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

∑Gôà°TG

™«Ñ∏d ¢ü°üîe ô«Z

áëØ°U 32 ¿GAõL  ¿OQC’G - ¿ÉqªY - ¿ƒ©HQC’Gh á©HÉ°ùdG áæ°ùdG 17120 Oó©dG - Ω2017  ∫hC’G øjô°ûJ 20  ≥aGƒªdG - `g 1439 Ω sôëoe 30 á©ªédG 

 πÑ≤ªdG ΩÉ©dG áfRGƒe øª°V ¿ƒμ«°S øWGƒªdG ≈dEG á©∏°ùdG øe ºYódG ∫ƒëJ

المومني: إجراءاتنا التصحيحية
تهدف �يقاف نزيف المديونية

 á``̀dhó``̀dG ô````̀jRh ∫É```̀b - Gô``̀à``̀H - ¿É``̀ª``̀Y 

 º°SÉH  »ª°SôdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG  ΩÓ``̀Y’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d

 Ée ¿G »æeƒªdG óªëe QƒàcódG áeƒμëdG

 ™«ªéH ô¶ædG IOÉYEG á°ûbÉæe ¿CÉ°ûH …ôéj

 ±ó¡j »FGƒ°û©dG ºYódGh äGAÉØY’G ∫Éμ°TCG

 k’óH OôØdG ºYO ≈dG OÉ°üàb’G »a ∫ƒëà∏d

.á©∏°ùdG ºYO øe

 øeh  âYÉ£à°SG  áeƒμëdG  ¿EG  ±É°VCGh

 á«ë«ë°üàdG äGAGô`̀L’Gh äGQGô≤dG ∫ÓN

 πª©dG  …QÉ`̀é`̀dGh  á«°VÉªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  á∏«W

 ±É≤jG  ,…OÉ°üàb’G  QÉ°ùªdG  øª°V  É¡«∏Y

 Ohó`̀M  ó`̀æ`̀Y  É¡à«ÑãJh  á`̀«`̀fƒ`̀jó`̀ª`̀dG  ∞`̀jõ`̀f

 »q∏ëªdG  è`̀JÉ`̀æ`̀dG  ø``e  áÑ°ùæc  á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  95

 ,É¡°UÉ≤fG  ≈dG  »©°ùdG  CGóÑà°Sh  ,»dÉªLE’G

 ≥«≤ëJ á`̀«`̀ª`̀gG Oó`̀°`̀ü`̀dG  äGP »`̀a k Gó``cDƒ``e

 ¿hO ø``̀e äÉ```fRGƒ```e ≈```dG ∫ƒ``°``Uƒ``dG ±ó```g

 É«∏ëe ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG ºZôH õéY

.á«ª«∏b’G ±hô¶dGh k

 ¬`̀FÉ`̀≤`̀d ∫Ó`````̀N »``̀æ``̀eƒ``̀ª``̀dG í`````̀°`````̀VhGh

 …òdG QGƒMh QÉÑNG èeÉfôH ™e »YƒÑ°SC’G

 á«fOQC’G áYGPE’Gh »fOQ’G ¿ƒjõØ∏àdG ¬ãÑj

 á°UÉîdG »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bGƒ`̀eh

 ∫ƒëàdÉH ¬LƒàdG ¿CG ,¢ù«ªN πc ìÉÑ°U Éª¡H

 ºà«°S  ,øWGƒªdG  ≈dG  á©∏°ùdG  øe  ºYódÉH

 øª°V í°VGh óæH ™°Vh ∫ÓN øe áfÉª°V

 ¿É````̀eC’G á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀d π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG ΩÉ``̀©``̀dG á```̀fRGƒ```̀e

 äÉÑK  ¿Éª°V  ±ó¡H  º`̀Yó`̀dGh  »YÉªàL’G

.¬H ΩGõàd’Gh »eƒμëdG ¬LƒàdG

 ¿Éª°V ¿CG ∑QóJ áeƒμëdG ¿CG ±É°VCGh

 øWGƒªdG á≤ãd »°SÉ°SCG ƒg ºYódG QGôªà°SG

 ìƒ°VƒdG  Gò`̀g  Oƒ``̀Lhh  ,»eƒμëdG  QGô≤dÉH

 ¢ù∏ée  kÉ°†jCG  øuμªj  áfRGƒªdG  ¿ƒfÉb  »a

 áÑbGôe  øe  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh  ÜGƒædG

.¬H »eƒμëdG ΩGõàd’G

 ,õÑîdG IOÉe ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »ah

 áeƒμëdG ÖLGh øe ¬fCG ≈∏Y »æeƒªdG Oó°T

 ¿É«ÑJh ádÉëdG ¢ü«î°ûJh É¡«æWGƒe ºYO

 äGAGôL’G á°ûbÉæe ≈dG á«YGódG ≥FÉ≤ëdG

 .õÑîdG IOÉªH á≤∏©àªdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

 ١٢,٥ مليون دوالر أسترالي مساعدات لالجئين السوريين 
 øjOGóM ôª°S - …ôàYõdG   

 É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SC’ ΩÉ``̀©``̀dG º``̀cÉ``̀ë``̀dG ø``̀ ∏``̀YCG
 äGóYÉ°ùe  ø`̀Y  ¢`̀ù`̀eCG  ±hô¨°Sƒc  ôà«H
 ø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓd  á«dGôà°SCG  á«fÉ°ùfEG
 Q’hO  ¿ƒ«∏e  12h5  áª«≤H  ,¿OQC’G  »`̀a

 .á∏Ñ≤ªdG çÓãdG äGƒæ°ù∏d »dGôà°SCG
 »``dGô``à``°``SC’G º``̀cÉ``̀ë``̀dG ¿Ó`````̀YEG AÉ```̀L
 ø``̀«``̀Ä``̀LÓ``̀dG º``̀«``̀î``̀ª``̀d ¬````̀ JQÉ````̀ jR ∫Ó`````̀N
 É¡dÓN  ™∏WG  ,…ôàYõdG  »a  ø«jQƒ°ùdG
 ºjó≤àd ádhòÑªdG á«fOQC’G Oƒ¡édG ≈∏Y

.ø«ÄLÓd á«fÉ°ùf’G äÉeóîdG
 IóYÉ°ùªdG  πjƒªàdG  Gò`̀g  ôaƒ«°Sh
 ájÉªëdG äÉ`̀eó`̀Nh á`̀FQÉ`̀£`̀dG  á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG

 ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀d π``̀ª``̀Y ¢```Uô```a ≥``̀∏``̀N º``````YOh
 äÉ©ªàéªdG  »a  ø««fOQC’Gh  ø«jQƒ°ùdG
 õ«côàdG  ™`̀e  ,ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀d  áØ«°†à°ùªdG
 ™e  ácGô°ûdÉH  ,∫É``̀Ø``̀WC’Gh  ICGô`̀ª`̀dG  ≈∏Y
 ºeC’G  áÄ«gh  »ªdÉ©dG  ájòZC’G  èeÉfôH
 ø«°ùæédG  ø`̀«`̀H  IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áÄ«g)  ICGôªdG  ø«μªJh
 »dGôà°SC’G ΩÉ©dG ºcÉëdG ∫Ébh .(ICGôª∏d
 áæ∏©ªdG  á`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SC’G  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG{  ¿EG
 IÉ«M  »`̀a  ô««¨J  çGó``̀MEG  ≈∏Y  óYÉ°ùà°S

z¿OQ’G »a Éæg øjô«ãμdG
 É`̀æ`̀à`̀cGô`̀°`̀T  π°UGƒàà°S”   ±É````̀°````̀VCGh
 áÄ«gh »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á``̀jò``̀ZC’G è`̀eÉ`̀fô`̀H ™`̀e
 º«îªdG  êQÉ`̀N  ICGôª∏d  IóëàªdG  º``̀eC’G

 »a  º¡«Ø«°†eh  ø«ÄLÓdG  IóYÉ°ùªd
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 øY ±hô`̀¨`̀°`̀Sƒ`̀c Üô````̀YCGh  .á`̀jô`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 áeƒμM  Oƒ`̀¡`̀L  º`̀Yó`̀H  É«dGôà°SG  IOÉ`̀©`̀°`̀S
 ™«ªL  äÉ``LÉ``«``à``MG  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J  »``̀a  ¿OQC’G

 .{ áμ∏ªªdG »a áØ«©°†dG äÉÄØdG
 ¿OQ’G  Oƒ``̀¡``̀L  ±hô``¨``°``Sƒ``c  ø``̀ª``̀Kh
 …Qƒ``̀°``̀ù``̀dG Aƒ``̀é``̀∏``̀dG AÉ```̀Ñ```̀YG π`̀ª`̀ë`̀J »```̀a
 »a º¡d áeó≤ªdG á«fÉ°ùf’G äÉeóîdGh
 ™ªàéªdG  ÉÑdÉ£e  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe
 ΩRÓdG  ºYódG  ºjó≤J  á∏°UGƒe  »dhódG
 á`̀eó`̀î`̀d √Qhó`````̀H ΩÉ``̀«``̀≤``̀dG ø``̀e ø`̀μ`̀ª`̀à`̀«`̀d

.ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG

(2¢U π«°UÉØàdG) 

 االعدام لمحامٍ قتل شخص/
اشتبه بعالقته بزوجته

 äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY

 πà≤dG áª¡àH kÉ«eÉëe ¢ù«ªîdG ¢ùeCG iôÑμdG äÉjÉæédG áªμëe âe qôL
 ÉªgóMCG  øjôNBG  ø«æKG  âe qôLh ,äƒªdG  ≈àM kÉ≤æ°T  ¬eGóYEÉH  â°†bh óª©dG
 óª©dG πà≤dÉH πNóàdG áª¡àH »°ù«FôdG º¡àªdG QRCG øe Gó°T á«°ùæédG »fGôchG
.Éª¡æe πμd áæ°S 15 áàbDƒªdG ábÉ°ûdG ∫É¨°T’ÉH Éª¡©°VƒH â°†bh ,∑Gôà°T’ÉH

 º¡àªdG  ió`̀d  kÉ≤FÉ°S  πª©j  …ò``̀dGh  ™`̀HGô`̀dG  º¡àªdG  áªμëªdG  â`̀fGO  Éªc
 âªμMh  ,ádGó©dG  ¬Lh  øY  ¢üî°T  IGQGƒ`̀e  »a  IóYÉ°ùªdG  áª¡àH  »°ù«FôdG
 ìô°ùªH √OƒLh ΩóYh ,πà≤dG áªjôéH ¬jód º∏©dG AÉØàf’ ∞°üfh áæ°S ¬°ùÑëH

  .ò«ØæàdG á¶ëd áªjôédG

( 4¢U π«°UÉØàdG)

تفكيك عصابة تبتز الوافدين في الزرقاء
 øjOÉëe π«Ñf - AÉbQõdG 

 áHÉ°üY ∂«μØJ ø`̀e AÉ`̀bQõ`̀dG »`̀a ¥QÉ`̀W πÑL IRô`̀Ø`̀e »`̀FÉ`̀bh ø`̀eCG øμªJ
 áWô°T  ájôjóe  »a  ™∏£e  »æeG  Qó°üe  ≥ah  ,øjóaGƒdG  RGõàHÉH  â°ü°üîJ

.AÉbQõdG
 AÉbQõdG πªY ÖàμªH É≤FÉ°Sh ÉØXƒe ¿G ,Qó°üªdG í°VhCG π«°UÉØàdG »ah
 QÉªãà°S’  áaOÉ¡dG  º¡JÉ££îe  ò«ØæJ  ≈∏Y  ø«jô°üe  Iô°SÉª°S  ™e  É≤ØJG
 ó°ùéJ  å«M  ,á«°üî°T  á`̀jOÉ`̀e  ídÉ°üe  ≥«≤ëàd  á«Ø«XƒdG  º¡JÉ«MÓ°U
 ø«ØdÉîªdG ø«jô°üªdG πªY øcÉeG øY Iô°SÉª°ùdG ≠«∏ÑJ ∫ÓN øe ¥ÉØJ’G

.º¡æcÉeCG ójóëJh

á«°SÉ«°ùdGh á«fóªdG ¥ƒ≤ëdG ∫ƒM ájQGƒM á°ù∏L 

الطراونة: ال يوجد حاالت إفالت
من العقاب وباب الشكاوى مفتوح 

 ôjô≤J á°ûbÉæe ™e øeGõàdÉH ájQGƒM á°ù∏L ¢ùeG äó≤Y  - GôàH - ¿ÉªY
 ôjô≤àdG  )  ∞«æL øe ô°TÉÑeh »M åÑH  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M áæéd ΩÉ`̀eG  ¿OQ’G
 á°ù°SDƒe É¡àª¶f …òdGh (á«°SÉ«°ùdGh á«fóªdG ¥ƒ≤ëdG ∫ƒM ¢ùeÉîdG …QhódG

.¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd »eƒμëdG ≥°ùæªdG Öàμe ™e ¿hÉ©àdÉH äôÑjG ¢ûJQójôa
 áfhGô£dG π°SÉH AGQRƒdG á°SÉFôH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »eƒμëdG ≥°ùæªdG ∫Ébh
 ™«ªé∏d  ìƒàØe ihÉμ°ûdG  ÜÉ`̀H  ¿G  Éªc  ÜÉ≤©dG  øe äÓ`̀aEG  ä’É`̀M  óLƒj  ’
 »Yóe hCG áWô°ûdG ôjóe ™LGôj ¿G ∑É¡àfG …C’ ¢Vô©J øWGƒe …CG ™«£à°ùjh
 Qò©J ∫ÉM »ah ¬fG áfhGô£dG ø«Hh .iƒμ°ûdG ºjó≤àd ¢üàîªdG IóMƒdG ΩÉY
 ¢Vô©J ∑É¡àfG …CG øY äÉ¡édG √òg ΩÓYEG ¬jhP øe óMG …CG ™«£à°ùj ∂dP
 hCG  iƒμ°ûdG  áë°U  øe  ócCÉà∏d  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```LE’G  áaÉc  PÉîJG  ºàjh  ,¬`̀d
 É¡«a ÉªH »Wô°ûdG AÉ°†≤dG ΩÉeCG IQƒ¶æe ÉjÉ°†b ¢ùªN ∑Éæg ¿ÉH kÉª∏Y É¡eóY

. óHQG »a GôNDƒe âKóM »àdG AGóàY’G á«°†b
 ΩGóîà°SG ¿G áfhGô£dG ø«H Iƒ≤dG ΩGóîà°SG »a •GôaE’ÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG 
 ™°VƒH âeÉb ájÉ¨dG √ò¡d áæéd π«μ°ûJ ºJh ¿ƒfÉ≤∏d É≤ah ’EG ºàj ’ ìÓ°ùdG
 ä’ÉM »a ’EG ºàj ’ ∫RÉæªdG ¢û«àØJ ¿Gh  ìÓ°ùdG ΩGóîà°S’ áàHÉK äÉª«∏©J
 ¢û«àØàdG  ¿Gh ,ΩÉ©dG  »YóªdG  øe á«£N á≤aGƒªHh ¿ƒfÉ≤dG  ≥ahh IOhóëe

.á«dÉY á«æ¡eh á«aôëH πª©J ájÉ¨dG √ò¡d áHQóe ¥ôa πÑb øe ºàj
 (4¢U π«°UÉØàdG)

٤٠٪  النسبة العامة 
الجتياز »التوجيهي«

 Qƒª°†dG iô°S - ¿ÉªY 

 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢``̀ù``̀«``̀FQ ∫É````̀b
 áfhGô£dG í∏°üe QƒàcódG á«HÉ«ædG
 ¿EG  ,á``«``Ø``ë``°``U äÉ``̀ë``̀jô``̀°``̀ü``̀J  »```̀a
 GRhÉéàe  ôÑà©j  »¡«LƒàdG  ÖdÉW
 ≥≤M GPG áeÉ©dG ájƒfÉãdG ¿Éëàe’
 äÉjÉ¡æ∏d »∏μdG ´ƒªéªdG øe %40
 Ö°ùM  ∂`̀dPh  ,IOÉ``̀e  πμd  ≈ª¶©dG

  .áeÓY 1400 ΩÉ¶f
 ’ ¬`````̀fCG á```̀fhGô```̀£```̀dG ±É````̀°````̀VCGh
 ’h ,ΩÉ©dG ∫ó©ª∏d ≈fOCG óM óLƒj
 ájƒfÉãdG  ¿ÉëàeG  RÉ«àL’  ábÓY
 ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀∏`̀d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG √ò``̀¡``̀H á``̀eÉ``̀©``̀dG

 .á©eÉédÉH
 ¢ù∏ée  ¿CG  á``̀fhGô``̀£``̀dG  ó````̀cCGh
 ó`̀ë`̀dG Oó`̀ë`̀«`̀°`̀S »`̀dÉ`̀©`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG »``̀a ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀∏`̀d ≈`````̀ fOC’G

 .ógÉ©ªdGh
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  äó`````cG  É`̀ª`̀«`̀a
 á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¿É`̀ë`̀à`̀eG  ¿EG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ødh  ôªà°ùe  z»¡«LƒàdG{  áeÉ©dG
 ó©H ,¬`̀£`̀Ñ`̀°`̀V »``̀a ¿hÉ``̀¡``̀à``̀dG º`̀à`̀j
 á«∏ª©d  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  Oƒ``¡``L  â``dò``H  ¿CG
 çÓãdG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  §Ñ°†dG

 .á«°VÉªdG

إغالق جزئي لشوارع 
Mفي عمان اليوم وغد

 á``fÉ``eCG ò`̀Ø`̀æ`̀J - Gô``à``H - ¿É``ª``Y 

 á`̀©`̀ª`̀é`̀dG Ωƒ```̀«```̀dG iô``̀Ñ``̀μ``̀dG ¿É``̀ª``̀Y

 á£≤f »`̀a  πàdG  »Ø°Uh ´QÉ`̀°`̀T  »`̀a

 ΩÉeCG ájóªëªdG ´QÉ°T ™e ,AÉ≤àd’G

 äGQÉ`̀Ñ`̀Y ∫É``̀ª``̀YCG ,±É`̀°`̀ù`̀©`̀dG á``jRÉ``c

 ™```̀aQh ,QÉ````̀£````̀eCG √É```«```e ∞``̀jô``̀°``̀ü``̀J

.É¡Ñ«°SÉæe πjó©Jh πgÉæªdG

 ôFÉ©°ûdG  ´QÉ°T  »a  …ôéJ  Éªc

 øe Üô`̀≤`̀dÉ`̀H (Iô`̀°`̀û`̀©`̀dG Qƒ`̀°`̀ù`̀é`̀dG)

 ∫É``̀ª``̀YCG »``̀fó``̀ª``̀dG ´É```̀aó```̀dG IQÉ```̀°```̀TEG

 »a IÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ô`̀°`̀ù`̀L π`̀«`̀gCÉ`̀J IOÉ````̀YEG

 ™aQ IOÉ`̀YEG  ≈dG áaÉ°V’ÉH ,™bƒªdG

 ó©H  É¡Ñ«°SÉæe  πjó©Jh  πgÉæªdG

 ´ƒÑ°S’G âªJ »àdG ó«Ñ©àdG ∫ÉªYCG

 ¿Gô`````̀gR ´QGƒ`````°`````T »````̀a »``̀ °``̀VÉ``̀ª``̀dG

 Ée ,IQƒæªdG áæjóªdGh Qƒf áμ∏ªdGh

»©eÉédG ∫ƒÑ≤dG äÉjÉ¨d zá«HôàdG{h z»dÉ©dG º«∏©àdG{ ø«H äÉ≤aGƒJ ÖLƒªH

اعتماد نسبة مئوية على كشف العالمات
واشتراط تحقيق ٥٠٪ من مجموع عالمات كل مادة
معاملة طلبة الدورة »الشتوية« وفق/ للنظام المئوي وليس مجموع العالمات الـ(١٤٠٠)

…OÉÑ©dG ºJÉM - ¿ÉªY 

 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée  π`̀°`̀Uƒ`̀J

 äÉ`̀≤`̀aGƒ`̀J ≈``̀dG zº`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG{h

 äÉª«∏©àdG  ø«H  ™WÉ≤àJ  QhÉëe  ∫ƒM

 áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  ¿Éëàe’  IójóédG

 ó``̀Mƒ``̀ª``̀dG ∫ƒ```̀Ñ```̀≤```̀dGh z»``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀à``̀dG{

 QOÉ°üe  ¬JócCG  Éªd  É≤ah  ,äÉ©eÉédÉH

.z…CGôdGz`d á©∏£e

 ¿EÉ``̀a ,É``̀¡``̀JGP QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 QhÉëe  á`̀KÓ`̀K  »`̀a  â`̀fÉ`̀c  äÉ©WÉ≤àdG

 ´ƒªée OÉªàYEÉH ,∫h’G πãªJ ,á«°ù«FQ

 áÑ°ùf  øe  ’óH  (1400)  øe  äÉeÓY

 Ö∏£àj  Ée  ,(%100)  ÖdÉ£∏d  ájƒÄe

 ä’ó©ªd  É«fódG  Ohó`̀ë`̀dG  »a  Gô««¨J

 ¢`̀ù`̀°`̀SG É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ¢`̀ü`̀æ`̀J »``̀à``̀dG ∫ƒ``̀Ñ``̀≤``̀dG

.∫ƒÑ≤dG

 ÖgP ¥ÉØJ’G ¿CG QOÉ°üe âéMQh

 äÉYƒªée  ∞`̀°`̀û`̀c  ø«ª°†J  √É`̀é`̀JEÉ`̀H

 ájƒÄe  áÑ°ùf  (1400)```````̀dG  äÉ`̀eÓ`̀©`̀dG

 ÜÉ°ùàMG  IOÉ````YG  º`̀à`̀j  ¿G  hG  Ö`̀dÉ`̀£`̀∏`̀d

 äÉjÉ¨d ,ájƒÄe áÑ°ùæc ΩÉ©dG ´ƒªéªdG

.»©eÉédG ∫ƒÑ≤dG

 π`̀ã`̀ª`̀à`̀j ,»```̀fÉ```̀ã```̀dG Qƒ```ë```ª```dG É`````̀eG

 ´ƒªée  ø``̀e  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  π«°üëJ  »``̀a

 PEG ,IOÉ```̀ª```̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y äÉ``̀eÓ``̀Y

 Ö∏£àj  ∫h’G  ¿É`̀gÉ`̀é`̀JG  ∂dÉæg  ¿É`̀c

 ¿Rh  ø``̀e  (%30)  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  π«°üëJ

 ,ôNGh IOÉe πμd ¢ü°üîªdG äÉeÓ©dG

 äÉjÉ¨d  ,(%50)  ÖdÉ£dG  π°üëj  ¿G

 QOÉ°üªdG âëLQ PEG ,»©eÉédG ∫ƒÑ≤dG

 ÖLƒàj  å`̀«`̀ë`̀H  ,ô`̀«`̀N’É`̀H  ò``NDƒ``j  ¿G

 ¿Rh øe (%50) ≥«≤ëJ ÖdÉ£dG ≈∏Y

.IOÉe πμd ¢ü°üîªdG áeÓ©dG

 »a πãªàj ,å`̀dÉ`̀ã`̀dG  Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG  É``̀eG

 äÉÑ∏£àªd  ø«∏ªμà°ùªdG  ô«Z  áÑ∏£dG

 É«dÉM  ø`̀«`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dGh  ,z»`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG{

 ™`̀bƒ`̀à`̀jPEG  ,á∏Ñ≤ªdG  ájƒà°ûdG  IQhó`̀∏`̀d

 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀d  É```̀≤```̀ah  º``¡``à``∏``eÉ``©``e  º``̀à``̀J  ¿CG

 áÑ°ùf  ¢SÉ°SG  ≈∏Y  ºjó≤dG  »¡«LƒàdG

 äÉeÓY  ´ƒªée  ø`̀e  ¢ù«dh  ájƒÄe

.(1400)`dG

 »`̀dÉ`̀©`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG Gô`````̀jRh ó`̀≤`̀©`̀jh

 ∫OÉ```̀Y Qƒ```à```có```dG »``ª``∏``©``dG å``̀ë``̀Ñ``̀dGh

 QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdGh »°ùjƒ£dG

 GôªJDƒe  πÑ≤ªdG  ó``̀M’G  RGRô```̀dG  ôªY

 ΩÉ¶ædG øY åjóë∏d Écôà°ûe É«Øë°U

 ,áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  ¿Éëàe’  ójóédG

 ∫ƒÑ≤dG  äÉ`̀«`̀dG  ≈∏Y  ∂`̀dP  äÉ°SÉμ©fGh

 π°UƒàdG ºJ Éeh ,äÉ©eÉédÉH óMƒªdG

.äÉ≤aGƒJ øe ¬«dG

 ≈∏Y AÉ```̀≤```̀H’G QOÉ``̀°``̀ü``̀e â``̀ë``̀LQh

 ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dG ä’ó``©``ª``d É``«``fó``dG Ohó```ë```dG

 »a  ,…ƒà°ûdG  ∫ƒÑ≤∏d  äÉ©eÉédG  »`̀a

 ≈≤ÑJ å`̀«`̀ë`̀H ,äÉ`̀ª`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dG √ò``̀g π``X

 ¿É`̀æ`̀°`̀S’G Ö```̀Wh Ö``̀£``̀dG »`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀d

º«∏bE’G »a ô«é¡J øY ôjQÉ≤J øe á≤∏b IóëàªdG ºeC’G

كردستان ترحب بدعوة العبادي للحوار
 â``̀Ñ``̀MQ  -  ä’É`````````̀ch  -  º```̀ °```̀UGƒ```̀Y 

 »àdG IƒYódÉH ¿Éà°SOôc º«∏bG áeƒμM

 Qó«M  »bGô©dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  É¡¡Lh

 á«∏ª©dG ó©H AÉKÓãdG QGƒë∏d …OÉÑ©dG

 »bGô©dG  ¢û«é∏d  á©°SGƒdG  ájôμ°ù©dG

 É¡«∏Y  ´RÉæàªdG  ≥WÉæªdG  ¬JOÉ©à°SGh

 ¿É`̀c »`̀à`̀dG ∑ƒ``̀cô``̀c á`̀æ`̀jó`̀e É`̀¡`̀æ`̀ª`̀°`̀Vh

.OGôc’G É¡«∏Y ô£«°ùj

 áeƒμM ø`̀Y QOÉ`̀°`̀U ¿É`̀«`̀H í``̀°``̀VhCGh

 ÖMQ AGQRƒdG ¢ù∏ée{ ¿CG ¢ùeCG º«∏b’G

 ¢ù«FQ …OÉÑ©dG Qó«M ó«°ùdG IQOÉÑe+ `H

 ,»`̀dGQó`̀Ø`̀dG  …OÉ``̀ë``̀J’G  ¥Gô``̀©``̀dG  AGQRh

 º`̀«`̀∏`̀b’G á`̀eƒ`̀μ`̀M ™``̀e QGƒ```̀ë```̀dG Aó``̀Ñ``̀d

 ≥ah  á≤dÉ©dG  ÉjÉ°†≤dG  π`̀M  π``̀LCG  ø`̀e

 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG …CGó``̀Ñ``̀e ø`̀ª`̀°`̀Vh ,Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG

.z≥aGƒàdGh

 ™ªàéªdG{ ¿Éà°SOôc áeƒμM âYOh

 »a IóYÉ°ùªdGh áªgÉ°ùªdG ≈dEG »dhódG

 øe .zø`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG ø`̀«`̀H QGƒ``ë``dG á`̀jÉ`̀YQ

 øY Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G äô`̀Ñ`̀Y ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L

 …ô°ùb ô«é¡J øY ôjQÉ≤J  øe É¡≤∏b

 Ö¡fh ô«eóJh OGôcCG º¡Ñ∏ZCG ø««fóªd

.¥Gô©dG ∫Éª°T »a º¡JÉcô°Th º¡dRÉæe

(5¢U π«°UÉØàdG) ( RôàjhQ)  ∑ƒcôc »a ¬MÓ°S øe ≥≤ëàj ácôª°ûÑdG øe πJÉ≤e 

øjOGóM ôª°S - ¿ÉªY 

 õ`̀cô`̀ª`̀∏`̀d ΩÉ```©```dG ¢``Vƒ``Ø``ª``dG ø```∏```YCG

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 »Øë°U ô`̀ª`̀JDƒ`̀e »``̀a,äGõ``̀jô``̀H  ≈`̀°`̀Sƒ`̀e

 ádÉëd ô`̀°`̀û`̀Y å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG,¢`̀ù`̀eCG

 .¿OQC’G »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 »àdG äÉ«°UƒàdÉH õcôªdG OÉ°TG å«M

 ìÓ°UE’ á«μ∏ªdG áæé∏dG É¡«dEG â∏°UƒJ

 »àdG á«©jô°ûàdG äÓjó©àdÉHh ,AÉ°†≤dG

 Gòg »a 2017 »dÉëdG ΩÉ©dG ÉgQGôbEG ºJ

.∫ÉéªdG

 ∫É``̀é``̀e »````̀a ô```jô```≤```à```dG ≈`````̀ °`````̀UhCGh

 q≥ëdG  /áq«°SÉ«°ùdGh  áq«fóªdG  ¥ƒ≤ëdG

 QGôbEÉH ,…ó q°ùédG áeÓ q°ùdGh IÉ«ëdG »a

 áq«LÓYh  áq«FÉbh  áq«æWh  á«é«JGôà°SG

.äGQóî oªdG áëaÉμ oªd

 äÓ``̀jó``̀©``̀ qà``̀dG AGô````````̀LEG ≈``````̀dEG É``````̀YOh

 Öjò©qàdG  QÉÑàYG  πØμJ  »àdG  áq«fƒfÉ≤dG

 á``dÉ``Ø``ch ,á``̀ q«``̀FÉ``̀æ``̀é``̀dG º```̀FGô```̀é```̀dG ø```̀e

 áªcÉë oªdGh ≥«≤ëqàdG äÉ¡L á«dÓ≤à°SG

 áq«eÉ¶ædG  º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG  í`̀æ`̀e  ∫Ó``̀N  ø`̀e

 ÉjÉ°†b »a ô¶qædÉH q»YƒædG ¢UÉ°üàN’G

 .Öjò©qàdG ÉjÉë°V ¢†jƒ©Jh ,Öjò©àdG

 áj qôM  »a  q≥ëdÉH  ôjô≤àdG  ≈°UhCGh

 ΩÓ`̀YE’Gh  áaÉë q°üdGh  ô«Ñ©àdGh  …CG qô``dG

 ájÉªëH  äÉeƒ∏©ªdG  ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh

 º`̀¡`̀FGQBG  ø`̀Y ô«Ñ©qàdG  »`̀a OGô````̀aC’G  ≥`̀M

 .kÉ°†jCG øe’G ßØM »a ™ªàéªdG ≥Mh

 ø`̀e OGô``````````̀aC’G ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀H Ö````dÉ````Wh

 , q»`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ™`̀ª`̀é`̀ qà`̀dÉ`̀H º`̀¡`̀≤`̀M á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e

 IQƒ°üH ºàJ »àdG äÉ«dÉ©ØdG ™æe ΩóYh

 Ö∏W ΩóYh ,áq«ª∏°S πFÉ°SƒHh áYhô°ûe

 πÑb ø``̀e É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y á`̀≤`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG

.øq«jQGOE’G ΩÉ qμëdG

 á«gGôμdG  ÜÉ£N  ºjôéàH  ≈°UhCGh

 ¢üf ≥````̀ahh mí``̀jô``̀°``̀Uh mí```̀°```̀VGh mπ`̀μ`̀°`̀û`̀H

.≥«bO q»fƒfÉb

 OGó`̀YCÉ`̀H  kÉ`̀YÉ`̀Ø`̀JQG  2016  ΩÉ`̀Y  ó¡°Th

 õ`̀cGô`̀e »``̀a ø````̀«````̀jQGOE’G ø`̀«`̀aƒ`̀bƒ`̀ª`̀dG

 ≈```̀dEG π`̀°`̀ü`̀«`̀d ,π```̀«```̀gCÉ```̀à```̀dGh ìÓ````̀°````̀UE’G

 äGQGô```̀b  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H  ,kÉ`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T  (30138)

 ∫ƒ```̀°```̀UC’É```̀H ΩGõ`````̀ à`````̀d’G Ωó```̀©```̀H â```©```æ``` oJ

 »a  ÉªH  , q…QGOE’G  ∞«bƒqà∏d  áq«fƒfÉ≤dG

 AÉ°ùædG  ≥`̀ë`̀H  ∞`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG  äGQGô````b  ∂``̀dP

 ≥ah  ,±ô`̀ q°`̀û`̀dG  ÉjÉ°†b-  ≈ª°ù oe  âëJ

 ¥ƒ≤M á`̀dÉ`̀M ∫ƒ``̀M …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG

.¿OQC’G »a ¿É°ùfE’G

 IôgÉX øe qóëdG   ôjô≤àdG  πeCÉjh

 QhO  ΩÉ¶f  π«©ØJ  ôÑY  ,AÉ°ùædG  ∞«bƒJ

 (171)  ºbQ  ô£î∏d  äÉ°V qô© oªdG  AGƒ`̀jEG

 .2016 áæ°ùd

 OóY  »`̀a  É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG  ôjô≤àdG  πé°Sh

 kÉ°Uƒ°üN  , q»FÉ°†≤dG  ∞«bƒqàdG  ä’É`̀M

 πNóJ  ÉjÉ°†≤H  ø«ª¡qàªdG  ¢UÉî°TC’G

 .ádh qódG øeCG áªμëe ¢UÉ°üàNG »a

 RÉ`̀é`̀à`̀M’G á`̀Ä`̀«`̀H ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y É````̀ qeCG

 õcGôeh  âbDƒªdG  ∞«bƒqàdG  õcGôe  »a

 â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCG ó`̀≤`̀a ,π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dGh ìÓ```̀°```̀UE’G

 çGó`̀MEG  »a  áqjó°UôdG  õcôªdG  äGQÉ``̀jR

 á`̀Ä`̀«``Ñ`̀dG ≈```∏```Y má``̀°``̀Sƒ``̀ª``̀∏``̀e mäGQƒ``````£``````J

 Éªd É≤ah ,øcÉeC’G ∂∏J »a áqjRÉéàM’G

.ôjô≤àdÉH AÉL

( 4¢U π«°UÉØàdG)

 AÉ°†≤dG ìÓ°UE’ á«μ∏ªdG áæé∏dG äÉ«°UƒàH OÉ°TCGh …ƒæ°ùdG √ôjô≤J ø∏YCG

»الوطني لحقوق ا�نسان« يوصي بتجريم خطاب الكراهية 

(6¢U áªààdG)

ácô°û∏d …OÉ°üàb’Gh »dÉªdG ∞bƒªdG áfÉàe ócDƒj IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ

الشريك الكندي سيطرح حصته للبيع
في »البوتاس العربية« والصرايرة يشرح اaسباب

توقعات باهتمام عربي ودولي بالطرح ودخول شريك جديد في اaسمدة من مصلحة الشركة

ـــاري إجـــب إحــتــيــاطــي  ــ/  ــون ــي ــل م  ٥٠ و  الـــبـــنـــوك  فـــي   Mـــقـــد ن ديـــنـــار  مــلــيــون   ٢٥٠
ــــــــدورة م ـــــــاحـــــــ/  أرب مــــلــــيــــونــــ/  و٥٥٨  إخـــــتـــــيـــــاري  مــــلــــيــــونــــ/  و٨٠ 
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(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)



محليات

(…CGôdG)  …ôàYõdG º«îe ¬JQÉjR ∫ÓN É«dGôà°SG ºcÉM

øjOGóM ôª°S - …ôàYõdG

 ¢ùeCG ±hô¨°Sƒc ôà«H É«dGôà°SC’ ΩÉ©dG ºcÉëdG ø∏YCG
 ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓd á«dGôà°SCG á«fÉ°ùfEG äGóYÉ°ùe øY
 »dGôà°SCG Q’hO ¿ƒ«∏e 12h5 áª«≤H ,¿OQC’G »a
.á∏Ñ≤ªdG çÓãdG äGƒæ°ù∏d

 º«îªd ¬JQÉjR ∫ÓN »dGôà°SC’G ºcÉëdG ¿ÓYEG AÉL
 É¡dÓN ™∏WG ,…ôàYõdG »a ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG
 äÉeóîdG ºjó≤àd ádhòÑªdG á«fOQC’G Oƒ¡édG ≈∏Y
.ø«ÄLÓd á«fÉ°ùf’G

 áFQÉ£dG á«FGò¨dG IóYÉ°ùªdG πjƒªàdG Gòg ôaƒ«°Sh
 ø«ÄLÓd πªY ¢Uôa ≥∏N ºYOh ájÉªëdG äÉeóNh
 áØ«°†à°ùªdG äÉ©ªàéªdG »a ø««fOQC’Gh ø«jQƒ°ùdG
 ,∫ÉØWC’Gh ICGôªdG ≈∏Y õ«côàdG ™e ,ø«ÄLÓd
 ºeC’G áÄ«gh »ªdÉ©dG ájòZC’G èeÉfôH ™e ácGô°ûdÉH
 ICGôªdG ø«μªJh ø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùª∏d IóëàªdG
.(ICGôª∏d IóëàªdG ºeC’G áÄ«g)

2

 ١٢,٥ مليون دوالر استرالي مساعدات لالجئين السوريين 

 á«dGôà°SC’G äGóYÉ°ùªdG{ ¿EG »dGôà°SC’G ΩÉ©dG ºcÉëdG ∫Ébh 
 Éæg  øjô«ãμdG  IÉ«M »a  ô««¨J  çGóMEG  ≈∏Y  óYÉ°ùà°S  áæ∏©ªdG

z¿OQ’G »a
 »ªdÉ©dG ájòZC’G èeÉfôH ™e ÉæàcGô°T π°UGƒàà°S{ ±É°VCGh
 IóYÉ°ùªd º`̀«`̀î`̀ª`̀dG  êQÉ```̀N ICGô`̀ª`̀∏`̀d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  á`̀Ä`̀«`̀gh
 ≥WÉæªdG »a á«∏ëªdG äÉ©ªàéªdG »a º¡«Ø«°†eh ø«ÄLÓdG

.ájô°†ëdG
 Oƒ¡L º`̀Yó`̀H É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SG IOÉ`̀©`̀°`̀S ø`̀Y ±hô`̀¨`̀°`̀Sƒ`̀c Üô```̀YCGh
 áØ«©°†dG  äÉÄØdG  ™«ªL  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  »a  ¿OQC’G  áeƒμM

.záμ∏ªªdG  »a
 Aƒé∏dG  AÉÑYG  πªëJ  »a  ¿OQ’G  Oƒ¡L  ±hô¨°Sƒc  øªKh
 ∞∏àîe  »`̀a  º¡d  áeó≤ªdG  á«fÉ°ùf’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG
 º`̀jó`̀≤`̀J á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e »``̀dhó``̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG É`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀e ,äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG
 ø«ÄLÓdG  áeóîd  √Qhó`̀H  ΩÉ«≤dG  øe  øμªà«d  ΩRÓ`̀dG  ºYódG

.ø«jQƒ°ùdG
 Iõ«ªe Oƒ¡L øe ™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y √ÉfógÉ°T Ée ¿G ø«Hh
 π«dO á∏eÉ©dG  äÉª¶æªdG  QhOh …ôàYõdG  º«îe »a ø«∏eÉ©∏d
 ø«ÄLÓd  Ωó≤ªdG  »fÉ°ùf’G  πª©dG  Gò`̀g  á«ªgG  ≈∏Y  í`̀°`̀VGh

.ºgOÓH ≈dG º¡JOƒY ø«ëd ø«jQƒ°ùdG
 √ôjój  …òdG  »ë°üdG  ïÑ£ªdG  »a  ádƒéH  IQÉjõdG  äCGóHh
 ógÉ°T  å«M  ,ø«ÄLÓdG  º«îe  »a  »ªdÉ©dG  ájòZC’G  èeÉfôH
 á«°SÉ«°ùdG  á«ªæàdG  ô``̀jRh  ¬`̀≤`̀aGQ  …ò``̀dG  »`̀dGô`̀à`̀°`̀SC’G  ô``FGõ``dG
 »a  ÜÓ£∏d  ájò¨e  á«ë°U  äÉÑLh  OGóYEG  ,á£jÉ©ªdG  ≈°Sƒe
 á°SQóe »`̀a AGò`̀¨`̀dG  ™`̀jRƒ`̀J »`̀a ∑QÉ`̀°`̀T  º`̀K ,º«îªdG ¢`̀SQGó`̀e
 ≈∏Y  äÉÑdÉ£dG  É¡©e  â∏YÉØJ  º«îªdG  »`̀a  äÉæÑ∏d  á«°SÉ°SG

.á«ë°üdG πcC’G äGOÉYh »FGò¨dG »YƒdG á«ªgCG
 øe  ôãcCG  ºYój  á«°SQóªdG  ájò¨à∏d  »æWƒdG  èeÉfôÑdGh
 »a áæ°S 12h äGƒæ°S 5  ø«H ºgQÉªYCG  ìhGôàJ ò«ª∏J 350 000

.á«fOQC’G äÉ©ªàéªdG »a á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
 ø«ÄLÓdG äÉª«îe »a »ªdÉ©dG  ájòZC’G èeÉfôH ºYójh
 ¿ƒ°û«©j ¢SQGóªdG »a …Qƒ°S ÖdÉW 25,000 »dGƒM ájQƒ°ùdG
 AÉ°ùædG  É¡JóYCG  á«ë°U  äÉÑLh  ¿hô°†ëj  ,…ôàYõdG  º«îªH

.äÉjQƒ°ùdG
 øcÉeC’G  øe  IóMGh  »gh  ,zäÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  áMGh{  »ah
 »a ICGô`̀ª`̀∏`̀d Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G É`̀gô`̀jó`̀J »`̀à`̀dG çÓ`̀ã`̀dG á``æ``eB’G
 äÉjQƒ°ùdG  AÉ°ùædG  ™e  ΩÉ©dG  ºcÉëdG  ≈≤àdG  ,…ôàYõdG  º«îe
 å«M  ,(πª©dG  πHÉ≤e  Gó≤f)  èeÉfôH  øª°V  ø∏ª©j  »JGƒ∏dG
 äÉ`̀¡`̀eC’Gh  ™`̀°`̀Vô`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh  ¢ùHÓªdG  êÉ`̀à`̀fEG  »`̀a  ø∏ª©j

.äÉª«îªdG  äÉ«Ø°ûà°ùe »a OóédG
 »a äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  É¡¡LGƒJ »àdG  äÉjóëàdG  øY ™ª°Sh
 ,¥Rô``dG  Ö°ùc  ¢`̀Uô`̀a  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ∂`̀dP  »`̀a  ÉªH  ,º«îªdG

.É¡æeCGh ICGôªdG áeÓ°ùH ≥∏©àj Éª«a
 …òdG IóëàªdG ºeCÓd ™HÉàdG ICGôªdG áMGh êPƒªf ≈©°ùjh
 ájQƒØdG  äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J  ≈dEG  ,Éjƒæ°S  áÄL’ ∞dCG  19  Ωóîj
 ,¥Rô`̀dG  Ö°ùc  ¢Uôa  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äÉjQƒ°ùdG  äÉÄLÓd

 ∫ƒWCG  πªY  ¢Uôa  OÉéjE’  º¡JGQÉ¡e  AÉæH  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah
 º«∏©àdGh ,πØ£dG ájÉYQ πãe ºYódG äÉeóNh Égô«aƒJh ÓLCG

.∞æ©dG øe ø«LÉæ∏d ádÉME’Gh á«YƒàdGh ,»LÓ©dG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SCG á`̀eƒ`̀μ`̀M º`̀Yó`̀à`̀°`̀S ,π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG Gò``¡``Hh
 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á``̀jò``̀ZC’G
 ÅL’  135,300  »`̀dGƒ`̀M  ≈``dEG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  ºFÉ°ùb  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ø«ª«îªdG  »`̀a  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀eC’G  ΩGó`̀©`̀f’  ø«°Vô©e  …Qƒ`̀°`̀S
 ∫Ó`̀N  áØ«°†ªdG  äÉ©ªàéªdG  »`̀ah  ,(¥QR’Gh  …ô`̀à`̀Yõ`̀dG)
 á©HÉàdG  á«FÉ°ùædG  äÉMGƒdG  ºYó«°Sh  2019  -  2017  ,IôàØdG
 ô«aƒàd  ¥QRC’G  äÉª«îeh  ,…ô`̀à`̀Yõ`̀dG  »`̀a  IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d
 150h  äÉÄLÓdG  πLCG  øe  πª©∏d  á«eƒj  ájó≤f  á°Uôa  150

.∫ÉØWC’G  ájÉYôd  Éjô¡°T

 ∫ÉªYCÓd áæ°VÉM É«dGôà°SCG  ºYóà°S  ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉHh
 ≥«Ñ£àd äÉÄLÓdG AÉ°ùædG ºYód áMGƒdG »a CÉ°ûæà°S ájQÉéàdG
 ≥∏îd  ∫ÉªdG  πHÉ≤e  πª©dG  ¢Uôa  øe  IOÉØà°ùªdG  äGQÉ¡ªdG
 »a  Iô«¨°üdG  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  »a  ø¡H  á°UÉN πªY ¢Uôa

.á«∏ëªdG  º¡JÉ©ªàée
 Ó``̀LCG ∫ƒ``````̀WC’G ¢``̀Uô``̀Ø``̀dG É``̀°``̀†``̀jCG ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀dG º`̀Yó`̀«`̀°`̀S h
 áeGóà°ùe πªY ¢Uôa ô«aƒàd á«fOQC’G áØ«°†ªdG äÉ©ªàéªdG
 πμH  á£«ëªdG  ô≤ØdG  Üƒ«L  »a  áØ«©°†dG  á`̀«`̀fOQC’G  ICGôª∏d

.ø«ÄLÓd  º«îe
 á`̀eƒ`̀μ`̀M ø``̀e Ωó``≤``ª``dG º``̀Yó``̀dG ø``̀e Aõ```̀L ƒ``̀g π``jƒ``ª``à``dGh
 IóYÉ°ùªdG áeõM »dGôà°SCG Q’hO ¿ƒ«∏e 220 ≠dÉÑdGh É«dGôà°SCG

 .ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑdh ,¿OQCÓd äGƒæ°S çÓK Ióªd

 .. ودورة ا!دارة
الشرطية العليا 

 á«μ∏ªdG áWô°ûdG á«ªjOÉcCG â∏ØàMG - GôàH - ¿ÉªY 

 á«Wô°ûdG  IQGOE’G  IQhó`̀H  ø«cQÉ°ûªdG  èjôîàH  ¢ùeCG

 Qƒ°†ëH  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  •ÉÑ°V  QÉÑc  øe  Oó©d  ,É«∏©dG

.RƒcÉg OhhGO AGƒ∏dG ΩÉ©dG ¢ûàØªdG

 ÖjQóàdG  á«ªgG  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  ∫Ó``N  Rƒ`̀cÉ`̀g  ó```cCGh

 ø«∏eÉ©dG äGQÉ¡e π≤°U »a ≠dÉÑdG √ôKCGh ¢ü°üîàªdG

 πãe OÉ≤©fG  IQhô°V kÉæ«Ñe ,ΩÉ©dG  øeC’G  ájôjóe »a

 á«ÑjQóàdGh  á«ªjOÉcC’G  ógÉ©ªdG  »a  äGQhó``̀dG  √ò`̀g

 IOÉ≤H  AÉ`̀≤`̀à`̀d’G  äÉÑJôª∏d  ≈æ°ùà«d  RÉ¡é∏d  á©HÉàdG

 á«∏ª©dGh  á«ª∏©dG  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ø`̀e  GƒÑ°ùàμ«d  ôμØdG

 Ö°üjh »`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  º``̀¡``̀FGOCG  ≈`̀∏`̀Y  kÉ`̀HÉ`̀é`̀jG  ¢ùμ©æj É`̀e

 ¿ƒ°Uh  øWGƒªdG  ø`̀eCG  ßØMh  øWƒdG  áë∏°üe  »a

 äGAÉ≤d  âæª°†J  IQhó``̀dG  √ò`̀g  ¿CGh  á°UÉN  ,¬`̀à`̀eGô`̀c

 á«æeCGh  á«fƒfÉb  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  á©°Sƒe  äGô°VÉëeh

 áeƒ¶æe  ájÉªM  ≈∏Y  É¡∏ªée  »`̀a  äõ``̀cQ  IOó`̀©`̀à`̀e

 á«∏ª©dG »``̀a ø``WGƒ``ª``dG  ∑Gô```°```TGh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø````̀eC’G

 ¬`̀FGOCG  »a  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  πLôd  kÉ`̀Ø`̀jOQ  ¿ƒμ«d  á«æeC’G

 .¬JÉÑLGƒd

 تخريج دورة متخصصة
في تدريب الشرطة 

 IQhO è`̀jô`̀î`̀à`̀H  ¢``ù``eG π`̀Ø`̀à`̀MG - Gô``à``H  - ¿É``ª``Y 

 åëÑdG  IQGOEG  äÉÑJôªd  á°UÉîdG  á«æeC’G  äGQÉ¡ªdG

 IQGOEGh  äGQó```̀î```̀ª```̀dG  á`̀ë``aÉ`̀μ``e  IQGOEGh  »``̀FÉ``̀æ``̀é``̀dG

 »dhódG  õcôªdG  ió`̀d  Ió≤©æªdGh  »`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ø``̀eC’G

 ôjóe  óYÉ°ùe  Qƒ°†ëH  ,áWô°ûdG  ÖjQóàd  »`̀fOQC’G

 óªëe  ó«ª©dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  äÉ«∏ª©∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G

.á°ûHGôîdG

 IAÉØc ™aôd áLÉëdG ¿CG á°ûHGôîdG ó«ª©dG ∫Ébh

 äGQÉ¡e  º¡HÉ°ùcGh  ΩÉ©dG  ø`̀e’G  ájôjóe  »Ñ°ùàæe

 É`̀ehO Ö∏£àj á`̀jô`̀μ`̀ah á`̀jó`̀°`̀ù`̀Lh á`̀«`̀fó`̀H  äGQó````̀bh

 äGôÑîdG  º¡HÉ°ùcE’  á«ÑjQóJ  èeGôH  π«©Øàd  »©°ùdG

 πμH  º¡∏ª©H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG  ø`̀e  º¡æμªJ  »`̀à`̀dG  á«Wô°ûdG

.QGóàbGh IAÉØc

 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ≈∏Y  IQó≤dG  ¿G  ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TCGh

 øe CGóÑJ ΩÉ©dG øe’G πLQ ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdGh

 ¬æμªj  ÉªH  Éjôμah  Éjó°ùL  ÉÑjQóJ  ¬ÑjQóJh  ¬∏«gCÉJ

 øe’G  πLôd  ¢ù«FôdGh  ∫hC’G  ÖLGƒdÉH  ΩÉ«≤dG  øe

 PÉ`̀Ø`̀fGh  äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀ª`̀dGh  ìGhQ’G á`̀jÉ`̀ª`̀M ƒ``̀gh ,ΩÉ``̀©``̀dG

 äGQó`̀≤`̀dG  á«ªæJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ™«ªédG  ≈∏Y  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

 øe »``à``dG çGó`````̀M’G ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d ¬``jó``d

.¬∏ª©d ¬FGOCG AÉæKG ¬¡LGƒJ ¿G øμªªdG

 QÉÑc  øe  OóY  √ô°†M  …ò`̀dG  πØëdG  ájÉ¡f  »ah

 õFGƒédG á°ûHGôîdG ó«ª©dG ´Rh ,ΩÉ©dG øeC’G •ÉÑ°V

 .É¡JÉ«dÉ©a »a øjõ«ªàªdGh IQhódG πFGhCG ≈∏Y

الرزاز: آفاق للتعاون مع ا!مارات
لتطوير منظومة التعليم

خبراء يحذرون من االستخدام
المفرط للمضادات الحيوية

 RGRôdG ôªY QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ∫Éb - GôàH - »ÑXƒHCG 

 ≈dEG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ΩÉàN »a

 ègÉæªdG  ôjƒ£àd  »æWƒdG  õcôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖfÉL

 ¥ÉaBG íàa ∫ÓN øe »JCÉJ IQÉjõdG á«ªgCG ¿EG ,¿GQóH ¿ÉfóY QƒàcódG

 áeƒ¶æª∏d ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ídÉ°U »a Ö°üj ÉªH ¿hÉ©à∏d IójóL

 ¿hÉ©àdG ≈∏Y QGôªà°S’G GócDƒe ,øjó∏ÑdG iód ájƒHôàdGh á«ª«∏©àdG

 á«∏ª©dGh  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ´É`̀£`̀b  ø``e  á°ü°üîàe  ä’É``é``e  »``a  ≥`̀«`̀Kƒ`̀dG

 ôjƒ£J ÖfÉéH ,äÉfÉëàe’G áÑ°SƒMh ègÉæªdG ôjƒ£Jh á«°ùjQóàdG

 á∏MôªdG äÉÑ∏£àe ÖcGƒàd ,»æ≤àdGh »æ¡ªdG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe AGOCG

.áYQÉ°ùàªdG á«JÉeƒ∏©ªdG á°†¡ædGh á∏Ñ≤ªdG

 »àdG á«fGó«ªdG äGQÉjõdGh äGAÉ≤∏dG øe OóY øY RGRôdG çóëJh

 ,äGQÉ`̀eE’G  ≈`̀dEG  ø«eƒj  äôªà°SG  »àdG  ¬JQÉjR  ∫ÓN  óaƒdG  ÉgGôLCG

 ø«°ùM »JGQÉeE’G º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ™e äÉãMÉÑe É¡°SCGQ ≈∏Yh

 ,…ô«¡ªdG  á∏«ªL  ΩÉ©dG  º«∏©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  IôjRhh  ,…OÉªëdG

 É¡dÓN  iô`̀L  å«M  ,…OÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  á©ªL  »```̀fOQC’G  ô«Ø°ùdG  ácQÉ°ûªH

 ºgÉØàdG  äGôcòeh ¿hÉ©àdG  äÉ«bÉØJG  π«©ØJh ójóéJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G

 ∞«ãμJh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  øjó∏ÑdG  ø«H  á©bƒªdG

.äGôÑîdG ∫OÉÑJ ∫Éée »a »FÉæãdG ¿hÉ©àdG

 äGQÉ°ùe »`̀a  ,ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ió`̀d  Iô«ÑμdG  äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  ≈`̀dG  ,QÉ`̀ °`̀TGh

 ∫OÉÑJ  øe  iƒ°ü≤dG  IOÉØà°S’G  øμªj  Ée  ,ôjƒ£àdG  øe  ájRGƒàe

 áHôéàdG ≈`̀∏`̀Y ´Ó``W’É``H »````̀fOQC’G ó`̀aƒ`̀dG ΩÉ``̀b ¿CG  ó`̀©`̀H ,äGô`̀Ñ`̀î`̀dG

 á`̀«`̀°`̀ù`̀jQó`̀à`̀dG OGƒ```ª```dGh ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ô`̀jƒ`̀£`̀J »``̀a á``̀«``̀JGQÉ``̀eE’G

 ájƒfÉãdG ¿ÉëàeG ôjƒ£Jh ,á«JGQÉeE’G á°SQóªdG êPƒªfh ,ègÉæªdGh

 ∫Ó`̀N ø``e ,zäÉ``̀°``̀ù``̀eEG{ á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äGQÉ``̀Ñ``̀à``̀N’G á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀eh á`̀eÉ`̀©`̀dG

 á«HôàdG  IQGRh  ø`̀e  ¢ü°üîàe  ≥jôa  ¬eób  ¢VôY  ≈`̀dEG  ´Éªà°S’G

.á«JGQÉeE’G º«∏©àdGh

 AGQRh  ≈≤à∏e  »`̀a  ¿OQC’G  ácQÉ°ûe  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG  RGRô```̀dG  QÉ`̀ °`̀TCGh

 º«∏©àdG ÉjÉ°†b á°ûbÉæªd ºdÉ©dÉH ádhO 30 ƒëf øe º«∏©àdGh á«HôàdG

 á«ªdÉ©dG äGQÉ¡ªdG á≤HÉ°ùe ¢ûeÉg ≈∏Y ó≤Y …òdG »æ¡ªdGh »æ≤àdG

 ,§°ShC’G  ¥ô°ûdÉH  ¬Yƒf  øe ∫hC’G  ¬fCÉH  ≈≤à∏ªdG  ÉØ°UGh  ,»ÑXƒHCÉH

 øe º¡JÉÑ∏£àe øY ºdÉ©dG ∫hO º¶©e øe áÑ∏£dG ¬dÓN çóëJh

.á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d º«∏©àdG äÉÄ«gh äGQGRh

 ∫ÓN  øe  ÜÉÑ°ûdG  á≤«Kh  ¿ÓYEG  ¬æY  Qó°U  ≈≤à∏ªdG  ¿G  ∫Ébh

 AÉëfCG  ™«ªL  øe  ÜÉÑ°ûdG  ø««æ¡ªdG  øe  300`d  ádÉ©ØdG  ácQÉ°ûªdG

 IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh ,QÉ``μ``à``H’G :QhÉ``̀ë``̀e 6 ø`̀ª`̀°`̀V Gƒ`̀∏`̀ª`̀Y ø``̀jò``̀dGh ,º`̀dÉ`̀©`̀dG

 IQƒãdGh  ,á«ªdÉ©dG  áæWGƒªdGh  ,ô°†NC’G  OÉ°üàb’Gh  ,íeÉ°ùàdGh

 á«∏Ñ≤à°ùe  ájDhQ  IQƒ∏H  ±ó¡H  ,∫ÉªYC’G  IOÉjQh  ,á©HGôdG  á«YÉæ°üdG

 …òdG Ωó≤àdG ≈∏Y É«æãe ,»æ≤àdG º«∏©àdG ôjƒ£àd á«ªdÉY á«cQÉ°ûJ

 IOÉjôdG  ô«jÉ©e  ≈dEG  óæà°ùj  …òdGh  ,äGQÉ`̀eE’G  »a  º«∏©àdG  √ó¡°ûj

 .á«°ùaÉæàdGh

 ó¡°ûj  ºdÉ©dG  ¿CG  ≈∏Y AÉ`̀Ñ`̀WCGh  AGô`̀Ñ`̀N ≥`̀Ø`̀JG  -  …CGô``̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 Qƒ¡X  ≈dG  iOCG  Ée  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ª∏d  ÉÄ«°Sh  ÉWôØe  ÉeGóîà°SG

.¬∏°ûa ÉªHQh êÓ©dG IAÉØc øe óëJ É¡d áehÉ≤e Éjô«àμH

 ¿Gƒ«ëdG óæY ájƒ«ëdG äGOÉ°†ª∏d Å«°ùdG ΩGóîà°S’G ¿G GhócCGh

 äÉ©ªàée  »`̀a  äGOÉ°†ªdG  √ò¡d  áehÉ≤ªdG  Qƒ£J  ≈`̀dG  É°†jG  iOCG

 ¿Gƒ«ëdG áë°Uh ¿É°ùf’G áë°U ø«H ô«ÑμdG ºMÓà∏d Gô¶f ¿É°ùf’G

 ¢Vôe 200  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ∫É≤àf’ á∏«°Shh  ihó`̀©`̀dG  ¿Gõ`̀N  ó©j  …ò`̀dG

.ó©e

 äGOÉ°†ª∏d  áehÉ≤ªdG  ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a  ìÉààaG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ∫h’G ¢ùeG ¿Gƒ«ëdGh ¿É°ùfE’G ø«H ácôà°ûªdG äÉHÉ¡àdE’Gh ájƒ«ëdG

 á©eÉédG  »a  º«YÉ£ªdGh  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  õcôe  ¬ª¶æj  …ò`̀dG

.á«fOQC’G

 IQhô°†H  á¶aÉëe  »`̀eõ`̀Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  Ö`̀dÉ`̀Wh

 ¢``̀VGô``̀eC’Gh  á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG  äGOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  á`̀ehÉ`̀≤`̀e  »à∏μ°ûªd  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG

 ºdÉ©dG  ¿GOó`̀¡`̀J  ÉàJÉH  ø«à∏dG  ¿Gƒ`̀«`̀ë`̀dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀f’G  ø«H  ácôà°ûªdG

 ≈∏Y  á©LÉf  äGAGô``̀LG  PÉîJG  ÖLƒà°ùj  GójGõàeh  Gô«£N  Gójó¡J

.á«©ªàéªdGh á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG iƒà°ùe

 á«dÉ©a Oó¡J äÉHhôμ«ªdG  äGOÉ°†e áehÉ≤e ¿EG  á¶aÉëe ∫Ébh

 AGƒ`̀°`̀S QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ó`̀jGõ`̀à`̀J »`̀à`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀à`̀f’G ¢``̀VGô``̀eC’G ø`̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG

 äÉjô£ØdG  hG  äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  hG  äÉ«∏«Ø£dG  hG  º`̀«`̀KGô`̀é`̀dG  É¡àÑÑ°S

 á∏YÉa ájƒ«M äGOÉ°†e ôaƒJ ΩóY ¿G ≈dG Gô«°ûe ,É¡LÓY áYÉéfh

 á«FÉ«ª«μdG áédÉ©ªdGh á«°ù«FôdG á«MGôédG äÉ«∏ª©dG ìÉéf ¢Vô©j

.á«ë°üdG ájÉYôdG ∞«dÉμJ øe ójõJh ô£N »a ¿ÉWô°ù∏d

 ¢`̀SQÉ`̀a  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ájô«°†ëàdG  áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``b  ¬à¡L  ø`̀e

 á©eÉédG  »a  º«YÉ£ªdGh  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  õcôe  ôjóe  …ôμÑdG

 Iô«Ñc h á«ªdÉY ájƒ«ëdG äGOÉ°†ª∏d áehÉ≤ªdG á∏μ°ûe ¿EG á«fOQC’G

 AÉ°†≤dG  πãe  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ±Gó``̀gG  ¿CG  á`̀LQó`̀d  Gó`̀L

 óæY äÉ«aƒdG OóY ¢†«ØîJh ™«ªé∏d º«∏©àdG ≥«≤ëJh ô≤ØdG ≈∏Y

.™LGôàdÉH IOó¡e âJÉH ó«dGƒªdG

 âØd  ¿Gƒ`̀«`̀ë`̀dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀f’G  ø`̀«`̀H  ácôà°ûªdG  äÉ`̀HÉ`̀¡`̀à`̀d’G  ∫ƒ``̀Mh

 áª¶f’G  πÑb  øe  ΩÉªàgÉH  ≈¶ëJ ’  á∏μ°ûªdG  ´ƒ«°T  ºZQ  ¬fG  ≈dG

 á∏ª¡ªdG ¢VGôeC’G ≈ª°ùJ É¡fCG áLQód á«ª∏©dG çƒëÑdG hCG á«ë°üdG

 É¡«∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ù«°S  ôªJDƒªdG  ¿G  ≈dG  Éàa’ ,AGô≤ØdG  ¢VGôeCG  hCG

.øμeCG Ée É¡d ió°üàjh

 â°ûbÉf á«ª∏Y ¥GQhG  á©°ùJ äÉ°ù∏L çÓK »a ôªJDƒªdG  ∫hÉæJh

 á©eÉL ø``e  …ô``̀L  øØ«à°S  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  É`̀¡`̀eó`̀b  º`̀«`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG  ø`̀jƒ`̀μ`̀J

 É¡eób  ¿É°ùf’G  ió`̀d  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  áehÉ≤eh  ,âμ«àμfƒc

 Ωób Éª«a ,¿ÉWô°ù∏d  ø«°ùëdG  õcôe øe É£Y ƒHG  áeÉ°SG  QƒàcódG

 ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  ΩGóîà°SG  ∫ƒM  ábQh  É°TÉH  ƒHG  ÜÉ¡jG  QƒàcódG

 .äÉfGƒ«ëdG áª©WG »a

جلسة نقاشية حول الجهود ا@ردنية
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عام ٢٠٣٠

وزير ا@وقاف يتفقد تأهيل
مسجد الشريف الحسين في معان

مشاريع للزكاة في أذرح بـ ١١٣ ألف دينار

تمديد مهرجان الرمان
والمنتوجات الريفية إلى السبت

منح »العلوم التطبيقية« شهادة الجودة ا@ردنية

 ∫Éª°T - É«°SBG ÜôZ ó¡©e º¶f - GôàH - ¿ÉªY 

 á°ù∏L ,¢ùeG äôÑjEG ¢ûjQójôa á°ù°SDƒeh É«≤jôaCG

 ±Gó```gCG  ≥«≤ëàd  ¿OQ’G  Oƒ`̀¡`̀L  ∫ƒ``̀M  á«°TÉ≤f

 QÉ°ùªdG  :2030  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

.äÉ°SQÉªªdG ≈dEG äÉ°SÉ«°ùdG øe

 ÉgÉYQ  »àdG  ,á°ù∏édG  »a  ¿ƒKóëàªdG  ó`̀cGh

 QƒàcódG  ∫Ó`̀W  øH  ø°ùëdG  ô«e’G  øY  ÉHhóæe

 »a IóFGQ Oƒ¡éH Ωƒ≤j ¿OQ’G ¿G ,»fÉæ©dG OGƒL

 ±Gó``̀gCG  ™`̀e  á«æWƒdG  äÉ«é«JGôà°S’G  á`̀eAGƒ`̀e

 øe  √òØæj  É`̀e  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

 IOóëeh  áë°VGh  á«æWh  èeGôHh  äÉ«é«JGôà°SG

 á«æWƒdG h á«∏ëªdG äÉjƒdh’G ™e ≥ØàJ ºdÉ©ªdG

.á«fOQ’G ádhó∏d

 øe ¬`̀H  ôªj É`̀e º``̀ZQh ¿OQ’G ¿G  Ghô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 äÉYGô°üdG  äÉ©Ñàd  áé«àf  ájOÉ°üàbG  ±hô``̀X

 øe  ∫hó`̀dGh  á≤£æªdG  É¡H  ôªJ  »àdG  äÉYGõædGh

 á°UÉN á«ªgG ±Góg’G √òg »dƒj ¬fG ’G ,¬dƒM

 Ée  ,áØ∏àîªdG  ájƒªæàdG  ¬éeGôHh  ¬££N  »`̀a

 ∫ÉéªdG  Gò``g  »`̀a  á``̀«``̀fOQC’G  áHôéàdG  ø`̀e  π©L

.iòàëj ÉLPƒªfh ’Éãe

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ±Gó```````̀gCG ≈``̀∏``̀Y á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG äõ``````̀cQh

 á«ªæàdG ™e ôãcG πμ°ûH ™WÉ≤àJ »àdG áeGóà°ùªdG

 7h 6  ±Gó````̀g’G  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh  ¿OQC’G  »``a  á`̀«`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG

.13 ±ó¡dGh

 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀d º`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ô``̀jó``̀ª``̀dG Ö``̀FÉ``̀f ∫É`````bh

 ,â°ùHhôH  OQÉ°ûàjQ  ¿ÉªY  »a  äôÑjEG  ¢ûJQójôa

 2030  ΩÉ``̀©``̀d  á`̀eGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  á``̀£``̀N  ¿G

 π°†aÓd  ô««¨J  ƒ`̀ë`̀f  É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  É`̀Mƒ`̀ª`̀W  πμ°ûJ

 Iô«ÑμdG  á«ªgG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe  ,Ö`̀cƒ`̀μ`̀dG  Gò``g  »`̀a

 ¿OQ’G  »a  ±Gó``̀gC’G  √ò`̀g  ™«ªL É¡Ñ°ùàμJ  »àdG

 ô«¨Jh √É«ªdGh ábÉ£dÉH á≤∏©àªdG ∂∏J á°UÉîHh

 ≥«≤ëàd  á``̀«``̀fOQ’G  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  É¡àbÓ©d  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 ô≤ØdG  áHQÉëeh  áeGóà°ùªdGh  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG

.ádÉ£ÑdGh

 º```e’G á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e á`̀∏`̀ã`̀ª`̀e äQÉ````°````TCG ,É````gQhó````H

 zƒμ°ùfƒ«dG  {  áaÉ≤ãdGh  º∏©dGh  á«Hôà∏d  IóëàªdG

 ôaÉ°†J á«ªgG ≈dG , ÉæjQÉa GõfÉà°Sƒc ¿OQ’G iód

 ±GógG ≥«≤ëàd á«æWƒdGh á«dhódG Oƒ¡édG áaÉc

 ∫hó∏d øμªj ’ ¬fG IócDƒe ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

.OôØæªdG πª©dÉH ±GógC’G √òg ≥«≤ëJ

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  √ô`̀jô`̀≤`̀J  Ωó```̀b  ¿OQ’G  ¿G  â``̀dÉ``̀bh

 ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ≈````̀dEG »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG Rƒ``̀ª``̀J »``̀a »``Yƒ``£``dG

 á«ªæàdÉH  »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ™`̀«`̀aQ  »°SÉ«°ùdG

 ,∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀æ`̀H Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G »``a á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ±GógCG  ó«Øæàd  á«fOQ’G  Oƒ¡é∏d ¢Vô©j …òdGh

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 ¿hÉ©àdGh  §«£îàdG  IQGRh  ΩÉ`̀Y  ø«eG  ∫É`̀bh

 ôjô≤J ¿G  ,äGó``«``Ñ``Y  OÉ```̀jR  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  »``̀dhó``̀dG

 ∑Qƒjƒ«f  »a  ¬°VôY  ºJ  …ò`̀dG  »Yƒ£dG  ¿OQC’G

 GócDƒe ,á«ªdÉ©dG ôjQÉ≤àdG π°†aCG øe GóMGh ¿Éc

 ÉjÉ°†≤d ¥ô£J …òdG ó«MƒdG ó∏ÑdG ƒg ¿OQC’G ¿G

 »æWƒdG  √ôjô≤J  »a  ∫ÉØW’Gh  ÜÉÑ°ûdGh  ICGôªdG

.»Yƒ£dG

 øe Ωó«°U óªëe QƒàcódG QÉ°TG ,¬ÑfÉL øe

 á«ªgG  ≈dEG  ,á«fOQC’G  á«μ∏ªdG  á«ª∏©dG  á«©ªédG

 ±Gó``gG  áZÉ«°U  óæY  »ª∏©dG  ó©ÑdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG

 áYƒ°VƒªdG  äÉ°SÉ«°ùdGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

 »ª∏©dG  ™ªàéªdG  QhO  ≈∏Y  Gó`̀cDƒ`̀e  ,Égò«Øæàd

 á£HGôàªdG  ±Gó`̀gC’G  √òg ≥«≤ëJ »a »ãëÑdGh

 Gò`̀g »``̀a á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG ø``̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀ °`̀S’Gh

.∫ÉéªdG

 ábÓ©dG  õjõ©J  á«ªgG  ≈∏Y  ,Ωó`̀«`̀°`̀U  Oó`̀°`̀Th

 ™ªàéªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  äÉ°SÉ«°ùdG  »©fÉ°U  ø«H  É`̀e

 ,á«©«Ñ£dG  Ωƒ∏©dG  »a  ø«°üàîªdG  øe  »ª∏©dG

 ±Gó```̀gG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh

 ø«WƒJ ≈∏Y ∂dòc πª©dGh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 äÉLÉ«àM’G  »Ñ∏jh  ΩAÓ`̀j  ÉªHh  ±Gó```gC’G  √ò`̀g

.á«æWƒdG

 ,»`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  áμÑ°T  á∏ãªe  â`̀°`̀Vô`̀Yh

 »fóªdG  ™ªàéªdG  ∑Gô°TEG  á«ªg’  »fÓ«c  Óg

 ±GógCG ò«ØæJ »a πeÉc πμ°ûH ¢UÉîdG ´É£≤dGh

 ø«μªJ á`̀«`̀ª`̀gG Ió``̀cDƒ``̀e ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG

 ∫hó``̀dG  ™`̀«`̀ª`̀Lh  ¿OQ’G  »`̀a  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG

 .äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe á«Hô©dG

 ±É`````̀bhC’G ô````̀jRh ó`̀≤`̀Ø`̀J - …CGô``````̀dG - ¿É``̀ª``̀Y 

 πFGh QƒàcódG á«eÓ°S’G äÉ°Só≤ªdGh ¿hDƒ°ûdGh

 π«gCÉJ  IOÉ``̀YG  ´hô°ûe  »`̀a  πª©dG  ô«°S  äÉ`̀ q«`̀Hô`̀Y

 áæjóe  »a  »∏Y  øH  ø«°ùëdG  ∞jô°ûdG  óé°ùe

.¿É©e

 ôjQÉ≤J ¬`̀H â`̀°`̀UhG É`̀e ≈`̀∏`̀YAÉ`̀æ`̀Hh ¬``fG ô`̀cò`̀j

 óé°ùe Ωó````̀gh á``````dGREG  IQhô```̀°```̀V ≈```̀dG á`̀«`̀°`̀Só`̀æ`̀g

 OƒLƒd ô«ÑμdG ¿É©e / »∏Y øH ø«°ùëdG ∞jô°ûdG

 AÉæÑdG äÉ`̀fƒ`̀μ`̀e π`̀cBÉ`̀Jh √ó`̀YGƒ`̀b »`̀a äÉ`̀Yó`̀°`̀ü`̀J

 IQGRƒ```̀dG äQô``̀b ó`̀≤`̀a ,1943 ΩÉ`̀©`̀d Oƒ`̀©`̀j …ò```̀dGh

 ≈∏Y ®ÉØëdG ™e ójóL óé°ùe AÉæÑH Iô°TÉÑªdG

 ÉWÉÑJQG πμ°ûj …òdGh ,ºjó≤dG …QÉª©ªdG ™HÉ£dG

.áæjóªdG AÉæHC’ É«îjQÉJh É«MhQh É«æjO

 ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S ó``̀é``̀°``̀ù``̀ª``̀dG AÉ```̀æ```̀H ó``̀jó``̀é``̀J º```̀à```̀jh

 2250  ≠∏ÑJ  »`̀à`̀dGh  ,á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG  áMÉ°ùªdG  ¢ùØæH

 IOó©àe  áYÉb  á`̀eÉ`̀bEG  ≈`̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,É©Hôe  Gôàe

 ≈∏°üe ≈dG áaÉ°VEG äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒeh ¢VGôZC’G

 .AÉ°ùæ∏d

…hÓÑ≤dG ∫Éæe - ¿ÉªY 

 »a ¬©jQÉ°ûe ¢ùeG IÉcõdG  ¥hóæ°U ≥∏WCG
 á«dÉªLEG  áª«≤H  ìQPCG  á≤£æe -  ¿É©e áæjóe

.QÉæjO  ∞dG  (113) â¨∏H
 èeGôÑdG  øe  GOó`̀Y  ™jQÉ°ûªdG  øª°†àJh
 ÉYhô°ûe  (28)  »gh  á≤£æªdG  »a  ájƒªæàdG
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d  QÉ``̀æ``̀jO  (2900)  ™``̀bGƒ``̀H  É`̀«`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀J
 ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dG  (75) √Qó````bh »``dÉ``ª``LEG  ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀H

 ™`̀bGƒ`̀H  É`̀ª`̀«`̀à`̀j  (50) Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e ≈```̀dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VEG
 (30)  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh  ,º`̀«`̀à`̀j  π`̀μ`̀d  QÉ``æ``jO  (100)
 π`̀μ`̀d QÉ````̀æ````̀jO(100) ™``̀bGƒ``̀H É`̀«`̀©`̀eÉ`̀L É``Ñ``dÉ``W
 áª«°ù≤H  Iô``̀°``̀SG  (300)  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh  ,Ö``̀dÉ``̀W
 ,áª«°ù≤∏d  GQÉæjO  (50)  ™bGƒH  AÉ°ùch  AGò`̀Z
 GQÉ`̀æ`̀jO  (35)  á`̀ª`̀«`̀≤`̀H  Oô``̀W  (300)  ™``̀jRƒ``̀Jh
 »fÉée  »ÑW  Ωƒ`̀j  ìÉ`̀à`̀à`̀aEGh  ,ó`̀MGƒ`̀dG  Oô£∏d
 ájô«îdG  ó°UÉ≤ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 .QÉæjO  ±’G (5) ôjó≤àH

á°ThGQO OÉ¡L - óHQG 

 øY ó``̀HQEG  á¶aÉëe á``̀YGQR á`̀jô`̀jó`̀e â`̀æ`̀∏`̀YCG

 äÉéàæªdGh ¿ÉeôdG ¿ÉLô¡e áeÉbEG Iôàa ójóªJ

 øe  ’ó`̀H  âÑ°ùdG  AÉ°ùe  ≈àM  ô°TÉ©dG  á«ØjôdG

.á©ªédG AÉ°ùe

 ó`̀HQEG  á¶aÉëe  á``̀YGQR  ájôjóe  ôjóe  ∫É`̀bh

 AÉ`̀L ó`̀jó`̀ª`̀à`̀dG ¿G á`̀£`̀≤`̀f ƒ```̀HCG »`̀∏`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 ¿É`̀eô`̀dG  »`̀YQGõ`̀eh  ø«æWGƒªdG  Ö∏W  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H

.¬«a ø«cQÉ°ûªdGh

 ’É``Ñ``bEG ó`̀¡`̀°`̀û`̀j ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀dG ¿CG ≈```̀dG QÉ```̀°```̀TCGh

 ¿É`̀eô`̀dG AGô`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀e ÉXƒë∏e

 ∫É``̀Ñ``̀bE’G ≈```̀dG á``̀aÉ``̀°``̀VEG á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG ¬`̀JÉ`̀é`̀à`̀æ`̀eh

 áØ∏àîªdG  á«ØjôdG  äÉéàæªdG  ≈∏Y  ó`̀jGõ`̀à`̀ª`̀dG

 ájhój ±ô`̀Mh äGRô`̀£`̀eh á«Ñ©°T ä’ƒ`̀cCÉ`̀e øe

 .áØ∏àîªdG äÉYÉæ°üdG øe Égô«Zh äGQGƒ°ù°ùcEGh

 OÉªàYG  áÄ«g ¢ù∏ée íæe -  …CGô``dG  -  ¿ÉªY 

 »a  ,É¡JOƒL  ¿Éª°Vh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe

 ô«°ûH QƒàcódG á°SÉFôH ∫h’G ¢ùeCG Égó≤Y á°ù∏L

 ¿Éª°V IOÉ¡°T á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL ,»ÑYõdG

.á«fOQ’G IOƒédG

 á°Sóæg ¢ü°üîJ ≈ª°ùe πjó©J ≈∏Y ≥aGhh

 á°Sóæg ) í`̀Ñ`̀°`̀ü`̀«`̀d  Üƒ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dG  äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀Th  ø```̀eCG

 Ωƒ∏©dG á`̀©`̀eÉ`̀L »`̀a (Üƒ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dG äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀T ø```̀eCGh

.É«LƒdƒæμàdGh

 äÉ°ü°üîàd  á`̀«`̀HÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG  â`̀Ñ`̀Kh

 äÉ«éeôÑdG  á°Sóægh Üƒ°SÉëdG  º∏Yh ádó«°üdG

 Iôª©dG á°Sóægh É«Lƒdƒæμà∏d áÑ≤©dG á©eÉL »a

.¢TôL á©eÉL »a

 ô«à°ùLÉªdG  èeÉfôH  OÉªàYG  »a  âÑdG  π`̀LCGh

 ø«°ùëdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  »``̀a  á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  IQGO’G  »``̀a

 á°Sóæg  »``a  ô«à°ùLÉªdG  è`̀eÉ`̀fô`̀Hh  ∫Ó``̀W  ø``H

.É«ØdOÓ«a á©eÉL »a äÉ«éeôÑdG

 ájÉ¡f ≈àM á«æWƒdG  ¿ƒ∏éY á©eÉL π¡eCGh

 ¢übGƒædG  ∫Éªμà°S’  ∫h’G  »`̀°`̀SGQó`̀dG  π°üØdG

.á«fóªdG á°Sóæ¡dG ¢ü°üîàd

 É`̀jó`̀«`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J OÉ`̀ª`̀à`̀YG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ô````̀bCGh

 .á«ªbôdG

 ôà«H  É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀S’ ΩÉ``̀©``̀dG  º``cÉ``ë``dG  QGR  -  Gô``̀à``̀H  -  ¿É``̀ª``̀Y 

 ,™jô°ùdG  π©ØdG  OQ  AGƒ`̀d  IOÉ«b  ,¢ùeG  ,¬à∏«≤Yh  ±hô¨°Sƒc

 á`̀«`̀Hô`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ô``̀jó``̀e É`̀ª`̀¡`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG »``̀a ¿É```̀c å`̀«`̀M

.AGƒ∏dG óFÉbh ácôà°ûªdG

 AGƒ∏dG  óFÉb  ¬eób  …ôμ°ùY  RÉ`̀é`̀jEG  ≈`̀dEG  óaƒdG  ™ªà°SGh

 è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh AGƒ``∏``dG ÉgòØæj »`̀à`̀dG äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dGh ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG ∫ƒ``̀M

.¬H •ÉæJ »àdG QGhOC’Gh AGƒ∏dG äGóMƒd á«YƒædG á«ÑjQóàdG

 ™e  á`̀«`̀°`̀VQC’G  ¿Gô`̀«`̀æ`̀dG  ≥«°ùæàd  äÉ¡Ñ°ûªdG  õ`̀cô`̀e  QGRh

 π©ØdG  OQ  AGƒ`̀d  »a  kÉãjóM  íààaG  …ò`̀dGh  (SAVT)  ájƒédG

 »a É¡eó≤j »àdG äÉeóîdGh ¬JÉjƒàëe ≈∏Y ™∏WGh ,™jô°ùdG

 äÉjóëàdG ™bGh »cÉëJ »àdGh ,AGƒ∏dG äGóMh ÖjQóJ ∫Éée

 .§°ShC’G ¥ô°ûdÉH ó«MƒdG õcôªdG ôÑà©jh ,á∏ªàëªdG

حاكم استراليا يزور قيادة رد الفعل السريع

(GôàH)  ™jô°ùdG OôdG AGƒd áë∏°SCG ≈∏Y ™∏£j ±hô¨°Sƒc

 إصدار ثان من »علم بثقة« 
 áμ∏ªdG  á«ªjOÉcCG  âaÉ°†à°SG  -  GôàH  -  ¿ÉªY 
 ∞`̀dDƒ`̀ª`̀dG ,AÉ```̀©```̀HQC’G ø`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀dG Ö`̀jQó`̀à`̀d É``̀«``̀fGQ
 á∏°ù∏°S ÖMÉ°U z±ƒª«d ÆhO{ »ªdÉ©dG ÜQóªdGh
 ô«°†ëà∏d ,zá`̀≤`̀ã`̀H  º``̀q∏``̀Y{  π`̀ª`̀Y äÉ``̀°``̀TQhh Ö`̀à`̀c
 Ö«dÉ°SCGh äÉÑjQóJ øe »fÉãdG QGó°UE’G ¥ÓWE’
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀¨`̀∏`̀dÉ`̀H  zá`̀≤`̀ã`̀H  º``∏``Y{  ÜÉ``̀à``̀ch  äGhOCGh

.á«ªjOÉc’G ™e ¿hÉ©àdÉH
 É¡àª¶f á°UÉN Ihóf ∫ÓN ±ƒª«d ¢VôYh
 áæª°†àªdG  zá`̀≤`̀ã`̀H  º`̀ q∏`̀Y{  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCG  ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G
 øe  áYƒªéeh  ,É`̀ kHƒ`̀∏`̀°`̀SCG  62  â¨∏Hh  ,¬`̀HÉ`̀à`̀c  »`̀a
 á`̀aô`̀¨`̀dG π```̀NGO Ö``̀dÉ``̀£``̀dGh º`̀∏`̀©`̀ª`̀∏`̀d äGOÉ```̀ °```̀TQ’G
 á«cƒ∏°ùdG äÉ©bƒàdG iƒà°ùe ™aQ ±ó¡H á«Ø°üdG

.º¡jód á«ªjOÉc’Gh
 ∞«g  á«ªjOÉcCÓd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫É`̀bh
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S 5 π`̀Ñ`̀b â`̀≤`̀∏`̀WG á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G ¿G ,¿É`̀«`̀æ`̀H
 ∞`̀dDƒ`̀ª`̀dG  äÉ``̀°``̀TQhh ÜÉ`̀à`̀c  ø`̀e ≈```̀dh’G  á∏°ù∏°ùdG
 øe º∏©e ±’BG 3 ≈≤∏J å«M ,zá≤ãH º∏Y{ ±ƒª«d

.á∏°ù∏°ùdG √òg ≈∏Y äÉÑjQóàdG É¡LQÉNh ¿OQ’G

 ÉgOƒ¡L »a á«ªjOÉc’G QGôªà°SG ¿É«æH ócGh
 »a  ójóL  ƒg  Ée  πμH  ø«ª∏©ªdG  óaôd  áaOÉ¡dG
 ,á«Ø°üdG  º¡àaô©eh  ø«ª∏©ªdG  ôjƒ£J  ∫Éée
 øe  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  â°ùªd  á«ªjOÉc’G  ¿G  Éæ«Ñe
 ¿OQ’G  »a  á«eƒμëdGh  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  πÑb
 èeÉfôÑdGh ,zá≤ãH º∏Y{ á°ù∏°ùH á«Hô©dG ∫hódGh

.É¡d ™HÉàdG »ÑjQóàdG
 ¥ƒ≤M  ≈`̀∏`̀Y  â∏°üM  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G  ¿G  ∫É```̀bh
 ≈`̀dEG  »`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ∫hC’G  ¬`̀jQGó`̀°`̀UEÉ`̀H  ÜÉàμdG  áªLôJ
 ≈∏Y ∂``dò``c â`̀∏`̀ª`̀Yh ,√ô``̀°``̀û``̀fh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀¨`̀∏`̀dG
 »àdG  á«ÑjQóàdG  äÉ`̀°`̀TQƒ`̀dG  ø`̀e  á∏°ù∏°S  ôjƒ£J
 á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ø`̀e  ø«ª∏©e  ±ó¡à°ùJ
 á°UÉN äGhOCG á«ªjOÉc’G äQƒW Éª«a ,á°UÉîdGh

.á«Ø°üdG ±ô¨dG »a ø«ª∏©ªdG óYÉ°ùJ
 øe á``«``ª``jOÉ``c’G »`̀¡`̀à`̀æ`̀J ¿G ¿É`̀«`̀æ`̀H ™``̀bƒ``̀Jh
 Ö`̀jQó`̀Jh ÜÉ`̀à`̀c ø``̀e »`̀fÉ`̀ã`̀dG QGó``̀ °``̀U’G á`̀ª`̀Lô`̀J
 ™∏£e á«Hô©dG á¨∏d zá≤ãH º∏Y zäGhOGh Ö«dÉ°SGh

 .πÑ≤ªdG ΩÉ©dG



3محليات

õjófÉæjôa √ô«¶fh …óØ°üdG

OGôμªdG ≥jôØdGh ´Éaó∏d ΩÉ©dG ôjóe

 بحث التعاون بين المملكة و أنتيغوا 

 بحث التعاون في مجاالت
 الدفاع المدني مع الكويت 

 بني مصطفى: الفلسطينيون في معتقالت
االحتالل مناضلون وليسوا إرهابيين 

 ا7ميرة غيداء ترعى مؤتمر 
»نموذج ا7مم المتحدة الرابع« 

 مجلس محافظة مادبا 
يستمع لمطالب  قضاء العريض 

 ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  åëH  -(Gô`̀à`̀H)  ¿ÉªY 

 ô```̀jRh ™```̀e ¢```ù```eG …ó``̀Ø``̀°``̀ü``̀dG ø```̀ª```̀jCG ø``«``Hô``à``¨``ª``dG

 »`̀a Iô```é```¡```dGh á```«```dhó```dG IQÉ```̀é```̀à```̀dGh á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG

 õjófÉæjôa  õ`̀dQÉ`̀°`̀û`̀J  GOƒ``̀HQÉ``̀Hh  Gƒ`̀¨`̀«`̀à`̀fCG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

 äGP á``̀«``̀dhOh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀bh »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 π°UGƒàdG  Qƒ°ùL  AÉæH  É°Uƒ°üN  ,∑ôà°ûe  ΩÉªàgG

 …óØ°üdG ócCGh .á«Hô©dG ∫hódGh »ÑjQÉμdG ∫hO ø«H

 ÉjÉë°V  ™eh  GOƒHQÉHh  Gƒ¨«àfG  ™e  áμ∏ªªdG  ∞WÉ©J

 GOóYh  GOƒHQÉHh  Gƒ¨«àfCG  Üô°V  …òdG  zÉ`̀eQCG{  QÉ°üYEG

.É©°SGh GQÉeO ÉcQÉJ á«ÑjQÉμdG ∫hódG øe

 πaÉëªdG »a ºYódG ∫OÉÑJ ≈∏Y ¿GôjRƒdG ≥ØJGh

 »a ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG äÉ`̀ë`̀«`̀°`̀Tô`̀J º``̀YO É`̀¡`̀«`̀a É`̀ª`̀H á`̀«`̀dhó`̀dG

 í«°TôJ ºYO πª°ûJ »àdGh ,IóëàªdG ºeC’G äÉª¶æe

 ƒμ°ù«fƒ«dG  áª¶æªd  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d  áμ∏ªªdG

.πÑ≤ªdG  ô¡°ûdG  ¬JÉHÉîàfG  …ôéà°S »àdGh

 ô¡°ûdG  Éà©bh  GOƒHQÉHh  Gƒ¨«àfGh  áμ∏ªªdG  âfÉch

 á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG  áeÉbE’  ¿É«H  ≈∏Y  »°VÉªdG

 . øjó∏ÑdG ø«H

 »fóªdG ´Éaó∏d ΩÉ©dG ôjóªdG åëH - GôàH - ¿ÉªY   

 øe  »fÉãdG  Ωƒ`̀«`̀dG  ∫Ó`̀N  ¬©jGõÑdG  ≈Ø£°üe  AGƒ`̀∏`̀dG

 áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ™`̀e  âjƒμdG   ≈``̀dEG  ¬`̀JQÉ`̀jR

 ≥ë∏ªdG  Qƒ°†ëHh  OGôμªdG  ódÉN  ≥jôØdG  AÉØWEÓd

 º«ë°ùdG óªëe ó«ª©dG âjƒμdG »a »fOQC’G …ôμ°ù©dG

 IQGOE’Gh  »`̀fOQC’G  »fóªdG  ´ÉaódG  RÉ¡L ø«H  ¿hÉ©àdG

 ôjƒ£àdGh  åjóëàdG  ä’Éée  »a  AÉØWEÓd  áeÉ©dG

 AÉØWEÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉîHh á«ÑjQóàdG á«∏ª©dG »a

 πeÉ©àdG  πÑ°Sh  êGô``̀HC’Gh  á©ØJôªdG  »fÉÑªdG  ≥FGôM

. çOGƒM øe É¡«a ™≤j ób Ée ™e »fGó«ªdG

 

 »àdG  …ôëÑdG  AÉØWE’G  IQGOEG  IQÉjõdG  â∏ª°T  Éªc

 ,¢ü«¡«∏ÑdG ∫ÉªL AGƒ∏dG ΩÉ©dG Égôjóe É¡dÓN ≈≤àdG

 »a  äGôÑîdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  ¿hÉ©àdG  ¬``̀LhCG  åëH  º`̀J  å«M

  . »FÉªdG PÉ≤fE’G ∫Éée

 Iô£îdG ájhÉª«μdG OGƒªdG ™e πeÉ©àdG õcôe »ah

 äÉ«æ≤àdG çóMG ≈∏Y »fóªdG ´ÉaódG ΩÉY ôjóe ™∏WG

 ≥«≤ëJ IQhô°V kGócDƒe ∫ÉéªdG Gòg »a áeóîà°ùªdG

 ø«H  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  ádOÉÑàªdGh  ≈∏ãªdG  IOÉØà°S’G

 äÉ«æ≤à∏d  ´QÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d  ø`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG

 ájhÉª«μdG  OGƒ`̀ª`̀dG  çOGƒ```M  ™`̀e  πeÉ©àdÉH  á°UÉîdG

 ∂∏àªj »fOQC’G »fóªdG ´ÉaódG ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,Iô£îdG

 OGƒªdG  ™`̀e  πeÉ©àdG  ≥jôØH  πãªàJ  Iõ«ªàe  äGAÉ`̀Ø`̀c

 .É¡YGƒfCG ™«ªéH Iô£îdG

 »æH AÉah ÖFÉædG  äó`̀cCG  -(GôàH)- Æô«Ñ°Sô£H âfÉ°S   
 º¡©°†J øjòdG ø««æ«£°ù∏ØdG ø«æWGƒªdG ¿CG  ,≈Ø£°üe
 ºg ,äÓ`̀≤`̀à`̀©`̀ª`̀dG »`̀a ÜÉ````̀gQE’G á```̀dhOh ∫Ó``̀à``̀M’G äGƒ```b
 ºgOÓH  øY  ¿ƒ©aGój  ºgh  ø««HÉgQEG  Gƒ°ù«dh  ¿ƒ∏°VÉæe

.º¡FÉæHG øYh
 äÉYÉªàLG ∫ÓN É¡d á∏NGóe »a AÉah áÑFÉædG âdÉbh
 Æô«Ñ°Sô£H âfÉ°S áæjóe »a ó≤©æªdG »dhódG ¿ÉªdôÑdG
 ≈æ©J  »àdG  á«YôØdG  ¬àæéd  ôjô≤J  á°ûbÉæªd  ,á«°ShôdG
 ø««æ«£°ù∏ØdG  A’Dƒ`̀g  ¿EG  ,ø««fÉªdôÑ∏d  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH
 ¿ƒeóîà°ùjh ,º¡FÉæHCG øYh ºgOÓH øY ¿ƒ©aGój AÉaô°ûdG
 º¡©e Ωóîà°ùJ »àdG ∫ÓàM’G ádhO ó°V πFÉ°SƒdG §°ùHCG
 ±ó¡à°ùJ »àdG πFÉ°SƒdGh πch ,™ª≤dGh Iƒ≤dG πFÉ°Sh πc

.π°VÉæªdG Ö©°ûdG Gòg ≈∏Y AÉ°†≤dG

 ™`̀HÉ`̀à`̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG QGô`````̀bEG π`̀«`̀Ñ`̀b â``̀aÉ``̀°``̀VGh
 ø««æ«£°ù∏ØdG ÜGƒædG ´É°VhCÉH ¢UÉîdG ôjô≤à∏d OÉëJÓd
 ,áØWÉ©H º∏μJCG ’ ÉfCG{ :»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G ¿ƒé°S »a
 ¢ù«d Gò``̀gh ,∫Ó`̀à`̀M’G á``̀dhO πãªe √QÉ```̀KCG  É`̀e ≈∏Y OQCGh
 ¿EG ∫ƒ≤j …òdG ,»fÉ°ùfE’G »dhódG ¿ƒfÉ≤dG ΩÓc πH »eÓc

.z∫ÓàM’G âëJ ìRôj øe ôNBG ø««æ«£°ù∏ØdG
 âeób »àdG IójÉëªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd äôμ°Th
 :É¡æe ,É¡æY åjóëdG ºJ ä’ÉëH Iô qcòe ,GójÉëe Gôjô≤J
 hCG É¡àªcÉëe ºàj º∏a ,ÉjQGOEG áaƒbƒªdG QGôL IódÉN ádÉM
 ºμëJ É¡fCG »Y qóJ ádhO »a ,á«fƒfÉb á∏«°Sh …CG ΩGóîà°SG

.¿ƒfÉ≤dÉH
 ôªà°ùj  ’  ¿CG  ≈æªJCG{  :≈Ø£°üe  »æHáÑFÉædG  âdÉbh

 .zAÉaô°ûdG πμd áë°VGh á≤«≤ëdG ¿C’ ,¿ƒ«©dÉH OÉeôdG QP

 ∫Ó`̀W AGó``«``Z Iô``̀«``̀e’G  â``dÉ``b -(Gô``̀à``̀H)  ¿É``ª``Y   

 ºeC’G êPƒªf ôªJDƒe ìÉààaG πØM ¢ùeG É¡àjÉYQ ∫ÓN

 äÉæÑ∏d á«∏gC’G ¢SQGóe √ó≤©J …òdG  ™HGôdG IóëàªdG

 π°UGƒàªdG πª©dÉH ¬fG   ,ø«æÑ∏d ¿Gô£ªdG ¢SQGóeh

 ÉªàM ÜÓ£dG øμªà«°S ,á≤«≤ëdG »°ü≤Jh IôHÉãªdGh

 Égƒª°S  áæªãe  ,º¡JÉMƒªWh  º¡aGógG  ≥«≤ëJ  øe

 »a º«∏©àdG ¢ù°SCG ï«°Sôàd  ÉgOƒ¡L  á°SQóªdG IQGOE’

.¿OQC’G

 äÉæÑ∏d  á«∏gC’G  á°SQóªd áeÉ©dG  IôjóªdG  âdÉbh

 ¿CG  ,QÉéædG  AÉØ«g  ø«©dG  ø«æÑ∏d  ¿Gô£ªdG  ¢SQGóeh

 áKÓãd ôªà°ùj …òdG "IóëàªdG ºeC’G êPƒªf" ôªJDƒe

 »a ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y áÑ∏£dG  õ«ØëJ ≈`̀dEG  ±ó¡j  ,ΩÉ`̀jCG

 πμ°ûH  ÉjÉ°†≤dG  ™e  πeÉ©àdGh  ,á«fÉ°ùfE’G  äÉWÉ°ûædG

 ,AÉ°ü≤à°S’Gh  åëÑdG  ≈∏Y  áÑ∏£dG  å``Mh  ,ô°TÉÑe

 ÖfÉL  ≈dEG ,¬∏ãªj  …ò`̀dG  ó∏Ñ∏d  á≤«bódG  áaô©ªdGh

 …CGô``̀dG  ΩGô``̀à``̀MGh  ∫Gó``̀é``̀dGh  QGƒ``ë``dG  º«≤d  ¬î«°SôJ

.ôNB’G

 á«aÉØ°ûdG  ´ƒ°Vƒe  ΩÉ©dG  Gòg  ôªJDƒªdG  ¢ûbÉæjh

 øe áYƒªée ôªJDƒªdG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG ∫hÉæàj å«M

 êPƒªf QÉWEG øª°V ,á«dhódGh á«∏ëªdG ÉjÉ°†≤dG RôHCG

 ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG  äÉYÉªàLG  »cÉëj  ô¨°üe

 .IóëàªdG

…ófh ƒHCG OÉæY -¢†jô©dG   

 ¬``̀JQÉ``̀jR ∫Ó```̀N É``̀HOÉ``̀e á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ™`̀ª`̀à`̀°`̀SG

 ≈dEG  ¢ùeG  ¿ÉÑjP  AGƒ∏H  ¢†jô©dG  AÉ°†b  ≈`̀dG  á«fGó«ªdG

 .É¡JÉjƒdhCG ójóëJh á≤£æªdG äÉLÉ«àMG

 óªëe Ió`̀«`̀ª`̀M »`̀æ`̀H π`̀Ñ`̀L á`̀jó`̀∏`̀H ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö``̀dÉ``̀Wh

 ájó∏ÑdG  á`̀YÉ`̀b  »`̀a  …QGƒ``̀ë``̀dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀N  áÑfÉî°ûdG

 √É«ªdG  á∏μ°ûªd  á≤£æªdG  »a  …RGƒ``JQG  ôÄH  ôØM  É¡ªgCG

 á`̀«`̀YGQõ`̀dG  ≥WÉæª∏d  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  ¥ô`̀£`̀dG  í`̀à`̀ah  áæeõªdG

 .ø«Hô°ùªH ájó∏Ñ∏d πNóe ¢ù«°SCÉJh ájƒ«ëdG

 ≈∏Y õcôàJ á≤£æªdG ÖdÉ£e ¿G áÑfÉî°ûdG ±É°VCGh

 πeÉ°T  ≈``̀dEG  ¬`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀Jh  »ë°üdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ™``̀bGh  ø«°ùëJ

 ∞Xƒeh  ¢UÉ°üàNG  AÉ`̀Ñ`̀WCG  ø`̀e  á«ë°U  QOGƒ``̀c  ô«aƒJh

 ≈àM Ö«ÑW ô«aƒJh á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG AGôLE’ ôÑàîe

 ≈Ø°ûà°ùe ÜôbCG øY Égó©Ñd Gô¶f AÉ°ùe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

 á¶aÉëªdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ø`̀«`̀Hh   .Gô`̀à`̀e  ƒ∏«c  35  ƒëf

 ´ÓWE’G ≈dEG ±ó¡J IQÉjõdG ¿CG äÓ«∏¨dG ∞°Sƒj QƒàcódG

 ä’Éée »a É°Uƒ°üNh AÉ°†≤dG »a äÉeóîdG ™bGh ≈∏Y

  .∫É¨°TC’Gh á«HôàdGh áë°üdG

 »a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  â∏ª°T  IQÉ``̀jõ``̀dG  ¿EG  ±É``̀°``̀VCGh

 ¢SQGóe øe OóYh äÉjôØ°ùdG ™ªéeh ájó∏ÑdGh AÉ°†≤dG

 ≈∏Y  É¡©°Vh  ≥ëà°ùJh  ô«ãμdG  »fÉ©J  »`̀à`̀dGh  á≤£æªdG

.á≤£æªdG »a äÉLÉ«àM’G äÉjƒdhCG

 »fÉK  á¶aÉëªdG  ¢ù∏ée  »a  á≤£æªdG  πãªe  ø«Hh

 äÓ°UGƒªdG  ÜÉ«Z  ø`̀e  »fÉ©J  á≤£æªdG  ¿CG  ø«dÉé©dG

 ¿ƒfÉ©j  »`̀dÉ`̀gC’G  π©éj  Éªe  »°VÉªdG  •ÉÑ°T  ô¡°T  øe

 πM …CG óéJ ºdh á≤∏¨e á≤£æe É¡fCG É°Uƒ°üN øjôeC’G

.á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe

 ø«YQGõª∏d  äÉeóîdG  ô«aƒàH  ¿ƒæWGƒªdG  ÖdÉWh

 »àdG É«MÉ«°S á≤£æªdÉH ΩÉªàg’Gh ájô£«ÑdG äÉeóîdGh

 á«æjOh á«îjQÉJ á«ªgCG πàëJ »àdG QhÉμe á©∏b ø°†àëJ

 ¢SQGóªdG  ø`̀e  Oó©d  á«Ø°U  äÉaÉ°VÉH  GƒÑdÉWh  .Iô«Ñc

 Ö∏L  »`̀a  IóYÉ°ùªdGh  IôLCÉà°ùªdG  ∫ó`̀H  ¢`̀SQGó`̀e  AÉ`̀æ`̀Hh

 ¿ÉÑdGh áWÉ«N ™fÉ°üe É°Uƒ°üNh á≤£æªdG »a QÉªãà°SEG

 á≤£æªdG ÜÉÑ°Th äÉ«àa øe äGô°û©dG ∑Éæg ¿CG É°Uƒ°üN

 .AÉ°†≤dG êQÉN ¿ƒ∏ª©j

 á©∏°ùdG øe k’óH OôØdG ºYód OÉ°üàb’G »a ∫ƒëàdG ≈dEG ±ó¡f 

 ¬Ñjô¡J  øY  GóY  ø««fOQC’G  ô«Z   øe  ∂∏¡à°ùoªdG  õÑîdG  ºYód  Ögòj  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  140 

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 100 áØ∏μH π«¨°ûà∏d »æWh èeÉfôH ò«ØæJ AóH 

 ¿ƒàjõdG ô°üY º°Sƒe ájGóH ø∏Y CG

 المومني: الحكومة أوقفت نزيف المديونية وستبدأ بإنقاصها 

 الغزاوي: هاجس البطالة يستوجب التركيز على التشغيل بدل التوظيف 

 الحنيفات : نسعى لتكون معاصُر الزيتوِن
 ضِمْنِ القطاعِ الزراعيِ وليسَ الصناعيِّ 

 ¿hDƒ°ûd  á`̀dhó`̀dG  ô``jRh  ∫É`̀b  -  GôàH  -  ¿ÉªY   

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ≥``WÉ``æ``dG ΩÓ````̀Y’G

 ¿CÉ°ûH  …ôéj  Ée  ¿G  »æeƒªdG  óªëe  QƒàcódG

 äGAÉØY’G ∫Éμ°TCG  ™«ªéH ô¶ædG  IOÉYEG  á°ûbÉæe

 OÉ°üàb’G »a ∫ƒëà∏d ±ó¡j »FGƒ°û©dG ºYódGh

.á©∏°ùdG ºYO øe k’óH OôØdG ºYO ≈dG

 ∫ÓN øeh âYÉ£à°SG áeƒμëdG ¿EG ±É°VCGh

 á∏«W á`̀«`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀à`̀dG  äGAGô```````̀L’Gh äGQGô```̀≤```̀dG

 øª°V  É¡«∏Y  πª©dG  …QÉédGh  á«°VÉªdG  IôàØdG

 á«fƒjóªdG  ∞jõf  ±É≤jG  ,…OÉ°üàb’G  QÉ°ùªdG

 øe  áÑ°ùæc  á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  95  Ohó```M  ó`̀æ`̀Y  É¡à«ÑãJh

 ≈dG  »©°ùdG  CGóÑà°Sh  ,»dÉªLE’G  »q∏ëªdG  èJÉædG

 ≥«≤ëJ á«ªgG Oó°üdG äGP »a k GócDƒe ,É¡°UÉ≤fG

 õéY ¿hO ø`̀e äÉ``̀fRGƒ``̀e ≈``̀dG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG ±ó``̀g

 ±hô¶dGh k É«∏ëe ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG ºZôH

.á«ª«∏b’G

 ¬`̀FÉ`̀≤`̀d ∫Ó```̀N »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG ô``̀jRƒ``̀dG í``̀ °``̀VhGh

 ¬ãÑj …òdG QGƒMh QÉÑNG èeÉfôH ™e »YƒÑ°SC’G

 ™bGƒeh  á«fOQC’G  á``YGPE’Gh  »`̀fOQ’G  ¿ƒjõØ∏àdG

 ìÉÑ°U É`̀ª`̀¡`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG

 øe  ºYódÉH  ∫ƒëàdÉH  ¬LƒàdG  ¿CG  ,¢ù«ªN  πc

 ∫ÓN øe ¬fÉª°V ºà«°S ,øWGƒªdG ≈dG á©∏°ùdG

 πÑ≤ªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  á`̀fRGƒ`̀e  øª°V í`̀°`̀VGh  óæH  ™°Vh

 ±ó`̀¡`̀H º``̀Yó``̀dGh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ¿É`````̀eC’G á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀d

.¬H ΩGõàd’Gh »eƒμëdG ¬LƒàdG äÉÑK ¿Éª°V

 ¿Éª°V  ¿CG  ∑Qó```̀J  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG  ±É``̀ °``̀VCGh

 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG á≤ãd »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG ƒ`̀g º`̀Yó`̀dG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG

 »a ìƒ`̀°`̀Vƒ`̀dG  Gò`̀g Oƒ``̀Lhh ,»eƒμëdG QGô`̀≤`̀dÉ`̀H

 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée kÉ`̀°`̀†`̀jCG  øuμªj  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b

 ΩGõ``à``d’G á`̀Ñ`̀bGô`̀e ø``e ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh

.¬H »eƒμëdG

 Oó°T ,õÑîdG IOÉe ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »ah

 ºYO  áeƒμëdG  Ö``̀LGh  ø`̀e  ¬``̀fCG  ≈∏Y  »æeƒªdG

 ≥FÉ≤ëdG  ¿É«ÑJh  ádÉëdG  ¢ü«î°ûJh  É¡«æWGƒe

 IOÉªH á≤∏©àªdG äGAGôL’G á°ûbÉæe ≈dG á«YGódG

 ¿ƒ«∏e 140 ¬Yƒªée Ée ¿CG ≈dG k Gô«°ûe ,õÑîdG

 øe  ∂∏¡à°ù oªdG  õÑîdG  º`̀YO  ≈`̀dG  Ögòj  QÉ`̀æ`̀jO

 ø«jÓe  3  ºgOóY  ≠dÉÑdG  ø««fOQ’G  ô«Z  πÑb

 »a  ∫ƒÑ≤ªdG  ô«Z  ±Gô°SE’Gh  Qó¡dG  ÖfÉL  ≈dG

 ∫hódG ≈dG É¡Ñjô¡J kÉ°†jCG ºàj »àdG IOÉªdG √òg

 .QÉ©°S’G ¥QÉa øe IOÉØà°S’G ±ó¡H IQhÉéªdG

 É`̀¡`̀ª`̀«`̀«`̀≤`̀Jh á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG á``©``HÉ``à``e ¿CÉ```°```û```Hh 

 ∞∏àîªdh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG »`̀a É`̀¡`̀JGQGô`̀≤`̀d

 á©LGôªdG  ºàj  ¬fCG  »æeƒªdG  í°VhCG  ,äÉYÉ£≤dG

 IQGRh  ¿CG  ≈````̀dG  k É``̀gƒ``̀æ``̀e  ,QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SÉ``̀Hh  É```̀«```̀JGP

 º«ª©J ∫ÓN øeh »dhódG ¿hÉ©àdGh §«£îàdG

 ∞μ©J  ,»≤∏ªdG  »fÉg  QƒàcódG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«Fôd

 ∞∏àîe ø``̀e äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG ™`̀ª`̀L ≈`̀∏`̀Y k É`̀«`̀dÉ`̀M

 ºJ É`̀ª`̀d á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀dGh äGQGRƒ```````̀dG

 Éeh  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ™jQÉ°ûe  øe  √RÉéfG

 ájò«ØæàdG §£îdG ÖfÉL ≈dG AÉ°ûf’G ó«b ƒg

 ±ó¡H  ,π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀©`̀∏`̀d  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG

 ≈∏Yh  áqjƒªæàdG  áeƒμëdG  ¥ÉØfEG  ¬`̀LhCG  ìÉ°†jEG

 ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,ø«æWGƒª∏d  áe qó≤ªdG  äÉeóîdG

 á«æÑdG  ™jQÉ°ûeh  ¢SQGóªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  AÉæH

.áq«àëàdG

 Oƒ``Lh ≈``̀dG »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG QÉ``̀°``̀TCG ,QÉ`````̀WE’G »``̀ah

 á°ü°üîàªdG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äGó``̀Mƒ``̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y

 Éeh  á«eƒμëdG  §£îdG  QGôªà°SÉH  ™HÉàJ  »àdG

 øª°V …ô`̀é`̀j ∂``̀dP ¿CG ≈``̀dG É`̀à`̀a’ ,√RÉ``̀é``̀fG º`̀J

 ≈∏Y ájOÉ°üàb’G äGQGô≤dG pôKC’ á«ª««≤J Iô¶f

.áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG

 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ø«©H  ô¶æJ  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG  OGRh

 á«ª∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  πμd  π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dGh  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh

 á«∏gC’Gh áq∏≤à°ùªdG äÉ°ù°SDƒªdG øY Qó°üJ »àdG

 ´Ó`̀W’G ºàj å«M ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ™`̀bGƒ`̀dG ∫ƒ`̀M

 äÉ¶MÓªdG  ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  É¡æ«eÉ°†e  ≈∏Y

 .É¡«a IOQGƒdG äÉ«°UƒàdGh

 á∏°ù∏°S  ∫Ó``̀N  ø``̀eh  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG  ó````̀ qcCGh  

 ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢``ù``∏``é``e ™```̀e á```̀jQGƒ```̀ë```̀dG É``̀¡``̀JGAÉ``̀≤``̀d

 iô`̀NC’G  äÉYÉ£≤dGh  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dGh

 ∫ƒ`̀M »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ô`̀«`̀μ`̀Ø`̀à`̀dG ìô``̀°``̀T ≈```̀dG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J

 ¿CG  ≈`̀dEG  k Gô«°ûe  ,ájOÉ°üàb’G  OÉ`̀©`̀H’G  ∞∏àîe

 ájQGƒMh  á«cQÉ°ûJ  á¨∏H  …ôéJ  äGAÉ≤∏dG  √ò`̀g

 äÉ¶MÓª∏d  ´Éªà°S’Gh  AGQB’G  ∫OÉÑàd  ±ó¡Jh

 ôeC’G ,áî°SGQ áq«fOQCG áª«b √ògh äÉMôà≤ªdGh

 »àdG  QÉμaC’G  ójƒéJ ≈∏Y kÉHÉéjG  ¢ùμ©æj  …òdG

 ≈`̀dh’G  á`̀LQó`̀dÉ`̀H  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  áeóN É¡fCÉ°T  ø`̀e

 á`̀aÉ`̀μ`̀H á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG Qƒ``̀ë``̀e ƒ``̀g …ò````̀dG

 .É¡dÉμ°TG

äÉ°ùjób óªëe – óHQG   

 ¢ùLÉg ¿G  ,…hGõ`̀¨`̀dG  »∏Y πª©dG  ô`̀jRh ó`̀cG

 ∫ÓN  ¬∏°üJ  ºd  iƒà°ùªd  â∏°Uh  »àdG  ádÉ£ÑdG

 18 á``HGô``b π`̀é`̀°`̀Sh á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ô`̀°`̀û`̀©`̀dG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG

 ΩÉªàg’G  ÖLƒà°ùj  Gô«Ñc  ÉjóëJ  ó©j  áÄªdÉH

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀dGh π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dG è``̀eGô``̀Ñ``̀H

.áμ∏ªªdG

 ó`̀HQG IQÉ`̀é`̀J áaôZ ≈`̀dG ¬`̀JQÉ`̀jR ∫Ó`̀N ∫É``bh

 èeÉfôÑdG  ò«ØæJ  »a  âYô°T  áeƒμëdG  ¿G  ¢ùeG

 Ée  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¬``Jô``bG  …ò```̀dG  π«¨°ûà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 á«æ©ªdG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ø`̀e  »Yóà°ùj

 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G É`̀¡`̀d øª°†J »`̀à`̀dG äGƒ`̀£`̀î`̀dG PÉ`̀î`̀JG

 πª©dG  ¢Uôa  ô«aƒJ  »`̀a  º¡°ùJh  èeÉfôÑdG  ø`̀e

.ø««fOQÓd π«¨°ûàdGh

 äÉ¡«LƒJ  ™e ≈°TÉªàj  èeÉfôÑdG  ¿G  í°VhGh

 OÉªàY’G IQhô°†H »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL

 »MGƒf øe ¬H ΩÉªàg’Gh πª©dG ¥ƒ°Sh äGòdG ≈∏Y

 Gòg øª°V êQóæj ø««fOQÓd πª©dG ¢Uôa OÉéjG

.ΩÉªàg’G

 Ö∏ZG  ±ó¡à°ùj  èeÉfôÑdG  ¿G  …hGõ¨dG  ∫Ébh

 ≠∏Ñe ¬``̀d ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀Nh á``jOÉ``°``ü``à``b’G äÉ``YÉ``£``≤``dG

 â°S  ≈∏Y  É¡«a  ¥ÉØf’G  ´Rƒàj  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  100

 ΩÉ¡°S’G »a É¡JÉMÉéf º¡°ùJ ¿G  øμªj äÉYÉ£b

 ¢Uôa  ô«aƒJh  ádÉ£ÑdG  πcÉ°ûe  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  »`̀a

.πª©dG

 øjQƒëe ≈dG óæà°ùj èeÉfôÑdG ¿G ≈dG âØdh

 ∞FÉXh  OÉ`̀é`̀jG  á«¨H  ø«μªàdGh  ÖjQóàdG  ∫h’G

 øe ∫ÓM’G CGóÑe óªà©j »fÉãdGh πªY ¢Uôah

 áeRÓdG äGQÉ¡ªdG ¬«a ø«cQÉ°ûªdG ÜÉ°ùcG ∫ÓN

 ó¡°ûJ  »`̀à`̀dG  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  »``a  º`̀¡`̀dÓ`̀MGh  πª©∏d

.áaÉãμH IóaGh ádÉªY

 øe IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  É`̀jGõ`̀e  …hGõ`̀¨`̀dG  ¢Vô©à°SGh

 áªgÉ°ùªdG  IQGRƒ`̀dG  ≈dƒàJ  å«ëH  ∫h’G  QƒëªdG

 äÉæ«eÉàdÉH  º¡dƒª°Th  ø«HQóàªdG  Ö`̀JGQ  ∞°üæH

 π`̀ª`̀©`̀dG Ö``MÉ``°``U ≈``dƒ``à``j ø``«``M »``̀a á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG

 èeÉfôÑdG øe »fÉãdG QƒëªdG ÉeG »fÉãdG ∞°üædG

 ¿Éª°†dGh  á«ë°üdG  äÉæ«eÉàdG  ô«aƒJ  øª°†à«a

 ΩGõàdG á£jô°T ø«à∏eÉc ø«àæ°S Ióªd »YÉªàL’G

.èeÉfôÑdÉH Iô≤ªdG ájóbÉ©àdG OƒæÑdÉH π¨°ûªdG

 …Qƒ°ùdG  Aƒé∏dG  á«°†b  ≈dG  ôjRƒdG  ¥ô£Jh

 å∏K É`̀ª`̀gOƒ`̀Lh πμ°ûj »`̀à`̀dG Ió``aGƒ``dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dGh

 πª©dG ≈∏Y ø«æWGƒªdG ¿ƒªMGõj áμ∏ªªdG ¿Éμ°S

 ôaÉ°†àJ  ¿G  »Yóà°ùj  É`̀e  OQGƒ`̀ª`̀dGh  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh

 π«¨°ûàdG èeGôH ìÉéfG »a äÉ°ù°SDƒªdG πc Oƒ¡L

 á°UÉîHh  ø««fOQÓd  πª©dG  ¢Uôa  ôaƒJ  »àdG

.…QÉéàdG ´É£≤dG

 á©HÉàªd  Iô``̀FGO  âKóëà°SG  IQGRƒ``̀dG  ¿G  ó`̀cGh

 »`̀a ¬````````̀JQGO’ π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀∏`̀d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG

.áaÉc äÉYÉ£≤dG

 ¿G  ócG  áMƒ°ûdG  óªëe áaô¨dG  ¢ù«FQ ¿Éch

 äÉØàd’G ä’Éée »a ábÉÑ°S âfÉc áaô¨dG Oƒ¡L

 ÉªH »`̀fOQ’G ÜÉÑ°û∏d π«gÉàdGh ÖjQóàdG  á«ªg’

 äóª©a áMÉàªdG πª©dG ¢Uôah ¥ƒ°S ™e ΩAGƒàj

 »cÉëJ  á«ÑjQóJ  õ`̀cGô`̀e  á∏°ù∏°S  çGóëà°SG  ≈`̀dG

.ø«°üàîe ±Gô°TÉH ™bGƒdG

 √ò``g ∫Ó```̀N ø```e â`̀©`̀°`̀S á``̀aô``̀¨``̀dG ¿G ∫É````̀bh

 OÉéj’ πª©dG ÜÉë°UG ™e ∂«Ñ°ûàdG ≈dG õcGôªdG

 áHÉ°Th  ÜÉ°T  300  πª°ûà°S  ∞«XƒJh  πªY ¢Uôa

.ÉÑjôb É¡∏«°UÉØJ øY ø∏©«°Sh

 π«¨°ûàdG  IQGOG  ´hô`̀°`̀û`̀e  Iô``̀jó``̀e  â``̀eó``̀bh

 IQƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀aô`̀¨`̀dG »``̀a á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh ∂`̀«`̀Ñ`̀°`̀û`̀à`̀dGh

 òØæJ »`̀à`̀dG è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ∫ƒ`̀M GRÉ`̀é`̀jG »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG º`̀jQ

 ™e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H äó````̀YG »``̀à``̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’Gh

 áØæ°üªdG  ájQÉéàdG  äÉYÉ£≤∏d  GOÉæà°SG  áaô¨dG

 É¡d  Ö°ùàf  »àdG  áaô¨dG  äÓé°S »a á∏é°ùªdGh

.GôLÉJ 22820

 »a Ö``̀jQó``̀à``̀dG Iô````̀FGO Iô``̀jó``̀e â`̀°`̀Vô`̀Y É`̀ª`̀c

 »àdG äGQhódGh èeGôÑdG RôH’ πàdG ôª°S áaô¨dG

 ó«Øà°ùjh  ø«°ü°üîàe ±Gô°TÉH  áaô¨dG  Égó≤©J

 á«¨H ájõeQ QÉ©°SÉH »∏ëªdG ™ªàéªdG AÉæHG É¡æe

.¢Uôa øe ¬«a ôaGƒàªdGh πª©dG ¥ƒ°ùd º¡àÄ«¡J

 ≈≤àdGh  áaô¨dG  ≥`̀aGô`̀e  ≈∏Y  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É``Lh

 äGõØëªdG  ≈`̀dG  º¡æe  ™ªà°SGh  äGQhó```̀dG  áÑ∏W

 º¡JÉ©bƒJh  äGQhó``̀dÉ``̀H  ΩÉ¶àfÓd  º`̀¡`̀JOÉ`̀b  »`̀à`̀dG

 å«M  º¡d  πªY  ¢Uôa  OÉ`̀é`̀jG  »`̀a  É¡JÉªgÉ°ùªd

 ¿G  º¡∏eG  øY äGQhó``̀dG  √ò`̀g »a ¿ƒcQÉ°ûe ôÑY

 IAÉØμdGh äGQÉ¡ªdG º¡HÉ°ùcÉH äGQhódG √òg º¡°ùJ

.πª©dG ¥ƒ°ùd áHƒ∏£ªdG

 ø`̀e Oó````̀Y ≈``̀∏``̀Y ∫É````̀L π``̀ª``̀©``̀dG ô`````̀jRh ¿É`````̀ch

 á«ÑjQóàdG ógÉ©ªdGh π«¨°ûàdGh πª©dG äÉjôjóe

 ácô°ûdGh  »æ¡ªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  á°ù°SDƒªd  á©HÉàdG

.ÉãeôdG AGƒd »a ÖjQóàdGh π«¨°ûà∏d á«æWƒdG

 õcôe  èeGôHh  ≥aGôe  ≈∏Y  …hGõ`̀¨`̀dG  ™∏WGh

 á«YÉæ°üdG  ø°ùëdG  áæjóe  »a  »æ¡ªdG  ÖjQóàdG

 á°ùÑd’G  áYÉæ°U  ≈∏Y  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  äÉ`̀«`̀dG  ó`̀gÉ`̀°`̀Th

 øe π`̀eÉ`̀μ`̀dÉ`̀H É``̀¡``̀JQGOG º`̀à`̀j »`̀à`̀dG äÉ`̀Lƒ`̀°`̀ù`̀æ`̀ª`̀dGh

 á°ù°SDƒe  ™`̀e  á«cQÉ°ûàdÉH  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  πÑb

 π«¨°ûà∏d  á«æWƒdG  ácô°ûdGh  »æ¡ªdG  ÖjQóàdG

.ÖjQóàdGh

 á«bÉØJ’G ™«bƒJ õcôªdG »a …hGõ¨dG ô°†Mh

 ácô°Th »æ¡ªdG  ÖjQóàdG  á°ù°SDƒe ø«H áeôÑªdG

 Iô°TÉÑeh õcôªdG IQGOÉH AóÑ∏d á°ùÑdÓd ∂«°SÓc

 ¢ù«ªîdG ¢`̀ù`̀eG ø``e AGó``̀à``̀HG »`̀∏`̀©`̀Ø`̀dG Ö`̀jQó`̀à`̀dG

 Gó«¡ªJ  ≈``̀dh’G  á∏MôªdG  »`̀a  IÉ`̀à`̀a  60  ÖjQóàd

 ÖjQóàdG Ióe AÉ¡àfG ó©H ácô°ûdG »a ø¡∏«¨°ûàd

 iôNG IÉàa 200 ÖjQóJ ≈dG É≤M’ QÉ°üj ¿G ≈∏Y

.ájÉ¨dG ¢ùØæd

 õcGôªdG √ò`̀g πãe áeÉbG ¿G …hGõ`̀¨`̀dG  ∫É`̀bh

 ƒëf  ¬LƒàdÉH  áeƒμëdG  äÉ°SÉ«°ùd  Gò«ØæJ  »JÉj

 ádÉª©dG  Ö``̀jQó``̀Jh  ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀dh  π«¨°ûàdG

 ∫Ó``MGh  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  º«¶æJ  äÉ`̀jÉ`̀¨`̀d  á``«``fOQ’G

.É«éjQóJ IóaGƒdG ∫óH á«∏ëªdG ádÉª©dG

 ≈≤àdGh  ájƒªæàdG  ó`̀HQG  á≤£æe  ôjRƒdG  QGRh

 OÉæ°S’G  äÉ`̀eó`̀î`̀d  IófÉ°ùªdG  äÉcô°ûdG  »∏ãªe

 ºjó≤àH ≈æ©J »àdG  zÉ«°ùæà°ùcGz∫É°üJ’G õcGôeh

 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀d ∫É``̀°``̀ü``̀J’G õ``̀cGô``̀e äÉ``̀eó``̀N ô``̀«``̀aƒ``̀Jh

 º¡°ùj É`̀e ƒ``gh áμ∏ªªdG  êQÉ```Nh π``̀NGO  IOó`̀©`̀à`̀e

 åëHh É¡«a á«∏ëªdG á∏eÉ©dG …ój’G OóY IOÉjõH

 πÑ°S  ô≤°U  óªëe  É``¡``JGQGOG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ™`̀e

.πª©dG ¥É£f á©°SƒJh ∞«XƒàdG IOÉjR

 πªY  ájôjóªH  πª©dG  ô«°S  ô`̀jRƒ`̀dG  ó≤ØJh

 ≈∏Y »`̀fÉ`̀©`̀ª`̀dG ∫É`̀ª`̀c É`̀gô`̀jó`̀e ø`̀e ™`̀∏`̀WGh ó``̀HQG

 å«M πª©dG íjQÉ°üJ QGó°UG ∫Éée »a É¡JGRÉéfG

 ô¡°T’G ∫ÓN äQó°UG ájôjóªdG ¿G »fÉ©ªdG ø«H

 25000 »dGƒM »dÉëdG ΩÉ©dG øe ≈dh’G á©°ùàdG

 ºjó≤J IQhô°†H ôjRƒdG ¬Lh Éª«a πªY íjô°üJ

.ø«©LGôª∏d äÉeóîdG øe iƒà°ùe π°†aG

 …õ`̀cô`̀ª`̀H π`̀ª`̀©`̀dG á`̀©`̀«`̀Ñ`̀W …hGõ``̀¨``̀dG ó`̀≤`̀Ø`̀Jh

 AÉ°†bh  »`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG  QGƒ````̀Z’G  AGƒ```d  »`̀a  π«¨°ûàdG

 ô«°S ≈∏Y ™∏WG Éª∏ãe ¿ƒ∏éY á¶aÉëªH ó«æédG

 »dÉª°ûdG QGõªdÉH »LÉàf’G õcôªdG AÉ°ûfÉH πª©dG

 .ò«ØæàdG ó«b

 ¢Sóæ¡ªdG áYGQõdG ôjRh ø∏YCG - GôàH -¿ÉªY   

 ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eCG  πØM  ∫Ó`̀N  äÉØ«æëdG  ó`̀dÉ`̀N

  ,ø«JÉ°ùÑdG  ΩG  á≤£æe  »`̀a  AÉ`̀«`̀∏`̀©`̀dG  Iô°ü©ªH

 ô«Ø°ùdG  Qƒ°†ëH ,¿ƒàjõdG  ô°üY nº p°Sƒe ìÉààaG

 pá«æ©ªdG  päÉ`̀¡`̀é`̀dGh  …Gôcƒ°S  »°Tƒ°S  »fÉHÉ«dG

. u»fOQC’G p¿ƒàjõdG ṕ É£≤H

 oó¡°ûj  ¿ƒ``à``jõ``dG  ń É``̀£``̀b  ¿G  ô``̀jRƒ``̀dG  ó````̀cCGh

 pêÉàfE’G pÖ«dÉ°SCG oå«M rø pe nAGƒ°S ,kGôªà°ùe kGQƒ£J

 âjR ô°UÉ©e râëÑ°UCGh p,Iô°ü©ªdGh pπ≤ëdG »a

 »a  pô r°ün©dG  É«LƒdƒoæμJ  nçó`̀MCG  oÖcGƒJ  ¿ƒàjõdG

 mIô°ü©e 130 ¿OQC’G  »a kÉ«dÉM ôaƒàjh ,ºdÉ©dG

/ÉæW 369 pƒ`̀ rë`̀ næ`̀ pH  pá`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G É`̀¡`̀ oà`̀ nbÉ`̀W oQ só``̀ n≤``̀ oJ

 p•ƒ£îH  lIOhõ```̀eh  láãjóM  É¡ oª n¶©eh  áYÉ°ùdG

 pènà ræ oªdG pâjõdG pInO rƒ nL ≈dEG …uODƒj Ée mIQƒ£à oe mêÉàfEG

.¥ tƒ nØsàdGh pá°ùaÉæªdG ≈∏Y pQOÉ≤dG

 pπ`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H  Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e IQGRƒ```````̀dG  ¿EG  ±É```̀°```̀VCGh

 pâ«ÑãJ  ≈`̀∏`̀Y  oπ`̀ª`̀©`̀J  n™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  p¢ü«°üîJ  ≈`̀∏`̀Y

 p≥WÉæe  rø`̀ pe  má≤£æe  qpπ`̀μ`̀d  má«aGô¨L  mäGô`̀°`̀TDƒ`̀e

 nô°TDƒªdG kIóªà©e , páμ∏ªªdG »a pá°ù«FôdG pêÉàfE’G

 pAGƒ`̀d »`̀a u… pQÉ`̀Ø`̀μ`̀dG p¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG pâ`̀jõ`̀d s»aGô¨édG

 ṕ É£b páeóN »a má«ªgCG  rø`̀ pe o¬`̀ nd  Éªd áfÉæc »æH

 kÉ nénà ræ oe  p¿ƒàjõdG  pπ r© nL  ≈∏Y  oπª©æ°Sh  , p¿ƒàjõdG

 nø pe  qo≥ëà°ùj  Ée  p¬«dEG  oπ p°ünj  oå«ëH  kÉ«é«JGôà°SEG

.ΩRÓdG u» peƒ oμ oëdG pº rY sódG

 o∂jô`°ûdG  p¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG  pô`̀°`̀UÉ`̀©`̀e  p∫É`̀é`̀e  »``̀ah

 äÉØ«æëdG ócG p,êÉàfE’G pá∏°ù∏°S »a t»é«JGôà°S’G

 p¿ƒàjõdG oô°UÉ©e n¿ƒμJ r¿C’ ≈©°ùà°S IQGRƒdG ¿G

 , u»YÉæ°üdG  n¢ù«dh  p»YGQõdG  ṕ É£≤dG  pø rª p°V  rø`̀ pe

 nø«YQGõªdG  ≈∏Y  pêÉàfE’G  páØ∏c  p¢†«ØîJ  p± nó n¡ pH

 ṕ QGõªdG pídÉ°üd pájÉ¡ædG »a n∂dP n¢ù pμ n© rænj r¿CG πeBG

.∂∏¡à°ùªdGh

 ÖMÉ°U  ¿ÉªY  áYÉæ°U  áaôZ  ƒ°†Y  ∫É``bh

 ¿G  âcÉ°ùdG  ≈°Sƒe  ¢Sóæ¡ªdG  AÉ«∏©dG  Iô°ü©e

 π°üë«°S ¿É``c É`̀e ¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG â``jR ´É`̀£`̀b Qƒ`̀£`̀J

 ´É£≤dGh á«ª°SôdG äÉ¡édG ™«ªL ¿hÉ©J ¿hóH

 Gò¡H  ΩÉªàg’G IOÉjõH  ¬∏eCG  øY ÉHô©e ¢UÉîdG

 á«îjQÉJh ájOÉ°üàbG áª«b πãªj …òdG ´É£≤dG

 ájôjóe IQOÉÑe ¿G ≈dG QÉ°TGh .á«æjOh á«aÉ≤Kh

 zõÑNh ¿ƒàjR âjR{ áYQGõdG IQGRh »a ¿ƒàjõdG

 ™e  ≥«°ùæàdÉH  áμ∏ªªdG  »`̀a  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  áÑ∏£d

 ¿ƒàjõdG  äÉéàæe …Qó°üªd á«fOQ’G á«©ªédG

 á∏Môe »``̀a »`̀FGò`̀¨`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG π`̀©`̀é`̀d ±ó`̀¡`̀J

 …OôØdG  »`̀Yƒ`̀dG  AÉæH  »`̀a  kGó``L  Éª¡e  ádƒØ£dG

.»YÉªédGh

 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG øe á∏ªéd ¢VôYh

 Oƒ¡édG  ∞JÉμJ  ≈`̀dG  É«YGO  ¿ƒàjõdG  â`̀jR  ´É£b

 á∏μ°ûe  É°Uƒ°üN  á©jô°ùdG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  OÉ``é``jGh

 áHÉbôdG  IOÉ``̀jRh  {  QÉÑjõdG  {  ¿ƒàjõdG  äÉØ∏îe

.á«HÉbôdG äÉ¡édG ó«MƒJh ô°UÉ©ªdG ≈∏Y

 ¿ƒàjõdG  ô°UÉ©e  ÜÉë°UG  áHÉ≤f  ô°S  ø«eCG

 áYÉæ°üdG  ¿EG  ∫Éb  ø«YÉª°ùdG  ∫É°†f  ¢Sóæ¡ªdG

 áÄÑ©àdG  ™`̀fÉ`̀°`̀ü`̀eh  ô`̀°`̀UÉ`̀©`̀e  ø``̀e  á`̀«`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀à`̀dG

 Iô°ü©e 134 ¿OQ’G »a Éæjód íÑ°UÉa äQƒ£J

 ™e á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ¿G  ≈``̀dG  Gô«°ûe ,á`̀ã`̀jó`̀M ¿ƒ`̀à`̀jR

 »a  ¿ƒàjõdG  ájôjóe  ∫ÓN  øe  ΩÉ©dG  ´É£≤dG

 ôjƒ£J  »a  É«°SÉ°SG  GQhO  âÑ©d  á`̀YGQõ`̀dG  IQGRh

 .äÉª«∏©àdGh áª¶f’Gh ø«fGƒ≤dG

(ó©jƒL ¢ùfG)     óHQG á¶aÉëªd ¬JQÉjR ∫ÓN πª©dG ôjRh

¿ƒàjR Iô°ü©e ¬JQÉjR ∫ÓN áYGQõdG ôjRh



4محليات
 ≥«bO »fƒfÉb ¢üf ≥ah ìƒ°VƒH á«gGôμdG ÜÉ£N ºjôéàH á«°UƒàdG 

»الوطني ل حقوق ا�نسان« يشيد بإجراءات ويطالب بجملة تعديالت  
øjOGóM ôª°S - ¿ÉªY 

 »a  ø`̀«`̀jQGOE’G  ø«aƒbƒªdG  OGó`̀YCÉ`̀H  kÉYÉØJQG  2016  ΩÉ`̀Y  ó¡°T

 ÖLƒªH ,kÉ°üî°T (30138) ≈dEG π°ü«d ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe

 ∞«bƒqà∏d á`̀ q«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ∫ƒ`̀°`̀UC’É`̀H ΩGõ``̀à``̀d’G Ωó`̀©`̀H â`̀©`̀æ`̀ oJ  äGQGô````b

 ≈ª°ù oe âëJ AÉ°ùædG ≥ëH ∞«bƒàdG äGQGôb ∂dP »a ÉªH , q…QGOE’G

 ¥ƒ≤M á`̀dÉ`̀M ∫ƒ``̀M …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG ≥``̀ah ,±ô`̀ q°`̀û`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b-

.¿OQC’G »a ¿É°ùfE’G

 »Øë°U ôªJDƒe »a ¬æ∏YCG …òdG ,ô°ûY ådÉãdG ôjô≤àdG πeCGh

 QƒàcódG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »æWƒdG õcôª∏d ΩÉ©dG ¢VƒØªdG ,¢ùeCG

 π«©ØJ  ôÑY  ,AÉ°ùædG  ∞«bƒJ  IôgÉX  øe  qóëdG  ,äGõ`̀jô`̀H  ≈°Sƒe

.2016 áæ°ùd (171) ºbQ ô£î∏d äÉ°V qô© oªdG AGƒjEG QhO ΩÉ¶f

 , q»FÉ°†≤dG ∞«bƒqàdG ä’ÉM OóY »a ÉYÉØJQG ôjô≤àdG πé°Sh

 ¢UÉ°üàNG  »a  πNóJ  ÉjÉ°†≤H  ø«ª¡qàªdG  ¢UÉî°TC’G  kÉ°Uƒ°üN

.ádh qódG øeCG áªμëe

 âbDƒªdG ∞«bƒqàdG õcGôe »a RÉéàM’G áÄ«H ó«©°U ≈∏Y É qeCG

 õ`̀cô`̀ª`̀dG äGQÉ````̀jR â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCG ó`̀≤`̀a ,π``«``gCÉ``à``dGh ìÓ``̀°``̀UE’G õ``̀cGô``̀eh

 áqjRÉéàM’G áÄ«ÑdG ≈∏Y má°Sƒª∏e mäGQƒ£J çGóMEG  »a áqjó°UôdG

.ôjô≤àdÉH AÉL Éªd É≤ah ,øcÉeC’G ∂∏J »a

 äó¡°T π`̀«`̀gCÉ`̀ qà`̀dGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cGô`̀e ¿CG  ≈``dEG  ôjô≤àdG  â`̀Ø`̀dh

 ó°UQ  ¬`̀JGP  ó«©°üdG  ≈∏Yh  .®É¶àc’G  á∏μ°ûe  2016  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N

 Aƒ°ùH á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG ihÉ`̀μ`̀ q°`̀û`̀dG ´É``̀Ø``̀JQG ΩÉ``©``dG Gò``̀g ∫Ó``̀N õ`̀cô`̀ª`̀dG

 kÉXƒë∏e kÉYÉØJQGh ,(2) ôbƒe π«gCÉJh ìÓ°UEG õcôe »a á∏eÉ©ªdG

 ôNCÉJh  ,ºgó««≤Jh  A’õædG  π≤f  á«∏ª©H  á≤q∏©àªdG  ihÉμ q°ûdG  »a

.áªμëªdG ≈dEG ºgQÉ°†MEG

 hCG ΩGóYE’G áHƒ≤Y ∫GóÑà°SG á«fÉμeE’ k Gô¶f ¬fCG ôjô≤àdG ø«Hh

 ,2016  ΩÉY  ¿É°üî°T  OÉØà°SG  ó≤a  ,¢UÉîdG  ƒØ©dÉH  É¡æe  AÉØYE’G

 ≠∏Hh ,2014 ΩÉY ¢UÉî°TCG 3h ,Ω2015 ΩÉY ¢UÉî°TCG 10 Ü áfQÉ≤e

 ΩGóYE’ÉH  ø«eƒμëªdG  øe π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcGôe A’õf OóY

 ΩÉμMCG 2016 ΩÉY ó¡°ûj ºdh ,á∏jõf 14 º¡æ«H øe 2016 ΩÉY 126

.ΩGóYEG

 á°†gÉæªd  áq«eƒμëdG  äÉ°SQÉª oªdGh  äÉ°SÉ« q°ùdG  ó«©°U  ≈∏Yh

 πqãªJ  Ω2016  ΩÉY  ∫ÓN kÉ q«HÉéjEG  kÉ¡LƒJ  õcôªdG  ó°UQ  ,Öjò©qàdG

 äGQGô``̀b »`̀a ΩÉ`̀©`̀dG ≥`̀ë`̀dG ∂`̀jô`̀ë`̀J ≈``̀dEG á`̀ qeÉ`̀©`̀dG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG ¬`̀ qLƒ`̀à`̀H

 áé«àf ≥«≤ëàdG äGAGôLEG ¿Ó£H ≈dEG ô«°ûoJ »àdG õ««ªqàdG áªμëe

 ihÉμ°ûH  ≥«≤ëqàdG  »a áq«eÉ¶ædG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ΩÉ«bh ,Öjò©qàdG

.Öjò©qàdG

 á∏ãªàªdG äÉ«dÉμ°TE’G ¢†©H äôªà°SG ó≤a ¬JGP ó«©°üdG ≈∏Yh

 äGAÉYOÉH  á∏°üqàªdG  áq«≤«≤ëàdG  ô°VÉëªdÉH  õcôªdG  ójhõJ  Ωó©H

 ≈dEG  OQGƒ`̀dG  ihÉμ q°ûdG  É¡æ qª°†àJ  »àdG  á∏eÉ©ªdG  IAÉ°SEGh  Öjò©qàdG

 á≤q∏©àªdG  ihÉμ q°ûdG  ∫ƒ`̀M  ΩÉ©dG  ø``eC’G  OhOQ  QÉ°üàbGh  ,õcôªdG

 áé«àædÉH  ÆÓ```̀HE’G  ≈∏Y  á∏eÉ© oªdG  IAÉ``̀°``̀SEGh  Ö`̀jò`̀©`̀ qà`̀dG  äGAÉ``̀YOÉ``̀H

 øe  Iòîqà oªdG  äGAGô`̀LE’G  á∏°ù∏°S  ¿É«H  ¿hO  äÉ≤«≤ëqà∏d  áq«FÉ¡ædG

.áWô q°ûdG áªμëeh q»Wô°ûdG ΩÉ©dG AÉYO’G πÑb

 õ`̀cGô`̀ª`̀dG ó`̀°`̀V ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dG Oó``̀Y π`̀°`̀Uh ó`̀≤`̀a ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG ≥```̀ahh
 2017 ΩÉY âfÉc ø«M »a 2016 ΩÉY iƒμ°T 63 á«æeC’G äGQGOE’Gh

 õcGôe »`̀a  Ö`̀jò`̀©`̀à`̀dGh  Üô`̀°`̀†`̀dG  ihÉ`̀μ`̀°`̀T  Éª«a ,iƒ`̀μ`̀°`̀T  92  ƒëf
.iƒμ°T 12 â¨∏H π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G

 äGQó`̀î`̀ª`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀d É`̀Xƒ`̀ë`̀∏`̀e kÉ``̀YÉ``̀Ø``̀JQG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG ó``̀°``̀UQh

 ÉjÉ°†≤dG  â¨∏H  ó≤a  ,IOó©àe  á«aGô¨L  ≥WÉæe  »`̀a  ÉgQÉ°ûàfGh
 QÉéJ’G ÉjÉ°†b »a ø«Hƒ∏£ªdG OóY ≠∏H ø«M »a ,á«°†b 13618

.É°üî°T 15796 »WÉ©àdGh IRÉ«ëdGh ,É°üî°T 3653

 hCG  QÉëàf’G  ä’Éëd  ®ƒë∏ªdG  ´É`̀Ø`̀JQ’G  õcôªdG  ó°UQ  Éªc

.QÉëàf’G ádhÉëe

 áé«àf äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  ä’É``̀M 2016 ΩÉ``̀Y ∫Ó``̀N õ`̀cô`̀ª`̀dG  ó`̀°`̀UQh
 Iô``̀FGO ô`̀≤`̀e ≈`̀∏`̀Y AGó`̀à`̀Y’É`̀c á`̀a qô`̀£`̀à`̀ª`̀dGh á``̀ q«``̀HÉ``̀gQE’G ∫É``̀ª``̀YC’G

 ÖJÉμdG  πà≤eh ,¿ÉÑcôdG  áKOÉMh ,á©≤ÑdG  »a á qeÉ©dG  äGôHÉîªdG

.ôàM ¢†gÉf

 áaOÉ¡dG  ,äÉ£∏°ùdG  É¡JòîJG  »àdG  äGƒ£î∏d  ôjô≤àdG  √ƒ`̀fh

 ,Éãe qôdG AGƒd »a ájGóH áªμëe AÉ°ûfEÉc »°VÉ≤àdG óeCG ô«°ü≤J ≈dEG
 áàªJCGh  ,ÉjÉ°†≤dG  ø`̀Y  ΩÓ©à°SÓd  áq«fhôàμdG  áª¶fCG  ≥«Ñ£Jh

 á``̀bhQCG  êQÉ``̀N  áWÉ°SƒdÉH  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,äÉ`̀Ø`̀∏`̀ª`̀dGh  äGAGô````̀LE’G  ¢†©H

.ºcÉëªdG

 çGóëà°SÉH  q»Yô°ûdG  AÉ°†≤dG  √ó¡°T  …ò`̀dG  Q qƒ£àdG  ∂dòch

 Iô`̀FGó`̀dG  »`̀a  á`̀jô`̀jó`̀e  çGó`̀ë`̀à`̀°`̀SGh  ,á`̀ q«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG  É«∏©dG  áªμëªdG
. q»FÉ°†≤dG á°SGôëdGh øjô°UÉ≤dG ¿hDƒ°ûd

 ´É°†NEG  Ωó`̀Y  ôªà°SG  ó≤a  q»°ùæμdG  AÉ°†≤dG  ó«©°U  ≈∏Y  É`̀ qeCG

 áq«ë«°ùªdG  ∞`̀FGƒ`̀£`̀dÉ`̀H  á`̀ q°`̀UÉ`̀î`̀dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  º`̀cÉ`̀ë`̀e  äGQGô```̀b

.õ««ªqàdG áªμëe áHÉbôd
 áæé∏dG É`̀¡`̀«`̀dEG â`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dÉ`̀H õ`̀cô`̀ª`̀dG OÉ``̀°``̀TCGh

 ºJ  »`̀à`̀dG  á«©jô°ûàdG  äÓjó©àdÉHh  ,AÉ°†≤dG  ìÓ`̀°`̀UE’  á«μ∏ªdG

.∫ÉéªdG Gòg »a 2017 »dÉëdG ΩÉ©dG ÉgQGôbEG

 /áq«°SÉ«°ùdGh  áq«fóªdG  ¥ƒ≤ëdG  ∫Éée  »a  ôjô≤àdG  ≈°UhCGh

 á«é«JGôà°SG  QGô`̀bEÉ`̀ H  ,ájó°ùédG  á`̀eÓ`̀ q°`̀ù`̀dGh  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  »`̀a  q≥`̀ë`̀dG

.äGQóî oªdG áëaÉμ oªd áq«LÓYh áq«FÉbh áq«æWh

 QÉÑàYG  πØμJ  »àdG  áq«fƒfÉ≤dG  äÓjó©qàdG  AGô``̀LEG  ≈`̀dEG  É`̀YOh

 äÉ¡L á«dÓ≤à°SG  á`̀dÉ`̀Ø`̀ch  ,á`̀ q«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  º`̀FGô`̀é`̀dG  ø`̀e  Ö`̀jò`̀©`̀ qà`̀dG

 á`̀ q«`̀eÉ`̀¶`̀æ`̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG í`̀æ`̀e ∫Ó``̀N ø``̀e á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ oª`̀dGh ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀ qà`̀dG

 ¢†jƒ©Jh  ,Öjò©àdG  ÉjÉ°†b  »`̀a  ô¶qædÉH  q»`̀Yƒ`̀æ`̀dG  ¢UÉ°üàN’G

.Öjò©qàdG ÉjÉë°V

 ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£àH  ká`̀aÉ`̀c  á`̀ q«`̀æ`̀eC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G  ΩGõ`̀à`̀dÉ`̀H  Ö`̀dÉ`̀Wh

 Aƒé∏dG óæY ¬H IOQGƒdG áq«Yƒ°VƒªdGh áq«∏μ°ûdG •hô q°ûdG IÉYGôeh

.I qƒ≤dÉH ∫RÉæªdG ΩÉëàbGh áq«æeC’G äÉªgGó oª∏d

 ÖdÉW  q»°üî°ûdG  ¿É```̀eC’Gh  á`̀j qô`̀ë`̀dG  »`̀a  q≥`̀ë`̀dG  ¢Uƒ°üîHh

 ºcÉëdG á«MÓ°U AÉ¨dEG hCG/h ºFGôédG ™æe ¿ƒfÉb AÉ¨dEÉH ôjô≤àdG

.AÉ°†≤dÉH á«MÓ°üdG √òg ô°üMh ∞«bƒàdG »a q…QGOE’G

 ô«aƒàd áq«FGõédG äÉªcÉëªdG ∫ƒ°UCG ¿ƒfÉb πjó©J ≈dEG ÉYOh

 ≥«≤ëqàdG πMGôe ∫ÓN ø«aƒbƒª∏d ádOÉ©dG áªcÉëªdG äÉfÉª°V
 ìÓ°UE’G õcGôe ≈∏Y ±Gô°TE’G π≤æH ÉÑdÉ£e , q»FGóàH’Gh q»dhC’G

.∫ó©dG IQGRh ≈dEG áq«∏NGódG IQGRh øe π«gCÉqàdGh
 äÉ£∏ q°ùdG πÑb øe á≤MÓdG ájÉY qôdG èeGôH ò«ØæJ ≈∏Y Oó°Th

. q»fóªdG ™ªàéªdG ™e ¿hÉ©qàdÉH á°üàîªdG

 ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG ≈```̀°```̀UhCG ,á```̀dOÉ```̀Y á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀e »``̀a q≥``̀ë``̀dG ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dh
 ,ÜÉgQC’G ™æeh ,ádhódG øeCG áªμëe É¡æeh äÉ©jô°ûàdG á©LGôªH

 ºFGôédGh ,ájô«eC’G ∫GƒeC’G π«°üëJh ,ºFGôédG ™æe ∑QÉªédGh

.ájOÉ°üàb’G

 áq«àëàdG á«æÑdG åjóëJh ,»°VÉ≤àdG ∞«dÉμJ ¢†ØN ≈dEG ÉYOh

 áMÉ°ùªdG  å`̀«`̀M  ø`̀e  á`̀ q«`̀Yô`̀°`̀û`̀dGh  á`̀ q«`̀eÉ`̀¶`̀æ`̀dG  º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¢†©Ñd
.ΩÉY πμ°ûH á«àëàdG á«æÑdGh äGõ«¡éàdGh

 õcôªdG  ÖdÉW  ,í«°TôqàdGh  ÜÉîàf’G  »a  q≥ëdG  ¢Uƒ°üîHh

 ,äÓàμàdG õjõ©J »a º¡°ùj ÉªH »dÉëdG »HÉîàf’G ΩÉ¶ædG πjó©àH

.IóMGƒdG á∏àμdG ≈∏Y ø«ë°TôàªdG óMCG Iô£«°S øe óëdGh

 ÉªH »fOQ’G Qƒà°SódG øe (71) IOÉªdG ¢üf πjó©J ≈dEG ÉYOh
 AÉ°†YCG áHÉ«f áë°üH ø©£∏d ø«àLQO ≈∏Y »°VÉ≤àdÉH ≥ëdG πØμj

 øª°†j ÉªH  »fOQ’G  Qƒà°SódG  øe (73) IOÉªdGh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée

 πMGôe áaÉμd »æeR ∫hóL ™°Vƒd á«aÉc IôàØH ÜÉîàf’G AGôLEG

 ø«àLQO  ≈∏Y  »°VÉ≤àdÉH  ≥ëdG  É¡«a  ÉªH  ,á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YCG áHÉ«f áë°üH ø©£∏d
 áaÉë q°üdGh ô«Ñ©àdGh …CG qôdG áj qôM »a q≥ëdÉH ôjô≤àdG ≈°UhCGh

 »a  OGô``̀aC’G  ≥M  ájÉªëH  äÉeƒ∏©ªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh  ΩÓ``̀YE’Gh

.kÉ°†jCG øe’G ßØM »a ™ªàéªdG ≥Mh º¡FGQBG øY ô«Ñ©qàdG

 OhóëdG  ≥«°VCG  »`̀a  ∞«bƒqàdG  ≈`̀dEG  Aƒéq∏dG  ô°üM  ≈`̀dEG  É`̀YOh

 ΩÉ¶qædG ≈∏Y á¶aÉëªdGh ≥«≤ëqàdG ô«°S ø°ùëH ≥∏©àJ äGQÉÑàY’h

 ¥ÓWEG  ƒg  AÉæãà°S’Gh  áq«°SÉ°SC’G  IóYÉ≤dG  √QÉÑàYG  Ωó`̀Yh  ,ΩÉ©dG

.ìGô q°ùdG

 ™`̀ª`̀é`̀qà`̀dÉ`̀H º`̀¡`̀≤`̀M á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e ø``̀e OGô`````̀aC’G ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀H Ö``̀dÉ``̀Wh

 áYhô°ûe IQƒ`̀°`̀ü`̀H º`̀à`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ™`̀æ`̀e Ωó```Yh , q»`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 πÑb øe É¡«∏Y á≤Ñ°ùªdG á≤aGƒªdG Ö∏W ΩóYh ,áq«ª∏°S πFÉ°SƒHh
.øq«jQGOE’G ΩÉ qμëdG

 míjô°Uh  mí`̀°`̀VGh  mπμ°ûH  á«gGôμdG  ÜÉ`̀£`̀N  ºjôéàH  ≈`̀°`̀UhCGh
.≥«bO q»fƒfÉb ¢üf ≥ahh

 q»bÉÑà°S’G ™æªdG q¿CG  õcôªdG ó qcDƒ«a ,´ÉªàL’G »a ≥ëdG ÉeCG

 ÉcÉ¡àfG  π qμ°ûj  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  äÉ¡L  πÑb  øe  äÉ«dÉ©ØdG  ò«Øæàd
 äÉ°SQÉªªdG  ΩÉé°ùfÉH  É«°Uƒe , q»ª∏°ùdG  ™ªéqàdG  »a OGôaC’G  ≥ëd

 áq«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ™e q»ª∏°ùdG  ™ªéàdG  ™e πeÉ©qàdG  »a  áq«∏ª©dG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd

 ,É¡«dEG  ΩÉª°†f’Gh  äÉHÉ≤qædG  ¢ù«°SCÉJ  »a q≥ëdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 q»`̀fOQC’G  πª©dG  ¿ƒfÉb  øe  ô°ûY  …OÉëdG  π°üØdG  πjó©àH  ÖdÉW
 qóëJ  »àdG  Oƒ«≤dG  ™«ªL  AÉ¨dEÉH  ∂`̀dPh  ,Ω1996  áæ°ùd  (8)  º`̀bQ

 »a  ´Gô`̀°`̀SE’Gh  ,äÉHÉ≤qædG  ¢ù«°SCÉJ  »a  IQOÉ`̀Ñ`̀ oª`̀dG  ≥M  øe  OGô``̀aC’G

 ,ø««eƒª©dG  ø«ØXƒª∏d  q»HÉ≤ædG  πª©dG  º«¶æàd  ¿ƒfÉb  QGó°UEG

.Ω2013 áæ°ùd (6) ºbQ áqjQƒà°SódG áªμëªdG QGô≤d kGó«°ùéJ

 π`̀eCG  ,É¡«dEG  ΩÉª°†f’Gh  äÉq«©ªédG  ¢ù«°SCÉJ  »`̀a  q≥`̀ë`̀dG  »`̀ah
 äÉ«©ªédG  ¢ù«°SCÉJ  QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  πØμJ  mäÓ`̀jó`̀©`̀J  AGô``LEÉ``H  õ`̀cô`̀ª`̀dG

 ,√ó``̀Mh AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG π``M á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U í`̀æ`̀eh ,QÉ``̀£``̀NE’É``̀H

 ™«ªLh  q»`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  π`̀jƒ`̀ª`̀ qà`̀dG  »≤∏àd  áq«∏«°üØàdG  ¢`̀ù`̀°`̀SC’G  ¿É`̀«`̀Hh

 hCG  áª¶fCÓd ádÉME’G ¿hO ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªH ¬H á≤q∏©àªdG ¿hDƒ q°ûdG

.äÉª«∏ q©àdG
 »a q≥ëdG / áq«aÉ≤ãdGh áq«YÉªàL’Gh áqjOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdG ÉeCG

 §Ñ°Vh q»Ñjô°†dG ΩÉ¶qædG ìÓ°UEG ≈dEG  ÉYO ≥F’ »°û«©e iƒà°ùe

 áÑjô°V ¿ƒfÉb πjó©J :≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe q»Ñjô°†dG Üô¡àdG

 …òdG  »aÉ°üdG  πNódG  ≈∏Y  AÉæH  áÑjô°†dG  ™aóJ  å«ëH  πNódG

 ádOÉ©dG  ô«Z äÉ©«ÑªdG  áÑjô°V ¢†«ØîàH ÖdÉWh .¬∏«°üëJ ºàj

 πNódG áÑjô°V ™aQh ,áª«≤dG ¢ùØæH ô«≤ØdGh »æ¨dG É¡©aój »àdG

.∑ƒæÑdG ≈∏Y

 ∞«dÉμJ ™e Ö°SÉæàj ÉªH QƒLCÓd ≈fO’G óëdG ™aôH ≈°UhCGh

 ô«Zh Iô°TÉÑªdG ÖFGô°†dGh Ωƒ°S qôdG ¢Vôa øe óëdGh ,á°û«©ªdG

 áédÉ©ªH  áeƒμëdG  ÖdÉWh  .äÉeóîdGh  ™∏ q°ùdG  ≈∏Y  Iô°TÉÑªdG
 IÉæb √É«e øe ¿ÉªY áª°UÉ©dG á°üM ¢ü«∏≤àHh ,ádÉ£ÑdG á∏μ°ûe

.áYGQõ∏d É¡°ü«°üîJh ˆG óÑY ∂∏ªdG
 ¢Vhô≤dG  ó`̀FGƒ`̀a  ø`̀e  ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG  AÉ`̀Ø`̀YEÉ`̀H  ôjô≤àdG  Ö`̀dÉ`̀Wh

 »àdG  ôFÉ°ùî∏d  »`̀YGQõ`̀dG  ¢`̀VGô`̀bE’G  á°ù°SDƒªd  º¡«∏Y  áÑJôàªdG

.á«bGô©dGh áqjQƒ°ùdG ø«bƒ°ùdG ¥ÓZEGh ™«≤°üdG AGôL âKóM
 ,á«YGQõdG  äÉéàæªdG  ™«æ°üJ  ∫Éée  »a  QÉªãà°S’G  ™«é°ûJh

 q…ôëÑdG  øë q°ûdG  á£°SGƒH  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉéàæªdG  ôjó°üJ  º`̀YOh

. q…ƒédGh

 äÉ¶MÓªdG  áédÉ©e ≈dEG  ôjô≤àdG  ÉYO  πª©dG  »a ≥ëdG  ÉeCG

 á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  »a  ∫Éª©dG  É¡d  ¢Vô©àj  »àdG  äÉcÉ¡àf’Gh
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh  ∫Éª©∏d  á«dÉª©dG  ¥ƒ≤ëdÉH  »`̀Yƒ`̀dG  ™``̀aQh  ,á`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG

.ô°ûÑdÉH QÉéJ’G ¿ƒfÉ≤Hh »fOQC’G πª©dG ¿ƒfÉ≤Hh πª©dG

 áq«àëàdG ≈æÑdG åjóëàH ÖdÉW º«∏©àdG »a ≥ëdG ¢Uƒ°üîHh

 ójõªdG  AÉ°ûfEGh  º«∏©qàdG  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀fE’G  áÑ°ùf  IOÉ`̀jõ`̀H  ¢SQGóª∏d

 ¢SQGóªdG  OÉªàYG  AÉ¡fEGh  ,ø«ª∏©ªdG  OóY  IOÉ`̀jRh  ,¢SQGóªdG  øe
 ô«aƒJh ,áÑ°SÉæªdG áÄaóàdG OÉéjEGh ,ø«JôàØdG ΩÉ¶fh IôLCÉà°ùªdG

 AÉ`̀æ`̀à`̀Y’Gh ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dG »a  äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dGh Ö`̀YÓ`̀ª`̀dGh äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG

. q»ë°üdG ±ô°üdGh áaÉ¶ædÉH

 πª©∏d á`̀ª`̀XÉ`̀æ`̀dG äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG »`̀a ô`̀¶`̀æ`̀dG IOÉ``̀YEÉ``̀H ≈``̀°``̀UhCGh

 IQOÉ°üdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  áaÉ≤ãdG  á`̀jÉ`̀YQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  á°UÉîHh  , q»`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 áLÉM ô``ã``cC’G äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀H ≥∏©àj É`̀ª`̀«`̀ah .¬`̀«`̀dG  OÉ`̀æ`̀à`̀°`̀S’É`̀H

 ≈∏Y á`̀bOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  É``̀YO ICGô``̀ª``̀dG  ¥ƒ`̀≤`̀M / ájÉªë∏d

 ∫É`̀μ`̀°`̀TCG ™«ªL ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’ …QÉ`̀«`̀à`̀N’G ∫ƒ`̀cƒ`̀Jô`̀Ñ`̀dG

 ,á«ªæàdG  á«∏ª©H  ICGô`̀ª`̀dG  êÉ`̀eOEÉ`̀H  ≈`̀°`̀UhCGh  .ICGô`̀ª`̀dG  ó°V  õ««ªàdG

 »a  É¡∏«ãªJ  áÑ°ùf  ™```̀aQh  ,É`̀¡`̀d  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh

 ¥ƒ≤ëH  ≥∏©àj  Éª«a  ÉeCG  .É«∏©dG  Ö°UÉæªdGh  QGô≤dG  ™æ°U  ™bGƒe

 (74)  IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üf  π«©Øàd  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  πØ£dG

 ∫É`̀ª`̀YC’É`̀H  ∫É``̀Ø``̀WC’G  π«¨°ûJ  ™æªH á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e

 ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M ÖfÉéHh áë°üdÉH Iô°†ªdG ∫ÉªYC’Gh ,Iô£îdG

 ∫ƒcƒJhôÑdG  ≈∏Y  ábOÉ°üªdG  ≈``̀dEG  ôjô≤àdG  É`̀YO  ,á``bÉ``YE’G  …hP

 .ábÉY’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M  á«bÉØJÉH  ≥ë∏ªdG  …QÉ«àN’G

 ióe  ™Ñààd  ,ó`̀°`̀Uô`̀dGh  áHÉbô∏d  á∏≤à°ùe  á`̀«`̀dBG  AÉ°ûfEÉH  ≈`̀°`̀UhCGh

 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dGh á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``¡``é``dG ΩGõ``̀à``̀ dG

 äÉ°SGQOh  äÉMƒ°ùe  AGô`̀LEGh  ,èeGódG  º«∏©àdG  ô«jÉ©eh  §HGƒ°†H

 ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ´É°VhCG  øY  á°ü°üîàe  á«ª∏Y  çÉëHGh

.¥É©ªdG ¢üî°û∏d ô°TÉÑªdG »dÉªdG ºYódG IOÉjRh ,ΩÉY πμ°ûH

 ¿ƒfÉb  ø°S  ≈``̀dEG  ôjô≤àdG  É`̀YO  ó≤a ,ø`̀°`̀ù`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀c  ¥ƒ`̀≤`̀M É``̀eCG

 ò«ØæJh  »YƒdG  ô°ûfh  ,º¡àNƒî«°T  »a ø°ùdG  QÉÑc  »ªëj ¢UÉN

 á«æ©ªdG  á«eƒμëdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  á°ü°üîàe  è`̀eGô`̀H

 .»fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æe É°†jCGh

 ∞«æL »a ¿OQC’G ôjô≤J á°ûbÉæe ™e øeGõàdÉH   

 جلسة حوارية حول الحقوق المدنية والسياسية 
 øeGõàdÉH ájQGƒM á°ù∏L ¢ùeG äó≤Y  - GôàH - ¿ÉªY 

 åÑH ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M áæéd ΩÉeG ¿OQ’G ôjô≤J á°ûbÉæe ™e

 ∫ƒM ¢ùeÉîdG …QhódG ôjô≤àdG ) ∞«æL øe ô°TÉÑeh »M

 á°ù°SDƒe  É¡àª¶f  …ò`̀dGh  (á«°SÉ«°ùdGh  á«fóªdG  ¥ƒ≤ëdG

 »eƒμëdG  ≥°ùæªdG  Öàμe ™e ¿hÉ©àdÉH  äôÑjG  ¢ûJQójôa

.¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd

 á°SÉFôH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd  »eƒμëdG  ≥°ùæªdG  ∫É``̀bh

 ió``̀MEG  »`̀g á°ù∏édG √ò``̀g ¿G ,á`̀fhGô`̀£`̀dG π`̀°`̀SÉ`̀H  AGQRƒ````̀dG

 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  ≈∏Y  ìÉàØf’ÉH  á«eƒμëdG  äGhO’G

 ¥ƒ≤ëdÉH  ≥∏©àj  É`̀ª`̀d  á«≤«≤M  á`̀cGô`̀°`̀T  π`̀ã`̀ª`̀Jh  »`̀fó`̀ª`̀dG

 ájô°û©dG  á`̀£`̀î`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dGh  á«°SÉ«°ùdGh  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG

 èeGôH øe ¬æª°†àJ Éªd ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG

 Ö°ùM  á«©ªàéªdG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  ™``e  äÉ``cGô``°``Th  §`̀£`̀Nh

 PÉØf’G á«dG ∫ƒM ¢SÉ«b äGô°TDƒeh IOóëe á«æeR èeGôH

.ò«ØæàdGh
 óLƒj  ’ ¬`̀fCÉ`̀H  á°ù∏édG  ¢ûeÉg ≈∏Y á`̀fhGô`̀£`̀dG  ó`̀cGh
 ìƒàØe  ihÉμ°ûdG  ÜÉ`̀H  ¿G  Éªc  ÜÉ≤©dG  øe  äÓ``aEG  ä’É`̀M

 ¿G  ∑É¡àfG  …C’  ¢Vô©J  ø`̀WGƒ`̀e  …CG  ™«£à°ùjh  ™«ªé∏d

 ¢üàîªdG  IóMƒdG  ΩÉ`̀Y  »Yóe  hCG  áWô°ûdG  ôjóe  ™LGôj
.iƒμ°ûdG ºjó≤àd

 øe óMG …CG  ™«£à°ùj ∂dP Qò©J ∫ÉM »ah ¬fG  ø«Hh

 ºàjh ,¬d ¢Vô©J ∑É¡àfG …CG øY äÉ¡édG √òg ΩÓYEG ¬jhP
 iƒμ°ûdG  áë°U  øe  ócCÉà∏d  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```LE’G  PÉîJG
 ΩÉ`̀eCG  IQƒ¶æe  ÉjÉ°†b  ¢ùªN  ∑Éæg  ¿É`̀H  kÉª∏Y  É¡eóY  hCG

 âKóM  »àdG  AGóàY’G  á«°†b  É¡«a  ÉªH  »Wô°ûdG  AÉ°†≤dG

.óHQG »a GôNDƒe
 »àdG ájQƒØdG á«FÉ°†≤dG äGAGô`̀LE’G òNG ºJ ¬fG ócGh
 »ah ¬fG  å«M ∂dP ∫É«M ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ájôjóe É¡JòîJG

 øe IAGôH QGôb Qó°U áÑWÉ£îdG ¿É£∏°S ≈aƒàªdG á«°†b

 øe QGô≤dÉH ô¶ædG ºJh ≈dhC’G áLQódG/áWô°ûdG áªμëe
 É`̀gQhó`̀H  â`̀eÉ`̀b  »`̀à`̀dG  »Wô°ûdG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  πÑb
 ô¶ædG IOÉYE’ áWô°ûdG áªμëe ≈dEG ¬JOÉYEGh QGô≤dG ¢†≤æH

 á¶aÉëªdG  ΩóYh  äÉeƒ∏©ªdGh  QGô`̀bE’G  ´GõàfG  áª¡àH  ¬«a

 ΩGôàM’Gh ≥Øàj ’ ∂∏°ùe ∑ƒ∏°Sh áØ«XƒdG áeGôμdG ≈∏Y

.ÖLGƒdG

 å«M »ÑYõdG ˆG óÑY ≈aƒàªdG á«°†b ¢üîj Éª«ah

 ´Gõ`̀à`̀fGh  zäƒ`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  »°†ØªdG  Üô`̀°`̀†`̀dG{  áª¡àdG  â`̀fÉ`̀c

 ¿hÉ¡àdGh á«fƒfÉb ô«Z á£∏°S á°SQÉªeh ±GôàY’Gh QGôbE’G

 áeGôc πY á¶aÉëªdG ΩóYh áØ«XƒdG äÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG »a

 ÖLGƒdG ΩGôàMGh ≥Øàj ’ øFÉ°T ∂∏°ùe ∑ƒ∏°Sh áØ«XƒdG

 ó©H õ««ªàdG áªμëe ΩÉeG ¿’G IQƒ¶æe á«°†≤dG ¿G å«M

.áWô°ûdG áªμëe øe áfGOG QGôb Qó°U ¿G

 áfhGô£dG í°VhG ô°üædG ôªY ≈aƒàªdG á«°†b ∫ƒMh

 áeÉ©dG  áHÉ«æ∏d  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  øe AÉ¡àf’G  ºJ  ¬fG

 Öjò©àdG »g áª¡àdGh ,´ÉaódG á∏Môe »a ¿’Gh áªμëª∏d

 ∑Gôà°T’ÉH  äƒ`̀ª`̀dG  ≈``dEG  »°†ØªdG  Üô`̀°`̀†`̀dGh  ∑Gôà°T’ÉH

 ’ ∂∏°ùe ∑ƒ∏°Sh áØ«XƒdG áeGôc ≈∏Y á¶aÉëªdG ΩóYh
.ÖLGƒdG ΩGôàMGh ≥Øàj

 âfÉc áª¡àdG ¿G ∫Éb ôªYCG óYQ ≈aƒàªdG á«°†b »ah

 QGôbE’G  ´GõàfGh  ∑Gôà°T’ÉH  äƒªdG  ≈dEG  »°†ØªdG  Üô°†dG
 πY á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG Ωó``̀Yh Oƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀ª`̀dG AGò`````̀jE’Gh ±Gô``̀à``̀Y’Gh
 ΩGôàMGh  ≥Øàj  ’  øFÉ°T  ∂∏°ùe  ∑ƒ∏°Sh  áØ«XƒdG  áeGôc

.á£∏°ùdG ∫Éª©à°SG IAÉ°SEGh ÖLGƒdG

 ø«H  Iƒ`̀≤`̀dG  ΩGóîà°SG  »`̀a  •Gô`̀aE’É`̀H  ≥∏©àj  Éª«a  É`̀eCG
 ¿ƒfÉ≤∏d  É≤ah  ’EG  ºàj  ’  ìÓ°ùdG  ΩGóîà°SG  ¿G  áfhGô£dG

 áàHÉK äÉª«∏©J ™°VƒH âeÉb ájÉ¨dG √ò¡d áæéd π«μ°ûJ ºJh

 øeC’G äGóMh áaÉc ≈∏Y É¡ª«ª©J ºJh ìÓ°ùdG ΩGóîà°S’
 äÉª«∏©àdG  √ò`̀¡`̀d  RhÉ`̀é`̀J  …CG  ¿G  ≈∏Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG  º`̀Jh  ΩÉ`̀©`̀dG
 áªμëe ≈dEG øjRhÉéàªdG ádÉMEG ºà«°S ¿ƒfÉ≤∏d Ióæà°ùªdG

 ä’ÉM »a ’EG ºàj ’ ∫RÉæªdG ¢û«àØJ ¿G ±É°VGh .áWô°ûdG

 »YóªdG  ø`̀e  á«£N  á≤aGƒªHh  ¿ƒfÉ≤dG  ≥``ahh  IOhó`̀ë`̀e
 ájÉ¨dG √ò¡d áHQóe ¥ôa πÑb øe ºàj ¢û«àØàdG ¿Gh ,ΩÉ©dG
 ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ájôjóe  ¿Gh  ,á«dÉY  á«æ¡eh  á«aôëH  πª©J

 §HGƒ°†dÉH ΩGõàd’G ≈∏Y É¡JÉÑJôe áaÉc á«YƒJ ≈∏Y õcôJ

 ¢Vô©àJ  Ée  É°†jCG  ≈°ùæf  ’h  Iƒ≤dG  ΩGóîà°S’  á«fƒfÉ≤dG
 º«°ùL  AGóàYGh  Iójó°T  áehÉ≤e  øe  ¢û«àØàdG  ¥ôa  ¬«dEG

 øjô£îdG  ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dEÉH  º¡eÉ«b  óæY

.≥HGƒ°ùdG ÜÉë°UCGh

 ø``eC’G  á`̀jô`̀jó`̀e  ió``d  ∞«bƒàdG  õ`̀cGô`̀e  ¢Uƒ°üîHh
 IóY  π«μ°ûàH  â`̀eÉ`̀b  ájôjóªdG  ¿G  á`̀fhGô`̀£`̀dG  ô`̀cP  ΩÉ`̀©`̀dG
 Aƒ°V ≈∏Yh õcGôªdG √òg ´É°VhCG á°SGQód á°ü°üîàe ¿Ééd

 áaÉμd á«àëàdG á«æÑdG π«gCÉJ IOÉYEG ºJ á°SGQódG √òg èFÉàf

 á«æWƒdGh  á«dhódG  ô«jÉ©ªdGh  ≥Øàj  ÉªH  RÉéàM’G  øcÉeCG
 ºJh  ,øjõéàëª∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  á«Yƒf  ø«°ùëJh
 áHÉbô∏d ™°†îJ É¡fCG Éªc øcÉeC’G √ò¡d πªY π«dO QGó°UEG

 áHÉ«ædG  AÉ°†YCG  πÑb  øe  á«FÉéØdG  ájó≤ØàdG  äGQÉ`̀jõ`̀dGh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »æWƒdG õcôªdGh ºcÉëªdGh áeÉ©dG
 ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ájôjóe  πÑb  øe  äGó«cCÉàdG  ≈`̀dEG  QÉ°TGh
 ócCÉàdG ó©H ’EG øcÉeC’G √òg πNGO ¢üî°T …CG ∞«bƒJ Ωó©H

 24 RhÉéàJ Ióe ¬Ø«bƒJ RGƒ`̀L Ωó`̀Yh »ë°üdG ¬©°Vh øe

 πNGO »dhC’G ≥«≤ëàdG Qƒ°†ëH ø«eÉëª∏d ìÉª°ùdGh áYÉ°S

 ±ƒbƒª∏d ìÉª°ùdGh ¬∏cƒe ™e ∫É°üJ’Gh á«æeC’G õcGôªdG

 áaÉc ≥«KƒJh √OƒLh ¿Éμe º¡ZÓHEGh ¬jhP ™e ∫É°üJ’ÉH

.øcÉeC’G √òg πNGO á°UÉN äÓé°S »a äGAGôLE’G

 »fOQ’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉª¶æe ¢ù∏ée πãªe ∫Ébh

 äÉª¶æe  ∞jô©àd  »JCÉJ  á°ù∏édG  √ò`̀g  ¿G  ìGô`̀é`̀dG  ô«ª°S

 á«dB’G  √ò¡H ø««eÓYE’Gh ø«£°TÉædGh »fóªdG ™ªàéªdG

 ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡∏«©ØJ IQhô°Vh áeÉ¡dG

 äÉÑ∏£àe Ö°ùM äÉ«°UƒàdG √ò¡H ¿OQ’G ΩGõàdG ó°UQ ºà«°S

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG á«dB’G

 ¢ûjQójôa  á°ù°SDƒe  èeGôH  Iôjóe  âdÉb  É¡à¡L  øe

 á°ù∏é∏d  ô°TÉÑªdG  ¢Vô©dG  ¿G  ´ƒ°ûb  É¡e  ¿OQ’G  äô`̀Ñ`̀jG

 áaÉ≤K  ô°ûæd  á«Yƒf  Iƒ£N  ôÑà©J  ∞«æL  ø`̀e  á«°TÉ≤ædG

 ø«£°TÉædG  á«YƒJh  »``̀fOQ’G  ™ªàéªdÉH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M

 ≈∏Y  πª©J  á°ù°SDƒªdG  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,…ô`̀é`̀j  É`̀e  ∫ƒ``M

 äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  ácGô°ûdÉH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  º«gÉ≤e  ó«cCÉJ
 äÉª¶æe  ¢ù∏éªH  á∏ãªe  »fóªdG  ™ªàéªdGh  á«ª°SôdG

.»fOQ’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 á``̀«``̀fOQC’G AÉ``̀Ñ``̀fC’G á``̀dÉ``̀ch ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e ∫É```̀bh

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »eƒμëdG  ≥«°ùæàdG  ≥jôa  ƒ°†Y  (GôàH)
 õjõ©J  ≈∏Y  πª©J  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  ¿G  …ô`̀ª`̀©`̀dG  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 ≥∏©àj É`̀e π`̀c ô°ûf ∫Ó`̀N ø`̀e ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M áeƒ¶æe

 É°Uƒ°üNh  π°†aC’G  ƒëf  É¡H  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  áeƒ¶æªdG  √ò¡H
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG ¬£îdÉH á≤∏©àªdG ∂∏J
 πãªJh IOÉjõdGh  ôjƒ£à∏d  á∏HÉb áfôe á£N ôÑà©J É¡fƒc

 ô°û©dG  ∫Ó`̀N  áμ∏ªªdÉH  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤ëd  ≥jôW  áWQÉN

.á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°S
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  äÉª¶æe  ¢ù∏ée  ≥°ùæe  QÉ°TG  √Qhó`̀H
 Gòg  øe  IOÉØà°S’G  á«ªgCG  ≈`̀dEG  »bô°ûªdG  ∫Éªc  »``̀fOQ’G

 äÉ°ù°SDƒeh áeƒμëdG ø«H ácGô°ûdG õjõ©Jh º¡ªdG çóëdG

 ¥ƒ≤ëdG õjõ©àd á«æWh á£îH êhôî∏d »fóªdG ™ªàéªdG
 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG ò«ØæJ ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dGh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  á«æ©ªdG  áæé∏d  á«eÉàîdG  äÉ¶MÓªdGh

 .IóëàªdG ºe’G »a

 ا�عدام لمحامٍ قتل شخص*
 اشتبه بعالقته بزوجته 

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY 

 πà≤dG áª¡àH É«eÉëe ¢ù«ªîdG ¢ùeCG  iôÑμdG äÉjÉæédG áªμëe âe qôL
 ÉªgóMCG  øjôNBG  ø«æKG  âe qôLh  ,äƒªdG  ≈àM  kÉ≤æ°T  ¬eGóYEÉH  â°†bh  óª©dG
 óª©dG πà≤dÉH πNóàdG áª¡àH »°ù«FôdG º¡àªdG QRCG øe Gó°T á«°ùæédG »fGôchG
.Éª¡æe πμd áæ°S 15 áàbDƒªdG ábÉ°ûdG ∫É¨°T’ÉH Éª¡©°VƒH â°†bh ,∑Gôà°T’ÉH
 »°VÉ≤dG  á°SÉFôH  áªμëªdG  É¡Jó≤Y  á«æ∏Y  á°ù∏L  á`̀dÓ`̀N  QGô`̀≤`̀dG  AÉ`̀L
 ,äGQÉª°ùdG ±Gƒfh ó«Y ƒHG QƒfG ø««°VÉ≤dG ájƒ°†Yh á©jÉaôdG óLÉe QƒàcódG
 ™HGôdG  º¡àªdG  áªμëªdG  âfGO  Éªc  ,»fÉæμdG  óªMG  ΩÉ©dG  »YóªdG  Qƒ°†ëHh
 IGQGƒ``e  »`̀a  IóYÉ°ùªdG  áª¡àH  »°ù«FôdG  º¡àªdG  ió`̀d  kÉ≤FÉ°S  πª©j  …ò``̀dGh
 ¬jód º∏©dG  AÉØàf’ ∞°üfh áæ°S ¬°ùÑëH âªμMh ,ádGó©dG  ¬Lh øY ¢üî°T

.ò«ØæàdG á¶ëd áªjôédG ìô°ùªH √OƒLh ΩóYh ,πà≤dG áªjôéH
 ΩÉëe  ƒg  á«°†≤dÉH  »°ù«FôdG  º¡àªdG  ¿CG  á«°†≤dG  π«°UÉØJ  ¢üî∏àJh
 ¬gÉÑà°TG  ÖÑ°ùH  ∂`̀dPh  ,áæ°ùdG  ƒëf  πÑb  ¬àªjôL  ÜÉμJQ’  §£Nh  ,∫hGõ``e
 ™e  πª©j  Qhó¨ªdG  ¿É`̀c  PEG  ,Qhó¨ªdGh  á°SuQ nó oªdG  ¬àLhR  ø«H  ábÓY  OƒLƒH
 CÉ°ûfCG ∂dP Aƒ°V ≈∏Yh ,…QGOEG áØ«XƒH á°SQóªdG äGòH »°ù«FôdG º¡àªdG áLhR
 ∞«XƒàH Ωƒ≤j ¿CG ¬æe Ö∏Wh ,ø«ª¡àªdG óMCG º°SÉH É¡∏é°Sh ácô°T »eÉëªdG
 ¢UÓî∏d  ¬àª¡e  π«¡°ùàd  ¬©e  ábÓ©dG  ó«WƒJ  äÉjÉ¨d  ácô°ûdÉH  Qhó¨ªdG
 ¢TôL »a áYQõe ≈dG Qhó¨ªdG êGQóà°SÉH »°ù«FôdG º¡àªdG ΩÉb Égó©H ,¬æe
 AÉ°û©dG ∫hÉæJh ô¡°ùdÉH ¿ƒÑZôj º¡fG QÉÑàYG ≈∏Y ø«ª¡àªdG ∫ÓN øe ∂dPh

.∑Éæg
 ¿Éª¡àªdG »°ù«FôdG º¡àªdG á≤aôH ¿Éc ,áªjôédG áYÉ°S ,á∏«∏dG ∂∏J »ah
 ¿Éμa »°ù«FôdG º¡àªdG iód kÉ≤FÉ°S πª©j …òdGh ™HGôdG º¡àªdG ÉeCG ,¿GôNB’G
 ÉMÓ°S ô¡°TCGh áYQõªdÉH º¡«∏Y »°ù«FôdG º¡àªdG πNO å«M ,êQÉîdÉH ô¶àæj
 ≈àM äÉHô°V IóY ¢Só°ùªdG Ö©μH ¬æ«ÑL ≈∏Y Qhó¨ªdG Üô°Vh ¬∏ªëj ¿Éc
 Qhó¨ªdG  ≥æY  ≈∏Y  É¡H  §¨°V É°üY á£°SGƒH  Qhó¨ªdG  ≥æN ºK  ,É°VQCG  √É≤dCG
 ¬Lh ≈∏Y ¬Ñμ°Sh AÉªdG øe kÓ£°S ô°†MG ¬JÉah ó©Hh ,IÉ«ëdG ¥QÉa ¿G ≈dG
 áªjôéH  CÉLÉØJh  áYQõªdG  ≈dG  ≥FÉ°ùdG  πNO  Qhó¨ªdG  πà≤e  ó©Hh  .Qhó¨ªdG
 π«°S  »`̀a  É¡FÉ≤dGh  ,¬àÑcôe  »`̀a  ¬©°VƒH  »°ù«FôdG  º¡àªdG  óYÉ°Sh  ,πà≤dG
 øe áãédG ≈∏Y Qƒã©dG ºJ »dÉàdG Ωƒ«dG ìÉÑ°U »ah ,ΩÓ¶dG íæL »a AÉbQõdG
 Ö£dG ≈dG É¡∏≤f ºJh áKOÉëdÉH á«æeC’G Iõ¡L’G ÆÓHGh ,¢UÉî°T’G óMG πÑb
 AGôL »ZÉeódG ∞jõæ∏d Oƒ©j ÖÑ°ùdG ¿CG ø«ÑJh ,IÉaƒdG ÖÑ°S π«∏©àd »Yô°ûdG

.¬æ«ÑL ≈∏Y ¢Só°ùªdG Ö©μH Qhó¨ªdG Üô°V
 áKOÉëdG  äÉ°ùHÓe  ∞°ûc  iôL  äÉeƒ∏©ªdG  ™ªLh  …ôëàdGh  åëÑdÉHh

 .AÉ°†≤∏d º¡àdÉMG âªJh ø«ª¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤dCGh

 القبض على الفاّر الثالث
 من نظارة الرمثا 

 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ÉãeôdG áWô°T â≤dCG   -  …CGô`̀dG  - ÉãeôdG 

 áªμëe IQÉ¶f  øe ,¢ùeCG  ∫hCG  ôa  …ò`̀dG  ådÉãdG  Üƒ∏£ªdG

.»æeCG Qó°üe ≥ah ÉãeôdG ájGóH

 ¢ùeG á∏«d ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG AÉ`̀≤`̀dG º`̀J ¬``̀fG Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG í``̀°``̀VhCGh

 øjôNG ø«°üî°Th áKÓãdG øjQÉØdG øe ø«æKG ≈∏Y ∫h’G

.AÉ°†≤∏d É©«ªL º¡àdÉMG ºà«°Sh QGôØdG ≈∏Y ºghóYÉ°S

 800  h  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  á`̀bô`̀°`̀S  áª¡àH  ø«Hƒ∏£e  á`̀KÓ`̀K  ¿É``̀ch

 IQÉ¶f ∂Ñ°T ™∏N øe øjôNG IóYÉ°ùªH GƒæμªJ QÉæjO ∞dG

 .É¡æe GƒHôgh ÉãeôdG áªμëe

   ضبط شخص حاول االعتداء 
على محل وآخر أحرق مركبة 

øjOÉëe π«Ñf  -  AÉbQõdG 
 ¢ùeG  AÉ`̀bQõ`̀dÉ`̀H  á°üàîªdG  á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G  âæμªJ

 ,…QÉéàdG  §°SƒdG  π`̀NGO  ,≥HGƒ°ùdG  ÜÉ``HQCG  ó`̀MCG  §Ñ°V  øe

 ó``MCG ≈`̀∏`̀Y AGó``à``Y’É``H Oó``¡``jh É°Só°ùe π`̀ª`̀ë`̀j ¿É``̀c å`̀«`̀M

 ºJ ¬```fCG ,™`̀∏`̀£`̀e »`̀æ`̀eCG Qó`̀°`̀ü`̀e ø`̀«`̀Hh .á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG ∫É`̀ë`̀ª`̀dG

 iód  ¬Ø«bƒJ  º`̀J  Éª«a  ,ìÓ°ùdG  §Ñ°Vh  …óà©ªdG  §Ñ°V

 É¡JÉ≤«≤ëJ á«æeC’G Iõ¡LC’G äô°TÉH å«M ,AÉbQõdG áWô°T

 á«æeC’G Iõ¡LC’G âæμªJ ôNBG ¥É«°S »ah .AÉ°†≤dG ¬©jOƒàd

 »a äÉÑcôªdG  ió`̀MG ¥Gô`̀MG ≈dG  óªY ¢üî°T §Ñ°V øe

 óMCG  ™e ±ÓN Oƒ`̀Lh ÖÑ°ùH  ,ø°ùM ô«eC’G  πÑL á≤£æe

 …òdG ¢üî°ûdG ∞«bƒJ ºJ ¬fG ,Qó°üªdG ±É°VCGh .¬FÉHôbCG

 Iõ¡LC’G äô°TÉHh ,ø«°ùëdG øeCG õcôe iód áÑcôªdG ¥ôMCG

 ™jOƒJh çOÉëdG äÉ°ùHÓe ≈∏Y ±ƒbƒ∏d É¡JÉ≤«≤ëJ á«æeC’G

 .AÉ°†≤dG ≈dG ¥QÉëdG

 اNشغال الشاقة بحق مؤيدين لـ»داعش« 

 حريق يلتهم مستودع »بولسترين« في إربد 

 ádhódG  øeCG  áªμëe äQó°UCG   -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 …ó``̀j Dƒ``̀e ø```e ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e á`̀°`̀ù`̀ª`̀N ≥``̀ë``̀H É``̀eÉ``̀μ``̀MCG

 É`̀e â``̀MhGQ »``̀HÉ``̀gQ E’G ¢`̀û`̀YGO º`̀«`̀¶`̀æ`̀J »``Lhô``eh

 ≈`̀d EG  äGƒ`̀æ`̀°`̀S 3  á`̀bÉ`̀°`̀û`̀dG ∫É`̀¨`̀°`̀T C’É`̀H ™`̀°`̀Vƒ`̀dG ø`̀«`̀H

.áæ°ùdG  ∞°üfh  áæ°S

 èjhôàdG  ájÉæéH  ø«ª¡àªdG  áªμëªdG  âfGOh

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ∫Ó``̀N ø``e á``«``HÉ``gQEG á`̀YÉ`̀ª`̀L QÉ``̀μ``̀a C’

 äó≤Y  á«æ∏Y  á°ù∏L  ∫ÓN  á«JƒÑμæ©dG  áμÑ°ûdG

 …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H

 á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh ∞``«``Ø``©``dG ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG ó``«``≤``©``dG

 »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dGh äGó`̀«`̀Ñ`̀Y ô`̀°`̀ü`̀à`̀æ`̀e »`̀fó`̀ª`̀dG »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG

 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG ¿Gƒ`̀Ø`̀°`̀U ó``FGô``dG …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG

 ó`̀ª`̀ë`̀e Ö``̀«``̀≤``̀æ``̀dG á````̀dhó````̀dG ø``````̀e CG ΩÉ`````̀Y »```̀Yó```̀e

. áæ°S Éëªd G

 ≈`̀∏`̀Y º``̀μ``̀ë``̀d É``̀ k°``̀†``̀«``̀Ø``̀î``̀J ΩÉ````̀μ````̀M C’G â``̀∏``̀ª``̀°``̀Th

 ¢`̀û`̀YGO  º«¶æàd  ø`̀«`̀Lhô`̀ª`̀dG  ø`̀e  »`̀©`̀eÉ`̀L  Ö`̀dÉ`̀W

 3  á``bÉ``°``û``dG ∫É``̀¨``̀°``̀T C’É``̀H ™``̀°``̀Vƒ``̀dG ø``̀e »```̀HÉ```̀gQ E’G

 á`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ∞`̀°`̀ü`̀fh á`̀æ`̀°`̀S Ió`̀ª`̀dG ∞`̀°`̀ü`̀f ≈``̀d EG äGƒ`̀æ`̀°`̀S

 ÜÉ`̀°`̀T ¬``̀fƒ``̀c ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f ìÓ``̀°``̀U E’ á`̀°`̀Uô`̀a ¬``̀FÉ``̀£``̀Y E’

 ô`̀¶`̀æ`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀∏`̀°`̀UGhh .ô`̀ª`̀©`̀dG π`̀Ñ`̀à`̀≤`̀e »`̀a

 ádhÉëeh  á«HÉgQEG  áYÉªL  QÉμaC’  èjhôàdG  º¡àH

 äÉ``̀ª``̀«``̀¶``̀æ``̀Jh á``̀ë``̀∏``̀°``̀ù``̀e äÉ```YÉ```ª```é```H ¥É```̀ë```̀à```̀d’G

 äÉYÉªéH  ¥É`̀ë`̀à`̀d’G  ≈`̀∏`̀Y  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀HÉ`̀gQEG

 ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e ≈``̀∏``̀Y á``̀«``̀HÉ``̀gQ EG äÉ``ª``«``¶``æ``Jh á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀e

 ≈`̀Ø`̀f É``ª``«``a ,…Qƒ```̀°```̀S ô``````NB’Gh »``````fOQ CG É``̀ª``̀gó``̀MCG

 áHÉ«f  πÑb  øe  Éª¡d  Ióæ°ùªdG  º¡àdG  ¿Éª¡àªdG

 .ádhódG  øeCG

…hGõ¨dG ±ô°TG - óHQG 

 ÉYOƒà°ùe  ¢ùeG  ∫hCG  AÉ°ùe  Ö°T  ≥jôM  º¡àdG

 ¥ƒ°ùdG  Üôb  {  øjôà°ùdƒÑdG  {  áZQÉØdG  äGƒÑ©∏d

.óHQG  ÜôZ  QÉ°†î∏d  …õcôªdG

 ≥jôëdG  ¿G  ,»fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  QOÉ°üe  â`̀dÉ`̀bh

 É`̀Ø`̀∏`̀î`̀e ´Oƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀jƒ`̀à`̀ë`̀e π``eÉ``c ≈`̀∏`̀Y ≈``̀JG

.äÉHÉ°UG  ™≤J  ºd  Éª«a  ájOÉe  GQGô°VG

 »``̀a  â```Ñ```°```T  ≥`````FGô`````M  Ió``````̀Y  ¿CG  ≈``````̀dG  QÉ```̀°```̀û```̀j

 …õ`̀cô`̀ª`̀dG ¥ƒ``°``ù``dG Üô``̀b á`̀¡`̀HÉ`̀°`̀û`̀e äÉ`̀YOƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e

 Qô`̀≤`̀ª`̀dG ø``̀e É`̀ª`̀«`̀a ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ∫Ó``̀N

 äÉ©ªéàdG  øY  Gó«©H  ójóL  …õcôe  ¥ƒ°S  AÉ°ûfG

 . á«f Éμ°ùd G

 توقيف شخص والبحث عن آخر 
بعد االعتداء على معلم في الشوبك 

»°ùjƒ£dG OÉjR -∂Hƒ°ûdG 

 ≈∏Y  ióàYG  É°üî°T  á«æeC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G  âØbhG

 áKOÉM ó©H  ,  ôNG  øY åëÑJh ,  ∂Hƒ°ûdG  »a º∏©e

.¢ùeG øe ∫hC’G á∏«d âKóM »àdG AGóàY’G

 ó```̀MCG ∞``̀«``̀bƒ``̀J º```̀J ¬`````̀ fCG »```̀æ```̀eCG Qó``̀°``̀ü``̀e ó`````̀cGh

 iƒμ°T  ó©H  ,ô`̀NBG  øY  QÉ`̀L  åëÑdG  ¿CGh  ¢UÉî°TC’G

.Ió°TGhôdG ¢ù«b º∏©ªdG É¡H Ωó≤J á«ª°SQ

 AGóàY’  ¢Vô©J  ¬``fCG  ,Ió`̀°`̀TGhô`̀dG  º∏©ªdG  ∫É``bh

 ø«ÑJh  ,ø«°üî°T  πÑb  øe  ¬JQÉ«°S  Ö∏b  ádhÉëeh

 äGƒæ°S »a Éª¡°ùjQóàH ΩÉb áeÉY ájƒfÉK ÉÑdÉW Éª¡fCG

 Éª¡∏gDƒj  º`̀d  ¬```fC’  â```JCG  Éª¡àdhÉëe  ¿CGh  ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀S

 Éª¡dÉªμà°SG ΩóY ÖÑ°ùH ,áeÉ©dG ájƒfÉãdG ¿Éëàe’

.ìÉéædG äÉÑ∏£àªd

 »à≤MÓe º``̀J{ zIó``̀°``̀TGhô``̀dG  º`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  ±É``̀°``̀VCGh

 á`̀jô`̀«`̀Hõ`̀dG ≈```̀dEG π`̀é`̀f á≤£æe ø`̀e ¢`̀UÉ`̀H á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H

 QÉ°ùe ø`̀Y »``LGô``NG á`̀dhÉ`̀ë`̀e ∂`̀dò`̀ch ,¢`̀ù`̀μ`̀©`̀dÉ`̀Hh

 »àÑcôe êhôN ≈dG iOG Ée ,πéf …OGh »a ´QÉ°ûdG

 äGô`̀ª`̀dG ió```MG »``̀ah ,QÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø`̀Y Iô``̀e ø`̀e ô`̀ã`̀cG

.zπéf …OGh óæY IQÉ«°ùdG ≈∏Y Iô£«°ùdG äó≤a

 »JQÉ«°S Ö∏≤æJ ºdh ˆG Qób{ :Ió°TGhôdG πªcCGh

 »àæHGh »àLhR âÑ«°UCGh ,»Jô°SG πà≤Jh …OGƒdG »a

 âdGR  ’  ø«M  »a  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  Éª¡dÉNOG  º`̀Jh

.êÓ©dG ≈≤∏àJ ¬àLhR

 ¬àÑcôe ∞bƒJ  óæYh  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Ió°TGhôdG  QÉ°TCGh

 ΩÉb  ÉgóæYh  ,¬°ùgO  ¢UÉÑdG  ∫hÉ`̀M  É¡æe  ¬`̀Lhô`̀Nh

 ¿ÉÑdÉW Éª¡fCÉH  Éª¡«°ùØf ≈∏Y ∞jô©àdÉH øjóà©ªdG

 3  πÑb  ΩÉ©dG  ájƒfÉãdG  ¿Éëàe’  Éª¡∏«gCÉàH  º≤j  ºd

 .äGƒæ°S

 óLƒj ’ :áfhGô£dG 
 ÜÉ≤©dG øe äÓaEG ä’ÉM

 ìƒàØe ihÉμ°ûdG ÜÉHh

 ìÓ°ùdG ΩGóîà°SG 
 ºàj ∫RÉæªdG ¢û«àØJh

 ¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah

™æ°üªdG ≥jôM

 ¢ù∏ée »a á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG ¢ù«FQ ∫Éb - GôàH - ¿ÉªY 
 äÉëjô°üJ  ¿EG  ,á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀î`̀dG  ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 ∫ƒ`̀M ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀dG õcôª∏d ΩÉ`̀©`̀dG ¢`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀dG
 Oôée  É`̀ª`̀fEG  ,óæ°S  hCG  ¿É`̀«`̀H  ≈``̀dEG  óæà°ùJ  ’  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 ÜƒLh  øe  kÉbÓ£fG  É¡ÑæéJ  »¨Ñæj  ¿Éc  ,áWƒ∏¨e  ±É°UhCG
 ¿É«H  »`̀a  áfhÉ°üîdG  ±É`̀°`̀VCGh  .á```̀dOC’Gh  ≥FÉ≤ë∏d  √OÉæà°SG
 ∞°Uh øe ΩÓYE’G πFÉ°Sh ¢†©H »a OQh Ée ¿EG , ¢ùeG »Øë°U

 ¢ù∏éªd  äGõ`̀jô`̀H  ≈°Sƒe  QƒàcódG  õcôª∏d  ΩÉ©dG  ¢VƒØªdG
 çÓãdG äÉ£∏°ùdG ø«H ∞©°VC’G á≤∏ëdG ∫Gõj ’{ ¬fCÉH ÜGƒædG
 ∞«°UƒJ ƒg ÉªfEG ,záHƒ∏£ªdG á«fƒfÉ≤dG äGô«¨àdG çGóMEG »a
 GPEG  Éª«a  IóY  ä’DhÉ°ùJ  πªëjh  ,™bGƒ∏d  ∞dÉîeh  ∞ëée
 ôªj ’ å«M ,äÉ£∏°ùdG  Qhó``H  m±É``c  ΩÉ`̀ª`̀dEG  Ωó`̀Y ∑Éæg ¿É`̀c
 ¿ÉªdôÑdG  áÑb  âëJ  ¬à°ûbÉæeh  √ójƒéJ  ó©H  ’EG  ¿ƒfÉb  …CG

 .á°üàîªdG áæé∏dG »a É¡∏Ñbh

   الخصاونة: خالصات مغلوطة 



عربي ودولي

(RôàjhQ)  ∑ƒcôc ¥Gƒ°SCG »a »°ûªj »bGôY qø°ùe

1

 É`̀jQƒ`̀°`̀S  äGƒ````̀b  ó`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀J  -  Ü  ± G  -  º``̀°``̀UGƒ``̀Y 

 »àdGh  ø£æ°TGh  ø`̀e  áeƒYóªdG  á«WGôbƒªjódG

 É¡∏≤©e ø``̀e  á``̀«``̀HÉ``̀gQ’G  ¢``̀û``̀YGO  á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀Y  äOô```̀W

 ≈dG ábôdG áæjóe º«∏°ùàd ,ÉjQƒ°S »a kÉ≤HÉ°S RôHC’G

.É¡fhDƒ°T IQGOE’ »fóe ¢ù∏ée

 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ¿G ¢``ù``eCG á`̀«`̀aÉ`̀ë`̀°`̀U äOÉ`````aCGh

 É`̀jQƒ`̀°`̀S äGƒ````̀b É`̀¡`̀«`̀a äô`̀°`̀û`̀à`̀fG »``̀à``̀dG á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG

 ó©H  á«°VÉªdG  ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SC’G  ∫Ó``̀N  á`̀«`̀WGô`̀bƒ`̀ª`̀jó`̀dG

 ô°TDƒj  Ée  ,ø«∏JÉ≤ªdG  øe  â∏N  ,É¡«∏Y  Iô£«°ùdG

 á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG »``̀a …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG Oƒ``̀Lƒ``̀dG ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀J ≈```̀dG

.Iô«Ñc áLQóH IôeóªdG

 ,á``̀«``̀WGô``̀bƒ``̀ª``̀jó``̀dG É```jQƒ```°```S äGƒ``````b â```̀æ```̀∏```̀YCGh

 áeƒYóªdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀jOô`̀μ`̀dG  πFÉ°üØdG  ∞`̀dÉ`̀ë`̀J

 πeÉc  πμ°ûH  É¡Jô£«°S  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  ,ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh  ø`̀e

 øe  ¢`̀û`̀YGO  áHÉ°üY  Oô`̀W  ó©H  á`̀bô`̀dG  áæjóe  ≈∏Y

 »æWƒdG  ≈Ø°ûªdG  kGójóëJh  ÉgõcôªJ  •É≤f  ô`̀NBG

.º«©ædG QGhOh …ó∏ÑdG Ö©∏ªdGh

 â`̀dÉ`̀b ,á``̀bô``̀dG á`̀æ`̀jó`̀e »``a º`̀«`̀©`̀æ`̀dG QGhO ø``̀eh

 äÓa GóLhQ zäGôØdG  Ö°†Z{ á∏ªM »a ájOÉ«≤dG

 øjOƒLƒe  ≈≤Ñæ°S  øμd  ,äGƒ≤dG  ¢†©H  âÑë°ùfG{

 §«°ûªàdG  äÉ«∏ªY  øe  »¡àæf  ≈àM  áæjóªdG  »a

 ábôdG  ¢ù∏ée  ≈dEG  É¡ª∏°ùf  ºK  ,á«≤ÑàªdG  á∏«∏≤dG

.z»fóªdG

 º°†j …ò``̀dG  »`̀fó`̀ª`̀dG  á`̀bô`̀dG  ¢ù∏ée A≈`̀°`̀û`̀foCGh

 äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀Th á``̀bô``̀dG ô`̀FÉ`̀°`̀û`̀Y Rô`````̀HCG ø``̀e AÉ``̀¡``̀Lh

 áæjóªdG  IQGOE’  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ¿É`̀°`̀ù`̀«`̀f  »`̀a  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S

 ájQÉL  ájôμ°ù©dG  äÉ«∏ª©dG  âfÉc  Éªæ«H  ,É¡ØjQh

.á¶aÉëªdG øe áaô£àªdG áHÉ°ü©dG Oô£d

 ÉjQƒ°S  äGƒ≤d  »eÓY’G  ÖàμªdG  ôjóe  ∫É`̀bh

 AÉ`̀¡`̀à`̀fG ó``̀©``̀H{ »``̀dÉ``̀H ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e á``«``WGô``bƒ``ª``jó``dG

 äGƒ≤dG øe ô«Ñc º°ùb π≤àfG ,ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG

 (á¶aÉëe)  É¡æ«H  iô``NCG  ≥WÉæe  ≈`̀dEG  á`̀bô`̀dG  ø`̀e

 äGƒ``≤``dG ∂`̀∏`̀J ¢`̀Vƒ`̀î`̀J å`̀«`̀M É`̀bô`̀°`̀T zQhõ`````dG ô```jO

.á«HÉgQ’G áHÉ°ü©dG ó°V ∑QÉ©e

 áæjóe ø`̀e ø`̀«`̀«`̀HÉ`̀gQ’G º`̀μ`̀M QÉ```̀KBG í`̀ª`̀J º``̀dh

 ¢SôH  ¢ùfGôa  ƒ∏°SGôe  ógÉ°Th  .¿B’G  ≈àM  ábôdG

 Öàc áàa’h ∞°SÉf ΩGõëH Iôfõe ¢VQC’G ≈∏Y áãL

.z¢ûYGód õLÉM ¬ÑàfG{ É¡«∏Y

 ≈∏Y  á«WGôbƒªjódG  ÉjQƒ°S  äGƒ`̀b  äô£«°Sh

 ábôdG  ¢ù∏ée  ájÉYôH  ¥ÉØJG  ó©H  áæjóªdG  πeÉc

 áHÉ°ü©dG ô°UÉæY øe äÉÄªdG ¬ÑLƒªH º∏°S »fóªdG

.äGƒ≤dG ∂∏J ≈dG º¡°ùØfCG

 »a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e §`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ∫Gõ```̀J ’h

 áHÉ°üY  ø`̀e  ájQGƒàe  ô°UÉæY  ø`̀Y  kÉãëH  áæjóªdG

 ¿ƒ«HÉgQ’G  É¡YQR  »àdG  ΩÉ`̀¨`̀dC’G  ∂«μØàdh  ¢ûYGO

.áaÉãμH

 É```jQƒ```°```S äGƒ````````̀b º```̀°```̀SÉ```̀H çó```̀ë```̀à```̀ª```̀dG ∫É````````̀bh

 ôã©j º`̀d ¬``̀fG ¢`̀ù`̀eCG ƒ`̀∏`̀°`̀S ∫Ó``̀W á`̀«`̀WGô`̀bƒ`̀ª`̀jó`̀dG

 áHÉ°ü©dG  ø`̀e  á`̀jQGƒ`̀à`̀e  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  ¿B’G  ≈`̀à`̀M

 ™e  ájQÉL  äÉ≤«≤ëàdG  ¿CG  ≈dG  kGô«°ûe  ,áaô£àªdG

.º¡æe  ø«ª∏°ùà°ùªdG

 äGƒ≤d  á©HÉJ  äGQÉÑîà°SG  Ωƒ`̀≤`̀J{  ƒ∏°S  ìô`̀°`̀Uh

 º¡æ«Hh  ,º¡©e  ≥«≤ëàdÉH  á«WGôbƒªjódG  ÉjQƒ°S

.z¿ƒ«∏ëe ¿ƒ∏JÉ≤eh áØ∏àîe äÉ«°ùæL øe ÖfÉLCG

 IóëàªdG  º`̀e’G  äQó`̀b  »àdG  ábôdG  áæjóe »a

 ô«Z  äÉ`̀H  É¡æe  áÄªdG  »`̀a  80  ¿G  »°VÉªdG  ô¡°ûdG

 øe iƒ`̀°`̀S É`̀¡`̀∏`̀ª`̀cCÉ`̀H ´QGƒ``̀°``̀T â`̀∏`̀N ,ø`̀μ`̀°`̀ù`̀∏`̀d π`̀HÉ`̀b

.IOô°ûªdG ÜÓμdGh §£≤dG

 .ó¡°ûªdG  ≈∏Y  ô£«°ùªdG  √ó`̀Mh  QÉ`̀eó`̀dG  Gó`̀Hh

 »àdGh  áæjóªdG  ±Gô`̀WCG  ≈∏Y  á©bGƒdG  AÉ«MC’G  »a

 äô`̀°`̀û`̀à`̀fG ,Ωƒ``̀é``̀¡``̀dG á``̀jGó``̀H »``̀a É`̀¡`̀JOÉ`̀©`̀à`̀°`̀SG â`̀ª`̀J

 Iôeóe ∫RÉæe øe ,Üƒ°Uh ÜóM πc øe QGô°VC’G

.É¡HGƒHG â©∏N hG É¡Ø≤°S QÉ¡fG iôNGh

 áæjóªdG  §°Sh  »a  kÉeOÉ°U  GóH  ó¡°ûªdG  ¿CG  ’G

 ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  kGó``̀L  áØ«æY  ∑QÉ`̀©`̀e  äô``̀L  å`̀«`̀M

 É¡∏ªcCÉH  âdƒëJ  äGQÉM  ¿CÉch  .á«é«JGôà°SG  á«æHCG

 ø«H  ≥jôØàdG  øμªªdG  øe  ó©j  º∏a  ,¢VÉ≤fCG  ≈`̀dG

 øe ∫É`̀Ñ`̀L Oô`̀é`̀e A»`̀°`̀T π`̀c äÉ``̀Hh .ô`̀é`̀à`̀eh ∫õ`̀æ`̀e

.∑Ó°SCGh Ö«HÉfCGh IQÉéM :ΩÉcôdG

 ¬ª°SG ¿Éμ°ùdG ∫óÑà°SG …òdG º«©ædG QGhO óæYh

 Ö∏°üdG äÉ«∏ªYh äÉeGóYE’G Iôãμd º«ëédG QGhóH

 ™ªéJ ,ø``̀«``̀«``̀HÉ``̀gQ’G º`̀μ`̀M ∫Ó```̀N É`̀gó`̀¡`̀°`̀T »``à``dG

 É`̀jQƒ`̀°`̀S äGƒ``̀b äÓ`̀JÉ`̀≤`̀eh »`̀∏`̀JÉ`̀≤`̀e ø`̀e äGô`̀°`̀û`̀©`̀dG

 ø«∏°UGƒe  ,…ôμ°ù©dG  º¡°SÉÑ∏H  á«WGôbƒªjódG

.≈≤«°SƒªdG ™bh ≈∏Y ø««HÉgQ’G Oô£H ∫ÉØàM’G

 á`̀jÉ`̀ª`̀M äGó`````Mh º`̀°`̀SÉ`̀H á`̀Kó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG â``̀æ``̀∏``̀YCGh

 »aÉë°U ô`̀ª`̀JDƒ`̀e  »``̀a  ˆG  ó`̀Ñ`̀Y  ø`̀jô`̀°`̀ù`̀f  ICGô``̀ª``̀dG

 IQƒ°U  â≤∏Y  å«M  ¥ô£dG  Iôjóà°ùe  óæY  ¬Jó≤Y

 ¿CG ,¿Ó`````̀LhG ˆG ó`̀Ñ`̀Y …Oô``̀μ``̀dG º`̀«`̀Yõ`̀∏`̀d Iô`̀«`̀Ñ`̀c

 IQÉ°TEG  »a  ,zIô`̀ë`̀dG  ICGô`̀ª`̀dG  IOGQEÉ``H  äQôëJ ábôdG{

 ájÉªM  äGó``̀Mh  ¬àÑ©d  …ò``̀dG  »dÉà≤dG  Qhó``̀dG  ≈`̀dG

.ácô©ªdG »a ájOôμdG ICGôªdG

 âcQÉ°T ó`̀≤`̀d{ ¬`̀«`̀a AÉ``̀L kÉ`̀fÉ`̀«`̀H ˆG ó`̀Ñ`̀Y â`̀∏`̀Jh

 ≈`̀à`̀Mh á`̀jGó`̀Ñ`̀dG ò`̀æ`̀e Üô``ë``dG √ò``̀g »``a É`̀æ`̀JGó`̀Mh

 ≈∏Y  ≈°†e  âbh  …CG  øe  ôãcCG  áªª°üe  »gh  ¿B’G

.zÜÉgQE’G ∫ƒ∏a á≤MÓe »a kÉeób »°†ªdG

 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀U »``̀a äÓ``̀JÉ``̀≤``̀eh äÉ``̀jOÉ``̀«``̀b â`̀©`̀ª`̀é`̀Jh

 ,ˆGó`̀Ñ`̀Y ∫ƒ``̀M á`̀jOô`̀μ`̀dG ICGô``̀ª``̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M äGó```̀Mh

 ’  ó«¡°ûdG{  øØàg  äÉ`̀jô`̀NGh  äOô`̀ZR  øe  ø¡æeh

.zäƒªj

 º`̀°`̀S’G ƒ``̀gh ,zäGô``̀Ø``̀dG Ö`°`†`Z á`̀∏`̀ª`̀M{ äOÉ```̀bh

 ,ábôdG  »`̀a  ájôμ°ù©dG  á«∏ª©dG  ≈∏Y  ≥`̀∏`̀WCG  …ò``dG

.äÓa GóLhQ ájôμ°ù©dG IóFÉ≤dG

 É`̀æ`̀°`̀†`̀N{ É`̀¡`̀fÉ`̀«`̀H »``̀a ICGô```ª```dG äGó````̀Mh â``̀dÉ``̀bh

 ,ø«∏J  ’  IOGQEG  h  OOôàJ  ’  áªjõ©H  ∫Éà≤dG  äÉ¡ÑL

 »a ÜÉgQE’G ¿ƒ°üM ∑O Éææ«YCG Ö°üf Éæ©°Vh å«M

 QÉÑàY’G OQh ¬à°†Ñb øe ICGôªdG ôjôëJh ¬àª°UÉY

 ÉjÉÑ°S  ø`̀e  äGô°û©dG  ôjôëàH  á`̀jó`̀jõ`̀jE’G  ICGô`̀ª`̀∏`̀d

 ™°SGh  Ωƒég  ôKG  ¢ûYGO  ºgõéàMG  øªe  z∫Éμæ°T

.á«bGô©dG QÉéæ°S á≤£æe »a 2014 ΩÉ©dG ÜBG »a

 äÉjójõjCG  äÓJÉ≤e  ∑QÉ©ªdG  »a  âcQÉ°T  Éªc

 …òdG  »Hô©dG  …OôμdG  ∞dÉëàdG  øª°V  ,äÉ«HôYh

 √Oƒ`̀ª`̀Y á`̀jOô`̀μ`̀dG  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  á`̀jÉ`̀ª`̀M äGó```̀Mh πμ°ûJ

 .…ô≤ØdG

قوات سوريا الديموقراطية
تستعد لتسليم الرقة إلى مجلس مدني

º«∏bE’G »a ô«é¡J øY ôjQÉ≤J øe á≤∏b IóëàªdG ºeC’G

حكومة كردستان ترحب بدعوة العبادي للحوار

 ¿Éà°SOôc  º«∏bG  áeƒμM  âÑMQ  -  ä’É``ch  -  º°UGƒY 

 Qó`̀«`̀M »`̀bGô`̀©`̀dG AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ É`̀¡`̀¡`̀Lh »`̀à`̀dG Iƒ`̀Yó`̀dÉ`̀H

 á©°SGƒdG ájôμ°ù©dG á«∏ª©dG ó©H AÉKÓãdG QGƒë∏d …OÉÑ©dG

 É¡«∏Y  ´RÉ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG  ≥WÉæªdG  ¬JOÉ©à°SGh  »`̀bGô`̀©`̀dG  ¢û«é∏d

.OGôc’G É¡«∏Y ô£«°ùj ¿Éc »àdG  ∑ƒcôc áæjóe É¡æª°Vh

 ¿CG ¢`̀ù`̀eCG º`̀«`̀∏`̀b’G á`̀eƒ`̀μ`̀M ø`̀Y QOÉ`̀°`̀U ¿É`̀«`̀H í``̀°``̀VhCGh

 …OÉÑ©dG  Qó«M  ó«°ùdG  IQOÉÑe+  `H  ÖMQ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée{

 QGƒëdG  AóÑd  ,»`̀dGQó`̀Ø`̀dG  …OÉ`̀ë`̀J’G  ¥Gô`̀©`̀dG  AGQRh  ¢ù«FQ

 ≥ah  á≤dÉ©dG  ÉjÉ°†≤dG  πM  π`̀LCG  øe  º«∏b’G  áeƒμM  ™e

.z≥aGƒàdGh  ácGô°ûdG  …CGóÑe  øª°Vh  ,Qƒà°SódG

 á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈```̀dEG »``̀dhó``̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG{ π``̀«``̀HQCG â```̀YOh

.zø«ÑfÉédG  ø«H  QGƒëdG  ájÉYQ  »a IóYÉ°ùªdGh

 ájOÉëJ’G äÉ£∏°ùdG IOÉ©à°SG ó©H ∞bƒªdG √òg »JÉjh

 É¡«a  ÉªH  É¡«∏Y  ´RÉæàªdG  ≥WÉæªdG  Ö∏ZG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 ájôμ°ùY  á«∏ªY  ∫Ó`̀N  §ØædÉH  á«æ¨dG  ∑ƒ`̀cô`̀c  á`̀æ`̀jó`̀e

.ácôª°ûÑdG  äGƒb  ÉgôKG  ≈∏Y  âÑë°ùfG  á©°SGh

 º«∏bG ™e QGƒM AGôLG ≈dG AÉKÓãdG ÉYO …OÉÑ©dG ¿Éch

.zóMGh øWh »a ácGô°ûdG{ ¢SÉ°SG  ≈∏Y ¿Éà°SOôc

 ,Qƒà°SódG  ∞≤°S  ¢SÉ°SG  ≈∏Y  ºgÉØàf  ¿G  êÉàëf{  ∫Ébh

 äÉ°SQÉªe  äôL  ÉØ«°†e  zá«æWƒdG  ácGô°ûdG  ¢SÉ°SG  ≈∏Yh

 »àdG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  √ò``̀g  íë°üf  ó`̀jô`̀f  ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H  á`̀Ä`̀WÉ`̀N

.zá∏MôªdG  √òg ≈dG  Éæà∏°UhG

 ¬`̀Jô`̀LG …ò```̀dG AÉ`̀à`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G ¿G ∂`̀dò`̀c …OÉ``Ñ``©``dG ó````cCGh

 ≈¡àfG{  ¥Gô`̀©`̀dG  øY  ∫É°üØfÓd  ¿Éà°SOôc  º«∏bG  äÉ£∏°S

.z¬éFÉàf  â¡àfGh  ,É«°VÉe  íÑ°UGh

 Iô£«°ùdG  ´ƒÑ°S’G  Gòg  ájOÉëJ’G  äÉ£∏°ùdG  â°Vôah

 ó©H  ∑ƒcôc  á¶aÉëe  »a  á«£ØædG  ∫ƒ≤ëdG  ™«ªL  ≈∏Y

 ≈dG  »°†≤j  Ée  ,É¡æe  ájOôμdG  ácôª°ûÑdG  äGƒ`̀b  ÜÉë°ùfG

.∫É°üØf’ÉH º«∏bE’G  ΩÓMCG  ≈∏Y ô«Ñc óM

 »a ∫ƒ``ë``J á`̀£`̀≤`̀f á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG äGƒ``̀≤``̀dG Ωó``≤``J π`̀ã`̀ª`̀jh

 ójó©dG  â∏é°Sh ájõcôªdG áeƒμëdG É¡JCGóH »àdG  á«∏ª©dG

 ó©H Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dGh á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG  á`̀jõ`̀eô`̀dG äGP äGQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀f’G ø`̀e

 º«∏b’G  √GôLCG  …òdG  AÉàØà°S’G  ≈∏Y  ™«HÉ°SG  áKÓK  Qhôe

 äÉH  …ò`̀dG  »`̀fGRQÉ`̀H  Oƒ©°ùe  ø`̀e  IQOÉÑªH  ∫É°üØf’G  ≈∏Y

 »a ¬d  á«dGƒe ±GôWCG  øe ≈àM IOÉM äGOÉ≤àf’ ¢Vô©àj

.π«HQG

 ¢ùeCG  É¡≤∏b  øY  IóëàªdG  º`̀eC’G  äôÑY  ,É¡ÑfÉL  øe

 OGô`̀cCG  º¡Ñ∏ZCG  ø««fóªd  …ô°ùb  ô«é¡J  ø`̀Y  ôjQÉ≤J  ø`̀e

.¥Gô©dG  ∫Éª°T  »a º¡JÉcô°Th  º¡dRÉæe Ö¡fh ô«eóJh

 »a  IóëàªdG  ºeCÓd  á©HÉàdG  IóYÉ°ùªdG  áã©H  âdÉbh

 ¥Gô©dG  áeƒμM  IóëàªdG  º`̀eC’G  åëJ{  ¿É«H  »`̀a  ¥Gô`̀©`̀dG

 ¿Éª°Vh  äÉcÉ¡àfG  …CG  ∞`̀bƒ`̀d  äGAGô```̀LE’G  π`̀c  PÉ`̀î`̀JG  ≈∏Y

 ∞æ©dG  ∫É`̀ª`̀YCG  »ÑμJôe  áªcÉëeh  ø««fóªdG  π`̀c  ájÉªM

.zø««fóª∏d  …ô°ù≤dG  ô«é¡àdGh  Ö«gôàdGh

 É¡æY  ÆÓ``̀HE’G  iô`̀L  »àdG  äÉcÉ¡àf’G  º¶©e  â`̀©`̀bhh

 OGô`̀cC’G  É¡fÉμ°S  ≈∏Y  Ö∏¨j  Ió∏H  »`̀gh  ƒJÉeQƒNRƒW  »a

 §ØædÉH  á«æ¨dG  áæjóªdG  ∑ƒcôc »ah ,¿ÉªcôàdG  á©«°ûdGh

 øe á«bGô©dG  äGƒ≤dG  É¡JOÉ©à°SG  »àdG  ¥GôYC’G  IOó©àªdGh

.ø«æK’G Ωƒj ájOôμdG  äGƒ≤dG

 ¬Ñ°T  ¥Gô©dG  ¿Éà°SOôc º«∏bEG  áeƒμM øe πc ÖdÉ£Jh

 ≈∏Y  IOÉ«°ùdÉH  OGó¨H  »a  ájõcôªdG  áeƒμëdGh  π≤à°ùªdG

.Éª¡«∏Y  ´RÉæàªdG  ø«à≤£æªdG

 100  ƒëf  ¿EG  ¢ùeCG  ¿Éà°SOôc  º«∏bEÉH  ¿ƒdhDƒ°ùe  ∫Ébh

 ΩÉ≤àf’G  äÉ«∏ªY  øe  ÉaƒN  ∑ƒcôc  øe  Ghôa  …Oôc  ∞dCG

 ≈∏Y á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGƒ``̀b äô`̀£`̀«`̀°`̀S ò`̀æ`̀e »`̀bô`̀©`̀dG

 ¬H  äOó``̀f  º`̀«`̀∏`̀bE’G  ∫É`̀°`̀ü`̀Ø`̀fG  ≈`̀∏`̀Y  AÉàØà°SG  ó`̀©`̀H  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG

.OGó¨H

 ÜGõMC’ á©HÉJ äGô≤e ¿EG AÉ©HQC’G ∑ƒcôc ¿Éμ°S ∫Ébh

 »a  äÉªé¡d  â°Vô©J  …OôμdG  AÉàØà°S’G  äójCG  á«fÉªcôJ

.∑ƒcôc

 150  ¿CÉ``̀H  º`̀YGõ`̀e  â≤∏J  É`̀¡`̀fEG  IóëàªdG  º``̀eC’G  â`̀dÉ`̀bh

 ¿CÉHh  ƒJÉeQƒNRƒW  »a  11  ô«éØJ  iôLh  âbôMCG  ’õæe

 .äÉªé¡d â°Vô©J ∑ƒcôc »a á«fÉªcôJ ÜGõMCG  äGô≤e

π«FGô°SEÉH ±GôàY’G á«æ«£°ù∏a á«æWh IóMh áeƒμM …CG ÖdÉ£J ø£æ°TGh

السنوار: ال أحد في الكون يستطيع انتزاع سالح حماس
 »a  ¢SÉªM  ácôM  ¢ù«FQ  ø∏YG  -  Ü  ±  CG  -  º°UGƒY 
 óMG  ’{  ¿G  ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  QGƒæ°ùdG  ≈«ëj  Iõ`̀Z  ´É`̀£`̀b
 hG  É¡MÓ°S ´õ``f  ≈∏Y á`̀cô`̀ë`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀LG  ≈∏Y zIQó``≤``dG  ¬`̀d

.π«FGô°SÉH ±GôàY’G
 Ö°ùM ,¿É`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e áYƒªée ΩÉ``̀eG  QGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∫É``̀bh
 ´GõàfG  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  ¬`̀d  ó`̀MCG  ’{  ,ácôëdG  ¬æY  â∏≤f  É`̀e
 ™«£à°ùj  ¿ƒμdG  »a  óMG  ’h  (...)  ∫ÓàM’ÉH  ÉæaGôàYG
 π«FGô°SG áÑdÉ£e ≈∏Y í°VGh OQ »a ∂dPh ,zÉæMÓ°S ´õf
 áeƒμM  π«μ°ûJ  ºJ  ∫ÉM  »a  ,∂dòH  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh

.¢SÉªMh íàa »àcôM º°†J á«æ«£°ù∏a »æWh ¥Éah
 πLCG  øe  QGƒ`̀Kh  ájôM  ƒ∏JÉ≤e  øëf{  QGƒæ°ùdG  ™HÉJh
 ¿ƒfÉ≤dG  ó`̀YGƒ`̀b  ≥`̀ah  ∫Ó`̀à`̀M’G  π`̀JÉ`̀≤`̀fh  ,ÉæÑ©°T  á`̀jô`̀M
 Iƒ≤dG  ∑Ó`̀à`̀eG  π°UGƒæ°S{  ÉØ«°†e  z»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  »`̀dhó`̀dG

.zÉæÑ©°T ájÉªëd
 QƒædG iô`̀°`̀SC’G ∫Ó`̀à`̀M’G Oƒ`̀æ`̀L iô`̀j ø`̀d{ ±É`̀°`̀VGh
 ó«°ùdG  ¢SÉÑYh  áeÓ°S  ø°ùM  ∫ÉãeCG  ,ÉfGô°SCG  √Gô`̀j  ≈àM

.zäGó©°S óªMCGh »KƒZôÑdG ¿Ghôeh ≈°ù«Y Oƒªëeh
 ≈dG  ÖeôJ  ódÉfhO  »cô«e’G  ¢ù«FôdG  çƒ©Ñe  ¿Éch
 äÉj’ƒdG{  ¿G  ø∏YG  äÓÑæjôZ  ¿ƒ°ù«L  §°Sh’G  ¥ô°ûdG
 áæé∏dG ÇOÉÑªH ó«≤àdG á«ªgCG ójóL øe ócDƒJ IóëàªdG

 áeƒμM …CG  ¿G  »``̀gh  ’CG  (§``̀°``̀Sh’G  ¥ô`̀°`̀û`̀∏`̀d)  á`̀«`̀YÉ`̀Hô`̀dG
 òÑæH  ¬«a  ¢ùÑd  ’  É`̀eGõ`̀à`̀dG  Ωõà∏J  ¿CG  Öéj  á«æ«£°ù∏a
 äÉ`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ∫ƒ`̀Ñ`̀bh π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG á`̀dhó`̀H ±Gô``à``Y’Gh ∞æ©dG
 »a  ÉªH  ,ø«aô£dG  ø«H  á©bƒªdG  á≤HÉ°ùdG  äÉeGõàd’Gh
 äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀ª`̀dÉ`̀H ΩGõ``̀à``̀d’Gh ø`̀«`̀«`̀HÉ`̀gQE’G ìÓ`̀°`̀S ´õ``̀f ∂``̀dP

.zá«ª∏°ùdG
 á«∏°üæ≤dG  ¬`̀Jô`̀°`̀û`̀f  ¿É``«``H  »``̀a  äÓ`̀Ñ`̀æ`̀jô`̀Z  ±É``̀°``̀VGh
 …CÉH  á«æ©e ¢SÉªM âfÉc  GPEG{  ¬fG  ¢Só≤dG  »a á«cô«e’G
 √òg πÑ≤J  ¿CG  É¡«∏Y Öé«a ,á«æ«£°ù∏a  áeƒμM »a QhO

.zá«°SÉ°SC’G  äÉÑ∏£àªdG
 øe ¬```fCG ±Gô````̀WC’G ™`̀«`̀ª`̀L ≥`̀Ø`̀à`̀j{ äÓ`̀Ñ`̀æ`̀jô`̀Z ∫É```bh
 º∏°ùJ  ø`̀e  á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG  øμªàJ  ¿CG  …Qhô`̀°`̀†`̀dG
 πμ°ûHh  á∏eÉμdG  á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«fóªdG  É¡JÉ«dhDƒ°ùe  ΩÉ``eR
 ø«°ùëàd Éjƒ°S πª©f ¿CGh ,IõZ »a äÉbƒ©e ¿hOh »≤«≤M
.z∑Éæg ¿ƒ°û«©j øjòdG ø««æ«£°ù∏Ø∏d á«fÉ°ùfE’G ádÉëdG
 ƒgÉ«fÉàf  ø«eÉ«æH  »∏«FGô°S’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ÖMQh
 â`̀ë`̀°`̀VhG{ É`̀¡`̀fG ≈``̀dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,äÓ`̀Ñ`̀æ`̀jô`̀Z äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀H
 √ò¡H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«æ«£°ù∏a  áeƒμM  …G  ≈∏Y  ÖLƒàj  ¬`̀fG

.zÇOÉÑªdG
 É«≤«≤M  ÉeÓ°S  ójôfh  ,ΩÓ°ùdG  »a  ÖZôf{  ±É°VGh

 á«HÉgQG áª¶æe ™e äÉ°VhÉØe …ôéf ød ,ÖÑ°ùdG Gò¡dh
.z»°SÉeƒ∏HO AÉ£¨H

 ¢†«H’G  â«ÑdG  »a  ô«Ñc  ∫hDƒ°ùe  ø∏YG  ,¬ÑfÉL  øeh
 áëdÉ°üªdG Oƒ¡L Öãc øY ÖbGôJ IóëàªdG äÉj’ƒdG{ ¿G
 á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdGh ô°üe ™e IQôμàe ä’É°üJG …ôéJh

.zπ«FGô°SGh
 ≈`̀dG kGô``̀«``̀NCG ¬`̀Lƒ`̀J äÓ`̀Ñ`̀æ`̀jô`̀Z ¿G ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG QÉ``̀°``̀TGh
 ø«jô°üe  ø«dhDƒ°ùe  AÉ≤∏d  IôgÉ≤dG  ájô°üªdG  áª°UÉ©dG
 ∫hDƒ°ùªdG  ∫É``bh  .á«æ«£°ù∏ØdG  áëdÉ°üªdG  åëÑd  QÉÑc
 øμªàæd (...) ájô°üªdG áeƒμëdG ™e πª©«°S{ äÓÑæjôZ
 ø«H  ºFGO  ΩÓ°S  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  π«¡°ùJ  »a IóYÉ°ùªdG  øe

.zø««æ«£°ù∏ØdGh ø««∏«FGô°S’G
 ÉjƒL  GQÉ°üM  äGƒæ°S  ô°ûY  òæe  π«FGô°SG  ¢VôØJh
 ƒëf  ¬fÉμ°S  OóY  ≠∏Ñj  …ò`̀dG  ´É£≤dG  ≈∏Y  ÉjôëHh  ÉjôHh

.¢üî°T »fƒ«∏e
 øe äÉYÉ°S ™°†ÑH iƒ°S ´É£≤dG ¿Éμ°S OGóeG ºàj ’h
 ádÉ£ÑdGh çƒ∏àdG  äÉjƒà°ùe ¿G ø«M »a É«eƒj AÉHô¡μdG

.á©ØJôe
 IQGOG  á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG  áeƒμM  »dƒJ  ¿É°T  øeh
 πjƒªàdG  ÜÉH  íàah  QÉ°üëdG  ∞«ØîJ »a óYÉ°ùj  ¿G  IõZ

.ádƒ∏°ûªdG á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£àd »dhódG
 OÉ``̀ë``̀J’Gh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```̀j’ƒ```̀dGh π`̀«`̀FGô`̀°`̀SG ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh

.zá«HÉgQG áª¶æe{ ¢SÉªM »HhQh’G
 ó°V  í∏°ùªdG  ìÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  ø`̀Y  É¡«∏îàH  É`̀ª`̀FGO  Ö`̀dÉ`̀£`̀Jh

.π«FGô°SÉH ±GôàY’Gh ájôÑ©dG ádhódG
 áëdÉ°üe  ¥ÉØJG  ≈`̀dG  ¢SÉªMh  íàa  ÉàcôM  â∏°UƒJh
 Gó≤Y »¡æj ¿G ¢VôàØªdG øe »°VÉªdG ´ƒÑ°S’G »îjQÉJ

.Éª¡æ«H á©«£≤dG øe
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG É``̀gOƒ``̀≤``̀j »``̀à``̀dG í``̀à``̀a á``̀cô``̀M â``̀©``̀bh ó``̀≤``̀a
 ,á«Hô¨dG  áØ°†dG  Égô≤eh  ,¢SÉÑY  Oƒªëe  »æ«£°ù∏ØdG
 ájÉYôH áëdÉ°üªdG ¥ÉØJG ,IõZ ´É£b ôjóJ »àdG ¢SÉªMh

.»°VÉªdG πÑb ¢ù«ªîdG IôgÉ≤dG »a ájô°üe
 á£∏°ùdG  ó«©à°ùJ  ¿G  ¢VôàØj  ¥ÉØJ’G  Gòg  ÖLƒªHh
 ¿ƒfÉc øe ∫hC’G ∫ƒ∏ëH IõZ ≈∏Y Iô£«°ùdG á«æ«£°ù∏ØdG

.∫h’G
 IóMh  áeƒμM  π«μ°ûJ  ≈dG  É°†jG  ¿Éaô£dG  ≈©°ù«°Sh
 ≈dG  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  º°†æJ  ¿G  ¢SÉªëd  øμªj  Éªæ«H
 »°VhÉØàdG  ∂`̀jô`̀°`̀û`̀dG  -á«æ«£°ù∏ØdG  ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  áª¶æe

.ΩÓ°ùdG äÉKOÉëe »a π«FGô°S’ »°ù«FôdG
 â°VÉN  »àdG  ¢SÉªM  ¿G  ≈`̀dG  ô«°ûj  É`̀e  ∑Éæg  ¢ù«dh

 É¡MÉæL πëà°S 2008 ΩÉ©dG òæe π«FGô°SG ™e ÜhôM çÓK
.ΩÉ°ù≤dG øjódG õY ÖFÉàc …ôμ°ù©dG

 É¡°†aQ AÉKÓãdG âæ∏YG á«∏«FGô°S’G áeƒμëdG âfÉch
 º°†J  á«æ«£°ù∏a  á«æWh  Ió``̀Mh  áeƒμM  ™`̀e  ¢`̀VhÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 É¡MÓ°S  øY  Iô«N’G  πîàJ  ºd  ∫ÉM  »a  ,¢SÉªM  ácôM

.π«FGô°SÉH ±GôàY’G ø∏©Jh ,∞æ©dG øYh
 á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG ΩÉ«b •ô°T π«FGô°SG â©°Vh Éªc
 á°UÉîHh IõZ ´É£b πeÉc ≈∏Y á«æe’G É¡Jô£«°S ¢VôØH
 ¿É«H »a AÉL Ée Ö°ùM ,ô°üeh π«FGô°SG ™e QƒÑ©dG •É≤f

.Iô¨°üªdG á«∏«FGô°S’G á«æe’G áeƒμëdG
 2007 ΩÉ©dG ∞°üàæe IõZ ´É£b ≈∏Y ¢SÉªM äô£«°Sh
 »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«Fô∏d ø«dGƒªdG íàa ô°UÉæY äOôW ¿G ó©H

.á«eGO äÉcÉÑà°TG ôKEG ´É£≤dG øe ¢SÉÑY Oƒªëe
 É¡∏ªM »a âªgÉ°S Iójó°T •ƒ¨°V øe ¢SÉªM âfÉYh
 »°VÉªdG ∫ƒ∏jG »a á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG IOƒY ∫ƒÑb ≈∏Y

.IõZ ´É£b ≈dG
 ΩÉeCG  äÉÑ≤©dG  øe GóMGh »æ«£°ù∏ØdG  ΩÉ°ù≤f’G  ó©jh

.»∏«FGô°S’G »æ«£°ù∏ØdG ´GõædG ájƒ°ùJ
 ≈∏Y  Ió«à©dG  á«æ«£°ù∏ØdG  ádhódG  ΩÉ≤J  ¿G  ¢VôàØjh

 .IõZ ´É£bh á«Hô¨dG áØ°†dG »°VGQG

.áXƒë∏e êÉàfEG á∏b §°Sh ,ΩÉ©dG Gò¡d ¿ƒàjõdG ∫ƒ°üëe QÉªK »æéH á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG »a ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿ƒYQGõªdG CGóH   
 (ä’Éch)

مزارعو الضفة يقطفون ثمار الزيتون

إ سرائيل تنشر أجهزة
تنصت بشوارع القدس المحتلة

 á`̀Wô`̀°`̀T â`̀Yô`̀°`̀T - …CGô`````̀dG - á`̀∏`̀à`̀ë`̀ª`̀dG ¢``Só``≤``dG

 »a  zâ°üæJ{  áeƒ¶æe  ô°ûæH  á«∏«FGô°S’G  ∫ÓàM’G

 ™HÉàdG äÉeóîdG õcôe ájƒ≤J á©jQòH ,¢Só≤dG áæjóe

 ≈∏Y π©ØdG  IOQ  áYô°S  IOÉ`̀jRh  ,á«∏«FGô°S’G  áWô°û∏d

 ô°ûf  ºà«°S  å`̀«`̀M ,á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG  »`̀a  …ô`̀é`̀J  çGó```̀MG  …G

 øe  AóÑdG  ºà«°Sh  ,áeÉY  ™bGƒe  »a  â°üæàdG  Iõ¡LG

.¢Só≤dG

 ¿EÉa  zäƒfhôMG  äƒ©jój{  áØ«ë°U ™bƒe Ö°ùMh

 √ò`̀g ø`̀e ±ó`̀¡`̀dG ¿G »`̀Yó`̀J »`̀∏`̀NGó`̀dG ø```̀e’G IQGRh

 ,…Qƒa πμ°ûH ájOÉY ô«Z çGóMG ¢ü«î°ûJ ƒg á£îdG

 hG QÉ``̀f ¥Ó``̀WG øª°†àJ »`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh

.zájOÉY ô«Z{ äÉ©ªéJ

 …ƒàëJ â°üæàdG áeƒ¶æe ¿G áØ«ë°üdG âë°VhGh

 äGƒ°UG õ««ªJ ≈∏Y IQOÉb É¡fG  å«M á«Jƒ°U äÉ°ùée

 ,ñGô`̀°`̀ü`̀dGh äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dGh QÉ`̀æ`̀dG ¥Ó``̀WGh äGQÉ`̀é`̀Ø`̀f’G

 äƒ°üdÉH  çó`̀M  …G  Gô«eÉμdG  áeƒ¶æe  ó°UôJ  å«M

 Üôb’G  áWô°ûdG  õcôe  ≈dG  IQÉ°TG  π°SôJh  IQƒ°üdGh

 áaÉμH  áeƒ¶æªdG  √ò``̀g  §``̀HQ  ºà«°Sh  ,…Qƒ```̀a  πμ°ûH

.á«∏«FGô°S’G áWô°ûdG õcGôe

 ´QGƒ°T »a áeƒ¶æªdG √òg áHôéàH AóÑdG ºà«°Sh

 IóMGh πc áØ∏μJ π°üJh ,áaÉc ¢Só≤dG äGQÉMh ábRGh

.πμ«°T ∞dG 100 ƒëf

 äGƒ````b â``Ñ``°``ü``f ,á``̀«``̀°``̀VÉ``̀ª``̀dG ΩGƒ``````````̀YC’G ∫Ó``````̀Nh

 ¢Só≤dG á`̀æ`̀jó`̀e »`̀a äGô`̀«`̀eÉ`̀μ`̀dG äGô`̀°`̀û`̀Y ∫Ó``̀à``̀M’G

 á«°Só≤ªdG  AÉ`̀«`̀MC’G  »`̀a  ∂`̀dò`̀ch  ,áªjó≤dG  É¡Jó∏Hh

 ø`̀jò`̀dG ¿É`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG á`̀≤`̀MÓ`̀e ±ó`̀¡`̀H ,á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG »`̀bô`̀°`̀T

 ≈∏Y  ábQÉëdG  äÉLÉLõdGh  IQÉéëdG  ≥°TôH  ¿ƒeƒ≤j

 Oƒ`̀Lƒ`̀d  G kô``¶``f  ,∫Ó``̀à``̀M’G  äÉ`````` qjQhOh  ø«æWƒà°ùªdG

 Ió∏ÑdG  Ö∏b  »`̀a  á«fÉ£«à°S’G  QDƒ`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  äGô`̀°`̀û`̀©`̀dG

 .á«æ«£°ù∏ØdG AÉ«MC’Gh áªjó≤dG

 ٨ دول أوروبية تطالب
إسرائيل بتعويضات على هدم 

منشآت بالضفة
 á«HhQhCG ∫hO »fÉªK â¡Lh - GôàH - ˆG ΩGQ

 É¡«a  É¡ÑdÉ£J  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SG  ≈``dG  êÉ`̀é`̀à`̀MG  á`̀dÉ`̀°`̀SQ

 πHÉ≤e  ,hQƒ`̀j  ∞`̀dCG  30  áª«≤H  äÉ°†jƒ©J  ™aóH

 ,á«àëJ  ≈æH  äBÉ°ûæeh  , m¿ÉÑe  ô«eóJh  ,IQOÉ°üe

 »`̀a zê{ ≥``̀WÉ``̀æ``̀e »```̀a ∫hó``````dG √ò````̀g É``̀¡``̀à``̀eÉ``̀bCG

 äÉ£∏°S ≈dƒàJ »àdGh á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG

 ,á`̀«`̀æ`̀eC’G Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀S’G ∫Ó``̀à``̀M’G

.É¡«∏Y á∏eÉμdG á«fóªdGh

 »a á`̀jô`̀Ñ`̀©`̀dG z¢``̀ù``̀JQBÉ``̀g{ á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U â`̀∏`̀≤`̀fh

 »°SÉeƒ∏HO øY ,¢ù«ªîdG ¢ùeG QOÉ°üdG  ÉgOóY

 Oƒ≤J  »àdG  »`̀g  Éμ«é∏H  ¿G  ¬dƒb  ô«Ñc  »``̀HhQhCG

 »a  ácQÉ°ûªdG  ∫hó`̀dG  »bÉH  É`̀eCG  ,Iƒ£îdG  √ò`̀g

 ,É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SEGh ,É`̀°`̀ù`̀fô`̀a :»`̀¡`̀a êÉ`̀é`̀à`̀M’G á`̀dÉ`̀°`̀SQ

 ,GóædôjEGh  ,É«dÉ£jEGh  ,ÆQƒÑª°ùcƒdh  ,ójƒ°ùdGh

.∑QÉªfGódGh

 »°SÉeƒ∏HódG øY ájôÑ©dG áØ«ë°üdG â∏≤fh

 áYƒªéªdG{ »a AÉ°†YCG  »g »fÉªãdG  ∫hódG ¿G

 »``̀gh ,zá``̀«``̀fÉ``̀ °``̀ù``̀fE’G Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d á`````̀«`````̀HhQhC’G

 äÉWÉ°ûædG  ≥«°ùæJ  É`̀gQÉ`̀WEG  »`̀a  ºàj  áYƒªée

 á`̀Ø`̀°`̀†`̀dG  ø```e zê{ ≥``WÉ``æ``ª``dG  »```a á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G

.á«Hô¨dG

 ≈`̀∏`̀Y »```̀fÉ```̀ª```̀ã```̀dG ∫hó``````````̀dG √ò``````̀g è```̀à```̀ë```̀Jh

 ΩóîJ  ábÉ£dG  êÉ`̀à`̀fE’  á«°ùª°T  ìGƒ``̀dCG  IQOÉ°üe

 ¿ÉÑe  Ωó``̀gh  ,hó`̀Ñ`̀dG  Üô`̀©`̀dG  ø`̀e  ø««æ«£°ù∏a

 á≤£æªdG  »a  »``̀HhQhCG  πjƒªàH  âª«bCG  á∏≤æàe

 .∫ÉØWCÓd á«°SGQO ±ô¨c Ωóîà°ùJ »c ,É¡JGP



6عربي ودولي وتتمات

áeOÉ≤dG á«fOQC’G á«μ∏ŸGIQOÉ¨ŸG á«fOQC’G á«μ∏ŸG
Iô°üH

OGó¨H

áÑ≤©dG

Ö«HG πJ

¢ùjQÉH

ΩGOôà°ùeG

- ñQƒjR - ÉØ«æL

IôgÉ≤dG

»HO

áMhódG

ÉμfQ’

ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa

ähô«H

ÉehQ

Éæ««a

¢ùfƒJ

∫ƒÑæ£°SG

ƒZÉμ«°T

∑Qƒjƒ«f

IôgÉ≤dG

√óL

¿óæd

Éæ«KG

âjƒμdG

¢VÉjôdG

»HO

ΩÉeO

ähô«H

IôgÉ≤dG

√óL

»ÑX ƒHG

ähô«H

»HO

OGó¨H

IôgÉ≤dG

¢VÉjôdG

Ö«HG πJ

âjƒμdG

áÑ≤©dG

≠fƒc ≠fƒg - ∑ƒμfÉH

∑ƒμfÉH - ≠fƒc ≠fƒg

âjƒμdG

IôgÉ≤dG

¢VÉjôdG

áÑ≤©dG

Ö«HG πJ

∫Éjôàfƒe - âjhôàjO

»HO

»ÑX ƒHG

áMhódG

Iô°üH

OGó¨H

IôgÉ≤dG

ÉμfQ’

ähô«H

IôgÉ≤dG

áMhódG

»HO

∑Qƒjƒ«f

∫ƒÑæ£°SG

√óL

Éæ«KG

¢ùjQÉH

ΩGOôà°ùeG

ñQƒjR - ÉØ«æL -

ÉehQ

Éæ««a

âjƒμdG

¢ùfƒJ

ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa

¢VÉjôdG

ähô«H

IôgÉ≤dG

ΩÉeO

»HO

¿óæd

Ö«HG πJ

OGó¨H

ähô«H

√óL

05:10

06:00

06:30

07:00

07:10

07:15

07:25

08:00

08:00

09:00

09:30

10:15

10:20

10:30

05:25

06:05

08:00

08:40

08:45

09:15

09:15

09:25

09:30

09:40

10:00

10:00

11:30

12:40

10:30

10:40

10:45

11:20

11:25

11:30

11:35

11:35

12:00

12:15

13:55

16:10

16:30

16:40

15:00

15:05

15:10

15:10

15:55

16:40

16:45

17:35

17:50

18:00

18:30

18:40

18:50

19:05

17:40

18:45

20:15

20:30

20:30

20:30

20:45

22:00

22:30

22:40

23:40

01:15

02:20

19:15

19:40

20:25

21:30

22:10

22:15

22:15

23:40

00:10

00:40

00:55

01:00

01:25

óMƒªdG AiQGƒ£dG ºbQ

911

Iô°SC’G ájÉªM IQGOEG

111

ô«°ùdG IôFGO

190

 á«LQÉîdG äÉjQhódG

190

4650900   ºμàeóN  »a ¿ÉªY áfÉeCG

ΩÉ©dG AÉàa’G IôFGO

06  -  2000166

∑QÉªédG IôFGO ihÉμ°T

5343121

IÓ°üdG äÉbhG

ôéØdG
5Q216Q3812Q213Q336Q047Q20

 ¥hô°ûdGô¡¶dGô°ü©dGÜô¨ªdGAÉ°û©dG

!áHhô©dÉH ¢†HÉf zÖ∏b{ :ô«≤°T ø«eCG 
 øªMôdG óÑY ó©°SG .O   

 Ö∏≤dGh  ,Ωõà∏ªdG  »HÉ≤ædGh  ,»WGô≤ªjódG  π°VÉæªdGh  ,»dÉ¨dG  ≥jó°üdG  ó`̀dh
 »eƒ≤dG ôμØªdG ,¬àeGôch ¿É°ùf’G ájôM øY ¢Sô°ûdG ™aGóªdGh ,áHhô©dÉH ¢†HÉædG
 ób ¿Éch .1925 ΩÉY ¿ÉªY »a (ôeÉ°S ƒHCG – ô«≤°T ø«eCG) »f’ó«°üdG …OÉ°üàb’Gh
 ºK ,§∏°ùdG á°SQóe »a ájƒfÉãdGh ,¿ÉªY ¢SQGóe »a á£°SƒàªdGh á«FGóàH’G ¢SQO
 GƒªàfG øjòdG ø««fOQC’G πFGhCG øe ¿Éch ,≥°ûeO á©eÉL »a ádó«°üdG á«∏μH ≥ëàdG
 ø«cQÉ°ûªdG ø««fOQC’G ™HGQ ¿Éc å«M ,¬JÉjGóH òæe »cGôà°TE’G »Hô©dG å©ÑdG Üõëd
 »a ó«°TôdG ≈¡≤e »a 1947 ¿É°ù«f »a ó≤ oY …òdG Üõë∏d »°ù«°SCÉàdG ôªJDƒªdG »a

.≥°ûeO – ájQƒ°ùdG áª°UÉ©dG
 ôjƒ£Jh ¢ù«°SCÉJ  õjõ©àd  1983 ΩÉ©dG  »a âjƒμdG  øe ¿OQC’G  ≈`̀dEG  »JOƒY ó©H
 ™«ªL ™e äÓ°üdG º«bCG  /ó`̀WhCG ¿CG  É«©«ÑW ¿Éc ,z¿Éeƒ°T ó«ªëdG óÑY á°ù°SDƒe{
 ≈∏Y É¡æeh áμ∏ªªdG »a á°VQÉ©ªdG äGOÉ«≤dG äGòdÉHh ,á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdG äGOÉ«≤dG
 ,á«HôZ ƒHCG âé¡H ,¿ÉMôØdG óªM :(ÜÉ≤dC’G ßØM ™e) ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S
 ìhóªe  ,ójóëdG  ¿Éª«∏°S  ,»°ù∏HÉædG  ¢`̀SQÉ`̀a  ,ôμH  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ,ô«≤°T  øªMôdG  óÑY
 º«∏°S ,…OÉ¡dG óÑY ó«dh ,âcÉ°ùdG ¿RÉe ,á`̀jOhhGO óªëe ,¿Ghó©dG ôgÉW ,…OÉÑ©dG
 ø«eCG  É©ÑWh Qƒ`̀HO  …ó©°S  ,ôYÉ°ûdG  ∫ÉªL ,áæ°TÉÑM ô«ª°S  ,ô£e …óªM ,»ÑYõdG
 ,äƒ«ÑdG  »`̀a  ΩÉ≤J  á«YƒÑ°SCG  zäÉjóàæe{  Éæd  â`̀fÉ`̀ch  .(¿hó`̀jó`̀Y  º`̀gô`̀«`̀Zh)  ô«≤°T
 ,QƒHO …ó©°Sh ,ô«≤°T ø«eCGh ,ôμH º«gGôHEG :∫RÉæe ÉgRôHCG øe ,ájRGƒàe hCG á©WÉ≤àe
 .¿hõ«ªàªdG √OGhQh ,á«°SÉ«°ùdG ¬à¡μf ∫RÉæªdG √òg øe πμd ¿Éch .ôYÉ°ûdG ∫ÉªLh
 äóWƒJh ,ô«≤°T ø«eCG PÉà°SC’G ™e IóàªªdG á«FÉæãdG äGAÉ≤∏dG äôKÉμJ ,¥É«°ùdG »ah
 »eÉ°ûdG ,¬∏gCÉH ºjôμdG :¬dõæe »a á°UÉîHh ,Éææ«H á«∏FÉ©dGh á«°üî°ûdG ábGó°üdG
 áÄaGO á«HhôY AGƒ`̀LCG äÉ°TÉ≤ædG /äÓYÉØàdG ≈∏Y ≈Ø°VCG Éªe ;QÉª©ªdGh º«ª°üàdG

.á«ª«ªMh
 ≈∏Y ¬bÉaQ ¢†©H ™e πª©a ,(áÑμædG) ΩÉY ¿ÉªY ≈dEG ô«≤°T ø«eCG ΩƒMôªdG OÉY
 Üõë∏d …ô£b ø«eCG ∫hCG ô«àNGh ,1949 ΩÉY ¿OQC’G »a å©ÑdG Üõëd ´ôa ¢ù«°SCÉJ
 ˆGóÑYh  …hÉªjôdG  ˆG  óÑY  :º¡æe  ,ø««eƒb  OGhQ  ™e  πªYh  ,ÉjQƒ°S  êQÉ`̀N  øe
 »HõëdG ∫hDƒ°ùªdG ¿Éc (ôeÉ°S »HCG) ¿EG πH .(¿hô``NBGh) á«HôZ ƒHCG âé¡Hh ¢SGƒ©f
 »cGôà°TE’G »Hô©dG å©ÑdG Üõëd ÉeÉY Éæ«eCG íÑ°UCG …òdG) RGRôdG ∞«æe QƒàcódG øY
 ø«eCG) ø«eC’G ≥jó°üdG ¿Éch .AÉ°†YCG 4 âª°V »àdG á«HõëdG ¬à≤∏M »a ∂dPh (É≤M’
 áª°UÉ©dG »a áªjó≤dG Ió∏ÑdG §°Sh 1953 ΩÉY (IÉ«ëdG) ¬à«dó«°U íààaG ób (ô«≤°T
 Ö«≤f ∫hCG ÖîàfGh 1957 ΩÉY ¿OQC’G »a (ádOÉ«°üdG áHÉ≤f) ¢ù«°SCÉàH ºgÉ°Sh ,¿ÉªY
 ,π≤àYG ó≤dh .Üô©dG ádOÉ«°üdG OÉëJ’ É°ù«FQ ÖîàfG Éªc .á«dÉààe äGQhO Ió©dh ,É¡d
 áeÉbE’G GQGôe ¬«∏Y â°Vôa Éªc ,zôØédG{ π≤à©e »a ,á«aô©dG ΩÉμMC’G á∏Môe »a
 ¬JÉah ø«M ≈dEG  ¬JÉYÉæbh √QÉμaCGh á«eƒ≤dG ¬ØbGƒªH kÉμ°ùªàe πX ¬æμd ,ájôÑédG
 √ô¡b ¿CG ó©H ,ÉeÉY 79 `dG õgÉf ôªY øY 2004 ¢ù£°ùZCG /ÜBG øe »fÉãdG »a á«æªdG
 ¬JÉYÉæbh √QÉμaCG ≈dEG ¿ƒμf Ée êƒ`̀MCG Éæc âbh »a ,ΩÉ©dG ¬WÉ°ûf øe óMh ¢VôªdG
 Ée ôKEG ,»Hô©dG ¬KGôJh ¬àeCG ÉjÉ°†bh ¬Ñ©°Th ¬°VQCÉH ≥KGƒdG ¬eGõàdGh ,á«bGôdG ¬∏oã oeh
 â°ùbh ,¿ÉeõdG Éæd ôμæJ Ée ó©Hh ,OƒªédGh ô¡≤dGh º∏¶dG øe É¡«°ûZ Ée ÉæàeCG »°ûZ

.âÑ oMQ ÉªH ¢VQC’G Éæ«∏Y âbÉ°Vh ,ΩÉ°ù≤fE’G ìÉjQ ÉæH âØ°üYh ,ΩÉjC’G Éæ«∏Y
 å«M ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a ø«£°TÉædG øe -Éjƒ°S Éæch– zôeÉ°S ƒHCG{ ó©jh
 ó©H ,¿OQC’G »a (¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«Hô©dG áª¶æª∏d) ¢ù«FQ ∫hCG  ΩƒMôªdG ô«àNG
 ∫É°†ædG AÉª°S »a kGRQÉH kÉ«°SÉ«°S kÉfGƒæY -ˆG ¬ªMQ– ¿Éch ,É¡°ù«°SCÉJ »a ºgÉ°S ¿CG
 `d  z…QÉ°ûà°S’G  »æWƒdG  ¢ù∏éªdG{  »a  kGƒ°†Y  1978  ΩÉY  ô«àNG  ,É≤M’h  .»eƒ≤dG
 ΩÉμMC’G  á∏Môe AÉ¡fEG  ó©Hh  .Éjhóeh zÉë°VGh{  ¬Jƒ°U É¡«a  ¿Éc  á«dÉààe äGQhO  3
 ¢ù∏ée)  »a  kGƒ°†Y  √QÉ«àNG  ºJ  ,11  ``̀dG  ¿ÉªdôÑdG  äÉHÉîàfGh  ¿OQC’G  »a  á«aô©dG
 ΩÉ°Sh ≈∏Y π°üMh ,1993 ΩÉY ≈àM á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG øe kGAõ`̀L πXh ,(¿É«YC’G

.≈dhC’G áLQódG øe ∫Ó≤à°S’G
 É≤M’ ºK ,1948 ΩÉY z»Hô©dG ájhOC’G ´Oƒà°ùe{ ô«≤°T ø«eCG ΩƒMôªdG ¢ù°SCG ó≤d
 Égó©Hh ,äÉ«æ«à°ùdG ájGóH »a zájhOC’G áYÉæ°üd á«Hô©dG ácô°ûdG{ ¬d AÓeR ™e ¢ù°SCG
 â∏μ°T ø«eCÉJ äÉcô°T IóY ¢ù«°SCÉJ »a ºgÉ°Sh ,¿OQC’G »a á«Hô©dG ájhOC’G ´Oƒà°ùe
 äÉ°SGQOh ä’É≤e zôeÉ°S »HCG{  ΩƒMôª∏dh .ájOÉ°üàb’G ¿OQC’G äÉeÉYO øe IóMGh
 ∫òHh ,á«HôY äGôªJDƒeh äÉª¶æe IóY »a ∑QÉ°T ób ¿Éch ,ájôμah á«°SÉ«°S çÉëHCGh
 ¢Uƒ°üîdÉHh ,á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG øY ´ÉaódG π«Ñ°S »a ô«ãμdG ¬dÉeh ¬àbhh √ó¡L øe
 ,-¬JÉah ø«M ≈dEG– Éª¡H Éfƒμ°ùe πX ø«à∏dG zá«bGô©dGzh zá«æ«£°ù∏ØdG{ ø«à«°†≤dG
 »HõëdGh »°SÉ«°ùdG ∞«£dG ¿GƒdCG áaÉμd ,ôeÉ©dG ¬dõæe »a ,¬HGƒHCG ÉYô°ûe »≤H Éª∏ãe

.ø«dhDƒ°ùe ≈àMh ø«Ø≤ãeh ø««°SÉ«°Sh ø««HõMh ø««HÉ≤f øe »Hô©dGh »fOQC’G
 ≈∏Y ô«°ùf ¿CG ÉfGôMCG Éeh ,QóÑdG ó≤àØj AÉª∏¶dG á∏«∏dG »ah ,ôeÉ°S ÉHCG ˆG ºMQ

 !√Góg

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

kGóZh Ωƒ«dG ¿ÉªY »a ´QGƒ°ûd »FõL ¥ÓZEG

IOÉe πc äÉeÓY ´ƒªée øe %50 ≥«≤ëJ •Gôà°TGh äÉeÓ©dG ∞°ûc ≈∏Y ájƒÄe áÑ°ùf OÉªàYG

 GQÉÑàYG ™bGƒªdG √òg »a É«FõL ÉbÓZEG Ö∏£àj

 óZ Ωƒ```̀j ô`̀¡`̀X ≈``à``Mh á`̀©`̀ª`̀é`̀dG Ωƒ``̀«``̀dG ô`̀é`̀a ø``̀e

.âÑ°ùdG

 »a  ácôà°ûªdG  IQGOE’G  ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ºà«°Sh

 πFÉ°Sh  ô«aƒàd  ájõcôªdG  ô«°ùdG  IQGOEGh  ,á`̀fÉ`̀e’G

 á``̀jOÉ``̀°``̀TQ’G ¢`̀ü`̀NGƒ`̀°`̀û`̀dGh ,á``̀jQhô``̀ª``̀dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG

 ,™bƒªdG »a QhôªdG ¿Gƒ`̀YCGh ô«°ùdG  AÉÑbQ óLGƒJh

.ø«≤FÉ°ù∏d OÉ°TQE’Gh IóYÉ°ùªdG ºjó≤àd

 äÉeÓ©dG ´ƒªéªd É≤ah É¡dOÉ©j Ée hG (%85)
 ájô£«ÑdG QƒàcOh ádó«°ü∏d (%80)h ,(1400) øe
 Ωƒ∏©dGh ¢†jôªàdGhh á©jô°û∏d (%70)h á°Sóæ¡dGh
 »bÉÑd  (%65)h  π«gCÉàdG  Ωƒ∏Yh  IófÉ°ùªdG  á«Ñ£dG

 (%60)h  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »`̀a  äÉ°ü°üîàd
.á°UÉîdG äÉ©eÉédG »a äÉ°ü°üîàdG  »bÉÑd

 Iô«N’G »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée á°ù∏L ô°†Mh
 RGRô```̀dG ô`̀ª`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG ô```̀jRh

 á`̀aÉ`̀°`̀V’É`̀H, Qƒ`̀μ`̀©`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e IQGRƒ````̀dG ΩÉ``̀Y ø``«``eCGh
 á«ªæàd  »æWƒdG  õcôªdG  ¢ù«FQ  º¡æe  AGôÑN  ≈dG
 á`̀æ`̀HÉ`̀Ñ`̀©`̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dGá`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG OQGƒ```̀ª```̀dG
 AÉahh  ºdÉ°ùdG  ô°SÉjh  áªdGƒ°ùdG  ∞°Sƒj  QƒàcódGh

 å«M  ,ºjƒ≤àdGh  ¢SÉ«≤dG  »`̀a  AGôÑîc  ä’óÑ©dG
 ΩÉ¶f  ≈`̀∏`̀Y  CGô``̀W  …ò``̀dG  å`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  á°ûbÉæe  â`̀ª`̀J
 äÉ`̀«`̀dG  ™`̀e ≥`̀aGƒ`̀J  ≥«≤ëJ á`̀«`̀Ø`̀«`̀ch z»`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG{

.óMƒªdG  ∫ƒÑ≤dG

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

AÉbQõdG »a øjóaGƒdG õàÑJ áHÉ°üY ∂«μØJ

 øe ô¡°T øe ôãcC’ áHÉ°ü©dG  OGô`̀aG  áÑbGôe ºJh
 ∫ÓN øe ,º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh ÉgOGôaCG áaÉc áaô©e πLG
 πaÉëdG  äGRÉ`̀é`̀f’G  πé°S  ≈`̀dG  ±É°†j  ºμëe  ø«ªc
 ø`̀eC’G  OGô``̀aC’  á«∏ª©dG  äGôÑîdGh  á«dÉ©dG  á«æ¡ªdÉH

.»FÉbƒdG

 øjóaGƒdG á∏aÉM á£°SGƒH º¡dÉ≤àYG ºàj ¬fG ,™HÉJh
 ôeC’G  ,AÉ«M’Gh  ≥WÉæªdG  øe OóY »a ∫ƒéàJ  »àdG
 øμd  º¡æY  êGôaÓd  πNóàdG  Iô°SÉª°ù∏d  í«àj  …ò`̀dG
 øe ¬æY êGôa’G ºàj ¢üî°T πc øY QÉæjO 300 πHÉ≤e

.áWô°ûdG ájôjóe ≈dG ∫ƒ°UƒdG πÑbh á∏aÉëdG

 Gƒ£Ñ°V »`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ø``̀e’G  ô°UÉæY  ¿G  ,Oô`̀£`̀à`̀°`̀SGh
 πc øY QÉæjO 300 πHÉ≤e øjóaGh 4 øY êGô`̀aEG á©bGh
 º¡æY êôaG  å«M ,AÉæH  á°TQh øe º¡dÉ≤àYG  ºJ óaGh
 ™e  ¥ÉØJG  ó©H  áWô°ûdG  ájôjóe  ≈`̀dG  º¡dƒ°Uh  πÑb
 ádÉØμHh  QÉ`̀æ`̀jO  1200  ≠∏Ñe  ™`̀aó`̀H  Iô`̀°`̀SÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  ó``̀MG

 OGôaG  πjƒëJ ºJ ¬fG  Qó°üªdG ó`̀cCGh  .ø«Hô≤ªdG  ó`̀MCG
 Öàμe  ø`̀e  ø`̀«`̀«`̀fOQG  2  ø«jô°üe 5  º``̀gh  á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀©`̀dG
 äÉ≤«≤ëàdG  ∫Éªμà°SG  ó©H  AÉ°†≤dG  ≈dG  AÉbQõdG  πªY
 ºJ »àdG áHÉ°ü©dG OGôaCG áaÉc ∞°ûc øY äôØ°SG »àdG

.É¡μ«μØJ

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 á«à°ù«dÉÑdG ïjQGƒ°üdG èeÉfôH ´ô°ùæ°S :»fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG   

 ïjQGƒ°üdG  èeGôH ôÑcCG  øe GóMGh ¿GôjEG  ∂∏ªJh

 É`̀YÉ`̀aO  √ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh  §``̀°``̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  á«à°ù«dÉÑdG

 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  á¡LGƒe  »a  ÉjQhô°V  ÉjRGôàMG

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ∫hO á`̀°`̀UÉ`̀N ø```̀jô```̀NBG  Ωƒ``̀°``̀ü``̀Nh

.π«FGô°SEGh

 äÉHƒ≤Y ¢Vôa{ ¬fÉ«H »a …QƒãdG ¢SôëdG ∫Ébh

 ¢ù«Fô∏d »``FGó``©``dG  è`̀¡`̀æ`̀dGh  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀b

 äÉ°SÉ«°ùdG π°ûa ô¡¶j ≥ªMC’Gh ¥QÉªdG (»μjôeC’G)

.zá≤£æªdG »a Iôjô°ûdG á«fƒ«¡°üdGh á«μjôeC’G

 á`̀¡`̀LGƒ`̀e á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀H …Qƒ``̀ã``̀dG ¢`̀Sô`̀ë`̀dG ó`̀¡`̀©`̀Jh

 ÜÉ«Z  ≈∏Y  ô°TDƒe  »a  π«FGô°SEGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG

 ¥ô°ûdG »a á«°SÉ«°ùdG äGôJƒàdG QÉ°ùëfG ≈∏Y IQOÉH …CG

 ó`̀eC’G  á∏jƒW  É`̀Hô`̀M  ¿Gô``̀jEG  ¢VƒîJ  å«M  §`̀°`̀ShC’G

.IóëàªdG äÉj’ƒdG áØ«∏M ájOƒ©°ùdG ó°V ádÉcƒdÉH

 í`̀Ñ`̀°`̀UCG …ò```dG ,…Qƒ``̀ã``̀dG ¢`̀Sô`̀ë`̀dG{ ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG ∫É```bh

 π°UGƒ«°S  ,≈`̀°`̀†`̀e  â``̀bh  …CG  ø`̀e  Iƒ``̀bh  Éª°ùM  ô`̀ã`̀cCG

 Gô«°ûe  ,zÉ¡ëdÉ°üeh  á«eÓ°SE’G  ¿Gô`̀jEG  øY  ´ÉaódG

 á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  òØæj  …òdG  z¢Só≤dG  ≥∏«a{  ≈dEG

 øª«dGh  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dG  »a πª©jh …QƒãdG  ¢Sôë∏d

.iôNCG øcÉeCGh

 ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e Oó`̀°`̀û`̀à`̀ª`̀dG Ö``̀eGô``̀J ∞``̀bƒ``̀e ó````̀Mhh

.…QƒãdG ¢SôëdG ∞∏N ø««fGôjEG

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô````jRh ∞``jô``X OGƒ````L ó`̀ª`̀ë`̀e ∫É````bh

 ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a Éª«∏©J ≈≤∏J …òdG ,»fGôjE’G

 ..Ωƒ«dG{ ÖeGôJ ÜÉ£N ó©H ôàjƒJ ≈∏Y ¬HÉ°ùM ≈∏Y

 º¡∏c  ..AÉ°ùfh  ’É`̀LQ  ..äÉ«àah  ÉfÉÑ°T  ..¿ƒ`̀«`̀fGô`̀jE’G

 ÉæY  ¿ƒ©aGój  øe  ™e  ΩõëH  ∞≤f  .…Qƒ`̀ã`̀dG  ¢SôëdG

.zÜÉgQE’Gh ¿Ghó©dG ó°V á≤£æªdG øYh

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 ô°TÉÑe ΩGó°U ≈dEG ¿É¡éàJ áfƒ∏°TôHh ójQóe   

 IÉ`̀YO ≈``dG Üô``̀bG{ ¬``fG ∫ƒ`̀≤`̀j …ò``̀dG ƒ``gh ™`̀HÉ`̀Jh

 Ée ΩÉ``J ìƒ`̀°`̀Vƒ`̀H{ ±ô`̀©`̀j ó©j º`̀d ¬``fG z∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G

 »fG  â∏≤d  ,ô¡°T  πÑb  »fƒªàdCÉ°S  ƒd...¬Øbƒe  ƒg

.z¢ùªëàe

 øY  …ƒ`̀NGQ  ≈dG  ¬àdÉ°SQ  »a  ¿ƒª«°ûJƒH  ôÑYh

 zá∏μ°ûªdG º`̀é`̀M{ ∑Qó``̀J ’ ó`̀jQó`̀e ¿ƒ`̀μ`̀d ∞`̀°`̀S’G

 øe ô«ãμdG √ôWÉ°ûj Qƒ©°T ƒgh zQGƒëdG ¢†aôJzh

.ø««fƒdÉJÉμdG

 áëeÉ°ùàe É¡fÉH  áª¡àªdG  …ƒNGQ  áeƒμM øμd

 »©°ùdG{ Ü ¿ƒª«°ûJƒH º¡àJ , Oó°ûàªdG É¡MÉæL øe

.zá«JÉ°ù°SDƒªdG á¡LGƒªdG ≈dG É«é¡æeh GóªY

 ø`̀«`̀«`̀cGô`̀à`̀°`̀T’G º``̀«``̀YR É`̀à`̀«`̀°`̀ù`̀jG π``μ``jÉ``e ∫É````̀bh

 ≈∏Y  ∫Ó≤à°S’ÉH  ójó¡J  OƒLh  ™e{  ø««fƒdÉJÉμdG

 ’  ≈àM  áHƒ©°üdG  ≠`̀dÉ`̀H  QGƒ`̀ë`̀dG  íÑ°üj  ,á`̀dhÉ`̀£`̀dG

 Ébõªe ¬°ùØf  ¿ƒª«°ûJƒH  óéjh .zÓ«ëà°ùe ∫ƒ≤f

.•ƒ¨°V IóY ø«H

 Oó°ûàªdG …QÉ`̀°`̀ù`̀«`̀dG z»``̀H ƒ`̀j »`̀°`̀S{ Üõ``̀M É``̀YOh

 ÖZGôdGh ¿ƒª«°ûJƒÑd »°SÉ°S’G ∞«∏ëdGh ô«¨°üdG

 ,á∏≤à°ùªdG  É«fƒdÉJÉc  ájQƒ¡ªéd  ájQƒa  IO’h  »a

.¢ù«ªîdG AÉ°ùe äGôgÉ¶J ≈dG

 ≈∏Y É`̀°`̀†`̀jG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G •É``̀°``̀Sh’G §`̀¨`̀°`̀†`̀Jh

.á«∏ª©dG ∞bƒ«d É«fƒdÉJÉc ¢ù«FQ

 ô`̀Ñ`̀cG É`̀¡`̀æ`̀«`̀H á``̀cô``̀°``̀T 800 ø```̀e ô``̀ã``̀cG â``̀∏``̀≤``̀fh

 òæe É«fƒdÉJÉc øe É¡JGô≤e ,ø««fƒdÉJÉc ø«aô°üe

 Éªc  .äÉcô°ûdGh  IQÉéàdG  πé°S  Ö°ùëH  ,AÉàØà°S’G

.É©LGôJ áMÉ«°ùdG äó¡°T

 ô`̀jô`̀≤`̀J AÉ`̀à`̀Ø`̀à`̀°`̀SG ¿G É`̀«`̀fƒ`̀dÉ`̀JÉ`̀c IOÉ````̀b iô````̀jh

 »a  º¶f  …ò``dGh  AÉ°†≤dG  øe  Qƒ¶ëªdG  ô«°üªdG

 »ª«∏b’G ¿ÉªdôÑdG  íæe ,∫h’G øjô°ûJ øe ∫h’G

.∫Ó≤à°S’G ¿ÓY’ zÉ«Ñ©°T É°†jƒØJ{

 øμªj ’h É`̀gƒ`̀æ`̀∏`̀YG  »``̀à``̀dG  ΩÉ`````̀bQ’G  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 Gƒ``cQÉ``°``T ø``ª``e á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H 90 ¿É```̀a É`̀¡`̀æ`̀e ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀dG

 áÑ°ùf â`̀¨`̀∏`̀Hh .∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G Ghó```̀jG AÉ`̀à`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G »`̀a

.áÄªdÉH 43 AÉàØà°S’G »a ácQÉ°ûªdG

 ∫ƒM É«fƒdÉJÉc  »a É≤«ªY ÉeÉ°ù≤fG  ∑Éæg øμd

.ôe’G

 ójQóe »a á«eƒμM QOÉ°üe äQÉ°TG AÉæK’G »a

 πãªàj áeR’G øe ±ô°ûe êhôîd πM ≈dG AÉ©HQ’G

.IôμÑe á«∏ëe äÉHÉîàfG ≈dG IƒYódG »a

 QÉ`̀°`̀ù`̀«`̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG GOQÉ````̀ J ¿Gƒ````̀N ø`̀μ`̀d

 ¢†aQ  ó`̀jQó`̀ª`̀H  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a  »dÓ≤à°S’G

.¢ù«ªîdG ∂dP

 ≈dG  ƒYóJ ød á«fƒdÉJÉμdG  áeƒμëdG ¿G{  ócGh 

.zIôμÑe äÉHÉîàfG



1رياضة

 ..تحت الضغط 
 ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh »`̀∏`̀°`̀ü`̀«`̀Ø`̀dG ¢`̀ù`̀eG º`̀μ`̀à`̀MG - …CGô```dG - ¿É`̀ª`̀Y 
 Éª¡à©ªL  »`̀à`̀dG  á`̀dQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a  »`̀Ñ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀d
 …QhO  øe  ¢SOÉ°ùdG  ´ƒÑ°S’G  ìÉààaG  »a  ø°ùëdG  OÉà°S  ≈∏Y

.Ωó≤dG  IôμH  ø«aôàëª∏d  zô«°UÉæªdG{
 ¿EÉ```a •É``̀≤``̀f  9  ≈```̀dG  √ó``̀«``̀°``̀UQ »`̀∏`̀°`̀ü`̀«`̀Ø`̀dG ™```̀aQ É``̀ª``̀«``̀ah

 ô«Z  ™°Vh  »`̀a  ƒ`̀gh  áãdÉãdG  á£≤ædG  ≈`̀dG  π°Uh  ø«°ùëdG
.íjôe

 á«°ûæe  íéf  áª°ùjƒ≤dÉH  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  OÉà°S  ≈∏Yh
 ¬Ø«°†à°ùe  ø`̀e  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀dG  •É`̀≤`̀æ`̀dG  ∞`̀£`̀N  »`̀a  ø`̀°`̀ù`̀M  »`̀æ`̀H

.0-1  ø«ªãdG  RƒØdG  ó©H  ∑ƒeô«dG

 »≤H ø`̀«`̀M »`̀a •É`̀≤`̀f  8  ≈``̀dG  √ó`̀«`̀°`̀UQ á`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  ™``̀aQh
.çÓãdG  ¬WÉ≤æH  ¬fÉμe  ìhGôj  ∑ƒeô«dG

 á©≤ÑdGh  äGóMƒdG  »≤à∏j  å«M  ,¿ÉJGQÉÑe  ΩÉ≤J  ¿ƒ«dG
 â`̀bƒ`̀dG »`̀a ,AÉ`̀°`̀ù`̀e 7^30  ó`̀æ`̀Y ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG OÉ`̀à`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y

 .¿ÉªY  OÉà°S  ≈∏Y  »∏g’G  IôjõédG  ¬LGƒj  …òdG

 Ωƒ«dG Ωó≤dG Iôμd ø«aôàëª∏d zô«°UÉæªdG{ …QhO øe ¢SOÉ°ùdG ´ƒÑ°S’G »a ¿ÉJGQÉÑe 

(0) »∏°ü«ØdG (0) ø«°ùëdG  (1) ø°ùM »æH á«°ûæe (0) ∑ƒeô«dG 

 نقلة نوعية  شباك عصية 
áÑjGôZ »∏Y -  óHQG 

 »∏°ü«ØdGh ø«°ùëdG ≈∏Y ∑ÉÑ°ûdG â°ü©à°SG

 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y »`̀Ñ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ∫OÉ``̀©``̀à``̀dG ô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀d

 øª°V ø°ùëdG  OÉà°S  ≈∏Y  ¢ùeG  Éª¡à©ªL »àdG

 zô«°UÉæªdG { …Qhód ¢SOÉ°ùdG ´ƒÑ°S’G äÉjQÉÑe

.Ωó≤dG Iôμd ø«aôàëªdG

 QGó`̀e  ≈∏Y õ`̀«`̀e’G  ±ô`̀£`̀dG  ¿É`̀c  »∏°ü«ØdG

 ¬æμd á«JGƒe ¢Uôa ¬d âM’h IGQÉÑªdG »Wƒ°T

 ø«°ùëdG  Ö©d  πHÉ≤ªdÉH  É¡dÓ¨à°SG  ø°ùëj  ºd

 ƒg ¬d âM’h äGôàa ≈∏Y §°ûæj ¿Éch á«©bGƒH

 ≥jôW ≈dG óà¡j ºd ¬fG ’G ¢UôØdG ¢†©H ôîdG

 ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀°`̀ü`̀Y â`̀«`̀≤`̀H »`̀à`̀dG ∑É`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG

 ó`̀«`̀°`̀UQ â```©```aQ á`̀£`̀≤`̀æ`̀H É`̀ª`̀¡`̀æ`̀e π```̀c êô``̀î``̀«``̀d

.3 ≈dG ø«°ùëdGh •É≤f 9 ≈dG »∏°ü«ØdG

 íeÉ°ùe ƒ```̀HG  ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e  :  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  π`̀ã`̀e

 óªëe,  ∫ÉªL  óªMG,  …ô«°ù«dG  ∂dÉe,  ¢ùæjO,

 Iõ©dG  óæ¡e,  ÉLQ  ô«ª°S,  ¬jQƒJ  óeÉM,  »°UÉY

 ¿hó`̀∏`̀N)ô`̀«`̀WGƒ`̀æ`̀dG ó`````̀FGQ, (∂```jó```dG º``°``TÉ``g)

 óªëe) äÉØjó°T QÉ¡f, ô«Ñc ƒHG óªMG, (ΩGõîdG

.(ƒæjõdG

 OhGO,  Iô``jÉ``ª``©``dG  …Dƒ````̀d  :  »`̀∏`̀°`̀ü`̀«`̀Ø`̀dG  π`̀ã`̀e

 ¿Gô``̀gR …ó``̀Y, Ió``°``TGhô``dG ô`̀°`̀SÉ`̀j, ¿GQõ``«``N ƒ``̀HG

 óªëe,  á«£Y  »`̀æ`̀H  π`̀«`̀∏`̀N,  ø«dÉé©dG  º`̀dÉ`̀°`̀S,

 Ió°TGhôdG ∞°Sƒj, (»fÉ°û«°ûdG óªëe)áfhÓ©dG

 (äGQÉÑL ¢ùfG) áeÓY …ó¡e, (Iƒjô°S óªMG )

. ¢SÉcƒd ,∂«æehO,

 ¢UôØdG §jô°T
¶  ø«°ùëdG

 Ωó``b  ø```Y  Iô```μ```dG  ø`̀«`̀dÉ`̀é`̀©`̀dG  ™``£``b  :54O

. ≈eôªdG á¡LGƒe »a ƒgh ô«WGƒædG

.ƒæjõdG Iójó°ùJ ≈∏Y IôjÉª©dG ô£«°S:72O

 á«©°Vh øe ºFÉ≤dG QGƒéH Iõ©dG Oó°S :89O

.á«JGƒe

¶  »∏°ü«ØdG
. Ió°TGhôdG á«°SCGQ ºFÉ≤dG OQ :3O

.á°VQÉ©dG ø«dÉé©dG Iôc â∏Y :28O

 QÉàeG ó©H ≈∏Y ƒgh Qƒ¡àH áeÓY Oó°S :31O

. ≈eôªdG øe

 QGƒéH  Oó°Sh  ≈eôªdG  ¢SÉcƒd  ¬`̀LGh  :61O

. ºFÉ≤dG

 ¬eó≤H Ió°TGhôdG á«°VôY ¢SÉcƒd ™HÉJ:70O

.íeÉ°ùe ƒHG É¡«∏Y ô£«°Sh

. ∂«æehO á«NhQÉ°U á°VQÉ©dG äOQ :82O

.á«£Y »æH á«°SCGôH íeÉ°ùe ƒHG ∂°ùeG :83O

 »μ«àμàdG º°SôdG
 Ωó≤àdG  »a  áëeÉL  áÑZQ  »∏°ü«ØdG  ió`̀HG

 á«eƒé¡dG QGhO’G Ö©dh á«eÉe’G ™bGƒªdG ≈dG

 ¥Ó`̀ZG ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀M …ò``̀dG ø«°ùëdG ±Ó`̀î`̀H

 áaRÉéªdG  ΩóYh äÉMÉ°ùªdG  ≥««°†J h  òaÉæªdG

.»YÉaódG ÖLGƒdG ÜÉ°ùM ≈∏Y  Ωó≤àdG »a

 ¿Éch ΩÉ`̀eõ`̀dG  »∏°ü«ØdG  ∂∏àeG  ∂`̀dP  ≥`̀ahh

 âbƒdG  äGòH  íéfh  Iô£«°Sh  GPGƒëà°SG  ôãc’G

 äGôàa Ö∏ZG ¬°ùaÉæe Ö©∏e »a √ôμdG AÉ≤HG »a

 ò«ØæJ »a ¬«ÑY’ ájƒ«M øe Gó«Øà°ùe •ƒ°ûdG

 ≥ª©dG  øe ¥GôàN’ÉH  AGƒ°S  á«eƒé¡dG  QGhO’G

 ≈eôe ójó¡J ¬d ìÉJG …òdG ôe’G ±Gô`̀W’G hG

 ≥JôJ º`̀d  á≤«°V Ohó``̀M »`̀a ø`̀μ`̀dh íeÉ°ùe ƒ`̀HG

.á«≤«≤ëdG ¢UôØdG iƒà°ùªd

 AGOG  ≈∏Y  »YÉaódG  ™HÉ£dG  Ö∏Z  πHÉ≤ªdÉH

 √óYÉÑàe äGôàa ≈∏Y §°ûæj ¿Éc …òdG ø«°ùëdG

 πZƒàdG  »`̀a  ¬`̀aGô`̀WG  áYô°S  ∫Ó¨à°SG  ’hÉ`̀ë`̀e

 øe ó`̀jõ`̀ª`̀d â`̀LÉ`̀à`̀MG ¬`̀HÉ`̀©`̀dG ø`̀μ`̀d ΩÉ`̀ë`̀à`̀b’Gh

 º¶©e âfÉμa ájOó©dG áaÉãμdGh õ«côàdGh ábódG

 ø°ùMG …òdG »∏°ü«ØdG ´ÉaO Ö«°üf øe äGôμdG

  .á«YÉaódG QGhO’G ≥«Ñ£J

 »fÉãdG •ƒ°ûdG ™∏£e »∏°ü«ØdG AGOG ™LGôJ

 »a á«∏°†a’G ¬d âfGO ¿G ó©H ø«°ùëdG §°ûfh

 Ωó≤à∏d  á°UôØdG  ¬d  ìÉ`̀JG  Ée  äÉ«∏ª©dG  á≤£æe

 πeÉY ÜÉ«Z øμd ™LGôàdG ≈∏Y ¬°ùaÉæe QÉÑLGh

 áaÉãμdG ∂`̀dò`̀ch õ`̀«`̀cô`̀à`̀dGh á``̀bó``̀dGh á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dG

 Aƒ°Sh äÉMÉ°ùªdG ∫Ó¨à°SG øe ¬eôM ájOó©dG

 º¶©e  â`̀fÉ`̀μ`̀a  »∏°ü«Ø∏d  »`̀YÉ`̀aó`̀dG  º«¶æàdG

.á≤£æªdG ±QÉ°ûe ≈∏Y ô°ùμàJ äÉªé¡dG

 π≤f »a íéfh »∏°ü«ØdG AGOG Égó©H ø°ùëJ

 ∫Ó¨à°SG  ’hÉ`̀ë`̀e  ¬°ùaÉæe  Ö©∏e  ≈``̀dG  √ô`̀μ`̀dG

 …ò`̀dG ó`̀jó`̀°`̀û`̀dG A§`̀Ñ`̀dG ø`̀μ`̀d ±Gô````W’G á`̀Yô`̀°`̀S

 ¬eôM  A≈WÉîdG  ôjôªàdG  Iôãch  ¬HÉ©dG  ∞∏Z

 ø«°ùëdG äÉYÉaO á∏î∏Nh äÉMÉ°ùªdG OÉéjG øe

 ≈eôe ójó¡J øe ¿É«M’G ¢†©H »a íéf ¿Gh

 .ájOôa äGQOÉÑe ôÑY íeÉ°ùe ƒHG

πHƒ£dG óªëe -  ¿ÉªY 

 á`̀∏`̀≤`̀f ø``̀°``̀ù``̀M »``̀æ``̀H á`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀e ¢```̀ù```̀eCG ≥``̀≤``̀M

 zô«°UÉæªdG{  …QhO  Ö`̀«`̀Jô`̀J  º∏°S  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀Yƒ`̀f

 ∑ƒeô«dG  ¬«£îàH  Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀μ`̀H  ø«aôàëª∏d

 »a  áª°ùjƒ≤dÉH  ˆGóÑY ∂∏ªdG  OÉà°S  ≈∏Y  0-1

.¢SOÉ°ùdG ´ƒÑ°S’G ìÉààaG

 π°†ØH •É≤f 8 ≈dG √ó«°UQ á«°ûæªdG ™aQh

 »fÉ©j  ∑ƒeô«dG  »≤H  ø«M »a zÉªjôM{  ±óg

.ô£îdG IôFGO »a 3`dG ¬WÉ≤æH

 ¢ùªîdG É`̀¡`̀≤`̀FÉ`̀bO »``̀a IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  äó`̀¡`̀°`̀Th

 AGƒLC’G ≈∏Y â¨W IQÉKG ™FÉ°V ∫óH áÑ°ùàëªdG

 äô¡X ø«M »a ,AGõL á∏côH ∑ƒeô«dG ÖdÉWh

 ºàj  ¿G  πÑb  ø«ÑYÓdG  ø«H  äÉ°ThÉæªdG  ¢†©H

.kÉ©jô°S ∞bƒªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG

 óªMCG  ,…hÉæØëdG  óªëe :∑ƒeô«dG  πãe-

 ,IhÓM  ƒHCG  óªMCG  ,áæMÉæëdG  ¬dE’GóÑY  ,∫ÉªL

 ô«°ûÑdG ó``̀Yh ,¿É`̀Mô`̀°`̀ù`̀dG ∫Gò```g ,á`̀∏`̀jƒ`̀N »`̀∏`̀Y

 ¢`̀SQÉ`̀a) IQÉ``̀©``̀LG óæ°S ,(á`̀ª`̀«`̀©`̀W ƒ``̀HG á`̀eÉ`̀°`̀SG)

 ,ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  ≈°ù«Y ,¿Gô`̀≤`̀°`̀û`̀dG  ó`̀ª`̀MCG  ,(á`̀°`̀TÉ`̀£`̀Z

.(»∏Y ƒHG ôªY) óªëe ÜÉ¡jEG

 ,ó©°ùe  ìÓ`̀°`̀U  :ø°ùM  »æH  á«°ûæe  π`̀ã`̀e-

 AÓ`̀Y ,Üƒ`̀bô`̀Y ƒ``̀HCG  óªëe ,…ô`̀≤`̀°`̀ü`̀dG  óªëe

 ,»`̀fGQƒ`̀ë`̀dG Oƒ`̀ª`̀ë`̀e ,äÉ`̀Ø`̀jó`̀°`̀T …ó``̀Y ,É`̀ª`̀jô`̀M

 äGó`̀«`̀Ñ`̀Y ô`̀ª`̀Y ,(Qƒ```̀«```̀fƒ```̀L) äÉ`̀HÉ`̀¡`̀ °`̀T ΩGó``̀°``̀U

 ,πéfGO ,(¿É°ShôdG ó©°S) π«°û«e ,(¬W óªëe)

 .ΩGõY ¿Éª«∏°S

±ó¡dG á°üb

 á≤jÉ°†e  ¿hO  Gó«Mh  ÉªjôM  ≥∏£fG  :55O

 Iƒ≤H  Oó`̀°`̀Sh  Iô`̀£`̀î`̀dG  á≤£æªdG  ø`̀e  Üô``à``bGh

.∑ÉÑ°ûdG πNGO äô≤à°SG

¢UôØdG §jô°T

¶ ∑ƒeô«dG

 äRhÉ``̀é``̀J  á``̀jƒ``̀b Iô```̀c  IQÉ```̀©```̀LG Oó``̀°``̀S  :18O

 §N øY ÉgOÉ©HG »a …ô≤°üdG πNóJh ¢SQÉëdG

.≈eôªdG

.π«∏≤H á°VQÉ©dG â∏Y Iôc ìÉÑ°ùdG Oó°S :21O

.ó©°ùe Égó©HCG ìÉÑ°ùdG øe á«°SCGQ :43O

 ó©°ùe Égó©HG ájƒb Iôc á°TÉ£Z Oó°S :77O

.áHƒ©°üH

 AGõédG áaÉM øe Iôc ìÉÑ°ùdG Oó°S :4+90O

.ºFÉ≤dG IGPÉëªH äôe

¶ ø°ùM »æH á«°ûæe

 ÉªjôM  ¢``̀SCGQ  ≈∏Y  á«æcQ  ΩGõ`̀©`̀dG  òØf  :5O

.á°VQÉ©dG øe äóJQG

 ´ÉaódG  ø`̀e  äó``JQG  ÉªjôM  ø`̀e  á«æcQ  :6O

.¢SQÉëdG ¿É°†MCÉH Oó°S ..äGó«ÑY ΩÉeG

 ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG  äÉ``̀YÉ``̀aO  ¬``̀W  ¥ô``̀à``̀NG  :2+90O

.ºFÉ≤dG QGƒéH Oó°Sh

»μ«àμàdG º°SôdG

 ≥WÉæe ≈dG IôμdG π≤fh AGOC’G »a áYô°ùdG

 ≈∏Y  ∑ôëàdGh  ô°TÉÑªdG  §¨°†dGh  ∑ƒeô«dG

 ≥ah á«°ûæª∏d ¥Ó£f’G á£≤f πμ°T ±GôWC’G

 ±óg  øY  kÉãëH  ΩÉë∏dG  ∫ÓH  ¬HQóe  äÉª«∏©J

.™dÉ£dG Aƒ°S ’ƒd É¡∏©Øj ¿CG OÉch ,ôμÑe

 á``̀jGó``̀Ñ``̀dG z≈```̀ª```̀M{ Ö``̀Yƒ``̀à``̀°``̀SG ∑ƒ```eô```«```dG

 äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J ¿G Gó````Hh ¬`̀Ø`̀«`̀°`̀V ¢`̀SÉ`̀ª`̀M ¢``ü``à``eGh

 Iô£«°ùdG  »a ¢üî∏àJ »ª∏M º«gGôHG ¬HQóe

 ≥WÉæe  ≈``̀dG  k’ƒ`̀°`̀Uh  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  á≤£æe  ≈`̀∏`̀Y

 õà¡J ¿G ¿hO øμd IQƒ£îdG äô¡Xh ,á«°ûæªdG

.∑ÉÑ°ûdG

 ∫hC’G ó`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø``̀e Iô```̀«```̀NC’G  ≥``̀FÉ``̀bó``̀dG

 øe  áYƒ£≤ªdG  äGô`̀μ`̀dG  äOó`̀©`̀Jh  AGOC’G  CGó``̀g

.ºμëdG IôaÉ°U ≈àM ø«ÑfÉédG

 ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG »``̀a äô`̀¡`̀X äÓ`̀jó`̀Ñ`̀à`̀dG á```̀bQh

 á«°ûæªdG  ¬«∏Y  OQ  ,á«eƒé¡dG  á«∏YÉØdG  IOÉjõd

 âªgÉ°S  IQhÉæªdG  á≤£æe  »a  á∏KÉªe  ábQƒH

 ádÉë∏d ∫É≤àf’G áYô°S IOÉjR »a ô«Ñc óM ≈dG

 π`̀°`̀†`̀aG π`̀μ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG ô``¡``Xh á`̀«`̀eƒ`̀é`̀¡`̀dG

.á«≤Ñ°SC’G  Ö°ùch

 òØæà°SGh πjó©àdG øY kÉãëH ∑ƒeô«dG Ωó≤J

 ™LGôJ Éª«a Iô«NC’G áYÉ°ùdG ™HQ πÑb ¬JGQÉ«N

 IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀ª`̀à`̀YGh  á«°ûæªdG

 AGOC’G  Iô«Jh  â©ØJQGh  äÉMÉ°ùªdG  ∫Ó¨à°SGh

 Oó`̀©`̀J á`̀é`̀«`̀à`̀f Iô`̀aÉ`̀°`̀ü`̀dG …hO É`̀¡`̀©`̀e ™``̀Ø``̀JQGh

 πé©à°SG  Éª«ah  ô°TÉÑªdG  ΩÉëàdÓd  AÉ`̀£`̀NC’G

 πjó©àdG ∫hÉM ∑ƒeô«dG ¿EÉa ájÉ¡ædG á«°ûæªdG

 !ìÉéædG ¬d Öàμj ¿G ¿hO øμd  kÉÑjôb ¿Éch

 أبو غوش يظهر في الجائزة الكبرى للتايكواندو اليوم 
 Ö`̀Y’ Ωƒ`̀«`̀dG ô`̀¡`̀¶`̀j - …CGô```dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 ƒHCG  óªMCG  hófGƒμjÉà∏d  »æWƒdG  ÖîàæªdG

 ádƒ£H  ø`̀e  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG  á∏°ù∏°ùdG  »`̀a  ¢`̀Tƒ`̀Z

 »àdG z¢`̀ù`̀cô`̀H  ó`̀fGô`̀L{ iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG

.óM’G  ºààîJh  ¿óæd  »a  ΩÉ≤J

 ≥WÉædG  ∫ÓW  ô«æe  π«eõdG  Ö°ùëHh

 »``dÉ``ª``dG ø````«````eC’Gh OÉ``̀ë``̀JÓ``̀d »```̀eÓ```̀Y’G

 QÉ«Y  øe  áØæ°üªdG  ádƒ£ÑdG  »a  ∑QÉ°ûj

 É`̀Ñ`̀Y’  214  ƒ``ë``f  (G4)  Ωƒ``̀é``̀f  á```̀©```̀HQ’G

.áÑY’h

 ∞æ°üªdG  ¢`̀Tƒ`̀Z  ƒ`̀HG  â`̀©`̀°`̀Vh  á`̀Yô`̀≤`̀dG

 »`̀a á``̀dƒ``̀£``̀Ñ``̀dG »```̀a ¿Rƒ`````̀dG ≈``̀∏``̀Y å``̀dÉ``̀ã``̀dG

 ô`̀¶`̀à`̀æ`̀j  å``̀«``̀M  Iô``̀°``̀TÉ``̀Ñ``̀e  16  ``````dG  Qhó```````̀dG

 ø«æ«e  ø«àfÉà°ùfƒc  »°ShôdG  øe  õFÉØdG

 …Écô«H  »côàdGh  ô°ûY  ™`̀HGô`̀dG  ∞æ°üªdG

 »``̀ah ,ô``̀°``̀û``̀Y ™``̀°``̀SÉ``̀à``̀dG ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ∫ƒ```«```cG

 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀ã`̀dG  QhO  »```̀a  »```bÓ```j  √Rƒ`````̀a  ∫É````̀M

 Üƒ≤©j  π°†ØdG  ƒ`̀HG  »`̀fGô`̀j’G  ø`̀e  õFÉØdG

 …óædƒÑdG  ,¿RƒdG  ≈∏Y  ¢SOÉ°ùdG  ∞æ°üªdG

 22```̀dG ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ô`̀«`̀LÉ`̀ª`̀μ`̀«`̀e …Ó`̀°`̀ShQÉ`̀L

 ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ¿hQó```````̀ fG »```̀æ```̀jO »````JGhô````μ````dGh

 Qhó````̀dG Gò````̀g »```̀a √Rƒ`````̀ah ô``°``û``Y …OÉ```̀ë```̀dG

 èjƒààdG  á°üæe  Oƒ©°üH  á«dGó«e  ¬ëæªj

 õ`̀FÉ`̀Ø`̀dG  ô¶àæj  »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  π`̀Ñ`̀b  Qhó``̀dG  »`̀ah

 ƒ``μ``æ``«``°``ù``«``æ``jO »``̀°``̀ù``̀μ``̀«``̀dG »````°````Shô````dG ø````̀e

 º«°TÉgô«e  »``fGô``j’G  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 ,ô``̀°``̀û``̀Y ø````eÉ````ã````dG ∞```æ```°```ü```ª```dG »``̀æ``̀«``̀°``̀ù``̀M

 ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG è``̀fGƒ``̀g ø`̀«`̀L hÉ```L »``fGƒ``jÉ``à``dG

 ∑ƒ«°S  »HƒæédG  …QƒμdG  ,ô°ûY  ¢ùeÉîdG

 »æ«àæLQ’G  ô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG  ∞æ°üªdG  º`̀«`̀c  …É`̀H

 »æ«°üdGh  23  ∞æ°üªdG  ¿É`̀eRƒ`̀L  ¢SÉcƒd

 ∞æ°üjh  ,™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  ∞æª°üdG  hÉ``gR  …Gƒ`̀°`̀T

 ¿Rƒ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  k’hG  Ö`̀©`̀°`̀TG  OGƒ``̀L  »μ«é∏ÑdG

 kÉ`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  ∫h’G  ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ÜÉ``̀«``̀Z  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H

.º«c  »HƒæédG  …QƒμdG

 á`̀jõ`̀fhô`̀H Rô``MG ¿CG ¢`̀Tƒ`̀Z ƒ``HC’ ≥`̀Ñ`̀°`̀Sh

 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG ø`̀e ≈```̀dhC’G á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 á``«``°``Shô``dG á``ª``°``UÉ``©``dG »```a â``̀ª``̀«``̀bG »``̀à``̀dG

 âfÉch  ÉÑY’  200  ƒëf  ácQÉ°ûªH  ƒμ°Sƒe

 äÉ``cQÉ``°``û``e ï``̀jQÉ``̀à``̀H ≈``````̀dhC’G á``̀«``̀dGó``̀«``̀ª``̀dG

 Ö«¨J  Éª«a  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  »`̀a  ¿OQC’G

 â`̀ª`̀«`̀bG »`̀à`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ø`̀Y ø`̀Y

 Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á`̀«`̀Hô`̀¨`̀ª`̀dG ¢``̀û``̀cGô``̀e á``æ``jó``e »``̀a

.áHÉ°U’G

 øe  iôÑμdG  IõFÉédG  á∏°ù∏°S  ¿ƒμàJh

 Iô«NC’G  ádƒédG  ≈≤ÑJ  å«M ,πMGôe ™HQCG

 á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a ΩÉ``≤``J å`̀«`̀M ΩÉ``̀©``̀dG á`̀jÉ`̀¡`̀f »``̀a

 .á«LÉ©dG  ¿ÉLó«HCG

 رفع عدد المستفيدين 
من المنحة االولمبية الى ثمانية العبين 

 »زين« تطلق مبادرة لدعم العبي 
المالكمة والكيك بوكسينج 

 »ÑªdhC’G øeÉ°†àdG èeÉfôH Ωób  - …CGôdG - ¿ÉªY 

 »a  É¡æe  IOÉØà°SEÓd  á«°VÉjQ  äGOÉ`̀ë`̀JG  á°ùªîd  kÉëæe

 áeOÉ≤dG  á«ÑªdhC’G  IQhó∏d º¡«ÑY’ øe kGOóY ô«°†ëJ

 ΩÉY  ƒ«cƒW  á«fÉHÉ«dG  áª°UÉ©dG  »a  É¡àeÉbEG  Qô≤ªdGh

.2020

  íæªdG ΩÓà°SG ≈∏Y ™«bƒàdG á«dÉ©a ∫ÓN ∂dP AÉL

 Qƒ°†ëH  Égô≤ªH  á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G  áæé∏dG  É`̀¡`̀à`̀eÉ`̀bCG  »`̀à`̀dGh

 ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dGh ,  »`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀f  áæé∏d ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀«``̀eC’G

 ¢ùªN ¿ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀j ø```jò```dGh í`̀æ`̀ª`̀dG ø``̀e ø`̀jó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ,¬«JGôμdG ,hófGƒμjÉàdG ,áªcÓªdG »g á«ÑªdhCG äÉ°VÉjQ

.iƒ≤dG ÜÉ©dCG á°VÉjQh ¿ƒ∏ãjGôàdG

 ΩGõàdE’G  ÖLGƒdG  ô«jÉ©ªdG  ,ΩÉ©dG  ø«eC’G  ¢ûbÉfh

 »`̀à`̀dG á``ë``æ``ª``dG ø```̀e ø`̀jó`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d É``̀¡``̀H

 Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d »``̀Ñ``̀ª``̀dhC’G ø`̀eÉ`̀°`̀†`̀à`̀dG è``̀eÉ``̀fô``̀H É`̀¡`̀eó`̀≤`̀j

 OGó``̀YEG  á£N  ºjó≤J  »`̀a  á«æWƒdG  á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G  ¿É`̀é`̀∏`̀dG

 IQhó`̀dG  ≈`̀dEG  º¡∏gCÉJ  ™bƒàªdG  ø«ÑYÓdG  ¢†©Ñd  Ió«L

.áeOÉ≤dG á«ÑªdhC’G

 √ò`̀g ø``e ø`̀jó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG Oó``̀Y ™``̀Ø``̀JQGh

 á°ùªN ™`̀e á`̀fQÉ`̀≤`̀ª`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀Ñ`̀Y’ á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀K ≈``̀dEG á`̀ë`̀æ`̀ª`̀dG

 ±ó¡H ∂```dPh á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a §`̀≤`̀a ø`̀«`̀Ñ`̀Y’

 OGóYÓd  π°†aCG  á°Uôa  ø«ÑYÓdG  øe  ójõªdG  AÉ£YG

.OÉ«ÑªdhC’G ≈dEG πgCÉàdG ƒëf ºgQGƒ°ûe »a

 »dÉëdG ΩÉ©dG ∫ƒ∏jCG ô¡°T ájGóH »a áëæªdG äCGóHh

 »a á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G  ÜÉ``©``dC’G  IQhO  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H  »¡àæJh

.2020 ƒ«cƒW

 √ò`̀g  ø`̀e  øjó«Øà°ùªdG  ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  á`̀ª`̀FÉ`̀b  º`̀°`̀†`̀Jh

 π«°SCGh  QÉéædG  QÉ°ûH  ,  ¬«JGôμdG  »ÑY’  øe  kÓc  íæªdG

 ídÉ°U hófGƒμjÉà∏d »æWƒdG ÖîàæªdG »ÑY’ , »ª«©ædG

 ø«°ùM  ¿É`̀ª`̀cÓ`̀ª`̀dGh  ,  ¥OÉ`̀°`̀ü`̀dG  É`̀fÉ`̀«`̀dƒ`̀Lh  »JÉHô°ûdG

 ácQÉ°ûªdG  Éª¡d  ≥Ñ°S  ¿Gò`̀∏`̀dG  áÑ°ùμdG  IOÉ`̀Ñ`̀Yh  ¢û«°ûY

 ¢ùfGQƒd  ≈dG  áaÉ°VG  ,  Iô«NC’G  á«ÑªdhC’G  ÜÉ©dC’G  »a

 √ôe ∫hC’ ¿OQC’G πãe …òdGh ¿ƒ∏ãjGôàdG ÖY’ ¢SƒfÉa

 OÉØà°SGh  Éªc  ,  2016  ƒjQ  OÉ«ÑªdhCG  »a  á°VÉjôdG  √ò¡H

 ÜÉ`̀©`̀dC’  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ÖîàæªdG  á`̀Ñ`̀Y’  áëæªdG  √ò``g  ø`̀e

 ádƒ£H »a kGôNDƒe âcQÉ°T »àdGh ¢TƒeôY GQÉªJ iƒ≤dG

 .¿óæ∏H iƒ≤dG ÜÉ©dC’ ºdÉ©dG

 ¥Ó``̀WG ø``̀Y ø```̀jR á`̀cô`̀°`̀T â`̀æ`̀∏`̀YG - …CGô``````̀dG - ¿É``̀ª``̀Y 

 èæ«°ùcƒH  ∂«μdGh  áªcÓªdG  »ÑY’  ºYód  IójóL  IQOÉÑe

.ø««fOQC’G

 IófÉæ¡dG óªMCG øjR ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∞°ûch

 á°UôØdG  ,…ƒæ°S  πμ°ûH  ácô°ûdG  íæªH  πãªàJ  IQOÉÑªdG  ¿CG

 ôμ°ù©e »a ácQÉ°ûª∏d èæ«°ùcƒH ∂«μdGh áªcÓªdG »nÑYÓd

 ∂«μ∏d º`̀dÉ`̀©`̀dG π`̀£`̀H ±Gô``̀°``̀TEG â`̀ë`̀J É`̀cô`̀«`̀eCG »`̀a »`̀Ñ`̀jQó`̀J

 á°VÉjô∏d øjR ºYód k’Éªμà°SG ,…ô«°ùëªdG ôeÉY èæ«°ùcƒH

.ø««°VÉjôdGh

 áaÉ°†à°SG ¢ûeÉg ≈∏Y ,IQOÉÑªdG √òg øY ¿ÓY’G AÉLh

 áªcÓª∏d º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀∏`̀£`̀Ñ`̀d ¢``̀ù``̀eCG ´Gó```HEÓ```d ø```jR á`̀°`̀ü`̀æ`̀e

 ,…ô`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀ª`̀dG è`̀æ`̀°`̀ù`̀cƒ`̀H ∂`̀«`̀μ`̀∏`̀dh ,∑É```̀L hOÉ```̀H »``̀cô``̀«``̀eC’G

 .áμ∏ªª∏d  Éª¡JQÉjR  ΩÉàîH  »Øë°U  ôªJDƒe  Gó≤Y  øjò∏dG

 ø`̀jR »`̀a »`̀dƒ`̀f :∫É```̀bh ∫É`̀£`̀HC’É`̀H Ö``̀ qMQ Ió`̀fÉ`̀æ`̀¡`̀dG Ö``̀MQh

 ∫É£HC’G  º¡æeh  ø««°VÉjôdGh  á°VÉjôdÉH  kGô«Ñc  kÉeÉªàgG

 á«°VÉjôdG  º¡Jô«°ùe  øjR  ºYóJ  øªe  Éæ©e  øjóLGƒàªdG

 …óY èæ°ùcƒH ∂«μdG π£Hh ¢û«°ûY ø«°ùM áªcÓªdG π£H

 óªëeh  ,ó«°TQ  IõªM  ƒ°ùà«LƒédG  »∏£Hh  ,Iƒ°üM  ƒ``HCG

 ÜÉ©dC’G iƒà°ùe ≈∏Y ∫É£HC’G øe ójó©dG ºgô«Zh ,ô«N

 á°VÉjôdGh  ø««°VÉjôdÉH  AÉ≤JQ’G  »a  áªgÉ°ùª∏d  ,ájOôØdG

.á«fOQC’G

 IQÉ`̀jõ`̀dG  √ò¡H ¬JOÉ©°S  ø`̀Y ∑É`̀L hOÉ`̀H  ôqÑY ¬à¡L ø`̀e

 ÖgGƒªdÉH  OÉ°TCG  Éªc  ,¿OQC’G  »a  √É`̀b’  ÉªH  ¬HÉéYEG  kÉjóÑe

.áªcÓªdG á°VÉjQ »a á«fOQC’G

 áÄ°TÉædG á«fOQC’G ÖgGƒªdG IAÉØc ≈∏Y …ô«°ùëªdG ó qcCGh

 á«ªgG ≈dEG kGô«°ûe ,èæ°ùcƒH ∂«μdGh áªcÓªdG »à°VÉjQ »a

 ≈æ°ùà«d ≥ëà°ùJ …ò``̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G äÉ`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  √ò`̀g AÓ``̀jEG

 .É¡fƒ≤ëà°ùj »àdG á°UôØdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿OQC’G ∫É£HC’

   ( ±É°ù©dG óªMG)    ÉªjôM πNóJ πÑb IôμdG §≤à∏j …hÉæØëdG  ∑ƒeô«dG ≈eôe ¢SQÉM  (ó©jƒL ¢ùfG)    ¿GQõ«N ƒHG OGhQ πNóJ πÑb IôμdG ó©Ñj íeÉ°ùe ƒHG ø«°ùëdG ≈eôe ¢SQÉM 

 á«Ñªdh’G íæªdG øe øjó«Øà°ùªdG ø«ÑYÓdG §°Sƒàj »dÉéªdG 

   á≤HÉ°S ácQÉ°ûe ∫ÓN (QÉ°ùj)  ¢TƒZ ƒHCG óªMCG 

 البطولة العربية للكيك بوكسينج تختتم اليوم 
 ä’Gõ`̀f Ωƒ`̀«`̀dG ºààîJ - …CGô``̀dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 ,èæ«°ùcƒH ∂«μ∏d á©°SÉàdG á«Hô©dG ádƒ£ÑdG

 ø«°ùëdG áæjóe »a ÉæjQ’G áYÉ≤H ΩÉ≤J »àdG

 kÉ`̀Ñ`̀Y’ 100 ø``e ô`̀ã`̀cG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d

 ,ô``̀FGõ``̀é``̀dG) :äÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀æ`̀e ¿ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀j ká```Ñ```Y’h

 ,äGQÉ`̀eE’G  ,âjƒμdG  ,ø«£°ù∏a  ,ô°üe  ,É«Ñ«d

.(¿OQC’G ≈dEG káaÉ°VEG øª«dG ,øjôëÑdG

 á``̀jƒ``̀b äGAÉ`````̀≤`````̀d á```̀dƒ```̀£```̀Ñ```̀dG äó```̀¡```̀°```̀Th

 ¬`̀fƒ`̀î`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H É``̀¡``̀FGƒ``̀LG â`̀ª`̀°`̀ù`̀JG ,á``ª``°``SÉ``Mh

 á«æWƒdG  äÉÑîàæªdG  Ωƒéf  Ωó`̀bh  ,IQÉ``K’Gh

 É¡©e πYÉØJ √ôMÉ°S á«æa äÉëªd ácQÉ°ûªdG

 á©HÉàe  ≈∏Y  ¢UôM  …òdG  ô«ÑμdG  Qƒ¡ªédG

 .ä’GõædG

 äGAÉ``≤``d á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG á`̀∏`̀«`̀∏`̀dG â`̀∏`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SGh

 ¿G ™`̀bƒ`̀à`̀j å`̀«`̀M ,»`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dG Qhó```̀dG

 áÄa  π``̀c  ø``̀e  ¿GRh’G  π````̀FGhG  á`̀jƒ`̀g  í`̀°`̀†`̀à`̀J

 »`̀eÉ`̀à`̀î`̀dG ó`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG »``̀a ¿ƒ`̀≤`̀à`̀«`̀∏`̀°`̀S ø``̀jò``̀dG

 ≈dG  QÉ°ü«°S  å«M  ,Ωƒ«dG  Qô≤ªdG  ádƒ£Ñ∏d

 äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀f É`̀«`̀dÉ`̀J .. ø`̀jõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG è`̀jƒ`̀à`̀J

: »FÉ¡ædG πÑb QhódG

 
 ∑Éààfƒc πØdG Üƒ∏°SG

 ∑Ó`̀a  ≈Ø£°üe  Rƒ``̀a  :º`̀¨`̀c  57  ¿Rh  -

.(âjƒμdG) ™«°ùªdG óªëe ≈∏Y (ôFGõédG)

 OGô`̀e  õjõ©dG  óÑY  Rƒ`̀a  :º¨c  67  ¿Rh  -

.(ô°üe) √óÑY óªëe ≈∏Y ,(âjƒμdG)

 á`̀eô`̀μ`̀Y  º`̀«`̀μ`̀M  Rƒ```̀a  :º``̀¨``̀c  75  ¿Rh  -

 ,(É`̀«`̀Ñ`̀«`̀d) á``aô``Y ó`̀æ`̀¡`̀e ≈`̀∏`̀Y ,(ô``̀FGõ``̀é``̀dG)

 áeôμY º«μM ≈∏Y (¿OQ’G) ÜôdG ƒHG ôªYh

 ≈∏Y  (¿OQ’G) ÜôdG  ƒHG  ôªYh ,(ôFGõédG)

.(É«Ñ«d) ó«©°S ≈°Sƒe

 …Qƒ°üæªdG Qƒ°üæe Rƒa :º¨c 63 ¿Rh -

 ,(ôFGõédG) »ëe π«YÉª°SG ≈∏Y (äGQÉe’G)

 ø°ùM óªMG ≈∏Y (ø«£°ù∏a) äOƒL óªMGh

.(äGQÉe’G)

 »`̀°`̀ù`̀«`̀≤`̀dG  ó`̀©`̀°`̀S  Rƒ```̀a  :º``̀¨``̀c  69  ¿Rh  -

.»HÉYô°ûdG óªëe ≈∏Y (äGQÉe’G)

 »dÉ¡àæªdG  ¢`̀SQÉ`̀a  Rƒ`̀a  :º¨c  74  ¿Rh  -

.(ø«£°ù∏a)  ¿Éª«∏°S óeÉM ≈∏Y (äGQÉe’G)

 »ª°SGƒ≤dG  ∞°Sƒj  Rƒ`̀a  :º¨c  79  ¿Rh  -

.(É«Ñ«d) ìÓ°U óæ¡e ≈∏Y (¿OQ’G)

 â`̀æ`̀μ`̀ª`̀J äGó``̀«``̀°``̀ù``̀dG äÉ``°``ù``aÉ``æ``e »`````̀ah-

 ≈∏Y Rƒ`̀Ø`̀dG ø`̀e á`̀dGõ`̀Z ƒ``̀HG ΩÉ``̀gQ á``̀«``̀fOQ’G

 60  ¿Rh  »`̀a  äGQÉ`̀°`̀û`̀H  ≈ë°V  á«æ«£°ù∏ØdG

.º¨c

 ¿h »μdG Üƒ∏°SG
 ∫É`̀ª`̀c  ΩÓ```̀°```̀SG  Rƒ````̀a  :º```¨```c  60  ¿Rh  -

.(âjƒμdG) ≈°SƒªdG ∞°Sƒj ≈∏Y (ô°üe)

 á`̀eÉ`̀°`̀SG  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  Rƒ```̀a  :º``̀¨``̀c  75  ¿Rh  -

 ,(¿OQ’G)  ¢Tƒ£ÑdG  ø©e  ≈∏Y  (ø«£°ù∏a)

 ó`̀Ñ`̀Y ≈``∏``Y (ô```̀FGõ```̀é```̀dG) ¿Gó```ª```M ó``ª``ë``eh

.(âjƒμdG) π«é©dG …OÉ¡dG

 øjQÉÑédG ˆG óÑY Rƒa :º¨c 81 ¿Rh -

 .(ôFGõédG) ¬bRQ ƒHG ΩÉ°ûg ≈∏Y (¿OQ’G)



2رياضة
 اتحاد السلة يجتمع بأندية اولى غد� 

 IƒYódG  á∏°ùdG  Iôc OÉëJG  IQGOG  ¢ù∏ée ¬Lh - …CGô`̀dG  -  ¿ÉªY 

 ájOÉëdG óæY ó≤©j …òdG ´ÉªàL’G Qƒ°†ëd  ≈dh’G áLQódG ájófC’

 ∫hóédG ójóëJ á°ûbÉæªd OÉëJ’G ô≤ªH âÑ°ùdG óZ Ωƒj ìÉÑ°U ô°ûY

 ∫hóL  QGó`̀°`̀UGh  áYô≤dG  AGô``̀LGh  ≈``dh’G  …QhO  ¥Ó£f’  »æeõdG

.äÉjQÉÑªdG

 áî°ùædG  π£H  ƒg  ¿OQ’G  Ωƒéf  …OÉ`̀f  ¿G  ôcòdÉH  ôjóédG  øe

 ∑QÉ°ûj å«M IRÉàªªdG áLQódG ±É°üe ≈dG ó©°U …òdGh á≤HÉ°ùdG

 .AGƒ°V’G …QhO »a º°SƒªdG Gòg

 السرحان للدور الثاني 
بـ كرة ت١٨ لغير المحترفين 

 ¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG - ÉãeôdG 

 ÉeÉY 18ä …QhO ø`̀e »`̀fÉ`̀ã`̀dG  Qhó`̀∏`̀d ¿É`̀Mô`̀°`̀ù`̀dG  ≥`̀jô`̀a π`̀gCÉ`̀J

 ø«°ùM  ≈`̀∏`̀Y  ¬Ñ∏¨J  ó`̀©`̀H  ,Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀μ`̀H  áaôàëªdG  ô`̀«`̀Z  á`̀jó`̀fÓ`̀d

.∫h’G Ö©∏e ≈∏Y äôL IGQÉÑe »a (1/2) ¥ôØªdG

 ≈∏Y º«bG  AÉ≤d  »a ,(0/3) ø«£≤dG  ΩCG  ≈∏Y á«ª°TÉ¡dG  Ö∏¨Jh

 »a  (1/3)  èYÉÑdG  ≈∏Y  ájódÉîdG  RÉ`̀a  Éª∏ãe  ,äõ`̀Y  ¿É©æc  Ö©∏e

 AÉ≤∏dG  ºμM É¡dÓN ¢Vô©Jh ,AÉbQõdG  ájó∏H  Ö©∏e ≈∏Y á¡LGƒe

.èYÉÑdG ƒdhDƒ°ùe πÑb øe Üô°†∏d

 ôHÉLh ¥ôØªdG ø«°ùM É≤jôa Ωƒ«dG ô°üY á©HGôdG óæY »≤à∏jh

 º°TÉg IõZ ™e »HƒæédG ∫Gƒ£dG ,¿ÉMô°ùdG Ö©∏e ≈∏Y ¿ÉMô°ùdG

.¢TôL Ö©∏e ≈∏Y

 ´ƒÑ°SC’G  äÉjQÉÑe  Gó`̀Zh  Ωƒ«dG  ΩÉ≤J  ,ÉeÉY  14ä  …QhO  øª°Vh

 (9)  π«∏édG  ™e  (7)  πeôμdG  á©HGôdG  óæY  πHÉ≤àj  å«M  ,ô«N’G

 ≈∏Y (3) …ó©e ™e (IóMGh á£≤f) ¢TôL ,óHQG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y

 ójR ô«eC’G Ö©∏e ≈∏Y (3) á∏«Ø£dG ™e (4) ôbƒe ,¢TôL Ö©∏e

 .(•É≤f ÓH) Éª©∏H ™e (9) á∏©°ûdG ,áHôdG »a

 الطريفي يلتقي حكام الكرة بالجنوب 
 »Øjô£dG  »∏Y  ΩÉμëdG  Iô``̀FGO  ôjóe  ≈≤àdG  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 

 ΩÉμM øe áYƒªée ,»aÉëdG π«YÉª°SG ΩÉμëdG áæéd ¢ù«FQ ÖFÉfh

 áJDƒe  á©eÉéH  ø«∏eÉ©dG  …OÉ`̀f  »`̀a  º`̀«`̀bEG  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  ÜƒæédG

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a πª©dG á£N ìô°T ±ó¡H ,∑ôμdÉH

 πªY  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  á`̀«`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀à`̀dG  å`̀ë`̀H  º``̀Jh

 äÉHƒ©°üdG  ¢ü∏≤J á°ShQóe á«é«JGôà°SG  ≥ah á«ª«μëàdG  IôFGódG

 ≈dEG  ¿OQC’É`̀H  »ª«μëàdG iƒà°ùªdÉH AÉ≤JQ’G ≥jôW »a ∞≤J »àdG

.±GôàM’G ±É°üe

 âëàa É¡fCG øjócDƒe IQÉjõdÉH ÜƒæédG ΩÉμM GhOÉ°TG º¡à¡L øe

 …ò`̀dG ô``̀eC’G ,ìô`̀£`̀∏`̀d IAÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG QÉ`̀μ`̀aC’G ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ΩÉ``̀eCG ∫É`̀é`̀ª`̀dG

 .ÓÑ≤à°ùe ôjƒ£àdG á£N ºYO »a ºgÉ°ù«°S

 تصفية منتخب البومسي اليوم 
 áYÉb  »a  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  á©°SÉàdG  óæY  ≥∏£æJ  -  …CGô``dG  -  ¿ÉªY 

 ádƒ£H ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóe »a ø°ùëdG øH ó°TGQ ô«e’G õcôe

.»°ùeƒÑdG Öîàæe á«Ø°üJ

 äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dh  á`̀Ñ`̀Y’h É`̀Ñ`̀Y’ 54 á«Ø°üàdG  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀jh

 17ä ,ΩÉY 14ä äÉÄØdG øª°Vh ¥ôØdGh §∏àîªdG »LhõdG ,…OôØdG

 .ΩÉY 65 ¥ƒah ΩÉY 50ä ,ΩÉY 40ä ,ΩÉY 30ä ,ΩÉY

 دوري الثانية للريشة ينطلق اليوم 
ÜôM ódÉN - ¿ÉªY 

 áæjóe  »a  áJDƒe  áYÉb  »a  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  á©°SÉàdG  óæY  ≥∏£æj

 º°Sƒªd  IôFÉ£dG  á°ûjô∏d  á«fÉãdG  áLQódG  …QhO  ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG

.âÑ°ùdG óZ Ωƒj AÉ°ùe ≈àM ôªà°ùj …òdG ,2017

 ,AÉªdG ôØc ,¿Gƒ``̀Y ôØc ,π`̀«`̀HG  ôØc á`̀jó`̀fCG  …Qhó`̀dÉ`̀H  ∑QÉ`̀°`̀û`̀jh

 ,á«£°SƒdG  ,ô``̀MR  ,á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  ÜÉÑ°T  ,á`̀«`̀aô`̀°`̀T’G  ,IQGƒ```̀f  ΩG  ,iô`̀°`̀û`̀H

.ÉHƒj ôØch áæ©°ùdG ôjO ,IôbhO

 Éª«a  Ö©∏J  ø«àYƒªée  ≈`̀dG  ácQÉ°ûªdG  á`̀jó`̀f’G  º«°ù≤J  º`̀Jh

 hCG  mOÉ``̀f  Oƒ©°U ô¶àæªdG  ø`̀eh ,CGõ`̀é`̀ª`̀dG  …Qhó``̀dG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥`̀ah É¡æ«H

 .ádƒ£ÑdG ΩÉàN »a ≈dh’G áLQódG ájófG ±É°üe ≈dG ø«jOÉf

 عمان ووادي السير في »يد النساء« اليوم 
ÜôM ódÉN - ¿ÉªY 

 øe  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G  »`̀a  ô«°ùdG  …OGhh  ¿É`̀ª`̀Y  É≤jôa  »≤à∏j

 óæY  2017  º°Sƒªd  ó`̀«`̀dG  Iô`̀μ`̀d  …ƒ°ùædG  …Qhó`̀∏`̀d  ÜÉ``̀j’G  á∏Môe

 ø«°ùëdG  áæjóe  »`̀a  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  ô°üb  á`̀YÉ`̀b  »`̀a  AÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG

.ÜÉÑ°û∏d

 √ó«°UQ »a ∂∏ªj 11/40 ÜÉgòdG á∏Môe »a RÉa …òdG ¿ÉªY

.√ó«°UQ »a á£≤f ájG ∂∏ªj ’ ô«°ùdG …OGh Éª«a ,•É≤f á«fÉªK

 ø°ùëdG áYÉb »a âÑ°ùdG óZ Ωƒj AÉ°ùe á°ùeÉîdG óæY »≤à∏jh

 .ôéØdG …OÉfh ÉKôM …OÉf É≤jôa óHQG áæjóe »a

 مباراتان في »يد الناشئين« اليوم 
 áæjóe »`̀a  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  ô°üb á`̀YÉ`̀b  ó¡°ûJ   -  …CGô````̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 …Qhód »fÉãdG QhódG »a ø«JGQÉÑe á©ªédG Ωƒ«dG ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG

.2000 ó«dGƒe ó«dG Iôμd ø«Ä°TÉædG

 ,AÉ°ùe  ∞°üædGh  á©HGôdG  óæY  §∏°ùdG  …OÉ`̀f  ™e  ¿ÉªY  Ö©∏jh

 á©HÉ°ùdG  óæY  »Hô©dG  …OÉ`̀æ`̀dGh  ,ô«°ùdG  …OGh  …OÉ``f  IGQÉ`̀Ñ`̀e  É¡«∏J

 …Qhó``̀dG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥`̀ah  …ô`̀é`̀J  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿G  kÉª∏Y  ,AÉ°ùe  ∞°üædGh

 .CGõéªdG

 تواصل »كرة اليد العسكرية« 
 √ô«¶f ≈∏Y á«dÉª°ûdG á≤£æªdG ≥jôa Ö∏¨J - …CGô`̀dG  - ¿ÉªY 

 áYÉb »a ¢ùeG âª«bG IGQÉÑe »a (14/18) 27/32 áãdÉãdG ábôØdG

.ó«dG Iôμd …ôμ°ù©dG …QhódG øª°V á°VÉjôdG ô°üb

 ≈£°SƒdG  á≤£æªdG  AÉ≤∏H  óM’G  óZ  ó©H  äÉjQÉÑªdG  ∞fCÉà°ùJh

 .á«bô°ûdG á≤£æªdGh

 نهائي »خماسي كرة الشركات« اليوم 
 áÑ≤©dG áæjóe »a ø«bƒ©ªdG OÉëJG áYÉb ó¡°ûJ - …CGôdG - ¿ÉªY 

 ádƒ£Ñd  á«FÉ¡ædG  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  á©ªédG  Ωƒ`̀«`̀dG  AÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG  óæY

 á°ù°SDƒeh  ¿ÉªY áfÉeG  AÉ≤∏H  2017  º°Sƒªd  äÉcô°ûdG  Iôc  »°SÉªN

 .OÉëJ’G ôjóe ≥«aƒJ ô«gR Ö°ùëH ,ÅfGƒªdG

 فوز بكرة ت ١٥ للمحترفين 
 ¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG -ÉãeôdG 

 »a  (3/4)  á«°ûæªdG  ¬Ø«°V  ≈∏Y  ÉãeôdG  ¢ùeG  Ö∏¨J

 ´ƒÑ°S’G äGAÉ≤d øª°V ,¢TôL Ö©∏e ≈∏Y º«bG …òdG AÉ≤∏dG

 ,Ωó≤dG IôμH áaôàëªdG ájófÓd ÉeÉY 15ä …Qhód ådÉãdG

.(3) á«°ûæªdG »≤Ñjh  ,(6) ó«°UôH ÉãeôdG íÑ°ü«d

 ¢`̀SCGQ  äGP  Ωƒ`̀«`̀dG  ô°üY  ∞°üædGh  áãdÉãdG  »`̀a  »≤à∏jh

 Ö©∏e ≈∏Y (Ió```̀MGh á£≤f) Iô`̀jõ`̀é`̀dG  ™`̀e (•É`̀≤`̀f  Ó``H)

 Ö©∏e ≈∏Y (3) áÑ≤©dG ™e OÉëJ’G á«ªjOÉcCG ,áJDƒe á©eÉL

.áÑ≤©dG ôjƒ£J

 (•É≤f ÓH) ¿OQ’G ÜÉÑ°T ™e (4) »∏g’G πHÉ≤àj Éªc

 ≈∏Y (6) äGóMƒdG ™e (6) »∏°ü«ØdG ,»∏g’G Ö©∏e ≈∏Y

 (3)  ∑ƒeô«dG  ™e  (•É≤f  ÓH)  á©≤ÑdG  ,»∏°ü«ØdG  Ö©∏e

.1ƒdƒÑdG Ö©∏e ≈∏Y

 ¿OQ’G ÜÉÑ°T É≤jôa »≤à∏j ,ÉeÉY 17ä …QhO ÜÉ°ùëdh

.ådÉãdG ´ƒÑ°SC’G äÉjQÉÑe øª°V ,(•É≤f ÓH) áÑ≤©dGh (6)

 ÉãeôdGh  äGó`̀Mƒ`̀dG  »≤à∏«a  ,äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG  Gó`̀Z  π°UGƒàJh

 »∏°ü«ØdGh (•É≤f ÓH) ø«°ùëdG ,∫h’G Ö©∏e ≈∏Y ,(6)

 (3)  IôjõédG  ™e  ∑ƒeô«dG  ,ó`̀HQG  ájó∏H  Ö©∏e  ≈∏Y  (7)

 »∏g’G  ™e (•É≤f  ÓH) ¢`̀SCGQ  äGP  ,∑ƒeô«dG  Ö©∏e ≈∏Y

.áJDƒe á©eÉL Ö©∏e ≈∏Y (3)

 á«°ûæªdGh  (3)  á©≤ÑdG  AÉ≤∏H  äGAÉ≤∏dG  ó`̀MC’G  ºààîJh

 .äõY ¿É©æc Ö©∏e ≈∏Y (•É≤f ÓH)

 مفكرة اليوم 

¶ ø«aôàëª∏d ô«°UÉæªdG …QhO /Ωó≤dG Iôc  
AÉ°ùe 7Q30¢S /¿ÉªY OÉà°S /IôjõédG + »∏g’G

 7Q30¢`̀S  /ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  OÉà°S  /äGó`̀Mƒ`̀dG  +  á©≤ÑdG

AÉ°ùe

¶ äÉcô°ûdG »°SÉªN »FÉ¡f Ωób 
 »a ø«bƒ©ªdG áYÉb /ÅfGƒªdG á°ù°SDƒe + ¿ÉªY áfÉeG

AÉ°ùe 6¢S /áÑ≤©dG

¶ IôFÉ£dG á°ûjôdG 
ÉMÉÑ°U 9¢S /áJDƒe áYÉb /á«fÉãdG …QhO

¶ AÉ°ùædG …QhO /ó«dG Iôc 
AÉ°ùe 6¢S /á°VÉjôdG ô°üb áYÉb /ô«°ùdG …OGh + ¿ÉªY

¶ ø«Ä°TÉædG …QhO ój 
AÉ°ùe 4Q30¢S /á°VÉjôdG ô°üb áYÉb /§∏°ùdG + ¿ÉªY

 7Q30¢S /á°VÉjôdG ô°üb áYÉb /»Hô©dG + ô«°ùdG …OGh

 AÉ°ùe

 في مقابلة لسموه مع برنامج »صدى المالعب« 

 امير علي يؤكد سعيه الدائم لتطوير الكرة اردنية 

 É«°SBG ¢SCÉc `d ¬JGô«°†ëJ øª°V 

 »سيدات الكرة« يغادر إلى قبرص اليوم 

 ثالث خسائر لمنتخب الشباب 
للجودو في بطولة العالم 

 االولمبي يفوز على دي السال 
ويعزز فرصه بإسترداد لقب الطائرة النسوية 

 ø«°ùëdG øH »∏Y ô«eC’G ƒª°S ócCG  - GôàH - ¿ÉªY 

 ¬«©°S ,É«°SBG ÜôZ OÉëJG ¢ù«FQh ,Ωó≤dG Iôc OÉëJG ¢ù«FQ

 ≈∏YCG ≈dEG É¡H AÉ≤JQ’Gh á«fOQ’G IôμdG ôjƒ£àd ºFGódG

 ≥M  øY  ´ÉaódG  É°†jCG  »ÑLGh  ø`̀e{  ∫É`̀bh  ,äÉjƒà°ùªdG

.zá«fOQC’G ájófC’G

 »`̀eÓ`̀YE’G ™`̀e ¬`̀d á∏HÉ≤e ∫Ó``N ,√ƒ`̀ª`̀°`̀S ±É``°``VCGh

 IÉæb  ≈∏Y  ÖYÓªdG  ió°U  èeÉfôÑd  É``̀ZC’G  ≈Ø£°üe

 ,á«°VÉªdG πÑb á∏«∏dG ∞°üàæe É¡ãH ºJh z»°S »H ΩCG{ `dG

 øμj ºd ,»`̀dhó`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G á°SÉFôd ô`̀«`̀NC’G ¬ë°TôJ ¿G

 ¬©∏£J  Qó`̀≤`̀H  á°SÉFôdG  ó©≤e  ≈``̀dEG  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e  ™∏£àj

 áë∏°üe Ωóîj ÉªHh ,π°†aC’G  ƒëf Ωó≤dG  Iôc ô««¨àd

.ºdÉ©dG »a á«Ñ©°T ôãcC’G áÑ©∏dG

 …OÉædG ≥ëH äòîJG »àdG äÉHƒ≤©dG √ƒª°S ∞°Uhh

 çGó``̀MCG  á«Ø∏N  ≈∏Y  äAÉ``̀L  »`̀à`̀dGh  ,Gô`̀NDƒ`̀e  »∏°ü«ØdG

 »≤jôa ø`̀«`̀H á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á``̀jó``̀fC’G á`̀dƒ`̀£`̀H »`̀FÉ`̀¡`̀f IGQÉ`̀Ñ`̀e

 Éª«°S  ’h  ,áÑjôZ  É¡fCÉH  ,»°ùfƒàdG  »LôàdGh  »∏°ü«ØdG

 »∏°ü«ØdG  »ÑY’  ≥ëH  á«∏NGO  äÉHƒ≤Y  ´É≤jG  ºJ  ¬`̀fCGh

 º∏¶dG ≈∏Y º¡LÉéàMG ∫ÓN øe CÉ£N GƒÑμJQG øjòdG

.»ª«μëàdG

 ≥ëdG  ∑ÓàeG  ≈`̀dEG  ,Oó°üdG  Gòg  »a  ,√ƒª°S  âØdh

 øe ≥jôØdÉH ≥ëd …òdG º∏¶dG Gòg ∞«bƒàd »fƒfÉ≤dG

 πM ø`̀e øμªàj ¿G ¬`̀∏`̀eCG ø`̀Y É`̀Hô`̀©`̀e ,AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ∫Ó``̀N

.á«fƒfÉ≤dG ¥ô£dG ≈dEG Aƒé∏dG ¿hO QƒeC’G

 ≈∏Y √ƒª°S Oó°T ,»Hô©dG OÉëJ’G ™e ábÓ©dG øYh

 OÉëJ’G Gƒ`̀ª`̀YO ø`̀jò`̀dG ¢UÉî°TC’G π``̀FGhCG  ø`̀e ¿É`̀c ¬`̀fCG

 ¥ôØdG  ™ªL  »a  ¬àªgÉ°ùªd  ÉªYGO  ∫Gõ`̀j  É`̀eh  ,»Hô©dG

.É«≤jôaG ∫Éª°Th É«°SBG ÜôZ øe á«Hô©dG

 IôμdG  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  ÉªH  √RGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y  √ƒª°S  ô`̀Ñ`̀Yh

 äÉÑîàæªdG πFGhCG  øe âfÉc »àdGh ¿OQC’G »a ájƒ°ùædG

 ÖîàæªdG  ¿ƒμj  ¿G  É«æªàe  ,á≤£æªdG  »`̀a  IQƒ£àªdG

.ºdÉ©dG ¢SÉc äÉ«FÉ¡æd π°üj »HôY ≥jôa ∫hCG …ƒ°ùædG

 Ωó``≤``dG Iô````c π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀d √ƒ``ª``°``S äÉ``̀Mƒ``̀ª``̀W ø````Yh

 á«fOQC’G IôμdG ≥≤ëJ ¿G ¬∏eCG øY √ƒª°S ÜôYCG ,á«fOQC’G

.ºdÉ©dG ¢SÉc äÉ«FÉ¡f ≈dEG ’ƒ°Uh á«dÉààªdG äÉMÉéædG

 ÖîàæªdG  ¬`̀eó`̀b  …ò``̀dG  iƒà°ùªdÉH  √ƒª°S  OÉ`̀ °`̀TCGh

 πgDƒªdG  ≥ë∏ªdG  ≈`̀dEG  π°Uh  ¿G  ó©H  ,≥«≤°ûdG  …Qƒ°ùdG

 ΩÉ`̀eG  ô°ùîj ¿G π`̀Ñ`̀b 2018 É`̀«`̀°`̀ShQ »`̀a º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¢`̀SÉ`̀μ`̀d

.É«dGôà°SG Öîàæe

 IGQÉÑªd ¿OQC’G áaÉ°†à°SG ΩóY ádCÉ°ùªH ≥∏©àj Éª«ah

 ¿G ≈dG √ƒª°S QÉ°TG ,É«dGôà°SGh ÉjQƒ°S ø«H ≥ë∏ªdG ÜÉgP

 áaÉ°†à°S’ ÉfOGó©à°SG  ÉjQƒ°S »a AÉ≤°TC’G ≠∏HG  OÉëJ’G

 »a  É¡àeÉbG  ¿G  ¿ƒjQƒ°ùdG  iôj  ¿G  πÑb  ,IGQÉÑªdG  √òg

.É«dGôà°SG øe É¡Hôb ÖÑ°ùH π°†aCG ¿ƒμj ÉªHQ Éjõ«dÉe

 …QhO Égó¡°ûj »àdG á°ùaÉæªdG øY ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh

 πãe ¥ô`̀Ø`̀dG  ¢†©H  ∫ƒ``̀NOh  ,Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀μ`̀d  ø«aôàëªdG

 á°ùaÉæe  §`̀N  ≈∏Y  ¿OQ’G  ÜÉÑ°Th  É`̀ã`̀eô`̀dGh  Iô`̀jõ`̀é`̀dG

 ¿G  ≈``̀dEG  √ƒª°S  QÉ`̀°`̀TCG  ,äGó``̀Mƒ``̀dGh  »∏°ü«ØdG  ø«Ñ£≤dG

 ¥ôØdG ¢†©H iƒà°ùe ´ÉØJQG »a âªgÉ°S πeGƒY ∑Éæg

 …òdG ô`̀eC’G ,óéH πª©dGh É¡bGQhG Ö«JôJ äOÉ`̀YG »àdG

 »a –  √ƒª°S  ÉÑdÉ£e  ,á°ùaÉæªdG  á∏Môe  ≈`̀dG  É¡∏°UhCG

 ≈∏Y OÉªàY’Gh ÉgOQGƒe ôjƒ£àH ájófC’G - âbƒdG äGP

.Ωó≤dG Iôc OÉëJG ≈∏Y ÉgOÉªàYG øe ’óH É¡°ùØf

 Égó¡°T »`̀à`̀dG á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG äÉ`̀¶`̀ë`̀∏`̀dG π``ª``LCG ø``̀Yh

 »a âfÉc äÉ¶ë∏dG ∂∏J πªLCG øe ¿G ≈dEG QÉ°TCG ,√ƒª°S

 ΩÉY  ¿ÉªY  »`̀a  âª«bCG  »àdG  á«°VÉjôdG  ø«°ùëdG  IQhO

 Ωó≤dG  Iôμd  »æWƒdG  ÖîàæªdG  É¡dÓN  øμªJh  1999

 âfÉc äÉ¶ë∏dG ∂∏J{ ¿EG √ƒª°S ∫Ébh ,Ö≤∏dÉH RƒØdG øe

 ádÓL πMGôdG º°SG â∏ªM IQhódG ¿CGh Éª«°S ’h á©FGQ

 Ö«W ,∫ÓW øH ø«°ùëdG ∂∏ªdG ˆG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG

.z√GôK ˆG

 øjò∏dG ø««ªdÉ©dG ÖîàæªdGh …OÉædÉH ≥∏©àj Éª«ah

 ¬©«é°ûJ øY √ƒª°S ∞°ûc ,»∏Y ô«eC’G ƒª°S Éª¡©é°ûj

 .»æ«àæLQC’G ÖîàæªdGh …õ«∏éf’G ∫Éæ°SQG …OÉæd

 óah ¢UôÑb ≈`̀dG  Ωƒ`̀«`̀dG  QOÉ`̀¨`̀j  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 

 á`̀eÉ`̀b’ Ωó``̀≤``̀dG Iô``μ``d AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀∏`̀d »``æ``Wƒ``dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

 ≈àM  ôªà°ùj  É`̀HÉ`̀f  É``̀jCG  á`̀æ`̀jó`̀e  »`̀a  »`̀Ñ`̀jQó`̀J  ôμ°ù©e

 »a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d  ¬`̀JGô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀J ø`̀ª`̀°`̀V ,…QÉ``̀é``̀dG  (25)

 »a  ¿OQ’G  É¡Ø«°†à°ùj  »`̀à`̀dG  É`̀«`̀°`̀SBG  ¢`̀SCÉ`̀c  äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f

 É°ùfôa º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¢`̀SCÉ`̀μ`̀d  á`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dGh  π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  ¿É`̀°`̀ù`̀«`̀f

.2019

 å«M ø`̀«`̀à`̀jOh ø`̀«`̀à`̀¡`̀LGƒ`̀e ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀ª`̀dG π`̀∏`̀î`̀à`̀jh

 …OÉ`̀f  ≥`̀jô`̀a  ≈``̀dh’G  ¬`̀JGQÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a  ÖîàæªdG  »≤à∏j

 »`̀a ¬``̀LGƒ``̀j ¿G π`̀Ñ`̀b ,ó```̀Z ó`̀©`̀H »`̀°`̀Uô`̀Ñ`̀≤`̀dG Ωƒ``̀dƒ``̀HG

.πÑ≤ªdG  AÉKÓãdG  ÉHÉf  ÉjCG  …OÉf  ≥jôa á«fÉãdG

 ¬JQOÉ¨e  πÑb  ∫h’G  ¢ùeG  ≈≤àdG  ÖîàæªdG  ¿Éch

 ≈∏Y  »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG  É«∏«°Sôe  …OÉ``̀f  ≥`̀jô`̀a  ¢`̀Uô`̀Ñ`̀b  ≈``dG

 áé«àæH  É¡«a  ô°ùNh  áÑ≤©dG  ôjƒ£J  ácô°T  Ö©∏e

 ∑QÉ°ûj »àdG ádƒ£Ñ∏d ¬JGô«°†ëJ øª°V ∂dPh ,1/0

 ø«Ñ∏ØdGh  á«HƒæédG  ÉjQƒc  :äÉÑîàæe  á«fÉªK  É¡«a

 ≈dG  ¿ÉHÉ«dGh  ø«°üdGh  É«dGôà°SCGh  ΩÉæà«ah  ófÓjÉJh

 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ÖîàæªdG  É¡«a  πeCÉjh  ,¿OQ’G  ÖfÉL

.É°ùfôa »a ºdÉ©dG  ¢SCÉc  ≈dEG  πgCÉàdG  äÉbÉ£H

 √ô«¶f  ≈∏Y  Ö∏¨J  ¿G  »æWƒdG  Öîàæª∏d  ≥Ñ°Sh

 GôNDƒe Éª¡æ«H äôL »àdG IGQÉÑªdG »a 1/2 »ØJÓdG

 É`̀¨`̀jQ á`̀«`̀Ø`̀JÓ`̀dG á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG »``̀a É``̀jOÉ``̀cQG OÉ`̀à`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y

 ΩÉ`̀bG  É`̀ª`̀c  ,»````HhQhG  Öîàæe  ≈`̀∏`̀Y  √QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀fG  É≤≤ëe

 IóY Ö©d h ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a É«ÑjQóJ Gôμ°ù©e

 RôàfÉH  Gó`̀jQƒ`̀∏`̀a  ≥`̀jô`̀a  ≈≤àdG  å«M  á``̀jOh  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e

 ôjÉa ¿ôKhÉ°S ≈∏Y Ö∏¨J Éªc 1/2 áé«àæH ¬«∏Y RÉah

 ó`̀jGô`̀H hó```̀f’QCG á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG ≥`̀jô`̀a ΩÉ``̀eCG ô`̀°`̀ù`̀Nh ,2/4

 ÉHhQhG »a Gôμ°ù©e ∂dP πÑb ¢VÉNh ,4/3 ôjƒ£à∏d

 ∂`̀dPh  É`̀«`̀JGhô`̀ch  á`̀æ`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀dG  »Ñîàæe  É`̀¡`̀«`̀a  ≈`̀≤`̀à`̀dGh

.ádƒ£Ñ∏d  …ô«°†ëàdG  ¬éeÉfôH  øª°V

 ¬`̀«`̀∏`̀Y ±ô`̀°`̀û`̀j »``̀à``̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG á`̀ª`̀FÉ`̀b º`̀°`̀†`̀Jh

 »μjO  πμjÉe  »μjôe’G  øe  ¿ƒμªdG  »æØdG  RÉ¡édG

 ,¢û£æg  ƒHG  ôgÉe  »æWƒdG  ÜQóªdGh  »æØdG  ôjóªdG

 ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ,Rhôc  »NQƒN  »ÑeƒdƒμdG  ÜQóªdGh

 ,∫GõZ ≈ª∏°S ,»Ñ∏°ûdG øjô«°T ,∂qæ°T ∂∏e :áÑY’ 22

 ,»dÉéªdG  ¬jBG  ,¢SGôa  Éf’  ,…RÉZ  Oƒæ©dG  ,π«∏N  É«g

 áÑg  ,èjôa  ¿É¡HRhQ  ,∫ƒ∏ë°S  Éfƒd  ,ø«°ùM  ƒHG  ófQ

 ,ôÑædG  »fÉØ«à°S  ,äÉ°UÉ«ëdG  ìGô`̀°`̀û`̀fG  ,ø`̀jó`̀dGô`̀î`̀a

 ¿GRQ  ,º∏jƒ°S  »e  ,»dPÉ°ûdG  ¥hô°T  ,ÜôdGƒHG  º«æ°ùJ

 ,…ô°üªdG  Éfƒd  ,QÉ¡ædG  ô«ÑY  ,á°TƒμdG  AÉæg  ,áZGõdG

 .IQÉÑL AÉ°ù«e ,ìÉÑ°U ƒHG  IQÉ°S

 ÜÉÑ°ûdG  Öîàæe  ¢`̀Vô`̀©`̀J  -  …CGô````̀dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 ádƒ£H  ábÓ£fG  »a  ôFÉ°ùN  áKÓK  ≈`̀dG  hOƒé∏d

 ,Üô`̀ZR  á`̀«`̀JGhô`̀μ`̀dG  áª°UÉ©dÉH  ΩÉ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  ºdÉ©dG

 87 ¿ƒ∏ãªj káÑY’h kÉÑY’ 600 øe ôãcCG  ácQÉ°ûªH

.ádhO

 ,º¨c  55  ä  ¿Rƒ``̀H  Qƒ°üæe  ∫Ó`̀H  ô°ùN  å«M

 …Oƒ©°ùdG  PÉ`̀©`̀e  ô°ùNh ,±ƒ``fƒ``eCG  »`̀°`̀Shô`̀dG  ΩÉ``̀eG

 QóH ô°ùNh ,ó«ØjO »μjôe’G ΩÉeG º¨c 60 ä ¿Rh

 ¿Éæà°ùμLÉW  Ö`̀Y’  ΩÉ``eG  º¨c  66  ¿Rh  Ió`̀jGõ`̀ª`̀dG

.±ƒfƒNGQÉ°S

 å«M ,Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e Ωƒ`̀«`̀dG π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀Jh

 »dÉ¨JôÑdG  ™`̀e  º`̀¨`̀c  81  ä  ¿Éª∏°S  ô`̀°`̀SÉ`̀j  »≤à∏j

 90  ä  OhGO  øªMôdGóÑY  Ö©∏jh  ,¢ù«ØdCG  π«¨«e

 Ö©°üe »≤à∏jh ,¿É°û¨fƒj ∑QÉH …QƒμdG ™e ,º¨c

 »`̀dGô`̀à`̀°`̀S’G ™`̀e ,º`̀¨`̀c 100¥ƒ```̀a ¿Rƒ``̀H ø`̀«`̀à`̀dG ƒ``̀HCG

.¿OQƒL ¿ÉªHÉ°ûJ

 øjôμ°ù©e  ¢`̀VÉ`̀N  hOƒ``é``dG  ÖîàæªdG  ¿É``̀ch

 ∫hC’G  ,ø°ùM  ≥«aƒJ  ÜQóªdG  ±Gô°TÉH  ø««ÑjQóJ

 GOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG , É`̀jQÉ`̀¨`̀æ`̀g »``a »`̀fÉ`̀ã`̀dGh ô`̀FGõ`̀é`̀dG »``a

 .ºdÉ©dG ádƒ£H »a ácQÉ°ûª∏d

 ¬`̀°`̀Uô`̀a »``̀Ñ``̀ª``̀dhC’G Rõ```̀Y - …CGô``````̀dG - ¿É``̀ª``̀Y 

 Iôμ∏d  …ƒ°ùædG  …Qhó```̀dG  ádƒ£H  Ö≤d  OGOô`̀à`̀°`̀SÉ`̀H

 QhódG øe ≈dhC’G ádƒédG »a ¬Ñ∏¨J ó©H ,IôFÉ£dG

 ,16/25)  ™`̀bGƒ`̀H  0/3  ∫É`̀°`̀S’  …O  ≈`̀∏`̀Y  »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG

 ô°üb áYÉb »a âª«bG IGQÉÑe »a ,(15/25 ,12/25

.ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóªH á°VÉjôdG

 π«f »```a á`̀ª`̀¡`̀e Iƒ``̀£``̀N »``̀Ñ``̀ª``̀dh’G ≈``̀£``̀Nh

 ióMG »a ôNG Rƒa ≈dG áLÉëH äÉH ¬fƒc Ö≤∏dG

 áª¡e âëÑ°UG ø«M »a ,ø«à«≤ÑàªdG ø«JGQÉÑªdG

 áLÉëH  ¬`̀fƒ`̀c  áÑ©°U Ö`̀≤`̀∏`̀dG  RGô``MÉ``H  ∫É`̀°`̀S’  …O

 .É©e ø«JGQÉÑªdÉH RƒØ∏d

 ¬Ñ∏¨J  ó©H  »FÉ¡ædG  ≈dEG  πgÉJ  »Ñªdh’G  ¿Éch

 ø«M »a ,0/3 ¿hÉ©àdG ≈∏Y »FÉ¡ædG πÑb QhódG »a

 √Rƒ`̀a  ó©H  »FÉ¡ædG  »`̀a  √ó©≤e  ∫É`̀°`̀S’  …O  õéM

.0/3 ¢Só≤dG

 »``Ñ``ª``dh’G Ωó```≤```Jh ¥ƒ``̀Ø``̀J IGQÉ```Ñ```ª```dG ó``¡``°``Th

 ∑QOG  ´É£à°SG  ∫É°S’  …O  ¿G  ’G  ,∫hC’G  •ƒ°ûdÉH

 Ö«JôJ ó«©j »Ñªdh’G π©L ôe’G ,15/15 ∫OÉ©àdG

 Qƒ¡X  ó©H  ójóL  øe  ¬Jô£«°S  ¢VôØjh  ¬``bGQhG

 …ò`̀dG  ∫É`̀°`̀S’ …O AGOG  ≈∏Y ∑É``̀Ñ``̀JQ’Gh AÉ`̀£`̀N’G

 áë∏°üªd  •ƒ°ûdG  »¡æàjh  •É≤ædG  ¿Gó≤ØH  Gó`̀H

.16/25 »Ñªdh’G

 ó©H ,»fÉãdG •ƒ°ûdÉH ¬eƒég »ÑªdhC’G π°UGh

 ,á«YÉaódGh á«eƒé¡dG ÜÉ©d’G ¬JÉÑY’ äOÉLG ¿G

 »`̀fÉ`̀ã`̀dG •ƒ`̀°`̀û`̀dG AÉ``̀¡``̀fG ø``̀e ¬`̀æ`̀μ`̀e …ò````dG ô````e’G

 .15/25 ådÉãdG • ƒ°ûdGh ,12/25 ¬ëdÉ°üd

 √Qhó``̀b AÉ```̀YO :äÉ``̀Ñ``̀YÓ``̀dG »`̀Ñ`̀ª`̀dh’G º`̀°`̀†`̀jh

 ’ÉJh  ôgÉ£dG  ¬æjRh  …OGh  É«dGOh  ¢TÉ«Y  »°ùfÉfh

 »a  ,  …hÉbô°T  ¢ù«ªdh  ˆGóÑY  ºjôeh  ¬°†jôY

 ≈æZ :äÉ``̀Ñ``̀YÓ``̀dG ≈`̀∏`̀Y ∫É``̀°``̀S’ …O ó`̀ª`̀à`̀©`̀j ø`̀«`̀M

 π«∏dGƒHG  ∞`̀gQh  ∂æ°T  ¬`̀jBGh  ó«©°S  √QÉ°Sh  ±É°ùY

 ¢TGóæM AGô`̀°`̀SGh  OÓ`̀é`̀dG  AGhQh QÉ`̀£`̀©`̀dG  É`̀fÉ`̀«`̀Lh

 .¿ÉÑ©°T Iô«eGh

 á∏HÉ≤ªdG ∫ÓN çóëàj »∏Y ô«eC’G 

   hOƒé∏d ÜÉÑ°ûdG Öîàæe 

 Ωó≤dG Iôμd …ƒ°ùædG ÖîàæªdG 

 äÉjQÉÑªdG IôμØe 

…õ«∏éfE’G …QhódG

ΩÉg â°Sh¿ƒàjGôH2 beIN AÉ°ùe 10 

»fÉªdC’G …QhódG

¬μdÉ°TõæjÉe5 beIN AÉ°ùe 9^30 

»°ùfôØdG …QhódG

¿É«àjEG¬««∏Ñfƒe6 beIN AÉ°ùe 9^45 



1اقتصاد

á``°UQƒHá``°UQƒH

 á°UQƒÑd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô°TDƒªdG  Ö°ùc  -  …CGô``̀dG  -  ¿ÉªY 

 ≥∏¨àd ,•É≤f 7 ¢ùeCG á°ù∏L äÓeÉ©J ájÉ¡f »a ¿ÉªY

 øe ºYóH ,•É≤f 2103 iƒà°ùe óæY á«dÉªdG  ¥ƒ°ùdG

.º¡°SCG 4 ¥ÓZCG ô©°S ´ÉØJQG

 3^73  ∫hôàHƒL-¿OQC’G  IÉØ°üe  :º¡°SCG  â©ØJQGh

 áÄªdÉH 0^74 ¿OQC’G ∂æH ,áÄªdÉH 2 AGhódG QGO ,áÄªdÉH

.áÄªdÉH 0^53 QÉªãà°SÓd ∫ÉÑbC’Gh

’hGóJ ≈∏YC’G
 ºéM ≈∏YG  ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéàdG  º¡°S  πé°Sh

 »Hô©dG ∂æÑdG ,QÉæjO ∞dCG 344 `H á°ù∏édG ∫ÓN ∫hGóJ

 ,QÉæjO ∞dCG  262 äGQÉªãà°SÓd áeÉ¡J ,QÉæjO ∞dCG  289

 ¿ƒ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG  ,QÉ``̀æ``̀jO ∞```̀dCG  233 QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh π`̀≤`̀æ`̀∏`̀d  ΩQ

 ∞dCG 183 IóëàªdG äÓHÉμdG ,QÉæjO ±’BG 209 õgÉédG

 ∫ÉÑbC’G ,QÉæjO ∞dCG 181 »eÓ°SEG πjƒªJ AGô°SCG ,QÉæjO

 QÉæjO ∞dCG 146 åjóëàdG ,QÉæjO ∞dCG 177 QÉªãà°SÓd

.QÉæjO ∞dCG 145 ôFÉé°ù∏d OÉëJ’Gh

Éª¡°SCG ≈∏YC’G
 á«ªc ≈`̀∏`̀YG Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÓ``HÉ``μ``dG º`̀¡`̀°`̀S π`̀é`̀°`̀Sh

 πjƒªJ AGô°SCG ,º¡°S ±’G 408 `H á°ù∏édG ∫ÓN º¡°SCG

 ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéàdG  ,º`̀¡`̀°`̀S  ∞``̀dCG  402  »`̀eÓ`̀°`̀SEG

 ∞``̀dCG  274  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh  π`̀≤`̀æ`̀∏`̀d  ΩQ  ,º`̀¡`̀°`̀S  ∞```̀dCG  374

 ,º`̀¡`̀°`̀S ∞````̀dCG  265 äÉ``«``fhô``à``μ``dEÓ``d Üƒ``̀æ``̀é``̀dG ,º`̀¡`̀°`̀S

 ∞dCG  195  iô°S  ,º¡°S  ∞dCG  215  äGQÉªãà°SÓd  áeÉ¡J

 »HôY  ¥ô°T  ,º¡°S  ∞`̀dCG  193  õgÉédG  ¿ƒWÉÑdG  ,º¡°S

 ∞dCG 159 ≈dhC’G ¿OQC’Gh º¡°S ∞dCG 174 äGQÉªãà°SÓd

.º¡°S
GOƒ≤Y ≈∏YC’G

 IòØæe GOƒ≤Y ºéM ≈∏YG åjóëàdG º¡°S πé°Sh

 äGQÉªãà°SÓd  áeÉ¡J  ,Gó`̀≤`̀Y  156  ``̀H  á°ù∏édG  ∫Ó``N

 äÉ©ªéàdG  ,Gó≤Y 138 IóëàªdG  äÓHÉμdG  ,Gó≤Y 150

 ∫hô`̀à`̀Hƒ`̀L-¿OQC’G  IÉØ°üe  ,Gó`̀≤`̀Y  132  ájQÉªãà°S’G

 88 iô°S ,Gó≤Y 92 äGQÉªãà°SÓd IAÉØμdG ,Oƒ≤Y 104

 85  õgÉédG  ¿ƒWÉÑdG  ,Gó≤Y  86  »Hô©dG  ∂æÑdG  ,Gó≤Y

.Gó≤Y 83 áWÉ°Sƒ∏d ΩQh Gó≤Y

áëHGQ ácô°T 42
 á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀∏`̀d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG :º`̀¡`̀°`̀SG QÉ``̀©``̀°``̀SCG â``̀©``̀Ø``̀JQGh

 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  7^14  á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  OQGƒ```ª```dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  7^14

 åjóëàdG  ,áÄªdÉH  5^98  ¥OÉæØ∏d  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«Hô©dG

 á∏eÉμàªdG  ,áÄªdÉH  4^72  πHÉH  ≥FGóM  ,áÄªdÉH  4^80

 IóëàªdG äÓHÉμdG ,áÄªdÉH 4^59 IOó©àªdG ™jQÉ°ûª∏d

 ,áÄªdÉH  4^39  ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéàdG  ,áÄªdÉH  4^54

 ¿OQC’G  ,á``Ä``ª`̀dÉ``H  4^39  á`̀jQÉ``°``û`̀ à``°``S’G  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG

 »Hô©dG  ¥ô°ûdG  ,áÄªdÉH  4^25  ∑Ó`̀eCÓ`̀d  ¢ùdƒHÉμjO

 ∫hô``à``Hƒ``L-¿OQC’G  IÉØ°üe  ,áÄªdÉH  4^02  á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG

 ¿ƒWÉÑdG ,áÄªdÉH 3^12 πHGƒμ∏d á«æWƒdG ,áÄªdÉH 3^73

 ,áÄªdÉH  2^43  πjƒªà∏d  ≈`̀dhC’G  ,áÄªdÉH  2^77  õgÉédG

 2^32  π«∏°†dG  ™ªée  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^34  ó```HQG  AÉ`̀Hô`̀¡`̀c

 QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh »```̀°```̀VGQC’G ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 2^27  á«MÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûª∏d  äÉ©ªéàdG  ,áÄªdÉH  2^32

 ,áÄªdÉH  1^96  …Gô``̀dG  ,áÄªdÉH  2  AGhó```̀dG  QGO  ,áÄªdÉH

 ø«eCÉà∏d  ≈``̀dhC’G  ,áÄªdÉH  1^75  äGQÉªãà°SÓd  π``eC’G

 π≤æ∏d  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^69  RÉ``é``fEG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^72

 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^67  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  •ƒ`̀£`̀î`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^69

 á`̀eÉ`̀¡`̀J ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H 1^61 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d »``Hô``Y ¥ô``°``T

 1^44 QÉªãà°SÓd ø«eC’G  ,áÄªdÉH  1^60 äGQÉªãà°SÓd

 á¶ØëªdG  ,áÄªdÉH  1^35  á«dÉªdG  IóëàªdG  ,áÄªdÉH

 ,áÄªdÉH  1^28  IôëdG  ¥Gƒ°SC’G  ,áÄªdÉH  1^31  á«æWƒdG

 QÉªãà°S’Gh π≤æ∏d ΩQ ,áÄªdÉH  1^24 á«fOQC’G  ñGƒLC’G

 ,áÄªdÉH 1^06 âL- á«MÉ«°ùdG äÉ«∏≤ædG ,áÄªdÉH 1^16

 ,áÄªdÉH 0^88 ájQÉ≤©dG á¶ØëªdG ,áÄªdÉH 0^93 êÉàfE’G

 ,áÄªdÉH 0^74 ¿OQC’G ∂æH ,áÄªdÉH 0^86 ábÉ£∏d ¥ÉaBG

 á«fOQC’G ä’É°üJ’G ,áÄªdÉH 0^53 QÉªãà°SÓd ∫ÉÑbC’G

.áÄªdÉH 0^37 øcÉ°ùeh áÄªdÉH 0^47

É¡ª¡°SCG â©LGôJ ácô°T 29
 á«fó©ªdG  ô`̀«`̀°`̀SGƒ`̀ª`̀dG  :º`̀¡`̀°`̀SG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  â`̀©`̀LGô`̀Jh

 ,áÄªdÉH  4  IOó©àªdG  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  ,áÄªdÉH  4^80

 ,áÄªdÉH  2^70  ƒμaGôJ  ,áÄªdÉH  2^72  »°VGQC’G  ôjƒ£J

 2^43  á«Hô©dG  πÑ≤à°ùªdG  ,áÄªdÉH  2^50  á«FÉ≤àf’G

 AGò¨dG  QGO  ,áÄªdÉH  2^27  á`̀«`̀fOQC’G  á«μ∏ªdG  ,áÄªdÉH

 ,áÄªdÉH  2^22  á`̀«`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^24

 π≤æ∏d  äÉaÉ°ùe  ,áÄªdÉH  2^06  äGQÉªãà°SÓd  á«fOQC’G

 π≤æ∏d  á«HôY  ,áÄªdÉH  2^02  âæª°SC’G  ,áÄªdÉH  2^04

 1^25 ¥Gƒ°SC’Gh ¥OÉæØ∏d á«dhódG ,áÄªdÉH 1^48 …ƒédG

 IôjO ,áÄªdÉH 1^17 QÉªãà°SÓd á«dhódG ¿ƒªY ,áÄªdÉH

 OÉëJ’G ,áÄªdÉH 1^08 á«fOQ’G AÉHô¡μdG ,áÄªdÉH 1^12

 0^86  ôFÉé°ù∏d  OÉëJ’G  ,áÄªdÉH  0^86  äGQÉªãà°SÓd

 É«ØdOÓ«a  ,áÄªdÉH  0^67  ¿ÉªY  IôgÉ≤dG  ∂æH  ,áÄªdÉH

 ,áÄªdÉH 0^53 äGó«Ñª∏d á«Hô©dG ,áÄªdÉH 0^58 ájhOCÓd

 0^46  äƒjõ∏d  á«ªdÉ©dG  ,áÄªdÉH  0^52  áWÉ°Sƒ∏d  ΩQ

 äÉØ°SƒØdG  ,áÄªdÉH  0^41  QÉªãà°SÓd  ô°ü©dG  ,áÄªdÉH

 »Hô©dG  ∂æÑdG  ,áÄªdÉH  0^36  IQƒ«æ°S  ,áÄªdÉH  0^37

.áÄªdÉH 0^26 »fOQC’G »eÓ°SE’G ∂æHh áÄªdÉH 0^36

É¡ª¡°SCG äô≤à°SG ácô°T 47
 ,äGó`̀«`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG :º`̀¡`̀°`̀SG QÉ`̀©`̀°`̀SCG äô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh

 ,OÉëJ’G ∂æH ,¿OQC’G  ójóM ,äÉ«fhôàμdEÓd ÜƒæédG

 ,äGQÉ≤©dG ôjƒ£J ,º«∏©à∏d á«dhódG ,á«æWƒdG ¢SQÉØdG

 ,»àjƒμdG »fOQC’G ,øjQƒ∏μ∏d á«æWƒdG ,»fOQC’G õcôªdG

 ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG AÉ``̀ª``̀fC’G ,ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ,Qƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀dG

 ¢Só≤dG ,á«æ¡ªdG ,iô°S ,QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d OQGƒªdG

 ,õFÉcôdG  ,»eÓ°SE’G  IƒØ°U  ∂æH  ,QGóæH  ,á«fÉ°SôîdG

 ¿OQC’G  ,äGQGO  ,»``̀ ∏``̀gC’G  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG  ,¢``̀Vhô``̀≤``̀dG  ¿É`̀ª`̀°`̀V

 äÉbÉ£ÑdG ,á«Hô©dG á°ù°SDƒªdG ∂æH ,ø«eCÉà∏d á«dhódG

 ,¿É`̀μ`̀°`̀SE’Gh  ájò¨àdG  äÉeóîd  äÉ©ªéàdG  ,á«ªdÉ©dG

 ,IAÉØμdG ,Üƒ£dG áYÉæ°üd ¿ƒWÉH ,á«eÓ°SE’G ø«eCÉàdG

 ájQÉªãà°S’G  ,äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  ,∫É``̀ª``̀dG  ∂`̀æ`̀H

 ,…QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d QÉªYCG ,π≤æ∏d á°†jÉ≤ªdG ,á°†HÉ≤dG

 IQGR ,»eÓ°SEG πjƒªJ AGô°SCG ,»fOQC’G …QÉéàdG ∂æÑdG

 ,äÉjhÉª«chôàÑdG  ,Ωƒ«æªdCÓd  á«æWƒdG  ,QÉªãà°SÓd

 ,≈`̀dhC’G  ¿OQC’G  ,á«dhódG  πHÉæ°ùdG  ,á°†HÉ≤dG  ∂àahCG

 á`̀«`̀fOQC’G  ,á`̀°`̀ù`̀Ñ`̀dC’G  áYÉæ°üd  …õ``̀dG  ,á«Ñ£dG  OÓ`̀Ñ`̀dG

 .á°†HÉ≤dG ¢ùμ«æ«ah ájhOCÓd

   مؤشر البورصة يكسب ٧ نقاط

 بدعم من ٤ أسهم 

¿ÉªY á°UQƒH  إعداد - فيصل التميمي
   الخرابشة يدشن المرحلة ا,ولى من 
برنامج ترشيد الطاقة لفنادق البترا  

»°ùjƒ£dG OÉjR -GôàÑdG 

 í`̀dÉ`̀°`̀U Qƒ``à``có``dG á`̀«`̀fó`̀©`̀ª`̀dG Ihô``̀ã``̀dGh á`̀bÉ`̀£`̀dG ô```̀jRh ø`̀°`̀TO

 ó`̀«`̀°`̀Tô`̀J è``̀eÉ``̀fô``̀H ø``̀e ≈``````̀dhC’G á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀dG ,¢```̀ù```̀eCG á``̀°``̀û``̀HGô``̀î``̀dG

 á«°ùfôØdG  ádÉcƒdG  øe  ºYóH  ,GôàÑdG  ¥OÉæØd  ábÉ£dG  ∑Ó¡à°SG

 •ÉÑfC’G  ¥óæa  »a  ¥OÉæØdG  ÜÉë°UCG  á«©ªL  ¬àeÉbCG  πØM  ∫ÓN

.≈°Sƒe  …OGƒH

 ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀S’G ó`̀«`̀°`̀Tô`̀J á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ´É``̀Ñ``̀JG ¿G ,á`̀°`̀û`̀HGô`̀î`̀dG ∫É```̀bh

 É`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e ,äGò``````dG ≈``∏``Y OÉ``̀ª``̀à``̀Y’G CGó``̀Ñ``̀e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a É`̀fó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀j

 ∫Ó`̀N ø``̀e á`̀bÉ`̀£`̀dG ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG ¢`̀†`̀«`̀Ø`̀î`̀à`̀d ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J IQGRƒ````̀ dG ¿CG

.áÄ«ÑdG  ≈∏Y  GQô°Vh  áØ∏c  πbCG  QOÉ°üªd  πãeC’G  ∫Ó¨à°S’G

 ábÉ£dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  ≈`̀∏`̀Y  Ö∏¨àdÉH  äCGó``̀H  IQGRƒ```dG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 ábÉ£dG  AGƒ`̀°`̀S  iô``̀NC’G  á«∏ëªdG  QOÉ°üªdG  ∫Ó¨à°SG  º`̀J  å«M

 ó«dƒàd  ´hô°ûe  ò«ØæàH  AóÑdG  ºJ  ¬fCG  Éªc  ,ìÉjôdG  hCG  á«°ùª°ûdG

.»àjõdG  ôî°üdG  øe  AÉHô¡μdG

 ¢ùμ©æ«°S  GôàÑdG  ¥OÉæa  »a  ábÉ£dG  ó«°TôJ  ´hô°ûe  ¿CG  ócCGh

 »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh ,¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀∏`̀d á`̀«`̀∏`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀dG ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀J ≈`̀∏`̀Y É`̀HÉ`̀é`̀jG

 Ióe  IOÉ``jRh  áMÉ«°ùdG  ÜÉ£≤à°SÉH  º¡°ùj  ¢ùaÉæe  ô©°S  AÉ`̀£`̀YG

.á≤£æªdG  »a  É¡àeÉbEG

 óªëe  QƒàcódG  GôàÑdG  º«∏bEG  »°VƒØe  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  OÉ°TCGh

 á«©ªL πÑb øe ∫hòÑªdG  ó¡édGh IQGRƒdG  QhóH á∏aGƒædG  ¢SÉÑY

 èeÉfôÑdG  Gòg  êGôNG  »a  AÉªfEÓd   á«°ùfôØdG  ádÉcƒdGh  ¥OÉæØdG

 ô«JGƒa  ¢†ØN »`̀a  í`̀°`̀VGh  QhO  ø`̀e  ¬`̀d  É`̀ª`̀d  ,Oƒ`̀Lƒ`̀dG  õ`̀«`̀M  ≈``̀dEG

 »MÉ«°S  ô©°S  OÉ`̀é`̀jEG  »dÉàdÉHh  ,»bóæØdG  ´É£≤dG  ≈∏Y  ábÉ£dG

.QGhõ∏d  π°†aCGh  ¢ùaÉæe

 ábÉ£dG  ó«°TôJh  IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ô`̀jó`̀e  ó``̀cCGh

 ójóL  ôμa  ï«°SôJ  »a  ´hô°ûªdG  á«ªgCG  ,IõªM  »ª°SQ  QƒàcódG

 GôàÑdG  áHôéJ  º«ª©J  ºà«°S  ¬`̀fCG  Éæ«Ñe  ,ábÉ£dG  ô«aƒJ  ∫ÉéªH

.É°†jCG  áÑ≤©dGh  ÉHOÉe  ¥OÉæa  ≈∏Y

 ,á∏aGƒædG  IôªY  ódÉN  GôàÑdG  ¥OÉæa  á«©ªL  ¢ù«FQ  í°VhCGh

 áÑJôàªdG  ábÉ£dG  ô«JGƒa  º«b  ¢†ØîH  º¡°ù«°S  èeÉfôÑdG  ¿CG

 É¡ªYO  á∏°UGƒe  ≈dEG  IQGRƒdG  É«YGO  ,(%30)  áÑ°ùæH  ¥OÉæØdG  ≈∏Y

.èeÉfôÑdG  »a  áæjóªdG  ¥OÉæa  á«≤H  ∫ƒª°Th

 äÉcô°ûdG  øY  ÉgÉ≤dCG  áª∏c  »a  »Lôe  …OÉa  ¢Sóæ¡ªdG  ócCGh

 Iô`̀μ`̀Ø`̀dG √ò``̀g á``̀jOÉ``̀jQ ≈`̀∏`̀Y ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S »`̀à`̀dG

.áμ∏ªªdG  »a  ¥OÉæØdG  á«≤H  ≈∏Y  É¡ª«ª©J  á«ªgCGh

 AÉªfEÓd  á«°ùfôØdG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  ø`̀e  ∂«àμ«d  ∑ƒ`̀d  Oƒ`̀d  ≈`̀≤`̀dCGh

 ,èeGôÑdG  øe  ´ƒædG  Gò¡d  ádÉcƒdG  ºYO  ≈∏Y  É¡dÓN  ó`̀cCG  áª∏c

 GQô°V  πbCGh  á∏jóH  QOÉ°üe  OÉéjEGh  ábÉ£dG  ó«°TôàH  º¡°ùJ  »àdG

 ábÉ£dG  IQGRh ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  √RGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y Gô`̀Ñ`̀©`̀e  ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y

.áμ∏ªªdG  »a  äÉ¡édG  ∞∏àîeh

 ´hô°ûªdG  áaô°ûe  ¿ÉMô°ùdG  ÓY  á°Sóæ¡ªdG  øe  πc  Ωó`̀bh

 èeÉfôÑdG  ô«°S  πMGôe  øY  áëªd  ,…hGóæ¡dG  å«d  ¢Sóæ¡ªdGh

.¬«a  πª©dG  äÉ«dBGh

 â∏ãªJh  (¥OÉæa  8)  ´hô°ûªdG  øe  ≈dhC’G  á∏MôªdG  â∏ª°Th

 iôNCG  ≈dEG  É¡«a  Iõ¡LC’Gh  ábÉ£dG  πªY  äÉ«dBGh  áª¶fCG  ô««¨àH

 á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀dG â`̀¨`̀∏`̀H å`̀«`̀M ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀bGó`̀°`̀U ô``̀ã``̀cCGh É`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀SG π```̀bCG

 â¨∏H  áªgÉ°ùªH  (QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀dCG  990)  ƒëf  èeÉfôÑ∏d  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LE’G

 ¥hóæ°U  ø`̀e  (%25)h  á«°ùfôØdG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  ø`̀e  (%50)  É¡àÑ°ùf

 (%25)  ¥OÉæØdG  ÜÉë°UCG  πªëJ  Éª«a  ,ábÉ£dG  IQGRh  »a  ábÉ£dG

.áØ∏μàdG  áª«b  øe

 áª∏c ≈`̀≤`̀dCG  ó`̀b á`̀∏`̀aGƒ`̀æ`̀dG É``LQ •É``Ñ``fC’G ¥ó`̀æ`̀a ô`̀jó`̀e ¿É``̀ch

 á«ªgCG  ≈∏Y  É¡dÓN  ó`̀cCG  ,ø«°TóàdG  πØM  á`̀jGó`̀H  »`̀a  á«Ñ«MôJ

 ∞∏àîe »`̀a á`̀bÉ`̀£`̀dG  ó`̀«`̀°`̀Tô`̀J  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  »`̀a ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG

 .ájOÉ°üàb’G  äBÉ°ûæªdG

 وزير النقل يدعو لتطوير 
دائرة االرصاد الجوية 

 ógÉée  π«ªL  ¢Sóæ¡ªdG  π≤ædG  ôjRh  ÉYO  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 ≈dG  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eCG  á`̀jƒ`̀é`̀dG  OÉ`̀°`̀UQ’G  Iô``̀FGO  ¬`̀JQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N

.»æWƒdG  OÉ°üàb’G  »a É¡à«ªgC’ IôFGódG  πªY ôjƒ£J

 Iô```̀FGO ΩÉ```̀Y ô``̀jó``̀e ™``̀e ¬``YÉ``ª``à``LG ∫Ó```̀N ó``gÉ``é``e ∫É````̀bh

 »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀M ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG á`̀dÉ`̀cƒ`̀dÉ`̀H á``jƒ``é``dG OÉ```̀°```̀UQ’G

 ≈∏Y óªà©j  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ¿EG  ,Iô``FGó``dG  »`̀a  äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  AGQó``̀eh

 ,áYGQõdG  »a  kAGƒ°S  ¬JÉ«M  ÖfGƒL  ∞∏àîe  »a  OÉ°UQ’G  πªY

 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh ,¿Gô`̀«`̀£`̀dG á`̀cô`̀Mh ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀MÓ`̀ª`̀dG á`̀cô`̀Mh

.QhôªdGh  áeÉ©dG

 IôFGódG ¬LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG π«dòJ »a IQGRƒdG ájóL ócGh

 ø«°ùëJh »dhódG ¿hÉ©àdG ájƒ≤J ≈dG É«YGO ,ÉgQƒ£Jh Égƒªfh

 ™ÑààdGh  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ôjƒ£Jh äGQGòf’Gh  äÉ©bƒàdG  IOƒL

 ™°Vhh  Iô`̀FGó`̀∏`̀d  á«é«JGôà°S’G  á£îdG  å`̀jó`̀ë`̀Jh  ,ó`̀°`̀Uô`̀dGh

 »a  ºgÉ°ùJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdGh  èeGôÑdGh  É¡∏ª©d  IOóëe  ±GógCG

.øjó«Øà°ùª∏d  É¡dƒ°Uh  áYô°Sh  äÉeƒ∏©ªdG  ábO  ™aQ

 ¬H Ωƒ``≤``J …ò```̀dG Qhó````̀dG ≈```̀dG »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG QÉ``̀°``̀TG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e

 á«∏g’Gh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  äÉeóîdG  ºjó≤J  »a  IôFGódG

 ≥`̀jô`̀a ∫Ó``̀N ø`̀e …ƒ`̀é`̀dG ó`̀°`̀Uô`̀dG ∫É`̀é`̀e »`̀a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀dh

 .ø«°üàîªdGh  AGôÑîdG  øe  IôFGódG

   القضاة يطلق تعليمات مزاولة ا,عمال من المنزل  
 QƒàcódG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  øY  ÉHhóæe  -  áÑfÉî°ûdG  Qƒ¡°ûe  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 IÉ°†≤dG Üô©j ¢Sóæ¡ªdG øjƒªàdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ≥∏WCG »≤∏ªdG »fÉg

 áæ¡e 59 âLQOG  å«M ,∫õæªdG  øe ∫ÉªYC’G ádhGõe äÉª«∏©J ,¢ù«ªîdG ¢ùeG

 ¢ü«NôJ äÉª«∏©àd GOÉæà°SG ∫õæªdG »a É¡àdhGõe ìƒª°ùªdG ø¡ªdG áªFÉb øª°V

 πª©dG  ´É£b ¿CG  IÉ°†≤dG  ôjRƒdG  ócGh .2017 ΩÉ©d ∫õæªdG  øe ø¡ªdG  á°SQÉªe

 ô«Zh º¶æe ô«Z πμ°ûH ¢SQÉªoj ¬æμd ,OÉ°üàbÓd É°ù«FQ kÉfƒμe tó©j ∫õæªdG øe

 πªY  ÖMÉ°U  ∞`̀dCG  12  »dGƒM  ≈`̀dG  Gô«°ûe  ,π¶dG  OÉ°üàbG  øe  ôÑà©jh  »ª°SQ

.¢UÉîdG ´É£≤dÉH ±ô©j Ée øª°V ∫õæªdG øe πª©dÉH kÉ«dÉM ¿ƒeƒ≤j

 øe kÉÑjô≤J áÄªdÉH 50 ¬àÑ°ùf Ée πãªj ∫õæªdG øe πª©dG ´É£b ¿CG ±É°VGh

 ™«ªL øe (ICÉ°ûæe ¿ƒ«∏e 28) IóëàªdG äÉj’ƒdG »a Iô«¨°üdG äBÉ°ûæªdG ´ƒªée

 áμ∏ªªdG  »ah  ,kÉjƒæ°S  Q’hO  QÉ«∏e  400  ¬àª«b  ÉªH  º¡°ùjh  ,∫É`̀ª`̀YC’G  äÉYÉ£b

 πãªJh ,ICÉ°ûæe ¿ƒ«∏e 2^8 »dGƒM ∫õæªdG πNGO øe ∫ÉªYC’G OóY ≠∏Ñj IóëàªdG

 AÉjRC’Gh É«LƒdƒæμàdÉH ábÓ©dG äGP ø¡ªdG É¡«∏J ,áÄªdÉH 34 á«YGóHE’G ø¡ªdG

 ôKC’G  á°SGQO  óæY  ¬fG  ôjRƒdG  í°VhGh  .áÄªdÉH  17  äGAÉ°ûfE’G  É¡«∏J  ,áÄªdÉH  28

 ¿CG  ø«ÑJ  ,´É£≤dG  Gò`̀g  õ«Øëàd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ø`̀e  ™bƒàªdG  …OÉ°üàb’G

 ´hô°ûe ∞dCG 12 ∫ƒNO ¢VGôàaÉH ,Iô°SCG 16,800 ¿ƒμ«°S Ió«Øà°ùªdG ô°SC’G OóY

 ÜÉÑ°û∏d  πªY á°Uôa ∞dG  13  ÜQÉ≤j  Ée ≥∏Nh ,»``fOQC’G  OÉ°üàb’G  ≈`̀dEG  »dõæe

 áaÉ°VE’ÉH  ,iô`̀NC’G  äÉÄØdG  øe á°Uôa  ±’BG  3  ÜQÉ≤j  Ée  ÖfÉL ≈`̀dEG  AÉ°ùædGh

 º«¶æJ øe ™bƒàªdG …OÉ°üàb’G ôKC’G ´ƒªée íÑ°ü«d ,iôNCG á«HÉéjEG QÉKBG ≈dEG

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 138h Éfƒ«∏e 74 ø«H Ée ìhGôàj ´É£≤dG

 ºJ  »àdG  ¢üNôdG  Oó`̀Y  ¿EG  ,á`̀HQGƒ`̀°`̀û`̀dG  ∞°Sƒj  QƒàcódG  ¿ÉªY  ø«eG  ∫É`̀bh

 ∞∏àîe »a iôÑμdG ¿ÉªY áfÉeG »a á°üNQ 220 øe ôãcG Ωƒ«dG ájÉ¨d É¡ëæe

.äÉª«∏©àdG É¡«∏Y â°üf »àdG á«dõæªdG ø¡ªdG

 á``̀jQGO’G äGQGô`̀≤`̀dG  ø`̀e ójó©dG äò`̀î`̀JG  á`̀fÉ`̀e’G ¿G ≈`̀dG  áHQGƒ°ûdG QÉ`̀°`̀TGh

 á≤£æªdG AGQóe ¢†jƒØJh á°üNôdG íæe âbh QÉ°üàNG É¡æe ¢Uƒ°üîdG √ò¡H

 äÉfÓY’Gh  äÉjÉØædG  Ωƒ°SQ  øe  ¢üNôdG  AÉØYGh  Ωƒ°SôdG  ¢†«ØîJh  É¡ëæªH

.áæ¡e 72 ``d ø¡ªdG ¥É£f ™«°SƒJh

 »a  á«dhódG  á«ªæà∏d  á«cô«eC’G  ádÉcƒdG  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ó`̀cG  ¬ÑfÉL  øe

 ø«jÓe 10  øe ôãcG  ô«aƒJ  »a º¡°ùJ  ∫RÉæªdG  ø¡e ¿G  ,Ωƒà«J  ¢ùjƒd  ¿OQ’G

.ô°TÉÑe ô«Z πμ°ûH ¿ƒ«∏e 44h ô°TÉÑe πμ°ûH QÉæjO

 ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG QhO ≈dG Ωƒà©dG ó«dh äÉjó∏ÑdG IQGRh ΩÉY ø«eG ¥ô£Jh

 Éªc  ,ø¡ªdG  √ò¡d  á`̀eRÓ`̀dG  ¢ü«NGôàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  äGAGô``̀LG  π«¡°ùJ  »`̀a

 á«μjôe’G ádÉcƒdG  øe ∫ƒªªdG  á«∏ëªdG  ∫ÉªY’G IófÉ°ùe ´hô°ûe ôjóe Ωób

 ø¡ªdG  âª°ùbh  .´hô°ûªdG  øY  GõLƒe  É°VôY  ¢SôÑ«H  OÉ°TQ  á«dhódG  á«ªæà∏d

 ±ôëdGh  ájôμØdG  ø¡ªdG)  »`̀gh  ,äÉÄa  ™`̀HQCG  ≈`̀dEG  É«dõæe  É¡àdhGõe  ìƒª°ùªdG

 ’  ¿G  äÉª«∏©àdG  âWôà°TGh  ,(∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀Nh  á`̀jò`̀ZC’G  ™«æ°üJh  ájhó«dG

 á«°VQC’G  áMÉ°ùªdG  øe  ,áÄªdÉH15  øY  ∫õæªdG  øe  á∏¨à°ùªdG  áMÉ°ùªdG  ójõJ

 ¿GQóL êQÉN z∫Ó¨à°S’G{ ΩóY á£jô°T πbCG Éª¡jG hCG Gôàe 25 øY hCG á«dÉªLE’G

 RôØªdG  AÉæÑdG  Ohó`̀M  êQÉ`̀N  áæ¡ªdG  á°SQÉªe  ºàJ  ’  ¿G  âWôà°TG  Éªc  .∫õæªdG

 QƒæªdG hG áaƒ≤°ùe ô«Z áaô°T …G hG áaƒ°ûμªdG äÉaô°ûdÉc ∫õæª∏d ≥∏¨ªdG hG

 AÉæÑdG  øe ÖfGƒédG hG  ÖfÉédG ±ƒ°ûμe AõL …G hG  äÉLGôμdG hG  äÉMÉ°ùdG  hG

 ô««¨J hG πjó©J …G çGóMG ΩóYh ,∫õæªdG OhóM øª°V ™≤jh Éaƒ≤°ùe ¿Éc ¿Gh

 ≈∏Y ôKDƒj  ∫õæªdG  πNGO  hG  ,∫õæªdG  ¬«a  ™≤j  …òdG  »LQÉîdG  AÉæÑdG  πμ°T  »a

 ™≤j  …òdG  ≈æÑªdG  ≈∏Y á«fÓYG  áàa’ …G  ΩGóîà°SG  ΩóYh ,¬eGóîà°SG  á©«ÑW

 IóªY’Gh  QGƒ°S’G  ∂dP  »a  ÉªH  ¬d  ™HÉàdG  »YôØdG  AÉæÑdG  ≈∏Y  hG  ∫õæªdG  ¬«a

 …G hG á∏¶e …G hG …QÉª©ªdG RhôÑdGh QƒæªdGh äÉaô°ûdGh ÜGƒH’Gh πNGóªdGh

 ’  á`̀eQBG  ΩGóîà°SG  íª°ùjh  ∫õæªdÉH  á£«ëªdG  á≤£æªdÉH  É¡aÉ≤jG  ºàj  áÑcôe

.§≤a ∫õæªdG ÜÉH ≈∏Y º°S5 / º°S 15 É¡àMÉ°ùe RhÉéàJ

 ™«æ°üJ äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG hCG äGó©e Ö∏£àJ ¿ƒμJ ’ ¿CG äÉª«∏©àdG âWôà°TGh

 hCG áëFGQ hCG QÉÑZ hCG ¿ÉNO hCG ègh hCG RGõàgG hCG è«é°V É¡æY Qó°üj hCG êÉàfG hCG

 »Ñ∏°S ô«KCÉJ äGP ¿ƒμJ ’h ,øjQhÉéª∏d êÉYREG hCG »FÉHô¡c hCG »°ù«WÉæ¨e ô«KCÉJ

 IôéØàe OGƒe hCG ∫É©à°TÓd á∏HÉb ¿ƒμJ hCG zá«FGhO{ OGƒe hCG áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y

 á°ü°üîªdG  á«àëàdG  á«æÑdG  ∂∏¡à°ùJ  hCG  Ωóîà°ùJ  ’  ¿CGh  ,áeÉ°S  hCG  á©°ûe  hCG

.±ƒdCÉªdG øY RhÉéàj ÉªH »ë°üdG ±ô°üdGh √É«ªdGh AÉHô¡μdÉc á≤£æª∏d

 á°üNQ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Ö∏£dG  Ωó≤e  ¿ƒμj  ¿CG  äÉª«∏©àdG  âWôà°TG  Éªc

 É≤ah ¢û«àØà∏d ∫õæªdG ∫ƒNóH áfÉeCÓd íª°ùj ¿CGh ¢üî°ûdG äGP ƒg ádhGõªdG

.…QÉéàdG º«¶æàdÉH á∏KÉªªdG ø¡ªdG ¢ü«NôJ »a ™Ñàe ƒg Éªd

 á``jQGOE’G  äGQÉ°ûà°S’G  ≈∏Y  É«dõæe  záMƒª°ùªdG  {  ø¡ªdG  áªFÉb  πªà°ûJh

 §«£îàdGh ôjôëàdGh »∏NGódGh »μ«aGôédG º«ª°üàdGh á«FGò¨dGh á«≤jƒ°ùàdGh

 AÉ``̀jRC’Gh  äGôgƒéªdGh  ≥FGóëdG  º«ª°üJh  áªLôàdG  ∫É`̀ª`̀YCGh  »é«JGôà°S’G

 áHÉàch ,áYÉÑ£dGh ÉjQÉJôμ°ùdG ∫ÉªYCGh OÉ©HC’G á«KÓK ácôëàªdG äÉª«ª°üàdGh

 Éeh  ,äGQÉ°ûà°S’Gh  á«fÓYE’Gh  á«≤jƒ°ùàdG  OGƒªdG  º«ª°üJh  á«Øë°üdG  QÉÑN’G

 ≥«bóàdG{  AÉæãà°SÉH  áÑ°SÉëªdGh  …QÉª©ªdG  º°SôdGh  ájô°ûÑdG  OQGƒªdÉH  ¢üàîj

 ihóédG  äÉ`̀°`̀SGQOh  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«Ñjô°†dG  äGQÉ°ûà°S’Gh  zäÉHÉ°ùëdG  ≈∏Y

 Iõ`̀¡`̀LC’G ™`̀«`̀Hh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀Jh áÑ°SÉëªdG ∫É``̀ª``̀YCGh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 á«ª∏©dG  èeGôÑdG  IQGOEGh  É¡YGƒfG  áaÉμH  äGQÉ°ûà°S’Gh  á«°VÉjôdGh  á«ÑàμªdG

 ¿É°ùfE’G  Ωƒ`̀∏`̀Y  äÉ``°``SGQOh  á«FÉYódG  OGƒ`̀ª`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀°`̀Sô`̀dG  º«ª°üJh  ájôμØdGh

 »àdG  ø¡ªdG  AÉæãà°SÉH{  âfôàfE’G  ôÑY  ≥jƒ°ùàdGh  ™«ÑdGh  á«KGQƒdG  äÉæ«édGh

 .zIQƒ¶ëªdG ø¡ªdGh ,äÉ≤aGƒe Ö∏£àJ

ácô°û∏d …OÉ°üàbE’Gh »dÉªdG ∞bƒªdG áfÉàe ócDƒj IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ    

الشريك الكندي سيطرح حصته للبيع في »البوتاس العربية« والصرايرة يشرح ا,سباب
 á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  ácô°T  IQGOG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó`̀cCG  -  …CGô``dG   -   ¿ÉªY 

 »a ∫Ébh á«Hô©dG ¢SÉJƒÑdG ácô°ûd »dÉªdG ∞bƒªdG áfÉàe IôjGô°üdG ∫ÉªL

 ácô°ûdG »a ¬à°üM ™«ÑH …óæμdG ∂jô°ûdG ΩÉ«b ¿CGz…CGôdG{ `d ¢UÉN íjô°üJ

 ød Q’hO ¿ƒ«∏e 560 É¡àª«bh ∫ÉªdG  ∫ÉªdG  ¢SCGQ  øe % 28  ƒëf á¨dÉÑdGh

 IôjGô°üdG  iCGQ  ó≤a  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  π`̀H  ácô°ûdG  ™`̀°`̀Vh  ≈∏Y  É`̀bÓ`̀WEG  ô`̀KDƒ`̀j

 ¿Éc  ¿EG  É°Uƒ°üN  Gó«Øe  ¿ƒμj  ÉªHQ  πªàëe  ójóL  ∂jô°T  …CG  ∫ƒ`̀NO  ¿CG

.Ióª°SC’G áYÉæ°U ôjƒ£J ±ó¡à°ù«°S

 áé«àf  á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  ácô°T  »a  ¬à°üM  …óæμdG  ∂jô°ûdG  ™«Ñ«°Sh

 »a  á°ü°üîàe  iô`̀NG  ájóæc  ácô°T  »`̀gh  Ωƒ`̀jô`̀LG  ácô°T  ™`̀e  êÉ`̀eó`̀fEÓ`̀d

 ∫hódG øe ójó©dG »a QÉμàM’G áëaÉμe ø«fGƒ≤H ÉeGõàdEGh Ióª°S’G ∫Éée

.πjRGôÑdGh óæ¡dGh ø«°üdGh Góæch IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡æeh

 ∫Éb  »àdG  ájOÉ°üàbE’Gh  á«dÉªdG  ácô°ûdG  ´É°VhCG  IôjGô°üdG  ¢Vô©à°SEGh

 ∑ƒæÑdG  »a  ó≤f  ƒμHÉª«c  É¡àØ«∏Mh  ácô°ûdG  iód  ¿CG  ó`̀cCGh  áæÄª£e  É¡fCG

 …QÉÑLEG »WÉ«àMEG QÉæjO ¿ƒ«∏e 50 ƒëf ≈dG áaÉ°VEG QÉæjO ¿ƒ«∏e 250 õgÉæj

 ¿ƒ«∏e 558 ≈dG  π°üJ IQhóe ìÉHQCGh  …QÉ«àNEG  »WÉ«àMEG  QÉæjO ¿ƒ«∏e 80h

 êÉàfEG  ™«ªL  ¿CGh  á«LQÉN  ’h  á«∏NGO  ¿ƒ`̀jO  ájCÉH  ácô°ûdG  Ωõà∏J  ’h  QÉæjO

 ™bGƒH ¢SÉJƒÑdG QÉ©°SCG ´ÉØJQEG πX »a , ΩOÉ≤dG ¿GôjõM ≈àM ´ÉÑe ácô°ûdG

 ΩÉ©dG  ø`̀Y  ø£∏d  hQƒ``̀j  50  ™`̀bGƒ`̀H  Ωƒ«°SÉJƒÑdG  äGô`̀à`̀fh  ø£∏d  kGQ’hO  15

.»°VÉªdG

 øe  Gô«Ñc  ÉeÉªàgEG  …óæμdG  ∂jô°ûdG  á°üM  óéJ  ¿CG  ™bƒàªdG  ø`̀eh

 ¿CG  ó©H  OóëªdG  âbƒdG  »a  ™«Ñ∏d  É¡MôW  óæY  ÖfÉLCGh  ÉHôY  øjôªãà°ùe

 ¿ÉeódƒLh ¢ûædô«e Écô«eCG ±hCG ∂æH Éªg ø««ªdÉY ø««aô°üe ∞«∏μJ ºJ

.πÑ≤ªdG ô¡°ûdG øe »fÉãdG »a ¢Vhô©dG »≤∏àd áª¡ªdG √ò¡H ¢ùcÉ°S

 ΩÉ«b á£jô°T  ,êÉeóf’G  á«∏ªY ≈∏Y ájóæ¡dG  á«°ùaÉæàdG  áÄ«g â≤aGhh

 øª°V  øeh  á«ªdÉ©dG  É¡JGQÉªãà°SG  »a  É¡°ü°üM  ™«ÑH  ÜQƒμ°TÉJƒH  ácô°T

 ¢SÉJƒÑdG ácô°T »ah á«Hô©dG ¢SÉJƒÑdG »a ácô°ûdG á°üM äGQÉªãà°S’G ∂∏J

 á°üM  πeÉc  ™«H  ºàj  ¿G  ≈∏Y  ,á«∏«°ûàdG  ΩG  ƒ«c  ¢`̀SG  ácô°Th  á«∏«FGô°S’G

.á≤aGƒªdG ïjQÉJ øe Gô¡°T 18 ∫ÓN çÓãdG äÉcô°ûdG »a ÜQƒμ°TÉJƒH

 ácô°û∏d …OÉ°üàbE’Gh »dÉªdG ∞bƒªdG ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG IôjGô°üdG OóLh

 âMôW å«M , ™°SƒàdG §£Nh äÉ©«ÑªdGh ΩÉbQC’G ≈dG ô¶ædÉH …ƒbh ø«àe

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  134  áØ∏μH  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  ∫Ó`̀N  á©°SƒJ  AÉ£Y  ácô°ûdG

 ¢SÉJƒÑ∏d  ¢UôdG  Ió`̀Mh  π«¨°ûJ  ºJh  øW  ∞`̀dCG  180  QGó≤ªH  êÉàfE’G  IOÉjõd

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 13 áØ∏μH Éjƒæ°S øW ∞dCG  250 êÉàfE’ ´ƒÑ°SC’G  Gòg »Ñ«ÑëdG

 êÉàfE’G  IOÉjõd  á©°SƒJ  á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑ∏d  ∞«∏ëdG  ƒcÉÑª«c  ácô°T  …ôéJh

 ™e  ácô°ûdG  òØæJh  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  35  áØ∏μH  ø`̀W  ∞`̀dG  175  ≈`̀dG  130  ø`̀e

 105 ¬àª«b Ée π©ØdÉH Oó°Sh áØ°UÉæe »YÉæ°üdG AÉæ«ªdG äÉØ°SƒØdG ácô°T

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 118 á¨dÉÑdG AÉæ«ªdG áØ∏c øe QÉæjO ø«jÓe

 ≈∏Y ∂dòc ôKDƒj ød …óæμdG  ∂jô°ûdG  êhôN ¿CG  ≈dG  IôjGô°üdG âØdh

 ÉªH á«fOQCG  óYGƒ°S ÉgòØæJ »àdG ácô°ûdG §£N ≈∏Y ’h π«¨°ûàdG äÉ«∏ªY

 É¡∏¨°ûj  »`̀à`̀dGh  …óæμdG  ∂jô°û∏d  á°ü°üîªdG  É«∏©dG  ∞FÉXƒdG  ∂`̀dP  »`̀a

 øª°†J  á«°ù°SDƒe  á«∏NGO  áª¶fGh  á`̀jQGOG  èeGôH  ∂∏àªJ  É¡fCG  Éªc  ¿ƒ«fOQCG

 ∫ÓN â≤ÑW ácô°ûdG ¿G Éªc ,ácô°ûdG »a πª©dG ô«°S ájQGôªà°SGh á°SÓ°S

 π°†aG  ™`̀e  á«°TÉªàªdG  á«ªdÉ©dG  IQGO’G  º¶f  π°†aG  á«°VÉªdG  ΩGƒ``̀Y’G

 . É«ªdÉY É¡H ∫ƒª©ªdG äÉ°SQÉªªdGIôjGô°üdG ∫ÉªL

 »dhOh »HôY ΩÉªàgÉH äÉ©bƒJ
 »a ójóL ∂jô°T ∫ƒNOh ìô£dÉH

ácô°ûdG áë∏°üe øe Ióª°SC’G

 ™jQÉ°ûªdGh §£îdG ≈∏Y ô«KCÉJ ’
 QÉæjO ¿ƒ«∏e 300 É¡ªéMh
á«fOQCG óYGƒ°ùH π«¨°ûàdGh

 ∑ƒæÑdG »a Gó≤f QÉæjO ¿ƒ«∏e 250
 …QÉÑLEG »WÉ«àMEG kÉfƒ«∏e 50h

 Éfƒ«∏e 558 h …QÉ«àNEG Éfƒ«∏e 80h
IQhóe ÉMÉHQCG
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   وزارتان لـ »الذكاء االصطناعي« 
والعلوم المتقدمة في ا�مارات 

 á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO âKóëà°SG - Ü ± CG - »ÑXƒHG 

 QÉWG »a »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ádhO ôjRh Ö°üæe IóëàªdG

 ádhO  IQGRh  IO’h É°†jG  â∏ª°T  á«eƒμM äÓjó©J  á∏°ù∏°S

.áeó≤àªdG Ωƒ∏©dG øY ádhDƒ°ùe IójóL

 ¢ù«FQ ,Ωƒ`̀à`̀μ`̀e ∫BG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø`̀∏`̀YGh

 ÖFÉf  »Ñ°üæe  É°†jG  ≈dƒàj  …ò``̀dG  á`̀«`̀JGQÉ`̀e’G  áeƒμëdG

 ájQGRƒdG  äÓjó©àdG  øY  ,»HO  ºcÉMh  »JGQÉe’G  ¢ù«FôdG

.ôàjƒJ »a ¬HÉ°ùM »a ¢ùeG

 ™°ùJ  º¡æ«H  Gô```jRh  31  Ió`̀jó`̀é`̀dG  áeƒμëdG  âª°Vh  

 ôKG  ≈∏Y  äó``dh  »àdG  á≤HÉ°ùdG  áeƒμëdG  ¿G  Éª∏Y  ,AÉ°ùf

 º¡æ«H GôjRh 29 âª°V 2016 •ÉÑ°T »a á∏KÉªe äÓjó©J

.IOÉ©°ù∏d IQGRh øgGóMG ≈dƒàJ AÉ°ùf »fÉªK

 πjó©àdG  ¿G  Ió`̀jô`̀¨`̀J  »`̀a  óªëe ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  Ö`̀à`̀ch      

 ∂dPh  zô««¨à∏d  Gõ«ØëJh AÉeó∏d  G kójóéJ{  »JCÉj  …QGRƒ`̀dG

 á∏MôªdG  ¿G  ÉØ«°†e  ,zió``ª``dG  Ió`̀«`̀©`̀H{  äÉ©∏£àd  á«Ñ∏J

 ,πÑ≤à°ùªdG  Ωƒ∏Yh ,πÑ≤à°ùªdG  äGQÉ¡e É¡fGƒæY{ IójóédG

.zπÑ≤à°ùªdG É«LƒdƒæμJh

 øH ôªY ÜÉ°ûdG ø««©J øY ø∏YG ,QÉW’G Gòg »ah      

 AÉcò∏d ádhO ôjRh Ö°üæe »a (ÉeÉY 27) AÉª∏©dG ¿É£∏°S

 á`̀eOÉ`̀≤`̀dG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀Lƒ`̀ª`̀dG{ ¿G Gô`̀Ñ`̀à`̀©`̀e ,»`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G

 ôãcC’G  ádhódG  ¿ƒμf  ¿CG  ójôfh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  »g

 ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉe’G ádhO óªà©Jh .zÉ¡d GOGó©à°SG

 íFÉ°S  ¿ƒ«∏e 15 ƒëf ÉgQhõj »àdG  »HO  IQÉ`̀eG  É°Uƒ°üNh

 ´QÉ°ùàJ  á«eƒ«dG  É¡dÉªYG  »a  áãjóM äÉ«æ≤J  ≈∏Y  ,Éjƒæ°S

 ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG É°Uƒ°üNh ,á«LƒdƒæμàdG äGQÉμàH’G É¡«a

 .á«ØJÉg äÉ≤«Ñ£J

   الحرس الثوري ا�يراني: سنسرع 
برنامج الصواريخ الباليستية 

 á«fGôjE’G  º«æ°ùJ  AÉÑfCG  ádÉch  â∏≤f  -RôàjhQ  -  Iô≤fCG 

 É¡dƒb »fGôjE’G  …QƒãdG  ¢SôëdG  äGƒb øY á«ª°SôdG  ¬Ñ°T

 á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdG  èeÉfôH  Iô«Jh  ¿EG  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG

 äÉj’ƒdG É¡°VôØJ »àdG •ƒ¨°†dG øe ºZôdG ≈∏Y ´QÉ°ùàà°S

.èeÉfôÑdG ≥«∏©àd »HhQhC’G OÉëJ’Gh IóëàªdG

 øjô°ûJ  13  »a á«cô«eC’G  á°SÉ«°ù∏d  ô«Ñc  ∫ƒëJ »ah

 ≥jó°üàdG  ÖeôJ  ódÉfhO  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  ¢†aQ  ∫hC’G

 ΩôHCG …òdG »îjQÉàdG …hƒædG ¥ÉØJ’ÉH ¿Gô¡W ΩGõàdG ≈∏Y

 ÖÑ°ùH ¿GôjEG ∫É«M GOó°ûJ ôãcCG è¡f øY ∞°ûch ,2015 »a

.á«à°ù«dÉÑdG ïjQGƒ°üdG èeÉfôH

 èeÉfôH{ ¬dƒb …QƒãdG ¢Sôë∏d ¿É«H øY ádÉcƒdG â∏≤fh

 áYô°ùH ôªà°ù«°Sh ™°Sƒà«°S »fGôjE’G á«à°ù«dÉÑdG ïjQGƒ°üdG

 áª¶æªdG  √ÉéJ  ÖeGôàd  »FGó©dG  Üƒ∏°SC’G  ≈∏Y  GOQ  ôÑcCG

.z(»fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG) ájQƒãdG

 óMGh ÖfÉL øe IójóL äÉHƒ≤Y ÖeôJ IQGOEG â°Vôah

 Ωó©d  ¿Gô¡W  â`̀YOh  »NhQÉ°üdG  ¿Gô``̀jEG  •É°ûf  ±ó¡à°ùJ

 ∫ƒ≤Jh  .á`̀jhƒ`̀f  πHÉæb  πªM  ≈∏Y  IQOÉ``̀b  ïjQGƒ°U  ôjƒ£J

.ôeC’G Gòg πãªd §£îJ ’ É¡fEG ¿GôjEG

 ∑Ó`̀à`̀e’ π`̀ª`̀©`̀dG  á∏°UGƒªH GQGô```̀e  ¿Gô`̀¡`̀W äó`̀¡`̀©`̀Jh

 äGOÉ≤àf’  óëJ  »a  á«YÉaO  á«NhQÉ°U  äGQó≤H  ¬Ø°üJ  Ée

.Üô¨dG

 …QƒãdG ¢Sôë∏d ΩÉ©dG óFÉ≤dG øY º«æ°ùJ ádÉch â∏≤fh

 ¢û©JôªdG ¬Jƒ°Uh ÖeôJ ≥∏b{ ¬dƒb …ôØ©L »∏Y óªëe

 áæª«¡∏d π`̀°`̀û`̀Ø`̀dG ó`̀¡`̀Y Aó``̀H ≈```dEG IQÉ``̀°``̀TEG ¿É``̀c á`̀HÉ`̀£`̀N »`̀a

 ÉæàjƒdhCG  ≈≤ÑJ  á«YÉaódG  ¿Gô`̀jEG  Iƒb  õjõ©J  ...á«μjô«eC’G

.ziƒ°ü≤dG

 ,ÜQGƒL ¿hóJôj º¡æe ¿ƒXƒ¶ëªdG Éªæ«H á«dÉH ∫OÉæ°U ø«∏©àæe ∫ÉØW’G äGô°ûY ¢†cGôàj Éª«a ¿ƒàjõdG QÉé°TG ¬H §«ëJ πJ íØ°S ≈∏Y º«îdG äGô°ûY ô°ûàæJ 

 ôLÉ¡e ¿ƒ«∏e øe ôãcCG QƒÑY ≈∏Y ø«àæ°S ƒëf ó©H .¬éjG ôëH ¥ô°T »a á«fÉfƒ«dG ¢SƒeÉ°S IôjõL ≈∏Y É¡à©°TCG ¢ùª°ûdG §°ùÑJ Éª«a ,áæàf áeÉªb ΩGƒcCG ≈∏Y ¿ƒÑ©∏jh

 øe »fÉ¨aG ƒgh »ª«MQ øjhÉf ∫Ébh .ôëÑdG QƒÑ©H º¡JÉ«ëH GhôWÉN ¿G ó©H ájQõe ´É°VhG »a ¿ƒ°û«©j ±’’G ∫Gõj ’ ,Égô«Zh IôjõédG √òg ôÑY ÉHhQhG ≈dG ÅL’h

 .zô«¨°U Öcôe øàe ≈∏Y É°üî°T 42 Éæc .á«°VÉªdG á∏«∏dG Éæ∏°Uh{ ¬àLhR ¬©eh ∫ƒHÉc

أ وضاع مزرية لالجئين في جزيرة ساموس اليونانية 

ΩÓbCG ¢ShDhQ

¿OQC’G Oƒª°U πeGƒY   
 »∏«FGô°SE’G ∞dDƒªdG Ωó≤j ¿OQC’G øY ÜÉàc »a

 ¿OQC’G  â`∏©L  »àdG  πeGƒ©∏d  kÓ«∏ëJ  ô°Sƒ°S  ô°TCG

 á«°SÉ«°ùdG  ±hô¶dG  øe  ºZôdÉH  ôªà°ùjh  óª°üj

 á`̀«`̀JGƒ`̀ª`̀dG ô``̀«``̀Z á``̀«``̀aGô``̀¨``̀ª``̀jó``̀dGh á``̀«``̀aGô``̀¨``̀é``̀dGh

.QÉ£NC’ÉH á∏ªëªdG á«dhódGh á«Hô©dG äÉ`Ñ∏≤àdGh

 áªμM  øY  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  ∞dDƒªdG  çóëàj

 óÑY  ¢ù°SDƒªdG  ∂∏ªdG  ø`̀e  AGó`̀à`̀HG  ¿OQC’G  ∑ƒ`̀∏`̀e

 ócDƒj ¬æμdh ,ø«°ùëdG »fÉÑdG  ∂∏ªdÉH kGQhôeh ˆG

 ,ó``̀MGh π`̀Lô`̀d kÉ`̀Mô`̀°`̀ù`̀e kÉ`̀eƒ`̀j ø`̀μ`̀j  º`̀d ¿OQC’G ¿CG

 ∫ƒW  ¿OQCÓ```̀d  äô`̀q ``̀ah  á«Yƒ°Vƒe  π`̀eGƒ`̀Y  ∑Éæ¡a

 »àdG πeGƒ©dG .πYÉa QhO Ö©dh QGô≤à°S’Gh AÉ≤ÑdG

:»g ∞dDƒªdG ÉgOóëj

 øμªj Éªe ,áªgÉØàe á«°SÉ«°S áÑîf RhôH :k’hCG

.∂∏ªdG ∫ÉLQ ∞°Uh º¡«∏Y ≥∏£j ¿CG

 É¡d ΩÉ¶æ∏d á°†jôY á«Ñ©°T IóYÉb Qƒ£J :kÉ«fÉK

.ºFÉ≤dG ™°VƒdG ≈∏Y ®ÉØëdG »a áë∏°üe

 áë∏°ùªdG  äGƒ``≤``∏``d  ≥`̀∏`̀£`̀ª`̀dG  A’ƒ````̀ dG  :kÉ``̀ã``̀dÉ``̀K

 ÖîædG  ø«H  πeÉμàdG  áé«àf  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ`̀¡`̀LC’Gh

.á«fóªdGh ájôμ°ù©dG

 »a  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  AGó```̀YC’  »Ñ°ùædG  ∞©°†dG  :kÉ``̀©``̀HGQ

.êQÉîdG »a º¡jód IOGQE’G ÜÉ«Zh ,πNGódG

 å«M ,¿Éμ°ùdG  ø«H  »Ñ°ùædG  ¢ùfÉéàdG  :kÉ°ùeÉN

 É`̀eCG  ,¿ƒ«æ°S  ¿ƒª∏°ùe  Üô``Y  á≤MÉ°ùdG  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ZC’G

 kÉ«ë£°S  ≈≤Ñ«a  »æ«£°ù∏ØdG  »`̀fOQC’G  ÜÉ£≤à°S’G

 ø«H »ÑgòªdG hCG  »bô©dG hCG  »æjódG õ«ªàdG ÜÉ«¨d

.ø«àYƒªéªdG

 »°SÉ«°ùdG  »aGô¨édG  ™bƒªdG  ájõcôe  :kÉ°SOÉ°S

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SÓ`̀d á`̀ª`̀¡`̀e á``̀jQƒ``̀ë``̀e á```dhó```c »```````̀ fOQC’G

 π`̀NGO  ø`̀e  á«LQÉîdG  iƒ`̀≤`̀dG  ™`̀aO  Éªe  ,»ª«∏bE’G

.¬JóYÉ°ùeh ¿OQC’G ºYO ≈dEG ¬LQÉNh º«∏bE’G

 »`̀a  ∫hC’G  ô``°``ü``æ``©``dG  ƒ```̀g  ô````̀«````̀NC’G  π``̀eÉ``̀©``̀dG

 â`∏©L áLQód âëéf »àdG á«fOQC’G á«`°SÉeƒ∏HódG

 ô`̀°`̀ü`̀eh á`̀``̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh ¥Gô```©```dGh É`̀jQƒ`̀``̀°`̀S ø``̀e kÓ```c

 √QGô≤à°SGh  ¿OQC’G  Oƒª°U  ≈``̀dEG  ô¶æJ  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEGh

 »HÉéjEG  Qhó`̀H  ¬d  ±ôà©Jh  á«é«JGôà°SG  IQhô°†c

 øe ¿OQCÓd Ö©°üdG »aGô¨édG ™bƒªdG ∫ qƒ`M Éªe

 Qó°üe ≈``dEG  ô£N Qó°üe ø`̀eh  ,Iõ`̀«`̀e  ≈``dEG  áÑ≤Y

.¿hÉ©Jh ºYO

 ƒ`̀gh  2000  ΩÉ``̀Y  π`̀Ñ`̀b  ô°ûf  ô°Sƒ°S  ô`̀°`̀TCG  ÜÉ`̀à`̀c

 øY  IQƒ°U  »£©j  ¬`̀fC’  á«fCÉàªdG  IAGô`̀≤`̀dG  ≥ëà°ùj

.»LQÉîdG ÖbGôª∏d hóÑj Éªc √QhOh ¿OQC’G

 Gòg  ¬HÉàc  QGó°UEG  ó«©j  ∞dDƒªdG  ¿CG  ƒd  ≈æªJCG

 Oƒª°U  π`̀eGƒ`̀Y  ≈``dEG  ¬Jô¶f  πª°û«d  ¬ãjóëJ  ó©H

.»fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ó¡Y »a ¿OQC’G

 »a É¡à«ªgCG øªμJh Éæd áahô©e πeGƒ©dG √òg

 PÉà°SCGh …Oƒ¡j ñQDƒe øe á«LQÉN ájDhQ πãªJ É¡fCG

 ø`̀eh .á```̀«```̀ fOQC’G ¿hDƒ``°``û``dÉ``H ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e »`̀©`̀eÉ`̀L

 øY åëÑj »`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  è¡æªH  Ö`̀à`̀c  ¬``̀fCG  í`̀°`̀VGƒ`̀dG

 .ÉgGôj Éªc É¡Ø°üjh á≤«≤ëdG

   مدريد وبرشلونة تتجهان
إلى صدام مباشر 

 á`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  â`̀£`̀N - Ü ± CG  - ó``jQó``e 

 ºμëdG  ≥«∏©J  √ÉéJÉH  á«aÉ°VG  Iƒ£N  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG

 ¢ù«dQÉc  º«∏b’G  Gòg ¢ù«FQ  áª¡àe É«fƒdÉJÉμd  »JGòdG

 á`̀eRG  »`̀a  á∏eÉc  zá`̀¡`̀LGƒ`̀e{  ≈`̀dG  »©°ùdÉH  ¿ƒª«°ûJƒH

.É«fÉÑ°SG QGô≤à°SG Oó¡J

 ¢ùeG  É«fƒdÉJÉc  áeƒμM  ¢ù«FQ  ≈∏Y  ø«©àj  ¿É`̀ch

 »°†ªdG  ø`̀Y  ™LGôà«°S  ¿É`̀c  GPG  É`̀e  ìƒ°VƒH  Oó`̀ë`̀j  ¿G

 áÄªdÉH  16  É¡«a  ¢û«©j  »`̀à`̀dG  ¬à≤£æe  ∫Ó≤à°SG  »`̀a

 ™e ¬`̀d ≥HÉ°S ’ É`̀YGô`̀°`̀U ¢VƒîJ »`̀à`̀dGh ¿É`̀Ñ`̀°`̀S’G ø`̀e

 É«fÉÑ°SG  áμ∏ªe  äóªàYG  ¿G  òæe  ájõcôªdG  áeƒμëdG

.1977 »a á«WGô≤ªjódG

 øe ìhô`̀£`̀ª`̀dG ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG ≈∏Y á`̀bó`̀H Öéj º`̀d ¬æμd

 ø∏©j  ºd  hG  ø∏YG  ¿É`̀c  ¿G  ¬àdCÉ°S  »àdG  ójQóe  áeƒμM

 ΩÉ¶ædG  IOÉ``̀YG{  πÑ≤j  ºd  ¬`̀fG  Éªc  .É«fƒdÉJÉc  ∫Ó≤à°SG

.ójQóe âÑ∏W Éªc z…Qƒà°SódG

 É¡¡Lh ádÉ°SQ »a ¢ùeG ¿ƒª«°ûJƒH ¢ù«dQÉc Öàch

 GPG{  …ƒ``̀NGQ  ƒfÉjQÉe  ájõcôªdG  áeƒμëdG  ¢ù«FQ  ≈`̀dG

 ¿Éa ,™ª≤dG á©HÉàeh QGƒëdG ™æe ≈∏Y áeƒμëdG äô°UG

 ≈∏Y  Éàjƒ°üJ  …ôéj  ¿G  (..)  øμªj  É«fƒdÉJÉc  ¿ÉªdôH

.z∫Ó≤à°SÓd »ª°SQ ¿ÓYG

 »ª°SQ  ¿Ó``̀YG  ÜÉ`̀«`̀Z  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ¿ƒª«°ûJƒH  í«°VƒJh

.áFó¡J ΩÉeG ÜÉÑdG íàØj ¿G øμªj ¿Éc ∫Ó≤à°SÓd

 äóYƒJh Gójó¡J ¬«a äCGQ á«fÉÑ°S’G áeƒμëdG øμd

 á«Yô°ûdG  IOÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’  (..)  äGAGô````̀L’G  á`̀aÉ`̀c  PÉ``î``JGzÜ

.zøμªj Ée ´ô°SÉH …Qƒà°SódG ΩÉ¶ædGh

 »JGòdG ºμëdG ≥«∏©J äGAGôLG ójóëJ GóZ ºà«°Sh

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd  »FÉæãà°SG  ´ÉªàLG  AÉ`̀æ`̀KG  É«fƒdÉJÉμd

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ≈dG É¡∏«ëj ¿G ¢VôàØj …òdG »fÉÑ°S’G

.∫h’G øjô°ûJ ájÉ¡f »a É¡«∏Y ≥jó°üà∏d

 Oƒ∏c ¿É``̀L á``̀«``̀HhQh’G á`̀«`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ å`̀ë`̀Hh

 »cGôà°T’G á«fÉÑ°S’G á°VQÉ©ªdG º«YR ™e ôe’G ôμfƒj

 á«fÉÑ°S’G áeƒμëdG ¬«a Oó¡J âbh »a õ«°ûfÉ°S hQó«H

 …òdG  Qƒà°SódG  øe  155  π°üØ∏d  GóL  íLôe  ≥«Ñ£àH

 º«∏b’ »JGòdG ºμë∏d »FõL hG »∏c ≥«∏©J øe É¡æμªj

.á«fƒfÉ≤dG ¬JÉÑLGh ∂¡àfG GPG Ée

 ácôà°ûe á¡ÑL »a ºëà∏ªdG á°VQÉ©ªdG º«YR ócGh

 ºYO  ¿G{  äÉëjô°üJ  »a  ,…ƒ``̀NGQ  ™e  É«fƒdÉJÉc  ¿CÉ°ûH

.z≈°†e âbh …G øe iƒbG á«HhQh’G äÉ°ù°SDƒªdG

 ¿G ¿hô``̀cÉ``̀e π`̀jƒ`̀fÉ`̀ª`̀jG »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ó```cGh

 É«fÉÑ°SG ¿CÉ°ûH zIóMh ádÉ°SQ{ ¬Lƒ«°S »HhQh’G OÉëJ’G

 IQÉ°ûà°ùªdG  äô`̀Ñ`̀Yh  ,É`̀«`̀fƒ`̀dÉ`̀JÉ`̀c  á``̀eRG  ¢üîj  É`̀e  »`̀a

 ≈dG  π°UƒàdG  »a  É¡∏eG  øY  πcô«e  Ó«éfCG  á«fÉªd’G

.»fÉÑ°S’G zQƒà°SódG IóYÉb ≈∏Y{ ∫ƒ∏M

 ,ójQóeh áfƒ∏°TôH ø«H á≤ãdG IOÉ©à°SG ¿G ¢ùeG GóHh

 ¿Éμ°S  ø`̀e  ójó©dGh  á`̀«`̀HhQh’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ójôJ  Éªc

 áª°UÉY áfƒ∏°TôH ¿Éμ°S ôÑYh .∫ÉæªdG ó«©H ,É«fƒdÉJÉc

.º¡≤«°V øY É«fƒdÉJÉc

 ÖYƒà°SG  äóY Ée{  (ÉeÉY  35)  ≠jƒH  äô«ÑdG  ∫É`̀bh

 º¡e ï`̀jQÉ`̀J ,Gó``̀L áª¡e á`̀∏`̀¡`̀e+ ∑É`̀æ`̀g Ωƒ``̀j  π`̀c (..)

 ô≤e ΩÉ````̀eG IQÉ`̀é``«``°``S ø``̀Nó``̀j ƒ```̀gh É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e ,z+Gó``````̀L

 ’  »æμd  ,´Ó``WG  ≈∏Y  ≈≤HG  ¿G  …ó¡éH  ∫hÉMGz,¬∏ªY

.zÉeó≤J iQG

∂fÉØdG ó¡a .O

 ترشح نجمة تلفزيونية لمنافسة بوتين  على الرئاسة يثير سخرية الروس 
 øe záYóNzÜ ójóæà∏d äGƒ°UG â©ØJQG Ée ¿ÉYô°Sh   

 ™e iô`̀NCG  Iôe Qƒ`̀e’G ΩÉ`̀eR IOÉ©à°S’ ø«∏eôμdG ô«HóJ

.´Gôàb’G ÜGôàbG

 ´É£à°SG ,É¡©æe ºJ ób äÉLÉéàM’G ¿G ô¡X Éeó©Hh

 äGô°ûY  ó°ûM  »ædÉaÉf  »°ùμ«dG  áÑîædG  OÉ°ùØH  OóæªdG

 .Iô«NC’G  ô¡°TC’G  ∫ÓN  ´QÉ°ûdG  »a  ¿ÉÑ°ûdG  øe  ±’B’G

 áæé∏dG  ¿CG  º`̀ZQ  É«°ShQ  AÉëfG  ™«ªL  »a  á∏ªëH  Ωƒ≤jh

 øμd .É«FÉ°†b ¬àfGOEG ÖÑ°ùH πgDƒe ô«Z √ôÑà©J á«HÉîàf’G

 ∞«°ûJ’Éc  ø«àfÉà°ùfƒc  á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°ûdG  »a  ô«ÑîdG

 »a áÑZôdGzÜ √ô«°ùØJ øμªj ∑É°ûàHƒ°S í°TôJ ¿G ôÑà©j

 ¢ùaÉæj øe OÉéjG ∫ÓN øe zäÉHÉîàf’ÉH ΩÉªàg’G IQÉKG

.»ædÉaÉf

 ÜGò`̀L  »dGôÑ«d  í°Tôe  ≥∏îd  ádhÉëe  É`̀¡`̀fG{  ∫É``̀bh

.z™æ£°üe πμ°ûH

 π«FÉî«e  ôjOQÉ«∏ªdG  í«°TôJ  ¿Éc  ,2012  ΩÉ©dG  »ah

 ó«ØJ äGô`̀jó`̀≤`̀J ™`̀°`̀Vƒ`̀e É`̀ã`̀dÉ`̀K π`̀M …ò```̀dG ±hQƒ``̀Nhô``̀H

 á`̀Lƒ`̀e á`̀Fó`̀¡`̀à`̀d ø`̀«`̀∏`̀eô`̀μ`̀dG ô`̀«`̀Hó`̀J ø``̀e ¿É```c ∂```dP ¿É```H

.ø«JƒH ÜÉîàfG IOÉYG âÑMÉ°U »àdG äÉLÉéàM’G

 »a ø«fƒH Qƒ¨jG  »°SÉ«°ùdG  π∏ëªdG  Öàc ,¬à¡L øe

 ¿G øμªj ’ ∑É°ûàHƒ°S{ IQOÉÑe ¿G z…Éc »H QG{ áØ«ë°U

.zø«∏eôμdG á≤aGƒe ¿hóH ºàJ

 z2-ΩhO{ π°ù∏°ùe »a ÉgQhóH äô¡à°TG »àdG É«æ«°ùch

 ≥HÉ°ùdG »dGô«Ñ«∏dG Ióª©dG áæHG »g ,™bGƒdG ¿ƒjõØ∏J øe

 …ò`̀dG  ∑É°ûàHƒ°S  »`̀dƒ`̀JÉ`̀fG  ÆQƒ`̀Ñ`̀°`̀Sô`̀£`̀H  â`̀fÉ`̀°`̀S  áæjóªd

.É«°SÉ«°S ø«JƒH ø°†àMG

 ó≤©dG »a ÜÉÑ°û∏d á«ÑgòdG áÑ≤ëdG äó°ùL ¿G ó©Hh

 »ædÉaÉf  ø`̀e  áHÉ°ûdG  â`̀Hô`̀à`̀bG  ,ø`̀«`̀Jƒ`̀H  ô°üY  ø`̀e  ∫h’G

 óMG  É°†jG  ∑Gò``̀e  â`̀JÉ`̀Hh  .2012-2011  çGó```̀MCG  ∫Ó``N

 .¢VQÉ©ªdG  zó```LhO{  ¿ƒjõØ∏J  ≈∏Y  á«°ù«FôdG  √ƒ`̀Lƒ`̀dG

 π≤à°ùªdG  zGOÉØ«d{ õcôe √GôLG …Gô∏d ´Ó£à°SG  ô¡XGh

 º`̀°`̀SG  GhOOQ  §`̀≤`̀a  %0,4  ¿G  ø``«``æ``K’G  ¬`̀é`̀FÉ`̀à`̀f  äô`̀°`̀û`̀f

 ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  ICGô```̀eG  …CG{  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y  GOQ  ∑É°ûàHƒ°S

?zá«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ≈dG áë°Tôe

 áÑ°ùf  ø`̀Y  Ió«©H  â°ù«d  ¿ƒjõØ∏àdG  áªéf  á«Ñ©°Th

 øe ójó©dG ôÑà©j »àdG QGPBG äÉHÉîàfG »a ¢ShôdG ΩÉªàgG

.É≤Ñ°ùe áeƒ°ùëe É¡àé«àf ¿G AGôÑîdG

 ø∏©j º`̀d …ò``̀dG ø`̀«`̀Jƒ`̀H ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¿G A’Dƒ```̀g ∫ƒ`̀≤`̀jh

 ¿RƒdG  øe º°üN …G ¬LGƒj ød ÉªHQ ¿B’G  ≈àM ¬ë°TôJ

.á©HGQ áj’h øe RƒØdG ¬eôëj π«≤ãdG

 ¿ƒμ«°S ∑ô«°ùdG{ ¿Éa ,∑É°ûàHƒ°S É«æ«°ùc í«°TôJ ™eh

 º¡jód ¿ƒμj ¿G ¿ƒ∏°†Øj ¢SÉædG ¿G ºZQ ,Ö©°û∏d ’ƒØμe

 »μ°ùaƒμ°Sƒe{  áØ«ë°U  ájôî°ùH  â°üîd  Éªc  zõÑîdG

 πeCÉJh  .zπ`̀aÉ`̀M  ¢VôY{  ≈`̀dG  Iô«°ûe  ,z¢ùà«dƒeƒ°ùeƒc

 ôe’G  ,zπμdG  ó°V  âjƒ°üàdG{  QÉ«N  πãªJ  ¿G  ∑É°ûàHƒ°S

 ∫ƒ≤Jh .´Gô`̀à`̀b’G  äÉbÉ£H ≈∏Y É≤HÉ°S  ÉMÉàe ¿É`̀c  …ò`̀dG

 ¢ù«d{ á«HÉîàf’G É¡à∏ªM ™bƒe ≈∏Y ƒjó«a §jô°T »a

 ÉgQÉàîJ ’ âfG .∑É°ûàHƒ°ùd ∂Jƒ°U íæeG ?í°Tôe ∂jód

 »ª∏°ùdGh »fƒfÉ≤dG ≥ëdG ≈∏Y π°üëJ §≤a âfCG ,¢ù«Fôc

.z+π«μdG íØW ó≤d »Øμj Gògz+ ∫ƒ≤d

 ¬æé°S Iôàa »¡æj ¿CG Qô≤ªdG øe …òdG »ædÉaÉf ¿Éch

 ∫ƒM  äÉ©FÉ°T  ∫ƒ`̀∏`̀jG  »`̀a  ó≤àfG  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  áãdÉãdG

.ø«∏eôμdG ídÉ°üe »Ñ∏J ÉgQÉÑàYÉH ∑É°ûàHƒ°S í«°TôJ

 ,zÉ°TQ øHhG{ á«°SÉ«°ùdG ácôëdG ™bƒe ≈∏Y áª∏c »ah

 É¡Ø°SG  øY  Éaƒà«Ø°S  É`̀jhR  á°VQÉ©ªdG  á«aÉë°üdG  Üô©J

.zäÉHÉîàfÓd á«Yô°T íæªJ{ ∑É°ûàHƒ°S ¿’

 É¡dƒNO ¿EÉa  ,∞«°ûJ’Éc  ø«àfÉà°ùfƒμd  áÑ°ùædÉH  øμd

 Ió«L ájóg{ ±É£ªdG ájÉ¡f »a πμ°ûj ¿G øμªj ¥ÉÑ°ùdG

.z»ædÉaÉæd

 ƒYó«°S »`̀æ`̀dÉ`̀aÉ`̀f ¿G º`̀∏`̀©`̀f{ Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``̀g »`̀a ∫É```bh

 ∫ƒëà°S  ∑É°ûàHƒ°S  ácQÉ°ûeh  ,äÉHÉîàf’G  á©WÉ≤e  ≈dEG

 ÉÑÑ°S Gò``̀g ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀Sh ,á`̀dõ`̀¡`̀eh ∑ô`̀«`̀°`̀S ≈``̀dG äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G

.zâjƒ°üàdG ΩóY ≈dG ¢SÉædG øe ójó©dÉH ™aój É«aÉ°VG

 ô°ûf  ¢ùeG  äÉYÓ£à°SÓd  zΩƒ«°ùàa{  ó¡©e  OÉ``̀YGh

 øe  ôãcG  ¿G  ô¡¶j  2015  ΩÉ`̀Y  …ô`̀LG  ≥HÉ°S  í°ùe  èFÉàf

 ,∑É°ûàHƒ°S É«æ«°ùμH Gƒ©ª°S º¡fG  GƒdÉb ¢ShôdG øe %90

.É¡dƒM ÉÄ«°S ÉjCGQ º¡jód ¿G GhócG º¡æe %60 øμd

 áë°Tôe É≤M »¡a ,≈æ©ªdG  Gò¡H{  ¬fG  ó¡©ªdG  OÉ`̀aGh

 .z+πμ∏d â°ù«d+ πb’G ≈∏Y hG +πμdG ó°V+

 Ü ± CG - ƒμ°Sƒe

 á°VQÉ©ªdG á«fƒjõØ∏àdG áªéædG í«°TôJ ï°†j
 »a IÉ«ëdG øe Ó«∏b ∑É°ûàHƒ°S É«æ«°ùc
 hóÑJ »àdG á«°ShôdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G
 äÉ«£©ªdG ô«¨J ’ É¡fƒc ÉØ∏°S áeƒ°ùëe É¡àé«àf
 ø«°VQÉ©ªdG ±ƒØ°U »a ΩÉ°ù≤f’G ô«ãJ É¡fG ’G
 .AGôÑîdG øe OóY Ö°ùëH ,ø««dGôÑ«∏dG
 óMG ≈dG É≤HÉ°S ™bGƒdG ¿ƒjõØ∏J áªéf âdƒëJh
 ô«ªjOÓa ¢ù«Fô∏d Ió≤àæªdG á∏«∏≤dG äGƒ°U’G
 35) ∑É°ûàHƒ°S âæ∏YGh .ΩÓY’G »a ø«JƒH
 äÉHÉîàf’ É¡ë°TôJ øY AÉ©HQ’G AÉ°ùe (ÉeÉY
.πÑ≤ªdG QGPG »a …ôéà°S »àdG á°SÉFôdG

(6¢U áªààdG)

(6¢U áªààdG)

(Ü ± G)

 مقتل عشرات الجنود اFفغان في هجومين لطالبان 
 ¢ùeG  ¿É`̀Ñ`̀dÉ`̀W á`̀cô`̀M â`̀æ`̀°`̀T  -  Ü ± CG  -  QÉ`̀gó`̀æ`̀b   

 á«æeCG äBÉ°ûæe Éaó¡à°SG ø«∏°üØæe ø«eƒég ¢ù«ªîdG

 ôNBG  »a  ,  OƒæédG  äGô°ûY  πà≤e  øY  GôØ°SCGh  á«fÉ¨aG

 ´ƒÑ°SC’G Gòg â©bh á«eGO äGAGóàYG á∏°ù∏°S øe á≤∏M

 â£∏°Sh  É°üî°T  120  ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  É``̀gô``̀KG  ≈`̀∏`̀Y  π``̀à``̀ obh

.OÓÑdG »a »æeC’G ™°VƒdG á°TÉ°ûg ≈∏Y AGƒ°VC’G

 Ωƒég ±ó¡à°SG ,  ¢ùeG øe ≈`̀dhC’G äÉYÉ°ùdG »ah

 »a  ájôμ°ùY  Ió`̀YÉ`̀b  ¿É`̀Ñ`̀dÉ`̀W  á`̀cô`̀M  ¬àæÑJ  …QÉ`̀ë`̀à`̀fG

 43  √ô`̀KG  ≈∏Y  πàb  (ÜƒæL)  QÉgóæb  áj’ƒH  ƒª°TÉ°ûJ

.´ÉaódG IQGRh âæ∏YCG Ée Ö°ùëH ,πb’G ≈∏Y ÉjóæL

 ¿hO Gƒéf §≤a ø«jóæL ¿CG  ≈dEG  IQGRƒ`̀dG  äQÉ°TCGh

 á©°ùJ ¿CG áØ«°†e ,Ωƒé¡dG AGôL äÉHÉ°UEG ≈dEG ¢Vô©àdG

.áà°S ó p≤ oa Éª«a ìhôéH GƒÑ«°UCG OƒæL

 ∫ÓN  º¡ØàM  Gƒ≤d  øjOôªàe  Iô°ûY  ¿CG  âaÉ°VCGh

.á«∏ª©dG

 â`̀dhO ∫Gô`̀æ`̀é`̀dG IQGRƒ````̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG ∫É```bh

 πbC’G ≈∏Y IóMGh áHôY Ghôéa ø«ªLÉ¡ªdG ¿EG …ôjRh

 πÑb ™ªéªdG πNóe óæY z»ØeÉg{ RGôW øe áîîØe

.πeÉμdÉH √hôeój ¿CG

 ájôμ°ù©dG  Ió`̀YÉ`̀≤`̀dG  ø`̀e A»`̀°`̀T  ≥Ñàj º`̀d{  í`̀°`̀VhCGh

.zπNGódG »a Ée πc GƒbôMCG ó≤d .∞°SCÓd

 á«cô«eC’G  äGƒ≤dG  º°SÉH  çóëàe  OÉaCG  ,¬à¡L  øe

 á«∏ªY ∫Ó```̀N á``jƒ``L á`̀Hô`̀°`̀V â`̀æ`̀°`̀T É``̀¡``̀fCG ∫ƒ``̀HÉ``̀c »``̀a

 ™`̀bh  å`̀«`̀M  ó`̀fÉ`̀Ø`̀jÉ`̀e  á≤£æe  »`̀a  ÜÉ````̀gQE’G  áëaÉμªd

 ƒg ±ó``̀¡``̀dG  ¿É```̀c  ¿EG  í``°``Vƒ``j  º``̀d  ¬````̀fCG  ’EG  .Ωƒ``̀é``̀¡``̀dG

.IóYÉ≤dG »a øjOôªàªdG

 »a äOÉ```̀aCG å`̀«`̀M Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG ¿É`̀Ñ`̀dÉ`̀W á`̀cô`̀M â`̀æ`̀Ñ`̀Jh

 60```̀dG  ô°UÉæ©dG  ™«ªL  ¿CG  ø««aÉë°üdG  ≈``̀dEG  á`̀dÉ`̀°`̀SQ

.Gƒ∏àb πNGódÉH GƒfÉc øjòdG

 º««≤àd Gó```̀ah É`̀æ`̀∏`̀°`̀SQCG{ …ô````jRh ∫É``̀b ,¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e

 ≈∏Y  ô£«°ùj  »`̀fÉ`̀¨`̀aC’G  ¢û«édG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  z™`̀°`̀Vƒ`̀dG

.IóYÉ≤dG

 ≈dEG ÉjÉë°†dG π≤f ºJ ¬fCG »fÉ¨aG »æeCG Qó°üe ócCGh
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 محمية األزرق املائية..
ليات البيئة االردنية!  سحر الرشق وج
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كتب:حس دعسة.
تصوير : نادر داود.

..هي بقعة تث سحر السؤال..وتغري باإلقامة!
..الط اختارها موئال ملحطات سفره عرب بالد الشام وفلسط وارض الرافدين واوروبا وافريقيا..

كانت  االزرق"..ومنها  يف "واحة  وتجمعاتها  املياة  وسبخات  الربك  عشقت  التي  الطيور  تلك  عن  االزرق  اهل  يتبادلها  ة  قد حكاية  ..انها 
ية الطبيعة وبرية االردن ورواد واهايل االزرق  ل والنبات  البيئي الصامد وسط محيط ، تجتهد الجمعية امللكية لح األرض الحبىل بالج

عىل جعل "محمية األزرق ، منارة الط يف وسط هج الصحراء!
ل. من هنا تبدأ الحركة الحاملة لكل ط من واىل املحمية،بر األمان والج

ة مطاحن  القمح القد

  يف السلط
  العرب هـم الذيـن قـادوا
الثورة العباسية
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نيكول سابا
ليست بديلة
نادين

يف «الهيبة»!
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الفالحون  يبدا    ، والبركة  الخير  موسم  الزيتون  قطف  موسم  بداية  مع  و 
المخلل  صنع  اجل  من   ، تام  بشكل  تنضج  ان  قبل  الزيتون  ثمار  بقطف 

«رصع الزيتون «  الذي يتضمن الزيتون االخضر واالسود .
بالغذاء  الجسم  يمد  وصحياً  مفيداً  غذائياً  نوعاً  الزيتون   مخلل  يعتبر  و 

الكامل والطاقة  وغيرها الكثير من الفوائد .
تتعدد طرق صنع مخلل الزيتون فهناك طرق قديمة وحديثة حيث تفضل 
ام خلف  العمري ٦١ عاما  « ربة منزل» ان ترصع الزيتون «مخلل الزيتون 
« بالطريقة اليدوية القديمة والتي ورثتها عن اجدادها وذلك   بعد جنيها 
بالبداية  والعمل  العائلة  جميع  بأجتماع  تقوم  ،حيث  الزيتون»  من «حقل  
ثم  عن االوراق»  ومن  الزيتون  حبات  فصل  الزيتون «عملية  غربلة  على 
دقها عن طريق حجر او «ايد الهاون» ومن ثم وضعة بالماء والملح فقط ، 
في مرطبانات محكمة االغالق من اجل ان يدوم طويال  ،ويأخد جزء قليل 
مع اضافة الليمون والفلفل الحار لتحضيره كطبق رئيسي مع كل الوجبات 

اليومية وكنوع من المقبالت .
وتضيف العمري ان عائلتها التستطيع االستغناء عن مخلل الزيتون وانها 

تحاول ان تزيد كمية الرصيع «مخلل الزيتون» لطوال العام .
وتقول جواهر المساعدة انها تنتظر  موسم «قطف الزيتون» النها تقوم 

بتجهيز االدوات للرصيع وتجهيز االضافت التي تضاف على مخلل الزيتون 
من الليمون والفلفل الحار وحناك نوع من الزيتون ذات الحجم الكبير يضع 

فيه حشوات منتوعة 
وتشير جواهر الى انها تقوم ببيعة لالسرة حيث يعتبر مصدر رزق السرتها 
وانها التقوم برصع الزيتون داخل المنزل وانها تذهب الى معصرة الزيتون 

حيث يوجد هناك آله حديثة لكبيس الزيتون من اجل تخليله .
مخلل  لعمل  الكافي  الوقت  لديها  ليس  فتقول  العامري  سلوى  عن   اما 
الزيتون لضيق الوقت النها امرأة عاملة ولديها اطفال وليس لديها والتملك 
شجر زيتون الهي والزوجها لذلك تضطر لشرائه جاهزا  من السوق جاهز. 
لفوائده  ذلك  تجاوز  بل  الشهي  الطعم  على  الزيتون  كبيس  ينحصر  لم 
لجسم  جدا  مفيد  الزيتون  مخلل  ان  العلي   زيد  الطبيب  يقول  الكثيرة، 
جهاز  تقوية  على  ويعمل  الجلطات  حدوث  من  القلب  يحمي  حيث  األنسان 
الزهايمر   مرض   من  االنسان  ويحمي  بالدم   السكر  وينظم  المناعة  
ويحرق الدهون في الجسم ويمنع األورام السرطانية «الخبيثة والحميدة  
الدم  فقر  يعالج  كما  العيون  وسالمة  لصحة  مفيد  الزيتون   ان  ويضيف   ،
الحتوائه على عنصرالحديد وينشط الدورة الدموية والكبد ويعالج امراض 

االعصاب وهشاشة العظام .

نداء الشناق 

ار الزيتون املكبوسة ، فان طعمه الشهي يشدك لتناول  ال تخلو سفرة طعام يف البيوت االردنيه من 
وجبات الطعام بكل استمتاع وحب.

«رصيع الزيتون» «رصيع الزيتون» 
ب الحارض واملايضب الحارض واملايض

قاع املدينة

ل   » عاما   ٤٧ العمر  من  والبالغة   » زيد  أبو  مفيدة   » المخلالت  بائعة  تروي 
اشتد  أعوام  «قبل   : أعــوام   منذ  المخلالت  صنع  في  بدأت  كيف    » «الــرأي 
المرض على  ابن أختي  ما جعلها تتخلى عن وظيفتها والحقا وافته المنية 
زوجها  به  تساند  شهريا  راتبا  لها  كان  أن  بعد  دخل  بال  أختي  وأصبحت    ،
في مصروفات البيت ، وأخبرتني بأنها بحاجة الى العمل على أن يكون في 
داخل منزلها فعرضت عليها فكرة مشروع المخلالت لمعرفتي الكبيرة به ، 
ففي صغري أقمت عند جدتي ما أكسبني دراية كامله حول صناعة المخلالت 

وحفظ المواد الغذائية بطرق قديمة «.
األهل  عبر  منتجاتنا  عن  وأعلنا   ، الصغير  مشروعنا  بدأنا  فعال   «: وتتابع 
وبعد  الشهر  هذا  وفي    ، اإلجتماعي  التواصل  ومواقع  والجيران  واألصدقاء 
نزول المطر ألول مرة في األسبوع الماضي بدأ موسم قطف الزيتون وترافق 
يرافقان  أساسيا  مسلتزمان  يعدان  اللذان  والفلفل  الليمون  موسم  معه 

الزيتون في صنع المخلالت «.
 ، البلدي   ، الصغيرة   ) الزيتون  من  كثيرة  أنواع  يوجد   «: بأنه  مفيدة  وتبين 
العوجة ، البعلب ، عريض ، صغير ، حب رفيع ... )، ومن حيث اللون ينقسم  

إلى لونيين وهما األخضر واألسود «.
وتشير الى أن طريقة صنع وتخليل الزيتون األخضر تختلف كليا عن طريق 

تخليل الزيتون األسود وذلك بحسب طلب الزبائن ، وتبين بأن التخليل يبدأ 
بعد أن يتم غسل الزيتون بشكل جيد إلزالة الشوائب واألتربة واألمالح ومن 
ثم فركه بالزيت لجعله يلمع ، وتقول : « توجد طرق عدة لكبس الزيتون 
منها وضعه في الماء والملح والفلفل والليمون ، وإما عن طريق خلطه مع 
الجزر والليمون ومن ثم تغميره في الزيت ، وإما عن طريق تفريغ حبيبيات 

الزيتون من بذوره وحشوه بالجزر والليمون والشطة :.
لتخليل  طرق  عدة  هناك   «: توضح  األسود  الزيتون  تخليل  طريق  وحول 
الزيتون األسود فأما أن يغمر بالماء الساخن على مدار ثالثة أيام حتى يفقد 
المرار ومن ثم يخلل بالماء والملح وإما أن يغمر بالزيت بحيث تكون الحبة 
متماسكة والمعة ، وإما أن يغمر بالملح أربعين ليلة متواصلة ويتم تحريكه 

بشكل يومي في هذه الفترة ومن ثم يغسل ويغمر بالزيت «.
وال يقتصر مشروع مفيدة وأختها  الغذائي الصغير على الزيتون فقط وإنما 
 ، المحشي  الفلفل   ، الزهرة   ، اللفت   ) بأنواعها  المخلالت  بصناعة  تقمن 
اللبنة الجامدة ، والمكدوس ) وتشير الى أن المكدوس هو المرافق األساسي 
حيث  من  حالته  بأفضل  يكون  الباذنجان  أن   إذ  الفترة  هذه  في  للزيتون 

الحالوة وطراوة الجلد ويمكن حفظه ألطول فترة ممكنة.

ندى شحادة 
وسم  يف مشهد  سنوي متكرر،يرتبع الزيتون عىل عرشه ، تبدأ النساء  يف اإلستفادة منه لصناعة املنتجات املرتتبطة 

الزيتون ومن ثم تسويقها وبيعها للزبائن  لكسب لقمة العيش وتجاوز مصاعب الحياة .

  مفيدة أبو زيد:مع موسم القطاف  ..  مفيدة أبو زيد:مع موسم القطاف  ..
الزيتون زهو املخلالت وسيدها !الزيتون زهو املخلالت وسيدها !
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ريبورتاج

 واحة يف  قلب صحراء 
األردن الرشقية

الجمعية  أسست   ١٩٧٨ العام  في 
محمية  الطبيعة  لحماية  الملكية 
الواحة  لحماية  وذلك  المائية  األزرق 
القيمة و الفريدة المتواجدة في قلب 
الواقعة  و  الشرقية،  األردن  صحراء 
الغرب  في  الكلسية  الصحراء  بين 
تتميز  الشرق.  في  البازلت  وصحراء 
وتجمعات  الخضراء  بالمستنقعات 
البرك  تشكل  التي  الطبيعية  المياه 
اعطى  الــذي  والــجــداول،  المتأللئة 
وهي   ، األزرق  وهو  اسمها  الواحة 
اللون   " لكلمة  العربية  الترجمة 

األزرق".
اتفاقية  إعلنت   ١٩٧٧ العام  في 
األزرق  واحــة   (RAMSAR) رامسار 
لها  المتاخمة  الطينية  القيعان  و 
المهاجرة  للطيور  أساسية  كمحطة 
األفريقي-األوراسي.  الطريق  على 
أسراب  من  العديد  المحمية  يزور  و 
لتستريح  إمــا  عــام  كل  في  الطيور 
فيها خالل رحلة هجرتها الطويلة، أو 
للتزاوج  حتى  أو  الشتاء  فصل  لقضاء 
تعتبر  األزرق  منطقة   . المحمية  في 
الصحراء  إقليم  في  الوحيدة  الواحة 
الطبيعي  التزود  نظام  ذات  العربية 
على  ســاعــد  الـــذي  االمـــر  بالمياه 

ديمومتها على مر السنين.
كارثة  من  األزرق  عانت  الحظ  لسوء 

ثمانينات   في  للمياه  الجائر  الضخ 
القرن التاسع عشر ،   واحة - جوهرة 
زرقاء المعة في قلب الصحراء، تجتذب 
في  مهاجر  طائر  المليون  يقارب  ما 
واحد  على  تقع  انها  حيث  واحد  وقت 
في  الطيور،  هجرة  مسارات  أهم  من 
بعض األوقات نظرة إلى سماء األزرق 
يمكن  ما  فيها  الطيور  ازدحام  تريك 
يحجب ضوء الشمس ، وبحلول العام 
للمياه  الهائل  الضخ  وبسبب   ١٩٩٣
في  سطحية  مياه  ايه  هناك  يعد  لم 
البيئية  القيمة  تدمرت  و  الــواحــة 

للواحة فعلياً.

 األرض الرطبة
وما ان تجمع خير البالد والناس في  
العام ١٩٩٤ ، وبدعم دولي  ورغبة 
الجمعية  بــدأت   ، هاشمية  اردنية 
عملية  الطبيعة  لحماية  الملكية 
استعادة  في  ونجحت  للواحة  إنقاذ 
حيث  الرطبة،  األرض  من  مهم  جزء 
نسبة  رفع  الجهود  هذه  هدف  كان 
المياه المستنزفة ١٠ بالمائة، حتى 
الهدف  هذا  تحقيق  يتم  لم  االن  
ونقص  المستمر،  الضخ  بسبب 
بإدارة  الخبرة  وقلة  البشرية،  القوة 
بفضل  ذلك  مع  الرطبة.  المناطق 
لحماية  الملكية  الجمعية  جهود 
التي  الطيور  من  العديد  الطبيعة 
الواحة  تأهيل  إعادة  تم  اجلها  من 

في  اإلفراط  و  اإلساءة   بسبب  بيئية 
األزرق،  حوض  من  المياه  استخدام 
األزرق  واحة  من  للمياه  الجائر  الضخ 
اآلبــار  وحفر  المجاورة  المدن  إلــى 
تناقص  إلى  أدى  قانوني  غير  بشكل 
الحوض  مياه  مستويات  في  مستمر 
األخيرة،  الخمسين  السنوات  في 
الماء  مستوى  بدأ   ١٩٨١ العام  و 
بالهبوط و وصل لمستويات متدنية 
هذه  وأسفرت   ،١٩٩٣ العام  في  جداً 
استخراج  من  المرتفعة  المستويات 
الطبيعية  الواحة  استنزاف  عن  المياه 
جفاف  إلــى  أدى  ــذي  ال األمــر  بشدة 
مساحات واسعة من األراضي الرطبة 
والتي وصلت ألكثر من ٢٥ كم٢، في 
الرئيسية  الينابيع  جفت   ١٩٩٢ عام 
الرطبة  األراضــي  تغذي  كانت  التي 
متراً  عشر  ألثني  المياه  عمق  ووصل 
المائي  الجسم  األرض.  سطح  تحت 
مزدهراً  بيئياً  نظاماً  يوماً  كان  الذي 
مانسبته  إلــى  وصــل  حتى  تضاءل 
و  السابق  في  عليه  كان  مما   ٪٠,٠٤
نقصان  شكل  على  ذلك  اثار  ظهرت 
األزرق  في  تتوقف  التي  الطيور  أعداد 

خالل هجرتها.

املاء أضاع الجوهرة.
غيب  من   (..) مأساة  اإل  هي  ــا  ..وم
هاتف  الــى  الــواحــة  نقلت  االنــســان 
المغيب ،ذلك ان الواحة ،كانت  قبل 

الزوار  يستمتع  حتى  و  تعود،  بدأت 
تم  المحمية  في  الطيور  بمشاهدة 
مراقبة  مرافق  و  خاصة  ممرات  بناء 

الطيور.
األزرق  في  الرطبة  المنطقة  تعتبر 
يوفر  الحيوي،  بالتنوع  غنياً  موقعاً 
الكائنات  من  لعدد  طبيعية  مواطن 
سمك  مــثــل  والــبــريــة،  الــمــائــيــة 
الحيوان   ــعــدي ــذي  ال السرحاني، 
األردن  في  المتوطن  الوحيد  الفقاري 
الطبيعية  الموائل  تدمير  بسبب  و   ،
مــهــدداً  السرحاني  سمك  أصــبــح 
االتحاد  تعريفات  حسب  باالنقراض 
 ،(IUCN) الطبيعة  لصون  الدولي 
الموائل  تأهيل  اعادة  على  العمل  تم 
النوع  هذا  حماية  بهدف  الطبيعية 
الجمعية  جــهــود  االنــقــراض.  مــن 
هذا  في  الطبيعة  لحماية  الملكية 
تزايدت  حيث  فعالة  كانت  المجال 
اعداد السمك السرحاني في موائلها 

الطبيعية.

محمية األزرق املائية
بيض  على  للرسم  األزرق  مشغل 

النعام
يدوياً  بالرسم  األزرق  سيدات  تقوم 
المخصب  غير  النعام  بيض  على 
الحفر  في  خاصة  أساليب  باستخدام 

والتنقيط.

مشغل األزرق للطباعة 
الحريرية

طرق  إحدى  هي  الحريرية  الطباعة 
لوح  فيها  يستخدم  التي  الطباعة 
حريرية،  قماش  قطعة  عليه  مشدود 
حيث يتم ضغط التصميم على قطعة 
أماكن  على  تحتوي  التي  القماش 
ويتم  عازلة،  بمادة  مغطاة  مفرغة 
على  الحرير  خالل  من  الحبر  ضغط 
طريقتنا  هي  هذه  الطباعة.  سطح 
بتصميم  لنقوم  للبيئة  الصديقة 

الهدايا بالطريقة التي تريد.

مشغل األزرق للخياطة
وللذين  الطبيعة  ومحبي  للمغامرين 
مواكب   هو  ما  كل  بإقتناء  يهتمون 
مجموعة  لدينا  يــوجــد  للموضة 
كانت  ســواء  لهم  مناسبة  منتجات 
حقيبة كاميرا أو حامل زجاجة ماء، فإن 
تتمتع  يدوياً  المصنعة  األزرق  حقائب 
بجودة عالية باإلضافة إلى أنه مطبوع 
المستوحاة  الجمعية  أيقونات  عليها 
في  رسالتها  إليصال  الطبيعة  من 
الناس.  ومساعدة  الطبيعة  مساعدة 
بخياطة  األزرق  سيدات  تقوم  وأيضا 
الحقائب لتناسب مناسباتكم وورشات 

العمل الخاصة بكم.

مشغل األزرق لأللعاب 
التعليمية

يمكن  التعليمية  األلعاب  مشغل  في 
للتعلم أن يكون مسلياً! تقوم سيدات 
من  واسعة  مجموعة  بتصميم  األزرق 
والكبار  الصغار  بها  ليستمتع  األلعاب 
من  يتعلمون  ذاتـــه  الــوقــت  ــي  وف
لدى  المفضلة  ألعابنا  أحدى  خاللها. 

العائالت لعبة "وايلد مونوبولي".

مشغل األزرق للتغليف
في مشغل التغليف نقوم بإضافة رونق 
خاص على منتجاتنا مستخدمين علب 
تغليف يتم تشكيلها يدوياً من مواد 
نشكل  أن  نستطيع  تصنيعها.  معاد 
هداياكم  لتناسب  تغليف  علبة  أي 

الخاصة.

مشغل إعادة التدوير
وهو أحدث المشاريع ويتم من خالله 
إعادة طبخ األوراق والكرتون لتشكيل 
كالصناديق  المنتجات  مختلف 

والدفاتر بتقنية بسيطة.
 

 مثلث املحبة
االرض  ــارات  ــس م الــى  ــر  ــاظ ــن ..وال
والطبيعة يرى ان محمية األزرق " في 
الصحراء  في   " األزرق  بواحة  مكانها 
تقع  األردنية،   األراضي  من  الشرقية 
كيلومترا   ١٢ تبلغ  مساحة  على 

عمان  العاصمة  عن  وتبعد  مربعا. 
بالقرب  وهي  كيلومترا   ١١٥ حوالي 
بها  وتحيط  الشومري،  محمية  من 
وقالع  ومالحات  صحراء  وتجاورها 
ليضع  االنسان  سكنها  ودنيا  وحماد 

األلق على جيدها.
واحة  إلى  نسبة   ، أهميتها  ..تتصل 
جــزءاً  تشكل  التي  المائية  األزرق 
البرك  وتغطيها  مساحتها  مــن 
المائية.توفر  والنبات  والمستنقعات 
المحمية الحماية للطيور التي تعيش 
والبرك  السبخات،  قــرب  تتنقل  أو 
والمحميات المائية في محمية األزرق. 
منها  يمر  التي  الطيور  عدد  ويقدر 
طائرسنويا.  مليون  نصف  بحوالي 
إقامة  مكان  األزرق  محيمة  تعتبر 
أفريقيا  بين  ما  المهاجرة  للطيور 
وآسياو قد تم تسجيل حوالي (٣٠٧) 
وبموجب  فيها  الطيور  من  ــواع  أن
معاهدة رامسر (Ramsar) في إيران 
مائية  منطقة  األزرق  محمية  اعتبرت 
ذات أهمية دولية للطيور المهاجرة.. 
غنية  أيضا  األزرق  محمية  تعتبر 
والحيوانية  النباتية  البرية  باألحياء 
المائية  بالنباتات  مغطاه  شبه  وهي 
واالثل  والعرقد  والقصيب  كالحلفاء 
العطري المحلي. ومن أهم حيواناتها 
الحمراء،  والثعالب  اوى  ابن  البرية 
والوشق  والذئب  المخططة  والضبع 
في  المعروفة  القوارض  من  والعديد 

تلك المنطقة.

مسارات من بخور وحب!
للناظر  كثيرة،تتبدى  نقاط  ..ومــن 
بالمحبة  مشبعة  مــســارات  السائر 
شذا  العتيقة،كأنها  االخشاب  ورائحة 
طول   مع  الرائحة  وتــتــوزع  البخور 
المسار-الطريق-  الدائري  المصنوع 
من الخشب؛ يلتف حول وداخل البرك 
مشهدية   الناظر   ويعطي  المائية 
وجماليات  تكتمل معها البهجة  حول 

المحمية .
المعد  الطيني  البيت  هناك   ان  كما   
الثقافة  في  للبيت  معمار  نمط  على 
وهو   ، والعربية  والشيشانية  الدرزية 
موقع خاص لرؤية الطيور عن طريق 
نوافذ   مــن   ومراقبتها  معاينتها 
وباإلضافة  زجاجية.  واخرى  مكشوفة 
مركز  المحمية  في  يوجد  ذاك  إلى 
أيضاحية  بوسائل  ــزود  م ــزوار،  ــل ل
بعض  يــوجــد  حــديــثــة.  وتعليمية 
أهمها  المحمية  في  األثرية  المواقع 

سد أموي صغير لحجز المياه.  .
عبر  وتتنقل  المحمية  تدخل  ان  ما 
بين  العالقة  جدل  ،يصيبك   اطرافها 
والبشر..هي  والشجر  والحجر  الطير 
أرض فيها كل عالمات الحب والجمال 

والصبر والظمأ لغد افضل. 

 محمية األزرق املائية..
ليات البيئة االردنية!  سحر الرشق وج

كتب:حس دعسة.
تصوير : نادر داود.

..هي بقعة تث سحر السؤال..وتغري باإلقامة!
..الط اختارها موئال ملحطات سفره عرب بالد الشام وفلسط وارض الرافدين واوروبا وافريقيا..

ة يتبادلها اهل االزرق عن تلك الطيور التي عشقت الربك وسبخات املياة وتجمعاتها يف "واحة االزرق"..ومنها  ..انها حكاية قد
ورواد  االردن  وبرية  الطبيعة  ية  لح امللكية  الجمعية  تجتهد   ، محيط  وسط  الصامد  البيئي  والنبات   ل  بالج الحبىل  األرض  كانت 

واهايل االزرق عىل جعل "محمية األزرق ، منارة الط يف وسط هج الصحراء!
ل. من هنا تبدأ الحركة الحاملة لكل ط من واىل املحمية،بر األمان والج
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الفاصلة  المعتادة  المسافة  تلك   وفي 
نسلط  و«التساؤل»،  «التفاؤل»  بين 
مختارات  على  التالي  في  بإيجاز  الضوء 
الطبية  والتقنيات  االبــتــكــارات  مــن 
قيد  مازالت  التي  والمدهشة  الواعدة 
أن  لها  المتوقع  ومن  والتطوير  البحث 
المستقبل  في  إما  التطبيق  نور  تبصر 

القريب و إما المتوسط:

• خاليا دماغية... من البول!
الخيال  ضروب  من  ضرباً  األمر  يبدو  قد 
الشديد الغرابة، لكن ما حصل فعلياً هو 
إلى  التوصل  في  نجحوا  قد  باحثين  أن 
تقنية لتحويل بعض مكونات البول إلى 

خاليا دماغية بشرية!
الحيوي  للطب  غوانغزهو  «معهد  ففي 
علماء  ــام  ق الــصــيــن،  فــي  والــصــحــة» 
معينة  خاليا  باستخالص  بيولوجيون 

بتعديلها  قاموا  ثم  البشري  البول  من 
الفيروسات  من  معينا  نوعا  مستخدمين 
القهقرية»  «الفيروسات  باسم  يعرف 
تخليق  أجل  من  وذلك   ،(retroviruses)
التي  اإلنشائية»  بـ«الخاليا  يسمى  ما 
الجسم  كون  في  الجذعية  الخاليا  تشبه 
يستخدمها كوحدات اساسية لبناء خاليا 

المخ.
األهم  الميزة  إن  العلماء  أولئك  ويقول 
تتمثل  الجديدة  الثورية  التقنية  لهذه 
الدماغية  العصبونية  الخاليا  أن  في 
تتسبب  لم  البول  من  تخليقها  تم  التي 
أي  أمــخــاخ  فــي  أورام  أي  إحـــداث  فــي 
إلى  خضعت  التي  التجارب  فئران  من 
تقنية  أن  فصحيح  المختبرية.  التجارب 
منذ  تستخدم  الجذعية  الجنينية  الخاليا 
بشرية،  دماغية  خاليا  لتخليق  سنوات 
لكن مشكلتها كانت وما تزال تكمن في 

اآلن القول إن حلم أو خيال إيان بيرسون 
العلمي قد بات في متناول التحقق.

وبتعبير آخر، فإن حلم «األبدية والخلود» 
يصبح  ربما  اإلنسان  راود  طالما  الذي 
ممكنا وفي المتناول فعليا قبل انتصاف 
خلودا  يكون  لن  لكنه  الحالي،  القرن 
بالشكل البدني بل بالشكل االلكتروني 

في العالم االفتراضي.

ت من لُقاح الزهور • تطعي
مسببات  أكثر  أحــد  هو  الــزهــور  لقاح 
الحساسية شيوعا في العالم، وهو يتميز 
بكونه فعاال جدا في هذا الجانب بسبب 
فالقشرة  البيولوجية،  تركيبته  طبيعة 
المتناهية  اللقاح  لجرثومة  الخارجية 
التحمل  فائقة  بكونها  تتميز  الصغر 
بمقاومة  لها  تسمح  مذهلة  درجة  إلى 

الجهاز  في  الموجودة  التفكيكية  القوة 
الهضمي البشري.

لقاح  بها  يتمتع  التي  الخاصية  وهــذه 
التطعيمات  على  ميزة  تمنحه  الزهور 
التقليدية، إذ إن هذه األخيرة يتم حقن 
ألنها  الدم  مجرى  في  مباشرة  معظمها 
المعدة  أحماض  تتحمل  أن  تستطيع  ال 
واألمعاء وبالتالي فإنها ستتفكك وتصبح 
عديمة الجدوى إذا تم تناولها عن طريق 

الفم.
مكثفة  تجارب  خالل  من  اتضح  ولكن 
أننا إذا وضعنا لقاح الزهور والتطعيمات 
فإننا  معينة  تركيبة  في  معا  التقليدية 
بهذا نكون قد أنتجنا «ترياقا» طبيا قد 
المتوقع  من  التي  المعجزة  من  يقترب 
لها أن توفر حصانة كاملة ضد عشرات 

أو ربما مئات األمراض الخطيرة.
تابعون  باحثون  يعكف  االتجاه،  هذا  في 

يتمثل  الجانبية  تأثيراتها  أخطر  أحد  أن 
في كونها تتسبب في حاالت كثيرة في 
االصابة بأورام في المخ بعد نقل الخاليا 

وزراعتها جراحياً.
الخاليا  أن  لوحظ  المقابل،  في  لكن 
البول  مــن  المستخلصة  الدماغية 
قليلة  أسابيع  غضون  فــي  ــدأت  ب قــد 
الخاليا  شكل  اتخاذ  في  زراعتها  من 
أو  طــفــرات  أي  دون  مــن  العصبونية 

تحوالت غير مرغوبة.
وفي ضوء هذه النتائج األولية المدهشة، 
فإن هذه التقنية الجديدة تبشر بفوائد 
عدة من بينها األمان وكون البول متاحا 
بسهولة، إلى جانب سهولة قيام العلماء 
بتخليق خاليا دماغية من بول المريض 
فرص  من  يزيد  الذي  األمر  وهو  ذاته، 
المريض  الشخص  جسم  رفــض  عــدم 

للخاليا المزروعة.

• دماغ رقمي من «غوغل»!
«أنت... عنوان  يحمل  الذي  كتابه  في 

إيــان  العلمي  الــمــؤلــف  كتب  ـــدا»،  غ
بيرسون عن إمكانية أن نصبح ذات يوم 
أو  نخلق  أن  على  قادرين  المستقبل  في 
على  أنفسنا  من  رقمية»  نصمم «نسخا 
وأعصابنا.  أدمغتنا  معلومات  أســاس 
نقوم  أن  يمكن  أنه  يعني  هذا  وعمليا، 
دمــاغ  معلومات  جميع  بـ«تحميل» 
شخص على قرص جهاز كمبيوتر بحيث 
بعد  (حتى  حياته  الشخص  ذلك  يواصل 

وفاته) في صيغة رقمية أو الكترونية.
أنها  أعلنت  قد  شركة «غوغل»  إن  وبما 
كورزويل»  «راي  العالم  مع  تعاقدت  قد 
دماغ  أول  وصنع  بتصميم  يقوم  كي 
خالل  من  كامل  بشكل  يعمل  رقمي 
سيطرة الذكاء االصطناعي، فإنه يمكننا 

لجامعة تكساس للتكنولوجيا حاليا على 
الزهور  لقاح  استخدام  إمكانية  دراسة 
جديدة  ثورية  تطعيمات  ابتكار  في 
األبحاث  تلك  قائد  وقال  للحياة.  منقذة 
الغاية  إن  غيل»  «هارفيندر  البروفيسور 
في  تتمثل  الطموح  للمشروع  األساسية 
السعي أوال إلى انتزاع المكونات المثيرة 
حقن  ثم  الزهور  لقاح  في  للحساسية 
المكونات  تلك  محل  في  طبي  تطعيم 
التطعيم  لخواص  حامال  اللقاح  ليصبح 
وغير  فعال  نحو  على  والوقائية  العالجية 

مسبوق.
أن  ورفاقه  «غيل»  البروفيسور  ويتوقع 
الطموح  الطبي  مشروعهم  نجاح  يؤدي 
في  ــذري  وج ــوري  ث تغيير  ــداث  إح إلــى 
كثير  ضد  الواقية  التطعيمات  مفهوم 

من األمراض.

• «طباعة» أعضاء برشية!
قبل بضع سنوات، ظهرت تقنية الطباعة 
الطباعة  وهــي   ،(٣D) األبعاد  ثالثية 
األحبار  استخدام  على  تعتمد  ال  التي 
من  تتألف  «عجائن»  استخدام  على  بل 
مطابقة  مجسمات  لصناعة  خاصة  مواد 
جهاز  تغذية  يتم  معينة  لمعطيات 
وبهذه  بها.  األبعاد  ثالثية  الطباعة 
الطريقة اصبح ممكنا على سبيل المثال 
تستنسخ  بأن  طابعات  لهكذا  أمر  إعطاء 
شيء  أي  من  األصــل  طبق  مجسمات 
تقريبا، بما في ذلك قطع غيار السيارات 

وغير ذلك.

تحسس  في  التقنية  هذه  بــدأت  وقد 
وفي  الطب  عالم  في  فعليا  طريقها 
البيولوجية.  التكنولوجيا  صناعة  مجال 
على  حاليا  يعكفون  باحثون  فهناك 

مواصلة ابتكار وتطوير طرق لـ«طباعة» 
الخاليا  تحاكي  الصغر  فائقة  مجسمات 

البشرية الحية.
الباحثون  يأمل  المنوال،  نفس  وعلى 
الطبيون حول العالم في االستفادة من 
طباعة  في  األبعاد  ثالثية  التقنية  هذه 
في  بما  طبيا،  مفيدة  كثيرة  تطبيقات 
الحيوية  الداخلية  األعضاء  بعض  ذلك 
إلى  وغيرهما)  والبنكرياس  (كالكبد 

جانب األطراف االصطناعية.
بل إنه من الممكن مستقبال االستفادة 
مساعدة  في  العالية  التقنية  هذه  من 
األفراد على «طباعة» نسخ من أدويتهم 
في منازلهم، وذلك من خالل «طابعات» 
خاصة يأمل الباحثون في أن يتمكنوا من 
كي  قليلة  سنوات  غضون  في  تطويرها 
بضوابط  تجاريا  للتسويق  قابلة  تصبح 
قد  أنه  يعني  وهذا  معينة.  واشتراطات 
يصبح بوسعك في المستقبل غير البعيد 
تزودها  بحيث  أدوية  طابعة  تشتري  أن 
التركيبة  بمنحك  لتقوم  معينة  بمواد 

الدوائية التي تأمرها بها.
وفي اإلطار ذاته، فإن تكنولوجيا الطباعة 
في  واعدة  بنتائج  تبشر  األبعاد  ثالثية 
كسور  معالجة  مجال  في  المستقبل 
وشروخ العظام وال سيما للمرضى الذين 
كاملة،  عظمة  استبدال  إلى  يحتاجون 
مجسم  «طباعة»  الممكن  من  إنه  إذ 
زراعتها  ثم  العظمة  لتلك  تماما  مطابق 

جرحياً عوضاً عن العظمة التالفة.
فإن  العظام،  شروخ  لحاالت  وبالنسبة 
باحثين في جامعة والية واشنطن حققوا 
ابتكروا  إنهم  حيث  مبشرة،  خطوات 
عليها  أطلقوا  األبعاد  ثالثية  طابعة 
نجحوا  خاللها  ومن   ،«ProMetal» اسم
تتمتع  هجينة  (عجينة)  مادة  تطوير  في 
العظام  لتركيبة  جدا  شبيهة  بخواص 
البشرية الحقيقية، وهي مادة تتألف من 
والسيليكون  والكالسيوم  الزنك  عناصر 

والفوسفات.
ويمكن زرع تلك المادة الهجينة الجديدة 
للشخص  لتسمح  العظمية  الشروخ  في 
بينما  طبيعي  بشكل  بالحركة  المصاب 
إن  وما  حولها.  األصلية  العظمة  تلتحم 
المادة  تلك  فإن  الشرخ،  التئام  يكتمل 
المطبوعة ثالثيا تتحلل من تلقاء نفسها 
ويتخلص الجسم منها بطريقة طبيعية.

الحقيقية  البشائر  تكمن  وطــبــيــا، 
في  األبعاد  ثالثية  الطباعة  لتكنولوجيا 
كونها ستفتح الباب واسعا أمام تطبيقات 
أي  «طباعة»  إلى  وصوال  كثيراً  مفيدة 
إلى  التوصل  فور  تقريبا  بشري  عضو 
األولية  المواد  من  المناسبة  التوليفة 

الالزمة لصنع ذلك العضو.
التقنية  لهذه  األخرى  الفوائد  بين  ومن 
في  جــدا  مهما  دورا  ستلعب  أنــهــا 
متبرع  من  األعضاء  نقل  عن  االستغناء 
، إلى جانب أنها ستوجه ضربة  إلى متلقٍ
قاضية إلى سوق سوداء بغيضة أال وهي 
تجارة األعضاء البشرية الرائجة حاليا إلى 

درجة مقلقة في كثير من أرجاء العالم.

النزيف  توقف  ُهالمية  تركيبة   •
فوراً!

الطبية  االبتكارات  بعض  تجد  قد  أحياناً 
عن  النور  إلى  طريقها  والمفيدة  الرائعة 
طريق الصدفة المحضة وبأقل التكاليف. 
وهذا ما حصل مع الباحثين األميركيين 
عندما  ميلر»  و«أيــزاك  الندولينا»  «جو 
اكتشفا بالصدفة تركيبة هالمية جديدة 
عليها  وأطلقا  الخارجي،  للنزيف  مضادة 

.«Veti-Gel» اسم

التركيبة الجديدة تبشر بثورة مستقبلية 
التي  الدماء  من  الكثير  ستنقذ  قريباً 
ل»  تسيل هدرا. وتلك المادة تشبه الـ«جِ
تجعلها  بخواص  وتتمتع  قوامها،  في 
فورا  وتوقفه  تماما  النزيف  موضع  تغلق 
لتسمح للجسم ببدء عملية اندمال مكان 

الجرح.
تلك  بها  تعمل  التي  الطريقة  عن  أما 
مبتكراها  فيقول  الهالمية،  التركيبة 
عمل  تحاكي  تخليقية  شبكة  تخلق  إنها 
األنسجة الخارجية الواقية للخاليا، وبهذا 
فإن تلك الشبكة تمنع تدفق الدم خارجا 
ليتمكن الجرح من التفرغ لعملية إعادة 

بناء خالياه وأنسجته حتى يلتئم.

اجتياز  في  االبتكار  هذا  نجاح  حال  وفي 
الالزمة  والطبية  المختبرية  االختبارات 
انتاجه  على  الموافقة  على  والحصول 
أنه  المؤكد  فمن  تجاريا،  وتسويقه 
مئات  معاناة  تخفيف  فــي  سيسهم 
إنقاذ  عن  فضال  العالم،  حول  الماليين 
ماليين من األرواح وال سيما في ساحات 

القتال.

• عالجات «مناعية» ضد الرسطان

على صعيد أبحاث العقاقير الدوائية، من 
القريب  المستقبل  يشهد  أن  المتوقع 
أول  ابتكار  فــي  النجاح  عــن  اإلعـــالن 

عالجات مناعية مضادة للسرطان.
«ستانلي  األميركي  به  يبشر  ما  هذا 
مركز  إدارة  مجلس  رئيس  ماركس»، 
UPMC ألبحاث السرطان، والذي أوضح 
المسبوقة  غير  العقاقير  هذه  فكرة  أن 
الجهاز  وبرمجة  تحفيز  على  تعتمد 
كي  السرطان  مريض  لــدى  المناعي 
المتسرطنة  الخاليا  بمهاجمة  هو  يقوم 
العقاقير  مــع  بــالــتــعــاون  وتــدمــيــرهــا 

التقليدية.
أن  على  متخصصون  باحثون  أجمع  وقد 
هذا األمر سيفتح باب أمل جديداً وواعداً 
ضد  الحرب  صعيد  على  مسبوق  وغير 
الذي  الباب  وهو  السرطانية،  األمراض 
تسريع  في  يسهم  أن  له  المأمول  من 
عن  فضال  المعاناة،  وتخفيف  الشفاء 

توفير مليارات من الدوالرات.
وتعتمد التقنية المرتقبة بشكل اساسي 
الخاليا  من  معين  نوع  استخالص  على 
المريض،  دم  في  توجد  التي  المناعية 
التائية»  «الخاليا  باسم  طبيا  وتعرف 
عملية  إلى  إخضاعها  ثم   ،(T-cells)
«هندسة وراثية» بهدف إعادة برمجتها 
بيولوجيا بحيث تصبح قادرة على التعرف 
بها  وااللتصاق  السرطانية  الخاليا  على 
تمهيدا  وتدميرها  تحييدها  ثم  ومن 

لقيام الجسم بالتخلص منها كنفايات.

حققت  التقنية  تلك  أن  هو  السار  والخبر 
في  مختبريا  مبشرة  نتائج  بالفعل 
معالجة بعض أنواع سرطان الدم، وهو 
نتفاءل  أن  في  الحق  يمنحنا  الذي  األمر 
الناجعة  العالجات  تلك  ظهور  باقتراب 

في المستقبل المنظور.

• هندسة جينيّة «بيو- ضوئية»!
من  منحوتة  ضوئية»  «بــيــو-  كلمة 
وهي  «بيولوجية»و«ضوئية»،  كلمتي 
حديثة  تقنية  إلى  يشير  طبي  مصطلح 
استخدام  على  أساسي  بشكل  تعتمد 
للضوء  الحساسة  الفيزيائية  الخواص 
الحية.  والخاليا  األنسجة  في  للتحكم 
وبشكل أكثر تحديدا، تقوم هذه التقنية 
الخاليا  أداء  في  بالتحكم  المتطورة 
تعديل  إلــى  إخضاعها  بعد  العصبية 
تعمل  جعلها  بهدف  جيني  هندسي 
وناقلة  للضوء  حساسة  عصبية  كقنوات 

إلشارات معينة من وإلى المخ.
توقعات  حاليا  تشيع  واسع،  نطاق  وعلى 
هذا  في  االختصاص  أهل  بين  وآمــال 
ستخلق  التقنية  ــذه  ه ــأن  ب المجال 
مسبوقة.  غير  جديدة  عالجية  تطبيقات 
دراســة  كشفت  المثال،  سبيل  وعلى 
مجلة«ساينس»أخيرا  نشرتها  حديثة 
فــي  ـــوا  ـــح ـــج ن ـــاء  ـــم ـــل ع أن  ــــن  ع
حصين  في  تخليق«ذكريات»افتراضية 
الذكريات  وهي  تجارب،  فئران  أدمغة 

التي لم يكن لها وجود أصال قبل ذلك.
العلماء  بــات  التقنية،  هــذه  وبفضل 
في  سيتمكنون  أنهم  من  يقين  على 
المستقبل المنظور من«توليد» ذكريات 
إنسان،  أي  مخ  في  فورية  افتراضية 
واألمل  والتفاؤل  السعادة  كذكريات 
يعانون  من  لــدى  ذلــك  وغير  والنجاح 

االكتئاب المزمن على سبيل المثال.
وبتعبير آخر، فإن التقنية البيو- ضوئية 
في  الطب  عالم  نجاح  باقتراب  تبشر 
النفسية  المشاكل  من  كثير  معالجة 
يتميز  مسبوق  غير  بأسلوب  والذهنية 

بكونه آمنا وسريعا وفعاال. 

 بشائر وابتكارات
طبية مستقبلّية

ا لألمل حدود!  ا
عبدالعليم الحجار

 
هل ستكون النتائج ناجعة أم منقوصة؟ وهل ستكون للعالج مضاعفات جانبية؟ وهل سيكون العالج باهظ التكلفة أم 

يف متناويل؟
ل إىل إنتاج أدوية جديدة أو ابتكار تقنيات  عندما يتعلق األمر برسيان أي أنباء يف «وادي الطب» تعلن عن اقرتاب التوصُّ
تلك  ثل  ا  دا يرحبون   – خصوصا  وذويهم  املزمنة  األمراض  وأصحاب   - عموما  املرىض  فإن  مسبوقة،  غ  عالجية 
األنباء باعتبارها بشائر تبعث يف أنفسهم روح التفاؤل وتحيي لديهم األمل يف الشفاء واستعادة التمتع بتاج الصحة 

والعافية.
ا يث شكال من أشكال «التساؤل»  لكن طبيعة األمور تجعل كل نسمة «تفاؤل» تُهب يف ذلك الوادي تأ عادة محّملة 
من  مخاوف  أو  هواجس  عن  يعّرب  قد  الذي  التساؤل  وهو  العالجية،  التقنية  تلك  أو  املرتقب  الجديد  الدواء  ذلك  حول 
قبيل: هل ستكون النتائج ناجعة فعال ك يبرشون، أم ستكون منقوصة مثل يتب يف كث من الحاالت عند التطبيق 
الفعيل؟ وهل سيكون الدواء املستقبيل بال مضاعفات جانبية غ مرغوبة، أم أن مضاعفاته ستفسد متعة وجدوى 
فوائده العالجية؟ وهل سيكون هذا الذي يبرشون به يف متناول استطاعتي املالية، أم ستكون تكاليفه باهظة جدا 

إىل درجة ال يقدر عليها إال األثرياء؟

صحة
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فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

ذاكرة الرأي عام ١٩٧٢فوتوغرافيا

مع الناس
 ô°SÉL √Éª°SG ôcP OƒdƒÃ á«£Y ô°SÉL ∫OÉY ¥RQ  •

..∑hÈe
 IOƒdƒÃ  ¬à∏«≤Yh  ¿É°ûjôc  äÉcôH  ≈∏Y  ˆG  º©fG  •
 áë°üH IOƒ```̀dƒ```̀ŸGh Ió```̀dGƒ```̀dGh É```fQ É`̀gÉ`̀«`̀ª`̀°`̀SG ≈`̀ã`̀fG

.∑Èe..Ió«L
.kGóªfi √É«ª°SG OƒdƒÃ ¬à∏«≤Yh ôªY ÜÉ¡°T ¥RQ  •
 áHƒ£N  ¢`̀ù`̀eG  Ωƒ``̀j  â`̀“  è«¡H  »`̀∏`̀FÉ`̀Y  π`̀Ø`̀M  ‘  •

.∑hÈe Ó«¡°S ≈∏Y ∞°Sƒj …ó¡ŸGóÑY
 øjódG  ó©°S  Oƒªfi  ìÉª°S  á∏Ø£dG  kGó`̀Z  πØà–  •

.∑hÈe .. ∫hC’G ÉgOÓ«e ó«©H
 ˆGóÑY  √Éª°SG  ô`̀cP  Oƒ`̀dƒ`̀Ã  ô°û©ŸG  »eÉ°S  ¥RQ  •

.áeÓ°ùdG AÉæHG øe ˆG ¬∏©L
 ..∫ÓH  √Éª°SG  ôcP  OƒdƒÃ  …óæ÷G  ≥«aƒJ  ¥RQ  •

.∑hÈe
 ¢ùHÉM  áHƒ£N  ¢`̀ù`̀eG  ”  è«¡H  »∏FÉY  πØM  ‘  •
 ájôëÑdG  á°ù°SDƒŸG  ¿Gƒ`̀jO  ¢ù«FQ  ∫ƒÑ°ûdG  Qƒ°üæe
 É`̀æ`̀«`̀fÉ`̀¡`̀J ,…É``̀«``̀ °``̀Tƒ``̀c ø```̀jó```̀dG ‹h á```̀Áô```̀c ≈``̀∏``̀Y

.∑hÈeh
 ¢ùeG  AÉ°ùe  á«fOQ’G  á©eÉ÷G  »éjôN  …OÉf  ΩÉbG  •
 …OÉædG  AÉ°†Y’  á«fÉ°†eQ  á«°ùeG  ¢ù«ªÿG  ∫h’G
 ,∞jÉ£b  á∏ØMh  ƒØæH  »àÑ©d  âæª°†J  º¡aƒ«°Vh
 √ò`̀g  »``JCÉ``Jh  á«FÉæZ  ôª°S  á°ù∏éH  âªààNG  ó``̀bh
 ô¡°ûH  ∫ÉØàMÓd  …OÉ`̀æ`̀dG  èeÉfôH  øª°V  á«°ùe’G

.∑QÉÑŸG ¿É°†eQ
 Íd  ƒ``̀HG  Oƒ`̀ª`̀fi  ≥`̀«`̀aƒ`̀J  π`̀Ø`̀£`̀dG  Ωƒ`̀«`̀dG  πØàëj  •
 á∏ØM  √Gó````dGh  ¬`̀d  º«≤«°Sh  √OÓ`̀«`̀Ÿ  ∫h’G  ó«©dÉH
 AÉ`̀bó`̀°`̀UG É`̀¡`̀«`̀dG ≈`̀Yó`̀«`̀°`̀S á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸG √ò``̀¡``̀H á`̀≤`̀«`̀°`̀T

.á∏FÉ©dG ÜQÉbGh
 ≈∏Y  ájô°S  π«°û«e  ¿Gôb  ó≤Y  è«¡H  πØM  ‘  ”  •

.ø°ûæaGO ófƒÁQ
 »°ùjódG  ≈°Sƒe  ΩÉ°üY  ¿Gôb  ó≤Y  ¢ùeG  AÉ°ùe  ”  •

.»«fi QOÉ≤dGóÑY áÁôc ≈∏Y
 ó«Y  áÑ°SÉæÃ  á≤«°T  á∏ØM  ÊGƒ∏ŸG  Ió«ÑY  âeÉbG  •

.äÉ≤jó°üdG øe ∞«Ød ¬«a É¡cQÉ°T óbh ,ÉgOÓ«e
 ÜÉæY ¢ShGQófG ¿Gôb ó≤Y è«¡H »∏FÉY πØM ‘ ”  •

.ájô°S â«LQƒL ≈∏Y
 ó«©dÉH  ¬à∏«≤Yh  ÊGQƒ`̀◊G  º°SÉb  óªfi  πØàMG  •
 ¢ùeÉÿG  ó`̀«`̀©`̀dGh  ΩÉ`̀°`̀ù`̀M  Éª¡∏ØW  OÓ`̀«`̀Ÿ  ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG

.Éæ«fÉ¡J ..ΩRÉM Éª¡∏ØW OÓ«Ÿ
 áeOÉb  …QÉªY  π°SÉH  ΩG  øWƒdG  ¢`̀VQG  ≈`̀dG  äOÉ`̀Y  •
 É¡àæH’ IQÉjR ó©H á«cÒe’G IóëàŸG äÉj’ƒdG øe

.ô¡°TG á©HQG âbô¨à°SG
 á°ù∏¡dG  ¿É£«N  AÉØ«g  ¥Gô©dG  ≈dG  ¿ÉªY  äQOÉZ  •

.á«©eÉ÷G É¡à°SGQO á∏°UGƒŸ
 ¬°ShôYh  óª©dG  áeÉ°SG  IôgÉ≤dG  ≈dG  ¿ÉªY  QOÉ`̀Z  •

.∑Éæg π°ù©dG ô¡°T AÉ°†≤d ÊGƒ∏◊G ∫Éjôa

يف  ويظهر  البلد  وسط  يف  الحسيني  املسجد  مئذنة 
الصورة مسجد أبو درويش يف جبل األرشفية عام ١٩٧٢

»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«©Ñ°S ™∏£e ¢ùμ©dÉHh ¿ÉªY ≈dEG ∂Hƒ°ûdGh ≈°Sƒe …OGh øe ÜÉcôdG π≤f ¢UÉH

ن حفل تعارف للخريج والخريجات بتاريخ ٢٠٢٠//١٠١٠//١٩٧٢١٩٧٢  يف   يف  وت – ع كية ب ن حفل تعارف للخريج والخريجات بتاريخ اقام نادي خريجي الجامعة األم وت – ع كية ب اقام نادي خريجي الجامعة األم
مجمع النقابات املهنية حرضه عدد كب منهم ويف مقدمتهم احمد طوقان وفريد السعد وسيادة الرشيف مجمع النقابات املهنية حرضه عدد كب منهم ويف مقدمتهم احمد طوقان وفريد السعد وسيادة الرشيف 
ل واالطباء والصيادلة واملهندسون وموظفي الدولة  ل واالطباء والصيادلة واملهندسون وموظفي الدولة فواز رشف وابراهيم عز الدين وعدد من كبار رجال االع فواز رشف وابراهيم عز الدين وعدد من كبار رجال االع

واملؤسسات العامة والخاصة. ويف الصورة مشهد للحفل.واملؤسسات العامة والخاصة. ويف الصورة مشهد للحفل.

 óªfi ¿Éª∏°S { ój ≈∏Y ¢Só≤dG áæjóÃ Oƒª©dG ÜÉH ‘ 1856 ΩÉY ßMÉ÷G áfGõN áÑàμe â°ù°SCÉJ
.á£jÉ©ŸG ≥∏£e

 -1947 áæ°S  áÑàμŸG  ¥ôM ”  óbh ,  á£jÉ©ŸG  ≥∏£e óªfi ¿Éª∏°S  π«∏N ∂dP ó©H áÑàμŸG  ≈dƒJ h
. á«fƒ«¡°üdG äÉHÉ°ü©dG ój ≈∏Y1948

 ôFGhódG  ióMG  ‘  kÉ≤FÉ°S  π«∏N  πªYh  ,∑ôμdG  á¶aÉëÃ  QOCG  ájôb  ¬Jó∏H  ≈dG  á∏FÉ©dG  äOÉY  ºK
.∑ôμdG ‘ á«eƒμ◊G

 ó©H  ßMÉ÷G  áfGõN  áÑàμe  AÉ«MEG  OÉYEGh  ¢Só≤dG  ≈dG  á£jÉ©ŸG  π«∏N  ìhó‡  ¬æHG  OÉY  ∂dP  ó©H
 »àdG Ú£°ù∏a ¢VQCG øY kÉYÉaO ÊOQ’G »Hô©dG ¢û«÷G ‘ …ôμ°ù©dG ¬ÑLGh ájOCÉJ AÉæKCG º¨∏H ¬àHÉ°UEG

.¬«eób ióMEG ¬fGó≤ØH âÑÑ°ùJ
 ¬Ñàc äÉfGõN á£jÉ©ŸG ìhó‡ CÉ°ûfCG å«M ,¿ÉªY ‘ É¡°ù«°SCÉJ IOÉYEGh áÑàμŸG π≤f ” 1967 ΩÉ©dG ó©Hh
 ¥ƒ°Sh ≈dóÑ©dG  ¢ù«aô°S  ≈dG  ájODƒŸG  É°VôdG  ´QÉ°T  äÓNO øe á∏NO ‘ k’hCG  :øcÉeCG  IóY ‘ kÓ≤æàe
 π«Ñ°S QÉKBG Qƒ°S ≈dG ºK ,ÊÉehôdG êQóŸG Üôb ¿ÉªY áfÉeCG áÑàμŸ πHÉ≤ŸG ≈æÑŸG QGóL óæY ºK ,ÖgòdG

.º°TÉg º©£e Üôb ójÈdG áMÉ°S óæY kGÒNCG ºK ,äÉjQƒ◊G
 áfGõN  áÑàμe  ¿B’G  ¿hôjó oj  º¡fEÉa  OÉØMC’G  ¢†©Hh  ,ºã«gh  IõªMh  óªfih  ΩÉ°ûg  AÉæHC’G  É`̀eCG
 ÒÑμdG  ∞≤ãŸGh ôYÉ°ûdG  ΩƒMôŸG   ìhôdh áaÉ≤ã∏d  kÉÁôμJ Ωƒ«dG  ∫GƒW áMƒàØe π¶J »àdG  ßMÉ÷G
 ìhó‡ ¿Éch ,IQOÉædGh á«KGÎdG É¡ÑàμH á∏≤æàŸG áÑàμŸG √òg ¢ù°SCG …òdGh ,á£jÉ©ŸG ìhó‡ ºgódGh
 ∫hódG ¢†©Hh ¿OQ’G ‘ AÉHO’Gh Ú«ÁOÉc’Gh áHÉàμdG »YóÑe øe OóY ™e IÒÑc äÉbGó°U ó≤Y ób

 .¿ÉªY ‘ IóÑjƒ∏dG πÑéH √ô≤e ¿Éc h äÉ«æ«à°ùdG ‘ ‘É≤K ióàæŸ ¢ù°SCG ób ¿Éc ¬fCG ≈àM ..á«Hô©dG
 á«fÉªK AÉæHC’G øe ¬dh ,1993 ΩÉ©dG ‘ (â©∏W ƒHG) á£jÉ©ŸG ìhó‡ çGÎdGh áaÉ≤ãdG ≥°TÉY ‘ƒJh

.π«∏Nh º«gGôHGh »∏Yh â©∏W ΩƒMôŸG :ºgh
 áaÉ≤ãdG ô°ûæH ºgÉ°ùJ »gh kÉeÉY (160) íÑ°UCG  ób zßMÉ÷G áfGõN{ áÑàμŸG √òg nô rª oY ¿EÉa Gò¡Hh

.º∏©dGh ôμØdGh
.zá£jÉ©ŸG ¿GôªY Ö«æe{ É¡H ÉfO qnhR Ée Ö°ùM âfÉc äÉeƒ∏©ŸG √òg *

بطاقة:
فرزانة حبيب الرحمن

يف  حيا  ــام  اي اروع  عشت  لقد 
االردن ويعز عيل فراقه

االسم: فرزانة حبيب الرحمن
الثقافة: طالبة جامعية

الجنسية: باكستانية
ل دراستي كمحامية االمنية: اك

ا يف هذا  لقد اتيح يل ان اتجول كث
ة وتعرفت  العا فقد زرت بلدانا كث
اطلع  جعلني  م  شعوبها  عىل 
الشعوب  هذه  وتقاليد  عادات  عىل 
جمع  ــن  م كنت  فــقــد  ــك  ــذل وك
وحضارات  تاريخ  عن  قيمة  معلومات 

االمم.
العائلية  حيا  يف  سعيدة  انني 
عمل  طبيعة  يسعد  مــا  ــ  واك
السلك  يف  يعمل  ــذي  ال والــدي 

الديبلومايس.
اي  خــوض  عىل  قــادرة  املــرأة  ان 
يف  وهي  العمل  مجاالت  من  مجال 
معركة مستمرة الثبات وجودها يف 
. املجتمع وسوف تنج يف ذلك حت

سنوات  اربع  منذ  االردن  يف  اقيم 
واك ما يؤملني انني سوف اغادره 
اشعر  فيه   اقامتي  وخالل  قريبا، 
كنت  بل  غريب  بلد  يف  انني  ــدا  اب

ا انني اعيش يف بلدي. اشعر دا

 π«Ñ°S  Qƒ°S  QGƒ`̀é`̀H  ¬Ñàc  á`̀fGõ`̀N  ÖfÉéH  ¢ù∏éj  á£jÉ©ŸG  ìhó`̀ ‡  QÉ°ù«dG  ø`̀e
»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùJ ‘ QÉ°üf ±Gƒf ºLÎŸGh ôYÉ°ûdG Úª«dG øeh ,äÉjQƒ◊G

 ÈcC’G ó÷G ..á£jÉ©ŸG
¢Só≤dG ‘ ßMÉ÷G áfGõNh

‹É◊G âbƒdG ‘ ójÈdG áMÉ°S ‘ ßMÉ÷G áfGõN

((١٦٠١٦٠) عاماً) عاماً
مع خزانة الجاحظ مكتبة املعايطةمع خزانة الجاحظ مكتبة املعايطة

 ô¨dG ƒ÷G ìÓ°S Qƒ≤°U øe ΩRGôdG πjÈL πJÉ≤ŸG QÉ«£dG É¡LhRh ΩRGôdG á°ûFÉY á«∏«μ°ûàdG áfÉæØdGh IôYÉ°ûdG
kÉeÉY 42 πÑb º¡d IQƒ°U ‘

óHQCG äÉ«àØd äÉ©∏£Jh ..ôWGƒN ..AGQBG
 ICGôŸG ¢SÉ°ùMCÉHh ,ÉæfOQG ¬°û«©j …òdG ™jô°ùdG Qƒ£àdG ™e πYÉØàJ á«fOQ’G IÉàØdG
 πc ‘ IóFGQ ¿ƒμJ ¿’ ™∏£àJ »¡a ,êÉàf’Gh πª©dG øjOÉ«e ‘ ÉgQhO ¢ùª∏àJ ∞gôŸG

.πª©dG ‘h ,á°SQóŸG ‘h ,â«ÑdG ‘ ¬bô£J ∫É›
 πª©dG ∫É› âbôW ™bGƒdÉH É¡°SÉ°ùMG É¡dh É¡JÉ©∏£J É¡d óHQG ‘ á«fOQ’G IÉàØdGh

.êÓ©dÉH âÑdÉWh äGô¨ãdG ≈∏Y Égój â©°Vh ¬dÓN øeh
.óHQG äÉ«àa ™e AÉ≤∏dG Gòg …CGô∏d ¿Éch

áeÓ°S óæg -
.™ªàéŸG Qƒ£J øª°V IÉàØdG Qƒ£J

Êƒª≤dO ióf -
á∏eÉY IÉàa Iô°SG πc ‘

πàdG ìÉÑ°U -
á∏ª¡e á«FÉ°ùædG ácô◊G

»FÉah ióg -
º¡°ùØfG ¿ƒØ∏μj ’ ¿ƒdhDƒ°ùŸG

hOO Ωƒã∏c -
óHQG ájó∏H ™jQÉ°ûe

…Qƒf øjÒ°T :OGóYG
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ذاكرة الوطن

  درويش الكاشف
  

 نضع بذرة القمح الصغيرة في األرض, 
وتنبت  فتنمو  الماء  عليها  اهللا  ينزل  فَ
حبة.  مئة  سنبلة  كل  في  سنابل  سبع 
وقبل أن تيبس تلك السنبالت الخضر 
الناضجات نقطف منها ما نشاء لنصنع 
وجرشها  تجفيفها  بعد   – حباتها  من 
مذاقها  الطيب  (الفريكة)  مــادة   –
جرش  غير  من  أو  حساؤها.  والشهي 
أكلة (المنسف بالفريكة). وإذا جاء يوم 
نحصدها  االيابسات  السنبالت  حصاد 
ونمأل  البيدر  في  وندرسها  بالمنجل 
ثم  الذهبية,  القمح  بحبات  الكيل 
ندفع بها إلى المطحنة – بعد الغربلة 
والتنقية – لنصنع منها مادة الطحين 
رغيف  نصنع  الطحين  ومن  (الحنطة) 
األبيض  بنوعيه  (الــعــيــش)  الخبز 
والحلويات  والمعجنات  واألســمــر 
والمعكرونة  والشعيرية  والفطائر 
القمح  حبات  من  نصنع  أو  والمفتول. 
 – وجرشها  وتجفيفها  سلقها  بعد   –
مادة (البرغل) بنوعيه الناعم والخشن 
على  حباتها  تحميص  بعد  (القلية)  أو 
مادة  أيضاً  نصنع  ومنها  هادئة.  نار 

(السميد) لعمل الحلويات بأنواعها.
أنــواع  وهــي  القمح  حبات  هي  تلك 
التي  خصائصها  ومــن  ــداً,  ج كثيرة 
النمو  على  قدرتها  بها  اهللا  حباها 
مستويات  وعلى  متباينة  أجــواء  في 
مختلفة من الخصوبة وفي كل أرض: 
وفي  الوديان  وفي  الجبال  أعالي  في 
المناطق  وفي  والسهول  الصحارى 
الحارة والباردة والخصبة والقاحلة إذا 

توفر الماء.
تحمله  وما  الواحدة  السنبلة  وتعد 
وساقها  لإلنسان  األساسي  الغذاء 
فإن  ــذا  ل  . للحيوان  ــذاء  غ (التبن) 
محصول  اإلقتصاد  علم  في  القمح 
استراتيجي يحتوي على كافة العناصر 
الغذائية التي يحتاجها جسم اإلنسان. 
البروتين  عــلــى  إلحــتــوائــه  ـــك  وذل
وفيتامين  والدهون  والنشا  واأللياف 
(ب)  فيتامينات  ومجموعة  (هــــ) 
والثيامين  فالفين  والريبو  والنياسين 
الحديد  مثل  أساسية  معادن  وعلى 
والصوديوم  والــيــود  والكالسيوم 
والمغنسيوم .كما أن القمح من أقدم 

األغذيه التي عرفها االنسان.
من  الكامل  القمح  طحين  يصنع 
على  يحتوي  فانه  لهذه  الحبة,  كل 
و  أجزائها.  كل  في  الغذائية  المواد 
الى  يفتقر  فانه  االبيض,  الطحين  أما 
توجد  التي  المعادن  و  الفيتامينات 
الجلوتين  على  يحتوي  و  النخالة  في 
القمح.  حبة  في  الموجود  النشا  و 
الدول  بعض  في  المخابز  فان  لذلك 
كندا  و  االمركية  المتحدة  كالواليات 
الحديد  و  ب  فيتامين  باضافة  تقوم 
الطحين  من  النوع  هذه  معظم  الى 

لرفع قيمته الغذائية.
الطواح املائية

من  الــنــوع  هــذا  اإلنــســان  استخدم 
الطواحين للحصول على طحين القمح 
حيث  الميالد,  قبل  األول  القرن  منذ 
الوديان  في  كثيراً  إستخدامها  شاع 
والجداول  والسيول  األنهار  وقــرب 
والمياه  والينابيع  والعيون  والشالالت 
ثالثة  آثار  تزال  وال  الجريان.  دائمة 
حتى  شاهدة  الطواحين  هــذه  من 
سهل  في  الليطاني  نهر  على  اليوم 
البقاع بلبنان. كما انتشرت في بالدنا 
وادي  في  المائية  المناطق  خاصة 
قبل  وذلــك  شعيب,  ووادي  السلط 
أو  بالحطب  تعمل  التي  الطاقة  دخول 
المحروقات . وكانت تعمل الطواحين 
وتــدار  المائي  الدفع  بقوة  المائية 
بالطاقة الناجمة عن انحدار الماء من 
الينابيع وهي كثيرة في هذه المناطق 
مثل عين الجادور الفوقا والتحتا وعين 
(حزير)  البنات  وعين  والديك  الفرخة 

رفت وعين البقورية. وعين المكّ
أن  المائية  الطاحونة  عمل  ويتلخص 
الماء كان يسقط على زعانف عجالتها 
بقوة فيدير العجالت التي يرتبط بها 
عجل  فوق  يــدور  ضخم  حجري  عجل 
كوة  إلى  القمح  ينزل  ثم  وثابت  موازٍ 
الحجر  أعلى  مستديرة)  صغيرة  (فتحة 
بعملية  بدوره  يقوم  الذي  المتحرك 
تلك  آثار  تزال  وال  والطحن.  الهرس 
مواقع  عــدة  في  شاهدة  الطواحين 

بوادي السلط ووادي شعيب وهي:
ــجــادور:  ال عين  طاحونة   .١
التحتا  الجادور  عين  أسفل  تقع  كانت 
بحوالي مئة متر وكان إنحدار الماء من 
هذه المسافة كافياً إلدارة عملها الذي 

توقف في مطلع القرن الماضي.
الفرخة  عــيــن  طــاحــونــتــا   .٢
إنحدار  بقوة  تعمالن  كانتا  والديك: 

الهوائية.  والدراجات  االنارة  ولكسات 
بتجربة  يقوم  كان  أنه  عنه  ــروى  وي
وسوق الدراجة للتحقق من صالحيتها 
التبغ  سيجارة  بلف  أيضاً  يقوم  وكان   .

بإتقان.
أنشأها  الجزازي:  (ببور)  مطحنة   .٣
الرحيم  عبد  علي  اهللا  عبد  الــحــاج 
وادي  في  (١٩٠٧-١٩٥٠م)  الجزازي 
منزل  من  األرضــي  بالطابق  األكــراد 
إلى  انتقلت  ثم  الحمد  فــالح  الحاج 
في  العائلة  هــذه  تملكه  آخــر  مبنى 
آلية  وكانت  أيضاً  األكراد  وادي  رأس 
تعمل بالمحروقات (الديزل) وتدار من 
قبل أحد أفراد العائلة وهو الحاج عبد 
الكريم العلي (أبو يوسف) . وقد توقف 
من  الثمانينات  مطلع  في  بها  العمل 

الفرن الماضي.
العقلة:  ميخائيل  (ببور)  مطحنة   .٤
في  العقلة  ميخائيل  السيد  أنشأها 
منتصف حي الميدان الى الشمال من 
حديثة  مطحنة  وكانت  الكاثوليك  دير 
(الــديــزل)  بالمحروقات  تعمل  آلية 
وتقوم بتنفيه القمح من الشوائب ثم 
غسله بالماء وتنشيفه قبل طحنه. وقد 

أغلقت بعد وفاة صاحبها.
الحاج  أنشأها  المرموري:  مطحنة   .٥
الميدان  حــي  فــي  الــمــرمــوري  عيد 
بالتيار  تعمل  صغيرة  مطحنة  وهي 
حاجة  وتلبي  اليوم  حتى  الكهربائي 

أهل المدينة من طحين القمح.
مشتقات  تستورد  كانت  ملحوظة١: 
ميناء  عبر  رومانيا  من  قديماً  البترول 
الشاحنات  بواسطة  إلينا  وتنقل  حيفا 
 . المعدنية  والصفائح  بالبراميل 
البترول  أنابيب  خط  من  ولالستفادة 
مــروراً  حيفا  إلى  العراق  من  القادم 
تلك  أصبحت  فقد  األردنية,  باألراضي 
بالشاحنات  األردن  إلى  تنقل  المواد 
في  تكريرها  يتم  أن  بعد  وذلك  أيضاً 
العام  في  النكبة  وبعد  حيفا.  مصفاة 
شركات  على  اإلعتماد  كان  م   ١٩٤٨
بتلك  بتزويدنا  األجنبية  البترول 
البترول  شركة  تأسيس  لحين  المواد 
االردنية في العام ١٩٥٦م التي تعمل 

حتى اليوم.
أصلها  بــابــور  كلمة   :٢ ملحوظة 
انجليزي Vapour ومعناها بخار وتلفظ 
على  تطلق  وكانت  ببور,  بالعامية 
والبريموس  والقطار  القمح  مطاحن 

(بابور الكاز).
مهنة  تطلق  كــانــت   :٣ ملحزظة 
الذي  المطحنة  عامل  على  ــراس)  (ت
إلى  البيوت  من  القمح  بنقل  يقوم 
المطحنة وإعادتها بعد طحنها وكانت 

الدواب هي وسيلة النقل.  

الجادور  عين  مصدرها  التي  المياه 
إلدارتها  كافية  والديك  الفرخة  وعين 
والمسافة  مهجورتان  آالن  وهما 

بينهما حوالي (٢٠٠) متر تقريباً.
تقع  (البنات):  حزير  عين  طاحونة   .٣
في وادي السلط الى الجنوب من هذه 
ذاتها  بالطريقة  تعمل  وكانت  العين. 
وهي  األخــرى.  الطواحين  تدير  التي 

اآلن موقع قديم مهجور.
٤. طاحونة وادي شعيب: تقع في وادي 
شعيب جنوب مدينة السلط على بعد 
وهي  منها.  مترات  كيلو   (٦) حوالي 

اآلن مهجورة كالطواحين األخرى.
أن  الصدد-  هذا  في   - ذكره  والجدير 
في  الري  نواعير  أو  المائية  الطواحين 
وسياحياً.  حضارياً  إرثاً  تعد  أخرى  بالد 
أهمية  الــدول  بعض  أدركــت  ولقد 
أو  عليها  االعتداء  من  ومنعاً  ذلــك. 
الالزمة  العناية  أولتها  فقد  إندثارها, 
مع  وترميمها  بصيانتها  وقــامــت 
اإلحتفاظ بطابعها التراثي ثم الترويج 
حيث  تاريخي.  معلم  كأي  سياحياً  لها 
جزء  هي  التراثية  المواقع  تلك  أن 
وإرث  وثقافتها  األمــة  مكونات  من 
والتراث  القادمة  وأجيالها  لشعوبها 

العالمي.

بالديزل  عملها  تحول  ثم  البطاريات. 
بديالً عن الحطب.

النابلسي:  (ببور)  مطحنة   .٢
تعمل  التي  الثانية  المطحنة  وكانت 
الحاج  أفتتحها  قد  وكــان  بالحطب 
فياض الحسن النابلسي أيضاً ثم قام 
داود  الرحمن  عبد  الحاج  الى  ببيعها 
الكائن  بيته  مكانها  أقام  الذي  تفاحة 
العين  بجانب  الحمام  سوق  آخر  في 
هذا  يزال  وال  (الزعطوطة)  الصغرى 

البيت قائماً حتى اليوم.
املطاحن اآللية التي
تعمل باملحروقات

احدى  استخدمت  النفط  اكتشاف  بعد 
الطاقة  لتوليد  (الــديــزل)  مشتقاته 

لالستعاضة عن الحطب وهي:
كان  الخليلي:  (بــبــور)  مطحنة   .١
موقعها في أول حي الميدان وأنشأها 
الخليلي  محمد  الرحيم  عبد  الحاج 
العام  حدود  في  (١٨٧٥-١٩٥٨م) 
١٩٠٢م في العهد العثماني وكان قد 
بفلسطين  حيفا  مدينة  من  اشتراها 
تعمل  كانت  آلية  مطحنة  أول  وهي 
تعمل  وكانت  (الديزل)  بالمحروقات 
يأتونها  والناس  الساعة  مــدار  على 
على  ومعروفة  وجوارها   السلط  من 

تعمل  التي  اآللية  املطاحن 
بالطاقة

لقد تطور عمل الطواحين التي كانت 
مطاحن  إلى  المائية  بالطاقة  تعمل 
عن  الناجمة  الطاقة  باستخدم  آلية 
النفط  اكتشاف  وبعد  الحطب.  إحراق 
عن  بديالً  المحروقات  استخدمت 
لهذه  الديزل  استخدم  حيث  الحطب, 
الغاية . وتستخدم في الوقت الحاضر 

الطاقة الكهربائية.
المطاحن التي كانت تعمل بالحطب

استخدم إحراق الحطب لتوليد الطاقة 
مدينة  في  المطاحن  من  النوع  لهذا 

السلط وهي:
أول  كانت  األرمني:  (ببور)  مطحنة   .١
أحضرها  وقد  بالحطب  تعمل  مطحنة 
النابلسي  الحسن  فــيــاض  ــحــاج  ال
وموقعها في زاوية الواجهة الشمالية 
حالياً  ومكانها  رصاع  أبو  بستان  من 
السلط  مركز  بجانب  بــالل  مسجد 
(ببور  بـــ  تــعــرف  وكــانــت  الثقافي. 
إلى  نسبة  األرمني)  (ببور  أو  الحطب) 
ومن  يديرها  كان  الذي  األرمني  عبدة 
زيــادة.  شبلي  أيضاً  أداروهــا  الذين 
للعدس  جاروشة  بها  ملحق  وكــان 
لشحن  كهربائي  ومولد  والبرغل 

وأجرة  أيضاً.  االردنية  المدن  مستوى 
أن  وبعد  نقداً,  أو  عيناً  تؤخذ  الطحن 
١٩٧٥م  العام  في  بها  العمل  توقف 
(ديوان  محلها  الخليلي  عائلة  أقامت 
آل الخليلي) الذي أصبح مكاناً الجتماع 
االجتماعية  األنشطة  وملتقى   العائلة 
والثقافية ويعد اليوم مبنى الديوان – 
المطحنة سابقاً- من المباني التراثية 

في مدينة السلط.
كان  العبويني:  (ببور)  مطحنة   .٢
موقعها في أول حي الميدان ومكانها 
مبنى السينما القديمة مقابل مدرسة 
 ( (السبتية  االبتدائية  السلط  بنات 
بالمحروقات  تعمل  آلية  وكانت  سابقاً 
حسين  الــحــاج  ويملكها  ــزل)  ــدي (ال
سعود  الحاج  ويستأجرها  العبويني 
تدم  ولم  متعثراً  عملها  وكان  األدهم 
سينما  مكانها  وحل  وهجرت  طويالً 
تجارية.  محالٍ  إلى  تحول  ثم  نبيل 
أصابة  المطحنة  هذه  شهدت  وقد 
اليد  (قطع)  بتر  الى  أدت  مؤلمة  عمل 
أثناء  األدهم  عادل  للمرحوم  اليمنى 
من  وبالرغم  المطحنة.  في  عمله 
أداء  في  استمر  فقد   , اإلصابة  هذه 
عمله بمحله الكائن في سوق الحمام 
بأعمال السمكرة واصالح بوابير الكاز 

الطواح املائية .. إرث حضاري وسياحي..ولكن؟الطواح املائية .. إرث حضاري وسياحي..ولكن؟
ة  يف مدينة السلط ة  يف مدينة السلطمطاحن  القمح القد مطاحن  القمح القد
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سة واالندفاع؟ هل يفتقر ابنك للح

6 وسائل إلثارة الحيوية
يف حياة األطفال!

عا األرسة

بأن  خاطئ  اعتقاد  لدينا   كــآبــاء 
إال  مهتمين  يصبحوا  ،لن  أبناءنا  
الحقيقة  لكن  عليهم  ضغطنا  إذا 
محاوالتك لتحفيز أبنك على األغلب 

ستنقلب ضدك.
ابنك  لتحصيل  تهتم  كنت  إذا 
يكون  منه  أكثر  وعالماته  الدراسي 

هذا امرأ خاطئا.
طفلك  تجعل  ان  تستطيع  فــال   
يهتم ألنك مهتم لكنك في الواقع 
ما  ــه  وج فــي  تقف  ــذا  ه بعملك 
أن  كله  ذلك  من  واألسوا  يحفزهم 
الدفع والجذب الذي تقوم  لتحفيزه  
صراع   إلى  يتحول  أن  الممكن  من 

بينكما.
ابنك  حياة  في  تتدخل  كنت  إذا 
ألنك  يهتم  تجعله  أن  وتــحــاول 
تتوقف  أن  األفضل  فمن  كذلك 

وتطرح على نفسك سؤاال.

هي مسؤولية ابني هنا  ما 
وما هي مسؤليتي؟ .

بواجباته  يقوم  ال  طفلك  كان  فإذا 
حينها  عليك  المنزلية  المدرسية 
ماذا  وتعلمه  بمساءلته  القيام 
حوله   من  العالم  يــدور  و  يحصل 
تنجز  لم  إذا  الواقعية  الحياة  ففي 
عملك فإنك لن تحصل على مقابل 
. أعطه عواقب حتى تظهر له نتائج 
خياراته السيئة .للكن ال تخلط بين 
اعتقادك  مع  بذلك  بقيامك  السبب 
يهتم بالقيام بواجب  انك ستجعله 
تهتم  ألنـــك  مــثــال  ــريــاضــيــات  ال
لخلق  موجودة  ليست  فالعواقب 
أحد  ألنها  تفرضها  أنت  بل  الحافز 

واجباتك كوالد. 
شخصا  تحث  أن  يمكنك  ال  عموما  
بان يكون مهتما ويكون لديه دافع 

لكن دورك بأن تلهمه وتؤثر به.
عن  مسؤولين  بأننا  كأهل  نشعر    

ما سيحققه آبائنا في الحياة .
تلك  أن  نفهم  أن  علينا  لكن   
أبناءنا  النهاية  ففي  القضية  ليست 
ولكن  خياراتهم.  عن  مسئولين 
يعتمد  أبنائنا  نجاح  أن  نعتقد  ألننا 
بحياتهم   بالتدخل  فنقوم  علينا 
دون  عليهم  نسيطر  أن  ونحاول 

التفكير.
نعتقد ان علينا أن نحفز أبنائنا حتى 
الشيء  لكن  معين  بشيء  يرغبوا 
المقابل  قي  عليه  سنحصل  الذي 
سيجعلهم  الذي  الوحيد  السبب  أن 
من  إلرضائنا   هي  أوامرنا  ينفذون 
الممكن أن يستجيب ابنك لك حتى  
تدعه وشأنه أو أحتى يرضيك لكن 
لديه  يكون  حتى  يساعده  ال  ذلك 

حافز ذاتي .

رغم محاولتي لتحفيزه لكن األمر ال 
ينجح لماذا؟ 

حافز  لديهم  ــال  ــف األط بعض   
أطفال  فهناك  اآلخرين  من  أقــل 
يمتلكون ذكاًء حاداً لكن تحصيلهم 

فسح  مع  ذلــك  افعلي  المنزلية  
طبيعة  على  لتتعرفي  له  المجال 
بالمهام  يــقــم  ــم  ل ـــإذا  ف ابــنــك 
المحدد  بالوقت  إليه  الموكولة 
نمط  وراقبي  قليال  التراجع  عليك 
نومه. فإذا كان يعاني اضطرابا في 

النوم قد يكون هو ذلك السبب.
ال  معينة  مهام  هناك  كان  إذا  أما 
يحب القيام بها فيمكنك استبدالها 
االبن  يحب  ال  فربما  أخرى  بمهام 
الطهو  يحب  لكنه  الصحون  غسل 
ألنه يحلم ان يصبح طاهيا بارعا في 
هذه الطريقة أنت تساعدين طفلك 
عليها  ويتعرف  نفسه  اكتشاف  على 
.ابتعدي عنه وأعطه مساحة لنفسه 
وفي  بنفسه  التفكير  يستطيع  حتى 
معرض  انه  أشعريه  الوقت  نفس 
في  األساسية  لألمور  للمسائلة 

حياته.

عىل  أبــنــاءنــا  نلهم  كيف 
تحفيز أنفسهم 

التي  الــنــصــائــح  بــعــض  إلــيــكــم 
تساعدهم على التحفيز الذاتي 

• ال تجعل قلقك وتوترك  يدفعهم 
ألنك  حافز  لديهم  يصبح  حتى 
أو  مقاومتك  على  فقط  ستحفزهم 
ويمتثلون  معك  سيتجاوبون  أنهم 
تتركهم  حتى  تهدأ  حتى  ألوامرك 
ما  بقدر  يحفزهم  لن  بسالم .وهذا 
إرضاءك  يحاولون  كيف  سيعلمهم 
جهودهم  وستتحول  مقاومتك.  أو 
ويمتثلون  سيسايرونك  كيف  إلى 
يركزون  كيف  من  بــدال  ــرك  ألوام
داخلي  حافز  وإيجاد  أنفسهم  على 
صراعاً  سيخلق  وقلقك  .فتوترك 

بينك وبين أبنك.
الوحيدة  الطريقة  ملهما:  كن   •
التحفيز  عن  التوقف  هي  للتحفيز 
حتى  جهدك  ابــذل  ذلك  من  بدال 
لتكون  كيف؟  لكن  طفلك  تلهم 
هل  نفسك  اســأل  ملهما,  شخصا 
سلوكك وتصرفك ملهم أم مسيطر 
إذا  بعيدا  سيهرب  ابنك  أن  واعلم 
كنت من النوع المسيطر والمستبد 
بك  أثــر  حياتك  في  أحــد  في  فكر 
الهدف  ذلك  نحو  وامش  وألهمك 
الذي  الوحيد  الشيء  أن  وتذكر 
هو  ابنك  على  ضغط  إذا  ستحفزه 

مقاومة طفلك لك.
واجعله  الخيار  حرية   ألبنك  اترك   •

يواجه العواقب 
كان  لو  حتى  يريد  ما  يختار  اتركه 
المسؤولية  وحمله  خاطئا    خيارا 
للعواقب  مواجهته  طريق  عــن 
الطبيعية نتيجة اختياره. فإذا كانت 
العواقب حرمانه من جهازه اللوحي 
المنزلية  لواجباته  حله  عدم  نتيجة 
بتلك  قيامه  عند  سيستعيده  وانه 
لساعات  وسيستعمله  الواجبات 
وسيكون  عليها  اتفقتم  محددة 
الصحيح  باالتجاه  له  حافزا  ذلك 
أن  يجب  ما  عليه  تملي  أن  دون 

اآلخر  والبعض  ضعيف  الــدراســي 
عالم  في  ويكون  في الصف  يجلس 
منك  المبذولة  الجهود  رغم  آخر 
لديك  يكون  ــد  وق معلمه  ومــن 
واجباته  لحل  النسيان  دائم  طفل 
أو أن لديك ابنا قبل سن المراهقة 
وليس  شغف  أو  هوايات  له  ليس 
لديك  أو  شيء  بأي  اهتمام  لديه 
او  بسهولة  يستسلم  مراهق  ابن 
حتى ال يتعب نفسه بالمحاولة رغم 
يبقى  لتغيره  الجاهدة  محاوالتك 
عالقا و يبدأ في التخلف والتأخر عن 

أقرانه . 
 فعندما يفتقر الطفل للحافز يكون 
اليأس  وأحيانا  كبير  قلق  مصدر 
المشاكل  تبدأ  هنا  ومن  لألهل  
تجاه  فعلك  ردة  المشاكل  وتكون 
قلة  وليس  طفلك  عند  الحافز  قلة 
تشعرين  فعندما  نفسها.  الحافز 
تحاولين  فإنك  والغضب  بالتوتر 
توترك  وطأة  تأثير  تحت  تحفيزه 
وتنسين انه من الممكن أن تجعل 

أي شخص يهتم بالمثابرة.

هذه  بعض  نفسك  اســأل 
األسئلة:

١. هل  يدفعك قلقك على التذمر , 
إليه   والتوسل  ابنك  ومالحقة  ودفع 

او أن توكلي له مهام كثيرة؟
تصرخين  إحباطك  يجعلك  هل   .٢

وتتوسلين وتعاقبين ؟
بالضعف   شعورك  يجعلك  هل   .٣
الذي  شريكك  مع  بشجار  تبدأين 
يبدو لك بأنه ال يبذل جهدا  كافيا 

لتحفيز ابنكما ؟
ضعف  مــن  خــوفــك  يتسبب  هــل 
انجازات أبنائك في استمرارك على 
أكثر  يكون  وان  التغير  على  حثه 

حماسا ؟
إذا وجدت نفسك تفعلين أي شيء 
مما ذكر فسترين أن النتيجة أما أن 
ألوامرك  يمتثل  أو  سيقاومك  ابنك 
سيعاند  انه  أو  وشأنه  تدعيه  حتى 
قاومك  إذا  واقعيين  نكون  وحتى   .
ولبى  ـــرك  ألوام امتثل  أو  ابــنــك 
من  حماسا  أكثر  يكون  لن  رغباتك 
تريدينه  بما  قام  انه  ألنه  قبل  ذي 
لكن هدفك من ان يكون لديه حافز 

ذاتي سيكون بعيدا عن الواقع.

س أو  طفيل ليس لديه ح
حافز لفعل أي يشء 

إذا كان ابنك ال يشارك بأي نشاط 
ال  ــك  أن يعني  فهذا  األســـرة  فــي 
لهذا  عليه   السيطرة  تستطيعين 
للمحاسبة  تخضعيه  أن  عليك 
عواقب  له  توجدي   وان  والمساءلة 
إلى  ستقوده  والتي  أفعاله  على 
سبيل  فعلى   . الصحيح  المكان 
باأللعاب  اللعب  يمكنك  المثال 
األعمال  تنهي  عندما  االلكترونية 
وواجباتك  إليك  الموكلة  المنزلية 

يفعله وكيف يفعله وتلقي عليه  «
التي  والمبادئ  القيم  هي  «ومــا 

سأطبقها؟»وهل سألتزم بها .
• أسأل نفسك هذه األسئلة:

ما الذي يحفز ابني ؟
ما الذي يريده فعال؟

أن  يمكن  التي  األسئلة  هي  ما 
وأكتشف  أساعده  حتى  له  أوجهها 

اهتماماته؟
ما هي أهدافه وطموحاته.

ابنك  وبين  بينك  مسافة  ــرك  ات
مستقل  كشخص  ابنك  ترى  حتى 
ثم الحظ ما ترى تحدث معه لتجد 
في  الموجودة  األسئلة  عن  إجابات 
األعلى ومن ثم أصغي له وال تتوقع 
أصغي  لكن  تريدها  التي  اإلجابة 
إجاباته  واحترم  فقط  يقوله   لما 

حتى لو لم تتفق معه عليها 
أن  الممكن  من  الذي  الباب  اختر   •

تدخل إليه منه 
الباب  بابين  أمــامــك  أن  تخيل 
يريدون  الذين  لآلباء  واحــد  رقم 
ويجدونهم  أبناءهم  يحفزوا  أن 
بالحياة  الصحيح  بالشيء  يقومون 
ويذهبون  الصباح  في  ينهضون   ,
ويكونون   عملهم  و  المدرسة  إلى 
الثاني  والباب   . ناجحين  أشخاصا 
لآلباء الذين أن يكون لدى أبنائهم 
 . األمــور  هــذه  لفعل  ــي  ذات حافز 
و  ابنهم  على  بالتأثير  يقوموا  فلن 
يحثوه على انجاز األمور التي تجذب 
الشيء  فعل  ليس   . اهتمامهم 
الشيء  بفعل  رغبته  بل  الصحيح 

الصحيح .
أي باب ستدخل؟ 

فإن  واحـــد  ــم  رق الــبــاب  ــان  ك إذا 
هي  الهدف  هذا  لتحقيق   الطريقة 
والتوسل  والعقاب  للعمل  دفعه 
والمكافأة  ــوة  ــرش وال والــتــذمــر 
الباب  اخترت  إذا  .أما  والمالطفة 
عن  هدفك  إلــى  فستصل  الثاني 
.فبدل  أسئلة  عــدة  طــرح  طريق 
واجباتك  أنجزت  هل   » سؤاله  من 
لماذا  تسأله  أن  ؟»يمكن  المنزلية 
المنزلية  بواجباتك  القيام  قررت 

اليوم وليس أمس ؟  
• ليس ذنبك .

أبنائك  عند  الحافز  قلة  أن  تذكر   
على  األمر  تأخذ  فال  ذنبك  ليست 
فعلت  إذا  .ألنــك  شخصي  محمل 
ذلك فإنك تساهم في التقليل من 
المزيد  خلق  طريق  عن  اإلنجازات 

من المقاومة 
انظر الى األمر من هذا المنظور إذا 
فإنك  قرب  عن  المرآة  إلى  نظرت 
إذا  ولكن  بوضوح  نفسك  ترى  لن 
بوضوح  نفسك  سترى  ابتعدت 
طفلك  مــع  نفسه  الــشــيء  افــعــل 
قريبين  نكون  األحيان  بعض  ففي 
أن  نستطيع  فال  بهم  ومرتبطين 

نراهم منفصلين عنا . 

    النسيان وضعف التركيز هي آفات هذا العصر لكن القلق يبدأ 
كبير  تأثير  له  ألن  السن,  وصغار  باألطفال  األمر  يتعلق  عندما 
على   تؤثر  الضعيفة  الذاكرة  المثال  سبيل  فعلى  حياتهم  على 
الدرس  في  له  شرح  ما  الطفل  فنسيان  الدراسي  التحصيل 
األمراض  أحد  الذاكرة  وضعف  تذكره  على   القدرة  وفقدان 
أسباب  لعدة  الكبار  قبل  السن  صغار  عند  العالم  في  الشائعة 
ماورد  المحيطةحسب  والبيئة  والنفسية  الصحية  منها  وعوامل 

.steemit في موقع

أنواع الذاكرة  
الذاكر طويلة المدى   •

والذاكرة قصيرة المدى   •
أسباب ضعف الذاكرة عند األطفال 

األدوية  بعض  بسبب  النسيان  في  الصرع  يتسبب   : الصرع   •
التي يتناولها مريض الصرع.

العواطف : الخوف والتوتر يؤثران على التركيز بشكل سلبي   •
كما تضعفان قدرة الطفل على التذكر.

كان  إذا  الذاكرة  ضعف  من  األطفال   يعاني  التغذية:  سوء   •
غذاؤهم خاليا من األوميغا ٣ وفيتامين ب ١٢ والعديد من  

األمالح والمعادن مثل البوتاسيوم.
تناول  وقت   اختيار  سوء   : الطعام  من  كبيرة  كميات  أكل   •
الطعام يؤثر بشكل سلبي على ذاكرة الطفل . فعلى سبيل 
دورا  يلعب  المدرسة  إلى  الذهاب  قبل  الطعام  تناول  المثال 
إلى  يحتاج  الهضم  ألن  الطفل,  ذاكرة  على  التأثير  في  هاما 
إلى  تصل  التي  الدم  كمية  تقل  وبذلك  للمعدة  الدم  تدفق 
الدماغ مما يسبب قلة التركيز فتناول الطعام قبل فترة زمنية 
هضم  عملية  ألن  أفضل   يكون  الدراسية  الحصة  بدء  من 

الطعام تكون انتهت وتوجه تدفق الدم إلى الدماغ ثانية .
أن  نفسية  لصدمات  الطفل  تعرض  النفسية:  .العوامل   •

االكتئاب تؤثر على ذاكرته بشكل سلبي.
اضطرابات النوم: يعاني الطفل من ضعف في الذاكرة إذا لم   •

يحصل على قسط كاف من النوم.
مشاهدة التلفاز:  •

على  وتؤثر  الطفل  على  تؤثر  طويلة  لساعات  التلفاز  مشاهدة 
كفاءة دماغه.

العالج 
الذاكرة  فقدان  من  التخلص  على  تساعدنا  وسائل  عدة  هناك 

عند األطفال:
مما  الدموية  الدورة  تحفيز  على  الرياضة  تساعد  الرياضة:   •

يقودنا إلى تحسين الذاكرة.
النوم: العقل السليم في الجسم السليم ويكون العقل سليما   •
أن  يجب  حيث  النوم,  من  كافي  قسط  على  يحصل  عندما 

يحصل لطفل على ٨ ساعات من النوم.
إذا  خاصة  الطعام,  تناول  من  االنتهاء  بعد  فورا  تدرس  ال   •

كانت الوجبة دسمة.
الطريقة الصحيحة للدراسة: من الضروري أن تشرح للطفل   •
قدر  والــحــوارات  التلقين  عن  نبتعد  أن  ويجب  يدرسه  ما 

اإلمكان والتركيز على الفهم والتحليل.
األلعاب التعليمية : تمتلئ المكاتب باأللعاب التعليمية التي   •

تعتمد على الذاكرة . 
التلفاز:يجب تقليل وقت مشاهدة التلفاز ألن يقلل من كفاءة   •

الدماغ ويقود إلى خمول الدماغ.
الطعام:يجب اختيار األطعمة الصحية بعناية والتي يجب أن   •
أطعمة  وهناك  والفيتامينات  والمعادن  األمالح  على  تحتوي 

معينة تقوي الذاكرة مثل الجوز والزبيب والموز وغيرها . 

ضعف الذاكرة 
عند األطفال 

عا األرسة    |   إعداد: خولة أبو قورة
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فضاءات مخطوطات

أثر وإنسان..
؛ أحواُل البالد األردنّية يف أواخر العهد العث

البلقاء يف العام ١٩١٠م

محمد رفيع
  (يهاجرون من بالدنا وهي حرية بالمهاجرة 

_ (البلقاء واقعة بين األردن والبرية ووادي الحديثة)..!؟فترجع إلى رونقها القديم فائقة بالمخترعات _ (ليت شعري متى تزول هذه الحال عن بالدنا ماال في أيديهم)..!؟الصيف، لسد بعض حاجاتهم، وال يكادون يرون _ (الفقراء يفلحون طوال الشتاء، ويشتغلون كل كيف يستخرجون تلك الكنوز)..!؟_ (األغنياء ال يلتفتون إليها، والفقراء ال يدرون لكيفية استخراج الذهب منها)..!؟وكثرة خيراتها، ولكنها فقيرة لجهل فالحيها _ (البلقاء لم تضق بسكانها، على سعة أراضيها، إليها)..!؟
تهيأت للعمران، وتحسنت أحوالها، فصار _ (ولما سار القطار الحديدي الحجازي فيها، المهاجرين إليها.. )بها، فتحسنت حالها قليال، وزادت تحسنا بتكاثر _ (ولما صارت الكرك متصرفية، ألحقت البلقاء الموجب...)

م المصرية، ثم أعادت نشرها صحف دمشق هذه مادة وثائقية صحفية، نشرتها جصحيفة البحاث، وحسبان...).األراضي التي ترويها مياه؛ الزرقاء، ونمرين، ووادي والنجد، والحراج، والسهول. وأولها يشتمل على _ (أما أرضها فأربعة أصناف؛ الغور، وما بين الغور الصوف والشعر واللحم والزبيب والحبوب)..!؟ثمن السمن، وهو في موسمه، مضاعفاً، وكذلك  _ وهي مادة غنية، تشرح األحوال العمرانية والكرك على الدولة العثمانية. باشا الفاروقي، لتأديب تمرد حوران العثمانية، بقيادة الضابط ساميمنطقة البلقاء، وذلك عشية الحملة العسكرية العثمانية العربية بتاريخ؛ ٢١_١٢_١٩١٠، عن المقطّ
في منطقتي الغور األردني والفلسطيني. الزراعية وتنظيم ملكية األراضي والري،وخصوصا وهجرة بعض أبنائها، وحاجتها إلى الماكنات والزراعية واالقتصادية واالجتماعية لمنطقة البلقاء، 

 في عرض شيق ومثير عبر صفحات ، يستعرض الدكتور 
خالد عزب في كتابه اآلثار .. شفرة الماضي .. الغز والحل.

اآلثار كقصة غموض الماضي وتقدم صورة لحياة االنسان 
على األرض منذ العصور السحيقة، كاشفاً عن أسرار اآلثار 
التي تقدم اجابات على أسئلة تدور في ذهن كل إنسان، 
التي  المكتشفات  على  الحفاظ  إلى  يهدف  اآلثار  فعلم 
تعود للماضي السحيق، وكذلك الماضي القريب بالكشف 
عنها وحفظها، لكن حدوده ال تقف عند ذلك، بل تتجاوز 
ذلك إلى محاولة فهم االنسان وتطور المعرفة االنسانية، 
بمفردها  تخبرنا  ال  اآلثار  علماء  عليها  يعثر  التي  فالمواد 
بكل شيء فعالم اآلثار يضع افتراضيات وتساؤالت ليصل 

إلى رؤية لما تم الكشف عنه.
من هنا تأتي االثارة الناتجة عن هذا العالم .. كيف كنا ؟ 
وكيف نحن اآلن ؟ بين هذين التساؤلين مساحة واسعة، 
لحق  الذي  التطور  أو  المعرفة،  أو  الزمن  حيث  من  سواء 

باإلنسانية، ويكمن دور علم اآلثار في سد الفجوة بين التساؤلين.
الكتاب يتكون من ستة فصول، أولها علم اآلثار وتطور المجتمعات والثاني عن فك طالسم الماضي 
حاول  التي  القديمة  كالمصرية  القديمة  اللغات  شفرات  وفك  الكتابة  وتطور  قصة  يحكي  فصل  وهو 
ابن  أو  المصري  النون  ذو  عبر  سواء  وطبيعتها  اللغة  هذه  فهم  في  مهمة  خطوات  قدموا  بل  العرب 
وحشية، كما يعرفنا المؤلف على خطوات فك الكتابات السومرية وكيف تم فك شفرتها، وكذلك كتابات 

المايا.
لكن أطرف فصول الكتاب، هو الفصل الثالث الذي يحدثنا فيه خالد عزب عن علم اآلثار وغذاء االنسان، 
حيث يهتم علم اآلثار منذ فترة طويلة بجوانب الطعام المادية التي كانت سائدة منذ العصور الحجرية، 
فتتبعوا أصول الغذاء وتطوره وانتشاره، وناقشوا وصنفوا ما كان يؤكل، ومن أين كان يأتي؟ وكيف كان 
ينتج و يوزع؟ فاإلنسان في حاجه ماسة وملحة للطعام وليس كالحرف األخرى التي يبتكرها االنسان 
للرفاهية وراحة العيش، فهو يوازي وجوده في الحياة، وحاجته له توازي حاجته للنوم والراحة، لذا فان 
سعي االنسان منذ أن اعتمد على التقاط الصالح لألكل من النباتات البرية وصيد الحيوانات إلى الزراعة 
وتدجين واستئناس الحيوانات، كان سعياً وراء توفير حاجته للطعام، المؤلف يجيب في كتابه على كل 
األسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في فصل كامل، لكن يستدعي االنتباه في هذا الفصل تناوله لطبق 
الفول أشهر أكلة عند المصريين، وهي عرفت منذ عصر األسرات األولى الفرعونية، وعثر على بذوره في 
أحد قبور األسرة الثانية عشر الفرعونية وفي العديد من األماكن، ويشرح المؤلف أن كلمة فول مدمس 
المصري  أعد  كما  مدمس،  إلى  بالعربية  تمس  وأصلها  المدفون "  الفول  القديمة "  بالمصرية  تعني 
من نبات الفول الفالفل، التي ظهرت في أحد المشاهد المصرية القديمة، كما صنع من الفول البصارة 

التي كانت تعرف ب " بسي أورو " أي فول مطبوخ.
كشف المؤلف عن مهنة الطباخ في القصر الملكي في العراق القديم كانت لها مكانة خاصة، و وصلنا 
رقم طينية تعود إلى ما قبل ١٧٠٠ قبل الميالد بها وصفات وطقوس الطبخ في القصر، تحتوي على 

٢٥ وصفة، ٢١ منها عن اللحم المسلوق بالماء، وأربع منها تشمل اللحم المطبوخ بالخضراوات.
موقعها  من  اآلثار  سرقة  أن  من  يحذر  فصل  فهو  واألثر،  السياق  عن  الكتاب  من  الرابع  الفصل  لكن 
من قبل اللصوص تفقد القطعة األثرية جزءاً كبيراً من قيمتها، فالسياق الذي يجري فيه الكشف عن 
القطعة األثري تحليله يساعد علماء اآلثار على فهم المجتمعات القديمة وطبيعة النشاط البشري، فيما 
يتعرض الفصل الخامس لتقنيات تأريخ اآلثار الحديثة، وهو فصل يجذب القارئ إذ يجعل لدية درجة من 
الخبرة النسبية حول هذه القضية بدءاً من الزخارف إلى الكتابات إلى المواد التي يصنع منها األثر إلى 

طبقات الموقع األثري إلى استخدام تقنيات المعامل.
إلى  المؤلف  يعود  للمستقبل،  الماضي  استعادة   .. اآلثار  علم  وهو  الكتاب  من  السادس  الفصل  لكن 
رؤية علماء العرب لعلم اآلثار، فقد جعل العرب والمسلمون النظر في الماضي للعظة والعبرة، من هنا 
نستطيع أن نفهم كتاب المقريزي المؤرخ المصري في العصر المملوكي حين عنون كتابه " المواعظ 
واالعتبار بذكر الخطط واآلثار " الذي يذكر فيه آثار القاهرة وما طرأ عليها من تحوالت عبر الزمن، لكن 
هل كان المقريزي سابقاً لعصره حين عالج آثار القاهرة في كتابه، ومنهج المقريزي يوازي ما نحاول 
الوصول إليه اليوم، إذ أن األثر ليس بناية أو قطعة، بل تعبير عن ثقافة المجتمع، وما يطرأ فيها من 
تحوالت، وعليه فإن ذلك يراه المؤلف في كتاب تراثي هو " أنوار علوي األجرام في الكشف عن أسرار 
األهرام " الذي ألف الشريف األدريسي، ويكشف فيه عن معرفة العرب وبنائهم لعلم اآلثار وسموه علم 

المطالب وألفوا فيه، كما أنه يؤكد أن مشاهدة اآلثار لها دور في ابهاج النفس وتنمية الوعي.
الكتاب صدر عن الدار اللبنانية المصرية

 

 استعادة املايض للمستقبل  ..
ء العرب : رؤية عل

 كتاب «اآلثار   شفرة املايض .. اللغز والحل» 
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دنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل
ما هي املطاعيم وكيف اكتشفت؟
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يح
أّن

تك تك توك

تك تك توك

ما أجملني حين أدق

هيا ..هيا   يـا يـاســميـن

وقتي غالـي  وقتي 

ثـمـيـن

أحرص حتـــى ال  أهـدره

أو  أهـمـلـــه و  أبـعـثــره 

وقتي لحظات وثواٍن

أعرف فيها خير معاٍن

فيـها أقــرأ  فيـهـا 

أكتـب

أجمع أطرح أضرب 

أحسب

وقـتـي يـا أغلـى ا=وقات

أنهـض  من نومي 

بنشاط

أمضـي في فرح وسرور

في يوم  يشرق بالنور

تك تك توك

تك تك توك  

ما أروعني حين أدق

 

 أرسل إسمك وصورتك
 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

سؤال جميل ينم عن ذكاء حاد وشخصية قوية 
عن  التعبير  على  فالقدرةُ  عزيزي،  يا  تمتلكها 
 ة شائقَ  بطريقة واألحداث  والمشاعر  األفكار 
، فهي واحدة  ابة تحتاج إلى تعلُّمٍ وتطويرٍ وجذَّ
في  اإلنسانُ  يحتاجها  التي  المهارات  أهمِّ  من 
أشكال  من  شكلٌ  هي  الكتابة  وألنَّ  حياته، 
أفكاره  ويعرض  يتحدّث  من  فــإن  الكالم، 
أيضاً،  جيِّداً  كاتباً  يكون  ما  غالباً   جيِّد بشكلٍ 
وإتقان  لغته،   بتنمية  ّيهتم أن  بشرط   ولكن
 عباراته، وإليك أهم الطرق لتكتب موضوعات
 ّا يلتفقنعثاً مّتحدم ولتصبح ، تعبيرٍ رائعةً

حوله الناس:
اختيار الفكرة: المتحدّث الجيِّد هو الذي يفكّر 
المناسب  الموضوع  ويختار   ،يتكلَّم أنْ  قبل 
لمن يحدثّهم، فالفكرة الجيِّدة تمثل ٥٠٪ من 
وبعد  المستمعين،  جذب  في  المتحدّث  نجاح 
.اسّالن ا يجذبلها عنوان عاختيار الفكرة ض

ما  تنسى  ال  رئيسة:حتّى   عناصر  إعــداد
 تّتشتي ال  وحتى  كتابته،  أو  قولَه  تريد 
من  مجموعةً   ــع ض ــرّاُء،  ــق وال المستمعون 
بها  تلخّص  الموضوع  بداية  في  العناصر 

.لٍ قليلةمأفكارك في ج
 جمع المعلومات وتوثيق الكالم:يحتاج الناس
 تقنع أن  به  روا  ويتأثَّ كالمك  يصدّقوا  حتى 
عقولهم، وذلك بأن تذكر المعلومات واألدلَّة 

ي أفكارك وآراءك. على كالمك حتى تقوِّ
 ،مطلوب  ّالعقلي الحديثَ  أنَّ  العاطفة:كما 
إلى  البارع  والخطيب  الكاتب  يحتاج  فكذلك 
إلهابِ عاطفة الناس، بذكر القصص المؤثّرة، 

والعبارات الخطابيّة.

د في كالمك بأقوال مهمة  االستشهاد:استشهِ
كالحكم واألمثال، أو األبيات شعريّة، وأقوالٍ 

.مأثورة
تجعلَ  أنْ  على   رِصاالستهالل:اح براعةُ 
أو   .. أسئلةً اجعلْها   ، قةً مشوِّ األولَــى  جملك 

.االنتباه تلفت ة ّأو قص ، عبارات تعجّبٍ
تكونَ  أنْ   يمكن لعاً:ال  مطَّ  ن وكُ كثيراً  اقرأْ 
 تأكثر إذا  إال  مبدعاً  وكاتباً  نِعاً،  مقْ متحدثاً 
هي  القراءةَ  أنَّ  كما  ــالع،  ّواالط القراءة  من 

.ةّمهاراتك اللغوي لتقوية أفضلُ وسيلة
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راً؟ كيف أكون مؤثّ

ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرح
ما

عن  أعجز  أحيانا  كث��..لكني  ا�خرين  أحاور  أن  أحب 
من   � مؤثر�  أكون  نظري..فكيف  بوجهة  إقناعم 

حو/ ؟

النمر الثعلبالنمر الثعلب

تأليف كوانغ جنبيتأليف كوانغ جنبي

ميالد  عيد  بموعد  علم  على  الثعلب  كان 

ربطتي  المناسبة  لهذه  النمر،فاشترى 

العنزة  لدى  واستودعهما  هائلتين  كرنب 

مصحوبة  الهدية  توصل  أن  منها  وطلب 

برسالة إلى الكاسر الرهيب .

فوافقت العنزة مسرورة .

بما أن النمر حيوان الحم ال يأكل الخضروات، 

فإن حزمتي الكرنب ستكونان من نصيبي 

نفسها  العنزة  حدثت  هكذا   “. محالة  ال 

وهي تحث السير إلى أن وصلت عرين النمر، 

فقدمت له الهدية .

قبل النمر الهدية شاكر^، ثم انفجر ضاحك\ 

بعد أن قرأ الرسالة : 

أنني ال  . هل نسي  النزق  الثعلب  يا لهذا   -

فكلي  العنزة  أيتها  لك  هما   . الخضر  آكل 

الكرنب هنيئامريئا .

فشكرته  الــنــمــر،  بــكــرم  الــعــنــزة  أعجبت 

أنهت  أن  إلى  الخضر  تذوق  في  وانهمكت 

لكن   . المكان  بمغادرة  فهمت  الوليمة، 

موصد^  الباب  وجدت  لقد   – للمفاجأة  يا   –

فيوجهها وسمعت قهقهات النمر :

عيد  هدية  بأنك  الثعلب  لي  ــّر  أس لقد   -

ميالدي، فبماذا سأتغدى في يوم فرحتي 

إذا ذهبت اhن ؟

وقفز على العنزة فاتح\ شدقين واسعين 

عض بهما العنزةمن العنق .

واحد  ومحتال  الحيل.  ترك  في  الحيلة  إن 

يقابله محتاًالونصف\ . وربح صغير قد يخبئ 

وراءه خسارة فادحة تكون عاقبتها وخيمة.

 «األطفالِ يأخذونَ المطاعيم «اللَّقاحات جميع
منذ والدتهم إلى أن يصبحوا كبارا، وخاصةً 
 ةمن الحصب عطى للوقايةالتي ت اللَّقاحات
أولَ   اكتشف فمن  وغيرها،  األطفال  وشلَل 

.لَقاحٍ يا ترى؟!! إنَّ لويس باستور هو من اكتشف أول لَقاحٍ
ولد لويس باستور في فرنسا والقريبة عام 
١٨٢٢ م، وتميز منذُ طفولَته بحب القراءة 

الع. واالطِّ
كانَ يكثر األسئلةَ في أثناِء حصة العلوم 
من  مضايقته  معلمه  أبدى  أسئلَته   ولكثرة
كثرة أسئلته، فقالَ له: « أنت هنا يا باستور 
 علي  حــر لــتــطْ ال  أسئلتي  عن   لتجيب

األسئلة».
إلى مدرسته في مقاطعة اإللزاس اعترضه كلب هائج فعضه عدة عضات، لم يتمكَّن جوزيف ذات يومٍ من أيامِ ١٨٨٩ وبينما كانَ الطفلُ جوزيف ماستر البالغُ من العمرِ تسع سنوات ذاهباً 
 هجروح فطهر   ةالمقاطع من   القريبين األطباء   أحد إلى   والداه ه  نفِسه.أسعفَ عن  الدفاعِ  من 
باستور  لعلَّ  باريس  إلى  يأخذوه  أن  أهلُه  باستور.قرر  الشهير  الطبيبِ  إلى  بالتوجه  ونصحهم 
تأثَّر  باستور  رآه  وعندما   ،المصاب ولدهما   واألم  األب اصطحب  وبالفعلِ  ه،  عالجِ من  يتمكَّن 

. لَبِ ، لقد تبين لباستور أنَّ الكلب مصاب بداِء الكَ ةَ كثيراً عندما شاهد الجروح العميقَ
.ن لدى الجميعِ خيار آخر هنا تردد باستور في إعطاِء لقاحه األول لهذا الطفل، لكنه لم يكُ

أعطى باستور اللقاح للطفلِ جوزيف، ولم يمضِ كثير من الوقت حتى بدأَت الحيويةُ تدب في 
جسمِ الطفلِ جوزيف.. تحسنت صحته، وغادر المكانَ ليلعب مع الدجاج واألرانبِ في الخارج.

صغيراً  أو  كبيراً  أو  طفلةً  أو  طفال   كلب  َ  عض كلما  فكانَ  أوروبا  في  باستور   صيت  ذاع وهكذا 
 قياصرة  تقدير ونالَ   ، العالَمِ في  لَقاحٍ  أولِ  اختراعِ  وسامِ  باستور  نالَ  .وبذلك  باستور  إلى  ذهبوا 
 رةةَ بستعملي لُ من اكتشفه أوأن باستور النافعة ا وأمريكا وجميع العالم. ومن اكتشافاتأورب

ا. الحليب التي تعني تسخين الحليبِ إلى درجة الغليان ثم إضافةُ خميرة له ليصبح لبنا كثيفً

df@alrai.com
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طرائف العرب
من نوادر جحا

أربعون  عمري  فقال  عمرك؟  كم  يوماً:  جحا  ُسئل 

عن  أيضاً  ُسئل  أعــوام  عرشة  ميض  وبعد  عاماً.. 

إننا  له:  فقالوا  عاما  أربعون  عمري  فقال  عمره 

واآلن  أربعون  إنه  فقلت  سن  عرش  منذ  سألناك 

ّ كالمي  تقول أيضا إنه أربعون فقال: أنا رجل ال أغ

وال أرجع عنه وهذا شأن الرجال األحرار.
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افقيًا
تاجر  ١ - مــؤرخ وجغرا% رومــي اشــ�اه 
من حماة، من آثاره "معجم البلدان" ٢ - 
– دّبر املكائد ٣ -  – موضع  أرض طيبة 
يهذب – ما سال من الفم ٤ - والد – حظ 
 – حــارس   -  ٦ عنق   – مدى   -  ٥ ثمن   –
ورقة ٧ - فعل – متحّيرة من شدة الوجد 
– ما يجري % عروق اVنسان ٨ - إنفاق 
مفرط – يابس ٩ - بحر – للتأوه – سهل 
أو  جانب   -  ١١ – سجن  شرقية  قبعة   -  ١٠

ناحية – بريق أو ملعان – جواب.

عموديًا
١ - فيلسوف سرياa نقل إ� العربية كتاب 
dرسطو "النفس" ٢ - ضد أبعد – والدة 
من  سرب   – مرام   – جنان   -  ٣ غيث   –
 – – رئبال ٥ - اكتمل  الطيور ٤ - يخلص 
تــاج   -  ٦ متشابهان   – اdســلــحــة  ــن  م
ضحك   – داعــب   -  ٧ مرتفع   – العروس 
بشدة ٨ - لوى – طبيب ميارس اجلراحة 
 - ١٠ النار  – لسان  – حث ٩ - ضد معقد 
التي  لــقــيــاس املــســافــة  – جــهــاز  حــب 
الكمية  وقــيــاس  ــارة  ــي ــس ال تقطعها 
املستهلكة من الكهرباء أو املاء – ضد 

عسر١١ - ضد مين – بدين أو جسيم.

قم بنقل قلم رصاص 
واحد لتصبح املسألة 

احلسابية صحيحة

تفيدكتبالتاريخاب
ندملانيبنمناميدق
والعواصمالعربيةا

ءاعنصةنيدمةميدقل
عاصمةاليمنوقدسما

الااذهـبشابحالااهـ
سمومعناهـالمدينةا

ماجلااهـيفوةنيصحل
عالكبيروهـومناقدم
ثعتودجاسملارهـشاو
برمنالعواصمالجمي
اهـتلعجوةميدقلاةل
الملكةبلقيسعاصمة
ينعتنميلاواهـكلمل
بلادالخيروعرفتبا

ادومربديعسلانميل

المثلث البحري في المحيط االطلسي الذي يبتلع السفن ويطلق عليه مثلث الشيطان من مقطع و(٦) احرف

تفيد كتب التاريخ القدمي ان من بني املدن والعواصم العربية القدمية مدينة صنعاء عاصمة اليمن 
وقد سماها االحباش بهذا االسم ومعناه املدينة احلصينة وفيها اجلامع الكب� وهو من اقدم واشهر 
املساجد وتعتU من العواصم اجلميلة القدمية وجعلتها امللكة بلقيس عاصمة مللكها واليمن تعني 

بالد اخل� وعرفت باليمن السعيد.

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

10/23 إلى 7/2311/21 إلى 8/22

11/22 إلى 12/21

الثور

القوس

الجدي

الحملالدلو

السرطان

الميزان

العقربالعذراء

سهل

وسط

صعب

حلول ا[لعاب تنشر � صفحات «أبواب» السبت

عليك  ــورو  ــاك ك مسابقة  حلــل 
 �  ١-٩ مــــن  رقـــــم  ادخـــــــال 

املربعات الفارغة.
ــــام  مــفــاتــيــح احلـــل هـــي االرق
املـــربـــعـــات   � املـــــوجـــــودة 
السوداء وهي التي تعطي حل 

جملموع االرقام.
االرقـــام املــوجــودة فــوق اخلط 
ــام  واالرق االفقي  احلــل  تعطي 
ـــط تعط  ـــودة حتــت اخل ـــوج امل

احلل العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
١ ورقــم ٥  احلــل لرقم ٢ ورقــم 
او   ١ ورقــم   ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ستحل  ـــعـــات  املـــرب ـــن  م اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه ا�خر
ال يجوز تكرار الرقم � احلل لذا 
رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

الحل السابق: الماس
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حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - جميل بثينة ٢ - عرين – سن – حر ٣ - كمال – أب – أبى ٤ - ثلج – أحرار ٥ - عاجز 
– ضمني ٦ - رقَّ – إبريق ٧ - عنفوان – أنصت ٨ - زبرجد – دبي ٩ - علياء – أمر ١٠ 

- جو – بشوش – ري ١١ - مسند – مبدأ.

عموديًا:
١ - كث~ عزة ٢ - معمل – قنب – جس ٣ - يراجع – فرعون ٤ - ليل – الوجل ٥ - بن 
 –  ٩ – شد  – إضراب  – دؤوب ٨ - ن ن  – أشم ٧ - يس�  أحزان   - – أديب ٦  – أّج 

أرمينيا ١٠ - حب – نقص – مر ١١ - براa – تاريخ. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج العذراء
العدل والحكمة، مرتدد ال يترسع يف اتخاذ القرارات، الذكاء والفطنة، يحب 
مة سالم، يبحث عن تحس عالقته مع من حوله، يقيم عالقات  الناس، ح

ل، كريم، محاور، يحب العائلة، نظيف، مناقش. طيبة، يحب الج

نقاط القوة: جريء دون تحفظ، يكره تلقي األوامر من أحد، اإلفراط يف 
الحب واألكل، القلق واالضطراب، عصبي، عفوي، يكره الضجة، التقلب 

والتنقل من حال إىل حال، غ رسي.

عيوب العذراء: جريء دون تحفظ، يكره تلقي األوامر من أحد، اإلفراط 
يف الحب واألكل، القلق واالضطراب، عصبي، عفوي، يكره الضجة، التقلب 

والتنقل من حال إىل حال، غ رسي.

الجوزاء

6/22 إلى 7/22

تملك  محيطك،  فــي  نجم  ــت  ان  
التغيير. على  والقدرة  المؤهالت 

والفتة  قــويــة  بشخصية  تتمتع 
لالنظار.لكن حاذر الحوادث من اي 
التحديات  اثارة  وتجنب  كانت  نوع 
وافعال  بــأقــوال  واالســتــفــزازات 

حادة.

 حاذر القطيعة والخالفات الحادة انه يوم سلبي ومتشنج جدًا قد تقلق 
خالله بسبب وعكة صحية او وضع عائلي صعب, تكثر المسؤوليات وتشتد.

اطلب النصيحة والمساعدة ال تهمل الواجبات كما يجب عليك التأقلم مع 
كثافة الضغوط .

 ال تتسرع في االعالن عن موافقة 
على مشروع وال تقدم على اتخاذ 
غير  فالوقت  مصيرية  خطوة  اي 
قد  صحي  تراجع  من  مناسب.انتبه 
يوم  بعائلتك.انه  او  بــك  يلم 

هادىء ومليىء بخيبات االمل .

 تكبر مسؤولياتك في هذا اليوم 
تخوض  افكارك  تشتت  ال  الدقيق 
قدراتك,وال  تمتحن  مهمة  تجربة 
اطلب  للخطر  عــالقــاتــك  ــعــرض  ت
من  حــــاذر   , والـــدعـــم  الــنــصــيــحــة 
قد  زوجية  او  عاطفية  مواجهة 
تنشأ مشكلة شراكة أيضًا ويصعب 

عليك التفاهم مع الجو السائد.

بأن  وتشعر  األقـــدار  اك  تبتسم   
نحو  حياتك  في  يتغّير  ما  شيئًا 
منظار  من  لالمور  تنظر  األفضل, 
ايجابي ومختلف تميل الى تحديد 
وعزيمة  بجرأة  تناقش  الموقع 
والبراهين  المنطق  على  وتعتمد 
يمنحك  الجديد  االســلــوب  وهــذا 
ثــقــة االخـــريـــن ويــطــلــق الــعــنــان 

الرادتك الحرة..

ال  تطور  اي  يحمل  ال  متطلب  يوم 
دقيقة  مجاالت  في  نفسك  تقحم 
كـــن هـــادئـــًا ومـــوضـــوعـــيـــًا في 
وال  ــؤجــل  ت ال  االمـــــور  تنظيمم 
اي  تهمل  او  تستخف  وال  تماطل 
على  االضـــــواء  مــوضــوع.تــســلــط 
الى  تفتقد  لكنك  تصرفاتك  جميع 

سرعة الخاطر والحيوية.

 عليك تقديم الدعم واالستشارة 
منك. يطلبونها  عندما  الحبائك 

وال  بوسعك  مــا  كــل  لهم  قــدم 
ان  متعال.حاول  كشخص  تظهر 
هذا  والعطاء.ان  بالكرم  تتحلى 
خيرة  بأعمال  فقم  ناجح  اليوم 
تترك صداها عند الكثير من الناس 

فتكون محط االنظار 

 يحمسك هذا اليوم على االنفتاح 
وعلى التواصل مع االخرين وعلى 
ــام بــواجــبــات اجــتــمــاعــيــة  ــي ــق ال
موضوع  طرح  في  تنجح  ومهنية 
مهمًا.إذا  عمال  وتقدم  حساس 
ان  فحاول  شراكة  مشكلة  عالجت 
سؤ  تترك  ال  وان  النقاط  توضح 

التفاهم يسود.

تصحيح  ضــرورة  الــى  اليوم  يشير   
.ربما  الخاطئة  الحسابات  لبعض 
تدفع  أو  ــًا  ــون دي تــســّدد  أن  عليك 
ما  ماليًا  برنامجًا  تحّدد  أو  رسومًا 
تتذمر  تتأخر.ال  الوقت.فال  هذا  في 
تدرسه  ان  قبل  عرض  اي  تقبل  وال 

جيدا.

أو  الــصــراعــات  مــن  ايــامــا  تنهي   
حياتك  الــمــكــان.تــعــزز  مـــراوحـــة 
الشخصية ايضًا فتخرج إلى الضوء 
تشير  مميز  يوم  بالثقة.إنه  مليئًا 
ان  اذ  جديد،  شيء  بافتتاح  عليك 

الهموم ستختفي رويدا رويدا.

ال  كي  أمــرًا  تستعجل  وال  استرح   
الجدال  تجنب  أمــل,  بخيبة  تصاب 
أو  جوابًا  الخالفات.تتلقى  وإثارة 
وال  بادر  دعم  او  تأكيد  على  تحصل 
جدًا. مهم  يوم  انه  ساكنًا  تقف 

طباعك  كليا  المغامرة  عن  ابتعد 
متقلبة تثير العدائية والنفور.

فيه  تسطر  واعـــد  شــهــر  نــهــايــة 
تتسلط  قــد  كــذلــك  أكــيــدا  نــجــاحــا 
العائلية  أوضاعك  على  األضــواء 
في  كبيرة  حركة  تعرف  والمنزلية 
من  مع  لقاءات  وربما  المجال  هذا 
في  تغييرات  تحدث  قــد  او  تحب 

مكان إقامتك. ا=سد

8/23 إلى 9/22
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تنوير

جهة  من  يالحظ  الكاتب  أن   على 
كانت  العرب  المقاتلة  أن  أخــرى 
أيــضــاً  للتذمر  ــاب  أســب لــديــهــم 
تتلخص في: سياسة التجمير وهي 
وعلى  الثغور  في  المقاتلة  إبقاء 
الوقت  في  شتاًء  المواجهة  خطوط 
قضائه  في  المقاتلة  يرغب  الذي 
يسلبهم  الوالي  كان  عوائلهم.  مع 
أو  أحياناً  الغنيمة  من  حصتهم 
أحياناً  منها  حقه  من  أكثر  يأخذ 
النزاع  من  القبائل  سئمت  أخــرى. 
والرؤساء  الشيوخ  بين  المستمر 
السلطة  إلى  للوصول  الطموحين 
حيث خلق هذا بين قبائل خراسان 
اليمني  لــدى  القلق  مــن  ــوعــاً  ن
وجدوا  الذين  والمضري  والربعي 
حياة  في  أمالً  العباسية  الدعوة  في 
أكثر استقراراً ويسراً. ازدادت ثورات 
مروان  حكم  ضد  السورية  المدن 

الحركة.
ولم تكن السنوات التي تلت الفتح 
استقرار  فترة  لخراسان  اإلسالمي 
خصوصاً أن األوضاع السياسية في 
على  كانت  اإلسالمية  الدولة  قلب 
غير ما يرام. على أن انتهاء الحرب 
٤١ه/  سنة  معاوية  وتولي  األهلية 
السلطة  ساعد  الخالفة  ٦٦١م 
إلى  انتباهها  توجه  بأن  المركزية 
إنشاء  األمــويــون  ــرر  وق خــراســان. 
سنة  بمرو  للمقاتلة  ثابتة  قواعد 
عملية  وتتابعت  ٦٥٥م.  ٤٥ه/ 
االستيطان بتتابع الهجرات القبلية 
وبمرور  والــبــصــرة.  الكوفة  مــن 
الزمن أخذت بعض القبائل العربية 
بمهن  واالشتغال  االستقرار  تفضل 
من  بدالً  والزراعة  كالتجارة  مدنية 
الجيش.  في  العمل  على  االقتصار 
إن هذا االتجاه نحو االستقرار أوجد 

األمراء  مؤامرات  واشتدت  الثاني 
األمويين ضد سلطته؛ وهكذا اتسع 
بالعمل  السرية  للدعوات  المجال 
الفعال من أجل إسقاطها. ونشطت 
المنظمة السرية الهاشمية بقيادة 
بن  محمد  بن  اهللا  عبد  هاشم  أبي 
من  باإلمامة  أوصى  الذي  الحنفية 
عبد  بن  علي  بن  محمد  إلى  بعده 
تحولت  وبهذا  العباس؛  بن  اهللا 
صرفة  عباسية  إلــى  المنظمة 
وضاعفت من فعاليتها في خراسان، 
سنة  ١٢٩ه  سنة  الثورة  أعلنت  إذ 
العباسية  للدعوة  وكانت  ٧٤٧م. 
واجهات عدة، إذ إنها حاولت جذب 
عناصر مختلفة تحت شعارات براقة 
سر  الحقيقة  في  ــذا  وه متباينة 
الواجهة  هو  يهم  والذي  نجاحها، 
السياسية للدعوة الذي برز فيه دور 
هذه  في  خراسان  أهل  من  العرب 

(الــمــروزي)  التميمي  خزيمة  بن 
المهلبي  حفص  بن  عمر  لقب  كما 
األزدي والهيثم بن معاوية العتكي 
بلقب (هزار مرد)، ولقد ظن بعض 
المؤرخين أن هؤالء وغيرهم كانوا 
فقد  ذلك،  من  وأكثر  الموالي.  من 
ر بعض المستشرقين وتبعهم  ّفس
أن  ذلــك  في  مسلمون  مــؤرخــون 
يعني  خــراســان)  (أهــل  االصطالح 
اإليرانيين؛  من  المحليين  السكان 
ــــرواد من  ولــكــن الــمــؤرخــيــن ال
والبالذري  كالطبري  المسلمين 
أطلقوا عادةً اصطالح (أهل البصرة) 
و(أهل الكوفة) و(أهل الشام) لتدل 
سكنت  التي  العربية  القبائل  على 
إن  ثم  تمصيرها.  بعد  المدن  هذه 
مؤرخين آخرين فهموا من اصطالح 
(سكان القرى) الذي ورد في بعض 
أنهم  والطبري  الدينوري  روايــات 
الذين  المحليون  البالد  سكان 
يتعاطون الزراعة ويمتهنون بعض 
أن  الحظ  المؤلف  أن  إال  الحرف، 
القرى  سكنوا  أنفسهم  الــعــرب 
رواية  فإن  ولذلك؛  عوائلهم.  مع 
التي تقول: (فوافاه... أهلُ  الطبري 
كما  الموالي  تعني  ال  قرية)  ستين 
بل  ولــهــاوزن،  المستشرق  يظن 
من  قسماً  أن  رغم  على  العرب، 

أتباع الدعوة كانوا من الموالي.
العباسيون  الــدعــاة  استغل  كما 
الشعبية  والمالحم  التنبؤات  فكرة 
فأشاعوا  الناس  بين  المنتشرة 
كائنة  الخالفة  بأن  تقول  أحاديث 
ستبقى  وأنها  العباس؛  أحفاد  في 
القيامة،  ــوم  ي إلــى  أيديهم  فــي 
مخبرات  عالمات  هناك  أن  وادعوا 
صاحب  الحارثية  ابن  ظهور  عن 
ستظهر  الــتــي  الــســود  ــات  ــراي ال
ال  منتصرة  وأنــهــا  المشرق  فــي 
علي  بن  محمد  توفي  ولما  محالة. 
٧٤٢م  ١٢٥ه/  سنة  العباسي 
وبدأ  القيادة  اإلمام  إبراهيم  تسلم 
وحيث  للدعوة.  فعال  جديد  وجه 
وانقسم  خراسان  في  الحالة  ساءت 
رئيستين  كتلتين  إلى  فيها  العرب 
سيّار؛  بن  نصر  إحداهما  يقود 
والي خراسان، ويقود الثانية جديع 
أدرك  الكرماني،  األزدي  علي  بن 
الدعاة العباسيون أن ظروف الثورة 

عوامل جديدة في الموقف السياسي 
والعسكري واضطر الخليفة األموي 
يأمر  أن  إلى  الملك  عبد  بن  هشام 
أسماء  يحذف  بــأن  خراسان  أمير 
يرفضون  الذين  العرب  المقاتلة 
العسكرية  الحمالت  في  االشتراك 
وتركستان  النهر  وراء  ما  بالد  في 
ويحرمهم من العطاء. ومقابل ذلك 
وهكذا  جدداً،  مقاتلة  هشام  أرسل 
ضمناً  يعترف  هشام  الخليفة  فإن 
واالندماج  االستيطان  عملية  بأن 
والسكان  المسلمين  العرب  بين 
المحليين بدأت وبدأ العرب يألفون 
بالمهن  واالشتغال  المدنية  الحياة 
وال يمكن للسلطة األموية معارضة 
وهــذا  بــالــقــوة.  الجديد  االتــجــاه 
المسلمين  العرب  أن  على  يــدل 
(ب)  المقاتلة  (أ)  كتلتين  انقسموا 
أن  كما  المستوطنين.  المستقرين 
العرب  من  جديدة  دفعات  إرســال 
إلى خراسان أدى إلى حدوث شقاق 
الجدد  القادمين  بين  وتــصــادم 

والعرب القدماء (الفاتحين).
في  العباسيون  ــاة  ــدع ال انتشر 
مواطن استقرار العرب في خراسان 
بن  محمد  اإلمام  إليها  نقل  حيث 
دعاته  وأمر  الدعوة  العباسي  علي 
آل  من  للرضا  الدعوة  تكون  بأن 
وأن  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد 
ربيعة  ويتألفوا  باليمانية  يثقوا 
منهم  ويقبلوا  مضر  من  ويتوقوا 
التعرف  السهل  من  وليس  الثقاة. 
اختيار  إلى  محمد  اإلمام  دوافع  إلى 
إنها  القول  يمكن  ولكن  خراسان 
العرب  المقاتلة  موطن  كانت 
الذين عركتهم الحرب الطويلة مع 
تركستان وفي السند والذين عبروا 
سياسة  من  تذمرهم  عن  مـــراراً 
والعسكرية.  المالية  األمويين 
أمية  بني  خلفاء  أن  والمعلوم 
مروان  بن  الملك  عبد  زمن  منذ 
القلق  ــوا  أدرك ٧٠٥م)  (٦٨٥م- 

وعدم االستقرار السائد.
ويرى المؤلف أنه ال بد من االنتباه 
العربية  الشخصيات  بعض  أن  إلى 
تلقبت أو نسبت إلى المدن الفارسية 
بن  جديع  مثل  فيها،  عاشت  التي 
علي االزدي (الكرماني) والفضل بن 
سليمان التميمي (الطوسي) وخازم 

إلعالنها،  حانَ  الوقت  وأن  اختمرت 
فطلب سليمان الخزاعي من اإلمام 
خراسان  في  يمثله  من  يرسل  أن 
يرغب  كان  أنه  والظاهر  فرفض. 
هاشمية  شخصية  تقوم  أن  في 
خراسان.  إمام  بتمثيل  عباسية  أو 
في  اإلمام  إبراهيم  فشل  أن  وبعد 
اختيار  قرر  الرجال  من  عدد  إقناع 
مواله أبي مسلم الخراساني لينوب 

عنه.
في  ودوره  مسلم  أبي  شخصية  إن 
أسطورة  أصبحت  العباسية  الحركة 
نسجت -كما يقر فاروق عمر فوزي- 
وبالغ  المختلفة.  الروايات  حولها 
والدينوري  الطبري  روايات  بعض 
دور  حجم  في  األصفهاني  وحمزة 
بمظهر  وأظــهــرتــه  مسلم  ــي  أب
العباسية.  للسياسة  الــمــحــرك 
اتخذته  فقد  هـــذا،  مــن  ــر  وأكــث
فارس  بالد  في  المتذمرة  العناصر 
منقذاً  إياه  معتبرة  لثورتها  رمــزاً 
من  قتله  بعد  وبخاصة  منتظراً 
٧٤٥م  ١٣٧ه/  سنة  المنصور  قبل 
ليحقق لها آمالها بأن «يمأل األرض 
والواقع  جوراً».  ملئت  أن  بعد  عدالً 
أخبار  في  التاريخية  النصوص  أن 
وتاريخ  الموصل  وتاريخ  العباس 
المسؤولية  أن  إلى  تشير  الطبري 
االثني  النقباء  بين  مشتركة  كانت 
عشر ويساعده في ذلك الدعاة، وأن 
سليمان الخزاعي نقيب النقباء كان 
وراء كل عمل قام به أبو مسلم. كما 
المتكلم  كان  الخزاعي  سليمان  أن 
باسمها  والمفاوض  الدعوة  باسم 
خراسان  ووالي  القبائل  شيوخ  مع 
سليمان  وكــان  ــار.  ّســي بن  نصر 
في  الناس  يؤم  الذي  هو  الخزاعي 

الصالة. 

  العرب هـم الذيـن قـادوا
الثورة العباسية

خالد عزب  

استقر يف األذهان أن الدولة العباسية قامت عىل أكتاف املوايل من الفرس من أهل 
اً يف مجلدين عن «دار الرشوق» يف األردن للمؤرخ العراقي  خراسان، لكن كتاباً صدر أخ
فاروق عمر فوزي يخلخل ذلك. فهو يكشف عن نظرة جديدة تش إىل أن الدعوة التي 
نظمها العباسيون كانت موجهة إىل عرب خراسان املقاتلة منهم واملستقرين عىل 
كل  ويف  العربية  القبائل  استقرت  حيث  مرو  قرى  يف  دعاة  هناك  كان  فقد  السواء. 
مدينة فيها حامية أو رابطة عربية. لقد أدرك الدعاة بأن العرب مصدر السلطة والقوة 
العرب  كسب  الدعاة  عىل  يتحتم  كان  األموي  عىل  االنتصار  أجل  ومن  خراسان.  يف 
رغم  أخرى  عىل  عربية  قبيلة  الدعوة  بداية  يف  الدعاة  يفضل  و  الدعوة.  إىل  أوالً 
نية أك من املرضية إال أنهم كانوا يرحبون باملرضي  أنهم حصلوا عىل تعضيد الي
م إليهم. وانضم بعض املوايل إىل الدعوة إال أن دورهم ال  الذين يرغبون يف االنض
يقارن بدور القبائل العربية من أهل خراسان. ويرى املؤلف إن ظروف خراسان من حيث 
لعبت  دمشق  يف  األموية  والخالفة  املحلي  وبالسكان  ببعضهم  وعالقتهم  قبائلها 
لهم  كانت  مرو  قرى  استوطنوا  الذين  فالعرب  للثورة.  املناسب  الجو  إيجاد  يف  دوراً 
العرب،  من  املقاتلة  بها  يتمتع  التي  االمتيازات  من  حرمانهم  إىل  ترجع  للتذمر  أسباب 

ك أنهم شاركوا املوايل يف استيائهم من سطوة الدهاق ونفوذهم.
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سين

لينكالتر  ريتشارد  ثالثية  تأثير  يبدو 
Before Sunrise/Sunset/

العمل.  هذا  في  واضحاً   Midnight
في عمله كمعد أفالم قصيرة، يكرم 
العثور  (يمكنك  لينكالتر  كوغونادا 
المؤثر  عمله  من  األكبر  الجزء  على 
اإللكتروني).  موقعه  على  الغني 
يلتقي   ،Before Sunrise في  وكما 
غريبان صدفة، مع أن لكل منهما في 
«كولومبوس» قصة طويلة قبل هذا 

اللقاء.
مهندس  ابن  جين،  دور  تشو  يؤدي 
المشهد  في  مترجماً.  يعمل  مشهور 

مختصر  وهو  كاسي،  تنسى  محلية. 
أو  الجامعة  عن  خطط  كل  كاسندرا، 
السفر لتؤدي دورها كراعٍ غير رسمي 
اإلدمان  من  تتعافى  التي  لوالدتها 

(ميشال فوربس).
محترفة  غير  وخبيرة  بطلة  كاسي 
تملك معلومات واسعة عن الهندسة 
بجين،  تلتقي  وعندما  المحلية. 
يمهد المخرج الدرب أمام عالقتهما 
تتبادلها  دردشــة  خالل  من  بذكاء 
وبينهما  سيرهما  أثناء  الشخصيتان 
«كولومبوس»  يرسم  فاصل.  سياج 
التي  المتقاطعة،  الخطوط  هــذه 

اللحظة  خالله  تظهر  ال  الذي  األول 
ينهار  الــكــامــيــرا،  على  الحاسمة 
في  ذلــك  بعيد  ويدخل  المهندس 
من  سيول  من  ابنه  فيأتي  غيبوبة. 
إقامته  ستطول  كم  يعلم  أن  دون 
في كولومبوس. ونالحظ أنه يتخبط 
عما  تعذبه  متضاربة  مشاعر  وسط 
يتمناه بشأن تعافي والده الذي هجر 

عائلته.
كاسي  إلى  نتعرف  األثناء،  هذه  في 
في  تعيش  التي  (ريــتــشــاردســون)، 
من  لتوها  تخرجت  لقد  كولومبوس. 
مكتبة  في  لتعمل  الثانوية  المدرسة 

سلسلة  في  شخصيات،  أيضاً  تدعى 
من المحادثات المحددة إنما السلسة 
التي تتبع النمط ذاته كما في أعمال 
البصرية،  الناحية  من  أما  لينكالتر. 
بأفالم  التراكيب  صــرامــة  ر  فتذكّ
ياسوجيرو أوزو، كما لو أن أوزو انتقل 

بطريقة ما إلى وسط إنديانا.
عالقته  ألغاز  حل  جين  يحاول  فيما 
إلى  بدورها  كاسي  تضطر  بوالده، 
أمها.  تجاه  التزامها  مع  التعاطي 
تبني  في  بمهارة  بوزي  باركر  وتنجح 
مؤديةً  البسيطة،  الفيلم  هذا  نبرة 
المريض  المهندس  شريكة  دور 

   كشف مهرجان دبي السينمائي 
األولى  المجموعة  عن  الدولي 
المشاركة  القصيرة  األفالم  من 
القصير»  «المهر  مسابقة  في 
للمهرجان  ـــ١٤  ال ــدورة  ال في 
الفترة  في  إقامتها  والمقرر 
اول  تشرين  و١٣   ٦ بين  ما 

.٢٠١٧
سبعة  القائمة  هذه  وتتضمن 
القصيرة  األفـــالم  ــدث  أح مــن 

مياسي، الذي ترعرع في األردن، 
«بونبونة»،  القصير  بفيلمه 
ومؤسس  المخرج  يعرض  فيما 
السينمائي  لبنان  مهرجان 
(بيروت  المتحركة  للرسوم 
فيلمه  بقية،  ــادي  ف أنيمتد)، 
الغد»،  رجل  أيام  «آخر  القصير 

في عرضه الدولي األول.
المخرج  يشارك  تونس،  ومن 
عبدالحميد بوشناق بفيلمه «لو 

أفالم  وأول  العربي،  العالم  من 
الدفعة المعلنة هو فيلم «رجل 
للمخرج  مان)  (دراوننغ  يغرق» 
مهدي  الدانماركي  الفلسطيني 

فليفل.
والممثلة  الكاتبة  وتــعــرض 
والمخرجة التونسية نضال قيقة 
في  «أســتــرا»  القصير  فيلمها 
ويشارك  األول،  العالمي  عرضه 
ركــان  الفلسطيني  الــمــخــرج 

المخرجة  تقدم  كما  بونبون»، 
الفلسطينية - األردنية ياسمينا 
الفيلم  خـــالل  ــن  م كـــراجـــة، 
عرضه  في  «رابتشر»،  القصير 
في  يشارك  بينما  الدولي األول. 
«الخادمون»  فيلم  المسابقة 
عرضه  فــي  سرفنتس)  (ذي 
اللبناني  للمخرج  األول  العالمي 

مروان خنيصر.
حــول  تعليقه  مــعــرض  وفـــي 

أول  كانت  أنها  (نكتشف  القديمة 
أو  بريبة  جين  ينظر  لجين).  حب 
والــده  تكريس  إلــى  باحتقار  حتى 
يقول  لعمله.  حياته  من  األكبر  الجزء 
على  الــقــوة  «للهندسة  لكاسي: 
المهندسون  يسعى  ما  هذا  الشفاء، 
كلماته  لكن  به».  أنفسهم  إلقناع 
تقريباً  مشهد  كل  أمام  تتداعى  هذه 

من مشاهد «كولومبوس».
هذا الفيلم جميل من دون أن يضيع 
وقته على الجمال المستهلك. تعاون 
العمل  هــذا  حــرر  ــذي  ال كــوغــونــادا، 
بطريقة  وإخراجه،  كتابته  عن  فضالً 
السينمائية  المصورة  مع  عفوية 
في  تبرع  التي  كريستين،  إليشا 
نقل  هو  يتقن  كما  الوجوه  تصوير 
في  المنحوتة  الحادة  الحداثة  معالم 

اإلسمنت.
ــدم تشو  ــق ـــك، ي ـــالوة عــلــى ذل ع
يعكس  مذهالً.  أداء  وريتشاردسون 
شخصيتيهما  انــجــذاب  كــوغــونــادا 
الكبير  االختالف  عن  فضالً  المتبادل، 
عينه  الوقت  في  دافعاً  سنهما،  في 
عن  بعيداً  المختزلة  الرواية  بهذه 
يبرز  وهكذا  المتوقعة.  التطورات 
الجمود،  من  لحظات  بين  أداؤهما 
أمراً  الشخصيتين  إحدى  تقول  حين 
(على سبيل المثال، تدافع كاسي عن 
في  البقاء  إلى  دفعتها  التي  األسباب 
كولومبوس) فيما توحي بأمر مختلف 
(ريتشاردسون  به  التفوه  دون  من 

ممثلة معبرة إلى أبعد الحدود تقدم 
أفضل أداء لها حين تكتفي بالقليل). 
إال  بطبعه،  البروز  فيتفادى  تشو،  أما 
له  تتيح  فريدة  بمهارة  يتحلى  أنه 
مختلفة  بطريقة  لحظة  كل  إظهار 
المشهد.  متطلبات  مع  يتماشى  بما 
وكثير  صلب  رجــل  جين  أن  صحيح 
االنتقاد، حتى في تعاطيه مع نفسه، 
شخصية  إلــى  يحوله  تشو  أن  إال 

مثيرة لالهتمام.
إلى  آخر  إلى  حين  من  المخرج  يعمد 
مشهد  في  الطبيعي  الصوت  اقتطاع 
ملء  مهمة  للمشاهد  تاركاً  حواري، 
أيضاً  «كولومبوس»  يحتوي  الفراغ. 
اللقطات،  فيها  تستحق  لحظات  على 
بين  كوغونادا  فيها  ينتقل  التي 
(مثل  التكرار  المختلفة،  المواقع 
تتبع  الفيلم).  نهاية  نحو  المونتاج 
هذا  قليلة  معاصرة  أميركية  أفالم 
فكم  الجمالية،  الدقة  من  المستوى 
باألحرى في الفيلم األول؟ تقول كاسي 
كولومبوس  في  إن  مازحة  لجين 
والطابع  «الميثامفيتامين  ميزتين: 
«كولومبوس»،  فيلم  أما  العصري». 
اإلطــار  ضمن  حتى  ميزتان،  ففيه 
الذي  الــصــارم  التعبيري  الجمالي 
تشو  ــادا:  ــون ــوغ ك عليه  يــحــافــظ 
األبنية  تحدد  اللذان  وريتشاردسون، 
واضحة  بــطــرق  بهما،  المحيطة 
عالقتهما  ســواء،  حد  على  وغامضة 

التي تبنى ببطء.

مسابقة  في  المشاركة  األفالم 
المدير  قــال  القصير،  المهر 
الفني لمهرجان دبي السينمائي 
الدولي مسعود أمراهللا آل علي: 
في  تسهم  المسابقة  «إن 
السينما  صناعة  نمو  تحفيز 
األعمال  تعزز  حيث  العربية، 
واالبتكار،  اإلبــداع  المختارة 
قصص  تقديم  على  وتشجع 
بالمشاهدة،  وجديرة  جذابة 
على  األفـــالم  صــنــاع  ــز  وتــحــفّ
عن  والمتواصل  الدؤوب  البحث 
التميز». وأضاف: «فخورون حقاً 
المشاركة  األعمال  باستثنائية 
هذا العام، وكلنا ثقة بأن جمهور 

سعيداً  سيكون  المهرجان 
المواهب  ــذه  ه باستكشاف 

المبدعة».
األفــالم  مبرمج  ــال  ق ـــدوره،  ب
دبي  مهرجان  فــي  القصيرة 
صــالح  ــي  ــدول ال السينمائي 
سرميني: «إنّ صناع األفالم هذا 
جديداً  مستوى  يمثّلون  العام 
من العمق الثقافي للمهرجان»، 
التنوع  بــأن  ثقته  عن  معرباً 
المشاركة  األعمال  في  واإلبداع 
القصير  المهر  مسابقة  فــي 
سيأسران المشاهدين إلى أبعد 
له  يسبق  لم  وبشكلٍ  ــدود،  ح

مثيل. 

ري فتنة  نجوم ل املع ري فتنة  نجومالج ل املع الج
يف «كولومبوس»يف «كولومبوس»

رأس  مسقط  أنها  عن  فضالً  ألفاً،   ٤٧ سكانها  عدد  (يقارب  إنديانا  مدينة  إىل  الفيلم  عنوان  يش 
، التي ترتاوح  نائب رئيس الواليات املتحدة مايك بنس) التي تضم مجموعة واسعة من املبا
، مثل آي إم  ب فروع املصارف ودور العبادة. وقد صمم هذه األبينة عدد من كبار املهندس
هم. وهكذا يستمتع كوغونادا يف محيط  ون غ ، هاري ويز، وكث ، سيزار بييل، إيرو سارين
ابتكره أسياد البناء هؤالء. لكن «كولومبوس» يتخطى عا الجوالت الهندسية التقليدية. بعبارة 

أخرى، يؤدي املمثلون أدوارهم بإتقان أيضاً.

« «د السين
« أزاح الستار عن املجموعة األوىل... لـ «املهر القص

تضم «رجل يغرق» و«بونبونة» و«رابترش»
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 لم تمض ساعات قليلة على نشر صفحة «أبلة فاهيتا» على فايسبوك، لألغنية المصورة مع النجم األردني إياد نصار، حتى حازت أكثر من مليون 
مشاهدة. نصار حلّ أمس، ضيفاً على البرنامج الشهير «اليف من الدوبلكس»، على قناة cbc المصرية، بنسخته السادسة 

في كليب أغنية «أشف التباع» (إخراج كريم بدر)، يظهر النجم األردني كسائق «ميكروباص»، بحسب ما اوردت صحيفة االخبار اللبنانية : يحكي 
إحدى  دور  «فاهيتا»،  الشهيرة  الدمية  وجسدت  عام.  بشكل  والمهنة  الركاب  مع  المحروسة،  في  ومعاناتهم  الصغيرة  الحافالت  سائقي  قصة 
جامعية  شهادات  يحملون  الذين  السائقين  أحوال  حول  نصار،  مع  تتناقش  وأخذت  رأسها،  على  منديالً  ووضعت  في «الميكروباص»،  الراكبات 
ويعملون في هذه المهنة. على سبيل المثال، خاطبها نصار بالقول «محسوبكن ليسانس آداب». وفي سياق آخر، حذر بعدها الركاب في حال 

نزولهم من الباص أن يقفلوا الباب «بالراحة».
لعلها صورة جديدة يظهر فيها نجم مسلسل «الجماعة»، وهو يرقص على طريقة الهيب هوب، ويغني ويرتدي ثياباً شعبية، ويتشارك في الشارع 

مع بقية الراقصين هذه المشهدية. ولعلّ  هذا األمر هو ما دفع الى رفع نسب المشاهدة الى هذا الحد في وقت قياسي. 

«أجهز حالياً لعمل درامي جديد بعنوان (هم نوايا)، وسيتم عرضه خارج 
نطاق الدورة الرمضانية المقبلة»... بهذه العبارة صرحت الفنانة سعاد 

عبداهللا   عن جديدها الدرامي.
وقالت ل صحيفة الراي الكويتية  : «بدأت قبل أيام بالتجهيز لمسلسل 
يتم  أن  المقرر  ومن  الكويت  تلفزيون  لمصلحة  سيكون  جديد  درامي 
(هم  عنوان  وسيحمل  المقبلة  الرمضانية  الدورة  نطاق  خارج  عرضه 
ثالثة  في  معها  وتعاونت  سبق  التي  المضف  نوف  تأليف  من  نوايا)، 

نصوص رائعة وناجحة هي (جادة سبعة) و(ثريا) إلى جانب (نوايا).
درامي  نص  ألي  اللحظة  حتى  اختيارها  عدم  وراء  السبب  إلى  واشارت  
للكاتبة  األمهات)  أقدام  (تحت  رواية  قراءة  أواصل  زلت  ما  رمضاني  
بثينة العيسى، لربما يقع عليها االختيار، خصوصاً أنني حاولت أن أعيد 
تجربتي مع الكاتب سعود السنعوسي من خالل رواية (حصة)، وأتمنى 
من القائمين على وزارة اإلعالم عدم النظر إلى الرواية الممنوعة وما 
كتب في داخلها، بل قراءة النص الدرامي المقدم إليهم، ألن سعود قام 
بعمل معالجة درامية لها بصورة جذرية مغايرة تماماً عما هو موجود 

داخل صفحات الرواية األصلية».
وأكملت: «ربما ال يعلم ذلك الكثيرون، وهو أنني كنت قد خططت مع 
الراحل عبدالحسين عبدالرضا للتعاون معاً في مسلسل يكتبه لنا خلف 
الحربي، وفعالً كنا قد جلسنا نحن الثالثة في جلسة عمل أولى لوضع 

لي  قال   - عليه  اهللا  رحمة   – بوعدنان  سفر  وقبل  الرئيسية،  الخطوط 
(إنت جابلي وشوفي النص، وأنا راح أكون معاج على اتصال لين أرد من 
السفر)، فقد كانت أحالمنا كبيرة وأفكارنا ال حدود لها في ذلك العمل، 

لكن ال أحد منا كان يعلم أنها ستكون رحلته األخيرة من دون عودة»
وحول تركيزها على الروايات، وتحويلها إلى نصوص درامية، أوضحت 
«أم طالل» بالقول: «يمكنني القول إن هذا التوجه عالمي وليس محلياً 
أو  عربية  كانت  سواء  االعمال  من  العديد  على  قياسه  ويمكنك  فقط، 
فهناك  الشمس)،  تطفئ  (ال  أو  أوتيل)  (غراند  مسلسل  مثل  عالمية 
على  نعتمد  كنا  الماضي  في  أننا  وأذكر  الدراما،  يثري  وثيق  ارتباط 
الستينات  أواخر  في  الشخصي  الصعيد  وعلى  بأعمالنا،  أيضاً  الروايات 
عبدالقدوس  إلحسان  األسود)  الثوب  في  (ثقوب  بعنوان  عمالً  قدمت 

إخراج كاظم القالف».
على  أعترض  قالت: «ال  لألطفال،  عمل  تقديم  لتكرار  نية  وجود  وعن   
عمالً  يتبنى  من  وجد  حال  في  مجدداً  لألطفال  عمل  تقديم  فكرة 
بمستوى (أبناء الغد) نفسه الذي عرض في العام ١٩٩٩ وشاركت فيه 
نخبة كبيرة من كبار ملحني وشعراء الوطن العربي والخليج، وقد كان 

من إنتاج مؤسسة اإلنتاج البرنامجي المشترك لدول الخليج».

سعاد عبدالله 
«هم نوايا»... خارج السباق الرمضا

 تحظى النجمةاللبنانية   نيكول سابا  بقبول جماهيري واسع واهتمام 
إعالمي خاص، كما تالحقها الفرص الفنية.

للملحن  سيلفي»  «صورة  أغنية  الماضي  الصيف  في  قدمت  بعدما 
عشيقة  «مذكرات  مسلسل  بطولة  ولعبت  رحيم،  محمد  المصري 
أعلنت  شربتجي)،  هشام  وإخــراج  الشيشكلي  نور  (تأليف  سابقة» 
شركة «الصباح» المنتجة للعمل أخيراً عن انضمام سابا إلى الجزء 
الثاني من العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان ٢٠١٧. وهو ما 
ده أيضاً مخرج المسلسل سامر البرقاوي، موضحاً أنّ النجمة صارت  أكّ

رسمياً ضمن كادر النسخة الجديد من «الهيبة»  . 
التي  الشخصية  ألداء  «األنسب  هي  نيكول  أنّ  إلى  البرقاوي  ولفت 
مواصفاتها».  مع  تتوافق  لكنها  بعد  اسمها  على  االعتماد  يتم  لم 
جسدت  التي  نجيم  نسيب  لنادين  بديلة  تكون  لن  أنها  واألكيد 
لصالح  وانسحبت  المسلسل  من  األول  الجزء  في  النسائية  البطولة 
الكاتب  قصة  عن  فهد،  عابد  النجم  بمشاركة  مسلسلها «طريق»  
حجو   الليث  وإخراج  حنا  ريم  وحوار  وسيناريو  محفوظ  نجيب  الكبير 
، بل ستلعب سابا دوراً جديداً تتم كتابته حالياً. ومن المفترض أن 
من:  كل  أداها  التي  األول  الجزء  شخصيات  الثاني  الجزء  في  تستمر 
تيم حسن، ومنى واصف، وأويس مخلالتي، وعبدو شاهين، وروزينا 

الذقاني، وسامر الكحالوي.

نيكول سابا ليست بديلة 
نادين يف «الهيبة»!

«أبلة فاهيتا» وإياد...
و«امليكروباص» ثالثه
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المصالحة  تري  كيف  البداية   في 
الفلسطينية؟

أمر  وهـــذا  مصالحة  فــي  نحن 
يصل  أن  البــــد  إذن  جــمــيــل 
لمرحلة  الفلسطيني  المجتمع 
يتقبل  أن  وعليه  التعددية  تقبل 
االختالف فى مشروعه المستقبلى 
سليمة،  قــواعــد  على  ويضعه 
قوية  البداية  تكون  أن  وأتمنى 

ويقود المجتمع الفلسطينية
 هذا المشروع بنفسه.

الـــتـــعـــدديـــة فـــى الــمــجــتــمــع 
صورتها  كيف  الفلسطيني.. 

سينمائيا؟
وكل  كلنا،  بداخلنا  التعددية 
مع  التعامل  فى  طريقته  له  واحد 
ومن  الفلسطيني  المجتمع  قضايا 
دون  أحــد  يصل  أن  المستحيل 
اإلسرائيلى  والصراع  اآلخر  احترام 
هو صراع حضارى فهناك من هم 
وهناك  معهم  سلمية  عالقة  في 

صــراع  عالقة  فــى  أننا  يــرى  مــن 
واغتصبت  ــاءت  ج مجموعة  مــع 
للحدث  إقـــرار  فهذا  فلسطين، 

التاريجي.
ولكننا  كأفراد  ضدهم  لسنا  نحن 
«األيديولوجى»  نظامهم  ضد 
أنني  االعتبار  فى  تأخد  ال  التى 
بالمثل إنسان لي الحق مثلهم فأنا 

ال استطيع التنازل عن جنسيتي.

هل استطاعت السينما الفلسطينة 
إيصال هذه الرسالة إلى العالم؟

لديها  جهة  مــن  أنــنــا  تنس  ال 
ليس  فاالحتالل  كثيرة،  ظــروف 
من  كثير  المثال  سبيل  على  هينا، 
يوجد  ال  الفلسطينية  األمــاكــن 
بداخل  حتى  اتصال  وسائل  بها 
األوضاع  هذه   ، نفسها  المدينة 

غير اإلنسانية ال يقبل بها أحد.
ويقول: عمل فيلم فلسطينى ليس 
الوصول  الى  تحتاج  ألنك  سهال 
لفكرة معينة وتبحث عن سيناريو 

ــوال  أم عــن  تبحث  وأيــضــا  جيد 
التوزيع،  وكذلك  الفيلم،  إلنتاج 
فالصعوبات كثيرة تشبه صعودك 
وكل  صعوبات  هناك  دائما  الجبل 

فيلم يأتي بصعوبات أخري.

كــيــف خــرجــتــك بــالــســيــنــمــا 
إلى  المقاومة  من  الفلسطينية 

الهوية واإلنسانية؟
كل  آخر  منظور  من  دائما  أفكر 
اإلمكانيات  وســعــت  فعلته  مــا 
جزء  فأنا  لبيئتى  انتماء  وعندى 
أن  الجميل  ومــن  فلسطين  من 
يكون لإلنسان هدف ويناضل من 
أجل تحقيقه فأنا ال أحب أن اموت 
بدون قيمة ،البد من اإلصرار على 
المساواة مع أي إنسان في العالم.

ـــى  ـــروائ ــن ال ــي ـــا ب ـــك م ـــالم أف
يسيران  االثنان  والتسجيلي..هل 

على النهج نفسه؟
رصد  هــو  مــشــروعــي األســاســي 
االنسانية،  الفلسطينية  التجربة 

التاريخية،  فتراتها  خــالل  مــن 
وال  حالهم  ماشافوا  ناس  قصة 
بيحاولوا  مشتتين  وال  مطرودين 
ــم وهــويــتــهــم..  ــه تــركــيــب ذات
االنسان الفلسطيني بسيط دائما 
بيتي  أخــدوا  أرضــي  بــدي  يقول 
يصنعه  التناقض  هذا  بيتي،  بدى 

الصراع الموجود بالعالم.

حققت  هل  الفلسطينية  السينما 
جزءا من المقاومة؟

من  الكثير  غــيــرت  األقـــل  على 
من  فهم  اسرائيل  استراتيجيات 
مغربين  نعيش  أن  علينا  فرضوا 

نحن أناس لدينا أحالم وآالم.

تقوم  جديدة  مشاريع  هناك  هل 
بتحضيرها؟

اقوم  مهمان  مشروعان  هناك 
خاللهما  ومن  عليهما،  بالعمل 
من  األوروبى  الموقف  رؤية  أحاول 
وجهة  من  ولكن  الهجرة  مأساة 
نظر غير المهاجر من خالل امرأة. 

املخرج  ميشيل خليفى
ئيا رصد التجربة الفلسطينية اإلنسانية سين

السين  مخرجي  أهــم  مــن  خليفي،  ميشيل 
الفلسطينية، له أسلوبه الخاص يف صياغة أفالمه 
التي خرجت من حرصها يف دائرة سين املقاولة، 
منظورها  من  الفلسطينية  القضية  لتتناول 
«الذاكرة  أفالم  ئية  السين تجاربه  من   ، اإلنسا
الحجر  ونشيد  بدمارها  تحتفل  ومعلول  الخصبة 
كرمه  الجليل»،  وعرس  وزنديق  املمنوع  وزواج 
خاص  مذاق  له  ه  تكر وكان  اإلسكندرية  مهرجان 
وكان  التقيناه  الفلسطينية  املصالحة  مع  لتزامنه 
التي  االهرام  صحيفة  يف  نرش  الذي  الحوار  هذا 

تصدر يف العاصمة املرصية القاهرة 

الحد.  هذا  عند  تقف  ال  المسألة  أن  إال  المعلمون،  يعلّم 
يعتبرهم الطالب حكاماً مستبدين يسيطرون على مساحة 
الذين  الحراس  فيهم  فيرون  األهل،  أما  ووقته.  الصف 
مثيرة  حبكة  أضفنا  وإذا  ــم.  أوالده مستقبل  يحددون 
 The للجدل إلى هذا التفاعل األزلي، تكون النتيجة فيلم

Teacher المميز.
إال  السلوفاكية،  باللغة  صور   The Teacher أن  صحيح 
يان  المخرج  ضم  مخضرم  تشيكي  فريق  جهود  ثمرة  أنه 
معاً  تعاونا  اللذين  يارتشوفسكي،  بيتر  والكاتب  هريبيك 

في Divided We Fall، الذي رشح لجائزة أوسكار.
على غرار ذلك الفيلم، ال يقتصر تميز The Teacher على 
صانعي أفالم ينجحان في الجمع بين فهم متعدد األوجه 
واألسلوب،  التقنية  في  مذهل  م  وتحكّ البشرية  للطبيعة 
ومكان  زمن  في  تدور  التي  أحداثه  إطار  أيضاً  يشمل  بل 

مميزين.
فيما دارت أحداث Divided خالل الحرب العالمية الثانية، 
عام  في  براتيسالفا  مدينة  في   Teacher تطورات  تجري 
ومواجهة  قوية  تزال  ال  الشيوعية  كانت  حين   ،١٩٨٣

الحزب وأفراده من األمور التي ال يستهان بها.
على  بنجاح  تفاعله  في   The Teacher قــوة  تكمن 
التي  المميزة  األفــالم  غــرار  فعلى  متوازية.  مستويات 
خالل  باستمرار  تقديمها  الشرقية  أوروبــا  دول  اعتادت 
التي  القصة  بين  العمل  هذا  يجمع  السوفياتية،  الحقبة 
تحركها الشخصيات والمخاوف االجتماعية. هكذا نحصل، 
نوع  عن  مغزى  ذات  متقنة  حكاية  على  الحالة،  هذه  في 
يتحلى  محظي  مجتمع  نشوئه  في  يساهم  الذي  الفساد 

ظاهرياً بالمساواة االجتماعية.

مقارنة معقدة
يبدأ The Teacher، الذي أتقن هريبيك ويارتشوفسكي 
من  مجموعتين  بين  معقدة  مقارنة  بعرض  بنيته،  رسم 
المدرسة  مبنى  في  مختلفة  أماكن  في  تلتقيان  الناس 

الضخم نفسه.
نتعرف أوالً إلى الرفيقة درازدوتشوفا، المعلمة التي ترحب 
بطالبها الجدد في المدرسة المتوسطة خالل اليوم األول 

من العام الدراسي.
من الواضح أنها مدرسة واسعة الخبرة، لطيفة، ومحترفة. 
تبدأ بالتعاطي مع الطالب بطريقة مريحة تحد من التوتر، 

طالبةً من كل منهم أن يقف ويخبرها عن مهنة والده.
يعمل والد أحدهم مصفف شعر، اآلخر ميكانيكي سيارات، 
والثالث محاسباً في خطوط الطيران التابعة للدولة. وتهز 
الرفيقة درازدوتشوفا رأسها مفكرةَ عند كل جواب وتدون 

المعلومات بدقة في دفترها الصغير.
المدرسة  في  المشهد  هذا  بين   The Teacher يتأرجح 
ومشهد ليلي بعد أشهر: اجتماع بين مدير المدرسة وذوي 

أولئك الطالب أنفسهم. يشكل هؤالء األهل مجموعة من 
طبقات  من  يأتون  الذين  والمنزعجين  القلقين  البالغين 
المجتمع المختلفة وال قاسم مشتركاً بينهم سوى مدرسة 

أوالدهم.

يدرك بعض األهل الهدف من هذا اللقاء، في حين يجهل 
(أوالً)  أن  جيداً  يعرفون  الجميع  أن  إال  يحدث.  ما  آخرون 
الرفيقة درازدوتشوفا لم تدع إلى االجتماع و(ثانياً) أنها 
أنها  يعني  ما  المدرسة،  في  الشيوعي  الحزب  سر  أمينة 

شخص نافذ ال يستهان به.

أحداث ومجريات
ومهارة،  بثبات   The Teacher تطورات  تتعاقب  فيما 
ندرك  سابقة،  وأحداثاً  اللقاء  ذلك  مجريات  أمامنا  عارضة 

السبب وراء هذا االجتماع.
تؤديها  التي  درازدوتشوفا،  الرفيقة  أن  تدريجياً  نكتشف 
أفضل  جائزة  (حازت  موريري  زوزانا  الممثلة  عالٍ  بإتقان 
تتالعب  لألفالم)،  فــاري  كارلوفي  مهرجان  في  ممثلة 
الطالب  مذهلة  بعبقرية  وتستغل  بالنظام  وخبث  بوقاحة 

واألهل على حد سواء.
استغالل  لتحسن  المهن  تلك  تدون  كانت  أنها  يتبين 
أصحابها. تبدأ بمسائل بسيطة، مثل الطلب من مصفف 
الشعر قص شعرها مجاناً، إال أنها ال تنفك تزداد تعقيداً. 
للمخاطرة  الطيران  خطوط  موظف  على  مثالً  فتضغط 
الطائرة  طاقم  إلى  مشروعة  غير  رزمة  بتمريره  بوظيفته 

بغية إيصالها إلى شقيقتها في موسكو.
عن  معلومات  عرضي  بشكل  المتعاونون  األهل  يتلقى 
الذين  األهل  أما  أوالدهم.  بها  يمتحن  قد  التي  المواد 
في  بقسوة  يقيمون  أوالدهم  أن  فيالحظون  يصدونها، 
األكاديمي،  مستقبلهم  بخسارتهم  يهددون  المدرسة، 

ويهانون عالنية بال رحمة.
والرفيقة  الــطــالب،  األهـــل،  بين  الــوضــع  تفاقم  مــع 
درازدوتشوفا نحو منتصف الفيلم، يحدث األمر عينه بين 
غضباً  بعضهم  يستشيط  ففيما  اللقاء.  ذلك  في  األهل 
وألماً حيال ما يعانيه أوالدهم، يتساءل البعض اآلخر: «ما 
الضرر في مساعدة أحدنا اآلخر؟» ويصرو على أن الوضع 

برمته مبالغ فيه.

خاتمة مالئمة
استوحيا  أنهما  أعلنا  اللذان  العمل،  هذا  صانعا  ينجح 
القصة في جزء منها من ١٢ Angry Men وال عجب في 
وصوالً  وإبداع  بمهارة  األحداث  تطورات  عرض  في  ذلك، 
 The Teacher يحمل  وهكذا  بدقة.  مالئمة  خاتمة  إلى 
عبرة لنا، إال أنه يحقق هدفه هذا بأسلوب ممتع إلى أبعد 

الحدود.

e Teacher فيلم  عن الفساد يف املجتمع الشيوعي
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سهير بشناق 
 · رشطية ودفرت وقلم .

عالقة شرطة السير بدفتر المخالفات عالقة حميمة , وعالقتهم 
الكتابة  على  والقدرة  اليد  أصابع  وجود  ومع  كذلك  بالقلم 
السريعة يصبح تحرير مخالفة  خاطفة مثل البرق عملية سهلة 

ومعتادة .
نشرت شرطة السير مجددا ، الجنس الناعم على الطرق العامة   
السواقون،  لها  يستجيب  أنثوية  مسحة  فيها  أنيقة  وبحركات 
يجب،  كما  ليس  لكن   , األزمة  وتيرة  وبفككن  السير  يمهدن 
الشرطي  مع  مثله  ليس  السير  شرطية  مع  السائق  تعامل  ألن 
الى  إنتقلت  المسحة  هذه  أن  يبدو  ما  وعلى  الكشرة،  صاحب 
اليوم  كل  صباح  معهن  كشرتهن  يصحبن  فبتن   , الشرطيات 

الى الطريق
تعقيدات  لكسر  حنونة  لمسة  الشارع  في  فأنت  مهلك  على 
لوقعها  ،تخجل  الطرق  على  وسكينة  سالم  وإضفاء  السير 

السائق فيهذب من سلوكه ..
على مهلك يا أيتها الشرطية األنيقة العملية ليست دفتراً وقلماً 
واحدا  لتجلبين  ينفد  أن  الصبر  بفارغ  وتنتظرين   , به  تلوحين 
أخر , أظن كما يظن كثير من الناس أن عودة العنصر النسائي 
زيادة  األول   , هدفان  لها  السير  شرطة  الى  الكثافة  بهذه 
التمثيل النسائي في دوائر الدولة وهذا حسن , أما الثاني فهو 
بالخشونة  يتصف  طريق  على  ونعومة  حضارية  لمسة  إضفاء 
وثورة األعصاب وبين نزق السائقين وعنفهم والضوضاء ثمة  
كذلك  ستبقى  فكيف   , الجمود  هذا  كل  تكسر  حنونة  نسمة 
إن ضاعت في لهفة قسوة تحرير المخالفات والتلويح بالدفتر 
وفورا  العقوبة  سالح  بعده  ليسحب  جاهز  إنذار  كجرس  والقلم 

دون أدنى تفكير .
الهدوء  من  نسمة  إلضفاء  سيدتي  الطريق  على  وجــودك 
بات  الذي  والنزق  التوتر  حدة  من  تهديء  والسالم  والسكينة 
سلوكه  ويهذب  لوجودك  فيخجل   , عمان  في  السائق  يميز 

وكالمه ونظراته .

· باص مش رسيع .

عمان  أمانة  عجلت  وقد  قادم  السريع  التردد  صاحب  الباص 
الجرافات  وتكومت  اإلسمنت  أعمدة  المقاول  فرفع  به ,  العمل 
وأسنان الحفر فوق جنبات خط سيره وأغلقت له الطرق , ستة 
أشهر أو ثالثة , ال أعرف كم من الوقت ويصبح طريقه جاهزا .

هذا وقت طويل جدا , باص التردد السريع , يجري العمل على 
إنشائه ببطء شديد .

مسافات  يقطعون  فهم  المتضررين  أكثر  «الرأي»  في  الزمالء 
طويلة من اللف والوران للوصول الى مبنى المؤسسة , لكن 

حتى هذا محتمل .
وهم  يوم  كل  صباح  الزمالء  يشهده  ما  فهو  يطاق  ال  ما  أما 
تهدر  حفارة   , المؤسسة  نوافذ  من  الجديد  المولود  يرقبون 
لكنها ال تحفر فكل نصف ساعة تخرج حفنة من التراب , كيف 

سيكون الباص سريعا والعمل به يجري بطيئا .
أنا قديم على خط , أول مرة سمعت فيها عن مشاريع الباص 
ومترو  الزرقاء  عمان  ترين  والي  الزرقاء  عمان  وترام  السريع 
عمان  كانت من  الصديق المهندس ناصر ناصر اللوزي  عندما 

كان وزيرا للنقل عام ٩٦ .
فكرة الباص السريع ليست كما يجري التسويق لها وهي ليست 
 , العام  للرأي  منقوصة  شروحات  في  المسؤولون  يقدمها  كما 
باص  أو  السريع  التردد  بباص  وصفه  يتم  أن  أجدى  كان  وقد 
المسرب السريع , فالفكرة تقوم على تخصيص مسرب خاص 
 , والخاص  العام  النقل  وسائط  من  أي  فيه  ينافسه  ال  للباص 
وهو ليس  كما قد يعتقد البعض على غرار الحافالت التي يراها 
ويستقلها الناس في عواصم أوروبية والتي تتغذى بالكهرباء  
 Bus السريعة:  الحافلة  أو  التردد  سريعة  حافلة  فقط    هي 
rapid transit وهو ما جعل كلفة اإلنشاءات والمشروع برمته 
مسرب  بفتح  فقط  تتعلق  المسألة  وأن  خصوصا  تساؤل  مثار 
خاص , في وسط الطريق في الحد األدنى الذي ال يضطر الى 

تنفيذ إستمالكات مكلفة لتوسعة إضافية للطريق العام .
كل ذلك جعل من هذه المشاريع مثار تندر وإطالق النكات بين 
صاحبه  عليه  يؤاخذ  ال  لغو  الى  تحولت  أنها  والسبب   العامة  
كما  العين  تراه  ال  ما  سرعته  لفرط  ليس  كذلك  يزال  ال  وهو 

تقول الطرفة بل في إنجازه الذي يشبه مشي السلحفاة .. 

أوراق متعبة
   لتلك القلوب ..
! لرائحة  الياسم

 
لم تختلف احالمها في يوم ما عن احالم 

الفتيات
فبعض االحالم تتشابه ولكنها ال تتحقق 
فستانا  ما  يوم  في  ترتدي  بان  حلمت 
بالحب  قلبها  يــنــبــض  ان  ــيــض  اب
التي  بانوثتها  تشعر  ان  والعشق... 
بالحب  ترتبط  ان  بالضرورة  ليست 
لكن الحب يضفي شيئا ما بحياة المرأة 
المشاعر  عن  مختلفا  شعورا  يمنحها 

االخرى لكنها ليست النهاية لوجودها. 
حلمت ان تكون حياتها لها.

 ان تبني شيئا من وجودها وكيانها من 
لالخرين  يكون  ان  دون  فقط  خياراتها 

مساحة فيها كي تكون مختلفة.
أسرتها  تــودع  ان  ما  يــوم  في  حلمت 
الصغيرة لتبدأ بحياة اخرى ليس كهدف 
كان  الحلم  هذا  لكن  بايامها  اساسي 
باالمومة  غريزتها  تشبع  الن  لها  طريقا 

التي لم تتحقق.
واصبحت  مكان  في  نفسها  ترى  كانت 

اليوم في مكان اخر.
تحبهم  من  تــرى  كانت  مــرة  كل  في 
يحملون بايديهم اطفالهم كانت تشعر 
بالفرح الحقيقي لهم كانت تقف لحظات 
بوجوهم  تحدق  االطفال  غرفة  امــام 
تحظى  ان  وما  قلوبهم  بقلبها  تالمس 
حتى  رائحتهم  وشم  احتضانهم  بفرصة 
ينتابها شعور بالوجود ومعناه الحقيقي.

منحتهم الحب الكبير والمشاعر التي لم 
تكتب لها الحياة ان تعيشها هي كانت 
تخذلهم   لم   حياتهم  من  جــزءا  دومــا 
صديقة  عنهم،  تتخل  ولــم  مــا  يوما 
بما  يعبروا  ان  قبل  تفهمهم  ورفيقة؛ 
تلفها  كانت  كثيرة  اياما  اعماقهم  في 
تشعر  واليأس  الحزن  وينتابها  الوحدة 
حياته  منهم  لكل  بينهم  وحيدة  بانها 

الخاصة به.
واحالمهم  وتطلعاتهم  همومهم 
بعيدا  تاخذهم  كانت  التي  وحياتهم 
عنها وعن مشاعرها ورغبتها بان يطرق 
وحدتها  يكسر  احدهم...  قلبها  ابواب 
تشعر  ال  كي  بايامها  ويرافقها  وعزلتها 
بانها غريبة عمن منحتهم كل ما تملكه 
من حب وعطاء في لحظات كثيرة بالعمر 
من  منكسرا  متعبا  نفسه  االنسان  يجد 
واحالمه  مكان  في  حياته  يرى  الداخل 
اخر  مكان  في  بها  حلم  لطالما  التي 
كلما حاول االقتراب من جزء منها تبدد 
االخر  ووجود االخرين من حوله وبجانبه 
يمنحه شيئاً ما يعيد له توزانه بالحياة .

وجود القلوب المحبة التي ال تنسى كم 
االيدي  وجود   ، جميالً  العطاء  حجم  كان 
دمــوع  تمسح  ان  معنى  ــدرك  ت التي 
االخرين يحيي االمل بالنفوس  وهي كل 

ما كانت تحتاجه بايامها المتعبة. 
مدركة  النها  احد  من  العطاء  تسأل  لم 
ان من نحبهم نكون معهم في ايامهم. 
من نحبهم نمنحهم من اوقاتنا وايامنا 
يطرقوا  لم  وان  يحتاجونه...  ما  كل 
ابواب قلوبنا يطالبون بذلك من نحبهم 
ال ندعهم يعيشون العمر بوحدة قاتلة؛ 
لحظات  نشاركهم  بجانبهم  نكون 
قلوباً  الن  والجلنا  الجلهم  ايامهم 
كثيرا  تتكرر  ال  ونفوسهم  كقلوبهم 
بالعمر هي االن قد ال تملك القدرة على 
الحلم من جديد... النها ودعت احالمها 
منذ زمن... لكنها ال تزال في ثنايا قلبها 
ونبضاته تعيش لغيرها... تشعر بالفرح 
يوم  اي  في  تكن  لم  النها  خاللهم  من 
بهم  تــرى  معطاءة،  انسانة  ســوى  ما 

احالمها التي لم تتحقق.
ترى بوجودهم مكانا لها في هذه الحياة 

النها تحبهم ويعيشون باعماقها.
لهم  قلبها  ابــواب  وتفتح  معهم  تقف 
االخرين  لوجود  محتاجة  النها  ليس 
بان  تؤمن  النها  بل  فحسب  بجانبها 
الحب هكذا يكون وان مشاركة االخرين 
بكل  ومساندتهم  وايامهم  احالمهم 
تكون  ال  عالقات  فلسفة  يحتاجونه  ما 
تجمعنا  التي  الجميلة  المشاعر  بتلك  اال 

بهم.
هي هذه االنسانة التي تكون بشكل او 
باخر في الحياة هي االخت التي لم يكن 
لها نصيب ان تخرج من بيتها الصغير، 
ترى  التي  االخت  هي  اكبر  بيتا  لتكون 
كل من عاشت معهم سنوات وسنوات، 
يرحلون  بهم  الخاصة  حياتهم  يعيشون 

لحياتهم لكنها لم ترحل عنهم هي.
  لكنها ال تزال تبقي بنفسها على شيء 

اسمه الحب والتضحية.
تجعلهم  ان  مضت  ــام  اي فــي  ارادت 
يعيشون ايامها ان يروا حياتها ولو لمرة 
واحدة فقط لعلهم يدركون كيف تكون 
من  يخطفون  سريعا  يرحلون  لكنهم 
الزمن لحظات يمنحونها بها بعضا من 

حبهم لها وقيمتها بقلوبهم.
بتفاصيلها،يعودون  لحياتهم  يعودون 
لهمومهم...  الفراحهم...  الطفالهم... 
الحالمهم... لحياة هي جزء منها لكنها 

ليست كلها.
وهي ايضا تعود في كل مساء لعالمها .

ما  شيئاً  بقلبها  لكن  وحيدة  ليست   
حنين  هو  هل  استيعابه  عن  عاجزة  هي 
النسان ما كان يمكن ان يكون يوما ما 

حبيبا ولم يكن..؟
يغفو  طفل  لرائحة  اشتياق  هــو  هــل 
يوما  بجانبها تدرك انه سيغادرها ايضا 
مشاعر  منحها  لكنه  الخاصة  لحياته  ما 

مختلفة ال تتكرر اال معه فقط...؟ 
ما  يوم  في  كانت  الحالم  حنين  هو  هل 

حقاً مشروعاً لها ولم تتحقق..؟ 
المتناثرة  مشاعرها  ترتب  كيف  تعلم  ال 
بعد  يمكنها  ال  عمرها  محطات  على 

اليوم اال ان تكون كما هي عليه اليوم.
 فالحياة ال تعود للوراء وااليام ان رحلت 
ال تعود واالحالم ان لم تتحقق في وقتها 
لم يعد لها قيمة كما كانت بالبدايات..

بالعمر،  كثيرا  تتكرر  ال  التي  االخت  انها 
بالحب  نابضا  الحياة  بحجم  قلبا  تحمل 
بهم  وادركــت  احبت  من  لكل  والعطاء 
التي   القلوب  لتلك   تحيا  تزال  ال  انها 
ولتلك  ارادت   كما  الحياة  تنصفها   لم 
الحب  على  قادرة  تزال  ال  التي  النفوس 

والعطاء برغم كل ما تعيشه.. 
بايامها  االبيض  ثوبها   ترتد لم  لمن 
احبتهم  لمن  قلبها  من  فرحت  لكنها 
ولم  طفال  تنجب  لــم  لمن  وارتــــدوه 
باجمل  يناديها  الطفل  ذاك  تسمع 
تمكنت  لكنها  بالكون  الكلمات  وارقى 
والشعور  اخرين  الطفال  الحب  منح  من 
دون  اما  لهم  فكانت  وبوجودهم  بهم 
ان تنجبهم لمن خذلوها الكثيرون وهي 
كل  وعمرها  ايامها  من  منحتهم  التي 
وفيا  صادقا  ليبقى  االنسان  يحتاجه  ما 

وبقيت نابضة بالحب والعطاء.
تقل  لم  الكلمات  اجمل  تبقى  اليها... 

ولم تكتب بعد. 
تبقى  التي  الياسمين  رائحة  وتلك؛  هي 
الحياة،  بالنفس  وتجدد  عبيرها  تنثر 
نشتمها  امامها،  من  نمر  مرة  كل  في 
تفوح  رائــحــتــهــا  ـــزال  ت وال  ونــمــضــي 
النها  تغادرنا  ان  ترفض  ايدينا  من 

«الياسمين» التي ال تخوننا. 

عصام قضمانيكل جمعة

ر بفيتامينات ب وج،   الليمون من أغنى الث
 øe  ¿ƒμJ IOÉ©dG  ‘  »gh.zá«HGò°ùdG  á∏«°üØdG  zÜ É«ª∏Y áahô©ŸG  ,  äÉ«°†ª◊G   ≈`̀dEG  »ªàæJ  »àdG  QÉé°T’Gh äÉJÉÑædG  øe ¿ƒª«∏dG 

.kÉÑjô≤J QÉàeCG áà°S   ‹EG π°üJ ¿CG øμÁ  »àdG QÉé°T’G

 ¿ƒª«∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ïÑ£dG  ‘  ΩGóîà°S’G  ™FÉ°T  ¿ƒª«∏dG  Ò°üYh  .¢†eÉM  É¡bGòe  ,¿ƒ∏dG  AGôØ°U  ,πμ°ûdG  ájƒ°†«H  IôªãdG
.ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ¢†©H hCG (IOÉfƒª«∏dG) ¿ƒª«∏dG Ühô°ûe πãe äÉHhô°ûŸG ¢†©H ≈dEG á¡μædG áaÉ°VE’ Ωóîà°ùj

 øjƒμàd º¡e ƒgh ÚaÓaƒÑjôdG hCG  2Ü ÚeÉà«a Ü äÉæ«eÉà«a ≈∏Y á∏ãeC’G øe ,êh Ü äÉæ«eÉà«ØH QÉªãdG ≈æZCG  øe ¿ƒª«∏dG Èà©j
 .GôLÓÑdG ¢VôÃ áHÉ°UE’G ≈dEG  ¬°ü≤f …ODƒj …òdG Ú°SÉ«ædG  hCG  3Ü ÚeÉà«a ∂dòch ,IOÉ°†ŸG  ΩÉ°ùLC’G êÉàfEGh  AGôª◊G ΩódG  äÉjôc
 ê äÉæ«eÉà«a á«MÉf øe ÉeCG .Ωƒ«°SÉJƒÑdGh Ωƒ«°ùdÉμdG πãe á«fó©ŸG äÉÑcôŸG øe OóYh á«JGQó«gƒHôc OGƒe ≈∏Y ¿ƒª«∏dG …ƒàëj kÉ°†jCGh

.áã∏dGh ¿Éæ°SC’Gh ΩÉ¶©dG áë°üd áª¡e »¡a

.ájƒeódG á«YhC’G ¿GQóL ájƒ≤J ≈∏Y πª©j Éªc ,•ƒHô≤°S’G ¢Vôe øe á«bGƒdG OGƒŸG ºgCG øe ê ÚeÉà«a Èà©j

 óÑμdG ¢VGôeCGh ájƒ©ŸG äÉfÉàf’Gh ¢Sô≤ædGh Ωõ«JÉehôdGh ó«FƒØ«àdGh GÒdƒμdÉc ¢VGôeC’Gh áÄHhC’G øe ±É°T AGhóc ¿ƒª«∏dG πª©à°ùj
.∫É©°ùdGh Gõfƒ∏ØfE’Gh

 kÉ°†jCG ¬°üFÉ°üN øeh .áé°ùfC’G º«eôJh ∞fC’G ∞jõfh ìhô≤dGh ìhô÷G ó«ª°†J ‘h É¡Wƒ≤°Sh ¿Éæ°SC’G πî∏îJ ‘ ó«Øe ¿ƒª«∏dGh
 ´ÉØJQGh ¢Sô≤ædGh Ωõ«JÉehôdG ä’ÉM ‘ ∞°Uƒj Gòd .ìÓeC’Gh äÓ°†ØdG ¥GÎMG ≈∏Y óYÉ°ùJ ájƒ°†Y ¢†eGƒMh ìÓeCG ≈∏Y √ôaƒJ
 ‘ ójõjh IQGô◊G áLQO ´ÉØJQGh ≈ª◊G ‘ πª©à°ùj Éªc .áØ∏àîŸG á«Ñ°ü©dG Ω’B’Gh É°ùædG ¥ôYh ‹GhódGh É¡Ñ∏°üJh ÊÉjô°ûdG §¨°†dG
 AGƒ°S ∞«°üdG ‘ kÉ°û©æeh ¢û£©∏d kÉjhôe ¿ƒª«∏dG Èà©jh .ájƒ©ŸG äÉæØ©àdGh äGRÉ¨dGh ¿GójódG OôWh äÉªª°ùàdG áehÉ≤eh ∫ƒÑdG QGQOEG
 ìô£jh ∫ƒÑdG Qójh É¡jQÉ› ∞¶æjh É¡∏°ù¨j å«M áfÉãŸGh á«∏μdGh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG ÜÉ¡àdG ádÉM ‘ ô¡£e ƒgh .kÉ«∏¨e hCG kÉ«©«ÑW ¿Éc
 ¢†jôŸG ΩÉ©W ≈dEG Ωƒ«°SÉJƒÑdG ìÓeCG ≈∏Y ôaƒàŸG √Ò°üY ±É°†«a .í∏ŸG øY ¢†jôŸG ™æe GPEG Ée ádÉM ‘ í∏ŸG øY ¢Vƒ©j óbh äÓ°†ØdG
 »°†≤jh º q≤©jh .¬«∏Y Ö°U GPEG äÉæ«eÉà«a øe √ó≤a Ée ñƒÑ£ŸG ΩÉ©£∏d ó«©j ¬fCG Éªc, p¬°ûeh º°VÉg ƒgh ,k’ƒÑ≤e ÉeÉ©W ¬∏©éj …òdG

.áNƒÑ£ŸG ÒZ QÉ°†ÿG ≈∏Y Ö°U GPEG º«KGô÷G ≈∏Y

Ió©ª∏d ¿ƒª«∏dG óFGƒa

 óYÉ°ùj ¿CG  øμÁ .¿É«MC’G øe ÒãμdG ‘ OÈ∏d êÓ©c Ωóîà°ùjh ∑É°ùeE’G ≈∏Y óYÉ°ùJ »¡a Ió©ª∏d á°†HÉ≤dG äÉJÉÑædG øe ¿ƒª«∏dG
 º°†¡dG ô°ùYh ¿É«ã¨dG ,πãe ¢VGôYCG ∞«ØîJ ≈∏Y πª©j ¿CG øμÁ å«M ,ÉæNÉ°S ¬Hô°T óæY ∂dPh ,º°†¡dG πcÉ°ûe ∞«ØîJ ≈∏Y ¿ƒª«∏dG
 º«¶æJ ≈∏Y É°†jCG óYÉ°ùjh ,º¶àæe πμ°ûH ¬dhÉæJ ” GPEG áMGôdÉH Qƒ©°ûdG ≈∏Y ø£ÑdG øNÉ°ùdG Ühô°ûŸG Gòg óYÉ°ùj ±ƒ°Sh ,ñÉØàf’Gh

.IAÉØc ÌcCG πμ°ûH Ió©ŸG øe êGôNE’G

 ‘ ∑Î°ûŸG  º°SÉ≤dG  ÉÑjô≤J √ó‚ å«M ,Iô°ûÑdG  áë°U ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ GÒÑc GQhO ¿ƒª«∏dG  Ö©∏j ¿CG  øμÁ Iô°ûÑ∏d ¿ƒª«∏dG  óFGƒa
 ¿ƒª«∏dÉH OƒLƒŸG ∂jÎ°ùdG ¢†eÉMh ,ÚL’ƒμdG êÉàfEG ≈∏Y πª©j …òdG ê ÚeÉà«ØH »æZ ƒ¡a ,Iô°ûÑ∏d á«©°VƒŸG äÉLÓ©dG øe ÒãμdG
 ¬∏©Œ Ió°ùcC’G äGOÉ°†e ≈∏Y ¬FGƒàMGh ,¬LƒdG ™≤Ñd πjõeh Iô°ûÑ∏d ¢†«Ñeh ¬LƒdG QƒãHh ÜÉÑ°ûdG ÜƒÑM øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y πª©j
 ¬eGóîà°SG øμÁ ƒ¡a ∂dòd .É«eƒj ÉæJô°ûH É¡«dEG ¢Vô©àJ »àdG Ωƒª°ùdG øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y ¿ƒª«∏dG πª©j å«M ,Iô°ûÑ∏d GRÉà‡ Gô¡£e

.¿ƒ«©dGh IÉØ°ûdG øY OÉ©àH’G π°†Øj øμdh ,Iô°ûÑdG πcÉ°ûe øe Òãc êÓY ‘

 §bÉ°ùJ øe ájÉbƒ∏d ¿ƒª«∏dG Ò°üY ΩGóîà°SÉH zAÉØ°ûdGh »¡£∏d ÜÉ°ûYCG{ ¬HÉàc ‘ zƒd ódÉfhO{ QƒàcódG í°üæj ô©°û∏d ¿ƒª«∏dG óFGƒa
 ƒ¡a ,ô©°ûdG êÓY ‘ Ió«©H äGƒæ°S òæe ¿ƒª«∏dG Ωóîà°SG óbh .∂jÎ°ùdG ¢†eÉMh ê ÚeÉà«a øe √GƒàëÃ »æZ ƒ¡a ,¬Ø«¶æJh ô©°ûdG
 »ægódG ô©°ûdG á∏μ°ûe øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y É°†jCG πª©jh ,ô©°û∏d »©«ÑW ÖWôeh ,áaÉãc ÌcCG ¬∏©éjh ,ô©°ûdG QhòL ájƒ≤J ≈∏Y πª©j

.ê ÚeÉà«a ≥jôW øY ¢SCGôdG Ihôa ‘ á«ægódG Oó¨dG º«¶æàH

 ájò¨àdG AGÈN ∫ƒ≤j å«M ,´ô°SCG πμ°ûH ¿RƒdG π«∏≤àd ≥jô£dG ó¡Á ¬fCG ƒgh ¿ƒª«∏dG óFGƒa ºgCG øe IóMGh ¢ù«°ùîà∏d ¿ƒª«∏dG óFGƒa
 ,∂fRh ¢UÉ≤fEG ójôJh ÉæjóH âæc GPEG ÉeCG ,∂ª°ùL ≈∏Y ®ÉØë∏d É«eƒj ¿ƒª«∏dG AÉe øe Îd ™HQ ƒëf Üô°T ≈dEG áLÉëH …OÉ©dG ¿É°ùfE’G ¿CG
 ≈∏©a ,IóFGõdG ¿ƒgódG øe ¢ü∏îà∏d IÌμH πFGƒ°ùdG ≈dEG êÉàëj º°ù÷G ¿CG å«M ,¿ƒª«∏dG AÉe øe É«eƒj Îd ∞°üf ƒëf Üô°ûH ∂«∏©a
 OôW ‘ AÉŸG ≈dEG É°†jCG êÉà–h .»eƒj πμ°ûH πFGƒ°ùdG øe É¡«Øμj Ée ≈∏Y π°ü– øμJ ⁄ GPEG É¡H ¿ƒgódG ¿õàîJ ≈∏μdG ¿EÉa ,∫ÉãŸG π«Ñ°S
 ádƒ¡°ùH ¿ƒgódG √òg ¥ôM ∂æμÁ É¡æ«Mh ,ábÉW ≈dEG ¿ƒgódG ∫ƒëàJ ¿CÉH íª°ùj Ée Gògh ,∫ƒÑdGh ¥ô©dG ∫ÓN øe º°ù÷G øe Ωƒª°ùdG
 øe ’óH ¿ƒª«∏dG AÉe Üô°T ≥jôW øY »JCÉj Gògh .IOQÉH â°ù«d ,A»°ûdG ¢†©H IôJÉa √É«ŸG ¿ƒμJ ¿CG π°†Øjh ,á°VÉjôdG á°SQÉ‡ ≥jôW øY

 .¬d Qó°üªc ê ÚeÉà«a ∞«°†j ¬fCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,∂ª°ùL ∞«ëæJh ¿RƒdG ¿Gó≤a ≈∏Y óYÉ°ùj å«M ,GOôØæe AÉŸG

   ازهار البطم..! 
  

ش. ر خ  تصوير املهندس: ع

و ازهار شجره البطم االطليس،يف الصوره  ظاهره تتدخل بها الحرشات لتغي 
ا  يتم ذلك عن طريق فرز  نري نتيجه عمل طفيليات" حرشه املن" تحديدا ؛  ر

و االزهار. ماده خاصه تعمل عىل تغي 
ر.  التغي يجعل  بنيان خالياها ينتج عنه بيوت للمن بدل االزهار و الث

شجره  عىل  لتتحايل  الوراثيه،  الهندسه  من  بنوع  تقوم  املن  حرشه  ان  يعني 
البطم و تجعلها تفقد وظيفه ازهارها و اوراقها االصليه لتعمل وظيفه اخرى 
يف  الحمراء  االشكال  داخل  تسكن  التي  املن)  (حرشه  الحيوان  مملكه  تخدم 

الصوره. 
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