
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 áæeÉãdG áæ°ùdG 17362 Oó©dG - Ω2018  ¿GôjõM 22  ≥aGƒªdG - `g 1439 ∫Gƒ°T 8 á©ªédG 

¿OQC’G »a ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG ≈∏Y ´ÓWÓd ¿ÉªdC’G ∫ÉªYC’G IOÉb  ƒYófh ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG ájƒ≤àd ≈©°ùf

الملك لميركل: نثمن صداقتنا الوثيقة ودعمكم المستمر

ــة   ــق ــط ــن ــم ال ـــــي  ف ــــة  ــــمــــحــــوري ال ـــة  ـــضـــي ـــق ال ـــــو  ه زال  ـــــا  م ا-ســــرائــــيــــلــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــــــصــــــراع   ال
ــن  ــي ــت ــدول ـــاد1 لـــحـــل ال ـــن ـــت ـــود الــــســــالم اس ـــس فــــي تـــعـــزيـــز جـــه ـــي ـــــــــي دور رئ >لـــمـــانـــيـــا واالتـــــحـــــاد ا>وروب
ا-صــــالحــــات تــنــفــيــذ  ــل  ــي ــه ــس ــت ل ــة  ــك ــل ــم ــم ــل ل مــــشــــروط  ـــر  ـــي غ قــــــرض  دوالر  ـــون  ـــي ـــل م  ١٠٠ ــــل:   ــــرك ــــي م
فــيــه بــــاالســــتــــثــــمــــار  يـــــرغـــــب  ا>لــــــمــــــانــــــي  ا>عـــــــمـــــــال  ــــمــــع  ومــــجــــت جــــــــــاذب  بــــلــــد  ا>ردن 
ــال أفــضــل ــقــب ــحــق مــســت ــســت ــف تـــعـــاونـــنـــا عـــلـــى مـــســـاعـــدة الـــالجـــئـــيـــن والــمــجــتــمــعــات ا>ردنـــــيـــــة  ت ــث ــك ــن س
ا-قــــلــــيــــم   ــــــي  ف ــــــوضــــــع  ال ــــص  ــــخ ي فــــيــــمــــا  ا>ردن  ــــــن  م ــــة  ــــجــــي ــــي ــــرات اســــت ــــح  ــــائ ــــص ن ـــى  ـــق ـــل ـــت ن

 الحكومة تعالج مرضى السرطان
ádGô≤dG º«μëdGóÑY .O - ¿ÉªY

 ø«°üî°ûªdG - ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ™«ªL QÉÑàYG AGQRƒdG ¢ù∏ée Qôb 

 πc íæeh É«ë°U ø«æeDƒe -  ¿ÉWô°ùdG  ¢VôªH ¿ƒHÉ°üe º¡fÉH  É«ÑW

.¬LÓY ∫Éªμà°SG ø«M ≈dG Éjƒæ°S OóéJ »ë°U ø«eCÉJ ábÉ£H º¡æe

 π«¡°ùJ  äÉjÉ¨dh  áë°üdG  ô`̀jRh  Ö«°ùæJ  ≈∏Y  AÉæH  QGô`̀≤`̀dG  AÉ`̀Lh  

 ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôªd á«LÓ©dG äÉeóîdG ºjó≤àH á≤∏©àªdG äGAGôL’G

 ájôμ°ù©dGh á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG …ôjóe AÉ£YG ¢ù∏éªdG Qôbh

 ≈dG  ¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  πjƒëJ  á«MÓ°U  -  ¬°UÉ°üàNG  Ö°ùM  πc  -

 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a á°ü°üîàªdG  ΩÉ°ùb’G  hG  ¿ÉWô°ù∏d  ø«°ùëdG  õcôe

 IõªM  ô«e’G  ≈Ø°ûà°ùe  hG  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  hG  á«©eÉédG

 IQGOG / áë°üdG IQGRh ≈dG IOƒ©dG ¿hO á«°VôªdG ádÉëdG Ö°ùM ∂dPh

.ø«æeDƒªdG ô«Z ≈°VôªdG ¿hDƒ°T ájôjóe hG /h »ë°üdG ø«eÉàdG

 ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe áédÉ©e äÉ≤Øf á«£¨J AGQRƒdG ¢ù∏ée Qôb Éªc

 äÉ°ü°üîªdG ÜÉ°ùM øe ¢VôªdÉH ¿ƒHÉ°üe º¡fÉH É«ÑW ø«°üî°ûªdG

 øeh ø««fóªdG ≈°Vôª∏d áÑ°ùædÉH áë°üdG IQGRh áfRGƒe »a IOƒ°UôªdG

 .ø«jôμ°ù©dG ≈°Vôª∏d áÑ°ùædÉH á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG äÉ°ü°üîe

 تحذير الباحثين عن عمل
 من مكاتب تشغيل غير مرخصة

»bƒ°SódG √ô«ª°S -¿ÉªY

 πNGO- πªY ¢Uôa øY ø«ãMÉÑdG ø«æWGƒªdG πª©dG IQGRh äQòM

 á°ù°SDƒe hCG  á°UÉN π«¨°ûJ  ÖJÉμe ™e πeÉ©àdG  øe- áμ∏ªªdG  êQÉ`̀Nh

 äGQÉ°ûà°S’G º°SG âëJ …ƒ°†æJ »àdGh ,IQGRƒdG πÑb øe á°üNôe ô«Z

.∞«XƒJ äÉcô°T hG ∞«XƒàdG äGQÉ°ûà°SG hG ∞«XƒàdGh

 √òg ∑ô°T »a Gƒ©bh øe ∑Éæg ¿CG ≈dEG ¿É«H »a IQGRƒdG äQÉ°TCGh 

 ô«aƒàH áeƒYõe OƒYh πHÉ≤e »fƒfÉb ô«Z πμ°ûH πª©J »àdG ÖJÉμªdG

 øe IQGRƒ``̀dG  QòëJ  Éªc  .É¡LQÉN hG  áμ∏ªªdG  π`̀NGO  º¡d  πªY ¢Uôa

 É¨∏Ñe ¬æe Ö∏£dÉH »`̀fOQ’G øWGƒªdG áLÉM ¿ƒ∏¨à°ùj øjòdG ∂ÄdhG

.¿ƒfÉ≤dG ∞dÉîj πμ°ûH á«JGòdG Iô«°ùdG ºjó≤J óæY Éjó≤f

(2¢U π«°UÉØàdG) 

 إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات
 áeÉ©dG IOÉ«≤dG »a ∫hDƒ°ùe …ôμ°ùY Qó°üe ìô°U - GôàH - ¿ÉªY

 ájôμ°ù©dG á≤£æªdG ¿CG ,»Hô©dG ¢û«édG – á«fOQC’G áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d

 á«∏ªY  •ÉÑMG  øe  âæμªJ  ,É¡JGóMh  ió`̀MEG  á¡LGh  ≈∏Yh  á«bô°ûdG

 áëaÉμe  IQGOEG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉHh  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  ø`̀e  Iô«Ñc  á«ªc  Öjô¡J

 á∏°UÉØdG á≤£æªdG øª°V ∂dPh ,AÉ©HQC’G,…ôμ°ù©dG øeC’Gh äGQóîªdG

.ájQƒ°ùdG á«fOQC’G OhóëdG ø«H

 ¢UÉî°T’G øe OóY IógÉ°ûe ó©H ,∑ÉÑà°TE’G  óYGƒb ≥«Ñ£J ºJh

 º¡©LGôJ ≈``dEG iOCG É`̀e ,á``«``fOQC’G »`̀°`̀VGQC’G ø`̀e ÜGô`̀à`̀bE’G ¿ƒ`̀dhÉ`̀ë`̀j

 øe  Oó`̀Y  §Ñ°V  ºJ  á≤£æªdG  ¢û«àØJ  ó©Hh  ,…Qƒ°ùdG  ≥ª©dG  √ÉéJÉH

 ´ƒf ¢Só°ùeh ,¿ƒLÉàÑc ´ƒf áÑM (1^197^000) ≈∏Y …ƒëJ ¢SÉ«c’G

 .á°üàîªdG äÉ¡édG ≈dEG É¡∏jƒëJ ºJ ,≠æfhGôH

 استقالة جميع الوزراء
 من عضوّية الشركات

ádGô≤dG º«μëdGóÑY.O - ¿ÉªY

 É¡dÉªμà°SG øY ¢ù«ªîdG ¢ùeG áeƒμëdG âæ∏YCG

 øe  ø«∏eÉ©dG  AGQRƒ```̀ dG  ádÉ≤à°SG  äGAGô````̀LEG  ™«ªL

 ,IQGOE’G  ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀eh ,ø`̀eÉ`̀°`̀†`̀à`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  á`̀ qjƒ`̀°`̀†`̀Y

.äÉcô°ûdG »a øjôjóªdG äÉÄ«gh

 áYÉæ q°üdG  ô```jRh ≠`̀∏`̀HCG  ,»`̀ª`̀°`̀SQ ÜÉ`̀à`̀c  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 …Qƒ`̀ qª`̀ë`̀dG ¥QÉ```W Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh IQÉ``é`` qà``dGh

 Gƒ∏ªμà°SG ø«∏eÉ©dG AGQRƒdG ™«ªL q¿CG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 Gƒe qóbh ,øeÉ°†àdG äÉcô°T øe º¡HÉë°ùfG äGAGôLEG

 áÄ«gh  IQGOE’G  ¢ùdÉée  äÉqjƒ°†Y  øe  º¡J’É≤à°SG

 øe (44) I qOÉ```̀ª```̀dG  ΩÉ``̀μ``̀MC’ k’É``̀ã``̀à``̀eG  ,ø``jô``jó``ª``dG

 äÉcô°ûdG á`̀Ñ`̀bGô`̀e Iô```̀FGO â`̀eÉ`̀b å`̀«`̀M ,Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG

 É¡©bƒe ôÑY ¬≤«KƒJh  ,É¡J qÓé°S  »a ∂dP  â«ÑãàH

 .»fhôàμdE’G

 الفريق الوزاري يستكمل
اشهار ذممهم المالية

 ≥jôØdG  AÉ°†YG  ™«ªL πªμà°SG  -  GôàH  -  ¿ÉªY

 á«dÉªdG  º¡ªeP  QÉ¡°TG  ,  ¢ù«ªëdG  ¢ùeG  …QGRƒ``̀dG

.´hô°ûªdG ô«Z Ö°ùμdG ¿ƒfÉb ΩÉμMCÉH ÓªY

 , RGRô```̀dG ôªY Qƒ`̀à`̀có`̀dG AGQRƒ````dG ¢ù«FQ ¿É``̀ch 

 ¬Lh , »°VÉªdG AÉKÓãdG   á«dÉªdG ¬àeP ô¡°TG …òdG

 áeƒμëdG »a ø«dhDƒ°ùªdGh …QGRƒdG ≥jôØdG AÉ°†YG

 QÉ¡°TG  ≈``dEG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  º¡«∏Y ≥Ñ£æJ  ø`̀jò`̀dG

.âbh ÜôbG »a á«dÉªdG º¡ªeP

 ´hô°ûªdG  ô`̀«`̀Z  Ö°ùμdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ¿G  ≈``̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀j  

 …ô°ùJ øeh …QGRƒ`̀dG ≥jôØdGh AGQRƒ`̀dG ¢ù«FQ Ωõ∏j

 ºjó≤àH ádhódG »dhDƒ°ùe øe ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMG º¡«∏Y

 º¡JÉLhRh  º¡H  á°UÉîdG  á«dÉªdG  áeòdG  äGQGô``̀bG

 ïjQÉJ  ø`̀e  Éeƒj  60  Ió`̀e  ∫Ó`̀N  ô q°ü≤dG  º¡FÉæHGh

 .á«dÉªdG áeòdG QÉ¡°TG êPƒªf º¡ª∏°ùJ

   الملك يغادر إلى واشنطن
للقاء ترمب وأركان من ا-دارة ا>ميركية

 

…OÉÑ©dG ºJÉM - ¿ÉªY 

 IQÉjR »a ,¢ù«ªîdG ¢ùeG øWƒdG ¢VQCG ,»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL QOÉZ

 É«fGQ  áμ∏ªdG  ádÓL  É¡«a  ¬≤aGôJ  ,ø£æ°TGh  á«cô«eC’G  áª°UÉ©dG  ≈`̀dEG  πªY

 ódÉfhO  »`̀cô`̀«`̀eC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀e  äÉãMÉÑe  É¡dÓN  ¬àdÓL  …ôéj  ,ˆGó`̀Ñ`̀©`̀dG

 äGQƒ£àdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  äÉbÓY  ≈∏Y  õcôJ  ,ÖeôJ

 .áægGôdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G

ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH äÉãMÉÑe ¿Gó≤©j πcô«e á«fÉªdC’G IQÉ°ûà°ùªdGh ¬àdÓL

êôah äÉ≤jôY ¿É«≤à∏j äGôHÉîªdG ôjóeh á«LQÉîdG ôjRh  

ا>ردن وفلسطين يحذران من تبعات االنسداد السياسي
 ô```̀jRh iô``````̀LCG  - Gô``̀à``̀ H  - ¿É``̀ª``̀Y 

 øªjCG  ø«Hôà¨ªdG  ¿hDƒ°Th  á«LQÉîdG

 äGôHÉîªdG  Iô``̀FGO  ô`̀jó`̀eh  …óØ°üdG

 ,…ó``̀æ``̀é``̀dG ¿É```̀fó```̀Y AGƒ```̀ ∏```̀dG á``̀eÉ``̀©``̀dG

 äÉ≤jôY ÖFÉ°U QƒàcódG ™e äÉKOÉëe

 áª¶æªd ájò«ØæàdG áæé∏dG ô°S ø«eCG

 RÉ¡L  ¢ù«FQh  á«æ«£°ù∏ØdG  ôjôëàdG

 óLÉe AGƒ∏dG »æ«£°ù∏ØdG äGôHÉîªdG

.êôa

 ¿É«H  »a  á«LQÉîdG  IQGRh  âdÉbh

 »JCÉJ  äÉKOÉëªdG  √ò`̀g  ¿EG  ,»aÉë°U

 ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ≥«°ùæJ  á«∏ªY  QÉ````̀WEG  »``̀a

 áμ∏ªªdG  ø«H  Iôªà°ùªdG  äÉcôëàdGh

 äGóéà°ùªdG ™e πeÉ©à∏d ø«£°ù∏a h

 á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dÉH  á£ÑJôªdG

. øjó∏ÑdG »JOÉ«b äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

 Éª¡YÉªàLG ∫ÓN ¿ÉÑfÉédG QòMh

 QGôªà°SG äÉ©ÑJ øe AÉ©HQC’G ¿ÉªY »a

 ¿G Gó```````̀cGh ,»``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG OGó```̀ °```̀ù```̀f’G

 QGô≤à°S’Gh øe’ÉH º©æJ ød á≤£æªdG

 π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG  ¿hO  π``̀eÉ``̀°``̀û``̀dG  ΩÓ``̀°``̀ù``̀dGh

 »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô`̀°`̀ü`̀∏`̀d  ∫OÉ````̀Y  π`̀ë`̀d

 áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG »Ñ∏j »∏«FGô°S’G

 ¬≤M É°Uƒ°üNh »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d

 º`̀¡`̀HGô`̀J ≈`̀∏`̀Y á``̀dhó``̀dGh á`̀jô`̀ë`̀dG »``a

.»æWƒdG

 …ò``̀dG ø`̀«`̀à`̀dhó`̀dG π``̀M ¿G Gó````̀cGh

 á«æ«£°ù∏ØdG  á``̀dhó``̀dG  ΩÉ`̀«`̀b  øª°†j

 •ƒ£N ≈∏Y IOÉ«°ùdG äGPh á∏≤à°ùªdG

 É¡àª°UÉYh 1967 ¿GôjõM øe ™HGôdG

 ó«MƒdG π«Ñ°ùdG ƒg á«bô°ûdG ¢Só≤dG

 ΩÓ``̀ q°``̀ù``̀dG ≥``«``≤``ë``Jh ´Gô```°```ü```dG π``̀ë``̀d

.∫OÉ©dGh πeÉ°ûdG

 »````̀dhó````̀dG ™``̀ª``̀à``̀é``̀ª``̀dG É```̀ Ñ```̀ dÉ```̀Wh

 OÉéjE’ πYÉah …Qƒa πμ°ûH ∑ôëàdG

 ø«àdhódG πëd π°Uƒà∏d »°SÉ«°S ≥aCG

 á``̀«``̀dhó``̀dG á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG äGQGô```````̀b ≥````̀ah

 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  ∞``̀bƒ``̀dh  á``̀∏``̀ q p°``̀ü``̀dG  äGP

 ¢Vƒ≤J  »àdG  á`̀jOÉ`̀M’G  á«∏«FGô°SE’G

.πëdG Gòg

 äGóéà°ùªdG ¿ÉÑfÉédG ¢Vô©à°SGh

 .´Gô``̀°``̀ü``̀dG π``̀M Oƒ`̀¡`̀é`̀H á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG

 √ô`̀«`̀¶`̀f »```````̀fOQ’G Ö``̀fÉ``̀é``̀dG ™```̀∏```̀WGh

 äÉcôëJh ä’É°üJG ≈∏Y »æ«£°ù∏ØdG

 ∂∏ªdG  ádÓL  ÉgOƒ≤j  »àdG  áμ∏ªªdG

 AÉ``̀≤``̀°``̀TC’G OÉ``̀æ``̀°``̀S’ »``̀fÉ``̀ã``̀dG ˆGó```Ñ```Y

 OGó``̀°``̀ù``̀f’G ô`̀°`̀ù`̀μ`̀dh ø`̀«`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 Gó¡L  ≥∏£J  ¢`̀ù`̀°`̀SCG  ≥``̀ah  »°SÉ«°ùdG

 á«Ñ∏Jh ø«àdhódG πM ≥«≤ëàd ÓYÉa

 Ö©°û∏d  áYhô°ûªdG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  ™«ªL

 ≈∏Y  ¿ÉÑfÉédG  ≥`̀Ø`̀JGh  .»æ«£°ù∏ØdG

 .≥«°ùæàdGh π°UGƒàdG áeGOEG

zIó°ûH á≤∏b{ IóëàªdG ºeC’G

نزوح اdالف هربb من القصف جنوب سوريا 

 ∫ÓN ø««fóªdG  ±’BG  ìõ`̀f  -  ä’É``̀ch  -  º°UGƒY   

 πFÉ°üØdG Iô£«°S ≥WÉæe πNGO Iô«NC’G áKÓãdG ΩÉjC’G

 äGƒb ó«©°üJ ™e ÉjQƒ°S ÜƒæL á«HÉgQ’Gh á°VQÉ©ªdG

 øe á«°ûN ,»bô°ûdG  É`̀YQO  ∞`̀jQ  ≈∏Y É¡Ø°üb ΩÉ¶ædG

 âMƒd ÉªdÉ£d á≤£æªdG ≈∏Y ∂«°Th …ôμ°ùY Ωƒég

.¬æ°ûH Gô«NG ≥°ûeO

 ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤ëd  …Qƒ°ùdG  ó°UôªdG  ôjóe  OÉ``̀aCGh

 øe ôãcCG ìhõf{ øY ¢ù«ªîdG ¢ùeG øªMôdG óÑY »eGQ

 ó«©°üJ ™e Iô«NC’G áKÓãdG ΩÉjC’G ∫ÓN »fóe ∞dCG 12

 ÉYQO ∞jQ ≈∏Y …ƒédGh »©aóªdG É¡Ø°üb ΩÉ¶ædG äGƒb

.z»Hô¨dG »dÉª°ûdG É¡ØjQ »a äGó∏Hh »bô°ûdG

 zÉfÉ°S{  á«ª°SôdG  ájQƒ°ùdG  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  ádÉch  äô`̀cPh

 …Qƒ°ùdG »Hô©dG ¢û«édG »a á«©aóªdG ìÓ°S{ ¿CG ¢ùeG

 ø««HÉgQE’G QÉchCGh äÉ©ªéJ ≈∏Y Iõcôe äÉjÉeQ òØæj

 Ió∏Hh  É`̀YQO  áæjóe ¥ô°T  ∫Éª°T  ∑Gô`̀ë`̀dG  áæjóe »a

 ≈∏Y »°†≤jh äÉæ«°üëJ º¡d ôeójh ..ôjôëdG iô°üH

.zº¡æe OóY

 »°ù«FQ  πμ°ûH  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  äGƒ``̀b  ∞°üb  ±ó¡à°ùjh

 ,IÉé∏dGh ôjôëdG iô°üHh ∑GôëdG ÉgRôHCG IóY äGó∏H

 ≈dG  ø«MRÉædG  ¬`̀Lƒ`̀J  ø`̀Y OÉ``̀aCG  …ò``̀dG  ó°UôªdG  ≥`̀ah

 OhóëdG øe áÑjôb ∞°ü≤dG É¡∏ª°ûj ’ IQhÉée äGó∏H

.á«fOQC’G

 ô©°ûJ É¡fEG ¿É«H »a IóëàªdG ºeC’G âdÉb ÉgQhóH

 Üô`̀Z Üƒ`̀æ`̀L »``̀a É``̀Ø``̀dCG 750 ƒ`̀ë`̀f ≈`̀∏`̀Y ≥`̀«`̀ª`̀Y ≥`̀∏`̀≤`̀H

 ¢UÉî°TCG ìhõf »a …ôμ°ùY Ωƒég ÖÑ°ùJ å«M ÉjQƒ°S

 .ÉYQO á¶aÉëªH

 (4¢U π«°UÉØàdG)

 zπeÉ°ûdG{  ¿ÉëàeG ó«YGƒe ójóëJ 

 Iô«©°ùàH ô¶ædG ó«©à°S záYGQõdG {
 ø«YQGõªdG øe IOQƒªdG ÜƒÑëdG

á«æjô°û©d áæ°S 20 
 á£°ùH ™FÉH â∏àb

٢

٢

٢

(3¢U π«°UÉØàdG)

(5¢U áªààdG)

 (RôàjhQ)   πàëªdG ¿’ƒédG Üôb Iô£«æ≤dG ≈dG ÉYQO øe GƒMõf ¿ƒjQƒ°S ¿ƒ«fóe 



2محليات

 »Hô©dG ∞dÉëàdG QÉWÉH ¿OQ’G QhóH OÉ°TG 

 الفايز يدعو لبناء شراكات مع المانيا في مختلف المجاالت 

 برلمانيون المان يطلعون على اليات 
دعم الالجئين في كاريتاس 

 السفير االماراتي يعرض لتطورات 
االوضاع في ميناء الحديدة اليمني 

 ¿É«Y’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÉYO - GôàH - ¿ÉªY 

 É`̀¡`̀ª`̀YO õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀dG É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG π`̀°`̀ü`̀«`̀a

 á¡LGƒe  ø`̀e  ¬æ«μªàd  ,¿OQÓ```d  É¡JófÉ°ùeh

.áØ∏àîªdG ¬JÉ«YGóJh …Qƒ°ùdG Aƒé∏dG AÉÑYG

 ∫ÉLQ øe GOó`̀Y ¢ùeCG  ¬FÉ≤d ∫Ó`̀N ó`̀cGh

 IQÉ°ûà°ùª∏d  ø`̀«`̀≤`̀aGô`̀ª`̀dG  ,¿É``̀ª``̀d’G  ∫É``ª``Y’G

 AÉæH  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  πcô«e  Ó«éfG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G

 ∞∏àîe  »`̀a  ,É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dGh  ¿OQ’G  ø«H  äÉ`̀cGô`̀°`̀T

 ø`̀e É``̀bÓ``̀£``̀fG ,á``̀jQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G ä’É```̀é```̀ª```̀dG

 øjó∏ÑdG  ø«H  áî°SGôdGh  áæ«àªdG  äÉbÓ©dG

.ø«≤jó°üdG

 ´É``°``Vh’G AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀N õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG ¢``Vô``Yh

 ≥∏©àj  É`̀e  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh  á≤£æªdG  »`̀a  á`̀æ`̀gGô`̀dG

 á``̀eR’G  äÉ`̀«`̀YGó`̀Jh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dÉH

 »àdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«æe’G  QÉ`̀K’Gh  ,ájQƒ°ùdG

.¿OQ’G ≈∏Y É¡àÑJQ

 AÉ°†YG √ô°†M …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN øªKh

 ¢ù∏ée »`̀a á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG

 ¬«dG â∏°Uh …òdG ™«aôdG iƒà°ùªdG ,¿É«Y’G

 AÉæÑdG ≈dG É«YGO ,á«fÉªd’G á«fOQ’G äÉbÓ©dG

.ÖfGƒédG ™«ªL »a Égôjƒ£Jh É¡«∏Y

 äÉbÓY , øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG ¿G{ ∫Ébh

 ∫OÉÑàªdG  ΩGôàM’G  ≈∏Y  á«æÑe  ájƒb  ábGó°U

 ø«H  ô«Ñc  ≥aGƒJ  ∑Éægh  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh

 ≈∏Yh  ,ÉjÉ°†≤dG  øe  ójó©dG  ∫ƒ`̀M  ø«aô£dG

 IƒYódGh  ,±ô£àdGh  ÜÉ`̀gQ’G  áHQÉëe  É¡°SGQ

 ∞∏àîªd ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ∫ƒ``̀∏``̀ë``̀dG  »`̀æ`̀Ñ`̀J  ≈```̀dG

.zá≤£æªdG »a á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG

 äÉcGô°ûdG  øe ójõªdG  OÉéjG  á«ªgG ócGh

 IOÉ``jRh  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

 øjôªãà°ùªdG  É«YGO  ,ácôà°ûªdG  äGQÉªãà°S’G

 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G ≈```̀dG ,¿É```̀ª```̀d’G ∫É``̀ª``̀Y’G ∫É````̀LQh

 ió`̀d Iô`̀aƒ`̀à`̀ª`̀dG á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG ø`̀e

 π``≤``æ``dG  ,ä’É`````é`````e  »````̀a  á``̀°``̀UÉ``̀î``̀H  ,¿OQC’G

 ,IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG á`̀bÉ`̀£`̀dG êÉ`̀à`̀fG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh ,ΩÉ``©``dG

 ,É«LƒdƒæμàdG  ´É£bh  ,á«æjó©àdG  äÉYÉæ°üdGh

 ø«H  »MÉ«°ùdG  ¿hÉ©àdG  §«°ûæJ  á«ªgCG  GócDƒe

 á«æjódG áMÉ«°ùdG ∫Éée »a á°UÉN ,øjó∏ÑdG

.á«îjQÉàdGh ,á«LÓ©dGh

 ,¿Éªd’G ∫ÉªY’G ∫ÉLQ OÉ°TG º¡ÑfÉL øe

 ¿OQ’G ¬`̀«`̀a Ωƒ`̀≤`̀j …ò```̀dG …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG Qhó``̀dÉ``̀H

 á¡éd  ,»fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H

 ∫Ó```̀MGh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a äÉ``̀YGô``̀°``̀ü``̀dG AÉ``̀¡``̀fG

 »fÉ°ùf’G  ¿OQ’G  QhO  ø«æªãe  ,É¡«a  ΩÓ°ùdG

.º¡àeóNh ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG √ÉéJ ô«ÑμdG

 ™e ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y º¡°UôM Ghó`̀cGh

 ∞∏àîe »a ¢UÉîdG ´É£≤dG ∫ÓN øe ¿OQ’G

 ∫OÉÑàdG  IOÉjR  ±ó¡H  ,ájQÉªãà°S’G  ä’ÉéªdG

 .É«fÉªdGh ¿OQ’G ø«H …QÉéàdG

 ¿É`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀H ™`̀HÉ`̀J - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 

 ≥``̀aGô``̀ª``̀dG  ó```̀aƒ```̀dG  ø``ª``°``V  ¿OQ’G  ¿hQhõ```````̀ j

 π`̀cô`̀«`̀e Ó``̀«``̀é``̀fG á``̀«``̀fÉ``̀ª``̀dC’G IQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d

 á«©ªL πÑb øe ø«ÄLÓd áeó≤ªdG äÉeóîdG

.¿OQ’G ¢SÉàjQÉc

 »a ÆQƒ``̀Ñ``̀jGô``̀a »``̀a ¢`̀SÉ`̀à`̀jQÉ`̀c â`̀°`̀ù`̀°`̀SCÉ`̀Jh

 ¢`̀SÉ`̀à`̀jQÉ`̀μ`̀dG  ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh  (1897)  ΩÉ```̀Y  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG

 »gh  áq«eƒμM  ô«Z  áqjô«N  á°ù°SDƒe  áq«fOQC’G

 »`̀gh á`̀ q«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ¢`̀SÉ`̀à`̀jQÉ`̀μ`̀dG ´hô```̀a ø``e ´ô``̀a

 ≈æ©oJ  á``̀ q«``̀dhO  á`̀Ø`̀°`̀U  äGP  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e

. q»YÉªàL’Gh q»fÉ°ùfE’G πª©dÉH

 ¿GhóY ôKCG 1967 ΩÉY ¿OQ’G ´ôa ¢ù°SCÉJh

 á«fÉ°ùfE’G  äÉLÉ«àMÓd  áHÉéà°SG  ¿Gô`̀jõ`̀M

 ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓd É¡JÉeóN Ωó≤Jh , ∑GòfBG

 É°†jG  É¡JÉeóN  πª°ûJ  Éª«a  »°SÉ°SG  πμ°ûH

 äÉ«°ùæédG  ∞∏àîeh  ø««bGô©dG  ø«ÄLÓdG

.iôN’G

 GOóY πãªj …òdG »fÉªdôÑdG óaƒdG ™∏WGh

 »a á∏ãªªdG ÜGõM’Gh á«°SÉ«°ùdG äGQÉ«àdG øe

 á≤aGƒªdG  º¡H  •ƒæªdGh  »fÉªd’G  ¿ÉªdôÑdG

 äÉª¶æªdG  ôÑY ø«ÄLÓd ºYódG  ºjó≤J ≈∏Y

 »àdG  ∫hó```̀dG  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀Mh  áØ∏àîªdG  á`̀«`̀dhó`̀dG

 äÉ«dG  ≈∏Y  Gƒ`̀©`̀∏`̀WGh  ,ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG  ∞«°†à°ùJ

.™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y ø«ÄLÓdG áeóN

 ´Éªà°S’G ≈`̀∏`̀Y ¬``JQÉ``jR »`̀a ó`̀aƒ`̀dG õ```cQh

 ≈dG  áaÉ°VG  ,  ø«ÄLÓd á«∏©ØdG  äÉLÉ«àMÓd

 áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  π«°UÉØJ  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G

 äÉeóîdGh á«ë°üdG ájÉYôdG ø«H ´ƒæàJ »àdGh

 ájÉªëdGh  á«fÉ°ùf’G  äGóYÉ°ùªdGh  á«ª«∏©àdG

.á«JÉ«ëdG äGQÉ¡ªdGh ájOÉ°TQ’G äÉeóîdGh

 IQó`̀≤`̀ª`̀dG É`̀¡`̀JGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e ¢`̀SÉ`̀à`̀jQÉ`̀c Ωó`̀≤`̀Jh

 ƒëf  É¡æe  ó«Øà°ùj  Éjƒæ°S  áeóN  ∞dG  400Ü

 äÉ«°ùæédG  ∞∏àîe  ø``e  ¢üî°T  ∞``̀dG  270

.ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG øe º¡Ñ∏ZG

 ∫hódG  ∫hG  øe á«fÉªd’G  áeƒμëdG  ó©Jh

 á«fÉ°ùf’G  äÉª¶æªdGh  ¢SÉàjQÉμd  á`̀ª`̀YGó`̀dG

.ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG ™e á∏eÉ©dG iôN’G

 á`̀«`̀fOQ’G Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d √ô`̀jó`̀≤`̀J ó`̀aƒ`̀dG ó```cGh

 .ø«ÄLÓdG ™e á∏eÉ©dG äÉª¶æªdGh á«ª°SôdG

…OÉÑ©dG ìÓ°U.O-¿ÉªY 

 ô£e  ¿ÉªY  »a  »`̀JGQÉ`̀e’G  ô«Ø°ùdG  OÉ°TCG

 ¿OQ’G  ¬Ñ©∏j  …ò`̀dG  ΩÉ¡dG  Qhó`̀dÉ`̀H  »°ùeÉ°ûdG

 »Hô©dG ∞dÉëàdG äGƒ≤H ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN øe

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀e’G  ≥«≤ëJ  ±ó`̀¡`̀H  øª«dÉH

.á«dhódG á«Yô°ûdG â«ÑãJh »æª«dG Ö©°û∏d

 ¢ùeCG  √ó≤Y »aÉë°U ôªJDƒe ∫ÓN ∫Ébh

 AÉæ«e  »`̀a  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  äGQƒ`̀£`̀J  ∫ƒ``̀M  åjóë∏d

 á``̀«``̀fOQ’G á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿G ,»`̀æ`̀ª`̀«`̀dG Ió``jó``ë``dG

 É¡àfGOGh  ájOƒ©°ùdG  ÖfÉL  ≈dG  É¡aƒbh  äócG

 ¿ƒ«KƒëdG É¡H Ωƒ≤j »àdG äÉªé¡∏d Iójó°ûdG

 ï`̀jQGƒ`̀°`̀U ¥Ó``̀WG É¡«a É`̀ª`̀H á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG ó`̀°`̀V

.ájOƒ©°ùdG ≈∏Y á«à°ùdÉH

 ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG äGƒ````̀b á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ¿G ±É```̀°```̀VGh

 á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG äÉ``̀«``̀∏``̀ª``̀©``̀dGh ø`̀ª`̀«`̀dÉ`̀ H »``̀Hô``̀©``̀dG

 AÉæH AÉL IójóëdG AÉæ«e §«ëe »a á«dÉëdG

 á«Yô°ûdG  á«æª«dG  áeƒμëdG  ø`̀e  Ö∏W  ≈∏Y

 »dhódG  øe’G  ¢ù∏ée  äGQGô`̀b  ≈dG  GOÉæà°SGh

 ∂dP »a ÉªH á«æª«dG áeR’G ∫ƒM á∏°üdG äGP

 2201h  2204h  2216  ø`̀e’G  ¢ù∏ée  äGQGô``̀b

 ∞dÉëàdG  äGƒ`̀b  äÉ«∏ªY  ±ó¡J  å«M  2140h

 ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J ≈````̀dG Ió``̀jó``̀ë```dG ô``jô``ë``à``d »``̀Hô``̀©``̀dG

 øe’G IOÉYG  øe á«Yô°ûdG  á«æª«dG  áeƒμëdG

 QÉKG  øe  ∞«ØîàdGh  AÉæ«ªdG  ≈dG  QGô≤à°S’Gh

 OƒªédG  ô°ùch  øª«dG  »a  á«fÉ°ùf’G  á`̀eR’G

.á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG »a

 πª©J  äÉ```̀jƒ```̀dhG  çÓ```̀K  ∑É``̀æ``̀g  ¿G  OGRh

 ø««fóªdG  ájÉªM  »g  ∞dÉëàdG  äGƒ`̀b  É¡«∏Y

 á«fÉ°ùf’G  äGóYÉ°ùªdG  ≥aóJ  ≈∏Y  ®ÉØëdGh

.øª«dG »a á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ∂jôëJh

 ôãcG ¿ƒ∏μ°ûj ’ ø««KƒëdG ¿G ≈dG QÉ°TGh

 ¿ƒ`̀Yó`̀j  º¡æμdh  ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀e  áÄªdÉH  3  ø`̀e

.ó∏ÑdG øe áÄªdÉH 50 á«μ∏e

 áeƒYóªdG  »KƒëdG  äÉ«°û«∏«e  ¿G  ø«Hh

 IójóëdG  AÉæ«e  ∫Ó¨à°SÉH  âeÉb  ¿Gô`̀jG  øe

 ó`̀eG á``̀dÉ``̀W’ á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G á``̀«``̀ª``̀g’G hP

 ø`̀e ø``«``«``æ``ª``«``dG IÉ```̀fÉ```̀©```̀e IOÉ`````````jRh Üô```̀ë```̀ dG

 áë∏°S’G  Öjô¡àd  AÉæ«ªdG  ΩGóîà°SG  ∫Ó`̀N

 øª«dG  ≈dG  á«fGôj’G  á«à°ùdÉÑdG  ïjQGƒ°üdGh

 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ±Gó¡à°S’  É¡eGóîà°SGh

 AÉæ«ªdG  äGOGô``̀jG  Gƒeóîà°SG  Éªc  ájOƒ©°ùdG

 Aƒ°S  iOGh  ájôμ°ù©dG  º¡JÓªM  πjƒªJ  »a

 ≈∏Y  º¡FÓ«à°SGh  AÉæ«ª∏d  ø««KƒëdG  IQGOG

 á`̀«`̀KQÉ`̀c QÉ````KG ≈```̀dG á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀f’G äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 äÉæë°T äQOÉ°Uh øª«dG »a »fÉ°ùf’G ™°Vƒ∏d

 É¡©«Hh ∞dÉëàdG ∫hód á«fÉ°ùf’G äGóYÉ°ùªdG

.AGOƒ°ùdG ¥ƒ°ùdG »a

 äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG ∫Ó```̀N º``̀J ¬```̀fG ≈```̀dG QÉ``̀°``̀TGh

 áë∏°SG  ø`̀Y  ∞°ûμdG  Ió`̀jó`̀ë`̀dG  »`̀a  á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG

 ï`̀jQGƒ`̀°`̀U É`̀¡`̀æ`̀e á`̀«`̀fGô`̀jG á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y äGó``̀©``̀eh

 äÉ``̀fGõ``̀Nh QÉ``̀«``̀W ¿hó````̀H Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e äGô```̀FÉ```̀Wh

 Éªe á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdÉH  á°UÉîdG  OƒbƒdG

.ø««KƒëdG ºYO »a ¿GôjG •QƒJ âÑãj

 ≥aGƒàdG  ΩÉ`̀Y  øe ôãcG  πÑb ºJ  ¬`̀fG  ∫É`̀bh

 ΩGó``î``à``°``SG IQhô````°````V ≈``̀∏``̀Y ø``̀«``̀«``̀Kƒ``̀ë``̀dG ™```̀e

 º``̀jó``̀≤``̀à``̀dh …QÉ`````̀é`````̀J AÉ```æ```«```ª```c Ió````̀jó````̀ë````̀dG

 ∞°ûμJ Ée ¿ÉYô°S øμd á«fÉ°ùf’G äGóYÉ°ùªdG

 â`̀bƒ`̀dG  Ö°ùc  Oô`̀é`̀ª`̀d  â`̀fÉ`̀c  º¡à≤aGƒe  ¿É``H

 AÉæ«ªdG øY »∏îàdG ¿ƒ°†aôj GƒdGR Ée å«M

 º¡ëdÉ°üe áeóîd ÜôëdG óeG ádÉWG ±ó¡H

 Gƒ``̀°``̀†``̀aQ É``̀ª``̀c á``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’Gh á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG

 ¢UÉîdG »ªe’G çƒ©Ñª∏d Iô«N’G ádhÉëªdG

 ±ôW  ≈`̀dG  AÉæ«ªdG  º«∏°ùàd  åØjôL  ø`̀JQÉ`̀e

 IóëàªdG  º`̀e’G  øe  ø«dhDƒ°ùe  ≈`̀dG  hG  ådÉK

 ø««KƒëdG ¥É`̀Ø`̀NG  π`̀X »`̀ah ¬`̀fG  ≈`̀dG  Gô«°ûe

 ∞dÉëàdG  ió`̀d  ó©j  º`̀d  »°SÉ«°S  π`̀M  ∫ƒÑ≤d

 πëdG  ≈`̀dG  Aƒé∏dG  iƒ`̀°`̀S  ô`̀NG  QÉ`̀«`̀N  »Hô©dG

 øjRGƒe  »a  ô««¨J  çGó`̀MG  ±ó¡H  …ôμ°ù©dG

 ≈`̀dG  π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG  »`̀a  ºgÉ°ù«°S  …ò```̀dGh  iƒ`̀≤`̀dG

 »Hô©dG  ∞dÉëàdG  ô`̀£`̀NG  å«M  »°SÉ«°S  π`̀M

 á«eƒμëdG  ô«Z  äÉª¶æªdGh  IóëàªdG  ºe’G

 ¿Éª°†d  IójóëdG  »a  ájôμ°ù©dG  äÉ«∏ª©dÉH

 Aó`̀Ñ`̀dG π`̀Ñ`̀b äÉ`̀¡`̀é`̀dG ∂`̀∏`̀J »`̀Ø`̀Xƒ`̀e á`̀eÓ`̀°`̀S

.äÉ«∏ª©dÉH

 ∫Éb  øª«dG  »`̀a  »fÉ°ùf’G  º`̀Yó`̀dG  ∫ƒ``Mh

 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀d á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ¿G »`̀°`̀ù`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG

 ≥«°ùæàdG  º`̀à`̀jh  Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e  â```dGR  É`̀e  QÉ`̀£`̀ª`̀dG

 IóëàªdG  º```̀e’Gh á`̀fƒ`̀©`̀ª`̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ™`̀e

 ä’ÉëdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  á«Yô°ûdG  áeƒμëdGh

 ∞dÉëàdG  äGƒ`̀b  πª©Jh  áFQÉ£dGh  á«fÉ°ùf’G

 »a  »fÉ°ùf’G  ó¡°ûªdÉH  ¢SÉ°ùªdG  Ωó`̀Y  ≈∏Y

 ä’É`̀cƒ`̀dG π`̀ª`̀Y á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ∫Ó``̀N ø`̀e ø`̀ª`̀«`̀dG

 º```̀e’G á````̀dÉ````̀chh á``̀jOƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dGh á````«````JGQÉ````e’G

 »ªdÉ©dG  AGò¨dG  èeÉfôH  Éª«°S  ’h  IóëàªdG

 á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T É`̀£`̀£`̀N ±É``̀ë``̀à``̀dG äGƒ`````̀b â``̀©``̀°``̀Vhh

 ÅfGƒªdG  Qô°†J  ∫ÉM  »a  äGóYÉ°ùªdG  IOÉjõd

 π`̀Ñ`̀b ø```e ΩÉ``̀¨``̀d’É``̀H É```̀¡```̀YQRh É`̀¡`̀î`̀«`̀î`̀Ø`̀J hG

.ø««KƒëdG

 AÉæ«e ¿É`̀μ`̀°`̀S ó`̀jhõ`̀J º`̀J ¬``̀fG ≈``̀dG QÉ``̀°``̀TGh

 `H  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ΩÉ``̀j’G  ∫Ó`̀N  Ió`̀jó`̀ë`̀dG

 ∑Éægh äGOGó``̀e’G  øe …ôàe øW ∞`̀dG  100

 ø`̀e ø```W ∞````dG 35 ø```e ô``̀ã``̀cG π`̀ª`̀ë`̀J ø`̀Ø`̀°`̀S

 ≥WÉæªdGh  IójóëdG  áæjóe  ≈`̀dG  äGOGó```̀e’G

 ô««°ùàd  ájQÉL  äGOGó©à°S’Gh  É¡d  IQhÉéªdG

.øª«dG ≈dG …ƒL ô°ùL

 á`̀«`̀JGQÉ`̀eG  äGô``̀FÉ``̀W ™`̀Ñ`̀°`̀S  ∑É`̀æ`̀g  ¿G  OGRh

 14 OGó``̀YG º``Jh …ƒ``L ô°ùL ¥Ó``̀W’ Iõ`̀gÉ`̀L

 ∫ÉM »`̀a …ƒ`̀é`̀dG  ∫Gõ`̀fÓ`̀d á«FGòZ á∏°S ∞`̀dG

 áæMÉ°T  100  ™`̀e  óbÉ©àdG  º`̀J  Éªc  IQhô`̀°`̀†`̀dG

 Ió`̀jó`̀ë`̀dG ≈``̀dG ¿ó``̀Y ø`̀e äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π≤æd

 »a  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀f’G  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  áÑ©°T  AÉ`̀°`̀û`̀fGh

 ™jô°ùàd  ájôμ°ù©dGh  á«fóªdG  IOÉ«≤dG  õcôe

 ø«LÉàëªdG  ø««fóª∏d  áFQÉ£dG  áHÉéà°S’G

 π``̀aGƒ``̀b á``̀eÓ``̀°``̀S ø``̀«``̀eCÉ``̀à``̀d π``̀ª``̀©``̀dG …QÉ``````̀Lh

 ÉØdG 35 IóYÉ°ùªd §£N ∑Éægh äGóYÉ°ùªdG

.ø«MRÉædG øe

 πªéªdÉH âYôÑJ äGQÉe’G ¿G ≈dG QÉ°TGh

 QÉ«∏e 3Q7 ≠∏ÑªH 2018 ΩÉY ≈dG 2015 ΩÉY øe

 13Q8  É¡æe  OÉØà°SG  øª«dG  IóYÉ°ùªd  Q’hO

 πμc  ∞dÉëàdG  ºgÉ°S  ø«M  »a  »æªj  ¿ƒ«∏e

.Q’hO QÉ«∏e 14 øe ôãcCÉH

 500  ºjó≤àH  äó¡©J  äGQÉ```̀e’G  ¿G  ø`̀«`̀Hh

 IóëàªdG  º``̀e’G  á`̀£`̀N  º`̀Yó`̀d  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e

 70 ºjó≤Jh 2018 ΩÉ©d øª«dG »a áHÉéà°SÓd

 .äGQÉ£ªdGh ÅfGƒªdG ójóéàd Q’hO ¿ƒ«∏e

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY 

 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG äÉ``̀jÉ``̀æ``̀é``̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e â`̀°`̀†`̀b

 §°SƒH á£°ùH ™FÉH â∏àb á«æjô°ûY ™°VƒH

 Ióe  áàbDƒªdG  ∫É¨°T’ÉH  ¿É`̀ª`̀Y  »`̀a  ó∏ÑdG

 πà≤dG ájÉæéH É¡ªjôéJ ó©H ÉeÉY øjô°ûY

.ó°ü≤dG

 á`̀«`̀æ`̀∏`̀Y á`̀ °`̀ù`̀ ∏`̀L ∫Ó````̀N QGô````̀≤````̀dG AÉ````̀L

 »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG á``̀°``̀SÉ``̀Fô``̀H á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG É``¡``Jó``≤``Y

 á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh á``̀©``̀jÉ``̀aô``̀dG ó```LÉ```e Qƒ```̀à```̀có```̀dG

 ,äGQÉª°ùdG ±Gƒfh ó«Y ƒHG QƒfG ø««°VÉ≤dG

 øe  áª¡àdG  ∞°Uh  πjó©J  É¡«a  ºJ  »àdGh

 ≈dG  ábô°ùdG  ájÉæéd  kGó«¡ªJ  πà≤dG  ájÉæL

 øY É¡JAGôH âæ∏YCGh ,ó°ü≤dG πà≤dG ájÉæL

 iód  ábô°S  äƒ`̀Ñ`̀K  Ωó`̀©`̀d  ábô°ùdG  ájÉæL

 äÉjÉ¨d  ¿É`̀c  πà≤dG  ™``̀aGO  ¿G  hCG  áªμëªdG

.ábô°ùdG

 áª¡àªdG  IÉàØdG  ¿É`̀a  π«°UÉØàdG  »`̀ah

 äOÉ`̀à`̀YG ó``̀bh ,É``eÉ``Y 22 ô`̀ª`̀©`̀dG ø``e ≠`̀∏`̀Ñ`̀J

 á≤aôH  ó∏ÑdG  §°Sh  á≤£æe  »a  ∫GƒéàdG

 ¢ùeÉîdG  »`̀ah,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG  ƒ`̀gh  ÜÉ°T

 ¿Éª¡àªdG  ô°†M  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ¿Gô``jõ``M  ø`̀e

 É¡«∏Y  πª©j  »`̀à`̀dG  äÉ£°ùÑdG  ió``̀MG  ≈``dG

 É`̀eÉ`̀Y 47 ô``̀ª``̀©``̀dG ø```̀e ≠``̀dÉ``̀Ñ``̀dG Qhó``̀¨``̀ª``̀dG

 (¢Sƒe)  IOÉM  IGOG  πªëJ  áª¡àªdG  âfÉch

 ¢†aôa GóMGh GQÉæjO Qhó¨ªdG øe âÑ∏Wh

 ≈∏Y  áª¡àªdG  âeÉ≤a  ÉgAÉ£YG  Qhó¨ªdG

 âæ©Wh É¡JRƒëH ¿Éc ¢Sƒe Öë°ùH QƒØdG

 ÉLô°†e §≤°ùa √Qó`̀°`̀U  »`̀a  Qhó`̀¨`̀ª`̀dG  ¬`̀H

 P’h IÉ`̀«`̀ë`̀dG ¥QÉ```̀a ¿G å`̀Ñ`̀d É``̀eh ¬`̀FÉ`̀eó`̀H

.QGôØdÉH ¿Éª¡àªdG

 »fÉãdG º¡àªdG IAGôH áªμëªdG âæ∏YGh

 á`̀bô`̀°`̀ù`̀dGh π`̀à`̀≤`̀dÉ`̀H π`̀Nó`̀à`̀dG »`̀à`̀jÉ`̀æ`̀L ø`̀e

 âÑãj  …ò`̀dG  »fƒfÉ≤dG  π«dódG  ΩÉ«b  Ωó©d

 .¬d Ióæ°ùªdG ºFGôé∏d ¬HÉμJQG

 ٢٠ سنة لعشرينية قتلت بائع بسطة 

 وزير االشغال يفوض الصالحيات 
لالمين العام ومديري الميدان 

 تحذير الباحثين عن عمل
من مكاتب تشغيل غير مرخصة 

»الزراعة«ستعيد النظر بتسعيرة
  الحبوب الموردة من المزارعين 

   تحديد مواعيد 
امتحان »الشامل « 

 áeÉ©dG  ∫É¨°T’G ô`̀jRh ∫Éb - …CGô`̀dG  - ¿ÉªY 

 ¢V qƒa  ¬`̀fG  »Ñ°ùμdG  ≈«ëj  ¢Sóæ¡ªdG  ¿Éμ°S’Gh

 äÉ«MÓ°üdÉH  ¿Gó«ªdG  …ô`̀jó`̀eh  ΩÉ©dG  ø«e’G

.∫ƒ°U’G Ö°ùM ¬d ádƒîªdG

 º¡°ùj  AGô`````̀L’G  Gò```g  ¿G  »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀μ`̀dG  í``̀°``̀VhGh

 õjõ©J  ¿G  Éæ«Ñe  ,á`̀jõ`̀cô`̀eÓ`̀dG  QhO  π«©ØJ  »`̀a

 Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG á`̀ª`̀cƒ`̀ë`̀dGh á`̀«`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀dGh á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG

 É©«ªL  IQGRƒ``````̀dG  ƒ`̀Ø`̀Xƒ`̀e  Ωƒ``̀≤``̀j  ¿CG  »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀J

 ¬``Lh π``̀ª``̀cG ≈``∏``Y º``¡``«``dG á``̀dƒ``̀cƒ``̀ª``̀dG ΩÉ``¡``ª``dÉ``H

 äÉª«∏©àdGh  ø«fGƒ≤dGh  áª¶f’ÉH  ΩÉàdG  ó«≤àdGh

 äÉ«bÓNGh  »Ø«XƒdG  ∑ƒ∏°ùdG  áfhóe  ≥«Ñ£Jh

.áeÉ©dG áØ«XƒdG

 »`̀Nƒ`̀à`̀H ΩÉ``̀à``̀dG ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y Oó``̀°``̀Th

 á«æH’G äÉYhô°ûªd äÉ°SGQódG OGóYG óæY ábódG

 ócCÉàdG  ó©H  ’G  AÉ£Y  …CG  ádÉMG  Ωó`̀Yh  ¥ô£dGh

 ¬d  á``̀eRÓ``̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  äÉ°ü°üîªdG  ô`̀aƒ`̀J  ø`̀e

 äGAÉ`̀£`̀©`̀dÉ`̀H á`̀jô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG ô`````̀eGh’G ø``̀e ó``̀ë``̀dGh

 ôaƒJ  ∫É`̀ë`̀Hh  iƒ°ü≤dG  IQhô°†∏d  ’G  ádÉëªdG

.∂dòd ΩRÓdG »dÉªdG ¢ü°üîªdG

 ¿hƒYóe  ¿Gó«ªdG  …ôjóe  ¿CG  »Ñ°ùμdG  ócCGh

 ¢ùdÉéªdGh  ø«jQGO’G  ΩÉμëdG  ™e  ΩÉàdG  ¿hÉ©à∏d

 äÉ``¶``aÉ``ë``ª``dG »```̀a á```̀jõ```̀cô```̀eÓ```̀dGh á``«``∏``ë``ª``dG

 äÉLÉ«àM’G  Ö°ùM  ÉgQGôbGh  ™jQÉ°ûªdG  á°SGQOh

 .≥WÉæªdG ∂∏J »a äÉjƒdh’Gh

»bƒ°SódG √ô«ª°S - ¿ÉªY 

 ø«ãMÉÑdG  ø«æWGƒªdG  πª©dG  IQGRh  äQò``M

 øe- áμ∏ªªdG  êQÉ``̀Nh  π``̀NGO-  πªY ¢`̀Uô`̀a  ø`̀Y

 á°ù°SDƒe  hCG  á°UÉN  π«¨°ûJ  ÖJÉμe  ™e  πeÉ©àdG

 …ƒ°†æJ  »àdGh  ,IQGRƒ``dG  πÑb  øe á°üNôe ô«Z

 äGQÉ°ûà°SG hG ∞«XƒàdGh äGQÉ°ûà°S’G º°SG âëJ

.∞«XƒJ äÉcô°T hG ∞«XƒàdG

 øe ∑Éæg ¿CG ≈`̀dEG  ¿É«H »a IQGRƒ``̀dG äQÉ`̀°`̀TCGh

 πμ°ûH πª©J »àdG ÖJÉμªdG √òg ∑ô°T »a Gƒ©bh

 ô«aƒàH á`̀eƒ`̀Yõ`̀e Oƒ```̀Yh π`̀HÉ`̀≤`̀e »`̀fƒ`̀fÉ`̀b ô`̀«`̀Z

 Éªc .É¡LQÉN hG áμ∏ªªdG πNGO º¡d πªY ¢Uôa

 áLÉM ¿ƒ∏¨à°ùj øjòdG ∂ÄdhG øe IQGRƒdG QòëJ

 óæY Éjó≤f É¨∏Ñe ¬æe Ö∏£dÉH »fOQ’G øWGƒªdG

.¿ƒfÉ≤dG ∞dÉîj πμ°ûH á«JGòdG Iô«°ùdG ºjó≤J

 ≈`̀∏`̀Y  äô``̀°``̀û``̀f  IQGRƒ``````````dG  ¿EG  ¿É```«```Ñ```dG  ∫É``````̀bh

 ø`̀jhÉ`̀æ`̀Yh AÉ`̀ª`̀°`̀SCÉ`̀H á`̀ª`̀FÉ`̀b »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’GÉ`̀¡`̀©`̀bƒ`̀e

 á°üNôªdG  á°UÉîdG  π«¨°ûàdG  ÖJÉμe  ∞`̀JGƒ`̀gh

 ≈dƒàJ å`̀«`̀M ,É`̀Ñ`̀à`̀μ`̀e 65 ƒ`̀ë`̀f É``gOó``Y ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh

 ô¶ædGh  É¡FGOCG  á©HÉàeh  É¡«∏Y  ±Gô°TE’G  IQGRƒ`̀dG

 É¡∏M ≈∏Y πª©dGh  É¡≤ëH IOQGƒ`̀dG  ihÉμ°ûdG  »a

.ø«æWGƒªdG äÉÑ°ùàμeh ¥ƒ≤M ≈∏Y ÉXÉØM

 óªëe πª©dG IQGRƒd »eÓYE’G ≥WÉædG ø«Hh

 á«°û«àØJ  äÓ`̀ª`̀M  º¶æJ  IQGRƒ```̀dG  ¿CG  Ö«£îdG

 ô`̀«`̀Zh á`̀°`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d á````̀jQhO

 ¿ƒ°SQÉªj  øjòdG  ¢UÉî°T’G  §Ñ°Vh  á°üNôªdG

.¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO ∞«XƒàdG ∫ÉªYG

 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀b ø`̀e 11 IOÉ``̀ª``̀dG â`̀°`̀ü`̀fh

 áeÉ©dG  π«¨°ûàdG  äÉjôjóe  ô«¨d  Rƒéj  ’{  ¬`̀fCG

 ΩÉ«≤dG  á°üNôªdG  á°UÉîdG  π«¨°ûàdG  ÖJÉμeh

 π«¨°ûJ  π«¡°ùJ  hCG  π«¨°ûàd  á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H

 ôjRƒdh  ,zÉ`̀¡`̀LQÉ`̀Nh  áμ∏ªªdG  π`̀NGO  »`̀a  ∫Éª©dG

 ∞dÉîªdG π`̀ë`̀ª`̀dG ¥Ó``̀ZG QGô``̀b QGó``°``UG π`̀ª`̀©`̀dG

 å«M ,áªμëªdG ≈dG ¬àdÉMGh IOÉªdG äGP ΩÉμMC’

 QÉæjO  200  øY π≤J  ’ áeGô¨H  ∞dÉîªdG  ÖbÉ©j

 ’ √ó`̀ª`̀d ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀dG hCG QÉ`̀æ`̀jO ∞``̀dG ø`̀Y ó`̀jõ`̀J ’h

 Éà∏μH hG ô¡°TCG  6 øY ójõJ ’h Éeƒj 30 øY π≤J

 √ò¡d  πª©à°ùj  π`̀ë`̀e  …G  ¥Ó```̀ZEGh  ,ø«àHƒ≤©dG

 ¢Vô¨H  á≤∏©àªdG  ¬`̀JGOƒ`̀Lƒ`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀eh  ájÉ¨dG

.π«¨°ûàdG

 øY  ø«ãMÉÑdGh  ø«æWGƒªdG  Ö«£îdG  É`̀YOh

 IQGRƒ`̀∏`̀d  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  ™bƒªdG  IQÉ``̀jR  ≈``̀dEG  πª©dG

 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dG Ö``JÉ``μ``e ≈``∏``Y ´Ó``````̀W’Gh

 âfÉc  GPG  É`̀e  áaô©e  ø`̀e  Gƒæμªà«d  á°üNôªdG

 ∫É``°``ü``J’G  hCG  ,á``̀«``̀ª``̀gh  hCG  á`̀°`̀ü`̀Nô`̀e  á``cô``°``û``dG

 :ø`̀NÉ`̀°`̀ù`̀dG §``î``dG ∞``̀JGƒ``̀g ∫Ó```N IQGRƒ``````dG ™``̀e

0785602666–0777580666 – 0796580666

 »``̀fÉ``̀é``̀ª``̀dG  »``````̀°``````̀VQC’G  ∞```̀JÉ```̀¡```̀dG  ≈```̀∏```̀Y  hCG

 Gò`̀¡`̀H  á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG  äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  080022208

 GPG  ∞«XƒàdG  ácô°T  á©LGôe ΩóYh ,¢Uƒ°üîdG

 Öàμe  á©LGôe  ∫ÉM  »ah  ,zá«ªgh{  É¡fCÉH  ø«ÑJ

 É¡fÉμeh áØ«XƒdG øY QÉ°ùØà°S’G ¬«∏Y ¢üNôe

 á«∏«°üØJ  äÉeƒ∏©e  ájCGh  πª©dG  Öàμe  •hô°Th

 ™LGô«a á«dÉμ°TEG …CG OƒLƒH ô©°T Ée GPGh ,iôNCG

 º¡©°Vƒd  πª©dG  äÉjôjóe  »a  ¢û«àØàdG  ΩÉ°ùbG

 .äÉØdÉîe ájCG IQƒ°üH

 ¢Sóæ¡ªdG  á`̀YGQõ`̀dG  ô`̀jRh  ó`̀cCG   -  GôàH  -  ∑ôμdG 

 Iô«©°ùàH  ô¶ædG  ó«©à°S  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  äÉØ«æëdG  ódÉN

.º¡d áeóN ø«YQGõªdG πÑb øe IOQƒªdG ÜƒÑëdG

 »àdG á«YGQõdG ™jQÉ°ûªdG ¢ùeCG äÉØ«æëdG ó≤ØJ h

 ∑ôμdG  »HƒæédG  QGõ`̀ª`̀dG  ≥WÉæªH  IQGRƒ```̀dG  ÉgòØæJ

.á«YGQõdG áaô«°ûªdG á£ëeh Éæ«©dG á≤£æeh

 AÉ``̀≤``̀d ∫Ó`````̀N äÉ``̀Ø``̀«``̀æ``̀ë``̀dG ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG ó```````cGh

 á∏μ°ûe  ô`̀Ñ`̀cG  ¿G  »HƒæédG  QGõ`̀ª`̀dG  »`̀a  ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG

 Éeh º`̀«`̀∏`̀bE’G äÉ```̀eRCG »`̀g »`̀YGQõ`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG â`̀¡`̀LGh

 äÉ«∏ªY ∞```̀bhh Ohó`̀ë`̀∏`̀d  äÉ``̀bÓ``̀ZG ø``̀e É`̀¡`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U

.√É«ªdG í°T ≈dG áaÉ°VE’ÉH ôjó°üàdG

 QhO  π«©ØJ  »`̀dƒ`̀J  IQGRƒ````̀dG  ¿G  äÉØ«æëdG  ó```̀cCGh

 á«cQÉ°ûàdÉH  ÉfÉªjEG  Iô«Ñc  á«ªgCG  »`̀YGQõ`̀dG  OÉ`̀°`̀TQE’G

 ¬«LƒJ  IOÉYEÉH  ∂dPh  IQGRƒ`̀dGh  ´QGõªdG  ø«H  áª¡ªdG

 ¬«∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉªH  ¬Ø«≤ãJh  ¬à«YƒJh  ´QGõ`̀ª`̀dG

 ò«ØæJ ∫ÓN øe ,ΩÉY πμ°ûj »YGQõdG ´É£≤dG ≈∏Yh

 áYGQõdG  IQGRh  ÉgòØæJ  á«YGQR  á«àëJ  ≈æH  ™jQÉ°ûe

 ™«HÉæj π`̀«`̀gCÉ`̀J IOÉ```̀YG É`̀¡`̀æ`̀eh ∑ô`̀μ`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »`̀a

 »HƒæédG  QGõªdG  AGƒd  »a  Éæ«©dG  á≤£æe  »a  √É«ªdG

 AÉ`̀°`̀û`̀fEGh  ,á≤£æªdG  »`̀a  »``YGQõ``dG  ™`̀bGƒ`̀dG  ø«°ùëàd

 »a ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG á`̀eó`̀î`̀d »``YGQõ``dG OÉ`̀°`̀TQEÓ`̀d õ`̀cô`̀e

 AÉ°ûfEGh  É¡«a á£«ëªdG  ≥WÉæªdGh  ¢SGQ  äGPh  Éæ«©dCG

 ¿G ≈``̀dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀«`̀FÉ`̀e ô`̀FÉ`̀Ø`̀Mh á`̀jô`̀£`̀«`̀H äGOÉ``̀«``̀Y

 øe IOQƒªdG ÜƒÑëdG Iô«©°ùàH ô¶ædG ó«©à°S IQGRƒdG

.º¡d áeóN ø«YQGõªdG πÑb

 ¿G äGô``°``ü``æ`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀U ∑ô``̀μ``̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e ø``̀«``̀Hh

 á`̀©`̀°`̀SGh á```̀«```̀YGQR á`̀≤`̀£`̀æ`̀e ΩÉ```̀Y π`̀μ`̀°`̀û`̀H á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG

 á`̀«`̀YGQR ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e á``̀eÉ``̀bG ≈``̀dG á`̀LÉ`̀ë`̀Hh á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 QÉªãà°SGh  á`̀YGQõ`̀dÉ`̀H  πª©dG  ≈∏Y  ∫É`̀Ñ`̀b’G  §«°ûæàd

 ôãcCÉH ¿ƒ`̀«`̀©`̀dG √É`̀«`̀e ô`̀aƒ`̀à`̀d á`̀«`̀YGQõ`̀dG äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 iOGhh  ∑ô`̀μ`̀dG  iOGh  ≥WÉæe  á°UÉNh  á≤£æe  ø`̀e

 ≈dG  É`̀à`̀a’ ,á«HƒæédG QGƒ```̀ZC’Gh ¥Gô`̀©`̀dGh OÉ`̀ª`̀M ø`̀H

 Gòg áfRGƒe øª°Vh á¶aÉëªdG ¢ù∏ée ™e ≥«°ùæàdG

 ò«ØæJ  ºà«°S  áYGQõdG  ájôjóe  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  ΩÉ©dG

 ø«YQGõª∏d á`̀eó`̀N á`̀«`̀YGQõ`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø`̀e Oó``̀Y

 .á«°TÉªdG »Hôeh

 É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äOó```̀M  - Gô`̀à`̀H - §`̀∏`̀°`̀ù`̀dG 
 á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG IOÉ``̀¡``̀°``̀û``̀dG ¿É``̀ë``̀à``̀e’
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ¢`̀ù`̀eG É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ∫Ó``̀N (π`̀eÉ`̀ °`̀û`̀dG)
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ,á`̀«`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG AÉ`̀≤`̀∏`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ˆGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¿É`̀ë`̀à`̀eÓ`̀d É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 28–21 ø`̀«`̀H á`̀©`̀bGƒ`̀dG Iô`̀à`̀≤`̀dG »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG Qhô`̀°`̀S
 ,á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG äÉ``̀fÉ``̀ë``̀à``̀e’G ó`̀≤`̀©`̀d Gó``̀Yƒ``̀e ∫ƒ``̀∏``̀jG
 äÉ``̀fÉ``̀ë``̀à``̀e’Gh º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG Ió````̀Mh Ωƒ``̀≤``̀J å`̀«`̀ë`̀H
 ≈∏Y á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ™`̀jRƒ`̀J ∫hó```L QGó`̀°`̀UEÉ`̀ H á`̀eÉ`̀©`̀dG
 øe  ¬ª«ª©Jh  √ô°ûfh  »∏ª©dG  ¿Éëàe’G  õcGôe
shamel.)  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  É`̀¡`̀©`̀bƒ`̀e  ∫Ó``̀N

.(bau.edu.jo
 ó≤a  ,ájô¶ædG  äÉ`̀fÉ`̀ë`̀à`̀e’G  ¢üîj  Éª«ah

 ≈àM  ôªà°ùJh  ÜG  4  âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  CGóÑJ  ¿CG  Qô≤J
 :»`̀dÉ`̀à`̀dG  ∫hó`̀é`̀dG  Ö°ùëH  ÜG  11  âÑ°ùdG  Ωƒ``j
 Ωƒj á«fÉãdGh ÜG4¢T âÑ°ùdG Ωƒj ≈dhC’G ábQƒdG
 CGó`̀Ñ`̀Jh  ÜG  11  âÑ°ùdG  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dGh  ÜG  7  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG
 ΩÉªJ  »a  ájô¶ædGh  á«∏ª©dG  äÉfÉëàe’G  ™«ªL

.ÉMÉÑ°U  Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG
 äÉ``̀fÉ``̀ë``̀à``̀e’Gh º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG Ió````̀Mh Ωƒ``≤``à``°``Sh
 ≈∏Y á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ™`̀jRƒ`̀J ∫hó```L QGó`̀°`̀UEÉ`̀ H á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ≥WÉæe  áaÉc  »`̀a  Iô°ûàæªdG  ¿Éëàe’G  õ`̀cGô`̀e

.»fhôàμd’G  É¡©bƒe ∫ÓN øe áμ∏ªªdG
 GQÉÑàYG  IQhódG  √ò¡d  π«é°ùàdG  Iôàa  CGóÑJh
 Ωƒj  ájÉ¨dh  ¿GôjõM  24  ó`̀M’G  Ωƒj  ìÉÑ°U  øe

 .ÜG 12  ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG

»fÉªd’G óaƒdG ¬«FÉ≤d ∫ÓN ¿É«Y’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ

ø«ÄLÓd áeó≤ªdG äÉeóîdG º¡à©HÉàe ∫ÓN ¿Éªd’G ¿ƒ«fÉªdôÑdG

(ÜƒjCG ˆGóÑY  -  ôjƒ°üJ)  »°ùeÉ°ûdG

 »معبر العقبة« يتبرع 
لصندوقي أسر الشهداء  والنشامى

 بحث التعاون العسكري مع أميركا 

 ¿É````cQC’G  á`̀Ä`̀«`̀g ¢`̀ù`̀«`̀FQ  º∏°ùJ - Gô`̀à`̀H  - ¿É`̀ª`̀Y 

 º«∏ëdGóÑY  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e  ø`̀cô`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ácôà°ûªdG

 ôÑ©ªdG á`̀cô`̀°`̀T ø`̀e kÉ``jOÉ``e kÉ`̀ª`̀YO ¢`̀ù`̀eCG ,äÉ`̀ë`̀jô`̀a

 QÉæjO  ∞dG  áFÉe  ¬àª«b  ,…QÉ≤©dG  ôjƒ£à∏d  áÑ≤©dG

 QÉ`̀æ`̀jO ∞``̀dG ø`̀«`̀KÓ`̀Kh ,AGó`̀¡`̀°`̀û`̀dG ô``̀°``̀SCG ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀d

 ácô°ûdG  ø`̀e  kÉ°SÉ°ùMG  ∂`̀dPh  ,≈eÉ°ûædG  ¥hóæ°üd

 πX »``̀a á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H

.áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ »àdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG

 ≈∏Y ôÑ©ªdG ácô°T ¿É`̀cQC’G áÄ«g ¢ù«FQ ôμ°Th

 .á«æWƒdG É¡ØbGƒeh É¡ªYO

 ¿É````cQC’G á`̀Ä`̀«`̀g ¢`̀ù`̀«`̀FQ å`̀ë`̀H - Gô`̀à`̀H - ¿É`̀ª`̀Y 

 º«∏ëdGóÑY  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e  ø`̀cô`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ácôà°ûªdG

 ¿hDƒ°û∏d á«cô«eC’G ´ÉaódG IQGRh π«ch ™e äÉëjôa

 ô`̀NBG  .¬`̀d  ≥aGôªdG  ó`̀aƒ`̀dGh  OhhQ  ¿ƒ`̀L  á«°SÉ«°ùdG

 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG

 ÉjÉ°†≤dG  øe  Oó`̀Y  »a  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¬``LhCGh

 øjó∏ÑdG »a áë∏°ùªdG äGƒ≤dG ¢üîJ »àdG
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 á≤£æªdG ÉjÉ°†bh äÉbÓ©dG õjõ©J ∫hÉæàJ á«fÉªdC’G IQÉ°ûà°ùªdGh ¬àdÓL äÉãMÉÑe 

 áμ∏ªªdG »a QÉªãà°SÓd áHPÉédG äÉ©jô°ûàdGh áÄ«ÑdG ôaƒJ á«ªgCG äócCG 

ـــــاة االقــــتــــصــــاديــــة  ـــــحـــــي ـــــمـــــار فــــــي الــــتــــعــــلــــيــــم مــــفــــتــــاح ال ـــــث  االســـــت

 الملك يثمّن الصداقة الوثيقة مع ألمانيا ودعمها المستمر للجهود التنموية 

 ميركل: لن نتوانى عن تعزيز التعاون االستثماري مع االردن 

…OÉÑ©dG ºJÉM - ¿ÉªY 

 »``̀fÉ``̀ ã``̀dG ˆGó`````̀Ñ`````̀Y ∂```̀∏```̀ª```̀dG á````̀dÓ````̀L ó```̀≤```̀Y

 ,äÉãMÉÑe πcô«e Ó«éfCG  á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdGh

 âdhÉæJ  ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG  ¢`̀ù`̀eG  á«æ«°ùëdG  ô°üb  »`̀a

 ¿OQC’G ø`̀«`̀H á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG äÉ``bÓ``Y

 ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  ´É`̀°`̀VhC’G  äGóéà°ùeh  ,É«fÉªdCGh

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 Ö≤Y  ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e  á«Øë°U  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J  »``̀ah

 äô`̀L »``à``dG ,á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dGh á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 ˆGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ô```̀«```̀eC’G ƒ`̀ª`̀°`̀S Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H

 øH π°ü«a ô``«``eC’G ƒ`̀ª`̀°`̀Sh ,ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG

 IQÉjõH ¬Ñ«MôJ øY ∂∏ªdG ádÓL ÜôYCG ,ø«°ùëdG

 …òdG  É¡d  ≥aGôªdG  óaƒdGh  á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdG

 ≈`̀dEG  ø`̀«`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG  ∫É``ª``YCG  IOÉ```̀bh  ø««fÉªdôH  º°†j

.áμ∏ªªdG

 ºμHÉë£°UGh  º``μ``JQÉ``jR{  ¿EG  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ∫É```̀bh

 É¡H  ≈¶ëJ  »àdG  á«ªgC’G  ≈`̀dEG  ô«°ûj  óaƒdG  Gò¡d

 √Qó≤fh ¬H  ÖMôf ô`̀eCG  ƒgh ,ºμjód IQÉjõdG  √òg

.zájÉ¨∏d

 äÉbÓ©dG  ø`̀Y  ¬àdÓL  åjóM  ¢Vô©e  »`̀ah

 √òg ¿CG  ∂∏ªdG  ádÓL ó`̀cCG  ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  á`̀«`̀fOQC’G

 äGƒæ°ùdG »a ôªà°ùeh ô«Ñc πμ°ûH âªf äÉbÓ©dG

 ,ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN{ ¬àdÓL ∫Ébh ,á«°VÉªdG á∏«∏≤dG

 ºμàeÉîa ™e ≥«°ùæàdGh AÉ≤∏d á°UôØdG »d âëæ°S

.z´ÉaódG ôjRhh ¢ù«FôdG áeÉîa ™e ∂dòch

 ø qªãj  ¿OQC’G  ¿CG{  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  ó```̀cCG  É`̀ª`̀c

 ôªà°ùªdG  É¡ªYOh  É«fÉªdCG  ™e  á≤«KƒdG  ¬àbGó°U

 »`̀a É`̀ª`̀«`̀ °`̀S’ ,É``̀¡``̀dò``̀Ñ``̀j »``̀à``̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀d

 ≈`̀dEG  ¬`̀à`̀dÓ`̀L É`̀à`̀a’ ,z√É``«``ª``dGh º«∏©àdG  »`̀YÉ`̀£`̀b

 »a  ôÑcC’G  ífÉªdG  ÉgQÉÑàYÉH  ,∑Qó`̀J  É«fÉªdCG{  ¿CG

 ø«ÄLÓdG áeRC’ ô«ÑμdG AÖ©dG ,π°ùchôH ôªJDƒe

 áØ«°†à°ùªdG ∫hó∏d IóYÉ°ùªdG Ωó≤Jh ,ø«jQƒ°ùdG

.z¿OQC’G πãe

 ájƒ≤J  ≈∏Y  πª©∏d  ≈©°ùf{  ¬àdÓL  ±É`̀°`̀VCGh

 óah  ƒ``̀YOCGh  ,Éæjó∏H  ø«H  ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

 ≈∏Y ´ÓWÓd ºμàeÉîØd ≥aGôªdG  ∫ÉªYC’G  IOÉb

 ájô°ûÑdG  OQGƒªdGh Iõ«ªªdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG

 É«fÉªdCG  ™`̀e  πª©f  ø`̀ë`̀fh  .¿OQC’G  É`̀gô`̀aƒ`̀j  »`̀à`̀dG

 á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG ø``̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SÓ`̀d »```````̀HhQhC’G OÉ```̀ë```̀J’Gh

 IOÉ``̀jR  »``̀a  É`̀¡`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀Jh CÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  ó``̀YGƒ``̀b  §«°ùÑJ

.zIQÉéàdGh QÉªãà°S’G

 ácôà°ûe  á``̀jDhQ  Éæjód{  ∂∏ªdG  ádÓL  ™`̀HÉ`̀Jh

 ,á«°ù«FôdG á«ª«∏bE’G äÉØ∏ªdG ∫É«M Éæjó∏H ™ªéJ

 øeC’G  »dÉée  »a  ∑ôà°ûªdG  ÉæfhÉ©J  ºgÉ°S  ó≤d

 »``ah É`̀æ`̀jó`̀∏`̀H »```a ø``````eC’G õ``jõ``©``J »```a ´É````aó````dGh

.zá≤£æªdG

 ádhóc  É«fÉªdC’  ™∏£àf  øëf{  ¬àdÓL  ∫É`̀bh

 ºYód  ºdÉ©dG  »`̀ah  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  »a  ájOÉ«b

.z§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ΩÓ°ùdG Oƒ¡L

 »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô°üdG  ¿CG  ∂∏ªdG  ádÓL  ó`̀cCGh

 »a  ájQƒëªdG  á«°†≤dG  ƒ`̀g  ∫GR  É`̀e  »∏«FGô°SE’G

 QhO »``````HhQhC’G OÉ``̀ë``̀J’Gh É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’h ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG

 πM ≈`̀dEG  kGOÉæà°SG  ΩÓ°ùdG  Oƒ¡L õjõ©J  »a  ¢ù«FQ

.ø«àdhódG

 ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG øμªj ’ ¬fCG ≈dEG ¬àdÓL QÉ°TCGh

 ∫OÉY  πM  ¿hO  á≤£æªdG  »a  QGô≤à°SG  ’h  ΩÓ°S

 á∏≤à°ùe  á«æ«£°ù∏a  á`̀dhO  ΩÉ«b  ≈`̀dEG  Oƒ≤j  º``̀FGOh

 øeCÉH  ¢û«©J  »àdGh  ,á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  É¡àª°UÉY

.π«FGô°SEG ÖfÉL ≈dEG ΩÓ°Sh

 »a  ôªà°ùe  ¿OQC’G  ¿CG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ó``̀cCGh

 á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ªdG  ájÉªM  »a  √Qhó`̀H  ΩÉ«≤dG

 ájÉ°UƒdG  ≥∏£æe  ø`̀e  ,¢Só≤dG  »`̀a  á«ë«°ùªdGh

.É¡«∏Y á«ª°TÉ¡dG

 ¬àdÓL  ∫É`̀b  ,ájQƒ°ùdG  á``̀eRC’G  ó«©°U  ≈∏Yh

 »a »°SÉ«°S π`̀M ≈``̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y ≥`̀Ø`̀à`̀f{ É`̀æ`̀fEG

.zÉ¡Ñ©°T IóMhh É¡«°VGQCG áeÓ°S øª°†j ÉjQƒ°S

 ™«°VGƒªdG  ¢†©H  ø`̀e  √ò``̀g{  ¬àdÓL  ™`̀HÉ`̀Jh

 øëfh ,É¡fCÉ°ûH ≥«°ùæàdGh É¡à°ûbÉæe π°UGƒf »àdG

.zÉææ«H Éª«a ôªà°ùe πμ°ûH ¿hÉ©àdÉH ¿ƒeõà∏e

 á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdG  ÉÑWÉîe ¬àdÓL ∫Ébh

 ,ÉæÑ©°ûdh Éfó∏Ñd ºμªYO ≈∏Y iôNCG Iôe ºcôμ°TCG{

 Éfô°ùj  .á≤£æªdG  »a  Iôªà°ùªdG  ºμJOÉ«b  ≈∏Yh

 Iô«Ñc á`̀°`̀Uô`̀a √ò```̀gh ,á`̀«`̀fÉ`̀K É`̀æ`̀g º`̀μ`̀à`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG

.zºYódGh ábGó°üdG ≈∏Y ºcôμ°ûæd

πcô«e Ó«éfCG á«fÉªdC’G IQÉ°ûà°ùªdG
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  IQÉ°ûà°ùªdG  â``Hô``YCG  ,É¡à¡L  ø`̀e

 É¡JOÉ©°S øY ,É¡JÉëjô°üJ ∫ÓN ,πcô«e Ó«éfCG

 øY ø«∏ãªe º°†j  óah  ¢`̀SCGQ  ≈∏Y ¿OQC’G  IQÉjõd

.¿ÉªdC’G ∫ÉªYC’G ™ªàéeh ¿ÉªdôÑdG

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN ÉæJÉbÓY â≤ª©J ó≤d{ âdÉbh

 ∫OÉÑàdG Gòg ≥ªY ≈∏Y äGô°TDƒªdG óMCGh ,á«°VÉªdG

 ó```̀MCGh ,»``̀fó``̀ª``̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀a í`̀°`̀†`̀à`̀j

 ø«©ªàéªdG ø«H ∫OÉÑàdG Gòg ≈∏Y á«∏édG á∏ãeC’G

 ,á«fOQC’G á«fÉªdC’G á©eÉédG »a í°†àj ø««fóªdG

 ø`̀jò`̀dG ¢`̀SÉ`̀ª`̀ë`̀dGh ∞`̀¨`̀°`̀û`̀dG á``̀jDhô``̀H äó`̀©`̀ o°`̀S ó``̀bh

 π«°üëàd á©eÉédG  √òg »a áÑ∏£dG  Éª¡H ™∏£àj

 ó«L  ô°TDƒe  Gògh  ,»æ¡ªdGh  »ªjOÉcC’G  º¡ª«∏©J

.z¿OQCÓd

 ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L á`̀Ñ`̀WÉ`̀î`̀e π`̀cô`̀«`̀e â``aÉ``°``VCGh

 É¡fƒ¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  Gó«L  ∑Qó``f  øëf{

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀J ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Yh »```̀æ```̀eC’G ó`̀«`̀©`̀°`̀ü`̀dG ≈``̀∏``̀Y

 ™ªàéª∏d  »JQÉjR  »a  É¡à°ùªd  »àdGh  ,ºμ©ªàée

.zΩƒ«dG »fóªdG

 ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dÉ`̀H  É¡JÉ«æªJ  ø`̀Y  â``̀Hô``̀YCGh

 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀a É`̀ °``Uƒ`̀°``ü`̀N ,Ió```̀jó```̀é```̀dG á`̀eƒ`̀μ``ë`̀∏``d

 ó≤ædG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U{ ¿CG  ≈```dEG  Iô`̀«`̀°`̀û`̀e ,äÉ``̀MÓ``̀°``̀UE’G

 ,äÉ``̀MÓ``̀°``̀UEÓ``̀d ìƒ``̀ª``̀W Qƒ``̀°``̀ü``̀J ¬``̀jó``̀d »```̀dhó```̀dG

 »g É`̀¡`̀«`̀a É`̀eó`̀b »`̀°`̀†`̀ª`̀dGh É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á``dhÉ``ë``eh

.zá∏¡°ùdÉH â°ù«d ádCÉ°ùe

 áaÉ°VE’ÉH ¬fCG ÉfQôb{ ,¥É«°ùdG Gòg »a ,â©HÉJh

 ¿ƒ«∏e 384 øª°†àªdGh Éææ«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG ≈dEG

 ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh ,»```FÉ```ª```fE’G ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG äÉ``̀jÉ``̀¨``̀d hQƒ````̀j

 ¢Vôb íæe Qô≤f ÉæfEÉa ,ÜÉÑ°û∏d »æ¡ªdG º«∏©àdGh

 áeƒμë∏d Q’hO ¿ƒ«∏e 100 áª«≤H •hô°ûe ô«Z

 áeƒμëdG  ≈∏Y  π«¡°ùàdG  π``̀LCG  ø`̀e  ,(á```«```fOQC’G)

.zäÉMÓ°UE’G ò«ØæJ

 IOÉb  ó`̀ah  ≈`̀dEG  á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdG  âàØdh

 â`̀dÉ`̀bh ,IQÉ```̀jõ```̀dG »``̀a É`̀¡`̀≤`̀aGô`̀j …ò```̀dG ,∫É```̀ª```̀YC’G

 øY »`````̀fOQC’G Ö`̀fÉ`̀é`̀dG ô`̀Ñ`̀Y É`̀æ`̀JÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e ∫Ó```̀N{

 ,∫ÉªYC’G  ´É£b  »a  ôÑcCG  ¿hÉ©àd  ¬àÑZQh  ¬©∏£J

 ≥«Kh ∫OÉÑJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG óH ’ ¬fCG äócCG å«M

.zøjó∏ÑdG ø«H

 ,ÜPÉ```L  ó`̀∏`̀H  π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H  ¿OQC’G{  ¿CG  â``̀aÉ``̀°``̀VCGh

 QÉªãà°S’G  »`̀a  Ö`̀Zô`̀j  Éæjód  ∫É`̀ª`̀YC’G  ™ªàéeh

.z¬«a

 kÉ°†jCG  äÉjóëJ  ¿ƒ¡LGƒJ  ºμfCG  º∏YCG{  âdÉbh

 Iô«Ñc AÉÑYCG ≥∏N Éªe ,ÉjQƒ°S »a ´É°VhC’G ÖÑ°ùH

.zá«æeC’G ä’ÉéªdG »a ºμ«∏Y

 iƒà°ùªd  É`̀gô`̀jó`̀≤`̀J  ø``̀Y  π`̀cô`̀«`̀e  â```̀Hô```̀YCGh

 âdÉbh  .É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCGh  ¿OQC’G  ø«H  õ«ªàªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 ≈©°ùJ  Iô`̀¨`̀°`̀ü`̀e  π`̀ª`̀Y  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  øª°V ,É``̀fÓ``̀c{

 øe  Ωƒ≤fh  ,ÉjQƒ°S  »a  ´Gõæ∏d  πM  ≈`̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

 ,¿OQC’G  »a ºμd  ø«μªàdGh  ºYódG  ºjó≤àH  Éæà¡L

 øe  á`̀dÉ`̀©`̀ah  á«é«JGôà°SG  íFÉ°üf  ≈≤∏àf  ø`̀ë`̀fh

.zº«∏bE’G »a ™°VƒdG ¢üîj Éª«a ºμaôW

 ,ácôà°ûe É¡fCG πcô«e âæ«H äÉjóëàdG ∫ƒMh

 …óëJ ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ¢ùØf ¬`̀LGƒ`̀f  ø`̀ë`̀f{ â`̀dÉ`̀bh

 áLÉëH É`̀æ`̀fCG  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  »æ©j Gò``gh .¢`̀û`̀YGO  á¡LGƒe

 á«∏ªY hCG  ,ÉjQƒ°S »a ΩÓ°ùdG ÉgOƒ°ùj áÄ«H ≥∏îd

 ¿OQC’G ¬dòÑj Ée á«ªgCG ≈∏Y Oó°TCG ¿CG OhCGh ,á«ª∏°S

 ∫ÓN øe »°ù«FQ πμ°ûH ∂dPh ,∫ÉéªdG Gòg »a

 ø«ÄLÓdG ø``e π`̀FÉ`̀¡`̀dG º`̀μ`̀dG Gò`̀¡`̀d ¬`̀à`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG

 ,(…Qƒ`̀°`̀S)  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ,ø«jQƒ°ùdG

 ∫ƒ`̀Nó`̀∏`̀d  á``̀LÉ``̀ë``̀H  Ö``̀dÉ``̀W ∞`````̀dCG  200 »```̀dGƒ```̀Mh

 ≈∏Y  Gó`̀L  Iô«Ñc  äÉHƒ©°U  ÖJôj  Ée  ,ºμ°SQGóªd

.zºcó∏H

 Égôjó≤J  øY  á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdG  âHôYCGh

 ,ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀d ¬``̀eó``̀≤``̀j É```̀e ≈``̀∏``̀Y ¿OQCÓ```````̀d »``̀dÉ``̀©``̀dG

 Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y É`̀æ`̀fhÉ`̀©`̀J ∞`̀ã`̀μ`̀f ¿CG Oƒ```̀f{ â``̀dÉ``̀bh

 äÉ©ªàéªdG  π`̀Ø`̀¨`̀f  ¿CG  ¿hO  ø`̀μ`̀dh  ,ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG

 kÉ°†jCG ¿ƒëª£j ¿ƒ«fOQC’G ¿ƒæWGƒªdÉa ,á«fOQC’G

 π°†aCG  ÓÑ≤à°ùe  ¿ƒ≤ëà°ùjh  ,π°†aCG  πÑ≤à°ùªd

.zºgô°SC’h º¡d

 ’{ πcô«e âdÉb ,ΩÓ°ùdG á«∏ª©H ≥∏©àj Éª«ah

 á«∏ªY ≈dEG IQÉ°TE’G ¿hO ¿OQC’G øY åjóëdG øμªj

 »a Ö°üJ »`̀à`̀dGh ,§``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG »`̀a ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG

 ≈∏Y  ôf  ºd  ∞°SCÓd  øμd  ,¿OQC’G  ídÉ°üe  º«ª°U

 øëf{  âaÉ°VCGh  .zÉ¡«a  Éeó≤J  äGƒæ°S  IóY  QGó`̀e

 AGQBG  øe  ¿OQC’G  ¬eó≤j  Ée  á«ªgCG  ±ô©f  É©«ªL

.zπM ≈dEG π°Uƒà∏d

 ÉgOÓH  ™∏£J  á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdG  äó``̀cCGh

 ,πÑ≤à°ùªdG »a ¿OQC’G ™e ¿hÉ©àdG ôjƒ£àd Éeób

 »a í`̀LÉ`̀æ`̀dGh ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh

 GOóY É¡JÉëjô°üJ »a πcô«e âdhÉæJh .»°VÉªdG

 äÉjóëàdG  É¡æª°V  øe  ,á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  øe

 óLGƒàdGh ,»`̀fGô`̀jE’G …hƒ`̀æ`̀dG ¥É`̀Ø`̀J’Gh ,á`̀«`̀æ`̀eC’G

 á«ªgCG  IócDƒe ,á≤£æªdG ∫hO ¢†©H »a »fGôjE’G

 OÉéjEG  ≈∏Y  πª©dGh  ÉjÉ°†≤dG  √ò`̀g  ≈``dEG  ¥ô£àdG

.É¡d ∫ƒ∏M

 á©°SƒªdGh á«FÉæãdG äÉãMÉÑªdG ∫ÓN iôLh

 »a ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG QÉ`̀Ñ`̀c ø`̀e Oó``̀Y É`̀gô`̀°`̀†`̀M »`̀à`̀dG

 ø«H  ¿hÉ©àdG  ™«°SƒJ  äÉ«dBG  ¢VGô©à°SG  ,øjó∏ÑdG

 ,øjOÉ«ªdG  ≈à°T  »`̀a  É°Uƒ°üN  ,É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCGh  ¿OQC’G

 ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG  »a  Éª«°S  ’h

.á«YÉaódGh

 QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG á∏°UGƒe ≈∏Y ó«cCÉàdG ºJh

 ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe AGREG øjó∏ÑdG ø«H

 ,É«dhOh  É«ª«∏bEG  áægGôdG  äGQƒ£àdGh  ,∑ôà°ûªdG

 »a QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh ø``̀eC’G  ≥«≤ëJ »`̀a º¡°ùj É`̀ª`̀Hh

.ºdÉ©dGh á≤£æªdG

 á«∏ªY ∂jôëJ Oƒ¡L ≈∏Y äÉãMÉÑªdG äõcQh

 ∞«ãμJ  IQhô°V ∂∏ªdG  ádÓL ócCG  å«M ,ΩÓ°ùdG

 ∫OÉ`̀Y  ΩÓ°S  ≈``dEG  π°UƒàdG  ≈``dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  Oƒ¡édG

 ≈∏Y  ø««∏«FGô°SE’Gh  ø««æ«£°ù∏ØdG  ø«H  πeÉ°Th

 ,á«Hô©dG  ΩÓ°ùdG  IQOÉÑeh  ,ø«àdhódG  πM  ¢SÉ°SCG

 áeÉbEG ≈dEG Oƒ≤j ÉªHh ,á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGôbh

 •ƒ£N  ≈`̀∏`̀Y  á∏≤à°ùªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  á``̀dhó``̀dG

 ¢Só≤dG  É¡àª°UÉYh  ,1967  ¿Gô`̀jõ`̀M  ø`̀e  ™`̀HGô`̀dG

.á«bô°ûdG

 IóëàªdG  º`̀eC’G  ádÉch  QhO  ≈`̀dEG  âbô£J Éªc

 ø`̀«`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG ø``«``Ä``LÓ``dG π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀Jh á```̀KÉ```̀ZE’

 »dhódG ™ªàéªdG πªëàj ¿CG á«ªgCGh ,(Ghô`̀fhC’G)

 QGôªà°S’G  øe  É¡æ«μªJh  É¡ªYO  »a  ¬JÉ«dhDƒ°ùe

 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG É``¡``JÉ``eó``N º``jó``≤``J »```a

 √ôjó≤J øY ¬àdÓL ÉHô©e ,ø«ÄLÓd á«KÉZE’Gh

.GhôfhCÓd ¬eó≤J …òdG ºYódG ≈∏Y É«fÉªdC’

 å«M  ,ájQƒ°ùdG  á``eRC’G  äÉãMÉÑªdG  âdhÉæJh

 πM ≈```̀dEG π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG IQhô``̀°``̀V ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ó```̀cCG

 ,ÉÑ©°Th É°VQCG ÉjQƒ°S ßØëj ÉªHh ,áeRCÓd »°SÉ«°S

 á≤£æe ≈∏Y ®ÉØëdG á«ªgCG ≈∏Y ¬àdÓL GOó°ûe

 ºJ  »àdGh  ,ÉjQƒ°S  Üô`̀Z  ÜƒæL  ó«©°üàdG  ¢†ØN

 »KÓãdG ¥ÉØJ’G ó©H »°VÉªdG ΩÉ©dG É¡«dEG π°UƒàdG

.É«°ShQh IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H

 IójGõàªdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ≈``̀dEG  ∂`̀dò`̀c  âbô£J  Éªc

 Aƒ`̀é`̀∏`̀dG á````̀eRCG AGô````̀L á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG É`̀¡`̀∏`̀ª`̀ë`̀à`̀J »``̀à``̀dG

 ΩGõ``̀à``̀dG á``̀«``̀ª``̀gCG ¬``à``dÓ``L ó````̀cCG å``«``M ,…Qƒ```°```ù```dG

 ∫hódG  √ÉéJ É¡JGó¡©J áªLôàH áëfÉªdG  äÉ¡édG

 ¿OQC’G  É¡àeó≤e  »`̀ah  ,ø«ÄLÓd  áØ«°†à°ùªdG

 á«fÉ°ùfE’G äÉeóîdG ºjó≤J á∏°UGƒe øe ¬æ«μªàd

.º¡d á«KÉZE’Gh

 øY á«fÉªdC’G IQÉ°ûà°ùªdG âHôYCG ,É¡à¡L øe

 IOÉ«≤H ,¿OQC’G É¡dòÑj »àdG Oƒ¡é∏d ÉgOÓH ôjó≤J

 äÉeRC’G  ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG  »a ,∂∏ªdG  ádÓL

 »YÉ°ùe º```̀YOh ,§```̀°```̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG »``̀a á`̀æ`̀gGô`̀dG

 »a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀eC’G  õjõ©Jh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ

.á≤£æªdG

 ºYóH  QGôªà°SÓd  É«fÉªdCG  OGó©à°SG  äó```̀cCGh

 ä’Éée  »a  É°Uƒ°üN  ,ájƒªæàdG  ¿OQC’G  Iô«°ùe

 á«ªgCG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,»`̀æ`̀≤`̀à`̀dG  º«∏©àdGh  º«∏©àdG

 ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ø«H äÉcGô°T AÉæHh ≥«°ùæàdG õjõ©J

 áaÉ°VEG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ∫OÉÑJ  ∫Ó`̀N  øe  ,øjó∏ÑdG  »a

 ¢UôØdG ≈∏Y ¿ÉªdC’G ∫ÉªYC’G ∫É`̀LQ ´Ó`̀WG ≈`̀dEG

 ∞∏àîe  »`̀a  ¿OQC’G  É`̀gô`̀aƒ`̀j  »`̀à`̀dG  ájQÉªãà°S’G

.ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG

 QƒàcódG  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  äÉãMÉÑªdG  ô°†Mh

 ø«Hôà¨ªdG ¿hDƒ°Th á«LQÉîdG ôjRhh ,RGRôdG ôªY

 ôjóe  ,∂∏ªdG  ádÓL  QÉ°ûà°ùeh  ,…óØ°üdG  øªjCG

 á«dÉªdG ô```̀jRhh ,¢`̀SÉ`̀Hó`̀dG QÉ`̀æ`̀e ¬`̀à`̀dÓ`̀L Ö`̀à`̀μ`̀e

 §«£îàdG  Iô``̀jRhh  ,ájôcÉæc  øjódGõY  QƒàcódG

 ô«Ø°ùdGh ,QGƒ©b …QÉe IQƒàcódG »dhódG ¿hÉ©àdGh

 ≥aGôªdG óaƒdGh ,»ÑYõdG ô«°ûH ø«dôH »a »fOQC’G

 »a  á«fÉªdC’G  Iô«Ø°ùdGh  ,á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùª∏d

.¿ÉªY

 ô«eC’G  ƒª°S  Qƒ°†ëH  ,∂∏ªdG  ádÓL  ΩÉ``̀bCGh

 ƒª°Sh  ,ó¡©dG  »`̀dh  ,»fÉãdG  ˆGóÑY  øH  ø«°ùëdG

 á«ª°SQ  AGó`̀Z  áHOCÉe  ,ø«°ùëdG  øH  π°ü«a  ô«eC’G

 πcô«e  Ó`̀«`̀é`̀fCG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  IQÉ°ûà°ùª∏d  ÉªjôμJ

 OóYh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  Égô°†M  ,≥aGôªdG  óaƒdGh

 .ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe

 á«fÉªd’G  IQÉ°ûà°ùªdG  äó`̀cG  -  GôàH  -  ¿ÉªY 

 ƒg  ,¬H  QÉªãà°S’Gh  º«∏©àdG  ¿G  ,πcô«e  Ó«éfG

 ∫hO  π`̀ch  É«fÉªdG  »a  OÉ°üàb’Gh  IÉ«ëdG  ìÉàØe

.¿OQÓd áÑ°ùædÉH ∂dòc ¿ƒμj ¿G Öéjh ºdÉ©dG

 ™e …QGƒ```̀M AÉ`̀≤`̀d ∫Ó``̀N π`̀cô`̀«`̀e äô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 ¿G , ¢`̀ù`̀eG á``«``fOQ’G á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG áÑ∏W

 IÉ«M  iƒà°ùe  ô«aƒJ  »a  º¡°ùj  ó«édG  º«∏©àdG

 ∂dòc  º¡°ùjh  ¢SÉædGh  äÉ©ªàéªdG  πμd  π°†aG

.á«ªæàdGh √ÉaôdGh QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ »a

 ¿OQ’G  »``̀a  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ¿G  â``̀dÉ``̀bh

 ,»dhódG  ¿hÉ©à∏d  á«fÉªd’G  ádÉcƒdG  ∫Ó`̀N  øe

 »a  ájƒªæàdG  ä’ÉéªdG  »a  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  õcôJ

 ,IOóéàªdG  á`̀bÉ`̀£`̀dGh  áÄ«ÑdGh  √É`̀«`̀ª`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b

 áaÉc ô«î°ùàd »fÉªd’G ÖfÉédG OGó©à°SG IócDƒe

.»fOQ’G ÖfÉé∏d ∫ÉéªdG Gò¡H ¬JGôÑN

 ød  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G  áeƒμëdG  ¿G  πcô«e  âæ«Hh

 ¿OQÓd  ºYO  hG  IóYÉ°ùe  …G  ºjó≤J  øY  ≈fGƒàJ

 »a  øjó∏ÑdG  ø«H  …QÉªãà°S’G  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh

 ≈æÑdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á°UÉîHh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe

 á«fOQ’G áeƒμëdG âÑZQ Ée GPG ,π≤ædGh á«àëàdG

.∂dP âÑ∏Wh

 AÉ``̀Ñ``̀Y’G º`̀é`̀M ∑Qó````̀J É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG ¿G â``̀dÉ``̀bh

 ájQƒ°ùdG  á``̀eR’G  áé«àf  ¿OQ’G  É¡∏ªëàj  »`̀à`̀dG

 ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG  ø``̀e ±’G äGô`̀°`̀û`̀©`̀d  ¬`̀à`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SGh

 ≈∏Y  §¨°V  ø`̀e  ∂``̀dP  ¬ÑÑ°ùj  É``̀eh  ,ø`̀«`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG

.áeÉ©dG ≥aGôªdGh á«ëàdG á«æÑdG

 á``Ä``«``Ñ``dG ô```̀aƒ```̀ J á```̀«```̀ª```̀gG π```̀cô```̀«```̀e äó`````````cGh

 QÉªãà°SÓd  áHPÉédG  ájQÉªãà°S’G  äÉ©jô°ûàdGh

 É¡≤aGôj  ÉjOÉ°üàbG  Gó`̀ah  ¿G  áæ«Ñe  ,¿OQ’G  »`̀a

 ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG ≈`̀∏`̀Y ´Ó````W’G ±ó`̀¡`̀H IQÉ``̀jõ``̀dG ∫Ó``̀N

 IOÉ``jR á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eG å`̀ë`̀Hh Iô`̀aƒ`̀à`̀ª`̀dG á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

.»fOQ’G ¥ƒ°ùdG »a »fÉªd’G QÉªãà°S’G

 π`̀cô`̀«`̀e äó````̀cG ,á``̀jQƒ``̀°``̀ù``̀dG á`````̀eR’G ∫ƒ````̀Mh

 πM  OÉéjG  IQhô°†d  »`̀YGó`̀dG  »fÉªd’G  ∞bƒªdG

 …Qƒ°ùdG  Ö©°ûdG  ¬H  πÑ≤j  á`̀eR’G  √ò¡d  »°SÉ«°S

 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á``̀«``̀Hõ``̀ë``̀dG ¬``̀JÉ``̀fƒ``̀μ``̀eh ¬``̀aÉ``̀«``̀WÉ``̀H

 Qƒà°SódG áZÉ«°U IOÉYG á«ªg’ á«YGO ,á«æjódGh

 ¥ƒ≤M øª°†J á«°SÉ«°S IÉ«ëd ¢ù«°SCÉà∏d …Qƒ°ùdG

.…Qƒ°ùdG Ö©°ûdG äÉfƒμe ™«ªL

 ™e É``̀gOƒ``̀¡``̀L π``̀°``̀UGƒ``̀J É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG ¿G â``̀dÉ``̀bh

 »a Iô`̀KDƒ`̀ª`̀dG  ∫hó```̀dG  á`̀aÉ`̀ch  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG

 »°SÉ«°S π`̀M ≈``̀dG  π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀∏`̀d  á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG

 ™«ªL IOƒ```̀Y ø`̀ª`̀°`̀†`̀j É`̀ª`̀Hh ,á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG á``eRÓ``d

 ºgó∏H  ≈`̀dG  ø«jQƒ°ùdG  ø««MRÉædGh  ø«ÄLÓdG

.º¡bƒ≤M ßØMh

 »fÉªd’G Qhó`̀dG ∫ƒ`̀M ∫GDƒ°S ≈∏Y É`̀gOQ »`̀ah

 äó`̀cG ,¥Gô``̀©``̀dGh É`̀jQƒ`̀°`̀S »`̀a QÉ`̀ª`̀Y’G IOÉ```̀YG »`̀a

 á«fÉªd’G  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ¿G  ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G  IQÉ°ûà°ùªdG

 º`̀jó`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y §`̀≤`̀a õ``̀cô``̀J á`̀ ∏`̀Mô`̀ª`̀dG √ò```̀g »``̀a

 ,ø`̀«`̀MRÉ`̀æ`̀dGh  ø«ÄLÓd  á«fÉ°ùf’G  äGóYÉ°ùªdG

 QÉªY’G IOÉYG á«∏ªY »a ∑QÉ°ûJ ød É«fÉªdG ¿Gh

 á«°SÉ«°ùdG  äÉeRÓd  »°SÉ«°S  πM  ≥≤ëàj  ºd  Ée

.Éª¡«dG QGô≤à°S’G IOƒYh øjó∏ÑdG »a á«æe’Gh

 ÜGõ``````̀M’G ¢``̀†``̀©``̀H ∞````bGƒ````e ≈`````̀dG äQÉ`````̀°`````̀TGh

 πFÉ°Sh QhOh ø«ÄLÓdG øe á«fÉªd’G á«°SÉ«°ùdG

 »a »``YÉ``ª``à``L’G π``°``UGƒ``à``dG ™```̀bGƒ```̀eh ΩÓ`````̀Y’G

 ¿G  IócDƒe  ,ø«ÄLÓdG  ó°V  ΩÉ©dG  …CGô`̀dG  ó«°ûëJ

 ¿GõJÉH πeÉ©àdG ≈∏Y ¢UôëJ á«fÉªd’G áeƒμëdG

 â`̀dGR É`̀e »`̀à`̀dG á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG √ò``̀g ™`̀e á`̀«`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀eh

.»fÉªd’G ™ªàéªdG »a á«dóL πμ°ûJ

 …OÉ°üàb’G ¿CÉ°ûdG ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y ÉgOQ »ah

 »Ñjô°†dG ìÓ°U’G ¿G πcô«e äócG ,¿OQ’G »a

 »`̀YGô`̀jh É`̀fRGƒ`̀à`̀e ¿ƒ`̀μ`̀j ¿G Ö`̀é`̀j á``̀dhO …G »`̀a

 º``̀Yó``̀dG ¬``̀«``̀Lƒ``̀Jh ,™``ª``à``é``ª``dG í``̀FGô``̀°``̀T ™`̀«`̀ª`̀L

 IOÉ`̀jR  …G  øe  IQô°†àªdGh  áLÉàëªdG  íFGô°û∏d

.á«Ñjô°V

 øe Oó`̀Y ø`̀Y AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N πcô«e â`̀HÉ`̀LGh

 πª©dG »``̀a É`̀¡`̀à`̀Hô`̀é`̀à`̀d â`̀bô`̀£`̀J »`̀à`̀dG á`̀∏`̀Ä`̀°`̀S’G

 ,É«fÉªdG  »a á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  Qƒ£Jh ,»°SÉ«°ùdG

.É«fÉªdG »a áMÉàªdG á°SGQódGh πª©dG ¢Uôah

 á«fOQ’G  á«fÉªd’G  á©eÉédG  á°ù«FQ  âfÉch

 AÉ≤∏dG  ájGóH  »a  â°VôY  ¢VÉ«a  QÉæe  IQƒàcódG

 2005 ΩÉY â°ù°SCÉJ »àdG á©eÉédG Qƒ£J πMGôªd

 á«fÉªd’G  ø«àeƒμëdG  ø«H  Ée  á«bÉØJG  ÖLƒªH

.á«fOQ’Gh

 É¡°ùjQóJ »a óªà©J »àdG á©eÉédG ¿G âdÉbh

 ,á«fÉªd’G  äÉ©eÉé∏d  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  êPÉªf

 á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dGh ¿OQ’G »``̀a  ìÉ``é``f  á`̀°`̀ü`̀b  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UG

 ,á«fOQ’G  á«fÉªd’G  ácGô°û∏d  iòàëj  ÉLPƒªfGh

 4300  ≈`̀dG  π°Uh  á©eÉédG  áÑ∏W  Oó`̀Y  ¿G  áæ«Ñe

800 ¿’G º¡æe ¢SQój áÑdÉWh ÖdÉW

 á«°SGQódG á£îdG ÖLƒªH É«fÉªdG »a ÖdÉW

 áæ°S  Ö`̀dÉ`̀W  π`̀c  AÉ`̀°`̀†`̀b  Ö∏£àJ  »`̀à`̀dG  á©eÉé∏d

 110 ø`̀«`̀H ø`̀e Ió```̀MGh »`̀a É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG »`̀a á`̀«`̀°`̀SGQO

 á©eÉédG  ™e  äÉcGô°ûH  §ÑJôJ  á«fÉªdG  äÉ©eÉL

.á«fOQ’G á«fÉªd’G

 á©eÉédG  ¿G  ,¢`̀VÉ`̀«`̀a  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀ë`̀°`̀VhGh

 OóY  ™e  á«é«JGôà°SG  ácGô°T  OÉéjG  âYÉ£à°SG

 ,É«fÉªdG  »`̀a  áYÉæ°üdGh  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ø`̀e

 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG è``̀eGô``̀Ñ``̀dG ø``̀e ó``̀jó``̀©``̀dG ¢``ù``«``°``SCÉ``Jh

 ¢``̀Sƒ``̀jQƒ``̀dÉ``̀μ``̀Ñ``̀dG iƒ``̀à``̀°``̀ù``̀e ≈``̀∏``̀Y á```̀«```̀ª```̀jOÉ```̀c’G

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ÉéeÉfôH  26  ™bGƒH  ô«à°ùLÉªdGh

 iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e ≈```∏```Y è`````eGô`````H9 h ¢```̀Sƒ```̀jQƒ```̀dÉ```̀μ```̀Ñ```̀dG

 π`̀ª`̀©`̀dG è``̀eÉ``̀fô``̀H ¿É````̀c É``̀¡``̀Kó``̀MG ,ô`̀«`̀à`̀ °`̀ù`̀LÉ`̀ª`̀dG

 áeRÓd  áHÉéà°SG  çóëà°SG  …ò``̀dG  »YÉªàL’G

.ø«ÄLÓdG

 IQƒ``̀à``̀có``̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H á``©``eÉ``é``dG ≥`̀Ñ`̀£`̀J É``ª``c

 »`̀HhQh’G  OÉ`̀ë`̀J’G  øe  ’ƒªe  ÉéeÉfôH  ,¢VÉ«a

 äÉ©ªàéªdG  øe  ø««fOQ’Gh  ø«jQƒ°ùdG  º«∏©àd

 ¿’G  èeÉfôÑdG  Gò`̀g  »a  óLƒj  å«M  ,áØ«°†ªdG

.äÉ°ü°üîàdG øe OóY »a áÑdÉWh ÖdÉW 1500

 º∏©à∏d Gó«L ’Éãe Ωó≤J á©eÉédG ¿G âdÉbh

 ¿OQ’G  »`̀a  º«∏©à∏d  IQÉ`̀æ`̀ª`̀c  πª©Jh  ,»`̀dÉ`̀≤`̀à`̀f’G

 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀∏`̀d Gõ``̀cô``̀e É`̀°`̀†`̀jG π`̀μ`̀°`̀û`̀Jh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dGh

 ∫hó``̀dG  »``̀bÉ``̀Hh É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dGh ¿OQ’G ø`̀«`̀H  …ô`̀μ`̀Ø`̀dG

 .á«HhQh’G

πcô«e ™e ó¡©dG »dhh ¬àdÓL øeC’G ¢SôM ¢Vô©à°ùJ πcô«e

( á∏jÉ°†©dG óYQ :ôjƒ°üJ)  á«fOQC’G á«fÉªdC’G á©eÉédG áÑ∏£d çóëàJ πcô«e 

 ميركل تختتم زيارتها المملكة 

 IQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äQOÉ````̀Z - Gô``à``H - ¿É``ª``Y 

 ó©H ,¢ùeG ,¿ÉªY πcô«e Ó«éfG á«fÉªdC’G

 .ø«eƒj äôªà°SG áμ∏ªª∏d á«ª°SQ IQÉjR

 ∫ÉªYC’G IOÉb ƒYóf 
 ≈∏Y ´ÓWÓd ¿ÉªdC’G
 ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG

 ájô°ûÑdG OQGƒªdGh
 á«fOQ’G

 OÉëJ’Gh É«fÉªdC’ 
 »a ¢ù«FQ QhO »HhQhC’G

 ΩÓ°ùdG Oƒ¡L õjõ©J
 πM ≈dEG kGOÉæà°SG

 ø«àdhódG

 ô«Z ¢Vôb :πcô«e
 100 áª«≤H •hô°ûe

 áeƒμë∏d Q’hO ¿ƒ«∏e
äÉMÓ°UE’G ò«Øæàd

 ÜPÉL ó∏H ¿OQC’G
 ∫ÉªYC’G ™ªàéeh

 ÖZôj »fÉªdC’G
¬«a QÉªãà°S’G

 íFÉ°üf ≈≤∏àf
 ádÉ©ah á«é«JGôà°SG

 ¢üîj Éª«a ¿OQC’G øe
º«∏bE’G »a ™°VƒdG

 IóYÉ°ùe ∞ãμæ°S
 πØ¨f ¿CG ¿hO ø«ÄLÓdG

 á«fOQC’G äÉ©ªàéªdG
 ÓÑ≤à°ùe ≥ëà°ùJ »àdG

π°†aCG

17362 Oó`̀©`̀dG  - Ω2018  ¿Gô`̀jõ`̀M 22  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  - ``̀g 1439 ∫Gƒ`̀°`̀T  8 á©ªédG



4عربي ودولي

áØ°†dÉH äGô°û©dG π≤à©j ∫ÓàM’Gh Iõ¨H ó«¡°T

ــع مــالحــقــة الـــشـــرطـــة ا�ســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى جــرائــمــهــا ــن ــم ـــون ي ـــان ق
٨١ مستوطًنا يقتحمون »ا-قصى« وأحدهم يتحرش بالمصليات

º«gGôHG πeÉc - á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 ø`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó```̀MG ¢``Tô``ë``J ô`̀«`̀£`̀N Qƒ``̀£``̀J »```a

 »a äÉ°SQÉëdÉH ∑QÉÑªdG ≈°üb’G óé°ùª∏d ø«ªëà≤ªdG

 å«M  ø¡Ø∏N  ¢Sƒ∏édG  óª©Jh  áaô°ûªdG  Iôî°üdG  áÑb

 ≈°üb’G  óé°ùªdG  ¢SGôM πNóJ ºZQh ,kÉ«eƒj  ø°ù∏éj

 ø¡Ø∏N  ø`̀e  OÉ©àH’G  hG  ΩÉ«≤dG  ¢†aQ  ¬`̀fG  ’EG  ¬àfó°Sh

 RGõ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG »``a á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀H ∂```̀dPh

 óé°ùªdG  áeôëd  ô«£N  ∑É¡àfGh  ø«ª∏°ùªdG  ôYÉ°ûªd

.z¬à«°Sóbh

 ¿hDƒ``°``Th á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ±É`````̀bhC’G Iô````FGO äô`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SGh

 áYƒªée  ¬«∏Y  âeóbCG  Ée  ∑QÉÑªdG  ≈°übC’G  óé°ùªdG

 ñQÉ`̀°`̀U AGó```à```YG ø``̀e Oƒ``¡``«``dG ø`̀«`̀aô`̀£`̀à`̀ª`̀dG IÓ```̀Z ø``̀e

 óé°ùªdG äÉ`̀°`̀SQÉ`̀M ≥`̀ë`̀H ∫Ó`̀à`̀M’G á`̀Wô`̀°`̀T á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀Hh

 óé°ùªdG  »a ø¡ÑLGh ø¡àjOCÉJ  AÉæKCG  ∑QÉÑªdG  ≈°übC’G

 ¢†jôëàdG øe »Øë°U ¿É«H »a IôFGódG äQòMh ,¢ùeG

 ¢SGôM  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  É¡«ØXƒe  ó°V  ôªà°ùªdG  »``eÓ``YE’G

 á`̀jOƒ`̀¡`̀«`̀dG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG π`̀Ñ`̀b ø``̀e ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ``̀°``̀SQÉ``̀Mh

.áaô£àªdG

 É`̀¡`̀fÉ`̀«`̀H »``̀a á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ±É``````̀bhC’G Iô`````̀FGO â``̀dÉ``̀bh

 »ØXƒe á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dÉ`̀H  ≥∏£ªdG  É`̀æ`̀°`̀Uô`̀Mz:

 ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ``̀ °``̀ SQÉ``̀M á``̀°``̀UÉ``̀Nh Iô````̀FGó````̀dG äÉ``̀Ø``̀Xƒ``̀eh

 ΩÓ`̀Y’G  πFÉ°Sh  ¢†©H  »æÑJ  ø`̀e  Qòëf  Éªc  ,≈`̀°`̀ü`̀bC’G

 ø«aô£àªdG  äÉ`````̀jGhQh  ¬`̀Fõ`̀à`̀é`̀e  äÉ`̀gƒ`̀jó`̀«`̀a  ∫hGó````̀Jh

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  º¡JGQƒ°ûæeh  Oƒ¡«dG

 IÓZ ó`̀MCG  ™bƒe ≈∏Y √ô°ûf  ºJ  »àdG  ƒjó«ØdG  á°UÉN)

 ΩÓY’G πFÉ°Sh øe OóY ¬à∏bÉæJh (Oƒ¡«dG ø«aô£àªdG

 ï«°ûdG ¢Só≤dG ±ÉbhG ΩÉY ôjóe ¬H ΩÉb …òdGh á«∏ëªdG

 ø¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM äÉ°SQÉëdG OÉ©HEÉH Ö«£îdG ΩGõY

 ∫hÉ£à∏d  ø«aô£àªdGh  áWô°û∏d  ∫ÉéªdG  ìÉ°ùaG  ΩóYh

.ø¡dÉ≤àYGh ø¡«∏Y

 πX »``̀a ƒ`̀jó`̀«`̀Ø`̀dG Gò``̀g ô`̀°`̀û`̀f ¿CG Iô``̀FGó``̀dG ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh

 ≈°übC’G óé°ùªdG É¡d ¢Vô©àj »àdG áÑ«°ü©dG ±hô¶dG

 ¢†jôëàdGh  ≥FÉ≤ëdG  ¬jƒ°ûJ  ¥É«°S  »a  »JCÉj  ∑QÉÑªdG

 É`̀¡`̀JQGOGh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ±É````bhC’G Iô```FGO ó°V IOhGõ``̀ª``̀dGh

 ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y ¢SÉædG ¢UôMCG ºg øjòdG É¡«ØXƒeh

 áeGôch  ∑QÉÑªdG  ≈°übC’G  óé°ùªdG  ájƒgh  á«eÓ°SEG

.¬«ØXƒe

 ô¶æJ É¡fG  á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh âdÉbh

 ,»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G äGƒb ¬°SQÉªJ Éªd IQƒ£îdG ø«©H

 á«æjódG  øcÉeC’G  ó°V ø««HÉgQE’G  ¬«æWƒà°ùe ¿É©£bh

 ó≤a ,π«∏îdG áæjóe »a hCG ¢Só≤dG »a AGƒ°S á«ØbƒdGh

 ¿CÉH ó«Øj »éjhôJ ƒjó«a ájôÑ©dG ™bGƒªdG ¢†©H äô°ûf

 AÉ°ùe  áæeÉãdG  áYÉ°ùdG  Ωƒ«dG  ¿ƒeƒ≤«°S  ø«æWƒà°ùªdG

 ,∞jô°ûdG  »ª«gGôHE’G  ΩôëdG  ≈dG  IGQƒàdG  ÜÉàc ∫ÉNOEÉH

 ∂dP  å`̀H  ºà«°S  ¬`̀fCÉ`̀H  ø«æ∏©e  .»≤«°Sƒe  πØM  á≤aôH

.á«fƒjõØ∏àdG º¡JGƒæb ôÑY Iô°TÉÑe

 ¿EG  ,AGó`̀à`̀Y’G  Gò`̀g  ¿EG  »Øë°üdG  É¡fÉ«H  »`̀a  â`̀dÉ`̀bh

 ,Iô«£N  á≤HÉ°S  ƒ`̀g  ,É¡d  ¿ƒ`̀Lhô`̀j  »àdG  IQƒ°üdÉH  , sº`̀J

 »`̀ª`̀«`̀gGô`̀HE’G  Ωô`̀ë`̀dG  áfÉμªH  l¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀eh  ,ô«Ñc  ∑É`̀¡`̀à`̀fGh

 á«æjódG  øcÉeC’G  áeôM  ≈∏Y  ñQÉ°U  AGóàYGh  ,∞jô°ûdG

 ôYÉ°ûe ≈``∏``Yh ,á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG  á``«``eÓ``°``SE’G  á`̀«`̀Ø`̀bƒ`̀dG

.ºdÉ©dG »a ø«ª∏°ùªdG ø«jÓe

 äGQÉjõdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,äÉ°SQÉªªdG  √òg ¿EG  âaÉ°VGh

 AÉ£Z »£©J ,∫Ó``̀à``̀M’G á`̀eƒ`̀μ`̀M IOÉ```b É`̀¡`̀H ΩÉ``̀b »`̀à`̀dG

 »gh  ,º¡JÉcÉ¡àfG  øe ójõJh  ,ø«æWƒà°ùªdG  äÉ°SQÉªªd

 õcôe º¡d Égôaƒj íÑ°UCG »àdG ájÉªëdG ∫ÓN øe ºàJ

 kGô«Ñc  kÉcÉ¡àfGh  kGRGõØà°SG  πãªj  …òdG  ójóédG  áWô°ûdG

.»ª«gGôHE’G óé°ùªdG ™bGƒd

 á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG  ¿hDƒ````°````û````dGh  ±É`````````̀bhC’G  IQGRh  â``̀∏``̀ª``̀Mh

 ój  ¥Ó`̀WEG  øY  á∏eÉμdG  á«dhDƒ°ùªdG  ∫ÓàM’G  áeƒμM

 ,∞jô°ûdG  »ª«gGôHE’G  Ωôë∏d  º¡°ù«fóJh ¿ƒæWƒà°ùªdG

 ¢`̀Vô`̀ah ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¬`̀ª`̀dÉ`̀©`̀e »`̀a ô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dGh

 äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc GƒYóJ É¡fEÉa .¬≤ëH ¬jójƒ¡J äGAGôLEG

 πªëàd  ƒμ°ùfƒ«dG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,á«bƒ≤ëdGh  á«dhódG

 ,∞jô°ûdG  »`̀ª`̀«`̀gGô`̀HE’G  óé°ùªdG  √É`̀é`̀J  É¡JÉ«dhDƒ°ùe

.ô«£îdG ∑É¡àf’G Gòg ∞bhh

 ,¢ù«ªîdG  ,ø«æWƒà°ùªdG  äGô°ûY ºëàbG  ¿Éch Gòg

 á°SGôëH  á`̀HQÉ`̀¨`̀ª`̀dG  ÜÉ``̀H  á`̀¡`̀L  ø`̀e  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  óé°ùªdG

 â∏°UGh  »àdG  á°UÉîdG  ∫Ó`̀à`̀M’G  áWô°T  ø`̀e  IOó°ûe

 ¢`̀Vô`̀ah  º¡«∏Y  ≥««°†àdGh  ø««æ«£°ù∏ØdG  á`̀≤`̀MÓ`̀e

.ΩôëdG äÉMÉ°ùd º¡dƒNO ≈∏Y IOó°ûe äGAGôLEG

 ≈`̀∏`̀Y Iõ``̀cô``̀ª``̀à``̀ª``̀dG ∫Ó```̀à```̀M’G á``̀Wô``̀°``̀T â``̀ ∏``̀ °``̀UGhh

 ,≈°übCÓd ø«∏°üªdG ∫ƒNO ≈∏Y ÉgOƒ«b ¢Vôa ÜGƒHC’G

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«°üî°ûdG  º¡JÉjƒg  ¢†©H  äõéàMGh

 øe ÜGôàb’G øe º¡©æeh ¢SGôëdG πªY ≈∏Y ≥««°†àdG

.ΩÉëàb’G ∫ÓN ø«æWƒà°ùªdG

 ∫ÓàM’G áWô°T  ¿EÉa  á«eÓ°SE’G  ±É`̀bhC’G  Ö°ùMh

 óé°ùª∏d É kaô£àe 81 ΩÉëàbG Ö≤Y áHQÉ¨ªdG ÜÉH â≤∏ZCG

 ¿CG  âë°VhCGh.á«dÉààe  äÉYƒªée  Ió`̀Y  ≈∏Y  ≈°übC’G

 AÉ`̀ë`̀fCG  »`̀a  á`̀jRGõ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  ä’ƒ``̀L  Gƒ`̀ª`̀¶`̀f  ø«æWƒà°ùªdG

 øY  äÉMhô°T  Gƒ≤∏Jh  ,≈°übC’G  óé°ùªdG  øe  ábôØàe

 ôFÉ©°Th  ¢`̀Sƒ`̀≤`̀W  AGOCG  Gƒ``̀dhÉ``̀Mh  ,Ωƒ`̀Yõ`̀ª`̀dG  zπ`̀μ`̀«`̀¡`̀dG{

 á«bô°ûdG  á≤£æªdG  »a  G kójóëJh  ,¬JÉMÉH  »a  ájOƒª∏J

.¬æe

 ¿É°ùZ  óªëe  ÜÉ`̀°`̀û`̀dG  ó¡°ûà°SG  ô``̀NG  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y

 É¡H  Ö«°UCG  »àdG  ¬MhôéH  GôKCÉàe  ,(ÉeÉY  22)  á`̀bO  ƒ`̀HCG

 IõZ ´É£b OhóM ≈∏Y »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G  ¢UÉ°UôH

 ,Iõ¨H  áë°üdG  IQGRh  º°SÉH  çóëàªdG  ∫É`̀bh  ô°UÉëªdG

 êÓ©∏d π≤f …ò``dG  á`̀bO ƒ``HCG  ÜÉ°ûdG  ¿EG  ,IQó`̀≤`̀dG  ±ô`̀°`̀TCG

 GôKCÉàe  ó¡°ûà°SG  48```dG  »`̀°`̀VGQCG  äÉ«Ø°ûà°ùe  ió``MEG  »a

 »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN É¡H Ö«°UCG »àdG Iô£îdG ¬MhôéH

.áYGõN Ió∏H ¥ô°T IOƒ©dG äGô«°ùe

 äGƒ`̀b  ¿G  »æ«£°ù∏ØdG  ô`̀«`̀°`̀SC’G  …OÉ``̀f  í`̀°`̀VhG  Éª«a

 øe  kÉæWGƒe  20  ,¢ùeG  ,â∏≤àYG  »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G

.πØW º¡æ«H áØ°†dG

 º¡dÉ≤àYG iôL ø«æWGƒe 6 ¿G  ô«°SC’G  …OÉf ø«Hh

 ø«æWGƒe 6 ∫É≤àYG iôL Éª«a ºëd â«H á¶aÉëe øe

 ƒHG  º«gGôHEG  ºjôc  :ºgh  π«∏îdG  á¶aÉëe øe øjôNBG

 ,áªjÓ°ùdG  º©æªdG  óÑY  ó¡a  ,ÉjQÉe  ƒ`̀HCG  …ó¡e  ,ÉjQÉe

 OÉjR ˆG óÑYh ,óªMCG ¬≤«≤°Th ,áªjÓ°ùdG QÉ°üf óªëe

.»ÑLôdG

 ¢Só≤dG ø`̀e ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e 3 ¿CG  ô`̀«`̀°`̀SC’G …OÉ```f  ô```cPh

 ,äGó«ÑY º°SGQ QôëªdGh ÖJÉμdG :ºgh º¡dÉ≤àYG iôL

 ˆG ó`̀Ñ`̀Y ¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG π`̀Ñ`̀L …OÉ```f ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≈```dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

 Gòg  .øÑd  Ö°U  ó`̀ª`̀MCG  ¿É£«à°S’G  ô«ÑNh  ,»fGƒ°ùμdG

 ¿GOQCG  OÉ©∏Z  »∏«FGô°SE’G  »∏NGódG  ø`̀e’G  ô`̀jRh  πª©jh

 »∏«FGô°SE’G ÖFÉædG ™e ≥«°ùæàdÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ™aO ≈∏Y

 íæªj ¿G ¬fCÉ°T øe ó«cÉ°T â∏«jBG  AÉ°†≤dG Iô`̀jRhh ΩÉ©dG

 Ohó`̀ë`̀dG  ¢SôëH  ≈ª°ùj  É`̀e  ô°UÉæYh  ,áWô°ûdG  ∫É``̀LQ

 á«FÉ°†b QGô``̀°``̀VCG  ihÉ```̀YO ø`̀e …hÉ```̀YO …CG  ø`̀e á`̀jÉ`̀ª`̀M

 AGó``̀à``̀Y’Gh ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG Ö`̀jô`̀î`̀à`̀c ¿ƒ`̀«`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dG É`̀¡`̀eó`̀≤`̀j

 ÜGƒ`̀HG  º«£ëJ hG  ∫Gƒ`̀eG  Ö¡fh  Ö∏°Sh  äÉμ∏àªªdG  ≈∏Y

.á≤∏¨e ∫RÉæe äÉHGƒHh ÜGƒHG hG äGQÉ«°S ô«éØJh

 …hÉYO ÜÉ≤YG »a ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûªd IQOÉÑªdG äAÉL

 ∂dPh  ,π«FGô°SEG  ó°V  ¢Só≤dG  øe  ¿ƒ«æ«£°ù∏a  É¡eób

 ¢SôM{  ô°UÉæY  äÉ«∏ªY  ø`̀e  º¡JÉμ∏àªeh  ºgQô°†àd

 ºZQ ,á«∏ªY ò«ØæJ ádhÉëe hCG äGôgÉ¶J ∫ÓN zOhóëdG

 .∂dòH ábÓY ájCG º¡d øμj ºd ¬fCG

 (Ü.±.G)  ¬YGOh ∫ÓN ábO ƒHCG ¿É°ùZ óªëe ó«¡°ûdG á∏FÉY 

تهمة االحتيال لزوجة نتانياهو

 ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG  -  Ü.±.CG  -  á∏àëªdG  ¢`̀Só`̀≤`̀dG 
 ≈dG  â¡Lh  ¢Só≤dG  á≤£æe  áHÉ«f  ¿G  ¢ùeG  á«∏«FGô°S’G
 áª¡J  »∏«FGô°S’G  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  á`̀LhR  ƒgÉ«fÉàf  √QÉ°S
 πjƒW ≥«≤ëJ ó©H ∂``̀dPh zá`̀fÉ`̀e’G á`̀fÉ`̀«`̀Nh ∫É`̀«`̀à`̀M’G{

.Iô°S’G äÉ≤Øf ôjhõàH ºYGõe »a áWô°ûdG ¬JôLG
 ¢Só≤dG á≤£æe áHÉ«f{ ¿G É¡d ¿É«H »a IQGRƒdG âdÉbh
 »∏«FGô°S’G AGQRƒdG ¢ù«FQ áLhR ≥ëH ΩÉ¡JG áëF’ âeób

.zƒgÉ«fÉàf ø«eÉ«æH
 ÖÑ°ùH  ƒgÉ«fÉàf  IQÉ`̀°`̀S  ≥ëH  ΩÉ`̀¡`̀J’G  á`̀ë`̀F’  äAÉ``̀Lh
 IAÉ°SGh ∫É«àM’ÉH{ ∂dPh á«°üî°T ™aÉæe ≈∏Y É¡dƒ°üM
 áæ«ªK ΩÉ`̀©`̀W äÉ`̀Ñ`̀Lh äÉ`̀Ä`̀e Ö`̀∏`̀W á«°†b »`̀a ¿É`̀ª`̀à`̀F’G
 ¢ù«FQ  Öàμe  á«fGõ«e  øe  É¡«∏Y  â≤ØfCG  á°UÉN  ÜOBÉ`̀ª`̀d
 ∞dCG ( 97) ƒëf …G πbÉ°T ∞dG 359 ƒëf â¨∏H áeƒμëdG

.z¢UÉîdGh »ª°SôdG ø«LhõdG áeÉbEG …ô≤e »a Q’hO
 ÖFÉf  ±hQójÉ°S  GQõ`̀Y  ≥ëH  ΩÉ¡JG  áëF’  âeób  Éªc
 âfÉch  .É¡°ùØf  á«°†≤dG  »a  ƒgÉ«fÉàf  Öàμe  ΩÉ`̀Y  ôjóe

.É¡«dG áHƒ°ùæªdG º¡àdG ôμæJ ƒgÉ«fÉàf IQÉ°S
 áªμëe »a ƒgÉ«fÉàf IQÉ°S áªcÉëªH AÉYO’G ÖdÉ£jh
 ΩÉeG  á«Hƒμ°ùªdG  á≤£æe  »a  ¢Só≤dG  áæjóe  »a  í∏°üdG
 zQƒ¡ªédG á«°SÉ°ùM{ ÖÑ°ùH IÉ°†b áKÓK øe áfƒμe áÄ«g

.á«°†≤∏d
 ¢ù«FQ ÖîàfG  ÉeóæY ¬`̀fG  ΩÉ`̀¡`̀J’G  á`̀ë`̀F’ »`̀a  AÉ``̀Lh
 áª¡àªdG  ™e  øμ°ù∏d  π≤àfGh{  2009  QGPBG  31  »a  AGQRƒ``̀dG
 âYOG  ,áeƒμëdG  ¢ù«Fôd  »ª°SôdG  ∫õæªdG  ≈`̀dG  øjódhh
 OƒLh ΩóY 2013 ≈àM 2009 ΩGƒYG ø«H Ée ÉHòc áª¡àªdG
 øe  äÉÑLƒdG  äÉÄe  QÉ°†MÉH  äô``̀eGh  ∫õæªdG  »`̀a  IÉ¡W

.zádhódG á≤Øf ≈∏Y ∂dPh áØ∏àîªdG ºYÉ£ªdG
 ø«H  Ée  âeÉb  áª¡àªdG  ¿G{  ΩÉ¡J’G  áëF’  âaÉ°VGh
 OGô``̀a’h  É¡d  Iõ`̀gÉ`̀L  äÉ`̀Ñ`̀Lh  Ö∏£H  QGPBGh  2019  ∫ƒ`̀∏`̀jG
 øe »`̀dÉ`̀«`̀à`̀MG π`̀μ`̀°`̀û`̀H É`̀¡`̀aƒ`̀«`̀°`̀Vh É`̀¡`̀FÉ`̀bó`̀°`̀UGh É`̀¡`̀à`̀∏`̀FÉ`̀Y
 á«dÉ£jG ºYÉ£eh á«bô°T …hÉ°ûe ºYÉ£e πãe ºYÉ£ªdG
 …òdG âbƒdG »a , áæjóªdG »a áahô©e »°Tƒ°S ºYÉ£eh
 ádhódG á≤Øf ≈∏Y ∂dP πch ∫õæªdÉH ñÉÑW ¬«a óLƒj ¿Éc
.zQ’hO ∞dG (97)ƒëf …G πaÉ°T 359,000 ¬àª«b Ée âØ∏c

 ≈∏Y  äÉØ∏e  áà°S  »a  ƒgÉ«fÉàf  ™e  áWô°ûdG  ≥≤ëJh
 •ÉÑ°T  13  »a  â°UhG  ó`̀bh  ,√ó°V  É«dÉM  áMƒàØe  π`̀b’G

.É¡æe ø«Ø∏e »a ¬«dG áª¡àdG ¬«LƒàH
 ΩÉjG á©°ùJ ƒëf πÑb Iô°TÉ©dG Iôª∏d ≥«≤ëà∏d ™°†Nh
 ∞∏ªH ±hô©ªdG á«fÉªd’G äÉ°UGƒ¨dG á≤Ø°U á«°†b ∫ƒM

.OÉ°ùa äÉ¡Ñ°T É¡dƒM ΩƒëJ »àdG z3000{
 Iƒ°TôdG  á«°†b »a ƒgÉ«fÉàf  ™e áWô°ûdG  ≥≤ëJ Éªc
 »gh ,z∂jõ«H á«°†b{ hG z4000 z∞∏ªH É«eÓYEG áahô©ªdG
 ≈©°S GPG  Ée ∫ƒM ,π«FGô°SG  »a ä’É°üJG áYƒªée ôÑcCG
 ÓdGh ™bƒe »a á«HÉéjG á«eÓYG á«£¨J ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 áYƒªée ¢ù«FQ ¢ûà«aƒ∏jG ∫hDhÉ°T ¬μ∏ªj …òdG …QÉÑN’G
 ≈∏Y  äOÉ`̀Y  á«eƒμM  äÓ«¡°ùJh  äÉeóN  πHÉ≤e  ∂jõ«H

.äGQ’hódG ø«jÓe äÉÄªH ¬àYƒªée
 áØ«ë°U  É¡Jô°ûf  …CGô`̀∏`̀d  ´Ó£à°SG  èFÉàf  äô`̀¡`̀XGh
 ¬àeÉYõH  Oƒμ«∏dG  ÜõM ¿G  »°VÉªdG  QÉjG  11  »a ∞jQÉ©e
 Gó©≤e 30 πHÉ≤e ,120 π°UG øe Gó©≤e 36 ≈∏Y π°üë«°S

.É«dÉM
 äÓªëd ¢Vô©àj ¬fG GôÑà©e ¬JAGôH ƒgÉ«fÉàf ócDƒjh
 ,á°VQÉ©ªdGh ΩÓY’G πFÉ°Sh πÑb øe ¬aó¡à°ùJ á«FGƒ°ûY

 .áeƒμëdG á°SÉFQ »a AÉ≤ÑdG ≈∏Y ¬ª«ª°üJ ócDƒjh

( RôàjhQ)  πàëªdG ¿’ƒédG Üôb Iô£«æ≤dG √ÉéJÉH ÉYQO øe ¿ƒMRÉf ¿ƒjQƒ°S 

 zIó°ûH á≤∏b{ IóëàªdG ºe’G 

 نزوح آالف المدنيين جنوب سوريا هرب8 من القصف 

 ∫Ó`̀N  ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  ±’BG  ìõ``̀f  -  Ü.±.CG  -  ähô``«``H 

 πFÉ°üØdG Iô£«°S ≥WÉæe πNGO Iô«NC’G áKÓãdG ΩÉjC’G

 äGƒb  ó«©°üJ  ™e  ÉjQƒ°S  ÜƒæL  á«HÉgQ’Gh  á°VQÉ©ªdG

 øe  á«°ûN  ,»bô°ûdG  É``YQO  ∞`̀jQ  ≈∏Y  É¡Ø°üb  ΩÉ¶ædG

 âMƒd  ÉªdÉ£d  á≤£æªdG  ≈∏Y  ∂«°Th  …ôμ°ùY  Ωƒég

.¬æ°ûH Gô«NG ≥°ûeO

 Üƒ`̀æ`̀é`̀dG  á≤£æe  ¿CG  º``̀ZQ  ó«©°üàdG  Gò``̀g  »``̀JCÉ``̀jh

 Iô`̀£`̀«`̀æ`̀≤`̀dGh É```̀YQO äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e º`̀°`̀†`̀J »``à``dG …Qƒ``̀°``̀ù``̀dG

 ƒμ°Sƒe  ¬àæ∏YCG  QÉædG  ¥ÓW’  kÉØbh  ó¡°ûJ  ,AGójƒ°ùdGh

 âLQOoCG Éeó©H ,»°VÉªdG RƒªJ òæe ¿É qªYh ø£æ°TGh ™e

 á«°ShQ  á`̀jÉ`̀Yô`̀H  É`̀fÉ`̀à`̀°`̀SBG  äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e  »`̀a  á≤£æªdG  √ò`̀g

 ó«©°üàdG  ¢†ØN  ≥WÉæe  ió`̀MEÉ`̀c  á`̀«`̀cô`̀Jh  á`̀«`̀fGô`̀jGh

.ÉjQƒ°S »a á©HQC’G

 ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤ëd  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  ó°UôªdG  ô`̀jó`̀e  OÉ```̀aCGh

 ∞dCG  12 øe ôãcCG  ìhõ`̀f{ øY ¢ùeG øªMôdG óÑY »eGQ

 äGƒb ó«©°üJ ™e Iô«NC’G áKÓãdG ΩÉjC’G ∫ÓN »fóe

 É`̀YQO ∞``̀jQ ≈`̀∏`̀Y …ƒ``̀é``̀dGh »`̀©`̀aó`̀ª`̀dG É¡Ø°üb ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG

.z»Hô¨dG »dÉª°ûdG É¡ØjQ »a äGó∏Hh »bô°ûdG

 ≈∏Y  á`̀«`̀HÉ`̀gQ’Gh  á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG  πFÉ°üØdG  ô£«°ùJh

 É```YQO »`̀à`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e ø```e á``Ä``ª``dG »```a ø`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀S

.Iô£«æ≤dGh

 »a Ohó``̀ë``̀e Oƒ``̀Lƒ``̀H ¢``̀û``̀YGO á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀Y ß`̀Ø`̀à`̀ë`̀Jh

 πeÉc ¬Ñ°T πμ°ûH ΩÉ¶ædG äGƒb ô£«°ùJ Éª«a ,á≤£æªdG

 äGƒ`̀b  Ωó≤à°ùJh  .IQhÉ`̀é`̀ª`̀dG  AGójƒ°ùdG  á¶aÉëe  ≈∏Y

 ≥WÉæe ≈``dG  ájôμ°ùY äGõ`̀jõ`̀©`̀J  ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SCG  ò`̀æ`̀e  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG

.áμ«°Th ájôμ°ùY á«∏ªY AóÑd kGó«¡ªJ É¡Jô£«°S

 zÉfÉ°S{  á«ª°SôdG  ájQƒ°ùdG  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  á`̀dÉ`̀ch  äô``̀cPh

 …Qƒ°ùdG »Hô©dG ¢û«édG »a á«©aóªdG ìÓ°S{ ¿CG ¢ùeG

 ø««HÉgQE’G  QÉ`̀chCGh  äÉ©ªéJ ≈∏Y Iõcôe äÉjÉeQ  òØæj

 Ió∏Hh  É``̀YQO  áæjóe  ¥ô`̀°`̀T  ∫Éª°T  ∑Gô`̀ë`̀dG  áæjóe  »`̀a

 ≈∏Y  »°†≤jh  äÉæ«°üëJ  º¡d  ôeójh  ..ôjôëdG  ô°üH

.zº¡æe OóY

 »°ù«FQ π`̀μ`̀°`̀û`̀H  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG äGƒ```̀b ∞`̀°`̀ü`̀b ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀jh

 ,IÉé∏dGh  ôjôëdG  ô°üHh  ∑Gô`̀ë`̀dG  É`̀gRô`̀HCG  Ió`̀Y  äGó∏H

 ≈`̀dG ø`̀«`̀MRÉ`̀æ`̀dG ¬`̀Lƒ`̀J ø`̀Y OÉ```̀aCG …ò``̀dG ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG ≥``̀ah

 OhóëdG  øe áÑjôb ∞°ü≤dG  É¡∏ª°ûj  ’ IQhÉée äGó∏H

.á«fOQC’G

 OƒLƒªdG  º«gGôHG  óªëe »eÓY’G §°TÉædG  ∫Ébh

.zâMõf É¡∏ªcCÉH iôb{ ¿EG ôjôëdG ô°üH Ió∏H »a

 ô°üH  äGó`̀∏`̀H  »`̀a  º¡dRÉæe  ±’B’G  ∑ô``̀J{  ±É`̀°`̀VCGh

 áμ«°ùªdGh  á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG  á`̀ë`̀«`̀∏`̀ª`̀dGh  ∑Gô``̀ë``̀dGh  ô`̀jô`̀ë`̀dG

.zΩÉ¶ædG ∞°üb øe kÉaƒN IQhÉéªdG

 ≈∏Y Ió°ûH á≤∏b É¡fEG  ¢ùeG IóëàªdG  ºe’G äó`̀cCGh

 ÖÑ°ùH ÉjQƒ°S ÜƒæL »a ¢üî°T ∞dCG 750 ƒëf áeÓ°S

.∫Éà≤dG óYÉ°üJ

 ∫Éà≤dG QGôªà°SG øY ôjQÉ≤àdG ôJGƒàJ Ωƒ«dG{ âdÉbh

 ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG ≈`̀∏`̀Y äGó``∏``Ñ``dG ø``̀e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG »``̀a ∞`̀°`̀ü`̀≤`̀dGh

.zÉYQO á¶aÉëªd »Hô¨dGh »bô°ûdG

 ∞°üb øY ôjQÉ≤J äOQh AÉ©HQC’G ¢ùeC’ÉH{ âaÉ°VCGh

 äôØ°SCG ÉYQO á¶aÉëªH ≥WÉæªdG øe OóY »a ∑QÉ©eh

 .É``̀YQO á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a 11 º`̀¡`̀æ`̀«`̀H É`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T 20 π`̀à`̀≤`̀e ø``̀Y

.z¿hôNBG ¿hô«ãc Ö«°UCGh

 ™HÉàdG á«fÉ°ùf’G ¿hDƒ°ûdG ≥«°ùæJ Öàμe ≈°üMCG Éªc

 äGó∏ÑdG ióMG øe ¢üî°T 2500 ìhõf IóëàªdG ºeCÓd

 AÉ©HQC’Gh  AÉKÓãdG  »eƒj  ø«H  »bô°ûdG  É`̀YQO  ∞jQ  »a

.∞°ü≤dG AGôL

 AGRG{  É¡≤∏b ,»eƒ«dG  Égôjô≤J »a áª¶æªdG äóHCGh

 »a  É``̀YQO  á¶aÉëe  »`̀a  ∞æ©dG  óYÉ°üJ  ø`̀Y  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG

 ÖÑ°ùàjh  ô£î∏d  ø««fóªdG  ¢Vô©j  Ée  ,ÉjQƒ°S  ÜƒæL

.zäÓFÉ©dG äÉÄe ìhõæH

 É«°ShQ ÉgÉYôJ »àdG äÉëdÉ°üªdG »°†≤J Ée kÉÑdÉZh

 ≥WÉæe  ≈dG  º¡JÓFÉY  ™e  á°VQÉ©ªdG  »∏JÉ≤e  êGôNÉH

 iôL Ée QGôZ ≈∏Y ,ΩÉ¶ædG äGƒb ∫ƒNO πHÉ≤e ∫Éª°ûdG

 ø«jOÉ«b øμd .≥°ûeO Üôb á«bô°ûdG áWƒ¨dG »a kGô«NCG

 º¡°†aQ ≥HÉ°S âbh »a GhócCG IóY á°VQÉ©e πFÉ°üa »a

.ΩÉ¶ædG ™e záëdÉ°üe{ …CG

 ¢ShôdG  ø«H  ôªà°ùe  π°UGƒJ{  øY  ó°S’G  çóëJh

 kÉë°Vƒe , ÜƒæédG ¿CÉ°ûH zø««∏«FGô°S’Gh ø««cô«eC’Gh

 Óa  íéæJ  ºd  ¿EG  ,á«°SÉ«°ùdG  á«∏ª©∏d  ∫ÉéªdG  »£©f{

 ø`̀«`̀«`̀cô`̀«`̀eC’G kÉ`̀ª`̀¡`̀à`̀e ,zIƒ`̀≤`̀dÉ`̀H ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG iƒ`̀°`̀S QÉ`̀«`̀N

 π°UƒàdG ™æªd πFÉ°üØdG ≈∏Y §¨°†dÉH ø««∏«FGô°S’Gh

.z»ª∏°S πM{ ≈dG

 ´ƒÑ°SC’G  äQôc  á«cô«eC’G  á«LQÉîdG  IQGRh  âfÉch

 äGƒ≤∏d …ôμ°ùY ∑ôëJ …CG ¿CG{ øe ÉgôjòëJ »°VÉªdG

 »a  ó«©°üàdG  ¢†ØN  á≤£æe  ó°V  ájQƒ°ùdG  á«eƒμëdG

.z´GõædG ™«°SƒàH Oó¡j ÉjQƒ°S ÜôZ ÜƒæL

 »a  äôjƒf  Qò«g  á«LQÉîdG  º°SÉH  á≤WÉædG  âdÉbh

 äÉj’ƒdG ¿CG kGOóée ócDƒf{ á©ªédG ¢ù«ªîdG π«d ¿É«H

 ≈∏Y  kGOQ  áÑ°SÉæeh  áeQÉ°U  äGAGô`̀LG  òîàà°S  IóëàªdG

.zá≤£æªdG ∂∏J »a ájQƒ°ùdG áeƒμëdG äÉcÉ¡àfG

 ∞°ü≤dG  ó«©°üJ  ≈∏Y  á°VQÉ©ªdG  πFÉ°üØdG  Oô`̀Jh

 áæjóe ≈∏Y ∞FGòb ¥ÓWÉH Iô«NC’G ΩÉjC’G  »a Égó°V

 â«≤H  »`̀à`̀dGh  IQhÉ`̀é`̀ª`̀dG  á¶aÉëªdG  õ`̀cô`̀e  ,AGó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG

 ∑QÉ©ªdG øY iCÉæªH 2011 ΩÉ©dG »a ´GõædG ´’ófG òæe

.äÉªé¡dGh

 AGójƒ°ùdG  »a  á°VQÉ©ªdG  πFÉ°üØdG  OƒLh  ô°üà≤jh

 ,»bô°ûdG  ÉYQO  ∞jôd  ájPÉëªdG  á«Hô¨dG  É¡aGôWCG  ≈∏Y

.ΩÉjCG òæe ∞°ü≤dÉH ΩÉ¶ædG äGƒb ¬aó¡à°ùJ …òdG

 ∞FGòb çÓK •ƒ≤°S{ øY ¢ùeG ÉfÉ°S ádÉch äOÉaCGh

 AGó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a á`̀°`̀†`̀¡`̀æ`̀dG »``̀M »``̀a á`̀«`̀NhQÉ`̀°`̀U

 øe  OóY  »a  Iô°ûàæªdG  á«HÉgQ’G  äÉª«¶æàdG  É¡à≤∏WCG

 iOG  Ée  É`̀YQO  á¶aÉëªd  »bô°ûdG  ∞jôdG  äGó∏Hh  iôb

.zø«æWGƒe áKÓK ìôLh øjó«¡°T AÉ≤JQG ≈dG

 ∞`̀FGò`̀b •ƒ`̀≤`̀°`̀ù`̀d AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG â`̀°`̀Vô`̀©`̀Jh

 Ö°ùëH ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S çÓ``̀K ò`̀æ`̀e ≈````dhC’G Iô`̀ª`̀∏`̀d ,á`̀∏`̀KÉ`̀ª`̀e

 .ó°UôªdG

العراق يعيد عملية الفرز
لالنتخابات التشريعية 

 ≈∏YCG ,É«∏©dG ájOÉëJ’G áªμëªdG äQôb - Ü.±.CG - OGó¨H  

 Éjhój äGƒ°UC’G  Rôa IOÉ`̀YEG  ¢ùeG  ,¥Gô©dG  »a á«FÉ°†b á£∏°S

 QÉjCG  12  »a  OÓÑdG  É¡Jó¡°T  »àdG  á«©jô°ûàdG  äÉHÉîàf’G  »a

 »a  ,ô`̀jhõ`̀J  äÉ«∏ªY  ∫ƒ°üëH  äÉ¡Ñ°T  ÜÉ`̀≤`̀YCG  »`̀a  ,»°VÉªdG

 ™°Vh  »a  OÓÑdG  πNójh  ,™«HÉ°SC’  ôªà°ùj  ¿CG  íLôj  AGô``̀LEG

 ájÉ¡f  »a »¡àæJ  »dÉëdG  ¿ÉªdôÑdG  á`̀j’h ¿CG  PEG  ¥ƒÑ°ùe ô«Z

.¿GôjõM

 ’EG  ,ô«¨j ød Gòg áªμëªdG QGôb ¿CG  ≈dEG  ¿ƒ∏∏ëe ô«°ûjh

 ∞dÉëJ É¡«a RÉa »àdG äÉHÉîàf’G èFÉàf ,§≤a »°ûeÉg πμ°ûH

 ,ø««Yƒ«°ûdG  ™`̀e  Qó`̀°`̀ü`̀dG  ió`̀à`̀≤`̀e  RQÉ``Ñ``dG  »©«°ûdG  º`̀«`̀Yõ`̀dG

 äGƒb  øe  ø«jOÉ«b  º°†J  »àdG  zíàØdG{  áªFÉb  ≈∏Y  Éeó≤àe

 Éª«a  ,á«eÓ°SE’G  ádhódG  º«¶æJ  πJÉb  …òdG  »Ñ©°ûdG  ó°ûëdG

.ÉãdÉK …OÉÑ©dG Qó«M »bGô©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ±ÓàFG πM

 ô`̀ª`̀JDƒ`̀e »``̀a Oƒ`̀ª`̀ë`̀ª`̀dG â`̀Mó`̀e á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É```̀bh

 ó©dG IOÉYEÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée ¬LƒJ ¿CG áªμëªdG óéJ{ »aÉë°U

.zQƒà°SódG ΩÉμMC’ áØdÉîe ¬«a ¢ù«dh »ª«¶æJ AGôLEG ,RôØdGh

 ΩGõdEÉH  ¿Gô`̀jõ`̀M  ájGóH  »a  ô`̀eCG  »bGô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¿É`̀ch

 »a äGƒ`̀°`̀UCÓ`̀d …hó`̀«`̀dG ó`̀©`̀dG IOÉ``YEÉ``H äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G á«°VƒØe

 AGô`̀LEÉ`̀H  á«°VƒØªdG  ΩGõ``̀dEG  ídÉ°üd ÜGƒ`̀æ`̀dG  äƒ`̀°`̀Uh .´Gô`̀à`̀b’G

 11  ÜQÉ≤j  Éªd  OÓÑdG  ΩƒªY  »a  ájhój  IójóL  OGó©J  á«∏ªY

 ≈∏Y ±Gô°TEÓd IÉ°†b á©°ùJ ÜGóàfG ≈dEG áaÉ°VEG ,äƒ°U ¿ƒ«∏e

.á«°VƒØªdG AÉ°†YCG øe ’óH ôeC’G Gòg

 ¿CG É``̀gQGô``̀b »``̀a á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG äô`̀Ñ`̀à`̀YG ,¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG Gò``̀g »``̀ah

 ΩÉ«≤dG  ø«H  â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »`̀a  ™ªéj  ’  ÜóàæªdG  »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG{

 Óa  Gò`̀d  (...)  á«°VƒØªdG  »`̀a  ¬`̀eÉ`̀¡`̀eh  á«FÉ°†≤dG  ¬eÉ¡ªH

 â°†aQ ,á`̀«`̀fÉ`̀K á`̀¡`̀L ø``̀e .zQƒ``à``°``Só``dG ΩÉ``̀μ``̀MCG ™``̀e á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e

 äÉHÉîàfG  èFÉàf  AÉ¨dEÉH  ¿ÉªdôÑdG  QGô`̀b  ájOÉëJ’G  áªμëªdG

 Qóg{  ∂dP  ¿CG  IôÑà©e  ,á«æeC’G  äGƒ≤dGh  ø«MRÉædGh  êQÉîdG

.zø«ÑNÉædG IOGQE’ IQOÉ°üeh äGƒ°UCÓd

 É`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀T{ »``̀à``̀dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG ¿CG ≈````̀dEG QÉ``̀ °``̀TCG Oƒ`̀ª`̀ë`̀ª`̀dG ø`̀μ`̀d

 ≈dEG ihÉμ°T É¡fCÉ°ûH â©aQ »àdGh √ô«Zh ôjhõàdÉc äÉØdÉîªdG

 âÑdG ø«M ≈dEG É¡éFÉàf ¿ÓYEG AÉLQEG øμª«a (...) á«°VƒØªdG

 …hó«dG RôØdGh ó©dG á«∏ªY ôªà°ùJ óbh .zÉHÉéjEG hCG ÉÑ∏°S É¡«a

 ¿ÉªdôÑdG  á``̀j’h »¡àæJ  â``bh  »`̀a  ,É`̀ª`̀HQ  ô`̀¡`̀°`̀TCG  hCG  ,™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SC’

.¿GôjõM 30 »a É«ª°SQ »dÉëdG

 »aƒ°üdG Qó«M »fƒfÉ≤dG ô«ÑîdG í°Vƒj ,QÉWE’G Gòg »ah

 »a ô««¨J çóëj ób .ô«Ñc ô««¨J{  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  ød QGô≤dG  ¿CG

 πàμdG  ¿CG  ≈≤Ñj øμd ,á∏àc πc πNGO óYÉ≤e á©HQCG  ≈dEG  áKÓK

 π«μ°ûJ  É¡d  øμªj  ’ Gó©≤e ø«°ùªN ≈dEG  ø«©HQCG  ∂∏ªJ  »àdG

.z∞dÉëJ π«μ°ûJ ¿hO ÉgóMh áeƒμM

 ø«à«HÉîàf’G ø«àªFÉ≤dG Éª«YR ø∏YCG ,áªμëªdG QGôb πÑbh

 ,¥Gô`̀©`̀dG  »`̀a  á«©jô°ûàdG  äÉHÉîàf’G  èFÉàf  ÉJQó°üJ  ø«à∏dG

 OÓÑdG IOÉ«≤d »eƒμM ±ÓàFG »a Éª¡ØdÉëJ áÄLÉØe IQƒ°üH

 »fƒfÉ≤dG  ô«ÑîdG  âØ∏jh  .á∏Ñ≤ªdG  ™``̀HQ’G  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N

 ,…hó«dG RôØdG ó©H π°üM ¿EG ô««¨àdG ¿CG ≈dEG …Qƒª©ªdG ¥QÉW

.ájOôμdGh á«æ°ùdG ≥WÉæªdG »a ¿ƒμ«°S

 ôãcCG ∫Éée ¬«a …hó«dG RôØdGh ó©dG{ ¿EG …Qƒª©ªdG ∫Ébh

 AÉ°†≤dÉH ≥ãf øëf øμd »fhôàμdE’G ó©dG øe ôjhõà∏d ô«ãμH

 á«∏ª©dG  IÉ°†≤dG  QGOCG  GPEG{  ±É`̀°`̀VCGh  .zá«°VƒØªdG  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG

.zGóL Iô«Ñc áÑ°ùæH ôjhõàdG ¢ü∏≤J ™bƒJCG ,IAÉØμH

 ¬fCG PEG ÉÄ«°T ô«¨j ød êQÉîdG âjƒ°üJ ¿CG …Qƒª©ªdG iôjh

 Gô«°ûe ,äGƒ`̀°`̀UC’G  ´ƒªée øe áÄªdG  »a áKÓK §≤a πμ°ûj

 É°Uƒ°üN iôL …òdG ø«MRÉædG äGƒ°UC’ RôØdGh ó©dG{ ¿CG ≈dEG

 ô«¨«°S ,π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dGh ø`̀jó`̀dG ìÓ`̀°`̀Uh QÉ``̀Ñ``̀fC’G äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »`̀a

.zóYÉ≤ªdG øe OóY »a èFÉàædG

 OÉëJ’G  ô°ùî«°S  ,É°†jCG  ¿Éà°SOôc  º«∏bEG  »`̀a{  ¬`̀fCG  ™HÉJh

 øe  øjó«Øà°ùªdG  ô`̀ã`̀cCG  ¬``̀fC’  ,Gô`̀«`̀ã`̀c  »fÉà°SOôμdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 .zÖYÓàdG
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≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

á«cô«eC’G IQGOE’G ¿ÉcQCGh ÖeôJ AÉ≤∏d ø£æ°TGh ≈dEG QOÉ¨j ∂∏ªdG  

 IQÉ```jõ```dG ∫Ó````N ,∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀dÓ``̀L »`̀≤`̀à`̀∏`̀jh 

 IQGOE’G ¿É``̀cQCG  ø`̀e GOó`̀Y ,ΩÉ``̀jCG  Ió`̀Y ôªà°ùJ »àdG

 ¬àdÓL  Égó≤©j  äGAÉ≤d  øY  Ó°†a  ,á«cô«eC’G

 ñƒ«°ûdG  ¬«≤°ûH  »cô«eC’G  ¢Sô¨fƒμdG  ¿Ééd  ™e

.ÜGƒædGh

 ¢Sô¨fƒμdG  »`̀a  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  äGAÉ``≤``d  øª°†àJh

 ¿É``é``dh ,ÜGƒ````̀æ````̀dGh ñƒ``«``°``û``dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e äGOÉ```̀«```̀b
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?á«Hô¨dG áØ°†dG »a áehÉ≤ªdG â©LGôJ πg
 øªMôdGóÑY ó©°SG . O   

 
 IõZ ´É£b øe zIOƒ`̀©`̀dG  äGô«°ùe{ Aó`̀H  ™e
 π`̀NO ,Ωƒ``«``dG ≈`̀à`̀Mh z¢````̀VQC’G Ωƒ``̀j{ iô``̀cP »`̀a
 á«Ñ©°ûdG  á`̀ehÉ`̀≤`̀ª`̀dG  Iô«°ùe  ∑ôà©e  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 …OÉMCG •ÉÑJQ’G ∂a á£N òæe Iôe ∫hC’ Iƒ≤H
 ΩÉ©dG  »a  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¢û«L  ÜÉë°ùfG  /ÖfÉédG
 á«Ñ©°ûdG  É¡àehÉ≤e  QÉÑNCG  â∏àMG  ó≤dh  .2005
 ∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh äÉ```````̀YGPE’Gh äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG ø`̀jhÉ`̀æ`̀Y
 á«Ø«c ≈∏Y É¡Ñ∏ZCG õ«côJ ™e á«dhódGh á«Hô©dG
 GƒLôN  ø`̀jò`̀dG  ¿ÉÑ°ûdG  ∫Ó`̀à`̀M’G  äGƒ``̀b  ™ªb
 º¡μ°ùªJ  ø`̀Y  ô«Ñ©à∏d  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ¿ó``̀e  π`̀c  ø`̀e
 ,â`̀bƒ`̀dG äGP »`̀a .º```̀gOGó```̀LCGh º`̀¡`̀FÉ`̀HBG ¢``̀VQCÉ``̀H
 zÜÉ«Z{  ¢†©ÑdG  ¬«ª°ùj  É`̀e  ø`̀Y  ¢ùª¡dG  ôãμj
 z™°VGƒJ{ øY hCG ,á«Hô¨dG áØ°†dG ¿óe ä’É°†f
 ,IõZ ¿ÉÑ°T ∑GôM ΩÉeCG  »Ñ©°ûdG É¡fÉÑ°T ∑GôM
 äô°üàbG  ,»dÉëdG  âbƒdG  »a  ,É¡fCG  ø«dõàîe
 π°üØdG  QGó```L  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀H  á£ÑJôe äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  ≈`̀∏`̀Y
 /äGôª©à°ùªdG  äÉéàæe  á©WÉ≤eh  ,…ô°üæ©dG
 áàbDƒe  π`̀©`̀a  OhOQ  ≈`̀à`̀M  hCG  ,zäÉ`̀æ`̀Wƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG{
 ó°V IQôμàªdG zø«æWƒà°ùªdG{ äGAGóàYG áé«àf
 ºàj  å«M Qƒ¶ëªdG  ™bh Éægh ,ø««æ«£°ù∏ØdG
 áehÉ≤ªdG  ø«H–»Ñ∏°S  ƒëf  ≈∏Y  –  áfQÉ≤ªdG
 ´É£bh á«Hô¨dG áØ°†dG ø«£°ù∏a »MÉæL óæY

.1967 ΩÉ©dG òæe ø«∏àëªdG IõZ
 ´É°ùJG ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒJ πeGƒY áKÓK ∑Éæg
 ,á«Hô¨dG  áØ°†dG  ¿óe »a áehÉ≤ªdG  áeƒªjOh
 iƒ≤dG øe ¢VhôØªdG z»æeC’G ≥«°ùæàdG{ É¡dhCG
 äÉ``̀j’ƒ``̀dG É`̀¡`̀ °`̀SCGQ ≈`̀∏`̀Yh º`̀dÉ`̀©`̀dG »``̀a á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG
 …OÉ°üàb’G ™°VƒdG É¡«fÉKh ,á«μjôeC’G IóëàªdG
 äÉgƒ°ûàdG  ™e  ´É£≤dG  »a  ¬æe  Gô«ãc  ≈`̀∏`̀YC’G
 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀Ñ`̀Y ¬`̀à`̀HÉ`̀°`̀UCG »``à``dG á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀S’G
 áØ°†dG ∫É°UhCG ™«£≤J ƒ¡a É¡ãdÉK ÉeCG .á«°VÉªdG
 É¡°†©H  ø`̀Y  É¡JÉfƒμe  ádhõ©ªdGh  ádƒ°üØªdG
 ¥ô£dGh  zäÉæWƒà°ùªdG{  /äGôª©à°ùªdG  ÖÑ°ùH
 QGó``̀Lh õ`̀LGƒ`̀ë`̀dG ≈``̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀à`̀dE’G
 á«eƒ«dG ä’É≤àY’G øY GóY ,…ô°üæ©dG π°üØdG
 …òdG ™ª≤dGh ,∫ÓàM’G äÉ£∏°S ÉgòØæJ »àdG
 ôKDƒJ á©ªàée É¡∏c ...∫ÓàM’G OƒæL ¬°SQÉªj
 áë∏°ùªdGh á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ªdG ≈∏Y »Ñ∏°S πμ°ûH
 á«Yƒ°VƒªdG  ±hô`̀¶`̀dG  º`̀ZQ –  »àdG  áØ°†dÉH
 ƒëf ≈∏Y ƒdh ,π°UGƒàJ – ôcòdG áØfBG á«°SÉ≤dG
 zÖ««¨J{ ≈``̀dEG É`̀«`̀eÓ`̀YEG …ODƒ``̀j ó`̀b Éªe ,CGõ`̀é`̀e

 »μ«àμdÉjO  Éæg  ô``̀eC’Gh  .É¡æY  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  AÉ`̀Ñ`̀fC’G
 ΩhÉ≤ªdG  π©ØdG  Oô`̀H  »`̀dÓ`̀à`̀M’G  π©ØdG  §`̀Hô`̀j
 ∫ÓàM’G  ¢û«Lh  áeƒμM  á°SÉ«°S  ¿CG  QÉÑàYÉH
 z¿ƒæWƒà°ùªdG{  /¿hôª©à°ùªdG  Éª¡FGQh  ø`̀eh
 ÜÉÑ°ûdG øe ójõªdG ™æ≤J ,á«Hô¨dG áØ°†dG »a
 ΩhÉ≤ªdG πª©dG IôFGód ΩÉª°†f’ÉH »æ«£°ù∏ØdG
 ,áehÉ≤ª∏d  á`̀jô`̀«`̀gÉ`̀ª`̀é`̀dG  á`̀æ`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG  ™`̀°`̀Sƒ`̀Jh
 ä’É`̀≤`̀à`̀Y’Gh  äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀ª`̀dGh  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ô«eóàa
 AÉ`̀«`̀MC’G ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG AÉ`̀æ`̀H äGQGô````̀bh á`̀©`̀°`̀SGƒ`̀dG
 ≈``dEG iô````NCG •É`̀≤`̀f π`̀jƒ`̀ë`̀Jh zá`̀«`̀fÉ`̀£`̀«`̀à`̀°`̀S’G{
 ,á«FGóØdG äÉ«∏ª©dG ≈∏Y kGOQ á∏eÉc äGôª©à°ùe
 áÄ«H ≈dEG IójóL äÉÑcôe ∞«°†J á©ªàée É¡∏c

.áehÉ≤ªdG
 ∫Ó`̀à`̀M’G ¿CG  π`̀gÉ`̀é`̀J  Ωó``̀Y Éæ«∏Y ,¬`̀«`̀∏`̀Yh
 Qó°U ≈`̀∏`̀Y ºãéj á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG á`̀Ø`̀°`̀†`̀dG ¿ó``̀e »`̀a
 ¿Éc ¿EGh ,Iõ`̀Z ´É£b ¿CG  ø«M »a ,»æ«£°ù∏ØdG
 .zQôëe{  ¬æμd  ,™``̀HQC’G  äÉ¡édG  øe  Gô°UÉëe
 âëJ á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG  áØ°†dÉa  ,º`̀°`̀SÉ`̀M ¥QÉ```̀a  Gò```̀gh
 º°†¡dÉH  É«eƒj  áaó¡à°ùe  ô°TÉÑªdG  ∫ÓàM’G
 äÉ`̀eGó`̀°`̀U ≈````̀dEG …ODƒ`````̀j É``̀e º``°``†``dGh º`̀°`̀†`̀≤`̀dGh
 áØ°†dG »a á«fƒ«¡°üdG ádhódG ´ÉªWCGh ,á«eƒj
 ≈dEG  ¿ƒaó¡j  »àdG  zIôeÉ°ùdGh  GOƒ¡j{  á«Hô¨dG
 º¡à°SGô°T ô¡¶J Gòd zÉ¡fÉ£«à°SG{ /ÉgQÉª©à°SG
 »a á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a á``̀ehÉ``̀≤``̀e …CG  á``̀¡``̀LGƒ``̀e »```a
 ∫ÓàM’G ™bGƒH – »g »àdGh ,á«Hô¨dG áØ°†dG
 ábôØàe ƒ``̀dh á`̀«`̀eƒ`̀j á`̀ehÉ`̀≤`̀e – ¬`̀JÉ`̀aQÉ`̀≤`̀eh
 áØ°†dG â«àØJ äGAGôLEGh ∫RÉ©ªdG á°SÉ«°S ÖÑ°ùH

.áª∏μ∏d »aôëdG ≈æ©ªdÉH
 ø«H á«fGó«ªdG äÉbhôØdG πgÉéJ ¿hO ,¿PEG
 áØ°†dG  ∫Gƒ``̀MCG  áfQÉ≤e  CÉ£îdG  øe  ,ø«fÉμªdG
 ΩÉ°ù≤f’G  zìÉ``é``f{  Éæ«Øμjh  ,´É`̀£`̀≤`̀dG  ∫Gƒ``̀MCÉ``̀H
 ≈∏Y »Ñ∏°ùdG ô«KCÉàdG »a »∏NGódG »æ«£°ù∏ØdG
 ácôM  πªée  ≈`̀∏`̀Yh  á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀ehÉ`̀≤`̀ª`̀dG
 »a  áehÉ≤ªdG  äôªà°SG  ó≤∏a  .»æWƒdG  ìÉØμdG
 ¢VQC’G ≈∏Y á°Sƒª∏e äGRÉéfEG â≤≤Mh áØ°†dG
 ø«©∏H iôb ∑Gôëc ô«Ñc »ªdÉY ô«KCÉJ É¡d ¿Éc
 QGóL AÉæH AÉæKCG »eƒ«dG ¬Ñ°T Iô°ü©ªdGh ø«∏©fh
 ∑Gô`̀M  ≈``dEG  ∫ƒëJ  …ò``̀dGh  ,…ô°üæ©dG  π°üØdG
 Éeh  ,¿ƒ«ªdÉY  AÉ£°ûf  ¬«a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀j  »YƒÑ°SCG
 É≤M’ iô≤dG øe OóY »a ∫É°†ædG Gòg ¬≤≤M
 ,ø«©∏H iôbh äGó∏H) π°üØdG QÉ°ùe ô««¨J øe

.(Égô«Zh ¢Sƒ«L ,¢SQóH
 GRQÉ`̀H  ¿É`̀c »Ñ©°ûdG Iõ`̀Z ∑Gô`̀M ¿CG  í«ë°U

 Ió`̀°`̀TÉ`̀ë`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e É``̀ë``̀°``̀VGhh
 äGôFÉW  :áeóîà°ùªdG  IójóédG  Ö«dÉ°SC’Gh
 í«ë°Uh .Égô«Zh äGQÉWEG ,¥ÉØfCG ,ábQÉM á«bQh
 ,á«Hô¨dG áØ°†dG »a ∑GôëdG øe iƒbCG ô¡X ¬fCG
 á`̀ehÉ`̀≤`̀ª`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e  â``∏``°``UGh  á`̀Ø`̀°`̀†`̀dG  ¿CG  ’EG
 »a âî°SôJ »àdG ,áë∏°ùªdG ÉfÉ«MCGh ,á«Ñ©°ûdG
 ∫ÓàM’G /∑ÉμàM’G É¡eGƒb Iôªà°ùe äÉcôëJ
 ¿ó`̀eh äGó``̀∏``̀Hh iô``̀b ¬°û«©J …ò```dG ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ,äGƒæ°S  òæe  …ôéJ  áehÉ≤ªdG  √ò`̀gh  .áØ°†dG
 í«°VƒJ É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ∫Ó```̀N ø``̀e â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SGh
 âëJ  kÉÑ©°T  ∑Éæg  ¿CÉ`̀H  ¬∏ªcCÉH  ºdÉ©∏d  IQƒ°üdG
 πμ°ûH ÜÉ`̀gQE’G ¢SQÉªj hóY ∑Éægh ,∫ÓàM’G

.∫õYCG Ö©°T ó°V »eƒj
 ÜôL ¬`̀fCG  √Oô`̀e ´É£≤dG  áHôéJ »a RQÉÑdG
 OQ  AÉéa  ,ïjQGƒ°üdG  ¥Ó``̀WEGh  í∏°ùªdG  ìÉØμdG
 ìô``̀Lh äÉ`̀Ä`̀ª`̀dG π`̀à`̀≤`̀a É``̀jƒ``̀eO ∫Ó``̀à``̀M’G π`̀©`̀a
 Ühô`̀ë`̀dG  ∫Ó``̀N  ø««æ«£°ù∏ØdG  ø``̀e  ±’B’G
 ô¶f–∞°SCÓd – »àdGh ,´É£≤dG ≈∏Y Iô«NC’G
 ihÉ°S ø«M ádOÉY ô«Z ø«©H É¡d ºdÉ©dG ¢†©H
 á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ªdG ÉeCG .OÓédGh á«ë°†dG ø«H
 ∫ÓàM’G ¢û«L ájô©J »a âëéf ó≤a áægGôdG
 íHP ¢û«L :¬à≤«≤M ≈∏Y ¬Jô¡XCGh ºdÉ©dG ΩÉeCG
 õ««ªJ  ¿hO  ¢`̀UÉ`̀°`̀Uô`̀dG  ¬à°UÉæb  ≥∏£j  π`̀à`̀bh
 ø««aÉë°üdGh  AÉ°ùædGh  ∫ÉØWC’Gh  ¿ÉÑ°ûdG  ≈∏Y
 »æ©j  ’ Gòg øμd  .ábÉYE’G  …hPh  ø«Ø©°ùªdGh
 ,á«Hô¨dG  áØ°†dG  ¿ó`̀e  »`̀a  áehÉ≤ªdG  ™`̀LGô`̀J
 óé°ùªdG  çGó```̀MCG  »`̀a  É¡àØbƒH  ÉgÉæaôY  ó≤a
 ΩÉ``̀jC’G √ò`̀g É¡àØbƒHh π`̀H ,¢`̀Só`̀≤`̀dGh ≈`̀°`̀ü`̀bC’G
 QÉ°üëdG ™`̀aô`̀H á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀eh Iõ``̀Z ™``̀e
 ,øjòdG  ∂ÄdhCG  ô«còJ  Éæ«∏Y  ÉªHQ  .´É£≤dG  øY
 áehÉ≤ªdG äÉ«∏ªY ™LGôJ øY ¿ƒKóëàj ,π¡éH
 Éeh  ,Iô`̀«`̀NC’G  á«FGóØdG  äÉ«∏ª©dÉH  áØ°†dG  »a
 ôÑY  »∏«FGô°SEG  ÜÉ`̀≤`̀Y  ø`̀e  É¡«∏Y  ÖJôàj  ¿É``c
 äÉ«∏ªY ∂``̀dò``̀ch ,äGó``̀∏``̀Ñ``̀dGh iô``̀≤``̀dG QÉ`̀°`̀ü`̀M
 ÖJôàj É``̀eh ¬`̀Kó`̀ë`̀J …ò```̀dG Ö``̀Yô``̀dGh ¢`̀ù`̀gó`̀dG
 É`̀°`̀†`̀jCGh ,ø`̀jò`̀Ø`̀æ`̀ª`̀dG ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀d Ωó``̀g ø``e É¡«∏Y
 äGAGóàYG ó°V ádhõ©ªdG iô≤dGh äGó∏ÑdG ÜôM
 øe í°VGh  πμ°ûH  ø«eƒYóªdG  zø«æWƒà°ùªdG{
 ¬Ñ°T äÉeGó°üdG øY GPÉeh πH .∫ÓàM’G ¢û«L
 »g  áØ°†dG  !?¢SÉªàdG  •É≤f  ™`̀e  á«YƒÑ°SC’G
 QGôªà°SG ™e ,zIOôØæªdG ÜÉFòdG{ ´GóHEG áÑMÉ°U
 äÉ«∏ªY ¥ÉÑà°SG »∏«FGô°SE’G øeC’G Iõ¡LCG õéY

 .ô°UÉæ©dG √òg

16¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

 ¿ÉZhOQCG ióëàj …òdG ¢ùcÉ°ûªdG Ö«£îdG ¬éæjG   

 ¿É````̀ZhOQG ≈`̀∏`̀Y ¬`̀é`̀æ`̀jG Oô``̀j á`̀«`̀Mhô`̀dG √ò`̀¡`̀H

 øY ôª°T  ó`̀bh  äÉ°üæªdG  ≈∏Y ¬Ñ£N »≤∏j  ƒ`̀gh

.≥æY á£HQ ÓHh ¬jóYÉ°S

 ádhódG ¢ù«FQ π«e ó≤àæj …òdG ¬éæjG ó©jh

 á°VhôØªdG AiQGƒ£dG ádÉM ™aôH ,OGóÑà°S’G ≈dG

 »a RÉ````a  GPG  zá``̀YÉ``̀°``̀S  48  ∫Ó`````N{  ø``«``eÉ``Y  ò``æ``e

 ’  ,CÉHh  »fÉªdôH  ΩÉ¶f  ≈dG  IOƒ©dÉHh  ,äÉHÉîàf’G

 Gô≤e  Iô≤fG  »a  ô«ÑμdG  »°SÉFôdG  ô°ü≤dG  òîàj

.ºμë∏d

 ´ƒÑ°S’G  »HÉîàfG  ¿ÉLô¡e  »`̀a  ¬éæjG  ∫É`̀b

 …É°ûdG  Üô°ûj  √ô°üb  »`̀a{  ¿É``̀ZhOQG  ¿G  »°VÉªdG

 Éj ÉfG ÉeG{ ±É°VGh .z¿Éª°ùdG ¢†«H πcCÉjh ¢†«H’G

 Üô°TCGh ¬fƒ∏cCÉJ …òdG ¬°ùØf ¢†«ÑdG πcBÉa »JƒNCG

.z¬fƒHô°ûJ …òdG ¬°ùØf Oƒ°SC’G …É°ûdG

 ¬æμd  ,¬Hƒ∏°SCG  IóëH  ¿É``̀ZhOQG  ¬éæjG  ¬Ñ°ûjh

.ÖîàfG GPG ¬æY zÉeÉªJ ÉØ∏àîe{ ¿ƒμ«°S ¬fG ócDƒj

 ¢ùfGôa ádÉch  ¬©e É¡JôLG  á∏HÉ≤e »a ∫Ébh

 »`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’Gh »`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG ¬∏≤©e É`̀aƒ`̀dÉ`̀j »`̀a ¢`̀Sô`̀H

 …ò``̀dG ¿É`````̀ZhOQG ∑É`̀æ`̀g É`̀eÉ`̀Y 16 ò`̀æ`̀e{ Gô``̀NDƒ``̀e

 É°ù«FQ  ¿ƒ`̀cÉ`̀°`̀S  (...)  É``̀fG  .™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  (º`̀°`̀ù`̀≤`̀j)

.zÉ©eÉL



6رياضة

 بطولة ا�ردن الوطنية 
لجمال الخيول العربية اليوم 

 اكتمال الجهاز الفني لفريق الرمثا 

 z…OƒH ¢ùcEG{ ájÉYôHh z…ô£ªdG{ πMGôdG QÉcòà°SG »a 

 بطولة ا�ندية �لعاب القوى تنطلق اليوم 

 »كرة الصريح« ينهي تعاقداته المحلية 

 الدردور والباشا وسمير ومرجان 
في ضيافة  أكاديمية نجوم الغد 

 الكسبة وعشيش لـ نصف 
نهائي بطولة ألمانيا للمالكمة 

 ádƒ£H á©ªédG  Ωƒ«dG  ≥∏£æJ -  …CGô`̀dG  -  ¿ÉªY 

 »àdGh  á«Hô©dG  ∫ƒ`̀«`̀î`̀dG  ∫Éªéd  á«æWƒdG  ¿OQC’G

 QÉ`̀ª`̀°`̀†`̀e ≈`̀∏`̀Y â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG Ωƒ```̀j AÉ`̀°`̀ù`̀e ≈`̀à`̀M ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀J

.ôªëdG á≤£æe »a á«μ∏ªdG äÓÑ£°S’G

 ,ø«°ùëdG  â`̀æ`̀H  á`̀«`̀dÉ`̀Y  Iô``̀«``̀e’G ƒ`̀ª`̀°`̀S  ≈``Yô``Jh

 »àdG  ádƒ£ÑdG  á«°ShôØ∏d  »μ∏ªdG  OÉ`̀ë`̀J’G  á°ù«FQ

 Ωƒ«dG  ó¡°û«°Sh  ,π`̀«`̀N  160  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  É¡H  ∑QÉ`̀°`̀û`̀j

 âÑ°ùdG  óZ Ωƒj ΩÉ≤à°S ø«M »a ,QÉ¡eC’G äÉ°ùaÉæe

.¢SGôaC’Gh ∫ƒëØdG äÉ°ùaÉæe

 OÉ`̀ë`̀J’G §`̀£`̀N ø`̀ª`̀°`̀V á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG √ò``̀g »``̀JCÉ``̀Jh

 QÉ¡eC’Gh  ∫ƒ«îdG  π«gCÉJ  ±ó¡H  á«°ShôØ∏d  »μ∏ªdG

 ∫Éªéd §``̀°``̀Sh’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG á`̀dƒ`̀£`̀H »``a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d

 ∫ƒ`̀∏`̀jG ô`̀¡`̀°`̀T »`̀a ΩÉ`̀≤`̀à`̀°`̀S »`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫ƒ`̀«`̀î`̀dG

 .ΩOÉ≤dG

 ¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG - ÉãeôdG 

 ≥jôØd  »æØdG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  πªàcG

 …Rƒa …ôFGõédG ΩÉª°†fÉH ÉãeôdG

 »æØdG  ôjóª∏d  GóYÉ°ùe  »fƒ°Sƒe

 ≈°ù«Y  »``̀Ñ``̀fGQh  ,»``̀fƒ``̀ª``̀MQ  OGô```̀e

.á«fóÑdG  ábÉ«∏d  ÉHQóe

 á`̀∏`̀«`̀∏`̀dG ¿É```̀ HQó```̀ª```̀ dG ô``̀°``̀†``̀Mh

 ,»`̀fƒ`̀ª`̀MQ á`̀≤`̀aô`̀H á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀b

 IQGOE’G  É«≤àdG  Éfƒμj  ¿CG  ô¶àæjh

 Oƒ`̀æ`̀H ≈`̀∏`̀Y ¥É`̀Ø`̀JÓ`̀d ,¢``̀ù``̀eCG á`̀∏`̀«`̀d

.ó≤©dG

 ≈∏Y  π°üM  ¿G  É`̀ã`̀eô`̀dG  ≥Ñ°Sh

 ìƒ°UÉf ƒHG óªMG ÜQóªdG äÉeóN

 ¢SGôM  äÉ`̀Ñ`̀jQó`̀J  ≈∏Y  ±Gô`̀°`̀TEÓ`̀d

 .≥jôØdG »a ≈eôªdG

 ,á©ªédG  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U ,≥∏£æJ - …CGôdG  -  ¿ÉªY 

 ájófC’G  ádƒ£H  ,»dhódG  ¿ÉªY  OÉà°S  QÉª°†e  ≈∏Y

 GóZ  ºààîJh  ,(äGó«°ùdGh  ∫ÉLô∏d)  iƒ≤dG  ÜÉ©dC’

.¿OQC’G zX Boody{ ájÉYôH

 äÓ`̀£`̀Hh ∫É``̀£``̀HCGh ∫É``̀£``̀HCGh OÉ``ë``JG ô`̀cò`̀à`̀°`̀ù`̀jh

 Ö``̀Y’h ÜQó```ª```dG kGAÉ``````̀ahh kGAÉ```£```Y iƒ``̀≤``̀dG ÜÉ```©```dCG

 øe …ô`̀£`̀ª`̀dG  ¥hQÉ```a  π`̀MGô`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ÖîàæªdG

 ÖY’h ÜQóªdG ƒgh ,áμ∏ªªdG ájófCG  ádƒ£H ∫ÓN

 ó```̀dGhh  ,75h 64  »``eÉ``Y  ø`̀«`̀H  »``æ``Wƒ``dG  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

 π`̀eGh  á«dÉY  ,áéjóN  ,äÉª©f  ÜÉ`̀©`̀dC’G  ΩG  äÓ£H

.óªëe π£ÑdGh

 ádƒ£ÑdG ôjóe iƒ≤dG ÜÉ©dG OÉëJG ¢ù«FQ ócGh

 OÉëJ’G  IQGOG  ¢ù∏ée ¿CG  ,äÉ°UÉ«M ó©°S  »eÉëªdG

 ,ájófC’G ádƒ£ÑdG ≈∏Y …ô£ªdG πMGôdG º°SG ≥∏WG

 ¬JÉYGóHG ôãf …òdG »æWƒdG ÖYÓdGh ÜQóª∏d AÉah

 ÖîàæªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  iƒ`̀≤`̀dG  ÜÉ`̀©`̀dG  QÉª°†e  ≈∏Y

 ≈dG Gô«°ûe ,É¡«a ÜQO »àdG ájóf’G ¥ôah »æWƒdG

 áÑ©∏dG  á∏©°T  ™aôd  äÓ£Hh  ∫É£HG  Iô«N  Ωób  ¬fG

 á°VÉjôdGh  iƒ`̀≤`̀dG  ÜÉ`̀©`̀dG  º°SEÉH  øWƒ∏d  RÉ`̀é`̀f’Gh

 ájÉYôH  ádƒ£ÑdG  ∞∏Z  OÉëJ’G  ¿G  Éæ«Ñe  ,á«fOQC’G

 π``̀MGô``̀dG  ÜQOh  á`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀d  Gó``̀«``̀cCÉ``̀J   zXbody{

 ÜÉ©dCGh øWƒ∏d AÉªàfGh AÉaƒH AÉ£©dG »a …ô£ªdG

.äÉ°UÉ«M ô«Ñ©J óM ≈∏Y-á«fOQC’G iƒ≤dG

 OÉëJÓd »``eÓ``YE’G  ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG  QÉ`̀°`̀TG  ¬ÑfÉL ø`̀e

 á`̀aÉ`̀c õ`̀é`̀fG á`̀Ñ`̀©`̀∏`̀dG OÉ``̀ë``̀JG ¿CG …ô`̀Ø`̀¨`̀dG ∫É``°``†``f.O

 øe  á©°SGh  ácQÉ°ûe  ó¡°ûJ  »àdG  ádƒ£ÑdG  äÉÑ«JôJ

 ádƒ£ÑdG  πªà°ûJ{  ..á«∏ëªdG  áÑ©∏dG  á`̀jó`̀fCG  Ωƒéf

 óæY á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀eh á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG ó`̀æ`̀Y á`̀«`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ø`̀«`̀Jô`̀à`̀a

.zAÉ°ùædGh ∫ÉLôdG »àÄØd á°ùeÉîdG

 ,»YÉÑ°ùdG{  πª°ûJ  ádƒ£ÑdG  äÉ≤HÉ°ùe  :±É°VGh

 ,¢``̀Uô``̀≤``̀dG »`````̀eQ ,»`````̀ °`````̀ û`````̀e/Ω10000 ,…QÉ```̀°```̀û```̀©```̀dG

 Ö`̀Kƒ`̀dG  ,»``̀dÉ``̀©``̀dG  Ö``̀Kƒ``̀dG  ,õ`````̀LGƒ`````̀M/Ω110h Ω100

 ,á`̀fGõ`̀dÉ`̀H  õ`̀Ø`̀≤`̀dG ,Ω100 ,»`̀KÓ`̀ã`̀dG Ö`̀Kƒ`̀dG,π`̀jƒ`̀£`̀dG

 ,ábô£ªdG »eQ ,íeôdG »eQ ,ájójóëdG IôμdG ™aO

 ,Ω200,Ω800  ,™``````̀fGƒ``````̀e/Ω3000  ,õ``````̀LGƒ``````̀M/Ω400

.zΩ1500 ,Ω100×4Ω5000

 Ωƒ`̀é`̀f ΩÉ```̀eG Iô`̀«`̀Ñ`̀c á`̀°`̀Uô`̀a á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG :™``̀HÉ``̀Jh

 ¢ùaÉæà∏d  äGó«°ùdGh  ∫ÉLôdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  áÑ©∏dG

 ≈dG  ,º¡àjófG  º°SEÉH  IójóL  äGRÉéfG  øY  åëÑdGh

 øe ójõJ º¡d IójóL á«°üî°T á«°SÉ«b ΩÉbQCG ÖfÉL

 É«°SBG  ÜôZ  ádƒ£H  ¿ÉªY  ∫ÉÑ≤à°SG  πÑb  º¡àjõgÉL

.πÑ≤ªdG RƒªJ »a iƒ≤dG ÜÉ©dC’

 á©é°ûe  á«dÉe  õFGƒL  ¢ü«°üîJ  ºJ  ,∂dP  ≈dG

 OóY ôÑcCG  ™ªéj …òdG ≥jôØdG ∫Éæj å«M ájófCÓd

 ∫ÉM  »ah  ∫hC’G  õcôªdG  á«ÑgòdG  äÉ«dGó«ªdG  øe

 øeh  á«°†ØdG  äÉ«dGó«ª∏d  ΩÉμàM’G  ºàj  …hÉ°ùàdG

 áé«àæd  ºμàëj  ∫OÉ©àdG  ∫É`̀M  »`̀ah  õfhôÑdG  Égó©H

 .Ω4X100 ™HÉààdG ¥ÉÑ°S

∞jô°ûdG »∏Y - óHQG 

  ≈∏Y ¬JGóbÉ©J Ωó≤dG Iôμd íjô°üdG ≥jôa ≈¡fG 

 OóY ó«≤H ΩÉb ¿G ó©H  ø««∏ëªdG ø«ÑYÓdG ó«©°U

.¬aƒØ°üd øjóYGƒdG øe

 ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG …OÉ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¬`̀H ≈`̀°`̀†`̀aG É`̀e Ö`̀°`̀ù`̀Mh

 áKÓãH  ø«©à°ùæ°S{  »`̀fƒ`̀∏`̀é`̀©`̀dG  ô`̀ª`̀Y   »``̀eÓ``̀Y’G

 É¡LÉàëj »``à``dG  õ``cGô``ª``dG  »``̀a  Ö``̀fÉ``̀LG ø`̀«`̀aô`̀à`̀ë`̀e

.z»æØdG RÉ¡édG ™e ÉæJGQÉ«N ¢SQófh ≥jôØdG

  »a IôμdG ≥jôØd kÉ«ÑjQóJ kGôμ°ù©e º«≤æ°S :™HÉJh

 kGOGó©à°SG ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ájÉ¡f »a CGóÑj áÑ≤©dG áæjóe

 áeÉbG ¢SQóJ …OÉædG IQGOG ¿G Éªc  …hôμdG º°Sƒª∏d

 IôμdG  ≥jôØd  áeOÉ≤dG  ΩÉ``̀j’G  ∫Ó`̀N  »ªjôμJ  πØM

 .ø«aôàëªdG …QhO ≈dG óFÉ©dG

¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG -ÉãeôdG 

 Égô≤e  »`̀a  ó`̀¨`̀dG  Ωƒ`̀é`̀f  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  âaÉ°†à°SG

 IõªM  »æWƒdG  ÖîàæªdG  Ωƒéf  Iô£dG  áæjóe  »a

 ó«©°Sh  ô«ª°S  ó``ª``MGh  É`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀dG  ó`̀ª`̀ë`̀eh  QhOQó`````̀dG

 Qƒ°†Mh ,QhõÑdG ΩRÉM ∫ÉªY’G πLQ ájÉYôH ,¿ÉLôe

.AGƒ∏dG »a á«°VÉjQ äÉ«°üî°T

 á«ªjOÉcC’G  »Ñ°ùàæªd  á`̀©`̀HQC’G  ΩƒéædG  çóëJh

 å«M ø`̀e Ö`̀YÓ`̀dG É`̀¡`̀H ô`̀ª`̀j »`̀à`̀dG ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG ∫ƒ``̀M

 ¬JGQÉ¡ªd  √ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  ,Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀c  äÉ`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ¬ª∏©J

 ±ƒØ°U »a GQƒ¡°ûe ÉÑY’ ¿ƒμj ¿CG øe ¬æμªJ »àdG

.á«æWƒdG äÉÑîàæªdG

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ÜQó```̀ª```̀dG á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀c’G ô``̀jó``̀e Ωó````̀bh

 »ÑY’  º¡àcQÉ°ûªd  ø«ÑYÓd  ôμ°ûdG  áæHÉÑY  óªëe

 ™`̀aQ »`̀a ô«ÑμdG ô```̀KC’G É`̀¡`̀d ¿É``̀c »`̀à`̀dG ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G

 .º¡JÉjƒà°ùe

 ,á`̀°`̀ù`̀HGQO π«Ñf ø`̀«`̀HQó`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G º`̀°`̀†`̀Jh

 Ée  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,…RÉ`̀é`̀M  Ö©°üeh  á°ùHGQO  º«gGôHG

.2011-2000 QÉªY’G áÄØd ,ÉÑY’ 150 øY ójõj

 ´hQó```̀dG π`̀Ø`̀ë`̀dG »```̀YGQ º`̀∏`̀°`̀S ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G Ö`̀≤`̀Yh

 ´Qó``dG  º∏°ùJ  Éª∏ãe  ,ÖîàæªdG  Ωƒéæd  á`̀jQÉ`̀cò`̀à`̀dG

 .áæHÉÑ©dG á«ªjOÉc’G ôjóe øe ájQÉcòàdG

 IOÉÑY ¿ÉªcÓªdG ¢ùeG πgCÉJ - …CGôdG  - ¿ÉªY 
 ∞°üf  Qhó``̀dG  ä’Gõ``̀f  ≈`̀dG  ¢û«°ûY  OÉ``̀jRh  áÑ°ùμdG
 »a ΩÉ`̀≤`̀J »`̀à`̀dGh á`̀«`̀dhó`̀dG »`̀dÉ`̀g á`̀dƒ`̀£`̀H »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG
 ¿ƒ∏ãªj  ºcÓe  100  øe  ôãcCG  ácQÉ°ûªH   ,É«fÉªdG

.ádhO 16
 ∞°üf  QhO  ≈```̀dG  π``̀gCÉ``̀à``̀dG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀μ`̀dG  ´É`̀£`̀à`̀ °`̀SGh
 π£H  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀Ñ`̀∏`̀¨`̀J  ó`̀©`̀H  ,º``̀¨``̀c  64  ä  ¿Rh  »`̀FÉ`̀¡`̀f
 »bÓ«°Sh  ,•É≤ædÉH  »μ°ùaƒdhRƒc  ¿ÉØjEG   É«°ShQ

 äGP ≈dG ¢û«°ûY π°Uh ø«M »a ,óæ¡dG π£H Ωƒ«dG
 É«fÉªdCG  π£H ≈∏Y √Rƒa ó©H ,º¨c  75  ¿RƒH QhódG
 π£H  Ωƒ«dG  »bÓ«°Sh  •É≤ædÉH   »dô«°T  ƒ«Ø∏«°S

 .É«°ShQ
 56 ¿RƒH …OGƒdG óªëe â©bhG áYô≤dG âfÉch
 ,óªëe  øjódG  ΩÉ°ùM   óæ¡dG  π£H  á¡LGƒªH  º¨c
 Ó«Jƒc ÉHƒc π£H ™e º¨c 91 ¿Rh ¢û«°ûY ø«°ùM

 .»ØfƒaÉ°S

 »æWƒdG ÖîàæªdG á∏HÉ≤e Ö∏£j zÉjRÉîHCG{ øe ≥jôa 

 مؤتمر صحفي للكشف عن تشكيلة »نشامى السلة«.. االثنين 

 بطولة اHستقالل العربية للمصارعة الرومانية والحرة اليوم 

 »JGhôμdG √ô«¶f ™e »æWƒdG Öîàæª∏d ∑ôà°ûe »ÑjQóJ ôμ°ù©e 

 (٣٠) دولة تؤكد مشاركتها في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو 

 اليرموك يُشارك في بطولة ا�ندية العربية لكرة الطاولة 

∫ÓW ô«æe - ¿ÉªY 

 á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ó`̀æ`̀Y á`̀∏`̀°`̀ù`̀dG Iô``̀c OÉ``ë``JG ó`̀≤`̀©`̀j

 kGôªJDƒe  πÑ≤ªdG  ø«æK’G  Ωƒj  ô¡X  IóMGƒdG

 ¬dÓN øe ∞°ûμj OÉëJ’G ô≤e »a kÉ«Øë°U

 É¡H  ∑QÉ`̀°`̀û`̀j  »`̀à`̀dG  á«ª°SôdG  á∏«μ°ûàdG  ø`̀Y

 äÉ«Ø°üJ  øe  Iô«N’Gh  áãdÉãdG  IòaÉædG  »a

 ø«°üdG  ºdÉ©dG  ¢SCÉc  äÉ«Ø°üàd  ∫hC’G  QhódG

.2019

 ¿ƒμ«°S  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ¿CG  z…CGô````̀dG{  â`̀ª`̀¡`̀ah

 ô`̀jó`̀ª`̀dG å`̀jó`̀ë`̀d á``̀jGó``̀Ñ``̀dG »``̀a ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀e

 äGOGó``©`̀à`̀ °`̀SG ô```̀NG ø``̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀ZO ΩÉ``°``S »`̀æ`̀Ø`̀dG

 »a  óæ¡dGh  ¿ÉæÑd  »FÉ≤∏d  »æWƒdG  ÖîàæªdG

 ¬à∏«μ°ûJ AÉª°SG ¿ÓYGh ∫ÉjófƒªdG äÉ«Ø°üJ

 zÖY’  12  ``̀dG  áªFÉb{  ø«JGQÉÑª∏d  á«ª°SôdG

 …ôjhódG óªMCG  óLGƒJ É¡dÓN øe º°ùëjh

.áªFÉ≤dG »a ¬eóY øe

 ô°S ø``̀«``̀eCG  É`̀£`̀Y ƒ```̀HCG  π`̀«`̀Ñ`̀f .Ω ∞`̀°`̀û`̀μ`̀jh

 ó`̀jó`̀é`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀«`̀ª`̀b ø``̀Y OÉ``̀ë``̀J’G

 kGAõ`̀L  ¢ü°üîj  ºK  ø`̀eh  á«YGôdG  äÉ¡édGh

 …óæ¡dG ÖîàæªdG áaÉ°†à°SG øY ¬ãjóM øe

 ádÉ°U »`̀a  ∫hC’G  Qhó```̀dG  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e  ô``̀NCG  »`̀a

 »a  ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG  áæjóªH  IõªM  ô«eC’G

 IQRGDƒ```e á`̀«`̀ª`̀gCGh ,π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG Rƒ`̀ª`̀J ø`̀e ∫hC’G

 Rƒa »a »°SÉ°SG Qƒ¡ªédG Ö©d å«M ≥jôØdG

 ø«≤HÉ°ùdG  zø«à«ÑdG{  ¬«FÉ≤d  »a  ÖîàæªdG

.ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑd ΩÉeCG

 á∏«∏dG  ≈`̀¡`̀fG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ¿É```ch

 ΩÉ````eG AÉ``̀≤``̀∏``̀H É``̀«``̀cô``̀J ô``μ``°``ù``©``e á``̀«``̀°``̀VÉ``̀ª``̀dG

 ∫ƒÑæ£°SG  á`̀dƒ`̀£`̀H  »`̀a  »`̀bGô`̀©`̀dG  ÖîàæªdG

 øe Óc ≈∏Y RƒØdG ≥≤M ¿CG Öîàæª∏d ≥Ñ°Sh

 ô°ùN Éª«a 75-91 GóæZhCGh 80/87 øjôëÑdG

 »fhô«eÉμdGh 80/76 …Oƒ©°ùdG ¬jô«¶f ΩÉeG

 kÓjó©J  äó`̀¡`̀°`̀T  »`̀à`̀dG  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  »`̀a  79-74

 áà°S ≈```dG ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG Oó```Y QÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀fG ó`̀©`̀H

 ≈dG  ™`̀aO  É`̀e  ,á«fÉªK  ø`̀Y  kÉ`̀°`̀Vƒ`̀Y  äÉÑîàæe

 á∏Môe  øe  CGõéªdG  …Qhó`̀dG  øª°V  É¡àeÉbG

.IóMGh

 Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  º`̀à`̀à`̀î`̀j  ¿G  Qô``̀≤``̀ª``̀dG  ø````̀eh

 øe  ≥jôa  áaÉ°†à°SÉH  ¬JGô«°†ëJ  »æWƒdG

 É`̀jRÉ`̀î`̀HCG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L »``̀a RÉ`̀à`̀ª`̀ª`̀dG …Qhó````̀ dG

 á`̀æ`̀jó`̀ª`̀H Iõ``̀ª``̀M ô``̀«``̀e’G á`̀dÉ`̀°`̀U »``̀a ó````̀M’G

 âæ∏YCG  É`̀jRÉ`̀î`̀HCG  â`̀fÉ`̀ch  ,ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG

.1991 ΩÉY É«LQƒL øY É¡dÓ≤à°SG

 AÉ≤∏dG  ¿ƒμ«°S  Ö`̀∏`̀ZC’G  ≈`̀∏`̀Y  ¬``̀fCG  º`̀¡`̀ah

 …òdGh 2002 ó«dGƒe ÜÉÑ°ûdG Öîàæe ™ªéj

 »a  ΩÉ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀∏`̀d  ó©à°ùj

 á«dÉªàMG  ™`̀e  πÑ≤ªdG  Rƒ`̀ª`̀J  25-15  ô°üe

 ÖîàæªdG  ô°UÉæY  øe  Ö`̀Y’  øe  ôãcCG  º°V

.AÉ≤∏dG »a »æWƒdG

ø«HQóª∏d  á«dhódG  IQhódG  ΩÉàN
 »a  ø«HQóªd  á«dhO  IQhO  Ωƒ«dG  ºààîJ

 ΩÉ`̀jG á`̀KÓ`̀K QGó``̀e ≈`̀∏`̀Y â`̀ª`̀«`̀bG »`̀à`̀dG É`̀«`̀cô`̀J

 Ö«∏W ºã«g  :º``gh  ø`̀«`̀HQó`̀e  6  É¡H  ∑QÉ`̀°`̀Th

 ƒ``̀HCG ˆG ó`̀Ñ`̀Y ,ø`̀«`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e ÜQó```̀e

 .O  ,ø«Ä°TÉædG  Öîàæe  ÜQó`̀e  óYÉ°ùe  IQƒ`̀b

 ƒæ«f  ôeÉ°S  ,(ÉHƒjôØc)  ¢Uƒ°ü©dG  º«gGôHG

 ,(»``̀∏``̀g’G) ¢`̀ü`̀î`̀dG ó``̀ jR ,(»``̀°``̀ù``̀cPƒ``̀KQC’G)

.(IôjõédG) QÉ£«ÑdG  ∞«°S

 ÜQóe  …G  á«ª°ùàH  äGó`̀Mƒ`̀dG  Ωƒ≤j  º`̀dh

 Ö«∏W ¿CG ¬«a º¡a …òdG âbƒdG »a ,IQhó∏d

 …ò`̀dG  RÉàªªdG  …Qhó``̀dG  »`̀a  ¬`̀HQó`̀e  ¿ƒμ«°S

 ∂°ùªJ  É`̀ª`̀æ`̀«`̀H  ,π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  Rƒ``̀ª``̀J  17  ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀j

 øe  ∫ó`̀H  ø«HQóe  á«ª°ùJ  QGô`̀≤`̀H  »°VÉjôdG

 ÜQó`̀ª`̀dG  áØ∏μJ  º°üN  º`̀à`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ÜQó``̀e

 Ée ƒ```̀gh …OÉ```æ```dG äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀e ø``̀e »``fÉ``ã``dG

.IQhódG øY Ö«¨J ¬«∏Yh OÉëJ’G ¬°†aQ

 ø«HQóªdG  ∞«dÉμàH  πØμJ  OÉëJ’G  ¿Éch

 áÄa  ôjƒ£Jh  º`̀YO  »`̀a  ¬à£N  øª°V  áà°ùdG

 á`̀jó`̀f’G Ωƒ`̀≤`̀J ¿G ¬`̀Wô`̀à`̀°`̀TG ™`̀e ø`̀«`̀HQó`̀ª`̀dG

 …Qhó`̀dG  »`̀a  ø«cQÉ°ûªdG  É¡«HQóe  á«ª°ùàH

 ÜQó`̀ª`̀dG OÉ`̀ª`̀à`̀YG Ωó``̀Y ∫É``̀M »``̀ah RÉ`̀à`̀ª`̀ª`̀dG

 πØμàj RÉàªªdG  …QhódG  »a ≥jôØdG  ÖjQóàd

 ôØ°S  ≈∏Y  áÑJôàªdG  ∞«dÉμàdG  áaÉμH  …OÉædG

.ÜQóªdG

»°VÉjôdG  QÉ¨°U
 ¢ùμeGQCG  »°VÉjôdG  QÉ¨°U  IQÉ°ùN  º`̀ZQ

 »a  ÉgƒÑ©d  äÉjQÉÑe  áKÓK  øe  ø«JGQÉÑªd

 âμ°SÉH  »`̀æ`̀«`̀ª`̀dG  á`̀dƒ`̀£`̀H  ø``e  ∫hC’G  Qhó```̀dG

 äÉMÉ°ùdG  »a  øjô°û©dGh  á°SOÉ°ùdG  á«dhódG

 Gô``«``JÉ``e á``̀æ``̀jó``̀e »```̀a É``̀«``̀dÉ``̀M ΩÉ```≤```J »```̀à```̀dGh

 ºjó≤J  øe øμªJ ≥jôØdG ¿CG  ’EG  ,á«dÉ£jE’G

.ôjó≤àdG âdÉfh QÉ¶fC’G âàØd ájƒb ¢VhôY

 Rƒ`̀Ø`̀dG Gƒ`̀≤`̀≤`̀M »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG QÉ`̀¨`̀°`̀U ¿É```̀ch

 ΩÉeCG  Ghô°ùN Éªæ«H …ôéæàfƒªdG QƒJƒc ≈∏Y

 Éª«a  ,ø««dÉ£jE’G  É`̀ahOÉ`̀Hh  Gô«JÉe  »≤jôa

 »æ«ªdG  á`̀dƒ`̀£`̀H  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e  â`̀≤`̀∏`̀£`̀fGh  ≥`̀Ñ`̀°`̀S

 56 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ø`̀«`̀æ`̀K’G äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀d â`̀μ`̀°`̀SÉ`̀H

 »eÓYEG  ΩÉªàgG  §°Sh ádhO  15  πãªJ É≤jôa

.õ«ªe …ôgÉªLh

 äÉÑYÓdG øe ¢ùμeGQCG »°VÉjôdG πμ°ûJh

 á°ûjôîdG OƒæYh …OÉª°üdG ÉfÉ«d ø«ÑYÓdGh

 ≈°ù«Yh IQÉ``̀Ñ``̀L ƒ```̀HCG  ¿É````̀jQh »`̀°`̀VÉ`̀e ó`̀æ`̀°`̀Sh

 ¢`̀Sƒ`̀fÉ`̀a ∞`̀«`̀°`̀Sh …Oô``̀μ``̀dG ô`̀ª`̀Yh …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 ¢TÉæW  ó`̀jRh  …hÉμ∏°S  π°SÉHh  »μæY  ô`̀eÉ`̀Jh

 IQƒ``̀î``̀dG º``jô``μ``dG ó``̀Ñ``̀Yh ô`̀ q«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG ¢``̀SQÉ``̀ah

 ÜQóªdG ¬ÑjQóJ ≈∏Y ±ô°ûjh ,OGóM ¿ÉcGQh

 º≤∏Y  ΩRÉ`̀M  √óYÉ°ùj  ó«©°ùdG  OÉªY  »æWƒdG

 óaƒdG  ¢`̀SCGô`̀j  Éªæ«H  è`̀Hƒ`̀Z  IQÉ`̀°`̀S  á````jQGOE’Gh

.ìÉ` qÑ°üdG  …OÉa

 Gò¡d »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  …OÉ`̀æ`̀dG  ó`̀ah õ«ªj É`̀eh

 IGƒf  ¿ƒ∏μ°ûj  ø«ÑY’  á«fÉªK  ácQÉ°ûe  ΩÉ©dG

 »a  ∑QÉ°û«°S  …ò``̀dG  âμ°SÉH  »æ«ªdG  ≥`̀jô`̀a

 á£N ≥ah 2019 ∞«°U »a GOóée ádƒ£ÑdG

 .ióªdG á∏jƒW OGóYEG

 …OÉædG  ¢ù«FQ  ìÉqÑ°üdG  ≈≤àdG  ,∂`̀dP  ≈dG

 »a  ΩÉ`̀L  á«ªjOÉcCG  Oƒ`̀ah  AÉ°SDhôH  »°VÉjôdG

 ÜÉ`̀à`̀jÉ`̀Hh …ô`̀é`̀æ`̀à`̀fƒ`̀ª`̀dG Qƒ`̀Jƒ`̀c …OÉ```̀fh »``̀HO

 äGQÉ`̀jõ`̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  ≈∏Y  º¡©e  ≥`̀Ø`̀JGh  »côàdG

 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀d á`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG Iô````c ¥ô``̀Ø``̀d á``̀«``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dG

 ≈``̀dEG ±ó``̀¡``̀J Iƒ``̀£``̀N »``̀a á`̀jô`̀ª`̀©`̀dG äÉ``̀Ä``̀Ø``̀dG

 ø«Ä°TÉædG  í`̀æ`̀eh  ábGó°üdG  ô`̀°`̀UGhCG  ó«WƒJ

 Iô`̀Ñ`̀N ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cGh º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀e π`̀≤`̀°`̀U á`̀°`̀Uô`̀a

 áaÉ°VE’ÉH  á«dhódG  äÉjQÉÑªdG  »a  ácQÉ°ûªdG

 ≈∏Y  ±ô©àdGh  á«JÉ«M  äGôÑN  ÜÉ°ùàcG  ≈`̀dEG

 .áØ∏àîªdG  ¿Gó∏ÑdG  äGQÉ°†Mh äÉaÉ≤K

¢UÉ°ü≤dG …RÉZ - ¿ÉªY 

 ä’Gõ``f ¥Ó`̀£`̀fEG  ádƒ£H ¥Ó`̀£`̀fEG  π`̀LCÉ`̀J

 áYQÉ°üª∏d áãdÉãdG á«Hô©dG ∫Ó≤à°SE’G ádƒ£H

 ô°üædG …OÉf É¡ª¶æoj »àdG IôëdGh á«fÉehôdG

 ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóe »a ∑ƒeô«dG áYÉ≤H

 Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  øe  á©°SÉàdG  øe  kGQÉÑàYG  ΩÉ≤àd

 ø«cQÉ°ûªdG ô°üe »ÑY’ ∫ƒ°Uh ôNCÉJ ÖÑ°ùH

 áª¶æªdG áæé∏dG ¢ù«FQ Ö°ùëH ádƒ£ÑdG »a

.ä’GóÑ©dG ¢ùfƒj ô°üædG …OÉfh

 á∏«∏dG  äôL z…CGô``̀dG{  `d  ä’GóÑ©dG  ≥`̀ahh

 º«≤J  å«M  ¿É`̀ª`̀Y  ÜÉÑ°T  â«H  »`̀a  á«°VÉªdG

 ádƒ£ÑdG ä’Gõf áYôbh ¿RƒdG á«∏ªY OƒaƒdG

 ∑QÉ°ûjh  ,Ωƒ`̀«`̀dG  AÉ°ùe  É¡eÉààNEG  Qô≤J  »àdG

 ô°üædG  :ájófCG  ¥ôa ¿ƒ∏ãªj ¿ƒYQÉ°üe É¡«a

 ,(¥Gô```̀©```̀dG)  AGô``̀ª``̀°``̀Sh  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  ,(¿OQ’G)

 ∂æÑdG ,(á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG) Iô`̀jõ`̀é`̀dGh á`̀«`̀°`̀SOÉ`̀≤`̀dG

 á«ªjOÉc’G ,(ô°üe) IôëdG ¥Gƒ°S’Gh »∏g’G

 ø`̀«`̀æ`̀Lh OÉ`````̀jR »``̀æ``̀H ¥QÉ``````̀Wh á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

.(ø«£°ù∏a)

 …ò``dG ô`̀°`̀ü`̀æ`̀dG …OÉ```̀f ƒ`̀YQÉ`̀°`̀ü`̀e í`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀jh

 äÉæ°ùëdG  óªëeh  äÉæ°ùëdG  ∞°Sƒj  º¡HQój

 á°ùaÉæªdG  AGƒ``̀LG  ΩÉëàbE’  á«dÉY  äÉjƒæ©ªH

 á`̀YQÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ø```̀Y á`̀bô`̀°`̀û`̀e IQƒ```̀°```̀U ¢``̀ù``̀μ``̀Yh

 √õ`̀ª`̀M ,äÉ``̀æ``̀°``̀ù``̀ë``̀dG ¢``̀ù``̀fG :º`````̀gh á````̀«````̀fOQ’G

 ,»aGôªdG  óªMG  ,…ô°üªdG  º°SÉb  ,äÉæ°ùëdG

 ,ôàYR óªëe ,ìÉàØdGóÑY ôªY ,∞«°SƒHG »∏Y

 ,âμÑdG  å«d  ,»°VÉ≤dG  π°SÉH  ,∞«°SƒHG  »°üb

 hRQG ,»```fGô```jó```dG ¢`̀ù`̀«`̀fG ,∞``«``°``Sƒ``HG ó`̀ª`̀ë`̀e

.¿Éaó°ûdG óªMGh ,π«ª°TG

 ΩÉàîdG π`̀Ø`̀M ¿CÉ```H äÓ`̀dGó`̀Ñ`̀©`̀dG í``̀°``̀VhGh

 Ωƒ«dG  AÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG  óæY  ΩÉ≤o«°S  ádƒ£Ñ∏d

 ô°üædG  πÑL  »`̀a  øFÉμdG  …OÉ`̀æ`̀dG  Ö©∏e  ≈∏Y

 .äÉª«©ædG ΩRÉM .Ω ¿ÉªY ø«eCG ÖFÉf ájÉYôH

 á```̀dhO  (30)  äó``````̀cCG  -  …CGô```````̀dG  -  ¿É``̀ª``̀Y 

 (G1) á«dhódG ø°ùëdG ádƒ£H »a É¡àcQÉ°ûe

 ™∏£e  ¿OQ’G  É¡Ø«°†à°ùj  »àdG  hófGƒμjÉà∏d

 áæjóªH IõªM ô«eC’G áYÉb »a πÑ≤ªdG ô¡°ûdG

.ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG

 ∫hó```̀dG Oó```̀Y ó``̀jõ``̀j ¿G ô`̀¶`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ø```̀eh

 ádƒ£Ñ∏d π«é°ùàdG ÜÉH ≥∏¨j å«M ∑QÉ°ûªdG

 »àdG  ∫hó``̀dGh  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG  ô¡°ûdG  ø`̀e  ∫hC’G  »`̀a

 ,É«fGôchCG  ,∫É¨JôÑdG ,Écô«eG :É¡àcQÉ°ûe äócG

 ,É«°ù«fhófG ,óæ¡dG ,ójƒ°ùdG ,É°ùªædG ,É«JGhôc

 ,¥Gô``©``dG ,êÉ``̀©``̀dG π`̀MÉ`̀°`̀S ,É`̀jô`̀«`̀é`̀«`̀f ,ô`̀é`̀«`̀æ`̀dG

 ,¿ÉæÑd ,äGQÉe’G ,ô£b ,ø«£°ù∏a ,ájOƒ©°ùdG

 ,¿É`̀ª`̀Y ,ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG ≥`̀jô`̀a ,É`̀«`̀Ñ`̀«`̀d ,Üô`̀¨`̀ª`̀dG

 ,¢ùfƒJ ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ,â`̀jƒ`̀μ`̀dG ,ø`̀ª`̀«`̀dG ,ô`̀°`̀ü`̀e

.É«æ«eQCGh ,óæ∏jÉJ ,É«côJ ,ÉjQƒ°S

 á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG π``°``UGƒ``J ,∂```̀dP ≈```̀dG

  çó``ë``dG ìÉ``̀é``̀f’ É`̀¡`̀JGô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀J á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀∏`̀d

 á```̀jQGOE’G äÉ`̀Ñ`̀«`̀Jô`̀à`̀dG ™«ªL ™`̀°`̀Vh º`̀J å`̀«`̀M

 ¿Éé∏dG  π«μ°ûJ  øe  AÉ¡àf’Gh  á«ª«¶æàdGh

.É¡«∏Y ΩÉ¡ªdG ™jRƒJh

 Ö`̀î``à``æ`̀ª``dG º``̀«``̀≤``̀j ,á```̀«```̀fÉ```̀K á```¡```L ø````̀e

 ádƒ£ÑdG  π`̀Ñ`̀b  »`̀Ñ`̀jQó`̀J  ôμ°ù©e  »`̀JGhô`̀μ`̀dG

 …QÉédG  26  Ωƒj  CGóÑj  »æWƒdG  ÖîàæªdG  ™e

 º°†jh  ádƒ£ÑdG  áeÉbEG  óYƒe ≈àM ôªà°ùjh

 π£H º`̀¡`̀æ`̀e á`̀Ñ`̀©`̀∏`̀dG Ωƒ``é``f ø``̀e ô`̀«`̀Ñ`̀c Oó```Y

 á«ÑgP πeÉMh º¨c63 ä ¿Rƒd …ôaƒd ÉHhQhCG

 ∞æ°üªdG  â`̀«`̀fÉ`̀c  »`̀fƒ`̀W º`̀¨`̀c  74  ä É```̀HhQhG

.ºdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y ¢SOÉ°ùdG

 á«æWƒdG  äÉÑîàæªdG  »HQóe  ô«Ñc  ôcPh

 øe  É`̀«`̀JGhô`̀c  Öîàæe  ¿G  ,±É`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀a

 ø`̀«`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y ø``̀«``̀Ñ``̀Y’ ∂`̀∏`̀à`̀ª`̀J »``̀à``̀dG ¥ô```̀Ø```̀dG

 QÉ`̀¨`̀°`̀U á`̀°`̀UÉ`̀N Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG »`̀Ñ`̀Y’ ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀Jh

 ≈∏Y á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG ¬``d º`̀¡`̀©`̀e ø`̀°`̀ù`̀dG

 ÖîàæªdG  ¿G  ≈dG   Gô«°ûe  ,ÓÑ≤à°ùe  º¡FGOCG

 á`̀eó`̀≤`̀à`̀e π``̀MGô``̀e ≈```dG π`̀°`̀Uh ó``̀b »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ™bGƒH  ¿ôªàj  å«M  ádƒ£Ñ∏d  OGó```Y’G  ø`̀e

 á`̀©`̀Ø`̀Jô`̀e äÉ``̀jƒ``̀æ``̀©``̀ª``̀H É``̀ «``̀eƒ``̀j ø``̀«``̀æ``̀jô``̀ª``̀J

 äÉ«dGó«ªdG øe OóY ôÑcG ó°üM º¡MƒªWh

.¿OQÓd á«ÑgòdG

 ø««ªdÉY  ∫É£HG  ádƒ£ÑdG  »a  ∑QÉ°ûjh

  º`̀¨`̀c  49  ä ó``æ``∏``jÉ``J  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e á``̀Ñ``̀Y’ π``̀ã``̀e

 º`̀dÉ`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y ≈````̀dhC’G á`̀Ø`̀æ`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh ∑É`̀Ñ`̀«`̀fÉ`̀H

 É°ùfÉLGôH …hQ º¨c 58 ä »dÉ¨JôÑdG ºéædGh

 …óæ∏jÉàdGh  É```̀HhQhCG  á«ÑgP  ≈∏Y  π°UÉëdGh

 á«°†a ≈`̀∏`̀Y  π`̀°`̀UÉ`̀ë`̀dGh  ÜGô``Ñ``fÉ``g  ¿Gƒ``̀jÉ``̀J

 è`̀fhô`̀fÉ`̀eGQ   º¨c   54  ä ¬`̀æ`̀WGƒ`̀eh  á«ÑªdhG

 π°UÉëdGh  ºdÉ©dG  ≈∏Y  ¢SOÉ°ùdG  ∞æ°üªdGh

 .ÉjQƒc »a ºdÉ©dG á«°†a ≈∏Y

¢UÉ°ü≤dG …RÉZ - ¿ÉªY 

 áLQódG  …QhO  π£H  ,∑ƒeô«dG  …OÉ`̀f  ∑QÉ°ûj

 äÉ°ùaÉæe »a ,ádhÉ£dG IôμH 2017 º°Sƒªd ≈dh’G

 ΩÉ≤J  »àdG  ádhÉ£dG  Iôμd  á«Hô©dG  ájóf’G  ádƒ£H

 »fÉãdG ø`̀jô`̀°`̀û`̀J  8 -2 Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N ¢`̀ù`̀fƒ`̀J  »`̀a

.ΩOÉ≤dG

 ≥jôØdG óFÉb ®ƒØëe áeÓ°S √ôcP Ée ≥ahh

 :z…CGô```̀dG{  ``̀d  ¬ÑjQóJ  áª¡e  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  ≈dƒàj  …ò``̀dGh

 »a ácQÉ°ûª∏d ¬JGOGó©à°SG ∑ƒeô«dG ≥jôa π°UGƒj

 ájófG  …QhO  ádƒ£Ñdh  ,á«Hô©dG  á`̀jó`̀f’G  ádƒ£H

 º°†jh ,É¡àeÉYR AGƒd πªëj »àdG ≈dh’G áLQódG

 ó`̀jR :ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG ®ƒ`̀Ø`̀ë`̀e ≈``̀dG á`̀aÉ`̀°`̀VG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

.ôHÉL ÜƒjGh »°ù«eódG OÉjRh øªjƒHG

 â°S »a ∑ƒeô«dG ácQÉ°ûe ≈dG áeÓ°S âØdh

 ô°üe »a âª«bG á«Hô©dG ájófCÓd á≤HÉ°S ä’ƒ£H

 ,¿OQ’Gh Üô¨ªdG  øe πc »a ø«àdƒ£Hh ,¿ÉæÑdh

 …OÉædG IQGOG ¢ù∏ée AÉ°†YGh ¢ù«FQ ºYO kÉMóàªe

 Iƒ≤H ¬JôWÉb »°†ªàd ¬d kGõaÉM πμ°T Éªe ,≥jôØ∏d

.ìÉéædG áμ°S ≈∏Y É¡d §£îe ƒg Ée ≥ahh

 »a  ácQÉ°ûe  ¥ô`̀Ø`̀dG  ô`̀ã`̀cG  Iô`̀jõ`̀é`̀dG  ôÑà©ojh

 ,»`̀°`̀ù`̀cPƒ`̀KQ’G ¬`̀«`̀∏`̀j á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á``̀jó``̀f’G ä’ƒ``̀£``̀H

 äÉÄØdG áaÉμd Éª¡bôa »ÑY’ GQôM ø«jOÉædG ¿Éch

 øμd  ,É`̀ª`̀gó`̀æ`̀Y  áÑ©∏dG  Éª¡FÉ¨dG  Ö`̀≤`̀Y  á`̀jô`̀ª`̀©`̀dG

 ádƒ£H øª°V ácQÉ°ûª∏d kGôNDƒe OÉY »°ùcPƒKQ’G

 ≥HÉ°ùdG ¬`̀HQó`̀eh ¬`̀Ñ`̀Y’ ∞`̀∏`̀ch ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀LQó`̀dG

.≥jôØdG ≈∏Y ±Gô°T’ÉH »aƒ©dG ¿ÉfóY

 »a ø`̀«`̀≤`̀jô`̀Ø`̀H á``cQÉ``°``û``ª``dG ¿OQÓ`````̀ d ≥``̀ë``̀jh

 äGó«°ùdG  ádƒ£H  »a  Éª¡∏ãªHh  ∫ÉLôdG  á≤HÉ°ùe

.»°ùfƒàdG OÉëJ’G É¡ª¶æoj »àdG

 OÉëJ’G IQGOE’ ójóédG ¢ù∏éªdG ¢ü°üN óbh

 πμ°ûH  …óæ¡ªdG  π«∏N  …ô£≤dG  á°SÉFôH  »Hô©dG

 õcGôªdÉH IõFÉØdG ¥ôØ∏d á«dÉe õFGƒL ¥ƒÑ°ùe ô«Z

 Ωó≤oj Éªc ,á«Hô©dG ä’ƒ£ÑdG »a ≈dh’G áKÓãdG

 …C’  º¶æªdG  »æWƒdG  OÉëJÓd  »Hô©dG  OÉ`̀ë`̀J’G

 ≈dEG  30  ø«H  Ée  ìhGôàj  kÉ«dÉe  kÉªYO  ¬J’ƒ£H  øe

 äGõ«¡éàdGh  äGhO’G  ≈∏Y  IhÓ`̀Y  Q’hO  ∞`̀dG  50

 .áeRÓdG

   (…CGôdG)    á«dhódG IQhódG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG ¿ƒHQóªdG 

 »æWƒdG ÖîàæªdG äÉÑjQóJ øe ÖfÉL 

 ∑ƒeô«dG ≥jôa óFÉb ®ƒØëe áeÓ°S 

 áYQÉ°üª∏d ô°üædG …OÉf ≥jôa 

 Éãeô∏d »æØdG RÉ¡édG 

   áªcÓª∏d »æWƒdG ÖîàæªdG óah 

 »مؤقتة الحسين« تكثف 
اتصاالتها للتعاقد مع 
محترفين لفريق الكرة 

∞jô°ûdG »∏Y - óHQG 

 áàbDƒªdG  ø«°ùëdG …OÉ`̀f  IQGOG  âØãc

 ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG ¢``̀†``̀©``̀H ™```̀e   É```̀¡```̀J’É```̀°```̀ü```̀JG

 ≈``̀dG º`̀¡`̀ª`̀°`̀V á``̀«``̀fÉ``̀μ``̀e’ ø`̀«`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀dG

 .Ωó≤dG  Iôc ≥jôa ±ƒØ°U

 …OÉ``̀æ``̀dG ô`̀°`̀S ø``̀«``̀eG √ô````̀cP É``̀e ≥```̀ah

 á°ù∏L ¿EÉ``̀a  ,…ô`̀μ`̀Ñ`̀dG  í«ª°S »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG

 äó¡°T  ∫h’G  ¢ùeG äó≤Y »àdG IQGO’G

 å«M á«°VÉjôdG ¿Éé∏dG øe OóY π«μ°ûJ

 áæéd π«μ°ûàH á∏jÓîdG OÉaQ ∞«∏μJ ºJ

 π«μ°ûàH  áfhÉ°üîdG  Ö«¡°Uh ó«dG Iôc

 ∞«∏μJ  º`̀J  Éªc  ájôª©dG  äÉÄØdG   áæéd

  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Qƒ```̀eG  ô«°ùàH  »``̀fGQƒ``̀ë``̀dG  OhGO

.áæéd π«μ°ûJ ø«ëd  Ωó≤dG Iôc ≥jôa

 »ah  IQGO’G  âeÉb{  …ôμÑdG  âØdh  

 á≤FÉ°†∏d á©jô°S ∫ƒ∏M ™°Vƒd  ≈dG É¡«©°S

 Ö©∏e  ø«ª°†J  AÉ`̀£`̀Y  ìô`̀£`̀H  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

 π°UGƒàdG  ≈dG áaÉ°VG  »°SÉªîdG …OÉædG

 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á«fÉμe’  óHQG ájó∏H ™e

 .…OÉæ∏d ájQÉªãà°SG ¢VQG á©£b
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رياضة
٧

 البرازيل وكوستاريكا..  تحسين صورة 
 π``Nó``J  -  Ü  ±  CG   -  êQƒ``̀Ñ``̀°``̀Sô``̀£``̀H  ¿É```°```S 

 ¢SCÉc  øe  á«fÉãdG  ádƒédG  äÉ°ùaÉæe  πjRGôÑdG

 ÉμjQÉà°Sƒc  ó°V  Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀c  »`̀a  2018  º`̀dÉ`̀©`̀dG

 Ö«îªdG  É¡dOÉ©J  ¢†jƒ©J  ≈`̀dG  É«©°S  ,Ωƒ`̀«`̀dG,

 π`̀X »``̀a ,Gô`̀°`̀ù`̀jƒ`̀°`̀S ™``̀e ≈`````̀dhC’G á``dƒ``é``dG »``̀a

 …òdG  QÉª«f  É¡ªéæd  á«fóÑdG  ∫ÉëdG  ≈∏Y  ≥∏b

 ,≈```dhC’G IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG »`̀a á`̀jƒ`̀b äÉ`̀eó`̀μ`̀d ¢`̀Vô`̀©`̀J

 ∫Ó`̀N ø``jQÉ``ª``à``dG »``̀a ΩÉ`̀¶`̀à`̀fÉ`̀H ∑QÉ``°``û``j º```̀dh

.á«°VÉªdG  ΩÉjC’G

 á∏eÉ©ªd  ºdÉ©dG  »`̀a  Ö`̀Y’  ≈`̀∏`̀ZCG  ¢Vô©Jh

 ,Gô°ùjƒ°S  ó°V  ≈``̀dhC’G  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∫Ó`̀N  áæ°ûN

 ≈∏YCG  »`̀gh  äÉØdÉîe  10  ¬≤ëH  âÑμJQG  å«M

 »a Ió````̀MGh IGQÉ``̀Ñ``̀e »``̀a ó```̀MGh Ö``YÓ``d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f

 â¡àfGh  .É`̀eÉ`̀Y  20  òæe  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¢`̀SCÉ`̀c  äÉ«FÉ¡f

 »cô«eC’G  Öîàæª∏d  Ö«îe  ∫OÉ©àH  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 ºbQ  õjõ©àd  √É©°ùe  ájGóH  »a  (1-1)  »HƒæédG

.ádƒ£ÑdG  »a  ¢SOÉ°ùdG  ¬Ñ≤d  RGôMEGh  »°SÉ«≤dG

 »a ¬`̀«`̀aÉ`̀©`̀J äGô``à``a º`̀¶`̀©`̀e QÉ`̀ª`̀«`̀f ≈`̀°`̀†`̀eCG

 á`̀«`̀fó`̀Ñ`̀dG ¬`̀à`̀bÉ`̀«`̀d π`̀eÉ`̀c »`̀a ¿ƒ`̀μ`̀j »`̀μ`̀d √OÓ``̀H

 â`̀aÓ`̀dG ¬```̀FGOCG º``̀ZQ ≈`̀∏`̀Yh .º`̀dÉ`̀©`̀dG ¢`̀SCÉ`̀c »`̀a

 hÉ°ù«∏«°ù∏d  ø«àjô«°†ëàdG  ø`̀«`̀JGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a

 Ée  ,¿Gô`̀jõ`̀M  π`̀FGhCG  »a  É°ùªædGh  É«JGhôc  ó°V

 ó≤àØj  ¿É`̀c  É`̀e  GPG  ∫ƒ`̀M  ìô`̀£`̀J  á∏Ä°SC’G  â`̀dGR

.∫ƒ£ªdG  ¬HÉ«Z  ó©H  äÉjQÉÑªdG  á«°ùaÉæàd

 É¡ªéf ≈`̀∏`̀Y  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  π`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  â`̀dhÉ`̀Mh

 Gô°ùjƒ°S  ó°V  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ô``NGhG  »`̀a  Ió`̀Y  äGô`̀e

 »a π°ûa ¬fG ’G ,á«°ShôdG ±ƒà°ShQ áæjóe »a

 ≈eôe »a π«é°ùàdG  hG  Iô«N’G  á°ùª∏dG  OÉéjEG

.º¶æe  …ô°ùjƒ°S  ´ÉaO

 ô`̀Ñ`̀Y ó``«``Mƒ``dG »``̀∏``̀jRGô``̀Ñ``̀dG ±ó``̀¡``̀dG ≈````̀JCGh 

 ƒ«æ«Jƒc  »`̀Ñ`̀«`̀∏`̀«`̀a  »`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G  á`̀fƒ`̀∏`̀°`̀Tô`̀H  Ö``̀Y’

 á≤£æªdG  êQÉN  øe  á©FGQ  á«°Sƒb  Iójó°ùJ  øe

 ∫É``̀M »```̀ah .á```jƒ```b á``̀bÓ``̀£``̀fG ¬``̀≤``̀jô``̀a í`̀æ`̀ª`̀«`̀d

 ,Ωƒ`̀«`̀dG IGQÉ``̀Ñ``̀e ¢`̀Vƒ`̀N ø``e QÉ`̀ª`̀«`̀f ø`̀μ`̀ª`̀à`̀j º``d

 ≈∏Y √õcôe ƒ«æ«Jƒc π¨°ûj ¿G íLôj ,»°SÉ°SCÉc

.»∏jRGôÑdG  Ωƒé¡dG  §N  »a  iô°ù«dG  á¡édG

zIô«Ñc áaÉ°VEG{ 
 Gô°üæY ≈≤Ñj QÉª«f  ¿G  ≈∏Y ƒ«æ«Jƒc Oó°Th

 ƒg{  ∫É`̀bh.Ö`̀≤`̀∏`̀d  π`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  »©°S  »`̀a  É«°SÉ°SCG

 á©«Ñ£H .º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  π`̀°`̀†`̀aG  ó``̀MCG

 Éæd  Iô«Ñc  áaÉ°VEG  πμ°ûj  Éæ©e  √óLGƒJ  ,∫ÉëdG

 Ö©∏dG ÉªFGO ≥∏îj ,ájÉ¨∏d ΩÉg ÖY’ ƒg (...)

.zäÉMÉ°ùªdGh

 »à«J »`̀∏`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  ÜQó``̀ª``̀dG  ≥`̀jô`̀a ø`̀μ`̀j º``d

 É¡d ¢`̀Vô`̀©`̀J »`̀à`̀dG á`̀fƒ`̀°`̀û`̀î`̀dG ø``̀Y ¢```̀VGQ ô`̀«`̀Z

 É°†jCG  π`̀H  ,Ö°ùëa  Ö©∏ªdG  ¢``̀VQCG  ≈`̀∏`̀Y  QÉ`̀ª`̀«`̀f

 ¢†aQ  ÉeóæY  ,…ô°ùjƒ°ùdG  ∫OÉ©àdG  ±óg  øY

 ƒjó«ØdÉH  IóYÉ°ùªdG  á«æ≤J  ≈dG  Aƒé∏dG  ºμëdG

 ôHƒ°ùJ  øØ«à°S  π«é°ùJ  ió`̀d  (zQBG  ¬`̀jG  »``a{)

 á«fƒjõØ∏àdG  IOÉ``̀Y’G  ¿G  Éª∏Y  ,∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  ±ó`̀g

 ™`̀aó`̀H …ô``°``ù``jƒ``°``ù``dG Ö```YÓ```dG ΩÉ``̀«``̀b äô```̀¡```̀XCG

.π«é°ùàdG  πÑb  GófGô«e  »∏jRGôÑdG

 iƒμ°ûH  Ωó≤J  »∏jRGôÑdG  OÉ`̀ë`̀J’G  ¿G  ≈àM

.¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  (ÉØ«a)  »dhódG  √ô«¶f  iód

 á°Uôa  ÉμjQÉà°Sƒc  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  ¿É`̀H  ∂°T  ’h

 Rƒ`̀Ø`̀dG  á`̀ª`̀¨`̀f  ó«©à°ùJ  »`̀μ`̀d  π`̀jRGô`̀Ñ`̀∏`̀d  á`̀«`̀dÉ`̀ã`̀e

 âëéf É¡à°ùaÉæe ¿Gh  Éª«°S  ’ ¢ùØædÉH  á≤ãdGh

 äÉjQÉÑe  10  »a  IóMGh  Iôe  É¡«∏Y  Ö∏¨àdG  »a

.Éª¡æ«H  â©ªL

 ∫É`̀jó`̀fƒ`̀e ICÉ``̀LÉ``̀Ø``̀e É`̀μ`̀jQÉ`̀à`̀°`̀Sƒ`̀c â`̀∏`̀μ`̀°`̀Th 

 ∫hC’G QhódG »a âæμªJ ÉeóæY ,2014 πjRGôÑdG

 É«dÉ£jGh  Gôà∏μfG  º°†J  áYƒªée  Qó°üJ  ø`̀e

 å`̀«`̀M »``̀FÉ``̀¡``̀æ``̀dG ™```̀HQ â``̀¨``̀∏``̀Hh ,…Gƒ``````````̀ZhQh’Gh

.í«LôàdG  äÓcôH  Góædƒg  ΩÉeCG  äô°ùN

 É°†jCG  êÉàëj »μjQÉà°SƒμdG  ÖîàæªdG  ¿G  ’G

 »a  ≈`̀dhC’G  ¬JGQÉÑe  ô°ùN  Éeó©H  •É≤ædG  ≈`̀dG

.É«Hô°U  ΩÉeCG  1-0  áé«àæH  2018  áî°ùf

 øjGôH  Ωô°†îªdG  ÉμjQÉà°Sƒc  óFÉb  ôÑàYGh

 ≈∏Y §`̀¨`̀°`̀†`̀dG ¬`̀≤`̀jô`̀a ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀©`̀à`̀j ¬``̀fG õ```̀jhQ

 »μd π`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  Ö©∏e §`̀°`̀Sh  »`̀a  Iô`̀μ`̀dG  π`̀eÉ`̀M

.á«HÉéjG  áé«àæH  êôîj

 §°Sh  §`̀N  ≈∏Y  Gô°ùjƒ°S  â£¨°V{  ∫É``bh

 ¿’  ¬H  ΩÉ«≤dG  Éæ«∏Y  ø«©àj  Ée  Gògh  ,πjRGôÑdG

 »a π`̀°`̀†`̀aC’G  »`̀g  π`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  ¿G  ∑Qó`̀j  ™«ªédG

 ø«©àj (...) Ωƒé¡dG ≈dG  §°SƒdG  øe ∫É≤àf’G

 äÉªé¡H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dGh  á`̀Yô`̀°`̀ù`̀H  Iô``μ``dG  π`̀≤`̀f  É`̀æ`̀«`̀∏`̀Y

 .zá©jô°S  IóJôe (Ü ± CG)   ¢ùeCG äÉÑjQóàdG ∫ÓN (§°Sh) QÉª«f 

 أستراليا (١) الدنمارك (١).. آمال قائمة  فرنسا (١) بيرو (٠).. تأهل ووداع 
 »°ùfôØdG  ÖîàæªdG  äÉ``̀H  -  ä’É```̀ch  -  …CGô```̀dG 

 ø«∏gCÉàªdG ådÉK ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,∑ƒjódÉH Ö≤∏ªdG

 ºdÉ©dG ¢SCÉc ádƒ£Ñd (»FÉ¡ædG øªK) 16`dG QhO ≈dEG

.É«°ShQ »a Ωó≤dG Iôμd

 ó«MƒdG  IGQÉÑªdG  ±ó`̀g  »HÉÑe  ¿É«∏«c  πé°Sh

.34 á≤«bódG »a

 øY ≈```̀dhC’G Qƒ`̀Ñ`̀©`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀H É°ùfôa â`̀Yõ`̀à`̀fGh

 É¡≤«≤ëJ ó©H  »ªdÉ©dG  ¢Sô©∏d  áãdÉãdG  áYƒªéªdG

 hô«Hh  ,±ó¡d  ø«aó¡H  É«dGôà°SCG  ≈∏Y  øjQÉ°üàf’

.∞«¶f ±ó¡H

 ádƒL  πÑb  »FÉ¡ædG  øªãd  É°ùfôa  πgCÉJ  AÉ`̀Lh

 ¥QÉa ™°ùJG  Éeó©H ,äÉYƒªéªdG  á∏Môe ájÉ¡f øe

 ådÉãdG õcôªdG ÖMÉ°U É«dGôà°SCG ø«Hh ¬æ«H •É≤ædG

 ô«NC’G ¥Éëd ádÉëà°SG »æ©j Éªe ,•É≤f ¢ùªN ≈dEG

 áãdÉãdG áYƒªéªdG Ö«JôJ É°ùfôa Qó°üàJh .∫hC’ÉH

 ,∑QÉ`̀ª`̀fó`̀dG  ø`̀Y  ø«à£≤f ¥QÉ`̀Ø`̀H  •É`̀≤`̀f  6  ó«°UôH

 hô«H π`̀jò`̀à`̀J Éª«a ,É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SCG  ø`̀Y •É`̀≤`̀f ¢`̀ù`̀ª`̀Nh

 ÉgôKEG  ≈∏Y ´qOƒàd •É≤ædG øe ó«°UQ ÓH Ö«JôàdG

.»ªdÉ©dG ¢Sô©dG

 »Ñîàæe »FÉ¡ædG øªãd πgCÉàdG »a É°ùfôa ≥Ñ°Sh

 ó©H  ≈```̀dhC’G  áYƒªéªdG  ø`̀Y  …Gƒ`````̀ZhQhCGh  É`̀«`̀°`̀ShQ

.äÉYƒªéªdG á∏Môe »a øjQÉ°üàf’ Éª¡≤«≤ëJ

 ÖY’  ô¨°UCG  »HÉÑe  ¿É«∏«c  íÑ°UCG  ,¬ÑfÉL  øe

 ÉeóæY Ωó≤dG Iôμd ºdÉ©dG ¢SCÉc »a πé°ùj »°ùfôa

 IGQÉ``̀Ñ``̀e »``̀a hô``̀«``̀H ≈`̀∏`̀Y 0-1 Rƒ``̀Ø``̀dG ¬`̀≤`̀jô`̀a í`̀æ`̀e

 ≥jôØdG π°Sô«d áãdÉãdG áYƒªéªdG øª°V ø«≤jôØdG

.ádƒ£ÑdG êQÉN á«HƒæédG ÉμjôeCG øe ΩOÉ≤dG

 Iójó°ùJ  É`̀eÉ`̀Y  19  √ô`̀ª`̀Y  ≠dÉÑdG  »HÉÑe  ™`̀HÉ`̀Jh

 hQó«H  ¢``̀SCGQ  ¥ƒ`̀a  ø`̀e  äô`̀e  »àdG  hô«L  ¬««Ø«dhCG

 óMCG  Ωó≤H  É¡eÉ£JQG  Ö≤Y  hô«H  ¢SQÉM  »°ù«dÉL

 øe  34  á≤«bódG  »a  É¡gÉéJG  âdóHh  ø«©aGóªdG

.ø«≤jôØdG ø«H Iô«ãe äAÉL »àdG IGQÉÑªdG

 ∫hC’ ádƒ£ÑdG »a ∑QÉ°ûJ »àdG ,hô«H â°VÉNh

 π°†aCG  âfÉch  áYÉé°ûH  IGQÉÑªdG  ,1982  òæe  Iô`̀e

 »fÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH øe ≥FÉbO ¢ùªN ó©H º¡°Uôa

.ºFÉ≤dG øe ƒæ«cCG hQó«H Iójó°ùJ äóJQG ÉeóæY

 ôNG »a ∑ôªfódG ™e ∫OÉ©à∏d É°ùfôa êÉàëà°Sh

 ∫OÉ©J  Ö≤Y  áYƒªéªdG  »`̀a  ø«≤jôØdG  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e

.Ωƒ«dG ≥HÉ°S âbh »a É«dGôà°SG ™e 1-1 ∑ôªfódG

 ¢`̀Sô`̀©`̀∏`̀d ø``̀«``̀YOƒ``̀ª``̀dG ™````̀ HGQ hô``̀«``̀H â``̀ë``̀Ñ``̀°``̀UCGh

 ájOƒ©°ùdGh ô°üe äÉÑîàæe ¬≤Ñ°S Éeó©H ,»ªdÉ©dG

 .Üô¨ªdGh

 á`̀«`̀æ`̀≤`̀J  â``̀∏``̀Nó``̀J  -  Ü  ±  CG  -   GQÉ```̀eÉ```̀°```̀S 

 GOó`̀é`̀e  º«μëàdG  »`̀a  ƒ`̀jó`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 É`̀¡`̀Xƒ`̀¶`̀M ≈`̀∏`̀Y â```≤```HCGh É``«``dGô``à``°``SCG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d

 á«fÉãdG  Iô`̀ª`̀∏`̀d  »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  ø`̀ª`̀K  ≈``̀dG  π`̀gCÉ`̀à`̀dÉ`̀H

 AGõL  á∏cQ  É¡ëæªH  ,2006  ó©H  É¡îjQÉJ  »a

 »`̀a ¢``̀ù``̀eG  1-1  ∑QÉ```̀ª```̀fó```̀dG  ™```̀e  ∫OÉ```̀©```̀à```̀dGh

 äÉ°ùaÉæe  øe  á«fÉãdG  ádƒédG  øª°V  GQÉeÉ°S

 Iô`̀c »`̀a º`̀dÉ`̀©`̀dG ¢`̀SCÉ`̀μ`̀d á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG

.Ωó≤dG

 ≥«≤ëJ ≈dG  É¡≤jôW »a ∑QÉªfódG  äóHh

 ó©H »`̀°`̀Shô`̀dG ∫É`̀jó`̀fƒ`̀ª`̀dG »`̀a »`̀fÉ`̀ã`̀dG É`̀gRƒ`̀a

-1)  hô«ÑdG  ≈∏Y  ≈`̀dhC’G  ádƒédG  »a  É¡bƒØJ

 É¡ªéf  ôÑY  ∫hC’G  ±ó¡dG  â∏é°S  ÉeóæY  ,(0

 ø`̀e 7 á``≤``«``bó``dG »``̀a ø``̀°``̀ù``̀μ``̀jQEG ¿É`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀jô`̀c

 ≥∏£e  πμ°ûH  âæª«g  …ò``̀dG  ∫hC’G  •ƒ`̀°`̀û`̀dG

.¬JÉjôée ≈∏Y

 í`̀æ`̀ª`̀d  â``̀∏``̀Nó``̀J  ƒ``̀jó``̀«``̀Ø``̀dG  á`̀«`̀æ`̀≤`̀J  ¿G  ’G

 á∏cQ  øe  38  á≤«bódG  »a  ∫OÉ©àdG  É«dGôà°SG

 ∑QOCGh ∑Éæjój »∏«e óFÉ≤dG É¡d iôÑfG AGõL

 ¢ùªd ø°ùdƒH ∞°Sƒj ¿G ø«ÑJ Éeó©H ,∫OÉ©àdG

.á≤£æªdG πNGO √ó«H IôμdG

 â°Vôa  PEG  ±ó`̀¡`̀dG  ó©H  QGhOC’G  âÑ∏≤fGh

 ô«Ñc  OóY  ≈∏Y  â∏°üMh  É¡à«∏°†aCG  É«dGôà°SG

 Iô`̀«`̀NC’G ≥`̀FÉ`̀bó`̀dG  »`̀a Éª«°S’ ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  ø`̀e

 …óædƒ¡dG ÜQóªdG ≥jôa ¿CG ’EG .IGQÉÑªdG øe

 É`̀¡`̀à`̀ª`̀Lô`̀J ø```̀Y õ``̀é``̀Y ∂``̀«``̀aQÉ``̀e ¿É````̀a äô``̀«``̀H

 ΩÉ`̀eCG  ≈``̀dhC’G  ádƒédG  »`̀a  ¬àªjõg  ¢†jƒ©Jh

 ∑É«æjój  É¡«a  πé°S  IGQÉÑe  »a  ,2-1  É°ùfôa

 AGõ```̀L á``̀∏``̀cQ ø```̀e √OÓ```̀Ñ```̀d ó``̀«``̀Mƒ``̀dG ±ó```̀¡```̀dG

.ƒjó«ØdÉH  áfÉ©à°S’G ó©H É°†jCG  âÑ°ùàMG

 πgCÉà∏d  á«YÉ°ùdG  ,∑QÉ`̀ª`̀fó`̀dG  äQó`̀°`̀ü`̀Jh

 ,2002  òæe  ≈``dhC’G  Iôª∏d  »FÉ¡ædG  øªK  ≈`̀dG

 ΩÉ`̀eCG  á£≤f  ¥QÉ`̀Ø`̀H  ,•É`̀≤`̀f  ™`̀HQCÉ`̀H  áYƒªéªdG

 Iô``̀«``̀NC’G á`̀dƒ`̀é`̀dG ΩÉ``̀≤``̀Jh .(É``̀à``̀bƒ``̀e) É`̀°`̀ù`̀fô`̀a

 ™e  É«dGôà°SG  Ö©∏J  å«M  ,πÑ≤ªdG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG

.É°ùfôa ™e ∑QÉªfódGh ,hô«ÑdG

 »à∏«μ°ûàH  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿ÉÑîàæªdG  ¢`̀VÉ`̀Nh

 »`̀cQÉ`̀ª`̀fO  π`̀jó`̀Ñ`̀J  AÉæãà°SÉH  ≈```̀dhC’G  á`̀dƒ`̀é`̀dG

 §N »a É«°SÉ°SCG  ¿ƒ°T  ¢S’ Ö©d å«M ó«Mh

 •ƒ°ûdG  »`̀a  â°ù«Øc  ΩÉ`̀«`̀dh  áHÉ°U’  §°SƒdG

 AÉ`̀¡`̀à`̀fGh  hô``«``Ñ``dG  ó`̀°`̀V  IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  ø``̀e  ∫hC’G

.∫ÉjófƒªdG »a √QGƒ°ûe

 íéf ,∑QÉ`̀ª`̀fó`̀∏`̀d á`̀£`̀ZÉ`̀°`̀V á`̀jGó`̀H ó`̀©`̀Hh

 ¬d ô°†M Éeó©H π«é°ùàdG ìÉààaG »a ø°ùμjQEG

 á«NhQÉ°U É¡≤∏WCÉa IôμdG ø°ùæZQƒj ¢S’ƒμ«f

 ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG  ø«ªj  ≈``̀dG  á≤£æªdG  ±QÉ`̀°`̀û`̀e  ø`̀e

 ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ±ó¡dG  ƒ`̀gh  .(7)  ø`̀jGQ  ƒ«KÉe

 …õ«∏μf’G  ΩÉ¡æJƒJ  ºéæd  IGQÉÑe  20  ôNBG  »a

 »a  áª°SÉM á«KÓK É¡æ«H  ,ÖîàæªdG  ¢ü«ª≤H

 ∫Éjófƒª∏d  πgDƒªdG  »``̀HhQhC’G  ≥ë∏ªdG  ÜÉ`̀jG

 .1-5 RƒØ∏d √OÓH OÉb ø«M GóædôjG ó°V

   (Ü ± CG)   É«dGôà°SGh ∑QÉªfódG AÉ≤d øe 

   (∫ƒ°VÉfCG)    »FÉ¡ædG øªãH É°ùfôa ™°Vh »HÉÑe 

 (Ü ± CG)   ¢ùeCG á«ÑjQóJ á°üM ∫ÓN É«Hô°U ƒÑY’ 

 نيجيريا وآيسلندا.. تحقيق االفضل 
 - Ü ± CG - (É«°ShQ) ∂jRóæ«∏«L 

 »a  ÜÉ°ûdG  É¡ÑîàæªH  Éjô«é«f  πeCÉJ

 äÉ«FÉ¡f  »a  Iôã©àªdG  É¡à∏ªM  PÉ≤fEG

 »a Ωó≤dG Iôc »a 2018 ºdÉ©dG ¢SCÉc

 ,Ωƒ«dG, Góæ∏°ùjG ¬LGƒJ ÉeóæY É«°ShQ

 á`̀dƒ`̀é`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V ,OGô``̀Lƒ``̀é``̀dƒ``̀a »``̀a

 áYƒªéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e  ø`̀e  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG

.á©HGôdG

 Éæ«ªK  ’OÉ©J  Góæ∏°ùjG  âYõàfGh

 äô°ùN  Éªæ«H  ,1-1  ø«àæLQ’G  ø`̀e

 »`̀a  2-0  É``̀«``̀JGhô``̀c  ΩÉ`````̀eCG  É`̀jô`̀«`̀é`̀«`̀f

.≈dhC’G ádƒédG

 Ö``̀î``̀à``̀æ``̀ª``̀dG ÜQó`````````̀e QÉ``````̀à``````̀NGh

 ,ôghQ  äƒfôL  »fÉªd’G  ,…ô«é«ædG

 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø``̀«``̀Ñ``̀YÓ``̀dG ø```̀e á`̀∏`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J

 ,»°ShôdG  ∫ÉjófƒªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d

 ,É`̀eÉ`̀Y  25  ≠∏Ñj  QÉ`̀ª`̀YCG  §°Sƒàe  ™`̀e

 zIRÉàªªdG  Qƒ°ùædG{  Öîàæe  ¿G  Éª∏Y

 »a  §≤a Ió`̀MGh  Iô`̀e  iƒ°S  õØj  ºd

 äÉ«FÉ¡f  »a  É¡°VÉN  IGQÉÑe  13  ô`̀NBG

.ºdÉ©dG  ¢SCÉc

 QGhO’G »≤jôa’G ÖîàæªdG ≠∏Hh

 øμd  ,2014  ∫Éjófƒe »a á«FÉ°üb’G

 hóÑJ  á«dÉëdG  áî°ùædG  »a  É¡àª¡e

 É`̀«`̀JGhô`̀c ΩÉ```̀eCG ô`̀°`̀ù`̀N É`̀eó`̀©`̀H á`̀Ñ`̀©`̀°`̀U

 OGô¨æ«æ«dÉc  »a  ≈`̀dh’G  ¬JGQÉÑe  »a

 CÉ£N  ƒÑ«àjG  hQÉcÉ«æ«Lh’  ø«aó¡H

 á`̀∏`̀cQ ø`̀e ô```̀NBGh ¬`̀≤`̀jô`̀a ≈`̀eô`̀e »`̀a

.¢ûàjQOƒe Écƒd É¡∏é°S AGõL

 …ô``̀«``̀é``̀«``̀æ``̀dG Ö``̀î``̀à``̀æ``̀ª``̀dG ø```̀μ```̀d

 º`̀°`̀†`̀J »```à```dGh ,á``̀HÉ``̀°``̀û``̀dG ¬`̀à`̀∏`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀à`̀H

 ≠dÉÑdG  ƒ``̀ghRhCG  ¢ù«°ùfGôa  ¢SQÉëdG

 ’ƒ¡ée ¿É``̀c  ,É`̀eÉ`̀Y  19  ô`̀ª`̀©`̀dG  ø`̀e

 …ò``̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀fQÉ`̀≤`̀e É`̀Ñ`̀jô`̀≤`̀J

 »a 16  `dG  QhO  »a É°ùfôa ΩÉeCG  ô°ùN

.2014 πjRGôÑdG ∫Éjófƒe

 Gó`̀æ`̀∏`̀°`̀ù`̀jG π``Nó``J ,π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG »``̀a

 ádƒédG  »`̀a  É¡dOÉ©J  ™aóH  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 »`̀a  ,1-1  ø``̀«``̀à``̀æ``̀LQC’G  ™``̀e  ≈``````dhC’G

 Ö`̀Y’ π``̀°``̀†``̀aCG É`̀¡`̀«`̀a ´É```°```VCG IGQÉ```Ñ```e

 π`̀«`̀fƒ`̀«`̀d äGô````̀e ¢`̀ù`̀ª`̀N º``̀dÉ``̀©``̀dG »``̀a

 íæªH  á∏«Øc  âfÉc  AGõL  á∏cQ  »°ù«e

.Ωó≤àdG √OÓH Öîàæe

 ∑QÉ°ûJ  »`̀à`̀dG  Gó`̀æ`̀∏`̀°`̀ù`̀jEG  â`̀eó`̀bh

 »a ≈````̀dhC’G Iô`̀ª`̀∏`̀d ∫É`̀jó`̀fƒ`̀ª`̀dG »``̀a

 »a  ICÉLÉØe  É¡≤«≤ëJ  ó©H  É¡îjQÉJ

 ™`̀HQ  É`̀¡`̀Zƒ`̀∏`̀Ñ`̀H  2016  É``````̀HhQhCG  ¢``̀SCÉ``̀c

 ,É°†jCG  ≈dhC’G É¡àcQÉ°ûe »a »FÉ¡ædG

 Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ó`̀°`̀V  É``̀jƒ``̀b  É``«``YÉ``aO  AGOCG

 ió``̀°``̀ü``̀Jh ,»```Hƒ```æ```é```dG »````cô````«````eC’G

 á∏côd  ¿ƒ°SQhódÉg  ¢ù«fÉg  É¡°SQÉM

 •ƒ``°``û``dG »```̀a »`̀°`̀ù`̀«`̀e ø```̀e AGõ```̀é```̀dG

.»fÉãdG

 ô«ª«g  Góæ∏°ùjG  ÜQó`̀e  ∞`̀°`̀Uhh

 »YÉaódG  ¬≤jôa  AGOCG  ¿ƒ°ùªjô¨dÉg

 ¿G Éª∏Y ,z»dÉãªdG{ `H ø«àæLQC’G ΩÉeCG

 ó≤àfG  »fÉÑ°S’G  áfƒ∏°TôH  …OÉf  ºéf

 »`̀aÉ`̀æ`̀jó`̀æ`̀μ`̀°`̀S’G Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG OÉ`̀ª`̀à`̀YG

 øe GOQ  »≤d  ≥«∏©J  »a  ,´ÉaódG  ≈∏Y

.ø«jóæ∏°ùj’G

 ¿É`̀c É``̀ª``̀HQ{ ¿ƒ``°``SQhó``dÉ``g ∫É```̀bh

 É`̀fó`̀ª`̀à`̀YG ƒ``̀d IOÉ``©``°``S ô``̀ã``̀cCG ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S

 ¿G  ø`̀μ`̀ª`̀j  .5-0  É`̀fô`̀°`̀ù`̀Nh  Ωƒ``é``¡``dG

 á≤«≤M Éææμd º¡FGQBG øY ¢SÉædG ôÑ©j

.z∂dòH ºà¡f ’

 »a  Éjô«é«f  ó°V  IGQÉÑªdG  øμd

 zôãcG  á«eƒég{  ¿ƒμà°S  OGôZƒØdƒa

 ≠dÉÑdG  …óæ∏°ùj’G  ¢SQÉëdG  Ö°ùëH

 ≈dG  áaÉ°VG  -  ò≤fCG  …ò`̀dGh  ,ÉeÉY  34

 á°UôØdG  øe  ójó©dG  -  AGõédG  á∏cQ

.»æ«àæLQC’G  Öîàæª∏d  âëæ°S  »àdG

 øe ¿ƒμ«°S{ ¿ƒ°SQhódÉg ±É°VCG

 º¡a  ,Éjô«é«f  ≈∏Y  Ö∏¨àdG  Ö©°üdG

 Ωƒé¡dG ≈``dG  Ó`̀«`̀e ô`̀ã`̀cGh ¿ƒ`̀©`̀jô`̀°`̀S

 ¿ƒμà°S  .ø`̀«`̀à`̀æ`̀LQ’G  ø`̀e  ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

.zIô«ãc ìGƒf øe áØ∏àîe IGQÉÑe

 Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e  ¿G  ô```````̀ghQ  ó``̀≤``̀ à``̀©``̀jh

 πgCÉàdG  ≈∏Y  GQOÉ`̀b  ∫Gõ`̀j  ’  Éjô«é«f

 ≈```̀dhCG ΩÉ``̀≤``̀J »``̀à``̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ø``̀Y

 ¢ù«ªîdG  á«fÉãdG  É¡àdƒL  »`̀JGQÉ`̀Ñ`̀e

.É«JGhôch ø«àæLQC’G  ø«H

 »≤jôa’G ÖîàæªdG ÜQóe ∫Ébh

 Ió`̀MGh  á£≤æH  Góæ∏°ùjG  øY  ôNCÉàf{

 ¿ƒ`̀μ`̀æ`̀°`̀S ∂``̀dò``̀d ,É``̀æ``̀jó``̀jCÉ``̀H Qƒ`````̀e’Gh

 ¿ƒª∏©àj  ø«ÑYÓdG  ´óæd  .ø««HÉéjG

 (É```«```JGhô```c ΩÉ````````̀eCG) IQÉ```°```ù```î```dG ø```̀e

 .zπ°†a’G ≥«≤ëJ ∫hÉëfh

 صربيا وسويسرا.. لـ حسم التأهل 

 øª°V IGQÉ``̀Ñ``̀e  »`̀a - Ü ± CG   - êQƒ`̀Ñ`̀°`̀Sô`̀£`̀H  ¿É`̀°`̀S 

 ,OGôéæ«æ«dÉc  »`̀a  ΩÉ`̀≤`̀J  É¡Øf  á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG

 »FÉ¡ædG  øªK QhódG  ≈dG  É¡∏gCÉJ  º°ùM É«Hô°U ∫hÉëà°S

.Gô°ùjƒ°S ¬LGƒJ ÉeóæY

 ÉμjQÉà°Sƒc  ≈∏Y  âÑ∏¨J  »àdG  É«Hô°U  ô«°üe  hóÑjh

 Égô«¡¶d  Iô°TÉÑe  Iô`̀M  á∏cQ  ø`̀e  ™`̀FGQ  ±ó¡H  (0-1)

 øª°†j  ÉgRƒa  ¿’  ,Égó«H  ±hQ’ƒ`̀c  Qóæ°ùμdCG  ô°ùj’G

 øY  ô¶ædG  ±ô°üH  á«FÉ°üb’G  QGhOC’G  »a  É©bƒe  É¡d

 ó°V Iô``̀«``̀NC’G á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG  á`̀dƒ`̀é`̀dG  »`̀a É`̀¡`̀JGQÉ`̀Ñ`̀e áé«àf

.¿GôjõM 27 »a πjRGôÑdG

 ¬∏gDƒj ™bƒe »a √OÓH Öîàæe ¿G ±hQ’ƒc iCGQh

 ±ÉØîà°S’G øe ¬°ùØf âbƒdG »a GQòëe ,πgCÉàdG º°ùM

 ¿G Gó``̀L º`̀¡`̀ª`̀dG ø``̀e{ ∫É```bh .…ô`̀°`̀ù`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H

 øμd  ,ÉæJRƒM  »`̀a  (≈``̀dhC’G  IGQÉÑª∏d)  çÓ`̀ã`̀dG  •É≤ædG

.zº°ùëJ ºd Qƒe’G

 ’  (...)  Éæd  IGQÉ`̀Ñ`̀e  Ö©°UCG  »`̀g  Gô°ùjƒ°S{  ±É`̀°`̀VCG

 ød ÉædOÉ©J ∫ÉM »a .¿B’G äÉHÉ°ùëdG »a ∫ƒNódG ójQG

.z™Ñ£dÉH RƒØdG ójôf ,ó«L πμ°ûH Qƒe’G ô«°ùJ

 ø`̀«`̀«`̀dÉ`̀M ø``̀«``̀Ñ``̀Y’ »``̀Hô``̀°``̀ü``̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG º``̀°``̀†``̀jh

 §°Sh  ÖY’  º¡æ«H  ,…õ«∏éf’G  …Qhó`̀dG  »a  ø«≤HÉ°Sh

 ºéædG ø`̀μ`̀d ,¢`̀û`̀à`̀«`̀JÉ`̀e É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀«`̀f ó`̀à`̀jÉ`̀fƒ`̀j ô`̀à`̀°`̀ù`̀°`̀û`̀fÉ`̀e

 º`̀LÉ`̀¡`̀ª`̀dG §`̀°`̀Sƒ`̀dG Ö```Y’ ƒ``̀g ¬`̀aƒ`̀Ø`̀°`̀U »``̀a ó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀dG

.¢ûà«aÉ°S-¢ûà«aƒμæ«∏«e »Lô«°S »dÉ£j’G ƒ«°ùJÓd

 Üƒ`̀«`̀dƒ`̀aÓ`̀°`̀S ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG É`̀«`̀Hô`̀°`̀U ÜQó```̀e ¿G OOô``̀à``̀jh

 ¬àdÉbEG  ™`̀aO  ,äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  Æƒ∏Ñd  É`̀gOÉ`̀b  …ò``̀dG  ø«∏°Sƒe

 Qôμj ºd .¢ûà«aÉ°S-¢ûà«aƒμæ«∏«e AÉYóà°SG Ωó©d ÉæªK

 πμ°ûH óªà©jh ,¬°ùØf CÉ£îdG ¢ûà«jÉà°Sôc ¿OÓe ¬Ø∏°S

 πμ°ûH  ≥dCÉJ  …ò`̀dGh  ,ÉeÉY  23  ≠dÉÑdG  ÖYÓdG  ≈∏Y  »∏c

.ÉμjQÉà°Sƒc ó°V á«æØdG ¬JÉ°ùªd ∫ÓN øe âa’

-¢ûà«aƒμæ«∏«ªH  ÉjôcR  ¢ù«æjO  …ô°ùjƒ°ùdG  OÉ°TGh

 á«dÉY  äÉ«æa  ™`̀e  ™``̀FGQ  Ö``̀Y’{  ¬`̀fG  GôÑà©e  ,¢ûà«aÉ°S

 É«Hô°U  »`̀Ñ`̀Y’  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ,√ó```Mh  ¢ù«d  ¬æμd  (...)

 ø«ÑY’  É`̀fQhó`̀H  ∂∏ªf  Éææμd  Iô«Ñc  á`̀jó`̀fCG  »a  ¿ƒÑ©∏j

.zÉ°†jG øjó«L

 πàëJ  »gh  »dÉëdG  ∫ÉjófƒªdG  Gô°ùjƒ°S  ¢VƒîJh

 ™HQ  â¨∏H  »`̀gh  ,ÉØ«ØdG  ∞«æ°üJ  »a  ¢SOÉ°ùdG  õcôªdG

 ,É«Hô°U  É``eCG  .1954  ΩÉ`̀Y  É`̀gô`̀NBG  äGô``e  çÓ`̀K  »FÉ¡ædG

 .Iô«NC’G áî°ùædG øY É¡HÉ«Z ó©H äÉ«FÉ¡ædG ≈dG Oƒ©àa

 (RôàjhQ)   Éjô«é«f á¡LGƒªd ¿hó©à°ùj Góæ∏°ùjBG ƒÑY’ 

 ∫ÉjófƒªdG IôμØe 
 2018 ∫Éjófƒe äÉ«FÉ¡f

πjRGôÑdGÉμjQÉà°Sƒc
 beIN  Gô`̀°`̀ü`̀Y  3

2/MAX1

Éjô«é«fGóæ∏°ùjBG
 beIN  AÉ``̀°``̀ù``̀e  6

2/MAX1

É«Hô°UGô°ùjƒ°S
 beIN  AÉ``̀°``̀ù``̀e  9

2/MAX1

 Ωƒ«dG  ä
ÉjQÉÑe  

17362 Oó`̀©`̀dG  - Ω2018  ¿Gô`̀jõ`̀M 22  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  - ``̀g 1439 ∫Gƒ`̀°`̀T  8 á©ªédG



8اقتصاد

á``°UQƒHá``°UQƒH

 á°UQƒÑd ΩÉ`̀©`̀dG ô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG í``̀HQ - …CGô```̀dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 ¢ùeG  á°ù∏L äÓeÉ©J  ΩÉàN »a Ió`̀MGh  á£≤f  ¿ÉªY

 iƒà°ùe óæY ≥∏¨àd ´ƒÑ°SC’G äÓeÉ©J ôNG -¢ù«ªîdG

.á£≤f 2096

 ¥Ó`̀ZG ô©°S Oƒ`̀©`̀°`̀U ,´É`̀Ø`̀JQÓ`̀d ô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG º```YOh

 »àjƒμdG  »```̀fOQC’G  ,áÄªdÉH  1^82  äÉØ°SƒØdG  :º`̀¡`̀°`̀SCG

 áÄªdÉH 0^78 ∫hôàHƒL-¿OQC’G IÉØ°üe ,áÄªdÉH 0^94

.áÄªdÉH 0^29 »fOQC’G »eÓ°SE’G ∂æHh

’hGóJ ≈∏YC’G
 º`̀é`̀M ≈``̀∏``̀Y »`````°`````VGQC’G ô``̀jƒ``̀£``̀J º`̀¡`̀°`̀S π``̀é``̀°``̀Sh

 OÉ`̀ë`̀J’G  ,QÉ`̀æ`̀jO  ±’G 807 ``̀H  á°ù∏édG  ∫Ó`̀N ∫hGó``̀J

 QÉªãà°S’Gh  π≤æ∏d  ΩQ  ,QÉæjO  ∞dCG  357  äGQÉªãà°SÓd

 ,QÉ`̀æ`̀jO ∞```̀dCG  313 »`̀Hô`̀©`̀dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ,QÉ``̀æ``̀jO ∞```̀dCG  347

 ,QÉæjO ∞dCG 279 iô°S ,QÉæjO ∞dCG 296 »Hô©dG OÉëJ’G

 äÉØ°SƒØdG  ,QÉæjO  ∞`̀dCG  253  ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéàdG

 ±’G  203  åjóëàdG  ,QÉ`̀æ`̀jO  ±’G  210
.QÉæjO ∞dCG 187 QÉªãà°SÓd ∫ÉÑb’Gh QÉæjO

Éª¡°SCG ≈∏YC’G
 ∫Ó`̀N º`̀¡`̀°`̀SCG á`̀«`̀ª`̀c ≈``∏``YG iô``°``S º`̀¡`̀°`̀S π`̀é`̀°`̀Sh
 QÉªãà°S’Gh  π≤æ∏d  ΩQ  ,º`̀¡`̀°`̀S  ∞``̀dCG  572  ``̀H  á°ù∏édG
 ,º¡°S  ∞``̀dCG  428  »``̀°``̀VGQC’G  ôjƒ£J  ,º¡°S  ∞``̀dCG  474
 äÉ©ªéàdG  ,º¡°S  ±’G  305  äGQÉªãà°SÓd  OÉ`̀ë`̀J’G
 ,º¡°S ∞dCG 255 åjóëàdG ,º¡°S ∞dCG 267 ájQÉªãà°S’G
 ™jQÉ°ûª∏d á∏eÉμàªdG ,º¡°S ∞dCG 239 »Hô©dG OÉëJ’G
 ∞dCG  93  á«fOQC’G  Ö«HÉf’G  ,º¡°S  ∞dCG  148  IOó©àªdG

.º¡°S ∞dCG 85 ¿ÉªY IôgÉ≤dG ∂æHh º¡°S

GOƒ≤Y ≈∏YC’G
 Oƒ≤Y  ºéM  ≈∏Y  »`̀°`̀VGQC’G  ôjƒ£J  º¡°S  πé°Sh
 ôjƒ£àd  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e  ,Gó``̀≤``̀Y  142  ```̀H  á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG  ∫Ó```̀N

-¿OQC’G  IÉØ°üe  ,Gó`̀≤`̀Y  90  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh  »``̀°``̀VGQC’G

 ,Gó≤Y 72 ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéàdG ,Gó≤Y 73 ∫hôàHƒL

 ΩQ ,Gó≤Y 65 á«fOQC’G  Ö«HÉf’G  ,Gó≤Y 71 äÉØ°SƒØdG

 ,Gó≤Y 58 »Hô©dG ∂æÑdG ,Gó≤Y 62 QÉªãà°S’Gh π≤æ∏d

.Gó≤Y 52 »fOQC’G »eÓ°SE’G ∂æHh Gó≤Y 57 øcÉ°ùe

áëHGQ ácô°T 34
 äÉ«fhôàμdEÓd  ÜƒæédG  :º¡°SG  QÉ©°SCG  â©ØJQGh

 …õdG  ,áÄªdÉH  8^33 á«YÉæ°üdG  OQGƒªdG  ,áÄªdÉH  9^09

 ™jQÉ°ûª∏d  ¥ô°ûdG  ,áÄªdÉH  5^55  á°ùÑdC’G  áYÉæ°üd

 áîeÉ°ûdG  ,áÄªdÉH  4^98  á«fOQC’G  ø«eÉàdG  ,áÄªdÉH  5

 3^33  ¿hôªãà°ùªdG  OÉ`̀ë`̀JG  ,áÄªdÉH  4^76  á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG

 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H 3^20 ø`̀«`̀eÉ`̀à`̀∏`̀d »`̀Hô`̀©`̀dG ¥ô`̀°`̀û`̀dG ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 2^63 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  OÉ``©``HG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^77 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG

 á«FÉ≤àf’G  ,áÄªdÉH  2^63  π«∏°†dG  ™ªée  ,áÄªdÉH

 2^50  á«MÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûª∏d  äÉ©ªéàdG  ,áÄªdÉH  2^53

 ∂æH  ,áÄªdÉH  2^50  åjóëàdG  ,áÄªdÉH
 äGQÉªãà°SÓd πe’G ,áÄªdÉH 2^18 »Hô©dG QÉªãà°S’G
 ,áÄªdÉH 2^17 äGQÉªãà°SÓd »HôY ¥ô°T ,áÄªdÉH 2^17
 ,áÄªdÉH 2 ¿OQC’G ójóM ,áÄªdÉH 2^04 π≤æ∏d ΩÓ°ùdG
 1^66  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  IQGR  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^82  äÉ`̀Ø`̀°`̀Sƒ`̀Ø`̀dG
 1^42  á«dhódG  πHÉæ°ùdG  ,áÄªdÉH  1^49 QƒÑ©dG  ,áÄªdÉH
 Ö«HÉf’G ,áÄªdÉH 1^35 QÉªãà°S’Gh π≤æ∏d ΩQ ,áÄªdÉH
 ,áÄªdÉH 0^94 »àjƒμdG »fOQC’G ,áÄªdÉH 1^01 á«fOQC’G
 IƒØ°U ∂`̀æ`̀H  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  0^85 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  OÉ``ë``J’G
 ,áÄªdÉH  0^73  áWÉ°Sƒ∏d  ΩQ  ,áÄªdÉH  0^78  »eÓ°SE’G
 ájôëÑdG  •ƒ£îdG  ,áÄªdÉH  0^61  º«∏©à∏d  AÉ`̀bQõ`̀dG
 ∂æHh áÄªdÉH  0^44 QÉªãà°SÓd ô°ü©dG  ,áÄªdÉH  0^56

.áÄªdÉH 0^29 »fOQC’G »eÓ°SE’G

É¡ª¡°SCG â©LGôJ ácô°T 25
 7^17  §°SƒàªdG  ôëÑdG  :º¡°SG  QÉ©°SCG  â©LGôJh

 ,áÄªdÉH  4^39  ƒμjGƒL ,áÄªdÉH  4^97  øcÉ°ùe  ,áÄªdÉH

 §``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H 3^33 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG AÉ``̀ª``̀f’G

 ,áÄªdÉH  2^94  OÉ`̀ë`̀J’G  ∂æH  ,áÄªdÉH  3^12  IOó©àªdG

 2^56  á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG  äÉ`̀«`̀KGó`̀M’G  ,áÄªdÉH  2^77  ƒ`̀μ`̀aGô`̀J

 IóëàªdG  ,áÄªdÉH  2^17  á`̀«`̀fOQC’G  ájQÉ≤©dG  ,áÄªdÉH

 1^58  äGQÉªãà°SÓd  áeÉ¡J  ,áÄªdÉH  1^72  á«dÉªdG

 1^51 …QÉ≤Y ,áÄªdÉH  1^57 »°VGQC’G  ôjƒ£J ,áÄªdÉH

 QÉªãà°SÓd á«dhódG ¿ƒªY ,áÄªdÉH 1^38 RÉéfG ,áÄªdÉH

 ,áÄªdÉH  0^96  á«Hô©dG  á°ù°SDƒªdG  ∂æH  ,áÄªdÉH  1^06

 ,áÄªdÉH  0^85  âæª°S’G  ,áÄªdÉH  0^85  πHÉH  ≥`̀FGó`̀M

 0^68 ¿ÉªY IôgÉ≤dG ∂æH ,áÄªdÉH 0^85 »∏gC’G ∂æÑdG

 ábÉ£∏d ¥ÉaBG ,áÄªdÉH 0^59 äGó«Ñª∏d á«Hô©dG ,áÄªdÉH

 OÉëJ’G  ,áÄªdÉH  0^42  »Hô©dG  ∂æÑdG  ,áÄªdÉH  0^50

 0^30  QÉªãà°SÓd  ∫É`̀Ñ`̀b’Gh  áÄªdÉH  0^33  ôFÉé°ù∏d

 .áÄªdÉH

 البورصة تربح نقطة في ختام تعامالت ا�سبوع  البورصة تربح نقطة في ختام تعامالت ا�سبوع 

إعداد - فيصل التميمي

 المعشر يبحث مع  وفد رجال االعمال ا�لماني
 تعزيز العالقات االقتصادية 

 لقاء أردني ألماني في صناعة عمان 
يبحث اعادة تقييم التعاون االقتصادي 

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ≈≤àdG - GôàH - ¿ÉªY 
 ¢ùeG ô°û©ªdG »FÉLQ QƒàcódG ádhódG ôjRh
 »`̀fÉ`̀ª`̀d’G ∫É``̀ª``̀Y’G ∫É```̀LQ ó``̀ah ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG
 Ó«éfG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G IQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG
 åëHh ¿OQÓd á«ª°SôdG É¡JQÉjR »a πcô«e
 ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  õjõ©J  πÑ°S  º¡©e
 É«fÉªdG  ájQƒ¡ªLh  ¿OQ’G  ø«H  ájQÉéàdGh

.ájOÉëJ’G
 ôμ°T ø``̀Y ô`̀°`̀û`̀©`̀ª`̀dG Qƒ``̀à``̀có``̀dG Üô`````YGh 
 …òdG  äGóYÉ°ùªdGh  ºYódG  √ôjó≤Jh  ¿OQ’G
 É«fÉªdG  âJÉH  å«M  ¿OQÓ`̀d  É«fÉªdG  ¬eó≤J
 »a   á«ªæàdG  Iô«°ùªd  ø«ªYGódG  ôÑcG  ø`̀e
 ójó©dG  ò«ØæJ  ºYO  »a  áªgÉ°ùªdGh  ¿OQ’G
 πãe  ájƒ«M  äÉYÉ£b  »a  äÉYhô°ûªdG  øe
. á«àëàdG á«æÑdGh º«∏©àdGh ábÉ£dGh √É«ªdG

 ¿G ≈```̀dG ¬`̀«`̀a QÉ``̀°``̀TG …ò````dG â``̀bƒ``̀dG »```̀ah
 ô`̀Ñ`̀c’G …QÉ``̀é``̀à``̀dG ∂`̀jô`̀°`̀û`̀dG »``̀g É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG
 ¬fG ’G »``̀HhQh’G OÉ`̀ë`̀J’G ∫hO ø`̀e ¿OQÓ``̀d
 õjõ©àd ™°ShG ä’Ééeh É°Uôa ∑Éæg ¿G ócG
 á«fOQ’G äGQOÉ°üdG IOÉjRh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀ª`̀Kh  . »``fÉ``ª``d’G ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG ≈```dG
 ¿OQÓd É«fÉªdG ¬àeób …òdG ºYódG ô°û©ªdG
 OÉ`̀ë`̀J’G ™`̀e á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ≥«Ñ£J ∫É`̀é`̀e »`̀a
 øY ÉHô©e É°ûæªdG óYGƒb §«°ùÑàd »HhQh’G
 øe ¿OQ’G  IOÉØà°SG  º«¶©J  ºàj  ¿É`̀H  π`̀e’G

. á«bÉØJ’G
 AGQRƒ``````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ Ö``̀FÉ``̀f ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SGh  
 ¿OQ’G  ¬LGƒJ  »àdG  ájOÉ°üàb’G  äÉjóëàdG
 õéYh á`̀«`̀fƒ`̀jó`̀ª`̀dG  áÑ°ùf  ´É``̀Ø``̀JQG  π``X  »``a
 …QÉéàdG ¿Gõ«ªdG õéYh ádÉ£ÑdGh áfRGƒªdG
 ô«Z á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀b’G ´É```̀ °```̀Vh’G ¿G ≈```̀dG  É``̀à``̀a’
 ¥Gƒ°S’Gh OhóëdG ¥ÓZG ≈dG äOG  Iô≤à°ùªdG
  …òdG  ô`̀e’G  ø«ÄLÓdG  ≥aóJh   ájó«∏≤àdG

. ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG øe ºbÉa
 ™°Vh  ¿G  ≈∏Y  ô°û©ªdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Oó`̀°`̀Th
 äÉ«WÉ«àM’G ≈∏Yh ô≤à°ùe »fOQ’G QÉæjódG

 øe »``````̀fOQ’G …õ``̀cô``̀ª``̀dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀«`̀aÉ`̀μ`̀dG
. á«ÑæL’G äÓª©dG

 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á``HÉ``é``à``°``SG  ¿G ≈````̀dG  â``̀Ø``̀dh 
 ø«ÄLÓdG  áaÉ°†à°SG  áØ∏c  á«£¨àd  »dhódG
 ¿G  GócDƒe ∫ƒeÉªdG  iƒà°ùªdG  ¿hO  â`̀dGR  ’
 »a »eƒ≤dGh »fÉ°ùf’G ¬ÑLGƒH Ωƒ≤j ¿OQ’G
 …Qƒ°S  A≈`̀L’  ¿ƒ«∏e  1Q3  ƒëf  áaÉ°†à°SG

. ∫hO IóY øe ø«ÄL’h
 ºμëHh ¿OQ’G ¿G ô°û©ªdG QƒàcódG ócGh  
 iƒ``̀≤``̀dGh äGô``̀Ñ``̀î``̀dGh »``̀aGô``̀¨``̀é``̀dG ¬`̀©`̀bƒ`̀e
 É≤∏£æe  ¿ƒμj  ¿G  øμªj  á∏gDƒªdG  ájô°ûÑdG
 áªgÉ°ùªdG  »`̀a  áÑZGôdG  äÉcô°ûdGh  ∫hó`̀∏`̀d

. ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S »a QÉªY’G IOÉYG »a

 QÉªãà°SÓd IõØëªdG áÄ«ÑdG ≈dG QÉ°TGh  
 π«©ØJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Ωõ``̀Yh  áμ∏ªªdG  »`̀a
 ΩÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø`̀«`̀H á``cGô``°``û``dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b
 á`̀«`̀eó`̀N äÉ``̀Yhô``̀°``̀û``̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d ¢```UÉ```î```dGh
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀∏`̀d ø`̀μ`̀ª`̀j á`̀«`̀à`̀ë`̀J ≈`̀æ`̀Hh
 ∑Éæg  ¿G   Gó``cDƒ``e  Égò«ØæJ  »`̀a  ácQÉ°ûªdG
 ¿OQ’G ø«H ¿hÉ©à∏d IóYGh ä’Ééeh É°Uôa
 á`̀bÉ`̀£`̀dGh √É``«``ª``dG äÉ``YÉ``£``b »``̀a É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dGh

. »æ≤àdGh »æ¡ªdG ÖjQóàdGh IOóéàªdG
 …ò`̀dG  ó`̀aƒ`̀dG  AÉ°†YG ó`̀cG  º¡à¡L ø`̀e  
   á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ø`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e πãªj
 áMÉàªdG  ¢UôØdG  ≈∏Y ±ô©àdG  »a º¡àÑZQ
 º``̀¡``̀eÉ``̀ª``̀à``̀gGh  ¿OQ’G  »````̀a  QÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀SÓ``̀d

. á≤£æªdG »a QÉªY’G IOÉYG äÉYhô°ûªH
 ¿OQ’G ∞bƒªd ºgôjó≤J øY GƒHôYGh  
 ø«ÄLÓd  ¬dÉÑ≤à°SGh  á≤£æªdG  ÉjÉ°†b  øe
 ºéMh  º¡d  á«°SÉ°S’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh
 »àdG  ájOÉ°üàb’G  äÉjóëàdGh  äÉWƒ©°†dG

. ¿OQ’G É¡¡LGƒj
 É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG »``̀a ô``̀ª``̀JDƒ``̀e ó`̀≤`̀Y Gƒ``̀Mô``̀à``̀bGh
 ≈dG  Ωhó≤∏d  ¿Éªd’G  øjôªãà°ùªdG  ™«é°ûàd
 IQÉéàdG  äÉ«bÉØJG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  ¿OQ’G
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dGh  ¿OQ’G  ø«H  á©bƒªdG  Iô`̀ë`̀dG
  á`̀°`̀SGQO   á`̀«`̀ª`̀gG  ≈``̀dG  øjô«°ûe º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO
 á«æÑdGh ábÉ£dG ´É£b äÉ«é«JGôà°S’ º««≤J

 . ¿OQ’G »a á«àëàdG

 QÉªãà°S’G  ¿hDƒ°ûd  á`̀dhó`̀dG  ô`̀jRh  ôÑàYG  -  GôàH  -  ¿ÉªY 
 ´É£b ô`̀jƒ`̀£`̀J  ¿G  ,IOÉ`̀ë`̀°`̀T  óæ¡e QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 IOÉ``̀YGh  ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G  äGôÑîdÉH  »```̀fOQ’G  á«æ≤àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 áeƒμëdG äÉeÉªàgG ∫hG ÉHhQh’ ôjó°üàdG äÉ«bÉØJG áZÉ«°U

.É«fÉªdG ™e …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG õjõ©àd
 á«fÉªdG  äÉcô°T  ¬à≤≤M  …ò`̀dG  ìÉéædG  ¿G  IOÉë°T  ó`̀cGh
 á«æ≤àdG  á``̀«``̀fOQ’G  äÉéàæªdG  ∫ƒ``°``Uhh  ¿OQ’G  »`̀a  á`̀∏`̀eÉ`̀Y
 »a  QÉªãà°S’G  ôÑY  á«fÉªd’G  ¥Gƒ`̀°`̀S’G  ≈`̀dG  á«LƒdƒæμàdGh
 ìÉéf ¢ü°üb πμ°ûj á«fOQ’G ájô°ûÑdG äÉfÉμe’Gh äGQó≤dG
 õæª«°S  πãe á«fÉªdG  äÉcô°T  ìÉéf ¿G  ≈dG  Gô«°ûe ,áfRGƒàe
 ≈∏Y  õ«côà∏d  »fÉªd’G  ôªãà°ùª∏d  á°Uôa  πμ°ûj  Égô«Zh

.Égôjó°üJ IOÉYGh äÉeóîdG áYÉæ°U
 ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ¿ÉªY áYÉæ°U áaôZ ¬àª¶f AÉ≤d ¢ûbÉfh
 ,»``̀fOQ’Gh  »`̀fÉ`̀ª`̀d’G  ¢UÉîdG  ø«YÉ£≤dG  ø`̀e  ÜÉ`̀£`̀bG  ø«H
 º««≤J  IOÉ```̀YGh  ,¿OQ’G  »`̀a  QÉªãà°SÓd  á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG
 ¬LƒàdG Aƒ`̀°`̀V »`̀a ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø`̀«`̀H …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 √ô°†M  h  ,äGò``̀dG  ≈∏Y  OÉªàY’Gh  Iƒ≤dG  πeGƒY  ∫Ó¨à°S’
 …Qƒ`̀ª`̀ë`̀dG ¥QÉ```̀W ø`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG Gô````̀jRh

.»JGhõdG ádÉg á«fó©ªdG IhôãdGh ábÉ£dGh
 ,á«fOQ’G äGôÑîdG ôjƒ£Jh ø«°ùëJ ¿G IOÉë°T ±É°VGh
 »àdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  ôÑY  »ªdÉ©dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  h
 äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμàH kÉeƒYóe äÉeóîdG ´É£b ÉgQó°üàj

 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  »a  äÉeóîdG  ´É£b  óYÉ°ùj  ó«¡©àdG  ΩÉ¶fh
 πHÉb  ô«Z  ÉWÉ°ûf  √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  á≤HÉ°ùdG  √Oƒ`̀«`̀b  ≈∏Y  Ö∏¨àdG
 §°ShC’G ¥ô°ûdG ¿Gó∏H ø«H øe ¿OQ’G ¿G GôÑà©e ,∫hGóà∏d
 ƒªæ∏d  É`̀cô`̀ë`̀e äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀b  πμ°ûj  É`̀«`̀≤`̀jô`̀aCG  ∫É`̀ª`̀°`̀Th
 ∫ƒNód  É¡«∏Y  óªà©j  á``dhO  ¿OQ’G  ¿G  QÉ`̀°`̀TGh  .  ôjƒ£àdGh
 ¬JhôK  âªgÉ°S  å«M  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dG  »a  á≤£æªdG  ¥Gƒ°SG

.á«HôY äGOÉ°üàbG ôjƒ£Jh AÉæH »a ájô°ûÑdG
 ¿Óμ°ûj  É«fÉªdGh  ¿OQ’G  ¿G  ,…QƒªëdG  ∫Éb  ,¬à¡L øe
 äGOÉ°üàb’G  ∫hG  ø«H  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  ìÉéæd  á°üb
 IófÉ°ùe  ºjó≤àd  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG  É`̀«`̀YGO  ,ΩÉ``̀f  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG ∫ÉªY’G äÉYÉ£b ôjƒ£àd á«à°ùLƒd
 ºYód »````fOQ’G Ö`̀fÉ`̀é`̀dG ™∏£J ≈`̀∏`̀Y …Qƒ`̀ª`̀ë`̀dG Oó`̀°`̀Th
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG  á`̀©`̀LGô`̀e  »``a  ¿OQ’G  Ö∏£ªd  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dG
 ¥Gƒ`̀°`̀S’G »`̀a ôªãà°ùªdG QÉ`̀¶`̀fG â`̀Ø`̀dh É``̀ HhQhG ™`̀e á`̀«`̀fOQ’G
 »é«Jôà°S’G  ¿OQ’G  ™`̀bƒ`̀e  ƒ`̀ë`̀f  ,á```«```HhQh’Gh  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G
 ∂dP ¿G  ≈dG  Gô«°ûe ,áeÉ¡dG  á«ª«∏b’G  ¥Gƒ°S’G  øe ¬Hôbh

.ä’Éée IóY »a äÉbÓ©dG ôjƒ£àd á°Uôa πμ°ûj
 ÉeGõd ¿Éc âbh »a Aƒé∏dG AÉÑYCG ¿OQ’G πªëJ ≈dG QÉ°TGh
 áé«àf   äÉHƒ©°U  øe  »fÉ©j  …ò`̀dG  √OÉ°üàbG  Rõ©j  ¿G  ¬«∏Y
 ájôjó°üàdG  ¥Gƒ°S’G  ¥ÓZG  äÉ«YGóJh  á«ª«∏b’G  çGóM’G

.ájó«∏≤àdG
 ájQÉªãà°SG ¢Uôa OƒLh ,»JGhõdG IôjRƒdG äócG ,ÉgQhóH

 áeƒμëdG iód ¬fG ≈∏Y IOó°ûe ,á∏jóÑdG ábÉ£dG ä’Éée »a
 IOóéàªdG  ábÉ£dG  QOÉ°üe  ∫Ó¨à°S’  πFGóÑdG  øe  ójó©dG

.áμ∏ªªdG »a
 áμ∏ªªdG øY ájó«∏≤àdG ábÉ£dG QOÉ°üe ´É£≤fG ¿G âdÉbh
 øe ójõªd ¿OQ’G ™aO É¡d ,áLÉëdG ¢ùeG »a âfÉc âbh »a
 á«YGO  ,áØ∏μe  ô`̀«`̀Zh  á∏jóH  QOÉ°üe  ±É°ûàc’  äGAGô```̀L’G
 z¥hóæ°üdG êQÉN ô«μØàdG{ ¿OQ’G ácQÉ°ûªd »fÉªd’G ÖfÉédG
.ìÉjôdGh ¢ùª°ûdG Éª«°S áMÉàªdG ábÉ£dG πFGóÑH ≥∏©àj Éª«a

 É`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG ,º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e Ghó````̀HG ,¿É``̀ª``̀d’G ¿ƒ`̀Kó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 z∫Éãàe’G{ Rõ©j ÉªH ,¿OQÓd ø«æ≤Jh »à°ùLƒd ºYO ºjó≤àH
 ôjƒ£J øe ájÉ¨dG ≥≤ëjh »HQhQh’G ∂∏¡à°ùªdG äÉÑ∏£àªd

.»fOQ’G äÉeóîdGh ábÉ£dG ´É£b
 ¢û«dhG  »fÉªd’G  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ±ôZ  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 π`̀ã`̀e’G  Ió``̀YÉ``̀≤``̀dG  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dGh  ¿OQ’G  ió```̀d  ¿G,  ΩhÉ`̀Ñ`̀°`̀Sƒ`̀«`̀f
 äGôÑîdG π≤f ôÑY IójóL ¥Gƒ°S’ ∫ƒNódG ƒëf ¥Ó£fÓd

.»fOQ’G ÜÉÑ°ûdG ≈dG á«fÉªd’G
 ájô°ûÑdGh  ájOÉ°üàb’G  AÉ`̀Ñ`̀Y’G  ºéM  ΩhÉÑ°Sƒ«f  Qó`̀bh
 QhO  ¿G  ≈∏Y  GOó°ûe  ,Aƒ`̀é`̀∏`̀dG  äÉ«∏ªY  áé«àf  ¿OQ’G  ≈∏Y
 ÜòéH  ¢üî∏àj  ¿É°ûdG  Gò`̀g  »a  »fÉªd’G  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 π≤f  ô`̀Ñ`̀Y  ,¿OQ’G  »``̀a  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 áæ«©e äÉ`̀YÉ`̀£`̀b »``̀a QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ihó``̀é``̀dG

 .äÉeóîdGh ábÉ£dÉc

 ácô°ûdG Ö∏W ≈∏Y AÉæH AÉHô¡μdG ô«JGƒa ójó°ùJ áeóN ∞bƒj ójôÑdG 

» الكهرباء« : ال توجه :عفاء
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تزور االردن غدا 
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ÉLGƒîdG ódÉN – ¿ÉªY 

 ¢Sóæ¡ªdG AÉHô¡μdG ácô°T ΩÉY ôjóe ≈Øf

 º`̀eò`̀dG AÉ```Ø```YE’ ¬``̀Lƒ``̀J …CG ,ˆGó```Ñ```Y ø`̀°`̀ù`̀M

 á¨dÉÑdGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y á«dÉëdGhG  á≤HÉ°ùdG
.QÉæjO QÉ«∏e ∞°üf áHGôb

 ôÑY OOô``̀à``̀j  É``̀e ≈`̀∏`̀Y GOQ ˆGó``̀Ñ``̀Y ∫É````bh
 íjô°üJ »``ah »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 ábÉ£dG  AGô°Th  êÉàfG  ∞«dÉμJ  ¿EG  (…CGô`̀dG)≈`̀dG
 ójQƒàdG äÉcô°T πÑb øe AÉHô¡μdG êGôîà°S’
 á«dÉY  ∞∏c äGP  á«æWƒdG  AÉHô¡μdG  πÑb  øeh
 áªcGôàªdG  á`̀jQGO’G  äÉeGõàdÓd  áaÉ°VG  GóL

.IOó©àe ájQGOG ∞jQÉ°üeh QƒLG øe
 á«dÉªdG  º`̀eò`̀dG  ójó°ùàH  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ÜÉ```gCGh
 äÉªcGôàdG øe ÉaƒNh ÉYÉÑJ º¡«∏Y áªcGôàªdG

.º¡«∏Y á≤ëà°ùªdG º«≤∏d ájóYÉ°üàdG
 á`̀cô`̀°`̀T ™``̀e ó`̀≤`̀©`̀dG ï`̀°`̀ù`̀Ø`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀ah
 ±É≤jG ºJ ¬fG ˆGóÑY í°VhG ,»fOQ’G ójôÑdG
 ácô°T ≈∏Y á«dÉe ºeP OƒLh ÖÑ°ùH á«bÉØJ’G
 QÉæjO ø«jÓe á°ùªîdG ÜQÉ≤J »fOQ’G ójôÑdG

 IójóY  ä’hÉ`̀ë`̀e  äô`̀L  äGƒæ°S  áKÓK  òæeh

 äAÉ`̀H   É`̀¡`̀fG  ’G  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  Öjƒ°üàd  IQô`̀μ`̀à`̀eh

 πë∏d áé«àf …G ≈dG π°UƒàdG ºàj ºdh π°ûØdÉH

 ï°ùa ≈`̀dG  á`̀«`̀fOQ’G AÉHô¡μdG  ácô°T ™`̀aO  Éªe

 øe GQÉÑàYG  »`̀fOQ’G ójôÑdG  ácô°T ™e ó≤©dG

.»dÉëdG ô¡°ûdG øe øjô°û©dG

 ≈∏Y  πª©à°S  ácô°ûdG  ¿CG  ˆGóÑY  ±É°VCGh

 ≈∏Y  π¡°ùJ  ácô°û∏d  π«°üëJ  ø`̀cÉ`̀eCG  ô«aƒJ

 ÖJÉμe  ∫ÓN  øe  º¡«∏YÉe  ™aO  ø«æWGƒªdG

 áaÉ°V’ÉH  ÉÑàμe  27  ÉgOóY  ≠dÉÑdG  AÉHô¡μdG

 É¡dÓN øe øμªj »àdGh ºcô«JGƒa ácô°T ≈dG

 ∫ÓN øe á≤ëà°ùªdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdG ójó°ùJ

 ™aódG ¥ô``W çó``̀MG ≥``̀ahh …ƒ`̀∏`̀î`̀dG ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG

.á«LƒdƒæμàdG

 á«fhôàμd’G áHGƒÑdG √òg ¿CG ˆGóÑY ø«Hh

 AÉ``̀ë``̀fG »```̀a ∑ƒ``̀æ``̀Ñ``̀dG á``̀aÉ``̀c ™```̀e ò``̀aÉ``̀æ``̀e É``̀¡``̀d

 .áμ∏ªªdG

 âæ∏YG »`````̀fOQ’G ó`̀jô`̀Ñ`̀dG á`̀cô`̀°`̀T  â``̀fÉ``̀ch

 ∑Gô```̀à```̀°```̀TG ô```̀«```̀JGƒ```̀a ó``̀jó``̀°``̀ù``̀J ±É````̀≤````̀jG ø````̀Y

 á«fOQ’G  AÉHô¡μdG  ácô°ûH  á°UÉîdG AÉHô¡μdG

 ácô°û∏d  á©HÉàdG  ó`̀jô`̀Ñ`̀dG  ÖJÉμe  ∫Ó``N  ø`̀e

.áμ∏ªªdG AÉëfG áaÉc »a Iô°ûàæªdGh

 á`̀cô`̀°`̀T º`̀°`̀SÉ`̀H »``̀eÓ``̀Y’G ≥``WÉ``æ``dG ∫É````̀bh

 ºjó≤J ±É≤jG ¿G ,Iõ©dG ô«gR »fOQ’G ójôÑdG

 á°UÉîdG AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  ô`̀«`̀JGƒ`̀a  ó`̀jó`̀°`̀ù`̀J  á`̀eó`̀N

 Ωƒj ø`̀e GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG á``«``fOQ’G AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  ácô°ûH

 AÉHô¡μdG ácô°T Ö∏W ≈∏Yk AÉæH AÉL ,AÉ©HQ’G

.á«fOQ’G

 ájóædƒ¡dG IQÉØ°ùdG âæ∏YG - GôàH - ¿ÉªY 
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG IQÉ``̀é``̀à``̀dG Iô`````̀jRh ¿G ¿É``̀ª``̀Y »``̀a
 ñÉc  ójôé«°S  ájóædƒ¡dG  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

.âÑ°ùdG GóZ ¿OQÓd á«ª°SQ IQÉjR GóÑà°S
 ôªà°ùJ »àdG IQÉjõdG ∫ÓN IôjRƒdG …ôéJh
 ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ™`̀e  äÉãMÉÑe  ø«eƒj

 …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ¿hÉ```̀©```̀à```̀dG ∫ƒ`````̀M ø````«````«````fOQ’G
.√õjõ©J πÑ°Sh »YGQõdGh …QÉéàdGh

 õcôeh  …ôàYõdG  º«îe  IôjRƒdG  Qhõà°Sh
 ,Égô«Zh ´QGõ`̀eh  ™fÉ°üeh á«YGQõdG  çƒëÑdG
 IóY  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀J  äÉ«bÉØJG  ™«bƒJ  ≈`̀dG  áaÉ°VG

 .äÉYÉ£b

 ´É`̀aó`̀dG ΩÉ`̀Y ô`̀jó`̀e ó``̀cCG - …CGô```̀dG - ¿É`̀ª`̀Y 

 ¬©jGõÑdG  ¬`̀HQó`̀Ñ`̀Y  ≈Ø£°üe  AGƒ`̀∏`̀dG  »`̀fó`̀ª`̀dG

 áæjóe  ô`̀jó`̀e  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ¬FÉ≤d  ∫Ó`̀N

 ƒHCG  ¿ƒeCÉe  á«YÉæ°üdG  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG

 ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  øjôªãà°ùªdG  ø``e  kGOó````̀Yh  ¬¶«ØM

 ádÓL  äÉ¡«Lƒàd  kGó«°ùéJh  »fóªdG  ´ÉaódG

 ≈©°ùj  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 øY ó«©ÑdG  øeB’G QÉªãà°S’G Ωƒ¡Øe ≥«≤ëàd

 É`̀¡`̀eGƒ`̀b á`̀«`̀æ`̀Wh á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e ø`̀ª`̀°`̀V ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG

 äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîe  ø«H  IAÉæÑdG  á«cQÉ°ûàdG

.á«æWƒdG äÉYÉ£≤dGh

 IQhô`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y ¬`̀©`̀jGõ`̀Ñ`̀dG AGƒ``̀∏``̀dG ó``̀cG É`̀ª`̀c

 áeóîdG  ºjó≤J  äGAGô```̀LEG  §«°ùÑJh  π«¡°ùJ

 äÉYÉæ°üdÉH  AÉ≤JQÓd  áaOÉ¡dG  øjôªãà°ùª∏d

 äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG RÉ``̀é``̀fG ø```eR π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 áfhôªdG ∂dòch ,ø¡ªdG ¢üNQ íæªH á°UÉîdG

 á«JGòdG ájÉªëdGh ájÉbƒdG äÉWGôà°TG ≥«Ñ£àH

 ìGhQC’G á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y ∂``̀dP ô`̀KDƒ`̀j  ’ ¿CG  ≈`̀∏`̀Y

 ≈∏Y  á«YÉæ°üdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a  äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀ª`̀dGh

 ¬©jGõÑdG  AGƒ`̀∏`̀dG  QÉ`̀°`̀TCGh  .É¡J’É¨°TEG  ±Ó`̀à`̀NG

 ™e á```̀jQhó```̀dG äGAÉ``̀≤``̀∏``̀dG ó`̀≤`̀Y IQhô```°```V ≈````̀dEG

 »a º¡¡LGƒJ äÉÑ≤Y ájCG  ádGRE’ øjôªãà°ùªdG

.ájQÉªãà°S’G º¡JÓeÉ©e RÉéfEG

 øjôªãà°ùªdGh ¬¶«ØM ƒHCG ø qªK ¬à¡L øe

 ´É`̀aó`̀dG RÉ`̀¡`̀é`̀d π``YÉ``Ø``dGh …Qƒ``ë``ª``dG Qhó````̀dG

 ø``«``«``YÉ``æ``°``ü``dG á``̀ª``̀¡``̀e π``«``¡``°``ù``à``H »```̀fó```̀ª```̀dG

 RÉéfG  »a  ™jô°ùàdG  á°UÉîHh  øjôªãà°ùªdGh

 ájQÉªãà°SG  áÄ«H  ô«aƒJ  ∂dòch  ,º¡JÓeÉ©e

 »fóªdG ´Éaó∏d õcGôe OÉéjEG ∫ÓN øe áæeBG

 áaÉμH á`̀«`̀JGò`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dGh á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCGh

. á«LÉàfE’Gh á«YÉæ°üdG ™bGƒªdG

 øª°Vh »fóªdG ´ÉaódG RÉ¡L ¿CG ≈dEG QÉ°ûj

 ™bGƒe OÉéjEG ≈dEG óªY á«é«JGôà°S’G ¬££N

 ¿ó`̀ª`̀dG  ø`̀ª`̀°`̀V  ¬`̀d  á`̀jÉ`̀bh  ΩÉ`̀ °`̀ù`̀bCGh  á«JÉ«∏ªY

 √òg  ≈∏Y  ±Gô`̀°`̀TEÓ`̀d  á«YÉæ°üdG  äÉ©ªéàdGh

 äÉÑ∏£àe  ô«aƒJh  É¡J’É¨°TEG  áaÉμH  äBÉ°ûæªdG

 ø`̀eR π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh á``̀«``̀JGò``̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dGh á``̀jÉ``̀bƒ``̀dG

 .çOGƒëdG ´ƒbh ∫ÉM áHÉéà°S’G

 πcô«ªd ≥aGôªdG »fÉªd’G ∫ÉªY’G ∫ÉLQ óah kÉ«≤à∏e ô°û©ªdG 
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10ثقافة

ÖjÉÑM áeGõM   

 ∞«c  ?ÉàJÉÑàY  ájÉμëdG  o¢SÉf  ¥ô£j  ∞«c  ?ájÉμëdG  Éæ«JCÉJ  ∞«c

 ïjQÉàdG  oÖ`̀≤`̀Mh äÉ`̀bô`̀£`̀dGh äGƒ``̀°``̀UC’Gh í`̀FGhô`̀dGh √ƒ`̀Lƒ`̀dG  π°SÉæàJ

 ∞«c ?π nª¡ªdG ïjQÉàdGh …ô°ùdG ïjQÉàdGh ,kGóL »≤«≤ëdG ,»°üî°ûdG

 ¿CG  øμªj  ∞«c  ?…ô°ûÑdG  è«é°†dG  Gòg  πc  Oô°ùdG  äÉëØ°U πªàëJ

?áª«¶Y IÉ«ëd oá qjhôªdG ™°ùàJ

 »a oâ°ûY »æfC’ ÉªHQ ,kGô«ãc ÉgóæY oâØbƒJ »æfCG ôcPCG ’ á∏Ä°SCG »g

.iôÑc á«μëe Ö∏b

 ƒYój Éæg A»`̀°`̀T  ’ .AÉ```̀YO’G hCG  í qéÑàdG  ÜÉ`̀H  »`̀a π`̀Nó`̀j ’ Gò`̀g

 ,äGQÉ°ùîdG  øe á≤gÉ°T  IQÉªY ¥ƒa o¢†¡æJ »à«μëªa ;ôNÉØàdG  ≈dEG

.ó≤ØdG øe ójõªdGh ,ó≤ØdG øe mø°† oe mçQEG øe É¡àq«Yhô°ûe qóªà°ùJh

 ¢†Ñ≤j ¿CG ÖJÉμdG É¡«a ™«£à°ùj »àdG ∂∏J áæ«ªK á¶ëd »g kÉªàM

 ¿CG  ,ájÉμëdG  ¥GQhCG  ní tàØJ  ó¡°ûj  ¿CG  ,¢üædG  »a ∫hC’G  ¢SÉ°ùME’G  ≈∏Y

 Ée  Ö∏≤dG  ¿É`̀c  GPEG  á°UÉîHh  ,´ƒ∏°†dG  »a  áégƒàªdG  IôμØ∏d  RÉëæj

 QƒW  »a  ÉªHQ  hCG  ,Iô«ãμdG  ¬JGQÉ°ùμfG  øe  Ió``MGh  ô«KCÉJ  âëJ  ∫Gõ`̀j

.É¡æe »aÉ©àdG

 ≈∏Y  âZÉÑe  Ωƒég  áÄ«g  ≈∏Y  »æJAÉL  ,"πªîe"  á``̀jGhQ  Iôμa

.»°SGƒM

 »a  ƒë°UCG  ¿CG  πÑb  ,»Ñ∏b  »a  mô«Ñc  m¢û£Y  ≈∏Y  á∏«d  äGP  oâªf

 nôÑ n°U lÜGôJ ,êRÉW ø«W áëFGQ âfÉc ó≤d .áØ«æY áëFGQ ≈∏Y ôéØdG

 áHÉë°S §°Sh øeh .™uæªàe lô£e kGô«NCG  ¬∏s∏Hh  kÓjƒW ±ÉØédG  ≈∏Y

 ICÉéa »eÉeCG nπjÉîJ ,áîFGódG »MhQ ≈dEG äòØf »àdG á«°ùëdG áëFGôdG

 »a ÉªqHQ  hCG  ,ø«£dG »a Éà°Sô oZ ÉgÉbÉ°S ..∑Éæg râØbh ..ICGô`̀eG  o¬Lh

.áÑZôdG øe ká«M káJƒëæe π qμ°ûààd ,πnÑ réoJ âfÉc á¶ë∏dG ∂∏J

 ´õæàJ  ¿CG  ∫hÉëJ  Éª∏c  âfÉc  .≈`̀°`̀SCG  øe  mA»`̀°`̀Th  ¿ÉààaÉH  É¡oàÑbGQ

.ôãcCG ¢Uƒ¨J ,ø«£dG øe É¡°ùØf

 º°SôJ ¿CG äQÉ``à``NG É`̀¡`̀fCG ká``≤``KGh oâ`̀æ`̀c .kGó```̀j É`̀¡`̀d qó```̀eCG ¿CG CÉ``°``TCG º`̀d

 Ég nôYÉ°ûe »æ°†M »a ™ªLCG ¿CG iƒ°S q»∏Y Éeh .É¡à≤jô£H É¡àjó¡°ûe

.É¡«dGƒM øe â°VÉa »àdG

 nÜGô``̀à``̀dGh nø`̀«`̀£`̀dG á`̀«`̀¡`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀£`̀dG oICGô`````̀eG â`̀ s≤`̀°`̀T ,á`̀jÉ`̀¡`̀æ`̀dG »``̀ah

 á°ûMhh  äGQÉ¡ædG  ±ÉØLh  É¡∏c  äÉ¡édG  ìÉ`̀jQh  QOÉ¡dG  AÉª°ùdG  nAÉ`̀eh

 äÉ≤ÑW  »`̀a  oπjÉîàj  ,ô`̀«`̀KCG  πªîe  ø`̀e  É¡àjÉμM  âcÉM  .äGAÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.¿ÉeôëdG º©£H l≥°ûYh m±ÉZ lA±O ¬«a á«fGƒédG ôjôëdG

.IÉ«ëdG øe ≈≤HCG kIÉ«M ájÉμëdG »a É¡°ùØæd »JCGôeG â q≤à°TG ó≤d

.â°TÉY ájÉμëdG »ah

 ¿EGh  »àdG  ICGôªdG  , kábƒ°û©eh ká≤°TÉY ,ICGôªdG  ájGhQ »g "πªîe"
 ∫ÉLôdG  oähô`̀Ñ`̀Lh  IôYƒdG  IÉ«ëdG  oá``̀bRCGh  oäGQGô`̀ª`̀dGh  oº«°†dG  É¡μ¡fCG

 n¢û«Yh  Ö`̀ë`̀dG  n™æ°U  oø≤àJ  É`̀¡`̀fEÉ`̀a  ,ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  º`̀FGõ`̀g  º¡Jôîf  ø`̀jò`̀dG

 ¢UÉæàbG ≈∏Y läGQOÉb "πªîe" oAÉ°ùfh .Öë∏d ≈eô oc äƒªdGh ÖëdG

 áaôàªdG á°ûªbC’Gh nΩÉ©£dG ø« q¡°ûàj øgh ;ô¡≤dG §°Sh øe áé¡ÑdG

 ¢SDƒÑdG øe ¢†jôY AÉ°†a øª°V ≈àM kGó«Mhh kGóMGh kÓLQ ¿ô¶àæjh

."º«îªdG" ¬fGƒæY âÑμdGh ∑É¡àf’Gh
***

 ,ÉæàjÉμM oCGóÑf ∞«c o±ô©f ób ÉæfCG ƒgh ,óMGh A»°T ≈∏Y ≥ pØqàæ∏a
 ¥QÉØªdG  p¢†©Hh  ,áHÉàμdG  ≥jôW  ∫hCG  ≈∏Y  t∫ póà°ùf  ó`̀bh  ,ø`̀jCG  øe  hCG
 nô£°ùdG " n¢Sóæ¡f"  ¿CG  ≈∏Y  ¿hQOÉ`̀b  Éæ∏©dh  ,á«°SÉ°SC’G  päÉLô©æªdGh
 ,Éææμd  .á«dÓ¡à°S’G  ôYÉ°ûªdGh  á«MÉààa’G  á∏ªédÉH  n¢ùé¡fh n∫hC’G
 GPEGh .»¡àæà°S ∞«ch ájGhôdG Éf oOƒ≤J øjCG  ≈dEG  o±ô©f ’ ,íLQC’G ≈∏Y
 Iõ«ëàªdG pAGQB’Gh á≤Ñ°ùªdG pΩÉμMC’G øe nO qôéàf ¿CÉH Éæ°ùØfC’ Éæëª°S
 pQÉ°üàfG  pá`̀Hhò`̀cCGh  ,É«LƒdƒjójC’G  "ΩÉKBG"h  á«bÓNC’G  "πFÉ°SôdG"h
 Oô°ùdG ∞£©æªH CÉLÉØof ±ƒ°S ÉæfEÉa ,º∏¶dGh ô°ûdG ≈∏Y q≥ëdGh pô«îdG

.ájÉ¡ædG »a
 ,É¡à≤jô£H Qƒ£àdG pá«∏HÉb ≈∏Y …ƒ£æJ ájÉμëdG ¿CÉH n≥ãf ¿CG Éæ«∏Y
 ∂∏J  πÑb  áæμªªdG  ô«Z  ä’ÉªàM’G  πc  ÉgòNCÉJ  å«M ≈`̀dEG  »°†ªàa
 IGhôc ,Éfó≤àYG  øjòdG  , n¢SÉædG  ¿CGh  ;É¡°ùØf IÉ«ëdÉc kÉeÉªJ ,áæμªªdG
 kÉªë°T Gƒf qƒμàj ¿CG òæe ÉqæY ¿ƒ q≤°ûæj ±ƒ°S ºgƒ©fÉ°U ÉæfCG ,øjQhô¨e

.ÉædÉ«N ná°TÉ°ûg ø« q£îàe ,¥QƒdG ≈∏Y kÉªëdh
 má≤jô£H  ∂dòH  »Mƒf  hCG  ,á`̀jGhô`̀dG  ¢Uƒî°T  o≥∏îf  ÉæfCG  í«ë°U
 "ÉæJÉ£∏°S" øe ¢ù«dh .ÉæàjÉ°Uh øe ¿ƒLôîj Ée ¿ÉYô°S º¡æμd ,Ée
 »àdG  »`̀g  á`̀jÉ`̀μ`̀ë`̀dG  .äƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  kÉ`̀ª`̀μ`̀ oM  º¡ q≤ëH  nò`̀î`̀ qà`̀f  hCG  º¡«« rëf  ¿CG
 øjòdG  hCG  ,º¡ tÑëf  øjòdG  ájÉμëdG  o¢SÉf  oäƒªj  ø«Mh ,â«ªoJh  »«ëoJ
 ÉænHƒ∏b  ¿EÉ`̀a  , káMGô°U  ¬Ñ°ûdG  ∑Gò`̀H  ±ôà©f  ºd  ¿EGh  ≈àM  ,Éæfƒ¡Ñ°ûj
 ƒg Gòg ,±É£ªdG ájÉ¡f »a øμd !kÉ©ÑW ?¿õëf .ójó°T lóªc É¡oÑ«°üj
 o≥£æe  ¬«∏ªoj  ;äƒªdG  Éªc  n¢û«©dG  ¿CG  :Oô°ùdG  o•ô°Th  IÉ«ëdG  o•ô°T

.∫ÉeB’Gh päÉ«æªàdG ’ ájÉμëdG
 , kábƒØ°T ¿ƒcCG ,ádÉëe ’ kÉ©bGh mäƒe nó¡°ûe É¡«a t§NCG Iôe πc »a
 ,áaCGôdG øe kIO uôéàe ¿ƒcCG kÉfÉ«MCGh ;í«ë°ûdG pIÉ«ëdG n∞£Y , káaƒ£Y
 »YƒeO  …QGOCG  ,ø«àdÉëdG  Éà∏c  »`̀ah  .áÑdÉ¨dG  IÉ«ëdG  nIƒ°ùb  , ká«°SÉb

.»àbôMh
 ø°SôZ »JÓdG ,äGQÉÑédG AÉ°ùædG ,ø¡∏c "πªîe" AÉ°ùf oâ«μH ó≤d
 ,äÉYƒLƒªdG  ,äÉYÉà∏ªdG  »FÉ°ùf  oâ«μH  .ΩÉjC’G  §FGƒM »a øgQÉØXCG
 QÉà°SCG AGQh øe ó°ùédG äÉqÑFô°ûe ,äÉjhGòdG ,äGQƒÑ°üdG ,äGô¶àæªdG
 âëJ ø`̀e ìhô``̀dG  äÉ«LÉæe ,í`̀jô`̀dÉ`̀H  í`̀jô`̀dG  ø`̀e äÉ`̀jQGó`̀à`̀ª`̀dG  ,π«∏dG

.ô£ªdG ä’ÓZ
.≈YGóàj »Ñ∏b ¿Éc ,øgGóMEG É¡«a ´qOhCG oâæc Iôe πc »ah

 ’ »æfCG  kÉ°†jCG  o±ô`̀YCG  »ææμd  ,kÉfÉ«MCG  ÖfòdÉH  ô©°TCG  »æfCÉH  ±ôàYCG
.»°ùØf ΩƒdCG ¿CG ™«£à°SCG

 ,IAÉ qμM iƒ°S  â°ùd  ájÉ¡ædG  »a ÉfCG  ?∫CÉ°SoCG  hCG  oºcÉMoC’  ÉfCG  ø ne  ºK
.IójÉëe ô«Z âæc ¿EGh ≈àM

***
?ájÉμëdG GPÉªd

 øY á°übÉf kájÉμM »æ«£°ù∏ØdG »HCG øe oâKQh .øWh ÓH lICGôeG ÉfCG
.øWh äGP Éæd ¿Éc mâ«H

 ¬Ñ°ûj ¬∏©éf ¿CG  ÉædhÉM â«H ,≈ØæªdG »a â«H »a oäCÉ°ûfh oäódh

 ,Éæ°SGƒMh Éæ q°ùëH A»∏e â«H ,øWƒdG »a Éæd ¿ƒμj ¿CG øμªj ¿Éc kÉà«H

 ≈∏Y  Éæ qØcCG  p¥ô`̀Y  ™e  â≤dÉ©J  »àdG  ÉæJÉμë°†H  ,ÉæJÉ°Tƒ°TƒH  ,Éæ°ùª¡H

.»dÉ«∏dG ¥QCG R qôW …òdG âaÉîdG Éæé«°ûæH ,§FGƒëdG

 .¿hOƒYƒªdG  ÉgÉjÉë°V  øëf  ,IOÉ©dÉc  , mÜô`̀M  »a  â«ÑdG  ìGQ  ºK

 É¡æY  ≈æZ  ’  É¡Ñ°ùëf  Éæc  »àdG  Iô«ãμdG  ÉfDhÉ«°TCGh  ,ähÉ¡J  Éæ£FGƒM

.âYÉ°V ÉfOƒLƒd

 OóªàJ  âfÉc  »àdG  ¢ùHÓªdGh  ,äÉjôcòdG  Ö°ûN ..´É°V  A»°T  πc

 Éæc  »àdG  áàFÉØdG  äGƒæ°ùdG  äÉ`̀eÉ`̀fRhQh  ,QOÉ``̀b  IQó`̀≤`̀H  ÉfOÉ°ùLCG  ≈∏Y

 äGP  ô«Z  Iô«ãc  AÉ«°TCGh  ,É¡«a  áaôàªdG  á©«Ñ£dG  Qƒ°üd  É¡H  ßØàëf

.á∏°U

 IÉ«ëdG  »`̀a  oâ«°ûeh  ,πs«îàªdG  nø`̀Wƒ`̀dG  ,IôμØdG  nø`̀Wƒ`̀dG  oâ∏ªM

 oäCÉ«ØJ ,áμFÉ°T §FGôNh kÉfóeh kÉeÉjCG oâ©£b ,á≤gôeh á∏jƒW kÉ≤jôW

 ≈∏Y  áμ¡æªdG  »àeÉb  oäó`̀æ`̀°`̀SCGh  ,kÉ`̀YÉ`̀Ñ`̀J  »æY  Gƒ`̀b qô`̀Ø`̀J  mÖë°U  n∫Ó``̀X

 ≥jô£dG  »`̀ah  .äGô``̀eh  äGô`̀e  »Ñ∏b  º q°û¡Jh  ,QÉÑ¨dGh  AGƒ`̀¡`̀dG  Ió`̀ª`̀YCG

 ¿CG âdhÉM ,Iô«ãc kÉJƒ«H oäó≤a ,kÉ°†jCG ≥jô£dG »ah . oâ°†¡fh ,äôqã©J

 lA»°T hCG oøWƒdG n≥ s≤ëàj ¿CG ¿hO ,¬¡Ñ°ûj kÉÄ«°T hCG kÉæWh É¡æe k qÓc π©LCG

 .É¡æe x…CG »a ¬¡Ñ°ûj

 A»°T  ..¬oà«≤Ñà°SG  »dÉààªdG  ó≤ØdG  á∏MQ  »`̀a  §≤a  ó`̀MGh  A»°T

!ájÉμëdG :´É«°†dG øe ¬«∏Y oâææ°V óMGh

 ¿ÉgôÑdG »gh .kÉeƒj oäóLoh »fCÉH π«dódG »g ájÉμëdG âfÉc ó≤d

.kÉ≤M oâ°ûY .. oâ°ûY »fCÉH

 π«ªJ  »àdG  »°ùØf  øe  oájÉμëdG  »æJò≤fCG  ,IÉ«ëdG  äÉbôàØe  »ah

 »ærà nbh  ,»æàæ°†àMGh  »`̀æ`̀JhBG  .Iô`̀«`̀ã`̀c  ¿É`̀«`̀MCG  »`̀a  É`̀¡`̀JGP  ô«eóJ  ≈``̀dEG

 ¢TôàaCG  ¿CG  ô¶àæj  kÉ`̀æ`̀Wh  »`̀d  ¿CÉ``H  Rhõ¡ªdG  »æ«≤j  äR sõ``̀Yh  »æà≤HCGh

 ¿CÉH ø«M ≈dEG ƒdh »æàfCÉªWh ,IójóédG äÉjôcòdGh äGAÉ≤∏dÉH ¬JÉbôW

.∫GhR  ≈dEG  kÉ©£b  »gh  ,áàbDƒe "»àª«N"
 ±ƒ°Sh  .ájÉμëdG  áHÉàc  π`̀°`̀UGhCÉ`̀°`̀Sh  .¢û«©dG  π`̀°`̀UGhCÉ`̀°`̀S  ,¬`̀«`̀∏`̀Yh

 ™bCG  óbh  ,á∏jƒ£dG  IÉ«ëdG  ≥jôW »a , q»°†ªdG  oâ©£à°SG  Ée  ,»°†eCG

 ™ªLCÉ°Sh .¢†¡fCÉ°S »fCG kÉ°†jCG ±ôYCG »ææμd ,∂dP o±ôYCG ..≥jô£dG »a

 Iô`̀î`̀HCGh äGƒ``̀°``̀UC’G ió`̀°`̀Uh á`̀Ñ`̀FGò`̀dG √ƒ`̀Lƒ`̀dG É`̀jÉ`̀≤`̀Hh ΩÉ```̀jC’G nAÓ``°``TCG

 É¡Zƒ°UCGh  ,IQÉ°ùîdGh  ¬«àdG  IôÑY  øe  π«∏≤dGh  ,IOóÑàªdG  ∞WGƒ©dG

.kÉ≤≤ëàe kÉ«≤«≤M kÉæWh ¬Ñ°ûJ kájÉμM -áZÓÑdG øe øμªe Qób πbCÉH-

 ¿Éc ∑Éæg â«H ≈dEG ,»æWh ≈dEG IOƒ©dG ná£jôN º°SQCG ájÉμëdÉH ÉfCG

.øWh äGP »d o¿ƒμ«°S ∑Éæg â«H ≈dEG ..øWh äGP »d

 óªëe ó`̀eÉ`̀M  »æ«£°ù∏ØdG  Å`̀LÓ`̀dG  á`̀æ`̀HG  ,Ö`̀jÉ`̀Ñ`̀M  á`̀eGõ`̀M É``̀fCG

 nój kÉμ°ùªe ,á©HÉ°ùdG »a kÓØW á«æ«£°ù∏ØdG ¬àjôb QOÉZ …òdG ,ÖjÉÑM

 kGõeQ ∫Éëà°SG ¬fCG  ḿ Gh ô«Z ,OÓÑdG p¢SÉfh OÓÑdG p∫BÉe øY kÉ«g’ ,¬eCG

 n¢SÉfh nOÓÑdG oó«©à°SCG  ÉªfEG  ,ÖjÉÑM áeGõM ÉfCG  ..ô°ü©dG äÉÑμf ôÑcC’

.ájÉμëdÉH OÓÑdG

 »ææμd ..kIô°üàæe ¿ƒcCG ’ ób ..»æWh ≈dEG OƒYCG ,ájÉμM πc »a ÉfCG

.πbCG káehõ¡e ¿ƒcCG ó«cCÉàdÉH

 .ájÉμë∏d póéªdG tπc oóéªdG ,ájÉμë∏d oóéªdÉa

 المجدُ  للحكاية 

* á°ThGQO ø«eCG 

 ø«H  ™ªéjh  ,á¨∏dG  ¬à∏«°Sh  qøa  ’EG  ô©°ûdG  Ée
 ácôëdGh  IPÉ```̀NC’G  ≈≤«°SƒªdGh  ôjƒ°üàdG  ∫ÉªL
 oø°ùM  q’EG"  ô©°ûdG  ¢ù«d  :…ó``̀eB’G  ∫ƒ≤j  .¿ƒ`̀∏`̀dGh
 o™°Vhh  ,ΩÓ`̀μ`̀dG  oQÉ«àNGh  ,òNCÉªdG  oÜô``bh  ,»JCÉàdG
 ≈`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  OnQƒ``````̀j  ¿CGh  ,É``̀¡``̀©``̀°``̀VGƒ``̀e  »```̀a  ®É````̀Ø````̀dC’G
 ¿ƒμJ  ¿CGh  ,¬∏ãe  π nª©à°ùªdG  ¬«a  OÉà©ªdG  ßØ∏dÉH
 ,¬d  äô«©à°SG  ÉªH  á≤F’  äÓ«ãªàdGh  äGQÉ©à°S’G
 AÉ¡ÑdG Ö°ùàμj ’ ΩÓμdG q¿EÉa ,√Éæ©ªd IôaÉæe ô«Zh

."∞°UƒdG Gò¡H ¿Éc GPEG ’EG ≥fhôdGh
 øH á`̀eGó`̀b ∞`̀jô`̀©`̀J ∞`̀dÉ`̀î`̀j ∞`̀jô`̀©`̀à`̀dG Gò```̀gh
 ¿hRƒªdG  ΩÓμdG  ¬`̀fEG  ô©°ûdG  øY ∫Éb …ò`̀dG  ôØ©L
 ∞jô©J oOÉ≤ædG qóY óbh .≈æ©e ≈∏Y ∫GódG ≈ qØ≤ªdG
 ô¡¶e ≈dEG ô«°ûj ¬fC’ ,πªàμe ô«Zh kÉ°übÉf áeGób
 Gòg ¿CG  »a Ö`̀jQ  ’h .√ô`̀gƒ`̀L ≈`̀dEG  ¢ù«dh ô©°ûdG
 ¢ùeÓj  ’h  ,ô©°ûdG  á≤«≤M  ≈`̀dEG  è∏j  ’  ∞jô©àdG

 .¬Ñ∏b
 ¿ƒμj ¿CG …Qhô°†dG øe ¬fCG ¿hó∏N øHG iôjh
 ¬æqjõJ  …ò``̀dG  ≠«∏ÑdG  ΩÓ`̀μ`̀dG  ø`̀e  kÉHô°V"  ô©°ûdG
 ô©°ûdG  ¿ƒμj  ¿CGh  ,π«ªédG  ∞°UƒdGh  IQÉ©à°S’G
 ’CGh  q…hô```dGh  ¿Rƒ``̀dG  »`̀a  á≤Øqàe  AGõ`̀LCÉ`̀H  kÓ q°üØe

."Üô©dG Ö«dÉ°SCG øY ó©àÑj
 ô©°ûdG ± qôY ó≤a »fÉLôédG ôgÉ≤dG óÑY ÉeCG
 ™Ñ£dG ¬«a ∑ôà°ûj ,Üô©dG Ωƒ∏Y øe º∏Y"  :¬fCÉH
 Iƒbh ¬d IOÉe áHQódG ¿ƒμJ ºK ,AÉcòdGh ájGhôdGh
 √ò`̀g ¬`̀d â©ªàLG ø`̀ nª`̀a .¬`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG ø`̀e mó```̀MGh π`̀μ`̀d
 ¬Ñ«°üf  Qó≤Hh  ,R qôÑªdG  ø°ùëªdG  ƒ¡a  ,∫É°üîdG
 :∞«°†jh  ."¿É°ùME’G  ø``e  ¬`̀à`̀Ñ`̀Jô`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¬`̀æ`̀e
 ºjó≤dG  ø«H  ,á«°†≤dG  √ò`̀g  »`̀a  , oπ`̀°`̀ü`̀aCG  â°ùd"
 »`̀HGô`̀YC’Gh  ,Ωô°†îªdGh  »∏gÉédGh  ,çó`̀ë`̀ª`̀dGh

."óqdƒªdGh
 ≈∏Y õcQ ,kÉªjób ,»Hô©dG ôYÉ°ûdG ¿EG ßMÓfh
 IQƒé¡ªdG ®ÉØdC’G øY OÉ©àH’Gh ,IQÉÑ©dG ádƒ¡°S
 π«ªédG ß`̀Ø`̀∏`̀dÉ`̀H  AÉ`̀æ`̀à`̀Y’G ≈`̀æ`̀©`̀ª`̀H  .Ió`` q≤``©``ª``dGh

.á«aÉ≤dGh ¿RƒdÉH ΩÉªàg’Gh ™jóÑdG ≈æ©ªdGh
 á°UÉNh ô©°ûdG Ωƒ¡Øe Q qƒ£nJ IÉ«ëdG Q tƒ£J ™eh
 ,Qƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG ø`̀e √Pƒ``̀NCÉ``̀e ô`̀©`̀°`̀û`̀dG á¶Ø∏a ,Üô`̀¨`̀dÉ`̀H
 Qƒ©°ûdG  ø`̀Y  ô`̀ qÑ`̀©`̀j  …ò``̀dG  ƒ`̀g  ô©°ûdÉa  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 É qªY ô¶ædG ±ô°üH É¡JQÉKEG ≈∏Y πª©jh ,∞WGƒ©dGh
 hCG  ,á°UÉN á«JGP áHôéJ øY ôqÑ©j ôYÉ°ûdG ¿Éc GPEG
 ™ªàéªdÉH á≤∏©àe iôNCG ádCÉ°ùe ≈dEG ∂dP RhÉénJ
 QÉμaC’G  ôÑY  …ô°ùJ  ôYÉ°ûdG  ôYÉ°ûeh  .ºdÉ©dG  hCG
 ,äGQÉ`̀Ñ`̀©`̀dGh ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ∫Ó``̀N ø`̀e »≤∏àªdG  ≈```dEG
 É¡«dEG  ô«°ûJ  ’h  ,QÉ`̀μ`̀aC’É`̀H  »MƒJ  äGQÉÑ©dG  √ò`̀gh
 »ª«æZ óªëe Ö°ùëH ô©°ûdG Iƒ≤a .íjô°U πμ°ûH
 ≥jôW ø`̀Y QÉ`̀μ`̀aC’É`̀H AÉ`̀ë`̀jE’G »`̀a πãªàJ" ,∫Ó`̀g
 »a ’h IO qôéªdG QÉμaC’ÉH íjô°üàdG »a ’ ,Qƒ°üdG
 ô«Ñ©àdG ≈∏Y AÉëjE’G QGóeh .É¡Ø°Uh »a á¨dÉÑªdG
 √ódƒJ  Ée  á«ª°ùJ  ≈∏Y  ’  ,É¡≤FÉbOh  áHôéàdG  øY
 á«ª°ùàdG  √ò``̀g  ¿EG  π`̀H  ,∞``WGƒ``Y  ø`̀e  ¢ùØædG  »`̀a
 ¬à¨d ô©°ûdÉa ."á«æØdG  ô«Ñ©àdG  áª«b øe ∞©°†oJ
 √É`̀é`̀JG ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG ôYÉ°ûe ≈`̀∏`̀Y õ`̀μ`̀Jô`̀jh ,á`̀«`̀fGó`̀Lh
 ∫ÓN øeh ,¬©e πYÉØàjh ¬dƒM Qhój Éeh ¬°ùØf
 hCG ájô°ûÑdG ¢ùØædG QGô°SCG Éæd ∞°ûμj ô©°ûdG äÉ«qæa

.ºdÉ©dG hCG ™ªàéªdG
 »a π``eCÉ``à``dG »`̀¨`̀à`̀Ñ`̀j ,√ô`̀©`̀°`̀T ô`̀Ñ`̀Y ,ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dÉ`̀a
 ábÓY  É¡d  áeÉY  áHôéJ  hCG  ,á«°üî°ûdG  ¬àHôéJ
 ,π«ªL  πμ°ûH  É`̀¡`̀JQƒ`̀°`̀U  É`̀æ`̀d  π≤æ«d  ,™ªàéªdÉH
 ™`̀ qb nƒ`̀ oª`̀dG  »```̀HOC’G  ≥∏îdG"  :∫Ó`̀¡`̀d  kÉ`̀≤`̀ah  ô©°ûdÉa
 ’  ¥hò``̀dGh  Qƒ©°ûdG  ≈`̀dEG  √Oô``eh  .π«ªédG  A»°û∏d
 .∫ÉªédG  ƒg ¥hò`̀dG  ´ƒ°Vƒe ¿CG  ∂dP .ôμØdG  ≈`̀dEG
 ´ƒ°Vƒe ƒ`̀g …ò``̀dG Ö`̀LGƒ`̀dÉ`̀H ¬`̀d ¿CÉ`̀°`̀T ’ ¥hò```dGh
 ìô°ûj  ∂`̀dP  ™`̀e  ¥hò``̀dG  øμdh  .á«≤∏ nîdG  á°SÉëdG
 ,π«ªL ƒg å«M øe ÖLGƒdG »a ∫ÉªédG øWGƒe

."áë«Ñb »g å«M øe á∏jPôdG ≈∏Y πªëjh
 kÉ`̀©`̀Ñ`̀J ¬``̀JÉ``̀jÉ``̀Zh ô`̀©`̀°`̀û`̀dG Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e ∞`̀∏`̀à`̀NG ó`̀≤`̀d
 Gò¡a  .äô¡X  »àdG  áYƒæàªdG  ájôμØdG  ¢SQGóª∏d
 »dÉ«îdG ô«Ñ©àdG" ƒg ô©°ûdG ¿EG ∫ƒ≤j "çQhROQh"
 ¬fC’  AGOC’G  ≈≤«°Sƒe  ¿ qƒμj  »∏NGO  ≥«ªY  Qƒ©°ûd
 ôYÉ°û∏d  ÜÉ°ùæJ  ájƒ≤dG  ∞WGƒ©∏d  q…ƒ`̀Ø`̀Y  ¢†«a
 áØWÉ©dG  øY  ôqÑ©j  ô©°ûdG  ¿CG  iôj  ƒ¡a  ."Ahó¡H
 ô°ûÑdG  ¬H  ™àªàj  ..≥«ª©dG  ¢SÉ°ùME’Gh  ábOÉ°üdG
 ô«ãjh  ...á`̀Ø`̀î`̀H  Ö`̀∏`̀≤`̀dG  ≈``̀dEG  ÜÉ°ùæJ  √Qƒ`̀°`̀U  ¿C’

 .É¡é¡Ñjh ∞WGƒ©dG
 "Üƒ∏°SCG"  ¬`̀fCÉ`̀H  ô©°ûdG  ± qô`̀©`̀a  "êôdƒc"  É``̀eCG

 òîàj »`̀fBG  mQhô`̀°`̀S  ≈`̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d ∞WGƒ©dG  IQÉ``̀KE’
 OÉ≤ædGh  AGô©°ûdÉa  ."á≤«≤M"`d  É£«°Sh  ∫ÉªédG
 äÉé∏N »a ô©°ûdG √ô«ãj Ée ≈∏Y GhõcQ Üô¨dG »a
 √ô©°ûj ÉªH »≤∏àªdG ≈∏Y ôMÉ°ùdG √ô«KCÉJh ,¢ùØædG
 :âdRÉg …õ«∏éfE’G óbÉædG ∫ƒ≤j .ìôØdGh Qhô°ùdÉH
 π©a  qOôd  »©«Ñ£dG  ´ÉÑ£f’G  øY  ô«Ñ©J  ô©°ûdG"
 »a  ájQƒ©°T  ’  ácôM  ¬àjƒ«ëH  ô«ãj  ,á`̀KOÉ`̀M  »a
 »a kGô««¨J ΩÉé°ùf’ÉH ≥∏ rînjh ,áØWÉ©dGh ,∫É«îdG
 ."≈≤«°SƒªdGh  á¨∏dG  »`̀a  ¬æY  IôÑ©ªdG  á©«Ñ£dG
 íqæ né oªdG  ∫É«îdG  á¨d  »g  ô©°ûdG  á¨d  ¿CG  ∞«°†jh
 ºdC’G  hCG  á©àªdG  íæªJ  »àdG  ,áÑ¡à∏ªdG  ∞WGƒ©dGh

.≥«ª©dG
 ábOÉ°üdG áØWÉ©dG ≈dEG ±ó¡j »Hô¨dG ô©°ûdÉa
 ≥FÉ≤M  ôjƒ°üJh  ,»eÉ°ùdG  ∫É«îdGh  ,áé qLCÉàªdG
 sº`̀à`̀gG ó```̀bh .É``̀¡``̀Hò``̀YCGh Qƒ``°``ü``dG π``ª``LCÉ``H IÉ``«``ë``dG
 ,∞`̀gô`̀ª`̀dG ¢``̀SÉ``̀°``̀ù``̀ME’Gh ,á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G á`̀Ø`̀WÉ`̀©`̀dÉ`̀H
 ¢ùØædG  qò∏Jh  ô©°ûdG  óq∏îàd  ,áHò©dG  ≈≤«°SƒªdGh

.¬YÉª°S
***

 ™Ñ°S í`̀dÉ`̀ °`̀U ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀dG ó`̀Ñ`̀Y ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG õ``̀é``̀fCG
 .ø«£°ù∏a  ∫ƒ`̀M  Qhó``̀J  É¡∏c  ,ájô©°T  äÉYƒªée
 ƒHCG ádÉch äGQƒ°ûæe) "ìôØ∏d áWQÉN" ¬fGƒjO »ah
 (1986 ¢Só≤dG ,ô°ûædGh ájÉYódGh áaÉë°ü∏d áaôY
 OhQƒdG ,ähô«H AGó¡°T ≈dEG √óFÉ°üb ôYÉ°ûdG …ó¡j
 ôYÉ°ûdÉH  ø«©à°ùjh  .Oƒ``̀°``̀SCG  º`̀dÉ`̀Y  »`̀a  AÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ñ`̀dG
:¬fGƒjO ¿ƒª°†e øY ôqÑ©«d ,"∂«°ûJƒa ¢Sƒ«dƒj"

,ìôØ∏d  Éæ°ûY  ó≤d"
ìôØdG πLCG øe n∫É°†ædG Éæ°†Nh

."äƒªf ìôØdG π«Ñ°S »ah
 QGô°T ƒHCG óLÉe ó«¡°ûdG ≈dEG IGó¡e Ió«°üb »a
 ôYÉ°ûdG çóëàj ,"πÑ≤ oªdG øe qõdG oäGAƒÑof" ¿Gƒæ©H
 ,Ö©°üdG äƒªdGh ,áHô¨dG ¢SDƒHh ,ºdÉ©dG Iƒ°ùb øY
 .,»æ«£°ù∏ØdG  OQÉ`̀£`̀j  …ò``̀dG  Oô`̀°`̀û`̀à`̀dGh  ´É`̀«`̀°`̀†`̀dGh
 (QGô°T ƒHCG) »æ«£°ù∏ØdG ¿CG ’EG IÉ«ëdG IQGôe ºZQh
 ." pájQƒqãdG OÓ«ªdG p¢SGôYCÉH ¿É qé°†J" o√Éæ«Y âfÉc
 âfÉc Gòd ,¬eóH Öàc …òdG ,πJÉ≤ªdG ÖjOC’G ƒ¡a
 ,hó©dG íª£j »àdG IQƒãdG QGôªà°S’ IAƒÑf √DhÉeO

:ÉgOCGh »a ,¬dÉ«àZÉH
, oáfƒμ°ùªdG  ≈dhC’G  äÉYÉ°ùdG  πjƒY  ™ØJôj"

ôëÑdG AÉe ábQõH oâb qóM
 o≥jóëàdG »fÉ«YCÉa

,»àª°U »æ∏≤KCGh
ô°†NCG kGOQh »¡Lh ≈∏Y ô°ûàæj ΩOÉ≤dGh

."áÑZôdG ´É©°ûH »f oô p£ªoj
 ™aój  ¬``̀fCG  ’EG  ,"QGô°T  ƒHCG"  OÉ¡°ûà°SG  º`̀Zô`̀a
 AÉe ábQR  ≈dEG  ø q©ªàH  ô¶ædG  ≈dEG  ô«≤ØdG  Ö©°ûdÉH
 IÉ«M  CÓªàd  ¢†«Øà°S  ,ájÉ¡ædG  »a  ,»¡a  ,ôëÑdG
 π©ØH  Oƒ≤ØªdG  ìô`̀Ø`̀dGh  QGô°†NC’ÉH  »æ«£°ù∏ØdG
 ¢UÉ°UôH  QGô°T  ƒ`̀HCG  äƒª«°S  .ô`̀ ueó`̀ oª`̀dG  ∫Ó`̀à`̀M’G
 ΩOÉ`̀≤`̀dÉ`̀H  ø`̀«`̀Ä`̀L qÓ`̀d  π```̀eC’G  ∑ô`̀à`̀«`̀°`̀Sh  ,ø«∏àëªdG
 âÑcQ  »`̀à`̀dG  á∏©°ûdG  QGô`̀°`̀T  ƒ``̀HCG  ≈≤Ñ«°S  ,π«ªédG

 :AÉª°ùdG ¿ÉæY ≠∏Ñ«d ºMôJ ’ íjQ §°Sh êGƒeC’G

,¿PEG  äƒeCÉ°S"
pΩOÉ≤∏d mOQh ábÉH » qØc »a

pIƒ¡°ûdG äÉHÉZ øe
." ríjôdG êGƒeCG kÉ«£àªe

 Ö∏b qó©J »àdG ,"ìôØ∏d áWQÉN" Ió«°üb »ah
 ≥°û©j  »àdG  ¬JÉàa  ø«H  ôYÉ°ûdG  §∏îj  ,¿Gƒ`̀jó`̀dG

:É¡ÑMCG »àdG ¢VQC’Gh
 , oO sôªnànJ  káfƒàjR  pÖr∏ n≤dG  »a  p∂ª r°SnQ  oârd nhÉMh"

oó sMƒnànJ ká∏aÉb
oO só nénànj »JôcGòH kÉL rƒ ne

." p∂ tÑMCG »qfCG oó n¡ r°TCG
 πeC’Gh ∫ÉªédGh áÑëªdÉH  ¥ô¨j Éª¡ÑM »Øa

:ó©°üjh ,…OQƒdG
oO qQƒàªdG  oô né s°ûdGh  o™ rÑsædG  »æ oμp∏ rªnj"

»æ o°ü sª n≤nànj mó n°ù nL øe oêôNCG
 ." r√É«ë∏d káHGƒH pôëÑdG »a oóq«°TCGh

 ô¡£dG ≈dEG É¡àHGƒHh IÉ«ëdG π°UCG ƒg ôëÑdÉa
.á£Ñ¨dG ¿’OÉÑàJ ¬°VQCGh ¬JÉàah ,IOÉ©°ùdGh

 ¬dÓN øe ôqÑ©j  kGõ`̀eQ  ôëÑdG  ôYÉ°ûdG  òîJGh
 ¬JÉØ°U ¬«∏Y ≠Ñ°SCGh .¬dÉeBGh ¬eƒªgh ¬àHôéJ øY

.á«fÉ°ùfE’G
 ôëÑdG  áHôéJ  Gƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  ø`̀jò`̀dG  AGô©°ûdG  ø`̀eh
 ¢ûjhQO Oƒªëe :óFÉ°ùdG §ªæ∏d áØdÉîe á≤jô£H
 A’Dƒ`̀¡`̀a .»`̀Kƒ`̀Zô`̀Ñ`̀dG ó``̀jô``̀eh »`̀°`̀ù`̀«`̀≤`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀eh
 q»aôëdGh  q…OÉ`̀©`̀dG  ∞°UƒdÉH  GƒØàμj  º`̀d  AGô©°ûdG
 øe ƒg …òdG ,º∏ëdG øWƒe ¬æe Gƒ∏©L πH ,ôëÑ∏d
 ,»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  IÉ«M  »a  iôÑμdG  ≥FÉ≤ëdG
 ä’’óH õeôdG  Gòg øe êhôîdG  º¡°†©H ∫hÉ`̀Mh
 πμ°ûjh  ,IOƒ©dG  áHGƒÑd  õeQ ƒ¡a ;êGó`̀Nh IôμàÑe
 ƒgh .¢ûjhQO ÖgP Éªc á«æ«£°ù∏ØdG ¿óª∏d äÉHGƒH
 åëÑdGh ,QGô°SC’G Ö∏bh ,»gÉæàeÓdG AÉ°†Ø∏d õeQ
 ≈∏Y q∫ój  ¿Éμe ƒgh .äGôeÉ¨ªdG  øY …OÉHóæ°ùdG
 ’ »`̀à`̀dG äÓ``̀Mô``̀dGh ,Ö``ë``dGh IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG IÉ`̀«`̀ë`̀dG

.»¡àæJ
 :ídÉ°U ô°UÉædG óÑY ∫ƒ≤j

põLGƒëdG  pQÉ°ûàfG  ºZQ  , nøj qô oªnJ"
p∑ pQƒÑ oY »a láfƒà rjnR tô n°† rînJ

lá∏Ñræ o°S o¥ pQƒJ
pô¡sædG ≈∏Y pOƒæédG tπ pX ™LGônànj

." p¢UÉ°U qôdG oäƒ°U oâ oμ r°ùnj
 OƒæédG ™«£à°ùj ’ ôgÉW ¿Éμe ,Éæg ,ô¡ædÉa
 äƒ°U nâ`̀ª`̀°`̀U ó``̀bh ,º``̀¡``̀LGQOCG ¿hOƒ`̀©`̀«`̀a ,¬`̀dƒ`̀NO
 áÑ«Ñë∏dh  ,É`̀¡`̀ naô`̀NR  ¢`̀VQCÓ`̀d  ∑ôà«d  ¢UÉ°UôdG

.Ö°†æJ ’ »àdG ¢VQC’G äGô«N
 pQÉ`̀ª`̀bCÓ`̀d  , p¥ô``Ñ``∏``d  , nähô«Ñd"  Ió`̀«`̀°`̀ü`̀b  »```ah
 ’ »àdG IôFÉãdG áæjóªdG ähô«H âfÉc ,"...≈∏à≤dG
 ïjQÉàH è°†j …òdG ôëÑdÉc ,kÉeÉªJ ,ºr« q°†dG ≈°VôJ

.DƒdDƒ∏dGh AGó¡°ûdG
 áÄ«∏ªdG  "IOƒ≤ØªdG  á q̈ ∏dG"  Ió`̀«`̀°`̀ü`̀b  »```ah
 πeQ , q…ô`̀é`̀¨`̀dG »`̀fõ`̀M) ¢`̀SCÉ`̀«`̀dGh ¿õ`̀ë`̀dG ®É`̀Ø`̀dCÉ`̀H
 ,äÉe  mQÉ¡æd  ,áfƒaóªdG  ¿óªdG  ,¥QÉëdG  AGôë°üdG
 π°ûàæà°S  »àdG  Iƒ≤dG  ƒg  ôëÑdG  ¿É`̀c  (...≈ØæªdG

 :´É«°†dGh áHô¨dG øe nôYÉ°ûdG
pø«àYOGƒdG  É¡jój  ø«H  »fòNCÉJ"

,»æ∏qÑ≤J
ÉfGôj ôëÑdG ¿Éc

 á`̀ q«`̀FÉ`̀ª`̀dG ÜÉ``̀°``̀û``̀YC’É``̀H É`̀æ`̀«`̀ q£`̀¨`̀j ô``ë``Ñ``dG ¿É````c
 ."±Gó°UC’Gh

 ¬`̀fCÉ`̀c AÉ```̀Lh ,¬``̀ H §`̀«`̀ë`̀j É``̀e ∑Qó```̀j ô`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀a 
 AÉLh  .¬JÉàah  ôYÉ°ûdG  º∏M  ¢Sôëj  …òdG  ¿ÉμªdG
 nôYÉ°ûdG »ªëj å«M áæ«fCÉª£∏d õeô«d Éæg ôëÑdG

.ÜÉFòdG øe ¬àHƒÑëeh
 QGO) "ôëÑdG  ó«°ûf"  ájô©°ûdG  ád qƒ£ªdG  »ah
 ,(1991  ,¢`̀Só`̀≤`̀dG  ,ô`̀°`̀û`̀æ`̀dGh  áaÉë°ü∏d  ¢`̀SQƒ`̀æ`̀dG
 ,"êójôdƒc" ôYÉ°ûdÉH ídÉ°U ô°UÉædG óÑY ¿É©à°SG

:êójôdƒc ∫ƒ≤j .ôëÑdG ¬d »æ©j GPÉe ∫ƒ≤«d
…óMh"

kÉeÉªJ …óMh
 ." ™°SGƒdG ôëÑdG Gòg »a

 ôëH øY ídÉ°U ô°UÉædG óÑY ôYÉ°ûdG çóëàj
 ,IGõ¨dG ≈∏Y kÉ q«°üY ≈≤Ñj …òdG ,ôgÉ£dG ø«£°ù∏a

 :ΩÉFƒdGh pΩÓ°ù∏d kGõeQ π¶jh
, oô rënÑdG  nƒ og"

pír∏ªdGh pAÉªdG oáHG qƒH
pIGõ ö dG o¿ƒ«Y p¬«dpEG n∫ƒ°UƒdG o™«£à°ùJ Ée oôNBG

 ."... o¢SQGƒsædG p¬«dEG n∫ƒN tódG o™«£à°ùJ Ée o∫ qhCGh
 »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ≈dG ¢SQGƒæ∏d õeôj ¬fCÉch 
 øe ¬`̀d só``̀H ’h ,ô`̀«`̀é`̀¡`̀à`̀dGh Iô`̀é`̀¡`̀dG nâ`̀≤`̀e …ò``̀dG
 kGõeQ  ôëÑdG  ≈≤Ñ«°Sh  .øWƒdG  ø°†M  ≈`̀dEG  IOƒ©dG
 ,AÉ`̀£`̀©`̀dGh ô`̀«`̀î`̀dG Ö`̀¡`̀j …ò``̀dG ,º`̀dÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø`̀Wƒ`̀∏`̀d

:É¡dÉªLh É¡aôNR ¢VQC’G íæªjh
oô rënÑdG  nƒ og"

o¢S só n≤ oªdG pOÓÑdG o¿ rƒnd
Ég nójOÉNCG o™«H qôdG oÆƒ°üj nø«M

náæ«a qódG nQhò oédG É¡æe oó pgó¡ojh
 päÉ q£ëªdG »a kÉ©dÉW kGôé°T É¡ª°Sôj

päGô«ëÑdG ∫ƒM
." r¬jOhnC’Gh áq«∏ÑédG ºª≤dGh

 ÖWÉîj ,º``jô``μ``dG ¿BGô```≤```dG ™``̀e q¢`̀UÉ`̀æ`̀J »```ah
:∫ƒ≤j å«M ,IQÉéëdG á°VÉØàfG n∫É£HCG ôYÉ°ûdG

oäƒªJ  nâfCGh  n∂«∏Y  lΩÓ°S"
πJÉ≤oJ âfCGh n∂«∏Y lΩÓ°S
oQ pOÉ¨J nâfCGh n∂«∏Y lΩÓ°S

. rΩ só≤àJ »c
n∂«∏Y lΩÓ°S

rΩ só n≤nJ
»ÑMÉ°U Éj pá©«Ñ£dG tô p°S nâfCG

rΩ só≤nà na
o√ nó pd rƒ ne oôëÑdG oÖàμj

.Ω só≤nà na
É¡nfBGôb o¢VQC’G oÖàμJ

. rΩ só≤nà na
oá°VÉØàfp’G n»g

pájGóÑdG oQÉf

." r¬ ne pOÉ≤dG pánÑ rZ sôdG oá∏aÉb
 ¢``̀VQC’G º`̀MQ ø`̀e Gƒ`̀Lô`̀N IQÉ`̀é`̀ë`̀dG ∫É`̀£`̀HCÉ`̀a
 Éªch ,ºFGO πμ°ûH ,ôëÑdG óndƒj Éªc ,É¡à©«ÑW øeh
 ô n°ûnH ºg Gòμg .É¡nà«°Sób ,Égô°UÉæ©H ¢VQC’G ÖàμJ
 ,¢`̀VQC’G  ¿ÉcôH  øe  ,kÉ°†jCG  ,¿ƒLôîj  á°VÉØàf’G

.Oƒ°ûæªdG πeC’G Gƒ≤≤ë«d
 º¡MƒªWh ,AGó¡°ûdG ∫ÉªL ≈dEG õeôj ôëÑdGh
 »a ¬qÑ°û«a ,OhóM ¿hO ájôëdGh ,áÑFÉ¨dG ádGó©dÉH
 ΩÉ¡dEG  Ió«¡°ûdG "å©ÑdGh  päƒªdG  oá q«dóL"  Ió«°üb
 äó¡°ûoà°SG »àdGh (ìÉéædG á©eÉL áæHG) QhôYR ƒHCG
 øjhÉbQõdG É¡«æ«©H ,ôëÑdÉH ,â«æ«fÉªãdG πFGhCG »a

 ...Qƒ«£dGh ø«≤°TÉ©dGh íª≤dG ¿ÉjƒàëJ ø«à∏dG
 "ÜÉ« p̈ dGh  pQƒ`̀°`̀†`̀ oë`̀dG  oø pFGóe"  Ió«°üb  »``̀ah
 äGQƒ°ûæe ,"ÜÉ«¨dGh Qƒ°†ëdG øFGóe" áYƒªée)
 ∫hÉæàj  ,(2009  ,ˆG  ΩGQ  ,»æ«£°ù∏ØdG  ô©°ûdG  â«H
 ¬`̀à`̀dÉ`̀Mh »`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG IÉ``°``SCÉ``e ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG

:Iô°UÉëªdG ¬fóeh ,áÑ©°üdG
 Éæ pH  oπ«Ñ q°ùdG  n±ôëfG  GPEG  Éæ o°S oôën« n°S  wπ pX  ’"

 É¡ pJ nƒ rÑ n°U uõY »a Éæ n°ù rª n°T n¢† n¡ rLCGh
.. t» pé∏sãdG ióªdG

,Éæ pJ rƒ n°U o¿PBÉe lI nô pØ≤ oe
É¡ pJQÉéM øe q’EG oAGO rô nL

 oQnOÉ``̀ °``̀ü``̀ oJ ø``̀«``̀M tô```̀ª```̀dG oAÉ``̀μ``̀Ñ``̀dG …ó```̀é```̀ oj π``̀¡``̀a
."? oäÉªp∏ nμdG

 ¢Vƒ¡æ∏d »æ«£°ù∏ØdG ™aO ≈∏Y QOÉb A»°T ’h
:ôëÑdG q’EG

,iôNoCG  ká sØ p°V  ôoÑ©nfh  lIô pcGP  oA»énà n°S"
pè°ùØnænÑdG pá¡ pL ≈dEG

, u» p°ùæ nªdG Éæ pMô oéH nø«∏ n≤ rã oe ,ôoÑ©nf ±ƒ°S
."... pôëÑdG nÜƒ°U

 ™«£à°ùj  ¬H  …ò`̀dG  ¿ÉμªdG  ƒg  íÑ°UCG  ôëÑdÉa
 ≈dEG  ,¬JôcGòd  IÉ«ëdG  IOÉ``̀YEG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG
 É¡ZGôaEG  ≈∏Y  ∫Ó`̀à`̀M’G  πªY  »àdG  √Gô``̀bh  ¬fóe
 πeCG ’ ,¢VQC’G ´É≤H πc øe ø«æWƒà°ùªdG Ö∏é«d
 ≥jôW ¿C’ ,ôëÑdG AÉªH ∫É°ùàZ’G ’EG »æ«£°ù∏Ø∏d
 ,á«îjQÉàdG ø«£°ù∏a πNGO ≈dEG ,Éæg ,Oƒ≤j ôëÑdG

...ÉμYh ÉaÉjh ÉØ«M ≈dEG
 ôYÉ°ûdG  íq∏°ùJ  Éªc  í∏°ùàj  ¿CG  Ö©°û∏d  qó`̀H  ’h

:á«ë°†àdGh º∏ëdGh Iƒ≤dÉH
 »à«æZ oCG  o¢†©Hh  n…É°üY  …ó«H"

 pIôjõédG oπ rînf »æ teDƒn« n°S π¡a
 »eO oâ ra nõnf ¿EG

 ."?ôëÑdG »a »ànjB’ n¿Éæ n©dG oâ r≤n∏WnCGh
 õ`̀μ`̀Jô`̀Jh .É```g oô```gƒ```Lh IQƒ```̀ã```̀dG tô``̀°``̀S ô`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀a
 É¡à«æHCGh  ,áμHÉ°ûàªdG  É¡Ñ«cGôJ  ≈∏Y  ôëÑdG  IQƒ°U
 …ò``̀dG  π≤ëdG"  π`̀μ`̀°`̀û`̀à`̀a  ,á`̀Ø`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  á`̀jô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 óªà°ùjh  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  nô°UÉæY  o∫É`̀«`̀î`̀dG  ¬æe  ¢üæà≤j
 ∂μØ«a  ,ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG  IÉ`̀fÉ`̀©`̀e  É¡«a  ó°ùéjh  nRƒ``̀eô``̀dG
 »a Qƒ¨j IójóL ∞FÉXh É¡«£©jh ™bGƒdG ô°UÉæY
:ôYÉ°ûdG ∫ƒ≤j ." ÉgOƒLh ôgƒL A»°†jh É¡bÉªYCG

..»eO  ∑Ég"
pQÉ£eC’G pIQGôëH kÉ© qØn∏nà oe

..»eO ∑Ég
 nâ r© n£nà°SG Ée n∂ nahôM CÓeÉa

Éæ p°ù rª n°T oI nAÉÑ nY râ nén∏nÑfG GPEG ≈æ©ªdG oÖ péæo«°S
."I sô né nªdG n¢ûnÑ nZ Éf pó«°ûnf oì rƒnH ÜGPCGh

 ¢`̀VQCÓ`̀d AÉ`̀eó`̀dG  íæe ¿hO IQƒ`̀ã`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀J  ’h
 »c ,ô£ªdG IQGôëH êõàªJ »àdG AÉeódG ,≈°û£©dG

.ÜÉÑ°V hCG m¢ûÑZ ¿hO ¢ùª°ûdG ô¡¶J
 áYƒªée)  "ΩóædG  á¡cÉa"  Ió«°üb  »`̀a  É``̀eCG
 ,ˆG ΩGQ ,»æ«£°ù∏ØdG ô©°ûdG â«H ,"ΩóædG á¡cÉa"

:∫ƒ≤«a ,(1999
 É¡HGôëe  CÓªJ  ¢SQGƒædG"
 AGô°†N ¢†¡æJ ó«bÉæ©dGh

ƒØ°üj AÉªdGh
 n¢VQC’G çQh óbh

."ÉgDhÉæHCG
 AÉ°†a ≈``̀dEG  ∫ qƒ`̀ë`̀J  ôëÑdG  ¿CG  ,É`̀æ`̀g ,ß`̀MÓ`̀fh
 ,¢VQC’G AÉæHC’ á«ªàM IOƒY ≈dEG  ...äÓeCÉàdG øe
 ¢SQGƒædG ¿CG ∂dP ,ÉgAÉª°S CÓªàd äOÉY ¢SQGƒædÉa

.É¡∏«Ñ°S ±ô©J Ée ¿ÉYô°S
 õ`̀eô`̀j »`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG  ô`̀©`̀°`̀û`̀dG  »``̀a ô`̀ë`̀Ñ`̀dG q¿EG
 ô©°ûdG  Gò¡d  ≈£YCG  Ée  Gò`̀gh  ,»Øæ∏d  Ö∏ZC’G  ≈∏Y
 äGôeÉ¨ªdÉH §ÑJôe ôëÑdG ¿C’ ,¬à«dÉªLh ¬à¡μf
 ..äƒªdGh  ¬«àdG  ¢ü°übh ,ô«WÉ°SC’Gh  äÉaGôîdGh

 .≈Øæª∏d kÉ«Yƒ°Vƒe k’OÉ©e íÑ°UCG ôëÑdÉa
 ¬fƒch  ,ídÉ°U  ô°UÉædG  óÑY  ôYÉ°ûdG  ¿EG  ô«Z
 AGô©°ûdG á«Ñ∏ZCÉc »aÉæªdÉH ¢û©j ºdh ,¢VQC’G øHG
 øY É¡«a ôqÑY »àdG √óFÉ°üb âfÉc ,ø««æ«£°ù∏ØdG
 É¡d  ,ôëÑdG  É¡«a ÉªH  ,áHÓîdG  É¡à©«ÑWh ¢`̀VQC’G
 ô¡¶j ,AGô©°ûdG  øe √ô«¨c ,ôYÉ°ûdÉa ,ôNBG  ≈æ©e
 áæμeC’G  âfÉμa  ,√ô©°T  »a  ¬JÉ«∏éJ  πμH  øWƒdG
 IôcGòdG øY ôqÑ©J ,¢UÉN πμ°ûH ôëÑdGh ,áØ∏àîªdG
 øe ájÉ¡ædG »a ôëÑdÉa ,ôYÉ°ûdG ôμa »a á«æWƒdG

.áÑ«£dG ¢VQC’G óaGhQ
 ,ôYÉ°ûdG  óFÉ°üb  ≈∏Y  ¿Éμªc  ôëÑdG  ô£«°ùj
 §HôJh ÉgQGƒZCG ôÑ°ùJh IôcGòdG ôØëJ" ¬°Uƒ°üfh
 ."áYÉªédGh äGòdG ø«Hh ,»°VÉªdGh ô°VÉëdG ø«H
 , kÓ«îàe kÉ«dÉªL kÉYƒ°Vƒe ¿ƒμj  ÉeóæY ¿ÉμªdÉa
 ¬à«μ∏e ∫hDƒJ …òdG ´óÑªdG ôKC’G á«°UÉN Ö°ùàμj
 IQÉ``̀°``̀TE’G iƒ`̀°`̀S Ωó`̀≤`̀j ’ ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dÉ`̀a ,ÇQÉ``̀≤``̀dG ≈```dEG
 ≈∏Y  …ô©°ûdG  OÉ°üàb’G  πª©j  ,¬`̀YGó`̀HEG  »`̀a  ¬`̀«`̀dEG
 Ö n°ùëH π««îàdG s¿CG ó«H .É¡FGõLCG ±òMh É¡dGõàNG
 ¢ù«d ±hò``̀ë``̀ª``̀dG É`̀¡`̀«`̀dEG ó`̀«`̀©`̀j ,»`̀°`̀ù`̀fƒ`̀e Ö`̀«`̀Ñ`̀M
 ,kÉ©jô°S ÉgQƒ°üàf ¿CG øμªj »àdG á«dB’G á≤jô£dÉH
 øe ¿Éμª∏d ø`μJ ºd »àdG IójóédG áaÉ°VE’ÉH ÉªfEGh

."πÑb
 ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG ™``̀e kÉ`̀≤`̀Ø`̀à`̀e »``̀fó``̀LCG ,á`̀jÉ`̀¡`̀æ`̀dG »```ah
 ∑GQOEG  ¢ù«d  »îjQÉàdG  ¢ùëdG"  :¬dƒ≤H  "äƒ«dEG"
 »a ô°VÉëdG ôKCG kÉ°†jCG ÉªfEG  ,Ö°ùMh »°VÉªdG QhO
 ¿CG  óH  Óa  √óFÉ°üb  º¶æj  Éeóæ©a  ,ôYÉ°ûdG  ô©°T

."√ô©°T »a çGôàdG Üô°ùàj
 çGô```̀J  Ö``̀MÉ``̀°``̀U ¿ƒ``̀μ``̀j  ¿CG  Ö``̀é``̀j ô`̀YÉ`̀ °`̀û`̀dÉ`̀a
 ¿ÉeõdG »a ÉªH kÉ«YGh ¬°ùØf âbƒdG »ah ,áKGóMh
 ô¡¶oj …òdG ƒg »KGôàdG ¢SÉ°ùME’G Gògh .¿ÉμªdGh
 ¬©bƒe »©j ¬fC’ ¬°ùØf âbƒdG »a kÉjó«∏≤J ôYÉ°ûdG

 .¬∏«L »a
 óÑY ô`̀©`̀°`̀T ¢`̀ü`̀FÉ`̀°`̀ü`̀N ø``̀e á``̀«``̀eGQó``̀dG qó``̀©``̀Jh
 Ió«°üb »``a Iƒ`̀≤`̀H ô`̀¡`̀¶`̀J »``̀gh ,í`̀dÉ`̀°`̀U ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀dG
 áæ°VÉM º°SÉb ôØc ≈dEG  IGó¡ªdG "≥«æ«ØdG Qƒ«W"
 ôYÉ°ûdG ø«H …ôéj q»eGQO lQGƒM ∑Éæ¡a ,AGó¡°ûdG
 ô«îdG ´Gô°üd ¬«a ¥ô£àdG ºàj ,AGó¡°ûdG AÓ°TCGh
 Ωƒj  ¿CG  ócDƒjh  ,¢`̀VQC’G  AÉæHCGh  ø«∏àëªdG  ,ô°ûdGh
 óFÉ°ü≤dG  ¢†«ØJ  å`̀«`̀M  ,»``JCÉ``j  ¿CG  ó`̀H  ’  ô°üædG
 »àdG ´É````̀LhC’G º``̀ZQ ,ó`̀¨`̀dÉ`̀H ¿É``̀ª``̀jE’Gh ∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dÉ`̀H

.É¡H §«ëJ
 ¿’hQ"  ádƒ≤e  √ô©°T  »a  ôYÉ°ûdG  ≥≤M  ó`̀bh
 …ò``̀dG  ∂dP"  √ô`̀©`̀°`̀û`̀a  ,Iò``̀∏``̀dG  ¢`̀ü`̀f  ∫ƒ``̀M "çQÉH
 øe »JCÉj …òdG ∂dP ,ìôªdG »£©j ,º©Øj ,»°Vôoj
 á°SQÉªªH  §ÑJôe  ¬`̀fEG  .É¡©e  ™£≤j  ’h  ,áaÉ≤ãdG

."IAGô≤∏d áëjôe
 á`̀Ø`̀WÉ`̀©`̀dGh ,í`̀ sæ`̀é`̀ª`̀dG ∫É`̀«`̀î`̀dÉ`̀H º`̀î`̀à`̀e ƒ`̀¡`̀a
 "çQhROQh"  ∫ƒb  ,Éæg  ,»fô°†ëà°ùjh  ,á≤aóàªdG
 ∑ôYÉ°ûe ¿EG" :¬sÑMCG ôYÉ°T ≈dEG É¡¡Lh ádÉ°SQ »a
 É¡æe óªà°ù«a  ,ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  √ò``̀g  »``a  ≥`̀ã`̀a  ,á``jƒ``b
 Iôé°ûdG  óªà°ùJ  Éªc ,πμ°Th  ≥°SÉæJ  ¬d  Ée ∑ô©°T

."É¡j qò¨J »àdG ájƒ«ëdG Iƒ≤dG øe

 ø«£°ù∏a øe ¢UÉbh óbÉf •

غواية المكان في شعر عبد الناصر صالح

شهادة إبداعيةشهادة إبداعية

êÓëdG  ≈Ø£°üe ¿ÉæØ∏dídÉ°U ô°UÉædG óÑY
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   اينجه الخطيب المشاكس
الذي يتحدى أردوغان 

 ¬éæjG Ωôëe π≤àfG ™«HÉ°SCG ∫ÓN - Ü ± CG - ∫ƒÑæ£°SG 
 á°SÉFô∏d  í°Tôe ≈dG  á°VQÉ©ªdG  »a ¢ùcÉ°ûªc ¬©°Vh øe
 á``̀MGREG  ¬æμªj  π¡a  .…ƒ`̀≤`̀dG  É«côJ  π`̀LQ  á°ùaÉæe  ¬æμªj
 ÜõM øY ÖFÉædG (ÉeÉY 54) ¬éæjGh ?¿ÉZhOQG Ö«W ÖLQ
 ,ÉeÉY 16 òæe (»WGôbƒªjO »cGôà°TG) …Qƒ¡ªédG Ö©°ûdG
 »a É¡dÓN íéf á∏ªM ∫ÓN âØ°ûàcG »àdG á«°üî°ûdG ƒg
 á«HÉîàf’G äGQÉ°üàf’G øe âªÄ°S á°VQÉ©e ¢SÉªM IQÉKEG

.¿ÉZhOQ’ á≤MÓàªdG
 øe  ≥``̀KGh  ¬Ñ°T  ≥HÉ°ùdG  AÉ«ª«μdGh  AÉjõ«ØdG  PÉ`̀à`̀°`̀SGh
 äÉHÉîàf’G »a ¿ÉZhOQG ó©H á«fÉãdG áÑJôªdG ≈dG ∫ƒ°UƒdG
 »a ¢ù«FôdG Oó¡j ¿G øμªjh ,óM’G iôéà°S »àdG áeÉ©dG

.¬dƒM ™°SGh ∞dÉëJ ™ªL ôÑY á∏ªàëe á«fÉK IQhO
 ¢ùcÉ°ûe ¬fÉH Éahô©e ¬éæjG ¿Éc ,äÉHÉîàf’G √òg πÑb
 √OhOQh á«°SÉªëdG ¬Ñ£N äÓ«é°ùJ ≈¶ëJh ¿ÉªdôÑdG »a

.âfôàf’G ≈∏Y IógÉ°ûe áÑ°ùf ≈∏YCÉH QGôªà°SÉH IOÉëdG
 Ö©°ûdG  Üõ`̀M  º¡JG  á«Ñ∏Z’G  ø`̀e  ÖFÉf  ≈∏Y  OQ  ó≤a
 πÑb  √É«ªdÉH  ∫ƒÑæ£°SG  ájò¨J  øY  õéY  ¬fÉH  …Qƒ¡ªédG
 √É«ªdG Üô°ûf øμf ºd GPG{ ∫ƒ≤dÉH ,á£∏°ùdG ¿ÉZhOQG »dƒJ

z?∫õjódG ≈∏Y πª©f Éæc ÉªHQ ?ºμ∏Ñb

   ٤٥٦ وفاة بمستشفى
 بريطاني بسبب مسكنات قوية 

 ôãcCG ¿CG ôjô≤J ∞°ûc -  RôàjhQ - Gôà∏éfG - äQƒÑ°SƒL 

 á«fÉ£jôÑdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  óMCÉH  GƒaƒJ  É°†jôe  450  øe

 Ée  ƒ`̀gh  »ÑW  QôÑe  ¿hO  ájƒb  äÉæμ°ùe  º¡FÉ£YEG  ÖÑ°ùH

.zô°ûÑdG ìGhQCÉH ÉaÉØîà°SG{ ôjô≤àdG √ôÑàYG

 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eG ¢`̀SQó`̀«`̀°`̀S ¬````fEG »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG AÉ`````̀YO’G ∫É````bh

 »`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀aƒ`̀dÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀a á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀L äÉ`̀eÉ`̀¡`̀JG ¬`̀«`̀Lƒ`̀J

 ÜƒæL »a (∫ÉjQƒª«e Qhh äQƒÑ°SƒL) ≈Ø°ûà°ùªH â©bh

 »eÉY ø«H IôàØdG »a ¬fCG á∏≤à°ùe áæéd âØ°ûch .Gôà∏éfG

 OGƒ`̀e ø`̀e Iô`̀«`̀£`̀N äÉ`̀Yô`̀L ∞`̀°`̀Uh í`̀Ñ`̀°`̀UCG  2000h 1989

 ≈Ø°ûà°ùªdG »a ÉjQÉ°S ÉeÉ¶f ≈°Vôª∏d ÉgDhÉ£YEGh á«fƒ«aCG

.á«Ñ£dG á«MÉædG øe ÉjQhô°V øμj ºd Ée ƒgh

 ∑Éæg ¿É``c{ AÉ`̀©`̀HQC’G Qó°U …ò``dG  ôjô≤àdG »`̀a AÉ``Lh

 ≥jôa äGô`̀jò`̀ë`̀à`̀d π`̀gÉ`̀é`̀Jh zô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ìGhQCÉ````̀H ±É`̀Ø`̀î`̀à`̀°`̀SG

 »Ñ£dG  ±Gô°TE’G  äÉÄ«gh  áWô°ûdG  â°ùYÉ≤Jh  ¢†jôªàdG

 äÓFÉ©dG ≥M øe{ ôjô≤àdG ±É°VCGh .≈°VôªdG ájÉªM øY

 ôjô≤àdG ¢ü∏Nh .zGòg çóM ∞«c ∫CÉ°ùJ ¿CG É¡∏c áeC’G πH

 GƒédƒY  É`̀°`̀†`̀jô`̀e  456  ¿CG  ≈```dEG  á```bQh  387  ø`̀e  ∞`̀dDƒ`̀ª`̀dG

 ≈∏Y ôNBG  ¢†jôe 200{ ¿CGh QôÑe ¿hO á«fƒ«aC’G OGƒªdÉH

 ºàj ºd ¬`̀fCG  ô«Z í``̀LQC’G ≈∏Y ¬`̀JGP ô«°üªdG Gƒ`̀b’ π`̀bC’G

 AGQRƒ`̀dG  á°ù«FQ  âdÉbh  .zá«Ñ£dG  º¡JÓé°S  ≈∏Y  Qƒã©dG

 ≈Ø°ûà°ùe çGóMCG{ ¿ÉªdôÑdG ΩÉeCG …Ée Gõjô«J á«fÉ£jôÑdG

 âÑÑ°Sh  ájÉ¨∏d  áéYõeh  ájhÉ°SCÉe  ∫ÉjQƒª«e  äQƒÑ°SƒL

 èFÉàf{  ¿CG  áØ«°†e  ÉjÉë°†dG  zäÓFÉ©d  ∞°Uƒj  ’  ÉfõM

 âfÉg »ªjô«L áë°üdG ôjRh QòàYGh .zá©éØe (ôjô≤àdG)

 ¿hÉ©àà°S áWô°ûdG ¿EG ∫Ébh ¿ÉªdôÑdG ΩÉeCG ÉjÉë°†dG ô°SC’

.á©bGƒdG »a äÉeÉ¡JG ¬«LƒJ ∫ÉªàMG ¿CÉ°ûH ø«YóªdG ™e

 äÓFÉ©dG  äQÉ`̀KCG  ÉeóæY  äÉ°ù°SDƒªdG  â¨°UCG  ƒd{  ∫É`̀bh

 .zçóë«d øμj ºd äÉ«aƒdG √òg øe ô«ãc ...ôeC’G

   قوات حفتر تحاول السيطرة
على الهالل النفطي في ليبيا 

 »æWƒdG  ¢û«édG{  ø`̀∏`̀YCG  -  Ü  ±  CG  -  É«Ñ«d  -  …RÉ`̀¨`̀æ`̀H 

 ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ôàØM  áØ«∏N  ô«°ûªdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  z»`̀Ñ`̀«`̀∏`̀dG

 IOÉ©à°S’ Ωƒég AóH ôKEG ø«à«£Øf ø«JCÉ°ûæe ≈∏Y Iô£«°ùdG

 OÉ°üàb’G  á``FQ  »£ØædG  ∫Ó`̀¡`̀dG  á≤£æe  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 ∞æY ∫ÉªYCG  äó¡°T  »àdGh  OÓÑdG  ¥ô°T  ∫Éª°T  »a  »Ñ«∏dG

.IójóL

 z»Ñ«∏dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG{ º`̀°`̀SÉ`̀H çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG ìô`̀°`̀Uh

 á≤£æe ≈∏Y ô£«°ùJ ÉæJGƒb{ ¿G …QÉª°ùªdG óªMCG ó«ª©dG

 OQÉ£Jh  IQó°ùdG  AÉæ«e  ≈∏Yh  (...)  πeÉμdÉH  ±ƒ`̀f’  ¢`̀SGQ

.zÜô¨dG √ÉéJÉH hó©dG

 ¢SôH  ¢`̀ù`̀fGô`̀a  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  ô``̀NBG  …ôμ°ùY  Qó°üe í`̀°`̀VhCGh

 ∫Gõ`̀J  ’  ∑QÉ`̀©`̀ª`̀dG{  ¿Gh  á≤£æªdG  §°ûªJ  ôàØM äGƒ`̀b  ¿G

 …ò`̀dGh »æμ°ùdG ±ƒ``f’ ¢``SGQ »`̀M »`̀a É°Uƒ°üN ,zá`̀jQÉ`̀L

 ICÉ`̀°`̀û`̀æ`̀eh §`̀Ø`̀æ`̀dG ô`̀jô`̀μ`̀à`̀d á`̀£`̀ë`̀eh GQÉ``̀£``̀e É`̀°`̀†`̀jG º`̀°`̀†`̀j

.äÉ«FÉ«ª«chôàÑ∏d

 áYÉ°S{ âfÉM ¿CG ¢ùeG »Jƒ°U π«é°ùJ »a ôàØM ø∏YCGh

 ,zhó`̀©`̀dG  ≥ë°ùd  ∞`̀WÉ`̀î`̀dG  ¢`̀VÉ`̀°`̀†`̀≤`̀f’G  á¶ëd ,ô`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG

 ìÉ`̀«`̀à`̀L’G  ¥Ó``̀£``̀fG  á`̀æ`̀∏`̀©`̀e  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ¥ó``̀J  ¿’G{  ÉØ«°†e

.z≥ëdG OGOôà°SGh ¢VQC’G ô«¡£àd ¢Só≤ªdG

 …òdG ¿Gô°†édG º«gGôHG ¬«ª°ùj ¿CG ¿hO ôàØM º¡JGh

 ¬fÉHh  z¿É£«°ûdG  ™e  ∞dÉëàdG{Ü  áë∏°ùe  äÉYÉªL  Oƒ≤j

 Qó¨dÉH CGóH ø«M ∑Ó¡dG ≈dEG É¡H ≈≤dCGh ¬°ùØf ≈∏Y ≈æL{

 .z¿Ghó©dGh

 IOÉ«≤H  áë∏°ùe  äÉYƒªée âªLÉg ,¿GôjõM 14  »ah

 á©°VÉîdG á≤£æªdG √òg »a ø««£Øf ø«©bƒe ¿Gô°†édG

 ∑QÉ©e  ø«ëdG  ∂`̀dP  òæe  äQGOh  .ôàØM  äGƒ``̀b  Iô£«°ùd

 ±ƒ`̀f’  ¢``̀SGQ  »JCÉ°ûæe  ∫ƒ``M  øjôμ°ù©ªdG  ø«H  á©£≤àe

 .IQó°ùdGh

 πeCÉj Éªc ,ó∏ÑdG Gòg »a É«FÉ¡f ÜÓμdG Ωƒëd πcCG ô¶M ≥jôW ≈∏Y Iƒ£N πqμ°ûj ¿CG øμªj QGôb ƒgh ,É¡ªëd πcC’ ÜÓμdG πàb á«HƒæédG ÉjQƒc »a áªμëe äô¶M 

 .Éjƒæ°S ¿ƒ«∏ªH ó∏ÑdG Gòg »a É¡ªëd πcDƒj »àdG ÜÓμdG OóY Q qó≤qjh ,á«HƒæédG ÉjQƒc »a ájó«∏≤J ¥ÉÑWCG OGóYEG »a ÜÓμdG ºëd Ωóîà°ùjh .¿Gƒ«ëdÉH ≥aôdG AÉ£°ûf

 Ée øe óLƒj ¿CG Qóæj ÜÉÑ°ûdG •É°ShCG »ah  .¬ªëd πcDƒj ÉfGƒ«M ¢ù«dh ¢SQÉMh ≥«aQ ¬fCG ≈∏Y Ö∏μ∏d ô¶æoj QÉ°Uh ,∑Éæg QÉ°ùëf’ÉH òNBG ÜÓμdG Ωƒëd ∑Ó¡à°SG øμd

 ¿CG øμªj »FÉ°†≤dG QGô≤dG Gòg øμd .á«°ûMh πFÉ°SƒH äÉfGƒ«ëdG πàb ™æªd É°†jCGh ,áeÉ©dG áë°üdGh áaÉ¶ædG IÉYGôªH ÉgQGôb äQ qôÑa ,äÉ£∏°ùdG ÉeCG .Ö∏c ºëd πcCÉj ∫GR

 πcCG ô¶ëd ô«NC’G áªμëªdG QGôb π qμ°ûj ¿CG πeCÉf{ äÉfGƒ«ëdG øY á©aGóªdG zô«c{ áª¶æe á«eÉëe ¿hCG ≠fƒ«c º«c âdÉbh .¿Gƒ«ëdÉH ≥aôdG QÉ°üfCG ¬«dEG ƒÑ°üj Ée ≥≤ëj

 .zÉeÉªJ ÜÓμdG Ωƒëd

 محكمة كورية جنوبية تحظر قتل الكالب 9كل لحمها 

   فرنسا تباشر تحديث
 منظومتها للردع النووي 

 QGôZ ≈∏Y É°ùfôa äCGó`̀H - Ü ± CG  - É°ùfôa -  ôà°ùjEG 
 áYOGôdG ájhƒædG  É¡Jƒb åjóëJ iô`̀NC’G ájhƒædG  ∫hódG
 á«bGó°üe  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áªî°V  äGQÉªãà°SG  ∫Ó`̀N  øe
 ºdÉY  §°Sh  ,á«YÉaódG  É¡àeƒ¶æe  »`̀a  zá`̀jhGõ`̀dG  ôéM{

.É¡©bƒJ Ö©°üj ôWÉîªH πaÉM
 »a ¿hô``̀cÉ``̀e π`̀jƒ`̀fÉ`̀ª`̀jEG »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∫É```̀bh
 øe  ,ÉæîjQÉJ  øe  kGAõ``L  πμ°ûj  ´Oô``̀dG{  ¿EG  »fÉãdG  ¿ƒfÉc
 Gó¡©àe ,z∂``̀dò``̀c ≈`̀≤`̀Ñ`̀«`̀°`̀Sh á`̀«`̀YÉ`̀aó`̀dG É`̀æ`̀à`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 ájhƒædG áfÉ°SôàdG »a ájƒédGh ájôëÑdG äGó©ªdG ójóéJ
 hQƒj  QÉ«∏e  37  ≈dGƒM  ¥ÉØfEG  ¢ùjQÉH  Ωõà©Jh  .á«°ùfôØdG
 2019  »eÉY  ø«H  ájhƒædG  É¡àfÉ°SôJ  åjóëJh  áfÉ«°üd
 áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  áØ∏c  ø`̀e  %10  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  …CG  ,2025h
 ió`̀e ≈`̀∏`̀Y …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀j
 ´OôdG  IGOCG  ∞««μJ ƒg ±ó¡dGh .áeOÉ≤dG  ™Ñ°ùdG  äGƒæ°ùdG
 …ò`̀dG …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG ø«H Ió`̀jó`̀é`̀dG äGó`̀jó`̀¡`̀à`̀dG ™`̀e
 πμ°ûH QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dGh äÉ°UGƒ¨dÉH kÉXÉ¶àcG OGOõj
 »a kGQƒ£J ¬``̀JGhOCG  OGOõ`̀J  …ò`̀dG  …ƒédG  ∫ÉéªdGh  ,¢UÉN

.Égô«Zh …ƒédG ´ÉaódGh »NhQÉ°üdG ´ÉaódG ∫Éée
 IóYÉb  »a  ¢ù«ªîdG  »°ùfôØdG  ƒédG  ìÓ°S  πØàMGh
 á∏JÉ≤e Öë°S áÑ°SÉæªH É°ùfôa ÜƒæL »a ájƒédG ôà°ùjEG
 ídÉ°üd  á`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀e  áæ°S  30  ó`̀©`̀H  z¿G  2000{  êGô`̀«`̀e
 zÜ  ∫É``̀aGQ{  Iô`̀FÉ`̀W  É¡àØ«∏N  íÑ°üà°Sh  .´Oô``̀dG  áeƒ¶æe
 §°Sƒàe  ¢VQCG-ƒL  …hƒædG  ñhQÉ°ü∏d  á∏eÉëdG  Ió«MƒdG
 ¿CG πÑb ,2020 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH √ójóéJ ºà«°S …òdG ióªdG
 ójóédG π«édG øe »°VQCG …ƒL ΩÉ¶f É°ùfôa iód íÑ°üj

.2035 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH
 ∫ÉaGQ äGôFÉW ≈∏Y §≤a OÉªàY’G ≈dEG ∫É≤àf’G Gògh
 IôFÉW 15 øe ≈dhC’G z¢ùμ«æ«a{ IôFÉW ø«°TóJ ¬ÑcGƒ«°S
 øjô°ûJ »a ƒédG »a OƒbƒdÉH Ohõà∏d z»J »J QG ΩG 330 CG{
 »°S{ äGôFÉW ∫ƒ£°SCG πëe É«éjQóJ πëà°S »àdGh ∫hC’G
 kÉ«°SÉ°SCG  IójóédG  äGôFÉ£dG  √ò`̀g  ∑ÓàeG  ó©jh  .z135

.…hƒædG ´OôdG ø«eCÉàd
 ¬««Ø«dhCG ƒ`̀é`̀dG ìÓ`̀°`̀S ø`̀e ∫Gô`̀æ`̀L Qƒ`̀é`̀«`̀ª`̀dG ∫É``̀bh
 ¢ùμ«æ«a/∫ÉaGQ  »FÉæãdG{  ¿EG  ôà°ùjEG  IóYÉb  »a  â°ùjôHÉJ
 ¥GôàNG »a ÉæFGOCÉH  AÉ≤JQ’G  Éæd  í«à«°S  OƒbƒdÉH  ójhõà∏d
 IOÉ```̀jR »```̀ah É`̀æ`̀JÉ`̀ª`̀¡`̀e á```dÉ```WEG »```̀ah Ωƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG äÉ```YÉ```aO

.zkGƒL ádƒªëªdG ájhƒædG áª¡ª∏d á«bGó°üªdG
 ¢`̀ù`̀jQÉ`̀H §`̀£`̀î`̀J ,äÉ``̀£``̀«``̀ë``̀ª``̀dÉ``̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É```̀e »````̀ah
 ™HQC’G  ájhƒædG  É¡JÉ°UGƒ¨d  …QÉédG  åjóëàdG  ∫Éªμà°S’
 øe IójóL áî°ùæH 2025 ΩÉ©dG øe AGóàHG õ¡éà°S »àdG
 äÉæ«KÓK »ah .z51 ΩG{ äGQÉ≤∏d ôHÉ©dG »à°ùdÉÑdG ñhQÉ°üdG
 øe ådÉãdG π«édG ≈∏Y É°ùfôa π°üëà°S ,áãdÉãdG á«ØdC’G
 Gòg  É°ùfôa  QÉ«N  êQóæj  .áë∏°ùªdG  ájhƒædG  äÉ°UGƒ¨dG
 »dhódG  ºdƒ¡cƒà°S  ó¡©e  ó«Øj  PEG  ,»ªdÉY  √ÉéJG  øª°V
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ¿CG  ø«æK’G  Qó°U  ôjô≤J  »`̀a  ΩÓ°ùdG  çÉ`̀ë`̀HC’
 kÉ©e ¿Éμ∏ªj ¿Gò`̀∏`̀dG ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG É`̀ª`̀gh ,É`̀«`̀°`̀ShQh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ∂dòch ,ºdÉ©dG  »a ájhƒædG  ¢ShDhôdG  øe %90 øe ôãcCG
 ÉjQƒch  π«FGô°SEGh  ¿Éà°ùcÉHh  óæ¡dGh  ø«°üdGh  É«fÉ£jôH
 ájhƒf  áë∏°SCG  áª¶fCG  ô°ûæJ  hCG  Qƒ`̀£`̀J  É¡∏c{  á«dÉª°ûdG
 Qhô`̀e ó`̀©`̀Hh .z∂``̀dò``̀H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG É¡à«f â`̀æ`̀∏`̀YCG  hCG  ,Ió``̀jó``̀L
 áë∏°SC’G QÉ°ûàfG ΩóY IógÉ©e ™«bƒJ ≈∏Y kÉeÉY ø«°ùªN
 ô°ûfh ôjƒ£àd IOóéàªdG á°SÉªëdG √òg §ÑëJ ,ájhƒædG
 øe ºZôdG ≈∏Y ,í∏°ùàdG ´õf IÉYO ∫ÉeBG ájhƒædG áë∏°SC’G
 á«dhódG á∏ªë∏d 2017 ΩÉ©dG »a ΩÓ°ù∏d πHƒf IõFÉL íæe

 .ájhƒædG áë∏°SC’G AÉ¨dEG πLCG øe

   المخاوف من الهجرة تقلب 
سياسات الدول الغربية 

 kÉ«dÉM Ió`̀MGh ádCÉ°ùe øª«¡J - Ü ± CG  -  ø£æ°TGh 

 äÉ«WGôbƒªjódG  iôÑc  ø«H  »°SÉ«°ùdG  ¢TÉ≤ædG  ≈∏Y

 º°ù≤æj  ¿G  øμªj  »àdG  Iôé¡dG  ádCÉ°ùe  »`̀gh  á«Hô¨dG

.Üô¨dG É¡dƒM

 Öcôj ¿G ÖeôJ ódÉfhO »cô«e’G ¢ù«FôdG ∫hÉëj

 kGô`̀°`̀ü`̀f ≥≤ë«d Iô`̀é`̀¡`̀∏`̀d á`̀jOÉ`̀©`̀ª`̀dG ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀Lƒ`̀e

 áj’ƒdG ∞°üàæe äÉHÉîàfG »a ø«jQƒ¡ªédG ¬jójDƒªd

.»fÉãdG øjô°ûJ »a …ôéà°S »àdG

 ¿CG  πcô«e  Ó«¨fG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀d’G  IQÉ°ûà°ùªdG  π`̀eCÉ`̀Jh

 ¢û¡dG É¡aÓàFG Qô°†àj ¿G ¿hO áeR’G √òg øe êôîJ

.øjOó°ûàª∏d ä’RÉæàdG øe ô«ãμdG ºjó≤J ¿hOh

 »a  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á«eƒμëdG  äÉ`̀aÓ`̀à`̀F’G  â∏≤f  ó``̀bh

 äÉ``̀gOQ ≈``̀dG  IOó`̀°`̀û`̀à`̀ª`̀dG  äGƒ``̀°``̀U’G É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jGh É°ùªædG

 ∫ƒ`̀M ∫Gó``̀é``̀dG ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈`̀∏`̀Y â`̀fÉ`̀c ¿G ó`̀©`̀H á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

.Iôé¡dG

 RÉéàMÉH  É¡à°SÉ«°ùd  äGOÉ`̀≤`̀à`̀fG  É«dGôà°SG  ¬`̀LGƒ`̀Jh

 »a É`̀¡`̀∏`̀MGƒ`̀°`̀S ≈```dG ¿ƒ`̀∏`̀°`̀ü`̀j ø``̀jò``̀dG Aƒ`̀é`̀∏`̀dG »`̀Ñ`̀dÉ`̀W

.IójóédG É«æ«Z GƒHÉHh hQGƒf »a ôëÑdG §°Sh äÉª«îe

 á«°SÉ«°ùdG  äÉeÉ°ù≤f’G  äóYÉ°üJ  ¬∏c  ∂dP  §°Shh

 π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ΩóàëªdG ¢TÉ≤ædG ÖÑ°ùH á«Hô¨dG

 ´ƒaóe ¬``fG ∫É`̀≤`̀j …ò``̀dGh ,Iô`̀é`̀¡`̀dG ∫ƒ``M »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

.á«ØN á«°ShQ á«eÓYG ájÉYóH

 π«∏°†àdGh  á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  ø``̀Y  ∫õ`̀©`̀ª`̀Hh

 á«∏©a  á«°SÉ«°Sh  á«fÉ°ùfG  äÉ«YGóJ  ∑Éæg  ,»JÉeƒ∏©ªdG

.Iôé¡dG ádCÉ°ùªd

 ’  øjôLÉ¡ªdG  ≥aóJ  ¿EÉ`̀a  á«îjQÉàdG  ô«jÉ©ªdÉHh

 ¿ƒ«∏e 65 ƒëf ¿G IóëàªdG ºe’G Qó≤Jh ,É©ØJôe ∫Gõj

.ºdÉ©dG ∫ƒM ¿ƒcôëàj ôLÉ¡eh ÅL’

 »a ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀dG ∫É``̀bh

 »Yóà°ùJ á∏μ°ûªdG ¿G …ófGôZ ƒÑ«∏«a IóëàªdG ºe’G

 ¬LƒàdG  ƒ`̀g  óFÉ°ùdG  ƒédG  øμdh  ,ÓeÉ°T  É«ªdÉY  Ó`̀M

 IOó°ûàe á«eƒb QÉμaG øe ÉbÓ£fG ájOÉMG ∫ƒ∏M ƒëf

.ó∏H πc »a

 áØ«ë°U  »a  ó«e  π°SGQ  ôàdhh  ôμØªdG  Öàc  Éªch

 hQƒ«dG ¢ù«dh Iôé¡dG á«°†b ¿EÉa ∫ÉfQƒL âjôà°S ∫hh

 á°ù°SDƒª∏d áÑ°ùædÉH á«°SÉ°ùM ôãc’G{ ádCÉ°ùªdG ¿’G »g

.zá«HhQh’G

 OÉëJÓd IójDƒe »fÉªd’G Ö©°ûdG á«ÑdÉZ ∫GõJ ’h

 ™e º∏bCÉà∏d ógÉéJ ¬°ùØf âbƒdG »a É¡æμdh ,»HhQh’G

 Aƒéd ÖdÉW ¿ƒ«∏e øe ôãcG ÜÉ©«à°SG πcô«e ádhÉëe

.2015 »a ø«ª∏°ùªdG øe º¡à«ÑdÉZ

 øjôLÉ¡ªdG ¿CÉ``̀H  IQô`̀μ`̀à`̀ª`̀dG  Ö`̀eGô`̀J º`̀YGõ`̀e º``̀ZQ

 áªjôédG  ΩÉbQG  ¿G  ’G  ,ºFGôédG  áLƒe øY ¿ƒdhDƒ°ùe

.â°†ØîfG É«fÉªdG »a á«∏μdG

 •QƒJ  »àdGh  áàØ∏ªdG  çOGƒëdG  øe  GOó`̀Y  ¿G  ô«Z

 á«°ùæédG äGAGó`̀à`̀Y’G É¡æ«H ø`̀eh Oó`̀L ¿ƒ`̀eOÉ`̀b  É¡«a

.ΩÉ©dG …CGôdG â∏©°TG ,á«YÉªédG

 â©ØJQG{  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G  Gò`̀g  ôàjƒJ  ≈∏Y  Ö`̀eô`̀J  Ö`̀à`̀ch

 ¿ƒdhDƒ°ùªdG) %10 øY ójõj Ée ≈dG É«fÉªdG »a áªjôédG

 ∫ƒÑb ò`̀æ`̀e (º``FGô``é``dG √ò``̀g ø``Y ÆÓ```̀ H’G ¿hó``̀jô``̀j ’

 .zøjôLÉ¡ªdG

   هل ترمب »نزيه« بما فيه الكفاية لبيع الكحول؟ 
 áKÓKh  ¿É≤HÉ°S  ¿É«°VÉb  º`̀gh  ,¿ƒ`̀©`̀bƒ`̀ª`̀dGh 

 ô¡XCG{  ÖeôJ  ¿CG  ¿hócDƒj  ,¿ÉeÉNÉMh  ø«°ù«°ùb

 ∫Ó`̀N  ø`̀e  á`̀gGõ`̀æ`̀dÉ`̀H  ≈∏ëàj  É°üî°T  ¢`̀ù`̀«`̀d  ¬``̀fCG

.z√ó©Hh á°SÉFôdG  ¬«dƒJ πÑb ¬cƒ∏°S

 ¿CG ≈∏Y ∫ƒëμdG ™«Ñd »∏ëªdG ¿ƒfÉ≤dG q¢üæjh

 ∫ÓN  OóëJ  ¿CG  É¡«∏Y  z»H  »°S  »H  ¬`̀jG{  ájôjóe

 ¢üî°ûdG  ¿É``c  É`̀e  GPEG{  ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dG  Ö`̀∏`̀W  á`̀°`̀SGQO

 äÉ«dhDƒ°ùªdG  »`̀dƒ`̀à`̀H  Gô`̀jó`̀Lh  á`̀gGõ`̀æ`̀dÉ`̀H  ≈∏ëàj

 ¿Éc  ¿EGh{  ∫ƒëμdG  ™«Ñd  z√ò¡c á°üNôH áWƒæªdG

 AÉ£YEG  πÑb  ,zá°ù°SDƒª∏d  »≤«≤ëdG  ∂dÉªdG  Ó©a

.É¡à≤aGƒe

 ¿CG  ájôjóªdG  ø`̀e  iƒμ°ûdG  ÜÉë°UCG  Ö∏£jh

.¬àgGõf ¿É«Ñàd ÖeôJ IOÉaEG  ≈dEG  ™ªà°ùJ

 ¢ùfGôa  ádÉcƒd  áÄ«¡dG  º°SÉH  á≤WÉf  äó``̀cCGh

 ¥ó`̀æ`̀Ø`̀dG ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J »`̀à`̀dG iƒ`̀μ`̀°`̀û`̀dG »`̀≤`̀∏`̀J ¢`̀Sô`̀H

 ≈∏Y  ƒ«æ«aCG  É«fÉØ∏«°ùæH  IOÉL  »a  ™bGƒdG  ôNÉØdG

.¢†«HC’G â«ÑdG  øe áHô≤e

 Ö`̀jPÉ`̀cC’G  á∏°ù∏°S{  ≈``dEG  iƒμ°ûdG  â`̀bô`̀£`̀Jh

 ¬``̀Jhô``̀K ¿CÉ```°```û```H Ö```̀eô```̀J ó```̀dÉ```̀fhó```̀d zá``̀ ∏``̀jƒ``̀£``̀dG

 ¬``̀à``̀jQƒ``̀WGô``̀Ñ``̀eEG ™``̀e á`̀HQÉ`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG í``dÉ``°``ü``ª``dGh

 á``̀«``̀MÉ``̀HE’G á`̀∏`̀ã`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H ¬``̀à``̀bÓ``̀Yh á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G

.õ∏««fGO  »eQƒà°S

 16 ≈```dEG ó`̀æ`̀à`̀°`̀SG …ò```dG ™`̀ª`̀é`̀à`̀dG Gò``̀g ô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 AGó``̀à``̀Y’G á`̀ª`̀¡`̀à`̀H Ö``̀eô``̀J ó`̀°`̀V á`̀eó`̀≤`̀e iƒ`̀μ`̀°`̀T

 ájô°üæ©dG  IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dGh{  »°ùæédG

 Éªc  ,¬æe  ∞©°VCG  É°UÉî°TCG  π¨à°SG{  ¬`̀fCG  zá«fÓY

.zAÉgõædG  ô«Z π©Øj

 ágGõf  á∏≤d  Gô`̀¶`̀f{  iƒμ°ûdG  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀a  AÉ``Lh

 ΩÉ```̀eCG QÉ``̀«``̀N ’ ,¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀∏`̀d »`̀∏`̀©`̀Ø`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀dG

 .zá°üNôdG  Öë°S  iƒ°S  ájôjóªdG

 Ü ± CG - ø£æ°TGh

 øjódGh ¿ƒfÉ≤dG ∫ÉLQ ™e ™ªéJ ÖdÉW
 ¥óæa øe ∫ƒëμdG ™«H á°üNQ Öë°ùH AÉ©HQC’G
 áéëH ,ø£æ°TGh »a z∫Éfƒ°TÉfôàfEG ÖeôJ{
 QÉ«©e ¬«a ≥≤ëàj ’ »cô«eC’G ¢ù«FôdG ¿G
 áª°UÉ©dG ¿ƒfÉb »a ¬«∏Y ¢Uƒ°üæªdG zágGõædG{
.á«dGQóØdG

 ≈æ©J »àdG ájôjóªdG ≈dEG iƒμ°ûdG â©aQ óbh
 ø£æ°TGh »a á«dƒëμdG äÉHhô°ûªdG áÑbGôªH
 ¢üNQ íæe ≈∏Y áª«≤dG (»H »°S »H ¬jG)
.™«ÑdG

(Ü ± G)

(5¢U áªààdG)

   القوات اليمنية تستعد للتقدم نحو ميناء الحديدة 
 äGƒ`̀≤`̀dG  Ωó≤à°ùJ  -  Ü ± CG  -  ø`̀ª`̀«`̀dG  -   á`̀Nƒ`̀î`̀dG 

 á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y äGõ``̀jõ``̀©``̀J á`̀«`̀æ`̀ª`̀«`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀d á``̀«``̀dGƒ``̀ª``̀dG

 É¡Jô£«°S  ó©H  IójóëdG  AÉæ«e  ƒëf  Ωó≤à∏d  GOGó©à°SG

 QÉWG »a ,øª«dG ÜôZ »a á©bGƒdG áæjóªdG QÉ£e ≈∏Y

 øe ôjòëàdG ≈dG IóëàªdG ºe’G â©aO á©°SGh á«∏ªY

.ø««fóªdG ≈∏Y Iô«ÑμdG ôWÉîªdG

 óæY  á©£≤àe  äÉ`̀cÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀TG  ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  äQGOh

 ΩÉbh  ,áæjóªdG  á¡L  øe  QÉ£ª∏d  á«dÉª°ûdG  ±Gô``̀WC’G

 ™bGƒe ≈∏Y ¿hÉ¡dG ∞FGò≤H ∞°üb äÉ«∏ª©H ¿hOôªàªdG

 ≈dG äGƒ≤dG √òg ™aO Ée ,QÉ£ªdG πNGO áeƒμëdG äGƒb

 äGƒ≤dG  »a  ∫hDƒ°ùe  ø∏YCG  Ée  Ö°ùëH  ,zπãªdÉH  Oô``dG{

.áeƒμë∏d á«dGƒªdG

 ,äGõ`̀jõ`̀©`̀à`̀dG É`̀«`̀dÉ`̀M Ωó`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀f{ ∫hDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG ó`````cCGh

 É¡∏MGôe »a âJÉH AÉæ«ªdG √ÉéJÉH Ωó≤à∏d ÉæJGOGó©à°SGh

.zIô«N’G

 äÉYÉ°ùdG  ∫Ó`̀N  ¬`̀fG  á«æªj  á«ÑW  QOÉ°üe  âæ∏YCGh

 ø«∏JÉ≤e  á``̀©``̀HQGh  GOô`̀ª`̀à`̀e  22  π`̀à`̀b  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  24∫G

.ø««eƒμM

 »a …ôμ°ù©dG Ωƒé¡dG AóH òæe ≈∏à≤dG OóY ™ØJQGh

.É°üî°T 374 ≈dG »°VÉªdG ¿GôjõM øe 13

 äô£«°S á«æª«dG áeƒμë∏d á«dGƒªdG äGƒ≤dG âfÉch

 IójóëdG áæjóe ÜƒæL »a ™bGƒdG QÉ£ªdG ≈∏Y AÉ©HQ’G

 ,ájOƒ©°ùdG  √Oƒ≤J  …òdG  …ôμ°ù©dG  ∞dÉëàdG  IófÉ°ùªH

 áæjóªdG  √ÉéJÉH  Ωƒég  ¥Ó``WG  ø`̀e  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ƒëf  ó©H

.»é«JGôà°S’G É¡FÉæ«e ≈∏Y Iô£«°ù∏d

 AÉæ«ªdG øY äGôàeƒ«∏c á«fÉªK ƒëf QÉ£ªdG ó©Ñjh

 ájQÉéàdG OGƒªdGh äGóYÉ°ùªdG á«ÑdÉZ ¬æe πNóJ …òdG

 ó∏ÑdG  »`̀a  ¿Éμ°ùdG  ø«jÓe  ≈`̀dG  á¡LƒªdG  á«FGò¨dGh

 íÑ°T Oó`̀¡`̀jh Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á«fÉ°ùfG  á```̀eRCG  ø`̀e »`̀fÉ`̀©`̀j  …ò``̀dG

.¬fÉμ°S øe ø«jÓe á«fÉªK ƒëf áYÉéªdG

 iôj äGQÉe’G º°†j …òdG …ôμ°ù©dG ∞dÉëàdG øμd

 ≈∏Y ¿ƒ«KƒëdG  É¡qæ°ûj  ájôμ°ùY äÉ«∏ª©d kÉ≤∏£æe ¬«a

 »àdG  ï`̀jQGƒ`̀°`̀ü`̀dG  Öjô¡àdh  ô`̀ª`̀MC’G  ôëÑdG  »`̀a  øØ°S

 Öjô¡àH ¿GôjG ∞dÉëàdG º¡àjh .ájOƒ©°ùdG ≈∏Y ≥∏£J

.Éjôμ°ùY º¡ªYOh øjOôªàªdG ≈dG áë∏°S’G

 ≈`̀dG  AÉ`̀æ`̀«`̀ª`̀dG  IQGOEG  º«∏°ùJ  ≈``̀dG  ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG  ƒ`̀Yó`̀jh

 ∞bƒd É«dhO É¡H ±ôà©ªdG áeƒμë∏d hG IóëàªdG ºe’G

.¿hOôªàªdG ¬°†aôj Ée ƒgh ,Ωƒé¡dG

 ¿hDƒ°û∏d »JGQÉe’G ádhódG ôjRh ¢TÉbôb QƒfCG ócCGh

 ójGõàe ƒ`̀ë`̀f ≈`̀∏`̀Y í`̀∏`̀ª`̀dG ø``̀e{ ¬``̀fG ¢`̀ù`̀eG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

.zIójóëdG øe êhôî∏d ø««KƒëdG ≈∏Y §¨°†dG

 »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM  ≈∏Y  Iójô¨J  »a  ¢TÉbôb  Öàch

 ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀f’G{ á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀f’G á`̀¨`̀∏`̀dÉ`̀H ô`̀à`̀jƒ`̀J ™`̀bƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y

 øe  »KƒëdG  É«°û«∏«ªd  •hô°T  ¿hO  »ª∏°ùdGh  πeÉμdG

 ºbÉØJ  Öæéàd  ó«MƒdG  ≥jô£dG  ƒg  AÉæ«ªdGh  áæjóªdG

.zÉ¡dƒMh áæjóªdG »a ™°VƒdG

 …ôμ°ù©dG  §¨°†dG  á°SQÉªe  π°UGƒæ°S{  ±É`̀°`̀VGh

 ôjôëJ{ ¿G GócDƒe zá°û¡dG á«fÉ°ùf’G ±hô¶dG ΩGôàMGh

 øe  á«ª∏°ùdG  ájƒ°ùàdG  ™jô°ùJ  ≈`̀dG  …ODƒ«°S  IójóëdG

.z»æª«dG Ö©°ûdGh øª«dG πLG

 ±ôà©ªdG  áeƒμë∏d  áàbDƒªdG  áª°UÉ©dG  ,¿óY »ah

 ¬HQ  óÑY É«dhO  ¬H  ±ôà©ªdG  »æª«dG  ¢ù«FôdG  ∫Éb ,É¡H

 äÉ«∏ª©dG{  ¿G  áeƒμë∏d  ´É`̀ª`̀à`̀LG  »`̀a  …OÉ``̀g  Qƒ°üæe

 áª°UÉ©dG  ≈dG  k’ƒ°Uh  ôªà°ùà°S  äÉ¡ÑédG  ∞∏àîe  »a

.zá∏eÉc ádhódG IOÉ©à°SGh AÉ©æ°U

 ¿G á``̀«``̀dhO äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀e’G ≈`̀°`̀û`̀î`̀Jh

 ≥aóJ ∞`̀bh ≈`̀dG Ió`̀jó`̀ë`̀dG áæjóe »`̀a Üô`̀ë`̀dG …ODƒ``̀J

.AÉæ«ªdG ôÑY äGóYÉ°ùªdG

 Ó°†Øe ¢SôH  ¢ùfGôØd  áæjóªdG  ¿Éμ°S  ó`̀MCG  ∫É`̀bh

 øe Üôà≤J á«fÉ°ùfG  áKQÉc{ ¿G  ¬ª°SG  øY ∞°ûμdG  ΩóY

 »a  äÉ`̀YQó`̀eh  äÉ`̀HÉ`̀HO  ,Gó`̀L  ô«£N ™°VƒdG  .áæjóªdG

 ób Ée âbh …G »a ∞°ü≤∏d √òg ¢Vô©àJ óbh ,´QGƒ°ûdG

.zô£î∏d ø««fóªdG IÉ«M ¢Vô©j

 É¡æY √É«ªdG ´É£≤fG øe áæjóªdG »a AÉ«MCG »fÉ©Jh

 ¢ù∏éªdG{  áª¶æe  âæ∏YCG  É`̀e  Ö°ùëH  ,AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  òæe

 ¿É`̀«`̀H »``̀a á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG â``̀dÉ``̀bh .zø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀d »`̀é`̀jhô`̀æ`̀dG

 ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dGh AÉ``̀«``̀MCG Ió``̀Y »`̀a √É`̀«`̀ª`̀dG äGOGó````̀eG â`̀∏`̀£`̀©`̀J{

.zóLÉ°ùªdG ÉgôaƒJ »àdG √É«ªdG ≈∏Y ¿hóªà©j GƒëÑ°UCG

 áØ«¶ædG  √É`̀«`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG{  ¿G  â``̀aÉ``̀°``̀VCGh

 ádÉM  πX  »a  É°Uƒ°üN  »°ù«FQ  ≥∏b  Qó°üe  á«aÉμdGh

 IÉah ≈dG iOCG …òdG zGô«dƒμdG ÖÑ°ùH á«ë°üdG ÇQGƒ£dG

 .øª«dG »a ΩÉY ƒëf òæe ¢üî°T »ØdCG øe ôãcCG

 (RôàjhQ)   IójóëdG áæjóe »a äGóYÉ°ùe ´RƒJ ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG 
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 كتب:حس دعسة.

الشمالية؛ذلك   الديار  تلك  من  شعاب  انها 
في  تنحدر  الروح،كوة  طريق  على  الهادي  

ضياء العين الى حيث الوديان.
ورصد  عوالم الروح  على  النظرات  ذات  هي 

الحكايات النازفة من ذاكرة الناس.
صمد،فيها عبير الشيح ورقة الدحنون وزرد 
دفاعا  والنفس  ــروح  ال واخــضــرار  الحديد 
األرض  هوام  من  الكثبان  بين  مجهول  عن 

وزاحفها او راكبها وطائرها.
صمد، عين على الزيتون واخرى على بيوت 
وحواكير  والطين  القلب  نياط  من  عتيقة 
الخبز والعسل وبقايا تبانات وازمنة ال تعرف 
من  جاوره  وما  حوران  سهل  اال  العالم  من 

القرى وحكايات الناس في حلها وترحالها.
اربد  جنوب   في  تقع  أردنية  قرية  ..وهــي  
تاريخها    يعود  الشمالي،  المزار  لــواء  في 
نحو  ممر  من  المنطقة  عليه  كانت  ما  إلى  
والى  وتايكي  جراسيا  في  العالم  حاضرة 
شواهد،  عبر  منظورة  عام،  ألفي  من  اكثر 
شواهق  ودليل ذلك وجود التراث المسيحي 
في الكنيسة، والتراث االسالمي العربي في  
وزارة  قامت  الذي  القديم  صمد  قرية  جامع 
بترميمه،  اإلسالمية  والمقدسات  األوقــاف 
هو  القرية  هذه  قدم  على  يدل  مما  وأيضا 
شاهد  تزال  ال  التي  اليونانية  اآلثــار  وجود 

عيان على قدم القرية وعراقتها وأصلها .
يبلغ ارتفاعها تقريبا ١٠٣٠ متراً عن سطح 
اربد  طريق  على  صمد  قرية  تقع  البحر. 

عجلون، وتبعد عن اربد حوالي ٢٠ كيلومتر، 
يحد  ــم.  دون  ١٤٠٠٠ صمد  مساحة  تبلغ 
المزار  الغرب  ومن  حبكا  الشمال  من  صمد 
واإلبراهيمية  شطنا  الجنوب  ومن  الشمالي 

ومن الشرق الحصن.
الحكاية  رواة  يناقش  وعنها  صمد  ..هــي 
وشفاهية القصص ومعالم الحذر من جبال 
تحيك ببيوتها ومعالمها النازفة الهاجر اهلها 

منذ عشرات السنين.

تصوير:   - الرتاثية  "صمد"  بيوت  من 
أحمد غالب الزغول 

 ..كأنها صورة صمد 

 الصيف فصل التمتع بالسباحة  
وحيوية الرياضة املائية 

كارينا كارينا 
كابور..كابور..

ال ال تندمتندم عىل   عىل  
مسارعملها الفني!مسارعملها الفني!

تتوهم أنك تسمع أصوات ضوضاء متداخلة أو رنينا أو أزيزا..

؟ كيف «تُحاِرص» طن األذن

ملحق أسبوعي منوع يصدر عن المؤسسة الصحفية األردنية

آخــــر األسبوع
حة
صف
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قاع املدينة

الفخار  أوانــي  صناعة  في  العمري  خالد  يتفنن  إربد  محافظة  وسط 
تأخذك  إبداعية  جمالية  لوحات  الفخار  على  بالرسم  ويقوم  التقليدية 
الفخار  كان  حيث   ، األجداد  وذكريات  التاريخ  وعبق  األصالة  زمن  الى 
والمعادن  الزجاج  أواني  أصبحت  والتي  والمياه  للطبخ   كأوان يستخدم 
بديال عنها في وقتنا الحاضر ولكن باتت حاليا للزينة الشعبية والتراثية 

في البيوت .
ويشير العمري أن لديه كثيراً من الزبائن يتوافدون عليه لشراء أواني 
الفخار ذات الرسومات المتعددة على اعتبارها تحفاً فنية للزينة داخل 
لوحات  بمثابة  تعتبر  فهي   ، لجمالها  الضيافة  غرف  وخصوصا  البيوت 
جمالية وجزء من تاريختا وحضارتنا العربية واألسالمية األصيلة مؤكدا 
وسرعة  الدقة  العالية  الحرفية  على  تعتمد  الفخار  صناعة  مهنة  ان 
األنجاز وتتطلب وقتاً طويال النها تعتمد على اإلبداع واإلتقان والجماليات 

واختيار الرسومات .
الماء  الصاللية  التربة  على  تعتمد  الفخار  صناعة  أن  العمري  ويضيف 
وألوان خاصة ، كما وتحتاج الى درجات حرارية عالية وتعتمد على افران 

الحطب .
وتقول جميلة البطاينة التقينا بها في احد المحالت التي تباع فيها الفخار 
ذات  الفخارية  المزهريات  من  كبيرة  اعداد  لشراء  اربد  محافظة  في 
األشكال الجميلة باحجام مختلفة ورسومات فاقت الوصف و المخصصة 

ولديها  الجميل  منظرها  تعشق  وانها  المنزلية  والزهور  الورود  لزراعة 
في المنزل حوالي خمسين قطعه فخارية .

ويذكر صاحب محل لصناعة الفخار عامر ابو جابر ان صناعة الفخار ما 
زالت حاضرة الى وقتنا الحالي والناس مازالت تقتنيها لجمال منظرها 
المحببة  الهدايا  من  وتعتبر  بها  االحتفاظ  مدة  وطول  القليل  وسعرها 

للناس .
اما خلود بني هاني التي تمتلك موهبة الرسم والزخرفة على الفخار 
األلــوان  استخدام  في  التفنن  على  وقــدرة  جمالي  احساس  ولديها 

وساعدها بذلك عشقها للرسم .
المهارات  احدث  على  واالطالع  بالتدريب  قامت  انها  هاني  بني  تقول 
الفنية للرسم على الفخار من خالل التعليم الذاتي اوال خالل االنترنت 
(اليوتيوب) ، باالضافة الى خضوعها لدورات مهارتية تعلمت على ايدي 

اكبر المتخصصين في الرسم بطرق اتقانية وابداعية وجمالية .
منزلها  داخل  الفخار  على  بالرسم  تقوم  حاليا  انها  هاني  بني  وتشير 
وتتطلع لفتح مرسم للرسم والزخرفة للفخار وان يكون بمثابة مركز 
للتدريب النه مهنة فنية ما زال رائدا ولدية اقبال من الناس وانه مهنة 

تاريخية وفيه رائحة األجداد وحضارتنا وهويتنا ومصدر للزرق .

نداء الشناق
يعد الرسم عىل الفخار وصناعته من أقدم الصناعات عرب التاريخ ومصدرا للرزق وإرثا شعبيا توارثته األجيال 

قه هوية ثقافية للمجتمعات عرب التاريخ . جيالً بعد جيل ، يحمل ب أع

الرسم عىل الفخار...الرسم عىل الفخار...
ليات من عبق التاريخ ليات من عبق التاريخج ج

ووعي  بثقة  تتحدث  مرح  أن  اإل  سنها  صغر  من  بالرغم 
البداية،  منذ  ملهمتي  كانت  «والدتي  تقول:  و  كبيرين 
قائم  جميل  بتسلسل  األحداث  بناء  على  قادرة  جعلتني 
للقراءة  تعلمي  فبمجرد  الزمن،  وتتابع  التشويق  على 
أن  خالله  من  استطعت  صغيرا  دفترا  أهدتني  والكتابة 
أخط ما يفيض به خيالي، أعبر فيه  عن مشاعري، االمي، 

أحزاني ، وأفراحي».
وتتابع : «عاما بعد عام بدأت موهبتي تكبر شيئا فشئيا ، 
فبدأت أحاول كتابة القصص القصيرة  ونجحت في ذلك، 
في  قصة  عشرين  كتابة  وحمده  اهللا  بفضل  واستطعت 
جزءين ، كل جزء يحوي عشر قصص من صميم الحياة، 
أرياف  مركز  مديرة  طريق  عن  األول  الجزء  طباعة  وتم 

الطيف والتي كانت داعمة كبيرة لي».
ومغامراتها  حياتها  من  جانبا  تجسد  الصمادي  قصص 
بلغة سهلة بسيطة تحاكي أذهان القراء الصغار أقرأنها، 

وتقول:  الشخصيات  أبطال  الى  يومياتهم  مالمح  وتنقل 
ولن  القصيرة  القصص  تأليف  في  طريقي  «سأكمل 
أتوقف ، ومحبتي لسماع القصص والحكايا ستبلور دوما 
في ذهني قصصا جديدة ينسجها خيالي، وحاليا بدأت في 

كتابة الجزء الثالث وآمل أن أنتهي منه قريبا».
وأخبرته   ، مدة  قبل  الشباب  بوزير  بأنها: «التقيت  وتذكر 
حتى  اإلنجليزية  باللغة  القصص  بكتابة  أحلم  أنني 
التي  القصص  يقرأوا  أن  أجمع  العالم  أطفال  يستطيع 

أكتبها».
حنان  حطين  مدرسة  لمديرة  شكرا   الصمادي  وتوجه 

السمردلي لدعمها الكبير والمتواصل لموهبة مرح .
وأن  دور النشر  إبداعي الى  بأن: «يصل  الصمادي  وتأمل 
أظهر على التلفاز في القريب العاجل، وأتمنى أن أجد أحدا 
ظروف  من  أعاني  أنني  خاصة  ويرعاها  موهبتي  يتبنى 

عائلية صعبة».

ندى شحادة 
كسائر  تكون  لن  طفلتهم   أن  لتعلم  عاما،  عرش  أحد  العمر  من  البالغة  دي  ص مرح  الطفلة  عائلة   تكن   
األطفال تحلم بالحلوى واأللعاب واملرح فحسب ، بل تخطت تلك املرحلة و أصبحت بارعة يف كتابة القصص 
ة لتجسد موهبة حقيقية يف الكتابة تعرب عن شغفها يف صف الجمل والعبارات وتحويلها اىل قصص  القص

جميلة ذات أفكار هادفة .

دي ديالطفلة مرح الص الطفلة مرح الص
أحلم بكتابة القصص باللغة اإلنجليزيةأحلم بكتابة القصص باللغة اإلنجليزية
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صحة

جانبية أخرى.

مستخلص عشبة الجنكو

تناول  يساعد  أن  الممكن  مــن 
بمعدل  الجنكو  عشبة  مستخلص 
الوجبات)  (مــع  يوميا  ــرات  م  ٣
على زيادة تدفق الدم في الرأس 
يساعد  الذي  األمر  وهو  والرقبة، 
تقليص  فـــي  خــــاص  بــشــكــل 
الطنين الناجم عن ارتفاع ضغط 
ينبغي  بأنه  خبراء  وينصح  الدم. 
لمدة  المستخلص  هــذا  تناول 
تقييم  قبل  األقــل  على  شهرين 

مدى نجاعته وجدواه كعالج.

 إضاءات

نظرة  األذنــيــن...  طنين  مشكلة 
عامة

عامة  نظرة  التالي  في  نلقي 
ومسببات  أعراض  على  وسريعة 
مع  ـــن،  ـــي األذن طــنــيــن  مشكلة 
التي  المقلقة  الــحــاالت  توضيح 
طبيب  إلى  اللجوء  منك  تستدعي 

متخصص:

أعراضها
تشتمل  الــحــاالت،  معظم  فــي 
اُألذنين  طنين  مشكلة  أعــراض 
متفاوتة  درجــــات  ســمــاع  عــلــى 
األصوات  من  التالية  األنــواع  من 

التوهمية:
• رنين
• أزيز

• زئير (زمجرة)
• نقر

• صفير
• هسهسة

• هدير
أن  يمكن  ــحــاالت،  ال بعض  فــي 
مرتفعا  الطنين  صــوت  يــكــون 
قدرتك  مع  يتداخل  بحيث  جــدا 
األصوات  سماع  أو  التركيز  على 
دائما  يكون  قد  أنه  كما  الفعلية، 
ومستمرا طوال الوقت، أو لحظيا، 
أو قد يأتي ويذهب بشكل تناوبي.

مسبباتها
وراء  تقف  عــدة  مسببات  هناك 
األذنين،  طنين  مشكلة  ظهور 
موقتا  يكون  الذي  الطنين  وهو 
التعرض  حـــاالت  فــي  ولحظيا 
لفترات قصيرة بينما يكون مزمنا 
أو  المستمر  التعرض  حاالت  في 

المتكرر.
في التالي نسرد بإيجاز أبرز تلك 

المسببات وأكثرها شيوعا:
عن  ــاجــم  ــن ال الــســمــع  ضــعــف   •
سن  بعد  (وخصوصا  الشيخوخة 

الستين).
لضوضاء  المستمر  التعرض   •
عالية (وخصوصا أصوات المعدات 
واآلالت  والــمــكــائــن  الــثــقــيــلــة، 
النارية،  والقذائف  الكهربائية، 
شابه  وما  العالية،  والموسيقى 

ذلك).
السمعية  ــاة  ــن ــق ال انـــســـداد   •
يحمي  األذن  فشمع  بالشمع: 
احتجاز  خالل  من  السمعية  القناة 
األوساخ وكبح نمو البكتيريا. لكن 
ذلك  من  الكثير  يتراكم  عندما 
فإن  السمعية،  القناة  في  الشمع 
جزئيا  انسدادها  في  يتسبب  ذلك 

طنين  كون  من  الرغم  على   لكن 
السار  الخبر  فإن  مزعجا،  اُألذنين 
عالمة  عـــادة  يــكــون  ال  ــه  أن هــو 
خطير.  مــرض  وجــود  على  تــدل 
يتفاقم  قد  أنه  من  الرغم  وعلى 
قابل  فإنه  العمر،  في  التقدم  مع 
كثيرين  لدى  واالنحسار  للتحسن 

عند معالجة مسبباته األساسية.
طنين  كون  حقيقة  من  وانطالقا 
 - الشائعة  المشاكل  من  األذنين 
كل  بين  من  واحدا  يصيب  إنه  إذ 
العالم،  مستوى  على  أشخاص   ٥
الصحة  منظمة  لتقديرات  وفقا 
العالمية – فإننا نسلط الضوء في 
مواجهة  كيفية  على  اليوم  حلقة 
تلك المشكلة وعلى جوانب أخرى 

تتعلق بها...

الوقاية خير من العالج

ذلك الطنين الذي قد تسمعه في 
داخل أذنيك تكون له أسباب عدة، 
أو  موقت  ضرر  حدوث  بينها  من 
األذن  أعصاب  نهايات  في  دائــم 
نتيجة  يكون  قــد  أو  الداخلية، 
الضطراب في الدورة الدموية، أو 

غير ذلك من المسببات األخرى.
وانطالقا من قاعدة «الوقاية خير 
من العالج»، فإن التصرف األمثل 
يتمثل  األذنــيــن  طنين  لتفادي 
المقام  في  مسبباته  تفادي  في 
ظهور  حـــال  فــي  لــكــن  األول. 
الطنين فعليا، فإن هناك اجراءات 
كبح  على  تساعدك  أن  شأنها  من 
يصاحبها  ومــا  الطنين  أصـــوات 
في  المسببات  (طالع  ازعــاج.  من 
طنين  «مشكلة  المعنون  الكادر 

األذنين... نظرة عامة»).

تفادي مسببات التفاقم

الطنين  مشكلة  كانت  حال  في 
تفادي  فــإن  فعليا،  لك  مالزمة 
يكون  الطنين  تفاقم  مسببات 
هو التصرف األنسب لك من أجل 
المصاحبة  األعراض  تفاقم  كبح 
له. ومن بين مسببات تفاقم حدة 

الطنين نذكر التالي:
• الضوضاء المرتفعة: الموسيقى 
أخطر  بين  مــن  هــي  الصاخبة 
لكن  الصدد،  هذا  في  المتهمين 
بما  آخرين،  كثر  متهمين  هناك 
مواقع  معدات  ضوضاء  ذلك:  في 

عن  تماما  واالبتعاد  االسترخاء 
يختف  لم  وإذا  الضوضاء.  مصادر 
 ٢٤ بعد  تدريجيا  الطنين  صوت 
ساعة، فمن األفضل أن تلجأ إلى 

طبيب مختص.
كنت  إن  الجمجة:  نقر  طريقة   •
موسيقي  حفل  من  للتو  عائدا 
صوت  من  التخلّص  يمكنك  وال 
زال  مــا  ــذي  ال المرتفع  الطنين 
عالقا بأذنيك، فسبب ذلك هو أن 
في  تسببت  قد  العالية  األصــوات 
الشعيرات  لبعض  طفيف  إتالف 
العصبية  والنهايات  القصيرة 
ويقوم  األذن.  قوقعة  في  الكائنة 
على  التلف  هذا  بترجمة  الدماغ 

هيئة طنين أو أزيز موقت.
يمكنك  الحاالت،  تلك  مثل  وفي 
التالية  الطريقة  تستخدم  أن 
الطنين  ـــك  ذل مــن  لــلــتــخــلّــص 

العارض:
 براحتي أذنيك  بتغطية  قم   -
أصابعك  توجيه  ويجب  يديك. 
نحو الخلف مع تثبيتها على الجهة 
بحيث  جمجمتك  مــن  الخلفية 
في  الوسطى   إصبعي يتقابل 

الجهة الخلفية من الجمجمة.
 من هذه الوضعية، ضع إصبعي -
السبابة أعلى إصبعي الوسطى.

مفاجئة،  متتالية  بــحــركــات   -
ـــرك إصــبــعــي الــســبــابــة من  اف
بحيث  الوسطى   إصبعي على 
ستسمع  بجمجمتك.  يصطدمان 
الطبول  قرع  صوت  يشبه  صوتا 
أمر  هــذا  لكن  ذلــك،  فعل  عند 

طبيعي.
إلى   ٤٠ من  ذلك  بتكرار  -استمر 
٥٠ مرة متتالية. بعد ذلك، توقف 
الطنين  صوت  كان  إذا  ما  وراقب 

قد انحسر أم ال.

تخفيف الطنين المزمن

األذنين  طنين  يكون  عندما  أما 
باتباع  يــوصــى  فــإنــه  مــزمــنــا، 
مع  للتعامل  التالية  اإلرشـــادات 

المشكلة:
في  مختصا:  طبيبا  استشر   •
يكون  ما  عادة  المزمنة،  الحاالت 
حالة  عن  ناجما  األذنين  طنين 
على  عــالج  إلــى  تحتاج  مرضية 
الحاالت،  معظم  وفي  طبيب.  يد 
المسببة  الحالة  عــالج  يساعد 
تماما،  منه  التخلّص  في  للطنين 

المرورية،  والــضــوضــاء  البناء، 
ــرات، وأصـــوت  ــائ ــط وأصــــوات ال
األلعاب  وأصوت  النارية،  الطلقات 

النارية، وغير ذلك.
أحواض  لماء  يمكن  السباحة:   •
أن  بالكلور  الممتزج  السباحة 
أثناء  الداخلية  األذن  إلى  يتسرب 
إلى  يؤدي  بدوره  وهذا  السباحة، 
األذنين.  طنين  مشكلة  تفاقم 
ذلك  حــدوث  بتفادي  عليك  ــذا،  ل
عن طريق وضع سدادات لألذنين 

أثناء السباحة.
النفسي:  والضغط  الــتــوتــر   •
التوتر  يتسبب  أن  الممكن  من 
في  والعصبي  النفسي  والضغط 
سوءا.  أكثر  الطنين  مشكلة  جعل 
رق  طُ عن  تبحث  أن  حــاول  لــذا، 
والضغط  التوتر  عن  للتنفيس 
الرياضة  كممارسة  العصبي، 
ــل وجــلــســات  ــأم ــت ــن ال ــاري ــم وت

المساج.
ــيــن  ــكــافــي وال ــات  ــي ــول ــح ــك ال  •
المواد  هذه  تتسبب  والنيكوتين: 
أوعيتك  على  الضغط  زيادة  في 
في  ذلــك  وينعكس  الــدمــويــة، 
الداخلية  األذن  في  طنين  صورة 
فإن  لــذا  الخصوص.  وجــه  على 
يسهم  المواد  تلك  تفادي تعاطي 
أصــوات  كبح  فــي  كبير  بشكل 

الطنين.
ملح  من  اإلكثار  الطعام:  ملح   •
على  سلبيا  عبئا  يشكل  الطعام 
ما  بالجسم،  الــدمــويــة  الـــدورة 
ضغط  ارتفاع  في  بدوره  يتسبب 
طنين  سوء  زيادة  وبالتالي  الدم 
في  االعتدال  فإن  ولهذا  األذنين. 
أن  شأنه  من  الطعام  ملح  تناول 

يخفف مشكلة الطنين.

تخفيف الطنين اللحظي

حالة  األذنين  طنين  يكون  عندما 
التعرض  بسبب  عابرة  أو  عارضة 
استخدام  فيمكنك  طارئ،  لمؤثر 
لمعالجته  التالية  الطرق  إحــدى 

وتخفيفه:
معظم  ـــي  ف االســـتـــرخـــاء:   •
طنين  صــوت  يختفي  ــحــاالت،  ال
الضوضاء  بسبب  الحادث  األذنين 
نفسه  تــلــقــاء  ــن  م الــمــرتــفــعــة 
تدريجيا بعد مرور ساعات قليلة، 
لذا،  المسببات.  زوال  بشرط  لكن 
فالحل األمثل في هذه الحالة هو 

أو على األقل تقليصه.
طبيبك  يقرر  قد  الفحص،  بعد 
في  المتراكم  الزائد  الشمع  إزالة 
يقلل  أن  شأنه  من  فهذا  أذنيك، 
الطبيب  يقرر  وقد  الطنين.  حدة 
لمعرفة  الدموية  أوعيتك  فحص 
اضطرابات  هناك  كانت  إذا  ما 

تقف وراء ذلك الطنين المستمر.
على  عــادة  الطبيب  يحرص  كما 
الدوائية  التداخالت  من  التأكد 
فإذا  تتناولها.  التي  األدويــة  بين 
كنت تتناول أدوية متعددة بشكل 
احرص  طويلة،  ولفترة  متزامن 
على أن تتناقش مع طبيبك حول 
التي  المحتملة  التداخلية  اآلثــار 
هي  تكون  قد  أنها  إذ  تنجم  قد 

المسؤولة عن ذلك الطنين.
الــضــوضــاء:  تخفيف  تقنيات   •
يستخدم األطباء عددا من تقنيات 
على  للتغطية  الضوضاء  تخفيف 
يعاني  الذي  األذنين  طنين  صوت 
هذه  المريض.وتتضمن  منه 
التقنيات األجهزة والطرق التالية:

التلطيفية:  الضوضاء  أجهزة   -
ــقــوم هـــذه األجـــهـــزة بــإنــتــاج  ت
شكل  فــي  تلطيفية  ضــوضــاء 
وثابتة،  هادئة  «خلفية»  أصوات 
هبوب  أو  أمطار،  هطول  كصوت 
هذه  ســمــاع  ويــســاعــد  الــريــاح. 
إخفاء  في  التلطيفية  ــوات  األص

صوت طنين األذنين.
ترطيب  تعمل المراوح، وأجهزة   -
الرطوبة،  تخفيف  وأجهزة  الجو، 
إلنتاج  كأجهزة  أيضا  والمكيفات 
الضوضاء التلطيفية في الخلفية.

أجهزة  هي  التغطية:  أجهزة   -
صغيرة الحجم ويتم تركيبها على 
ضوضاء  بإصدار  وتقوم  األذنين، 
تلطيفية بشكل مستمر للتغطية 

على صوت طنين األذن.
- مساعدات السمع: هذه األجهزة 
لمن  ســواء  جــدا  ومفيدة  فعالة 
من  أو  السمع  ضعف  من  يعانون 

مشكلة طنين األذنين.

المعالجة بالعقاقير

هناك بعض العقاقير التي يمكن 
مشكلة  معالجة  في  تسهم  أن 
أنّ  وصــحــيــح  األذنـــيـــن.  طنين 
تخلّصك  لن  العقاقير  تلك  مثل 
تناولها  لكن  الطنين،  من  تماما 
يسهم  قد  طبيبك  اشــراف  تحت 
حدة  تخفيف  في  ملموس  بشكل 

المشكلة.
طبيبك  اسأل  المثال،  سبيل  على 
مضادات  استخدام  عن  المعالج 
 tricyclic) االكتئاب ثالثية الحلقات
فمن   .(Antidepressants
األدويــة  من  النوع  لهذا  الممكن 
تلطيف  فــي  ــاالً  ــع ف يــكــون  أن 
الشديدة،  األذنين  طنين  حــاالت 
ــار  ــرغــم مــن أن لــهــا آث عــلــى ال
والزغللة،  الفم،  كجفاف  جانبية 

واإلمساك، وتسارع دقات القلب.
امكانية  عن  أيضا  طبيبك  واسأل 
 Alprazolam بمادة  المعالجة 
عقاقير  في  توجد  التي  الفعالة 
 .Alprazolam و   Xanax مثل 
فلقد أظهرت هذه األدوية فعالية 
طنين  حــدة  تخفيف  فــي  عالية 
الــحــذر  ينبغي  لــكــن  األذنـــيـــن، 
في  عليها  اإلدمــــان  خطر  مــن 
أو  طويلة  لفترات  تعاطيها  حال 
بجرعات عالية، باإلضافة إلى آثار 

سماع  ذلك  نتيجة  وتكون  كلياً  أو 
طنين اُألذنين.

• تشوهات عظام األذن الوسطى: 
الوسطى  األذن  عظام  فإصابة 
تؤدي  مثال  التشوه  أو  بالتصلُّب 
وهو  السمع،  حاسة  ضعف  إلــى 
األمر الذي يؤدي بدوره إلى سماع 

طنين اُألذنين.
اضطراب  هو  «مينيير»:  مرض   •
بسبب  الداخلية  األذن  يصيب 
ضغط غير طبيعي لسوائلها. وقد 
يؤثر هذا االضطراب على السمع 
نوبات  عنه  تنجم  كما  والتوازن، 
في  يحدث  ما  وعــادة  ــدوار،  ال من 

أذن واحدة).
الصدغي  المفصل  اخــتــالالت   •
أعراضها  ــرز  أب  :(TMJ) الفكي 
المضغ  صعوبة  في  تتسبب  آالم 
المفصل  من  صــوت  صــدور  مع 
حركة  أثــنــاء  الفكي  الصدغي 
يسبب  الذي  الصوت  وهو  الفك، 

طنينا في األذنين.
فمثل  والرقبة:  الرأس  إصابات   •
هذه االصابات قد تثير طنينا في 
األذنين بسبب تأثيرها على األذن 
أو  السمع  أعــصــاب  أو  الداخلية 
وظائف الدماغ المرتبطة بالسمع.

هي  السمعي:  العصب  أورام   •
العصب  تصيب  حميدة  أورام 
دماغك  من  يمتد  الــذي  القحفي 
في  ويتحكم  الداخلية  األذن  إلى 

مهام التوازن والسمع.
الدموية  األوعــيــة  اضطرابات   •
في  اُألذنين:  بطنين  المرتبطة 
طنين  يــكــون   ،ludkm حـــاالت 
في  اضطراب  عن  ناجما  اُألذنين 
الدموية.  األوعــيــة  أحــد  وظيفة 
اُألذنين  طنين  من  النوع  وهــذا 
باسم «الطنين النابض»،  يعرف 
نبضات  هيئة  على  يكون  أنه  إذ 
الدموية  بالدورة  الرتباطه  نظرا 

التي يحركها القلب.
• بعض العقاقير: هناك عدد من 
العقاقير التي قد تؤدي إلى ظهور 
حدته.  ــادة  زي أو  اُألذنــيــن  طنين 
الطنين  حــدة  تتراجع  وعموما، 
تلك  استخدام  عن  التوقف  عند 
ومن  جرعتها.  تقليل  أو  العقاقير 
المضادات  العقاقير  تلك  ــرز  أب
الــحــيــويــة، وأدويــــة الــســرطــان، 
للبول،  ـــدرة  ـــم ال والــعــقــاقــيــر 
االكتئاب،  مضادات  أنواع  وبعض 
بجرعات  تعاطيه  عند  واألسبرين 

عالية.

متى ينبغي اللجوء إلى طبيب؟
طنين  حــاالت  معظم  أن  صحيح 
خطر  بــوجــود  تــنــذر  ال  ــيــن  األذن
الحاالت  لكن  القلق،  يستدعي 
منك  تستدعي  تحديدا  التالية 
الــلــجــوء فــي أقـــرب فــرصــة إلى 

طبيب متخصص:
• إذا ظهر طنين األذنين لديك في 
جهازك  في  حــادة  عــدوى  أعقاب 
التنفسي العلوي، مثل نزلة البرد، 
ولم تتراجع حدة ذلك الطنين في 

غضون أسبوع.
أو  فجأة  اُألذنين  طنين  ظهر  إذا   •

من دون سبب واضح.
شعور  الطنين  صــاحــب  إذا   •
بالدوخة (الدوار) أو تراجع مستمر 

في قوة السمع.
* حجار باحث متخصص بالعلوم 
ـــراي  ــصــحــة فـــي جـــريـــدة ال وال

الكويتية. 

تتوهم أنك تسمع أصوات ضوضاء متداخلة أو رنينا أو أزيزا:

؟ كيف «تُحاِرص» طن األذن

عبدالعليم الحجار *  

طن األُذن هو ذلك التصّور اللحظي أو الدائم الذي يجعلك تتوهم أنك تسمع 
أصوات ضوضاء متداخلة أو رنينا أو أزيزا يف داخل إحدى أذنيك أو كلتيه معا، 

وهي األصوات املزعجة التي تكون مكتومة داخليا وال يسمعها إال أنت فقط.
ا يكون عادة أحد أعراض حالة  وطن األُذن ليس حالة مرضية يف حد ذاته - إ
أو  السن،  تقدم  عن  الناجم  السمع  ضعف  حاالت  ذلك  يف  ا  أساسية،  مرضية 
، أو وجود اضطراب يف الدورة الدموية التي تغذي الرأس عموما. إصابات األذن
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فضاءات

بــريــُقــُه #  اســتــطــاَر  َدرعـــا  يف  اهــتــزَّ  إذا 
دبا بوادي القرى بعد الرشاِة َف

 # ألهلها  جــدوى  حـــوراَن  يف  ــُك  يَ و 
سوى أنّها تؤوي اللصوَص الَخواربا

األحداث (يوم االثنين/ الثالثاء (٣/٢)_١_١٩١١) 
_ نواصل نشر بعض من قصيدة (الشيخ عبد القادر 
فيها  بما  العثمانية،  للسلطات  مديحاً  المبارك) 

الحملة العسكرية على (حوران والكرك)..
عن  مقاالً،  شحادة)  (نقوال  كتب  القاهرة،  وفي   _
المتمردين،  على  فيه  تهجم  حيث  الكرك،  أحداث 
المؤابيين  بقايا  من  كانوا  ربما  أنهم  إيهام  واصفاً 
وليسوا من العرب (..!؟)، وطالب بالعفو عن الدروز 

المتمردين في حوران..؟
بعض  نهاية  في  المقصوص  النقص  مالحظة؛   _
األوراق  هــذه  أصــل  من  هو  المنشورة  الوثائق 

الصحفية.
ذكرنا يف الحلقات السابقة أنه؛

من  صفحتين  أخذت  جداً،  طويلة  قصيدة  في   _  *
القادر  عبد  (الشيخ  فيها  دبج  الجرائد،  صفحات 
فيها  بما  العثمانية،  للسلطات  مديحاً  المبارك) 
ولن  والــكــرك)،  ــوران  (ح على  العسكرية  الحملة 
سأنشر  ولكني  لطولها.  كاملة  نشرها  نستطيع 
هو  آنذاك  كان  المبارك،  والشيخ  أجزائها.  بعض 
أستاذ اللغة العربية في (مكتب عنبر) بدمشق، حيث 
منهم؛  والعرب،  األردنيين  الطلبة  من  الكثير  تعلّم 
ومحمد  غنيمة  أبو  وصبحي  وعــرار  حجازي  سامح 
حجازي وعارف التل وغيرهم. والقصيدة تشرح الكثير 
ح والدولة)،وسننشر منها المزيد  وهي بعنوان (الفالّ

في الحلقة القادمة..
مطاردة  استمرار  عن  أخرى  أخبار  إلى  باإلضافة   _

الجيش العثماني للعشائر المتمردة.
السلطات  ــدأت  ب الجديد،  العام  مطلع  مع   _  *
في  حدث  لما  ومبررات  تفسيرات  بتقديم  العثمانية 
الكرك، تحت عنوان (فتنة الكرك)، كالقول بأن رجال 

أذى)،  بأي  الكرك  مسيحيي  من  أحد  يصب  لم  (أنه 
أثناء  السوق  في  كانت  وولدها  إمرأة  ضياع  عدا  ما 
الغوغاء. وحديث عمن تم أسرهم من المسؤولين 

الحكوميين في الكرك.
_ حديث عن وضع فرسان من الدرك بأطراف أريحا 
لمنع المتسللين من الكرك. وحديث عن تخييم نحو 
(١٥٠) خيمة من (عرب النعيمات) قرب معان، وهم 

من المشاركين في األحداث.
الحجايا)  (عشيرة  عــربــان  بعض  عــن  حديث   _
ساعات،  ثالث  نحو  سواقة)  (محطة  عن  البعيدين 
نحو  وقتل  لمطاردتهم،  الجند  من  مفرزة  وإرسال 

١٥ منهم..؟
حد  لما  تفصيلية  رواية  الصحف  تقدم  مرة  ألول   _
الوقائع،  عاين  عيان  شاهد  لسان  على  الكرك،  في 
الحكومية  المراكز  هاجموا  العربان  أن  وفيها؛ 
ميالدي   (٥_١٢_١٩١٠) بتاريخ  اإلثنين  يوم  ليال 
رومي  مالي   (٢٢_١١_١٣٢٦) لتاريخ  الموافق 
التاريخ  أخذ  في  المؤرخين  من  كثير  أخطأ  _حيث 
والصحيح  األحداث،  لبدء  كتاريخ   (٢٢_١١) المالي 
بالتاريخ  يوافق  الذي   (٥_١٢_١٩١٠) تاريخ  هو 
الهجري (٣ ذي الحجة ١٣٢٨))؛ وأن الجند حوصروا 
عشرة أيام في القلعة، ولم يستطيعوا مغادرة القلعة 
إال بوصول نجدة صالح الدين بك؛ وأن القتلى من 
إلى  باإلضافة  شخصاً.   (١٥٠) نحو  بلغ  الجانين 
وجغرافية  طبيعة  عن  للصحف  المتواصل  الحديث 

وأحوال لواء الكرك وأراضيه وقراه.
الصحف  انتقلت  ـــواره،  وج الــكــرك  تــاريــخ  مــن   _
وعن  الراهنة،  أحــوالــه  عن  التفصيلي  للحديث 
وأراضيها  بيوتها  وعدد  االجتماعية  عشائره  تركيبة 
ضد  واضح  تحريض  إلى  باإلضافة  هذا  ونوعيتها. 
إلى  ودعوة  المجالي،  آل  وخصوصا  العشائر،  زعماء 
الصحف  حرصت  كما  منهم..!؟  األراضي  ملكية  نزع 
عشائر  بين  النفوذ  أهل  أسماء  ذكر  تفصيل  على 
متعلمين  غير  بأنهم  واتهامهم  كالمجالي،  الكرك، 

الدرك الذين كانوا فيها كان كبار السن وعاجزين..! 
والقول بتواطؤ سائق القطار مع البدو..!؟

قد  العلي)  (سالم  البلقاء  مشايخ  شيخ  أن  وذكرت   _
حضر إلى درعا، مع مشايخ قبيلته، وأدوا الطاعة إلى 
القائد العام..؟ وأن طوابير نابلس والخليل وغزة قد 

دعيت إلى الخدمة. 
(وادي  إلــى  العصاة  ــرار  ف خبر  الصحف  ونفت   _
عسكريين  مقتل  عن  تفاصيل  أوردت  كما  موسى). 
في (غور الصافي) و(أم الرصاص) وقرب مقام (جعفر 
بن أبي طالب). وأنه تم فتح خط سكة الحجاز لقرب 
عودة الحجاز، ما عدا المسافة بيت تبوك وعان. وأن 
بدأ  بعضهم  وأن  المنهوبات،  بإعادة  بدأوا  (البدو) 

بتسليم نفسه للسلطات. 
_ كما نشرت خبر سفر وأسماء لجنة التحقيق بأحداث 
السط  مقام  قائم  من  واردة  أخبار  وكذلك  الكرك. 
(حليم أبو الشعر)، بأن بعض العصاة يجتمعون في 
تالل الزرقاء، وأخبار من مدير ناحية مادبا بأن (عبد 
على  للهجوم  العصاة  بعض  جمع  المجالي)  القادر 
(مادبا)، وأخبارا أخرى بخصوص بعض عشائر مادبا 

كـ(الساليطة) وغيرها.
* تواترت األخبار الصحفية بأنباء شتى، مع تصحيح 

لبعض المعلومات الواردة سابقاً؛
_ القوة التي رفعت الحصار عن الطفيلة كانت مؤلفة 

من سرية وطابور وبطارية مدفع.
_ الخط البرقي بين معان والعقبة لم يتعطل، ولكن 
أثناء األحداث كانت االتصاالت تجري مع العقبة عن 
طريق بعض أقضية القدس كبئر السبع وعوجا حفير 

بواسطة الهجانة.
ومترجم  أمريكيين  ثمانية  إنقاذ  عن  حديث   _
بيوم،  األحداث  قبل  الكرك  في  (سليم)  عند  نزلوا 
وإرسالهم مع محافظ من (الحباشنة) إلى أريحا ومن 

ثم القدس.
مع  المتمردة  العشائر  بعض  اختالط  عن  حديث   _
العشائر المطيعة للتخفّي..؟ وتصحيح معلومة يفيد 

نجاة  وعن  الدراويش؛  جرف  بمحطة  لحقت  التي 
المهندس غالب بك الذي كان يظن أنه قُتل. كما 
والمصابين  والجرحى  القتلى  أعــداد  بنشر  قامت 
الدراويش  جرف  محطة  حتى  واألضــرار  والغائبين 
جنوباً. وذكرت أن أهالي معان ساعدوا حامية الجند 
اشتركوا  وأنهم  عسكري،   ٥٠٠ من  المكونة  هناك 
مع الجند في مطاحنة (البدو)..؟. كما أشارت أن قائد 
الحملة سامي باشا الفاروقي أرسل برقية إلى وزارة 
وأن  الكرك..؟  دخلت  قد  الحملة  قوات  بأن  الحربية 
(عبد القادر المجالي) قد قدم طاعته للحكومة..؟ وأن 

بعض الدرك كانوا يقدمون البنادق للمتمردين..؟ 
متماسكة  شبه  رواية  بتقديم  الصحف  بدأت  كما   _
رد  وكذلك  درعا،  في  مراسلها  لسان  على  لألحداث 
فاضل باشا والي سورية السايق على هذه الرواية، 

حول أسباب الحداث.
مع  اتفقوا  المتمردين  أن  ــى  إل أشـــارت  كما   _
محايدين،  يكونوا  أن  البداية  في  الكرك  مسيحيي 
رايتين  كنيستهم  على  رفعوا  المسيحيين  وأن 
فنهبوا  المتمردين،  ذلــك  فساء  بيضاويتين، 

أمالكهم دون أن يمسوا أرواحهم..؟!
سامي  إلى  سورية  والية  إرسال  إلى  أشارت  كما   _
باشا كمية من (العباءات) لتوزع على مشايخ العربان 
عصاة  مع  يشتركوا  لم  الذين  الطفيلة  قضاء  في 

الكرك. 
رواية  بتقديم  العثمانية  السلطات  بــدأت  كما   _
التلميح  إلى  باإلضافة  متماسكة،  وشبه  تفصيلية، 
عادت  لذلك،  وتمهيداً  متعارضة.  أخرى  رواية  عن 
تاريخ  وعن  الكرك،  ماضي  عن  للحديث  الصحف 
تأسيس اإلدارة العثمانية فيها، أي قبل ١٧ عاما من 
أحداث العام ١٩١٠، أي في العام ١٨٩٣م (١٣٠٩ 

شرقي).
العام  في  تأسست  الكرك  متصرفية  أن  ومنها   _
١٨٩٣م (١٣٠٩ شرقي)، على يد المتصرف حسين 
حلمي باشا. ومن المعلومات العمرانية المستفادة، 
أنه في عهد المتصرف رشيد باشا تم بناء؛ المدرسة 
ومدرسة  والبريد  البرق  ودار  الكرك؛  في  الرشدية 
بناء  وتجديد  العمري؛  الجامع  بناء  وتجديد  اإلناث 
مقام نوح؛ ودار الحكومة في السلط؛ ودار الحكومة 

في مأدبا؛ ودار الحكومة في الطفيلة وغيرها.
وأنه تم تعيين غالب بك والياً جديداً لسورية، وهو 
أن  إشاعة  تمت  كما  التمييز.  محكمة  في  قاض 
مشايخ الكرك المتمردين بدأوا يطلبون االستسالم 
والعفو من الحكومة، وأنهم نادمون على ما فعلوا، 
إلقاء  تم  وأنه  تأديبهم،  على  عازمة  الحكومة  وأنّ 

تعليمه  أكمل  المجالي  توفيق  (النائب)  (المبعوث 
العالي في استنبول..!؟)، فيما يشبه تحريضا مباشراً 
جداً،  الالفت  ومن  ضدهم..!؟  العثمانية  للسلطات 
من  التمرد  يحتاجه  ما  بتقدير  بدأ  المراسل  أن 
ذلك  ومقارنة  عليه،  للقضاء  عثمانية  وأسلحة  قوة 
بتسليح الدروز في جبل العرب، الذي كان أكثر جودة 

وفاعلية..!؟
صدر  في  الكرك  عن  الحديث  الصجف  واصلت   _
صفحاتها األولى، في تقارير صحفية ميدانية، وعن 
ذكرت  كما  فيها.  العثمانية  اإلدارة  تأسيس  تاريخ 
أن هناك أنباء عن تعيين األميرالي ناجي بك وكيال 

لمتصرفية الكرك.
الكرك  ماضي  عــن  للحديث  الصحف  عــادت   _
وأحوالها  وشيوخها  وأعدادها  وعشائرها  وتاريخها، 
(فيما يشبه تقريراً أمنياً أكثر من تقرير صحفي..!؟)، 
وذلك بعد وصول خليل رفعت الحوراني إلى الكرك، 
المهمة  هذه  بعد  أصبح  الذي  صحفي،  كمراسل 

الحقاً عضواً في مجلس إدارة والية سورية.
التي  العسكرية،  الطوابير  بتسريح  البدء   تم كما   _
مواقعها  إلى  وعودتها  الكرك،  فتنة  إلخماد  أعدت 
السابقة عن طريق ميناء حيفا. كما وصلت إلى والية 
سورية برقية شكر من بطريرك الالتين في القدس 
وحمايتها  (محافظتها)  على  العثمانية  للسلطات 

لمسيحيي الكرك، خالل إخماد العصيان.
الموجودة  العثمانية  العسكرية  القوة  أعلنت  كما   _
منازلهم  إلى  األهالي  لعودة  محدد  مدة  الكرك  في 
في الكرك، وأنّ من ال يعود، ستعتبره فاراً وتواصل 

تعقّبه.
_ وذكر أن رفيفان المجالي، رئيس بلدية الكرك، هو 
أحد المحرضين على (الفتنة)، وأنه ال يزال فاراً. كما 
أشارت إلى أن المحرضين على العصيان هم (زعماء 
تحقيق  هيئة  سترسل  الحكومة  وأنّ  المجالي).  بني 

في البحث عن (أسباب الفتنة).
عن  العثمانية  الدولة  محاولة  عن  الحديث  بدأ   _
الصحف  بدأت  كما  الكرك.  ألحداث  حقيقية  أسباب 
الكرك  في  الدولة  موظفي  عــودة  عن  بالحديث 
أنهم  األحداث  بداية  في  أشيع  الذين  ومأموريها، 
في  اختبائهم  إلــى  الوقائع  تشير  بينما  قتلوا، 
الكنيسة، إلى حين وصول النجدة العسكرية للكرك. 
كما بدأت الصحف باإلشارة إلى منح الحكومة راتب 
عن  رواتبهم  تقل  الذين  الكرك  لموظفي  شهرين 
ألف غرش،وراتب شهر واحد لمن تزيد رواتبهم عن 
ذلك، وذلك تعويضا لهم عما لحق بهم من أضرار..

العطال  إصــالح  عن  الحديث  الصحف  واصلت   _

في  وتوقيفهم  المحرضين  من  أربعة  على  القبض 
أشيع  الذي  بك  جالل  اليوزباشي  أن  ونشر  القدس. 
أنه قتل، ال يزال حياً، وأن عائلته اختبأت في بئر في 

دار سليمان أفندي الحدادين. 
كما نشرت الصحف خطاب الصدر العثماني األعظم 
مجلس  في  شوكت  محمود  الحكومة)  (رئيس 
إلى  تلميحاً  فيه  أشار  الذي  (النواب)،  المبعوثان 
أعمال التمرد في المملكة العثمانية، فرد عليه عبد 
الحميد الزهاوي عضو المجلس ومبعوث حماة. كما 
تم نشر مزيد من الوقائع الجارية في الكرك باسم 
(المتصرف  وهم؛  المحلية.  الكرك  حكومة  أعضاء 
طاهر. النائب شكري. المحاسب محي الدين. مدير 
عودة  العضو  صالح.  المفتي  خيري.  التحريرات 

القسوس).
النشر  كررت  الصحف  فإن  األحــداث،  بدء  ومع  هذا 
المملوكي،  العهد  منذ  وماضيها،  الكرك  تاريخ  عن 
وفي صفحاتها األولى، وألغراض إعالمية وسياسية 
عسكريا  طابورا   ١٨ إرسال  الوقائع؛  وفي  مفهومة. 
من دمشق إلى القطرانة؛ حديث عن تعداد نفوس 
الحج  موكب  عودة  العرب؛  جبل  في  العشائر  بعض 
من مكة؛ إشاعات عن مشاركة بعض دروز الجبل في 
واليا  بك  غالب  تعيين  عن  إشاعات  الكرك؛  عصيان 

لسورية؛ حديث عن ديوان الحرب العرفي.
مقّدمة تاريخّية ومالحظات؛ 

أن  لبث  ما   ،مدني عصيان  هي  رك؛  الكَ هية   _
اإلجباري  التجنيد   ضد مسلّحة،  ثورة  إلى  تحول 
 ٢٢ في  العصيان  اندلع  حيث  النفوس.  وتعداد 
نحو   واستمر  ،١٩١٠ عام   (١١) الثاني  تشرين 
العثمانيين،   ضد االحتجاجات  أعنف  وكان  شهرين، 
حيث  األولى،  العالمية  الحرب  قبيل  اندلعت  التي 

قمعتها السلطات العثمانية بعنف شديد.
هو  الوثائق  لهذه  الدمشقي  الصحفي  المصدر   _
الفترة،  تلك  في  توازناً  الصحفية  المصادر  أكثر  من 
لصاحبها  الدمشقية  (المقتبس)  صحيفة  وهي 
موالية  صحيفة  تبقى  أنها  غير  علي،  كرد  محمد 
للسلطة العثمانية، وال تخرج عن طوعها. ال يتدخل 
الكاتب في الوثائق المنشورة إالّ في أضيق الحدود، 
في  هنا  غير.  ال  فقط  التوضيح  أو  الشرح  بهدف 
العربية  الصحفية  الرواية  سننشر  فضاءات،  صفحة 
العثمانية الرسمية ألحداث الكرك، والتي استمرت 
لما يزيد عن شهرين، كما رأتها السلطات العثمانية 
صحفية  ومتابعة  يوميات  هيئة  على  حينه،  في 
ل هذه المادة جانباً وثائقياً صحفياً  لألحداث. وتشكّ
رك)، كرؤية رسمية للسلطات آنذاك. أما  لِـ(هية الكَ

رك)..! السلطات العثمانية فقد أسمتها؛ (فتنة الكَ

أثر وإنسان..
يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف 

نّية  (١٩١٠ _ ١٩١١) (١٨) • محمد رفيع الصحافة العربية العث

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ (١٨٤٧م ـ ١٩١١م)

_ 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 ١٩١١
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٣فوتوغرافيا

 äÉ``̀j’ƒ``̀dG  ø``̀e  É``̀eOÉ``̀b  ø``̀Wƒ``̀dG  ¢```̀VQG  ≈```dG  OÉ```Y  •
 ‘  äÉ°ùjôL  π«ªL  QƒàcódG  á«cÒe’G  IóëàŸG

.áÑ«W áeÉbG ¬d ƒLôf ,AÉbó°U’Gh πgÓd IQÉjR
 ó«Y  ¢ùeG  Ωƒj  â∏Ñ≤à°SG  IÉ°†≤dG  ¿Éª∏°S  AGó`̀a  •
 ÉgGódGh  ΩÉ`̀bG  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh  ¢SOÉ°ùdG  ÉgOÓ«e
 AÉ``bó``°``U’G ø``̀e ∞`̀«`̀Ø`̀d É`̀gô`̀°`̀†`̀M á`̀≤`̀«`̀°`̀T á`̀∏`̀Ø`̀M

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J
 á©ª°ûdG  ÅØ£J  º`̀°`̀TÉ`̀g  OGƒ``̀L  ¿GRƒ``°``S  á∏Ø£dG  •
 É¡ª«≤j á≤«°T á∏ØM ‘ ójóŸG ÉgôªY øe ≈dh’G

.∑hÈe ..ÉgGódGh
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ó`̀Ñ`̀Y  ΩÉ`̀°`̀û`̀g  ø``̀Wƒ``̀dG  ¢````̀VQG  ≈```̀dG  OÉ```̀Y  •
 ájOƒ©°ùdG  øe  ÚeOÉb  ¬à∏«≤Y  ¬≤aGôJ  á«°ù∏HÉf

.á«Ø«°üdG IRÉL’G AÉ°†≤d
 GôcP  GOƒdƒe  ¬à∏«≤Yh  ‹ÉéŸG  ±Gƒf  IOƒY  ¥RQ  •

.Éæ«fÉ¡Jh ∑hÈe ..ô¡¶e √É«ª°SG
 Ωƒ«dG  ∑ôμdG á¶aÉfi ájôª©dG ájôb ‘ πØàëj  •
 ¿Éª«∏°S áÁôc ≈∏Y áfhGô£dG ìôØe ¿Gôb ó≤©H

.∑hÈe..áfhGô£dG ìÓa
 ô`̀cP  Oƒ``dƒ``Ã  ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh  Oƒ``̀J  »`̀∏`̀Y  ó`̀ª`̀fi  ¥RQ  •
 Ió«L  áë°üH  Oƒ`̀dƒ`̀ŸGh  Ió`̀dGƒ`̀dGh  ,íeÉ°S  √É«ª°SG

.∑hÈe ..
 ¬à∏«≤Yh  á`̀dGô`̀≤`̀dG  Ëô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ˆG  É`̀£`̀Y  ¥RQ  •

.∑hÈe ..áª°SÉH ÉgÉ«ª°SG ≈ãfG IOƒdƒe
 ó«©dÉH  π`̀Ø`̀à`̀MG  …Qƒ`̀NÉ`̀a  Ú``̀eG  ∫É`̀°`̀†`̀f  π`̀Ø`̀£`̀dG  •
 á≤«°T  á∏ØM  √Gó````dGh  ΩÉ``̀bG  ó``̀bh  ..√OÓ``̀«``̀Ÿ  ∫h’G

.∑hÈe ..áÑ°SÉæŸG √ò¡H
 √OÓ«e ó«©H  πØàMG  á°û«Y  ƒHG  »æ¨dGóÑY  óªMG  •
 øe ÉØ«Ød É¡«dG  ÉYO á≤«°T  á∏ØM áÑ°SÉæŸÉH  ΩÉbGh

.∑hÈe .. AÉbó°U’G
 ÉgOÓ«e  ó«©H  äÉ`̀jGô`̀e  ΩÉ¡°S  á∏Ø£dG  â∏ØàMG  •
 πgÓd á≤«°T  á`̀∏`̀Ø`̀M  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸÉ`̀H  É``̀gGó``̀dGh  ΩÉ````bGh

.∑hÈe .. AÉbó°U’Gh
 πg’G  øe  ™ªL  √ô°†M  è«¡H  πØM  ‘  ¢ùeG  ”  •
 IÒ`̀æ`̀eh √ó``̀HG º`̀«`̀gGô`̀HG ¿Gô``̀b ó`̀≤`̀Y AÉ`̀bó`̀°`̀U’Gh

.Éæ«fÉ¡J ..ÈædG
 ¢SOÉ°ùdG ó«©dÉH ÓØàMG ¬à∏«≤Yh …OÉÑ©dG óªfi  •

.∑hÈe ..¿É°ù«f Éª¡∏‚ OÓ«Ÿ
 ó«©dÉH  ¬à∏«≤Yh  á°ùjGƒædG  óªfi  ∞°Sƒj  πØàMG  •
 Égô°†M á≤«°T á∏ØM ÉeÉbGh …Dƒd Éª¡∏éæd ∫h’G

.∑hÈe..AÉbó°U’Gh πg’G øe ∞«Ød
 ≈dG  É¡Lƒàe  ¢ùeG  ¿ÉªY  QOÉZ  ÊÉ¨a’G  ídÉ°U  •
 ≈æªàf  ..á÷É©ª∏d  á«cÒe’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG

.AÉØ°ûdG ¬d
 ¬à∏«≤Yh  á``̀ÁGhó``̀dG  ≈`̀°`̀Sƒ`̀e  ó`̀«`̀ª`̀◊Gó`̀Ñ`̀Y  ¥RQ  •
 ∞``̀dCGh  Éæ«fÉ¡J ..ìÉ```̀‚ É`̀gÉ`̀«`̀ª`̀°`̀SG  ≈`̀ã`̀fG  IOƒ``̀dƒ``̀e

.∑hÈe
 ó«©dÉH  ¬à∏«≤Yh  ójó◊G  ∞°Sƒj  óªfi  πØàMG  •
 OÓ«Ÿ  ∫h’G  ó«©dGh  »`̀eGQ  Éª¡∏‚  OÓ«Ÿ  ™HGôdG
 á≤«°T á`̀∏`̀Ø`̀M á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸÉ`̀H É``̀eÉ``̀bGh ô`̀gÉ`̀e É`̀ª`̀¡`̀∏`̀‚

.Éæ«fÉ¡J ..AÉbó°U’Gh πgÓd

 GôcP  GOƒdƒe  ¬à∏«≤Yh  ≈°SƒŸG  ó©°S  í«ª°S  ¥RQ  •
.Éæ«fÉ¡Jh ∑hÈe …Dƒd √É«ª°SG

 ó«Y  è◊G  ø°ùM  ∫ÓL  QƒàcódG  ¿ÉªY  ≈dG  OÉY  •
 ºØdG áMGôL ‘ ¢SƒjQƒdÉμÑdG  ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H

. kÓ¡°Sh kÓgCÉa OGó¨H á©eÉL øe ¿Éæ°S’G ÖWh

 Gô`̀cP  GOƒ``̀dƒ``̀e  ¬à∏«≤Yh  …ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  ∫Ó``̀L  ¥RQ  •
.∑hÈe ..»eGQ √É«ª°SG

 ådÉãdG  ó«©dÉH  ¬àæjôbh  ÎM  ¥RQ  Ωƒ«dG  πØàëj  •
 á∏ØM  áÑ°SÉæŸÉH  ¿Éª«≤jh  Ió`̀FGQ  Éª¡à∏ØW  OÓ«Ÿ

.Éæ«fÉ¡J AÉbó°U’Gh πgÓd á≤«°T

 Ωƒ«dG  ÅØ£j  ƒ`̀æ`̀◊G  óªfi  ≈Ø£°üe  πØ£dG  •
 √Gó`̀dGh  º«≤jh  ójóŸG  √ôªY  øe  á©HGôdG  á©ª°ûdG

 Éæ«fÉ¡J AÉbó°U’Gh πgÓd á≤«°T á∏ØM áÑ°SÉæŸÉH

.∑hÈeh

 ≈ãfG  IOƒ`̀dƒ`̀e  ¬à∏«≤Yh  ∞jô°T  ƒ`̀HG  ∫ÉªL  ¥RQ  •
.Éæ«fÉ¡J ,ôgÉª°S ÉgÉ«ª°SG

 ±ÉaR  áª«©ædG  Ió∏H  ‘  ”  è«¡H  »∏FÉY  πØM  ‘  •
.∑hÈe..…OÉª°üdG ≈°Sƒe

 »°VÉŸG  á©ª÷G  Ωƒ`̀j  ”  è«¡H  »∏FÉY  πØM  ‘  •
 ∞°Sƒj á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀H ≈`̀∏`̀Y á`̀°`̀Sƒ`̀M º`̀°`̀SÉ`̀b ¿Gô```̀b ó`̀≤`̀Y

.∑hÈe ..ÉeôN

 ΩÉbGh  √OÓ«e  ó«©H  πàdG  øjódG  õY  ºãcG  πØàMG  •
.¬FÉbó°U’ áÑ°SÉæŸG √ò¡H á≤«°T á∏ØM

 GôcP GOƒdƒe ¬à∏«≤Yh áfhÉ¡°S º«∏°ùdG á∏≤Y ¥RQ  •
.∑hÈe..º«∏°S √É«ª°SG

 IOƒdƒe  ¬à∏«≤Yh  ø°ùfi  ˆGóÑY  óªfi  ¥RQ  •
.∑hÈe ,’hQ ÉgÉ«ª°SG ≈ãfG

 ó«©H  ≥`̀«`̀aƒ`̀J  ≥`̀«`̀aQ  ¿GRƒ``̀°``̀S  á`̀∏`̀Ø`̀£`̀dG  â`̀∏`̀Ø`̀à`̀MG  •
 É«YO  á≤«°T  á∏ØM ÉgGódGh  ΩÉbGh  ™HGôdG  ÉgOÓ«e

.AÉbó°U’Gh πg’G øe ÉØ«Ød É¡«dG

 á«∏°üæ≤dG  ∫ÉªY’G  ÖbGôe  ô£e  âcƒ°T  õ«LG  •
 ´ƒ`̀HQ  ‘  É¡«°†≤j  ô¡°T  Ió``̀Ÿ  á`̀«`̀LQÉ`̀ÿG  IQGRƒ````̀H

.IôgÉ≤dG

 ÖJÉc  ¥Gô©dG  øe  ÉeOÉb  øWƒdG  ¢VQG  ≈dG  OÉY  •
 π`̀g’G Ú`̀H ¬`̀JRÉ`̀LG AÉ°†≤d ¿É`̀©`̀æ`̀c ∞`̀°`̀Sƒ`̀j »`̀∏`̀Y

.AÉbó°U’Gh

 ó«©H  …OÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀dG  Ú°ùM  ó```FGQ  π`̀Ø`̀£`̀dG  π`̀Ø`̀à`̀MG  •
 á∏ØM  áÑ°SÉæŸÉH  √Gó``̀dGh  ΩÉ``̀bGh  ¢ùeÉÿG  √OÓ`̀«`̀e

.AÉbó°U’Gh πgÓd á≤«°T

 á°ùeÉÿG á©ª°ûdG ´ÉHQ π«ªL ôeÉ°S πØ£dG CÉØWG  •
 á∏ØM áÑ°SÉæŸÉH √Gó```dGh ΩÉ``̀bGh ó`̀jó`̀ŸG  √ô`̀ª`̀Y ø`̀e

.Éæ«fÉ¡J AÉbó°U’Gh πgÓd á≤«°T

¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM ¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM 

 !ÊƒÑqn «n°S Öqn «n°ùoŸG ô°ùL ≈∏Yh !ÊƒÑqn «n°S Öqn «n°ùoŸG ô°ùL ≈∏Yh

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

…CGôdG áØ«ë°U ‘ ô°ûf …QÉŒ ¿ÓYEG 1973 ,…CGôdG áØ«ë°U ‘ ô°ûf ÒJÉμjQÉc

ن بفرتة اربعينيات القرن املايض، حيث تبدو سيارة تتزود بالوقود من محطة محروقات عىل الرصيف، وخلف السيارة  - منظر من شارع امللك فيصل يف ع
ة ومنها مقر الدوق بشارات حاليا، و يكن البنك العر قد انشئ بالقرب منه. ن القد تبدو بنايات ع

، والفتة فوق محل تجاري لفيلم سين "ليلة غرام" الذي كان يعرض وقتها  ن، حيث تبدو مظلة لرقيب الس - مشهد من شارع امللك فيصل يف ع
ن، وذلك يف بداية اربعينيات القرن املايض. يف سين البرتاء، وخلف مظلة رقيب الس تبدو اول دخلة سين ع

سافر اآلن وادفع في بعد
اعالن رشكة الخطوط الجوية «عالية» يف صحيفة 

الرأي حزيران ١٩٧٣

 »bGô©dG çGÎdG ‘ ¬à«°U ´GPh ¥Gô©dG ‘ Qƒ°ù÷G ô¡°TCG øe
  á«æZ’G √òg OGhôdG ÚHô£ŸG øe OóY ≈æZ å«M ,»Hô©dGh
 ‘  â«°üdG  á©FGP  zÊƒÑ«°S  Ö«°ùŸG  ô°ùL  ≈∏Y{  áahô©ŸG
 á«KGôJ  ÖM  á°üb  øe  Ióªà°ùe  É¡JÉª∏ch  »Hô©dG  ⁄É©dG

.∫É«LC’G É¡JhQ á«≤«≤M
 √ò¡H  Ghô¡à°TGh  GƒæZ  øjòdG  ≈eGó≤dG  ÚHô£ŸG  ô¡°TG  øeh

:‹Gõ¨dG ºXÉf ÒÑμdG »bGô©dG Üô£ŸG á«æZ’G
 »YƒeO á∏«d »∏jh Éj

á∏«d ∞dƒdG ó≤a Ωƒ«H
á∏«d ΩƒædG ÉgôÁ »æ«Y äOQh 

 á∏«d Ö«°ûdÉH ÖéY ÊÒ©J
É qnjƒ°S Ö«°ûf ÚæKG ÒNGh

 ÉfÉë«e  ..    ÉfÉë«e
 ÉfÉL Ée ƒ∏◊G h Éæ°ùª°T âHÉZh

 ∑É«M ÉHÉH ∑É«M ..∑É«M
 ∑É«H ≈∏Y áªMQ ∞dCG

 ÊƒHòY »∏dEG  ’hòg

 ÊhôeôŸG ’hòg
ÊƒÑ«°S Ö«°ùŸG ô°ùL ≈∏Yh

 .. ΩƒædG Êƒ«Y âaÉY
 áfÓHP Ú©dG »Ñ«ÑM ∑ó©H

 Üƒàμe Qó≤dG ìƒ∏H
 ¿Gô¡°S ÉfG â«∏°V

 ¬fÉL Ée ¢û«d »eƒ‚ ≈YQGh
 ¬fÉØ∏J »MhQh »eƒªg ™ªLGh

 øe »g á«bGô©dG  á«Ñ©°ûdG  á«æZ’G √òg äGQÉÑY ¿G  ∫É≤ ojh
. !!ˆÉH óéæà°ùŸG »°SÉÑ©dG áØ«∏ÿG äÉª∏c

 ¿Éch  ,ΩóbCG  hCG  á«fÉªã©dG  áÑ≤◊G  ≈dEG  Oƒ©j  Ö«°ùŸG  ô°ùLh
 »μ∏ŸG  ó¡©dG  ‘h  ..  äGôØdG  ô¡f  ≈∏Y  zÖ°ûÿG{  øe  Gó«°ûe
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ¬ëààaCGh  ¬FÉæH  IOÉ`̀YEG  ‘  ójó◊G  πª©à°SCG

.»©aóŸG π«ªL ∑GòfBG
 áFÉª°ùªN â¨∏H ¬FÉæH áØ∏c ¿CGh  ,Ω1938 áæ°S  ∂dP ¿Éch 

. QÉæjO ∞dCG
¥Gô©dG ‘ Ö«°ùŸG ô°ùL  ‹Gõ¨dG ºXÉf »bGô©dG Üô£ŸG
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عا األرسة  عا االرسة

 الصيف فصل التمتع بالسباحة  
وحيوية الرياضة املائية 

عا األرسة

  د. أحمد سامح  
  نحن  اسرة تقدس الصيف!.

فصل  متعة  على   نقبل  اننا  ..وهــا 
ورحالته  السنوية  بإجازته  الصيف 
السياحية  ــه  ــرات وســف الصيفية 
بعد  الترويحية  الترفيهية  وانشطته 
بذله  ما  بكل  الدراسي  العام  انتهاء 
الطالب من مجهود والتزام بالمنزل 
واداء  والمراجعة  للدراسة  والتفرغ 

االمتحانات.
هم  ومن  واليافعون  االطفال  ويحتاج 
وحتى  والشباب  المراهقة  سن  في 
يسعدون  ترفيهي  نشاط  الى  الكبار 
اعباء  من  والتخلص  اوقاتهم  به 

العمل طوال العام.
وألن ارتباطات الحياة وظروف العمل 
اجازة  لقضاء  السفر  من  الكثير  تمنع 
هذه  فتكون  الوطن  خــارج  صيفية 
لممارسة  االوقات  انسب  هي  االيام 
برياضة  والتمتع  السباحة  رياضة 

المشي على شواطئ الخليج.
الصيفية  االجــــازات  مــن  ولتكن 
لعشق  وتواصال  امتدادا  السنوية 
اهل الكويت لفنون السباحة والعوم 
والغطس التي عرفوها واتقنوها منذ 

القدم.
ان  وتعالى  سبحانه  اهللا  نعم  ومن 
كل  من  بالكويت  تحيط  الشواطئ 
احــواض  فيها  تنتشر  كما  جانب 
السياحية  المشروعات  في  السباحة 
المهنية  والجمعيات  والــنــوادي 

والمدارس ايضا.
السباحة رياضة كل االعمار وليس لها 
عمر محدد لبدء ممارستها وال توجد 
االنسان  بلغها  اذا  العتزالها  سن 

ولذلك اطلق عليها ام الرياضات.
والــديــن اإلســالمــي دعــا الــى تعلم 
وسائل  اعظم  تزال  ال  التي  السباحة 
اجهزته  تطور  رغم  الطبيعي  العالج 
الكمبيوتر  عــلــى  تعتمد  ــي  ــت وال
واآلالت  ــثــة  ــحــدي ال ــيــات  ــقــن ــت وال
وتتناول  االلكترونية  والماكينات 
الفسيولوجية  الفوائد  الدراسة  هذه 
والعالجية ألم الرياضات التي تخلص 
من  طويل  عــام  عناء  من  االنسان 
والتعب  واالجــهــاد  والجهد  العمل 

واالرهاق.
مكتسبات  ــدراســة  ال هــذه  وتــعــدد 
للمفاصل  السباحة  رياضة  ممارسة 
والقلب  الدموية  والدورة  والعضالت 
الحرارية  والسعرات  الدهون  وحرق 

الزائدة عن حاجة الجسم.
االمراض  الدراسة  هذه  تتناول  كما 
السباحة  ممارسة  من  تمنع  التي 
في  الخاطئ  للقفز  الصحية  واالخطار 

السطحية  والقروح  الجروح  التئام 
الذي  المتدفق  الدم  لزيادة  نتيجة 
التي  المصاب  الجلد  منطقة  يغذي 
بها الجروح والقروح وتحسين الدورة 
الدموية في هذه المنطقة المصابة.

أمراض تمنع من السباحة
الصحية  والعلل  االمــراض  بعض   •
مثل  السباحة  ممارسة  من  تمنع 
وارتفاع   «Feves» بالحمى  االصابة 

درجة حرارة الجسم.
بامراض  المصابون  المرضى   •
الحديثة   «CHD» والشرايين  القلب 
المستقرة  غير  الصدرية  والذبحة 
وهبوط   «unstalfe angina»
وظائف القلب «HF» ومرضى ضغط 
بالعالج  المنتظم  وغير  المرتفع  الدم 

.«uncontsalled»
السباحة  ممارسة  من  يمنع  كذلك   •
المصابون بقصور في وظائف الكلى 

ومرضى التهاب الكلى المزمنة.
الذين  السباحة  من  ايضا  ويمنع   •
يعانون من االمراض الجلدية الحادة 
ـــراض  واالم  «Skin diseares»

المزمنة المعدية.
األخطار الصحية عند القفز في الماء

السباحة  احواض  في  الماء  في  القفز 
قد يؤدي إلى اندفاع الماء من االنف 
ومنه إلى الجيوب االنفية وبعد ذلك 
هذه  فتحات  مــن  خــروجــه  يصعب 

الجيوب.
في  حــاد  التهاب  إلــى  ذلــك  فيؤدي 
 acute nasal االنفية  الجيوب 
المزعجة  آالمــهــا  بكل   linsuitis
بأن  االصابات  هذه  تالفي  ويمكن 
في  القفز  قبل  انفه  االنسان  يغلق 
الماء حتى ال يندفع من فتحات االنف 
ويركد  االنفية  الجيوب  داخــل  الى 
الراكدة  المياه  هــذه  لتكون  فيها 

مرتعا للبكتريا والفطريات.
وحدثت  المحظور  وقــع  اذا  امــا 
التهابات الجيوب االنفية فإنها تعالج 
مع  الفعالة  الحيوية  بالمضادات 
واستخدام  لالنف  غسول  استخدام 
لاللتهابات  مضادة  بخاخات  او  نقط 

وانسداد األنف.
وتأتي اخطر مضاعفات القفز في الماء 
دون احتراس عند اندفاع الماء بشدة 
من االنف الى قناة «استاكيوس» ثم 

الى االذن الوسطى.
االنفي  البلعوم  ان  المعروف  ومن 
هذه  طريق  عن  باالذنين  يتصل 
باالذن  حاد  التهاب  فيحدث  القناة 
في  القفز  مضاعفات  ومن  الوسطى 
االذن  طبلة  في  ثقب  حــدوث  الماء 

الماء.
وسائل  أهــم  من  السباحة  مازالت 
تأثيرات  من  له  لما  الطبيعي  العالج 

فسيولوجية وبيولوجية وعالجية.
ولكال  ــار  ــم االع كــل  ريــاضــة  فهي 
ويعتبر  ـــان  االزم ولكل  الجنسين 
ــســب االوقــــات  فــصــل الــصــيــف ان
الطب  خبراء  ويعتبرها  لممارستها 
الطبيعي «القديم الجديد في العالج 

الطبيعي».

التأثيرات الفسيولوجية والعالجية
بشكل  الجسم  حرارة  درجة  ترتفع   •
درجة  ماء  في  السباحة  نتيجة  عام 
حرارته اعلى من درجة حرارة الجسم 
معدل  ــزداد  وي العضالت  فتنقبض 
الدموية  الـــدورة  وتنشط  النبض 
التمثيل  معدل  يزداد  لهذا  ونتيجة 

الغذائي.
• وعند الخروج من ماء حمام السباحة 
إلى  النبض  معدل  يعود  واالسترخاء 
االوعية  وتتمدد  الطبيعي  معدله 
بذلك  وينخفض  الطرفية  الدموية 

ضغط الدم.
• عندما يخرج االنسان من ماء حمام 
تعرق  يحدث  البحر  مياه  او  السباحة 
الزائدة  االمالح  من  الجسم  يخلص 
وهي وسيلة تخفض الضغط المرتفع 

ايضا.
عضالت  كل  فــإن  السباحة  اثناء   •
الطاقة  إلى  وتحتاج  تعمل  الجسم 
من  الجسم  عليها  يحصل  الــتــي 
والزائدة  المخزونة  الدهون  احتراق 
من  فيتخلص  الجسم  حاجة  عــن 
المختزنة  الزائدة  الحرارية  السعرات 

على هيئة الوزن الزائد والسمنة.
• ومن فوائد السباحة العالجية انها 
تزيل االم العضالت وتقلصها وتعمل 
مرونة  مــدى  على  المحافظة  على 
وتحسين  كفاءاتها  وزيادة  المفاصل 

وظائفها.
المشي  او  السباحة  ممارسة  عند   •
على شواطئ الخليج فإن االشعة تحت 
الدورة  تنشيط  على  تعمل  الحمراء 
الدموية وتعالج االالم والروماتيزمية 
وااللم خشونة المفاصل وهي كذلك 
والتهاب  النساء  عرق  اللتهاب  عالج 

.«Sciatica - عصب الورك»
الطبيعي  الطب  في  يعرف  ما  وهذا 
على  الشي  عند  الــحــراري  بالعالج 
لالشعة  والتعرض  الخليج  شواطئ 
كثيراً  تشفي  التي  الحمراء  تحت 
والــحــاالت  المزمنة  األمـــراض  مــن 

المستعصية.
على  السباحة  ممارسة  وتساعد   •

الذي  الماء  في  الخاطئ  القفز  نتيجة 
داخل  بشدة  الماء  اندفاع  الى  يؤدي 
االذن الخارجية وفي هذه الحالة يجب 
في  االختصاصي  الطبيب  استشارة 

االنف واالذن.
الــســدادات  استخدام  يجب  لذلك 
من  لحمايتها  االذن  في  توضع  التي 
 perfaration حدوث ثقب في الطبلة

وحمايتها ايضا من الحساسية.
بحساسية  االصابة  من  وللوقاية 
بفعل  تنشر  التي  والتهاباتها  العين 
مياه  فــي  طويلة  فــتــرات  التواجد 
حمامات السباحة او عند زيادة نسبة 
ارتداء  يجب  الحوض  مياه  في  الكلور 

نظارة السباحة.
لمنع الحوادث اثناء السباحة والقفز

المنقذ  غياب  في  االستحمام  يمنع   •
في  الرسمي  الدوام  اوقات  غير  وفي 

حمام السباحة.
الجانب  من  الماء  في  القفز  يمنع   •

الضحل غير العميق.
• يجب عدم ممارسة رياضة السباحة 

والقفز في الماء بعد األكل مباشرة.
او  داخــل  والتدافع  الركض  يمنع   •

حول منطقة حوض حمام السباحة.
في  المعدية  األمــراض  من  للوقاية 

أحواض السباحة
حمامات  مياه  على  الدوري  الكشف   •

السباحة وخلوها من الميكروبات.
من  كــل  عــلــى  الــطــبــي  الــكــشــف   •
وفحص  السباحة  حمام  يستخدم 
اللياقة والخلو من االمراض المعدية 
كل  وخلو   «Imgedious dirases»
من  السباحة  حوض  يستخدم  من 
من  صاحبها  تمنع  التي  ــراض  االم

السباحة.
الســــباحة  حمـــام  من  يمنع   •
ــاص الــمــصـــــــــــابــون  ــخ ـــ ـــ ـــ االش
 Skin» الــجــلــديــة  بــاالمـــــــــــراض 
االنف  وامراض  المعدية   «direases
العيون  ــراض  وام  «ENT» واالذن 
بجروحات  والمصابون  المعدية 

ومتقيحة.
منطقة  إلــى  الــدخــول  مــن  يمنع   •
ال  من  كل  السباحة  حمام  حــوض 

يرتدي مالبس االستحمام.
حمام  إلى  النزول  يسبق  ان  يجب   •
بالماء  الجيد  االستحمام  السباحة 

والصابون.
• يجب على الفتيات والسيدات ارتداء 

غطاء الرأس اثناء السباحة.
ومنع  الجسم  دهــن  ــدم  ع يجب   •
االخرى  والدهانات  الزيوت  استخدام 

والنزول إلى حمام السباحة.

 فيتام «ك» يقاوم 
أعراض الشيخوخة

بالفيتامين  غني  غذاء  تناول  ان  حديثة  اميركية  دراسة  اكدت 
«ك» قد يحمي من التعرض الثار التقدم في السن.

لمستشفى  التابع  االبحاث  معهد  في  العلماء  من  فريق  واشار 
االطفال في اوكلند في الواليات المتحدة الى ان الفيتامين «ك» 
يوجد في النباتات الخضراء الداكنة مثل السبانخ اال انه بالكاد 

يتواجد في اقراص الفيتامينات.
من  بيانات  ايمر  وبروس  ماككس  جونس  الطبيبان  حلل  وقد 
القرن  من  السبعينات  في  المنشـــورة  المقاالت  من  مئات 
تقدم  التي  «االنتفاء»  حول  ايـــمر  نظــــرية  الختبار  الماضي 
اساسا جديدا لتحديد االستهالك االفضل للفيتامينات والمعادن.

البروتينات  نصف  الن  التخثر  بفيتامين  «ك»  الفيتامين  ويعرف 
الـ «١٦» المعروفة التي تعتمد على هذا الفيتامين هي ضرورة 
لتخثر الدم اما البروتينات االخرى المعتمدة على الفيتامين «ك» 
والبنية  والشرايين  المناعة  بجهاز  تتعلق  مختلفة  وظائف  فلها 

العظمية.

ابتكار عقاق جديدة 
لعالج الحساسية

االلماني  المؤتمر  على  عرضت  جديدة  المانية  بحوث  كشفت 
الحساسية  لعالج  جديدة  عقاقير  عن  للحساسية  الرابع  السنوي 

تدخل الهندسة الوراثية في صناعتها.
وأكد الباحثون االلمان انهم نجحوا في التوصل الساليب جديدة 

اكثر جدوى في معالجة الحساسية.
هذه  خالل  من  الحساسية  مرضى  معالجة  «ستصبح  وقالوا: 

العقاقير اكثر امانا على كل حال وربما كانت اكثر فاعلية».
وقال البروفيسور اولريش فان من مستشفى شاريتية الجامعي 
في برلين: «ان الطريقة الجديدة لعالج الحساسية تعتمد على 
لها  وينتظر  استحالب  واقراص  محاليل  صورة  في  عقاقير  تناول 
 ٤٠ بنسبة  معاناتهم  وتخفف  الحساسية  مرضى  آالم  تخفف  ان 

في المئة».
واضاف البروفيسور اولريش فان الذي ترأس المؤتمران «هناك 
ثالثة منتجات من جيل جيد من العقاقير وفي ذات الفعالية جيدة 

جدا في عالج الحساسية.
ونصح البروفيسور اولريش فان الذين يصابون بالحساسية جراء 
من  االمثل  الوقاية  بتجديد  خاص  فحص  باجراء  الحشرات  لدغ 
بالحساسية  يصابون  الذين  االشخاص  يعطي  حيث  الحساسية، 

جراء لدغ النحل جرعات ضئيلة من سم النحل. 
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ل رشاقة وج

بالمكونات  الغنية  البشرة 
تعرض  ال  والــتــي  الطبيعية 
كما  الشديد.  للجفاف  بشرتك 
يفضل اختيار التركيبات الخالية 
من الكحول والتي تحتوي على 

نسبة من العناصر المرطبة.

بعد  البشرة  تنظيف  عدم   -٢
ممارسة الرياضة

حيوي  أمــر  الرياضة  ممارسة 
لكن  الجسم،  لصحة  مفيد 
التعرق  كــثــرة  ــي  ف يتسبب 
صحة  على  الدهنية  واإلفرازات 
ــداً أن  ــذكــري جــي الــبــشــرة. ت
بطريقة  بشرتك  تنظيف  عدم 
من  التمرينات  بعد  صحيحة 
انسداد  وراء  األســبــاب  أهــم 

المسام.

المبللة  المناديل  استخدام 
تلجأ  التي  األسرع  الوسيلة  هي 
هل  لكن  الفتيات،  أغلب  إليها 
في  تتسبب  ال  أنها  تعتقدين 
من   كنت إذا  بشرتك؟  تلف 
أو  الدهنية  البشرة  صاحبات 
المختلطة، فال تساعد المناديل 
العميق  التنظيف  على  المبللة 
البكتيريا  لتوزيع  تؤدي  ولكن 
كامل  على  الدهنية  واإلفرازات 

البشرة.

في  البشرة  تنظيف  عدم   -٣
الصباح

في  الــبــشــرة  غسيل  إهــمــال 
وراء  األسباب  أهم  من  الصباح 

المسببات  من  المسام   انسداد 
مشكالت  من  للكثير  الرئيسية 
من  والتي  الشائعة  البشرة 
ــســوداء  ــــرؤوس ال أهــمــهــا ال
أيضاً  تؤدي  قد  كما  والبيضاء، 
والتهابات  الشباب  حب  لظهور 
لعدم  الشديدة،نتيجة  البشرة 

اجراء استشارات  طبية.

الشائعة  األخطاء  بعض  هناك 
انسداد  في  تتسبب  قد  التي 
وأشهرها  دراية  دون  المسام 
تنظيف البشرة بطريقة خاطئة. 
غسيل  أهمية  من  الرغم  على 
العناية  خطوات  خالل  البشرة 
تطبيقها  أن  إال  الــيــومــيــة، 
إلى  يــؤدي  خاطئة  بطريقة 
من  والكثير  المسام  انسداد 

المشكالت الجلدية.

التي  األخــطــاء  أهــم  اكتشفي 

المسام  انسداد  في  تتسبب 
أثناء تنظيف البشرة لتتجنبيها.

١- اختيار منظف البشرة الغني 
بالكيماويات

بالبشرة  العناية  خبراء  يؤكد 
األساسية  األخطاء  أهم  من  أن 
المسام،  النسداد  والمشتركة 
هي  الــبــشــرة،  ـــواع  أن لجميع 
اختيار أنواع المنظفات التجارية 
الغنية بالكيماويات سواء كانت 
من المنظفات السائلة أو حتى 
الصابون  أنـــواع  باستخدام 
األنواع  تلك  فتحتوي  الصلب. 
على الرغوة، مما تؤدي لتجفيف 
تراكم  مع  األمر  فينتهي  الجلد، 
طبقات الجلد الميت على سطح 
انــســداد  وبالتالي  الــبــشــرة، 
هذه  على  للتغلب  المسام. 
منظفات  اخــتــاري  المشكلة، 

فيؤكد  أيضاً.  المسام  انسداد 
أهــم  مــن  ذلـــك  أن  ــراء  ــخــب ال
للعناية  األساسية  الخطوات 
بداية  في  وتنشيطها  بالبشرة 
اإلفـــرازات  فتتراكم  ــوم.  ــي ال
على  والبكتيريا  الــدهــنــيــة 
مما  النوم،  أثناء  البشرة  سطح 
لم  إذا  الشديد  للتلف  يعرضها 

يتم تنظيفها جيداً.

الوجه  زيـــوت  اســتــخــدام   -٤
للتنظيف

على الرغم من أهمية استخدام 
للعناية  الطبيعية  ــوت  ــزي ال
األنواع  بعض  أن  إال  بالبشرة، 
قد تتسبب في انسداد المسام 
ينصح  ال  لذلك،  البشرة.  وتلف 
لتنظيف  الــزيــوت  باستخدام 
البشرة، خاصةً للبشرة الدهنية 

أو المختلطة.

من  الكثير  ــخــدام  اســت  -٥
الطبقات على بشرة الوجه

يشتمل روتين العناية بالبشرة 
المتتالية  الخطوات  من  الكثير 
التونر،  المنظف،  كاستخدام 
المرطب.  والكريم  السيروم 
المستحضرات  تلك  تحتوي 
من  بالكثير  غنية  تركيبة  على 
قد  التي  ــوت  ــزي وال العناصر 
لتتسبب  المسام  داخل  تتراكم 
 عليك لذلك،  انسدادها.  في 
بعد  كافية  فترة  باالنتظار 
للعناية  مستحضر  أي  استخدام 
لتجنب انسداد البشرة وتلفها. 

لشعر  حيوي و حريري
وصفة طبيعية  من زيوت الخروع 
والجرج  والزيتون وجوز الهند!
إذا كان الشعر صحياً فهذا يعني صحة الجسم خارجياً و داخلياً، و كي يكون شعرك المعاً و ذا مظهر رائع 
وجذاب، فعليك االهتمام أوالً بتغذية جسمك، لينعكس ذلك على صحة شعرك وبشرتك. بعد ذلك، 
والمتقصف،  الجاف  الشعر  من  تعانين  كنت  إذا  أيضا.  الخارج  من   شعرك بتغذية  االهتمام  في  إبدأي 

فهذه الخلطة ستساعدك على الحصول على شعر ناعم، صحي والمع خالل أسبوع واحد!

مكونات

ملعقتان زيت الخروع
ملعقتان زيت الجرجير
ملعقتان زيت الزيتون 

ملعقتان زيت جوز الهند
طريقة التحضير

اخلطي الزيوت األربعة معا.
اتركيهم لمدة ٣ أيام كاملة قبل اإلستخدام.

طبقي الخلطة على شعرك و هو جاف تماما.
اتركي الخلطة على الشعر لمدة ٢ إلى ٣ ساعات.

البالستيكي  بالغطاء   شعرك تغظية  على  احرصي 
لإلستفادة الكاملة من فوائد المكونات.

اغسلي شعرك بالشامبو ثم البلسم.
كرري الخلطة ٣ مرات اسبوعيا.

سوف تالحظين الفرق بعد مرور أسبوع واحد

 وجهك تقشير   عليك يجب  بشرتك،  وصحة  صفاء  على  للحفاظ 
االلتزام  يجب  متتابعة  خطوات  عدة  باتباع  ولكن  منتظم،  بشكل 
بها للحصول على نتيجة مضمونة وفعالة، وتتم هذه الخطوات عن 
طريق إزالة خاليا الجلد الميتة بالفرشاة أو اإلسفنجة أو غيرها من 
العناية  من  أساسيّا  جزًءا  الوجه  تقشير  يكون  أن  ويجب  الوسائل؛ 
بالبشرة،بحسب تجارب رصدها الموقع االلكتروني «روتانا» باللغة 

العربية.
 وتقشير الوجه وسيلة فعالة لصحة ونضارة بشرتك وتألقها؛ ألنك
البشرة  سطح  من  الميتة  الخاليا  تزيلين  وجهك،  تقشرين  حين 
مثل  المشاكل  من  العديد  إلى  ويؤدي  المسام  يسد  الذي  والزيت 
الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور وحب الشباب. وفي حال 
الدهنية  المسام  تسد  فقد  منتظم،  بشكل  الخاليا  هذه  إزالة  عدم 

وتجعل بشرتك باهتة وغير موحدة.
خطوات تقشير الوجه :

الخطوة األولى
نظفي وجهك بمنظف لطيف إلزالة الشوائب وبقايا الماكياج.

الخطوة الثانية
ا مقشرا مناسبا لنوع بشرتك أو  بلّلي بشرتك بالماء وضعي منظفً

ضعي المنظف على إسفنجة أو فرشاة.
الخطوة الثالثة

نظفي بالفرشاة بحركات دائرية مع تجنب منطقة محيط العينين؛ 
المنتجات  بها  تضر  وقد  جداً  هشة  المنطقة  هذه  في  البشرة  ألن 

القوية بسهولة.
الخطوة الرابعة

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه.
الخطوة الخامسة

ضعي قناعا مقشرا، فهو يضفي البريق على البشرة ويغذيها.
الخطوة السادسة

أخيراً بعد تقشير الوجه ال تنسي وضع الكريم المرطب أو المغذي 
على الوجه.

تقش الوجه
طريقِك إىل برشة متألقة

أخطاء تنظيف البرشة بدون استشارة طبية
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عالقات

شرب  ــؤدي  ي العمر،  هــذا  في 
نشوء  إلى  بالزجاجة  الحليب 
أو  شائبة  بطريقة  األســنــان 
أسنان  تتسوس  أن  يمكن 
تنظفي  أن  يجب  لذا  الحليب. 
ناعمة  بفرشاة  الطفل  أسنان 
بدءاً من الشهر السادس عشر.

القماش  قطعة  تصبح  ــد  ق
وآمنة  سهلة  أداة  المبردة 
إلراحة األسنان أو يمكنك اختيار 
علماً  باألسنان  خاصة  ألعاب 
وأحجام  بأشكال  تأتي  بأنها 
مليئاً  بعضها  ويكون  مختلفة 
بالماء ويمكن وضعه في البراد. 
األغذية  تناول  طفلك  اعتاد  إذا 
الصلبة، يمكنه أن يمضغ الموز 
المجمد والعنب أو يأكل اللبن 
البارد. لكن اهرسي الطعام كي 

ال يختنق به الطفل.

قبل  الــطــبــيــب  ــري  ــشــي اســت
أو  المخدر  الهالم  استعمال 
وال  باللثة  الــخــاص  الكريم 
دون  مــن  أدويـــة  أي  تعطيه 

وصفة طبية.

من  ليسا  واإلســهــال  الحمى 
مرحلة  في  الشائعة  األعــراض 
ارتفعت  إذا  لكن  األسنان.  نمو 
وضعه  زاد  أو  طفلك  حـــرارة 

سوءاً، اتصلي بالطبيب فوراً!

أول زكام

تقوي  الــرضــاعــة  أن  صحيح 
تحميه  ال  لكنها  الطفل،  مناعة 
التي  الفيروسات  من  بالكامل 
التهابات  تسبب  أن  يمكن 
جميع  يتذكر  أن  يجب  تنفسية. 
األهالي أن مختلف أنواع الزكام 
حتى  تجنبها  يمكن  الفيروسية 
التاسع  أو  الــســادس  الشهر 
المضادة  ــام  ــس األج بفضل 
الموجودة في جسم األم. حين 
أمه،  رحــم  في  الطفل  يكون 
المضادة  األجسام  إليه  تصل 
عبر المشيمة ثم عبر حليب األم 
يصاب  أن  يمكن  الوالدة.  بعد 
قبل  عدة  مرات  بالزكام  الطفل 
أن  يجب  السنة.  عمر  يبلغ  أن 
تفهمي في هذه الحالة طبيعة 
األعراض التي يواجهها الطفل 

وتعالجي الوضع بحذر.

 أول لقاح
الطفل  تلقيح  ل  يشكّ ربــمــا 
من  لحمايته  خطوة  أفضل 
مناعته.  وتقوية  األمـــراض 
األمراض  من  اللقاحات  تحميه 
يعجز  والتي  الحياة  تهدد  التي 
إذ  لها،  التصدي  عن  جسمه 
جهاز  فيها  المستضدات  تدفع 
أجسام  إنــتــاج  ــى  إل المناعة 
محاربة  على  قـــادرة  مــضــادة 

االعتداءات الخارجية.

مضاد  الطفل  يتلقاه  لقاح  أول 
الكبد  والتهاب  األطفال  لشلل 
اللقاح  هــذا  يسبب  ال  «ب». 
المرحلة  في  حمى  أو  ألم  أي 
يبلغ  أن  يجب  لكن  الالحقة. 
على  كيلوغرامين  الطفل  وزن 

األقل عند إعطائه اللقاح.

صغيرة  حبة  تظهر  أن  يمكن 
بعد  اللقاح  تلقّي  منطقة  في 
أن  ــجــب  وي ــيــع  أســاب بضعة 
تمتنعي عن التالعب بها ألنها 
ستثقَب تلقائياً وقد تترك ندبة 
بعض  في  أشهر  بعد  صغيرة 
كتلة  ظهرت  إذا  لكن  الحاالت. 
أن  األفضل  فمن  اإلبط،  تحت 

تستشيري الطبيب.

الطفل حين يتلقى اللقاح يخفف 
اضطرابه ويريحه. لذا يجب أن 
يحافظ الوالدان على هدوئهما 
للطفل  الالزم  الدعم  ويقدما 
أن  يمكن  اللقاح.  تلقّيه  أثناء 
والــمــزاح  الفكاهة  يستعمال 

إللهائه وتخفيف قلقه.

تنتابك،  شكوك  أي  لتبديد 
تحدثي إلى الطبيب قبل موعد 
لعي  تطّ كــي  وبــعــده  اللقاح 
المحتملة  الجانبية  اآلثار  على 
الزئبق  ــود  وج عــن  وتسأليه 
واحتمال  اللقاحات  بعض  في 
مدى  وعن  بالتوحد،  تسببها 
في  عدة  لقاحات  تلقّي  سالمة 

الوقت نفسه.

أول سن

يبدأ نمو األسنان بين الشهرين 
قد  لكنه  والتاسع  الــســادس 
يتأخر في بعض الحاالت. تنمو 
قبل  السفلية  أو  العليا  القواطع 
ويتراوح  غالباً،  األخرى  األسنان 
عدد األسنان التي تنمو بحلول 

عمر السنة بين ستة وثمانية.

 في مرحلة نمو األسنان، يشتد

المهمة  اللقاحات  تــتــعــدد 
عليها  يحصل  التي  األخـــرى 
من  األولــى،  سنته  في  الطفل 
ــان  وذوف الخناق  لقاح  بينها 
فيروس  لقاح  جانب  إلى  الكزاز 
فضالً  البشري.  المناعة  نقص 
يحصل  اللقاحات،  هــذه  عــن 
الطفل على لقاح فيروس الروتا 
اإلســهــال  مــن  يحميه  الـــذي 
الستة  األشــهــر  فــي  ــاد.  ــح ال
األولى، يتلقى الطفل أيضاً لقاح 

االلتهاب الرئوي.

ــار  اآلث بعض  أحــيــانــاً  يظهر 
ساق  التهاب  مثل  الجانبية 
اللقاح،  تلقي  موقع  في  الطفل 
الطفل  يصاب  أن  يمكن  أو 
مزاجه.  ر  يتعكّ أو  خفيفة  بحمى 
األرجح  على  الطبيب  سيوصي 
األسيتامينوفين  بإعطائه 
يشعر  كــي  اإليبوبروفين  أو 
اللقاحات  تسبب  قد  بالراحة. 
األلم  مثل  مضاعفات  المؤلمة 
لتجنب  الــتــورم.  أو  الحمى  أو 
الثلج  استعملي  اآلثـــار،  هــذه 

المخمر مرتين يومياً.

أثبت بعض الدراسات أن إرضاع 

مالبس  فتبقى  اللعاب  سيالن 
األفضل  من  لذا  رطبة،  الطفل 
باستمرار.  مريلة  يضع  أن 
بنعومة.  وشفتيه  ذقنه  في  نظّ
الطفل  يميل  آخر،  صعيد  على 
 عض ــى  إل الفترة  ــذه  ه فــي 
قد  لــذا  بــه،  يمسك  مــا  كــل 
إنها  مؤلمة!  الرضاعة  تصبح 
تعطيه  ال  لذا  طبيعية  عملية 
قدمي  بل  التسنين  حلقات 
حركة  تساعده  البسكويت.  له 
العض على تخفيف حاجته إلى 
البسكويت  يصبح  لثّته.   حك
ويتراجع  الطفل  فم  في  طرياً 

احتمال اختناقه.

بألم  أيــضــاً  الطفل  سيشعر 
الصغيرة  السن  ألن  فمه  في 
لذا  وتزعجه.  اللثة   ستشق
األكل  يرفض  أن  الطبيعي  من 
اللثة  ألم  سيزيد  الطعام  ألن 
يؤدي  ما  المرحلة،  هــذه  في 
سيتألم  ألنه  مزاجه  ر  تعكّ إلى 
ولما  نفسه!  الوقت  في  ويجوع 
واألذن  اللثة  مناطق  كانت 
المسارات  تتقاسم   ــخــد وال
ينتقل  فقد  نفسها،  العصبية 

األلم إلى مواقع أخرى.

يتعكر  قد  الظروف،  هذه  في 
حركته  وتــزيــد  الطفل  ــزاج  م
ويسيل أنفه. وبسبب االحتقان 
في صدره، يصيبه سعال قوي. 
أن  يمكن  آخــر،  صعيد  على 
أكله   ويخف شهيته  تضعف 
أمه  بحليب  االكتفاء  ويفضل 
أن  ويمكن  بذلك.  بــأس  وال 
وزنه  من  بسيطاً  جــزءاً  يخسر 
يعتبر  لكن  أيام  بضعة  خالل 
أيضاً.  طبيعياً  الــوضــع  ــذا  ه
سيعجز  أنفه،  انسداد  وبسبب 
عن التنفس بإيقاع مريح ويجد 

صعوبة في إكمال الرضاعة.

الزكام  أن  تعرفي  أن  يجب 
يتطلب  وال  فيروسي  التهاب 
بل  حيوية  مضادات  أي  عالجه 
باستعمال  معه  التعامل  يمكن 
 رش أو  والبخار  األنف  قطرات 
المالبس.  على  الكينا  زيــت 
كمية  تبقي  أن  يجب  كذلك 
كبيرة من المناديل الرطبة في 
متناول يدك لمسح أنف الطفل 
باستمرار. تمنع المواد الناعمة 
لكن  وتقشيرها.  البشرة  جفاف 
الطفل  بشرة   تحمر أن  يسهل 
األحوال،  مطلق  في  الحساسة 
بعض  تستعملي  أن  يمكن  لذا 

الفازلين لترطيبها.

احتفظي دوماً باألدوية الالزمة 
الملحي  المحلول  وقــطــرات 
وميزان الحرارة وجهاز الترطيب 
ويرخي  الــجــو  ــب  ــرطّ ي ـــذي  ال
ويخفف  المخاطية  اإلفـــرازات 
أن  حــاولــي  ــصــدر.  ال احتقان 
تحت  المناشف  بعض  تضعي 
نومه.  لتسهيل  الطفل  فراش 
االهتمام  تتولين  كنت  ولما 
تحمي  أن  فيجب  بطفلك، 
احرصي  الوقت.  طوال  نفسك 
على غسل يديك باستمرار كي 
ال تلتقطي الجراثيم من طفلك 
اتصلي  اآلخرين.  إلى  وتنقليها 
باهتاً  طفلك  بدا  إذا  بالطبيب 
أو  معك  التفاعل  عن  توقف  أو 
ارتفعت حرارته أو استمر الزكام 

ألكثر من ثالثة أيام.

أول صوت

صوت  أول  الوالدة  عند  البكاء 
اإلطالق.  على  الطفل  يصدره 
يــدلّ  كونه  جيد  مؤشر  ــه  إن
المولود.  وضــع  سالمة  على 
سماع  طبعاً  الــوالــدان   يحب
أطفالهم  من  ــرى  أخ أصــوات 
الشهرين  بين  الغرغرة  مثل 
يصدر  كذلك  والرابع.  الثاني 
فردية  صوتية  مقاطع  الطفل 
الثامن  أو  السابع  الشهر  في 
بسيطة  مقاطع  بلفظ  يبدأ  ثم 
مثل «ماما» و«بابا». يظن عدد 
كلمة  أنها  األهالي  من  كبير 
كلماته  أن  مع  األولــى  الطفل 
يلفظ  لم  إذا  مختلفة.  األولــى 
الكلمات  من  شكلٍ  أي  الطفل 
بحلول الشهر الثامن أو التاسع 
ولم يقم بأي تفاعل بعينيه مع 
المحيطين به، فمن األفضل أن 

تستشيري طبيب األطفال.

الخطوات األولى

بالزحف،  الطفل  يبدأ  حين 
بشرته  ترطيب  على  احرصي 
بعيداً  وأبقيه  اليوم  في  مرتين 
عن المطبخ والحمام وحافظي 
يجب  كله.  المنزل  نظافة  على 
عن  بمنأى  أيــضــاً  يبقى  أن 
الخرز  مثل  الخطيرة  األغــراض 
واألزرار والبطاريات والمكسرات 
والقطع النقدية ألنه قد يختنق 

بها. 

أوىل التجارب أوىل التجارب 
يف حياة الطفل:يف حياة الطفل:
لقاحات وعدوى..لقاحات وعدوى..
ورصاخ آخر الليل!ورصاخ آخر الليل!

ذكريات  تجمع  ما  ورسعان  وقتك.  كامل  طفلك  يأخذ  أن  الطبيعي  فمن  األوىل،  للمرة  أماً  أصبحِت  إذا 
سك فيها الطفل إصبعك... إليك أهم ما يجب  سرتافقك طوال حياتك عن أول ضحكة وقهقهة وأول مرة 

أن تعرفيه عن املرحلة األوىل من حياة طفلك.



10
  الجمعة 22 حزيران 2018

df@alrai.comدنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

كيف يحتفظ "الرتموس" بحرارة السوائل؟
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يح
أّن

أيامي أحلى ا�يام

 تتذكرها حين تنام

تغفو قرب ثياب الورد

ترقص في أحلى ا�حالم

نام نام نام نام

صوتي من صوت التكبير

تصحو كالعصفور  تطير 

رائحتي من  عطر القهوة

طعمي كالشكوالتة الحلوة

لوني من أحلى ا�لوان

فيه البهجة وا�لــحان 

جئت إليكم مرحا مرحا

كي أسعدكم  يا للفرحة 

 هل عرفتني؟ 

 

 أرسل إسمك وصورتك

 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

في  الجماعيِّ  العمل  أهمية  رغم 
 ّولكن ريع،  ّالس اإلنجاز  تحقيق 
ل  ّفَضي األسف-  مع   –  البعض
التّفرّد دائما؛ ألنّه يحبّ أن يكونَ 
ألنّه  أو  وحده،  له  والتّقدير  المدح 
يصبر  وال  اآلخرين،  آراَء  يتحمّل  ال 
سيخسر  النهاية  في  ولكنه  عليهم، 
يمتلك  إنسانٌ  يوجد  ال  ألنّه  كثيرا 
فكلُّ  والقدرات،  المواهب  جميع 

شخصٍ يحتاج إلى غيره.
 ، المتقدّمةُ الدّولُ  وتقوم 
العمل  على  النّاجحة  سات  ّوالمؤس
تكون  أن  أردت  إذا  لذلك   ، الجماعيِّ
ناجحاً في عملك وحياتك، فعليك أن 
تنمّي مهارة التعاون وتتعوّد على 

روح الفريق منذ اآلن
 ولنجاح الفريق يجب مراعاة اآلتي:

١ـ تحديد الهدف.
٢ـ وضع خطة عمل.

٣ـ تقسيم األدوار.
ّ لإلنجاز.

٤ـ وضع جدولٍ زمنيٍ
وعدم   متعاون  قائد اختيار  ٥ـ 

انفراده بالقرار.
لتنمية  العملية  األفكار  هذه  وإليك 

روح الفريق:

عمل  فريق  إخوتك  مع  ن  كوِّ ١ـ 
الطعام  إعداد  أو  المنزل،  لتنظيف 

كهدية لألم في أحد األيام.
٢ـ اشترك مع فريقٍ من زمالئك في 
المدرسة إلعداد مجلَّة حائط، ولو 

بدون تكليف من المعلّم.
لتوعية  الجيران  أبناء  مع  تعاونْ  ٣ـ 
أهل الحيِّ بأمرٍ ما مثل الحفاظ على 
الفقيرة،  اُألسرِ  لمساعدة  أو  البيئة، 
يناسب  بما  بينكم   ّالمهام ووزّعوا 

ظروف وقدرات كلٍّ منكم.
مثل:  الجماعيّة  ياضةَ  الرِّ مارسِ  ٤ـ 
كرة القدم، أو كرة السلة؛ ألنَّ الفوز 
الفريق  تعاون  على  يعتمد  فيها 

والبعد عن األنانية.
 أمر  ّالجماعي العملَ  أنَّ   ر وتذكَّ
 ، يحتاج إليه من صبرٍ ممتع رغم ما 

وتهذيبٍ للتّنافس بين األصدقاء.
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عي كيف أكتسب مهارات العمل الج
مع أ� نشيط جدا..وأحب العمل وتقدمي املساعدة لآلخرين إال أ� ال أعرف كيف أتفاهم 
مع زمالئي 9 إجناز عمل مش6ك ..فكيف أكتسب مهارات التعاون والعمل اجلماعي؟

تارو..القزم العجيبتارو..القزم العجيب
فالح  عاش  اليابان،  قرى  احدى  وفي  القديم،  الزمن  في 
اسمه تشانغ كان تشانغ هذا كسوال جدا، يمضى اوقاته 
والنظر  الطرقات،  في  السير  او  االرصفة،  على  بالتسكع 
لفت  سائرا،  كان  وبينما  االيــام،  احد  وفي  حوله،  ما  الى 
..و  منها  فاقترب  الطريق،  قارعة  على  ملقاه  جرة  نظره 
وعقدت  العجب،  تملكه  داخلها،  ونظر  حملها،  عندما 
طوله  يتجاوز  ال  قزم  قاعها  في  كان  إذ  الدهشة،  لسانه 

بوصات ثالث.
تمتم تشانغ: ماذا ارى ..قزم؟!

تشانغ  يا  معك  خذني  تــارو  واسمي  نعم  القزم:  اجابه 
ارجوك

قال القزم: سنلهو معا يا تشانغ وستحبني كثيرا
تسلية  لي  ستكون  جميلة،  فكرة  وقــال:  تشانغ  ابتسم 

رائعة ايها القزم.
حمل  وصل  وعندما  كوخه،  نحو  بالجرة  تشانغ   : وانطلق 
الى  واشــار  االرض  على  برفق  وانزله  راحته،  على  القزم 

كوخه قائال: هذا هو بيتي يا تارو وامل ان يعجبك.
سنعيش  ومريح،  جميل  انه  وقال:  الكوخ  الى  القزم  نظر 

منذ اليوم معا يا تشانغ الطيب.
كعادته،  للنزهة  تشانغ  خرج  التالي  اليوم  صباح  وفي 
وطرقات  دروب  وفي  وهناك  هنا  يتسكع  نهاره  وامضى 
القرية ..و عندما عاد الى كوخه اخر النهار، فوجئ بعمالق 
يحتل المكان، وعندما أمعن النظر فيه تبين له انه القزم 
تشانغ  صاح  كوخه،  واسكنه  الجره  من  اخرجه  الذي  تارو 

بفزع: يا الهي!! كيف اصبحت بهذا الحجم يا تارو؟!
منذ  وعليك  تشانغ  يا  به  لك  ابــوح  لن  سر  هذا   : تــارو  رد 
اللحظة ان تقوم بخدمة تارو العمالق وتنفذ كل رغباته 

وإال ....
فذعر  مهددا،  الجبارة  قبضته  يرفع  وهو  هذا  تارو  قال 
..حاضر ..سأنفذ كل ما تطلبه  تشانغ وقال بخوف: حاضر 
مني يا تارو وقام تشانغ على خدمة تارو وتنفيذ طلباته 

التي كانت مرهقة.
والفاكهة  الصباح،  في  البرتقال  عصير  له  يحضر  فكان 
الطازجة عند الظهر، وخبز التنور مع الجبنة والزيتون في 
طعامك  وكل  تفضل،  مرة  كل  في  له  يقول  ..و  المساء 
هنيئا ايها العمالق تاروا فيجيب تارو انك مهذب ومطيع 

يا تشانغ شكرا.
عاد  وعندما  والتسكع  للتنزه  تشانغ  خرج  الصباح  وفي 
الكوخ،  به  ضاق  حتى  واكثر  اكثر  نما  قد  العمالق  ابصر 

فصرخ تشانغ : ياللهول، سيحطم كوخي!!
و امضى : تشانغ ليلته امام باب كوخه ، دون وم، بسبب 
الخوف، وفي الصباح، ذهب يتنزه في الطرقات والحقول، 
هده  وقد  حقله  في  يعمل  تسونغ  العجوز  جاره  فأبصر 
التعب، استنجد العجوز بجاره تشانغ قائال: أال تساعدني 

في حصاد القمح يا تشانغ؟!
: ليس لدي رغبة في العم، لكنني أخجل أن  فكر تشانغ 

أرفض طلب هذا العجوز.
وراح تشانغ يعمل في الحقل بهمة ونشاط وما ان شارفت 
الشمس على المغيب، حتى كان قد انجز مع جاره حصاد 
يا  لك  شكرا  الكثير،  انجزنا  لقد  الجار:  قال  الحقل،  نصف 

تشانغ على مساعدتي
كبيرة  بسعادة  اشعر  ..فأنا  لك  الشكر  بل   : تشانغ  قال 

بعد عمل يوم كامل.
في  مفاجأة  هناك  كانت  كوخه،  الى  عاد تشانغ  وعندما 

انتظاره ..لقد تضاءل حجم تارو قليال.
تساءل تشانغ : ما السر في ذلك يا ترى؟

الى الحقول، فساله جاره  التالي، خرج تشانغ  اليوم  وفي 
العجوز تسونغ : أال تساعدني اليوم ايضا يا تشانغ؟

رد تشانغ : بلى بلى، انتظرني ..سأحضر منجلي فهو حاد 
فوجئ  كوخه،  الى  الظهر  بعد  تشانغ  عاد  وعندما  جدا، 
لقد  يــاه  فخاطبه:  كثيرا  ــارو  ت حجم  تضاءل  لقد  أكثر، 

تضاءلت كثيرا يا صاحبي؟
كل  منجلك  تحمل  لماذا  بك  ظني  خاب  لقد   : تــارو  قال 
هذا  عملك  أن  تعرف  أال  جاكر؟  لمساعدة  وتمضي  يوم 

يجعلني اتضاءل اكثر؟
وصار تشانغ يذهب يوميا الى الحقول لمساعدو كل من 
يطلب المساعدة منه، وفي احدى المرات، عاد الى كوخه 
فوجد تاروا قد عاد الى حجمه االول، فصاح به: ها ..و االن 

ما رأيك يا تارو؟
جرتي  الــى  اعدني  تشانغ  يا  ــوك  ارج متوسال:  ــارو  ت قــال 
الحال  استمر  اذا  اخشى  الطريق،  قارعة  على  وضعني 

هكذا ان ياتي يوم اتالشى فيه.
قال تشانغ: هذا ما سافعله يا عزيزي!

ثم تناول القزم والقاه في الجره قائال: العمل هو عدوك 
إذن ايها القزم!

العجوز تسي  القزم على جارته  قص تشانغ حكايته مع 
فلم تعلق عليها بل ابتسمت وقالت: القزم هو الكسل، 
فقد  القرية،  سكان  إما  به،  احد  يهتم  لم  إذا  قزما  يظل 
بعضهم  بها  وشكك  تشانغ  حكاية  بعضهم  صــدق 
كانوا  الجرة  الى  بالنظر  يفكر  لم  منهم  احدا  االخر..لكن 

جميعا نشيطين، وال وقت لديهم للبحث عن الكسل.

(الزجاجة  أو  الترموس  زجاجة  تتركب 
مفَضض،  زجاجي  وعــاء  من  المفرغة) 
بين  الحيز،  ــرغ  مــفَ الــجــدران،  ــزدوج  م
تفريغ  على   نعمل  جــدرانــه..أي  طبقتي 

جزئي من الهواء بين هاتين الطبقتين.
وبتفريغ الهواء بين جدران اإلناء الداخلي، 
عازالً  تصبح  المفرغة  الطبقة  هذه  فإن 
الترموس،  خارج  إلى  الحرارة  تسرب  لمنع 
نحافظ  أن  الحالة،  بهذه  يمكن،  وبذلك 
الترموس  داخل  السائل  محتويات  على 
عن  النظر  بصرف  ثابتة،  حــرارة  بدرجة 

درجة حرارة الهواء المحيط بها.
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هل تعلم؟ 
فإنه  يتكلم  عندما  اإلنسان  أن  تعلم  هل 
يغضب  وعــنــدمــا  عضلة   ٤٤ يستعمل 
يستعمل ٢٣ عضلة وعضلتين فقط عندما 

يبتسم وأثناء النوم تسترخي ٣٥٧ عضلة.
اإلنسان  رائحة  يشم  الفيل  أن  تعلم  هل   *

على بعد نصف كيلو متر.
يطلقون  كانوا  قديماً  العرب  أن  تعلم  *هل 

على الذهب اسم األصفر الرنان.
*هل تعلم أن النسور ال تموت ولكنها تنتحر 

بسبب المرض.
* هل تعلم أن أصغر عصفور في العالم هو 

العصفور الذبابة. 

* هل تعلم أن األنثى من السباع إذا وضعت 
ولدها ترفعه في 

الهواء أياماً تهرب به من الذر والنمل ألنها 
تضعه كقطعة من لحم

تزال  فال  والنمل  الذر  من  عليه  تخاف  فهي 
ترفعه وتضعه وتحركه من مكان إلى مكان 

حتى يشتد.
سدس  إلــى  يحتاج  المخ  أن  تعلم  هل   *
وخمس  القلب  يضخها  التي  الــدم  كمية 
أن  رغم  الجسم  يدخل  الذي  األوكسـجين 
خمسين  على  واحد  من  أكثر  يزن  ال  المخ 

من الجسم كله.
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قم بنقل قلم رصاص 
واحد لتصبح املسألة 

احلسابية صحيحة

يعرفانعمليابالنص
مفلثخثلايثحنلاوب
نعمليةلاخوىةتحدث
هـلضرعنةيلمعثعلجر
افقالبانهـاوافسيا
ملزنورجثمماواهـثر
نهـاففوجىءبصبنعلىا

صيةرايسلافلقفرال
يحويقوللاناماهـست
نوذخةرايسلايعهـين
يللمسقشفىاهـيضظهـر
اصللافولجرهـلدحفي
حبالسيارةلاتاثما

يدنيرشعثاهـهـوااان
نارفرفضوعرفامهـاع
ةحودلالايثحاهـيلم

عاصمة عربية خليجية اسمها يعني الشجرة الكبيرة الوارفة الظالل من مقطع و(٦) احرف

يعرف أن عمليات النصب واالحتيال تختلف من عملية الخرى وحتدث رجل عن عملية تعرض لها فقال 
بانه اوقف سيارته امام متجر ونزل منها ففوجىء بصبي على االرض خلف السيارة يصيح ويقول يا ناس 

دهستني هاي السيارة خذو� للمستشفى آه يا ظهري فحمله رجل وقال لصاحب السيارة ال تهتم انا 
ابوه هات عشرين دينارا فرفض وعرف انها عملية احتيال.

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 اaلعاب تنشر 9 صفحات «أبواب» السبت

عليك  ــورو  ــاك ك مسابقة  حلــل 
 9  ١-٩ مــــن  رقـــــم  ادخـــــــال 

املربعات الفارغة.
ــــام  مــفــاتــيــح احلـــل هـــي االرق
املـــربـــعـــات   9 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 9 احلل لذا 
رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

الحل السابق: فلسطين

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - روبرت دي نCو ٢ - دام – الزم ٣ - رقي – سر – عم ٤ - وجع – جتمعات ٥ - نو – مر 
– يقعد  – يسر ٩ - نوى  – مت  – يسمو ٨ - يلسع  – إسبانيا ٧ - احKاف  – سيف ٦ 

– الرنكا. ١١ - سن  – يحس  – رن ١٠ - اعKاف 

عموديًا:
١ - جون واين ٢ - ود – جو – حلوان ٣ - بارع – اتساع ٤ - رمق – مسّرع – تل ٥ - 
يKبى – يرى ٦ - دل – افتقار ٧ - ياسمني – معفن ٨ - نزرع – ي ي ٩ - مي – أساسي 

– يا ١٠ - عتي – مسرح ١١ - ورم – فلورنسة. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج الجوزاء
ممكن.  وقت  أرسع  يف  وينجز  ويتعلم  يرى  أن  يريد  فهو  لألمام،  والتحرك   ّ التغ رسيع 
بداخل برج الجوزاء العديد من الشخصيات املتناقضة، فتجده يتحدث بسهولة يف أمور 
والشائعات  املشاه  أخبار  عن  الحديث  إىل  رسيعا  ينتقل  ثم  السفر  الدين،  السياسية، 

التى تدور حولهم.

نقاط القوة: متكلم، مفّكر، نشيطة ومفعم بالحيوية، فصيح اللسان، جرئ.

عيوب الجوزاء: ال يهدأ، عصبي، سطحي، مرتدد، شديد التناقض

الجوزاء

6/22 إلى 7/22

مواهبك  يقدر  الجميع  الــحــوت: 
الن  انتبه  الــنــاجــح.  واســتــثــمــارك 
مربحة  القادمة  القليلة  ــام  االي
ماليا. اعمالك الكثيرة قد تزيد من 

توتر اعصابك.

تأكد  الشيء.  بعض  االطوار  غريب  ولكنه  مهما  شخصا  تقابل  سوف  الجوزاء: 
من ابداء االحترام له. مزاجك اليوم جيد وتبدو متألقًا.

لفترة  مشروعك  اوقــف  الجدي: 
التخطيط.  من  المزيد  يتطلب  النه 
بعد  االخطاء  اكتشاف  تريد  ال  انت 
فوات االوان. تمر في ازمة مالية, 
سيفيدك  ما  شخص  مع  اتصالك 
ــقــود  ــن ــل ــــكــــن اســــتــــالمــــك ل ول

سيستغرق وقتا. 

في  المال  من  كمية  هناك  الدلو: 
ــك وفـــي الــوقــت  ــي طــريــقــهــا ال
مكان  في  تصرفها  ال  المناسب. 
هذه  الــمــزاج  عصبي  انــت  واحـــد. 

االيام.

ــدة  واح او  واحـــد  هــنــاك  الــحــمــل: 
تنتظر منك جوابا مهما. فكر جيدا 
صديق.  استشارة  مــن  مانع  وال 
قلل من سفراتك ورحالتك واعمل 
بدال  لمنزلك  اصدقائك  دعوة  على 

من الذهاب اليهم. 

عدد  حــول  فضولك  ــزداد  ي االســد: 
قضاء  عليك  المهمة.  االشياء  من 
هذه  عــن  كتب  ـــراءة  ق فــي  وقــت 
خذ  كبير,  عمل  امــامــك  االشــيــاء. 
الى  واذهـــب  الــراحــة  مــن  قسطا 
النوم مبكرا لتضمن نشاطك غدا. 

جدا  مناسب  الوقت  هذا  العقرب: 
من اجل ان تنشغل في الدراسات 
والفلسفية.  والدينية  الروحية 
فال  استفزازك  على  احد  عمل  اذا 
يفقدك  بانفعال  لــه  تستسلم 

اعصابك.

كانوا  الذين  االشخاص  القوس: 
تغير  علنا  التكلم  مــن  يــخــافــون 
شيئا  تــخــش  ال  االن.  وضــعــهــم 
اآلن  الــظــروف  دورك.  فسيأتي 
في  نفسك  تتعب  ال  صالحك  لغير 

الجدال.

لمشروع  حبا  اكثر  اصبحت  الــثــور: 
قد  المشروع  هذا  عائدات  به.  بدأت 
ال  حــمــاســك.  مــع  لتتناسب  تــــزداد 
النها  االجتماعية  واجباتك  تهمل 

اصبحت اليوم مهمة.

الـــعـــذراء: أنـــت مــاهــر فــي وضــع 
لديك  ولكن  نصابها  في  ــور  االم
اذا  تنزعج  ال  االمور.  يعرقل  شريك 
في  شخص  قليال.  ــور  االم اختلت 
عن  راض  غــيــر  مــســؤولــيــة  مــركــز 

ادائك.

ـــود الـــخـــروج هــذا  الـــســـرطـــان: ت
المساء لقضاء سهرة ولكن ال تريد 
قضاء  تستطيع  الـــمـــال.  صـــرف 
غير  االرقــام  البيت.  في  السهرة 

كافية لالجابة عن استفساراتك.

ومتحمس  عاطفي  أنت  الميزان: 
ترتيب  عـــدم  الـــى  يــقــود  وهــــذا 
سوف  ولكن  البداية  في  االمــور 
الماضي  تــدع  ال  تدريجيا.  تتعود 

يشغل كل وقتك وتفكيرك.

ا�سد

8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

الميزان

الدلو
3/21 إلى 4/19

الحمل

افقيًا
"سكر  أفالمها  من  لبنانية  cرجة   -  ١
بنات" ٢ - حديث – من الطيور ٣ - لسان 
النار – روى – طلب ٤ - ضد خلفي – يغادر 
– حسن  – كــذب  ٦ - هــرب  – جرمية   ٥
الهائج  البحر  موج   -  ٧ وطالوة  وإشــراق 
– ضد  وظهر  – بان  سجن   -  ٨ – أهوج 
باطل ٩ - أغلق – قنوط ١٠ - قط – هيئة 
 -  ١١ والــدة   – البلدان  من  بلد   w حاكمة 
احليوانات  من   – مدلول   – العمر  مقدار 

املفKسة.

عموديًا
١ - ممثلة مصرية من أفالمها "ومتضي 
– قهوة ٣ -  – شك  ا�حزان" ٢ - أسود 
ثوب من حرير – أصل أو ركيزة ٤ - كٌف – 
موضع النور ٥ - سفاك الدماء – تشقق 
 -  ٧ يعانون   – بلسانه  العسل  ذاق   -  ٦
 – اجتهد   -  ٨ للنفي   – جــواب   – عمارة 
 – – يطاردون ١٠ - يسأم ويضجر  عناية ٩ 

سيف ١١ - نبأ – ضد غليظ – ضد حلو.
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  الجمعة 22 حزيران 2018

رواق الفنون

«اليانصيب»،  ورقة  مثل  الزواج   .. عبدالله    ليىل 
زيق الورقة الخارسة! ولكن ليس من السهل 

  
وبالتالي  واالسرة  البيت  عالم  ترى  عبداهللا،  ليلى  الكويتية  الفنانة  

الزواج من خالل اجابات في حوار مع صحيفة الراي الكويتية: 
هل تؤيدين الزواج التقليدي أو زواج الحب؟ ولماذا؟

- بالنسبة إلي أميل إلى زواج الحب أكثر منه إلى التقليدي، لما في 
األول من ضمانة للتفاهم الفكري بين الطرفين، إلى جانب وجود 

ذلك التناغم في األحاسيس.
هل تفضلين الزواج من نفس نطاق العمل أو من خارجه؟ ولماذا؟

- ال ضرر من الزواج بشخص من نفس مجال العمل، لكن هذا المبدأ 
يعتمد على الشخص نفسه إن كان متفهماً لشريكة حياته أو ال.

من وجهة نظرك، ما أفضل عمر للزواج بالنسبة إلى كل من الرجل 
والمرأة ؟ ولماذا؟

- أفضل عمر للرجل هو ٣٠ عاماً ألنه يكون قد مر بتجارب كثيرة 
المال  من  مبلغ  جمع  واستطاع  والنضج،  الركود  سن  إلى  ووصل 
يؤمن به مستقبله، أما المرأة فأفضل عمر لها للزواج هو ٢٥ وما 
فوق، ألنها تكون قد تعلّمت تحمل المسؤولية من خالل خبرتها 

في العمل والبيت.
هل تفضلين أن يكون الزوج من جنسيتك نفسها أو جنسية أخرى؟ 

ولماذا ؟
بين  لالرتباط  عائقاً  يكون  قد  الجنسيات  اختالف  أن  أتوقع  ال   -

شخصين بينهما تفاهم وتناغم.
هل تراعين الفروق الطبقية في الزواج، أو ال تكترثين بها؟ ولماذا؟

- ال أهتم للفوارق الطبقية، فإن كان رجالً جيداً وال يعيبه شيء سوى 
أنه من طبقة أقل مستوى مني بسبب خارج عن إرادته فلن أرفضه، 
لكن األمر قد يتغير في حال كان فعالً من طبقة فقيرة ويستطيع أن 
يغير من وضعه، لكنه ال يقدم على ذلك بسبب كسله، حينها من 

الطبيعي أن أرفضه.
وماذا عن الفوارق العلمية والهوايات... هل تعطينها أي اهتمام؟

- التكافؤ العلمي يهمني كثيراً، إذ من المستحيل أن أرتبط برجل 
جاهل وال يقرأ، بل يجب أن يكون في نفس مستوى ذكائي ويمتلك 

القدرة على المناقشة معي، حتى ال تحصل بيننا أي مشاكل.
هل هناك صفات معينة ال تتنازلين عنها عند اختيار الزوج المفترض؟

ومضيافاً،  الناس  مع  بأخالقه  وسمحاً  كريماً  رجالً  يكون  أن  يجب   -
وال يعرف للبخل طريقاً.

لنجاح  مضمونة  وصفة  أو  طريق  خطة  لديك  بأن  تشعرين  هل 
الزواج؟

- المرأة بطبيعتها ال تتغاضى عن كثير من األمور، كما أنها «وايد 
حنانة» وهذا أمر خاطئ، ومن وجهة نظري أرى أن المرأة يجب أن 
كونه زوجاً لها، وأن تمارس معه  كصديق أكثر من  تكسب الرجل 
كل ما يحبه، وأن تكون طبيعية معه من دون تصنع، وبهذا أضمن 

استمرارية الزواج. 

الماضي،  رمضان  شهر  في  عرض  الذي  عمر»  مسلسله «قانون  قصة  أن  عن  النقاب  هالل  حمادة  المصري  الفنان  أزاح 
مأخوذة من وقائع حقيقية لشباب يتعرضون للظلم، إلى درجة أنه فوجئ، وهو يقرأ المسلسل مع المؤلف فداء الشندويلي، 

بأن بطل المسلسل قصته تتشابه مع مشكلة صديق له، تعرض للحبس ظلماً، وال يزال يمر باألزمة نفسها.
 ونفى هالل،  أن يكون ذلك اعتراضاً على أحكام القضاء، بدليل ظهور القاضي الذي يحكم في قضية البطل متعاطفاً معه.

وتحدث هالل عن تعاونه مع المنتج صادق الصباح، والمخرج أحمد شفيق، قائال: «هذا الثنائي قدم من قبلُ أعماالً كبيرة 
(طاقة  مسلسل  بعد  الصباح  صادق  المنتج  مع  الثاني  تعاوني  هو  وهذا  طرفيه،  مع  بالتعاون  جداً   سعدت وأنا  وناجحة، 

القدر) العام الماضي، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرة أخرى».
ونفى حمادة هالل، أن يكون انفصل عن السيناريست أحمد أبوزيد الذي قدم معه عملين دراميين، وهما: «ولي العهد» 
و«طاقة القدر»، وقال: «أحمد أبوزيد صديق عزيز، وأتفاءل جداً بالعمل معه، لكنه أراد أن يحصل على هدنة أو إجازة من 
الدراما هذا العام، وفي المقابل سعدت بشغلي مع المؤلف فداء الشندويلي الذي كتب مسلسل «قانون عمر»، نافياً أن 

يكون مسلسل «قانون عمر» يروج للبلطجة، ومؤكداً: «إن قصص الظلم تتشابه كثيراً في الواقع».
 هالل أشار إلى أنه ال يكرر تقديم شخصية الشاب المظلوم المغلوب على أمره، مؤكداً أنه ينوع في تفاصيل شخصياته، 
ومعطياً مثاالً ببطل «حلم العمر» الذي يصر على حلمه للوصول إلى العالمية، كذلك بطل «ولي العهد» الثري، ويناقش 
قضية الميراث أيضاً في فيلم «عيال حبيبة»، كان شاباً رومانسياً، وكل هذا يثبت أنني أسعى دائماً إلى أن أنوع في ما 

أقدم من شخصيات.
 وكشف هالل عن استعانته ببعض صور من فيلم «حلم العمر»، وهي صور المالكمة لالستعانه بها في خلفية المشاهد 

باعتبار أن عمر بطل المسلسل كان رياضياً ومالكماً.
وعن ردود األفعال التي وصلته على المسلسل، قال هالل: «سعدت جداً بردود أفعال الجمهور، خاصة عندما يؤكدون 
أن المشكلة التي تعرض لها عمر الذي يجسده تشبه مشاكل كثيرين حدثت لهم أشباه لها، سواء لهم كأشخاص، أو 
لقريبين منهم إلى درجة أن هناك أناساً متعاطفين مع البطل، وطبعوا (تيشرتات) عليها عمر مظلوم، وهذا في حد ذاته 

نجاح كبير».
وعن جديده في الغناء خالل الفترة المقبلة، قال: «أُحضر أللبوم غنائي جديد، أبدأ في خطواته الفعلية بعد عيد الفطر، 

كما أستعد لتصوير فيديو كليب بعنوان (أستكتروك عليا)».

دة هالل  : «قانون عمر».. ح
يروِّج  للمحبة وسالمة املجتمع

قال الفنان حسن الرداد إن تجربته الدرامية الجديدة في مسلسل «عزمي وأشجان» تحمل الكثير من التفاصيل 
الكوميدية، خاصة مع تعدد الشخصيات التي يقوم بها في العمل، مبينا أن نجاح األعمال الدرامية ليس بالتصريح 
بأنها رقم واحد، أو في األعلى مشاهدة، ولكن برد فعل الجمهور الحقيقي الذي يمكن رصده من خالل مواقع 

التواصل أو مناقشات الجمهور حول العمل وتأثرها بالشخصيات.
وأضاف الرداد، في تصريحات نشرتها صحيفة  «الجريدة»، أن اختياره لفكرة العمل ليخوض به السباق الرمضاني 
على  لالستقرار  المؤلفين  مع  عمل  جلسات  عقد  أنه  إلى  الفتا  درامية،  كوميدية  تجربة  تقديم  في  لرغبته  جاء 

تفاصيل العمل، والشخصيات التي يقدمها في االحداث مع زوجته إيمي سمير غانم.
وحب  بالكوميديا  موهبتها  في  التامة  لثقته  نظرا  كوميدي،  بعمل  إيمي  مع  التعاون  في  يرغب  كان  أنه  وأكد 
الجمهور لهما كثنائي على الشاشة، الفتا إلى أن التجربة لم تكن سهلة، ألن الكوميديا في التلفزيون تختلف كليا 
عن الكوميديا في السينما، التي ال تتجاوز ساعتين، أما في التلفزيون فإننا نتحدث عن نحو ٢٠ ساعة درامية، بها 

مساحة أكبر لكل شخصية بجانب العالقات االجتماعية التي تكون معقدة في كثير من األحيان.
ونفى االتهام بأن مسلسله الجديد مقتبس من فيلم «عصابة حمادة وتوتو»، الذي قدمه الفنان عادل إمام مع 
الفنانة لبلبة، وهو العمل الذي قدم قبل سنوات سينمائيا، وحقق نجاحا كبير، مؤكدا أن من يشاهد المسلسل 

سيعرف أن هذه األخبار ليست صحيحة على اإلطالق، وال يوجد وجه للمقارنة بين العملين.
وشدد على أن شخصية النصابين قدمت في اكثر من عمل سينمائي ودرامي، وقدمت في أعمال أجنبية عديدة 
العمل  على  الحكم  أن  موضحا  العمل،  بها  كتب  التي  الدرامية  المعالجة  طريقة  هو  باستمرار  األهم  لكن  أيضا، 

يكون للجمهور بعد مشاهدته، وليس بناء على انطباعات مسبقة من أخبار غير صحيحة.
وأشار إلى أن الجمهور يحب مشاهدتهما كثنائي على الشاشة، لذا كانت هناك رغبة مشتركة بينهما في خوض 
تجربة «عزمي وأشجان» معا، مضيفا أن كواليس العمل كانت مليئة باألجواء اإليجابية بينهما وبين بقية فريق 

العمل، وهي الكواليس التي انعكست على مساحة الكوميديا الموجودة في المسلسل.
وبين أن طبيعة الكوميديا التي يحرص على تقديمها هي الكوميديا الموجهة لجميع أفراد األسرة دون إيحاءات 
أو الفاظ، حتى ال تشعر األسرة بالخجل عند مشاهدة العمل، الفتا إلى أنه يحرص على تقديم هذه النوعية من 

الكوميديا باستمرار ليكون عند ثقة الجمهور.
وعن سبب تغيير االسم من «وزة وبطة» إلى «عزمي وأشجان» مع بداية التصوير، أكد الرداد أن تغيير االسم 
جاء مرتبطا بأن «عزمي وأشجان» أكثر تعبيرا عن مضمون أحداث المسلسل من أي اسم آخر، مشيراً إلى أن «وزة 

وبطة» كان اسما مبدئيا تم اختياره للعمل بمرحلة الكتابة.
وحول ما تردد عن وجود مشكالت بينه وبين زوجته إيمي سمير غانم في الكواليس، وخاصة في المشاهد التي 
تواجدت فيها مجموعات من الفتيات، أوضح أنه اعتاد على الشائعات واألخبار الكاذبة التي تالحقه وزوجته بشدة، 
مع  ويتحدث  السخرية،  من  بنوع  معها  يتعامل  اصبح  األخبار  هذه  أن  مؤكدا  حقيقة،  باعتبارها  معها  والتعامل 

اصدقائه عنها ويسخر منها، نظرا لكثرة ترديدها واعتياده على التعامل معها.

ي غانم دح براعة إ حسن الرداد 
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رواق الفنون

كارينا كابور..كارينا كابور..
ال تندم عىل  مسار عملها الفني!ال تندم عىل  مسار عملها الفني!

 قالت الممثلة الهندية كارينا كابور (٣٧ عاما) إنها تحاول 
بدأ  وقد  الشخصية،  وحياتها  عملها  بين  التوازن  إيجاد 
وهو  ويدينغ"،  دي  كارينا "فير  أفالم  أحدث  عرض  مؤخرا 
أول فيلم تشارك فيه بعد والدة طفلها تيمور عام ٢٠١٦، 

من زوجها الممثل سيف علي خان.
ونقلت تقارير إعالمية معنية بأخبار المشاهير عن كارينا 
القول: "لقد تم إخباري بأنني لن أتلقى عروضا للتمثيل 
بعد الزواج، ولقد غيرت ذلك، حتى لو كنت سأشارك في 

عدد أقل من األفالم".
اتبعته.  الذي  المسار  على  ندم  أي  لدي  "ليس  وتابعت: 
الوقت  في  عنه  سأعلن  لكني  جديد،  فني  مشروع  أمامي 
المناسب"، مضيفة: "لقد أعلنت انني سأقوم بتمثيل فيلم 

واحد في العام، لكي أتمكن من قضاء وقت مع ابني".
وأردفت: "زوجي ليس رجل أعمال يأتي في وقت محدد، 
وحياتنا  عملنا  موازنة  نحاول  ونحن  أيضا،  ممثل  هو 
دي  فير  فيلم  من  انتهيت  "لقد  متابعة:  الشخصية"، 
ويدينغ، واآلن زوجي سيف يقوم بالعمل على فيلم جديد، 
سأبدأ  المقبل  نوفمبر  في  التزاماته  من  ينتهي  عندما 

مشروعي المقبل في يناير المقبل".
وأكملت: "لقد أمضيت نصف حياتي في العمل في األفالم، 
واآلن أريد موازنة بين طموحي وحياتي الشخصية، أسرتي 
مضيفة:  لي"،  بالنسبة  األولوية  يمثلون  وزوجي  وابني 
"بعد ١٨ عاماً من العمل في هذا المجال، ال أعتقد أنني 
يمكن أن أفكر في التوجه لمجال آخر ألنني طالما أردت 

أن أصبح ممثلة، وال أتخيل حياتي من دون تمثيل".
يشار إلى أن كارينا تقضي عطلة اآلن في لندن مع زوجها 
وابنها "تيمور"، الذي بدأ يظهر إلى اإلعالم منذ والدته، 
على  شهرة  بوليوود  مشاهير  أبناء  أكثر  من  اليوم  وهو 
اإلعالم، ألنه ابن ألشهر ثنائي من نجوم بوليوود، وكأنه 

نسخة مصغرة من كارينا، نظرا للشبه الكبير بينهما. 
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رواق الفنون

أقــوال  «لدينا  مسلسل   في 
أن  البعض  اعتبر  أخـــرى» 
شخصية  ــاول  ــن ــت ي دورك 
ريهام  المصرية  اإلعالمية 

سعيد. ما رأيك؟
ــداروي  ــب ال مــلــك  تشبه  ال 
على  موجودة  إعالمية  أيــة 
شخصية  وهـــي  ــســاحــة،  ال
غير  الــخــاصــة  بتركيبتها 
أقصد  لــم  فــعــالً.  مــوجــودة 
من  غيرها  (أو  سعيد  ريهام 
إعالمية  فهي  اإلعالميات) 
كثيرة  خيرية  أعماالً  قدمت 
فيما  الــواقــع،  أرض  على 
عنها  بــعــيــدة  الشخصية 

ومعقدة وشريرة.
اإلعالمية  شخصية  قدمت 
الفاسدة في مسلسل «بدون 
ــاء» ســابــقــاً. لم  ــم ــر أس ذك

التكرار؟
ال وجه للمقارنة بين الدورين 
العمل  طبيعة  جانب  في  إال 
كذلك  نسبياً،  المتشابهة 
سيدة  كانت  البداروي  ملك 
أعمال في األساس، وإن كنت 
السيناريو  قراءة  أثناء  شعرت 
بين  تالمس  أو  تشابه  بأي 

الدورين لما قدمت العمل.
عن  الحديث  وجــدت  كيف 
مع  تعاونك  بين  المقارنة 
يسرا في «لدينا أقوال أخرى» 
السابقة  تجربتكما  وبين 

«فوق مستوى الشبهات»؟
قبل  المقارنات  هذه  عقدت 
من  لكن  المسلسل،  عرض 
أال  د  تأكّ رمضان  في  تابعه 
يسرا  إطالقاً.  للمقارنة  مجال 
كيف  تعرف  مخضرمة  فنانة 
التي  الــمــوضــوعــات  تختار 
وال  أعمالها  فــي  تطرحها 
كانت  مهما  نفسها  تكرر 
وعلى  أعمالها.  نجاح  درجة 
أحب  الشخصي،  المستوى 
كنت  لـــذا  مــعــهــا،  الــعــمــل 
متحمسة من البداية للتجربة 

قبل قراءة السيناريو.

قلق وانتقاد

أ تشعري بالقلق من 
الحلقات  يف  الظهور 
قليلة  شاهد  األوىل 
يف  مشاركتك  ــم  رغ

بطولة العمل؟

الدرامي  العمل  في  األحداث 
داعي  وال  دائماً،  البطل  هي 
تبدو  بمشاهد  لــظــهــوري 
دخيلة على الدراما أو محاولة 
ال   ،إلــي بالنسبة  للحشو. 
عــدد  ــي  ف مطلقاً  ــل  ــدخ أت
أو  بالزيادة  سواء  المشاهد 
إلى  يرجع  فاألمر  النقصان، 
تتطلبه  وما  العمل  طبيعة 
أنني  وصــحــيــح  األحـــــداث. 
األولى  الحلقات  في  ظهرت 
ذلك  لكن  قليلة  بمشاهد 

الفعل  وردود  الحــقــاً،  تغير 
كانت إيجابية للغاية.

بضيق  ــرت  ــع ش هـــل 
املسلسل  خروج  بسبب 
الرمضا  العرض  من 

يف مرص؟

ال أنكر أن هذا الشعور انتباني 
في البداية، إذ بذلنا مجهوداً 
التصوير  فترة  خالل  كبيراً 
الرمضاني.  بالعرض  للحاق 
عربياً  المسلسل  عرض  لكن 
العربي  والمغرب  الخليج  في 
خصوصاً  كــثــيــراً،  عوضنا 
اإليجابية  الفعل  ردود  بعد 
رمضان،  خالل  وصلتنا  التي 
من  بعض  ــى  إل بــاإلضــافــة 
عبر  مصر  في  العمل  متابعي 
يحظى  أن  وأتمنى  اإلنترنت. 
بنجاح  أخرى»  أقوال  «لدينا 

قد تكون إجابات دبلوماسية 
أو مرتبطة بطبيعة الظروف، 
نملك  ال  غالباً  أننا  خصوصاً 
الدراما  مشاهدة  على  القدرة 
التصوير.  متابعة  بسبب 
العام  هذا  حظي  حسن  من 
تصوير  من  انتهيت  أنني 
رمــضــان،  قــبــل  مسلسلي 
من  مجموعة  شاهدت  لــذا 
«طايع»،  بينها  من  األعمال 
و{اختفاء»، و{ليالي أوجيني» 
بجودة  قدمت  متميزة  وهي 
كمشاهدة  جعلتني  عالية 

سعيدة.

سين

حضورك  مع  بالتزامن 
تعيش  ــــاً  ــــي درام
االنتعاشة  مــن  حالة 

مصر  في  عرضه  عند  أكبر 
قريباً.

انتقاد  ــدت  وج وكيف 
للشخصية  الجمهور 
التواصل  مــواقــع  عــرب 

عي؟ االجت

رغم  نجاح.  دليل  اعتبرته 
الكامل  الشخصية  اختالف 
فعل  رد  وجــدت  فإنها  عني 
وهو  الجمهور،  مــن  جــيــداً 
كممثلة  لــي  يحسب  ــر  أم
صدقه  دوراً  قدمت  ألنني 
عني  بعده  رغم  المشاهدون 

تماماً.

إجــابــات  الفنانون  يــقــدم 
دبلوماسية عن األسئلة حول 
األعمال التي يشاهدونها في 

رمضان. ماذا عنك؟

ئية. السين

أشارك في ثالثة أفالم جديدة 
وجميعها  قــريــبــاً  تــعــرض 
فيها  أجسد  مختلفة  تجارب 
هي:  مهمة،  اعتبرها  أدواراً 
أحمد  ــع  م «الــكــويــســيــن» 
مشاهد  لي  وتتبقى  فهمي، 
منه،  لــالنــتــهــاء  ــدودة  ــح م
و{الضيف»  الماس»  و{تراب 
تصوير  أنــجــزت  الـــلـــذان 
ولكن  فيهما.  مــشــاهــدي 
العرض  مواعيد  أعـــرف  ال 
مهمة  فهي  الــصــاالت،  في 
تتخذ  التي  المنتجة  الشركة 
التوزيع  اعتبارات  وفق  قرارها 

والسوق.

 « «الكويس ينتمي 
األفــالم  نوعية  إىل 

الكوميدية.

فعالً، هو فيلم كوميدي خفيف 
فهمي  أحمد  ببطولته  يقوم 
وهو  الجندي،  أحمد  ويخرجه 
كوميدي  بحس  يتميز  مخرج 
وكنت  الفتة  دعــابــة  وروح 

سعيدة بالتعاون معه.

التعاون  تجربة  تكررين 
مراد  أحمد  الثنا  مع 
ــد يف  ــام ومـــــروان ح
«تراب املاس» املأخوذ 
عــن روايــــة بــاالســم 

نفسه.

مع  العمل  في  بالثقة  أشعر 
ثنائي  فهما  ومـــراد  أحمد 
بتفاصيل  يهتمان  محترف 
يقدمانها،  التي  األعــمــال 
والفيلم مأخوذ فعالً من رواية 
قرأتها  التي  الماس»  «تراب 
ثالث  نحو  قبل  صدورها  فور 
أنني  أعرف  أن  وقبل  سنوات 
مأخوذ  فيلم  في  ســأشــارك 
عنها، وثمة فارق بين الرواية 
وبين  الجمهور  قرأها  التي 
الفيلم الذي صورناه، وهو ما 
حمسني للتجربة التي أترقّب 

رد فعل الجمهور عليها.

عن  اعــتــذارك  سبب  ما 
فيلم «٣ شهور»؟

المشاركة  عدم  عن  اعتذرت 
مواعيد  بسبب  الفيلم  في 
تناسبني،  لم  التي  التصوير 
إلى  السفر  مــع  خــصــوصــاً 
االعتذار  فضلت  لذا  الخارج. 
أو  الصانعين  ــك  أرب ال  كي 
التي  المشاريع  من  أياً  أؤخر 

أشارك فيها.

إعالنات

رضا  شيرين  تقصدت  هل 
المشاركة في أكثر من إعالن 
رمضان  ــالل  خ تلفزيوني 
ــي هــذا  ــت؟ تــقــول ف ــائ ــف ال
في  حياتي  «بــدأت  المجال: 
وبعد  كموديل،  اإلعــالنــات 
بالتمثيل،  واالنشغال  غياب 
لتقديم  جيدة  عروضاً  وجدت 
إعالنات جديدة لم أتردد في 
خصوصاً  عليها،  الموافقة 
التي  الكبيرة  الطفرة  مــع 
خالل  ــات  اإلعــالن شهدتها 
وانعكست  األخيرة  السنوات 
وصورتها  تفاصيلها  على 
أقرب  بصورة  تخرج  وجعلتها 

إلى األعمال السينمائية». 

ين رضا: «لدينا أقوال أخرى»  تجربة كوميدية ! ش
ين رضا يف «لدينا أقوال أخرى» الذي عرض خالل رمضان املايض يف الخليج واملغرب.  شاركت ش
وهذا ما قالته يف  حوار نرشته صحيفة مع «الجريدة»  اليومية التي تصدر يف الكويت ، ولفتت  
الحمالت  يف  ومشاركتها  الجديدة،  ئية  السين ومشاريعها  املسلسل  اىل  املرصية  الفنانة 

ة يف رمضان. اإلعالنية األخ
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سين

 .Beast تعكس وجهة نظر بيرس مدى اطالعه على موضوع 
نلمس سالسة طبيعية في وصفه المكان: مجتمع صغير متباعد 
مول  بطلتنا  أما  واإلنكليزية.  الفرنسية  ثقافتين،  بين  يقع 
(جيسي باكلي)، فتكبلها حدود الحياة في ذلك المكان. وينجح 
من  انزعاجها  مدى  تصوير  في  وفاعلة  مميزة  بطريقة  بيرس 
جيمس)،  (جيرالدين  المتسلطة  أمها  بها:  المحيطين  الناس 
وشقيقتها المتعالية باستمرار بولي (شانون تاربت)، والطالب 
غرافيل)  (تريستان  كليفورد  الشرطة  كلية  في  اليائس  الشاب 
الذي يالحقها بطريقة مثيرة للشفقة. في حفلة عيد ميالدها، 
تتوجه  أن  قبل  األسر  في  القاتل  الحوت  طبيعة  في  مول  تفكر 
إلى حانة ليالً لتمضي أمسية تتخلى فيها عن كل ضوابط أو 

وعي.

في  عليها  نفسه  فرض  الحانة  في  مول  رفيق  يحاول  عندما 
ساعات الصباح الباكرة، يخيفه صياد يدعى بسكال كان يصيد 
الرجل  هذا  حب  في  مول  تقع  ما  وسرعان  الحقل.  في  األرانب 
البرية  الحيوانات  عن  كتباً  لها  يحضر  الذي  الصامت  المتمرد 

ويمتلك قلبها، رغم كل احتجاجات والدتها.
من  بسكال  تحذر  بولي  أختها  إن  حتى  متمردة،  مول  لكن 
ردت من المدرسة بعدما هاجمت  ماضيها المظلم، بما أنها طُ
متنمراً بعنف. لكن الحب قلما يصغي إلى التحذيرات. يقع كل 
يمرحان  فيروحان  اآلخر،  أحدهما  حب  في  وبسكال  مول  من 
الشابات  الفتيات  أخبار  انتشار  رغم  األمواج،  وبين  الحقول  في 

اللواتي يخطفهن قاتل ويقتلهن.

أداء مذهل
من  تتحول  المذهل.  باكلي  أداء  لعرض  وسيلة  الفيلم  ل  يشكّ
في  عليها  المفروضة  اللياقة  صفات  تخشى  مقموعة  شابة 
منزلها إلى كائن حر منطلق. ولكن متى تصبح الحرية مفرطة 
التحقيق  ويخنقها  عنيفة  كوابيس  تعذبها  مول؟  إلى  بالنسبة 
بسكال  فيه  بات  الذي  الفتيات،  قتل  جرائم  في  المتواصل 
أن  أم  أدلة  إلى  القضية  هذه  تستند  هل  األول.  به  المشتبه 
الغيرة والتحيز يدفعان كليفورد إلى التركيز عليه؟ بغض النظر 
عن الحقيقة، تكذب مول بسهولة ومن دون أي تفكير لتحمي 

حبيبها.
ولكن  طاقتها.  تفوق  وخارجية  داخلية  لضغوط  مول  تتعرض 
المتقن  النص  هذا  مع  حقيقي.  هو  ما  نجهل  تنهار،  فيما 
المتطور  باكلي  أداء  عن  فضالً  الحكيمة،  بيرس  وتوجيهات 
يتمتع  كذلك  رأسها.  في  يجول  ما  مطلقاً  نعرف  ال  والدقيق، 
جوني فلين بغموض محترف في دور بسكال الغريب األطوار، 
الجزيرة  تلك  وأرضها،  جيرسي  بحر  من  ولد  أنه  تخال  الذي 

المتأصلة فيه بقدر تأصله فيها.

الغول يكمن داخلنا أحياناً
كإطار  الحقيقية  جيرسي  وحش  جرائم  استخدام  ل  يشكّ ال 
يتجلى  التي  الطرائق  ليستكشف  الفيلم  عليه  ارتكز  موضوعي 
بها الجنون أو ال يتجلى في العالقات الرومانسية مجرد أساس 
استوحى منه بيرس عمله، بل يبدو أيضاً أشبه بعملية تطهير 
هذه  في  «الغول»  من  تحذيرات  من  كبر  الذي  جيرسي  البن 
يكمن  الغول  أن  أيضاً  ندرك   ،Beast فمع  المعزولة.  الجزيرة 

أحياناً في داخلنا أيضاً.
* والش،ناقدة سينمائية اميركية والمقال ترجمة صحيفة 
الجريدة في الكويت. 

كاتي والش*  

 The األولــى  تشيخوف  أنطون  مسرحية  عرض  بدأ  عندما 
الطبيعية  نزعته  هزت   ،١٨٩٦ عام  المسرح  على   Seagull
أخرج  أن  إلى  كارثة  واعتبرت  والنقاد.  المشاهدين  الثورية 
قسطنطين ستانيسالفسكي نسخته الخاصة منها ومثّل فيها 
اليوم.  حتى  حياً  هذا  تشيخوف  عمل  زال  وما  سنتين.  بعد 
قدم  كرم،  ستيفن  والمسرحيات  السيناريو  كاتب  وبمساعدة 
الشاشة  على  منها  مستوحى  جديداً  عمالً  ماير  مايكل  المخرج 
المعقدة،  العائلية  التفاعالت  عن  القصة  تلك  عارضاً  الفضية، 

واالبتكار، واألسى بحميمية غير مسبوقة.
محاط  كبير  في منزل  تتجمع العائلة  موسكو،  خارج  في الريف 
أخته  دنيهي)  (بريان  المريض  سورين  يستدعي  بالغابات. 
أيامه  في  قربه  لتكون  بنينغ)  إيرينا (آنيت  المشهورة  الممثلة 
الكاتب  بكثير،  سناً  منها  األصغر  حبيبها  مع  فتحضر  األخيرة. 
في  تبدو  سورين  حالة  كانت  ولما  ستول).  (كــوري  بوريس 
الصيف.  خالل  الريف  في  البقاء  إيرينا  فتقرر  مستمر،  تحسن 
يحاول ابنها المعذب عاطفياً كونستانتين (بيلي هويل)، الذي 
فيروح  عبثاً.  والدته  انتباه  لفت  بوريس،  نجاح  من  بشدة  يغار 

يضرب على البيانو بقوة ويقدم مسرحيات معقدة من تأليفه 
في الغابة من بطولة محبوبته وجارته نينا (سيرشا رونان).

والعاطفة،  الغيرة،  من  بحر  في  بيأس  الرباعي  هذا  يغوص 
تسعى  آخر.  إلى  أحدهما  ونينا  بوريس  انجذاب  مع  والخيانة 
على  االستحواذ  إلى  واللعوب  واليائسة،  المتكبرة،  إيرينا 
اهتمام بوريس معتمدةً على مالبسها، ومغازلتها، وسيطرتها 
الواضحة، في حين يزداد سلوك بوريس عنفاً، فيصطاد نورساً 

ويضعه عند قدمي نينا، معلناً أنه النورس.
األقــارب  من  مجموعة  األربــع   الشخصيات هذه  حول  تــدور 
واألصدقاء الذين يخففون من حدة هذه الدراما أو يعززونها. 
على سبيل المثال، ماشا (إليزابيث موث) ابنة مديري المزرعة 
أي  رافضةً  كونستانتين،  وراء  تسعى  التي  المضحكة  القوطية 
يريد  زيغن).  (مايكل  ميدفنكو  المدرسة  أستاذ  من  اهتمام 
والشهرة،  والنجاح،  اإللهام،  عليه:  يحصلون  ال  أمراً  الجميع 

والحب، واإلعجاب.

أنوار عملية
ماير  يضفي  لويد،  ج.  ماثيو  السينمائي  المصور  مع  بالتعاون 
على هذه القصة إحساساً بإلحاح ملموس. يضاء هذا بالكامل 

تقريباً بأنوار عملية، مثل نار الموقد أو الشموع أو نور الشمس 
المتراقص على البشرة. كذلك تستخدم في كل مشهد كاميرا 
كثب  عن  صوراً  لنا  وتقدم  باستمرار  تتحرك  يدوياً  محمولة 
لكل ممثل. قلما نرى في هذا العمل لقطات واسعة، ما يجعلنا 
القرب  هذا  ويبدو  شخصية.  كل  من  جداً  مقربون  بأننا  نشعر 
الرواية.  هذه  في  القوية  المشاعر  إلينا  ينقل  ما  طاغياً،  أحياناً 
في المشهد الذي ينقل فيه بوريس نينا بالقارب عبر البحيرة، 
عن  يفصله  الذي  الجدار  محطماً  الكاميرا،  إلى  مباشرةً  ينظر 
المشاهد. فيتأرجح إلى األمام والخلف وهو يجذف. فتكون هذه 
على  يختبر  أو  إليه  ينجذب  شخص  أي  لتجعل  كافية  الحميمية 

األقل المشاعر التي تعتمل في قلب نينا فيما تقع في حبه.
بإحساسنا  متالعباً  نفسه،  ويكرر  الماضي  إلى  الفيلم  يعود 
ظل  وما  تبدل  ما  لتحديد  فاعلة  طريقة  هذه  ل  وتشكّ بالزمن. 
بطقوسها  المساحة  هو  العمل  هذا  في  فالثابت  حاله،  على 
على  وتترتب  الناس.  فهو  المتبدل  أما  داخلها.  والتفاعالت 
شؤون القلب التي تبدو عابرة وتافهة عواقب مدمرة. قد يبدو 
بوريس رجالً عميقاً، إال أنه يفتقر إلى الصدق، وتكون لنقص 

الجرأة هذا تداعيات مأساوية.

نور الحياة وظلمتها
في نسخته من The Seagull، يجمع ماير فريق تمثيل مذهالً 
ويحافظ على الجذور التاريخية. لكن األهم أنه يكرم خصوصاً 
نزعة تشيخوف الطبيعية المميزة التي شكلت تطوراً كبيراً في 
عالم المسرح. فيبدو أنها تعكس ماهية اإلنسانية الحقيقية في 
كل روح في هذه القصة، ما يبرز نور الحياة وظلمتها الفعلية 

في آن.

e Seagull
من مرسحية إىل فيلم ناجح

...Beast
األوجه املظلمة من الحياة

س يف عمله السين األول، فيلم التشويق النفيس املخيف Beast، إىل جرائم  لجأ املخرج الربيطا مايكل ب
يس، وهي منطقة تابعة للمملكة املتحدة تتمتع بحكم ذا قبالة الساحل  حقيقية وقعت يف موطنه جزيرة ج

الفرنيس.
يس» التسلل إىل املنازل مرتدياً قناعاً  يف ستينيات القرن املايض، اعتاد مغتصب متسلسل ُعرف بـ«وحش ج

س يف Beast، إال أنه  يُعد رسدها بدقة. يف  ومهاجمة النساء واألوالد. شّكلت هذه القصة مصدر إلهام مايكل ب
ان عىل حافة الجانب املظلم من الحياة. املقابل، يركّز العمل عىل الغوص يف العالقة والتفاعل ب شخص يس
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

 اعتذار لذا .....
كلمه  ســوى  ليست  انها  جيدا  اعلم 

يمكنني ان اقولها وننتهي 
هي ليست سوى اعتذار بسيط وتنتهي 
المشكلة فهذه ليست المرة االولى التي 
تزوجت  التي  اللحظة  فمنذ  بها  اعتذر 
بها وانا ال اتقن سوى فن االعتذار لرجل 
ال يرى انه يخطأ وال يعترف بذلك ألبقى 

انا امراة ال تتقن شيئا سوى االعتذار 
في بداية االمر لم أكن مقتنعة باالعتذار 
العبثي هكذا لمجرد ان الحياة عليها ان 

تسير دون مشاكل 
من  لست  اني  من  بالرغم  اعتذر  فلماذا 
بالم  تسبب  من  ولست  الخطا  اقترف 

للطرف االخر 
لماذا اعتذر وانا المتالمة وانا التي تحتاج 
لها  ويعيد  واالمها  جراحها  يلملم  لمن 
تشعر  باالعتذار  التي  أنوثتها  من  جزءا 

بأنها ال تزال امراة 
المستمرة  تساؤالتي  برغم  ولكني 
كنت  اني  اال  لالعتذار  الداخلي  ورفضي 

اعود واعتذر 
اعتذر ألعيش لتستمر الحياه لكي اشعر 
االعتذار  هذا  وان  وحيدة  لست  باني 
اقل  لكنها  بساطة  اكثر  االيــام  يجعل 

فرحا ومتعة 
منكسرة  اليه  اعود  كنت  مرة  كل  في 
ولم  مخطئة  لست  باني  ادرك  متالمة 
من  ينتقص  او  يجرحه  شيئا  اقترف 
الرجل  الن  اعتذر  لكني  وكرامته  وجوده 
هي  المراة  وان  حق  على  دوما  بعالمه 
لتحيا  شيء  بكل  تتنازل  ان  عليها  التي 

حياة بال تعب وبال هموم 
هو يرى الحياه بمكان وانا أراها بمكان 

اخر 
يوما  تبعد  متعبة  أعيش  ان  علي  لماذا 
تتمناها  التي  حياتها  عن  االخــر  عن 

وتحلم بها 
ان  طبيعية  حياتها  لتسير  عليها  لماذا 
وشعورها  ووجودها  كرامتها  عن  تتنازل 

بقيمتها 
ما  بكل  ترضى  ان  المراة  على  لماذا 
االخر  الطرف  لترضي  ويتعبها  يؤلمها 
على حساب كيانها ووجودها وسعادتها 
كم تحتاج هي اليوم الن تكون هي مرة 
واحدة ان تعيد ترتيب حياتها من جديد 
السنوات  هذه  كل  عليها  مرت  ان  بعد 

وهي مغيبة عن حياة ليست لها 
كل  تتحمل  الرضــائــه  تعيشها  حياة 
لكي  فقط  لتعيش  الوجع  وكل  األخطاء 
تبقى في عالمه امراة تتقن فن االعتذار 

لتحيا كما يريد هو 
لم تشعر معه بالحب كما يجب النه كان 
كل  في  وكرامتها  قيمتها  من  ينتقص 
على  ويصر  ويعاندها  نفسه  يعاند  مرة 
وليتنازل  الحياة  لتستمر  هي  تعتذر  ان 

هو عن غضبه ويعود 
وزوجة  كامراة  بالراحة  معه  تشعر  لم 
حب  كلمة  اعتذار  كلمة  غرورها  يرضي 
لها  امراة  بأنها  لتشعر  االمها  تنسيها 

وجود وكيان 
االعــتــذارات  من  ــام  اي ســوى  تكن  لم 
كل  عن  تعتذر  غــدت  حتى  المتتالية 
يستمر  قــد  غصب  مــن  خــوفــا  شــيء 
ويستمر فتعودت على الضعف واالنهزام 

واالنكسار 
لكنها اليوم لن تعتذر من جديد 

المميت  القيد  ذاك  في  تبقى  لن  اليوم 
ان  يمكنه  ما  كل  سلبتها  حياة  من 

يشعرها بالرغبة بالحياة 
لتعتذر  شيئا  تمتلك  يعد  لــم  الــيــوم 
تراها  تعد  لم  ومعه  بجانبه  الحياه  عنه 

تستوجب اإلعتذار 
هي اليوم عليها ان تتوقف عن االعتذار 
علها  طويلة  لسنوات  مارسته  التي 
تحتفظ بتلك الحياة واليوم هي لم تعد 

تريد هذه الحياة من االنكسار وااللم 
كل ما تحتاجه اليوم ان تعود لذاتها ان 
من  تتمكن  ان  اليامها  كرامتها  تعيد 
الرفض للمرة االولى بحياتها ان تتوقف 
عن االعتذار ولو كلفها هذا كل حياتها 

اليوم لن تعتذر له ولن تبقى كما كانت 
عليه 

يستحق  ما  شيء  هناك  كان  ان  اليوم 
االعتذار وحدها هي 

هي التي تحملت وحاولت وكسرت أشياء 
كزوجة  بدورها  لتحتفظ  بحياتها  كثيرة 
المطلقة  للمراة  تنظر  تزال  ال  حياة  في 
بحذر وتحملها  خطيئة هذا اللقب كأنها 

المذنبة الوحيدة
لن  جديد  من  تعتذر  لن  اليوم  لكنها 
تبقى اسيرة لفكر رجولي يضعف المراة 
من  كسرها  على  ويصر  ومــرات  مــرات 
بحياتها  تحتفظ  ان  الجــل  أعماقها 

وبوجوده 
فال وجوده اليوم يعنيها وال حياة بهذه 

الصورة ترضيها 
يحلم  ما  يوما  كان  الذي  لقلبها  تعتذر 
جميال  مختلفا  شيئا  ـــراه  وي بالحب 

لتكتشف انه الوجود له 
بها  تر  لم  التي  وحياتها  لقلبها  تعتذر 
بالسعادة  تحلم  كانت  االلــم  ســوى 
والراحة ولم تتمكن من الشعور بها ولو 

للحظة واحدة 
رحلت  التي  عمرها  لسنوات  تعتذر 
وتحاول  تعتذر  وهي  أمامها  من  هكذا 
دون  بجانبها  ليبقى  غضبه  تحتوي  ان 

شعورها بقيمتها ووجودها 
اليوم هي امراة مختلفة هي التي كسرت 
له  يعد  لم  االعتذار  ومنها  القيود  كل 

مكانة بحياتها 
اقترفه  ما  كل  عن  معتذرا  هو  عاد  ولو 
بحقها وعن كل ايام ولحظات االلم التي 

عاشته لن تعود 
معتذرا  كلها  عمره  سنوات  قضى  لَو  فَ
تعود  كانت  واحــدة  لحظة  يكفيها  لن 
اليه معتذرة بال ذنب بال خطيئة محملة 

بمشاعر االنكسار وااللم والوجع 
المرات  االف  باليوم  تقال  كلمه  اعتذار 
عندما  أنفسنا  بحق  نذنب  كم  لكن 
يقدرونها  ال  الناس  عبثا  هكذا  نطلقها 
نطلقها ألننا نخاف ان نخسر من نحبهم 

او نتوهم اننا أحببناهم 
مرة  كل  في  اننا  بالنهاية  ولنكتشف 
نذنب  بمكانها  تكون  ان  دون  نقولها 

بحق قلوبنا ووجودنا وكرامتنا 
لكن  ضعفا  ليس  نحب  لمن  نعتذر  ان 
ضعف  بأنها  يعتقد  يزال  ال  من  هناك 
مدارهم  فــي  البقائنا  وسيلة  وأنــهــا 

وفلكهم. 

فازوا باإلبل .

لو قدر لي أن أدخل في لعبة األمثال  ألجريت تغييرا طفيفا على 
المثل القائل «أشبعتهم شتما، وفازوا باإلبل» ولقلت أشبعونا 

شتما وفازوا باإلبل !.

مثال  خذ   , الحال  واقع  هو  ؟,  التغيير  هذا  سأجري  لماذا  لكن 
إسرائيل تشتمنا ليل نهار ونحن كذلك لكنها دائما تفوز باإلبل 
, حسنا دعك من إسرائيل , لنعد الى سياقنا ,  , ونحن نرى أن 
أصحاب الصوت العالي  دائما يفوزون باإلبل , وطالب الشعبية 
تأتيهم اإلبل الى عقر دارهم , ماذا قد نفعل أو نغير من هكذا 
التي  الشعبية  يحبون  بطبعهم   الناس  ألن  محال  طبعا  واقع , 
شيئا  منها  يروا  لم  لو  حتى  آمالهم  وتلبي  مشاعرهم  تدغدغ 
على أرض الواقع وحتى لو أن الوعود كانت بحجم الجبال وحتى 

لو كانت كل الغيوم سرابا .

ألن  ليس   , حزيران  نكسة  أثار  محوا  العرب  يستطيع  لن  مثال 
ذاكرتهم متيقظة بل ألن الوعود كانت بحجم الجبال وألنهم 
أو  حرب  في  ينتصرون  أنهم  لو  وحتى  يصدقونها  كانوا  دائما 

في سالم .

اللغة  في  واحدا  حرفا  أشطب  أن  قررت  المثل  سبيل  على  أنا 
العربية الجميل مع أنه من األحرف الجميلة وهو حرف السين 
, لطالما كانت كل خطبنا تبدأ به فهو عنوان الوعود الجميل , 

هو عنوان لكثرة ما أستخدمناه أصبح عنوانا لالشيء .

لو قيض للنصائح أن ترى النور أفعاال و ألسديتها للمسؤولين 
من  السين»  حرف  «أشطبوا  العربية،  دولنا  وفي  بلدنا  في 
خطاباتكم , تحدثوا فقط عن األفعال حتى ال تصبح خطاباتكم 

وعودا ال تفضي الى شيء , فبين الكذب والصدق «سين».

المثل يقول « أن أعرابيا هجم عليه لصوص وسلبوه إبال كان 
يرعاها، فهرول إلى قومه يروي لهم الواقعة، وحاول ختاما أن 
بقوله:  اللصوص  مع  وبالتوازن  وسطوته،  بقوته  لهم  يوحي 

«أشبعتهم شتما، وفازوا باإلبل !».

الماضي  نشبع  ومعه  ونغتنمه  له  نصفق  الحياة  سنة  التغيير 
ويمضي  باإلبل  يفوز  من  هناك  الحالتين  كال  وفي  باللعنات 
بها وهكذا .. إذ سرعان ما تتحول هذه الحالة الى سنة للحياة 
وال  معنى  بال  فيصبح   , التغيير  وهي  األصلية  السنة  وننسى 

سبب .

 هكذا  ، سارت األمور لعقود كثيرة، وما زالت الحناجر  تنجب 
دائما  وهناك  واإلحتجاجات  الميادين  في  األصوات  من  المزيد 
من يختبئ بعيدا ويفوز دائما باإلبل  , لكن حسنا لنتجاوز قليال 
لم  الذي  المخاض  هو  المثل  بهذا   ذكرني  ما   , اإليحاء   لغة  
يخرج منه بلدنا  بعد وال أدري ما إذا كان قد أنجب أم بإنتظار 
والدة عسيرة أو هو حمل كاذب على أننا ال نملك سوى اإلنتظار 

على أعتاب الحواف لنرى من سيفوز باإلبل . 

على  الشرور  أهون  فهذا  باإلبل    يكفيه  إنما  يفوز  من  أن   لو 
أن ال يأخذ   مع اإلبل   األبقار واالغنام والشياة والدوجن حتى 

بيض المائدة .

هناك  وسيبقى  الدنيا  تمتلئ  حتى  ونوسعهم  نشتم  سنبقى 
دائما من يفوز ويسوق اإلبل  

عصام قضمانيكل جمعة
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  .äÉëØ°U ™HQCÉH 1828

ا يف الباب..  الّرس دا
مفلح العدوان

ة التي  تأمل: ملالمحه توشيحة تريد أن تتحدث، ترغب يف قول ىشء ما، توشك أن تفض الس
، وازددن أياما كان هناك فيها أمام الباب حوض، و"دكّة"، وياسمينة،  نها عرشات السن تم كت

وكهل حوله أبناء وأحفاد، يكحل عينيه، بدفء تلك الجلسات، إذ تعبق منها قهوة الحارضين!!
***

الرس يف الباب.. والسحر أيضا.. والشجن املعتق يف تآكل خشبه، وغفوة األزرق، وبصمة األبيض.. 
ئم سرت ما يف الداخل، وفضح زيف من يف الخارج، حيث  والباب صامد، كأنه يتحدى الواقع، بت

العابرون يزحفون ك األفاعي أمام ناظريه.
***

للعهد  الحافظ  بقي  الذي  الحجر  شهامة  واطن  الذي  فهو  كذلك..  والعزم  الباب..  يف  الرس 
القديم الذي يبرش ببقاء ألفة الدار، مدماكا فوق مدماك، وقوس محبة، وكّوة أمل، والباقيات 
املقاومة  املعا  ولكل  وللدار،  للباب،  البقاء  مخطوط  عنوان  تشكل  التي  الحكايات  من  فيض 

رسة.. الرس يف الباب.. الرس يف الباب!!  لفتنة التجار، والقيم املناهضة لغواية الس

تصوير سهم ربابعة
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