
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 17302 Oó©dG - Ω2018  ¿É°ù«f 20  ≥aGƒªdG - `g 1439 ¿ÉÑ©°T 4 á©ªédG 

ø«©LGôª∏d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J á∏°UGƒe á«ªgCG ócCG

ولي العهد يتفقد دائرة 
خدمة الجمهور في الديوان الملكي

 ô```̀«```̀eC’G  ƒ``̀ª``̀°``̀S  QGR  -  Gô```̀à```̀H  -  ¿É```̀ª```̀Y 

 ,ó¡©dG  »``dh  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  ø«°ùëdG

 »a  Qƒ¡ªédG  áeóN  Iô`̀FGO  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeCG

 íæªH ≈æ©J »àdG  ,»ª°TÉ¡dG  »μ∏ªdG  ¿GƒjódG

 ø`̀«`̀«`̀fOQC’G  ø«æWGƒª∏d  á«Ñ£dG  äGAÉ``̀Ø``̀YE’G

 äGóYÉ°ùªdG ºjó≤Jh ,É«ë°U ø«æeDƒªdG ô«Z

 ¢ùªJ iôNCG äÉeóNh ,ø«LÉàëª∏d á«dÉªdG

.ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG

 »`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG ≈``̀∏``̀Y √ƒ``̀ª``̀°``̀S ™```̀∏```̀WGh

 πÑ≤à°ùJ »àdG ,Qƒ¡ªédG áeóN IôFGO É¡eó≤J

 íæªJ  Éª«a  ,kÉ«eƒj  ™LGôe  1000  ÜQÉ≤j  Ée

 πμ°ûH  É`̀æ`̀WGƒ`̀e  750  ƒëæd  á«ÑW  äGAÉ``̀Ø``̀YG

.Iõ«Lh Iôàa ∫ÓN ÉgRÉéfEG ºàjh ,»eƒj

 ôjóe ø``e RÉ``̀é``̀jEG ≈```̀dEG √ƒ`̀ª`̀°`̀S ™`̀ª`̀à`̀°`̀SGh

 äÓdGóÑ©dG  π«∏N  Qƒ¡ªédG  á`̀eó`̀N  Iô``̀FGO

 äGAGô`̀LE’G ∫hÉæJ ,IôFGódG QOGƒ`̀c øe Oó`̀Yh

 øe  äÉeóîdG  ºjó≤àd  IôFGódG  É¡©ÑàJ  »àdG

 äÉ°ù°SDƒªdG  ™`̀e »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  §`̀Hô`̀dG  ∫Ó`̀N

 º¶ædG  çó``̀MCG  ≥`̀ah  ,ábÓ©dG  äGP  á«æWƒdG

 »a  äÉ°SQÉªªdG  π`̀°`̀†`̀aCGh  á«æØdGh  á````̀jQGOE’G

.á«YÉªàL’G äÉeóîdGh IQGOE’G ∫Éée

 á∏°UGƒe  á«ªgCG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ó``̀cCGh

 ,IôFGódG  »©LGôªd  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J

 Oƒ¡é∏d ¬`̀JGP  âbƒdG  »a √ôjó≤J øY ÉHô©e

 äÓeÉ©e  RÉ`̀é`̀fEG  »`̀a  É`̀gQOGƒ`̀c  É¡dòÑj  »àdG

 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≥`̀≤`̀ë`̀J ¢``ù``°``SCG ≥```̀ah ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

.ádGó©dGh á«aÉØ°ûdG

(3¢U π«°UÉØàdG) 

zΩôée{ ƒ£°ùdG äÉ«∏ªY ™e ∞WÉ©àj øe  

المومني: تعديل »االنتخاب« حالة وطنية حضارية

الفايز يدعو المقاولين لالستعداد
لمرحلة إعمار العراق وسوريا

 ∞```̀°```̀Uh  -  Gô`````̀à`````̀H  -  ¿É`````̀ª`````̀Y 

 ΩÓ```̀Y’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d á```̀dhó```̀dG ô````̀jRh

 QƒàcódG  áeƒμëdG  º°SÉH  ≥WÉædG

 ∫ƒ`̀M å`̀jó`̀ë`̀dG  »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG  óªëe

 ÜÉîàf’G  ¿ƒfÉb  ≈∏Y  äÓjó©àdG

 ,á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀dÉ`̀ë`̀dÉ`̀H

 øª°V  ∫GR  É`̀e  ô``̀eC’G  ¿CG  Éë°Vƒe

 á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG äÉ``̀ °``̀TÉ``̀≤``̀æ``̀dG á``̀∏``̀Mô``̀e

 á``«``°``SÉ``«``°``ù``dG iƒ````̀≤````̀dG π```Ñ```b ø````̀e

 »`̀a å`̀ë`̀Ñ`̀J »``̀à``̀dG á``̀«``̀fÉ``̀ª``̀dô``̀Ñ``̀dGh

.äÓjó©àdG

 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  »æeƒªdG  ∫É``̀bh

 è`̀eÉ`̀fô`̀H ™``̀e »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀∏`̀d …Qhó`````̀dG

 á`̀YGP’G ¬ÑãJ …ò`̀dG QGƒ``̀Mh QÉ`̀Ñ`̀NG

 √ò`̀g ¿EG  ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N π``̀c á```̀«```̀fOQ’G

 Égó©oH  ò`̀NCÉ`̀J  ¿CG  Ö`̀é`̀j  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG

 ó``̀¡``̀é``̀dG π``̀ª``̀μ``̀à``̀ °``̀ù``̀Jh »````̀æ````̀eõ````̀dG

 QÉ``μ``aG IQƒ```∏```H ±ó``̀¡``̀H Üƒ``∏``£``ª``dG

 iƒ≤dG  É¡dÓN  ™«£à°ùJ  ,IOóëe

 º`̀jó`̀≤`̀Jh É`̀¡`̀à`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 Ωó`̀î`̀j É`̀ª`̀H ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG

.»°SÉ«°ùdG ìÓ°U’G á«∏ªY

 ≈∏Y ƒ`̀£`̀°`̀ù`̀dG ä’É```M ¿CÉ`̀°`̀û`̀Hh

 ôjRƒdG  ¿GOCGh  øé¡à°SG  ,∑ƒæÑdG

 áØWÉ©àªdG ¢†©ÑdG á¨d »æeƒªdG

 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY

 ΩôéªdÉH  ∂dòH  Ωƒ≤j  øek ÉØ°UGh

 ¬`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e ≥```̀ë```̀Hh ¬``°``ù``Ø``f q≥```̀ë```̀H

 Ωô qée  ∑ƒ∏°ùdG  Gòg  q¿CGh  ,¬æWhh

 ¢Vƒaôe ô``̀eCGh ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀μ`̀MCÉ`̀H

 ,™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  ø``̀eCG  q¢`̀ù`̀ª`̀jh

 πãe  òÑæj  »`̀fOQC’G  ™ªàéªdG  ¿CGh

.ºFGôédG √òg

 π`̀LC’h ¬`̀fCG øq«H ,QÉ``̀WE’G »`̀ah

 ´É£≤d  á«æeC’G  ájÉªëdG  ≥«≤ëJ

 ’  ,á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG

 Gòg ø«H ábÓ©dG á«∏eÉμJ øe óH

 á«ª°SôdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  ´É`̀£`̀≤`̀dG

 øª°†J á«æeCG áeƒ¶æe ∫ÓN øe

 ∫ƒª©e  ƒg  Éªc  áYOGôdG  ájÉªëdG

.ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãc »a ¬H

 äGQÉ```̀«```̀°```̀S ´ƒ```̀ °```̀Vƒ```̀e ∫ƒ````````Mh

 ¿CG »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG sô````̀c qP ,zOô``̀Ñ``̀jÉ``̀¡``̀dG{

 â`̀ë`̀æ`̀e ó`````̀b â````̀fÉ````̀c á```̀eƒ```̀μ```̀ë```̀dG

 äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e ´ƒ``̀æ``̀dG Gò``̀g QÉ`̀é`̀J

 πeÉc  ô¡°ûd  äó`̀à`̀eG  á«æeR  Iô`̀à`̀a

 º``̀¡``̀JGOƒ``̀Lƒ``̀e ≈``̀∏``̀Y ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀î`̀à`̀∏`̀d

 á°SÉ«°ùdG  ¿G  ≈```̀dEG k Gô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,É`̀¡`̀æ`̀e

 ´ƒ°Vƒªd  áeƒμëdG  É¡à©ÑJG  »àdG

 ób Oô`̀Ñ`̀jÉ`̀¡`̀dG äGQÉ``̀«``̀°``̀S OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG

 áÑ°ùf äójGõJ óbh É¡aGógG â≤≤M

 âbƒdÉH  á`̀fQÉ`̀≤`̀e  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  √ò``̀g

 ≈∏Y  ™é°ûoj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,≥HÉ°ùdG

 Ωóîj  ÉªHh  πeÉμdÉH  É¡eGóîà°SG

 ô«aƒJh  á«àëàdG  á«æÑdGh  áÄ«ÑdG

 á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  q¿EG  ∫É`````̀bh   .á```̀bÉ```̀£```̀dG

 ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀J ≈`````dEG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J Ió``̀jó``̀é``̀dG

 πeÉμdÉH  á`̀«`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 Ö°ùf øe Rõ©«°S ¬qfCG πeCÉf Ée ƒgh

 ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æ«°S  Ée  ,É¡eGóîà°SG

 á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á``«``æ``Ñ``dGh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ≈``∏``Y

 .äÉbhôëªdG ∑Ó¡à°SG øe qóëdGh

(3¢U π«°UÉØàdG)

 ¢ù«FQ  ≈`̀≤`̀à`̀dG  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 »a  õjÉØdG  π°ü«a  ¿É`̀«`̀Y’G  ¢ù∏ée

 ¢ù∏ée QGóH ¢ù«ªîdG  ¢ùeCG  ¬Ñàμe

 ¢ù∏ée AÉ`̀°`̀†`̀YGh Ö`̀«`̀≤`̀f  ,¿É``̀«``̀Y’G

 Gƒ°VôY  ø`̀jò`̀dG  ,ø«dhÉ≤ªdG  áHÉ≤f

 »àdG  äÉHƒ©°üdGh  äÉjóëàdG  Rô``̀HG

 äGAÉ°ûf’Gh ä’hÉ≤ªdG ´É£b ¬LGƒJ

.¿OQ’G »a

 ´É£≤dG Gòg á«ªgG ,õjÉØdG ócGh

 …ƒ``̀ª``̀æ``̀à``̀dGh  …OÉ```̀°```̀ü```̀à```̀b’G  √QhOh

 ô`̀«`̀aƒ`̀J IQhô```̀°```̀Vh , ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀a

 √QÉÑàYÉH  ,¬`̀d  á`̀eRÓ`̀dG  äÓ«¡°ùàdG

 Iô«Ñc  πªY  ¢UôØd  Gó`̀dƒ`̀e  ÉYÉ£b

 É`̀e ,ä’É```̀é```̀ª```̀dG ø```̀e ó``̀jó``̀©``̀dG »```̀a

 øe ó`̀ë`̀dG »`̀a ΩÉ`̀¡`̀°`̀S’G ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø``̀e

  .ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG »à∏μ°ûe

 ≈```dG á```HÉ```≤```æ```dG õ```̀jÉ```̀Ø```̀dG É```````̀YOh

 QÉªY’G  á∏Môªd  ó«édG  OGó©à°S’G

 á°UÉN ,ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG »a áeOÉ≤dG

 øe á`̀jƒ`̀b á°ùaÉæe Oƒ``̀Lh π`̀X »`̀a

 øeh ¬fG ≈dG Gô«°ûe , á«ª«∏bG ∫hO

 ¿hÉ©àdÉHh  ¿É`̀«`̀Y’G  ¢ù∏ée  ∫Ó`̀N

 åëH  ≈`̀∏`̀Y  πª©«°S  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ™``̀e

 πªY ¢Vôà©J »àdG äÉHƒ©°üdG áaÉc

 Rõ`̀©`̀j É`̀ª`̀H , ™``̀°``̀SGƒ``̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG Gò```̀g

 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  √Qƒ``̀°``̀†``̀Mh  √QhO  ø``̀e

. …QÉªãà°S’Gh

 Ö``«``≤``f QÉ`````̀ °`````̀ TG ,¬````̀Ñ````̀fÉ````̀L ø`````̀e

 ó``̀ª``̀MG ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG ø```«```dhÉ```≤```ª```dG

 ∞≤J  á`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG  ¿G  ≈```̀dG  ,Üƒ``̀≤``̀©``̀«``̀dG

 á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e »``̀a á```̀dhó```̀dG Ö``̀fÉ``̀L ≈```̀dG

 ,áØ∏àîªdG  ájOÉ°üàb’G  äÉjóëàdG

 øe OóY »a ô¶ædG IOÉ`̀YG ≈dG ÉYOh

 ¢Vƒ¡æ∏d  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG

 áHÉ≤f QhO õjõ©Jh äGAÉ°ûf’G ´É£≤H

.ø«dhÉ≤ªdG

 ÉjÉ°†≤dG øe GOóY AÉ≤∏dG ∫hÉæJh

 IQhô°Vh ,ä’hÉ≤ªdG ´É£b  º¡J »àdG

 áeRÓdG á«ªg’G áeƒμëdG ¬«dƒJ ¿G

 …ƒªæàdG √QhO á∏°UGƒe øe ¬æ«μªàd

 »àdG  åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  á«∏ªYh

 .áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ

  »العمل ا1سالمي« ينتخب 
قياداته الشهر المقبل

…OÉ qÑ©dG ìÓ°U.O - ¿É qªY

 Üõ`̀ë`̀d ΩÉ``̀©``̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀j

 áÄªdÉH  20  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  πª©dG  á¡ÑL

 ájƒ°†©d  ø`̀«`̀∏`̀ª`̀μ`̀ª`̀dG  AÉ``̀°``̀†``̀YC’G  ø``̀e

 ô¡°T øe ∫hC’G »a ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée

 ôªJDƒª∏d  ´É`̀ª`̀à`̀LG  »`̀a  ,π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  QÉ```̀jCG

.Üõë∏d ΩÉ©dG

 øY  π≤j  ’  Ée  ôªJDƒªdG  Öîàæjh

 »a É`̀¡`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG OGô``̀ª``̀dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG å`̀∏`̀K

 É`̀≤`̀ah AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  ø``̀e ,ΩÉ``̀©``̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG

 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y Iô```̀«```̀NC’G äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀∏`̀d

 ájƒ°†Y ≈dEG áaÉ°VEG ,Üõë∏d »°SÉ°SC’G

 ø``̀«``̀eC’Gh iQƒ``̀°``̀û``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 »a  Éª¡àj’h  á«¡àæªdG  Üõë∏d  ΩÉ©dG

. iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

 ΩÉ``̀©``̀dG ø````̀«````̀eC’G ÜÉ``̀î``̀ à``̀ fG ó```̀©```̀Hh

 ¢ù∏ée  ΩÉÄàdG  óYƒe  Oóëoj  ,Üõë∏d

 IOÉ``̀«``̀b Ö`̀î`̀à`̀æ`̀«`̀°`̀S …ò`````̀ dG iQƒ```̀°```̀û```̀dG

 ,…ò«ØæàdG ÖàμªdGh ,iQƒ°ûdG ÖJÉμe

.ÜõëdG ºcÉëeh

 كتلة هوائية معتدلة 
الحرارة.. اليوم 

 áμ∏ªªdG ôKCÉàJ  - …CGô`̀dG  -  ¿É``ªY 

 ádóà©e á«FGƒg á∏àμH , á©ªédG Ωƒ«dG

 »a ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG ≈```dG …ODƒ````̀J  IQGô```̀ë```̀dG

 ∫ƒ`̀M Oƒ`̀©`̀J å`̀«`̀ë`̀H IQGô``̀ë``̀dG äÉ````LQO

 AGƒ`̀LCG  Oƒ°ùJh  ,ájOÉ«àYE’G  É¡J’ó©e

 ájOÉÑdGh  ¿ÉªY  áª°UÉ©dG  »a  ádóà©e

 QGƒ`̀Z’G  »`̀a  É«Ñ°ùf  IQÉ``̀Mh  ,∫ƒ¡°ùdGh

 ô`̀¡`̀¶`̀Jh ,â``̀«``̀ª``̀dG ô``̀ë``̀Ñ``̀dGh á``Ñ``≤``©``dGh

 áØ∏àîe  äÉYÉØJQG  ≈∏Y  Ωƒ«¨dG  ¢†©H

 á£°ûf  ≈`̀dG  ádóà©e  á«HôZ  ìÉ``̀jQ  ™`̀e

 á°UÉN  QÉÑ¨∏d  Iô«ãe  ¿ƒμJh  áYô°ùdG

.áμ∏ªªdG ¥ô°Th ÜƒæL »a

 ádóà©e AGƒL’G ≈≤Ñàa , GóZ  ÉeG

 ¿ƒμJh  ,∫ƒ¡°ùdGh  ájOÉÑdGh  ¿ÉªY  »a

 á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dGh QGƒ``````Z’G »``̀a É`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f IQÉ````̀M

 øe äÉ«ªc Qƒ¡X ™e ,â«ªdG ôëÑdGh

 ∑Éægh áØ∏àîe äÉYÉØJQG ≈∏Y Ωƒ«¨dG

 áØ«ØN äÉNR •ƒ≤°ùd áØ«©°V á°Uôa

 ,áμ∏ªªdG ÜƒæL »a á°UÉN ô£ªdG øe

 áYô°ùdG  á£°ûf  á«HôZ  ìÉjôdG  ¿ƒμJh

 ¥ô°Th ÜƒæL »a á°UÉN QÉÑ¨∏d Iô«ãe

 .áμ∏ªªdG

 »مالية النواب« تناقش ا1جراءات
 اAمنية على البنوك اAسبوع المقبل

OƒjõdG óªëe - ¿ÉªY

 óªMCG ÖFÉædG á°SÉFôH ÜGƒædG ¢ù∏ée »a á«dÉªdG áæé∏dG äQôb

 äGAGô`̀LE’G  á°ûbÉæªd  πÑ≤ªdG  ø«æK’G  Ωƒj  ´ÉªàLG  ó≤Y  …óØ°üdG

 ó©H  É¡YÉªàLG  ó≤©H  áæé∏dG   QGô``̀b  AÉ`̀Lh.∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ≈∏Y  á`̀«`̀æ`̀eC’G

.áª°UÉ©dG »a ∑ƒæÑdG øe OóY ≈∏Y äòØf »àdG ƒ£°ùdG ºFGôL

 ô`̀jRh  Qƒ°†ëH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  áæé∏dG  ó≤©Jh

 ¢ù«FQ  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e’G  ôjóe  ,…õcôªdG  ∂æÑdG  ßaÉëe  ,á«∏NGódG

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á°ù°SDƒªdG  h  ∑ƒæÑdG  á«©ªL  AÉ°†YGh

 .≈eGó≤dG ø«HQÉëªdGh ø«jôμ°ù©dG øjóYÉ≤àª∏d

بغداد تشن غارات
على مواقع لداعش في سوريا

 ¢ùeG á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG á`̀jƒ`̀é`̀dG Iƒ`̀≤`̀dG äò`̀Ø`̀f - Ü ± CG - º`̀°`̀UGƒ`̀Y

 »`̀°`̀VGQ’G π``̀NGO ¢`̀û`̀YGO ™`̀bGƒ`̀e ó`̀°`̀V zá`̀à`̀«`̀ª`̀e{ á`̀jƒ`̀L äÉ`̀Hô`̀°`̀V

.á«bGô©dG áeƒμë∏d ¿É«H OÉaG ÉªÑ°ùM ,ájQƒ°ùdG

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«Fôd »`̀eÓ`̀Y’G ÖàμªdG  ø`̀Y QOÉ`̀°`̀U ¿É«H  OÉ``̀aGh

 …OÉÑ©dG  Qó«M áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ôeGhG  ≈∏Y kAÉæH{

 ájƒL äÉHô°V (¢ùeG)Ωƒ«dG  á∏£ÑdG  ájƒédG  ÉæJGƒb  äòØf  ó≤a

 á¡L øe ÉjQƒ°S »a á«HÉgQ’G ¢ûYGO äÉHÉ°üY ™bGƒe ó°V áà«ªe

.z¥Gô©dG OhóM

 ¿ƒ«æeGh  ¿ƒjôμ°ùY  ¿ƒdhDƒ°ùe  ó≤©j  äÉHô°†dG  ™e  ÉæeGõJ

 ¢ùeG  OGó¨H  »a  kÉYÉªàLG  É«°ShQh  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô`̀©`̀dGh  ¿Gô``jG  øe

 ´ÉaódG IQGRh äOQhG ÉªÑ°ùM ,zÜÉgQ’G áëaÉμe{ Oƒ¡L ≥«°ùæàd

 .á«fGôj’G

 äÉfGƒ£°SG  ≈∏Y Qƒã©dG  ¢ùeG  É«°ShQ  äócCG  ôNG  ó«©°U ≈∏Y

 zá«fÉNO  πHÉæbzh  Qƒ∏μdG  IOÉ`̀e  ≈∏Y  …ƒàëJ  É«fÉªdG  ÉgQó°üe

 πFÉ°üØd ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀«`̀é`̀dG á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG á`̀Wƒ`̀¨`̀dG »``a á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H

 Éeƒég  ¿É°ù«f  ™∏£e  »a  äó¡°T  »àdGh  ÉjQƒ°S  »a  á°VQÉ©ªdG

.É°VôàØe É«FÉ«ª«c

 áæeB’G ≥WÉæªdG ≈dEG ÅL’ ±’BG 10 ƒëf OÉY ôNG ÖfÉL øe

 Iƒ∏L{  ôÑ©e ôÑY Iô`̀«`̀NC’G  áFÉªdG  ΩÉ`̀jC’G  ∫Ó`̀N ÉjQƒ°S  »dÉª°T

.É«côJ »HƒæL z…É£g{ áj’ƒH zhRƒZ

(5¢U π«°UÉØàdG)

 IOƒ©dG ≥ëH ÖdÉ£J ÉØ«M Üôb áªî°V IôgÉ¶e

áFOÉg á«°ùaÉæJ AGƒLCG §°Sh äôL

 »النشامى« تكتسح نتائج انتخابات »اAردنية« 

فلسطين على موعد مع جمعة »الشهداء واAسرى«.. اليوم

…OÉÑ©dG ºJÉM - ¿ÉªY 

 »a  ≈eÉ°ûædG  áªFÉb  âë°ùàcG
 á©eÉédG  áÑ∏W  ¢ù∏ée  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG
 óYÉ≤e (9) ≈∏Y â∏°üM PEG ,á«fOQ’G
 á°ü°üîe  Gó©≤e  (18)  π`̀°`̀UCG  ø`̀e
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀≤`̀∏`̀¨`̀ª`̀dG º`̀FGƒ`̀≤`̀∏`̀d
 πgG  áªFÉb  â∏°üM  Éª«a  ,á©eÉédG
 áªFÉb É¡à∏J óYÉ≤e (6) ≈∏Y áª¡dG
 ºd Éª«a ,óYÉ≤e áKÓK ≈∏Y IOƒ©dG
 …G  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG  á`̀ª`̀FÉ`̀b  π°üëJ

.ó©≤e
 á```̀eÉ```̀©```̀dG á```̀Ñ```̀°```̀ù```̀æ```̀dG â````̀¨````̀∏````̀Hh
 ÜÉ«Z §°Sh (%45^25) äÉHÉîàfÓd
 ,É`̀«`̀∏`̀©`̀dG äÉ```°```SGQó```dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀d â```̀a’
 »a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG º`̀¡`̀d ≥`̀ë`̀j ø``̀jò``̀dG

.äÉHÉîàf’G
 AGƒLCG §°Sh äÉHÉîàf’G äôLh
 Ée  çhóM  ¿hO  á«HÉ«°ùfGh  á«°ùaÉæJ

.á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ƒØ°U ôμ©j

(2¢U π«°UÉØàdG) 

 - …CGôdG- á∏àëªdG ¢Só≤dG 
 ä’Éch

 á©ªL  ,¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  ≥`̀∏`̀WCG

 á©ªédG ≈∏Y ziô°SC’Gh AGó¡°ûdG{

 ,iôÑ oμdG  IOƒ©dG  Iô«°ùªd  á©HGôdG

 30  Ωƒ`̀j  É¡JÉ«dÉ©a  â≤∏£fG  »`̀à`̀dG

 15  ≈àM  ôªà°ùJh  ,»°VÉªdG  QGPG

 áÑμf  iô``̀cP  ó`̀Yƒ`̀e  ,πÑ≤ªdG  QÉ``̀jG

.ø«©Ñ°ùdG  ø«£°ù∏a

 ±’BG  ∑QÉ°T  ,iô`̀NG  á¡L øe

 »æ«£°ù∏ØdG  π``̀NGó``̀dG  Üô``̀Y  ø``̀e

 ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  (1948  »`̀°`̀VGQG)

 á`̀jô`̀b »```a á`̀ª`̀î`̀°`̀V Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e »```a

 áæjóe  Üƒ`̀æ`̀L  á`̀eó`̀¡`̀ª`̀dG  â«∏àY

 Ió∏H  É¡fÉμe  âª«bCG  »`̀à`̀dGh  ÉØ«M

 ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f º```̀ °```̀S’G π``̀ª``̀ë``̀J á```jOƒ```¡```j

.IOƒ©dG ≥ëH áÑdÉ£ª∏d

 (5¢U π«°UÉØàdG)

(…CGôdG)  ́ GôàbG áYÉb ºgó≤ØJ ∫ÓN ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG øe OóYh zá«fOQC’G{ ¢ù«FQ

(Ü ± G)   ÉØ«M Üôb ôgÉ¶àj »æ«£°ù∏ØdG πNGódG 

 رسالة للملك من رئيس ساحل العاج
 …QƒNÉa ΩÉgQ - ¿ÉªY

 πMÉ°S  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  øe  ádÉ°SQ  ,»fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈≤∏J

 ô`̀jRh  É¡∏≤f  ,≥«°ùæàdG  IOÉ``̀jRh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£J  πÑ°ùH  ≥∏©àJ  êÉ`̀©`̀dG

 á«LQÉîdG  ô``jRh  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ƒfÉJ  ¿ƒ``̀eCG  π«°SQÉe  êÉ`̀©`̀dG  πMÉ°S  á«LQÉN

 .¢ù«ªîdG ¢ùeCG ¬d …óØ°üdG øªjCG ø«Hôà¨ªdG ¿hDƒ°Th

 ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  ÉgPÉîJG  øμªj  »àdG  äGƒ£îdG  ,ƒ`̀fÉ`̀Jh  …óØ°üdG  åëHh

 äGƒæ°ùdG  »`̀a  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  ÉØãc  øjò∏dG  øjó∏ÑdG  ø«H  …QÉ`̀é`̀à`̀dGh  …OÉ°üàb’G

 ôjƒ£J πÑ°S  ¿Gô`̀jRƒ`̀dG  åëH Éªc .¿hÉ©à∏d  ™°ShCG  ¥É`̀aBG  OÉéjG  ±ó¡H  Iô`̀«`̀NC’G

  .á«æeC’Gh á«YÉaódG ä’ÉëªdG »a ¿hÉ©àdG(2¢U π«°UÉØàdG)

ø«©LGôªdG ™e åjóëdG ∫OÉÑàj ø«°ùëdG ô«eC’G

á«cô«eC’Gh á«fOQC’G á°UÉîdG äGƒ≤dG 
 Ékcôà°ûe Ék«∏«d ÉkjƒÑ©J ÉkæjôªJ ¿GòØæJ 

 Ωƒ«dG .. ø«°VôªªdG äÉHÉîàfG 

kÉMôà≤e ¢†aôJ zádOÉ«°üdG{ 
 äÉ«dó«°üdG ø«H áaÉ°ùªdG ¢†Øîj 

٤

٣

٣

(6¢U áªààdG)



2محليات
 محافظ عجلون: التعايش االسالمي

 المسيحي في ا#ردن أنموذج مشرف 

äÉëjôa »∏Y -¿ƒ∏éY 

 òæe ø««ª°TÉ¡dG  ¢UôM »dÉéªdG  »∏Y ¿ƒ∏éY ßaÉëe ócG
 »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ó¡Y »ah á«fOQ’G ádhódG ¢ù«°SCÉJ
 á«æWƒdG  áªë∏dGh  áÑëªdGh  Iƒ`̀N’G  §`̀HGhQ  ï«°SôJh  õjõ©J  ≈∏Y
 Gòg »a ¬àdÓL É¡≤∏WG »àdG äGQOÉÑª∏d Éàa’ ,øWƒdG AÉæHG  ø«H
 ∞∏àîe ø«H Ée íeÉ°ùàdG  ≈∏Y äócG »àdG  ¿ÉªY ádÉ°SQh ∫ÉéªdG

.ôN’G ΩGôàMGh IƒN’Gh áÑëªdGh ¿ÉjO’G
 ¢ùeG  á¶aÉëªdG  Öàμe  »a  ¬FÉ≤d  ∫Ó`̀N  »dÉéªdG  ±É`̀°`̀VGh
 AGQóeh IôéæY »a »ë«°ùªdG øjódG ∫ÉLQ øe GOóY º°†j Góah
 »`̀eÓ`̀°`̀S’G ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dG ¿G äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG AÉ```°```SDhQh á`̀«`̀æ`̀e’G Iõ``̀¡``̀L’G
 øe ádÉM πμ°ûjh ±ô°ûe êPƒªfG ¿ƒ∏éY á¶aÉëe »a »ë«°ùªdG
 øe ™ªàéªdG äÉfƒμe ø«H §HôJ »àdG Iõ«ªªdG ∑ôà°ûªdG ¢û«©dG

.ø««ë«°ùeh ø«ª∏°ùe
 ΩhôdG  á°ù«æc  ¢Sƒ«LQƒ«L  á°ù«æc  »YGQ  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  OÉ°TGh
 ¢û£≤e »LÉf ø«°Sóæ¡ªdGh (¿Éª°TÉW ¿Éª∏°S) ¢Sƒª«°SGôL Ü’G
 »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH …QƒîdG …Dƒd …ƒHôàdGh IójGhõdG ¿É£∏°Sh
 QGô≤à°S’Gh øe’G ≈∏Y ®ÉØëdG πLG øe á«æe’G Iõ¡L’G É¡dòÑJ

.IôØ¶ªdG á«ª°TÉ¡dG ájGôdG πX »a
 Ió∏H »a ¢ùFÉæμdG »M äÉLÉ«àMGh ÖdÉ£e øe GOóY Gƒ°VôYh
 »MÉ«°S  »ëc  ¬Ø«æ°üJh  √ôjƒ£J  á«ªgGh  äÉeóîdG  øe  IôéæY
 »ªdÉ©dG  »ë«°ùªdG  èë∏d  Ióªà©ªdG  πÑédG  Ió«°S  á°ù«æc  OƒLƒd
 áeÉb’ á°ù«æμ∏d á∏HÉ≤ªdG ¢VQ’G ∑Óªà°SGh ,¿Éμ«JÉØdG πÑb øe
 É¡«∏Y ≈°†e »àdG »ëdG ´QGƒ°T ó«Ñ©Jh ,É¡«∏Y äGQÉªãà°S’G ¢†©H
 áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d ¢SQGóªdG ΩÉeG äÉÑ£e πªYh ,á∏jƒW Iôàa
 á«æeG  á£≤f  ô«aƒJh  ,»HÓ£dG  Üô°ùàdG  ä’ÉM  á©HÉàeh  áÑ∏£dG
 øe óë∏d »ëdG »a á∏LGQ äÉjQhO ô««°ùJh á°ù«æμdG øe Üô≤dÉH
 ájÉ¡f  ™eh äGƒ∏°üdG  äÉbhG  á°ûFÉ£dG  á«HÉÑ°ûdG  äÉaô°üàdG  ¢†©H
 ájÉªMh »ëdG áaÉ¶æH ΩÉªàg’G IOÉjõH GƒÑdÉW Éªc .¢SQGóªdG ΩGhO
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ¥Ó```WGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ≈∏Y ø`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  åÑY ø`̀e  ôHÉ≤ªdG
 øe »ëdG »a ádÉ°†dG ÜÓμdG QÉ°ûàfG IôgÉX áédÉ©eh É¡Ø«¶æàd
 ôFÉ°û©dG  ¿ƒ∏ãªj  ø`̀e  ∑Gô`̀°`̀TGh  Iƒ``̀YOh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  π`̀LG
 ä’ÉØàM’Gh  á«ª°SôdG  äGAÉ≤∏dG  Qƒ°†ëd  »ëdG  »a  á«ë«°ùªdG

.øWƒdGh á¶aÉëªdG iƒà°ùe ≈∏Y á«æWƒdG äÉÑ°SÉæªdGh
 á«Ñ∏àd ºgOGó©à°SG á«ª°SôdG ôFGhódG AGQóe øe OóY ÜôYGh
 áeóîd  áeRÓdG  äÉeóîdG  ºjó≤Jh  ÖdÉ£ªdG  √òg  øe  øμªªdG

 .áeÉ©dG áë∏°üªdG

 وصية عرش رومانيا تزور
 جائزة الحسن للشباب 

 äQGR   -   Gô`````à`````H   -  ¿É````̀ª````̀Y 

 ≈∏Y  á«°UƒdG  ÉàjôZQÉe  Iô`̀«`̀eC’G

 ,hOGQ  ô``̀«``̀eC’G  h  É`̀«`̀fÉ`̀ehQ ¢`̀Tô`̀Y

 ø°ùëdG  Iõ`̀FÉ`̀L  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG

.ÜÉÑ°û∏d

 IQÉ`````̀jõ`````̀dG ∫Ó```````̀N É```̀«```̀≤```̀à```̀dGh

 ,»fGó∏c  ôª°S  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  Iô`̀jó`̀ª`̀H

 ø``jó``fÉ``°``ù``ª``dG ø```̀e á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀eh

 Oó```̀Yh ø``̀«``̀aô``̀°``̀û``̀ª``̀dGh Iõ``̀FÉ``̀é``̀∏``̀d

 ∂```̀dPh É``¡``«``a ø``̀«``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG ø```̀e

 ,á«μ∏ªdG  á«ª∏©dG  á«©ªédG  »`̀a

 »`̀dÉ`̀©`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ô```̀jRh Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H

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

 »`̀fÉ`̀ehô`̀dG ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh »`̀°`̀ù`̀jƒ`̀£`̀dG

.ƒμ°SÉeƒc ’ƒμ«f áμ∏ªªdG iód

 ∫Ó```̀N »```̀fGó```̀ ∏```̀c â```̀ °```̀Vô```̀Yh

 Éª«a ,IõFÉédG  ìÉéf á°üb AÉ≤∏dG

 õFGƒédG  á∏ªM ø`̀e  Oó`̀Y  çó`̀ë`̀J

 ∫ÓN  ø`̀e  º¡MÉéf  ¢ü°üb  ø`̀Y

 ø°ùëdG  Iõ``FÉ``L »``a  º`̀¡`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e

 á«ªæàH  âªgÉ°S  ∞`̀«`̀ch  ÜÉÑ°û∏d

.º¡JÉ«°üî°T π≤°Uh º¡JGQÉ¡e

 Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ¿EG  »`̀fGó`̀∏`̀c â``dÉ``bh

 ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG OGó`````````̀YG ≈```̀∏```̀Y π``̀ª``̀©``̀J

 πeÉ©àdG  ≈∏Y  øjQOÉb  ø«æWGƒªc

 á``̀«``̀©``̀ª``̀à``̀é``̀ª``̀dG É```̀jÉ```̀°```̀†```̀≤```̀dG ™`````̀e

 äGQÉ`````̀¡`````̀ª`````̀dÉ`````̀H º````````̀gó````````̀jhõ````````̀Jh

 äÉ````̀gÉ````̀é````̀J’Gh äÉ```̀«```̀cƒ```̀∏```̀°```̀ù```̀dGh

 á£°ûfC’G  ∫Ó``̀N  ø`̀e  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀j’G

.áØ∏àîªdG á«∏ª©dG

 Iô`````̀«`````̀eC’G äó``````````̀HCG É``````̀gQhó``````̀H

 ø«H  ¿hÉ©àdÉH  É¡àÑZQ  ÉàjôZQÉe

 IõFÉédGh ÜÉÑ°û∏d  ø°ùëdG  IõFÉL

 »a  ÜÉÑ°ûdG  áeóîd  á`̀«`̀fÉ`̀ehô`̀dG

 ó`̀cCG  Éª«a  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

 √òg  ájQGôªà°SG  ¿CG  hOGQ  ô`̀«`̀eC’G

.É¡MÉéf ≈∏Y π«dO IõFÉédG

 QGƒ`̀M IQÉ``̀jõ``̀dG ∫Ó``̀N iô``̀Lh

 Iõ```FÉ```é```dG ï````̀jQÉ````̀J ø````̀Y ìƒ```à```Ø```e

 Égôjƒ£J »a ádhòÑªdG Oƒ¡édGh

 √ó°ûæj  É`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀T  Gô`̀Ñ`̀æ`̀e  í`̀Ñ`̀°`̀ü`̀à`̀d

 ∞∏àîe ø``̀e  »```````fOQC’G  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG

 .™ªàéªdG äÉÄa

   انتداب الضمور أمينا
 عاما لوزارة العدل 

 ¢ù«FQ Qôb - GôàH - ¿ÉªY 
 »°VÉ≤dG  »`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ¢ù∏éªdG
 ¢``̀ù``̀eCG ,hõ````̀¨````̀dG IOƒ`````̀Y ó``ª``ë``e
 »`̀°`̀VÉ`̀b ÜGó````̀à````̀fG ,¢``̀ù``̀«``̀ª``̀î``̀dG
 OÉ`̀jR  ¿É`̀ª`̀Y  ±ÉæÄà°SG  áªμëe
 IQGRƒ```̀d É`̀eÉ`̀Y É`̀æ`̀«`̀eCG Qƒ`̀ª`̀°`̀†`̀dG
 .ô``¡``°``TCG á``̀KÓ``̀K Ió``̀ª``̀d ∫ó```©```dG
 ÉÑFÉf  Qƒª°†dG  »°VÉ≤dG  π¨°Th
 π≤àæj  ¿CG  π`̀Ñ`̀b  ¿É`̀ª`̀©`̀d  É``̀eÉ``̀Y
 πª©∏d Ωô°üæªdG ΩÉ©dG ∞°üàæe
 ±ÉæÄà°SG  áªμëe  iód  É«°VÉb

 .¿ÉªY

 رسالة للملك من رئيس ساحل العاج 

 الرئيس النمساوي يغادر المملكة 

…QƒNÉa ΩÉgQ - ¿ÉªY 

 ,»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ≈≤∏J
 π`̀MÉ`̀°`̀S á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø``̀e á`̀dÉ`̀°`̀SQ
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  πÑ°ùH  ≥∏©àJ  êÉ`̀©`̀dG
 ôjRh  É¡∏≤f  ,≥«°ùæàdG  IOÉ``jRh  á«FÉæãdG
 ¿ƒ`̀eCG  π«°SQÉe  êÉ`̀©`̀dG  πMÉ°S  á`̀«`̀LQÉ`̀N
 á«LQÉîdG  ô``jRh  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ƒ`̀fÉ`̀J
 ¬d  …óØ°üdG  øªjCG  ø«Hôà¨ªdG  ¿hDƒ°Th

.¢ù«ªîdG  ¢ùeCG
 äGƒ£îdG  ,ƒfÉJh  …óØ°üdG  åëHh
 ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  É`̀gPÉ`̀î`̀JG  øμªj  »`̀à`̀dG
 øjó∏ÑdG  ø`̀«`̀H  …QÉ`̀é`̀à`̀dGh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 äGƒæ°ùdG  »a  ä’É°üJ’G  ÉØãc  øjò∏dG
 ™``̀°``̀ShCG ¥É`````̀aBG OÉ``̀é``̀jG ±ó``̀¡``̀H Iô```̀«```̀NC’G
 πÑ°S ¿Gô```̀jRƒ```̀dG  å`̀ë`̀H É`̀ª`̀c .¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d
 ä’É```̀ë```̀ª```̀dG »`````̀a ¿hÉ````̀©````̀à````̀dG ô```̀jƒ```̀£```̀J

.á«æeC’Gh  á«YÉaódG
 äÉ«dG  ™°Vh  ≈∏Y  ¿Gô`̀jRƒ`̀dG  ≥`̀Ø`̀JGh
 äÉYÉ£b »`̀a ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  IOÉ`̀jõ`̀d IOó`̀ë`̀e
 ójóëàdh  IQÉéàdGh  á`̀YGQõ`̀dGh  á``̀jhOC’G
 ºNõdG »£©J ¿G øμªj »àdG äÉ«bÉØJ’G
 …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  º«¶©àd  Üƒ∏£ªdG
 ∂`̀dò`̀c É`̀≤`̀Ø`̀JGh .É`̀¡`̀©`̀«`̀bƒ`̀Jh É```̀gOGó```̀YEGh
 á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG  äÉ``̀¡``̀é``̀dG  Ωƒ``̀≤``̀J  ¿G  ≈``̀∏``̀Y
 ø`̀«`̀H äGAÉ````̀≤````̀d º``«``¶``æ``J ≈``̀∏``̀Y π``̀ª``̀©``̀dÉ``̀H

 .øjó∏ÑdG  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »∏ãªe
 äGóéà°ùª∏d  ∂dòc  ¿Gô`̀jRƒ`̀dG  ¢VôYh
 á≤∏©àªdG ∂∏J É¡eó≤e » pah ,á«ª«∏bE’G
 á```````̀eRC’Gh á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG á``«``°``†``≤``dÉ``H
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ÉãëH  Éªc  .ájQƒ°ùdG
 ô£N ¬fG  GócCG  …òdG  ÜÉgQ m’G  áHQÉëªd
 á≤£æªdG  »a  √ôMO  øe  óH  ’  ∑ôà°ûe
 ≥WÉæe  ™«ªL  » pah  É«≤jôaG  ÜôZ  » pah

.√óLGƒJ
 IQƒ`̀°`̀U »`̀a ƒ`̀fÉ`̀J …ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ™`̀°`̀Vhh
 ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L É`̀gOƒ`̀≤`̀j »`̀à`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 »`̀a QGô```̀≤```̀ à```̀ °```̀ S’Gh ø````````̀eC’G ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀à``̀d
 πeÉ°T  πM  ≈dG  π°UƒàdG  ôÑY  á≤£æªdG
 ≈∏Y  »∏«FGô°S’G  »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô°ü∏d
 øª°†j …ò```̀dG  ø`̀«`̀à`̀dhó`̀dG  π``̀M ¢``SÉ``°``SCG
 á∏≤à°ùªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀dhó`̀dG  ΩÉ`̀«`̀b

 1967 ¿GôjõM øe ™HGôdG •ƒ£N ≈∏Y
 Éªc .á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG ¢``Só``≤``dG É`̀¡`̀à`̀ª`̀°`̀UÉ`̀Yh
 π°UƒàdG  áμ∏ªªdG  Oƒ`̀¡`̀L  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀©`̀∏`̀WCG
 á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG á``̀eRÓ``̀d »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S π``̀M ≈```̀dG
 πÑ≤jh  É¡μ°SÉªJh  ÉjQƒ°S  IóMh  ßØëj
 ≈∏Y ≥`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG …Qƒ``̀°``̀ù``̀dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG É`̀¡`̀H

.2254 QGô≤dG ¢SÉ°SCG
 êÉ©dG  πMÉ°S  á«LQÉN  ô`̀jRh  ôμ°Th

 Qhó``dG  ø`̀ª`̀Kh  √OÓ`̀Ñ`̀d  É`̀¡`̀ª`̀YO  áμ∏ªª∏d
 Iô«°ùe OÉæ°SEG  »a ¬H  âeÉb …ódG  ΩÉ¡dG
 äGƒ``̀b »``̀a â``cQÉ``°``T ø`̀«`̀M É`̀gQGô`̀≤`̀à`̀ °`̀SG
 ¢UôëdG  ócGh  .á«ªe’G  ΩÓ°ùdG  ßØM
 áμ∏ªªdG  ™``e  QhÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y
 ,á``«``ª``«``∏``bE’G É``jÉ``°``†``≤``dG π`̀ª`̀é`̀e ∫ƒ````M
 Gó©≤e ¿’G  π¨°ûJ  √OÓH ¿CGh  É°Uƒ°üN

 .øeC’G ¢ù∏ée »a ºFGO ô«Z

 QOÉ```̀Z  -  Gô```̀à```̀Hh  …CGô``````̀ dG  -  ¿É``̀ª``̀Y 
 ¿É`̀a Qó`̀æ`̀°`̀ù`̀μ`̀dG …hÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀æ`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ,¬à∏«≤Y  Ió«°ùdG  ¬≤aGôJ  ,ø«∏«H  ô`̀jO
 ºààNG  ¿CG  ó©H  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeCG  ¿ÉªY
 äôªà°SG  áμ∏ªªdG  ≈`̀dEG  á«ª°SQ  IQÉ`̀jR
 äÉ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀e É`̀¡`̀dÓ`̀N iô``̀LCG ,ΩÉ```̀j CG Ió``Y
 ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ™``̀e
 ,ø``jó``∏``Ñ``dG ø``̀«``̀H äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG â``̀dhÉ``̀æ``̀J
 .á``̀æ``̀gGô``̀dG á``̀«``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G äGQƒ```̀£```̀à```̀dGh
 »`̀a  ø`̀«`̀∏`̀«`̀H  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ´GOh  »``̀a  ¿É```̀ch
 ô`̀jRh ,»``̀dhó``̀dG AÉ`̀«`̀∏`̀Y á`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG QÉ`̀£`̀e
 Qƒ``à``có``dG ΩÓ`````̀YE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d á```dhó```dG
 á``ã``©``H ¢```̀ù```̀«```̀FQ ,»```̀æ```̀eƒ```̀ª```̀dG ó```ª```ë```e
 ø`̀«`̀eCGh ,∞`̀«`̀°`̀†`̀∏`̀d á`̀≤`̀aGô`̀ª`̀dG ±ô`̀°`̀û`̀dG
 ô«Ø°ùdGh  ,áª°UÉ©dG  ßaÉëeh  ,¿ÉªY
 ô``̀«``̀Ø``̀°``̀ù``̀dGh ,É``̀°``̀ù``̀ª``̀æ``̀dG »````a »`````````̀fOQC’G
 ,IQÉØ°ùdG  ¿ÉcQCGh  ¿ÉªY  »a  …hÉ°ùªædG
 ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀dG ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``̀e Oó```̀Yh
 ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG  QGR  h  .ø```̀«```̀jô```̀μ```̀°```̀ù```̀©```̀dGh
 πÑL ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh Qó`̀æ`̀°`̀ù`̀μ`̀dG  …hÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀æ`̀dG

 »a  ’ƒ`̀é`̀Jh  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eCG  á©∏≤dG
 ™bƒªdG  É¡H  ôNõj  »àdG  ºdÉ©ªdG  ºgCG

.…ôK’G
 ºdÉ©e RôHG  øY ìô°T  ≈dG  ™ªà°SGh

 QÉK’Gh  πbôg  óÑ©ªc  …ôK’G  ™bƒªdG
 ácôÑdGh  óé°ùªdGh  ô°ü≤dÉc  ájƒe’G
 ,∞`̀ë`̀à`̀ª`̀dGh ô`̀î`̀°`̀ü`̀dG »``̀a IQƒ`̀Ø`̀ë`̀ª`̀dG
 ,á`̀«`̀£`̀fõ`̀«`̀Ñ`̀dG á`̀°`̀ù`̀«`̀æ`̀μ`̀dG ≈```̀dG á``aÉ``°``VG

 ¿ô≤dG  ≈`̀dG  É¡FÉæH  ïjQÉJ  Oƒ©j  »àdGh
.…OÓ«ªdG  ¢SOÉ°ùdG

 ¬```à```∏```«```≤```Yh ∞```̀«```̀ °```̀†```̀ d G  ≥```````````aGQh
 É``̀°``̀ù``̀ª``̀æ``̀d G  »````̀a  »`````````̀fOQ’G ô```«```Ø```°```ù```d G

 ó`̀aƒ`̀dGh ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh »`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀M
.≥aGôªdG  …hÉ°ùªædG

 ó`̀¡`̀©`̀e  ™``bGƒ``e  ó``̀aƒ``̀d Gh  QGR  É`̀ª`̀c
 ™``̀H É``̀à``̀d G  Iô````̀°````̀S C’G á``̀ë``̀°``̀ü``̀H  á``̀jÉ``̀æ``̀©``̀d G
 º«îe  »a  ,ø«°ùëdG  Qƒf  á°ù°S Dƒªd

. … ôàY õd G
 »`̀a …hÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀æ`̀d G  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ≥`̀aGQh
 ¥hó``̀æ``̀°``̀U Ö``̀à``̀μ``̀e Iô```̀jó```̀e ,¬````̀JQÉ````̀jR
 ¿OQ C’G  »a  ¿Éμ°ù∏d  IóëàªdG  ºe C’G
 ô```̀jó```̀eh ,ô````̀μ````̀H  ≈```̀∏```̀«```̀d  IQƒ`````à`````có`````d G

.π≤Y  º«gGôHG  QƒàcódG  ó¡©ªdG
 á``©``«``Ñ``£``d  É```̀ kMô```̀°```̀T  π```̀≤```̀Y Ωó``````̀bh
 É`̀¡`̀eó`̀≤`̀j  »``̀à``̀d G  äÉ``̀eó``̀î``̀d G  á``̀«``̀Yƒ``̀fh
 ,ø``̀«``̀jQƒ``̀°``̀ù``̀d G  ø``̀«``̀Ä``̀LÓ``̀d  ó``̀¡``̀©``̀ª``̀d G
 º``````̀e C’G ¥hó````æ````°````U ™````̀e ¿hÉ```̀©```̀ à```̀ d É```̀ H

.¿Éμ°ù∏d  IóëàªdG
 …hÉ```̀°```̀ù```̀ª```̀æ```̀d G  ¢```̀ù```̀«```̀Fô```̀d G  QGRh
 ,º``̀«``̀î``̀ª``̀d G  »```̀a  ¢``̀ù``̀eÉ``̀î``̀d G  ´É``̀£``̀≤``̀d G
 Ωó``≤``J  »``̀à``̀d G  ,I CGô````̀ª````̀d G  á````̀MGh å``̀«``̀M

 .AÉ°ùædÉH  á°UÉN  äÉeóN

 É«∏©dG äÉ°SGQó∏d âa’ ÜÉ«Z §°Sh ´Gôàb’G áÑ°ùf (%45^24)   

» النشامى« تكتسح نتائج انتخابات »ا#ردنية« 
بالتزكية  الرياضية  والتربية  والتصميم  الفنون  كلية  قوائم   فوز 

…OÉÑ©dG ºJÉM -¿ÉªY 

 »`̀a ≈``̀eÉ``̀°``̀û``̀æ``̀dG á``̀ª``̀FÉ``̀b â``̀ë``̀°``̀ù``̀à``̀cCG
 á``©``eÉ``é``dG á``̀Ñ``̀∏``̀W ¢``ù``∏``é``e äÉ```HÉ```î```à```fG
 øe óYÉ≤e (9) ≈∏Y â∏°üM PEG ,á«fOQ’G
 ºFGƒ≤∏d  á°ü°üîe  Gó`̀©`̀≤`̀e  (18)  π`̀°`̀UCG
 Éª«a  ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  á≤∏¨ªdG
 (6) ≈``∏``Y á``ª``¡``dG π```̀gG á``ª``FÉ``b â`̀∏`̀°`̀ü`̀M
 áKÓK  ≈∏Y  IOƒ`̀©`̀dG  áªFÉb  É¡à∏J  óYÉ≤e
 ójóéàdG áªFÉb π°üëJ ºd Éª«a ,óYÉ≤e

.ó©≤e …G ≈∏Y
 äÉHÉîàfÓd  áeÉ©dG  áÑ°ùædG  â¨∏Hh
 áÑ∏£d  â```̀a’  ÜÉ``«``Z  §``°``Sh  (%45^25)
 º¡d ≥``ë``j ø```jò```dG ,É``«``∏``©``dG äÉ```̀°```̀SGQó```̀dG
 ≠∏H  ø«M  »a  ,äÉHÉîàf’G  »a  ácQÉ°ûªdG
 á°SQÉªe º¡d ≥ëj øjòdG áÑ∏£dG »dÉªLG
 ÖdÉW  ∞dG  (41^269)  »HÉîàf’G  º¡≤M

.á«∏c (19) ≈∏Y ø«YRƒe ,áÑdÉWh
 É``̀«``̀∏``̀©``̀dG á```̀æ```̀é```̀∏```̀dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ ∫É`````````̀bh
 ÖFÉf  á«fOQC’G  á©eÉédG  »a  äÉHÉîàfÓd
 QƒàcódG á«ª∏©dG äÉ«∏μdG ¿hDƒ°ûd ¢ù«FôdG
 ´GôàbÓd áeÉ©dG áÑ°ùædG ¿EG øjhÉØc ôªY
 ø«ë°TôªdG  Oó`̀Y  ≠∏Hh  (%45^24  )  â¨∏H
 áÑdÉW (174) º¡æe áÑdÉWh ÉÑdÉW (450)
 äÉ«∏μdG iƒà°ùe ≈∏Y áªFÉb (95) øª°V
 ≈∏Y  º`̀FGƒ`̀b  (4)  øª°V  Éë°Tôe  (64)h

.á©eÉédG iƒà°ùe
 á«∏c  »`̀a  ´Gô`̀à`̀bG  áÑ°ùf  ≈`̀∏`̀YCG  â¨∏Hh
 áÑ°ùf  π```̀bGh  (%76^89)  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG  Ωƒ`̀∏`̀Y
 áÑ°ùæH ájƒHôàdG Ωƒ∏©dG á«∏c »a âjƒ°üJ

.(%20^98)
 »Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN ,øjhÉØc ∫Ébh
 »eõY  QƒàcódG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH
 É«∏©dG  áæé∏dG  AÉ°†YGh  ¬HGƒfh  á¶aÉëe
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀T ó`̀«`̀ª`̀Y :äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀fÓ``̀d
 ±ô°TG QƒàcódGh äÉ«£©dG ódÉN QƒàcódG
 ≠∏H  ¢ù∏éªdG  óYÉ≤e  Oó`̀Y  ¿EG{  ¿Ghó`̀©`̀dG
 ºFGƒ≤∏d Gó©≤e (87) É¡æe ,óYÉ≤e (105)
 Gó©≤e  (18)h  ,äÉ`̀«`̀∏`̀μ`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 å«M ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  iƒà°ùe ≈`̀∏`̀Y  º`̀FGƒ`̀≤`̀∏`̀d
 äÉ«∏μdG  øe  á«HÉîàf’G  ô`̀FGhó`̀dG  ¿ƒμàJ
 Ió``̀MGh á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG Iô```̀FGO á«∏c π`̀c ó`̀©`̀Jh
 á`̀KÓ`̀K ø``̀Y É`̀¡`̀∏`̀«`̀ã`̀ª`̀J  π`̀≤`̀j  ’ ¿CG  Ö`̀é`̀j

.AÉ°†YCG
 πμ°ûàJ  IójóédG  äÉª«∏©à∏d  É`̀≤`̀ahh
 ≈``̀fOCG Gó``̀M ó`̀YÉ`̀≤`̀e á`̀KÓ`̀K ø``e á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 GóM  á«∏μ∏d  á°ü°üîªdG  óYÉ≤ªdG  Oó©Hh
 øe ô`̀ã`̀cCG  π«ãªJ  ≈`̀YGô`̀j  ¿CG  ≈∏Y  ,≈`̀∏`̀YCG
 íæªJ »àdG á«ªjOÉcC’G ΩÉ°ùbC’G OóY ∞°üf
 äƒ°üjh  ,á«∏μdG  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  áLQO
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG AÉ``°``†``YCG ø``̀e ƒ`̀°`̀†`̀Y π``̀c

.áë°TôàªdG ºFGƒ≤dG øe IóMGh áªFÉ≤d
 πc  πμ°ûàJ  á©eÉédG  iƒà°ùe  ≈∏Yh
 øe ≈``fOCG  Gó`̀M  Éë°Tôe (12)  øe áªFÉb
 πc äƒ°üjh ,πbC’G ≈∏Y äÉ«∏c ™°ùJ áÑ∏W
 ióME’ áeÉ©dG  áÄ«¡dG AÉ°†YCG  øe ƒ°†Y

.ºFGƒ≤dG
 (450)  ø`̀«`̀ë`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG  Oó``̀Y  ¿EG  ∫É```̀bh
 øª°V ¬ÑdÉW (174) º¡æe áÑdÉWh ÉÑdÉW
 (64)h äÉ«∏μdG iƒà°ùe ≈∏Y áªFÉb (95)
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ºFGƒb  (4)  øª°V  Éë°Tôe

.á©eÉédG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á``©``eÉ``é``dG ¢``ù``«``FQ ó`````̀cCGh
 ´Gô```̀à```̀b’G õ```̀cGô```̀e ≈``̀∏``̀Y ¬``̀à``̀dƒ``̀L ∫Ó````̀N

 õjõ©J  »``̀a  Iƒ`̀≤`̀H  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ¿CG
 IóYÉb  ™«°SƒJh  á«WGô≤ªjódG  Iô«°ùªdG
 ºg  áÑ∏£dG  QÉÑàYÉH  á«HÓ£dG  ácQÉ°ûªdG
 çGó`̀MEG  ≈∏Y ¿hQOÉ≤dG  h  πÑ≤à°ùªdG  IOÉ`̀b
 Iô«°ùªH  ≈bôj  …ò`̀dG  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  ô««¨àdG

.øWƒdG
 ∫É`̀Ñ`̀bEÓ`̀d ¬`̀MÉ`̀«`̀JQG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ió```̀HCG
 GócDƒe äÉHÉîàf’G »a ácQÉ°ûª∏d âaÓdG
 É``̀LPƒ``̀ª``̀fCG  Gƒ``̀eó``̀b  á``©``eÉ``é``dG  á`̀Ñ`̀∏`̀W ¿CG
 »àdG á«WGô≤ªjódG ácQÉ°ûªdG »a Éeó≤àe
 »a ácQÉ°ûªdG øe á∏Ñ≤e πMGôªd ¢ù°SDƒJ

.äÉHÉîàf’G
: »JC’Éc äÉHÉîàf’G èFÉàf äAÉLh

ÜGOB’G
 áªFÉb  ,ó©≤ªH  äRÉ``̀ah  ¢†Ñf  áªFÉb
 Ωõ`̀©`̀dG π```gCG á`̀ª`̀FÉ`̀b ,ó`̀©`̀≤`̀ª`̀H äRÉ```̀ah AÉ`̀æ`̀H
 äRÉ`̀ah  óæ°ùdG  áªFÉb  ,øjó©≤ªH  äRÉ``̀ah
 ,ó©≤ªH äRÉah Iôμa ¢SôZG áªFÉb ,ó©≤ªH

.ó©≤ªH äRÉah ÜGOB’G ¿Ééd áªFÉb

∫ÉªYC’G
 áªFÉb óYÉ≤e 3 äRÉ`̀ah RÉéfG áªFÉb

ó©≤ªH äRÉah áeÉ¡°ûdG
 ,øjó©≤ªH  äRÉ```̀ah  á`̀eGô`̀μ`̀dG  á`̀ª`̀FÉ`̀b

.ó©≤ªH äRÉah AÉ£©dG áªFÉb

Ωƒ∏©dG
 áªFÉb ,øjó©≤ªH äRÉah øWh áªFÉb

øjó©≤ªH äRÉah ºªg
 áªFÉb ,ó©≤ªH äRÉah IóMƒdG áªFÉb

.ó©≤ªH äRÉah ƒª°S

á©jô°ûdG
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉah  á°†¡ædG  áªFÉb

ó©≤ªH äRÉah AÉªf
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ``̀ah  ø«μªJ  áªFÉb

ó©≤ªH äRÉah ôKCG

Ö£dG
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ``̀ah  ó`̀Yƒ`̀dG  áªFÉb

ó©≤ªH äRÉah ø«Jh
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ```̀ah  ¢†Ñf  á`̀ª`̀FÉ`̀b

ó©≤ªH äRÉah øWh
.ó©≤ªH äRÉah º«μM áªFÉb

áYGQõdG
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ```̀ah  ´Gó```̀HG  á`̀ª`̀FÉ`̀b

ó©≤ªH äRÉah Ωõ©dG
 äRÉ```̀ah á`̀«`̀HÓ`̀£`̀dG ¿É``̀é``̀∏``̀dG á`̀ª`̀FÉ`̀b
 äRÉ``````̀ah ¿É`````̀jô`````̀dG á```ª```FÉ```b,ø```jó```©```≤```ª```H

.øjó©≤ªH

¢†jôªàdG
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ``̀ah  ó¡©dG  áªFÉb
 á`̀ª`̀FÉ`̀b,ó`̀©`̀≤`̀ª`̀H äRÉ````̀ah á`̀°`̀†`̀¡`̀æ`̀dG ¿É``é``d

. ó©≤ªH äRÉah RÉéf’G

ájƒHôàdG Ωƒ∏©dG á«∏c
 áªFÉb,øjó©≤ªH äRÉah º«≤dG áªFÉb

 á`̀ª`̀FÉ`̀b,ó`̀©`̀≤`̀ª`̀H äRÉ````̀ah …ƒ``̀Hô``̀J …hÉ``̀ª``̀g

øjó©≤ªH äRÉah á«HôàdG ¢†Ñf

á°Sóæ¡dG
 äRÉ````̀ah π`̀≤`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG ô``̀μ``̀Ø``̀dG á``̀ª``̀FÉ``̀b

 áªFÉb,ó©≤ªH äRÉah Ωõ©dG áªFÉb,ó©≤ªH

 ô««¨àdG  áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ`̀ah  πÑ≤à°ùªdG

 äRÉ``̀ah RÉ`̀é`̀fG á`̀ª`̀FÉ`̀b,ø`̀jó`̀©`̀≤`̀ª`̀H äRÉ```̀ah

 áªFÉb,ó©≤ªH äRÉah QÉªYG áªFÉb,ó©≤ªH

.ó©≤ªH äRÉah ôKCG

¥ƒ≤ëdG
 äRÉ`````ah ô``«``«``¨``à``dG ¿É```°```Sô```a á``̀ª``̀FÉ``̀b

 äRÉ````````̀ah RÉ```````̀é```````̀f’G á```̀ª```̀FÉ```̀b,ó```̀©```̀≤```̀ª```̀H

 äRÉ````````ah á`````̀Hhô`````̀©`````̀dG á```̀ª```̀FÉ```̀b,ó```̀©```̀≤```̀ª```̀H

 ¢†Ñf  áªFÉb,á«°VÉjôdG  á«HôàdG,ó©≤ªH

.óYÉ≤e 3 ¬«cõàdÉH äRÉah

ádó«°üdG
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ```̀ah  ø`̀«`̀Jh  á`̀ª`̀FÉ`̀b

 äRÉah  É©e  áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ`̀ah  AÉ£©dG

,ó©≤ªH

¿Éæ°S’G ÖW
 äRÉ`````````````̀ah á`````̀°`````̀†`````̀¡`````̀æ`````̀dG á``````̀ª``````̀FÉ``````̀b

 äRÉ``````̀ah ¿É````̀°````̀ù````̀MEG á``̀ª``̀FÉ``̀b,ø``̀jó``̀©``̀≤``̀ª``̀H

 ô````KCG á``̀ª``̀FÉ``̀b,π``̀«``̀gCÉ``̀ à``̀dG Ωƒ``̀∏``̀Y,ó``̀©``̀≤``̀ª``̀H

 äRÉ````̀ah ó``̀¡``̀©``̀dG á`̀ª`̀FÉ`̀b,ó`̀©`̀≤`̀ª`̀H äRÉ``````̀ah

,ó©≤ªH äRÉah ôJh áªFÉb,øjó©≤ªH

 »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG á«∏c
äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæμàd

 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ`̀ah  øWƒdG  áªFÉb
 Oƒ`̀≤`̀æ`̀d á``ª``FÉ``b,ó``©``≤``ª``H äRÉ``````̀ah RÉ```̀é```̀fG

 h ¿ƒ``̀æ``̀Ø``̀dG,ó``̀©``̀≤``̀ª``̀H äRÉ```````̀ah Iô``̀«``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 ¬«cõàdÉH äRÉah øeÉ°†J áªFÉb,º«ª°üàdG

.óYÉ≤e 3

á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ```̀ah  Iô`̀μ`̀a  á`̀ª`̀FÉ`̀b
 ô`̀KCG  áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ``̀ah  ø`̀Wƒ`̀dG  ¢†Ñf
 äRÉ`̀ah  Ohó``̀M  Ó`̀H  áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ``̀ah

ó©≤ªH
 á`̀ª`̀FÉ`̀b,ó`̀©`̀≤`̀ª`̀H äRÉ````̀ah »```bQ á`̀ª`̀FÉ`̀b

ó©≤ªH äRÉah OÉ«ëdG

áMÉ«°ùdG h QÉKB’G
 áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ`̀ah  »æWƒe  áªFÉb

.øjó©≤ªH äRÉah πÑ≤à°ùªdG

 øH ø«°ùëdG ô«eC’G á«∏c
 äÉ°SGQó∏d »fÉãdG ˆGóÑY

á«dhódG
 áªFÉb  ó©≤ªH  äRÉ```ah  RÉ`̀é`̀fG  áªFÉb
 ¿hÉ©àdG  áªFÉb,ó©≤ªH  äRÉ`̀ah  πÑ≤à°ùªdG

ó©≤ªH äRÉah

 IôFGódG ÜÉîàfG èFÉàf
áeÉ©dG á«HÉîàf’G

á©eÉédG iƒà°ùe ≈∏Y ºFGƒ≤dG

ó©≤e 9 `H äRÉah ≈eÉ°ûædG áªFÉb
–»£«æëdG ºdÉ°S ∫ÓH óªëe–1

 É«Lƒdƒæμàd »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG á«∏c
äÉeƒ∏©ªdG

–iOÉª°üdG ø«°ùM OÉjR ¥QÉW -2
áYGQõdG á«∏c

 á«∏c–øjOÉëªdG πYR ódÉN óYQ -3
á°Sóæ¡dG

–¬∏eGƒ©dG ÖJGQ ∞jô°T ÖJGQ -4
á°Sóæ¡dG á«∏c

–¬eQÉé©dG ¿Éª«∏°S óªMG Üô©j -5
ádó«°üdG á«∏c

–¬ëdGƒ°üdG OGƒY ójÉc ¿ÉcGQ -6
 »fÉãdG ˆGóÑY øH ø«°ùëdG ô«eC’G á«∏c

á«dhódG äÉ°SGQó∏d
–äÉμjhódG ºdÉ°S QÉ¡f ¿ÉfóY -7

ájƒHôàdG Ωƒ∏©dG á«∏c
–¬«≤ØdG ídÉ°U óªëe √AGôH -8

∫ÉªYC’G á«∏c
–øjRÉéëdG ≈°ù«Y óFGQ ¬æjR -9

á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG á«∏c

ó©≤e 6 `H äRÉah áª¡dG πgCG áªFÉb

 á«∏c–Ö«£îdG ™jóH ô«ª°S ójR -1

Ö£dG

 ≈Ø£°üe óªMG AGô°SG -2

á©jô°ûdG á«∏c–»bƒ∏°ùªdG

 óªëe ¢VÉjQ π«Ñ°ù∏°S -3

á°Sóæ¡dG á«∏c–¬æ°SÉ°ùëdG

 ≈Ø£°üe ≈°Sƒe ¢ù«e -4

ádó«°üdG á«∏c–»fÉHƒëdG

–¿É«∏Y QOÉ≤dGóÑY ódÉN óªëe -5

á°Sóæ¡dG á«∏c

–Oƒªëe ó«dh ódÉN ˆG óÑY -6

 3 `H äRÉah IOƒ©dG áªFÉb,áYGQõdG á«∏c

ó©≤e

 ƒHG π«YÉª°SG óªëe óée -1

∫ÉªYC’G á«∏c–∂°Sô°S

 á«∏c–ΩÉeG º°TÉg ó«Mh óªëe -2

Ö£dG

–hôªYƒHCG ø°ùM ¿Ghôe π°SÉH -3

á°Sóæ¡dG á«∏c

 á«fOQC’G  á©eÉédG  ´ôa  èFÉàf  É`̀eCGh
 ƒëædG  ≈`̀∏`̀Y  äAÉ`̀ é`̀ a  áÑ≤©dG  »`̀ a

:»dÉàdG

 á«∏c,äÉ«∏μdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ºFGƒ≤dG

áÑ≤©dG ´ôa / äÉ¨∏dG

 `H ¬`̀«`̀cõ`̀à`̀dÉ`̀H äRÉ```̀ah AÉ``̀Nô``̀dG á`̀ª`̀FÉ`̀b

 ´ôa  /  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh  IQGOE’G  á«∏c,ó©≤e  3

 `H ¬«cõàdÉH äRÉah áeGôμdG áªFÉb,áÑ≤©dG

 ´ôa  /  ábóæØdGh  áMÉ«°ùdG  á«∏c,ó©≤e  3

 `H  ¬«cõàdÉH  äRÉah  ô««¨àdG  áªFÉb,áÑ≤©dG

 äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ º¶f á«∏c,ó©≤e 3

 äRÉ```ah OÉ```ë```JE’G á`̀ª`̀FÉ`̀b,á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG ´ô```a /

ó©≤e 3 `H ¬«cõàdÉH

 ´ô```̀a / á```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG Ωƒ```̀∏```̀©```̀dG á``̀«``̀∏``̀c

,ó©≤e 2 `H äRÉah ójóéàdG áªFÉb,áÑ≤©dG

ó©≤e 1 `H äRÉah ≥ëdG áªFÉb
´ôØdG iƒà°ùe ≈∏Y

ô°ûHG áªFÉb
.  øjó©≤ªH ¬«cõàdÉH äRÉah

(GôàH)  á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J ¿ÉãëÑj ƒfÉJh …óØ°üdG

(…CGôdG)   Iô°SC’G áë°üH ájÉæ©dG ó¡©e ¬JQÉjR AÉæKG ø«∏«H

(…CGôdG)   á«fOQ’G áÑ∏W ¢ù∏ée äÉHÉîàfG øe

…OÉÑ©dG ºJÉM -Öàc 

 áÑ∏W OÉ``̀ë``̀JG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG äó`̀¡`̀°`̀T

 kGAhó`̀g ,¢`̀ù`̀eCG   äô`̀L »àdG á`̀«`̀fOQ’G á©eÉédG

 ÉgÉ£YG  É`̀e  ,´Gô``̀à``̀b’G  á«∏ªY  »`̀a  á«HÉ«°ùfEGh

 ´ƒbh  πé°ùJ  ºd  PEG  ,QGóàbEÉH  zìÉéædG{  áeÓY

 iôée ≈`̀∏`̀Y ô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG É`̀¡`̀fÉ`̀°`̀T ø`̀e ∫É`̀ª`̀YG …G

 ´Gôàb’G ≥jOÉæ°U óæY ¿ÉcCG  AGƒ°S ,äÉHÉîàf’G

 hG á©eÉédG πNGóe hG RôØdG hG âjƒ°üàdG »a

.É¡JÉMÉ°S πNGO

 á©eÉédG{  äÉHÉîàfG  ìÉéf  ô°UÉæY  øªμJh

 »a  â∏ãªJ  á∏eÉμàe  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y  Ió``̀Y  »`̀a  zΩ’G

 »àdG  ,á«HÉîàf’G  á«∏ª©∏d  á≤Ñ°ùªdG  äÉÑjôàdG

 ,(%45^24)øe ôãcCG É¡«a ´Gôàb’G áÑ°ùf â¨∏H

 ,É«∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  áÑ∏£d  â`̀a’ ÜÉ`̀«`̀Z  §`̀°`̀Sh

 º¡d  ≥ëj  ÖdÉW ∞`̀dG  (41^2)  øe ôãcCG  ¿CG  PEG

.É¡«a ácQÉ°ûªdG

 AGƒ```̀°```̀S á```̀Ñ```̀∏```̀£```̀dG π```̀eÉ```̀©```̀J Ö````̀fÉ````̀L ≈```````̀dG

 º`̀¡`̀æ`̀«`̀H É````eh ø`̀«`̀Yô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG hG ø`̀«`̀ë`̀°`̀Tô`̀à`̀ª`̀dG

 ÖfÉL ≈dG ,á«dhDƒ°ùªdG ìhôH ,º¡d øjô°UÉæªdG

 á«aôëH  â∏eÉ©J  »àdG  ,á«æe’G  Iõ`̀¡`̀L’G  QhO

 ΩôëdG  QGƒ`̀°`̀SG  êQÉ``̀N  É`̀gó`̀LGƒ`̀J  AÉ`̀æ`̀KG  á«æ¡eh

 ∂dòch  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ô«°S  ¿Éª°†d  »©eÉédG

 ¿G  É°Uƒ°üN ,ô«°S  äÉ`̀eRG  çhó`̀M ΩóY ¿Éª°V

 É¡©«ªL  âJÉH  á©eÉédÉH  á£«ëªdG  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG

 á«∏ªY É¡à°Vôa »àdG äÓjƒëàdG ó©H ,á«°ù«FQ

.™jô°ùdG ¢UÉÑdG AÉ°ûfEG

 á©eÉédG  IQGOEGh  á«HÓW  QOÉ°üe  Ö°ùëHh

 hG Ö``̀¨``̀°``̀T ∫É```̀ª```̀YG á`````̀jG çhó``````̀M π``é``°``ù``j º```̀ d

 ¢†©H äó¡°T ø«M »a ,áÑ∏£dG ø«H äGôLÉ°ûe

 OóY  É¡«a  óLƒj  »àdG  äÉ«∏μdG  »a  ≥jOÉæ°üdG

.áÑ∏£∏d ®É¶àcG ä’ÉM ô«Ñc áÑ∏W

 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG ìÉ`̀é`̀f äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀d IAGô````b »``̀ah

 â∏ãªJ  É`̀¡`̀fEÉ`̀a  ,á``«``fOQ’G  áÑ∏W  OÉ`̀ë`̀JG  ¢ù∏ée

 ≠∏H PEG í«°TôàdG å«M øe ácQÉ°ûªdG ºéM »a

 áë°Tôeh  Éë°Tôe  (476)  ø«ë°TôàªdG  Oó`̀Y

 ≈∏Y áªFÉb (95) øª°V Éë°Tôe (412) ™bGƒH

 á©HQG  øª°V  Éë°Tôe  (64)h  äÉ«∏μdG  iƒà°ùe

 πgCGh ≈eÉ°ûædG :á©eÉédG iƒà°ùe ≈∏Y ºFGƒb

.IOƒ©dGh ójóéàdGh áª¡dG

 É¡≤∏WG  »àdG  á«FÉYódG  á∏ªëdG  ∂dP  ™ÑJh

 ájóL  â°ùμY  »àdGh  ,(ºFGƒ≤dG  )  ¿ƒë°TôªdG

 º¡J  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  ™`̀e  »WÉ©àdG  »`̀a  áÑ∏£dG

 »≤Jôàd  É`̀¡`̀H  ¢†¡æJh  º`̀¡`̀à`̀©`̀eÉ`̀Lh  º``gAÓ``eR

 ∫ÓN  É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉ`̀é`̀f’G  iƒà°ùe  ≈`̀dG

 á¡éd »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y Iô«N’G IôàØdG

 á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀eh á`̀eó`̀≤`̀à`̀e Ö``̀JGô``̀e ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀dƒ`̀°`̀ü`̀M

.á«ªdÉ©dG äÉØ«æ°üàdG »a á«ªdÉY äÉ©eÉéd

 É«∏©dG  áæé∏dGh  á©eÉédG  IQGO’  πé°ùjh

 á«aÉØ°Th  ìƒ°VƒH  â∏eÉ©J  É¡fG  ,äÉHÉîàfÓd

 øe Aó``H  ,á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  á«∏ª©dG  äÓ`̀Nó`̀e ™`̀e

 πª°T’G  π«ãªàdG  ¿Éª°†d  ,äÉª«∏©àdG  πjó©J

 ,É¡éFÉàf êGôîà°SÉH AÉ¡àfGh ,»HÓ£dG º°ùé∏d

 Gô¶f  ,áÑ∏£dG  á`̀≤`̀Kh  ≈`̀°`̀VQ  πëe â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀dG

 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »``̀a »``HÓ``£``dG Qhó`````̀dGh á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀∏`̀d

 äÉjôée »`̀a â`̀Kó`̀M »`̀à`̀dG äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™`̀e

.äÉHÉîàf’G

 É```¡``̀ °```Sô```Y{  »`````̀a  á```̀©```̀eÉ```̀é```̀dG  ¿G  º`````````̀ZQh

 á«HÓW äÉXÉ¶àcG ó¡°ûJ âfÉc z»WGô≤ªjódG

 É`̀¡`̀fG  ’EG  ,»``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG  Ωô```̀ë```̀dG  êQÉ``````̀Nh π`````̀NGO

 §ÑJôe  ô¡ªéàdGh  ó`̀LGƒ`̀à`̀dG  ¿É`̀c  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g

 ¢UôëdG ó`̀cDƒ`̀j  É`̀ª`̀H,Ió`̀gÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dÉ`̀H

 ,á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ìÉ`̀é`̀f ≈`̀∏`̀Y »`̀HÓ`̀£`̀dG

 kÉ«WGô≤ªjO  kÉ°SôY{  äÉHÉîàf’G  Ωƒj  ¿ƒμj  ¿Gh

.zkÉ«HÓW

 äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G ìÉ```̀é```̀f »````̀a º``̀gÉ``̀ °``̀S É```̀ª```̀eh

 äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J ≈``̀∏``̀Y â````̀∏````̀NOCG »```à```dG äÓ``̀jó``̀©``̀à``̀dG

 »`̀à`̀dGh , á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG OÉ``̀ë``̀JG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e äÉ``HÉ``î``à``fG

 hG  á©eÉédG IQGOG  ≈∏Y Iôàμëe øμJ ºd ájGóH

 ácQÉ°ûe ∂dÉæg ¿Éc ÉªfEG ,¢ùdÉée hG É¡JOÉªY

 PEG ,¬«∏ãªe ∫ÓN øe »HÓ£dG º°ùé∏d á∏YÉa

 iƒà°ùe ≈∏Y á≤∏¨ªdG ºFGƒ≤dG ΩÉ¶f OÉªàYCG ºJ

 ÉªH  ,äÉ«∏μdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ∂dòch  á©eÉédG

 Ée  ,áÑ∏£dG  ø«H  êÉ``̀eó``̀f’Gh  á«∏YÉØàdG  Rõ`̀©`̀j

 AGƒ°S  ,á«Ñ∏°S  äÉ«cƒ∏°S  ájG  Qƒ¡X  »a  óYÉ°ùj

 Gòg  Öë°ùæ«°S  PEG  ,Égó©H  hG  äÉHÉîàf’G  πÑb

 ≈dG  áeÉ©dG  äÉHÉîàf’G  ó©H  É`̀e  ≈`̀dG  ó¡°ûªdG

 ¢ù∏éª∏d  á«∏NGódG  ¿Éé∏dGh  áÄ«¡dG  äÉHÉîàfG

 √É`̀é`̀J ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG AGOG ≈`̀∏`̀Y »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh ,¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f

 ÉjÉ°†≤dGh ¬à©eÉL ∂dòch á«HÓ£dG ÉjÉ°†≤dG

.á«æWƒdG

 ¢ù∏ée  É`̀gô`̀bCG  »àdG  äÓjó©àdG  Ö°ùëHh

 â≤ÑWh áÑ∏£dG  OÉëJG  äÉª«∏©J ≈∏Y á©eÉédG

 äóªàYG  ó≤a  ø°ùeCG  äÉHÉîàfG  »a  Iô`̀e  ∫h’

 »`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀≤`̀∏`̀¨`̀ª`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG º``̀FGƒ``̀≤``̀d

 ô``̀FGhó``̀dG ¿ƒ`̀μ`̀à`̀J å`̀«`̀ë`̀H á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh äÉ`̀«`̀∏`̀μ`̀dG

 Iô`̀FGO  á«∏c  πc  ó©Jh  äÉ«∏μdG  øe  á«HÉîàf’G

 øY É¡∏«ãªJ π≤j ’ ¿CG  Öéj IóMGh á«HÉîàfG

.AÉ°†YCG áKÓK

 øe  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  πμ°ûàJ  äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀∏`̀d  É`̀≤`̀ahh

 ó`̀YÉ`̀≤`̀ª`̀dG Oó``̀©``̀Hh ≈````̀ fOCG Gó```̀M ó`̀YÉ`̀≤`̀e á``̀KÓ``̀K

 ≈YGôj ¿CG  ≈∏Y ,≈∏YCG  GóM á«∏μ∏d á°ü°üîªdG

 á«ªjOÉcC’G ΩÉ°ùbC’G OóY ∞°üf øe ôãcCG π«ãªJ

 ,á«∏μdG  »`̀a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  á``̀LQO  íæªJ  »`̀à`̀dG

 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  AÉ°†YCG  øe  ƒ°†Y  πc  äƒ°üjh

.áë°TôàªdG ºFGƒ≤dG øe IóMGh áªFÉ≤d

 áªFÉb πc πμ°ûàJ á©eÉédG iƒà°ùe ≈∏Yh

 ™°ùJ  áÑ∏W ø`̀e  ≈``̀fOCG  Gó`̀M  Éë°Tôe (12) ø`̀e

 øe ƒ`̀°`̀†`̀Y π``̀c äƒ`̀°`̀ü`̀jh ,π`````bC’G ≈`̀∏`̀Y äÉ`̀«`̀∏`̀c

.ºFGƒ≤dG ióME’ áeÉ©dG áÄ«¡dG AÉ°†YCG

 á«dBG  Ωƒ≤J  IójóédG  äÓjó©àdG  Ö°ùëHh

 ≈∏Y áªFÉb πμd á°ü°üîªdG óYÉ≤ªdG ÜÉ°ùàMG

 πc  OÉ©Ñà°SG  ≈∏Y  »fÉãdGh  ∫hC’G  ø«jƒà°ùªdG

 ´ƒªée øe (%8) øe πbCG ≈∏Y â∏°üM áªFÉb

 π°üëJ Éª«a ,ºFGƒ≤dG ™«ªéd ø«Yôà≤ªdG OóY

 óYÉ≤ªdG  ø`̀e  áÑ°ùf  ≈`̀∏`̀Y  á`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG

 øe É¡«∏Y â∏°üM »àdG äGƒ°UC’G áÑ°ùf …hÉ°ùJ

 á∏gDƒªdG  ºFGƒ≤∏d  ø«Yôà≤ªdG  Oó`̀Y  ´ƒªée

.É¡«a ø«ë°TôªdG AÉª°SCG Ö«JôJ Ö°ùëHh

 á∏gDƒªdG Ö°ùædG »a Qƒ°ùc OƒLh ∫ÉM »ah

 ≈∏Y  ó`̀YÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ø`̀e  ≈≤ÑJ  É`̀e  ´Rƒ``̀j  ,óYÉ≤ª∏d

 ≈`̀∏`̀YCG  ≈`̀∏`̀Y â∏°üM »`̀à`̀dG  á`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG  º`̀FGƒ`̀≤`̀dG

 »ah  ,∫É`̀ë`̀dG  ≈°†à≤e  Ö°ùM  É«dRÉæJ  Qƒ°ùμdG

 ó©H  áªFÉb  øe  ôãcCG  »a  Qƒ°ùμdG  …hÉ°ùJ  ∫ÉM

 áYô≤dG  É«∏©dG  áæé∏dG  …ôéoJ  óYÉ≤ªdG  ™jRƒJ

.IõFÉØdG áªFÉ≤dG QÉ«àN’ É¡æ«H

 ,¢ùe’ÉH  á`̀«`̀fOQ’G  á©eÉédG  »a  çó`̀M  Ée

 É`̀¡`̀à`̀°`̀SÉ`̀FQh É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀∏`̀£`̀d ≥``ë``j ,á```̀bQÉ```̀a á``̀eÓ``̀Y

 º¡JÉjƒà°ùe  áaÉμH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ`̀°`̀†`̀YGh

 ø«jQGO’Gh ,áØ∏àîªdG É¡°ùdÉéeh ,á«°ùjQóàdG

 ,ΩÓ```Y’G  IQGOGh  »`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ø`̀e’É`̀H  ø«∏ãªe

 ∫É`̀Lô`̀d äÉ`̀©`̀Ñ`̀≤`̀dG Gƒ`̀©`̀aô`̀jh ,¬``̀H Ghô`̀î`̀à`̀Ø`̀j ¿CG

 ´ÉØJQG  ºZQ  ,Gƒ°UôM  øjòdG  á«æe’G  Iõ¡L’G

 ∞°U ≈``̀dG Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀j ¿G ≈`̀∏`̀Y IQGô``̀ë``̀dG äÉ````LQO

 …òdG ,õéæªdG Gòg ≥«≤ëàd IófÉ°ùªdGh ºYódG

 .äÉ©eÉédG »bÉÑd É«æWh ÉLPƒªf πμ°ûj

   انتخابات »ا#ردنية«... نضج 
في التجربة وشفافية بالتنظيم 

Qƒª°†dG



3محليات

 É«eƒj QÉæjO 300 äGQóîªdG »æeóe êÓY áØ∏μJ 

جمعية  ا�خوان المسلمين تثمن 
دفاع الملك عن القضية الفلسطينية 

 »الصيادلة« ترفض مقترحا 
يخفض المسافة بين الصيدليات 

 »صحة النواب« تزور المركز 
الوطني لتأهيل المدمنين 

 اتفاقية لتفعيل نظام العمل المرن 

 »الصحافيين« تنظم دورة في صحافة االنترنت 

…OÉÑ©dG ìÓ°U.O - ¿ÉªY 

 ÜÉ£N  ø«ª∏°ùªdG  ¿Gƒ````̀NE’G  á`̀YÉ`̀ª`̀L  á«©ªL  âæªK

 áª≤dG »``a √É``≤``dG …ò```̀dG »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``Ñ``Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L

.ájOƒ©°ùdG »a Iô«NC’G á«Hô©dG

 ¬àdÓL ÜÉ£N »a OQh Ée ¿É«H  »a áYÉªédG  äócGh

 …óHC’G ≥ëdG ≈∏Y ó«cCÉJ á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dÉH ≥∏©àªdGh

 ø««ë«°ùªdGh ø«ª∏°ùªdGh Üô©dGh ø««æ«£°ù∏Ø∏d ó`dÉîdG

.¢Só≤dG »a

 ájƒ¡dG á«eÓ°SEG  É¡∏ªcCÉH ¢Só≤dG ¿CG  áYÉªédG äócGh

 ™«ªL ≈∏Y ájÉ°UƒdG ≥M ø««ª°TÉ¡∏d ¿CGh ,ïjQÉàdG á«HôYh

 ô««¨J  …CG  ¿CGh  ,∑Éæg  á«ë«°ùªdGh  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ªdG

 ó©J  ƒg  ¢Só≤dG  áæjóe  »a  »fƒfÉ≤dGh  »îjQÉàdG  ™°Vƒ∏d

.¢Só≤dG »a âHÉãdG »æ«£°ù∏ØdG ≥ëdG ≈∏Y ñQÉ°U

:¿É«ÑdG ¢üf É«dÉJh

 OÉ≤©fG  ø«ª∏°ùªdG  ¿Gƒ````NE’G  á`̀YÉ`̀ª`̀L  á«©ªL  â`̀©`̀HÉ`̀J

 »a äó`̀≤`̀Y »`̀à`̀dG ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh á`̀©`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀ª`̀≤`̀dG

 »`̀Hô`̀©`̀dG º``̀MÓ``̀à``̀dG IQhô```°```V Qó``̀≤``̀f PEG É```æ```fEGh ,¿Gô``̀¡``̀¶``̀dG

 âbƒdG  äGòH ÉæfEÉa  ø«ª∏°ùªdG  ÉjÉ°†b áeóîd »eÓ°SE’Gh

:»∏j Ée ≈∏Y kÉ°†jCG ócDƒf

 á`̀dÓ`̀L ÜÉ`̀£`̀î`̀H OQh É``e kÉ`̀«`̀dÉ`̀Y á`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG ø`̀ª`̀ã`̀J -1

 á«°†≤dÉH  ≥∏©àªdGh  ø«°ùëdG  øHG  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG

 …ó``HC’G  ≥`̀ë`̀dG  ≈∏Y  ó«cCÉJ  ø`̀e  ¬`̀H  OQh  É`̀eh  á«æ«£°ù∏ØdG

 ø««ë«°ùªdGh ø«ª∏°ùªdGh Üô©dGh ø««æ«£°ù∏Ø∏d ó`dÉîdG

 É¡∏ªcCÉH  ¢Só≤dG  ¿CG  ≈∏Y  áYÉªédG  ócDƒJ  Éªc  ,¢Só≤dG  »a

 ≥M  ø««ª°TÉ¡∏d  ¿CGh  ,ïjQÉàdG  á«HôYh  ájƒ¡dG  á«eÓ°SEG

 á«ë«°ùªdGh  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ªdG  ™«ªL  ≈∏Y  ájÉ°UƒdG

 »a  »fƒfÉ≤dGh  »îjQÉàdG  ™°Vƒ∏d  ô««¨J  …CG  ¿EGh  ,∑É`̀æ`̀g

 »æ«£°ù∏ØdG  ≥`̀ë`̀dG  ≈∏Y  ñQÉ`̀°`̀U  ó©J  ƒ`̀g  ¢`̀Só`̀≤`̀dG  áæjóe

 ¬dòÑj  Ée  kÉ°†jCG  áYÉªédG  øªãJ  Éªc  ,¢Só≤dG  »a  âHÉãdG

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG á`̀eó``î`̀d ó`̀¡`̀L ø``̀e ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀L

.á«eÓ°SE’Gh

 â∏°Uh Ée áé«àf ¿õëdG øe ´ƒæH áYÉªédG ô¶æJ -2

 ,ß°ûJh  ábôa  øe  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  á`̀eC’G  ádÉM  ¬«dEG

 ƒg  É¡JƒÑc  ø`̀e  á``̀eC’G  ¢Vƒ¡æd  ó«MƒdG  π``̀eC’G  ¿CG  iô`̀Jh

 äÉjóëàdG á¡LGƒe ¬dÓN øe ™«£à°ùJ …hóMh ´hô°ûªH

 iôJh  ,»eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  ô«°üªdG  Oó¡J  »àdG  ΩÉ°ùédG

 áª«¶Y  á∏eÉμàe  äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eEG  á«Hô©dG  á`̀eCÓ`̀d  ¿CG  áYÉªédG

.…ƒ≤dG É¡Yhô°ûe AÉæH É¡dÓN øe ™«£à°ùJ

 ≈dG ±ó¡j Éë°VGh É°üHôJ ∑Éæg ¿CG áYÉªédG ócDƒJ -3

 ±ô£àdG  ìhQ  ≥∏îd  ¢ù°SDƒJ  á≤£æªdÉH  á∏°TÉa  ∫hO  OÉéjEG

 íeÉ°ùàdG  øjO  ƒg ÉææjO  ¿CG  ≈∏Y  ócDƒf  PEG  ÉæfEGh  ,ÜÉ``gQE’Gh

 ƒg  á≤£æªdG  ∫É°ûaEG  äÉ°SQÉªe  ¿CG  iô`̀f  ÉæfEÉa  ¢ûjÉ©àdGh

 ≥∏Nh  áæàØdG  ô«©°ùJ  ¬fCÉ°T  ø`̀e  ÜÉ``̀gQE’G  ø`̀e  å«ÑN  ´ƒ`̀f

.ˆG ’G √óeCG º∏©j ’ ¢†«¨H ´Gô°U

 Ö©°û∏d  è¡æªªdG  πà≤dG  äÉ«∏ªY  áYÉªédG  øjóJ  -4

 …Qƒ°ùdG  ΩÉ¶ædG  ¬°SQÉªj  …ò`̀dG  ≥«≤°ûdG  …Qƒ°ùdG  »Hô©dG

 ÉjÉ°†≤H »ÑæLCG πNóJ …CG øjóf ÉæfEÉa âbƒdG äGòHh ,∑Éæg

 Ée  »`̀cô`̀«`̀eC’G  πNóàdG  á«∏ªY  ¿CG  iô`̀f  h  ,á«Hô©dG  ¬``eC’G

 ájhóMh á«©Lôeh »HôY ´OGQ ∑Éæg ¿Éc ƒd ¿ƒμàd âfÉc

 âdGR Ée »àdG …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG IÉfÉ©e AÉ¡fEG ™«£à°ùJ ájƒb

 .â°†e ±ÉéY ø«æ°S ™Ñ°S òæe Iôªà°ùe

…ó«ªëdG ¥QÉW - ¿ÉªY 

 ø«H  äÉaÉ°ùªdG  ¢SÉ«b  á«dBG  ádOÉ«°üdG  áHÉ≤f  â°†aQ

 á«f’ó«°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢ü«NôJ  ΩÉ¶f  »a  äÉ«dó«°üdG

.…CGôdGh ™jô°ûàdG ¿GƒjO øe áMôà≤ªdG

 ôàe 200 øe áaÉ°ùªdG ™aôH âÑdÉW ób áHÉ≤ædG âfÉch

 ≈∏Y  áMôà≤ªdG  äÓjó©àdG  øª°†àJ  Éª«a  ôàe  500  ≈`̀dEG

.áaÉ°ùªdG ∂∏àd É°†ØN ΩÉ¶ædG

 ¢†©H q¿EG »fÓ«μdG ójR .O ¿OQC’G ádOÉ«°U Ö«≤f ∫Ébh

 áª¡Ñe  äGQÉ`̀Ñ`̀Y  ≈∏Y  äƒ£fG  ìôà≤ªdG  πjó©àdG  ¢Uƒ°üf

 ,äÉ«dó«°üdG ø«H áaÉ°ùªdG ¢SÉ«b á«dBÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN

. kÓÑ≤à°ùe É¡≤«Ñ£J iód äÉ«dÉμ°TEG ≈dEG …ODƒà°S å«M

 ºJ É`̀ª`̀d kÉ`̀eÉ`̀ª`̀J ô`̀jÉ`̀¨`̀e π`̀jó`̀©`̀à`̀dG ìô`̀à`̀≤`̀e q¿CG ±É``̀°``̀VGh

 ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN äó≤Y äÉYÉªàLG »a ¬«∏Y ¥ÉØJ’G

 ,áë°üdG IQGRhh áHÉ≤ædG ¢ù∏ée øY ø«∏ãªe âª°V »àdGh

 áaÉ°ùª∏d  ≈`̀fOC’G  óëdG  IOÉjõH  ìôà≤e  ºjó≤J  ≈dEG  â¡àfGh

 √ò¡d ¢`̀SÉ`̀«`̀≤`̀dG  á`̀«`̀dBG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ™`̀e ,iô````NCGh á«dó«°U ø`̀«`̀H

.kÉ«FGƒg áaÉ°ùªdG

 áÑ©°T ™``e kÉ``̀FQÉ``̀W kÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG á`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ó`̀≤`̀Yh

 ¿CÉ°ûH å`̀MÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ±ó`̀¡`̀H á`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dÉ`̀H äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG

 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d á`̀£`̀N ™``̀°``̀Vhh ,ó`̀jó`̀é`̀dG π`̀jó`̀©`̀à`̀dG ìô`̀à`̀≤`̀e

 ø«H  äÉaÉ°ùª∏d  ¢SÉ«≤dG  á«dBG  ¢Uƒ°üîH  áeƒμëdG  ¬LƒJ

 ájó«©°üàdG  äGAGô```̀LEÓ```̀d  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ™``°``Vhh  äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dG

.ÉgPÉîJG …ƒæªdG

 ®ÉØëdG{ QÉWEG »a »JCÉJ äGAGôLE’G ¿CG »fÓ«μdG ócGh

 »àdG  ,≈£°SƒdG  á≤Ñ£∏d  »©ªàéªdG  º∏°ùdGh  áæ¡ªdG  ≈∏Y

 IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L ó``̀cCG  ÉªdÉW

 .zÉ¡H ¢SÉ°ùªdG ΩóYh É¡«∏Y ®ÉØëdG

 áÄ«ÑdGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É``̀b - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 

 èeÉfôH É¡jód áæé∏dG ¿EG QhóÑdG º«gGôHG QƒàcódG á«HÉ«ædG

 á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y »HÉbôdG ÉgQhóH ΩÉ«≤∏d äGQÉjõ∏d

.»Ä«ÑdGh »ë°üdG ´É£≤dÉH

 ≈`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢``̀ù``̀eCG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG IQÉ````̀jR ∫Ó``̀N ±É``̀°``̀VGh

 áæé∏dG ƒ°†Y Qƒ°†ëH ø«æeóªdG π«gCÉàd »æWƒdG õcôªdG

 QƒàcódG õcôªdG ¢ù«FQh Iô°UÉ«©dG óªëe QƒàcódG ÖFÉædG

 ∂dÉe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Iô`̀°`̀S’G  Ö`̀W  »°UÉ°üàNGh  »fÉæY  ∫É`̀ª`̀L

 »àdG  äÉeóîdG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  »JCÉJ  IQÉjõdG  ¿G  áæ°TÉÑëdG

.¬∏ªY á«dBGh ø«æeóª∏d õcôªdG É¡eó≤j

 »a õcôªdG ¬H Ωƒ≤j …òdG ô«ÑμdG QhódG QhóÑdG øªKh

 ¿ÉeO’G  áaBG  øe ¬à«YƒJh  ¬∏«gCÉJh  øeóªdG  ≈∏Y ®ÉØëdG

 ΩÉ«≤dG  ≈`̀dEG  õcôªdG  É«YGO  ,Égô«Zh  IQóîªdG  OGƒªdG  ≈∏Y

 äGQóîªdG  ≈∏Y  ¿É`̀eO’G  ó°V  á«Yƒà∏d  á«eÓYG  äÓªëH

.ájô°ûÑdG ¢ùØædÉH iPG øe ¬≤ë∏J Éªd Égô«Zh

 ø«æeóªdG  êÓ`̀Y  áØ∏μJ  ¿G  ø`̀Y  »fÉæY  ∞°ûc  ,√Qhó``̀H

 ø«æeóªdG  êÓY á«£¨J ≈dG  Éàa’ ,É«eƒj  QÉæjO  300 ≠∏ÑJ

.ÉfÉée á«fOQ’G á«°ùæédG á∏ªM øe

 ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  õ`̀cô`̀ª`̀dG  πªY  á`̀«`̀dBG  ¢Vô©à°SGh

 ™«HÉ°SG  áà°S  øª°V  ™≤J  êÓ`̀©`̀dG  Ió`̀e  ¿G  Éæ«Ñe  ,ø`̀eó`̀ª`̀dG

 á∏Môªd ™«HÉ°SG á©HQGh á«ª°ùdG øe êÓ©∏d ø«YƒÑ°SG É¡æ«H

 »YÉªàL’G  êÓ©dGh  É¡Øbh  hG  äÉLÓ©dG  ∫ÉªcG)  π«gCÉàdG

.(»°ùØædGh

 ¿ƒfÉ≤d  É`̀≤`̀ah  á`̀eÉ`̀J  ájô°ùH  èdÉ©j  øeóªdG  ¿G  ™`̀HÉ`̀Jh

.äGQóîªdG áëaÉμe ¿ƒfÉbh áeÉ©dG áë°üdG

 º¡àédÉ©e ºàj ÉeÉY 18 ø°S âëJ ø«æeóªdG ¿G í°VhGh

 ¬fG ≈dEG Gô«°ûe ,»fƒfÉ≤dG ø°ùdG âëJ º¡fƒc ºgô°SG iód

 º¡FÉæHG ™e πeÉ©àdG á«Ø«c ∫ƒM πgCÓd á«YƒJ ∂dòc Ωó≤j

 ó©H ø«æeóªdG »dÉgG πÑ≤à°ùj õcôªdG ¿G Éæ«Ñe ,ø«æeóªdG

.êÓ©dG Ióe ≈∏Y ø«YƒÑ°SG »°†e

 ºàj øeóª∏d á«YƒàdG èeGôH øª°V øe ¬fG ≈dEG âØdh

 ΩÉ«b  óæY  ¬`̀fG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á«æjO  ájƒYƒJ  äGô°VÉëe  ºjó≤J

 ΩÉ©dG ≥ëdG ¬æY §≤°ùj{ É«YƒW õcôªdG á©LGôªH øeóªdG

.zádhó∏d

 ΩÉ°ùLC’G ≈∏Y IQóîªdG OGƒªdG  QÉKBG  »fÉæY ¢Vô©à°SGh

 π°üØH  Ωƒ≤J  OGƒªdG  √ò`̀g  ¿G  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,É¡FGòjG  á«Ø«ch

.√ô«Zh ¬°ùØf AGòjEÉH Ωƒ≤«a ™bGƒdG øY »WÉ©àªdG ¢üî°ûdG

 ,õcôªdG AÉ`̀ë`̀fCG »`̀a ∫ƒ`̀é`̀H Iô`̀°`̀UÉ`̀«`̀©`̀dGh Qhó`̀Ñ`̀dG ΩÉ``̀bh

 áeó≤ªdG  äÉeóîdG  á©«ÑWh  õcôªdG  ≥aGôe  ≈∏Y  É©∏WGh

 .ø«æeóª∏d

 ≈∏Y’G ¢ù∏éªdGh πª©dG IQGRh â©bh - GôàH - ¿ÉªY 

 ´hô°ûe  ,á«dhódG  á«ªæà∏d  á«cô«eC’G  ádÉcƒdGh  ¿Éμ°ù∏d

 ¿hÉ©J á«bÉØJG ,¢ù«ªîdG ¢ùeCG { Iô°SC’G IOÉ©°ùd π°UGƒJ{

.z¿ôªdG πª©dG äÉª«∏©J{ ò«ØæJh ºYód

 ø«H áªFÉ≤dG ácGô°ûdG ≥« qKƒJ ≈dG á«bÉØJ’G ±ó¡Jh

 »a  á«dhódG  á«ªæà∏d  á«cô«eC’G  ádÉcƒdGh  πª©dG  IQGRh

 ácQÉ°ûe  Rõ©j  ÉªH  ¿Éμ°ù∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdGh  ¿OQC’G

 OhOô``̀ª``̀dG ø``̀e IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’Gh π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ``°``S »``̀a ICGô```̀ª```̀dG

 ájOÉ°üàb’G  ±Gó``gC’G  ≥«≤ëàd  ¿OQCÓ`̀d  »aGôZƒªjódG

.ácôà°ûªdG á«YÉªàL’Gh

 ácQÉ°ûe  á«Ø«c  ¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  í`̀°`̀Vƒ`̀Jh

 Öàμeh ,π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRƒ```̀d  á©HÉàdG  ICGô`̀ª`̀dG  πªY á`̀jô`̀jó`̀e

 ,¿OQC’G »``̀a  á``̀«``̀dhó``̀dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀∏`̀d  á``«``cô``«``eC’G á``̀dÉ``̀cƒ``̀dG

 ICGôªdG  ácQÉ°ûe  õjõ©J  »a  ¿Éμ°ù∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdGh

 πª©dG ΩÉ¶æd ºFÓªdG ò«ØæàdG ¿Éª°Vh πª©dG ¥ƒ°S »a

.¿ôªdG

 ¬©«bƒJ Ö≤Y OGô`̀e ó«©°S ô«ª°S πª©dG ô`̀jRh ∫É`̀bh

 ádÓL  äÉ¡«LƒàH  â`̀eõ`̀à`̀dG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿G{  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G

 ICGô`̀ª`̀dG ò`̀NCÉ`̀J ¿G ≈`̀dG á`̀«`̀YGó`̀dG »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂∏ªdG

 øª°V â`̀∏`̀ª`̀Y á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG{ ¿G ≈```dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,zÉ`̀¡`̀à`̀fÉ`̀μ`̀e

 ácQÉ°ûe  áÑ°ùæH  ¢Vƒ¡ædG  ≈∏Y  á«YÉªàL’G  äÉ°SÉ«°ùdG

 ádGó©dG  CGóÑe  ºLôààd  ,  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe »a ICGôªdG

 Éªd ,z™ªàéªdG ∞°üf{ CGóÑªd kÓ«©ØJh ¢UôØdG  DƒaÉμJh

 OÉ°üàb’ÉH  ¢Vƒ¡ædG  »`̀a  ô«Ñc  ô`̀KCG  ø`̀e  ∂dòd  ¿ƒμ«°S

.»æWƒdG

 AÉL  ¬JÉª«∏©Jh  ¿ôªdG  πª©dG  ΩÉ¶f  ¿CG  OGô`̀e  ó``cCGh

 á«æWh áæéd π«μ°ûJ ájGóH òæe ácôà°ûe Oƒ¡L Iôªãc

 ±ó`̀¡`̀H, ¿ô`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ΩÉ`̀¶`̀f ò«ØæJ ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e á`̀°`̀SGQó`̀d

 â∏μ°ûJ  »àdGh  πª©dG  ¥ƒ°S  »a  ICGô`̀ª`̀dG  ácQÉ°ûe  π«©ØJ

.ø««é«JGôà°S’G AÉcô°ûdGh πª©dG ôjRh á°SÉFôH

 ¿Éμ°ù∏d  ≈`̀∏`̀Y’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  äQÉ``̀°``̀TCGh

 øY á`̀HÉ`̀«`̀f â`̀©`̀bh »`̀à`̀dG »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG ¿ƒ`̀°`̀ù`̀«`̀e á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 πª©dG  äÉª«∏©J  ≥«Ñ£J  π«©ØJ  á«ªgCG  ≈`̀dG  ,  ¢ù∏éªdG

 ∫Éée »a AÉcô°ûdGh ¢ù∏éªdG Oƒ¡L ΩóîJ »àdGh , ¿ôªdG

 »a É¡àcQÉ°ûe IOÉjR ∫ÓN øe ÉjOÉ°üàbG ICGôªdG ø«μªJ

 »àdG äÓ°†©ªdG øe ójó©dG ≈∏Y Ö∏¨àdGh πª©dG ¥ƒ°S

 IOÉjR á°SÉ«°ùd É≤«≤ëJ ∂dPh , πª©dG áÄ«H »a É¡¡LGƒJ

.»fOQC’G πª©dG ¥ƒ°S »a ICGôªdG ácQÉ°ûe áÑ°ùf

 á«ªæà∏d  á«cô«eC’G  ádÉcƒdG  áã©H  Iôjóe  âë°VhGh

 äÉj’ƒdG ¿CG z∂∏°ùjG »°ùfÉf{ ¿OQC’G »a áHÉfE’ÉH  á«dhódG

 á∏jƒW  ácGô°T  äÉbÓ©H  ¿OQC’G  ™`̀e  §ÑJôJ  IóëàªdG

 ôjƒ£Jh …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G ºYO ≈dEG  ±ó¡J ,óeC’G

 Ö©°ûdG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdG  ∫É°üjEG

 IóëàªdG äÉj’ƒdG áeƒμM ¿EG{ :∂∏°ùjG âdÉbh .»fOQC’G

 Iô«°ûe  ,¬gÉaQh  ¿OQC’G  QGô≤à°SÉH  âHÉK  πμ°ûH  áeõà∏e

 ¢ù∏éªdGh  πª©dG  IQGRh  Oƒ¡éd  ôªà°ùªdG  É¡ªYO  ≈`̀dG

 πª©dG  ΩÉ¶æd ºFÓªdG  ò«ØæàdG  ¿Éª°†d ¿Éμ°ù∏d  ≈∏YC’G

 .¿ôªdG

 á`̀HÉ`̀≤`̀f »``̀a Ö``̀jQó``̀à``̀dG õ``̀cô``̀e ó`̀≤`̀©`̀j - Gô``̀à``̀H - ¿É``̀ª``̀Y 

 Ωƒj (âfôàf’G áaÉë°U) ¿Gƒæ©H á«ÑjQóJ IQhO ,ø««Øë°üdG

.ΩÉjCG á©HQCG Ióªdh âÑ°ùdG

 ,¢ù«ªîdG ¢`̀ù`̀eCG »`̀aÉ`̀ë`̀°`̀U ¿É`̀«`̀H »`̀a á`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG â```̀YOh

 ∫É``̀°``̀SQG IQhó```````̀dG »```̀a π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dÉ`̀H ø``̀«``̀Ñ``̀ZGô``̀dG AÓ```̀eõ```̀dG

 :»`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G ó`̀jô`̀Ñ`̀dG ô`̀Ñ`̀Y Iô`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀e á`̀«`̀JGò`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 áHÉ≤ædÉH ∫É°üJ’G hCG ziadrab@yahoo.com
.0797529699 , 0777334653 , 5372005 ΩÉbQC’G ≈∏Y

 ∑Gôà°TÓd  ÉgôaƒJ  Ö`̀LGƒ`̀dG  •hô°ûdG  øe  ¿CG  âæ«Hh

 ΩGõ```̀à```̀d’Gh Üƒ```̀J Ü’ RÉ``̀¡``̀L QÉ``̀°``̀†``̀MEG ,IQhó```````̀dG √ò```̀g »``̀a

 kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG  øe á©HQC’G  ΩÉ`̀jC’G  á∏«W IQhó`̀dG  äÉYÉ°ùH

 ºgQÉ«àNG  ºàj  øjòdG  ÆÓ``HEG  ºà«°Sh  ,AÉ°ùe  á©HGôdG  ≈àM

.ø«eƒ«H óYƒªdG π«Ñb ácQÉ°ûª∏d

 AÉ°†YCG  ô«¨d  IQhó``̀dG  Ωƒ`̀°`̀SQ  ¿CG  ≈``̀dEG  áHÉ≤ædG  äQÉ`̀°`̀TCGh

 QÉæjO  200  h  ,äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô`̀aCÓ`̀d  kGQÉ`̀æ`̀jO  250  áHÉ≤ædG

 .áÑ∏£∏d

 ≈∏°†ØdG äÉeóN ºjó≤J á∏°UGƒe ≈∏Y Oó°ûj √ƒª°S 

 »°SÉ«°ùdG πëdG ≈∏Y õ«côàdÉH ƒg Éªc ájQƒ°ùdG áeRC’G øe ¿OQC’G ∞bƒe ¿CG ócCG 

 ولي العهد يتفقد خدمات دائرة 
خدمة الجمهور في الديوان الملكي 

 المومني: قرار نقل السفارة 
إلى القدس باطل ويضرُ بعملية السالم 

 ø«°ùëdG  ô``̀«``̀eC’G  QGR  -  Gô`̀à`̀H  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 ¢`̀ù`̀eCG ,ó``̀¡``̀©``̀dG »```̀dh ,»``̀fÉ``̀ã``̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y ø``̀H

 »`̀a Qƒ``̀¡``̀ª``̀é``̀dG á``̀eó``̀N Iô`````̀FGO ,¢``ù``«``ª``î``dG

 ≈æ©J »``à``dG  ,»`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ¿Gƒ```jó```dG

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d á``«``Ñ``£``dG äGAÉ`````Ø`````YE’G í`̀æ`̀ª`̀H

 ºjó≤Jh  ,É«ë°U  ø«æeDƒªdG  ô«Z  ø««fOQC’G

 äÉeóNh  ,ø«LÉàëª∏d  á«dÉªdG  äGóYÉ°ùªdG

.ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG  ¢ùªJ  iôNCG

 »`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG ≈``∏``Y √ƒ``ª``°``S ™```∏```WGh

 »`̀à`̀dG ,Qƒ``̀¡``̀ª``̀é``̀dG á``̀eó``̀N Iô`````̀FGO É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J

 ,kÉ`̀«`̀eƒ`̀j  ™`̀LGô`̀e  1000  ÜQÉ`̀≤`̀j  É`̀e  πÑ≤à°ùJ

 750 ƒ`̀ë`̀æ`̀d á`̀«`̀Ñ`̀W äGAÉ```̀Ø```̀YG í`̀æ`̀ª`̀J É`̀ª`̀«`̀a

 ∫ÓN  ÉgRÉéfEG  ºàjh  ,»eƒj  πμ°ûH  ÉæWGƒe

.Iõ«Lh Iôàa

 ôjóe ø`̀e RÉ`̀é`̀jEG ≈``̀dEG √ƒ`̀ª`̀°`̀S ™`̀ª`̀à`̀°`̀SGh

 äÓdGóÑ©dG  π«∏N  Qƒ¡ªédG  áeóN  Iô``FGO

 äGAGôLE’G ∫hÉæJ ,IôFGódG QOGƒc øe OóYh

 øe äÉeóîdG  ºjó≤àd  IôFGódG  É¡©ÑàJ  »àdG

 äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  »fhôàμdE’G  §HôdG  ∫Ó`̀N

 º¶ædG  çó`̀MCG  ≥`̀ah  ,ábÓ©dG  äGP  á«æWƒdG

 »a  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCGh  á«æØdGh  á``̀jQGOE’G

.á«YÉªàL’G äÉeóîdGh IQGOE’G ∫Éée

 ºjó≤J á∏°UGƒe á«ªgCG ó¡©dG »dh ócCGh

 ÉHô©e  ,IôFGódG  »©LGôªd  äÉeóîdG  π°†aCG

 »àdG  Oƒ¡é∏d  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  √ôjó≤J  øY

 äÓ`̀eÉ`̀©`̀e RÉ```̀é```̀fEG »```̀a É````̀gQOGƒ````̀c É``¡``dò``Ñ``j

 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≥`̀≤`̀ë`̀J ¢`̀ù`̀°`̀SCG ≥```ah ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

.ádGó©dGh  á«aÉØ°ûdG

 »a ,IQÉ`̀jõ`̀dG ∫Ó`̀N ,ó`̀¡`̀©`̀dG »`̀dh ∫É``Lh

 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCG

 ™`̀HÉ`̀Jh ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äGAÉ``̀Ø``̀YE’Gh ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 ≈àMh  Ö∏£dG  ºjó≤J  äGƒ£Nh πª©dG  ô«°S

.√RÉéfEG

 øe Oó``̀Y ™``e å`̀jó`̀ë`̀dG √ƒ`̀ª`̀°`̀S ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh

 äÉ``̀eó``̀î``̀dG iƒ``̀à``̀°``̀ù``̀e ∫ƒ````̀M ø``̀«``̀©``̀LGô``̀ª``̀dG

 ø```̀jò```̀dGh ,º```̀¡```̀d á``̀eó``̀≤``̀ª``̀dG äGAGô````````````̀LE’Gh

 ¬eó≤J  Éªd  ºgôjó≤J  ø`̀Y  Ghô`̀Ñ`̀Y  º`̀gQhó`̀H

 äÉ``̀eó``̀N ø````̀e Qƒ``̀¡``̀ª``̀é``̀dG á```̀eó```̀N Iô````````̀FGO

 á«ë°üdG  º¡JÉLÉ«àMÉH  ≈æ©J  äÓ«¡°ùJh

.á«YÉªàL’Gh

 ,Qƒ¡ªédG áeóN IôFGO IQGOEG ≈∏Y Ωƒ≤jh

 ∂∏ªdG  ádÓL  øe  äÉ¡«LƒàH  âÄ°ûfCG  »àdG

 ¿GƒjódG »ØXƒe øe QOGƒc ,»fÉãdG ˆGóÑY

 øe ¿ƒHóàæªdG  AÉÑWC’Gh  ,»ª°TÉ¡dG  »μ∏ªdG

.áë°üdG  IQGRhh á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG

 QÉ°ûà°ùe  ,IQÉ```̀jõ```̀dG  »``̀a  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ≥````̀aGQh

 ,¬`̀à`̀dÓ`̀L Ö`̀à`̀μ`̀e ô``̀jó``̀e ,∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀dÓ``̀L

 .»ª°TÉ¡dG  »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  ΩÉY ø«eCGh

 á``̀dhó``̀dG ô`````̀jRh OÉ``````̀YCG - Gô``̀à``̀H - ¿É``̀ª``̀Y 
 áeƒμëdG º`̀°`̀SÉ`̀H  ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG  ΩÓ```̀Y’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d
 QGô≤dG ¿CG  ó«cCÉàdG »æeƒªdG óªëe QƒàcódG
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  IQÉØ°S  π≤æH  »cô«eC’G
 ô`̀KC’G  Ωó©æeh πWÉH  QGô`̀b  ƒ`̀g  ¢Só≤dG  ≈`̀dG
 Ωóîj  ’h  ΩÓ°ùdG  á«∏ªY  qô°†jh  »fƒfÉ≤dG
 ¿G ≈```̀dG É``̀à``̀a’ ,á`̀aô`̀£`̀à`̀ª`̀dG iƒ``̀≤``̀dG iƒ``̀°``̀S
 á«°†≤∏d  ∫OÉ```©```dG  qπ``̀ë``̀dG  ÜÉ``̀«``̀Z  QGô``ª``à``°``SG
 ¢`̀SCÉ`̀ «`̀dGh •É```̀Ñ```̀ME’G Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀j á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

.á≤£æªdG »a ±ô£àdG …ò¨jh
 »æeƒª∏d …QhódG AÉ≤∏dG ∫ÓN ∂dP AÉL
 áYGP’G ¬ÑãJ …òdG QGƒMh QÉÑNG èeÉfôH ™e
 ≥∏©Jm ∫GDƒ``̀°``̀S ∫ƒ```M ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N π``̀c á```«```fOQ’G
 ¢ù«Fô∏d  zô``à``jƒ``J  {  ™``̀bƒ``̀e  ô`̀Ñ`̀Y  á`̀æ`̀jhó`̀à`̀H
 √OÓH  IQÉØ°S  π≤f  ≈dG  É¡«a  QÉ°TCG  »cô«e’G

.¢Só≤dG ≈dG
 ó```̀dÉ```̀fhO »```̀cô```̀«```̀e’G ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG ¿É``````̀ch
 á«ª°SôdG  ¬àëØ°U  ôÑY  ¢`̀ù`̀eCG  ô°ûf  Ö`̀eô`̀J
 ¬``̀JQGOEG  ¿EG  É¡«a  ∫É`̀b  ,á`̀æ`̀jhó`̀J  zôàjƒJ{ôÑY
 ∫ÓN ¢Só≤dG ≈dG √OÓH IQÉØ°S π≤æd ≈©°ùJ
 ¿OQC’G ¿EG »æeƒªdG ∫Ébh .πÑ≤ªdG QÉjCG ô¡°T
 ó«cCÉàdÉH  QGôªà°SÓd  ≈©°ùj  ∫Gõ`̀j  É`̀eh  ¿É`̀c
 π≤f  QGô``̀b  ¿Ó£Ñd  »`̀dhó`̀dG  ´É``ª``LE’G  ≈∏Y
 …OÉMCG  QGô≤dG  Gòg  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,IQÉØ°ùdG

 ájƒ°ùàdGh ΩÓ°ùdG á«∏ªY Ωóîj ’h ÖfÉédG
 »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô`̀°`̀ü`̀∏`̀d  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dGh  á`̀dOÉ`̀©`̀dG
 ±ô£àdG á`̀jò`̀¨`̀J »`̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀jh »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀S’G

.á≤£æªdÉH
 ≈∏Y ¬`̀æ`̀e k GOQh ,…Qƒ`̀°`̀ù`̀dG ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG »``̀ah
 äGƒb ∫ÓMEG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM èeÉfôÑ∏d ∫GDƒ°S
 á«cô«e’G  äGƒ`̀≤`̀dG  ¿É`̀μ`̀e  á«HôY  ájôμ°ùY
 ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG ¿EG ∫É``̀b ,É`̀jQƒ`̀°`̀S »``a Iô`̀°`̀û`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 äÉeƒ∏©e ≈`̀∏`̀Y ≈`̀æ`̀Ñ`̀ oJ  ’ ∫hó`̀∏`̀d  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

.É«eÓYEG ádhGóàe
 øe  ¿OQC’G  ∞bƒe  ¿EG  k ÓFÉb  Oô£à°SGh
 õ«côàdÉH  ƒ`̀g  Éªc  ∫GR  É`̀e  ájQƒ°ùdG  á``̀eRC’G
 äGQGô≤dG  ≈∏Y  »æÑªdG  »°SÉ«°ùdG  πëdG  ≈∏Y
 IóMh …Qƒ°ùdG Ö©°û∏d øª°†J »àdG á«ªeC’G
 ,¬Ñ©°ûd QGô≤à°S’Gh øeC’Gh ¬JOÉ«°Sh ¬«°VGQCG
 »a  äÉ≤«∏©àdG  ≥Ñà°ùj  ’  ¿OQ’G  ¿CG k ÉØ«°†e
 »`̀eÓ`̀YE’G ∫hGó`̀à`̀dG ∫Ó`̀N ø`̀e ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG Gò`̀g

.∞ë°üdG ôÑY
 »æeƒªdG  ∞`̀°`̀Uh  ,»∏ëªdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  »`̀ah
 ¿ƒ``fÉ``b ≈``∏``Y äÓ``̀jó``̀©``̀à``̀dG ∫ƒ```̀M å``̀jó``̀ë``̀dG
 ,ájQÉ°†ëdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀dÉ`̀ë`̀dÉ`̀H  ÜÉ`̀î`̀à`̀f’G
 á∏Môe  øª°V  ∫GR  É`̀e  ô```̀eC’G  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 iƒ``̀≤``̀dG π``̀Ñ``̀b ø```̀e á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG äÉ``̀°``̀TÉ``̀≤``̀æ``̀dG
 »a  å`̀ë`̀Ñ`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dGh  á«°SÉ«°ùdG

.äÓjó©àdG
 òNCÉJ  ¿CG  Öéj  á∏MôªdG  √ò`̀g  ¿CG  OGRh
 Üƒ∏£ªdG  ó¡édG  πªμà°ùJh  »æeõdG  Égó©oH
 ™`̀«`̀£`̀à`̀°`̀ù`̀J ,IOó```̀ë```̀e QÉ```̀μ```̀aG IQƒ```̀∏```̀H ±ó``̀¡``̀H
 ºjó≤Jh É¡à°ûbÉæe á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG É¡dÓN
 á«∏ªY Ωó``̀î``̀j  É``ª``H  ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  äÉ``̀¶``̀MÓ``̀ª``̀dG

.»°SÉ«°ùdG ìÓ°U’G
 ,∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ƒ`̀£`̀°`̀ù`̀dG ä’É```̀M ¿CÉ`̀°`̀û`̀Hh
 á¨d  »``æ``eƒ``ª``dG  ô```̀jRƒ```̀dG  ¿GOCGh  ø`̀é`̀¡`̀à`̀°`̀SG
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  áØWÉ©àªdG  ¢†©ÑdG
 ∂`̀dò`̀H Ωƒ```≤```j ø````̀ek É``̀Ø``̀°``̀UGh ,»```YÉ```ª```à```L’G
 ¬`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e ≥``̀ë``̀Hh ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f q≥``̀ë``̀H Ωô``̀é``̀ª``̀dÉ``̀H
 ΩÉμMCÉH  Ωô`̀ qé`̀e  ∑ƒ∏°ùdG  Gò``g  q¿CGh  ,¬`̀æ`̀Whh
 áeÓ°Sh øeCG q¢ùªjh ¢Vƒaôe ôeCGh ¿ƒfÉ≤dG
 πãe  òÑæj  »``̀fOQC’G  ™ªàéªdG  ¿CGh  ,™«ªédG

.ºFGôédG √òg
 ≥«≤ëJ π```̀LC’h ¬``̀fCG ø`̀ q«`̀H ,QÉ````̀WE’G »``̀ah
 äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG ´É£≤d á«æeC’G ájÉªëdG
 Gòg ø«H ábÓ©dG á«∏eÉμJ øe óH ’ ,á«dÉªdG
 ∫ÓN  ø`̀e  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ´É£≤dG
 á`̀YOGô`̀dG  ájÉªëdG  øª°†J  á«æeCG  áeƒ¶æe
.ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãc »a ¬H ∫ƒª©e ƒg Éªc

 ,zOô`̀Ñ`̀jÉ`̀¡`̀dG{ äGQÉ`̀«`̀ °`̀S ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e ∫ƒ```̀Mh
 QƒàcódG ΩÓ`̀Y’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ô`̀jRh sô`̀c qP
 ób â`̀fÉ`̀c á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿CG »`̀æ`̀eƒ`̀ª`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e
 Iôàa äGQÉ«°ùdG  øe ´ƒædG  Gòg QÉéJ âëæe
 ≈∏Y  ¢ü«∏îà∏d  πeÉc  ô¡°ûd  äóàeG  á«æeR
 á°SÉ«°ùdG  ¿G  ≈`̀dEG k Gô«°ûe  ,É¡æe  º¡JGOƒLƒe
 OGô«à°SG  ´ƒ°Vƒªd  áeƒμëdG  É¡à©ÑJG  »àdG
 óbh  É¡aGógG  â≤≤M  ób  OôÑjÉ¡dG  äGQÉ«°S
 âbƒdÉH áfQÉ≤e äGQÉ«°ùdG √òg áÑ°ùf äójGõJ
 É¡eGóîà°SG ≈∏Y ™é°ûoj …òdG ôeC’G ,≥HÉ°ùdG
 á«àëàdG á«æÑdGh áÄ«ÑdG Ωóîj ÉªHh πeÉμdÉH
 IójóédG á°SÉ«°ùdG q¿EG ∫Ébh .ábÉ£dG ô«aƒJh
 á«FÉHô¡μdG  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ™«é°ûJ  ≈``̀dEG  ≈©°ùJ
 Ö°ùf øe Rõ©«°S ¬qfCG  πeCÉf Ée ƒgh πeÉμdÉH
 áÄ«ÑdG ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùμ©æ«°S Ée ,É¡eGóîà°SG
 ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG ø``̀e qó``̀ë``̀dGh á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dGh

 .äÉbhôëªdG

 انتخابات الممرضين.. اليوم 

…ó«ªëdG ¥QÉW - ¿ÉªY 

 ø«°VôªªdG  áHÉ≤f  äÉHÉîàfG  Ωƒ«dG  …ôéJ

 ´hôah ¿ÉªY »a á«æ¡ªdG äÉHÉ≤ædG ™ªée »a

.∑ôμdGh óHQG »a áHÉ≤ædG

 ΩÉªJ  »a  ´GôàbE’G  ≥jOÉæ°U  áHÉ≤ædG  íàØJh

 áYÉ°ùdG  »`̀a  É¡≤∏¨Jh  ìÉÑ°U  á©°SÉàdG  áYÉ°ùdG

 ÖLƒªH ÜÉîàfE’G ¿ƒμ«°S å«M ,AÉ°ùe á©HÉ°ùdG

 IOQGƒdG äÓHÉ≤dGh ø«°Vôªª∏d á«°üî°T äÉÑKEG

 ºgOóY ≠dÉÑdGh ø«ÑNÉædG ∫hóL »a ºgDhÉª°SCG

.á«fƒfÉb á∏HÉbh á°Vôªeh ¢Vôªe 8500 ƒëf

 õ`̀cô`̀e ≈`̀∏`̀Y äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G »``̀a ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀jh

 á∏àc ¢SCGQ ≈∏Y »fƒ∏é©dG πeÉc øe πc Ö«≤ædG

 ≈°ù«Y  »æH  ódÉNh  ,á«æ¡ªdG  á«æWƒdG  IóMƒdG

.á∏≤à°ùªdG á«æ¡ªdG áªFÉ≤dG ¢SCGQ ≈∏Y

 áfƒμe áæéd ´GôàbG õcôe πc ≈∏Y ±ô°ûjh

 áÄ«¡dG AÉ``°``†``YCG  ø``̀e ø`̀«`̀°`̀Vô`̀ª`̀e á`̀°`̀ù`̀ª`̀N ø``̀e

 .áë°üdG IQGRh øY πãªe ≈dG áaÉ°V’ÉH áeÉ©dG

   »اMشغال« بصدد المباشرة 
بعطاءات  »المحافظات «

 áeÉ©dG ∫É`̀¨`̀°`̀T’G ô``̀jRh ∫É``̀b - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 
 ´ÉªàL’G ∫ÓN ¬°ù∏g »eÉ°S ¢Sóæ¡ªdG ¿Éμ°S’Gh
 Qƒ°†ëH ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢``̀ù``̀eCG IQGRƒ```̀dÉ```̀H ó`̀≤`̀Y …ò```̀dG
 áaÉc QGó°UG ºJ ¬fG äÉ¶aÉëªdÉH ∫É¨°T’G AGQóe
 Iô°TÉÑªd  ∫É`̀¨`̀°`̀T’G  AGQó`̀ª`̀d  á`̀eRÓ`̀dG  ¢†jhÉØàdG
 πÑb ø`̀e Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG äGAÉ`̀£`̀©`̀dG Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀eh ìô``̀W

.¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG äÉ¶aÉëªdG ¢ùdÉée
 ÉgOÉªàYG  ºJ  äGAÉ£©dG  √ò`̀g  ¿G  ¬°ù∏g  ó`̀cGh
 IQGRƒ```dÉ```H â`̀ª`̀J »``̀à``̀dG π`̀ª`̀©`̀dG á``̀°``̀TQh ∫Ó```̀N ø``̀e
 ΩÉ`̀Y  ø`̀«`̀eG  Qƒ°†ëH  á`̀jÉ`̀¨`̀dG  √ò`̀¡`̀d  á°ü°üîªdGh
 É¡æY  èàf  õcôªdÉH  ø««æ©ªdG  AGQó`̀ª`̀dGh  IQGRƒ```̀dG
 AÉ`̀£`̀Y 300 ø``̀Y ó``jõ``j É`̀ª`̀d ¢`̀†`̀jhÉ`̀Ø`̀à`̀dG QGó``̀°``̀UG
 â¨∏H  á«dÉªLG  áª«≤H  ô°ûY  »æK’G  äÉ¶aÉëªdÉH

. QÉæjO ¿ƒ«∏e 54
 π«gCÉJ IOÉYG ¬°ù∏g Ö°ùëH äGAÉ£©dG â∏ª°Th
 á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀Jh á``̀«``̀YGQõ``̀dGh á``jhô``≤``dG ¥ô``̀£``̀dG AÉ``°``û``fGh
 ™``̀aQh á``̀jƒ``̀fÉ``̀ã``̀dGh á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¥ô``̀£``̀dG á`̀fÉ`̀«`̀°`̀Uh
 ∫ÉªYGh ¥ô£dG ≈∏Y ájQhôªdG áeÓ°ùdG  iƒà°ùe
 áaÉc ≈∏Y πª©dG ™`̀jRƒ`̀J IÉ`̀YGô`̀e º`̀J ó`̀bh IQÉ``̀f’G

 .äÉ¶aÉëªdÉH ájƒd’G

 السعود يثمن دور اMوقاف 
في إدارة المقدسات 

   السفير البريطاني يفتتح نادي سيدات الطرة 

 áæéd ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀ª`̀K - Gô`̀à`̀H  - ¿É`̀ª`̀Y 

 ≈`̀«`̀ë`̀j Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG á``̀«``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a

 IQGRh É`̀¡`̀H Ωƒ`̀≤`̀J …ò``̀dG Qhó```̀dG Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG

 äÉ``̀°``̀Só``̀≤``̀ª``̀dGh ¿hDƒ````̀°````̀û````̀dGh ±É`````````̀bh’G

 á``̀jô``̀jó``̀ª``̀dG ∫Ó`````̀N ø````e á```«```eÓ```°```S’G

 ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ¢``̀Só``̀≤``̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG

 ±É`̀bh’G á`̀jÉ`̀YQ »`̀a ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈°üb’G

 á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dGh

.∞jô°ûdG  ¢Só≤dG

 ¬``̀JQÉ``̀jR ∫Ó````̀N Oƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dG ±É````̀°````̀VCGh

 ô°UÉædGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ±É``̀bh’G  ô`̀jRƒ`̀d

 IQGRh  ¿EG  ,AÉ`̀©`̀HQ’G  ¬ÑàμªH  π°üÑdG  ƒ`̀HCG

 áªé°ùæe  Iô«Ñc  GOƒ¡L  ∫òÑJ  ±É`̀bh’G

 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀L äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ™``̀e É`̀eÉ`̀ª`̀J

 á`̀jÉ`̀YQ »``a á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀d »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``Ñ``Y

 ¢`̀Só`̀≤`̀dG »``̀a á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dG

.∞jô°ûdG

 ±Ébh’G  IQGRh  ¿EG  π°üÑdG  ƒHCG  ∫Ébh

 Ωƒ≤j  »ª°TÉg  »``fOQCG  è¡f  øª°V  ô«°ùJ

 ≈∏Y  á«ª°TÉ¡dG  ájÉ°UƒdG  áªLôJ  ≈∏Y

 á«ë«°ùªdGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G  äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dG

 ∫Ó``N ø``̀e ,á``°``Só``≤``ª``dG á``æ``jó``ª``dG »``̀a

 óé°ùª∏d QÉªY’G á«∏ªY »a QGôªà°S’G

 Ωõ∏j  Ée πc ô«aƒJh É¡àjÉªMh ≈°üb’G

 á`̀aÉ`̀°`̀VG ,á``jô``°``û``Hh á`̀«`̀dÉ`̀e OQGƒ`````̀e ø``̀e

 óé°ùªdG  ájÉªëd  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ  ≈`̀dG

 …CG  øe  äÉ°Só≤ªdGh  ∑QÉÑªdG  ≈°üb’G

 ä’hÉ``̀ë``̀e π``̀X »``̀a á`̀«`̀ã`̀Ñ`̀Y ä’hÉ```ë```e

 äÉMÉÑd  º¡eÉëàbG  ø«aô£àªdG  Oƒ¡«dG

.óé°ùªdG

 ≈∏Y â`̀∏`̀ª`̀Y  ±É``````bhC’G  ¿G  ±É``̀°``̀VGh

 Ö`̀jQó`̀J º``̀Jh AÉ``̀Ø``̀W’G ´hô`̀°`̀û`̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J

 óé°ùªdG ¢`̀SGô`̀M ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG  π`̀«`̀gCÉ`̀Jh

 ájôjóªdG  ∫ÓN øe ∑QÉÑªdG  ≈°üb’G

.»fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG

 94  ø««©àH  âeÉb  IQGRƒ``̀dG  ¿G  ø«Hh

 ¢`̀Só`̀≤`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T á`̀jô`̀jó`̀e »``̀a É`̀Ø`̀Xƒ`̀e

 ´ƒªée  ¿ÉH  Éª∏Y  ,≈°üb’G  óé°ùªdGh

 »a  ±Ébh’G  IQGRƒd  ø«©HÉàdG  ø«∏eÉ©dG

 ™aóJ  ∞Xƒe  ∞dG  ƒëæH  Qó≤j  ¢Só≤dG

 ±É```̀bh’G  IQGRh á``̀fRGƒ``̀e  ø``e  º`̀¡`̀Ñ`̀JGhQ

 .á«fOQ’G

¿Éª∏°ùdG ΩÉ°ùH–ÉãeôdG 

 ¿ÉªY  »`̀a  »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG  ô«Ø°ùdG  í`̀à`̀à`̀aG
 »°VÉjôdG  Iô`̀£`̀dG  …OÉ``̀f  ø`̀jó`̀jÉ`̀chCG  OQGhOEG
 √DhÉ°ûfEG  ºJ  …òdG  ,äGó«°ù∏d  á«fóÑdG  ábÉ«∏d
 ΩÉb  á≤£æªdG  äÉLÉ«àM’  á°SGQO  ≈∏Y  kAÉæH
 AÉæH èeÉfôH øª°V ¿ƒ«©ªàéªdG IOÉ≤dG É¡H
-á«©ªàéªdG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  äGQÉ``̀¡``̀e

.¿OQC’G Qƒc »°Sô«e
 á``̀«``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dG Iõ`````̀¡`````̀LC’G ô``̀«``̀aƒ``̀J º`````̀Jh
 Ωóîj  …ò``̀dG  »°VÉjôdG  …OÉæ∏d  áØ∏àîªdG
 á`̀«`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG Iô`̀à`̀Ø`̀dG »``̀a Ió`̀«`̀°`̀S 160 ƒ`̀ë`̀f
 »¡àæJh ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG  áYÉ°ùdG  CGóÑJ  »àdG
 IôàØdG  ¿ƒμJ  Éª«a  ,AÉ°ùe  áãdÉãdG  áYÉ°ùdG

.ÓLQ 140 ƒëæd á°ü°üîe á«FÉ°ùªdG
 OQGhOEG  »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  QGR  É`̀ª`̀c
 ,¿GQƒ````̀M π`̀¡`̀°`̀S »`̀ë`̀°`̀U õ``̀cô``̀e ø``̀jó``̀jÉ``̀chG
 ,2014 ΩÉY òæe á∏eÉ°T á©°SƒJ ó¡°T …òdGh
 »a  ø«æWÉ≤∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  IOÉjõd
 ≥ah  ø«jQƒ°ùdGh  ø««fOQC’G  øe  á≤£æªdG
 äGó«°TôdG  OÉ`̀jR  ¿GQƒ`̀M  π¡°S  ájó∏H  ¢ù«FQ

 á©°SƒàdG  πÑb  Ωóîj  ¿Éc  õcôªdG  ¿G  Éæ«Ñe
 π°üJ  É`̀ª`̀æ`̀«`̀H  ,ô``¡``°``û``dG  »``̀a  kÉ``°``†``jô``e  150
 ≈``̀dEG Ωƒ``̀«``̀dG á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀eó`̀î`̀dG
 É°†jôe 50  ≈dG  áaÉ°VEG  kÉ«eƒj  É°†jôe 150
 ø`̀jò`̀dGh  ,Ohó``̀M  Ó`̀H  AÉ`̀Ñ`̀WCG  º¡«∏Y ±ô°ûj
 íÑ°ü«d  ,ºgQOGƒμd  á°UÉN áaôZ ô«aƒJ ºJ
 äÉeóN  øe  øjó«Øà°ùªdG  ≈°VôªdG  ∫ó©e

.kÉjô¡°T ¢†jôe 2300 õcôªdG
 πª°ûàd â©°ùJG õcôªdG äÉeóN ¿G ø«Hh
 ,ó`̀«`̀dƒ`̀Jh  á«FÉ°ùf  Ö`̀«`̀Ñ`̀Wh  ,∫É``Ø``WCG  Ö«ÑW
 ,á«æWÉH  Ö«ÑWh  ,ájó∏L  ¢VGôeCG  Ö«ÑWh
 IAÉ``Ø``c ø``̀e ™```̀aQ É``ª``e ,»`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG Ö``̀£``̀dGh
 »`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG ≈``̀°``̀VQh á`̀¡`̀L ø``̀e äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 ójhõJ  º`̀J  ∂dòd  áaÉ°VEG  ,iô``̀NCG  á¡L  ø`̀e
 Iõ``̀¡``̀LC’G ¢`̀†`̀©`̀Hh ,á``©``°``TCG RÉ`̀¡`̀é`̀H õ`̀cô`̀ª`̀dG

.iôNC’G á«Ñ£dG
 øªd  ¬`̀fG  z:  »fÉ£jôÑdG  ô«Ø°ùdG  ∫É`̀bh
 øe  ójõªdG  ≈∏Y  ™∏WCG  ¿CG  …Qhô`̀°`̀S  »``YGhO
 ºàj á«∏ëe ájƒªæJ ™jQÉ°ûªd á«ëdG êPÉªædG
 ;á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  øe  ºYóH  Égò«ØæJ
 äÉeóîdGh  á«ëàdG  á«æÑdG  ø«°ùëJ  ±ó¡H

 äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀M’ á``Ñ``«``é``à``°``ù``ª``dGh á``̀eó``̀≤``̀ª``̀dG
 á`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á``̀«``̀∏``̀ë``̀ª``̀dG äÉ``̀©``̀ª``̀à``̀é``̀ª``̀dG
 ójó©∏d â°Vô©J »àdGh ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓd

.ájQƒ°ùdG áeRC’G ¿ÉHG •ƒ¨°†dG øe
 ô°üà≤j ’ Ωó≤ªdG »dÉªdG ºYódG ¿CG ócGh
 ™jQÉ°ûe ò«ØæJh á«àëàdG á«æÑdG õjõ©J ≈∏Y
 ,¿GQƒM π¡°S »a »ë°üdG õcôªdÉc ájƒªæJ
 ¬`̀fG Éæ«Ñe .»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ``Fƒ``dG Rõ`̀©`̀jh π`̀H
 »ë°üdG …OÉædG ºYO ºJ ÖÑ°ùdG Gòg ¢ùØæd
 ôaƒj  å«M  Iô£dG  »a  äGó«°ù∏d  »°VÉjôdG
 »∏ëªdG  ™ªàéªdG  »a äGó«°ù∏d  kÉæeBG  kÉfÉμe
 á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG  á°SQÉªªd  §≤a  ¢ù«d
 äGôÑîdG ∫OÉÑàd IõØëe áÄ«H ô«aƒàd ÉªfGh
 ø«μªJ  ºYóJ  äÉbÓY  ¢ù«°SCÉJh  ±QÉ©ªdGh

.zäÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  ICGôªdG
 ¿GQƒM  π¡°S  á≤£æeh  ÉãeôdG  ôÑà©Jh
 …Qƒ°ùdG  Aƒé∏dÉH kGôKCÉJ  ≥WÉæªdG ôãcCG  øe
 ≈```̀dhC’G á`̀«`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG á`̀£`̀≤`̀æ`̀dG É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H
 »ë°üdG  ´É£≤dG  ¿É`̀ch  ,¿OQC’G  π`̀NGO  º¡d
 Aƒé∏dG Gò`̀¡`̀H CGô`̀KCÉ`̀J äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e

 .ô«ÑμdG

(GôàH)   »ª°TÉ¡dG »μ∏ªdG ¿GƒjódG »a Qƒ¡ªédG áeóN IôFGO äÉeóN iƒà°ùe ∫ƒM ø«©LGôe ™e çóëàj ó¡©dG »dh

 ƒ£°ùdG hòØæe 
 ≥ëH ¿ƒeôée

 ™ªàéªdGh º¡°ùØfCG



4محليات
 افتتاح معرض الكرامة
 في الجامعة الهاشمية 

øjOÉëe π«Ñf - AÉbQõdG 

 ∫Éªc QƒàcódG á«ª°TÉ¡dG á©eÉédG ¢ù«FQ íààaG

 áeGôμdG  ácô©e ¢Vô©e ,  ¢ùeG »fÉg »æH øjódG

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  áÑ∏£dG  ¿hDƒ°T  IOÉªY  ¬àª¶f  …ò`̀dG

 áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG  »a  …ƒæ©ªdG  ¬«LƒàdG  ájôjóe

.»Hô©dG ¢û«édG /

 ≈∏Y  á°üjôM  á©eÉédG  ¿G  »`̀fÉ`̀g  »æH  ∫É``̀bh

 âeÉb  PEG  ,É¡àÑ∏W  ió``̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  »`̀Yƒ`̀dG  á«ªæJ

 ≈∏Y »`̀Hô`̀©`̀dG ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG AGó`̀¡`̀°`̀T AÉ``ª``°``SCG ¥Ó``̀WEÉ``̀H

.»©eÉédG ΩôëdG »a á«Ø°üdG äÉYÉ≤dG øe ójó©dG

 »àdG  Qƒ°üdG  øe  ójó©dG  ¢Vô©ªdG  øª°†Jh

 ádÉ°ùH  äô¡XCGh  IódÉîdG  áeGôμdG  ácô©e  âcÉM

 iôK  á«cõdG  ¬FÉeóH  ihQ  iò`̀dG  »Hô©dG  ¢û«édG

.Qƒ¡£dG ¿OQC’G

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¬≤aGôj  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ∫ƒéJh

 ¿hDƒ°T  ó«ªYh  á©HÉHôdG  ôgÉ°T  QƒàcódG  á©eÉédG

 äGAÉ°†a »a IódGƒîdG ≈Ø£°üe QƒàcódG áÑ∏£dG

 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ø`̀e  ìô°ûd  Gƒ©ªà°SGh  ¢Vô©ªdG

 â`̀cÉ`̀M »`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀Vhô`̀©`̀ª`̀dG Rô````̀HCG ø``̀Y ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG

.IódÉîdG ácô©ªdG

 ¬«LƒàdG ájôjóe âeób ¢Vô©ªdG ΩÉàN »ah

 AGó¡°T  AÉª°SCÉH  Óé°S á©eÉédG  ¢ù«Fôd …ƒæ©ªdG

 .»Hô©dG ¢û«édG

 بحث التعاون بين بلديات 
محافظة البلقاء 

äÉ«HôY Éæ«d -§∏°ùdG 

 AÉ`̀°`̀SDhQh  iôÑμdG  §∏°ùdG  ájó∏H  ¢ù«FQ  åëH

 »a É`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀Yh  ¢`̀ü`̀MÉ`̀eh  ¢ü«ëØdG  äÉ`̀jó`̀∏`̀H

 πª©dG »`̀a ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ä’É`̀é`̀e AÉ`̀≤`̀∏`̀Ñ`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e

 áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ≥≤ëj  ÉªH  »eóîdGh  …ó∏ÑdG

 ácôà°ûe  ájƒªæJ  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  OÉ``̀é``̀jEGh  á¶aÉëª∏d

.ø«æWGƒªdG ΩóîJ

 ábÉ£∏d ´hô`̀°`̀û`̀e AÉ``°``û``fEG  ≈`̀∏`̀Y ¥É``̀Ø``̀J’G º```Jh

 ΩóîJ  •Gh  Éé«e9  ≈``dEG  π°üJ  IQó`̀≤`̀H  IOóéàªdG

 h  ¢üMÉe  h  ¢ü«ëØdG  h  iôÑμdG  §∏°ùdG  äÉjó∏H

 ´hô°ûªdG áeÉbE’ ¢VQCG á©£b OÉéjGh É°TÉÑdG ø«Y

 áeÉbE’  ¢`̀VQCG  á©£b  OÉéjEG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  É¡«∏Y

 á¶aÉëe  äÉjó∏H  áeóîd  …õ`̀cô`̀e  QÉ°†N  ¥ƒ`̀°`̀S

.AÉ≤∏ÑdG

 Ωƒë∏dG  ï∏°ùe  ´hô°ûe  »`̀a  åMÉÑàdG  º`̀J  Éªc

 …ò`̀dGh  iôÑμdG  §∏°ùdG  ájó∏Ñd  ™HÉàdG  AÉ°†«ÑdG

.ÉÑjôb ¬H πª©dG CGóÑ«°Sh Iô«NC’G ¬∏MGôe »a ôªj

 ´ÉªàLE’G Gòg Qƒ°†ëdG øªK AÉ≤∏dG ájÉ¡f »ah

 Ó«©ØJh  áªLôJ ¿ƒμà°S  »àdGh  ¬æe äÉLôîªdGh

 .äÉjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©à∏d

 زمزم: منهجيتنا قائمة على التشاركية 
ومغادرة ا1سالم السياسي 

…OÉÑ©dG ìÓ°U.O - ¿ÉªY 

 IQhô°†H ï°SGQ πμ°ûH øeDƒj ¬fG zΩõeR{ »æWƒdG ôªJDƒªdG ÜõM ∫Éb 
 ≥Ñ°S ÉªY áØ∏àîe á«HõMh á«°SÉ«°S áaÉ≤K ≈∏Y ºFÉb ójóL ôμa OÉéjEG

.á«°VÉªdG IôàØdG »a áaÉ≤Kh QÉμaCG øe
 IOóëe á¡L øe Qóëæj ’ ¬fG ≈dEG ¢ù«ªîdG ¢ùeCG ¬d ¿É«H »a âØdh

.™«ªé∏d ¬«YGQP íàØjh ,É¡æ«©H á¡L ∞cÉæj ’h Ée á¡L ™Ñàj ’h
 ™e á«éeGôÑdGh á«cQÉ°ûàdG ≈∏Y IójóédG ¬à«é¡æe ¢ù°SCG ¬fEG ∫Ébh
 »°SÉ«°ùdG ΩÓ°SE’ÉH ±ô©j Ée IQOÉ¨eh ¬JÉfƒμeh ™ªàéªdG íFGô°T πc
 ≈∏Y kGQOÉ`̀b  kÉ©eÉL kÉjôμa kGQÉ`̀WEGh  áq«ª«b áeƒ¶æe πμ°ûj  ΩÓ°SE’G  ¿CGh
 …QÉ°†ëdG  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  ¢Vƒ¡ædG  π``LCG  ø`̀e  ,É¡∏c  á``̀eC’G  äÉfƒμe  ó«MƒJ

.õ«ªàªdG
 øe »fÉãdG »HÉîàf’G ¥É≤ëà°S’G ±QÉ°ûe ≈∏Y ¬fG ÜõëdG ±É°VGh
 ΩÉ©dG ôªJDƒªdG iƒà°ùe ≈∏Y ,ÉgôªY øe ø«eÉ©dG âªJCG »àdG ¬Jô«°ùe
 ÖàμªdGh  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ÖFÉfh  ΩÉ©dG  ø«eC’Gh  øjQÉ°ûà°ùªdG  ¢ù∏éeh
 IôàØdG ∂∏J ∫ÓN ´É£à°SG ¬fCGh ¬«a ájOÉ«≤dG äÉÄ«¡dG áaÉch »°SÉ«°ùdG
 AÉæH »a Égó©H ´ô°Th ,á«∏NGódG ¬JÉÄ«gh ¬JÉ°ù°SDƒe AÉæÑd É¡°S qôμj ¿CG

.¬eÉeCG äÉjóëàdGh äÉ©ÑàdG ºéM kÉcQóe IójóL á∏Môe
 ,Ωƒ«dG ¬«dEG π°Uh Éªa ,¬°ùØf øY ™aGóªdG ∞bƒe ∞≤j ød ¬fG ócGh
 á©eÉédG á«æWƒdG ¬àjƒg Iô¡°Th ,¬«Ñ°ùàæe äÉYÉæbh √QÉμaCG ñƒ°SQ øe

.êQóJh á≤Kh Ahó¡H ô«°ùjh Ωó≤àj ¬fCG ócDƒj
 ´hô°ûªdG  ¿CÉ`̀°`̀T  AÓ``̀YEG  ó«©°U ≈∏Y Ωó`̀≤`̀J  Üõ`̀ë`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀°`̀TGh
 .áãjóëdG á«WGô≤ªjódG á«fOQC’G ádhódG AÉæH »a •Gôîf’Gh »æWƒdG

  

 اختتام ورشة عمل الفقر متعدد
ا9بعاد في المنطقة العربية 

 á«ÑjQóàdG  á°TQƒdG  ∫ÉªYCG  ¢ù«ªîdG  ¢ùeCG  âªààNG–GôàH–¿ÉªY 
 á©eÉéd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀e’Gh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  IQGRh  É¡àª¶f  »àdG
 ¿hDƒ°ûdG ´É£b / á«YÉªàL’G äÉ°SÉ«°ùdGh á«ªæàdG IQGOG á«Hô©dG ∫hódG
 ºYóH  ,á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  OÉ©H’G  Oó©àe  ô≤ØdG  ∫ƒM  á«YÉªàL’G
 ácQÉ°ûªHh  ,Gƒ`̀μ`̀°`̀S’Gh  ,∞«°ùfƒ«dG  IóëàªdG  º`̀e’G  áª¶æe  ø`̀e  »æa
 øe  ô≤ØdG  ´É£≤H  ø««æ©ªdG  øe  áØ∏àîe  äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  ø««dhDƒ°ùe

.á«Hô©dG ∫hódG øe ô«Ñc OóY
 ∫ÓN  ±ƒ£d  ƒ°ù«°ùH  ádÉg  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  Iô``̀jRh  â`̀dÉ`̀bh
 Rõ©j ¬fƒc Iô«Ñc á«ªgG ¬d ¢TQƒdG √òg πãe ó≤Y ¿G á«eÉàîdG á°ù∏édG
 ºLôàJ Iôªãe ¥Ó£fG á£≤f πμ°ûjh ø«cQÉ°ûªdG ø«H äGôÑîdG …ƒ≤jh

.á°Sƒª∏e πªY §£N ≈dG ô≤ØdÉH á≤∏©àªdG äÉ«é«JGôà°S’G
 Ωƒj  πª©dG  á°TQh  âëààaG  ób  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  Iô`̀jRh  âfÉch
 …óëJ  ƒg  ô≤ØdG  ¿G  É¡«a  äó`̀cCG  áª∏c  â≤dCG  å«M  »°VÉªdG  AÉKÓãdG
 ¿ÓYÓd ∫h’G ±ó`̀¡`̀dG ∂``dP ≈∏Y ó`̀cDƒ`̀j É``eh ™`̀ª`̀LG º`̀dÉ`̀©`̀dG ¬`̀LGƒ`̀j
 ≈∏Y â∏ªà°TG  »àdG  ,2025 ¿OQ’G ájDhQh áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d  »ªdÉ©dG

.ô≤ØdG ¢†Øîd äGQOÉÑªdG øe áYƒªée
 áKÓK  äôªà°SG  »àdG  πª©dG  á°TQh  ∫ÓN  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ¢Vô©à°SGh
 äGô°TDƒe  ÜÉ°ùMh  ¬°ù«jÉ≤eh  ¬ª«gÉØeh  ô≤ØdG  ¢SÉ«b  á«é¡æe  ΩÉ`̀jG
 äÉ«dBGh  OÉ©H’G  Oó©àe ô≤ØdG  Ωƒ¡Øeh π°ùcG  ΩGóîà°SÉH  …OÉªdG  ô≤ØdG
 ôªJDƒªdÉH  á°UÉîdG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dGh  ∫É`̀Ø`̀W’G  ô≤a  ¢SÉ«b  äÉ«é¡æeh
 ÜQÉéJ ¢VGô©à°SG ºJ Éªc AGô≤ØdG ±Gó¡à°SG Ö«dÉ°SGh ¿Éμ°ù∏d »dhódG

.IOÉØà°ùe ¢ShQOh á≤HÉ°S
 ΩÉ`̀©`̀dG QÉ``̀WÓ``̀d É`̀Mô`̀à`̀≤`̀e â`̀eó`̀b á`̀«`̀eÉ`̀à`̀î`̀dG á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG ≈``̀dG QÉ`̀°`̀û`̀j
 ¢TÉ≤f ó≤Y ∫ÓN øe ô≤ØdG  øe ¢†«Øîà∏d á«Hô©dG  á«é«JGôà°SÓd
 äGƒ£îdGh  á«é«JGôà°S’G  QÉWG  äÉfƒμe  ∫ƒM  äÉYƒªée  πªYh  ΩÉY

 .á«∏Ñ≤à°ùªdG

 ا9مير الحسن: علينا االنتقال من إدارة ا9زمات إلى منعها 

 مراد: نعمل للحد من تحديات مشاركة المرأة في سوق العمل 

 ,∫Ó``̀W ø``̀H ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ô``̀«``̀eC’G ≈``̀YQ - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y   

 ¿Gƒæ©H  π`̀ª`̀Y  á`̀°`̀TQh  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eCG

 á∏eÉμàªdGh áeGóà°ùªdG á«∏ëªdG á«ªæà∏d ójóL êPƒªf{

 º«îe  :ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG  äÉª«îeh  áØ«°†ªdG  äÉ©ªàéª∏d

 õcôe É¡ª¶f »àdGh ,{ ádÉM á°SGQóc ¿OQC’G »a …ôàYõdG

 »a  ájô°ù≤dG  Iôé¡dGh  ø«MRÉædGh  ø«ÄLÓdG  äÉ`̀°`̀SGQO

 »dhódG  ¿hÉ©àdG  ádÉch  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,∑ƒeô«dG  á©eÉL

.ΩGOôà°ùeCG ájó∏Hh ,…óædƒ¡dG äÉjó∏ÑdG OÉëJ’

 º∏°ùdG  AÉæH  á«ªgCG  ≈`̀dEG  ,¬àª∏c  ∫Ó`̀N  ,√ƒª°S  âØdh

 äÉcôà°ûªdG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀©`̀e  π`̀ª`̀©`̀dGh  π`̀aÉ`̀μ`̀à`̀dGh  »©ªàéªdG

 ¥ô°ûªdG  AÉ``̀æ``̀HC’  π`̀°`̀†`̀aCG  πÑ≤à°ùe  π```̀LCG  ø``e  á`̀bÓ`̀î`̀dG

 »a º`̀«`̀∏`̀bE’G »`̀a äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈``̀dEG É`̀«`̀YGO ,»`̀Hô`̀©`̀dG

.AGò¨dGh √É«ªdGh ábÉ£dGh OÉ°üàb’G ä’Éée

 ™æe ≈dEG  äÉ`̀eRC’G IQGOEG  øe ∫É≤àf’G Éæ«∏Y{ ±É°VCGh

 »àdG á«dÉªdG äÉ`̀eRC’Gh äÉjóëàdG ≈dEG Gô«°ûe ,zäÉ`̀eRC’G

 ø««æ«£°ù∏ØdG  ø«ÄLÓdG  π«¨°ûJh  çƒ`̀Z  á`̀dÉ`̀ch  ¬`̀LGƒ`̀J

 øY èàæj ób Éeh »ªdÉ©dG ájòZC’G èeÉfôHh (Ghô`̀fhC’G)

.á≤£æªdG »a ∞æ©∏d OÉjORG øe ∂dP

 õ«côàdG ≈dEG »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æe √ƒª°S ÉYOh

 πª©∏d áHÉéà°S’G ¢SÉ°SCG ƒg …òdG ,»Hô©dG ¿É°ùfE’G ≈∏Y

 ¬∏«gCÉJh ¬æ«μªJ á«ªgCG ∫ƒM »YƒdG ô°ûf ≈∏Yh ,»fÉ°ùfE’G

 äÉeƒ∏©ª∏d  õcGôe  á`̀eÉ`̀bEG  ≈`̀dG  áLÉëdG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É«fƒfÉb

.¬àeGôc ΩGôàMGh ¿É°ùfE’G É¡°SÉ°SCG ,áaô©ªdGh

 ¿GójR  QƒàcódG  ∑ƒeô«dG  á©eÉL  ¢ù«FQ  ∫Éb  √Qhó`̀H

 »a √ƒª°S äÉ«°Uƒàd Gò«ØæJ »JCÉj á°TQƒdG OÉ≤©fG ¿EG »aÉØc

 §°ShC’G ¥ô°ûdG »a ¿ƒÄLÓdG{ :ådÉãdG »dhódG ôªJDƒªdG

 áæª°†àªdGh ,zäÉjóëàdGh ¢UôØdG »∏ëªdG ™ªàéªdG –
 äÉjó∏ÑdG QhO π«©ØJh ∑Gô°TEG IQhô°†H √ƒª°S IƒYO »qæÑJ

.Aƒé∏dÉH á≤∏©àªdG ™jQÉ°ûªdG »a á«∏ëªdG ¢ùdÉéªdGh

 øe á`̀°`̀TQƒ`̀dG  ∫É``ª``YCG  »`̀a  ø«cQÉ°ûªdG  Oƒ`̀¡`̀L ø`̀ª`̀Kh

 ∞∏àîe  øe  ø«ãMÉÑdGh  ø««∏ëªdGh  ø««dhódG  AGôÑîdG

 á°UÉN  ,Aƒé∏dG  ÉjÉ°†≤H  ≈æ©J  »àdG  á«dhódG  äÉª¶æªdG

 É`̀«`̀YGO ,…ó`̀æ`̀dƒ`̀¡`̀dG äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG OÉ`̀ë`̀J’ á`̀«`̀dhó`̀dG á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG

 OÉéjEG É¡fCÉ°T øe á«©bGh èFÉàæH êhôîdG ≈dEG ø«cQÉ°ûªdG

.Aƒé∏dG ÉjÉ°†b ∞∏àîªd á©LÉf ∫ƒ∏M

 ¿Éa  ô««H  ΩGOôà°ùeCG  ájó∏H  »a  á«ªæàdG  ôjóe QÉ°TCGh

 2013 ΩÉ``̀Y ò`̀æ`̀eh á`̀jó`̀æ`̀dƒ`̀¡`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿CG ≈``̀dEG º`̀°`̀ShQ

 äÉ©ªàéªdGh  ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG  º`̀Yó`̀d  è`̀eGô`̀H  ò«ØæàH  äCGó```̀H

 Éªc ,á«°SÉ°SC’G äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a º¡d áØ«°†à°ùªdG

 ∫ƒ∏ëdG  OÉéjE’  πª©dG  êPÉªf  øe  ójó©dG  OGóYEÉH  âeÉb

.ø«ÄLÓdÉH á°UÉîdG ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîªd

 ¢Uƒ°üîH ¿OQC’G É¡dòÑj »àdG Oƒ¡édÉH º°ShQ OÉ°TCGh

 ºZôdG  ≈∏Y  ,º¡Ø«°†à°ùj  øjòdG  ø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓdG

 A’Dƒ`̀g ácQÉ°ûe IQhô`̀°`̀V Gó`̀cDƒ`̀e ,√OQGƒ``̀e  ájOhóëe øe

 ™ªàéªdG  »`̀a  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  á«∏ªY  »`̀a  ø«ÄLÓdG

.∞«°†à°ùªdG

 á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀dG á`̀∏`̀ã`̀ª`̀e â``̀dÉ``̀b É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e

 AÉ«∏Y  ,¿OQC’G  »`̀a  ø«ÄLÓdG  ¿hDƒ°ûd  IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d

 áeƒμëdG  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG  ¿EG  ,QÉ£N

 äGQó≤dG õjõ©àd »æWh ΩÉ¶f OGóYEG  øe âæμªJ á«fOQC’G

 ,ø««fOQC’G ∂dòch ø«ÄLÓdG äÉLÉM ô«aƒJ áaó¡à°ùªdG

 ≈∏Y  óªà©J  áHÉéà°SG  á£N  AÉ`̀æ`̀H  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  Iô«°ûe

 ™ªàéªdG  äÉ`̀Ä`̀a  ∞∏àîe  ∑ô°ûJh  …ƒªæàdG  §«£îàdG

 -- .É¡«a

 ¿G ,OGô``̀e ô«ª°S πª©dG ô``̀jRh ó``cG  - Gô`̀à`̀H  - ¿É`̀ª`̀Y   

 á∏YÉØdG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ió`̀ª`̀d á`̀cQó`̀e á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 Ωó≤àdG  á∏éY ™`̀aO  ≈∏Y √ô`̀KCGh  πª©dG  ¥ƒ°S  »a ICGôª∏d

 ÖLƒà°ùJ  »àdG  äÉjóëàdG  πX  »a  Éª«°S  ’  QÉ``̀gORE’Gh

 OQGƒ``̀ª``̀dGh äÉ`̀bÉ`̀£`̀dG á`̀aÉ`̀c QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SGh Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ∞`̀JÉ`̀μ`̀J

.»æWƒdG OÉ°üàb’G á«ªæàd áæμªªdG ájô°ûÑdG

 ™«bƒJ ¢ûeÉg ≈∏Y á«aÉë°U äÉëjô°üàH OGôe QÉ°TGh 

 äÉª«∏©J  ò«Øæàd  ¿Éμ°ù∏d  ≈∏Y’G  ¢ù∏éªdG  ™e  á«bÉØJG

 Ée ø∏μ°ûj AÉ°ùædG ¿G ≈dG ,¢ù«ªîdG ¢ùeCG ¿ôªdG πª©dG

 ø«∏¨à°ûªdG  ´ƒªée  øe  §≤a  áFÉªdG  »a  15^6  ¬àÑ°ùf

 ≈dG Éàa’ ,áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO Ö°ùëH ,ø««fOQC’G

 ICGôªdG ÜÉë°ùfG ÜÉÑ°SCG áªFÉb »a πNóJ IóY πeGƒY ¿G

 áq«à°ùLƒd iô`̀NCGh  , q»©ªàé oe É¡°†©H ;πª©dG  ¥ƒ°S  øe

 QÉ©°SCÉH  ÉæeBG  äÓ°UGƒe  ΩÉ¶f  ôa qƒJ  Ωó©c  áqjOÉ°üàbGh

 ÜÉéfEG QÉÑàYG ≈dG áaÉ°VG ,AÉ°ùqædG QƒLCG »fóJh ,ádƒ≤©e

 øY ±hõ©dG  ≈dEG  äÉ¡ qeC’G  ™aój Év«°SÉ°SCG  É kÑÑ°S  ∫ÉØWC’G

.º¡H AÉæàY’Gh ∫ÉØWC’G á«Hôàd πª©dG

 AGô``̀LEG  ≈``̀dEG  áeƒμëdÉH ™``̀aO ∂``̀dP π`̀c ¿G í`̀°`̀VhGh 

 »dÉëdG âbƒdG »a Égò«ØæJ øμªªdG áeRÓdG äÉédÉ©ªdG

 ≥«≤ëJ ™e ,πª©dG ¥ƒ°S »a ICGôªdG ácQÉ°ûe áÑ°ùf IOÉjõd

 ,ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀f’G Ωó``̀Y äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀Vh »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG äÉ`̀Ñ`̀ã`̀dG ¬```̀LhCG

 äÓé°ùªdG äÉ«àØ∏d Iô«ÑμdG OGóYC’G ≈dEG ô¶ædÉH á°UÉN

.á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO »a QÉ¶àf’G ºFGƒb ≈∏Y

 IOÉjõd Éjò«ØæJ ÉéeÉfôH â©°Vh áeƒμëdG ¿G ócGh 

 nºYO  ∫ÓN  øe  πª©dG  ¥ƒ°S  »a  ICGôªdG  ácQÉ°ûe  áÑ°ùf

 áHQÉëªd  páëLÉædG  päGƒ£îdG  øe  tó©oj  …ò`̀dG  É¡∏«¨°ûJ

 páªYGódG  päGAGô`̀LE’G øe kGOóY âæÑJh ,ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG

 pICGô`̀ª`̀∏`̀d pìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG »``̀a ™`̀ q°`̀Sƒ`̀à`̀dG : É`̀¡`̀æ`̀e ¬`` qLƒ``à``dG Gò`̀¡`̀d

 øe  ∫É`̀ª`̀YC’Gh  pø¡ªdG  ø`̀e  Iô«Ñc  máYƒªée  á°SQÉªªH

 É«LƒdƒæμJ ∫É`̀é`̀e »`̀a mπ`̀ª`̀Y ¢`̀Uô`̀a pô`̀«`̀aƒ`̀Jh,∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 ÖjQóJ èeÉfôH ™«°SƒJh ójóªJh ,∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG

.äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh ä’É°üJ’G »éjôN π«¨°ûJ h

 óMƒªdG πª©dG ó≤Y ≥«Ñ£J π«©ØJ ºJ ¬fG ≈dG âØdh 

 ø««æ©ªdG ™e »YÉªédG πª©dG ó≤Y á«bÉØJG ∫ÓN øe

.äÉª∏©ª∏d á«YÉªàL’G ájÉªëdG øe ójõe ≥«≤ëàd

 øª°†J áeƒμë∏d …ò«ØæàdG èeÉfôÑdG ¿G OGôe ∫Ébh 

 ,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG päÉYhô°ûªdG pAÉ°ûfEG  ºYO : É°†jG

 pÖjQóàdG  pô`̀«`̀aƒ`̀Jh  πª©dG  ≈∏Y  pAÉ°ùædG  ™«é°ûJ  ±ó¡H

 , u»FGò¨dGh  , u»`̀YGQõ`̀dG  p∫ÉéªdG  »a  pêÉ`̀à`̀fE’G  ≈∏Y  AÉ°ùæ∏d

 á¡LƒªdG  u»æ¡ªdG  pÖjQóàdG  pèeGôH  pπ«©ØJh  , q»YÉæ°üdGh

.AÉ°ùæ∏d

 Ió`̀jó`̀Y nè``̀eGô``̀H â`̀©`̀°`̀Vh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿G ≈``̀dG QÉ``̀°``̀TGh 

 nø qμªàd  ,"∞«XƒàdG  ∫ó`̀H  π«¨°ûàdG"  á°SÉ«°S  páªLôàd

 nøjôμàÑeh ,∫ÉªYC’G »a kGOG qhQ GƒëÑ°üj ¿CG  øe nÜÉÑ°ûdG

 ≈àM ,IójóL ¥É`̀aBG  ≈`̀dEG  k’ƒ°Uh ,≥jƒ°ùàdGh  pêÉàfE’G  »a

 náØ«XƒdG  ¿CÉ``̀H  pOÉ`̀≤`̀à`̀Y’G  º``̀gh nâ`̀ë`̀J  oÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ≈≤Ñj ’

 π uªëj mπμ°ûHh π°†aC’G ºgoPÓe »g ná qeÉ©dG ná q«eƒμëdG

 ºd  ká`̀jQÉ`̀L  mäÉ≤Øfh  kIô«Ñc  kAÉ`̀Ñ`̀YCG  n™ªàéªdGh  nOÉ°üàb’G

 ôëdG  πª©dG  áaÉ≤K  ô°ûf  ≈dG  áaÉ°VG  ,É¡«∏Y  kGQOÉ`̀b  ó©j

 è`̀eGô`̀H ∫Ó``̀N ø``e äGò````dG ≈`̀∏`̀Y OÉ``ª``à``Y’Gh …OÉ```jô```dGh

 .»JGòdG π«¨°ûàdG

(GôàH)    á°TQƒdG »a ¬àª∏c ¬FÉ≤dG ∫ÓN √ƒª°S

 »التوجيه المعنوي« تنفذ اختبار قدرة 
التعامل مع أجواء مسرح العمليات 

 دورة في ا9من السيبراني
 ضمن فعاليات ا9سد المتأهب ٢٠١٨ 

 ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG á`̀jô`̀jó`̀e äò`̀Ø`̀f - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y   

 äÉeƒ∏©ªdG  äÉ«∏ªY  áÑ©°T  ∫ÓN  øe  …ƒæ©ªdG

 Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀Hh  á«°ùØædG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dGh

 ÉæjôªJ  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eCG  ,  ≥jó°üdG  »`̀cô`̀«`̀eC’G

 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG ≈``̀∏``̀Y IQó```̀≤```̀dG QÉ```Ñ```à```NGh ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀d

 ™e πª©dGh äÉ«∏ª©dG ìô°ùe AGƒLCG ™e ∞«μàdGh

 ΩGóîà°S’Gh ∫ÉéªdG äGP »a ¬≤jó°üdG äGƒ≤dG

.á°UÉîdG  ΩÉ¡ªdGh  Iõ¡LÓd  πãe’G

 …ò``̀dG ,QÉ``̀Ñ``̀à``̀NC’G äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ∫Ó```N iô```̀Lh

 ,2018  Ö`̀gCÉ`̀à`̀ª`̀dG  ó`̀°`̀SC’G  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  øª°V »`̀JCÉ`̀j

 á≤£æe  ™e  πeÉ©à∏d  äƒ°üdG  äGôÑμe  ΩGóîà°SG

 äGQƒ°ûæªdG  AÉ≤dG  á«dÉ©a  ò«ØæJ  ºJh  äÉ«∏ª©dG

 ¿hÉ©àdÉHh  øjôªàdG  »`̀a  Iô`̀e  ∫hC’  ºàJ  »`̀à`̀dGh

 ô`̀¡`̀XCG  å`̀«`̀M »```̀fOQC’G  »μ∏ªdG  ƒ`̀é`̀dG  ìÓ`̀°`̀S  ™`̀e

 »a á``̀bó``̀dGh á``̀«``̀aGô``̀à``̀MC’G ió```e ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
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 äGƒ``̀≤``̀dG  ¥ó``̀æ``̀a  »``̀a  äó≤Y–GôàH–¿ÉªY 

 ø````̀eC’G  á``̀jô``̀jó``̀e  äÉ``̀Ñ``̀Jô``̀ª``̀d  IQhO  á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ø`̀Y ,äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG É``«``Lƒ``dƒ``æ``μ``Jh »``fGô``Ñ``«``°``ù``dG

 äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀eCGh  äÉμÑ°ûdG  ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«c

 áæ°Uô≤dG  äÉ«∏ªYh  äÉªé¡dG  ó°V  É¡àjÉªMh

 ÖgCÉàªdG  ó`̀°`̀S’G  øjôªJ  äÉ«dÉ©a  øª°V  ∂`̀dPh
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 ø```̀eCG ™``̀«``̀°``̀VGƒ``̀e ≈``̀∏``̀Y IQhó```````̀dG â``̀∏``̀ª``̀à``̀°``̀TGh

 …CG  ø`̀e  É¡àjÉªM  á`̀«`̀dBGh  ≥`̀FÉ`̀Kƒ`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG

 ¢ù°ùéàdG  hG  åÑ©dG  ≈`̀dG  ±ó¡j  πªàëe  Ωƒég

 áaÉ°VEG  ,á`̀«`̀ª`̀gCG  äGP  äÉeƒ∏©e  ≈`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  h

 h  »©«Ñ£dG  íØ°üàªdG  ø«H  õ««ªàdG  á«Ø«c  ≈`̀dEG

 ø«HQóàªdG ójhõJh ,áμÑ°û∏d ºLÉ¡ªdG íØ°üàªdG

 ∞°ûc  ø`̀e  º¡æ«μªàd  ô£îdG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e  ¢†©ÑH

 á`̀«`̀fGô`̀Ñ`̀«`̀°`̀ù`̀dG äÉ``̀ª``̀é``̀¡``̀dG ø```e á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e ´Gƒ`````̀fG

 ∂∏J  πãªd  á«≤«≤ëdG  êPÉªædG  ¢†©H  ΩGóîà°SÉH

.äÉªé¡dG

 ôªà°ùJ »`̀à`̀dGh IQhó```̀dG  ó`̀≤`̀Y á`̀«`̀ª`̀gCG  »``JCÉ``Jh

 á«fGôÑ«°ùdG  äÉªé¡dG  OóY  ójGõJ  ™e  ø«YƒÑ°SG

 ,º`̀dÉ`̀©`̀dG ∫ƒ``̀M ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh ΩÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG »`̀a

 »`̀a ≈``̀∏``̀ã``̀ª``̀dG π``̀Ñ``̀°``̀ù``̀dG á``̀°``̀û``̀bÉ``̀æ``̀e ø````̀Y kÓ``̀°``̀†``̀a

 .É¡àjÉªMh äÉeƒ∏©ªdG  √òg ≈∏Y á¶aÉëªdG

 لقاء في إربد يتدارس آليات برنامج بناء القدرات لمشروع الالمركزية 

 القوات الخاصة ا9ردنية وا9ميركية  تنفذان تمريًنا تعبوًيا ليلًيا مشترًكا 

 المعايطة يزور مركز المشبهات ضمن فعاليات ا9سد المتأهب 

äÉ°ùjób óªëe  -  óHQG   

 ájôjóe  »a  ájõcôeÓdG  º`̀YO  ≥jôa  ¢`̀SQGó`̀J

 èeÉfôH AGôÑNh á«∏NGódG IQGRƒH á«∏ëªdG á«ªæàdG

 á`̀jõ`̀cô`̀eÓ`̀dG º``Yó``d »``̀FÉ``̀ª``̀f’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````e’G

 á¶aÉëe  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ™`̀e  á«∏ëªdG  á«ªæàdGh

 ¢ù∏éªdG »a ¿Éé∏dG AÉ°SDhQh ºFGódG ÖàμªdGh óHQG

 πFÉ°Shh äÉ«dBG  ,Ωƒà©dG ¿Gƒ°VQ ßaÉëªdG Qƒ°†ëH

.ájõcôeÓdG ´hô°ûªd äGQó≤dG AÉæH èeÉfôH ≥«Ñ£J

 á¶aÉëªdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ äÓNGóe äQƒëªJh

 ¢ù∏éªdG AÉ°†YG øe OóYh á∏HÉ≤ªdG ôªY QƒàcódG

 ∑QÉ°Th á¶aÉëªdG QGóH ¢ùeG ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG »a

 ø«°ùM  ¢Sóæ¡ªdG  iôÑμdG  ó`̀HQG  ájó∏H  ¢ù«FQ  ¬«a

 IQGRƒH á«∏ëªdG á«ªæàdG ôjóe óYÉ°ùeh »fÉg »æH

 ôW’G  ∫ƒ`̀M  ,QƒÑédG  ø°ùM  ±ô°üàªdG  á«∏NGódG

.ájõcôeÓdG ´hô°ûªd áªXÉædG á«©jô°ûàdG

 ¢ùdÉéªdG ø«H ¿hÉ©àdG ¿G ≈dG ,á∏HÉ≤ªdG QÉ°TGh

 Éæªãe ,ájOh IQƒ°üH ºàj á¶aÉëªdG »a áØ∏àîªdG

 ßaÉëe øe á¶aÉëªdG ¢ù∏ée √É≤∏j …òdG ºYódG

 …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh ó```̀HQG

 ∫É≤àfG  IQhô`̀°`̀V  ó`̀cG  ¬`̀fG  ’G  ,á«∏ëªdG  ¢ùdÉéªdGh

 á«fƒfÉbh á«©jô°ûJ ôWÉH É¡Ø«°UƒJh ácGô°ûdG √òg

 AGQG  ≥``̀ah  ô««¨à∏d  á`̀°`̀Vô`̀Y  ¿ƒ`̀μ`̀J  ’ »``c  IOó``ë``e

.¢ùdÉéªdG √òg äÉ¡LƒJh

 Gó```FGQ ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿G ,á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG ó```̀cGh

 ¬MÉéf âÑKGh É«ªdÉYh É«HôY ≥Ñ£e ƒgh ÉbÓNh

 GôÑà©e ,¬≤Ñ£J …òdG ∫hódG øe ô«ãc »a √GhóLh

 ó©J ´hô°ûªdÉH AóÑdG ≈∏Y Qƒ¡°T áà°S øe ôãcG ¿G

 ¬æ«μªJ  πFÉ°Shh  äÉ«dBÉH  ´hô°ûdGh  ¬ª««≤àd  á«aÉc

.á«≤«≤Mh á«∏©a ájƒªæJ á©bGQ ¿ƒμ«d É«∏ªY

 ájôgƒL äÓ`̀jó`̀©`̀J  AGô``̀LG á«ªgG ≈`̀dG  â`̀Ø`̀dh

 ¢ù∏ée ™`̀Ñ`̀à`̀J å`̀«`̀ë`̀H á``jõ``cô``eÓ``dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b ≈`̀∏`̀Y

 •ÉÑJQ’ Gô¶f Iô°TÉÑe AGQRƒdG á°SÉFôd á¶aÉëªdG

 âëJ ¿ƒμJ hG äGQGRƒ`̀dG áaÉc ™e É¡©WÉ≤Jh É¡∏ªY

.»∏ëªdG ºμëdÉH ≈æ©j ójóL ¿ƒμe á∏¶e

 AÉ`̀æ`̀H äÉ``̀«``̀dBG √É`̀é`̀J á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG á````̀jDhQ â`̀≤`̀°`̀ù`̀JGh

 ¢ù«FQ ÖFÉf ¬«dG Ö`̀gP É`̀e ™`̀e á`̀eRÓ`̀dG äGQó`̀≤`̀dG

 »`̀YGƒ`̀°`̀ù`̀dG  ¿É`̀ª`̀ã`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¢ù∏ée

 øe  Oó``̀Yh  »`̀fÉ`̀g  »æH  ¿hó`̀∏`̀N  ¢ù«FôdG  óYÉ°ùeh

 á°ù«FôdG  áÑ≤©dG  ¿G  »`̀a  ,º`̀FGó`̀dG  ÖàμªdG  AÉ°†YG

 á«©jô°ûàdG ôW’G »a øªμJ ´hô°ûªdG Ωó≤J ¬LƒH

 á∏£©ªdÉH ÉgƒØ°Uh »àdGh ¬d áªXÉædG á«fƒfÉ≤dGh

 øe ôãc’ á¡L øe ¢ùdÉéªdG á«©ÑJ ΩÉeG RÉéfÓd

 πμ°ûdÉH äÉ«MÓ°üdG ¢†jƒØJ ΩóYh á«eƒμM á¡L

.iôNG á¡L øe ájôéàdG êÉ°†f’ »aÉμdG

 º¡∏ªY á©«ÑW ºμëJ »àdG ábÓ©dG ¿G Ghó`̀cGh

 ó©J á¶aÉëªdG »a ¢ùdÉéªdG »bÉH ™e º¡àcGô°Th

 ≈dG áLÉëH ≈≤ÑJ É¡æμd iòàëj ÉLPƒªfh áeó≤àe

 ºLôàjh  ΩÉ¡ªdGh  äÉÑLGƒdG  Oóëj  »fƒfÉb  ô«WÉJ

 ¢ù∏éªd  á```̀jQGO’Gh  á«dÉªdG  á«dÓ≤à°S’G  Ωƒ¡Øe

.á¶aÉëªdG

 á«dÉªdG á«dÓ≤à°S’G ™aGhQ RôHG ¿G ≈dG GƒàØdh

 á∏°üØæeh á«LPƒªf QÉ≤e OÉéjG »a øªμJ ájQGO’Gh

 QOGƒ``̀μ``̀dÉ``̀H É```̀gó```̀jhõ```̀Jh äÉ``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀d

 É¡∏ªY ìÉéfGh áeGO’ áeRÓdG äGó©ªdGh πFÉ°SƒdGh

 äÉ«dhDƒ°ùª∏d Égò«ØæJh áHôéàdG ≥«ª©J ≥jôW ≈∏Y

.äÉ¶aÉëªdG ¢ùdÉée ≥JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG ΩÉ¡ªdGh

 »fƒfÉb ∞«°UƒJ OÉéjG IQhô°V ¿G ≈dG Gƒgƒfh

 É¡WÉfG  »àdG  á©HÉàªdGh  áHÉbôdG  ΩÉ¡e  ∫ƒ`̀M  ≥«bO

 ™jQÉ°ûªdG  ≈`̀∏`̀Y  ¢ù∏éªdÉH  á`̀jõ`̀cô`̀eÓ`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b

 áédÉ©e  ¿G  PG  ,á¶aÉëªdG  »a  IòØæªdG  ájƒªæàdG

 IôÑ©e ô«Zh á°ûg »dÉëdG ¿ƒfÉ≤dG »a ΩÉ¡ªdG √òg

á©HÉàªdGh áHÉbô∏d »∏©ØdG ≈æ©ªdG øY

 iôÑμdGóHQG  ájó∏H  ¢ù«FQ  ió``HG  ,¬ÑfÉL  ø`̀e

 ΩÉ`̀à`̀dG OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G ,»``fÉ``g »`̀æ`̀H ø«°ùM ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 ¢ù∏ée  ™e  ¿hÉ©àdGh  ºYódG  ∫Éμ°TG  áaÉc  ºjó≤àd

 áaÉc Ωóîj …òdG RÉéf’G á«ªgÉH ÉfÉªjG á¶aÉëªdG

 á¡édG øY ô¶ædG ¢†¨H áæjóªdGh á¶aÉëªdG AÉæHG

 ¿ƒfÉ≤dG  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe ,∂`̀dP  »a π°†ØdG  áÑMÉ°U

 ºZÉæàj  πμ°ûH  Oƒéj  ¿G  Öéj  äÉjó∏Ñ∏d  ∫ó©ªdG

 äÉ«MÓ°üdG  π°üØjh  óëjh  ójóédG  ¿ƒμªdG  ™e

.í°VGhh Oóëe πμ°ûH ΩÉ¡ªdGh

 »a ¢VQÉ©àdG á«dÉμ°TG ¿G ≈dG ,»fÉg »æH âØdh

 áMhô£ªdG  ™jQÉ°ûªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äô¡X  ΩÉ¡ªdG

 â``̀dGR É```̀eh äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀e ÜÉ`̀î`̀à`̀fG π`̀Ñ`̀b

 √òg  πëJ  ¿G  πeDƒªdG  øe  ¬`̀fG  ô«Z  ,ò«ØæàdG  ó«b

 ΩÉY áfRGƒe ≈∏Y áLQóªdG ™jQÉ°ûªdG »a á«dÉμ°T’G

.2019

 á`̀jõ`̀cô`̀eÓ`̀dG ô`̀«`̀Ñ`̀Nh Qƒ`̀Ñ`̀é`̀dG ó```̀cCG ,º``̀gQhó``̀H

 ¿G ,»°ùfÉªdG óªëe QƒàcódG èeÉfôÑdG »a πeÉ©dG

 ¿ƒcQÉ°ûªdGh  ¢ù∏éªdG  É`̀gGó`̀HG  »àdG  äÉ¶MÓªdG

 πFÉ°SƒdGh ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG ∫É«M á°ù∏édG »a

 ΩÉªàg’ÉH  Iô`̀jó`̀L  á`̀jõ`̀cô`̀eÓ`̀dG  º`̀Yó`̀H  á∏°üàªdG

 á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG á`̀£`̀î`̀∏`̀d É`̀¡`̀æ`̀«`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀d á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ª``̀dGh

 ájõcôeÓdG ºYO èeÉfôÑH á∏°üàªdG á«é«JGôà°SÓd

 á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ¢`̀ù`̀ª`̀î`̀dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀∏`̀d  á«∏ëªdG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

 IóæL’G ±Gó```gGh äGô`̀°`̀TDƒ`̀eh ô`̀WG ™`̀e ≥°ùàj ÉªH

.á«æWƒdG

 çÓK ≈dh’G ¬à∏Môe »a èeÉfôÑdG ±ó¡à°ùjh

 äÉ¶aÉëªc áÑ≤©dGh AÉ≤∏ÑdGh óHQG »g äÉ¶aÉëe

 ôW’G ™°Vh ≈∏Y Ωƒ≤jh ,çÓãdG º«dÉbÓd á∏ãªe

 IóëàªdG  º```e’G  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ø`̀e  ∑ôà°ûe ≥`̀jô`̀a  ¬`̀d

 IQGRƒ````̀H á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG á``̀jô``̀jó``̀eh »``̀FÉ``̀ª``̀f’G

 .á«∏NGódG

 ÜÉgQE’G áëaÉμe ≥jôa òØf - GôàH - ¿ÉªY   

 á«cô«eC’G á°UÉîdG äGƒ≤dG øe ≥jôah »FÉªdG

 »a kÉcôà°ûe kÉjƒÑ©J kÉæjôªJ ,AÉ©HQ’G ,á≤jó°üdG

 ò«ØæJ ∫ÓN áμ∏ªªdG »HƒæL áª«ªëdG ¿Gó«e

.2018 ÖgCÉàªdG ó°S’G øjôªJ äÉ«dÉ©a

 ≈``̀dEG »`̀∏`̀«`̀∏`̀dG »``Yƒ``æ``dG ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG ±ó``̀¡``̀jh

 äGƒ``≤``dG ø`̀«`̀H á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG á``̀eAGƒ``̀ª``̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J

 áÄ«H »a πª©dG ≈∏Y á∏YÉØdG É¡JQóbh ácQÉ°ûªdG

 á«JÉ«∏ª©dG äÉÑ∏£àªdG á«Ñ∏àd ácôà°ûe äÉ«∏ªY

 »aGôàM’Gh  Ωó≤àªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d

 ôjƒ£à∏d É¡àÑcGƒeh á«fOQC’G á°UÉîdG äGƒ≤∏d

 á«JÉ«∏ªY ±hô``̀X »`̀a »`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG  å`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh

 õjõ©J ≈dEG  áaÉ°VEG  øjôªàdG  ƒjQÉæ«°ùd  á¡HÉ°ûe

 ∫Éée »a ∑ôà°ûªdG πª©dGh …ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG

.ÜÉgQE’G áëaÉμe

 á«∏N ô°SCGh  ô«eóJ  ≈∏Y  øjôªàdG  πªà°TGh

 kAGóàHG ,á«ÑjôîJ äÉ«∏ªY ø°ûd §£îJ á«HÉgQEG

 º«gÉØªdG  ó«MƒJh  ∑ôà°ûªdG  §«£îàdG  øe

 Iƒ`̀≤`̀H á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ±ó``̀¡``̀H ´Ó``̀£``̀à``̀°``̀S’Gh

 ,á«∏îdG ≈∏Y ICÉLÉØªdG ô°üæY ≥«≤ëJh áYô°Sh

 ájôμ°ù©dG Iõ¡LC’Gh äGó©ªdG çóMCG ΩGóîà°SÉH

.kGôNDƒe á«fOQC’G áë∏°ùªdG äGƒ≤dG â∏NO »àdG

 »a  kGõ«ªàe  kiƒà°ùe  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ô`̀¡`̀XCGh

 äÉà«bƒàdG øª°V äÉ«∏ª©dG ò«ØæJh ,§«£îàdG

.á«dÉY IAÉØch ábóH É¡d §£îªdG

 äCGó``̀H Ö`̀gCÉ`̀à`̀ª`̀dG ó``°``SC’G ø`̀jô`̀ª`̀J ¿CG ô`̀cò`̀j

 áaÉc  ácQÉ°ûªH  »°VÉªdG  ó``MC’G  Ωƒ`̀j  ¬JÉ«dÉ©a

 äGƒ`̀≤`̀H á`̀jƒ`̀é`̀dGh á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh á`̀jô`̀Ñ`̀dG äGƒ``̀≤``̀dG

 äGƒ≤dG  øe  ∑QÉ°ûe  7000  áHGôb  ÉgOóY  ≠∏Ñj

 »``̀cô``̀«``̀eC’G Ö``̀fÉ``̀é``̀dGh á````̀«````̀fOQC’G á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh äGQGRƒ``````̀dG ø``̀e Oó```̀Yh ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀dG

 .á«eƒμëdG

 áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  QGR  -  Gô``̀à``̀H  -  ¿É``̀ª``̀Y 

 AGƒ`̀∏`̀dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  äÉ«∏ª©∏d  ácôà°ûªdG  ¿É```̀cQC’G

 õcôe  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeCG  á£jÉ©ªdG  í∏°üe  øcôdG

 …ôμ°ù©dG  ÖjQóàdG  ájôjóªd  ™HÉàdG  äÉ¡Ñ°ûªdG

 ø«H  ∑ôà°ûe  äÉ¡Ñ°ûe  øjôªJ  ¬«a  òØæj  …ò`̀dGh

 »cô«e’G  ¢û«édGh  á`̀«`̀fOQC’G  áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀dG

 ÖgCÉàªdG  ó`̀°`̀SC’G  øjôªJ  äÉ«dÉ©a  ò«ØæJ  ∫Ó``N

.2018

 ™bƒªd IQÉjõdG ∫ÓN á£jÉ©ªdG AGƒ∏dG ™∏WGh

 ácôà°ûªdG  Iƒ≤dG  IOÉ«bh  øjôªà∏d  É«∏©dG  IOÉ«≤dG

 ºàj »``̀à``̀dG π``̀MGô``̀ª``̀dG »``̀a ø``jô``ª``à``dG ô`̀«`̀°`̀S ≈``∏``Y

 øjôªàdG IOÉb áeób RÉéjG ≈dEG ™ªà°SGh ,Égò«ØæJ

 ±ó¡j  …ò`̀dGh  ø«ÑfÉédG  Óc øe øcôdG  äÉÄ«gh

 äÉ«∏ª©dG  ≈∏Y  øcôdG  äÉÄ«gh  IOÉ≤dG  ÖjQóJ  ≈dEG

 á«JÉ«∏ª©dG  äÉÑ∏£àªdG  IQGOEG  ≥«°ùæJh  ácôà°ûªdG

 áaÉc ≈`̀∏`̀Yh ±hô``̀¶``̀dG ™`̀«`̀ª`̀L »``a á`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀Lƒ`̀∏`̀dGh

.ájOÉ«≤dG äÉjƒà°ùªdG

 øe ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀£`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG AGƒ```̀∏```̀dG É````̀YOh

 IOÉØà°S’G IQhô°V ≈dEG  á«fOQC’G áë∏°ùªdG äGƒ≤dG

 áæ«ªK á°Uôa ó©j …òdGh ,øjôªàdG øe iƒ°ü≤dG

 øe  ø«cQÉ°ûªdG  ø«H  ÜQÉéàdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑàd

.ø«ÑfÉédG Óc

 …ò``̀dG ,Ö``̀gCÉ``̀à``̀ª``̀dG ó```̀°```̀SC’G ø`̀jô`̀ª`̀J ±ó``̀¡``̀jh

 ≈`̀dEG  ,»dÉëdG  ´ƒÑ°S’G  ™∏£e  ¬JÉ«dÉ©a  â≤∏£fG

 á`̀«`̀fOQC’G  áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀dG  ø«H  ácGô°ûdG  õjõ©J

 äGQó≤dG  ôjƒ£J  ∫ÓN  øe  ,»μjôe’G  ¢û«édGh

 ™«ªL »a ácôà°ûªdG äÉ«∏ª©dG ≥«°ùæJh á«YÉaódG

 .ä’ÉéªdG(GôàH)    äÉ¡Ñ°ûªdG õcôªd ¬JQÉjR AÉæKG á£jÉ©ªdG AGƒ∏dG 

QÉÑàN’G äÉ«dÉ©a øe

IQhódG »a ¿ƒcQÉ°ûe

AÉ≤∏dG øe



5عربي ودولي

áWƒ¨dG »a á«fÉªdCG Qƒ∏c äÉfGƒ£°SG ≈∏Y Qƒã©dG ócDƒJ ƒμ°Sƒe

¢Só≤dÉH ∫RÉæe 3 ≈∏Y »dƒà°ùJ ájOƒ¡j á«©ªLh ..IOƒ©dG ≥ëH ÖdÉ£J ÉØ«M Üôb áªî°V IôgÉ¶e

مقتل ٢٥ جندي� سوري� في هجوم لداعش
ـــا ـــوري بـــــغـــــداد تـــنـــفـــذ ضـــــربـــــات ضـــــد إرهــــابــــيــــيــــن داخـــــــل س

فلسطين على موعد مع جمعة »الشهداء وا+سرى«.. اليوم

 π``̀bC’G ≈`̀∏`̀Y kGô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y 25 π`̀à`̀b - ä’É```̀ch - º`̀°`̀UGƒ`̀Y 

 Ωƒég »a É¡d ø«dGƒªdG ø«ë∏°ùªdGh ΩÉ¶ædG äGƒb øe

 »a  øjOÉ«ªdG  áæjóe  ±Gô`̀WCG  ≈∏Y  ¢ûYGO  ¬æ°T  ÅLÉØe

 OÉaCG Ée ≥ah ,É¡æe √OôW øe ô¡°TCG áà°S ó©H ÉjQƒ°S ¥ô°T

.¢ùeG ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd …Qƒ°ùdG ó°UôªdG

 øjô°ûJ  14  »`̀a  É`̀gDhÉ`̀Ø`̀∏`̀Mh  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  äGƒ``̀b  âæμªJh

 øjOÉ«ªdG  áæjóe øe πeÉμdÉH  º«¶æàdG  OôW øe ∫hC’G

 ≥WÉæe ø`̀eh Qhõ``̀dG ô`̀jO áæjóe ¥ô`̀°`̀T Üƒ`̀æ`̀L á`̀©`̀bGƒ`̀dG

 ≈dG  ¬Jô£«°S  áMÉ°ùe  ∂dòH  ¢ü∏≤ààd  ,IQhÉée  iô`̀NCG

.ájQƒ°ùdG ájOÉÑdG »ah á¶aÉëªdG »a Üƒ«édG ¢†©H

 kÉÄLÉØe  kÉeƒég{  º«¶æàdG  ø°T  øY ó°UôªdG  OÉ`̀aCGh

 ±Gô```̀WCG ≈```̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG ø``e ¬`̀Ñ`̀Lƒ`̀ª`̀H ø`̀μ`̀ª`̀J AÉ```©```HQC’G

 äGƒb ó°V áØ«æY ∑QÉ©e ¢VÉN å«M øjOÉ«ªdG áæjóe

 ΩÉ¶ædG äGƒb øe kGô°üæY 25{ πà≤e ≈dG kGô«°ûe ,zΩÉ¶ædG

.z¢ûYGO øe kGô°üæY 13 πHÉ≤e É¡FÉØ∏Mh

 ¬``̀fEG{ ø`̀ª`̀Mô`̀dG ó`̀Ñ`̀Y »```̀eGQ ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG ô`̀jó`̀e ∫É```̀bh

.záæjóªdG øe √OôW òæe º«¶æà∏d ôÑcC’G Ωƒé¡dG

 ´ƒbh{ QhõdG ôjO á¶aÉëe »a …ôμ°ùY Qó°üe ≈Øfh

 OGóàeG  ≈∏Y  …Qƒ°ùdG  ¢û«édG  ™bGƒe  ≈∏Y  äÉªég  …CG

 á¶aÉëe  º°ù≤j  …ò`̀dG  ,zäGô`̀Ø`̀dG  ô¡æd  á«Hô¨dG  áØ°†dG

.ø«ª°ùb ≈dG QhõdG ôjO

 ∞°ü≤d ¢Vô©àJ ¢û«édG ™bGƒe{ ¿CG  ≈dG  QÉ°TCG  ¬æμd

 Ée  ,¢ûYGO  õcôªàj  å«M á«bô°ûdG  áØ°†dG  øe ™£≤àe

.záÑ°SÉæªdG áë∏°S’ÉH kGOQ »Yóà°ùj

 ≥WÉæªdG ≈dEG ÅL’ ±’BG 10 ƒëf OÉY ôNG ÖfÉL øe

 ôÑY Iô«NC’G áFÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN ÉjQƒ°S »dÉª°T áæeB’G

.É«côJ »HƒæL z…É£g{ áj’ƒH zhRƒZ Iƒ∏L{ ôÑ©e

 »a  ádhDƒ°ùe  QOÉ°üe  øY  ∫ƒ°VÉfC’G  π°SGôe  π≤fh

 ziƒ`̀¡`̀dG  ÜÉ``̀H{  ôÑ©ªd π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG-  zhRƒ```̀Z  Iƒ`̀∏`̀L{  ôÑ©e

 ôÑ©ªdG  Gƒeóîà°SG  ÉÄL’  880h  ±’BG  9  ¿EG  -…Qƒ`̀°`̀ù`̀dG

 »a áæeB’G  ≥WÉæªdG  ≈dEG  øjóFÉY Ωƒj áFÉe ôNBG  ∫ÓN

.á«HÉgQE’G ô°UÉæ©dG øe Égô«¡£J ºJ »àdG ÉjQƒ°S

 ¢û«édG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á«côàdG  äGƒ`̀≤`̀dG  ≈``̀dEG  QÉ°ûj

 äÉMÉ°ùe  ø`̀«`̀eCÉ`̀Jh  ôjôëJ  ø`̀e  âæμªJ  ô`̀ë`̀dG  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG

 »«HÉgQEG  øe  äGô`̀Ø`̀dG  ô¡f  Üô`̀Z  ÉjQƒ°S  »dÉª°T  á©°SGh

 zäGôØdG ´QO{ »à«∏ªY ôÑY zÉc Éc »H/O … Üzh z¢ûYGO{

 »fÉãdG  ¿ƒfÉc  z¿ƒàjõdG  ø°üZzh  2017  QGPBG–2016  ÜBG

.»°VÉªdG

 ¿hDƒ°ûd  ájóædƒg  ádhDƒ°ùe  âdÉb  ô`̀NG  ó«©°U  ≈∏Y

 πªëJ  á`̀jó`̀æ`̀dƒ`̀¡`̀dG  äÉ£∏°ùdG  ≈`̀∏`̀Y  ¿G  ¢`̀ù`̀eG  ∫É`̀Ø`̀W’G

 ø«jóædƒ¡dG  ∫É``Ø``W’G  äGô`̀°`̀û`̀Y  IOÉ````YGh  É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e

 ÉjQƒ°S »a äÉª«îe πNGO øjõéàëe ¿ƒdGõj ’ øjòdG

.á«ÑgQG äÉYÉªL ≈dG Gƒª°†fG ¬∏gCG ¿’

 ¿G  Góædƒg  ≈∏Y{  ¿G  ôjƒHô«ØdÉc  âjôZQÉe  âdÉbh

 »a äÉª«îe »a ¿hõéàëj øjòdG  ∫ÉØW’G ≈∏Y ôã©J

 ™e ¢VQÉ©àjh ∫ƒÑ≤e ô«Z ∑GôM ¿hO ±ƒbƒdG .ÉjQƒ°S

.z∫ÉØW’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdG IógÉ©ªdG

 á«°ùæédG  ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀ë`̀j  Ó`̀Ø`̀W  145  ƒ`̀ë`̀f  ¿CG  ó`̀≤`̀à`̀©`̀jh

 »a  ø«≤dÉY  ¿ƒ`̀dGõ`̀j  ’  É¡«a  ≥ëdG  º¡d  hG  ájóædƒ¡dG

 Iô«N’G ΩÉbQ’G Ö°ùëH ,¥Gô©dGh ÉjQƒ°S »a ´Gõf ≥WÉæe

.ÜÉgQ’G áëaÉμªd á«æWƒdG ádÉcƒ∏d

 º¡d{ Gô°UÉb 30 ƒëf ¿G ¿É«H »a ôjƒHôØ«dÉc âdÉbh

 êQÉN øμdh ,á≤£æªdG »a ¿ƒdGõj ’ Góædƒ¡H äÉWÉÑJQG

.z´GõædG ≥WÉæe

 áLÉàëªdG äÓFÉ©dG ¿CG ájóædƒ¡dG áeƒμëdG äócCGh

 »a á«°SÉeƒ∏HO äÉ«∏ãªe ≈dG ¬LƒàJ ¿GCG  IóYÉ°ùªdG ≈dG

 ’ ¬fCG áLQód ô«£N ™°VƒdG ¿C’ kGô¶f ¥Gô©dG hG É«côJ

.¢UÉî°T’G A’Dƒg êGôN’ ∫ƒNódÉH óMC’ íª°ùj

 ø¡dÉØWCGh  äÉ¡e’G  ≈∏Y  ô°üà≤J  IóYÉ°ùªdG  √ò`̀gh

 á«∏°üæb  hG  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  ≈``dG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ¿ƒ©«£à°ùj  ø`̀jò`̀dG

.øjó∏ÑdG Gòg »a ájóædƒg

 πëdGz`H  ∂dP âØ°Uh ôjƒHôØ«dÉc ádhDƒ°ùªdG  ¿CG  ’G

 AÉ°ùædG  ≈∏Y  π«ëà°ùªdG  ¬Ñ°T  øe  ¬`̀fCG  âdÉbh  z∞`̀FGõ`̀dG

 äÉª«îªdG  IQOÉ`̀¨`̀ª`̀H  º¡d  íª°ùj  ’  ø`̀jò`̀dG{  ∫É`̀Ø`̀WC’Gh

 º¡jód  â°ù«dh  ≥FÉKh  ÖdÉ¨dG  »a  ¿ƒ∏ªëj  ’  ø`̀jò`̀dGh

.á∏MôdG √òg ™£≤d zπÑ°ùdG

 OÉYh A’Dƒ`̀g øe 45 πàb äGAÉ°üM’G ôNG Ö°ùëHh

 Gƒ`̀dGR  ’ øjôNG 190 ƒëf ¿G ó≤à©jh ,º`̀gOÓ`̀H ≈`̀dG  45

 .á≤£æªdG »a

 ¢ùeG á«bGô©dG ájƒédG Iƒ≤dG äòØf  ôNBG ó«©°U ≈∏Y

 »°VGQ’G πNGO ¢ûYGO ™bGƒe ó°V záà«ªe{ ájƒL äÉHô°V

.á«bGô©dG áeƒμë∏d ¿É«H OÉaG ÉªÑ°ùM ,ájQƒ°ùdG

 ¢ù«Fôd »`̀eÓ`̀Y’G ÖàμªdG ø`̀Y QOÉ`̀°`̀U ¿É`̀«`̀H  OÉ``̀aGh

 áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ôeGhG ≈∏Y kAÉæH{ AGQRƒdG

 á∏£ÑdG á`̀jƒ`̀é`̀dG É`̀æ`̀JGƒ`̀b äò`̀Ø`̀f ó`̀≤`̀a …OÉ`̀Ñ`̀©`̀dG Qó`̀«`̀M

 äÉHÉ°üY ™bGƒe ó°V áà«ªe ájƒL äÉHô°V (¢ùeG)Ωƒ«dG

.z¥Gô©dG OhóM á¡L øe ÉjQƒ°S »a á«HÉgQ’G ¢ûYGO

 äÉHÉ°üY  ó°V  äÉHô°V  ò«ØæJ{  ¿G  ¿É«ÑdG  ±É`̀°`̀VGh

 √òg øe ô£N OƒLƒd ƒg ájQƒ°ùdG »°VGQ’G »a ¢ûYGO

 IOÉ`̀jR  ≈∏Y  ∫ó`̀jh  ,  á«bGô©dG  »`̀°`̀VGQ’G  ≈∏Y  äÉHÉ°ü©dG

 ÜÉgQ’G  á≤MÓe »a á∏°SÉÑdG  áë∏°ùªdG  ÉæJGƒb  äGQó`̀b

.z¬«∏Y AÉ°†≤dGh

 øeh  ∫É`̀£`̀H’G  Éæ«∏JÉ≤e  h  É`̀æ`̀JGƒ`̀b{  ¿G  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th

 ô«ãμdG  Ghò≤fG  á«HÉgQ’G  äÉHÉ°ü©∏d  º¡à≤MÓe  ∫ÓN

 ∂«μØàH  ∂``̀dPh  ¢`̀û`̀YGO  §£N  Gƒ`̀£`̀Ñ`̀MG  h  ìGhQC’G  ø`̀e

 »a  óYÉ°ùà°S  äÉHô°†dG  √òg  ¿Gh  á«HÉgQE’G  º¡Jƒe  ádBG

 ó©H á≤£æªdG »a ¢ûYGO äÉHÉ°üY ≈∏Y AÉ°†≤dG ™jô°ùJ

.z¥Gô©dG »a Éjôμ°ùY É¡«∏Y Éæ«°†b ¿G

 ¿Gô«£dG É¡H Ωƒ≤j »àdG  ≈dh’G IôªdG  â°ù«d √ògh

 »`̀°`̀VGQ’G π```NGO ø`̀«`̀«`̀Ñ`̀gQ’G ™`̀bGƒ`̀e ∞°ü≤H »`̀bGô`̀©`̀dG

 ò«ØæJ  2017  •ÉÑ°T  »`̀a  OGó`̀¨`̀H  âæ∏YG  ó≤a  ,á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG

.á∏KÉªe ∞°üb äÉ«∏ªY

 ¿ƒaô£àe  ¿ƒë∏°ùe  ∫Gõ``j  ’  AGô`̀Ñ`̀N  Ö°ùëH  øμd

 ø«H á`̀°`̀SGô`̀ë`̀dG á`̀°`̀û`̀¡`̀dG Ohó``̀ë``̀dG ∫ƒ```W ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀æ`̀eÉ`̀c

 øe á©°SGh ≥WÉæe πNGO A≈HÉîe »ah ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG

.á«bGô©dG AGôë°üdG

 ¿ƒjôμ°ùY ¿ƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  ó≤Y äÉ`̀Hô`̀°`̀†`̀dG  ™`̀e É`̀æ`̀eGõ`̀J

 kÉYÉªàLG  É«°ShQh  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dGh  ¿Gô`̀jG  øe  ¿ƒ«æeGh

 ,zÜÉ```̀gQ’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e{ Oƒ`̀¡`̀L ≥«°ùæàd ¢`̀ù`̀eG OGó`̀¨`̀H »`̀a

.á«fGôj’G ´ÉaódG IQGRh äOQhG ÉªÑ°ùM

 »ªJÉM ô«eG ó«ª©dG »`̀fGô`̀j’G ´É`̀aó`̀dG  ô`̀jRh ∫É`̀bh

 AGRG  ¿Gó∏ÑdG  √òg  É¡∏ªëJ  »àdG  ácôà°ûªdG  á`̀jDhô`̀dG{  ¿G

 ÖJôJ »àdG ácôà°ûªdG É¡ëdÉ°üe øY Ó°†a ,äGójó¡àdG

 »a áëLÉf ÜQÉéJ π qμ°T ,É¡æ«H »JGQÉÑîà°SG ¿hÉ©J É¡«∏Y

 »Yóà°ùj  ÉªH  ;á≤£æªdG  »`̀dG  ø`̀e’Gh  QGô≤à°S’G  IOÉ`̀YG

.záeOÉb iôNG ¿hÉ©J äÉ«∏ª©d IóYÉb √PÉîJG

 »a  Éª¡e  GQhO  (...)  Ö©d  ∞dÉëàdG{  Gò`̀g  ¿G  ó`̀cCGh

 .ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG »a ¢ûYGO záªjõg

 äÉfGƒ£°SG ≈∏Y Qƒã©dG ¢ùeG É«°ShQ äócCG  ∂dP ≈dEG

 πHÉæbzh  Qƒ`̀∏`̀μ`̀dG  IOÉ``̀e  ≈∏Y  …ƒàëJ  É«fÉªdG  ÉgQó°üe

 ≥HÉ°ùdG Ö«édG á«bô°ûdG áWƒ¨dG »a á«fÉ£jôH zá«fÉNO

 ™∏£e »a äó¡°T »àdGh ÉjQƒ°S »a á°VQÉ©ªdG πFÉ°üØd

.É°VôàØe É«FÉ«ª«c Éeƒég ¿É°ù«f

 ÉjQÉe  á«LQÉîdG  IQGRh  º°SÉH  áKóëàªdG  âMô°Uh

 »a  äô`̀ã`̀Y  ájQƒ°ùdG  á«eƒμëdG  äGƒ`̀≤`̀dG{  ¿G  É`̀ahQÉ`̀NGR

 äÉÑYƒà°ùe ≈∏Y á«bô°ûdG áWƒ¨dG »a IQôëªdG »°VGQ’G

 »a É¡©«æ°üJ ºJ á«fÉNO πHÉæbh ...É«fÉªdG øe Qƒ∏c É¡«a

.z(Gôà∏μfG ÜƒæL) …ôHõdÉ°S

 IOÉ¡°T  ¬`̀fG  âdÉb  Ée  AÉ`̀©`̀HQ’G  AÉ°ùe  É«°ShQ  äô°ûfh

 âeÉb Ωƒé¡∏d zêGô`̀NG{ »a ácQÉ°ûªdG ócCG …Qƒ°S πØW

.á°VQÉ©ªdG πFÉ°üØdG ¬H

 ôÑàîe{ ≈∏Y Qƒ`̀ã`̀©`̀dG  AÉ``©``HQ’G  É`̀«`̀°`̀ShQ  â`̀æ`̀∏`̀YCG  Éªc

 OGƒe ¬«a ,ÉehO »a zá«FÉ«ª«c OGƒªd ´Oƒà°ùeh »FÉ«ª«c

 áaÉ°V’ÉH  ∫OôîdG  RÉZh âjôÑμdG  ™«æ°üJ »a Ωóîà°ùJ

 .Qƒ∏μ∏d áfGƒ£°SG ≈dG

ä’Éch - …GôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 ≈∏Y ziô°SC’Gh AGó¡°ûdG { á©ªL ,¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ≥∏WCG

 â≤∏£fG  »àdG  ,iôÑ oμdG  IOƒ`̀©`̀dG  Iô«°ùªd  á©HGôdG  á©ªédG

 QÉ`̀jG  15  ≈àM  ôªà°ùJh  ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  QGPG  30  Ωƒ`̀j  É¡JÉ«dÉ©a

.ø«©Ñ°ùdG ø«£°ù∏a áÑμf iôcP óYƒe ,πÑ≤ªdG

 IOƒ©dG Iô«°ùeh º«îªd É«∏©dG á«æWƒdG áÄ«¡dG äQôbh

 iô`̀°`̀SCÓ`̀d »`̀g ,á`̀©`̀ª`̀é`̀dG Ωƒ`̀«`̀dG ,QÉ`̀Ñ`̀à`̀YG ,QÉ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ô`̀°`̀ù`̀ch

 ±OÉ°U …òdG »æ«£°ù∏ØdG ô«°SC’G Ωƒj ™e ÉæeGõJ ,AGó¡°ûdGh

.ΩÉjCG πÑb

 IOƒ©dG  äÉª«îe ºjó≤àH  ,  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  âeÉb Éªc

 ™e »``æ``eC’G êÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG Üô``̀b â`̀ª`̀«`̀bCG »`̀à`̀dGh Iõ``̀Z ´É`̀£`̀b »`̀a

 ¿CG ≈dEG âØdh ,G kôàe 50 ƒëæH 1948 ΩÉY á∏àëªdG ø«£°ù∏a

 ≈∏Y ó«cCÉà∏d º¶æªdG Ωó≤àdG øY Gô«Ñ©J »JCÉJ Iƒ£îdG √òg

 øWƒdG IôeGDƒeh ¿ô≤dG á≤Ø°üd Éjó°üJh IOƒ©dG »a ≥ëdG

.πjóÑdG

 ¢TGôMCG  »a  Iô«Ñc  ¿Gô«f  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,â©dófGh

 ôëL á≤£æe ¥ô°T π°UÉØdG §îdG πNGO zGô«eÉμdG{ ™bƒe

 ¥ÓWEG Ö≤Y ,iôNCG ≥WÉæe »ah ,IõZ ´É£b §°Sh ∂jódG

.zøjõæH { ájQÉf á∏àc πªëJ á«bQh äGôFÉW ¿ÉÑ°T

 äÉHÉZ  π``NGO  óYÉ°üàJ  »`̀gh  Ö¡∏dG  áæ°ùdCG  äógƒ°Th

 á∏àëªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  »`̀°`̀VGQC’G  ≈∏Y  áeÉ≤ªdG  ´QGõ`̀ª`̀dGh

 »∏«FGô°SE’G Gô«eÉμdG ™bƒe äÉHÉZ »a á°UÉNh , 1948 ΩÉY

 π©ØH ,´É`̀£`̀≤`̀dG  §`̀°`̀Sh ∂`̀jó`̀dG  ô`̀ë`̀L á≤£æªd …PÉ`̀ë`̀ª`̀dG

 ≈∏Y  ø««æ«£°ù∏ØdG  ¿ÉÑ°ûdG  É¡£≤°SCG  zøjõæH  {  ájQÉf  á∏àc

.á«bQh IôFÉW ΩGóîà°SÉH á≤£æªdG

 ÜÉÑ°û∏d  áKóëà°ùe  lIôμa  ,zá«bQƒdG  IôFÉ£dG{  ôÑà©Jh

 …òdG  »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G  ΩÓ`̀jE’  ;´óÑ oªdG  »æ«£°ù∏ØdG

 IOƒ©dG  äGô«°ùe  »a  ø«cQÉ°ûªdG  øjôgÉ¶àªdG  »a  ∂àØj

 äGôFÉ£dG  ∂∏J  π«jòJ  ≈∏Y  ¿ÉÑ°ûdG  óªà©j  å«M  ,iôÑμdG

 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG ¥ƒ```a ìÉ``̀jô``̀dG É`̀¡`̀∏`̀ª`̀ë`̀J º``̀K ø```eh ,á``̀jQÉ``̀f mπ`̀©`̀°`̀û`̀H

 π°üJ  ¿CG  ó©Hh  ,áaÉédG  ÜÉ°ûYC’Gh  ,¢TGôMC’Gh  ,ájôμ°ù©dG

 »a  ÜÉ°ûYC’G  ≈∏Y  »JCÉàa  ,¿ÉÑ°ûdG  É¡à∏Øj  Oóë oªdG  ¿ÉμªdG

.á©°SGh ≥FGôëH ÖÑ°ùàJh ,¿ÉμªdG

 á©HÉàdG  »fóªdG  ´ÉaódG  ºbGƒW  ¿CG  ,¿É«Y  Oƒ¡°T  ó`̀cCGh

 ≈∏Y  πª©J  »`̀gh  äógƒ°T  »∏«FGô°SE’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¢û«éd

 ¿CG  ≈`̀dEG  kÉàa’ ,¢`̀Tô`̀MC’G  »a  â©dófG  »àdG  ¿Gô«ædG  OÉ`̀ª`̀NEG

 10  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≈Yóà°SGh  Iô«Ñc  äGõjõ©àH  ™`̀aO  ∫Ó`̀à`̀M’G

.AÉØWEG äÉæMÉ°T

 ájƒL Qƒ°U •É≤àdG »a ¿hôgÉ¶àªdG ¿ÉÑ°ûdG íéf Éªc

 ≥WÉæªdG »`̀a ∫Ó``̀à``̀M’G äGƒ```b ™`̀e äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG ™`̀bGƒ`̀ª`̀d

 kÉ«∏ëe á©æ°üe Iô«¨°U äGô«eÉμH ójóëàdG §îd ájPÉëªdG

.á«bQh äGôFÉW ôÑY É¡∏ªM ºàj kÉ°†jCG

 π``̀NGó``̀dG Üô```̀Y ø``̀e ±’BG ∑QÉ``̀°``̀T ,iô`````̀NG á`̀¡`̀L ø``̀e

 »a  áªî°V  Iô«°ùe  »a  ¢ùeG  (1948  »°VGQG)  ø«£°ù∏ØdG

 âª«bCG  »àdGh  ÉØ«M  áæjóe  ÜƒæL  áeó¡ªdG  â«∏àY  ájôb

 ≥ëH  áÑdÉ£ª∏d  ¬°ùØf  º°S’G  πªëJ  ájOƒ¡j  Ió∏H  É¡fÉμe

.IOƒ©dG

 π«FGô°SG  π``̀NGO  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  »«ëj  ,ΩÉ``̀Y  π`̀c  »`̀ah

 iô`̀≤`̀dG ió````̀MEG »``̀a á`̀jõ`̀cô`̀e Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀H zá`̀Ñ`̀μ`̀æ`̀dG{ iô```̀cP

 (¢ùeG) Iô«°ùe äôLh .IOƒ©dG ≥M ≈∏Y Gó«cCÉJ ,Iôé¡ªdG

.zÉæàÑμf Ωƒj ºμdÓ≤à°SG Ωƒj{ QÉ©°T âëJ

 â«∏àY âeógh .ÉØ«M øY ÉÑjô≤J º∏c 12 â«∏àY ó©ÑJh

 ’  øμd  ,É¡«a  »HôY  â«H  …CG  ≥Ñj  º`̀dh  1948  ΩÉ`̀Y  á«Hô©dG

.á«eÓ°SG IôÑ≤e ∑Éæg ∫GõJ

 É¡«∏Y  Öàc  äÉ`̀à`̀a’  Iô«°ùªdG  »`̀a  ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ™``̀aQh

 ΩÓ```Y’G ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀M GhQÉ```°```Sh ,zIOƒ```̀©```̀dG ≥``̀M ø``̀Y IOƒ```̀Y ’{

.á«æ«£°ù∏ØdG

 ¿ƒcQÉ°ûªdG OOQh ,∫ÉØW’G ™e É¡∏ªcÉH äÓFÉY äQÉ°Sh

 äÉaÉàgh ,zá«H’G ¢Só≤dG É¡àª°UÉY á«Hô©dG ø«£°ù∏a øe{

.z»æWƒe{ á«æZCG Ghó°ûfCGh ,IõZ ºYóJ

 ™e  áeó¡e  iô``b  Qƒ`̀°`̀U  É¡«a  â©°Vh  ΩÉ`̀«`̀N  âÑ°üfh

.É¡FÉª°SG

 ¿Éédh  á«°SÉ«°S  äÉ`̀cô`̀Mh  á«HõM  äÉ«dÉ©a  â`̀cQÉ`̀°`̀Th

.IôgÉ¶àdG »a á«Hô©dG iô≤dGh ¿óªdG ∞∏àîe øe á«Ñ©°T

 …òdGh 194 ºbQ πªëj …òdG IOƒ©dG ≥M QGôb ¢üæjh

 áeÉ©dG  á«©ªédG  ø`̀Y  1948I  ∫h’G  ¿ƒ`̀fÉ`̀c  11  »`̀a  Qó`̀°`̀U

 »a  ø««æ«£°ù∏ØdG  ø«ÄLÓdG  ≥`̀M  ≈∏Y  IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d

 »dhódG ™ªàéªdG ô°UCGh .¢†jƒ©àdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh IOƒ©dG

.Iôe 135 øe ôãcCG 1948 ΩÉY òæe 194 QGô≤dG ó«cCÉJ ≈∏Y

 áª°ùf  ∞``̀dG  400h  ¿ƒ«∏ªH  (  48  Üô``̀Y  )  Oó``̀Y  Qó`̀≤`̀jh

 ó©H º¡«°VGQCG  »a Gƒ≤H »æ«£°ù∏a ∞dG 160 øe ¿hQóëàj

 º¡àÑ°ùf ≠∏ÑJh .1948 ΩÉY »∏«FGô°S’G ∫ÓàM’G ádhO ΩÉ«b

 õ««ªàdG  ø`̀e  ¿ƒμ°ûjh  ∫Ó`̀à`̀M’G  á``̀dhO  ¿Éμ°S  ø`̀e  %17,5

.¿Éμ°S’Gh ∞FÉXƒdG »dÉée »a É°Uƒ°üN

 ¢Só≤dG áæjóe »a É«æ«£°ù∏a 13 ¢û«©j ,á«fÉK á¡L øe

 ÖÑ°ùH  ihCÉ`̀e  ÓH  »dGƒàdG  ≈∏Y  »fÉãdG  ´ƒÑ°SCÓd  á∏àëªdG

.Iƒ≤dÉH º¡dRÉæe ≈∏Y ájOƒ¡«dG OÉ©dG á«©ªL AÓ«à°SG

 »Øë°U ¿É«H  »a  Iƒ∏ëdG  …OGh  äÉeƒ∏©e õcôe ∫É`̀bh

 º¡dRÉæe πNGóe Üôb ¿ƒeÉæj ø««°Só≤ªdG ø«æWGƒªdG ¿G

 áªμëe QGôb ºZQ ,á«©ªédG  É¡«∏Y âdƒà°SG  »àdG  áKÓãdG

.AÓN’G äGAGôLG ∞bƒH ∫ÓàM’G

 AÉ¡fEÉH  âYQòJ  á«∏«FGô°SE’G  áWô°ûdG  ¿CG  õcôªdG  OÉaCGh

.áªμëªdG øe »FÉ¡f QGôb QGó°UEÉH ,∫RÉæªdG AÓNEG

 äÉ°ù°SDƒªdG  ∫RÉæªdG  áμdÉe  »°†jhôdG  á∏FÉY  äó°TÉfh

 OÉédG  πª©dÉH  ¢Só≤dG  »a  ádhDƒ°ùªdG  äÉ¡édGh  á«bƒ≤ëdG

 É¡«∏Y  AÓ«à°S’G  ºJ  ¬`̀fCG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,É¡dRÉæe  ´ÉLôà°SG  ≈∏Y

 .á«fƒfÉb ô«Zh ,ájƒà∏e ¥ô£H

( ∫ƒ°VÉf’G)   ÉjQƒ°S ≈dEG É«côJ øe Éª¡JOƒY ∫ÓN ¬JódGh ™e πØW 

( Ü.±.CG)    ÉØ«M Üôb ¿hôgÉ¶àj 48 `dG ÜôY 

 مساكن عشوائية تنتشر في البصرة 
أغنى محافظات العراق 

 πWÉY »bGôY ƒgh ∞jÉf ¿É£∏°S ÖbGôj - Ü.±.CG - Iô°üÑdG 

 ∑Ó°SCGh ójóM áμ°S ø«H ™bGƒdG ô«¨°üdG ¬dõæe Üôb πª©dG øY

 §ØædG ∫ƒ≤M øe óYÉ°üàJ ¿ÉNO IóªYCG ,á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG π≤æd

.OÓÑdG ÜƒæL ,Iô°üÑdG á¶aÉëe »a ≥aC’G OGóàeG ≈∏Y

 äGô°ûY ,§ØædÉH ¥Gô©dG äÉ¶aÉëe ≈æZG ,Iô°üÑdG ≈dG óaGƒàj

 ≈∏Y  OÓÑdG  »a  ábôØàe  ≥WÉæe  øe  ø«eOÉ≤dG  ¢UÉî°T’G  ±’BG

 ¿ƒ°Sóμàj GƒJÉHh  Oƒ°S’G  ÖgòdG  ÜGô°S  AGQh É«©°S  ,¿É£∏°S  QGôZ

.á«FGƒ°ûY øcÉ°ùe É¡«a âª«bG AÉ«MG »a

 Iô`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``̀a ™``̀°``̀SGƒ``̀dG …QÉ``̀é``̀à``̀dG •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG º```̀ZQ

 Qƒã©dG º¡fÉμeÉH ¿G A’Dƒg ó≤àYG å«M ,¿GôjEGh âjƒμ∏d IQhÉéªdG

 IÉfÉ©e §°Sh πªY ¿hO ±É£ªdG º¡H ≈¡àfG øμd πªY á°Uôa ≈∏Y

 »fÉ©J  »àdG  á¶aÉëªdG  √ò`̀g  »a  á¶àμe  äÉ©ªée  π`̀NGO  ¢û«Yh

.á«àëàdG ≈æÑdG »a É°ü≤f

 ΩÉéMÉH  QÉ`̀é`̀MCG  ø`̀e  É¡Ñ∏ZCG  »æH  »àdG  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ∂∏J  ô°ûàæJ

 ,  á«fó©e ìGƒdCÉH  ÉfÉ«MCG  É¡aƒ≤°S ≈£¨Jh á«fó©e Ö∏Yh áØ∏àîe

 ’h IQÉª©dG ∫Éμ°TG øe πμ°T …CÉH ¿ôà≤J ’ á«FGƒ°ûY AÉ«MCG πμ°ûàd

.áeÉY äÉeóN …CG É¡«a ôaƒàJ

 »a ¬jódGh ≈∏Y óªà©j ∫GR  Ée …òdG  (ÉeÉY 25) ∞jÉf  ∫ƒ≤j

 øe ¬«∏Y π°üëf Ée πc{ ¿G ,á©HQC’G ¬JƒNCG ∫ÉM ƒg Éªc ¢û«©dG

.zçƒ∏àdG ƒg §ØædG

 QÉ≤HCG  á`̀jDhQ  øμªj ,ÜÉ°ûdG  Gòg ∫õæe øe áÑjôb áaÉ°ùe ≈∏Y

 óYÉ°üàJ π≤M øY É¡∏°üØj ’ AGô°†N á≤£æe »a ≈YôJ ΩÉæZCGh

.ôéëdG øe §FÉM iƒ°S ,AGOƒ°S ¿ÉNO IóªYCGh Ö¡d ¬æe

 ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH  ¿ƒ`̀∏`̀eCÉ`̀j  Gƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀jò`̀dG  ÜÉÑ°ûdG  Ö`̀∏`̀ZCG  ó`̀cDƒ`̀j

 ¿G  ,á«ÑæL’G  hG  á«bGô©dG  á«£ØædG  äÉcô°ûdG  »`̀a  πªY  á°Uôa

 …ôëÑdG òØæªdG πμ°ûJ »àdG Iô°üÑdG á¶aÉëe »a á«£ØædG IhôãdG

.zOÓÑdG Ihôãd ≈dh’G OQGƒªdG{ »g ,OÓÑ∏d ó«MƒdG

 á«£ØædG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG Ö``∏``ZCG{ ¿É``̀H í`̀°`̀VGh ∞`̀°`̀SCÉ`̀H ∞`̀jÉ`̀f ô``̀cPh

 πμ°ûJ  …ò`̀dG  ó∏ÑdG  Gòg »a πª©∏d  zêQÉîdG  øe É¡«ØXƒe Ö∏éJ

 »éjôN øe º¡Ñ∏ZG  ÜÉÑ°ûdG  ø«H  áÄªdÉH  18  ¬«a  ádÉ£ÑdG  áÑ°ùf

.äÉ©eÉédG

 ∞FÉXh  πμ°ûJ  ’  ,IóëàªdG  ºeÓd  »FÉªf’G  èeÉfôÑd  É≤ah

 á«æWƒdG iƒ≤dG øe % 1 iƒ°S »bGô©dG §ØædG ´É£b »a ø«∏eÉ©dG

.OÓÑ∏d »dÉªLE’G êÉàf’G øe áÄªdÉH 65 πãªj ¬fCG ºZQ ,

 , kÓªY GhóLh øjò∏d áÑ°ùædÉH ≈àM Éª∏M ∫õæªdG AGô°T πãªjh

 ¿ƒdÉ°U »a É¡∏ªY ≈dG áaÉ°VGh áWÉ«N πª©J »àdG óªMG ΩCG  πãe

 »`̀LhR{  ,  Iô°ùëH  Ió«°ùdG  √ò`̀g  ∫ƒ≤J  .É¡d  óFÉY  »FÉ°ùf  ábÓM

 ≈∏Y  É©Hôe  Gôàªàæ°S  …ôà°ûf  ¿G  Éææμªj  ’  øμd  »eƒμM  ∞Xƒe

.z√É°VÉ≤àj …òdG ÖJGôdG øe ¢VQC’G

 ≈àM{ ájójóëdG É¡àWÉ«N áæ«cÉe √ÉéJÉH ô¶æJ »gh â©HÉJh

.áeƒμë∏d ¢VQG ≈∏Y Éæg zÉæμ°S ó≤a ,PGƒëà°S’G Iôμa ó°V Éæc ƒd

 ∫ƒM  Oƒ°SG  ÉHÉéM  ™°†J  »`̀gh  (ÉeÉY  48)  óªMG  ΩCG  äQÉ`̀°`̀TGh

 ∫ÉªdG ≈∏Y RhÉéàdG áéëH É¡dõæe äôeO ájó∏ÑdG ¿G ≈dG ,É¡¡Lh

.zπeÉμdÉHh GOóée ¬FÉæH IOÉYG Ö∏£J{ …òdG ôe’G ,ΩÉ©dG

 ¿G  (ÉeÉY 32) GOGó`̀M πª©j …ò`̀dG  ôgÉe ΩÉ°Sh  ∫ƒ≤j ,√Qhó``̀H

 âëJ ¢û«©f{ ™HÉJh zÉædRÉæe ô«eóJ óæY ’G ÉæH »dÉÑJ ’ äÉ£∏°ùdG{

.zäÉeóN …CG ¿hO AÉHô¡μdG •ƒ£N

 ’ á©°SGh á≤£æe √òg{ ¿ÉH ,»FGƒ°û©dG ¬æμ°S πLôdG Gòg QôHh

 â°SóμJ á«HGôJ ¥ôW á«FGƒ°û©dG É¡dRÉæe ø«H äóàeG ,zóMC’ Oƒ©J

.äGQÉ«°S πcÉ«gh áeÉª≤dG É¡«a

 É¡«a ô°ûàæJ  »àdG  ¢`̀VQ’G  √òg ¿G  á«∏ëªdG  äÉ£∏°ùdG  ócDƒJh

.ádhó∏d ∂∏e , á«FGƒ°û©dG ∫RÉæªdG IôgÉX

 á«ª°SôdG  ô«Z  á«æμ°ùdG  äÉ©ªéªdG  ∫ƒ`̀M  á`̀°`̀SGQO  ô``NBG  Oƒ©J

 ádhDƒ°ùe  …ôHÉédG  Iô`̀gR  ≈dG  É≤ah  ,2014  ΩÉY  ≈dG  ,  Iô°üÑdG  »a

 ójóëJ ≈dG Iô«°ûe ,á¶aÉëªdG ¢ù∏ée »a »fGôª©dG §«£îàdG

.∑GòfG É«FGƒ°ûY z’õæe 520 h ∞dG 48{

 ôãcCG  ∑Éæg{ ¿’G ,  ¢SôH ¢ùfGôØd áKóëàe …ôHÉédG  äó`̀cCGh

 .á≤«bO zΩÉbQCG …CG Éæjód ¢ù«d ¬æμd ô«ãμH

 ١٦٠ مستوطن� بلباسهم التلمودي 
يقتحمون باحات »ا+قصى« 

 Éaô£àe ÉæWƒà°ùe 160 øe ôãcCG ºëàbG - GôàH - ˆG ΩGQ 

 äÉ`̀MÉ`̀H ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢`̀ù`̀eG ,…ó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG …Oƒ`̀ª`̀∏`̀à`̀dG º`̀¡`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀∏`̀Hh

 áæjóªH ∞jô°ûdG »°Só≤dG ΩôëdG–∑QÉÑªdG ≈°übC’G óé°ùªdG

.á∏àëªdG ¢Só≤dG

 ¿hDƒ°Th áeÉ©dG á«eÓ°S’G ±Ébh’G IôFGO ΩÉY ôjóe ∫Ébh

 ¿G Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG ΩGõ```̀Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ¢`̀Só`̀≤`̀dG »``a ≈`̀°`̀ü`̀b’G ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 IOó°ûe á°SGôëHh ,áHQÉ¨ªdG  ÜÉH á¡L øe äòØf äÉeÉëàb’G

 áéLóªdG  á°UÉîdG  »∏«FGô°S’G  ∫ÓàM’G  äGƒbh  áWô°T  øe

.ìÓ°ùdÉH

 Gƒ`̀eÉ`̀b  ø«æWƒà°ùªdG  ¿G  ≈```̀dEG  ,Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  â`̀Ø`̀dh

 Gƒ©ªà°SGh  ,≈°üb’G  óé°ùªdG  AÉ`̀LQG  »a  ájRGõØà°SG  ä’ƒéH

 AGOCG  GƒdhÉMh ,zΩƒYõªdG  πμ«¡dG{  ∫ƒM äÉMhô°T  ≈dG  É¡dÓN

.∑QÉÑªdG ≈°üb’G óé°ùªdG »a á«æ∏Y ájOƒª∏J ôFÉ©°T

 É¡©bGƒe ôÑY ,ÉgQÉ°üfCG ΩƒYõªdG zπμ«¡dG äÉª¶æe{ âYOh

 ácQÉ°ûªdG ≈``̀dG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ™``bGƒ``eh ,á`̀«`̀eÓ`̀Y’G

 iôcP  ≈ª°ùj  Ée  áÑ°SÉæªd  ,≈°übC’G  äÉeÉëàbG  »a  á©°SGƒdG

.zπ«FGô°SG ∫Ó≤à°SG{

 √ò``g â`̀≤`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG ∫Ó```̀à```̀M’G á``̀Wô``̀°``̀Th äGô``̀HÉ``̀î``̀e â```fÉ```ch

 Ωƒj óé°ùªdG ¢SGôM óMCG OÉ©HEGh ∫É≤àYÉH á©°SGƒdG äÉeÉëàb’G

 øY  OÉ©àH’ÉH  ºgójó¡Jh  ,øjôNBG  á©HQCG  AÉYóà°SGh  ,AÉ`̀©`̀HQ’G

 É¡J’ƒLh ,É¡JÉeÉëàbG ∫ÓN ø«æWƒà°ùªdG äÉYƒªée §«ëe

 äGƒ∏°U  ¿ƒæWƒà°ùe  ¬«a  iOCG  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  ,ájRGõØà°S’G

 .≥∏¨ªdG záªMôdG ÜÉH{ á≤£æªH á«æ∏Y ájOƒª∏J

 االحتالل يغلق مؤسسة
إعالمية في القدس المحتلة 

 á°ù°SDƒe  π«FGô°SEG  â≤∏ZCG  -  ∫ƒ°VÉfC’G  -  á∏àëªdG  ¢Só≤dG 

 »`̀YGó`̀H ,á`̀∏`̀à`̀ë`̀ª`̀dG á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG ¢`̀Só`̀≤`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a á`̀«`̀eÓ`̀YEG

.z¢†jôëàdG{ É¡à°SQÉªe

 ΩÓ`̀YEÓ`̀d AÉ`̀«`̀∏`̀jEG  á°ù°SDƒe ô`̀jó`̀e ,…ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ó`̀ª`̀MCG ∫É``̀bh

 ≈∏Y Gƒ≤∏Y ,á«∏«FGô°SE’G äGôHÉîªdG øe ô°UÉæY ¿EG  ,»HÉÑ°ûdG

 »∏«FGô°SE’G  ¢û«édG  ô``jRh  ø`̀e  É©bƒe  GQGô``̀b  á°ù°SDƒªdG  ÜÉ`̀H

.á°ù°SDƒªdG ¥ÓZEÉH ¿ÉeôÑ«d Qhó¨«aCG

 á«æ«£°ù∏ØdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¿CÉ°ûH  äGQGô≤dG  Qó°üJ  Ée  IOÉYh

 øY  ∫hDƒ°ùªdG  ,»∏NGódG  ø`̀eC’G  ô`̀jRh  øY  ¢Só≤dG  áæjóe  »a

 äÉ«MÓ°U  ∂∏ªj  ’  …ò``̀dG  ,¢û«édG  ô``̀jRh  ¢ù«dh  ,á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG

.»FÉæãà°SG QGô≤H ’G áæjóªdG »a πª©dG

 ¿ÉeôÑ«d  øY  QGô`̀≤`̀dG  Qhó°U  ÉæHô¨à°SG  z:…óØ°üdG  ∫É`̀bh

 øé¡à°ùf øëf ,á°ù°SDƒªc z:±É°VCGh .z±ƒdCÉªdG øY êQÉN Gò¡a

 äƒ°U ™æeh √Gƒ`̀aC’G  º«ªμàd ádhÉëe ¬fCG  ôÑà©fh ,QGô≤dG  Gòg

.{ ¢Só≤dG áæjóe »a á≤«≤ëdG

 »a  äÉ°ù°SDƒªdG  ¥Ó`̀ZE’  á«∏«FGô°SEG  ádhÉëe  »g  z:™`̀HÉ`̀Jh

 Gò`̀gh  á«Hô¨dG  áØ°†dG  ¿ó`̀e  ≈``̀dEG  ∫É≤àfÓd  Éæ©aOh  ,¢`̀Só`̀≤`̀dG

 øY  ô«Ñ©àdG  »`̀a  Éæ≤M  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀°`̀ü`̀fh  ,Éæà«MÉf  ø`̀e  ¢`̀Vƒ`̀aô`̀e

.z¥ÓZE’G QGô≤d ¥ÓWE’G ≈∏Y QôÑe ’CG iôfh ÉæØbGƒe

 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG{ ¢``̀SQó``̀J á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ¿CG ≈```̀dEG …ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG â`̀Ø`̀dh

.zá«∏«FGô°SE’G ºcÉëªdG iód ¥ÓZE’G QGôb ≈∏Y ¢VGôàY’G

 ™bƒe  »`̀a  ¬HÉ°ùM  ≈∏Y  Ió`̀jô`̀¨`̀J  »`̀a  ∫É`̀b  ¿ÉeôÑ«d  ¿É``̀ch

 á°ù°SDƒªdG  ¬«a  ∞qæ°U QGô`̀b  ≈∏Y ™`̀ qbh  ¬`̀fEG  ,ø«eƒj  πÑb ôàjƒJ

.zá«HÉgQEG{ É¡fG ≈∏Y

 äGô`̀°`̀û`̀Y äGƒ``æ``°``S ió```̀e ≈`̀∏`̀Y â`̀≤`̀∏`̀ZG π``̀«``̀FGô``̀°``̀SEG â``̀fÉ``̀ch

 .á«bô°ûdG ¢Só≤dG áæjóe »a á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdG



6عربي ودولي وتتمات

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

√ô°üH

ähô«H

√óL

OGó¨H

Ö«HG πJ

»HO

√ôgÉ≤dG

»ÑX ƒHG

Éæ«KG

äQƒØμfGôa

ƒμ°Sƒe

ƒZÉμ«°T

ΩGOôà°ùeG

¢ùfƒJ

√óL

- ñQƒjR - ÉØ«æL

¢ùjQÉH

∫ƒÑæ£°SG

ÉμfQ’

ÉehQ

Éæ««a

√ôgÉ≤dG

¿óæd

¢VÉjôdG

»HO

Ö«HG πJ

âjƒμdG

ΩÉeO

∫ƒÑæ£°SG

IQƒæªdG ¬æjóªdG

ähô«H

√ôgÉ≤dG

√óL

Ö«HG πJ

OGó¨H

¢VÉjôdG

√ôgÉ≤dG

âjƒμdG

»HO

»ÑX ƒHG

¬Ñ≤©dG

√óL

π«HQG

¬MhódG

IQƒæªdG ¬æjóªdG

ähô«H

ΩÉeO

≠fƒc ≠fƒg - ∑ƒμfÉH

OGó¨H

¬«fÉª«∏°ùdG

∑ƒμfÉH - ≠fƒc ≠fƒg

π«HQG

ähô«H

√óL

IQƒæªdG ¬æjóªdG

ΩÉeO

¢VÉjôdG

¬Ñ≤©dG

âjƒμdG

√ôgÉ≤dG

Ö«HG πJ

»HO

»ÑX ƒHG

¬MhódG

ähô«H

√ô°üH

OGó¨H

√óL

√ôgÉ≤dG

ÉμfQ’

»HO

∑Qƒjƒ«f

√ôgÉ≤dG

Éæ«KG

»ÑX ƒHG

√óL

∫Éjôàfƒe - âjhôàjO

∫ƒÑæ£°SG

Ö«HG πJ

¢ùfƒJ

ÉehQ

Éæ««a

ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa

ΩGOôà°ùeG

¢VÉjôdG

ñQƒjR - ÉØ«æL -

IQƒæªdG ¬æjóªdG

âjƒμdG

ähô«H

¢ùjQÉH

ΩÉeO

∫ƒÑæ£°SG

√ôgÉ≤dG

»HO

¿óæd

Ö«HG πJ

√óL

03:15

04:20

05:00

05:00

05:40

07:00

08:00

08:25

08:50

10:25

10:25

10:35

10:40

10:45

10:45

10:45

10:45

03:30

05:50

05:50

06:00

07:00

07:40

08:00

08:35

08:55

09:00

09:10

09:15

09:15

09:15

09:30

09:30

09:30

10:55

11:20

11:30

11:45

11:45

12:00

12:15

16:15

16:30

16:45

16:55

17:00

17:30

17:30

17:40

19:45

20:15

09:50

09:50

10:10

11:55

14:40

15:10

15:20

15:30

15:45

15:55

15:55

16:00

16:40

19:00

19:15

19:45

20:10

23:00

23:20

23:30

23:30

23:30

23:30

23:45

23:45

23:50

00:55

00:55

00:55

00:55

01:15

02:55

20:20

20:55

21:25

21:30

21:45

22:00

22:10

22:10

22:15

22:20

22:50

23:15

23:40

23:50

01:15

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
4Q355Q5612Q364Q147Q158Q36

 ¥hô°ûdGô¡¶dGô°ü©dGÜô¨ªdGAÉ°û©dG

IRQÉH á«∏«FGô°SEG ∞bGƒeh AGQBG »a çóMC’G :IOƒ©dG äGô«°ùe
 øªMôdGóÑY ó©°SG . O   

 
 IóàªªdG z¢VQC’G Ωƒj{ äÉ¡LGƒe AGôL ∞bGƒªdG âdGR Ée ,π«FGô°SEG »a
 ø««°SÉ«°ùdG  ∞bGƒe ÉgRôHCG  ,äGQÉ«J  IóY ≈dEG  º°ù≤æJ  áÑμædG  iôcP ≈àM
 »àdGh ,á°VQÉ©ªdG hCG á«æ«ª«dG ±ÓàF’G áeƒμM »a AÉ°†YCG GƒfÉcCG AGƒ°S
 z´ÉaódG{ ôjRh øe πc OÉ°TCG ,Óãªa .∫ÓàM’G ¢û«L ™FÉ¶a É¡∏ªéªH ójDƒJ
 ÜõM ¢ù«FQh (ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH) áeƒμëdG ¢ù«FQh (¿ÉeôÑ«d Qhó¨«aCG)
 ¢û«L  ±ô°üàH  (…É`̀Ñ`̀Z  »``̀aBG)  z»fƒ«¡°üdG  ôμ°ù©ªdG{  ∞dÉëJh  πª©dG
 IQÉ``̀KEG  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  ∫hÉ``̀M  GPEG{  :GOó`̀¡`̀e  (¿ÉeôÑ«d)  ∫É``̀bh  .∫Ó`̀à`̀M’G
 ,π«FGô°SEG øeCG ∑É¡àfG GƒdhÉM GPEG hCG π«FGô°SEG IOÉ«°ùH QGô°VE’Gh äGRGõØà°S’G
 ÉeCG .zÉæJGƒb ÖfÉL øe áeRÉMh GóL ájƒbh ájƒb áHÉéà°SG ∑Éæg ¿ƒμà°S
 IõZ ´É£b OhóM ≈∏Y óMC’ íª°ùf ød{ :∫Ébh ,IõZ óYƒJ ó≤a (ƒgÉ«æàf)
 ø∏YCG  ø«M »a .zº¡H ¢ùªf øëf ,ÉæH ¢ùªj ¿CG  ,ájÉ¨∏d Éæg øe áÑjô≤dG
 óLhCGh º«∏°ùdG ºμëdGh Ωõ©dG ô¡XCG ¢û«édG{ ¿EG (…ÉÑZ) !!!z¢VQÉ©ªdG{
 º°SÉH ≥WÉædG ø∏YCG ,¬à¡L øeh .z¢SÉªM ácôM äGRGõØà°SG πHÉ≤e »a kÉYOQ
 ádƒ∏«ë∏d ,IõZ ≥ªY »a OôdG ºà«°S{ :(¢ù«∏fÉe ø«fhQ) ∫ÓàM’G ¢û«L
 √òg ºàîf .zá`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG äGô`̀gÉ`̀¶`̀e ≈``̀dEG äÉ`̀LÉ`̀é`̀à`̀M’G √ò`̀g ∫ƒ`̀ë`̀J ¿hO
 »éjôîd á«æjódG á°SQóªdG ¢ù«FQ (π«Äà°ûc Qõ«©«dG) ΩÉNÉëdÉH zábƒédG{
 ¿CG ƒd ≈àM ,IóMGh á°UÉ°UQ Éæ«∏Y Gƒ≤∏£j ºd ƒd ≈àM{ :∫Éb …òdG ¢û«édG
 áÑëe πFÉ°SQ ™e §≤a OhQƒdG Éæd ¿ƒeó≤j âbƒdG ∫GƒW GƒfÉc IõZ ¿Éμ°S
 πLCG  øe âÑ°ùdG  ΩÉ`̀jCG  »a Üô`̀M ø°T Éæ«∏Y ÉeGõd ¿Éμd ,Üƒ∏b äÉeƒ°SQh

!!!zπ«FGô°SEG ¢VQCG ∫ÓàMG
 ∫Éãàe’G Ωó©d ∫ÓàM’G Oƒæéd á«∏«FGô°SEG äGƒYO Qƒ¡X ,»fÉãdG QÉ«àdG
 ºμ¡J º¡°†©H ¿EG πH ,á«ëdG ¿Gô«ædG ΩGóîà°SÉH »fƒ«¡°üdG ¢û«édG QGô≤d
 ,zºdÉ©dG »a á«bÓNCG ôãcC’G ¢û«édG{ √QÉÑàYÉH ¢û«é∏d QôμàªdG ºYõdG ≈∏Y
 »æ«£°ù∏a ÜÉ°T ¢üæb á«∏ª©d ô°ûf …òdG ƒjó«ØdG ôjƒ°üJ Qƒ¡X ™e á°UÉN
 ôî°S (ófÓjBG GQƒ«Z) •É«àMG ∫GôæédG ¿EG πH .Iõ¨H §«ëªdG êÉ«°ùdG Üôb
 »Yój øe .QÉ©dÉH ô©°TCG »æà∏©L ÜÉ°ûdG áHÉ°UEG ó©H OƒæédG áMôa{ :ÓFÉb
 .∂dP äÉÑKEG ¬«∏Y ,ºdÉ©dG »a á«bÓNCG ôãcC’G ƒg »∏«FGô°SE’G ¢û«édG ¿CG
 äô°ûf óbh .z!?∂`̀dP Qô≤«d ºdÉ©dG ¢Tƒ«L ø«H áfQÉ≤e iôLCG …òdG øe
 »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿CÉ°ûH »∏«FGô°SE’G äÉeƒ∏©ªdG õcôe) zº∏«°ùàH{ áª¶æe
 âÑWÉN iôÑμdG á«∏«FGô°SE’G ∞ë°üdG »a äÉfÓYEG ,(á∏àëªdG »°VGQC’G
 ô``eGhCG  ¢†aôH  á«fƒfÉb  á«MÉf  ø`̀e  ¿ƒeõ∏e{  º`̀¡`̀fEG  á∏FÉb  OƒæédG  É¡«a
 ôeGhC’G √ò¡a ,ø«ë∏°ùe ô«Z ø««æ«£°ù∏a øjôgÉ¶àe ≈∏Y QÉædG ¥ÓWEG
 …QÉ°ù«dG »eÓYE’Gh »°SÉ«°ùdG ÉeCG .zIÉ«ë∏d ô°TÉÑe ójó¡J ≈∏Y …ƒ£æJ
 â«≤∏J GPG π©aCÉ°S âæc GPÉe ∫AÉ°ùJCG{ :∫ƒ≤j Öàμa (…ô«æaCG …QhCG) RQÉÑdG
 ò«ØæJ ¢†aQCÉ°S âæc πg .ø«ë∏°ùe ô«Z ¢UÉî°TCG ≈∏Y QÉædG ¥ÓWÉH GôeCG
 …ód øμJ ºd ƒd ≈àM øμd ,∂dòH ΩÉ«≤∏d áYÉé°ûdG q…ód ¿ƒμJ ¿CG πeBG ?ôe’G
 πéîdÉH ô©°TCG{ :∞«°†jh .zGóªY ±ó¡dG Å£NCÉ°S âæc ,áYÉé°ûdG √òg

 ≥∏£j …òdG ¢û«édG .¬°ù«°SCÉJ Ωƒj »a ¬d A’ƒdÉH âª°ùbCG …òdG ¢û«édG øe
 á«dGôÑ«∏dG ájQÉ°ù«dG ÉeCG .zÉ«°û«∏«e ƒg ,kÉ°û«L ¢ù«d ∫õYCG Qƒ¡ªL ≈∏Y QÉædG
 ,¿ƒ«∏«FGô°SEG ÜÉÑ°T ¬«a ∫CÉ°ùj Ωƒj »JCÉj ÉªHQ{ :∫AÉ°ùààa (¢SÉg Iô«ªY)
 …CG ≈dEG ?∂dP ºà©£à°SG ∞«c AÉHB’G ,πeÉc π«L πH ø«æKG hCG kGóMGh ¢ù«d
 ,É¡°ùØf øY á«°VGôdGh Iôjô°ûdG ,ÉæàÑZôH á«©«£≤∏d •É£ëf’G øe áLQO
 GƒØbƒàjh OGóL’Gh AÉHB’G ¬H ΩÉb Éªe ÜÉÑ°ûdG õà¡j ¿CG πÑb »∏°üf ¿CG Éæ«∏Y

.zºgó«∏≤J øY
 IOƒ©dG  äGô«°ùe  QGôªà°SG  øe  QòëªdG  π≤©àªdG  ƒg  ,ådÉãdG  QÉ«àdG
 Gô«£N Gô``̀eCG  ÉªgôÑà©j  …ò``̀dGh  QÉ`̀æ`̀dG  Iƒ`̀b  ≈∏Y πjƒ©àdG  á∏°UGƒe ø`̀eh
 πFÉ°Sh É¡©HÉàJ ácô©e »a Iô°SÉN êôîà°S »àdG π«FGô°SEG ¿Éaõæà°ùj Éª¡fC’
 ø«fhQ) »°SÉ«°ùdG ≥∏©ªdG ¬Ñf ,Óãªa .á¶ë∏H á¶ëd á«ªdÉ©dG ΩÓ`̀YE’G
 .QGƒëdh  ájƒ°ùàd  êÉàëJ  Iõ`̀Z  ¿EGh  ,GOhó``M  Iƒ≤∏d  ¿EG{  :ÓFÉb  (¿ÉªZô«H
 ¬fCÉ°T  øe Gò¡a äGô«°ùªdG ™e §≤a Iƒ≤dÉH πeÉ©àdG  QGôªà°SG  øe QGòM
 øe .z¿Éaô£dG É¡æªK Oó°ù«°S ÜôM áLQód ójóL ó«©°üJ ƒëf ™aój ¿CG
 á«ëdG ¿Gô«ædG ΩGóîà°SG{ :(¿ÉªÑ«d ¿hô«d) •É«àMG ó«≤©dG ∫Éb ,¬à¡L
 ¿ƒμj ÉeóæY ≈àM ,á≤∏£e IQƒ°üH ´ƒæªe ø««fóe ó°V ≥jôØJ ¿hO øe
 ±óg .á«æeCG  ICÉ°ûæe ¿ƒªLÉ¡j hCG  OhóëdG  ¿hRÉàéj kÉ°UÉî°TCG  Oƒ°ü≤ªdG
 á«fÉ°ùfE’G äGQÉÑàY’G ø«Hh ájôμ°ù©dG áLÉëdG ø«H áfRGƒªdG ƒg ¿ƒfÉ≤dG
 áª¡e{ :(Qƒª«d ÜBGƒ`̀j) …ôμ°ù©dG ≥∏©ªdG Öàc ,¬ÑfÉL øe .z∫Éà≤dG »a
 É kWÉ°ûf Ö∏£àj Gògh .¢SÉªM áFó¡àd πÑ°ùdG  óéJ ¿CG  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dG
 .á∏MôªdG √òg »a ºFÉb ô«Z ƒgh Ék«æeCGh É kjOÉ°üàbGh Ék«°SÉeƒ∏HOh Ék«°SÉ«°S
 ¢ù«d –´ƒ°VƒªdG  Gò¡d  Ékàbh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée ¢ü°üîj ¿CG  π°†aC’G  øe
 êôîJ ¿CG πÑb – á«≤«≤M á«é«JGôà°SG äÉ°ûbÉæªd øμdh ,á«μ«àμàdG ∫ƒ∏ë∏d

.z¬«a ÜƒZôe ô«Z ó«©°üJ ≈dEG ±GôWC’G ôéJh Iô£«°ùdG øY çGóMC’G
 êhôîdÉH  º¡≤M ø««æ«£°ù∏Ø∏d  Qô`̀Hh  º¡ØJ  ó≤a  ,™`̀HGô`̀dG  QÉ«àdG  É`̀eCG
 ∞«c{  :∫ƒ≤j  (»Ø«d  ¿ƒYóL)  …QÉ°ù«dG  ÖJÉμdÉa  .IOƒ`̀©`̀dG  äGô«°ùe  »a
 øe »g »àdG º¡àKQÉc ájDhQ ΩóYh øjôgÉ¶àªdG A’Dƒg ≈dEG ô¶ædG øμªj
 »≤∏f ¿CGh ÉæY ΩÉ¡J’G ádGRG øμªj ∞«c .∫h’G ΩÉ≤ªdG »a π«FGô°SEG ™æ°U
 âμØ°S »àdG AÉjôH’G AÉeO ájDhQ á¶ë∏d Éfô«ãJ ’h ,¢SÉªM ≈∏Y á«dhDƒ°ùªdÉH
 ±’BG OGó©à°SG{ :∫ƒ≤j Öàμa (ø«∏«H »°Sƒj) ÉeCG .z¢û«édG OƒæL …ójCG ≈∏Y
 kÉ°†jCG π«FGô°SEG ¿G ∂dÉH Éªa ,É£«°ùH ÉÄ«°T ¢ù«d º¡JÉ«ëH IôWÉîª∏d IójóY
 ¿Éc .âbDƒªdG ó««ëàdÉH πà≤dG ∫GóÑà°SG ≈∏Y IQOÉb á«aÉc πFÉ°Sh ´ôàîJ ºd
 ¿Éc AGƒ°S .QÉéØf’G ≈dEG …ODƒ«°S IõZ »a IÉ«ëdG •hô°T QƒgóJ ¿CG kÉë°VGh
 »ah .zπ«FGô°SEG  QhO ΩCG  IõZ »a ¢SÉªM ºμM ƒg »dÉëdG ™°Vƒ∏d ÖÑ°ùdG
 ¢û«édG á¡LGƒe »a ¿ƒØ≤j øjòdG á«Ñ∏ZCG{ :z¢ùJQBÉg{ áØ«ë°üd á«MÉààaG
 ∞«æY ô«Z ∫É°†f ¢VƒN GhQôb ¿ƒæWGƒe ºg .ø«Hôîe ’h kGOƒæL Gƒ°ù«d
 ô«Z  §≤a  ¢ù«d  ƒ`̀g  øjôgÉ¶àª∏d  ∞«ãμdG  πà≤dG  .º¡àjôM  ø`̀Y  kÉ`̀YÉ`̀aO
 á¡LGƒe ≈dEG  á∏àëªdG ≥WÉæªdG  ôFÉ°Sh IõZ qôéj ¿CG  øμªj πH ,»bÓNCG

 .zkGóMCG óYÉ°ùJ ød á¡LGƒªdG √òg πãeh .ájƒeOh áØ«æY

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 z»eÓ°SE’G πª©dG{ 
πÑ≤ªdG ô¡°ûdG ¬JGOÉ«b Öîàæj

 πª©dG  á¡ÑL  ÜõM  iQƒ°T  ¢ù∏ée  ¿Éch
 Iô`̀μ`̀Ñ`̀e äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG AGô````̀LEG Qô``̀b »``̀eÓ``̀°``̀SE’G
 ¬eÉ¶f  ≈∏Y  äÓjó©àdG  √QGô`̀bEG  ó©H  Üõë∏d

.»°SÉ°SC’G

 Qôb  ¿CG  ó©H  Üõë∏d  ΩÉ©dG  ôªJDƒªdG  »JCÉj
 »eÓ°SE’G πª©dG á¡ÑL ÜõM iQƒ°T ¢ù∏ée
 ΩÉ¶æ∏d  ¬∏jó©J  ôKG  IôμÑe  äÉHÉîàfG  AGôLG

.Üõë∏d  »°SÉ°SC’G

 kGô``̀NDƒ``̀e  π`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG  Üõ``̀ë``̀dG  ¿CG  ô``̀cò``̀j
 38`dG  ´hôØ∏d  á«fGó«ªdG  äGOÉ«≤dG  ÜÉîàfG
 iQƒ°T  ¢ùdÉée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ÜÉ`̀î`̀à`̀fGh  ,kÉ`̀Yô`̀a

.´hôØdG

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 á≤dÉY ƒ«ÑeƒH ø««©J ≈∏Y á≤aGƒªdG 

 QÉéàdG á«¡°T ô«ãj …QÉg ô«eC’G êGhR 

 …Qƒ¡ªL ôNGh »WGôbƒªjO ƒ°†Y ∫Gõj ’h

.øjOOôàe

 »a ø`̀«`̀«`̀WGô`̀bƒ`̀ª`̀jó`̀dG á`̀∏`̀à`̀c º``̀«``̀YR ∫É````̀bh

 Gòg  ¢VQÉ©«°S  ¬fG  õjóæ«æ«e  ÜƒH  áæé∏dG  √òg

 zá«é«JGôà°SG  OƒLh ΩóY{  ≈dG  Gô«°ûe ,ø««©àdG

.iôÑμdG á«ªdÉ©dG äÉjóëàdG ∫ƒM

 øe »°üî°ûdG ƒ«ÑeƒH πé°S øY çóëJ Éªc

 ,zá«°SÉeƒ∏HódG  ≈∏Y  …ôμ°ù©dG  πª©dG  π«°†ØJ{

 ø«ª∏°ùªdG  ó`̀°`̀V  zá`̀ë`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀dG{  ¬`̀JÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀Jh

.ø««∏ãªdGh AÉ°ùædG ø«H IGhÉ°ùªdGh

 Öéj É`̀æ`̀à`̀«`̀LQÉ`̀N ô```̀jRh ¿CG  ó`̀≤`̀à`̀YG{  ∫É```̀bh

 √ôYÉ°ûe  ¿ƒμJ  ’  ¿CG  º``̀g’Gh  Éë°VGh  ¿ƒμj  ¿CG

 øe  ádƒÑ≤e  ô«Zh  ÉfOÓH  º«b  ¢ùμ©J  á«°VÉªdG

 øe ≥ëà°ùj »cô«e’G Ö©°ûdG .Éæà«LQÉN ôjRh

.z∂dP øe π°†aCG ƒg

 Ö°üæªd  (É`̀eÉ`̀Y  54)  ƒ«ÑeƒH  ÖeôJ  í`̀°`̀TQh

 ¿ƒ°Sô∏«J  ¢ùμjQ  ∫É`̀bG  ¿CG  ó©H  á«LQÉîdG  ô`̀jRh

.äGôe IóY ¢ù«FôdG ¬©e ∞∏àNG …òdG

 ¢ù«Fôc ¬Ñ°üæe ƒ«ÑeƒH π¨à°SG ¬à«MÉf øe

 AÉæÑd ΩÉY Ióªd ájõcôªdG äGQÉÑîà°S’G ádÉcƒd

.ÖeôJ ™e ájƒb ábÓY

 ôjQÉ≤J  ºª°U  ¬``̀fG  Gƒ`̀dÉ`̀b  ø`̀jó`̀bÉ`̀æ`̀dG  ¿CG  ’EG

 ¿G øe ’óH ,ÖeôJ »°Vôj πμ°ûH äGQÉÑîà°S’G

 á«æe’G  ÉjÉ°†≤dG  øY  áë°VGh  IQƒ°U  ¬d  Ωó≤j

 á≤HÉ°ùdG ¬JÉëjô°üJ ¿G ¿ƒdƒ≤j Éªc .OÓÑdG »a

 øe ô`̀ã`̀cG  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ≈``̀dG  ¬∏«e  ∞°ûμJ

.á«°SÉeƒ∏HódG

 á`̀∏`̀Mô`̀H Gó`̀¡`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e ∂```̀dP ¿ƒ``̀Jƒ``̀c ¢``̀†``̀aQh

 ¿G  ó`̀©`̀H  ¿’G{  ∫É``̀bh .≠`̀fÉ`̀j  ≠`̀fƒ`̀«`̀H  ≈``̀dG  ƒ«ÑeƒH

 ∂dP ¿CG ó≤àYG ,¿hG ≠fƒL º«c ™e π©ØdÉH ¢ù∏L

.zá«°SÉeƒ∏HódÉH ¬eGõàdG ≈∏Y π«dO π°†aG

 ƒ«ÑeƒH ø««©J ≈∏Y á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh

 Gô`̀eG  ¢ù«d  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏éªd  á∏eÉc  á°ù∏L  »`̀a

 AÉ©HQ’G  ¢Sô¨fƒμdG  ƒ«ÑeƒH  QGR  óbh  .Éfƒª°†e

.ø««WGôbƒªjódG øe ºYódG ó°ûëd

 »a  á∏«Ä°V  á«Ñ∏ZÉH  ¿ƒjQƒ¡ªédG  ™àªàjh

 πHÉ≤e Gó©≤e 51 ¿ƒ∏¨°ûj å«M ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée

..ø««WGôbƒªjó∏d 49

 ,ƒ`̀«`̀Ñ`̀eƒ`̀Ñ`̀d ∫ƒ```H ó```̀fGQ á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀e ™``̀e ø`̀μ`̀dh

 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ø«cÉe  ¿ƒL  QƒJÉæ°ùdG  ∫ƒ`̀NOh

 ¬``̀fCG »`̀æ`̀©`̀j É``̀e ÆÉ```eó```dG ¿É``Wô``°``S ø``̀e ¬`̀LÓ`̀©`̀d

 êÉàë«°ùa  ,âjƒ°üàdG  ≈∏Y  GQOÉ``b  ¿ƒμj  ’  ÉªHQ

.ø««WGôbƒªjódG ºYO ≈dG ¿ƒjQƒ¡ªédG

 â«ÑdG »``̀a á``«``eÓ``Y’G á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG â```̀YOh

 ≈`̀dG ø`̀«`̀«`̀WGô`̀bƒ`̀ª`̀jó`̀dG Qó`̀fÉ`̀°`̀S IQÉ`̀ °`̀S ¢`̀†`̀«`̀H’G

 ÉææeCG  ¿CÉ``̀H  ±Gô``à``Y’Gh  ÉÑfÉL  á°SÉ«°ùdG  ™`̀°`̀Vh{

 ∂`̀jÉ`̀e ø`̀«`̀«`̀©`̀J â`̀«`̀Ñ`̀ã`̀Jh kGó`````̀L º``̀¡``̀e »``̀eƒ``̀≤``̀dG

.zƒ«ÑeƒH

 ô°ûàfG ,É«fÉ£jôH »a áæ°ùdG ±ÉaR ≈qàM πÑbh

 ô«ÑμdG  êGhô`̀dG  ™e zø¨«e ∫ƒ©Øe{  `H  ≈ª°ùj  Ée

 á∏ãªªdG  É¡jóJôJ  »`̀à`̀dG  ¢ùHÓªdG  √É≤∏J  …ò``̀dG

.á«ª°SôdG äÉ«dÉ©ØdG »a á«cô«eC’G

 Ωƒ`̀j ¬``̀JQÉ``̀à``̀NG …ò```̀dG ¢``̀†``̀«``̀HC’G ∞`̀£`̀©`̀ª`̀dÉ`̀a

 ácQÉªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  øe  óØf  É¡àHƒ£N

 Ió`̀°`̀T Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H Ió``̀Y äGô```̀e π`̀ q£`̀©`̀J …ò```̀dG zø``̀«``̀d{

 äÉcQÉªdG  ô``̀KCG{  ¿CG  »`̀a  ∂°T  ’h  .¬«∏Y  ∫É`̀Ñ`̀bE’G

 á∏FÉ©dG  ≈``̀dEG  (ø`̀¨`̀«`̀e)  ΩÉª°†fG  ó©H  ºXÉ©à«°S

 ™bƒàJ  »àdG  z¢ùææjÉa  ófGôH{  Ö°ùëH  ,zá«μ∏ªdG

 äÉcQÉªdG Iô«Ø°S{ á«cô«eC’G á∏ãªªdG íÑ°üJ ¿CG

.zÉgó∏H »a á«fÉ£jôÑdG

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 ?º«c-ÖeGôJ áªb ó≤©à°S øj CG

 ¢Vôa ≈∏Y É°†jG á«æ«°üdG äÉ£∏°ùdG äOÉàYG óbh

 πFÉ°Sh ∫ƒ`̀°`̀Uh ø`̀e ó`̀ë`̀dGh IOó`̀°`̀û`̀e á`̀«`̀æ`̀eG ô`̀«`̀HGó`̀J

 ¿G íLôªdG øeh .á«dhódG çGóM’G á«£¨àd ΩÓY’G

.∂dP »a ¿ƒÑZôj ’ ø««æ©ªdG ±GôW’G

QƒJÉH ¿’hG
 ÉgôÑà©j  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dƒ`̀¨`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  §`̀Ñ`̀Jô`̀J

 ,áª≤dG  áaÉ°†à°SÉH  É¶M  ôah’G  á¡LƒdG  ¿ƒÑbGôªdG

 ∂`̀μ`̀°`̀ù`̀dGh á`̀jƒ`̀L •ƒ`̀£`̀N ô`̀Ñ`̀Y á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG É`̀jQƒ`̀μ`̀H

 ™e É`̀ª`̀c ≠`̀fÉ`̀j ≠`̀fƒ`̀«`̀H ™`̀e äÉ`̀bÓ`̀Y º`̀«`̀≤`̀Jh .ó`̀jó`̀ë`̀dG

.ø£æ°TGh

 ø«LÉ«NÉ°ùJ  ≥HÉ°ùdG  »dƒ¨æªdG  ¢ù«FôdG  QGRh

 ≈dGƒM  ¿É`̀ch  .2013  »a  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  …QhóμÑdG

 ≈àM É`̀«`̀dƒ`̀¨`̀æ`̀e »``̀a ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j  »`̀dÉ`̀ª`̀°`̀T  …Qƒ```̀c  1200

 IóëàªdG  º```̀e’G  äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀Y  ÖÑ°ùH  ∂``̀dP  ø``e  Gƒ`̀©`̀æ`̀e

 Gô«Ñc GOó``̀Y Qƒ`̀JÉ`̀H  ¿’hG â`̀©`̀bhh .»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG

 ∑QÉ°ûjh  .ø£æ°TGh  ™e  ájOÉ°üàb’G  äÉbÉØJ’G  øe

 ÖjQóàdG ,â°ùjƒc ¿ÉN ájÉYQ »a »cô«e’G ¢û«édG

.ΩÓ°ùdG ßØëd ±GôW’G Oó©àªdG …ƒæ°ùdG

ΩÉæà«a ,IQƒaÉ¨æ°S
 AÉ`̀≤`̀∏`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eG ΩÓ```̀Y’G π`̀FÉ`̀°`̀Sh ¢`̀†`̀©`̀H ìô`̀£`̀j

 ¢ù«FôdG  2015  »`̀a  »°T  ≈≤àdG  å«M  IQƒaÉ¨æ°S  »`̀a

 AÉ≤d ∫hCG ¿Éc Ée »a ,ƒ«L-≠æj Ée ≥HÉ°ùdG »fGƒjÉàdG

 ôNGhG  Éª¡dÉ°üØfG  òæe ¬«ÑjÉJh  ø«μH  »dhDƒ°ùe ø«H

.1949 »a á«æ«°üdG á«∏g’G ÜôëdG

 á«Yƒ«°T ádhO É¡àØ°üH ,É°†jG áMhô£e ΩÉæà«ah

 âæ°ùëJ  ó`̀b  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™`̀e  É¡JÉbÓY  øμd

.1975 »a ÜôëdG ájÉ¡f òæe Gô«ãc

Gô°ùjƒ°S
 ¬Ø∏°Sh  √ó``̀dGh  πãe Iô`̀FÉ`̀£`̀dG  ø`̀e  º«c  ±Éîj ’

 ¿G  á«fÉμeG  OÉ©Ñà°SG  øμªj  ’  Éª«a  ,π`̀jG  ≠fƒL  º«c

.∂dP øe ôãcG ôeÉ¨j

 ÉªH ,Gô°ùjƒ°S  »a ¬°ShQO ™HÉJ  ,äÉ«æ«©°ùàdG  »ah

 á≤aôH ,z¿ôH ±hG ∫ƒμ°S ∫Éfƒ°TÉfôàfG{ »a ∂dP »a

 …ò`̀dG  ó∏ÑdG  Gò``g  ±ô`̀©`̀j  ∂`̀dò`̀d  .¬à≤«≤°Th  ¬≤«≤°T

 IQÉØ°S  ∞«°†à°ùjh  OÉ«M  á°SÉ«°S  ¿hô`̀b  òæe  ≥Ñ£j

.á«dÉª°ûdG ÉjQƒμd

É«aÉæjófÉμ°S
 GQÉÑc  ø«dhDƒ°ùe  Góæ∏æa  πãe  ójƒ°ùdG  â∏Ñ≤à°SG

 ô``̀jRh QGRh .»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀T ø`̀«`̀jQƒ`̀c

 âaÉ°†à°SGh  .ºdƒ¡cƒà°S  ƒ`̀g  ≠`̀fƒ`̀j  …Q  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 ø««°UÉ°üàNG  ø«H  á«ª°SQ  ô«Z  äÉKOÉëe  »μæ°ù∏g

 Ée  Gò`̀gh  ,ø««dÉª°T  ø«jQƒc  ø«Hhóæeh  ø««cô«eG

.»°VÉªdG ΩÉ©dG É°†jG êhôædG ¬à∏©a

 ÉjQƒc »a ø««cô«e’G ÉjÉYô∏d á«eÉM É¡àØ°üHh

 Qhó``H ´Ó`̀£`̀°`̀V’G ≈`̀∏`̀Y ó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG â```̀ HCGO ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG

 âëÑ°UGh .ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGhh ≠`̀fÉ`̀j ≠`̀fƒ`̀«`̀H ø`̀«`̀H §`̀«`̀°`̀Sƒ`̀dG

 á«HôZ IQÉØ°S ∫hG 1975 »a ≠fÉj ≠fƒ«H »a É¡à«∏ãªe

.ó∏ÑdG Gòg »a

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

..á«côàdG äÉHÉîàf’G 
 ?á°VQÉ©ª∏d áHô°V ΩG ¿ÉZhOQ’ IôeÉ¨e

 áeƒμë∏d IójDƒªdG z≥Ø°T »æj{ áØ«ë°U äQó°Uh

.zá«°VÉb áHô°V{ ¿Gƒæ©H ¢ùeG

 º°ùb »``̀a PÉ`̀à`̀ °`̀SG ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e ø`̀«`̀°`̀ù`̀jG ∑ô``«``H ∫É````bh

 ¿G  ,Iô≤fG  »a âæ«μ«H  á©eÉL »a á«dhódG  äÉbÓ©dG

 á°VQÉ©ª∏d ∞dÉëJ π«μ°ûJ ¢Uôa øe π∏≤j â«bƒàdG

.¿ÉZhOQG áfÉμe õ¡j ¿CG ¬fCÉ°T øe

 ≈dG ¬LƒàdG »a ÖZôj ÉªHQ ¿ÉZhOQG{ ¿G ±É°VCGh

 øe  á°VQÉ©ªdG  ÜGõ```MG  øμªàJ  ¿G  πÑb  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G

.zÉ¡æ«H Éª«a »HÉîàfG ∞dÉëJ ¿CÉ°ûH ¥ÉØJG ≈dG π°UƒàdG

 kGô¶f zRƒØdÉH kÉ¶M ôãc’G{ ƒg ¿ÉZhOQG ¿G í°VhCGh

 …G ìô£J ºd »àdG á°VQÉ©ªdG iód á£N OƒLh Ωó©d

.ôæ«°ùcG ÜõM AÉæãà°SÉH í°Tôe

 ¿CG  ó©H  É«côJ  »`̀a  á«eƒ≤dG  ôYÉ°ûªdG  äóYÉ°üJ

 ÉjQƒ°S  ∫Éª°T  øjôØY  á≤£æe  ≈∏Y  ¢û«édG  ô£«°S

.OGôc’G ø«ë∏°ùªdG É¡æe OôWh

 QÉ`̀«`̀à`̀dG ø``̀Y ≥`̀ã`̀Ñ`̀æ`̀ª`̀dG ¿É`````̀ZhOQG Üõ``̀M ¢`̀Vƒ`̀î`̀jh

 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G zá`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh á`̀dGó`̀©`̀dG Üõ```M{ »`̀eÓ`̀°`̀S’G

 »æ«ª«dG  zá`̀«`̀eƒ`̀≤`̀dG  á`̀cô`̀ë`̀dG{  Üõ``̀M  ™`̀e  ∞dÉëàdÉH

 πμ°ûH  É«eƒb  ≈ëæe  òNÉj  ¿É``̀ZhOQG  ÜÉ£N  íÑ°UGh

.Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a ójGõàe

 ô«μØJ ≈∏Y ≈¨£J OÉ°üàb’G ádÉM ¿CG ∂°T ’ øμd

 ™«ªL »`̀a RÉ``̀a …ò``̀dG ¢`̀Sô`̀°`̀û`̀dG ÜQÉ`̀ë`̀ª`̀dG ,¿É`````̀ZhOQG

 ≈dG á«ªæàdGh ádGó©dG ÜõM π°Uh ¿CG òæe äÉHÉîàf’G

.2002 ΩÉY á£∏°ùdG

 %7,4 πé°S É«côJ »a …OÉ°üàb’G ƒªædG ¿G ºZQh

 ÜÉ°ùëdG  õéYh  ™ØJôªdG  ºî°†àdG  ¿G  ’G  ,2017  »a

 ¿ƒjódG á∏μ«g IOÉYG IQhô°Vh ,ô«ÑμdG »dÉëdG …QÉédG

.πcÉ°ûªH QòæJ ¿G øμªj äÉcô°ûdG iôÑc »a

 ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe  ô`̀jó`̀e  ôæμ°S  »`̀fƒ`̀£`̀fG  ∫ƒ``≤``jh

 ∂`̀°`̀ù`̀jô`̀«`̀a{ á`̀cô`̀°`̀T »``̀a É`̀«`̀≤`̀jô`̀aG ∫É`̀ª`̀°`̀Th §``̀°``̀Sh’G

 ¿G  »a  ∂°T  ’{  äGQÉ°ûà°SÓd  á«ªdÉ©dG  z±hôμ∏«HÉe

 ájOÉ°üàb’G •ƒ¨°†dG É¡ªgG øe ÜÉÑ°S’ òîJG QGô≤dG

 ÜõM  á«Ñ©°T  ¢VÉØîfG  ∫ƒ`̀M  É¡H  §ÑJôªdG  ≥∏≤dGh

.z2019h 2018 »eÉY ¿ÉZhOQGh á«ªæàdGh ádGó©dG

 òæe ô¡¶J IôμÑe äÉHÉîàfG AGôLG äGô°TDƒe äóH

 øH ¬``̀FGQRh ¢ù«FQh ¿É``̀ZhOQG  ó≤Y å«M ΩÉ©dG  ™∏£e

 ´ƒÑ°SG ájÉ¡f á∏£Y πc á«HÉîàfG äÉ©ªéJ ºjQó∏j »∏Y

.ÉÑjô≤J

 ,Ö°†¨H á°VQÉ©ªdG ¬æjóJ …òdG ™°VƒdG Gòg »ah

 ÇQGƒ```̀£```̀dG ∫É````̀M π```̀X »```̀a äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G …ô`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀a

 »a  á∏°TÉØdG  á«HÓ≤f’G  ádhÉëªdG  òæe  á°VhôØªdG

 ¢ùeG  á©HÉ°ùdG  Iô`̀ª`̀∏`̀d  É`̀gó`̀jó`̀é`̀J  º``̀Jh  ,2016  Rƒ`̀ª`̀J

.AÉ©HQ’G

 Iƒ`̀£`̀N ¿É```c QGô``̀≤``̀dG ¿G ó`̀≤`̀à`̀YG{ ô`̀æ`̀μ`̀°`̀S ∞`̀«`̀°`̀†`̀j

 ìÉ````̀HQ’G ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀MG É`̀¡`̀dÓ`̀N º```̀Jh á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀H á``̀°``̀ShQó``̀e

.zábóH ôFÉ°ùîdGh

 ÜõM ΩÉ`̀eG  ÉeÉªJ Gó¡ªe ≥jô£dG  ¿ƒμj ød øμd

 ÜÉ£≤à°S’G ÉgOƒ°ùj »àdG OÓÑdG »a á«ªæàdGh ádGó©dG

 ¿É`````̀ZhOQG QÉ``̀°``̀ü``̀fG ø`̀«`̀H á`̀ª`̀°`̀ù`̀≤`̀æ`̀ª`̀dGh ô`̀«`̀Ñ`̀c π`̀μ`̀°`̀û`̀H

.¬«°VQÉ©eh

 á°SÉFôdG äÉ«MÓ°U ™«°SƒJ ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJh

 %51,4 ™e 2017 ¿É°ù«f »a AÉàØà°SG ∫ÓN ájò«ØæàdG

 IÉHÉëªdGh á©°SGƒdG á«£¨àdG ºZQ §≤a äGƒ°U’G øe

.ΩÓY’G πFÉ°Sh »a zº©f{ á∏ªM É¡«∏Y â∏°üM »àdG

 ¿É```̀ZhOQG É¡«a ô©°ûj »`̀à`̀dG  ≈```̀dh’G Iô`̀ª`̀dG  »``̀gh

 ô`̀eG ¬```̀fCG º``̀ZQ ,Iô`̀μ`̀Ñ`̀e äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG AGô````̀LG IQhô``°``†``H

 2015»fÉãdG øjô°ûJ »a äÉHÉîàf’G øe á«fÉK ádƒéH

 äÉHÉîàfG  »a á≤MÉ°ùdG  á«ÑdÉ¨dG  ¬HõM ô°ùN ¿G  ó©H

.2015¿GôjõM

 »dhódG  ó¡©ªdG  ôjóe  ÖFÉf  ¿ƒ«H  ¬`̀jó`̀jO  ∫É``bh

 ¿ƒÑNÉf  ∑Éæg{  ¢ùjQÉH  »a  á«é«JGôà°S’G  äÉbÓ©∏d

 øjòdGh  πMGôªdG  øe á∏Môe »a ¿É``̀ZhOQG  º`̀gGƒ`̀ZG

 ÉªHQh ...ájƒ£∏°ùdG ójGõJ ÖÑ°ùH ¬«a º¡à≤K Ghô°ùN

.zº¡JGƒ°UG ô°ùîj



1رياضة

 اتحاد كرة القدم يوقع إتفاقية 
تعاون مع نظيره الياباني.. غد� 

 بطولة المملكة للترايثلون والدواثلون اليوم 

 منتخب شباب المالكمة 
يشارك في البطولة ا4سيوية 

 تتويج الفيصلي بطال ل كرة ت ١٥ عاما اليوم 

 الجولة الثالثة من كأس 
الجواد العربي للفروسية اليوم 

 إشادة دولية بمحور التنافس في جائزة 
محمد بن راشد لHبداع الرياضي 

 √ô«¶fh Ωó≤dG  Iô`̀c  OÉëJG  ™bƒj - …CGô`̀dG  -  ¿ÉªY 

 ,âÑ°ùdG óZ Ωƒj ô°üY øe áãdÉãdG áYÉ°ùdG óæY »fÉHÉ«dG

.¿hÉ©J á«bÉØJG OÉëJ’G ô≤e » pah

 ƒª°S Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ™`̀bƒ`̀à`̀°`̀S »`̀à`̀dG á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G π`̀ª`̀°`̀û`̀Jh

 ájò«ØæàdG  áÄ«¡dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø«°ùëdG  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ô`̀«`̀e’G

 »àdG ä’É`̀é`̀ª`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG »`̀a ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG OÉ`̀ë`̀JÓ`̀d

 äGôμ°ù©ªdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  ÖfÉL  ≈dG  ,áÑ©∏dG  º¡J

 .á«ÑjQóàdG

 Iô`̀«`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀é`̀à`̀æ`̀e »``̀a ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀J - …CGô````̀dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 øe  ájƒæ°ùdG  áî°ùædG  ,á©ªédG  Ωƒ«dG  â«ªdG  ôëÑdÉH

 É¡ª¶æJ »àdGh ,¿ƒ∏KGhódGh ¿ƒ∏ãjGôà∏d áμ∏ªªdG ádƒ£H

.áÑY’h kÉÑY’ 130 øe ôãcCG ácQÉ°ûªH ¿ƒ∏ãjGôàdG áæéd

 »àdG  ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  º``̀gCG  ø`̀e  ádƒ£ÑdG  √ò``g  ôÑà©Jh

 øe Iô«Ñc ácQÉ°ûªH ≈¶ëJh ¿ƒ∏ãjGôàdG áæéd É¡ª«≤J

 ø«ª«≤ªdG  ÖfÉLC’G  ø«ÑYÓdGh  ø««fOQC’G  ø«ÑYÓdG

 ø«ÑY’  ácQÉ°ûe  ó¡°ûJ  ¿CG  ™bƒàªdG  øeh  ,¿OQC’G  »a

.ádhO 11 øe

 ádƒ£ÑdG »a »æWƒdG ÖîàæªdG ∑QÉ°ûj ¬ÑfÉL øe

 ∫ÓN √ô¶àæJ »àdG  Iójó©dG  äÉbÉ≤ëà°SÓd kGOGó©à°SG

 ájƒ«°SB’G  ádƒ£ÑdG  É¡àeó≤e  »`̀ah  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG

.¿ÉHÉ«dG »a πÑ≤ªdG ô¡°ûdG ΩÉ≤à°S »àdG ø«Ä°TÉæ∏d

 çÓK  »a  ¢ùaÉæàdG  ¿ƒ∏ãjGôàdG  á°VÉjQ  øª°†àJh

 ,…ô``̀é``̀dGh á```̀LGQó```̀dG Üƒ````̀cQ ,á`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ,»```̀g ÜÉ```©```dCG

 ¿OQC’G  »`̀a  kÉXƒë∏e  kÉeó≤J  á°VÉjôdG  √ò`̀g  äó¡°Th

 ÖYÓdG πgCÉàH πãªJ á«°VÉªdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN

 á«Ø«°üdG á«ÑªdhC’G ÜÉ©dC’G IQhO ≈dEG  ¢SƒfÉa ¢ùfQƒd

 hô«fÉL  …O  ƒ`̀jQ  áæjóe  É¡àaÉ°†à°SG  »`̀à`̀dGh  Iô`̀«`̀NC’G

 .2016 ΩÉY á«∏jRGôÑdG

 ÖîàæªdG ó`̀ah ∫h’G ¢ùeG QOÉ`̀Z -…CGô``̀dG  -¿É`̀ª`̀Y 

 ájófÓjÉàdG áª°UÉ©dG ≈dEG ÜÉÑ°û∏d áªcÓª∏d »æWƒdG

 ΩÉ≤à°S »àdG ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG »a ácQÉ°ûª∏d ∑ƒμfÉH

.…QÉédG (28-19) øe IôàØdG ∫ÓN

 ,»æØdG  ôjóªdG  /  ¿ƒ≤Y  øjódG  õY  ,óaƒdG  º°†jh

 ÜƒÑYõdG óªëe ,ø«ÑYÓdGh ,kÉHQóe / »dÉéªdG ôªY

 óªëeh  º`̀¨`̀c  64  ¿Rh  ø`̀jô`̀ª`̀°`̀S  Qó```̀Hh  º`̀¨`̀c  52  ¿Rh

 óÑY »dhódG ºμëdG ÖfÉL ≈dEG  º¨c 81 ¿Rh …ôª©àdG

.Iô«ªY øªMôdG

 IQhO ≈```dEG á`̀∏`̀gDƒ`̀e á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’G á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀Sh

 áª°UÉ©dG  »a  ΩÉ≤à°S  »àdG  ÜÉÑ°û∏d  á«ÑªdhC’G  ÜÉ©dC’G

 ¢SOÉ°ùdG øe IôàØdG ∫ÓN ¢SôjBG ¢ùæjƒH á«æ«àæLQC’G

 .ΩOÉ`̀≤`̀dG  ∫hC’G  øjô°ûJ  ô¡°T  ø`̀e  ô°ûY  ø`̀eÉ`̀ã`̀dG  ≈``̀dEG

 á`̀«`̀fOQC’G á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G áæé∏dG ™`̀bƒ`̀ª`̀d ¿ƒ`̀≤`̀Y çó`̀ë`̀Jh

 »a ™«HÉ°SCG IóY òæe ΩÉ¶àfÉH ÜQóàj ÜÉÑ°ûdG Öîàæez:

 á«μ«àμàdGh á«fóÑdG äGQó≤dGh ,»ÑªdhC’G OGóYE’G õcôe

.z®ƒë∏e πμ°ûH äQƒ£J ø«ÑYÓdG óæY

 ¢ùæjƒH OÉ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhCG  ≈``̀dEG  π`̀gCÉ`̀à`̀dG  áª¡e z: ±É`̀°`̀VCGh

 ƒg  ¿Rh  π``c  π`̀£`̀H  ¿C’  ∂```̀dPh  á`̀jÉ`̀¨`̀∏`̀d  áÑ©°U  ¢``̀Sô``̀jBG

 Éæ«ÑY’  äGQó≤H  ≥ãf  ¿CG  Éæ«∏Y  øμd  ,πgCÉàj  øe  §≤a

 .zádƒ£ÑdG »a áeó≤àe õcGôe Gƒ≤≤ëj »μd º¡ªYófh

¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG -ÉãeôdG 

 ∂æÑdG  …Qhó``̀d  Ó£H  ¬éjƒàJ  »∏°ü«ØdG  ô¶àæj

 ,Ωó≤dG  IôμH  áaôàëªdG  ájófÓd  ÉeÉY  15ä  »Hô©dG

 …ò`̀dG AÉ`̀≤`̀∏`̀dG »`̀a ,¢```SGQ äGP ΩÉ``̀eG √AÉ`̀≤`̀d ΩÉ`̀à`̀N Ö`̀≤`̀Y

.Ωƒ«dG ô°üY ∞°üædGh á©HGôdG óæY ΩÉ≤«°S

 »a …QhódG Ö≤d º°ùM »∏°ü«ØdG ∫ÉÑ°TG ´É£à°SGh

 Gó©àÑe ,á£≤f (55) ™ªL ø«M ,ô«N’G πÑb ´ƒÑ°SC’G

 AÉ≤d π«Ñb •É`̀≤`̀f á`̀©`̀HQG ¥QÉ`̀Ø`̀H ¬`̀jOQÉ`̀£`̀e Üô``̀bG ø`̀Y

.Ωƒ«dG

 (20)  á©≤ÑdG  »bÓj ø«M (51) ø«°ùëdG  ≈©°ùjh

 Éª«a  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¿Éª°†d  ,ƒ`̀dƒ`̀Ñ`̀dG  Ö©∏e  ≈`̀∏`̀Y

 ¢VÉaƒdG  »dÉN êôîj ød ¬`̀fG  (48) äGó`̀Mƒ`̀dG  ∑Qó`̀j

 ≈∏Y (18) á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG AÉ`̀≤`̀∏`̀d ô`̀¶`̀æ`̀j ƒ``̀gh ,è`̀jƒ`̀à`̀à`̀dG ø`̀e

 .»fÉãdG õcôªdG ƒëf Ó«Ñ°S ,¬Ñ©∏e

 ÉãeôdG √ô«¶f ¬Ñ©∏e ≈∏Y (34) »∏g’G πÑ≤à°ùjh

 Iô`̀jõ`̀é`̀dG  (20)  ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG  ∞«°†à°ùj  Éª∏ãe  ,(36)

 (36) á«°ûæªdG  AÉ≤d äõY ¿É©æc Ö©∏e ó¡°ûjh ,(36)

.(6) ¿OQ’G ÜÉÑ°T h

 ≈∏Y ÉãeôdG ¢ùeCG  Ö∏¨J ,ÉeÉY 19ä …QhO øª°Vh

 Ö©∏e ≈∏Y äôL »àdG  IGQÉÑªdG  »a ,(0/2) äGóMƒdG

 …Qhó```̀dG IQGó``̀°``̀U ≈`̀∏`̀Y É`̀ã`̀eô`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀«`̀d ,äGó``̀Mƒ``̀dG

.(16) äGóMƒdG ≈≤Ñjh ,á£≤f (21)Ü

 …QhódG  IQGó°U  ÉãeôdG  ¬àcQÉ°ûe  »∏g’G  π°UGhh

 AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  »``̀a  ,(0/10)  ¢````̀SGQ  äGP  ≈``∏``Y  RÉ```̀a  É``eó``æ``Y

 ¢`̀SGQ äGP ≈`̀≤`̀HG É`̀e ,»`̀∏`̀g’G Ö©∏e ≈`̀∏`̀Y º`̀«`̀bCG …ò``̀dG

 ,(0/5) á«°ûæªdG ≈∏Y ¿OQ’G ÜÉÑ°T RÉah .(ø«à£≤f)

 …òdG ,¿OQ’G ÜÉÑ°T Ö©∏e Égó¡°T »àdG á¡LGƒªdG »a

.(4) á«°ûæªdG ô≤à°SGh ,(15) á£≤æ∏d Ωó≤J

 ,ø«Ø«¶f ø«aó¡H ∑ƒeô«dG ≈∏Y »∏°ü«ØdG RÉa Éªc

 Ωó≤à«d ,»∏°ü«ØdG Ö©∏e ≈∏Y äôL »àdG IGQÉÑªdG »a

 .(7) ∑ƒeô«dG óªéJh (13) á£≤ædG ƒëf »∏°ü«ØdG

 Ωƒ«dG ìÉÑ°U Iô°TÉ©dG óæY ≥∏£æJ - …CGôdG - ¿ÉªY 

 »Hô©dG OGƒ``é``dG ¢`̀SCÉ`̀c ø`̀e á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á`̀dƒ`̀é`̀dG á`̀©`̀ª`̀é`̀dG

 π«¡°U  äÓ`̀Ñ`̀£`̀°`̀SG  ø`̀e  á`̀°`̀SQÉ`̀ah  É`̀°`̀SQÉ`̀a  98  ácQÉ°ûªH

.áfƒ°ùMh »Ø«°üdG »dÉ«μdG π«îdG

 »`̀à`̀dG á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á`̀dƒ`̀é`̀∏`̀d õ``FGƒ``é``dG ´ƒ`̀ª`̀é`̀e ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh

 (QÉ``̀æ``̀jO1074) …OÉ`̀æ`̀∏`̀d »`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿Gó`̀«`̀ª`̀dG ≈∏Y  ΩÉ`̀≤`̀J

 (º°S125-120)  (º°S110)(º°S100-90)  äÉÄØdG  ≈∏Yh

 áÄa  πjó©J  Qô`̀≤`̀J  Éª«a  (145-140)  (º``̀ °``̀ S135-130)

 ø«Ä°TÉædG  áÄa  áaÉ°VGh  ,110áÄa  íÑ°üàd  ,º°S115-110

.º°S80

 ¿É`̀a á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG ô``jó``e ô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dG ô`̀°`̀†`̀N Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 ácQÉ°ûªdÉH  íª°ùJ  ø«Ä°TÉædG  áÄØH  á°UÉîdG  •hô°ûdG

 ,äGô``̀e çÓ``̀K º``̀ °``̀S100-90 á`̀Ä`̀ah º`̀°`̀S90 äÉ`̀Ä`̀a øª°V

 ,∫ƒ«îdG  øe OóY …ÉH  ácQÉ°ûªdG  ¢SQÉØ∏d  íª°ùj  Éª«a

 ¢SQÉØdG ¢ùØf ™e ø«àÄa ≈∏Y ácQÉ°ûªdG OGƒé∏d íª°ùjh

 ø«cQÉ°ûªdG ¿É°SôØdG ¿G ≈dG áaÉ°VG ,∞∏àîe ¢SQÉa hG

 ∫É`̀M »``̀a º`̀¡`̀é`̀FÉ`̀à`̀f Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀J ’ QÉ``Ñ``μ``dG äÉ``̀Ä``̀a ø`̀ª`̀°`̀V

.ø«Ä°TÉædG äÉÄa ≈∏Y º¡àcQÉ°ûe

 OGƒédG  …OÉæd  »fhôàμd’G  ™bGƒªdG  ôÑY  π°UGƒàjh

 áæª°†àªdG  ádƒ£ÑdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  π«é°ùàdG  »Hô©dG

 ôàæ°S  ºjÉJh øjR ácô°T  øe ºYóH ΩÉ≤Jh ä’ƒL ô°ûY

 .salfl stablesh ô«°ü≤dG Gõà«Hh

 á`̀«`̀dhó`̀dG äGOÉ``̀ë``̀J’G â``̀Hô``̀YCG - …CGô````̀dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 ó`̀FGô`̀dG …OÉ`̀«`̀≤`̀dG Qhó``∏``d É`̀gô`̀jó`̀≤`̀J ø``Y á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG

 Ωƒàμe ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  óªëe Iõ`̀FÉ`̀L{ ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò`̀dG

 øH ó`̀ª`̀ë`̀e äGQOÉ```̀Ñ```̀e{ ƒ`̀°`̀†`̀Y z»`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ´Gó``̀HEÓ``̀d

 á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J »`̀a zá`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG Ωƒ`̀à`̀μ`̀e ∫BG ó`̀°`̀TGQ

 º`̀jô`̀μ`̀Jh º``̀YO ∫Ó``̀N ø`̀e »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y

 »a á`̀Yó`̀Ñ`̀ª`̀dG á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh äGOÉ``̀ë``̀J’G

.»°VÉjôdG  πª©dG  ä’Éée  ∞∏àîe

 Qƒ`̀ë`̀e QÉ`̀«`̀à`̀NÉ`̀H »``̀dhó``̀dG äGOÉ```̀ë```̀J’G äOÉ```̀°```̀TGh

 º`̀jô`̀μ`̀J  »``̀a  º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀j  IQhO π`̀μ`̀d  »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀J

 …ò``dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG »``a á`̀«`̀dhó`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG

 õØëj …òdG ôeC’G ƒgh ,¢ùaÉæàdG Qƒëe ™e Ö°SÉæàj

 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  »æÑJ  ≈∏Y  äÉ°ù°SDƒªdG  h  äGOÉ`̀ë`̀J’G  √ò`̀g

.¬JÉfƒμe ™«ªL ôjƒ£J h  πª©dG  ôjƒ£àd  IójóL

 AÉ```°```SDhQ ø```e ó``̀jó``̀©``̀dG IQÉ`````̀jR ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L

 äGOÉ`̀ë`̀J’G  OÉëJG  »a  AÉ°†YC’G  á«dhódG  äGOÉ`̀ë`̀J’G

 AÉ``°``SDhQh  (±Gƒ``̀°``̀SCG)  á«Ø«°üdG  á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G  á`̀«`̀dhó`̀dG

 äGOÉ`̀ë`̀J’G  OÉëJG  »a  AÉ°†YC’G  á«dhódG  äGOÉ`̀ë`̀J’G

 á``«``Ñ``ª``dhC’G á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ø``̀e É``¡``H ±ô``à``©``ª``dG á``̀«``̀dhó``̀dG

 äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ø```̀e É``̀gô``̀«``̀Zh ,(∞````«````°````SQBG) á```«```dhó```dG

 IõFÉédG  ìÉæéd  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  á«°VÉjôdG  äÉ°ù°SDƒªdGh

 ájófÓjÉàdG  áª°UÉ©dG  »a  OQƒcCG  äQƒÑ°S  ôªJDƒe  »a

.∑ƒμfÉH

 óaƒdÉH  IõFÉédG  ΩÉ`̀Y  ø«eCG  …ôªdG  IRƒ`̀e  â≤àdG

 »`̀a ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀dG Qƒ``̀ë``̀e ø``̀Y É``̀«``̀aGh É``Mô``°``T â``̀eó``̀bh

 º``̀gCGh í`̀°`̀Tô`̀à`̀dG äÉ``̀«``̀dBGh Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG IQhó```̀dG

 ∫ÉÑ≤à°SG  AóH  øª°†àJ  »àdG  IQhó`̀dG  √ò¡d  ó«YGƒªdG

 ºK  º«μëàdGh  RôØdG  á∏Môe  h  ø«ë°TôàªdG  äÉØ∏e

 ô``NGhCG  »Øë°U  ô`̀ª`̀JDƒ`̀e  »`̀a  øjõFÉØdG  ø`̀Y  ¿Ó``̀YE’G

 ø«YóÑªdG  ≈≤à∏e  º`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  ø`̀jô`̀°`̀û`̀J  ô¡°T

 óYƒe øe óMGh Ωƒj πÑb 2019 »fÉãdG ¿ƒfÉc 8  Ωƒj

 º¡æ«H  øeh äÉÄØdG  ™«ªL »a øjõFÉØdG  ºjôμJ πØM

 áÄØH  IõFÉØdG  »`̀dhó`̀dG  á°ù°SDƒªdGh  »`̀dhó`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G

 ∑QÉ°ûj  »`̀à`̀dGh  ,»`̀dhó`̀dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  á°ù°SDƒªdG

 áHôéJ  ¢Vô©d  ø«YóÑªdG  ≈≤à∏e  »`̀a  É¡æY  πãªe

 .¢ùaÉæàdG  Qƒëe ∫Éée »a √OÉëJG

 OQƒcCG äQƒÑ°S ôªJDƒe »a IõFÉédG ìÉæL ¬JQÉjR iód óaƒdG 

 ájƒ°ùædG Ωó≤dG Iôc »a kÉXƒë∏e kÉeó≤J ≥≤M ¿OQC’G :ähO ÉjÉe 

 منتخبا أستراليا واليابان يسدالن الستار على كأس آسيا اليوم 

 تعادالن بـ كرة اOولى واالسبوع التاسع يختتم اليوم 

¢ûcƒc ÉfÉ«eO -  ¿ÉªY 

 äÉ°ùaÉæe ≈`̀∏`̀Y  Ωƒ`̀«`̀dG  IQÉ`̀à`̀°`̀ù`̀dG  ∫ó`̀°`̀ù`̀J

 Iôμd  Iô°ûY  á©°SÉàdG  äGó«°ù∏d  É«°SBG  ¢SCÉc

 »àdG á`̀«`̀eÉ`̀à`̀î`̀dG IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG á`̀eÉ`̀bEÉ`̀H ,Ωó``̀≤``̀dG

 »`̀dGô`̀à`̀°`̀SC’Gh  »`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG  ø«ÑîàæªdG  ™ªéJ

 ¿ÉªY  OÉà°S  ≈∏Y  Ωƒ«dG  AÉ°ùe  áæeÉãdG  óæY

.»dhódG

 á«eÉàîdG  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  …ôéJ  ¿G  ô¶àæjh

 ø«°ùëdG ø`̀H »`̀∏`̀Y ô``̀«``̀eC’G ƒ`̀ª`̀°`̀S  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H

 …ƒ«°SB’G  OÉ`̀ë`̀JB’G  ¢ù«FQh  ,OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ

 ähO É``̀jÉ``̀eh º``̀«``̀gGô``̀HG ø``̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ï`̀«`̀°`̀û`̀dG

 »a á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG Ωó``̀≤``̀dG Iô```̀c á`̀æ`̀é`̀d á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ

 äÉ«°üî°ûdG øe ójó©dGh …ƒ«°SB’G OÉëJ’G

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »∏ãªeh

 kGó``jó``ë``Jh »`̀eÉ`̀à`̀î`̀dG ó`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG π``̀Ñ``̀bh

 ÉÑîàæe  ô¡¶«°S  kGô°üY  4^45  áYÉ°ùdG  øY

 ó`̀jó`̀ë`̀J IGQÉ```̀Ñ```̀e »```̀a ø``̀«``̀°``̀ü``̀dGh ó``̀fÓ``̀jÉ``̀J

.™HGôdGh ådÉãdG øjõcôªdG

 øª°V Ωƒ`̀«`̀dG »`̀JGQÉ`̀Ñ`̀e ±Gô```̀WCG â`̀fÉ`̀ch

 É°ùfôa »a IQô≤ªdG ºdÉ©dG ¢SCÉc ≈dG É¡∏gCÉJ

 ÉjQƒc Öîàæe º¡«dG ±É°†jh ,πÑ≤ªdG ΩÉ©dG

 »a ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG

 ∫hCÉc  áμ∏ªªdG  É¡àaÉ°†à°SG  »àdG  äÉ«FÉ¡ædG

  ∫hO  8  ácQÉ°ûªHh  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ó∏H

.ájƒ«°SBG

 É¡LGƒJ É«dGôà°SGh ¿ÉHÉ«dG ÉÑîàæe ¿Éch

 ,äÉYƒªéªdG  QhO  øe  áãdÉãdG  ádƒédG  »a

 ƒ`̀ghõ`̀«`̀e ±ó``̀¡``̀H ¿É``̀HÉ``̀«``̀dG â``eó``≤``J å``«``M

 É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SCG  ∑Qó```̀J ¿CG  π`̀Ñ`̀b ,»`̀°`̀û`̀Jƒ`̀LÉ`̀cÉ`̀°`̀S

 ÉãfÉeÉ°S ≥jôW øY 86 á≤«bódG »a ∫OÉ©àdG

.ô«c

 Ö≤∏dG  πeÉM ¿ÉHÉ«dG  Öîàæe ¢Vƒîjh

 ∫ÓN  iôÑc  ádƒ£H  »a  ¬d  »FÉ¡f  ¢ùeÉN

.äGƒæ°S ™Ñ°S ôNBG

 »a ≈``̀dhC’G  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a  ¬«£îJ ó©Hh

 »eÉæà«ØdG  ÖîàæªdG  á«fÉãdG  áYƒªéªdG

 ¿hó``̀H  »``̀fÉ``̀HÉ``̀«``̀dG  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ∫OÉ``̀©``̀J  ,0-4

 ∫ƒédG  »`̀a  á«HƒæédG  É`̀jQƒ`̀c  ΩÉ``̀eCG  ±Gó```̀gCG

 ¬d ¿É`̀μ`̀e ø`̀«`̀eCÉ`̀J í`̀é`̀æ`̀j ¿CG π`̀Ñ`̀b ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG

 ΩÉeCG  1-1  ¬dOÉ©àH  ,»FÉ¡ædG  πÑb  Qhó`̀dG  »a

 ÖîàæªdG  π°UGƒ«d  »`̀dGô`̀à`̀°`̀SC’G  ÖîàæªdG

 GQƒ``cÉ``cÉ``J ƒ``̀cÉ``̀°``̀SCG á``̀HQó``̀ª``̀dG √Oƒ``̀≤``̀J …ò````̀dG

 1-3  áé«àæH  √Rƒ`̀Ø`̀H  ájóYÉ°üàdG  ¬Jô«°ùe

.»FÉ¡ædG πÑb QhódG »a ø«°üdG ÜÉ°ùM ≈∏Y

 √QGƒ°ûe  »a  »fÉHÉ«dG  ÖîàæªdG  πé°Sh

 ¬cÉÑ°T  â≤∏J  Éª«a  ,±Gó````̀gCG  8   ¿B’G  ≈`̀à`̀M

  É`̀eÉ`̀jƒ`̀cƒ`̀j »`̀eƒ`̀c ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh ,§`̀≤`̀a ø`̀«`̀aó`̀g

.±GógCG 3 ó«°UôH ≥jôØdG ±Góg

 ≈fÉY  ó≤a  »dGôà°SC’G  ÖîàæªdG  iódh

 êÉàMG  å«M  ,»FÉ¡ædG  ≈dEG  Ö©°U  QÉ°ùe  øe

 âbh  »`̀a  ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  ±ó`̀g  π«é°ùàd  ø«Jôe

 â©bh  ¿CG  ó©H  á°ùaÉæªdG  »a  ≈≤Ñàd  ôNCÉàe

.ôWÉîªdÉH áaƒØëe øcÉeCG »a

 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG É```̀jQƒ```̀c ™```̀e ¬``̀dOÉ``̀©``̀J ó``̀©``̀Hh

 ÖîàæªdG ∫ó`̀Y ,á`̀«`̀MÉ`̀à`̀à`̀a’G IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a

 ΩÉæà«a ≈`̀∏`̀Y É`̀gRƒ`̀Ø`̀H ¬`̀YÉ`̀°`̀VhCG  »`̀dGô`̀à`̀°`̀SC’G

 »a áª°SÉM IGQÉÑe áeÉbEG ≈dEG iOCG Éªe ,0-8

 ΩÉ`̀eCG  1/1  ∫OÉ©àdÉH  â¡àfG  áãdÉãdG  ádƒédG

.»fÉHÉ«dG ÖîàæªdG

 »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG π`̀Ñ`̀b Qhó````̀dG IGQÉ``̀Ñ``̀e äó`̀¡`̀°`̀Th

 ÉfBG  âëéf  å«M  ,ô`̀ã`̀cCG  á≤°ûe  óæ∏jÉJ  ΩÉ`̀eCG

 âbƒdG »a 2-2 áé«àædG πjó©J »a …ó«æ«c

 πé°ùJ  ¿CG  π`̀Ñ`̀b  ,™`̀FÉ`̀°`̀†`̀dG  ∫ó``H  Ö°ùàëªdG

 ¥QÉØH  kÉæ«ªK  kGRƒa  ájÉ¡ædG  »a  äÉ«dGôà°SC’G

 .á«ë«LôàdG äÓcôdG

 »`̀a »```̀dGô```̀à```̀°```̀SC’G Ö``î``à``æ``ª``dG π``̀é``̀°``̀Sh

 â≤∏J  Éª«a  ,kÉ`̀aó`̀g  11   ¿B’G  ≈àM  √QGƒ`̀°`̀û`̀e

 ô«c É`̀ã`̀fÉ`̀eÉ`̀°`̀S ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh ,±Gó`````̀gCG 3 ¬`̀cÉ`̀Ñ`̀°`̀T

.±GógCG 3 ó«°UôH ≥jôØdG ±Góg

IGQÉÑªdG πÑb
 Öîàæe á`̀HQó`̀e  GQƒ`̀cÉ`̀cÉ`̀J  ƒcÉ°SCG  äó``cCG

 Öîàæe  Iƒ`̀≤`̀d  É¡eGôàMG  º`̀ZQ  ¬``̀fCG  ¿É`̀HÉ`̀«`̀dG

 »a É¡≤jôa AGOCG ≈∏Y õcôJ É¡fCG ’EG É«dGôà°SCG

.Ωƒ«dG ø«≤jôØdG ™ªéJ »àdG IGQÉÑªdG

 Æƒ`̀∏`̀Ñ`̀H Ió`̀«`̀©`̀°`̀S É````fCG :GQƒ``̀cÉ``̀cÉ``̀J â``̀dÉ``̀bh

 ≈∏Y äÉ`̀Ñ`̀YÓ`̀dG ô`̀μ`̀°`̀TCG  ¿CG  ó```̀jQGh »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG

 »a  ø¡MÉéfh  ádƒ£ÑdG  ∫Ó`̀N  ¬æeób  É`̀e

 Öîàæe  ΩÉ``̀eCG  ¿B’G  Ö©∏æ°S  ,»FÉ¡ædG  Æƒ`̀∏`̀H

 ¥ô`̀Ø`̀dG  iƒ```̀bCG  ø`̀e ôÑà©j …ò```dG  É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SCG

 ó`̀cDhCG  å«M  ,á«FÉ¡ædG  IGQÉÑªdÉH  ºdÉ©dG  »a

.Iô«ãeh ájƒb ¿ƒμà°S IGQÉÑªdG ¿CG ™«ªé∏d

 Éæjód ¿Éc ádƒ£ÑdG √òg πÑb :âaÉ°VCGh

 ºdÉ©dG  ¢SCÉμd  πgCÉàdG  »`̀gh  ,±Gó``̀gCG  áKÓK

 Qƒ£J á∏°UGƒeh ádƒ£ÑdG Ö≤d øY ´ÉaódGh

 á«FÉ¡ædG  IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  É`̀æ`̀¨`̀∏`̀H  ¿B’Gh  ,≥`̀jô`̀Ø`̀dG

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ≈``̀∏``̀Y π``̀ª``̀©``̀dG á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀e ó```̀jô```̀fh

.Iô«JƒdG äGòH ÉæJÉMƒªW

 á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f  IGQÉ```̀Ñ```̀e  ∫hCG  √ò````̀g  :â``̀ª``̀à``̀Nh

 áª¡ªdG  ΩÓà°SG  òæe  áHQóªc  »d  áÑ°ùædÉH

 ájƒg  øY  ô¶ædG  ¢†¨H  øμdh  ,ø«eÉY  πÑb

 õ«ªe ï``̀jQÉ``̀J É`̀æ`̀jó`̀d ¿EÉ````a ¿É``̀HÉ``̀«``̀dG ÜQó````e

 Ö≤∏H  Rƒ`̀Ø`̀dGh  ,äGó«°ù∏d  ¿ÉHÉ«dG  Öîàæªd

 ±ƒ`̀°`̀Sh  ,≥`̀jô`̀Ø`̀∏`̀d  RÉ`̀é`̀fEG  ¿ƒμ«°S  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG

.πÑ≤à°ùª∏d á«aÉ°VEG á©aO äÉÑYÓdG íæªj

 ¢ûà«LÉà°S  ¿’BG  Üô````̀YCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø```̀eh

 ¬°ùªëJ  ø``̀Y  É``̀«``̀dGô``̀à``̀°``̀SCG  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e  ÜQó````̀e

 Öîàæe ΩÉ````̀eCG  Ió``̀jó``̀L á`̀¡`̀LGƒ`̀e ¢`̀Vƒ`̀î`̀d

.¿ÉHÉ«dG

 ¢VƒîH  AGó©°S  øëf  ó«cCÉàdÉH  :∫É``̀bh

 ,ºdÉ©dG  »`̀a  ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  º``̀gCG  ió``̀MEG  »FÉ¡f

 QhódG »a Éæd áÑ°ùædÉH áÑ©°U ádƒ£ÑdG âfÉc

 IóY  Éæ∏HÉ≤J  ..»`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  πÑb  »`̀a  º`̀K  ∫hC’G

 ,Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN ¿ÉHÉ«dG  ™e äGôe

 ≥jôØdG  Gò`̀g  ΩÉ`̀eCG  Ö©∏d  ø«°ùªëàe  øëfh

.»FÉ¡ædG »a ójóL øe º«¶©dG

 ¿É`̀c  ó`̀fÓ`̀jÉ`̀J  ΩÉ``̀eCG  ÉfGƒà°ùe  :±É``̀°``̀VCGh

 Gò¡dh  ,Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  CGƒ`̀°`̀SC’G  ÉªHQ

 ∂`̀∏`̀J »```̀a π``̀°``̀ü``̀M É```̀e π```̀c π`̀«`̀∏`̀ë`̀à`̀H É``̀æ``̀ª``̀b

 ºd  ø¡fCÉH  äÉÑYÓdG  âaôàYG  óbh  ,IGQÉÑªdG

 ¿CG  É`̀æ`̀dhÉ`̀M ó`̀bh  ,øμªj É`̀e  π`̀°`̀†`̀aCG  øeó≤j

 πc øμd ,¿ÉHÉ«dG ΩÉeCG IQƒ°U π°†aCÉH ó©à°ùf

.áØ∏àîe IGQÉÑe

 Ö`̀≤`̀∏`̀H Rƒ```̀Ø```̀dG á``̀«``̀ª``̀gCG ∫ƒ````̀M í````̀°````̀VhCGh

 RƒØdG  :É«dGôà°SCG  »a  Ωó≤dG  Iôμd  ádƒ£ÑdG

 Iôμd  RÉ`̀à`̀ª`̀e  ô``̀eCG  ¿ƒμ«°S  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  Ö≤∏H

 RÉ`̀a  ∫É``Lô``dG  Öîàæe ,á`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SC’G  Ωó`̀≤`̀dG

 ,ΩGƒYCG áKÓK πÑb ∫ÉLô∏d É«°SBG ¢SCÉc Ö≤∏H

.É«dGôà°SC’ Ö≤∏dG Gòg áaÉ°VEG ójôf øëfh

çóëdÉH IOÉ°TEG
 Ωó≤dG Iôc áæéd á°ù«FQ ähO ÉjÉe äócCG

 íjô°üJ  »a  …ƒ«°SB’G  OÉëJ’G  »a  ájƒ°ùædG

 kÉeó≤J  ≥≤M »fOQC’G OÉëJC’G ¿G "…CGôdG" `d

 ióe ≈∏Y á«FÉ°ùædG  Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀c  »`̀a  kÉ`̀©`̀FGQ

 áaÉ°†à°SE’  »©°ùdG  ∫Ó`̀N  øe  äGƒæ°S  Ió`̀Y

.ájƒ«°SB’Gh á«ªdÉ©dG ájƒ°ùædG ä’ƒ£ÑdG

 ôÑY πªY »`̀fOQ’G OÉëJ’G ¿G  âaÉ°VGh

 ™«ªL áÑcGƒeh QGƒëdG õjõ©J ≈∏Y  ïjQÉàdG

 ,ºdÉ©dG  Égó¡°ûj  »àdG  á«°VÉjôdG  äGQƒ£àdG

 »a  Ωó≤à∏d  IQÉæe  ôÑà©j  ¿OQC’G  ¿G  âàØdh

 Qhó`̀dG  ¬d  ¿É`̀ch  ájƒ°ùædG  Ωó≤dG  Iô`̀c  ∫Éée

 ÉØ«ØdG  á≤bGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »`̀a  ô«ÑμdG

 ä’ƒ£ÑdG   »a ÜÉéëdG  äÉÑYÓdG  AGó`̀JQE’

 ºdÉ©dG ¢SCÉc ó©H kÉ«ª°SQ ôbCG …òdGh á«ªdÉ©dG

 ó©H  2017  ¿OQC’G  »a  kÉeÉY  17  ä äGó«°ù∏d

.á«eÓ°SE’G ∫hódG øe Ö∏W

 »````̀fOQC’G OÉ``ë``JEÓ``d ¿É``̀c É`̀ª`̀c :â``©``HÉ``Jh

 ºdÉ©dG ¢SCÉc Ö∏L »a ∫É©ØdGh ôÑcC’G QhódG

 áÑMÉ°U  ¿B’G  »gh  ,á≤£æªdG  ≈`̀dEG  äÉHÉ°û∏d

 áaÉ°†à°SG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  á≤£æªdÉH  IOÉ``̀jô``̀dG

.äGó«°ù∏d É«°SBG ¢SCÉc

 IGQÉÑªdG  ™«ªédG  ™HÉàj  ¿G  ähO  âæªJh

 á≤«°ûdGh  ájƒ≤dÉH  É¡àØ°Uh  »àdG  á«FÉ¡ædG

  ájƒ°ùædG Ωó≤dG Iôc á©HÉàe Iôμa ¿ƒμJ ¿Gh

 äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG ø```̀e ø``̀«``̀«``̀fOQCÓ``̀d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H

.É¡à©HÉàe ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj »àdG á°UÉîdG

 Iôjóe  á`̀fQGó`̀H  ìô`̀a  âØ°ûc  É¡à¡L  øe

 á«∏ëªdG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿G  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG

 OÉ``̀ë``̀JC’G ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H â`̀∏`̀ª`̀Y äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀∏`̀d

 øe  É«MÉ«°S  ¿OQC’G  ≥jƒ°ùJ  ≈∏Y  »```̀fOQC’G

 á«MÉ«°ùdG  øcÉeCÓd  äGQÉ`̀jRh  èeGôH  ∫ÓN

 .ΩÉμëdGh OƒaƒdG äÉÑîàæª∏d ¿OQC’G »a

ádhódG IOƒY - ¿ÉªY 

 áª¡e áé«àæH ¢ùeCG  ø«°ùëdG ÜÉÑ°T OÉY

 Iô£dG ¬Ø«°†e ΩÉeCG 2-2 ¬dOÉ©àH ∫Éª°ûdG øe

 ™°SÉàdG ´ƒÑ°S’G »a º°TÉg ô«eC’G Ö©∏e ≈∏Y

.Ωó≤dG Iôμd ≈dhC’G áLQódG …QhO `d

 π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀H Iô``̀£``̀∏``̀d á``̀«``̀∏``̀°``̀†``̀a’G º``````̀ZQh

 ƒHG  óªëeh  »Ñ«gƒdG  Ö«¡°U  ôÑY  á«FÉæK

 äÉcôëJ  ≈∏Y  Góªà©e  »`̀dGƒ`̀à`̀dG  ≈∏Y  Ωƒ`̀∏`̀Y

 äGôμdG ™fÉ°U äÉHÉjP ΩÓ°SG óªëe §«°ûædG

 º¶f  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T  ¿CG  ’EG  ,±Gó```````̀gC’Gh

 ¿CG  ó©H  ∫OÉ©àdG  ∑QOGh  Iƒ≤H  OÉ`̀Yh  ¬aƒØ°U

 ±ôàëªdG πé°S ºK IódGƒîdG óªëe ¢ü∏b

 (10)  á£≤æ∏d  ¬≤jôa  ó«°UQ  ™aô«d  hóæ«°T

.(9) Iô£dGh

 IGQÉ`̀Ñ`̀e ≈`̀∏`̀Y ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG á`̀é`̀«`̀à`̀f â```̀dBG É`̀ª`̀c

 ,ø°ùëdG OÉà°S ≈∏Y 1-1 AGhó`̀dG QGOh »Hô©dG

 ,äÉ«FõédG  øe  ójó©dG  äÉjôéªdG  äó¡°Th

 ¢`̀û`̀μ`̀©`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e »``Hô``©``dG Ö```̀Y’ Rô```̀H å`̀«`̀M

 AGõ``̀L á`̀∏`̀cô`̀H Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀Jh äGô``̀μ``̀dG ∫É``̀°``̀SQG »``̀a

 óÑY ø`̀ª`̀jG Ωó`̀≤`̀à`̀«`̀d á`̀æ`̀jÉ`̀£`̀H QÉ`̀ª`̀Y É``̀gQó``̀gG

 íéfh ,AGhódG QGód π«é°ùàdG íààØjh ìÉàØdG

 IQÉ°ùîdG øe ¬≤jôa PÉ≤fG »a ¢ûμ©dG óªëe

 É¡ªLôJ  AGõ``̀L  á∏côH  iô``̀NCG  Iô`̀e  ÖÑ°ùà«d

 Qƒ````̀eC’G äQÉ```̀°```̀Sh ìÉ``é``æ``H á```fQGó```Ñ```dG Iõ``̀ª``̀M

 √ó«°UQ »Hô©dG ™aô«d ájÉ¡ædG ≈àM ∫OÉ©àdÉH

.(9) AGhódG QGOh (11)

 ô¡¶j å`̀«`̀M ,´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G Ωƒ``«``dG º`̀à`̀à`̀î`̀jh

 πeôμdG  á¡LGƒªH  (20)   §∏°ùdG  Qó°üàªdG

 óæY  ø«°ùM  ô«eC’G  Ö©∏e  ≈∏Y  (9)  ™°SÉàdG

 ,áaÉc  äÉjQÉÑªdG  óYƒe  ƒgh  kGô°üY  á©HGôdG

 ÜÉë°S (10) ™HÉ°ùdG  ÉãeôdG  OÉëJG   πHÉ≤àjh

 ,º°TÉg  ô`̀«`̀e’G  Ö©∏e  ≈∏Y  (13)  ¢ùeÉîdG

 õcôªdG ÖMÉ°U AÉ≤d ø°ùëdG OÉà°S πÑ≤à°ùjh

 ô«NC’G  π«∏édGh  (6)  Ió`̀Mƒ`̀dG  ô`̀«`̀NC’G  πÑb

.ó«°UQ ÓH

 äô`̀L »`̀à`̀dG äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG »`̀bÉ`̀H äô`̀Ø`̀°`̀SGh

 í`̀jô`̀°`̀ü`̀dG  É`̀ª`̀©`̀∏`̀H  »`̀£`̀î`̀J  ø``̀Y ∫hC’G ¢``̀ù``̀eCG

 Oƒ`̀jõ`̀dG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀Mh  õ`̀jõ`̀Y  ¿É`̀ª`̀≤`̀d  É¡∏é°S  2-3

 ¿ƒHõdG  óée  íjô°ü∏dh  ó«YÉ°ùªdG  ø°ùMh

 ô°SÉîdGh  (15)  √ó«°UQ  íÑ°ü«d   πjƒfÉªjGh

 á°ùaÉæª∏d  Iƒ≤H  Ωƒ°SôØc  õØb  Éªæ«H  ,(18)

 äGó«ÑY ôªY ôÑY 1-2  ádÉ°U’G  ≈∏Y  √RƒØH

 á«£≤ædG á`̀∏`̀¨`̀dG  â`̀∏`̀°`̀UhCG  …ô`̀ª`̀©`̀dG  á`̀eÉ`̀°`̀SGh

 óªëe ¬d  πé°S  …ò`̀dG  ádÉ°U’G  »≤Hh (17)

.(15) ¿Ghó©dG

 ™`̀aô`̀d Iô```̀«```̀NC’G äÉ``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀dG äò``````̀NCGh

 ≈∏Y  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ≥HÉ°ùàd  á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e

 IÉ`̀é`̀æ`̀dG ≥``̀jô``̀W º``̀°``̀SQh AGƒ```̀ °```̀VC’G »`̀à`̀bÉ`̀£`̀H

 ,™«HÉ°SC’G  ΩOÉ`̀b  QÉ¶àfEÉH  •ƒÑ¡dG  íÑ°T  ø`̀e

 .ô«°üªdG Oóëà°S äGAÉ≤d OƒLh ™e kÉ°Uƒ°üN

 Ωƒ«dG »eÉàîdG ó¡°ûªdG »a OóéàJ á¡LGƒe ..É«dGôà°SCGh ¿ÉHÉ«dG 

 سلمان يصل عمّان ويشيد بتنظيم نهائيات كأس آسيا للسيدات 
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  π```°```Uh - …CGô```````̀dG  -  ¿É```ª```Y 

 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HG  ø`̀H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S

 ≈``̀dEG Ωó``̀≤``̀dG Iô``̀μ``̀d …ƒ``̀«``̀ °``̀SB’G OÉ```̀ë```̀JE’G

 »a ∂dPh ¢ùeCG ¿ÉªY á«fOQC’G áª°UÉ©dG

 IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG   É¡dÓN  ó¡°ûj  á«ª°SQ  IQÉ``̀jR

 äGó«°ù∏d  É«°SBG  ¢SCÉc  ádƒ£Ñd  á«FÉ¡ædG

 ¿ÉHÉ«dG  »Ñîàæe  ™ªéà°S  »`̀à`̀dGh  2018

 »``dhó``dG ¿É``ª``Y OÉ`̀à`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SGh

.á©ªédG  Ωƒ«dG

  ,º``̀«``̀gGô``̀HEG ø``̀H ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG »``̀a ¿É````ch

 áμ∏ªe ô«Ø°S  »©jhôdG  ∞°Sƒj  øH  óªMG

 ΩÉ`̀Y ø``̀«``̀eCG ô`̀Hƒ`̀°`̀U QGõ``̀«``̀°``̀Sh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

  .Ωó≤dG Iôμd »fOQ’G OÉëJ’G

 …ƒ`̀«`̀°`̀S’G OÉ``̀ë``̀J’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ Üô`````̀YCGh

 ¬``̀JOÉ``̀©``̀°``̀S ø````Y »``̀Ø``̀ë``̀°``̀U í``̀jô``̀°``̀ü``̀J »````a

 ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  √ô``jó``≤``J  ÉjóÑe ¿ÉªY  IQÉ```jõ```H

 ø°ùM  ≈∏Y  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áμ∏ªª∏d
 ¢`̀SCÉ`̀c  á`̀dƒ`̀£`̀H  äÉ`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀d  É¡àaÉ°†à°SG

 É`̀¡`̀JÉ`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e  ájQÉédG äGó«°ù∏d  É`̀«`̀ °`̀SBG

 õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG  ¿CG  kÉ`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e  kÉ``̀«``̀dÉ``̀M

 á`̀fÉ`̀μ`̀e Rõ``̀©``̀j …ƒ``̀«``̀ °``̀SB’G ¥É`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀SEÓ`̀d

 ¿É`̀°`̀†`̀à`̀M’  Iõ«ªàe á¡Lƒc  ¿OQC’G

.iôÑμdG ájhôμdG çGóMC’G

 áª¶æªdG  áæé∏dG  Oƒ¡L  ≈∏Y  ≈æKCGh 

 IOÉ«≤H äGó«°ù∏d  É«°SBG  ¢SCÉμd  á«∏ëªdG

 ¢ù«FQ  ø«°ùëdG  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ô`̀«`̀eC’G  ƒª°S

 ≈`̀∏`̀Y Ωó```̀≤```̀dG Iô``̀μ``̀d »````````̀fOQC’G OÉ````̀ë````̀JE’G

 º«¶æàd  á«dÉãªdG  AGƒLC’G  ô«aƒJ  ó«©°U

 IOƒ`̀é`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≈``̀∏``̀YCG ≥``̀ah á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG

.õ«ªàdGh

 Iô«ãªdG  á«°ùaÉæàdG  AGƒLC’ÉH  OÉ°TCGh

 á``dƒ``£``H äÉ``̀°``̀ù``̀aÉ``̀æ``̀e É``̀gó``̀¡``̀°``̀û``̀J »```̀à```̀dG

 ¿CG ≈```̀dEG kGô`̀«`̀°`̀û`̀e äGó`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d É`̀«`̀°`̀SBG ¢``SCÉ``c

 É`̀¡`̀à`̀eó`̀b »```à```dG á``̀jƒ``̀≤``̀dG äÉ``̀jƒ``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG

 ´É`̀Ø`̀JQG ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀J á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

 ájƒ«°SB’G   äÉÑîàæª∏d  »æØdG  iƒà°ùªdG

 É¡d  ¿ƒμ«°S  ájhôc  äÉeÉN  OƒLh  RôÑJh

 .Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a ô«Ñc ¿CÉ°T

 ¿Éª∏°S ï«°ûdG ∫ÉÑ≤à°SG »a ôHƒ°U 

   (ó©jƒL ¢ùfCG)    á°ûMGôM ∫ÓH ≈£îàj ìÉàØdG óÑY øªjCG AGhódG QGO ÖY’ 

 بطولة كرة اليد الشاطئية اليوم 

 á©°SÉàdG óæY ≥∏£æJ - …CGôdG - ¿ÉªY 

 á«ÄWÉ°ûdG  ó«dG  Iô`̀c  ádƒ£H  ,Ωƒ«dG  ìÉÑ°U

 »≤jôa  ø«H  á«MÉààa’G  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  áeÉbEÉH

.¢TôLh ¢Só≤dG

 Ö`̀YÓ`̀e ≈`̀∏`̀Y ΩÉ``̀≤``̀J »``̀à``̀dG á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG

 ø«°ùëdG  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀H  π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG  á```̀jCG  Iô``̀«``̀eC’G

 ≥`̀ah  Ö©∏J  ¥ô``̀a  8  É`̀¡`̀H  ∑QÉ`̀°`̀û`̀j  ,ÜÉÑ°û∏d

 ,Ió```̀MGh Iô``̀e ø``e Üƒ`̀∏`̀¨`̀ª`̀dG êhô```̀N ΩÉ`̀¶`̀f

 ≈∏Y OÉ```̀ë```̀J’G ¢``̀Uô``̀M QÉ````̀WG »``̀a »```̀JCÉ```̀Jh

 π«μ°ûàd  Gó«¡ªJ  Égô°ûfh  áÑ©∏dG  §«°ûæJ

 ¥ôØdG  º«°ù≤J  º`̀Jh  .á«∏Ñ≤à°ùe  äÉÑîàæe

 á`̀jó`̀∏`̀H ≈`````̀dhC’G â`̀ª`̀°`̀V ø`̀«`̀à`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ≈```̀dG

 ájôμ°ù©dG  á≤£æªdG  ,á`̀JDƒ`̀e  á©eÉL  ,ó`̀HQG

 ,∑Qó`̀dG  :á«fÉãdGh  ,…RÉ`̀bƒ`̀≤`̀dGh  á«dÉª°ûdG

 .¢TôLh ¢Só≤dG ,á«fOQC’G á©eÉédG

 البصرة العراقي يظفر ببطولة 

كرة الهدف الدولية للمكفوفين 

 …OÉ`̀f ≥`̀jô`̀a Rô```̀MCG - …CGô````̀dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 á«dhódG  ádƒ£ÑdG  Ö≤d  »bGô©dG  Iô°üÑdG

 É¡ª¶f  »`̀à`̀dG  ø«aƒØμª∏d  ±ó``̀¡``̀dG  Iô`̀μ`̀H

 á«HôY  ¥ô`̀a  áà°S  ácQÉ°ûªH  á∏©°ûdG  …OÉ`̀f

 .±ó¡dG Iôμd »dhódG OÉëJ’G ™e ¿hÉ©àdÉH

 ó`̀é`̀ª`̀dG ΩÉ```̀°```̀Sh …OÉ``````f ≥```jô```a  π``````Mh

 …OÉ``f ≥``jô``ah »`̀fÉ`̀ã`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀H »`̀bGô`̀©`̀dG

 âëààaG  »àdG  ádƒ£ÑdG  »a  ÉãdÉK  á∏©°ûdG

 ¢ù«ªN Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG á`̀jÉ`̀Yô`̀H »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ó``̀M’G

 á`̀dÉ`̀°`̀U »```̀a É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a â``̀ª``̀«``̀bGh ¬`̀«`̀£`̀Y

 áæé∏dG  ô≤ªH  »`̀eô`̀μ`̀dG  ∞°Sƒj  Ωƒ`̀Mô`̀ª`̀dG

 á«dhO  IQhO  á`̀eÉ`̀bG  É¡∏∏îJh  ,á«ÑªdGQÉÑdG

 á«fÉãdGh ≈dh’G äÉLQó∏d ΩÉªμëdG á«bôàd

.áãdÉãdGh

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ á`̀∏`̀©`̀°`̀û`̀dG …OÉ````̀ f ¢``ù``«``FQ ΩÉ````̀bh

 ≈Ø£°üe ádƒ£Ñ∏d É«∏©dG áª¶æªdG áæé∏dG

 ºjôμJh  IõFÉØdG  ¥ôØdG  èjƒààH  Ió°TGhôdG

 ΩÉ`̀©`̀dG º`̀μ`̀ë`̀dGh »``̀dhó``̀dG OÉ``̀ë``̀J’G Ühó`̀æ`̀e

 ΩÉμëdG  ≈∏Y  äGOÉ¡°ûdG  ™jRƒJh  ,ádƒ£Ñ∏d

 .ø«cQÉ°ûªdG



2رياضة

 إقليم غرب آسيا لمكافحة 
المنشطات يعقد اجتماعه السنوي 

 áëaÉμªd É`̀«`̀°`̀SBG  Üô``Z º`̀«`̀∏`̀bEG  áª¶æe äó`̀≤`̀Y -…CGô```̀dG  -¿É`̀ª`̀Y 

 IQGOE’G  ¢ù∏éªd  ô°ûY  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  äÉ£°ûæªdG

 ¥óæa  »a  äÉ£°ûæªdG  áëaÉμªd  á«ªdÉ©dG  áª¶æªdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH

.¿ÉªY ÉfÉJhQ

 -  áª¶æªdG  ¢ù«FQ –  …ó`̀jó`̀ë`̀dG  ∫É`̀ª`̀c  .O  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ô°†Mh

 ΩƒJh »°TÉjÉg hô«gGRÉc ≈dG áaÉ°VG É«°SBG ÜôZ º«∏bEG øY ø«∏ãªeh

 ôjóeh  (GOGh)  äÉ£°ûæªdG  áëaÉμªd  á«dhódG  áª¶æªdG  øe  …É`̀e

 ÉjOÉf .O …ƒ«°SB’G »ÑªdhC’G ¢ù∏éªdG »a äÉ£°ûæªdG áëaÉμe IôFGO

.»∏ª°ûdG

 ájƒæ°ùdG IóæLC’ÉH á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG ôNBG ´ÉªàL’G ¢ûbÉfh

 áª°UÉ©dG  øe òîàj …òdG ,  º«∏bE’G »a äÉ£°ûæªdG  áaBG  áëaÉμªd

 äGhóædG  äÉLôîe á°ûbÉæe ≈dG  áaÉ°VG  ,  ¬d  kGô≤e ¿ÉªY á«fOQC’G

.á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN áª¶æªdG É¡Jó≤Y »àdG äÉYÉªàL’Gh

 ™e πªY á°TQh ø«eOÉ≤dG ø«eƒ«dG QGóe ≈∏Y áª¶æªdG ó≤©Jh

 á«ë«ë°üàdG äGAGôL’G{ ¿GƒæY âëJ º«∏bE’G IQGOEG ¢ù∏ée AÉ°†YCG

 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á``̀fhó``̀ª``̀dG ™``̀e ≥``̀aGƒ``̀à``̀dG ¿É`̀«`̀Ñ`̀à`̀ °`̀SE’ kÉ``̀≤``̀ah

 ºJ  »àdG  äÉfÉ«Ñà°S’G  èFÉàf  á°TQƒdG  ¢Vô©à°ùJ  å«M ,zäÉ£°ûæªdG

 É¡fCÉ°T øe §£N ™°Vh ≈dEG áaÉ°VEG É«°SBG ÜôZ º«∏bEG ∫hód É¡ªjó≤J

 .áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN áª¶æªdG πªY Qƒ£J ¿CG

 فوز الوحدات على دير عال 
بطائرة الشباب 

 ™bGƒH 1/3 ÓY ôjO ≈∏Y äGóMƒdG ¢ùeG RÉa - …CGô`̀dG - ¿ÉªY 

 ô°üb  áYÉ≤H  äôL  IGQÉÑe  »a  ,(15/25  ,16/25  ,16/25  ,25/22)

 ÜÉÑ°ûdG …QhO ádƒ£H øª°V ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóe »a á°VÉjôdG

 .IôFÉ£dG Iôμ∏d

 اسبوع الحسم ب كرة الثانية اليوم 
 ¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG -ÉãeôdG 

 »a É`̀gQƒ`̀eCG  º°ùëH Ωó`̀≤`̀dG  IôμH á«fÉãdG  á`̀LQó`̀dG  á`̀jó`̀fCG  CGó`̀Ñ`̀J

 øe ô«NC’G  ´ƒÑ°SC’G  GóZh  Ωƒ«dG  ¢VƒîJ  ø«M ,•ƒÑ¡dGh  πgCÉàdG

.∫hC’G QhódG ôªY

 ,≈dhC’G áYƒªéªdG ÜÉ°ùëd h Ωƒ«dG ô°üY á©HGôdG óæY »≤à∏jh

 ,ó`̀HQG  ájó∏H  Ö©∏e  ≈∏Y  (12)  ø«£≤dG  ΩG  ™`̀e  (6)  ¿É`̀jô`̀dG  …OGh

 Ö©∏e ≈∏Y (10) áÑ«£dG ™e (IóMGh á£≤f) ó«©°S »HG ôjO πÑ≤àjh

 ΩQÉ`̀c  ø«Yh  ájódÉîdG  AÉ≤d  óªëe  ô`̀«`̀eC’G  OÉà°S  ó¡°ûjh  ,¢`̀Tô`̀L

 √ô«¶f  (9)  ¿ÉMô°ùdG  ô«¨e  πÑ≤à°ùj  ¥ôØªdG  Ö©∏e  ≈∏Yh  ,(10)

.(8) ¢TôL

 ™e (9) ¢TôL OÉëJG GóZ »≤à∏j ,á«fÉãdG áYƒªéªdG ÜÉ°ùëdh

 Ö©∏e ≈∏Y  ¿ÉMô°ùdG  ™e  (6)  QOG  ,¢TôL Ö©∏e ≈∏Y  (16)  ¿É©e

 ô«eC’G  Ö©∏e  ≈∏Y  (4)  ÉLôN ™e (•É≤f  ¿hó`̀H)  IQGƒ`̀M  ,∑ôμdG

 .¿ÉMô°ùdG Ö©∏e  πY (7) ÉKôM ™e (8) AGôªëdG ,º°TÉg

 إيقاف ألونسو ثالث مباريات بسبب الخشونة 

 »°ù∏°ûJ …OÉæd »fÉÑ°S’G ™aGóªdG Ö«¨«°S - (Ü ± CG) - ¿óæd 

 á∏Ñ≤ªdG çÓ`̀ã`̀dG äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø`̀Y ƒ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀dCG ¢`̀Sƒ`̀cQÉ`̀e …õ`̀«`̀∏`̀é`̀f’G

 ,èfƒd øjÉ°T ¿ƒàÑªKhÉ°S ºLÉ¡e ≈∏Y ∞«æ©dG ¬∏NóJ ó©H ¬≤jôØd

.Ωó≤dG Iôμd …õ«∏éf’G OÉëJ’G ø∏YCG Éªc

 øY Ö«¨«°S ƒ°ùfƒdCG ¢SƒcQÉe{ ¿G ¬«a ócCG ÉfÉ«H OÉëJ’G Qó°UCGh

 ∑ƒ∏°ùdG áæéd â∏°UƒJ Éeó©H »°ù∏°ûàd á∏Ñ≤ªdG çÓãdG äÉjQÉÑªdG

 Ö`̀Y’  ó`̀°`̀V  áØ«æY  áØdÉîe  Ö`̀μ`̀JQG  ¬`̀fCÉ`̀H  á`̀YÉ`̀æ`̀b  ≈``̀dG  á∏≤à°ùªdG

.zèfƒd øjÉ°T ¿ƒàÑªKhÉ°S

 äÉ°ùaÉæe  øª°V  »°VÉªdG  âÑ°ùdG  âª«bCG  »àdG  IGQÉÑªdG  »`̀ah

 ,èfƒd πLQ ≈∏Y ¢ShódÉH ΩÉb ƒ°ùfƒdCG  ¿G GóH ,…õ«∏éf’G …QhódG

.áØdÉîe Ö°ùàëj ºd øjO ∂jÉe IGQÉÑªdG ºμM ¿G ’G

 IGQÉ`̀Ñ`̀e ø``Y »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀H »``̀dhó``̀dG »`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G ™`̀aGó`̀ª`̀dG Ö`̀«`̀¨`̀«`̀°`̀Sh

 ó°V Gôà∏éfG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üfh ,¢ùeG IQô≤ªdG »∏fô«Hh »°ù∏°ûJ

 ó°V ¬Ñ©∏e êQÉN ¬JGQÉÑe ≈dG áaÉ°V’ÉH πÑ≤ªdG óM’G ¿ƒàÑªKhÉ°S

 øe  ó«MƒdG  Ö`̀YÓ`̀dG  (É`̀eÉ`̀Y  27)  ƒ°ùfƒdCG  ¿É`̀ch  .»à«°S  »°ùfGƒ°S

 á∏«μ°ûàdG øª°V ô«àNG …òdG ,»°VÉªdG º°SƒªdG Ö≤d πeÉM »°ù∏°ûJ

 .2018-2017 º°Sƒªd …õ«∏éf’G …Qhó∏d á«dÉãªdG

 ستيرلنج سعيد بالفوز 
بأول لقب بالدوري االنجليزي 

 ôà°ù°ûfÉe ÖY’ èæ«dôà°S º«MQ …õ«∏éfE’G ócCG - Ü ± CG - ¿óæd 

 Gòg êƒJ …ò`̀dG  ¬≤jôa ™e á«aÉ°VG  ÜÉ≤dCÉH  RƒØ∏d  ¢û£©àe ¬`̀fCG  »à«°S

 »a  GQòëe  ,Ωó≤dG  Iôμd  RÉàªªdG  …õ«∏éf’G  …Qhó`̀dG  Ö≤∏H  º°SƒªdG

.ójõªdÉH RƒØ∏d º¡«©°S »a »NGôàdG øe √AÓeR ¬°ùØf âbƒdG

 …Qhó∏d ’É£HCG ’ƒjOQGƒL Ö«°SƒL »fÉÑ°SE’G ÜQóªdG ƒÑY’ êƒJh

 ô°TÉÑªdG  º`̀gOQÉ`̀£`̀e  »æe  Éeó©H  ájÉ¡ædG  ø`̀e  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e  ¢ùªN  πÑb

 ¿ƒ«ÑdCG  ¢ûà«ehôH  â°Sh  ΩÉ``̀eCG  áÄLÉØe  IQÉ°ùîH  óàjÉfƒj  ôà°ù°ûfÉe

.1-0 áé«àæH »°VÉªdG óMC’G

 RÉàªªdG …õ«∏éfE’G …QhódG »a »d Ö≤d ∫hCG Gòg{ èæ«dôà°S ∫Ébh

 ≈∏Y hCG  Ö©∏ªdG ¢`̀VQCG  ≈∏Y âæcCG  ,É¡H Éfõa »àdG á≤jô£dG º¡j ’ Gòd

.zÖ≤∏dÉH RƒØ∏d ó«©°S ÉfCG .áμjQC’G

 ¿CG òæe Éª∏M (…QhódG Ö≤d) ¿Éc ó≤d{ …õ«∏éf’G »dhódG ±É°VCG

 »æ©j ¬H RƒØdGh »bÉaQ ™e Ωó≤dG Iôc Ö©dCG  ÉfCGh äôÑch Gô«¨°U âæc

 øμdh RƒØdG ™FGôdG øe .»Øàμf ’CG º¡ªdG øe{ ¬fCG ≈dEG QÉ°TGh zA»°T πc

 .z»dÉàdG Ö≤∏dÉH ≥∏©àj É«dÉM

 ájõfhôÑdÉH ôØ¶J ¢Tƒ°û©dGh ... á«ÑgòH »fOQ’G ó«°UôdG íààØj …ô«ëÑdG 

 افتتاح البطولة العربية الثامنة عشر للشباب والشابات Dلعاب القوى 

á°ùfGƒ∏dG Oƒªëe - ¿ÉªY 

 øH π°ü«a ô`̀«`̀e’G ƒª°S ø`̀Y kÉ`̀Hhó`̀æ`̀e ¢`̀ù`̀eG  ≈`̀YQ

 ΩÉ©dG øe’G ôjóe ,á«Ñªdh’G áæé∏dG ¢ù«FQ ø«°ùëdG

 á«Hô©dG  ádƒ£ÑdG  ìÉààaG  πØM ,OƒªëdG π°VÉa AGƒ∏dG

 ,iƒ`̀≤`̀dG ÜÉ`̀©`̀d’ äÉ`̀HÉ`̀°`̀û`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d ô`̀°`̀û`̀Y á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG

 ¢SQGóe  QÉª°†e  ≈∏Y  áÑ©∏dG  OÉëJG  É¡Ø«°†à°ùj  »àdG

 ó`̀M’G  ≈àM  ôªà°ùJh  ,á`̀©`̀°`̀SGh  ácQÉ°ûªH  ÉjQƒdÉμÑdG

.πÑ≤ªdG

 »Hô©dG  OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ  ,ìÉ`̀à`̀à`̀a’G  πØM  ô°†Mh

 OÉëJ’G  ΩÉY  ø«eGh  π°VÉØdG  óªMG.O  iƒ≤dG  ÜÉ©d’

 ÜÉ`̀©`̀dG OÉ`̀ë`̀JG ¢`̀ù`̀«`̀FQh ,…ƒ`̀∏`̀°`̀ü`̀dG ¬`̀d’Gó`̀Ñ`̀Y »`̀Hô`̀©`̀dG

 ácQÉ°ûªdG ∫hódG ¥ôa AÉ°SDhQh äÉ°UÉ«M ó©°S iƒ≤dG

.á«ª°SôdGh á«°VÉjôdG  äÉ«°üî°ûdG  øe OóYh

 »μ∏ªdG ΩÓ°ùdG ±õY ≈∏Y ìÉààa’G πØM πªà°TGh

 ¢ù«FQ áª∏c º`̀K  ,á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¥ô`̀Ø`̀dG  ¢`̀Vô`̀Y É`̀gó`̀©`̀Hh

 ,Qƒ°†ëdÉH  É¡dÓN  Ö`̀MQ  ,äÉ`̀°`̀UÉ`̀«`̀M  ó©°S  OÉ`̀ë`̀J’G

 ºàNh ,ádƒ£ÑdG ìÉéfG »a QhO ¬d ¿Éc øe πc ôμ°Th

 á°ùaÉæªdG  ¢`̀Vƒ`̀N  »`̀a  ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ™«ªéd  ¬«æªàH

.áÑ«W èFÉàf  ≥«≤ëJh áØjô°ûdG

 iƒ`̀≤`̀dG ÜÉ``̀©``̀d’ »``Hô``©``dG OÉ``̀ë``̀J’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó```̀ cGh

 ∫ÓN  √Oƒ``̀Lh  »`̀a  ¬JOÉ©°S  ≈∏Y  ¬àª∏c  »`̀a  π°VÉØdG

 OÉ`̀ë`̀J’G  áaÉ°†à°SG  ≈`̀∏`̀Y  ≈`̀æ`̀KGh  ,á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  ¥Ó`̀£`̀fG

 OÉëJÓd Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e É`̀¡`̀fG ô`̀Ñ`̀à`̀YGh ,á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀∏`̀d »```̀fOQ’G

 kÉ«æªàe  ¬ãjóM  º`̀à`̀Nh  ,¬JÉ¡LƒJ  º`̀°`̀SQ  ≈∏Y  »Hô©dG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG á«fOQ’G iƒ≤dG ÜÉ©d’

 Éª«a ,ø«ÑYÓdG º°ùb ¥Éæ°ûH É«∏Y áÑYÓdG â≤dGh

 πØëdG  øª°†Jh  ,ΩÉμëdG  º°ùb  áZGR  ƒHG  ¿ÉgôH  ≈≤dG

 ∂dP  ≈∏J  ,∑Qó`̀dG  äGƒ`̀b  äÉ≤«°Sƒªd  á«æa  Iô≤a  ≈∏Y

 ,»Hô©dG  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  πÑb  øe  ádƒ£ÑdG  º∏Y  ™`̀aQ

 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀e’G ô`̀jó`̀ª`̀d »`̀Hô`̀©`̀dG OÉ``ë``J’G ´QO º`̀jó`̀≤`̀Jh

.»fOQ’G OÉëJ’G ¢ù«FQh

 ôàe 10000 ¥ÉÑ°S ∫É£HG π°VÉØdGh OƒªëdG êƒJh

.¢ùeG ìÉÑ°U âª«bG »àdG,äÉHÉ°Th ÜÉÑ°T »°ûe

 ≈∏Y  É¡JÉ°ùaÉæe  ôªà°ùJ  »àdG  ádƒ£ÑdG  ó¡°ûJh

 ,πÑ≤ªdG  ó``̀M’G  ≈`̀à`̀M  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀eh  á«MÉÑ°U  ø`̀«`̀Jô`̀à`̀a

 ,¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG ,ô`̀FGõ`̀é`̀dG ,¢`̀ù`̀fƒ`̀J :á```̀dhO (12) á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e

 ,¿ÉªY  áæ£∏°S  ,É«Ñ«d  ,âjƒμdG  ,¿ÉæÑd  ,ô°üe  ,¿ÉæÑd

.º¶æªdG ¿OQ’Gh Üô¨ªdG ,ájOƒ©°ùdG

≈dhG á«fOQG á«ÑgP
 »a …ô«ëÑdG óªëe ÜÉÑ°ûdG Öîàæe ÖY’ íéf

 ¥É≤ëà°SGh  IQGó`̀L  øY  »dÉ©dG  ÖKƒdG  á«ÑgP  ≥«≤ëJ

 Ωó`̀≤`̀Jh ,á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG ø``̀e ∫h’G Ωƒ``̀«``̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e »``̀a

 ≠∏H  IõØb  ¬≤«≤ëJ  ó©H  áÑ©∏dG  á«ÑgP  ƒëf  …ô«ëÑdG

 ≈dh’G á«dGó«ªdG ¿OQ’G …ó¡«d ,ôàe 2,05 É¡YÉØJQG

 á«dGó«ªdG  ¢Tƒ°û©dG  ¿É`̀æ`̀M  â`̀aÉ`̀°`̀VGh,á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  »`̀a

 há≤«bO 19 øeõH äÉHÉ°T Ω 5000 ¥ÉÑ°S »a ájõfhôÑdG

 ¿ô`̀Ø`̀X »`̀JGƒ`̀∏`̀dG Üô`̀¨`̀ª`̀dG äÉ``̀Ñ``̀Y’ ∞`̀∏`̀N ,á`̀«`̀fÉ`̀K 14

 á≤«bO 17 Ió«ÑY ôKƒc Éªgh »fÉãdGh ∫h’G õcGôªdÉH

.á«fÉK 21h 17 »ª«¡dG Éª«dh

:ádƒ£ÑdG øe ∫h’G Ωƒ«dG èFÉàf É«dÉJ

 óªëe ∫h’G õ`̀cô`̀ª`̀dG  :ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T  »`̀dÉ`̀©`̀dG  Ö`̀Kƒ`̀dG  -

 …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ,ô`̀à`̀e (2,05) …ô`̀«`̀ë`̀Ñ`̀dG

 »Hô¨ªdG  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ,Ω(2,00)  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ø«°ùM

.(2,00) »LÉéëdG ø«°SÉj

 …ó«ªëdG IõªM »°ùfƒàdG :ÜÉÑ°T »°ûe Ω10000 -

 ,(45,23)  …ó«ÑY  …ó¡e  …ôFGõédG  ,á≤«bO(44,41)

.(45,55) …ÉÑ«°T ¿ÉªãY …ôFGõédG

 OÉ`̀©`̀°`̀S  á``̀jô``̀FGõ``̀é``̀dG  :äÉ``̀HÉ``̀ °``̀T  »`̀°`̀û`̀e  Ω10000-

 ,(50,49)  ó`̀jRƒ`̀H  ΩÉ`̀¡`̀jQ  á«°ùfƒàdG  ,(50,12)  »`̀Hô`̀Y

.(54,04) ∫ÉeG ºjôe ájôFGõédG

 (17)  Ió«ÑY  ôKƒc  á«Hô¨ªdG  :äÉHÉ°T  Ω  5000  -

 á`̀«`̀fOQ’G  ,(17,21)  »ª«¡dG  Éª«d  á«Hô¨ªdG  ,á≤«bO

 .(19,14) ¢Tƒ°û©dG ¿ÉæM

»fÉãdG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a
 á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀H á`̀«`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG Iô``̀à``̀Ø``̀dG ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀J

 Ω3000  á≤HÉ°ùe  »FÉ¡f  ,ÜÉÑ°T  ábô£ªdÉH  á`̀MÉ`̀W’G

 ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀T  »`̀dÉ`̀Y Ö``̀Kh á≤HÉ°ùe »`̀FÉ`̀¡`̀f  ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T  ™`̀fGƒ`̀e

 Ö©∏e  ≈∏Yh  ,äÉHÉ°T  »YÉÑ°S  πjƒW  Ö`̀Kh  á≤HÉ°ùeh

 á≤HÉ°ùe  »FÉ¡f  ΩÉ≤j  ,á«LƒdƒæμàdGh  Ωƒ∏©dG  á©eÉL

.äÉHÉ°T »YÉÑ°S íeQ »eQ á≤HÉ°ùeh ,äÉHÉ°T íeQ »eQ

 õØ≤dG á≤HÉ°ùe »FÉ¡f ΩÉ≤j ,á«FÉ°ùªdG IôàØdG »ah

 »FÉ¡f  ,äÉHÉ°T  ¢Uô≤dG  »`̀eQ  »FÉ¡f  ,ÜÉÑ°T  É°ü©dÉH

 ,ÜÉÑ°T  õ`̀LGƒ`̀M  Ω110  »`̀FÉ`̀¡`̀f  ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀T  õ`̀LGƒ`̀M  Ω100

 ,ÜÉÑ°T  Ω1500  »FÉ¡f  ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀Th  ÜÉÑ°T  Ω400  »FÉ¡f

 äÉHÉ°T »YÉÑ°S 800 »FÉ¡f ,äÉHÉ°Th ÜÉÑ°T Ω100 »FÉ¡f

 .äÉHÉ°T Ω800 »FÉ¡fh

 »Ø«æ°üàdG ¿OQC’G ¢SCÉc á∏°ùd º°SÉëdG Qhó∏d á©HGôdG ádƒédG ΩÉàN 

 اDهلي يشارك الجزيرة الصدارة.. والرياضي 
يواصل تقدمه على حساب كفريوبا 

áÑjGôZ  »∏Yh  Ió°TGhôdG  ó°TGQ  -  óHQG –  ¿ÉªY 

 ó©H  ¬JGQÉ°üàfG  á«°VÉªdG  á∏«∏dG  ,»∏gC’G  π°UGh

 ádƒédG  ΩÉàN  »a  60-74  ¿OQC’G  Ωƒéf  ≈∏Y  ¬Ñ∏¨J

 Iôμd  »Ø«æ°üàdG  ¿OQC’G  ¢SCÉμd  á«FÉ¡ædGh  á©HGôdG

 áæjóªH  IõªM  ô«eC’G  ádÉ°U  »a  º«bG  …òdG  á∏°ùdG

.ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG

 É`̀ª`̀«`̀a (•É``̀≤``̀f 8) ≈```̀d EG  √ó`̀«`̀ °`̀UQ »``̀∏``̀gC’G ™```̀aQh

 π°Uhh  IQÉ°ùîdG  á£≤f  ø`̀e  ¿OQC’G  Ωƒéf  OÉØà°SG

.(4)  á£≤ædG  ≈dEG

 ¬eó≤J »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  π`̀°`̀UGh  ,á`̀«`̀fÉ`̀K  IGQÉ`̀Ñ`̀e  »``ah

 66-78 ``̀H É`̀Hƒ`̀jô`̀Ø`̀c ≈`̀∏`̀Y GRƒ``a ≥`̀≤`̀Mh ¢`̀SCÉ`̀μ`̀dG ƒ`̀ë`̀f

 »a  ø°ùëdG  á`̀dÉ`̀°`̀U  »`̀a  Éª¡©ªL  …ò``dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  »`̀a

.óHQG

 Éª«a  ,  (•É≤f  7)  ≈dG  √ó«°UQ  »°VÉjôdG  ™aQh

(•É≤f  5)  ≈dG  √ó«°UQ  ÉHƒjôØc  ™aQ

74  /»∏gC’G
60 /¿OQC’G Ωƒéf

 ¿OQC’G  Ωƒ```̀é```̀f  á``̀∏``̀°``̀S  hõ````̀Z  »```̀a  »````̀∏````̀gC’G  CGó`````̀ H

 ,ô`̀gÉ`̀°`̀T) ¬`̀à`̀∏`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J  ô`̀Ñ`̀Y ∫hC’G ™`̀Hô`̀dG  á`̀jGó`̀H  ò`̀æ`̀e

 å«M (¢`̀SGƒ`̀M ƒ``̀H CG  ,¿É`̀°`̀û`̀N ,»`̀eÉ`̀£`̀°`̀ù`̀H  ,…ô`̀«`̀ë`̀Ñ`̀dG

 á``̀ë``̀°``̀VGh ¢``̀ü``̀î``̀dG ó````̀jR ¬```̀HQó```̀e äÉ``ª``«``∏``©``J â``̀fÉ``̀c

 øe  áé«àædG  ø«eCÉàd  äÉ«KÓãdG  ìÓ°S  ΩGóîà°SÉH

 Iƒ`̀≤`̀H ¢``SGƒ``M ƒ``̀HG ¢`̀ù`̀ª`̀¨`̀a ∂``̀dP ¬``d ¿É``̀ch á`̀jGó`̀Ñ`̀dG

 CGóÑ«d  á`̀«`̀KÓ`̀ã`̀H  ¿OQC’G  Ωƒ`̀é`̀f  á∏°S  ô`̀gÉ`̀°`̀T  Üô`̀°`̀Vh

.9-16  ájGóÑdG  øe  ™°Sƒàj  ¥QÉØdG

 óªà©J  ¿OQC’G  Ωƒéf  á∏«μ°ûJ  âfÉc  πHÉ≤ªdG  »a

 ,(…ô`̀μ`̀°`̀S ,Qƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀e ,»`̀Ø`̀£`̀d ,ΩÉ``°``ù``H ,∞``̀∏``̀N) ≈`̀∏`̀Y

 áé«àædG  ¢ü«∏≤J  ø`̀e  ¿OQC’G  Ωƒ`̀é`̀f  ƒ`̀Ñ`̀Y’  ∫hÉ``̀M

 ™`̀Hô`̀dG  »¡àæ«d  »`̀ehó`̀b  IOÉ`̀«`̀bh  »Ø£d  Iô`̀Ñ`̀N  ô`̀Ñ`̀Y

 11-23 ∫hC’G

 ≈`̀∏`̀Y »````̀∏````̀gC’G ÜQó`````̀e ó``̀ª``̀Y ,»```̀fÉ```̀ã```̀dG ™```̀Hô```̀dG

 ,å«Z ,êô`̀Ø`̀dG) π``̀NOCGh IQhGó`̀ª`̀dG  CGó`̀Ñ`̀e ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG

 ¥Ó`̀ª`̀Y ≈`̀∏`̀Y ≈``̀≤``̀HG É`̀ª`̀«`̀a (Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG ,»`̀eÉ`̀£`̀°`̀ù`̀H

 »a  ,äÉ`̀«`̀KÓ`̀ã`̀dG  ìÓ`̀°`̀Sh  ófhÉÑjô∏d  ôgÉ°T  ≥jôØdG

 ¿OQC’G  Ωƒ`̀é`̀f  »`̀Ñ`̀Y’  ´ô`̀°`̀ù`̀J  ¿É`̀c  á∏HÉ≤ªdG  á`̀¡`̀é`̀dG

 ≥`̀ª`̀©`̀dG ø``̀e ¥Gô```̀à```̀NE’G ≈``∏``Y º```gQGô```°```UGh í``̀°``̀VGh

 â`̀fÉ`̀ch ,(»`̀°`̀û`̀ª`̀dG) á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀H AÉ``£``NG »``a ´ƒ``̀bƒ``̀dGh

-33  ∞∏N  óªëe  ôÑY  ¿OQC’G  Ωƒéæd  á«KÓK  ∫hCG

 ôgÉ°Th  Ö«£îdG  ôÑY  »∏gC’G  äÉ«KÓK  âYƒæJ  18

20  -40  á£≤f  20  ¥QÉØH  »fÉãdG  ™HôdG  »¡àæ«d

 ™``̀HGô``̀dGh å``̀dÉ``̀ã``̀dG ™``̀Hô``̀dG »```̀∏```̀gC’G ƒ``̀Ñ``̀Y’ CGó````̀H

 ôgÉ°Th  …ô«ëÑdGh  ¢SGƒM  ƒ`̀HG  ôÑY  ¢VGô©à°SE’ÉH

 ¿OQC’G Ωƒ`̀é`̀f »`̀Ñ`̀Y’ ΩÓ`̀°`̀ù`̀à`̀°`̀SG  π`̀X »`̀a ¿É`̀°`̀û`̀Nh

 äGQó`̀≤`̀dG  ,  31-54  ≈`̀dG  ¥QÉ`̀Ø`̀dG  ™«°SƒàH  íª°S  Éªe

 øe »``̀∏``̀gC’G í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d ô``ã``cCG á`̀ë`̀°`̀VGh â`̀JÉ`̀H á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG

 ™HôdG  ≈¡àfG  ≈àM  êôØdGh  Ö«£îdG  áYô°S  ∫ÓN

 ™HGôdG  ™HôdG  »a ,  38-67  á£≤f 29   ¥QÉØH ådÉãdG

 ¢SGƒM  ƒHG  ≈∏Y  óªàYGh  ôgÉ°T  »∏gC’G  ÜQóe  ìGQG

 ,¢Sƒ≤dG  êQÉN  øe  Ö«£îdG  äÉÑjƒ°üJh  á∏°S  âëJ

 ô`̀Ñ`̀Y  á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀dG  ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀≤`̀J  Gƒ```̀dhÉ```̀M  ¿OQC’G  Ωƒ``̀é``̀f

.45-67  á∏°ùdG  âëJ   º∏dGh  »YÉaódG  º«¶æàdG

 »a  ¥QÉØdG  Gƒ°ü∏bh  ¿OQC’G  Ωƒéf  AGOG  ø°ùëJ

-67  á£≤f  18  ≈`̀dG  áé«àædG  ¢ü∏bh  ™`̀HGô`̀dG  ™HôdG

 π«é°ùàdGh  »∏gCÓd  ófhÉÑjôdG  ÜÉ«Z  πX  »a  ,  49

 ÜQó`̀e ó`̀é`̀æ`̀à`̀°`̀SG ,ø`̀«`̀à`̀≤`̀«`̀bO ø`̀e ô`̀ã`̀cC’ ÜÉ`̀Z …ò``̀dG

 ¿RGƒ```̀à```̀dG ≈```£```YG …ò`````̀dG ¢```̀SGƒ```̀M ƒ`````̀H CG ````̀H »````∏````gC’G

 49-70  »∏gCÓd  Üƒ∏£ªdG

 ¿OQC’G Ωƒ`̀é`̀f  Ö``̀Y’ »`̀ehó`̀≤`̀dG  ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dG  ó`̀Ñ`̀Y

 øμd  ó¡°ûe  ø`̀e  ô`̀ã`̀cG  »`̀a  á∏°S  âëJ  kGô`̀°`̀VÉ`̀M  ¿É`̀c

 AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ≈`̀¡`̀à`̀fGh É`̀Ñ`̀jô`̀≤`̀J É`̀¡`̀dÉ`̀M ≈`̀∏`̀Y â`̀«`̀≤`̀H Qƒ```eC’G

.60-74  »∏gC’G  ídÉ°üd  á£≤f  14¥QÉØH

78/»°VÉjôdG
66/  ÉHƒjôØc

 òæe á`̀jó`̀æ`̀dGh IQÉ````̀K’G ™`̀HÉ`̀W IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  äò```̀NG

 »`̀à`̀dG »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀∏`̀d á`̀jƒ`̀≤`̀dG á`̀jGó`̀Ñ`̀dG ó`̀©`̀Ñ`̀a É`̀¡`̀à`̀jGó`̀H

 ƒHG  ∞°Sƒj  äÓ`̀NGó`̀J  π°†ØH  4/8  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ¬àëæe

 ≈∏Y êô`̀Ø`̀dG á`̀eÉ`̀°`̀SG äÉ`̀cô`̀ë`̀Jh á`̀∏`̀°`̀ù`̀dG â`̀ë`̀J á``̀fRh

 ø`̀μ`̀ª`̀J í``̀LÉ``̀æ``̀dG »``̀KÓ``̀ã``̀dG Ö``jƒ``°``ü``à``dGh ±Gô`````̀W’G

 Gó«Øà°ùe  AÉ≤∏dG  AGƒ`̀LG  »a  ∫ƒNódG  øe  ÉHƒjôØc

 ∫É°U  …ò`̀dG  IQÉÑL  ¿hó∏N  ¬HÉ©dG  ™fÉ°U  ≥dCÉJ  øe

 AGƒ°S  »°VÉjôdG  á∏°S  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  »a íéfh ∫ÉLh

 Öjƒ°üàdG  ôÑY hG  ±GôW’Gh  ≥ª©dG  øe ¥GôàN’ÉH

.15/16  Ωó≤J  ∫hG  ¬≤jôa  íæª«d  …òdG  »KÓãdG

 ¿G  ¿hO  π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dG  ¿É``≤``jô``Ø``dG  ∫OÉ``̀Ñ``̀J  É`̀gó`̀©`̀H

 »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ¥QÉ`̀Ø`̀dÉ`̀H OÉ`̀©`̀à`̀H’G »`̀a É`̀ª`̀gó`̀MG ø`̀μ`̀ª`̀à`̀j

 ó`̀ª`̀MGh á``̀fRh ƒ``̀HG äÉ`̀cô`̀ë`̀J ≈`̀∏`̀Y √OÉ`̀ª`̀à`̀YG π``°``UGh

 »JÉªM  º«gGôHGh  êôØdG  áeÉ°SGh  á∏°ùdG  âëJ  ó«ÑY

 …óéeh  áfƒ°ùM  óªëe  ø«∏jóÑdGh  ±GôW’G  ≈∏Y

 ¢Sƒ≤dG  êQÉN  øe  Öjƒ°üàdG  GOÉLG  ¿Gò∏dG  …hÓàdG

 ™``̀jRƒ``̀J á`̀ª`̀¡`̀ª`̀H QÉ``̀é``̀æ``̀dG π`̀°`̀†`̀Ø`̀H π`̀Ø`̀μ`̀J ø``̀«``̀M »``̀a

.¬FÓeR  ø«H  QGhO’G

 ∞`̀°`̀Sƒ`̀j É`̀Hƒ`̀jô`̀Ø`̀c Rô```H á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG á`̀¡`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y

 »``̀≤``̀jô``̀°``̀û``̀dG QÉ````̀ª````̀Yh äÉ```Ø```jó```°```T ó```ª```ë```eh äÉ```à```°```T

 ƒ`̀HG Ö`̀fÉ`̀L ≈`̀dG ±Gô```W’Gh ≥`̀ª`̀©`̀dG ø`̀e ¥Gô`̀à`̀N’É`̀H

 âëJ  ø`̀e  äGô`̀μ`̀dG  º∏H  óªëe  AÓ`̀Y  πØμJh  IQÉ`̀Ñ`̀L

 äQÉ`̀°`̀TÉ`̀a á`̀Ä`̀aÉ`̀μ`̀à`̀e ø`̀«`̀≤`̀jô`̀Ø`̀dG á`̀Ø`̀c ≈`̀≤`̀Ñ`̀à`̀d á`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 ∫OÉ©àd  ≈dG  ø«à≤«bóH  •ƒ°ûdG  ájÉ¡f  πÑb  áé«àædG

 Ωó≤àH  •ƒ`̀°`̀û`̀dG  »¡àæj  ¿G  π`̀Ñ`̀b  28/28  º`̀K  26/26

.30/33  •É≤f  3  ¥QÉØH  ÉHƒjôØc  ¥QÉØH

 ájƒb á`̀bÓ`̀£`̀fG äó`̀¡`̀°`̀T  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  •ƒ`̀°`̀û`̀dG  á`̀jGó`̀H

 á`̀«`̀YÉ`̀aó`̀dG  QGhO’G  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  OÉ``̀LG  …ò``̀dG  É`̀Hƒ`̀jô`̀Ø`̀μ`̀d

 ÜGôàb’Gh  IôμdG  ôjhóJ  ájôM  øe  ¬°ùaÉæe  ΩôMh

 Ωƒég  ≈dG  ∫ƒëàJ  äGôμdG  º¶©e  âfÉμa  ¬à∏°S  øe

 ìÉ`̀é`̀æ`̀H ≥``̀d CÉ``̀à``̀ª``̀dG ≥``̀jô``̀°``̀û``̀dG √OÉ````̀b ™``̀jô``̀°``̀S ±É``̀£``̀N

.36/46  •É≤f  10  ≈dG  ¥QÉØdG  ™°Sƒà«d

 ¢ü«∏≤àH  íéfh  »°VÉjôdG  AGOG  Égó©H  ø°ùëJ

 Oƒªëe π`̀jó`̀Ñ`̀dGh  …hÓ`̀à`̀dG  äÓ`̀NGó`̀J  ô`̀KG  ¥QÉ`̀Ø`̀dG

 •É≤f  3  ≈dG  ¥QÉØdG  ¢ü∏≤«d  áfƒ°ùMh êôØdGh  ±Ée

 »≤jô°ûdGh  IQÉÑL  ƒHG  íéf  Ée  ¿ÉYô°S  øμd  50/47

 πÑb  49/59  •É≤f  10  ≈dG  GOóée  ¥QÉØdG  ™«°SƒàH

 AÉ`̀£`̀NG ø``̀e OÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG …ò```̀dG »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ø`̀μ`̀ª`̀à`̀j ¿G

 ¬`̀«`̀Ñ`̀Y’ ø`̀e â`̀dÉ`̀f »`̀à`̀dG ¥É```̀gQ’G á`̀dÉ`̀Mh ¬`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e

 á∏«μ°ûàH  IGQÉÑªdG  äGôàa  º¶©e  Ö©d  ≥jôØdG  ¿ƒc

 65/64  á£≤f  ≈dG  ¥QÉØdG  ¢ü«∏≤J  »a  íéf  áàHÉK

 ¥QÉØH  AÉ≤∏dG  »¡æj ¿G  πÑb 66/67  á£≤æH  Ωó≤J ºK

 .á£≤f  12

 (ó©jƒL ¢ùfG)   »°VÉjôdG á∏°S »a π«é°ùà∏d á≤jôW »a (ÉHƒjôØc) »≤jô°ûdG QÉªY 

   ∫h’G õcôªdG ≥«≤ëJ ó©H ÖîàæªdG »a √AÓeR ™e πØàëj …ô«ëÑdG  äÉ≤HÉ°ùªdÉH øjõFÉØdG êƒàj ΩÉ©dG øe’G ôjóe 

   äÉ£°ûæªdG áëaÉμªd É«°SBG ÜôZ º«∏bE’ …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G »a ¿ƒcQÉ°ûªdG 

 مورينيو يدافع عن بوجبا! 
 ¬jRƒL  »dÉ¨JôÑdG  ™``aGO  -  (Ü  ±  CG)-  çƒ`̀ª`̀fQƒ`̀H 

 øY  …õ«∏éf’G  óàjÉfƒj  ôà°ù°ûfÉe  ÜQó`̀e  ƒ«æjQƒe

 ¬«dG É¡¡Lh äGOÉ≤àfG ôKG ,ÉÑLƒH ∫ƒH »°ùfôØdG ¬ÑY’

 óM  ≈``dG  â∏°Uh  ,õdƒμ°S  ∫ƒ``H  ≥HÉ°ùdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ºéf

.zΩGôàM’G á∏b{ `H ¬eÉ¡JG

 ø«WÉ«°ûdG{  §°Sh  §îd  ≥HÉ°ùdG  ºéædG  ó≤àfGh

 ºdÉ©dG  »a ÖY’ ≈∏ZCG  ¿Éc …òdG ÉÑLƒH AGOCG  zôªëdG

 øe 2016 ∞«°U »`̀a ó`̀à`̀jÉ`̀fƒ`̀j  ≈``̀dG  ¬`̀eÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fG  ió``̀d

 »a  ,hQƒ``̀j  ø«jÓe  105  πHÉ≤e  »dÉ£j’G  ¢Sƒàæaƒj

 »°VÉªdG óMC’G ¿ƒ«ÑdCG  ¢ûà«ehôH â°Sh ó°V IGQÉÑªdG

 º°ùM  ≈`̀dG  É¡«a  óàjÉfƒj  IQÉ°ùN  äOCG  »`̀à`̀dGh  ,(1-0)

 ídÉ°üd Ωó≤dG Iôμd RÉàªªdG …õ«∏éf’G …QhódG Ö≤d

.»à«°S ôà°ù°ûfÉe ¬ªjôZ

 »H{ IÉæb ídÉ°üd π∏ëªc πª©j …òdG õdƒμ°S ∫Ébh

 Ö©d »àdG á≤jô£dG ¿G ó≤àYG{ ,á«°VÉjôdG zäQƒÑ°S »J

 ¢†©H ΩGôàMG á∏b øY ºæJ (¢ûà«ehôH â°Sh ó°V) É¡H

 ¿G  OGQCG  ¬`̀fG  ó≤àYG{  ÉØ«°†e  ,zÜQó`̀ª`̀dG  ∫É«M  A»°ûdG

 Ée ƒg .ó«L ôeCG ƒgh ,+ÉÑLƒH ∫ƒH ¢VGô©à°SG+ Ωó≤j

 RƒØdG ≈dG …ODƒJ ’ á«ÑZ QƒeCÉH ΩÉb ¬fG ’G .¬«dG êÉàëJ

.záÄ«°S äGôjôªJ .áfƒæée QƒeCG .äÉjQÉÑªdÉH

 ¢``̀VQCG ≈`̀∏`̀Y äGOÉ``≤``à``f’G √ò``̀g ≈`̀∏`̀Y É`̀Ñ`̀Lƒ`̀H zOQzh

 ºgÉ°Sh  ,Gó«L  AGOCG  ¬ªjó≤àH  ,AÉ`̀©`̀HQC’G  AÉ°ùe  Ö©∏ªdG

 ÉÑLƒH  Qô`̀eh  .çƒªfQƒH  ¬Ø«°†e  ≈∏Y  0-2  √Rƒ`̀a  »a

 ƒ∏«ehQ »μ«é∏ÑdG ºLÉ¡ªdG ¬∏«eõd »fÉãdG ±ó¡dG Iôc

.ƒcÉcƒd

 ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ƒ«æjQƒe ∫Éb ,IGQÉÑªdG ó©Hh

 √AGOCG ¿G ∫ƒ≤dG ¬≤aGhCG .¬©e ≥ØJCG ’{ ,õdƒμ°S äGOÉ≤àfG

 Gò¡H .(¢ûà«ehôH â°Sh ΩÉeCG) Gó«L øμj ºd (ÉÑLƒH)

.z¬©e ≥ØJCG ¿CÉ°ûdG

 äÓjó©J á©Ñ°S  çƒªfQƒH  ΩÉeCG  ƒ«æjQƒe iô`̀LCGh

 ,¿ƒ«ÑdCG  ¢ûà«ehôH  â°Sh  â¡LGh  »àdG  á∏«μ°ûàdG  ≈∏Y

 øjôNBG  ìGQCGh  ø««°SÉ°S’G  ¬«ÑY’  øe  GOóY  ó©Ñà°SÉa

 »a  âÑ°ùdG  ΩÉ¡æJƒJ  ΩÉ``̀eCG  ô¶àæªdG  AÉ≤∏d  Gô«°†ëJ

.Gôà∏éfG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf

 á∏«μ°ûàdG øª°V ÉÑLƒH AÉ≤HEÉH ƒ«æjQƒe QGôb QÉKCGh

 »°ùfôØdG  ®ÉØàMG  ¢Uôa  ∫ƒ`̀M  ä’DhÉ°ùJ  á«°SÉ°S’G

 …òdG  …óæ∏dG  z»∏Ñªjh{  IGQÉÑe  »a  »°SÉ°SCÉc  √õcôªH

 ¬Ñ©∏e  ∫É`̀ª`̀YCG  AÉ¡àfG  QÉ¶àfG  »a  ΩÉ¡æJƒJ  ¬eóîà°ùj

.ójóédG

 óYÉ≤e ≈∏Y ÉÑLƒH ≈≤HCG …òdG ,ƒ«æjQƒe çóëJh

 ΩÉeCG  ¬`̀FGOCG  øY ¢SÉªëH  ,º°SƒªdG  Gòg  GQGô`̀e  A’óÑdG

 ∂°T ’{ ±É°VCG .záª≤dG »a{ ¿Éc ¬fG GôÑà©e ,çƒªfQƒH

 .ø«aóg  ¬∏«é°ùàH  ,Ógòe  ¿Éc  »à«°S  ΩÉ`̀eCG  √AGOCG  ¿CG

 ≈∏Y  AGOCG  .É¡HÉ°ûe  ¿É`̀c  (çƒªfQƒH  ΩÉ``̀eCG)  AGOC’G  Gò`̀g

.z¬ªjó≤J ¬fÉμeEÉH Ée Gòg ,äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG

 πÑb É``̀e á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG »``̀a ø`̀«`̀aó`̀g É`̀Ñ`̀Lƒ`̀H π`̀é`̀°`̀Sh

 IGQÉÑªdG  »`̀gh  ,»à«°S  ∞«°†ªdG  ≈eôe  »`̀a  Iô`̀«`̀NC’G

 ¬æμe  Ée  ,2-0  √ôNCÉJ  ó©H  2-3  óàjÉfƒj  É¡H  RÉa  »àdG

.…QhódG Ö≤∏H ¥QRC’G …OÉædG èjƒàJ π«LCÉJ øe

 áμ°S  ≈``̀dEG  zô`̀ª`̀ë`̀dG  ø«WÉ«°ûdG{  IOƒ``̀Y  ø`̀μ`̀J  º``̀dh

 ó©H  ƒ«æjQƒe  πeCG  áÑ«N  ∞«Øëàd  á«aÉc  äGQÉ°üàfE’G

.¢ûà«ehôH â°Sh ΩÉeCG áÑ«îªdG IQÉ°ùîdG

 »àdG É¡°ùØf »`̀g ∫Gõ``̀J  ’ »`̀¡`̀Lh ô`̀«`̀HÉ`̀©`̀J{  ∫É``̀bh

 √ƒ`̀à`̀d RÉ```̀a π```̀LQ ô`̀«`̀HÉ`̀©`̀J â`̀°`̀ù`̀«`̀dh ó`````̀MC’G É``¡``Jô``¡``XCG

 ó`̀MC’G  ôYÉ°ûe ™`̀e  ¢û«YCG  â`̀dR  É`̀e  (...)  IGQÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a

.z»°VÉªdG

 ÜÉ`̀≤`̀dC’É`̀H  Rƒ`̀Ø`̀j  ∞«c ±ô`̀©`̀j  ¬``̀fCG  ƒ«æjQƒe ó``̀cCGh

 ∫hO ™```̀HQCG  »`̀a äÉ``̀jQhó``̀dG  »`̀a ÜÉ``̀≤``̀dCG  á«fÉªãH äõ```a{

 ÉØ«°†e  ,z(Gô`̀à`̀∏`̀é`̀fEG)  É`̀æ`̀g  ÜÉ`̀≤`̀dCG  á`̀KÓ`̀Kh  ,áØ∏àîe

.zRƒØJ ’ GPÉªd ±ôYCGh RƒØJ GPÉªd ±ôYCG{

 øe ∫ÉM …G »ah ,»à«°S IOƒL ∫ƒM ∂°T ’{ ™HÉJh

 (...) π°†aC’G º¡fC’ Ö≤∏dÉH ¿hRƒØ«°S GƒfÉc ∫GƒMC’G

 ó°üM ,∫ƒbCG  ¿CG  ,»dÉãe πμ°ûH ,ÉæfÉμeEG  »a ¿Éc øμdh

 .zÉæjód Éªe ôãcCG á«aÉ°VEG •É≤f 10 ÉÑLƒHh ƒ«æjQƒe 



1اقتصاد

á``°UQƒHá``°UQƒH

 á°UQƒÑd  ΩÉ©dG  ô°TDƒªdG  ™LGôJ  -  …CGô``̀dG-  ¿ÉªY 

 ≥∏¨àd ,•É≤f 7 ¢ùeG á°ù∏L äÓeÉ©J ájÉ¡f »a ¿ÉªY
 ™e áfQÉ≤e ,á£≤f 2186 iƒà°ùe óæY á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG

.AÉ©HQC’G á°ù∏éd á£≤f 2193

 ∫ÉÑb’G :º¡°SCG ¢VÉØîfG ,™LGôà∏d ô°TDƒªdG ™aOh

 1^15  á«Hô©dG  ¢`̀SÉ`̀Jƒ`̀Ñ`̀dG  ,áÄªdÉH  1^63  QÉªãà°SÓd
 IÉØ°üe ,áÄªdÉH 0^80 »fOQC’G »eÓ°SE’G ∂æH ,áÄªdÉH

 0^47 »Hô©dG ∂æÑdGh áÄªdÉH 0^71 ∫hôàHƒL-¿OQC’G

.áÄªdÉH

º¡°SC’Gh ∫hGóàdG
 2^7 ≈dG  ¢ùeCG  »dÉªLE’G  ∫hGóàdG  ºéM ô°ùëfGh

 3^1  ádhGóàªdG  º¡°SC’G  OóY  ≠∏H  Éª«a  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e

.kGó≤Y 2013 ∫ÓN øe äòØf ,º¡°S ¿ƒ«∏e

’hGóJ ≈∏YC’G
 ∫ÓN ∫hGóJ ºéM ≈∏YG ∫ÉªdG ∂æH º¡°S πé°Sh

 ΩQ ,QÉæjO ∞dCG 191 ¥Éã«e ,QÉæjO ±’G 205 `H á°ù∏édG
 ∞dCG  161  »Hô©dG  ∂æÑdG  ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀dCG  173  áWÉ°Sƒ∏d

 äÉ©ªéàdG  ,QÉæjO  ∞dCG  133  ôFÉé°ù∏d  OÉëJ’G  ,QÉæjO

 á«fOQC’G Ö«HÉf’G ,QÉæjO ∞dCG 118 á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûª∏d
 ,QÉæjO ±’G 108 á«fOQC’G ä’É°üJ’G ,QÉæjO ∞dCG 114

 äÉeóîd äÉ©ªéàdGh QÉæjO ±’G 103 »Hô©dG OÉëJ’G

.QÉæjO ∞dCG 96 ¿Éμ°SE’Gh ájò¨àdG

Éª¡°SCG ≈∏YC’G
 á«MÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûª∏d  äÉ©ªéàdG  º¡°S  π`̀é`̀°`̀Sh

 ,º¡°S  ±’G  306  `H  á°ù∏édG  ∫ÓN  º¡°SCG  á«ªc  ≈∏YG

 ,º¡°S ∞dCG 268 ¿Éμ°SE’Gh ájò¨àdG äÉeóîd äÉ©ªéàdG
 ∞dCG 195 ∫ÉªdG ∂æH ,º¡°S ∞dCG 229 π≤æ∏d á°†jÉ≤ªdG

 á«ªdÉ©dG  ,º¡°S  ∞dCG  173  Ωƒ«æªdCÓd  á«æWƒdG  ,º¡°S

 ,º¡°S ∞dCG 128 áWÉ°Sƒ∏d ΩQ ,º¡°S ∞dCG 166 áWÉ°Sƒ∏d

 á«fOQC’G Ö«HÉf’G ,º¡°S ∞dCG 127 á«YÉæ°üdG OQGƒªdG
.º¡°S ∞dCG 97 ¥Éã«eh º¡°S ∞dCG 120

GOƒ≤Y ≈∏YC’G
 Oƒ≤Y ºéM ≈∏YG ôFÉé°ù∏d OÉëJ’G º¡°S πé°Sh
 108 Ωƒ«æªdCÓd á«æWƒdG ,Gó≤Y 126 `H á°ù∏édG ∫ÓN

 á«fOQC’G  Ö«HÉf’G  ,Gó≤Y  92  á«Ñ£dG  á«dhódG  ,Oƒ≤Y

-¿OQC’G IÉØ°üe ,Gó≤Y 78 π≤æ∏d á°†jÉ≤ªdG ,Gó≤Y 86

 äÉ©ªéàdG ,Gó≤Y 69 ∫ÉªdG ∂æH ,Gó≤Y 72 ∫hôàHƒL

 á`̀eÉ`̀¡`̀J ,Gó``̀≤``̀Y 69 ¿É```̀μ```̀°```̀SE’Gh á`̀jò`̀¨`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀d

.Gó≤Y 62 áWÉ°Sƒ∏d á«ªdÉ©dGh Gó≤Y 63 äGQÉªãà°SÓd

áëHGQ ácô°T 30

 4^87 Ωƒ«æªdCÓd á«æWƒdG :º¡°SG QÉ©°SCG â©ØJQGh

 ,áÄªdÉH  4^76  ¿OQC’G-∫Gô`̀æ`̀L  ¬à«°Sƒ°S  ∂æH  ,áÄªdÉH

 ,áÄªdÉH 4^12 QÉªãà°SÓd ô°ü©dG ,áÄªdÉH 4^44 êÉàfE’G

 ,áÄªdÉH  4^05  á«Ñ£dG  á«dhódG  ,áÄªdÉH  4^10  QGóæH

 ,áÄªdÉH 3^75 áWÉ°Sƒ∏d ΩQ ,áÄªdÉH 4 á«fOQC’G ájQÉ≤©dG

 3^44  ø«eCÉà∏d  É«ØdOÓ«a  ,áÄªdÉH  3^57  AGò`̀¨`̀dG  QGO

 äÉ©ªéàdG  ,áÄªdÉH  3^19  á`̀«`̀fOQC’G  Ö«HÉf’G  ,áÄªdÉH

 2^59  Qƒ`̀Ñ`̀©`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^63  á«MÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûª∏d

 á∏eÉμàªdG  ,áÄªdÉH  2^56  π≤æ∏d  á°†jÉ≤ªdG  ,áÄªdÉH

 á«dhódG  ¿OQC’G  ,áÄªdÉH  2^56  IOó©àªdG  ™jQÉ°ûª∏d

 ,áÄªdÉH 2^27 QÉªãà°SÓd óªY ,áÄªdÉH 2^32 ø«eCÉà∏d

 á«Hô©dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^04  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  »`̀Hô`̀Y  ¥ô`̀°`̀T

 1^52 »fOQC’G õcôªdG ,áÄªdÉH 1^73 ¥OÉæØ∏d á«dhódG

 âæª°S’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^36  πjƒªà∏d  ≈```̀dhC’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 ∂æH  ,áÄªdÉH  1^01  äƒjõ∏d  á«ªdÉ©dG  ,áÄªdÉH  1^09

 á`̀«`̀fOQC’G  ,áÄªdÉH  0^91  …QÉ≤Y  ,áÄªdÉH  0^95  ∫ÉªdG

 ,áÄªdÉH  0^66  äÉØ°SƒØdG  ,áÄªdÉH  0^69  äGQÉ°ûà°SÓd

 0^28  »àjƒμdG  »```̀fOQC’G  ,áÄªdÉH  0^34  ó``HQG  AÉHô¡c

.áÄªdÉH 0^07 IôëdG ¥Gƒ°SC’G ,áÄªdÉH

É¡ª¡°SCG â©LGôJ ácô°T 37

 IQÉéà∏d  á°ü°üîàªdG  :º¡°SG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  â`̀©`̀LGô`̀Jh

 ,áÄªdÉH  4^76  âL-á«MÉ«°ùdG  äÉ«∏≤ædG  ,áÄªdÉH  5

 áYÉæ°üd  ¿ƒWÉH  ,áÄªdÉH  4^70  QÉªãà°SÓd  á«dhódG

 3^92  á°†HÉ≤dG  ájQÉªãà°S’G  ,áÄªdÉH  4^16  Üƒ`̀£`̀dG

 IQÉéà∏d  QÉHƒf  ,áÄªdÉH  3^57  π≤æ∏d  ΩÓ°ùdG  ,áÄªdÉH

 äÉ©ªéàdG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^70  IAÉ``Ø``μ``dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  3^09

 á«Hô©dG  ,áÄªdÉH  2^70  ¿Éμ°SE’Gh  ájò¨àdG  äÉeóîd

 2^43  ájQÉ≤©dG  áîeÉ°ûdG  ,áÄªdÉH  2^50  á«FÉHô¡μdG
 á«dÉªdG  IóëàªdG  ,áÄªdÉH  2^15 ¿hô°UÉ©ªdG  ,áÄªdÉH

 ôjƒ£J  ,áÄªdÉH  1^92  á°†HÉ≤dG  ∂àahG  ,áÄªdÉH  1^96

 1^75  ójóë∏d  ô«°UÉæªdG  ,áÄªdÉH  1^85  äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG

 ∫É``Ñ``b’G ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H 1^72 »`̀Hô`̀©`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 ,áÄªdÉH  1^61  á«FÉ≤àf’G  ,áÄªdÉH  1^63  QÉªãà°SÓd

 ,áÄªdÉH  1^37 OÉëJ’G ¢SQGóe ,áÄªdÉH  1^51 øcÉ°ùe

 1^31  å`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^36  ôFÉé°ù∏d  OÉ``̀ë``̀J’G

 ∂æH ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^21 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d á`̀eÉ`̀¡`̀J ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 á`̀«`̀dhó`̀dG ¿ƒ`̀ª`̀Y ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H 1^21 »`̀Hô`̀©`̀dG QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

 1^18  ¿ÉªY  IôgÉ≤dG  ∂æH  ,áÄªdÉH  1^19  QÉªãà°SÓd

 äÉ©ªéàdG  ,áÄªdÉH  1^15  á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  ,áÄªdÉH

 á«Hô©dG  á°ù°SDƒªdG  ∂æH  ,áÄªdÉH  1^01  ájQÉªãà°S’G
 IQó°üàªdG  ,áÄªdÉH  0^82  ábÉ£∏d  ¥ÉaBG  ,áÄªdÉH  0^89

 ,áÄªdÉH  0^80 »`̀fOQC’G  »eÓ°SE’G  ∂æH  ,áÄªdÉH  0^80

 ∫hô``̀à``̀Hƒ``̀L-¿OQC’G  IÉØ°üe  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  0^71  Ö∏°üdG

 ñGƒ`̀L’Gh  áÄªdÉH  0^47  »Hô©dG  ∂æÑdG  ,áÄªdÉH  0^71
 .áÄªdÉH 0^32 á«fOQC’G

إعداد - فيصل التميمي   

 البورصة تفقد  البورصة تفقد ٧٧ نقاط وانحسار للتداول  نقاط وانحسار للتداول 

القضاة يبحث مع وفد سنغافوري
 تعزيز التعاون االقتصادي

 هيئة تنظيم االتصاالت تغرم 
شركة مبلغ ٩٠ ألف دينار 

 ١١مليون دينار خسائر الشرق العربي للتأمين 
العام  الماضي 

 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  É`̀YO  -  …CGô``̀dG  -¿ÉªY 
 ∫É```̀LQ ,IÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG Üô``̀©``̀j ¢``Só``æ``¡``ª``dG ø``̀jƒ``̀ª``̀à``̀dGh
 IOÉØà°SÓd  IQƒaÉ¨æ°S  øe  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªY’G
 IOó©àªdG  ájQÉªãà°S’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dGh  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  ø`̀e
 äÉcGô°T  ó≤Y  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ¿OQ’G  »`̀a  IôaƒàªdG

.»fOQ’G ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ájQÉªãà°SGh ájQÉéJ
 ¢`̀ù`̀eG ¬``̀FÉ``̀≤``̀d ∫Ó````̀N IÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG ô```̀jRƒ```̀dG ∫É`````̀bh
 IQƒaÉ¨æ°S  øe ∫ÉªY’G  ∫É`̀LQ  øe Gó`̀ah  ,¢ù«ªîdG
 ió`̀d º`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z IQƒ`̀aÉ`̀¨`̀æ`̀ °`̀S ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H
 Gó`̀jõ`̀e Ö`̀∏`̀£`̀à`̀J á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG ¿G á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 õjõ©àd  øjó∏ÑdG  πÑb  ø`̀e  ∑ôà°ûªdG  ó¡édG  ø`̀e
 º«¶©Jh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG
 á©bƒªdG  Iô`̀ë`̀dG  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  á«bÉØJG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 ¿G ’G 2005 ΩÉ©dG òæe ò«ØæàdG õ«M â∏NOh Éª¡æ«H

.GóL É©°VGƒàe ∫GR Ée á«æ«ÑdG IQÉéàdG ºéM
 á≤£æªdG ¥Gƒ°SC’ áHGƒH ôÑà©j ¿OQ’G ¿G ±É°VGh
 IQÉéàdG  äÉ«bÉØJG  ø`̀e  Oó©H  ¬`̀WÉ`̀Ñ`̀JQG  ≈`̀dG  áaÉ°VG
 »````̀HhQh’G OÉ```ë```J’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó````̀dG ™``̀e Iô``̀ë``̀dG
 á°UôØdG ôah Ée Égô«Zh Góæch IóëàªdG äÉj’ƒdGh
 QÉ«∏e  øe  ôãcCG  ≈`̀dG  ∫ƒ°Uƒ∏d  á`̀«`̀fOQ’G  äÉéàæª∏d
 òNCÉf ¿G Öéj { IÉ°†≤dG ∫Ébh ºdÉ©dG ∫ƒM ∂∏¡à°ùe
 ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J  øY  çóëàf  øëfh  QÉÑàY’G  ø«©H
 Éª«a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  á«Ø«c  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 »a QÉªY’G IOÉYG äÉYhô°ûe øe IOÉØà°S’G ¢üîj

.{ ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S øe πc
 á°ùaÉæeh  á`̀HPÉ`̀L  áÄ«H  ô`̀ah  ¿OQ’G  ¿G  ±É`̀°`̀VGh
 äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£Jh  áÄ«¡J  ∫Ó`̀N  øe  QÉªãà°SÓd
 øjôªãà°ùªdG  í`̀æ`̀eh  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh
 áeÉbG  ÖfÉL  ≈`̀dG  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äGRÉ«àeGh  õaGƒM

.á°UÉîdGh ájƒªæàdG ≥WÉæªdG

 äÉYÉ£≤dG  ø`̀e  ójó©dG  º°†j  ¿OQ’G  ¿G  ø«Hh

 áYƒªée  É¡©«ªL  ≥∏îJ  »àdGh  ájƒ«ëdGh  ájƒ≤dG

 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG π`̀ã`̀e :á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀dG ¢``Uô``Ø``dG ø``̀e á``©``°``SGh

 áMÉ«°ùdGh  IOóéàªdG  ábÉ£dGh  º«∏©àdGh  á«ë°üdG

 ºgÉ°ùJ »àdGh ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh

 áμÑ°T ≈∏Y »Hô©dG iƒàëªdG øe áÄªdÉH 70 áÑ°ùæH

.á«Hô©dG á≤£æªdG ΩóîJh âfôàfE’G

 ´É£b É`̀°`̀†`̀jCG ƒ`̀g á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀b ¿G ±É``̀°``̀VCGh

.á«ªæàdGh ƒªæ∏d Iô«Ñc äÉfÉμeEG ™e IÉ«ëdÉH ¢†HÉf

 IQƒaÉ¨æ°ùd  á`̀«`̀fOQC’G  äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  »dÉªLG  ≠∏Hh

 â¨∏H  Éªæ«H  Q’hO  ø«jÓe  áKÓK  2017  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a

 ¢ùØæd  Q’hO ¿ƒ«∏e 25^4 É¡æe á`̀«`̀fOQ’G  äGOQGƒ``̀dG

.ΩÉ©dG

 πÑb  øe  á©HÉàe  •É≤f  ójóëJ  ôjRƒdG  ìôàbGh

 »a  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  IQGRh

 äÉ«dG  IQƒ∏Hh  ä’É°üJ’G  á©HÉàe ¢Vô¨d  IQƒaÉ¨æ°S

.øjó∏ÑdG ø«H …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG IOÉjõd áë°VGh

 …Qƒ`̀aÉ`̀¨`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ó`̀aƒ`̀dG IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ô``̀jRƒ``̀dG ™`̀°`̀Vhh

 ÖÑ°ùH  ¿OQ’G  ¬``̀LGƒ``̀J  »``à``dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  IQƒ`̀°`̀ü`̀H

 ™``LGô``J É`̀¡`̀æ`̀Y è``à``f »```à```dGh á`̀£`̀«`̀ë`̀ª`̀dG ±hô```̀¶```̀dG

 ¥Gƒ°SC’ ÉgQÉ°ùëfGh Iô«N’G äGƒæ°ùdG »a äGQOÉ°üdG

 É«Ñ«dh  øª«dGh  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dG  ¥Gƒ°SG  πãe  áª¡e

 áaÉ°†à°SG  øY áéJÉædG  AÉÑY’G  ÖfÉL ≈dG  Égô«Zh

.ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG

 …QƒaÉ¨æ°ùdG  óaƒdG  AÉ°†YG  ióHG  ,º¡ÑfÉL  øe

 ¿OQ’G  ™e  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  á«ªæJ  ≈∏Y  É°UôM

 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh á``MÉ``à``ª``dG ¢``̀Uô``̀Ø``̀dG ø```e IOÉ``̀Ø``̀à``̀ °``̀S’Gh

 ä’Ééeh  á≤£æªdG  ¥Gƒ°SG  ≈dG  ∫ƒNó∏d  ÓÑ≤à°ùe

 .QÉªY’G IOÉYG

 áÄ«g »`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀e ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Qô``̀b - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 

 á«dÉe á``̀eGô``̀Z ¢`̀Vô`̀a ä’É``̀°``̀ü``̀J’G ´É`̀£`̀b º`̀«`̀¶`̀æ`̀J

 »àdG äÉcô°ûdG ióMEG ≈∏Y QÉæjO ∞dCG  90 ÉgQGó≤e

 .äÉfÉ«ÑdG π≤f áeóN Ωó≤J

 äÉ«bÉØJG  ΩGô`̀HEÉ`̀H  É¡eGõàdG  Ωó©d  QGó``̀bC’G  AÉLh 

 á°üNôªdG  äÉcô°ûdG  ™`̀e  á`̀eRÓ`̀dG  »æ«ÑdG  §`̀Hô`̀dG

 äÉ©°ùdG  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  §`̀Hô`̀dG)  á`̀eó`̀N  ºjó≤àd  kÉ«∏ëe

 É¡YÉ°VhCG  Öjƒ°üJ  IQhô`̀°`̀†`̀H  É``̀gQGò``̀fEGh  (á`̀«`̀dhó`̀dG

 »àdG  á°üNôªdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  QGò```̀fEG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

 .IójóL äÉ«bÉØJG ™«bƒàd É¡©e πeÉ©àJ

 QƒàcódG  áÄ«¡dG  »°VƒØe  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh  

 äAÉL äGQGô`̀≤`̀dG  √ò`̀g  ¿CG  QƒÑédG  …RÉ`̀Z  ¢Sóæ¡ªdG

 õ«ØëJh  ájÉªM  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ¢UôM  ø`̀e  kÉbÓ£fG

 äÉeóN ºjó≤J  »a ä’É°üJ’G  ¥ƒ°S  »a á°ùaÉæªdG

 ¿ƒfÉb ΩÉμMC’ kGò«ØæJh ¬Lh π°†aCG ≈∏Y ä’É°üJ’G

 •hô`̀°`̀Th »`̀æ`̀«`̀Ñ`̀dG §``Hô``dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀Jh ¬`̀J’É`̀°`̀ü`̀J’G

 .¢ü«NôàdG á«bÉØJG

 »`̀Hô`̀©`̀dG ¥ô`̀°`̀û`̀dG á`̀cô`̀°`̀T äó`̀≤`̀Y - …CGô````̀dG - ¿É`̀ª`̀Y 
 2018  ΩÉ©∏d  …OÉ`̀©`̀dG  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ´ÉªàLG  ø«eCÉà∏d
 »a  »°ù«FôdG  IQGOE’G  ô≤e  »`̀a  ∂`̀dPh  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG
 ≈∏Y áLQóªdG QƒeC’G »a ô¶ædG πLCG øe ,¿ÉªY πÑL
 ácô°ûdG  äÉHÉ°ùM  á°ûbÉæeh  ´É`̀ª`̀à`̀LE’G  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hó``L
 2017/12/31  »a  á«¡àæªdG  áæ°ù∏d  á«dÉªdG  É¡JÉfÉ«Hh

.É¡«∏Y ábOÉ°üªdGh
 ô°UÉf  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ´ÉªàL’G  ô°†M  óbh
 »`̀fRƒ`̀dG »`̀∏`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh …Rƒ``∏``dG
 ø«eCÉàdG  IQGOEG  »∏ãªeh  äÉcô°ûdG  ΩÉ`̀Y  ÖbGôe  πãªeh
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG »`̀LQÉ`̀î`̀dG äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ≥``bó``eh
 ¿ƒ∏ãªj ø«ªgÉ°ùªdG øe OóYh á©Ñ°ùdG IQGOE’G ¢ù∏ée
 á`̀dÉ`̀°`̀UC’É`̀H  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  º`̀¡`̀°`̀SCG  ´ƒ`̀ª`̀é`̀e  ø`̀e  19,473,320
 ¬àÑ°ùf  Ée  …CG  kÉª¡°S  21,438,252  π°UCG  øe  ádÉcƒdGh

.∫ÉªdG ¢SCGQ º¡°SCG øe %90^83
 â¨∏H  ájƒæ°ùdG  ôFÉ°ùîdG  ¿CG  …Rƒ`̀∏`̀dG  ô°UÉf  ∫É``̀bh

 â¨∏H  Éªc  ,2017  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN QÉæjO  ¿ƒ«∏e  11
 ≠∏H  h  »``̀fOQCG  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e 95,4   áÑààμªdG  •É`̀°`̀ù`̀bC’G
 ÉeCG  ,  »``̀fOQCG  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  105,9  äGOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  ´ƒªée
 QÉæjO ¿ƒ«∏e 42,6≈dEG â∏°Uh ó≤a ∑ƒæÑdG iód ™FGOƒdG
 ´ƒªée ≠∏H óbh , 2016 ΩÉ©∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e 34,7 πHÉ≤e
 36,8 ™e áfQÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e 36,9 á«æØdG äÉ°ü q°üîªdG

.2016 ΩÉ©dG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e
 »Hô©dG ¥ô°ûdG Iô«°ùe ¿CG  ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ±É°VCGh
 øY ÉæFÓªY õ««ªJ ≈∏Y õμJôJ ÉæJÉ«é«JGôà°SEGh ø«eCÉà∏d
 á∏eÉμàªdG á«æ«eCÉàdG äÉeóîdG Éæªjó≤àH ∂dPh ºgô«Z
 ƒëf ácô°ûdG  äGƒ£N ¿CG  .º¡ëdÉ°üe ájÉYôd áaOÉ¡dG
 ø«eCÉà∏d  è«∏îdG  áYƒªée  Ió`̀Mh  É¡ªYóJ  πÑ≤à°ùªdG
 ≈∏Y Ωƒ`̀≤`̀J »`̀à`̀dG  äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀dGh äGô`̀Ñ`̀î`̀dG ø`̀e á∏eÉμàªdG
 øe »àdG áMÉàªdG πÑ°ùdG áaÉc ∫Ó¨à°S’ ø«àe ¢SÉ°SCG
 ¢UÉN πμ°ûH OGôaC’G ájÉYQh äÉeóîdG ø«°ùëJ É¡fCÉ°T

 .Ωƒª©dG ¬Lh ≈∏Y »∏μdG OÉ°üàbE’G ºYOh

مطارات باريس تستحوذ على ٥١٪ من أسهم مجموعة المطار الدولي 
ÖfÉLC’G øjôªãà°ùªdG ΩÉªàgG ÜòLh kÉ«ªdÉY AGƒ°VC’G ∞£N ¿OQC’G :ôéæH

 áYƒªée â`̀æ`̀∏`̀YCG  -  …CGô```̀ dG  -  ¿É`̀ª`̀Y 

 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG π`̀¨`̀°`̀û`̀ª`̀dGh »```dhó```dG QÉ``£``ª``dG

 ¢ùeG  ¢ùjQÉH  äGQÉ£e  ácô°T  äGQÉ£ª∏d

 IójóL  PGƒëà°SG  á≤Ø°U  øY  ,¢ù«ªîdG

 á°üM  ≈∏Y  ácô°ûdG  É¡ÑLƒªH  â∏°üM

.áYƒªéªdG øe áÄªdÉH 51 ≠∏ÑJ iôÑc

 »Øë°U ô`̀ª`̀JDƒ`̀e ∫Ó``̀N  ∂```dP AÉ``̀L 

 »dhódG AÉ«∏Y áμ∏ªdG QÉ£e  »a ∑ôà°ûe

 ôjRh  ,…ô°üªdG  ó«dh  ¢Sóæ¡ªdG  √ó≤Y

 óæ¡e  h  ,ájó∏ÑdG  ¿hDƒ°ûdG  ô`̀jRhh  π≤ædG

 ,QÉªãà°S’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ,IOÉë°T

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,¬«fÉehQ …O ø«à°SÉZhCGh

 ácô°T{  ``̀d  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh  IQGOE’G

 ,…GQÉé«μjEG  hófÉfôah ,z¢ùjQÉH äGQÉ£e

 á`̀cô`̀°`̀T{ ````d á``̀«``̀dhó``̀dG ¿hDƒ```°```û```dG ¢``ù``«``FQ

 ¢ù«FQh  z∫Éfƒ°TÉfôàfEG  ¢ùjQÉH  äGQÉ`̀£`̀e

 áYƒªéª`d  ó``jó``é``dG  IQGOE’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ¢ù«FôdG  ,ôéæH  ó∏«ch  »`̀dhó`̀dG  QÉ£ªdG

.»dhódG QÉ£ªdG áYƒªéªd …ò«ØæàdG

 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG Gò``̀g ¿G …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ∫É```̀bh

 á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø``̀e √ô``̀«``̀Zh

 á``̀dÓ``̀L ø````̀e kÉ````̀ª````̀YO ≈``̀≤``̀∏``̀j á``̀ë``̀LÉ``̀æ``̀dG

 ,ø«°ùëdG  ø``̀HG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 Éæd RGõ``̀à``̀YGh mô`̀î`̀a Qó`̀°`̀ü`̀e Ωƒ``̀«``̀dG ƒ``̀gh

 πªY  êÉàfh  ,ø`̀jô`̀FGRh  ø««fOQCÉc  kÉ©«ªL

 áª¡eh ábQÉa áeÓYh ,ÜhDhOh ∑ôà°ûe

 ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG á`̀cGô`̀°`̀û`̀∏`̀d

 Ée ácGô°ûdG ôÑà©J å«M ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG

 á«fOQC’G  áeƒμëdG  áëfÉªdG  á¡édG  ø«H

 »dhódG  QÉ£ªdG  áYƒªée  ôªãà°ùªdGh

 ø«H á``̀cGô``̀°``̀T  ´hô``̀°``̀û``̀e 40 π``̀°``̀†``̀aCG  ø``̀e

.ºdÉ©dG »a ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG

 QÉ£ªdG  ´hô°ûe  AÉ`̀L{  √OÉë°T  ∫É`̀bh

 ∂∏ªdG  ádÓL  ájDhôd  á«≤«≤M  áªLôàc

 »æÑJ  »`̀a  ø«°ùëdG  ø`̀HG  »fÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y

 ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG

 ™`̀ qbh kÉ`̀eÉ`̀Y 11 ò`̀æ`̀ª`̀a ;¢`̀UÉ`̀î`̀dGh ΩÉ`̀©`̀dG

 á©°SƒJh  π`̀«`̀gCÉ`̀J  IOÉ```̀YEG  á«bÉØJG  ¿OQC’G

 ™e »dhódG AÉ«∏Y áμ∏ªdG QÉ£e π«¨°ûJh

 äGôÑîHh  z»`̀dhó`̀dG  QÉ£ªdG  áYƒªée{

 »a á`̀≤`̀ qª`̀©`̀e  á``̀«``̀dhOh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEGh  á«∏ëe

  .äGQÉ``̀£``̀ª``̀dG ó`̀«`̀«`̀°`̀û`̀Jh π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀J ∫É``̀é``̀e
 RhÉ`̀é`̀à`̀j Ωƒ`̀«`̀dG √ó`̀¡`̀°`̀û`̀f É`̀e ¿EG ±É``̀°``̀VCGh
 πªëJ »`̀¡`̀a  ,AGô``̀°``̀Th  ™`̀«`̀H  á≤Ø°U ¬`̀fƒ`̀c
 ¿CG  âYÉ£à°SG  áμ∏ªªdG  ¿CG  ájƒb  ádÉ°SQ
 ¿CG ≈`̀∏`̀Y IQOÉ```̀b É``¡``fCG iô```̀NCG Iô``̀e â`̀Ñ`̀ã`̀J
 ºgC’ á≤K πëeh ájQÉªãà°SG á¡Lh ¿ƒμJ
 äó¡°T{  ø«Hh   .zá«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G
 á°Sƒª∏e  IOÉ`̀jR  2017  ΩÉ©dG  »a  áμ∏ªªdG
 áÑ°ùæH  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  ≥aóJ  »a
 IóFÉØdÉH  ájÉ¡ædG  »a  Oƒ©j  ÉªH  ,%19^3
 ™∏£àJh .…OÉ°üàb’G ƒªædG ä’ó©e ≈∏Y
 ƒëf á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG áeƒμM
 ÉæFÉcô°T  ™`̀e  ìÉéædG  Iô«°ùe  ∫Éªμà°SG
 áeƒμëdG  ¢UôM  º¡d  øjócDƒe  ,OóédG
 á£°ûfC’G øe ójõªd áªYGO ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y

.zº¡d á«∏Ñ≤à°ùªdG ájQÉªãà°S’G
 Iƒ£îdG  √òg  qó©J{  ø«à°SÉZhCG  ∫Ébh
 äGQÉ£e ácô°T{ `d á«é«JGôà°SG IójóédG
 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈``̀∏``̀Y π``̀ª``̀©``̀J å``̀«``̀M ,z¢````ù````jQÉ````H
 ¢üdÉîH  ¬`̀Lƒ`̀JCGh  ,¿OQC’G  ™e  ÉæJÉbÓY
 É¡à≤K  ≈∏Y  á``̀«``̀fOQC’G  áeƒμë∏d  ôμ°ûdG
 óMCG »dhódG AÉ«∏Y áμ∏ªdG QÉ£e qó©j .ÉæH
 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »`̀a  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCG
 äGQÉ£e  ácô°T{  âª¡°SCG  óbh  ,§`̀°`̀ShC’G
 »a ø`̀«`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó```̀MCG »``̀gh ,z¢``̀ù``̀jQÉ``̀H
 ∫ÓN  øe  z»`̀dhó`̀dG  QÉ£ªdG  áYƒªée{
 ,z∫Éfƒ°TÉfôàfEG  ¢ùjQÉH  äGQÉ£e  ácô°T{
 ∫ÓN QÉ`̀£`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀fh ™`̀FGô`̀dG AGOC’G »`̀a

 QÉ``̀°``̀TCGh  .á``«``°``VÉ``ª``dG Iô`̀°`̀û`̀©`̀dG ΩGƒ```````̀YC’G
 ≈∏Y PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’G ∫Ó``̀N ø``̀eh ¬```̀fCG ≈```̀dEG
 QÉ£ªdG  áYƒªée{  øe  iôÑμdG  á°üëdG
 äGQÉ``̀£``̀e á``̀cô``̀°``̀T{ ø`̀μ`̀ª`̀à`̀à`̀°`̀S z»```̀dhó```̀dG
 É¡àaô©e  π≤f  øe  πeÉc  πμ°ûH  z¢ùjQÉH
  .IOhó`̀ë`̀ª`̀dG  ô«Z  É¡JÉeóNh  É¡JGôÑNh
 »a ÉæFÉcô°T ÖfÉL ≈`̀dEGh ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  âØdh
 Éæ«ezh  ,zΩÉjójô«e  áYƒªée{  º¡°SC’G
 ±ó¡f  ,zƒ``̀LOEG  áYƒªéezh  ,QÉªãà°SÓd
 IQOÉ`̀¨`̀ª`̀dG äGQÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG áμÑ°T õ`̀jõ`̀©`̀J ≈``̀dEG
 á`̀eó`̀î`̀dG IOƒ```̀L ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh ,¿É``̀ qª``̀Y ø``̀e
 á£°ûfCG  AGOCGh  ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG
 ™e  ≈°TÉªàj  É`̀ª`̀H  ,á`̀Fõ`̀é`̀à`̀dGh  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG
 ,kGô`̀«`̀NCGh  .ø«ªgÉ°ùªdG  ™«ªL  áë∏°üe
 ¿Éª°V »a Éæaóg øe ô«Ñc AõL πãªàj
 ,kÉ«YÉªàLG  ádhDƒ°ùeh  áeGóà°ùe  äÉ«∏ªY
 ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô``jƒ``£``à``dG ≈````̀ dEG á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H
 á«≤ÑàªdG  IôàØdG  ∫ÓN  á«àëàdG  á«æÑ∏d
 :ôéæH  ó∏«c  ∫É`̀bh   .zRÉ«àe’G  ó≤Y øe
 ¿OQC’G  ∞£N  ,Iô``«``NC’G  äGƒæ°ùdG  »`̀a{
 kÉHPÉL  ,»ªdÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀VC’G
 ¬àÄ«ÑH  Ö`̀fÉ`̀LC’G  øjôªãà°ùªdG  ΩÉªàgG
 »àdGh  ,QÉªãà°SÓd  áªFÓªdG  ¬JÉ°SÉ«°Sh
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  »`̀a É``̀gQhó``̀H  º¡°ùJ
 ácô°T{  ™e  πª©dÉH  ¿hQƒ`̀î`̀a  .áμ∏ªª∏d
 ≈∏Y  Pƒëà°ùJ  »àdGh  ,z¢ùjQÉH  äGQÉ`̀£`̀e
 É¡d  Oƒ¡°ûªdG  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  ø`̀e  áYƒªée
 »a á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y á`̀Hô`̀é`̀J ∂`̀∏`̀à`̀ª`̀Jh ,kÉ```̀«```̀dhO

 Iƒ£îdG  √ò``̀g  π`̀ã`̀ª`̀Jh  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  IQGOEG
 QÉ£e ™e ÉæJô«°ùe »a ájQƒëe á¶ëd
 íª£f å`̀«`̀M ,»```̀dhó```̀dG AÉ`̀«`̀∏`̀Y á`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 √Éæ≤≤M …òdG ô«ÑμdG ìÉéædG ≈∏Y AÉæÑ∏d
 äÉjƒà°ùe  ≈```̀dEG  ∫ƒ``°``Uƒ``dGh  ,¿B’G  ≈`̀à`̀M
 QÉ``μ``à``H’Gh õ`̀«`̀ª`̀à`̀dG ø``̀e á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e ô`̀«`̀Z
 ácô°T{  â`̀fÉ`̀ch   .zá∏Ñ≤ªdG  ΩGƒ```̀YC’G  »`̀a
 É¡JôÑN Ω qó`̀≤`̀J »`̀à`̀dG ,z¢`̀ù`̀jQÉ`̀H äGQÉ`̀£`̀e
 á«dhódG  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  »`̀a  QÉªãà°S’G  »`̀a
 ¢`̀ù`̀jQÉ`̀H  QÉ`̀£`̀e É¡æ«H ø``̀eh ,É`̀¡`̀∏`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀Jh
 `H Q qó``̀≤``̀J á`̀°`̀ü`̀M ∂`̀∏`̀à`̀ª`̀J ,∫ƒ``̀¨``̀jO ∫QÉ``̀°``̀T
 QÉ£ªdG  áYƒªée{  »`̀a  áFÉªdG  »`̀a  9^5
 ΩÉY  òæe  É¡d  á©HÉJ  ácô°T  ôÑY  z»dhódG
 áYƒªée{  ¬`̀«`̀a  â∏°üM  É`̀eó`̀æ`̀Y  2007
 RÉ`̀«`̀à`̀eG ó``̀≤``̀Y ≈``̀∏``̀Y z»````̀dhó````̀dG QÉ``̀£``̀ª``̀dG
 ¬J qóe  zá«μ∏ªdG  π≤f-π«¨°ûàdG–AÉæÑdG{
 π«¨°ûJh á©°SƒJh π«gCÉJ IOÉYE’ kÉeÉY 25
 ≈∏Y ºFÉ≤dGh ,»dhódG AÉ«∏Y áμ∏ªdG QÉ£e
 ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdG
 Gò¡Hh .»cô«eCG Q’hO ¿ƒ«∏e 850 áª«≤H
 äGQÉ``̀£``̀e á``̀cô``̀°``̀T{ â``̀JÉ``̀H ,PGƒ``̀ë``̀à``̀ °``̀S’G
 ,º¡°SC’G  øe %51 kÉ«dÉM ∂∏àªJ z¢ùjQÉH
 qπc ≈∏Y º¡°SC’G »bÉH ™jRƒJ ºJ ø«M »a
 áÑ°ùæH  zSAS  ΩÉjójô«e  áYƒªée{  øe
 Mena  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  É``̀æ``̀«``̀ezh  ,%32
 Airport Holding
 áYƒªéezh  ,%12^25  áÑ°ùæH  zLtd

 .%4^75 áÑ°ùæH zƒLOEG

»Øë°üdG ôªJDƒªdG øe

AÉ≤∏dG øe

 حملة تثقيفية لطلبة الجامعات 

حول حماية المستهلك المالي 

 »fOQC’G …õcôªdG ∂æÑdG º¶æj - GôàH - ¿ÉªY 
 ´ƒ°Vƒe ∫ƒM äÉ©eÉédG ÜÓ£d á«Ø«≤ãJ á∏ªM
 26 ≈dG 22 øe IôàØ∏d »dÉªdG ∂∏¡à°ùªdG ájÉªM

.»dÉëdG ô¡°ûdG
 ≥∏£æà°S  »àdG  ,á«Ø«≤ãàdG  á∏ªëdG  πª°ûJh
 AÉ`̀bQõ`̀dÉ`̀H  á«ª°TÉ¡dG  á©eÉédG  ,πÑ≤ªdG  ó``̀MC’G
 ∑ƒeô«dG á©eÉLh ¿ÉªY »a á«fOQC’G á©eÉédGh
 ¥ƒ≤ëH  áÑ∏£dG  ∞jô©J  ºà«°S  å«M  ,ó``̀HQEG  »`̀a
 øe  á«aô°üªdGh  á«dÉªdG  äÉeóîdG  »μ∏¡à°ùe
 ÉªHh  ,º∏¶àdG  ≥`̀Mh  á«aÉØ°ûdGh  á`̀dGó`̀©`̀dG  å«M

.™ªàéªdG »a »dÉªdG ∫ƒª°ûdG õjõ©J »a Ö°üj
 ájÉªëd Qó`̀°`̀UCG  ó`̀b ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG  ∂æÑdG ¿É``ch
 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J ,»``̀dÉ``̀ª``̀dG ∂`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 Iô``̀FGO çó`̀ë`̀à`̀°`̀SGh ,á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀Th á`̀dGó`̀©`̀H AÓ`̀ª`̀©`̀dG

 .»dÉªdG ∂∏¡à°ùªdG ájÉªëH ≈æ©J
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16
أ ين ستعقد قمة ترمب-كيم ؟ 

 ∫ÉfhO »cô«eC’G ¢ù«FôdG ∫ƒ≤j - Ü.±.CG - ∫ƒ«°S 

 áæ∏©ªdG  ¬àª≤d  áMhô£e  ™`̀bGƒ`̀e  á°ùªN  ¿G  ÖeôJ

 ºd ¬æμd ,¿hG ≠fƒL º«c »dÉª°ûdG …QƒμdG ºYõdG ™e

 ∫ƒM äÉæ¡μàdG ójGõàJh ,äÉeƒ∏©ªdG øe ójõªH ∫ój

 ¢†©H  »`̀JCÉ`̀j  É`̀e  »`̀a  .á∏ªàëªdG  áë°TôªdG  ø`̀cÉ`̀e’G

.É¡æY äÉeƒ∏©ªdG

ΩƒéfƒªæH
 ÜôëdG áfóg É¡«a â©bh »àdG ájô≤dG ∞«°†à°ùJ

 »àdG  ìÓ°ùdG  áYhõæªdG  á≤£æªdG  »a (1953-1950)

 º«c ø«H áªb πÑ≤ªdG ´ƒÑ°S’G ,IôjõédG ¬Ñ°T º°ù≤J

.¿G-…ÉL ¿ƒe »HƒæédG …QƒμdG ¢ù«FôdGh

 ¿Éaô£dG  ™«£à°ùjh  ájÉ¨∏d  áæeBG  É¡fCÉH  õ«ªàJh

 Gƒ∏∏b  ø««°SÉeƒ∏HO  øμd  .ádƒ¡°ùH  É¡«dG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG

 áKOÉM øjôcòà°ùe  ,QÉ«îdG  Gòg  OÉªàYG  á«fÉμeG  øe

 ¿ƒ«dÉª°T ¿ƒjQƒc OƒæL ΩÉb ÉeóæY z¢SCÉØdÉH  πà≤dG{

.1976 »a ø««cô«eG ø«£HÉ°V πà≤H

 º°ùàj  ,¢†«¨ÑdG  »°VÉªdG  Gò`̀g  ≈`̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀V’É`̀Hh

 ø«H  π°üØj  ¬``fC’  Iô«Ñc  á`̀jõ`̀eQ  áØ°üH  ™bƒªdG  Gò`̀g

.ø«àjQƒμdG

≠fÉj ≠fƒ«H
 QÉ£ªdG êQóe ≈∏Y »cô«eG ¢ù«FQ •ƒÑg ¿ƒμ«°S

 á©°†H πÑb ñhQÉ°U ¥ÓWG ≈∏Y º«c ¬æe ±ô°TG …òdG

.±ƒdCÉe ô«Z ÉKóM ,ô¡°TG

 iód á«°VGô©à°S’G ∫ƒ«ª∏d ÉéjƒàJ ∂dP ¿ƒμ«°Sh

 ÉjQƒc »£©j ¿G ∂dP ¿CÉ°T øe øμd .ø«àdhódG »°ù«FQ

 É¡JCÉaÉμe ∫ÓN øe á«∏ª©dG √òg »a ÉbƒØJ á«dÉª°ûdG

.áé«àf …G ≥«≤ëJ πÑb ≈àM

∫ƒ«°S
 ƒj  º«c  »dÉª°ûdG  …QƒμdG  º«YõdG  á≤«≤°ûd  ≥Ñ°S

 áKƒ©Ñe É¡àØ°üH ,áæ°ùdG √òg ÜƒæédG äQGR ¿G ,≠fƒL

 âeóîà°SG  »`̀à`̀dG  ájƒà°ûdG  á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dh’G  ÜÉ`̀©`̀d’G  ≈``dG

.IôjõédG ¬Ñ°T »a …QÉédG ®ƒë∏ªdG ÜQÉ≤à∏d GõØëe

 É`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T  ¿hG ≠``̀fƒ``̀L º``̀«``̀c  A»``̀é``̀e ¿ƒ``̀μ``̀«``̀°``̀Sh

 ø`̀«`̀jQƒ`̀μ`̀dG ø`̀e Éª°ùb ø`̀μ`̀d É`̀jƒ`̀b Gõ```̀eQ ,∫ƒ`̀«`̀°`̀S ≈``̀dG

 É°†jG º«c ¥ô°ùj ¿G øμªjh .¬fhó≤àæj ób ø««HƒæédG

 â«ÑdG ÖZôj Ée Gò`̀gh ,ÖeôJ ó`̀dÉ`̀fhO øe AGƒ`̀°`̀V’G

.¬ÑæéJ »a ¢†«H’G

ø«μH
 »a  á«æ«°üdG  áª°UÉ©dG  º«ch  ÖeôJ  øe  πc  QGR

.Iô«N’G IôàØdG

 á`̀¨`̀dÉ`̀H á``dCÉ``°``ù``e ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S É`̀¡`̀«`̀a á``ª``b ó``≤``Y ø``μ``d

 ,ájQƒμdG  ÜôëdG  »a  ÉaôW  ø«°üdG  âfÉch  .ó«≤©àdG

 .≠fƒ°S πjG º«c ,º«c óL áªjõ¡dG øe É¡JGƒb äò≤fCGh

.1953 ΩÉY áfó¡dG ≈∏Y É°†jG á©bƒe »gh

 »°SÉ°S’G ºYGódG ,ø«μH »a áªb ó≤Y ¿CÉ°T øeh

 ¿G  ,≠fÉj  ≠fƒ«Ñd …OÉ°üàb’G óYÉ°ùªdGh »°SÉeƒ∏HódG

 .Gô«Ñc  É`̀fRh  ≠æ«Ñæ«L  »°T  »æ«°üdG  ¢ù«FôdG  »£©J

 ôÑà©J ¿G ,∫Éª°ûdG øe GóL áHô≤ªdG ø«°ü∏d øμªjh

.πªàëe ¥ÉØJG …G áHGôY ádÉëdG ∂∏J »a É¡°ùØf

 زواج ا�مير هاري
يثير شهية التجار 

 á«cô«eC’ÉH …QÉg ô«eC’G êGhR ô«ãj - Ü.±.CG - ¿óæd 

 √òg ÜòéJ PEG ,ø««fÉ£jôÑdG QÉéàdG á«¡°T πcQÉe ø¨«e

 øjòdG  ìÉ«°ùdG  ø`̀e  ±’B’G  äGô°ûY  Ió«©°ùdG  áÑ°SÉæªdG

.É¡YGƒfCG ≈∏Y äÉ©«ÑªdG ¿ƒ£°ûæj

 øjô°ûJ »a ø«Ñ«ÑëdG áHƒ£N ¿ÓYEG øe äÉYÉ°S ó©H

 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G äGô`̀gƒ`̀é`̀ª`̀dG ™`̀bƒ`̀e ¥ qƒ``°``S ,2017 »`̀fÉ`̀ã`̀dG

 ø«M  »a  ,ø¨«e  áHƒ£N  ºJÉN  øY  áî°ùf  zΩƒc.ôdƒL{

 Üƒc ™«H øY äÉ«aõî∏d zôJhƒLójôH ÉªjEG{ ácô°T âæ∏YCG

.z¿ÉHƒ£îe ø¨«eh …QÉg{ ¬«∏Y Öàc

 á«aõîdG  »``̀fGhC’G  øe  á∏eÉc  á∏°ù∏°S  É°†jCG  â≤∏WCGh

-∑ƒà°S áæjóe »a ájõ«∏μfE’G á≤jô£dG ≈∏Y áYƒæ°üªdG

 πª°ûJ  É`̀eÉ`̀Y  250  ò`̀æ`̀e  óªà©e  ó«∏≤J  ≥``̀ah  â``̀fô``̀J-¿hCG

 (IóMGƒdG  á©£≤∏d  É«æ«dôà°SG  É¡«æL  25)  Iƒ¡b  ø«LÉæa

 É¡«æL 39) Iô«H ÜGƒcCGh (É«æ«dôà°SG É¡«æL 49) ÉbÉÑWCGh

 ∫ÉjhQ{ ¥hóæ°üd äÉ©«ÑªdG √òg ™jQ Ögòjh .(É«æ«dôà°SG

 ®ÉØëdÉH  ≈æ©J  ájô«N  á«©ªL  ƒ`̀gh  zâ°SGôJ  ø°ûμdƒc

.»μ∏ªdG çGôàdG ≈∏Y

 IÉMƒà°ùªdG ájó«∏≤àdG äÉéàæªdG √òg QÉ°ûàfG qπX »ah

.…QÉμàHG q¢ùëH õq«ªàdG ≈dEG ¢†©ÑdG ≈©°ùj ,áÑ°SÉæªdG øe

 á°UÉN á`̀©`̀L qó```̀YCG  z¿ƒ``̀à``̀jEG  ó``̀fCG  Qƒ`̀°`̀Só`̀æ`̀jh{  ™æ°üªa

 ,zõehófƒc  êóàjô«g  õ∏jƒL  ¿hGô``̀c{  É`̀eCG  .G  áÑ°SÉæªdÉH

 10  πHÉ≤e  »a  zô«eCÉH  ≥«∏J{  ájôcP  äÉ«bGh  â qbƒ°S  »¡a

.äÉ«bGh á©HQCG É¡«a áÑ∏©d äÉ¡«æL

 ´ÉÑà°S  »àdG  áª©WC’Gh  äÉHhô°ûªdGh  äGQÉcòàdG  ø«H

 ºYÉ£ªdGh  äÉfÉë∏d  ¬«a  íª°S  …ò`̀dG  ±ÉaõdG  Ωƒj  ∫ÓN

 õcôe  Q qó≤j  ,∫ƒ`̀WCG  äÉYÉ°ùd  áMƒàØe  É¡HGƒHCG  »≤ÑJ  ¿CÉ`̀H

 »àdG  ájOÉ°üàb’G  äGOGô```̀jE’G  áFõéàdG  ´É£≤d  çÉ`̀ë`̀HC’G

 ¬«æL  ¿ƒ«∏e  120  ≈dGƒëH  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  »`̀a  ≥≤ëà°S

 ó`̀fGô`̀H{ äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh .»`̀æ`̀«`̀dô`̀à`̀°`̀SG

 QÉ«∏e øe Üô≤j Ée …QÉg ô«eC’G êGhR qQój ób ,z¢ùææjÉa

 É¡æ«H øe ,2018 áæ°S (Q’hO QÉ«∏e 1,42) »æ«dôà°SG ¬«æL

.áMÉ«°ùdG ´É£b »a ¬«æL ¿ƒ«∏e 300

 øe  ΩÉ«dh  ô«eC’G  êGhR  Ö£≤à°SG  ,2011  ¿É°ù«f  »ah

 ™bƒàJh  .»aÉ°VEG  »ÑæLCG  ô`̀FGR  ∞`̀dCG  350  ¿ƒàdó«e  âjÉc

 »a ,I qôªdG √òg ≈∏YCG QGhõdG OóY ¿ƒμj ¿CG z¢ùææjÉa ófGôH{

 á«£¨àdGh »æ«dôà°S’G ¬«æédG ±ô°U ô©°S ¢VÉØîfG qπX

.ø¨«ªH …QÉg ábÓY ÉgÉ≤∏J »àdG Iô«ÑμdG á«eÓYE’G

 ≈`̀dEG  ¢üî°T  ∞``̀dCG  100  ó`̀aGƒ`̀à`̀d  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  ô°†ëàJh

 19 »a Éª¡fGôb ¿ÉÑ«ÑëdG ó≤©«°S å«M ô«Z ’ Qƒ°Sóæjh

QÉjCG

 ø`̀«`̀KÓ`̀K ≈``̀dGƒ``̀M ≈`̀∏`̀Y á``̀©``̀bGƒ``̀dG Ió``∏``Ñ``dG √ò```̀g »`̀Ø`̀a

 áMôa çó`̀ë`̀dG  Gò`̀g ô«ãj ’ ,¿ó`̀æ`̀d  Üô`̀Z ø`̀Y Gôàeƒ∏«c

 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ¿hƒ`̀æ`̀j  É°†jCG  ¿Éμ°ùdÉa  º`̀gó`̀Mh  QÉéàdG

 ¥ôah ìÉ«°ù∏d º¡æcÉ°ùe ô«LCÉJ ∫ÓN øe áÑ°SÉæªdG √òg

.™ªLCG ºdÉ©dG AÉëfCG øe øjóaGƒdG ø««aÉë°üdG

 CGóH ,É«ªdÉY ô¶àæªdG çóëdG Gòg ≈∏Y ™«HÉ°SCG  πÑbh

 §°Sh  »a  ™≤J  IQGó`̀c  ,º¡dRÉæe  ô«LCÉJ  ¿ƒMôà≤j  OGô``̀aCG

 ≈£îàj  z±É`̀aõ`̀dG  äÉ«dÉ©Ød  »dÉãe  ™bƒe  »`̀a{  áæjóªdG

 çÓK øe á≤°Th  ÉÑjô≤J  Q’hO  ±’BG  4  É¡«a  á∏«∏dG  ô©°S

 »a  zô°ü≤dG  ø`̀Y  É«°ûe  á«fÉK  ø«°ùªN  ó©H  ≈∏Y{  ±ô`̀Z

.IóMGƒdG á∏«∏d ÉÑjô≤J Q’hO 2500 πHÉ≤e

 أكثر من نصف أثرياء
العالم يتوقعون بلوغ المئة 

 ¿CG  ¢ù«ªîdG ¢ùeG í°ùe ô¡XCG  - RôàjhQ - ¿óæd 
 ºdÉ©dG  »`̀a  AÉ`̀jô`̀KC’G  øjôªãà°ùªdG  ∞°üf  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ¿CGh  áFÉªdG  ø°S  Gƒ¨∏Ñj  ≈àM  Gƒ°û«©j  ¿CG  ¿ƒ©bƒàj
 πª©∏d  ¿ƒ££îj º¡æe  áKÓK πc  øe ø«æKG  áHGôb
 º¡°ùØfC’  Gƒ`̀æ`̀eDƒ`̀j  ≈`̀à`̀M  º¡JÉ«M  »`̀a  ∫ƒ``̀WCG  Iô`̀à`̀Ø`̀d

.Éëjôe  GóYÉ≤J
 …ò`̀dG  øjôªãà°ùª∏d  (¢`̀SEG.»`̀H.ƒ`̀j)  í°ùe  QÉ`̀°`̀TCGh
 ’  ¢üî°T  ±’BG  á°ùªN  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  äÉjƒæ©e  ó°Uôj
 øe  á©°ùJ  ¿CG  ≈``dEG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  ø`̀Y  º¡dƒ°UCG  π≤J
 ¿ƒª«≤jh  º¡bÉØfEG  äGOÉ`̀Y  ô««¨J  GhCGó`̀H  Iô°ûY  π°UCG
.á∏jƒ£dG º¡JÉ«M πjƒªàd πLC’G  á∏jƒW äGQÉªãà°SG

 ø«ª«≤e ø«cQÉ°ûe á©HQCG πc øe óMGh ƒëf øμd
 ºd  º¡fEG  GƒdÉb  É«fÉ£jôH  hCG  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a
 Gƒ£∏°ù«d  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  äGô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG  √ò``̀g  πãªH  Gƒ`̀eƒ`̀≤`̀j
 »a ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀∏`̀d §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG »``a Qƒ`̀°`̀ü`̀b ≈`̀∏`̀Y Aƒ`̀°`̀†`̀dG
 OGOõ```̀j É`̀ª`̀«`̀a º``dÉ``©``dG äGOÉ``°``ü``à``bG ô``̀Ñ``̀cCG ø``̀e ø`̀«`̀æ`̀KG

.AÉjôKC’G ø«H Éª«°S ’h ™bƒàªdG ôª©dG §°Sƒàe
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  º°ùb  ôjóe  ôcÉJ  ∂«f  ∫É`̀bh
 âfÉc{  äGhô`̀ã`̀dG  IQGOE’  (¢`̀SEG.»`̀H.ƒ`̀j)  á°ù°SDƒe  »`̀a
 Iôàa  ≈àM  á«ãÑY  hóÑJ  áÄªdG  ≈àM  ¢û«©J  ¿CG  Iôμa

.záaƒdCÉe  íÑ°üà°S  É¡æμd  .áÑjôb
 á`̀LÉ`̀ë`̀H á`̀Ä`̀ª`̀dG ≈`̀à`̀M ¿ƒ`̀°`̀û`̀«`̀©`̀«`̀°`̀S ø``̀e ¿CG ô```̀cPh
 É`̀eÉ`̀Y  40  hCG  30  É`̀¡`̀Jó`̀e  ó`̀YÉ`̀≤`̀J  Iô`̀à`̀Ø`̀d  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀∏`̀d
 πc ∫Ó``̀N É`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh äGhô``̀ã``̀dG »`̀æ`̀L ∂``̀dP »`̀æ`̀©`̀jh
 ¿CÉ°ûH  äGQGôb PÉîJGh IôàØdG  ∂∏J »a ¥ƒ°ùdG  äGQhO
 ≈∏Y á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ô``ã``cCG π`̀μ`̀°`̀û`̀H º``¡``dGƒ``eCG ™``jRƒ``J á`̀«`̀Ø`̀«`̀c

 .º¡àKQh

 ا�ميركيون يهدرون يوميا
١٥٠ ألف طنّ من المواد الغذائية 

 ∞dCG 150 ƒëf ¿ƒ«cô«eC’G Qó¡j - Ü.±.CG - ÉÑeÉJ 

 400 øe ôãcCG …RGƒj Ée …CG ,Ωƒj qπc ájòZC’G øe qøW

 á°SGQO  äô`̀¡`̀XCG  É`̀e  Ö°ùëH  ,ó`̀MGƒ`̀dG  ¢üî°û∏d  ΩGô``Z

 ôãcCG »g ¬cGƒØdGh QÉ°†îdG ¿CG âØ°ûc AÉ©HQC’G äô°ûf

 »àdG  á«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG  √ò`̀gh .GQó`̀g á«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG

 7 ≈dGƒM ≈∏Y âYQR áeÉª≤dG »a ±É£ªdG É¡H ≈¡àfG

 ±’BG âeóîà°SGh á«cô«eC’G á«YGQõdG »°VGQC’G øe %

 á°SGQódG  ≥`̀ah  ,É¡jôd  √É«ªdG  ø`̀e  äGôà«∏dG  äGQÉ«∏e

.z¿Gh ¢Sƒ∏H{ á∏ée »a äô°ûf »àdG

 OGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e % 39 ¬``̀cGƒ``̀Ø``̀dGh QÉ`̀°`̀†`̀î`̀dG π`̀ qμ`̀°`̀û`̀Jh

 Ö«∏ëdG  äÉ≤à°ûe  É¡«∏J  GQó`̀g  ÖgòJ  »àdG  á«FGò¨dG

.(% 12) ÜƒÑëdGh (% 14) Ωƒë∏dGh (% 17)

 ≥FÉbQ »¡a ,»eô∏d á°VôY π`̀bC’G  äÉéàæªdG  É`̀eCG

 ô«Z äÉ`̀Hhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh äÉ`̀jƒ`̀∏`̀ë`̀dGh â``̀jõ``̀dGh É`̀WÉ`̀£`̀Ñ`̀dG

 á«eƒμM ΩÉbQCG  ≈dEG  á°SGQódG äóæà°SG óbh .á«dƒëμdG

 2007  ø«H  »`̀FGò`̀¨`̀dG  Qó`̀¡`̀dG  ∫ƒ`̀M  AGQBG  äÉYÓ£à°SGh

 záª«NƒdG äÉ«YGóàdG{ ≈∏Y Aƒ°†dG §q∏°ùJ »gh 2014h

.ø«YQGõªdGh áÄ«ÑdG ≈∏Y Qó¡dG Gò¡d

 π©L  ,á∏μ°ûªdG  √ò`̀¡`̀d  áMôà≤ªdG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  ø`̀eh

 QÉ°†îdGh ¬cGƒØdG øjõîJ ≈∏Y ¿hOÉà©j ø«μ∏¡à°ùªdG

 QÉ``̀WEG »``a á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J äÓ`̀ª`̀M êÉ`````̀eOEGh ,π`̀°`̀†`̀aCG πμ°ûH

.á«eƒμëdG äGQOÉÑªdG

 á«YGQõdG  çÉëHC’G  áeóN  øe  OGôfƒc  ∑GR  ∫É`̀bh

 á«cô«eC’G áYGQõdG IQGRƒd á©HÉàdG á«dÉª°ûdG ÉJƒcGO »a

 »FGò¨dG  Qó¡dG{  ¿EG  á°SGQódG  √ò`̀g  ≈∏Y  ±ô°TCG  …ò`̀dG

 π`̀FÉ`̀°`̀Sh OÉ``̀é``̀jE’ á`̀«`̀dƒ`̀ª`̀°`̀T Iô`̀¶`̀f »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀J á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀e

 OGOõJ øjòdG ¿Éμ°ùdG  äÉLÉM á«Ñ∏àH íª°ùJ áeGóà°ùe

 .zºgOGóYCG

 كانيل رئيس; لكوبا خلف; لراؤول كاسترو 
 Éæ«dCG  á«HÉîàf’G  á«æWƒdG  áæé∏dG  á°ù«FQ  â`̀æ`̀∏`̀YGh 

 øe ≠dÉÑdG  »fóªdG  π«fÉc-RÉjO  ¿G  ¢ù∏éªdG  »a hô«°ùdÉH

 ÜGƒædG ¬ÑîàfG ób ,ó«MƒdG í°TôªdG ¿Éc …òdG 57 ôª©dG

 äGƒ°UG 603Ü{ ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S ¢ùªN øe áj’ƒd

 IócDƒe  zäGƒ`̀°`̀U’G  øe %99,83  áÑ°ùæH  …G  604  π°UG  øe

.∂dP π«Ñb áeÉ©dG ΩÓY’G πFÉ°Sh É¡àYRh áeƒ∏©e ∂dòH

 ,2013  òæe  ΩÉ¶ædG  »a  »fÉãdG  ∫hDƒ°ùªdG  ¢Vôa  óbh

 (ÉeÉY  86)  hôà°SÉc  ∫hDhGQ  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``dG  É«éjQóJ  ¬°ùØf

.á£∏°ùdG ÖJGôe π¶dG »a ≥∏°ùJ Éeó©H

 á«îjQÉJ ∫É≤àfG á«∏ªY IOÉ«b ∞∏c …òdG π«fÉc-RÉjOh

 ∫hG ƒg ,hôà°SÉc øjƒNC’G ºμM øe ÉeÉY 60 øe ôãcG ó©H

.1959 IQƒK ±ô©j ºd »Hƒc ¢ù«FQ

 ∫hDƒ°ùªdG  ≈dG  ¢ù«Fô∏d  ∫h’G  ÖFÉædG  Ö°üæe  óæ°SGh

 »HÉ≤f  ƒgh  ,É°ù«e  ¢ùjódÉa  QhOÉØ∏°S  ,ΩÉ¶ædG  »a  »fÉãdG

 á«fÉãdG ≠`̀∏`̀Ñ`̀jh ,Üõ``ë``dG »`̀a iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™`̀«`̀aQ ∫Dhƒ`̀°`̀ù`̀eh

 É°†jG  IócDƒe ,hô«°ùdÉH  âæ∏YG  Éªc ,ôª©dG  øe ø«©Ñ°ùdGh

 Éªc  º°†à°S  ,É«∏©dG  ájò«ØæàdG  áÄ«¡dG  ,ádhódG  ¢ù∏ée ¿G

.31 π°UG øe GójóL Gƒ°†Y 13 ™bƒàe ƒg

 hôà°SÉc  ¿Gƒ````N’G  ô£°S  ,á`̀jô`̀à`̀°`̀SÉ`̀μ`̀dG  IQƒ``ã``dG  ò`̀æ`̀eh

 Éëéfh  ,áª≤dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¿hÉ©àdG  øe  Gójôa  ÉîjQÉJ

 QÉ`̀«`̀¡`̀fGh ≈ª¶©dG á`̀«`̀cô`̀«`̀e’G Iƒ`̀≤`̀dG Oó`̀°`̀û`̀J á`̀ehÉ`̀≤`̀e »`̀a

 ¬≤«≤°T  2006  »`̀a  ∞∏N  É`̀eó`̀©`̀Hh  .»JÉ«aƒ°ùdG  ∂jô°ûdG

 øe áYƒªée ∫hhGQ CGóH ,2016 ôNGhG »aƒJ …òdG ∫ó«a

 πãe ,πÑb øe ÉgQƒ°üJ Éæμªe øμj ºd »àdG äÉMÓ°U’G

 ,á°UÉîdG  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  OÉ°üàb’G  ìÉàØfG

.IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e GOƒ¡°ûe ÉHQÉ≤J ≥°ùfh

 πîàj ºd hôà°SÉc ∫hDhGQ ¿EÉa ,á°SÉFôdG ¬JQOÉ¨e ™eh

 ßØàë«°S ¬```̀fC’ ,¬`̀Ø`̀∏`̀î`̀d º`̀μ`̀ë`̀dG ó`̀«`̀dÉ`̀≤`̀e ø``Y π`̀eÉ`̀μ`̀dÉ`̀H

 …ƒ≤dG  »HƒμdG  »Yƒ«°ûdG  Üõë∏d ÉeÉY Éæ«eG  ¬JÉ«MÓ°üH

.√ôªY øe 90∫G ≠∏Ñj ÉeóæY 2021 ≈àM

 AÉ°†YG ø««©J á∏Ñ≤ªdG ΩÉj’G »a ºàj ¿G Qô≤ªdG øeh

 .AGQRƒdG ¢ù∏ée

 Ü.±.CG - ÉfÉaÉg

 »a »fÉãdG πLôdG π«fÉc-RÉjO π«¨«e ÖîàfG
 OÓÑ∏d É°ù«FQ ¢ù«ªîdG ¢ùeG »HƒμdG ΩÉ¶ædG
 hôà°SÉc ∫hDhGQ ¬àj’h á«¡àæªdG ¢ù«Fô∏d ÉØ∏N
 øjƒN’G ºμM øe Oƒ≤Y áà°S ƒëf »¡æj Ée
.hôà°SÉc

 z¬°ù«d{ áæjóe »a á©bGƒdG á≤jóëdG .zQƒgõdG á«°ùfÉehQ{ QÉ©°ûH ΩÉ©dG Gòg ÉgQG qhR ,ºdÉ©dÉH Ö«dƒ«àdG ≥FGóM πªLCGh ôÑcCG ióMEG ,ájóædƒ¡dG z±ƒ¡æμjƒc{ á≤jóM πÑ≤à°ùJ 

 QÉjCGh ,¿É°ù«f »a z±ƒ¡æμjƒc{ §°ûæJ ,Qƒ¡°T I qó©d äGOGó©à°SG ó©Hh .É¡æe Ö«dƒ«àdG á°UÉîHh QƒgõdG »a ó q°ùéàj ™FGQ ∫ÉªLh IójóL áq∏ëH ìÉq«°ù∏d É¡HGƒHCG âëàa ,ájóædƒ¡dG

 .G kQÉàμg 32 `H Q qó≤oJ áMÉ°ùe ≈∏Y áYhQõe ,Ö«dƒ«àdG øe É¡ª¶©e ,IôgR ø«jÓe 7 ,…QÉédG º°SƒªdG ∫ÓN á≤jóëdG ø°†àëJh .Ö«dƒàdG QÉgRCG ôªY ô°üb ÖÑ°ùH ,ΩÉY πc øe

 .QƒgõdG IógÉ°ûªH ´Éàªà°SÓd ádhO 100 øe ¢üî°T ∞dCG 400h ¿ƒ«∏e ,2018 º°Sƒe ∫ÓN á≤jóëdG Qhõj ¿CG ô¶àæªdG øeh

 الزهور تأسر القلوب في كويكنهوف الهولندية 

 الشباب ا�لماني ُيعرض
عن اقتناء السيارات 

 õcôe  Égô°ûf  á`̀°`̀SGQO  äô`̀¡`̀XCG  -  Ü.±.CG  -  ø«dôH 

 qø°S  ø«H  ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  »`̀fÉ`̀ª`̀dCG  çÉ`̀ë`̀HCG

 ó∏ÑdG  Gò`̀g  »`̀a  øjô°û©dGh  á°ùeÉîdGh  Iô°ûY  áæeÉãdG

.äGQÉ«°ùdG AÉæàbG ≈∏Y ’ÉÑbEG πbCG GhQÉ°U

 IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ¿CG  ¿hô```̀j  ¿É``̀ª``̀dC’G  ø``̀e  %  73  ¿É``̀c  GPEGh

 áÑ°ùædG  √òg  ¿CG  ’EG  ,zGó`̀L  á qª¡e{  hCG  záª¡e{  á°UÉîdG

 á°ùeÉîdG ¿hO ºg øe ±ƒØ°U »a % 55 ≈dEG  ¢†ØîæJ

 ¿óªdG »a º¡æe ¿ƒ°û«©j øªe % 36 ≈dEGh ,øjô°û©dGh

.∞dCG áÄe øY É¡fÉμ°S OóY ójõj »àdG

 »fÉªdC’G õcôªdG Égô°ûf »àdG á°SGQódG hó©e ∫Ébh

 øjOƒdƒªdG øe Gô«Ñc GAõL ¿EG äGQÉ«°ùdG ∫ƒM çÉëHCÓd

 ’{ »°VÉªdG ó≤©dG ∞°üàæeh äÉ«æ«©°ùàdG ∞°üàæe ø«H

 ôjóe  ∫õJGôH  ¿ÉØ«à°S  ∫É`̀bh  .zIQÉ«°ùdÉH  É≤q∏©J  ¿hóÑj

 πH ,Ée »YÉªàLG ™°Vƒd GõeQ IQÉ«°ùdG ó©J ºd{ õcôªdG

.zIGOCG O qôée äQÉ°U

 äGQÉ«°ùdG øY ¢VGôYE’G ≈∏Y áãYÉÑdG ÜÉÑ°SC’G øeh

 ¬ qLƒàdGh ,GóL á∏YÉa ∑ôà°ûe π≤f áμÑ°T OƒLh á°UÉîdG

 ,äÓ≤æàdG  »`̀a  á`̀«`̀FGƒ`̀¡`̀dG  á``̀LGQó``̀dGh  »°ûªdG  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’

 .äGQÉ«°ùdG ¿ÉªKCG ´ÉØJQG ≈dEG áaÉ°VEG
(RôàjhQ)   π«fÉc 

 االنتخابات التركية.. مغامرة �ردوغان أم ضربة للمعارضة؟ 

 الموافقة على تعيين بومبيو عالقة 

 Ö«W ÖLQ »côàdG ¢ù«FôdG ≈©°ùj - Ü.±.CG - Iô≤fG 

 äÉHÉîàfG  AGô`̀L’ áÄLÉØªdG  ¬JƒYO ∫ÓN øe ¿É`̀ZhOQG

 ô«Z á°VQÉ©ªdG áàZÉÑe ≈dG ,øjô¡°T øe πbG ∫ÓN áeÉY

 ó©H á«eƒ≤dG ôYÉ°ûªdG óYÉ°üJ øe IOÉØà°S’Gh Ió©à°ùªdG

 øe  Oó`̀Y  OÉ≤àYG  Ö°ùëH  ,ÉjQƒ°S  »a  ájôμ°ù©dG  ¬à«∏ªY

.ø«∏∏ëªdG

 »a Rƒ`̀Ø`̀∏`̀d kÉ`̀¶`̀M ô`̀ã`̀c’G ¬`̀Hõ`̀Mh ¿É````̀ZhOQG ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀Sh

 »a  …ôéà°S  »àdG  á«fÉªdôÑdGh  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G

 IôeÉ¨e ¿ƒμj ób ∂dP ¿G ’G ¿GôjõM 24 »a ¬JGP âbƒdG

.ájOÉ°üàb’G ´É°Vh’G Qƒgóàd Gô¶f É°†jG

 πNóà°S  Égó©H  ¬f’  áª¡e  äÉHÉîàf’G  √òg  ôÑà©Jh

 ô©°ûjh  .ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  õ`̀«`̀M  Ió`̀jó`̀é`̀dG  ájò«ØæàdG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG

 ádhódG  ¢ù«FQ  íæªJ  É¡fƒc  É¡dÉ«M  ≥∏≤dÉH  ¿ƒ°VQÉ©ªdG

 á`̀j’ƒ`̀H ¿É````̀ZhOQG Rƒ``̀a ∫É``̀M »``̀ah .ájƒ£∏°S äÉ`̀«`̀MÓ`̀°`̀U

 ∫ƒNO øe ∂dòH øμªà«°ùa ,äƒæ°S  ¢ùªN Ióªd IójóL

 ¢ù«FQ  Ö°üæe  π¨°T  ¿G  ó©H  ,á£∏°ùdG  øe  ådÉãdG  ó≤©dG

 »`̀KhQhO  ∫ƒ≤J  .kÉeÉY  15  Ióªd  ¢ù«FôdG  Égó©Hh  AGQRƒ``̀dG

 »°ùfôØdG  ó¡©ªdG  »`̀a  É`̀«`̀cô`̀J  è`̀eÉ`̀fô`̀H  á°ù«FQ  äó«ª°T

 ¬`̀fCG ô`̀¡`̀¶`̀j ¿CG ó`̀jô`̀j ¿É`````̀ZhOQG{ ¿G á`̀«`̀dhó`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀∏`̀d

 óYƒªdG ¿Éch .zá«°SÉ«°ùdG IóæL’G »a ≥∏£ªdG ºμëàªdG

.2019»fÉãdG øjô°ûJ øe ådÉãdG »a äÉHÉîàfÓd »°SÉ°S’G

 ó`̀MG ƒ``̀g ICÉ`̀LÉ`̀Ø`̀ª`̀dG π``̀eÉ``̀Y{ ¿G äó`̀«`̀ª`̀°`̀T â``aÉ``°``VGh

 á«∏NGódG  á°VQÉ©ªdG  ≈∏Y Iô£«°ù∏d (¿É`̀ZhOQG) Ö«dÉ°SCG

.z¬ÑfÉL ≈dG á£∏°ùdG áØc í«LôJ »dÉàdÉHh ,á«LQÉîdGh

 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ,…Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG Üõ`̀ë`̀d ø°ùàj º`̀d

 CÉ°ûf  Éªæ«H  ,á°SÉFô∏d  ¬ë°Tôe  ìô`̀W  »°ù«FôdG  »fÉª∏©dG

 á≤HÉ°ùdG á«∏NGódG IôjRh áeÉYõH »eƒ≤dG zô«îdG{ ÜõM

.»°VÉªdG ∫h’G øjô°ûJ »a kGô«NCG ôæ«°ùcG ∫Gô«e

 ,OGôcÓd »dGƒªdG  »WGôbƒªjódG  Üƒ©°ûdG  ÜõM ÉeCG

 »£©«°S ¬`̀fEÉ`̀a  ,Gò``̀d  .¬``JOÉ``b  Rô``̀HG  ∫É`̀≤`̀à`̀YG  ¬Ø©°VG ó`̀≤`̀a

 áeRÓdG  áÄªdÉH  Iô°û©dG  áÑ°ùf  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  á`̀jƒ`̀dhC’G

.¿ÉªdôÑdG »a AÉ≤Ñ∏d

 ôjóe  ƒ«ÑeƒH  ∂`̀jÉ`̀e  ¬`̀LGƒ`̀j  -  Ü.±.CG  -  ø£æ°TGh 

 √QÉàNG …òdG (¬jG …BG »°S) ájõcôªdG äGQÉÑîà°S’G ádÉch

 ôjRh  Ö°üæe  π¨°û«d  ÖeôJ  ódÉfhO  »cô«e’G  ¢ù«FôdG

 ¢ù∏ée  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  äÉHƒ©°U  á«LQÉîdG

.¬æ««©àd áeRÓdG ñƒ«°ûdG

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »a á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd hóÑJh

 Qhó`̀dG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,ø««©àdG  Gò`̀g  ¢†aQ  ∂°Th  ≈∏Y

 .á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  ™e  ÜQÉ≤àdG  »a  ƒ«ÑeƒH  ¬Ñ©∏j  …ò`̀dG

 ≠fÉj  ≠fƒ«H  »a É¡H  ΩÉ`̀b  ájô°S  áª¡e øe ƒà∏d  OÉ`̀Y  ó`̀bh

 …Qƒ`̀μ`̀dG  º`̀«`̀Yõ`̀dGh  Ö`̀eô`̀J  ø«H  á«îjQÉJ  áª≤d  OGó`̀YÓ`̀d

.¿hG ≠fƒL º«c »dÉª°ûdG

 â«ÑdG ø°T ,á©bƒàe øμJ ºd »àdG äÉÑ≤©dG √òg ΩÉeGh

 ΩƒJ …Qƒ¡ªédG QƒJÉæ°ùdG ∫Ébh .GOÉ°†e Éeƒég ¢†«H’G

 ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ¬àª¶f  »ØJÉg  ôªJDƒe  »`̀a  ¿ƒ`̀Jƒ`̀c

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ó«cCÉJ Qó°ü«°S ,áæé∏dG »a çóM Éª¡e{

.zπÑ≤ªdG ´ƒÑ°S’G (ƒ«ÑeƒH ø««©àd)

 á°ù∏L »a âjƒ°üJ QÉ¶àfG ƒ«ÑeƒH ≈∏Y ¿ƒμ«°S ∂dòd

 GôjRh  ¬æ««©J  ≈∏Y  á≤aGƒª∏d  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  »a  áeÉY

 á≤aGƒe  ¿hó``H  ø««©àdG  »`̀a  AGô``̀L’G  Gò``gh  .á«LQÉî∏d

 áÄ«°ùdG IQÉ°T’G{ øe ¿ƒJƒc ΩƒJ QòMh .GóL QOÉf áæé∏dG
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قاع املدينة

التي  التقليدية  اليدوية  الصناعات  من  تعتبر  القش  صناعة  مهنة 
العربية  وهويتنا  الشعبي  موروثنا  على  المحافظة  على  تعمل 

األصيلة ذات الطابع الجمالي وهي اصبحت رمزا لتراثنا الثقافي.
اجمل  من  القش  اطباق  إن  القش»  «بائع  الخطيب  احمد  ويقول 
الصناعات اليدوية والتي ما زال لها اقبال من قبل الناس حيث كثير 
كثير  وبكميات  معينة  انواع  على  بتوصيتي  يقومون  الزبائن  من 

من اجل اهدائها حيث تعتبر من الهدايا المقربة للقلوب .
وتقول سلمى احدى زبائن محل القش انها تعشق اطباق القش 
ذات  والملونة  الجميلة  القش  اطباق  من  كثيراً  بمنزلها  وتقتني 
الرسومات المميزة وانه يوجد بمنزلها زاوية خاصة بأطباق القش 

.
وخالل جولتنا التقينا بصانعة القش ام سالم ، تقول لقد تعلمت 
امهر  من  زالت  وما  كانت  حيث  والدتي  من  القش  صناعة  مهنة 
النساء في صناعة اطباق القش بأشكال مختلفة حيث كانت قديما 
الزجاجية  االطباق  انتشار  قبل  اساسية  ومتطلبات  اواني  تعتبر 

والبالستيكية بأسعار رخيصة وبكثرة
مؤكدة انها ما زالت صناعة القش في وقتنا الحاضر موجودة رغم 
حيث  المنازل  زينة  في  تستخدم  اصبحت  انها  اال  استخدامها  قلة 
الجميل  بتراثنا  تذكرنا  جميلة  فنية  كلوحة  الجدران  على  تعلق 
واصبحت تعتبر من الهدايا المحببة للناس لجمال منظرها الذي ما 

زالت العين تعشق رؤيته 
لنقل  القش  من   واوان اطباق  بضاعة  تقوم  امي  كانت  وتضيف 
موسم  في  سواء  األرض»  الحقول «غلة  في  الزراعية  المنتوجات 

قطف الزيتون «فرط الزيتون « وموسم الحصاد .
وتتابع ام سالم ان مهنة صناعة القش تحتاج لوقت طويل ومجهود 
الى  اذهب  القمح  حصاد  موسم  في  انه  واضافت   ، عالٍ وتركيز 
«البيادر» وهو ما يعرف بحقل القمح واثناء الحصاد اقوم بتجميع 
سيقان القمح الجيدة والقوية من اجل تحويلها الطباق من القش .

وتشير ام سالم  ان النساء والفتيات تجتمعن في نهاية كل موسم 
حصاد على البيادر «ارض الحصاد» ليجمعن أكوام محصول القمح 

الجزء  واختيار  عنها  السنابل  فصل  بعد  القمح  سيقان  وترتيب 
تدخل  الوان  وذات  مزخرفة  فنية  لوحة  لصناعة  واألمثل  المناسب 

الفرح والبهجة للقلب من ذلك القش .
اما ام حسن الزعبي اوضحت لنا انه بعد جمع القش تقوم النساء 
بإحضار األصباغ المعينة لصبغ القش لجعلها أدوات مفرحة جميلة 
، حيث يبدأن بتليين القش وذلك بنقعه بالماء مدة كافية وكذلك 

القش المستخدم في الحشوة.
وتذكر ام حسن ان هنالك اطباقاً متعددة يتم صنعها من القش 
من  تصنع  فجميعها   ، الجونة  و  والقبعة  والمهفة  الصواني  مثل 
نفس المواد ولكن باشكال مختلفة فمنها الكبير والصغير ومنها 

العميق والمجور .
صناعة  وخصوصاً  الجميلة  اليدوية  الحرف  من  موروثنا  اجمل  ما 
الحفاظ  في  العمل  ضرورة  كله  ذلك  في  واالجمل  القش  اطباق 
على تلك الصناعة اليدوية والحفاظ عليها النها تعتبر جزءاً اليتجزأ 

من تراثنا وموروثنا الشعبي الفالحي االصيل .

نداء الشناق
ة التي تصنع من سويقات « عيدان» سنابل القمح بعد  صناعة اطباق القش هي من الحرف اليدوية القد
م خاص  ثابة لوحة فنية جميلة املنظر ولها اهت حصادها ، والتي ما زالت رائدة اىل وقتنا الحارض وهي 

من الناس عرب العصور النها تربط بتاريخنا وذكرياتنا الزمن الجميل الشعبي الفالحي وتراثنا منذ عقود .

صناعة أطباق القش ... صناعة أطباق القش ... 
مهنة توارثتها األجيال مهنة توارثتها األجيال 

لكن ذلك لم يثنيني يوما عن أن أمضي في طريقي كما 
أردت ، فأبحرت في عالم يمتلئ بحمم األلم ، وبالعزيمة 
واليقين تغلبت عليها وأستطعت أن أصل الى ما حلمت به 
العمر  من  والبالغ  صبحية  أبو  جمال  عيسى  عبر  هكذا    »
أن  على  وإصراره  الصعبة  حياته  ظروف  عن   ( عاما   ٢٣  )

يتخطى جميع العوائق التي اعترضت طريقه .
يقول أبو صبحية: «ذات مرة وحينما كنت صغيرا كسرت 
بأنني  تبين  السينية  األشعة  طريق  وعن   ، اليمنى  رجلي 
في  اضطراب  وهو   » الزجاجي  العظم  بمرض   » مصاب 
العظام الخلقية يترافق مع عيب في النسيج الضام يؤدي 
وبالتالي  تكوينه  أو  العظم  بناء  على  القدرة  عدم  الى 
الكثيرة  ــدي  وال محاولة  ورغــم   ، العظام  كسر  سهولة 
بالفشل  باءت  محاوالته  أن  اال  لمرضي  عالج  عن  للبحث 
لعدم وجود عالج نهائي للشفاء من المرض وإنما يقتصر 

العالج على إجراء عمليات لتعديل تشوه العظام فقط». 
في  تعلمه  أثناء  صبحية  أبــو  واجهت  كثيرة  صعوبات 
مدارس  بين  دراستي  أثناء  تنقلت   «: ويقول   ، المدرسة 
الوكالة والتربية الخاصة والحكومة حتى أنهيت  الثانوية 
كثيرة  معيقات   ، الحكومية  المدارس  إحدى  من  العامة 
المناسبة  التهيئة  توفر  كعدم   ، دراستي  أثناء  واجهتني 
ذوي  لألشخاص  خاصة  حمامات  ووجــود  االعاقة  لــذوي 
بكيفية  والمعلمين  الطالب  لدى  الوعي  ونقص   ، األعاقة 

التعامل السليم مع الحاالت الخاصة ، ولكن مساندة والدي 
وإخوتي الكبيرة لي جعلتني أتغلب على تلك الظروف».

الــرأي:  الى  ليروي  للوراء  بذاكرته  صبحية  أبو  ويعود 
مع  مشكلة  واجهت  العامة  الثانوية  قدمت  حينما  «أتذكر 
الكتابة  على  قدرتي  لعدم  نظرا  اإلمتحانات  أجوبة  كاتب 
بسهولة وسرعة ، فكان يخطئ في فهم وكتابة ما أمليه 
طريق  وعن   ، نجحت  قد  وفضله  اهللا  بحمد  ولكن  عليه 
المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة خضعت 
إلمتحان التنافس ، وها أنا اآلن طالب في الجامعة األردنية 

أدرس التربية الخاصة وقريبا سأتخرج».
ليصبح  تعداه  بل  أكاديميا  صبحية  أبو  نجاح  يقتصر  لم 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  عن  للدفاع  فاعال  ناشطا 
ويقول: «أشارك على الدوام بالفعاليات الخاصة بالمدافعة 
عن األشخاص ذوي اإلعاقة، وأعمل اآلن كعضو في فريق 
الصحة  بمهرجان  شاركت  ومؤخرا  الطلبة،  لخدمة  الكلية 
بلدية  رئيس  قبل  من  تكريمي  وتم  الزرقاء  مدينة  في 

الزرقاء».
االردنية  الجامعة  في  محاضرا  يصبح  بان  عيسى  ويأمل 
وأن يكمل الماجستير والدكتوراة، وأن يظل عضوا فاعال 

كمدافع عن حقوق االشخاص ذوي االعاقة .

ندى شحادة 
ً نصعد من خالله اىل قمة التفوق  " بالعزم واإلرادة الصلبة نقهر الظروف ونواجه الصعاب ، ونجعل منها سل

رض " العظم الزجاجي " والنجاح ، شاءت األقدار أن أصاب 

بالعزم واإلرادة الصلبة بالعزم واإلرادة الصلبة 
نقهر الظروف ونواجه الصعابنقهر الظروف ونواجه الصعاب
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صحة

البحوث  زالت  وما  الخرف.  من  انتشاراً  األكثر  الشكل  الزهايمر   يشكِّل 
متواصلة لتحديد أسبابه، إال أن بروتيناً دبقاً يدعى بيتا-أميلويد يؤدي 

على ما يبدو دوراً في هذا الداء.
ل « صفيحات»في الدماغ، تعوق التواصل بين  يتكتل بيتا-أميلويد ويشكّ
من  وكثير  السلوك،  في  وتبدالت  الذاكرة،  فقدان  إلى  يقود  ما  الخاليا، 

األعراض األخرى التي تميز الزهايمر.
أن  وزمالؤه  ماكغير  الدكتور  كشف  الماضية،  السنة  نشرت  دراسة  في 
بيبتيد بيتا-أميلويد، الذي يعرف بأميلويد-بيتا ٤٢ (Abeta ٤٢) يتوافر 
في اللعاب كما الدماغ، وأن معدالت هذا البيبتيد تكون أعلى في حالة 

البالغين الذين يعتبرون أكثر عرضة للزهايمر.
استناداً إلى هذه النتائج، طرح الفريق إمكان استخدام فحص لعاب لتوقّع 

خطر اإلصابة بالزهايمر قبل سنوات من ظهور األعراض.
عرضة  األكثر  أن  بحثنا  خالل  من  اكتشفنا   » ماكغير:  الدكتور  يذكر 
ذاتها  المرتفعة   ٤٢ أميلويد-بيتا  معدالت  يعانون  بالزهايمر  لإلصابة 
المعدالت  هذه  يملكون  ذلك،  على  عالوة  الداء.  بهذا  أصيبوا  من  كما 
العالية طوال حياتهم، ما يعني أن من الممكن نظرياً إخضاعهم للفحص 

في أية مرحلة من حياتهم}.

هل هذا «إنجاز حقيقي»؟
اإلصابة  دون  يحول  قد  اإليبوبروفين  أن  الباحثون  يدعي  التقرير،  في 
بالزهايمر في حالة من يعانون معدالت مرتفعة من أميلويد-بيتا ٤٢. 
يشير الدكتور ماكغير وفريقه إلى بحوث سابقة أجروها وأظهروا فيها أن 

ل رد فعل التهابياً. أميلويد-بيتا ٤٢ يشكّ
من الممكن الحد من رد الفعل هذا باإليبوبروفين وغيره من مضادات 
االلتهاب غير الستيرويدية، حسبما يؤكد الباحثون، ما قد يعوق تقدم 

ألزهايمر.
فحص  خالل  من  بالزهايمر  اإلصابة  خطر  تحديد  أن  الفريق  يوضح 
اللعاب يقدم للناس فرصة لتفادي اإلصابة بتناولهم جرعة يومية من 
اإليبوبروفين. ويشير الدكتور ماكغير: «لما كنا نعلم أن انتشار الزهايمر 
بالخضوع  الناس  فننصح  والستين،  الخامسة  سن  في  يبدأ  السريري 
يبدأ  عندما  والخمسين،  الخامسة  سن  نحو  سنوات   ١٠ قبل  للفحص 
 ٤٢ أميلويد-بيتا  معدالت  أن  تبين  «إذا  يضيف:  بالتكون».  الزهايمر 
من  يومية  جرعة  لتناولهم  حان  قد  األوان  يكون  حالتهم،  في  مرتفعة 

اإليبوبروفين بغية تفادي هذا المرض».
ألنه  حقيقياً»  إياه «إنجازاً  معتبراً  اللعاب  بفحص  ماكغير  الدكتور  يشيد 
«يدلنا على الطريق للتخلص من الزهايمر». لكن ادعاءات هذا الباحث 

اصطدمت بعدد من االنتقادات.

انتقاد
والبحوث  السياسة  عن  المسؤولين  كبير  براون،  دوغ  الدكتور  يعتقد 
في جمعية الزهايمر في المملكة المتحدة، أن من المبكر جداً التوصية 

بجرعة يومية من اإليبوبروفين للوقاية من هذا الداء.
كبيرة  كمية  تجمع  التي  الشعبية،  الدراسات  طرحت   » موضحاً:  يضيف 
تناول  أن  فكرة  األشخاص،  آلالف  الطبية  السجالت  من  المعلومات  من 
خطر  بتراجع  يرتبط  قد  االلتهاب  مضادات  من  وغيره  اإليبوبروفين 
اإلصابة بالخرف. لكن نتائج التجارب السريرية التي تناولت هذه األدوية 

جاءت مخيبة لآلمال حتى اليوم.
أخذ  التقرير  هذا  في  الباحثين  اقتراح  يعتبر   » براون:  الدكتور  يتابع 
جرعة يومية من دواء مضاد لاللتهاب، ما إن يظهر فحص اللعاب نتائج 
إيجابية تشير إلى ارتفاع خطر اإلصابة بالزهايمر، سابقاً ألوانه باالستناد 

إلى األدلة المتوافرة اليوم.
غير  االلتهاب  مضادات  استعمال  مخاطر  إلى  أيضاً  براون  الدكتور  يشير 
الستيرويدية الطويل األمد، من بينها النزف في األمعاء وقرحة المعدة. 
الوارفارين،  مثل  أخرى،  أدوية  مع  المضادات  هذه  تتفاعل  قد  كذلك 

وتؤدي إلى تأثيرات مضرة.
يختم الدكتور براون: « ننصح المريض دوماً باستشارة طبيبه قبل أن 

يبدل أدويته. 

الكريات  ترصدها  ثم  الجسم  إلى  للحساسية  المسبِّبة  المادة  تدخل 
األجسام  إنتاج  عملية  فتنطلق  والفم  والعينين  األنف  في  البيضاء 
المضادة التي تصل إلى الدم. تترسخ تلك األجسام على سطح الخاليا 
األغشية  في  سيما  ال  الجسم،  أنسجة  في  الموجودة  المناعية  البدينة 

الخاصة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.
عند االحتكاك مجدداً بالمادة المسبِّبة للحساسية، ستلتقطها األجسام 
الخاليا  من  سريعاً  الهيستامين  إطالق  عن  مسؤولة  وتكون  المضادة 
البدينة، وهو يعتبر العنصر األساسي المسؤول عن أعراض الحساسية. 
يشار إلى أن الجسم لن ينتج أية أجسام مضادة إذا كانت الحساسية 

مرتبطة حصراً باالحتكاك بمواد معينة.
أبرز األعراض التي ستواجهها في البداية:

- زكام ال ينتهي.
- امتالء العين بالدموع فور التجول في الخارج.

- ظهور حبوب على اليدين أو الجسم.
هذه  عليك  وسيطرح  عيادياً  فحصاً  لك  سيجري  طبيبك،  تزور  حين 
األسئلة: في أي لحظة وفي أي ظروف ظهرت هذه األعراض؟ ما الذي 
منتج  أي   استعملت هل  دواء؟  أي   أخذت هل  ظهورها؟  قبل  أكلته 
جديد؟ هل واجهت مؤشرات أخرى غير مألوفة؟ هذا االستجواب ضروري 

لمحاولة تحديد المادة المسؤولة عن الحساسية.
حدة  تخفيف  إلى  تهدف  أدويــة  الطبيب  يصف  الحاالت،  معظم  في 
األعراض. تعتبر مضادات الهيستامين األكثر شيوعاً الستهداف التهاب 
بحسب  العالج،  هذا  يتزامن  أن  يمكن  القراص.  ولسع  األنف  مخاطية 
للحساسية  مضادة  وقطرة  القشرية  الستيرويدات  من  نوع  مع  الحالة، 
اإلصابة  (عند  باالستنشاق  عالج  أو  الملتحمة)  بالتهاب  اإلصابة  (عند 
بالربو) أو كريم مصنوع من الكورتيزون (عند اإلصابة باإلكزيما). إذا 
أثبتت األدوية فاعليتها ونجحت في تخفيف األعراض، سيتوقف العالج 

عند هذا الحد عموماً.
بعد أن يستجوب طبيب الحساسية مريضه ويسأله عن تفاصيل حياته 
األعراض،  ظهور  وظروف  والمهنة،  اليومية،  والعادات  الحياة،  (أسلوب 
يخضع  أن  إليه  سيطلب  العائلة...)،  في  الشائعة  الحساسية  وحاالت 

لبعض الفحوص الجلدية:
- اختبار وخز الجلد: يصبح هذا الفحص ضرورياً إذا اشتبه الطبيب بأن 
مسببات الحساسية ذات طابع تنفّسي أو غذائي. إلجراء الفحص، يضع 
مادة  كل  من  خالصة  أو  قطرة  الظهر  أو  الساعد  بشرة  على  الطبيب 
مؤلمة  العملية  تكون  ال  بإبرة صغيرة.  المادة  يدخل  ثم  بها،  يشتبه 
جداً عموماً. يمكن قراءة النتيجة خالل مدة تتراوح بين ١٠ و٢٠ دقيقة. 
حساسية  إلى  حبوب)  أو  تورم،  أو  (احمرار،  موضعي  فعل  رد  أي  يشير 

المريض تجاه المادة المشبوهة.
بأن  الطبيب  اشتبه  إذا  ضرورياً  الفحص  هذا  يصبح  الرقعة:  اختبار   -
الطبيب  يضع  الفحص،  إلجراء  جلدي.  طابع  ذات  الحساسية  مسببات 
أن  يجب  بضمادة.  يغطيها  ثم  الظهر  بشرة  على  المشبوهة  العناصر 
حصول  من  للتأكد  ساعة   ٤٨ مرور  بعد  الطبيب  لرؤية  المريض  يعود 

أي رد فعل موضعي.
عدة  شكل  على  بأنفسهم  الناس  يجريها  التي  االختبارات  هذه  تأتي 
الدم  في   E المناعي  الغلوبولين  مجموع  بقياس  وتسمح  متكاملة 
النتيجة  قراءة  يمكن  اإلصبع.  طرف  من  تسحب  قطرة  إلى  استناداً 
خالل ١٠ دقائق. لكن يقول أطباء الحساسية إن هذه االختبارات ليست 
مفيدة بأي شكل ألن مجموع الغلوبولين المناعي E ليس مؤشراً دقيقاً 
على الحساسية ويمكن أن يعود ارتفاع هذا المعدل إلى أسباب أخرى 
يبقى  أن  يمكن  المقابل،  في  فيروسية.  عدوى  أو  الطفيلي  الداء  مثل 
هذا المعدل طبيعياً ومع ذلك يكون المريض مصاباً بالحساسية. يكمن 
الخطر الحقيقي في امتناع المريض عن استشارة طبيبه إذا كان المعدل 

طبيعياً، ما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعالج.
تتعدد أعراض هذه الحساسية، من بينها: 
ة في األنف. - سيالن األنف وانسداده، وحكّ

- عطس متكرر.
- احتمال خسارة حاسة الشم.

ة في العين. - احمرار العين وامتالؤها بالدموع، حكّ
- التهاب القصبات الهوائية، أو نوبة ربو (في ٢٥ أو ٪٣٠ من الحاالت).

• يبدأ العالج بأخذ مضاد للهيستامين عن طريق الفم: لضمان فاعلية 
هذا العالج، ال بد من أخذه يومياً طوال موسم غبار الطلع، حتى لو بقي 
األدوية  بعض  شراء  يمكن  ال  عابر.  تحسن  سجل  أو  طفيفاً  االنزعاج 
من دون وصفة طبية بينما ال تحتاج أنواع أخرى إلى وصفة مماثلة. في 
مطلق األحوال، من األفضل استشارة الطبيب دوماً بعد أخذ هذا الدواء 

فترة  خالل  أو  سنة   ١٢ من  أقل  المريض  عمر  كان  إذا  أو  أيام  لسبعة 
الحمل والرضاعة.

• عند اإلصابة بالتهاب مخاطية األنف المرتبط بحساسية حادة أو إذا 
فشل مضاد الهيستامين في تخفيف األعراض وتفاقمت حالة المريض 
بدل أن تتحسن، يجب أن يترافق العالج األولي مع عالج أنفي فيه جرعة 
متدنية من الكورتيزون ألن مفعوله المضاد لاللتهاب يستهدف غشاء 
األنف ويعطي أثراً أقوى. يمكن أن يصف الطبيب قطرة أيضاً إذا كان 

المريض مصاباً بالتهاب الملتحمة العكسي.
مثل غبار الطلع، يسبب العث أشكاالً من الحساسية التنفسية ويكون 
اتخاذ  من  بد  ال  لذا  بالحساسية.  المرتبط  الربو  عن  األول  المسؤول 

بعض التدابير الدقيقة لمعالجة الحالة.
ترتبط  بل  الحساسية  وراء  الكامن  السبب  ذاته  بحد  العث  يكون  ال 
الكائنات  تلك  تنتجها  التي  المتفككة  واألجسام  بالمخلفات  المشكلة 
التنفسي  الجهاز  ستخترق  العناصر،  هذه  استنشاق  عند  المجهرية. 
وتسبب التهاب مخاطية األنف. لكن تنتشر تلك العناصر في القصبات 
المرتبط  االلتهاب  يترافق  لذا  الطلع.  غبار  يفعل  مما  أكثر  الهوائية 

بالحساسية مع الربو في نصف الحاالت.
لمعالجة المشكلة ال بد من تعقب العث، ال سيما في المناطق الحارة 
أي  وجود  عند  األساسية  القاعدة  إنها  التكاثر.  من  لمنعه  والرطبة، 
 اس تجاه العث في المنزل. على صعيد آخر، يجب أن نحدشخص حس

من استعمال المواد التي تهاجم الجهاز التنفسي الهش. 
   • كل يوم:

   - احرص على تهوية الغرف ٢٠ دقيقة على األقل، ال سيما غرف النوم 
واألسرة.

   - تخلّص من العفن فور ظهوره.
   • كل أسبوع:

   - اغسل الستائر والوسائد.
ف األرضيات بمكنسة كهربائية مزودة بفلتر للهواء، ثم اغسلها     - نظّ

بماء نظيف أو بكمية صغيرة جداً من منتجات التنظيف.
   - انزع الغبار عن المفروشات.

   - إذا كنت تقتني قطة وكنت مصاباً بحساسية تجاه وبر الحيوانات، 
في  الحساسية  مسببات  كمية  لتخفيض  الوبر  على  رطباً  قفازاً  مرر 

المنزل.
   • كل شهر:

ف وسائد الكنبات بمكنسة كهربائية.    - نظّ
   • كل ثالثة أشهر:

واأللعاب  الكنبات  وأغطية  والستائر  والوسائد  األلحفة  اغسل   -    
القماشية في الغسالة على حرارة ٣٠ درجة مئوية.

إجراء  الطبيب  يطلب  قد  فترة،  بعد  تكررت  أو  الحساسية  استمرت  إذا 
فحص دم بحثاً عن أجسام مضادة خاصة بالمادة المسبِّبة للحساسية 
بعد التأكد من نوعها. لكن يمكن أن تتعلق الحساسية أحياناً بعوامل 
مع  تزامناً  اإليجابية  الفحص  نتيجة  تشير  نفسه.  الوقت  في  متعددة 
استمرار األعراض إلى حساسية مرتبطة بمادة محددة، لكن لن تكون 
فحص  يكون  ما  نادراً  االحتمال.  هذا  باستبعاد  كفيلة  السلبية  النتيجة 
دوماً  التوجه  األفضل  من  لذا  بدقة.  الحالة  لتشخيص  كافياً  الدم 
عند  ضرورية  خطوة  إنها  بل  الحساسية.  بحاالت   مختص طبيب  إلى 
على  خطورة  تطرح  قد  المشكلة  هذه  ألن  غذائية  بحساسية  االشتباه 

حياة المريض.
   - ال تستعمل أي منتجات أو مبيدات مضادة للعث (بخاخ، أو مساحيق...) 

أو أقمشة معقّمة ومضادة للعث.
   - ال تدخن داخل المنزل.

رة أو تحرق البخور ألن هذه العناصر تطلق     - ال تشعل أي شموع معطّ
منتجات مسبِّبة للحساسية.

   - ال تستعمل أجهزة ضخ العطور الكهربائية أو الرذاذ المليء بالزيوت 
مكافحة  مستوى  على  منافعها  ألن  للحساسية}  {المضادة  األساسية 
الحساسية لم تثبت بعد. حتى أن بعض األنواع قد ينتج كميات كبيرة 

بات العضوية المتطايرة. من المركّ
التقارير  بعض  أشار  فقد  الداخلي،  الهواء  لتنقية  جهازاً  تجلب  ال   -    

الحديثة إلى أن فاعليته ليست مثبتة إال في حاالت نادرة.
   - ال تشعل نار المدفأة.

الحساسية...
ظاهرة بالغة التعقيد

 ...  اإليبوبروف
ر؟  هل يتصّدى للزها
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. âjõdGh
 h  ¢ùÿGh  IQhóæÑdG   ºK õÑÿG ‘ êÉLódG  øe áëjô°T  ™°†f
 ‘  ™°VƒJ { áÑZôdG Ö°ùM { Qõ÷Gh π°üÑdGh äÉ©HôŸG  áæÑL

  áæÑ÷G í«°ùJ ≈àM   Î°SƒàdG hCG ¿ôØdG
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فضاءات

األحــــــــداث (يــــــوم اإلثـــنـــ 
 (٢٦_١٢_١٩١٠

الصحف  عـــادت  ــوم،  ــي ال هــذا  فــي 
للحديث عن ماضي الكرك وتاريخها، 
وشيوخها  ــا  ــداده وأع وعشائرها 
أمنياً  تقريراً  يشبه  (فيما  وأحوالها 
وذلك  صحفي..!؟)،  تقرير  من  أكثر 
الحوراني  رفعت  خليل  وصول  بعد 
الذي  صحفي،  كمراسل  الكرك،  إلى 
أصبح بعد هذه المهمة الحقاً عضواً 

في مجلس إدارة والية سورية.
الطوابير  بتسريح  البدء   تم كما   _
إلخماد  أعـــدت  التي  العسكرية، 
مواقعها  إلى  وعودتها  الكرك،  فتنة 
كما  حيفا.  ميناء  طريق  عن  السابقة 
وصلت إلى والية سورية برقية شكر 
القدس  في  الالتين  بطريرك  من 
للسلطات العثمانية على (محافظتها) 
خالل  الكرك،  لمسيحيي  وحمايتها 

إخماد العصيان.
العسكرية  الــقــوة  أعلنت  كما   _
مدة  الكرك  في  الموجودة  العثمانية 
منازلهم  إلى  األهالي  لعودة  محدد 
في الكرك، وأنّ من ال يعود، ستعتبره 

فاراً وتواصل تعقّبه.
رئيس  المجالي،  رفيفان  أن  وذكر   _
المحرضين  أحد  هو  الكرك،  بلدية 
فــاراً.  يــزال  ال  ــه  وأن (الفتنة)،  على 
على  المحرضين  أن  إلى  أشارت  كما 
المجالي).  بني  (زعماء  هم  العصيان 
تحقيق  هيئة  سترسل  الحكومة  وأنّ 

باشا الفاروقي أرسل برقية إلى وزارة 
الحربية بأن قوات الحملة قد دخلت 
المجالي)  القادر  (عبد  وأن  الكرك..؟ 
وأن  للحكومة..؟  طاعته  قــدم  قد 
البنادق  يقدمون  كانوا  الدرك  بعض 

للمتمردين..؟ 
رواية  بتقديم  الصحف  بدأت  كما   _
لسان  على  لألحداث  متماسكة  شبه 
مراسلها في درعا، وكذلك رد فاضل 
هذه  على  السايق  سورية  والي  باشا 

الرواية، حول أسباب الحداث.
المتمردين  أن  إلى  أشــارت  كما   _
في  الــكــرك  مسيحيي  مــع  اتفقوا 
وأن  محايدين،  يكونوا  أن  البداية 
كنيستهم  على  رفعوا  المسيحيين 
ذلك  فساء  بيضاويتين،  رايتين 
دون  أمالكهم  فنهبوا  المتمردين، 

أن يمسوا أرواحهم..؟!
_ كما أشارت إلى إرسال والية سورية 
إلى سامي باشا كمية من (العباءات) 
لتوزع على مشايخ العربان في قضاء 
مع  يشتركوا  لم  الذين  الطفيلة 

عصاة الكرك. 
من  نهبه  تم  ما  أرقام  نشرت  كما   _
الكرك  لواء  مالية  محاسبة  صناديق 

في التمرد.
العثمانية  السلطات  بــدأت  كما   _
وشبه  تفصيلية،  روايـــة  بتقديم 
التلميح  إلى  باإلضافة  متماسكة، 
وتمهيداً  متعارضة.  أخرى  رواية  عن 
عن  للحديث  الصحف  عادت  لذلك، 

في البحث عن (أسباب الفتنة).

السابقة  الحلقات  يف  ذكرنا 
أنه؛

الدولة  محاولة  عن  الحديث  بدأ   _
العثمانية عن أسباب حقيقية ألحداث 
بالحديث  الصحف  بدأت  كما  الكرك. 
عن عودة موظفي الدولة في الكرك 
بداية  في  أشيع  الذين  ومأموريها، 
تشير  بينما  قتلوا،  أنهم  ــداث  األح
الكنيسة،  في  اختبائهم  إلى  الوقائع 
العسكرية  النجدة  وصول  حين  إلى 

للكرك. 
كما بدأت الصحف باإلشارة إلى منح 
لموظفي  شهرين  راتــب  الحكومة 
ألف  عن  رواتبهم  تقل  الذين  الكرك 
تزيد  لمن  واحد  شهر  غرش،وراتب 
تعويضا  وذلك  ذلك،  عن  رواتبهم 

لهم عما لحق بهم من أضرار..
_ واصلت الصحف الحديث عن إصالح 
جرف  بمحطة  لحقت  التي  العطال 
المهندس  نجاة  وعن  الــدراويــش؛ 
ــان يــظــن أنه  غــالــب بــك الـــذي ك
القتلى  أعداد  بنشر  قامت  كما  قُتل. 
والغائبين  والمصابين  والجرحى 
واألضرار حتى محطة جرف الدراويش 
معان  أهــالــي  أن  وذكـــرت  جنوباً. 
المكونة  هناك  الجند  حامية  ساعدوا 
اشتركوا  وأنهم  عسكري،   ٥٠٠ من 
(الــبــدو)..؟.  مطاحنة  في  الجند  مع 
سامي  الحملة  قائد  أن  أشارت  كما 

محمود شوكت في مجلس المبعوثان 
إلى  تلميحاً  فيه  أشار  الذي  (النواب)، 
أعمال التمرد في المملكة العثمانية، 
فرد عليه عبد الحميد الزهاوي عضو 
المجلس ومبعوث حماة. كما تم نشر 
الكرك  في  الجارية  الوقائع  من  مزيد 
باسم أعضاء حكومة الكرك المحلية، 
النائب  طــاهــر.  (المتصرف  ــم؛  وه
شكري. المحاسب محي الدين. مدير 
صالح.  المفتي  خيري.  التحريرات 

العضو عودة القسوس).
الصحف  فإن  األحداث،  بدء  ومع  هذا 
الكرك  ــاريــخ  ت عــن  النشر  كـــررت 
المملوكي،  العهد  منذ  وماضيها، 
وألغــراض  ــى،  األول صفحاتها  وفي 
وفي  مفهومة؛  وسياسية  إعالمية 
عسكريا  طابورا   ١٨ إرسال  الوقائع؛ 
من دمشق إلى القطرانة؛ حديث عن 
تعداد نفوس بعض العشائر في جبل 
مكة؛  من  الحج  موكب  عودة  العرب؛ 
دروز  بعض  مشاركة  عن  إشاعات 
إشاعات  الكرك؛  عصيان  في  الجبل 
لسورية؛  واليا  بك  غالب  تعيين  عن 

حديث عن ديوان الحرب العرفي.

مقّدمة تاريخّية ومالحظات؛ 
 ،ك؛ هي عصيان مدنير _ هية الكَ
ما لبث أن تحول إلى ثورة مسلّحة، 
وتــعــداد  ــاري  ــب اإلج التجنيد   ضــد
العصيان  انــدلــع  حيث  الــنــفــوس. 
عام   (١١) الثاني  تشرين   ٢٢ في 

تأسيس  تاريخ  وعن  الكرك،  ماضي 
 ١٧ قبل  أي  فيها،  العثمانية  اإلدارة 
عاما من أحداث العام ١٩١٠، أي في 

العام ١٨٩٣م (١٣٠٩ شرقي).
_ ومنها أن متصرفية الكرك تأسست 
شرقي)،   ١٣٠٩) ١٨٩٣م  العام  في 
حلمي  حسين  المتصرف  يد  على 
العمرانية  المعلومات  ومن  باشا. 
المتصرف  عهد  في  أنه  المستفادة، 

رشيد باشا تم بناء؛
الــمــدرســة الــرشــديــة فــي الــكــرك؛ 
اإلناث  ومدرسة  والبريد  البرق  ودار 
وتجديد بناء الجامع العمري؛ وتجديد 
في  الحكومة  ودار  نوح؛  مقام  بناء 
مأدبا؛  في  الحكومة  ودار  السلط؛ 

ودار الحكومة في الطفيلة وغيرها.
والياً  بك  غالب  تعيين   تــم ــه  وأن
ــاض في  جــديــداً لــســوريــة، وهــو ق
إشاعة  تمت  كما  التمييز.  محكمة 
بدأوا  المتمردين  الكرك  مشايخ  أن 
من  والعفو  االستسالم  يطلبون 
ما  على  نادمون  وأنهم  الحكومة، 
على  عازمة  الحكومة  وأنّ  فعلوا، 
تأديبهم، وأنه تم إلقاء القبض على 
أربعة من المحرضين وتوقيفهم في 
جالل  اليوزباشي  أن  ونشر  القدس. 
بك الذي أشيع أنه قتل، ال يزال حياً، 
دار  في  بئر  في  اختبأت  عائلته  وأن 

سليمان أفندي الحدادين. 
الصدر  خطاب  الصحف  نشرت  كما 
الحكومة)  (رئيس  األعظم  العثماني 

١٩١٠، واستمر نحو شهرين، وكان 
العثمانيين،   ضد االحتجاجات  أعنف 
العالمية  الحرب  قبيل  اندلعت  التي 
السلطات  قمعتها  حيث  ـــى،  األول

العثمانية بعنف شديد.
الدمشقي  الصحفي  الــمــصــدر   _
المصادر  أكثر  من  هو  الوثائق  لهذه 
الفترة،  تلك  في  توازناً  الصحفية 
وهي صحيفة (المقتبس) الدمشقية 
غير  علي،  ــرد  ك محمد  لصاحبها 
للسلطة  موالية  صحيفة  تبقى  أنها 
طوعها.  عن  تخرج  وال  العثمانية، 
الوثائق  فــي  الكاتب  يتدخل  ال 
الحدود،  أضيق  في  إالّ  المنشورة 
ال  فقط  التوضيح  أو  الشرح  بهدف 
غير. هنا في صفحة فضاءات، سننشر 
العثمانية  العربية  الصحفية  الرواية 
والتي  الــكــرك،  ــداث  ألح الرسمية 
استمرت لما يزيد عن شهرين، كما 
رأتها السلطات العثمانية في حينه، 
صحفية  ومتابعة  يوميات  هيئة  على 
ل هذه المادة جانباً  لألحداث. وتشكّ
رك)،  الكَ لِـ(هية  صحفياً  وثائقياً 
أما  آنذاك.  للسلطات  رسمية  كرؤية 
أسمتها؛  فقد  العثمانية  السلطات 

رك)..! (فتنة الكَ

أثر وإنسان..
يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف 

نّية  (١٩١٠ _ ١٩١١) (١١) • محمد رفيع الصحافة العربية العث

الفريق سامي باشا الفاروقي

_ ولد في الموصل سنة ١٨٤٧م تقريباً، وهو ابن علي رضا بن محمود الفاروقي. انتسب إلى 
السلك العسكري، وتخرج من الكلية الحربية العالية في استانبول، برتبة ضابط (أركان حرب)، 
وتخطى مراحل الترفيع في الخدمة، فوصل إلى رتبة فريق أول. قاد الحملة العسكرية النجدية 
سنة ١٩٠٦م. حيث أرسلت حملة عسكرية لنجدة ابن رشيد أمير نجد، حيث كانت مهمة هذه 
الحملة العسكرية هي الوقوف بين الطرفين المتحاربين آل سعود وآل الرشيد، وقد كان نصيب 
فيها  وكانت  ١٩١٠؛  عام  الدروز  جبل  على  العسكرية  الحملة  قاد  الذريع.  الفشل  الحملة  هذه 
الضربة القاضية واستطاع رد الدروز إلى طاعة السلطان. وقاد الحملة العسكرية على الكرك عام 
١٩١٠، بعد إخماد ثورة الدروز حيث ثار عربان بني صخر والمجالي وغيرهم في الكرك وجوارها، 
ويذكر أن تصرفات القائمقام التركي صالح الدين بك الشاذة من أكبر العوامل لهذا العصيان، 
اهللا  عبد  عمه  بكريمة  باشا  سامي  اقترن  الدروز.  جبل  عصيان  من  وطغياناً  هوالً  أشد  وكانت 

حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. توفي في العام ١٩٠١١
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٣فوتوغرافيا

 املجتمع
  

 ‘ Ö``̀dÉ``̀£``̀dG »``̀Wƒ``̀eô``̀©``̀dG ¿É`̀£`̀∏`̀ °`̀S π``̀°``̀Uh  • 
 ¢`̀VQG ≈``̀dG ähÒ``̀H ‘ á`̀«`̀cÒ`̀e’G á`̀©`̀eÉ`̀÷G
 π``g’G Ú``H ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SG IRÉ````LG AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀d ø``Wƒ``dG

.Ó¡°Sh ÓgG ..AÉbó°U’Gh
 IôFGO »ØXƒe øe ÊÉª£H π«°û«e ÉfQOÉ¨j  •
 IÒ`̀°`̀ü`̀b IRÉ`````LG ‘ ¥Gô``̀©``̀ dG ≈```̀dG »```̀°```̀VGQ’G

.∑Éæg πg’G IQÉjõd
 …QGô`̀°`̀û`̀dG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  Oƒ`̀ª`̀fi  π`̀Ø`̀à`̀MG  •

.ÒgR Éª¡∏‚ OÓ«Ÿ ∫h’G ó«©dÉH ¬à∏«≤Yh
 »æH ≥∏£e óªMG OÉªY πØ£dG ¢ùeG πØàMG  •
 ¬d ΩÉ```̀bG ó``̀bh å`̀dÉ`̀ã`̀dG √OÓ`̀«`̀e ó`̀«`̀©`̀H ø`̀°`̀ù`̀M

.á≤«°T á∏ØM √GódGh
 á∏ØM  ¬à∏«≤Yh  …hÉª°S  Ò`̀gR  Ωƒ«dG  º«≤j  •
 Éª¡à∏ØW OÓ«Ÿ ∫h’G ó«©dG áÑ°SÉæÃ á≤«°T
 øe OóY á∏Ø◊G √òg ≈dG »YO óbh ¢ùLôf

.AÉbó°U’Gh πg’G
 ‘  IõjGõY  »cR  óªfi  ≈dQ  á∏Ø£dG  äCÉØWG  •
 ÉgôªY øe áãdÉãdG á©ª°ûdG ¢VÉjôdG áæjóe
 á∏ØM áÑ°SÉæŸG  √ò`̀¡`̀H  É`̀gó`̀dGh  ΩÉ```bGh  ó`̀jó`̀ŸG
 ..AÉ``̀bó``̀°``̀U’G ø``̀e ∞`̀«`̀Ø`̀d É`̀gô`̀°`̀†`̀M á`̀≤`̀«`̀°`̀T

.Éæ«fÉ¡J
 GOƒ`̀dƒ`̀e  ¬à∏«≤Yh  ô`̀jÉ`̀H  ≈`̀°`̀Sƒ`̀e  õ`̀jÉ`̀a  ¥RQ  •
 ..ÒîH OƒdƒŸGh IódGƒdGh ìÉØc √É«ª°S GôcP

.∑hÈe
 GôcP  GOƒdƒe  ¬à∏«≤Yh  ÊGOƒ°ùdG  ΩÉ°ûg  ¥RQ  •
 áë°üH Oƒ```̀dƒ```̀ŸGh Ió```̀dGƒ```̀dGh ,ó````̀YQ √É`̀«`̀ª`̀°`̀S

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,Ió«L
 ÉgÉ«ª°S  ≈ãfG  ¬à∏«≤Yh  áë∏μdG  ¬«Ñf  ¥RQ  •

.Éæ«fÉ¡J ..ÉÁO
 âeÉbGh ÉgOÓ«e ó«©H áØ«aQ ΩÉ¡°S â∏ØàMG  •
 πg’G  Égô°†M  á≤«°T  á∏ØM  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H

.∑hÈe ..äÉ≤jó°üdGh
 Ëô``̀μ``̀dGó``̀Ñ``̀Y  Oƒ```̀ª```̀fi  π``̀Ø``̀£``̀dG  π``Ø``à``ë``j  •
 √OÓ`̀«`̀e ó`̀«`̀©`̀H â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ó``̀Z Ωƒ```̀j äÉ`̀°`̀û`̀«`̀£`̀b

.∑hÈe ∞dG ,ô°ûY …OÉ◊G
 É`̀jÒ`̀ÁO  π«FÉî«e  »``̀HO  ≈``̀dG  ¿É`̀ª`̀Y  QOÉ``̀Z  •

.∑Éæg ¬∏ªY ‘ ¥ÉëàdÓd ¢ùjO
 ó«©dÉH  ¬à∏«≤Yh  OÉ`̀L  É£Y  óªfi  πØàMG  •
 ∫Éæe  Éª¡«à∏ØW  OÓ`̀«`̀Ÿ  ™``̀HGô``̀dGh  ¢`̀ù`̀eÉ`̀ÿG
 »YO  á≤«°T  á∏ØM áÑ°SÉæŸÉH  ÉeÉbGh  ,∫É¡àHGh

.Éæ«fÉ¡J ..ÜQÉb’Gh πg’G É¡«dG
 √OÓ`̀«`̀e  ó`̀«`̀©`̀H  á``̀fhGô``̀£``̀dG  Ú`̀°`̀SÉ`̀j  π`̀Ø`̀à`̀MG  •
 á≤«°T á`̀∏`̀Ø`̀M ¬``̀Jó``̀dGh â``eÉ``bG ó``̀bh å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ..AÉ``̀bó``̀°``̀U’Gh π```̀g’G ø``e ∞`̀«`̀Ø`̀d É`̀gô`̀°`̀†`̀M

.Éæ«fÉ¡J
 á∏MôH  »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  …OÉ``̀æ``̀dG  Ωƒ`̀≤`̀j  •
 ≈dG  º¡FÉbó°UGh  …OÉædG  AÉ°†Y’  á«¡«aôJ

.ΩOÉ≤dG óM’G Ωƒj ∂dPh ¥QR’G á≤£æe
 ó«dh  ¿Gô`̀b  ó≤Y  ”  è«¡H  »∏FÉY  πØM  ‘  •
 Éæ«fÉ¡J ..ìô````̀a ∫É``̀jô``̀a á`̀°`̀ù`̀f’G ≈`̀∏`̀Y å`̀«`̀Z

.∑hÈe ∞dGh
 ó«©H  IOƒ```̀Y  ≈`̀∏`̀«`̀d  á`̀°`̀ù`̀f’G  Ωƒ``̀«``̀dG  π`̀Ø`̀à`̀–  •
 É¡«dG ƒYóJ á∏ØM º«≤à°Sh ó«©°ùdG ÉgOÓ«e

.∑hÈe ∞dGh Éæ«fÉ¡J ..É¡JÉ≤jó°U
 ¬à∏«≤Yh  ¿É`̀Ø`̀«`̀£`̀≤`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y  π`̀Ø`̀à`̀MG  •
 ..ÜÉ```̀¡```̀jG  É`̀ª`̀¡`̀∏`̀‚  OÓ``̀«``̀ Ÿ  ∫h’G  ó``«``©``dÉ``H

.∑hÈe
 ó«©dÉH  GóZ ¬à∏«≤Yh  »°ù«≤dG  ⁄É°S  πØàëj  •
 ¬d  ¿Éª«≤«°Sh  óªfi  Éª¡æHG  OÓ«Ÿ  ™`̀HGô`̀dG
 øe ¬fGôbG É¡d ¿GƒYój áÑ°SÉæŸG √ò¡H á∏ØM

.∑hÈe ..á°VhôdG
 ó«©H  ¬à∏«≤Yh  …hGó`̀é`̀æ`̀dG  ó`̀ª`̀MG  π`̀Ø`̀à`̀MG  •

.∑hÈe ..áeÉ°SGh ôë°S Éª¡«∏ØW OÓ«e
 ó«©dÉH  ¬à∏«≤Yh  Êó`̀e  π«FÉî«e  πØàMG  •

.∑hÈe ,ódÉN Éª¡æHG OÓ«Ÿ ådÉãdG
 Ú``̀eG  ó``̀ª``̀fi  ¿OÉ```̀°```̀T  á``̀∏``̀Ø``̀£``̀dG  â``̀∏``̀Ø``̀à``̀MG  •
 âeÉbGh  ,¢SOÉ°ùdG  ÉgOÓ«e  ó«©H  …OÉÑ©dG
 âYO  á≤«°T  á∏ØM …OÉÑ©dG  AÉæg  á°ùf’G  É¡d

.∑hÈe ..¿OÉ°T ÜGôJG øe ójó©dG É¡«dG
 ¬à∏«≤Yh  …Oô``̀μ``̀dG  ≈`̀°`̀Sƒ`̀e  »`̀ë`̀à`̀a  π`̀Ø`̀à`̀MG  •
 øjô°ùf  Éª¡à∏ØW  OÓ`̀«`̀Ÿ  ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  ó«©dÉH
 É¡«dG  »``̀YO  á≤«°T  á∏ØM  áÑ°SÉæŸÉH  É``eÉ``bGh

.Éæ«fÉ¡J ..É¡HGôJG øe OóY
 øªMôdGóÑY  óªMG  zOƒÑY{  πØ£dG  πØàMG  •
 á©ª°ûdG CÉ``Ø``WG ó``̀bh √OÓ``«``e ó`̀«`̀©`̀H ó`̀ª`̀fi
 á≤«°T  á∏ØM  ‘  ó`̀jó`̀ŸG  √ôªY  ø`̀e  á°SOÉ°ùdG

.Éæ«fÉ¡J ..√GódGh É¡eÉbG
 ¢ù«ªN  âjƒμdG  øe  ÉeOÉb  ¿ÉªY  ≈dG  π°Uh  •
 πg’G  ÚH  IÒ°üb  IRÉ`̀LG  AÉ°†≤d  »∏HGô¨dG

  .ÜQÉb’Gh

 äÉª∏c É¡àª°SQ »àdG  ∂∏J IÉ«◊ÉH ¢†ÑæJ ógÉ°ûe 
 1955   ΩÉ`̀Y  (»°ùfƒàdG  ΩÒ`̀H)  »Ñ©°ûdG  ôYÉ°ûdG
 (»WÉÑæ°ùdG  ¢VÉjQ)  QÉ≤«°SƒŸG  …ô≤Ñ©dG  É¡æ◊h
 âYóHG  »àdG  (π«°UC’G  ¢ùª°T)  á«æZCG  ∫ÓN  øe

 .Ωƒã∏c ΩCG »Hô©dG ¥ô°ûdG áHô£e É¡FÉæZ ‘
 ≈∏Y  áeƒ°Sôe  ,Ühô¨dG  âbh  ¢ùª°ûdG  iôf  å«M
 ¢UƒN ÖYGóJ É¡à©°TCGh ,ódÉÿG π«ædG ô¡f áëØ°U
 π«∏©dG  º«°ùædG  ÜƒÑgh  ,π«îædG  ôé°T   z∞©°S{
 ≈∏Y ¢SÉædGh ìôØdGh AÉŸGh  á©«Ñ£dG ™e ¢übGÎj

:…ÉædG äÉª¨f
π«f Éj π«îædG ¢UƒN âuÑgO π«°UC’G ¢ùª°T)

π«ªL É`j ∂àëØ°U ‘ IQƒ```°üàeh á``Ø–
π«ªàH Ohó≤dGh ≈æZ §``°ûdG ≈∏Y …É```ædG h

(π``````«∏Y ô`Á É`Ÿ Gƒ`````¡dG Üƒ````Ñg ≈∏Y
 ¢ùØædG  ‘  å©Ñj  √ó`̀Mh  IQƒ°üdG  √ò`̀g  π teCÉJ  ¿EG
 k’ÉªL π≤J ’ á«©ª°S á©àe áæ«fCÉª£dGh Ahó¡dG

: áÑMC’G Üƒ∏≤d kÉªZÉæJ ’h
¬```ÑMG »∏dGh É``fCG π«f Éj ..  π`````«f Éj)
∑É``````Ø°U ‘ ∂¡Ñ°ûf ¬```ÑMG »∏dGh É``fCG

∑Gƒg ¥Q É````Ÿ ÉæHƒ`````∏b â ù`bQh âf’
∑ÉØ°U  G qnƒ og  G qnƒ og á``````ÑëŸG ‘ Éfƒ````Ø°U h

(π«ãe IhÓ◊G ‘ âfG ’h ÉæMEG ’ ¢TÉædÉe
 Éª¡Ñë°üj  iƒ¡∏d  Éª¡«°ùØf  ¿ÉÑ«Ñ◊G  ∑ôJ   ó≤a
 ≈àM ,ó«b …C’ QÉÑàYG ’h .. IOÉ©°ùdG øªμJ å«M
 ¿Éc øªa ¬H ¢SÉ°ùME’G ∞∏àNG ó≤a ¬°ùØf âbƒdG

: øeõdG ∫ÉW Éª¡e √ô°ü≤H ô©°ûj kGó«©°S
(π«f Éj ≈Ñ«ÑMh ÉfG

¿GóLƒdG øY ÚÑjÉZ
ôª≤dG Éæ«∏Y ™∏£j

¿Éc Ée ¬fCÉc Ö«¨jh
™ª°ùf Éæ«dGƒM ÚàjÉH

 .(¿GhôμdG áμë°V

¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM ¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM 

 ¢ùª°ûdG ÜhôZ óæY ..Ωƒã∏c ΩC’ zπ«°UC’G ¢ùª°T{ ¢ùª°ûdG ÜhôZ óæY ..Ωƒã∏c ΩC’ zπ«°UC’G ¢ùª°T{

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

فتى يجلس عىل سطح منزله مقام يف ساحة سبيل الحوريات وسط 
ن يف ثالثينيات القرن املايض ع

 ¢VôY …CGôdG áØ«ë°U ‘ ¿ÓYG
 Éªæ«°S ‘ áØ°UÉY ÖM á∏«d º∏«a

1973 ΩÉY ƒÑªæjôdG»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«à°S ‘ á«fOQC’G á©eÉé∏d ΩÉY ó¡°ûe

1973 ΩÉY …CGôdG áØ«ë°U ‘ äÓFÉ©∏d É«∏«Ñ°TG √õàæe ¿ÓYG

 AÉHô¡μdG ácô°Th »gÓŸG áæjóe ô¡¶J IQƒ°üdG §°Sh ‘ Ú©dG ¢SCGQ á≤£æeh ∫Gõf »Mh ô°†N’G πÑLh øjôLÉ¡ŸG á≤£æŸ …ƒL ó¡°ûe
»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«fÉªK ™∏£e IQƒ°üdG äòNCG ,‹É◊G ¿ÉªY áfÉeCG ≈æÑe É¡«∏Y º«bCG »àdG π«°ùdG ∞≤°S AÉæH á«∏ªY ô¡¶j Éªc

äÉæjƒL ºã«g áYƒª›

 ô°UÉædGóÑY ∫ÉªL ¿Gó«e
 hóÑjh  zá«∏NGódG  QGhO{
 ∂æH  ™ª›  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  ‘
 ¬FÉæH  AÉ``æ``KCG  ¿É`̀μ`̀°`̀S’G
 ¿ô≤dG  äÉ«æ«fÉªK  ™∏£e

»°VÉŸG

zπ«°U’G ¢ùª°T{ ¢ùª°T ÜhôZ π«Ñb Ωƒã∏c ΩCG

»WÉÑæ°ùdG ¢VÉjQ QÉ≤«°SƒŸG
ódÉÿG π«ædG ô¡f

 ΩÒH »Ñ©°ûdG ôYÉ°ûdG
»°ùfƒàdG

ن مدينة مالهي ع
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تنوير

خالد عزب

اإلسكندرية  مكتبة  عن  حديثًا  صدر 
إسرائيل-  في  العرب  «اليهود  كتاب 
رؤية معرفية»، وقد بني هذا الكتاب 
على رسالة للدكتوراه للباحث د. عمر 
الدولية  العالقات  معهد  من  كامل 
التابع لقسم العلوم السياسية التابع 
والفلسفية  االجتماعية  العلوم  لكلية 
ومن  بألمانيا،  اليبزيج  بجامعة 
باحث  القباني-  شيرين  د.  ترجمة 

أكاديمي بمكتبة اإلسكندرية.
الكاتب  يوضح  الكتاب  مقدمة  في 
قضية  بمعالجة  اهتمامه  سبب 
اليهودية  الدراسات  مثل  حساسة 
المجتمع  قــضــايــا  ــي  ف ــحــث  ــب وال
اإلسرائيلي، ويدلل على عمق الهوة 
وإسرائيل  العرب  بين  المعرفية 
المعرفي  االهتمام  تفعيل  وضرورة 
وعلى  اإلسرائيلي.  اآلخــر  لدراسة 
الرغم من وجود بعض األكاديميين 
بمستوى  يتمتعون  الذين  العرب 
باللغة  بها  بــأس  ال  ومعرفة  جيد 
األكاديمي  نشاطهم  فإن  العبرية؛ 
مقتطفات  ترجمة  في  فقط  ينحصر 
إلى  باإلضافة  العبرية  الصحف  من 

الدراسات اللغوية المقارنة.
تماما،  ذلــك  مــن  العكس  وعلى 
المؤسسة  أن  الــمــؤلــف  يــالحــظ 
تفوقها  لها  اإلسرائيلية  األكاديمية 
الواضح على مثيلتها من المؤسسات 
األكاديمية  فالمؤسسات  العربية، 
طرق  تطوير  في  نجحت  اإلسرائيلية 
ومناهج لبحث ودراسة اآلخر العربي. 
منهجية  أبنائها  من  كثير  وتبنى 
البحث العلمي في تناول المجتمعات 
الكثير  منهم  العديد  وبذل  العربية، 
من المشاق للذهاب إلى المجتمعات 
على  فقط  هذا  ينحصر  ولم  العربية، 
اتفاقيات  عقدت  عربية  مجتمعات 
إلى  تعداها  بل  إسرائيل،  مع  سالم 
عداء  حالة  في  زالــت  ما  التي  تلك 
رسمي مع الدول العبرية. وعليه فإن 
اإلسرائيليين  األكاديميين  دءوبية 
ــر  وانــكــبــابــهــم عــلــى دراســــة اآلخ
تسخير  عن  النظر  بغض  العربي، 
سياسية  ــداف  أله الــدراســات  هــذه 
اإلسرائيلي  المعرفي  النصيب  جعل 
النصيب  يفوق  العربية  بالمجتمعات 
وعلى  بإسرائيل.  العربي  المعرفي 
المؤلف  بنى  األساسية  الفكرة  تلك 

قراءته في هذا المؤلف الهام.
وتأخذنا الرحلة إلى البداية مع الفصل 
المعالجة  أمامنا  يفتح  والذي  األول 
اإلسرائيلي  للمجتمع  النظرية 
بنية  في  العرب  اليهود  وتركيبة 
هذا المجتمع. وقد وقع االختيار على 
جرامشي  أنطونيو  اإليطالي  المثقف 
بــاألحــرى  أو   ،(١٨٩١-١٩٣٧)
بناء  كيفية  حــول  النظرية  أفكاره 
هيمني  لنظام  معينة  طبقة  وتشييد 
الدولة  كيان  على  للسيطرة  يسعى 
والمجتمع. فأهل البحث والدراية في 
الشئون اإلسرائيلية سواء في العلوم 
االجتماعية أو السياسية يميلون على 
اإلسرائيلي  الداخل  شرح  في  األغلب 
إلى أن الدولة العبرية ومنذ لحظات 
اليهود  فيها  يسيد  األولــى  المهد 
على  العادة  جرت  وقد  األوروبيون، 
مقدرات  على  باإلشكناز،  تسميتهم 
بالتعميم  المعروفين  الشرق  يهود 
أو  سفاراد  اليهود  مصطلح  تحت 
للسيادة  شــرح  وفــي  السفارديم. 
يميل  السفارديم  على  اإلشكنازية 
والتي  المثاقفة،  ثنائية  إلى  الــرأي، 
ترى في اليهود اإلشكناز، أبناء ثقافة 
حضارية أوربية لها التفوق في مقابل 
عربية  ثقافة  كأبناء  السفارديم، 
إسالمية متأخرة. من هنا كان اختيار 
إطار  في  الهيمنة  لشرحه  لجرامشي 
االقتصادية  المنهجية  بين  توافق 
بالعامل الثقافي؛ حيث يرى جرامشي 
أن المصلحة االقتصادية لها األولوية 
طبقة،  على  طبقة  هيمنة  بناء  في 
األساسي  الحجر  تشكل  وبالتالي 
وأن  مجتمع،  أي  في  الهيمنة  لشرح 
إلرساء  يوظف  إنما  الثقافي،  البعد 
واقعا  وجعلها  االقتصادية  الهيمنة 

مسلَّما به.
يــقــوم الــفــصــل الــثــانــي بــدراســة 
الشرق  يهود  بين  التاريخية  العالقة 
عليهم  يطلق  كما  أو  اإلســالمــي، 
«يهود اإلسالم» في مواجهة اليهود 
عليهم  يطلق  كما  أو  األشــكــنــاز، 
وهي  المسيحية»،  ــا  أوروب «يهود 
تاريخي،  واقــع  عن  تعبر  مسميات 
حياة  أســلــوب  نشأة  فــي  انعكس 
ودينيّا  ثقافيّا  تأثر  يهودي  ديني 
بالمنهج  يعرف  المسيحية،  بأوروبا 
يهودي  حياة  ونمط  األشــكــنــازي، 
آخر، نشأ وترعرع في أحضان الثقافة 
العربية اإلسالمية، وأخذ من عاداتها 
وتقاليدها كثير؛ بحيث يمكن لنا أن 
يهودية  يهوديتين،  هناك  إن  نقول 
أوروبومسيحية.  ويهودية  إسالمية، 
كيف  أيضا  الفصل  هذا  ويستعرض 
الديني  السبق  اإلسالم  ليهود  كان 
أوروبا  يهود  مقابل  في  والمعرفي، 
وإلى  اإلسالم  نشأة  منذ  المسيحية 

القرن الثامن عشر.
باستعراض  الثالث  الفصل  وانفرد 
في  المستخدمة  المصطلحات 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الكتاب 
الباحث  اتبعه  الذي  النظري  اإلطار 
في طرح فكرة الكتاب وشرحه. ولعل 

أهم هذه المصطلحات، هو مصطلح 
الصهيونية: لقد ولدت األيديولوجية 
الصهيونية في أوروبا. أما من نادى 
بها فكان الصحفي النمساوي تيودور 
هرتزل (١٨٦٠-١٩٠٤)، الذي نادى 
السياسية؛  بالصهيونية  حياته  في 
اليهود  استيعاب  أن  أدرك  حيث 
األوروبية  إقامتهم  مجتمعات  في 
للمسألة  ــالًّ  ح يمثل  أن  يمكن  ال 
اليهودية. فلم تكن أوروبا المستنيرة 
في القرن التاسع عشر في وضع يتيح 
اليهود  من  مواطنيها  تقبل  لها 
باعتبارهم جزًءا من النسيج األوربي. 
األيديولوجية  بتلك  هرتزل  أراد  لقد 
إجابة  على  الحصول  الصهيونية 
األوروبــيــة.  السامية  لــلــمــعــاداة 
كان  األوروبية،  الشعوب  كل  فمثل 
الشعب  يحصل  أن  الــضــروري  من 
له  وطــن  على  اآلخــر  هو  اليهودي 
أنه  إال  ومعروفة.  محددة  بحدود 
الشعوب  كل  عن  مختلفة  وبصورة 
هذا  يكون  أن  لزاما  كان  األوروبية، 
اليهودي  بالشعب  الخاص  المواطن 
الجغرافية  الحدود  خارج  -األوروبــي 
أوروبا  رفض  غير  لشيء  ال  ألوروبــا؛ 
دولة  إقامة  في  الحق  يهودها  إعطاء 
يهودية في إطار الجغرافيا السياسية 
يكون  أن  لــزامــا  كــان  ــة.  ــي األوروب
بعيدا  المكان،  خــارج  الوطن  هذا 
هذا  فكان  الجغرافية،  الحدود  عن 
فلسطين.  لليهود،  الجديد  الوطن 
لواء  حاملو  غادر  هرتزل  وفاة  وبعد 
الساحة  الصهيونية  األيديولوجية 
هجرة  موجات  شكل  على  األوروبية 
من  يتمكنوا  حتى  وذلــك  متتالية؛ 
في  الصهيوني  عملهم  تحقيق 
إسرائيل  كانت  وبالفعل  الــشــرق. 
رئيس  وأول  مؤسسها  أعلن  حينما 
لوزرائها دافيد بن جوريون (١٩٧٣-

١٨٨٦) في مايو عام ١٩٤٨، كانت 
الدولة  آباء  يكن  لم  أوروبيّا.  كيانا 
يهتمون  األشــكــنــاز  مــن  العبرية 
بيهود البلدان العربية، ولكن حينما 
هتلر  الحكم  وتولى  النازية  جــاءت 
لليهود  الجماعية  ــادة  اإلب وعملية 
عهده،  في  تمت  التي  األوروبيين 
ومع اشتعال الحرب العالمية الثانية، 
في  العبرية  الدولة  مؤسسو  وجد 
فلسطين أنفسهم في موقف صعب، 
إال  أسست،  قد  دولتهم  كانت  حيث 
أن مواطنيها أو من كان يتوقع لهم 
استيطان فلسطين من يهود أوروبا، 
منهم  كبيرة  أعداد  إبادة  تمت  قد 
في أوروبا، واألحياء منهم لم يكونوا 
للمشروع  المرجوة  ــداد  األع بتلك 
الزعامة  قررت  لذا  الجديد.  القومي 
اإلسرائيلية استجالب هؤالء اليهود، 
باتخاذ  العبرية  الدولة  تعهد  مع 
تحرير  أجل  من  تربوية  «إجـــراءات 
البربري  سلوكهم  من  الشرق  يهود 
مظهرهم  في  واستقر  سكن  الذي 
وتقاليدهم  وعاداتهم  وسلوكهم 
إسالمية  عربية  ثقافة  من  كجزء 
وصول  رافــق  فقد  وعليه  متخلفة» 
العربية  البلدان  من  اليهود  هؤالء 
مما  الحكومية  التدابير  من  عــدد 
«إعادة  اسم  عليه  نطلق  أن  يمكن 
تأهيل اجتماعي»، بما يتيح لهم خلع 
المتخلف،  العربي  الحضاري  اللباس 
وارتداء ثوب الحضارة األوروبية كما 

يشكله نمط الحياة األشكنازية.
الهيمنة  الرابع  الفصل  ويستعرض 
من  ا  في إسرائيل انطالقً األشكنازية 
المنهجية الجرامشية في كيفية بناء 
على  مجتمعي  فريق  هيمنة  وتوطيد 
محاور؛  ثالثة  خالل  من  وذلك  آخر. 
المحور األول يلقي الضوء على األب 
الروحي والمؤسس الحقيقي للهيمنة 
األشكنازية للصهيونية ذات الصبغة 
المجتمع  مقدرات  على  االشتراكية 
جوريون،  بن  دافيد  اإلسرائيلي، 
حزب  حول  قوتها  تمحورت  وكيف 
إسرائيل  يحكم  ظل  الــذي  ماباي، 
ثم  متواصلة.  عقود  ثالثة  من  ألكثر 
الدولة  مفهوم  أي  الثاني؛  المحور 
عام  بعد  تكونت  التي  اإلسرائيلية 
بحزب  المتداخلة  وعالقتها   ١٩٤٨
خالل  من  البحث  نتابع  ثم  ماباي، 
المحوري  الـــدور  وإيــضــاح  تحليل 
في  اإلسرائيلي  المثقف  لعبه  الذي 
وتحقيق  األشكنازية  الهيمنة  بناء 
فلسطين.  في  الصهيوني  المشروع 
الدين  دور  إلى  المثقف  دور  ومن 
التعميم،  على  العبرية  الدولة  في 
العضوية  عالقته  فــي  وبــاألخــص 
وأخــيــرا  األشــكــنــازيــة.  بالهيمنة 
طبيعة  الثالث،  المحور  يستعرض 
المجموعة المهيمنة، من هي، وكيف 
تكونت، ومن شارك فيها، أو باألحرى 
كان له حق المشاركة فيها، ويختتم 
التي  الفرق  باستعراض  الفصل  هذا 
من  األشكنازية،  الهيمنة  عارضت 
وكيف  الهيمنة،  عارضت   مول هي، 
للهيمنة  معارضتها  صــور  كانت 

األشكنازية.
فيتناول  الــخــامــس  الــفــصــل  أمـــا 
الهيمنة  على  الشرق  يهود  تمرد 
نقاط  أربع  على  ويركز  األشكنازية، 
على  األولى  النقطة  تركز  رئيسية: 
األيديولوجية  في  الشرق  مفهوم 
الثانية  النقطة  وتنقلنا  الصهيونية. 
األرشيف  مؤسسات  دهاليز  ــى  إل
نقطة  الســتــيــضــاح  اإلســرائــيــلــيــة 
يهود  جلب  تم  كيف  وهــي  هامة، 
أما  العربية.  المجتمعات  من  الشرق 

أسست  كيف  فكانت  الثالثة؛  النقطة 
لليهود  االقتصادية  التبعية  ووطدت 
الشرقي،  اليهودي  ليقبع  الشرقيين، 
وجندي  نظافة  ورجل  وعامل  كفالح 
يزرع  اإلسرائيلي،  المجتمع  قاع  في 
فيها  هو  دولة  عن  ويدافع  ويصنع 
حول  النقاش  ومــن  غريب.  الجــئ 
إلى  نصل  االقــتــصــاديــة  التبعية 
رئيسية  بنقطة  الرابع،  الباب  خاتمة 
ليهود  الثقافية  التبعية  تنظر  رابعة 
العبرية  اللغة  تبني  من  الــشــرق، 
مــرورا  األشكنازية،  مخارجها  في 
التاريخ  في  لالستيعاب  بمحاوالت 
فرض  مــحــاوالت  إلــى  األشكنازية، 
لم  أشكنازية.  دينية  ثقافية  هوية 
تنته الهيمنة األشكنازية االشتراكية 
كنتيجة مباشرة لتمرد يهود الشرق، 
لتراكم  كنتيجة  نهايتها  ت  جاء  بل 
المجتمع  داخل  وتطورات  أمور  عدة 
هيمنة  تتآكل  فبدأت  اإلسرائيلي، 
األشكناز كما أسسها بن جوريون في 
الفترة التي تلت حرب يونية ١٩٦٧ 

إلى أن انهارت في عام ١٩٧٧.
الشرق  ليهود  بيجن  اكتشاف  كان 
حرب  نهاية  بعد  انتخابية  كقوة 
على  يركز  وأخــذ   ،١٩٦٧ يونية 
العمل الحزبي في مناطق تواجدهم، 
الهيمنة  على  بالثورة  واعدهم  تارة 
بتحقيق  ــدا،  واع تــارة  األشكنازية، 
العدالة االجتماعية التي حرِموا منها 
االشتراكية  الصهيونية  قيادة  تحت 
وحزبه  جوريون  ابن  عنها  عبر  كما 
بيجين  مناحم  مــن  كـــلٌّ  ــاي.  ــاب م
في  ينتمون  كانوا  الشرق  ويهود 
الخاص  األشكنازية  الهيمنة  نظام 
إلــى  االشــتــراكــيــة  بالصهيونية 
سياسيّا  المحرومة  الدنيا  الطبقة 
جنى  ولقد  اجتماعيّا.  والمهمشة 
انتخابات  مــع  استراتيجيته  ثمار 
الكنيست في عام ١٩٧٧ وفوزه على 
أكثر  بعد  معلنا  اإلسرائيلي  اليسار 
الهيمنة  انتهاء  عاما  ثالثين  من 
االشتراكية.  للصهيونية  األشكنازية 
البرلمان،  بانتخابات  بيجين  فــاز 
في  ــدا  جــدي فــصــالً  سطر  ـــذاك  وب
فانتقلت  الصهيونية.  الدولة  تاريخ 
اليسار  من  قيادته  تحت  إسرائيل 
الصهيوني تحت قيادة الرعيل األول 
وموشية  جوريون  بن  مثل  للدولة؛ 
وليفي   ،(١٩٩٤-١٩٦٥) شاريت 
وجولدا   (١٩٦٩-١٨٩٥) اشكول 

مائير إلى اليمين الصهيوني.
ــس  ــام ــخ ـــصـــص الـــفـــصـــل ال خ
الهيمنة  ــة  ــهــاي ن الســتــعــراض 
التوجه  ذات  الصهيونية  األشكنازية 
نجم  وصعود  االشتراكي،  اليساري 
اليهود  بمساعدة  بيجن  مناحيم 
التحول  هــذا  ولــشــرح  الشرقيين. 
المجتمع  على  وتوابعه  األيديولوجي 
اإلسرائيلي يناقش هذا الفصل ثالثة 
الهيمنة  نهاية  هي  أساسية.  أبعاد 
التحالف  نهاية  وأسباب  األشكنازية 
الصهيوني  اليسار  بين  األشكنازي 
األشكنازية،  الدينية  والمؤسسة 
اليسار  هيمنة  نهاية  إلى  أدى  مما 
الفصل  هذا  يدرس  كما  اإلسرائيلي. 
كرجل  بيجن  مناحيم  شخصية  أيضا 
سياسية نجح في تحدي وإسقاط إرث 
الصهيونية االشتراكية وقلب موازين 
الحكم في الداخل اإلسرائيلي. وأخيرا 
عليه  يطلق  أن  يمكن  ما  يستعرض 
اليسار  بين  األيديولوجيات  صراع 
الصهيوني،  واليمين  الصهيوني 
حققته  الذي  النجاح  من  الرغم  فعلى 
كتلة اليمين في إسرائيل تحت قيادة 
مناحين بيجن، فلم تتمكن في بداية 
األمر من تأسيس نظام هيمنة خاص 
حول  صراع  بدأ  ذلك  من  وبدالً  بها، 
التوجه السياسي للدولة. وفي أعقاب 
إسرائيل  أصبحت  المواجهات  تلك 
تحكمها مرة تيار اليمين ومرة تيار 
نجد  اآلن  وحتى  الصهيوني،  اليسار 
اليمين،  من  مــرة  تحكم  إسرائيل 
منهما  ثالثة  ومرة  اليسار  من  ومرة 
الماضي  القرن  ثمانينيات  في  معا. 
تقديم  في  بيجن  مناحيم  فشل  ومع 
الصهيوني،  لليسار  ناجح  بديل 
انقسم هوى المجتمع اإلسرائيلي في 
فكري  وصــراع  أيديولوجي  انقسام 
مختلفة:  سياسية  قوى  بين  ثقافي 
اليسارية  الصهيونية  فإسرائيل 
وحــزب  العمل  ــزب  ح فــي  تتجسد 
الصهيونية  وإســرائــيــل  ميرتس، 

خالل  من  أساسا  تظهر  اليمينية 
أشكنازية  دينية  وأحــزاب  الليكود، 
الوطني  الديني  الحزب  مثل  قومية؛ 
قاعدته  كانت  ــذي  ال (هــامــفــدال)، 
باإلضافة  المستوطنين،  من  تتكون 
إلى إسرائيل الحاريديية، أي الممثلة 
لفكرة  رافــض  دينية  أحـــزاب  فــي 
علمانية  أنظومة  على  الدولة  بناء 
أجل  من  المسيح  انتظار  ومفضلة 
فلسطين،  في  لليهود  ــة  دول بناء 
(ديجل  التوراة  راية  حزب  في  ممثلة 
إسرائيل  إلى  باإلضافة  هــاتــوراه)، 
بيتنا  إسرائيل  في  ممثلة  الروسية 
إسرائيل  أو  بيتينو)،  (إســرائــيــل 
عن  يعبر  حزب  في  ممثلة  اإلثيوبية 
من  المهاجرين  اليهود  مصالح 
إثيوبيا؛ مثل حزب بيت إسرائيل (بيتا 
إسرائيل  إلى  باإلضافة  يسرائيل)، 
أحزاب  في  ممثلة  «الفلسطينية»، 
عربية اختارت طريق العمل من خالل 
البرلمان اإلسرائيلي لتحسين أوضاع 
الداخل  في  الفلسطيني  الشعب  بناء 

اإلسرائيلي.
في  السائد  الوضع  هذا  خضم  في 
ثمانينيات  من  اإلسرائيلي  الداخل 
السادس  الباب  يأتي  الماضي  القرن 
ودور  الديني  شاس  حزب  ليتناول 
الحاخام عوفاديا يوسف. ينطلق هذا 
أن  وهي  أساسية  فرضية  من  الباب 
جادة  محاولة  أول  يمثل  شاس  حزب 
تجمع  في  الشرقيين  اليهود  لتنظيم 
قيادات  إطــاره  في  تنتفض  حزبي، 
العباءة  تحت  من  شرقية  يهودية 
أو  منها  اليسارية  سواء  األشكنازية، 
ا من هذه الفرضية  اليمينية. وانطالقً
شاس  حزب  على  الفصل  هذا  يركز 
لليهود  وأهميته  دوره  حيث  من 
وإلسرائيل  جهة،  من  الشرقيين 
عامة  بصفة  اإلسرائيلي  والمجتمع 
الباحث  ويتعرض  أخــرى.  جهة  من 
يوسف؛  عوفاديا  لشخصية  أيضا 
واألب  الكاريزماتي  الزعيم  ذلــك 
شــاس،  لــحــزب  الفعلي  ــي  ــروح ال
أهمية  له  وملهما  منظما  باعتباره 
شاس  لحزب  بالنسبة  عظيمة  دينية 
وتوضح  عموما.  الشرقيين  ولليهود 
الطبيعة  ــســادس  ال ــبــاب  ال ثنايا 
وإيضاح  شاس  لحزب  األيديولوجية 
بن  صهيونية  بين  الشبه  ــه  أوج
وصهيونية  االشتراكية  جــوريــون 
وأخيرا،  الشرقية.  يوسف  عوفاديا 
يوسف  الحاخام  في  الباحث  يــرى 
لشيء  ال  نجاح،  قصة  شاس  وحزبه 
دولة  تحدي  على  لمقدرتها  ولكن 
البنية  ضعف  وإظــهــار  إســرائــيــل، 
اإلسرائيلي.  للداخل  المجتمعية 
االهتمام  تفسير  يمكن  وبــذلــك 
الشرقيين  اليهود  بحالة  المكثف 
االقتصادي  المجال  في  إسرائيل  في 
جانب  مــن  والثقافي  والسياسي 
رد  بمثابة  كــان  أنــه  على  الــدولــة 
األنشطة  على  العبرية  للدولة  فعل 
شاس،  لحزب  المدنية  االجتماعية- 
من  يوم  في  الحكم  توليه  من  ا  خوفً
شاس  حزب  فإن  ذلك  ومع  ــام.  األي
للمشكالت  حــلــول  أي  يــقــدم  لــم 
االقتصادية واالجتماعية التي ال تزال 
قائمة منذ عهود لليهود الشرقيين. 
ورفاقه  جوريون  بن  استغل  فمثلما 
من قبل اليهود الشرقيين في نظام 
االشتراكية،  للصهيونية  الهيمنة 
استغل حزب شاس هو اآلخر اليهود 
نفوذه  لتوطيد  ولكن  الشرقيين 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  في 
فكما  اإلســرائــيــلــي.  ــل  ــداخ ال فــي 
اليهود  أشكنزة  جوريون  ابن  تعمد 
يوسف  الحاخام  استهدف  الشرقيين، 
اليهود  سفارديمية  مماثل  بأسلوب 

الشرقيين.
جديدة  إضــافــة  بحق  هــو  الكتاب 
للمكتبة العربية في مجال الدراسات 
وصــورة  اإلسرائيلية،  السياسية 
الدولة  نسيج  داخل  العرب  اليهود 
لمكتبة  ويــحــســب  الصهيونية، 
غمار  خوض  وللمترجمة  اإلسكندرية 
واجتماعية  سياسية  مصطلحات 
العربي  للقارئ  ونقلها  واقتصادية، 
يعد  إذ  والدارس.  والمهتم  المثقف 
موضوعات  اختيار  في  نوعية  نقلة 
بصورة  تناقش  ــدة  جــدي بحثية 
الصراع  هــذا  حيادية  موضوعية 

العربي اإلسرائيلي الشائك.

ء ال يرحلوناليهود العرب يف إرسائيل- رؤية معرفية والدي! العظ
دكتور كميل موىس فرام

بذكرى  أخاطبك  والدي: 
اليك  ــب  ــت وأك رحــيــلــك 
ومحبتي  سالمي  وأبلغك 
العظماء  بأن  لك  مؤكدا 
وإن  فهم  يرحلون،  ال 
رحلوا بأجسادهم لكنهم 
بقدرهم،  القلوب  سكنوا 
الذكريات  من  وتــركــوا 
طرقات  تضيء  قناديل 
ألبنائهم  المستقبل 
شكل  فقد  وأحفادهم، 
من  والعشرون  الحادي 
الرابع  العام  في  نيسان 
منعطفا  الحالي  للقرن 
تتمكن  لم  صعبا  عائليا 
من  الساعة  حتى  العائلة 
وتمثل  فقراته  استيعاب 

برحيل الوالد بعد سنوات من العمل والكفاح أثمرت بتشكيل عائلة مثالية 
في  أغرقنا  مقدمات  دون  خاطفة  بظروف  ورحيله  لواقع،  األحالم  ترجمت 
صدمة وارتداداتها ولن أبالغ القول بوجوده بيننا حتى الساعة بجميع كل 
أن  ندرك  ألننا  وااليمان  الحزن  ثوب  التحفنا  قد  أننا  بالرغم  حياتنا،  أركان 
لها  حبِست  لحظات  عشنا  حيث  أبدا  فيه  مرحب  غير  واقع  والفراق  الموت 
االنفاس وخفقت لها القلوب وتدافقت فيها المشاعر، فوثقناها بحبر من 
دمائنا ونكاد نغالط أنفسنا بين ابتسامة األمس التي اختفت لنستعيد فيها 
وودعها،  الدنيا  هذه  عن  رحل  الذي  الحنون  العزيز  االب  ذكريات,  شريط 
 ودعني أعترف لك اليوم يا والدي بفاجعة زلزلت تضاريس العائلة، عجزت
نسينا  وتألّمنا،  للفرقة  ذبلنا  قد  لتجدنا  كبرت  مهما  التي  الكلمات  أمامها 
قد  والوهن  الضعف  نجد  مصدرها،  كنت  ألنك  واالبتسامة  الفرح  طعم 
أصابنا ألنك رمز قوتنا وفخرنا؛ تركتنا ونحن بأمس الحاجة لنصيحة منك 
أو رأي في ظروف اختلطت فواصلها، زرعت فينا أبجديات االخالص والصدق 
والتعاون والتسامح والعمل والكرم والعطاء، بل وبذرت في حدائق قلوبنا 

حب الوطن واالنتماء.
في  أحداثها  حفرت  التي  الممتدة  للعائلة  البدايات  شريط  أستعيد  عندما 
ملف الذكريات ألجد نفسي عاجزا بالقفز عن أي من أحداثها، فلكل فقرة 
حكاية وعبرة، ولكن هناك محطة يمر شريط أحداثها عبر األيام، ال يغادر 
الرحيل  من  اسبوع  فقبل  وقت،  كل  في  مطلقة  بمحبة  فصوله  ويفرض 
بالعمل  عابر  لظرف  عني  انتابك  الذي  القلق  حيث  عديدة  بأمور  تناقشنا 
يمنع  التي  الحياة  بأمور  البديلة  للخطة  الفوري  لالنتقال  مشجعا  فكنت 
الوقوف على أطاللها في عرف النجاح المضطرد وربما بحكم أبوتك قرأت 
في جبيني هاجس التمويل المادي فبادرت القول أن ذلك أمر ميسر بدعم 
غير محدود، وفعال نجحت بالقرار والدعاء، وكنت دائما تذكرني أن هناك 
والتميز،  النجاح  خصوم  من  الطموح  أصحاب  المجتهدون  يدفعها  ضريبة 
وربما أعترف لك اليوم أن إصرارك على براءتي وثقتك بحكم القضاء جعلني 
مرتاحا ألبعد الحدود، واقع شكل غيمة جديدة حجبت الرؤيا وحجمت حياة 
التي  ببراءتي  أذكرك  أن  وأريد  المسيرة،  العاقة  خططوا  الذين  من  الثلة 
المحكمة  غادرت  تدوينه،  يصعب  بتصميم  جديدة  والدة  تاريخ  مثلت 
منك  سمعت  أنني  ويقيني  وعدك  بتحقيق  ألخبرك  زائرا  لقبرك  وحضرت 
تهنئة ورأيت منك ابتسامة كنت بأمس الحاجة اليها، فنزلت دموعي بين 
تمزقت  حيث  اليوم،  أمتنا  واقع  عن  أخبرك  بأن  مترددا  كنت  وحزن.  فرح 
المحتوى  لنفس  مختلف  بقالب  جديدة  استعمارية  بخريطة  تضاريسها 
يا  والجديد  لفظية،  أناشيد  مجرد  الوحدة  شعارات  أن  على  برهانا  اليوم، 
لد الذات، فبعد أن كانت اللغة والدين والمصير  والدي تعدد األعداء من جِ
صراعات  ونشهد  بعضنا  نحارب  أصبحنا  أولويتنا،  عدونا  ومحاربة  يربطنا، 
حكمة  ولكن  لمفرداتها،  العروبة  قاموس  يفتقر  وسياسية  وعرقية  دينية 
العائلة الهاشمية قادت مركب الوطن لالستقرار بالرغم من لهيب الحروب 

في جميع البلدان التي تمثل حلقة الحدود من حولنا.
هاجسا  موتك  ذكرى  وتبقى  الزمن  وعمر  عمري  من  أيام  تمضي  والدي: 
مريرا يدق ناقوس حياتي فقد لفظت نفسك األخير ممسكا بيدي موصيا 
بوالدة  الفراق  من  سنوات  بعد  تحققت  وأمنية  والعائلة  بوالدتي  خيرا 
السبب  أنك  يدرك  وهو  دائما  عنك  يسألني  الذي  ابني،  الصغير  موسى 
تلبيتي  سبب  عن  وأرددها  أحبها  معه  مداعبة  فهناك  االسم،  هذا  لحمله 
بك  فخور  وهو  أسمك،  يحمل  أنه  أولها  بأسباب  فيذكرني  مطالبه  لجميع 
للبوح  مبرر  العائلة،  ظروف  عن  اليه  أتحدث  عندما  خصوصا  عظيما  والدا 
تنزف  أن  إال  وأبت  أعماقي  شروخ  وتوالت  صمتي  الكتمان  شنق  أن  بعد 
وما  أعماقي,  في  وارتداداتها  ترسباتها  تزال  ال  ولكن  لذكريات  دما  وإنها 
ال  أولها  من  بأيامي  وسأبتدئ  فأبكاني  أيقضها  الذي  لوال  ألكتبها  كنت 
أن  فباألمس  وقبل  انتهت  األحزان  من  ألنها  بل  جاءت  األحزان  من  ألنها 
حيث  الفراق  نار  تحرقني  أن  وقبل  حياتي  سماء  من  األمل  قناديل  تنطفئ 
طفالً  جديد  من  فجعلتني  الحرمان  بغدير  منا  كل  السعاد  التضحية  آثرت 
تقاذفته أمواج الخوف وانتحرت طفولته وطمست معالمها الهموم وبات ال 
يعرف بحضن من  يختبئ منذ لحظة التراب للجسد، بكيت الفراق وفقدت 
برندة  في  جلوسك  أنسى  فكيف  المناداة،  وعذوبة  األحضان  ودفء  حنان 
المنزل الستقبالي بيوم الجمعة من كل أسبوع، وكيف ال أكره يوم األربعاء 
اللعين عندما اسلمت روحك للسماء وغادرت دنيانا،  فأقبلت بوجهي على 
ويثقلني  االحتراق  يحتويني  صامتة  القاسية  الحياة  خضم  أجوب  األحزان 
 االنكسار في زمن حب الذات، وأعترف لك اليوم, انت الساكن في الفردوس 
بأن طفولتي ذهبت إلى عالم آخر غير الذي ألفته ألنني الطفل المدلل في 
تقرحت  مشاعري  حتى  فحزنت  وارتقيت،  األيام  مع  كبرت  مهما  مدرستك 
وتألمت حتى أشفق األلم لكن مشيت في الحياة خطوة خطوة   وتجرعت 
كأس األلم قطرة قطرة   ورضيت بما كتبه اهللا لي من شتات أحزاني في قاع 
أعماقي وهربت بها عن أعين البشر اجوب  فيافي النسيان وقفار السلوى، 
فقد علمتني الحياة الشموخ عند الشدة والصمود في وجه المحن، علمتني 
العالم  في  فليس  بخالقي  إال  أستعين  وال  قلمي  إلى  إال  أبوح  ال  أن  الحياة 

وسادة أنعم من حضن األب.
والدي: تحقق حلمك ووصيتك للعائلة، فالوالدة بألف خير تجمعنا، ونحن 
كما  وبراكينه  الزمن  أعاصير  تعالت  مهما  نفترق  لن  واحدة  يد  األخوة 
اآلباء،  مهنة  ورث  من  ومنهم  بالتفوق  أمانيك  ترجموا  واألحفاد  أوصيتنا، 
ويترجم  كفكرة  يولد  والبناء  النجاح  أن  ويتذكرون  بمسيرتك  يفخرون 
وتشعرهم  تميزهم  داللة  أسمك  أن  ويكفي  األعذار،  عن  والقفز  بالجهد 
بعظمة الجد الذي أسس وبنى قبل أن يرحل، مكررا القول أن العظماء ال 

يرحلون فاسترح بسالم والى اللقاء. 
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عا االرسة

فنون  تأديب األبناء
عا األرسة

عند  الطفل  بتأديب  ابــدئــي 
العمر  مــن  أشــهــر   ٦ بلوغه 

لحمايته.
السلوك  مــن  الطفل  حــذري 
و  واضــحــة  بقاعدة  الخاطئ 

مباشرة: «ال تدفع أخاك».
 وضحي للطفل السلوك الحسن 

و المقبول
و  الهامشية  األخطاء  تجاهلي   .
مثل  السلوك  في  المهمة  غير 

أرجحة األرجل...
ممكنة  و  معقولة  قواعد  ضعي 

التنفيذ و في متناول الطفل
السلوك  على  الطفل  تعاقبي  ال 
مص  مثل  سنه  في  الطبيعي 
اإلصبع أو الخوف من اإلنفصال

.ركزي في البداية على قاعدتين 
أو ثالث فقط مع إعطاء األولوية 

لسالمة الطفل
لتغيير  العقاب  تستخدمي  ال 
التبول  مثل  العنادي  السلوك 

في السروال و عدم األكل
تطبيق  في  واالنتظام  الثبات 

القواعد التأديبية.
القواعد العامة لمعاقبة الطفل 
ما  نفذي  و  مترددة  تكوني  ال 

تقولين بكل دقة.
مودة:  و  بعطف  الطفل  وجهي 
خاطبيه كما تحبين أن يخاطبك 
التعنيف  تجنبي   ، ــاس  ــن ال
من  يتعلم  فالطفل   ، واالحتقار 
أسلوبك و ألفاظك. « أنا آسفة 
تعمل  أخليك  أقــدر  مــا  لكن 

كذا...».
وقوع  حال  العقاب  توقيع  يجب 

الرفض الشفهي و غير الشفهي 
، التأديب الحركي ، الهجر.

من ٣ إلى ٥ سنوات: األساليب 
السابقة (خاصة الهجر) ، حصر 
الطفل  يستطيع  التي  المواقع 
النتائج  و  فيها  األدب  إســاءة 

الطبيعية المترتبة على ذلك.
سن  إلـــى  ــوات  ــن س  ٥ ــن  م  .
 ، السابقة  األساليب  المراهقة: 
رسائل   ، االمتيازات  منح  تأخير 
في  ـــور  األم مناقشة   ، األنـــا 

اجتماعات األسرة.
ــة: الــنــتــائــج  ــق ــراه ــم ســـن ال
رسائل  للسلوك،  المنطقية 
األنا، اجتماعات األسرة ، يمكن 
والتأديب  الهجر  عن  التوقف 

الحركي
ثانياً:

تغيير  المنزلية:  البيئة  خلق 
األشياء المحيطة بالطفل وإزالة 
مثل  مشكلة  له  يسبب  قد  ما 

البوابات و األقفال ...
ثالثاً: 

صرف انتباه الطفل عن السلوك 
الخاطيء: إلى شيء آخر يجذبه 
بعيداً عن مثيرات هذا السلوك.

رابعاً: 
تجاهل السلوك السيئ للطفل: 
خاصة إذا لم يكن هذا السلوك 
 ، ــاج  اإلزع  ، البكاء  مثل  خطراً 
الشجار ، المقاطعة ، الغضب...

خامساً:
التعبير عن عدم الموافقة على 
شفهي:  غير  و  شفهياً  السلوك 
صارمة  بنظرة  أو  بلطف  إمــا 

الخطأ: فإن تأجيل العقاب يقلل 
من فاعليته.

 ذكري الطفل في جملة واحدة 
التي  السلوكية  بــالــقــاعــدة 
ذكريه  و  خرقها:  على  تعاقبينه 

بالسلوك المرغوب فيه.
عند  الطفل  حجج  تجاهلي 
ناقشيه  لكن  و  بعقابه:  قيامك 

الحقاً في ذلك و بهدوء.
كإبعاد  قصيراً:  العقاب  اجعلي   
العزل  أو  يومين  أو  يوماً  اللعب 

لمدة ٥ دقائق بحد أقصى.
عاملي الطفل بعد إنزال العقاب 
تعودي  ال  و  ثقة:  و  بمحبة  به 

للتعليق على الخطأ.
ــاب لــلــجــرم ال  ــق ــع ــهــي ال وج
اإلهانات  تجنبي  نفسه:  للطفل 
شيء  تعمل  ال  «أنت  والتعميم 

صواباً أبداً».
الضرب يفضل عدم اللجوء إليه 
العنف  إال  يــول  ال  العنف  ألنــه 
يكون  لضربه  إضررت  إذا  لكن 
واحدة  لمرة   ، اليد  براحة  ذلك 
فقط ، على الردفين أو اليدين 
أو الرجلين ، و ال تضربي الطفل 

قبل سنة من العمر.
والنتائج  الــتــأديــب  وســائــل 

المترتبة عليها :
المناسبة  الوسيلة  اختيار  أوالً: 

للعمر:
ال  أشهر:   ٦ حتى  الــوالدة  من 

يحتاج الطفل إلى تأديب.
سنوات:   ٣ إلى  أشهر   ٦ من   
صرف   ، المنزلي  الجو  خلق 
 ، التصرفات  تجاهل   ، االنتباه 

وقول ”ال“ أو ”كف عن كذا“.
سادساً:

التأديب الحركي أو نقل الطفل 
يوافق  ال  قد  آخــر:  مكان  إلــى 
رغبته مثل الفراش أو الكرسي..

سابعاً: 
اجتماعياً:  عزله  أو  الطفل  هجر 
ممل  مكان  إلى  مؤقتة  بصورة 
سنة  لكل  واحدة  دقيقة  لمدة 
من سنوات العمر و ال تتجاوز ٥ 
أنجح  من  الهجر  يعد  و  دقائق. 

األساليب التأديبية.
ثامناً:

يمكن  الــتــي  األمــاكــن  حصر 
بصورة  فيها  التصرف  للطفل 
في  بأنفه  العبث  مثل  خاطئة: 
غرفته. و يعد الحصر من أنجح 
الصراع  تجنب  في  األساليب 
يمكن  ال  التي  ــحــاالت  ال فــي 

تصحيحها.
تاسعاً:

الطبيعية  النتائج  استغالل 
للسلوك الخاطيء: عندما يكسر 
لعبته ال يصبح لديه لعبة ويجب 

أن يتحمل ذلك.
عاشراً: 

المنطقية  النتائج  استغالل 
ــيء: ربــط  ــاط ــخ لــلــســلــوك ال
محبب  شــيء  مــن  الــحــرمــان 
بالسلوك  االمتيازات  فقد  أو 
الخاطيء لجعل الطفل مسؤوالً 

عن مشاكله و قراراته.
حادي عشر:

للطفل:  االمتيازات  منح  تأجيل 
عندما يطلب منه عمل شيء ما 

قبل السماح له بما يريد ، مثل 
تذاكر  عندما  اللعب  يمكنك 
له  يسمح  ال  يذاكر  لم  فــإذا   ،

باللعب.
ثاني عشر: 

إطالع الطفل على شعورك تجاه 
قولك  ــا):  األن (رسائل  سلوكه 
كذا“  فعلك  من  زعالنه  ــا  ”أن
أفضل من قولك ”أنت ....“ ألن 

األخيرة تفجر رد فعل عكسي.
ثالث عشر: 

خالل  من  المشكالت  مناقشة 
األســـرة:  اجتماعات  تنظيم 
الكبار  لألطفال  ذلك  ويصلح 
مع  للحديث  يحتاجون  الذين 
الوالدين وليبدأ الحديث بقول: 
”نحتاج لتغيير السلوك كذا... ، 
تقوم  أن  يمكن  كيف  رأيك  ما 
في  المناسب  هو  ما  و  بذلك؟ 

رأيك؟“.
رابع عشر: 

العقاب  عن  المؤقت  التوقف 
و  للعدوانية  بالذات  البدني: 
إنطباعاً  يعطي  ذلك  ألن  العنف 
سلوك  العنف  بــأن  للطفل 

مقبول لحل المشكالت.
خامس عشر:

الصراخ  الصراخ:  عن  التوقف 
يعلم الصراخ ، والحديث بصوت 

هادئ يعلم الهدوء و اللباقة.
سادس عشر:

أبذلي  الحسن:  السلوك  تعزيز 
السلوك  تتبع  في  خاصاً  جهداً 
حانية  بنظرة  كافئيه  و  الحسن 
كلمة  و  الكتف  على  وتربيتة 

رضى  على  فالحصول   ، طيبة 
الوالدين أعظم جائزة للطفل.

التأديب بالهجر :
ويكون ذلك في:

(١) شبك اللعب أو السرير
(٢) المقاعد أو أركان الغرفة

(٣)غرفة مع ترك الباب مفتوحاً
(٤) في غرفة مع غلق الباب

كيف يتم عزل الطفل:
فيها  يتم  التي  الفترة  تحدد 
كل  مقابل  بدقيقة  الطفل  عزل 
 ٥ أقصى  بحد  العمر  من  سنة 
دقائق ، و إذا غادر المكان يعاد 

إليه و يعاد حساب المدة.
يطلب  العزل.  في  الطفل  وضع 
مكان  إلى  يحمل  او  ذلك  منه 
أو  للبكاء  يلتفت  وال   ، العزل 
يعتاد  أن  وبمجرد  اإلحتجاج. 
فإنه  النظام  هذا  على  الطفل 
العزل  لمكان  بالذهاب  يقوم 
بنفسه عندما يطلب منه ذلك

العزل  مكان  في  الطفل  إبقاء 
ومراقبته  المطلوبة  للمدة 
األمر  لزم  إذا  بالعزل.  لإللتزام 

فأمسكيه طوال المدة.
إنهاء فترة العزل عندما تقررين 
ذلك  بعد  وعامليه  ذلك.  أنت 

بصورة طبيعية.
يجب  العزل  أسلوب  ممارسة 
يشرح  أن  بعد  إال  تتم  ال  أن 
بدالً  أنه  ويعلم  للطفل  ذلك 
أن  المهم  ومن  الضرب.  من 
الحسن  السلوك  أنماط  يعرف 

والخاطئ.
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عالقات

 أصر فرويد على اعتبار الحلم انعكاساً لرغباتنا األساسية، وكان يجب أن يجيد الشخص 
األحالم  خسرت  فرويد،  نظرية  بسبب  رأيه.  بحسب  نفسياً،  محلالً  يصبح  كي  تحليلها 
مكانتها السابقة كوسيلة لنقل الرسائل الماورائية واكتسبت صفة «أنانية»، وأصبحت 

انعكاساً للثقافة الفردية بكل أساطيرها وتقاليدها.
عام ١٩١٢، عمد كارل غوستاف جونغ، تلميذ فرويد المجتهد، إلى التعمق في الموضوع 
بدرجة إضافية. فشرح في أحد كتبه أن األحالم تشتق من «الالوعي الجماعي» المشترك 

بين البشر.
في حين كان فرويد يعتبر سيد عالم األحالم بال منازع في نهاية الخمسينيات، أحدث 
ميشال جوفيه، أستاذ في علم األحياء العصبي، ثورة كبرى في طريقة فهمنا األحالم من 
خالل اكتشاف مرحلة «حركة العين السريعة»: تترافق هذه المرحلة من العمل الدماغي 

مع شلّ الجسم ونشاط الدماغ بدرجة فائقة.
بفضل هذه المقاربة الجديدة، لم تعد الصور الغريبة مجرد تعبير مقنع عن الرغبات 
أو  السعيدة  أو  الغريبة  المشاهد  تلك  أصبحت  األعصاب،  علماء  إلى  بالنسبة  الالواعية. 
المقلقة التي تظهر خالل األحالم تجسيداً سريالياً للمصاعب التي نحتاج إلى معالجتها 
في حياتنا اليومية. لذا يحمل ٧٠٪ من األحالم طابعاً مقلقاً، ما يعني أننا نستعمل الحلم 

لتجاوز المصاعب والمضي قدماً.

وسيلة لتنظيم األفكار
بالنسبة إلى علماء األعصاب يعتبر الحلم «برنامجاً فردياً»، ما يعني أنه محاولة إلعادة 
ل «األنا»  التعمق في هويتنا الحقيقية من خالل استيعاب العناصر المتفاوتة التي تشكّ
العليا على مر الليالي المتالحقة. استوحى الطبيب النفسي جاك مونتانجيرو أفكاره من 
هذا التيار الفكري لتعريف الحلم كتدريب لإلبداع ودليل لمساعدتنا على تنظيم أفكارنا 
ثم،  من  حياتنا.  في  وصلنا  أين  إلى  إذاً  األحالم  تخبرنا  العاطفي.  توازننا  على  والحفاظ 
ربما نحتاج إلى التنبه لها لفهم الذات والتصرف بالشكل المناسب في الحياة الواقعية، 

وكأننا نستعد خالل الليل ليوم الغد.
أثبت بعض خبراء النوم هذا الجانب من وظائف الحلم عبر إجراء دراسة على أشخاص 
كانوا يستعدون للمشاركة في اختبار الدخول إلى كلية الطب. كان يجب أن يروي هؤالء 
الطالب األحالم التي راودتهم في الليلة السابقة، وأن يذكروا إذا كانوا حلموا باالختبار 
كوابيس  شاهدوا  الدفعة  تلك  من  طالب  عشرة  أول  أن  الباحثون  استنتج  المرتقب. 
مريعة حول تأخرهم في الوصول إلى االمتحان أو تقديمهم ورقة بيضاء. كذلك لوحظ 
بِلوا في الكلية كانوا حلموا بأنهم لم يستيقظوا في الوقت  أن ٩٢٪ من الطالب الذين قُ
واضحة.  االمتحان  أسئلة  تكن  لم  أو  الوصول،  في  نقلهم  وسيلة  تأخرت  أو  المناسب، 
أو  الخطيرة  المواقف  يستبق  الدماغ  أن  مفادها  فرضية  رحت  طُ المالحظات،  هذه  إزاء 
المحرجة خالل النوم، ويبحث عن حلول لتجنبها. كانت نظرية قديمة تصب في اإلطار 
نفسه على اعتبار أن الروح تنذر بالحوادث المرتقبة من خالل األحالم كي يتمكن الناس 
من االستعداد لما ينتظرهم. هل يجب أن نضع حداً للتفسيرات النفسية لألحالم إذاً؟ ال 

يوصي علماء األعصاب بذلك!

تعاون علم األعصاب والتحليل النفسي لفك الشيفرة
ربما تكشف تقنيات تصوير الدماغ يوماً محتوى أحالمنا. بانتظار حصول ذلك، سيبقى 

التحليل النفسي ضرورياً لفهمها. ما رأي علماء األعصاب؟

ما سبب اهتمام علماء األعصاب باألحالم؟
لم يكن اهتمام هذا العلم باألحالم بديهياً ألنها تحمل جانباً غريباً وفنياً وال تتماشى 
علماء  يطلقها  دراسات  محور  الحلم  ل  يشكّ ذلك  مع  العلوم.  قطاع  مع  األجواء  هذه 
األعصاب نظراً إلى دوره النشيط في تحسين طريقة فهمنا الحياة النفسية ووظيفتها. 
الدماغي  النشاط  تسجيل  طريقة  بتحديد  تتعلق  األساسية  المشكلة  كانت  األصل  في 
جذرياً  الوضع  تغير  لكن  الظاهرة.  هذه  نشوء  توقيت  نعرف  نكن  لم  ألننا  الحلم  أثناء 
العين  «حركة  خالل  وفيزيولوجية  عصبية  مؤشرات  وجدوا  أنهم  الباحثون   ظن حين 
السريعة»، أي آخر مرحلة من دورة النوم. لتحليل محتوى األحالم وآلياتها، كان يكفي إذاً 
أن يسجل العلماء نشاط الدماغ خالل تلك المرحلة تحديداً. لكننا نعرف اليوم أن هذه 
الظاهرة قد تتكرر في جميع مراحل النوم. من ثم، لم تعد تلك الفرضية األولية مبررة. 
هكذا ال يمكن أن يحدد العلماء توقيت نشوء األحالم بدقة استناداً إلى تلك التسجيالت. 

يجب أن يتجاوزوا هذا التحدي!

ما محور البحوث الحاصلة إذاً؟
أي  المتشابهة،  األفكار  من  مجموعة  ينتج  كي  الدماغ  يفعله  ما  بعد  العلماء  يفهم  لم 
األحالم، خالل مرحلة النوم البطيء وحركة العين السريعة، رغم مروره بحاالت مختلفة 
في  الباحثون  اكتشف  المجال.  هذا  في  أخرى  باكتشافات  القيام  يمكن  ذلك،  مع  جداً. 
على  نعيشها  التي  للحقائق  العاطفية  القوة  تخفيف  إلى  يميل  الحلم  أن  األخيرة  الفترة 
أرض الواقع. إذا واجهنا مثالً فشالً ذريعاً وبدأنا نعيشه مجدداً أثناء النوم، سيتراجع األلم 
الذي نشعر به في حياتنا اليومية بسبب تلك التجربة الصعبة. ينطبق المبدأ نفسه على 
األمور اإليجابية. توحي هذه النتائج بأن النشاط المرتبط باألحالم يشارك في تنظيم 

العواطف المتعلقة بحياتنا النفسية.

هل ما زلنا بعيدين عن مشاهدة أحالم الناس في الوقت الحقيقي؟
ال يزال هذا الهدف بعيد المنال مع أن بعض التجارب الراهنة يجعلنا نتوقع تحقيق ذلك 
الهدف في أحد األيام. تمكّن باحثون يابانيون مثالً من استعمال المناطق النشيطة في 
الدماغ خالل النوم لمعرفة ما إذا كانت أحالم المشاركين في دراساتهم تتضمن أغراضاً 

جامدة بدل األشخاص أو العكس. إنها مجرد بداية لكنها تبقى نتيجة مبهرة.

كيف يفسر علم األعصاب األحالم؟
انطالقاً  النائم  من  الحلم  صورة  استخراج  من  نا  تمكّ لو  حتى  المشكلة!  فحوى  هو  هذا 
من نشاطه الدماغي، ما الذي سنفعله حينها؟ يجب أن نجمع خليطاً من صور ومعلومات 
مختلفة على صلة بذلك الشخص. إذا لم نعرف مثالً أن تلك السيارة التي يشاهدها في 
حلمه تعود إلى جده، أو أنّ لون الجدار األخضر يشبه لون غرفته، ال يمكننا أن نفعل 
شيئاً. لن يكون عمل علماء األعصاب وحده كافياً. ثمة تكامل معين بين أفكار التحليل 
النفسي وبين الفرضيات التي يطرحها علماء األعصاب. ما من تناقض بين اكتشافاتهم 
ومؤلفات فرويد. من ثم، يجب أن يترسخ التعاون بين علم األعصاب وبين علم النفس 
التجريبي والتحليل النفسي كي نتمكن من إحراز تقدم حقيقي في طريقة فهمنا وظيفة 

األحالم ودور الحياة النفسية في هذا المجال.

آلة لحل المشاكل؟
تكشف األحالم رسائل داخلية تحاول التعبير عن نفسها. ما رأي علم النفس بالموضوع؟

ما معنى الذكاء المرتبط باألحالم؟
أي  الداخلية،  بـ{األنا»  حصراً  يرتبط  ال  محدود  غير  مخزون  من  موارده  الحلم   يستمد

التي  اإلدراكية  بالذات  أيضاً  يتعلق  بل  فرويد.  عنها  تكلّم  التي  الصغيرة  الفسحة  تلك 
تمتد على نطاق أوسع وتشمل الذاكرة التاريخية المرتبطة بالتاريخ الشخصي والعائلي 
(الجروح  وجسمه  الداخلية  النفسية  وحياته  الحاصلة  الحوادث  إلى  ونظرته  للحالم 
الصغيرة، ومسار الهضم...). األحالم أشبه بسلك يربطنا بحقيقة وجودنا، ويشبه ذلك 
الخط العمودي الذي يتبعه النائم ويشير إلى المراحل العميقة التي يمر بها أثناء النوم. 
 ٤٠ أو  سنة   ١٥ أو  سنوات  العشر  عمر  إلى  إرجاعنا  على  بالقدرة  طبيعياً  الحلم  يتمتع 
سنة... حتى أنه يستطيع في بعض الحاالت أن يتوقع الحوادث المقبلة أو يغوص في 

الذاكرة العائلية أو الجماعية التي يعجز الوعي عن الوصول إليها.
عن  التعبير  على  بقدرتهم  البشر  يتميز  لكن  الحيوانات،  وحتى  الناس،  جميع  يحلم 
يتخذ  كذلك  باألحالم.  المرتبط  الذكاء  إلى  تضاف  اللغة  أن  يعني  ما  شفهياً،  أحالمهم 
الحلم عند سرد تفاصيله منحى آخر ألن كالمنا يعج بتعابير تكشف معاني عن الصور 

التي تمر في عقلنا.

ما أهمية تركيز المرضى على أحالمهم؟
إنها عملية ضرورية ألن التحليالت التي تشمل األحالم تجري بوتيرة أسرع وأعمق من 
يكفي  األوقات.  مختلف  في  الالوعي  طبقات  اختراق  على  الحلم  قدرة  إلى  نظراً  العادة 
مفعوله  العالج  يعطي  كي  أحالمه  يتذكر  أن  المريض  من  المعالج  يطلب  أن  أحياناً 
كلمات  ثالث  الشخص  يدون  أن  يكفي  أخرى،  حاالت  في  لكن  سحرية!  شبه  بطريقة 
رة صغيرة لبناء تفاصيل الحلم وإعادة إحيائه في أوقات اليقظة. يمكن تحديد  في مذكّ
معالم الحلم أيضاً من خالل االعتياد على سرد أحداثه لشخص آخر. لكن هذه التجربة 
ليست شبيهة بكتابة الحلم ألن التجربة األولى تشمل طرفاً آخر بينما تقتصر التجربة 
بعض  يعزز  آخر،  صعيد  على  سواها.  دون  الذات  أمام  الحلم  خبايا  كشف  على  الثانية 
الحوادث المحددة ظهور تلك األحالم مجدداً، من بينها تغيير مكان اإلقامة أو السفر 
أو الوقوع في الحب... كلما تقع تقلبات جذرية في الحياة الواقعية، تخترق األحالم جدار 
الرقابة وتطلق العنان لنفسها. من المالحظ أن كل ما يختلف عن العادات الراسخة يميل 
إلى الظهور في األحالم. ينطبق المبدأ نفسه على كل عامل من شأنه أن يفتح قناتنا 
الداخلية. تتعدد تلك العوامل المؤثرة، أبرزها التأمل والكتابة. ينجح بعض المرضى في 
ر أحالمهم بعد فترة من «الشلل» الفكري من خالل االعتياد على كتابة صفحة في  تذكّ
صباح كل يوم حيث يذكرون كل ما يخطر على بالهم. حتى أنهم يكتبون أحياناً الكلمة 

نفسها على طول الصفحة.

هل يمكن اعتبار الحلم لغزاً حقيقياً؟
سيد  الغموض  يزال  ال  واحدة.  بطريقة  حلّه  يمكن  وال  متعددة،  بطبقات  لغز  الحلم 
الموقف في هذا المجال، لكن يبقى بعض التفسيرات مفيداً أحياناً ويسمح لنا باكتشاف 
التي  الفورية  الراحة  وفي  نفسيتنا  وفي  جسمنا  في  بها  نشعر  أن  يمكن  معينة.  حقيقة 
أو  تراودنا  التي  األحالم  تفاصيل  ندون  أن  يكفي  الحاالت،  بعض  في  الحلم.  يضمنها 
نخبرها لشخص آخر كي نفتح ذلك الباب القائم بين الوعي والالوعي. تعج ألغاز األحالم 
بالعوامل كافة التي يمكن التفكير بها: الرموز، والصور، واللغة، واألصوات، والعواطف 
(غضب، وخوف، وحزن...). في معظم األوقات، يأتي الحلم ليدعم التحليالت الحاصلة، أو 
يمكن أن يناقضها ويقودنا إلى مسار مختلف بالكامل. في لحظات مماثلة، تنشأ صورة 
أو فرضية أو حادثة تدفعنا إلى التفكير بمؤشرات مفيدة، وسرعان ما تتالحق األدلة التي 

توصلنا إلى النتائج المنشودة.

هل تحمل الرموز معنى موحداً؟
يمكن أن تكون ركائز تفسير األحالم مبسطة لكنها ليست خاطئة. كيف يمكن أال يتأثر 
الشخص الذي يستعمل اللغة منذ والدته بتاريخ الرموز؟ يتجاوز معناها كل شخص منا. 
يصب كل عنصر من الحلم (بحر، وغابة...) في مخيلة مشتركة لكن تتلون تلك الرموز 
طبعاً بحسب قصة كل شخص. ربما تحمل المؤشرات أحياناً معنى واسعاً. على سبيل 
نة أو رسائل سرية أو مراحل  المثال، تشير األرقام التي تظهر في الحلم إلى معان مبطّ
عمرية معينة في الحياة. لكن تبقى دقة الالوعي مبهرة ألن رسالته ليست مبهمة بأي 
شكل. ال يمكن اكتشاف تلك الرسائل في بعض الحاالت، لكن يمكن تأكيد أن الرقم 

الذي يظهر في الحلم يحمل معنى دقيقاً.

هل نفهم حقيقتنا عن طريق الحلم؟
ممكن، ألن الحلم يستطيع أن يعبر عن ازدواجيتنا: ربما ال نعرف مثالً أننا منفعلون أو 
متعبون دوماً، لكننا نستطيع تأكيد شعورنا بالغضب. يأتي الحلم وينظم ذلك الغضب 
بأشكال متنوعة (شخصيات خطيرة، وحيوانات مفترسة، ومعارك...). نخطئ في تحديد 
لكن  معيناً  شيئاً  نريد  أننا  نظن  ربما  االعتيادية،  العصبية  النوبات  خالل  غالباً:  رغباتنا 
العقلية  هذه  نستعمل  طريقنا.  في  الحياة  تقف  أو  هدفنا  تحقيق  من  اآلخرون  يمنعنا 
كحجة إليجاد منافع ثانوية للوضع القائم. ينشأ الحلم لنقل هذه الرسالة إلينا: يضعنا 
نرفض  حين  وضوح  بكل  ازدواجيتنا  يكشف  ثم  مطلقاً،  عيشه  نريد  ال  موقف  في  مثالً 
تقبل الرسالة التي يريد نقلها إلينا. نتيجةً لذلك، سيعود إلى الظهور بالشكل نفسه أو 
بشكل مختلف إلى أن نصغي إليه أو نصر على رفضه! لذا يعتبر الحلم المتكرر مهماً 

في الحاالت كافة.

كيف تحررنا األحالم؟
يسمح الحلم بإبقاء الجسر القائم بين الوعي والالوعي مفتوحاً على حلول غير متوقعة. 
نمضي حياتنا ونحن نخفي أفكارنا المقلقة وذكرياتنا الحزينة والحوادث التي ال تتماشى 
أهداف  أحد  يتعلق  لكن  المثالية.  مع «األنا»  أي  عنا،  اآلخرون  يحملها  التي  الصورة  مع 
الحلم، وحتى الكابوس، بإعادة إحياء تلك الذكريات الدفينة وإجبارنا على تقييم الجوانب 
حلم «سيئ»،  بسبب  باالنزعاج  نشعر  ونحن  استيقظنا  لو  حتى  إقصائها.  بدل  السلبية 
تبقى التجربة إيجابية ألن تلك الصور تحمل معاني رمزية. بالتالي يسمح الحلم بتجنب 
إذا  السلبية  األمور  تقع  ربما  المقابل  في  الحوادث.  أو  األمراض  أو  التصرفات  بعض 
قررنا أال نسمع الرسائل التي يوجهها الالوعي. يهدف الحلم أيضاً إلى تقبل السلبيات 
واعتبارها جزءاً منا. عندما نرفض أفكاراً معينة، يتولى الحلم تنقيتها وغربلتها، فيصبح 

أشبه بآلة لحل المشاكل. وحين نصغي إليه، نشعر بتحرر تام.

هل األحالم مؤشرات تحذيرية؟
تتعدد األدلة على هذه الفكرة، من بينها شهادات حول أحالم دونها بعض األلمان قبل 
الحرب العالمية الثانية. يسمع كل محلل نفسي خالل سنوات عمله أحالماً تحمل مؤشرات 
تحذيرية من حوادث وشيكة لكن بدرجات متفاوتة طبعاً. تتعلق تلك المؤشرات بيوم 
أو سنة أو بشخص أو عائلة كاملة. لكن ال يمكن تفسير هذه الظاهرة حتى اآلن. تبقى 
الشخصيات  تكون  عموماً،  غيرها.  من  أكثر  مقلقة  آخرين  بأشخاص  المرتبطة  األحالم 
اإلدراك  أن  المعروف  ومن  باآلخرين.  أحياناً  تتعلق  لكنها  منا،  جزءاً  الحلم  في  الواردة 
يحد الوعي وأن الجسم يحمل ذكاًء خاصاً به. إذا كان الالوعي يقع خارج إطار الزمن، ما 
أيضاً  يؤكدون  أشخاص  ثمة  نجهلها؟  نزال  ال  زمنية  وسائل  استعمال  من  يمنعه  الذي 

على أنهم يتابعون التواصل مع أقارب اختفوا منذ فترة طويلة. هل هم متوهمون بكل 
بساطة؟ في حاالت الحداد الصعبة، يبقى الشخص الميت حاضراً في أحالم أقرب الناس 
الحداد  فترة  انقضاء  بعد  سنوات،  مرور  بعد  يعود  لكنه  تدريجاً.  يتالشى  أن  قبل  إليه 

الداخلي بالكامل، فيحصل الناس حينها على فرصة توديع األموات نهائياً.

٣ طرائق لفك شيفرة األحالم
اكتشف رغباتك الحقيقية

كلمات  الحلم  يستعمل  يكتشفها.  من  إلى  تحتاج  ألغاز  الناس  أحالم  فرويد،  بحسب 
أن  يجب  الحقيقي،  معناها  لفهم  لكن  الالواعية.  رغباتنا  إلخفاء  مقنعة  وصوراً  ضمنية 
نتخلى عن السيناريوهات الخيالية أو السخيفة التي تنشأ خالل نومنا. ربما يتخذ انجذابنا 
القوي إلى شخص «محرم» علينا شكالً مناقضاً في الحلم فيتمثل بشعور النفور. كذلك 
يظهر كرهنا المكبوت لشخص معين على شكل عاطفة في الحلم. حدد فرويد أربعة 
مفاهيم يستعملها الالوعي لتركيب األحالم، ويمكن أن نستفيد منها حتماً حين نحاول 

تفسيرها.
رغبات  وإرضاء  الحالم  لتضليل  متنوعة  عناصر  نفسه  المشهد  يجمع  العوامل:  تجميع   •
رب  مع  تتشاجر  حيث  مدرسة  ملعب  في  نفسك  ترى  ربما  المثال،  سبيل  على  متعددة. 

عملك الذي يحمل اسم شقيقك األكبر المتزوج من امرأة ال تتحملها!
• نقل العواطف: إلخفاء الدوافع الحقيقية، ينقل الالوعي عاطفة النائم بشأن الموضوع 
لرؤية  تذهب  كي  الحافلة  تستقل  المثال،  سبيل  على  ثانوية.  مكانة  إلى  يشغله  الذي 
أمك التي تربطك بها عالقة صدامية، ثم تمضي بقية الحلم وأنت تمأل معامالت إدارية 

معقدة.
يستعمل  مقبول.  سيناريو  وراء  الالواعية  الحلم  قصة  تتخفّى  المباشر:  غير  التجسيد   •

الحالم كلمات وصوراً على شكل استعارات للتعبير عما يرتبط بالحياة الجنسية.
• االستفاضة: إنها اللمسات األخيرة التي تعطي الحلم طابعاً منطقياً ومقبوالً في نظر 

الشخص الحالم.

:تمرين عملي

لتفسير رسائل األحالم، ابدأ بوضع دفتر وقلم بالقرب من سريرك. حين تستيقظ من 
تحاول  أن  دون  من  كافة  واألحاسيس  واألصوات  الصور  بإطالق  لعقلك  اسمح  النوم، 

فهمها.
فيلماً  تروي  وكأنك  والمتكررة،  المهمة  الحوادث  سيما  ال  حلمك،  تفاصيل  اكتب  ثم 
ز بعد ذلك على كل عنصر (كلمة، وصورة) وحاول أن تربط بين العناصر  تشاهده. ركّ

بكل حرية. ستحصل حينها على روابط واضحة بشأن كل عقدة في الحلم.
حدد النقاط الشائكة: تتمثل هذه النقاط بروابط صعبة أو مستحيلة وتعطي شعوراً   •

باالنزعاج.
اعزل المشهد األخير: يختصر هذا المشهد غالباً رسالة الحلم.  •

جديدة  روابط  إنشاء  مع  تزامناً  واقرأها  اكتشفتها  التي  الروابط  راجع  الحلم:  فسر   •
(ذكريات، وأفكار، وعواطف). في نهاية هذه المرحلة، ستعرف الرغبة التي ارتكز عليها 

الحلم، وتتمكن بعدها من إيجاد طريقة لالستفادة منها في حياتك الواعية.

اقبل النصائح
بحسب جونغ، الحلم حليف لنا كونه يستطيع إيصالنا إلى عالمنا الداخلي، ما يعني أنه 
بالجزء  ويربطنا  الجماعي،  الوعي  وبين  الفردي  الوعي  بين  مباشرة  وصل  بصلة  أشبه 
مع  عالقتنا  تحسين  إلى  األحالم  تنقلها  التي  الرسائل  تدفعنا  شخصيتنا.  من  األساسي 
واقتراحات  نصائح  لنا  تقدم  ورموز  بإشارات  األحالم   تعج الفرضية،  هذه  وفق  ذاتنا. 
إلحداث تغيير حقيقي في حياتنا. كي ندرك العوامل التي تعوق تطورنا الداخلي، يطرح 

الحلم بطرائق متنوعة مخاطر تهددنا أو مواقف تأسرنا، ال سيما في الكوابيس.

:تمرين عملي
دون أحالمك في دفتر، وارسم خطاً تحت العناصر البارزة: شخصيات، ومشاهد، وصور، 
تغيير  إحداث  إلى  بدعوة  أشبه  الصور  أو  المواقف  تلك  مضطربة...  أو  قوية  وعواطف 

فعلي أو تعديل مسارك أو إدراك التحوالت الحاصلة في حياتك.

انفتح على الرسائل الكونية
بالنسبة إلى علم النفس العابر للشخصية، تقودنا أحالمنا إلى وقائع أخرى. يجمع هذا 
وبين  النفسية  التيارات  مختلف  حققتها  التي  االكتشافات  بين  النفس  علم  من  الشكل 
أن  تستطيع  التي  المتبدلة  الوعي  بحاالت  وتهتم  الروحية  بالتقاليد  ترتبط  التي  تلك 
ترجعنا إلى حياتنا السابقة، أو تقودنا إلى عالم األرواح. لبلوغ هذه المرحلة من األحالم، 

طبق الخطوات التالية:
• صف سياق أحالمك.

• عبر عن العواطف التي ترتبط بها عبر تدوين تفاصيلها خطياً.
• استكشف مختلف األحاسيس المشتقة من األصوات والصور والحوادث في الحلم، وما 

يوازيها على أرض الواقع.
• نشط طاقة األشخاص في حلمك واسألهم عما يريدونه منك.

• استخلص المعنى العام للحلم وتساءل عن الرسالة التي يريد نقلها وتقبل االستنتاج 
النهائي من دون إصدار أحكام مسبقة.

الحلم يميل إلى تخفيف القوة العاطفية للحقائق التي نعيشها في الواقع
الحلم يستعمل صوراً مقنعة إلخفاء رغباتنا الالواعية بحسب فرويد

األحالم المرتبطة بأشخاص آخرين مقلقة أكثر من غيرها 

اً ما شّكلت األحالم  ة، ومروراً بنظريات فرويد، ووصوالً إىل علم األعصاب الحديث، كث بدءاً من العصور القد
م الباحث والحامل عىل حد سواء. ما هي املعا التي يحملها الحلم وأية رسائل يستطيع  لغزاً يث اهت
طوال  الحلم  اعتُرب   ، الديكار واملنهج  املنطقي  الفكر  ظهور  األحالم...مع  تفس  عا  يف  رحلة  نقلها؟ 
بالنسبة  اعتباره.  إليه  وأعاد   ١٩٠٠ عام  يف  فرويد  ظهر  ما  رسعان  لكن  الهلوسة.  أو  الهذيان  من  شكالً  عقود 
إىل أ التحليل النفيس، يشكِّل الحلم «الطريق املل للوصول إىل الالوعي»، ما يعني أنه أشبه بطريق 

رسيع يسمح لنا ببلوغ أصدق كيان فينا.

األحالم .. 
! ألغاز ذاتية  قيد االكتشاف نحو الحياة والتغي
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نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

أضحكتني يا عزيزي، ألنك تذكرني بما كنت أفعله وأنا في مثل سنك ..عندما 
أغراضي  إلى  إضافة  سريري،  قرب  الطعام  وبقايا  وملعقتي  صحني  أترك  كنت 
األخرى الملقاة هنا وهناك، فاألحذية بقرب الكتب واأللعاب مختلطة بالمالبس... 
الفوضى؟   من  المزعج  المنظر  هذا  ترى  أمي  تفعل  كانت  ماذا  تعرف  هل  ولكن 
كانت تتركها مكانها وال ترتبها لي أبدا،  وعندما  كنت أعود إلى غرفتي أشعر 
بالضيق من منظر الفوضى وعندما أبحث عن شيء ما ال أجده بسهولة. فصارت  
أمي تمنعني من اللعب والخروج قبل أن أقوم بترتيب غرفتي،  ولما صرت أبذل 
جهدا كبيرا  في ترتيبها، صرت أحرص على إعادة كل شيء مكانه فور اإلنتهاء 
من استخدامه، حتى ال تتكدس األشياء وال أحتاج إلى إنفاق كل هذا الوقت إلعادة 
ترتيبها. وبعدها لم أعد أطيق منظر الفوضى. حتى أنني صرت أغضب من أختي 

الصغيرة ان دخلت غرفتي وأفسدت ترتيبها. 
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كيف أصبح مرتباً؟
أترك  أنني  إّن ما يحدث فقط هو  أبد�،   الفوضى  .. فأنا ال أحب  كم أحب أن أكون مرتب$ 
أغراضي دائم$ مبع5ة، و عندما أبّدل مالبسي، أتركها على ا-رض، وبصراحى أنسى 
أن أغلق اخلزانة بعد استخدامها، كما أنني أنسى ألعابي خارج مكانها وأخرج مسرع$ 
. وعندما أعود يقابلونني  بالصراخ والتأنيب ويسمونني الفوضوي، فكيف أتخلص من 

الفوضى؟ 

ّ الفق ّ الفقاألعرا  األعرا

أّن أعرابيC فقيرA كان يعيُش في خيمٍة من الخيام في   ُيحكى 
الجاّفة  ا;ّيام  له  ُتقّدمه  الّذي  الكفاف  من  ويقتاُت  الّصحراء، 
في عالٍم من الحّر والعطش والبرد. ورغم ذلك، فقد كان ذلك 
ا;عرابي سعيًدا بحياته مع زوجته الّتي تعيش بقربه، وفّيًة له 

ومهتّمًة به.
خيمته  أمام   Cجالس ا;عرابي  كان  وبينما  ا;ّيام،  من  يوٍم  وفي 
الّليل  هذا  في  زوجته  ويسامر  الّرحبة  الّسهول  هذه  يتأّمل 
الّصافي، مّر به رجالن على ظهر حصانين، ُيسَمُع ِلَهْمَهَمِتِهَما 
الطريق  الرجالن  هذان  تلّمس  وقد  الّصحراء؛  أرجاء  في  صًدى 
العرب  يشعلها  التي  النار  تلك  بواسطة  ا;عرابي  خيمة  إلى 

عادًة في الّليل ليهتدي بها الضال والجائع.
رّحب ا;عرابي، هو وزوجته، بالّرجلين، وفّكر في أن يقّدم لهما 
زوجته  حّدثته  بلبنها.  يتغّذى  شاًة  إّال  يملك  ال  أنه  إّال  طعاًما. 
فسيذبح  الّطعام،  fعــداد  نــاًرا  تهّيئ  أن  إليها  فطلب  با;مر، 
الرجالن  وعرف  عليه.  الليلة  هذه  حّال  الّلذين  للّضيفين  الشاة 
أنه ليس لهذا أ;عرابي غير هذه الشاة. حاوال أن يقنعاُه بعدم 
إّال أنه رفض طلبهما. وكان بعد ذلك أن هّيأت امرأته  ذبحها، 
الليل.  عنده  أمضيا  ثّم  لهما،   ّ لذ  ما  فأكال  للضيفين،  الطعام 
وفي الّصباح الباكر، وّدعاه بعد أن طلبا إليه أن يقصدهما في 

المدينة حيث يلتقي بهما في المسجد الجامع.
المدينة  والــي  هما  الرجلين  هذين  أن  ا;عــرابــي  يعرف  ولــم 
إلى  وذهــب  المدينة،  ا;عــرابــي  قصد  ــام  أّي وبعد  وقاضيها. 
أيديهما  يرفعان  الُمصلين  بين  فوجدهما  الجامع  المسجد 
يلتجئان  إثنين  إلــى  ألتجئ  «أنــا  نفسه:  في  فقال  ويصّليان. 

بدورهما إلى اo، فnلتجئ إليه فهو وحده الكريم القدير».
معه،  حدث  بما  امرأته  وأخبر  خيمته،  إلى  عائًدا  قفل  أن  وكان 
فُسّرت امرأته بإيمانه وفّضلت أن يعانيا ما هما عليه من فقٍر 

من أن يستعينا بأحٍد.
بالخيمة  وذهبت  الليلة  تلك  في  هّبت  هوجاء  ريحا  أّن  غير 
المضروبة في عمق تلك الصحراء، فقام ا;عرابي وامرأته وباتا 
الرمل بثيابهما.  يّتقيان رشاش  ينتظران شروق الشمس وهما 
ورحال  وراءه،  امرأته  وسارت  خيمته  ا;عرابي  حمل  الفجر  وعند 

حتى وصال إلى مكاٍن وجد فيه ا;عرابي أماًنا له وfمرأته.
أمام  حْلقًة  وجد  إذ  الّرمل،  في  يضرب  ا;عرابي  كان  وبينما 
يديه وراح يشّد ويشّد حتى خرجت من  عينيه فأخذها بجماع 
الّرمل جّرٌة حمراء، ساعدته امرأته في إخراجها. وما إن فتحاها 
حّتى وجدا فيها كنًزا ثميًنا. فُسّر ا;عرابي وامرأته بذلك، وقّررا 

أن يبنيا قصًرا جميًال في ظاهر المدينة. وهكذا كان.
يرتفع  جميًال   Aقصر المدينة  أهل  يرى  راح  وضحاها،  ليلٍة  وبين 
في ظاهر المدينة. وكان ا;عرابي قد أنفق على بناء القصر ماًال 
كثيًرا، فجاء آيًة من آيات فّن البناء. وبات حديث الغادي والرائح.

إلى  فطلب  المدينة،  ظاهر  في  ُيبنى  قصًرا  أّن  الوالي  َعِلم 
أعرابًيا  إن  القصر. فأخبروه  باني هذا  أمر  يتبّينوا له  أن  الحّراس 
جاء من الّصحراء وبنى هذا القصر، ذلك بعد أن وجد كنًزا في 

مكاٍن ما من الّصحراء بّدل مرارة أيامه حالوًة وفقره غًنى.
شاء والي المدينة أن يرى ذلك القصر، فجاء إليه هو والقاضي. 
وما إن وصال إليه والتقيا بصاحبه حّتى عرفا فيه ذلك ا;عرابي 
كوخه.  في  أمضياها  التي  الليلة  تلك  أكرمهما  الذي  الفقير 
إليك  القاضي دّب فيه الحسد، فقال للوالي: «سأطلب  غير أن 
أن تفعل شيًئا تتبّين فيه حسن أخالق هذا ا;عرابي من جديٍد، 
وتاَبع:  صاحبه».  أخالق  من  غالًبا  يبّدل  الفقر  بعد  الغنى  إّن  إذ 
«ما رأيك يا سيدي الوالي أن تذهب إلى قصر ا;عرابي وتلتقي 
وجدت  أنك  الّنائم  يرى  ما  في  رأيت  أنك  تخبره  وأن  هناك،  به 
في  رأيت  الذي  هذا  إن  لك  قال  فإذا  عو.  عو  عو  تصرخ:  نفسك 

حلمك كلب، اقتصصت منه».
القصر  إلى  ذهب  ثم  عليه،  القاضي  عرضه  بما  الوالي  رضي 
والتقى ا;عرابي. فاستقبله استقبال الكريم، ودعاه إلى تناول 

الطعام، فأجابه الوالي إلى ذلك.
رأيت  «لقد  لnعرابي:  الوالي  قال  الّطعام،  يتناوالن  هما  وبينما 
لي  تفّسر  أن  وأحّب  عو.  عو  عو  يصرُخ:  رجًال  الّنائم  يرى  ما  في 

ذلك».
َرَزق  أنه سبحان من  ا;ولى، فمعناها  «عّو»  «أّما  ا;عرابي:  فقال 
الّطير في الجّو. وأّما «عّو» الثانية، فمعناها أنه سبحان من أنار 
الطريق أمام الّتجارة في النور. وأّما «عّو» الثالثة فمعناها لعن 

اo جار الّسوء».
إليه،  القاضي يرمي  الوالي بتفسير ا;عرابي وعرف ما كان  ُسّر 
وكان أن قّرب الوالي ا;عرابي إليه وأقصى القاضي عن القضاء 

بين الناس.  

اإلنسان  عند  التنفس  جهاز  لكن  كاألسماك،    خياشيم لدينا  كان  لو  الماء  تحت  نتنفس  أن  يمكننا 
يستطيع  ال  لذا  كالسمكة،   الماء  من  له  الالزم  األوكسوجين  سحب  يستطيع  ال  فهو  تماماً،  مختلف 
العيش إال في الهواء الطلق فوق األرض،  وإذا نزل الغواصون تحت الماء أخذوا معهم أنبوبا معبأ 

باألوكسجين حتى يتمكنوا من التنفس هناك.
األوكسجين الذائب في الماء، ال يكفي لتنفس  اإلنسان كما أن رئتيه ال تتمكن من استنشاقه.

اإلنسان يقوم بسحب األوكسوجين من الهواء بواسطة األنف أو الفم،  ليرسله إلى الرئتين ثم تقوم 
الرئتين بإرساله إلى الدم  ..

أما السمكة فإنها تتمكن من ذلك أتعرفين كيف؟
عندما تسبح السمكة فإنها تفتح فمها وتغلقه باستمرار، فتدخل إلى جوفها كمية كبيرة من الماء، 

األوكسجينالمذاب  الخياشيم  تسحب 
في الماء وترسله إلى دم السمكة،  ثم 
فيخرج  قليال،  خياشيمها   تفتحشقي
الغاز  فضالت  معه  تخرج  و  بقوة  الماء 

أيضا إلى الماء. 
وال يستطيع السمك التنفس إال إذا بلل 
 خياشيمه باستمرار تيار مائيمتجدد يمر
الخيشوم  أغشية  من  ويخرج  الفم  من 
ولذلك  بانتظام.   وتنفتح  تنغلق  التي 
حركةمستمرة  في  السمكة  فم  ترى 

ناتجة عن عملية التنفس .

df@alrai.com

���
	א���

اصدقاء دنيا الفرح 

فهد الزعبي
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قم بنقل قلم رصاص 
واحد لتصبح املسألة 

احلسابية صحيحة

مافلميسجثاحصاةار
ةعيااهـملهـقةللدلا
تنتبدبواهـتولااطم
فاايةناعوشااسمعث
ينمناعنيممنرالان
دييغللاماوايسامع
امنسسالجدبلثيىام
لاجنكةملةيمكةلنو
صقاورهـاةالعةلعفل
حىلدوكددلحددلياع
ةفمقزاةيكلنينوكل
الفبوفافااافشتهـا
لايلايلمليلموحةد
تودانفملسفاييتاي
ماصتنةفاييسهـازلف
ريحابديموساوتومت

ثمار شجرة ُمباركة ُتعرف بـ"وجبة الفقراء" من مقطع و(٥) احرف

تفيد العلوم عن ثمار الطعام ان فاكهة املوز حتتوي على املادة االساسية للنشويات وهي مفيدة كثSا 
للصحة وان املعدن االساسي ^ احلليب ومشتقاته هو مادة الكالسيوم املفيدة لكامل اجلسم وان 

املادة املفيدة ^ فاكهة العنب هي مادة السكروز وان نبات البقدونس غني بالفيتامني ج املفيد 
صحيا والفيتامينات عامة تفيد الصحة.

5/21 إلى 6/21

9/23 إلى 10/22

1/20 إلى 12/222/18 إلى 1/19

4/20 إلى 5/20

7/23 إلى 8/22

11/22 إلى 12/21

الثور

العقرب

الجدي

السرطان

العذراء

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 اrخر
ال يجوز تكرار الرقم ^ احلل لذا 
رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

الحل السابق: شاكيرا

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - وليد توفيق ٢ - إصالح – مبعوث ٣ - أربى – يدبر ٤ - لبق – بدين – يا ٥ - كرمي – رد 
– حل ٦ - فج – يتكاسل ٧ - كتم – هليون ٨ - رسام – منام ٩ - سر – إن ١٠ - دواء 

– مقر. ١١ - جلس- مطر  – حليف 

عموديًا:
١ - وائل كفوري ٢ - لص – برج – دل ٣ - يالقي – كابوس ٤ - دار – ميتم ٥ - حتبب 
– سالسل ٩ - قعد  – حر ٨ - يبني  – يداهن  – مر ٧ - فم  – سأم ٦ - أدرك  – مت 

– حليم – مي ١٠ - وبيل – أفق ١١ - أثرى – جنان. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج الحمل
والرباءة  والوالدة  البداية  رمز  وهو  الفلكية،  األبراج  مجموعة  من  األول  الربج  هو  الحمل 
اً، بكل  الطفولة، لذلك فيالحظ بأن صفات مواليد برج الحمل تتشابه مع صفات األطفال كث

مميزاتها وسلبياتها، ك يتميزون بالروحانية العالية.

نقاط القوة: مستقل  - كريم - متفائل - متحمس - شجاع - جرئ .

عيوب العقرب: متقلب املزاج - اليأس بسهوله - أنا - مندفع - غ صبور 
ام املهام للنهاية - عدم إ

الجوزاء

6/22 إلى 7/22

مواهبك  يقدر  الجميع  الــحــوت: 
الن  انتبه  الــنــاجــح.  واســتــثــمــارك 
مربحة  القادمة  القليلة  ــام  االي

ماليا. 

الحمل: هناك واحد او واحدة ينتظر منك جوابا مهما. فكر جيدا وال مانع 
من استشارة صديق. 

لفترة  مشروعك  اوقــف  الجدي: 
التخطيط.  من  المزيد  يتطلب  النه 
بعد  االخطاء  اكتشاف  تريد  ال  انت 

فوات االوان. 

في  المال  من  كمية  هناك  الدلو: 
ــك وفـــي الــوقــت  ــي طــريــقــهــا ال
مكان  في  تصرفها  ال  المناسب. 

واحد. 

لمشروع  حبا  اكثر  اصبحت  الثور: 
بدأت به. عائدات هذا المشروع قد 

تزداد لتتناسب مع حماسك. 

عدد  حــول  فضولك  ــزداد  ي االســد: 
قضاء  عليك  المهمة.  االشياء  من 
هذه  عــن  كتب  ـــراءة  ق فــي  وقــت 

االشياء. 

جدا  مناسب  الوقت  هذا  العقرب: 
من اجل ان تنشغل في الدراسات 

الروحية والدينية والفلسفية. 

كانوا  الذين  االشخاص  القوس: 
تغير  علنا  التكلم  مــن  يــخــافــون 
شيئا  تــخــش  ال  االن.  وضــعــهــم 

فسيأتي دورك. 

مهما  شخصا  تقابل  سوف  الجوزاء: 
الشيء.  بعض  االطوار  غريب  ولكنه 

تأكد من ابداء االحترام له. 

الـــعـــذراء: أنـــت مــاهــر فــي وضــع 
لديك  ولكن  نصابها  في  ــور  االم
اذا  تنزعج  ال  االمور.  يعرقل  شريك 

اختلت االمور قليال. 

ـــود الـــخـــروج هــذا  الـــســـرطـــان: ت
المساء لقضاء سهرة ولكن ال تريد 
قضاء  تستطيع  الـــمـــال.  صـــرف 

السهرة في البيت. 

ومتحمس  عاطفي  أنت  الميزان: 
ترتيب  عـــدم  الـــى  يــقــود  وهــــذا 
سوف  ولكن  البداية  في  االمــور 

تتعود تدريجيا. 

ا;سد

8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

الميزان

الدلو

3/21 إلى 4/19

الحمل

افقيًا
به  حتيط  كوكب   – لbرض  تابع  كوكب   –  ١
جميل   – طويلة  مــدة   -  ٢ نّيرة  منطقة 
 g الوجه – والد ٣ - شجاعة – من أفرط
حب نفسه ٤ - رن اجلرس – حصني ٥ - 
تفكر   -  ٦ ألقى   – العني  مــاء   – ســارق 
 -  ٧ وجــع   – الطيور  من  ســرب   – وتأمل 
– ضد  – طائر ال يأكل غo السمك  قطع 
 –  oكب – أمل ٩ - جرس  عــاون   - حلو ٨ 
ضد   -  ١١ ثعبان   – للنداء   -  ١٠ تذكر  ضد 

اخلارج – صفة.

عموديًا
١ – uّرة g الفضاء تتألف من ثالثني ألف 
جنم ٢ - دّبر املكائد – سكوت ٣ - أحاَق 
ضد   – الضباب  عاصمة   -  ٤ صعاب   –
بياض ٥ - ضد ضعف – أوشك على النوم 
٦ - ملس – مشهور – شقيق ٧ - ضد 
 - ٨ oـــد صــغــ – ول ـــرب  – ه عــطــشــان 
ضد   -  ٩ ا|نــســان  يكتمه  مــا   – مضيء 
 – الوعد  زمــان  اقــ{ب   -  ١٠ قلب   –  oبص
 – عاقل   -  ١١ الصالبة  شديد  كــرمي  حجر 

أشياء منظورة.
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تغذية

تبدأ تضحية األم الحنون ألطفالها لحظة والدتها طفلها األول 
حيث يأخذ كل وقتها وكل تفكيرها لذلك تعتبر تغذية الطفل 

الرضيع أمر مهم جداً يشغل بال وتفكير كل أم .
وتتميز  سنتين  عمر  حتى  الوالدة  منذ  المرحلة  هذه  وتمتد 
بسرعة النمو والتطور للطفل ويحتاج خاللها الطفل إلى عناية 
مستوى صحته  خاصة برضاعته وتغذيته ألثرها المباشر على 
في المستقبل ومن مميزات هذه المرحلة سرعة النمو والتطور 
 – سريع  بشكل  العصبية  والخاليا  الدماغ  تطور   – عام  بشكل 
التطور  سرعة   – المكتسبة  والمهارات  الطفل  حركة  تطور 
الستة  خالل  الطفل  وزن  تضاعف   – الطفل  لدى  اإلجتماعي 
في  الوالدة  لحظة  وزنه  أضعاف  ثالثة  يصبح  ثم  األولى  أشهر 
نهاية السنة األولى – ظهور وتطور األسنان وإكتساب العادات 

الغذائية والصحية الجيدة في الطعام والشراب والنظافة .
يعتبر حليب األم الحليب األفضل لرضاعة الطفل حتى عمر ستة 
أشهر وتستمر حاجته لحليب األم أو الحليب اإلصطناعي حتى 
شهور   ٥-٦ عمر  على  تدريجياً  الطعام  إدخال  مع  سنتين  عمر 

وليس قبل السباب عديدة اهمها :
- عدم نضج عملية البلع للطعام الصلب .

-عدم نضج الجهاز الهضمي بالشكل الكافي .
- إحتمال ظهور الحساسية لبعض االطعمة الغذائية في حال 

إدخال الطعام قبل هذا العمر .
- احتمال تطور البدانة والسمنة في المستقبل في حال البدء 

بإدخال الطعام قبل هذا العمر .
أثناء  مراعاتها  يفضل  التي  والنصائح  اإلرشــادات  أهم  تاليا 

تغذية الطفل الرضيع:-
يجب أن يكون عمر الطفل الرضيع من ٥ الى ٦ شهور على   •

األقل للبدء بالوجبات اإلضافية
على  الجلوس  على  قــادراً  الرضيع  الطفل  يكون  ان  يجب   •

كرسي الطعام المرتفع مثالً .
على  وغيرته  رغبته  بدأ  قد  الرضيع  الطفل  يكون  ان  يجب   •
فمه  بفتح  الطعام  بتناول  للبدء  وتعاونه  الطعام  تناول 

الستقبال الطعام.
وزن  ضعف  اصبح  قد  الرضيع  الطفل  عمر  يكون  ان  يجب   •

الوالدة على األقل للبدء بالوجبات االضافية .

يمكن تحضير وجبات الطفل الرضيع من مسحوق الحبوب   •
الحليب  أو  الماء  بإضافة  والفواكه  الخضار  مهروس  أو 

الصناعي أو حليب االم .
من  التأكد  بعد  الوجبات  ومقدار  نوع  وزيادة  التنوع  يجب   •
تقبل وتحمل الطفل للنوع االول, مع ضرورة  الفصل بين 
النوع االول والنوع الثاني  بمعدل ٣ أيام على األقل لمعرفة 

عدم تحمل أو تحسس الطفل من أي طعام .
له  التحسس  تسبب  غذائية  مادة  أي  الطفل  إعطاء  تجنب   •
أو  قيء  أو  حبوب  أو  جلدي  طفح  حدوث  حال  في  وخاصة 

إسهال أو آالم بطن من صنف غذائي معين .
مراعاة أن تكون عملية طهي الطعام بطريقة جيدة بحيث   •
يكون الطعام ناضجاً وطرياً وسهل التناول مع مراعاة عدم 
ولكن  الطفل  طعام  إلى  والسكر  والبهارات  الملح  إضافة 

يمكن إضافتها بأقل كمية ممكنة على عمر السنة .
التأكد من أن جميع المواد المستخدمة في تحضير طعام   •

الطفل نظيفة ومعقمة .
إختيار األطعمة دون قشور وبذور والتي يمكن أن تدخل في   •

مجرى التنفس عند الطفل وتسبب إختناقه .
قبل  الطفل  طعام  إلى  والحبوب  الخضروات  بإضافة  البدء   •

الفواكه والسكريات حتى يعتاد عليها .
مراعاة أن تكون كثافة الغذاء في البداية سائلة ومطحونة   •
مع  بالتدريج  وكميتها  كثافتها  وزيادة  قليلة  وبكمية  جيداً 

نمو الطفل .
والغذائية  الصحية  العادات  على  الطفل  بتعويد  البدء   •
اإليجابية وعدم إرغام الطفل على تناول المزيد من الطعام.

واألطعمة  والمخلالت  المقلية  األغذية  استخدام  عدم   •
المصنعة مثل المرتديال .

عندما  الطعام  كون  الثالجة  في  المطحون  الطعام  حفظ   •
السطح  إزدياد  بسبب  تزداد  البكتيريا  فإن  مطحوناً  يكون 

المعرض مع مراعاة أن ال تزيد المدة عن ثالثة أيام .
يمكن وضع أغذية األطفال في أواني مناسبة وقطرميزات   •
األقل  على  إنش  نصف  ترك  مراعاة  مع  الفريزر  في  صغيرة 
مع  يتجمد  حينما  يتمدد  الطعام  ألن  للهواء  المساحة  من 
مع  للتسخين  فقط  المطلوبة  الكمية  إستخدام  ضرورة 

مراعاة عدم إعادة تجميدها مرة أخرى .
أو  الزبيب  أو  الفستق  على  يحتوي  غذاء  الطفل  إعطاء  عدم   •

البشار ألنه يمكن أن تؤدي إلى إختناق الطفل .
الطعام  من  صغيرة  وبكميات  ببطء  الطفل  بإطعام  البدء   •
الصلب على شكل سائل وزيادة الكمية بالتدريج حتى يعتاد 

الطفل على الطريقة الجديدة في إطعامه .
من أكثر األطعمة شيوعاً المسببة للحساسية عند األطفال   •
القمح  حبوب  أطعمة  البرتقال–  –عصير  البقر  حليب  هي 
والشوفان والشعير – بياض البيض – البندورة – الفراولة – 

الكيوي .
أحياء  لوجود  األول  عامه  قبل  للطفل  العسل  إعطاء  عدم   •

دقيقة تسبب األمراض للطفل في هذا العمر .

 جتنب اعطاء ا-طفال ا-طعمة التالية طريقة التحضS الكمية املناسبة انواع االطعمة املناسبة العمر

 ٥-٦ شهور

 ,  (مرحلة الطعام اخلفيف ) حليب االم 
ملعقة من ا�رز املسلوق مع ملعقة 
من احلليب ، أو بسكويت غo �لى مع 
احلليب،. بيوريه لبعض اخلضروات مثل 
التفاح  مثل  والفواكه  والبطاطا  اجلزر 

وا|جاص

 ٣ مقدارها  ــدة  واح كل  يومًيا  وجبتان   
الرضاعة   �إ با|ضافة  صغoة   مالعق 
الطبيعية أو الصناعية من ٤ إ� ٥ مرات.

الفواكه واخلضار تقشر بعناية وتنقى من   
البذور واخليوط تطهى او تسلق على البخار 

او املاء ثم تهرس جيدا

,اللفت  ,السبانخ  ــارات  ــه ــب ال  , الــبــقــر  حــلــيــب 
,الشمندر , العسل ,البيض, املكسرات , امللح , 
السكر , االطعمة الدهنية , ( الدسمة , املقلية 
 , املعجنات   ( الكعك   ) احللوى   , البسكويت   ,

واحلمضيات .

 ٩ – ١٢ شهًرا

 g ( مرحلة املذاق) حليب االم ,التنويع 
البازالء  مثل  اخلــضــروات  بني  الوجبات 
والبطاطس واجلزر والبطاطا والكوسا 
ــو�   ــ�وك والــبــقــولــيــات والــشــمــنــدر وال
دراق  والــتــفــاح  املـــوز  مثل  والــفــواكــه 
 ، واحلمضيات  واخلـــوخ  واملشمش 
جنب   - جيد�  املطهو  البيض  صفار 
طـــري , مــعــكــرونــة مــســلــوقــة بــدون 
بقليل  مطهو  أو  مسلوق  أرز  صوص، 

جًدا من الدهون.

وتــتــكــون كــل وجــبــة من   ٣-٤ وجــبــات 
 �ــاي صــغــoة بــا|ضــافــة ا ٥ مــالعــق ش
من٣- الصناعية  أو  الطبيعية  الرضاعة 

٤ مرات

الفواكه واخلضار تقشر بعناية وتنقى من   
البذور او اخليوط و تهرس جيد�

 حليب البقر , البهارات , البيض، املكسرات, امللح 
والسكر, االطعمة الدهنية ( الدسمة ) البوظة, 

البسكويت، احللوى ( الكعك ) واملعجنات .

 ٩ – ١٢ شهًرا

با|ضافة  سبق  مــا  لطفلك  قــدمــي   
البقر  وحلم  البيض  مثل  ال�وتينات   �إ
من  وخــا�  (مــفــروم  املطبوخ  والغنم 
ــاج والــســمــك  صفار  ــدج ــن) وال ــده ال
كالعدس  الــبــقــولــيــات  الــلــنب  البيض, 

والفاصولياء.

 ٥ من  وجبة  كل  وتتكون  وجبات   ٦  -  ٥  
الرضاعة   �إ با|ضافة  صغoة.  مالعق 

الطبيعية أو الصناعية ٣ مرات

وتنقى  بعناية  تقشر  واخلــضــار  الــفــواكــه   
قطعا  تعطى  ثــم  اخلــيــوط  او  ــذور  ــب ال مــن 
أوشرحات ان كانت غo مطبوخة, ومفرومة 
اللحم  مطبوخة,    كانت  ان  أومــهــروســة 
يطهى  واجللد,  الــدهــن  يـــزال  والــســمــك 

ويشوي او يسلق ثم يفرم.

 حليب البقر , البهارات ,بياض البيض ,املكسرات, 
 ( الدسمة   ) الدهنية  االطعمة  امللح,   السكر, 

شراب الفواكة املركز, احللويات

 سنة واحدة
 قدمي له حليب ا�بقار بعد متام السنة 
ا�و�، ولكن اختاري النوع قليل الدسم. 
بكميات  والـــزبـــادي  اجلــنب  ــه  ل قــدمــي 

صغoة والبيض املطهو جيدا

 من ٥ - ٦ وجبات وتتكون كل وجبة من 
 �إ با|ضافة  صــغــoة.  شــاي  مالعق   ٧
الرضاعة الطبيعية أو الصناعية ٣ مرات 

أو أقل حسب رغبته.

 اللحم و السمك يزال الدهن واجللد يطهى 
 شراب الفواكه املركز واملكسراتويشوي او يسلق ثم يفرم

تغذية الطفل الرضيع
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رواق الفنون

النجمة اللبنانية ورد الخال..
ة «السوشيال ميديا " كشفت  نوعية الفنان وفضحْت   أخالقهم وعقولهم الصغ

ين عبدالنور النها عىل تنافس دائم مع النجوم ،تقول ورد الخال : أنا وس
عىل عالقة جيدة وال خالف
بيننا... بل زمالة واحرتام

واتصاالت متبادلة ب وقت وآخر
» يف املوسم الرمضا ٢٠١٨، ولكنها تؤكد أن املناسفة  استبعدْت املمثلة اللبنانية ورد الخال أن يُعرض مسلسل «ثورة الفالح

ستكون رشسة يف حال حصل العكس، واصفة إياه بـ «البعبع».
ما  بقدر  التواجد  يعنيها  ال  أنه  موضحة  مواسم،  ممثلة  ليست  قالت:أنها  ومعهم  الكويتية   صحيفة  «الراي»   قابلت  «الخال» 
، ك تحّدثت عن كتابها الجديد وأمومتها، ومواضيع  ة إىل أنها  تطل يف رمضان منذ نحو عام يعنيها العمل املناسب، مش

ة يف هذا الحوار: أخرى كث

عن  يتردد  ما  حقيقة  ما   • 
ـــورة  «ث مسلسل  عــــرض 
الموسم  فــي  الــفــالحــيــن» 
خصوصاً   ،٢٠١٨ الرمضاني 
المشاركين  ــرز  أب من  أنــك 

فيه؟
- أستبعد هذا األمر، بحسب 
المسألة  األجــواء.  توحي  ما 
ولكن  بالبرمجة،  عالقة  لها 
يمكن  مــاذا  يــدري  ــد  أح ال 
اللحظة  فــي  يــحــصــل  أن 
األخيرة، نتيجة التنافُس بين 

المحطات.
كممثلين عدم  يؤذيكم  • أال 
خصوصاً  اآلن،  حتى  عرضه 
فترة  منذ  للعرض  جاهز  أنه 

طويلة؟
يعرض  وعندما  أبـــداً،   -
نقطف ثمرة تعبنا وجهودنا. 
المشاركين  الممثلين  بعض 
فيه لديهم إطالالت مختلفة، 
وآخرون لن يضيرهم شيء لو 
ابتعدوا قليالً ألن إطالالتهم 
يعرض  عندما  محسوبة. 
ستتسلط  الفالحين»  «ثورة 
عليه األضواء في أي وقت تم 

عرضه.
منكفئة  أنك  واضحاً  يبدو   •

ومبتعدة؟
لست  مكتفية.  ــا  أن بــل   -
مــواقــع  عــن  إال  منكفئة 
التواصل، وما عدا ذلك فإنني 
االجتماعية  بنشاطاتي  أقوم 

والفنية.
عن  ابتعادك  ــرار  ق وهــل   •
«الــســوشــيــال مــيــديــا» له 
سيرين  مع  بخالفات  عالقة 

عبدالنور؟
على  وسيرين  انــا  أبـــداً،   -
يوجد  وال  ــدة  ــي ج ــة  ــالق ع
زمالة  عالقة  بل  بيننا،  خالف 
متبادلة  واتصاالت  واحترام 
الئقة  فهي  وآخر.  وقت  بين 

باالبتعاد  قراري  مثلها.  وأنا 
ميديا»  «الــســوشــيــال  عــن 
من  طويلة  فترة  بعد  جــاء 
ينقصني  وكـــان  التفكير، 
التنفيذ. القرار كان سهالً، مع 
العكس  اعتبر  من  هناك  أن 
بترتاحي».  لي «نيالك  وقال 
أن  ويرد  نفسه  يحترم  من 
على  يحافظ  وأن  يكسبها 

هيبته يفعل مثلي.
ميديا»  «السوشيال  ولكن   •

جزء من تواجد الفنان؟
مقياساً  ليست  ولكنها   -
في  ــــــودي  وج لــلــنــجــاح. 
من  أخذ  ميديا»  «السوشيال 
حسابي  وتفكيري.  وقتي 
أصبح لزوجي باسم وهو أشار 
الشخصي  حسابه  أنــه  إلــى 
الفنية  أخباري  فيه  وينشر 
كثر  يتابعوننا  مــن  أيضاً. 

ونحن لم نفرط بهم.
• أال توافقين أن «السوشيال 
حقيقة  تــعــكــس  ــا»  ــدي ــي م

الوسط الفني؟
تكسرت  الفنان  وصــورة   -
الفنانون  هم  قالئل  بسببها. 
استخدامها،  يجيدون  الذين 
من  إليها  يلجأ  وغالبيتهم 

أجل التناحر والمعارك.
• لكنها حقيقة الوسط؟

- وكان من األفضل لو بقينا 
«السوشيال  «نياتنا».  على 
ميديا» بينت من هو المحترم 
وكشفت  الــمــحــتــرم  وغــيــر 
سيئة  ونوعية  مستوى  عن 
وفضحتهم  الفنانين،  من 
ــم  ــه ــالق بــثــقــافــتــهــم وأخ
هذا  الصغيرة.  وعقولهم 
 وشعرت أَزعــجــنــي  الــوضــع 
بأخالقي  أشبههم  ال  بأنني 
وكان  وسلوكي،  وخلفيتي 

قراري مختلفاً وهجرتها.
هل  رمضان  في  ابتعادك   •
يمكن أن يؤثر عليك سلباً؟

- ال يؤثر على اإلطالق. هناك 
رمضان  في  تعرض  أعمال 
وأخـــرى خــارجــه. هــذا األمــر 
يرتبط بنوع األعمال وتوقيت 
ممن   لــســت عـــرضـــهـــا. 
كثيرة،  أعمال  في  يشاركون 
عامين  أبتعد  أن  ويمكن 
ممثلة   لست الشاشة.  عن 
وآخــر  ممثّلة،  بــل  مــواســم 
رمضان  في  قدمته  عمل 
كان مصرياً مع الفنانة يسرا. 
أنتظر  وأنــا  نصيب،  الشغل 
يهمني  وال  المناسب  العمل 
عرض  حال  وفي   ، أطلّ متى 
«ثورة الفالحين» في رمضان 

فستكون منافسة قوية.
في  التواجد  أن  ترين  أال   •

رمضان يرسخ النجومية؟
ممثالت  هناك  السنة  هذه   -
فهل  خماسيات،  سيقدمن 
يعدن  لم  أنهن  يعني  هذا 
يتوافر  لم  حال  في  نجمات؟ 
فهل  الــمــنــاســب،  الــعــمــل 
عمل  بأي  نطلّ  أن  مطلوب 
لم  الخماسيات  أن  لو  كان! 

 كن لما  كفنانات  ترضهن 
قبلن بها، وهي تبقى أفضل 
مسلسل  في  المشاركة  من 
يحظى  ال  حلقة   ٦٠ ــن  م
هناك  الجمهور.  باستحسان 
ممثالت مهووسات بالتواجد 
وراءهــن  وتقف  رمضان  في 
معها  وقّعن  إنتاج  شركات 
عقوداً لمدة ٣ سنوات أو أربع 

سنوات.
تكون  أن  تتوقعين  هــل   •
المنافسة األكثر شراسة بين 
نادين نجيم ونيكول سابا؟

قوية  منافسة  هناك  بل   -
الكيك  بــامــيــال  ــع  م ــضــاً  أي
عن  عــدا  اهللا،  رزق  وكارين 
على  ستعرض  التي  األعمال 
االنجرار  يجوز  ال  «الجديد». 

وراء الكليشيهات.
• حصرت المنافسة باسمين 
متعارف  قائمة  هناك  ألن 
عليها لنجمات الصف األول؟

- وكارين رزق اهللا تلعب دوراً 
أول في أعمالها وهي تنافس

 نجمات الصف األول. موضوع 
شخص،  لكل  يعود  التقييم 
ووظيفتي ليست تقييم أحد. 
جيد،  عمل  يعرض  عندما 
فإنني أتابعه مهما كان اسم 
فيه.  يشارك  الــذي  الممثل 
الناس يتابعون الممثل الذي 
يتمتع بالصدقية، وأنا ال أحب 
اللعبة الرمضانية ألنها تلحق 
الظلم بالكثير من الممثلين. 
مسلسل  الفالحين»  «ثــورة 
«بعبع»، وفي حال عرض في 
المنافسة  فستكون  رمضان 
شرسة، مع أنني أستبعد ذلك 

ألنه مؤلف من ٦٠ حلقة.
نيتك  إلــى  أشـــرت  كنت   •
هذا  أصبح  أين  كتاب،  طرح 

المشروع؟
- انتهيت من كتابته. خالل 
شغلتنا  الماضية  الفترة 
والــمــشــروع  ـــور  األم بعض 
ننتظر  نحن  وقته.  سيأتي 
الوقت المناسب لحفل إطالق 

الكتاب وتوقيعه.
• ومتى سيحين وقت مشروع 

األمومة؟
امــرأة  كل  حلم  األمــومــة   -
أنا  هاجساً.  ليست  ولكنها 
كثيراً  نتناقش  باسم  وزوجي 
ولكنه  المشروع،  هذا  حول 
يحصل  ــا  وم ســهــالً،  ليس 
نحن  عليه.  يشجع  ال  حولنا 

إرضاء  لمجرد  ولــداً  نريد  ال 
ونكون  كأبوين،  غريزتنا 
سبباً في معاناته. هل ننجب 
يكبر!  عندما  يسافر  كي  ولداً 
لألجيال  مستقبل  يوجد  ال 
القادمة. عدا عن أننا فنانين 
صغيرة  ــن  س ــي  ف ولــســنــا 
بحماسة  ننطلق  تجعلنا 
نحقق  نحن  اإلنــجــاب.  نحو 
ولدينا  فيه،  نحن  بما  أنفسنا 
واستقاللتينا  خصوصيتنا 
ومزاجنا، وإنجاب ولد يعني أن 
نجند أنفسنا من أجله وليس 
مزاجنا.  بحسب  تسييره 
«تاركينو  اإلنجاب  موضوع 

ولــيــس  اهللا»  ــى  ــل ع
مشروعاً نخطط له.

• هل تحققين أمومتك 
من خالل ابنة شقيقك 

يوسف؟
أشــعــر  وال  ــم،  ــع ن  -
بعمر  أنا  كبير.  بنقص 
ــر بــأن  ــع ــاضــج وأش ن
األوالد  وراء  الركض 
لــيــس شــغــلــتــي. أنــا 
وراء  نركض  وباسم 
أشياء أخرى في الحياة، 
يكفينا  ال  ــار  ــه ــن وال
مشاغلنا،  كثرة  بسبب 
ــن الــمــوســيــقــى  ــي ب
والكتابة  والــريــاضــة 
ـــم والــطــبــخ  ـــرس وال
بالواجبات  والــقــيــام 
سعيدة  أنا  العائلية. 
ومكتفية  ومــرتــاحــة 
-الحوار  فيه.  أنا  بما 
الـــراي  ـــدة  ـــري "ج ل 

الكويتية  . 
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رأى المنتج صادق الصباح أن أعمال السيرة الذاتية، بعد الشحرورة وأسمهان وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وسعاد حسني، لم تعد مطلباً تلفزيونياً 
رغم النجاح الذي عرفته، ولو أرادت شركة الصباح إنتاج سيرة ذاتية الختارت الفنانة سميرة توفيق، بتاريخها العريق، ولكون شركة الصباح أنتجت 

لها، أيام والده، أفالماً سينمائية جميلة.
وأكد صادق الصباح في حديث لـ «الوكالة الوطنية لألعالم»، أنه يحترم إرادة كل من النجمين تيم حسن ونادين نسيب نجيم بوقف ثنائيتهما بعد 
نجاحها، ولم يشأ الكشف عن مصير شخصية عليا التي تجسدها نادين نجيم في الجزء األول من مسلسل «الهيبة»، وعن طريقة عودة شخصية 

شاهين مع الممثل عبدو شاهين، إن كان توأماً لشقيقه أو كان جريحاً، إذ اكتفى بالقول إن المشاهد سيكتشف ذلك في الحلقة األولى.
كذلك أشار الصباح إلى أن وجوه «الهيبة»، من األيقونة منى واصف وأويس مخلالتي إلى خالد السيد وختام اللحام وليلى قمري، ومن المنضمين 
إلى الجزء الجديد ابن البلد أحمد الزين والقدير عبدالمجيد مجذوب وأسماء مضيئة في عالم الدراما. وأثنى على توقيع سامر البرقاوي اإلخراج، 

مؤكداً أن شارة المسلسل لن تتغير وستبقى األغنية بصوت المطرب ناصيف زيتون مع مفاجأة جديدة على هذا الصعيد.
وأوضح أيضاً أنه يحترم المخرجين اللبنانيين، من بينهم سمير حبشي وفيليب أسمر لكن انشغاالت بعضهم تحول دون إتمام التعامل، مشيراً في 
هذا السياق إلى أن تعاونه في أكثرية المسلسالت مع المخرجين السوريين سامر برقاوي ورشا شربتجي يعود إلى النتائج المثمرة التي يحققونها 

سوياً.
الصباح كشف أن ثمة مساعي النضمام اإلعالمي وسام بريدي إلى شركته ممثالً للمرة األولى، وأنه سيبدأ بعد االنتخابات النيابية تصوير فيلم 

«مش مهم االسم» للمخرجة ليال راجحة مع الممثلة داليدا خليل، واعداً بمسلسلين جديدين لتيم حسن مستقال ولنادين نجيم مستقلة.

لمناسبة إطالق الفنان فارس كرم ألبومه 
نجوى  الفنانة  أكدت   ،«٤٤:٣٦» الجديد 
الغنائي  اللون  أن  لها،  تصريح  في  كرم، 
الذي يقدمه فارس كرم قريب إلى القلب 
التوفيق  له  وتمنت  الجمهور،  ويفرح 
وثانياً  العائلة  ابن  أوالً  «فهو  بألبومه، 
صديق عزيز «وابن البيت»، وأقول له ربنا 

يوفقك». 
جمهورها  ستلتقي  كرم  نجوى  أن  يذكر 
بيتش  في  أبريل   ١٩ الخميس  غد  مساء 
كرم  فارس  ألبوم  أما  أبوظبي.  في  روتانا 
أغنية   ١٢  فيضم  ،«٤٤:٣٦» الجديد، 
نزار  الشعراء:  مع  فيها  تعاون  منوعة 
ضاهر،  ومــازن  إسبر،  وحياة  فرنسيس، 
وياسر  حدشيتي،  وجهاد  فارس،  وسهيل 
وأحمد  ضو،  وأريج  قطايا،  وربيع  جالل، 
سالمة،  سليم  والملحنين:  مــاضــي، 
وجهاد  فارس،  وسهيل  سليمان،  وفضل 
لحن  عن  فضالً  جالل،  وياسر  حدشيتي، 
بركات.    ملحم  الموسيقار  توقيع  من 
فتعاون  الموسيقي  التوزيع  إلى  بالنسبة 
فيه مع عمر صباغ، وروجيه خوري، ومارك 

عبد النور، وطوني سابا.
أغنية  صــور  كرم  فــارس  أن  إلى  إشــارة 
توقيع  من  بيروت،  في  نولعها»  «بدنا 
النور  ترى  أن  على  غدار  حسن  المخرج 

قريباً. 

كشفت الممثلة ميراي بانوسيان، في حديث إذاعي، عن تحضير فيلم 
لبناني-بلجيكي، سيصور بين بيروت  وإنتاج  كتابتها  سينمائي من 
وبروكسيل، ويركز على العائلة في لبنان التي ال تزال محافظة على 

لحمتها وتماسكها، فيما تشهد العائلة في أوروبا تفككاً.
حول مسلسل «بردانة أنا» الذي تشارك فيه أوضحت أنه من كتابة 
كلوديا مرشليان، وإخراج نديم مهنا وإنتاجه. تؤدي فيه دور عطوف، 

شخصية كوميدية تضفي على المسلسل الدرامي لمسة طريفة.
الذي  التاريخ  إلى  بانوسيان  ميراي  تطرقت  المسرح،  صعيد  على 
السريع  التحضير  عليهما  وسهل  كسرواني  منير  بالفنان  يجمعها 
فيها  تــؤدي  التي  ونقطة»  صــوص  «ع  الكوميدية  للمسرحية 
على  الضوء  وتسلط  كسرواني،  جانب  الى  البطولة  دور  بانوسيان 
حياة الثنائي من فترة التعارف إلى الزواج، إلى المشاكل اليومية التي 

تواجه األزواج وصوالً إلى الطالق.

صادق الصباح يكشف عن إنتاجات جديدة 

ونجوى كرم 
تهنئ

فارس كرم

اي بانوسيان وم
يف الدراما

املمثلة اللبنانية نور.. 
يف  شارع «املعز» .

 
نور... في شارع المعز!

خالل  الفاطمي»،  اهللا  لدين  شارع «المعز  في  المارة  صادف  فربما   
األيام القليلة الماضية، الفنانة اللبنانية الحسناء نور، وهي تتجول في 
الشارع العريق وسط قاهرة نجيب محفوظ، غير أنهم سيكتشفون 
أنها لم تأت إلى هذا المكان للسياحة أو التسوق في هذا المكان 
التاريخي... بل سيالحظون أن الكاميرات وضوضاء التصوير تتحرك 
مجموعة  تصوير  عليها  يتعين  كان  إذ  وسكوناً،  حركةً  بموازاتها، 
من مشاهدها في مسلسل «رحيم» في هذا المكان التاريخي، على 
مقربة من «الحرم الحسيني» وسط القاهرة القديمة، ويقطع هذا 

العمل غيبة نور عن الدراما المصرية التي امتدت ٣ أعوام.  .
نور  تجسد خالل أحداث المسلسل شخصية أستاذة جامعية وطبيبة 
يجسده  الذي  «رحيم»  العمل  ببطل  حب  قصة  تجمعها  نفسية، 

الفنان المصري ياسر جالل، وهو رجل أعمال فاسد. 
 يأتي مسلسل «رحيم» بمنزلة عودة الفنانة نور إلى المشاركة في 
شاركت  أن  منذ  سنوات،   ٣ امتد  غياب  بعد  المصرية  المسلسالت 
في «األكسالنس» مع الفنان أحمد عز، وكذلك «سرايا عابدين» مع 

الفنانة يسرا.
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١٩٥٥/٤/٢٠م  األربعاء  صباح 
كلٍ  على  أنعم  األردن  ملك  أن 
األطــرش  فريد  الموسيقار  من 
بوسام  وهبي  يوسف  واألســتــاذ 
الثالثة،  الــدرجــة  مــن  النهضة 
عدد  في  ”األخبار“  أوضحت  وقد 

الخميس ١٩٥٥/٤/٢١م . 
االطرش  فريد  منح  في  والسبب 
وسام الكوكب األرفع برتبة فارس 
!! هو أنه كان من المقرر أن ينعم 
على األستاذ فريد األطرش بوسام 
النهضة من الدرجة الثالثة، ولكن 
حسين  الملك  جاللة  علم  عندما 
إلي  بالحضور  جازف  قد  فريداً   أن 
ظروف  رغــم  الطائرة  في  عمان 
للخطر،  حياته  ــرض  وع مرضه 
عليه  باإلنعام  فأمر  جاللته  تكرم 
بهذا الوسام األرفع تقديراً له على 

هذا اإلخالص.
األطــرش  فريد  المطرب  ــان  وك
الملك  زفاف  حفلة  في  قدم  قد  
حفالته  وأقـــوي  أنجح  الحسين 

الغنائية أمام الحضور.
لم  كبيرا  وقتا  أن  من  بالرغم   
التي  القلبية  األزمة  بعد  ينقض 
نجا منها بأعجوبة، فإن غناءه في 
جميع  نقلته  الذي   - الحفلة  تلك 
اإلذاعات العربية عن إذاعة األردن 
صوته  بلغه  مــا  أرقــي  يمثل   -
طوال  وصفاء  واتساع  جمال  من 

مسيرته الغنائية .
أغنياته  مــن  تماماً  واختفت   
مسحة  الحفلة  تلك  في  الخمس 
التي   - الالشعورية   - الــحــزن 
أغنياته  في  استحياء  علي  ظهرت 
ثم  الحفلة  قبل  قدمها  الــتــي 
أغنياته  بعض  فــي  استفحلت 
التي ظهرت بعد الحفلة، وانطلق 
الصوتي  الحاجز  ليخترق  صوته 
والتينور  الباريتون  فئتي  بين 
في  وليحلق  الرجال،  أصوات  من 
ذلك  وقبل  اآلن  تعد  لم  مقامات 

أصوات تستطيع أن تبلغها .
من بساط الريح 

 وهناك الموال الذي إرتجله فريد 
االطرش خالل غنائه ألغنية ”نورا“ 
كتحية للملك فيصل الثاني : ملك 
ذلك  فريد  استعار  العراق،حيث  
الموال من أوبريت أغنية ”بساط 
األوبريت  في  نصه  وكان  الريح“ 

كما يلي:
 يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي 
 من حسنك الفتان هذا الكسروي 
أثناء  الثاني  البيت  فريد  فأبدل   ”
الملك  زفــاف  حفلة  فــي  غنائه 
الحسين وفي حضور الملك فيصل 

ليصبح: 

مقهى األوبرج في عمان 
ومن المعروف قديما ان المطرب 
االطـــرش)  ــد  ــري (ف الموسيقار 
صاحب االلحان الشرقية والصوت 
عمان  الى  جاء  قد  كان   ، الشجي 
عدة مرات ، إلحياء بعض الحفالت 
الخمسينيات  في  والخاصة  العامة 

والستينيات من القرن الماضي .
مقهى  زار  المرات  إحــدى  وفــي   
وسط  القديم  الشعبي  ــرج  األوب
الشرفة  عــلــى  وجــلــس  عــمــان 
الطويلة المطلة على شارع الملك 
هاشم  مطعم  مقابل  فيصل 

الشهير .
بعرض  يــأخــذنــا  الــخــيــال  لكن 
مثل:  تساؤل  فيه  ذهني  مشهد 
االطرش  فريد  الفنان  همس  هل 
الشرفة  هــذه  على  يجلس  وهــو 
ليال مترنماً ببعض كلمات أغانيه 
والليل  السهر  لمناجاة  العذبة 

واالشواق؟! .
لنفسه  هامس  بصوت  ترنم  هل 
او لمرافقيه مثال بـ: ’‘سألني الليل 
صبح  قلبي  مــدام  ليه..  بتسهر 
خالي.. سهرت يا ليل أنادي عليه.. 

الخ‘‘.
في  المقهى  هذا  زار  لقد  كذلك 
الفنان  القديمة  الفترة  نفس 
صاحب  ريــاض)  (حسين  القدير 
في  المميز  الجهوري  الــصــوت 

لبى  وعندما  قلبية،  أزمــة  ألول 
دعوة الغناء بأن يسافر إلي عمان- 
مغادرته  مــن  قالئل  ــام  أي بعد 
كان  ذلك  فإن  المرض-  فــراش 
فضل  الذي  األردن  لملك  تقديرا 
فريد االطرش !! على أي مطربين 

آخرين سعوا لذلك بشدة ! .
الثالثاء  يــوم  صباح  أقبل  ولما   
هبطت  ١٩٥٥/٤/١٩م، 
في  األردن  مــن  قــادمــة  طــائــرة 
في  أقلعت  ثــم  مطار القاهرة، 
متنها  وعلي  عمان  إلي  طريقها 
موسيقية  وفرقة  االطــرش  فريد 

مكونة من ستة وعشرين عازفاً .
وأمام  التالي  اليوم  مساء  وفي   
الملك  ضم  الصفوة  من  حضور 
فيصل  والملك  وعروسه  الحسين 
األمير  عهده  وولي  العراق  ملك 
المالكة  األسرة  وأفراد  االله  عبد 
الدولة  رجــال  وكبار  األردن  في 
فريد  وقف  وزوجاتهم،  ــوزراء  وال
ـــدت بــه روح   ــد ارت األطـــرش وق
والسعادة،  الزهو  من   .. الشباب 
أغنية  الحفلة  بداية  في  لينشد 
الشاعر  للمناسبة  خصيصا  كتبها 
األغنية  يلي  وفيما  جودت،  صالح 

ومقطعها األول:

يا أغلي من أمانينا
يا أغلي من أمانينا

ــه الــمــصــريــة الــســاحــرة  ــالم اف
واالســـود..  االبــيــض  باللونين 
الممثل  هذا  ان  المفارقات  ومن 
في  الشهرة  وكبير  السن  كبير 
فن التمثيل السينمائي قال مازحاً 
في  ــرج  االوب مقهى  دخل  عندما 
عمان: ’‘هوا  ده  مقهى االوبرج 

؟!‘‘ .
في  عندنا  وقال:  بعدها..  وضحك 
د هذا على  مصر مقهى االوبرج قَ
بصغر  فوجئ  انه  أي  مرات..  عشر 
مقارنة  المقهى  ــذا  ه مساحة 
بمقهى االوبرج في القاهرة.. هذا 
وكان يرافقه الى هذا المقهى ليال 
الكوميدي  القدير  اآلخــر  الفنان 

(حسن فايق) أيضا.
في حفل زفاف الملك 

أحيا  ميالدي   ١٩٥٥ عــام  وفــي 
حفل  األطــرش  فريد  الموسيقار 
طالل  بن  حسين  الملك  ــاف  زف
رحمه اهللا على الملكة دينا  ، وقد 
هذه  في  الشرق  موسيقار  أبــدع 
مجموعة  فيها  قدم  التي  الحفلة 
لتلك  إحــيــاء  أغانيه  أجمل  مــن 
حضورها  من  كان  التي  المناسبة 
بهلوي  رضــا  محمد  األمبراطور 
حينها  الشاب  والملك  ايران  شاه 

فيصل الثاني ملك العراق .
تعرض  قد  األطــرش  فريد  وكان 
في األيام األولي من عام ١٩٥٥م 

 وأحلي من أغانينا 
 يا زينة الدنيا يا دينا
 ياوردة في بلد حرة 

وتاج عالي وشعب أصيل 
دعانا هاتف البشري

 وجينا من ضفاف النيل
الزفة  أغنية  فــريــد  أتــبــع  وقــد 
من  أربــع  فيهما  قدم  بوصلتين 
في  قــدم  حيث  أغنياته،  أجمل 
وصلته  ــي  وه منهما-  ـــي  األول
الحفلة-أغنيته  تلك  في  الثانية 
لوحدنا“،  وانــت  ”أنــا  المشهورة 
التي  الجميلة  بأغنيته  أتبعها  ثم 
كانت تردد آنذاك علي كل لسان : 

”نورا يا نورا“ .
 وفي  وصلته الثانية غنى االطرش 
” أنا وانت لوحدنا ”، وقبل أن يغني 
بحياة  هتف  الوصلة،  هذه  فريد 
والملكات  الملوك  من  الحضور 
وهتفوا  المدعوون  فنهض  ثالثاً، 

معه .
وأقــوي  أجمل  فريد  اختتم  ..و   
أغنيتين  بتقديم  الملكية  حفالته 

هما: ”وياك“ و ”جميل جمال“ . 
الملك  أمــر  عــن  ـــالن  اإلع وتــم 
الحسين باإلنعام علي نجم الليلة 
الكوكب  بوسام  األطرش  فريد   :
من الدرجة الثانية، وذلك بالرغم 
كانت  ”األخبار“  صحيفة  أن  من 
الصادر  عــددهــا  فــي  ــرت  ذك قــد 

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي
من حسنك الفنان هيدا الفيصلي

الثالثة-  الوصلة  في  فريد  ”وغني 
أغنية  األخبار-  جريدة  روت  كما 

(ويّاك)، 
الملك يودع األطرش بالمطار

من  ـــرش  االط فــريــد  كــان  لقد 
للملك  المقربين  الفنانين 
التردد  دائم  كان  لهذا  الحسين، 
كل  ــى  ف للغناء  األردن  عــلــى 
والعائلية  الوطنية  المناسبات 

لألسرة المالكة .
 وفى إحدى زياراته إلحياء حفل عيد 
ميالد الملك الحسين عام ١٩٦٤، 
المعروفة  رائــعــتــه  فــريــد  غنى 
ميه) عقبال  مبروك  (مــبــروك  

من كلمات  وهي   , سنة  مائة  أي 
فتحى قوره والتى يقول مطلعها :

مبروك  مبروك عقبال ميه 
 يا حبيب أمتنا  العربية 

 يوم هنا وسرور 
مبروك  مبروك 
 مكتوب بالنور

 فى تاريخ األسرة الهاشمية
فرحتنا بتكبر في ميالدك 

والنصر بيكبر بجهادك 
وتعيش ونغني بأعيادك 

والشعب يقول : 
مبروك  مبروك 

مبروك مبروك على طول 
يا ملكنا يا بطل القومية .

الملك   عهدو بالتكريم  وزيادة   
إلى  بسيارته  اهللا  رحمه  الحسين 
القاهرة،  إلى  للعودة  عمان  مطار 
بضيافة  أيــامــاً  أمضى  أن  بعد 

العاهل األردني.
الحسين  الملك  مرض  وعندما   
أغنية  له  قدم  السنوات  إحدى  فى 
أخرى بعنوان ” حسيناً سالمتك“ ، 
لهذا كان طبيعيا أن يهديه الملك 
من  االستقالل  وسام   ١٩٦٤ عام 

الدرجة األولى. 
هليت .. هليت 

فريد للمطربة  لحن   ١٩٧٠ وعام 
أغنية  الشمالى  دالل  المعروفة 
تتغنى بالحسين يقول مطلعها:  

هليت هليت 
تاجك بين رجالك ساطع 

 حييك بشوق 
 طليت طليت

 يا بو جناح العنبر
 طالع لفوق لفوق 

 عرشك دايم 
 صوتك دايم 

 يا أبوعبد اهللا .

» عندما كرَّم فريد االطرش الراحل «امللك الحس

ن .. موسيقار األزمان يف ع
ن  وليد سلي

وت عام ١٩٧٤ .. نظر اىل أحد  ة عىل فراش املرض يف ب يُقال ان فريد االطرش وهو يف لحظاته االخ
ة   االصدقاء حوله ، وطلب منه ان يفتح جهاز الراديو الذي اىل جوار رسيره.. فانطلقت أغنيته الشه
ن) .. ثم أغمض عينيه وكانت  ّ (أول همسة) !! فتساءل عن املحطة التي تبثها ؟!  فقيل له : إنها (ع

هذه آخر همسة !!! .
لقة الفن  ويف إعالن منشور يف احدى الصحف االردنية  عام ١٩٦٤ ، تم التنويه عن حفل بحضور ع
فؤاد  أحمد  بقيادة  املوسيقية  الفرقة  مع  جالل  وشفيق  صربي  ومها  األطرش  فريد   : منهم  كان   !

ن . حسن .. حيث أقيم الحفل الغنا هذا عىل املدرج الروما الشه يف ع

 فريد االطرش و فرقة موسيقى القوات المسلحة األردنية في عمان 

 مع الملك الحسين والملك فيصل الثاني ملك العراق في عمان 

 مصافحة بين الملك الحسين وفريد االطرش 
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

   يف مكان ما ... غرباء .... 

موعد  على  نكن  لم  ما  زمن  في  ما  مكان  في 
لم يكن ما كان بينا حبا ولم تكن صداقة كنا 

غرباء ....
برفقة  انــا  وكنت  ــراة  ام مع  جالسا  هو  كــان 
صديقاتي وال يستوقفني ابدا اي رجل بصحبة 

امراة فهذا امر ال يثير فضولي وال يعينني 
لكني كنت على غير طبيعتي وكأن هناك شيئا 

مختلفا ....
كلما احاول اال انظر اليه اعود واخجل من ذاتي 

فما شأني انا به ... 
حاولت ان انهي جلستنا الغادر المكان فشعرت 

بضيق شديد اجبرني على المغادرة 
لم يكن حبيبا وال صديقا غريباً مجرد غريب .... 
وكنت انا في ذاك اليوم ايضا غريبة عن ذاتي 

وكأني اكتشفها للمرة االولى ....
اخرى  مرة  ارتياده  على  اجرؤ  لم  المكان  ذاك 

....
عن  وغربتنا  االشخاص  وغربة  المكان  غربة 
انفسنا متى تاتي وفي اي زمان لتحملنا الى ما 

لم نعتد عليه 
ونستمر ونمضي وكأن شيء لم يكن ......

غ  ونساء  العمر  مالمح   
تقليديات  ....

تحدق بالمرآة كثيرا تالحظ ان مالمح وجهها 
ان  تحاول  وهناك  هنا  خطوطا  تتغير  بدات  قد 

تخفيها بين الحين واالخر ....
كانت  كما  كثيرا  السهر  على  تقوى  تعد  لم 
بعد  التلفاز  بمشاهدة  تبدا  ان  ما  فهي  سابقا 
يوم متعب وشاق حتى تغفو قليال ثم تتظاهر 
متعبة  بانها  زوجها  تشعر  ال  كي  ذلك  بعكس 
على  فتصحو  للنوم  تعود  ان  تلبث  ما  لكنها 

صوته يطلب منها الذهاب للنوم لترتاح ....
فاصبحت  الجميلة  االلوان  تستهويها  تعد  لم 
كل  في  لتجيب  قاتمة  بالوان  مالبسها  تختار 

مرة عن سبب ذلك « لم اعد صغيرة « ...
تغادر  بدات  وكانها  كثيرة  اشياء  بها  تغيرت 
مرحلة ما لتنقل الى مرحلة اخرى لم تكن بعد 

قد ادركتها بالعمر 
لكن كلما نظرت الى المرآة تاكدت هي بانها 
المرحلة  هذه  مع  تتعايش  ان  وعليها  كبرت 

التي تفقدها كيانها وانوثتها تدريجيا 
كانت في كل مرة تستسلم بها الى اعتقاداتها 
وتجاري سنوات عمرها بال رحمة بكيانها كانت 
وشعورها  وتالقها  روحها  تخسر  الكثير  تخسر 
كما  تعاش  ان  تستحق  زالــت  ال  الحياة  بان 
نشعرها نحن باعماقنا ال كم يتحكم بها العمر 

...
التي  ــارات  االش تلك  التقاط  من  تتمكن  لم 
يحاول زوجها ان يزرعها بعقلها ونفسها لتعود 

الى ما كانت عليه 
كي تتوقف عن االستسالم لسنوات العمر التي 

تنتظرنا  لكنها  الكثير  منا  وتاخذ  كثيرا  تغيرنا 
يذكرنا  اعماقنا  في  ما  شيء  على  نبقي  بان 
مع  نتسابق  اال  علينا  واننا  بعد  تنته  لم  بانها 

الزمن والعمر فيخذلنا مرتين 

مدركة  بها  خاص  بعالم  تعيش  كانت  لكنها 
ان  منا  يحتاج  العمر  وان  هكذا  الحياة  بان 

ننصفه وال نعانده 

اال  تخسر  ولم  ذاتها  سوى  تعاند  لم  لكنها 
نفسها وحياتها 

امراة  تقليدية  غير  امراة  عن  بالبحث  بدا  هو 
اخرى ال تزال تؤمن بالعمر والحياة .... امراة ال 
ترى ان الحياة تتوقف عند عمر ما وكأننا نصبح 

بعدها غير قادرين على الحياة 

سببا  تغيرت  الــتــي  بمالمحها  يــر  لــم  هــو 
ما  عمرها  بسنوات  ير  ولم   .... لمغادرتها 

يدفعها للتوقف عن الحياة 

وقد  االنــســان  يغير  العمر  بــان  يؤمن  كــان 
انوثتها  يفقدها  ال  لكنه  اكثر  المراة  من  ينال 

وجمالها ما لم تقرر هي ذلك 

الشعور  عن  توقفت  ان  المراة  ان  يرى  كان 
ورغبتها  روحها  وبجمال  وبانوثتها  بذاتها 
والزمن  العمر  عاندها  وان  هي  كما  تبقي  بان 
ستجد نفسها قد غادرت حياتها بحزن والم ال 

تستحقه 

ولكنه رغم كل ذلك لم يكن سوى رجل باحث 
عن امراة غير تقليدية .....

هل كان عليها ان تقف امام مرآتها ....؟

هل كان عليها ان تنسحب من حياتها هي قبل 
ان تنسحب من حياته ؟؟

هل كان عليها وهي تسابق الزمن ان تتوقف 
قليال وتؤمن بذاتها اكثر وبما في اعماقها كي 

ال تخسر نفسها قبل ان تخسره ؟؟؟

هو سيبحث عن امراة غير تقليدية امراة اخرى 
تمنحه الحياة كما يريدها .... 

وهي كل ما ستفعله ان تتساءل لماذا رحل ما 
الذي يبحث عنه دون وجودي بحياته ...؟

تبقيه  بل  كثيرا  الحب  يبقيه  ال  رجل  النه  رحل 
امراة تؤمن بذاتها وترى بنفسها اجمل نساء 

االرض 

سنوات  بان  ويؤمن  يحيا  ان  يريد  النه  رحل 
بعيدا  الحياة  منحه  على  قادرة  تزال  ال  العمر 
عن االستسالم لمرحلة عمرية لم تات بعد ....

لو لم تنظر الى المرأة بهذا العمق لو اكتفت 
بشعورها بنفسها ورغبتها بالحياة البقت على 
ولتعلمت  بنفسها  وثقتها  وفرحها  وجودها 
تتغير  مالمح  عند  يتوقف  لن  العمر  ان  حقيقة 
النفسنا  نظرتنا  تتغير  عندما  يتوقف  لكنه 
ونرغب  نقاوم  ان  دون  لسنواته  واستسالمنا 
بالحياة ..... الحياة لنا اوال واخيرا هي لن تحول 
نساء  عن  بحثهم  ودون  نحب  من  رحيل  دون 
لذلك  تتوق  انفسهم  كانت  ان  تقليديات  غير 
تقدير  شهادة  حينها  نمنحهم  لم  لكننا   ....
بالبطولة  ليستمروا   .... فعلوه  ما  لهم  تبيح 

الزائفة ....  

 · إرسائيل تزرع املاريجوانا .. ال تفهمو غلط .
الخبر أن الماريجوانا فى طريقها لـ»علب السجائرفي ٢٠ والية 

أمريكية قوننة تعاطيها وستباع  بالصيدليات كدواء .
من يا ترى إلتقط الفكرة , حتما اسرائيل , فبدأت فعال بزراعة 
المتحدة  الواليات  أسواق  الى  تصديرها  ألغراض  الماريجوانا 
األميركية لتباع مثل عقاقير الدواء , تماما مثل الورد ومنتجات 
البحر الميت ومياه نهر األردن المقدسة ومخلل الخيار األنيق 
وتغلفه  وتصنعه  الفلسطينيين  المزارعين  من  تشتريه  الذي 

بأناقة بإعتباره من أرض اسرائيل المقدسة !!.
 

مجال  في  تعمل  شركة   ٥٠ ل  إسرائيل  سمحت  بالفعل 
وأي  أميركا  ى  ال  فورا  منتجاتها  بتصدير  الطبية  الماريجوانا 
دولة تطلبها وبحجم  االستثمارات وصل الى الى ١٠٠ مليون 

دوالر وهو حتما سيتضاعف لتلبية الطلب   
الماريجوانا  تصدير  قررت   الوزراء  مجلس  من  وبقرار  اسرائيل 
تقدم  وهي  التسويق  بدأت  اإلسرائيلية   الشركات  و  الطبية 
البحر  شواطئ  على  يزرع  الذي  المنتج  هذا  في  األبرع  نفسها 
األبيض المتوسط وتحت شمس وحرارة معتدلة فهو األفضل 

نوعا وجودة.
لمن ال يعرف أن  إسرائيل   أحد رواد أبحاث الماريجوانا الطبية 
في العالم وللتسهيل قررت إلغاء  تجريم االستخدام الشخصي 

وعززت  األبحاث  وبرعاية وزير الصحة اإلسرائيلي  .

تعصب وتعصب أعمى. 
التعصب لوحده هو أن تتحمس وتدافع عن شئ يخصك ويؤثر 
ومن  ومستقبلك  بمصيرك   يتعلق  شيء  يعني   .. حياتك  في 
بيتك   .. تقليد  أو  عرف  أو  مبدأ  مثل  المحك  على  حياتك  دونه 
وطنك وعملك .. الحزب أن كنت حزبيا والعائلة أو العشيرة أن 
كنت عشائريا بمعنى  إيجابي.. حتى ذلك ليس مقبوال في زمن 
االنفتاح فليس هناك شيء ثابتا فما تراه اليوم مصيريا ومؤثرا 
هو   .. لطيف  يا  األعمى..  التعصب   .. غدا  كذلك  يصبح  ال  قد 
لمجرد  يخصك  وال  يهمك  ال  لشيء  العنف  لدرجة  تتحمس  أن 
يرغب  ال  جدارا  له  يصنع  أن  يريد  كمن  ذاته  بحد  التعصب 
أعماق  في  أو  الصحراء  في  الجدار  هذا  كان  لو  حتى  بتجاوزه  
العقل أو في الخيال .. مثال ماذا يهمني أن اتحمس كثيرا لفريق 
التسلية  عدا  برشلونة  أو  مدريد  ريال  مثل  أوروبي  قدم  كرة 
والمتعة.. التعصب األعمى أن  اشجع هذا الفريق أو ذاك لدرجة 

افتعال مشاجرة أو أذية اآلخر.. هل هذا معقول .. 
في بالدنا العربية .. التعصب لمثل هذا. شائع فليس لدينا ما 
وأهمية  بمعاني  واإليمان  االحساس  فقدنا  أننا  أو  له  نتعصب 

القضايا التي تخصنا .. 

• الطخ يف ناعور والعرس يف قفقفا .
تركت جانبا متابعة مناقشات النواب لموضوع أموال مؤسسة 
مباشر  بث  على  التعليقات  اتابع  وذهبت  االجتماعي  الضمان 
أجد  لم   .. قفقفا  في  والطخ  بناعور  العرس  فعال  للنقاشات.. 

تعليقا واحدا له عالقة بالموضوع .. 
لكن من المهم جدا التفاعل مع بعض مداخالت السادة النواب 

.. وقد تفاعلت فخرجت بمالحظات.. 
مثال .. تقول نائب محترمة .. ان الضمان يستثمر في العبدلي 
غير  الضمان   .. بصراحة  أفهم  لم   .. اردني  غير  مشروع  وهو 

اردني ام  العبدلي .. ؟
قبل  جيدا  للتحضير  يحتاجون  النواب  السادة  بعض  أن  يبدو 
الحديث في موضوع ما  .. ال عيب ان تسأل خبيرا وال ضير أن 

تذهب إلى أدوات البحث .. يا أخي.. جوجلها!!
الحكومة  تنفذها  التي  المشاريع  بين  خلطوا  النواب  بعض 
ومشاريع ينفذها الضمان .. لم أفهم هل هم يرون أن أموال 
الحكومة هي اموال الضمان  والعكس .. ان كان كذلك فلماذا 

النقاش إذا؟ 

عصام قضمانيكل جمعة

رة األنباط يف البرتا أرسار اللون يف ع

ع الطرابيل
يف عراق االم
بعدسة بالل الناطور
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.Ée óM
 √óŸ É¡≤fhQ h É¡fƒd √ƒ≤H â¶ØàMG »àdG ,¿Gƒ`̀d’G äÉfƒμÃ ÒμØàdG Éæ«∏Y kGÒNG
 ≈∏Y …ƒà– √QÉ`̀é`̀M √OGô``̀H  ø`̀e ƒ`̀g ô`̀ª`̀M’G ¿ƒ`̀∏`̀dG ¿G Ö`̀∏`̀Z’G ≈∏Y .¬æ°S 2000
 É¡æe ¿OÉ©ŸG øe kÉ£«∏N ¿ƒμj ó≤a ôØ°U’G ÉeG .ójó◊G ó«°ùcG øe ÒÑc õ«côJ
 øe ¬dƒ¡°ùH  ¬«∏Y  ∫ƒ°ü◊G øμÁ ¬©«aôdG  •ƒ£ÿG ‘ Oƒ°S’G  .ójó◊G kÉ°†jG
 ƒg πg -ô°†N’G ¿ƒ∏dG ÉeG . äÉfGƒ«M ΩÉ¶Y hG Ö£M ºëØJ øe œÉædG ¿ƒHôμdG
 - ódÉN …OGh ‘ ¢SÉëædG ºLÉæe ‘ •ÉÑf’G É¡©e πeÉ©J »àdG ¢SÉëædG äÉeÉN øe

? ¬HôY …OGh ‘ -¿Éæ«a á≤£æe
 ,Aloe Vera  QOÉædG  QÉÑ°üdG  äÉÑæH  øjõe  ¬ëØ°S  mOGh  ≈∏Y  ¬∏£e  ¬aô¨dG  √òg
 »∏eôdG  ôî°üdG  √ôªM  É¡fƒ∏H  ióëàJ  »àdG  ≈∏aódG  QÉ``̀gRG  ø`̀e  §`̀N  √Gô`̀›  h

.Qóæª°T áÑM ‘ ™£≤e πμ°ûH §£îŸG
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