG óæY

.É¡«∏Y Iô£«°ùdGh áæjóªdG ≥jƒ£àd

 »àdG ,á«WGô≤ªjódG ÉjQƒ°S äGƒb äôcP ô¡°ûdG Gògh

 ,ájƒ≤dG ájQƒ°ùdG ájOôμdG Ö©°ûdG ájÉªM äGóMh º°†J

 Ωƒé¡dG øe Iô«NC’G á∏MôªdG ≥∏£J ¿CG ™bƒàªdG øe ¬fCG

 ¿ƒdhDƒ°ùe ¿Éch .∞«°üdG  π°üa ájGóH »a ábôdG  ≈∏Y

 á«WGô≤ªjódG ÉjQƒ°S äGƒbh Ö©°ûdG ájÉªM äGóMh øe

.¿É°ù«f ™∏£e »a Ωƒé¡dG CGóÑj ¿CG Gƒ©bƒJ

 √Oƒ`̀≤`̀J …ò````̀dG ¢``̀û``̀YGO ó`̀°`̀V ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG ø`̀∏`̀©`̀j º```̀dh

 ≈∏Y »FÉ¡ædG Ωƒé¡∏d »æeR QÉWEG …CG IóëàªdG äÉj’ƒdG

 ÉjQƒ°S »a IOó°ûàªdG áHÉ°ü©dG π≤©e »gh ábôdG áæjóe

 ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S øe AGõ`̀LCG  »a áaÓîdG ø∏YCG  ¿CG  òæe

.2014 ΩÉY

 Gô¶f{ ¿É«H »a á«WGô≤ªjódG ÉjQƒ°S äGƒb âdÉbh

-15  ïjQÉàH  √ÉfQó°UCG  …òdG  ¿É«Ñ∏d  á«HÉéj’G  èFÉàæ∏d

 øe  IÉ«M  ájÉªM  ¬dÓN  ø`̀e  Éæ∏YCG  …ò``̀dGh  2017-05

 äÉYƒªéªdG ≈dEG  ø«ªàæªdG øe ¬MÓ°Sh ¬°ùØf º∏°ùj

 º¡àØ°U â`̀fÉ`̀c É`̀ª`̀¡`̀e ¢``̀û``̀YGO º`̀¡`̀«`̀a ø`̀ª`̀H á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ájÉªM h º¡YÉ°VhCG ájƒ°ùàd Gó«¡ªJ ÉæJGƒ≤d º¡àª¡eh

 IôàØdG √òg ójóªJ ø∏©f ...º¡∏gCGh º¡jhPh º¡JÓFÉ©d

.z2017-05-31 ô¡°ûdG Gòg ájÉ¡f ájÉ¨d

 äGƒb º°SÉH áKóëàªdG óªMCG ï«°T ¿É¡«L äô`̀cPh

 AÉæH{  AÉ``L  Gò``g  ¿CG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  »`̀a  á«WGô≤ªjódG  É`̀jQƒ`̀°`̀S

 ôÑcCG  ø«μªàd  ...AÉaô°ûdG  ábôdG  π`̀gCG  äÉÑdÉ£e  ≈∏Y

 ΩÉª°†f’G ≈∏Y Ghô`̀Ñ`̀LCG hCG º¡H Qô`̀Z øªe øμªe Oó`̀Y

.zá°UôØdG √òg øe IOÉØà°SÓd

 ¿CG  ó≤à©j  ¬``̀fEG  ø£æ°TGh  IOÉ«≤H  ∞dÉëàdG  ∫ƒ`̀≤`̀jh

 ¢ûYGO  ø`̀e  πJÉ≤e  ±’BG  á`̀©`̀HQCGh  ±’BG  áKÓK  ø«H  É`̀e

 ô°ûf ¿ƒ`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀j å«M á`̀bô`̀dG  áæjóe »`̀a ¿hô`̀°`̀UÉ`̀ë`̀e

 .ô¶àæªdG Ωƒé¡∏d ÉÑ°ùëJ º¡JÉYÉaO

( ∫ƒ°VÉfC’G)   ≈°übC’G óé°ùª∏d ø«aô£àªdG äÉeÉëàb’ ¿hó°üàj ¿ƒ«æ«£°ù∏a 

(∫ƒ°VÉfC’G)   ≥°ûeO »a É¡«NCG ™e ô«°ùJ ájQƒ°S IÉàa

شهيد في طولكرم واعتقاالت بالضفة

قوات »النظام« تتقدم جنوب�

   عباس يطلب وساطة أميركية
في قضية ا/سرى المضربين 
  

 »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG ø∏YCG- Ü ± CG - ˆG ΩGQ 

 çƒ©ÑªdG ÖdÉW ¬fG ¢ùeG ¢SÉÑY Oƒªëe

 ,äÓÑæjôZ ¿ƒ°ù«L ΩÓ°ùdG á«∏ª©d »cô«e’G

 øY ø«Hô°†ªdG iô°S’G á«°†b πëd πNóàdÉH

.á«∏«FGô°S’G ¿ƒé°ùdG »a ΩÉ©£dG

 ΩGQ áæjóe »a ¢ùeG äÓÑæjôZ ¢SÉÑY ≈≤àdGh

 ø«eƒj ó©H ,á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG »a ˆG

 ÖeôJ ódÉfhO »cô«e’G ¢ù«FôdG IQÉjR ≈∏Y

.á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQ’Gh π«FGô°SG ≈dG

 ¬Jó≤Y ´ÉªàLG »a áª∏c »a ¢SÉÑY ∫Ébh

 ô≤e »a íàa ácôëd ájõcôªdG áæé∏dG

 çƒ©Ñª∏d ÉæMô°T{ á«æ«£°ù∏ØdG á°SÉFôdG

 πμ°ûH iô°SC’G ÜGô°VEG á«°†b »cô«e’G

 πNóàdÉH »cô«e’G ÖfÉédG ÉæÑdÉWh .»∏«°üØJ

 º¡ÑdÉ£e ≥«≤ëJh iô°S’G ¥ƒ≤M øª°†j ÉªH

.zá«fÉ°ùf’G

 á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG IôàØdG ∫ÓN πeCÉf{ ±É°VCGh

 Éæ«£©j ¿CG πLCG øe ¬©e ∫É°üJG ≈∏Y ¿ƒμf ¿G

 ÖdÉ£e ∫ƒM »∏«FGô°S’G ÖfÉédG øe ÉHGƒL

 ÜGƒédG π°üj ¿CG »a ¬∏eCG øY ÉHô©e ,zÉfGô°SCG

.zGóZ hCG Ωƒ«dG{

 ¿É°ù«f 17 òæe ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG iô°SC’G òØæjh

 øe IƒYóH ΩÉ©£dG øY É«YÉªL ÉHGô°VEG

 ΩƒμëªdG »KƒZôÑdG ¿Ghôe íàa »a …OÉ«≤dG

 ±hôX ø«°ùëàH áÑdÉ£ª∏d ,óHDƒªdG øé°ùdÉH

 º¡YÉ°VhCG ø«°ùëàH iô°S’G ÖdÉ£jh .º¡æé°S

 ∫É≤àY’G AÉ¨dEGh ¿ƒé°ùdG »a á«°û«©ªdG

.…QGO’G

 ¬∏c ºdÉ©dG{ ¿G »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG ócGh

 óLƒj ’h á«fÉ°ùfG iô°S’G ÖdÉ£e ¿G ±ô©j

 ¿G É°Uƒ°üN É¡°†aôd QôÑe …G π«FGô°SG iód

.z»°VÉªdG »a IOƒLƒe âfÉc ÖdÉ£ªdG √òg

 ∫hÉëJ π«FGô°SG{ ¿EÉa ¢SÉÑY Ö°ùëHh

 √òg É¡°†aôH ÉæÑbÉ©Jh ÉfGô°SCG ÖbÉ©J ¿G

 .zá«fÉ°ùf’G ÖdÉ£ªdG

 شرطة إسرائيل تستجوب 

أميركي� في تحقيق نتانياهو 
  

 »æeCG Qó°üe ∫Éb -RôàjhQ - á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 ∫ÉªYC’G πLQ âHƒéà°SG áWô°ûdG ¿EG »∏«FGô°SEG

 QÉWEG »a ¢ùeG ¿ƒ°ù∏jOCG ¿hó∏«°T »cô«eC’G

 ø«eÉ«æH AGQRƒdG ¢ù«FôH ≥∏©àj »FÉæL ≥«≤ëJ

 »àªjôL ƒgÉ«æàf ÜÉμJQG »a ¬Ñà°ûjh .ƒgÉ«æàf

 ÜÉμJQG AGQRƒdG ¢ù«FQ »Øæjh .PƒØf ∫Ó¨à°SG

 »a á«ª°SQ äÉeÉ¡JG ¬d ¬LƒJ ºdh äÉØdÉîe …CG

.Éª¡æe …CG

 QÉª≤dG ájófCG Ö£b ¿ƒ°ù∏jOCG ¿EG Qó°üªdG ∫Ébh

 ¬«∏Y ≥∏£J Éª«a ¬JOÉ¡°ûH ≈dOCG »cô«eC’G

.z2000 á«°†≤dG{ º°SG áWô°ûdG

 ¢VhÉØJ ∫ƒM äÉ¡Ñ°T ¿CÉ°ûH IOÉ¡°ûdG âfÉch 

 ∂dÉe ™e 2015 ΩÉY ¥ÉØJG ≈∏Y ƒgÉ«æàf

 ∞ë°üdG ™°ShCG äƒfhôMCG äƒ©jój áØ«ë°U

 É¡à«£¨J Ö°üJ »c GQÉ°ûàfG á«∏«FGô°SE’G

.¬ëdÉ°üd ájQÉÑNE’G

 ¢ù«FôdGh ƒgÉ«æàæd ójDƒªdG ,¿ƒ°ù∏jOCG ∂∏ªjh

 ôÑcCG óMCGh ÖeôJ ódÉfhO »cô«eC’G

 ,»cô«eC’G …Qƒ¡ªédG Üõë∏d ø«YôÑàªdG

 á«fÉéªdG á«eƒ«dG ΩƒjÉg π«FGô°SEG áØ«ë°U

 .QÉ°ûàf’G á©°SGƒdG

 Ió°ûH IójDƒe ΩƒjÉg π«FGô°SEG áØ«ë°Uh

 äƒ©jó«d »°ù«FôdG ¢ùaÉæªdG »gh ƒgÉ«æàæd

 á«dGôÑ«∏dG ¢ùJQBÉg áØ«ë°U äô°ûfh .äƒfhôMCG

 ¿ƒjõØ∏àdG »a á«fÉãdG IÉæ≤dGh á«eƒ«dG

 øY »fÉãdG ¿ƒfÉc »a ôjQÉ≤J »∏«FGô°SE’G

 ∂dÉe ™e ƒgÉ«æàf ¬°ûbÉf …òdG ¥ÉØJ’G ¿CG

 Ωó≤J ¿CG ∫ƒM Qhój äƒfhôMCG äƒ©jój

 ¢Vôa πHÉ≤e ¬d á«HÉëe á«£¨J áØ«ë°üdG

 É¡à°ùaÉæe ≈∏Y ,á«©jô°ûJ ¿ƒμJ ÉªHQ ,Oƒ«b

.ΩƒjÉg π«FGô°SEG

 á£jô°T çóëJ …òdG »æeC’G Qó°üªdG ∫Ébh

 Qhõj …òdG ,¿ƒ°ù∏jOCG ¿EG ¬ª°SG ô°ûf ΩóY

 º°ùb »a ¬dGƒbCÉH ≈dOCGh ÉjQhO π«FGô°SEG

 ¢ù«d ,Ö«HCG πJ øe áHô≤e ≈∏Y áWô°û∏d

.á«°†≤dG »a ¬H É¡Ñà°ûe

 ¿hDƒ°ûdG »a ô«ÑîdG »Ñéf »°Tƒe ∫Ébh

 áWô°ûdG ¿EG á«∏«FGô°SE’G áYGPEÓd á«fƒfÉ≤dG

 ¿Éc GPEG Ée ¿ƒ°ù∏jOCG øe ócCÉàJ ¿CG ∫hÉëà°S

.¬àØ«ë°U »a PƒØf …CG ƒgÉ«æàæd

 ¿É°ùd ™°SGh ¥É£f ≈∏Y ΩƒjÉg π«FGô°SEG ôÑà©Jh

 ÉgôjôëJ AÉ°SDhQ ócDƒj ø«M »a ƒgÉ«æàf ∫ÉM

 ô«KCÉJ …C’ ™°†îJ ’h IôMh á∏≤à°ùe É¡fEG

 »a ƒgÉ«æàf ™e ≥«≤ëàdG …ôéj Éªc .»°SÉ«°S

 ÉjGóg ¬«≤∏J »a √ÉÑà°T’ÉH ≥∏©àJ á«fÉK á«°†b

 .¬àØ«Xh •hô°ûd ∑É¡àfG »a ∫ÉªYCG ∫ÉLQ øe

 حماس تعدم ثالثة فلسطينيين 

 أدينوا باغتيال أحد قادتها 
  

 ¢SÉªM ácôM âeóYG - Ü ± CG - IõZ 

 áKÓK ¢ùeG IõZ ´É£b ≈∏Y ô£«°ùJ »àdG

 »a …OÉ«≤dG ∫É«àZÉH GƒæjOCG ø««æ«£°ù∏a

 »a ≥HÉ°ùdG π≤à©ªdG ,AÉ¡≤a ¿RÉe ácôëdG

 ¬∏à≤e QÉKCG …òdGh á«∏«FGô°S’G ¿ƒé°ùdG

.´É£≤dG »a áeó°U

 GƒfÉc øjòdG ¢SôH ¢ùfGôa ƒ∏°SGôe OÉaGh

 ¿G ΩGóY’G ºμM ò«ØæJ iód øjô°VÉM

 ΩóYG Éªæ«H ,É≤æ°T ÉeóYG ø«æKG ø««æ«£°ù∏a

 2500 øe ôãcG ΩÉeG ¢UÉ°UôdÉH É«eQ ådÉãdG

 º¡JƒYO âªJ »aÉë°U áÄe º¡æ«H ,¢üî°T

.ΩÉμM’G ò«ØæJ IógÉ°ûªd

 ™bƒe ≈dG ájODƒªdG ´QGƒ°ûdG πc ¥ÓZG ºJh

 »a øe’G ∫ÉLQ øe OóY ô°ûàfGh ,ΩGóY’G

.´QGƒ°ûdG

 ¬«∏Y ≥∏WCG ÉeóæYQGPBG 24 »a AÉ¡≤a π«àZGh

 »a ¬dõæe Üôb äÉ°UÉ°UQ ™HQCG ¿ƒdƒ¡ée

 ,ΩÉ°ù≤dG øjódG õY ÖFÉàc äóYƒJh .IõZ áæjóe

.zQCÉãdÉH{ ,¢SÉªM ácôëd …ôμ°ù©dG ìÉæédG

 á«Hô¨dG áØ°†dG øe Qôëe ô«°SG AÉ¡≤ah

 iód IõZ ≈dG π«FGô°SG ¬Jó©HG ,á∏àëªdG

 .2011 »a ∫OÉÑJ á≤Ø°U øª°V ¬æY êGôa’G

:á«fGôjEG á«côJ á«∏«FGô°SEG ™jQÉ°ûe 
 !?∂dP πc øe øëf øjCG  

 øªMôdG óÑY ó©°SG .O   

 –  äô«Z  ≈àM  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  Ωƒ«dG  ≈°VƒØdG  Üô°†J

 √òg äCGóH ó≤∏a .á«°SÉ«°ùdG ƒμ«H /¢ùμjÉ°S áWQÉN ºdÉ©e øe–ÉÑ∏°S

 º«¶æJ  Iƒ`̀b  »eÉæJ  É¡©ÑJ  ,¥Gô©∏d  »`̀cô`̀«`̀eC’G  ∫ÓàM’ÉH  ≈°VƒØdG

 ,á∏YÉØàe á«©«°T á«æ°S áæàa πX »a z¢ûYGO{ ≈dEG ’ƒ°Uh zIóYÉ≤dG{

 ô°üe  Üô°†J  á«æ°S  á«æ°S  iô`̀NCGh  ,øª«dGh  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dG  Üô°†J

 ä’ÉcƒdG ÜôM óYÉ°üJ øe ±hÉîªdG ºXÉ©J ™e ∫Éeƒ°üdGh É«Ñ«dh

 áª¶æe É¡æμd ,É«HôY á°Tƒ°ûe âfÉc ¿EGh ,≈°VƒØdG √òg .á≤£æªdG »a

 »a á«Hô©dG  ô«Z iô``̀NC’G  iƒ`̀≤`̀dG  ™jQÉ°ûeh §£N »`̀a  á`̀°`̀ShQó`̀eh

..á«fGôjE’Gh á«côàdGh á«∏«FGô°SE’G ,á≤£æªdG

 ,á«cô«eCG  áë∏°üe á∏°üëªdÉH  ƒg …òdGh  ,»fƒ«¡°üdG  ´hô°ûªdG

 á``̀dhO) AÉ`̀°`̀û`̀fEG ≈`̀∏`̀Y º`̀FÉ`̀b zá`̀«`̀eƒ`̀≤`̀dG{ ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG √ò``̀g Ωó````̀bCGh ∫hCG

 ÉgAÉ≤H Ωõ∏à°ùj …òdG á«≤ædG ájOƒ¡«dG ájƒ¡dG äGP (iôÑμdG π«FGô°SEG

 ∫hC’G ±ó¡dG ¿ƒμj ¿CG »©«Ñ£dG øeh .á≤£æªdG »a iƒbC’G ádhódG

 »a  ≈àM  »Hô©dG  πeÉμàdG  ∫Éμ°TCG  øe  πμ°T  …CG  ΩÉ«b  ™æe  ´hô°ûª∏d

 ôãcCG  âàØàdG  ≥jôW  »a  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ™`̀aO  πH  ,É«fódG  √Ohó`̀M

 ¿hÉ©à∏d ≥WÉæeh äÉeƒ¶æe AÉæH ∫ÓN øe É¡Ñ«côJ IOÉYEG ôÑY ôãcCGh

 Üô¨ªdG  ¿Gó`̀∏`̀H  ø`̀Y  ¥ô°ûªdG  ¿Gó`̀∏`̀H  π°üah  ,»`̀Hô`̀©`̀dGh  …OÉ°üàb’G

 ∑QóJ ,√òg π«FGô°SEGh .ójóédG ¥ô°ûªdÉH π«FGô°SEG ∫ƒª°Th ,»Hô©dG

–á«HôY ájƒg á≤£æª∏d ÉªdÉW ´hô°ûe Gòμg ò«ØæàH É¡d πÑb ’ ¿CG

 ,É«Ñ°ùf  Iô«Ñc  á«HôY  QÉ`̀£`̀bCG  hCG  ∫hO  É¡«a  ó`̀Lh  ÉªdÉWh  ,á«eÓ°SEG

 á«°SÉ«°ùdG  áÑ«côàdG  ô««¨J  ™jô°ùàd  Égó¡L  π`̀c  ∫òÑJ  É`̀gGô`̀f  ,Gò``d

 á«ª«∏bEG  á«ØFÉW  AÉ°ùØ«°ùa  ≈dEG  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  á«YÉªàL’Gh

.Ωƒ«dG …ôéj Ée Gògh .ájƒ¡L

 ø«H áLhGõª∏d GógÉL ≈©°ùj …òdG  ,»côàdG  ƒg ™jQÉ°ûªdG  »fÉK

 (¿É`̀ZhOQCG  Ö«W ÖLQ) ¢ù«FôdG ó`̀MhC’G º«YõdG É¡∏ãªj zá«eÓ°SEG{

 á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ø«Hh  zá«ªæàdGh  á`̀dGó`̀©`̀dG  Üõ``M{  ¬`̀Hõ`̀Mh

 É«HôZ á`̀°`̀Vƒ`̀aô`̀ª`̀dG ¬`̀«`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e π``̀X »``̀a ,π``«``FGô``°``SEG ™``̀e á`̀«`̀eÉ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG

 ºdÉ©dG »a Oóªà∏d ¬à«¡°ûH Éfhô≤e ,»HhQhC’G OÉëJ’G ≈dEG ΩÉª°†fÓd

 RôHCG  å«M  ,’hõ`̀fh  GOƒ©°U  ,ÉHòHòJ  ó¡°ûj  ´hô°ûªdG  Gò`̀gh  .»Hô©dG

 á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  π`̀bCG  á`̀LQó`̀Hh  ájQƒ°ùdG  á``̀eRC’G  »a  ¬JGOóªJ

 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  »Hô©dG  ºdÉ©dG  »a  PƒØf  äÉMÉ°ùe  ∫ÓàMG  AGQh  É«©°S

 »g OóªàJ iƒb á¡LGƒe »a hCG ,á©HÉàdGh áØ«©°†dG á«Hô©dG ±GôWC’G

 ,´hô°ûªdG  Gòg ôã©àj  Ωƒ«dG  .(É°SÉ°SCG  ¿Gô`̀jEG)  á≤£æªdG  »a iô`̀NC’G

 ôÑY É`̀jQƒ`̀°`̀S  »`̀a  É`̀¡`̀∏`̀bCG  ¬àfÉμe ≈∏Y »`̀cô`̀à`̀dG  Qhó``̀dG  á¶aÉëe º``ZQ

 ,É«°ShQ  …CG  á```̀eRC’G  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dG  ≈àM ô`̀Ñ`̀cC’G  Ö`̀YÓ`̀dG  ™`̀e  ∞dÉëàdG

 πX  »`̀a  Iô«ãc  ìGƒ`̀f  »`̀a  ΩRCÉ`̀à`̀j  äÉ`̀H  »côàdG  »∏NGódG  ™°VƒdG  Éª«a

 âHÉãdG ¢†aôdGh (»fÉZhOQC’G) ´hô°ûª∏d »HhQhC’G OÉëJ’G áëaÉμe

 »a ,z»HhQhC’G º∏ëdG{ ≥«≤ëàd 1987 ΩÉY òæe IQôμàªdG ä’hÉëª∏d

 :ô«Ñ©àdG ájôMh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M πFÉ°ùe ¢üîj Éª«a äÉeÉ¡J’G πX

.á£∏°ùdÉH åÑ°ûJ ,™ªb ,ájQƒJÉàμjO

 ,(¢†©ÑdG  …CGôH …ƒØ°üdG  /»°SQÉØdG) ,»fGôjE’G  ´hô°ûªdG  ,ÉãdÉK

 .ôNB’G ¢†©ÑdG …CGôH á«Hô©dG á≤£æªdG »a z™«°ûàdG ô°ûf{ ±OÉ¡dGh

 ,»eƒ≤dÉH  »`̀æ`̀jó`̀dG  É¡«a  π`̀NGó`̀à`̀j  á©«Ñ£H  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Gò``̀g  º°ùàjh

 zô`̀NB’G{  πc Éª«a ,zô``NB’G{  ¿hDƒ°T  »a πNóàdG  ΩóY ø∏©ªdG  ¬°SÉ°SCG

 á©°SGh  äÉÄa  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  ,¬JÉMhôWh  ¬JÓNóJ  øe  AÉà°ùe

 ΩCG ¿GôjEG :ô£NCG Éª¡jCG ádCÉ°ùe »a áª°ù≤æe á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG »a

 øe ,´hô°ûªdG Gòg â«àØJ »YÉ°ùe ≈∏Y ¿ƒ≤Øàj ¿hô«ãμdGh .π«FGô°SEG

 ÜƒLh  »dÉàdÉHh  ¬à«°SQÉa  hCG  ´hô°ûªdG  á«ØFÉW  äÉÑKEG  Oƒ¡L  ∫ÓN

.á«ªdÉY ≈àM hCG á«ª«∏bEG ,á°ùcÉ©e iƒb hCG á«ØFÉW iƒ≤H ¬FÉ¡fEG

 »a »Hô©dG ºdÉ©dG ≈∏Y ™jQÉ°ûªdG √òg IQƒ£N »a ähÉØàdG ºZQh

 »ah ,´hô°ûe ÖMÉ°U πc …CGôH záYhô°ûªdG{ á«ª«∏bE’G ídÉ°üªdG πX

 ÉjQƒ°S »a πàbh ≈°Vƒa øe z»Hô©dG ™«HôdG{ äGOOôàH ÉædÉ¨°ûfG ¥É£f

 áMÉÑà°SEGh ÜGôN øe ¬æY èàæj Éeh øª«dGh ô°üeh ¿ÉæÑdh ¥Gô©dGh

 πc πX »a ,áHôN äÓjhO ≈dG á«Hô©dG ∫hódG πjƒëàH ´ô°ùJ AÉeó∏d

 ∫GR Ée Éª«a ,ÉMƒ°Vh áKÓãdG á«°SÉ«°ùdG ™jQÉ°ûªdG √òg OGOõJ ,∂dP

 …hóMƒdG  »Hô©dG  »eÓ°SE’G  /»eƒ≤dG  ´hô°ûªdG  ,™HGôdG  ´hô°ûªdG

 äÉØdÉëJ πX »Øa ,¬d êhôj hCG ¬Mô£j øe óLh ¿EGh ,¬eƒf »a §¨j

 ,záªcÉM ídÉ°üe ÉªfEG áªFGO äÉØdÉëJ ’{ IóYÉb ≈∏Y ,É«HôY áæjÉÑàe

 ’ …CG ,zióªdG Ió«©H ídÉ°üeh ióªdG Iô«°üb á«LQÉN ±Gó`̀gCG{ hCG

 ™HÉàdG ¥É«°S »a º¡∏dG ,z»HôY ´hô°ûe{ ìôW hCG åjóë∏d Ωƒ«dG ∫Éée

.áKÓãdG ™jQÉ°ûªdG óME’

 ≈°VƒØdG √ô°UÉëJ áHƒÑ«Z ádÉM »a ,ÉæYhô°ûe ,™HGôdG ´hô°ûªdG

 ∫ƒëàJ Éª«a á«©«°ûdG á«æ°ùdG á«ØFÉ£dG áæàØdG ¬ª¡à∏Jh ¿Éμe πc »a

 »a  äÉØdÉëàdG  øe  Aõéc  É¡d  ô¶æj  á`̀dhO  ≈`̀dEG  á«fƒ«¡°üdG  ádhódG

 ™jQÉ°ûªdG √òg ÜÉë°UCG á∏μ°ûe â°ù«d ,±É£ªdG ájÉ¡f »ah .á≤£æªdG

 ≈∏Y ìô£j »HôY ´hô°ûe º«ª°üJ Gƒ©«£à°ùj ºd Üô©dG ¿CG  áKÓãdG

 ∞∏àîe ∞«XƒJ º`̀K ø``eh ¬`̀ª`̀YOh √ó`̀«`̀jCÉ`̀J  Ö°ùc π``̀LCG  ø`̀e ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG

 á¶aÉëª∏d É«∏ªY ô«ãμdG ™æ°üf ’ øëf ,º©f .√ò«ØæJ ƒëf äÉbÉ£dG

 ÉjÉ£e Oôée ≈≤Ñf ≈àe ≈dEÉa ,¿hô°ü≤ªdG øëf º©fh ,Éæ°ùØfCG ≈∏Y

 ÜÉë°UCG øe Üƒ∏£e πgh !?ÉæFÉ£àeG πLCG øe ¬Yhô°ûe ôNB’G º«≤j

 !?Üô©dG ∫ÉM ƒg Éªc zÓÑg{ Gƒfƒμj ¿CG ºgô«Zh ™jQÉ°ûªdG √òg

العراق يحقق في انتهاكات
لحقوق اCنسان في الموصل

 »a  É≤«≤ëJ  á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG  äÉ£∏°ùdG  âëàa  -  ä’É```̀ch  -  º`̀°`̀UGƒ`̀Y

 πàbh Öjò©J äÉ«∏ªY ájôμ°ùY IóMh ô°UÉæY ÜÉμJQG ∫ƒM äÉeÉ¡JG

 OÉ`̀aG  ÉªÑ°ùM  ,π°UƒªdG  áæjóe  IOÉ©à°SG  ∑QÉ`̀©`̀e  ∫Ó`̀N  ÜÉ°üàZGh

.¢ùeCG á«∏NGódG IQGRh º°SÉH çóëàªdG

 »a á©°SÉ°T äÉMÉ°ùe ≈∏Y á«HÉgQ’G ¢ûYGO áHÉ°üY äô£«°S óbh

 §°Sh , 2014 ΩÉY ∞°üàæe í°SÉc Ωƒég »a π°UƒªdG É¡æª°V ¥Gô©dG

 ¿Éμ°S iód ∫Éªg’Gh Ö°†¨dÉH Qƒ©°ûdG É¡æ«H ∑GòfG áªFÓe ±hôX

.áeƒμëdG √ÉéJ á«æ°ùdG á«Hô©dG á«ÑdÉ¨dG äGP ≥WÉæªdG

 …ODƒJ ób á«fÉªd’G zπ¨«Ñ°TQO{ á∏ée É¡JôcP »àdG  äÉcÉ¡àf’Gh

 AÉ¡àf’G ∂°Th ≈∏Y á«bGô©dG äGƒ≤dG âfÉc ¿Gh ≈àM äÉHGô£°VG ≈dG

.ó∏ÑdG Gòg »a ø««HÉgQÓd »°ù«FôdG π≤©ªdG, π°UƒªdG IOÉ©à°SG øe

 ¿G  á«∏NGódG  IQGRh  º°SÉH  çóëàªdG  ø©e  ó©°S  ó«ª©dG  ∫É``̀bh

 áaÉc  ø∏©à°Sh  äÉ≤«≤ëàdÉH  Ωƒ`̀≤`̀J  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ¿hDƒ``°``û``dG  á`̀jô`̀jó`̀e{

.zâbƒdG ¢†©H êÉàëfh (...) AÉ¡àf’G iód π«°UÉØàdG

 ≥«≤ëà∏d áæéd π«μ°ûàH ôeG{ »LôY’G º°SÉb ôjRƒdG ¿G ±É°VGh

 π¨«Ñ°T QO á∏ée ¬``̀JOQhCG  …ò`̀dG …QÉ`̀Ñ`̀NE’G ôjô≤àdG áë°U ió`̀e »a

 ∑É¡àfG  ä’É`̀M  Oƒ`̀Lƒ`̀H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀eh  á«fÉªdC’G

.z™jô°ùdG OôdG äGƒb πÑb øe iƒæ«f »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd

.á«∏NGódG IQGRh ™jô°ùdG OôdG äGƒb ™ÑàJh

 í°VGƒdG …ôëàdÉH ≥«≤ëàdÉH ø«ªFÉ≤∏d õYhG{ ôjRƒdG ¿G ±É°VGh

 âÑKG GPCG øjô°ü≤ªdG ≥ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJ’ (...) ¬jõædGh

.z∂dP ≥«≤ëàdG

 …OÉcQG »∏Y »bGô©dG Qƒ°üª∏d Gôjô≤J zπ¨«Ñ°TQO{ á∏ée äô°ûfh

 ÉWÉÑ°V ¬à≤aGôe AÉæKG ¬JGógÉ°ûe ∫ƒM ¬à∏FÉY ™e OÓÑdG QOÉZ …òdG

 ¿ƒÑ°üà¨jh ¿ƒ`̀Hò`̀©`̀j º``̀gh º`̀gOƒ`̀æ`̀L ™`̀e ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG Oô```dG äGƒ```b ø`̀e

 ∫h’G ¿ƒfÉch ∫h’G øjô°ûJ ø«H π°UƒªdG ÜƒæL ≥WÉæe »a ¿ƒ∏à≤jh

.2016

 ™e Öjò©à∏d Gƒ°Vô©J ¢UÉî°TG  øY á∏ãeG  IóY …OÉ`̀cQG  ≈£YGh

 áWô°ûdG  ø«H  z¢ùaÉæàdG  ø`̀e  ´ƒ``f{  ≈`̀dG  Gô«°ûe  á«ë°†dG  º°SG  ô`̀cP

.πà≤dGh ÜÉ°üàZ’G ≈∏Y ™jô°ùdG OôdG äGƒbh

 á°üb áHÉàc ájGóÑdG »a …ƒæj ¿Éc ¬fG ôjô≤àdG »a …OÉcQG Öàch

 ÉÄ«°T Qôb ¬æμd ,™jô°ùdG OôdG äGƒb øe ø«æKG ø«≤jó°U ∫ƒM á«HÉéjG

 ÉªfG ’É£HG Gƒ°ù«d{ ¿Gƒæ©H √ôjô≤J ¿Éch äÉcÉ¡àfG ógÉ°T ¿G ó©H ôNG

.z¢TƒMh

 ¢†©ÑdG iGQ å«M ,¥Gô©dG »a äGOÉ≤àf’G øe áLƒe √ôjô≤J QÉKGh

 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πLG øe á«bGô©dG äGƒ≤dG á©ª°S ¬jƒ°ûJ ≈dG ≈©°ùj ¬fG

.Aƒé∏dG ≥M

 ô¡¶jh äÉeÉ¡J’G »Øæj ƒjó«a §jô°T ™jô°ùdG OôdG äGƒb âãHh

 …ò`̀dG  ¢üî°ûdG  ¬`̀fG  ≈∏Y  ôjô≤àdG  √ô`̀cò`̀j  …ò`̀dG  QGõ`̀f  ôªY  Ö«≤ædG

 äô¡X  ø`̀jò`̀dG  ÉjÉë°†dG  ø`̀e  ø«æKÉH  »≤à∏j  ƒ`̀gh  Öjò©àdG  ¢`̀SQÉ`̀e

.Öjò©àd Gƒ©°†N º¡fG ≈∏Y ôjô≤àdG »a ºgQƒ°U

16980 Oó©dG - Ω2017  QÉjCG 26  ≥aGƒªdG - `g 1438 ¿ÉÑ©°T 29 á©ªédG



11تتمات

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°S’ êÉ«°Sh øWh áMôa ..∫Ó≤à°S’G

ÉqæWh ≈°ùæf Ée ÉqæM

¿OQCG Éj ∂fƒ«©d ihóa

¬qæ°üNôj »dGƒ¨dG

¬q«ªMh √õY øWh Éj

¬qæL ø°ùëdÉH IôjO

»aGƒb ¬æ°ùM »Øj Ée

¬qæe ìG qƒa ∂°ùªdGh

¬HGôJ môÑJ øe ≈∏ZCG

Éqæe qπμdG ¬jóàØj

ôWÉîªdG íæL »£àªf

¬qæ∏îÑf Ée Ée qódÉH

≈eÉ°ûqædG »°ûªJ ôªédÉY

¬qæ o°S qôë∏d ÉaƒdGh

ôNÉØªdÉH ¬°VQG ´Qõf

zÉæ∏©a Éæ∏b ønd ¬qæM

 á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG É``̀¡``̀à``̀«``̀æ``̀ZG Iô``̀«``̀ª``̀ °``̀S  äOÉ```````````̀YCG  h

 á«æZCG  ™`̀e  ,zGô`̀ª`̀ë`̀dG  á«aƒμdG  ¿OQCGz:IQƒ`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 »`̀gh ,zπ``«``g É``̀ghó``̀jRh Iƒ`̀¡`̀≤`̀dÉ`̀g Gƒ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀J ˆÉ```̀H{

 »Ñ©°ûdG  ¿Gó```̀Lƒ```̀dG  ≈`̀≤`̀«`̀°`̀Sƒ`̀e  â`̀∏`̀μ`̀°`̀T  äÉ``̀«``̀æ``̀ZCG

.»fOQC’G

 ΩÉ«°üdG áªμM øe ÉæÑ∏b Üôà≤j âbh »ah....

 ÉjÉæM â≤àdG ób Ég..∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ¢TôY »a

 ,∫Ó≤à°S’Gh AÉæÑdGh πª©dG OGhQ ™e ∂∏ªdG óFÉ≤dG

 √ó«Hh ,IÉæÑdG ø««ª°TÉ¡dG øe AÉªμëdG áªμM êÉàf

 »©°Sh  ÜQÉëªdG  áμæëH  ƒæëj  á«μ∏ªdG  ¬àdƒ°Uh

 ÉæàMôaG  ,ø«YóÑªdGh  AÉªμëdG  ±ƒ°üJh  ºdÉ©dG

..ìôØdÉH ø««fOQ’G πc Üƒ∏b äôªZh

 ∂∏ªdG É`̀¡`̀jG ∑É`̀æ`̀«`̀©`̀dh É`̀æ`̀Mô`̀a É`̀æ`̀dÓ`̀≤`̀à`̀°`̀SG..

 πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SG ≈dG ÉæLÉ«°Sh »fÉÑdGh πLC’G

.¿ÉeB’Gh áÑëªdGh º«©ædGh

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 z¿ƒÑJ{ á°SÉFôH IójóL  ájôFGõL áeƒμM   

 π«MôdG ≈∏Y ±’B’G äÉÄe ºZôj ƒμ°Sƒe »a z»μaƒ°ûJhôN{ »fÉÑe Ωóg 

 AÉ°ùf  ™`̀HQG  IójóédG  áeƒμëdG  âª°Vh   
 á`̀«`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG »``̀g Ió``̀jó``̀L Ió````̀aGh ø```gGó```MG
 IQGRh  âdƒJ  »àdG  »``WGhQR  AGô`̀gõ`̀dG  áªWÉa
 ≈`̀dG á`̀aÉ`̀°`̀VG ,IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀bÉ`̀£`̀dGh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG

 äGô``̀jRh  ø`̀g  á≤HÉ°ùdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ø`̀e  çÓ`̀K
 ó```jô```Ñ```dGh â```jô```Ñ```Z ø````̀H á````̀jQƒ````̀f á```«```Hô```à```dG
 á`̀«`̀æ`̀Zh ¿ƒ``̀Yô``̀a ió``̀g ¿É``̀ª``̀jG ä’É``̀°``̀ü``̀J’Gh
 ™e äÉ``bÓ``©``dG Iô````jRh â`̀fÉ`̀c »`̀à`̀dG á``«``dGó``dG

 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀bh Iô``̀°``̀SC’G Iô```̀jRh â``JÉ``Hh ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
.ICGôªdG

 ¬eÉ¡e  º∏°ùJ  ¿ƒÑJ  ó«éªdG  óÑY  ¿É`̀ch   
.¢ùeG  ìÉÑ°U ∫Ó°S ∂dÉªdG  óÑY ¬≤HÉ°S  øe

 ¿Éc Ωó¡dG øY •ÉÑ°T ájÉ¡f »a ¿Ó`̀YE’Gh 

 ¢û«©j  ≈æÑe  ±’BG  á«fÉªK  ájGóÑdG  »`̀a  πª°ûj

 äÉLÉéàMG  ¿CG  ô`̀«`̀Z  .áª°ùf  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  1,6  É¡«a

 ¿ƒ°ûîj GƒfÉc øjòdG ¿Éμ°ùdG ±ƒØ°U »a Iô«Ñc

 É©jô°S äOÉb ,ø«μdÉªc º¡bƒ≤M ´É«°V É°Uƒ°üN

 PEG  É¡Yhô°ûe  »`̀a  ô¶ædG  IOÉ```̀YEG  ≈``̀dEG  äÉ£∏°ùdG

 ±’BG äÉÄe É¡«a ¢û«©j ≈æÑe 4500 πª°ûj äÉH

.¢UÉî°TC’G

 ∫Ó`̀N ø`̀«`̀Jƒ`̀H ô`̀«`̀ª`̀jOÓ`̀a ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∫É```bh  

 ±hôX ø«°ùëàH »°†≤j ±ó¡dG{ …QGRh ´ÉªàLG

 »àdG »fÉÑªdG »a ø«æWÉ≤dG ¢UÉî°TCÓd øμ°ùdG

 á©«Ñ£H  øμd{  ÉØ«°†e  ,zQÉ`̀«`̀¡`̀f’G  ≈∏Y  ∂°TƒJ

 ∂¡àæJ  ’  á≤jô£H  ∂`̀dP  ∫ƒ°üM  Öéj  ∫É`̀ë`̀dG

.z¿Éμ°ùdG ¥ƒ≤M

 ∫ƒ∏jCG »a èeÉfôÑdG Gòg ¥ÓWEG Qô≤ªdG øeh

.hQƒj QÉ«∏e 57 øe ôãcCG ádhódG ∞∏μ«°S ƒgh

 äÓFÉ©d z»μaƒ°ûJhôN{ »fÉÑe âëª°Sh      

 â°TÉY Éeó©H á«dÓ≤à°SG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH á∏eÉc

 z»μdÉfƒeƒc{ º°SÉH áahô©e øcÉ°ùe »a Oƒ≤©d

.óMGh ∞≤°S âëJ IóY äÓFÉY É¡«a ¢ûjÉ©àJ

 √ò`̀g â`̀∏`̀μ`̀°`̀T ,Ωó``̀≤``̀à``̀dG ≈`̀∏`̀Y ô`̀°`̀TDƒ`̀e »```̀ah  

 á«JÉ«aƒ°S  ΩÓ``̀aCG  »`̀a  IOÉ`̀°`̀TEG  ™°Vƒe  øcÉ°ùªdG

 …ô``̀à``̀ª``̀jó``̀d á``̀«``̀FÉ``̀æ``̀Z á``̀«``̀Mô``̀°``̀ù``̀e »`````̀ah Ió`````̀Y

 ƒμ°Sƒe{ ¿Gƒæ©H 1958 áæ°S »a ¢ûà«aƒcÉà°Sƒ°ûJ

.zRôμdG »M

 øY ¿ÓYEÓd ¿Éc ,Oƒ≤Y á©Ñ°S ≈dGƒM ó©Hh 

 »a á≤YÉ°üdG  ™`̀bh  »fÉÑªdG  √ò`̀g  Ωó¡d  ¬LƒàdG

.É«°ShQ

 ÜõM øY ÖFÉædG  …ƒà°ùdƒJ  ôà«H  ócDƒjh    

 á`̀∏`̀Mô`̀e √ò````̀g{ º``̀cÉ``̀ë``̀dG zIó```Mƒ```ª```dG É``̀«``̀°``̀ShQ{

 √ò¡H ô««¨J í`̀LQC’G ≈∏Y π°üëj ºd .á«îjQÉJ

.zäÉæ«°ùªîdG òæe ƒμ°Sƒe »a á«ªgC’G

 »`̀fÉ`̀Ñ`̀e ≈``∏``Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dG ¿CG  ≈`````̀dEG  ô`̀«`̀°`̀û`̀jh 

 äÉ≤ÑW ™HQCG øe §≤a áØdDƒªdG z»μaƒ°ûJhôN{

.ƒμ°Sƒe »a äÉMÉ°ùe Qóg »æ©j

 áeÉ≤ªdG  z»μaƒ°ûJhôN{  »fÉÑe  ≥aGôàJh  

 ¿É«MC’G øe ô«ãc »a ,á©°SGh äÉ©ªée πμ°T ≈∏Y

 º°†Jh óYÉ°üª∏d ô≤àØJ »gh AGô°†N äÉMÉH ™e

 øe ∞dDƒe »fÉÑªdG √òg ¢†©H .Iô«¨°U ïHÉ£e

 ´ƒæ°üe ôN’G  ¢†©ÑdGh  õ«¡éàdG  á≤HÉ°S  äƒ«H

 Éjô«dÉa øμ°ùªd áÑ°ùædÉH ∫ÉëdG Éªc Üƒ£dG øe

.ÉØ««°ùØjG

 ÜGƒ``̀f ™``̀e qø``°``S …ò````dG …ƒ`̀à`̀°`̀ù`̀dƒ`̀J ó``̀cDƒ``̀jh 

 √ôÑà©j  Ωó`̀¡`̀dG  äÉ«∏ªY ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É`̀fƒ`̀fÉ`̀b  ø``jô``NBG

 »fÉÑªdG √òg ¿CG ¢Vƒª¨dG ójó°T ¿hô«ãc ¿Éμ°S

 IOÉYEG hCG ÉgójóéJ hCG É¡MÓ°UEG Ö©°üjh áªjób{

 øe É≤M ¿ƒfÉ©j É¡fƒæ£≤j øjòdG ¢SÉædG :É¡FÉæH

.záÑ«gQ ±hôX

 ¿Éμ°ùdG A’Dƒ```̀g á``̀dhó``̀dG ó`̀©`̀J ,∂``̀dò``̀Hh      

 áª«≤dÉH ¢ù«dh) zRGƒ`̀e{ ºéëH øμ°ùe ºjó≤àH

.¬°ùØf »ëdG »ah (É¡æ«Y

 ≈æÑe …CG  Ωó``̀g π`̀Ñ`̀b  ø«©àj ,É`̀jô`̀¶`̀fh      

 %  66)  ¿Éμ°ùdG  ájôãcCG  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG

 ,(ájó∏ÑdG ¢ù«FQ Ö°ùëH áHƒ∏£e äGƒ°UC’G øe

 ô««¨àd Éeƒj 60 iƒ°S ¿Éμ°ùdG  ΩÉ`̀eCG  ¿ƒμj ødh

.QGô≤dG Gò¡H ø©£dG º¡d ≥ëj ’h º¡æμ°S ™bƒe

 ÉØ«jQófG GQóæ°ùμdG ájó∏ÑdG áÑFÉædG ∫ƒ≤Jh      

 ≈dEG  π≤æojh  Oô£oj  ¿CG  øμªj  (...)  ¢üî°T  π`̀c{

 (»Zô«°S ƒμ°Sƒe ájó∏H ¢ù«FQ) ójôj Ée å«M

.z¿ƒμj ¿CG ø«fÉ«Hƒ°S

 ∞≤°ùdG äGP É¡à≤°T ¿CÉ``H  É¡ª∏Y ió``dh      

 É`̀jô`̀«`̀dÉ`̀a äô`̀©`̀°`̀T ,É```̀gQhó```̀H IOó``̀¡``̀e ™`̀Ø`̀Jô`̀ª`̀dG

.∫ƒ¡dÉH ÉØ««°ùØjG

 Iôª∏d äôgÉ¶J »àdG ICGôªdG √òg ∫ƒ≤Jh      

 ¿Éμ°S ô`̀«`̀é`̀¡`̀Jz∫ É`̀°`̀†`̀aQ É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀M »``̀a ≈`````̀dhC’G

 ¿Éμ°ùdG  ∫É«M  äÉ£∏°ùdG  ∞bƒe{  ¿EG  ,zƒμ°Sƒe

 ,Éæg ôeC’G »¡àæjh ∂æμ°ùe ¿hQOÉ°üj ºg ,ºdÉX

.z¥ƒ≤M …CG øe GOôée íÑ°üJ

 ,ƒμ°Sƒe ¥ô°T ∫Éª°T »a ƒaƒ∏jÉeõjG »ah      

 »a  ¿Éμ°S  ™`̀e  AÉ≤d  ájó∏ÑdG  ø`̀Y  ¿ƒ∏ãªe  º¶f

 »a ìÉ`̀é`̀æ`̀dG ¿hO ø``e z»`̀μ`̀aƒ`̀°`̀û`̀Jhô`̀N{ »`̀fÉ`̀Ñ`̀e

 ÖÑ°ùJ Ée ¬«dEG  ¿ƒ∏≤æ«°S …ò`̀dG  ™bƒªdG ójóëJ

.πeCG áÑ«îH

 ¿CG  z»à°Sƒehó«a{  áØ«ë°U äô`̀Ñ`̀à`̀YGh       

 ΩGôàMG  »a  É°ü≤f{  äô`̀¡`̀XCG  ájó∏ÑdG  äÉ£∏°ùdG

 ¬∏Øμj …ò`````̀dG á``°``UÉ``î``dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG »```̀a ≥``̀ë``̀dG

.zQƒà°SódG

 Iôμa AGRG AGó©°S ¿Éμ°ùdG ¢†©H ¿CG ô«Z      

.áªjó≤dG º¡«fÉÑe ∑ôJ

 ¿EG QÉ``̀W’G Gò`̀g »`̀a Éæjô«JÉμjG ∫ƒ`̀≤`̀Jh      

 áÑ°ùædÉH  zíjôe  ¬«a  A»°T  ’h  ´Gó`̀à`̀e{  ≈æÑªdG

.¿Éμ°ù∏d

 øe  á¨dÉÑdG  ÉaƒfƒàjQÉN  É``̀jhR  √õæàJh       

 ø«ªFÉ≤dG ø«°Sóæ¡ªdG øe »gh ÉeÉY 80 ôª©dG

 ,äÉæ«à°ùdG  »a  ájô°†ëdG  á«ªæàdG  §£N  ≈∏Y

.ƒμ°Sƒe ∫Éª°T »a ƒaƒfÉ«dƒZ »M »a

 ÉgDhÉæHh ÉgQƒ°üJ ºJ »fÉÑªdG √òg{ ∫ƒ≤Jh      

 »a É¡∏c ,Ωƒ«dG IóeÉ°U ∫GõJ ’ »gh 1965 áæ°S

 âbƒdG ¿CG ™ª°SG ÉeóæY{ áØ«°†e ,zRÉàªe ™°Vh

.zá«°üî°T áfÉgEÉH ô©°TCG ,É¡eó¡d ¿ÉM

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 ófÓjÉJ »a ™æ°üe áeÉbEG  Ωõà©J z¿ƒ°Só«ØjO »dQÉg {

 äGƒ`̀æ`̀°`̀S ò`̀æ`̀e ¬`̀LGƒ`̀J á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ¿CG ô`̀«`̀Z
 É``¡``æ``FÉ``HR QÉ````̀ª````̀YCG ∫ó```̀©```̀e »```̀a GOÉ``````````̀jORG Ió`````̀Y
 ø««fÉHÉ«dG  ø«©æ°üªdG øe áeóàëe á°ùaÉæeh
 ≈∏Y  ºgQƒ°†M  ¿ƒ©°Sƒj  øjòdG  ø««HhQhC’Gh

.á«cô«eC’G »°VGQC’G

 z¿ƒ`̀°`̀Só`̀«`̀Ø`̀jO »``̀dQÉ``̀g{ ¬`̀LGƒ`̀J ,É`̀«`̀°`̀SBG »``̀ah
 á«côªédG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dÉ`̀H  π`̀ã`̀ª`̀à`̀J  á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ñ`̀≤`̀Y
 ≈∏Y  %  60  ≈`̀dEG  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  π°üJ  »àdG

.ófÓjÉJ »a á«ÑæLC’G ájQÉædG äÉLGQódG
 ó`̀fÓ`̀jÉ`̀J »``̀a ™`̀æ`̀°`̀ü`̀e á```eÉ```bEG í`̀«`̀à`̀Jh      

 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G z¿ƒ`̀°`̀Só`̀«`̀Ø`̀jO »``̀dQÉ``̀g{ á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀d
 äÉ«∏ªY  ∫Ó``N  á«Ñjô°†dG  äÉ°†«ØîàdG  ø`̀e
 QÉ`̀WG »`̀a IQhÉ`̀é`̀ª`̀dG ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG ≈```dEG ô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 ∫hO  á£HGQ  ™e  áeôÑªdG  ájQÉéàdG  äÉbÉØJ’G

.(¿É«°SG) É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL



1رياضة
 ájófC’G ™«ªL ™e ábÓ©dG ≥ªY ≈∏Y ó«cCÉJ   

   المسفر يقود تدريبات »النشامى« المغلقة    المسفر يقود تدريبات »النشامى« المغلقة 

 سيدات الفحيص لنهائي سلة غرب آسيا 

 الجزيرة يعلق نشاطاته ويطالب بالتحقيق وتغيير اللجان! 

 »`̀æ`̀Ø`̀dG RÉ``̀¡``̀é``̀dG  π````NO - …CGô```````dG  - ¿É``̀ª``̀Y   

 √ôμ°ù©e ,¢ùeG  ,Ωó≤dG  Iôμd  »æWƒdG  Öîàæª∏d

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG »`̀æ`̀Ø`̀dG ô`̀jó`̀ª`̀dG ¿Ó```̀YG ó`̀©`̀H ≥`̀∏`̀¨`̀ª`̀dG

 ¢Vƒîà°S  »`̀à`̀dG  á∏«μ°ûà∏d  ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ˆGó``Ñ``Y

 ¥Gô©dG  Öîàæe ΩÉeCG  Iô¶àæªdG  ájOƒdG  IGQÉÑªdG

 ¿Gô`̀jõ`̀M ø``̀e ∫h’G »``̀a Iô`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a

 øe  ™HÉ°ùdÉH  ÉjOh  èfƒc  èfƒg  AÉ≤d  ºK  πÑ≤ªdG

 »a  ¬æe  13  `H  ΩÉæà«a  á©bƒe  πÑb  ,¬`̀JGP  ô¡°ûdG

 äÉ«Ø°üJ  øe  á«fÉãdG  ádƒédG  øª°V  ¿ƒéjÉ°S

.2019 É«°SBG ¢SCÉc

 ¢ùeG  zá≤∏¨ªdG{  ¬JÉÑjQóJ  ÖîàæªdG  CGó`̀Hh

 ôNCÉàe âbh »a ≥ëàdG Éª«a ,AGôàÑdG OÉà°S ≈∏Y

 IôjõédGh »∏°ü«ØdG  ƒÑY’ á«°VÉªdG  á∏«∏dG  øe

 áªFÉb øe kÉÑY’ 17 ≈dG Oó©dG π°ü«d øjQÉªàdÉH

 .¢ùeG  AÉ°ùe  »æØdG  RÉ¡édG  É¡æ∏YG  »àdG  25``̀dG

 ôeÉY  :âª°V  »æWƒdG  ÖîàæªdG  áªFÉb  âfÉch

 óªëe  ,≈∏«d  ƒ`̀HG  ó`̀jõ`̀j  ,ø«°SÉj  õà©e  ,™«Ø°T

 ,ájÉÑ∏°T  ¢``SGô``a  ,Ωhó````̀dO  º`̀«`̀gGô`̀HG  ,…ô``«``eó``dG

 ¥QÉ`̀W ,Iô```gGhõ```dG º`̀«`̀gGô`̀HG ,Ió``̀°``̀TGhô``̀dG ô`̀°`̀SÉ`̀j

 ¿É`̀°`̀ù`̀MG ,ô``̀HÉ``̀L ó```jR ,ˆGô``̀«``̀N ó`̀æ`̀¡`̀e ,ÜÉ``̀£``̀N

 Ió«ÑY ,ójÉY »FÉLQ ,øªMôdG óÑY AÉ¡H ,OGóM

 ídÉ°U ,»°Vôe Oƒªëe ,ô«ª°S óªMG ,ájôª°ùdG

 ≈°Sƒe  ,»Ø«°üdG  …óY  ,IQÉªY  ƒHG  Qòæe  ,ÖJGQ

 ,â«îÑdG  ø`̀«`̀°`̀SÉ`̀j  ,ΩÉ`̀ë`̀∏`̀dG  Ö©°üe  ,…ô`̀ª`̀©`̀à`̀dG

.QhOQódG IõªMh π°ü«a AÉ¡H

 ≈eÉ°ûædG  ™ªéàd  ∫h’G  Ωƒ«dG  ¢ûeÉg ≈∏Yh

 ádÓL  IOÉ«≤H  á`̀«`̀fOQ’G  Iô`̀°`̀S’G  ,ôØ°ùªdG  CÉ`̀æ`̀g

.71`dG ∫Ó≤à°S’G ó«©H ,»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG

 Ωó```̀≤```̀dG Iô```````̀c OÉ`````̀ë`````̀JG ™````̀bƒ````̀e Ö```̀°```̀ù```̀ë```̀Hh

 ¬àÄæ¡J »``JGQÉ``e’G ÜQó`̀ª`̀dG  ¬`̀Lh ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G

 OÉëJG ¢ù«FQ ø«°ùëdG øH »∏Y ô«e’G ƒª°S ≈dG

 πª©dÉH √ô`̀î`̀ah √RGõ``̀à``̀YG kGó``̀cDƒ``̀e ,Ωó``≤``dG  Iô``̀c

 kÉ«eƒj  ó°ùéJ  á∏eÉμàe  á«°VÉjQ  áeƒ¶æe  »`̀a

 ∫É`̀bh  .QÉ```̀gOR’Gh  Ωó≤àdG  ƒëf  √ƒª°S  äÉ©∏£J

 √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  áªLôJ  ≈∏Y  πª©f  :ôØ°ùªdG

 øe kÉ`̀bÓ`̀£`̀fG  ,á`̀«`̀ fOQ’G  Iô`̀μ`̀dG  ≥`̀jô`̀H  IOÉ©à°SÉH

 ≈`̀dG  ,2019  É`̀«`̀°`̀SBG  ¢`̀SCÉ`̀c  »`̀a  ôμÑe  ó©≤e  õ`̀é`̀M

 AÉ≤JQ’G »a º¡°ùJ IôKDƒe äÉª°üH ™°Vh ÖfÉL

 ≈eÉ°ûædG  Ωó`̀≤`̀J  äÉ©∏£J  Rõ`̀©`̀Jh  ,á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H

 :±É`̀°`̀VG .á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’G á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y

 πª©dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀a  ÉgÉæ©°Vh  äÉ``̀jƒ``̀dhCG  É`̀æ`̀jó`̀d

 Æƒ∏H ƒ`̀g »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ±ó``¡``dGh ,∫h’G Ωƒ`̀«`̀dG  ò`̀æ`̀e

 »°ù«FQ  ÖfÉL  ∫ÉØZG  ¿hO  ,ájƒ«°SB’G  äÉ«FÉ¡ædG

 πμ°ûH …ƒbh ÜÉ°T Öîàæe AÉæH »a πãªàj º¡eh

 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y QOÉ```̀b ,»`̀é`̀jQó`̀J

 .2022 ºdÉ©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ∫ÓN

 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T ¢``̀ù``̀eCG π``̀gCÉ``̀J -…CGô```̀dG-¿É```̀ª```̀Y 

 á`̀dƒ`̀£`̀H »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀d ∞`̀«`̀°`̀†`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀«`̀ë`̀Ø`̀dG

 äGó«°ù∏d  á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  É`̀«`̀°`̀SBG  Üô``Z  á`̀jó`̀fCG

 øªàæeƒ¡dG  ≈∏Y  ¬Ñ∏¨J  ôKG  ,á∏°ùdG  IôμH

.71/77  »fÉæÑ∏dG

 Rô`̀Hh  É`̀jƒ`̀b  É`̀°`̀Vô`̀Y  ¢ü«ëØdG  Ωó``̀bh  

 á©fÉ°U  ¢ûÑM  »HhQ  IOÉ©dÉc  ¬aƒØ°U  øe

 ìôah  IQÉÑL  ƒHG  ¿É«∏«dh  ≥jôØdG  ÜÉ©dCG

 º`̀«`̀æ`̀Z ≈`̀ª`̀∏`̀°`̀Sh º``fÉ``Z á``̀«``̀bQh ó``HÉ``Y ƒ```HG

.õæ«é«gh  ¢ù«°ùμ«dG  ø«àaôàëªdGh

 GRƒ```̀a »``̀fÉ``̀æ``̀Ñ``̀∏``̀dG »``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dG ≥``̀≤``̀Mh

 ∫É````̀°````̀S’  …O  ≈````̀∏````̀Y  ¢``````̀ù``````̀eCG  É```̀ °```̀†```̀jô```̀Y

 ,á«FÉ¡ædG  IGQÉÑª∏d  πgCÉà«d  »æ«£°ù∏ØdG

 Ωƒ«dG  AÉ°ùe  á©HÉ°ùdG  óæY  iôéà°S  »àdG

.

 »`̀a ¥ƒ``̀Ø``̀J ¢`̀ü`̀«`̀ë`̀Ø`̀dG ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀T ¿É````̀ch

 ∫É``̀°``̀S’  …O  ≥``̀jô``̀a  ≈``̀∏``̀Y  ∫hC’G  Qhó`````̀dG

 ø«JQÉ°ùîd  ¢Vô©Jh  35/50  »æ«£°ù∏ØdG

 øªàæeƒ¡dG  ø««fÉæÑ∏dG  ø«≤jôØdG  ΩÉ`̀eCG

.74/63  »°VÉjôdGh  ,72/66

 ¢ü«ëØdG  ÜÉÑ°T  …OÉ`̀f  ¢ù«FQ  ô`̀Ñ`̀Yh

 ¬≤jôa  RƒØd  ¬JOÉ©°S  øY  …hÉª°S  øªjG

.á«FÉ¡ædG  IGQÉÑª∏d  ¬∏gÉJh

 ( …CGô```````dG) ≈````̀d EG í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``̀a É````̀YOh

 ¢ü«ëØdGh  á«fOQ’G  á∏°ùdG  Iôc  ô«gÉªL

 .»FÉ¡ædG  »a  ≥jôØdG  IQRGDƒªd

πHƒ£dG óªëe - ¿ÉªY 

 ¬JÉWÉ°ûf  á`̀aÉ`̀c  ≥«∏©J  Iô`̀jõ`̀é`̀dG  …OÉ``̀f  ó``cG

 ≥jôØdÉH ≥∏©àj Éª«a ¬aÉ°üfG ÖdÉWh á«°VÉjôdG

.kGójóëJ Ωó≤dG Iôμd ∫hC’G

 kÉFQÉW  ÉYÉªàLG  ¢ùeG  …OÉædG  IQGOG  äó≤Yh

 ≥jôØdÉH  á°UÉîdG  Qƒ```̀eC’G  á`̀aÉ`̀c  ¬«a  â`̀°`̀SQGó`̀J

 ¿OQC’G  ¢SCÉc  ádƒ£Ñd  ¬JQÉ°ùN  äÉ«YGóJh  ∫hC’G

 ΩÉeG  á«ë«LôàdG  äÓ`̀cô`̀dG  ¥QÉØH  zô«°UÉæªdG{

 πÑb  á∏«∏dG  äô`̀L  »`̀à`̀dG  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a  »∏°ü«ØdG

 ¬`̀JQÉ`̀°`̀ù`̀N É`̀¡`̀∏`̀Ñ`̀bh ¿É`̀ª`̀Y OÉ`̀à`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG

 Éªc ,¬æe ÉÑjôb ¿Éc ¿G ó©H ø«aôàëªdG …Qhód

 ≈∏Y AGóàY’G áKOÉM á°†«Øà°ùe IQƒ°üH â°ûbÉfh

 IGQÉÑe  Ö≤Y  ¬JÉjƒàëe  ô«°ùμJh  ,…OÉ`̀æ`̀dG  ô≤e

 ôjóªdG ≈`̀∏`̀Y AGó``̀à``̀Y’G ≈``̀dG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ¢`̀SCÉ`̀μ`̀dG

 ¢†©Hh  ¢SóY  ôeÉY  Ωó≤dG  Iôc  ≥jôØd  …QGOE’G

 øe  »ª°SQ  Qó°üe  ≥``ah  …OÉ`̀æ`̀dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG

.IôjõédG IQGOEG

 ¬£HôJ  »àdG  ábÓ©dG  ¿CÉ`̀H  Qó°üªdG  í°VhCGh

 Ió`̀«`̀Wh á`̀bÓ`̀Y  á``̀jó``̀fC’G  á`̀aÉ`̀ch  »∏°ü«ØdG  ™`̀e

 ¬«∏Y  Ωó`̀bCG  …ò`̀dG  ±ô°üàdG  kÉHô¨à°ùe  á«îjQÉJh

.√ô«Ñ©J óM ≈∏Y Qƒ¡ªédG øe áYƒªée

 âªj’ ƒ¡a çó``M ÉªH  É`̀fCÉ`̀LÉ`̀Ø`̀J  z:±É``̀°``̀VCGh

 ≈∏Y  AGó`̀à`̀Y’G  å«M  øe  AGƒ°S  á∏°üH  á°VÉjô∏d

 Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈``∏``Yh  …QGO’G  ô``̀jó``̀ª``̀dGh  …OÉ``̀æ``̀dG  ô`̀≤`̀e

 »àdG á`̀«`̀æ`̀eC’G äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™`̀e É`̀æ`̀J’É`̀°`̀ü`̀JG É`̀æ`̀jô`̀LG

 iƒμ°ûH  Éæeó≤Jh  â∏é°Sh  QƒØdG  ≈∏Y  äô°†M

 ô`̀¶`̀à`̀æ`̀fh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀Kƒ`̀e á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ

.z¬bƒ≤M ≈∏Y …OÉædG ∫ƒ°üM

 äô`̀°`̀†`̀M Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e á``̀KOÉ``̀ë``̀dG ó``©``H{ :™``̀HÉ``̀Jh

 …OÉædG ô≤e ≈dG »∏°ü«ØdG »jQGOG øe áYƒªée

 º¡aƒbh Ghó`̀cCGh áKOÉëdG øe º¡LÉYõfG Ghó`̀HCGh

 ∫ój Gògh ¬bƒ≤M π«°üëàd IôjõédG ÖfÉL ≈dG

.zø«≤«≤°ûdG ø«jOÉædG ™ªéJ »àdG §HGhôdG ≈∏Y

»Øë°U ¿É«H
 Ö`̀≤`̀Y  …OÉ```̀æ```̀dG  IQGOCG  äQó````̀°````̀UCG  ∂````̀dP  ≈````̀dG

 k’ƒ£e  É«Øë°U  ÉfÉ«H  á«°VÉªdG  á∏«∏dG  ´ÉªàLG

 ¬JÉ«W  ø«H  πªM  -  ¬æe  áî°ùf  …CGô``̀dG  â∏°Uh-

 äÉ≤HÉ°ùªdGh  ΩÉμëdG  »àæéd  ô««¨àH  áÑdÉ£ªdG

 º∏¶∏d ¬°Vô©J ócDƒJ »àdG ógÉ°ûª∏d kÉ°VGô©à°SGh

 •É°ûædG  ≥«∏©J  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  -¿É«ÑdG  ≥`̀ah-

 ¬bƒ≤M  ≈∏Y  …OÉ`̀æ`̀dG  ∫ƒ°üM  ø«ëd  »°VÉjôdG

 …Qhó`̀dG  »àdƒ£ÑH  ¬H  ≥ëd  º∏X  Oƒ`̀Lh  QÉÑàYÉH

 äÉ°üæe ø`̀Y  √OÉ`̀©`̀HEG  »`̀a  ºgÉ°Sh  ,¿OQC’G  ¢`̀SCÉ`̀ch

 øY  á`̀gGõ`̀æ`̀dGh  á`̀dGó`̀©`̀dG  QÉ«©e  ÜÉ`̀«`̀Zh  ,èjƒààdG

.¿É«ÑdG ≥ah …hôμdG º°SƒªdG

 äÉ«YGóJ  ∫ƒ`̀M  kÉë«°VƒJ  ¿É«ÑdG  πªM  Éªc

:¬«a AÉLh …OÉædG ô≤e ≈∏Y AGóàY’G áKOÉM

 øe  Ωƒ`̀jh  ∫Ó≤à°SC’G  ∫Ó`̀X  CÉ«Øàf  ø`̀ë`̀fh{

 ∂jôÑàdG  äÉ`̀jCG  ≈ª°SCG  ™aôf  õjõ©dG  ¿OQC’G  ΩÉ`̀jCG

 øWƒdG  »a  ø«ÑëªdG  Üƒ∏b  øe  ¥OÉ°U  ¿GƒæYh

 Iô`̀jõ`̀é`̀dG AÉ``̀æ``̀HCG ø``̀Wƒ``̀dG äÉ``̀æ``̀Hh AÉ``̀æ``̀HCG »`̀dÉ`̀¨`̀dG

 ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿É```̀WhC’G  ó«°S  ádÓéd

 ¬μ∏e  ˆG  ßØM  º¶©ªdG  ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG

 ø`̀Wƒ`̀dG ÜGô`̀à`̀d á`̀«`̀ahh á`̀æ`̀eDƒ`̀e Üƒ`̀∏`̀≤`̀Hh √É```̀YQh

.øWƒdG äÉæHh AÉæHCG πc ø°†àëj …òdGh

 øe ¢``̀SQÉ``̀a Oƒ`̀¡`̀L ∑QÉ``̀Ñ``̀f Ωƒ``̀«``̀dG ø`̀ë`̀fÉ`̀gh

 ø«°ùëdG øH »∏Y ô«eC’G ƒª°S º°TÉg »æH ¿É°Sôa

 É`̀gGô`̀j  ¿OQC’G  AÉ`̀ª`̀°`̀S  äAÉ```̀°```̀VCG  äGRÉ```̀é```̀fCG  ≈`̀∏`̀Y

 ,á«fOQC’G á°VÉjôdG Iô«°ùe »a »fGódGh »°UÉ≤dG

.√ƒª°S ƒëf ¿ÉæÑdÉH É¡«dCG QÉ°ûjh

 ó`̀MCG  ¬`̀«`̀a  º∏¶j  ’  ø«°üM  ø°üM  ¿OQC’G

 ƒª°S ó°TÉæf Éæg ø`̀eh á`̀dGó`̀©`̀dGh ∫ó`̀©`̀dG  ¿Gõ`̀«`̀e

 ÉæH ≥ëdCG  Ée ™aQ »a Éæ©e ∞≤j ¿CG  »∏Y ô«eC’G

 º°†gh øÑZ ø`̀e (»`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG Iô`̀jõ`̀é`̀dG …OÉ```f)

 »Hô©dG  »``fOQC’G  »fÉª©dG  …OÉædG  Gò¡d  ¥ƒ≤ë∏d

 ôÑY Ωó``̀b …ò````dGh ,¬``̀æ``̀Whh ¬`̀à`̀Hhô`̀©`̀d »`̀ª`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

 ÉeÉY ø«©Ñ°S òæe ∫É«LCG ≈dG óàªJ »àdG ¬Jô«°ùe

 .á«°VÉjôdG ¬Jô«°ùeh ¿OQCÓd

 ∞«ëdGh  º∏¶dG  ™aôH  √ƒª°S  Ωƒ`̀«`̀dG  ó°TÉæf

 É°†©H  ºμ«dCGh  …OÉ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  ≈∏Y  ™`̀bGƒ`̀dG  øÑ¨dGh

 2017/2016 º`̀°`̀Sƒ`̀e »`̀a á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh iô``̀L É`̀ª`̀e

 âëJ  πª©J  »àdG  ¿Éé∏dG  ¬«∏Y  â`̀eó`̀bCG  …ò``̀dGh

:Ωó≤dG Iôc OÉëJCG á∏¶e

¶  πÑb øe IôjõédG …OÉf ≈∏Y ™bƒdG º∏¶dG
 :»JCÉj Éª«a πãªàªdGh ΩÉμëdG áæéd

 …OÉ`̀f  ¬≤«≤°T  ™`̀e  Iô`̀jõ`̀é`̀dG  IGQÉ`̀Ñ`̀e  IQGOCG.1

 ΩÉμëdG áæéd äócCG å«M …QhódG ÜÉjCG »a ÜÉë°S

 ÜÉ°ùàMG Ωó`̀©`̀H Iô`̀jõ`̀é`̀dG √É``é``JG º`̀∏`̀¶`̀dG äƒ`̀Ñ`̀K

 .IôjõédG …OÉæd ø«àë«ë°U AGõL »à∏cQ

 …OÉ``̀f  ¬`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀Th  Iô``jõ``é``dG  IGQÉ``̀Ñ``̀e  IQGOCG.2

 ºJ  …ò```̀dGh  ¿OQC’G  ¢`̀SCÉ`̀c  »`̀FÉ`̀¡`̀f  »`̀a  »∏°ü«ØdG

 ø«M »a ¿É«μjOQÉe ∂jOQÉe ÖYÓdG OôW É¡«a

 º«gGôHCG  Ö`̀YÓ`̀dG  ≥ëH  QGô`̀≤`̀dG  ¢ùØf  òîàj  º`̀d

 …òdGh áMÉ°ùdG ºμM ºY øHCG ƒg …òdGh ,IôgGhõdG

 …ò``̀dGh  ,á`̀gGõ`̀æ`̀dGh  á«aÉØ°ûdG  A…OÉ`̀Ñ`̀e  ∞`̀dÉ`̀î`̀j

 ø«°üàîªdGh  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  …CGô```̀H  Oô`̀£`̀dG  ≥ëà°ùj

 ô«°Sh áé«àf ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKCG  Éªe ,Ωó≤dG Iôc »a

 º°ùM  Ωó`̀Yh  Ö≤∏d  IôjõédG  IQÉ°ùNh  ,IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 …òdG Ö≤∏dG ƒgh ,AGõédG äÉHô°V πÑb IGQÉÑªdG

.ÉeÉY ø«KÓK øe ôãcC’ IôjõédG øY ÜÉZ

 IGQÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a  ∞°Sƒ«dG  ó¡a  Ö`̀YÓ`̀dG  Oô``̀W.3

 ÜÉ``̀jCG »``̀a í`̀jô`̀°`̀ü`̀dG …OÉ```̀f ¬`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀Th Iô``jõ``é``dG

 »a ôHÉL ó`̀jR Ö`̀YÓ`̀dG Oô`̀W ∂`̀dò`̀ch ,…Qhó```dG

 »a É`̀ã`̀eô`̀dG …OÉ```̀f ¬`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀Th Iô``jõ``é``dG IGQÉ``̀Ñ``̀e

 √ò¡H ±GôàYC’G ºJh ,¢SCÉμdG »FÉ¡f ∞°üf ÜÉgP

.ΩÉμëdG áæéd πÑb øe AÉ£NC’G

¶  äÉ≤HÉ°ùªdG áæéd πÑb øe ™bGƒdG º∏¶dG
   :»JCÉj Éª«a â∏ãªJ »àdGh …OÉædG ≈∏Y

 »`̀∏`̀gC’G  ¬≤«≤°Th  Iô`̀jõ`̀é`̀dG  IGQÉ``Ñ``e  π`̀≤`̀f.1

 ô``̀«``̀eC’G OÉ`̀à`̀°`̀S ≈```̀dG »```dhó```dG ¿É``̀ª``̀Y OÉ`̀à`̀°`̀S ø``̀e

 Éª∏Y  ,(»YÉæ°U  Ö°ûY  ƒ``gh)  AÉ`̀bQõ`̀dÉ`̀H  óªëe

 õFÉØdG  ájƒg  ójóëJ  »a  á«∏°üØe  IGQÉÑe  É¡fCÉH

 iCGôe âëJ π°üëj ôeC’G Gòg π≤©jCG ,…QhódÉH

!?IôμdG OÉëJCG ô¶æeh

 IôjõédG  IGQÉÑe π≤f  ≈∏Y á≤aGƒªdG  ΩóY.2

 óªëe ô«eC’G OÉà°S ≈dG á«°ûæªdG …OÉf ¬≤«≤°Th

 »a ø«°ùëdG ø`̀H »`̀∏`̀Y ô``«``eC’G OÉ`̀à`̀°`̀S  ø`̀e ’ó``̀H

 ºJ »`̀à`̀dGh á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG ¥ô`̀Ø`̀dÉ`̀H Iƒ`̀°`̀SG ,¥ô`̀Ø`̀ª`̀dG

.óªëe ô«eC’G OÉà°S ≈∏Y É¡JÉjQÉÑe ójóëJ

 ¬≤«≤°Th Iô`̀jõ`̀é`̀dG  IGQÉ``Ñ``e  π`̀«`̀LCÉ`̀J  Ωó```̀Y.3

 ø`̀e º``̀Zô``̀dÉ``̀H ≥````̀M’ Ωƒ````̀j ≈````̀dG á``©``≤``Ñ``dG …OÉ`````̀f

 øe º`̀¡`̀JOƒ`̀Y ø`̀e ø«eƒj ø`̀e ô`̀ã`̀cCG  í°ùa Ωó`̀Y

 .»ÑªdhC’Gh »æWƒdG º¡Ñîàæe º¡àcQÉ°ûe

 áYÉ°ùdG  IôjõédG  …OÉ`̀f  äÉjQÉÑe  ójóëJ.4

 ¥ôØdG äÉjQÉÑe ójóëJ ºJ Éªæ«H Gô°üY á©HGôdG

 í«àj Éªe ,GAÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG »a á°ùaÉæªdG

 äÉjQÉÑe  èFÉàf  ≈∏Y  OÉªàYC’G  á°ùaÉæªdG  ¥ôØ∏d

 AÉ```£```YCGh •ƒ``̀¨``̀°``̀†``̀dG ø```e Qô`̀ë`̀à`̀∏`̀d Iô``̀jõ``̀é``̀dG

.IôjõédG …OÉf ÜÉ°ùM ≈∏Y á«∏°†aCG

 º∏X  ¬©HÉJ  π`̀H  §≤a  º∏¶dG  Gò`̀g  øμj  º`̀dh

 á`̀dÉ`̀°`̀V á`̀Ä`̀a ΩÉ`̀«`̀≤`̀H π`̀ã`̀ª`̀J å`̀«`̀M ø``Ñ``Zh ∞``«``Mh

 Üô°†dÉH ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dGh ±ô©dG øY áLQÉN

 øjOƒLƒªdG  ¬FÉ°†YCGh  …OÉædG  ≈∏Y  AGó`̀à`̀YC’Gh

 ≈``dG π``̀≤``̀fh Ö``̀«``̀°``̀UCG ø``̀e º`̀¡`̀æ`̀e ∞``̀«``̀°``̀UCG å``«``M

 »`̀eô`̀H …OÉ```̀æ```̀dG AÉ``̀æ``̀H ô``̀KCÉ``̀J ∂``̀dò``̀ch ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 á«°üî°ûdG  ìô``̀L  ∂`̀dò`̀ch  Üƒ``̀£``̀dGh  IQÉ`̀é`̀ë`̀dG

 …OÉædGh  øWƒ∏d  áÄ«°ùªdG  ®ÉØdC’Gh  äÉÑ°ùªdÉH

 .√Qƒ¡ªLh ¬FÉ°†YCGh

 Iô`̀jõ`̀é`̀dG  …OÉ````f  IQGOCG  äQô````b  ó`̀≤`̀a  ,Gò````̀dh

:»JCÉj Ée »°VÉjôdG

 …OÉ`̀æ`̀dG »``a »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J.1

 PÉîJCÉH  OÉ`̀ë`̀JC’G  Ωƒ≤j  ≈àMh  ô`̀NCG  QÉ`̀©`̀°`̀TCG  ≈àM

 Gòg πãe QGôμJ ΩóY ¿Éª°†d áeRÓdG äAGôLC’G

 º«μëàdG  Iô``FGOh  áæéd  ô««¨àH  Éª«°S  ’  º∏¶dG

.ádGó©dG ¿Éª°†d äÉ≤HÉ°ùªdG áæédh

 á∏°UÉëdG  äGAGó`̀à`̀YCÓ`̀d  …OÉ`̀æ`̀dG  QÉμæà°SCG.2

 á``«``fOQC’G  É`̀æ`̀bÓ`̀NCGh  Éæ≤∏N  ø`̀Y  á`̀jQÉ`̀©`̀dG  ¬«∏Y

 ¢†Ñ≤dG AÉ≤dCGh ø«ÑÑ°ùàªdG øY ∞°ûμdÉH ¬YÉÑJh

 è«°ùædGh  ∞°üdG  Ió``̀Mh  ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  ,º¡«∏Y

.»ª°TÉ¡dG õ©dGh áHhô©dG ¿OQCG »a »æWƒdG

 ¿hO á`̀∏`̀eÉ`̀c ¬`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀H …OÉ```æ```dG ∂`̀ª`̀°`̀ù`̀à`̀jh

 …OÉædG  ≈≤Ñ«°S  ∂dP  ±ÓN  »ah  É¡æe  ¢UÉ≤fCG

 .á«°VÉjôdG  äÉWÉ°ûæ∏d  ¬≤«∏©J  øe  ¬Øbƒe  ≈∏Y

 πμd ìƒ`̀à`̀Ø`̀e ¬`̀HÉ`̀H »````fOQCG OÉ``̀f Iô`̀jõ`̀é`̀dG …OÉ```̀fh

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πX »a AGõYC’G IƒNC’G

 ø«°ùëdG  øH  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  á«ª°TÉ¡dG

 .z√ÉYQh ¬μ∏e ˆG ßØM º¶©ªdG

   (á«Ø«°TQCG)    á≤HÉ°S á∏«μ°ûJ ∫ÓN »æWƒdG ÖîàæªdG 

   ¢ü«ëØdG ≥jôa 

   ا9هلي يواصل اتصاالته 
للتعاقد مع مدرب للكرة 

 »``̀∏``̀g’G …OÉ```̀æ```̀dG π``̀°``̀UGƒ``̀j - …CGô```````̀dG - ¿É``̀ª``̀Y   

 ≥jôØdG ≈∏Y ±Gô°TÓd ÜQóe ™e óbÉ©à∏d ¬J’É°üJG

 …òdG Oƒªëe ∫ÉªL ÜQóª∏d kÉØ∏N Ωó≤dG Iôμd ∫h’G

.äGóMƒ∏d ™bh

 ¬J’É°üJG ∞ãμj …OÉædG ¿Éa ,õjõY ºã«g Ö°ùMh 

.ójóédG º°Sƒª∏d ≥jôØdG äGOGó©à°SG »a AóÑ∏d

 ¬JQGOG ´ÉªàLG »a »∏g’G åëÑj ôNBG ÖfÉL øe

 øe ó«dG  Iô`̀c  •É°ûf  ≈∏Y  AÉ`̀≤`̀H’G  ´ƒ°Vƒe ΩOÉ`̀≤`̀dG

 áÑ©∏dG AÉ¨dEÉH …OÉæ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG QGôb ó©H ,¬eóY

.¬JÉWÉ°ûf øe

 »`̀∏`̀g’G QGR ó`̀«`̀dG Iô``̀c OÉ``̀ë``̀JG ø``̀e ó``̀ah ¿É```̀ch 

 .AÉ¨d’G QGôb øY ∫hó©dÉH ¢ù∏éªdG ÖdÉWh GôNDƒe

   الدوري النسوي للكرة 
يختتم.. اليوم 

ÜôM ódÉN - ¿ÉªY 
 óæY  ¿OQ’G  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T  ¬`̀LGƒ`̀j  ƒ``̀gh  ¿É`̀ª`̀Y  ™∏£àj

 ÜÉ`̀jG  »`̀a  ƒdƒÑdG  Ö©∏e  ≈∏Y  Ωƒ`̀«`̀dG  AÉ°ùe  á©HÉ°ùdG

 ≈dG  ,∫hC’G  iƒà°ùª∏d Ωó≤dG  Iôμd …ƒ°ùædG  …Qhó`̀dG

 1/4 ÜÉ`̀gò`̀dG  á∏Môe »a ¬≤≤M …ò`̀dG  √Rƒ`̀a  ó«cCÉJ

.ádƒ£ÑdG Ö≤d ´GõàfGh

 ≥«≤ëàH √QÉÑàYG Oôd ƒfôj ƒ¡a ¿OQ’G ÜÉÑ°T ÉeG 

 ,ôNBG º°Sƒªd Ö≤∏dÉH ®ÉØàMÓd π°†aG ¥QÉØH RƒØdG

 äÉªéf  øe  kGOó`̀Y  ¿Éª°†j  ø«≤jôØdG  ¿CG  É°Uƒ°üN

.AÉ°ùæ∏d …ƒ°ùædG ÖîàæªdGh áÑ©∏dG

 á°ùeÉîdG  G  óæY  á¡«ÑédG  Ö©∏e  ≈∏Y  πHÉ≤àjh

 áª¡e  hó`̀Ñ`̀J  å«M  ,ø«°ùëdGh  »`̀°`̀ù`̀cPƒ`̀KQ’G  AÉ°ùe

 »a  Gô«Ñc  GRƒ``̀a  πé°S  ¿G  ó©H  á∏¡°S  »`̀°`̀ù`̀cPƒ`̀KQ’G

.0/15 ÜÉgòdG á∏Môe

 : Ωƒ`̀«`̀dG »`̀JGQÉ`̀Ñ`̀e π`̀Ñ`̀b ¥ô`̀Ø`̀dG •É`̀≤`̀f ¿G QÉ`̀°`̀û`̀j

 ,12  ∫Ó≤à°S’G  ,18  ¿OQ’G  ÜÉÑ°T  ,á£≤f  21  ¿ÉªY

.•É≤ædG ¿hóH ø«°ùëdGh ,3 »°ùcPƒKQ’G

 AÉbQõdG  »fÉãdG  iƒà°ùªdG  øª°V  ¢ùeG  ≈≤àdGh

 .AGôàÑdGh ÖcGQ ôØc ,è«∏îdGh

 بيت يافا بطًال 
لكأس الكؤوس للريشة 

 ¢SCÉc  ádƒ£ÑH É`̀aÉ`̀j  â«H  RÉ`̀a  -  …CGô```̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 ≈∏Y Ö`̀∏`̀¨`̀J É`̀eó`̀©`̀H  Iô``̀FÉ``̀£``̀dG á`̀°`̀û`̀jô`̀∏`̀d ¢``̀ShDƒ``̀μ``̀dG

 »a  ∫h’G  ¢ùeG  âª«bG   IGQÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a  0/2  á¡«ÑédG

.óHQÉH ø°ùëdG áæjóe áYÉb

 å«d ≈`̀∏`̀Y É`̀aÉ`̀j â`̀«`̀H /Iô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀e ∞`̀jÉ`̀f Ö`̀∏`̀¨`̀Jh

 »FÉæK  RÉa  Éª«a ,4/21 ,11/21 ™bGƒH  0/2 …OÉÑ©dG

 ≈∏Y Iô°UÉæe ∞jÉfh äGô«≤°T ¿Gô¡e ÉaÉj â«H …OÉf

 ,11/21 ™bGƒH 0/2 »fÉHƒædG hôªYh OƒdÉL ƒHG AÉ¡H

.9/21

 OÉëJ’G ¢ù«FQ äÉHÉjP óªëe .O ΩÉb ΩÉàîdG »ah

 äÉ`̀«`̀dGó`̀«`̀ª`̀dGh  É`̀aÉ`̀j  â`̀«`̀H  ø`̀à`̀HÉ`̀μ`̀d  ¢`̀SCÉ`̀μ`̀dG  º«∏°ùàH

 .ø«≤jôØdG »ÑYÓd ájôjó≤àdG

   دورة مدربي
 الكراتيه تفتتح ..اليوم 

ÜôM ódÉN - ¿ÉªY 

 OÉëJG  áYÉb »a Ωƒ«dG  ìÉÑ°U á©°SÉàdG  óæY CGóÑJ

 ∫ÉªYG  ,ø°ùëdG  øH  ó°TGQ  ô«e’G  õcôªH  ¬«JGôμdG

 OÉëJG  É¡ª¶æj  »àdG  ø«HQóªdG  π≤°Uh  OGó`̀YG  IQhO

 á`̀eõ`̀MCÓ`̀d  ø«°üMÉØdG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  øª°†àJh  á`̀Ñ`̀©`̀∏`̀dG

.AGOƒ°ùdG

 πª°ûJh ,âÑ°ùdG óZ AÉ°ùe ≈àM IQhódG ôªà°ùJh 

 ,¿Gó``̀dGh  ƒ«μdG  äÉ``̀LQO  º««≤J  ¢ù°SCGh  ô«jÉ©e  ≈∏Y

 ,áeó≤àªdG áeõMC’G äÉLQód »ª∏©dG åëÑdG ¥ôW

 ≈∏Y  ÖjQóàdG  ,ø«ÑYÓdG  º««≤àd  á«∏ª©dG  ¥ô£dG

.ìô°ûdG ™e áeó≤àe ÉJÉc ,∫Éà≤dG äÉ«°SÉ°SG

 AÓY  .O  ,äÉ``≤``jQR  ó`̀jÉ`̀Y  .O  IQhó``dÉ``H  ô°VÉëjh

 Oƒ`̀ª`̀ë`̀e ,…ô``̀Ø``̀©``̀é``̀dG ≥```FÉ```a ,»``̀©``̀aÉ``̀°``̀û``̀dG ø```̀jó```̀dG

.ΩÉ¶©dG ƒHG º«gGôHGh ,»fÉ°û«°ûdG ¿ÉfóY ,»°SÉHƒ£dG

 ô¡X Iô°ûY  á«fÉãdG  óæY  ΩÉ≤j  ,ô`̀NBG  ÖfÉL øe

 áeõMCÓd á«bôàdG ¢üëa OÉëJ’G áYÉb »a óZ Ωƒj

 .øjóéà°ùªdGh IOÉYÓd ¿GO 2+1 AGOƒ°ùdG

 وفد ا9ثقال 
الى تايلند .. اليوم 

 óah Ωƒ«dG óæ∏jÉJ ≈dG ¬Lƒàj  -  …CGôdG  - ¿ÉªY   

 »ÑYõdG ΩGõY ¬°ù«FQ º°†j …òdG ∫É≤KC’G ™aQ OÉëJG

 »a  ácQÉ°ûª∏d  íÑ°U  π«YÉª°SG  OÉëJ’G  ô°S  ø«eGh

.áeÉ©dG á«©ªédGh »dhódG OÉëJ’G ´ÉªàLG

 ójóL  ¢ù«FQ  ÜÉîàfG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  ºà«°Sh

 á≤ãÑæªdG  áeÉ©dG  ¿Éé∏dG  π«μ°ûJh  ¿Éé∏dG  AÉ°†YGh

 ä’ƒ£Hh  èeGôHh  á£N  ¢VGô©à°SGh  ,OÉ`̀ë`̀J’G  øY

 .á∏Ñ≤ªdG ΩGƒYCÓd OÉëJ’G

   طاقم حكام اوزبكي يقود مباراة 
الوحدات و الوحدة السوري 

 Iôμd …ƒ`̀«`̀°`̀SB’G OÉ`̀ë`̀J’G Qô`̀b - …CGô``̀dG - ¿ÉªY   

 IGQÉ`̀Ñ`̀e IOÉ`̀«`̀≤`̀d »`̀μ`̀HRhG ΩÉ`̀μ`̀M º`̀bÉ`̀W ∞«∏μJ Ωó`̀≤`̀dG

 πÑb ÜÉ````̀jG ø`̀ª`̀°`̀V …Qƒ``̀°``̀ù``̀dG Ió```̀Mƒ```̀dGh äGó```̀Mƒ```̀dG

 …ƒ«°SB’G  OÉëJ’G  ¢SCÉμd  É«°SG  ÜôZ  á≤£æe  »FÉ¡f

 OÉà°S  ≈∏Y ΩOÉ≤dG  AÉKÓãdG  AÉ°ùe 11 óæY IQô≤ªdGh

.»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG

 ,áMÉ°ù∏d  ±ƒª«°SÉb õjõY øe ºbÉ£dG ¿ƒμàjh

 ø«dƒæjÉL Qƒª«J h,∫hG óYÉ°ùe ±ƒfÉª°ShG ô«°û«dGh

 ,kÉ`̀©`̀HGQ  kÉªμM  ±ƒª«°SÉb  OhRô`̀«`̀°`̀Th,  »`̀fÉ`̀K  óYÉ°ùe

 º«≤eh  ,èfÉ°ûJ  ø«°ûJ  »`̀fGƒ`̀jÉ`̀à`̀dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  Ö`̀bGô`̀jh

.ôàdGh Gôjô«H OQGhOEG …óæ¡dG ΩÉμëdG

 âª«bG  »àdGh  ÜÉgòdG  IGQÉÑe  áé«àf  ¿G  ôcòjh

 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG »``̀a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG Ö`̀©`̀∏`̀e ≈`̀∏`̀Y

 Ió`̀Mƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀a  áë∏°üªd  â¡àfG  ähô`̀«`̀H  á«fÉæÑ∏dG

 »æØdG  ´ÉªàL’G  óYƒe  ójóëJ  ºJh  .4-1  …Qƒ°ùdG

 ôªJDƒªdG  ¬«∏j  BGô`̀¡`̀X 1 ó`̀æ`̀Y  ΩOÉ`̀≤`̀dG  ø`̀«`̀æ`̀K’G  Ωƒ``̀j
 .»°ùæéjôdG ¥óæa »a »Øë°üdG

 Ωƒ«dG IôμØe 

∫hC’G iƒà°ùªdG / AÉ°ùædG …QhO / Ωó≤dG Iôc   
¶  ¢S / á¡«ÑédG .Ω / ø«°ùëdG + »°ùcPƒKQ’G

AÉ°ùe 5
¶  7  ¢`̀S  /  ƒdƒÑdG  .Ω  /  ¿OQ’G  ÜÉÑ°T  +  ¿É`̀ª`̀Y

AÉ°ùe
¬«JGôμdG

¶  ¢S / ¬«JGôμdG OÉëJG áYÉb / ø«HQóªdG IQhO
 ÉkMÉÑ°U 9

 áKOÉëdG ó©H IôjõédG …OÉf πNóªd IQƒ°U  (±É°ù©dG óªMCG)   ¢SCÉμdG IQÉ°ùN ó©H á«°VÉjôdG ¬JÉWÉ°ûf ≥∏©j IôjõédG 



2رياضة

 موراي: البقاء في افضل مستوى أهم التحديات 

 فيتل يبحث عن اللقب ا"ول لـ فيراري 
 óMGh ’ƒeQƒØ∏d iôÑμdG ƒcÉfƒe IõFÉL   

 ºdÉ©dG »a ∫hCG  ∞æ°üªdG …GQƒe …ófG »fÉ£jôÑdG ø∏YCG  - Ü ± CG  - ¢ùjQÉH   

 √òg »a iƒà°ùe π°†aG »a AÉ≤ÑdG ¿G ,¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd åjóM »a ,¢ùæàdG

.kÉªFGO kÉjóëJ πμ°ûj áÑ©∏dG

 ≈∏Y iô`̀Ñ`̀μ`̀dG É`̀°`̀ù`̀fô`̀a á`̀dƒ`̀£`̀H , mó```̀Z ó`̀©`̀H ¢`̀Vƒ`̀î`̀j …ò```̀dG …Ghô````̀e ∫hÉ``̀æ``̀Jh

 ∑Éaƒf »Hô°ü∏d »°VÉªdG ΩÉ©dG ÉØ«°Uh É¡«a πM »àdGh ,¢ShQÉL ¿’hQ ÖYÓe

 »a áëLÉf ájÉ¡f ó©H ,»dÉëdG º°SƒªdG ájGóH òæe ¬éFÉàf ™LGôJ ,¢ûà«aƒcƒjO

 »ªdÉ©dG  ∞«æ°üàdG  áëF’  ¢`̀SCGQ  øY  ¢ûà«aƒcƒjO  ™∏N  ¬d  âMÉJG  ,2016  º°Sƒe

.ø«aôàëªdG ø«ÑYÓd

:QGƒëdG Éægh
 Oƒ¡édG ≈dG ∂dP Oƒ©j πg .ø«Ñ©°U ÉfÉc ø««°VÉªdG øjô¡°ûdG ¿G äó`̀cCG  *

?óMGh ºbôdG íÑ°üàd 2016 º°Sƒe ájÉ¡f »a É¡àdòH »àdG

 ™∏£JG âæc ,ø««°VÉªdG •ÉÑ°Th »fÉãdG ¿ƒfÉc »a .∂dòc ôe’G ¿G ó≤àYG ’ -

 Ö©dG ºd ,áWÉ°ùH πμHh .»°VÉªdG ΩÉ©dG ¬«dG â∏°Uh …òdG …Gƒà°ùe IOÉ©à°SG ≈dG

 ºdh  .(ø`̀ª`̀j’G)  »Yƒc  »a  á∏μ°ûe  â«fÉY  ó`̀bh  .øjô«N’G  øjô¡°ûdG  »a  Gó«L

 ¿Éch  .»∏ªY ≥jôa ™e ôe’G Gòg â°ûbÉfh .≈æªJG âæc Éªc ÖjQóàdG øe øμªJG

 ∂dP ¿Éch .»FGOG π≤°üd ÖYÓªdG ≈∏Y ôÑcG âbh á«°†ªJh ,Iƒ≤H ¿ôªJG ¿G »∏Y

 π°†aG Ö©dG ¿G πeBGh .¬H ΩÉ«≤dG âdhÉM Ée Gògh ,á≤ãdG IOÉ©à°S’ ó«MƒdG ≥jô£dG

.(¢ShQÉL ¿’hQ) ádƒ£ÑdG ¥Ó£fG âbh

 ¢ùªN ádƒ£H ∑RGôMG ó©H äÉHƒ©°U ¬LGƒJ ¿G »©«ÑW ôe’G ¿G ó≤à©J ’G *

 øjô°ûJ) øjô¡°T øe πbG ¿ƒ°†Z »a ,Rôà°SÉe äGQhO É¡æ«H ,»dGƒàdG ≈∏Y äGQhO

?(»fÉãdG øjô°ûJh ∫h’G

 õ«côàdGh  ™aGódG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  .á°VÉjôdG  »a  ÉÑdÉZ  π°üëj  ô`̀e’G  Gò`̀g  -

 âdòH  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  »a .áHƒ©°üdG  ájÉZ »a ¿Gô`̀eG  á∏jƒW Iôàa  ∫ÓN

 »a  º``̀g’G  ±ó`̀¡`̀dG  â≤≤Mh  ,õ«côàdG  ø`̀e  ô«ãμdG  ∂`̀dP  »æØ∏ch  ,Iô«Ñc  GOƒ`̀¡`̀L

 ófGô¨dG) »a ∫h’G ô«ÑμdG »Ñ≤d RGôMG πÑb á∏KÉªe Iôàa âaôY óbh .»Jô«°ùe

 äRô``̀MG É`̀eó`̀æ`̀Y É`̀gó`̀©`̀Hh (2102) Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  ádƒ£ÑH …Rƒ`̀Ø`̀H  (ΩÓ`̀°`̀S

 ±ó¡dG  ¿hó∏Ñªjh  »a  …Rƒ`̀a  ¿É`̀c  ÉªdÉ£dh  .(2013)  ≈`̀dh’G  Iôª∏d  ¿hó∏Ñªjh

 »a) ∑Éæg RƒØj ∫h’G »fÉ£jôÑdG äô°Uh .Üô°†ªdG Iôc »àdhGõe øe »°SÉ°S’G

 .∂dP  ≈∏Y  »`̀HQ  äôμ°T  ,Gô`̀«`̀NG  âëéf  ÉeóæYh  .á∏jƒW  Iôàa  òæe  (¿hó∏Ñªjh

 ô«μØàdG  ¿B’G  »∏Yh  .»Jô«°ùe  »`̀a  Ió`̀jó`̀L  ±Gó``̀gG  ójóëJ  »∏Y  ¿É`̀c  ∂`̀dP  ó©H

.iôÑμdG ä’ƒ£ÑdÉH RƒØdÉH õaÉëdG ≈∏Y ®ÉØëdGh ,πÑ≤à°ùªdÉH

?áÑ∏£àe Üô°†ªdG Iôc áÑ©d ¿G ôÑà©J πg *

 »a ä’ƒ£ÑdG øe Gô«Ñc GOóY ¢Vƒîfh ,Gô«ãc ôaÉ°ùf .áÑ∏£àe á°VÉjQ É¡fG -

 áMGôdG øe §°ùb òNC’ Éæjód âbh ’h .»fÉãdG øjô°ûJ »a GôNCÉàe »¡àæj º°Sƒe

 Ö«JôJ »a ™LGôàJ ∂fEÉa ,äGQhódG øe OóY øY ÜÉ«¨dG ∫ÉM »ah .Iô«°üb IôàØd

 ô«Z ôe’G Gòg øjôÑà©e ,É©HÉ°S ∞æ°üe ∂fCÉH Óãe ¢SÉædG ∑ô«©jh ,ø«aôàëªdG

 Ωó≤àdGh Iô«ãc äÉjQÉÑe ¢VƒN ø«H ¿RGƒJ ≈dG ∫ƒ°UƒdG ¿EÉa ,πHÉ≤ªdG »a .ó«L

 ¢ùØf  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áMGôdG  øe §°ùb  ò`̀NCGh  ,≥ëà°ùf  Éªc  Ö«JôàdG  áëF’ »a

 »a âëéf Ée Gò`̀gh  .ÉjóëJ πμ°ûjh  ÉÑ©°U Gô`̀eG  ôÑà©j  ,iƒà°ùªdG  øe Iô«JƒdG

 .»dG áÑ°ùædÉH GójóL GôeG ¿Éch ,áæ°S 29 ôªY øY »°VÉªdG ΩÉ©dG ¬«dG ∫ƒ°UƒdG

 »fô¶àæj Ée ±ôYG ¿G ¿hO øe ÖYÓªdG ≈∏Y »d áæ°S 11 hG äGƒæ°S 10 â°†e

 âbh ø`̀eh áMGô∏d â`̀bh øe »æeõ∏j ºc ±ô`̀YG ¿G ¿hO ø`̀eh ,»JÉjQÉÑe ∫Ó`̀N

 »a ICÉaÉμe ∂«£©J É¡æμd ,áÑ©°U á°VÉjQ (Üô°†ªdG Iôc) É¡fG .ô«°†ëà∏d πKÉªe

 .z∑Oƒ¡L QÉªK ó°üëJ ÉeóæY É°Uƒ°üN ,πHÉ≤ªdG

 Qó°üàe  πà«a  ¿É«à°SÉÑ«°S  »fÉªd’G  åëÑj  -  Ü  ±  CG  -  ƒcÉfƒe 

 Ö≤∏dG  …QGô«a  ¬≤jôa  íæeh  ¬JQGó°U  õjõ©J  øY  ø«≤FÉ°ùdG  Ö«JôJ

 »àfƒe  »a  , mó`̀Z  ó©H  ,iôÑμdG  ƒcÉfƒe  IõFÉL  »a  2001  òæe  ∫hC’G

.óMGh ’ƒeQƒØ∏d ºdÉ©dG ádƒ£H øe á°SOÉ°ùdG á∏MôªdG øª°V ƒdQÉc

 øY §`̀≤`̀a •É`̀≤`̀f 6 ¥QÉ``̀Ø``̀H äGô```̀e ™````̀HQCG º`̀dÉ`̀©`̀dG π`̀£`̀H Ωó`̀≤`̀à`̀jh

 ≈∏Y ôãcCG OÉ©àH’G ójôjh ,(¢Só«°Sôe) ¿ƒà∏«eÉg ¢ùjƒd »fÉ£jôÑdG

 »îjQÉàdG ¥ÉÑ°ùdG »a áØd 78 ióe ≈∏Y á«°ùfôØdG IQÉ`̀eE’G äÉbôW

.ô«ãªdG

 ,2001  ΩÉ`̀Y  ôNÉeƒ°T  πjÉμ«e  »`̀fÉ`̀ª`̀d’G  èjƒàJ  ¥ÉÑ°ùdG  ó¡°Th

 øe ≈`̀dhC’G áLQódG ≈∏Y Iôe ô`̀NBG  …QGô«a øe ≥FÉ°S ó©°U ÉeóæY

.á°üæªdG

 á°ùªîdG äÉbÉÑ°ùdG »a áaÉ°UƒdGh äGQÉ°üàf’G ¿É≤FÉ°ùdG ∫OÉÑJh

 …ô«àdÉa  …óæ∏æØ∏d  â``̀MGQ  »`̀à`̀dG  É`̀«`̀°`̀ShQ  Iõ`̀FÉ`̀L  AÉæãàà°SÉH  ≈``̀dh’G

 πMh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh  É«dGôà°SG  »`̀a  πà«a  êƒ`̀à`̀a  ,(¢`̀Só`̀«`̀°`̀Sô`̀e)  ¢`̀SÉ`̀Jƒ`̀H

 É«fÉÑ°SGh ø«°üdG »a ¿ƒà∏«eÉg êƒJ Éª«a ,äÉbÉÑ°ùdG »bÉH »a ÉØ«°Uh

.øjôëÑdGh É«dGôà°SG »a ÉØ«°Uh πMh

 ƒdQÉc  »àfƒe  »a  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  êƒàªdG  ¿ƒà∏«eÉg  »fÉ©j  ó`̀bh

 ¥QÉØd  Gô¶f ,ƒdQÉc  »àfƒe äÉØ£©æe »a ,2008 ó©H  á«fÉãdG  Iôª∏d

 Iô«N’G íæªj É`̀e ,…QGô`̀«`̀a  ™`̀e áfQÉ≤e ¬JQÉ«°S Ió`̀YÉ`̀b »`̀a ∫ƒ`̀£`̀dG

.ôãcCG ábÉ°TQ

 »a »fÉãdG ¬Ñ≤d øY åëÑ«a ,äGôe ™HQCG  ºdÉ©dG π£H ,πà«a ÉeCG

.∫ƒH ójQ ¿GƒdCG âëJ 2011 »a ∫h’G ó©H ƒdQÉc »àfƒe

 âbƒdG »a{ :GOh’ »μ«f …ƒ°ùªædG ¢Só«°Sôe ≥jôa ¢ù«FQ ∫Ébh

 ÉæJÓμ°ûe Éæjód ¿ƒμ«°S .Éæg á«∏°†aC’G ¢†©H …QGô«a ∂∏ªJ ,»dÉëdG

 ∂dP ¿ƒμ«°S .á≤«°†dG äÉØ£©æªdG ≈∏Y ∫ƒWC’G äÓé©dG IóYÉb ™e

.zIQƒaÉ¨æ°S øe CGƒ°SG

 ,2013 òæe QGôªà°SÉH ƒdQÉc »àfƒe »a ¢Só«°Sôe èjƒàJ ºZôHh

.¥QÉØdG Gòg ¢†jƒ©J øe É≤∏b »fÉªdC’G ≥jôØdG hóÑj

 ∫õà©ªdG êôHRhQ ƒμ«f »fÉªd’G øe ’óH πM …òdG ¢SÉJƒH ∫Ébh

 ™e IQÉ«°S{ :Iôe ∫hC’ Ö≤∏dÉH ¬éjƒàJ ó©H »°VÉªdG º°SƒªdG ájÉ¡f

 ¿ƒμf ób ,á≤«°V äÉØ£©æe IóY äGP áÑ∏M ≈∏Y äÓéY IóYÉb ∫ƒWCG

.zº¡æe CÉ£HG

 ¥ÉÑ°S  ô°ùN  …òdG  hOQÉ«μjQ  ∫É«fGO  »dGôà°S’G  hóÑj  ,¬à¡L  øe

 GõgÉL  ,∫ƒ``̀H  …OQ  ≥`̀jô`̀a  ø`̀e  »μ«àμJ  CÉ`̀£`̀N  ÖÑ°ùH  »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG

.øjQó°üàªdG êGõe ô«μ©àd

 »°VÉªdG ¥ÉÑ°ùdG ¿Éc{ :ø«≤FÉ°ùdG Ö«JôJ ¢SOÉ°S hOQÉ«μjQ ∫Ébh

 ájÉØμdG ¬«a ÉªH è°VÉf »æμd .RƒØdG Üô≤H äô©°T Éeó©H ,»d ÉÑ«îe

.z»°VÉªdG ΩÉ©dG ¬Jô°ùN Ée ¢†jƒ©àd ™∏£àdGh »FGQh ∂dP ™°Vƒd ¿B’G

z2008 òæe IQÉKG ôãcC’G{
 »a  èjƒà∏d  πà«a  …õ«dG  ¿É`̀L  ≥HÉ°ùdG  »°ùfôØdG  ≥FÉ°ùdG  í°TQh

 ≈àM ¿ƒà«æ«Hh 1995h 1991 ø«H …QGô«a ≥FÉ°S …õ«dG ∫Ébh .ƒcÉfƒe

 ,πà«a ƒg í°TôªdG{ :¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd 1999 ≈àM ôHhÉ°Sh 1997

 ´ƒÑ°S’G ájÉ¡f »a Éjƒb É°ùaÉæe »FÉæãdG ¿ƒμ«°S ,¿ƒà∏«eÉg ™e øμd

.zƒcÉfƒe »a

 πà«a ø`̀«`̀H ´Gô`̀°`̀ü`̀dG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ø`̀e z≥```̀KGh{ ¬``̀fG …õ`̀«`̀dG ±É``̀°``̀VCGh

.2017 º°Sƒe ∫GƒW ¿ƒà∏«eÉgh

 øe π©éj …QGô«ah ¢Só«°Sôe ø«H ´Gô°üdG ¿G ¿ƒà∏«eÉg iCGQh

 »ªdÉ©dG ¬Ñ≤∏H êƒJ ÉeóæY z2008 ΩÉY òæe IQÉKG ôãcC’G{ áæ°ùdG ádƒ£H

.(…QGô«a) É°SÉe »Ñ«∏«a »∏jRGôÑdG øY §≤a á£≤f ¥QÉØH ∫hC’G

.zôNBG ≥jôa ™e ¢ùaÉæàJ ¿CG ô«ãªdG øe{ :¿ƒà∏«eÉg ∫Ébh

 »a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ádƒ£H  ≈∏Y  äô£«°S  ó`̀b  á«°†ØdG  ΩÉ¡°ùdG  â`̀fÉ`̀ch

 ¿ƒà∏«eÉg  ø«H  ¢Só«°Sôe  »a  »∏NGO  ´Gô°U  »a  Iô«N’G  äGƒæ°ùdG

.êôHRhQ ¬∏«eRh

 QóbCG{ :¿ƒà∏«eÉg ∫Éb ,2013h 2010 ø«H ºdÉ©dG π£H ,πà«a øYh

 Qó`̀bCG  ∂dòd  ,ΩÉîdG  ¬àÑgƒeh  ¬àYô°S  ,É°†jG  ¬YÉ≤jG  Ö`̀MCG  .¬JQÉ«°S

.z¬©e á°ùaÉæªdG

 ..ájÉ¡ædG  »a  √QhO  Ö©∏«°S  »°ùØædG  ó©ÑdG{  ¿G  ¿ƒ∏«eÉg  iCGQh

 ¬JQób πeÉc »a ¿ƒμj ¿CG  ó`̀jQCG  .á«°ùØædG  áHôëdG ¢VƒNCG  ød »æμd

.z¬JQÉ«°S πNGO

 É¡fG  ºZôH  ,ºdÉ©dG  ádƒ£H  øª°V  64  º`̀bô`̀dG  ¥ÉÑ°ùdG  πªë«°Sh

 ¿ƒJÉH ¿ƒ°ùæL »fÉ£jôÑdG IOƒY ó¡°û«°Sh ,1929 ΩÉY òæe 75 áî°ùædG

 »fÉÑ°S’G øe ’óH πë«d ,¬dGõàYG øY 2009 ºdÉ©dG π£H (ÉeÉY 37)

.øjQÓcÉe ≥jôa »a ƒ°ùfƒdG hOÉfôa

 »a 500 …ó``̀fG ¥É`̀Ñ`̀°`̀S ø`̀«`̀Jô`̀e º`̀dÉ`̀©`̀dG π`̀£`̀H ƒ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀dCG ¢`̀Vƒ`̀î`̀jh

 áÄØdG  »`̀a  306  º`̀bô`̀dG  ¬bÉÑ°S  ¿ƒ`̀JÉ`̀H  ¢Vƒîj  Éª«a  ,¢ù«dƒHÉfÉjófG

 Ió«L IOƒY Gófƒg ∑ôëe äÉæ«°ùëJ ¬ëæªJ ¿CG πeCÉj å«M ,≈dhC’G

.ƒcÉfƒe »a á«îjQÉJ äÉMÉéf ≥≤M …òdG ≥jôØdG ≈dG

 ádƒ£ÑdG »`̀a ≥`̀FÉ`̀°`̀ù`̀c ¿ƒ`̀JÉ`̀H äÉ`̀eó`̀N ≈``̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG CÉ`̀é`̀∏`̀j ó``̀bh

 ƒ°ùfƒdCG ≥HÉ°ùdG ºdÉ©dG π£H ´ÉæbEÉH ¬bÉØNG ∫ÉM »a ,á∏Ñ≤ªdG áæ°ùdG

 ¬àÑZQ  ió``HCG  ¿É`̀c  »fÉÑ°S’G  ¿G  Éª∏Y  ,¬©e  QGôªà°S’ÉH  (ÉeÉY  35)

.πÑ≤ªdG º°SƒªdG á°ùaÉæªdG ≈∏Y QOÉb ≥jôa ™e ácQÉ°ûªdÉH

 ¬©e  Ó°UGƒJ  ø«≤jôa  ¿G  ≈dG  ,2009  ºdÉ©dG  π£H  ,¿ƒJÉH  QÉ°TCGh

.ºFGO πμ°ûH ºdÉ©dG ádƒ£H »a ácQÉ°ûª∏d áæ°ùdG √òg

 ¥ƒØJ ,2015 »a ÉgôNBG äôe çÓK ºdÉ©dG π£H ,¿ƒà∏«eÉg ¿Éch

 á°ùaÉæe ó©H ,ø«YƒÑ°SG πÑb É«fÉÑ°SG »a ¥ƒ°ûe ¥ÉÑ°S »a πà«a ≈∏Y

.Iôe øe ôãcCG IQGó°ü∏d ∫OÉÑJh Éª¡æ«H á°Sô°T

 â«bƒJ  ø«H  âLõe  áëLÉf  á«é«JGôà°SG  ≈`̀dG  ¢Só«°Sôe  CÉédh

.äGQÉW’G á«Yƒfh Iô«¶ëdG ≈dG ¿ƒà∏«eÉg ∫ÉNOEG

áÑ∏ëdG ≈∏Y ´ô°S’G ¿ƒà∏«eÉg »°SÉ«b ºbQ

 π«é°ùàH IôëdG ÜQÉéàdG øe ≈dh’G IôàØdG ¿ƒà∏«eÉg π¡à°SGh

 »a äGôàeƒ∏«c 3,337 áaÉ°ùe É©WÉb ,áÑ∏ëdG  ïjQÉJ  »a âbh ´ô°SG

 ,áYÉ°ùdG  »a  Gôàeƒ∏«c  163,162  áYô°S  §°SƒàªH  á≤«bO  1:13:425

 ÜQÉéàdG  »a ¬∏é°S …òdG  hOQÉ«μjQ ∫É«fGO  »dGôà°S’G  ºbQ Éª£ëe

.á≤«bO 1:13:622 ≠dÉÑdGh »°VÉªdG ΩÉ©dG ¥ÉÑ°ù∏d á∏gDƒªdG á«ª°SôdG

 …òdG πà«a ≈∏Y Ωó≤Jh ,áÑ∏ëdG ≈∏Y áØd 40 ¿ƒà∏«eÉg ≈°†eCGh

 …óædƒ¡dG  ∫ƒH  ójQ  ≥FÉ°S  ÉãdÉK  πMh  .1:13:621  πé°Sh  É«fÉK  πM

 ,1:13:791  ¢SÉJƒH  É`̀©`̀HGQh  ,1:13:771  Óé°ùe  øHÉà°Tô«a  ¢ùcÉe

.1:13:854 hOQÉ«μjQ É°ùeÉNh

 πé°Sh  ,áæ«d  äGQÉ`̀WÉ`̀H  ≈``̀dh’G  IôàØdG  ¿ƒ`̀JÉ`̀H  π¡à°SG  ø«M  »`̀a

.¿ƒà∏«eÉg øY á«fÉK 1:529 ¥QÉØH ™HGôdG âbƒdG

 »fÉªd’Gh  ôHhÉ°S  ≥FÉ°S  ¿ƒ°ùμjQG  ¢SƒcQÉe  …ójƒ°ùdG  º≤j  ºdh

 ≈∏Y  É`̀¡`̀LGh  PG  ,áÑ∏ëdG  ≈∏Y  áØd  …CÉ``H  ƒæjQ  ≥FÉ°S  ÆôÑæμdƒg  ƒμ«f

 .ábÉ£∏d áfõîªdG ájQÉ£ÑdG »ah áYô°ùdG áÑ∏Y »a Ó£Y »dGƒàdG

 ø«æK’G ≈°†b …òdG ¿ójÉg »μ«f »cô«e’G äÉLGQódG ≥FÉ°S ™eh

 .É«dÉ£jG »a á«FGƒ¡dG ¬àLGQO ≈∏Y ΩOÉ°U çOÉM ó©H É°†jG

   (RôàjhQ)   …GQƒe 

   (RôàjhQ)   …QGô«a ≥FÉ°S πà«a 

 مان.يونايتد يتوج بطالً للدوري ا"وروبي ويتأهل لـ »ا"بطال« 
 ¬ª°Sƒe zøjõëdG{ …õ«∏éf’G óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ¢VƒY - Ü ± CG  - ºdƒ¡cƒà°S   

 á≤HÉ°ùªd  Ó£H  ¬éjƒààH  ájQÉ≤dG  ¢ShDƒμdG  øe  ¬àYƒªée  π`̀ª`̀cCGh  É«∏ëe  …OÉ`̀©`̀dG

 ¢ùcÉjCG  ¿ÉÑ°T  ÜÉ°ùM ≈∏Y AÉ©HQC’G  ,Ωó≤dG  Iôc »a zè«d ÉHhQƒj{  »`̀HhQhC’G  …Qhó`̀dG

.Éædƒ°S »a zÉæjQCG RófGôa{ Ö©∏e ≈∏Y »FÉ¡ædG »a ,0-2 …óædƒ¡dG ΩGOôà°ùeCG

 Ωó≤àdG ±óg ,ºdÉ©dG »a ÖY’ ≈∏ZCG ,ÉÑLƒH ∫ƒH »°ùfôØdG §°SƒdG ÖY’ πé°Sh

 áé«àædG  ¿ÉjQÉà«îe  ∂jôæg  »æ«eQ’G  ∞YÉ°Vh  ,(18)  ∫h’G  •ƒ°ûdG  »a  GôμÑe

.(48) »fÉãdG •ƒ°ûdG ™∏£e

 ¬d  â°Vô©J  …ò``̀dG  …QÉ`̀ë`̀à`̀f’G  Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG  ó©H  »FÉ¡ædG  óàjÉfƒj  ƒ`̀Ñ`̀Y’  ¢`̀VÉ`̀Nh

 á«æ¨ª∏d »≤«°Sƒe πØM ∫ÓN ,øjôNBG 59 áHÉ°UEGh É°üî°T 22 IÉ«ëH iOhCGh º¡àæjóe

 ÉªjôμJ âª°U á≤«bO ø«≤jôØdG ƒÑY’h GQƒ¡ªL ∞bhh .…ófGôL ÉfÉjQCG  á«cô«eC’G

.GOGóM AGOƒ°S äGQÉ°T ΩÉμëdGh óàjÉfƒj ƒÑY’ ióJQG Éªc ,ÉjÉë°†∏d

 ,óàjÉfƒj  ôà°ù°ûfÉezh  zGó`̀HCG  äƒªf  ød{  :É¡«∏Y Öàc äÉ£aÉj  √ô«gÉªL â©aQh

.zIóMƒe áæjóe - ôà°ù°ûfÉezh zIÉ«ëdG ≈æ©e

 QhO  ≈`̀dG  π`̀gCÉ`̀à`̀dG  ábÉ£H  óàjÉfƒj  øª°V  ,∞`̀jOô`̀dG  …QÉ`̀≤`̀dG  Ö≤∏dG  ø`̀Y  Ó°†ah

 »a  É°SOÉ°S  ∫ƒ∏ëdÉH  ¬FÉØàcG  ó©H  ∂``̀dPh  ,É```̀HhQhG  ∫É`̀£`̀HG  …QhO  ø`̀e  äÉYƒªéªdG

 ΩÉeCG  á£≤f ¥QÉØH  …óædƒ¡dG  …Qhó`̀dG  ∞«°Uh ,¢ùcÉjCG  ¢Vƒî«°S  Éª«a ,≠«dô«eôÑdG

.∫É£H’G …Qhód π°UÉØdG ≥ë∏ªdG ,OQƒæ««a

 ,∞jhôc ¿Égƒj πMGôdG ΩÉjCG ∫ÓN Rƒé©dG IQÉ≤dG ¥ôa RôHCG óMCG ,¢ùcÉjCG π°ûah

 1971 ΩGƒ`̀YCG  ≈`̀dhC’G  ájQÉ≤dG  á≤HÉ°ùªdG  Ö≤d Rô`̀MCG  PG  ,ájQÉ≤dG  √OÉéeCG  IOÉ©à°SG  »a

 OÉëJ’G ¢SCÉch 1987 á«HhQh’G ¢ShDƒμdG ¢SCÉc Ö≤∏H êƒJ Éªc ,1995 ºK 1973h 1972h

.1992 (É«dÉM è«d ÉHhQƒj) »HhQhC’G

 ájófC’G øe áYƒªée ≈dG º°†æ«d ,ájQÉ≤dG ÜÉ≤d’G øe ¬à∏«μ°ûJ óàjÉfƒj πªcCGh

 ¢SCÉch è«d ÉHhQƒjh ∫É£H’G …QhO »gh ,çÓãdG á«HhQh’G ä’ƒ£ÑdG äRôMG »àdG

 ¢Sƒàæaƒj  ,»°ù∏«°ûJ  RÉéf’G  Gò`̀g  ≥≤Mh  .(1999  ó©H  â«¨dCG)  á`̀«`̀HhQh’G  ¢ShDƒμdG

.»fÉªd’G ï«fƒ«e ¿ôjÉHh ΩGOôà°ùeG ¢ùcÉjCG ,»dÉ£j’G

 ,(1991) ¢ShDƒμdG ¢SCÉch ,(2008h 1999h 1968) ∫É£H’G …QhóH óàjÉfƒj êƒJh

.2017 è«d ÉHhQƒjh

 ¢ùcÉjG ºLÉ¡e ¬bÓªY ,É«∏ëe á£HGôdG ¢SCÉc Ö≤∏H êƒàªdG ,óàjÉfƒj øY ÜÉZh

 ÖÑ°ùH  ¬ª°Sƒe  ≈¡àfG  …ò`̀dG  ¢ûà«aƒª«gGôHG  ¿É`̀J’R  …ójƒ°ùdG  ≥HÉ°ùdG  ΩGOôà°ùeG

 GóLGƒàe  ¿É`̀ch  ,»μ«é∏ÑdG  âîdQófG  ΩÉ`̀eG  »FÉ¡ædG  ™HQ  ÜÉ`̀jG  »a  ¬àÑcQ  »a  áHÉ°UG

 ¢SƒcQÉe  »æ«àæLQ’Gh  ƒ°T  ∑ƒd  ¿É©aGóªdG  ÜÉZ  Éªc  .Ö©∏ªdG  »a  ¬FÓeR  ÖfÉéH

 »jÉH ∂jQCG »LÉ©dG ´ÉaódG Ö∏bh ,áHÉ°U’G ÖÑ°ùH ≠fƒj »∏°TG §°SƒdG ÖY’h ƒNhQ

.±ƒbƒªdG

 á«HhQhCG á≤HÉ°ùe »FÉ¡f »a á∏«μ°ûJ ô¨°UCÉH ¢SƒH ôà«H ÜQóªdG ™aO ,¬à¡L øe

 ô¨°UCG âî«d …O ¢SÉ«JÉe ´ÉaódG Ö∏b íÑ°UCG Éª«a ,Éeƒj 282h ÉeÉY 22 â¨∏H ,iôÑc

.Éeƒj 285h ÉeÉY 17 ôª©H á«HhQhCG ádƒ£H »FÉ¡f »a ∑QÉ°ûj ÖY’

º°ùëj óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe
 …QhGôJ ¿GôJôH »æ«cQƒÑdG íààaG ,ájójƒ°ùdG áª°UÉ©dG »a êôØàe ∞dCG 50 ΩÉeCG

 áØ«©°V Iójó°ùàH iô°ù«dG á¡édG øe ¢ùcÉjCG ¢Uôa …õ«∏éf’G »°ù∏°ûJ øe QÉ©ªdG

 øe ’óH è«d ÉHhQƒj »a óªà©ªdG hô«ehQ ƒ«Nô«°S »æ«àæLQ’G ¢SQÉëdG …ój ø«H

.(15) É«N …O ó«aGO »fÉÑ°S’G »°SÉ°S’G

 ¬≤jôa ∞∏c …ò`̀dGh ∫hC’G •ƒ°ûdG  »a óàjÉfƒj »ÑY’ π°†aCG  óMCG  ,ÉÑLƒH øμd

 á≤£æªdG êQÉN øe Oó°S ,»æjÓa ¿Ghôe »μ«é∏Ñ∏d IôjôªJ øeh ,hQƒj ø«jÓe 105

 πNGO  (ÉeÉY  20)  ¢ù«°ûfÉ°S  ¿ƒ°ùæ«aGO  »ÑeƒdƒμdG  ™aGóªdG  Ωó`̀b  øe  äó``JQG  Iô`̀c

.(18) ÉeÉY 21 ≠dÉÑdG ¿ÉfhCG …QófCG »fhô«eÉμdG ¢SQÉë∏d á∏¡°S äóH ¿CG ó©H ,∑ÉÑ°ûdG

 ÜQóªdG  ∫ÉLQ »≤H ,∫h’G •ƒ°ûdG  »a ¢ùcÉjC’ IôμdG  ∑ÓàeG á«∏°†aCG  ºZôHh

 ™e  ∫hC’G  ó©H  á≤HÉ°ùªdG  »a  »fÉãdG  ¬Ñ≤d  Rô`̀MCG  …ò`̀dG  ƒ«æjQƒe  ¬jRƒL  »dÉ¨JôÑdG

 ô«ãc øμj ºd …òdG ∫h’G •ƒ°ûdG ájÉ¡f ≈àM ø«eó≤àe ,2003 »a »dÉ¨JôÑdG ƒJQƒH

 É¡dƒM  á«æcQ  ó©H  ¢ùcÉjC’  áªdDƒe  á©Ø°U  óàjÉfƒj  ¬Lh  ,»fÉãdG  ™∏£eh  .≥jƒ°ûàdG

 ,(48) ÉfÉfhCG ≈eôe »a É«fÉK Éaóg áÑjôb ÉgOó°S …òdG ¿ÉjQÉà«îªd èæ«dƒª°S ¢ùjôc

.á≤HÉ°ùªdG »a äÉjQÉÑe 6 ôNBG »a ¢ùeÉîdG ¬aóg Óé°ùe

 (ÉeÉY  19)  êôÑdhO  ôÑ°SÉc  ÜÉ°ûdG  »cQÉªfódG  ¬ªLÉ¡e  äÉ°ùªd  ¢ùcÉjCG  ó≤àaGh

 ,(ÉeÉY 20) ¢ùjô«f ó«aGO »∏jRGôÑdG ºLÉ¡ªdÉH 62 á≤«bódG »a ¬HQóe ¬dóÑà°SG …òdG

 »a Iô«£N Iôc …CG hô«ehQ ¢SQÉëdG ó°üj ºd PG ,¢ùfƒj π°UC’G »fÉæÑ∏dGh …QhGôJh

.IGQÉÑªdG øe áYÉ°S ∫hCG

 ,óàjÉfƒj  ´ÉaO  πàμJ  πX »a hô«ehQ  ≈eôe ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  ¢ùcÉjG  ∫hÉM ÉãÑYh

 »fhQ øjGh Ωô°†îªdG ºLÉ¡ªdÉH ƒ«æjQƒe ™aOh ,0-2 óàjÉfƒj Ωó≤J áé«àædG â«≤Ña

.¢SCÉμdG ™aQ πLCG øe óFÉ≤dG IQÉ°T πªMh Iô«N’G á≤«bódG »a

 ¬°VQG  ìQÉ`̀N  ,0-1)  »FÉ¡ædG  ∞°üf  »a  »fÉÑ°S’G  ƒé«a  Éà∏°S  óàjÉfƒj  ≈£îJh

 ≈∏Y 1-4) »°ùfôØdG ¿ƒ«d ÜÉ°ùM ≈∏Y »FÉ¡ædG ¢ùcÉjG ≠∏H Éª«a ,(¬Ñ©∏e ≈∏Y 1-1h

 ,2012 ΩÉY á≤HÉ°ùªdG øe 32`dG QhO »a É¡LGƒJ ¿É≤jôØdG ¿Éch .(¿ƒ«d »a 3-1h ¬°VQG

 »a É«≤àdG Éªc .2-1 ¬°VQG ≈∏Y ¬JQÉ°ùNh ,0-2 ΩGOôà°ùeG »a √RƒØd óàjÉfƒj πgCÉàa

 ôà°ù°ûfÉe  »a ô°ùNh ¬°VQG  ≈∏Y  ,0-1  ¢ùcÉjG  RÉØa  ,1977  áî°ùf  øe ∫h’G  Qhó`̀dG

 Éª«a ,Iôe 18 ¢SCÉμdGh (»°SÉ«b ºbQ) Iôe 33 √OÓH …Qhód Ó£H ¢ùcÉjG êƒJh .2-0

 äGôe  5h  ¢SCÉμdG  Ö≤∏H  Iô`̀e  12h  (»°SÉ«b  º`̀bQ)  Gôà∏μfG  »a  Iô`̀e  20  óàjÉfƒj  êƒ`̀J

 ÉHhQhG ∫É£HG …QhO òæe ¬d ∫h’G …QÉ≤dG »FÉ¡ædG óàjÉfƒj ¢VÉNh .á£HGôdG ¢SCÉμH

 ,z»∏Ñªjh{ Ö©∏e ≈∏Y 3-1 »fÉÑ°SE’G áfƒ∏°TôH ΩÉeCG ô°ùN ÉeóæY 2011-2010 º°Sƒe

 1996 »a ∫É£H’G …QhO »FÉ¡f ¬JQÉ°ùN òæe ¬d ∫h’G »FÉ¡ædG ¢ùcÉjCG  ¢VÉN Éª«a

 π£H  »fÉÑ°S’G  á«∏«Ñ°TG  ¿Éch  .(4-2)  í«LôàdG  äÓcôH  »dÉ£j’G  ¢Sƒàæaƒj  ΩÉ`̀eCG

 ,º°SƒªdG Gòg ∫É£H’G …QhO QÉªZ ¢VÉN ,á«°VÉªdG áKÓãdG º°SGƒªdG »a á≤HÉ°ùªdG

 .…õ«∏éf’G »à«°S ôà°ù«d ΩÉeCG »FÉ¡ædG øªK QhódG »a ∞bƒJ √QGƒ°ûe ¿G ’G

   (∫ƒ°VÉfC’G)   zè«d ÉHhQƒj{ ¢SCÉc ¿ƒ©aôj ôà°ù°ûfÉe ƒÑY’ 

 ºLÉ¡e ,¢ùeCG âjÉéKhÉ°S åjQÉL Gôà∏éfG Öîàæe ÜQóe ó©Ñà°SG - Ü ± CG -  º°UGƒYh ¿óe   

 ΩÉeG ,πÑ≤ªdG ô¡°ûdG  ¬«JGQÉÑe »a záKÓãdG Oƒ°S’G{ Öîàæe øY »fhQ øjGh óàjÉfƒj ô°ùà°ûfÉe

 É°ùfôa ΩÉeG ájOƒdGh ,2018 É«°ShQ »a ºdÉ©dG ¢SCÉμd á∏gDƒªdG á«HhQh’G äÉ«Ø°üàdG »a Góæ∏àμ°SG

.¢ùjQÉH »a

 É«dÉJ  √ó©Ñà°SGh  ,óàjÉfƒj  ôà°ù°ûfÉe  ¬jOÉf  ™e  É«°SÉ°SG  √õcôe  ô°ùN  (ÉeÉY  31)  »fhQ  ¿Éch

 ,ÉHÉ°üe ¿Éc ÉeóæY »°VÉªdG QGPBG »a É¡æ∏YG »àdG Gôà∏éfG á∏«μ°ûJ øY …õ«∏éf’G ÖîàæªdG ÜQóe

.¿’G ¬àbÉ«d OÉ©à°SG ¬fG ó«H

 »FÉ¡f »a …óædƒ¡dG ΩGOôà°ùeG ¢ùcÉjGh ¬≤jôa IGQÉÑe øe Iô«N’G á≤«bódG »a »fhQ ∑QÉ°Th

 ¿Éc ƒgh ,ójƒ°ùdÉH ºdƒ¡cƒà°S »a (0-2) ôà°ù°ûfÉe ÉgRôMG »àdG zè«d ÉHhQƒj{ »HhQh’G …QhódG

 ºdÉ©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f »a Gôà∏éfG Öîàæe ™e IOÉ«≤dG IQÉ°ûd ÓeÉM á«dhódG ¬Jô«°ùe AÉ¡fEÉH πeCÉj

 …õ«∏éf’G ÖîàæªdG ™e (»°SÉ«b ºbQ) áHÉ°UG 53 πé°S »fhQ ¿Éch  .á∏Ñ≤ªdG áæ°ùdG É«°ShQ »a

.¬©e É¡°VÉN IGQÉÑe 119 »a

 OÉëJ’G  áëØ°U  ôÑY  ,¢`̀ù`̀eCG  É¡æ∏YG  »àdG  á∏«μ°ûàdG  øe  âjÉéKhÉ°S  ÜQó`̀ª`̀dG  ¬£≤°SG  ó`̀bh

 ¢SƒcQÉeh …OQÉa »ªjÉLh øjÉc …QÉg øe πc Ωƒé¡dG õcôe »a QÉàNG PG ,Ωó≤dG Iôμd …õ«∏éf’G

.ƒØjO øjÉeô«Lh OQƒØ°TGQ

 10  »`̀a  ƒμ°SÓZ  áª°UÉ©dG  »`̀a  ∑QÉ``H  ¿óÑeÉg  Ö©∏e  ≈∏Y  Góæ∏àμ°SG  ™`̀e  Gôà∏éfG  »≤à∏Jh

 ¢ùfGôa  hO  OÉà°S  Ö©∏e  »a  É°ùfôa  ≈∏Y  ΩÉ`̀jG  áKÓK  ó©H  áØ«°V  πëJ  ¿G  πÑb  ,πÑ≤ªdG  ¿Gô`̀jõ`̀M

.á«°ùjQÉÑdG »fhO ¿É°S á«MÉ°†H

¶ Gôà∏éfG
 ƒæjQƒJ) äQÉg ƒLh (¿ƒàÑªKhÉ°S) ôà°SQƒa QõjGôah (»à«°S ∑ƒà°S) óæ∏JÉH ∑ÉL :≈eôª∏d

 π«¡jÉc  …QÉ``̀Lh  (¿ƒàÑªKhÉ°S)  ó`̀fGô`̀Jô`̀H  ø``̀jGQ  :´É`̀aó`̀∏`̀d  (»`̀∏`̀fô`̀«`̀H)  ¿ƒà«g  Ωƒ``̀Wh  (»`̀dÉ`̀£`̀j’G

 õfƒL  π«ah  (óàjÉfƒj  ΩÉ`̀g  â`̀°`̀Sh)  πjƒ°ùjôc  ¿hQBGh  (∫ƒHôØ«d)  øjÓc  ∫É«fÉKÉfh  (»°ù∏°ûJ)

 ôà°ù°ûfÉe)  õfƒà°S  ¿ƒ`̀Lh  (√ôHõdó«e)  ¿ƒ°ùÑ«Z  øHh  (óàjÉfƒj  ôà°ù°ûfÉe)  èæ«dƒª°S  ¢ùjôch

(ΩÉ¡æJƒJ) ôchh πjÉch ¬««ÑjôJ ¿Gô«ch (»à«°S

 ôà°ù°ûfÉe) OQÉ¨æ«d »°ù«Lh (∫ƒHôØ«d) Éf’’ ΩOBGh (ΩÉ¡æJƒJ) ôjGO ∂jQGh »dBG »∏jO :§°Sƒ∏d

 (∫Éæ°SQG) ø«dôÑeÉ°ûJ-ójÓ°ùchG ¢ùμ«dGh (¿ƒ«ÑdG ¢ûà«eQƒH â°Sh) QƒeôØ«d ∂jÉLh (óàjÉfƒj

(»à«°S ôà°ù°ûfÉe) ≠æ«dôà°S º«MQh

 »ªjÉLh  (óàjÉfƒj  ôà°ù°ûfÉe)  OQƒØ°TGQ  ¢SƒcQÉeh  (óf’Qóæ°S)  ƒØjO  øjÉeô«L  :Ωƒé¡∏d

(ôÑ°ùJƒg ΩÉ¡æJƒJ) øjÉc …QÉgh (»à«°S ôà°ù«d) …OQÉa

 »àdG  ∂∏àd  ÉÑjô≤J  á¡HÉ°ûe  á∏«μ°ûJ  É``̀HhQhCG  á∏£H  ∫É¨JôÑdG  âYóà°SG  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Y

 IQô≤ªdG Ωó≤dG Iôc »a äGQÉ≤dG ¢SCÉc ¢Vƒîd ∂dPh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ájQÉ≤dG äÉ«FÉ¡ædG »a âcQÉ°T

.ø«∏Ñ≤ªdG RƒªJ øe »fÉãdG ≈dG ¿GôjõM 17 øe É«°ShQ »a

 ¢SƒàfÉ°S hófÉfôa ÜQóªdG ÉgÉYóà°SG ÉÑY’ 24 øe á∏«μ°ûJ ,¢ùeCG »dÉ¨JôÑdG OÉëJ’G ø∏YCGh

.äGQÉ≤dG ¢SCÉch 2018 ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üJ »a ¿GôjõM 9 »a É«ØJ’ á¡LGƒªd

 ó©H  ,É°ùfôa  ó°V  »FÉ¡ædG  »a  RƒØdG  ±óg  ÖMÉ°U  ,ôjójG  »°ùfôØdG  π«d  ºLÉ¡e  ó©Ñà°SGh

.ÉØ∏«°S ¬jQófCG ƒJQƒH ºLÉ¡e ÜQóªdG ¬«∏Y π°†ah ,»dÉª°ûdG ≥jôØdG ™e ÉjOÉY Éª°Sƒe ¬°VƒN

 Éμ«ØæH ìÉæLh õ«°ûfÉ°S ƒJÉæjQ ÜÉ°ûdG »fÉªd’G ï«fƒ«e ¿ôjÉH §°Sh ÖY’ É°†jG ó©Ñà°SG Éªc

.2017 º°Sƒe »a ô«ãc É≤aƒj ºd øjò∏dG ÉØ∏«°S ÉaGQ

 í°VhCG  Éªc  zá«∏FÉY  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀S’{  (»°ùfôØdG  ¿ƒ`̀«`̀d)  ¢û«Hƒd  »fƒ£fG  »fÉãdG  ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG  ÜÉ``Zh

.¢SƒàfÉ°S

 2016  É`̀HhQhG  ¢SCÉc  øY  ÖFÉ¨dG  ,ÉØ∏«°S  hOQÉfôH  É°ùfôa  π£H  ƒcÉfƒe  ÜÉ©dG  ™fÉ°U  ¿ƒμ«°Sh

.É«°ShQ »a IôªdG √òg GóLGƒàe ,√òîa »a áHÉ°UG ÖÑ°ùH

.≈dhC’G áYƒªéªdG øª°V Góæ∏jRƒ«fh É«°ShQh ∂«°ùμªdG ∫h’G QhódG »a ∫É¨JôÑdG »≤à∏Jh

¶ ∫É¨JôÑdG
(ƒJQƒH) É°S ¬jRƒLh (èæ«JQƒÑ°S) ƒà«Hh ƒ«°ùjôJÉH …hQ :≈eôªdG á°SGôëd

 ¿ƒàÑªKhÉ°S) »àfƒa ¬jRƒLh ¢ùjQGƒ°S ∂jQó«°Sh (Éμ«ØæH) ƒjõ«dCGh hó«ª«°S ¿ƒ°ù∏f :´Éaó∏d

 ƒà«f  ¢ùjƒdh (»dÉ£j’G  …QÉ«dÉc) ¢û«ØdG  ƒfhôHh (»fÉÑ°S’G  ójQóe ∫ÉjQ) »Ñ«Hh  (…õ«∏éf’G

 ÉØ∏«°S  ¿É`̀jQOG  :§°Sƒ∏d  .(»fÉªd’G  ófƒªJQhO  É«°ShQƒH)  hôjô«L  π«jÉaGQh  (»°ShôdG  â«æjR)

 (»°ùfôØdG  ƒcÉfƒe)  ƒ«æ«Jƒe  hGƒ``Lh  (ƒ`̀JQƒ`̀H)  Gôjô«H  ƒ∏«fGOh  (èæ«JQƒÑ°S)  ƒ«dÉaQÉc  ΩÉ`̀«`̀dhh

 hOQÉfôHh (»fÉÑ°S’G áfƒ∏°TôH) ¢û«eƒL ¬jQófGh (»dÉ£j’G ôàfG) ƒjQÉe hGƒLh (Éμ«ØæH) …õà«Hh

 hOQÉμjQh  (»fÉÑ°S’G  ójQóe  ∫É`̀jQ)  hódÉfhQ  ƒfÉ«à°ùjôc  :Ωƒé¡∏d  .(»°ùfôØdG  ƒcÉfƒe)  ÉØ∏«°S

 ¢ùjƒdh (ƒJQƒH) ÉØ∏«°S ¬jQófGh (èæ«JQƒÑ°S) õæ«JQÉe ¿ƒ°ù∏«Lh (»côàdG ¢TÉàμ«°ûH) ÉeõjQGƒc

 .(»fÉÑ°S’G É«°ùædÉa) »fÉf

..záKÓãdG Oƒ°SC’G{ øY ó©àÑj »fhQ   
 ÉHhQhCG ¢SCÉc `d á¡HÉ°ûe á∏«μ°ûàH ∫É¨JôÑdGh

   »fhQ 
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» هارلي ديفيدسون« تعتزم
 إقامة مصنع في تايالند 

 z¿ƒ°Só«ØjO »dQÉg{ ácô°T âæ∏YCG - Ü ± CG - ∑ƒμfÉH 

 ÉgAÉ°ûfG  ¢ùeG  á`̀jQÉ`̀æ`̀dG  äÉ`̀LGQó`̀∏`̀d  á©æ°üªdG  á«cô«eC’G

 äÉ``̀j’ƒ``̀dG êQÉ````N É`̀¡`̀d å`̀dÉ`̀ã`̀dG ƒ``̀g ó`̀fÓ`̀jÉ`̀J »``̀a É`̀©`̀æ`̀°`̀ü`̀e

 É«°SBG  ¥ô°T  ÜƒæLh  ø«°üdG  »a  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  óªd  ,IóëàªdG

.GOô£e Gƒªf πé°ùJ »àdG

 É¡æμd  QÉªãà°S’G  áª«b  ∞°ûc  áYƒªéªdG  â°†aQh   

 ΩÉ©dG ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH ¬∏ªY ô°TÉÑ«°S ™æ°üªdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG

.πÑ≤ªdG

 »àjÉc z¿ƒ°Só«ØjO »dQÉg{ º°SÉH áKóëàªdG âdÉbh   

 §«ëªdG-É«°SBG  ¥ƒ°S  »a  ÉfQƒ°†M  ™°Sƒf  øëf{  Qƒªàjh

 á©WÉ≤e  »`̀a  ™«ªéà∏d  ™æ°üe  AÉ°ûfEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ÇOÉ`̀¡`̀dG

.z≠fƒjGQ

 »a  Gó``̀L  Iô«¡°ûdG  z¿ƒ`̀°`̀Só`̀«`̀Ø`̀jO  »`̀dQÉ`̀g{  ∂∏ªJ  ’h  

 äÉj’ƒdG  êQÉN  ø«©æ°üe  iƒ°S  ájQÉædG  äÉLGQódG  ∫Éée

.πjRGôÑdGh óæ¡dG »a øjOƒLƒe IóëàªdG

 ¢ù«FôdG ¿É°ùd ≈∏Y GQGôe ácô°ûdG √òg ºjó≤J ºJ óbh

 ΩóY á«MÉæd á«LPƒªf á°ù°SDƒªc ÖeôJ ódÉfhO »cô«eC’G

 äÉj’ƒdG  êQÉN É¡©fÉ°üe π≤f  ≈dEG  Iô«Ñc  áLQóH  É¡Fƒéd

.IóëàªdG

   الحوثيون يخطفون
 نشطاء سياسيين في صنعاء 

 ø«ë∏°ùe ¿EG  ¿É`̀«`̀Y  Oƒ`̀¡`̀°`̀T  ∫É``̀b  -  ∫ƒ``°``VÉ``fC’G  -  õ`̀©`̀J 

 ,ø««°SÉ«°ùdG  AÉ£°ûædG  øe  GkOó`̀Y  ,¢ùeG  GƒØ£N  ,ø««KƒM

 á«æª«dG áª°UÉ©dG »a ,zˆG QÉ°üfCG{ áYÉªéd øjójDƒe GƒfÉc

.AÉ©æ°U

 ¬àjƒg øY ∞°ûμdG  ΩóY kÓ q°†Øe ,Oƒ¡°ûdG  ó`̀MCG  ∫É`̀bh

 ø««KƒëdG ø«ë∏°ùªdG øe äGô°û©dG{ ¿EG ,á«æeCG äGQÉÑàY’

 É kbÉÑà°SG  ,áæjóªdG  §`̀°`̀Sh  ôjôëàdG  ¿Gó`̀«`̀e  »`̀a  Ghô°ûàfG

 QÉ©°T  âëJ  ,ƒjÉe  20  ácôM  É¡ª¶æJ  ,á«LÉéàMG  áØbƒd

.z(õÑîdGh áeGôμdG πLCG øe)

 ácôëdG ¢ù«FQ GƒØ£N ø««KƒëdG{ ¿CG ógÉ°ûdG ±É°VCGh

 Gƒ`̀fÉ`̀ch ,¿Gó`̀«`̀ª`̀dG ¬`̀dƒ`̀°`̀Uh Qƒ`̀a ,ó`̀°`̀TÉ`̀M ó`̀ª`̀MCG »eÉëªdG

 ¬«∏Y Ghóà©j ¿CG  ó©H ¿Gó«ªdG π°üj ¢üî°T …CG  ¿ƒØ£îj

.zÜô°†dÉH

 ,äÉë∏°ùe  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  Gƒ`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀SG  ø`̀«`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG{  ¿CG  ™``HÉ``Jh

 »a  ácQÉ°ûª∏d  qø`̀∏`̀°`̀Uh  äÉ`̀£`̀°`̀TÉ`̀f  4  øØ£N  äGô```«```NC’Gh

.zá«LÉéàM’G áØbƒdG

 »a  ∞ãμe  πμ°ûH  Ghô`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø«ë∏°ùªdG{  ¿CG  í``°``VhCGh

.z∞JGƒ¡dÉH ôjƒ°üàdG Gƒ©æeh ,¿Gó«ªdG

 ¬ØJÉg GhòNCG ób GƒfÉc ø««KƒëdG{ ¿EG ôNBG ógÉ°T ∫Ébh

.z¬d √hó«©j ¿CG πÑb

 QÉ°üfCG øe ¿ƒ«°SÉ«°S AÉ£°ûf É¡≤∏WCG zƒjÉe 20{ ácôMh

 »eÉëªdGh »°SÉ«°ùdG §°TÉædG É¡°SCGôjh ,ø««KƒëdG áYÉªL

 ,ø««KƒëdG äÉ£∏°S ¿ƒ°VQÉ©j Ωƒ«dG  º¡æμd ,ó°TÉM óªMCG

.…OÉ°üàb’G ™°VƒdG QÉ«¡fG ôKEG

 áª°UÉ©dG  ≈∏Y  É¡Jô£«°S  áë∏°ùªdG  áYÉªédG  º pμëoJh

 .2014 ∫ƒ∏jG òæe ,AÉ©æ°U

إ يران تشيد مصنع) ثالث)
 للصواريخ الباليستية 

 √OGR »éM »∏Y ô«eG ó«ª©dG ø∏YCG - Ü ± CG - ¿Gô¡W 

 ¿G ¢ùeG »fGôj’G …QƒãdG ¢SôëdG »a ¿Gô«£dG ´É£b óFÉb

 ïjQGƒ°üdG êÉàf’ ¢VQ’G âëJ ÉãdÉK É©æ°üe äó«°T ¿GôjG

 AÉÑfÓd  ¢`̀SQÉ`̀a  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  √OGR  »`̀é`̀M  ìô`̀°`̀Uh   .á«à°ùdÉÑdG

 ø∏YCGh  ,á«YÉaódG  ÉæJGQób  ôjƒ£àH  Ωƒ≤f  Iƒ£N  Iƒ£N{

 ådÉK  ó««°ûàH  Éæªb Iô``«``NC’G  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∫Ó``N ¬``̀fCG  ¢`̀ù`̀eG

 .zïjQGƒ°U êÉàfE’ ¢VQC’G âëJ ™æ°üe

 .zá«à°ùdÉÑdG ÉæJƒb ôjƒ£J ≈∏Y πª©æ°S{ ±É°VGh 

 GQƒ°U »eƒμëdG ¿ƒjõØ∏àdG åH 2015 ∫h’G øjô°ûJ »a

 500 ≥ªY ≈∏Y É¡fCG  √OGR »éM ∫Éb IóYÉ≤d ≈dh’G Iôª∏d

 .ióªdG áJhÉØàe ïjQGƒ°U É¡«a âfõN ¢VQC’G âëJ ôàe

 ∫GôæédG ∫É`̀b  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  ô¡°ûdG  ø`̀e ≥HÉ°S  â`̀bh »`̀ah 

 âëJ ¿RÉîªdG øe kGOóY ∂∏àªJ ¿GôjEG ¿CG …ôFGõL Oƒ©°ùe

 ø`̀jOhó`̀∏`̀dG  AGó```̀Y’G  ó°V º¡e ´OQ  π`̀eÉ`̀Y{  πμ°ûJ  ¢```̀VQC’G

 .z¿GôjG »a á«eÓ°S’G ájQƒ¡ªé∏d

 »NhQÉ°üdG ¿GôjG èeÉfôH ¿G IóëàªdG äÉj’ƒdG ∫ƒ≤Jh 

 ¿G  øμªj  ï`̀jQGƒ`̀°`̀ü`̀dG  ∂∏J  ¿C’  »`̀dhó`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ∂¡àæj

 .πÑ≤à°ùªdG »a ájhƒf É°ShDhQ πªëJ

 ¢ùμjQ »``cô``«``e’G á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh É```YO â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dGh  

 »`̀fGô`̀j’G  ¢ù«FôdG  ájOƒ©°ùdG  ≈`̀dG  IQÉ``̀jR  AÉ`̀æ`̀KG  ¿ƒ°Sô∏«J

 .á«NhQÉ°üdG ÜQÉéàdG AÉ¡fEG ≈dEG »fÉMhQ ø°ùM

 É`̀fPEG  êÉàëJ  ’ ¿Gô``̀jG  ¿CG  ÓFÉb  »`̀fÉ`̀MhQ  OQ  ø«æK’Gh  

 É¡fCGh  á«NhQÉ°U  ÜQÉ`̀é`̀J  AGô``̀L’  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ø`̀e

 øe  ÉjQhô°V  ∂dP  ¿ƒμj  ÉeóæY{  ÜQÉéàdG  √òg  π°UGƒà°S

 .zá«æØdG á«MÉædG

 »àdG  ïjQGƒ°üdG  ø`̀e  áØ∏àîe É`̀YGƒ`̀fCG  ¿Gô``̀jG  äQƒ``̀Wh 

 .º∏c 2000 ≈dG É¡°†©H ióe π°üj

 π°ù¨d …OÉ©dG AÉªdG øe k’óH OQƒdG AÉe ΩGóîà°SÉH ,π«°†ØdG ô¡°ûdG ΩÉjCG á∏«W á«côàdG ∫ƒÑæ£°SEG áæjóªH ÜƒjCG ájó∏H Ωƒ≤J ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T Ωhó≤H kAÉØàMG   

 ô¡°T »a kÉjƒæ°S ájó∏ÑdG É¡H Ωƒ≤J »àdG á°UÉîdG äÉ«dÉ©ØdG QÉWEG øª°V Iƒ£îdG √òg »JCÉJh .»îjQÉàdG ÜƒjCG ¿É£∏°ùdG óé°ùªd á«LQÉîdGh á«∏NGódG áMÉ°ùdG ∞«¶æJh

 .áÑ©μdG »a ìƒØj …òdG ô£©dÉH πNGódG øe óé°ùªdG ô«£©J ,∑QÉÑªdG ô¡°ûdG ΩÉjCG á∏«W ºà«°Sh .ºjôμdG ¿É°†eQ

 مسجد السلطان أيوب بإسطنبول بعطر الكعبة وماء الورد في رمضان 

ΩÓbCG ¢ShDhQ

™aÉæe ∫OÉÑJ/ÖeôJ ádƒL   
 ó`̀jó`̀é`̀dG »`̀cô`̀«`̀e’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG í`̀Ñ`̀°`̀ü`̀j ¿CG π`̀Ñ`̀b

 ï`̀jQÉ`̀J ¬``̀d ¿É```̀c ,É``̀cô``̀«``̀eC’ kÉ`̀°`̀ù`̀«`̀FQ Ö``eô``J ó``̀dÉ``̀fhO

 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  √ÉéJ  á«FGóY  ∞bGƒe  øe  πaÉM

 ∫ÓN  áμ∏ªª∏d  É¡dÉc  »àdG  º¡àdG  øeh  .ájOƒ©°ùdG

 ájOƒ©°ùdG ¿CG »dÉ©dG äƒ°üdG äGP á«HÉîàf’G ¬à∏ªM

 »g  É¡fCGh  ,∫ÉªdÉH  ø««cô«eC’G  ø««°SÉ«°ùdG  …ôà°ûJ

 ∑Qƒjƒ«f  »a  »ªdÉ©dG  IQÉéàdG  õcôe  âØ°ùf  »àdG

 âfÉc  É`̀e  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  ¿CGh  ,  2001  ôÑªàÑ°S  11  »`̀a

 ≈∏Y  ¿CGh  ,á«cô«eC’G  ájÉªëdG  ’ƒ`̀d  Ωƒ«dG  óLƒàd

.É¡àjÉªM áØ∏c Écô«eC’ ™aóJ ¿CG  ájOƒ©°ùdG

 ÖeôJ ΩÉb ÉeóæY Ö≤Y ≈∏Y kÉ°SCGQ Ö∏≤fG Gòg πc

 ,¬Ñ°üæe ó«dÉ≤J ¬ª∏°ùJ òæe ¬d á«LQÉN IQÉjR ∫hCÉH

 »a  ájOƒ©°ùdG  Üôëd  kGó`̀jDƒ`̀e  ¢ù«FôdG  íÑ°UCG  ó≤a

 ,¿GôjEG á¡LGƒe »a ájOƒ©°ù∏d kÉjƒb kGójDƒeh ,øª«dG

 á`̀«`̀dÉ`̀e äÉ`̀≤`̀Ø`̀°`̀U á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG ™``̀e ó`̀≤`̀©`̀j ¿CG ó``̀jô``̀jh

 ø«jOƒ©°ùdG  ø«dhDƒ°ùªdG  ¿CG  kÉë°VGh  hóÑjh  ,á∏FÉg

.ÖeôJ »°VÉe øY Gƒ°VÉ¨J

 ,ø«àdÉëdG »a íHQ ÖeôJ ¿G ôeC’G »a Öjô¨dG

 Ö°ùμa  É¡d  ¬FGóY  øY  ôq `ÑYh  ájOƒ©°ùdG  ºLÉg  ó≤a

 ƒgh  ,äÉHÉîàf’G  »a  RÉ`̀ah  »cô«eC’G  ΩÉ©dG  …CGô`̀dG

 äÉ≤Ø°üdG  É¡©e ó≤©jh  ,ájOƒ©°ùdG  øe ¿B’G  Üô≤àj

 …CGô`̀dG  Ö°ùμ«d  äGQ’hó``̀dG  øe  äGQÉ«∏ªdG  äGô°û©H

 â«ÑdG »a √AÉ≤H øeDƒjh iôNCG Iôe »cô«eC’G ΩÉ©dG

.¢†«HC’G

 øªa ,ÜÓ``̀≤``̀f’G Gò``̀g »`̀a kGó``jô``a ¢`̀ù`̀«`̀d Ö`̀eô`̀J

 á«HÉîàf’G á∏ªëdG »a ∫É≤j Ée ¿CG  ¬«∏Y ±QÉ©àªdG

 ¥ôa ∑Éæ¡a ,k’hDƒ°ùe QÉ°Uh RÉa GPEG í°TôªdG Ωõ∏jo ’

.ádhódG ¿hDƒ°T IQGOEG ø«Hh ´QÉ°ûdG áÑWÉîe ø«H

 ¢`̀ù`̀«`̀d ¿PEG  ∫É``̀é``̀ª``̀dG Gò```̀g »``̀a √ó``̀æ``̀Y ∞``≤``f É``̀e

 Ée  πH  ,¢ù«FôdGh  í°TôªdG  ø«H  …ôμØdG  ÜÓ`̀≤`̀f’G

 …òdG  »cô«eC’G  ΩÉ©dG  …CGô∏d  º¡a  øe  ∂dP  ¬«æ©j

 iô`̀j  ’h  Qƒ`̀°`̀ü`̀dG  CGƒ``̀°``̀SCG  ø«ª∏°ùªdGh  Üô`̀©`̀∏`̀d  ø`̀μ`̀j

.É¡Ñ∏M øμªj »àdG Iô≤ÑdG iƒ°S º¡«a

 IÉYóe ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG áªLÉ¡e ¿ƒμJ GPÉªd

 ™e  ÜQÉ`̀≤`̀à`̀dG  íÑ°üj  GPÉ`̀ª`̀dh  ,á«°SÉ«°ùdG  á«Ñ©°û∏d

 »cô«eC’G  ¢ù«Fô∏d  kGRÉéfEG  ¿B’G  ø«ª∏°ùªdGh  Üô©dG

 ¬FÉ≤HEG  »a  º¡°ùjh  ,kÉ«∏NGO  Rhõ¡ªdG  ¬Øbƒe  ºYóH

.¿ƒ°ùμ«f ô«°üe ÖæéJh ¢†«HC’G â«ÑdG »a

 Qhõ``j  ¿CG  Qô``̀b  ¿ƒ`̀°`̀ù`̀μ`̀«`̀f  ¿CG  ô`̀cò`̀f  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H

 ô`̀Jhh  áë«°†a  »`̀a  ¬``̀à``̀eRCG  êhCG  »`̀a  ƒ``̀gh  Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG

 ,∫É`̀£`̀HC’G  ∫ÉÑ≤à`°SG  Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG  »`̀a  πÑ≤à°SGh  ,â`̀«`̀L

 ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  ô£°VGh  ,¬©Øæj  ºd  ∂dP  øμdh

 OQƒ``̀a ¬`̀Ø`̀∏`̀N ø``̀e ó``̀Yh ≈`̀∏`̀Y kGOÉ``̀ª``̀à``̀YG á`̀dÉ`̀≤`̀à`̀°`̀SÓ`̀d

 ¬ÑFÉf  ø`̀e  ÖeôJ  π°üëj  π¡a  ,¬æY  ƒØY  QGó°UÉH

 ¿CG  QÉàNG  GPEG  Éª«a  ¬æY  ƒØ©dÉH  ΩGõàdG  ≈∏Y  (¢ùæH)

 ÉªHQh  ,¬JÉgƒæjRÉch  ¬JGQÉ≤Y IQGOE’  Oƒ©jh  π«≤à°ùj

 .¬JGôcòe  áHÉàc

   حكومة جزائرية
 جديدة برئاسة »تبون« 

 ájôFGõédG  á°SÉFôdG  âæ∏YCG  -  Ü  ±  CG  -  ô`̀FGõ`̀é`̀dG 
 ¢ù«FQ  É¡°SCGôàj  »àdG  IójóédG  áeƒμëdG  áªFÉb  ¢ùeG
 ,∫Ó°S ∂dÉªdG óÑ©d ÉØ∏N ¿ƒÑJ ó«éªdG óÑY AGQRƒ`̀dG
 á«LQÉîdGh  á`̀bÉ`̀£`̀dG  AGQRh  ô««¨J  É°Uƒ°üN  â∏ª°Th
 äGQGRh  ô««¨àdG  π£j  º`̀d  Éªæ«H  ,á«dÉªdGh  áYÉæ°üdGh

.∫ó©dGh á«∏NGódGh ´ÉaódG
 á∏eÉμdG á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀FQ äô`̀°`̀û`̀fh  
 áeƒμëdG øe º¡æe 11 GôjRh 27 âª°V »àdG áeƒμë∏d

.á≤HÉ°ùdG
 OƒLƒªdG áaôWƒH øjódG Qƒf ábÉ£dG ôjRh ∞∏Nh 
 óMG  ,∂``̀HhG  áª¶æe  ´ÉªàLG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  Éæ««a  »`̀a
 ≈Ø£°üe  RÉ¨dGh  AÉHô¡μdG  ácô°T  ôjóe  ƒgh  ¬«fhÉ©e
 ¬∏¨°ûj ¿É``̀c …ò```̀dG ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG ƒ``̀gh .»`̀fƒ`̀£`̀«`̀b
 ∫Ó°S áeƒμM πjó©J »a GôjRh ¬æ««©J ≈àM áaôWƒH

.2016 ¿GôjõM »a
 á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  ôjRh  IôeÉª©d  ¿É£eQ  êôNh  
 ¿Éc …òdG πgÉ°ùe QOÉ≤dG óÑY ¬Ø∏Nh »dhódG ¿hÉ©àdGh
 á©eÉLh  »≤jôa’G  OÉëJ’Gh  á«HQÉ¨ªdG  ¿hDƒ°ûdG  ôjRh
 óÑY áYÉæ°üdG ô``̀jRh É`̀°`̀†`̀jG  êô``̀Nh  .á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG
 ¢ù«FQ  IóH  Üƒéëe  ÖFÉædG  ¬Ø∏Nh  ÜQGƒ°TƒH  ΩÓ°ùdG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée »a á«fGõ«ªdGh á«dÉªdG áæéd
 ÉHÉH »LÉM á«dÉªdG ô`̀jRh áeƒμëdG QOÉ`̀Z ∂dòc   
 øªMôdG  óÑY  ÖFGô°†∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ôjóªdG  ¬Ø∏Nh  »ªY
 øjódG Qƒf á«∏NGódG AGQRh ßØàMG ,πHÉ≤ªdG »a   .ájhGQ
 ≥jôØdG ´ÉaódG ôjRh ÖFÉfh ìƒd Ö«£dG ∫ó©dGh …hóH
 óÑY  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  π`̀¶`̀j  Éªæ«H  ,º¡Ñ°UÉæªH  í`̀dÉ`̀°`̀U  ó`̀jÉ`̀b
 äÉeƒμëdG πc »a Éªc ´Éaó∏d GôjRh á≤«∏ØJƒH õjõ©dG

.1999 »a ºμëdG ¬«dƒJ òæe É¡æ«Y »àdG

   ا?مم المتحدة تكرم الشهيد الزرقان 
  IóëàªdG  º`̀e’G  ô≤e  »a  πØàMG  -  GôàH  -  ∑Qƒjƒ«f
 IóëàªdG ºeCÓd ø«©HÉàdG ΩÓ°ùdG á¶Øëd »dhódG Ωƒ«dÉH
 º°SGôe  ¢ùjô«JƒZ  ƒ«fƒ£fG  ,ΩÉ©dG  ø«e’G  ¢SCGôJ  å«M
 ΩÓ°ùdG  á¶ØM  ™«ªéd  ÉªjôμJ  QƒgõdG  øe  π«∏cG  ™°Vh

.º¡eÉ¡ªd º¡FGOG AÉæKG º¡Ñëf Gƒ°†b øjòdG
 { áª°ShCG íæe º°SGôe ∂dP ó©H ¢ùjô«JƒZ ¢SCGôJ Éªc
 OGôaCGh ø«jôμ°ù©dG OGôaC’G øe 117 ≈dG zódƒ°Tôªg ÆGO
 º¡MGhQCG  Ghó≤a  øjòdG  ø««fóªdG  ø«ØXƒªdGh  áWô°ûdG
 ΩÉY  ∫Ó``N  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ßØM  äÉ«∏ªY  »`̀a  º¡àeóN  AÉ`̀æ`̀KCG
 áeÓ°S …OÉa ó«¡°ûdG »fOQ’G Ö«bôdG º¡«a øªH , 2016
 ºFGódG ÜhóæªdG ,¬Jô°SG øY áHÉ«f ¬àª∏°ùJ »àdGh ¿ÉbQõdG

.çƒëH Éª«°S ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQ’G áμ∏ªª∏d
 ób ,∑Qó``̀dG äGƒ`̀b äÉÑJôe ø`̀e ƒ`̀gh ,¿É`̀bQõ`̀dG ¿É`̀ch
 ΩÓ°ùdG ßØM á«∏ª©H ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ÉjôÑ«d »a ó¡°ûà°SG
 ≈a ø«ªgÉ°ùªdG ôÑcG øe ¿OQ’G ôÑà©jh  .∑Éæg á«ªe’G
 ºe’G Ö°ùM ,É«dÉM ¬dh ΩÓ°ùdG ßØëd á«eÉ¶ædG äGƒ≤dG
 »a áWô°ûdGh ¢û«édG OGôaG øe 900 øe ôãcG ,IóëàªdG
 ájQƒ¡ªL  ≈a  IóëàªdG  ºeÓd  á©HÉàdG  ΩÓ°ùdG  äÉ«∏ªY
 á«WGô≤ªjódG  ƒ¨fƒμdG  ájQƒ¡ªLh  ≈£°SƒdG  É«≤jôaG

 .¿GOƒ°ùdGh ¿GOƒ°ùdG ÜƒæLh ≈dÉeh ≈àjÉgh

∂fÉØdG ó¡a .O

 هدم مباني »خروتشوفكي« في موسكو يرغم مئات اEالف على الرحيل 
 »àdGh  ÉeÉY  31  ôª©dG  øe  á¨dÉÑdG  Éjô«dÉa  ∫ƒ≤Jh   
 ≈æÑe ¬fEG{ á«Ñ£dG äGõ«¡éà∏d Iô«¨°U ácô°T »a πª©J
 Gòd ,ÉeÉY 150 óª°üj ób ¬fCG º∏©j ™«ªédG ,Üƒ£dG øe

.zÉæd áÑ°ùædÉH áeó°U áHÉãªH ôeC’G ¿EÉa
 z»μaƒ°ûJhôN{  IÉª°ùªdG  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò``̀g  ôÑà©Jh   
 »a »JÉ«aƒ°ùdG º«YõdG ó¡Y ∫ÓN â«æH É¡fCG ≈dEG Gô¶f
 Rô`̀HCG  ø`̀e  ,±ƒ°ûJhôN  Éà«μ«f  äÉæ«à°ùdGh  äÉæ«°ùªîdG
 ¿óe  »a  É°†jCGh  ƒμ°Sƒe  »MGƒ°†d  ájQÉª©ªdG  ºdÉ©ªdG
 âfÉc »àdG øμ°ùdG áeRCG  πëH âëª°S å«M IóY á«°ShQ
 øe IóMGh É°Uƒ°üN ƒμ°Sƒe »a »gh .OÓÑdG Égó¡°ûJ
 ™HQ  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ó©H  »JÉ«aƒ°ùdG  OÉ`̀ë`̀J’G  äÉØ∏îe  Rô``̀HG
 »Zô«°S ƒμ°Sƒe ájó∏H ¢ù«FQ ¿CG ô«Z .√QÉ«¡fG ≈∏Y ¿ôb
 ∫GóÑà°SG  ≈dEG  ≈©°ùj  ø«∏eôμdG  øe ΩƒYóªdG  ø«fÉ«Hƒ°S
 AGƒjEÉH  íª°ùJ  á≤gÉ°T  iôNÉH  Iô«¨°üdG  »fÉÑªdG  ±’BG
 áHƒ©°U óéJ »àdG áª°UÉ©dG »a äÓFÉ©dG øe ôÑcCG OóY
 12 ºgOóY ≠dÉÑdG É¡«æWÉ≤d øμ°ùdG ºjó≤J »a á«eÉæàe

.áª°ùf ¿ƒ«∏e

 Ü ± CG - ƒμ°Sƒe

 »°ùμ«dG É¡LhRh ÉØ««°ùØjG Éjô«dÉa äôà°TG
 »a √õàæe Üôb ô«¨°U ≈æÑe »a á≤°T ΩÉY πÑb
 ¬eóg ≈dEG ≈©°ùJ äÉ£∏°ùdG ¿CG ô«Z ,ƒμ°Sƒe
 óMCG πNGO ≈dEG ø«LhõdG øμ°S ô≤e π≤fh
 øe ±’B’G äÉÄe ¿CÉ°T ∂dP »a Éª¡fCÉ°T êGôHC’G
.á«°ShôdG áª°UÉ©dG ¿Éμ°S
 »a ó«°ûªdGh äÉ≤ÑW ™HQCG øe ∞dDƒªdG ≈æÑªdÉa 
 äÉ£∏°ùdG ¿C’ Ωó¡dÉH É«dÉM Oó¡e 1957 áæ°S
.Éªjóbh É«YGóàe √ôÑà©J ƒμ°Sƒe »a ájó∏ÑdG

( Ü ± G)   ƒμ°Sƒe »a É«FõL ¬eóg ºJ ≥HGƒW 5 øe ≈æÑe 

( ∫ƒ°VÉf’G)

(11¢U áªààdG)

(11¢U áªààdG)

(11¢U áªààdG)

 É«fÉ£jôH äGQÉ£b πNGO áë∏°ùªdG áWô°û∏d äÉjQhO 

 ترمب: سنالحق مسربي تحقيقات اعتداء مانشستر 
 ódÉfhO »cô«e’G ¢ù«FôdG ócG - ä’Éch - º°UGƒY 

 ójôj ¬``̀fG ¿É`̀«`̀H »`̀a ¢`̀ù`̀eG ,É````̀HhQhG Qhõ``̀j …ò``̀dG Ö`̀eô`̀J

 ≥«≤ëàdG ∫ƒM äÉÑjô°ùàdG AGQh ¿ƒØ≤j øe zá≤MÓe{

 zá°UÉîdG ábÓ©dG{ ó«cCÉJ GQôμe ,ôà°ù°ûfÉe AGóàYG »a

.É«fÉ£jôHh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H

 Ö`̀°`̀†`̀Z ≈``̀∏``̀Y  GOQ »```cô```«```e’G ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG  ∫É`````̀bh  

 á°SÉ°ùëdG  äÉeƒ∏©ªdG  øe  ø««fÉ£jôÑdG  ø«≤≤ëªdG

 Ö∏WG{  ¿ƒ«cô«e’G  ºgDhGô¶f  áaÉë°ü∏d  É¡Hô°S  »àdG

 AóÑdG  iô``̀N’G  á«æ©ªdG  ä’É`̀cƒ`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh  ø`̀e

 É`̀¡`̀Jô`̀°`̀û`̀f »``̀à``̀dG äÉ`̀Ñ`̀jô`̀°`̀ù`̀à`̀dG ∫ƒ```̀M zπ``̀eÉ``̀c ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀H

 á≤MÓe  »¨Ñæj  ,É`̀ª`̀FÓ`̀e  ∂``̀dP  ¿É``̀c  GPGzh  áaÉë°üdG

 .z¿ƒfÉ≤dG ¬ë«àj Ée πc QÉWG »a ø«ÑfòªdG

 øe ô`̀ã`̀cG É`̀gQó`̀≤`̀f á`̀bÓ`̀Y ∑É`̀æ`̀g ¢`̀ù`̀«`̀d{ ±É``°``VGh 

 áμ∏ªªdGh  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ø«H  á°UÉîdG  ábÓ©dG

.zIóëàªdG

 GQƒ°U  AÉ©HQ’G  õªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f  áØ«ë°U  äô°ûfh  

 øe  äÉ`̀fƒ`̀μ`̀e  ô¡¶J  á«fÉ£jôÑdG  áWô°ûdG  ÉgQó°üe

 AÉ°ùe  ôà°ù°ûfÉe  »`̀a  …QÉ`̀ë`̀à`̀fG  Égôéa  »`̀à`̀dG  á∏Ñæ≤dG

.≈MôédG äGô°ûYh Ó«àb 22 âØ∏N »àdGh ø«æK’G

 »a »`̀°`̀ù`̀∏`̀W’G ∞`̀∏`̀ë`̀dG á`̀ª`̀b ≈``̀dG É`̀¡`̀¡`̀Lƒ`̀J π`̀Ñ`̀bh 

 …Ée Gõjô«J á«fÉ£jôÑdG AGQRƒdG á°ù«FQ âæ∏YG ,π°ùchôH

 äÉeƒ∏©ªdG  ¿G  ÖeôJ  ¢ù«Fô∏d  ìƒ°VƒH  ∫ƒ≤à°S{  É¡fG

.zájô°S ≈≤ÑJ ¿G Öéj ÉæJõ¡LG É¡ª°SÉ≤àJ »àdG

 äÉeƒ∏©e É¡æ«H ,ø£æ°TGh »a IóY äÉÑjô°ùJ âfÉch 

 IóYÉ°ùªH ¢ûYGO áHÉ°üY ¬d ó©J âfÉc AGóàYG øY ájô°S

 ,GOÉM ’óL äQÉ`̀KG  ,IôFÉW π`̀NGO  ∫É≤f ôJƒ«Ñªc RÉ¡L

 »°ShôdG á«LQÉîdG ôjRh ≈dG É¡¨∏HG ÖeôJ ¿G Éª«°S ’h

.…ƒ°†«ÑdG ÖàμªdG »a Éª¡FÉ≤d ∫ÓN ±hôa’ »Zô«°S

 á«fÉ£jôÑdG  π≤ædG  áWô°T âdÉb  ∂dP ¿ƒ°†Z »a

 ≈`̀dhC’G  Iôª∏dh  ¿ƒeƒ≤«°S  ø«ë∏°ùe  áWô°T  OGô`̀aCG  ¿EG

 øe GQÉÑàYG OÓÑdG ΩƒªY »a äGQÉ£≤dG πNGO äÉjQhóH

 ójó¡àdG  iƒà°ùe  ™aQ  ó©H  ∂`̀dPh  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  Ωƒj

.ø«æK’G Ωƒj ôà°ù°ûfÉe ô«éØJ Ö≤Y »æeC’G

 Ωƒé¡dG  »`̀a  É°üî°T  22  …QÉ`̀ë`̀à`̀fG  º`̀LÉ`̀¡`̀e  π`̀à`̀bh

 .Gôà∏éfG ∫Éª°ûH á©bGƒdG  áæjóªdÉH äÓØM áYÉb ≈∏Y

 ø``eC’G  õjõ©àd  áª¡ªdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  óæY  Oƒ`̀æ`̀L  ô°ûàfGh

 Iôª∏d ¬JÉjƒà°ùe ≈∏YCG  ≈dEG  ójó¡àdG iƒà°ùe ™aQ ó©H

.äGƒæ°S ô°ûY òæe ≈dhC’G

 ¿ƒeƒ≤j ø«ë∏°ùe áWô°T OGôaCG ¿EG áWô°ûdG âdÉbh

 ¿óæ∏H  ¥É`̀Ø`̀fC’G  äGQÉ`̀£`̀b  áμÑ°T  »a áª¶àæe äÉ`̀jQhó`̀H

 ≈```dhC’G Iô`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S √ò``̀g ø`̀μ`̀d ∫hC’G ¿ƒ`̀fÉ`̀c ò`̀æ`̀e

 »a  äGQÉ£≤dG  øàe  ≈∏Y  äÉjQhóH  É¡«a  ¿ƒeƒ≤j  »àdG

.OÓÑdG AÉëfCG ∞∏àîe

 QPhGôc  ∫ƒH  á«fÉ£jôÑdG  π≤ædG  áWô°T  óFÉb  ∫Ébh

 øàe  ≈`̀∏`̀Y  ø«ë∏°ùe  ø```eCG  OGô````̀aCG  ô°ûf  ¿EG{  ¿É`̀«`̀H  »`̀a

 ≈°übCÉH  á`̀æ`̀eBG  äGQÉ`̀£`̀≤`̀dG  AÉ`̀≤`̀HEG  Éæd øª°†j äGQÉ`̀£`̀≤`̀dG

 á«Fôe  ÉæJÉjQhO  ¿ƒμà°S  .ÜÉcô∏d  áÑ°ùædÉH  øμªe  Qób

.zÉgOƒLƒd ìÉ«JQÉH ô©°ûj ¿CG ¢VôàØªdG øeh ìƒ°VƒH

 …CÉ``̀H É`̀¡`̀d á``̀bÓ``̀Y ’ Iƒ``£``î``dG √ò```̀g ¿CG ±É```̀°```̀VCGh

 á«æWƒdG  á£îdG  ø`̀e  Aõ``L  É¡æμd  IOó`̀ë`̀e  äÉeƒ∏©e

 .ºFÉ≤dG ójó¡àdG ™e πeÉ©à∏d

الملك ينعم على الفنانة سميرة توفيق بوسام رفيع تقديرN لمسيرتها الفنية
 ,≈dhC’G áLQódG øe õ«ªà∏d ø«°ùëdG øHG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ΩÉ°SƒH ≥«aƒJ Iô«ª°S á«Hô©dG áfÉæØdG ≈∏Y ,¢ùeCG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL º©fCG - GôàH - ¿ÉªY

 …òdG ∫ÉØàM’G »a âcQÉ°T ,≥«aƒJ Iô«ª°S Iô«ÑμdG áfÉæØdG ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj .»æWƒdG »FÉæ¨dGh »≤«°SƒªdG çGôàdG AGôKEG  »a IóFGôdGh á∏jƒ£dG á«æØdG É¡Jô«°ùªd Gôjó≤J

 áé¡∏dÉH Éª¡àæZ ób ÉàfÉc ,zGôªëdG á«aƒμ∏d ¿OQCGzh ,z¿OQCG Éj ∂fƒ«©d ihóa{ ,ø«à«æWh ø«à«æZCG ºjó≤àH ,áμ∏ªªdG ∫Ó≤à°S’ ø«©Ñ°ùdGh …OÉëdG ó«©dG áÑ°SÉæªH º«bCG

.á∏jƒW äGƒæ°S òæe »fOQC’G ¿GóLƒdÉH äÉ«æZC’G √òg â£ÑJQG å«M ,zπ«g ÉghójRh Iƒ¡≤dÉg GƒÑ°üJ ˆÉH{ á«æZCG ≈dEG áaÉ°VEG ,á«fOQC’G
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مبادرة " تدريس الطلبة غ املقتدرين مجانا "مبادرة " تدريس الطلبة غ املقتدرين مجانا "
نطالب باستخدام مدارس الوزارة لتدريس طلبة التوجيهينطالب باستخدام مدارس الوزارة لتدريس طلبة التوجيهي

(انتفاضات  ألّول  الوثائقية  الِقّصة 
ضــّد  الفلسطيني)  ــَشــعــب  ال
رواها  ك   ( الربيطا (االنتداب 
(خليل بيدس) يف حينه يف العام 

١٩٢٠

ستقبل زاهر، يثابرون ويدرسون دون كلل أو ملل،  " يطمح كث من الطلبة 
أنهم  ويرون  الصعبة،  القواعد  أو  املسائل  حل  عن  أحيانا   يعجزون  ولكنهم  
بحاجة ماسة اىل وجود من يعينهم عىل  فهمها، فتواجههم مشكلة من 
فكرة  ملعت  هنا  ومن  الخصوصية،  للدروس  املال  توفر  عدم  وهي  آخر  نوع 

إنشاء مبادرة " تدريس الطلبة غ املقتدرين مجانا "

،بل    فحسب  ثانوية  مدرسة  أول  السلط  مدرسة  تكن   
املدرسة الرائدة يف مجاالت عدة؛   تشكلت فيها أول فرقة 
مدرسية  مكتبة  وأول   ،١٩٢٣ العام  يف  وموسيقية  كشفية 
يف  بالحيوان  رفق  جمعية  ،وأول   ١٩٢٥ العام  يف  تأسست 
العام ١٩٢٦م, وصدرت فيها مجلة مدرسية يف العام ١٩٢٨م
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هالل رمضان ب الحساب الفل والرؤية
يختلف املسلمون كل سنة يف تحديد بداية ونهاية شهري رمضان وشوال، وقد يصل االختالف إىل أربعة أيام أحيانًا، 
فتعلن دول بداية الشهر الهجري بناء عىل الحسابات الفلكية، وتعلن أخرى بداية الشهر يف يوم ثاٍن بناء عىل رؤية 
الهالل، ويف نفس الوقت تعلن دول أخرى بداية الشهر الهجري يف يوم ثالث بناء عىل رؤية الهالل أيضا. ف سبب 

كل هذا االختالف؟ وما حقيقته؟

12

á°ùYO Ú°ùM:Öàc   
ÊÉ«◊G óªfi : ôjƒ°üJ

 ƒØ°U ‘, ó«©ÑdG ∫Ó¡dGÉ¡jCG »æ¨∏H  : OGRô¡°T ¿ÉμŸG Ió«°S âdÉb
 AGƒ°VC’Gh ´ƒª°ûdG   QÉŒ  øe ôLÉJ ¿Éc ¬fCG  ,  ó«©°ùdG   º«¨dG
 ÖcQ ób ,≥jQGƒàdGh äÉjÉμ◊ÉH áaôNõŸG ÖÑ£dGh ¢ù«fGƒØdGh
 AÉ«°T’G øe ÒæŸG IQƒ°U øcÉe’G  ¢†©H ‘ ÖdÉ£j   ¿É°†eQ á∏«d

.π«ª÷G ¥ô°ûdG øe  OÓÑdG  ¥Gƒ°SG ‘ ÉgGôj, ÉjGó¡dGh
 ‹É«d  AóH  ™e  É°VôdG  ≈≤∏Jh  QƒædG  áæL  ‘  ôXÉædG  ìGÎ°SG  
.≥∏ÿG øe Òãc óæY IhÓZh É°VQh QƒÑM øe É¡«a Éeh íjhGÎdG
 AÉ«°TC’G  ¢ùª∏àf  ÉæØbh  ,∫ÉëŸG  ¬d  …ÈæJ  Ée  ógÉ°ûe  ≈∏Yh..

 .áÑgòe áfƒ∏e •ƒ£Nh ±ôNR øe É¡dÉg ÉÃ AGƒ°VC’Gh
 IÉ«◊Gh  Öë∏d  áMÉ°ùe  ..¿É°†eQ  »JCÉj,  π«∏dG  ß◊   ‘h..

..É°VôdGh È°üdGh áØdÓd ÈcG áMÉ°ùeh ∫Éª÷Gh
 ,π«ª÷G  È°üdG  ájÉ¡f  Éæ∏©e  Ö◊ÉH  GÒÑc  √ó«Y  »JCÉj  Éª∏ãe

 .áÑëŸG QGƒfG ΩGhOh
 ΩÉ«°üdG  á°†jôa  AóÑd  Ö°ùëfh  á∏«∏b  äÉYÉ°S  ’EG  »g  É`̀eh..
 äÉÑKEÉH  »¡àæJh  ,¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Óg  Qƒ¡X  äÉÑKEÉH  ¿ƒgôe,
 ájô°üÑdG ájDhôdÉH ºàj äÉÑKE’G Gògh ;∫Gƒ°T ô¡°T ∫Óg Qƒ¡X
  (¿ƒª∏©j Ωƒb) É¡H Ωƒ≤j »àdG á«μ∏ØdG äÉHÉ°ù◊G ≥jôW øY hCG
 GQƒf ôª≤dGh AÉ`«°V ¢ùª°ûdG π©L …òdG ƒg'' :≈dÉ©J ˆG ∫ƒ≤d
 ∂dP ˆG ≥∏NÉe ÜÉ°ù◊Gh Úæ°ùdG OóY Gƒª∏©àd ∫RÉæe √Qóbh
 ¬dƒbh ,(5 ájBG ¢ùfƒj) (¿ƒª∏©j Ωƒ≤d äÉjB’G π°üØj ≥◊ÉH ’EG

.( 5 ájBG øªMôdG) ''¿ÉÑ°ùëH ôª≤dGh ¢ùª°ûdG'' :É°†jCG
 ô¡°ûdG  ºμ«∏Y  ∑QÉ`̀Ñ`̀e..ô`̀LB’Gh  IÉcõdG  ¬æeh  Ò`̀ÿG  ¬«a..

 .√QGƒfG âeGOh

 نور ومحبة  نور ومحبة 



02
  الجمعة  26 أيار 2017

قاع املدينة

روحانية  جماليات  رمــضــان،     زينة 
وسط   في  وزاويــة  ركن   كل  تضيء 
لحظة  في  عقلك  وتجعل  عمان  البلد 
تأمل  يبحر في عالم الجمال وااليمان 

.
باالنحسار  شعبان  أيــام  تبدا  ان  وما 
حتى تتزين الشوارع واالزقة والنوافذ 
في كل بيت وكل متجر بزينة رمضان،  
واالشــكــال  المفرحة  االلــــوان  ذات 
وتبعث  األنظار  تجذب  التى  المختلفة 
بالروحانيات  شــعــورا  النفس  فــي 

اإليمانية.  
رمضان  لزينة  وجميلة  مختلفة  أجواء 
المحبة  تعكس   البلد   وســط   فــي 
الكريم،  الشهر  انتظار  في  والحنين 
الحبال  بــربــط  الـــشـــوارع  تـــــزدان  
التجارية  المحال  بين  الكهربائية  
والبيوت المتقابلة وتعلق عليها الهالل 
عن  تعبيرا  والــفــوانــيــس  والنجمة 

الذي  الكريم  الضيف  بقدوم  الفرحة 
تتنظرة القلوب، اال وهو شهر الرحمة 

والغفران شهر رمضان الفضيل .
يرى  ؛  البلد  وسط  في  المتجول  ..و   
تدخل  التي  الزينة،  جماليات  تنوع 
المحبة  وتبث  المارة  قلوب  في  االمل 
بينهم، من خالل  الزينة  الكهربائية و 
عليها  المكتوب  واليافطات  الفوانيس 
«رمضان  الشهر  الستقبال  عبارات 

كريم» وغيرها .
على  الرمضانية  الزينة  تتوقف  لم 
البلد،  وسط  في  والمحال  الشوارع 
لوجدت  االعلى   الى  نظرت  لو  ولكن 
بيت،   كــل  فــي  الرمضانية  االجـــواء 
على  الرمضانية  الزينة  تعلق  حيث 
احتفاًء  البيوت  ومداخل  الشبابيك 

بالشهر الكريم .
يأتي الناس من مختلف مناطق عمان 
رمضان  زينة  لشراء  المحافظات  ومن 

باالصالة  لتميزها  البلد  وســط  من 
لزينة  االخــتــيــار  وحــســن  والــجــمــال 
المحالت  بها  تكتظ  حيث   رمضان، 

التجارية وسط البلد. 
وسط  البيع  وامــاكــن  محال  ..وفـــي 
زينتهم  لالطفال  خصصت  عمان، 
والنجوم  الفوانيس  مــن  الخاصة 
بين  ليحملوها  الصغيرة  والهالالت 

ايديهم باشكال مختلفة. . 
البلد  وســط  فــي  جولتنا  وخـــالل    
االشــخــاص،  مــن  مجموعة  التقينا 
للشهر  استعدادهم  لنا  وصفوا  الذين 
سالم  ابو  خالد  يقول  حيث  الفضيل 
البلد:  وسط  في  تجاري  محل  صاحب 
اننا نستعد الستقبال الشهر الفضيل 
من  الشهر  لهذا  لما  شهور  عدة  من 
تميز واقبال على  شراء الناس للزينة  
لتزيين  الــمــبــارك  بالشهر  احــتــفــاء 
اضاءة  الى  وباالضافة  البيوت  واجهات 

يوجد  التي  او  الكهربائة  الفوانيس 
كمنظر  البيوت  داخل  شموع  بداخلها 

جميل نظرا لقدسية الشهر الفضيل.
زينة   ان   الــى  ســالــم»   ابــو   » ولفت 
رمضان «الهالل والنجمة « والفوانيس 
والخشبية  والــنــحــاســيــة  الفضية 
ما   / المضيئة   الكهربائية  واالسالك 
زالت تتسيد مراكز البيع، وهي تتوفر 

بعدة الوان جميلة.

في  الحلواني   زينب  السيدة  والتقينا   
اكدت  التي  التجارية   المحالت  احدى 
خالل   من  والناس  العادة  تواكب  انها 
خصصت   وهي  رمضان،  زينة  شراء 
بالشهر  لفرحتهم  فسحة  البنائها  
حيث  لــه،   واســتــعــدادهــم  الفضيل 
على  لوضعها  والنجمة  الهالل  اشترت 

واجهة البيت. 

نداء الشناق 

ابناء  د  جسَّ نابعة  ومحبة  مرهف  انسا  وبحس  القوية  االرادة  ،اصحاب  شبابها  قلوب  يف  البدوية  االصالة  ئل   ش تجتمع 
بادرة "البادية تستحق" لتكون منربا لتنمية مجتمعهم . ئل  لية يف محافظة املفرق هذه الش البادية الش

ندى شحادة 
أو  املسائل  حل  عن  أحيانا   يعجزون  ولكنهم   ملل،  أو  كلل  دون  ويدرسون  يثابرون  زاهر،  ستقبل  الطلبة  من  كث  يطمح   "
القواعد الصعبة، ويرون أنهم بحاجة ماسة اىل وجود من يعينهم عىل  فهمها، فتواجههم مشكلة من نوع آخر وهي عدم 

توفر املال للدروس الخصوصية، ومن هنا ملعت فكرة إنشاء مبادرة " تدريس الطلبة غ املقتدرين مجانا ".

 هالل ونجمة وعيون ترتقب الشهر الفضيل هالل ونجمة وعيون ترتقب الشهر الفضيل
ن احتفاء برمضان!  ليات روحانية  تيضء وسط ع ن احتفاء برمضان! ج ليات روحانية  تيضء وسط ع ج

إنجازه  يمكن  بما  عالية  ..وبثقة 
عاما    ٣٨ مزهر  فؤاد  أحمد  لفت 
ــاذا مــضــى فــي هــذه  ــم الــــى:» ل
خاللها  من  نجح  والتي  المبادرة 
باستقطاب ( ٢٦٠ ) من المعلمين 
الكفاءات  ذوي  من  المتطوعين 
لتدريس الطلبة غير المقتدرين.

كــثــيــرون  طـــالب   » ـــول:  ـــق وي  
أخذ  المادية  الــظــروف  تمنعهم 
بالمواد  الخصوصية  ـــدورس  ال
كالرياضيات،  يستصعبونها  التي 
الحاسوب،  العربي،  اإلنجليزي، 
لهم  يتسنى  وال  ــاء  ــزي ــي ــف وال
الخاصة  المراكز  في  اإلنتساب 
بــتــدريــس تــلــك الـــمـــواد، ومــن 

مبادرة  إنشاء  فكرة   جــاءت  هنا 
المقتدرين  غير  الطلبة  «تدريس 
محافظات  جميع   فــي  مجانا»  
المملكة تحت مظلة المبادرة األم 

«نشامى إيد بإيد» غير الربحية.
والمدهش في مسارات المبادرة، 
بحسب «مزهر»: «من أجل إنجاح 
اإلعالنات  بنشر  قمنا  المبادرة 
عبر وسائل التواصل اإلجتماعي، 
من  كبيراً  عدداً  نحصد  جعلنا  ما 
ذوي  من  المتطوعين  المعلمين 
ومن  العليا،  والكفاءات  الخبرات 
الجمعيات  مع  بالتواصل  قمنا  ثم 
والتنسيق  الشبابية  والهيئات 
كبيرا  ترحيبا  ووجــدنــا  معهم، 
مركزا   ٩٠ استخدام  لنا  وأتاحوا 

سبت  يــومــي  ــل  ك ــي  ف شبابيا 
بواقع  أسبوع  كل  من  وأربــعــاء 

ساعتين لكل مادة».
غير  الــطــالب  ـــأن  ب واشــــــار:»   
كبيرة  سعادة  يجدون  المقتدرين 
لهم  ــدون  ــم ي اآلخــريــن  ــة  ــرؤي ل
إلكمال  والمساعدة  الــعــون  يــد 
وتغمر  التعليمية،  مسيرتهم 
فيقومون  األساتذة  قلوب  الفرحة 
المساعدة  من  قدر  أكبر  بتقديم 
كسب  في  منهم  رغبة  للطلبة 
ومثقف  واع  مجتمع  وبناء  األجــر 

ومتعلم .
وبــالــرغــم مــن نــجــاح الــمــبــادرة 
وتــقــديــم الــمــســاعــدة لــهــم من 
التربية  وزارة  أن  اال  كثيرة  جهات 

والتعليم لم تقف الى جانبهم ..!.
ويبين أحمد « قمنا بتوجيه كتاب 
إلقامة  والتعليم  التربية  لــوزارة 
من  الموافقة  أخذ  وتم  المبادرة 
والحالي  السابق  الوزيرين  قبل  
ــــوزارة  ــــدارس ال بــاســتــخــدام م
غير  التوجيهي  طلبة  لتدريس 
قطعنا  أن  وبــعــد  المقتدرين، 
واجهتنا  الــوزارة  مع  كبيرا  شوطا 
بالحسبان  تــكــن  ــم  ل مشكلة 
اليه  توصلنا  ما  إتمام  من  منعتنا 
بطلب  الوزارة  قامت  فقد  سابقا، 
العلم  مع  للمبادرة  مالية  خطة 
ربحية  غير  تدريس  مبادرة  انها 
رفضها  وتــم  للطلبة،  ومجانية 

بعد أن وافقت عليها سابقا».

مبادرة " تدريس الطلبة غ املقتدرين مجانا "مبادرة " تدريس الطلبة غ املقتدرين مجانا "
نطالب باستخدام مدارس الوزارة لتدريس طلبة التوجيهينطالب باستخدام مدارس الوزارة لتدريس طلبة التوجيهي
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بقعة ضوء 

0795060002واتس اب للمشاركة وابداء الرأي حول هذه القضية :     

 شهر الخيرات والبركات، شهر مضاعفة الحسنات 
واألجر والثواب، لذا، يحرص الناس على اغتنام 
هذا الشهر بطرق كل أبواب الخير، وتحديدا باب 

الصدقات والزكاة
الخيرية  الجمعيات  تدأب  وبلد،  قرية  كل  وفي 
على رعاية هذا الباب، والسعي من أجل تأمين 
مال الصدقات والزكاة، والعمل على توزيعها في 
مصارفها، ومن أهم اشكالها طرود الخير والتي 

توزع مع بداية الشهر الفضيل.
اعتادت «رؤى جميل « وعائلتها على تجهيز عدد 
من الطرود بالتعاون مع احدى الجمعيات الخيرية، 
حيث تجد هذه العائلة سهولة في اخراج االموال 
 ، محتاجة  عائالت  عن  الطويل  البحث  من  بدال 
محتاجة  لعائالت  تصل  رأيهم  وبحسب  أنه  كما 

معروفة عند هذه الجمعيات.
إال أن كثيرين يفضلون التبرع النقدي للعائالت 
ألي  تجنباً  بأنفسهم  الطرد  تجهيز  أو  مباشرة  
خالد  أبو  فيقول «   . الطرود  هذه  تجوب  شكوك 
مرعي» أن الكثير من المحالت التجارية ولألسف 
تعمد إلى تجهيز مواد منتهية الصالحية أو قاربت 
ال  االحيان  من  كثير  وفي   ، االنتهاء  إلى  مدتها 
تكون المواد الغذائية ذات نوعيات ممتازة. لذلك 
كثيرة  أحيان  في  أو  بنفسي  تجهيزها  افضل 

يكون البديل النقدي هو االسهل «. 
اما القضية االكثر حساسية في طرود الخير فهي 
الطريقة التي يتم بها توزيعها من خالل اسلوب 
يمس مشاعر المحتاجين اليها، وهذا ما ال يعجب 
الكثيرين ،  حيث يتم الكشف عن هويات هؤالء 
ما  وهذا  يعرفونهم  من  حتى  امام  نهارا  جهارا 
يجعل الكثير من المستحقين يحجمون عن قبول 
ما يتم تقديمه النهم يعتبرونه ماسا بكرامتهم، 
في حين ال يتوانى من ال يستحقون عن مطاردة 
على  للحصول  بالتوزيع  تقوم  التي  السيارات 

اكبر قدر من الطرود للمتاجرة بها وبيعها حتى 
باسعار  منها  الشراء  تم  التي  التجارية  للمراكز 
هؤالء  وامثال  انفسهم  التجار  ليستفد  بخسة 

على حساب الفقر والفقراء في عز رمضان.
اعلم  انا   » يقول:   الدين   سيف  سعيد  الحاج   
 , مستحقيها  لغير  تذهب  مساعدات  هناك  بان 
من  اكثر  مساعدات  تصلهم  محتاجون  وهناك 
مرة في حين ان غيرهم ممن هم بحاجة اليها ال 
يجعله  الذي  االمر  مساعدة «  أي  على  يحصلون 
الطرود  بتوزيع  يهم  عندما  امره  من  حيرة  في 
الغذائية والمساعدات المختلفة» . حيث انه وفي 
كل مرة يريد فيها توزيع طرود الخير ال يستطيع 
التمييز بين ذوي الحاجة الماسة عن غيرهم من 
حاجتهم  عدم  رغم  ويأخذونها  يطلبونها  الذين 

اليها .
وتؤكد السيدة فاطمة عيد   : «ان صدقات الفطر 
وأغلب الطرود والتبرعات المالية خاصة في شهر 
بحاجة  ليسوا  ألشخاص  تقدم  المبارك  رمضان 
القدرة  لعدم   , منها  الفقراء  يحرم  وبهذا   , اليها 
على الوصول للمحتاجين احيانا , او انها تعطى 
او  القرابة  بسبب  اليها  بحاجة  ليسوا  هم  لمن 
لذا   . ضيقة»  او  شخصية  لمصالح  او  المعرفة 
فهي كغيرها تتحرى الصدق واالمانة في بعض 
تقوم  والتي  المساجد  او  الخيرية  الجمعيات 

بتوزيع هذه الطرود على مستحقيها .
وسد  الجائع  إعطاء  الى  الصائم  يدعو  الصيام    
أو  يفطر  ما  يجد  ال  من  فهناك  المحتاج  فاقة 
وال  خبز  كسرة  يجد  ال  من  وهناك  به  يستحر 
تصوم  لكي  هــؤالء  على  فانفق  التمر  حفنة 
رمضان مرات عديدة في شهر واحد ، ولينطبق 
قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( من فطر 
صائماً كان له مثل أجره غير أنه ال ينقص من 

أجر الصائم شيء.

طرود الخ عطاء 
وتسابق يف رمضان

   رزان المجالي
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ثامر العوايشة

 اليوم نقدم مجموعة من التطبيقات المساعدة لك في اداء اعمالك اليومية 
سواء اثناء القيادة او حتى تنبيهك اثناء النوم .

Screenshot Assistant
هواتف  جميع  على  متاحة  للشاشة“  لقطة  ”أخذ  شوت  السكرين  عملية 
أندرويد إفتراضيا فمثالً عبر الضغط على زر الرئيسية مع زر التشغيل يتم 
أخذ لقطة، أو التمرير على شاشة الهاتف من اليمين إلى اليسار وذلك طبعا 
على الهواتف الحديثة، كما وهناك مجموعة من التطبيقات المساعدة لهذه 
العملية، تطبيق Screenshot Assistant أحدهم والمتاح مجانا على متجر 

بالي.
حيث باإلضافة إلى دعمه لعملية السكرين شوت وقبل عملية الحفظ يمكن 
الضغط  اإلنتهاء  وبعد  يرغبه  الذي  الصورة بالحجم  قص أجزاء  للمستخدم 
على أمر حفظ، كما وهناك خيار المشاركة المباشرة سواء للقطة الكاملة أو 
اللقطة الذي تم قصها، أما فيما يخص إمكانية اإلستخدام يتم أخذ اللقطة 
مباشرة عند الضغط على زر الهوم وحده، وفي حالة عدم التفعيل يمكنك 

التوجه إلى التطبيقات من إعدادات الهاتف ومنح األذن للتطبيق.

In-Traffic Reply
 تطبيق In-Traffic Reply والذي خرج من مرحلته التجريبية بيتا األسبوع 

الماضي ليصبح اآلن متاحاً للجميع من على متجر بالي.

العالية  السرعة  وهي  القيادة  أثناء  أمرين  أهم  في  تتبلور  التطبيق  فائدة 
التطبيق  هذا  عبر  حيث  الهاتف،  ح  تصفّ بسبب  القيادة  أثناء  اإلنتباه  وعدم 
أو  لإلتصاالت  سواء  التلقائي  الرد  ميزة  تفعيل  للمستخدم  يمكن  المجاني 
تخصيص  يتم  أن  على  التراسل،  بتطبيقات  الخاصة  والمراسالت  الرسائل 

رسالة معينة او اإلستعانة بالرسائل الجاهزة التي يوفّرها التطبيق.
كما وأن تطبيق In-Traffic Reply يحدد من السرعة وذلك باإلعتماد على 
مستشعرات الهاتف أو على خدمة الموقع GPS، ويتم اإلشعار تلقائيا عند 

بلوغ السرعة المطلوبة.

Gedup
 تطبيق Smile Alarm الذي بدوره ال ينفك على إصدار الرنين إال في حالة 

حلّك لمسألة حسابية أو القيام بتصوير نفسك سيلفي.
بفكرة  يأتي  ال  طبعا   Gedup تطبيق  المجال  هذا  في  التطبيقات  جديد 
ولكن  عادي  منبه  تطبيق  عن  عبارة  هو  حيث  ا،  سابقً المذكورة  التطبيق 
كذلك  الرئيسية،  الشاشة  من  المنبه  ضبط  ألدوات  الوصول  هو  يميزه  ما 
عرض المنبه والوقت المتبقي واإلستفادة من أداة الغفوة أيضا من الشاشة 

الرئيسية وذلك كله عبر الويدجت الذي يوفّره التطبيق.
وليس هذا فحسب بل عبر التطبيق يمكن للمستخدم تخصيص الويدجت 
حسب ذوقه وحتى تخصيص واجهة التطبيق عبر اإلختبار من بين مجموعة 

من الموضوعات، كما ويدعم تطبيق Gedup التنبيه التلقائي. 

«اشتريها   .. الخير»  ألهل  الخير  «طرود 
واهديها» وغيرهما .. 

عن  للترويج  تطلق  مختلفة  عــبــارات 
من  كوبونات  لشراء  أو  الخير،  طــرود 
محالت تجارية معينة يشتريها من يريد 
التبرع بها ويقدمها لمن يحتاج من األسر 
التجاري  المحل  هذا  يقصد  بدوره  وهو 

ويشتري بها ما يريد.
رائجة  والكوبونات  الخير  طرود  ففكرة 
في شهر الخير وتقدم للمحتاجين كنوع 
من الزكاة، فهناك من يقوم بعمل طرود 
هناك  بالمقابل  بنفسه،  ويوزعها  الخير 
لتقوم  معينة  جهة  الى  األمر  يوكل  من 
بهذه المهمة عنه، ولكل منهما له وجهة 

نظر خاصة به..
طراونة»  «هالة  المنزل  ربــة  فتقول 
أجهز  أن  «أفــضــل  األســبــوع»:  ــر  ل»آخ
صناديق  أشتري  بأن  بنفسي،  الطرود 
والمواد  بالمعلبات  وأمألها   الكرتون  من 
والــزيــت  واألرز  كالسكر  التموينية 
تاريخ  من  ألتأكد  وغيرها..  والشعيرية 
صالحية المواد أوال، وكي أشتري بنفس 
المبلغ عدد مواد أكثر أو مواد ذات نوعية 

أفضل».
محتاجة،  أســرا  أعــرف  أنني  «كما  وتتابع: 
شخصياً،  عليهم  الطرود  بتوزيع  فأقوم 
عندما  الــســعــادة  بنشوة  أشعر  انني  اذ 
هذه  ــراد  أف بعيون  والفرح  الرضى  ألمح 
الهدف  الى  وصلت  قد  أكون  وعندها  األسر 
المنشود من هذه الطرود، كما أنني أريد أن 
أُعود أبنائي على عادة مساعدة اآلخرين».

األربعينية  المنزل  ربة  الرأي  وتشاركها 
«بالفعل  وتضيف:  درابكة»..  كمال  «أم 
بنفسي  الــطــرود  على  أُشـــرف  عندما 
أجدها أكثر بركة، اذ انني أشتري المواد 
من  أو  الجملة  بيع  محالت  من  التموينية 
أقل  أسعار  على  فأحصل  نفسه  الوكيل 

من تلك التي تباع في األسواق».
أما الموظف الخمسيني «محمد رواشدة» 
لديه رأي مخالف.. اذ يقول: «أقوم بتوفير 
مبلغ مادي معين، وأقوم بإعطائه إلحدى 
بدورهم  وهــم  الجوامع  أو  الجمعيات، 
يقومون بعمل طرود الخير أو «شواالت»  
مواد  من  األسر  تحتاجه  ما  بها  يضعون 
تموينية، كما أن لديهم كشوفات جاهزة 
ألسماء أسر محتاجة بعد التأكد  من أنهم 
يدعون  األسر  من  كثيراً  ان  اذ  فعال،  بحاجة 
الخير»..  أهل  ويستغلون  والحاجة،  الفقر 
وقت  وال  دائماً  منشغل  «أنا  حديثه:  وينهي 
وتوزيعها  الــطــرود  بعمل  ــوم  أق بــأن  لــدي 
أو  الجمعيات  من  أفضل  أجد  وال  بنفسي، 

الجوامع لتقوم عني بهذه المهمة».
عايش»  «حــســام  االقــتــصــادي  الخبير 
مثل  تكثر  رمضان  شهر  «فــي  يقول: 
هذه األعمال واألنشطة من طرود الخير 
الصدقات،  من  وغيره  الرحمن  وموائد 
اذ  بأنفسهم  الطرود  مكونات  أسر  فتعد 
بإعدادها  األســرة  أفــراد  جميع  تتشارك 
لدى  التجربة  ـــراء  إلث منهم  مــحــاولــة 
والشعور  والــشــبــاب  الصغار  أبنائهم 
ببعضهم البعض ويوزعون الطرود على 
المحتاجين الذين يكون لديهم معلومات 
من  نوعاً  يخلق  وذلــك  مسبقا،  عنهم 
وذلك  للقاء،  مساحات  ويوفر  التواصل 
المجتمع  صــالت  عنوانين  أهــم  يعتبر 

بعضها ببعض».
ذلك  من  أكبر  حمالت  «وهناك  ويتابع: 
تتطلب جهداً أوسع ووقتاً أسرع يلجأ الفرد 
به لشراء طرود جاهزة من احدى الموالت 
التي توفرها  كل عام ألن االقبال عليها 

يزداد ويرتفع». 
الطريقتين  أي  مبيناً  «عايش»  ويكمل 
عدد  على  يعتمد  «ذلـــك  ــالً:  ــائ ق أفــضــل 
وحجم  المتبرعة،  األسر  تستهدفهم  الذين 
ونوعيتها،  سلع  من  يحتويه  وما  الطرود، 

األسرة  تحتاجها  وها  ضرورية؟  هي  وهل 
المتبرع إليها أم ال؟، باالضافة الى االتساع 
فمن  قليالً  العدد  كــان  ــإذا  ف الجغرافي، 
األفضل عمل الطرود شخصيا والتأكد من 
وقت انتهاء صالحية، ويفضل اختيار السلع 
التي ال تكون محدودة االستهالك في فترة 
مسبقا  الطرود  تجهز  ان  ويجب  معينة، 
بحث  عمل  يجب  كما  آنية،  تكون  ان  ال 
الحاجات  لها  لتوفير  األسر  هذه  عن  مسبق 
مسبقاً، ويكونوا مطمئنين ان الوضع تحت 
سيطرتهم ويوصلوها بالشكل المناسب».

ويتابع: «أحياناً الطرود الجاهزة التي تباع 
للمشتري  الفرصة  تتيح  ال  الموالت  في 
بداخلها،  الموجودة  السلع  من  التأكد 
ان  من  بالرغم  شك  موقع  في  ويبقى 
ولكن  بمصداقية،  تتمتع  موالت  هناك 
بالنهاية هدف المول تصريف بضاعته».

ويشدد «عايش» على عدم ارتباط هذه 
الطرود بشهر رمضان فقط.

الجميل  من  أنه  الى  «عايش»  ويلفت 
مضافة  قيمة  الى  األنشطة  هذه  تحويل 
أعلى، من خالل مبادرات مجتمعية أعلى، 
قبل  من  مختلفة  مشاريع  بإقامة  وذلك 
المؤسسات، وتوظيف بعض أفراد األسر 
مباشر  اقتصادي  مردود  له  لما  المحتاجة 
ويطور  اجتماعي  ومــردود  األســر،  على 
من  شكال  يعد  وذلــك  الــنــاس،   معيشة 
بشراء  فيقومون  المجتمع،  تنمية  أشكال 

حاجياتهم بأنفسهم. 
ويذكر «عايش» بأن إقامة هذه المشاريع 
ليست بالسهلة وال بالصعبة، اال انه من  
حقيقية  قيمة  لها  لما  بها،  البدء  المهم 

تغذّي حاجة الناس.
وفي النهاية .. يطمح «عايش» بأن يقل 
وتصبح  سنة،  عن  سنة  الــطــرود  عــدد 
اذ  احتياجاتها  سد  على  قدرة  أكثر  األسر 
زيادة  على  يدل  العدد  يزيد  عندما  انه 

عدد الناس المحتاجة وزيادة البطالة.
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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. 

طرود الخ .. أيه أفضل تجهيزها بنفسك 
أم تشرتيها جاهزة؟

 تطبيقات تساعدك يف أداء مهامك اليومية  تطبيقات تساعدك يف أداء مهامك اليومية 
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المسلم  ــدول  ج يتغير  رمــضــان     فــي 
اليومي ويختلف نظامه , لهذا تتشتت 
ينظمن  كيف  يعرفن  وال  النساء  بعض 
بعض  إلــيــك  ــهــن  ــات وأوق ــن  ــوره أم
«التي  ماما  «سوبر  من  االقتراحات  
تساعدك على تنظيم وقتك في الشهر 

الكريم

المطبخ وأعمال المنزل:
اطبخي أصنافاً بسيطة وسهلة وغير   •
تقضي  ال  حتى  الطعام  من  كثيرة 

وقتاً كبيراً في المطبخ.
أيام  لعدة  اإلفطار  لطعام  خططي   •
بعض  تجهيز  يمكنك  بحيث  مسبقاً 
واحدة  «وقفة  وفي  مسبقاً  الطعام 
الطماطم،  عصر  مثل  المطبخ»  في 
تحمير  الثوم،  فرم  اللحوم،  تتبيل   ،

البصل والشعرية، ..الخ.
ثم  اثنين  أو  أسبوع  ألكل  خططي   •
مــدار  على  األطعمة  ــذه  ه كــرري 

الشهر.
ال  بحيث  للمطبخ  وقــتــاً  خصصي   •
ساعة  ضعي  فيه.  الوقت  يسرقك 
في المطبخ، أو اضبطي المنبه حتى 

تنتبهي كم من الوقت تمكثين فيه.
أفــراد  على  المنزل  أعمال  قسمي   •
األسرة ودعي أبناءك يساعدونك في 

إنجازها.
النوم:  •

من  جيد  قسط  أخذ  على  احرصي   •
لتكوني  النهار  فترة  خــالل  النوم 
متيقظة أثناء الليل، خاصة أن الليل 
خالله. للنوم  كبير  وقت  وال  قصير 

تنامي  أال  حاولي  الوقت  نفس  وفي 
يأتي  ال  فرمضان   الالزم  عن  زيادة 

إال مرة في العام.
عندما تجدين نفسك غير قادرة على   •
استفادة  إنها  نامي..  شــيء،  فعل 

جيدة من الوقت في تلك الحالة.
الحياة اإلجتماعية   •

سواء  والوالئم  العزائم  من  قللي   •
وأيضاً  مــدعــوة،  أو  داعــيــة   كنت
في  منها  االنتهاء  على  احرصي 
الثلث  حلول  وقبل  رمضان  بداية 

األخير.
قللي المحادثات الهاتفية والدردشة   •
مقصورة  اجعليها   ، اإلنترنت  على 

على الضروريات.)

التليفزيون واإلنترنت:  •
على  تقضينه  الــذي  الوقت  حــددي   •
المخصص  الوقت  وقللي  اإلنترنت، 
أن  دون  منا  الوقت  تسرق  ألنه  له 

نشعر.
تريدين  الــتــي  ــرامــج  ــب ال ـــددي  ح  •
مواعيدها،  واكتبي  مشاهدتها 
على  من  تحميلها  كذلك  يمكنك 
الوقت  في  لتشاهديها  اإلنترنت 
على  تحمليها  حتى  أو  لك  المالئم 
إليها  وتستمعي  المحمول  هاتفك 
القيام  أو  الطعام،  تجهيز  أثــنــاء 
تستفيدين  وبهذا  المنزل.  بأعمال 
نفس  وفي  وقتك  في  ثانية  كل  من 

الوقت تسلين نفسك.
أهدافك وعباداتك:  •

في  أيام  عشرة  لكل  أهدافاً  ضعي    •
األوائل  العشر  في  ركزي  رمضان، 
العائلية،  والتجمعات  الزيارات  على 
المهام  على  األواســط  العشر  وفي 
ترتيب  مــن  والمنزلية  األســريــة 
لم  إن  العيد  مالبس  وشراء  للمنزل 
العشر  وفي  بعد،  اشتريتها  تكوني 

األواخر على العبادة.

لمهام  الكبيرة  أهــدافــك  قسمي    •
للتنفيذ  قابلة  واضــحــة  صغيرة 

والقياس.
وحددي  للعبادات،  وقتاً  خصصي    •
أعمال الخير التي ستقومين بها في 

رمضان من إطعام للمحتاجين.
 • قومي بالمهام التي تحتاج إلى تركيز 
في بداية اليوم، ألن الدماغ  يحتاج 
متوفراً  يكون  ما  وهو  جلوكوز  إلى 

بجسمك وقتها من السحور.
تركيزاً  تتطلب  التي  المهام  اجعلي   •
عالياً في وقت الحق من اليوم عندما 

تقل طاقتك.
في  رمضان  قضاء  كيفية  عن  اقرأي   •

الثقافات األخرى ولدى الصالحين. 
لديها  صديقاتك  من  واحدة  اختاري   •
وتنافسا  رمضان  في  طموحة  خطة 
ويدفعك  همتك  سيعلي  هذا  سوياً، 

إلى االستفادة من الوقت أكثر.
مفهوم  على  بناء  أولوياتك  رتبي   •
لكل  أن  بمعنى  الوقت»..  «واجــب 
مثال،  له..  األصلح  العمل  من  وقت 
هو  الوقت  واجب  االمتحانات  وقت 
المذاكرة، ووقت العيد واجب الوقت 
العائلية،  والتجمعات  التنزه  هو 
واجب  عن  نفسك  اسألي  وهكذا. 
ذلك  على  وبناء  رمضان،  في  الوقت 
المقدمة،  في  األعمال  هذه  اجعلي 
وما يصلح تأجيله دون ضرر فأجليه. 
  • خصصي وقتاً للرياضة لرفع مستوى 
نتيجة  يقل  الذي  الغذائي  التمثيل 

للصيام لفترات طويلة. 
•   يفضل أن تكوني اشتريت احتياجاتك 
العيد  ومالبس  للشهر  الطعام  من 
 لألبناء قبل رمضان، ولكن إذا كنت
تنتهي  أن  فيفضل  ذلك  تفعلي  لم 
الثلث  حلول  قبل  األمــور  هذه  من 

األخير من رمضان.
في  أبنائك  مع  الوقت  بعض  اقضي   •  

تزيين المنزل. 

بسبب  الكريم  الشهر  خالل  بينه  الزوجية   املشكالت   تتزايد 
املعتاد  املنبهات  تناول  لعدم  نتيجة  لألزواج   الرسيع  الغضب 
يف  تكون  األمر  حقيقة  ان  إال   , التدخ  عن  التوقف  عليها،أو 
ىف  يث استفزازه وغضبه  م  طرف لآلخر  كل  أسلوب معاملة 
هذا املقال سوف نعرض لكم اهم النصائح الرومانسية لتجديد 

الحب ب األزواج يف شهر رمضان ك ذكر يف مجلة حياتنا.

رسة لغة الحوار: • م
واحدة  ساعة  ولو  الجلوس  على  الحرص  كل  يحرصا  أن  الزوجين  على  يجب 
وإن  حتى  بالهم  تشغل  التي  األمور  كافة  في  سوياً  للتحدث  رمضان  في  ليالً 
كانت غير مهمة. باإلضافة إلى تعبير كل طرف عن المشاعر التي تدور داخله 
ليعلم الطرف اآلخر مدى قيمته والحب الشديد للطرف اآلخر مما يعزز الشعور 
من  بل  يومياً  األمر  هذا  يكون  أن  شرطاً  ليس  النفس.  في  لهما  اإليجابي 

الممكن أن يكون أسبوعيا.

ل: • املشاركة يف األع
تحضير  من  سوياً  المنزلية  األعمال  مشاركة  على  الشريكان  يحرص  أن  يجب 
سوياً  القرآن  قراءة  إلى  باإلضافة  الرمضانية  العصائر  عمل  أو  الطعام  مائدة 
وممارسة بعض الهوايات. هذه العادات تزيد من قربهما لبعضهما البعض 
بالحب. فهذه  من الشعور  تزيد  التي  عنها بعض المواقف اللطيفة  ينتج  مما 
األمور ال يجب تنفيذها بشكل يومي بل على العكس التنويع مطلوب لتجنب 
همومهم  البيت  أهل  مشاركة  في  الفرصة  انتهاز  أيضاً  الواجب  من  الملل. 
لبعضهما  الطرفين  احتياج  إدراك  أيضا  يجب  إليهم.  والتقرب  واحتياجاتهم 

البعض ال أن تكون العالقة هي المأكل والمشرب والملبس فقط.

• رضورة استمرارية العالقة الخاصة:
من الضروري أن يحرص الزوجان على استمرارية العالقة الخاصة بينهما في 
النهار  بالكالم خالل  الرومانسية  عن  في التعبير  يستمران  بينما  رمضان  ليل 
المشاجرات.  تزيد  و  الفضيل  الشهر  خالل  بينهما  الرومانسية  تنقطع  ال  حتى 
يجب أال يتحجج أي طرف بالعبادة وأن يحسن الطرفان من تجاوبهما العاطفي 
في  وسلبيتهم  األزواج  بعض  غضب  ألن  رمضان؛  ليل  في  الحميم  اللقاء  في 
نهار رمضان يكون نتيجة انقطاع المشاعر الحميمة مع زوجاتهم مما يزيد من 

العناد والقسوة.

• الهدوء يف التعامل:
تكثر  أنها   إال  اليومية  حياتنا  في  الغضب  نوبات  من  للعديد  جميعاً  نتعرض 
الضروري  من  لذلك  المختلفة  األسباب  من  العديد  بسبب  رمضان  شهر  في 
التعامل بهدوء تام وعدم رفع الصوت والتلفظ بألفاظ خارجة. كما ينبغي على 
كال الزوجين المبادرة على تقديم هدية لشريك حياته أو أن يتبادال الهدايا. 
لهذا التصرف وقع على القلب وتأثير على النفسية قد يجعل المتلقي لها مفعما 
بالسعادة. يجب الحد من الغضب فالصوم تهذيب للنفس يجب تدريبها على 

عدم الغضب الذي يعد من  الصفات التي تسبب على اإلطالق.

• القيام بصالة الرتاويح معاً:
ال شيء أكثر رومانسية من أن يؤدى الزوجان صالة التراويح معاً. فما المانع أن 
يقوم الزوج بإمامة زوجتك وأطفالك من أجل أن تصلوا صالة التراويح داخل 
أخرى.  وسيلة  أي  من  أكثر  والترابط  والمحبة  المودة  توفر  فالصالة  المنزل 
من الممكن أن يحرص الزوجان على أداء كافة الصلوات جماعة مما يزيد من 
إلعداد  الفجر  أذان  قبل  القيام  إلى  باإلضافة  هذا  والسرور.  بالبهجة  الشعور 
المساعدة  فبهذه  والتعاون  والود  المحبة  من  جو  وسط  معاً  السحور  وجبة 

الصغيرة تكون الزوجة من أكثر النساء سعادة على وجه األرض . 

توثيق العالقة  الزوجية  نظمي وقتك يف رمضان 

كيف أعد سحورا
؟  صحياً ألرس

   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة "
و من أجل مساعدتك على اختيار سحور  صحي ألفراد أسرتك يساعدكم على 
تحمل ساعات الصيام الطويلة  و يجعلكم  تقاومون شعور الجوع و العطش في 
ساعات النهار الطويلة وتساعدكم على وقاية جهازكم الهضمي من المشاكل 

التي من الممكن أن يتعرض لها أثناء الصيام إليكم النصائح التالية :.
شرب  كميات وفيرة من الماء

الحرص على تناول كميات وفيرة من المياه في الفترة التي تقع بين اإلفطار 
و السحور فشرب المياه بكثرة في السحور لن يجعلكم تقاومون العطش في 
نهار رمضان كما يعتقد الكثيرون,ألن الجسم يحتفظ فقط بالكمية التي يحتاج 
إليها و يتخلص من الكمية المتبقية كما أن ذلك يجعل العصارات الهضمية 
فقط  اشربوا  لذلك  الهضم  بعسر  إصابتك  في  تساهم  معدتك  تفرزها  التي 

الكمية التي تروي عطشكم .
عدم النوم  فوراً بعد تناول وجبة السحور

بعد االنتهاء من تناول وجبة السحور ال تخلدوا  للنوم على الفور لكن حاولوا 
القيام ببعض األنشطة التي تجعلكم تجافون النوم لتمكين الجهاز الهضمي 
من القيام بوظيفته في هضم طعام وجبة السحور ولالستفادة أيضا من كافة 

العناصر الغذائية فيه.
اختاري أطعمة خفيفة في وجبة السحور

وجبة  في  أسرتك  مع  بتناولها  ستقومين  التي  األطعمة  اختيار  على  احرصي 

السحور فاختاري األطعمة الخفيفة على المعدة و التي ال تحتوي على كميات 
قد  و  صعب  بشكل  الجسم  يهضمها  األطعمة  هذه  ألن  الدهون  من  عالية 

تتسبب في إصابة المعدة باألذى.
ابتعدي عن التوابل واألمالح

ال تضعي التوابل و األمالح على األطعمة  بكميات كبيرة و خاصة في وجبة 
ساعات  أثناء  بالعطش  الشعور  تزيد  األطعمة  من  النوعية  هذه  ألن  السحور 
للسماح  األمالح  و  التوابل  من  تخلو  التي  األطعمة  تقديم  ويفضل  الصيام. 
للجهاز الهضمي بالقيام في عمله بهضم األغذية التي بشكل أسهل و حتى 

ال تتسببي في تعزيز شعور العطش ألنها تمتص المياه من جسمك.
عنصر البوتاسيوم

بعنصر  الغنية  األطعمة  على  محتوية  السحور  وجبة  تكون  أن  على  احرصي 
البوتاسيوم ألنها تساعدكم في تحمل شعور العطش أثناء ساعات الصيام و 
و  الزبادي  مثل  منتجاته  و  الحليب  البوتاسيوم  على  تحتوي  التي  األغذية  من 

التمر و األفوكادو و الفستق.
تجنبي المشروبات الغازية

التقليل من تناولكم للمشروبات الغازية و االبتعاد عن تناولها بعد االنتهاء 
القيام  من  وتمنعها  المعدة  بملء  تقوم  ألنها  السحور  وجبة  تناول  من 

بوظيفتها بشكل صحيح  و تجعل الصوم أكثر صعوبة. 
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صحة

صحتك
في رمضان

ح  يساعدك مشروب الديتوكس على الحصول على بطن مسطّ
أنوثة  موقع  يطلعك  اإلطار،  هذا  وفي  ونحيف،  رشيق  وجسم 
الديتوكس  مشروب  لتحضير  الطرق  أنواع  أبرز  على  اليوم 
الجسم  في  الدهون  من  التخلّص  في  منه  اإلستفادة  يمكنك 

وحرق السعرات الحرارية المتراكمة فيه.

الخوخ او الربقوق فاكهة مثالية لخفض الوزن

ديتوكس التفاح والقرفة
يساعدك هذا المشروب على التخلّص من الدهون المتراكمة 
حة، ولتحضيره  في محيط البطن كي تحصلي على بطن مسطّ
عة  عليك أن تمزجي ليتراً ونصف الليتر من الماء مع تفاحة مقطّ
إلى شرائح رقيقة باإلضافة إلى عود القرفة. وفي هذا اإلطار، 
معها  وضعي  البعض،  بعضها  مع  المكونات  هذه  إمزجي 
بعض القطع من الثلج واتركيها في الثالجة لمدة ساعة قبل 

تناولها طيلة النهار.

ديتوكس الفراولة
هذا الديتوكس المخصص للتخلّص من الدهون في منطقة 
عليك  ما  كل  الرشيق،  بالقوام  التمتع  على  يساعدك  البطن 
من  كوبين  مع  عة  المقطّ الفراولة  من  كوب  مزج  هو  فعله 
الروزماري  من  وعشبتين  أيضاً،  ع  المقطّ األحمر  البطيخ 
الطازجة، في ليترين ونصف الليتر من الماء. ومن ثم إمزجي 
هذه المكونات بواسطة الخالط الكهربائي، ومن ثم ضعيها 
على نار خفيفة لبضع دقائق، قبل وضعها في إناء في الثالجة 

لمدة ساعتين قبل تناولها.

ديتوكس التفاح والليمون
من  التخلّص  في  يساهم  أن  هذا  الديتوكس  شراب  بإمكان 
السموم في الجسم وبالتالي التخلّص من التراكمات المضرة 
اإلطار،  هذا  وفي  بسرعة.  الوزن  خسارة  إلى  باإلضافة  به، 
حضري المشروب من خالل مزج ملعقتين من خل التفاح مع 
نصف تفاحة متوسطة مقطعة مع ملعقة من عصير الليمون 
من  القليل  تضيفي  أن  تنسي  وال  القرفة.  شاي  من  وملعقة 

المحلي الصناعي إلى المكونات الممزوجة في ليتر من الماء. 
الخالط  بواسطة  التفاح  دون  من  المكونات  هذه  كل  إمزجي 
الكهربائي، ومن ثم ضعي معه شرائح التفاح واشربي الشراب.

ديتوكس الليمون والخيار
لتحضير هذا الديتوكس ما عليك سوى أن تمزجي في ٨ أكواب 
عة أيضاً،  عة مع ليمونة واحدة مقطّ من الماء خيارة واحدة مقطّ
إمزجي  الكهربائي،  الخالط  بواسطة  النعناع.  من  أوراق  و١٠ 
المكونات كلها وضعيها في البراد طيلة المساء، حتى اليوم 

التالي، ومن ثم تناوليه على دفعات خالل النهار.

عصائر  «ديتوكس» للتخلّص من السموم
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٢فوتوغرافيا

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 
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.Éæ«fÉ¡Jh ∑hÈe ..π«ªL ádÉg ≈∏Y

 »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG  Ò`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  â`̀«`̀H  ‘  ¢``̀ù``̀eG  ”  •
 ódÉN  ΩRÓ```ŸG  ¿Gô``̀b  ó≤Y  á∏ØM  ¿Éª©H

 á``̀Áô``̀c ió`````̀g ≈``̀ ∏``̀Y …Oƒ```````H ˆGó````̀Ñ````̀Y

 IQÉØ°ùdG  ‘  QÉ°ûà°ùŸG  ¿Gô`̀é`̀æ`̀dG  óªfi

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ..¿Éª©H á«àjƒμdG

 øªMôdGóÑY  ¿Gôb  ó≤©H  Ωƒ«dG  πØàëj  •
 ..á``````fGhR ó`̀©`̀°`̀S á``̀Áô``̀c ≈``∏``Y á`̀fƒ`̀°`̀ù`̀M

.Éæ«fÉ¡J

اخبارهم:
 Oƒ©j  ΩÉ`̀jCG  áKÓK  ôØ©L  π«eõdG  õ«LG  •
 ¬àjhGR  ‘  AGô≤dÉH  AÉ≤àd’G  ≈`̀dG  Égó©H

.z»Hô©dG …CGôdG{

 áMÉ«°ùdG  ô`̀jRh  ∫ƒμ°S  OhG  ¿ÉªY  QOÉ`̀Z  •
 ó©H  ¬àLhR  ¬≤aGôJ  ≥HÉ°ùdG  …óædôj’G

 GQGR ΩÉjG Iô°ûY âbô¨à°SG ¿OQÓd IQÉjR

 ‘  ájôK’Gh  á«MÉ«°ùdG  ≥WÉæŸG  É¡dÓN

.OÓÑdG

 ähÒ`̀H  ø`̀e  á`̀eOÉ`̀b  ¿ÉªY  ≈`̀dG  â∏°Uh  •
 IQÉ``````̀jR ó```̀©```̀H …È````°````U ó```̀ª```̀fi ΩÉ````̀¡````̀dG

.™«HÉ°SG áKÓK âbô¨à°SG

ان جردانة إ
kÉØ≤ãe kÉ«YGh kÓ«L ≥∏îf ¿CG Éæ«∏Y

.áfGOôL ó«©°S ¿ÉÁG :º°S’G

.ÊÉZ’G ´Éª°Sh á©dÉ£ŸG :ájGƒ¡dG

 ¿Gh  ,á«©eÉ÷G  »à°SGQO  ∫É`̀ª`̀cG  :á`̀«`̀æ`̀eC’G

 ¿OQ’G  ¬`̀«`̀a  iQG  …ò````̀dG  Ωƒ``̀«``̀dG  »``̀JCÉ``̀j

.Ú°ù◊G ádÓL πX ‘ kGôgOõe

 »Ø°ù∏ØdG  ™HÉ£dG  äGP  ÖàμdG  IAGô`̀b  ÖMG

 Ö`̀°`̀ù`̀μ`̀J ∞``̀«``̀c{ ÜÉ``̀à``̀c »``æ``Ñ``é``YG ó````̀bh

 ≈dG ¥ô£àjh »‚QÉc πjód zAÉbó°U’G

 AÉ`̀bó`̀°`̀U’G  QÉ`̀«`̀à`̀N’  áª«∏°ùdG  ¥ô`̀£`̀dG

.º¡Ñ°ùch

 çóëàJ »àdG »bƒ°T óªMG óFÉ°üb ÖMGh

.ΩÓ°ùdG øY

 â∏ª©d  º«∏©àdGh  á`̀«`̀HÎ`̀dG  ô``̀jRh  âæc  ƒ`̀d

 ∞≤ãe  º∏©àe  π«L  ≥∏N  ≈∏Y  Ió`̀gÉ`̀L

 á«eC’G  ƒëŸ  πeÉ°T  èeÉfôH  ≥jôW  øY

 ºgÉ°ù«d kÉÑJÉch ÊOQCG kÉFQÉb πc π©L’

.¬àeGh ¬æWh áeóN ‘

 .. á«∏ëŸG á«ŸÉ©dG QÉÑN’G …CGôdG ‘ »æé©J

 á«æØdG QÉÑN’ÉH É¡eÉªàgG ójõJ É¡à«dh

.Gôμ°Th á«– πªLG »æe É¡dh

هدى مايض
á«fOQC’G IÉàØdG ájôM

áYƒ«ŸG øe á«dÉNh ádƒ≤©e

.»°VÉe ΩÉ°ûg ióg :º°S’G

.Qƒ°üdG ™ªLh IAGô≤dG :ájGƒ¡dG

 ΩÓ°ùdGh  Ò`̀ÿG  ÉææWh  º©j  ¿G  :á«æe’G

.Ú°ù◊G IOÉ«≤H

 ádƒ≤©ŸG  ájô◊ÉH  ™àªàJ  á`̀«`̀fOQ’G  IÉàØdG

 áªμëH  ±ô°üàJh  áYƒ«ŸG  øe  á«dÉÿG

 ¿ƒ`̀∏`̀«`̀Á É`̀æ`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀T ¢`̀†`̀©`̀H É```̀eG ..AÉ``````̀cPh

 AGQh ¿ƒ`̀aô`̀é`̀æ`̀jh äÉ`̀«`̀à`̀Ø`̀dÉ`̀H ¬`̀Ñ`̀°`̀û`̀à`̀∏`̀d

 ¥ÓN’G øY Ió«©ÑdG IOQƒà°ùŸG äGOÉ©dG

 Éæ©ªà› ‘ ô°S’G ™«ªL ≈∏Yh º«≤dGh

 º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HG á`̀Yƒ`̀«`̀e ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀d IQOÉ```̀Ñ```̀ŸG

 .ìÓ°üdGh ÒÿG ≥jôW ≈dG ºgOÉ°TQGh

 É`̀æ`̀«`̀JCÉ`̀j É``̀e ÜQÉ````̀– ¿G á```dhó```dG ≈``̀∏``̀Yh

 É`̀æ`̀JGOÉ`̀Y ™``e ≈`̀aÉ`̀æ`̀à`̀j É``̀eh êQÉ```̀ÿG ø``e

.á∏«°U’G á«Hô©dG Éfó«dÉ≤Jh

 É¡H »`̀HÉ`̀é`̀YG »``Ø``NG ’h …CGô``̀∏``̀d  Gô`̀μ`̀ °`̀Th

 É¡JAGôb  »æjƒ¡à°ùJh  áëLÉf  Iójôéc

.π∏e ¿hO

من زمان

الصفحة األوىل من جريدة الرأي يف ١٩٧٢/٥/٢٦

إعالنات فيلم يف سين زهران ١٩٧٢

زار الشيخ حمد بن محمد آل ثا سف دولة قطر لدى البالط 
الهاشمي يف ١٩٧٢/٥/٢٥ رضيح جاللة املغفور له امللك عبدالله 

األول بن الحس مؤسس اململكة االردنية الهاشمية حيث وضع 
اكليالً من الزهور عىل الرضيح وقرأ الفاتحة عىل روحه الطاهرة.

ن، عام ١٩٤٨ املؤسس امللك عبدالله األول أثناء أداء صالة الجمعة يف املسجد الحسيني وسط ع

ة الحية عام ١٩٧٢ الحس يشهد مناورة عسكرية واسعة بالذخ
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العام  في  السلط  مدرسة  كانت   وإذا 
دفعت  قد   (٢٠١٥-٢٠١٦) الدراسي 
الذين  النشامى  أبنائها  من  كوكبة 
خريجيها,  من  جديداً  فوجاً  يمثلون 
لكن  فعلها,  فعلت  المدارس  كل  فإن 
أياً من هذه المدارس لم تقدم فوجها 

التسعين مثلها.

موقع مدينة السلط:
عمان  عــن  السلط  مدينة  تبعد   
وهي  ــراً,  مــت كيلو   (٢٧) العاصمة 
مركز  شكلت  وقــد   , جبلية  مدينة 
القديمة  العصور  منذ  سكاني  جذب 
المياه  وتوافر  أراضيها  لخصوبة  نظراً 
ولموقعها  فيها,  الطقس  وإعــتــدال 
مناطق  يتوسط  الــذي  االستراتيجي 
هذا  وفــوق  الشام.  بالد  في  تاريخية 
وذاك كرم وطيبة أهلها. ويستدل من 
الغابة  أنها  (سالتوس)  القديم  اسمها 

الكثيفة األشجار .
=المباني التراثية: 

مظاهرها  أرقى  من  والجمال  األصالة 
غيرها  عن  تتميز  حيث  التاريخية، 
وفنون  التراثية  بمبانيها  المدن  من 
االصفر  حجارتها  ولـــون  عمارتها 
الترابي. وتناثرت تلك المباني ومنها – 
على  للبنين-  الثانوية  السلط  مدرسة 
وإنسجاب  تناغم  في  وسفوحها  تاللها 
السلط  مدينة  إدراج  تم  حيث   , جذاب 
العالمي  التراث  الئحة  ضمن  مؤخراً 

لدى منظمة اليونسكو.
تحكي  فإنها  السلط,  مدرسة  ــا  وأم
بشموخها قصة األردن الغالي . وليس 
الملك  جاللة  قول  من  ذلك  على  أدل 
فلست   ..  :  - اهللا  رحمه   – الحسين 
بلدنا  في  مؤسسة  وال  مدرسة  أجــد 
وإتصل   الوطن,  بتاريخ  تاريخها  إرتبط 
وتطورها  الــدولــة  ببناء  استمرارها 

كمدرسة السلط العريقة,,.
العهد  بعد  المستأجرة:  المباني   
أفتتحت  ١٩١٩م  العام  وفي  العثماني 
في  (ابتدائية)  أولــيــة  مــدرســة  أول 
السلط. وكانت تشغل بيوتاً مستأجرة 
فوزي  الحاج  بيت  وآخرها  مالئمة,  غير 
السلط  مسجد  مقابل    - النابلسي 
خمس  مــدة  فيه  وأقامت   – الصغير 
الموقع  إلــى  انتقالها  قبل  ســنــوات 
الثانوية  المدرسة  وأصبحت  الحالي. 
قد  وكانت  ــارة.  األم عهد  منذ  األولــى 
في  ابتدائية  مــدارس  ثالث  أفتتحت 
شرق األردن في األلوية الثالثة األخرى.

األسماء التاريخية للمدرسة : 
عدة  عبرتاريخها  المدرسة  حملت 

أسماء وآخرها:
,,مدرسة السلط الثانوية للبنين,,

وهو االسم الذي أطلق عليها منذ العام 
األسماء  ومن  اليوم.  وحتى  ١٩٣٩م 
أيضاً(المدرسة  عليها  أطلقت  التي 
الكلية  إلــى  نسبة  ــك  وذل الحربية) 
الحربية التي درس فيها "محمد أديب"  
تقديراً  (اسطنبول)  اآلستانة  في  وهبة 
المدرسة,  هذه  تأسيس  في  لجهوده 
منصب  يشغل  وقتذاك-   – كان  حيث 
مدير عام المعارف. وهناك اسم آخر هو 
مدرسة (التجهيز) وكان هذا االسم على 

نمط المدارس الثانوية في سوريا.
تنادى  فقد  كله,  لهذا  التل:  موقع 
أرض  قطعة  عن  للبحث  السلط  أهالي 
تكون مالئمة لبناء مدرسة عليها, وقد 
(تل  الحالي  الموقع  على  االختيار  وقع 

الجادور) .
المدرسة  هذه  تتربع  الموقع:  أهمية 
على  المطل  (الــتــل)  هــذا  قمة  على 
وعلى  جهة  من  الجميل  السلط  وادي 
من  المدينة  جــبــال  ســفــوح  ملتقى 
الذي  الموقع  ولهذا  األخــرى.  جهتها 
الجادور)  (تل  اآلثار  علماء  عليه  يطلق 

جمع التبرعات:
 كان مدير المعارف – وقتذاك-"محمد 
أديب" حسين وهبة (١٨٩٢-١٩٤٩م) 
– كما أسلفنا- قد عقد اجتماعاً موسعاً 
أجل  من  السلط  ورجــاالت  أهالي  مع 
وتجلى  المدرسة.  لبناء  التبرعات  جمع 
في  واألصالة  الكرم  االجتماع  هذا  في 
بما  للتبرع  جميعاً  فهبوا  السلط,  أبناء 
من  لديهم  وبما  أنفسهم  به  تجود 
وجاءت  زراعية  ومنتجات  وحبوب  أموال 
التبرعات من كل مكان وفُرضت مبالغ 
حضروا  الذين  ومن  الميسورين.  على 
وليس   - منهم  نذكر  االجتماع  هذا 
محمد   :  - األلقاب  حفظ  مع   – الحصر 
الحمد,  فالح  الحمود,  نمر   , الحسين 
االبراهيم  بخيت  العزب,  مبارك  محمد 
عليان  السمن,  أبو  طاهر  الدبابنة, 
قاقيش,  العيد  صالح  الحياري,  السالم 
قطيشات  ســـرور  الــحــديــدي,  أحــمــد 

والخوري أيوب الفاخوري وغيرهم.  
وضع حجر األساس :

بها  المتبرع  األرض  تجهيز  وبعد   
ومستلزمات  الالزمة  المواد  وتأمين 
يوم  وفــي  اللجنة,  قبل  من  البناء, 
األمير  سمو  تفضل  ١٩٢٣/٥/١٢م 
عبد اهللا بن الحسين (الملك المؤسس)  
الكريمة  بيده  األســاس  حجر  بوضع 
المدرسة.  موقع  في  مهيب  باحتفال 
عامين  من  بأقل  قياسي  زمــن  وفــي 

(سنة وسبعة أشهر) أكتمل البناء.

اليوم األول للمدرسة: 
١٩٢٥/٩/١٩م  السبت  يــوم  وفــي 
استقبلت المدرسة تالميذها في مبناها 
الجديد على التل : وكان يوماً مشهوداً 
فيه  إشتركت  السلط  مدينة  تاريخ  في 
الفرقة  ضمنها  ومن  الكشفية  الفرقة 
جمهور  وخلفها  للمدرسة  الموسيقية 
عرس  وكأنه  المدينة  أهالي  من  كبير 

وطني.
ــوم  اإلفـــتـــتـــاح الـــرســـمـــي: وفــــي ي
االفــتــتــاح  تــم  ١٩٢٥/١٢/١٢م 
اهللا  عبد  األمير  سمو  برعاية  الرسمي 
عدد  وكان  اهللا-  رحمه   – الحسين  بن 
وأساتذتها(١١)  طالب   (٢٠٠) طالبها 
األقطار  من  بعضهم  ــان  وك معلماً 
سوريا,   , (فلسطين  المجاورة  العربية 
االساتذة  هؤالء  وكان  ومصر)  لبنان  
هم الرواد األوائل للمدرسة يشحذون 

من البياضة الى التل. كما قدم أهالي 
حسب  كل  الممكنة  المشاركة  السلط 

طاقته ومقدرته.
 

فن العمارة وداللة الموقع: 
هندسة,  تكون  أن  قبل  فن  العمارة 
ومدرسة السلط كغيرها من المدارس 
طابع  ذات  الشام   بالد  في  العريقة 
أصيل,  اسالمي  عربي  معماري  وطراز 
والتصميم  الموقع  إلطــاللــة  ــك  وذل
الهندسي المميز وإختيار الحجر األصفر 
الداخل  في  الــجــدران  لبناء  الترابي 
والمزخرف  الملون  والبالط  والخارج 
فنية  ولوحة  مزخرفة  سجادة  كأنه 
كما  الجمال.  رائعة  ــوان  األل متعددة 
دالالته  له  كان  الموقع  هذا  اختيار  أن 
, حيث جاء إتجاه مبنى المدرسة للجهة 
واتجاهها   , مناخية  إلسباب  القبلية 
شماال صوب مدخل المدينة يدل على 
تتجه  المدينة  روح  هي  المدرسة  أن 
لكل  وذراعيها  قلبها  فاتحة  نحوها 
القادمين اليها من كافة أرجاء الوطن, 
على  وخــرجــت  ــمــدارس  ال أم  فغدت 
القرار  وصناع  القادة  عاماً   (٩٠) مدى 
أيام  منذ  الدولة  بناء  في  وساهمت 
الرعيل األول وكان لها دور مهم إلبراز 

وتصدير الكفاءات الى أنحاء الوطن.
للمدرسة  الرئيس  المدخل  تميز  كما 
ستة  على  تقوم  أمامية  منصة  بإقامة 
قد  االعمدة  هذه  ولكن  حجرية  أعمدة 
المدينة  ضرب  الذي  بالزلزال  تأثرت 
أدى  ما  ١٩٢٧م  العام  في  والمنطقة 
الى تشقق وسقوط أعمدتها ولم يبق 
وتيجانها  االعمدة  قواعد  سوى  منها 
ونتوجه  اليوم.  حتى  عليها  شاهدة 
تلك  إنشاء  باعادة  الملكية  اللجنة  الى 

المنصة في موقعها القديم.
تتميز  فإنها  المبنى  جـــدران  وأمــا 
أعطاها  ما  االسقف  وارتفاع  بالسماكة 
تتوافر  حيث  الحراري  العزل  خاصية 
والدافئة  صيفا  البرودة  المبنى  داخل 
البصر  ويبهر  النظر  يلفت  ومما  شتاًء. 
والقاعة  الممرات  أرض  بالط  أن  أيضاً 
يحافظ  مازال  الصور)  (صالة  الداخلية 
الزخرفة  حيث  من  االولى  حالته  على 
طوال  رغم  تغيير  دون  االلوان  وجمال 
وأمــا  الخريجين.  وتعاقب  السنين 
تصميمها  جاء  فقد   , واألبواب  النوافذ 
والمكان  الموقع  طبيعة  مع  منسجماً 
اإلسالمي,  والفن  المعماري  والطراز 
جانبي  على  النوافذ  تصميم  جاء  حيث 
بعددها  للمبنى  الرئيس  المدخل 
الثمانية في كل جانب في اشارة وداللة 

لعدد ابواب الجنة الثمانية.
١- مراحل اعمار بناء المدرسة: 

المدرسة  لبناء  االساس  حجر  وضع   -
سمو  قبل  من  ١٩٢٣/٥/٢٣م  بتاريخ 
الحسين-رحمه  بن  اهللا  عبد  األمير 

اهللا- . 
٢- بناء الطابق الثاني: 

أمر  فقد   , الطلبة  عدد  زيــادة  بسبب 
اهللا-  –رحمه  الحسين  الملك  جاللة 
ببناء الطابق الثاني في العام ١٩٥٦م 
وغرفة  صفية  غرف   (٩) من  ويتكون 
إدارة مساندة ومرافق صحية مستقلة. 
في  الطابق  هذا  في  الدراسة  وبدأت 
هذا  نوافذ  أن  ويلحظ  التالي  العام 
الطابق  لنوافذ  مغايرة  جاءت  الطابق 
أقواس  دون  صممت  حيث  االرضــي, 

وعد هذا خطأ في التصميم.
في العام الدراسي (١٩٦٤-   -٣
الخارجية  الساحة  رصف  تم  ١٩٦٥م) 
والغرف  الكبير  المبنى  بين  الواقعة 
باالسمنت  وصبها  بالحجارة  الخارجية 
والبالغة مساحتها حوالي (٢٠٠٠) متر 

مربع وذلك على نفقة المدرسة.
 -١٩٨٣) ـــام  ـــع ال ـــي  ف  -٤

كشفت  حيث  ودينية.  تاريخية  أهمية 
المجاورة  المقبرة  في  الدفن  عمليات 
المدرسة  بــنــاء  ــاء  ــن أث والــحــفــريــات 
الكثير  على  الملعب  أرض  وتسوية 
جزء  اكتشاف  وأبرزها  اآلثار  هذه  من 
الدفاعي  السور)  الجدار(أي  من  بسيط 
ويرجع  المدرسة  حــرم  في  للمدينة 
الوسيط  البرونزي  العصر  فترة  إلى 
اإلكتشاف,  هذا  وألهمية  الميالد,  قبل 
ــار  واآلث السياحة  وزارة  أقامت  فقد 
عليه.  للحفاظ  خشبية  مظلة  فوقه 
وبذلك تكون مدينة السلط من أقدم 
بسور  أحيطت  التي  الدفاعية  المدن 
هذه  وتدل  المنطقة.  هذه  في  دفاعي 
المكتشفات أيضاً على أن منطقة التل 
الفترتين  في  بالسكان  مأهولة  كانت 
تقوم  وكانت  والبيزنطية.  الرومانية 
  Gadora مدينة(جادورا)  التل  على 
ظهرت  التي  (بيرايا)  مملكة  عاصمة 

األهمية  وأما  للميالد.  األول  القرن  في 
الدينية, فإن المدرسة تقع بجوار مقام 
عليهما  يعقوب  النبي  بن  جاد  النبي 

السالم.

التبرع بأرض المدرسة:
 بعد إختيار هذا الموقع تبرع كل من : 
أحمد الحاج عبد اهللا الحديدي(١٨٧١-

الجغبير  القادر  عبد  وسويلم  ١٩٦٦م) 
ــاء  رؤس ــد  أح  - (١٨٨٩-١٩٤٥م) 
من  بجزء   – السابقين  السلط  بلدية 
عليها.  المدرسة  أقامة  المراد  األرض 
بلدية  رئيس  من  لجنة  شكلت  ثم 
مصطفى  سعيد  وقتذاك-   – السلط 
نصر اهللا الصليبي (١٨٧٨ – ١٩٥١م) 
عبد  الدين  عالء   : من  كل  وعضوية 
طوقان(١٨٧١- الرزاق  عبد  الرحمن 

ومن  المشروع  هذا  إلدارة  ١٩٤٤م) 
كوكش  خليل  أسعد  الرحمن  عبد 
(١٨٧٦-١٩٦٤م) لتوفير وشراء مواد 
األخــرى.  المستلزمات  وكافة  البناء 
مدينة  من  المواد  تلك  شراء  تم  ولقد 
ساحلية  مدينة  (وهي  بفلسطين  حيفا 
ومصفاة  اسمنت  ومصنع  مرفأ  فيها 
لتكرير النفط القادم من العراق مروراً 
بواسطة  المواد  هذه  ونقلت  باألردن) 
الى  البريطاني  الجيش  شاحنات 
الترابي,  األصفر  الحجر  وأما  السلط. 
ومنطقة  السلط  جبال  أحد  من  فكان 

وادي شعيب.

الوطن  حب  الطلبة  ويعلمون  الهمم 
وكانت  الوطنية,  األناشيد  خالل  من 
أهالي  قلوب  في  خاصة  مكانة  لهم 
فكان  البناء  غرف  عدد  أما  المدينة. 
(٢٠) غرفة منها أربع خارجية منفصلة 
منامات  أستخدمت  الكبير  البناء  عن 
السلط  خارج  من  والمعلمين  للطالب 
خالل األعوام (١٩٢٥- ١٩٢٨م). كما 
تلك  من  المدرسية  الكتب  أُحضرت 

األقطار العربية.

الفوج األول من الخريجين: 
 (١٩٢٥-١٩٢٦) الدراسي  العام  وفي 
من  األول  الــفــوج  المدرسة  قدمت 
داود  وهم:  أربعة  وعددهم  خريجيها 
الرحيم  عبد   , الظاهر  أحمد  تفاحة, 
العام  ــي  وف مسمار.  وعلي  الــواكــد 
قدمت  (٢٠١٥-٢٠١٦م)  الدراسي 
فوجها  واعــتــزاز  فخر  بكل  المدرسة 

(التسعين) وعددهم (١٩٢) طالباً.
النخبة من الخريجين: 

وكانت المدرسة قدمت – عبر مسيرتها 
في تسعين عاماً – نخبة من القياديين 
العليا  اإلداريــة  المراكز  تبوأوا  الذين 
حفظ  مع  بعضهم-  نذكر  الدولة.  في 

األلقاب-  
ــــدد(٧)                 ع ــات  ــوم ــك ــح ال رؤســـــاء     
مجلس  رؤساء  عدد (٧٢)        الــوزارء 

األعيان عدد (٣)
رؤساء  عدد(٤)   النواب  مجلس  رؤساء 
رؤساء        (٣) عدد  الملكي  الديوان 

السلطة القضائية عدد(٣)
        قادة الجيش عدد (٣)       رؤساء 

الجامعات عدد(٧)

 البناؤون والنقاشون:
عبد  البناء  معلم  الى  عهد  قد  كان   
الى  كوكش –باإلضافة  أسعد  الرحمن 
البناء  بأعمال  القيام   – المواد  شراء 
وشاركه في هذا العمل كل من : محمد 
الرزاق  وعبد  غزالة  أبو  محمود  الجرار, 
من  عدد  جانب  الى  الغالييني  السيد 
من  الحجارة  وينقشون  يدقون  الذين 
أمثال فريز الحاج حسين و رامز كوكش 
و جريس النجار و غيرهم من المهنيين 
ونستذكر  والــعــمــال.  الحرفيين  و 
وقتذاك   – السلط  سجن  في  السجناء 
للمشاركة  متطوعين  تبرعوا  الذين   –
في فتح الطريق المؤدي الى المدرسة 

المدرسة  حــرم  في  أقيم  ١٩٨٤م) 
المهندس  من  بتبرع  ومئذنة  مسجد 
خريجي  أحــد  الــشــاكــر  زكــي  عــونــي 
مبنى  حجارة  اخــذت  وقــد  المدرسة. 
مسجد  حــجــارة  بقايا  مــن  المسجد 
العام  في  هدم  الــذي  الكبير  السلط 
١٩٦٥م وعهد الى بناء المسجد ألحد 
المدينة  في  المعمرين  البناء  معلمي 
رحمه   – ذيب  الحاج  الــرزاق  عبد  وهو 

اهللا-.
الثمانينات  نهاية  ــي  وف  -٥
جاللة  من  وبأمر   , الماضي  القرن  من 
الملك الحسين – رحمه اهللا – فقد تم 
المدرسة  لمبنى  الالزمة  الصيانة  عمل 
استنادية  وجدران  ميالن  مدات  وعمل 
وتنظيف الحجر األصفر بالقذف الرملي.

وأثناء   ١٩٩٢/٤/٢٢ وفي   -٦
 – اهللا  رحمه   – الحسين  الملك  زيــارة 
للمدرسة, أمر جاللته بتشكيل (اللجنة 
المدرسة  أمور  لمتابعة  العليا  الملكية 
الملكية  العلمية  الجمعية  وباشراف   (
ومؤسسة إعمار السلط احدى الجهات 
الراعية للحفاظ على إرث مدينة السلط 
الهدف  ــان  وك والثقافي.  العمراني 
على  العمل  الملكية  اللجنة  إنشاء  من 
وتطوير  المدرسية  البيئة  تحسين 
وجمع  والتخطيط  التربوية  العملية 
الرابعة  المرحلة  وتنفيذ   التمويل 
تشكيل  ويعاد   . المدرسة  لتطوير 

اللجنة كلما اقتضى الحال.
بدأت  ١٩٩٦م  العام  في   -٧
(المرحلة  بأعمال  الملكية  اللجنة 
جديدة   مبان بإقامة  وذلك  الثانية)  

ومنشآت أخرى في حرم المدرسة.
الثالثة)  (المرحلة  ــي  وف  -٨
أراضٍ  استمالك  تم  اللجنة  أعمال  من 
المدرسة  ارض  الى  وضمها  جديدة 
بوشر  التي  المباني  انجاز  ومتابعة 
بوابة  إقــامــة  وكــذلــك  بها.  العمل 
الخارجي  المدخل  على  حجرية  قوسية 

للمدرسة.
الملكة  جاللة  ــارة  زي خالل   -٩
بتاريخ  للمدرسة  اهللا  العبد  رانــيــا 
إدراج  جاللتها  أعلنت  ٢٠٠٨/٥/٢٩م 

المدرسة ضمن مبادرة مدرستي.
ملكية  توجيهات  على  وبناء   -١٠
 – الثاني  اهللا  عبد  الملك  جاللة  من 
حفظه اهللا-, فقد وضعت جاللة الملكة 
رانيا العبد اهللا حجر األساس (للمرحلة 
٢٠١٤/١١/١٥م  بتاريخ  الرابعة) 
فــي٢٠١٤/٤/٣  بها  العمل  بدء  التي 
 وتشمل هذه المرحلة على إقامة مبان
جديدة وهي : مبنى للمكتبة من اربعة 
طوابق ومبنى النشاطات الطالبية من 
ثالثة طوابق وتلبيس مبنى المختبرات 
الــمــدرج  وتوسعة  االصــفــر  بالحجر 
الحجري وفرش ارضية الملعب بالعشب 
الصناعي واعادة تأهيل مبنى الخدمات 
المدرسة  مدخل  وتبليط  والمسرح 
مواقف  وعمل  االسود  البازلتي  بالحجر 

للسيارات.  
المضيئة  الــصــفــحــات  هـــذه  وبــعــد 
عمرها  مــن  المشرقة  ــوات  ــســن وال
مدرسة   – المدارس  أم  فإن  التسعين, 
وتعتز  تفخر   – للبنين  الثانوية  السلط 
الباني –  الحسين  الملك  جاللة  بهدية 
احتفالها  ذكرى  لمناسبة   – اهللا  رحمه 
 ١٩٧٦/٥/١٦ في  الذهبي  باليوبيل 

،(وسام االستقالل من الدرجة األولى) 

مدرسة السلط .. يف (٩٠) عاماً
رة .. منارة العلم فن الع

درويش الكاشف

 تكن مدرسة السلط أول مدرسة ثانوية 
مجاالت  يف  الرائدة  املدرسة  ،بل    فحسب 
كشفية  فرقة  أول  فيها  تشكلت  عــدة؛   
مكتبة  وأول   ،١٩٢٣ العام  يف  وموسيقية 
،وأول   ١٩٢٥ العام  يف  تأسست  مدرسية 
١٩٢٦م,  العام  يف  بالحيوان  رفق  جمعية 
العام  يف  مدرسية  مجلة  فيها    وصدرت 
١٩٢٨م, وكان فيها أول مرصد جوي بسيط, 
يف  بريدي  طابع  يف  صورتها  وظهرت 
العام ١٩٨٢م. وتحتفظ هذه املدرسة منذ 
إفتتاحها يف العام ١٩١٩م بأرشيف لكافة 
التاريخية  الوثيقة  أهمها  ومن  الوثائق 
الحس  الرشيف  السلط  أهايل  بايعة 
١٩٢٤م.  العام  يف  الله-  –رحمه  عيل  بن 
أول  ٢٠٠٨م  العام  منذ  حرمها  ويحتضن 
مستوى  عىل  املــدريس  للكتاب  متحف 

. الوطن العر

ريبورتاج
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مطبخ    |   إعداد: جيهان الكباريتي

املطبخ 
ان الكباريتي

تشيبس بالجبنة

 بطاطا ويدجز
 :äÉfƒμŸG

ÉWÉ£H  ƒ∏«c ∞°üf
Oƒ°SCG πØ∏a IÒ¨°U á≤©∏e ∞°üf 

ÉμjôHÉH IÒ¨°U á≤©∏e ™HQ 
í∏e  

AÉe IÒÑc ≥YÓe 3 
.»∏≤∏d »JÉÑf âjR Üƒc 

:á≤jô£dG

 É¡«∏Y ¢Tôj   í£°ùe ≥ÑW ‘ ¢ùÑ«°ûàdG  ™£b OôØJ  -

.IQƒ°ûÑŸG áæÑ÷G

 Öéj ,á`̀æ`̀Ñ`̀÷G  ìƒ`̀°`̀ù`̀J  ¿CG  ≈``̀dEG  ∞`̀jhhô`̀μ`̀«`̀ŸG  É¡∏Nóf  -

.≈∏YC’G øe áæÑ÷G ¥Î– ’ ≈àM É¡à«£¨J

 AÉ«dƒ°UÉØdG  É`̀¡`̀bƒ`̀a  ™°†f  ,∞`̀jhhô`̀μ`̀«`̀ŸG  ø`̀e  êô`̀î`̀J  -

.  ô°†N’G π°üÑdG , IQhóæÑdG ™£b ,AGôª◊G

:á≤jô£dG

.áμ«ª°S kÉ©£b ™ q£≤Jh ÉWÉ£ÑdG ô q°û≤J -
.  ≈£¨Jh  AÉŸG ™e ™°VƒJ ,ÉμjôHÉÑdGh ,πØ∏ØdGh ,í∏ŸÉH πqÑàJ -

.á≤«bO 12-10 øe ∞jhhôμ«ŸG ‘ ™°VƒJ  -
.QGôªMÓd π«“ ¿CG ≈dEG »eÉ◊G âjõdG ≈a ≈∏≤oJh ∞jhhôμ«ŸG øe êôîoJ -

بيف سرتوغانوف 

 :äÉfƒμŸG

íFGô°T  ô≤H º◊  ƒ∏«c ∞°üf

»∏≤dG âjR øe ¿ÉJÒÑc ¿Éà≤©∏e 

äÉMô°T ™£≤e áÑ∏Y 

äÉMô°T  π°üH  áÑM

   ÉÁôμdG øe Üƒc 

¿ƒª«∏dG Ò°üY IÒ¨°U á≤©∏e 

í∏e 

.Oƒ°SCG πØ∏a 

 : á≤jô£dG

 ô£ØdG ±É°†j ºKh π°üÑdG ô qªëj É¡°ùØf IÓ≤ŸG ‘h ,ôª– h πØ∏ØdGh í∏ŸÉH áªë∏dG πÑàJ  -
 ±É°†J Ëó≤àdG πÑbh ,ô£ØdGh π°üÑdG ™e kÓ«∏b Ö∏≤jh ºë∏dG OÉ©j ºKh , kÓ«∏b Ö∏≤jh

.RQC’G hCG  áfhôμ©ŸG ™e Ωó≤jh  áÁôμdG

 :äÉfƒμŸG

 ¢SƒàjQhO  ¢ùÑ«°ûJ ΩGôZ 35  -

,Qó«°T áæÑL Üƒc 4⁄1 ™HQ  -

  IQhóæH áÑM  -

AGôª◊G AÉ«dƒ°UÉØdG øe IÒÑc á≤©∏e  -

z…QÉ«àNG{ ™£≤e ô°†NCG π°üH  -
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أثر وإنسان..
فضاءات

َحديُث السجون (٣).. الِقّصة الوثائقية 
ألّول (انتفاضات الَشعب الفلسطينّي) ضّد 

) ك رواها (خليل  (االنتداب الربيطا
بيدس) يف حينه يف العام ١٩٢٠

ا بالقطار، وبدء جابوتنسكي، ونقلهم إلى السجن، ومن ثم باإلضافة إلى عدد من الصهاينة برئاسة زئيف عن؛ الحكم عليهم من المحكمة البريطانية _ في هذا القسم، يتحدث خليل بيدس  في سجن عكا، وتضامن األهالي والشخصيات وأعيان فلسطين. ثم ينتقل إلى ظروف اعتقالهم جهود اإلفراج عنهم من قبل وجهاء ورجاالت نقلهم إلى حيفا ثم إلى سجن عكّ
المثيرة في المحاكمة في المحكمة، وغير ذلك الكثير من التفاصيل يتحدث عن تكذيب شهادات الشهود اليهود وظهر اليهود بمالبس إنجليزية عسكرية. كما واندساسهم بين الجموع. النبي موسى. واستفزاز الصهيونيين للمحتفلين، بالمحتفلين المسلمين والمسيحيين بموسم عن؛ أسباب االنتفاضة، وهو تحرش اليهود _ وقد تحدث بيدس في القسم السابق العامة معهم.

موسم النبي موسى)، في شهر نيسان من العام ضد االنتداب البريطاني، المعروفة بـ(انتفاضة قصة أول انتفاضة للشعب العربي الفلسطيني أشهر من سجنه وإطالق سراحه مع رفاقه، يروي ألول مرة، والذي كتبه األديب خليل بيدس بعد _ في هذه األجزاء من حديث السجون، الذي ينشر الجائرة للمعتقلين.
في(من يوم ١٥ أيلول ١٩٢٠)._ نشر (حديث السجون) في القدس؛ فلسطين؛ اللطيف الحسيني، الحاج أمين الحسيني،  وغيرهم. العارف، كامل البديري، حسن أبو السعود،عبد ، عبد الفتاح درويش،سعيد درويش،عارفالمذكور  اعتقال كل من:خليل بيدس_ حيث تم  على إثر اندالع حوادث الموسم ١٩٢٠.
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دنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

كيف يأ رمضان، وملاذا يصاحب القمر؟ 

�����
��	
�

يح
أّن

ياماشورا  وحورية البحرياماشورا  وحورية البحر

ُطْق ُطْق 

          ُطْق ٌطْق

ُطْق ٌطْق  ٌطْق

هل تسمعني حين َأُدّقْ 

؟

أصحو َقبل الفجر أسيْر

فرحان وأكاد أطيــــــْر

َطبلي ُحلٌو طبلي كبيْر

مثل الّساعة حين تدْق

ُطْق ُطْق 

          ُطْق ٌطْق

ُطْق ٌطْق  ٌطْق

أوِقُظَك من نوٍم هادئ

من ُحْلٍم وِفراٍش دافئ 

تأكُل حتى َتصحو 

الشمْس

َتمحو  كّل ظالِم ا@مْس

ُطْق ُطْق 

          ُطْق ٌطْق

ُطْق ٌطْق  ٌطْق

هل تعرفي حين أدْق

- هل عرفتني ؟ 

 
 أرسل إسمك وصورتك

 وجواب الفزورة
 إ] بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

بالطبع يا عزيزي فأنت ولد قوي وذكي..
فال  العصفورة،  صومة  صيامك  ـأما 
تعني  مثلها..وإنما  ضعيف  أنك  تعني 
أن تتدرب على الصيام  بالصوم نصف 

نهار.
ذلك ألنك  ما زلت طفالً صغيراً وجسمك 
يوم  لمدة  والعطش  الجوع  يحتمل  ال 
فأنت  متكامل  شهر  مــدار  على  كامل 

لست مكلفاً بذلك.
وأنا  لي  جرى  عما  ألحدثك  أنا   إسألني 
يوماً  صمت  أنني  أذكر  سنك،  مثل  في 
أموت  وكدت  شديداً،   الحر وكان  كامالً  
الكثير  فقد  جسدي  ألنّ  العطش  من 
الالزمة  المعدنية  واألمالح  السوائل  من 
للجسم وما أن حان موعد اإلفطار حتى 
 .علي مغشياً  األرض   على  سقطت 
فقال  المستشفى  إلــى  أبــي  وأخــذنــي 
صومة  يصوم  أن  يكفي  ألبي  الطبيب 

العصفورة .
على  فريضة  هــو  الكامل  فالصوم   
سن  تــجــاوزوا   من  أي  فقط،  البالغين 
تحتمل  ــاراً  ــب ك وأصــبــحــوا  الطفولة 
طيلة  والطعام  الماء  نقص  أجسادهم 
صومة  أصـــوم  وبقيت  كــامــل.  نــهــار 

جسدي  وأصبح  كبرت  حتى  العصفورة 
يحتمل ذلك، عندها صرت أصوم النهار 

كامالً طيلة شهر رمضان المبارك.

ب
ـ
ت
أ
ن
ذ
ال
ك
ل
إ
ف
ك
م

ما هي  صومة العصفورة؟

ف

قلت لهم أّن اسمي عّبود وأنا ولد قوي ولست ضعيف! كالعصفورة، أحب أن أصوم مثل أبي 
وأمي وأختي الكب<ة نهار=  كامًال..وال أريد أن أصوم كالعصفورة، لكّن أمي متنعني وتقول �: 

ُصم صومة العصفورة.

صياد  هناك  كــان  الزمان  قديم  في  أّن  يحكي 

الصياد  هذا  وكان  يومه  قوت  على  يعيش  فقير 

الفقير يصطاد السمك وكان في المقابل يحصل 

المتاجر  اصحاب  من  الطعام  من  مايكفيه  على 

يوم  وفــي  شــورا  ياما  اسمه  اي  الصياد  ويدعى 

بينما كان جالسU على قاربه وقع في  االيام  من 

انه  اال  القارب  يغرق  ان  وكاد  ثقيل  شيء  شباكه 

حورية  هي  واذا  اخيرا  عليه  السيطرة  استطاع 

البحر فدهش مما شاهده وفجأة بدأ بالصراخ انا 

ثري انا ثري سوف اقايضها بمبلغ كبير من المال 

وداعا للفقر ولكن مالبث حتى بدأت حورية البحر 

بالبكاء وهي تقول ارجوك اطلق سراحي وسوف 

اجعلك ثريا جدا وقال لها ماذا يمكنك ان تفعلي 

يضمن  مــاذا  فقال  به  تامر  ما  فقالت  اجلي  من 

لي انك لن تخذيليني فقالت سوف اخذك معي 

الى قومي في اعماق البحر ففكر الصياد ووافق 

اخيرا على ذلك ولكن قامت حورية البحر بتنبيه 

ياماشورا إلى بعض االمور وقالت له اسمع مااقول 

بحذر يا ياماشورا اليوم الواحد الذي تقضيه عند 

قومي يكون ١٠٠ عام عند قومك وقالت له االمر 

االخر ان هناك صندوقU اسود صغيرl وحذرته من 

ووافق  غيره  مايشاء  ياخذ  وان  ابدا  لمسه  عدم 

البحر  عــرض  إلــى  وانطلقا  ذلــك  على  ماشورا  يا 

يا  شاهد  الضائعة  المدينة  إلــى  وصــال  وعندما 

الحرير  من  والمالبس  االطعمة  الذ  من  ماشورا 

ومكث  النفيسة  والــجــواهــر  والــمــرجــان  والــؤلــؤ 

ايام وكان قد اصبح ثريا وكان له  ياماشورا ثالثة 

أيضا  تــزوج  أنه  وكما  أمــره  تحت  يعملون  حــراس 

إلى الوطن  وانتهت المهلة وحان موعد العودة 

واثناء  وقبيلتها  البحر  حــوريــة  بتوديع  ــام  وق

الحراس  من  يرافقه  وهــو  المدينة  من  خروجه 

الذين يحملون المجوهرات النفيسة وغيرها رأى 

ما  نفسه  في  وقــال  الصغير  ــود  ا@س الصندوق 

الذي اخسره من اخذه فقام باخذه وفجاة اختفى 

يخيم  الظالم  واصبح  زوجاته  وكذلك  الحراس 

يجذبه  ضخم  باعصار  واذا  مكان  كل  من  عليه 

نحو االعلى وفي اليوم التالي استيقظ ياماشورا 

وبدأ  هزيال   Uضعيف كهال  عجوزا  الشاطئ  على 

لقد  وقال  زمانه  غير  زمان  إلى  وصل  النه  بالبكاء 

خدعتني تلك المشعوذة الكاذبة واذا بها تخرج 

من البحر وقالت بحزن كبير ياماشورا ألم أحذرك، 

ألم أنبهك لكنك لم تسمع ما نصحتك به.

ربيع  األول،  ربيع  صفر،  «محرم،  وهي  العربية  األشهر  من  شهر  هو  رمضان 
الثاني، جمادي األولى، جمادي اآلخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، 
شهر  كل  يبدأ  حيث  القمر،  بظهور  مرتبطة  جميعها  األشهر  الحجة».وهذه  ذو 
يبدأ  حيث  باختفائه،  وينتهي  ونقصانه  اكتماله  حتى  ويستمر  الهالل  بظهور 

الشهر الذي يليه ببزوغ هالل الشهر الذي يليه.
ورمضان هو شهر الصوم  عند المسلمين، وسمي بهذا اإلسم، نسبة الى كلمة 

« الرمض « أي شدة حرارة  الشمس، ففي هذه الفترة من الشهر كانت  
رمضت  .ويقال:  العربية  الجزيرة  في  جداً  شديدة  بحرارة  األرض   تمد الشمس 

الحجارة، أي سخنت كثيراً بتأثير الشمس.
عن  يمتنعون  أنهم  أي  المسلمين،  من  األصحاء  الكبار  يصوم  الشهر  هذا  وفي 
الطعام والشراب من طلوع الشمس حتى مغيبها، ويعفى من الصيام األطفال 

والمرضى والعجائز الضعفاء.
المسلمون  يعيش  رمضان  وفي 
والبهجة  الــفــرح  مــن  ــــواء  أج
ويمارسون بعض العادات الجميلة 
األصــدقــاء  ــارة  ــزي ك والمحببة 
على  والعطف  الطعام  وتبادل 
الفقراء ومساعدتهم.وفي كل بلد 
رمضانية  عادات  الناس  يمارس 
عادات  وكلها  األخرى  عن  تختلف 
في  كلها  تجتمع  محببة،  جميلة 

فعل الخير ومحبة الناس.

أصدقاء دنيا الفرح

سارة حمزة

df@alrai.com

�����
��	
�

لصوم نصف 

غيراً وجسمك 
يووووووووووووووممممممممممممممممممممممممممممممممم  لمدة  ش 
فأنت  تكامل 

وأنا  لي  جرى 
يوماً  صمت   

ي

أموت  وكدت 
الكثير  فقد 
الالزمة  دنية 
إلفطار حتى 
 .علي غشياً 
فقال  تشفى 
صومة  صوم 

على  ريضة 
سن  جــاوزوا  
تحتمل  ــاراً 
طيلة  طعام 
صومة  ـــوم 

فق

الف

عل

ويد

من

ش

اس

الب

ثري

ود

بال

اج

من

لي

الى

اخ

يام
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افقيًا
يا  "أمانة  أغانيها  من  مصرية  مغنية   -  ١
ُبكرة" ٢ - تشييع – أعلى سلسلة جبال 
O العاf ٣ - حتية – حبيس ٤ - سخاء 
من  أكلة   – مستدير  قرع   -  ٥ ضجر   –

– ضد هجني ٧  اللحم والmغل ٦ - زاوية 
 – - ما بدا من pاسن الوجه ومساوئه 
أخو ا"ب ٨ - ناضج – ضد أبيض ٩ - مادة 
قاتلة – علوم – ضد حلو ١٠ - صبور – بحر 

١١ - رجاء – مسكن – لؤلؤة.

عموديًا
١ - ممثلة مصرية من أصل تركي تزوجت 
الفنان فؤاد املهندس – ممثلة مصرية 
ذكي  نبات   -  ٣ قول   – جواب   -  ٢ قديرة 
– تسوية  الِعطارة   O الرائحة يستعمل
من  |موعة   -  ٥ مصنع   – عمل   -  ٤
الشيء  تــصــور   -  ٦ نقيصة   – السفن 
وإدراكه – ضد خلفي ٧ - والدة – حلم ٨ 
– من اتخذ الصحافة مهنة  - ضد هدى 
 – له  أســالك  ال  للمراسلة  جهاز   -  ٩ له 
الطعام  |رى   – متشابهان   -  ١٠ بسط 
 – عــظــيــمــة  مــصــيــبــة   -  ١١ احلـــلـــق   O

مؤسسة

قم بنقل قلم رصاص 
واحد لتصبح املسألة 

احلسابية صحيحة

لمفةنمدنجتواةنلم
خعيدجاهـعاةميوافا

ياااهـولنرساواميع
روليوفاييسدنخامل
ااازدعخلةؤيعللتا

تعنةهـالماماماكجن
جبتجمضاانبمرصبرا

دطايوفصعهـحنياهـاي
خحجتامهـلفاصدنلوع
ياونخهـمااصاقيممي
ربزللتببملحتنعؤب
اريااناتبوبلابسط
لااتصالازقاالمسل
نلدنهـمعوييلوائـةا

داةامامراوعرلاان
نىفكفولةدلمكشقلم

العاصمة االوروبية التي انشأت اول بنك مالي في العالم عام ١٢٥٧م من مقطع و(٤) احرف
من الطبيعي ان العامل N متجر او مؤسسة القائم بعمله بكل امانة واخالص ان ينال الشكر والتقدير 

معنويا وماديا من صاحب العمل ويقول صاحب مؤسسة جتارية انه قام بزيادة رواتب العاملني عنده 
الخالصهم بالعمل وامانتهم فضاعفوا من جهودهم واخالصهم فكانت النتيجة زيادة N االنتاج وزيادة 

N االرباح طبعا واعمل خ<ا جتد خ<ا.

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

7/23 إلى 4/208/22 إلى 5/20

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 N صفحات «أبواب» السبت

عليك  ــورو  ــاك ك مسابقة  حلــل 
 N  ١-٩ مــــن  رقـــــم  ادخـــــــال 

املربعات الفارغة.
ــــام  مــفــاتــيــح احلـــل هـــي االرق
املـــربـــعـــات   N 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 اoخر
ال يجوز تكرار الرقم N احلل لذا 
رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

الحل السابق: االحمر
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حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١- يوسف شاهني ٢- وجع – كهل – سرب ٣- سهاد – تعليم ٤- دميم – ميام ٥- 
شدة – عامل – دق ٦- عم – جامد – حيا ٧- بالون – خلص ٨- إرب – يتوانى ٩- مي 

– مال. – نداء  – باعث ١١- فخ  – فم ١٠- ابتعد  – بلع 

عموديًا:
١- يوسف شعبان ٢- وجه – دمار – أخ ٣- سعادة – لبيب ٤- دم – جو – منت ٥- 
شك – يعا� – عد ٦- اهتمام – تبدى ٧- هلع – مدخول ٨- ليل – العب ٩- نسيم – 

حصن – أم ١٠- رمادي – أفعى ١١- أب – مقام – مثل. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج الجوزاء
هو ملك العالقات، حيث أنه يحرتف التواصل مع اآلخرين. هو أيضا ذ 

وملم بكم هائل من املعلومات حول مجاالت شتى من الحياة. أدائه 
رسيع، وذ ويتمتع برسعة البديهة.

نقاط القوة: متكلم، رسيع البديهة، مفكر، فصيح، ميلء بالحيوية

ما يكره: غ مستقر، مرتدد، سطحي، عصبي، غ محدد ويسهل عليه 
تغي رأيه

هناك  ان  ــبــدو  ي الـــحـــوت: 
مبلغا من المال في طريقه 
قدمتها  خدمة  مقابل  اليك 
ال  الحالل  المال  ونسيتها. 

يضيع.  

انجازه  عليك  يجب  الــذي  الكثير  هناك  الــجــوزاء: 
انت  دقيقة  اي  تضيع  فال  الوقت  من  قليل  وهناك 

تقوم باتصاالت مهمة.  

الدلو: اذهب الى التسوق 
ـــشـــراء االشــــيــــاء الــتــي  ل
تساعدك  اشياء  تحتاجها 
ــر مــهــاراتــك  ــطــوي عــلــى ت

وقدراتك التعليمية.  

اكثر  تقدمت  كلما  الحمل: 
في  زلــت  ما  انــك  اكتشفت 
البداية. ليس عليك القيام 
انجزت  لقد  االن.  شيء  بكل 

الكثير.  

الثور: السيطرة التي تفكر 
في  وهم  مجرد  هي  فيها 
الموقف  الــحــاالت.  احسن 
االفضل لك هو تبني الدعم 

وهذا يريحك اكثر.  

في  المنغمس  ــذراء:  ــع ال
يدفع  ان  يــجــب  ــذات  ــمــل ال
الــثــمــن ومـــع ذلـــك اذهــب 
االشياء  من  المزيد  لشراء 

التي يحتاجها المنزل.  

القوس: عبر عن حبك بدون 
بنفس  ستقابل  النك  تحفظ 
الــشــيء. بـــدون شــك فان 
الــحــب اعــظــم مــنــحــة من 

السماء.  

بمقدورك  نعم  ــجــدي:  ال
ستجد  بنفسك  بيتك  ترتيب 
وال  لها  بحاجة  لست  مــواد 
مانع من بيعها لتوفر بعض 

المال.  

ضغط  هــنــاك  الــســرطــان: 
ــيــك مـــن اجــــل انــهــاء  ــل ع
افعل  االبداعية  المشاريع 
لــمــســاعــدة  تستطيع  مـــا 

االخرين وستكافأ بسخاء.  

معجب  ــاك  هــن الــمــيــزان: 
لك  يظهر  ان  يريد  جــريء 
سيحول  ولكنه  عــواطــفــه 
ــاء في  ـــى شــق حــيــاتــك ال

البداية. كن صبورا.  

انفسكم  هــنــئــوا  االســــد: 
النكم تخطيتم عقبة اخرى. 
ــكــون وصــلــت الــى  قــد ال ت
ولكنك  تريده  الذي  المكان 

تتقدم.  

الــعــقــرب: هــنــاك مــشــروع 
فــــي خـــيـــالـــك مـــنـــذ مـــدة 
طويلة. اذا خططت له جيدا 
من  ــد  ــزي وي سينجح  فــانــه 

دخلك. اجل السفر االن.  
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حتى  تفطروا  وال  الهالل،  تروا  حتى 
له“؛  فاقدروا  عليكم   م غُ فإن  تــروه؛ 
على  بناء  ويفطر  سيصوم  ألنه  وذلك 
قول شخص إنه رأى الهالل مع وجود 
يكن  لم  الهالل  أن  يفيد  قطعي  دليل 
ذلك  ادعاء  وقت  السماء  في  موجودا 
صام  فقد  وعليه  رؤيــتــه!  الشخص 
رؤية  على  بناء  أفطروا  أو  المسلمون 
كوكب الزهرة مثال أو أي جرم سماوي 
الشاهد  توهمه  آخر  سماوي  غير  أو 

على أنه الهالل!
باعتماد  نقصد  مــاذا  المقابل  وفــي 
الفلكيين  فبعض  الفلكية؟  الحسابات 
بالغوا بهذا الجانب لدرجة مطالبتهم 
االقتران  حدوث  بمجرد  الشهر  ببدء 
غروب  قبل  الهالل)  تولد  أو  (المحاق 
واضحة  مخالفة  وهـــذه  الشمس، 
مواقيت  ربط  الذي  وجل  عز  اهللا  ألمر 
بالمحاق  وليس  بالهالل  المسلمين 

(االقتران أو تولد الهالل).
بين  التوفيق  أن  جليا  يبرز  هنا  ومن 
ال  ضرورة  الفلكية  والحسابات  الرؤية 
مفر منها؛ فكيف نقبل شهادة شخص 
القمر  أن  نعلم  ونحن  الهالل  برؤية 
المقابل  وفي  الشمس؟  قبل  غاب  قد 
من  الهالل  ير  ولم  الشهر  نبدأ  كيف 
كما  اإلسالمي  العالم  في  منطقة  أي 
ونحن  األحــيــان؟!  معظم  في  يحدث 
نرى أن االقتراحين التاليين قد يكون 
لهما األثر الواضح في معالجة مشكلة 
في  الهجرية  األشهر  بدايات  تحديد 

العالم االسالمي :
الهالل  تحري  عملية  تكون  أن    -١
يحدث  كما  جماعية  رسمية  عملية 
الدولة  فتعين  المغربية؛  المملكة  في 
الهالل،  لتحري  تصلح  مختلفة  مناطق 
بتحري  الراغبين  المواطنين  وتدعو 
على  المناطق،  لهذه  بالتوجه  الهالل 
شخص  منطقة  كــل  فــي  يوجد  أن 
هذه  ففي  األهلة.  بتحري  درايــة  ذو 
يتوهم  أن  المستحيل  مــن  الحالة 
في  الموجودين  األشــخــاص  جميع 
مع  خاصة  الهالل،  رؤية  التحري  مكان 
وجود شخص ذي دراية بتحري األهلة. 
الهالل  تحري  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
يتم  أفريقيا  جنوب  جمهورية  في 
يقارب  ما  به  يشارك  جماعي  بشكل 
من  أنه  نجد  ولذلك  شخص؛   ٣٠٠٠
المسلمون  يبدأ  أن  المستحيل  شبه 
الهجرية  أشهرهم  أفريقيا  جنوب  في 

بشكل خاطئ!
فرادى  أشخاص  شهادة  حالة  في    -٢
توجيه  يفترض  فإنه  الهالل؛  برؤية 
من  للتأكد  للشاهد  األسئلة  بعض 
آخر!  شيء  أي  وليس  الهالل  رأى  أنه 
رؤية  ومكان  وقــت  عن  يسأل  كــأن 
عن  وارتفاعه  فتحته،  واتجاه  الهالل، 
أثناء  الهالل  هذا  تحرك  وكيف  األفق، 
ولكنها  بسيطة  أسئلة  إنها  مراقبته.. 
الشهادات  معظم  ستنقح  بالتأكيد 
يكون  قد  الهالل!  برؤية  المغلوطة 
هذه  توجه  أن  المنطقي  غير  مــن 
وقت  الهالل  برؤية  لشاهد  األسئلة 
وذلك  وسلم؛  عليه  اهللا  صلى  الرسول 
لعدم دراية المسلمين في ذلك الوقت 
أما  الهالل،  برؤية  المتعلقة  بالعلوم 
منتشرا  اآلن  الفلك  علم  أصبح  وقد 
ويقينيا؛ فما المانع إذن من االستئناس 
سيحقق  االستئناس  هذا  كان  إذا  به، 
قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ”ال 
تصوموا حتى تروا الهالل، وال تفطروا 
فاقدروا  عليكم  غُم  فإن  تــروه؛  حتى 

له“؟ 

الزرقا،  مصطفى  والشيخ  شاكر،  أحمد 
والدكتور يوسف القرضاوي  .

لم  الفقهاء  من  اآلخــر  الفريق    -٣
في  ال  الفلكي  الحساب  استخدام  يجز 
النفي وال في اإلثبات؛ فإذا ما جاء من 
شهادته،  قبلت  الهالل  برؤية  يشهد 
تدل  فلكية  حسابات  وجدت  إذا  حتى 
في  موجودا  يكن  لم  القمر  أن  على 
السماء في ذلك الوقت. ومن القائلين 
بهذا الرأي الشيخ ابن باز، وقد يكون 
أن  الــرأي  هذا  أصحاب  العتقاد  ذلك 
غير  أو  دقيقة  غير  الفلكية  الحسابات 
قطعية، أو لعدم التفريق بين الفلكي 

والمنجم، أو لكال السببين.
بإجراء  يقومون  الفلكيين  بعض  إن 
أن  وجدوا  ما  فإذا  الفلكية؛  الحسابات 
القمر يغيب بعد الشمس ولو بدقيقة، 
قبل  حدث  قد  (المحاق)  االقتران  وأن 
اعتبروا  بدقيقة  ولو  الشمس  غروب 
الهجري  الشهر  أيام  أول  التالي  اليوم 
الفقهاء  بقول  بذلك  واحتجوا  الجديد. 
الحساب  اســتــخــدام  ـــازوا  أج الــذيــن 
ولكن  والنفي،  اإلثبات  في  الفلكي 
ال  االحتجاج  هــذا  إن  الحقيقية  في 
أجازوا  الذين  الفقهاء  ألن  أبدا؛  يصلح 
لإلثبات  الفلكية  الحسابات  استخدام 
أجازوها عندما تدل الحسابات الفلكية 
طور  فــي  أصبح  قــد  القمر  أن  على 
الهالل، وليس والقمر في طور المحاق! 
فحدوث االقتران (المحاق أو ما يسميه 
البعض تولد الهالل) ال يعني أن القمر 
على  بل  الهالل!  طور  في  أصبح  قد 
أو  (المحاق  فاالقتران  تماما  العكس 
لذروة  القمر  وصول  هو  الهالل)  تولد 

طور المحاق!
ساعة   ١٢-١٨ إلــى  القمر  ويحتاج 
تولد  أو  (المحاق  االقتران  بعد  تقريبا 
إلى  المحاق  طور  من  لينتقل  الهالل) 
الهالل. ففي الحقيقة ال يوجد أي فقيه 
أجاز بدء الشهر الهجري بمجرد حدوث 
الشهر  بــدايــة  ربــط  ألن  ــران؛  ــت االق
ربط  هو  االقتران  بحدوث  الهجري 
المحاق  بطور  المسلمين  لمواقيت 
وليس الهالل! إال أن اآلية الكريمة قد 
صرحت بوضوح أن مواقيت المسلمين 
مرتبطة بالهالل وليس المحاق؛ فقال 
تعالى: {يسألونك عن األهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج} )البقرة ١٨٩).

هل نتبع الحساب أم الرؤية؟
مما سبق نستنتج أنه ال يمكن اإلجابة 
الحسابات  نتبع  ”هــل  ســؤال  على 
دون  ــالل؟“  ــه ال رؤيـــة  أم  الفلكية 
الفلكية  بالحسابات  المقصود  تحديد 

والمقصود برؤية الهالل.
فهل المقصود باتباع رؤية الهالل هو 
الهالل  برؤية  شاهد  أي  شهادة  قبول 
حتى لو توفر العلم اليقيني الذي يفيد 
قبولها  حتى  أو  الشهادة؟  هذه  خطأ 
من  والعشرين  الثامن  الــيــوم  فــي 
الشهر الهجري كما حدث في اكثر من 

مكان  عام ١٩٨٤م؟ 
في  أنه  الرأي  بهذا  المتمعن  يالحظ 
معظم األحيان سيخالف حديث رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ”ال تصوموا 

بأن  كفيلٌ  األفق  عند  الجوي  فالغالف 
يشتت إضاءة الهالل فال نعود نراه.

القمر  قــرص  أن  سبق  مما  نستنتج 
مناسب  ارتفاع  على  يكون  أن  يجب 
مسافة  يبتعد  وأن  الغربي،  األفق  عن 
تزداد  حتى  الشمس  قرص  عن  كافية 
وهج  عن  يبتعد  ولكي  إضاءته،  نسبة 

الشمس وبالتالي يزداد سطوعه.
ــروب  غ قبل  االقــتــران  حــدث  وإذا 
غــروب  بعد  القمر  ــرب  وغ الشمس 
الشمس، ولكنه ال يمكن رؤية الهالل 
الذكر؛  سالفة  الثالثة  األسباب  ألحد 
فإن رؤية الهالل تسمى ”غير ممكنة“.

اختالف الدول اإلسالمية.. وأسبابه
تحديد  في  اإلسالمية  الدول  وتختلف 
لألسباب  الهجرية  األشهر  بدايات 

التالية:
اإلسالمية  ــدول  ال بعض  تدعو   –  ١
فــإذا  ــهــالل؛  ال لتحري  المواطنين 
قبلت  الهالل  برؤية  يشهد  من  جاء 
الحسابات  دلــت  لــو  حتى  شهادته 
الفلكية على أن رؤية الهالل مستحيلة 
حاليا  يحصل  ما  وهو  ممكنة؛  غير  أو 

في العديد من الدول اإلسالمية.
ترد  ــرى  أخ إسالمية  دول  فــي   –  ٢
شهادة الشاهد إذا كانت رؤية الهالل 
مستحيلة ولكنها تقبلها حتى لو كانت 

غير ممكنة.
تعتمد  ال  إسالمية  دول  وهناك   –  ٣
شروطا  تعتمد  بل  أصال؛  الهالل  رؤية 
التي  ليبيا  ذلك  ومثال  معينة.  فلكية 
رؤيــة  تعتمد  ال  أنها  رسميا  تعلن 
في  الهجري  الشهر  يبدأ  بل  الهالل؛ 

ليبيا إذا حدث االقتران قبل الفجر.
الـــدول  معظم  إن  ــف..  ــألس ل  –  ٤
على  الــهــالل  تتحرى  ال  اإلسالمية 
بدعوة  تكتفي  بل  رسمي؛  مستوى 
العربية  فالدولة  للتحري!  المواطنين 
الوحيدة التي تتحرى الهالل كل شهر 
بشكل  وشوال)  رمضان  فقط  (وليس 
رسميا  التحري  نتائج  وتعلن  رسمي 
اإلعــالم  وسائل  عبر  فــوري  وبشكل 
تتحرى  فهي  المغربية؛  المملكة  هي 
موزعا  موقعا   ٢٧٠ حوالي  من  الهالل 
المغربية،  المملكة  أنحاء  مختلف  على 
بعملية  المسلحة  القوات  وتشارك 
فإن  اعتقادنا  وحسب  أيضا،  التحري 
دولة  أفضل  هي  المغربية  المملكة 
األشهر  بــدايــات  تحديد  في  عربية 
التحري  نظام  فإن  وكذلك  الهجرية، 
في سلطنة عمان مشابه لذلك، ولكن 

يبقى النظام المغربي هو األفضل.
اإلسالمية  ــدول  ال بعض  تأخذ   -٥  
أن  علمت  فإذا  المطالع؛  اتحاد  بمبدأ 
رؤية  ثبوت  أعلنت  قد  الــدول  إحــدى 
دون  حتى  فورا  تتبعها  فإنها  الهالل 

التأكد من صحة رؤية الهالل.
ــدول  ال بعض  ــإن  ف المقابل  ــي  وف
المطالع،  باختالف  تأخذ  اإلسالمية 
داخل  من  إال  الهالل  رؤية  تقبل  وال 

أراضيها. 
التصورات الفقهية

ما سلف ذكره هو بعض من األسباب 
الرئيسة التي تؤدي إلى اختالف الدول 

األشهر  بدايات  تحديد  في  اإلسالمية 
األسباب  هذه  بعض  ويعزى  الهجرية، 
جهة؛  لكل  الفقهية  االختالفات  إلى 
نفسه  السؤال  يتكرر  عام  كل  ففي 
الفلكية  الحسابات  نتبع  ”هل  وهــو: 
هذه  نوقشت  وقد  الهالل؟“.  رؤية  أم 
الفقهاء  من  العديد  قبل  من  المسألة 
أغلب  فــي  ولكنها  الفلك،  وعلماء 
واضــح  بشكل  تناقَش  لــم  األحــيــان 
الفلكية  الحقائق  بعض  للقارئ  يبرز 
الهالل.  برؤية  المتعلقة  الفقهية  أو 
االعتماد  جواز  الفقهاء  بعض  رأى  فقد 
كان  ولكن  الفلكية،  الحسابات  على 
الجواز،  لهذا  معين  تصور  فقيه  لكل 

ونلخص ذلك باآلتي:
١-  أجاز بعض الفقهاء اعتماد الحساب 
الفلكي في النفي فقط؛ بمعنى أنه إذا 
ودلت  الهالل،  برؤية  يشهد  من  جاء 
الحسابات الفلكية على أن رؤية الهالل 
هذه  فإن  ممكنة؛  غير  أو  مستحيلة 
القائلين  أشهر  ومن  ترد.  الشهادة 
وهو  السبكي  الدين  تقي  الرأي  بهذا 
من كبار الفقهاء الشافعية في النصف 
فقد  الهجري؛  الثامن  القرن  من  األول 
الحساب  أن  فتاواه  في  السبكي  ذكر 
البصرية؛  الرؤية  إمكانية  نفى  إذا 
فالواجب على القاضي أن يرد شهادة 
قطعي  الحساب  ”ألن  قال:  الشهود، 
ال  والظني  ظنيان،  والخبر  والشهادة 
يعارض القطعي، فضال عن أن يقَدم 
أن  القاضي  شأن  من  أن  وذكر  عليه“. 
ينظر في شهادة الشاهد عنده، في أي 
قضـية من القضــايا؛ فإن رأى الحـس 

أو العـيان يكذبها ردهـا وال كـرامة.
ما  يكون  أن  شـرطها  ”والبينـة  قال: 
شهدت به ممكنا حسا وعقال وشرعا، 
على  قطعا  الحساب  داللة  فرض  فإذا 
شرعا،  القول  اسـتحال  اإلمكان  عدم 
والشرع  به،  المشــهود  السـتحالة 
شهادة  أما  بالمســتحيالت.  يأتي  ال 
الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط 
الين  أون  إســالم  (موقع  الكذب“  أو 
من  الرأي  بهذا  قال  وممن   ،(٢٠٠٤
المراغي  مصطفى  محمد  المتأخرين 
الطنطاوي   علي  والشيخ  األزهر،  شيخ 
ومن  منيع.  بن  اهللا  عبد  والشيخ   ،
شيخ  أيضا  ـــرأي  ال بهذا  القائلين 
اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

والقرافي وابن رشد  .
اعتماد  الفقهاء  بعض  أجـــاز    -٢
واإلثبات؛  النفي  في  الفلكي  الحساب 
فقد زاد مؤيدو هذا الرأي عن أصحاب 
الحسابات  دلت  إذا  أنه  السابق  الرأي 
غروب  بعد  القمر  وجود  على  الفلكية 
الشمس بوضع يسمح برؤيته كهالل؛ 
الفلكية،  بالحسابات  يؤخذ  فإنه 
الشهر  أيام  أول  التالي  اليوم  ويكون 
بالعين  رؤيته  اشتراط  دون  الهجري 
بهذا  القائلين  أشهر  ومن  المجردة. 
الرأي قديما مطرف بن عبد اهللا من 
كبار التابعين، وأبو العباس بن سريج 
الثالث  القرن  في  الشافعية  كبار  من 
ومن  الدينوري.  قتيبة  وابن  الهجري، 
الشيخ  عصرنا  في  به  قال  من  أشهر 

«رصد األهلة» يحدد أول أيام رمضان

الهالل ب الحساب الفل والرؤية
قال تعاىل: {يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (البقرة ١٨٩).

ُغمَّ  فإن  تروه؛  حتى  تفطروا  وال  الهالل،  تروا  حتى  تصوموا  وسلم: ”ال  عليه  الله  صىل  قال 
عليكم فاقدروا له“ (رواه البخاري، ومسلم بلفظ ”أغمي“. )

يختلف املسلمون كل سنة يف تحديد بداية ونهاية شهري رمضان وشوال، وقد يصل االختالف 
إىل أربعة أيام أحيانًا، فتعلن دول بداية الشهر الهجري بناء عىل الحسابات الفلكية، وتعلن 
أخرى بداية الشهر يف يوم ثاٍن بناء عىل رؤية الهالل، ويف نفس الوقت تعلن دول أخرى 
بداية الشهر الهجري يف يوم ثالث بناء عىل رؤية الهالل أيضا. ف سبب كل هذا االختالف؟ 

وما حقيقته؟

قاقا
قاقا
عليعلي
يختيخت
ىلإىل

يي

أخرأخأخر
إإ

بدابدا
رر

وموم

   رؤية الهالل بين الممكن والمستحيل
واحدة  مرة  األرض  حول  القمر  يدور 
كمتوسط،  تقريبا  يــوم   ٢٩,٥ كل 
ــذا نـــراه بــأطــوار  ــاء دورانــــه ه ــن وأث
ــروراً  وم بالمحاق،  مبتدئًا  مختلفة: 
األول  التربيع  ثم  المتزايد،  بالهالل 
واألحدب  البدر  ثم  المتزايد،  واألحدب 
ثم  الثاني،  التربيع  ثم  المتناقص، 
أخرى  مرة  وعودة  المتناقص،  الهالل 

إلى المحاق.
وفي كل يوم تشرق الشمس من جهة 
الشرق صباحا، وتغرب في جهة الغرب 
بعد حوالي ١٢ ساعة تقريبا، وكما أن 
أيضا  فالقمر  وتغرب  تشرق  الشمس 
دائما  يشرق  ال  ولكنه  ويغرب،  يشرق 
ليال ويغرب نهارا كما يعتقد الكثيرون! 
موعد  فــي  يــوم  كــل  يشرق  فالقمر 
يعتمد على طوره؛ فعندما يكون القمر 
محاقا فإنه يشرق مع الشمس ويغيب 

معها تقريبا.
يشرق  فإنه  أوال  تربيعا  يكون  وعندما 
عند  ويغيب  النهار  منتصف  عند 
منتصف الليل تقريبا. أما عندما يكون 
الشمس  غروب  مع  يشرق  فإنه  بدرا 
وعندما  الشمس.  شروق  مع  ويغرب 
فإنه  (متزايدا)  جديدا  هــالال  يكون 
بقليل  الشمس  شــروق  بعد  يشرق 
بقليل.  الشمس  غروب  بعد  ويغرب 
في  الجديد  الشهر  هــالل  ولــرؤيــة 
بتحري  نقوم  فإننا  الغربية  السماء 
والعشرين  التاسع  اليوم  في  الهالل 
توفر  من  بد  وال  الهجري،  الشهر  من 
رؤية  تستحيل  أساسيين  شرطين 

الهالل بغياب أحدهما:
وصــل  ــد  ق الــقــمــر  يــكــون  أن  أوال: 
غروب  قبل  (االقتران)  المحاق  مرحلة 
الشمس؛ ألننا نبحث عن الهالل، و هو 
-أي الهالل- مرحلة تلي المحاق، فإن 
لم يكن القمر قد وصل مرحلة المحاق 
فال جدوى إذن من البحث عن الهالل.

غروب  بعد  القمر  يغرب  أن  ثانيا: 
يبدأ  الــهــالل  تحري  ألن  الشمس؛ 
الجديد  الهجري  اليوم  بداية  فــور 
القمر  كان  فإذا  الشمس،  غروب  عند 
أو  الشمس  غروب  قبل  أصال  سيغيب 
هالل  يوجد  ال  أنه  يعني  فهذا  معها؛ 

في السماء نبحث عنه بعد الغروب.
فإذا لم يتوفر أحد الشرطين السابقين؛ 
تكون  الــهــالل  ــة  رؤي إمكانية  ــإن  ف
االقتران  حــدوث  ولكن  ”مستحيلة“. 
قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد 
تصبح  حتى   كاف غير  الشمس  غروب 
رؤية الهالل ممكنة؛ فهل يمكن رؤية 
معدودة  دقائق  بعد  غرب  إذا  الهالل 
ال،  بالطبع  مثال؟  الشمس  غروب  من 

وذلك ألسباب عدة، منها:
وجيزة  فترة  بعد  القمر  غــروب  أوال: 
ما  أنه  يعني  الشمس  غروب  من  جدا 
وأن  الشمس،  قرص  من  قريبا  زال 
قبل  حدث  قد  (االقتران)  المحاق  طور 
الشمس؛  ــروب  غ من  قصيرة  فترة 
فعند الغروب لم يكن القمر قد ابتعد 
عن  كافية  مسافة  السماء  في  ظاهريا 
الشمس حتى تبدأ حافته بعكس ضوء 

الشمس لير على شكل الهالل.
ثانيا: إذا نظرنا إلى جهة الغرب لحظة 
الشديد  الوهج  فسنالحظ  الغروب 
غربت  التي  المنطقة  قرب  للغسق 
القمر  وقع  ما  فإذا  الشمس؛  عندها 
في تلك المنطقة فإن إضاءة الغسق 
الهالل  إضــاءة  ستحجب  الشديدة 

النحيل.

قرب  القمر  قرص  وقوع  إن  ثالثا: 
يعني  الغروب  وقت  الشمس  قرص 
األفق  من  جــدا  قريب  القمر  أن 
قرب  القمر  ووقــوع  رصــده،  وقت 
إضاءته  خفوت  إلى  سيؤدي  األفق 
ال  فنحن  جـــدا؛  كبير  بشكل 
نستطيع النظر إلى الشمس وقت 
يمكن  أنه  حين  في  الظهيرة، 
النظر إليها وقت الغروب بارتياح 
أحيانا؛ وذلك ألن أشعة الشمس 
وقت الغروب تسير مسافة أكبر 
يؤدي  مما  الجوي؛  الغالف  في 
أشعتها،  وتشتت  توهين،  إلى 
القليل.  إال  منها  يصلنا  وال 
أيضا  للهالل  يحدث  ما  وهذا 

قرص القمر يجب أن يكون 
عىل ارتفاع مناسب عن 

، وأن يبتعد  األفق الغر
مسافة كافية عن قرص 

الشمس حتى تزداد نسبة 
إضاءته، ول يبتعد عن 
وهج الشمس وبالتايل 

يزداد سطوعه
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قضايا

 * قصة االجالء ... وذهاب بدون عودة 

عن  كم   ٢ تبعد  التي  بريبيات  مدينتها  من  اسرتها  مع  اجليت  فتاة  ارميلنكو  سفيتالنا 
المفاعل النووي تشيرنوبل في ذات العام بعد حدوث الكارثة النووية على أمل العودة 

لها بعد أيام اال أنها دخلت مدينتها الول مرة بعد مرور أكثر من ٢٥ عاما كزائرة.

تستذكر سفيتالنا التي لم يتعد عمرها في ذلك الوقت الـ(٨) اعوام يوم حدوث الكارثة 
الرعب  تملكني  وتقول  اليوم  حدث  وكأنه  المرعب  االنفجار  ذلك  وتصف  النووية، 

وشقيقاتي حتى انه منعني من النوم لمدة ايام.

لتزور  االنفجار  على  عاما   ٢٥ من  أكثر  بعد  بريبيات  االم  مدينتها  الى  سفيتالنا  وعادت 
منزل العائلة المهجور الذي تحول الى مجرد اطالل، فيما احتفظ المنزل بكل مقتيات 

االسرة التي تكومت عليها االغبرة واالتربة من عشرات السنين.

وبحسب التقديرات فإن مدينة بريبيات التي يقدر عدد سكانها في ذلك الوقت بـ٥٥ 
الفا، بحاجة الى قرابة ٢٦ الف عام لتعود صالحة للعيش مرة أخرى بعد أن طالها التلوث 

بنظائر البلوتونيوم - ٢٣٩ شديدة التلوث.

١٩٨٦، وقعت كارثة تشيرنوبل النووية  والتي أسفرت عن  في ٢٦ من نيسان للعام 
انبعاث ١٩٠ طناً من المواد المشعة، ويعتبر االنفجار البشري االضخم الذي حدث على 

كوكب االرض والذي يقدر بأنه أكبر بمئات المرات من انفجاري هيروشيما وناكازاكي.
وسط منطقة تحمل اسم تشيرنوبل أو "أرض الغابات" بدأ جولة الرأي في ذلك االقليم 
الوادع االشد خضرة في تلك المنطقة والذي احاله االنفجار النووي الى مدينة اشباح بعد 

تهجير مئات اآلالف من قراهم ومدنهم دون عودة حتى اليوم.

* الرحلة الى تشير نوبل
تتجه  كييف،  االوكرانية  العاصمة  في  الرئيسية  القطار  محطة  من  مبكرا  الرحلة  بدأت 
صوب تشيرنوبل على طريق تمتد قرابة ١٠٠ كم، مرورا بعدد من القرى والتجمعات 

السكنية التي تتوسطها غابات ومزارع وبحيرات توشحت باللون االخضر.
على الطريق يتحدث الدليل الغور فوستينكو " ٤٢ عاما" المختص بمنطقة تشير نوبل 
والذي ينحدر ايضا ذووه منها، وهو الذي عاش سنوات حياته االولى في تلك المنطقة 

قبل ان يتم اجالء اسرته الى العاصمة االوكرانية كييف لبتدأ حياتهم من جديد هناك.
على بعد ٣٠ كم من محطة تشيرنوبل توقفت الحافلة عند نقطة التفتيش االولى التي 
ال يسمح بعبورها اال لمن يحمل تصريحا خاصا، ويوقع على تعهد بأن تكون الزيارة على 
مسؤوليته الشخصية نظرا لما قد تحتله من خطوره في حال عدم اتباع اجراءات السالمة 

العامة وهو ما فعلته الرأي.
وبشكل  الخالبة  الطبيعة  ذات  الخضراء  اوكرانيا  تتحول  التفتيش،  نقطة  عبور  بعد 
كانت  التي  الوادعة  القرى  المشعة  المواد  استباحت  أن  بعد  اشباح  مدينة  الى  مفاجئ 
باصوات  المقرون  هدوءها  لتحيل  انذاك،  االوكرانية  السوفيتية  الجمهورية  في  تقع 
هجرها  أن  بعد  قاتل  صمت  الى  مسكنا،  غاباتها  من  اتخذت  التي  والطيور  العصافير 
السكان المحليون وتدهورت الحياة الطبيعية في تلك المنطقة لتفقد الكثير من الطيور 

والحيوانات البرية من المنطقة.

* تشيرنوبل بداية الكارثة 
تبدأ الرحلة بمدينة تشير نوبل وهي التي تبعد ١٨ كم عن المفاعل الذي يحمل اسمها، 
على رغم أنها ليست المدينة االقرب الى المفاعل اال أنه وعند تأسيسه لم تكن المدن 

االخرى قد بنيت بعد.
في  يعملون  ممن  المدينة  تلك  في  بالمئات  بقدر  سكاني  تجمع  وجود  من  رغم  وعلى 
بعض مهن الصيانة التي ما تزال جارية حتى اليوم في محيط منطقة المفاعل، اال أن 

هدوءا مخيفا يخيم على المدينة التي يسكنها اليوم قرابة ١٥٠ نسمة فقط.

لكن حياة سكان مدينة تشيرنوبل صعبة وتحيط بها المحددات في كل تفاصيل الحياة 
السالمة  اجراءات  الى  المنطقة  في  الجارية  المياه  شرب  أو  الزراعة  منع  من  اليومية، 
عن  باالبتعاد  لهم  السماح  عدم  ومنها  المنطقة  طبيعة  تفرضها  التي  والقيود  العامة 

هذه المدينة حتى بضعة أمتار.
بمستوى  ينعمون  سكانها  كان  التي  بالحياة  تضج  النووية  الكارثة  قبل  المدينة  كانت 
جيد من الدخل بسبب عمل معظمهم في المفاعل النووي، وما تزال اطالل البيوت تروي 

قصة السكان الذين أجلوا من منازلهم عقب الكارثة النووية.
وفي الطريق من تشيرنوبل الى مدينة بريبيات توجد نقطة تفتيش تتبع اجراءات اكثر 
صرامة تتعلق بمستوى االشعاعات واعادة التأكيد على التقيد باجراءات السالمة العامة 
التي تتعلق بزيارة المنطقة االشد تلوثا، منها عدم االكل في المناطق المفتوحة وعدم 
الجلوس  وعدم  الجسم  اعضاء  كافة  تغطي  مالبس  ارتداء  وضرورة  بالتدخين  السماح 

على االرض أو مالمسة اي جسم خارجي من البيوت والنباتات والجدران وغيرها.

* بريبيات مدينة االشباح 
مع مغادرة تشيرنوبل واالقتراب من مدينة بريبيات يبدو وكأن الحياة توقفت عند العام 
١٩٨٦، وما تزال بعض الحاجيات الشخصية تتناثر في الشوارع التي نمت فيها النباتات 

والحشائش على جوانب الطرق ومداخل المنازل والجدران وفي كل مكان.
روضة االطفال في المدينة تروي قصة حزينة الطفال هاجروا مدينة على أمل العودة، 
داخل  وفي  الغرف  مقاعد  وعلى  الروضة  بوابات  على  صامدة  العابهم  بقيت  أن  بعد 
الخزائن التي تركت مفتوحة حتى اليوم، في حين ما تزال عباراتهم على الصبورة تحمل 

كلمات اهدوها الى ذويهم في الحصة التي سبقت يوم حدوث الكارثة النووية.
العاب  مدينة  وكأنها  مهجور  جميل  قصر  الى  تحولت  بريبيات  في  االلعاب  مدينة  أما 
من القصص المرعبة، وتحتفظ العابها بقصص االطفال وضحكاتهم التي تالشت مع 

دخول سحابة االشعاعات الى المدينة.
تقول سفيتالنا أنه ومع ساعات الظهيرة عقب االنفجار بدأت االذاعات المحلية ومركبات 
كل  وترك  منازلهم  من  الخروج  بضرورة  للسكان  نداء  باصدار  السوفييتي  الجيش 
حاجياتهم للخروج من المنطقة، عندها غادرها االهالي الذين لم يتصوروا يومها أنهم 

لن يعودوا لها مرة أخرى.
بتشيرنوبل  المحيطة  بالقرى  للتعريف  مشروع  في  تعمل  اصبحت  التي  الفتاة  تضيف 
ومنها بريبيات أنها تدخل المنطقة منذ قرابة ٦ اعوام بشكل شبه يومي اال أن الحزن 
ما  الى  الداخل  في  تحول  وقد  القديم  االسرة  منزل  رؤيتها  عند  مرة  كل  في  يتملكها 
يشبه المنزل العشوائي، حيث نمت الحشائش والنباتات الى غطت جدران المنزل من 
الخارج وهي ترى العاب ومقتنيات الطفولة الخاصة بها ما تزال على وضعيتها دون أن 

تلمسها يد البشر.

* قلب المفاعل النووي ٤
بعد بريبيات تتجه الحافلة شماال الى القرب من المفاعل رقم ٤ الذي حدث فيه االنفجار 
وعلى رغم مرور عقود على الكارثة النووية اال أن اعمال الحد من تسرب المواد المشعة 
االشعاعية ما تزال مستمرة حتى اليوم وتبذل الحكومة االوكرانية مع المجتمع الدولي 
جهودا كبيرة للحد من تأثيراتها، في حين يعمل االالف في محيط مفاعل تشير نوبل 
اليوم في اعمال مختلفة من الصيانة وبناء الجدران االسمنتية وغيرها الذين يدخلون 

المنطقة يوميا ويخرجون منها بتصريحات خاصة.
عالية من  حصولهم على جرع  لضمان عدم  حكومية عالية  يخضع العاملون الى رقابة 
بمعدات  المناطق  هذه  من  وخروجهم  دخولهم  حين  يوميا  فحصهم  ويتم  االشعاعات 

خاصة لقياس كميات ونسب االشعاع.
بها  والمحيطة  المنكوبة  الدول  في  الفزع  شعور  تنامى  النووية  الكارثة  حدوث  عقب 
ليتقرر بناء قبة اسمنتية لتغطية المفاعل لمنع تسرب االشعاعات التي ما تزال موجودة 
مع  بالتصدع  بدأت  القبة  هذه  أن  اال  كارثية،  بنتائج  تسربها  يهدد  والتي  داخله،  في 

تأثيرات عوامل الطقس وما هدد بانهيارها بحسب ما قال فوستينكو.
ولتجنب حدوث كارثة جديدة  بدأ العمل في العام ٢٠٠٧ ببناء قبة فوالذية عمالقة هي 
االضخم على وجه الكرة االرضية لتغطية المفاعل بالكامل بارتفاع ١٠٥ أمتار وعرض 
٢٦٠ ووزن إجمالي ٣٨,٠٠٠ طن ويقول فوستينكو أنها أثقل بناء متحرك بناه البشر 

من الفوالذ على وجه األرض".
وتهدف القبة الى عزل المواد المشعة، وحماية الموقع القديم المدفون تحت البيتون، 
وال سيما التحضير وإتاحة تفكيك الموقع وسحب المواد المشعة ليتم الحقاً تخزينها في 

أماكن مخصصة لذلك ويتم بناؤها حالياً قريباً من المحطة.
وصممت القبة التي شارك في انشاءها ٤٤ دولة بما فيها تركيا ودول االتحاد األوروبي 
مختلف دول االتحاد االوروبي وعدد من دول العالم لتدوم ١٠٠ عام، ولمقاومة أقسى 
الظروف الطبيعية أي درجات حرارة بين -٤٣ حتى +٤٥ وعواصف من الدرجة الثالثة 

(بسرعة رياح من ٢٥٠ حتى ٣٣٠ كم/سا) وزالزل بقوة ٧ درجات على سلم ريختر.
ومن المتوقع أن تستمر عملية حفظ المفاعالت حتى عام ٢٠٢٨. أما التفكيك النهائي 

للمعدات، فلن يتم إال بعد انخفاض مستوى األشعة بحلول عام ٢٠٦٥.

* جنون الروبوتات 
الكارثة  عقب  االولى  السنوات  خالل  النووي  المفاعل  قلب  الى  الدخول  الستحالة  نظرا 
النووية اضطرت السلطات السوفييتية الى االستعانة بالروبوتات للدخول الى المناطق  

االكثر خطورة والقيام بالمهام المستحيلة في قلب المفاعل النووي.
اال أن هذه الروبوتات اصابها حالة من الهستيريا التي تشابه الجنون ما ادى الى فقدان 
بعضها في داخل قلب المفاعل بسبب اصابتها بجرعات عالية من المواد المشعة االمر 
ان  اضاف  الذي  فوستينكو  قال  ما  بحسب  بها  التحكم  على  القدرة  عدم  الى  ادى  الذي 

بعضها قفز الى داخل المفاعل وبقي في الداخل الى هذا اليوم.
الشاب الذي كان ذووه من ضحايا كارثة تشيرنوبل يؤكد أن ما بقي من هذه الروبوتات 
تم منع اخراجها من المنطقة لتبقى في محيط مفاعل تشيرنوبل حتى اليوم شاهدا على 

القدرة التدميرية لهذه االشعة التي دمرتها.

* مخاوف من نقل المواد المشعة عن طريق المياه 
ظهر تحد جديد عقب الكارثة النووية وهو ما اثار قلق الدول االوروبية والذي تجلى بنقل 
المواد المشعة عن طريق المطر أو المياه الجارية  ما اضطر السلطات السوفييتية الى 
االستعانة بتكنولوجيا توجيه السحب الماطرة بهدف تسييرها الى أماكن غير مأهوله 

وابعادها عن التجمعات السكانية.
ويضيف فوستينكو أنه وخالل العامين ١٩٨٦-١٩٨٧ تم بناء ما ال يقل عن ١٤٠ سدا 

لمنع المياه من الجريان الى المناطق االخرى وللحد من تلوث مصادر المياه الجارية.
وحول تلوث المياه الجوفية قال فوستينكو أن المياه الجوفية في هذا االقليم تقع على 

اعماق كبيرة ومن الصعب تأثرها اال أن هناك قرارا بعدم استغالل هذه المياه الجوفية 
الى اجل غير مسمى.

ويقدر عدد من عمل في المفاعل منذ انفجاره حتى اليوم قرابة ٥٠٠ الف عامل يعاني 
جزء منهم من التعرض لجرعات عالية من المواد المشعة والتي ادت الى تعرضهم لعدد 

من االمراض.

* التأثيرات الصحية 
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، أصيب نحو ٦٠٠ ألف شخص، ممن يعيشون 
في المنطقة، التي وقعت فيها الكارثة، والعاملين في المفاعل، والمشاركين في إزالة 
الموت  خطر  شخص،  ألف   ١٢٠ نحو  وواجه  االشعاع،  من  كبيرة  بجرعات  االنفجار،  آثار 

بسبب السرطان، الناجم عن التعرض، لجرعات عالية من اإلشعاع.
الحادة،  اإلشعاع  بمتالزمة  االصابة  من  الحاالت  مئات  التالية  االشهر  خالل  وسجلت 
الغدة  بسرطان  اإلصابات  عدد  ازداد  حين  في  الدم،  بسرطان  اإلصابة  الى   باالضافة 
الدرقية بين أولئك الذين كانوا أطفاالً عند وقوع الكارثة بحسب ما قالت الطبيبة الينا 

ساركنوف.
المحيطة  المناطق  أن  اال  دقيقه  احصائيات  يوجد  ال  أنه  ل"الــرأي"  اضافت  ساركنوف 
سجلت ارتفاعا باعداد هذه االمراض بنسبة ال تقل عن ٣٠٪ عن نظيراتها من المدن 

االخرى في تلك المنطقة.
أدى الحادث وما نجم عن االشعاعات إلى وفاة حوالي الفي شخص حسب ارقام االتحاد 
في  وذلك  انفصالها  بعد  أوكرانيا  جمهورية  به  صرحت  حسبما  آالف   ٨ و  السوفييتي 
األشهر و األعوام التي تلت الحادثة اضافة إلى اصابة مئات االالف باالشعاعات بدرجات 
و  التشوهات  و  واالعاقات  السرطان  خصوصا  األمراض  منهم  للكثير  سبب  ما  متفاوتة 
بلغت الخسائر المادية أكثر من ثالثه مليارات دوالر اضافة إلى تهجير أكثر من ٢٠٠ 

ألف من سكان تلك المناطق.
التقديرات  هذه  من  أكبر  الضحايا  عدد  أن  تؤكد  العالمية  المنظمات  من  عددا  أن  اال 
العداد  دقيق  رقم  تحديد  من  منع  الوقت  ذلك  في  السوفييتية  السلطات  تكتم  أن  اال 

الضحايا.

* التخلص من المفاعل 
ووافق البرلمان األوكراني على برنامج إزالة محطة تشيرنوبل النووية المنكوبة بالكامل 
مع حلول عام ٢٠٦٥، وبحسب المرحلة األولى من البرنامج تم نقل الوقود من مفاعالت 

المحطة إلى المستودعات، بين عامي ٢٠١٠-٢٠١٣.
وضع  على   ٢٠١٣-٢٠٢٢ عامي  بين  يمتد  الذي  البرنامج  من  الثانية  المرحلة  وتنص 
مفاعالت المحطة تحت السيطرة، وعزل المفاعل المنكوب بالكامل، أما المرحلة الثالثة 
لمدى  الخبراء  مراقبة  على  فتنص   ،٢٠٢٢-٢٠٤٥ عامي  بين  تمتد  التي  البرنامج  من 

اإلشعاعات في المفاعل المنكوب.
أما المرحلة الرابعة واألخيرة الممتدة بين عامي ٢٠٤٥-٢٠٦٥ فسيتم خاللها تفكيك 

المحطة النووية وإزالة مخلفات اإلشعاعات وآثارها بالكامل.

* تشيرنوبل كارثة عابرة للحدود
اوكرانيا  وهي  السوفييتي  االتحاد  جمهوريات  على  الوقت  ذلك  في  الضرر  يقتصر  لم 
حملتها  التي  المشعة  المواد  هذه  تمددت  أن  بعد  االتحادية  وروسيا  البيضاء  وروسيا 
العواصف والغيوم واالمطار لتصل الى القارة االوروبية ومنها الى اسكندينافيا وأيرلندا 

ووصوال الى الواليات المتحدة االمريكية وكندا.
وعلى رغم شح المعلومات حول عدد القتلى بسبب التكتم الشديد الذي فرضه االتحاد 
السوفييتي في ذلك الوقت اال أنه وبحسب تقديرات السلطات السوفييتية ،فإن قرابة 
٣٠ شخصا لقوا حتفهم بشكل فوري عند لحظة االنفجار؛ بسبب المواد المشعة شديدة 
السمية ،في حين ما تزال جثث العديد منهم  مدفونة داخل المفاعل بسبب عدم مقدرة 

الجهات المختصة الدخول الى قلب المفاعل وانتشال الجثث حتى اليوم.
١٠كم  منطقة  ضمن  شمسية  طاقة  حقل  القامة  توجها  هناك  أن  فوستينكو  يقول  
ليكون اكبر حقل طاقة شمسية في العالم بهدف ايصال رسائل للعالم بضرورة استبدال 

الطاقة النووية بطاقة نظيفة ال تحدث تدميرا كما حصل في تشيرنوبل.
وعلى الرغم التجربة القاسية التي مرت بها اوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء وما تالها 
من احداث وانفجارات نووية وصوال الى كارثة فوكوشيما اال أن عددا من دول العالم ما 

يزال يطمح  إلى استخدام الطاقة النووية لغايات توليد الطاقة. 

اجالء   السكان  بتذكرة ذهاب دون عودة

نوبل  تش
ت وجه أرض الغابات  الكارثة التي غ

نوبل - طارق الحميدي  تش

واملــدن  نوبل  تش منطقة  يف  الزمن  توقف 
وتحولت   ،١٩٨٦ العام  عند  بها  املحيطة  االوكرانية 
والنباتات  الحشائش  عليها  ت  اطالل  اىل  البيوت 
وغزتها األغربة واالتربة، يف مدن  تشهد نشاطا 

برشيا منذ الكارثة النووية االشهر قبل ٣١ عاما.
أصدقاء  جمعية  نظمتها  ل«الـــرأي»    جولة  يف 
الخرضاء،  واالبنية  الطاقة  دراسات  ومكتب  البيئة 
من  عــدد  روى  نوبل،  تش منطقة  محيط  عىل 
مأساة  املناطق  تلك  من  هاجرت  التي  االجيال 
يف  االشهر  النووية  الكارثة  عقب  واالجالء  التهج

تاريخ البرشية.
مكرهة،  منازلها  العام  ذلك  يف  االرس  تلك  غادرت 
ايام  بضعة  بعد  سيعودون  بأنهم  سكانها  واعتقد 
وهو  واحد  باتجاه  كانت  الرحلة  تلك  تذكرة  أن  اال 

ذهاب بدون عودة.
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يغزو   ،Avatar الشهير  الفيلم   في 
كائنات  تسكنه  مزدهراً  قمراً  البشر 
بشرة  تحمل  التي  الفضائية  «نافي» 
مع  بتناغم  هناك  وتعيش  زرقـــاء 
العسكرية  القوات  تدمر  الطبيعة. 
اعتراضات  رغم  مسكنها  البشرية 
العملية  هذه  تؤثر  أن  باحتمال  تنذر 
في شبكتها الحيوية التي تربط بين 
الكبرى،  المعركة  عشية  كائناتها. 
عبر  جايك  القصة  بطل  يتواصل 
األرواح»  «شجرة  مع  عصبي  رابــط 
كائنات  عــن  نــيــابــةً  تتكلم  الــتــي 
والوعي  بالزمن  نفكر  نحن  «نافي». 
النباتات،  لكن  البشري.  بالمستوى 
كالبشر، مزودة بمستقبالت وأنابيب 
الخاليا  بين  معقدة  وأنظمة  دقيقة 
اإلدراك  درجــة  تسهل  أن  يمكن 
إلى  الفيلم  يشير  والمكاني.  الزماني 
للحياة  الواعية  الطبيعة  نفهم  ال  أننا 

التي تحيط بنا.
ثالث   Avatar  شاهدت أنني  صحيح 
أمتعض  مازلت  لكـــني  مــــرات، 
تحمل  النبتة  بأن  أحد  يخبرني  حين 
عالم  كنت  لما  الوعي.  من   مستوى
أحياء، فيمكن أن أتقبل وجود الوعي 
وحيوانات  والــكــالب  القطط  لــدى 
هذا  في  معقدة.  أدمغة  لها  أخــرى 
أن  إلــى  الــدراســات  تشير  السياق، 
الذكاء  من   مستوى تسجل  الكالب 
عمر  في  بشري  طفل  بقدر  والوعي، 

السنتين أو الثالث سنوات.
عام ١٩٨١، نشرت مع عالم النفس 
هارفارد  جامعة  من  سكينر  ف.  ب. 
تثبت  «ساينس»  مجلة  في  دراســة 
أن الحمام أيضاً يحمل جوانب معينة 
عن  مــاذا  لكن  الذاتي.  الوعي  من 
التفكير  لي  بدا  الشجر؟  أو  النباتات 
حتى  سخيفاً...  أمراً  االحتمال  بهذا 

ذلك اليوم!
 Star حلقة من مسلسل ثم تذكرت
(غمزة   Wink of Eye بعنوان  Trek
كيرك  الكابتن  فيها  يبث  عين). 
مدينة  ويجد  كوكب  على  الضوء 
خاوية. لكن تقتصر آثار الحياة هناك 
حشرات  تصدره  غامض  طنين  على 
المركبة،  إلى  يعود  حين  مرئية.  غير 
الطنين  سماع  العمل  طاقم  يتابع 
كيرك  يالحظ  ثم  نفسه،  الغريب 
أن  إلــى  فريقه  حركة  تباطؤ  فجأةً 
يتالعب  أحداً  وكأن  نهائياً،  تتوقف 
جميلة  امــرأة  تظهر  لكن  بالزمن. 
وتشرح له أن طاقم العمل لم يتباطأ 
بعدما  تسارع  الخاص  إيقاعه  إن  بل 
المادي  الوجود  مع  متطابقاً  أصبح 
الوقت  في  فائقة.  بدرجة  المتسارع 
والدكتور  سبوك  يالحظ  الحقيقي، 
يشير  الغريب  الطنين  أن  ماكوي 
بين  السرعة  فائقة  محادثات  إلى 
خارج  الموجودة  الفضائية  الكائنات 

نطاق الفيزياء الطبيعية.
الوعي)  (وبالتالي  بالزمن  نفكر  نحن 
يسهل  عقلي،  في  بشرية.  بطريقة 
يفعل  كما  النباتات  سلوك  أسرع  أن 
تفصل  التي  بالصور  النبات  عالم 
الكائن  تفاعل  زمنية.  فترة  بينها 
مع  محميتي  في  بالريش  المغطى 
البيئة المحيطة كما تفعل الالفقاريات 
الوضع  يقتصر  لم  لكن  البدائية. 
سلعة  الزمن  نعتبر  نحن  ذلك.  على 
العمل  تتابع  مرئية  غير  مصفوفة  أو 
أو  األجسام  وجود  عن  النظر  بغض 
مظاهر الحياة. لكن ال يوافق مفهوم 
الفكرة.  هذه  على  الحيوية  المركزية 
جامداً،  غرضاً  أو  سلعة  ليس  الزمن 
مرتبط  بيولوجي  مفهوم  إنــه  بل 
بما تفعله الحياة للتواصل مع الواقع 
إلى  نسبةً  موجود  الزمن  الملموس. 

المراقب.

دون  من  البشري.  بالوعي  ر  لنفكّ
أخرى،  حواس  أي  أو  واآلذان  العيون 
بشكل  ولــو  الوعي  تشغيل  يمكن 
دون  مــن  حتى  بالكامل.  مختلف 
أن  مع  وعينا  على  سنحافظ  األفكار، 
صور الناس أو األشجار لن تحمل أي 
معنى حينها. لن نتمكن من التمييز 
العالم  سنختبر  لكننا  األجسام  بين 

وكأنه نطاق من األلوان المتبدلة.

ـــزودة  مــثــل الــبــشــر، الــنــبــاتــات م
وأنظمة  دقيقة  وأنابيب  بمستقبالت 
أن  يمكن  الــخــاليــا  بين  معقدة 
الوعي  من  ــة  درج نشوء  تسهل 

بين النباتات».

في  المطبخ  في  أجلس  كنت  حين 
الشمس  أشعة  اخترقت  اليوم،  ذلك 
وغمرت  العليا  النوافذ  الصباحية 
سررنا  ساطع.  بشعاع  كلها  الغرفة 
أنا وشجرة ملكة النهار ألن الشمس 

أشرقت».

تطورات

في  المواقف  تغيرت  سنوات  منذ 
تغير  مثلما  العلمية  األوســــاط 
النباتات  خصائص  مــن  موقفي 
سابقاً  نفسنا  حصرنا  بأننا   واقتنعت
أصبح  الواعية».  مفهوم «الحياة  في 
نطاق  على  متداوالً  الموضوع  هذا 
كاألستاذ  أشــخــاص  بفضل  ــع  واس
كاليفورنيا  جامعة  من  بوالن  مايكل 

المجال  هــذا  في  كتب  بيركلي.   –
متزايد  بشكل  يثبت  النبات  علم  أن 
وجود درجة عالية من الذكاء النباتي.

تشير هذه التطورات كلها إلى تجدد 
في  انتشرت  التي  الغريبة  الفكرة 
 ترد النباتات  أن  واعتبرت  الستينات 
علينا إذا تكلمنا معها. حين انطلقت 
الالحقة  العقود  خالل  البيئية  الحركة 
من  أكثر  تعتبر  الغابات  وبــدأت 
حمل  الخام،  للخشب  مصدر  مجرد 
المدافعون عن مملكة النباتات صفة 
لكن  األشجار»  على  «المحافظين 

بمعنى سلبي.

تبرز  حصراً.  الدماغ  في  تخزن  أو 
المعالجة  عمليات  في  الدماغ  أهمية 
لدى  المستوى  عالية  تكون  التي 
ال  لكن  تعقيداً،  األكثر  الحيوانات 
يحصل ذلك مع الحيوانات البسيطة. 
النباتات  من  مختلفة  أجزاء  تتبادل 
الخلوية  المستويات  على  المعلومات 
نمو  يتوقف  والبيئية.  والفيزيولوجية 
هرموني  مؤشر  على  مثالً  الجذور 
بينما  الــجــذوع  أطـــراف  فــي  يظهر 
طرف  إلــى  إشـــارات  األوراق  ترسل 
األزهــار.  إنتاج  ببدء  وتأمره  النبتة 
النبتة  النظرية،  هذه  إلى  استناداً 
تملك  ال  قد  للدماغ.  موازية  كلها 

قادرة  لكنها  عصبية،  خاليا  النباتات 
كيماوية  بمواد  وتتأثر  اإلنتاج  على 

نشطة عصبياً!».

ــار الــوعــي  ــب ــت لــكــن مــــاذا عــن اخ
عن  نعجز  أننا  نفترض  ــوات؟  واألص
األذن.  دون  من  صــوت  أي  سماع 
صحيفة  في  بوالن  مقالة  وفق  لكن 
نشاط  الباحثون  سجل  «نيويوركر»، 
النباتات، حين تمضغ اليرقات أوراقها 
بإفراز  فتبدأ  النبتة،  معها  وتتفاعل 

مواد كيماوية دفاعية».

النباتات  أن  وآخــرون  بوالن  يدعي 
فضالً  كافة  البشرية  الحواس  تحمل 
لديها  أنّ  حتى  أخــرى.  حــواس  عن 
فعل  ردود  بإبداء  تكتفي  وال  ذاكرة 
قال  الــســيــاق،  ــذا  ه فــي  بسيطة. 
طبعاً  مزودة  «النباتات  شاموفيتز: 
بأشكال مختلفة من الذاكرة كالبشر. 
وذاكرة  األمد  قصيرة  ذاكرة  لديها 
لألجيال!  عابرة  ذاكرة  وحتى  مناعية 
هذا  استيعاب  صعوبة  مدى  أعــرف 
الناس  بعض  إلى  بالنسبة  المفهوم 
لكن إذا كانت الذاكرة تتطلّب تشفير 
المعلومات وحفظ الذكريات (تخزين 
(استعادة  واسترجاعها  المعلومات) 
المعلومات)، فال شك في أن النباتات 

ر». تتذكّ

الوعي بطريقة مختلفة

رمزاً  البشر  نعتبر  أن  الطبيعي  من 
للذكاء الواعي. يضيف معظم الناس 
ال  الفئة،  هــذه  إلــى  أخــرى  ثدييات 
وحيوانات  والكالب  القطط  سيما 
لكن  البشر.  يفضلها  أخــرى  أليفة 
هل يرتبط هذا االنحياز بكل بساطة 
بالبحث عن خصائص مألوفة، بمعنى 
ال  بطريقة  الوجوه  إلى  نتعرف  أننا 

نمط  إنتاج  بدل  والمكاني.  الزماني 
الضوء  جزيئات   ترتد ــوان،  األل من 
جزيئات  من  نمطاً  وتنتج  النبتة  عن 
الطاقة (السكر) في الكلوروفيل على 
تؤدي  وأوراقــهــا.  جذوعها  مستوى 
تحفّز  التي  الكيماوية  التفاعالت 
إطالق  إلى  واحــدة  ورقة  في  الضوء 
في  اإلشــارات  من  متالحقة  سلسلة 

الكائن الحي كله عبر حزم وعائية.

شبكات عصبية بدائية

اكتشف خبراء علم األحياء العصبي أن 
النباتات تشمل أيضاً شبكات عصبية 
مفاهيم  تكوين  وتستطيع  بدائية 
القسط  نبتة  تلتقط  مثالً،  أولية. 
الهندي الحشرات بدقة مدهشة، بما 
يفوق قدرة مضرب الذباب. حتى أن 
النمل  يتجه  متى  تعرف  نباتات  ثمة 

تستعمل  لذا  رحيقها  لسرقة  نحوها 
يقترب  حين  نفسها  تغلق  كي  آليات 
العلماء  اكتشافات  وفق  منها.  النمل 
في جامعة كورنيل، حين تبدأ الدودة 
المقرنة بأكل نبتة المريمية، تطلق 
لتحذير  قوية  رائحة  المتضررة  النبتة 
(استعمل  بها  المحيطة  النباتات 
الخطر  من  الدراسة)  في  البري  التبغ 
المرتقب. نتيجةً لذلك، تحضر تلك 
وترسل  كيماوية  دفاعات  النباتات 
كائنات جائعة في االتجاه المعاكس. 
أنــدريــه  األســاســي  الباحث  وصــف 
كيسلر هذه الظاهرة بـ«تشغيل الرد 
العملية  هذه  تكون  «قد  الدفاعي»: 
التواصل  مستوى  على  أساسية  آلية 

لظهور  المعطيات  هــذه  مــهــدت 
«علم  اسمه  جديد  علمي  مجال 
لكن  النباتي»  العصبي  ــاء  األحــي
حتى  للجدل:  مثيرة  انطالقته  كانت 
أن  يدعون  ال  النباتات  داعمي  أكبر 
عصبية،  بخاليا  مـــزودة  النباتات 
أدمغة  وجــود  تقبل  يمكن  فكيف 

فيها؟

نشرت  مقالة  فــي  بـــوالن  أوضـــح 
«تحمل  «نيويوركر»:  صحيفة  في 
وتأخذ  مــوازيــة  هياكل  النباتات 
في  تجمعها  التي  الحسية  البيانات 
ثم  وتدمجها  اليومية...  حياتها 
تقوم  المناسبة.  بالطريقة  تتفاعل 
دون  من  العملية  بهذه  النباتات 
يجعل  ما  هــذا  ــاغ.  دم إلــى  الحاجة 
تلقائياً  نفترض  ألننا  مدهشاً  عملها 

لمعالجة  دمـــاغ  ــى  إل نحتاج  أنــنــا 
المعلومات».

الوعي واألصوات

ضرورية  ليست  العصبية  الخاليا 
حتى  وال  الخاليا  بين  تواصل  إلقامة 
في  وتخزينها!  المعلومات  لمعالجة 
عام ٢٠١٢، أصر عالم النبات دانيال 
علمية  أميركية  مقالة  في  شاموفيتز 
على  النباتات؟»  تفكر  «هل  بعنوان 
 وتشم وتشعر  ــرى  «ت األخــيــرة  أن 
وتتذكر». لكن كيف يمكن أن يحصل 
ذلك من دون وجود خاليا عصبية؟

أوضح شاموفيتز: «حتى بالنسبة إلى 
الحيوانات، ال تعالَج المعلومات كافة 

مشاهدة  عند  مثالً  تطبيقها  يمكن 
الدماغ  وجود  نعتبر  أننا  أم  الديدان؟ 
فئة  إلــى  لالنضمام  مسبقاً  شرطاً 

النخبة؟

إلى  نسبةً  الــزمــن  تقدير  يمكن 
البشرية  أفكارنا  رغــم  الــمــراقــب. 
المسبقة قد تختبر الحيوانات الدنيا، 
ولو  الوعي  تجربة  النباتات،  وحتى 
بطريقة مختلفة جداً. تتوقف عالقات 
كشف  جهاز  على  والمكان  الزمان 
المنطق  ذلك  كان  لو  حتى  كامل، 
شبيهة  بنية  في  يتركز  وال  متشعباً 
النباتات  أن  الواضح  من  بالدماغ. 
الدماغ  عن  مختلفة  آلية  تستعمل 
لكن  وتسجيلها،  المعلومات  لحفظ 
إلى  نسبةً  الــزمــن  تقدير  يمكن 
في  لتشغيله  ــي  داع وال  المراقب 
مفهوم  وفق  البشري.  الزمني  اإلطار 
الزمن  ل  يشكّ الحيوية،  المركزية 
الناحية  من  بالكامل  ذاتياً  عامالً 
بعملية  دومــاً  ويرتبط  البيولوجية 
نسبية وأحادية. تشتق المعارف كافة 
من العالقات القائمة بين المعلومات 
ينقل  أن  وحده  المراقب  ويستطيع 
والمكان.  الزمان  إلى  نسبةً  معناها 
خارج  موجود  غير  الزمن  كــان  لما 
النباتات  تختبر  فال  اإلدراك،  نطاق 
الــمــوت»،  بعد  ــا  «م تجربة  أيــضــاً 
في  الفيزيائية  بنيتها  موت  باستثناء 
الزمن الحاضر. ال يمكن أن نقول إن 
يظهر  الحيوانات  أو  النباتات  مراقب 
مجرد  ألنها  يموت  أو  يختفي  أو 

مفاهيم زمنية.

قــدرة  عــن  الــنــاس  تــســاءل  لطالما 
أنها  مع  «الشعور»  على  النباتات 
تدرك بكل وضوح مفاهيم كالجاذبية 
الواضح  من  والضوء.  الماء  ومصادر 
المفاهيم  تلك  تستوعب  أنها  أيضاً 
بطرائق مختلفة جداً عن الثدييات أو 
حتى أشكال الحياة «األقل مستوى». 
وبرمائيات  الضفادع  ترصد  مثالً، 
الصبغية  الخاليا  عبر  الضوء  أخرى 
تكييف  من  تتمكن  كي  بشرتها  في 
كذلك  مختلفة.  خلفيات  مع  غطائها 
تعدل عصافير الدوري إيقاع ساعتها 
استعمال  دون  مــن  البيولوجية 
عينيها، إذ يمكن أن تستشعر الضوء 
تقوم  والعظام!  والبشرة  الريش  عبر 
الفئران بالمثل حتى لو كانت عمياء.

التي  الحياة  أشكال  أن  الواضح  من 
كالنباتات،  الــعــيــون،  ــى  إل تفتقر 
من  أخــرى  أنــواع  على  حصراً  تتكل 
الواقع.  الختبار  الحسية  الوسائل 
تشمل  العالم،  في  الزمن  إلدراك 
الطرائق المستعملة استشعار الضوء 
بصرية.  غير  بطريقة  معه  والتجاوب 
العليا،  الحيوانات  يخص  مــا  فــي 
ال  لكن  الزمن.  مسار  دماغها  يواكب 
من  بد  ال  لذا  دماغ،  أي  النبتة  تملك 
و«الذكريات»  المعلومات  تخزين 
التي  بالطريقة  ربما  أخرى،  بطرائق 

تسمح للنبتة بتحديد وجهة نموها.

نطاقنا الزمني البيولوجي

يستعملها  التي  الطريقة  تــزال  ال 
بالزمن  إحساسهم  لتسجيل  البشر 
نحدد  أن  األصعب  من  لذا  غامضة. 
تلك  لتطوير  النباتات  تفعله  مــا 
كي  وتعديلها  كلها  المعلومات 
لما  الصمود.  إلى  حاجاتها  تلبي 
مرحلة  فــي  ــوقــت»،  ــرور «ال م كــان 
التحليل النهائي، مجرد أداة تبتكرها 
الكائنات الحية وتستعملها إلدراك ما 
يحصل من حولها والرد بفاعلية على 
الملموسة،  البيئية  العوامل  تدفق 
فمن الواضح أن النباتات أبلت حسناً 

كي تصمد طوال ٧٠٠ مليون سنة.

كان  إذا  واعياً  الكائن  نعتبر  عموماً، 
النطاق  وفق  معنا  يتجاوب  أو  يتكلم 
يستعمله  الذي  البيولوجي  الزمني 
دروس  إلى تعلّم  نحتاج  لكننا  البشر. 
كثيرة بعد عن طبيعة الحياة انطالقاً 
حيث  الخيالية  «نــافــي»  بيئة  من 
مبالغ  لمس  بحاسة  النباتات  تتمتع 
«نقل  عبر  التواصل  وتستطيع  فيها 

اإلشارات».

في  اختصاصية  هولت،  جودي  تقول 
وظائف النبات في جامعة كاليفورنيا، 
في  النباتات  «كانت  «ريفرسايد»: 
الذي  العلم   لكن مزيفة  الفيلم 

يدرسها حقيقي».

معقدة  بأنظمة  مــزودة  النباتات 
بين الخاليا تسهل نشوء درجة من 

الوعي الزماني والمكاني لديها
تلتقط  الــهــنــدي  الــقــســط  نبتة 
قدرة  تفوق  مدهشة  بدقة  الحشرات 

مضرب الذباب
عن  مختلفة  آلية  تستعمل  النباتات 
الدماغ لحفظ المعلومات وتسجيلها

تصمد  كي  حسناً  بالًء  أبلت  النباتات 
طوال ٧٠٠ مليون سنة 

النباتات... هل تحمل 
مستوى من الوعي؟
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سهير بشناق 
  • ناقصك «طفاية»  لتبدأ  تطبيقك الذ

وقف الشاب أمام كاونتر  تسجيل الشركات في دائرة مراقبة 
إلتقطها  كان  بورقة  ودفع   – األردن  في  ليس   – الشركات 
لتسجيل  بعناية  مصففة  أخرى  أوراق  ضمن  رف  على  من 
الشركات , كانت الورقة عبارة عن طلب تسجيل شركة  وقد 
عليه  أن  ذكي  تطبيق  تسجيل  في  يرغب  الذي  الشاب  فهم  
أن يدونه في سجل مراقبة الشركات للحصول على رخصة 
وغيرها  مهن  رخصة  من  وملحقاته  تجاري  نشاط  مزاولة  

بحسب التعليمات .
الكاونتر    خلف  من  الورقة  إلتقط   الذي  الموظف  الشاب  بادر 

بسؤال :- كيف افتح   متجرا  للتسوق في االنستغرام؟.
 دقق الموظف في الطلب  وقبل أن يضمه الى مجموعة من 
أخرى  مرة  النظر  أعاد  السجل  الى  تحويلها  المقرر  الطلبات 
لكنه هذه المرة  أزاح النظارة الكبيرة الى جبينه وحملق سائال 
الى  أو  الثقافة  وزارة  على  روح  ؟»  ذكي   تطبيق  ترخيص   »
دائرة المكتبات الوطنية أو إن شئت الى المرئي والمسموع , 

فليس هنا مكان هذا الترخيص .
تدخل موظف أخر وهمس بأذن متلقي الطلب , فهم الشاب 
أنه قدم شرحا أزال اللبس , فرجع الموظف بكتفيه مستندا 
يعني  متجر  ترخيص  آه   » وقال   , الهزاز   المقعد  الى  بثقله 
التسجيل  إجراءات  تستكمل  أن  عليك  وإستطرد   «ّّ إلكتروني 
سجل  على   للحصول  وتعال  لبها  الشروط  هي  هذه  خذ 

تجاري .
التقط الشاب كشفا يتضمن مجموعة من المتطلبات وقرأ :- 
  ١-دفتر العائلة أو صورة بطاقة األحوال المدنية مع األصل .

٢-  صك ملكية أو عقد إيجار المؤسسة.
 ٣- ترخيص من الجهات الحكومية ذات االختصاص لألنشطة 

التي يتطلب مزاولتها ترخيصاً لها .
٥  - إذن أشغال وتحديد موقع   ٤- شهادة عدم محكومية  

مكتب للكشف الحسي من قبل الجهات المختصة .
باسم  يفتح  بنكي  حساب  في  المال  رأس  نصف  إيــداع   ٦

الشركة .
  قفل الشاب عائدا الى بيته  وبدأ بوضع    عالمة صح مقابل 
كل شرط يمكن تلبيته    الطلبات    الى أن وصل الى الشروط 
التالي  اليوم  صباح  وفي  فعال  بإعدادها  وبدأ   ,  ٥ الى   ٢ من 
أوال  فدفع  الشركات  مراقبة  كاونتر  عند  بدأ  حيث  الى  عاد 
هذا  وقال  الموظف  أمام  الالبتوب  وضع  ثم   , العائلة  بدفتر 
الموظف  فأومأ   ,  ٥ ولغاية   ٢ من  الشروط  على  اإلجابة  هو 
برأسه وقال « هذه مزحة أم أنه إستهتار بمؤسسة حكومية 
وبموظف حكومي , إحمل هذا « التوب « وأترك مجاال لمراجع 
آخر , فقال الشاب , ال أنا جاد وال أقصد اإلهانة فعال , فهذا 
عقد  أو  ملكيتها  سند  تطلب  التي  المؤسسة  هو  الالبتوب 
التي  المؤسسة  أيضا  وهو  كله  أحضرته  بها  الخاص  اإليجار 
عليها  الحسي  بالكشف  المختصة  الحكومية  الجهات  ستقوم 
من حيث الموقع والعنوان وأهلية المكاتب ومواقف السيارات 
الهواتف  وأرقام  والمكاتب  الطواري  ومخارج  األشغال  وإذن 
قد  لماذا  أفهم  فلم  المحكومية  عدم  شهادة  أما  والفاكس 
أحتاجها لكن ال عليك فقد أحضرتها معي .. فماذا بقي كي 

تمنحني رخصة وسجال تجاريا .
ظن  بسؤال  بادر  الصمت  من  فترة  وبعد   , الموظف  تسمر 
أنه تعجيزي منحه عنصر التفوق فقال « أين الطفاية التي 

يطلبها الدفاع المدني ؟...» 
مثبته  تكون  أن  يجب  لكن  معك  الطفاية  وجيب  غدا  تعال   
على جدران المكتب عند مدخل الطوارئ , يعني هنا!! . وأشار 

بإصبعه الى حافة سطح المكتب على جهاز الالبتوب .  

أوراق متعبة
ا لحظات .       السعادة لر

 للبحث عن معاني اشياء معينة بحياتنا 
نحتاج احيانا لوقفة مع الذات الستدراك 

ما تحمله من معان وما ان كنا حقا 
نشعر بها في ايامنا.

هي  هل  نفسها  وبين  بينها  تساءلت 
سعيدة ؟

بالوحدة  شعور  احيانا  ينتابها  لماذا   
واليأس ؟

سعيدة  بانها  تدرك  ان  يمكنها  كيف 
لكن  لمسها  يمكن  ال  مشاعر  وهــي 
االحساس بها هو الذي يقودنا الجابات 
تــدور  التي  العديدة  تساؤالتنا  عــن 

حولها؟.

السعادة  ..!
ونموت  نحيا  الــذي  الشيء  ذات  هي   
به  نشعر  ان  نحاول  عنه  نبحث  ونحن 
ونوجده بايامنا كي ال تتحول الحياة الى 
يعنينا  ال  تلف  ساعة  وعقارب  ايام  مجرد 

منها شيء وال تزيدنا لهفة ودهشة 
ما،  باشخاص  ترتبط  السعادة  هــل 
حبيب، صديق، ابناء،مال، وظيفة، صحة. 
يحيطنا  ــذي  ال ما  نحدد  ان  لنا  كيف 
الشعور  لذاك  يمكن  وهل  ؟   بالسعادة 
ان يستمر معنا يوما بعد يوم ليبعد عن 
الجدوى  وعدم  باليأس  االحساس  ايامنا 

من االيام .

أسعيدة هي ..... 

من  مشاعر  االيــام  لها  تحمل  لربما 
من  تحب  من  بوجوه  تراها  السعادة 
نبضات  مــن  نبضة  بكل  تعشقهم 
ينعمون  حولها  تراهم  بمن  قلوبهم 

بالصحة والقدرة على البقاء بحياتها .
على  بالقدرة  السعادة  تكون  لربما 
يجمعهما   .... تحب  من  بجانب  البقاء 
حب نجا يوما تلو االخر من جروح الحياة 

وتحدياتها.
اهتمام  بمشاعر  السعادة  تكون  لربما 
لتشعر  تحب  من  اياها  يمنحها  واحتياج 

بانها ذات قيمة كبيرة بقلوبهم. 
طفل  بابتسامة  السعادة  تكون  لربما 
ينثره  الذي  الطفولي  وفرحه  وبراءته 
االطفال  بان  تذكرها  بكلمة  ما  بسلوك 
التي  قلوبنا  هم  بثمن  تقدر  ال  نعمة 
غادرت اجسادنا يوم انجبناهم على هذه 

الحياة 
باالحساس  الــســعــادة  تــكــون  لربما 
شمس  باشراقة  االستمرار  على  بالقدرة 
نحب  من  بجانب  به  نكون  جديد،  يوم 
دون ان نجرحهم ودون ان يزرعوا االلم 
نعيشها  اجمل  العالقة  لتصبح  بقلوبنا 

بسالم.
السعادة؛ ليست كلمة في قاموس ايامنا 
السعادة  اخرى  وننساها  تارة  نتذكرها 
من  نتمكن  ال  قد  بالنفس  عميق  شعور 
حولنا  لكنه  اشاراته  والتقاط  تحديده 
بتفاصيل ايامنا بوجوه من نحب بامتنان 
جميل القدار منحتنا القدرة على الشعور 

بالحياة ولو للحظات. 
*خيانة .  

تختلف الخيانة في عيون البشر . 
هو : منذ اللحظة التي احببت بها زوجتي 

وتزوجنا لم اخنها الني ارى بالخيانة فعال 
غير مبرر تمر علينا فترات ابتعاد واحيانا 
برود للمشاعر لكني لم افكر في اي يوم 
اخرى  بامراة  مشاعرها  بجرح  االيام  من 
لست من نوع الرجال الذي يرى بالخيانة 
حياته  في  الرجل  به  يقوم  طبيعيا  فعال 

ولو مرة واحدة 
اخر: العالقات العابرة ليست خيانة انها 
عابرة ولن تدوم لذا فهي لن تؤذي من 
نحب النها تغادرنا ولن تبقى معنا انها 
مجرد عالقات عابرة قد تجدد بنا القدرة 
طالما  خيانة  بها  ارى  ال  االستمرار  على 

انها لن تستمر. 
اخر: ال عالقة بين الزواج والحب والخيانة 
اعجب  اال  يعني  ال  هذا  متزوجا  اكون  انا 
بامراة اخرى.. ان ال اخوض تجارب اخرى 
شيئا  تضفي  لكنها  بحياتي،  تبقى  لن 
سنوات  مــرور  بعد  خاصة  لدي  جديدا 
نوعا  العالقة  تصبح  الزواج؛  على  طويلة 
ما مدعاة للملل فال بد للرجل ان يعجب 
باخرى وله حرية االختيار ان ياخذه هذا 
اعجابا  يبقى  ان  او  عالقة  الى  االعجاب 

فقط 
وان  يحب  ان  لرجل  يمكن  كيف  هــو: 

يخون في ان واحد ؟؟؟
كيف له ان يقيم عالقات اخرى لمجرد انه 
اعجب بنساء اخريات فمن من الرجال ال 
تعجبه امراة جميلة قد يستوقفه جمالها 
ويعجب بها لكن نحن من نحدد حدود 
نحن  بحياتنا.  استغراقها  ومدى  االشياء 
من  ابتعادنا  او  قربنا  مدى  نحدد  من 
تبدا  ال  العابرة  العالقات  حتى  االخرين 
هكذا عبثا نحن من ندعها تسحبنا معها 
عند  واالنتهاء  باالبتعاد  قرارنا  يكون  او 

حدود االعجاب .
حدود  عند  نتوقف  ان  فائدة  وما  اخر: 

االعجاب وال نعيشه. 
هو: كي ال نؤلم من نحب وكي ال نخسر 
بنهاية  فالحب  الداخلي،  ونقاءنا  انفسنا 
هو  بل  فحسب  جسدا  ليس  المطاف 
تقودنا  التي  هي  واكبر  اعمق  مشاعر 
مخلصين  االمان  مساحة  في  البقاء  الى 

النفسنا ولمن نحب. 
الداخلي  والضعف  االعجاب  أليس  اخر: 
الي امراة اخرى هو خيانة بشكل او باخر 

ولو لم يقدنا االعجاب لعالقة ما...؟
العالقة  تنتهي  عندما  تبدا  الخيانة  اخر: 
تستمر  عندما  الطرفين  بين  الروحانية 
على  القدرة  يفقدان  لكنهما  حياتهما 
يكبر  عندما  البعض  ببعضهما  الشعور 
الفراغ العاطفي ويمتد لقلوبهما، عندما 
يبدا  باالخر  منهما  واحد  كل  يكتفي  ال 

بالبحث عن بديل.
عنه  للبحث  بحاجة  لسنا  البديل  هو: 
انه في الحياة لكننا نحن من نقرر متى 
العالقات  وفي  معه  نتعامل  وكيف  نراه 
ذات  على  تستمر  ان  للمشاعر  يمكن  ال 
ال  قد  ضعف  لحظات  عليها  تمر  النسق 

نرى بها االخر كما هو في قلوبنا.
يمكننا  انــنــا  للحظات  نعتقد  وقــد 
االستغناء عنه وان نخوض عالقات اخرى 
وبين  بيننا  ضعف  لحظات  جميعها  لكن 
نقوى  وال  نحبهم  الننا  نتجاوزها  انفسنا 
على ايالمهم فال شي اكثر الما على قلب 
امراة وال على قلب رجل قدر الخيانة التي 
محملين  نبقى  بل  بانتهائها  تنتهي  ال 
نغفر  ان  حاولنا  وان  العمر  طيلة  بها 
يبقى وجعها حاضرا مع كل نبضة قلب.  

عصام قضمانيكل جمعة

كتب: زياد الطوييس نارص الزوايدة.. ابن الصحراء الذي أعاد األلق لوادي رم 

» يف الكرامة     مسجد   «الزراعي
 تصوير :   م . عكرمة غرايبة

الــذي   ، الــكــرامــة  مسجد  مـــرشوع  يــعــد  
من  غرايبة  عكرمة  املــهــنــدس    صممه 
صممت  التي  رية    املع املشاريع  اهم 

لتتوافق  مع الطابع االسالمي .
عدة  فيه  روعيت  املسجد  تصميم  ان  ك  
وطبيعة   ، االرض  طبوغرافية  مثل  تفاصيل 
الكرامة  منطقة  يف  الجوية  ات  التغ
االساليب  بافضل  االرض  مساحة  ،واستغالل 
اعداد  استيعاب  تستطيع  التي  الهندسية 

سكان املرشوع. 
للمهندس  سيوفر  الكرامة  ارض  مسجد   
الزراعي  ،مكانا رحبا الداء العبادة، وسيتميز 
بطابعه االسالمي الجميل والذي يرتكز اىل 
تجمع  مميزة  بطريقة  املساحات  ر  استث

ب بساطة االسلوب وعمق الرتاث. 
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 IQGOEÓ``d  ÉëLÉf  ÉLPƒ‰  πμ°ûj  äÉ`̀Hh  ,¬`̀≤`̀dCG  OÉ©à°SG  ób  ,äÓμ°ûŸG  IÌ`̀ch  á«FGƒ°û©dG
 íÑ°UCGh ,¢UÉÿGh ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh ™ªàéŸG ™e á∏YÉØdG ácGô°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dG

.äGôeÉ¨eh äÉWÉ°ûf øe É¡H ΩÉ≤j Éeh ÉgQGhR ´ƒæJ ºZQ ìÉ«°ù∏d áeÓ°S ÌcCG áÄ«H
 AÉæHh ™ªàéŸG IQGOEG  ‘ ,ΩQ …OGƒc É©bƒe ôjóJ IQGOEG  …CG  âë‚ GPEG"  :IójGhõdG ≥∏©jh
.."¬«fÉ©j »àdG äÉjóëàdG øe ÒÑc AõL RhÉŒh ¿ÉμŸG º«¶æJ øª°†J É¡fEÉa ,¬©e á≤ãdG
 ¿hô`̀jó`̀j  ø`̀jò`̀dG  äÉ©ªàéŸG AÉ``æ``HC’ É`̀ë`̀LÉ`̀f  É`̀LPƒ`̀‰ √ò``̀g Ió``̀jGhõ``̀dG  á`̀Hô`̀Œ πμ°ûJh
 ÚH á≤ãdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ωƒ≤J ,™ªàéŸG ™e á«≤«≤M ácGô°T OÉéjEÉH ¿ƒ¡ª°ùjh ,º¡≤WÉæe
 ®ÉØ◊Gh IQGOE’G ‘ ∫hDƒ°ùŸG  ™e Éμjô°T ™ªàéŸG π©Œh ,øWGƒŸGh á«ª°SôdG á°ù°SDƒŸG

.¿ÉμŸG OQGƒeh áÄ«H ≈∏Y
 IòaÉf "ΩQ"  ø`̀HGh  ,øWƒdG  ¢û£Y É¡gÉ«e …hô`̀J  »àdG  á°ùjódG  øHG  zIó`̀jGhõ`̀dG  ô°UÉf{
 õ«“ á°übh ,IÉcÉëŸG ≥ëà°ùJ áëLÉf ájQGOEG áHôŒ ó©j ,⁄É©dG ≈dEG ¥ô°ûdG …QÉë°U

 .É¡eôμfh É¡H õà©f ¿CG Éæ«∏Y ,á«fOQCG

IójGhõdG ô°UÉf


