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kÉ°ù∏a 250

∑Gôà°TG

™«Ñ∏d ¢ü°üîe ô«Z

¿GAõLáëØ°U 28  ¿OQC’G - ¿ÉqªY - ¿ƒ©HQC’Gh á©HÉ°ùdG áæ°ùdG 17061 Oó©dG - Ω2017  ÜBG 18  ≥aGƒªdG - `g 1438 Ió©≤dG hP 26 á©ªédG 

  عباس والزعنون يثمنان
 دعم الملك للشعب الفلسطيني 

العبادي: ندرس حلوًال جذرية
لالعتداءات على أراضي الخزينة

 ¢ù«FôdG  øªK  -  GôàH  -  ˆG  ΩGQ   
 ∫ÓN  ¢SÉÑY  Oƒªëe  »æ«£°ù∏ØdG
 áYGQõdG ôjRh  ˆG ΩGQ »a ¬dÉÑ≤à°SG
  ≥aGôªdG  ó`̀aƒ`̀dGh  äÉØ«æëdG  ó`̀dÉ`̀N
 ¿OQC’G  ¬eó≤j  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  ºYódG
 Ö©°û∏d  ,kÉ``̀Ñ``̀©``̀°``̀Th  á``̀eƒ``̀μ``̀Mh  kÉ``μ``∏``e
 ÉªH  ,ádOÉ©dG  ¬à«°†bh  »æ«£°ù∏ØdG
 ø«YÉ£≤dG ø«H ôªãªdG ¿hÉ©àdG É¡«a

 .»æ«£°ù∏ØdGh »fOQ’G »YGQõdG
 AGQRƒ``````````̀dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ ø```̀ª```̀K É```̀ª```̀c
 ∫ÓN ˆG óªëdG »eGQ »æ«£°ù∏ØdG
 »````̀fOQC’G º``̀Yó``̀dG äÉ`̀Ø`̀«`̀æ`̀ë`̀dG ¬`̀FÉ`̀≤`̀d
 á`̀aÉ`̀c »``̀a ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀d π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG

. ä’ÉéªdG
 AGQRƒ`````````̀dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ OÉ````̀ °````̀TG É```̀ª```̀c
 ∫ÓN ˆG óªëdG »eGQ »æ«£°ù∏ØdG
 »```̀fOQC’G  º`̀Yó`̀dÉ`̀H  äÉØ«æëdG  ¬FÉ≤d
 á`̀aÉ`̀c »``̀a ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀d π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG

 . ä’ÉéªdG
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ≈æKG ¿ÉªY »ah
 ¿ƒæYõdG º«∏°S »æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG
 ádÓéd  áYÉé°ûdG  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 øY ¬YÉaOh  »fÉãdG  ˆG  óÑY ∂∏ªdG
 á«ë«°ùªdGh  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ªdG
 ≈°übC’G  óé°ùªdG  É¡àeó≤e  »``̀ah
 . ∞jô°ûdG »°Só≤dG ΩôëdG/∑QÉÑªdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

 ádhódG ôjRh ócG - GôàH - ¢TôL   

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG AGQRƒ``````dG á`̀°`̀SÉ`̀FQ ¿hDƒ``°``û``d

 πª©J áeƒμëdG  ¿G  …OÉÑ©dG  ìhóªe

 äGAGóàY’G ÉjÉ°†≤d πM OÉéjG ≈∏Y

 øe  áæjõîdG  »°VGQCG  ≈∏Y  áªjó≤dG

 ø`̀ª`̀ã`̀dG π``HÉ``≤``e ¢`̀†`̀jƒ`̀Ø`̀à`̀dG ∫Ó```̀N

 ø«æWGƒª∏d  IOhó``ë``e  äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀Hh

 ≈∏Y º¡d á«æμ°S ∫RÉæe GƒeÉbG øjòdG

. ádhódG »°VGQG

 ∫ÓN …OÉÑ©dG QƒàcódG ±É°VGh

 ¿G ¢`̀ù`̀eG π`̀Nô`̀Ø`̀c á`̀jô`̀≤`̀H ¬`̀d á`̀dƒ`̀L

 áaÉc  á`̀°`̀SGQO  ≈∏Y  á`̀eRÉ`̀Y  áeƒμëdG

 »a ádhódG  »°VGQCG  ≈∏Y äGAGóàY’G

 ¿ƒμj å«ëHh áμ∏ªªdG ≥WÉæe áaÉc

 ≈∏Y ÉjÉ°†≤dG √òg áaÉc ™e πeÉ©àdG

. Iô£°ùªdG ¢ùØf

 ∫ÓN  …OÉÑ©dG  QƒàcódG  ø«Hh  

 ´É`̀ª`̀à`̀LÉ`̀H É`̀¡`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀SG »``̀à``̀dG á``dƒ``é``dG

 ó`̀FGQ Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¢`̀Tô`̀L ßaÉëe ™`̀e

 á`̀YGQõ`̀dG  »`̀a  ø««æ©ªdGh  ¿Ghó``̀©``̀dG

 ádCÉ°ùe ¿G á¶aÉëªdG ¿É«YGh ÜGƒfh

 »a  IQƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀e  â°ù«d  äGAGó```̀à```̀Y’G

 äÓ«ãe ∑Éæg ÉªfGh ¢TôL á¶aÉëe

 áμ∏ªªdG  øe IójóY ™bGƒe »a É¡d

 É¡∏ëd ÉaOÉgh GOÉL ÓªY Ö∏£àj Ée

. É¡æe óë∏d áeQÉ°U Oƒ«b ™°Vhh

(2¢U π«°UÉØàdG) 

á«ª°SôdG IójôédÉH Égô°ûf ∫ÉM á«FÉ¡f ôÑà©J èFÉàædG

إعادة تحميل نتائج االنتخابات على موقع الهيئة
  Qƒª°†dG øjô°ùf - ∑ôμdG -¿ÉªY

 áÄ«¡dG  º°SÉH  »eÓYE’G  ≥WÉædG  ø∏YCG

 ¿CG  »æeƒªdG  OÉ¡L  ÜÉîàfÓd  á∏≤à°ùªdG

 IOÉ`̀YEÉ`̀H ¢`̀ù`̀eG äÉ`̀YÉ`̀°`̀S ò`̀æ`̀e äCGó```̀H á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG

 á``jó``∏``Ñ``dG äÉ```̀HÉ```̀î```̀à```̀f’G è``̀FÉ``̀à``̀f π``«``ª``ë``J

 É`̀¡`̀©`̀bƒ`̀e ≈``̀∏``̀Y äÉ``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG ¢``̀ù``̀dÉ``̀é``̀eh

 »æa  π`̀∏`̀N  ô````KEG  ,∫hCÉ`````̀H  ’hCG  »``̀fhô``̀à``̀μ``̀d’G

 áé«àf »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G É`̀¡`̀©`̀bƒ`̀e ¬``d ¢`̀Vô`̀©`̀J

 áÄ«¡dG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e ,¬`̀«`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  á`̀aÉ`̀ã`̀c

 Gòg π«°UÉØJ á«aÉØ°T πμHh É≤M’ ô°ûæà°S

.π∏îdG

 ø```«```æ```WGƒ```ª```dG »```̀æ```̀eƒ```̀ª```̀dG ó````̀°````̀TÉ````̀fh

 ¢†©Ñd áÄ«¡dG áLÉëd åjôàdG ø«©HÉàªdGh

 ,É«æ≤J π`̀«`̀ª`̀ë`̀à`̀dG  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y RÉ``̀é``̀fE’ â``bƒ``dG

 ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  ¥ô¨à°ùj  ¿CG  ÉëLôe

 á«bQƒdG  á«ª°SôdG  ô°VÉëªdG  ≥ah  èFÉàædG

 ,¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  »`̀gh  ∫ƒ©ØªdG  ájQÉ°S  â`̀dGR  É`̀e

 ’G  ∂dòc  ôÑà©J  ’  á«FÉ¡ædG  èFÉàædG  ¿Gh

 »àdGh  á«ª°SôdG  IójôédG  »a  Égô°ûf  óæY

 äÉHÉîàf’G èFÉàf »a ¿ƒ©£dG Égó©H ìÉàj

.á°üàîªdG ºcÉëªdG »a ∫ƒ°UC’G ≥ah

   ا@ردن يشارك في اجتماع 
عربي تشاوري بالقاهرة 

 â``æ``∏``YCG  - ∫ƒ```̀ °```̀VÉ```̀fC’G -   Iô```̀gÉ```̀≤```̀dG 

 øY  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,ájô°üªdG  á«LQÉîdG

 ¿OQC’G á«LQÉN AGQRh º°†j »KÓK ´ÉªàLG

 π«Ñb  âÑ°ùdG  ó`̀Z  Ωƒ`̀j  ,ô°üeh  ø«£°ù∏ah

 åëÑd  ,á≤£æª∏d  RQÉ`̀H  »cô«eCG  óah  IQÉ`̀jR

 .ΩÓ°ùdG á«∏ªY

 ,á«LQÉîdG ¿É«H ≥ah ,´ÉªàL’G åëÑjh

 åëH πLCG øe çÓãdG ∫hódG ø«H QhÉ°ûàdG{

 ≥«°ùæJh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ºYO  πÑ°S

 .ziDhôdG ∫OÉÑJh ∞bGƒªdG

  المومني: نفخر بانتخاباتنا 
 وسط اFقليم المضطرب 

 ô`̀jRh ó```̀ qcCG - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y   

 ≥WÉædG ΩÓY’G ¿hDƒ°ûd ádhódG

 á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG º``̀ °``̀SÉ``̀H »``̀ª``̀ °``̀Sô``̀dG

 ¬fCG  ,»æeƒªdG  óªëe  QƒàcódG

 GhôîØj  ¿CG  ø`̀«`̀«`̀fOQCÓ`̀d  ≥`̀ë`̀j

 ¢ùdÉéªdG  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG  AGô``̀LEÉ``̀H

 ¢ùdÉéeh  áq«∏ëªdGh  ájó∏ÑdG

 äÉLQO  ≈∏YCG  ≥ah  äÉ¶aÉëªdG

 ,á«aÉØ°ûdGh  ágGõædGh  IAÉØμdG

  .Üô£°†ªdG º«∏bE’G §°Sh

 ¬``̀FÉ``̀≤``̀d ∫Ó``````̀N ±É``````̀ °``````̀VCGh

 QÉ``̀Ñ``̀NCG{ è`̀eÉ`̀fô`̀H ™``̀e …Qhó`````̀dG

 ¿ƒjõØ∏àdG  ¬ãÑj  …ò`̀dG  zQGƒ``̀Mh

 á``YGPE’G  ™e øeGõàdÉH  »``̀fOQC’G

 Ωƒ```̀j π`````̀c ìÉ```̀Ñ```̀°```̀U á```````̀ «```````̀ fOQC’G

 áëØ°U ô``Ñ``Y  ô``̀°``̀û``̀ lfh  ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N

 ™`̀bƒ`̀e ≈``̀∏``̀Y AGQRƒ````````̀dG á``̀°``̀SÉ``̀FQ

 ∂`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀à`̀dG  q¿EG{  ,z∑ƒ``̀Ñ``̀°``̀ù``̀«``̀a{

 kGô``̀eCG äÉ``̀H äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G á`̀gGõ`̀æ`̀H

. z»°VÉªdG øe

 á«HÉÑ°T äGOÉ«b Rƒa ∫ƒMh 

 äÉjó∏H  ø`̀e  Oó`̀Y  »`̀a  á«FÉ°ùfh

 ¿EG ,»``̀æ``̀eƒ``̀ª``̀dG ∫É```̀b á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 á«∏ª©dG  ¿CG  ≈````̀dEG  ô`̀«`̀°`̀û`̀j  ∂```̀dP

 kÉ«°SÉ«°S kÉaóg â≤≤M á«HÉîàf’G

 Ió`̀YÉ`̀b  ™«°SƒàH  πãªàj  kGô`̀«`̀Ñ`̀c

 ,QGô``̀≤``̀dG ™`̀æ`̀°`̀U »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  »````̀Yh  q¿CG  kGó````` qcDƒ`````e

 ócDƒj  ´ƒæàdÉH  ¬dƒÑbh  »``̀fOQC’G

 á«WGô≤ªjódG  á«∏ª©dG  ôgƒL

 .á«μ«eÉæjódÉH áª°ùàªdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

   مجلس الكنائس يدين االنتهاكات
 اFسرائيلية في »باب الخليل« 

…QƒNÉa ΩÉgQ - ¿ÉªY 

 ∫É°û«e  ÜC’G  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ¢ùFÉæc  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ¿GO

 ¢ù∏ée  »a  ájò«ØæàdG  áæé∏dG  AÉ°†YCGh  AÉ`̀°`̀SDhQ  º°SÉHh  ¬ª°SÉH  ï∏L

 ,á∏àëªdG ¢Só≤dG »a ¢ùFÉæμdG ¬d ¢Vô©àJ Ée  §°ShC’G ¥ô°ûdG ¢ùFÉæc

 ∫ÓàM’G πÑb øe äÉcÉ¡àfG øe ,á«°ùcPƒKQC’G á«côjô£ÑdG É°Uƒ°üNh

 `H áahô©ªdG á«°†≤dÉH ô«NC’G QGô≤dÉH ≥∏©àj Ée á°UÉîHh ,»∏«FGô°SE’G

 .zádGó©dG OhóM πc RhÉéJ{ ¬fCÉH ¬Ø°Uh …òdG ,zπ«∏îdG ÜÉH{

 ¬à≤∏Jh ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢`̀ù`̀eG √Qó``̀°``̀UCG ¿É`̀«`̀H »``̀a ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀∏``̀YCGh

 ∑ôjô£H ,ådÉãdG ¢Sƒ∏«aƒ«K ∑ôjô£ÑdG á£ÑZ ™e ¬æeÉ°†J ,z…CGôdG{

 á«côjô£ÑdG ™eh ¿OQC’Gh ø«£°ù∏a ∫ÉªYCG ôFÉ°Sh á°Só≤ªdG áæjóªdG

.á«°ùcPƒKQC’G

 ,¬à£ÑZ  É¡H  Ωƒ≤«°S  »àdG  äGƒ£îdG  πμd  ¬ªYO  ¢ù∏éªdG  ó``̀cCGh

 »a  á`̀«`̀°`̀ù`̀cPƒ`̀KQC’G  á°ù«æμdG  ≈∏Y  kÉÑ∏°S  ¢ùμ©æJ  äGQGô```b  …CG  ¬Ñé°Th

 ,∑Éæg á°ù«æμdÉH §≤a ô°†J ’{ É¡fCG í°VhCG »àdG ,á°Só≤ªdG »°VGQC’G

.zÉeƒªY ø««ë«°ùªdGh §°ShC’G ¥ô°ûdG »a ¢ùFÉæμdG πμH ÉªfEGh

 á£Ñ¨dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ó`̀«`̀H   ˆG  ò``̀NCÉ``̀j  ¿CG{  AÉ``Yó``dÉ``H  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  º`̀à`̀Nh

 ô«îd  áÑFÉ°üdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  PÉ`̀î`̀J’  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ¢Sƒ∏«aƒ«K  ∑ôjô£ÑdG

 .¬ÑfÉL ≈dEG πeÉμdÉH ¢ù∏éªdG ±ƒbh ø∏YCGh zø««ë«°ùªdG ÉæJƒNEG

 السعودية تفتح حدودها أمام
حجاج قطر والدوحة ترحب 

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  âëàa - Ü ± CG  -  ¢VÉjôdG   
 Aó`̀H ò`̀æ`̀e ≈````̀dh’G Iô`̀ª`̀∏`̀d ô`̀£`̀b ™``̀e …ô``̀Ñ``̀dG É`̀gô`̀Ñ`̀©`̀e ¢`̀ù`̀eG

 AGO’  QƒÑ©dÉH  ø«jô£≤∏d  âëª°Sh  ,øjó∏ÑdG  ø«H  ±ÓîdG
 πμ°ûJ ¿G  ø`̀e á«ªgG π`̀bG  äó`̀H  Iƒ`̀£`̀N »`̀a  ,è`̀ë`̀dG  ∂°SÉæe

. áMhódG É¡H âÑMQ Éeó©H áeR’G »a ÉLGôØfG

 ô«e’G ó¡©dG »dh ø«H AÉ≤d ó«©H …Oƒ©°ùdG QGô≤dG AÉLh

 »a ,ô£b »a áªcÉëdG á∏FÉ©dG OGôaG óMCGh ¿Éª∏°S øH óªëe

   »ا@وقاف« تحّول مستثمرين 
لعقاراتها  إلى »ا@موال العامة« 

…hÓÑ≤dG ∫Éæe -¿ÉªY  

 äÉ``̀°``̀Só``̀≤``̀ª``̀dGh ¿hDƒ````̀°````̀û````̀dGh ±É```````````bhC’G ô```````jRh ∫ qƒ```````M 

 øjôªãà°ùªdG  øe GOóY ,äÉ«HôY πFGh QƒàcódG   á«eÓ°SE’G

 ∫GƒeCG  á«ªæJ  IôFGód  É¡à«μ∏e  ™ÑàJ  äGQÉ≤©d  øjôLCÉà°ùªdGh

 »¶ØëJ õéM AGôLE’ ,áeÉ©dG ∫GƒeC’G IôFGO ≈dEG ,±ÉbhC’G

.º¡dGƒeCG ≈∏Y

 ≈∏Y á«dÉe  ≠dÉÑe º`̀cGô`̀J  áé«àf   äÉ`̀«`̀Hô`̀Y  QGô``̀b  AÉ``̀Lh

 ióe  ≈∏Y  á«Øbh  äGQÉ`̀≤`̀Yh  »`̀°`̀VGQC’  øjôªãà°ùªdG  A’Dƒ``̀g

 ƒgh ,±É`̀bhC’G  ∫Gƒ`̀eCG  á«ªæJ IôFGód  É¡à«μ∏e ™ÑàJ ,äGƒæ°S

 ≈∏Y º`̀FÉ`̀≤`̀dG  »`̀Ø`̀bƒ`̀dG  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  á«∏ªY ô«°S  π`̀bô`̀©`̀j  É``̀e{

.zá«dÉªdG ÉgóFGƒY øe ´ÉØàf’Gh äGQÉ≤©dG ô«LCÉJ

 ±É``̀bhC’G ∫Gƒ```̀eCG á«ªæJ Iô``̀FGO ¿EÉ``̀a ,ô``jRƒ``dG QGô``̀b ≥``ah

 ≈∏Y  »¶ØëàdG  õéëdG  áeÉ©dG  ∫Gƒ```eC’G  Iô``̀FGO  ø`̀e  âÑ∏W

 äÉjÉ¨d  ,OGó`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H  ø`̀jô`̀NCÉ`̀à`̀e  ôªãà°ùeh  ôLCÉà°ùe  (100)

 ∞dCG  (450)  á¨dÉÑdGh  º¡«∏Y  á≤ëà°ùªdG  ∫Gƒ``̀eC’G  π«°üëJ

 øμªj ’ ájô«eCG  ’GƒeCG  á«ØbƒdG ∫Gƒ`̀eC’G ¿CG  QÉÑàYÉH ,QÉæjO

 .É¡∏«°üëJ »a ¿hÉ¡àdG hCG É¡«a ÖYÓàdG

   تحالف القوات الديمقراطية يتوقع
بقاء قوات أميركية في سوريا لعقود

 É``̀jQƒ``̀°``̀S äGƒ``````̀b ∞``̀dÉ``̀ë``̀J ∫É`````b - ä’É```````̀ch - º```°```UGƒ```Y
 ó°V  ÜôëdG  »a  »°SÉ°SC’G  ø£æ°TGh  ∞«∏M  ,á«WGô≤ªjódG
 á«cô«e’G  äGƒ≤dG  ¿EG  ,ÉjQƒ°S  »a  á«HÉgQ’G  ¢ûYGO  áHÉ°üY
 á`̀ª`̀jõ`̀g ó``©``H á``∏``jƒ``W Iô``à``Ø``d OÓ``̀Ñ``̀dG ∫É``ª``°``T »``̀a ≈`̀≤`̀Ñ`̀à`̀°`̀S
 »àdG á≤£æªdÉH Iôªà°ùe äÉbÓY áeÉbEG É©bƒàe øjOó°ûàªdG

.OGôcCG É¡«∏Y øª«¡j
 ÉjQƒ°S  äGƒ`̀b  ∞dÉëJ º°SÉH  çóëàªdG  ƒ∏°S  ∫ÓW ∫É`̀bh
 É`̀gRô`̀HCG  πFÉ°üa  ø`̀e  ∞`̀dDƒ`̀ª`̀dG  ,∞dÉëàdG  ¿EG  á«WGô≤ªjódG
 äÉj’ƒdG ¿CG ó≤à©j ,ájQƒ°ùdG ájOôμdG Ö©°ûdG ájÉªM äGóMh

.AÉ≤ÑdG »a "á«é«JGôà°SG áë∏°üe" É¡d IóëàªdG

(5¢U π«°UÉØàdG) 

 ádó«°üdGh z¿Éæ°SC’G{h Ö£dG óYÉ≤e ™aQ

»التعليم العالي« يقرر قبول ٣٠٩٤١ طالبV بالجامعات
…OÉÑ©dG ºJÉM - ¿ÉªY 

 »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée  OGR

 á°SÉFôH  ¢`̀ù`̀eCG  Égó≤Y  »àdG  ¬à°ù∏L

 Oó``̀Y »``̀°``̀ù``̀jƒ``̀£``̀dG ∫OÉ`````̀Y Qƒ```̀à```̀có```̀dG

 ΩÉ©∏d É¡«a ∫ƒÑ≤dG áMÉàªdG óYÉ≤ªdG

 â°UhCG  ÉªY  ,2018-2017  »©eÉédG

 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  OÉªàYG  áÄ«g  ¬`̀H

 OóY ójóëJ ¢ù∏éªdG Qôbh .»dÉ©dG

 ø«M »a kÉÑdÉW (30941)``̀H óYÉ≤ªdG

.(30761)`H  OÉªàY’G áÄ«g âÑ°ùf

 óYÉ≤e OóY IOÉjR ¢ù∏éªdG Qôbh

 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG

 √GQƒàcO ,ádó«°U ,¿Éæ°SCG ÖW ,ÖW)

 óYÉ≤ªdG OóY íÑ°üj å«ëH (ádó«°U

 (77) ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J π`̀μ`̀d á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG

 äÉ°ü°üîàdG √òg ¿ƒc ∂dPh kGó©≤e

 áØæ°üeh  kÉ«©ªàée  k’É``̀Ñ``̀bEG  ó¡°ûJ

.πª©dG ¥ƒ°S »a áHƒ∏£e É¡fCÉH

 äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG í```̀æ```̀eh

 »a  …RGƒªdG  èeÉfôÑdG  ≈∏Y  ∫ƒÑ≤dG

 Ö°ùëH  ,É¡«dEG  QÉ°ûªdG  äÉ°ü°üîàdG

 ≈∏Y  á«HÉ©«à°S’G  É¡àbÉWh  É¡JGQób

 Ö°ùM É`̀¡`̀YÉ`̀°`̀VhCG  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  CGó``Ñ``J  ¿CG

 …RGƒªdG  èeÉfôÑ∏d  IQô≤ªdG  áÑ°ùædG

 »©eÉédG ΩÉ©dG øe kGQÉÑàYG kÉ«éjQóJ

 ∫ƒÑ≤dG ¢ù°SCÉH IOóëªdG,2019/2018

 iƒà°ùe ≈∏Y ø«dƒÑ≤ªdG øe (%30)

.¢ü°üîàdG

 IOÉ`̀jõ`̀dG  ÖÑ°S  ¢ù∏éªdG  ™``̀LQGh

 kGójóëJh  áÑ∏£dG  áë∏°üªd  IÉYGôe

 »a  á©ØJôe  ä’ó©e  Gƒ≤≤M  øjòdG

 ≈`̀à`̀Mh á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG á`̀«`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG IQhó````̀dG

 ≥«≤ëJ á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  A’Dƒ`````̀g  ™`̀«`̀£`̀à`̀°`̀ù`̀j

 ∫É`̀ª`̀cEG »`̀a º`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀ZQ ø`̀e øμªj É`̀e

 πμ°ûJ  ’  ¿CGh  á«ª«∏©àdG  º¡Jô«°ùe

.º¡≤jôW »a IôãY ∫ƒÑ≤dG ¢ù°SCG

 º`̀FGƒ`̀b ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ≥`````̀aGhh

 á`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG äÉ``̀«``̀∏``̀μ``̀dG äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J

 IôXÉæªdG  äÉ°ü°üîàdGh  á£°SƒàªdG

 ΩÉ`̀©`̀∏`̀d á`````̀«`````̀fOQC’G äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG »```̀a

 á``̀Ñ``̀WÉ``̀î``̀eh2018/2017 »`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG

 áÑ°ùf π≤J ’ ¿CÉH á«fOQC’G äÉ©eÉédG

 á£Nh Ωƒ`̀∏`̀Hó`̀dG á£N »`̀a π`̀NGó`̀à`̀dG

 …ƒ`̀æ`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d ¢``̀Sƒ``̀jQƒ``̀dÉ``̀μ``̀Ñ``̀dG

 »```̀a(%35 ) ø``̀Y kGô`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀J º`̀¡`̀dƒ`̀Ñ`̀b

.á«°ü°üîàdG OGƒªdG

 AÉ`̀°`̀û`̀fG ≈``∏``Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ≥`````̀aGhh

 áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀dG  äÉ≤«°Sƒe  ó¡©e

 äÉ`̀≤`̀«`̀°`̀Sƒ`̀e á``̀ °``̀SQó``̀e ø```̀Y π``̀jó``̀Ñ``̀c

 á`̀LQó`̀dG  íæª«d  áë∏°ùªdG  äGƒ``̀≤``̀dG

 Ωƒ``∏``Hó``dG) á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG

 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG »`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J »``a(π``eÉ``°``û``dG

 •ô`̀à`̀°`̀TGh  .á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG Ωƒ``̀∏``̀©``̀dGh

 ≥«≤ëJ   ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  AÉ`̀°`̀û`̀f’  ¢ù∏éªdG

 ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  øjOÉªàY’G  ô«jÉ©e

 ±Gô``̀°``̀TEÓ``̀d  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  ™`̀°`̀†`̀î`̀j  ¿CGh

 øe …ƒ`̀Hô`̀à`̀dGh »`̀æ`̀Ø`̀dGh »``ª``jOÉ``cC’G

 ¿CGh  á«≤«Ñ£àdG  AÉ≤∏ÑdG  á©eÉL  πÑb

 øe  ó¡©ªdG  »`̀a  ø«≤ëà∏ªdG  ¿ƒ`̀μ`̀j

 ø«ëLÉædG  áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀dG  OGô``aG

 º`̀J ø```̀jò```̀dG á``̀eÉ``̀©``̀dG á``̀jƒ``̀fÉ``̀ã``̀dG »```̀a

.≈≤«°SƒªdG áæ¡ªd ºgQÉ«àNG

مفوضية الالجئين: ا@ردن تلقى ١٩٪ من أموال »خطة االستجابة«
…QƒNÉa ΩÉgQ - ¿ÉªY 

 ¿OQC’G √É≤∏J Ée ¿CG  ø«ÄLÓdG ¿hDƒ°ûd IóëàªdG ºeC’G á«°VƒØe âæ∏YCG

 ø«jQƒ°ù∏d á«ª«∏b’G ø«ÄLÓdG áHÉéà°SG á£N øe …QÉédG ÜBG ∞°üàæe ≈àM

 ,GQ’hO (965498277) »≤ÑàªdG ≠∏ÑªdGh ,É«cô«eCG GQ’hO (224373270) ≠∏H

.(%19) á«£¨àdG áÑ°ùf â¨∏Hh

 É≤ah  ô«¨àJ  º`̀d  ÜBGh  RƒªJ  …ô¡°T  ∫Ó`̀N  á«£¨àdG  áÑ°ùf  ¿CG  â`̀¶`̀M’h

.á«°VƒØª∏d »fhôàμd’G ™bƒª∏d

 Oó`̀Y ¿CG ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G É`̀¡`̀©`̀bƒ`̀e ô`̀Ñ`̀Y ô`̀jô`̀≤`̀J »``a ,á`̀«`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀dG â``dÉ``bh

.ÅL’ ∞dCG (660582) …QÉédG ÜBG ∞°üàæe ≈àM É¡jód ø«∏é°ùªdG

 äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîe  »a  ø«ª«≤ªdG  ø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓdG  ™jRƒJ  AÉLh

 (160029) ¥ôØªdGh ,(%27) áÑ°ùæH (180450) ¿ÉªY :»dÉàdÉc ôjô≤à∏d É≤ah

 áÑ°ùæH (108163) AÉbQõdGh ,(%20,6) áÑ°ùæH (135873) óHQEGh ,(%24) áÑ°ùæH

.(%16,4)

 áÑ°ùæH (18772) AÉ≤∏ÑdG á«dÉàdG äÉ¶aÉëªdG »a Ö°ùædG â°†ØîfG Éª«a

 (%1,4)  áÑ°ùæH  (9487)  ¢TôLh  (%1,7)  áÑ°ùæH  (11213)  É`̀HOÉ`̀eh  (%2,8)

 áÑ°ùæH (8092) iôN’G ≥WÉæªdGh ájOÉÑdGh ,(%1,3) áÑ°ùæH (8408) ∑ôμdGh

 ,(%,5)  áÑ°ùæH  (3427)  áÑ≤©dGh  ,(%1,1)  áÑ°ùæH  (7492)  ¿É©eh  ,(%1,2)

.(%,2) áÑ°ùæH (1532) á∏«Ø£dGh

 ø«ÄLÓdG »dÉªLEG ¿CG ¿OQCÓd ájQƒ°ùdG áeRÓd áHÉéà°S’G ôjô≤J ∫Ébh

 ø«ÄLÓdG øe (%93) ¿G OÉaGh .¿Éμ°ùdG øe (%9) »dGƒM ≠∏H áμ∏ªªdG »a

 á«°VƒØªdG  äQÉ°TCGh  ,ô≤ØdG  §N  ¿hO  ¿ƒ°û«©j  äÉª«îªdG  êQÉN  ø«ª«≤ªdG

.¢üªM ºK øeh ÉYQO øe ø«eOÉ≤dG áÑ«dÉZ ¿CG ≈dEG

 ,…ôàYõdG) iôÑμdG áKÓãdG äÉª«îªdG ¿Éμ°S OóY ¿CG  ôjô≤àdG í°VhCGh

 »a (%21) áÑ°ùæH ÅL’ ∞dG (140727) ≈dG π°Uh (Oƒ¡ØdG Ö«éjôe ,¥QR’G

.(%79) áÑ°ùæH ÅL’ ∞dCG (519855) äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe »a RhÉéJ ø«M
…ôàYõdG º«îe

   الملك يدين هجوم  برشلونة اFجرامي
 …òdG ,™°ûÑdG Ωƒé¡dG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ¿GO - GôàH - ¿ÉªY

 AÉjôHC’G ÉjÉë°†dG øe OóY IÉ«ëH iOhCGh ,áfƒ∏°TôH áæjóe §°Sh ¢ùeCG ™bh

.øjôNBG áHÉ°UEGh

 ,¢SOÉ°ùdG Ö«∏«a ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG É¡H å©H á«bôH »a ,¬àdÓL ÜôYCGh

 kGócDƒe ,¿ÉÑédG »eGôLE’G πª©dG Gò¡d ójó°ûdG √QÉμæà°SG øY ,É«fÉÑ°SEG ∂∏e

 ¬eGõàdGh ,áÑ©°üdG  ±hô¶dG √òg »a É«fÉÑ°SEG  ™e ¬æeÉ°†Jh ¿OQC’G  ±ƒbh

.ÜÉgQE’G ≈∏Y Üôë∏d á«dhódG Oƒ¡édG ºYO »a

 ô°SC’ IÉ°SGƒªdGh ájõ©àdG ôYÉ°ûe ¥ó°UCG øY ,á«bôÑdG »a ,¬àdÓL ôÑYh

 .ø«HÉ°üª∏d πLÉ©dG AÉØ°ûdG kÉ«æªàe ,ÉjÉë°†dG

   الملقي على »ستون دقيقة« اليوم 
  

 áæeÉãdG  »a »`̀fOQ’G ¿ƒjõØ∏àdG åÑj - …CGô`̀dG  - ¿ÉªY 

 AÉ≤d  á≤«bO  ¿ƒà°S  èeÉfôH  ôÑY  á©ªédG  Ωƒ«dG  AÉ°ùe  øe

 ô¶àæªdG  ø`̀eh.  »≤∏ªdG  »fÉg QƒàcódG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ™e

 . ÉjÉ°†≤dG øe á∏ªL øY AÉ≤∏dG ∫ÓN »≤∏ªdG çóëàj ¿G

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)
(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)



2محليات
 الملك يهنئ بالعيد  الوطني لهنغاريا 

 ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,»fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  å©H  -GôàH-¿ÉªY 

 ó«©dG  áÑ°SÉæªH  ,ô``̀jOCG  ¢TƒfÉj  ,…QÉ¨æ¡dG  ¢ù«FôdG  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH

.√OÓÑd »æWƒdG

 QƒaƒªH ô`̀jOCG  ¢ù«Fô∏d ¬JÉ«æªJ øY ,á«bôÑdG  »a ,¬àdÓL Üô`̀YCGh

 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ø``̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀dG √OÓ```̀H Ö`̀©`̀°`̀û`̀dh ,á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 .QÉgOR’Gh

 إطالق نار على محطات بالحسينية 
تقطع الكهرباء عن مواطنين 

ÜÉ£N ∫G ¿hQÉg - á«æ«°ùëdG 

 ≥jô£dG ≈∏Y á«LPƒªædG IQÉf’G …ò¨J á«FÉHô¡c ¿Éà£ëe â°Vô©J

 AGƒ∏d  á©HÉàdG  ó°TGQ  ô«eC’G  á°VhQh  á«ª°TÉ¡dG  ¬≤£æe  »a  …hGôë°üdG

 ôjóªdG  Ö°ùëH  ,  Éª¡Ø∏J  ≈dG  äOG  ájQÉf  äGQÉ«Y  ¥Ó`̀WG  ≈dG  á«æ«°ùëdG

.IójGõªdG óªëe ¢Sóæ¡ªdG ¿É©e AÉHô¡μd …ò«ØæàdG

 QÉ«àdG IOÉYGh IQƒcòªdG äÉ£ëªdG ∫õY ºJ ób ¬fG IójGõªdG ±É°VCGh

 Oó`̀Yh á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀HGô`̀b ´É`̀£`̀≤`̀f’G Ió``̀e â¨∏H å`̀«`̀M Iô`̀KÉ`̀à`̀ª`̀dG  ≥WÉæª∏d

.∑ôà°ûe 2000 øjôKCÉàªdG

 á«æeC’G Iõ¡LC’G ÆÓHEGh AGóàY’G ä’ÉM »a §Ñ°V πªY ºJ ¬fCG ø«Hh

 πØμJ »àdG äGAGôLE’G PÉîJ’ áKOÉëdÉH ∫É¨°T’G ôjóeh ¿É©e ßaÉëeh

.∂dP QGôμJ ΩóY

 ácô°ûdÉH  ô«ÑμdG  Qô°†dG  ≥ë∏J  äGAGóàY’G  ∂∏J  ¿CG  IójGõªdG  QÉ°TCGh

 ¿hÉ©J Ö∏£àj Ée ø«æWGƒªdG øY »FÉHô¡μdG QÉ«àdG  ´É£≤fG ≈dEG  …ODƒ`̀Jh

.É¡«ÑμJôe áÑ°SÉëeh ∫ÉªYC’G ∂∏J øe óëdG »a ™«ªédG

 »a  É≤«≤ëJ  âëàa  á`̀«`̀æ`̀e’G  Iõ``¡``L’G  ¿G  á©∏£e  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  â`̀dÉ`̀bh

 .çOÉëdG

  منح التصنيف الفني لـ (٤٢٣٠) ممرض( 

 ¬à°ù∏L »a »fOQC’G »°†jôªàdG ¢ù∏éªdG Qôb  - GôàH   -  ¿ÉªY  
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ø«°ùëdG ≈æe Iô«eC’G á°SÉFôH , ¢ùeCG Égó≤Y »àdG
 ¥ô°ûdG  º«∏bEG  »a ádÉÑ≤dGh  ¢†jôªàdG  á«YGQh  »`̀fOQC’G  »°†jôªàdG
 ∞«æ°üàdG  íæe  ,á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ájôjóe  »a  ,§°ShC’G
.á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG øe á°Vôªeh É°Vôªe (4230) `d »æØdG

 ΩÉ¶f ø`̀e (CG 14) IOÉ``ª``dG ΩÉ``μ``MC’ kGOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG QGô``≤``dG Gò``̀g AÉ``̀Lh
 ºbQ  ádÉÑ≤dGh  ¢†jôªàdG  áæ¡e »a »æØdG  ∞«æ°üàdGh  ¢UÉ°üàNE’G
 ¬ëæe ºJ øe πc ôÑà©j{ ¬fCG ≈∏Y ¢üæJ »àdGh ,(2016) áæ°ùd (85)
 hCG  ¢ù∏éªdG  øe  »æØdG  ∞«æ°üàdG  hCG  ¢UÉ°üàNE’G  »a  kÉ«æ¡e  kÉÑ≤d
 ΩÉ¶ædG  Gòg ΩÉμMCG  PÉØf  πÑb  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  hCG  áHÉ≤ædG
 hCG  ¬°ùØf  Ö≤∏dÉH  »`̀æ`̀Ø`̀dG  ∞«æ°üàdG  hCG  ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NE’G  »`̀a  kGRÉ``é``e

.É¡JGP áLQódÉH
 äÉ°Vôªeh  ƒ°Vôªe  É¡«∏Y  π°üM  »`̀à`̀dG  äÉØ«æ°üàdG  äAÉ``̀Lh
 ,(34) QÉ°ûà°ùe ∞æ°U :»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG
 )óYÉ°ùe  »°UÉ°üàNG  ,(858)  »°UÉ°üàNG  ,(322)  ∫hCG  »°UÉ°üàNG

 .(494) ÇóàÑe hCG ΩÉY ¢Vôªe ,(1196) πgDƒe hCG ¢SQÉªe (1326

 طلبات البعثات الخارجية 
الثالثاء المقبل الكترونيا 

 »ª∏©dG  åëÑdGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  IQGRh  âæ∏YCG  -  …Gô`̀dG  -  ¿ÉªY 

 á«LQÉîdG  äÉã©ÑdGh  íæªdG  øe  IOÉØà°SE’G  äÉÑ∏W  ºjó≤J  Aó`̀H  øY

 É¡dOÉ©j  É`̀e  hCG  á`̀«`̀fOQC’G  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£∏d

 AÉKÓãdG  øe  GQÉÑàYCG  ,  2017  ΩÉ©∏d  á«Ø«°üdGh  ájƒà°ûdG  ø«JQhó∏d

.πÑ≤ªdG

 »àdG  ,äÉÑ∏£dG  ºjó≤J  á«∏ªY  ¿G  É¡d  ¿É«H  »`̀a  IQGRƒ``̀dG  â`̀dÉ`̀bh

 ¿ƒμà°S  ,»dÉëdG  ô¡°ûdG  øe  øjô°û©dGh  ™°SÉàdG  Ωƒ`̀j  AÉ°ùe  »¡àæJ

www.dsamohe.  äÉã©ÑdG  ájôjóe  ∫ÓN  øe  á«fhôàμdG

 OóëªdG óYƒªdG Gòg ó©H Ö∏W …CG πÑ≤j ’ ¬fCG äócGh .gov.jo
 .√ÓYCG

 طرح عطاء ٣٠ مظلة لمواقف 
الحافالت في »العقبة الخاصة« 

ø«eÉ£≤dG ¢VÉjQ - áÑ≤©dG 

 ójQƒJ  AÉ£Y  á°UÉîdG  ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°S  âMôW

.áÑ≤©dG áæjóe »a äÓaÉëdG ∞bGƒe QÉ¶àfG äÓ¶e Ö«côJh

 ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°S  º°SÉH  »`̀eÓ`̀Y’G  ≥WÉædG  ∫É`̀bh

 ójQƒJ  πª°ûj  AÉ`̀£`̀©`̀dG  ¿G  ø«eÉ£≤dG  …ó¡ªdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á°UÉîdG

 ΩÉ©dG π≤ædG ácô°T äÓaÉM ô«°S §N QÉ°ùe ≈∏Y QÉ¶àfG äÓ¶e Ö«côJh

. kÓ«d IAÉ°†e á∏¶e 30 Oó©H áÑ≤©dG áæjóe »a

 äÓaÉëdG QÉ¶àfG äÉ£ëe »a É¡©jRƒJ ºà«°S äÓ¶ªdG ¿G ±É°VGh

 äÉ«∏μdGh äÉ©eÉédGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG ΩÉeG á«YôØdGh á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG »a

 ,äÉjôØ°ùdGh π≤ædG ™ªéeh á«¡«aôàdGh á«JÉeóîdG ≥aGôªdGh ¢SQGóªdGh

 QhôªdGh π≤ædG áæéd ™e ≥«°ùæàdÉH âªJ äÓ¶ªdG ™jRƒJ á«∏ªY ¿G kÉæ«Ñe

 á«©bGh  á`̀°`̀SGQO  ≈∏Y  á«æÑe  ¢ù°SG  øª°Vh  áÑ≤©dG  áæjóe  »a  ájõcôªdG

.áÑ≤©dG áæjóe »a á«fÉμ°ùdG äÉ©ªéàdG ΩóîJ

 á«àëàdG á«æÑdG π«gCÉJh ôjƒ£J »a á£∏°ùdG »©°S ≈∏Y ø«eÉ£≤dG ócGh

 äÓ¶e ô«aƒJ ∫ÓN øe äÓ°UƒªdGh π≤ædG ´É£b »a áÑ≤©dG áæjóe »a

 ™«ªL »a ø«æWGƒª∏d ájÉªëdG  ôaƒJh áãjóMh áæeG  äÓaÉëdG  QÉ¶àfG

 ´hô°ûªdG  Gòg øe ájÉ¨dG  ¿G  Gô«°ûe ,áÑ≤©dG  áæjóe »a ¢ù≤£dG  ä’ÉM

 ΩÉ©dG π≤ædG áeóN »eóîà°ùe øe ø«æWGƒªdG øe OóY ôÑcG áeóN ƒg

 .áÑ≤©dG áæjóe »a äÓaÉëdG ácôëd ºgQÉ¶àfG ∫ÓN

   سداد ٣٦٧ ألف دينار 
من مديونية بلدية بصيرا 

¢Thô°ûdG π«¡°S - Gô«°üH 

 367 ójó°ùJ ºJ ¬fCG ,õ«dGƒÑdG óªëe Gô«°üH ájó∏H áæéd ¢ù«FQ ∫Éb

 øe ∂dPh QÉæjO ∞dCG 717 á¨dÉÑdG Gô«°üH ájó∏H á«fƒjóe øe QÉæjO ∞dCG

.iô≤dGh ¿óªdG á«ªæJ ∂æHh äÉjó∏ÑdG IQGRh ∫ÓN

 Gô«°üH  ájó∏H  á`̀fRGƒ`̀e  ôéY  áÑ°ùf  ¢†«ØîJ  ¿CG  õ«dGƒÑdG  ±É`̀°`̀VCGh

 π°†aC’G  äÉeóîdG  ºjó≤àd  É¡ª¡YO  »`̀a  º¡°ù«°S  ÉÑjô≤J  ∞°üædG  ≈`̀dEG

 á£ÑJôªdG ájƒªæàdG á«eóîdG QhÉëªdG AÓjEG »a É¡JóYÉ°ùeh ø«æWGƒª∏d

.ΩÉªàgE’G øe Gójõe …OÉ°üàbE’G ™bGƒdÉH

 øWGƒe ∞dCG 25 áHGô≤d äÉeóîdG Ωó≤J Gô«°üH ájó∏H ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 É¡JÉeóN  ºjó≤J  π©éj  Éªe  á©°SGh  á«aGô¨L  äGOGó`̀à`̀eG  ≈∏Y  ø«YRƒe

.É¡àfRGƒe õéY É¡«a ÉªH É¡eÉeCG äÉHƒ©°üdG π«dòJ ≈dEG áLÉëH Iõ«ªàªdG

 ΩÉ©dG  ájGóH É¡eÉ¡e âª∏°ùJ »àdG  Gô«°üH ájó∏H áæéd ¿CG  ≈dEG  âØdh

 πª©dG ≈dEG áaÉ°VEG %15 áÑ°ùæH áfRGƒªdG õéY ¢ü«∏≤J âYÉ£à°SG »dÉëdG

 ¢ù«°SCÉJh  AGƒ`̀∏`̀dG  »`̀a  á«YôØdG  ¢†©Hh  á«°ù«FôdG  ¥ô`̀£`̀dG  ó«Ñ©J  ≈∏Y

 ¢VGôZC’G  IOó©àe  áYÉ≤dGh  ø«©aÉ«dG  áYÉbh  √õæàªdÉc  á«eóN  ™jQÉ°ûe

 .ÉÑjô≤J QÉæjO ∞dCG 700 áØ∏μàH

   لجنة للكشف على ملوحة محطة غور الصافي 

äGƒÑdG ¿Éª«∏°S -á«HƒæédG QGƒZ’G 

 ºJ ¬fCG áeÓ°S ôªY …ôdGh √É«ªdG IQGRh »a »eÓYE’G ≥WÉædG ∫Éb

 ≈dEG É¡dÉ°SQGh áë°üdGh …ôdGh √É«ªdG IQGRh øe ácôà°ûe áæéd π«μ°ûJ

 AÉæH  »aÉ°üdG  QƒZ á£ëe ≈∏Y »°ùëdG  ∞°ûμ∏d »aÉ°üdG  QƒZ á£ëe

 »a áMƒ∏ªdG  ä’ó©e ´ÉØJQG  øe AGƒ∏dG  AÉæHCG  øe äOQh  ihÉμ°T  ≈∏Y

.Üô°ûdG √É«e

 äÉμÑ°Th  á£ëªdG  ø`̀e  äÉæ«©dG  ™ªL  º`̀J  ¬``fCG  ≈``dEG  áeÓ°S  QÉ`̀°`̀TGh

 Ö°ùM áMƒ∏ªdG ä’ó©e Ö°ùfh √É«ªdG á«Yƒf ¿CÉH âàÑKCG »àdGh √É«ªdG

.É¡H ∫ƒª©ªdG äÉØ°UGƒªdG

 ™Ñf áî°†e π«¨°ûJ ºà«°S áeOÉ≤dG ΩÉ`̀jC’G ∫ÓN ¬fCG  ¬eÓ°S ócCGh

 √É«e  »a  áMƒ∏ªdG  ä’ó©e  ¢†Øîd  √É«ªdG  ï°V  äÉ«ªc  IOÉjõd  ™≤ædG

 .Üô°ûdG

   العبادي: الحكومة تدرس حلوال جذرية 
لالعتداءات على اراضي الخزينة 

 ájô≤H ¬d ádƒL ∫ÓN …OÉÑ©dG ±É°VGh 
 ≈∏Y á``̀eRÉ``̀Y á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿G ¢`̀ù`̀eG π`̀Nô`̀Ø`̀c
 ádhódG »°VGQCG ≈∏Y äGAGóàY’G áaÉc á°SGQO
 ¿ƒμj  å`̀«`̀ë`̀Hh  áμ∏ªªdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  á`̀aÉ`̀c  »`̀a
 ¢ùØf  ≈∏Y  ÉjÉ°†≤dG  √òg  áaÉc  ™e  πeÉ©àdG

.Iô£°ùªdG
 »`̀à`̀dG á``̀dƒ``̀é``̀dG ∫Ó```̀N …OÉ``̀Ñ``̀©``̀dG ø``̀«``̀Hh
 ¢`̀Tô`̀L ß``aÉ``ë``e ™```e ´É``ª``à``LÉ``H É`̀¡`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀SG
 »a ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dGh ¿Ghó```̀©```̀dG ó```̀FGQ Qƒ``̀à``̀có``̀dG
 ¿G á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¿É```̀«```̀YGh ÜGƒ`````̀fh á```̀YGQõ```̀dG
 »a IQƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀e  â°ù«d  äGAGó``̀à``̀Y’G  á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀e
 É¡d  äÓ«ãe  ∑Éæg  É`̀ª`̀fGh  ¢TôL  á¶aÉëe
 Ö∏£àj  Ée  áμ∏ªªdG  øe  IójóY  ™bGƒe  »a
 Oƒ`̀«`̀b ™```°```Vhh É`̀¡`̀∏`̀ë`̀d ±OÉ`````̀gh OÉ```̀L π``ª``Y

.É¡æe óë∏d áeQÉ°U
 É`̀«`̀dÉ`̀M …ô``̀é``̀j π``ª``©``dG ¿G ≈```̀dG QÉ```̀°```̀TGh
 äGAGó``̀à``̀Y’G √ò``̀g á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d ø`̀«`̀©`̀bƒ`̀e »``a

 πÑLh  ¢TôL  á¶aÉëªH  πNôØc  »à≤£æªH
 å`̀«`̀ë`̀Hh á`̀Ø`̀«`̀ °`̀Uô`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »```a π`̀°`̀ü`̀«`̀a
 ájGóH  ø«©bƒªdÉH  πª©dG  äÉLôîe  ¿ƒμJ
 ,áμ∏ªªdG  »`̀a  äGAGó``̀à``̀Y’G  á`̀aÉ`̀c  áédÉ©ªd
 Ö∏£àJh  áÑ©°U  â°ù«d  ∫ƒ∏ëdG  ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e
 á«ÑdÉZ  ¿Gh  Éª«°S  ’h  ,™bGƒdG  ™e  πeÉ©àdG
 ¢VQG á©£≤d áLÉëH ºg ø«æWGƒªdG A’Dƒg
 ádƒ≤©e  áMÉ°ùªH  É¡«∏Y  º¡d  øμ°S  áeÉb’

.ájÉ¨dG √òg ≥≤ëJ
 ó``̀FGQ Qƒ``à``có``dG ¢`̀Tô`̀L ß`̀aÉ`̀ë`̀e Ωó```̀bh
 »a äGAGó``à``Y’G ™``bGh ø`̀Y ÉMô°T ¿Ghó`̀©`̀dG
 äGAGó`̀à`̀Y’G  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe ,π`̀Nô`̀Ø`̀c  Ió`̀∏`̀H
 Ió`̀∏`̀Ñ`̀dG √ò``̀g »``a »``̀°``̀VGQ’G ≈`̀∏`̀Y á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG
 Oƒ≤Y á©HQGh áKÓK »æeõdG ÉgôªY RhÉéàj
 º¡d  á«æμ°S  »fÉÑe  ¿ƒæWGƒªdG  ΩÉ`̀bG  å«M
 á«æμ°S  AÉ`̀«`̀MG  ø`̀Y  IQÉ`̀Ñ`̀Y  É¡à«ÑdÉZh  É¡«∏Y
 á«àëàdG  á«æÑdG  äÉeóN  áaÉc  É¡«a  ôaƒàJ

.Égô«Zh √É«eh AÉHô¡ch ´QGƒ°T øe
 áãjóëdG äGAGóàY’G ¿G ßaÉëªdG ócGh
 IôàØdG ∫ÓN É¡àdGRGh É¡©e πeÉ©àdG ºJ ób
 äGAGóàYG  …G  óLƒJ  ’h  á«°VÉªdG  Iõ«LƒdG

.IójóL
 á≤HÉ°ùdG äGAGóàY’G ¿G ßaÉëªdG ∫Ébh
 äÉ©HÉàeh  É¡H  äÉÑWÉîe  ∑Éægh  IQƒ°üëe
 ™`̀e á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ÜGƒ`````̀fh ¿É``̀«``̀YG π``Ñ``b ø``̀e
 ¢†jƒØàd  É¡d  πM  OÉéj’  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ø`̀μ`̀°`̀S É``̀¡``̀«``̀∏``̀Y ΩÉ```̀≤```̀ª```̀dG »``````̀°``````̀VGQ’G ∂```̀∏```̀J

.ø«æWGƒª∏d
 ≈`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e »`̀æ`̀H ∫OÉ``̀Y ø`̀«`̀©`̀dG ¢`̀Vô`̀Yh
 »àdGh  πNôØc  Ió∏H  »a  äGAGóàY’G  á©«ÑW
 øμ°S  áeÉb’  ø«æWGƒªdG  áLÉM  øY  âéàf
 äGô`̀°`̀û`̀Y É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ≈`̀°`̀†`̀e »``̀à``̀dGh É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y º`̀¡`̀d

.á©æ≤e ∫ƒ∏M ≈dG êÉàëJh ø«æ°ùdG
 ¢Sóæ¡ªdG  ¢`̀Tô`̀L  á```̀YGQR  ô`̀jó`̀e  Ωó```bh
 ™`````bGh ø`````Y É```̀Mô```̀°```̀T ¿É```̀eô```̀ °```̀û```̀dG ó``̀ª``̀ë``̀e
 ,É`̀¡`̀à`̀©`̀«`̀Ñ`̀Wh π`̀Nô`̀Ø`̀c Ió`̀∏`̀Ñ`̀ H äGAGó````̀à````̀Y’G
 äGAGó```̀à```̀Y’G á``̀aÉ``̀c á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e ≈```̀dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e
 ø`̀«`̀jQGO’G  ΩÉμëdG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 »¡æJ  ¿G  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  ø«fGƒ≤dG  ò«ØæJh

.ádÉëdG √òg
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ÜGƒ``````f Ö```̀dÉ```̀W ∂````̀dP ≈````̀dG
 ΩÉ≤ªdG »``̀°``̀VGQ’G √ò``̀g ¢`̀†`̀jƒ`̀Ø`̀J  IQhô`̀°`̀†`̀H
 á©£b πμd óMGh ºfhO áMÉ°ùªH øμ°S É¡«∏Y
 π`̀jƒ`̀ë`̀Jh  »æμ°S  ≈`̀æ`̀Ñ`̀e  É¡«∏Y  º`̀«`̀bG  ¢```VQG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀©`̀Ø`̀æ`̀ª`̀∏`̀d iô``````̀N’G äÉ``̀MÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG

.á«ëjhôàdG  øcÉe’Gh  äÉgõæàªdÉc
 á`̀°`̀SÉ`̀FQ ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d á```dhó```dG ô````̀jRh ∫É````̀Lh
 AGó`̀à`̀Y’G º`̀J »`̀à`̀dG ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y AGQRƒ````̀dG

 .Ió∏ÑdG »a É¡«∏Y

QÉædG ¥ÓWG ôKG

…OÉÑ©dG

GôàH - ¢TôL

 á°SÉFQ ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ócG
 …OÉÑ©dG ìhóªe QƒàcódG AGQRƒdG
 πM OÉéjG ≈∏Y πª©J áeƒμëdG ¿G
 ≈∏Y áªjó≤dG äGAGóàY’G ÉjÉ°†≤d
 ¢†jƒØàdG ∫ÓN øe áæjõîdG »°VGQCG
 IOhóëe äÉMÉ°ùªHh øªãdG πHÉ≤e
 ∫RÉæe GƒeÉbG øjòdG ø«æWGƒª∏d
.ádhódG »°VGQG ≈∏Y º¡d á«æμ°S

(GôàH)   ¢†jôªàdG ¢ù∏éeh ≈æe Iô«e’G



3محليات

≥jó°U QÉ«£dG kÓÑ≤à°ùe äÉëjôa

 المومني: العمل البلدي يجب أن يترفّع عن الحزبيّة 

» العربية الديمقراطية«: لم نرصد
 انتهاكات أو تدخالت تؤثر بنزاهة االنتخابات 

   العميد بني ياسين: قادرون  على منع كل أشكال التهديد 

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d á``dhó``dG ô``̀jRh ó```̀ qcCG - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG º``°``SÉ``H »``ª``°``Sô``dG ≥``̀WÉ``̀æ``̀dG ΩÓ`````̀Y’G
 ø««fOQCÓd  ≥ëj  ¬fCG  ,»æeƒªdG  óªëe  QƒàcódG
 ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG äÉHÉîàfG AGôLEÉH GhôîØj ¿CG
 ≈`̀∏`̀YCG ≥``̀ah äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀eh á`̀ q«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dGh
 qπX  »`̀a  ,á«aÉØ°ûdGh  á`̀gGõ`̀æ`̀dGh  IAÉØμdG  äÉ``LQO

.Üô£°†e º«∏bEG
 èeÉfôH ™`̀e …Qhó```̀dG ¬`̀FÉ`̀≤`̀d ∫Ó``N ±É``°``VCGh
 »``fOQC’G  ¿ƒjõØ∏àdG  ¬ãÑj  …ò`̀dG  zQGƒ``̀Mh  QÉ`̀Ñ`̀NCG{
 Ωƒj  π`̀c  ìÉÑ°U  á`̀«`̀fOQC’G  á```̀YGPE’G  ™`̀e  øeGõàdÉH
 AGQRƒ````̀ dG á``°``SÉ``FQ á`̀ë`̀Ø`̀°`̀U ô`̀Ñ`̀Y ô``°``û`` lfh ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N
 ágGõæH  ∂«μ°ûàdG  q¿EG{  ,z∑ƒÑ°ù«a{  ™`̀bƒ`̀e  ≈∏Y
 q¿CG  kGó`̀ qcDƒ`̀e  ,z»°VÉªdG  øe  kGô`̀eCG  äÉH  äÉHÉîàf’G
 I qô`̀M  á«HÉîàfG  êPÉ`̀ª`̀f  ºjó≤J  »`̀a  íéf  ¿OQC’G
 π°†aCG  ≥ahh áq«aÉØ°ûdGh ágGõædG á«dÉY ô«jÉ©ªH
 ∫Gƒ`̀MC’Gh  ±hô¶dG  ºZQ  ,áq«ªdÉ©dG  äÉ°SQÉªªdG

.¬dƒM øe áHô£°†ªdG
 AGô`````̀LEG á``` q«```ª```gCG »``̀æ``̀eƒ``̀ª``̀dG ô```̀ jRƒ```̀ dG ó``````̀cCGh

 çGóëà°SGh  ,ájõcôeÓdGh  áqjó∏ÑdG  äÉHÉîàf’G
 ∫hC’ äÉ¶aÉëªdG ¢ùdÉéeh áq«∏ëªdG  ¢ùdÉéªdG
 iƒà°ùeh  áq«Yƒf  ôjƒ£J  »a  ∂dP  á«ªgCGh  ,Iôe

.º¡≤WÉæe »a ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG äÉeóîdG
 ,¿OQC’G »a …ó∏ÑdG  πª©dG  ábGôY ≈dG QÉ°TCGh
 ∫Ó`̀N kGô``̀«``̀Ñ``̀c  kÉ``̀Wƒ``̀°``̀T  â`̀©`̀£`̀b  äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG  q¿CGh
 äÉeóîdG ø«°ùëJ ó«©°U ≈∏Y Iô«NC’G äGƒæ°ùdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿CG  ≈dEG  kÉàa’ ,á«fƒjóªdG OGó°Sh
 OGó°S ¬ÑLƒªH ºJ »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G kGQGôb òîJG
 áμ∏ªªdG  »a  äÉjó∏ÑdG  á«fƒjóe  øe  ¿ƒ«∏e  70
 Éfƒ«∏e 28 ≈dEG â°†ØîfG äÉqjó∏ÑdG áq«fƒjóe q¿CGh
 400 á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dG äÉ`̀ qjó`̀∏`̀Ñ`̀dG äÉ``̀fRGƒ``̀e ´ƒ`̀ª`̀é`̀e ø`̀e

.¿ƒ«∏e
 OóY »a á«FÉ°ùfh á«HÉÑ°T äGOÉ«b Rƒa ∫ƒMh
 ∂`̀dP  ¿EG  ,»`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG  ∫É``̀b  áμ∏ªªdG  äÉ`̀jó`̀∏`̀H  ø`̀e
 kÉaóg  â≤≤M  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  ¿CG  ≈`̀dEG  ô«°ûj
 ácQÉ°ûªdG  IóYÉb  ™«°SƒàH  πãªàj  kGô«Ñc  kÉ«°SÉ«°S
 ™ªàéªdG  »``̀Yh  q¿CG  kGó``̀ qcDƒ``̀e  ,QGô``̀≤``̀dG  ™`̀æ`̀°`̀U  »``a

 á«∏ª©dG  ôgƒL  ócDƒj  ´ƒæàdÉH  ¬dƒÑbh  »``̀fOQC’G
 ó``̀ qcCGh  .á«μ«eÉæjódÉH  áª°ùàªdG  á«WGô≤ªjódG
 ,™ªàéªdG  ±É`̀«`̀WCG  ™«ªéd  q≥``̀M  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  q¿CG
 º¡≤WÉæe »a ¢SÉædG áeóN IQhô°V ≈∏Y kGO qó°ûe
 ¿hO äÉ`̀eó`̀î`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J »``a á`̀dGó`̀©`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh
 ô«KCÉJ  …CG  »HõëdG  hCG  »°SÉ«°ùdG  ó©Ñ∏d  ¿ƒμj  ¿CG
 Oó°T  Éª∏ãe ,±ô`̀°`̀ü`̀dG  »`̀JÉ`̀eó`̀î`̀dG  QGô`̀≤`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 Öéj  äÉqjó∏ÑdG  IQGOEGh  …ó∏ÑdG  πª©dG  q¿CG  ≈∏Y
 øe çó`̀M É`̀e ¿CÉ`̀°`̀û`̀Hh .á`̀ q«`̀Hõ`̀ë`̀dG ø`̀Y ™ qaôàj ¿CG
 »a  äÉHÉîàf’G  ∫Ó`̀N  á«fƒfÉb  ô«Z  äÉ°SQÉªe
 á∏«∏b  áÄa  q¿CG  »æeƒªdG  í°VhCG  ,ôbƒªdG  á≤£æe
 á≤MÉ°ùdG  á«ÑdÉ¨dG  πãªJ  ’ ¿ƒfÉ≤dG  øY áLQÉN
 …QÉ°†ëdG  ó¡°ûª∏d  äAÉ`̀°`̀SCG  á≤£æªdG  ∂∏J  »`̀a
 á≤£æªdG ∂∏J »dÉgCG √ó q°ùL …òdG »WGô≤ªjódG
 áÄ«¡dG QGôb ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,ΩÉY πμ°ûH áμ∏ªªdGh
 ∂∏J »a äÉHÉîàf’G AÉ¨dEÉH ÜÉîàfÓd á∏≤à°ùªdG
 ™e  ¿hÉ¡àdG  Ωó©H  á`̀eRÉ`̀M  ádÉ°SQ  ƒ`̀g  á≤£æªdG

 .á«fƒfÉ≤dG ô«Z äÉ°SQÉªªdG √òg πãe

øjOGóM ôª°S -¿ÉªY 

 áμÑ°ûdG ≥`̀jô`̀a ø``Y ¢``ù``eCG Qó`̀°`̀U ô`̀jô`̀≤`̀J ¢`̀ü`̀∏`̀N

 äÉHÉîàf’G ¿CG ≈dEG ,äÉHÉîàf’G á«WGô≤ªjód á«Hô©dG

 ≥jôW ≈∏Y áª¡e Iƒ£N πμ°ûJ ájõcôeÓdGh ájó∏ÑdG

 É¡fCÉH  É¡Ø°Uh  øμªjh  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  áWô≤eO

.ágGõædG øe á«dÉY áLQóH ™àªàJ

 ∫ƒ`̀M  »````̀dhC’G  »ª««≤àdG  áμÑ°ûdG  ô`̀jô`̀≤`̀J  ∫É```̀bh

 áÑ°ùf  ¿CG  äÉ¶aÉëªdG  ¢ùdÉéeh  ájó∏ÑdG  äÉHÉîàf’G

 ó©J  áÑ°ùf{   %31.7  â¨∏H  »`̀à`̀dGh  á«∏μdG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 á«HÉîàf’G á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG  ìÉ`̀é`̀f  ≈`̀∏`̀Y  kÓ``̀«``̀dOh á`̀dƒ`̀≤`̀©`̀e

.z¿OQr’G »a Iôe ∫hC’ ≥Ñ£J »àdG IójóédG

 »g  äÉHÉîàf’G  á«WGô≤ªjód  á«Hô©dG  áμÑ°ûdGh

 äÉμÑ°Th äÉª¶æe øe πμ°ûàj »WGô≤ªjO »fóe ¿É«c

2009 ΩÉY ¬dÉªYCG â≤∏£fG á«HôY ádhO 13 øe á«∏ëe

 ™ª°ùJ  hCG  ó`̀°`̀Uô`̀J  º`̀d  áã©ÑdG  ¿CG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ø`̀«`̀Hh

 ágGõf  »a  ôKDƒJ  áé¡æªe  äÓNóJ  hCG  äÉcÉ¡àfG  øY

.á«FÉ¡ædG É¡éFÉàf ≈∏Y hG äÉHÉîàf’G á«aÉØ°Th

 »`̀a äGô```̀¨```̀K Oƒ``````Lh ¿CG  ≈``````dEG  ô``̀jô``̀≤``̀à``̀dG  â```Ø```dh

 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fÓ`̀d á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG

 º«¶æàH á≤∏©àªdG äGAGôL’Gh ájõcôeÓdGh ájó∏ÑdG

 íàa OGƒ`̀ª`̀dG  ¢†©H ìƒ`̀°`̀Vh Ωó``̀Yh ,ÜÉ`̀î`̀à`̀f’G á«∏ªY

 ,ø«fGƒ≤dG  ∂∏àd  áæjÉÑàªdG  äGô«°ùØàdG  ΩÉ`̀eCG  k’Éée

 º¡a áHƒ©°Uh äÉª«∏©àdG »a ìƒ°Vh ΩóY ≈dEG iOCG Ée

.ø«æWGƒªdG iód á«HÉîàf’G á«∏ª©dG

 áHôéJ  π°ûa  ≈∏Y  ´É`̀ª`̀LEG  ¬Ñ°T  óLƒj  ¬``fCG  ø«Hh

 áëjô°U  áÑdÉ£eh  ,á©ªéªdG  á«HÉîàf’G  ä’É°üdG

 »a á`̀aÉ`̀c á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ±Gô````̀WC’G ø`̀e É`̀gQGô`̀μ`̀J Ωó`̀©`̀H

 AÉ`̀£`̀NCG  ø`̀e  É¡HÉ°T  Éªd  ∂``̀dPh  ,á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG

.áHôéàdG QGôμJ É¡©e Öëà°ùe ô«Z IójóY

 á∏≤à°ùªdG  áÄ«¡dG  AGOCG  Qƒ£J  ¿EG  ôjô≤àdG  ∫É`̀bh

 äôL  »àdG  ,á«fÉªdôÑdG  äÉHÉîàf’G  »`̀a  ÜÉîàfÓd

 á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G »```̀ah 2016 â``̀FÉ``̀Ø``̀dG  ΩÉ```©```dG

 ™aQ »a kÉ«°SÉ°SCG kÓeÉY ó©j ,ΩÉ©dG Gòg ájõcôeÓdGh

.á«HÉîàf’G á«∏ª©dG »a ¢SÉædG á≤K

 ´hô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H á`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG â``̀°``̀UhCG É`̀gô`̀jô`̀≤`̀J ΩÉ`̀à`̀N »``̀ah

 áaÉc ¬`̀«`̀a ∑QÉ`̀°`̀û`̀J π`̀eÉ`̀°`̀T »©ªàée QGƒ``̀M í`̀à`̀a »`̀a

 ™ªàée  äÉ°ù°SDƒeh  á«°SÉ«°S  ÜGõ``MCG  øe  äÉ«∏YÉØdG

 á`̀«`̀eÓ`̀YG äÉ``̀Ä``̀«``̀gh äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀eh äÉ``̀HÉ``̀≤``̀fh »``̀fó``̀e

 »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ÖfÉL  ≈`̀dG  áeÉY  äÉ«°üî°Th

 äGQGRƒdGh äÉHÉîàfÓd á∏≤à°ùªdG áÄ«¡dG øe ádhódG

.¿ÉªdôÑdG »∏ãªeh á«æ©ªdG

 »a  á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ````̀MC’G  QhO  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H  â`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh

 π©éj ÉªH ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£Jh äÉHÉîàf’G

 äÉ°ù°SDƒe ºYOh ,á«°SÉ«°S ¢ù°SCG  ≈∏Y ºàJ äÉHÉîàf’G

 á«WGô≤ªjódG  ∫Éée  »a  á∏eÉ©dG  »fóªdG  ™ªàéªdG

 É¡æ«μªàd áeRÓdG äÉ©jô°ûàdG ø°Sh ,¿É°ùf’G ¥ƒ≤Mh

 á«∏ª©dG  π`̀MGô`̀e  ™«ªL  »`̀a  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûªdG  ø`̀e

.á«HÉîàf’G

 ≈∏Y á`̀MGô`̀°`̀U ¢üæj ™`̀jô`̀°`̀û`̀J QGô```̀bG ≈```dEG  â```YOh

 …G  »`̀a  ø«∏é°ùªdG  ø«ÑNÉædG  Oó`̀Y  ójõj  ’G  Üƒ`̀Lh

 OóY  ójõj  ’CGh  ,Ö`̀NÉ`̀f  1200  ø`̀Y  »HÉîàfG  ¥hóæ°U

 ,≥jOÉæ°U  10  øY  »HÉîàfG  õcôe  …G  »a  ≥jOÉæ°üdG

 ø«ÑNÉædG  ≈∏Y  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  π«¡°ùàd  ∂`̀dPh

 á°ù∏°S  á«∏ªY  É¡æe  π©éj  Éªe  ,É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dGh

.É¡d IOQÉW â°ù«dh ácQÉ°ûª∏d áHPÉLh

 øe ÉeÉY 21 ≈`̀dG  í°TôàdG  ø°S  ¢†ØîH â`̀°`̀UhCGh

 »a ø`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG ø``̀e ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e õ`̀jõ`̀©`̀J π```̀LCG

 íÑ°ü«d  á«FÉ°ùædG  ÉJƒμdG  IOÉjRh  ,á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG

 óëH  %30 áaÉc áÑîàæªdG äÉÄ«¡dG »a AÉ°ùædG π«ãªJ

 »a áØ°UÉæªdG ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d ájó«¡ªJ Iƒ£îc ,≈fOCG

.á≤M’ á∏Môe

 ™«é°ûJ πLG øe í°TôàdG Ωƒ°SQ ¢†ØîH âÑdÉWh

 á`̀«`̀eÓ`̀YE’G äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG º```̀YOh ,á`̀°`̀û`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG

 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG äÓ`̀ª`̀M »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀gõ`̀«`̀Ø`̀ë`̀Jh

 »Yƒ°VƒªdG ó≤ædG ºjó≤J kÉ°†jCGh, ø«ÑNÉædG Qƒ¡ªéd

 á«WGô≤ªjódG  á«∏ª©dG  ™aO  »a  ºgÉ°ùj  …ò`̀dG  AÉæÑdG

 .ΩÉeCÓd

 ájôμ°ù©dG  á≤£æªdG  óFÉb  ∫É`̀b  -GôàH-¿ÉªY 

 »æH  ¿Éª«∏°S  óªëe  ø`̀cô`̀dG  ó«ª©dG  á«bô°ûdG

 ∫Éμ°TCG  π`̀c  ™æe  ≈∏Y  IQOÉ```b  É`̀æ`̀JGƒ`̀b{  ¿G  ø«°SÉj

 »Ñ°ùàæe  ™«ªL  ¿CG  kÉæ«Ñe  ,âfÉc  Éª¡e  ójó¡àdG

 øY  áéJÉf  á«dÉY  ájƒæ©ªH  ¿ƒ©àªàj  á≤£æªdG

.≈∏YC’G óFÉ≤dG ádÓL ΩÉªàgG

 øe ó``̀ah IQÉ```̀jR ∫Ó``̀N ø«°SÉj »`̀æ`̀H ¢`̀Vô`̀Yh

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H á``̀«``̀dhó``̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L

 á¡LGh  ≈`̀dG  ∫hC’G  ¢`̀ù`̀eCG  »dÉéªdG  ΩÓ°ùdG  óÑY

 äÉÑLGƒdGh ΩÉ¡ª∏d á«bô°ûdG ájôμ°ù©dG á≤£æªdG

 á`̀jÉ`̀ª`̀M »``̀a á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e É`̀gò`̀Ø`̀æ`̀j »``à``dG

 π∏°ùàdG  äÉ«∏ªY  ™`̀æ`̀eh  áμ∏ªªdG  Ohó``̀M  §Ñ°Vh

 á∏LGôdG  äÉjQhódG  ô««°ùJ ∫ÓN øe ,Öjô¡àdGh

 çóMCÉH IOhõªdG á«fhôàμdE’G äÉÑbGôªdGh á«dB’Gh

.∫ÉéªdG Gò¡H áeóîà°ùªdG äGó©ªdGh Iõ¡LC’G

 äGƒ``̀≤``̀dÉ``̀H √RGõ````̀à````̀YG »``̀dÉ``̀é``̀ª``̀dG ó````̀cG √Qhó``````̀H

 É¡fƒdòÑj  »`̀à`̀dG  IQÉ`̀Ñ`̀é`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 kÉØ«°†e  ,√QGô≤à°SGh  øWƒdG  ø`̀eCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d

 Üô`̀b ø`̀Y ´Ó```̀W’G ƒ`̀g IQÉ``̀jõ``̀dG ø`̀e ±ó`̀¡`̀dG ¿CG

 ºgG  ≈∏Y  ±ô©àdGh  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG  πªY  ≈∏Y

 »a  º¡JÉjƒæ©e  øe  ™aôfh  ºgQRGDƒæd  º¡JÉÑLGh

.º¡©bGƒe

 á`̀«`̀aGô`̀à`̀M’Gh õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H OÉ``̀°``̀TCGh

 ,»Hô©dG ¢û«édG ƒÑ°ùàæe É¡«dEG π°Uh »àdG á«dÉ©dG

 ™`̀aô`̀j É``̀e Oƒ`̀æ``é`̀dG A’Dƒ````̀g »``̀a É``̀fó``̀Lh{ :∫É````̀bh

 áªjõ©dG  ø`̀e  ¬`̀H  ¿ƒ©àªàj  ÉªH  ,kÉ`̀«`̀dÉ`̀Y  ¢``ShDhô``dG

 ¿hQƒ``̀î``̀a ø``̀ë``̀fh á`̀bÉ`̀«`̀ ∏`̀dGh IQÉ``̀¡``̀ª``̀dGh Iƒ```≤```dGh

 √òg ≈∏Y ¿hóLGƒàªdG  »Hô©dG  ¢û«édG  ≈eÉ°ûæH

 º¡eÉªàgG qπL ¿ƒ°Sôμj ºgh ájOhóëdG •É≤ædG

 »a  kGô≤à°ùe  kÉæeBG  ≈≤Ñ«d  øWƒdG  Ohó`̀M  ájÉªëd

.zá«ª°TÉ¡dG ájGôdG πX

 ≈∏Y ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG ø``e Oó``̀Y ≈`̀∏`̀Y ó``aƒ``dG ∫É```̀Lh

 äÉÑLGƒdG ≈∏Y É¡dÓN Gƒ©∏WG ,á«bô°ûdG á¡LGƒdG

 ø`̀eCG ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »`̀a É```̀gQhOh É¡H Ωƒ`̀≤`̀J »`̀à`̀dG

 .á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG OhóM

   رئيس ا<ركان يستقبل قائد 
سالح الجو النيجيري 

 ≥jôØdG  ácôà°ûªdG  ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  πÑ≤à°SG  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 äGƒ`̀≤`̀dG ¿É```̀cQCG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¢`̀ù`̀eG ,äÉ`̀ë`̀jô`̀a º`̀«`̀∏`̀ë`̀dG ó`̀Ñ`̀Y Oƒ`̀ª`̀ë`̀e ø`̀cô`̀dG

.¬d ≥aGôªdG  óaƒdGh ôμHƒHCG  ≥jó°U QÉ«£dG  ≥jôØdG  ájô«é«ædG  ájƒédG

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¬LhCG ∞«°†dG ™e äÉëjôa øcôdG ≥jôØdG åëHh

 .øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  πÑ°Sh  äÉ«dBGh

المرأة في االنتخابات: 
لم تتجاوز نسبة الكوتا

 
øjOGóM ôª°S -¿ÉªY

 è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀MÉ`̀H ICGô``̀ª``̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d á``̀«``̀fOQC’G á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀eÉ`̀b

 ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀eh á``jó``∏``Ñ``dGh á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG »``̀a AÉ`̀ °`̀ù`̀æ`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀æ`̀d á```̀«```̀dhC’G

 ,∑ôμdG  ,¿ƒ∏éY  ,AÉbQõdG  ,¢TôL  ,ó`̀HQEG  ,AÉ≤∏ÑdG)äÉ¶aÉëªd  äÉ¶aÉëªdG

 ™bƒe  ≈∏Y  äQó°U  »àdG  á`̀«`̀dhC’G  ΩÉ`̀bQC’G  ≈∏Y  AÉæH  (¿É©e  ,¥ôØªdG  ,É`̀HOCÉ`̀e

.¢ùeCG  ìÉÑ°U  ÜÉîàfÓd  á∏≤à°ùªdG  áÄ«¡dG

 É¡«∏Y  â∏°üM  »àdG  Ö°ùædG  ¿CG  IQOÉ°üdG  ΩÉbQCÓd  »dhC’G  π«∏ëàdG  ø«Hh

 AÉ`̀bQõ`̀dG »`̀a (%26^7) ø`̀«`̀H ìhGô`̀à`̀J á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG ó`̀YÉ`̀≤`̀ª`̀d AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG

 óYÉ≤ªd  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  â`̀∏`̀°`̀ü`̀M  »`̀à`̀dG  Ö`̀°`̀ù`̀æ`̀dGh  ,¿ƒ`̀∏`̀é`̀Y  »`̀a  (  %35^1)h

.¥ôØªdG  »a  (%43^7)h  ¿É©e  »a  (%30)  ø«H  ìhGôàJ  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG

 ìhGô``̀à``̀J äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀e ó`̀YÉ`̀≤`̀ª`̀d AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f â``̀fÉ``̀c É`̀ª`̀æ`̀«`̀H

 kGóL  Ió«L  Ö°ùf  AÉ°ùædG  äó°üMh  ,¥ôØª∏d  (15^7)h  áª°UÉ©∏d  (%7^4)ø«H

 ¢TôL  »`̀a  (%5^5)  ø`̀«`̀H  â``̀MhGQh  á«∏ëªdG  ¢ùdÉéªdG  á`̀°`̀SÉ`̀FQ  ó`̀YÉ`̀≤`̀e  ø`̀e

.ÉHOCÉe »a (%27^2)h

 Éª«ah  AÉ°ùædG  Ö°ùf  ¿CG  á«dhC’G  ΩÉbQC’G  √òg  ≈∏Y  AÉæH  áæé∏dG  â¶M’h

 É`̀Jƒ`̀μ`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f »``̀gh (%10) ≈```̀dEG  π`̀°`̀ü`̀J º``̀d äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀e ¢`̀ü`̀î`̀j

 ¢ù«Fôc  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  Ö`̀°`̀ù`̀f  ¿Gh  ,äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀e  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  »`̀a  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG

.GôØ°U  âfÉc  á«dhC’G  É¡éFÉàf  π«∏ëJ  ºJ  »àdG  äÉ¶aÉëªdG  »a  ájó∏Ñ∏d

 ¿CG ≈```̀dEG  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀FQ ≈```̀dEG  Ió`̀«`̀°`̀S …G ∫ƒ``̀°``̀Uh Ωó``̀Y á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äõ```̀Yh

 Éªe  á°SÉFôdG  hCG  ájƒ°†©∏d  í°TôàdG  ø«H  QÉ«àN’G  ¢Vôa  äÉjó∏ÑdG  ¿ƒfÉb

 á«°SÉ«°ùdG  ±hô`̀¶`̀dG  ÖÑ°ùH  á°SÉFô∏d  í°TôàdG  øY  AÉ°ùædG  ±hõ`̀Y  ≈`̀dEG  iOCG

.RƒØdG  »a  ø¡°Uôa  ≈∏Y  Égô«KCÉJh  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh

 øeôM  á«∏ëªdG  ¢ùdÉéªdG  ≈∏Y  á«cõàdÉH  ¿õa  »JGƒ∏dG  AÉ°ùædG  ¿CG  Éªc

 ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  ájƒ°†Yh  »∏ëªdG  ¢ù∏éªdG  á°SÉFQ  ≈∏Y  á°ùaÉæªdG  øe

 ôÑà©j  Gògh ø¡d âjƒ°üàdG  ºàj  ºdh  í°TôàdG  ºFGƒb øª°V ø∏Nój ºd  ø¡fC’

 .ÜÉîàf’Gh  í°TôàdG  »a  ICGôªdG  ≥M  øe  ¢UÉ≤àfG

 عين على االنتخابات:
 نتائج مرضية للمرأة 

øjOGóM ôª°S -¿ÉªY 

 äGô°TDƒª∏d ¬MÉ«JQG  ,zäÉHÉîàf’G »a AÉ°ùædG  ≈∏Y ø«Y{ ∞dÉëJ ióHCG
 ô«Z{  ¿É`̀c  ¿EGh  ,á«∏ëªdGh  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  »a  ICGô`̀ª`̀dG  èFÉàæd  á`̀«`̀dhC’G

.äÉ¶aÉëªdG ¢ùdÉée »a É¡d ≥≤ëJ ÉªY z¢VGQ
 ≥ah π°üëJ ’ ób É¡fCG Éªc ,ájó∏H á°SÉFQ ó©≤e …CG ICGôªdG ≥≤ëJ ºdh
 øe É¡fÉeôM ÖfÉL ≈dEG ,äÉ¶aÉëe ¢ù∏ée á°SÉFQ ó©≤e …CG ≈∏Y ∞dÉëàdG
 ¢ùdÉéªH øëéf AÉ°ùædG øe áÑ°ùf ¿C’ á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdG ¢†©H ájƒ°†Y
 óYÉ≤e  ≈∏Y  ¢ùaÉæàdG  »`̀a  ø¡°Uôa  ∞©°†j  É`̀e  ,á«cõàdÉH  äÉ¶aÉëªdG

.äGƒ°UC’G ≈∏YCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG •ô°T ≈∏Y ¢üæj ¿ƒfÉ≤dG ¿C’ zá«∏ëªdG{
 »`̀fOQC’G  AÉ°ùædG  øeÉ°†J  ó¡©e  á«©ªL  øY  ≥ãÑæªdG  ∞dÉëàdG  OQhCGh
 ¢ùdÉéeh  ájó∏ÑdG  äÉHÉîàfÉH  AÉ°ùædG  èFÉàæd  á`̀«`̀dhCG  É`̀eÉ`̀bQCG  ,zø`̀eÉ`̀°`̀†`̀J{
 Égô°üM ºàj ºd PEG ,≥WÉæªdG ¢†©H »a ,AÉKÓãdG äôL »àdG ,äÉ¶aÉëªdG

.áμ∏ªªdG πμH
 ¢ùÑ«YO  ô«æe  øeÉ°†àd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ÉgÓJ  »àdG  ΩÉ``̀bQC’G  ≥`̀ahh
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe »a ICGôªdG  äó°üM ó≤a ,¢ùeCG  »Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN
 kGó©≤e 30 ÖfÉL ≈dEG ,¢ùaÉæàdÉH Gó©≤e 16 ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG iƒà°ùe ≈∏Y

.ÉJƒμ∏d É≤ah
 âfÉch ,¢ùaÉæJ óYÉ≤e 8 á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdG »a É¡à°üM âfÉc ø«M »a
 5  ICGôª∏d  ¿Éμa  äÉ¶aÉëªdG  ¢ù∏ée  É`̀eCG  ,Gó©≤e  18  ÉJƒμdG  øe  É¡à∏«°üM

.á«FÉ°ùf ÉJƒc óYÉ≤e
 ≥`̀ah  áª°UÉ©dG  »`̀a  á«∏ëªdGh  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢ùdÉéªdG  èFÉàæH  â`̀aÓ`̀dGh
 ,¢ùaÉæàdÉH ó©≤e øe ôãcCG É¡«a AÉ°ùædG äó°üM{ äÉjó∏H ∑Éæg ¿CG ,∞dÉëàdG
 IójóédG  ¿ÉÑ°ùMh  ,ájó∏Ñ∏d  ¢ùaÉæJ  óYÉ≤e  (3)  Ió`̀jó`̀é`̀dG  Qƒ`̀YÉ`̀f  πãe

.á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdÉH ¢ùaÉæàdÉH øjó©≤eh ,¢ùaÉæàdÉH ájó∏H øjó©≤e
 óYÉ≤e 4h ,ÜÉë°S »a ¢ùaÉæàdÉH  ájó∏H óYÉ≤e 3 AÉ°ùædG  äó°üM Éªc
 äó°üMh ,á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdG »a ¢ùaÉæJ óYÉ≤e 3h ,¢UÉ°UôdG ΩCG »a ájó∏H
 »a  ¢ùaÉæJ  óYÉ≤e  4h  ,¢ùaÉæàdÉH  ájó∏H  óYÉ≤e  7  IójóédG  Iõ«édG  »a
 ¢ùaÉæàdÉH óMGh ó©≤ªH Rƒa AÉ°ùædG â≤≤M ájôeÉ©dGh ,á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdG

.á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdG »a
 »a  ó©≤e  23  ¿ó°üM  AÉ°ùædG  ¿CG  ∞dÉëàdG  ô`̀cP  ó``̀HQEG  á¶aÉëe  »`̀ah
 ¢ùdÉéªdG  »`̀a  kGó©≤e  66  ≈∏Y  ø∏°üMh  ,¢ùaÉæàdÉH  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG
 61 âfÉc á«FÉ°ùædG ÉJƒμdG ôÑY ájó∏ÑdÉH ø¡à°üM Éª«a ,¢ùaÉæàdÉH á«∏ëªdG
.óYÉ≤e 4 ÉJƒμdG ôÑY äÉ¶aÉëªdG »ah 91 á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdG »ah ,kGó©≤e

 »a á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG É`̀Jƒ`̀μ`̀∏`̀d á`̀«`̀fó`̀à`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ¿CG ≈```̀dEG ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG QÉ``̀°``̀TGh
 π°üàd ÉJƒμdG ™aQ ≈dEG É«YGO ,É¡d AÉ°ùædG í°TôJ ∞©°V ≈dEG iOG äÉ¶aÉëªdG

%30 ≈dEG ’ƒ°U %20 ≈dEG
 ¿CG ô°†N ≈ª°SCG zøeÉ°†J{ á«©ªéd ájò«ØæàdG á°ù«FôdG äócCG ∂dP ≈dEG
 …CG πé°ùj ºd ¬fG ’EG ,äÉHÉîàf’G É¡Jó¡°T »àdG á«FGôLE’G äGRhÉéàdG ºZQ

.zágGõædG{ øY ±GôëfG
 ∫ƒM ,∞dÉëà∏d ™HÉàdG áÑbGôªdG ≥jôa äÉ¶MÓe øY ô°†N âKóëJh
 ™HQCG  »a GƒÑbGQ å«M ,ájõcôeÓdGh ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G »a ´Gôàb’G Ωƒj

.¿ƒ∏éYh AÉ≤∏ÑdGh AÉbQõdGh áª°UÉ©dG »gh ,äÉ¶aÉëe
 É¡fCG πX »a ádƒ≤©e ó©J %31 ƒëf á¨dÉÑdG âjƒ°üàdG áÑ°ùf ¿CG âæ«Hh
 øe á©°SGh  áëjô°T  ió`̀d  ¿ƒfÉ≤dG  º¡a  Ωó`̀Y  ≈∏Y IhÓ`̀Y  ,IójóL áHôéJ

.äÉæWGƒªdGh ø«æWGƒªdG
 ¿B’G ájÉ¨d ÜÉîàfÓd á∏≤à°ùªdG áÄ«¡dG øY Qó°üj ºd ¬fCG ô°†N äôcPh
 óYÉ≤ªdG OóY á¡éd äÉHÉîàf’ÉH IGôªdG ácQÉ°ûe èFÉàf ô¡¶J »àdG Ö°ùædG

.%53 ≈dEG â∏°Uh áYôà≤ªc É¡àÑ°ùf ¿CG ≈dEG áàa’ ,äÉYôà≤ªdG OóYh
 ´Gôàb’G ≥jOÉæ°U OGóYCG »a ±ÓàNG :É¡æeh ,äÉ¶MÓªdG RôHCG äOQhCGh
 ô«Z âfÉc õcGôªdG ¢†©Hh ,´Gôàb’G õcGôe ¢†©H »a ø∏©ªdGh ™bGƒdG ø«H

.ø«HhóæªdGh ø«ÑbGôªdG ∫ÉÑ≤à°S’ Iõ¡ée
 óMCG  ójó¡J  ≈`̀dEG  ô°†N  âàØd  ,äÉë°TôªdGh  ø«ë°TôªdG  ¢Uƒ°üîHh
 ™°SGh  QÉ°ûàfGh  ,¬`̀Jô`̀FGO  »a  ´Gô`̀à`̀b’G  ≥jOÉæ°U  ¥ô`̀Mh  ábô°ùH  ø«ë°TôªdG

.´Gôàb’G õcGôe ¢†©H QGƒ°SCG ≈∏Y á«HÉîàf’G ájÉYó∏d
 AÉæKCG ∫ÉØW’G ájÉYôd ´Gôàb’G õcGôªH ±ôZ ô«aƒJ ≈dEG ô°†N âYOh
 ≈dEG Iô«°ûe ,ÜÉîàf’ÉH É¡≤M á°SQÉªe øe ICGôªdG øμªààd äGƒ°U’ÉH A’OE’G
 ,∫õ©ªdG ≈dEG º¡JÉ¡eCG ™e ∫ÉØWC’G ∫ƒNóH É¡«a íª°S äÉHÉîàf’G √òg ¿CG
 øμªJ ¿CG ∫ÉM »a á∏FÉ©dG ™e hCG êhõdG ™e ICGôª∏d á«dÉμ°TEG ≥∏îj ób Ée ƒgh

.É¡à∏FÉY áÑZôd GôjÉ¨e º°S’G ¿Éch ,âÑîàfG øe IAGôb øe πØ£dG
 ø¡àjƒ°üJ ÖÑ°ùH AÉ°ùædG ó°V ∞æYh ¥ÓW »àdÉM ´ƒbh ô°†N äôcPh

 .êhõdG IOGQE’ ÉaÓN äÉHÉîàf’ÉH

 تثمين فلسطيني للجهود االردنية والبحث 
بإنشاء شركة للتسويق الزراعي 

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ø``̀ª``̀K  -  Gô``̀à``̀H  -  ˆG  ΩGQ  -  ¿É``̀ª``̀Y 

 »a  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ¢SÉÑY  Oƒªëe  »æ«£°ù∏ØdG

 ¢Sóæ¡ªdG  á«YGQõdG  ô`̀jRh  AÉ©HQ’G  AÉ°ùe  ˆG  ΩGQ

 ô«ÑμdG  º`̀Yó`̀dG  ≥aGôªdG  ó`̀aƒ`̀dGh  äÉØ«æëdG  ódÉN

 ,kÉ`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th  á``̀eƒ``̀μ``̀Mh  kÉ``μ``∏``e  ¿OQC’G  ¬``eó``≤``j  …ò````̀dG

 É¡«a  ÉªH  ,á`̀dOÉ`̀©`̀dG  ¬à«°†bh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d

 »fOQ’G  »YGQõdG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG

.»æ«£°ù∏Ød Gh

 ¬H Ωƒ`̀≤`̀j …ò```̀dG ΩÉ``̀¡``̀dG Qhó``̀dÉ``̀H ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y OÉ``̀°``̀TCGh

 á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀«`̀°`̀ù`̀fÉ`̀H  ìÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H  ¿OQ’G

 ∫hó```̀dG  ≈````̀dEG  √ô``̀Ñ``̀Yh  ¿OQC’G  ≈````̀dEG  á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 ≈dEG  áaOÉ¡dG  QÉ`̀μ`̀aC’G  πμd  ¬ªYO  GócDƒe  ,  á«Hô©dG

.øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  õjõ©J

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ,äÉ``Ø``«``æ``ë``dG ô```̀jRƒ```̀dG ™``̀∏``̀WG √Qhó`````̀H

 ,ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀d ¬```̀JQÉ```̀jR è``̀FÉ``̀à``̀f ≈``̀∏``̀Y »`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 »a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  ,»æ«£°ù∏ØdG  »``YGQõ``dG  ™``bGƒ``dGh

.»æ«£°ù∏ØdG  ôªàdG  º°Sƒe  ìÉààaG

 »`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG  ø``̀«``̀Ñ``̀fÉ``̀é``̀dG  ¿CG  ≈`````̀dEG  ,QÉ`````̀°`````̀TCGh

 ≥jƒ°ùJ  á`̀cô`̀°`̀T  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  Iô`̀μ`̀a  ¿É`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀j  ,»`````̀fOQC’Gh

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J »a ºgÉ°ùJ  ,Éª¡æ«H  ácôà°ûe »YGQR

.ø«ÑfÉédG  ø«H  »YGQõdG  ≥jƒ°ùàdGh  »YGQõdG

 »`̀eGQ  »æ«£°ù∏ØdG  AGQRƒ```̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø`̀ª`̀K  É`̀ª`̀c

 »fOQC’G  ºYódG  äÉØ«æëdG  ¬FÉ≤d  ∫ÓN ˆG óªëdG

 GócDƒe  ,ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  ø«£°ù∏Ød  π°UGƒàªdG

 Ó`̀bÉ`̀f ,ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG á`̀bÓ`̀©`̀dG ≥`̀ª`̀Y

 ≈`̀dEG  ¬`̀JOÉ`̀«`̀bh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  AÉ`̀æ`̀HCG  äÉ`̀«`̀ë`̀J

.ÉÑ©°Th  áeƒμMh  Éμ∏e  ¿OQC’G

 »æ«£°ù∏ØdG  áYGQõdG  ôjRhh  äÉØ«æëdG  ¢ûbÉfh

 øjó∏ÑdG  ø«H  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  πÑ°S  ¿É£∏°S  ¿É«Ø°S

 ≥jƒ°ùàdG  ó«©°U  ≈∏Y  á°UÉN  ,á`̀YGQõ`̀dG  ´É£b  »`̀a

 ácôà°ûe  ≥jƒ°ùJ  ácô°T  AÉ°ûfG  ∫ÓN øe ,»YGQõdG

 ≈`̀dG É`̀¡`̀æ`̀eh ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG »``a º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀J

.á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG

ø nªãj  ¿ƒæYõdG

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀ª`̀K ¿É``̀ª``̀Y »```̀ah

 áYÉé°ûdG  ∞bGƒªdG  ¿ƒæYõdG  º«∏°S  »æ«£°ù∏ØdG

 ø`̀Y ¬```̀YÉ```̀aOh »``̀fÉ``̀ã``̀dG ˆG ó``Ñ``Y ∂``∏``ª``dG á``dÓ``é``d

 É¡àeó≤e  »ah  á«ë«°ùªdGh  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ªdG

 »`̀°`̀Só`̀≤`̀dG Ωô``̀ë``̀dG/∑QÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ≈``̀°``̀ü``̀bC’G ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.∞jô°ûdG

 Qó`̀°`̀U »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``a ¿ƒ`̀æ`̀Yõ`̀dG ≈``̀æ``̀KCGh

 »a  ¬àdÓL  ÉgOƒ≤j  »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ¢ùeG  ¬æY

 ¬ª«°ù≤J  ä’hÉëe  øe  ≈°übC’G  óé°ùªdG  ájÉªM

 ∫ÓàM’G  ä’hÉëe πμd  ¬jó°üJh  ,É«fÉμeh É«fÉeR

 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dG ø`̀e π`̀«`̀æ`̀∏`̀d »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G

 ¬JOÉ«°S  ¢Vôa  ádhÉëeh  ¢Só≤dG  »a  á«ë«°ùªdGh

. É¡«∏Y

 ä’É``̀°``̀ü``̀J’Gh »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H ¿ƒ``̀æ``̀Yõ``̀dG OÉ```̀ °```̀TCGh

 á``«``dhó``dG π``aÉ``ë``ª``dG »``̀a ¬``à``dÓ``L É``̀gOƒ``̀≤``̀j »``̀à``̀dG

 ó`̀«`̀jCÉ`̀à`̀dG ó`̀°`̀û`̀Mh á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d Iô`̀°`̀ü`̀f

 á«∏«FGô°SE’G  ™jQÉ°ûªdGh  §£îdG  ∞°ûch  »dhódG

 äÉ``̀cÉ``̀¡``̀à``̀f’Gh ¢``̀Só``̀≤``̀dG á``̀æ``̀jó``̀e »```a á``̀jó``̀jƒ``̀¡``̀à``̀dG

 É¡«a äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dG ≥`̀ë`̀H ∫Ó`̀à`̀M’G É`̀¡`̀H Ωƒ`̀≤`̀j »`̀à`̀dG

 »a  Éæªãe  ,É`̀¡`̀H  ¢SÉ°ùªdG  á`̀dhÉ`̀ë`̀e  ø`̀e  √ô`̀jò`̀ë`̀Jh

 ¬àdÓL ¬`̀eó`̀b …ò`̀dG …OÉ`̀ª`̀dG º`̀Yó`̀dG ¬`̀JGP â`̀bƒ`̀dG

 á`̀æ`̀jó`̀e »```a äÉ``̀°``̀Só``̀≤``̀ª``̀dG ≈``̀∏``̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d Gô```̀«```̀NCG

.¢Só≤dG

 ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG QGô``ª``à``°``SG á``̀«``̀ª``̀gCG ¿ƒ``̀æ``̀Yõ``̀dG ó````̀cCGh

 á```̀«```̀fOQC’G ø``̀«``̀JOÉ``̀«``̀≤``̀dG ø``̀«``̀H ≥``̀«``̀Kƒ``̀dG QhÉ``̀°``̀û``̀à``̀dGh

 ¢ù«FôdGh  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓéH  á∏qãªàªdG

 ´ÉaódG  ácô©e  »a  â°SôμJ  »àdGh  ,¢SÉÑY  Oƒªëe

.≈°übC’G  óé°ùªdG  øY

 ¢ù«FQ  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  QhódG  ¿ƒæYõdG  øªK Éªc

 øY  ´ÉaódG  »a  áfhGô£dG  ∞WÉY  ÜGƒæd  G  ¢ù∏ée

 ™e  Iôªà°ùªdG  ¬J’É°üJGh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG

 »àdGh ,  á«dhódGh á«ª«∏bE’G á«fÉªdôÑdG äGOÉëJ’G

 ájô°üæ©dG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG  á©«ÑW  ∞`̀°`̀û`̀c  É``gô``NCG  ¿É``̀c

 ¬`̀°`̀VQCGh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  √É`̀é`̀J  á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G

 ,π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  »`̀a  â°ù«æμdG  É`̀gô`̀bG  »`̀à`̀dG  ¬JÉ°Só≤eh

 ø«£°ù∏a  á`̀æ`̀é`̀d  É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  Gó`̀«`̀°`̀û`̀e

 É`̀¡`̀°`̀ù`̀«`̀FQh »````̀fOQC’G ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e »`̀a á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG

 .Oƒ©°ùdG  ≈«ëj

  áYGQõdG ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN »æ«£°ù∏ØdG AGQRƒdG ¢ù«FQ

»æeƒªdG

(GôàH)  …ôμ°ùY ™bƒe IQÉjR ∫ÓN á«dhódG ¿hDƒ°ûdG á«©ªL óah



1عربي ودولي

ÉjQƒ°S »a ΩÓ°ù∏d zá«≤«≤M{ äÉKOÉëªH πeCÉj GQƒà°ù«e …O

تحالف القوات الديمقراطية يتوقع
بقاء قوات أميركية في سوريا لعقود

تفجير انتحاري يستهدف رفح ومقتل عنصر »حمساوي«
QGƒZC’G »a IójóL áæWƒà°ùe AÉ°ûfE’ »∏«FGô°SEG §£îe

 äGƒ``̀b ∞`̀dÉ`̀ë`̀J ∫É```̀b - ä’É````̀ch - º`̀°`̀UGƒ`̀Y 
 »°SÉ°SC’G ø£æ°TGh ∞«∏M ,á«WGô≤ªjódG ÉjQƒ°S

 »a á`̀«`̀HÉ`̀gQ’G ¢`̀û`̀YGO áHÉ°üY ó°V Üô`̀ë`̀dG »`̀a

 ∫Éª°T »a ≈≤Ñà°S á«cô«e’G äGƒ≤dG ¿EG ,ÉjQƒ°S
 øjOó°ûàªdG  áªjõg  ó©H  á∏jƒW  IôàØd  OÓÑdG
 »àdG á≤£æªdÉH Iôªà°ùe äÉbÓY áeÉbEG É©bƒàe

.OGôcCG É¡«∏Y øª«¡j

 ∞dÉëJ  º°SÉH  çóëàªdG  ƒ∏°S  ∫Ó`̀W  ∫É`̀bh
 ,∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG  ¿EG  á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG  É``jQƒ``°``S  äGƒ````̀b
 ájÉªM äGó```̀Mh  É``̀gRô``̀HCG  πFÉ°üa  ø`̀e  ∞`̀dDƒ`̀ª`̀dG

 äÉj’ƒdG  ¿CG  ó≤à©j  ,ájQƒ°ùdG  ájOôμdG  Ö©°ûdG

.AÉ≤ÑdG »a zá«é«JGôà°SG áë∏°üe{ É¡d IóëàªdG
 á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S º``¡``jó``d º``̀g ó```̀cDƒ```̀e{ ƒ`̀∏`̀°`̀S ∫É````̀bh
 øeh  .ΩÉ`̀eCÓ`̀d  ø«æ°ùdG  äGô°û©d  á«é«JGôà°SG

 ø«aô£dG ø«H äÉbÉØJG (∑Éæg) ¿ƒμj ¿CG ócDƒªdG

 äÉbÉØJG ..ájôμ°ùY äÉbÉØJG .ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y
 äGOÉ«b  ø«H  Ée  á«°SÉ«°S  äÉbÉØJG  ..ájOÉ°üàbG

.zá«cô«e’G IQGOE’Gh ...∫Éª°ûdG ≥WÉæe

 äÉ``̀j’ƒ``̀dG √Oƒ``̀≤``̀J …ò````dG ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG ô`̀°`̀û`̀fh

 Ió`̀Y »`̀a äGƒ``̀b ¢`̀û`̀YGO áHÉ°üY ó`̀°`̀V Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ájƒL  Ió`̀YÉ`̀b  É¡æe  É`̀jQƒ`̀°`̀S  ∫Éª°T  »`̀a  ≥WÉæe
 ÉjQƒ°S äGƒb ∞dÉëàdG ófÉ°Sh .»fÉHƒc Ió∏H Üôb

 »©aóe  ∞°übh  ájƒL  äÉHô°†H  á«WGô≤ªjódG

.¢VQC’G ≈∏Y á°UÉN äGƒbh
 á∏jƒW á«é«JGôà°S’G ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh
 çóëàªdG ¿ƒ∏jO ¿ÉjQ π«fƒdƒμdG ∫ÉMCG  ióªdG

 á«cô«e’G  ´É`̀aó`̀dG  IQGRh  ≈``̀dEG  ∞dÉëàdG  º°SÉH

 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG{ ∑É`̀æ`̀g ¿EG ∫É```̀bh .(¿ƒ`̀LÉ`̀à`̀æ`̀Ñ`̀dG)
 ó©H ≈`̀à`̀M ..É`̀¡`̀°`̀Vƒ`̀N ø`̀«`̀©`̀à`̀j »``à``dG ∑QÉ``̀©``̀ª``̀dG

.zábôdG »a ¢ûYGO áHÉ°üY áªjõg

 É¡d  ∫GR  É`̀e  ¢`̀û`̀YGO  ¿CG  çóëàªdG  ±É``°``VCGh

 á¶aÉëe ≈dEG IQÉ°TEG »a äGôØdG …OGh »a πbÉ©e

.ábôdG »bô°T ÜƒæL QhõdG ôjO
 IóëàªdG  º`̀e’G  çƒ©Ñe  Üô`̀YG  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 ¢`̀ù`̀eCG GQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e …O ¿É`̀aÉ`̀à`̀°`̀S É`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀d ¢`̀UÉ`̀î`̀dG

 á«≤«≤M{ ΩÓ`̀°`̀S äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e ¥Ó`̀WÉ`̀H ¬`̀∏`̀eG ø`̀Y
 í`̀«`̀JG  ¿G  ó`̀©`̀H  ∫h’G ø`̀jô`̀°`̀û`̀J  »``̀a  zá``̀jô``̀gƒ``̀Lh

 á«é«JGôà°SG  ™°Vƒd  á°VQÉ©ª∏d  »aÉμdG  âbƒdG

.á«JÉªZGôH ôãcG ¢VhÉØJ

 øe ä’ƒL ™Ñ°S É≤HÉ°S GQƒà°ù«e …O ≈YQh

 ô«°üe πμ°Th ,kÉMÉéf ≥≤ëJ ºd »àdG äÉKOÉëªdG
 »a á«°SÉ°SG áÑ≤Y ó°S’G QÉ°ûH …Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG

.Ωó≤J …G ≥«≤ëJ
 óMƒJ  »`̀a  Ö`̀Zô`̀j  ¬``̀fG  GQƒà°ù«e  …O  ∫É``̀bh

 áeƒYóªdG á°VQÉ©ªdG äÉ°VhÉØª∏d É«∏©dG áÄ«¡dG

 êhô``̀N ≈``∏``Y äô``̀ °``̀UG »``̀à``̀dGh-á``̀jOƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dG ø``̀e

 ø«dóà©e  øjôμ°ù©e  ™e-á£∏°ùdG  ø`̀e  ó`̀°`̀S’G

 ¿CÉ°ûH  á`̀fƒ`̀«`̀d  ô`̀ã`̀cG  kÉ`̀£`̀N  ¿É«æÑàj  á°VQÉ©ª∏d

.ó°S’G πÑ≤à°ùe
 ¿G ∞``̀«``̀æ``̀L »````̀a ø``̀«``̀«``̀aÉ``̀ë``̀°``̀ü``̀∏``̀d ìô````̀°````̀Uh

 â``bƒ``dG ø``̀e ó``̀jõ``̀e ≈```̀dG êÉ``̀à``̀ë``̀J{ á``°``VQÉ``©``ª``dG

 ôãcG ≈àM ÉªHQh á«dƒª°T ôãcG áHQÉ≤ªH êhôî∏d

.zá«JÉªZGôH

 ø«H äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e É`̀«`̀dÉ`̀M …ô`̀é`̀J ¬``̀fG í``°``VhGh

 ´ÉªàLG ó≤Y ºàj ÉªHQ øμdh á°VQÉ©ªdG πFÉ°üa
 ¬«a ó`̀«`̀©`̀J á`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀S’G ∫Ó``̀N »`̀°`̀ù`̀«`̀FQ

 äÉKOÉëªdG πÑb ÉgOƒah º«¶æJ É«ª°SQ ±GôW’G

.ájQƒ°ùdG áeƒμëdG ™e Iô°TÉÑªdG
 á°VQÉ©ª∏d Iô«Ñc á°Uôa{ ∑Éæg ¿G ±É°VGh

 IQhô°V ∑GQOGh ¢VQ’G ≈∏Y ≥FÉ≤ëdG ÜÉ©«à°S’

.zóëàJ ¿G
 äÉ°VhÉØª∏d É«∏©dG áÄ«¡dG »a ∫hDƒ°ùe ócCGh
 á°VQÉ©ªdG  ±Gô```̀WG  ø`̀«`̀H  …ô`̀é`̀J  äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e  ¿G

 á°üæe{  á`̀dó`̀à`̀©`̀ª`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG  ó```MG  ¿CG  ∫É```̀bh

 Gò`̀g á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG Qhõ`̀«`̀°`̀S zIô``̀gÉ``̀≤``̀dG
.äÉKOÉëªdG øe ójõe AGôL’ ´ƒÑ°S’G

 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ƒ`̀∏`̀JÉ`̀≤`̀e ô`̀°`̀ù`̀Nh

 AóH òæe É¡«∏Y ¿hô£«°ùj GƒfÉc »àdG ≥WÉæªdG

 ÉªH ,ÉjQƒ°S »a ∞æ©dG AÉ¡f’ ΩÓ°ùdG äÉKOÉëe
 …Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG äGƒb É¡JOÉ©à°SG »àdG Ö∏M É¡«a

.á°VQÉ©ª∏d Ó≤©e âfÉc ¿G ó©H

 ∫ƒ≤j ,á°VQÉ©ªdG »ë∏°ùe ™°Vh ∞©°V ™eh

 ºjó≤àd  ÉWƒ¨°V  ¬`̀LGƒ`̀j  ’  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ¿G  AGô`̀Ñ`̀N
 É°Uƒ°üN ,äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀ª`̀dG á`̀dhÉ`̀W ≈`̀∏`̀Y ä’RÉ``æ``J

.ó°S’G πÑ≤à°ùe ádCÉ°ùªd áÑ°ùædÉH

 π`̀°`̀UGƒ`̀j ó```b ¬````fG GQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀e …O í```̀°```̀VhGh

 øe  iôNG  zájô«°†ëJ{  ádƒL  º«¶æJ  ádhÉëe
 ¿Éc  Éªc  πÑ≤ªdG  ô¡°ûdG  ∞«æL  »a  äÉKOÉëªdG
 ¬Ñàμe  ¿CG  ó``̀cCG  ¬``̀fCG  ’EG  ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  É££îe

 AGô```̀L’ á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG Ió```̀æ```̀L’G ≈`̀∏`̀Y õ`̀cô`̀«`̀ °`̀S{

 …ôéJ ¿CG »a πeCÉf ájôgƒL á«≤«≤M äÉKOÉëe
.z∫h’G øjô°ûJ »a

 ∞dÉëàdG  äGôFÉW â∏°UGh  ,ôNG  ÖfÉL øe

 ’ »àdG ≥WÉæª∏d ∞«æ©dG É¡Ø°üb ¢ùeCG »dhódG

 ábôdG áæjóe »a ø««HÉgQ’G Iô£«°S âëJ ∫GõJ

 ø«à°S ƒ`̀ë`̀f ΩÉ``̀jG á`̀KÓ`̀K ∫Ó``̀N â`̀©`̀bhG É`̀eó`̀©`̀H

 ¥ƒ≤ëd  …Qƒ°ùdG  ó°UôªdG  OÉ`̀aG  Ée  ≥ah  ,Ó«àb
.¢ùeCG ¿É°ùf’G

 ø£æ°TGh  IOÉ«≤H  »dhódG  ∞dÉëàdG  ºYójh

 Ωƒég ¢`̀VQ’G  ≈∏Y øjQÉ°ûà°ùeh ájƒL äGQÉ¨H

 πFÉ°üa  ∞dÉëJ  ,á«WGôbƒªjódG  ÉjQƒ°S  äGƒ`̀b
 ∫h’G  ´ƒÑ°S’G  òæe  ôªà°ùªdG  ,á«HôYh  ájOôc
 áHÉ°üY π≤©e ,ábôdG áæjóe πNGO ¿GôjõM øe

.ÉjQƒ°S »a RôH’G á«HÉgQ’G ¢ûYGO

 óÑY  »`̀eGQ  …Qƒ°ùdG  ó°UôªdG  ôjóe  ∫É`̀bh
 »`̀dhó`̀dG  ∞dÉëàdG  äGQÉ```Z â`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀J{  ø`̀ª`̀Mô`̀dG
 á«HÉgQ’G  ¢ûYGO  áHÉ°üY  Iô£«°S  ≥WÉæe  ≈∏Y

 äGôFÉ£dG  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe  ,zá`̀bô`̀dG  áæjóe  »`̀a

 ÉjQƒ°S  äGƒb  ≈©°ùJ  ≥WÉæe  ±ó¡à°ùJ  á«HôëdG
.Égƒëf Ωó≤àdG ≈dG á«WGôbƒªjódG

 á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG »```a É``«``dÉ``M ∑QÉ``̀©``̀ª``̀dG õ``̀cô``̀à``̀Jh

 á«WGôbƒªjódG ÉjQƒ°S äGƒb âJÉH »àdG áªjó≤dG

 Ó°†a  ,É¡æe  áÄªdG  »a  70  ƒëf  ≈∏Y  ô£«°ùJ
 »M ±GôWGh ÉHôZ ójôÑdGh á«YQódG »«M øY

.áæjóªdG §°Sh »a QhôªdG

 21  åãL ∫É°ûàfG  øY ¢ùeCG  ó°UôªdG  OÉ`̀aGh

 ∞°üb AGô``̀L  Gƒ`̀∏`̀à`̀b  ,Ó`̀Ø`̀W 11  º¡æ«H  ,É`̀«`̀fó`̀e
 ÜôZ ÜƒæL »a ≥WÉæe AÉKÓãdG ±ó¡à°SG …ƒL
 QÉàe’G  äÉÄe  iƒ°S  ó©ÑJ  ’  áªjó≤dG  áæjóªdG

.á¡ÑédG •ƒ£N øY

 äGQÉ``̀¨``̀dG ≈`̀∏`̀à`̀b á`̀∏`̀«`̀°`̀ü`̀M ∂``dò``H â``©``Ø``JQGh
 OÉ``aCG  Éeó©H ,É`̀«`̀fó`̀e 31 ≈``dG AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG á`̀jƒ`̀é`̀dG
 ,ø««fóe 10 πà≤e øY ≥HÉ°S âbh »a ó°UôªdG

.¿ÓØW º¡æ«H
 17 π`̀à`̀≤`̀e AÉ```̀©```̀HQ’G ≥```̀Kh ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG ¿É```̀ch

 äGQÉ````Z »```a ,∫É```̀Ø```̀WG á`̀°`̀ù`̀ª`̀N º`̀¡`̀æ`̀«`̀H ,É``̀«``̀fó``̀e

 ,ø`̀jô`̀NBG 11 ø`̀Y Ó°†a ,á``bô``dG »`̀a ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG
 »a ø`̀«`̀æ`̀K’G Ωƒ``̀j Gƒ`̀∏`̀à`̀b ,∫É`̀Ø`̀WG á`̀KÓ`̀K º¡æ«H

.É°†jG …ƒédG ∞°ü≤dG

 ∑QÉ©ªdG øe ∞°üfh øjô¡°T øe ôãcG ó©Hh

 á«WGôbƒªjódG ÉjQƒ°S äGƒb âJÉH ,ábôdG πNGO
 »àdG  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG  ∞°üf  ø`̀e  ô`̀ã`̀cG  ≈`̀∏`̀Y  ô£«°ùJ
 øe É`̀Hô`̀g ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀dG ±’G äGô`̀°`̀û`̀Y É`̀¡`̀æ`̀e ô``a

.∑QÉ©ªdG

 »a ø«≤dÉY ¢üî°T ∞dG 25 ƒëf ∫Gõj ’h
.IóëàªdG ºe’G äGôjó≤J ≥ah ,áæjóªdG

 ±Gó¡à°SG  √óª©J  »dhódG  ∞dÉëàdG  »Øæjh

 á`̀eRÓ`̀dG äGAGô`````̀L’G PÉ`̀î`̀JG ó``̀cDƒ``̀jh ,ø`̀«`̀«`̀fó`̀e

.ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG øe πc »a ∂dP …OÉØàd
 …ò`̀dG  »``dhó``dG  ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG  äÉ«∏ªY â`̀∏`̀NOh
 ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG »a ø««HÉgQ’G ≈∏Y äGQÉZ òØæj

 ÜG 8 »a äCGóH PEG ,™HGôdG É¡eÉY »dÉëdG ô¡°ûdG

 áHQÉëe É≤M’ πª°ûJ ¿CG πÑb ,¥Gô©dG »a 2014
.IQhÉéªdG ÉjQƒ°S »a ø««HÉgQ’G

 ÜBG »``̀a ô``̀«``̀N’G …ô`̀¡`̀ °`̀û`̀dG √ô``̀jô``̀≤``̀J »```̀ah

 ≈∏Y É`̀«`̀fó`̀e 624{ ¿G ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG  Qó``̀b  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG

 äÉHô°V  »`̀a  óª©àe  ô`̀«`̀Z  πμ°ûH  Gƒ`̀∏`̀à`̀b  π```̀bC’G
 »a  ájôμ°ù©dG  ¬JÉ«∏ªY  Aó``̀H  ò`̀æ`̀e  z∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG

.øjó∏ÑdG

 á«bƒ≤M äÉª¶æeh  …Qƒ°ùdG  ó°UôªdG  øμd

 .ô«ãμH ôÑcG Oó©dG ¿G Qó≤J

 ô«éØJ ±ó¡à°SG - Ü ± CG  - …CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG

 ¢ù«ªîdG ¢`̀ù`̀eG Iõ`̀Z ´É`̀£`̀b »`̀a ¬`̀Khó`̀M Qó`̀æ`̀j …QÉ`̀ë`̀à`̀fG

 ôØ°SCGh ô°üe ™e ájOhóëdG íaQ áæjóe »a á«æeCG á£≤f

 ô£«°ùJ  »àdG  ¢SÉªM ácôM øe »æeCG  ô°üæY πà≤e øY

 πμ°T  Qƒ¡X  øe  á«°ûîdG  ô«ãJ  á«∏ªY  »a  ,´É£≤dG  ≈∏Y

.±ô£àdGh ∞æ©dG øe ójóL

 ÉgôjóoJ  »`̀à`̀dG  á`̀ q«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  º°SÉH  ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG  ó``̀cCGh

 ø«°üî°T á«æeCG Iƒb âØbhCG{ ¿É«H »a ΩõÑdG OÉjEG  ¢SÉªM

 ΩÉ≤a IõZ ´É£≤d á«HƒæédG OhóëdG øe Éª¡HGôàbG iód

 á`̀HÉ`̀°`̀UEGh  ¬∏à≤e  ≈`̀dG  iOCG  Éªe  ¬°ùØf  ô«éØàH  É`̀ª`̀gó`̀MCG

 º`̀gó`̀MCG á`̀«`̀æ`̀eC’G Iƒ`̀≤`̀dG OGô```̀aCG ø`̀e Oó`̀Y á`̀HÉ`̀°`̀UEGh ô``̀N’G

.zIô«£N ìhôéH

 Iõ``̀Z{  ≈Ø°ûà°ùe »``̀a  »`̀Ñ`̀W Qó`̀°`̀ü`̀e  ø``̀∏``̀YCG  É``̀≤``̀M’h

 øe’G ô°üæY ó¡°ûà°SG{ IõZ ´É£b ÜƒæL »a z»HhQh’G

 ¬MGôéH  Gô`̀KCÉ`̀à`̀e  (É`̀eÉ`̀Y  28)  …ô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG  á©ªL  ∫É`̀°`̀†`̀f

 Üôb …QÉëàf’G ô«éØàdG »a É¡H Ö«°UCG »àdG Iô«£îdG

.zíaQ ôÑ©e

 áHÉ°UEG øY ôØ°SCG ô«éØàdG ¿CG á«ÑW QOÉ°üe øe º∏Yh

.Iô£N ¬MhôL ºgóMCG øjôNBG ø««æeCG OGôaCG á©HQCG

 ∞«æY Ωƒ`̀é`̀g É¡«a ™≤j »`̀à`̀dG  ≈```̀dhC’G I qô`̀ª`̀dG  √ò``̀gh

.´É£≤dG »a ¢SÉªëd á©HÉàdG øeC’G äG qƒb ±ó¡à°ùj

 ∫ƒ≤dÉH É«Øàμe π«°UÉØàdG øe ójõªH ΩõÑdG ∫ój ºdh

 ∫ƒ`̀M  É¡JÉ≤«≤ëJ  AGô``LÉ``H  Ωƒ`̀≤`̀J  á`̀«`̀æ`̀e’G  Iõ``̀¡``̀LC’G{  ¿EG

 íaQ ôÑ©e øe QÉàeC’G äÉÄe ó©H ≈∏Y ™bh …òdG zçOÉëdG

 IQƒ°üH ø«æK’G òæe ¬ëàa ó«YCG  øμd IOÉ©dG »a ≥∏¨ªdG

 ájÉ¡f »a èëdG AGOC’ ôØ°ùdÉH ø«jõ¨∏d ìÉª°ù∏d á«FÉæãà°SG

.ô¡°ûdG

 Ö≤Y äô`̀°`̀û`̀à`̀fG Iô`̀«`̀Ñ`̀c á`̀ q«`̀æ`̀eCG I qƒ```b q¿CG Oƒ`̀¡`̀°`̀T ô```cPh

.ô°üeh ´É£≤dG ø«H OhóëdG ∫ƒW ≈∏Y çOÉëdG

 …ôμ°ù©dG  ìÉ`̀æ`̀é`̀dG  ΩÉ°ù≤dG  ÖFÉàc  â`̀dÉ`̀b  ¿É`̀«`̀H  »`̀ah

 Qƒ¨ãdG IÉªM Iƒb »a »fGó«ªdG óFÉ≤dG ±õJ{ É¡fG ¢SÉªëd

 ô°UÉæY  ó`̀MCG  ô«éØJ  ô`̀KG  ≈≤JQG  …ò`̀dG  …ôØ©édG  ∫É°†f

.zá«æe’G Iƒ≤dG »a ¬°ùØf ±ôëæªdG ôμØdG

 ≈∏Y z±ôëæªdG ôμØdG{ á«ª°ùJ ΩÉ°ù≤dG ÖFÉàc ≥∏£Jh

.IOó°ûàªdG äÉYÉªédG

 á≤£æe  ¿É qμ°S  øe  …QÉëàf’G  q¿EG  ¿É«Y  Oƒ¡°T  ∫É`̀bh

 IO qó°ûàe áYÉªL AÉ£°ûf øe ƒgh íaQ »a z¿É£∏°ùdG πJ{

.»HÉgQ’G ¢ûYGO º«¶æJ ≈dEG kÉ qjôμa »ªàæJ

 äGƒæ°S  òæe ¢SÉªëd á©HÉàdG  ø`̀eC’G  Iõ¡LCG  ≥MÓJh

 ,Oó°ûàªdG  QÉ«àdG  Éª«°S  ’h  áq«Ø∏°ùdG  äÉYÉªédG  AÉ£°ûf

.Iô«NC’G ô¡°TC’G »a º¡æe äGô°û©dG â∏≤àYGh

 »a ™ª≤dGh •ƒ¨°†dG ôÑY ¿B’G ≈àM ¢SÉªM âëéfh

 IóFÉ°ùdG ¢SCÉ«dG ádÉM ≈∏Y iò¨àj …òdG QÉ«àdG Gòg AGƒàMG

 òæe ΩÉμMÉH π«FGô°SEG √ô°UÉëJ …òdG ô«≤ØdG ´É£≤dG »a

.É≤∏¨e íaQ ôÑ©e AÉ≤H ≈∏Yh äGƒæ°S ô°ûY øe ôãcCG

 ø«Ñ°ùàæªdG  äGô°ûY  øY  ¢SÉªM  çóëàJ  ø«M  »`̀ah

 ±’B’ÉH ¿hó©j º¡fCG ¿ƒ«Ø∏°ùdG ócDƒj ,äGQÉ«àdG √òg ≈dEG

.Oó©dG Gòg øe ≥≤ëàdG Qò©àj øμdh IõZ ´É£b »a

 ∫ƒM ’GDƒ°S ìô£j ô«éØàdG ¿CG á«æeCG QOÉ°üe âdÉbh

 ™e  áØ«æ©dG  á¡LGƒªdG  ≈``dEG  π≤àæ«°S  QÉ«àdG  ¿É`̀c  GPG  É`̀e

.¢SÉªM

 É¡JÉjƒdhCG  ¢SCGQ »a ±ô£àdG á¡LGƒe ¢SÉªM ™°†Jh

 Gô¶f  ô°üe  ™e  É¡JÉbÓY  ø«°ùëJ  ≈`̀dEG  ≈©°ùJ  ø«M  »a

.π«FGô°SEG ÖfÉL øe IóYÉ°üàªdG •ƒ¨°†∏d

 º«¶æàd √A’h ø∏YCG Éaô£àe GQÉ«J πJÉ≤àa ô°üe ÉeCG

 .IõZ ´É£b øe ÜƒæédG ≈dEG ,AÉæ«°S »a »HÉgQ’G ¢ûYGO

 π∏°ùJ øY ô¶ædG ¢†¨H ¢SÉªM IôgÉ≤dG âª¡JG ÉªdÉ£dh

.AÉæ«°Sh IõZ ø«H áë∏°SCG π≤fh øjOó°ûàe

 kGô°üæY Iõ``̀Z ´É`̀£`̀b ™``e á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG Ohó``̀ë``̀dG ó`̀©`̀Jh

 øμd »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G QÉ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y ±É`̀Ø`̀à`̀dÓ`̀d É`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG

 ¢ù«FôdG ∫õY ó©H äôJƒJ IôgÉ≤dGh ¢SÉªM ø«H äÉbÓ©dG

.2013 »a »°Sôe óªëe

 ,É≤∏¨e  í`̀aQ  ôÑ©e  ô°üe  »≤ÑJ  ,ø«ëdG  ∂`̀dP  òæeh

 Öjô¡àdG ¥ÉØfCG ±’BG ô«eóJh ó°ùH …ô°üªdG ¢û«édG ΩÉbh

.OhóëdG âëJ

 âeÉbCGh  »æeC’G  QÉ°ûàf’G  ¢SÉªM äR qõ`̀Y  ,ô¡°T  òæeh

 QÉ`̀WEG  »`̀a  ,Ohó`̀ë`̀dG  ∫ƒ`̀W  ≈∏Y  á«æeC’G  •É≤ædG  äGô°ûY

 äÉ£∏°ùdG  ™`̀e  ¢SÉªM  ø`̀e  ó`̀ah  É¡«dG  π q°UƒJ  äÉªgÉØJ

.áqjô°üªdG

 ádRÉY á≤£æe áeÉbG øY ¿GôjõM »a ¢SÉªM âæ∏YCGh

 .áÑbGôe äGô«eÉc Ö«côJh IójóL

 ¢ùeG  ,»∏«FGô°SE’G  ¢û«édG  á`̀YGPEG  äô`̀cP  É¡à¡L  øe

 AÉ°ûfE’  §£îJ  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’Gh  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  IQGRh  ¿CG  ,¢ù«ªîdG

.QGƒZ’G á≤£æe »a IójóL áæWƒà°ùe

 ƒëf  AÉæÑd  §£îJ  IQGRƒ```̀dG  ¿EÉ``̀a  ,á```̀YGPE’G  Ö°ùëHh

 ,Ió`̀jó`̀é`̀dG  áæWƒà°ùªdG  π``̀NGO  á«fÉ£«à°SG  Ió``̀Mh  100

 IOó¡e á«fÉ£«à°SG IQDƒH ¿Éμe »a ≈æÑà°S ¬fCG ≈dEG kIô«°ûe

 Oƒ¡j ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T  ¬`̀«`̀a ø`̀£`̀≤`̀jh ,z¢``̀Thô``̀j{ IÉª°ùe AÓ``̀NE’É``̀H

.ø«æjóàe

 áæWƒà°ùªdG  AÉ`̀æ`̀H  ≈`̀∏`̀Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh

.á«∏«FGô°SE’G áeƒμëdG øe QGô≤d áLÉëH

 ¢ùeG  ,»`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  ¢û«édG  ôéa ,iô``̀NG  á¡L ø`̀e

 ΩGQ »HôZ π©°ûe ƒHCG ôjO Ió∏H »a ,¢Tƒμæ©dG ∫OÉY ∫õæe

 √ò«ØæJ á«Ø∏N ≈∏Y ,á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG §°Sh ˆG

 ¿GôjõM »a á∏àëªdG ¢Só≤dÉH ø©Wh QÉf ¥ÓWEG á«∏ªY

.»°VÉªdG

 ¿EG  ,¿Gô`̀gR OÉªY π©°ûe ƒ`̀HCG  ô`̀jO ájó∏H ¢ù«FQ ∫É`̀bh

 ,(π©°ûe ƒHCG ôjO) Ió∏H âªëàbG á«∏«FGô°SEG ájôμ°ùY Iƒb{

 ÜÉ`̀H)  á«∏ªY òØæe (¢`̀Tƒ`̀μ`̀æ`̀Y)  á`̀∏`̀FÉ`̀Y  ∫õ`̀æ`̀e  â``̀ª``̀gGOh

 πà≤e  øY äôØ°SCG  »àdGh  á∏àëªdG  ¢Só≤dG  »a  (OƒeÉ©dG

.zá«∏«FGô°SEG Ióæée

 øe  …ƒ∏©dG  ≥HÉ£dG  ôéa  ¢û«édG{  ,¿Gô`̀gR  ±É°VCGh

 äÉ¡LGh  »a É¡àYGQR  ºJ  IôéØàe OGƒe á£°SGƒH  ∫õæªdG

.zájÉæÑdG

 …ƒ∏©dG  ≥HÉ£dG  ≥∏ZCG  ób  »∏«FGô°SE’G  ¢û«édG  ¿É`̀ch

 OGƒ``̀e) ¬``∏``NGO OGƒ```̀e ï`̀°`̀V á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H á`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG ∫õ`̀æ`̀e ø``e

 ´ƒÑ°SC’G (∂«HÉÑ°ûdGh πNGóªdG ≥∏¨J á«μ«à°SÓH ájhÉª«c

.z¿GôgR{ Ö°ùëH ,»°VÉªdG

 ºgóMCG  π©°ûe ƒ`̀HCG  ôjO  Ió∏H  øe ¿ÉÑ°T  áKÓK òØfh

 »a OƒeÉ©dG ÜÉH »a ø©Wh QÉf ¥ÓWG á«∏ªY z¢TƒμæY{

 ,á«∏«FGô°SEG  Ióæée  πà≤e  øY  äôØ°SCG  á∏àëªdG  ¢Só≤dG

 .áKÓãdG ¿ÉÑ°ûdG OÉ¡°ûà°SGh

 هذا العام.. ال أضاحي في غزة 
 hóÑJ  á«°VÉªdG  ΩGƒ```̀YC’G  ¢ùμY  ≈∏Y  -  ∫ƒ`̀°`̀VÉ`̀fC’G  -  Iõ`̀Z 

 Gòg á«dÉN ¬Ñ°T »æ«£°ù∏ØdG IõZ ´É£b »a »MÉ°VC’G ¥Gƒ°SCG

 IOÉëdG á«fÉ°ùfE’G äÉeRC’Gh ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G AGôL ;ΩÉ©dG

 10 øe ôãcCG  òæe É«∏«FGô°SEG  ô°UÉëªdG ´É£≤dG Égó¡°ûj »àdG

.äGƒæ°S

 »°TGƒªdG ¥Gƒ°SCG ¿EG ,»eƒμM ∫hDƒ°ùeh »°TGƒe ôLÉJ ∫Ébh

.AGô°ûdG ≈∏Y ø«æWGƒªdG øe ájÉ¨∏d ÉØ«©°V ’ÉÑbEG »fÉ©J

 ≈∏Y  É¡dÓ¶H  »FÉHô¡μdG  QÉ«àdG  ´É£≤fG  á`̀eRCG  â≤dCG  Éªc

 IQó≤dG  Ωó`̀Y  øe  ¿hô«ãμdG  ±ƒîàj  å«M  ,»MÉ°VC’G  º°Sƒe

.äÉLÓãdG »a Ωƒë∏dG øjõîJ ≈∏Y

 ≈ë°VC’G  ó«Y  ∫ÓN  ,ø«ª∏°ùªdG  øe  ¿hQóà≤ªdG  πÑ≤jh

 ,»MÉ°VC’G ºjó≤J ≈∏Y ,πÑ≤ªdG ∫ƒ∏jCG ™∏£e É«μ∏a πëj …òdG

 ¿ƒª∏°ùªdG  É¡H  Üô≤àj »àdG  ,ΩÓ°SE’G  ôFÉ©°T  ióME’ É≤«Ñ£J

.AGô≤ØdG πY »MÉ°VC’G Ωƒëd ¿ƒYRƒjh ,ˆG ≈dEG

 â«H áæjóe »a QÉ≤HC’G ™«Hh á«HôJ ´QGõ`̀e ió`̀MEG π`̀NGOh

 øY záæ«éY ƒ`̀HCG  óéeCG{  ôLÉàdG  Üô`̀YCG  ,Iõ`̀Z  »dÉª°T  ,¿ƒfÉM

 »a  á«FGô°ûdG  á`̀cô`̀ë`̀dG  ∞©°V  ÖÑ°ùH  ¬`̀∏`̀eCG  áÑ«Nh  ¬FÉ«à°SG

.áª°ùf »fƒ«∏e áHGôb ¬æμ°ùj …òdG ,´É£≤dG

 ôÑ°üdG ÆQÉØH »MÉ°VC’G º°Sƒe ô¶àfCG{ :∫Éb záæ«éY ƒHCG{

 ¥Rô`̀dG  Qó°üe  »à∏FÉ©dh  »`̀d  πμ°ûJ  »àdG  »°TGƒªdG  ™`̀«`̀HCG  »`̀c

.zó«MƒdG

 »àdG  ,áÑ©°üdG  ájOÉ°üàb’G ádÉëdG{  ¿CG  ™HÉJ  ,≈°SCG  IôÑæHh

 ø«æWGƒªdG øe ô«ãμdG ±hõY »a âÑÑ°ùJ IõZ ¿Éμ°S É¡°û«©j

.zΩÉ©dG Gòg Éehó©e ¿ƒμj ∫ÉÑbE’G OÉμjh ,»MÉ°VC’G AGô°T øY

 øe ºg »æFÉHR øe Gô«ãc{ ¿CG »æ«£°ù∏ØdG ôLÉàdG ±É°VCGh

 º°üN AGôL ,»MÉ°VCG  AGô°T  øY GƒaõY óbh ,ø«ØXƒªdG  áÄa

.zº¡ÑJGhQ øe GAõL á«æ«£°ù∏ØdG áeƒμëdG

 AGôL ,IOÉ`̀M á«fÉ°ùfEGh á«°û«©e äÉ`̀eRCG  IõZ ´É£b »fÉ©jh

 É¡æe  ,¢SÉÑY  Oƒªëe  ,»æ«£°ù∏ØdG  ¢ù«FôdG  ÉgòîJG  äGƒ£N

 ±’B’G  á`̀dÉ`̀MEGh  ,Iõ`̀Z  »a  áeƒμëdG  »ØXƒe  Ö``JGhQ  ¢ü«∏≤J

.ô qμÑªdG óYÉ≤àdG ≈dEG º¡æe

 ácôM ™``̀aO »``a ¬`̀à`̀Ñ`̀Zô`̀H äGAGô``````̀LE’G √ò``̀g ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y Qô```̀Hh

 ΩÉY  òæe  Iõ`̀Z  ºμëJ  »`̀à`̀dG  (¢`̀SÉ`̀ª`̀M)  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  áehÉ≤ªdG

 AGôLEG ≈∏Y á≤aGƒªdGh ,áeƒμëdG ≈dEG ºμëdG º«∏°ùJ ≈dEG ,2007

.á«°SÉFQh á«©jô°ûJ äÉHÉîàfG

 Ö``̀JGhQ ≈`̀∏`̀Y ó`̀ª`̀à`̀©`̀j ,Iõ```̀Z OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG ¿É``̀c ,ô`̀«`̀Ñ`̀c π`̀μ`̀°`̀û`̀Hh

 áØ°†dG  »`̀a  áeƒμëdG  É¡©aóJ  »`̀à`̀dG  ,ájô¡°ûdG  ø«ØXƒªdG

.á«Hô¨dG

 ,ádÉ£ÑdG  ä’ó©e  »a  Gô«Ñc  ÉYÉØJQG  Iõ`̀Z  ´É£b  »fÉ©jh

 ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg øe %60 ƒëf »fÉ©j å«M ,ÜÉÑ°ûdG ø«H á°UÉN

 äGAÉ°üMEG Ö°ùëH ,äÉ©eÉL ƒéjôN º¡æe %53h ,ádÉ£ÑdG øe

.á«ª°SQ á«æ«£°ù∏a

 ió`̀d ∞`̀Xƒ`̀e ƒ```gh ,ó``̀ª``̀MCG ó`̀ª`̀ë`̀e »`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG ∫É```̀bh

 Gòg  á«ë°VCG  AGô°T  ≈∏Y  QOÉb  ô«Z  ¬fEG  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG

 ≈dEG áaÉ°VEG ,IõZ »a ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G Aƒ°S ÖÑ°ùH ;ΩÉ©dG

.¬ÑJGQ øe ô«Ñc AõL ´É£àbG

 6 ™e ∑ôà°TCG ¿CG ΩÉY πc »a IOÉ©dG äôL{ ¬fCG ±É°VCG óªMCG

 øe ÜQÉ≤j Ée OôØdG ™aój å«M ,Iô≤H »a á°üëH »FÉHôbCG øe

 (á«ë°VCG  AGô°T) GóL Ö©°üdG øe ΩÉ©dG Gòg øμd ,Q’hO 400

.zá≤HÉ°ùdG ΩGƒYC’G ±ÓîH É¡æªK ¢VÉØîfG ºZQ

 »`̀MÉ`̀°`̀VCG º`̀jó`̀≤`̀J Iõ``̀Z ¿É`̀μ`̀°`̀S ø`̀e Iô`̀«`̀Ñ`̀c áÑ°ùf π`̀°`̀†`̀Ø`̀Jh

 äÉ«ªc ôaƒJ QÉ≤HC’G  ¿ƒc ,ΩÉæZC’Gh õYÉªdG  øe ’óH ,QÉ≤HC’G

.Ωƒë∏dG øe ôÑcCG

 ácôM ¿EÉa (¢SÉªM ÉgôjóJ) IõZ »a áYGQõdG IQGRh ≥ahh

 QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  º`̀ZQ  ,áØ«©°V  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  »`̀MÉ`̀°`̀VC’G  AGô`̀°`̀T

 .»°VÉªdG ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e »MÉ°VC’G

 áØ«æ©dG  ∑QÉ©ªdG  â©aO  -  Ü  ±  CG  -  ábôdG 

 ábôdG áæjóe »a á«HÉgQ’G ¢ûYGO áHÉ°üY ó°V

 øμd ,É¡dõæe øe É¡à∏FÉY ™e QGôØdG ≈dG OƒæY

 ≈dG ∫É≤àf’ÉH âØàcG ,Égô«Z øjô«ãc QGôZ ≈∏Y

 ≈dG  ∫É≤àf’G  øe ’ó`̀H  ,áæjóªdG  øe ô`̀NBG  »M

 Qƒ`̀eCG  øe  ô«ãμdG  ≈`̀dG  ô≤àØj  ø«ÄLÓd  º«îe

.á«°SÉ°S’G IÉ«ëdG

 »a OƒæY êhR Ö«°UCG  ,ø«YƒÑ°SG ƒëf πÑbh

 áæjóe §`̀°`̀Sh »`̀a á`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG  ∫õ`̀æ`̀e ∫É``̀W ∞°üb

 É¡°VGôZG  á«æ«©HQ’G  ICGô`̀ª`̀dG  âÑ°Vƒa  ,á`̀bô`̀dG

 »M  ≈dG  ,á©Ñ°ùdG  É¡FÉæHGh  É¡LhR  ™e  äQOÉ`̀Zh

 »a  äô≤à°SG  å«M  á`̀bô`̀dG  Üô`̀Z  »`̀a  á«gÉÑ°ùdG

 äÉª«îe  ó``̀MG  ≈``̀dG  qô``̀a  …ò``̀dG  É¡≤«≤°T  ∫õ`̀æ`̀e

.ìhõædG

 πÑb »ëdG  øe ¢ûYGO áHÉ°üY OôW ºZôHh

 Iô°ûàæªdG ΩÉ¨d’G ∫GõJ ’ ,∞°üfh øjô¡°T ƒëf

.¬«æcÉ°S IÉ«M Oó¡J »ëdG ´QGƒ°T »a

 á«aƒμH É`̀¡`̀¡`̀Lh ∞`̀∏`̀J »`̀à`̀dG Oƒ`̀æ`̀Y ∫ƒ``̀≤``̀Jh

 ,É¡«æ«Y  iƒ°S  ô¡¶oJ  ’  ¿ƒ∏dG  AGOƒ`̀°`̀Sh  AÉ°†«H

 ’ Éææμd ,GóL ô£N á«gÉÑ°ùdG »M ¿G »d GƒdÉb{

 (ájQƒ°S Iô«d) ∞dG ø«°ùªN ™aóf ¿G ™«£à°ùf

.z∫õæe QÉéÄà°S’

 ∫õæe Éæëàah Éæg ≈dG Éæ«JG ∂dòd{ ∞«°†Jh

 ÉæØ¶f  .Iô`̀£`̀î`̀dG  á≤£æªdG  √ò``g  »`̀a  »≤«≤°T

 IOƒLƒe  âfÉc  ΩÉ¨dCG  á°ùªN  á`̀dGREG  ó©H  ∫õæªdG

.z±ô¨dG »a

 É¡jódhh  ¢ùªîdG  É¡JÉæH  ™e  OƒæY  ¢û«©Jh

 âÑàc  ,äÉ°ThôØªdG  øe  ÉeÉªJ  ∫É`̀N  ∫õæe  »a

 §îdÉH  áeƒ¡Øe  ô`̀«`̀Z  äGQÉ``Ñ``Y  ¬``fGQó``L  ≈`̀∏`̀Y

.Oƒ°S’G

 ≈∏Y á`̀fƒ`̀∏`̀ª`̀dG É`̀¡`̀JAÉ`̀Ñ`̀©`̀H Oƒ``̀æ``̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀Jh

 ’h  (...)  Gó`̀L  ¿ƒØFÉN  øëf{  ∫ƒ≤Jh  ¢``VQ’G

 øe kÉaƒN ∫õæªdG øe êhôîdÉH ÉædÉØW’ íª°ùf

.zΩÉ¨d’G º¡H ôéØæJ ¿G

 ¢VGôZÉH á∏ªëªdG IQÉ«°ùdG OƒæY ÆôØJ ºdh

 ¿G ¿É«°ûîj É¡LhRh »¡a ,É¡dõæe øe É¡H âJG

.iôNG Iôe ìhõæ∏d Gô£°†j

 ∞«c ±ô©f ’ ,ÉæHÉ°üYCG ≈∏Y ¢û«©f{ ∫ƒ≤Jh

 ,Éfôà°ùj  ˆG{  áØ«°†e  ,zá≤jôW  …ÉHh  äƒªæ°S

 ≈dG  ΩÓ°ùH  Oƒ©fh  ábôdG  QôëàJ  ˆG  AÉ°T  ¿Gh

.zÉædRÉæe

 ,á`̀«`̀WGô`̀bƒ`̀ª`̀jó`̀dG É`̀jQƒ`̀°`̀S äGƒ```̀b ¢`̀Vƒ`̀î`̀Jh

 ´ƒÑ°S’G  òæe  ,á«HôYh  ájOôc  πFÉ°üa  ∞dÉëJ

 áHÉ°üY Oô£d áØ«æY ∑QÉ©e ¿GôjõM øe ∫h’G

 .ÉjQƒ°S »a RôH’G É¡∏≤©e øe á«HÉgQ’G ¢ûYGO

 »dhódG ∞dÉëàdG øe ºYóHh ¿B’G ≈àM âæμªJh

 øe  ôãcG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øe  ,ø£æ°TGh  IOÉ«≤H

.áæjóªdG ∞°üf

 äGƒb  ƒ∏JÉ≤e  ∫ƒéàj  ,á«gÉÑ°ùdG  »M  »`̀ah

 á«HGôàdG  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  á«WGôbƒªjódG  ÉjQƒ°S

 hG ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ø``̀e iƒ``°``S á`̀«`̀dÉ`̀î`̀dG ¬`̀Ñ`̀°`̀T

 áæMÉ°T »`̀a É`̀ã`̀jó`̀M Gƒ`̀∏`̀°`̀Uh ø``̀jô``̀NBG ø`̀«`̀«`̀fó`̀e

.zÜG ∂«H{ RGôW øe Iô«¨°U

 ƒ`̀HG  ™«£à°ùj  ’  ,ˆGó``̀Ñ``̀Y  ΩG  QGô```̀Z  ≈`̀∏`̀Yh

 ô``NBG ¿É`̀μ`̀e ≈``̀dG ∫É`̀≤`̀à`̀f’G á`̀Ø`̀∏`̀c π`̀ª`̀ë`̀J º`̀fÉ`̀Z

 »M »``a ¬`̀dõ`̀æ`̀e QOÉ```̀Z ƒ``̀gh .¬`̀à`̀∏`̀FÉ`̀Yh ¬«ªëj

 ¿G  É`̀e  ¬«dG  Oƒ©j  ¿É``ch  ,Ió``Y  äGô``e  á«gÉÑ°ùdG

.∑QÉ©ªdG CGó¡J

 äóH ´QÉ°T »a ô«°ùj ƒgh ,ºfÉZ ƒHG ∫ƒ≤jh

 êôîf ,ô`̀ah ôc ,ô`̀ah ô`̀c{ ,∑QÉ©ªdG QÉ`̀KG  ¬«∏Y

 Ö`̀gò`̀f É``̀fÉ``̀«``̀MGh ,¬``̀«``̀dG Oƒ``©``f º``̀K É`̀æ`̀dõ`̀æ`̀e ø``̀e

.zájôÑdG »a ¢û«©æd

 Éæjód â`̀°`̀ù`̀«`̀d{ ó`̀jó`̀°`̀T ∫É`̀©`̀Ø`̀fÉ`̀H  ∞`̀«`̀°`̀†`̀jh

 QÉéÄà°S’ Éjô¡°T Iô«d ∞dCG 50 ™aO ≈∏Y IQó≤dG

 øªK Éæjód ¢ù«d{ Éë°Vƒe ,ôNBG ¿Éμe »a zâ«H

 ∞£≤f  ,ÉæJƒ«H  »a  øμ°ùf  .¿É`̀NO  øªK  hG  õÑN

.zπcCÉfh ¢û«°ûëdG

 ’{  ∫ƒ≤jh  ,¬dƒM  øe  ¬dÉØWCG  ≈`̀dG  ô«°ûjh

 ,π«∏dG  ∫Gƒ``̀W  ∞°ü≤dG  äGƒ``°``UG  ø`̀e  z¿ƒ`̀eÉ`̀æ`̀j

 ,º£ëàj  êÉ``̀Lõ``̀dGh  ¿GQó``̀é``̀dG  è`̀Jô`̀J{  ÉØ«°†e

 §N  ≈∏Y  ¢û«©f  .¬`̀æ`̀e  ’ó`̀H  ¿ƒ`̀Jô`̀μ`̀dG  Éæ©°Vh

.zÖYôdGh ±ƒîdG §°Sh QÉædG

 ¿ƒ∏ªdG  π«°ù¨dG  ô°ûf  øe  ºfÉZ  ΩG  »¡àæJh

 ≈`̀dG É`̀¡`̀dÉ`̀Ø`̀WG ™`̀e π≤àæJh ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG á`̀MÉ`̀H »`̀a

.ΩÉ©£dG ∫hÉæàd ±ô¨dG ióMG

 πg{  á«Ñ°ü©H  ¬d  ∫ƒ≤Jh  É¡LhR  ≈dG  âØà∏J

 º¨d ôéØæ«°S ≈àe ±ô©f ’ ?äƒªæd Éæg ≈≤Ñf

.zÉæØc ≈∏Y ÉfAÉeO πªëf ,Éæ«a

 ø«ëdG ø`̀«`̀H …hó```̀J ,á`̀«`̀gÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG »``M »``̀ah

 ∞°üb ø`̀Y áéJÉf äGQÉ`̀é`̀Ø`̀fG  äGƒ`̀°`̀UG ô``̀N’Gh

 ø««HÉgQ’G ™bGƒe á«WGôbƒªjódG ÉjQƒ°S äGƒb

 óYÉ°üàJ  »àdG  áæjóªdG  ø`̀e  iô`̀NG  AÉ`̀«`̀MG  »`̀a

.Oƒ°S’G ¿ÉNódG IóªYG É¡æe

 óMG ≈dG Iô«¨°üdG É¡à∏FÉYh áªWÉa â∏≤àfGh

 øe  É¡dõæe  øe  äô`̀a  Éeó©H  ìhõ`̀æ`̀dG  äÉª«îe

 ºd ôe’G øμd ,ábôdG ÜôZ »a á«fÉehôdG »M

 ¢û«©àd É¡LGQOG äOÉY Ée ¿ÉYô°ùa ,Gô«ãc π£j

.á«gÉÑ°ùdG »a IQƒé¡ªdG ∫RÉæªdG óMG »a

 ΩÉeG ¢ù∏éJ »gh á«æ«©HQ’G IGôªdG ∫ƒ≤Jh

 øjôÑée Éæ«JG{ É¡JQÉé«°S øNóJ ïÑ£ªdG ÜÉH

 ≈`̀dG É`̀æ`̀«`̀JGh äƒ`̀ª`̀dG ø`̀e É`̀æ`̀Lô`̀N ,ô`̀£`̀î`̀dG ≈``̀dG

.z?∂dP ô«Z π©Øf GPÉe{ ádAÉ°ùàe ,zÉæg

 øe  êôîf  »μd  Oƒ≤ædG  ∂∏ªf  ’{  ∞«°†Jh

 ¢û«©dG øe øμªàf ºdh º«îªdG ≈dG ÉæÑgP ,Éæg

.zÉæØjQÉ°üe ø«eCÉàd πªY ≈dG áLÉëH Éæf’ ¬«a

 áæjóe  øe  Ghôa  ¿ƒjQƒ°S  ¿ƒ«fóe  »fÉ©jh

 äÉª«îe »a áÑ©°U á«°û«©e ±hôX øe ábôdG

 á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG OGƒ``̀ª``̀dG »``a ¢`̀ü`̀≤`̀æ`̀dG AGô```̀L ìhõ``̀æ``̀dG

.á«°SÉ°S’G ájhO’Gh º«îdG ≈àMh √É«ªdGh

 ,ô`̀£`̀î`̀dG º`̀Zô`̀H á`̀bô`̀dG ≈``̀dG IOƒ``̀©``̀dG äó```Hh

 äGƒb ƒ∏JÉ≤e π°Sôjh .áªWÉØd π°†a’G QÉ«îdG

 õÑîdG  »ëdG  ¿Éμ°S  ≈dG  á«WGôbƒªjódG  ÉjQƒ°S

.iôNG á«FGòZ OGƒeh ôμ°ùdGh

 Éæjód  óLƒj  ’{  á∏FÉb  ƒμ°ûJ  áªWÉa  øμd

 …Q IÉ`̀æ`̀b ø`̀e √É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀H »`̀JCÉ`̀f ,AÉ`̀Hô`̀¡`̀c hG √É`̀«`̀e

.záKƒ∏e »gh ,áÑjôb

 »¡àæJ  ¿G  ôÑ°üdG  ÆQÉ`̀Ø`̀H  á`̀ª`̀WÉ`̀a  ô¶àæJh

 á«fÉehôdG  »M  »a  É¡à«H  ≈`̀dG  Oƒ©àd  ∑QÉ©ªdG

 ÉjQƒ°S äGƒb Iô£«°S âëJ äÉH …òdGh Öjô≤dG

.á«WGôbƒªjódG

 Gòg »Øμj ,ô£îdGh äƒªdG Éæ∏∏e{ ¢ü∏îJh

 .zÖYôdGh ∫òdG

مدنيون يفضلون البقاء
في الرقة رغم الخطر

(RôàjhQ)   QhõdG ôjO »a áeó¡ªdG »fÉÑªdG

 ∞æ©dG ≈∏Y ¢†jôëàdG{ á¡Ñ°T »a ¬©e ≥«≤ëà∏d ,…QÉédG ÜBG 21 ≈àM ,ìÓ°U óFGQ ï«°ûdG ,á«eÓ°SE’G ácôëdG ¢ù«FQ ∫É≤àYG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,á«∏«FGô°SEG áªμëe äOóe   

.∞æ©dG ≈∏Y ¢†jôëàdG{ áª¡àH (∫Éª°T) ºëØdG ΩCG áæjóªH ¬dõæe øe ìÓ°U ï«°ûdG á«∏«FGô°SE’G áWô°ûdG øe äGƒb â∏≤àYG ,»°VÉªdG ø«æK’Gh .zIQƒ¶ëe á«©ªL ó«jCÉJh

 (∫ƒ°VÉfC’G)

االحتالل يمدد اعتقال رائد صالح ٤ أيام



6تتمات

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 IôgÉ≤dÉH …QhÉ°ûJ »HôY ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûj ¿OQ’G   

záHÉéà°S’G á£N{ ∫GƒeCG øe %19 ≈≤∏J ¿OQC’G :ø«ÄLÓdG á«°VƒØe

 »KÓãdG  ´ÉªàL’G  ¿CG  ≈`̀dEG  ,IôgÉ≤dG  äQÉ°TCGh

 á«∏ªY åëÑd RQÉH »cô«eCG óah IQÉjR π«Ñb »JCÉj

 .ΩÓ°ùdG

 çƒ©ÑªdG óaƒdG º°†j{ ,á«LQÉîdG ¿É«H ≥ahh

 ,äÓÑæjôZ  ¿ƒ°ù«L  ΩÓ°ùdG  á«∏ª©d  »cô«eC’G

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e ô`̀«`̀Ñ`̀c ô`̀æ`̀°`̀Tƒ`̀c ó```̀jQÉ```̀Zh

 ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe Ö`̀FÉ`̀f  ∫hÉ```H  É`̀æ`̀jOh  ,»``cô``«``eC’G

 .zá«é«JGôà°S’G ¿ƒÄ°û∏d »eƒ≤dG

 ,»μdÉªdG  ¢VÉjôd  á«Øë°U äÉëjô°üJ ≥ahh

 ¿EÉa   ,»æ«£°ù∏ØdG  ø«Hôà¨ªdGh  á«LQÉîdG  ô`̀jRh

 ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN á≤£æªdG Qhõj Ék«cô«eCG G kóah{

 äÓ`̀Ñ`̀æ`̀jô`̀Z ¿ƒ``°``ù``«``L ¬```̀ °```̀SCGQ ≈``̀∏``̀Y ø`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG

 åëÑd §``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀∏`̀d »``̀cô``̀«``̀eC’G çƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dG

.zΩÓ°ùdG á«∏ªY

 ∫hódG ø«H »fÉãdG ƒg πÑ≤ªdG ´ÉªàL’G ó©jh

 »°VÉªdG  QÉ``̀jCG  14  »`̀a  ∫hC’G  ó≤Y  å«M  çÓ`̀ã`̀dG

 øª°†j …ò`̀dG  ø«àdhódG  π`̀M ¿CG  ≈∏Y ó`̀cCG  …ò`̀dG

 OhóM  ≈∏Y  á∏≤à°ùªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  ádhódG  ΩÉ«b

 ¢Só≤dG É¡àª°UÉYh 1967 ΩÉY  ¿GôjõM øe ™HGôdG

 ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàd ó«MƒdG π«Ñ°ùdG πãªj á«bô°ûdG

.ºFGódG

 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀H á`̀«`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀dG äCGó`````̀Hh

 ájó≤ædG  IóYÉ°ùªdGh  áë°üdG  π`̀LCG  øe  ájó≤ædG

 ∫ÓN  øe  áYô°S  ôãcCGh  ´ô°SCG  á≤jô£H  á∏LÉ©dG

 ä’É`̀cƒ`̀dG  ø«H  ácôà°ûªdG  ájó≤ædG  äÓ«¡°ùàdG

 IôgÉ≤dG  ∂æH  ™e  á«°VGôàaG  äÉHÉ°ùM  ΩGóîà°SÉH

.¿ÉªY

 ø«ÄLÓdG  OóY  ¿CG  âæ∏YCG  á«°VƒØªdG  âfÉch

 ≠∏H  ÉjQƒ°S  ≈dEG  á«YGƒW GhOÉ`̀Y  øjòdG  ø«jQƒ°ùdG

.É°üî°T (1535) ΩÉ©dG øe ∫h’G ∞°üædG ∫ÓN

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

áÄ«¡dG ™bƒe ≈∏Y äÉHÉîàf’G èFÉàf π«ªëJ IOÉYEG

äÉ©eÉédÉH kÉÑdÉW 30941 ∫ƒÑb Qô≤j z»dÉ©dG º«∏©àdG{

 ÖMôJ áMhódGh ô£b êÉéM ΩÉeCG ÉgOhóM íàØJ ájOƒ©°ùdG 

 ÜÉîàfÓd  á∏≤à°ùªdG  áÄ«¡dG  âàÑK  ∂dP  ≈dG

 ájó∏H  »∏ëe  ¢ù∏ée  ájƒ°†©d  í°TôàªdG  Rƒ`̀a

 äô`̀¡`̀XGh ≥`̀Ñ`̀°`̀S …ò```dG äGƒ````̀Z’G ≥`̀«`̀aƒ`̀J ∑ô`̀μ`̀dG

 ≈∏Y á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG É`̀¡`̀à`̀æ`̀∏`̀YG »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG

 QÉKG  …ò`̀dG  ô`̀e’G ô`̀NG í°Tôàe Rƒ`̀a øY É¡©bƒe

. äGƒZ’G ¢VGôàYG

 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ¢``ù``«``FQ π``̀HÉ``̀b ¬```̀ fG äGƒ``````̀Z’G ∫É````̀bh

 ó©H  õFÉØdG  ƒg  ¬fÉH  ¬¨∏HG  …òdG  √ódÓμdG  ódÉN

 øe  áÄ«¡∏d  â∏°Uh  »`̀à`̀dG  èFÉàædG  »`̀a  ≥«bóàdG

 Gògh , »æa CÉ£N áé«àf ¿Éc π°üMÉe ¿Gh ∑ôμdG

.áÄ«¡dG »a á©∏£e QOÉ°üe ¬JócG Ée

 »àdG ∑ôμdG …OGh »a ™«≤ÑdG á≤£æe âfÉch

 ó©H  Ö¨°T  ∫ÉªYG  äó¡°T  äGƒ``Z’G  É¡«dG  »ªàæj

 áæéd øe ≠∏HG ób ¿Éc …òdG äGƒZ’G Rƒa ∫É£HG

 ∑ôμdG  áÑ°üb  AGƒ`̀d  Iô`̀FGó`̀H  á°UÉîdG  ÜÉîàf’G

 …ó∏H ¢ù∏ée ájƒ°†©H õFÉØdG ƒg ¬fG á«HÉîàf’G

 á«dh’G  èFÉàædG  ≈∏Y  AÉæH  ¬à≤£æe  ø`̀Y  ∑ô`̀μ`̀dG

.É¡fÓYG ºJ »àdG

 ¿ÉëàeG ≈dG ¬H ø«≤ëà∏ªdG ´É°†NG ÖfÉL ≈dG

.á«≤«Ñ£àdG AÉ≤∏ÑdG á©eÉL √ó≤©J …òdG πeÉ°ûdG

 á``̀©``̀eÉ``̀L Ö```̀∏```̀W ≈```̀∏```̀Y ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ≥``````````aGhh

 »````̀fOQC’G  õ`̀cô`̀ª`̀dG  AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H  á«≤«Ñ£àdG  AÉ`̀≤`̀∏`̀Ñ`̀dG

 ä’É`̀°`̀ü`̀J’G É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀Jh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀∏`̀d …Qƒ``̀μ``̀dG

 ™ªàéªd  á`̀jQƒ`̀μ`̀dG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  ∂``̀dPh

 ,äÉeƒ∏©ªdG

 IQƒàcódG  ø««©àH  ¢ù∏éªdG  Ö°ùf  ∂`̀dP  ≈`̀dG

 á«fOQC’G  á«fÉªdC’G  á©eÉé∏d  kÉ°ù«FQ  ¢VÉ«a  QÉæe

 .äGƒæ°S (4) Ióªd

 ¢ù∏ée ≈dG  ¢ù∏éªdG Ö°ùf  ,ôNCG ó«©°U ≈∏Y

 ∫ó©e ΩÉ`̀¶`̀f ´hô`̀°`̀û`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H AGQRƒ````̀dG

 QÉ``NO’G  ¥hó`̀æ`̀°`̀Uh  ¢†jƒ©àdGh  ICÉaÉμªdG  ΩÉ¶æd

 πjó©àH  Ö«°ùæàdGh  á`̀«`̀fOQC’G  á©eÉédG  »ØXƒªd

 á«ª°TÉ¡dG á©eÉédG »a äGhÓ©dGh ÖJGhôdG ΩÉ¶f

 Ö°ùM √QGó°UEGh á«©jô°ûàdG äGAGôLE’G ∫Éªμà°S’

.∫ƒ°UC’G

 á«fOQC’G á©eÉédG Ö∏W ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGhh

 õcôe) íÑ°ü«d (Üƒ°SÉëdG õcôe) ≈ª°ùe πjó©J

 õ`̀cô`̀e AÉ``°``û``fEG ≈`̀∏`̀Yh (äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J

 õcGôªdG  ™e  ¿hÉ©àdG  á£jô°T  ƒfÉædG  É«LƒdƒæμJ

. kÉ«ªdÉYh kÉ«∏ëe á∏KÉªªdG

 á«ªdÉ©dG  á«eÓ°S’G  Ωƒ∏©dG  á©eÉéd  ≥`̀aGhh

 ¢ü°üîJ  »a  ô«à°ùLÉªdG  èeÉfôH  ó«ªéJ  AÉ¨dEG

 π°üØdG øe kGQÉÑàYG (¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCGh ègÉæªdG)

2018/2017 »©eÉédG ΩÉ©∏d ∫hC’G »°SGQódG

 É«Lƒdƒæμà∏d  á«ª°S  Iô«e’G  á©eÉéd  ≥`̀aGhh

 ¢ü°üîJ  »```a  ô`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀LÉ`̀ª`̀dG  è``̀eÉ``̀fô``̀H  ó`̀«`̀ª`̀é`̀J

 Global MBA  á`̀«`̀dhó`̀dG  ∫É``̀ª``̀YC’G  IQGOG

 kGQÉÑàYG á«fÉ£jôÑdG ôà°ùμf’ á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH

 »©eÉédG  ΩÉ`̀©`̀∏`̀d  ∫hC’G  »``°``SGQó``dG  π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG  ø``e

 øjòdG  áÑ∏£dG  ôKCÉàj  q’CG  á£jô°T  ,2018/2017

.á°SGQódG óYÉ≤e ≈∏Y

 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh Ωƒ``̀∏``̀©``̀dG á``©``eÉ``é``d ≥``````̀aGhh

 π«gCÉàdG Ωƒ∏Y »a ô«à°ùLÉªdG èeÉfôH çGóëà°SG

 á«Ñ£dG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  á«∏c  »`̀a  ¬`̀æ`̀«`̀Wƒ`̀Jh  …ô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG

 kGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG Ωƒ`̀∏`̀Y º`̀°`̀ù`̀b »``̀a á`̀«`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG

 »©eÉédG  ΩÉ`̀©`̀∏`̀d  ∫hC’G  »``°``SGQó``dG  π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG  ø``e

 »a  áÑ∏W  …CG  ∫ƒÑb  Ωó`̀Y  á£jô°T  ,2018/2017

 øjOÉªàY’G  ô«jÉ©e  ≥«≤ëJ  ó©H  ’G  ¢ü°üîàdG

 ¢UÉîdGh ΩÉ©dG

 çGóëà°SG á«≤«Ñ£àdG AÉ≤∏ÑdG á©eÉéd ≥aGhh

 É¡d á©HÉàdG äÉ«∏μdGh á©eÉédG õcôe »a  ø«ª°ùb

 Ωƒ∏©dG º°ùbh á«fÉ°ùf’G -á«°SÉ°S’G Ωƒ∏©dG º°ùb)

.(á«ª∏©dG-á«°SÉ°S’G

 º°ùb  çGóëà°SG  á«ª°TÉ¡dG  á©eÉé∏d  ≥`̀aGhh

 Ωƒ∏©dG áÑ©°T øe k’óH IófÉ°ùªdG á«°Sóæ¡dG Ωƒ∏©dG

. á«°SÉ°SC’G á«°Sóæ¡dG

 AÉ``≤``∏``Ñ``dG á``̀©``̀eÉ``̀é``̀d ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ≥``````̀aGh É``̀ª``̀c

 -á«≤«Ñ£àdG ¿ƒæØdG ¢ü°üîJ ó«ªéJ á«≤«Ñ£àdG

 á`̀«`̀∏`̀c »````̀a ¢```̀Sƒ```̀jQƒ```̀dÉ```̀μ```̀Ñ```̀dG á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀d ±õ``````̀N

 ∫ƒÑ≤dG  ºFGƒb  »a  ¬``LGQOG  Ωó`̀Yh  á«©eÉédGóHQG

 øe kGQÉÑàYG 2018/2017 »©eÉédG ΩÉ©∏d óMƒªdG

.»fÉãdG »°SGQódG π°üØdG

 …ô£b  §«°Sƒd  ø∏©e  …Oƒ©°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫hG

.ø«àdhódG ø«H äÉbÓ©dG ™£b òæe

 …Oƒ©°ùdG QGô`̀≤`̀dG Qhó`̀°`̀U ø`̀e äÉ`̀YÉ`̀°`̀S ó`̀©`̀Hh

 ø«H »ØJÉg ∫É°üJG É°†jG ¬≤Ñ°S …òdG »FÉæãà°S’G

 »cô«e’G á«LQÉîdG ôjRhh …Oƒ©°ùdG ó¡©dG »dh

 ¿ƒ`̀jô`̀£`̀≤`̀dG êÉ``̀é``̀ë``̀dG CGó````̀H ,¿ƒ`̀°`̀Sô`̀∏`̀«`̀J ¢`̀ù`̀μ`̀jQ

 ,áμ∏ªªdG  ¥ô°T  »`̀a  iƒ∏°S  òØæe  ≈`̀dG  ¿ƒ≤aóàj

.ájOƒ©°S ΩÓYG πFÉ°Sh âæ∏YG Ée Ö°ùëH

 ô°üb »`̀a …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SGh

 ,»fÉK ∫BG »∏Y øH ˆGóÑY ï«°ûdG IóL »a ΩÓ°ùdG

 ™ªéJ  »àdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ≥ªY{  ¬d  ócGh

 …ô£≤dG Ö©°ûdG  ¬≤«≤°Th …Oƒ©°ùdG  Ö©°ûdG  ø«H

 »a áμdÉªdG Iô°SC’Gh ájOƒ©°ùdG »a IOÉ«≤dG ø«Hh

 ájOƒ©°ùdG  AÉ`̀Ñ`̀f’G  á`̀dÉ`̀ch â∏≤f É`̀e ≥`̀ah ,zô`̀£`̀b

.á«ª°SôdG

 òØæe  íàØd  ¬àWÉ°Sh{  ˆGóÑY  ï«°ûdG  Ωó`̀bh

 ≈dEG ø«jô£≤dG êÉéëdG ∫ƒNód …OhóëdG iƒ∏°S

.¬°ùØf Qó°üªdG ≥ah ,zájOƒ©°ùdG »°VGQC’G

 ájOƒ©°ùdG  AÉÑf’G  ádÉch  äOÉ`̀aG  ,ô`̀KE’G  ≈∏Yh

 Ée ≈∏Y ≥`̀aGh{ õjõ©dG óÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ¿CG

 êÉéëdG ∫ƒNO ¢Uƒ°üîH{ ó¡©dG  »dh z¬d ¬©aQ

 ôÑY  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ≈dEG  ø«jô£≤dG

.èëdG ∂°SÉæe AGOC’ …OhóëdG iƒ∏°S òØæe

 äGô`̀FÉ`̀W ∫É``̀°``̀SQEG ≈`̀∏`̀Y á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H{ ô``̀eCG É`̀ª`̀c

 QÉ£e  ≈``̀dEG  ájOƒ©°ùdG  •ƒ£î∏d  á©HÉJ  á°UÉN

 ≈∏Y  ø«jô£≤dG  êÉéëdG  áaÉc  ÜÉ``̀cQE’  á`̀Mhó`̀dG

 º¡àaÉ°†à°SGh  ,Ió```L  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀d  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  ¬à≤Øf

 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  á≤Øf  ≈∏Y  πeÉμdÉH

 á«f ø°ùM IQOÉH ájOƒ©°ùdG Iƒ£îdG äóHh .z(...)

 êGôØfG  ≈`̀dG  ô°TDƒJ  ¿G  ¿hO  øe  ÉªfG  ,ô£b  √ÉéJ

 óÑY øH óªëe ô£b á«LQÉN ôjRh ∫Ébh .Öjôb

 ∑ôà°ûe  »aÉë°U  ôªJDƒe  »a  »fÉK  ∫BG  øªMôdG

 »a  Ωhôà°ùdhh  äƒ`̀ZQÉ`̀e  ájójƒ°ùdG  ¬Jô«¶f  ™e

.zQGô≤dG Gòg πãªH ÖMôJ ô£b ádhO { ºdƒ¡cƒà°S

 ¿ƒμj ¿Gh ádÉ°ùªdG ôgƒL ƒg Éæª¡j Ée{ ™HÉJh

.zèëdG ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d Éæ«æWGƒªd π«Ñ°S ∑Éæg

 ó©H ∫DhÉØàdG »a á¨dÉÑªdG øe ¿ƒ∏∏ëe QòMh

.ôÑ©ªdG íàa ¿ÓYEG

 zçÉëHÓd  á«Hô©dG  á°ù°SDƒªdG{  ôjóe  ∫É`̀bh

 ƒg  QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ¿EG  »HÉ¡°ûdG  »∏Y  ø£æ°TGh  »`̀a

 ∫É«M  ájOƒ©°ùdG  ø`̀e  zá`̀«`̀f  ø°ùM  IQOÉ```H{  Oô`̀é`̀e

.…ô£≤dG Ö©°ûdG

14¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

14¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

14¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

ΩGôëdG ˆG â«Ñd kÉbƒ°T »μÑJ øª«dG záeÉªM{  

ájQƒμdG IôjõédG ¬Ñ°T »a ÜôM ∑Éæg ¿ƒμJ ød :á«HƒæédG ÉjQƒc ¢ù«FQ  

 ÉgCGƒ°SCG ¢ù∏HGôWh ≥°ûeOh ºdÉ©dG »a ¢û«©∏d áæjóe π°†aCG ¿QƒÑ∏e

 ,øjQô°†àªdG  ó`̀MCG  ƒ`̀gh  ,ºdÉ°S  ó«éªdG  óÑY

 Gò`̀g »`̀à`̀LhR ™`̀e èë∏d É££N â`̀©`̀°`̀Vh{ : ∫É``̀b

 É¡à°TÉY »àdG ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G ¿CG ’EG ,º°SƒªdG

 ø`̀Y) Ö``̀JGhô``̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀fG  ™`̀e É°Uƒ°üN ,»`̀Jô`̀°`̀SCG

 QGôªà°SGh  ,(ô¡°TCG  òæe  ø««eƒμëdG  ø«ØXƒªdG

 ô«Z πLCG ≈dEG èëdG Iôμa πLDhCG »æà∏©L ,ÜôëdG

 .z≈ª°ùe

 ™HÉJ  Öàμe  »a  πeÉ©dG  ,»eƒμëdG  ∞XƒªdG

 πc âaô°U{ :¿õMh ≥«°†H ™HÉJ ,á«dÉªdG IQGRƒ`̀d

 øe  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  èë∏d  ¬JôNOG  Ée

 â©H »æfEG πH ,…O’hC’ ¢û«©dG áª≤d ôahCG ¿CG πLCG

 .z»àLhõH ¢UÉîdG ÖgòdG øe É°†©H

 ∞dCG 200h ¿ƒ«∏e áHGôb ¢û«©j ,ô¡°TCG 10 òæeh

 ¿hO  ,ádhó∏d  …QGOE’G  RÉ¡édG  ƒØXƒe ºg ,»æªj

 …OÉ°üàb’G  ´Gô°üdG  AGô`̀L  ;áØbƒàªdG  º¡ÑJGhQ

 ≈∏Y ø««KƒëdG áYÉªLh á«Yô°ûdG áeƒμëdG ø«H

 á«Yô°ûdG áeƒμëdG â∏≤f å«M ,…õcôªdG ∂æÑdG

 –áàbDƒªdG áª°UÉ©dG) ¿óY ≈dEG AÉ©æ°U øe √ô≤e

 »WÉ«àM’G  QGó`̀gEÉ`̀H  ø««KƒëdG  áª¡àe  ,(Üƒ`̀æ`̀L

 .»ÑæLC’G

 ôØ°ùdG á≤°ûe 
 É¡à«∏ªY »Hô©dG ∞dÉëàdG äGƒb äCGóH ¿CG ó©H

 ø««KƒëdG  »ë∏°ùe  ó°V  øª«dG  »`̀a  ájôμ°ù©dG

 ≈dEG ájôÑdG òaÉæªdG ™«ªL ∞dÉëàdG ≥∏ZCG ,ídÉ°Uh

 .øª«dG

 ,zá©jOƒdG{  òØæe  ™°VƒdG  Gò`̀g  øe  ≈æãà°ùjh

 ,(¥ô`̀°`̀T ∫É`̀ª`̀°`̀T) äƒ`̀eô`̀°`̀†`̀M á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »`̀dÉ`̀ª`̀°`̀T

 òØæªdG π¶«d ,¿ƒ«KƒëdG ¬«∏Y ô£«°ùj ºd …òdG

 êƒØJ ¬dÓN øeh ,ájOƒ©°ùdGh øª«dG ø«H ó«MƒdG

 .êÉéëdG á«æª«dG ±ÉbhC’G IQGRh

 ,AGôë°üdG  »a  ™bGƒdG  ,zá©jOƒdG{  òØæe  øμd

 ≈`̀dEG  ¬à≤£æe  ô≤àØJ  ,á«æª«dG  ¿ó`̀ª`̀dG  ø`̀Y  ó«©H

 ∫Ó`̀N êÉ`̀é`̀ë`̀∏`̀d π`̀cÉ`̀°`̀û`̀e Ö`̀Ñ`̀°`̀S É``̀e ;äÉ``̀eó``̀î``̀dG

 »a ΩÉjCG Ió©d ∑Éæg Gƒ∏X PEG ,ø««°VÉªdG ø«eÉ©dG

 .AGô©dG

 øjòdG êÉéëdG óMCG ƒgh ,π°VÉa º«μëdG óÑY

 …ƒfCG  âæc{  :∫Éb  ,á©jOƒdG  òØæe ôÑY ¿hQOÉ¨«°S

 ôØ°ùdG  á≤°ûe  øμd  ,»æ«©Ñ°ùdG  …ó`̀dGh  ™e  èëdG

 Éæc …òdG ∫ƒ¡éªdG ô«°üªdGh ,á©jOƒdG òØæe ôÑY

 .z…óMƒd ôaÉ°SCG »æ∏©L ,¬©bƒàf

 ∂`̀∏`̀J π`̀ª`̀ë`̀à`̀j ø```̀d »``````̀HCG{ ¿CG ™``̀HÉ``̀J ,π``̀°``̀VÉ``̀a

 ∫ÓN) Éæ∏∏Xh ,á©ØJôe IQGôM áLQO ..±hô¶dG

 ,äÉeóN ¿hO ,ΩÉjC’ ôÑ©ªdG »a (≥HÉ°S èM º°Sƒe

 å«M ,¿ƒYƒ£àe ¿ÉÑ°T Éæd É¡eób ¬æe π«∏b GóY

 .zihCÉªdGh äÉeÉªëdG Ghôah

 ¿Gô«£dG ∞bƒJ 
 øe ô`̀ã`̀cCG π≤à°ùj ,¢````VQC’G AÉ```̀LQCG á`̀aÉ`̀c ø`̀e

 äÓ``̀Mô``̀dG º`̀¶`̀©`̀ª`̀dG ˆG â`̀«`̀Ñ`̀d ô````̀ FGR »`̀fƒ`̀«`̀∏`̀e

 Gòg) »æªj êÉM 500h ∞dCG 24 ƒëf øμd ,ájƒédG

 ájƒédG äÓMôdÉa ,Iõ«ªdG ∂∏àd ¿hô≤àØj (ΩÉ©dG

 øjôaÉ°ùª∏d  äÓ``̀MQ  ≈∏Y  IQƒ°ü≤eh  ,IOhó`̀ë`̀e

.≈°VôªdGh

 Éª¡e{ ¬fG Éæ∏YG ÖeôJh ø£æ°TGh ¿G ±É°VGh

 q…CG  ¿EÉ``̀a  ,á«dÉª°ûdG  É`̀jQƒ`̀c  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ÉªgQÉ«N  ¿É`̀c

 ÉjQƒc áqjQƒ¡ªL IQÉ°ûà°SG ó©H ’EG òîqà oj ød QGôb

 .zÉ¡à≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh

 ø«ÑbGôªdG iód ±hÉîe ÖeôJ áé¡d äQÉKCGh

 ¿GôjõM ájÉ¡f »a ø£æ°TGh QGR …òdG ¿ƒe øμd

.ÖeôJ ÜÉ£N IôÑf ó≤àæj ºd ,»°VÉªdG

 ø«q«HƒæédG  ø`̀«`̀ qjQƒ`̀μ`̀dG  ™«ªL  q¿EG{  ±É`̀°`̀VGh

 ¢VÉ≤fCG  øe  OÓÑdG  AÉæH  IOÉ`̀YE’  kÉ©e  qóéH  Gƒ∏ªY

 »a  A»°T  πc  IQÉ°ùN  Éææμªj  ’  .ájQƒμdG  ÜôëdG

 .ziôNG ÜôM

 áë∏°SÓd êÉ`̀à`̀ë`̀J  É``̀¡``̀fG  ≠``̀fÉ``̀j  ≠`̀fƒ`̀«`̀H  ∫ƒ``̀≤``̀J

 πªàëe  ìÉ«àLG  øe  É¡°ùØf  øY  ´Éaó∏d  ájhƒædG

 ,IóëàªdG äÉj’ƒdG z»dÉjôÑe’G hó©dG{ πÑb øe

 ñhQÉ`̀°`̀U  ôjƒ£àd  π`̀jƒ`̀W  â``bh  òæe  ≈©°ùJ  »``gh

 Üô°V ≈∏Y GQOÉb ¿ƒμj ,Éjhƒf É°SCGQ ¬∏«ªëJ øμªj

.á«cô«eC’G »°VGQ’G

 ø`̀e Ωõ`````M ™``̀Ñ``̀°``̀S ø``````̀e’G ¢``ù``∏``é``e ¢```̀Vô```̀ah

 á«Ø∏N ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG É``̀jQƒ``̀c ≈`̀∏`̀Y äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG

 ≥HÉ°S â`̀bh »`̀a É`̀gô`̀NBG  ¿É`̀c ,…hƒ`̀æ`̀dG É¡éeÉfôH

 ≠fÉj  ≠fƒ«H  ∞«∏M  ,ø«°üdG  äó`̀Yhh  ,ô¡°ûdG  Gòg

.É¡H ΩGõàd’ÉH ,»°ù«FôdG

 ,á°ùcÉ°ûªdG É¡JQÉL øe ø«μH AÉ«à°SG ójGõàjh

 √ò`̀g  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  á`̀Yõ`̀YR  ø`̀e ≈°ûîJ É¡æμd

 ≈∏Y á«cô«eCG  äGƒb QÉ°ûàfG ∫ÉªàMG øeh ádhódG

.IóMƒe ÉjQƒc »a ÉgOhóM

 ¥ƒ≤M ∫Éée »a ≥HÉ°ùdG »eÉëªdG ,¿ƒe ¿Éch

 ≠fƒ«H ™e QGƒëdG ójCG ,¬LƒàdG …QÉ°ù«dGh ¿É°ùf’G

 IGRGƒªH ,äÉ°VhÉØªdG ádhÉW ≈dG ÉgQÉ°†M’ ≠fÉj

 ¿CG øe ±hÉîªdG QÉKG §N ƒgh ,äÉHƒ≤©dG á°SÉ«°S

.ø£æ°TGh ™e äÉaÓîH ÖÑ°ùàj

 ¬JGƒ£N  ¬`̀LGƒ`̀J  ,á£∏°ùdG  ¬«dƒJ  òæe  øμd

 ≈∏Y õcôj ó©j ºdh ,≠fÉj ≠fƒ«H πÑb øe ¢†aôdÉH

.∫Éª°ûdG ™e ¢VhÉØàdG IQhô°V

 »a ´ô°ùàdG Éæ«∏Y ø«©àj ¬fG ó≤àYCG ’{ ∫Ébh

 ∞bƒàJ  ¿CG  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  ≈∏Y{  ÉØ«°†e  z∂`̀dP

 äGRGõØà°S’G øe ójõªdÉH ΩÉ«≤dG øY πb’G ≈∏Y

.zQGƒë∏d á«JGDƒe AGƒLCG OÉéjEG πLCG øe

 OƒLh ø«©àj{ äÉKOÉëe iôéJ »μd ¬fCG iCGQh

 GócDƒe zIôªãe áé«àf  ≈dEG  …ODƒà°S  É¡fCÉH  áfÉª°V

 ¿CG  ∫ƒ«°ùd øμªj ∂dP π°üëj ÉeóæY §≤a  ¬`̀fCG

.∫Éª°ûdG ≈dG óaƒe ∫É°SQG »a ô¶æJ

 ÉjQƒc RÉéfEÉH ¿ƒμ«°S ôªMC’G §îdG{ ¿CG ócGh

 äGQÉ≤∏d  ôHÉ©dG  »à°ùdÉÑdG  É¡NhQÉ°U  á«dÉª°ûdG

.z¬ë«∏°ùJh ájhƒf á«HôM ¢SCGôH √ójhõJh

 RGõØà°SÉH  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  âeÉb  GPG{  ∫É`̀bh

 ≈∏Y IQOÉb ¿ƒμJ ødh iƒbCG äÉHƒ≤Y ¬LGƒà°S ôNBG

 ∞bƒJ ¿CÉH á«dÉª°ûdG ÉjQƒc QòMCG ¿CG OhCG .É¡«£îJ

.zIô«£îdG É¡JôeÉ¨e

-≠fƒL  º«c  »dÉª°ûdG  …QƒμdG  º«YõdG  ¿É`̀ch

 ∫ƒ`̀WG  IôàØd  ÖbGô«°S{  ¬`̀fCG  AÉKÓãdG  ø`̀∏`̀YCG  ¿hG

 ñhQÉ°U ¥ÓWG ¿CÉ°ûH QGôb …G PÉîJG πÑb zπ«∏≤H

 ¬Ø°Uhh ¿ÓY’ÉH ÖeôJ ÖMQ Éª«a ,ΩGƒZ √ÉéJÉH

.zGóL º«μëdÉH{

 á`̀j’h  áeƒμM ¢ù«FQ  RhQó```̀fCG  ∫É`̀«`̀fGO  ∫É``̀bh

 πμd  QÉ°üàfG  ¬`̀fEG{  ¿QƒÑ∏e  É¡àª°UÉYh  ÉjQƒàμ«a

 π©L  »a  Gô«ãc  ¿ƒªgÉ°ùj  øjòdG  áj’ƒdG  ¿Éμ°S

.zºdÉ©dG »a ¢û«©∏d ¿Éμe π°†aCG ¿QƒÑ∏e

 á°ùªN  ≈dEG  Qƒ°ûæªdG  ∞«æ°üàdG  Gòg  õμJQGh

 ,á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ,QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  »`̀g  ô«jÉ©e

.á«àëàdG ≈æÑdGh º«∏©àdGh ,áÄ«ÑdGh áaÉ≤ãdGh

 πãe iô`̀Ñ`̀c É`̀fó`̀e ¿CG ≈``̀dEG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG QÉ``̀°``̀TCGh

 IÉ«ëdÉH  qè©J  ƒ«cƒWh ¢ùjQÉHh  ¿óædh  ∑Qƒjƒ«f

 øe  á«dÉY  áÑ°ùf  ™`̀bh  ≈∏Y  É°†jCG  ¢û«©J  É¡æμd

.π≤ædG πFÉ°Sh »a ®É¶àc’Gh ,áªjôédG

 á£°SƒàªdG ¿óªdG ¿CG ôjô≤àdG hó©e ßM’h

 iƒà°ùe π°†aCÉH ™àªàJ á«æ¨dG ∫hódG »a ºéëdG

.á°û«©e

 ¢SCGQ ≈∏Y ¿QƒÑ∏e π©éJ »àdG πeGƒ©dG øeh

 á«HÉgQE’G  äÉ«∏ª©dG  øY  iCÉæªH  É¡fCG  ∞«æ°üàdG

 É¡°ùØf É«dGôà°SCG  É¡æe Iô«ãc ÉfGó∏H Üô°†J »àdG

 ójƒ°ùdGh ¿Éà°ùcÉHh É°ùfôah Éμ«é∏Hh ¢TOÓ¨æHh

 É≤ah  ,IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  É«fÉ£jôHh  É«côJh

.ôjô≤à∏d

 ÜÉ``̀gQE’G  Iô`̀gÉ`̀X ¿CG  ™`̀e{  ôjô≤àdG  ±É`̀°`̀VCGh

 »a zâ``̀©``̀Ø``̀JQG É`̀¡`̀Jô`̀«`̀Jh ø`̀μ`̀d ,Ió```jó```L â`̀°`̀ù`̀«`̀d

.ºdÉ©dG

 ∞«æ°üJ »``a ™``LGô``J  ≈```̀dEG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh

 äÉ```HGô```£```°```V’G{ Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á```«```cô```«```eC’G ¿ó```̀ª```̀dG

 ¢UÉî°TCG πà≤H ≥∏©àj Ée »a Éª«°S’h IójGõàªdG

 äÉLÉéàM’G ≈dEG áaÉ°VEG ,záWô°ûdG ój ≈∏Y Oƒ°S

.ÖeôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG äÉ°SÉ«°S ≈∏Y

 øe  É«fódG  ÖJGôªdG  »a  âq∏M  ,πHÉ≤ªdG  »a

.¢SƒZ’h ¢ù∏HGôWh ≥°ûeO ∞«æ°üàdG

14¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

14¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

º¡fóe ≈∏Y ìÉ«°ùdG ≥aóJ øe  ¿ƒ≤∏b ¿ƒ«HhQhC’G  

çQ’G »a AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ø«H IGhÉ°ùªdG  ¿ƒ°†aôj ¿ƒ«°ùfƒJ ïjÉ°ûeh AÉª∏Y  

 »a  á`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG  ¢ûà«Ø«°Sƒ∏«H  É```̀fBG  â``̀Hô``̀YGh

 äOQCG Ée GPG{ ∫ƒ≤dÉH É¡Ø°SCG øY »aóæØdG ´É£≤dG

 ∂«∏Y  ø«©àj  ,áªjó≤dG  áæjóªdG  ∫ƒ`̀NO  ÉfÉ«MCG

 IQGô`̀M  §°Sh  áYÉ°S  ∫Gƒ``W  ∞°üdG  »`̀a  ±ƒ`̀bƒ`̀dG

.zájƒÄe áLQO 40 ≠∏ÑJ

 äGô«eÉc z»μ«JÉjQO’G IDƒdDƒd{  äÉ£∏°S âàÑK

 ,ø`̀jô`̀FGõ`̀dG  ≥`̀aó`̀J  §Ñ°†d  ø°üëdG  ÜGƒ```̀HCG  ≈∏Y

.á«MÉ«°ùdG ÜQGƒ≤dG ∞bƒJ øe óëdG »a ÖZôJh

 ,»μ«JÉjQO’G  ôëÑ∏d  iô`̀N’G  áØ°†dG  ≈∏Yh

 ∞dG 265 É¡fÉμ°S OóY ≠∏Ñj »àdG  á«bóæÑdG  ójôJ

 OÉªàYG ,Éjƒæ°S íFÉ°S ¿ƒ«∏e 24 πÑ≤à°ùJh ,áª°ùf

 ¢ùbôe  ¢ùjó≤dG  áMÉ°S  IQÉ`̀jõ`̀d  äGRƒ`̀é`̀M  ΩÉ¶f

 ≠∏ÑJ äÉ``̀eGô``̀Z â`̀°`̀Vô`̀ah .IhQò`````̀ dG äÉ`̀YÉ`̀°`̀S »``̀a

 ájôH ágõæH Ωƒ≤j øe πc ≈∏Y hQƒj 500 É¡àª«b

 ¢TôJ  ,É°ùfQƒ∏a  »`̀ah  .Iô`̀«`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a  ¢ù£¨j  hG

 ÉàfÉ°S  á«FGQóJÉc ∫ƒM AÉªdÉH  ´QGƒ°ûdG  äÉ£∏°ùdG

 .É¡«a ìÉ«°ùdG ôNCÉàj ’ ≈àM ¢Shôc

 ,»∏Y âaCGQ ìôà≤j ,áMhô£ªdG ∫ƒ∏ëdG øeh

 ,á«MÉ«°ùdG  äÉeƒ∏©ª∏d  âØ«μ°S  ™bƒe  ¢ù°SDƒe

.¿óªdG §°Sh êQÉN ≈dG øjôFGõdG ¬«LƒJ

 âfÉc  AÉ``«``MCG  ≈``̀dG  á∏μ°ûªdG  Oó``̀e  ∂``̀dP  ø`̀μ`̀d

 ™bGƒªdG  OÉ```jORG  ÖÑ°ùH  ,á«æμ°S  ó©J  ¿B’G  ≈àM

 ™bƒe  πãe  á«ª°SƒªdG  äGQÉéjÓd  á°ü°üîªdG

 ≥≤°ûdG ôKÉμJ iOG ,áfƒÑ°ûd »ah .z»H ¿G »H QG{

 »a øμ°ùdG QÉ©°SCG »a ô«Ñc ´ÉØJQG ≈dG á«MÉ«°ùdG

 hO ÉjQÉe âdÉb íjô°üJ »ah .ºjó≤dG ÉeÉØdCG »M

 »a  ¿Éμ°ùdGh  çGôàdG  áÄ«g  á°ù«FQ  ,hô«æ«H  OQƒ`̀d

 Qƒã©dG É`̀eÉ`̀Ø`̀dCG  »`̀a Ωƒ`̀«`̀dG  Ö©°üdG ø`̀e{ ,É`̀eÉ`̀Ø`̀dCG

 ,ô¡°ûdG »a hQƒj ∞dG øe πbCÉH QÉéjÓd â«H ≈∏Y

 ¬ÑJGQ ¿ƒμj Ée ÉÑdÉZ »dÉ¨JôÑd ô«Ñc ≠∏Ñe Gògh

 …Éμ°S  IôjõL »a ≈àMh .z≠∏ÑªdG  Gòg øe ≈fOG

 ,áHÓîdG  ôXÉæªdÉH  ôNõJ  »àdG  ,ájóæ∏àμ°S’G

 äÉ`̀bÉ`̀æ`̀à`̀N’G á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e ≈``̀dG äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀æ`̀J

 ºéæj  …ò`̀dG  »Ä«ÑdG  Qô°†dG  ôgÉ¶eh  ájQhôªdG

 π`̀ë`̀dG{ ¿G »`̀YÉ`̀aQ Ö`̀dÉ`̀W ó```cGh .ΩÉ`````̀MOR’G ø`̀Y

 øμd ,+Ωƒ«dG  ó©H áMÉ«°S ’+ ∫ƒ≤f ¿G ƒg ,π¡°S

 øjòdG{  ¿G  ±É°VGh  .zIQƒ£îdG  ≠dÉH  ô`̀e’G  Gòg

 ¿ƒfƒμ«°S +ìÉ«°ùdG ójôf ó©f ºd+ Ωƒ«dG ¿ƒdƒ≤j

.zº¡fhô°ùîj ÉeóæY »μÑj øe ∫hCG

 â`̀©`̀LGô`̀J »`̀à`̀dG É`̀«`̀cô`̀J »``̀a π`̀°`̀ü`̀M É``̀e Gò```̀gh

 »a %30 áÑ°ùæH  áMÉ«°ùdG  øe áªLÉædG  É¡JGóFÉY

.Ó°TÉa ÉHÓ≤fGh äGAGóàYG äó¡°T ¿CG ó©H 2016

 á∏£Y ΩÉjCG  Iô°ûY ≈dG áà°S øe É«côJ äOóe

 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG §`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀J π````̀LCG ø```e ≈``̀ë``̀°``̀V’G ó``«``Y

.á«∏NGódG

 áMÉ«°ùdG øe ô«ãc{ GôNÉ°S »∏Y â©aQ ∫Ébh

 »`̀JCÉ`̀j  ’ É`̀eó`̀æ`̀Y CGƒ``̀°``̀SC’G  ø`̀μ`̀dh .Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á∏μ°ûe

.zóMCG

 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG PÉ`̀à`̀°`̀SG ∞`̀«`̀°`̀Uƒ`̀dG ó`̀Ñ`̀Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG É```̀eCG

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  äÉ``ë``jô``°``ü``J  ¿G ó```̀cCÉ```̀a  á``̀«``̀eÓ``̀°``̀S’G

 ô«Z ø``e äQó``̀°``̀U...É``̀¡``̀fC’ Iô`̀«`̀£`̀N{ »`̀°`̀ù`̀fƒ`̀à`̀dG

 Ö©°ûdG  âbh »a äAÉLh ,¢UÉ°üàN’G πgCG  º∏Y

 πcÉ°ûe ΩÉ````eCG  Ió``̀Mƒ``̀dGh ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dG  ≈```̀dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀j

.ziôNG

 ó«Y{  áÑ°SÉæªH  ¬JÉëjô°üàH  »°ùÑ°ùdG  ≈dOCGh

 á∏ée QGô`̀bÉ`̀H  πØàëj …ò`̀dG  ÜBG  13  »a zICGô`̀ª`̀dG

 âëæe  »`̀à`̀dG  1956  ΩÉ`̀©`̀dG  á«°üî°ûdG  ∫Gƒ```̀M’G

 Oó`̀©`̀J â``̀¡``̀ fGh ¥ƒ``̀≤``̀ë``̀dG ø``̀e ó``̀jó``̀©``̀dG AÉ``°``ù``æ``dG

.äÉLhõdG

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀YG ΩÉ```̀eG ÜÉ`̀£`̀N »``̀a ∫É```̀bh

 ±hô`̀©`̀ª`̀dG ø`̀μ`̀d ,á`̀«`̀fó`̀e á`̀dhó`̀d Qƒ`̀à`̀°`̀SO É`̀æ`̀jó`̀d{

 »a  ô«°ùf  ø``̀dh  (...)  º∏°ùe  Ö`̀©`̀°`̀T  ÉæÑ©°T  ¿G

 .z»°ùfƒàdG  Ö©°ûdG  ôYÉ°ûe  Ωó°üJ  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UG

 ƒëf ¬éàf ÉæfG ∫ƒ≤f ¿G øe óH ’ øμd{ ∑QGóJh

 ™«ªL »`̀a (AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dGh ∫É`̀Lô`̀dG ø`̀«`̀H) IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.zçQ’G »a É¡∏c ádCÉ°ùªdGh ,øjOÉ«ªdG

 »a ô`̀¶`̀æ`̀dG â`̀Ø`̀∏`̀c á`̀æ`̀é`̀d π`̀μ`̀°`̀T ¬```fG ø``̀∏``̀YGh

 »a  ô¶ædG  É°†jGzh  zájOôØdG  äÉjôëdG  ádCÉ°ùe{

 ™aôJ  ¿G  ≈∏Y  ,zøjOÉ«ªdG  ™«ªL  »`̀a  IGhÉ°ùªdG

 ±É``̀°``̀VGh .Oó``̀ë``̀j º``̀d ó``̀Yƒ``̀e »``̀a Gô``jô``≤``J ¬``̀«``̀dG

 .¿ƒfÉ≤dG ∫ÉLôHh ø««°ùfƒàdG AÉcòH á≤K …óæY{

 ôYÉ°ûe É¡H Ωó°üf ’ »àdG áZÉ«°üdG óéf ±ƒ°S

 ΩóY øª°†Jh zäÉæWGƒªdGh ø«æWGƒªdG øe OóY

.zICGôªdG ¥ƒ≤M »a ∞«M{ OƒLh

 ºdÉ©dG  »a  Ió`̀FGQ  1956  òæe  ¢ùfƒJ  ôÑà©Jh

 ø`̀μ`̀d ,AÉ``̀°``̀ù``̀æ``̀dG ¥ƒ``̀≤``̀M ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Y »``̀Hô``̀©``̀dG

 ∫ÉLôdG ¬Kôj Ée ∞°üf øKôj ødR Ée äÉ«°ùfƒàdG

.á«eÓ°S’G á©jô°ûdÉH ÓªY
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1رياضة

 االتحاد ا�ماراتي يشكر امير علي 

 OÉ``ë``J’G IQGOG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¬```̀Lh - …CGô`````̀dG  - ¿É``ª``Y

 ≈dG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ,á£«∏Z øH ¿Ghôe ¢Sóæ¡ªdG »JGQÉe’G

 OÉëJ’ ájò«ØæàdG áÄ«¡dG ¢ù«FQ ø«°ùëdG øH »∏Y ô«e’G ƒª°S

 »a ¥Gô`̀©`̀dGh  äGQÉ``̀e’G  IGQÉ`̀Ñ`̀e  ¿OQ’G áaÉ°†à°S’ Ωó≤dG  Iô`̀c

 äÉ«Ø°üJ øª°V ¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y πÑ≤ªdG ô¡°ûdG øe ¢ùeÉîdG

.2018 ºdÉ©dG ¢SCÉc

 ≈∏Y{ »∏Y ô«e’G ƒª°ùd ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG á£«∏Z øH Ωóbh

 Oƒ¡édG √ƒª°ùd GQó≤e ,zIGQÉÑªdG áaÉ°†à°SÉH áªjôμdG ¬à≤aGƒe

.¿OQ’G »a AÉ≤∏dG áeÉb’ áÑ«£dG

 IOÉ«≤H ¬MÉéfh ¬eó≤J »fOQ’G OÉëJ’G π°UGƒj ¿G ≈æªJh

.ø«°ùëdG øH »∏Y ô«e’G ƒª°S

 IOÉ«≤H »bGô©dG √ô«¶f áHÉéà°SG »JGQÉe’G OÉëJ’G Qóbh

 ¿G ó©H ,¿OQ’G ≈dG AÉ≤∏dG  π≤æd ,Oƒ©°ùe ≥dÉîdG óÑY ¬°ù«FQ

.¿GôjG »a kÉ≤HÉ°S IQô≤e âfÉc

 »السراج« إلى  نصف نهائي 
بطولة آسيا للسكواش 

 ,¢TGƒμ°ù∏d »æWƒdG ÖîàæªdG ÖY’ πgCÉJ - …CGôdG - ¿ÉªY

 ádƒ£ÑdG ø``e »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG ∞`̀°`̀ü`̀f Qhó```̀dG ≈```̀dEG ,êGô``°``ù``dG ó`̀ª`̀ë`̀e

 áÑ©∏dG  OÉëJG  É¡Ø«°†à°ùj  »àdGh  ájôª©dG  äÉÄØ∏d  ájƒ«°SB’G

 ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóªH »dhódG ø°ùëdG õcôe ÖYÓe ≈∏Y

.âÑ°ùdG óZ Ωƒj AÉ°ùe ≈àM ôªà°ùJh

 »dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG √QÉ°üàfG ≥«≤ëJ »a zêGô°ùdG{ íéfh

 √Rƒa ÜÉ≤YCG »a ∂dPh kÉeÉY 19 âëJ áÄa øª°V ádƒ£ÑdG »a

 ™bGƒH OQ ¿hO •Gƒ°TCG  áKÓãH z¢SÉÑY{ »fÉà°ùcÉÑdG ≈∏Y ¢ùeCG

.7-11h 7-11h 11-13

 ™e »``Ñ``gò``dG ™``Hô``ª``dG »``̀a Ωƒ``̀«``̀dG zêGô``̀ °``̀ù``̀dG{ »`̀≤`̀à`̀∏`̀«`̀°`̀Sh

. kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG óæY z∂∏ªdGóÑY{ ôNB’G »fÉà°ùcÉÑdG

 »a ådÉãdG  õcôªdG  »°VÉªdG  ô¡°ûdG  πàMG  zêGô°ùdG{  ¿Éch

 »a  âª«bG  »`̀à`̀dGh  kÉ`̀eÉ`̀Y  19  âëJ  ¢TGƒμ°ù∏d  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ádƒ£H

.Góæ∏jRƒ«f

 »سيدات الكرة« يواجه فلوريدا 
بانثرز اميركي ودي. اليوم 

 Iôμd äGó`̀«`̀°`̀ù`̀dG Öîàæe Ωƒ`̀«`̀dG ¬`̀LGƒ`̀j - …CGô```̀dG - ¿É`̀ª`̀Y

 øª°V ájOƒdG ¬JÉjQÉÑe ≈dhG »a RôãfÉH GójQƒ∏a ≥jôa Ωó≤dG

 á«μjôe’G GójQƒ∏a áj’h »a ¬ª«≤j …òdG »ÑjQóàdG √ôμ°ù©e

 ádƒ£ÑH ácQÉ°ûª∏d  ÉÑgCÉJ ∂dPh ,…QÉédG (25) ≈àM ôªà°ùjh

 á∏gDƒªdGh πÑ≤ªdG ¿É°ù«f ™∏£e ¿OQ’G É¡Ø«°†à°ùj »àdG É«°SBG

.2019 É°ùfôa ºdÉ©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd

 ¿ô`̀à`̀°`̀ù`̀jG çhÉ```̀°```̀S ≥``̀jô``̀a »``̀æ``̀Wƒ``̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG »`̀≤`̀à`̀ ∏`̀jh

 πÑb ,ôμ°ù©ªdÉH ájOƒdG ¬JGAÉ≤d »fÉK »a πÑ≤ªdG ø«æK’GôjÉa

 ôjƒ£àdG  á«ªjOÉcCG  AÉ≤∏H  …QÉédG  (24)  ¬JÉjQÉÑe  ºààîj  ¿G

.»à«°S hóf’QhG …OÉæd

 »æØdG ôjóªdG ¬«∏Y ±ô°ûj …òdG ÖîàæªdG áªFÉb º°†Jh

 »NQƒNh ¢û£æg ƒHG ôgÉe ¿ÉHQóªdGh ,»μjO πμjÉe »cô«e’G

 :äÉÑYÓdG  ,…ójôL  ¿ƒfÉ°T  á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  áHQóeh  ,Rhô`̀c

 ô«ÑY ,√QÉÑL AÉ°ù«e ,∫GõZ ≈ª∏°S ,»Ñ∏°ûdG øjô«°T ,∂æ°T ∂∏e

 »fÉØ«à°S ,¬ZGõdG ¿GRQ ,»æeƒªdG Éfƒd ,øjôÑL RÉæ«¡°T ,QÉ¡ædG

 º«æ°ùJ ,äÉ°UÉ«ëdG ìGô°ûfG ,º∏jƒ°S »e ,øjódGôîa ¬Ñg ,ôÑædG

 ∫ÉØfG ,ô«N ø«ª°SÉj ,»dÉéªdG ¬jBG  ,èjôa ¿É¡HRhQ ,ÜôdG ƒHG

 íÑ°U ÉfÉjO  ìÉÑ°U ƒHG  IQÉ°S  ,¢SGôa Éf’ ,π«∏N É«g ,»aƒ°üdG

.…óæédG á«eÉ°Sh ¿Éeƒ°T ∂∏e h ,¬°TƒμdG AÉægh

 …òdG  »ÑjQóàdG  √ôμ°ù©e  kGôNDƒe  ºààNG  ÖîàæªdG  ¿É`̀ch

 IóFÉØdÉH  ôμ°ù©ªdG  OÉ`̀Y  å«M  ,áæ°SƒÑdGh  É`̀«`̀JGhô`̀c  »`̀a  º`̀«`̀bCG

 ΩÉ`̀eG  ¬dÓN  ô°ùNh  »æØdG  RÉ¡édGh  äÉÑYÓdG  ≈∏Y  Iô«ÑμdG

 2-4  áæ°SƒÑdG  ΩÉ`̀eCG  ô°ùN  ºK  ø`̀eh  ,0-3  »JGhôμdG  ÖîàæªdG

.2-2 ∫OÉ©Jh

 الجزيرة يتفوق على المنشية.. 
والتعادل سيد الموقف بين الحسين واليرموك 

 Ωƒ«dG Ωó≤dG Iôμd -ô«°UÉæªdG - OÉëJ’G ´QO »a ¿ÉJGQÉÑe 

 »a  ájƒb  ájGóH  øY  IôjõédG  ø∏YCG  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 

 -ô«°UÉæªdG- Ωó≤dG Iôc OÉëJG ´QO ádƒ£ÑH √QGƒ°ûe ¥Ó£fG

 ø°ùM »æH á«°ûæe √ô«¶f ≈∏Y OQ ¿hO á«YÉHôH ¥ƒØàj ƒgh

.¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y âª«bG IGQÉÑe »a

 çÓãH  ≈`̀dh’G  áYƒªéªdÉH  √ó«°UQ  IôjõédG  íààaGh

.áeOÉ≤dG ádƒédG ô¶àæ«°S …òdG á«°ûæªdG ¢ùμY ≈∏Y ,•É≤f

 Ö©∏e Égó¡°T IGQÉÑe »ah á«fÉãdG áYƒªéªdG øª°Vh

 ø«°ùëdG  ø`̀«`̀H  ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG  ó«°S  2/2  ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿É``̀c  ,Gô`̀à`̀Ñ`̀dG

 ¿É≤jôØdG CGó`̀Ñ`̀«`̀d ,∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG AGƒ`̀°`̀VÓ`̀d ó`̀jó`̀é`̀dG ó`̀aGƒ`̀dGh

.Éª¡æe Óμd IóMGh á£≤æH Éª¡≤jôW

 ø«JÉg  ≈`̀dG  áaÉ°VG  ´Qó``̀dG  ø`̀e  ∫h’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ó¡°Th

 á∏«∏dG  ôNCÉàe  âbƒH  Éà¡àfG  ,Éª¡∏ãe  áeÉbG  ,ø«à¡LGƒªdG

 øª°V  ¿OQC’G  ÜÉÑ°Th  áÑ≤©dG  â©ªL  ≈``̀dh’G  ..á«°VÉªdG

 á©≤ÑdG  √ô«¶f  »∏°ü«ØdG  »`̀b’  Éª«a  ,≈``̀dh’G  áYƒªéªdG

 áYƒªéªdG ÜÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀d »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG OÉ`̀à`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y

.á«fÉãdG

 »a  ø«JGQÉÑe  ôÑY  á©ªédG  Ωƒ`̀«`̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G  ºààîjh

 »∏gC’G  »≤à∏j  AÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG  óæY  ,áãdÉãdG  áYƒªéªdG

 áæeÉãdG  óæY  É¡Ñ≤Yh  ,»`̀dhó`̀dG  ¿ÉªY  OÉà°S  ≈∏Y  ÉãeôdGh

 ∂∏ªdG  OÉà°S  ≈∏Y  äGó``Mƒ``dGh  ¢``̀SGQ  äGP  ô¡¶j  ∞°üædGh

.»fÉãdG ˆGóÑY

(0) á«°ûæªdG (4) IôjõédG
ìGôédG ¢ùHÉM - ¿ÉªY

 ójR ,Üô`̀©`̀dG ¿õ`̀j ,»ÑYõdG ˆGó`̀Ñ`̀Y :Iô`̀jõ`̀é`̀dG πãe -

 Qƒf  ,ájÉÑ∏°T  ¢SGôa  ,Iô°UÉæe  ôªY  ,(ÜÉ£N  ôÑL)  ôHÉL

 áeÉ°SG) ø«°†«Ñe ΩÉ°üY ,…hÉ°ù«©dG óªMG ,IóHGhôdG øjódG

 …OÉ°T ,∫ÉØL …óY ,(ô«ª°S óªMG) ¢SƒæW óªëe ,(Iƒjô°S

.…ƒªëdG

 ¿Éª«∏°S ,¿ÉjóZ ÜÉjP ,ó©°ùe ìÓ°U :á«°ûæªdG πãe -

 ,ø«°ùM  óªëe  ,»°Vƒ©dG  AÓ`̀Y  ,(π«∏N  óªëe)  ΩGõ`̀©`̀dG

 ∞«æe) ¿É°ShôdG ó©°S ,ó«YÉ°ù°ùªdG ±ô°TG ,Qƒ°üæe óªëe

 ,äÉHÉ¡°T  ºeGó°U  ,(äGó«ÑYôªY)  ¿É©æc  ΩÉ°ûg  ,(áæHÉÑY

.ÜƒbôY ƒHG óªëe

 ájÉÑ∏°T ¢SGôa ,(23 O) Üô©dG ¿õj :Iôjõé∏d πé°S -

.(73) …ƒªëdG …OÉ°T ,(86 O + 25 O)

 π≤Y øªMôdG  óÑY ,áMÉ°ù∏d  áaôY óªëe :ΩÉμëdG  -

.¿ÉK óYÉ°ùe ájGôa õà©eh ∫hG óYÉ°ùe

»æa øjÉÑJ
 ìƒ°VƒH  äÉjôéªdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »a  øjÉÑàdG  ô¡X

.IôjõédGh á«°ûæªdG ø«H

 »æØdG  ôjóªdÉH  á∏ãªàªdG  IójóédG  ¬JOÉ«≤H  á«°ûæªdG

 ôÑY  »eƒég  ™HÉ£H  ≈``̀dh’G  ≥`̀FÉ`̀bó`̀dG  É¨Ñ°U  »∏Y  â``̀aCGQ

 ä’hÉëeh  ó«YÉ°ùªdG  äGójó°ùJh  ÜƒbôY  ƒ`̀HG  äÉbGôàNG

.AGƒL’G áfƒî°S øY ’G ôªãJ ºd »àdG äÉHÉ¡°ûdG

 "IôjõédG OGôaG" ô©°T áàbDƒªdG á«°ûæªdG Iô£«°S ó©Hh

 §¨°†dG  ôÑY  á«°ûæªdG  ≥WÉæªd  Ö©∏dG  Gƒ∏≤æ«d  ,ô£îdÉH

 É«∏©a â¡àfG »àdG "á«°ûæªdG" IôeÉ¨e ±É≤j’ É«©°S »dÉ©dG

 Üô©dG  ¬ªàN  …ò`̀dG  ∫h’G  ±ó¡dG  â`̀bh  23  á≤«bódG  óæY

.AGõédG πNGO ájÉÑ∏°T É¡°ùμY á«°VôY Iôc ó©H ¬°SCGôH

 ,á«°ûæªdG »ÑY’ øe á∏ØZ »ah ,¿Éà≤«bO äôe ¿G Ée

 Ωó≤àdG  õjõ©J  ø`̀e  (ájÉÑ∏°T)  ∫h’G  ±ó`̀¡`̀dG  ™fÉ°U  øμªJ

 Ió«°üe ô°ùc …òdG ôHÉL IôjôªJ π¨à°SG ¿G ó©H ôNG ±ó¡H

.í«ë°üdG É¡fÉμªH IôμdG ™°Vhh π∏°ùàdG

 ƒHG  ≥jôW  øY  ádƒéîdG  ∞«°†dG  ä’hÉëe  äôªà°SG

 øe ôãcG  »a IôμdG  ™e πeÉ©àdG  ø°ùëj ºd …ò`̀dG  ÜƒbôY

 Égô£N ≈¡fG »àdG ó«YÉ°ùªdG ä’hÉëªd áaÉ°V’ÉH áÑ°SÉæe

.»ÑYõdG ≈eôe øY Gó«©H

ó«cCÉJh ¿RGƒJ
 É`̀fRGƒ`̀J AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ø``e »`̀fÉ`̀ã`̀dG •ƒ``°`̀TG äÉ`̀jô`̀é`̀e äó`̀¡`̀°`̀T

 øe É«©°S äGó«ÑY ábQƒd á«°ûæªdG ∑Gô°TG ºZQ , ÉXƒë∏e

.äÉ«∏ª©dG á≤£æe IQGO’ ÜQóªdG

 Qhôe ™e øμdh ¬FGOG »a ô«¨j ºd ¬ÑfÉL øe IôjõédG

 ô«ª°S  π`̀NO  ¢ùaÉæªdG  äGQÉ«N  áaÉc  IAGô`̀b  ó©Hh  ≥FÉbódG

.±Góg’G øe ôÑcG á∏¨H É©ªW ¢Sƒæ£d ÓjóH

 ,»fÉãdG  •ƒ°ûdG  øe  ôÑc’G  AõédG  ∫É`̀W  OƒªL  ó©Hh

 ±ó¡H  ¬eó≤J  RõY  ÉeóæY  Iôjõé∏d  ôNG  ΩÓc  ∑Éæg  ¿Éc

 øe  ió`̀ª`̀dG  Ió«©H  Iô`̀c  º∏à°SG  …ò`̀dG  …ƒªëdG  ôÑY  ådÉK

.IóHGhôdG

 Iô`̀jõ`̀é`̀dG OÉ``̀Y ,≥``̀FÉ``̀bO ¢ùªîH IGQÉ``Ñ``ª``dG á`̀jÉ`̀¡`̀f π`̀Ñ`̀b

 ±ó¡dG ÖMÉ°U ∞£N ÉeóæY ¬eó≤J á«≤MG âÑã«d GOóée

 ó©°ùe  ∑É`̀Ñ`̀°`̀T  »`̀a  É¡có«d  á«°Vô©dG  ∫É`̀Ø`̀L  Iô``̀c  »`̀fÉ`̀ã`̀dG

.≥ëà°ùªdGh ™HGôdG ±ó¡dG

 ó¡édG  á«°ûæªdG  ô`̀Nó`̀j  º`̀d  á«YÉHôdÉH  √ô`̀NCÉ`̀J  º``̀ZQh

 GQGôe ≈°ü©à°SG …òdG IôjõédG ÜÉH ¥ô£d ä’hÉëªdG ’h

 É¡∏cG  â`̀JG  »àdG  ájõgÉédGh  ´É`̀aó`̀dG  É`̀gRô`̀HG  Ió`̀Y  ÜÉÑ°S’

.ôªM’G ≥jôØ∏d

(2) ø«°ùëdG (2) ∑ƒeô«dG
πHƒ£dG óªëe - ¿ÉªY

 ,IhÓ`̀M ƒ``HCG  ó`̀ª`̀MCG  ,ó«©°S …óªM :∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG  πãe -

 óYh ,(¿Gô≤°ûdG  óªMCG) ¿ÉMô°ùdG  ∫Gòg ,ø«eGô©dG  óªMCG

 ,(»é∏K óªMCG)  IQÉ©L óæ°S  ,áª«©W ƒHCG  áeÉ°SCG  ,¿Gô≤°ûdG

 ¢SQÉa  ,(¢û«ëL  ƒ`̀HCG  ôªY)  ìÉÑ°ùdG  ≈°ù«Y  ,πªédG  å«d

.»Yôe øªMôdGóÑY ,á°TÉ£Z

 ∂`̀dÉ`̀e ,í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀e ƒ````̀HCG ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e :ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG π`̀ã`̀e -

 óªëe ,ôªf »°üb ,¢ù«æjO »J ,(ΩGõîdG ¿hó∏N) …ô«°ù«dG

 ô«ª°S ,(ô«WGƒædG óFGQ) Iõ©dG óæ¡e ,¬jQƒJ óeÉM ,»°UÉY

 ∫ÓH) ƒæjõdG óªëe ,äÉØjó°T QÉ¡f ,ô«Ñc ƒHCG óªMCG ,ÉLQ

.(ÖjòdG

 óFGQh (16) ƒæjõdG óªëe ø«°ùë∏d πé°S :±GógC’G -

 áª«©W  ƒHCG  áeÉ°SCG  ∑ƒeô«∏d  πé°S  Éª«a  ,(75)  ô«WGƒædG

(49) IhÓM ƒHCG óªMCGh (38)

 º«gGôHEG  ,¢ùfDƒe  ó`̀ª`̀MCG  ,IOƒ``̀L  ƒ`̀HCG  ∂dÉe  :ΩÉμëdG  -

.…ƒ«à°T øªMôdGóÑY ,¢Tƒª©dG

á«eƒég äGQhÉæe
 ø«°ùëdG ≥WÉæe ƒëf ∑ƒeô«dG ∑ôëJ äÉeó≤e ¿hóH

 ¬∏ãeh Iô°ù«ªdG øe ìÉÑ°ùdG ≥∏£fGh IQÉ°S ICÉLÉØe øY kÉãëH

 OÉæ°SÓd áª«©W ƒHCG Ωó≤Jh á∏HÉ≤ªdG á¡édG »a IQÉ©L π©a

 ≥jôØdG π°üMh áeó≤ªdG »a kGó«Mh á°TÉ£Z óLGƒJ Éª«a

 ¿Éc  íeÉ°ùe  ƒ``HCG  øμd  ¬°SCGôH  ìÉÑ°ùdG  ÉgõªZ  á«æcQ  ≈∏Y

.kGô°VÉM

 ¢VôØH CGóHh kÉ©jô°S ∑ƒeô«dG ´ÉaófG ø«°ùëdG ¢üàeG

 á≤£æe »``a äÉ`̀Ø`̀jó`̀°`̀Th ô`̀«`̀Ñ`̀c ƒ```̀HCGh É``̀LQ §`̀°`̀û`̀fh ¬`̀YÉ`̀≤`̀jEG

 »a  OÉæ°SÓd  Iõ©dGh  ¬jQƒJ  äÉcôëJ  ÖfÉL  ≈dG  äÉ«∏ª©dG

 ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG äÉ`̀YÉ`̀aó`̀d º``̀FGO ≥`̀∏`̀b Qó`̀°`̀ü`̀e ƒ`̀æ`̀jR πμ°T ø`̀«`̀M

 áYÉ°ùdG  ™`̀HQ  AÉ°†≤fG  ™`̀eh  ,AÉ`̀£`̀NC’G  ójóY  ≈∏Y  π°üMh

 Oó°ù«d á≤£æªdG  π`̀NGO ƒæjõd Qôªj ô«Ñc ƒ`̀HCG  ¿Éc ≈`̀dhC’G

 Rõ©j  ¿G  OÉ`̀ch  πH  ,≥Ñ°ùdG  ±ó`̀g  ¢SQÉëdG  QÉ°ùj  ≈∏Y  á≤ãH

 ÜÉ°ùM ≈∏Y ™aGóªdG É¡LôNG ≈dh’G ø«Jôc øe ∞bƒªdG

.ó«©°S É¡d ió°üJ á«fÉãdGh á«æcQ

 Éª«a ΩÉeC’G ƒëf á£°ûædG ø«°ùëdG äÉcôëJ â∏°UGƒJ

 πÑb OGQCG Ée ¬d ≥≤ëJh πjó©àdG øY åëÑdG ∑ƒeô«dG ∫hÉM

 ƒHCG ƒëf Iôc ìÉÑ°ùdG Qôe å«M ∫hC’G ó¡°ûªdG ájÉ¡f IôaÉ°U

.¢SQÉëdG QÉ°ùj ≈∏Y äô≤à°SG ∫ƒ°U’G ≥ah ÉgOó°S áª«©W

á°Uƒ≤æe ä’hÉëe
 ¿É`̀c »`̀fÉ`̀ã`̀dG •ƒ`̀°`̀û`̀dG á``jGó``H ≈`̀∏`̀Y äô``̀e ≥``FÉ``bO ™```̀HQG

 ,Ió«©H á≤£æe øe áØdÉîe ≈∏Y π°üëj ∑ƒeô«dG É¡dÓN

 ºFÉ≤dÉH âª£JQG áØjòb ≥∏WCGh ò«Øæà∏d IhÓM ƒHCG ió°üJ

.Ωó≤àdG ±óg ∑ÉÑ°ûdG πNGO ¢SQÉëdG øe äóJQGh øªjC’G

 á«Ø∏îdG  á≤£æªdG  ≥`̀∏`̀ZCGh  ∞∏î∏d  ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG  ™`̀LGô`̀J

 ø«°ùëdG  §¨°V  ø«M  »a  »°ùμ©dG  Ωƒé¡dG  ≈∏Y  óªàYGh

 Ωó≤Jh  ô«Ñc  ƒ`̀HCGh  ô«WGƒædG  ∑ôëJh  ,π«é°ùàdG  π`̀LCG  øe

 á¡LGƒe »a …ô«°ù«dG øY IôμdG âdÉWh ΩÉeCÓd ôãcCG ¬jQƒJ

 Qƒ°†ëH  äÉ`̀Ø`̀jó`̀°`̀T  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀à`̀d  ó«©°S  ió`̀°`̀ü`̀Jh  ≈`̀eô`̀ª`̀dG

 »a  íéfh  áë°VGh  IQƒ°üH  ø«°ùëdG  AGOCG  Iô«Jh  â©ØJQGh

.ô«WGƒædG Ωó≤H ∫OÉ©àdG ∑GQGOEG

 ,πjóÑàdG äGQÉ«N äô¡Xh ájÉ¡ædG øe IGQÉÑªdG âHôàbG

 »a ô«Ñc ƒ``̀HCG  ô`̀«`̀WGƒ`̀æ`̀dG  ™`̀°`̀Vhh  ÜÉ``̀©``̀dC’G á`̀Yô`̀°`̀S  äOGRh

 OôdG »JCÉ«d á°VQÉ©dG äQÉàNG Iƒ≤H Oó°Sh ≈eôªdG á¡LGƒe

 IGPÉëªH  äô`̀e  ¿Gô≤°ûdG  øe  IôμH  ∑ƒeô«dG  øe  GôNCÉàe

 .ájÉ¡ædG IôaÉ°U πÑb ºFÉ≤dG

   (±É°ù©dG óªMCG)    …hÉ°ù«©dG áHÉbQ ºZQ IôμdG ≈∏Y ßaÉëj (ø«ªj) á«°ûæªdG ÖY’ äÉHÉ¡°T  ∑ƒeô«dG ÖY’ πªédGh ø«°ùëdG ™aGóe …ô«°ù«dG ø«H IôμdG ≈∏Y »FGƒg ´Gô°U 

 ́ QódG ádƒ£H ó°Uôj ≈eÉ°ûædG `d »æØdG ôjóªdG 

 المسفر يلوّح باستبعاد »دوليي الفيصلي« المعاقبين عربي. 
 »æØdG ô`̀jó`̀ª`̀dG  ì qƒ``̀d  - …CGô```dG  - ¿É`̀ª`̀Y 

 QƒàcódG  ,Ωó`̀≤`̀dG  Iôμd  »æWƒdG  Öîàæª∏d

 ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG OÉ`̀©`̀Ñ`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y

 Qó`̀°`̀UG ø``jò``dG »`̀∏`̀°`̀ü`̀«`̀Ø`̀dG ø``e ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG

 áHƒ≤Y  kGô``̀NDƒ``̀e  »`̀Hô`̀©`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G  º¡≤ëH

.á«dÉªdG  äÉeGô¨dGh  ±É≤jE’G

 …òdG  íjô°üàdG  »a  ,ôØ°ùªdG  .O  ó`̀cCGh

 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G ™`̀bƒ`̀ª`̀∏`̀d ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¬``̀H ≈```̀dOG

 É¡°Vôa »àdG äÉHƒ≤©dG ¿CG{ ,¢ùeCG OÉëJÓd

 ø«ÑYÓdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ≈∏Y  »Hô©dG  OÉ`̀ë`̀J’G

 ≈∏Y »`̀FÉ`̀≤`̀∏`̀J π`̀μ`̀°`̀û`̀H ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀æ`̀J ,ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG

 óM  ≈`̀∏`̀Y  »∏°ü«ØdGh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ÖîàæªdG

 äGQÉ``̀«``̀î``̀dG ≥`̀«`̀°`̀†`̀J ∂``̀dò``̀H »````̀gh ,AGƒ```̀°```̀S

 IôàØdG  ∫ÓN »æØdG  RÉ¡édG  ΩÉeG  áMÉàªdG

 πμ°ûj  ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG  Gò`̀g  ¿G  kGó`̀cDƒ`̀e  ,á∏Ñ≤ªdG

 áaÉμd ôÑ©dG ¬æe ¢ü∏îà°ùJ ¿G Öéj kÉ°SQO

.zø«ÑYÓdG

 ≥««°†J{  ≈``̀dEG  ôØ°ùªdG  IQÉ`̀°`̀TG  π`̀dó`̀Jh

 ≈```dEG ,z»``̀æ``̀Ø``̀dG RÉ``̀¡``̀é``̀dG ΩÉ````̀eG äGQÉ```«```î```dG

 AÉYóà°SG  Ωó©H  ¬jód  á«FóÑe  ÉjGƒf  Oƒ`̀Lh

 º```̀«```̀gGô```̀HGh ø``̀«``̀°``̀SÉ``̀j õ``̀à``̀©``̀e :»````̀YÉ````̀Hô````̀dG

 º`̀«`̀gGô`̀HGh  øªMôdGóÑY  AÉ`̀¡`̀Hh  Iô``gGhõ``dG

 »`̀à`̀dG á```eOÉ```≤```dG Iô``̀à``̀Ø``̀dG ∫Ó````̀N ,Ωhó```````̀dO

 »``̀æ``̀Wƒ``̀dG Ö``î``à``æ``ª``dG IÉ```̀bÓ```̀e É`̀¡`̀∏`̀∏`̀î`̀à`̀j

 »a π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG ∫ƒ``̀∏``̀jG 5 »`̀fÉ`̀¨`̀a’G √ô`̀«`̀¶`̀æ`̀d

 á∏gDƒªdG  äÉ«Ø°üàdG  øe  áãdÉãdG  ádƒédG

 ,2019 äGQÉ````̀eE’G - É`̀«`̀°`̀SBG  ¢`̀SCÉ`̀c äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀d

 »æjôëÑdG  ÖîàæªdG  á¡LGƒe  ∂dP  πÑbh

.áeÉæªdG »a …QÉédG ÜBG 29 kÉjOh

 ,≠dÉÑdG ¬Ø°SCG ,»æØdG ôjóªdG ióHG Éªc

 OóY  ≥ëH  zá¶∏¨e{  äÉHƒ≤Y  Qhó`̀°`̀U  ó©H

 ¿CÉH  ≈æªJh  ,»∏°ü«ØdG  »a  ø«ÑYÓdG  øe

 ±ÉæÄà°S’ÉH  á≤∏©àªdG  ä’hÉ`̀ë`̀ª`̀dG  íéæJ

 ø«ÑY’ ∑É`̀æ`̀g{ ,…OÉ``̀æ``̀dG  ¬`̀eó`̀≤`̀«`̀°`̀S  …ò``̀dG

 ∫ÓN  ø`̀e  hG  Ö©∏ªdG  ø`̀e  ÉfógÉ°T  É`̀ª`̀ch

 hG Gƒ``̀cQÉ``̀ °``̀û``̀j º```̀d ¿ƒ``̀jõ``̀Ø``̀∏``̀à``̀dG äÉ``̀°``̀TÉ``̀°``̀T

 ºàj  ¿CG  ≈æªàfh  ,çGó```̀MC’G  »`̀a  Gƒ`̀∏`̀NGó`̀à`̀j

.z±ÉæÄà°S’G  äÉ«ã«ëH  òNC’G

 ô`̀jó`̀ª`̀dG â`̀Ø`̀d ,π`̀°`̀ü`̀Ø`̀æ`̀e ¥É`̀«`̀ °`̀S »```̀ah

 ádÉëdG  ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  á«ªgG  ≈`̀dG  ,»`̀æ`̀Ø`̀dG

 ¥Ó£fG  ™e  ,ø«ÑYÓdG  ∞∏àîªd  á«fóÑdG

 ô`̀°`̀TDƒ`̀e ø``̀jÉ``̀Ñ``̀J kGó````cDƒ````e ,´Qó``````̀dG á``̀dƒ``̀£``̀H

 ø«H á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N OGó````Y’G

 ø`̀«`̀©`̀H ò`````̀N’G ™```̀e ..ø``̀«``̀aô``̀à``̀ë``̀ª``̀dG ¥ô````̀a

 ó©H  CGóÑ«°S  ≈eÉ°ûædG  ™ªéJ  ¿CG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G

.ΩÉjG Iô°ûY øe πbG

 ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀j …hô```̀μ```̀dG º``̀°``̀Sƒ``̀ª``̀dG :±É```̀°```̀VG

 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J á```̀ë```̀ °```̀VGh ô```̀«```̀Z º```̀dÉ```̀©```̀e §````°````Sh

 ∞∏àîªd  á`̀«`̀fó`̀Ñ`̀dGh  á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG  á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀dÉ`̀H

 ÖîàæªdG  ô¶àæj  Éª«a  ,ø«ÑYÓdGh  ¥ôØdG

 ÜÉ°ùëd  á∏«∏b  ΩÉjG  ó©H  kGójóL  kÉbÉ≤ëà°SG

 Éæ«∏Y ¢`̀Vô`̀Ø`̀j  É``e  ..á``̀jQÉ``̀≤``̀dG  äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀ü`̀à`̀dG

 πÑb ,äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø`̀e Ohó`̀ë`̀e Oó``Y ó`̀°`̀UQ

 ∫ÓN  ≈eÉ°ûæ∏d  á«ª°SôdG  áªFÉ≤dG  ¿ÓYG

!πÑ≤ªdG  ´ƒÑ°S’G

 QÉ`̀«`̀©`̀e ø```̀e ±hÉ``̀î``̀ª``̀dG Ö``̀fÉ``̀L ≈`````dGh

 Ωó≤J  ≈dG  »æØdG  ôjóªdG  âØd  ,ájõgÉédG

 GhóLGƒJ  øjòdG  ≈eôªdG  ¢SGôM  øe  OóY

 ,á«°VÉªdG  á∏MôªdG  ∫Ó`̀N  ÖîàæªdG  ™`̀e

 ó©H  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG  ™ªéàdG  øe  º¡FÉØYG  Ö∏£H

 º¡à«fh  ,è``ë``dG  Iô`̀«`̀°`̀TCÉ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  º`̀¡`̀dƒ`̀°`̀ü`̀M

.á°Só≤ªdG  QÉjódG  ≈dG  ¬LƒàdG

 ôeÉY ,≈`̀eô`̀ª`̀dG ¢`̀SGô`̀M Ωó`̀≤`̀J :∫É```bh

 QÉà°ùdG  óÑY  óªMGh  ø«°SÉj  õà©e  ,™«Ø°T

 »æWƒdG ÖîàæªdG ôjóe ≈dG »¡Ø°T Ö∏£H

 ™ªéJ øe º¡FÉØYG  øª°†àj  ∫ÓW áeÉ°SG

 ∂°SÉæe  AGO’  kÉ`̀«`̀©`̀°`̀S  ,π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  ≈`̀eÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dG

 RÉ`̀¡`̀é`̀dG ó``̀°``̀UQ ø``̀e í`̀°`̀†`̀JG É`̀ª`̀«`̀a ,è``̀ë``̀dG

 ø«ÑYÓdG  ø`̀e Oó``̀Y  ¥É`̀ë`̀à`̀dG  Ωó``̀Y  »`̀æ`̀Ø`̀dG

 º¡àjófG  äGôμ°ù©ªH  êQÉîdÉH  ø«aôàëªdG

!á¶ë∏dG  ≈àM  á«LQÉîdG

 »`̀æ`̀Ø`̀dG  RÉ```¡```é```dG  ¿G  ≈````̀dG  QÉ```̀°```̀TG  É``̀ª``̀c

 ≈eÉ°ûædG  á`̀ª`̀FÉ`̀b  QÉ`̀«`̀à`̀NG  ∫Ó`̀N  »`̀YGô`̀«`̀°`̀S

 ô`̀ã`̀c’G  ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  º`̀°`̀V  ,ΩOÉ``̀≤``̀dG  ™ªéà∏d

 ..OGó```̀Y’G Iô`̀à`̀a ô°üb π`̀X »`̀a ,á`̀jõ`̀gÉ`̀L

 äÉ``̀Ñ``̀jQó``̀J á``̀©``̀HÉ``̀à``̀e π``̀°``̀UGƒ``̀J ≈````̀dG kÉ```̀à```̀a’

 IôàØdG  ∫Ó`̀N  ÜÉÑ°ûdG  Öîàæe  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e

.áeOÉ≤dG

 Oó©H •É`̀ë`̀e ΩOÉ``≤``dG ™`̀ª`̀é`̀à`̀dG :∫É```̀bh

 »`̀JCÉ`̀J »``̀à``̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ±hô```¶```dG ø``̀e

 äÉ``̀jó``̀ë``̀Jh ó``̀jó``̀L º``̀°``̀Sƒ``̀e ¥Ó```̀£```̀fG ™```̀e

 ÉØ«a ´ƒ``Ñ``°``SG  π`̀∏`̀î`̀J π``̀X »``̀a ,á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀e

 ô`̀NCÉ`̀Jh ∑QÉ``Ñ``ª``dG ≈`̀ë`̀°`̀V’G ó`̀«`̀Y á`̀∏`̀£`̀©`̀d

 á≤£æe  »a  á«ª°SôdG  äÉ°ùaÉæªdG  ¥Ó£fG

 øe  CGó`̀Ñ`̀J  Iô«Ñc  ÉæJÉMƒªW  ..É`̀«`̀°`̀SBG  Üô`̀Z

 ™`̀aô`̀d ,É``̀«``̀°``̀SBG ¢``̀SCÉ``̀c ≈```̀dG π``̀gCÉ``̀à``̀dG ¿É`̀ª`̀°`̀V

 πLCG  øe  ,äGô«°†ëàdGh  OGó`̀Y’G  iƒà°ùe

 ádƒ£ÑdG  Ö≤d  ≈∏Y  OÉL  πμ°ûH  á°ùaÉæªdG

.ájQÉ≤dG

 Qó°üàj  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ÖîàæªdG  ¿G  ô`̀cò`̀j

 4  ó«°UôH  äÉ«Ø°üàdÉH  áãdÉãdG  ¬àYƒªée

 kÉeó≤àe  ,á«fÉãdG  ádƒédG  ΩÉàN  ™e  •É≤f

 ΩÉ``̀æ``̀à``̀«``̀ah  ,(•É````̀≤````̀f  3)  É``̀jOƒ``̀Ñ``̀ª``̀c  ≈``̀ ∏``̀Y

 .(á£≤f)  ¿Éà°ùfÉ¨aGh  ,(øà«£≤f)

 »ÑgòdG ™Hôª∏d ¿GôjEGh ÉjQƒc πgCÉJ 

 المنتخب اللبناني يودع »سلة آسيا« 

 نادي ذات راس ينتخب إدارته اليوم 

 »`̀fÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ó``≤``a - …CGô```````dG - ¿É``̀ª``̀Y 

 ¢SCÉc  ádƒ£H  Ö≤d  ≈∏Y  á°ùaÉæªdG  á°Uôa  ∞«°†ªdG

 á«°VÉªdG πÑb á∏«∏dG ¬JQÉ°ùN Ö≤Y ,á∏°ùdG Iôμd É«°SBG

 äôL »àdG IGQÉÑªdG »a ,80/70 »fGôj’G √ô«¶f ΩÉeCG

.á«fÉªãdG QhO øª°V ,πaƒf OÉ¡f ™ªée áYÉb »b

 É°†jCG  »FÉ¡ædG  πÑb ≈dG  á«HƒæédG  ÉjQƒc â∏gCÉJh

 ¿G  ≈`̀∏`̀Yh  ,86/118  ø«Ñ∏ØdG  ≈`̀∏`̀Y  í`̀°`̀SÉ`̀μ`̀dG  É`̀gRƒ`̀Ø`̀H

 ø«°üdGh  É«dGôà°SCG  IGQÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀e  õFÉØdG  Éª¡H  ≥ëà∏j

 ,Góæ∏jRƒ«fh  »æWƒdG  ÖîàæªdG  IGQÉÑe  øe  õFÉØdGh

 .á«°VÉªdG á∏«∏dG IôNCÉàe áYÉ°S »a â¡àfG »àdG

 »a  áÄ«£H  ø«°üdGh  ¿ÉæÑd  IGQÉÑe  ájGóH  äAÉ`̀Lh

 ó©Hh ,ôNB’G ¢†Ñf ¢ùéd ø«aô£dG øe πc ádhÉëe

 IOÉ«≤H ¿ƒ«fGôj’G º∏°ùJ ,Ö«£îdG …OÉa øe á«KÓK

 »a º¡Hƒ∏°SCG Gƒ°Vôah IQOÉÑªdG …OGóM óeÉM º¡ªéf

.»fÉæÑ∏dG Öîàæª∏d á«YÉaódG AÉ£NC’G QGôμJ πX

 É°Uƒ°üN  á«fÉæÑ∏dG  á∏°ùdG  ¿Gô`̀jG  ƒÑY’  ÜÉ`̀°`̀UCGh

 »a πé°ù«d ¢Sƒ≤dG êQÉN øe …ó«°ûªL óªëe ôÑY

 »ah  ,äÉ«KÓK  çÓ`̀K  É¡æ«H  ,á£≤f  13  ∫h’G  ™`̀Hô`̀dG

 ¥ƒØJ ôªà°SG ,»fÉæÑ∏dG ™«é°ûàdG ºZQh »fÉãdG ™HôdG

 »a ,…OGóM ¥Óª©dG ôÑY á∏°ùdG âëJ ¿GôjG Öîàæe

 »ébôY  π`̀FGh  äÉbGôàNG  ôÑY  ø««fÉæÑ∏dG  ≈©°S  πX

 ¥QÉØH IGQÉÑªdG ∞°üàæàd ¥QÉØdG ∑QGóàd Qó«M »∏Yh

.31/37 ¿GôjG ídÉ°üd •É≤f â°S

 á`̀jGó`̀H  ò`̀æ`̀e  ¬àæª«g  »``̀fGô``̀j’G  ÖîàæªdG  Rõ``̀Yh

 ≈dG  »fÉæÑ∏dG  ÖîàæªdG  êÉ`̀à`̀MG  PG  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  •ƒ`̀°`̀û`̀dG

 ,ådÉãdG ™HôdG »a ¬WÉ≤f ≈dhCG π«é°ùàd ≥FÉbO ¢ùªN

 ™HôdG  Gò`̀g  ≈¡àfGh  ,•É≤f  ô°ûY ≈`̀dG  ¥QÉØdG  ™`̀aQ  Ée

 »a á£≤f 15 ≈dG OGRh ,¿GôjG ídÉ°üd á£≤f 12 ¥QÉØH

 º¡Hƒ∏°SCG ≈∏Y ø««fGôj’G á¶aÉëe ™e ô«NC’G ™HôdG

 ä’hÉëe πHÉ≤e ,π«é°ùàdGh IôμdG ∫OÉÑJ »a ÇOÉ¡dG

.º¡aÉ≤jG »a ìÉéædG É¡d Öàμj ºd

 …ò`̀dG  …ó«°ûªL  ¿Gô```̀jE’  πé°ùe  π`̀°`̀†`̀aCG  ¿É``̀ch

 …OGóM ±É°VCGh ,äÉ«KÓK â°S É¡æ«H á£≤f 24 RôMCG

 »fÉæÑ∏dG ÖîàæªdG iód π°†aC’G ¿Éc Éª«a ,á£≤f 23

 …OÉ`̀a  Rô``̀MCGh  ,á£≤f 24 πé°S …ò`̀dG  »ébôY π`̀FGh

 .á£≤f 18 Ö«£îdG

áfhGô£dG óªëe - ∑ôμdG 

 IƒYódG  ¢`̀SGQ  äGP  …OÉæd   áàbDƒªdG  áæé∏dG  â¡Lh

 ó≤©j  …òdG  ´ÉªàL’G Qƒ°†ëd áeÉ©dG  áÄ«¡dG  AÉ°†YC’

.IójóL ájQGOG áÄ«g ÜÉîàf’ á©ªédG AÉ°ùe

 IôaÉ©édG  óªMCG  »FÉæãdG  …OÉædG  á°SÉFôd  í°TôJh

 12 á`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀∏`̀dh …QGƒ```¡```dG ∫É``̀ª``̀ch ≥``Ñ``°``SC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG

 óªëe ,Ió°TGhôdG ¢ùfƒj ,…QGƒ¡dG óªëe ºg kÉë°Tôe

 ,ìƒ`̀∏`̀°`̀û`̀dG ø``̀ª``̀jCG ,Iô`̀aÉ`̀©`̀é`̀dG º`̀«`̀∏`̀°`̀S ,Iô`̀aÉ`̀©`̀é`̀dG ó`̀«`̀Y

 ,ìƒ∏°ûdG  ∫Éªc  ,ádOÉÑ©dG  ∞«°S  ,É°SGƒ©dG  ™jóL  óªëe

 Qõ«eh Ió°TGhôdG  ºdÉ°S  óªëe ,Ió°TGhôdG  »∏Y óªëe

.»°ù«≤dG

 øjOó°ùªdG  øe  kGƒ°†Y  273  äÉHÉîàf’ÉH  ∑QÉ°ûjh

 ôjóe  »dÉéªdG  ó∏îe  .O  É¡«∏Y  ±ô°ûjh  äÉcGôà°TÓd

 IôaÉ©édG ∞«ØY óªëe .O √ôcP Ée ≥ah ,∑ôμdG ÜÉÑ°T

 äOóM »àdG ∑ôμdG ÜÉÑ°T ájôjóªH ájóf’G º°ùb ¢ù«FQ

 Ωƒjh áfƒàjõdG …OÉf äÉHÉîàf’ kGóYƒe óZ Ωƒj ÉgQhóH

 .¢†«HC’G …OGƒdG ºéæe …OÉf äÉHÉîàfG óZ ó©H  ÖîàæªdG ΩÉeCG äGQÉ«îdG ≥«°†J »∏°ü«ØdG äÉHƒ≤Y ¿CG ócDƒj ôØ°ùªdG 

 ¢VQC’G ÖMÉ°üd ôμÑe ´GOh 



2رياضة
 »سلة ٣×٣« للسيدات يستهل 
مشواره بـ دوري ا�مم اليوم 

 Iôμd  äGó«°ù∏d  »æWƒdG  ÖîàæªdG  π¡à°ùj   -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY

 …QhO ádƒ£H »a ¬àcQÉ°ûe á©ªédG Ωƒ«dG kÉeÉY 23 âëJ  3×3 á∏°ùdG

.á°ùeÉîdGh á©HGôdG É¡«àdƒL ÉμfÓjô«°S ∞«°†à°ùJ »àdGh ºeC’G

 ∂«°ûàdG  ™`̀e  ≈``̀dhC’G  ¬JGQÉÑe  »`̀a  »æWƒdG  ÖîàæªdG  »≤à∏jh

 πgCÉàjh ,»μfÓjô°ùdG ÖîàæªdG á«fÉãdG IGQÉÑªdG »a ¬LGƒj ¿CG πÑb

 πÑb QhódG ≈dEG áYƒªée πc øe »fÉãdGh ∫hC’G øjõcôªdG ÉÑMÉ°U

.»FÉ¡ædG

 º°†j óah ôÑY ,ÉμfÓjô«°S ≈dEG ¢ùeCG π°Uh ÖîàæªdG óah ¿Éch

 ,»°UÉ©dG  OƒæY  ,QÉéædG  √GQGR  ,äÉÑYÓdGh  ó«©°ùdG  OÉªY  ÜQóªdG

.IQÉÑL ƒHCG ÉfÉ«∏«dh øëdG ÉjQÉe

 ,ø«àYƒªée ≈∏Y âª°ùb äÉÑîàæe áà°S ádƒ£ÑdG »a ∑QÉ°ûjh

 -  (A)  ÉμfÓjô°S  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ÖîàæªdG  ≈```̀dhC’G  âª°V

 äÉÑîàæe  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  âª°V  Éª«a  ,∂`̀«`̀°`̀û`̀à`̀dGh  -  áaÉ«°†dG  áÑMÉ°U

.(B) ÉμfÓjô°Sh ôéªdG ,Góædƒg

 ,(ÉÑ«a)  »dhódG  OÉëJ’G  øe IƒYóH  ÖîàæªdG  ácQÉ°ûe  »JCÉJh

 IQhO  ø`̀e  á°ùeÉîdG  áî°ùædG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  ¬JGOGó©à°SG  øª°Vh

 ΩÉ≤J »àdGh á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh á≤∏¨ªdG ä’É°ü∏d ájƒ«°SB’G ÜÉ©dC’G

.πÑ≤ªdG ô¡°ûdG ¿Éà°ùæªcôJ áª°UÉY OÉHBG ≥°ûY »a

 »`̀fÉ`̀ã`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG kÉ``̀eÉ``̀Y 23 â`̀ë`̀J äGó`̀«`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e π`̀à`̀ë`̀jh

 πeCÉjh  ,kÉ«ªdÉY  ø«KÓãdGh  ™°SÉàdGh  »dhódG  ∞«æ°üàdG  »a  kÉ«HôY

 ∫hóL ≈∏Y ôãcCG  Ωó≤àdG  ≈`̀dEG  º`̀eC’G  …Qhó`̀H  ¬àcQÉ°ûe ∫Ó`̀N øe

 á«ÑªdhC’G  IQhó`̀∏`̀d  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG  á£N  øª°V  »`̀JCÉ`̀j  …ò``̀dG  ∞«æ°üàdG

.(2020 ƒ«cƒW) á∏Ñ≤ªdG

 »التايكواندو« يعلن الناجحين 
بفحص ترقية الحزام ا�سود 

 ø«ëLÉædG  AÉª°SG  hófGƒμjÉàdG  OÉëJG  ø∏YCG  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 

 º«bCG  …ò`̀dGh  ΩƒH  3+¿GO3  Oƒ°S’G  ΩGõëdG  á∏ªëd  á«bôàdG  ¢üëØH

.¢ùØædG øY ´ÉaódG á°VÉjôd ø°ùëdG øH ó°TGQ ô«e’G õcôªH ¢ùeCG

 ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG /»``̀dÉ``̀ª``̀dG ø``̀«``̀e’G ∫Ó```̀W ô`̀«`̀æ`̀e π``«``eõ``dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

:ø«ëLÉædG AÉª°SCG kÉ«dÉJ ,OÉëJÓd »eÓY’G

 Ö«£îdG  ≈Ø£°üe  ,∫h’G  -  ø`̀«`̀eCG  áÑg  :≈```̀dh’G  áæé∏dG  -

 óªMG  ,…hÉ£≤dG  ≈Ø£°üe  ,ådÉãdG  -  …QhôμàdG  Ihô`̀e  ,»fÉãdG  -

 OGƒL ,ÜÉ«°ûdG  óªëe ,Ö«£îdG ≈Ø£°üe ,∫Gõf …Dƒd  ,ô«°UÉæªdG

 ø°ùM ,äÉë«∏°ùdG ô°üàæe ,Ö«£îdG áªWÉa ,OƒjõdG ΩÉ°Sh ,øjóHÉY

 Oƒªëe  ,∫Éà©dG  óªMG  ,®ƒØëe  ∂dÉe  ,»eÉ°ùëdG  ÉªjO  ,∫Éà©dG

.OƒÑY π°ü«a ,äÉ£jƒëdG QÉªY ,Qhô°S

 øªMôdG  óÑY  ,∫h’G  -  Ö«£îdG  áªWÉa  :á«fÉãdG  áæé∏dG  -

 Ö©°üe  ,¬æ°VGôa  AGô°SG  ,ådÉãdG  -  Ö«ÑM  QÉãjG  ,»fÉãdG  -  ∫Éà©dG

 ΩÓ°ùdG óÑY ,ΩƒKôdG óªëe ,QhóÑdG »∏Y ,…hÉª©dG óªMG ,¢ù©°ù©dG

 ôªY  ,Qhô°S  Qòæe  ,»∏bƒ£dG  ¿É°ùMG  ,…óæg  ƒHG  óªëe  ,ø°ùëdG

 ,º°SÉb OÉ¡L ,ÜÉjP ƒHG  ¢ù«e ,»àÑ°S  ôeÉY ,óªMG å«d ,»fGƒæ°ûdG

 ,»ehó≤dG OGDƒa ,OƒªM óée ,ÜÉjP ƒHG ˆG óÑY ,»fÉ«£©dG ìÓ°U

 .Qƒ≤°üdG óªMG ,»æeƒªdG »dÉ«d ,äÉ°û«©dG ºgOG ,óªM ˆG óÑY

 »شباب الكرة« يفوز 
على نظيره العُماني ودي2 

 √ô«¶f ≈∏Y Ωó≤dG Iôμd ÜÉÑ°ûdG Öîàæe RÉa - …CGôdG - ¿ÉªY

 πÑb  á∏«∏dG  âª«bG  »àdG  á`̀jOƒ`̀dG  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a  1/2  ¿É`̀ª`̀ oY  áæ£∏°S

õ«dhódG ¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y á«°VÉªdG

 πé°Sh …Qƒª©dG PÉ©eh »ÑYõdG óªëe ÖîàæªdG »aóg πé°Sh

.…ôÑZC’G ôgGR ÖYÓdG ¿Éª o©d

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Öîàæª∏d OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G ¥É`̀£`̀f  »``̀a  IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  »``̀JCÉ``̀Jh

 ô¡°ûdG ø«£°ù∏a »a ΩÉ≤à°S »àdG É«°SBG ÜôZ ádƒ£H »a ácQÉ°ûª∏d

.ΩOÉ≤dG

 âÑ°ùdG óZ AÉ°ùe áæeÉãdG óæY ø«ÑîàæªdG ø«H AÉ≤∏dG Oóéàjh

.áª°ùjƒ≤dG áæjóe »a ˆGóÑY ∂∏ªdG OÉà°S ≈∏Y

 انتخابات نادي البقعة اليوم 

ÜôM ódÉN - ¿ÉªY 

 á©≤ÑdG …OÉ```̀f ô`̀≤`̀e »``̀a Ωƒ``̀«``̀dG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG ó`̀æ`̀Y …ô`̀é`̀J

.ójóédG IQGO’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG

 ≈dh’G ,¿Éà∏àc IQGO’G ájƒ°†Yh ¢ù«FôdG Ö°üæe ≈∏Y ¢ùaÉæàjh

 AÉ°†Y’G  º°†Jh  ¢ù«ªN  ôªY  É`̀¡`̀°`̀SCGô`̀jh  …OÉ`̀æ`̀dG  AÉ`̀æ`̀HG  IÉª°ùªdG

 ,áÑMGô°üdG  π`̀«`̀YÉ`̀ª`̀°`̀SG.O  ,≈°ù«Y  º`̀«`̀gGô`̀HG  ,ô`̀HÉ`̀L  ƒ``HG  ≈Ø£°üe

 á«fÉãdG ÉeG ,ó©°SCG å«dh ó¡a Ö«éf ,¿É°†eQ âaCGQ ,Oƒªëe ∫OÉY

 AÉ°†Y’G º°†Jh äGô£°ûdG ºdÉ°S É¡°SCGô«a ™«ªé∏d …OÉædG IÉª°ùªdG

.Qƒf óªëeh ,¥RQ óªëe ,¿GhóH ô°†N ,ájôμ°T π«∏N

 ,ÜÉ°üædG  ∫ÉªàcG  Ωó©d  â∏LCÉJ  »àdG  äÉHÉîàf’G  »a  ∑QÉ°ûjh

 .»dÉªdGh …QGO’G øjôjô≤àdG ¢VôY É¡≤Ñ°ùjh Gƒ°†Y 1154

 تواصل معسكر منتخبي الكراتيه في اليابان 

 ƒ«cƒW á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG  áª°UÉ©dG  »`̀a  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀j  -  …CGô```̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 ¬«∏Y  ±ô°ûj  …òdG  ÜÉÑ°ûdGh  ø«Ä°TÉæ∏d  ¬«JGôμdG  »Ñîàæe ôμ°ù©e

 OÉëJG ¢ù«FQ …QƒYÉØdG ø«©e .Oh Éjƒ°SÉc »°Tƒà«g »dhódG ô«ÑîdG

.¬«JGôμdG

 ø«ÑYÓd »æØdGh »fóÑdG iƒà°ùªdG ™aQ ≈dG ôμ°ù©ªdG ±ó¡jh

 .Iô°ûY áãdÉãdG ¿ÉHÉ«dG ádƒ£H »a ácQÉ°ûªdG πÑb ∂dPh

 البحيري مدرب2 ليد نادي الفجر 

 »æØdG ôjóªdG ™e √óbÉ©J ôéØdG …OÉf OóL - …CGô`̀dG - ¿ÉªY 

 ójóédG  º°SƒªdG  »a  ó«dG  Iôc  ≈∏Y  ±Gô°TÓd  …ô«ëÑdG  º«gGôHG

.2017

 GOGó©à°SG AÉ°ùæ∏d …OÉædG ≥jôa ÖjQóàH É«dÉM …ô«ëÑdG Ωƒ≤jh

 õcôe ≥«≤ëàH  πeCÉjh  ,πÑ≤ªdG  ô¡°ûdG  ≥∏£æj  ¿G  Qô≤ªdG  …Qhó∏d

 .äGRQÉÑdG äÉÑYÓdG øe GOóY º°†j …òdG ≥jôØdG ™e Ωó≤àe

 تخريج المشاركين في النادي 
الصيفي »ا�ردن قد التحدي« 

 πØM ¢ùeCG  ¿ÉªY áfÉeG  »ØXƒe …OÉ`̀f  ΩÉ`̀bCG  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 

 ,z…óëàdG  ó`̀b  ¿OQ’G{  »Ø«°üdG  …OÉ`̀æ`̀dG  »`̀a  ø«cQÉ°ûª∏d  èjôîJ

.ô¡°T Ióªd ¬éeÉfôH ôªà°SG …òdGh

 øe …OÉædG ±óg ¿CG …OÉÑ©dG ójR ¢Sóæ¡ªdG …OÉædG ¢ù«FQ ∫Ébh

 OÉéjEG ƒg áfÉe’G »a ø«∏eÉ©dG AÉæH’ á¡LƒªdG äGôμ°ù©ªdG áeÉbG

 áMÉJEG ™e πÑ≤à°ùªdG á«dhDƒ°ùe πªëJ ≈∏Y QOÉb ∞≤ãeh ´Gh π«L

 ¿OQ’G áaÉ≤Kh ¿ÉªY ájƒg ≈∏Y ±ô©à∏d ø«cQÉ°ûªdG ΩÉeG á°UôØdG

. á«îjQÉàdG É¡ªdÉ©eh

 »ØXƒe  …OÉ`̀æ`̀d  äGôμ°ù©ªdG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  QÉ`̀°`̀TG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e

 ∫ÉØW’G ΩÉeG ôNGR èeÉfôH äôah áæé∏dG ¿G ´ô°ûdG ódÉN áfÉe’G

 »°VÉjQh  »Ø«≤ãJ  èeÉfôH  πª°T  ÓØW  250  ºgOóYh  ø«cQÉ°ûªdG

 »a  ájQhôªdG  ≥FGóëdGh  äÉgõæàª∏dh  á«MÉ«°S  ºdÉ©ªd  äGQÉ``̀jRh

 äÉ≤∏M áeÉbEG øY Ó°†a ,ájôK’G ™bGƒªdG øe GOóYh ,¿ÉªY áæjóe

.á«ª∏Yh á«°TÉ≤f

 øe á`̀«`̀æ`̀a á`̀Mƒ`̀d π`̀Ø`̀ë`̀dG ∫Ó``̀N ¿É`̀ª`̀Y á`̀fÉ`̀eG á`̀bô`̀a â`̀eó`̀bh

 ºJ »àdG èeGôÑdG RôHG ô¡¶j º∏«a ¢VôY ºJ Éªc ,»fOQ’G Qƒ∏μ∏ØdG

 .…OÉædG OÉ≤©fEG á∏«W Égò«ØæJ

 بطولة مركز المستقبل 

للتايكواندو اليوم 

 ìÉÑ°U á©°SÉàdG óæY CGóÑJ - …CGôdG - ¿ÉªY 

 áæjóªH  ó°TGQ  ô«eC’G  õcôe  áYÉb  »a  Ωƒ«dG

 πÑ≤à°ùªdG  õcôe  ádƒ£H  ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG

 É¡ª¶æj  »`̀à`̀dGh  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  áaÉμd  hófGƒμjÉà∏d

.áÑ©∏dG OÉëJG ™e ¿hÉ©àdÉH …OÉædG

 øe ¿hó`̀ª`̀à`̀©`̀e ΩÉ``̀μ``̀M äGAÉ``̀≤``̀∏``̀dG ô``̀jó``̀j

 πÑb ø`̀e á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  º«¶æJ »`̀JCÉ`̀jh ,OÉ``̀ë``̀J’G

 .áÑ©∏d kÉ£«°ûæJ πÑ≤à°ùªdG õcôe

 (farewell show) بطولة 
لفروسية القفز اليوم 

 ó``̀æ``̀Y  ≥```̀∏```̀£```̀æ```̀J  -  …CGô``````````````̀dG  -  ¿É`````̀ª`````̀Y 

 á`̀dƒ`̀£`̀H äÉ``«``dÉ``©``a Ωƒ``̀«``̀ dG ìÉ``Ñ``°``U Iô``̀°``̀TÉ``̀©``̀dG

 á`̀«`̀°`̀Shô`̀Ø`̀d  (farewell show)

 (äGQÉ°ûH  º°ù«e  ¢SCÉc)  õLGƒëdG  øY  õØ≤dG

 ≈∏Y  »`̀Hô`̀©`̀dG  OGƒ``̀é``̀dG  …OÉ```̀f  É¡ª¶æj  »`̀à`̀dG

.»°ù«FôdG ¬fGó«e

 ,á°SQÉah É°SQÉa100 ádƒ£ÑdG »a ∑QÉ°ûjh

 äÓ`̀Ñ`̀£`̀°`̀SGh »`̀dÉ`̀«`̀μ`̀dG äÓ`̀Ñ`̀£`̀°`̀SG ¿ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀j

 õ``̀cô``̀eh »`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG äÓ``̀Ñ``̀£``̀°``̀SGh ¿É```jô```©```dG

 π«g  â°SQQƒah  ¿ÉªY  õcôeh  π«îdG  π«¡°U

 OGƒédG ¿É°Sôah ô°†N’G ∞jôdGh πjÉ°U’Gh

. »Hô©dG

 »eÓY’G  ≥WÉædG  ô«°ü≤dG  ô°†N  ∫É`̀bh

 OGƒ`̀é`̀dG …OÉ``̀f ádƒ£H á`̀eÉ`̀bEG ø`̀e ±ó`̀¡`̀dG ¿G

 (ádƒL12) øª°†àJ »àdG h á«°ShôØ∏d »Hô©dG

 ¿É°SôØdG iód IQÉ¡ªdG IOÉjR ≈∏Y πª©dG »g

 ácQÉ°ûª∏d  º¡∏«gCÉJh  ∫ƒ«îdG  AGOCG  ôjƒ£Jh

.á«ª°SôdG ä’ƒ£ÑdGh á«dhódG ä’ƒ£ÑdG »a

 ¢ü«°üîJ Qô≤J ¬fCG ≈dG ,ô«°ü≤dG  QÉ°TCGh

-130 áÄa ≈∏Y äGQÉ°ûH º°ù«e ¢SCÉc º°SCÉH ¢SCÉc

 ≈∏Y ádƒ£ÑdG èeÉfôH øª°†àj Éª«a ,º°S140

-º`̀°`̀S100  áÄa  ,º°S  90-80  áÄa  :äÉ«dÉ©ØdG

.º°S 120-130 áÄa ,º°S120 áÄa ,º°S110

 áæéd  ádƒ£ÑdG  äÉ«dÉ©a  IQGOEG  ≈`̀dƒ`̀à`̀jh

 óªMG ,ójóëdG ø©e ºμëdG :º°†J á«ª«μëJ

 ádƒ£ÑdG  ô`̀jó`̀eh  óªMG  »æH  ¿É`̀fó`̀Yh  QÉ°üf

.ô«°ü≤dG ô°†N

 á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â``̀æ``̀∏``̀YGh

 äÉª«∏©àdGh  •hô°ûdG  OƒæH  ó`̀MCG  πjó©J  øY

 ø«àÄa ≈∏Y ácQÉ°ûªdG OGƒé∏d íª°ùj) å«ëH

 .(∞∏àîe ¢SQÉa ™e ø«àØ∏àîe

 تواصل الدوري 

العسكري للكرة 

 á≤£æªdG  ≥jôa  Ö∏¨J  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 

 0/4  áãdÉãdG  ábôØdG  √ô«¶f  ≈∏Y  á«dÉª°ûdG

 Ö©∏e ≈∏Y ¢ù«ªîdG ¢ùeG âª«bG IGQÉÑe »a

 Iôμd  …ôμ°ù©dG  …Qhó``̀dG  øª°V  äõ`̀Y  ¿É©æc

.Ωó≤dG

 ¿Éª«∏°S  ,ô`̀ª`̀Y  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ±Gó```̀g’G  πé°S

 .¿Gô≤°ûdG óªMGh óªMG ôªY ,ΩGõY

 مفكرة المباريات 
¶ »fÉÑ°SE’G …QhódG 

3 beIN AÉ°ùe 9^15 ¢ù«a’CG ¢ù«fÉé«d

 AÉ`̀°`̀ù`̀e  11^15  ¢``SÉ``ª``dÉ``H  ¢````S’  É`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀a

3  beIN
¶ »fÉªdC’G …QhódG

 AÉ°ùe  9^30  ¿Rƒ`̀cô`̀Ø`̀«`̀d  ï`̀«`̀fƒ`̀«`̀e  ¿ô``̀jÉ``̀H

5  beIN
¶ »°ùfôØdG …QhódG

 6 beIN AÉ°ùe 9^45 ƒcÉfƒe õà«e

 OÉëJÓd …OÉædG ¿É«H øe áî°ùf ≈∏Y π°üëJ z…CGôdG{ 

 ا�هلي يعود عن تجميد »اليد« ويحدد مطالبه 

 أكاديمية الظاهرية لموهوبي الكرة 
تختتم معسكرها في عمان 

 زيدان مرشح لجائزة أفضل مدرب 

 اMصابة تبعد سواريز عن برشلونة لـ ٤ أسابيع 

 …OÉ``̀æ``̀dG  IQGOG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  å`̀©`̀H  -  …CGô`````̀dG  -  ¿É``̀ª``̀Y 

 ¬Whô°T ¬«a í°VhG ,ó«dG Iôc OÉëJG ≈dG ÉHÉàc »∏gC’G

 …òdG  ,ó«dG  Iôc  •É°ûf  ó«ªéJ øY IOƒ©∏d  áÑdÉ£eh

 »àdG çGóM’G Aƒ°V ≈∏Y »°VÉªdG •ÉÑ°T √òîJG ¿Éc

.≈dh’G áLQódG …QhóH ø«°ùëdG ™e ¬FÉ≤d â≤aGQ

 ºã«g ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ™«bƒàH ô`̀¡`̀ oe  …ò``̀dG  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG

 ≈àM É¡ÑdÉ£e ≈`̀dG  »`̀∏`̀g’G  IQGOG  ¬«a  äQÉ`̀°`̀TG  ,õ`̀jõ`̀Y

 øe  á«dÉN  á«°ùaÉæJ  AGƒ``̀LG  ≈`̀dG  IOƒ`̀©`̀dG  É¡d  ≈°ùæàj

 IQGOG   âeÉb{  ¢üædG  øY êhôîdÉH  πãªàJ  ÖFGƒ°T  …G

 É¡H  ô`̀e  »`̀à`̀dG  áØ∏àîªdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  á`̀°`̀SGQó`̀H  …OÉ`̀æ`̀dG

 äGô«¨àªdGh  ±hô¶dGh  ,≥HÉ°ùdG  OÉëJ’G  ¿ÉHG  …OÉædG

 ójóL ¢ù∏ée ÜÉ`̀î`̀à`̀fG  ó©H  â`̀Kó`̀M  »`̀à`̀dG  Ió`̀jó`̀é`̀dG

 ÉgÉæÑàj  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’Gh  á`̀£`̀î`̀dGh  ,OÉ`̀ë`̀JÓ`̀d

  ó≤a  Gò`̀d  ..ΩÉ`̀©`̀dG  ôªJDƒªdÉH  É«∏L  âë°†JGh  ô`̀«`̀N’G

 ø«eCÉJh ô«aƒàH áÑdÉ£ªdG …OÉædG IQGOG ¢ù∏ée iCÉJQG

 »a  ÉgOƒLƒd  …OÉædG  ≈©°ùj  »àdG  áÑ°SÉæªdG  AGƒ`̀L’G

.zó«dG Iôc kGójóëJh ÜÉ©dC’G ∞∏àîe

 ¬æe  ¬î°ùf  ≈∏Y  z…CGô```̀dG{  â∏°üM  …ò`̀dG  ÜÉàμdG

 IQÉjR ≈dG »∏g’G ¬«a äQÉ°TG  ,á°UÉîdG ÉgQOÉ°üe øe

 ±ó¡H  IQGO’G  ¢ù∏ée ™e ¬YÉªàLGh …OÉæ∏d  OÉëJ’G

 ,ÖdÉ£e  10  ≈∏Y  øª°†Jh  ,√QGô`̀b  øY  »∏g’G  IOƒ`̀Y

:»gh ,QƒeCG IóY ∫ƒM äQƒëªJ

 IQGO’  á``̀∏``̀gDƒ``̀e  á`̀«`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀J  º```̀bGƒ```̀W  ô``̀«``̀aƒ``̀J   -

 äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  AÉ`̀æ`̀KG  É¡à«dhDƒ°ùe  πªëàJh  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 ÉgôaƒJ  Ωó`̀Y  ∫É`̀M  »`̀ah  ,ájÉ¡ædG  ≈àM  á`̀HGó`̀Ñ`̀dG  ø`̀e

 πØμj  ÉªH  êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  á«ª«μëJ  ºbƒ£H  áfÉ©à°S’G

 Ωƒ≤j ¿G ≈`̀∏`̀Yh ,É`̀¡`̀à`̀dGó`̀Yh äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ô`̀«`̀°`̀S ø`̀°`̀ù`̀M

 Ió```̀MGh á`̀YÉ``°`̀S ∫Ó```̀N º`̀gô`̀jô`̀≤`̀J º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀H ΩÉ``̀μ``̀ë``̀dG

 ΩÉμëdG  »àæé∏d  ≥∏¨e  ∞∏e  »`̀a  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  ø`̀e

.äÉ≤HÉ°ùªdGh

 IôÑN  hP  äÉjQÉÑª∏d  øjOÉëe  ø«ÑbGôe  ô«aƒJ  -

 ¿hO ≥FÉ≤ëdG Oô°ùd ágGõædGh IGôédG ¿ƒμ∏àªjh á«æa

 ∞∏e  º∏°ùàH  Gƒeƒ≤j  ¿G  ∂dòc  ,á∏eÉée  hG  IÉHÉëe

.IóMGh áYÉ°S ∫ÓN ¢UÉ°üàN’G ÜÉë°U’ ≥∏¨e

 ≈`̀∏`̀Y IQOÉ`````̀b á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀e á``̀«``̀æ``̀eCG á`̀∏`̀¶`̀e ô``̀«``̀aƒ``̀J -

 áfÉ©à°S’G  ºàj  ¿G  ≈∏Yh  ,äÉjQÉÑªdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 Ωó©H  ΩGõàd’Gh  ,¢UÉ°üàN’G  ÜÉë°UG  ∑QódG  äGƒ≤H

 .á«æe’G á∏¶ªdG ¬«a ô«aƒàJ ’ AÉ≤d …G áeÉbG

 PÉ`̀î`̀JGh ,Ö`̀YÓ`̀ª`̀∏`̀d ô`̀«`̀gÉ`̀ª`̀é`̀dG ∫ƒ```NO §`̀Ñ`̀°`̀V -

 ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  á``jó``f’G  ™`̀e  áÑ°SÉæªdG  äGAGô````̀L’G

 ∫É``̀NOGh  ,á`̀∏`̀eÉ`̀c  á«dhDƒ°ùªdG  É¡∏«ªëJh  Égô«gÉªL

 πc  á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀H  íª°ùJ  »`̀à`̀dG  á«∏«°üØàdG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀à`̀dG

.É¡Yƒbh πÑb á«Ñ∏°ùdG  ÖfGƒédG

 Iô£«°ùdG  øμªj  ä’É°U  »a  äÉjQÉÑªdG  áeÉbG  -

 AGƒL’G  π°†aG  É¡«a  ôaGƒàj  å«ëHh  ,É¡«∏Y  á«æe’G

 äGójó¡J  øY  kGó«©H  º¡ÑgGƒe  RGôHG  ø«ÑYÓdG  íæªd

.º¡JGAÉ°SGh  ô«gÉªédG

 ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀d á``̀ã``̀jó``̀ë``̀dG äÉ``̀«``̀æ``̀≤``̀à``̀dG ΩGó``̀î``̀à``̀ °``̀SG -

 ájóf’G  ±ô°üJ  âëJ  É¡àWô°TG  ™`̀°`̀Vhh  äÉjQÉÑªdG

.ihÉμ°ûdG çhóM øY Égóªà©àd

 hG  ¢ùÑd …G  ádGR’ ájóf’G ™e ôμÑªdG  ¿hÉ©àdG  -

 ô°TÉÑªdG QGƒëdG ôÑY ∫hGóL hG äÉª«∏©J ájG »a CÉ£N

.OÉëJ’Gh ájóf’G ø«H íjô°üdGh

 ¬`̀à`̀£`̀N  ø```̀Y  äÉ```̀Mhô```̀°```̀T  OÉ````̀ë````̀J’G  Ωó```̀≤```̀j  ¿G  -

 ájófÓd  á«dÉªdG  É¡JÉÑ∏£àe  ô«aƒJh  áé«JGôà°S’G

 »a  áÑ©∏dG  ¿hDƒ°T  ô«°ù«J  »a  ΩÉ¡°SÓd  ,ôμÑe  πμ°ûH

.OÉëJ’G ä’ƒ£H »a ∑QÉ°ûe mOÉf πc

 äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  …OÉ``̀æ``̀dG  IQGOG  ™``̀e  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  -

 á«ª°S  Iô`̀«`̀e’G  á`̀YÉ`̀b  Ö©∏e  ≈∏Y  á«aÉμdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG

 √ò¡d  »`̀∏`̀g’G  …OÉ`̀æ`̀dG  »`̀a  ádÉ°U ôaƒJ   Ωó`̀©`̀d  áé«àf

.ájÉ¨dG

 ô`̀«`̀aƒ`̀J ¿G ≈```dG á`̀HÉ`̀à`̀c á`̀jÉ`̀¡`̀f »``̀a …OÉ``̀æ``̀dG √ƒ```̀fh

 iôN’G  ájóf’Gh  »∏g’G  …OÉæ∏d  í°ùª«°S  ÖdÉ£ªdG

 ≈∏Y ¬`̀©`̀e π`̀ª`̀©`̀dGh  ,OÉ``ë``J’G  á£°ûfG  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 IOƒY  ≈`̀dG  …ODƒ«°S  ÉgôaƒJ  Ωó`̀Yh  ,ä’ƒ£ÑdG  ìÉéfG

 …OÉædG  ó`̀jhõ`̀J  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀dG  Éàa’  ,á«Ñ∏°ùdG  AGƒ``̀L’G

 øª°V  …OÉædG  º°SG  êQGOGh  ,»dÉëdG  º°SƒªdG  á£°ûfÉH

 .á«ª°SôdG  ä’ƒ£ÑdG

 Iôμd ájôgÉ¶dG á«ªjOÉcG âªààNG - …CGôdG - ¿ÉªY 

 »a  »ÑjQóàdG  Égôμ°ù©e  π«∏îdG  á¶aÉëe  øe  Ωó≤dG

 ™e ájOh äÉjQÉÑe ¬∏∏îJh ÉYƒÑ°SG  óàeG …ò`̀dGh ¿ÉªY

 ÜÉÑ°Th  IôjõédGh  äGóMƒdG  É¡æª°V  øe  á«∏ëe  ¥ôa

.∑ƒeô«dGh ¿OQ’G

 äÉÑjQóJ ™HÉJh »∏°ü«ØdG …OÉæ∏d IQÉjõH óaƒdG ΩÉbh

 ≥jôØ∏d  …QGOE’G  ô`̀jó`̀ª`̀dG  Ö``̀ qMQ  å«M  ∫hC’G  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

 ø«ªFÉ≤dG  Oƒ¡L ≈∏Y ≈æKCGh  áã©ÑdÉH  ±É°ù©dG  ¿Éª«∏°S

 ´Gó`̀HE’É`̀H  áª©Øe  Ö`̀gGƒ`̀e  º°†J  »`̀à`̀dG  á°SQóªdG  ≈∏Y

 .õ«ªàdGh

 AÉ≤d  ºJ  äÉÑjQóàdÉH  »∏°ü«ØdG  •ôîæj  ¿CG  πÑbh

 Ωƒéf  á`̀aÉ`̀ch  É°ûJƒÑ«f  ÜQó``̀ª``̀dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e

.≥jôØdG

 ájhôμdG  ø«HƒgƒªdG  á`̀°`̀SQó`̀e  â`̀eó`̀b  ∂`̀dP  ó`̀©`̀Hh

 OÉ`̀jG  ø««æØdG  AGQó`̀ª`̀dGh  IOƒ`̀L  ΩÉ°ùH  ÉgôjóªH  á∏ãªe

 kÉYQO ,á«£YG ô°UÉf …QGO’Gh •É£ÑdG ∫ÓHh øjQGƒg

 É°ûJƒÑ«f ÜQóª∏d ôNBG kÉYQOh »∏°ü«ØdG …OÉæ∏d kGôjó≤J

 .ó«Y áeÓ°S ¢SGôëdG ÜQóªd áaÉ°VE’ÉH

 Ωó≤dG Iôμd »dhódG OÉëJ’G ø∏YG - Ü ± CG - ¢ùjQÉH 

 π°†aG  IõFÉéd  Éë°Tôe  12  øe  áªFÉb  ,¢ùeCG,(ÉØ«a)

 ójQóe ∫ÉjQ …OÉf ÜQóe ºgRôHCG  ,áæ°ùdG  √ò¡d ÜQóe

.¿GójR øjódG øjR »°ùfôØdG »fÉÑ°S’G

 Ö≤d IOÉ©à°SG  ≈dG  áæ°ùdG  √òg ¬≤jôa ¿Gó`̀jR  OÉ`̀bh

 ®ÉØàM’Gh ,2012 òæe ≈dhC’G Iôª∏d »∏ëªdG …QhódG

 ≥≤ëj  ≥jôa  ∫hCG  ¿ƒμ«d  ,É```̀HhQhCG  ∫É`̀£`̀HCG  …QhO  Ö≤∏H

  .ádƒ£Ñ∏d IójóédG á«ª°ùàdG OÉªàYG òæe RÉéf’G Gòg

 ÜÉ°ùM ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G ô`̀Hƒ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀SCÉ`̀μ`̀dG ∫É``̀jQ Rô```̀MCG

 …OÉædG  ™e  ¬HÉ≤dCG  ¿Gó`̀jR  ™aô«d  ,»fÉÑ°S’G  áfƒ∏°TôH

 »fÉÑ°SÓ∏d ÉØ∏N ¬eÉ¡e ¬«dƒJ òæe ,á©Ñ°S ≈dG »μ∏ªdG

.2016 »fÉãdG ¿ƒfÉc »a õ«à«æ«H πjÉaGQ

 ƒ«fƒ£fG »dÉ£j’G É°†jG IõFÉé∏d ø«ë°TôªdG øeh

 …õ«∏éf’G …QhódG Ö≤d ≈dG »°ù∏«°ûJ OÉb …òdG »àfƒc

 õFÉØdG ƒ«æjQƒe ¬jRƒL »dÉ¨JôÑdGh ,»°VÉªdG º°SƒªdG

 …Qhó```̀dG Ö`̀≤`̀∏`̀H …õ`̀«`̀∏`̀μ`̀f’G ó`̀à`̀jÉ`̀fƒ`̀j ô`̀à`̀°`̀ù`̀°`̀û`̀fÉ`̀e ™``̀e

 …òdG  …ôé«dCG  ƒfÉ«∏«ª«°SÉeh ,zè«d  ÉHhQƒj{  »HhQh’G

 ≈∏Y ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG ¬`̀Ñ`̀≤`̀d ≈``̀dG »`̀dÉ`̀£`̀j’G ¢`̀Sƒ`̀à`̀æ`̀aƒ`̀j OÉ``̀b

.»dÉ£j’G …QhódG »a »dGƒàdG

 »Jƒ∏«°ûfG  ƒ`̀dQÉ`̀c  »`̀dÉ`̀£`̀j’G  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  º°†J  É`̀ª`̀c

 »μjôfG  ¢ùjƒd  »fÉÑ°S’G  ,(»fÉªd’G  ï«fƒ«e  ¿ôjÉH)

 ájÉ¡f  »fÉÑ°S’G  áfƒ∏°TôH  ÖjQóJ  »a  ¬Ñ°üæe  ∑ô`̀J)

 ’ƒ`̀jOQGƒ`̀L Ö«°SƒL »`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G ,(»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  º`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG

 hOQÉfƒ«d  »dÉ¨JôÑdG  ,(…õ«∏éf’G  »à«°S  ôà°ù°ûfÉe)

 ±ƒd  º«cGƒj  »fÉªd’G  ,(»°ùfôØdG  ƒcÉfƒe)  º`̀jOQÉ`̀L

 ƒæ«à«cƒH  ƒ«°ùàjQhÉe  »æ«àæLQ’G  ,(É«fÉªdG  Öîàæe)

 ƒé«jO  »æ«àæLQ’G  ,(…õ«∏éf’G  ôÑ°ùJƒg  ΩÉ¡æJƒJ)

 »à«J »∏jRGôÑdG ,(»fÉÑ°S’G ójQóe ƒμ«à∏JG) »fƒ«ª«°S

.(πjRGôÑdG Öîàæe)

 πØM  »a  √õFGƒéH  øjõFÉØdG  AÉª°SCG  ÉØ«ØdG  ø∏©jh

 øjô°ûJ  23  »a  ¿óæd  á«fÉ£jôÑdG  áª°UÉ©dG  »a  ΩÉ≤j

 .∫hC’G

 IójóL á°ùμf áfƒ∏°TôH ≈≤∏J - Ü ± CG - áfƒ∏°TôH 

 ¢Vô©àH Ωó≤dG  Iôμd »fÉÑ°S’G …QhódG ¥Ó£fG π«Ñb

 áHÉ°UEG  ≈`̀dG  õjQGƒ°S  ¢ùjƒd  »`̀fÉ`̀jƒ`̀LhQh’G  ¬ªLÉ¡e

 …OÉ`̀æ`̀dG  OQhCG  É`̀e  Ö°ùëH  ,Gô¡°T  √ó©Ñà°S  áÑcôdG  »`̀a

.¢ùeCG,»fƒdÉJÉμdG

 »fhôàμd’G  ¬©bƒe ôÑY ¿É«H  »a áfƒ∏°TôH  QÉ°TCGh

 ÉØ«°†e  ,z™«HÉ°SG  á©HQCG  ƒëf  õjQGƒ°S  ¢ùjƒd  Ö«¨«°S{

-¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ìÉ``̀Ñ``̀°``̀U â```̀jô```̀LG »``̀à``̀dG ¢``̀Uƒ``̀ë``̀Ø``̀dG{ ¿G

 ºî°†J  ø`̀e  »fÉ©j  »`̀fÉ`̀jƒ`̀LhQh’G  ¿G  äó``̀cG  -¢`̀ù`̀eCG

 »a  ¬d  ¢Vô©J  ≈æª«dG  ¬àÑcôd  »Ø∏îdG  π°üØªdG  »a

 ƒLÉ«àfÉ°S  »a  ƒμ«°SÓμdG  IGQÉÑe  øe  »fÉãdG  •ƒ°ûdG

.zƒ«HÉfôH

 ôHƒ°ùdG  ¢SCÉμd  ÜÉj’G  IGQÉÑe »a õjQGƒ°S  Ö«°UCGh

 ∫É`̀jQ ¬`̀ª`̀jô`̀Z Ö`̀©`̀∏`̀e ≈`̀∏`̀Y ,â`̀ª`̀«`̀bCG »`̀à`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G

 ¬àHÉ°UEG  ºZQ  ≈∏Yh  .2-0  áfƒ∏°TôH  Égô°ùNh  ,ójQóe

.IGQÉÑªdG õjQGƒ°S πªcCG ,»fÉãdG •ƒ°ûdG »a

 ÉHÉgP  RÉa  ¿Éc  Éeó©H  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉμdG  ∫ÉjQ  RôMCGh

 äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀Y  (É`̀eÉ`̀Y  30)  õ`̀jQGƒ`̀°`̀S  Ö«¨«°Sh  .1-3

 ∫É`̀jQ  ó`̀°`̀V  ,…Qhó````̀dG  »`̀a  áfƒ∏°TôÑd  ≈```̀dh’G  çÓ`̀ã`̀dG

 ∫ƒ«fÉÑ°SGh  ,ÜBG  26  »a  ¢ù«a’CGh  ó`̀M’G  Gò`̀g  ¢ù«à«H

 IGQÉÑªdG  øY É°†jCG  ¬HÉ«Z  íLôªdG  øeh ,∫ƒ∏jG  9  »a

 ∫ƒ`̀∏`̀jCG  »`̀a É```̀HhQhCG  ∫É`̀£`̀HCG  …QhO »`̀a ≥jôØ∏d ≈```̀dhC’G

.πÑ≤ªdG

 ™e √OÓ```̀ H Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e »``̀JGQÉ``̀Ñ``̀e ø``̀Y Ö`̀«`̀¨`̀«`̀°`̀S É`̀ª`̀c

 øe  ¢ùeÉîdGh  ÜBG  31  »`̀a  …Gƒ`̀LGQÉ`̀Ñ`̀dGh  ø«àæLQ’G

 á«HƒæédG Écô«eG äÉ«Ø°üJ øª°V ,»dGƒàdG ≈∏Y ∫ƒ∏jCG

.É«°ShQ »a 2018 ∫Éjófƒe ≈dG á∏gDƒªdG

 »dhódG ¬©aGóe ácQÉ°ûe ¿G É°†jG áfƒ∏°TôH ø∏YGh

 ÖÑ°ùH  IócDƒe  ô«Z  ó`̀M’G  ¢ù«à«H  ΩÉ`̀eG  ¬«μ«H  QGô«L

 .òîØdG »a áHÉ°UG

 ó«dG Iôμd »∏gC’G ≥jôa 

 »∏°ü«ØdG Ωƒéf á≤aôH á«ªjOÉcC’G ƒÑY’ 

 (Ü ± CG)   ¿GójR 



1اقتصاد

á``°UQƒHá``°UQƒH

 ô`̀°`̀TDƒ`̀e OÉ````̀Y - …CGô```````̀dG  - ¿É``̀ª``̀Y 

 á`̀jÉ`̀¡`̀f »``̀a •ƒ`̀Ñ`̀¡`̀∏`̀d ¿É``ª``Y á`̀°`̀UQƒ`̀H

 ¥ƒ°ùdG  ≥∏¨àd  ,¢ùeCG  á°ù∏L  äÓeÉ©J
 ,á£≤f  2117  iƒà°ùe  óæY  á«dÉªdG
 øjô°ûJ  òæe  ≈``̀fOC’G  iƒà°ùªdG  ƒ`̀gh

.2016 »fÉãdG
 ,¢``VÉ``Ø``î``fÓ``d ô``̀°``̀TDƒ``̀ª``̀dG ™``````aOh
 AGhódG QGO :º¡°SCG ¥ÓZCG ô©°S ™LGôJ
 QÉªãà°SÓd  ∫É``̀Ñ``̀bC’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^27
 0^85 á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  ,áÄªdÉH  1^88
 á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  0^76  äÉ`̀Ø`̀°`̀Sƒ`̀Ø`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 0^27 »``̀à``̀jƒ``̀μ``̀dG  »````````̀ fOQC’G  ∂``̀æ``̀Ñ``̀dGh

.áÄªdÉH
 4 ≈```dG ∫hGó```à```dG º`̀é`̀M ô`̀°`̀ù`̀ë`̀fGh
 äÉ«ªc  â∏é°S  Éª«a  ,QÉ`̀æ`̀jO  ø«jÓe
 ∫Ó`̀N ø`̀e äò`̀Ø`̀f ,º`̀¡`̀°`̀S ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e 4^2

.kGó≤Y 2572

k’hGóJ ≈∏YC’G
 äÉ```̀©```̀ª```̀é```̀à```̀dG º````¡````°````S π````̀é````̀ °````̀Sh
 ∫hGó````̀J º``̀é``̀M ≈``̀∏``̀YG á``̀jQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G
 ,QÉ`̀æ`̀jO ∞```̀dCG 295 ```̀H á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG ∫Ó``̀N
 π≤æ∏d  ΩQ  ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀dCG  293  åjóëàdG
 IÉØ°üe  ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀dCG  270  QÉªãà°S’Gh
 ,QÉ`̀æ`̀jO ∞``̀dCG  194 ∫hô``̀à``̀Hƒ``̀L-¿OQC’G
 ≥FGóM ,QÉæjO ∞dCG 189 ¿OQC’G ójóM
 143^5 iô`̀ o°`̀S  ,QÉ`̀æ`̀jO ∞``̀dCG  153 π`̀HÉ`̀H

 ∞dCG 141 á°†HÉ≤dG ∂àahCG ,QÉæjO ∞dCG

 ∞`̀dCG  141  QÉªãà°SÓd  ô°ü©dG  ,QÉ`̀æ`̀jO

.QÉæjO ∞dCG 139 »Hô©dG ∂æÑdGh QÉæjO

Éª¡°SCG ≈∏YC’G
 ≈∏YG  ¿OQC’G  ójóM  º¡°S  πé°Sh

 336  ``̀ H  á°ù∏édG  ∫Ó``̀N  º`̀¡`̀°`̀SCG  á`̀«`̀ª`̀c
 ∞dCG  316 á°†HÉ≤dG ∂àahCG  ,º¡°S ∞dCG
 271^8  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh  π≤æ∏d  ΩQ  ,º¡°S
 ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéàdG  ,º¡°S  ∞``̀dCG
 á°†HÉ≤dG  ¢ùμ«æ«a  ,º`̀¡`̀°`̀S  ∞``̀dCG  269
 ∞dCG  221^7  iô°S  ,º¡°S  ∞`̀dCG  243^5
 ,º¡°S  ∞``̀dCG  216^5  å`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ,º`̀¡`̀°`̀S
 ,º¡°S  ∞`̀dCG  181^5  QÉªãà°SÓd  π`̀eC’G
 º¡°S  ∞``̀dCG  164^6  äÉ`̀jhÉ`̀ª`̀«`̀chô`̀à`̀Ñ`̀dG

.º¡°S ∞dCG 139 πHÉH ≥FGóMh

GOƒ≤Y ≈∏YC’G
 ≈∏YG  π`̀HÉ`̀H  ≥`̀FGó`̀M º¡°S  π`̀é`̀°`̀Sh
 á°ù∏édG ∫Ó``̀N Iò`̀Ø`̀æ`̀e Oƒ`̀≤`̀Y º`̀é`̀M
 ,Gó≤Y  170  åjóëàdG  ,Oƒ`̀≤`̀Y  205  ``̀H
 ,Gó≤Y 154 ∫hôàHƒL-¿OQC’G  IÉØ°üe
 124  iô``°``S  ,Gó``̀≤``̀Y  146  AGò``̀¨``̀dG  QGO
 ΩQ  ,Oƒ`̀≤`̀Y  109 ¿OQC’G  ó`̀jó`̀M ,Gó`̀≤`̀Y
 ¿Éª°V  ,Gó`̀≤`̀Y  93  QÉªãà°S’Gh  π≤æ∏d

 á«dhódG  πHÉæ°ùdG  ,Gó≤Y 73 ¢Vhô≤dG
 61 á``̀jhOCÓ``̀d É`̀«`̀Ø`̀dOÓ`̀«`̀ah Gó`̀≤`̀Y 64

.Gó≤Y
áëHGQ ácô°T 33

 ÜƒæédG  :º¡°SG  QÉ©°SCG  â©ØJQGh
 OQGƒªdG  ,áÄªdÉH  6^66  äÉ«fhôàμdEÓd
 ΩQ  ,áÄªdÉH  6^25  QÉªãà°S’Gh  á«ªæà∏d
 AGò`̀¨`̀dG  QGO  ,áÄªdÉH  4^85  áWÉ°Sƒ∏d
 4^67  π``̀HÉ``̀H  ≥``̀FGó``̀M  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  4^80
 4^63 ájQÉ°ûà°S’G áYƒªéªdG ,áÄªdÉH
 IOó©àªdG  §``̀°``̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 äGQÉ°ûà°SÓd  á`̀«`̀fOQC’G  ,áÄªdÉH  4^54
 3^79  äÉjhÉª«chôàÑdG  ,áÄªdÉH  3^96
 3^75 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀¶`̀Ø`̀ë`̀ª`̀dG ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 3^75  ¢```̀Vhô```̀≤```̀dG  ¿É``̀ª``̀°``̀V  ,á``̀Ä``̀ª``̀dÉ``̀H
 QGóæH  ,áÄªdÉH  3^44  …Gô```dG  ,áÄªdÉH
 á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG  á`̀¶`̀Ø`̀ë`̀ª`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^63
 2^46  áYÉÑ£∏d  ∫ÉÑbC’G  ,áÄªdÉH  2^60
 ∂æH ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^27 êÉ``̀à``̀fE’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 ø«eCÉà∏d ≈dhC’G ,áÄªdÉH 1^88 OÉëJ’G
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ø`̀«`̀eÉ`̀à`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^69
 ,áÄªdÉH  1^48 âæª°SC’G  ,áÄªdÉH  1^57
 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^47  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  ø``̀«``̀eC’G
 ,áÄªdÉH  1^45  äGQÉªãà°SÓd  áeÉ¡J
 1^16 ∫ÉªdG ∂æH ,áÄªdÉH 1^40 ∂FÉÑ°S
 QÉªãà°SÓd  á`̀«`̀dhó`̀dG  ¿ƒ`̀ª`̀Y  ,áÄªdÉH
 õ`̀gÉ`̀é`̀dG  ¿ƒ``̀WÉ``̀Ñ``̀dG  ,á``̀Ä``̀ª``̀dÉ``̀H  1^14
 ™jQÉ°ûª∏d  á∏eÉμàªdG  ,áÄªdÉH  0^93
 π≤æ∏d  á«HôY ,áÄªdÉH  0^89 IOó©àªdG
 á°†HÉ≤dG  ¥É`̀aBG  ,áÄªdÉH  0^75  …ƒédG
 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  •ƒ`̀£`̀î`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  0^62
 0^49  á«FGhódG  IÉ«ëdG  ,áÄªdÉH  0^54
 ∫hô``̀à``̀Hƒ``̀L-¿OQC’G  IÉØ°üe  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 »fOQC’G »eÓ°SE’G ∂æHh áÄªdÉH 0^35

.áÄªdÉH 0^27

É¡ª¡°SCG â©LGôJ ácô°T 30
 á«dÉª°ûdG :º¡°SG QÉ©°SCG â©LGôJh

 ,áÄªdÉH  5  å`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  5^45
 …QÉ≤Y  ,áÄªdÉH  4^91  π≤æ∏d  ΩÓ°ùdG
 …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d QÉªYCG ,áÄªdÉH 4^73
 á«FÉHô¡μdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  4^54
 4^34  á°†HÉ≤dG  ∂àahCG  ,áÄªdÉH  4^34
 ,áÄªdÉH  4  ôFÉé°ù∏d  OÉëJ’G  ,áÄªdÉH
 øcÉ°ùe  ,áÄªdÉH  3^44  ¿OQC’G  ójóM
 á`̀°`̀†`̀HÉ`̀≤`̀dG  ¢`̀ù`̀μ`̀«`̀æ`̀«`̀a  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  3^30
 2^27 ájhOCÓd á«fOQC’G  ,áÄªdÉH  2^70
 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^27  AGhó`````̀dG  QGO  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 á`̀«`̀FÉ`̀≤`̀à`̀f’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^27  á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 2  π`̀≤`̀æ`̀∏`̀d  äÉ``̀aÉ``̀°``̀ù``̀e  ,á``̀Ä``̀ª``̀dÉ``̀H  2^22
 1^88 QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d ∫É``̀Ñ``̀bC’G ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 ,áÄªdÉH 1^61 »fOQC’G õcôªdG ,áÄªdÉH
 ,áÄªdÉH  1^53  äGQÉªãà°SÓd  OÉëJ’G
 IóëàªdG  ,áÄªdÉH  1^38  …QÉªãà°S’G
 πjƒªà∏d ≈dhC’G ,áÄªdÉH 1^36 á«dÉªdG
 á``̀jhOCÓ``̀d  É`̀«`̀Ø`̀dOÓ`̀«`̀a  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^21

 .áÄªdÉH 1^06 á«fOQC’G AÉHô¡μdGh

 البورصة تعاود الهبوط وتسجل ا
دنى 

منذ تشرين الثاني ٢٠١٦ 

إعداد - فيصل التميمي     مصدر حكومي: ا
ردن يشتري

 ٥٠ ألف طن شعيرًا بمناقصة 

 iôà°TG ¿OQC’G ¿EG »eƒμM Qó°üe ∫Éb - RôàjhQ -  IôgÉ≤dG 

 ¢ùeG  á°übÉæe  »`̀a  CÉ°ûæªdG  …QÉ`̀«`̀N  ô«©°ûdG  ø`̀e  ø`̀W  ∞``̀dCG  50

 ∫hC’G ¿ƒfÉc øe ô°ûY ¢ùeÉîdGh ∫hC’G ø«H øë°û∏d .¢ù«ªîdG

 .øë°ûdG ∞«dÉμJ ÓeÉ°T ø£∏d Q’hO 205^49 ô©°ùdGh

 ٦ر٣١ ألف طلب التحاق بالجامعات 

عبر »إي فواتيركم« 

 äÉÑ∏W OóY ¿EG »fOQC’G …õcôªdG ∂æÑdG ∫Éb - GôàH - ¿ÉªY 

 …EG{ á``HGƒ``H ô`̀Ñ`̀Y â`̀ª`̀J »`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H ¥É`̀ë`̀à`̀d’G

.¢ù«ªîdG ¢ùeG ìÉÑ°U ≈àM ÉÑ∏W 31674 ≈dEG π°Uh zºcô«JGƒa

 ójôÑdG ∫ÓN øe âªJ äÉÑ∏W 29404 ¿CG äÉfÉ«ÑdG äô¡XCGh

 ÉÑ∏W 1671 ò«ØæJ ºJ Éª«a ,zºcô«JGƒa …EG{ ΩÉ¶f á£°SGƒH »fOQ’G

 963h  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dGh  ∑ƒæÑ∏d  »fhôàμd’G  ™aódG  áHGƒH  ôÑY

.á©ªéªdG ¥Gƒ°S’G »a IôaƒàªdG ™«ÑdG äÉ°üæe ôÑY ÉÑ∏W

 ¥É`̀ë`̀à`̀d’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W äÉ`̀©`̀«`̀Ñ`̀ª`̀d á``«``dÉ``ª``L’G á`̀ª`̀«`̀≤`̀dG â`̀¨`̀∏`̀Hh

.QÉæjO ∞dCG 475Q1 zºcô«JGƒa …EG{ ôÑY á«fhôàμd’G

 äÉÑ∏W º`̀jó`̀≤`̀J º`̀¡`̀d ≥`̀ë`̀j ø``̀jò``̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG Oó```Y ¿CG ô`̀cò`̀j

   .áÑdÉWh ÉÑdÉW 32289 ≠∏H á«ª°SôdG äÉ©eÉédÉH ¥Éëàd’G

  

 »التخطيط« تدعم ١٠٠ جمعية 

و ٣٥٠ مشروعا تنمويا في المفرق 

¬bÉª°SƒHCG ≥«aƒJ - ¥ôØªdG   

 á¶aÉëªd  ÉªYO  »dhódG  ¿hÉ©àdG  h  §«£îàdG  IQGRh  âeób
 äOGR áª«≤H Ωƒ«dG ≈àM h á«°VÉªdG äGƒæ°S ™HQC’G ∫ÓN ¥ôØªdG
 çGó`̀MG  π``̀LCG  ø`̀e  ¿ƒ«∏ªdG  ∞°üf  h  QÉ`̀æ`̀jO  ø«jÓe á°ùªN ø`̀Y

.ô≤a Üƒ«L øe »fÉ©J âfÉc É¡fƒc É¡H á«ªæJ
 á«LÉàfE’G  õjõ©J  h  á«∏ëªdG  á«ªæàdG  è`̀eGô`̀H  ô`̀jó`̀e  ∫É``̀bh
 óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  h  §«£îàdG  IQGRh  ió``̀d
 õjõ©J è`̀eÉ`̀fô`̀H ø`̀ª`̀°`̀V É`̀¡`̀ª`̀YO â`̀eó`̀b IQGRƒ`````̀dG ¿EG,¬`̀∏`̀jÉ`̀°`̀†`̀©`̀dG
 øe »àdG h áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ™«ªéd ájOÉ°üàbE’G h á«LÉàfE’G

.¥ôØªdG á¶aÉëe É¡æ«H
 ÉYhô°ûe (350) â`̀ª`̀YO  IQGRƒ````dG  ¿CG  z…CGô````̀dG{  ≈``dG  ±É``°``VCGh
 ∫ÓN ¥ô`̀Ø`̀ª`̀dG  á¶aÉëe AÉ`̀æ`̀HC’  Gô`̀≤`̀a  ó`̀°`̀TC’G  ô`̀°`̀SCÓ`̀d  É«LÉàfG
 »àdGh  ô≤ØdG  Üƒ«L  ≥WÉæe  »a  Ωƒ«dG  ≈àM  h  á≤HÉ°ùdG  IôàØdG
 ΩG h ∞¡μdG ôjO h ájódÉîdG h á«ëdÉ°üdG h ó°ûjhôdG É¡æ«H øe

.Égô«Z h Éª©∏H h ∫ÉªédG
 ájófCG h á«fhÉ©J h ájô«N á«©ªL (100) ƒëf ¿CG ≈dG QÉ°TCGh
 ¬eó≤J …òdG ºYódG øe äOÉØà°SG ¥ôØªdG á¶aÉëe »a á«°VÉjQ
 á«LÉàfE’G É¡©jQÉ°ûe ºYO äÉjÉ¨d èeÉfôÑdG ¢ùØf øª°V IQGRƒdG
 ≈àM h  Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°S  ™``̀HQC’G  ∫Ó`̀N á«°VGôbE’G  É¡¶aÉëe h

.Ωƒ«dG
 ≥∏©àJ  ájƒªæJ  äÓ`̀Nó`̀J  É¡d  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ¬∏jÉ°†©dG  í`̀°`̀VhCGh
 h á«HÉÑ°ûdG  äGQOÉÑªdG ºYO h á«àëàdG ≈æÑdÉc áØ∏àîe ÖfGƒéH
 h  ¿hÉ©àdÉH  Ωƒ≤à°S  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ≈`̀dG  Gô«°ûe,á«YÉªàLG  h  á«ë°U
 ÜÉMQ AÉ°†b »a »LÉàfG ´ôa íàa ≈∏Y πª©dG IQGRh ™e ≥«°ùæàdG
 IòaÉf íàa ≈dG áaÉ°VG ∑Éæg äÉ«àØdG π«¨°ûàd ¥ôØªdG á¶aÉëªH

   .á¶aÉëªdÉH π«¨°ûàdG h á«ªæàdG ¥hóæ°U ™e á«°VGôbG

  

 الدوالر ينتعش بفعل تغطية 

مراكز مدينة واليورو يتراجع 

 ¢ùeG ™`̀°`̀SGh ¥É£f ≈∏Y Q’hó``̀dG  ¢û©àfG - Rô`̀à`̀jhQ -  ¿ó`̀æ`̀d 

 ó©H  hQƒ`̀«`̀dG  πHÉ≤e  ¬Ñ°SÉμe  iƒ``̀bCG  ¢†©H  Gó«©à°ùe  ¢ù«ªîdG

 »````̀HhQhC’G  …õ`̀cô`̀ª`̀dG  ∂æÑ∏d  Rƒ`̀ª`̀J  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ™`̀FÉ`̀bh  â©é°T  ¿CG

 á∏ª©dG  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀¡`̀JÉ`̀fÉ`̀gQ  á«£¨J  ≈`̀∏`̀Y  øjôªãà°ùªdG

.á«μjôeC’G

 ¬éà«d  Q’hó```̀dG  ΩÉ``̀eCG  Ió°ûH  ¢VÉØîfÓd hQƒ`̀«`̀dG  ∂`̀dP  ™`̀aO

.ô¡°TCG á©HQCG øe ôãcCG »a ¬d á«eƒj IQÉ°ùN ôÑcCG Üƒ°U

 ¿CG  ô£îH  äÉ°SÉ«°ùdG  ´Éæ°U  »Yh  ´ÉªàL’G  ô°†ëe  ô¡XCGh

 GhQôb ÉeóæY ºî°†àdG ™aôd …õcôªdG ∂æÑdG Oƒ¡L hQƒ«dG Oó¡j

.»°VÉªdG ô¡°ûdG …ó≤ædG õ«ØëàdG á∏°UGƒªH ºgó¡©J ô««¨J ΩóY

 ∂æH ió```d ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG »`̀∏`̀∏`̀ë`̀e ô`̀«`̀Ñ`̀c ∂``̀jô``̀jO ¿ƒ`̀ª`̀jÉ`̀°`̀S ∫É```̀bh

 …õ`̀cô`̀ª`̀dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ¿CG á`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG{ ¿ó`̀æ`̀d »``̀a ¿ƒ`̀∏`̀«`̀e ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f

.¥ƒ°ùdG ¬æ¶J Éªe É≤∏b ó°TCG »HhQhC’G

 ≈∏Y •ƒ¨°†dG øe ójõe ájDhQ ÉeÉªJ øμªªdG øe ¿CG ó≤àYCG{

 á∏°S πHÉ≤e áÄªdÉH 0^4 Q’hódG õØbh z.É≤MÓa ¿B’G øe hQƒ«dG

 øe  Gô«Ñc  ÉÑfÉL  ƒëª«d  ájQÉéàdG  ¿GRhC’É```̀H  áëLôe  äÓªY

   .á«°VÉªdG á∏«∏dG ôFÉ°ùN

  

 المركزي ا
وروبي قلق من ارتفاع سعر اليورو 

 ∂æÑdG  »`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ¢ù∏ée  Üô```̀YCG  -  Ü  ±  CG  -  äQƒ`̀Ø`̀μ`̀fGô`̀a 
 ¿CÉ°ûH  ¬≤∏b  øY  RƒªJ  »a  ´ÉªàLG  ô`̀NG  »a  »``̀HhQh’G  …õcôªdG
 …òdG  ´ÉªàL’G  ô°†ëe  ô¡XG  Ée  Ö°ùëH  ,hQƒ`̀«`̀dG  ô©°S  ´ÉØJQG
 »éjQóàdG ∞bƒ∏d ∂æÑdG »YÉ°ùe ó≤©j Ée ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ô°ûf

 .…OÉ°üàb’G ¢TÉ©àf’G ≈∏Y ô«KCÉàdG ¿hóH õaGƒëdG áYƒªéªd
 »a Q’hó````dG  π`̀HÉ`̀≤`̀e  %5 ≈``̀dG  π°üJ  áÑ°ùæH  hQƒ``«``dG  ™``Ø``JQGh
 ó©H 1^17 ≈dG π°ü«d ∞«ØW πμ°ûH ¢†ØîfGh ,Iô«N’G ô¡°T’G

 .´ÉªàL’G ô°†ëe ô°ûf
 »HhQh’G …õcôªdG ∂æÑdG OGó©à°SG ióe ¿ƒ∏∏ëªdG ÖbGôjh 
 á¡LGƒe  ≈`̀dG  âaóg  »àdG  »ªμdG  π«¡°ùà∏d  ¬à°SÉ«°S  øe  óë∏d

 .hQƒ«dG á≤£æe ¢TÉ©àfG ´QÉ°ùJ ™e ,áeR’G
 ,¬îjQÉJ »a iƒà°ùe ≈fOG óæY IóFÉØdG ä’ó©e ∂æÑdG OóMh
 äGóæ°ù∏d  AGô°T á«∏ªY CGóHh ,∑ƒæÑ∏d á°ü«NôdG  ¢Vhô≤dG  Ωóbh
 ∫ƒ°UƒdGh  ƒªædG  ™aód  ádhÉëe  »a  hQƒ`̀j  ¿ƒ«∏jôJ  2,3  áª«≤H

 .%2 ≈dGƒM áÑ°ùf óæY ºî°†àdÉH
 hQƒ`̀j  QÉ«∏e  60  áª«≤H  äGóæ°S  AGô°ûH  ∂æÑdG  Ωƒ≤j  É«dÉMh
 ∂æÑdG CGó`̀Ñ`̀j ¿G ¥Gƒ``̀°``̀S’G ™`̀bƒ`̀à`̀Jh .ΩÉ``̀©``̀dG á`̀jÉ`̀¡`̀f ≈`̀à`̀M É`̀jô`̀¡`̀°`̀T
 º°SÉH á`̀ahô`̀©`̀ª`̀dG õ`̀aGƒ`̀ë`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ø``e É`̀é`̀jQó`̀J êhô`̀î`̀dÉ`̀H

 .πÑ≤ªdG ΩÉ©dG z»ªμdG π«¡°ùàdG{
 »ZGQO ƒjQÉe ¬°ù«FQ ø∏YG ,RƒªJ »a ∂æÑ∏d ´ÉªàLG ôNG »ah
 zôÑ°üdG{ ≈dG ∑ƒæÑdG É«YGO äÉ°SÉ«°ùdG ≈∏Y ô««¨J …CG CGô£j ød ¬fG

 .OÉ°üàb’G ƒªf ºZQ ºî°†àdG ¢VÉØîfG ¬Lh »a
 .á°SÉ°ùëdG ∂æÑdG á°SÉ«°S ó«≤©àH hQƒ«dG ô©°S ´ÉØJQG Oó¡jh

 äGOQGƒ```̀dG  ô©°S  ¢VÉØîfG  ≈`̀dG  á∏ª©dG  ô©°S  ´É`̀Ø`̀JQG  …ODƒ```̀jh
 ¢VÉØîfG  »dÉàdÉHh  QÉ©°S’G  ¢VÉØîfG  ≈`̀dG  …ODƒ``̀j  ¿CG  øμªj  É`̀e
 á≤£æe IQó≤H ô°†j Ée äGQOÉ°üdG ô©°S ∂dP ™aôj Éªc .ºî°†àdG

 .¢ùaÉæàdG ≈∏Y hQƒ«dG
 ÜBG  25 »a »`̀ZGQO É¡«≤∏«°S »àdG  áª∏μdG  ≈dG  QÉ¶f’G ¬éàJh
 ’EG  .IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ø««aô°üªdG QÉÑμd …ƒæ°S ™ªéJ »a

 .á°SÉ«°ùdG »a Iô«Ñc äGô«¨J ¿ƒ©bƒàj ’ ø«∏∏ëªdG ¿CG
 ÉÑjO »L ¿G …CG  ∂æH »a π∏ëªdG »μ°ùæLôH ø«à°SQÉc ∫Ébh
 »``HhQh’G  …õcôªdG  ∂æÑdG  Qƒ°üJ  ™e  Ö°SÉæàj  Ωƒ«dG  ô°†ëe{

 .zójó°T QòëH á«∏ª©dG ¬«LƒJ »a ÖZôj …òdG
 á°ûbÉæe  CGóÑ«°S  ∂æÑdG  ¿G  Rƒ`̀ª`̀J  ´É`̀ª`̀à`̀LG  »`̀a  »``̀ZGQO  ∫É``̀bh

 .∞jôîdG »a äGóæ°ùdG AGô°T èeÉfôH πÑ≤à°ùe
 ™HÉ°ùdG »a πÑ≤ªdG ¬YÉªàLG ∂æÑdG »¶aÉëe ¢ù∏ée ó≤©jh

 .πÑ≤ªdG ∫ƒ∏jCG øe

 أدوية الحكمة توسّع نطاق اتفاقية تراخيص ا
دوية مع شركة »تاكيدا« 

 ثالث شركات منافسة تسعى لشراء أصول »اير برلين« 

 áªμëdG á``̀jhOG ácô°T â`̀æ`̀∏`̀YG- Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ qª`̀Y 

 .»H  õ∏μ«Jƒ«°SÉeQÉa  áªμM{  áYƒªéªd  á©HÉàdG

 ¢ü«NGôJ  á«bÉØJG  ¥É£f  É¡©«°SƒJ  øY  ,z.»°S  .∫EG

 äÉYÉæ°ü∏d  zGó«cÉJ{  ácô°T  ™e  á©bƒªdG  á``̀jhO’G

 á≤£æªH Ió`̀jó`̀L á``̀jhOG  ™`̀jRƒ`̀J  πª°ûàd  á`̀«`̀FGhó`̀dG

.É«≤jôaG ∫Éª°Th §°Sh’G ¥ô°ûdG

 â`̀aÉ`̀°`̀VCG zá`̀ª`̀μ`̀ë`̀dG ¿EÉ``̀a ,á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G Ö`̀Lƒ`̀ª`̀Hh

 »àdG  á````̀jhOC’G  áYƒªéªd  Ió`̀jó`̀L  á`̀jƒ`̀«`̀M  á````jhOCG

 ≥jƒ°ùJh  ™«æ°üJh  π«é°ùàd  á`̀aÉ`̀°`̀V’É`̀H  É`̀¡`̀YRƒ`̀J

 ájÉYô∏d IóFGôdG äÉéàæªdG øe á©HQCG ™«Hh ™jRƒJh

 17 »a zGó«cÉJ{ `ácô°ûH á°UÉîdG á«dhC’G á«ë°üdG

.É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªH kÉbƒ°S

 ¢`̀ù`̀eG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀∏`̀d »`̀aÉ`̀ë`̀°`̀U ¿É``̀«``̀H Ö``°``ù``Mh

 á``̀jhOCG  ácô°û`d  ≥`̀ë`̀dG  á«bÉØJ’G  íæªJ  ,¢ù«ªîdG

 çÓ`̀ã`̀d …ô``°``ü``M ≥``jƒ``°``ù``Jh ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀d zá``ª``μ``ë``dG

 á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæe øe äÉYƒªée

 ¥ô`̀°`̀û`̀dG ¥Gƒ``̀°``̀SCG »``a zGó``«``cÉ``J{ á`̀cô`̀°`̀û`̀``̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

 á°UÉN  á```jhOCG  πª°ûJh  É«≤jôaCG  ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G

 ø«μ°ùJh  Ωó``̀dG  §¨°V  ´É``Ø``JQGh  …ôμ°ùdG  ¢Vôªd

.Ω’B’G

 ≥`̀ë`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀dG á```````jhOCG á``cô``°``T ∂`̀∏`̀à`̀ª`̀J É``ª``c

 zGó«cÉJ{ äGô°†ëà°ùe ≥jƒ°ùJh ™«æ°üàd …ô°üëdG

 ¥Gƒ`̀°`̀SCÉ`̀H  ¿ƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG  áî°†e  äÉ£ÑãªH  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

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

.ô°üeh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG

 ¢ü«NôàdG  á«bÉØJG  π`̀jó`̀©`̀Jh  ™«°SƒJ  º`̀J  Éªc

 ô°†ëà°ùªH  ≥q∏©àj  Éª«a  zGó`̀«`̀cÉ`̀J{  ™`̀e  á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG

 ió©ààd  (äÉHÉ¡àdÓd  èdÉ©ªdG)  ΩÉμ«°ùcƒfQƒd{

 ácô°T{ ¥Gƒ°SC’ á∏eÉ°T íÑ°üJh ,¿OQC’Gh ájOƒ©°ùdG
 ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a záªμëdG ájhOCG

.É«≤jôaCG
 ácGô°ûdG ájƒ≤àd á«bÉØJ’G »JCÉJ ,¿É«Ñ∏d É≤ahh
 ø«aô£dG ™ªéJ »àdG óeC’G á∏jƒW á«é«JGôà°S’G
 ºgÉ°ùà°S å«M ,É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG »a
 á°Sƒª∏ªdG  äÉ©«ÑªdG  ø«°ùëJ  »`̀a  ácGô°ûdG  √ò`̀g
 §°ShC’G ¥ô°ûdG ¥Gƒ°SCG »a záªμëdG ájhOCG ácô°ûd
 ™«æ°üJ ∫Éée »a ÉgóLGƒJ Rõ©Jh ,É«≤jôaCG ∫Éª°Th
 äGô°†ëà°ùªd áfÉμe OÉéjEG  »a É¡JGôÑNh ájhOC’G

.á≤£æªdG »a IójóL
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Ébh
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æªH  áªμëdG  á``̀jhOCG  ácô°û`d

 ¿G IRhQO ¿RÉe áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’Gh É«≤jôaCG ∫Éª°Th

 »a áª¡e á`̀jhOCG  ô«aƒJ »a º¡°ùà°S ácGô°ûdG √òg

.É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe

 AÉcô°T  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿G  IRhQO  ±É`̀°`̀VGh

 äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀e á`̀¶`̀Ø`̀ë`̀e º```̀YO »``̀a º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀j ø`̀«`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y

 kGƒªf ó¡°ûJ »àdG á«LÓ©dG ä’ÉéªdG »a ácô°ûdG

 ≈°VôªdG íæªH ï°SGôdG É¡eGõàdG õjõ©Jh ,kGôªà°ùe

.IOƒédG á«dÉY ájhOCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á«fÉμeEG

 á≤£æe ô`̀jó`̀eh  ¢ù«FôdG  Ö`̀FÉ`̀f  QÉ`̀°`̀TG  ,√Qhó```̀H

 »a É`̀«`̀≤`̀jô`̀aCGh §``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dGh ≈```̀fOC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG

 ™e  ácGô°ûdG  ¿G  »fÉ q°SÉc  ƒ∏«fGO  zGó`̀«`̀cÉ`̀J{  ácô°T

 ï`̀°`̀SGô`̀dG ΩGõ``̀à``̀d’G ó°ùéJ á`̀ª`̀μ`̀ë`̀dG á````̀jhOCG á`̀cô`̀°`̀T

 ¢†jC’Gh  ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG  á`̀jhOCG  ô«aƒàH

 ≈∏Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG AÉ`̀≤`̀H ™``e ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG IOƒ``̀é``̀dG äGP

 ΩGQhC’G  »```gh  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG  ä’É``é``ª``dG

 .»ª°†¡dG RÉ¡édG ¢VGôeCGh

 ¿Gô«£dG ácô°T …ôéJ - Ü ± CG - äQƒØμfGôa 
 áKÓK ™e äÉãMÉÑe ø«dôH ôjG á°ù∏ØªdG á«fÉªd’G
 ø∏YCG  Ée Ö°ùëH ,É¡dƒ°UCG  ™«H  πLCG  øe ø«°ùaÉæe
 IQó`̀b Ωó``̀Y ø`̀e GQò`̀ë`̀e ,É``̀¡``̀JQGOG ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ

.∞FÉXƒdG πc PÉ≤fG ≈∏Y ácô°ûdG

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ¿É`̀ª`̀∏`̀μ`̀æ`̀«`̀a ¢``̀SÉ``̀eƒ``̀J ∫É`````̀bh

 »æjÉª¨dG  ôJQƒØμfGôa{  áØ«ë°üd  ácô°ûdG  IQGOG

 ≈∏Y  øëf  ,GõfÉ¡àaƒd  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH{  z≠fƒàjÉ°ùJ

.z(á≤Ø°üdÉH) ø«ªà¡e øjôNCG ø«aôW ™e π°UGƒJ

 òæe Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  QÉ```°```TCGh

 »dÉe ™`̀°`̀Vh »`̀a çÓ`̀ã`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ¿CGh ,™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SCG

 ™e  zø`̀«`̀dô`̀H  ô`̀j’  ø``̀eBG  πÑ≤à°ùe  ºjó≤àd{  RÉàªe

.É¡JÉ«∏ª©d Gõcôe É«fÉªdG AÉ≤HG

 ,ø«jôN’G ø«àcô°ûdG º°SG ¿Éª∏μæ«a ôcòj ºdh

 zâ«L  …õ``̀jG{  Éª¡fG  OQhG  »`̀fÉ`̀ª`̀d’G  ΩÓ``̀Y’G  øμd

 .z∑ƒc ¢SÉeƒJz`d á©HÉàdG Qhófƒc ácô°Th

 É`̀¡`̀fCG ¢`̀Sô`̀H ¢`̀ù`̀fGô`̀a á``̀dÉ``̀ch Qhó``̀fƒ``̀c äOÉ`````̀aCGh

 ô`̀jG  AÉ`̀æ`̀H  IOÉ```̀YG  »`̀a  z…ƒ`̀«`̀M  QhO{  AGO’  Ió©à°ùe

.≥«∏©àdG zâ«Z …õjG{ â°†aQ Éª«a ,ø«dôH

 É¡fG  zø`̀«`̀dô`̀H ô``jG{ âæ∏YG ,â`̀FÉ`̀Ø`̀dG AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dGh

 É¡à¨∏HG  Éeó©H  É¡°SÓaG  ¿Ó``̀Y’  äGAGô```̀LG  äCGó``̀H

 zOÉ`̀ë`̀J’G{  áYƒªée  É¡«a  á«°ù«FôdG  áªgÉ°ùªdG

 ºYO  …G  É¡d  Ωó≤J  ø`̀d{  É¡fG  ¿Gô«£∏d  á`̀«`̀JGQÉ`̀e’G

.z»aÉ°VG »dÉe

 OÉ°üàb’G IôjRh âæ∏YG ,’óL äQÉKG Iƒ£N »ah

 ¢Vôb íæe QƒØdG ≈∏Y ¢ùjôÑjR ¬à«¨jôH á«fÉªd’G

 Öæéàd zø«dôH  ôjG{  ≈dG  hQƒj  ¿ƒ«∏e 150 áª«≤H
 ,á∏Ñ≤ªdG  áKÓãdG  Qƒ¡°ûdG  ∫Ó`̀N  É¡JÓMQ  ∞bƒJ
 ¿hójôj øjòdG ¿Éªd’G ø«æWGƒªdG ∑ÉHQG Öæéàd

.äGRÉLG á«°†ªJ
 øe  90  ≈∏Y  PGƒëà°SÓd  GõfÉ¡àaƒd  ≈©°ùJh
 •ƒ£N ≈∏Y É¡«∏¨°ûJh ,ácô°û∏d IôFÉW 140 π°UCG
 äôcP  Ée  Ö°ùM  ,∞«dÉμàdG  á°†ØîæªdG  É¡fGô«W

 QOÉ°üe  ø`̀Y  Ó≤f  ≠fƒàjÉ°ùJ  ¢ûàjOƒ°S  áØ«ë°U
.äÉãMÉÑªdG øe áÑjôb

 ô``̀JQƒ``̀Ø``̀μ``̀fGô``̀a{ á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U ¿É`̀ª`̀∏`̀μ`̀æ`̀«`̀a OÉ```````̀aCGh
 äÉbÉØJ’ π°Uƒà∏d ≈©°ùj ¬fCG z≠fƒàjÉ°ùJ »æjÉª¨dG
 ∑QGóJ ¬fCG  ’EG  .∫ƒ∏jG »a πb’G ≈∏Y ø«àcô°T ™e

.z∞FÉXƒdG πc PÉ≤fG Éæ©°SƒH ¿ƒμj ød øμd{
 ∑ƒ`̀μ`̀e{ É`̀°`̀†`̀jG ≈ª°ùJ »`̀à`̀dG ,á`̀cô`̀°`̀û`̀dG º`̀°`̀†`̀Jh

 ¿Éªd’G  ìÉ«°ùdG  π≤f  »a  É¡Jô¡°T  ÖÑ°ùH  zÉcQƒjÉe
.∞Xƒe 8000 ,á«fÉÑ°S’G ÅWGƒ°û∏d

 ,2012  ΩÉY  á∏«Ä°V  ÉMÉHQCG  É¡≤«≤ëJ  AÉæãà°SÉHh
 .2008 ΩÉ©dG òæe ÉMÉHQCG zø«dôH ôjG{ πé°ùJ ºd

 »àdG  ácô°ûdG  â«æeh  Gô`̀NDƒ`̀e  ™°VƒdG  ºbÉØJh
 IQÉ°ùîH hQƒ`̀j  QÉ«∏e ≈dGƒM ≠∏Ñj øjO âëJ ìRô`̀J

 .hQƒj ¿ƒ«∏e 782 â¨∏H 2016 »a á«îjQÉJ
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   علماء ومشايخ تونسيون يرفضون 
المساواة بين الرجال والنساء في االرث
 ¢ùeG ¿ƒ«°ùfƒJ ïjÉ°ûeh AÉª∏Y ¢†aQ - Ü ± CG - ¢ùfƒJ

 ¢ù«FôdG ìôW ≈∏Y GOQ ,çQ’G »a ∫ÉLôdÉH AÉ°ùædG IGhÉ°ùe

 ¢†gÉæe ¬fG GhôÑàYGh ,¢TÉ≤ædG Gò¡d »°ùÑ°ùdG óFÉb »LÉÑdG

.»°ùfƒàdG ™ªàéªdG ≈∏Y zGô£N{ πμ°ûjh ΩÓ°S’G ΩÉμMC’

 ø«H IGhÉ°ùªdG ´ƒ°Vƒe óM’G »°ùfƒàdG ¢ù«FôdG ìôWh

 ≈dG  ¬éàJ  √OÓ`̀H  ¿G  GôÑà©e  ,çQ’G  »a  AÉ°ùædGh  ∫É`̀Lô`̀dG

 øe Ö∏W ¬`̀fCG  ø∏YCG  Éªc  ,zøjOÉ«ªdG  ™«ªL »a{  IGhÉ°ùªdG

 êGhR  ™æªj 1973 ΩÉ©dG  ≈dG  Oƒ©j  Qƒ°ûæe Öë°S áeƒμëdG

 ¿ÉJÉg …óJôJh .ø«ª∏°ùªdG ô«Z øe äÉª∏°ùªdG äÉ«°ùfƒàdG

.¢ùfƒJ »a Iójó°T á«°SÉ°ùM ¿ÉàdCÉ°ùªdG

 GhôÑàYGh ¿É«H »a ¢ùeG ¿ƒ«°ùfƒJ ïjÉ°ûeh AÉª∏Y OQh

 âHGƒK  »`̀a  Éëjô°U  Éæ©W  ó`̀©`̀j{  »°ùÑ°ùdG  ó`̀FÉ`̀b  ìô`̀W  ¿G

.z¬«dG AÉªàf’ÉH ±ô°ûàf …òdG øjódG

 á«æjódG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  ô``̀jRh  ó``̀cCG  »aÉë°U ô`̀ª`̀JDƒ`̀e  »``̀ah

 ΩÓ`̀°`̀S’G »`̀a çQE’G{ ¿G »`̀eOÉ`̀î`̀dG  ø`̀jó`̀dG  Qƒ``̀f  ≥`̀Ñ`̀°`̀SC’G

 Rƒéj  ’  »©£b  ºμM  ƒgh...á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G  øe  ºμM

.z¬«a OÉ¡àL’G hG ¬H ¢SÉ°ùªdG

 IóªM  ≥HÉ°ùdG  ájQƒ¡ªédG  »àØe  ó≤àfG  ¬à¡L  ø`̀e

 »a ¢ù∏LCG ¿CG Ö°ùMCG âæc Ée{ ∫Ébh »°SÉFôdG ìô£dG ó«©°S

 ΩÉY 1400 Ióªd âfÉc  á«eÓ°SEG  Iôμa øY ¬«a ™`̀aGOCG  Ωƒj

.zäÉØdÉîªdG »a §≤°ùJ Ωƒ«dG PGh ,äÉª∏°ùªdG øe

 áªWÉa  áfƒàjõdG  á©eÉL  »`̀a  IPÉ`̀à`̀°`̀S’G  â≤∏Y  ∂dòc

 ¬fCÉc  çGô«ªdG  äÉ©jô°ûJ  πjó©J ìGôàbG  ¿G  ∫ƒ≤dÉH  äƒ≤°T

 ∂fG Iõ©dG Üôd ∫ƒ≤f ÉæfCÉch ,≈dƒªdG áªμM »a{ ∂«μ°ûJ

 ô«Z  ¬fÉH  ˆG  ≈∏Y  ºμëf  ÉæfÉch...º«°ù≤àdG  »a  äCÉ`̀£`̀NG

.zICGôªdG ™e ∫OÉY

   رئيس كوريا الجنوبية: لن تكون هناك 
حرب في شبه الجزيرة الكورية

 ¿ƒe  áq«HƒæédG  ÉjQƒc  ¢ù«FQ  ø∏YCG  -  Ü  ±  CG  -  ∫ƒ«°S

 IôjõédG ¬Ñ°T »a ÜôM ∑Éæg ¿ƒμJ ød ¬qfCG ¢ùeG ¿EG-…ÉL

 zƒà«a{ ™bGƒdG ôe’G ºμëH ∫ƒ«°S iód ¿CG GócDƒe ,áqjQƒμdG

 »éeÉfôH ≈∏Y GOQ »cô«eCG …ôμ°ùY πªY …CÉH ≥∏©àj Ée »a

.»NhQÉ°üdGh …hƒædG á«dÉª°ûdG ÉjQƒc

 ô¡°T’G »a ájQƒμdG IôjõédG ¬Ñ°T »a ôJƒàdG óYÉ°üJh

 ø«àHôéàH ≠`̀fÉ`̀j ≠`̀fƒ`̀«`̀H ΩÉ`̀«`̀b Ö`̀≤`̀Y ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG á`̀∏`̀«`̀∏`̀≤`̀dG

 ,äGQÉ≤∏d  øjôHÉY  ø««à°ùdÉH  ø«NhQÉ°U  ≥`̀WE’  ø«àëLÉf

 ≈eôe »a á«cô«e’G »°VGQ’G  øe Gô«Ñc Éª°ùb ™°†j Ée

.É¡fGô«f

 ïjQGƒ°U ¥ÓWÉH ≠fÉj ≠fƒ«H äOóg »°VÉªdG ´ƒÑ°S’Gh

 ,Çó`̀¡`̀dG §«ëªdG »`̀a á`̀«`̀cô`̀«`̀eC’G ΩGƒ``̀Z Iô`̀jõ`̀L √É`̀é`̀JÉ`̀H

 ,á£îdG  √ò`̀g  øY hóÑj  Ée  ≈∏Y É≤M’ â©LGôJ  É¡fG  ƒ`̀dh

 QÉædÉH{   ÖeôJ  ó`̀dÉ`̀fhO  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  ÉgóYƒJ  Éª«a

 zò«Øæà∏d  õgÉL{  …ôμ°ù©dG  QÉ«îdG  ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  zÖ°†¨dGh

.á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ó°V

 øe ±hÉîe ø«ÑfÉédG øe …QÉædG ÜÉ£îdG Gòg ô«ãjh

 ô°ûæJ  ≠fÉj  ≠fƒ«H  ¿CG  å«M ,á«KQÉc  ÖbGƒY ¬d  ¿ƒμJ  CÉ£N

 ø«jÓe  ¢û«©j  å«M  ∫ƒ«°S  Æƒ∏H  ¬æμªj  á«©aóe  ìÓ°S

.¢UÉî°T’G

 Qhôe áÑ°SÉæªd »aÉë°U ôªJDƒe »a ∫Éb ¿ƒe ¿G ô«Z

 ¿Éc  Éª¡e  Üô`̀ë`̀dG  ™æeCÉ°S{  ¬Ñ°üæe  ¬«qdƒJ  ≈∏Y  Ωƒ`̀j  áÄe

.zøªãdG

 ™`̀bGƒ`̀dG  ô``̀eC’G  ºμëH  ∂∏ªJ  ∫ƒ«°S  ¿G  ∫É`̀b  ¿ƒ`̀e  øμd

 ,IóëàªdG äÉj’ƒ∏d …ôμ°ùY πªY q…CÉH ≥q∏©àj Ée »a zƒà«a{

.√OÓH áØ«∏M

 ,»dGƒàdG ≈∏Y ™HÉ°ùdG ΩÉ©∏d ∂dPh ,¢û«©∏d ºdÉ©dG ¿óe π°†aCG »g á«dGôà°SC’G ¿QƒÑ∏e áæjóe ¿CG zâ°ù«eƒfƒμjEG …P{ á∏éªd …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG ô¡XCG - Ü ± CG - »fó«°S   

 πØ°SCG  »a  ¢SƒZ’h ¢ù∏HGôWh ≥°ûeO  â∏M Éª«a  ,ºdÉ©dG  ≥WÉæe º¶©e Üô°†J  »àdG  á«°SÉ«°ùdG  äGôJƒàdGh  á«HÉgQE’G  äÉ«∏ª©dGh  ∞æ©dG  øY Égó©H  ÖÑ°ùH  É°Uƒ°üNh

.…QÉ¨dÉch ƒàfhQƒJh ôaƒμfÉa çÓãdG ájóæμdG ¿óªdGh Éæ««a ≈∏Y áe qó≤àe ,áæjóe 140 øe áªFÉb ≈∏Y ™HôàJ ¿ƒÑ∏e ¿CG á°SGQódG »a AÉLh .áªFÉ≤dG

.áªFÉ≤dG ¢SCGQ ¢ùªîdG ¿óªdG √òg πàëJh

ملبورن أفضل مدينة للعيش في العالم ودمشق وطرابلس أسوأها 

ΩÓbCG ¢ShDhQ

»LÉàfEG äGAÉ°ûfE’G ´É£b   
 »a »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG  ø`̀Y ™ª°ùjh CGô`̀≤`̀j ø`̀e

 áÑ≤©dG  »`̀a  ábÓª©dG  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdGh  ,ó∏ÑdG

 ,ájƒªæàdG  ô`̀«`̀Zh  ájƒªæàdG  ≥WÉæªdG  ø`̀e  É`̀gô`̀«`̀Zh

 ´É`̀£`̀b ≈``∏``Y Ωƒ``̀≤``̀j »```````̀fOQC’G OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ¿CG ø``¶``j

 …ò`̀dG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  º¶©e ¿CGh  ,äGAÉ``̀°``̀û``̀fE’G

.óYÉ°üdG ´É£≤dG Gòg êÉàf ƒg ÉªfEG ≥≤ëàj

 É¡eôàëj  ’  »`̀à`̀dG  ΩÉ``bQC’É``a  ,í«ë°U  ô«Z  Gò`̀g

 äGAÉ``̀°``̀û``̀fE’G á`̀°`̀ü`̀ë`̀a ,ô````̀NBG kÉ`̀Ä`̀«`̀°`̀T ∫ƒ``≤``J ,¿hô``̀«``̀ã``̀c

 ,áÄªdÉH  5  ø`̀Y  π≤J  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  »∏ëªdG  è`̀JÉ`̀æ`̀dG  »`̀a

 øe  π`̀bCG  ΩÉ©dG  …ƒæ°ùdG  ƒªædG  áÑ°ùf  »a  É¡eÉ¡°SEGh

 .áÄªdÉH  óMGƒdG ∞°üf

 É¡fCG  ∫É`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG  ô«fÉfódG  äGQÉ`̀«`̀∏`̀e  Ö`̀gò`̀J  ø``̀jCG

 øªμj  ÜGƒédG  ?äGAÉ`̀°`̀û`̀fE’Gh  äGQÉ≤©dG  »a  ôªãà°ùJ

 ø«©e •É°ûf ≈∏Y ¥ÉØfE’G ´ƒªée ø«H ≥jôØàdG »a

 »àdG á`̀aÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG á`̀ª`̀«`̀≤`̀dG ø`̀«`̀Hh ,¬`̀JÉ`̀©`̀«`̀Ñ`̀e º`̀é`̀M hCG

.•É°ûædG Gòg Égódƒj

 ,OGô«à°S’G  ≈∏Y  kGô«ãc  óªà©j  äGAÉ°ûfE’G  ´É£b

 OGƒ``̀e ø``̀e á`̀©`̀æ`̀°`̀ü`̀e hCG IOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e OGƒ``̀ª``̀dG º`̀¶`̀©`̀ª`̀a

 ¿hó``aGh  ´É£≤dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  º¶©eh  ,IOQƒà°ùe

 »`̀°`̀VGQC’G  AGô°T  ¿CG  Éªc  ,êQÉî∏d  º¡ÑJGhQ  ¿ƒdƒëj

 πãªj ¬fC’ »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a ¬d πNO ’

.ôNBG º°SG øe á«μ∏ªdG ∫É≤àfG Oôée

 áeÉg äGAÉ``°``û``fE’G ´É`̀£`̀b »`̀a êÉ``̀à``̀fE’G äÓ`̀Nó`̀e

 »gh ,êÉàfE’G áØ∏c øe iôÑμdG áÑ°ùædG πμ°ûJh kGóL

 áYÉæ°üdÉc ,É¡àéàfCG »àdG äÉYÉ£≤∏d kÉ«FÉ°üMEG Ö°ùëJ

 …òdG  äGAÉ°ûfE’G  ´É£≤d  ¢ù«dh  ,π≤ædGh  á«∏jƒëàdG

 ≈∏Y »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a ¬àªgÉ°ùe ô°üà≤J

 óFGƒØdGh ,´É£≤dG »a ø«∏eÉ©∏d áYƒaóªdG ÖJGhôdG

 âfÉc  ÉªHQh  ,ø«dhÉ≤ªdG  ìÉ`̀HQCGh  ∑ƒæÑ∏d  áYƒaóªdG

 Iô«¨°U áÑ°ùf iƒ°S πμ°ûJ ’ á©ªàée ô°UÉæ©dG √òg

 .á«∏μdG äGAÉ°ûfE’G áØ∏c øe

 »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG è``̀JÉ``̀æ``̀dG »``̀a ø`̀«`̀©`̀e ´É``̀£``̀b á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e

 ’EGh  ,¬`à«ªgC’  ó«MƒdG  ¢SÉ«≤ªdG  â°ù«d  »dÉªLE’G

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dÉa  ,áYGQõdG  Ö£°T  Öéj  ¿Éc

 ,¢†©ÑdG  É¡°†©H  »`̀a  ô`̀KDƒ`̀Jh  ,É¡°†©H  ™`̀e  π`̀NGó`̀à`̀J

 ódƒJ  É¡fEG  ¿ƒdƒ≤j  áYGQõdG  QÉ°üfCG  ¢†©H  ¿CG  áLQód

 ÉªH  Égô«Zh  π≤ædGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  »a  kÓ`̀NO

 Ée ¿EG ™e ,»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe %24 ∫OÉ©j

 .§≤a  %4Q3  øY  ójõj  ’  »`̀YGQõ`̀dG  ´É£≤∏d  Ö°ùëj

 äGAÉ`̀°`̀û`̀fE’G  ´É£b  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Gò`̀g  πãe  ¿CG  hó`̀Ñ`̀jh

 çóëà°S  Iô«Ñc  ôFÉ°ùN ¿EÉa  √ó«ªéJ ºJ  ƒ∏a  ,kÉ°†jCG

 äGQÉ`̀é`̀jEGh  π≤f  π`̀FÉ`̀°`̀Shh  Ió`̀jó`̀Y  á«∏ëe  äÉYÉæ°üd

.∂dP ô«Zh Ωƒ°SQh ÖFGô°Vh äGQÉ≤Y

 É¡H  º¡°ùJ  ,á∏eÉμàe  Ió``Mh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G

 ’h  ,´É`̀£`̀b  …CG  ø`̀Y  ≈æ¨à°ùj  ’h  ,äÉYÉ£≤dG  ™«ªL

 »a  ¬àªgÉ°ùe  áÑ°ùf  ó`̀æ`̀Y  ´É`̀£`̀≤`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ∞`̀bƒ`̀à`̀J

 .äGAÉ°üME’G É¡°ùμ©J Éªc »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG

   ا=وروبيون قلقون
 من تدفق السياح على مدنهم

 ìÉ«°ù∏d  ∞«ãμdG  ≥aóàdG  CGó`̀H  -  Ü  ±  CG  -  áfƒ∏°TôH

 ô«ãj  ,iô`̀NCG  á«HhQhCG  á«MÉ«°S  ≥WÉæeh áfƒ∏°TôH  ≈∏Y

 ’  ø`̀jò`̀dGh  ,º¡fóe  IOÉ©à°SÉH  ø«ÑZGôdG  ¿Éμ°ùdG  ≥∏b

.º¡H ÖMôe ô«Z º¡fEG º¡d ∫ƒ≤dG »a ¿hOOôàj

 QGƒ``°``SCG ≈``̀dG á`̀«`̀°`̀ù`̀fÉ`̀ehô`̀dG á`̀«`̀bó`̀æ`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀æ`̀bCG ø``̀eh

 äÉH  ,ájóæ∏àμ°S’G  …Éμ°S  IôjõéH  GQhô`̀e  ,∂«æaôHhO

 ºZQ  ≈∏Y  ìÉ«°ùdG  ≈``̀dEG  ≥∏≤H  ¿hô¶æj  ¿Éμ°ùdG  ¢†©H

.É¡fƒæeDƒj »àdG á«dÉªdG äGóFÉ©dG

 ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG è`̀à`̀ë`̀j ,»`̀∏`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG É`̀à`̀«`̀fƒ`̀∏`̀«`̀°`̀SQÉ`̀H »``̀M »``̀a

 ôμ°ùdG  ä’É``M  ø`̀Y  ºLÉædG  êÉ``̀YR’G  ≈∏Y  äGƒæ°S  òæe

 ´ÉØJQG  πªM  Gô«NCGh  ´QÉ°ûdG  »a  á«eGô¨dG  äÉbÓ©dGh

.IQOÉ¨ªdG ≈∏Y º¡æe ¢†©ÑdG äGQÉéjE’G

 ≈∏Y  IôgÉ¶J  ∫ÓN  äÉàa’  ≈∏Y  ¿ƒéàëe  Öàch

 ôNBG ÉØ«°U ójôf ’{ :ìÉ«°ùdÉH IOÉY ßàμªdG A≈WÉ°ûdG

 ÓgCG ’zh ,zÉæ«fÉÑe »a ÉMÉ«°S ójôf ’zh ,Gò¡H É¡«Ñ°T

.zÓ¡°S ’h

 É¡fCÉH  áaÉë°üdG  É¡àØ°Uh  »`̀à`̀dG  äÉ`̀cô`̀ë`̀à`̀dG  √ò``̀g

 ådÉK  ,É«fÉÑ°SG  »a  ÉgDhGó°UG  OOôàJ  zìÉ«°ù∏d  ájOÉ©e{

 ¿ƒaÉ£°üªdG  É¡«∏Y  ≥aóJ  ºdÉ©dG  »a  á«MÉ«°S  á¡Lh

.É«côJh ô°üeh ¢ùfƒJ »a QGô≤à°S’G Ωó©d Gô¶f

 ±É≤jEG  ≈dG  ±ô£àªdG QÉ°ù«dG  øe áª¶æe äóªYh

 ,…QÉ`̀é`̀dG  ô¡°ûdG  ™∏£e  áfƒ∏°TôH  »`̀a  ìÉ«°ù∏d  á∏aÉM

 ÉªdÉH  »a  âª¶fh  ,AÓ£dÉH  »eÉe’G  É¡LÉLR  â°TQh

 Éª¡dÓN â©aQ ø«JôgÉ¶J ,QÉ«dÉÑdG QõLh ÉcQƒjÉe …O

 πà≤J  áMÉ«°ùdG{  É¡«∏Y  âÑàc  áàa’h  ,¿ÉNódG  πYÉ°ûe

.zÉcQƒjÉe

 623 Ü √ƒàd RÉ«àeÉH »MÉ«°ùdG π«ÑNQ’G Gòg OóM

 É¡°†ØN  É°†jG  …ƒæjh  á«MÉ«°ùdG  øcÉ°ùªdG  Oó`̀Y  ÉØdG

.∞dG 500 ≈dG á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°ùdG »a Ó«∏b

 ,ÉªdÉH ¿Éμ°S óMG ,(ÉeÉY 67) Qô«Øfƒe hQƒJQG ∫Ébh

 ,A»°T  πch πª©dGh  OÉ°üàb’G  ¢SÉ°SCG  »g áMÉ«°ùdG{  ¿G

.zÉ¡ª«¶æJ øe óH ’ øμd

 …ƒNGQ  ƒfÉjQÉe á«fÉÑ°S’G  áeƒμëdG  ¢ù«FQ  ø∏YGh

 »fG  Éeƒj  »ægP  ≈`̀dG  QOÉÑàj  º`̀d{  ,Iô`̀«`̀N’G  IôàØdG  »`̀a

 z»fÉÑ°S’G  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  øY ´ÉaódG  ≈dG  ô£°VCÉ°S

.OÓÑdG IhôK øe %11 øeDƒj …òdG

 áª¶æª∏d  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀«``̀e’G  ,»```̀YÉ```̀aQ  Ö``̀dÉ``̀W ó````̀cGh

 áMÉ«°ùdG{  ¿G  ,ó``jQó``e  É`̀gô`̀≤`̀eh  áMÉ«°ù∏d  á«ªdÉ©dG

 ºeÓd  á©HÉàdG  áª¶æªdG  √òg  í°VƒJh  .zhó©dG  â°ù«d

 ,ºdÉ©dG »a ∞FÉXh ô°ûY πc øe Ió`̀MGh ¿G ,IóëàªdG

 øe  %10  πμ°ûj  …ò`̀dG  ,»MÉ«°ùdG  ´É£≤dÉH  á∏°U  ≈∏Y

.»ªdÉ©dG »∏NGódG èJÉædG »dÉªLG

 øjôaÉ°ùªdG OóY ™ØJQG ,2016 ≈dG 1995 øe øμdh

 QÉ«∏e  1,2  ø`̀e  ô`̀ã`̀cG  ≈``dG  Éfƒ«∏e  525  ø`̀e  ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG

 øjôFGõdGh áØ∏μàdG á°†Øîæe ájƒédG äÉcô°ûdG π°†ØH

 ¿Gó`̀∏`̀Hh ó`̀æ`̀¡`̀dGh ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG »``a á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG ¥Gƒ``̀°``̀S’G ø``e

 ábÉW  RhÉéJ  ô``eC’G  øμd  .∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  è«∏îdG

.hóÑj Ée ≈∏Y á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdG ¢†©H ∫ÉªàMG

 áæ«°üëdG ∂«æaôHhO áæjóe ≈∏Y ≥Ñ£æj Ée Gògh

 ø«∏°UGƒdG êGƒaCG ≥aóJ ó¡°ûJ ∫GõJ Ée »àdG ,É«JGhôc »a

 ±hG  º`̀jÉ`̀Z{  π°ù∏°ùe  ø`̀e  ógÉ°ûe  ôjƒ°üJ  òæe  É¡«dG

.É¡«a »fƒjõØ∏àdG (¢Thô©dG áÑ©d) zõfhôK

∂fÉØdG ó¡a .O

 تصريحات ترمب تُطرب أنصار تفوق العرق ا=بيض 
 …CG  πªëf  ¿CG  É`̀≤`̀M  Ö©°üdG  ø`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S{  ±É``̀°``̀VCGh 

 øe GóL πjƒW âbh ó©H ≈àM ÖeôJ √ÉéJ á«Ñ∏°S ôYÉ°ûe

.z¿B’G

 ¢†«HC’G  »`̀eƒ`̀≤`̀dG  º¶æªdG  ,ô°ùæ«Ñ°S  OQÉ`̀°`̀û`̀à`̀jQ  É``̀eCG

 …òdG  ÖeôJ  íjô°üàH  OÉ°TCÉa  ,zø«ª«dG  Ghó`̀Mh{  Iô«°ùªd

 ÖeôJ{  ¿EG  ô°ùæ«Ñ°S  ∫É`̀bh  .z»`̀©`̀bGƒ`̀dGh  ∫OÉ©dGz`H  ¬Ø°Uh

.¢ù«FôdÉH zQƒîa{ ¬fCG ÉØ«°†e z,á≤«≤ëdÉH ≈æ©oj

 AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG ø`̀«`̀«`̀cô`̀«`̀eC’G ø`̀e ô«ãμdG Ö`̀eô`̀J ¢``̀û``̀gOCGh

 º¡∏ sªM øjòdG ø«jQÉ°ù«dG ø«°VôëªdG Ió°ûH ¿GO Éeó©H

 ¬Jó¡°T  …ò`̀dG  ∞æ©dG  ø`̀Y  á«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  ¬°ùØf  Qó`̀≤`̀dG

.π«Ø°ùJƒdQÉ°T »a âÑ°ùdG Ωƒj Iô«°ùe

 â``̀dBG{ π`̀jó`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀ª`̀«`̀dG á`̀cô`̀M ø``̀e äÉ`̀Ä`̀ª`̀dG ≥``̀aó``̀Jh

 ÉeÓYCG  ø«©aGQh äGhGô¡H ø«ë∏°ùe áæjóªdG  ≈dEG  zâ`̀jGQ

 ∫GôæédG  ∫ÉãªJ  á``̀dGREG  ≈∏Y  êÉéàMÓd  ,á`̀jRÉ`̀f  äGQÉ©°Th

 ÜôëdG »a á«dGQóØfƒμdG  äGƒ`̀≤`̀dG  OÉ`̀b  …ò`̀dG  »d äô``HhQ

.á«cô«e’G á«∏gC’G

 á`̀jô`̀¶`̀f QÉ``̀°``̀ü``̀fCG ø`̀«`̀H á`̀Ø`̀«`̀æ`̀Y äÉ`̀cÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀TG â``̀©``̀dó``̀fGh

 ø«°†gÉæe  ø«éàëeh  ,á¡L  øe  ¢†«HC’G  ¥ô©dG  ¥ƒØJ

 ¢üî°T ¢ùgO ÉeóæY ICGôeG πà≤e øY äôØ°SCG ,ájô°üæ©∏d

 øe Gó°ûM ¬JQÉ«°ùH ø«jRÉædG ™e ∞WÉ©àe ¬fCG »a ¬Ñà°ûj

.øjôgÉ¶àªdG

 IOÉ`̀b ø`̀e Ö`̀eô`̀J ≈``̀dEG á¡LƒªdG äGOÉ`̀≤`̀à`̀f’G â`̀dGƒ`̀Jh

 ¬FÉ≤dE’  ,ø«≤HÉ°ùdG  AÉ°SDhôdG  øe  OóY  º¡æ«H  ,ø««°SÉ«°S

.zø«aô£dG ≈∏Y{ Ωƒ∏dÉH

 ∫ÉjôHÉZ  QÉª¨«°S  »`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh  Oó``̀fh

 »cô«eC’G ¢ù«FôdG ¬jCGôH ¬ÑμJQG …òdG zº«°ùédG CÉ£îdGz`H

 Ωó`̀b  ≈`̀∏`̀Y  ø«jô°üæ©dGh  Oó`̀é`̀dG  ø`̀«`̀jRÉ`̀æ`̀dG  ™`̀°`̀Vh å`̀«`̀M

 áaÉ°ùe  òNCG  øe ’óH  ,ø«jô°üæ©dG  ∂ÄdhCG  ™e  IGhÉ°ùªdG

.º¡æe áë°VGh

 á`̀eÉ`̀©`̀dG äGQÉ``Ñ``©``dG ø``e GOó```̀Y Ö`̀eô`̀J ±É``̀°``̀VCG É`̀ª`̀«`̀ah

 äÉYƒªéªdG  äOÉ°TCG  ,ájô°üæ©dGh  ájRÉædG  É¡«a  ¿GO  »àdG

 øe GAõL QÉ°ù«dG ¬∏«ªëàH zâ`̀jGQ â`̀dBG{  ácôëd IójDƒªdG

.á«dhDƒ°ùªdG

 z¿Óc ¢ùcƒ∏c  ƒc{  áYÉªéd ≥HÉ°ùdG  º«YõdG  Üô`̀YCGh

 Rô`̀HCG  øe ƒ`̀gh ,∑ƒ`̀jO  ó«ØjO ¢†«ÑdG  ¥ƒØàH  øeDƒJ  »àdG

 ó«°ùd  √ôjó≤J  ø`̀Y  zôàjƒJ{  ™bƒe  ôÑY  ,™ªéàdG  √ƒ`̀Lh

 ¢ù«FôdG …ó«°S Gôμ°T{ Öàch .…Qƒ¡ªédG ¢†«HC’G â«ÑdG

 øY  á≤«≤ëdG  ∫ƒ`̀b  »a  ∂àYÉé°Th  ∂bó°U  ≈∏Y  ÖeôJ

.zø«jQÉ°ù«dG ø««HÉgQE’ÉH ójóæàdGh π«Ø°ùJƒdQÉ°T

 ,zâ`̀jGQ â`̀dBG{  »dhDƒ°ùe ó`̀MCG  ,∂««HhRƒH ∑É`̀L OÉ``̀YCGh

 IhQòdG âbh Éæ¨∏H{ ∫É≤a ,zôàjƒJ{ ôÑY ÖeôJ Iójô¨J ô°ûf

 »a ,z(πjóÑdG QÉ°ù«dG) +âØ«d âdBG+ Ió«©°S á∏«dzh z¿B’G

 ø««aÉë°üdG ≈dEG ádCÉ°ùªdG øY çóëàj ¢ù«FôdG ¿Éc âbh

.∑Qƒjƒ«æH zQhÉJ ÖeôJ{ ¬LôH øe

 äÉYƒªée  OGô```̀aG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  äÉHÉ°ùM  ô¶M  º``̀Jh

 ™bGƒe ≈∏Y Iô«°ùªdG  »a GƒcQÉ°T  øjòdG  πjóÑdG  ø«ª«dG

 ,zΩGô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀fGzh z∑ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀«`̀a{ π`̀ã`̀e »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG

 ™bGƒe ÖfÉL øe âfôàf’G ≈∏Y º¡JÉëØ°U â≤∏ZCG Éª«a

 ÜÉ£Nh  äGójó¡à∏d  á°†gÉæe  á°SÉ«°S  ™ÑàJ  áaÉ°†à°SG

 ∫É°üjG  ≈`̀∏`̀Y  ø``jQOÉ``b  Gƒ`̀∏`̀X  º¡°†©H  ¿CG  ’EG  .á`̀«`̀gGô`̀μ`̀dG

.º¡JGƒ°UCG

 »`̀∏`̀jO{ ÜÉ`̀°`̀ù`̀M á`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG É`̀©`̀bƒ`̀e ô`̀¶`̀M É``̀eó``̀©``̀Hh

 âbDƒe πμ°ûH Qƒ¡¶dG ≈``̀dEG  ô`̀«`̀N’G Gò`̀g OÉ`̀Y ,zô`̀eQƒ`̀à`̀°`̀S

 ¿ƒμj  ¿CG  í`̀Lô`̀j  ¥É`̀£`̀f  ΩGóîà°SÉH  ™`̀bƒ`̀e  ≈∏Y  AÉ``©``HQC’G

.GOóée ¬bÓZEG ºàj ¿CG πÑb ,É«°ShQ

 ™e Ö`̀eô`̀J √Gó`````̀HCG …ò```̀dG ∞`̀WÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ø`̀∏`̀¨`̀fG OÉ```°```TCGh

.π«Ø°ùJƒdQÉ°T á≤jóM øe »d ∫ÉãªJ ádGREG »°VQÉ©e

 É¡°ùØf ÉæHÉ£N äGõμJôe Ωóîà°ùj{ ¢ù«FôdG ¿EG ∫Ébh

 ó©H  ¿ƒ°SôØ«L  ¢SÉeƒJh  ø£æ°TGh  êQƒ`̀L  QhO  »JCÉ«°Sh

 ¿G  GôÑà©e  ,zá`̀«`̀dGQó`̀Ø`̀fƒ`̀μ`̀dG  äGƒ≤∏d  …QÉ`̀cò`̀à`̀dG  Ö°üædG

.zÉæîjQÉJ ô«eóJ ¿ƒdhÉëj{ ø«jQÉ°ù«dG

 ¬jG …O »a{ áª¶æe ¢ù«FQ ,∂jôJÉÑcô«c ¢ùª«L º°Vh

 ø««HhQhC’G πª°ûàd Iôé¡dG ô°üM ≈dEG ≈©°ùJ »àdG z…G QBG

 ∞bƒªH  ø«ÑMôªdG  äGƒ°UCG  ≈dEG  ¬Jƒ°U ,ºgóMh ¢†«ÑdG

 ôeCÉH Gô`̀«`̀NCG  ΩÉ`̀b ÖeôJ ó`̀dÉ`̀fhO ¢ù«FôdG{ ∫É`̀bh .Ö`̀eô`̀J

 ï«HƒJ :¬H Ωƒ≤«d á¶aÉëªdG á°ù°SDƒªdG  øe óMCG  ¿Éc Ée

 ∞æ©dG  º¡JQÉKE’  (πjóÑdG  QÉ°ù«dG  hCG)  á«°TÉØ∏d  øjOÉ©ªdG

 .zπ«Ø°ùJƒdQÉ°T »a á«fƒfÉb IôgÉ¶J ∫ÓN

 Ü ± CG - ø£æ°TGh

 ¢†«HC’G ¥ô©dG ¥ƒØJ ájô¶f QÉ°üfCG ∞≤∏J
 ¢ù«FôdG äÉëjô°üJ ¢SÉªëH OóédG ¿ƒjRÉædGh
 GhCGQh ,AÉ©HQC’G ÖeôJ ódÉfhO »cô«eC’G
 ≈∏Y Ωƒ∏dG AÉ≤dEG IQhô°V ≈∏Y √QGô°UEG »a
 »eGódG ∞æ©dG ¿CÉ°ûH ájQÉ°ù«dG äÉYƒªéªdG
 »a zø«ª«dG GhóMh{ Iô«°ùe ÜÉ°T …òdG
.º¡à«°†≤d Gó«jCÉJ ,É«æ«LôØH π«Ø°ùJƒdQÉ°T

 »∏jO{ ™bƒe ¢ù°SDƒe ,ø∏¨fG hQófG Öàch
 …OÉ©ªdGh OóédG ø«jRÉæ∏d ójDƒªdG zôeQƒà°S
 ,Oó°ûàªdG ø«ª«∏d Gõcôe πμ°ûj …òdGh á«eÉ°ù∏d
 ÉæªYód ¬©°Sh »a Ée πμH Ωƒ≤j πLôdG Gòg{
.z¬Ø∏N ±ÉØ£°U’G Éæ«∏Yh

(6¢U áªààdG)(6¢U áªààdG) (6¢U áªààdG)

  »حمامة« اليمن تبكي شوقM لبيت اK الحرام

  عشرات الضحايا بعملية دهس وسط برشلونة 

 »qæªoJ  zóªMCG  áeÉªM{  â∏X  -  ∫ƒ°VÉfC’G  -  øª«dG
 óYƒe ÜGôàbG ™eh ,ΩGôëdG ˆG â«H ≈dEG ô¶ædG É¡°ùØf
 É¡àjôb  øe  Gôàeƒ∏«c  250  ƒëf  â©£b  ,èëdG  º°Sƒe
 ,AÉ©æ°U áª°UÉ©dG ≈dEG ,øª«dG §°Sh ,QÉeP á¶aÉëe »a
 záeÉªM{ âÑJQ .êÉéëdG èjƒØJ ä’Éch »a π«é°ùà∏d
 ,π«é°ùàdG  Aó`̀H  óYƒe  â¶Øëa  ,Gó`̀«`̀L  º°SƒªdG  Gò¡d
 ,á«YGQõdG π«°UÉëª∏d É¡©«H øe É¡àæL ’GƒeCG â©ªLh
 ôØ°S (á≤«Kh) RGƒL QGó°üà°S’ É¡d Öjôb ™e âÑgPh
 áª∏c  ´É°VhCG  øe ¬àØ∏N Éeh  Üôë∏d  ¿Éc  øμd  ,ójóL

 .iôNCG

 záeÉªM{ ´ƒeO
 ,Iô`̀ª`̀dG  √ò``g èë∏d zá`̀eÉ`̀ª`̀M{ º`̀°`̀SG  π«é°ùJ Q qò`̀©`̀J
 ;ø««°VÉªdG ø«eÉ©dG ∫ÓN ø«à∏KÉªe ø«àdhÉëe ó©H
 ≥`̀FÉ`̀Kƒ`̀H π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG ™`̀æ`̀e á«æª«dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG QGô```̀b ô```̀KEG
 »a  äGRGƒ`̀é`̀dGh  Iôé¡dG  áë∏°üe  øY  IQOÉ°üdG  ôØ°ùdG
 2016 »eÉY ∫ÓN ,(ø««KƒëdG  Iô£«°S  âëJ)AÉ©æ°U

 .2017h
 ôØ°ùdG ƒ``̀g á`̀«`̀æ`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀dG Rƒ`̀é`̀©`̀dG ΩÉ````̀eCG π``ë``dG ¿É```̀c

 Iô£«°ùd  á©°VÉîdG  ,AÉ©æ°U  ¥ô°T  ,ÜQCÉ``̀e  áæjóe  ≈`̀dEG
 ,ójóL ôØ°S RGƒL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ,á«Yô°ûdG  áeƒμëdG
 …OÉ°üàb’G  É¡©°Vh  ø`̀Y  Ó°†a  ,∑É`̀æ`̀g  Üô`̀ë`̀dG  øμd
 »a  É¡dõæe  ≈``̀dEG  Ió`̀FÉ`̀Y  É¡¡Lh  ºª«J  É¡∏©L  ,A»`̀°`̀ù`̀dG

 .ôª¡æJ É¡YƒeOh ,ájô≤dG
 øjòdG  ,ø««æª«dG  ±’BG  ø`̀e  Ió``̀MGh  »`̀g  záeÉªM{
 …OôJ  øμd  ,≥«à©dG  ˆG  â«H  èM  ≈`̀dEG  º¡JóÄaCG  iƒ¡J
 ø«H CGô`̀£`̀J »`̀à`̀dG äGAGô``````LE’Gh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ´É``̀°``̀VhC’G
 º¡àeôM ,êÉéëdG π«é°ùJ á«∏ªY ≈∏Y ôNB’Gh ø«ëdG

 .ΩÓ°SE’G »a ¢ùeÉîdG øcôdG AGOCG øe

 ∫GƒeCGh ó¡L
 ¿É`̀ch záeÉªM{ Ió`̀é`̀dG  ó«ØM ƒ`̀gh ,ˆG óÑY Qƒ``̀fCG
 øjô¡°ûdG  ∫Ó`̀N{  ,  ∫É`̀b  ,É¡©e  ôaÉ°ùj  ¿CG  Qô≤ªdG  øe
 Iô«ãc  ’Gƒ``eCG  Éæ©aOh  ,ôØ°ùdG  AÉæY  ÉfóÑμJ  ø««°VÉªdG
 Égó©Hh  ,Éæ«∏μd  ôØ°S  RGƒL  QGó°UEG  πLCG  øe  Iô°SÉª°ùd

 .zäGRGƒédG √ò¡H πeÉ©àJ ’ áeƒμëdG ¿EG Éæd GƒdÉb
 º¡«∏Y ΩGô`````M{ :ó`̀«`̀Ø`̀ë`̀dG ±É``̀ °``̀VCG ,≈``̀ °``̀ SCG Iô``Ñ``æ``Hh
 ≈∏Y  πeÉ©f  Éæc  Ωƒ`̀j  πc  ,kGô«ãc  ÉæÑ©J  ,Gòμg  Éfƒ∏eÉ©j

 »a Éæd AÉHôbCG óæY øμ°ùf ΩÉjC’ Éæ∏∏Xh ,≥FÉKƒdG QGó°UEG
 .zˆG â«H øY Éfhó°üj Gòg πc ó©Hh ,AÉ©æ°U

 ,èëJ ¿CG ≈æªàJ »¡a ,kGô«ãc âμH »JóL{ :±É°VCGh
 πÑb ∂°ùædG Gòg ájOCÉJ É¡«æ«Y Ö°üf ™°†J ΩÉY πc »ah

 .zˆG ÉgÉaƒàj ¿CG

 ÖJGhôdG ´É£≤fG
 ÉgóHÉμj »`̀à`̀dG  á`̀jOô`̀à`̀ª`̀dG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ´É``̀ °``̀VhC’G
 AGóJQG ¿hO iôNC’G »g âdÉM ÜôëdG AGôL ¿ƒ«æª«dG
 áØdOõe »a â«ÑªdGh ΩGôME’G ¢ùHÓªd ø««æª«dG ±’BG
 ƒëf èëdG ∞«dÉμJ â¨∏H å«M ,áaôY πÑéH ±ƒbƒdGh
 375 ∫OÉ©j  »μjôeC’G  Q’hó``̀dG)  »æªj  ∫É`̀jQ  ∞`̀dCG  600

 .(∫ÉjQ
 ∫hódG πc ø«H πbC’G ôÑà©J áØ∏μàdG √òg ¿CG ºZQh
 É¡fCG  ’EG  ,á«æª«dG  ±É```̀bhC’G  IQGRh  Ö°ùM  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 áª«b  QÉ`̀«`̀¡`̀fG  ™`̀e  kÉ°Uƒ°üN  ,á`̀¶`̀gÉ`̀H  ø««æª«dG  ô¶æH
 ™°VƒdG  …Oô`̀Jh ,…Oƒ©°ùdG  ∫ÉjôdG  ΩÉ`̀eCG  »æª«dG  ∫ÉjôdG

 .øª«dÉH …OÉ°üàb’G

 §°Sh  ¢ùgO  á«∏ªY  äô`̀Ø`̀°`̀SCG  -  ä’É``̀ch  -  º°UGƒY 

 äGô°û©dG •ƒ≤°S ≈dEG ,É«fÉÑ°SEG »dÉª°T ,áfƒ∏°TôH áæjóe

 .á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Shh áWô°ûdG Ö°ùM ,ÉjÉë°†dG øe

 á`̀KOÉ`̀M É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀V OGó````̀YCG ∫ƒ``̀M AÉ``̀Ñ``̀fC’G â`̀HQÉ`̀°`̀†`̀Jh

 z¢``̀SÓ``̀Ñ``̀eGQ ¢````̀S’{ ´QÉ``̀ °``̀T »``̀a äô```̀L »``̀à``̀dG ¢``̀ù``̀gó``̀dG

.áfƒ∏°TôH §°Sh »MÉ«°ùdG

 »J{  IÉæb É¡æ«Hh ,á«∏ëe ΩÓYEG  πFÉ°Sh  âKóëJ PEG

 13  •ƒ≤°S  øY  ,zô°S  ÉæjOÉc{  á``̀YGPEGh  á«∏ëªdG  z3  »a

 ,¢ùgódG  á«∏ªY  »`̀a  ,É`̀ kë`̀jô`̀L  20h  π``̀bC’G  ≈∏Y  CÓ«àb

 ,ó`̀MGh  π«àb  •ƒ≤°S  á«fÉÑ°SE’G  áWô°ûdG  äó``cCG  Éª«a

.zô£îdG ádÉMz`H 10 º¡æ«H ,É këjôL 32h

 º«∏bEG á«∏NGO ôjRh ,¿Qƒa º«NGƒj ∫Éb ,¬à¡L øe

 ,áfƒ∏°TôH  ¬æª°V  ™≤J  »àdG  ,(ºμëdG  »`̀JGP)  É«fƒdÉàc

 í°Tôe  ÉjÉë°†dG  OóY  ,∞°SCÓd{  :»Øë°U  ôªJDƒe  »a

.z´ÉØJQÓd

 »a  ¢û«àØJ  äÉ«∏ªY  áWô°ûdG  äô°TÉH  ,¥É«°ùdG  »a

 É¡æe  ≈©°ùe  »`̀a  áfƒ∏°TôH  §`̀°`̀Sh  á«æμ°ùdG  »fÉÑªdG

.QGôØdG øe øμªJ …òdG  Ωƒé¡dG òØæe ≈∏Y ¢†Ñ≤∏d

 ¢ù«FQh  »fÉÑ°S’G  »μ∏ªdG  ô°ü≤dG  Oóf  ,¬ÑfÉL  øe

 ∞∏N …òdG áfƒ∏°TôH AGóàYÉH …ƒNGQ ƒfÉjQÉe AGQRƒdG

 ió`̀MG  ±ó¡à°SG  Éeó©H  π``̀b’G  ≈∏Y  Ó«àb   13  ¢`̀ù`̀eCG

 »a  á©bGƒdG  áæjóªdG  »a  ìÉ«°ùdÉH  á¶àμªdG  äGOÉ`̀é`̀dG

.É«fÉÑ°SG ¥ô°T ∫Éª°T

 ød ø``«``«``HÉ``gQ’G{ ¿G ô`̀à`̀jƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y …ƒ````̀NGQ Ö`̀à`̀ch

 »a  á`̀jô`̀ë`̀dG  Öëj  ó`̀Mƒ`̀e  Ö©°T  ≈∏Y  Gó``̀HG  Ghô°üàæj

.zá«éª¡dG á¡LGƒe

 .ÉfƒÑgôj ød{ ¢SOÉ°ùdG Ö«∏«a ∂∏ªdG ô°üb Öàch

 .záfƒ∏°TôH »g É¡∏c É«fÉÑ°SG

(6¢U áªààdG)
(6¢U áªààdG)

( RôàjhQ)  áfƒ∏°TôH »a »eGôLE’G çOÉëdG ó©H ø«Ø©°ùªdG óMC’ çóëàJ IGôeG 
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رحيل فنان املرسح الخليجي

عبدالحسني عبدالرضا

..هي تلك املدينة التي حمل اسمها قالدة اهم مسرحية عربية 
باي لندن«،مدينة الضباب،  ومنها جاء نعي  »باي  ،..انها  خليجية 
الفنان  الكويتية-العربية  الثقافية  الفنية  القامة  رحيل   و  غياب 

عبداحلسني عبدالرضا.

 ..وكانت حلظات وداع تعيدنا اىل زمن املسرح السياسي العربي 
املرض   مع  صراع  بعد  مستشفياتها  أحد  يف  املوت  لينهي   ،
صاحب  »باي باي لندن«..الذي قيل عنه انه  فيلسوف االبتسامة، 

وأيقونة الفن اخلليجي .

إدامة السعادة

بني الزوجني

أمراض الرياضيني الجلدّية

ميليسا بينويست

أفضل ممثلة أكشن
Supergirl عن دورها يف

انها   قرية تبنه، بلدة أردنية تتبادل حراكها مع مدينة إربد ضمن منطقة لواء الكورة،وتقع يف الجنوب الغريب من إربد والجنوب الرشقي من 

دير أيب سعيد عىل تلة  تعاند الريح والحكايات القدمية.

 تشتهر تبنة بزراعة املحاصيل الزراعية  املوسمية كالقمح والشعري والقثاء وتعلو فيها جامليات  االعشاب والنباتات  الطبية ويغطي صخورها 

وسهلها الزيتون الرومي.

و الحائر يف مسارات وتنبيهات البالد االردنية وجاملياتها وناسها ، يسحر مبا بان من قرص الرشيده  املعروف يف اربد وجوارها ب )العاليل(.

 يقول  املهندس املعامري عامر  خامش :هذه بقايا قرص "كليب الرشيده " يف قريه تبنه  التي تقع اطالله بني عجلون و اربد.

 تهدم القسم الرشقي من قرص العاليل يف سبعينات القرن املايض ؛ ذلك ان عاصفة ثلجية قوية رضبت القرية وتراكمت الثلوج وسببت 

تشققات يف انحاء من البيت- القرص، وزادها  عدم الصيانه املبارشة ملعامل وكوات واقواس واسوار املكان.

الصور، والشواهد   ملوقع  قرص  القرص)...(  وتعود هذه  اجزاء كبريه اضافيه من  اخر عرشين سنة، تهدمت  ..ولفت املهندس خامش:  يف 

الرشيدة ، وهي،مع مجموعه كبريه اخرى من الصور  ، رصدت اثناء توثيق معامري للبناء و لقريه تبنه عندما سكنت بها ملده شهر قبل ٣٤ سنة!

كتب: حسني دعسة

تصوير: عامر خامش عاليل الرشيدة!
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للتفوق  رم��زا  دلبوح  ابو  ويعتبر 
لالعاقة  مواجهته  في  والنجاح 

؛ليصل الى طموحه ومبتغاه .
كانت   بديات   البطل  ابو دلبوح ، من 
الوطني  للنادي  االنضمام  خالل   
التحقت  »بعدها   : ال��زرق��اء   في  
البطولة  في  الوطني  بالمنتخب 
في  اقيمت  التي  االول��ى  العربية 
ثالث  وأح��رزت   1999 عام  عمان 
وفضية  فردي  الفضية  مداليات، 
ف��رق رج��ال وال��ب��رون��زي��ة زوج��ي 

مختلط« بحسب قوله..
يشير  الدولية  المشاركات  وحول 
ابو دلبوح إلى مشاركته في بطولة 

لالولمبيات  المؤهلة  التصفيات 
فرق  الفضية  الميدالية  وحصد 
شارك   2002 ع��ام  وف��ي  رج��ال، 
عمان  في  الدولية  البطولة  في 
البرونزية  الميدالية  على  وحصل 
والتي شارك فيها في دول أروبية 
شارك   2003 عام  وفي  وأسيوية 
بالتصفيات المؤهلة الولمبيات اثنا 
وفي  البرونزية،  المدالية  واح��رز 
البطولة  في  ش��ارك   2005 ع��ام 
العالم في مصر  لبطولة  المؤهلة 
والتي  الفضية  الميدالية  وحصد 
أهلته للمشاركة في بطولة العالم 
في سويسرا عام 2006 ،وفي عام 

لفربول  بطولة  في  شارك   2006
الدولية وبطولة ايطاليا في نفس 
العام وبطولة العالم في سويسرا 

وكانت النتائج جيدة .
في  لمشاركته  دلبوح  ابو  ويشير 
عام  عمان  في  الدولية  البطولة 
2007 والتحاقه بالبطولة العربية 
التي أقيمت في مصر وحصد فيها 
مفتوحة  برونزية  ميداليات  ثالث 
للرجال وفضية فردي رجال وفضية 
فرق رجال وفي عام 2009 شارك 
في البطولة الدولية في سلوفينيا 
وبطولة المؤهلة لتصفيات العالم 
 2010 عام  من  السنة  نفس  في 

الى  ،باإلضافة  ولغاية عام 2014 
مشاركته في البطولة الدولية التي 
يقيمها النادي الوطني في الزرقاء 
كل  في  فضية  ميداليات  وأحرزت 
شاركت  التي  األع���وام  م��ن  ع��ام 
مع  شارك   2015 عام  ،وفي  فيها 
المؤهلة  البطولة  في  المنتخب 
وحصل  البرازيل  في  لالولمبيات 
فرق  البرونزية  الميدالية  على 
رجال ،وفي عام 2017 شارك مع 
المنتخب في بطولة سلوفينيا وما 
زلت في صفوف المنتخب الوطني 
دولية  ب��ط��والت  ف��ي  للمشاركة 

وعالمية.

نداء الشناق 

بالهمة العالية واالرادة القوية والتحدي نجح   البطل الالعب الدويل نضال فرج ابو دلبوح يف رياضة تنس 

منتخبنا  ألنجازات  مزيدا  اضافة  التي  واملحلية  والعربية  الدولية  امليداليات  حاصدا   ، للمعاقني  الطاولة 

الوطني .

البطل نضال  ابو دلبوح  ..

إنجازات عاملية يف رياضة املعاقني

قاع املدينة

من  نعكس   ، طويل  زمن  عليها  مر  أردنية  تقليدية  حرفا  نحيي  أن  أجمل  »ما 
خاللها ثقافتنا وتاريخنا ،ونعود لنطل بها  بأصالة وجمال وحضارة ،نحمل بين 
عن  يعبر  ومستقباًل  وحاضرًا  ماضيًا  حياتنا  في  ،فتكون  التاريخ  عبق  طياتها 
هويتنا وتراثنا تعجز األيام عن محوها ، فتغدو بصمة تميز بها بلدنا عن سائر 

البلدان«
الهئية  أعضاء  عدد  ،ويصل   2005 عام  تأسست  الجمعية  بأن  منال  وتوضح 
اإلدارية الى تسعة أعضاء يختص كل منهم في حرفة ما في حين يصل عدد  
منتسبيها الى أكثر من 350 عضوا ومشتركا ، فجمعية صناع الحرف التقليدية 
جميع  في  اليدوية  الحرف  مجاالت  في  للعمل  متخصصة  و  ربحية  غير  جمعية 

أنحاء المملكة«.
وتذكر منال بأن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية حصدوا جوائز عالمية ، باإلضافة 
الجمعية  ألعضاء  والعربية  العالمية  المشاركات  من  العديد  يوجد  أنه  الى 
،وتم  عمان  وأمانة  والسياحة  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  الرسمية  والفعاليات 

اختيار الجمعية كعضو  من أعضاء مجلس الحرف العالمي«.
وتضيف :« تهدف الجمعية إلى المحافظة على الهوية الوطنية من خالل الحرف 
والعمل على التدريب عليها وتطويرها ،وهذا ما جعلني أنضم الى الجمعية فهي 
تعمل على توثيق وتطوير الحرف اليدوية والتدريب عليها لكونها من المنتجات  

األردني  أساسيا لإلقتصاد  رافدا  المستقبل  أن تكون في  التي يمكن  السياحية 
لكثرة عدد العاملين فيها «.

وتتابع: »من خالل الجمعية يتم عقد الدورات المختلفة في مجال الحرف اليدوية 
دعم  بدعم من صندوق  دورات حرفية متخصصة  اآلن ست  ،ونقيم  التقليدية 
الجمعيات في مجال الفسيفساء الحجري ،الخزف ،النحاس ،التطريز ،القماشيات 

الحديثة ،والقشيات ،وتضم كل دورة خمسة عشر مشاركا«.
 ، الجمعية  أعضاء   : منهم  عدة،  فئات  باستهداف  قامت  الجمعية  أن  الى  وتشير 
الفنون  خريجات   ، المدارس  في  الطالبات  لتمكين  والمهني  الفنون  معلمات 

والفنون االسالمية ، سيدات المنازل كنوع من التهيئة البسيطة للحرف  .
الحرف،  تواجه  التي  المشاكل  الجمعية على مواجهة  وتقول: »نعمل من خالل 
الدقيقة  والتفاصيل  اإلنتاج  ومراحل  التصميم  في  تغدو  المشكلة  أن  فأرى 
خالل  من  ،فنقوم  النهائي  اإلخ��راج  مرحلة  في  إهمالها  يتم  التي  والبسيطة 
الدورات على معالجة تلك المشكالت ونعمل على تطوير المنتج من خالل تحديد 
النهائي مع  الهوية لكل منتج كالتصميم ،المواد الخام ،مراحل االنتاج ،الشكل 

تغليف المنتج.  
وفي الختام تؤكد  منال على  أن الحرف التقليدية األردنية حرف تحمل الهوية 

األردنية .

ندى شحادة 

عند الناشطة االجتامعية  منال النشاش ، تصورات حول  أهمية املحافظة عىل الصناعات التقليدية الحرفية والنهوض بها ، تقول:

جمعية صناع الحرف التقليدية..

محاولة إلحياء جامليات الرتاث
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بقعة ضوء 

جمهور  اندفع  حتى   ، المباراة  انتهاء  معلنًا  المباراة  حكم  صفر  أن  ما 
الفريق  ، وضرب جماهير  ومقتنياته  الملعب  لتحطيم  الخاسر  الفريق 

الفائز والعبيه ، في مشهد يخلو من الروح الرياضية والتسامح .
سيارة  يهشم  فهذا   ، عنا  بعيدا  فليس   ، السابقة  االنتخابات  يوم  اما 
آخر ، وآخر يعتدي على الموظف المسؤول ، حتى وصل األمر الغالق 
في  فردٍ  خسارة  سببه  ذلك  ...وكل  بالنيران  واشعالها  رئيسية  طرق 

هذه االنتخابات.
أشكال عديدة لذلك تحت مسمى ً واحد وهو العنف ، سواء في األسرة 

او المدرسة أو الجامعات.
وفي هذا الموضوع يقول االستشاري االجتماعي د. فيصل غرايبة » إن 
ممارسة العنف في المجتمع تعد أمرًا مستنكرًا في مختلف المجتمعات، 
حيث أن الرأي العام يستنكر ما يحدث بين الفينة واألخرى من ظواهر 
واالستهجان  االستنكار  هذا  وي��زداد  الناس.  بين  الشغب  أو  العنف 
اللجوء  يحبذ  االردني مجتمعًا متحابًا متعاطفًا متوادًا ال  المجتمع  كون 
اختالف  المجتمع على  افراد  بين  التعامل  والعنف في  والقسوة  للشدة 
ورواد  الرأي  قادة  ويسعى  الصلح  ظاهرة  المجتمع  شرائحهم.وتسود 
اصالح ذات البين إلى رأب الصدع وتقليص الخالف بين العشائر ، ولكن 
رغم ذلك وفي السنوات األخيرة التي عم فيها التوتر والتصادم والخالف 
التي تحيط بنا وذلك ألسباب سياسية وأمنية  العربية  المجتمعات  في 
حيث كانت النتيجة أن تنعكس هذه األجواء على أجواء بلدنا سواء من 
ناحية التأثير على األمزجة أو على النفسية او حتى على طرق التعبير 
حيث   ، الخارجي  التأثير  هذا  بسبب  ممارسة  أكثر  العنف  أصبح  ،حيث 
ازدادت في الفترة األخيرة ظاهرة العنف الجامعي والعنف بين العشائر 
، وأصبحنا نسمع أخبارا أشد قسوة عن أشكال أخرى يظهر فيها العنف 

تصل إلشهار السالح والقتل.
وسائل االعالم ودورها في تجذير العنف

ويضيف د. غرايبة قائال :« وهناك سبب آخر زاد من االتجاه لممارسة 
القاسية  المشاهد  حيث  االجتماعي  التواصل  وسائل  وهو  العنف 
في  ساهمت  والتي  والنزاعات  الحروب  لمشاهد  باالضافة  والعنيفة 

تنامي هذه الظاهرة السلبية.

الحلول 
اما لمحاولة تقليص هذه العنف يضيف د. غرايبة :« ال بد من التركيز 
على تربية االجيال والشباب واالخذ بيدهم ليكونوا اهل دراية وحكمة 
لمعالجة االمور وعدم اللجوء إلى ما هو ضد المنطق واالنسانية .حيث 

والحوار  اآلخرين  لتقبل  أبنائها  باعداد  أواًل  لألسرة  المسؤولية  تعود 
المدرسة  على  يقع  كما   ، وجيرانهم  زمالئهم  بين  والتسامح  والروية 
وسائل  اما  العنف.  ونبذ  واللين  االيجابية  مفاهيم  زرع  اع��ادة  أيضًا 
إلى  والكبار  الشباب  توجيه  في  األثر  كبير  فلها  العبادة  ودور  االعالم 
التسامح والتفكير الهادئ البناء والذي يقود إلى حل المشكالت بطرق 

سلمية بعيدة عن استخدام وسائل العنف السائدة.«
تغييرات المجتمع الحديث

قديما كانت السكينة والمودة تسود المجتمع االردني، حيث كان لكبار 
السن دور فعال وهام في اصالح ذات البين وحل المشكالت بين االفراد 
أو العائالت ، اما في وقتنا الحالي فقد تغير األمر نحو الفردية والتخلي 
عن الروح الجماعية واالنطواء تحت قيادة كبار السن ، فأصبح الشباب 
حل  في  القاسية  الطرق  لهذا  ويلجؤون  منهم  للنصيحة  يصغون  ال 
التي يجب  االنسانية  والمثل  القيم  بعيدًا عن  اآلخرين  مشكالتهم مع 

أن تحكم تصرفاتهم.

اقتناء األسلحة من االسباب المهمة
مسدسات  من  الشخصي  السالح  اقتناء  اصبح   « غرايبة  د.  ويضيف 
مقتنينها  انفعاالت  يحرض  الخاصة،  والسيارات  البيوت  داخل  وبنادق 
داخل  حتى  والحقد،  والنقمة  الغضب  عن  للتعبير  استخدامها  على 
األسرة الواحدة وتجاه اآلباء واالمهات واألبناء والبنات والزوجات واألزواج 
واألقارب واألصدقاء والجيران، ويحسم النزاع بطريقة خاطئة، ويتحول 
طائشة،  ورصاصات  جائرة  معركة  الى  والحديث  والنقاش  الحوار 
التفكير  في  يكون  الناس.والحل  أعز  أو  الناس  أقرب  بحياة  تودي  قد 
األفراد  مستوى  على  سواء  بجدية  خطورته  الى  والنظر  وبعمق  مليا 
والجيرة  كالعشيرة  اليها  ننتمي  التي  األخ��رى  الجماعات  أو  األسر  أو 
والنقابات واألحزاب والجمعيات واألندية وعلى مستوى السلطات الثالث 
جذري  بحل  جميعا  نخرج  لعلنا  والتنفيذية،  والقضائية  التشريعية 
ما  حدوث  ولمنع  الشنيعة،  واألفعال  الغاشمة  الممارسات  لهذه  قطعي 
ينجم عنها من متاعب وعاهات وحزن وألم، كأن نعمل على التخفيف 
السماح  بدءا من عدم  الناري،  للسالح  المواطنين  التدريجي من حمل 
ببيعها واتاحتها للشراء، ووقف منح الترخيص باقتنائها، وعدم تجديد 

الترخيص لمن سبق أن رخص لهم باقتنائها.«

هل أضحينا مجتمعاً عنيفاً ؟

   رزان المجالي

احمرّ وجه األم، وتصبب عرقًا، شعرت بأن 
ضغط دمها قد ارتفع، طلبت من المحاسِبَة 
إعادة  الحاسوب،  جهاز  خلف  تجلس  التي 

الكالم الذي وجهته إليها مرة أخرى ..
سعر  وق��ال��ت:  طلبها  المحاسِبَة  ل��بّ��ت 
الخامس  الصف  لطلبة  المدرسية  الكتب 
كي  الحال  في  دفعها  وعليكِ  دينارا،   450

تحصلي عليهم.
بالبحث  فأسرعت  وتلعثمت،  األم،  ارتبكت 
أمل  على  النقود  ومحفظة  حقيبتها  داخل 
إح��دى  ف��ي  مخبأة  ورق��ي��ة  ن��ق��ودا  تجد  أن 
فأذنت  بالفشل،  محاولتها  وب��اءت  الثنايا، 
اآللي  الصراف  الى  الذهاب  المحاسبة  من 
المبلغ  لتغطي  إضافية  نقودا  تسحب  كي 

المطلوب وتعود إليها..
خرجت وهي تتمتم محدثة نفسها باستياء 

عن األسعار المنافية للمنطق..
الذين يقبلون  الطلبة  أولياء أمور  كثير من 
يتعرضون  المدرسية  الكتب  ش��راء  على 
له  تعرضت  ال��ذي  الموقف  تشبه  لمواقف 
أسعار  معرفتهم  عند  يتفاجأون  األم،  هذه 
فيصابون  المتوقعة،  غير  المدرسية  الكتب 
االقتصادية  ل��ل��ظ��روف  ن��ظ��را  ب��اإلح��ب��اط 
التي يمرون بها، وباألخص عندما  الصعبة 
يريدون شراء كتب ألكثر من ولد لديهم في 

المدرسة..
 3 والدة  المنزل  ربة  قالت   .. السياق  وفي 
أبناء »أم أكرم سيالوي« ل«آخر األسبوع«: 
عبئا  تشكل  المدرسية  الكتب  »أصبحت 
إضافيا على األسرة، فاألسعار غير معقولة 
بالرغم من أن أسعار المناهج األردنية في 
متناول األيدي، اال أن الكتب األجنبية باهظة 

جدًا«.
الخاصة  المدارس  إحدى  في  مديرة  وعّللت 
الكتب  أسعار  ارتفاع  سبب  حسين«  »أروى 
األجنبية  الكتب  »نستورد  بقولها:  األجنبية 
نعتمده  الذي  المنهاج  ان  اذ  بريطانيا،  من 
لطالبنا،  فقط  مخصص  مدرستنا  ف��ي 
الطالب  يدرسه  ال��ذي  المنهاج  ذات  وه��و 
يشكل  مما  مدارسهم،  في  البريطانيون 
ومصاريف  بسعرها  تتمثل  مادية  تكاليف 

الشحن وغيرها..«.
أن  الى  سالم«  »أحمد  أبناء   4 والد  وأش��ار 
كبيرة  ال��خ��ارج  من  المستوردة  المناهج 

جدًا، ومن خالل تجربتي مع أبنائي الحظت 
بأنهم قد درسوا جزءًا بسيطًا منها وتركوا 

بقية الصفحات«.
الكتب  تسببها  التي  المشاكل  مبينا  وأكمل 
كبيرة الحجم: »تسبب مشاكل صحية نظرًا 
لحملها  ملزمون  وأبناؤنا  الثقيل  لوزنها 
يوميا، باإلضافة الى العبء المادي فنضطر 
ال  ال��ذي  بالوقت  المرتفع  سعرها  لدفع 

يستفيد منه أبناؤنا بشكل كامل«.
ولفتت الموظفة ووالدة طالبين في مدرسة 
بعض  ان  ال��ى  ع��واب��دة«  »سهير  خاصة 
وليس  بالقول  تهتم  الخاصة  ال��م��دارس 
والعلوم  الرياضيات  بتدريس  بالفعل 
الى  اإلنجليزية باإلضافة  باللغة  والحاسوب 
اللغة الفرنسية فتجبر الطالب على شرائها 

دون استفادة فعلية منها. 
»أحالم  أطفال   3 والدة  المنزل  ربة  وقالت 
الدراسي  الفصل  نهاية  »ف��ي  س��واق��د«: 
أبنائنا  على  المدرسة  إدارة  وزعت  الثاني 
المدرسية  الكتب  أسماء  بها  معروضا  ورقة 
العربية واألجنبية، وسؤالهم فيما يريدونها 
فكرت  وعندما  ال،  أم  ذاتها  المدرسة  من 
من  المحلية  المدرسية  الكتب  أشتري  بأن 
مستودعات الكتب التابعة لمديريات التربية 
غير  بأنها  وجدت  التوفير،  بهدف  والتعليم 
مجدية ألن مجمل سعر المناهج المدرسية 
يعود الى ثمن الكتب األجنبية المستوردة«.

 مشاريع تجارية
عايش«  »حسام  االقتصادي  الخبير  لفت 
عبارة  الخاصة  المدارس  من  كثيرا  أن  الى 
تربوية  أنها  من  أكثر  تجارية  مشاريع  عن 
عوائدها  تعظيم  على  ينصب  وتركيزها 

المادية.
المناهج  تكاليف  ان  »ع��اي��ش«  وب��يّ��ن 
التي  المصاريف  جملة  م��ن  المدرسية 
تتحملها األسر، وأضاف: »المناهج األجنبية 
بيعها  يتم  والفرنسية  االنجليزية  باللغة 
فيها  تحسب  جدًا،  مرتفعة  بأسعار  للطالب 
العائد اإلضافي من طباعة وشحن وجمرك 
مناف  بشكل  أسعارها  وترتفع  وأرب���اح، 
األم��ور  أول��ي��اء  يفاجئ  وبشكل  للمنطق 

ويكون خارج ميزانية األسرة«.
منهاج  س��ع��ر  ان  ع��ل��ى  »ع��اي��ش«  وأّك����د 
الكتب  أسعار  يفوق  االبتدائي  األول  الصف 

من  أكثر  يضع  مما  للجامعة  المخصصة 
عالمة استفهام على ذلك.

ولفت الى ان الكلف مرتفعة جدًا على األسر 
الهجرة  يفسر  وذلك  تتحمل،  تعد  لم  التي 
األوضاع  ظل  في  الحكومية  المدارس  الى 
االقتصادية الصعبة لألسر، ألن دخلها بقي 
نتيجة  الحقيقية  بالقيمة  انخفض  أو  ثابتًا 

الرتفاع األسعار.
منهاجا  مدرسة  لكل  ان  »عايش«  ووضح 
الى   وأش��ار  التدريس،  نظام  في  يعتمده 
مناهج  م��ن  األدن���ى  بالحد   %40 نسبة 

المدارس الخاصة ال يتم استخدامها.
تصوير  يتم  ال  »ل��م��اذا  متسائاًل:  وأكمل 
للطالب  ي��درّس  ال��ذي  الجزء  لهذا  ملوّن 
كتب  إع��ادة  يتم  ال  لماذا  عليهم؟  وي��وزّع 
الطالب للمدرسة التي تقوم بشرائها منهم 
عليها  ومحافظا  نظيفة  تكون  أن  بشرط 
تقدم  حلول  توجد  ال  ولماذا  قبلهم؟،  من 
الطالب  وتحّفز  بالتوفير  وتسمح  الهدف 
ويعاد  ممتلكاتهم  على  المحافظة  على 

استخدامها؟«.
أن  يجب  المدرسية  الكتب  ان  الى  وأش��ار 
تكون أحد مصادر التعليم، ومصادر التفكير 
هذه  لدى  واإلبتكار  واإلب��داع  اإلقتصادي، 
المدارس وتعكسها على الطالب، وإذا بقيت 
بهذه الصورة فإنه يؤكد قوله بأن المدارس 
وإنما  تربويًا  دورًا  تلعب  تعد  لم  الخاصة 

تجاريًا بحتا.
الحال  يقف  »ال  بقوله:  حديثه  وأن��ه��ى 
وإنما  فحسب،  الكتب  أسعار  ارتفاع  عند 
األقساط  أسعار  إرتفاع  الى  ذلك  يتعدى 
أن  يعني  ما  المواصالت  وأجور  المدرسية، 
المدرسة الخاصة تحوّلت الى عبء إضافي، 
الى هذا  تنتبه  أن  الحكومة  ويفترض على 
األمر لما يسبب ضغطًا على نفقات التربية 
والتعليم عندما يحصل هجرة من المدارس 

الخاصة الى الحكومية. 
كلفة  في  التدخل  ضرورة  تكمن  هنا  ومن 
يكون  وأن  إع��داده��ا  وبطريقة  المناهج 
إنتاجها من داخل األردن أو إصدارها بصورة 

مختلفة«.

   تاال أيوب

أسعار الكتب املدرسية ..  لهيب األهايل والطلبة
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إدامة السعادة بني الزوجني

عامل األرسة

تقبل اآلخر:

كما  اآلخ��ر  تقبل  طرف  كل  على 
والتمحيص  التفحيص  دون  هو 
وذك��ره��ا  عيوبه  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
والتركيز عليها، فنحن البشر لدى 
كل واحد منا مميزات وعيوب فال 
الزوجة  فعلى  كاماًل،  أحد  يوجد 
وعليه  بالزوج  عيوب  وجود  توقع 
أيضا توقع عيوب فيها وهذا شيء 
فالحياة  وج��وده  الطبيعي  من 
طرف  كل  على  بل  وردية  ليست 

أن يكون واقعيا.
طرف  ك��ل  يفعل  ف��م��اذا  حسنا 
ومحاولة  اآلخ��ر  مميزات  لزيادة 

تقليل العيوب؟
وإجابته  جدا  مهم  س��ؤال  وه��ذا 
“أسلوب  كلمتين:  ف��ي  تكمن 
هذا  جربتم  إذا  نعم  ال��م��دح” 
بنتائجه  ستفاجأون   األسلوب 
كلمات  سماع  الجميع   يحب   ،
واالعتراف  والشكر  والثناء  المدح 
فلو  ذل���ك،  إل��ى  وم��ا  بالجميل 
في  األسلوب  هذا  الزوجان  أتبع 
منهما  كل  يمدح  بأن  التعامل 
اآلخر  في  الجيدة  السلوكيات 
لزيادة  طرف  كل  سيلجأ  بالتأكيد 
المزيد  لسماع  اإليجابيات  هذه 

من المدح والكلمات الجيدة  .
ال تقارن:

حتى  أحد  بأي  زوجتك  تقارن  ال 
حتى  أو  أخ��ت��ك  أو  وال��دت��ك  ل��و 
الزوجة  أيتها  وأنتي  والدتها، 

أمر  يحدث  بالواقع  اصطدامهم 
نفسها  الزوجة  فتجد  متوقع،  غير 
بأكمله  البيت  ع��ن  م��س��ؤول��ة 
للعمل  ويذهب  يتركها  وال��زوج 
بعض  عن  يبحث  متعبًا  ويعود 
نفس  والزوج  والسكينة،  الهدوء 
الشيء يجد إن مسؤولياته تزداد 
كلها  األسرة  وأن  يوم  بعد  يومًا 
لألسرة  كرب  ودوره  عليه  تعتمد 
العديد  لهم  يوفر  أن  عليه  يحتم 
وحتى  المادية  االحتياجات  من 
من  نطلب  ول��ه��ذا  المعنوية، 
الصدمة  لتفادي هذه  الزوجين – 
ويعيشوا  واقعيين  يكونا  بأن   –
المختلفة  مواقفها  بكل  الحياة 
هذه  في  والمنطقي  فالطبيعي 
أنها  جميعا  نحياها  التي  الحياة 
وال  ت��دوم  السعادة  فال  متغيره 
بأن  الجميع  يبقى، فأنصح  الحزن 
على  وليحصلوا  واقعيين،  يكونوا 
شيء  كل  توقع  عليهم  السعادة 
من  بشيء  الواقع  مع  والتعامل 

الحكمة.
ما  في  مطلوبة  أيضا  الواقعية 
اآلخ��ر،  م��ن  ط��رف  ك��ل  يتوقعه 
تكون  أن  مثال  ال��زوج  توقع  فلو 

مع  مقارنة  في  زوجك  تضعي  ال 
أبيك أو أخيك أو حتى أبيه وأخيه، 
فأسلوب المقارنة من شأنه تقليل 
قيمة الشخص ولو شعر كل طرف 
اآلخر  الطرف  نظر  في  قليل  بأنه 
ستحدث مشكالت كثيرة ومتفرعة 
ومتنوعة ستكون األسرة بأكملها 
هنا  أقصد  ال  وأنا  عنها،  غنى  في 
يقول  بأن  العلنية  المقارنة  فقط 
الزوج لزوجته: “أنظري ألمي كيف 
ربتك  كيف  ألمك  أنظري  أو  ربتنا 
أيضا  أقصد  بل  وأخوتك؟”،  أنتي 

المقارنة السرية   .
كن واقعيًا:

شيء  كل  في  مطلوبة  الواقعية 
فبالرغم من أن األحالم واألماني 
شيء مهم إال أن كثرتها والعيش 
الذي  الواقع  فيها يؤثر سلبا على 
أكبر  م��ن  فمثال  ف��ي��ه،  نعيش 
للزوج  تحدث  التي  الصدمات 
المباشر  احتكاكهما  الزوجة  أو 
بعد  اليومي  والروتين  بالحياة 
ال����زواج م��ب��اش��رة، ألن��ه��م��ا أو 
وبالغ  األحالم  في  أفرط  أحدهما 
أن  يتمنى  التي  السعادة  ف��ي 
عند  لكن  ال��زواج  بعد  يعيشها 

زوجته مهيأة طوال النهار والليل 
كله  والبيت  ومرتاحة  وسعيدة 
والطعام  الوقت  ط��وال  منظم 
يكون  الوقت  طوال  ولذيذ  جاهز 
وال  المعقول  عن  خرج  قد  بهذا 
يحقق الواقعية، فبالتأكيد الزوجة 
كأي بشر يمر بها أوقات أو مواقف 
وغيرها،  مرض  أو  ألم  أو  ضغط 
فعليه أن يكون واقعيا وال يحمل 
األمر  ونفس  تطيق،  ال  ما  زوجته 
أنها  توقعت  لو  للزوجة  بالنسبة 
الزواج ستعيش كل يوم في  بعد 
الجنة وتكون كل طلباتها مجابة 
وزوجها سعيد متهلل طوال الوقت 
فهي أيضا لم تحقق الواقعية بل 
العكس تماما، فعليها هي األخرى 
يكون  أال  زوجها  من  تتوقع  أن 
فمسؤولياته  الخطوبة  أيام  مثل 
مجهود  يقابلها  أن  والبد  زادت 
عليه  يؤثر  بالتأكيد  وه��ذا  زائ��د 
الزوجين  فعلى  وجسديا،  نفسيا 
حتى  ج��دا  واقعيين  يكونا  أن 
في  السعادة  يجدا  أن  يستطيعا 

معظم أوقاتهما.

الرجل  بين  تجمع  التي  الروابط  وأهم  أقوى  من    ، الزوجية  العالقة 
والمرأة فيجب أال تعتقدي بأن هذه العالقة هي أمر واقع وبأنه من 
تفاهم  وجود  دون  اآلخر  اتجاه  دوره  تأدية  فقط  منكما  كل  واجب 
حقيقي وصداقة قوية ، حاولي أن تكوني أفضل صديقة لزوجك فهذا 

يضفي على حياتكما سعادة وسحرا خاصا. 
لزوجها ألن  أفضل صديقة  أن تكون  الزوجة،  أن تحاول  المهم  من 
هذا يجعل لحياتهما معا معنى أفضل كثيرا من مجرد أدوار يؤديانها ، 

وهذا ال يعنى تطابق الطريقة أو القدرات بينهما .
  إن اختالف القدرات أحيانا يكون صحيا ،  ال تتدخلي في قرارات زوجك 
إال تدخال بناء ال هداما تبدأ االختالفات بين الزوجين في محاولة كل 
منهما التدخل فى قرارات اآلخر، ولكن النصيحة ال تتدخلي في قرارات 
زوجك إال تدخال بناء وال تحاولي دائما اإلصرار على أن نظريتك هي 

األفضل واألصلح.
 ضعي في اعتبارك دائما أن لكل طرف وجهة نظره وعلى الطرف اآلخر 
أن يحترمها ثم محاولة توضيح وجهة نظرك بطريقة بسيطة بدون 
يوجد من يستمع  وال  بأنك وحيدة  دائما  ، ال تستشعري  رأي   فرض 
يساندك  لمن  واالفتقاد  بالوحدة  اإلحساس  داخلك  تعمقي  ال  إليك 

ويستمع إليك .
آلخر ،  حين  من  أيضا  زوجك  شعور  يكون  قد  إنه  بل  بالطبع  وحدك 
ولكن الزوج عندما يخالجه هذا الشعور يدفعه ذلك للبحث عن أصدقاء 
يفهمونه ويتفهمون مشاكله فلماذا ال تكونين أنت هذه الصديقة .. ؟

 إليك بعض الخطوات التي تساعدك على أن تكوني أفضل صديقة 
لزوجك  

كوني مستمعة جيدة لزوجك ، ألن الرجل بطبيعته يحب الحديث   •  
عن مشاعره ومخاوفه لمن يجيد االستماع أكثر من الحديث . 

عليك أن تكسبي ثقة زوجك في البداية وتتفهمي طبيعته من كل   •  
النواحي  .

إذا كان خجوال أو اجتماعيا أو يتمتع بالذكاء أو يمل من المسؤولية   •  
وذلك حتى تستطيعي التعامل معه. 

عندما  زوجته  في  الزوج  يحبها  التي  الصفات  أكثر  من  الهدوء   •  
يكون مشغوال أو متضايقا من شيء ما ، فهذا يمنحه الراحة ، أي 
السؤال :  ماذا بك ماذا  أو تكثري من  ال تضغطي عليه بالحديث 

حدث؟
هيئى جوًا مناسبا قبل أن تنفردي بزوجك وال تكثري من الحديث   •  
عن هموم البيت واألوالد، إنما أعطيه الوقت الكافي أن يخرج ما 

بداخله أو ما يخفيه عنك . 

هل لك رغبة 
مبصاحبة 

زوجك؟ يتمنى األزواج 

دوام السعادة 

بينهام ، وكل طرف 

ينتظر الكثري من 

الطرف اآلخر ليك 

يسعد معه، ولكن 

يف بعض األحيان 

تحدث املشاكل 

الزوجية  بسبب 

قلة خربة الزوجني 

بالتعامل مع 

بعضهام والتي 

تسبب لهام الحزن 

والضغط النفيس  .
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ض��وءًا  يسلط  التالي  التقرير 
التي  المخاطر  تلك  على  تعريفيًا 
من  أكثر  الرياضيين  جلود  تهدد 

غيرهم...

فطريات »قدم الرياضي«

مصطلح  هو  الرياضي«  »ق��دم 
فطري  م��رض  إل��ى  يشير  طبي 
تحديدا.  ال��ق��دم  جلد  يصيب 
من  أكثر  الرياضيون  ويتعرض 
المرض  بهذا  لإلصابة  غيرهم 
أكثر  عُرضة  تكون  أقدامهم  ألن 
من غيرهم الرتفاع درجة حرارتها 
ارت��داء  بسبب  رطوبتها  وزي��ادة 
لفترات طويلة  الرياضية  األحذية 
والمسابقات  التدريب  أثاء  نسبيا 

الرياضية.

اإلصابة  مكان  يكون  ما  وغالبًا 
خصوصًا  ال��ق��دم،  أص��اب��ع  بين 
الرابع  الخارجيين  اإلصبعين  بين 

والخامس.

وف��ط��ري��ات »ق���دم ال��ري��اض��ي« 
ويمكن  كبير،  نحو  على  مُعدية 
إلى  وسهولة  بسرعة  تنتقل  أن 
المصاب  مشى  إذا  اآلخ��ري��ن 
ال��ق��دم��ي��ن ع��ل��ى أرض  ح��اف��يَ 
أرضيات  على  أو  السباحة،  حوض 
تشارك  أو  المالبس،  تغيير  غرف 
األحذية  أو  المناشف  استعمال 
أن  ويمكن  آخرين.  مع  الرياضية 
أجزاء  إلى  أيضًا  اإلصابة  تنتشر 
أظافر  كجلد  الجسم،  من  أخرى 

اليدين.

ويتسبب هذا المرض الجلدي في 
إحداث حكة في الجلد المصاب مع 
ما  وغالبًا  والتهابات.  وانتفاخ  ألم 
يتطلب العالج استخدام مضادات 

حيوية.

تغلُّظ الجلد )الكاّلو(

ينشأ تغّلظ الجلد )الكالو( بسبب 
ثقيل  لضغط  الجلد  ت��ع��رُّض 
نشاط  ممارسة  خ��الل  ومتكرر 
فإن  ل��ذا  ش��اق.  عمل  أو  رياضي 
تصيب  الجلدية  المشكلة  هذه 
ممارسي  وتصيب  خاص  بشكل 

رياضة التجذيف والعبي التنس.

نشوء  عن  عبارة  هو  »كاّلو«  وال� 
نسيج أو بروز لحمي صلب يتكون 
ميتة  ولحمية  جلدية  خاليا  من 
وقاسية تتراكم على سطح الجلد، 
عن  الناتج  الضغط  مع  وتظهر 

الجلد والعظام.

وال ينتقل هذا المرض عن طريق 
العدوى، وقد يبدو على شكل بثور 
سطحية إال أنها عادة تكون على 

شكل قمع عميق في الجلد يحدث 
للضغط  تعرض  إذا  مزعجا  ألما 

عليه.

ومن أبرز أسباب ظهور »الكاّلو«: 
انتعال أحذية ضيقة أو ذات كعب 
وغير  قاٍس  تكوين  ذات  أو  عاٍل 
لفترات  حافيا  والسير  ط��ري��ة، 
وعدم  صلبة،  أرض  على  طويلة 
ارتداء جوارب عند انتعال األحذية، 
أو  العظام  ب��أم��راض  واإلص��اب��ة 

الروماتيزم أو السكري.

مغاطس  ال��ع��الج:  ط��رق  وم��ن 
للقدمين  صابون  مع  دافئ  ماء 
ال���دورة  لتنشيط  وف��رك��ه��م��ا 
من  واإلك��ث��ار  فيهما،  الدموية 
بفيتامين  الغنية  األغذية  تناول 

.B2

التهاب الجلد التالمُسي

أو  التالمُسي  الجلدي  االلتهاب 
مصطلح  هو  التالمُس(  )اكزيما 
الذي  الجلدي  التهيّج  يطلق على 
ينتج عن مالمسة الجلد لمسببات 
حساسية، وهو يظهر في بداياته 
على  جلدي  إلتهاب  شكل  على 

الرقبة والجذع واألطراف.

سبب  يكون  السباحة،  عالم  وفي 
التالمُسي  الجلدي  االلتهاب  هذا 
هو نوع من الحساسية تنشأ عند 
تالمس جلد الغواص مع مُرّكبات 
كيماوية معينة توجد في المطاط 
الذي  )االصطناعي(  التخليقي 

تصنع منه بدلة الغطس.

إحمرار  في شكل  األعراض  وتبدأ 
أسابيع  أو  أيام  إلى  يحتاج  وتهيج 

قبل أن تنحسر أعراضه.

يصاب  أن  الممكن  من  أنه  كما 
جلدية  بحساسية  ال��س��بّ��اح 
تالمسية بسبب نظارات السباحة، 
تكون  ال��ت��ي  الحساسية  وه��ي 
على شكل إحمرار يظهر بوضوح 
السبب  ويعود  العينين.  ح��ول 
إلى  الجلدي  االلتهاب  ذلك  في 
مكونات معينة توجد في المطاط 
عادة  يستخدم  الذي  االصطناعي 
السوداء  العازلة  الحواف  في صنع 

الخاصة بتلك النظارات.

ثآليل َأخْمَص القدم

ورم  هو  القدم  َأخْمَص  ثؤلول 
جلدي حميد يسببه فيروس الورم 
مؤلم  وه��و  البشري،  الحليمي 
بسبب وجوده في مكان الضّغط 
خالل المشي. وهو ينتقل بالعدوى 
وبخاصّة  العارية،  األق��دام  عبر 
على  القدمين  حافي  المشي  عند 

أو  جوانب حوض سباحة عمومي 
أحواض  في  القفز  منصات  على 

السباحة.

جفاف جلد السبّاحين

من  درجة  أخف  هو  الجلد  جفاف 
الجلدية. فعندما  درجات اإلكزيما 
يبدأ جفاف الجلد، تبدأ معه الحكة 
والهرش. ويعود السبب في ذلك 
الدهون  من  هناك طبقة  أن  إلى 
يفرزها الجلد طبيعيا على البشرة 
رطوبته  على  لتحافظ  الخارجية 

وطراوته.

السبّاحين  تعرُّض  كثرة  وألن 
في  يتسبب  السباحة  أثناء  للمياه 
فإن  سريعا،  الدهون  تلك  تبديد 
وبدء  الجلد  جفاف  تكون  النتيجة 

المشاكل.

من  األم��ر  هذا  معالجة  ويمكن 
خالل التخلي عن عادة االستحمام 
السباحة،  بعد  الطويل  الفوري 
واالستعاضة عنها باغتسال سريع 
الجسم  ك��ام��ل  ث��م ده��ن  وم��ن 
بمرهم زيتي بعد تجفيف الجسم 
الحد  بلطف بمنشفة. كما يمكن 
الجسم  بدهن  الجلد  جفاف  من 
قبل  الفازلين  من  رقيقة  بطبقة 

بدء السباحة.

الطفح الجلدي...

والسباحة في البحر

ينتشر هذا الطفح الجلدي بشكل 
ماء  في  السبّاحين  بين  خاص 
شكل  في  ويكون  المالح،  البحر 
أجزاء  على  تحسسية  أرتيكاريا 
بمالبس  ال��م��ك��س��وة  ال��ج��س��م 

السباحة. ويعود سببه إلى يرقات 
وتهاجم  البحر  في  توجد  طفيلية 
في  الطفح  أعراض  وتبدأ  الجلد. 
بأن  السبّاح  بدن  على  الظهور 
طفح  ظهور  يعقبه  بلسع  يشعر 
على هيئة بثور صغيرة قد تستمر 

من 3 إلى 7
أيام وقد تمتد

 في بعض األحيان 
حتى 6 أسابيع.

لكن الخبر السار 
ال��م��ص��اب��ي��ن  م��ع��ظ��م  أن  ه���و 
ي���س���ت���ج���ي���ب���ون ل���ل���ع���الج 
ب���م���ض���ادات ال��ه��ي��س��ت��ام��ي��ن 

وبالكورتيكورسيترويدات 
الموضعية.

التهاب بصيالت الشعر

الشعر  بصيالت  التهاب  يحصل 
طويلة  لفترات  السباحة  بسبب 
الساخنة وأحواض  المغاطس  في 
السباحة العمومية الدافئة نسبيا.

النوع  لذلك  الرئيسي  والمسبب 
من االلتهاب الجلدي هو نوع من 
»الزائفة  باسم  يعرف  البكتيريا 
هذه  أعراض  وتبدأ  الزنجارية«. 
نقاط  في  مفاجئ  بتهيج  الحالة 
التي  ال سيما  الجلد،  من  متفرقة 
هذا  ويصيب  شعر.  فيها  ينبت 
التي  الجلد  أجزاء  معظم  الطفح 
السباحة،  خ��الل  الماء  يغمرها 
واإلبطين  الجذع  ذل��ك  في  بما 

واألرداف.

اإلرت��ي��ك��اري��ا ال��م��ائ��ي��ة... ن��ادرة 
الحدوث

مصابًا  شخص  هناك  ك��ان  إذا 
باإلرتيكاريا المائية، فإنه محكوم 
عليه بأال يمارس رياضة السباحة!

فاإلرتيكاريا المائية هي أحد انواع 
المتمركزة،  الحرارية  اإلرتيكاريا 
أشكال  من  جدا  نادر  شكل  وهى 
ويطلق  الفيزيائية،  اإلرتيكاريا 
إسم  األحيان  بعض  فى  عليها 
وذلك  الماء«  ضد  »الحساسية 
على الرغم من كونها تختلف عن 
بكونها  الحساسية  أن��واع  جميع 
م��ادة  ب��إط��الق  مرتبطة  ليست 
شكل  فقط  لكنها  الهيستامين، 
المفرطة  الحساسية  أشكال  من 
ضد األيونات الموجودة فى الماء 

غير المقطر.

الحروق الشمسية

الحروق الشمسية أو لفح الشمس، 
ما  ع���ادة  جلدية  مشكلة  ه��ي 
تصيب الرياضيين الذين تتطلب 
ألشعة  يتعرضوا  أن  لعبتهم 
الشمس المباشرة لفترات طويلة 
رياضات  العبي  سيما  ال  نسبيا، 
والغولف  والتجذيف  البيسبول 

والكرة الطائرة الشاطئية.

وتحدث الحروق الشمسية بسبب 
تأتي  معينة  تأثير موجات طيفية 
وتصيب  ال��ش��م��س  اش��ع��ة  م��ع 
أنسجة الجلد بالضرر، وأخطر تلك 
األشعة  هي  الطيفية  الموجات 
فوق البنفسجية التي تتسبب في 

التهاب واحمرار بالجلد.

وهذا االلتهاب هو رد فعل عكسي 
الجسم  مناعة  جهاز  جانب  من 
والشعيرات  الجلد  خاليا  ض��د 
الدموية التي تتلف بسب الحروق 

الشمسية.  

الحروق  معالجة  يمكن  وإسعافيا، 
موضعية  بكمادات  الشمسية 
ثم  المصاب  الجلد  على  ب��اردة 
تناول جرعة مناسبة من األسبرين 
لتخفيف  األسيتامينوفين  أو 
لكن  وااللتهاب.  بالضيق  الشعور 
يستحسن لمن تقل أعمارهم عن 

18  عامًا أال يتناولوا أسبرين .

قاعدة  تطبيق  األفضل  من   لكن 
إزاء  العالج«  من  خير  »الوقاية 

الحروق الشمسية.

من متاعب املالعب..

أمراض الرياضيني الجلديّة
إعداد: عبدالعليم الحجار

إذا كنت ممن ميارسون لعبة رياضية بدنية - سواء عىل سبيل االحرتاف أو الهواية أو غري ذلك - فعليك أن تحرتس جيداً من مخاطر األمراض واملشاكل 

الجلدية التي تقرتن مبعظم تلك األلعاب، ال سيام تلك التي تتطلب اختالطا واحتكاكا مع العبني آخرين، والتي تستدعي حركات معينة تشكل ضغطا حادا 

عىل جلدك، والتي تفرض عليك أن يالمس جلدك مواد معينة تُسبّب تهيجات أو تحسسات جلدية.

وعليك أال تستهني باألمر إذا الحظت ظهور أي مشكلة جلدية بالتزامن مع مامرستك رياضة بدنية، حتى وإن بدت مشكلة طفيفة، وألن أي مرض كفيل 

بتنغيص أي متعة، ورغم أهمية وفوائد مامرسة األلعاب الرياضية بشتى أشكالها، فمن املهم، يف الوقت ذاته، أن نحذر من أن هناك مخاطر جلدية 

كثرية كامنة بني ثنايا تلك األلعاب، وهي املخاطر التي ميكننا أن نصفها بأنها »متاعب يف املالعب«.
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فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

ذاكرة الرأي عام 1972فوتوغرافيا

اجتامعيات

*ع���ف���اف ع�����ص��ف��ور ان��ت��ه��زت ف��ر���ص��ة زي�����ارة اب��ن��ة 
الدكتور  وجنلها  ع�صفور  �صليم  هيلدا  عمها 
من  وجم��م��وع��ة  بهما  فاحتفت  ط��وي��ل  ج���ورج 
�صديقاتها واقاربها، هيلدا قامت بزيارة الأهل 

من النا�صرة بفل�صطني ثم عادت الى بريوت.
*مت ي����وم اجل��م��ع��ة امل���ا����ص���ي زف�����اف ع��ب��دامل��ج��ي��د 

العماوي على ابنة عمه ليلى.
انثى  مولودة  وعقيلته  ا�صكندراين  م��روان  *رزق 

ا�صمياها لينا.
*مت عقد قران عادل ب�صقوي على جانيت ده�صان.
باأكليل  بعمان  الالتني  كني�صة  يف  ام�س  *احتفل 
الكليل  وح�صر  م�صاروة  ورب��ا  م�صاروة  نبيل 

الهل وال�صدقاء.
*و����ص���ل ال����ى ارب�����د ق����ادم����اً م���ن اي��ط��ال��ي��ا خ��ال��د 
الدرا�صية  اج��ازت��ه  لق�صاء  عبندة  عبدالقادر 

بني الأهل والأقارب.
املا�صي عقد قران عمر �صمرة  *مت يوم اجلمعة 
امل�صادر  �صلطة  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  �صابط 

الطبيعية على خزمية كرمية احمد �صالح.
*رزق نزار حممد مفلح ال�صعد وعقيلته مولوداً 

ذكراً ا�صماه طارق.
*الخ��وان فتحي وابراهيم حممد �صعيد ح�صرا 

لق�صاء اجازتهما بني الأهل يف عمان.
*ع��اد الى ار���س الوطن املهند�س ع��ادل م�صرب�س 
ب��ع��د ان ح�����ص��ل ع��ل��ى ����ص���ه���ادة م��اج�����ص��ت��ري يف 
الأو�صط  ال�صرق  جامعة  من  املدنية  الهند�صة 

يف انقرة.
*مت يف بلدة عيمة زفاف ربيع ال�صعود على جنمة 

كرمية جنم املرايات.
من  اداب  لي�صان�س  ع��ل��ى  ح���رب  حم��م��د  *ح�����ص��ل 

جامعة بريوت العربية.
*رزق زيد عطية وعقيلته طفلة �صمياها غادة.

خ�صاونة  عبدالكرمي  ق��ران  عقد  اي��دون  يف  *مت 
على كرمية طه ال�صعد احلمود بح�صور الأهل 

والأ�صدقاء.
*متت خطوبة احمد حممد هناندة على كرمية 
عائلي  حفل  يف  طلفاح  ���ص��ح��ادة  علي  امل��رح��وم 

بهيج.
*رزق ���ص��ال��ح ال���ط���راون���ة م��دي��ر م��در���ص��ة امل���زار 

الثانوية وعقيلته مولوداً ذكراً �صمياه جعفر.
ذكرا �صمياه  *رزق روؤوف هل�صه وعقيلته مولوداً 

فرا�س.

�صمياه  م���ول���وداً  وعقيلته  قاقي�س  ع�����ص��ام  *رزق 
فرا�س.

*عاد الى اربد قادماً من بريوت ابراهيم العاين.
ال��وط��ن حممد مو�صى خورما  ار����س  ال��ى  *ع���اد 
قادماً من بريطانيا لق�صاء اجازته بني الأهل 

والأ�صدقاء.
*عاد الى عمان قادماً من املانيا الحتادية مازن 

اخلما�س لق�صاء اجازته بني الأهل.
ذكراً  مولوداً  وعقيلته  الفقهاء  اهلل  �صيف  *رزق 

�صمياه اجمد.
*غادر عبداهلل املعاين مدينة مادبا متوجهاً الى 

ايطاليا ملتابعة درا�صته اجلامعية.
*مت يف مدينة النا�صرة اكليل جميل عبده عبا�س 

على مي�صر عبا�س.
*مت بعد ظهر ام�س يف كني�صة الروم الرثوذك�س 
ردينة  على  زري��ق��ات  ب�صارة  اكليل  ال��زرق��اء  يف 

زريقات.
*و���ص��ل حم��م��د ع��ل��ي خ��ورم��ا ال���ى ار����س ال��وط��ن 
قادماً من لندن لق�صاء اجازته ال�صيفية بني 

الأهل.
*غادر ار�س الوطن متوجهاً الى امريكا املغرتب 
ام�صيا  ان  بعد  وع��رو���ص��ه  م��رج��ي  عيد  �صمري 

اجازتهما بني الأهل والأ�صدقاء.
*عادا الى عمان قادماً من القاهرة املهند�س فوؤاد 
خوري وعرو�صه بعد ق�صاء �صهر الع�صل هناك.

* اني�صة ا�صاليلي وخديجة ال�صناع حرم حممد 
طرابل�صي  عزيزة  وكرميتها  طرابل�س  جميل 

و�صلن الى اربد من دم�صق يف زيارة لالهل.
* مت زفاف عمر حممد ال�صلفي على كرمية عبد 
�صوريا  رب��وع  ال��ى  العرو�صان  و�صيغادر  �صريف 

ولبنان لق�صاء �صهر الع�صل هناك.
ام�س  المريكية  املتحدة  الوليات  الى  غادرنا   *
عمر لطوف وعزمي لطوف بعد ق�صاء اجازة 

ال�صيف بني الهل وال�صدقاء.
حممد  ال�صعودية  العربية  اململكة  ال��ى  غادرنا   *
قا�صم احل��وراين بعد ق�صاء اج��ازة ال�صيف يف 

ربوع الوطن.

عيد ميالد سعيد
حتتفل الطفلة رنا عاكف الدجاين اليوم بعيد   -
والداها  لها  و�صيقيم  ع�صر  احل��ادي  ميالدها 

حفلة �صيقة بهذه املنا�صبة..تهانينا.

ــة مــادبــا  ــظ ــاف ــح ـــن قـــريـــة مـــاعـــني يف م ســـيـــدة م

19٣2 الـــعـــام  يف  مــنــزلــهــا  أمــــام  الـــصـــوف  تــغــزل 

لينا قاقيش

يف  طلبتنا  طاقات  استغالل  علينا 

عطلة الصيف لتعمري الريف

االسم: لينا فؤاد قاقيش

الهواية: السفر واملطالعة

امنيتها: انهاء دراستها الجامعية.

الشباب  رعاية  مؤسسة  *تطالب 

جميع  لتشمل  نشاطاتها  توسيع 

تستغل  وان  اململكة  وقرى  مدن 

يف  الصيفية  العطلة  يف  الطلبة 

انجاز املشاريع الحيوية عىل نطاق 

االردين  الريف  وبناء  لتعمري  واسع 

ومساعدة املزارعني.

خولة الور

الفتاة االردنية ذكية ومثقفة

وهي تحتاج اىل مزيد من الحرية

االسم: خولة الور

املهنة: موظفة

هوايتها: السباحة وقيادة السيارات 

والرحالت

*تحب الرصاحة والصدق.

*تكره الشك وضعف الشخصية.

*رأيها يف الفتاة االردنية انها فتاة 

ذكية مثقفة تحتاج لقليل من الحرية 

واملرونة والتحرر من بعض التقاليد.

انه  األردين  ال��ش��اب  يف  *رأي��ه��ا 

ومفهومه  قدمية  بعقلية  يترصف 

عن الصداقة خاطئ.

الحسني
يعرب عن اعتزاز األردن بصمود 

قطاع غزة

نابلس  ِمــثــل  ــزة  غ الحسني: 

ن والقدس وعاماَّ

الحسني  املــلــك  جــاللــة  ــد  اك

ان قطاع غزة يعترب كالقدس 

ــس وعـــــامن، واعـــرب  ــل ــاب ون

وتقديره  اعتزازه  عن  جاللته 

غزة  قطاع  يف  اهلنا  لصمود 

وصدق  ورجولتهم  املحتل 

عروبتهم.

جــاء ذلــك خــالل لــقــاء جاللة 

الحسني  امللك  له  املغفور 

ـــزة يف  ــاع غ ــط وفــــداً مــن ق

الديوان املليك العامر يوم 

الثالثاء 15آب 1972.

عدنان املعايطة
ولد املرحوم عدنان املعايطة يف بلدة بتري حمافظة 
الكرك عام ١٩٣٦ واكمل درا�سته يف مدر�سة الكرك 
الثانوية. والتحق بالقوات امل�سلحة االردنية حيث 
 ١٩٥٨ عام  بالعراق  الع�سكرية  الكلية  من  تخرج 

برتبة مالزم. 
امللكي  الهند�سة  �سالح  يف  املعايطة  املرحوم  خ��دم 
الثانية.  امليدان  هند�سة  كتيبة  قائد  ا�سبح  حيث 
العلوم  يف  البكالوريو�س  درجة  على  املرحوم  ح�سل 
املتحدة  الواليات  من  الهند�سة  ودبلوم  الع�سكرية 

االمريكية وتخرج من كلية االركان. 
وعمل قائدا لعدة كتائب يف اجلي�س العربي ورئي�سا 
للمطابع  وم��دي��را  امللكي  الهند�سة  �سالح  الرك���ان 
االو�سمة  من  العديد  امل��رح��وم  وتقلد  الع�سكرية 
الع�سكري  اال���س��ت��ح��ق��اق  و���س��ام  منها  الع�سكرية 
وميدالية  الف�سي  واليوبيل  واال�ستقالل  والكوكب 

ال�سرف الى ان احيل للتقاعد برتبة عميد ركن. 
مديرا  امللكية  العلمية  اجلمعية  يف  املرحوم  عمل 
طالل  بن  احل�سن  االمري  ل�سمو  وم�ست�سارا  للمطابع، 

الى ان وافته املنية يف ١٦ اآب عام ١٩٩٠.

د. داوود حنانيا
عا�سق الثالثة: اجلي�س والقد�س وجراحة القلب

من  اأول  هو  حنانيا  با�سا  داوود  الدكتور   »الفريق 

 ،١٩7٠ عام  االأردن  يف  مفتوح  قلب  عملية  اأج��رى 

وبعد عامني اأجرى اأول عملية زراعة كلى يف االأردن 

والعامل العربي، ثم اأجرى اأول عملية زراعة قلب يف 

االأردن والعامل العربي اأي�سا عام »١٩٨٥.

ورث  وقد  عاما،   ٨٣ بلغ  حتى  نف�سه  يقاعد  مل   فهو 

عن والده، ان�سطا�س عي�سى حنانيا، ا�ستعال الذاكرة 

نتعقبه  ما  وهو  الر�سّية،  بالتفا�سيل  حتتفي  التي 

بني  يتوزع  مثلثا  ع�سقا  جمع  الذي  البا�سا  مع  اليوم 

منها  كّل  يف  وله  القلب،  وجراحة  والقد�س  اجلي�س 

ذكريات كان ميكن اأن جتعل حياته �سرية ا�ستثنائية 

يف االأ�سفار املن�سورة، لوال اأنه ل�سدة توا�سعه مل ي�ساأ 

اأن يكتب عن نف�سه

ح�سن الربقاوي
كتاب  يف  تعلم  نابل�س،  �سمال  برقة  قرية  يف  ول��د 
يف  درو�سًا  وتلقى  االإبتدائية  مدر�ستها  ويف  قريته 
العربية والفقه واملنطق على فقهاء قريته �سنتني، 
ال�سريف،  االأزه���ر  وق�سد  عامني  مل��دة  معلمًا  عمل 
نابل�س، ومع  اإلى  العلمي عاد  زاده  ا�ستكمل  اأن  وبعد 
اإلى  جنديًا  �سيق  االأول���ى  العاملية  احل��رب  ان��دالع 
دم�سق، ومع اإعالن احلكومة العربية يف دم�سق عمل 
املدر�سة  اإل��ى  وانت�سب  اخلانكية  املدر�سة  يف  معلمًا 
الكاملية طالبًا للعلم، وقراأ الريا�سيات والطبيعيات 
الق�سا�س  دروي�����س  االأ���س��ت��اذي��ن  على  وال��ع��رب��ي��ة 
ثم  حم�س  ثانوية  اإل��ى  ونقل  احلم�سي،  وحممود 
 ) اهلل  رام  غرب   ( رنتي�س  قرية  الى  جنوبًا  اجته 
واأ�ستاذا للعربية يف ثانويات الكرك واإربد وال�سلط، 
الدرجة  من  والتعليم  الرتبية  و�سام  منح  من  اأول 
واالجتماع  االأدب  يف  امل��ق��االت  مئات  ل��ه  االأول���ى، 
والفل�سفة وعلم النف�س يف كثري من ال�سحف، اأطلق 
عليه ) اأ�ستاذ اجليل االأردين ( وقرر وزير الرتبية 
والتعليم اطالق ا�سم ) ح�سن برقاوي ( على املدر�سة 
االأ�سرفية بعمان، تويف يف  للبنني يف جبل  الثانوية 

عمان عام ١٩٦٩ .

اآن�سات و�سباب ال�سلط ي�ساركون يف مهرجان تن�س الطاولة
اقام االحتاد االردين لتن�س الطاولة يف اآب ١٩72 مهرجانًا كبريًا لتن�س الطاولة يف مدينة ال�سلط �سارك فيه 

4٥ �سابًا وفتاة.
م�ساعد  القرعان  احمد  ال�سيد  عنه  بالنيابة  وح�سر  البلقاء  حمافظ  رعاية  حتت  املهرجان  هذا  اقيم  وقد 

املحافظ.
و�سل الى االدوار النهائية كل من اميان احلديد واميان ال�ساكت بالن�سبة لالآن�سات وامني ابو غنما وعلي ح�سن 

م�سعود بالن�سبة للرجال.
ويف املباراة النهائية فازت االآن�سة اميان احلديدي ببطولة االآن�سات وح�سلت اميان ال�ساكت على املركز الثاين 

وعائدة دبابنة على املركز الثالث ونادية خوري على املركز الرابع.
اما بالن�سبة للرجال فقد فاز امني غنما باملركز االول وح�سل علي م�سعود على املركز الثاين وابراهيم �سليمان 

على املركز الثالث وماهر حداد على املركز الرابع.
ويف نهاية مباريات البطولة جرت مباراتان ا�ستعر�سيتان الأبطال االردن، االولى لالآن�سات بني الالعبتني نهاد 

بطيخي وخندف حمدان والثانية للرجال بني الالعبني االخوْين ع�سمت وزكريا كردي.

إعالنات مرشحني يف »الرأي« انتخابات االتحاد الوطني العريب، آب 1972
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مطبخ    |   إعداد: جيهان الكباريتي

طبخ
م

املقادير
    ٥حبات  بندورة، كبرية

    ٨ ف�س ثوم، مفروم ناعم
    2 ملعقة كبرية  زيت زيتون

    ملح  
    فلفل حار 

الطريقة  
    تق�سر  البندورة وتقطع يف الو�سط .

 ن�سع البندورة وافلفل والزيت وامللح على النار ويرتك حتى 
ين�سج 

املقادير
 

بطيخة كبرية  . 
ن�سف كوب من ُمكّعبات الثلج. 

   �سكر او ع�سل .
2 ملعقة كبرية   ماء  ورد.

 الطريقة  :

اأكرب كمّية  وننزع  البي�ساء   االأج��زاء  ونزيل  البطيخ   يق�سر  
البطيخ  ُن��ق��ّط��ع  ف��ي��ه.  املُ��ت��واج��دة  ال��ب��ذور  م��ن  ُمكنة 
اخلالط  يف  ن�ضعه  ث��ّم  احلجم  ُمتو�ّضطة  ُمكّعبات  اإل��ى 
ال�سكر وُنعاود اخللط حتى  ُن�سيف   . الكهربائّي ويخلط 
يختفي متامًا، ثّم ن�سيف ماء الورد والثلج وُنعاود اخللط 

حتى تتفّتت ويختفي الثلج  

عصري البطيخ األحمر مباء الورد  بندورة مقلية بالثوم 

سمكة محشية  

املقادير
  ال�سمك  �سمكة كبرية 

 2 ملعقة كبرية  الكمون  
 2 ملعقة كبرية  الكزبرة  

  ملح  
 ملعقة كبرية الكركم 

  �سطة  
 ملعقة كبرية بابريكا   

 زيت الزيتون  
  الب�سل االأخ�سر  

  الثوم 
ملعقة كبريةالزجنبيل  

 الفلفل االأخ�سر   
 ٦ حبات البطاطا م�سلوقة ومقطعة 

 2 كوب كزبرة خ�سراء   مفرومة 
كوب ال�سبت   اأخ�سر ومفروم 

  ليمون   مقطع 

الطريقة 
يخلط الكمون، الكزبرة، امللح، الكركم، البابريكا، ال�سطة .

والزجنبيل  الثوم  ن�سع   ثم  الزيت  ملعقة    2 يف  الب�سل  نقلي 
ن�سع   قليالثم  يذبل   حتى   النار  على  وي��رتك  والفلفل 

ن�سف كمية البهارات.
بالبهارات  لتت�سرب  اخلليط  مع  وتقلب   البطاطا  ن�سيف   

وتتفتت اأثناء التقليب.  

ن�سيف  الكزبرة وال�سبت .

 ن�سع احل�سو يف داخل ال�سمك و توزع  البهارات داخل وخارج 
ال�سمكة.

  ن�سع ال�سمكة يف الفرن ون�سع فوقها باقي الزيت
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أثر وإنسان..
فضاءات

تقرير لجنة التحقيق الدولّية )عصبة األمم( حول 

َحقِّ العرب املسلمني يف )حائط الرباق والقدس 

القدمية؛ فلسطني( )9( يف العام 19٣0م

باستخدام هذه الطرق للوصول للحائط حائط البراق؛ وعن أّن السماح لليهود الكثير من التفاصيل.؛ وطرق الوصول إلى والطقوس الدينية الخاصة به؛ وغير ذلك مشاعر كل طرف أثناء ممارسته للشعائر الواجب مراعاتها من الطرفين الحترام الحائط والرصيف للمسلمين؛ وعن الشروط عن؛ قرار اللجنة الدولية القاطع بملكية _ وقد تحدث التقرير في الحلقات الماضية األردن منهم حسين باشا الطراونة.العراق ومصر والهند وفلسطين وشرقي وكذلك أسماء شهود استمعت لهم من الشهود اليهود والمسيحيين والمسلمين؛ اعتمدتها اللجنة من وثائقها؛ وكذلك أسماء التقرير كشفًا بالوثائق والتقارير والحجج التي في هذه الحلقة يتحدث التقرير عن؛ يورد 
تاريخيا كان 

وعن الحقوق المشتركة بين الطوائف؛تطبيق مبادىء الحالة الراهنة في فلسطين؛ األديان الثالثة في القدس وبيت لحم؛ وعن المقدسة؛ وعن المباني المقدسة عند أتباع والمسلمين واليهود التاريخية في األماكن اللجنة؛ وعن حقوق المسيحيين وعالقته بصالحيات باللجنة؛ وعن بنود صك االنتداب البريطاني توصلت إليها؛ وعن المهمة التي أنيطت الشهادات. وآراء اللجنة في االستنتاجات التي وبدء اللجنة في تقرير رأيها بعد سماعها لكل اليهودية التي تقام أمام الحائط ومداها؛ إليها من جميع األطراف؛ وعن صيغة الصلوات تقييم اللجنة وتوزينها للشهادات التي قدّمت من قبيل التسامح من قبل المسلمين؛ وعن 

محمّد رفيع

قدسية  وعن  وملحقاته؛  للحائط  القانوني  الوضع  وعن  جاوره؛  وما  الحائط  ملكية  وعن  الغربي؛  الحائط  وعن 
الحائط والرصيف؛ وعن عالقة ذلك بقدسية قبة راحيل والحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل وغيرها.

األدعية  تفاصيل  ومنها  للجنة،  واليهود  المسلمون  بها  أدلى  التي  والشهادات  للبيانات  استعراض  جرى  كما 
والصلوات التي يقوم بها اليهود عند الحائط؛ وكذلك شهادات مسلمين ومسيحيين تناقض ادعاءات اليهود 
التي  واألدوات  اليهود  صلوات  عالقة  في  التقرير  يدخل  ثم  العثماني؛  العصر  في  محددة  تاريخية  وقائع  وفق 
يستخدمونها باألسفار الخمسة للتوراة؛ كما ينقل شهادة اليهودي موصيري الذي زار القدس في العام 1897 
وكذلك شهادة الحاخام شور وغيرهما؛ ومن ثم ينتقل إلى تفاصيل األدوات اليهودية المستخدمة في الصالة 
يقدّم شهادات  كما  وغيرها؛  الغسيل  وأوعية  والماء  وبوق  ومقاعد  وكراسي  قناديل طقسية  من  الحائط  عند 
مسلمين موازية لشهادات اليهود. ثم ينتقل التقرير إلى شهادة حاكم مقاطعة القدس البريطاني حول التفاصيل 
المختلف عليها بين اليهود والمسلمين؛ وحجج المسلمين ووثائقهم في حائط البراق منذ أقدم العصور؛ وعن 
عالقة اليهود بالحائط؛ ثم ينتقل التقرير للحديث عن الحالة الراهنة؛ وعن توزين اللجنة لألدلة المقدمة إليها 
من الفريقين؛ ثم يشرح التقرير مفهوم الوقف اإلسالمي وحكمه الشرعي في منع بيع الوقف؛ ثم ينتقل التقرير 
للحديث عن النوايا الحقيقية لليهود ووعد بلفور وعن المطامع الصهيونية؛ وعن الحقائق التي أوجدها اليهود 
على األرض في زمن االنتداب البريطاني.؛ ومطالب وادعاءات كل فريق؛ وعن عادات اليهود في الذهاب والنواح 
عن حائط البراق؛ وعن تاريخية صالة اليهود وعبدهم عند الحائط؛ وعن األدوات التي يستخدمها اليهود في 
قدسية  وعن  الدينية؛  الشعائر  بممارسة  المتعلقة  البريطاني  االنتداب  صك  بنود  وعن  الحائط؛  عند  الصالة 
اليهود من  الحائط عند المسلمين؛ وعن مطالب  اليهود حول قدسية  الحائط عند المسلمين؛ وعن ادعاءات 
عن  تاريخية  ولمحة  البراق؛  حائط  رصيف  ووصف  له؛  المجاورة  واألماكن  البراق  حائط  وصف  التحقيق؛  لجنة 
تاريخ العرب والمسلمين والمسيحيين واليهود في القدس وفلسطين؛ وعن القيمة الدينية للقدس في التوراة 
والتلمود؛ وعن تاريخ صالة اليهود في القدس عبر العصور التاريخية؛ وغير ذلك من التفاصيل الكثيرة وصواًل 

إلى لحظة انفجار احداث حائط البراق في عهد االنتداب البريطاني. 
وكذلك عن أثر االضطرابات التي وقعت في فلسطين في شهر آب عام 1929؛ وعن تشكيل لجنة لتسوية الحقوق 
والمطالب بين األطراف المتنازعة؛ وعن وصول اللجنة إلى القدس في مطلع حزيران عام 1930؛ وعن مقابلتها 
للشخصيات واألعيان في القدس من كل أنحاء فلسطين، ووفود من جميع أنحاء أقطار العالم اإلسالمي؛ وشهادات 
في  اللجنة  اجتماعات  وعن  المسيحية؛  المقدسة  لألماكن  اللجنة  زيارة  وعن  وممثليها؛  يهودية  شخصيات  من 

استكهولم وباريس في الشهر العاشر من العام 1930.
_ والتقرير مكوّن من )94( صفحة، وسننشر هنا للفائدة ترجمته إلى اللغة العربيّة. حيث أّن

منظمة )اليونسكو(، مؤخّرًا، قامت بالتأكيد على مَا أقرّته، وأّكدته، لجنة التحقيق الدوليّة )من دون بريطانيا(، 

في تقريرها المكوّن من مئتي صفحة )باللغة اإلنكليزيّة( في العام 1930. كأوّل نتائج ثورة البراق )1929(، 
التي أعدم بسببها في )عَّكا؛ فلسطين( شُهداء الثالثاء الحَمراء )محمد جمجوم، وعطا الزير، وفؤاد حجازي؛ في 

17_6_1930( وغيرهم، وضجّت بذلك اإلعدام حواضر العرب كّلها، وعلى رأسها الحواضر األردنية.
_ مالحظات؛

_ ثورة البراق هو االسم الذي أطلقه الفلسطينيون على اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة القدس في 9 أغسطس 
1929، أيام االنتداب البريطاني على فلسطين.

 _ اعتقلت سلطات االنتداب )900( تسعمئة فلسطيني، وأصدرت أحكامًا باإلعدام شنقًا على 27 فلسطينيا، خُّففت 
المعروف باسم  اإلعدام في 17 حزيران/ يونيو 1930، بسجن مدينة عكا  األحكام على 24 منهم، ونفذ حكم 

)القلعة(، في ثالثة محكومين هم؛ فؤاد حسن حجازي، محمد خليل جمجوم وعطا أحمد الزير. 
_ من بين نتائجها أيضا؛ تم االحتكام إلى عصبة األمم )حينها(، بناء على توصية لجنة شو )وهي لجنة شكلتها 
الفرقاء الثالث؛ الحكومة والعرب واليهود. حيث قبلت  البريطانية للتحقيق في األحداث(، والتي حددت  الحكومة 
عصبة األمم، وأّلفت لجنة من ثالثة أشخاص غير بريطانيين أحدهم مرجع في القانون وخبير في القضاء، وهم؛ 

أليل لوفغرن، شارلس بارد، وس. فان كمبن.
_ أقرت اللجنة أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، باعتباره جزءا ال يتجزأ من مساحة الحرم الشريف، 
كما تعود للمسلمين ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط.

رئاسة وعضوية اللجنة الدولية وهم:
1. السيد الياس لوفغرين، وزير الخارجية االسوجي )السويدي( وعضو مجلس أعيان )اسيوج( آنذاك رئيسا.

2. السيد شارلس باردي، رئيس محكمة العدل في جنيف )سويسرا( ورئيس محكمة التحكيم النمساوية – الرومانية 
المختلطة آنذاك.

3. السيد فان كمبن، عضو البرلمان الهولندي وحاكم الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة آنذاك.
4. شتيغ ساهلين.
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دنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

ما هو اإلسَفْنج؟

فكر
واحزر

يحىك

أّن

            شعر: نهلة 

الجمزاوي

لوني أصفْر

       طعمي سكْر

آتي من قلب الزهرات

أسكن في بيت النحالت

إْن تأكلني

   تكبر أكثْر

أبدو مثل النور الساطْع

او كالذهب الغالي 

الالمْع

هل تعرفني 

حلٌو إّنـــــي

وأزين  بعض الكعكات

ومفيد  للصحة رائـــْع

 
 أرسل إسمك وصورتك

 وجواب الفزورة
 إىل بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزاوي

وأنا كذلك أقول لك ٌكن إيجابًا..ألّن اإليجابيََّة 
سبيُلك إلى السعادة. ولكي تحقق ذلك:

ابتعد عن المشاعر السلبية مثل الغضب   -
إلى  واتجه  والقلق،  والخوف  وال��حُ��زن 
الثَِّقَة  يمنَحُك  فهو  اإليجابي،  التفكير 

بالنفس.
فالسعادة  السعادة.  تَنَل  إيجابيًا،  ُكنْ   -

هي التفاؤل والثقة بالنفس.
ُكن ذا هِمَّةٍ عاليةٍ وأهداف كبيرة.  -

راقب أفكارك ألنها ستتحوَّل إلى كلمات،   -
والكلمات ستتحوَّل إلى أفعال، واألفعال 
تحدِّد  والعادات  ع��ادات،  إلى  ستتحوَّل 

مصيرك. 
ليس هناك فشل في الحياة، فإن الفشل   -
استطعتَ  ما  إذا  النجاح  إل��ى  يقودك 
من  وتخلَّصتَ  الفشل    أسباِب  معرفَة 

أسبابه.
أن  القلق،  من  للتخلُّص  طريقة  أفضُل   -

تحاول التخفيف من أحزان اآلخرين.
طريقة  فأفضل  االنتقام،   في  رْ  تفكِّ ال   -

لالنتقام التسامح. 
وسوف  النصائح،  تلك  تتِبعْ  أن  ح��اول   -
تصبح -يا صديقي- إنسانًا جديدًا َفعَّااًل 

فى الحياة وسعيدًا.

 كيف أكون إيجابيًا ؟

إيجابيًا،  ُكْن  أطبقها؟  كيف  أعرف  أن  دون  النصيحة  هذه  إىل  أستمع  ما  كثري 
لتنجز أعمالك بشكل صحيح ولتنجح يف احلياة..فكيف أكون إيجابيًا..

االمرباطور ووزراءه الثالثة

وزراءه  االمبراطور  استدعى  األيــام  من  يوم  في 

كل  من  طلب  غريبًا..  أمرًا  منهم  وطلب  الثالثة 

بستان  إلــى  ويذهب  فارغًا  كيسًا  يأخذ  أن  وزيــر 

من  لالمبراطور  الكيس  هــذا  يمأل  وأن  القصر 

الثمار والزروع، كما طلب منهم  مختلف طيبات 

ال  وأن  المهمة  هــذه  في  بأحد  يستعينوا  ال  أن 

من  ـــوزراء  ال استغرب  أخــر..  أحــد  إلــى  يسندوها 

كيسه  منهم  واحد  كل  وأخذ  االمبراطور  طلب 

وانطلق إلى البستان.. أما الوزير األول فقد حرص 

على أن يرضي االمبراطور فجمع من كّل الثمرات 

من أفضل وأجود المحصول، وكان يتخير الطيب 

الوزير  أما  الكيس...   مأل  حتى  الثمار  من  والجيد 

يريد  ال  االمبراطور  بأن  مقتنع  كان  فقد  الثاني 

الثمار وال يحتاجها لنفسه وأنه لن يتفحص الثمار 

يتحَر  فلم  وإهمال  بكسل  الثمار  بجمع  فقام 

الوزير  أما  الكيس...  مأل  حتى  الفاسد  من  الطيب 

يهتم  سوف  االمبراطور  أن  يعتقد  فلم  الثالث 

بالحشائش  الكيس  فمأل  أصاًل  الكيس  بمحتوى 

واألعشاب وأوراق األشجار.

وفي اليوم التالي أمر االمبراطور أن يؤتى بالوزراء 

أجتمع  فلما  جمعوها،  التي  األكياس  مع  الثالثة 

بأن  الجنود  االمبراطور  أمر  باالمبراطور  ــوزراء  ال

يأخذوا الوزراء الثالثة ويسجنوهم كاًل على حدة، 

ثالثة  لمدة  معه  الــذي  الكيس  مع  واحــد  وكــّل 

أشهر, وأن يمنع عنهم الطعام والشراب...

فأما الوزير األول فظّل يأكل من طيبات الثمار التي 

جمعها حتى أنقضت األشهر الثالثة... وأما الوزير 

الثاني فقد عاش الشهور الثالثة في ضيق وقلة 

حيلة معتمدًا على ما صلح فقط من الثمار التي 

جمعها... أما الوزير الثالث فقد مات جوعًا قبل أن 

ينقضي الشهر األول. وهكذا نال كل واحد منهم 

جزاء اخالصه في عمله.

قاِع  في  يعيشُ  بحريٌّ  حيواٌن  وأنَّه  )حَيواٌن(؟  اإلسفنجَ  أّن  تَعلموَن  هل 
حاتِ المائيّةِ؟ وأنَّه ليس له رؤوسٌ أو أذرُعٌ  المحيطاتِ وغيِرها من المسطَّ

أو أعضاٌء داخليٌّة؟
كما أّن اإلسفنجَ يعيشُ مُلتَصِقًا بالصُّخوِر والنّباتاتِ، وغيِرها من األشياِء 

الموجودةِ تَحتَ سَطِح الماِء.
يشبه  فهو  ولهذا  آلخرَ؛  مكان  من  يتحرَّكُ  ال  النُّموِّ  المكتمُل  واإلسفنجُ 

النباتاتِ؛ ومن َثمَّ َظنَّ النّاسُ في السّابق أنَّه نوع من النّبات.
وأنواعُ اإلسفنِج كثيرٌة، ويوجدُ منها ما يَقرُبُ من خمسةِ آالفِ نوٍع يعيشُ 
واألنهاِر  البحيراتِ  في  يوجدُ  منها  القليَل  أّن  إال  المحيطاتِ؛  في  معظمُها 
البحريِّ  اإلسفنِج  أنواِع  العذبةِ، وتعيشُ معظمُ  المياهِ  وغيرها من مناطِق 

في البحاِر الدّافئةِ أو المداريّةِ.
ويُعَدّ اإلسفنجُ واحدًا من أقدِم أنواِع الحيواناتِ. إذ وُِجدَت أحافيرُ إلسفنٍج 

بحريٍّ كان يعيشُ قبل خمِسمئةِ مليونِ عاٍم.
عديدةٍ،  قرونٍ  مُنُذ  واالستحماِم  للنّظافةِ  اإلسفنجَ  اإلنساُن  استخدمَ  وقد 
اإلسفنِج  معظمَ  أّن  إال  الماِء،  من  كبيرًا  َقدْرًا  ويَمتَصُّ  ناعمًا  لكوِنه  نظرًا 

المستخدِم في النّظافةِ يُنتَجُ صِناعيًّا.
أو  البرتقاليّ،  أو  الفاقِع،  األصفِر  اللونِ  من  البحريِّ  اإلسفنِج  لوُن  ويتفاوتُ 
األرجوانيّ إلى الرّماديّ، أو البُنّيّ. وقد يأخُذ اإلسفنجُ الذي ينتمي إلى نوٍع 
واحدٍ ألوانًا متعدّدة مختلفة. وأغلبُ إسفنِج المياهِ العذبةِ إمّا أخضرُ اللونِ 
وإمّا أرجوانيّ وإمّا رماديّ. ويبلُغ طوُل ُقطِر أصغِر نوٍع من اإلسفنِج ما يَقرُبُ 

من 2.5سم، بينما ينمو أكبرها ليَصَِل طوُل قطِره أكثرَ من 1م.
جنسيًّا  وال  جنسيّتين(،  خليّتين  اندماج  )من  ِجنسيًّا  اإلسفنجُ  يتكاثرُ 
)بوساطة تكوين بُرَيعماتٍ، وهي كتل من الخاليا شبيهٌة بالبراعِم، تحتوي 
على مجموعةٍ من الخاليا البدائيّةِ، توجد بداخِل صَدَفةِ إسفنجين صُلبةٍ(، 
العمليُة  القدرُة على استبداِل أجزاٍء جديدةٍ، وتسمّى هذه  ولمعظِم اإلسفنِج 

بعمليّةِ التَّجَدُّد.
وتنتمي كلُّ أنواِع إسفنِج المياهِ العذبةِ ومعظمُ أنواِع اإلسفنِج البحريِّ إلى 
طائفةِ اإلسفنجيّاتِ النِّصفيّةِ. ولمعظِم أعضاِء هذه الطائفةِ هيكٌل عظميٌّ 
مكوٌَّن من السِّليكا أو اإلسفنجين أو كليهما. ولعّل من بين األنواِع البحريّةِ 
َقِن األحمِر، واإلسفنجُ شبيهُ كتلةِ صُوفِ األغناِم،  الشّائعةِ اإلسفنجُ ذو الذَّ

واإلسفنجُ الكِبِْريتِيّ، وإسفنجُ الحَمّاِم.

df@alrai.com

فكر
واحزر

روز طارق

أصدقاء دنيا الفرح
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افقيًا
"شكرا  اغانيها  م��ن  لبنانية  مطربة   -1
مل  مواد   - اعطى   -2 الياسمني"  لطوق 
 - يبصر   -3 الطيور  من  س��رب   - تصنع 
ظرف 4- ُيمن - تبع - مبنى شاهق 5- 
من   -6 تعب   - االرض  يف  مرتفع   - بحر 
احلمضيات - والدة 7- نزع - ردع - ضد 
كذب 8- ملس - ريح لينة 9- ينفصل - 
الصباح - عال -  10- ضور  االمر  شك يف 

ارشد 11- ميرن - ما دب من احليوانات.

عموديًا
خبز  اىل  "اح��ن  اغانيه  من  لبناين  فنان   -1
امي" 2- للتأوه - جاسوس - غري ناضج 
 -4 البناء  بفن  خمتص   - قدمي  ضد   -3
بيت - ما بني االرض والسماء - ما يكتمه 
االنسان  مدفن   - املصرف   -5 االنسان 
 -7 والد   - قهوة   - تسوية   - شقيق   -6
طارد - شعور 8- القى - اخو االب - ينام 
 - حلو  ضد   -10 سكوت   - رائب  حليب   -9
قذيفة   - يباغت   -11 تهذيب   - م��راق��ب 

حمشوة مبواد سريعة االنفجار.

قم بنقل قلم رصاص 
واحد لتصبح املسألة 

احلسابية صحيحة

زنكوحاوكاقلاثسكح
لاغبمرصثلومه�شموض

واناسفالللرلفلاا
ابظنكححكه�ويلىاحو

حاريه�ابشيطضاوبدش
دباووفمماسجقسامف
عللكقتزيمماىابسر

ااووالره�غليفلىطف
يقلبلاعتفااشه�لون
زودالةةنلكعتلعلا
كةاله�رشتاحمسيضقو
برللوحاوبضلمشيان
عجىواشفةلةغلجربع
لسفقلتونعدسااملت
بلوالحلوصعيىيدوح
كاقله�تدبامللعحات

مدينة لبنانية يطلق عليها مدينة الشمس من مقطع و)5( أحرف

حتت عنوان فرفش واضحك واحد مسطول قابل واحد مريض على باب املستشفى وسأله ليش جاي 
على املستشفى قال له املريض جاي اعمل غسيل معدة ضحك املسطول وقال له يا مغفل ابلع 

صابونة وتنتهي مشكلتك.
وصاحب مزرعة شاف ولد حتت شجرة التفاح فراح مسكه وقال له واهلل القول البوك وين ابوك فنظر 

الولد اىل فوق الشجرة وقال بابا انزل واحد عايزك.

3/21 إلى 4/19

5/21 إلى 6/21

9/23 إلى 10/22

12/22 إلى 1/19

1/20 إلى 2/18

4/20 إلى 5/20

7/23 إلى 8/22

10/23 إلى 11/21 8/23 إلى 9/22

11/22 إلى 12/21

الثور

القوس

الجدي

الحملالدلو

السرطان

الميزان

األسد

العقربالعذراء

سهل

وسط

صعب

حلول األلعاب تنشر يف صفحات »أبواب« السبت

عليك  ك��اك��ورو  مسابقة  حل��ل 
يف   9-1 م����ن  رق�����م  ادخ�������ال 

املربعات الفارغة.
م��ف��ات��ي��ح احل���ل ه���ي االرق����ام 
امل���رب���ع���ات  يف  امل�����وج�����ودة 
السوداء وهي التي تعطي حل 

جملموع االرقام.
االرق���ام امل��وج��ودة ف��وق اخلط 
واالرق��ام  االفقي  احل��ل  تعطي 
امل���وج���ودة حت��ت اخل���ط تعط 

احلل العامودي.
سيكون   3 رق��م  احل��ل  مفتاح 
1 ورق��م 5  احل��ل لرقم 2 ورق��م 
او   1 ورق��م   4 لرقم  حال  سيكون 

رقم 2 ورقم3.
ستحل  امل���رب���ع���ات  م���ن  اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اآلخر
ال يجوز تكرار الرقم يف احلل لذا 
رقم4 سينتج عنه االرقام 1 و3.

الحل السابق: التمساح

12345678910     11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

حل العدد السابق

حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

1- مديحة يسري 2- يركل - حرس - فر 3- رأسمال - أثاث 4- مقام 5- حتويل - 
سرب 6- اقنع - صداع 7- مد - لعب - بريق 8- ممنوع - دق 9- نور - وريد - رف 

10- قاسى - استاء 11- متمدنون - مقر.

عموديًا:
1- مريفت امني 2- درأ - حقد - وقت 3- يكسبون - مرام 4- حلم - يعلم - سد 5- 
أمل - عنوان 6- يحلق - صبور 7- سر - أمد - عيان 8- رسام - أب - دس 9- سعيد 

- مت 10- فاخر - رقراق 11- حرث - بوق - فأر.

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج االسد

يعلم جيدا كيف يتعامل مع اآلخرين. هو أيضا طموح ومتفتح العقل ولديه 

ثقة عالية بنفسه، كام أنه لديه نسبة عالية من الطاقة والحامس. يتميز 

أيضا بأنه سخي وويف وملتزم بكلمته. يف بعض األحيان يبدو عنيدا 

ومتصلب الرأي، خاصة عندما يتعلق األمر باألمور التي يعتقد بأنه أفضل 

من يعرفها.

نقاط القوة: لديه قلب حنون، متفائل، نشيط، ويف، رصيح.

عيوب االسد: أناين، متسلط، غري صبور، مغرور، يحب التملك.

الجوزاء

6/22 إلى 7/22

فانت  االلعاب  في  شارك   -

الى  اضافة  للتحدي.  اهل 

قمت  اذا  ســتــســأم  ـــك  ان

بنفس االشياء يوميا. 

لشخص  انــضــم  امكانياتك  تجربة  تــريــد  وكــأنــك  تشعر   -

سيساعد على وضعك في الطريق الصحيح. 

اعمالك  بــجــدول  تمسك   -

منه  واستفد  اليوم  لهذا 

قــــدر اســتــطــاعــتــك الحــقــا 

من  مــع  الــوقــت  ستقضي 

تحب. 

ذكي  انــت  الحقيقة  في   -

وقتا  تقضي  زلت  ما  ولكن 

هذا  المكتبة.  في  طويال 

احد براهين ذكائك. 

انت  المرحلة  ــذه  ه فــي   -

بطاقة  وتتمتع  محظوظ 

اندفع  المستوى.  عالية 

الى االمام وحقق ما تريد. 

تؤجل  وال  بسرعة  تحرك   -

االن  متوفر  شيء  االمــور. 

ال  الحقا.  مستحيال  سيكون 

تأبه للصعوبات. 

الــســهــل  ـــن  م ــون  ــك ــي س  -

في  تـــدرس  ان  والممتع 

هـــذه الــمــرحــلــة. مــوضــوع 

حبك  ـــرضـــي  وي يــعــمــمــك 

لالستطالع. 

- من السهل الحصول على 

المال في االيام القادمة. 

ال تضيع هذه الفرصة التي 

لن تتكرر كثيرا. 

- انت تحب ان تكون في دائرة 

مالئمة  والــظــروف  الــضــوء 

تــجــرح  ال  ان  ــــاول  ح لـــذلـــك. 

شخصا تحبه.. 

- تشعر وكأنك مندفع الى 

تستطيع  ــا  م اكــثــر  تعلم 

حان  انه  السبب  وبسرعة. 

وقت عمل شيء وعدته. 

ــرف وكــــأن اشــخــاصــا  ــص - ت

النهم  يراقبونك  مهمين 

يراقبونك فعال. لقد احدثت 

انطباعا جيدا لديهم. 

بها  تشعر  حالة  في  انت   -

بطاقة هائلة الوقت مالئم 

لــتــقــوم بــالــمــغــامــرة الن 

الحظ الى جانبك. 
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منوعات

كتب: حسين دعسة

الرضا  عبد  الحسين  عبد  يعرف  ولمن 
فنة  على خصوصية  ذاكرته  في  يؤشر 
واقترابة من الناس ومن جدل المجتمع 

وقضاياه الساخنة.
والشعوب  فاالمم  ..صدمة  وفاته  نبأ   
ت��ن��ت��ج ال��ل��ص��وص وال��م��ت��ط��رف��ي��ن 
موهبة  حمل  عن  وتعجز  والفاسدين 
الذي  ال��راح��ل  بقامة  انسان  فنان- 
نتيجة  توقعة  برغم  وفاته-  خبر  كان 
أشعل  فقد  خبر،  كأي  ليس  المرض- 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل ووس��ائ��ل اإلع��الم 
ال  ومن  يعرفه  من  وسارع  والوكاالت، 
وال��دول  والخليج  الكويت  في  يعرفه 
العربية إلى تقديم واجب العزاء ألسرته 

واألسرة الفنية في كل البالد العربية.
و برحيله   فقدت الساحة الفنية   احد 
رواد ونجوم المسرح الكويتي والخليجي 
الكبار  اع��الم��ه  وال��ع��رب��ي،ون��ق��ص��ت 
المسرحي،والدراما  الفن  مجال  في 

والجمهور.
الراحل  فنان مسرحي عمالق،  مسيرته 
الفنية  حفلت  بالعطاء الفني واالبداع، 
قدمه  وما   ، عقود   اربعة  تجاوزت   و  
وفنية  مسرحية  اعمال  من  خاللها 
االعمال  تناولت  وه��ادف��ة  متميزة 
وستظل  كانت  والكوميدية،  الدرامية 
وستبقى  الجميع،  وتقدير  اعجاب  محل 
نهجه  على  يسير  لمن  ومدرسة  باقية 

في حبه لوطنه وتفاعله مع قضاياه.
عبد  الحسين  عبد  الراحل  دور  وكان  
الرضا  في النهوض بالحركة واألعمال 
الكويت  في  وتطويرها  المسرحية 
ح��دود  خ���ارج  وتأثيرها  وان��ت��ش��اره��ا 

الوطن،  او خشبة المسرح. 
بالتنوع  الراحل  الفنان  مشوار  تميز 
صاحب  فكان  والتجديد،  وال��ج��رأة 
أحد  يجرؤ  ال  ومغامرات  فنية  مبادرات 
مؤسسي  أح��د  وه��و  خوضها،  على 
على  وحصل  العربي"،  "المسرح  فرقة 
ألقاب كثيرة خالل مشواره، وكان ذلك 
أيقونة  منها  واستحقاق،  ج��دارة  عن 
عمالق  أو  المسرح  ملك  أو  الكوميديا 
عمالقة  من  واح��دًا  بوصفه  الفكاهة، 
الفن العربي، ومن رواد الحركة الفنية 

في الخليج.
الحقبة  تاريخ  في  ب��ارزة  عالمة  ك��ان 
التي  الذهبية،  الكويتية  الكوميدية 
الماضي،  القرن  انتعشت في ستينيات 
خمسة  خالل  العربي  للعالم  فقدمت 
بل  تتكرر،  لم  تمثيلية  أنماطًا  عقود 
الناس  وجدان  في  العيش  استطاعت 
التي  الشخصيات  بأسماء  اآلن  إل��ى 
بينها:  من  الوقت،  ذلك  في  قدمتها 
"بوعليوي، بومريان، حسين بن عاقول، 
المسيان،  عتيج  ال��ط��وّاش،  حمود 
شارد  الحلي،  مفتاح  بوهيالن،  جاّلب، 

بن جمعة، منصور بوحظين".

"فرقة  خالل  من  قلياًل  نشاطًا  تشهد 
تقدم  وك��ان��ت  الشعبي"،  المسرح 
فجاء  مكتوبة،  غير  ارتجالية  نصوصًا 
أصوله  على  المسرح  وقدم  طليمات 
وقواعده، من خالل تأسيس أول فرقة، 
إبداعات  إبراز  في  فضل  صاحب  وهو 
عبدالرضا،  معه  وقدم  الكويت،  فناني 
مسرحيات  سنوات،  خمس  مدى  على 
الفرقة  انتقلت  ثم  الفصحى،  بالعربية 
باللهجة  م��س��رح��ي��ات  ت��ق��دي��م  إل���ى 

الكويتية.
نحو  طليمات  زك��ي  الختبار  وتقدم 
تأسيس  بمناسبة  ش��خ��ص   400
وكان   ،1961 عام  العربي  المسرح 
اختارهم:  ال��ذي��ن  بين  م��ن  ال��راح��ل 
عبدالرضا، سعد الفرج، خالد النفيسي، 
الصالح،  مريم  الضويحي،  عبدالرحمن 
الصالح وحسين  غانم  الغضبان،  مريم 

الصالح الدوسري.
جديدة  مرحلة  انطلقت  ع��ام،  وبعد 
المسرح  وبدأ  الراحل،  الفنان  عمر  من 
أعمال  باكورة  خالل  من  طليمات  مع 
إذ   ،)1962( قريش"  "صقر  الفرقة 
من  مجموعة  مع  عبدالرضا  اختيار  تم 
الشباب الموهوبين لتقديم المسرحية 
دور  لكل  يكون  أن  طليمات  وفضل   ،
واآلخ��ر  أس��اس��ي،  أحدهما  ممثالن، 
عدد  أكبر  تأهيل  في  منه  رغبة  بديل، 
ممكن من أعضاء الفرقة فنيًا، وتحسبًا 
العرض،  أثناء  يحدث  قد  ط��ارئ  ألي 
خشبة  على  اليومية  التدريبات  وخالل 
طويلة،  ساعات  م��دى  على  المسرح 
كان كل ممثل في الفرقة يبذل جهده 
ضمن  فيختاره  طليمات،  رضا  ليحوز 
العرض،  في  األساسيين  الممثلين 
عدنان  لزميله  بدياًل  عبدالرضا  وكان 
"المشعوذ"  دور  ي��ؤدي  ال��ذي  حسين 
بروفات  واستمرت  المسرحية،  في 

المسرحية نحو ستة أشهر.
رغم أن كتيب مسرحية "صقر قريش" 
قد طبع وفيه صور وأسماء المشاركين 

التنافس، فأسس مركز الفنون وكانت 
ثم  السالمية"،  "عزوبي  أعماله  باكورة 
"باي باي لندن" و"فرسان المناخ"، في 
عبداألمير  مع  للعمل  الفرج  اتجه  حين 
الساعة" و"ممثل  التركي مقدمًا "دقت 
الشعب" و"حامي الديار" و"حرم سعادة 
الوزير"، ثم قدم مسرحيات أخرى منها 
خيطان  وقناص  الخمسين  في  مراهق 
شهرة  حققت  التي  ال��ع��رب،  وسيف 
كبيرة وتعرض لمحاولة اغتيال بسبها.

أعامل تلفزيونية
من  العديد  ال��راح��ل  الفنان  وق��دم 
"عتاوية  منها  التلفزيونية  األعمال 
الفريج" "درس خصوصي" قاصد خير" 
و"العافور"،  و"األق��دار"  الزلق"  ودرب 
االسكتش  ق��دم  كما  "أبوالماليين" 
و"صايم"،  زمن"  "واهلل  مثل  الغنائي، 
و"شهر  ال����زواج"،  قبل  و"م��داع��ب��ات 
ومسابقات  العسل"،  و"بعد  العسل"، 
إلى  إضافة  وغطاوي"،  "أمثال  رمضان 

"بساط الفقر".

تكريم وجوائز
داخل  بالتكريم  "ب��وع��دن��ان"  حظي 
الجوائز،  أهم  ونال  وخارجها  الكويت 
لإلبداع  الشارقة  جائزة  بينها:  من 
الفجيرة  جائزة   ،)2013( المسرحي 
شهادة   ،)2014( المسرحي  لإلبداع 
للمسرح  العالمية  الهيئة  من  تقدير 
الفنون  م��ج��االت  ف��ي  ج��ه��وده  على 
والمسرح  واإلذاع���ة  التلفزيون  في 
الشباب  وزي��ر  من  تكريم   ،)2014(
اسم  يحمل  الذي  العراقي  والرياضة 
نفسه  عبدالرضا  عبدالحسين  الفنان 
مؤتمر  من  تكريم   ،)2015 )م��ارس 
}ذا سكريبت{ )أبريل 2015(، وأخيرًا 
مسرح  على  اسمه  بإطالق  تكريمه 
في  م��س��رح  أح���دث  وه��و  السالمية 

الكويت )أبريل 2015(.
تاريخ  في  ب��ارزة  عالمة  الراحل  شكل 
الذهبية  الكويتية  الكوميدية  الحقبة 
القرن  ستينيات  في  انتعشت  التي 

الماضي
وانتقام«  »غرام  بفيلمي  معجبًا  كان 
بمشاهدة  ومغرمًا  الشباب«  و»انتصار 

أفالم هندية
عشق الفن منذ نعومة أظفاره ومارس 
أنواعًا من الفنون التي جذبته كالرسم 

والتمثيل والموسيقى
حتى  سنوات  خمس  طوال  جهدًا  بذل 
امتلك خبرة ودراية فنية ال تقالن عما 

يملكه خريجو األكاديميات الفنية
كتب »اغنم زمانك« من إخراج حسين 
إلى  بطولتها  في  وش��ارك  الدوسري 
عبداهلل  وسعاد  النفيسي  خالد  جانبه 

وعائشة إبراهيم

صدى الرحيل  
قالت صحيفة نيويورك تايمز األميركية 
إن الفنان الراحل عبد الحسين  كان من 
أبرز الفنانين بالكويت، وهو أحد الذين 
أسعدوا الجمهور بتقديم عروض فنية 
نيوز"  "ديلي  ذك��رت  بينما  جميلة، 
أكثر  فقدت  الكويت  أن  البريطانية 
في  المحبوبين.  الكويتيين  الفنانين 
نجل  ب��ش��ار،  استذكر  ذل��ك،  م���وازاة 
حياة  من  األخيرة  اللحظات  الراحل، 
عبدالعزيز  الفنان  تحدث  كما  وال��ده، 
القيمة  عن  الخليج(  )ش��ادي  المفرج 

الفنية للراحل، وفيما يلي التفاصيل:
عبدالرضا  عبدالحسين  بشار  ووصف 
قائاًل:  والده،  لرحيل  األخيرة  اللحظات 
بسيط،  صحي  لعارض  الوالد  "تعرض 
ولكن بعد ذلك حدثت مضاعفات، وكان 
الصحة،  حالته  عن  يطمئنوننا  األطباء 
تتدهور  حالته  بدأت  وفاته  يوم  وفي 
المؤشرات  ونزلت  الرابعة،  الساعة 
بأن  إبالغي  تم  ثم  وم��ن  الحيوية، 
الحياة  في  وساعاته  جدًا،  حرج  الوضع 
النهاية، جلست  إلى  معدودة، فالزمته 
رأسه،  إلى  الخطر  انتقل  أن  إلى  معه 
اللحظة  وحتى  الكريم،  القرآن  وقرأت 
وأسلم  الوعي،  عن  غائبًا  كان  األخيرة 
الروح في التاسعة بتوقيت لندن، أثناء 

الرحيل..  وال��م  ال��م��وت،  غياب  وم��ع 
كان  ما  العشق   سيرة  من  نستعيد 
عليه الفنان ،طيب الذكر  عبدالحسين 
نعومة  منذ  للفن  ،العاشق  عبدالرضا 
للدراما  متابعته  خ��الل   من  أظفاره 
واألف��الم  الشعبي  والتراث  والسينما 
من  أنواعًا  مارس  وهو  و  السينمائية، 
التمثيل  أو  كالرسم  جذبته،  أو  الفنون 
عبدالرضا  كان  وحينما  الموسيقى،  أو 
أو أقل، في تلك  الثامنة من عمره  في 
الفترة، كان يشاهد هذه األفالم بحكم 
الصفاة  ساحة  من  وال��ده  منزل  قرب 
بمنطقة  العوازم  فريج  في  ووقوعه 
شرق، وقربه كذلك من فريج القناعات.
لم تكن الصاالت السينمائية، في تلك 
الفترة قد أنشئت بعد، بل كانت شركة 
منها:  األف��الم،  ه��ذه  تعرض  النفط 
"عنتر وعبلة"، "غرام بثينة"، و"الفارس 

األسود".
ع��رض  ان  مهمة  وث��ائ��ق  وت��ق��ول 
شهر)...(   مدة  يوميًا  يعرض  الفيلم   
وكان  الكويت،    أهل  كل  ويشاهده 
المصرية  األفالم  يقلد  الحسين   عبد 
"عنتر  خصوصًا  واألس���ود،  باألبيض 
وكان  منير،  س��راج  بطولة  وعبلة"، 
وان��ت��ق��ام"  "غ���رام  بفيلمي  معجبًا 
بمشاهدة  ومغرمًا  الشباب"،  و"انتصار 
أفالم هندية، وعرف عنه إجادته حفظ 
شدة  ومن  المصرية،  األفالم  حوارات 
حبه ل�"عنتر وعبلة" وإعجابه بشخصية 
أوبريت  في  منه  مشهدًا  قدم  "عنتر"، 
الراحل  موهبة  وبرزت  الفقر"،  "بساط 
الكشافة  المدرسي وفرقة  المسرح  في 
عام 1954، عندما قدّم حفالت سمر 

وتمثيليات قصيرة.
من  نصًا  الراحل   اختار  طفولته   في 
عمر  "عدالة  بعنوان  اإلسالمي  التاريخ 
بن الخطاب"، وأدى عبدالرضا شخصية 
خشبة  على  األولى  للمرة  فوقف  عمر، 
سلطان  عبدالوهاب  وأدى  المسرح، 
المرحوم  "اإلعرابي"، وقد حضرها  دور 

الشيخ عبداهلل الجابر.

 مع زيك طليامت
عبدالرضا  عبدالحسين  الفنان  يعتبر 
زكي  ال��م��ص��ري  المسرحي  ال��رائ��د 
المسرح،  في  األول  معلمه  طليمات 
شغله،  في  بالعسكري  إي��اه  واص��ف��ًا 
البتة،  يجامل  وهو صادق ومخلص، ال 
لم  إذا  الممثل  على  بسخرية  ويعلق 
يؤد دوره على أكمل وجه. كما لم ينكر 
الراحل دور الفنان الرائد الشامل حمد 
الرجيب، فضاًل على الحركة المسرحية 
الصحيحة  بدايتها  في  الكويت،  في 
عندما  السليمة،  المسرحية  وباألسس 
الكويت  إلى  بالمجيء  طليمات  أقنع 
لتأسيس فرقة مسرحية شبه قومية أو 

حكومية.
الوقت،  ذل��ك  ف��ي  الكويت،  وك��ان��ت 

ف��ي ال��ع��رض، ف��إن ذل��ك ل��م يفقد 
عبدالرضا األمل أو يجعله يفكر في ترك 
الفرقة، وبالفعل جاءت الفرصة الذهبية 
أحد  في  حسين،  زميله  تأخر  عندما 
بسبب  التدريبات  يحضر  ولم  األي��ام، 
المسرحية  افتتاح  قبل  قاهرة،  ظروف 
البديل،  عن  طليمات  فسأل  بيومين، 
الدور  وحفظ  جاهزًا،  عبدالرضا  وكان 
والمالحظات،  بحركاته  قلب  ظهر  عن 

التي أبداها طليمات أثناء البروفات.

مسرح عربي - كويتي
مدى  ال��راح��ل  ع��ن  نقل  م��ا  وي��ؤك��د 
ولمؤسسيه::"  المصري  للفن  تقديره 
والمربي  المعلم  ه��و  طليمات  أن 
المسرحية  الحركة  ومؤسس  والقائد، 
تعلمنا  فنية،  أسس  على  الكويت  في 
النص  مع  التعامل  كيفية  يديه  على 
المسرحي، وقد بذل جهدًا طوال خمس 
امتلكنا  حتى  فيها  معه  عملنا  سنوات 
خبرة ودراية فنية ال تقالن عما يملكه 
جعله  ما  الفنية،  األكاديميات  خريجو 
إلى مصر  فنية  رحلة  في  معه  يصحبنا 
المشهورة،  مسارحها  على  لالطالع 
والمسرح  القومي  المسرح  غرار  على 
العروض  بعض  فشاهدنا  الحديث، 
الفن  نجوم  على  وعرّفنا  المسرحية، 
في مصر آنذاك، مشيدًا بما وصلنا إليه 
عقدت  خاصة  ندوة  من مستوى خالل 
القومي،  المسرح  مقر  في  بنا  احتفاًء 
عاتقنا  على  سنحمل  أننا  خاللها  وأكد 
عبء الفن وريادته في منطقة الخليج.

مع  عبدالرضا  قصد  األي��ام  أحد  وفي 
منه  وطلبوا  الرجيب  حمد  زم��الئ��ه 
عماًل  ليقدم  طليمات  إل��ى  التحدث 
باللهجة العامية أي باللهجة الكويتية، 
فقال طليمات، إن بحوزته نصًا باللهجة 
كندوز"  المعلم  "عمارة  هو  المصرية 
األدوار.  ووزع  الحكيم،  توفيق  تأليف 
عن  ذلك،  بعد  انفصلت،  الفرقة  لكن 
مسرحيات  تقدم  وأصبحت  "الشؤون" 
باللهجة المحلية، وكان أول نص كتبه 
سعد الفرج بعنوان "عشت وشفت" من 

إخراج حسين الصالح الدوسري.
حسين  المخرج  بزمالة  الراحل  ارتبط 
المسرح  فرقة  في  الدوسري  الصالح 
العربي، التي تعود إلى فترة التأسيس، 
وكان بدوره مشاركًا في باكورة أعمال 
الفرقة "صقر قريش"، ومن األساسيين 
فرقة  في  اإلخ��راج  مهمة  وتولى  فيها 
مهمة  في  واستمر  العربي،  المسرح 
اإلخراج المسرحي، وبعدها تولى مهام 
فأخرج  تلفزيونية،  مسلسالت  إخ��راج 
عبدالحسين  بطولة  من  مسلسلين 
خصوصي"  "درس  هما  عبدالرضا، 

و"عتاوية الفريج".
عبدالحسين  الثالثي  نجاحات  توالت 
الناجحين  العملين  بعد  الصالح  وسعد 
المؤمن  جعفر  إعداد  من  ساعة"   24"
و"حط حيلهم بينهم" من إعداد سعد 
الفرج، وهما من إخراج حسين الصالح 
لفرقة المسرح العربي، إذ كان اإلقبال 
النظير،  منقطع  مشاهدتهما  على 
عاد  عبدالرضا،  بطولتهما  في  وشارك 
الكتابة من خالل مسرحية  إلى  األخير 
إلخراجها  وتصدى  لبق"  سبق  "م��ن 
في  عبدالرضا  وشارك  الصالح،  حسين 
النفيسي،  خالد  جانب:  إلى  البطولة 
مريم الغضبان، عائشة إبراهيم، أميمة 
علي  )امبيريج(،  حمد  صالح  المصري، 
وعبدالمجيد  الشطي،  فؤاد  البريكي، 
مسرح  على  عرضت  )ع��وع��و(،  قاسم 
ثم   ،)1969 أبريل   29-  19( كيفان 
لليلة  دمشق  في  الحمراء  صالة  في 
وحققت   )1969 مايو   19( واح��دة 

نجاحًا كبيرًا.
هادفة  كوميديا  عن  عبارة  المسرحية 
"أم  الحماة  مشكلة  ح��ول  تتمحور 
ابنتها  على  تسيطر  التي  ال��زه��ور" 
السعيدة،  البيوت  هدم  على  وتعمل 
سيطر  التي  للمرأة،  ن��م��وذج  وه��ي 
عليها حب المال وراحت تعاكس أزواج 
ابنتها لكي تطلقها وتأخذ منهم مؤخر 

الصداق.
عبدالحسين سعى نحو التميز وخلق روح 

قراءة سورة ياسين".
نشرتها  تصريحات  في  بشار  ولفت 
"مشاعر  أن  إل��ى  الكويتية   الصحف 
من  المواساة،  في  غمرتنا  التي  الحب 
أثرًا  تركت  العربي،  الوطن  أنحاء  كل 
وهذا  الصدمة  وق��ع  من  علينا  خفف 
أبًا  كان  وال��دي  أن  خاصة  المصاب، 
خسارتي  فإن  لذا  يعوض،  ال  وصديقًا 

كانت كبيرة".
وأضاف: "منذ لحظة دخوله المستشفى 
كانت االتصاالت تتوالى علينا، من كل 
أن  أراد  فالجميع  العربي،  العالم  دول 
يطمئن على حالته، وال ننسى اهتمام 
القيادة السياسية، ممثلة بوالد الجميع 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
البلسم  وهو  احتوانا،  ال��ذي  األحمد، 
الذي خفف علينا من وقع هذا المصاب".

واسمًا.  إرث��ًا  لنا  ترك  "الوالد  وتابع: 
عمره  وأفنى  الكويت  يحب  كان  وكما 
نكمل  اهلل  بإذن  فإننا  لها،  العطاء  في 
وأميرنا  كويتنا  يحفظ  واهلل  المسيرة، 

وقيادتنا وشعبنا".

شادي الخليج 
الكويتيين  الفنانين  جمعية  رئيس 
عبدالعزيز خالد المفرج )شادي الخليج( 
يعد الفنان القدير الراحل عبدالحسين 
عبدالرضا أحد أبرز رواد الحركة الفنية 
تأسيس  في  ساهموا  الذين  الكويتية 
وكانت  الكويت،  في  المسرح  وانتشار 
من  كثيرا  طياتها  في  تحمل  بدايته 
المعاناة والكفاح للتأكيد على موهبته 
فنيا  ينتشر  أن  استطاع  حتى  وقدرته، 
في الكويت وعلى الصعيد العربي، وأن 
من  وذلك  النجومية،  هذه  الى  يصل 
خالل صدقه وإخالصه لجمهوره وفنه.

األعمال  تقديم  في  وكذلك  وأض��اف:" 
التي  المميزة  التلفزيونية  الدرامية 
في  ط��وي��ال  وق��ت��ا  منه  ت��أخ��ذ  ك��ان��ت 
جيدة  أعماله  جعل  مما  لها،  التحضير 
ذلك  كان  سواء  المشاهد،  ويتابعها 
العربي  أو  الكويتي  جمهوره  م��ن 
األسد  نصيب  فتأخذ  وإعجاب،  بشغف 
يتأتى  ال  طبعا  وه��ذا  المناسبة،  في 
بجهد  يأتي  بل  مصادفة،  أو  بسهولة 
الفنان عبدالرضا،  وعرق وإرهاق يبذله 
لقد كان الفنان عبدالحسين، رحمة اهلل 
عليه، ركنا مهما في الواقع الفني لدوره 
الكويتية  الفنية  الساحة  على  البارز 
والخليجية والعربية، وذلك ممن خالل 
هي  التي  المتميزة  العديدة  تجاربه 
مصدر استمراريته وشهرته وتألقه في 
األعمال التي يقدمها نصيب األسد في 

المنافسة".
عبدالعزيز  الفنان  قال  جانبه،  ومن 
عبدالحسين  ال��راح��ل  إن  المسلم 
الكويت،  عبدالرضا عالمة من عالمات 
ألنه ساهم في بناء بلده، وأسس أسرة 
كريمة علمها حب الكويت والعطاء من 
وأخلص  جمهوره  وأحب  الوطن،  أجل 
بعطائه الطويل، فأحبوه، وتعدى الحب 
أرج��اء  كل  إل��ى  ليصل  الوطن  أس��وار 

العالم العربي. 

رحيل فنان املرسح الخليجي

عبدالحسني عبدالرضا
 أيقونة الكوميديا والدراما يرحل يف لندن..ودفن يف الكويت

..هي تلك املدينة التي حمل اسمها قالدة اهم مسرحية عربية خليجية ،..انها »باي باي 
الكويتية- الثقافية  الفنية  القامة  رحيل   و  غياب  نعي  جاء  ومنها  الضباب،   لندن«،مدينة 

العربية الفنان عبداحلسني عبدالرضا.

 ..وكانت حلظات وداع تعيدنا اىل زمن املسرح السياسي العربي ، لينهي املوت يف أحد 
مستشفياتها بعد صراع مع املرض  صاحب  »باي باي لندن«..الذي قيل عنه انه  فيلسوف 

االبتسامة، وأيقونة الفن اخلليجي .

ــامل  فــضــل تــقــديــم أع

روح  لــخــلــق  ــردة  ــف ــن م

مركز  فأسس  التنافس 

الفنون

املخرج  بزمالة  ارتبط 

حسني الــدورسي يف 

العريب  املرسح  فرقة 

منذ فرتة التأسيس
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منوعات

الشابة ميليسا بينويست عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل نجمة لمسلسل  النجمة  أعربت 
.»Teen Choice Awards« في مهرجان ،Supergirl أكشن عن دورها في

وقالت بينويست في تقارير إعالمية إنها أعجبت جدًا بالعمل منذ اللحظة األولى إلسناد دور البطولة 
لها، السيما أن القائمين على العمل استطاعوا أن يظهروا المرأة بشكل مماثل للرجل في الدراما، 

وإظهار أنها من الممكن أن تمتلك قدرات خارقة أيضا.
واستطاعت بينويست أن تكسب الرهان وقدمت أداء استثنائيا في دور الفتاة الخارقة، فبعد ترشيح 
بأن  للعمل  المنتجة  الجهة   »CBS« شبكة  على  القائمون  اقتنع  البطولة  لدور  الممثالت  من  كثير 

.»Supergirl« هي التي تصلح أن تكون »Glee« الممثلة الحسناء ميليسا بينويست نجمة مسلسل
وتجسد بينويست شخصية كارا زور، وهي امرأة شابة عملت على إخفاء قوتها منذ أن كانت صغيرة، 
لتكشف الحلقات ما الذي دفعها إلى إظهار قوتها الخارقة عند بلوغها سن ال�24، وقصة المسلسل 
مستوحاة من الشخصية الكوميدية الشهيرة »سوبر جيرل«، التي قدمتها ألول مرة في عام 1959 
مجلة دي سي كومكس، أشهر وأكبر مجالت القصص المصورة واألميركية، وتعد هذه المرة األولى 

التي تهتم فيها شبكة »CBS« بتقديم شخصيات خارقة منذ زمن بعيد.
وأكدت النجمة األميركية ميليسا بينويست بطلة المسلسل أنها كانت أول مرشحة للعمل، وبعد 10 
اختبارات و3 تجارب أمام الكاميرا وشهرين ونصف الشهر جاءتها مكالمة تؤكد التحاقها بالمسلسل 
كبطلة، وبرغم أنها لم تكن مؤمنة بأنها جزء من المسلسل كان مؤلف المسلسل جريج برلنتي مؤمن 
بها جدا، وهذا ما شجعها للعمل، كما أكدت عندما تؤمن بشيء تقوم به على أكمل وجه، وفي أصعب 
حاالت الضغط والتوتر التي كانت تمر بها كان فريق العمل يدعمها بشكل كبير، كما أنها متحمسة 

ولن تسمح لنفسها بأن تخلف ظن جمهورها وفريق العمل بها.
وحرصت ميليسا على تعّلم فنون المالكمة، وتدربت على كثير من التمارين لتحصل على جسد قوي، 

وهناك بعض المشاهد التي تقوم فيها بتحمل وزن جسدها كله أثناء المشاهد التي تطير فيها.

ميليسا بينويست

Supergirl أفضل ممثلة أكشن عن دورها يف

إي��رادات  بتخطي  سعادتها  عن  تومي  ماريسا  النجمة  عبَّرت 
فيلمها الرجل العنكبوت )Spider-Man: Homecoming( حاجز 

ال�700 مليون دوالر في شباك التذاكر . 
صور  مجموعة  "انستغرام"  على  صفحتها  عبر  تومي  ونشرت 
العرض لشراء بطاقات  تذاكر دور  الجماهير على شباك  لحشود 

الدخول.
وهنأت ماريسا زمالءها أبطال الفيلم: توم هوالند وروبرت داوني 
جونيور ودونالد جلوفر ومارتين ستار وبوكيم وودبين وانجويراي 
الكبير،  بالنجاح  فافريو  وجان  وزندايا  تشوي  وكينيث  رايس 

متوقعة أن يتخطى الفيلم قريبا حاجز المليار.
وجوناثان  واتس،  جون  الفيلم  لمخرج  العبقري  باألداء  وأشادت 

جولدشتاين ام وجون فرانسيس دالي اللذين كتبا السيناريو.
وتدور قصة الفيلم حول بيتر باركر، الذي يعود إلى روتينه اليومي 
الثانوية، منصرفا باألفكار التي  الطبيعي، ودراسته في مدرسته 
عندما  لكن  العنكبوت،  الرجل  مجرد  من  أكثر  أنه  لنفسه  تثبت 
يظهر "النسر" كعدو جديد، سيصبح كل شيء مهما لدى "بيتر"، 

ويسانده معلمه توني ستارك، أو الرجل الحديدي.
تناولها  إلى  الفيلم  أداء دورها في  وأرجعت ماريسا رشاقتها في 
مباشرة،  المزارعين  سوق  من  تشتريه  طازجا  وخضارا  فاكهة 
وأيضا إلى تقليلها كمية الخبز والبروتينات في غذائها إلى أقل 

قدر.
وكانت تومي راجعت أكثر من طبيب لسؤالهم عن الفيتامينات 
بتناول  الجميع  ونصحت  بالنضارة،  لالحتفاظ  تناسبها  التي 
المواد  على  والتركيز  عموما،  الغذاء  في  الموجودة  الفيتامينات 

الغذائية المحتوية على الكالسيوم الموجود في الحليب.
وقدمت تومي عددا من األفالم السينمائية الناجحة، حيث حصلت 
على جائزة أوسكار ألفضل ممثلة مساعدة، لدورها في "ابن عمي 
فيني" عام 1992، ثم رشحت لها الحقا ألدائها في فيلمَيْ "في 

غرفة نوم" عام 2001، و"المصارع" عام 2008.
كما شاركت في أفالم "ما تريده النساء" عام 2000، و"الغضب" 
عام 2003، و"الخنازير البرية" 2007، ونالت إشادة من النقاد 
ألدائها في أفالم: "نزع من خطاف النجوم" عام 1996، و"قبل أن 

يعرف الشيطان أنك الميت" 2007، و"المصارع".
وكانت تومي وتوم هوالند مهدا للفيلم الذي تم تصوير أحداثه 
اإلنساني  المستوى  على  وألمانيا  األميركية  المتحدة  بالواليات 
بسلسلة زيارات لبعض األطفال المرضى في مستشفيات األطفال 
بوالية لوس أنجلس، وأتالنتا بمدينة جورجيا، وارتدى هوالند زي 
الرجل العنكبوت لجلب الفرح لألطفال، من خالل إظهاره مهاراته 
البهلوانية عن طريق القيام بحركات مضحكة لمساعدة األطفال 

على اللهو معه، وإدخال المرح والسعادة في قلوبهم.

نجمة  هوليوود 

ماريسا تومي
سعيدة بأموال  »الرجل العنكبوت«  

دي كابريو

»دافنيش« الجديد
دور  تجسيد  على  كابريو  دي  ليوناردو  الشهير  األميركي  النجم  وافق 
الرسام األسطوري الشهير ليوناردو دافنشي، في فيلم جديد، يتحدث 
الكاتب  رواية  على  بناء  الفيلم  الرسام، حيث سيتم تصوير  حياة  عن 
اول   تشرين  في  نشرها  المتوقع  ومن  إيزيكسون،  وولتر  األميركي 

المقبل.
 ووفقا لما نشرته تقارير إعالمية، فإن دي كابريو لن يمثل دور البطولة 

في الفيلم فقط، لكنه سيشارك في إنتاجه أيضا.

من ناحية أخرى، يكون النجم ليوناردو حقق أمنية والدته، حيث ذكرت 
قبل ذلك أنها سمت ابنها على اسم الرسام الشهير، إلعجابها الكبير 

به.

رامــــــــــــــــز جـــــــالل  

يـــعـــشـــق  »رغـــــدة 

املتوحشة«!

تحت  »رامز  المقالب  ببرنامج  الماضي  رمضان  في  جالل    رامز  أطّل 
إنشغل   .mbc قناة  على  وعرض  االم��ارات  في  صوّر  الذي  األرض« 
إلى  قريبًا  سيعود  ولكنه  طويلة،  فترة  التلفزيوني  بالعمل  المقدم 

الصاالت السينمائية عبر فيلم يبصر النور قريبًا.
..وتقول صحيفة االخبار اللبنانية ان "جالل"  يصوّر   حاليًا مشاهده 
في فيلمه الجديد »رغدة المتوحشة« )تأليف لؤي السيد وإخراج محمد 

كريم(، ومن المتوقع أن يعرض في موسم عيد األضحى المقبل. 
وكان نجم »رامز واكل الجو« بدأ تصوير مشروعه قبل أيام، على أن 
»رغدة  فى  يشارك  المقبلة.  القليلة  الساعات  في  التصوير  يستكمل 

المتوحشة« كل من: مي عمر، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى وانتصار. 
تدور أحداث الشريط في إطار كوميدي حول إكتشاف جثث في إحدى 
إلى إصابته بحالة من  )رامز جالل(، ما يؤدي  شقق صديق إسماعيل 
أعمال  آخر  أن  الجريمة. يذكر  المتسبّب فى  البحث حول  يبدأ  الهلع. 
إخراج  السيد،  لؤي  )تأليف  حبنا«  »كنغر  فيلم  السينمائية  جالل  رامز 
أحمد البدرى( عرض العام 2016، ويشاركه البطولة: حسن حسني، 

وسارة سالمة، وإدوارد، لطفى لبيب، هياتم، بيومي فؤاد.
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سهير بشناق 
• رس الصندوق رقم 21 .

إعتقدت لوهلة أن الصندوق رقم 21 هو صندوق أسود يجري 
البحث عنه في بقايا الطائرة الماليزية المنكوبة صاحبة  الرحلة 
370 التي إختفت في ظروف غامضة وعلى متنها 227 راكبا 
و12 من طاقم الطائرة في عام 2014 الى أن تبينت الحقيقة .

البلديات  إنتخابات  في  األشهر  أصبح   21 رقم  الصندوق 
الصحف  إهتمام  على  إستحوذ  فقد  الالمركزية  ومجالس 
قصته  أبرزت  الصحف  أن  حتى   , والناس  والمواقع  والوكاالت 
في عناوين بارزة بإعتباره إختطف اإلنتخابات وخطف العريس 
وقلب الطاوالت على المعازيم ولم يظفر بالعروس , فظفر بما 

هو أسوأ إعتبار العرس وكأنه لم يكن .
الخبر يقول  أن مجموعة من المواطنين اعتدت على صناديق 
االقتراع في لواء الموقر في مدرستي الموقر الثانوية للذكور، 
والموقر الثانوية لالناث والهيئة المستقلة لالنتخاب والجهات 

االمنية تتعامل مع الموقف وخص بالذكر الصندوق رقم 21 .
ترى ماذا كان في داخل الصندوق سوى كومة من األوراق كتب 
عليها أسماء , مجرد أسماء لمترشحين دسها ناخبون في هذا 

الصندوق المسكين المعتدى عليه .
ألم تضع أيادي الناخبين هذه األوراق  , فما الذي حدث حتى 
أوسعوه  الذين  المعتدين  هؤالء  غضب  الصندوق  هذا  يثير 

ضربا وطرحوه أرضا ونثروا أوراقه ومزقوها .
المعلومات أفادت أن   الصندوق رقم  21 في مدرسة الموقر 
الثانوية للبنات كان هو هدف العدوان الغاشم ، الذي وقع عليه 
في بيته وفي عقر داره في  غرفة االقتراع من قبل أنصار أحد 

المترشحين الذين عبثوا  بمحتوياته  .
ودماؤه  وحيدا  فترك   , إلنقاذه  أحد  يهرع  ولم  وقع  الصندوق 
وذاكرته وأوراقه التي في أحشائه منثورة ومسالة على األرض 

, في فرصة إللتقاط الصور توثيقا لإلعتداء .
مسكين هذا الصندوق , لكن المسكين الفعلي هو المواطن 
ينتظر  وجلس  الصندوق  الى  وذهب  جهدا  بذل  الذي  الناخب 
نتيجة الوالدة , فالصندوق لم ينجب عريسا , بل عنفا وصورة 

سلبية , خسر الناس وفاز الصندوق رقم 21 بالشهرة .

• من عناوين اإلنتخابات .
ها هي بعض العناوين التي رصدها كاتب هذه اإلستراحة قبل 
وخالل وبعد اإلنتخابات وهي التي تصدرت المشهد لبرهة من 

الوقت قبل أن يحتفل األردن بتجربة ديموقراطية مثيرة .
إعتقال سمسار أصوات في سحاب .تراشق بالحجارة أمام مركز 
فرز بمأدبا .هيئة اإلنتخابات تبحث إعتداءات الموقر .اإلعتداء 
بالجوفة  مترشحين  أنصار  .تفريق  بالموقر   21 صندوق  على 
اإلنتخابات  في  نجحا  وإبنه  .األب  إقتراع  بمركز  ناخب  .وفاة 
.نجحت الزوجة ورسب الزوج .أعمال شغب في الزرقاء .أكثر من 

500 مخالفة رصدت في اإلنتخابات .

• النسور وامللقي ينتخبان.
رئيس وزراء سابق ينتخب , ورئيس وزراء حالي ينتخب , اإلثارة 

هي في األشخاص وليس في الحدث , وهنا يقع الخبر .
رئيس الوزراء الحالي يريد من توجهه الى الصندوق أن يمارس 
برسالة  يبعث  أن  يريد  الوقت  ذات  لكنه في   , اإلنتخابي  حقه 
تحفز الناس على اإلقبال على اإلنتخاب لرفع النسبة في حدث 
المستقلة هي  الهيئة  كانت  لو  يجري في عهد حكومته حتى 

المسؤولة وصاحبة الوالية .
التاريخ  سيسجلها  فهي   , باإلنتخابات  سعيدا  كان  الملقي 
كلما ذكرت حكومته ونجاحها في إتمام العملية وهذا حق له 
وللحقيقة أن العملية برمتها رغم بعض ثقوب سوداء هي من 
وتستحق   , للفخر  مدعاة  , هي  ومناصريهم  المترشحين  فعل 

التهنئة .
رئيس الوزراء السابق ينتخب ,  فعبداهلل النسور ممارس عتيق 
للعبة اإلنتخابات وهو اليوم يمارس دوره كناخب وقد فعل إبان 
اإلنتخابات البرلمانية التي جرت في عهده , مع أنه يتوق ألن 
يكون مترشحا ينتخبه الناس فهذا شيء بالنسبة له يجري في 

العروق مجرى الدم .
الرئيس النسور إنتخب وقد كان حريصا على أن يمنح تصويته 
شيئا من الجدية والوقار , ال لسبب فقط ألن الناس يتابعون 

ردود الفعل ويقرأون مالمح الوجه ويطلقون االف الشائعات .
كل إنتخابات والجميع بخير .

أوراق متعبة
 الورود التذبل ..إال !

 ، عندما كانت طفلة كانت سعيدة بطفولتها 
اخرين  اطفال  عن  كثيرا  تختلف  ال  وسعادتها 
يكونون االغلى على قلوب امهاتهم وابائهم 
وحياتهم...  ايامهم  من  الكثير  يمنحونهم 

لكنها كانت مختلفة 
ولم  هي  ؛وحيدة  وحيدة   طفلة  كانت  النها 
ان تبقى وحيدة  تكن تدرك بطفولتها معنى 

ال يشاركها حياتها اخت او اخ . 
كانت محط انظار اسرتها واهتمامهم الدائم، 
لم ترغب بشيء ولم تحصل عليه، اعتادت ان 
واالمل  الحلم  كانت  النها  مطالبها  كل  تلبى 

والحياة السرتها. 
لم تكن طفولتها سوى سعادة لها ولكل من 
حولها فعندما يعيش االنسان دون ان يشاركه 
تكون  ومطالبه  واحتياجاته  باهتماماته  احد 
حياته له فقط ال يتعلم كيف يشارك وكيف ال 

يكون وحيدا 
كبرت عاما تلو االخر وفي كل عام كانت تكبر 
االحتياج  مشاعر  اعماقها  في  تكبر  كانت  فيه 
اسرتها  مساحة  خارج  آخر  النسان  ما  لشيء 

الصغيرة. 
الخ..  الخ����ت..  حاجتها  ت���درك  اص��ب��ح��ت 
بغضبها  حياتها  وتفاصيل  ايامها  يشاركونها 
غرفتها  الى  تعود  كانت  وحزنها..  وفرحها 
تجد  بان  رغبتها  تعاند  ان  تحاول  وحيدة.. 
لحظات  لتجمعهما  بغرفتها..  ينتظرها  من 
من  لتجد  شيء..  بكل  والمشاركة  الفرح  من 
يفهمها ويستمع اليها.. من يشاركها لحظات 
السعادة والحزن... لتكون حياتها بال وحدة...

ما  بكل  واستعاضت  االخ��ر  تلو  عاما  كبرت 
تحارب  كانت  وكأنها  بصديقاتها  ينقصها 
ايامها  يشاركها  بمن  واحتياجاتها  وحدتها 
وحدتها..  ويكسرن  حياتها  يمألن  بصديقات 
ايجابياتها  بكل  المرحلة  بهذه  واستغرقت 
وجوه  سوى  بحياتها  تعتد  لم  وسلبياتها.. 
فيه  اصبحت  زم��ن  ف��ي  ع��اب��رات  صديقات 

الصداقة اصعب من الحب.
واكتشاف معادن الناس فيها اصعب بكثير من 
وحاجتنا  تفاصيلها  بكل  الحب  تجربة  خوض 
للوعي واالدراك كي ال نتالم بكل مرحلة نمر 

بها.
في كل عام كانت تكبر هي فيه كانت ال تزال 
تمتلك مساحة كبيرة من الحرية.. الحرية التي 
بعيونها  يرون  ال  كي  اسرتها  اياها  منحتها 
حزنا وهما يدركون انها ابنتهم الوحيدة وانها 

تحتاج الن تحقق كل ما تتمناه.
تكون  الن  وبحاجتها  بوحدتها  هم  شعروا 
لن  انهم  يدركون  وهم  باالخرين..  محاطة 
بحياتها  االخت  وجود  عن  بديال  لها  يكونوا 
مع  ذاتها  لتجد  الحرية  من  مساحة  فمنحوها 
االخرين بالقدر الذي يسمح لها ان تبقى دائما 
عاشت  التي  الحرية  تلك  تتجاهل  ال  بحياتهم 

بها وتقدر معانياها ومسؤولياتها.
نمط  هي  بل  فحسب  كلمة  ليست  فالحرية 
حياة وقدرة على اكتشاف االخرين وتصنيفهم 
من  واالص��دق��اء  البشر  من  فهناك  بحياتنا 
يسقط  من  وهناك  بايامنا  نبقيه  ان  يستحق 

في اولى ايجديات الصداقة..
الحرية هي ان نكون قادرين على التمييز بينها 
نتعامل  ان  الحياة  قيم  كل  على  التمرد  وبين 
معها وكأنها »دواء« لنا ان تجرعنا منه الكثير 
اوصلنا الى الهالك.. وان احسنا استخدامه كان 

لنا الشفاء والعودة من جديد كما كنا..

،بدأت  الطفولة  هي  ودع��ت  ان  بعد  اليوم  
الحياة لم تعد رغبتها بوجود اختً  باكتشاف 
امتألت  فقد  كثيرا  يستوقفها  بحياتها  اخ  او 
حياتها بوجوه كثيرة.. واغترب قلبها عن من 
تحتاجه  ما  كل  منحوها  من  بصدق..  احبوها 
الى  ابدا  تحتاج  ال  ومشاعر  ومحبة  صدق  من 
مبادئ هذا الزمن.. ومسار عالقاته التي تسير 

بان لكل شيء مقاباًل.
هم كانوا لها تلك القلوب التي ال تعرف سوى 
التي  النفوس  وتلك  درجاته..  بارقى  الحب 
التملك سوى العطاء... لم يطالبوها سوى بان 
مخلصة  تكون  ان  قبل  لذاتها  مخلصة  تبقى 
لهم... ان تتعامل بكل ما منحوها اياه من ثقة 
وحرية ومحبة بقليل من الصدق والقدرة على 
عرفوها  التي  بصورتها  حياتهم  في  تبقى  ان 
دوما بها.. على ان ال تغادرهم بحياة رسمتها 
ان  تستطيع  بانها  بقناعاتها  بمفردها  هي 
تحيا دون كل القلوب التي احبتها وان تحتفظ 
لن  وهمية  لصداقات  عابرة  بعالقات  فقط 
تقودها سوى الى اكتشاف حقيقة ان الصداقة 
كسر لعزلة القلوب ومكانة كبيرة تاخذنا الى 
تمد  الروح  جميلة  اعماقها  من  نقية  نفوس 
دوما لنا يد العون وتستوطن قلوبنا ونفوسنا 
النها تقودنا الى ما نحتاجه من العمر دون ان 
ونفوسنا  ايامنا  من  تنازالت  نقدم  الن  نحتاج 

ونخسر انفسنا قبل ان نخسرهم..

الن  الــيــوم  هــي  تحتاج  كــم   
تكون ذاتها فقط..

الن تعيش مع ايامها السابقة والقادمة تقلب 
صور ذاكرتها صورة تلو االخرى..

تعيد  رونقها..  لها  تعيد  صورة  بكل  تحتفظ 
على  قدرتها  من  طفولتها  من  شيئا  لها 

االحساس باالخرين. 
كم تحتاج هي اليوم الن تعيد حساباتها من 
البشر  اكتشاف  من  تتمكن  ان  قبل  جديد  
كما هم.. ان تقوى كفاية لتغربل من حياتها 
باعماقهم  وهم  الصداقة  ثوب  يرتدون  من 
مزيفين لن تكون خسارتهم سوى انتصار لها 

وقوة الختيار االفضل بايامها القادمة.
الوحدة التي عانت منها في طفولتها وتمنت 
ان ال تعيشها لم تكن وحدة وواقعا باختيارها 
او باختيار من يحبونها.. وكم من واقع واقدار 
الى  تقودنا  معها  نتعايش  ان  سوى  نملك  ال 
الحب  تمنحنا مساحة الكتشاف حجم  االفضل 
والرغبة بقلوب االخرين ليكونوا اقرب لنا من 

نبضات قلوبنا..
كانت  ونفوسهم  قلوبهم  ابواب  ان  لنكتشف 
ومخاوفنا  وحدتنا  لتبدد  امامنا  مفتوحة  دوما 
ليبقى  وافراحنا,  واحزاننا  احالمنا  وتشاركنا 
نمنحهم  من  نختار  نحن  اختيارنا..  كله  االمر 
الثقة.. نحن نختار ان نرى القلوب المحبة لنا 

بصدق وتحيا معنا..
ومن  حياتنا  ال��ى  ندخلهم  من  نختار  نحن 
نمنحهم لقب صديق.. ومن نوفر له الفرصة 

والمساحات ليكسرنا او يقوينا. 
وعندما  نكون..  وكيف  نكون  ان  نختار  نحن 
نختار كل ذلك ،علينا ان ال ننسى ابدا القلوب 
ثقة..  ايامها  من  ومنحتنا  بصدق  احبتنا  التي 
عدة  وم��ح��اوالت  المسامحة..  على  وق��درة 
لالحتفاظ بنا ويبقى خيار ان ال نخسرهم بيدنا 
مرة وبايديهم ..مرات ومرات، فالقلوب النقية 
وتفقد  وتعاني  تتالم   - -ايضا  ،هي  المحبة 
بها  تصاب  ما  بلحظة  العطاء  على  قدرتها 

بالخذالن المؤلم..

عصام قضمانيكل جمعة

رائحة فريكة القمح   ..تحرك  نار القلوب!

..هي نتاج لنار �صيفية تتناثر بعدها حبات تبقى رائحتها يف عبق الذاكرة!..
اأي احرتاق ينبت يف روحك عطر القمح وجدل الر�س.

..انها رائحة الفريك..حيث النا�س تع�صق دلل القمح الخ�صر.

اأو ال��ق��رة خ��رم��ان )يف ���ص��م��ال ال���ع���راق( ح��ب��وب ال��ق��م��ح اأو  اأو ال��ف��ري��ك )يف م�����ص��ر(  ال��ف��ِري��ك��ة )يف ال�����ص��ام( 
احلنطةاخل�صراء )القمح الأخ�صر(، قبل جفافها حت�صد �صنابلها وهي خ�صراء وتعر�س للحرارة عن طرق 
حرقها، ثم جتر�س لتكون مثل الربغل، وتطبخ كما يطبخ الربغل على ماء اللحم وتو�صع فوقها قطع 

اللحم الكبرية. توؤكل عادة مع اللنب.
 

قرة خرمان
يف �صمال العراق، بالرتكمانية تعني »قرة« اأ�صود )لأنها حترق( و»خرمان« احل�صاد الذي على �صكل كومة، 
تنتج الفريكة يف العراق وبالد ال�صام وم�صر واجلزائر وتركيا. ويرتاوح اإنتاجها يف هذه البلدان بني 200-
بطريقة  الآن  تنتج حتى  ت��زال  ل  اأنها  اإل  اأ�صا�صية  م��ادة غذائية  والأرز  كالربغل  وتعترب  �صنويا  300 طن 
تقليدية بالرغم من متيزها بطعمها املرغوب حيث تباع ب�صعر مرتفع اإذا ما قورنت ب�صعر الأرز والربغل. 
تنتج الفريكة من القمح، املح�صود يف نهاية مرحلة الن�صوج ال�صمعي وهو ما يزال بلون اأخ�صر حيث يتم 
�صكل  والنخل.  الدرا�س  عملية  ويتبعها  ال�صوائب  عن  ف�صله  الثانية،  للمرة  جتفيفه  حتمي�صه،  جتفيفه، 
وحجم ولون ودرجة حتمي�س حبة القمح تعترب من العوامل املوؤثرة على جودة الفريكة. فكلما كانت حبات 
الفريكة خ�صراء وكبرية تعترب الفريكة ذات جودة عالية. لذلك يف�صل اإنتاج الفريكة من القمح القا�صي.

 يجب اإنتاج الفريكة من القمح وهو ما يزال يف مرحلة الن�صج ال�صمعي وذي لون اأخ�صر حيث ت�صتمر هذه 
املرحلة 1-2 اأ�صبوع، بعدها ي�صفر القمح ول ميكن اإنتاج الفريكة منه. تنتج الفريكة وفق املراحل التالية: 

يح�صد القمح يف ال�صباح الباكر ويفرد على �صكل طبقة يف العراء ليجف.
حتمي�س  يوؤمن  خفيف  ه��واء  لتيار  ذل��ك  اأثناء  وتعر�س  ال�صنابل  وحتم�س  ك��وم،  �صكل  على  القمح  يجمع 
ال�صنابل دون حرقها، معطيا للفريكة لذتها اخلا�صة فزيادة درجة التحمي�س ت�صبب طعم مادة حمروقة 
حجارة  اأو  معدين  اأن��ب��وب  على  واإ�صنادها  واح��د  ب��اجت��اه  ال�صنابل  جتميع  ويف�صل  جودتها.  م��ن  يخف�س 
م�صفوفة ب�صكل يف�صل بني ال�صاق وال�صنابل وبذلك يتيح وقوع ال�صنابل يف طرف وال�صاق والأوراق يف طرف 

اآخر عند حرقها.
تف�صل ال�صنابل عن الرماد والأوراق املحروقة والق�س وباقي ال�صوائب. جتمع ال�صنابل املحم�صة على �صكل 
كوم. ومن ثم تفرد على �صكل طبقة رقيقة يف العراء لتجف. فرد ال�صنابل على �صكل طبقة رقيقة يقلل من 
احتمال تخمرها وارتفاع درجة حرارة الطبقات ال�صفلى دون جفافها. ويف حال عدم توفر امل�صاحات لفردها 
على �صكل طبقة رقيقة ميكن جتفيفها وهي بحالة كوم مع حتريكها من وقت لآخر. رطوبة القمح عند 
ح�صاده 35-50% ويف نهاية عملية التجفيف هذه ت�صل الرطوبة اإلى 15% اأو اأقل من ذلك. تف�صل حبات 
كالربغل  )ت�صتهلك  خ�صنة  فريكة  منتجات:  ثالث  اجلر�س  عن  وينتج  جتر�س  ال�صنابل.  بدر�س  الفريكة 
)ت�صتخدم  نخالة  كعلف(  )ي�صتخدم  طحني  كبة..(  خا�صة،  ماأكولت  يف  )ت�صتخدم  ناعمة  فريكة  والأرز( 

كعلف(
 

مراحل اإنتاج »الفريك« من »املجراية« اإلى »ال�ضوكة«
 اأن اإنتاج فريك القمح تبداأ قبل مو�صم احل�صاد، اأي بداية من �صهرقبل موعد احل�صاد ، عندما يظهر يف 
التي بها حبات  ال�صنابل  العمال واختيار  الت�صنيع بجلب  القمح اخل�صراء، وتبداأ طريقة  ال�صنابل حبوب 
القمح، وتق�صها عن ال�صاق، ويكون ذلك يف وقت مبكر من ال�صباح، وحتى احلادية ع�صرة �صباًحا، لتكون 

ال�صنابل خ�صراء مل تتاأثر بال�صم�س.
هيئة  على  الأر����س  على  وفر�صها  بال�صتيكية،  او  خي�س  ���ص��والت  بوا�صطة  وتنقل  ال�صنابل  جتمع    بعدها 
بعد  املبا�صرة حتى  ال�صم�س  اأ�صعة  اإلى  امل�صاطب معر�صة  تلك  الزراعية، وترتك  الأر���س  م�صاطب بطول 

الظهر.
بعدها ي�صتخدم  املزارع او احل�صاد   اآداه يطلق عليها  املذراة او املجراية ، وهي ذات اأيد طويلة، يقفان يف 

مواجهة بع�صيهما، وي�صعالن النريان يف بداية امل�صطبة، مع  تقليب  تلك ال�صنابل  .
اآداه  مع بوا�صطة  و بعد النتهاء من عملية احلرق ،ترتك ال�صنابل علي الأر���س حتى نهاية اليوم، ثم جتجُ
عليه  يطلق  اآخر  مكان  اإيل  ال�صنابل  تلك  تنقل  وبعدها  امل�صط،  اأ�صنان  ت�صبه  وهي  “�صوكة”،  عليها  يطلق 

امل�صطاح، وترتك تلك ال�صنابل املحروقة يومني اأو ثالثة، وبعدها “تجُدر�س” مباكينة درا�صة القمح.
اإن بداية اإنتاج الفريك باأي مكان زراعي  بداأ  يجُجهز لال�صتهالك املنزيل فقط، لكن مع مرور الزمن بداأ 

بع�س املزارعني يتو�صعون يف اإنتاجه، واأ�صبح له �صوق وا�صع.

تصوير وكتابة: شهيد قبيالت

من  يناديَك  دقائق،  بعرش  التنور"  "سّد  تجاُوزَِك  وبعد  الطفيلة،  إىل  صعوًدا 
التّلة املقابلة يف الجهة الرشقيّة هذا املوقُع األثريُّ العظيم، الذي وبرغم 
تهالُك الكثري من ُجُدرِه، وبعض أعمدتِه، وتناثر املئاِت من حجارتِه يف كّل مكان، 

إاّل أنّه يعلُن عن جاملِه وبهائِه بطريقٍة ملفتة .
أو  للحجارة  رصٍف  إعادة  أو  ترميٍم  ألي  دالئل  فال  تام؛  بشكٍل  ُمهمٌل  املوقُع 
إقامًة لألعمدة، حتى أنني مل ألحظ وجود أّي الفتٍة أو عالمة تشري إىل اسمه 

وماهيِّته، أو وقت بنائِه أو إىل أّي حقبٍة ينتمي .
من  أزيد  والتقطُت  العاشق،  بشغف  تفاصيلِه  كّل  متفقًدا  املكان  يف  ُجلُْت 

مئتْي صورة، هذه إحداها .
الكرك  بني  الواصل  الطريق  مع     ، اللعبان  وادي  يف  الذريح"  خربة  "معبد 

والطفيلة
..,املعبد يعود إىل الرتاث املعامري لألنباط .

معبد خربة الذريح
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