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 Éªc ÚfGƒb ™jQÉ°ûe áKÓK ô≤j z¿É«YC’G{ 
ÜGƒædG øe äOQh

GôàH - ¿ÉªY

 ,áeÉ©dG  IQGOE’Gh  ,áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ`̀jO  ø«fGƒb  ¿É«YC’G  ¢ù∏ée  ô`̀bCG

 ,ÜGƒædG ¢ù∏ée øe äOQh Éªc ,ø`̀eC’Gh ¢û«édG AGó¡°T ¥hóæ°Uh

 á`̀HÉ`̀fE’É`̀H  ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ¬à°ù∏L  »`̀a

 ôªY  QƒàcódG  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  Qƒ°†Mh  â«îÑdG  ±hô©e  QƒàcódG

 .IQGRƒdG áÄ«gh RGRôdG

(GôàH)  ¿É«YC’G ¢ù∏ée »a ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN ô°û©ªdG

ó≤ædG ¥hóæ°U øe äGAÓeEG hCG äÉª«∏©J ≈≤∏àf ’ :áfhGô£dG

المعشر: إقرار قانون الضريبة بصيغته النهائية 
من صالحيات مجلس ا�مة

z…OÉ°üàb’G ∫Ó≤à°S’G{ ÜÉ«Z øe ÊÉ© oj ¿OQC’G    

 القوات المسلحة: ال عالقة لـ »مجدي الياسين« 
بشركة الوالء من قريب أو بعيد 

GôàHh ô«e’G óLÉe - ¿É qªY 

 QƒàcódG  ,á`̀dhó`̀dG  ô``jRh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó``cCG

 ´hô°ûe QGôbEG ¿CG  ,¢ù«ªîdG ¢ùeCG ,ô°û©ªdG »FÉLQ

 á«FÉ¡ædG  ¬à¨«°üH  ójóédG  πNódG  áÑjô°V  ¿ƒfÉb

.áeC’G ¢ù∏ée äÉ«MÓ°U øe

 áæé∏dG ¬`̀Jó`̀≤`̀Y ´É`̀ª`̀à`̀LG ∫Ó```N ,ô`̀°`̀û`̀©`̀ª`̀dG ∫É```̀bh

 ¿EG  ,¿É``̀«``̀YC’G ¢ù∏ée »`̀a á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

 ƒg ó`̀jó`̀é`̀dG π`̀Nó`̀dG áÑjô°V ¿ƒ`̀fÉ`̀b ø`̀e ±ó`̀¡`̀dG

 ø«©H  òNCÉj  ójóL  …OÉ°üàbG  è¡æd  πNóe  OÉ`̀é`̀jEG

 ƒëf  ¿CG  É kgƒæe  ,ádGó©dGh  ƒªædG  ≥«≤ëJ  QÉÑàY’G

 ød  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  »côà°ûe  øe  áÄªdÉH  90

.¿ƒfÉ≤dG º¡∏ª°ûj

 »°SÉ«°ùdG  QGô≤à°S’G  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬`̀fEG  ±É°VCGh

 »fÉ©oj ¿OQC’G ¿CG ’EG ,OÓÑdG ¬H º©æJ …òdG »æeC’Gh

 …òdG  ô`̀eC’G  ,z…OÉ°üàb’G  ∫Ó≤à°S’G{  ÜÉ«Z  øe

 ∂`̀dP ≈```̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d á`̀jó`̀L π`̀μ`̀H »`̀©`̀°`̀ù`̀dG Ö∏£àj

.äGAGôL’G øe áªFÉb ò«ØæJ ∫ÓN øe ∫Ó≤à°S’G

 ÜGƒ``æ``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É```̀b ,iô````̀NG á`̀¡`̀L ø``̀e

 ≈≤∏àj ’ ¢ù∏éªdG ¿EG áfhGô£dG ∞WÉY ¢Sóæ¡ªdG

 ¿G GócDƒe ,ó≤ædG ¥hóæ°U øe äGAÓeEG hCG äÉª«∏©J

 áë∏°üªdG iƒ°S QÉÑàY’G »a »YGôj ød ¢ù∏éªdG

 ´hô°ûe  äÓ`̀jó`̀©`̀J  ∫ƒ`̀°`̀Uh  óæY  É«∏©dG  á«æWƒdG

 .¢ù∏éªdG ≈dEG πNódG áÑjô°V ¿ƒfÉb

(GôàH) áeóîdG ≥∏£j AGQRƒdG ¢ù«FQ

äÉeóîdG ø«°ùëàH ¿ƒeõà∏e

الرزاز يطلق مؤشر خدمة رضا المواطنين 
عن دائرة ا�راضي

GôàH - ¿ÉªY 

 ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,RGRô``̀dG  ôªY  QƒàcódG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ≥∏WCG

 »°VGQ’G  Iô`̀FGO  äÉeóN  øY  ø«æWGƒªdG  É°VQ  áeóN  ô°TDƒe

.áMÉ°ùªdGh

 Iô``̀FGO ∫hÉ```̀c ,á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh »``̀°``̀VGQ’G Iô```̀FGO QÉ`̀«`̀à`̀NG º`̀J ó``̀bh

 äÉeóîdG  ø`̀Y  ø«æWGƒªdG  ≈`̀°`̀VQ  á`̀eó`̀N  ¥Ó``̀W’  á«eƒμM

 øμªj  ,∫É`̀≤`̀æ`̀dG  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG  ≈∏Y  ≥«Ñ£J  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«eƒμëdG

 áeóN »a OƒLƒe ≥°U’ `d »Fƒ°V í°ùe AGôLG øe øWGƒªdG

.áeóîdG iƒà°ùe »a ¬jGQ AGóHGh Qƒ¡ªédG

 äÉeóîdG iƒà°ùe ø«°ùëàH áeƒμëdG ΩGõàdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCGh

 ,áaÉc á«eƒμëdG ôFGhódGh äGQGRƒ`̀dG  »a ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG

 É¡JÉÑLGh øe ÉbÓ£fG iƒ°üb ájƒdhÉc ôe’G Gòg ™°†J »gh

 áeóîdG √òg º«ª©J ºà«°S ¬fG ≈dG Éàa’ ,ø«æWGƒªdG áeóN »a

.á«eƒμëdG ôFGhódGh äGQGRƒdG ™«ªL ≈∏Y

 »``̀°``̀VGQ’G Iô````̀FGO »``̀a á`̀eó`̀î`̀dG √ò``̀g ¥Ó```̀WG ¿G ≈``̀dG â`̀Ø`̀dh

 ájò¨àdG  º««≤Jh  á``°``SGQO  ø`̀e  Iô``̀FGó``̀dG  øμª«°S  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 áeóîdG  ø«°ùëJ  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,ø«æWGƒªdG  ø`̀e  á`̀©`̀LGô`̀dG

 ôFGhódG  á©LGôe  ió`̀d  º¡¡LGƒJ  äÉ≤«©e  …G  ™e  πeÉ©àdGh

.á«eƒμëdG

áëæe ájôμ°ùY á«dBG 20 
É°ùfôa øe

GôàH - ¿ÉªY

 ≈YQ ,ácôà°ûªdG ¿É`̀cQC’G áÄ«g ¢ù«FQ øY kÉHhóæe

 ô°UÉf  ø`̀cô`̀dG  ó«ª©dG  äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  óYÉ°ùªdG

 á«dBG  20  º«∏°ùJ  πØM   ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,äGô«¡e

 äGƒ≤dG  øe  áMƒæªªdGh  ™aódG  á«YÉHQ  ájôμ°ùY

 – á«fOQC’G áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d á«°ùfôØdG áë∏°ùªdG

.»Hô©dG ¢û«édG

 øcôdG  ó«ª©dG  º«¶æàdGh  §«£îàdG  ôjóe  ∫Ébh

 ,ájôμ°ù©dG äÉ«dB’G ΩÓà°SG ¿G »£«æëdG ˆGóÑY

 á```̀«```̀fOQC’G äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG ≥`̀ª`̀Y ió```̀e ≈`̀∏`̀Y ô``̀°``̀TDƒ``̀e

 äÉbÓ©dG  Rõ©«°S  çó`̀ë`̀dG  Gò`̀g  ¿CGh  ,á«°ùfôØdG

 ÖfÉédG  GôcÉ°T  ,á«°ùfôØdG  á`̀«`̀fOQC’G  ájôμ°ù©dG

 »a ¿OQÓd π°UGƒàªdG ¬ªYód ≥jó°üdG »°ùfôØdG

.ájôμ°ù©dG  ä’ÉéªdG Éª«°S’ ä’ÉéªdG ™«ªL

 »a IOƒ``̀Lƒ``̀ª``̀dG á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG äGƒ``̀≤``̀dG ó`̀FÉ`̀b ∫É```̀bh

 ¬d á`̀ª`̀∏`̀c »``a ô`̀«`̀à`̀«`̀dÉ`̀e ô``jó``jO AGƒ``̀∏``̀dG äGQÉ`````̀eE’G

 ¿OQC’G  º`̀Yó`̀H  áeõà∏e  á«°ùfôØdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿EG

 »àdG  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ∞∏àîe  ™`̀e  πeÉ©à∏d

 ô«ÑμdG  ¿OQ’G  QhO  kGó``cDƒ``e  ,á≤£æªdG  Égó¡°ûJ

 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh á≤£æªdG äÉ````̀eRCG  ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  »`̀a

 √OÓ`̀H OGó©à°SG ió``̀HCGh ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G äGó`̀jó`̀¡`̀à`̀dGh

 ádÓL  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édG  º`̀YO  »a  ácQÉ°ûª∏d

 øeCG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG

 .áμ∏ªªdG QGô≤à°SGh

  

 zâ«ÑdG ∫BG{ »ØXƒe IOÉYEG 
 πª©dG øY º¡jójCG âØ oc øjòdG

»°VÉ≤àdG QGôªà°SG ™e

¬bÉª°SƒHG ≥«aƒJ - ¥ôØªdG

 QƒàcódG â«ÑdG ∫G á©eÉL ¢ù«FQ ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG Qôb

 øjòdG  á©eÉédG  »ØXƒe  IOÉ``YEG  ¬æHÉÑY  π«YÉª°SEG

 øe GQÉÑàYG º¡ØFÉXƒd ,πª©dG øY ºgój ∞c Qô≤J

.πÑ≤ªdG óMC’G Ωƒj

 Gòg  ¿EÉ`̀a  ,á©eÉédG  »a  á«ª°SQ  QOÉ°üe  Ö°ùëH  h

 º¡≤ëH »FÉ°†b QGôb Qhó°U ø«M ≈dEG âbDƒe QGô≤dG

.AÉ°†≤dG »a IQƒ¶æe âdGR Ée º¡à«°†b ¿ƒc

 áeÉ°SCG ¥ôØªdG ájGóH áªμëe ¢ù«FQ ócCG ¬à¡L øe

 Éeh  á©eÉédÉH  ¢UÉN  QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ¿CG  ,¿Éª«∏°ùdG

 ø«M  ≈``dEG  AÉ°†≤dG  ΩÉ``̀eCG  IQƒ¶æe  º¡à«°†b  â``dGR

 á©eÉédG øe áeó≤ªdG iƒμ°ûdG  ≥ah QGôb Qhó°U

 .º¡≤ëH

  

 zá≤«bO ¿ƒà°S{ 
 ∞«°†à°ùj

Ωƒ«dG ..RGRôdG

…CGôdG - ¿ÉªY

 ¿ƒjõØ∏àdG ∞«°†à°ùj

 Ωƒ«dG ,»fOQC’G

 èeÉfôH »a ,á©ªédG

 zá≤«bO ¿ƒà°S{

 AGQRƒdG ¢ù«FQ

 RGRôdG ôªY QƒàcódG

 á∏ªL øY åjóë∏d

 ≈∏Y ÉjÉ°†≤dG øe

 .á«∏ëªdG áMÉ°ùdG

 á«Ø«°U AGƒLCG   
IQGô◊G ádóà©e

…CGôdG - ¿É``ªY

 Ωƒ«dG AGƒL’G ¿ƒμJ

 á«Ø«°U  ,á©ªédG

 »a IQGôëdG ádóà©e

 á«∏ÑédG äÉ©ØJôªdG

 IQÉMh ∫ƒ¡°ùdGh

 »bÉH »a kÉ«Ñ°ùf

 ™e ,áμ∏ªªdG ≥WÉæe

 ≈∏Y Ωƒ«Z Qƒ¡X

 á°†Øîæe äÉYÉØJQG

 ,áμ∏ªªdG ∫Éª°T »a

 á«dÉª°T ìÉjôdGh

 ádóà©e á«HôZ

.áYô°ùdG

 

GôàH - ∑ôμdG 

 ¬`̀fG ,äÉ`̀Ø`̀«`̀æ`̀M ó`̀dÉ`̀N ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG á``̀YGQõ``̀dG ô```̀jRh ∫É``̀b

 AÉØàc’G  ∫É`̀M  »`̀a  ¿É`̀c  »``̀YGQR  èàæe  …’  OGô«à°SG  ’

.»fOQ’G »YGQõdG èàæªdG ájÉªëd ¬æe »∏ëªdG

 QGƒZ’G »YQGõªH ¬©ªL AÉ≤d ∫ÓN ,äÉØ«æëdG ±É°VGh

 ájôjóªd á©HÉàdG ∫ƒ≤ëdG »a ¢ù«ªîdG ¢ùeCG á«HƒæédG

 äÉéàæªdG ™jƒæJh »YGQõdG  §ªædG ¿CG  ,QGƒ`̀Z’G áYGQR

.á«fOQC’G áYGQõdG ™bGh ô««¨àd ó«MƒdG π«Ñ°ùdG ƒg

 »YQGõªd ÉgOƒYƒd IQGRƒdG ò«ØæJ øY äÉØ«æëdG ø∏YCGh

 øY á∏≤à°ùe á````̀YGQR  á`̀jô`̀jó`̀e ∫Ó``̀N ø``̀e  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG

 ájô£«H IOÉ`̀«`̀Yh QOGƒ`̀μ`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀ª`̀YOh ∑ô`̀μ`̀dG á`̀jô`̀jó`̀e

 á`̀aÉ`̀ °`̀VEG ,¢````̀TQ äÉ``̀μ``̀æ``̀Jh á```̀«```̀YGQR äGQGô```````̀Lh á`̀∏`̀≤`̀æ`̀à`̀e

 ø«°Sóæ¡ªdGh  øjó°TôªdG  øe  á≤£æªdG  AÉæHCG  ø««©àd

 ∞«∏¨àdGh  ≥jƒ°ùàdG  õ`̀cô`̀e  AÉ`̀£`̀Y  ìô``̀Wh  ø`̀«`̀«`̀YGQõ`̀dG

 ÜQ  ™æ°üe  AÉ£Y  ìôWh  ÉgóFGƒah  ¢Vhô≤dG  π«LCÉJh

 äÉ«dBG  10  QGƒ```ZC’G  á``̀YGQR  ájôjóe  º«∏°ùJh  IQhó`̀æ`̀Ñ`̀dG

 á``̀YGQR »``a Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀J á`̀ã`̀jó`̀M äGQGò````̀H »``̀gh ,á``̀«``̀YGQR

.QõédGh ΩƒãdGh π°üÑdG

GôàH - ¿ÉªY 

 »ØjôîdG ∫GóàYE’G óYƒe ¿CG ≈dG á«μ∏ØdG äÉHÉ°ùëdG ô«°ûJ

 …QÉédG ∫ƒ∏jCG  23 ΩOÉ≤dG  óMC’G Ωƒj ±OÉ°üj ,ΩÉ©dG  Gò¡d

 øe »dÉª°ûdG  ∞°üædG  »a kGôéa 04:54 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ »a

 §N  ≈∏Y  ájOƒªY  ¢ùª°ûdG  ¿ƒμJ  å«M  ,á«°VQC’G  IôμdG

.QÉ¡ædGh π«∏dG ihÉ°ùàjh AGƒà°SE’G

z∞jôÿG{ ΩÉjCG ∫hCG óMC’G

2

5

5

 »YGQR èàæe …C’ OGÒà°SG ’ :äÉØ«æM
kÉ«∏fi AÉØàc’G ∫ÉM ‘
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…CGôdG - ¿ÉªY 

 ¢û«édG  á«fOQ’G  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG  äócCG

 ’ ¬``̀fCG  ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eCG  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  »Hô©dG

 ácô°ûH  ø«°SÉ«dG  …óée  ó«°ù∏d  ábÓY

 ¬àdhÉæJ  Ée  ¿CGh  á°TÉY’G  äÉeóîd A’ƒdG

 äÉ`̀aÓ`̀N Oƒ``̀Lh ø`̀Y π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  äÉëØ°U

 ¢û«édG - á«fOQC’G áë∏°ùªdG äGƒ≤dG ø«H

 á«μ∏e ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀dG …ó`̀é`̀eh »`̀Hô`̀©`̀dG

.áë°üdG øY mQÉY ácô°ûdG

 á∏«∏≤dG ΩÉ`````̀jC’G ∫Ó```N ¬```̀fEG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  ∫É```̀bh

 ™bGƒe  äÉëØ°U  ¢†©H  â∏bÉæJ  ,á«°VÉªdG

 ÉgOÉØe áHƒàμe IOÉe »YÉªàL’G π°UGƒàdG

 …óée) ó«°ùdG ƒg A’ƒdG ácô°T ∂dÉe ¿CG

 ¢`̀û`̀jƒ`̀°`̀û`̀à`̀dG ±ó```¡```H ∂`````̀ dPh ,(ø``̀«``̀°``̀SÉ``̀«``̀dG

 Oƒ`̀Lh ≈``dEG IQÉ`̀°`̀TE’G âªJ å«M ,IAÉ``̀°``̀SE’Gh

 - á«fOQC’G  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG  ø«H äÉaÓN

 (ø«°SÉ«dG …óée) ó«°ùdGh »Hô©dG ¢û«édG

.ácô°ûdG á«μ∏e ≈∏Y5

ÉjQƒ°S »a É¡JÉHô°V ∞bƒJ ød É¡fCG äócCG

إسرائيل: سنبذل جهودا لعدم االشتباك مع الروس

  ÉjQƒ°S »a á«°ShQ äGƒb

ä’Éch - º°UGƒY 

 ød  É`̀¡`̀fEG  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  π«FGô°SEG  âdÉb

 ∫òÑà°S É¡æμd ÉjQƒ°S »a É¡JÉHô°V ∞bƒJ

 ™e  z∑ÉÑà°T’G  Ωó©d{  ó¡édG  øe  Gójõe

 É¡àª¡JG  ¿CG  ó©H  ∂`̀dPh  ,á«°ShôdG  äGƒ≤dG

 ádhDƒ°ùe  ô«Z  ∫É``©``aCG{  ÜÉ`̀μ`̀JQÉ`̀H  ƒμ°Sƒe

 Iô`̀FÉ`̀W •É``≤``°``SEG  ≈```̀dEG  äOCG zá````̀jOh ô`̀«`̀Zh

 ájQƒ°S  ¿Gô«æH  CÉ£îdG  ≥jôW øY á«°ShQ

.¢VQC’G øe â≤∏WCG

 âª£ëJ ÉeóæY º¡ØàM É«°ShQ  15 »≤dh

 RGô```̀W ø```̀e »````̀gh ,´Ó``̀£``̀à``̀°``̀S’G Iô```̀FÉ```̀W

 ∫Éª°T »`̀a á`̀«`̀bPÓ`̀dG Üô`̀b ,20-ø`̀°`̀Tƒ`̀«`̀dEG

 ¿EG É`̀«`̀°`̀ShQ â`̀dÉ`̀bh .ø`̀«`̀æ`̀K’G Ωƒ``̀j É`̀jQƒ`̀°`̀S

 ô«°üb âbh ó©H IôFÉ£dG â£≤°SCG ÉjQƒ°S

 á«∏«FGô°SEG  äGô`̀FÉ`̀W  É¡JòØf  äÉHô°V  øe

 ÖÑ°ùàdÉH  π«FGô°SEG  âª¡JGh  ,á≤£æªdÉH

 ºd  É¡fC’  Iô«£îdG  äÉ°ùHÓªdG  √ò`̀g  »a

 .±Éc âbƒH É≤Ñ°ùe GQGòfEG §©J
4



w w w . a l r a i . c o m ¿OQC’G - ¿ÉªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG 

äÉ«∏fi

GôàH - ¥ôØªdG 

 QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``jRh  ó≤ØJ

 ø`̀e GOó``````̀Y ¢```̀ù```̀eG ,á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀e »```̀eõ```̀Y

 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG á`̀jô`̀jó`̀ª`̀d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG

 á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG á```̀jOÉ```̀Ñ```̀dG AGƒ```̀∏```̀d º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dGh

 äÉÑdÉW  ácQÉ°ûªH  É¡∏¡à°SG  ,  á«Hô¨dGh

 äÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀jó`̀«`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀°`̀SQó`̀e

.»MÉÑ°üdG QƒHÉ£dG äÉ«dÉ©a

 »ª«∏©àdG ™bGƒdG ≈∏Y ,á¶aÉëªdG ™∏WGh

 »àdG  ,  º`̀μ`̀Ñ`̀dGh  º°ü∏d  á«Ø°üdG  Ö©°û∏d

 ájÉYQ á«©ªL ô≤e »a IQGRƒdG É¡àëààaG

 ≈°SƒªdG ¿Éª∏°S ¢SQGóe QGR Éªc ,πØ£dG

 ΩG  h  ó«YÉ°ùªdG  ájó«ªM h ,  IôLCÉà°ùªdG

 ∫ÉªédG  ΩG  h  äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  ∫ÉªédG

 á«°SÉ°S’G  …OGƒ``̀Ñ``̀dGh  ø«æÑ∏d  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG

 á«°ûæe h ,ájƒfÉãdG á«HGôdG h ,á£∏àîªdG

 IQƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dGh  ,Qƒ```̀cP  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  á£∏°ùdG

 çÉ``fG á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG Gô`̀ª`̀ë`̀dG h , á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀S’G

 »ª«∏©àdG  ™``̀bGƒ``̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ™``̀∏``̀WGh  Qƒ````cPh

.á«Ø°üdG ±ô¨dGh

 á````````̀jQGOE’G äÉ``̀Ä``̀«``̀¡``̀dG ô````̀jRƒ````̀dG ≈``̀≤``̀à``̀dGh

 ™ªàéªdG AÉæHGh ¢SQGóªdG »a á«ª«∏©àdGh

 º``̀¡``̀JÉ``̀¶``̀MÓ``̀ª``̀d ™```ª```à```°```SGh ,»```∏```ë```ª```dG

 kGó``̀cDƒ``̀e ,º`̀¡`̀JGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SGh º`̀¡`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀eh

 ™ªàéªdG  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a  º∏©ªdG  QhO  á`̀«`̀ª`̀gCG

 ôjƒ£J »a iƒbC’G ô««¨àdG IGOCG √QÉÑàYÉH

.ájƒHôàdG  á«∏ª©dG

 ¢SQGóe  çGóëà°S’  IQGRƒ`̀dG  »©°S  ó`̀cCGh

 πªYh  á«Ø°U  äÉ`̀aÉ`̀°`̀VEG  AÉ`̀æ`̀Hh  ,Ió``jó``L

 ó`̀°`̀ù`̀d ¢``̀SQGó``̀ª``̀∏``̀d á```̀eRÓ```̀dG á``fÉ``«``°``ü``dG

 ™``̀bGƒ``̀dG Aƒ``̀°``̀V »```a ≥``̀WÉ``̀æ``̀ª``̀dG äÉ```LÉ```M

 Iô`̀LCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á``̀«``̀æ``̀HC’G ø``̀e ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀à`̀dGh

 »a  áÑ∏£dG  ®É¶àcG  á∏μ°ûe  áédÉ©eh

.á«Ø°üdG áaô¨dG

 á`̀«`̀ª`̀gCG ≈``̀dG ,á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀Ø`̀dh

 á`̀jOÉ`̀°`̀TQE’G  á«Ø°UÓdG  á£°ûfC’G  ò«ØæJ

 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dGh á`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀μ`̀dGh

 »`̀a á``̀«``̀ª``̀∏``̀©``̀dGh á``̀«``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dGh á``̀«``̀æ``̀Ø``̀dGh

 AGô````̀KG »```̀a É``̀gQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀SGh ,¢```̀SQGó```̀ª```̀dG

 áÑ∏£dG  äGQó``̀bh  äÉ`̀YGó`̀HG  øY  ∞°ûμdGh

 äÉ``̀fÉ``̀μ``̀e’G ≈```̀dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e , º``¡``Ñ``gGƒ``eh

 »`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dGh

 á«ªæJ  »a  ºgÉ°ùà°Sh  áÑ∏£dG  É¡H  ™àªàj

 .º¡JÉ©ªàée

 17449 Oó©dG–Ω2018 ∫ƒ∏jCG 21 ≥aGƒŸG–`g 1440 Ωôfi 11 á©ª÷G2
 AGó¡°ûdG ¥hóæ°Uh áeÉ©dG IQGO’Gh áÑ°SÉëªdG ø«fGƒb ô≤j ¿É«YC’G 

 الرزاز: سنتواصل مع الديوان الملكي لدمج 
صندوق الشهداء مع »دعم ا�سر« 

 وزير التربية يتفقد الواقع التعليمي في 
مدارس البادية الشرقية والغربية 

 áë∏°üà°ùªdG äGóMƒdG …ôd IójóL á«FÉe ™jQÉ°ûe AÉ°ûfEG á°SGQO 

 الكوز: تخصيص المرحلة الثانية لالراضي 
الزراعية بعد االنتهاء من سد وادي ابن حماد 

 وزير البيئة: االردن تخلص من (٢٫٥) مليون 
طن من المواد المستنزفة لالوزون 

øjOÉjR π«∏N - á«HƒæédG QGƒZ’G 
äGƒÑdG ¿Éª«∏°Sh

 »∏Y ¢Sóæ¡ªdG ¿OQ’G …OGh á£∏°S ΩÉY ø«eG ∫Éb

 ™«ªL áédÉ©e ≈∏Y IógÉL πª©J á£∏°ùdG ¿G RƒμdG

 á≤∏©àªdG  QGƒ````̀Z’G  AÉ``æ``H’  Ö`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dGh  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG

 å«M  É¡°†©Hh  ô°TÉÑe  πμ°ûH  ¿OQ’G  …OGh  á£∏°ùH

 á£∏°ùdG  ¢ù∏ée  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀°`̀Vô`̀Yh  É`̀¡`̀à`̀°`̀SGQO  ºà«°S

 QGƒZ’G  ƒ∏ãªeh  á«Ñ©°ûdG  äÉ«dÉ©ØdG  ¬FÉ≤d  ∫ÓN

∑ôμdG á¶aÉëe ¢ù∏ée »a á«HƒæédG

 øe á«fÉãdG á∏MôªdG ¿G RƒμdG ¢Sóæ¡ªdG ±É°VG h

 áYQõªdG  Qƒ`̀Z  »`̀a  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  »`̀°`̀VGQ’G  ¢ü«°üîJ

 ôaƒJ  ΩóY  ƒg  ™jRƒàdG  ô«NÉJ  øμd  IõgÉL  ÉØ«ah

 ó©H  É¡«≤ëà°ùe  ≈∏Y  É¡©jRƒJ  ºà«°S  å«M  √É«ªdG

.OÉªM øH …OGh ó°S áeÉbG øe AÉ¡àf’G

 áédÉ©ªd  áæéd  π«μ°ûJ  ºà«°S  ¬`̀fÉ`̀H  Rƒ`̀μ`̀dG  ø`̀«`̀Hh

 äGó`̀æ`̀°`̀S QGó``°``UÉ``H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG AÉ``̀£``̀N’G

 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``ª``«``a ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀d π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dG

 »àdG ¢UÉî°T’G ô°üM ºà«°Sh á«æμ°ùdG äGóMƒdÉH

 »`̀°`̀VGQ’G  Iô``FGO  áÑWÉîeh  AÉ`̀£`̀NG  º¡jód  óLƒj

 á«æμ°ùdG  äGó``Mƒ``dG  ¿É`̀ª`̀KÉ`̀H  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah  ∂`̀dò`̀H

 Öjƒ°üJ  ø«ëd  Qƒ¡°T  áKÓK  á∏¡e  AÉ£YG  ºà«°S

.á£∏°ùdGh  ø«æWGƒªdG  ø«HÉe ´É°Vh’G

 ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG ¿hÉ``̀©``̀J IQhô``̀°``̀V ≈`̀∏`̀Y Rƒ``̀μ``̀dG Oó``̀°``̀Th

 ÜÉ`̀Hò`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  óë∏d  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh  á£∏°ùdG  ™`̀e

 ä’ÉM øe óë∏d  á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdG  h  »dõæªdG

 ˆGóÑY  ∂∏ªdG  IÉæbh  á«YGQõdG  ∑ôÑdG  »a  ¥ô¨dG

 ™≤J  ∂`̀dP  »`̀a  ≈``dh’G  á«dhDƒ°ùªdG  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe

.≈dh’G áLQódÉH º¡°ùØfG ø«YQGõªdG ≥JÉY ≈∏Y

 (10) ¬``̀Jó``̀e É``̀e â`̀∏`̀¡`̀eG ó``̀b á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ¿G ∫É````̀bh

 ≈∏Y  áÑJôàªdG  á«dÉª°SGôdG  º«b  ¢Uƒ°üîH  äGƒæ°S

 ôFÉØëdG  AÉ`̀°`̀û`̀f’  á`̀°`̀SGQO  ºà«°S  Éª«a  ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG

 IOÉ```̀YGh √É`̀«`̀ª`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d QÉ````H’G ô`̀Ø`̀Mh Ohó``̀°``̀ù``̀dGh

 É¡«∏Y  ióà©ªdG  á«æμ°ùdG  äGóMƒdG  ¿ÉªKÉH  ô¶ædG

 ô«Zh äGƒ`̀æ`̀°`̀S ò`̀æ`̀e É`̀¡`̀«`̀a É`̀¡`̀HÉ`̀ë`̀°`̀UG ø`̀«`̀æ`̀WÉ`̀≤`̀dGh

 ô©°ùdG  ≥ah  É≤HÉ°S  á«æμ°S  äGó`̀Mh  ≈∏Y  ø«∏°UÉM

.ôàª∏d É°Tôb 25 êQGódG

 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG QGƒ`````̀Z’G á`̀jó`̀∏`̀H ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SGh

 »àdG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh äÉ`̀≤`̀«`̀©`̀ª`̀dG ¢`̀Tƒ`̀°`̀û`̀©`̀dG ˆGó`̀Ñ`̀Y

 É`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀e º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG å``̀«``̀M ø```̀e á``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ¬```̀LGƒ```̀J

 º«îe  AÉ`̀°`̀û`̀f’  ¢``̀VQG  á©£b  ¢ü«°üîJ  IQhô`̀°`̀†`̀H

 ¢ü«°üîàH  ô¶ædG  IOÉ``̀YGh  á«HôàdG  º°SÉH  »Ø°ûc

 äÉ`̀«`̀d’É`̀H á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG º```̀YOh á`̀aƒ`̀°`̀û`̀μ`̀ª`̀dG äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG

 ´É°ùJG  ≈`̀dG  ô¶ædÉH  ø«æWGƒª∏d  áeóîdG  ºjó≤àd

 º∏c 80 ø``̀e ô``ã``c’ á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀∏`̀d  º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e

.»dƒW

 Rô`̀HG  ∑ô`̀μ`̀dG  á¶aÉëe  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ¢Vô©à°SGh

 á«HƒæédG  QGƒ``̀Z’G  á≤£æe  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh  ÖdÉ£e

 »a  Gƒ°†Y  ájó∏ÑdG  ¢ù«FQ  ø««©J  IQhô`̀°`̀V  É¡ªgG

 ™`̀jRƒ`̀J »``a ´Gô``̀ °``̀S’Gh ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG AÉ`̀≤`̀à`̀fG á`̀æ`̀é`̀d

 ∫É`̀°`̀ü`̀jGh á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG á`̀«`̀YGQõ`̀dG äGó``̀Mƒ``̀dG

 IójóL  á«fÉμ°S  äÉ©ªéJ  çGóëà°SGh  É¡d  √É«ªdG

 ô¶ædG  IOÉ``̀YGh  iô`̀dG  √É«e  ¿ÉªKÉH  ô¶ædG  IOÉ``̀YGh

 ô¶ædG  IOÉ``̀YGh  É¡«∏Y  ióà©ªdG  äGó`̀Mƒ`̀dG  ¿ÉªKÉH

 π`̀ª`̀Yh á``̀«``̀YGQõ``̀dG »``°``VGQÓ``d ∫É`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀S’G á`̀Ø`̀°`̀ü`̀H

 .  á«dÉª°SGôdG  º«≤∏d  ájƒ°ùJ

GôàH - ¿ÉªY 

 ¢ü∏îJ ¿OQ’G  ¿CG  ,õjÉØdG  ∞jÉf,  áÄ«ÑdG  ôjRh  ∫Éb

 áaõæà°ùªdG  OGƒ``ª``dG  ø`̀e  ø`̀W  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  (2^5)  ø`̀e

 ∞dG  700  »dGƒM ÉæeÉeCG  ∫GR  Éeh ,¿hRh’G á≤Ñ£d

 ¢ü∏îà∏d  á«fƒHôchQƒ∏chQó«¡dG  OGƒªdG  øe  øW

 ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀d É``̀≤``̀ah ,ΩOÉ```̀≤```̀dG ó`̀≤`̀©`̀dG ∫Ó```̀N É`̀¡`̀æ`̀e

.¿hRh’G á≤ÑW ájÉªëd ∫Éjôàfƒe

 ¿hRh’G Ωƒ«H ,∫ÉØàM’G ∫ÓN ,áÄ«ÑdG  ôjRh ócCGh

 âëJ ,¢```̀ù```̀eCG, IQGRƒ``````̀dG ¬`̀à`̀ª`̀¶`̀f …ò````̀dG »`̀ª``dÉ`̀©`̀dG

 OGƒ`̀ª`̀dG  ´É`̀°`̀†`̀NG ¿G( π`̀°`̀UGhh É`̀FOÉ`̀g ≈`̀≤`̀HG  ) QÉ©°T

 äÓjó©J  ÖLƒªH  áHÉbô∏d  á«fƒHôchQƒ∏chQó«¡dG

 äÉeGõàdG  ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  ≈∏Y  Ö`̀JQ  ,»dÉé«c

 »àdG  á«æeõdG  ∫hGóé∏d  É≤ah  É¡H  AÉaƒdG  Ö∏£àj

 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG á`̀«`̀ª`̀gG ≈``̀dG É`̀à`̀a’ , π`̀jó`̀©`̀à`̀dG É`̀gó`̀ª`̀à`̀YG

 øμªààd  ∫É`̀jô`̀à`̀fƒ`̀e  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀d  á`̀ë`̀fÉ`̀ª`̀dG  ∫hó````̀dG

 É¡££Nh  É`̀¡`̀é`̀eGô`̀H  ò«ØæJ  ø`̀e  á`̀«`̀eÉ`̀æ`̀dG  ∫hó```̀dG

.πjó©àdG  äÉÑ∏£àe  òØæàd  É¡JÉ«é«JGôà°SGh

 ºgÉ°ù«°S ∫ƒcƒJhôÑdG  Gòg ò«ØæJ ¿G  ,õjÉØdG  ø«Hh

 ¿ÉWô°ùH  ä’É`̀ë`̀dG  ø«jÓªH  áHÉ°U’G  øe  óëdÉH

 πc  áYÉæªdG  ¢ü≤fh  ø«©dG  á°SóY  ΩÉ`̀à`̀YGh  ó∏édG

 á«ë°üdG  πcÉ°ûªdG  ójGõJh  ,  2030  ΩÉY  ≈àMh  ΩÉY

.ájôÑdG IÉ«ëdGh á«YGQõdG π«°UÉëªdÉH QGô°V’Gh

 IQGO’  ájò«ØæàdG  áæé∏dG  ¿G  áÄ«ÑdG  ô``̀jRh  ∫É``̀bh

 á∏MôªdG  πjƒªJ  ≈∏Y  â≤aGh  ,∫Éjôàfƒe  ¥hóæ°U

 2016  ΩÉ`̀Y  ájÉ¡f  »`̀a  á«é«JGôà°S’G  ø`̀e  á«fÉãdG

 ´É£b  »a  ™jQÉ°ûe  ò«Øæàd  ájQÉL  äGô«°†ëàdGh

 ójôÑàdGh  ádRÉ©dG  OGƒ`̀ª`̀dG  áYÉæ°Uh  »fÉÑªdG  ∫õ`̀Y

 AÉ``æ``Hh á`̀fÉ`̀«`̀ °`̀ü`̀dG ´É```£```bh …QÉ```é```à```dGh »``dõ``æ``ª``dG

 »YÉæ°üdG  ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  ÖjQóJh  äGQó≤dG

.áÄ«ÑdÉH  á≤«aôdG  É«LƒdƒæμàdG  π≤fh

 äÉØ°UGƒªdG  á°ù°SDƒe  Iô`̀jó`̀e  äó``̀cG  ,É¡à¡L  ø`̀e

 ¿G äÉ`````fGó`````e ≈`````̀dQ á``̀°``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG ¢``̀ù``̀«``̀jÉ``̀≤``̀ª``̀dGh

 »`̀a á``̀«``̀HÉ``̀bô``̀dG äGAGô`````̀L’É`````̀H Ωƒ``̀≤``̀J á``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dG

 ΩóY ¿Éª°†d ¥Gƒ`̀°`̀S’G  »`̀ah  á`̀jOhó`̀ë`̀dG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG

 äGRÉ`̀Z  ≈∏Y  ójôÑàdG  Iõ`̀¡`̀LGh  äÉ`̀LÓ`̀ã`̀dG  AGƒ`̀à`̀MG

 OGƒ``̀ª``̀dGh á`̀«`̀fƒ`̀Hô`̀chQƒ`̀∏`̀ahQƒ`̀∏`̀μ`̀dG ø``̀e ó`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dG

 á≤ÑW ≈`̀∏`̀Y ô`̀KDƒ`̀J »`̀à`̀dG á`̀«`̀fƒ`̀Hô`̀chQƒ`̀∏`̀chQó`̀«`̀¡`̀dG

 πFGóH  É`̀¡`̀dh  É¡eGóîà°SG  ìƒª°ùe  ô`̀«`̀Zh  ¿hRh’G

 IAÉ`̀Ø`̀c  ø`̀e  ó`̀jõ`̀Jh  ,¿hRh’G  á≤ÑW ≈`̀∏`̀Y  ô`̀KDƒ`̀J  ’

.áÄ«aódG äGRÉ¨dG π∏≤Jh ábÉ£dG

 ¿OQ’G  áYÉæ°U  áaôZ  ¢ù«FQ  ∫Éb  ,ô`̀NBG  ÖfÉL  øe

 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh ™`̀fÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ¿G Ö```ZGô```dG ƒ```̀HG ¿É``̀fó``̀Y

 á∏MôªdG  äÉÑ∏£àªd  2016  ΩÉY  âHÉéà°SG  á«fOQ’G

 ∑QÉ°Th  ,∫Éjôàfƒe  ∫ƒcƒJhôH  ≥«Ñ£J  øe  á«fÉãdG

 á«YÉæ°U ICÉ`̀°`̀û`̀æ`̀e  80  »``dGƒ``M  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  √ò``̀g  »``a

.ájQÉéJh

 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ¢``Vô``Y ,∫É``̀Ø``̀à``̀M’G ∫Ó```̀N, º```̀Jh

 á≤Ñ£H  IQÉ`̀°`̀†`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ¢ü∏îà∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.¿hRh’G

 Ωƒ`̀«`̀H  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’É`̀H  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ¿OQ’G  ∑QÉ``°``û``jh

 ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ±OÉ°üj  …ò``̀dG,  »ªdÉ©dG  ¿hRh’G

 ºeÓd á«eƒª©dG á«©ªédG QGô≤d É≤ah ,∫ƒ∏jG øe

 .IóëàªdG

á°ù∏édG ¢SCGôàj â«îÑdG

¢SQGóªdG ióMEG √ó≤ØJ ∫ÓN á¶aÉëe

(GôàH) á°ù∏édG ¿ƒ©HÉàj AGQRƒdG øe OóYh AGQRƒdG ¢ù«FQ

  

 …ó«Øà°ùe áYôb 
 øμ°S{ øe á«HÎdG

 ‹É◊G 29 ..zËôc

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh âæ∏YCG

 á°UÉîdG áYô≤dG AGôLG øY

 ´hô°ûe øe áãdÉãdG á∏MôªdÉH

 ºjôc øμ°S) á«æμ°ùdG ≥≤°ûdG

 øe øjó«Øà°ùª∏d ( ºjôc ¢û«©d

 IQƒ°ûæªdG äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdG

 IQGRƒdG ™bƒe ≈∏Y ºgDhÉª°SCG

www.moe. »fhôàμd’G

.gov.jo
 »Øë°U ¿É«H »a, IQGRƒdG âdÉbh

 Ωƒj iôéà°S áYô≤dG ¿CG ,¢ùeCG,

 »a »dÉëdG ô¡°ûdG 29 âÑ°ùdG

 øe ,¿ÉªY/ø«ª∏©ªdG …OÉf

 ≈àMh kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

.ô¡¶dG ó©H á«fÉãdG áYÉ°ùdG

 øe πc ¿CG IQGRƒdG âë°VhCGh

 ºd hCG Qƒ°†ëdG øY ∞μæà°ùj

 ¬æY Üƒæj øe ¢†jƒØàH º≤j

 á©HÉàe »a ¬≤M ó≤Øj ,´GôàbÓd

 ΩÓà°S’ á≤MÓdG äGAGôL’G

 .á≤°ûdG

 á«Ø«°U AGƒL CG
 IQGô◊G ádóà©e

…GôdG - ¿É``ªY 

 á«Ø«°U , Ωƒ«dG AGƒL’G ¿ƒμJ

 äÉ©ØJôªdG »a IQGôëdG ádóà©e

 kÉ«Ñ°ùf IQÉMh ∫ƒ¡°ùdGh á«∏ÑédG

 ™e ,áμ∏ªªdG ≥WÉæe »bÉH »a

 äÉYÉØJQG ≈∏Y Ωƒ«Z Qƒ¡X

 ,áμ∏ªªdG ∫Éª°T »a á°†Øîæe

 ádóà©e á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdGh

 IôFGO ôjô≤J Ö°ùëHh .áYô°ùdG

 AGƒLC’G ≈≤ÑJ ,á``jƒédG OÉ°UQ’G

 »a IQGôëdG ádóà©e GóZ

 ∫ƒ¡°ùdGh á«∏ÑédG äÉ©ØJôªdG

 ,≥WÉæªdG »bÉH »a kÉ«Ñ°ùf IQÉMh

 äÉYÉØJQG ≈∏Y Ωƒ«Z Qƒ¡X ™e

 ,áμ∏ªªdG ∫Éª°T »a á°†Øîæe

 ádóà©e á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdGh

 äÉLQO ìhGôàJh .áYô°ùdG

 »a iô¨°üdGh ≈ª¶©dG IQGôëdG

 áLQO 19 -31 ø«H Ée , ¿ÉªY

 á«dÉª°ûdG ≥WÉæªdGh ájƒÄe

 á«HƒæédG ≥WÉæªdGh 20–30

 ≈ª¶©dG π°üJ Éª«a 17–28

 38 ≈dEG áÑ≤©dG áæjóe »a

 .áLQO 27 iô¨°üdGh

  

 Ú°üî°T IÉah 
 ôØ÷G ‘ pÉbôZ

GôàH - ¿ÉªY 

 ¢ùeG ÉbôZ ¿É°üî°T »aƒJ

 á≤£æe »a á«YGQR ácôH πNGO

 »a ΩÓYE’G IQGOEG âdÉbh .ôØédG

 ¢ù£¨dG ¥ôa ¿CÉH »fóªdG ´ÉaódG

 ,πeÉ©J ¿É©e »fóe ´ÉaO »a

 ôKG ø«°üî°T IÉah çOÉM ™e

 ∑ôÑdG ióMEG πNGO Éª¡bôZ

 ôØédG á≤£æe »a á«YGQõdG

.(2Ω1500 ) `H É¡àMÉ°ùe Qó≤J

 áãL ≈∏Y Qƒã©dG  
 óHQG ∫Éª°T á∏∏ëàe

…hGõ¨dG ±ô°TG - óHQG 

 »a á«æe’G Iõ¡L’G ≥≤ëoJ

 QƒãY áKOÉëH óHQG áWô°T

 á∏∏ëàe áãL ≈∏Y ¢ùeG øWGƒe

 ájƒ¡dG ∫ƒ¡ée ¢üî°ûd

 ≥jôW ÖfÉL ≈∏Y IQƒª£e

 ∫Éª°T õjÉL ôØc Ió∏H »a »YGQR

 ¬fG , »æeG Qó°üe ∫Ébh .óHQG

 áKOÉëdG ¿Éμe ≈∏Y ∞°ûμdG ºJ

 Ö£dG õcôe ≈dG áãédG π≤f h

 »a QÉL ≥«≤ëàdGh »Yô°ûdG

 .É¡JÉ°ùHÓe

» التكنولوجيا« ا�ولى ضمن تصنيف 
الجامعات الرسمية 

 مطالب بأشد العقوبات بحق منتحل صفة 
»طبيب أسنان« 

¿Éª∏°ùdG ΩÉ°ùH - ÉãeôdG 

 É«LƒdƒæμàdGh  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  á©eÉL  â∏°üM

 »`̀a  ∫hC’G  Ö``̀«``̀Jô``̀à``̀dG  ≈``̀∏``̀Y  á````̀«````̀ fOQC’G

 ,á«ª°SôdG  á«fOQC’G  äÉ©eÉédG  ∞«æ°üJ

 äÉ°ù°SDƒe  OÉªàYG  áÄ«g  âæ∏YCG  ÉªÑ°ùM

.kGô«NCG  É¡JOƒL ¿Éª°Vh »dÉ©dG  º«∏©àdG

 áÑ°ùæH  ≥∏©àJ  äGô°TDƒe  áÄ«¡dG  óªà©Jh

 ,Ö``̀dÉ``̀W π``̀μ``̀d ¢```̀ù```̀jQó```̀J á``̀Ä``̀«``̀g ƒ``̀°``̀†``̀Y

 åëÑdG ,á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  É`̀°`̀VQ á`̀fÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG  è`̀FÉ`̀à`̀f

 ,ø``̀jó``̀aGƒ``̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f ,»``ª``∏``©``dG

 ø```«```jQGOE’G á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f ,ø`̀«`̀é`̀jô`̀î`̀dG IOƒ```̀L

 áÑ°ùf  ,¢``ù``jQó``à``dG  á`̀Ä`̀«`̀g  AÉ``̀°``̀†``̀YCG  ≈```̀dEG

 èeÉfôÑdG  »a  ø«dƒÑ≤ªdG  áÑ∏£dG  Oó`̀Y

 IAÉ``̀Ø``̀μ``̀dG ¿É``̀ë``̀à``̀eG è``̀FÉ``̀à``̀fh …RGƒ````̀ª````̀dG

 äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  ¿CÉ``H  kÉª∏Y  ,á«©eÉédG

 Ö`̀°`̀ù`̀M á`̀æ`̀«`̀©`̀e É``````̀fGRhCG É`̀¡`̀ë`̀æ`̀e º``̀J ó``̀b

.É¡à«ªgCG

 ÖFÉ°U  QƒàcódG,á©eÉédG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh

 kÉ`̀«`̀dÉ`̀M ∞`̀μ`̀©`̀J á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ¿CG  ,äÉ`̀°`̀ù`̀jô`̀N

 á«é«JGôà°S’G  É¡à£N  á`̀©`̀LGô`̀e  ≈`̀∏`̀Y

 ¢``̀SÉ``̀«``̀bh É``̀¡``̀H á``̀≤``̀∏``̀©``̀à``̀ª``̀dG QhÉ```̀ë```̀ª```̀ dGh

 ±ó`̀¡`̀H ∂```̀dPh ,±Gó`````̀gC’G RÉ``é``fG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f

 ,É¡JÉLôîe  ójƒéJh  É¡JÉ«∏ªY  ôjƒ£J

 á«ªdÉ©dG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  ≥«Ñ£Jh

 á«ãëÑdGh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  »``a

 ≈∏Y Égõ«ªJ  ¿Éª°V πLCG  øe á`̀jQGOE’Gh

.»ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  ø«jƒà°ùªdG

 É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG á©eÉL ¿CG ,ôcòjh

 èFÉàf kGôNDƒe â≤≤M ób âfÉc ,á«fOQC’G

 äÉØ«æ°üàdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  »`̀a  Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e

 äAÉ``̀L  PEG  THE, QS  π`̀ã`̀e  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

 ≈∏Y  (500-401)  áÄa  øª°V  á©eÉédG

 á`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG â``̀∏``̀à``̀MGh ,º``̀dÉ``̀©``̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e

 »`àdG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ø`̀«`̀H  kÉ`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  (150)

 ∂``̀dò``̀ch ,kÉ```̀eÉ```̀Y 50 ø```Y É``̀gô``̀ª``̀Y π``̀≤``̀j

 äÉ©eÉL  ø«H  2018  ΩÉ©d  (73)  áÑJôªdG

 ó`̀bh É`̀ª`̀c ,á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ∫hO

 IOƒédG  äGOÉ¡°T  øe  OóY  ≈∏Y  â∏°üM

 »ªjOÉcC’G  ø«dÉéªdG  »a  á°ü°üîàªdG

 IOÉ¡°T  ójóéJ  kGôNDƒe  ºJ  PEG  ,…QGOE’Gh

 .(2015) áØ°UGƒe ≈dEG ∫É≤àf’Gh hõjB’G

…ó«ªëdG ¥QÉW - ¿ÉªY 

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¿É``æ``°``S’G AÉ``̀Ñ``̀WG Ö`̀«`̀≤`̀f Ö`̀dÉ`̀W

 QƒàcódG áë°üdG ôjRh áfhGô£dG º«gGôHG

 ≥ëH äÉHƒ≤©dG ó°TG ´É≤jG ÜÉ«°ûdG Oƒªëe

.¿Éæ°SG Ö«ÑW áØ°U πëàfG ¢üî°T

 »Øë°U íjô°üJ »`̀a  á`̀fhGô`̀£`̀dG.O  OÉ`̀°`̀TGh

 »FÉbƒdG  ø```e’Gh  áë°üdG  IQGRh  Oƒ¡éH

 πëàæj  ¢üî°T  §Ñ°V  ø`̀Y  äô`̀ª`̀KG  »`̀à`̀dG

 »a  ágõædG  á≤£æªH  ¿Éæ°SCG  Ö«ÑW  áØ°U

 ó«ØJ  IQhõ`̀e  ¥GQhCÉ``̀H  IOÉ«Y  ôjójh  ,¿ÉªY

 ¿Éæ°SC’G Ö£H ¢SƒjQƒdÉμH ≈∏Y ¬dƒ°üëH

.¢UÉ°üàN’G IOÉ¡°Th

 ¢ù«d ¬£Ñ°V ºJ …ò`̀dG ¢üî°ûdG ¿G ó`̀cGh

 §Ñ°†H IQGRƒdG âeÉb å«M ,¿Éæ°SG Ö«ÑW

 É`̀¡`̀bÓ`̀ZEGh IOÉ`̀«`̀©`̀dÉ`̀H äGó`̀©`̀ª`̀dGh Iõ``¡``LC’G

.ΩÉ©dG »Yóª∏d ¢üî°ûdG Gòg ∞∏e ádÉMEGh

 óM  ™°Vh  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  áfhGô£dG  Oó°Th

 Gô«°ûe ,¿Éæ°S’G ÖW áæ¡e ≈∏Y AÓNó∏d

 »a  áë°üdG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àJ  áHÉ≤ædG  ¿G

 .É¡ª«¶æJh É¡àjÉªMh áæ¡ªdG §Ñ°V

 ÉjÉ°†≤H Üƒ∏£e ≈∏Y ¢†Ñ≤dG 
 ¿ÉªY ‘ ìÓ°Sh äGQófl

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY 

 11  ¬≤ëH  Üƒ∏£e  ≈∏Y  ¢ùeCG  »FÉæédG  åëÑdG  ¢†Ñb

 ¥Ó``̀WGh ìÓ`̀°`̀ù`̀dG π`̀ª`̀Mh äGQó``î``ª``dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀H kÉ`̀Ñ`̀∏`̀W

.¿ÉªY ≥WÉæe ióMG »a ,ájQÉædG äGQÉ«©dG

 åëH á`̀Ñ`̀©`̀°`̀T »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ¿G »`̀æ`̀eG Qó`̀°`̀ü`̀e ∫É``̀b h

 ¬≤ëH  πé°ùe  Üƒ∏£e  ≈∏Y  Gƒ°†Ñb  áª°UÉ©dG  »FÉæL

 ìÓ°ùdG  π`̀ª`̀Mh  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  ÉjÉ°†≤H  kÉ`̀«`̀æ`̀eG  kÉ`̀Ñ`̀∏`̀W  11

 á©HÉàe  ó©H  á«dÉe  iô`̀NGh  ájQÉædG  äGQÉ«©dG  ¥Ó`̀WGh

 ≥WÉæe ióMG »a √óLGƒJ ¿Éμe ∫ƒM äOQh äÉeƒ∏©e

 …QÉf  ìÓ°S ¬JRƒëH §Ñ°V ¢üî°ûdG  ¢û«àØàHh ,¿ÉªY

 óMG √ÉéJÉH QÉædG  ¥ÓWG á«°†≤H •QƒàªdG ¬fG  ø«ÑJh

 ¬©e ≥«≤ëàdÉH ô°TƒHh ,¿ÉªY »a Iôàa πÑb ¢UÉî°T’G

 .¬JÉÑ∏W QOÉ°üªd ¬∏jƒëàd

 ≈æKCG kÉæWGƒe Ωôμj øe’G 
 QÉëàf’G øY kÉHÉ°T

äÉ°ùjób óªëe - óHQG 

 ∫Éª°ûdG  º«∏bG  óFÉb  ΩÉ©dG  ø`̀e’G  ôjóe  Ühóæe  Ωôc

 áØbGƒ°ûdG »∏Y óªMG øWGƒªdG äGô«≤°T πFGh ó«ª©dG

 QÉ`̀ë`̀à`̀f’G  ∫hÉ``̀M  ø`̀WGƒ`̀e  PÉ`̀≤`̀fÉ`̀H  ¬àYÉé°ûd  Gô`̀jó`̀≤`̀J

 ó`̀MG »``̀a É`̀«`̀∏`̀©`̀dG ≥``̀HGƒ``̀£``̀dG ó```̀MG ø``̀e ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f AÉ``≤``dÉ``H

.»°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G  óHQG  áæjóªH  ä’ƒªdG

 á`̀Ø`̀bGƒ`̀°`̀û`̀dG á`̀YÉ`̀é`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y äGô`̀«`̀≤`̀°`̀T ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG ≈``̀æ``̀KGh

 äÉ`̀Ñ`̀LGhh  ±Gó``̀gG  ™`̀e  ≥°ùàj  …ò`̀dG  »fÉ°ùf’G  ¬∏ªYh

 á¶aÉëªdG  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e’G  RÉ¡L  áØ°ù∏ah  ádÉ°SQh

 áªjôédG  ™æeh  ¢VGôY’Gh  äÉμ∏àªªdGh  ìGhQ’G  ≈∏Y

 QhódG ≥ªY ≈∏Y πdóJ Éª∏ãe ÉgQƒ°Uh É¡dÉμ°TG áaÉμH

 √òg  ò«ØæJ  »`̀a  Éμjô°T  √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  øWGƒª∏d  »`̀æ`̀e’G

 .äÉÑLGƒdGh  ΩÉ¡ªdG

GôàH - ¿ÉªY 

 ¿Gƒ````̀jO ø``̀«``̀fGƒ``̀b ¿É````̀«````̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ô`````̀bCG

 ¥hóæ°Uh  ,  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  ,  áÑ°SÉëªdG

 øe  äOQh  Éªc  ,  ø```̀eC’Gh  ¢û«édG  AGó`̀¡`̀°`̀T

 á°SÉFôH ¢ùeG ¬à°ù∏L »a , ÜGƒædG ¢ù∏ée

 ±hô©e QƒàcódG  áHÉfE’ÉH  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ

 QƒàcódG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  Qƒ°†Mh  â«îÑdG

.IQGRƒdG áÄ«gh RGRôdG ôªY

 ∫ó`̀©`̀ª`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG ≈`̀∏`̀Y ¿É```̀«```̀YC’G ≥````̀aGhh

 Éªc  2018 áæ°ùd  áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ`̀jO  ¿ƒfÉ≤d

 õjõ©J ≈dG ±OÉ¡dGh , ÜGƒædG ¢ù∏ée √ôbCG

 øe ¬æμªj ÉªH áÑ°SÉëªdG ¿GƒjO á«dÓ≤à°SG

 ™e ≈°TÉªàj  ÉªHh  ,  …Qƒà°SódG  √QhO  ájOCÉJ

 äÉ°SQÉªªdGh  á«dhódG  á«HÉbôdG  ô«jÉ©ªdG

 á«dhódG  äÉª¶æªdG  äÉÑ∏£àeh  á`̀«`̀dhó`̀dG

 {  áª¶æªc ¿Gƒ``̀jó``̀dG  É`̀¡`̀«`̀dG  »`̀ª`̀à`̀æ`̀j  »`̀à`̀dG

.z…É°SƒàfG

 ¿CÉ``°``û``H ÜGƒ````̀æ````̀dG QGô`````̀b ¢``ù``∏``é``ª``dG ô```````bCGh

 áeÉ©dG  IQGO’G  ¿ƒfÉ≤d  ∫ó©ªdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

 IQÉ`̀Ñ`̀Y  AÉ`̀¨`̀dÉ`̀H  á«°UƒàdG  ™`̀e  2018  áæ°ùd

 zÜ  É¡æY  á°VÉ©à°S’Gh  {  IQGRƒ```̀dG  π`̀«`̀ch  {

 ´hô°ûªH  äOQh  ÉªæjG  zIQGRƒ```̀dG  ΩÉ`̀Y  ø«eG

 ¢UÉ°üàN’G  IóYÉb  ™ q°Sƒj  …ò`̀dG  ¿ƒfÉ≤dG

 IQGOE’G  πª°ûàd  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG  »`̀a

 óëjh äGAGô``````̀LE’G ´ qô`̀°`̀ù`̀jh , á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG

 ∫ÓN  øe  ø«JhôdGh  á«WGôbhô«ÑdG  øe

.¢UÉ°üàN’G ¢†jƒØJ

 ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG ≥aGhh

 Iõ¡L’Gh áë∏°ùªdG äGƒ≤dG AGó¡°T ¥hóæ°U

 ¢ù∏ée  øe  OQh  Éªc  2018  áæ°ùd  á«æe’G

 äGóYÉ°ùªdGh ÉjGõªdG Oóëj …òdGh ÜGƒædG

 ôÑà©jh  ,  AGó¡°ûdG  …hPh  Iô`̀°`̀SC’  IQô≤ªdG

 AGó¡°T ¥hóæ°U :øe πμd »fƒfÉ≤dG ∞∏îdG

 øeC’G AGó¡°T ¥hóæ°Uh , áë∏°ùªdG äGƒ≤dG

.»fóªdG ´ÉaódG AGó¡°T ¥hóæ°Uh , ΩÉ©dG

 ¿G RGRôdG ôªY QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh

 »μ∏ªdG  ¿Gƒ`̀jó`̀dG  ™e  π°UGƒàà°S  áeƒμëdG

 ô°SCG  º`̀YO  ¥hó`̀æ`̀°`̀U{  è`̀eO  ¿CÉ°ûH  ≥«°ùæà∏d

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

 ™e ¬àfRGƒe øe ∫ƒªªdGh ¿Gƒjó∏d ™HÉàdG {

 CÉ°ûæªdG{  øe’Gh  ¢û«édG  AGó¡°T  ¥hóæ°U{

 á∏NGóe ≈∏Y √OQ »a ∂dPh , ¿ƒfÉ≤dG ≥ah

 Ö`̀dÉ`̀W á``̀fhGô``̀£``̀dG õ`̀jÉ`̀a Qƒ``à``có``dG ø`̀«`̀©`̀dG

.ø«bhóæ°üdG èeóH É¡dÓN

 ¢ù∏ée º°SÉH  ≈©f  â«îÑdG  QƒàcódG  ¿É`̀ch

 §∏°ùdGh ¢ü«ëØdG »à«∏ªY AGó¡°T ¿É«YC’G

 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀L ≈```̀dG ¬``jõ``©``à``dG kÉ``̀eó``̀≤``̀e ,

 ,  AGó¡°ûdG  …hPh  ô`̀°`̀SGh  »``̀fOQ’G  Ö©°ûdGh

 áë∏°ùªdG äGƒ≤dÉH √RGõàYGh √ôîa GócDƒeh

.á«æe’G Iõ¡L’Gh

 á≤«bO  áeƒμëdGh  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  ∞bhh

 AGó¡°ûdG ìGhQCG ≈∏Y áëJÉØdG GhCGôbh âª°U

 :ø«≤HÉ°ùdG  ¿É«Y’G  ¢ù∏ée …ƒ°†Y ≈∏Yh

 ¬jÉJƒHG  óªëe RGƒah ,  OGôe ≈°ù«Y Qó«M

 , …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ô`̀°`̀SÉ`̀j  ¿É``̀æ``̀Ø``̀dG  ìhQ ≈``̀∏``̀Yh ,

 Ö`̀JÉ`̀μ`̀dGh …hÓ``«``°``ù``dG ó`̀©`̀°`̀S »```̀eÓ```̀Y’Gh

.äÉcôH áeÉ°SG åMÉÑdGh , Qƒ°üæe …ô«N

 ó`̀dÉ`̀N ¿É``̀«``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ΩÉ``̀Y ø``̀«``̀eCG Ó``̀Jh

 IOGQE’G  ¢`̀ü`̀f  á°ù∏édG  á`̀jGó`̀H  »`̀a  …Rƒ``∏``dG

 ¢ù∏ée IƒYO áæª°†àªdG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG

 á«FÉæãà°SG  IQhO  »`̀a  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ≈`̀dG  á``̀eC’G

 …QÉ`̀é`̀dG ∫ƒ``̀∏``̀jCG ø``e »`̀fÉ`̀ã`̀dG ø``e kGQÉ``Ñ``à``YG

 .É¡«a IOQGƒdG QƒeC’G QGôbE’



w w w . a l r a i . c o m ¿OQC’G - ¿ÉªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG 

äÉ«∏fi  17449 Oó©dG - Ω2018  ∫ƒ∏jCG 21  ≥aGƒŸG - `g 1440 Ωôfi 11 á©ª÷G3
 äÉÑ°SÉæŸÉH ’hO Åæ¡j ∂∏ŸG 

 á«æWƒdG
GôàH - ¿ÉªY 

 áÄæ¡J á«bôH ¢ùeG ,»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL å©H

 øH  ¿Éª∏°S  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  ø«Øjô°ûdG  ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG  ΩOÉ``̀N  ≈``̀dEG

 ó«©dG  áÑ°SÉæªH  ájOƒ©°ùdG  ∂∏e ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG  óÑY

.√OÓÑd »æWƒdG

 ΩOÉ`̀î`̀d ¬JÉ«æªJ ø`̀Y ,á`̀«`̀bô`̀Ñ`̀dG »`̀a ,¬`̀à`̀dÓ`̀L Üô````̀YCGh

 ,á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Qƒ`̀aƒ`̀ª`̀H ø`̀«`̀Ø`̀jô`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG

 »a  QÉ``̀gOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  …Oƒ©°ùdG  Ö©°û∏dh

.áª«μëdG ¬JOÉ«b πX

 äÉ«bôH ¢ùeG ,»fÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ªdG  ádÓL å©H Éªc

 º`̀«`̀gGô`̀HEG  »`̀dÉ`̀e  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ø`̀e  π`̀c  ≈``̀dEG  áÄæ¡J

 ¢ùjƒd  …QÉ`̀e  É£dÉe  ájQƒ¡ªL  á°ù«FQh  ,Éà«c  ôμH  ƒ`̀HCG

 ø`̀«`̀eQCG  É`̀«`̀æ`̀«`̀eQCG  ájQƒ¡ªL  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  ,É°ûjôH  hô««dƒc

 OÉ`̀«`̀YC’É`̀H  º`̀gOÓ`̀H  ä’É`̀Ø`̀à`̀MG  áÑ°SÉæªH  ,¿É`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀cô`̀°`̀S

.á«æWƒdG

 √òg IOÉ≤d ¬JÉ«æªJ øY ,äÉ«bôÑdG »a ,¬àdÓL ÜôYCGh

 ºgOÓH  Üƒ©°ûdh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  QƒaƒªH  ∫hó``̀dG

 .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG

¿hÉ©àdG åëÑj ¿ÉcQ’G ¢ù«FQ   
 äGQÉe’G ™e 

GôàH - ¿ÉªY 

 øcôdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ácôà°ûªdG  ¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  åëH

 »JGQÉeE’G ô«Ø°ùdG ™e ¢ùeCG äÉëjôa º«∏ëdGóÑY Oƒªëe

 ¿hÉ©àdG ¬LhCG ≥aGôªdG óaƒdGh »°ùeÉ°ûdG ô£e ¿ÉªY »a

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀Y  õ`̀jõ`̀©`̀J  π`̀Ñ`̀°`̀Sh  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≥«°ùæàdGh

 . øjó∏ÑdG ø«H »FÉæãdG

 ÜÉÑ°ûdG ôjRƒd »°ùfôa ΩÉ°Sh   
GôàH -¿ÉªY 

 ΩÉ`̀°`̀Sh ¿hô``̀cÉ``̀e π`̀jƒ`̀fÉ`̀ª`̀jG »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG í`̀æ`̀e 

 Ωôμe ÜÉÑ°ûdG ôjRƒd ôÑcCG §HÉ°V áÑJôH ±ô°ûdG ábƒL

 ¿OQC’G  ô«Ø°S  Ö°üæe  ¬«dƒJ  √Oƒ¡éd  kGôjó≤J  »°ù«≤dG

.2018 ¿GôjõM ∞°üàæe ≈àMh 2013 É°ùfôa »a

 ¢ùjQƒe  á«°ùfôØdG  á«LQÉîdG  IQGRh  ΩÉ`̀Y  ø«eG  ΩÉ``bh

 πØM  ∫Ó`̀N  ΩÉ°SƒdG  »°ù«≤dG  ó«∏≤àH  ,¿Éàfƒe  hOQƒ``̀Z

 §°Sh’G ¥ô°ûdG IQGOG ôjóe √ô°†M É°ùfôa »a ∫ÉÑ≤à°SG

 AÉ``°``SDhQ ø``e Oó```̀Yh ƒ`̀aÉ`̀fƒ`̀H Ωhô``«``L É`̀«`̀≤`̀jô`̀aG ∫É`̀ª`̀°`̀Th

 É°ùfôa »a áq«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG

  

 ÉcÒeCG ™e ¿hÉ©àdG åëH 
…CGôdG - ¿ÉªY 

 ø«Hôà¨ªdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«LQÉîdG  IQGRh  ΩÉ`̀Y  ø«eCG  åëH

 á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ™e ¢ùeCG , …Rƒ∏dG ójR ô«Ø°ùdG

 ó`̀aƒ`̀dGh  ¢`̀û`̀jQ  ∫QÉ```c  á«∏°üæ≤dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  »`̀cô`̀«`̀eC’G

 ä’ÉéªdG  »`̀a  øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¬``̀LhCG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG

.Égôjƒ£J πÑ°Sh ,áaÉc

 É¡ªYO ≈`̀∏`̀Y Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```j’ƒ```dG …Rƒ``̀∏``̀dG ô`̀μ`̀°`̀T É`̀ª`̀c

 ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  áμ∏ªª∏d  π°UGƒàªdG

.ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É¡æe

 ,¢ûjQ »cô«eC’G  á«LQÉîdG  ôjRh óYÉ°ùe OÉ°TCG  ,√QhóH

 »a kÉ°Uƒ°üNh ,É¡«∏Y AÉæÑdG IQhô°Vh äÉbÓ©dG áfÉàªH

 .á«∏°üæ≤dG ä’ÉéªdG

  

 ÈY øë°ûdGh ôØ°ùdG ácôM 
 áHôY …OGh È©e

GôàH–¿ÉªY 

 »`̀a  ΩÓ``````̀Y E’Gh  á``̀eÉ``̀©``̀dG  äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG  IQGO EG  äô````̀cP

 ô`̀Ñ`̀Y  ø`̀ë`̀°`̀û`̀dGh  ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  á``̀cô``̀M  ¿CG  ΩÉ``̀©``̀dG  ø````̀e C’G

 ájÉ¨dh  ∫ƒ∏j CG  23  IôàØdG  ∫ÓN  áHôY  …OGh  ôÑ©e

 ≈`̀∏`̀Y  ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S  π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  ∫h C’G  ø`̀jô`̀°`̀û`̀J  ø`̀e  ∫hC’G

 23  Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó`̀N ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG á`̀cô`̀M :»`̀dÉ`̀à`̀dG ƒ`̀ë`̀æ`̀dG

 πÑ≤ªdG  ∫h C’G  ø`̀jô`̀°`̀û`̀J  ø`̀e  ∫hC’G  á`̀jÉ`̀¨`̀dh  ∫ƒ`̀∏`̀j CG

. áj O É«àY G

 ø`̀e  ,∫ƒ````̀∏````̀j CG  23  ó``````M C’G  Ωƒ```«```d  ø``̀ë``̀°``̀û``̀dG  á```cô```M

 á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ájÉ¨dh  ÉMÉÑ°U  áæeÉãdG  áYÉ°ùdG

 26 h  25  ΩÉj C’G  ∫ÓN  øë°ûdG  ácôM  Gô¡X  Iô°ûY

 ÉMÉÑ°U  áæeÉãdG  áYÉ°ùdG  øe  …QÉédG  ∫ƒ∏j CG  27 h

.Gô¡X  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ájÉ¨dh

 29 h  28 h  24  ΩÉ`̀j C’G  ∫Ó`̀N  á≤∏¨e  øë°ûdG  ácôM

 .∫hC’G  øjô°ûJ  øe  ∫hC’Gh  ,∫ƒ∏j CG

»JGQÉe’G ô«Ø°ùdG kÓÑ≤à°ùe äÉëjôa

   أعيان وشباب يناقشون سبل االرتقاء 
بالمشاركة ومواجهة الفكر المتطرف 

áeC’G ¢ù∏ée äÉ«MÓ°U øezáÑjô°†dG ∫ó©e {QGôbEG

المعشر: نعاني من غياب االستقالل االقتصادي
 ™«HÉ°SCG ∫ÓN z…OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG ìÓ°UEÓd »æWƒdG èeÉfÈdG{ ¥ÓWG        

 ‹ÉªL’G œÉædG øe øWGƒŸG ≈∏Y »Ñjô°†dG AÖ©dG % 26^5      

¢Vhôb ójó°ùJ øWGƒŸG πNO øe % 63     

 GôàH-¿É qªY 

 QGƒ```̀ë```̀dG{ IQOÉ```̀Ñ```̀e á`̀æ`̀é`̀d â``̀≤``̀à``̀dG 

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d z»```̀HÉ```̀Ñ```̀°```̀û```̀dG »```̀æ```̀Wƒ```̀dG

 á``ë``HGQ ø``«``©``dG á``°``SÉ``Fô``H ¿É```̀ «```̀YC’G

 øe  É«HÉÑ°T  Gó``̀ah  ,¢`̀ù`̀eCG  ,¢`̀SÉ`̀Hó`̀dG

 á«Yƒà∏d  »æWƒdG  ≈≤à∏ªdG  AÉ°†YCG

.ôjƒ£àdGh

 áÄØdG  ¿EG  ,¢`̀SÉ`̀Hó`̀dG  ø`̀«`̀©`̀dG  â`̀dÉ`̀bh

 Ék«é«JGôà°SG G kQƒëe πμ°ûoJ á«HÉÑ°ûdG

 ,ø``Wƒ``dÉ``H ¢``Vƒ``¡``æ``dG QhÉ```ë```e ø```e

 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`````̀dEG ƒ``̀Yó``̀j …ò`````̀dG ô``````̀eC’G

 »`̀a º``̀¡``̀JÉ``̀eÉ``̀¡``̀°``̀SEGh º``̀¡``̀JÉ``̀cQÉ``̀°``̀û``̀e

 áeóN  Ió`̀©`̀°`̀UC’Gh  ä’ÉéªdG  ≈à°T

.øWƒdGh  ™ªàéª∏d

 IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  á``̀æ``̀é``̀d  ¿CG  â```̀ë```̀°```̀VhCGh

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  É`̀¡`̀ q∏`̀μ`̀°`̀T  á`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG

 á`̀ª`̀Lô`̀J ,õ``̀jÉ``̀Ø``̀dG π`̀°`̀ü`̀«`̀a ¿É```̀«```̀YC’G

 ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«Lƒàd

 π°UGƒàdG  ï«°Sôàd  á«YGódG  »fÉãdG

 É°Uƒ°üNh  ™«ªédG  ™`̀e  »fGó«ªdG

 ƒëf  É keób  »°†ªdG  ±ó¡H  ,ÜÉÑ°ûdG

 á∏eÉμàeh  á∏eÉ°T  ájDhôH  πÑ≤à°ùªdG

.™«ªédG iód

 IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¿CG  ¢`̀SÉ`̀Hó`̀dG  ø«©dG  äó```cCGh

 πμ°ûoJ  á«HÉÑ°ûdG  ¿É``̀«``̀YC’G  ¢ù∏ée

 ÜÉÑ°ûdG  áÑWÉîªd  É k°ù«FQ  G kQƒ`̀ë`̀e

 Iô«°ûe,ºgQÉμaC’h  º¡d  ´Éªà°S’Gh

 »HÉÑ°ûdG  äƒ°ü∏d  ´Éªà°S’G  ¿CG  ≈`̀dEG

 á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀dG ±Gó```````̀gC’G º````̀gCG ø```e

 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀H õ``̀cô``̀J »``̀à``̀dG ,IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀∏``̀d

 ≈`̀∏`̀Y ´Ó`````````̀W’G ≈```̀∏```̀Y É```̀¡```̀JGAÉ```̀≤```̀d

 ¬LGƒJ  »àdG  äÉHƒ©°üdGh  äÉjóëàdG

 ä’É``̀é``̀e ∞``̀∏``̀à``̀î``̀e »````a ÜÉ``̀Ñ``̀ °``̀û``̀dG

 ∫ƒ∏ëdG  »æÑJ  ø`̀Y  kÓ°†a  ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG

 ÜÉÑ°ûdG  É¡H  ø`̀eDƒ`̀j  »àdG  IôμàÑªdG

.äÉjóëàdG ∂∏J ∞∏àîe »£îàd

 »æWƒdG ≈≤à∏ªdG ¢ù«FQ ÉYO ,√QhóH

 óªëe QƒàcódG  ôjƒ£àdGh  á«Yƒà∏d

 ≈`̀æ`̀©`̀ oJ IQOÉ``̀Ñ``̀e »`̀æ`̀Ñ`̀J ≈```̀dEG ,Qhó``̀Ñ``̀dG

 ,zÜÉÑ°û∏d  »æWh  ¢ù∏ée{  π«μ°ûàH

 »``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG º``````````̀gQhO ø`````̀e Rõ````̀©````̀j

 »````YÉ````ª````à````L’Gh …OÉ`````̀ °`````̀ü`````̀ à`````̀bE’Gh

 º¡°SÉ°ùMEG  ø`̀Y  ô`̀Ñ`̀©`̀jh  ,»`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh

 øWƒdG  ÉjÉ°†b  √ÉéJ  á«dhDƒ°ùªdÉH

.áØ∏àîªdG

 ø`̀Y AÉ``̀≤``̀∏``̀dG »```̀a ¿É```̀ «```̀YCG çó```̀ë```̀Jh

 ácQÉ°ûª∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 QhOh ,øWƒdG Iô«°ùe »a á«HÉéj’G

 ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh ΩÓ``````YE’G »``̀a ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀dG

 »a  ÜÉÑ°ûdG  QhO  õjõ©J  h  ,»æWƒdG

 á¡LGƒeh  »©ªàéªdG  º∏°ùdG  AÉ`̀æ`̀H

.±ô£àªdG ôμØdGh ∞æ©dG ôgGƒX

 »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG Ghó`````̀cCGh

 á``̀«``̀HÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG á``̀ Ä``̀Ø``̀ ∏``̀ d …ô`````«`````î`````dGh

 äÉ©ªàéªdG  áeóîd  ÉgQÉªãà°SGh

 á``̀«``̀ª``̀gCG ø````Y kÓ``̀°``̀†``̀a ,É``̀¡``̀à``̀«``̀ª``̀æ``̀Jh

 áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdÉH  QÉªãà°S’G

 ≈∏Yh  ,É¡YGƒfCGh  É¡dÉμ°TCG  ∞∏àîªH

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  É¡°SCGQ

 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``a

.á∏eÉ°ûdG

 ÜÉ``̀Ñ``̀ °``̀û``̀dG ìô```````W ,º```̀¡```̀Ñ```̀fÉ```̀L ø`````̀e

 á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG º``¡``HQÉ``é``J äÉ``̀HÉ``̀°``̀û``̀dGh

 ºgõ«e É``eh á`̀«`̀YGó`̀HE’G º`̀gQÉ`̀μ`̀aCGh

 É`̀ª`̀c ,ÜÉ``̀Ñ``̀ °``̀û``̀dG ø```̀e º``̀gô``̀«``̀Z ø```̀Y

 áØ∏àîªdG  º`̀¡`̀ã`̀jOÉ`̀MCG  »`̀a  Gƒ`̀°`̀Vô`̀Y

 äÉ``Ñ``∏``£``à``ª``dG Rô````````HCG á``̀Yƒ``̀æ``̀à``̀ª``̀dGh

 »°†ª∏d  É¡fƒLÉàëj  »àdG  äGhOC’Gh

 ,á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG º`̀¡`̀Jô`̀«`̀°`̀ù`̀e »``a É`` keó``b

 á«JÉ«ëdG  äGQÉ¡ªdG  ÜÉ°ùàcG  ±ó¡H

 .áØ∏àîªdG  á«ª∏©dGh  á«∏ª©dGh

 GôàH- ¿É qªY 

 ,ádhódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG 

 ¿CG ,¢``̀ù``̀eCG ,ô`̀°`̀û`̀©`̀ª`̀dG »`̀FÉ`̀LQ Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 πNódG  áÑjô°V  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô°ûe  QGô```bEG

 ø`̀e á``̀«``̀FÉ``̀¡``̀æ``̀dG ¬``à``¨``«``°``ü``H ó```̀jó```̀é```̀dG

.áeC’G ¢ù∏ée äÉ«MÓ°U

 áæé∏dG ¬Jó≤Y ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL

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

 ,¿ÉbƒW á«eCG QƒàcódG á°SÉFôH ¿É«YC’G

 å`̀ë`̀Hh ,¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG ´hô``°``û``e á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀d

 ∞∏àîe ≈∏Y ¬JGô«KCÉJh √OGƒe π°UÉØe

.äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G íFGô°T

 Qƒ°†ëH ,áæé∏dG AÉ°†YCG ô°û©ªdG ™∏WCGh

 Ée Rô``̀HCG  ≈∏Y ,¿É``«``YC’G ø`̀e ô«Ñc Oó`̀Y

 IójóédG  ¬à¨«°U  »`̀a  ¿ƒfÉ≤dG  ¬dhÉæJ

.áMôà≤ªdG

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ª`̀Y è`̀eÉ`̀fô`̀H ¿CG í```°```VhCGh

 Éª¡dhCG  ,ø«jRGƒàe ø«£N øª°V ô«°ùj

 ≈ª°ùoj  Ée  ƒ`̀gh  ióªdG  ô«°üb  èeÉfôH

 ió`̀ª`̀dG ó«©H ô```̀NB’Gh ,Ωƒ``̀j z100z```̀dÉ``̀H

 »æWƒdG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dGz``̀H √É`̀ª`̀°`̀SCG É`̀e ƒ``̀gh

 ,z…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  »°SÉ«°ùdG  ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d

 ¬`̀bÓ`̀WEG  ≈∏Y  áeƒμëdG  πª©J  …ò``̀dGh

.IOhó©e ™«HÉ°SCG ∫ÓN

 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ≈````̀dEG  ô`̀°`̀û`̀©`̀ª`̀dG  QÉ```̀ °```̀TCGh

 áKÓK ≈∏Y »°SÉ°SCG πμ°ûH õcôj »æWƒdG

 »°SÉ«°ùdG  ìÓ``°``UE’G ø`̀e GAó``̀H  QhÉ`̀ë`̀e

 âHGƒãdÉH  ≥∏©àªdG  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  IOÉ`̀«`̀°`̀Sh

 á`̀dhó`̀dGh  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ë∏d  áªXÉædG

 øe  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  É`̀«`̀fÉ`̀Kh  ,á«WGô≤ªjódG

 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e á``̀©``̀LGô``̀e ∫Ó```̀N

 Qƒëe  G kô``̀«``̀NCGh  ,É`` kYƒ``fh  É`̀ kª`̀c  áeó≤ªdG

.»æWƒdG OÉ°üàb’G õ«ØëJ

 ∫ƒM á°SGQO  äô`̀LCG  áeƒμëdG  ¿CG  ø«Hh

 oå«M ,øWGƒªdG  ≈∏Y »Ñjô°†dG  AÖ©dG

 πªëàj  øWGƒªdG  ¿CG  É¡éFÉàf  äô¡XCG

 øe  áFÉªdÉH  26Q5  áÑ°ùæH  ÉkÑjô°V  ÉkÄÑY

 áÑ°ùædG ¿CGh , »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG

 ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉYÉ£àbG πª°ûJ

 π`̀NO ø``̀e á`̀FÉ`̀ª`̀dÉ`̀H  63 ¿CG  ≈```̀dEG  É``̀ kà``̀a’

.¢Vhô≤dG ójó°ùJ ≈dEG Ögòj øWGƒªdG

 ,á``eƒ``μ``ë``dG  ¿CG  ≈`````̀dEG  ô`̀°`̀û`̀©`̀ª`̀dG  √ƒ`````̀fh

 ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  øe  äÉ¡«LƒàH

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG É``̀¡``̀JGQGƒ``̀M π`̀°`̀UGƒ`̀J ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG

 äÉ```fƒ```μ```e ∞``̀∏``̀à``̀î``̀e ™`````̀e á```̀∏```̀eÉ```̀°```̀û```̀dG

 Éª«a  ,áYƒæàªdG  í`̀FGô`̀°`̀û`̀dGh  ™ªàéªdG

 πNódG  áÑjô°V  ¿ƒfÉb  ´hô°ûªH  ≥∏©àj

.ójóédG

 õY á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ô```̀jRh Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ±É```°```VCGh

 áÑjô°V  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀eh  ,ájôcÉæc  ø`̀jó`̀dG

 ¿CG  ,»∏YƒHCG  ΩÉ°ùM  ,äÉ©«ÑªdGh  πNódG

 ´hô°ûªd  á°ù«FQ  QhÉ`̀ë`̀e  á`̀©`̀HQCG  ∑É`̀æ`̀g

 ,ó``̀jó``̀é``̀dG π```̀Nó```̀dG á``̀Ñ``̀jô``̀°``̀V ¿ƒ```̀fÉ```̀b

 ,»`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG Ö`̀æ`̀é`̀à`̀dG á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e :»```̀g

 ,á«Ñjô°†dG  IQGOE’G  ,»Ñjô°†dG  Üô¡àdG

 øe  ±ó¡dG  ¿CG  ó`̀cCGh  .íFGô°ûdG  Ö°ùfh

 ƒg ó`̀jó`̀é`̀dG π``̀Nó``̀dG á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀V ¿ƒ``̀fÉ``̀b

 ójóL …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  è¡æd π`̀Nó`̀e OÉ`̀é`̀jEG

 ƒªædG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G ø`̀«`̀©`̀H ò``̀NCÉ``̀j

 áFÉªdÉH  90  ƒëf  ¿CG  É kgƒæe  ,á`̀dGó`̀©`̀dGh

 ød  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  »côà°ûe  øe

 ≈dEG  ô°û©ªdG  âØdh  .¿ƒfÉ≤dG  º¡∏ª°ûj

 äòîJG  »àdG  á«eƒμëdG  äGAGô``LE’G  ¿CG

 ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN

 äÉÑ∏£àe øe áFÉªdÉH 50 ƒëf âédÉY

 ¿CG G kó```cDƒ```e ,»```dhó```dG ó`̀≤`̀æ`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U

 ¿CG{  ≈∏Y  ¢üæJ  ájQƒà°SódG  á«©LôªdG

 Ωó≤àJ  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe …CG  ô«°üe ¿ƒμj

 ¬«≤°ûH  áeC’G  ¢ù∏ée ó«H  áeƒμëdG  ¬H

 ¿Éμe  …CG  »a  ¢ù«dh  ,¿É`̀«`̀YC’Gh  ÜGƒædG

.zôNBG

 QGô≤à°S’G  ø`̀e º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y ¬``̀fCG  ô``̀cPh

 ¬H º`̀©`̀æ`̀J …ò````̀dG »```̀æ```̀eC’Gh »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 ÜÉ«Z  øe »fÉ©oj  ¿OQC’G  ¿CG  ’EG  ,OÓÑdG

 …òdG  ôeC’G  ,z…OÉ°üàb’G  ∫Ó≤à°S’G{

 ∫ƒ°Uƒ∏d  á`̀jó`̀L  π`̀μ`̀H  »©°ùdG  Ö∏£àj

 ò«ØæJ  ∫ÓN øe ∫Ó≤à°S’G  ∂dP  ≈dEG

 ™≤j  áØ∏àîªdG  äGAGô```̀L’G  ø`̀e  áªFÉb

 ójóédG πNódG áÑjô°V ¿ƒfÉb ´hô°ûe

 AÉ≤∏dG π¡à°SG ¿ÉbƒW ¿Éch .É¡°SCGQ ≈∏Y

 áZÉ«°U »a øWGƒªdG ∑Gô°TEG  ¿EG  ÓFÉb

 ¢ùªJ  »`̀à`̀dG  ∂∏J  Éª«°S  ’  äÉ©jô°ûàdG

 É¡H ¬``Lh á``jƒ``dhCG  »`̀g,á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG  ¬JÉ«M

.»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL

 á`̀«`̀ª`̀gCG ø```̀e º```̀Zô```̀dG ≈``̀∏``̀Y ¬`````̀fCG ó``````̀cCGh

 ´hô`̀°`̀û`̀e OGƒ```̀e ∫ƒ``̀M »`̀æ`̀Wƒ`̀dG QGƒ``̀ë``̀dG

 ¿EÉ`̀a ,ó`̀jó`̀é`̀dG π`̀Nó`̀dG áÑjô°V ¿ƒ`̀fÉ`̀b

 ºàj  ¿CG  Öéj  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô°ûe  º««≤J

 á«bGó°üe  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  Qƒ¶æe  ø`̀e

 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ió```d á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 á«dhódG  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  ¥Gƒ`̀°`̀SCGh  á«dhódG

 á«ªgCG ≈```dEG  É``̀ k«``̀YGO ,á`̀ë`̀fÉ`̀ª`̀dG ∫hó````̀dGh

 ìÓ°UE’G  èeGôH  ò«ØæJ  »a  QGôªà°S’G

.…OÉ°üàb’G

 áÑjô°†dG  ¿ƒfÉb  ¿CG  ≈dEG  ¿ÉbƒW QÉ°TCGh

 ™jRƒJ  »`̀a  äÉgƒ°ûàdG  èdÉ©j  ìôà≤ªdG

 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø``̀«``̀H »`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG AÖ```̀©```̀dG

 OGôaC’G íFGô°Th ,áØ∏àîªdG ájOÉ°üàb’G

 AÖ©dG ™jRƒJ ¿ƒμj å«ëH ,ájóYÉ°üàdG

 è`̀dÉ`̀©`̀ oj É`̀ª`̀c ,á``̀dGó``̀Y ô``̀ã``̀cCG »`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG

 »àdG äGAÉØY’G øY áéJÉædG äÉgƒ°ûàdG

 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ∞∏àîªd âëæe

.á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ôÑY

 èdÉ©j  ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh

 á`̀«`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG  IQGOE’G  »``̀a  äÉ`̀gƒ`̀°`̀û`̀à`̀dG

 á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh »`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG π`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀dGh

 ¿CG ≈````̀dEG É``̀ kà``̀a’ ,»`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG Üô`̀¡`̀à`̀dÉ`̀H

 ájóéH  äò``̀NCG  ¿ƒfÉ≤dG  OGƒ`̀e  ¢Uƒ°üf

 Ée ,OÉ°üàb’G õ«ØëJh ádGó©dG ™«°VGƒe

.…OÉ°üàb’G ƒªæ∏d G kõØëe ¬æe π©éj

 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG »```̀Yh ¿CG  ¿É``̀bƒ``̀W í```̀°```̀VhCGh

 á``̀¡``̀LGƒ``̀e ó``̀æ``̀Y É`̀ª`̀«`̀ °`̀S  ’h »`````````̀fOQC’G

 ¿CG ï```̀jQÉ```̀à```̀dG ô``̀Ñ``̀Y â```̀Ñ```̀KCG ,äÉ```````````eRC’G

 ƒª°ùJ  ,É`̀«`̀∏`̀©`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 »æWƒdG  ÖLGƒdG  ¿CGh  ,QÉÑàYG  πc  ¥ƒ`̀a

 äGRÉ```é```f’G ≈`̀∏`̀Y ®É``Ø``ë``dG »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀j

 ≈∏Y á``̀dhó``̀dG É`̀¡`̀à`̀≤`̀≤`̀M »`̀à`̀dG Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG

.äÉjƒà°ùªdGh ó©°üdG ∞∏àîe

 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ¿É```̀«```̀YC’G ø`̀ª`̀K º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e

 á∏eÉ°T  äGQGƒ`````̀M  AGô``̀LÉ``̀H  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 á`̀«`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dGh á`̀«`̀Hõ`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ™``̀e

 Égô«Zh  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh

 IOÉ`````YEGh ,á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b π`̀jó`̀©`̀à`̀d,

 Üô¡àdG áédÉ©eh ∫OÉY πμ°ûH ¬àZÉ«°U

 ä’ó`̀©`̀e  ≥«≤ëJ  π``̀LG  ø`̀e  »Ñjô°†dG

.πÑ≤à°ùªdG »a ≈∏YG ájOÉ°üàbG ƒªf

 º``¡``JÓ``NGó``e »```̀a ¿É````̀«````̀YC’G ∫hÉ````æ````Jh

 »àdG á«Ñjô°†dG ÉjÉ°†≤dG ºgCG áYƒæàªdG

 äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîeh  ø«æWGƒªdG  º¡J

 á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG

 á`̀«`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG äÓ``̀jó``̀©``̀à``̀dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H

 äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  áeóîd  áHƒ∏£ªdG

 ≈∏Y »Ñjô°†dG ôKC’G Gƒ°ûbÉfh ,á«æWƒdG

 ≈∏Y »Ñjô°†dG AÖ©dGh »∏μdG OÉ°üàb’G

 »YÉªàL’G  ô``̀KC’Gh  ∫É`̀ª`̀YC’G  äÉYÉ£b

 .ÖFGô°†dG áeƒ¶æªd

 الطراونة: »النواب« ال يتلقى تعليمات أو 
إمالءات من صندوق النقد الدولي 

ô«e’G óLÉe  -  ¿ÉªY 

 ¢Sóæ¡ªdG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫É`̀b

 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿EG  á`̀fhGô`̀£`̀dG  ∞`̀WÉ`̀Y

 øe äGAÓ``````eEG  hCG  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J  ≈`̀≤`̀∏`̀à`̀j  ’

 ¿G Gó``̀cDƒ``̀e ,»```̀dhó```̀dG ó`̀≤`̀æ`̀dG ¥hó``æ``°``U

 QÉ``̀Ñ``̀à``̀Y’G »```̀a »```̀YGô```̀j ø```̀d ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

 É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG iƒ``̀°``̀S

 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  äÓjó©J  ∫ƒ`̀°`̀Uh  óæY

 ió`̀HCGh  .¢ù∏éªdG  ≈`̀dEG  πNódG  áÑjô°V

 ¢ùeG  »Øë°U  íjô°üJ  »`̀a  ,á`̀fhGô`̀£`̀dG

 ÖFÉf  ¿É°ùd  ≈∏Y  π p≤of  Éªe  ¬HGô¨à°SG  ,

 ô°û©ªdG »FÉLQ QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 á`̀dCÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀H ÜGƒ````̀æ````̀dG ¢``ù``∏``é``e ΩÉ```ë```bÉ```H

 ,»dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ™e  ¢VhÉØàdG

 ¬°ùØf  ó«°S  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e

 äÓjó©àdG  ∫É`̀«`̀M  kÉÑ°SÉæe  √Gô``̀j  Éª«a

.¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y

 ¬```æ```eCGh  ¿OQC’G  á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e  ¿EG  ∫É`````̀bh

 á`̀eƒ`̀ª`̀jO ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh √QGô`̀≤`̀à`̀ °`̀SGh

 Iô``̀«``̀≤``̀Ø``̀ dG ø``̀«``̀ à``̀≤``̀ Ñ``̀£``̀dG ∂```̀ °```̀SÉ```̀ª```̀Jh

.äÉjƒdhC’G πc ≈∏Y Ωó≤àJ ,≈£°SƒdGh

 ÜÉàc »`̀a AÉ``L É`̀e ¿CG á`̀fhGô`̀£`̀dG ó``̀cCGh

 É¡æe Ö`̀Lƒ`̀à`̀°`̀ù`̀j  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀d  ∞`̀«`̀∏`̀μ`̀à`̀dG

 á∏eÉ°T  á`̀©`̀LGô`̀e  AGô`````LEG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG

 AÖ```̀©```̀ dGh á``̀«``̀Ñ``̀jô``̀°``̀†``̀dG á``̀eƒ``̀¶``̀æ``̀ª``̀∏``̀d

 øY  iCÉ`̀æ`̀j  ,π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e  πμ°ûH  »Ñjô°†dG

 á«cÓ¡à°SG  ÖFGô°V  ¢VôØH  QGôªà°S’G

 ≥≤ëJ ’ á``dOÉ``Y ô`̀«`̀Zh Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e ô`̀«`̀Z

 ô«≤ØdG  π``̀NO ø`̀«`̀H  ¿RGƒ``̀à``̀dGh  á`̀dGó`̀©`̀dG

 á`̀dÓ`̀L ó``̀cDƒ``̀j É`̀ª`̀c º``°``Sô``jh ,»``̀æ``̀¨``̀dGh

 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H á`̀bÓ`̀©`̀dG π`̀μ`̀°`̀T ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 í``̀°``̀VGh »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG ó``̀≤``̀Y »```a ¬```̀à```̀dhOh

.äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG å«M øe ºdÉ©ªdG

 :∫ƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  ¬ëjô°üJ  á`̀fhGô`̀£`̀dG  º`̀à`̀Nh

 ájOÉ°üàbE’G  ´É``°``VhC’G  áHƒ©°U  ∑Qó``̀f

 ¿ƒfÉb  ≈∏Y äÓ`̀jó`̀©`̀J  AGô```̀LEG  á`̀«`̀ª`̀gCGh

 áHƒ∏£ªdG  á`̀dGó`̀©`̀dG  ≥≤ëJ  á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG

 ∑Qó``̀fh ,»`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG Üô`̀¡`̀à`̀dG ÜQÉ`̀ë`̀Jh

 á«aÉc á`̀°`̀Uô`̀a á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG í`̀æ`̀e á`̀«`̀ª`̀gCG

 ¬H  Ωƒ≤æ°S  Ée  Gò`̀gh  É¡éeÉfôH  ò«Øæàd

 ¿É`̀ª`̀jEGh á`̀YÉ`̀æ`̀b É`̀æ`̀jó`̀dh ,¬``«``dEG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀fh

 ¢ù«FQ  äÉ¡LƒJ  ¥ó`̀°`̀Uh  á«æH  øjô«Ñc

 Oƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG çGó`````ME’ AGQRƒ`````̀dG

 øe kGó``jõ``e  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  Öæéj …ò``̀dG

 ∂dP »a ÉæàdOÉ©e øμd ,AÉÑYC’Gh ∞∏μdG

 øeh ,»æWƒdG Éæ©bGh øe ™ÑæJ ¿CG Öéj

 .Éfó∏H QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y ¢UôëdG

 ó≤ædG ¥hóæ°U :ô°û©ŸG   
 ¿ƒfÉb QGôbEG Ö∏W

 á«dÉ◊G ¬à¨«°üH áÑjô°†dG

 GôàH - ¿ÉªY 

 ô```jRh AGQRƒ```````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ Ö``̀FÉ``̀f ∫É```̀b

 ô°û©ªdG  »``FÉ``LQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á``̀dhó``̀dG

 Ö∏W »``̀dhó``̀dG  ó`̀≤`̀æ`̀dG  ¥hó`̀æ`̀ °`̀U  ¿G

 á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b IOƒ``̀°``̀ù``̀e QGô``````̀bEG

 ¢SQóJ  áeƒμëdGh  á«dÉëdG  ¬à¨«°üH

 ¬``fCÉ``°``û``H ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG äÉ``̀¶``̀MÓ``̀e

 π°üØdG  CGó`̀Ñ`̀ª`̀H  É`̀jQƒ`̀à`̀°`̀SO  á`̀eõ`̀à`̀∏`̀eh

.äÉ£∏°ùdG  ø«H

 QGôbEG ¿CG (GôàH) `d íjô°üJ »a ócCGh

 øe  ƒg  á«FÉ¡ædG  ¬à¨«°üH  ¿ƒfÉ≤dG

 .áeC’G  ¢ù∏ée  äÉ«MÓ°U

(GôàH) ´ÉªàL’G ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf

…CGôdG -¿ÉªY 

 á``̀«``̀fOQC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  AÉ``̀æ``̀eCG  ¢ù∏ée Qô``̀b

 ¢ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG Égó≤Y á°ù∏L ∫ÓN

 AÉæH  ¿GQó```̀H  ¿É`̀fó`̀Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¢ù∏éªdG

 QƒàcódG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  Ö«°ùæJ  ≈∏Y

 äÓ«μ°ûJ  AGô```̀LEG  IÉ°†≤dG  º`̀jô`̀μ`̀dG  óÑY

.äÉ«∏μdG äGOÉªY iƒà°ùe ≈∏Y á«ªjOÉcCG

 õ`̀jÉ`̀a Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀«`̀«`̀©`̀J ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Qô```̀bh

 QƒàcódGh  ,∫É`̀ª`̀YC’G  á«∏μd  Gó«ªY  OGó`̀M

 ,Ωƒ``̀∏``̀©``̀dG á``«``∏``μ``d Gó``̀«``̀ª``̀Y á``̀fÉ``̀à``̀c OGDƒ```````̀a

 á«∏μd  Gó«ªY  ±É°ù©dG  ¿ÉfóY  QƒàcódGh

 Gó«ªY  OÉ°ùe  ΩÓ°SEG  QƒàcódGh  ,á©jô°ûdG

 Üƒ©°üdG  »fÉg  QƒàcódGh  ,Ö£dG  á«∏μd

 ídÉ°U  QƒàcódGh  ,á`̀YGQõ`̀dG  á«∏μd  Gó«ªY

 ,ájƒHôàdG Ωƒ∏©dG á«∏μd Gó«ªY á«°VGhôdG

 á«∏μd  Gó«ªY  áª«æZ  ƒ`̀HCG  »∏Y  QƒàcódGh

 …ó`̀jƒ`̀Y ó``̀ª``̀MCG Qƒ``̀à``̀có``̀dGh ,á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG

.¥ƒ≤ëdG á«∏μd Gó«ªY …OÉÑ©dG

 IQƒ``̀à``̀có``̀dG ø`̀«`̀«`̀©`̀J ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Qô```̀b É`̀ª`̀c

 ,ádó«°üdG  á«∏μd  Gó«ªY  ∫ƒ°üÑdG  á∏ÑY

 á«∏μd Gó`̀«`̀ª`̀Y Ió``̀eGƒ``̀M OÉ```̀jR Qƒ`̀à`̀có`̀dGh

 Öjóg  ó`̀é`̀eCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,π«gCÉàdG  Ωƒ∏Y

 »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀«`̀∏`̀μ`̀d Gó`̀«`̀ª`̀Y

 Qƒ``̀à``̀có``̀dGh ,äÉ``eƒ``∏``©``ª``dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀d

 ô«eC’G  á«∏μd  Gó«ªY  á°ûWÉ£≤dG  óªëe

 äÉ°SGQó∏d  »fÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  ø«°ùëdG

 ó`̀dÉ`̀N »`̀æ`̀H »`̀cô`̀J Qƒ``̀à``̀có``̀dGh ,á``̀«``̀dhó``̀dG

 IQƒàcódGh ,á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG á«∏μd Gó«ªY

 á«∏c ó«ªY ∫ÉªYCÉH ÉªFÉb »°ù∏HÉædG QÉæe

.¢†jôªàdG

 …OÉÑ©dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  QƒàcódG  ø««©j  Éª«a

 IOƒédG  ¿Éª°Vh  »ª∏©dG  åëÑ∏d  Gó«ªY

 Gó«ªY  äÉ«£©dG  ódÉN  QƒàcódG  ôªà°ùjh

.áÑ∏£dG ¿hDƒ°ûd

 ó«ªY øe πc ≈∏Y AÉ`̀≤`̀HE’G ºJ ∂`̀dP ≈`̀dEG

 ,IÉ°†≤dG  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ÜGOB’G  á«∏c

 óªMCG QƒàcódG ¿Éæ°SC’G ÖW á«∏c ó«ªYh

 á«°VÉjôdG  á«HôàdG  á«∏c  ó«ªYh  ,¿GóªM

 á«∏c  ó«ªYh  ,º`̀«`̀gGô`̀HEG  º°TÉg  Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 ,OGóM »eGQ  QƒàcódG  º«ª°üàdGh  ¿ƒæØdG

 QƒàcódG  É«∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  á«∏c  ó«ªYh

 QÉ``̀KB’G  á«∏c  Ió`̀«`̀ª`̀Yh  ,Ió`̀jô`̀°`̀û`̀dG  óªëe

.IóHGhôdG ióf IQƒàcódG áMÉ«°ùdGh

 áÑ≤©dG  »a  á©eÉédG  ´ôØH  ≥∏©àj  Éª«ah

 ôªY Qƒ``̀à``̀có``̀dG ø`̀«`̀«`̀©`̀J ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Qô```̀b

 ó«ªY ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H É`̀ª`̀FÉ`̀b Iô``̀HGƒ``̀L ˆGó`̀Ñ`̀Y

 QƒàcódG ≈≤Ñjh .ábóæØdGh áMÉ«°ùdG á«∏c

 ∫ÉªYCÉH  ÉªFÉb  ø«°SÉj  »æH  óªëe  ó``FGQ

 π°SÉH  QƒàcódGh  ,πjƒªàdGh  IQGOE’G  á«∏c

 äÉ¨∏dG á«∏c ó«ªY ∫ÉªYCÉH ÉªFÉb ¿ƒHõdG

 ÉªFÉb êÉëdG ˆGóÑY QƒàcódGh ,á«ÑæLC’G

 É«LƒdƒæμJh  º`̀¶`̀f  á«∏c  ó«ªY  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H

 ∞∏N ±hô``̀©``̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dGh ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG

 .ájôëÑdG Ωƒ∏©dG á«∏μd Gó«ªY

 تشكيالت أكاديمية في »ا8ردنية« 



‹hOh »HôY
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 zπ°†aCG ≥«°ùæJ{ `H äó¡©Jh ƒμ°Sƒe ≈dG ÉgƒL ìÓ°S óFÉb äóahCG 

 إسرائيل لن توقف ضرباتها في سوريا وستبذل
جهودا لـ »عدم االشتباك« مع الروس 

»°VÉªdG ô¡°ûdG z≈°übC’G{ `H äÉ¡LGƒe ∞∏N ∞≤J ¢Só≤dG øe á«∏N π≤à©j z∑ÉHÉ°ûdG{

إخطارات بوقف بناء ٣٩٨ منزًال بالضفة
 IõZ OhóM óæY ∫ÓàM’G ¢UÉ°UôH äÉHÉ°UGh ó«¡°T     

ä’Éch - º°UGƒY 

 »a É¡JÉHô°V ∞bƒJ ød É¡fEG  ¢ùeG  π«FGô°SEG  âdÉb

 Ωó©d{  ó¡édG  ø`̀e  Gó`̀jõ`̀e  ∫òÑà°S  É¡æμd  É`̀jQƒ`̀°`̀S

 ¿CG ó©H ∂``̀dPh ,á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG äGƒ`̀≤`̀dG ™`̀e z∑É`̀Ñ`̀à`̀°`̀T’G

 ádhDƒ°ùe  ô«Z  ∫É`̀©`̀aCG{  ÜÉ`̀μ`̀JQÉ`̀H  ƒμ°Sƒe  É¡àª¡JG

 øY  á«°ShQ  IôFÉW  •É≤°SEG  ≈`̀dEG  äOCG  zá`̀jOh  ô«Zh

.¢VQC’G øe â≤∏WCG ájQƒ°S ¿Gô«æH CÉ£îdG ≥jôW

 IôFÉW  âª£ëJ  ÉeóæY  º¡ØàM  É«°ShQ  15  »≤dh

 Üôb ,20-ø`̀°`̀Tƒ`̀«`̀dEG RGô``̀W ø`̀e »`̀gh ,´Ó`̀£`̀à`̀°`̀S’G

 âdÉbh  .ø«æK’G  Ωƒ`̀j  ÉjQƒ°S  ∫Éª°T  »a  á«bPÓdG

 ô«°üb âbh ó©H IôFÉ£dG â£≤°SCG ÉjQƒ°S ¿EG É«°ShQ

 ,á≤£æªdÉH á«∏«FGô°SEG äGôFÉW É¡JòØf äÉHô°V øe

 äÉ°ùHÓªdG  √ò`̀g  »a  ÖÑ°ùàdÉH  π«FGô°SEG  âª¡JGh

.±Éc âbƒH É≤Ñ°ùe GQGòfEG §©J ºd É¡fC’ Iô«£îdG

 ø«JƒH  ô`̀«`̀ª`̀jOÓ`̀a  »`̀°`̀Shô`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ¿CG  º```̀ZQh

 ¢VQÉY{  ¬fCÉH  ájGóÑdG  »a  IôFÉ£dG  •É≤°SEG  ∞°Uh

.É¡Ñ°†Z øY ƒμ°Sƒe äôÑY ó≤a ,z…hÉ°SCÉe

 ôàjƒJ ≈∏Y Ö«HCG  πJ »a á«°ShôdG IQÉØ°ùdG âÑàch

 ìÓ°S  ∫É`̀©`̀aCG  ƒμ°Sƒe  ôÑà©J{  ájõ«∏éfE’G  á¨∏dÉH

 PEG á``̀jOh ô`̀«`̀Zh á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e ô«Z »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G ƒ`̀é`̀dG

 20-ø`̀°`̀Tƒ`̀«`̀dEG RGô``̀W ø`̀e á`̀«`̀°`̀ShQ Iô`̀FÉ`̀W â`̀°`̀Vô`̀Y

.zÉjôμ°ùY 15 πà≤e ≈dEG äOCGh ô£î∏d

 áeRÓdG äGAGôLE’G πc òîàà°S{ É«°ShQ ¿CG âaÉ°VCGh

 ÉæJGƒb øeCGh IÉ«M Oó¡j ¿CG ¬fCÉ°T øe Ée πc OÉ©HE’

.zÜÉgQE’G ÜQÉëJ »àdG

 ÉjQƒ°S »`̀a äÉ`̀Hô`̀°`̀†`̀dG äGô`̀°`̀û`̀Y π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG äò`̀Ø`̀fh

 ™Ñ°S ø``̀e ô``̀ã``̀cCG ò`̀æ`̀e Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG Üô``̀ë``̀dG ∫Ó``̀N

 áë∏°SCG π≤f äÉ«∏ªY ¬fCÉH ¬àØ°Uh Ée ™æªàd äGƒæ°S

 AÉØ∏Mh  á«fÉæÑ∏dG  ˆG  Üõ`̀M  áYÉªL  »∏JÉ≤e  ≈`̀dEG

 ô«Ñc  óM  ≈`̀dEG  É«°ShQ  â°VÉ¨Jh  .ø««fGôjEG  øjôNBG

 ’  É`̀¡`̀fEG  ¿ƒ«∏«FGô°SE’G  ∫ƒ≤j  »àdG  äÉHô°†dG  ø`̀Y

 QÉ°ûH  …Qƒ°ùdG  ¢ù«Fô∏d  ô°TÉÑe  ójó¡J  …CG  πμ°ûJ

.ƒμ°Sƒe ∞«∏M ó°SC’G

 ƒμ°Sƒe  ≈`̀dEG  ƒédG  ìÓ°S  óFÉb  π«FGô°SEG  â∏°SQCGh

 äôÑYh  .á©bGƒdG  äÉ°ùHÓe  ≈∏Y  É¡YÓWE’  ¢ùeG

 âØf  É¡æμd  ,≈∏àb  •ƒ≤°ùd  É¡Ø°SCG  ø`̀Y  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG

 ¿Gô`̀«`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y Ωƒ`̀∏`̀dÉ`̀H â``̀≤``̀dCGh CÉ`̀£`̀N …CG ÜÉ``̀μ``̀JQG

 ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀fG ó`̀©`̀H äGô``FÉ``£``∏``d IOÉ``°``†``ª``dG á``jQƒ``°``ù``dG

.OhóëdG ôÑY É¡YƒLQh É¡JGôFÉW

 ¿ÉeôÑ«d Qhóé«aCG  »∏«FGô°SE’G ´ÉaódG ôjRh ∫Ébh

 ∞bƒJ ød π«FGô°SEG  ¿EG  ¢û«édG ƒjOGôd åjóM »a

.ÉjQƒ°S »a äÉªé¡dG

 áeÓ°S  ¿Éª°†d  ΩR’  ƒg  Ée  πc  ∫òÑæ°S{  ±É°VCGh

 √ò``̀g …ô``̀é``̀f ø````̀dh ...»```̀∏```̀«```̀FGô```̀°```̀SE’G ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG

.zô«KC’G ôÑY äÉ°ûbÉæªdG

 AÉ``̀æ``̀KCG §`̀¨`̀°`̀†`̀d ¿É`̀eô`̀Ñ`̀«`̀d ¢`̀Vô`̀©`̀J É`̀ª`̀æ`̀«`̀M ø`̀μ`̀d

 á«∏«FGô°SE’G zπª©dG ájôM{ ó«cCÉJ ÖæéJ ,á∏HÉ≤ªdG

.πÑb øe ¬eóîà°SG ô«Ñ©J ƒgh ,ÉjQƒ°S ¥ƒa

 ¢ù∏ée »a ƒ°†Y É°†jCG ƒgh ,â«æ«H »dÉàØf ∫Ébh

 äÉ«dBG{ ø«°ùëJ ºà«°S ¬fEG ,ô¨°üªdG »æeC’G AGQRƒdG

 »∏«FGô°SEG »°ShQ §N ≈dEG Gô«°ûe ,z∑ÉÑà°T’G ΩóY

 IOƒ°ü≤ªdG ô«Z äÉcÉÑà°T’G …OÉØàd ±ó¡j øNÉ°S

 »a  ÉjQƒ°S  ≈`̀dEG  ƒμ°Sƒe  É¡à∏°SQCG  »àdG  äGƒ≤dG  ™e

.2015 ΩÉY CGóH …ôμ°ùY πNóJ QÉWEG

 á∏°üØæe  á∏HÉ≤e  »a  ¢û«édG  ƒjOGôd  â«æ«H  ∫Ébh

 ’ »c ó¡L πc ∫òÑæ°S .É©£b äÉ«dB’G √òg Rõ©æ°S{

.zˆG Qób ’ ó°üb ¿hO GóMCG …PDƒf

 Ωô°†îªdG  »∏«FGô°SE’G  …ôμ°ù©dG  ≥∏©ªdG  ™bƒJh

 º°ùàj Éé¡f ájƒédG äGƒ≤dG ™ÑàJ ¿CG …É°ûj øH ¿hQ

.áeOÉ≤dG äÉHô°†dG »a åjôàdG øe ôÑcCG Qó≤H

 øμªªdG øe{ (âf …Gh) ¿ƒjõØ∏àd …É°ûj øH ∫Ébh

 ô¶àææ∏a  ,Éæ°ùM :Gƒ`̀dƒ`̀≤`̀j  ¿CG  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  Iô`̀ª`̀dG  »`̀a

 ºK  É¡JóYÉb  ≈`̀dEG  (á«°ShôdG)  IôFÉ£dG  Oƒ©J  ≈àM

 .zΩƒé¡dG òØæf

…GôdG -  á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 ¢`̀ù`̀eG »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀S’G ∫Ó``̀à``̀M’G äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀S äô``̀£``̀NCG

 áØ°†dG  »a  k’õæe  398  »a  AÉæÑdG  ∞bƒH  ,¢ù«ªîdG

 âeóg ∫ÓàM’G äGƒb ¿G ôcòj ,á∏àëªdG á«Hô¨dG

 Éà«H 232 ¬Ø°üàæe ≈àMh …QÉédG ΩÉ©dG ™∏£e òæe

 øY  Qó`̀°`̀U  ôjô≤J  ≥`̀ah  ,áØ°†dG  ¿ó`̀e  »`̀a  ICÉ°ûæeh

.≥«KƒàdGh äÉ°SGQó∏d »fGQƒëdG ˆG óÑY õcôe

 ¢ùeG É`̀¡`̀JÉ`̀aGô`̀L á≤aôH ∫Ó`̀à`̀M’G äGƒ``̀b â`̀eó`̀gh

 ΩGQ ÜôZ ∫Éª°T ¢ù«àfQ ájôb »a AÉ°ûfE’G ó«b ’õæe

.¢ü«NôàdG ΩóY áéëH ˆG

 »∏«FGô°SE’G  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  RÉ`̀¡`̀L  ø`̀∏`̀YCG  ,¬à¡L  ø`̀e

 áæjóe ø`̀e á«∏N ∫É`̀≤`̀à`̀YG  ø`̀Y ¢`̀ù`̀eG  ,z∑É`̀HÉ`̀ °`̀û`̀dG{

 áéëH  ø««°Só≤e  10  øe  áfƒμe  á∏àëªdG  ¢Só≤dG

 Égó¡°T  »àdG  äÉ¡LGƒªdG  ∞∏N  ¿ƒØ≤j  GƒfÉc  º¡fCG

 RƒªJ øe øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG  »a ≈°übC’G  óé°ùªdG

 º`̀YGõ`̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh .á`̀©`̀ª`̀é`̀dG IÓ`̀°`̀U ó`̀©`̀H »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG

 π``̀NGO á``̀jQÉ``̀f ÜÉ``̀©``̀dCG Ö`̀jô`̀¡`̀J º``̀J ¬``̀fEÉ``̀a ,∑É``HÉ``°``û``dG

 OGô```̀aCG ó`̀°`̀V É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG º``̀Jh ≈`̀°`̀ü`̀bC’G ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 Ée  ,º¡æe  á©HQCG  áHÉ°UEÉH  ÖÑ°ùJ  Ée  OhóëdG  áWô°T

.äÉYÉ°S Ió©d É¡æ«M óé°ùªdG ¥ÓZE’ áWô°ûdG ™aO

 ƒ`̀gh í«Ñ°U ƒ```HCG »`̀∏`̀Y ∫É`̀≤`̀à`̀YG º`̀J ¬```fCG ≈```dEG QÉ``̀°``̀TCGh

 ôØc  »a  ¢SÉªM  AÉ£°ûf  ó`̀MCGh  áYƒªéªdG  ∫hDƒ°ùe

 ƒHCG  í«Ñ°U ÖfÉL ≈`̀dEG  ¬dÉ≤àYG  ºJ  ¬`̀fCG  Éæ«Ñe ,Ö≤Y

 á«∏ªY òØæe í«Ñ°U ƒHCG ìÉÑ°üe ó«¡°ûdG πéf í«Ñ°U

 ΩÉ`̀Y  ø««∏«FGô°SEG  É¡«a  π`̀à`̀b  ¢`̀Só`̀≤`̀dÉ`̀H  QÉ``̀f  ¥Ó```̀WEG

 AÉ£°ûf øe ≥°TôdG ó«°TQ ∫É≤àYG ºJ ¬fCG ôcPh .2016

 á«∏î∏d »°ù«FôdG ¢VôëªdG ƒg ¬fCG  É«Yóe ,¢SÉªM

 ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe .çGóMC’G ∂∏J ò«ØæàH º¡«dEG õYhCGh

.≥HÉ°S Qôëe ô«°SCG

 äÉeÉNÉMh  ø«æWƒà°ùªdG  øe  äÉYƒªée  â∏°UGhh

 ≈°übC’G óé°ùªdG ΩÉëàbG (¢ùeG) âeõàªdG ø«ª«dG

 Éª«a  ,∫ÓàM’G  áWô°ûd  IOó°ûe  á°SGôëH  ∑QÉÑªdG

 øe  ø«£°ù∏a  »``a  ≈``̀∏``̀YC’G  AÉ``̀à``̀aE’G  ¢ù∏ée  Qò``̀M

 »àdG  ≈`̀°`̀ü`̀b’G  óé°ùªdG  á`̀eô`̀M  áMÉÑà°SG  Ö`̀bGƒ`̀Y

 ôªà°ùJ »àdG ájOƒ¡«dG OÉ«YC’G ∫ÓN É¡Jô«Jh äOGORG

.πÑ≤ªdG ô¡°ûdG ∞°üàæe ≈àM

 ΩÓ`````̀YE’Gh á``eÉ``©``dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG ∫hDƒ``̀°``̀ù``̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 93 ¿EÉ```̀a ,¢`̀ù`̀Hó`̀dG ¢``̀SGô``̀a ,á``«``eÓ``°``SE’G ±É```̀bhC’É```̀H

 I  ó`̀Y  ≈∏Y  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  óé°ùªdG  GƒªëàbG  ÉæWƒà°ùe

 á«Wô°T á°SGôëH ¬JÉMÉ°S »a GƒdƒéJh ,äÉYƒªée

 zπ`̀μ`̀«`̀¡`̀dG{ ø`̀Y äÉ`̀Mhô`̀°`̀T  º¡«≤∏J §`̀°`̀Sh ,IOó`̀°`̀û`̀e

.ΩƒYõªdG

 í°VhCG  ,óé°ùªdG  ¢SGôM  ≈∏Y  ≥««°†àdG  ¥É«°S  »ah

 ¢SQÉM ø`̀Y â`̀Lô`̀aCG  ∫Ó`̀à`̀M’G  áWô°T  ¿CG  ¢`̀ù`̀Hó`̀dG

 ¿Éμe  øY  OÉ`̀©`̀HE’G  •ô°ûH  ,»dÉÑædG  IõªM  ≈°übC’G

 áª«≤H  ádÉØc  ™`̀aOh  Éeƒj  15  Ióªd  óé°ùªdÉH  ¬∏ªY

 ≈∏YC’G AÉàaE’G ¢ù∏ée QòM ,¬à¡L øe .π≤«°T 2000

 óé°ùªdG áeôM áMÉÑà°SG ÖbGƒY øe ø«£°ù∏a »a

 OÉ``̀«``̀YC’G  ∫Ó```̀N  É`̀¡`̀Jô`̀«`̀Jh  äOGORG  »``̀à``̀dG  ≈``̀°``̀ü``̀bC’G

 á©HÉ°ùdG á°ù∏é∏d √ó≤Y ∫ÓN ∂dP AÉLh .ájOƒ¡«dG

 ¢Só≤∏d ΩÉ©dG »àØªdG á°SÉFôH ,áFÉªdG ó©H ø«à°ùdGh

 ≈∏YC’G AÉàaE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,á«æ«£°ù∏ØdG QÉjódGh

.ø«°ùM óªëe

 »a  »∏«FGô°SEG  »Wô°T  ∫ƒéJ  ≈`̀dEG  ¢ù∏éªdG  QÉ`̀°`̀TCGh

 øe áLÉLR πªëj ƒgh ,¬`̀à`̀bhQCGh  ≈°übC’G  äÉMÉ°S

 ø«æWƒà°ùªdG  øe  äÉÄe  áeÉbEG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,ôªîdG

 ájOƒª∏J äGƒ∏°Uh ¢übQh AÉæZ äÉ≤∏M ø«aô£àªdG

 ¿É`̀μ`̀ª`̀dG á`̀«`̀°`̀Só`̀≤`̀d í``̀°``̀VGh ∑É`̀¡`̀à`̀fG … ,¬`̀JÉ`̀MÉ`̀H »``̀a

.¬àeôMh

 »∏«FGô°SE’G  äÉcÉ¡àf’G  ¿CG  AÉàaE’G  ¢ù∏ée  ôÑàYGh

 ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀ª`̀d GRGõ``̀Ø``̀à``̀°``̀SG π`̀ã`̀ª`̀J ≈``̀°``̀ü``̀bC’G ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d

.¬à©aQh óé°ùªdG ≈∏Y øjQƒ«¨dGh ø«ª∏°ùªdG

 ¢ùeG  ,»æ«£°ù∏a  πØW  ó¡°ûà°SG  ,iô``NG  á¡L  øe

 »∏«FGô°SE’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  äGƒ`̀b  ¢UÉ°UôH  ,¢ù«ªîdG

 ÜƒæL íaQ ¥ô°T π°UÉØdG êÉ«°ùdG πNGO IõcôªàªdG

 ,áë°üdG  IQGRh  º°SÉH  çóëàªdG  ∫É`̀bh  ,Iõ`̀Z  ´É£b

 ƒ``̀HCG º``̀«``̀gGô``̀HEG ø``̀eDƒ``̀e ó`̀¡`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG{ IQó``̀≤``̀dG ±ô``̀°``̀TCG

 »∏«FGô°S’G  ∫ÓàM’G  ¢UÉ°UôH  (ÉeÉY  15)  IOÉ«Y

 äGƒ`̀≤`̀dG ø`̀«`̀H äQGO äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀e ∫Ó``̀N ,zí```̀aQ ¥ô`̀°`̀T

 ∑É```̀HQE’G Ió``̀Mh ô°UÉæY ø`̀e OGô````̀aCGh á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G

.íaôH IOƒ©dG äGô«°ùªd á©HÉàdG á«∏«∏dG

 øWGƒe 13  áHÉ°UEG  øY Iõ¨H  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCGh

 âØ°Uh , »ëdG ¢UÉ°UôdÉH 5 º¡æ«H áØ∏àîe ìGôéH

 ø«HÉ°üªdG π≤f ºJh .á£°Sƒàeh áØ«ØW ø«H É¡àdÉM

.≈°übC’G AGó¡°T ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG

 »∏«FGô°S’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  äGƒ``b  â∏≤àYG  ,É¡à¡L  ø`̀e

 AÉ`̀ë`̀fCG  ø`̀e  É«æ«£°ù∏a  É`̀æ`̀WGƒ`̀e  ô°ûY  áà°S  ,¢`̀ù`̀eG

.á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG »a áØ∏àîe

 ¿G ,¬``̀d  ¿É`̀«`̀H  »`̀a »æ«£°ù∏ØdG ô`̀«`̀°`̀S’G …OÉ``̀f  ∫É``̀bh

 ¿óe »a ábôØàe ≥WÉæe âªëàbG ∫ÓàM’G äGƒb

 â«Hh  ΩôμdƒWh  ¢ù∏HÉfh  Iô«ÑdGh  ˆG  ΩGQh  π«∏îdG

 º¡fCG  ºYõH ô°ûY áà°ùdG  ø«æWGƒªdG â∏≤àYGh ,ºëd

 .¿ƒHƒ∏£e

 Éfõ‚CG :Ö«HCG πJ kGOó¡e ˆG ô°üf 
 IQƒ£àeh á≤«bO ïjQGƒ°U ∑ÓàeG

Ü.±.G - ähô«H 

 á«∏ªY  ¿CG  ¢ùeG  ˆGô°üf  ø°ùM  ˆG  Üõëd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ó`̀cCG

 ºZQ  ,zäõ`̀é`̀foCG  ó`̀b{  IQƒ£àeh  á≤«bO  ïjQGƒ°üd  ¬HõM  ∑ÓàeG

 ôÑY  ∂`̀dP  ΩÉ``̀eCG  ≥jô£dG  ™£≤d  IQôμàªdG  π«FGô°SEG  ä’hÉ`̀ë`̀e

.ÉjQƒ°S »a äÉHô°V É¡¡«LƒJ

 ΩÉ``̀eCG á`̀bÓ`̀ª`̀Y á`̀°`̀TÉ`̀°`̀T ô`̀Ñ`̀Y √É``̀≤``̀dCG ÜÉ`̀£`̀N »`̀a ˆGô`̀°`̀ü`̀f ∫É```̀bh

 ∫ÓN  ähô«Ñd  á«HƒæédG  á«MÉ°†dG  »`̀a  ¬jô°UÉæe  ø`̀e  ó°ûM

 á≤«bódG ïjQGƒ°üdG ´ƒ°Vƒe »a{ AGQƒ°TÉY iôcP AÉ«MEG º°SGôe

 √òg ≈∏Y ≥jô£dG  ™£≤d ÉjQƒ°S  »a (»∏«FGô°S’G) ¬J’hÉëeh

 ó≤d ..â∏©a Éª¡e (..) Ωƒ«dG ¬d ∫ƒbCG ,á«fÉμe’G √ògh IQó≤dG

.zôeC’G õéfoCGh ôeC’G ºJh ôeC’G ≈¡àfG

 ô«Zh  á≤«bódG  ïjQGƒ°üdG  ø`̀e  ∂∏ªJ  áehÉ≤ªdG  â`̀JÉ`̀H{  ™`̀HÉ`̀Jh

 â°Vôa  GPEG  íª°ùj  É`̀e  á«ë«∏°ùàdG  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀e’G  ø`̀eh  á≤«bódG

 ¬©bƒàJ ºd kÉ©bGhh kGô«°üe ¬LGƒà°ùa kÉHôM ¿ÉæÑd ≈∏Y π«FGô°SEG

.zΩÉjC’G øe Ωƒj »a

 ∫Éb ,ÜõëdG äÉjGQ Gƒ∏ªM øjòdG ¬jô°UÉæe äÉaÉàg ™bh ≈∏Yh

 óFÉY  áehÉ≤ªdG  Qƒëe{  ¿CG  ±ô©j  äÉH  »∏«FGô°S’G  ¿EG  ˆGô°üf

.z≈°†e øeR …CG øe iƒbCG

 »a  ¿ƒ©°ùj{  º¡fCÉH  ø««∏«FGô°S’G  ¬HÉ£N  »a  ˆGô°üf  º¡JGh

 π£j ød ¬fCG ø«eƒj πÑb ø∏YCG ¿Éc Éeó©H ,z¬∏à≤d QÉ¡ædGh π«∏dG

 ∫ÓN IóY äGôe ¬H ΩÉb Ée QGôZ ≈∏Y ¬jô°UÉæe ΩÉeCG kÉ«°üî°T

.AGQƒ°TÉY áÑ°SÉæªd á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG

 100  ø«H  Ée  ∂∏àªj  ˆG  ÜõM  ¿CG  »∏«FGô°S’G  ¢û«édG  ó≤à©jh

 á£°Sƒàeh ióªdG Iô«°üb ïjQGƒ°U ø«H ñhQÉ°U ∞dCG 120h ∞dCG

 .ióªdG Ió«©ÑdG ïjQGƒ°üdG äÉÄe ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,ióªdG

  

 ¿Óª©J É«côJh É«°ShQ :IóëàŸG ºeC’G 
 ÖdOEG ∫ƒM ¥ÉØJ’G zπ«°UÉØJ{ ≈∏Y

Ü.±.G - ∞«æL 

 ¥ÉØJ’G  zπ«°UÉØJ{  ≈∏Y πª©dG  ¿G  ¢ùeG  IóëàªdG  ºeC’G  âæ∏YG

 ≈∏Y  …Qƒ°ùdG  ¢û«édG  ¬æ°ûj  Ωƒég  …OÉØàd  É«côJh  É«°ShQ  ø«H

 ≈∏Y  ô£îdG  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,É`̀jQÉ`̀L  ∫Gõ``̀j  ’  Ö``̀dOEG  á¶aÉëe

.ÓKÉe ∫Gõj ’ ¿Éμ°ùdG

 »fÉ°ùfE’G πª©∏d IóëàªdG ºeC’G áã©H ¢ù«FQ ófÓ¨jG ¿Éj ∫Ébh

 É¡fEG .ΩÓ°S ¥ÉØJG ¢ù«d Gòg{ ∞«æL »a ø««aÉë°ü∏d ÉjQƒ°S »a

.zá∏eÉ°T ÉHôM ó©ÑJ á≤Ø°U

 ádRÉY  á≤£æe  á`̀eÉ`̀bE’  ¥ÉØJG  ≈`̀dEG  É«côJh  É«°ShQ  â∏°UƒJ  ó`̀bh

 ºgOóY ≠dÉÑdG  ¿Éμ°ùdG  ∞°üf å«M ,Ö`̀dOEG  »a ìÓ°ùdG  áYhõæe

 äGƒ≤dG  É¡JOÉ©à°SG  »àdG  ≥WÉæªdG  ø`̀e  Gƒ`̀Mõ`̀f  ø«jÓe  áKÓK

 ófÓ¨jG í°VhCG  ,¥ÉØJ’ÉH πª©dG ≥jôa áWÉMEG  AÉæKCGh  .ájQƒ°ùdG

 ≈∏Y ...¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j  Gƒ``̀dGR  É`̀e{  ∑Gô```̀JC’Gh  ¢`̀Shô`̀dG  ø«dhDƒ°ùªdG  ¿CG

.zπ«°UÉØàdG

 ÜôëdG{ ¿CG ≈`̀dEG kGô`̀°`̀TDƒ`̀e ∂`̀dP ¿ƒμj ¿CG »`̀a π`̀e’G ø`̀Y Üô``̀YCGh

 É¡fCG É«°ShQ ó«cÉJ ºZQ ÖdOEG »a zÉ¡jOÉØJ ºJ ób ¥É£ædG á©°SGƒdG

.ø««HÉgQEG ºgôÑà©J øjòdG ø«∏JÉ≤ªdG ó°V ∑ôëàdG π°UGƒà°S

 ô©°ûf  .∑QÉ©ªdG  øe  ô«ãc  ´’ó`̀f’  Gô«Ñc  ’ÉªàMG  iQCG{  ™HÉJh

 ô`̀e’G ¿É``a  ,Gò``̀d  ,≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  √ò``g »`̀a ø««fóªdG  ∫É`̀«`̀M ≥∏≤dÉH

 ºZQ É«dÉM zìÉ`̀«`̀JQ’GzÜ ô©°ûj ¬`̀fG  ∑QGó`̀J  ¬æμd .zó©H ¬àæj ºd

 .±hÉîªdG QGôªà°SG

  

 IôYÉ°ûdG ìGô°S ≥∏£j ∫ÓàM’G 
 zQƒWÉW øjQGO{

Ü.±.CG - á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 á«Hô©dG  IôYÉ°ûdG  ìGô°S  á«∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G  äÉ£∏°S  â≤∏WCG

 ™«HÉ°SCG  á©Ñ°S ó©H ÉØ«M »a ¿ƒeGódG øé°S øe QƒWÉW øjQGO

.Ió«°üb Égô°ûæd ∞æ©dG ≈∏Y ¢†jôëàdG áª¡àH á∏≤à©e É¡à°†b

 øjQGO øY êGôa’G ¿ƒé°ùdG áë∏°üe á£∏°S º°SÉH çóëàe ócCGh

 »Ñ©°T Éj ΩhÉb{ Ió«°üb ô°ûf ó©H â∏≤àYG »àdG (kÉeÉY 36) QƒWÉW

 á«∏©a ô¡°TCG á°ùªN â°†b ¿CG ó©H ,∑ƒÑ°ù«a ™bƒe ≈∏Y zº¡ehÉb

 »àdG  Iójó©dG  äGô`̀ª`̀dG  »a  á«∏«FGô°SE’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¿ƒé°S  »a

.2015 òæe É¡«a âæé°S

 πàëªdG  »æ«£°ù∏ØdG  π`̀NGó`̀dG  øe  »`̀gh  QƒWÉW  ø`̀jQGO  âdÉbh

 ’ π«ªL A»°T ájôëdG ¿EG{ ¢ù«ªîdG ¢ùeG (1948 ΩÉ©dG »°VGQG)

 ≈dG áaÉ°VEG …ô©°T ¿GƒjO ô°ûf »a ôμØJ É¡fCG âaÉ°VCGh .z∞°Uƒj

 ájõ«∏μf’Gh ájôÑ©dG ≈dG âªLôoJ øé°ùdG »a É¡àHôéJ øY ájGhQ

.ÉÑjôb Qó°üà°S

 åëÑdG  Oó°üH  É¡fCG  IócDƒe  ,zäGô«°SC’G  »bÉÑd  ájôëdG{  âæªJh

.áMƒàØªdG á©eÉédG »a ΩÓYE’G á°SGQO ∫ÉªcEGh πªY øY

 º∏Y GóHCG ∫õfCG ød..»ª∏°ùdG πëdÉH ¢VQG ºd{ âÑàc É¡Jó«°üb »a

 ΩhÉb  ..»`̀JB’G  »fÉeõd  º¡©cQG..»æWh øe º¡dõfCG  ≈àM …OÓ`̀H

.zAGó¡°ûdG á∏aÉb ™ÑJGh...øWƒà°ùªdG ƒ£°S

 »a  äô¡Xh  Üƒ«Jƒj  ≈∏Yh  ∑ƒÑ°ù«ØdG  ≈∏Y  Ió«°ü≤dG  äô°ûfh

 ájôμ°ùY  IQÉ«°S  ¿ƒ≤°Tôj  ø««æ«£°ù∏a  ¿ÉÑ°T  Qƒ`̀°`̀U  á«Ø∏îdG

.ábQÉM áLÉLõH á«∏«FGô°SEG

 â«°†bh »°VÉªdG  ÜBG  8 »a áWô°ûdG  ≈dG  »°ùØf âª∏°S{ âdÉbh

.zÉØ«M áæjóe »a ¿ƒeGódG øé°S »a »à«eƒμëe

 ,2015  ô```̀NGhCG  »`̀a  É¡Jó«°üb  ÖÑ°ùH  Iô`̀e  ∫hCG  â∏≤àYG  â`̀fÉ`̀ch

 áWô°ûdGh äGôHÉîªdG øe Iô«Ñc äGƒb äô°†M{ ∞«c äôcòà°SGh

 Üôb  áæjôdG  »a  Éæà«H  ≈`̀dEG  ºgOÉàY  πeÉμH  á°UÉîdG  äGóMƒdGh

 âfCG »d GƒdÉb ,»æfƒ∏≤à©j GPÉªd º¡àdCÉ°S ÉeóæY{ á∏FÉb zIô°UÉædG

.zø«aô©J

 ,äGAGôL’Gh ≥«≤ëàdG ø«H kÉeƒj 97 øé°ùdG »a â«≤H{ âë°VhCGh

 ≈∏Y â`̀cQÉ`̀°`̀T »``̀f’ á`̀«`̀HÉ`̀gQEG áª¶æe ó`̀«`̀jCÉ`̀à`̀H ∂`̀dò`̀c â`̀ª`̀¡`̀ oJGh

 ,»eÓ°S’G  OÉ¡édG  áª¶æe  ¬``̀JOQhCG  kGôÑN  2014  ΩÉ`̀Y  »àëØ°U

 kGó«jCÉJ  º¡d  áÑ°ùædÉH  ôÑà©«°S  ôÑN ácQÉ°ûe ¿CG  »ægòH Qój ºdh

.zá«æ«£°ù∏a áª¶æªd

 äGQÉjR  ¿hóH  ájôÑédG  áeÉbE’G  É¡«∏Y  áªμëªdG  â°Vôa Égó©H

 ádõY »a É¡à«°†b .ΩÉ`̀jC’G  Ö©°UCG  øe{ âfÉc É¡fEG  âdÉb á«∏FÉY

 áà°S  ó©Hh  .»∏©ØdG  øé°ùdG  øe  Ö©°UCG  ,…OGôØfG  øé°Sh  áeÉJ

 »∏gCG â«H ≈dG ájôÑédG »àeÉbEG π≤f ≈∏Y áªμëªdG â≤aGh ô¡°TCG

.zIô°UÉædG áæjóe øe Üô≤dÉH áæjôdG ájôb »a

 »a  í∏°üdG  áªμëe  É¡«∏Y  âªμM  ≈àM  ™°VƒdG  Gò`̀g  ôªà°SGh

 çÓ`̀Kh  á«∏©a  ô`̀¡`̀°`̀TCG  á°ùªN  øé°ùdÉH  Rƒ`̀ª`̀J  31  »`̀a  Iô°UÉædG

.á≤HÉ°ùdG ∫É≤àY’G Iôàa É¡æe â©£àbGh ò«ØæàdG ∞bh ™e äGƒæ°S

 % 20 ¿ƒ∏ãªjh á«∏«FGô°SE’G á«°ùæédG (48) πNGódG ÜôY πªëjh

 øjòdG ø««æ«£°ù∏ØdG OÉØMCGh AÉæHCG ºgh 48 `dG »°VGQG ¿Éμ°S øe

 .ø«£°ù∏a áÑμf ó©H º¡°VQCG »a Gƒ≤H

 Ü ± G á«°ShôdG ´ÉaódG IQGRh ≈æÑe ΩÉeG Oƒæéd π«KÉªJ 

(Ü.±.CG)  IOÉ«Y ƒHCG øeDƒe ó«¡°ûdG ´OƒJ íaQ 

RôàjhQ - ˆG ΩGQ 

 …ô©e’G  º«îe  øμ°ùJ  á«æ«£°ù∏a  á∏FÉY  ≈©°ùJ

 áaÉc OÉ`̀Ø`̀æ`̀à`̀°`̀S’ á`̀∏`̀à`̀ë`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG á`̀Ø`̀°`̀†`̀dG »``a

 ∫Ó``à``M’G ¢`̀û`̀«`̀L ™`̀æ`̀ª`̀d á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG äGAGô```````̀LE’G

 á©HQCG  øe  ¿ƒμªdG  É¡dõæe  Ωó`̀g  øe  »∏«FGô°SE’G

.∂dòH QGôb Qhó°U ó©H ≥HGƒW

 …òdG ΩÓ°SEG π≤à©ªdG ≥«≤°T ó«ªM ƒHCG »LÉf ∫Ébh

 ∫ÓN ÉgOƒæL ó`̀MCG  πà≤H  ∫ÓàM’G  á`̀dhO  ¬ª¡àJ

 ô¡°TCG  IóY πÑb …ô©e’G º«îªd É¡JGƒb áªgGóe

 Ωó¡dG  QGôb ≈∏Y É°VGôàYG  »eÉëªdG  ôÑY Éæeób{

 ™HGôdG  ≈àM  á∏¡e  É`̀fDhÉ`̀£`̀YEG  º`̀J  ¿CG  ó©H  ójóédG

 πeC’G{  ±É°VCGh  .z…QÉédG  ô¡°ûdG  øe  øjô°û©dGh

 ¬«a ¢û«©J …òdG ∫õæªdG Ωóg QGôb ∞bƒH) ∞«©°V

.z¬°ûb »a ≥∏©àH ¿Ébô¨dG øμdh (äÓFÉY çÓK

 ≈`̀dEG  º°†fG  …ò``̀dG  ΩÓ`̀°`̀SEG  π≤à©ªdG  Ió``̀dGh  â`̀dÉ`̀bh

 »a  óHDƒªdÉH  º¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ¬FÉ≤°TCG  øe  á`̀©`̀HQCG

 π≤à©e  ¢ùeÉNh  á«∏«FGô°SE’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¿ƒé°S

 É¡HÉë°UCG  äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG  Gƒ`̀eó`̀¡`̀H  É`̀ª`̀d  Ghô`̀μ`̀Ø`̀H{  É````̀jQGOEG

 Éª«a  ,âaÉ°VCGh  .zº¡«∏Y  ó≤M  ójõàH  ’  .±ÉîàH

 ƒ°T{  ∫õæªdG  øe  ∫hC’G  ≥HÉ£dG  »a  ¢ù∏éJ  âfÉc

 áLhR) »àæc  â«ÑdG  »a ø«æcÉ°S  »dG  ¢SÉædG  ÖfP

.z¬æHGh ¬Jôeh »æHG øHGh ø«æK’G ÉgO’hh (»æHG

 ƒ`̀HCG  á∏FÉY  â«H  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¢û«L  Ωó`̀g  ¿CG  ≥Ñ°Sh

 »°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«fÉªK òæe äGôe çÓK ó«ªM

 ¿CG  ΩC’G iôJh .Iôe πc »a √AÉæH á∏FÉ©dG äOÉ`̀YCGh

.zô«îH …O’hCG º¡ªdG{ ∫ƒ≤Jh Éª¡e ¢ù«d â«ÑdG

 øe  É`̀gAÉ`̀æ`̀HCG  ≥MÓJ  ÉeÉY  ø«KÓK  ΩC’G  â`̀°`̀†`̀eCGh

 º¡àehÉ≤e ÖÑ°ùH π«FGô°SEG πNGO øé°S ≈dEG øé°S

 IQƒ°U  â«ÑdG  á`̀¡`̀LGh  ≈∏Y  â`̀©`̀°`̀Vhh  .∫Ó`̀à`̀MÓ`̀d

 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  øé°ùdG  »`̀a  É`̀gAÉ`̀æ`̀HCG  ™ªéJ Iô`̀«`̀Ñ`̀c

 øjô°û©dGh  ájOÉëdG  iô`̀cò`̀dG{  ¬«∏Y  Öàc  ≥°ü∏e

 ¢UÉ°UôH  É¡FÉæHCG  ó``̀MCG  zº©æªdG  óÑY  OÉ¡°ûà°S’

.1994 ΩÉY »∏«FGô°SE’G ¢û«édG

 ¢û«édG º`̀°`̀SÉ`̀H ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG »````̀YQOG …É`̀î`̀«`̀aCG Ö`̀à`̀ch

 ºJ ¬fCG AÉ©HQC’G ôàjƒJ ≈∏Y Iójô¨J »a »∏«FGô°SE’G

.πeÉc πμ°ûH É¡dõæe Ωó¡H ó«ªM ƒHCG á∏FÉY ÆÓHEG

 ø«≤HÉW Ωóg á«f øY á∏FÉ©dG ≠«∏ÑJ ºJ ób{ ∫Ébh

 Iô«NC’G ™«HÉ°SC’G »ah ™«HÉ°SCG 3 πÑb ≈æÑªdG øe

 ≈æÑªdG Ωóg ¬àjÉ¡f »a Qô≤J »aÉ°VEG ¢üëØH º«bCG

.zπeÉc πμ°ûH

 É¡dõæe  Ωó`̀g  ≥ë∏j  ¿CG  ó«ªM  ƒ`̀HCG  á∏FÉY  ≈°ûîJh

 …ô©eC’G  º«îe øe á«HƒæédG  á¡édG  »a ™bGƒdG

.¬d á≤°UÓªdG ∫RÉæªdÉH GQGô°VCG

 ¿EG{  ¬d  ¿É«H  »a  »æ«£°ù∏ØdG  ô«°SC’G  …OÉ`̀f  ∫É`̀bh

 ∫õæe  Ωó¡H  »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G  äÉ£∏°S  QGô`̀b

 ¥É«°S  »a  »JCÉj  ó«ªM  ƒ`̀HCG  áà°ùdG  iô`̀°`̀SC’G  á∏FÉY

 ¢ùaÉæàJ  »àdG  á«∏«FGô°SE’G  á«HõëdG  äÉHPÉéàdG

 ø`̀«`̀∏`̀°`̀VÉ`̀æ`̀ª`̀dG ≥`̀ë`̀H äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ≈`̀°``ü`̀bCG ™`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀H

 ¿CG{  ¬fÉ«H  »`̀a  …OÉ`̀æ`̀dG  ±É`̀°`̀VCGh  .zø««æ«£°ù∏ØdG

 ÇOÉÑªd ÉcÉ¡àfG  ó©j (∫õæªdG  Ωóg) AGô`̀LE’G  Gòg

.z»dhódG ¿ƒfÉ≤dG

 ¥ƒ≤ëd  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  äÉeƒ∏©ªdG  õ`̀cô`̀e  ∞`̀°`̀Uhh

 ¬fCÉH á«æ«£°ù∏ØdG ∫RÉæªdG Ωóg (º∏«°ùàH) ¿É°ùfE’G

 É¡eóîà°ùJ  »àdG  Éaô£J ôãcC’G  πFÉ°SƒdG  ió`̀MEG{

 ¢Só≤dG ∂dP »a ÉªH á«Hô¨dG áØ°†dG »a π«FGô°SEG

.z¿B’G ≈àMh ∫ÓàM’G ájGóH òæe á«bô°ûdG

 ¿CG  â`̀fô`̀à`̀fE’G  ≈∏Y  ¬©bƒe ≈∏Y  õ`̀cô`̀ª`̀dG  í`̀°`̀VhCGh

 πÑb 2005 ΩÉ©dG »a á°SÉ«°ùdG √òg âØbhCG π«FGô°SEG

 .2014 ΩÉY É¡H πª©dG OhÉ©J ¿CG

 عائلة فلسطينية   تسعى لمنع االحتالل من هدم منزلها في مخيم ا8معري 
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áeOÉ≤dG
á«fOQC’G á«μ∏ŸG

IQOÉ¨ªdG

05:25
06:45
07:40
08:00
08:35
08:55
09:15
09:15
09:15
09:30
09:30
09:30
09:45
09:50
10:00

∑ƒμfÉH - ≠fƒc ≠fƒg
π«HQG
√óL
¬«fÉª«∏°ùdG
ΩÉeO
¢VÉjôdG
√ôgÉ≤dG
Ö«HG πJ
»HO
»ÑX ƒHG
¬MhódG
ähô«H
OGó¨H
√ô°üH
¬Ñ≤©dG

√ôgÉ≤dG
ÉμfQ’
»HO
∑Qƒjƒ«f
√ôgÉ≤dG
∫Éjôàfƒe - âjhôàjO
Éæ«KG
ƒZÉμ«°T
¬MhódG
∫ƒÑæ£°SG
Ö«HG πJ
¢ùfƒJ
ÉehQ
Éæ««a
ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa
ΩGOôà°ùeG
¢VÉjôdG
ñQƒjR - ÉØ«æL
√ôgÉ≤dG
¢ùjQÉH
ähô«H
ΩÉeO
âjƒμdG
∫ƒÑæ£°SG
»HO
¿óæd
Ö«HG πJ
¬Ñ≤©dG
√óL

10:30
14:40
15:10
15:20
15:30
15:40
15:45
15:45
16:15
16:40
19:00
19:15
19:55
20:00
20:20

20:55
21:25
21:30
21:45
22:00
22:00
22:10
22:20
22:25
22:50
23:40
00:10
01:15
01:25
01:25

04:15
05:00
05:35
07:00
07:00
07:45
08:00
10:05
10:25
10:35
10:40
10:40
10:45
10:45
10:45

√ô°üH
ähô«H
OGó¨H
√ôgÉ≤dG
Ö«HG πJ
¬Ñ≤©dG
»HO
¬MhódG
Éæ«KG
ƒμ°Sƒe
ƒZÉμ«°T
äQƒØμfGôa
ΩGOôà°ùeG
¢ùjQÉH
¢ùfƒJ

ñQƒjR - ÉØ«æL
∫ƒÑæ£°SG
ÉμfQ’
∑Qƒjƒ«f
ÉehQ
Éæ««a
√ôgÉ≤dG
¿óæd
¢VÉjôdG
»HO
Ö«HG πJ
ΩÉeO
âjƒμdG
∫ƒÑæ£°SG
√ôgÉ≤dG

ähô«H
√óL
Ö«HG πJ
¬Ñ≤©dG
OGó¨H
¢VÉjôdG
√ôgÉ≤dG
âjƒμdG
»HO
»ÑX ƒHG
√óL
π«HQG
¬MhódG
ähô«H
≠fƒc ≠fƒg - ∑ƒμfÉH

10:45
11:20
11:30
11:30
11:45
11:45
12:00
12:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:10
17:30
17:40

17:40
20:15
23:00
23:10
23:20
23:30
23:30
23:30
23:30
23:45
23:50
00:55
00:55
00:55
02:20

IÓ
°ü

dG 
ä

Éb
hCG

AÉ°û©dG

7Q57

Üô¨ªdG

6Q40

ô°ü©dG

3Q58

ô¡¶dG

12Q30

 ¥hô°ûdG

6Q18

ôéØdG

5Q02

¿ÉªY áfÉeCG
  ºμàeóN  »a

4650900

õcôe
…ƒédG ±É©°S’G

4792000

IôFGO

ΩÉ©dG AÉàa’G

5660459

óMƒªdG ÇQGƒ£dG ºbQ

911

Iô°SC’G ájÉªM IQGOEG

111

ô«°ùdG IôFGO

190

 á«LQÉîdG äÉjQhódG

190

ihÉμ°T
∑QÉªédG IôFGO

5343121

á«μ∏ªdG

á«fOQC’G

5100000

áμ∏ªdG QÉ£e
»dhódG AÉ«∏Y

5002777

 ô°TDƒe ≥∏£j RGRôdG
 ø«æWGƒªdG É°VQ áeóN

»°VGQC’G IôFGO øY

 :áë∏°ùªdG äGƒ≤dG 
 …óée{ `d ábÓY ’

 A’ƒdG ácô°ûH zø«°SÉ«dG
 ó«©H hCG Öjôb øe

z∞jôîdG{ ΩÉjCG ∫hCG óMC’G

kÉ«∏ëe AÉØàc’G ∫ÉM »a »YGQR èàæe …C’ OGô«à°SG ’ :äÉØ«æM

1¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

1¢U Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 ΩÉY ôjóe øe AGQRƒdG ¢ù«FQ ™ªà°SGh

 ø«©e ,á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh »``̀°``̀VGQ’G Iô```̀FGO

 ô`̀jƒ`̀£`̀J  AGQRh  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  ,≠``̀jÉ``̀°``̀ü``̀dG

 ä’É°üJ’Gh  á«dÉªdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ´É£≤dG

 ∫ƒM  ìô°ûd  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJh

 IôFGódG  ¬≤∏£J  …ò`̀dG  ΩÉ¶ædG  á«ªgG

 ´É£≤dG  ôjƒ£J  »`̀JQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J  »```̀a  √QhOh  ä’É```̀°```̀ü```̀J’Gh

.áeóîdG

 âYRh  IôFGódG  ¿G  ≈dG  ≠jÉ°üdG  QÉ°TGh

 á∏Môªc É`̀gõ`̀cô`̀e »`̀a á`̀eó`̀î`̀dG √ò`̀g

 äÉjôjóe  ≈∏Y  É¡ª«ª©J  ºà«°Sh  ≈dhG

 É≤M’h  ,¿ÉªY  »a  »`̀°`̀VGQ’G  π«é°ùJ

 »a 34 ````̀dG É`̀¡`̀JÉ`̀jô`̀jó`̀e ™`̀«`̀ª`̀L ≈`̀∏`̀Y

 øμª«°S  ≥«Ñ£àdG  ¿G  ó`̀cGh  .áμ∏ªªdG

 ájò¨àdG  ™`̀e  ÜhÉéàdG  ø`̀e  ø«∏eÉ©dG

 »a ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG π`̀«`̀∏`̀ë`̀Jh á`̀©`̀LGô`̀dG

.äÉ≤«©e …G OƒLh ∫ÉM

 mQÉ`̀Y ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG Gò``̀g ¿CG ó`̀cDƒ`̀f ¬`̀«`̀∏`̀Yh

 á≤aôªdG ≥FÉKƒdG ócDƒJh ,áë°üdG øY

 ió``̀d á`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀e A’ƒ``````̀dG á``̀cô``̀°``̀T ¿CÉ`````̀H

 ºbôdG  âëJ  äÉcô°ûdG  áÑbGôe  Iô`̀FGO

 äÉ`̀eó`̀î`̀d  A’ƒ````̀dG)  º`̀°`̀SÉ`̀H  ,(15532)

 ∞`̀dCG  (500)  É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀°`̀SCGQh  ,(á``̀°``̀TÉ``̀YE’G

 äGƒ```≤```dG É``¡``«``a AÉ```cô```°```û```dGh  ,QÉ````̀æ````̀jO

  ,»Hô©dG ¢û«édG - á«fOQC’G áë∏°ùªdG

 ácô°Th  ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀dCG  (255) É¡à°üMh

 IOÉ°ù∏d  Oƒ©J  »àdGh  QÉªãà°SÓd  ¥ÉØJG

 »`̀fÉ`̀©`̀ª`̀dG ¿É``ª``«``∏``°``Sh ∫ƒ````̀c »```````̀fOhQ)

 Gô°†N ƒHG ∞jô°Th Gô°†N ƒHG ô«ª°Sh

 (245)  É¡à°üMh  (Gô°†N  ƒ`̀HG  º`̀jô`̀ch

 ó«°ù∏d  á`̀bÓ`̀Y ’ ¬````̀fCGh  ,QÉ``̀æ``̀jO  ∞```̀dCG

 Öjôb  øe  ácô°ûdÉH  ø«°SÉ«dG  …óée

.ó«©H hG

 á`̀jƒ`̀é`̀dG OÉ```̀°```̀UQ’G Iô`````̀FGO ΩÉ```̀Y ô``̀jó``̀e ∫É````̀bh

 Gòg  ∞jôN  ¿CG  ,»æeƒªdG  ø«°ùM  ¢Sóæ¡ªdG

 áYÉ°S  19h  É`̀eƒ`̀j  89  Ió`̀ª`̀d  ôªà°ù«°S  ΩÉ``̀©``̀dG

 øjô°û©dGh  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ≈`̀à`̀M  ∂```̀dPh  á`̀≤`̀«`̀bO  32h

 ÜÓ`̀≤`̀f’G ΩÉ``̀jCG  ∫hCG  ΩOÉ`̀≤`̀dG  ∫hC’G ¿ƒ`̀fÉ`̀c ø`̀e

 CGóÑJ ∞jôîdG π°üa ΩÉjCG  Qhôe ™eh ,…ƒà°ûdG

 ∞°üf »a »éjQóàdG ¢übÉæàdÉH QÉ¡ædG äÉYÉ°S

 ¢ùª°ûdG  ô«KCÉJ  OÉ©àH’  káé«àf  »dÉª°ûdG  IôμdG

 ≈dG  …ODƒ`̀j  …ò`̀dGh  ,ÜƒæédG  √ÉéJÉH  kÉ«éjQóJ

 ≈dG π°üJ »àdG »°ùª°ûdG ´É©°TE’G á«ªc ¿É°ü≤f

.Éæà≤£æe

 IôFGO »a »NÉæªdG πé°ùdG ¿G »æeƒªdG OÉaGh

 ∞`̀jô`̀î`̀dG ô`̀¡`̀°`̀TCG ∫Ó```̀N) á`̀jƒ`̀é`̀dG OÉ```̀°```̀UQC’G

 áLQód ΩÉ©dG ∫ó©ªdG ¿G ≈dG ô«°ûj (á«°VÉªdG

 »fóªdG  ¿É`̀ª`̀Y  QÉ`̀£`̀e  »`̀a  ≈ª¶©dG  IQGô``̀ë``̀dG

 ∫ó©e ≠∏Ñj Éª«a ,∞jôîdG ∫ÓN ájƒÄe 22Q3

 ≈∏YCGh  ájƒÄe  10Q8  iô¨°üdG  IQGôëdG  á`̀LQO

 ïjQÉàH  ¿É`̀ª`̀Y  áæjóªH  â∏é°S  IQGô```̀M  á``̀LQO

 πbCG  â∏é°S  Éªæ«H   ,38Q5  âfÉc  1963/09/28

 ,1958/11/24  ïjQÉàH  iô¨°U  IQGô``̀M  á``LQO

 ≈ª¶Y IQGôM áLQO ≈∏YCGh …ƒÄe 3 ÖdÉ°S Q2

 á£ëe »``a â`̀∏`̀é`̀ o°`̀S á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y

 ïjQÉàH  46Q0â¨∏H  »àdGh  ¿É`̀jô`̀dG  …OGh  ó°UQ

 ≈∏Y iô¨°U IQGôM áLQO πbCGh 1976/10/07

 ó°UQ  á£ëe  »`̀a  â∏é o°S  áμ∏ªªdG  iƒà°ùe

 ï`̀jQÉ`̀à`̀H16 Ö`̀dÉ`̀°`̀S Q0 â`̀¨`̀∏`̀H »``̀à``̀dGh ∂`̀Hƒ`̀°`̀û`̀dG

.2013/12/15

 ™jƒæàd  Gó`̀L  áª¡e  á`̀«`̀YGQR  äÉéàæe  »`̀gh

 ø``«``YQGõ``ª``dG ¿É``̀μ``̀eEÉ``̀Hh »```̀YGQõ```̀dG §``ª``æ``dG

 ÖfÉL  ≈dG  ájÉ¨dG  √ò¡d  ÉfÉée  É¡eGóîà°SG

 ≈dG  á«YÉ°ùdG  á`̀«`̀fOQ’G  áeƒμëdG  äGƒ`̀£`̀N

 ∫ÓN  øe  ø«YQGõªdG  ≈∏Y  AÖ©dG  ∞«ØîJ

 äÓ``̀Nó``̀eh á``̀«``̀YGQõ``̀dG äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG AÉ``̀Ø``̀YEG

 äGQGô`````̀b »````̀gh ,á``̀Ñ``̀jô``̀°``̀†``̀dG ø```̀e êÉ````̀à````̀fE’G

 ƒëf  á«≤«≤M  äÉ¡LƒJ  äÉØ«æëdG  ÉgôÑàYG

.»YGQõdG  ´É£≤dG  ºYO

 { äÉ``̀Ñ``̀f á```YQõ```e »```a äÉ`̀Ø`̀«`̀æ`̀ë`̀dG ∫ƒ```é```Jh

 á«ÑjôéàdG  á`̀YQõ`̀ª`̀dG  »`̀gh  QOÉ`̀æ`̀dG  zá∏«ædG

 á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG QGƒ````̀Z’G »``̀a ≈```̀dh’G

 ≠`̀Ñ`̀°`̀U »```a π``̀Nó``̀j äÉ``̀Ñ``̀f ƒ```̀gh äÉ```̀ª```̀fhO 5

 å«M  á`̀«`̀dÉ`̀Y  á`̀jQÉ`̀é`̀J  áª«b  hPh  á`̀°`̀û`̀ª`̀b’G

 ≈`̀dEG  ¬æe  ó`̀MGƒ`̀dG  ΩGô`̀Z  ƒ∏«μdG  ô©°S  π°üj

.GQÉæjO150

 IQGRh  á«bó°üH  GhOÉ`̀°`̀TCG  ºgQhóH  ¿ƒYQGõe

 º```̀YOh É``¡``JGó``¡``©``à``d É``̀gò``̀«``̀Ø``̀æ``̀Jh á````̀YGQõ````̀dG

 QOGƒ`̀μ`̀dÉ`̀H  á«HƒæédG  QGƒ```Z’G  »`̀a  á`̀YGQõ`̀dG

 Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,äÉ«d’Gh

.ø«YQGõªdG ´É°VhC’ áYGQõdG ôjRh πÑb øe
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…CGôdG - ¿ÉªY 

 ≈`̀eô`̀e »``̀a ø`̀«`̀aó`̀g ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ¢``̀ù``̀eCG π`̀é`̀°`̀S

 »a  º¡ªdG  »£≤ædG  √ó«°UQ  íààØ«d  íjô°üdG

 Ωó≤dG  IôμH  ø«aôàëª∏d  zô«°UÉæªdG{  …QhO

 ™e  ø°ùëdG  OÉà°S  ≈∏Y  Éª¡à©ªL  IGQÉÑe  »a

.ádƒ£ÑdG  ôªY  øe  ™HGôdG  ´ƒÑ°S’G  ¥Ó£fG

 »```fÉ```ã```dG  ˆG  ó```̀Ñ```̀Y  ∂```̀∏```̀ª```̀dG  OÉ```̀à```̀°```̀S  ≈````̀∏````̀Yh

 ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG ∑GQOÉ```̀H á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀dG í`̀é`̀f á`̀ª`̀°`̀ù`̀jƒ`̀≤`̀dÉ`̀H

 ≈dG  √ó«°UQ  ™aô«d  2-2  ¢SGQ  äGP  ¬Ø«°V  ™e

 ≈dG  ¢`̀SGQ  äGP  π`̀°`̀Uh  Éª«a  á©HÉ°ùdG  á£≤ædG

.áãdÉãdG  á£≤ædG

 ™ªéJ  á«ªgC’G  »a  ájÉZ  IGQÉ`̀Ñ`̀e  ΩÉ≤J  Ωƒ«dG

 (7)  ¿OQC’G  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀H  (•É``̀≤``̀f  4)  äGó```Mƒ```dG

 »fÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ªdG  OÉà°S  ≈∏Y  7^30  óæY

  (1) »``̀∏``̀gC’G ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S É`̀¡`̀∏`̀Ñ`̀bh ,á`̀ª`̀°`̀ù`̀jƒ`̀≤`̀dÉ`̀H

 á°ùeÉîdG  ó`̀æ`̀Y  (2)  É`̀ã`̀eô`̀dG  ™`̀e  ó`̀Yƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y

.¿ÉªY  OÉà°S  ≈∏Y  AÉ°ùe

 AÉ≤∏H  âÑ°ùdG  Gó`̀Z  ™`̀HGô`̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S C’G  ºààîjh

 ó`̀æ`̀Y  (3)  á``Ñ``≤``©``dG  ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀Th  (9)  Iô``̀jõ``̀é``̀dG

 »fÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ªdG  OÉà°S  ≈∏Y  á°ùeÉîdG

 (5)  »∏°ü«ØdG  ∞«°†à°ùj  Éª«a  áª°ùjƒ≤dÉH

 OÉ`̀à`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀°`̀ù`̀e  7^30  ó`̀æ`̀Y  (5)  §`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 .¿ÉªY

 ..أرصدة مهمة 

 مباراتان في دوري »المناصير« للمحترفين لكرة القدم اليوم 

 »ناشئات الكرة« ونظيره الصيني 
بالتصفيات ا+سيوية اليوم 

…CGôdG - ¿ÉªY   

 ,Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀μ`̀d  16  ä  äÉ`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG  Öîàæe  ™∏£àj

 √ô«¶f  IÉ`̀bÓ`̀e  ó`̀æ`̀Y  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jG  áé«àf  ≥«≤ëàd

 Ωƒ`̀«`̀dG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG  ó`̀æ`̀Y »æ«°üdG

 ¢ùfƒ∏«°S  Ö©∏e  ≈∏Y  ¿OQ’G  â«bƒàH  á©ªédG

 äÉ«Ø°üàdG  ø`̀e  ∫h’G  Qhó`̀dÉ`̀H  ¬JÉjQÉÑe  ådÉãH

 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀Y ƒ`̀Ñ`̀ª`̀dƒ`̀c »```a ΩÉ``̀≤``̀J »``̀à``̀dG á``̀jƒ``̀«``̀°``̀SB’G

.ÉμfÓjô«°S

 ,≈```dh’G á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG äGò```d ô```̀NB’G AÉ`̀≤`̀∏`̀dG »``̀ah

 ¿hO Ö«JôàdG πjòàe ÉμfÓjô«°S Öîàæe ¬LGƒj

 Gô°üY  áãdÉãdG  óæY  ,•É≤f  4  ¿Éà°ùμHRhG  •É≤f

.Ö©∏ªdG ¢ùØf ≈∏Y

 4 `H »fÉãdG õcôªdG πàëj …òdG ÖîàæªdG ≈¡fGh

 áª¡ªdG IGQÉÑª∏d GOGó©à°SG ¬JÉÑjQóJ ¢ùeCG ,•É≤f

 Ió«L IGQÉ`̀Ñ`̀e  ºjó≤J  É¡dÓN ø`̀e  ≈©°ùj  »`̀à`̀dGh

.•É≤f 6 `H áYƒªéªdG Qó°üàe ΩÉeG

 äGõgÉL äÉÑYÓdG ¿G èjôa QÉæe áHQóªdG äócGh

 ºZôdG ≈∏Y ,AÉ≤∏dG ∫ÓN ø¡jód Ée πc ºjó≤àd

 ≈æØdG  RÉ¡édG  ô¶f  »`̀a  ôÑà©J  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿G  ø`̀e

 ∂∏àªj »æ«°üdG ¢ùaÉæªdÉH É°SÉ«b ,ájÉ¨∏d áÑ©°U

  øe π`̀c  ≈∏Y √Rƒ`̀Ø`̀H  ∂`̀dP ø«ÑJh ,á∏FÉg äGQó``̀b

.0-17 Éμf’ô«°Sh ,0-20 ΩGƒL

 ≈∏Y  á«Ø«Ø£dG  äÓjó©àdG  ¢†©H  CGô`̀£`̀J  É`̀ª`̀HQh

 ™bƒàªdG  øeh  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ÖîàæªdG  á∏«μ°ûJ

 ,¢Tƒ£ÑdG ø«éd ,ÜÉ°ùc ófhQ :äÉÑYÓdÉH êõj ¿G

 ,áeQÉé©dG  ¿É«d  ,¢TƒZ  ƒHG  ∂°ùe  ,ôHÉL  ø«éd

 ø«dG  ,…ó©°ùdG  áæjR  ,IQhó``b  Oƒ`̀L  ,á©jÉ©e  Éæ«d

.ø«YÉªL ¢SÉæjGh ,…ójóëdG AÉª«°T ,ø«°ùM

 ,äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀ü`̀à`̀dÉ`̀H ¬`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG º`̀à`̀à`̀î`̀jh

 áæeÉãdG  óæY  ΩGƒ``̀L  á¡LGƒªH  πÑ≤ªdG  ø`̀«`̀æ`̀K’G

.ÉMÉÑ°U ∞°üædGh

 ∫hCG  πgCÉJ  ≈∏Y  ¢üæj  äÉ«Ø°üàdG  ΩÉ¶f  ¿G  ôcòj

 ±É°†j ,6 ```̀dG äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ø``e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e π``c

 õcôªdG  ≈∏Y  ø«∏°UÉM  ø«Ñîàæe  π°†aG  º¡«dG

 øe  »fÉãdG  Qhó``̀dG  ≈`̀dEG  äÉYƒªéªdG  »`̀a  »fÉãdG

 IôàØdG ∫ÓN É¡JÉjQÉÑe ΩÉ≤à°S …òdG äÉ«Ø°üàdG

 .2019 QGPBG 3 ≈dEG  •ÉÑ°T 23 øe

 Ωó≤dG Iôμd äÉÄ°TÉædG Öîàæe 

  

 ¢ùeÉÿG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S C’G   
 Ωƒ«dG äGó«°ùdG Iôc `H

¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG - ÉãeôdG 

 ,∞°üædGh á©HGôdG óæY ≥∏£æJ

 äÉ``̀°``̀ù``̀aÉ``̀æ``̀e ,Ωƒ`````̀«`````̀dG ô``̀°``̀ü``̀Y

 …Qhó```̀d ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀S’G

 Iô`̀μ`̀H »`̀Ø`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀dG äGó`̀«`̀ °`̀ù`̀dG

.äGAÉ≤d áKÓK áeÉbÉH ,Ωó≤dG

 »≤à∏j  ,1ƒ`̀dƒ`̀Ñ`̀dG  Ö©∏e  ≈`̀∏`̀Y

 á«fÉãdG  áYƒªéªdG  ÜÉ°ùëd

 ™`̀e  (•É````̀≤````̀f  3)  ø``̀«``̀°``̀ù``̀ë``̀dG

 Ö©∏e  ≈∏Yh  ,(9)  ∫Ó≤à°S’G

 ¿É`̀ë`̀«`̀°`̀T π``HÉ``≤``à``j ,2ƒ```̀dƒ```̀Ñ```̀dG

 ¿É``ª``Y ™```̀e (•É```̀≤```̀f ¿hó```````̀H)

 ,AÉ°ùe  á`̀©`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  »``̀ah  ,(12)

 AÉ`̀≤`̀d 1ƒ`̀dƒ`̀Ñ`̀dG Ö`̀©`̀∏`̀e ó`̀¡`̀°`̀û`̀j

.(6) á«°SOÉ≤dG ™e (3) »∏g’G

 ,≈```dh’G á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ø`̀ª`̀°`̀Vh

 Ó`̀H) Ö```cGQ ô`̀Ø`̀c Gó``̀Z »≤à∏j

 (9)  »°ùcPƒKQ’G  ™e  (•É≤f

 ô°üædGh  ,1ƒdƒÑdG  Ö©∏e  ≈∏Y

 Ó`̀H É```̀ª```̀gÓ```̀c) iô``̀°``̀û``̀H ™````̀e

 ,2ƒdƒÑdG  Ö©∏e  ≈∏Y  (•É`̀≤`̀f

 (3)  ¿ƒ`̀∏`̀é`̀Y  πÑ≤à°ùj  É`̀ª`̀«`̀a

 (12)  ¿OQ’G  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T  √ô`̀«`̀¶`̀f

 ≈`̀∏`̀Y AÉ``̀°``̀ù``̀e á``̀©``̀HÉ``̀°``̀ù``̀dG ó``̀æ``̀Y

 äGAÉ≤d âfÉch .1ƒdƒÑdG Ö©∏e

 øY  äôØ°SG  á`̀©`̀HGô`̀dG  ádƒédG

 ¿ƒ`̀∏`̀é`̀Y ≈``∏``Y AÉ````bQõ````dG Rƒ````a

 ≈∏Y  »``̀°``̀ù``̀cPƒ``̀KQ’G  ,(0/5)

 ¿OQ’G  ÜÉÑ°T  ,(0/7)  ô°üædG

 ¿ÉªYh  ,(0/17)  iô°ûH  ≈∏Y

 .(0/20) á«°SOÉ≤dG ≈∏Y

 17449 Oó©dG - Ω2018  ∫ƒ∏jCG 21  ≥aGƒŸG - `g 1440 Ωôfi 11 á©ª÷G

 (2) ø«°ùëdG (0) íjô°üdG 

 .. افتتاح الرصيد 
 (2) ¢SGQ äGP (2) á©≤ÑdG 

 .. إثارة 
∞jô°ûdG »∏Y - óHQG 

 …QhO  »a »£≤ædG  √ó«°UQ  ø«°ùëdG  íààaG  

 ó©H  Ωó≤dG  IôμH  ø«aôàëª∏d  zô«°UÉæªdG{

 äôL  IGQÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a  0-2  íjô°üdG  ≈∏Y  ¬Ñ∏¨J

 ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G ¥Ó`̀£`̀fG ™`̀e ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG OÉ`̀à`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y

.ádƒ£ÑdG ôªY øe ™HGôdG

 ó«°UQ  »a •É≤f  çÓK ∫hG  ™°Vh  ø«°ùëdG

 »`̀≤`̀H É`̀ª`̀«`̀a á`̀«`̀dÉ`̀à`̀à`̀e ô`̀FÉ`̀ °`̀ù`̀N çÓ````K ó``̀©``̀H

 É¡©ªL  »àdG  çÓ`̀ã`̀dG  ¬WÉ≤f  óæY  íjô°üdG

.ä’OÉ©J çÓK øe

 Oƒ`̀ª`̀ë`̀e ,≈``̀°``̀Sƒ``̀e ó``̀dÉ``̀N :í``jô``°``ü``dG π`̀ã`̀e 

 óªMG )Oƒ``jõ``dG º`̀dÉ`̀°`̀S ,á`̀æ`̀jÉ`̀£`̀H QÉ`̀ª`̀Y,´Gõ`̀f

 ,äÉHÉ¡°T  ΩGó°U  ,IÉ°†≤dG  º°UÉY  ,(…hÉμ∏e

 õà©e)IóHGhôdG  ±hDhô``̀dG  óÑY  ,ô°SÉL  ó¡a

 )∫É`̀ª`̀L ¢`̀ù`̀fG ,¢`̀û`̀μ`̀©`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e  ,(äGó``̀«``̀Ñ``̀Y

.Oƒ°TôdG QÉ¡f ,(QÉ£©dG …óée

 ,»∏Y ôeÉY ,…hÉæØëdG IõªM :ø«°ùëdG πãe

 ,¿Gô≤°ûdG óYh ,ΩGõ©dCG ¿Éª«∏°S ,ÉªjôM AÓY

  ,(ÖdÉW Oƒªëe)ô«eOG ,ÉLQ ô«ª°S ,∂jôJÉH

 PÉ````©````e)OhhGó````dG ∫Ó````̀H , á```̀fhÓ```̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e

.(á£jÉ©ªdG á«eG)ÉÑªjO ,(Oƒªëe

ø«aó¡dG á°üb 

 ∞°üàæe  ø``̀e  Iô``̀μ``̀dG  ô``̀«``̀eOG  º`̀∏`̀°`̀ù`̀J  :30  O

 OhhGódG √ÉéJÉH ´ÉaódG ∞∏N Qôeh ¿Gó«ªdG

.¢SQÉëdG ø«ªj ≈∏Y Oó°S.. ™aóæªdG

 ∞≤°ùH  AGõ``̀é``̀dG  á`̀∏`̀cQ  ∂`̀jô`̀JÉ`̀H  Oó``°``S:  53O

.∑ÉÑ°ûdG

 ¢UôØdG §jô°T

¶ íjô°üdG

 Ωób øe √óJôªdG IôμdG á°VQÉ©dG äOQ:40 O

 .™aGóªdG

 AGõ``̀é``̀dG π`````̀NGO ø```̀e QÉ``̀£``̀©``̀dG Oó````̀°````̀S:71 O

.¢SQÉëdG ¿É°†MÉH

 AGõ``̀L  á`̀∏`̀cô`̀d  …hÉ``æ``Ø``ë``dG  ió``̀°``̀U  ä:82  O

.ô°SÉL

¶ ø«°ùëdG

 äó``̀JQGh á`̀fhÓ`̀©`̀dG Iô`̀c ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG ó`̀°`̀U: 8 O

.¢SQÉëdÉH É°†jG ÉgOó°S …òdG ÉÑªjO ƒëf

.á°VQÉ©dG øe OhhGódG á«°SGQ äóJQG:19 O

 AGõ`̀é`̀dG π``̀NGO Iô`̀μ`̀dG OhhGó````̀dG º`̀∏`̀°`̀ù`̀J:45 O

.ø«©aGóªdG ΩGóbÉH Oó°Sh ¢SQÉëdG ÆhGQh

 ∑ÉÑ°ûdÉH Oó°Sh ™aGóªdG ÉÑªjO RhÉéJ: 47O

.êQÉîdG øe

 øe ∂`̀jô`̀JÉ`̀H á`̀«`̀°`̀SGQ ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG êô``̀NG :64 O

.≈eôªdG ≥∏M

QGôb 

 áë∏°üªd AGõL á∏cQ ºμëdG Ö°ùàMG  :52 O

 øe ™`̀aó`̀∏`̀d ô``«``eOG ¢`̀Vô`̀©`̀J ó`̀©`̀H ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG

.íjô°üdG  ™aGóe

 ≥jôØd  AGõ``̀L  á`̀∏`̀cQ  º`̀μ`̀ë`̀dG  Ö`̀°`̀ù`̀à`̀MG  :81O

.√ó«H IôμdG ™aGóªdG ó°U ôKG íjô°üdG

»μ«àμàdG  º°SôdG

 §`̀°`̀Sh ≈``∏``Y ¬`̀Jô`̀£`̀«`̀°`̀S ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ¢``̀Vô``̀a 

 í`̀jô`̀°`̀ü`̀dG ≈``eô``e ƒ`̀ë`̀f ≥`̀∏`̀£`̀fGh ¿Gó``̀«``̀ª``̀dG

.kGôμÑe

 Ahó¡H   ¢ùaÉæªdG   É¡∏HÉb  Iô£«°ùdG  √ò`̀g

 Qƒ`̀eC’G  äÉjôée  ô««¨àH  CGóÑj  ¿G  πÑb   ΩÉ`̀J

  Éª«¶æJ  ôãcCG  ¬HÉ©dCG  âëÑ°UCÉa  ¬àë∏°üªd

 ádƒéN âfÉc á«eƒé¡dG ¬J’hÉëe ¿G ºZQ

 ≈∏Y ¬`̀«`̀a  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  áé«àf   Gó```L

.»YÉaódG  ÖfÉédG

 â`̀fÉ`̀c  ø``«``aô``£``dG  ø``̀e  AGOC’G  Gò```̀g  §``̀°``̀Sh

 Óμa   IQÉ```̀KE’Gh  ¢SÉªëdG  ó≤àØJ   IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 Iô£«°ùdG  ¢`̀Vô`̀a  ∫hÉ``ë``j  ¿É``̀c  ø`̀«`̀≤`̀jô`̀Ø`̀dG

 í«JCG  É`̀e  ≈∏Y  Ö©∏dGh  ¿Gó«ªdG  §°Sh  ≈∏Y

 OÉ«£°UGh ¿Gó«ªdG ¢VQG ≈∏Y äÉMÉ°ùe øe

 ∑É`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG IQÉ``̀jõ``̀d  ¢``̀Uô``̀a ≥`̀∏`̀î`̀d AÉ``̀£``̀NC’G

 ≥``jô``Ø``dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀d π``«``ª``J â``̀fÉ``̀c »```̀à```̀dGh

 á«∏°†aCG ≈∏Y ¬JQƒ£N â¨W …òdG ôØ°UC’G

.≥Ñ°ùdG  ¬àëæeh íjô°üdG

 äÉMÉ°ùe  ≈∏Y  ¬à«∏°†aCG  íjô°üdG  π`̀°`̀UGh  

 á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀d IQƒ```£```î```dG â``̀«``̀≤``̀Hh  Ö``̀©``̀∏``̀ª``̀dG

 äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀X »``̀a É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG

 äOÉc  »àdGh  ¿ƒ©aGóªdG   É¡côàj  ¿Éc  »àdG

 ó¡°ûªdG  »¡àæj  ¿CG  πÑb   õjõ©àdÉH  ÖÑ°ùàJ

 .∫hC’G

 ¢``̀VQG ≈`̀∏`̀Y A»``̀°``̀T ™```bGƒ```dG ø``̀e ô`̀«`̀¨`̀à`̀j º``̀d

 ®ƒ¶M  äRõ`̀Y   »`̀à`̀dG  áé«àædG  ’EG  Ö©∏ªdG

 ÖMÉ°U  »≤Hh  ô£NC’G  »≤H  å«M  ø«°ùëdG

 »≤H  Éªæ«H  AGõ`̀é`̀dG  »`̀a  iƒ```̀bC’G  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG

 »a  ô«¨J   ¿hO  GPGƒëà°SG  ô`̀ã`̀cC’G  íjô°üdG

 áé«àædG

 ø«H ’Éé°S Ö©∏dG íÑ°UCGh äÉjôéªdG äô«¨J

 »eƒé¡dG  AGOC’G  »`̀a  Qƒ`̀£`̀J  ™`̀e  ø«aô£dG

 äÓjóÑàdG  ó©H  É°Uƒ°üN  íjô°üdG  ≥jôØd

 áfƒYôH πeÉ©àdG øμd  ÜQóªdG ÉgGôLCG »àdG

  ¥QÉØdG π«∏≤àd º¡eÉeCG   GõLÉM ¿Éc ´ô°ùJh

 .AGõédG á£≤f øe ≈àM πjó©àdG hG

ìGôédG ¢ùHÉM - ¿ÉªY 

 äGP  ¬Ø«°Vh  á©≤ÑdG  ™ªL  …ò`̀dG  AÉ≤∏dG  ¢ü∏N

 ≈dG  ,»fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  OÉà°S  √ó¡°Th  ¢SGQ

 ≈dG √ó«°UQ ∫hC’G ™aô«d ,2-2 ô«ãªdG ∫OÉ©àdG

 á£≤ædG  ≈dG  ∞«°†dG  ≈≤JQG  Éª«a  (7)  á£≤ædG

 …QhO øe ™HGôdG ´ƒÑ°S’G øª°V IQÉÑe »a ,(3)

.Ωó≤dG Iôμd ø«aôàëª∏d zô«°UÉæªdG{

 ƒHG  óªëe  ,¿É¡Ñf  ƒ`̀HG  óªëe :á©≤ÑdG  πãe -

 ,πëμªdG  ìô`̀a  ,¿Ghó``̀H  øªMôdG  óÑY  ,¢û«°ûM

 ,ô°SÉj  óªMG  ,¿É`̀°`̀Shô`̀dG  ó©°S  ,ídÉ°U  ƒ`̀HG  »∏Y

 ø«°ùM  ¢SGôa  ,ô«Ñc  ƒHG  óªMG  ,ô«μfódG  ∫ÓH

.Gô°†N ƒHG ºJÉM ,(¢ùHÉYO ΩÉ°Sh)

 øªMôdG óÑY ,IôaÉ©édG Qó«M : ¢SGQ äGP πãe -

 áeÉ°SG ,IôaÉ©édG »°üb ,äÉª«©f óªMG ,…Rƒ∏dG

 ôªY ,ƒ`̀dƒ`̀∏`̀b ºã«g ,OGƒ``̀Y ƒ`̀HG QÉ`̀ª`̀Y ,ΩÉ`̀æ`̀Z ƒ`̀HG

 OÉ¡L)  í∏H  óªëe  ,»`̀aGƒ`̀e  Oƒªëe  ,ìƒ`̀∏`̀°`̀û`̀dG

.á°ûjGƒædG ∞jô°T ,(É°SGƒ©dG ¢ù«b) (QÉ©°ûdG

±GógC’G á°üb

¶ á©≤ÑdG

 Ió«©H á«NhQÉ°U Iôc ô°SÉj  óªMCG  Oó°S   :75 O

.∑ÉÑ°ûdG â≤fÉY ióªdG

 âHÉK ∞bƒe øe äòØf Iôc ô«Ñc ƒHG ™HÉJ :90 O

.≈eôªdG πNGO

¶ ¢SGQ äGP

 á≤£æe πNGO á«°VôY Iôc ìƒ∏°ûdG ¢ùμY :16 O

 πNGO  É¡dƒëa  á°ûjGƒædG  ¢SCGôd  â∏°Uh  AGõédG

.∑ÉÑ°ûdG

 ió°üJ ,≈eôªdG ΩÉeG á«æcQ »aGƒe òØf :21 O

.≈eôªdG »a É¡cOh äÉª«©ædG ¢SCGQ É¡d

¢UôØdG §jô°T

¶ á©≤ÑdG

 .¢SQÉëdG É¡æe øμªJ áØMGR ô«μfódG Oó°S :24 O

 Iô`̀£`̀«`̀°`̀S  â``̀ë``̀J  ¢``̀ù``̀HÉ``̀YO  ø```̀e  á```̀Ø```̀MGR  :36 O

.IôaÉ©édG

 IôμdG  ™e πeÉ©àdG  ¢ùHÉYO ø°ùëj ºd  :3+45 O

.¢SQÉëdG á¡LGƒªH

.ºFÉ≤dG ÖfÉéH Gô°†N ƒHG Iôc äôe :46 O

.Iô£îdG πëμªdG á«°SCGQ ºFÉ≤dG ó©HG :60 O

.IôaÉ©édG ∫hÉàæe »a ô«Ñc ƒHG Iójó°ùJ :83 O

 ô«Ñc  ƒ````HG  á`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀e  Iô``̀aÉ``̀©``̀é``̀dG  ó``̀©``̀HG  :89  O

.Iô£îdG

¶ ¢SGQ äGP

 Iôc AGõédG á≤£æe êQÉN øe ìƒ∏°T Oó°S :13 O

.IôaÉ©édG …ójCÉH

.≈eôªdG ¥ƒa á°ûjGƒædG Iôc :6 +90 O

ádÉM

 ,á©≤Ñ∏d  ΩÉ©dG  ÜQó`̀ª`̀dG  ,ºμëdG  ó©Ñà°SG  :79  O

.º«μëàdG ≈∏Y ¬LÉéàM’ IôÑ°U ¢ùfG

»μ«àμàdG º°SôdG

 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dÉ`̀H  ∫h’G  •ƒ``̀°``̀û``̀dG  ≥``̀FÉ``̀bO  â`̀∏`̀Ø`̀M

 IQÉKG  ÓH ≈dh’G áYÉ°S  ™HôdG  ≈≤Ñàd  ,AÉ£N’G

 Qƒe’G äô«¨J Ée ¿ÉYô°S øμdh ,ø«≤jôØdG øe

 ∫h’G ±ó¡dG øY äôØ°SG ¢SGQ äGòd áªég ó©H

.AÉ≤∏dG »a

 É°Uƒ°üN ,á©≤ÑdG iód ô«ãμdG øY ∞°ûc ±ó¡dG

 πé°ùe) ¿É``̀c å`̀«`̀M á`̀«`̀YÉ`̀aó`̀dG á`̀«`̀MÉ`̀æ`̀dG ø``̀e

 ø«©aGóªdG ó`̀LGƒ`̀J  º``̀ZQ á`̀HÉ`̀bQ Ó`̀H (±ó``¡``dG

 øeh ,ÖfÉL øe Gòg ;ºgõcGôe ô«Z »a øμdh

 ±ƒ«°†∏d  ájƒæ©ªdG  ±ó¡dG  ≈£YG  ôNG  ÖfÉL

 á«eÉe’G  ≥WÉæªdG  áªLÉ¡ªH  Ghôªà°SG  øjòdG

 Gò`̀g ô`̀ª`̀ã`̀«`̀d á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e ô`̀«`̀Z ICGô```̀é```̀H á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀∏`̀d

.ƒjQÉæ«°ùdG äGòHh »fÉãdG ±ó¡dG øY §¨°†dG

 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG ∑ô``ë``j º``̀d ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀dG

 ∫hÉ```M π```H ,É`̀¡`̀μ`̀jô`̀ë`̀J Ö````Lh »``̀à``̀dG AÉ``̀«``̀°``̀T’G

 AÉ`̀æ`̀H »```̀a …hô````̀à````̀dGh zá``̀eó``̀°``̀ü``̀dG{ ÜÉ``©``«``à``°``SG

 ,¬`̀jó`̀d Ö`̀©`̀∏`̀dG í`̀«`̀JÉ`̀Ø`̀e ∫Ó``̀N ø``̀e äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dG

 Éæ°ùëJ  •ƒ°ûdG  øe  Iô«N’G  ≥FÉbódG  ó¡°ûàd

.¬ëdÉ°üd É«Ñ°ùf

 É`̀©`̀LGô`̀J ó`̀¡`̀°`̀T AÉ```̀æ```̀K’G √ò```̀g »``̀a ,¢`````̀SGQ äGP

 ™HQCÉH Ö©dh ¬eó≤J ájÉªëd ∞∏î∏d zÉ«≤£æe{

 »ªLÉ¡e  ô£N  OÉ`̀©`̀HG  ≈∏Y  Gƒ`̀HhÉ`̀æ`̀J  ø«©aGóe

 ´É`̀£`̀à`̀°`̀SG ¢``̀SQÉ``̀M ∞``̀bh º`̀¡`̀Ø`̀∏`̀N ø``̀eh á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀dG

 ,ájhÉ©≤ÑdG  äÉ££îªdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ∫É`̀£`̀HG

 ±ƒ`̀«`̀°`̀†`̀dG Ωó`̀≤`̀J ≈``̀dG ô`̀«`̀°`̀û`̀J á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀dG ≈`̀≤`̀Ñ`̀à`̀d

.ø«Ø«¶f ø«aó¡H

 Ωó≤Jh  Ωƒé¡H  á©≤ÑdG  ¬∏¡à°SG  ,»fÉãdG  •ƒ°ûdG

 äGójó¡J øY ¬≤FÉbO ôØ°ùàd ¢ùaÉæªdG ≥WÉæªd

 AÉ¡fÉH ´ô°ùàdG øμdh ¢SGQ äGP ≈eôªd á«≤«≤M

 ä’hÉ``ë``ª``dG »`̀¡`̀à`̀æ`̀à`̀d Rô````̀ H’G ¿É```̀c äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dG

.áæcÉ°S ∑ÉÑ°ûdGh ájhÉ©≤ÑdG

 §°Sh ¬aGógG øY ´ÉaódG »a ôªà°SG ,¢SGQ äGP

 »æØdG  √ô`̀jó`̀e  äÉª«∏©J  ò«ØæJh  »`̀YÉ`̀aO  πàμJ

 ∫É£HGh ¢ùaÉæªdG ≈∏Y ôÑ°üdG »a ìÉàØe ôcÉ°T

 á«∏°†a’G  ≈≤Ñàd  ∫hCÉ`̀H  ’hG  ¬JQƒ£N  ∫ƒ©Øe

.É«YÉaO ¢SGQ äGòdh É«eƒég á©≤Ñ∏d

 ä’hÉëªdG  QGôªà°SG  ó©Hh  ,Iô`̀«`̀N’G  ≥FÉbódG

 ìÓ°S ô`̀Ñ`̀Y ±ó`̀¡`̀H á`̀©`̀≤`̀Ñ`̀dG ô`̀jQÉ`̀°`̀SG â`̀Lô`̀Ø`̀fG

 ádÉëd  IQÉÑªdG  ≈bôàd  ióªdG  ó«©H  ójó°ùàdG

 äô«Z  »àdG  IQƒ£îdGh  áë°VGƒdG  ájóædG  øe

 .™FGôdG ∫OÉ©àdG ≈dG IGQÉÑªdG πμ°T

 (ó©jƒL ¢ùfCG) IóHGhôdG ±hDhôdG óÑY øY IôμdG õéëj (ø«ªj) »∏Y ôeÉY ø«°ùëdG ™aGóe 

 (±É°ù©dG óªMCG) »aGƒe Oƒªëe RhÉéJ ∫hÉëj ô«Ñc ƒHG óªMCG á©≤ÑdG ºLÉ¡e 

 Ωó≤dG Iôμd kÉeÉY 16 ä É«°SBG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f 

 منتخب الناشئين يفتتح مشواره أمام كوريا الشمالية اليوم 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 Ωƒ`̀«`̀dG  Ωó``≤``dG  Iô`̀μ`̀d  ø`̀«`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG  Öîàæe  íààØj

 »a  ΩÉ≤J  »àdG  ,ájƒ«°S’G  äÉ«FÉ¡ædG  »a  √QGƒ°ûe

 á©HQC’G  õcGôªdG  ÜÉë°UG  É¡æe πgCÉàjh  ,Éjõ«dÉe

.2019 hô«H »a ø«Ä°TÉædG ∫Éjófƒe ≈dG ≈dh’G

 IÉbÓªd  Iô``«``N’G  äÉ°ùª∏dG  ÖîàæªdG  ™`̀°`̀Vhh

 3:45 á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ó`̀æ`̀Y »`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG …Qƒ``̀μ``̀dG √ô`̀«`̀¶`̀f

 »≤à∏j  ¿G  ≈`̀∏`̀Y  ,Ωƒ``̀«``̀dG  ô`̀°`̀ü`̀Y  ¿OQ’G  â`̀«`̀bƒ`̀à`̀H

 ºààîjh ,ø«æK’G ô¡X 11:30 óæY ¿Éª oY Öîàæe

 11:30 óæY »æª«dG ÖîàæªdG á¡LGƒªH ¬JÉjQÉÑe

.…QÉédG ô¡°ûdG 27 ¢ù«ªîdG ô¡X

 äÉYƒªéªdG  QhO  RhÉéJ  ≈dG  ÖîàæªdG  ™∏£àjh

 ,á«fÉªãdG  Qhó`̀d  í°TôàdG  …õcôe  ó`̀MG  ∫ÓàMEÉH

 §¨°†dG  á«ªgCÉH  á≤«bódG  äÉHÉ°ùëdG  RôÑJ  Éægh

 ±ó``̀g ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d ìÉ``̀é``̀æ``̀dG í`̀«`̀JÉ`̀Ø`̀e ≈``̀∏``̀Y Iƒ``̀≤``̀H

 ¢ùaÉæªdG  äÉ©bƒàH  á°UÉN  äGQÉÑàY’h  IQGó°üdG

 Qó`̀°`̀ü`̀à`̀e  »```̀bÓ```̀j  å``̀«``̀M ,á``̀«``̀fÉ``̀ª``̀ã``̀dG  QhO »```̀a

 ≈``̀dh’G  áYƒªéªdG  »`̀fÉ`̀K  ÖîàæªdG  áYƒªée

 óæ∏jÉJh  Éjõ«dÉeh  ¿ÉHÉ«dG  äÉÑîàæe  º°†J  »àdG

.¿Éà°ùμ«LÉWh

 äÉMƒª£dGh ∫É``̀e’G ¿EÉ``̀a AGƒ```̀LC’G ∫ƒ``̀NO ™`̀eh

 »àdG  Iõ«ªªdG  ÖgGƒªdG  ø`̀e  áÑîf  ºª¡H  ó≤©J

 ÜÉ°ùàcGh äGQÉ¡ªdG π≤°üd á«dÉãe ¢UôØH â«¶M

.ÉjDhôdGh á«é«JGôà°SÓd GOÉæà°SG äGôÑîdG

 ¬«∏Y ±ô`̀°`̀û`̀j  …ò````̀dG  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ≠`̀∏`̀H  ¿CG  ò``̀æ``̀eh

 ,»££≤dG ˆGó`̀Ñ`̀Y ÜQó`̀ª`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  »æa RÉ`̀¡`̀L

 ¬àYƒªéªd  á≤ëà°ùe  IQGó°üHh  IQÉ≤dG  äÉ«FÉ¡f

 »a ΩÉ`̀Y ø`̀e ô`̀ã`̀cG  πÑb äô`̀L »`̀à`̀dG  äÉ«Ø°üàdÉH

 äÉ«FÉ¡æ∏d  äGô«°†ëàdG  Iô«°ùe  ¿EÉa  ,ájOƒ©°ùdG

 ø«©H äò```̀NCG á«æa É```̀jDhQ ≥``̀ah äó```̀YCG á`̀jƒ`̀«`̀°`̀S’G

 Oó©Jh ájOGóYE’G äÉ£ëªdG »a êQóàdG QÉÑàY’G

 ’ƒ°Uh ájOƒdG äÉ¡LGƒªdG »a ájhôμdG ¢SQGóªdG

 áæμªªdG  ájõgÉédG  ø`̀e  ≈`̀∏`̀YC’G  iƒà°ùªdG  ≈`̀dG

 º°†J  áfRGƒàe  áYƒªée  »a  á°ùaÉæªdG  ¢Vƒîd

 ≈dG  øª«dGh  ¿É`̀ª`̀ oYh  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  äÉÑîàæe

.¿OQ’G ÖfÉL

 ø«Ä°TÉædG  Öîàæªd  ô«°†ëàdG  Iô«°ùe  ¢ùμ©Jh

 Ö`̀fGƒ`̀é`̀dÉ`̀H ≈`̀æ`̀©`̀j É`̀ª`̀H OÉ```ë```J’G á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG

 OGóYÓd ìÉéædG πÑ°S πc ô«aƒJ IQhô°Vh á«æØdG

 IOÉ`̀é`̀dG  á°ùaÉæªdG  ¢`̀Uô`̀a  Rõ`̀©`̀j  …ò``̀dG  »dÉãªdG

 óæà°ùJ  èeGôHh  §£N  ≥`̀ahh  äÉbÉ≤ëà°S’G  »a

 É``̀jDhô``̀dGh  á«dƒª°ûdÉH  RÉ`̀à`̀ª`̀J  á`̀«`̀æ`̀a  áØ°ù∏a  ≈``̀dG

.á«∏Ñ≤à°ùªdG

 ø«Ä°TÉædG Öîàæe ¬H »¶M Ée ¿EÉa ,≥Ñ°S Ée ≥ah

 §îdG  ¢ùØæH  »°†ªj  ô«°†ëàdG  Iô«°ùe  ∫Ó`̀N

 OGó````̀YE’G  §`̀£`̀N ¬àæª°†J É``̀e  ™``̀e  …ó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dG

 ≈`̀dG GOÉ``æ``à``°``SGh ,∫É```̀Lô```̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG »`̀Ñ`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀d

 ó°ùéàj  É`̀e  ƒ``gh  ,É`̀¡`̀JGP  á«æØdG  á«é«JGôà°S’G

 äÉ``̀HÉ``̀°``̀û``̀dGh äÉ``̀Ä``̀°``̀TÉ``̀æ``̀dG äÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀æ`̀e ™```̀e É``̀°``̀†``̀jG

 á«∏MôªdG  á«é«JGôà°S’G  ¿CG  ∂`̀dP  ,äGó`̀«`̀°`̀ù`̀dGh

 É¡aGógCG ≥ahh É¡JÉgÉéJG »a ô«°ùJ á«∏Ñ≤à°ùªdGh

.IOóëªdG

 Öîàæª∏d  »æØdG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¿G  ≈`̀dG  IQÉ`̀ °`̀T’G  »≤H

 ÜQó`̀ª`̀dG ,»`̀£`̀£`̀≤`̀dG ÜQó``ª``dG Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dG º°†j

 ¢`̀SGô`̀ë`̀dG ÜQó```̀e ,¿Gô`̀≤`̀°`̀û`̀dG ¿GQó````̀H ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô`̀ª`̀f  ó`̀dÉ`̀N …QGO’Gh ,IQÉ``̀©``̀L π`̀eÉ`̀c

 ôØ¶e  ábÉ«∏dG  ÜQó`̀e  ,áZGõdG  óªMCG  »eÓYE’G

 ˆGóÑY èdÉ©ªdG ,¿GóªM ô°UÉf QƒàcódG ,ôª©e

 ,¥RQ  ƒ`̀HCG  ≈°Sƒe  ΩRGƒ`̀∏`̀dG  ∫hDƒ°ùe  ,¢ù«°SGôëdG

 ,OƒªëªdG  øeÉj  ,¬∏eGƒμdG  áeÉ°SG  :É°SQÉa  23h

 óæ¡e ,»``̀fÉ``̀g »`̀æ`̀H ¥RQ ,á`̀∏`̀°`̀û`̀dG ø`̀ª`̀Mô`̀dG ó`̀Ñ`̀Y

 ôeÉY ,»fÉHôjódG ôFÉK ,áæMÉæëdG ó°TGQ ,øjôª°S

 óªëe  ,ΩÉ°ûg  óªëe  ,∫É`̀ª`̀L  óªëe  ,¢SƒeÉL

 óée ,»Ø£d õjÉa ,…QÉ«ëdG óªëe ,ø«°SÉj »æH

 ∫OÉY  ,…Rô``̀dG  IOÉÑY  ,…hÉHô≤©dG  óªMCG  ,ó`̀jGõ`̀dG

 hôªY  ,á°ûHÉ°ûÑdG  ¿ÉªãY  ,∞∏N  ôÑL  ,…ô°üªdG

 óªMCG ,áæjÉæ°ûdG ø«eCG ,»∏HÉÑdG ∞jô°T ,π«YÉª°SG

 .∫ƒZõdG

 Ωƒ«dG ájƒb ábÓ£f’ ™∏£àj ø«Ä°TÉædG Öîàæe 
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 Ωƒ«dG ºààîoj ¢ùæà∏d (LEXUS) ¿ÉLô¡e 

 أبو الحاج تظفر بلقب السيدات.. والقطب وشلباية في نهائي الرجال 
¢UÉ°ü≤dG …RÉZ - ¿ÉªY 

 É```̀fBG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG á``̀Ñ``̀Y’ äô``̀Ø``̀X

 Ö≤∏H á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀b á`̀∏`̀«`̀∏`̀dG êÉ``̀ë``̀dG ƒ``̀HG

 øª°V á`̀eÉ`̀≤`̀ª`̀dG  äGó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  á`̀Ä`̀a á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e

 ¿ÉLô¡e  øe  á°ùeÉîdG  áî°ùædG  äÉ«dÉ©a

 ¬``ª``¶``æ`` oJ  …ò```````̀dG  ¢``̀ù``̀æ``̀à``̀∏``̀d  LEXUS
.õfƒjO …OÉf ÖYÓe ≈∏Y ¿ÉªY á«ªjOÉcCG

 äÉ``̀«``̀dÉ``̀©``̀a á```©```ª```é```dG Ωƒ`````«`````dG º```̀à```̀à```̀î```̀ oJh

 áeÉbEÉH  ΩÉ`̀jG  á«fÉªK  ΩGO  …ò`̀dG  ¿ÉLô¡ªdG

 …Oô`̀a  :É`̀gGƒ`̀bG  ,Ió``̀Y  äÉ≤HÉ°ùe  äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f

 kGô¡X Ió`̀MGƒ`̀dG  óæY CGó`̀Ñ`̀j  …ò`̀dG  ∫É`̀Lô`̀dG

 ˆGó``̀Ñ``̀Y ™```̀e Ö``̀£``̀≤``̀dG ≈``̀°``̀Sƒ``̀e ™``̀ª``̀é``̀jh

 óæY  CGóÑj  …ò`̀dG  ∫ÉLôdG  »`̀LhRh  ,ájÉÑ∏°T

 ≈°Sƒe »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  ™`̀ª`̀é`̀jh kAÉ`̀°`̀ù`̀e  á`̀©`̀HGô`̀dG

 ™e  »`̀ehõ`̀î`̀e  Üƒ≤©j  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dGh  Ö£≤dG

.ájÉÑ∏°T  ˆGóÑYh  ´ÉØf  ódÉN  »FÉæãdG

 »°ùfôØdG ÜQóªdG ≈£YG iôNoG á«MÉf øe

 á``∏``£``Ñ``dG ÜQó``````̀e ƒ```̀∏```̀Lƒ```̀JQÉ```̀e ∂```̀jô```̀JÉ```̀H

 õ`̀ª`̀«`̀dh É`̀æ`̀jô`̀«`̀°`̀S á``̀«``̀cô``̀«``̀e’G á``«``ª``dÉ``©``dG

 ¢ùeG  ΩÉ©dG  Gò¡d  ¿ÉLô¡ªdG  ±ô°T  ∞«°V

 øjõ«ªªdG  ø«ÑYÓd  á«fÉK  á«ÑjQóJ  á°üM

 ,¿ÉLô¡ªdG  äÉÄa  äÉ«dÉ©a  »a ø«cQÉ°ûªdG

 ió```HGh ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dGh ø`̀«`̀HQó`̀ª`̀dG ≈`̀≤`̀à`̀dGh

.Ö©∏ªdG »a AGO’G ∫ƒM ¬JÉ¶MÓe

 â`̀ª`̀«`̀bG »``à``dG äÉ``jQÉ``Ñ``ª``dG è`̀FÉ`̀à`̀f äAÉ````̀Lh

 ÖYÓe  á°ùªN  ≈`̀∏`̀Y  ∫h’G  ¢`̀ù`̀eG  AÉ`̀°`̀ù`̀e

 ≠∏ÑJ …ò```̀dG  ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀dG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  ø`̀ª`̀°`̀V

 ≥`̀ah QÉ``æ``jO ∞``̀dG  (18) á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  √õ``̀FGƒ``̀L

:»JB’G

 
áMƒàØe ∫ÉLQ áÄa …Oôa

 Üƒ``̀≤``̀©``̀j ≈```̀∏```̀Y Ö```̀£```̀≤```̀dG ≈```̀°```̀Sƒ```̀e :Rƒ```````̀a

 ˆGó``̀Ñ``̀Y  ,3-6h  6-1h  6-7  »``̀ehõ``̀î``̀e

 ,2-6h  3-6  Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG  QOÉ``̀f  ≈`̀∏`̀Y  ¬jÉÑ∏°T

 IGQÉÑª∏d  ¬jÉÑ∏°Th  Ö£≤dG  π`̀gCÉ`̀J  ∂`̀dò`̀Hh

 ô¡X Ió``̀MGƒ``̀dG ó`̀æ`̀Y IQô``≤``ª``dG á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG

 .á©ªédG  Ωƒ«dG

IGƒg ∫ÉLQ áÄa …Oôa

 â`̀°`̀ù`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀£`̀b ∞`̀jô`̀°`̀T :Rƒ```̀a

 ≈∏Y  »ª«ªàdG  ¿Éæ°S  ,(3-10)  6-2h  2-6

 »ª∏©dG  ≥`̀FÉ`̀a  ,3-6h  0-6  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  Qó`̀«`̀M

 …OQÉHƒ°U  ,6-7h  4-6  »ª«ªàdG  ¢ShG  ≈∏Y

-7h 4-6  ƒ`̀°`̀SQƒ`̀μ`̀°`̀S  ’ƒ`̀≤`̀«`̀f  ≈`̀∏`̀Y í`̀dÉ`̀°`̀U

 πÑb  Qhó`̀dG  »JQÉÑe  »a  »≤à∏j  ∂dòHh  ,5

 ∞jô°T  ¢ùeG  AÉ°ùe  iô`̀L  …ò`̀dG  »FÉ¡ædG

.…OQÉHƒ°U ™e ≥FÉah ¿Éæ°S ™e

QƒcP äGƒæ°S (9) áÄa …Oôa

 ¿É«àî°S  »`̀∏`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ¢`̀SQÉ`̀a  :Rƒ``̀a

 ø«gÉ°T ∞°Sƒj ≈∏Y …RÉZ OÉjR ,3-6h 6-7

 »a OÉjRh ¢SQÉa »≤à∏j ∂dòHh ,5-7h 2-6

.á©ªédG  Ωƒ«dG  IQô≤ªdG  á«FÉ¡ædG  IGQÉÑªdG

çÉfG äGƒæ°S (10) áÄa …Oôa

 2-6 π°ü«a ¿ÉæM ≈∏Y ¬dGõZƒHG ¬jBG  :Rƒa

 ô°û©ªdG  ø«°SÉj  ≈∏Y  π°ü«a  ºjôe  ,2-6h

 IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  »```̀a  ¬`````̀jBG  äRÉ``````̀ah  ,2-6h  2-6

 ôØ¶àd  2-6h  4-6  º`̀jô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG

.á≤HÉ°ùªdG  Ö≤∏H

QƒcP áæ°S (18) áÄa …Oôa

 ¬dGõZƒHG  óªëe  ≈∏Y  º°SÉb  ∞°Sƒj  :Rƒa

 ôªY ≈∏Y ¬∏eÉàM Ωôc ,(7-10) 6-4h 4-6

 ∞°Sƒj  πgÉàj  ∂dòHh  ,2-6h  0-6  óªëe

 AÉ°ùe  äôL  »àdG  á«FÉ¡ædG  IGQÉÑª∏d  Ωôch

.¢ùeG

QƒcP áæ°S (14) áÄa …Oôa

 äÓ«ØdGƒHG  ∑ƒa  ≈∏Y  »æ°ûªdG  ójR  :Rƒa

 AÓ`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀£`̀≤`̀dG  ó`̀ª`̀ë`̀e  ,1-6h  0-6

 ó`̀jR  π`̀gCÉ`̀à`̀j  ∂``dò``Hh  ,4-6h  0-6  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S

 AÉ°ùe äôL »àdG  á«FÉ¡ædG  IGQÉÑª∏d ∑ƒah

.¢ùeG

IGƒg äGó«°S áÄa …Oôa

-6h  4-6  ¬fÉæ°TG  ìôa  ≈∏Y  OGƒY  ÉfQ  :Rƒa

 »àdG  á«FÉ¡ædG  IGQÉÑª∏d  πgCÉàJ  ∂dòHh  ,4

. OGƒY ¢ù«e ™e ¢ùeG AÉ°ùe É¡«a â≤àdG

äGó«°ù∏d  áMƒàØªdG  áÄØdG  …Oôa

 ¬`̀jÉ`̀Ñ`̀∏`̀°`̀T ø``«``é``d ≈``̀∏``̀Y √Oƒ`````̀L É``̀«``̀g :Rƒ`````̀a

 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG  »``̀a  ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀f’É`̀H  0-2h  3-6

 √ófQ  ≈∏Y  êÉëdGƒHG  ÉfBG  ,áHÉ°UÓd  á«fÉãdG

 êÉëdGƒHG ÉfBG  äôØXh ,0-6h 5-7  »°Só≤dG

 πÑb  »FÉ¡æ∏d  á∏gCÉàªdG  É«g  ôØ°ùd  Ö≤∏dÉH

.IGQÉÑªdG  óYƒe

áæ°S 45 ¥ƒa ∫ÉLQ áÄa …Oôa

 …QÉ°üf’G  óªëe ≈∏Y  »°VGQ  óªMG  :Rƒa

 ó`̀é`̀eG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀ü`̀bô`̀e  ô`̀«`̀ª`̀°`̀S  ,2-6h  1-6

 »°VGQ πgÉàj ∂dòHh ,0-6h 0-6 ¬©jÉHôdG

 äô`̀L »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d ¢`̀ü`̀bô`̀eh

.¢ùeG  AÉ°ùe

§∏àîªdG  áÄa  »LhR

 √Oƒ`̀L  Qƒ``fh  ¿É`̀£`̀b  ∞jô°T  »FÉæãdG  :Rƒ``a

 ¬`̀jÉ`̀Ñ`̀∏`̀°`̀T ø`̀«`̀é`̀dh ¬`̀jÉ`̀Ñ`̀∏`̀°`̀T ˆGó``̀Ñ``̀Y ≈`̀∏`̀Y

 »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dGh ,ø`̀«`̀é`̀d á``HÉ``°``U’ ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀f’É`̀H

 QOÉ``̀f ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀YÉ`̀≤`̀H É`````eGQh QGƒ``̀©``̀b ™````̀jOh

 ,GQ’  á``̀HÉ``̀°``̀U’  π`̀°`̀ü`̀«`̀a  GQ’h  Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG

 á«FÉ¡ædG  IGQÉÑªdG  »a Ωƒ«dG  ìÉÑ°U »≤à∏jh

 ™`̀jOh »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG ™`̀e Qƒ``̀fh ∞`̀jô`̀°`̀T »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG

.ÉeGQh

∫ÉLô∏d  áMƒàØªdG  áÄØdG  »LhR

 Ωƒ``«``dG AÉ``°``ù``e ø``̀e á``̀©``̀HGô``̀dG ó``æ``Y »`̀≤`̀à`̀∏`̀j

 ˆGó``Ñ``Yh ´É``Ø``f ó``dÉ``N »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG á`̀©`̀ª`̀é`̀dG

 Ö`̀£`̀≤`̀dG ≈``̀°``̀Sƒ``̀e »``̀FÉ``̀æ``̀ã``̀dG ™```̀e ¬``jÉ``Ñ``∏``°``T

 á«FÉ¡ædG  IGQÉÑªdG  »a  »ehõîe  Üƒ≤©jh

 ¬jÉÑ∏°Th  ´É`̀Ø`̀f  »FÉæãdG  ¿É``ch  ,á≤HÉ°ùª∏d

 ≈Ø£°üe »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  ≈`̀∏`̀Y √Rƒ`̀Ø`̀H  π`̀gÉ`̀J  ó`̀b

 π`̀gCÉ`̀J É`̀ª`̀æ`̀«`̀H ,≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e ∫OÉ````̀Yh π`̀°`̀ü`̀«`̀a

 ≈∏Y √Rƒ`̀Ø`̀H »`̀ehõ`̀î`̀eh Ö`̀£`̀≤`̀dG »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG

 .¬∏eÉàM Ωôch  º°TÉg  »∏Y  »FÉæãdG

 التونسي جرايا مدير& فني$ للفيصلي 

 الوحدات والفيصلي بـ كرة ت١٥ عام$ اليوم 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ÉjGôédG  ¥QÉ`̀W  »°ùfƒàdG  »æØdG  ôjóªdG  ™`̀bh

 ôjóªc »∏°ü«ØdG  …OÉædG  IQGOG  ™e √ó≤Y ≈∏Y

.Ωó≤dG Iôμd ∫h’G ≥jôØ∏d »æa

 kÉ`̀Ø`̀∏`̀N AÉ````̀L …ò`````̀dG ó``̀jó``̀é``̀dG ÜQó```̀ª```̀dG OÉ`````̀bh

 ≥jôØdG äÉÑjQóJ ¢ùeCG »cƒμdG π«Ñf ¬æWGƒªd

 á©HÉ°ùdG  ó`̀æ`̀Y  §`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ΩÉ````̀eCG  ô¡¶«°S  …ò```̀dG

 ¿ÉªY  OÉà°S  ≈∏Y  ,âÑ°ùdG  óZ  AÉ°ùe  ∞°üædGh

 …Qhó````d ™```̀HGô```̀dG ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀S’G ø`̀ª`̀°`̀V ,»````dhó````dG

 Qôb ,ôNBG ÖfÉL øeh .ø«aôàëª∏d ô«°UÉæªdG

 »∏°ü«ØdG  Ö∏W  ≈∏Y  AÉæHh  ,Ωó≤dG  Iôc  OÉëJG

 IGQÉÑª∏d  …ô«gÉªédG  Qƒ°†ëdG  Ö°ùf  πjó©J

 ≥ahh  .§∏°ùdGh  ¬≤jôa  ™ªéJ  »àdG  áeOÉ≤dG

 Qƒ¡ªL á°üM âëÑ°UG ó≤a ójóédG πjó©àdG

 Ö©∏ªdG  äÉ`̀LQó`̀e  ø`̀e  %75  »∏°ü«ØdG  …OÉ``̀f

 Qƒªéd %25 áÑ°ùf ¿ƒμJ ¿G ≈∏Y ,%90 øe k’óH

 .%10 øe k’óH §∏°ùdG …OÉf

¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG -ÉãeôdG 

 É`̀≤`̀jô`̀a Ωƒ```«```dG ô`̀°`̀ü`̀Y á``̀©``̀HGô``̀dG ó``æ``Y »`̀≤`̀à`̀∏`̀j

 óªëe ô«e’G OÉà°S ≈∏Y ,»∏°ü«ØdGh äGóMƒdG

 …Qhó``̀d á``©``HGô``dG á`̀dƒ`̀é`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V ,AÉ``̀bQõ``̀dÉ``̀H

 áaôàëªdG  ájófÓd  ΩÉ`̀Y  15ä  »Hô©dG  ∂æÑdG

.Ωó≤dG IôμH

 (9) ó«°UôH …Qhó`̀dG  ¥ôa äGóMƒdG Qó°üàjh

 ∂∏ªj Éª«a ,»∏g’G øY ±Góg’G ¥QÉØH ,•É≤f

 »a ,ô«ãe Ωƒ«dG AÉ≤d ¿ƒμ«°Sh ,(6) »∏°ü«ØdG

 Éª¡©aó«°S …òdG ,Éª¡æ«H »£≤ædG ÜQÉ≤àdG πX

 Ωó≤à∏d  »dÉàdÉHh  É¡fCÉ°T  øe  á°ùaÉæe  ºjó≤àd

.Ö«JôàdG º∏°S ≈∏Y

 AÉ≤d »a ,(3) ÉãeôdG ™e (9) »∏g’G »≤à∏j Éªc

 ∑Qó`̀j  å«M  ,º°TÉg  ô`̀«`̀e’G  Ö©∏e  ≈∏Y  ΩÉ≤j

 ƒgh ,¬°ùaÉæe ¢VQG ≈∏Y AÉ≤d áHƒ©°U »∏g’G

 ôã©J πeG ≈∏Y ,IQGó°üdG øY πîàj ød »dÉàdÉH

.»∏°ü«ØdG ΩÉeG äGóMƒdG ¬μjô°T

 ≈∏Y (6) ¿OQ’G ÜÉÑ°T ™e (3) §∏°ùdG πHÉ≤àjh

 ¬Ø«°V  (6)  ø«°ùëdG  πÑ≤à°ùjh  ,ƒdƒÑdG  Ö©∏e

 ,óHQG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y (ó«°UQ ÓH) ¢SGQ äGP

 Ö©∏e ≈∏Y (3) áÑ≤©dÉH (6) IôjõédG ÖMôjh

 ≈dG  í`̀jô`̀°`̀ü`̀dGh  (3)  á©≤ÑdG  π`̀ë`̀Jô`̀jh  ,∫h’G

 ,ø«aôàëªdG ô«Z …QhO »ah .á¡«ÑédG Ö©∏e

 ÉãeôdG OÉëJG Ωƒ«dG ô°üY á©HGôdG óæY »≤à∏j

 ,º`̀°`̀TÉ`̀g ô``«``e’G Ö`̀©`̀∏`̀e ≈`̀∏`̀Y ¿GQƒ````M ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀Th

 »≤à∏j  Éª∏ãe  ,…Qhó∏d  »fÉãdG  ´ƒÑ°S’G  øª°V

 ,í`̀jô`̀°`̀ü`̀dG Ö`̀©`̀∏`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG ™``e π`̀«`̀∏`̀é`̀dG

 πeôμdG ,áÑ«£dG Ö©∏e ≈∏Y GôYƒa ™e »Hô©dG

 ™e ¿ÓY ,óHQG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y ø°üëdG ™e

.¢TôL Ö©∏e ≈∏Y ÓYôjO

 Ö©∏e ≈∏Y á∏«Ø£dG √ô«¶f è«∏îdG πÑ≤à°ùjh

 Ö©∏e ≈`̀∏`̀Y á`̀∏`̀©`̀°`̀û`̀dG ™``e ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG ,á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG

 ≈∏Y »°S ±G ¿ÉªY ™e IóMƒdG ,AÉbQõdG ájó∏H

 ÜÉÑ°T  ™`̀e  ájódÉîdG  ,ø«°ùëdG  ÜÉÑ°T  Ö©∏e

 .äõY ¿É©æc Ö©∏e ≈∏Y π«∏°†dG

 »القوى« يطرح المبادرة الماسية لبلوغ 
أولمبياد ٢٠٢٠ 

 ó«dG Iôc »Ä°TÉf `d áæeÉãdG ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG 

 المنتخب يخفق أمام الهند ويواجه اليابان.. اليوم 

 اDردن يشارك في بطولة العالم للجودو 

 تواصل دوري الناشئين لكرة السلة 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 Égó≤Y  »àdG  ,¬à°ù∏L  »a  iƒ≤dG  ÜÉ©dCG  OÉëJG  ¢ûbÉf

 ø«∏gCÉàªdG ÜQóªdGh ÖYÓdG ∫ƒ°üM á«dBG ,∫h’G ¢ùeCG

 ,á«°SÉªdG  IQOÉÑªdG  IõFÉL  ≈∏Y  ,2020  OÉ«ÑªdhG  ≈`̀dG

.QÉæjO ∞dCG 40 ÉgQóbh

 ,-á``jQGOG  •hô°ûH-  ájõ«ØëàdG  Iƒ£îdG  √ò`̀g  âfÉch

 »a ÜÉ©d’G ΩG{  ádhÉW ≈∏Y QGO  …ò`̀dG  ¢TÉ≤ædG  Qƒëe

 ó©°S »eÉëªdG OÉëJ’G ¢ù«FQ ¬°SCGôJ …òdG ´ÉªàL’G

 ,»fÓ«μdG  º°TÉg.O  »æØdG  ôjóªdG  Qƒ°†ëH  ,äÉ°UÉ«M

 AÉ°†YG  øe  OóYh  äÉÑYÓdGh  ø«ÑYÓdGh  ø«HQóªdGh

 ≈dhC’G  zá«°SÉªdG  IQOÉÑªdG{  í«°Vƒàd  ,IQGOE’G  ¢ù∏ée

.á«∏ëªdG iƒ≤dG ÜÉ©dC’ É¡Yƒf øe

 πaÉëdGh »∏ëªdG iƒ≤dG ÜÉ©dCG º°Sƒe :äÉ°UÉ«M ∫Éb

 ,Iô«°üb Iôàa ∫ÓN ≥∏£æ«°S á«LQÉîdG äÉcQÉ°ûªdÉH

 äÉÑîàæª∏d  π°†aCG  º`̀YO  ô«aƒàd  πª©j  áÑ©∏dG  OÉëJG

 Ée ¥ƒØJ á«dÉãe ájOGó©à°SG  AGƒLG Ö«JôJh ,á«æWƒdG

 äÉbÉ≤ëà°SG  á£N  Éæjódz..»°VÉªdG  º°SƒªdÉH  ≥≤ëJ

 á«Hô©dG  äÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  á«∏ëªdG  äÉWÉ°ûædÉH  á∏aÉM

 ádƒ£ÑdG  áaÉ°†à°SG  ø`̀Y  Ó°†a  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh  á`̀jQÉ`̀≤`̀dGh

 ™∏£e  ¿ƒKGQÉeGôàdE’Gh  á«MÉ°†dG  ¥GôàNE’  á«Hô©dG

 á«ÑjQóàdG §£îdÉH ΩGõàdE’G ≈∏Y GOó°ûe ;z2019 ΩÉ©dG

 »æØdG  ôjóªdG  É¡«∏Y  ±ô°ûjh  ø«HQóªdG  Égó©j  »àdG

.z»fÓ«μdG

 :∫É≤a  ,á«°SÉªdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  õLÉM  äÉ°UÉ«M  ¢üîdh

 ø°†M »a √OGóYEG ºàj …òdG ÖYÓd íæªJ ød IõFÉédG

 πÑ°S π`̀c ¬`̀d ô`̀aƒ`̀j …ò``̀dGh ,»`̀Ñ`̀ª`̀dh’G OGó```̀Y’G õ`̀cô`̀e

 ájOGó©à°SG AGƒLGh »dÉªdG ºYódGh ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG

 áªî°V  á«dÉe  ∞jQÉ°üe  Ö∏£àJ  »àdG  »`̀gh  ,á«dÉãe

 ójôj  Ée  ≈∏Y  π°UÉëdG  ÖYÓdG  Gò¡d  õcôªdG  Égôah

 ÖYÓd  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  íæªJ  Éª«a  ,π`̀gCÉ`̀à`̀dG  ’G  ¬«∏Y  É``̀eh

 á`̀jOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG AGƒ````LG »``a ¿hó`̀¡`̀à`̀é`̀j …ò```̀dG ÜQó``̀ª``̀dGh

 ,√OGó©à°SG  á£N  º`̀YO  »a  OÉ`̀ë`̀J’G  πNóàjh  ,IôjÉ¨e

 ÖYÓdG ó¡éd ≥ah á≤ëà°ùe IõFÉédG ¿ƒμJ »dÉàdÉHh

 º°TÉg.O  »æØdG  ôjóªdG  ø«H,¬ÑfÉL  ø`̀e  .zÜQó``ª``dGh

 ´hô°ûe  øª°V  áÑY’h  ÉÑY’  11  ÜQÉ≤jÉe  :»fÓ«μdG

 ™e äÉÑY’h ø«ÑY’ Éæjódh ,»Ñªdh’G ÖYÓdG OGóYEG

 ò«ØæJ ≈∏Y ±ô°ûæ°Sh ,OÉëJ’G AÉ£Z âëJ º¡«HQóe

 ≥«≤ëJ  IÉ`̀YGô`̀eh  ,ø«àYƒªéª∏d  á«ÑjQóàdG  §£îdG

 ¬éeÉfôH  ÜQó`̀e  πμdh  ,á«ÑªdhC’G  á«∏«gCÉàdG  ΩÉ``bQC’G

 ≥«≤ëJ  Éæª¡j  Éeh  ,»∏«°üØàdGh  …ò«ØæàdG  »ÑjQóàdG

 ÖYÓdG  π≤àæj  »μd  á∏Môe  πμd  á«∏«gCÉàdG  ΩÉ``̀bQ’G

 π`̀gCÉ`̀à`̀dG ±ó```g ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ƒ`̀ë`̀f É`̀¡`̀«`̀∏`̀J »`̀à`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀∏`̀d

 á«∏«gCÉàdG ΩÉbQC’G ≥≤ëj ’ …òdG ÖYÓdGh ,»Ñªdh’G

.É«FÉ≤∏J ó©Ñà°ù«°S á∏Môe πμd

 äGôμ°ù©ª∏d  á∏eÉ°T  á«ÑjQóJ  á£N  Éæjód  :±É`̀°`̀VGh

 ÜQóe πc ™e É¡ãëÑæ°S »àdGh ,á«LQÉîdGh á«∏NGódG

 ™e ™WÉ≤àJ ød …òdG ÖY’ πμd ¬à£N ≈dG áaÉ°VE’ÉH

 OGóY’G  èeÉfôÑd  ™°VÉîdG  ÖYÓdGh  ,áeÉ©dG  á£îdG

 Éª«a  ,´hô°ûªdG  øe  »dÉªdG  ºYódG  ≈≤∏àj  »Ñªdh’G

 »a  AÉ≤àd’G  ≈`̀dG  ±ó¡fh  ,OÉëJÓd  á«æØdG  á©HÉàªdG

 .ø«HQóªdG ™e Éæ££N

…CGôdG -¿ÉªY 

 ≥«≤ëàH  ó`̀«`̀dG  Iô`̀μ`̀d  ø«Ä°TÉædG  Öîàæe  ¢`̀ù`̀eG  ≥`̀Ø`̀NG

 ájƒ«°SB’G  ádƒ£ÑdG  »`̀a   ó`̀«`̀dG  ∫hÉæàe »`̀a  ¿É`̀c  GRƒ`̀a

 áYÉb »a OÉëJ’G É¡Ø«°†à°ùj »àdGh ø«Ä°TÉæ∏d áæeÉãdG

 ºààîJh  ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG  áæjóªH  á«ª°S  Iô``«``eC’G

.πÑ≤ªdG AÉ©HQ’G Ωƒj É¡JÉ°ùaÉæe

 Ö£°T  ºJ  ¿G  ó©H  ±hô`̀¶`̀dG  ¬àeóN …ò`̀dG  ÖîàæªdG

 ≈≤àdG  ,¥Gô``̀©``̀dGh  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  É`̀jQƒ`̀c  »Ñîàæe  è`̀FÉ`̀à`̀f

 áYƒªéªdG øY »FÉ¡ædG ™Hôd ¬∏«gCÉJ ºJ …òdG- óæ¡dG

 ÖîàæªdG ¿G ’G ,-Rƒa …G ¬≤«≤ëJ ΩóY ºZQ áãdÉãdG

 ô°ùN  πH  ,AÉ≤∏dG  •É≤f  ≥«≤ëàH  á°UôØdG  π¨à°ùj  ºd

 IGQÉÑªdG ó©J å«M ,28-26 ø«aóg ¥QÉØH ¬°ùaÉæe ΩÉeG

 äÉÑîàæªdG ¿’ QhódG Gòg »a Öîàæª∏d π¡°S’G »g

 ™àªàJ É¡fG äô¡XG »àdG É¡bGQhG øY âØ°ûc á∏gCÉàªdG

 ¬JGQÉÑe ÖîàæªdG ¢Vƒîj Ωƒ«dG  .õ«ªe »æa iƒà°ùªH

 áYÉ°ùdG óæY ¿ÉHÉ«dG á¡LGƒªH »FÉ¡ædG ™HQ »a á«fÉãdG

 ΩRÉY ¬°ùaÉæe ¿’ ,zIôYh{ á≤jôW hóÑJh ,Gô°üY 3,45

 ºdÉ©dG  ¢SCÉc  äÉ«FÉ¡f  ≈`̀dG  πgCÉàdG  ó¡°ûe  QGôμJ  ≈∏Y

 áYô°ùH  ¿hRÉàªj  ¬«ÑY’  ¿G  ÖfÉL  ≈dG  ,IójóL  Iôe

 ∂dP ô¡Xh ,á«eƒég á£N øe ôãcG  ò«ØæJh ,AGO’G

.∫h’G QhódÉH ≥jôØdG AGOÉH É«∏L

 ,»FÉ¡ædG ™``̀HQ QhO ø`̀e á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀dƒ`̀é`̀dG  ΩÉ`̀≤`̀J  Ωƒ`̀«`̀dG

 ¿GôjGh ,Gô¡X á«fÉãdG  óæ¡dGh øjôëÑdG πHÉ≤àj å«M

 ,AÉ°ùe  ∞°üædGh  á°ùeÉîdG  áYÉ°ùdG  ¬«ÑjÉJ  ø«°üdGh

 ø«°üdG »≤à∏j (13-9) øe õcGôªdG ójóëJ øª°V ÉeG

 ô£bh  äGQÉ``̀e’Gh  ,ÉMÉÑ°U  á©°SÉàdG   ¿ÉªY  áæ£∏°Sh

 .ÉMÉÑ°U 10,45

28/óæ¡dG - 26/¿OQC’G

 ∫ÓN øe ∂dP í°†JGh ,ÜQÉ≤àe AGOG ¿ÉÑîàæªdG Ωób

 ´É`̀aó`̀dG  Üƒ`̀∏`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀ª`̀à`̀YG  ÖîàæªdÉa  ,á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀dG

 ¢ùaÉæªdG  Ö``YÓ``dG  ≈`̀∏`̀Y  §`̀¨`̀°`̀†`̀dG  ±ó`̀¡`̀H  Ωó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG

 h äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dG ™`̀£`̀b ±ó`̀¡`̀H ,Iô``̀μ``̀dG ≈`̀∏`̀Y Pƒ`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.Égò«ØæJ ¿hO ádƒ∏«ëdG

 ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’G  ø`̀e  ÖîàæªdG  »`̀Ñ`̀Y’  ø`̀μ`̀e  AGO’G  Gò``̀g

 ó`̀LGƒ`̀à`̀H É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N á`̀«`̀YÉ`̀aó`̀dG á`̀dÉ`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f

 ¿Éa Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG »`̀a É``eG  ,¿É```̀eQ ƒ``HG º`̀«`̀gGô`̀HG ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG

 ø`̀jó`̀dGõ`̀Y ó`̀ª`̀ë`̀eh á`̀°`̀û`̀aGô`̀M å`̀«`̀dh ¿É``̀eQ ƒ``̀HG PÉ`̀©`̀e

 Ö«¡°U) ∞jÉf ∞°Sƒjh …hÉμ∏e óªMGh ¢ùHódG ∫ÓHh

 IôμdG  ôjhóJ  ≈∏Y  Gƒ∏ªY  ,(øjOGƒY  ¢ù«bh  ºjõg  ƒHG

 áHÉ°UGh  êƒdƒdG  πLG  øe á«dÉîdG  äÉMÉ°ùªdG  OÉéj’

 äô¡X ∂dòc ,ôe’G Gòg íéf å«M ,ájóæ¡dG ∑ÉÑ°ûdG

 äô¡X z∑É``̀Ñ``̀JQ’G{ äÉ`̀eÓ`̀Y ø`̀μ`̀d ,á`̀©`̀jô`̀°`̀S äÉ`̀ª`̀é`̀g

 hG  áªé¡dG  ∫ÉªàcG  ΩóY  ∫ÓN  øe  ,õ«côàdG  ¿Gó≤ØH

.zá«°üî°ûdG{ AÉ£N’Gh ójó°ùàdÉH ´ô°ùàdG

 å«M ,á``HQÉ``≤``à``e Ohó````̀M »``̀a á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀dG ≈``̀≤``̀HG ó`̀æ`̀¡`̀dG

 πμ°ûH ¬`````̀FGOG §`̀Ñ`̀°`̀V ø``̀e â``̀bƒ``̀dG Qhô````̀e ™``̀e ø`̀μ`̀ª`̀J

 ≈∏Y  ∂`̀dP  ¢ùμ©æ«d  ,π°†aG  ¬JÉYÉaO  âë°VGh  ,ó«L

 π«é°ùàdG  ø`̀Y  äô`̀ª`̀KG  »`̀à`̀dGh  á«eƒé¡dG  á`̀«`̀LÉ`̀à`̀f’G

 ¬ëdÉ°üd  AÉ≤∏dG  AÉ`̀¡`̀fGh  Ωó≤àdGh  ,ÖîàæªdG  ∑ÉÑ°ûH

 .26-28

…CGôdG-¿ÉªY 

 »`̀a hOƒ``̀é``̀∏``̀d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ∑QÉ``̀°``̀û``̀j

 É¡Ø«°†à°ùJ  »`̀à`̀dGh  ,ºdÉ©dG  ádƒ£H  äÉ°ùaÉæe

 IôàØdG  ∫Ó``N  ƒ`̀cÉ`̀H  á`̀«`̀fÉ`̀é`̀«`̀HQPC’G  áª°UÉ©dG

.»dÉëdG ô¡°ûdG (27- 20)øe

 ºdÉ©dG ádƒ£H »a »æWƒdG ÖîàæªdG πãª«°Sh

 ¿Rh)  ¿Éª∏°S  ∫É«Y  ¢ùfƒj  ,ø«ÑYÓdG  øe  πc

 (º¨c  81ä  ¿Rh)  ø«fGójõdG  ôμH  ,(º¨c  73ä

 ÖfÉL  ≈`̀dEG  (º¨c  57ä  ¿Rh)  »ª∏©dG  π`̀jó`̀gh

.¢Tƒ£ÑdG óªMCGh ∞∏N óªëe ¿ÉHQóªdG

 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ∫É``«``Y ¢`̀ù`̀fƒ`̀j í`̀à`̀à`̀Ø`̀«`̀°`̀Sh

 å«M ,Gó``̀Z Ωƒ``j º`̀dÉ`̀©`̀dG ádƒ£H »`̀a á``̀«``̀fOQC’G

 hQÉaÉf »ÑeƒdƒμdG ™e ∫hC’G QhódG »a »≤à∏«°S

 »ª∏©dG  πjóg Ö©∏à°S  Ωƒ«dG  ¢ùØf  »ah ,Qó«d

.Éª∏«J hQÉ«àfƒe á«dÉ¨JôÑdG áÑYÓdG ™e

 óMC’G Ωƒj ¬fRh äÉ°ùaÉæe ø«fGójõdG ¢Vƒîjh

 Ö`̀Y’  ™``̀e  ∫hC’G  Qhó````̀dG  »``̀a  »≤à∏«°S  å`̀«`̀M

.πjƒeÉ°U …ófhQƒH Öîàæe

Ωƒ«dG áμ∏ªªdG ádƒ£H

 ,Ωƒ``̀«``̀dG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀J π`̀°`̀ü`̀à`̀e ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y

 hOƒé∏d á«£«°ûæàdG áμ∏ªªdG ádƒ£H äÉ°ùaÉæe

 áæjóªH  ó°TGQ  ô«eC’G  ádÉ°üH  ájôª©dG  äÉÄØ∏d

 óZ  Ωƒ``̀j  ≈`̀à`̀M  ôªà°ùJh  ,  ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG

 äÉÄa  ¿ƒ∏ãªj  Ö`̀Y’  200  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ácQÉ°ûªH

 .ø«Ä°TÉædGh ÜÉÑ°ûdG , ∫ÉLôdG

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ≥`̀jô`̀a á``«``°``VÉ``ª``dG π``̀Ñ``̀b á``∏``«``∏``dG Ö`̀∏`̀¨`̀J

 66/87  IôjõédG  ≥jôa  ≈∏Y  »°VÉjôdG

 …Qhó``d  (CG)  áYƒªéªdG  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  øª°V

 Éªc ,á`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  Iô`̀μ`̀d  16 ø`̀°`̀S  ø`̀«`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG

 ¿ÉªY  OÉ`̀ë`̀JG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀°`̀ù`̀cPƒ`̀KQ’G  Ö∏¨J

.áYƒªéªdG ¢ùØf øª°V 53/66 áé«àæH

 â≤∏£fG  »``̀à``̀dGh(Ü)  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG  »``̀ah

 Ö`̀∏`̀¨`̀J ´ƒ```̀Ñ```̀°```̀S’G á````jGó````H É``¡``à``°``ù``aÉ``æ``e

 ô°ùNh  7/96  AÉ`̀ª`̀dGô`̀Ø`̀c  ≈∏Y  ÉHƒjôØc

 π«∏édG  RÉ``̀a  É`̀ª`̀c  57/52  π`̀«`̀∏`̀é`̀dG  ø``e

 ≈∏Y º°TÉg IõZh 19/65 á«aô°TC’G ≈∏Y

.17/23 á«aô°TC’G

 »`̀≤`̀à`̀∏`̀j Ió```````̀MGh IGQÉ````̀Ñ````̀e kGó``````̀Z ΩÉ```̀≤```̀Jh

 óæY »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  ™`̀e  ¿É`̀ª`̀Y  OÉ`̀ë`̀JG  É¡«a

 ô``«``e’G á``dÉ``°``U »``̀a AÉ``°``ù``e á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG

 .IõªM

 iƒ≤dG ÜÉ©dG OÉëJCG ´ÉªàLG ∫ÓN »fÓ«μdGh äÉ°UÉ«M 

 منتخب الناشئين في آسيا.. تحضيرات تعكس مالمح االستراتيجية والرؤيا 
…CGôdG - ¿ÉªY 

 Iô«°ùe  Ωó`̀≤`̀dG  Iô`̀μ`̀d  ø«Ä°TÉædG  Öîàæe  õ`̀é`̀fCG

 ,ájƒ«°S’G  äÉ«FÉ¡ædG  »a  ácQÉ°ûª∏d  ô«°†ëàdG

 É¡à«ªgCG  øªμJh  ,Éjõ«dÉe  »a  ÉgÉMQ  Qhó`̀J  »àdG

 ≈`̀dG ≈```̀dh’G á``̀©``̀HQC’G õ`̀cGô`̀ª`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UG π`̀gCÉ`̀à`̀H

.2019 hô«H »a ø«Ä°TÉædG ∫Éjófƒe

 ¬«∏Y ±ô`̀°`̀û`̀j  …ò````̀dG  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ≠`̀∏`̀H  ¿CG  ò``̀æ``̀eh

 ,»££≤dG ˆGó`̀Ñ`̀Y ÜQó`̀ª`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  »æa RÉ`̀¡`̀L

 ¬àYƒªéªd  á≤ëà°ùe  IQGó°üHh  IQÉ≤dG  äÉ«FÉ¡f

 »a ΩÉ`̀Y ø`̀e ô`̀ã`̀cG  πÑb äô`̀L »`̀à`̀dG  äÉ«Ø°üàdÉH

 1-2  ∞«°†à°ùªdG  ≈∏Y  Ö∏¨J  å«M  ,ájOƒ©°ùdG

 øjôëÑdG ≈∏Yh áØ«¶f á«YÉÑ°ùH ÉμfÓjô°S ≈∏Yh

 Iô«°ùe  ¿EÉ`̀a  ,¿Éà°ùμHRhCG  ™e  »Ñ∏°S  ∫OÉ©Jh  2-3

 ≥ah  äó``̀YCG  ájƒ«°S’G  äÉ«FÉ¡æ∏d  äGô«°†ëàdG

 »a êQó``̀à``̀dG QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G ø`̀«`̀©`̀H äò````NCG á`̀«`̀æ`̀a É````jDhQ

 ájhôμdG  ¢SQGóªdG  Oó©Jh  á`̀jOGó`̀YE’G  äÉ£ëªdG

 iƒà°ùªdG ≈`̀dG ’ƒ`̀°`̀Uh á`̀jOƒ`̀dG äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG »`̀a

 QÉªZ  ¢Vƒîd  áæμªªdG  ájõgÉédG  ø`̀e  ≈`̀∏`̀YC’G

 äÉÑîàæe º°†J áfRGƒàe áYƒªée »a á°ùaÉæªdG

 Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dG ø`̀ª`̀«`̀dGh ¿É``̀ª``̀ oYh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG É``̀jQƒ``̀c

.¿OQ’G

 ,Iô`̀μ`̀dG OÉ``ë``J’ »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G ™`̀bƒ`̀ª`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 øe  Iõ«ªe  áÑîf  º°†j  …ò`̀dG  ÖîàæªdG  ™∏£àj

 OGó`̀à`̀eG ≈`̀∏`̀Y â`̀«`̀¶`̀M »`̀à`̀dG á`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG Ö`̀gGƒ`̀ª`̀dG

 äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dG π`̀≤`̀°`̀U ¢``Uô``Ø``H á`̀«`̀ °`̀VÉ`̀ª`̀dG Iô``̀à``̀Ø``̀dG

 »a »`̀≤`̀£`̀æ`̀e êQó````̀J ≥```̀ah äGô``̀Ñ``̀î``̀dG ÜÉ``°``ù``à``cGh

 ≈dG  á`̀jOGó`̀YE’G  äÉ£ëªdGh  á«ÑjQóàdG  ∫É`̀ª`̀MC’G

 …õcôe ióMG ∫ÓàMEÉH äÉYƒªéªdG QhO RhÉéJ

 äÉHÉ°ùëdG  RôÑJ  Éægh  ,á«fÉªãdG  Qhó``d  í°TôàdG

 í«JÉØe  ≈`̀∏`̀Y  Iƒ`̀≤`̀H  §¨°†dG  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H  á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG

 äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’h IQGó`̀°`̀ü`̀dG  ±ó``̀g  ≥«≤ëàd ìÉ`̀é`̀æ`̀dG

 ,á«fÉªãdG  QhO  »`̀a  ¢ùaÉæªdG  äÉ`̀©`̀bƒ`̀à`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀N

 »fÉK  ÉæÑîàæe  áYƒªée  Qó°üàe  »bÓj  å«M

 ¿ÉHÉ«dG  äÉÑîàæe º°†J »àdG  ≈dh’G  áYƒªéªdG

 RôÑJ É`̀æ`̀gh ,¿É`̀à`̀°`̀ù`̀μ`̀«`̀LÉ`̀Wh ó`̀æ`̀∏`̀jÉ`̀Jh É`̀jõ`̀«`̀dÉ`̀eh

 ó¡édG  iQÉ°üb  ∫ò`̀Ñ`̀H  »æØdG  RÉ¡édG  äÉ¡LƒJ

 ¿É``̀μ``̀eE’G Qó```̀b Ö`̀æ`̀é`̀Jh ±ó``̀¡``̀dG ∂```̀dP RÉ```̀é```̀fE’

 ¢Uôa Rõ©j Ée ƒgh ,áYƒªéªdG Qó°üàe á¡LGƒe

 å«M »ÑgòdG ™HôªdG ƒëf á«fÉªãdG QhO »£îJ

.hô«ÑdG ∫Éjófƒe ≈dG ™HôªdG äÉÑîàæe πgCÉàJ

 ø«Ä°TÉædG  Öîàæªd  ô«°†ëàdG  Iô«°ùe  ¢ùμ©Jh

 á«æØdG ÖfGƒédÉH ≈æ©j ÉªH OÉëJ’G á«é«JGôà°SG

 OGó`̀YÓ`̀d ìÉ`̀é`̀æ`̀dG π`̀Ñ`̀°`̀S π``̀c ô`̀«`̀aƒ`̀J äGQhô```̀°```̀Vh

 »a IOÉédG á°ùaÉæªdG ¢Uôa Rõ©j …òdG »dÉãªdG

 óæà°ùJ èeGôHh §£N ≥ahh áaÉc äÉbÉ≤ëà°S’G

 É``̀jDhô``̀dGh  á«dƒª°ûdÉH  RÉ`̀à`̀ª`̀J  á`̀«`̀æ`̀a  áØ°ù∏a  ≈``̀dG

.á«∏Ñ≤à°ùªdG

 ø«Ä°TÉædG Öîàæe ¬H »¶M Ée ¿EÉa ,≥Ñ°S Ée ≥ah

 §îdG  ¢ùØæH  »°†ªj  ô«°†ëàdG  Iô«°ùe  ∫Ó`̀N

 OGó````̀YE’G  §`̀£`̀N ¬àæª°†J É``̀e  ™``̀e  …ó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dG

 ≈`̀dG GOÉ``æ``à``°``SGh ,∫É```̀Lô```̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG »`̀Ñ`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀d

 É°†jG ó°ùéàj Ée ƒgh ,É¡JGP á«æØdG á«é«JGôà°S’G

 ,äGó«°ùdGh  äÉHÉ°ûdGh  äÉÄ°TÉædG  äÉÑîàæe  ™`̀e

 á«∏Ñ≤à°ùªdGh  á«∏MôªdG  á«é«JGôà°S’G  ¿CG  ∂dP

.IOóëªdG É¡aGógCG ≥ahh É¡JÉgÉéJG »a ô«°ùJ

 á`̀jô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀dG äÉ``̀£``̀ë``̀ª``̀dG ≈````̀dG IOƒ```̀©```̀dG »`````̀ pah

 äGô°TDƒe  »a  óYÉ°üàdG  QGó≤e  ¢ùª∏f  Öîàæª∏d

 √ô«¶f  ±É°†à°SG  ÖîàæªdÉa  ,∑ÉμàM’Gh  Iƒ≤dG

 ≥≤Mh •ÉÑ°T 25 ø«JGQÉÑe »a ø«Jôe »°ùfƒàdG

 ø«ÑîàæªdG ø«H AÉ≤∏dG OóéJh ,3/4 áé«àæH GRƒa

.0/1 áé«àæH ÉæÑîàæe RÉah ¬°ùØf ô¡°ûdG 27

 äÉ£ëe ≥``̀ahh  äÉ`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG  â∏°UGƒJ  ∂``dP  ≈``dG

 ácQÉ°ûªdG  å«M QÉjG  ô¡°T  ≈dG  ’ƒ°Uh  á«YƒÑ°SCG

 √ô«¶f ΩÉeG ÖîàæªdG ô°ùîa É«Hô°U ádƒ£H »a

 áé«àædG  ¢ùØæH ¿Éà°ùμ«LÉW ΩÉeCGh  2-1 …óæ¡dG

 ô¡°T  »``̀ah  .2-2  É«Hô°U ™`̀e  ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  º`̀K  ø``̀eh

 á£N ø`̀ª`̀°`̀Vh Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ±É`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG ¿Gô``̀jõ``̀M

 ø«JGQÉÑe »a »fGôjE’G √ô«¶f ,Ió©ªdG ô«°†ëàdG

 á«fÉãdÉH ÉæÑîàæe ¥ƒØJh ≈dh’G »a ÉÑ∏°S ’OÉ©àa

.1-3 áé«àæHh

 ¢ùfƒJ ≈dG RƒªJ ô¡°T ∞°üàæe ÖîàæªdG QOÉZh

 ≈dh’G »a ô°ùîa ø«Jôe É¡Ñîàæe ≈≤àdG å«M

.á«fÉãdG »a 2-2 ’OÉ©Jh ,∞«¶f ±ó¡H

 áaÉ°†à°SG ≈`̀∏`̀Y Gô`̀«`̀Ñ`̀c É`̀°`̀Uô`̀M OÉ`̀ë`̀J’G ió```̀HGh

 Gó«°ùéJ ∂dPh ,ÜG ô¡°T ™∏£e É«°SG ÜôZ ádƒ£H

 »∏Y ô«e’G ƒª°S  ¬°SCGôj  …òdG  OÉëJ’G ±Góg’

 ΩÉªàg’G  ø`̀e  Qó``b  ô`̀Ñ`̀cG  ô«aƒàH  ,ø«°ùëdG  ø`̀H

 » pah  ádƒ£ÑdG  ¿G  Éªc  ,ájôª©dG  äÉÄØdG  ´É£≤H

 ô«°†ëàdG  äÉ¡LƒJ  É°†jG  âeóN  â«bƒàdG  Gòg

 ,á``jƒ``«``°``S’G äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀∏`̀d É`̀æ`̀Ñ`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀d OGó```````̀Y’Gh

 Iô«°ùªdÉH  áeÉg  á£ëe  ádƒ£ÑdG  ∂∏J  â∏μ°ûa

 ,á«YÉHôH  óæ¡dG  øe  IQÉ°ùN  ó©Hh  ,ájô«°†ëàdG

 ≈∏Yh  1-7  »bGô©dG  √ô«¶f  ≈∏Y  ÖîàæªdG  RÉ`̀a

.3-2 ¿ÉHÉ«dG ΩÉeG áHƒ©°üH ô°ùNh ,1-2 øª«dG

 ø«JGQÉÑe  ÖîàæªdG  ¢VÉN  ÜG  ô¡°T  ájÉ¡f  »`̀ah

 ∫ƒé«æjG  ≥jôa  ≈∏Y  Ö∏¨àa  É«côJ  ôμ°ù©e  »a

.áØ«¶f ±GógCG á©HQÉH ¿ÉeGQÉc ≥jôa ≈∏Yh 1-5

 ÖîàæªdG  ¿EÉ```a  ô«°†ëàdG  á`̀£`̀N  ∫É`̀ª`̀à`̀cG  ™``̀eh

 IôaÉ°U  ≥∏£æJ  ¿G  πÑb  Iô«N’G  äÉ°ùª∏dG  ™°Vh

 »dÉª°ûdG …QƒμdG √ô«¶f á¡LGƒªH Ωƒ«dG ájGóÑdG

 »≤à∏j ¿G ≈∏Y ,…ƒ`̀«`̀°`̀S’G QGƒ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  »`̀a

 ¬JÉjQÉÑe ºààîjh ,ΩOÉ≤dG ø«æK’G ¿Éª oY Öîàæe

 ∫ƒNO ™eh ¢ù«ªîdG »æª«dG ÖîàæªdG á¡LGƒªH

 ºª¡H ó≤©J äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dGh ∫É``̀e’G ¿EÉ``̀a AGƒ```̀LC’G

 ¢UôØH â«¶M »àdG Iõ«ªªdG ÖgGƒªdG øe áÑîf

 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cGh äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  π≤°üd á`̀«`̀dÉ`̀ã`̀e

.ÉjDhôdGh á«é«JGôà°SÓd GOÉæà°SG

 Öîàæª∏d  »æØdG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¿G  ≈``dG  IQÉ``°`̀T’G  »≤H

 ÜQó`̀ª`̀dG ,»`̀£`̀£`̀≤`̀dG ÜQó``ª``dG Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dG º°†j

 ¢`̀SGô`̀ë`̀dG ÜQó```̀e ,¿Gô`̀≤`̀°`̀û`̀dG ¿GQó````̀H ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô`̀ª`̀f  ó`̀dÉ`̀N …QGO’Gh ,IQÉ``̀©``̀L π`̀eÉ`̀c

 ôØ¶e  ábÉ«∏dG  ÜQó`̀e  ,áZGõdG  óªMCG  »eÓYE’G

 ˆGóÑY èdÉ©ªdG  ,¿GóªM ô°UÉf QƒàcódG  ,ôª©e

 ,¥RQ  ƒ`̀HCG  ≈°Sƒe  ΩRGƒ`̀∏`̀dG  ∫hDƒ°ùe  ,¢ù«°SGôëdG

 ,OƒªëªdG  øeÉj  ,¬∏eGƒμdG  áeÉ°SG  :É°SQÉa  23h

 óæ¡e ,»``̀fÉ``̀g »`̀æ`̀H ¥RQ ,á`̀∏`̀°`̀û`̀dG ø`̀ª`̀Mô`̀dG ó`̀Ñ`̀Y

 ôeÉY ,»fÉHôjódG ôFÉK ,áæMÉæëdG ó°TGQ ,øjôª°S

 óªëe  ,ΩÉ°ûg  óªëe  ,∫É`̀ª`̀L  óªëe  ,¢SƒeÉL

 óée ,»Ø£d õjÉa ,…QÉ«ëdG óªëe ,ø«°SÉj »æH

 ∫OÉY  ,…Rô``̀dG  IOÉÑY  ,…hÉHô≤©dG  óªMCG  ,ó`̀jGõ`̀dG

 hôªY  ,á°ûHÉ°ûÑdG  ¿ÉªãY  ,∞∏N  ôÑL  ,…ô°üªdG

 óªMCG ,áæjÉæ°ûdG ø«eCG ,»∏HÉÑdG ∞jô°T ,π«YÉª°SG

 .∫ƒZõdG

الشرباتي يظهر في ختام »الجائزة الكبرى«  للتايكواندو 
…CGôdG - ¿ÉªY 

 hófGƒμjÉà∏d  »æWƒdG  ÖîàæªdG  Ö`̀Y’  ,Ωƒ«dG  ,ô¡¶j

 á∏°ù∏°ùdG  äÉ`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e  ΩÉ``̀à``̀N  »``̀a  »`̀JÉ`̀Hô`̀°`̀û`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U

 »àdG (…ôH ófGôL) iôÑμdG IõFÉédG ádƒ£Ñd áãdÉãdG

.¬«ÑjÉJ ø«°üdG É¡Ø«°†à°ùJ

 ¿RƒH …ó¡e »fGôj’G ÖYÓdG ΩÉeCG »JÉHô°ûdG Ö©∏jh

.º¨c80 ä

 ƒ`̀HCG  ó`̀ª`̀MCG  »`̀Ñ`̀ª`̀dh’G  π£ÑdG  ÖîàæªdG  ƒ`̀Ñ`̀Y’ ¿É``̀ch

 ∫h’G ¢`̀ù`̀eG Gƒ``̀YOh ,É`̀fÉ`̀«`̀dƒ`̀Lh ¿É`̀£`̀b Iõ`̀ª`̀Mh ¢`̀Tƒ`̀Z

 πgCÉàdG  øe  Gƒæμªàj  º`̀dh  ,GôμÑe  ádƒ£ÑdG  äÉ°ùaÉæe

.áeó≤àe QGhO’

 »a á`̀«`̀°`̀†`̀a á`̀«`̀dGó`̀«`̀e »`̀JÉ`̀Hô`̀°`̀û`̀dG Rô```̀MG ¿Gh ≥`̀Ñ`̀°`̀Sh

 áª°UÉ©dG  »a  âª«bG  »àdG  ádƒ£Ñ∏d  á«fÉãdG  á∏°ù∏°ùdG

 á«dGó«e ÉfÉ«dƒL âdÉf Éª«a ,GôNDƒe ƒμ°Sƒe á«°ShôdG

 áÑY’ ∫hCG â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh ,É``¡``JGP á`̀dƒ`̀é`̀dG »`̀a á`̀jõ`̀fhô`̀H

 .iôÑμdG IõFÉédG ádƒ£H »a á«dGó«e ≥≤ëJ á«fOQCG

 øe á©HÉ°ùdG ádƒ÷G
 á«°ShôØd ¿OQC’G ádƒ£H

Ωƒ«dG õØ≤dG
 …CGôdG - ¿ÉªY 

 »Hô©dG  OGƒ``é``dG  …OÉ``̀f  ø°†àëj

 ádƒ£H øe á©HÉ°ùdG ádƒédG Ωƒ«dG

 2018 õLGƒëdG øY õØ≤∏d ¿OQ’G

 Iô«e’G ƒª°S ájÉYôH ΩÉ≤J »àdGh

 ¿hÉ©àdÉHh   ø«°ùëdG  âæH  á«dÉY

.á«°ShôØ∏d »fOQ’G »μ∏ªdG OÉëJG

 á«ª°ùJ  ádƒédG  AÉ¡àfÉH  ºà«°Sh

 ,¬àÄa  Ö°ùM  π`̀c  ¿OQ’G  ∫É`̀£`̀HG

 ô`̀jó`̀e ô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dG ô`̀°`̀†`̀î`̀d É``̀≤``̀ahh

 ¿É°Sôa ™«ªL IƒYO âªJ …OÉædG

 ø`̀e ø```̀«```̀ª```̀«```̀≤```̀ª```̀dGh á```μ```∏```ª```ª```dG

 ø«∏é°ùªdG  Ö```̀fÉ```̀L’Gh  Üô``̀©``̀dG

 OÉëJ’G  ájƒg  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdGh

 »`̀a  á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀∏``̀d  2018  ΩÉ````©````d

 äÉÄØdG Ö°ùM ΩÉ≤J »àdG ádƒ£ÑdG

 áÄa  ,º``°``S145-140  áÄa  :á«dÉàdG

 ,º°S125-120  áÄa  ,º°S135-130

-100 á`̀Ä`̀a ,º`````̀°`````̀S115-110 á`̀Ä`̀a

 .º°S105

 ÖîàæŸG õcôe äÉÑK 
 ∞«æ°üJ ‘ »æWƒdG

 zÉØ«a{
…CGôdG - ¿ÉªY 

 Iôμd  »æWƒdG  ÖîàæªdG  ô≤à°SG

 »a  (110)  õ``cô``ª``dG  »``̀a  Ωó``̀≤``̀dG

 zÉØ«a{  »dhódG  OÉëJ’G  ∞«æ°üJ

.¢ùeCG Qó°U …òdGh

 õ`̀cô`̀ª`̀dG äGò```̀H Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG »`̀≤`̀Hh

 ΩÉ¶æd ≥ah »°VÉªdG ¿GôjõM òæe

 õ`̀μ`̀Jô`̀j …ò```̀dG ,ó``̀jó``̀é``̀dG zÉ`̀Ø`̀«`̀a{

 äÉjQÉÑªdG  •É`̀≤`̀f  ÜÉ°ùàMEG  ≈∏Y

.ájOƒdG øe ôÑcCG πμ°ûH á«ª°SôdG

 á£≤f  (1189)  ≈eÉ°ûædG  ∂∏ªjh

 õcôªdG »`̀a ,kÉ`̀«`̀dÉ`̀M √ó`̀«`̀°`̀UQ »`̀a

 …ƒ`̀«`̀°`̀SB’G  iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  19````̀dG

 ÜÉ°ùM ≈∏Y ¿GôjG √Qó°üàJ …òdG

 âeó≤J  Éª«a  ,¿ÉHÉ«dGh  É«dGôà°SG

 ΩÉ``̀eCG  á«ªdÉ©dG  IOÉ`̀jô`̀∏`̀d  Éμ«é∏H

 õcôª∏d  â`̀©`̀LGô`̀J  »`̀à`̀dG  É`̀°`̀ù`̀fô`̀a

 .»fÉãdG

 17449 Oó©dG - Ω2018  ∫ƒ∏jCG 21  ≥aGƒŸG - `g 1440 Ωôfi 11 á©ª÷G

 á∏°S Ü ¿ÉJGQÉÑe 
 Ωƒ«dG ≈dh’G

 áÑjGôZ »∏Y   -óHQEG

 á∏MôªdG  ø`̀ª`̀°`̀V ¿É``JGQÉ``Ñ``e  Ωƒ``«``dG  ΩÉ`̀≤`̀J 

 ≈``̀dh’G á``̀LQó``̀dG á`̀jó`̀fG …Qhó`̀dá`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG

 ø°ùëdG  áæjóe  ádÉ°U  ≈∏Y  á∏°ùdG  Iôμd

 á°ùeÉîdG  óæY  »≤à∏j  å«M  .á«°VÉjôdG

 á°SOÉ°ùdG óæY É¡«∏J á¡«ÑédGh á«aô°T’G

 º°TÉg IõZh ¢SójG â«H IGQÉÑe ∞°üædGh



OÉ°üàbG
w w w . a l r a i . c o m ¿OQC’G - ¿ÉªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG 

 17449 Oó©dG - Ω2018  ∫ƒ∏jCG 21  ≥aGƒªdG - `g 1440 Ωôëe 11 á©ªédG8

٤ صفقات مالية بـ ٦ ماليين دينار والبورصة تنخفض

»ª«ªàdG π°ü«a -¿ÉªY

 ájÉ¡f »a ¿ÉªY á°UQƒÑd ΩÉ©dG ô°TDƒªdG ™LGôJ

 ,á£≤f 1995 iƒà°ùe ≈dG ¢ùeG á°ù∏L äÓeÉ©J

.áÄªdÉH 0^07 AÉ©HQC’G á°ù∏L øY É°†Øîæe

 :º¡°SG ™LGôJ ,¢ùeG ¢VÉØîfÓd ô°TDƒªdG ™aOh

 IÉØ°üe  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  0^71  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  ∫É``̀Ñ``̀b’G

 »eÓ°SE’G ∂æHh áÄªdÉH 0^40 ∫hôàHƒL-¿OQC’G

.áÄªdÉH 0^31 »fOQC’G

á«dÉe äÉ≤Ø°U 4

 âªJ  á«dÉe  äÉ≤Ø°U  4  ¢ùeG  á°UQƒÑdG  πé°Sh

 ¬à«°Sƒ°S  ∂`̀æ`̀H  º`̀î`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  ø«à≤Ø°U  ™``̀bGƒ``̀H

 »Hô©dG  ô°ùædG  º`̀¡`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀Jô`̀NBGh  ∫Gô`̀æ`̀L

 5^1 ≈∏Y á©HQC’G äÉ≤Ø°üdG âªJ å«M ,ø«eCÉà∏d

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 5^9 ≠∏H ∫hGóJ ºéëH º¡°S ¿ƒ«∏e

’hGóJ ≈∏YC’G

 ∫hGóJ  ºéM  ≈∏YG  »Hô©dG  ∂æÑdG  º¡°S  πé°Sh

 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  ,QÉ``̀æ``̀jO  ∞``̀dG  732  ``̀ H  á°ù∏édG  ∫Ó``̀N

 ,QÉæjO ∞dG 274 ∂FÉÑ°S ,QÉæjO ±’G3^4 á«fOQC’G

 OÉëJ’G ,QÉæjO ∞dG 268 ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéàdG

 ∞dG  232  áWÉ°Sƒ∏d  ΩQ  ,QÉæjO  ∞dG  256  »Hô©dG

 Ö`̀«`̀HÉ`̀f’G ,QÉ``æ``jO ∞``̀dG 225 äÉ`̀Ø`̀°`̀Sƒ`̀Ø`̀dG ,QÉ``æ``jO

 ±’G 205 åjóëàdG ,QÉ`̀æ`̀jO ∞`̀dG  214 á`̀«`̀fOQC’G

 ∞`̀dG 174 ∫hô```̀à```̀Hƒ```̀L-¿OQC’G IÉ`̀Ø`̀°`̀ü`̀eh QÉ``æ``jO

.QÉæjO

Éª¡°SG ≈∏YC’G

 º¡°SG á«ªc ≈∏YG á°†HÉ≤dG ¢ùμ«æ«a º¡°S πé°Sh

 440  ∂FÉÑ°S  ,º¡°S  ∞`̀dG  488  `H  á°ù∏édG  ∫Ó`̀N

 äÉ©ªéàdG ,º¡°S ∞dG 323 åjóëàdG ,º¡°S ∞dG

 á«fOQC’G  AÉHô¡μdG  ,º¡°S  ∞dG  264 ájQÉªãà°S’G

 ,º¡°S ∞dG 231 »Hô©dG OÉëJ’G ,º¡°S ∞dG 236

 π≤æ∏d  ΩQ  ,º`̀¡`̀°`̀S  ∞```dG  215  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d  ≈`````̀dhC’G

 158 πjƒªà∏d ≈dhC’G ,º¡°S ∞dG 186 QÉªãà°S’Gh

.º¡°S ∞dG 149 iô°Sh º¡°S ∞dG

GOƒ≤Y ≈∏YC’G

 Oƒ≤Y  ºéM  ≈∏YG  »Hô©dG  ∂æÑdG  º¡°S  πé°Sh

 á«fOQC’G  Ö«HÉf’G  ,Gó≤Y 118  `H  á°ù∏édG  ∫ÓN

 ôjƒ£J  ,Gó`̀≤`̀Y  99  ø«eCÉà∏d  ≈``̀dhC’G  ,ó≤Y  100

 ,Gó≤Y 56 πHGƒμ∏d á«æWƒdG ,Gó≤Y 88 »°VGQC’G

 46  iô°S  ,Gó≤Y  56  ∫hô`̀à`̀Hƒ`̀L-¿OQC’G  IÉØ°üe

 »HôY ¥ô°T  ,Gó≤Y 45 ôFÉé°ù∏d  OÉëJ’G  ,Gó≤Y

.Gó≤Y 39 åjóëàdGh Gó≤Y 39 äGQÉªãà°SÓd

áëHGQ ácô°T 28

 8^33 á«YÉæ°üdG OQGƒªdG :º¡°SG QÉ©°SCG â©ØJQGh

 á«fOQC’G ,áÄªdÉH 4^54 πHGƒμ∏d á«æWƒdG ,áÄªdÉH

 3^84 á°†HÉ≤dG  ¢ùμ«æ«a ,áÄªdÉH  3^84 ájhOCÓd

 ¥ô°ûdG  ,áÄªdÉH  3^57  ≈```̀dhC’G  ¿OQC’G  ,áÄªdÉH

 äÉ©ªéàdG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  3^53  á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG  »`̀Hô`̀©`̀dG

 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  3^44 ¿É``̀μ``̀°``̀SE’Gh á`̀jò`̀¨`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀d

 øcÉ°ùe ,áÄªdÉH 3^33 äGQGO ,áÄªdÉH 3^44 QƒÑ©dG

 ,áÄªdÉH 2^43 Ωƒ«æªdCÓd á«æWƒdG ,áÄªdÉH 3^28

 Ö∏°üdG  ,áÄªdÉH  2^43  ø«eCÉà∏d  á«dhódG  ¿OQC’G

 ,áÄªdÉH  2^34  á`̀«`̀fOQC’G  AÉHô¡μdG  ,áÄªdÉH  2^40

 ¢Vhô≤dG ¿Éª°V ,áÄªdÉH 2^27 á«fOQC’G ájQÉ≤©dG

 1^88  äGQÉªãà°SÓd  »HôY  ¥ô°T  ,áÄªdÉH  2^12

 á«ªdÉ©dG ,áÄªdÉH 1^75 á«dhódG πHÉæ°ùdG ,áÄªdÉH

 á°†HÉ≤dG  ájQÉªãà°S’G  ,áÄªdÉH  1^67  äƒjõ∏d

 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^38  ¿hô``°``UÉ``©``ª``dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^61

 QÉªãà°SÓd  ∫É``Ñ``b’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^11  â`̀æ`̀ª`̀°`̀S’G

 ,áÄªdÉH 0^67 ¿ÉªY IôgÉ≤dG ∂æH ,áÄªdÉH 0^71

 0^56  …QÉ≤Y  ,áÄªdÉH  0^59  á`̀«`̀fOQC’G  Ö«HÉf’G

 áÄªdÉH  0^40 ∫hôàHƒL-¿OQC’G  IÉØ°üe ,áÄªdÉH

.áÄªdÉH 0^31 »fOQC’G »eÓ°SE’G ∂æHh

É¡ª¡°SCG â©LGôJ ácô°T 40

 6^89  ø«eCÉà∏d  ≈`̀dhC’G  :º¡°SG  QÉ©°SCG  â©LGôJh

 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  5^26 á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀∏`̀d  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  4^76  ∑Ó``̀eCÓ``̀d  ¢`̀ù`̀dƒ`̀HÉ`̀μ`̀jO  ¿OQC’G

 á«Hô©dG  AÉ`̀ª`̀f’G  ,áÄªdÉH  4^25  á«Ñ£dG  OÓÑdG

 …GôdG ,áÄªdÉH 3^88 á«Ñ£dG á«dhódG ,áÄªdÉH 4

 ,áÄªdÉH  3^22  QÉªãà°SÓd  ø«eC’G  ,áÄªdÉH  3^22

 3^07  πjƒªà∏d  ≈```̀dhC’G  ,áÄªdÉH  3^12  ƒ`̀μ`̀aGô`̀J

 OÉ`̀ë`̀JG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  3^04  á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀∏`̀d  ΩQ  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 ájôëÑdG •ƒ£îdG ,áÄªdÉH 2^63 ¿hôªãà°ùªdG

 ,áÄªdÉH  2^38  π«∏°†dG  ™ªée  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^43

 π``̀e’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^32 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  á`̀eÉ`̀¡`̀J

 2^32 π≤æ∏d ΩÓ°ùdG ,áÄªdÉH 2^32 äGQÉªãà°SÓd

 ôjƒ£J ,áÄªdÉH 2^18 ôFÉé°ù∏d OÉëJ’G ,áÄªdÉH

 2^04 IóëàªdG äÓHÉμdG ,áÄªdÉH 2^12 äGQÉ≤©dG

 2  ábÉ£∏d  ¥É``̀aBG  ,áÄªdÉH  2  AGò`̀¨`̀dG  QGO  ,áÄªdÉH

 ,áÄªdÉH  1^68  äGQÉªãà°SÓd  OÉ`̀ë`̀J’G  ,áÄªdÉH

 1^44 õgÉédG ¿ƒWÉÑdG ,áÄªdÉH 1^65 äÉØ°SƒØdG

 áîeÉ°ûdG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^12  ∫É`̀ª`̀dG  ∂`̀æ`̀H  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 0^97  á«fOQC’G  ñGƒ`̀L’G  ,áÄªdÉH  1^05  ájQÉ≤©dG

 ∂æH ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  0^88 »`̀Hô`̀©`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 0^80 AGhódG QGO ,áÄªdÉH 0^84 »eÓ°SE’G IƒØ°U

 ¢SÉJƒÑdG  ,áÄªdÉH  0^77  »Hô©dG  ∂æÑdG  ,áÄªdÉH

 0^63  º«∏©à∏d  AÉ`̀bQõ`̀dG  ,áÄªdÉH  0^70  á«Hô©dG

 ,áÄªdÉH  0^59  á```«```fOQC’G  ä’É``°``ü``J’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 ¿OQC’G  ∂æH  ,áÄªdÉH  0^58  É«ØdOÓ«a  á©eÉL

 áÄªdÉH  0^39  º«∏©à∏d  á`̀«`̀dhó`̀dG  ,áÄªdÉH  0^44

.áÄªdÉH 0^34 »àjƒμdG »fOQC’Gh

اتفاقية لجدولة مديونية الصندوق الكويتي وقيمتها  ٣٠٠٫٧  مليون دوالر 

 طوقان يؤكد ضرورة انضمام اسرائيل لمعاهدة عدم االنتشار النووي 
 …CGôdG - ¿ÉªY   

 á«fOQ’G  ájQòdG  ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ó`̀cCG

 ΩÉª°†fG  IQhô`̀°`̀V  ,¿É`̀bƒ`̀W  ódÉN  QƒàcódG

 áë∏°SC’G QÉ°ûàfG ΩóY IógÉ©e ≈dEG π«FGô°SG

 ájhƒædG  É¡JBÉ°ûæe  áaÉc  ´É°†NEGh  ájhƒædG

 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀d É`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J ,á``̀dÉ``̀cƒ``̀dG äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀†`̀d

 AÉ°ûfE’  Gó«¡ªJ  ,á≤£æªdG  »`̀a  IógÉ©ªdG

 »a  ájhƒædG  áë∏°SC’G  øe  á«dÉN  á≤£æe

 ∫Ó`̀MEG  »`̀a  º¡°ùj  Éªe  ,§``°``ShC’G  ¥ô°ûdG

.ø««dhódG øeC’Gh ΩÓ°ùdG

 ôªJDƒªdG  ∫ÉªYG  ∫Ó`̀N  ¿OQ’G  áª∏c  »`̀ah

 »a É«dÉM ó≤©æªdG  ø«à°ùdGh  »fÉãdG  ΩÉ©dG

 ¿ÉbƒW  ó``̀cCG  ,Éæ««a  ájhÉ°ùªæd  áª°UÉ©dG

 √QÉÑàYÉH  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  äÉfÉª°V  ΩÉ`̀¶`̀f  á«ªgG

 á`̀«`̀dhó`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG »``̀a É`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SG Gô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y

 ,ájhƒædG  áë∏°S’G  QÉ°ûàfG  ™æªd  ádhòÑªdG

 √òg  ¬∏μ°ûJ  …ò``̀dG  ô£îdG  ió`̀ª`̀d  ∂``̀dPh

 QÉ``eó``dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀SG ø``̀e É`̀gô`̀«`̀Zh á`̀ë`̀∏`̀°`̀S’G

 ,ø««ªdÉ©dG  ø``̀e’Gh  º∏°ùdG  ≈∏Y  πeÉ°ûdG

 á≤£æe »`̀a QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh

 »dhódG ™ªàéªdG ÖdÉWh ,§°Sh’G ¥ô°ûdG

 ¥ô°ûdG »a á≤£æe AÉ°ûfE’ Oƒ¡édG ∞«ãμàH

 á`̀jhƒ`̀æ`̀dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀S’G ø``̀e á`̀«`̀dÉ`̀N §``̀°``̀Sh’G

.πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SGh

 iôÑc  á`̀«`̀ª`̀gG  »`̀dƒ`̀j  ¿OQ’G  ¿G  ±É``̀°``̀VCGh

 É«°SÉ°SG Gô°üæY √QÉÑàYÉH äÉfÉª°†dG ΩÉ¶æd

 QÉ°ûàfG ™ªd ádhòÑªdG á«dhódG Oƒ¡édG »a

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ô`̀°`̀ü`̀Mh ,á``̀jhƒ``̀æ``̀dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀S’G

 ,á«ª∏°ùdG  äÉ≤«Ñ£àdG  »a ájhƒædG  ábÉ£dG

 ôªJDƒªdG  »a  ø«cQÉ°ûªdG  ΩÉeCG  kÉ°Vô©à°ùe

 áKÓãdG  á°ù«FôdG  ™jQÉ°ûªdG  äGRÉéfEG  ºgCG

 »gh  »``fOQ’G  …hƒædG  èeÉfôÑ∏d  áfƒμªdG

 ,á«fOQC’G ájhƒædG ábÉ£dG á£ëe ´hô°ûe

 »``````̀fOQC’G …hƒ```̀æ```̀dG π``̀YÉ``̀Ø``̀ª``̀dG ´hô``̀ °``̀û``̀eh

 ´hô°ûe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ÖjQóàdGh çƒëÑ∏d

 §°Sh  á≤£æe  »a  Ωƒ«fGQƒ«dG  ±É°ûμà°SG

 πªY èFÉàf  ø`̀e  √RGô````MEG  º`̀J  É``eh  ,¿OQ’G

.Ωó≤àe iƒà°ùe ≈∏Yh Iô°ûÑe

 øe kGOó`````̀Y »``````̀ fOQ’G ó```aƒ```dG ≈``≤``à``dG É``ª``c

 ø«cQÉ°ûªdG ÖfÉL’Gh Üô©dG  ø«dhDƒ°ùªdG

 áμ∏ªªdG  ó`̀ah  ,É¡æª°V  ø`̀e  ôªJDƒªdG  »`̀a

 ô°üe ájQƒ¡ªL óahh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ,á«fÉæÑ∏dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG  ó```̀ahh  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 É``̀jQƒ``̀c ø```̀e π```̀c Oƒ`````̀ah ≈````̀dG á```aÉ```°```VE’É```H

 ,á«μjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ,á«HƒæédG

 √òg ∫ÓN ºJ å«M ,¿Éà°ùcÉÑdG ájQƒ¡ªLh

 »a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG πÑ°S åëH äGAÉ≤∏dG

 ábÉ£∏d  á«ª∏°ùdG  äÉ`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  ∫É`̀é`̀e

 ™e  äÉYÉªàLG  óaƒdG  ó≤Y  Éªc   .ájhƒædG

 ádÉcƒdG  »a  iƒà°ùªdG  »©«aQ  ø«dhDƒ°ùe

 ôjóªdG  â∏ª°T  ,á`̀jQò`̀dG  ábÉ£∏d  á«dhódG

 …QÉ`̀e ,á`̀HÉ`̀fE’É`̀H á`̀«`̀dhó`̀dG á`̀dÉ`̀cƒ`̀∏`̀d ΩÉ`̀©`̀dG

 äGQƒ``̀£``̀J É``¡``dÓ``N ¢``Vô``©``à``°``SGh ,OQGƒ``````̀g

 äGP ™«°VGƒªdGh »fOQ’G …hƒædG èeÉfôÑdG

 ¢UÉîdG  »æ≤àdG  ¿hÉ©àdG  èeÉfôÑH  á∏°üdG

.¿OQC’ÉH

 á«dhódG  ádÉcƒdG  ƒ∏ãªe ócG  ,º¡ÑfÉL øe

 ΩÉàdG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  OGó©à°SG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  »`̀a

 »fOQ’G  …hƒædG  èeÉfôÑdG  ºYO  á∏°UGƒªd

 áμ∏ªª∏d  IQƒ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  IóYÉ°ùªdG  º`̀jó`̀≤`̀Jh

 ∫Ó`̀N ø`̀e ,á`̀bÓ`̀©`̀dG äGP ä’É`̀é`̀ª`̀dG »`̀a

 á«ª«∏b’Gh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ò«ØæJ

 QÉ```WG â``ë``J êQó```æ```J »``̀à``̀dG á``̀«``̀ª``̀«``̀dÉ``̀b’Gh

 ø`̀e »```̀à```̀dGh »``æ``≤``à``dG ¿hÉ```©```à```dG è``̀eÉ``̀fô``̀H

 ,ájhƒædG  ábÉ£dG  á£ëe  ´hô°ûe  ÉgRôHG

 á«æÑdG  õjõ©Jh  ,Ωƒ«fGQƒ«dG  ¢UÓîà°SGh

 ,ájhƒædGh  á«YÉ©°T’G  á«ª«¶æàdG  á«àëàdG

 õ``̀cô``̀eh ,»``̀ã``̀ë``̀Ñ``̀dG …hƒ```̀æ```̀dG π``̀YÉ``̀Ø``̀ª``̀dGh

 äÉ≤«Ñ£àdG  ≈``dG  á`̀aÉ`̀°`̀VG  ,¿hô`̀Jhô`̀μ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG

 á``̀YGQõ``̀dGh Ö`̀£`̀dG ä’É``̀é``̀e »``̀a á``jhƒ``æ``dG

 ∫ÓN  ø`̀e  ádÉcƒdG  âeÉb  å«M  ,√É`̀«`̀ª`̀dGh

 äÉ`̀ª`̀¡`̀e Ió````Y ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H ™``jQÉ``°``û``ª``dG √ò````g

 á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J ≈```̀dG â`̀°`̀ü`̀∏`̀N á``©``LGô``e

 ≥«≤ëJ »a ºgÉ°ùJ äÉ«°UƒJ IôÑî∏d â«Ñc

.á«dhódG ô«jÉ©ª∏d É≤ah …hƒædG ¿Ée’G

 kÉ`̀ª`̀YO Gô``̀NDƒ``̀e â`̀eó`̀b á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG ¿G ô`̀cò`̀j

 ,»ë°üdG ´É`̀£`̀≤`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J »`̀a kÉ`̀Xƒ`̀ë`̀∏`̀e

 »£N  ´QÉ°ùªH  áë°üdG  IQGRh  äOhR  å«M

 (  LINAC)  ¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  êÓ©d

 Elekta) ÉàμdG ácô°T øe ¢UÉN ´ôÑàH

 ∞°üfh  ø«fƒ«∏e  ≠∏ÑªH  ¬àØ∏c  Qó`̀≤`̀J  ,  (

 äÉ¡édG πÑb øe ¬∏jƒªJ ºJ ,hQƒj ¿ƒ«∏ªdG

 á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H ∫Ó```N ø```eh á`̀ë`̀fÉ`̀ª`̀dG

.(PACT) ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe áédÉ©ªd

 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ™````e ¬``̀FÉ``̀≤``̀d ∫Ó``````̀Nh

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ QÉ````̀°````̀TCG ,ø```̀«```̀jhƒ```̀æ```̀dG ø```̀jOQƒ```̀ª```̀dG

 øe  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  Ö`̀∏`̀£`̀dG  ¿G  ≈``̀dG  áYƒªéªdG

 »a ƒg áYƒªéªdG ≈dG ΩÉª°†fÓd ¿OQ’G

 º°†æj ¿CG ô¶àæªdG øeh ,áeó≤àe πMGôe

.ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ∫ÓN áYƒªéª∏d ¿OQ’G

 ¬`̀°`̀SCGô`̀à`̀j …ò````̀dG »``````fOQ’G ó``̀aƒ``̀dG º`̀°`̀†`̀jh

 Ühóæe ø`̀e Ó`̀c ,¿É`̀bƒ`̀W ódÉN Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 á`̀«`̀dhó`̀dG  á``̀dÉ``̀cƒ``̀dG  ió```̀d  º``̀FGó``̀dG  ¿OQ’G

 á`̀«`̀dhó`̀dG äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh á``̀jQò``̀dG á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀d

 ,ójóëdG Éæ«d Iô«Ø°ùdG  Éæ««a »a iôN’G

 äÓYÉØe  ¢VƒØeh  áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  ÖFÉfh

 ,êô``Y’G  ∫Éªc  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á`̀jhƒ`̀æ`̀dG  ábÉ£dG

 á`̀«`̀fOQ’G  IQÉØ°ùdG  »`̀a  ∫h’G  ô«Jôμ°ùdGh

 áÄ«g »a ¢VƒØªdGh ,¢ùjôN ÉfGO Éæ««a »a

 QƒàcódG  ¿OÉ©ªdGh  ábÉ£dG  ´É£b  º«¶æJ

 áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  QÉ°ûà°ùeh  ,…QGƒ`̀¡`̀dG  óée

 ,…ôª©dG  óªëe  »dhódG  ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd

 ájhƒædG  ábÉ£dG  ¿hDƒ°ûd  »æØdG  ≥ë∏ªdGh

 ™``dO É`̀æ`̀«`̀«`̀a »```a á```̀ «```̀ fOQ’G IQÉ``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG »```a

 .…hÉª©dG

…CGôdG - ¿ÉªY   

 ¥hóæ°üdG  ™e  á`̀«`̀fOQC’G  áeƒμëdG  â©bh  
 á«Hô©dG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæà∏d  »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG
 ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG  ¢``ù``eG  "≈dhC’G  ±ôMC’ÉH"
 áμ∏ªªdG á«fƒjóe AÉÑYG ∞«Øîàd á«bÉØJG
 É¡àª«b É°Vôb 17 ádhóéH ¥hóæ°üdG √ÉéJ

.Q’hO ¿ƒ«∏e 300Q7 á«dÉªL’G
 º`̀FÉ`̀≤`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ø``̀Y á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ™```̀bhh
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG  IQGRh  ΩÉ````̀Y  ø``̀«``̀eG  ∫É``̀ª``̀YCÉ``̀ H
 ,äGó«ÑY OÉjR ¢Sóæ¡ªdG »dhódG ¿hÉ©àdGh
 IQGOG  ô`̀jó`̀e ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  ø`̀Y É`̀¡`̀©`̀bh Éª«a

.ºfÉ¨dG ¿Ghôe äÉ«∏ª©dG
 á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ø``̀e ±ó``̀¡``̀dG äGó``«``Ñ``Y Oó````̀Mh
 Ió`̀M  ø``̀e  ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀à`̀∏`̀d  ¿OQC’G  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H
 »àdG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 …òdG π°UGƒàªdG ºYódG QÉWG »ah ¬¡LGƒJ
 ∫ÓN øe á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ¬eó≤J
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæà∏d  »àjƒμdG  ¥hóæ°üdG
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  IóYÉ°ùªd  ¿OQCÓ``̀d  á«Hô©dG
 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG äÉjóëà∏d …ó°üàdG
 QGô≤à°S’G ΩóY ádÉM áé«àf É¡¡LGƒJ »àdG

 ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG  É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀YGó`̀Jh  á≤£æªdG  »`̀a
.»æWƒdG OÉ°üàb’G

 á``̀dhó``̀L IOÉ```````YG ,á```«```bÉ```Ø```J’G â`̀æ`̀ª`̀ °`̀†`̀Jh
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ≈``̀∏``̀Y ¥hó``̀æ``̀°``̀ü``̀dG á``̀«``̀fƒ``̀jó``̀e
 ájÉ¡f ≈àM ÉgOGó°S ºàj ºd »àdGh á«fOQ’G
 OóY  ≠∏Ñj  å«M  ,2018  ∫h’G  ¿ƒfÉc  ô¡°T

 áª«≤H  É°Vôb  17  »`̀dGƒ`̀M  ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG  √ò``g
 …G »àjƒc QÉæjO ¿ƒ«∏e 91Q1 ≠∏ÑJ á«dÉªLG
 ºà«°S Q’hO ¿ƒ«∏e 300Q7 »dGƒM ∫OÉ©j Ée
 áæª°†àe ,É`̀eÉ`̀Y  40 ió``̀e  ≈`̀∏`̀Y  É`̀gOGó`̀°`̀S
 IóFÉa  ô©°ùHh  áæ°S  15  ≠∏ÑJ  ìÉª°S  Iô`̀à`̀a

.áFÉªdÉH 1 ≠∏Ñj

 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dÉ``̀H äGó``̀«``̀Ñ``̀Y OÉ```̀ °```̀TGh
 ÜôYGh âjƒμdG ádhOh ¿OQ’G ø«H Iõ«ªªdG
 √RGõàYGh  ÉÑ©°Th  Gô«eG  âjƒμ∏d  √ôμ°T  øY
 …ò`̀dG »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ™`̀e á`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H
 Oƒ¡édG ºYO »a "É«°SÉ°SG Éμjô°T" √ôÑàYG
 »a √QhO ∫ÓN øe áμ∏ªªdG »a ájƒªæàdG

 áëæªdG) QÉWG »a âjƒμdG  áªgÉ°ùe IQGOG
 ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG º````̀YO í```̀æ```̀e)h (á``«``é``«``∏``î``dG
 ¢Vhô≤dG ¬ªjó≤J ∫ÓN øeh (ø«jQƒ°ùdG

.1962 ΩÉY òæe ¿OQCÓd íæªdGh Iô°ù«ªdG
 ÖYÉ°üe  É«dÉM  ¬LGƒj  ¿OQ’G  ¿G  ±É°VGh
 á«dÉªdG  äÉ``eR’G  øY  áÄ°TÉf  IôHÉY  á«dÉe
 á«Ñ∏°ùdG  á«ª«∏b’G  äGQƒ£àdGh  á«ªdÉ©dG
 ô`̀«`̀Z ≥```̀aó```̀à```̀dG ø````̀e É``̀ª``̀¡``̀æ``̀Y º```é```f É`````̀eh
 äÉ«YGóJh  ø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓd  ¥ƒÑ°ùªdG
 πªée ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀JÉ`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀eh á```̀eR’G √ò``̀g
 ,¿OQ’G »a á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G ´É°Vh’G
 IQRGDƒ`̀ª`̀d  äAÉ`̀L  á«bÉØJ’G  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe
 É«dÉM ádhòÑªdG  á«fOQ’G  áeƒμëdG  Oƒ¡L

.Égõjõ©Jh …OÉ°üàb’G ìÓ°UEÓd
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH ºfÉ¨dG OÉ°TG ,¬ÑfÉL øe
 GócDƒe ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H Iõ«ªàªdG
 ƒª°S øe äÉ¡«LƒàHh âjƒμdG ádhO ±ƒbh
 ìÉÑ°üdG  ô`̀HÉ`̀é`̀dG  ó``ª``M’G ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ÖfÉL ≈dG »àjƒμdG ¥hóæ°üdG ∫ÓN øeh
 É¡H  ôªj »àdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd ¿OQ’G
 É¡H ôªJ »àdG QGô≤à°S’G ΩóY ádÉëd áé«àf

 .á≤£æªdG

 á«bÉØJ’G ¥GQhG ∫OÉÑJ øe 

 AGôLEG Qô≤j  …Qƒª◊G
 IQÉéàdG ±ôZ äÉHÉîàfG

 GôàH - ¿ÉªY   

 ¥QÉW  QƒàcódG  øjƒªàdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  Qôb  
 ±ô¨∏d  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  AGô```̀LEG   ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  …Qƒ`̀ª`̀ë`̀dG
 πªY AóÑd Gó«¡ªJ ájQÉéàdG äÉYÉ£≤dG »∏ãªeh ájQÉéàdG
 ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ÉgQhóH  äÉHÉîàfÓd  á∏≤à°ùªdG  áÄ«¡dG
 óYƒe  ójóëJ  ∂`̀dP  »`̀a  ÉªH  ádó©ªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  ÖLƒªH
 »bÉHh í°TôàdG äÉÑ∏W ºjó≤J ó«YGƒeh äÉHÉîàf’G AGôLEG
 èFÉàædG  ¿Ó``̀YEG  ≈àM  äÉHÉîàf’ÉH  á≤∏©àªdG  äGAGô```̀LE’G

.á«FÉ¡ædG
 øe  øjƒªàdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  âZôa  É`̀gQhó`̀H
 ΩÉ¶fh  2009  áæ°ùd  45  º`̀bQ  IQÉéàdG  ±ô`̀Z  ΩÉ¶f  πjó©J
 ø«eÉ¶ædG  ô°ûf  ºJh  2005  áæ°ùd  56  ºbQ  áYÉæ°üdG  ±ôZ
 óMC’G Ωƒj QOÉ°üdG á«ª°SôdG IójôédG OóY »a ø«dó©ªdG

. ∫ƒ∏jG øe »fÉãdG »a
 äÉHÉîàfG IQGOEG áÄ«¡dG »dƒJ ≈∏Y ádó©ªdG áª¶fC’G ¢üæJh 
.äÉYÉ£≤dG »∏ãªeh á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ±ô¨dG ¢ùdÉée

 á«∏ªY AGôLEG õjõ©J äÉjÉ¨d äÓjó©àdG √òg IQGRƒdG âæÑJh
 á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG  ±ô`̀¨`̀dG  IQGOG  ¢ùdÉée  äÉHÉîàfG
 á«YÉæ°üdGh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  »∏ãªe  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fGh

.OÉ«Mh ágGõæH ÉgAGôLEG Rõ©H ÉªHh ô°ùjh ádƒ¡°ùH
 ™e  πeÉ©àdÉH  Iô«ãc  äÉHƒ©°U  â`̀¡`̀LGh  IQGRƒ````dG   â`̀fÉ`̀ch
 áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  ±ô¨d á«°VÉªdG  äÉHÉîàf’G  äGAGô`̀LEG
 ≈∏Y  ±Gô°TCÓd  ájô°ûÑdG  QOGƒμdG  ô«aƒàH  ≥∏©àj  Ée  Éª«°S
 á«∏ªY  É¡Ñ∏£àJ  »àdG  AÉÑYC’G  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  äÉHÉîàf’G
 AGƒ°S äÉHÉîàf’G äGAGôLEG á©HÉàe ≈∏Y ±Gô°TE’Gh IQGOE’G
 í°TôàdG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀Wh  ø«ÑNÉædG  ∫hGó```L  ≥«bóàH  ≥∏©àj  É`̀e
 ≈∏Y ±Gô```̀°```̀TE’Gh ihÉ`̀μ`̀ °`̀û`̀dGh äÉ``̀°``̀VGô``̀à``̀Y’G »``̀a â``̀Ñ``̀dGh
 ¢ù∏ée  Qôbh  .á«FÉ¡ædG èFÉàædG ¿ÓYEGh ´Gôàb’G á«∏ªY
 »a ,IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  Ö«°ùæJ  ≈∏Y AÉæH  AGQRƒ``̀dG
 ∞«∏μJ  »dÉëdG ∫ƒ∏jCG øe ådÉãdG »a Égó≤Y »àdG ¬à°ù∏L
 √òg ≈∏Y ±Gô°TE’Gh IQGOE’ÉH ÜÉîàfÓd á∏≤à°ùªdG áÄ«¡dG

   .áÄ«¡dG ¿ƒfÉb ΩÉμMC’ É≤ah äÉHÉîàf’G

  

 ™aQ ’ :ä’É°üJ’G äÉcô°T 
 ä’É°üJ’G äÉeóN QÉ©°SC’

…CGôdG- ¿ÉªY   

 á∏eÉ©dG  ä’É°üJ’G  äÉcô°ûd  ¿ƒjò«ØæàdG  AÉ°SDhôdG  ó`̀cCG  
 ábÓY ≥∏N º¡à«f  ΩóY ,á«æeCGh è`̀fGQhCGh øjR ¿OQ’G »a
 áÑjô°V ¿ƒfÉb ´hô°ûe »a IOQGƒdG äÓjó©àdG ø«H Iô°TÉÑe
   .ø«æWGƒª∏d áe qó≤ oªdG ä’É°üJ’G äÉeóN QÉ©°SCGh πNódG
 Ö°ùëH  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  äÉcô°T  ƒ∏ãªe   äÉëjô°üJ  äAÉ``Lh
 ¢ù∏éªdG  √ó≤Y  …ò`̀dG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  ¢ùeCG  Qó°U  ¿É«H
 ¿ƒfÉ≤dG  IOƒ°ùe  á°SGQO  äÉjÉ¨d  ,»YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G

.ä’É°üJ’G äÉcô°T ≈∏Y ¬JÓjó©J ôKGh
 äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh ä’É°üJ’G ôjRh ø qªK ,¬à¡L øe 
 ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  äÉ`̀cô`̀°`̀T  QGô``̀b  ,á`̀Ñ`̀jGô`̀¨`̀dG   ≈æãe  ¢Sóæ¡ªdG
 »æWƒdG  OÉ°üàb’G  ƒªf  »a  áªgÉ°ùªdG  »a  É`̀gQhO  kGócDƒe
 ¬JOÉ°TG  ≈``dG  á`̀aÉ`̀°`̀V’É`̀H  ,á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  á«°ùaÉæJ  »``ah
 ¬°ù«FQ  QhOh  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ¢ù∏éªdG  Oƒ¡éH

 .´ÉªàL’G √ó≤Y »a áfQÉªM ≈Ø£°üe QƒàcódG

 ÒZ äÉ©«ÑŸG áÑjô°V :ÉcQÉe ƒ«YÉæ°U   
 ádƒ¨àe IOQƒà°ùŸG äÉéàæŸGh ádOÉY

 GôàH - ¿ÉªY   

 ádhódG  ôjRh  ΩÉeG  á«YÉæ°üdG  ÉcQÉe  á≤£æe  »a  ¿hôªãà°ùªdG  ¢VôY
 ,É¡fƒ¡LGƒj  »àdG  äÉjóëàdG  Rô`̀HG  ,IOÉë°T  óæ¡e  QÉªãà°S’G  ¿hDƒ°ûd
 OÉéjG  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ºgÉjÉ°†b  á©HÉàe  ≈dG  QÉªãà°S’G  áÄ«g  Gƒ`̀YOh

.É¡d á«©bGh ∫ƒ∏M
 ºgG,á≤£æªdG  »a  QÉªãà°S’G  ôjRƒd  ¬dƒL  ∫ÓN  ¿hôªãà°ùªdG  RôHGh
 äÉ©«ÑªdG á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀V á``̀dGó``̀Y Ωó``̀Y π`̀ã`̀e ,º`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 ∫ƒ¨Jh  ø`̀LGhó`̀dG  äÉéàæeh  ¿É`̀Ñ`̀d’G  ´É`̀£`̀b  »`̀a  á«∏ëªdG  äÉéàæª∏d
 äÉØ°UGƒªdG ≥«Ñ£J ΩóYh ,»∏ëªdG èàæªdG ≈∏Y IOQƒà°ùªdG äÉéàæªdG
 ≈dG  áaÉ°VG  ,»∏ëªdG  èàæªdG  ≈∏Y  ≥Ñ£J  Éª∏ãe  ádGó©H  ¢ù«jÉ≤ªdGh

.º¡JÉéàæe ôjó°üàd ¥Gƒ°SG OÉéjG
 º`̀gCG ≈∏Y ±ƒ`̀bƒ`̀dG ƒ`̀g á`̀dƒ`̀é`̀dG ø`̀e ±ó`̀¡`̀dG ¿G IOÉ`̀ë`̀°`̀T ó``cG ,√Qhó```̀H
  ádÉ©a ¥ôW OÉéjGh á«YÉæ°üdG ÉcQÉe á≤£æªH ø««YÉæ°üdG äÉMôà≤e

.Égôjƒ£àd
 OÉéj’  á«©bGh  §£N  ™°VƒH  ¿ƒ«æ©e  ø««YÉæ°üdG   ¿G  IOÉë°T  ó`̀cCGh
 IGOG QÉªãà°S’G áÄ«g π©éd É«YGO ,á«fOQ’G äÉéàæª∏d ájôjó°üJ òaÉæe

.äÉ«é«JGôà°S’Gh §£îdG ∂∏J äGhOG øe
 ôªãà°ùªdG  ∞°üæj  ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  IOƒ`̀°`̀ù`̀e  ¿G  ô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 »a  ºgÉ°ùJ  á`̀dGó`̀Y  ôãcG  ÉWhô°T  ™°†Jh  É«Ñjô°V  Ωõà∏ªdG  »YÉæ°üdG
 èdÉ©j ìôà≤ªdG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿G  ≈dG Gô«°ûe ,Qô°†dGh Üô¡àdG ™æe
 »Ñjô°†dG AÖ©dG ∫É≤àfG »a ºgÉ°ùjh á«Ñjô°†dG áeƒ¶æªdG »a π∏îdG

.äÉ©«ÑªdG ÜÉ°ùM ≈∏Y  πNódG ≈dG

 

 AÓcƒd  á«FÉ°ùf  áμÑ°T  ∫hCG  ¥Ó`̀WEG   
 ∞JÉ¡dG  á£°SGƒH  ™`̀aó`̀dG  äÉ`̀eó`̀N

 »Hô©dG øWƒdG ‘ ∫É≤ædG
 GôàH - ¿ÉªY   

 z∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG  á£°SGƒH  ™aó∏d  äÉeóîd  á∏eÉμàªdG  ácô°T  â≤∏WCG  
 øe ∫ƒªªdG  á«Hô©dG  ICGôªdG  ™jQÉ°ûe ¥hóæ°U ™e ¿hÉ©àdÉH  ,z∑QÉæjO
 øjóªà©e AÓch áμÑ°T ∫hCG ,IóëàªdG áμ∏ªªdÉH á«dhódG á«ªæàdG IQGRh
 á«ªbQ á«dÉe äÉeóN ºjó≤àd ,äÉ«fOQCG ∫ÉªYCG äGó«°S øe áfƒμe ádÉ©a
 ) á«æWƒdG ádGóÑdG ΩÉ¶f ≈∏Y πª©J »àdG á«fhôàμd’G ßaÉëªdG ôÑY
. »fOQC’G …õcôªdG ∂æÑdG ±Gô°TEGh áHÉbQ âëJ ,(JOMOPAY
 ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  ø∏ª©j  Ió`̀«`̀°`̀S  30  ø`̀e  áμÑ°ûdG  √ò``̀g  º`̀°`̀†`̀Jh
 AÓª©d ájQÉéàdG É¡JCÉ°ûæe »a á«ªbQ á«dÉe äÉeóN Ωó≤Jh , ±ôëdGh
 π«é°ùJ  h  …ó≤f  Öë°S,  …ó≤f  ´Gó`̀jEG  äÉcôM  øe  ø««dÉëdG  ∑QÉæjO
 áaÉ°V’ÉH  ,AÓªY  áeóNh  OóL  AÓª©d  á«fhôàμdG  ßaÉëe  π«©ØJh
 á£ÑJôªdG  kÉ≤Ñ°ùe  áYƒaóªdG  OQÉcôà°SÉe   ∑QÉæjO  ábÉ£H  èàæe  ≈dG
 ôÑY  »fhôàμd’G  ¥ƒ°ùàdG  í«àJ  »àdG  ,á«fhôàμd’G  ∑QÉæjO  á¶ØëªH

. »μæH ÜÉ°ùM ôaƒàd áLÉëdG ¿hO âfôàfC’G
 ,  »Hô©dG  øWƒdG  iƒà°ùe ≈∏Y É¡Yƒf  øe ≈`̀dhC’G  áμÑ°ûdG  √òg ó©Jh
 ó©j …òdGh , ¿OQC’G »a äGó«°ù∏d »dÉªdG ∫ƒª°ûdG IOÉjõH »æ©J »àdGh
 OhóëªdG  πNódG  …hP  ∂dP  »a  ÉªH  ,ø««fOQC’G  ™«ªéd  ÉÑ°ùàμe  É≤M
 ™«ªL »``̀a »`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ´É``£``≤``dG ø``̀e á`̀ehó`̀î`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dGh
 AÉ°†Y’ á«aÉ°VG πNO QOÉ°üe OÉéjG ≈dG áaÉ°V’ÉH ,¿OQC’G äÉ¶aÉëe

.á«FÉ°ùædG AÓcƒdG áμÑ°T
 á¶Øëªd  GOó``̀L  ø«côà°ûe  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fE’  á`̀°`̀Uô`̀a  áμÑ°ûdG  √ò``̀g  ô`̀aƒ`̀Jh
 ô«aƒJh ø«æWGƒªdG IÉ«M π«¡°ùJ ≈dG ±ó¡J »àdG ,á«fhôàμd’G ∑QÉæjO

  . ô«JGƒØdG ™aOh á«dÉªdG äÉ«∏ª©dG AGO’ ó¡édGh âbƒdG
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   من نكران الذّات 
ó«Y ó qªëe ÖjôY.O 

 ;Égô«Z ≈∏Y É¡ re qóbh ¬dƒ°SQh ˆG qÖ oM ó©H É¡H CGóHG ,É¡«dEG rø p°ùMCGh ,É¡qÑMCG ∂ n°ùØf ∂«∏Y

 hCG  ¬«a nƒgR ’ , májÉæYh môjó≤Jh mΩGôàMG uÖ oM :äG qò`̀dG  qÖ oM πÑb ô«¨dG  qÖ oëd ≈æ©e Óa

 k’hCG  ¢ùØqædG  qÖ oëa  ;±GôëfG  hCG  ¬«a  ná«fÉfCG  ’  , májÉYQh  m±É°üfEGh  m∫GóàYG  uÖMh , n»dÉ©J

 hCG ¬d kÉ«dÉJ n¿ƒμJ ¿CG ∂°ùØæd â«°†JQG ¿EG ∂Ø°üæoj n∫ qhCG Óa ;øjôNB’G qÖ oM ≈dEG ∑Oƒ≤j

 π«∏≤qàdG ΩóYh É¡¶ØMh É¡JQhÉëeh É¡JÉLÉM ≈∏Y ±ƒbƒdGh ¢ùØqædG áÑMÉ°üeh ,kÉ©HÉJ

 øe  mô«ãc  »`̀a  ∂HÉ°ùM  ≈∏Y  º¡ p©aQh  ≥r∏ nîdG  páÑMÉ°üe  ø`̀e  kÉ`̀MÉ`̀ë`̀dEG  qó`̀°`̀TCG  É¡fCÉ°T  ø`̀e

.¿É«MC’G

 øe  nóéf  ¿CG  ,º¡H  ≥q∏©qàdGh  øjôNBÓd  OÉ«≤f’Gh  äG qò`̀dG  ¿Gôμf  ∫Éμ°TCG  øe  q¿CG  oÖ°ùMCGh

 áMGQ  π«Ñ°S  »a  º¡JGhòd  øjódGƒdG  AÉæaEG  :¬æeh  ;¬«∏Y  ºg nóMCG  Ω qó≤«d  ¬ n°ùØf  oógÉéoj

 á qeÉ©dG áë∏°üªdG Ö«∏¨Jh ,Ée ádÉM »a ¢ùØqædG  ≈∏Y ≥jó q°üdGh pñC’G ºjó≤Jh ,º¡FÉæHCG

 ,√ôgÉX »a k’ƒÑ≤eh kGQ qôÑeh kGOƒªëe √ô«Zh ≥Ñ°S Ée ¿Éc ¿EGh .ïdEG  ...á q°UÉîdG ≈∏Y

 IQòH  áÑn∏Zh  ,¬gÉéJG  áq«dhDƒ°ùªdG  q¢ù pM  º qî°†Jh  ,ô`̀NB’G  pIóYÉ°ùe  qÖ oMh  QÉãjE’G  ¬©aGO

 »ah áæqæ≤e n¿ƒμJ ¿CG  oÖéj Ég qƒª°S ™e nIôμØdG q¿CG  ’EG  ;É¡ÑMÉ°U »a qô q°ûdG  ≈∏Y ô«îdG

 máØ°üæe mπ qeCÉJ pIô¶æd êÉàëjh ,áq«fCÉàeh á°üMÉa áØbh ∂dP Öq∏£àjh ,Ö°SÉæªdG É¡©°Vƒe

 âÑq∏ oZ møeR »a kÉ«fBG ôYÉ°ûªdG ó qªéJh π≤©dG ≥£æe ôjÉ°ùJ ,¢ùØqædG ™e mábOÉ°U má©LGôeh

.≥FÉ≤ëdG âÑ∏≤ o°Th ,øjRGƒªdG âÑ∏ obh ,AGƒgC’G â© pÑ tJGh ,ídÉ°üªdG ¬«a

 ô¶f »a kÓ«∏b ,É¡°†«a ™e -áqjƒæ©ªdGh áqjOÉªdG- äÉq«ë°†qàdG √òg øe lô«ãc GóZ ó≤d

 øjôNBÓd  kÉÑ°ùàμe  kÉ`̀ q≤`̀Mh  AÉ£©ªdG  p¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  n¿ó``jO  oôKBÉªdG  √ò`̀g  äQÉ`̀°`̀Uh  ,(¢†©ÑdG)

 áÑq« q£dGh kÉ≤∏ oN áªjôμdG äG qòdG pó«°UQ øe o± nô°üoj ;ïjQÉJ hCG ¬d ó«b ’ kÉMƒàØe kÉHÉ°ùMh

 ló«°UQ ,¬JGôN qóe ø«ª°ùJh ó«Øà°ùªdG päÉ«æà≤e IOÉjõd ;Iôjô°Sh kÉ©Ñæe áq«≤qædGh kÉàÑæe

.∫BÉªdGh ∫ÉëdG ôq«¨àd ô¶qædG ¿hO ,¿Éμeh mâbh qπc »a lìÉàeh lìÉÑà°ùe

 ÖgGƒdG ø«H áYhô°ûªdG ∫òÑdG äÉe qƒ≤e ≈fOCG  AÉØ«à°SG oΩóYh l∫Ó¨à°SG ∂dP oÖë°üjh

 Ω tó≤J  hCG  ø«aô q£dG  ø«H  ádõæªdGh  áÑJ qôdGh  IQó≤dG  …hÉ°ùJ  óæY  Éªq«°S  ’h  ,ÜƒgƒªdGh

 kÉÑLGh ΩÉjC’G ™e q…QÉ«àN’G pÖgGƒdG oAÉ£Y ≈≤Ñj r¿CG ™æªj ’ ∑GPh ;≥Ñ°S Ée »a ô«NC’G

 ∫PÉÑ∏d äG qòdG  o¿Gôμf oô«°üjh ,ô°ùëæj hCG  oÖ°†æj ’ kÉÑFÉ°S kÉjQÉL kGô¡f ¬©Ñæeh ,kÉjô°ùb

 á q°UÉîdG º¡HQBÉe π«æd ¬«∏Y ¿hôÑ©j kGô°ùLh ,¥É≤ëà°SÉH ¿hôNB’G √Dƒ£j kGóqÑ©e kÉ≤jôW

 .ø«dPÉÑdÉH kÉ≤aôa ;ôμ°T hCG ôjó≤J hCG mAÉØàcG hCG mAÉ«M ¿hO áq«JGqòdG º¡JÉMƒªW ≥«≤ëJh

   ضحكة 

*πÑ≤e ø«°ùM 

,ôHƒæ°üdG ájQP øe É¡fCÉc á≤qà© oe

 .ájQÉY

 É¡éjQCG ìƒØ°ùdG ø«H íLQCÉàj

..AGƒ¡dG »a πëª°VCÉa »fòNCÉj

¬≤jôW ≥°ûH ôªà°ù«d

,ájô°ùdG p¬JGò∏e »a

,π≤ãH ó pérænà°ùªdG »Jƒ°U AÓ°TCG ø«H

,»©∏°VCG ø«H IQƒé¡ªdG áØ¡∏dG ábhQCG »a

,á°übÉædG ΩÓMC’G »a

,ΩƒéædG OÉ¡ o°S »a

...íjôdG »a

..áμë°V

 pIÉ«ëdÉH áYôà oªdG É¡LGƒeCG ΩÉeCG äôMófG

 ,IÓ°üdG ¿ó oe

,OÉÑ o©dG äÉ«æeCG

,Aƒ°†dG ø«HGôb

 ,Qôμàe mäƒe øe ’EG ÜóéªdG Ωó©dG IOhôHh

.á∏eÉîdG »°SÉeC’G âª°Uh

 áμë°V

,É¡àÑMÉ°U É¡H ândnÉà rNG

..ÅØ£æJ ’ m≥°ûY ∫ƒ≤M ìhôdG »a âcPCÉa

ájhGòdG »°SÉØfCG ΩƒîJ ≈∏Yh

..áaôàªdG É¡Ñ«LÉYCG äô°ûf

 .p∞àμJ ºdh

* شاعر ميني

 قصيــــدتـــان 

 استدانة 

äGOGôL ójQO.O   

ºc oó«Y  º oμd •
..ºc oó«Y º oμd

 ró«Y n»dh

 pΩódG øe lQÉ¡fCG ºcó«Y

rójóM øe oπ°SÓ°S …ó«Yh

 Éæ rjód ó«©dG nπKÉªJ

ró«YƒdG ô¶àæj qπμdÉa

 …òdG Gòg mó«Y q…CG

rójõªdG oô¶àæj πà≤dGh ΩódG øe

ró«ZôdG ¢û«©dÉH º∏ëJ ΩÉfC’G πc

ró«Ñ©dG IÉ«M ¢û«©f ’ ¿CG º∏ëfh

 ró«Y »dh ºc oó«Y ºμd

 Éææ«H π°üØdG .. móZ »a

ró«YƒdG Ωƒjh

ró«¡°Th .. mó«¡°T o∞dCG mIƒ£N πc »ah

 ró«¡°Th .. mó«¡°T o∞dCG áKOÉM πc ≈∏Yh

 ..kÉeƒj o±õædG t∞éjCG

rójQƒdG ≈dEG ójQƒdG øe ÉæëHoP óbh

 ÖcGôªdG πc râbôZ

 rójóëdG oCGó°U q’EG n≥Ñj ºd

oôFÉª°†dG âgÉJ

ró«¡°ûdG AÓ°TCGh ΩódÉH GhôLÉJh

 Gƒ°SÉæJh ..≥FÉ≤ëdG GƒØNCG

 .. ró«¡°T mA»°T πc ≈∏Y ˆG q¿CG

 øWh  ≈∏Y  lΩÓ°S •
 øWƒdG øe n≥Ñj ºd

..√ƒæcÉ°S q’EG

 Ée kÉeƒj

 áª«Z ∞°üf tπ¶à°ùæ°S

 øWƒdG øe n≥Ñj ºd

 √ƒ≤°TÉY q’EG

 ÉjÉë q°†dG ¢†©Hh

 áqÑMC’G QƒÑbh

 ÉjGR qôdG ¢†©Hh

 QÉØfCG áq∏Kh

 ÉjÉ£e GƒfÉc ¢ùeC’ÉH

..ÉjÉ£©dG ÜÉë°UCG Ωƒ«dG GhQÉ°üa

 ..øWh ≈∏Y lΩÓ°S

 ¬«≤°TÉY ø°†ëj OÉY Ée

 ¬«æcÉ°S hCG

..øØc »a q’EG

 móZ »a

 øWh ≈dEG …hBÉ°S

 ô¡≤dG øe »æª°ü©j

 ájƒ o¡dG »æëæªj

 ..øàØdG øe »æ«ªëj

*Oƒ©°ùe É«fGQ 

 ¬dhÉæàJ  Ée  z¿Gô`̀ª`̀Y{  ™HÉàj  ¬dƒNód  ≈`̀dhC’G  á∏gƒdG  òæe

 »¡àæ«a  ,kGƒ¡°S  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  É¡æe  n§≤°S  Éªe  Iô«Jôμ°ùdG

 √ÉYóà°SG …òdG √ôjóe ≈∏Y ¬H qOô«d ¬ÑqJQ ób Ée ¬dÉ«N »a

 »àdG á«dÉ©àªdG äÉμë°†dG øe ¬Øbƒe ¬d QôÑ«d ¬Ñàμe »a

 .á°TQƒdG »a AÓeõdG êÉYREG »a kÉÑÑ°S âfÉc

 »Yóà°ù«d n¢SôédG q¿ôj ƒgh ôjóªdG oäƒ°U √nOhô°T ™£≤j

 .z¿GôªY{ π pNóoàd ¬JôéM πNGO Iô«Jôμ°ùdG ¬H

 äÉ``̀bhCG »`̀a ¿Gô`̀ª`̀Y É`̀j Gò`̀μ`̀g ºμμë°†j …ò``̀dG É`̀e iô``J -

?AÓeõdGh nâfCG πª©dG

 øe á«dÉY áLQO ≈∏Y ¿ƒμf ÉæfCG iƒ°S …ó«°S Éj A»°T ’ -

 IQƒ°U »a Éæjód Ée êGôNEG ∫hÉëæa ,á°ûaôØdGh •É°ùÑf’G

.á°TQƒdG »a πª©dG ÖYÉàeh π∏e ≈∏Y É¡H »°†≤f äÉμf

 ¿ƒ©£≤J ºμfCG  øe ¿ƒμà°ûj  ∑DhÓ`̀eR  ,¿GôªY Éj  øμdh  -

!πª©dG »a ºgõ«côJ º¡«∏Y

 ô«Ñc ÖfÉL øY ≈∏îàfh kGQƒ`̀a ∂ë°†dG Gòg ™£≤f kGPEG  -

.π∏ªdG ≈∏Y »°†≤æd πª©dG AÉæKCG ÉæJOÉ©°S øe

 ºμ©æeCG ’h AÓeõdG ø«H áHBÉμdG ô°ûæJ ¿CG  ∑ó`̀jQCG  ’ ÉfCG  -

 Iô«°ùd ¢Vô©àdG  øY Gƒ qØμJ ¿CG  ƒLQCG  øμdh ,∂ë°†dG  øe

 näRhÉéJ ób ∂fCG  ∂¡ÑfCG  ødh .ø¡«∏Y ø o°SÓàdGh äÉ«àØdG

 ’ ÉªH AÉ°ùædG ¢†©H ô« p°ùd â°Vô©J ∂fEG ≈àM ,∂JÉμf »a

 ô«ãc øY oâ«°VÉ¨J óbh .∫Éª©dG áæ°ùdCG ≈∏Y Qhój ¿CG í°üj

 x»ª°SQ  mQGò`̀fEG  ¬«LƒàH  oâ«ØàcGh  IôªdG  √òg  ∂FÉ£NCG  øe

?Ωƒ¡Øe .óMCG áfÉgEG ¿hO ∂∏ªY »a õcôJ ¿CG πeCG ≈∏Y ,∂d

 ∂æe áÑ«£dG ìhôdG √òg ≈∏Y …ó«°S ∑ôμ°TCGh .Ωƒ¡Øe -

.Iô«°ùdG √òg ™£bCG ¿CG ∑óYCGh

.πª©dG ≈dEG ó oYh ¿B’G π q°†ØJ -

 ¬Lƒàj  ¿GôªYh  Iô«Jôμ°ùdG  â∏NOh  QõdG  §¨°Vh  QGóà°SG

 ¬«dEG ¬LƒJ ¿CG Iô«Jôμ°ùdG oôjóªdG ôeCÉ«d ÜÉÑdG ƒëf √ô¡¶H

.¬∏ªY »a QGôªà°S’G πÑb √òNCÉjh ,QGòfE’ÉH kÉ q«ª°SQ kÉHÉ£N

 ¬`̀LGƒ`̀j »`̀°`̀Sô`̀c ≈`̀∏`̀Y mø```̀cQ »``̀a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀jh ¿Gô``̀ª``̀Y êô``î``j

 ™£≤àa  ,¬«æ«©H  Iô«Jôμ°ùdG  ™`̀HÉ`̀à`̀jh  Iô«Jôμ°ùdG  Öàμe

 Ωƒ≤j  É`̀e  »`̀a  √nQGôªà°SG  ¿Gô`̀ª`̀Y  ≈∏Y  áYƒÑ£ªdG  oá`̀bQƒ`̀dG

 á¶ëd ø«H  É`̀eh .πª©dG  ≈`̀dEG  Oƒ©jh QGò``̀fE’G  ∫hÉæàjh ,¬`̀H

 ƒ∏©àa áª∏c ∫Éª©dG ø«H ¬Lƒ«d á°UôØdG o¢ù∏àîj É¡à∏«ãeh

.iôNCG kIQÉJ o¢†ØîæJh ,kIQÉJ äÉμë°†dG

 ∫ÉªédG  á≤FÉa  á©aÉj  áHÉ°T  ¬`̀eÉ`̀eCG  øe  ôªJ  mäGƒæ°S  ó©H

 Ögòàd  ìÉÑ°üdG  á«ëàH  É`̀¡`̀Y qOƒ`̀jh  ,É¡«æ«Y  ø«H  É`̀¡`̀o∏`̀ uÑ`̀ n≤`̀ oj

 å«M  ´QÉ°ûdG  á«°UÉf  ≈∏Y  Oƒ∏édG  ™æ°üe  »a  É¡∏ªY  ≈`̀dEG

 ¿CG  Ωƒ∏HódG  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  ó©H  záªWÉa{  ô£°†J  .¢û«©j

 äÉ≤Øf ¬H Oó°ùJ Ée ≈∏Y π°üëàd ™æ°üªdG Gòg »a πª©J

 É¡JÉeõ∏à°ùe  AGô°ûd  É¡eõ∏j  Ée  ™e  É¡«HCG  z¿GôªY{  êÓY

 ¬JôéM IòaÉf ≈dEG OÉμdÉH π°üj ¬eƒj ôNBG »a .á«°üî°ûdG

 oâ°üæj  .¬àNƒî«°Th  ójó°ûdG  ¬°Vôªd  kGô¶f  IÉfÉ©e  ó©H

 ¿ƒdhÉæàj  º¡H  GPEÉ`̀a  ™æ°üªdG  øe  ø«LQÉîdG  ∫Éª©dG  ≈`̀dEG

 .IójóédG Iô«Jôμ°ùdG ¢ùHÓe ôNÉ°ùdG påjóëdÉH

* كاتبة مصرية

خربشات بيضاء
»dÉéªdG áeÉ°SCG .O 

º«à«dG QÉ¶àfÓd IôHƒæ°U
 kÉªFGO Éªc kÉªFGO

AÉ°ùªdG πëc ¥ƒa kGQƒãæe

…ƒ©J äGQÉ£≤dG ∂Ø∏Nh

É¡cQóJ ’ äÉ£ëe ƒëf »°†ªJ »gh

AÉ°†«H äÉ°ûHôN ¿RhóJ

ÜhóædÉH ôsÑ¨J í£°S ¥ƒa

ó«°ûædG ∞≤°S πªàμ«d

QÉ¡Ñf’ÉH ï qª°†ªdG

êÉ©dG ±ÉØ°V ≈∏Yh

Iƒfƒæ°S ƒë°üJ

É¡«æ«Y øY ∑ôØJ

ôHƒæ°üdG ÉjÉ≤H

 Qƒ°†ëdÉH  á∏q∏éªdG  ΩÓ`̀MC’É`̀H  QƒØ¶ªdG

»¡ÑdG

√Gôf ’ ĺ nO nh

™WÉ≤àJ ’ •ƒ£N

kGó«©H ¢Uƒ¨J l∂μ°S

ó«°ûædG »a Éæ∏ qZƒnJ Éª∏c

ó°ùédG AÉHô¡c âMqƒd

kGó«©H ¢Uƒ¨f å«M

ô¶àæfh ÉæeÓMCG ∑ôàf

ô¶àæf Ée ±ô©f øëfh

ôØ``°S 
ióªdG ∑GP í«°ùa

AÉ°ùªdG Gòg ≥q«°V

≥«aôdGh ájGóÑdG øjô°ûJ

áÄ«°†e iƒc ƒëf ô«°ùdG qò¨j

. róMCG ≈≤∏j ’h

ájÉ¡ædG øjô°ûJ

≥jô£dG øjô°ûJ

»°†ªj OÉHóæ°Sh

ôëÑdG AÉªH áÄ«∏ªdG ¬àHôb kÓeÉM

..∫ÉeôdG ≈∏Y ø«Ø°ùdG ôKCG »Øà≤j

OÉHóæ°S Éj

πZƒàdG ìhQ ø°†àMGh ágôH ∞b

AÉ«°TC’G ø°Sƒ°S

≥jôëdG áëFGQ

iôNCG Iôe p¢†eG ºK

Ió«©ÑdG ∂àjÉZ ∞∏N

ø«æ«©dG áàØd ∂°ù«c Aπe

ôª≤dG ´É©°TEG ,ΩƒéædG ¢ùªg

ô£©ªdG º∏ëdG ≠Ñ°üJ ’

¿ÉéæØdG áØ°TQ

ôé°†dG ÉgDƒ∏ªj

..QOÉZ

∫ƒ°ù©ªdG ∂ãjóëH QOÉZ

∂dƒM ø«ØbGƒdÉH π¨°ûæJ ’

 ..∂gÉØ°T πXh ∂©HÉ°UCG ≈dEG øjôXÉædG

ájÉμëdÉH QOÉZ

¥hôÑdG ƒëf

Ió«©ÑdG õæμdG IôjõLh

∂Ñ°ùM ...ágôH ∞b

.QOÉZ ºK

ÜÉjEG ..IOƒY
ÜÉ«¨dG øe Gòμg ..¿PEG nä róY

áÑ©àeh á≤°TÉY áeÉªM Éªc ó«©H øe nâÄL

 ôë°S øe »¡àæj ’ lôëH êƒªj ∂«æ«Y »a

∫ÉªLh

∞jôN QÉKBG ∑ô© n°T »ah

ÜÉ«¨dG øe Gòμg ..¿PEG näóY

á°û©æe áLRÉW áª°ùf ∂àμë°V qÖ¡J

ôjôM ≥«aQ ºYÉf Ö°üb ∑Gój

 Oƒ©j  ≈àM  ÜÉÑ«dG  ∂jó«H  »°ùª∏J  ¿EG  É`̀e

 QƒgR øe áqæL

ÜÉ«¨dG øe Gòμg ....¿PEG näóY

QƒgO »∏NGO »a ≈eÉæJ ∑ oó≤a

ÜÉ«¨dG øe Gòμg ICÉéa »eÉeCG näô¡X

áehÉ≤e ÓH »æàcôJ

ÜÉ¡°T ∞dCGh áªéf râ£≤°S …ôéM »ah

ÜÉ«¨dG øe Gòμg ...¿PEG näóY

ÜÉàY ΩÓc ’h ∂¡Lh πq∏¶J áª«Z ’

q»æ«Y ø«àëdÉªdG ∂jó«H nâë°ùe

 .OƒLƒdG ≈dEG ká«fÉK »ænJróYCGh



(ôjôëàdG)  5603633 :¢ùcÉa
(äÉfÓYE’G)  5607309 - (IQGOE’G)  5676581

080022886 :äÉcGÎ°T’G ihÉμ°T
ˆGóÑ©dG É«fGQ áμ∏ŸG ´QÉ°T

¿OQC’G - ¿É qªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ/ أيمن المجالي

á«fOQC’G á«Øë°üdG á°ù°SDƒŸG øY Qó°üJ á«°SÉ«°S á«HôY á«eƒj

ôjôëàdG ¢ù«FQ

طارق المومني

IÒNC’G
∫hC’G Aõ÷G
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Ω2018 ∫ƒ∏jCG 21 ≥aGƒŸG–`g 1440 Ωôfi 11 á©ª÷G

 17449 Oó©dG

Ü.±.CG ójQóe

 »cô«eC’G ¢ù«FôdG ¿CG »fÉÑ°SE’G á«LQÉîdG ôjRh ∞°ûc
 óë∏d iôÑμdG AGôë°üdG OhóM ∫ƒW ≈∏Y QGóL AÉæH ìôàbG
 ÜƒæL É«≤jôaG ¿Gó∏H øe ø«eOÉ≤dG øjôLÉ¡ªdG ∫ƒ°Uh øe
.∂«°ùμªdG ™e ¬H ΩÉ«≤dG Ωõà©j Ée QGôZ ≈∏Y ,AGôë°üdG
 §jô°T Ö°ùëH ´ƒÑ°S’G Gòg ´ÉªàLG »a πjQƒH ÖjRƒL ∫Ébh
 ¢ù«d ÅaGôªdG ¥ÓZEG{ ¿G á«fÉÑ°SG ΩÓYG πFÉ°Sh ¬Jô°ûf Qƒ°üe
 ìôàbG Éª∏ãe iôÑμdG AGôë°üdG ∫ƒW ≈∏Y QGóL AÉæH ’h ÓM
.zGô«NG q»∏Y ÖeôJ ódÉfhO »cô«eC’G ¢ù«FôdG

 ≈∏Y GQGóL Ghó«°T ,áWÉ°ùÑH+{ ¬dƒb ÖeôJ øY πjQƒH π≤fh
 ºc º∏©J πg øμdh{ ¬«∏Y Oôa ,z+iôÑμdG AGôë°üdG OhóM
.á«aÉ°VG π«°UÉØJ ¿hO øe z?iôÑμdG AGôë°üdG Iô«Ñc »g
 ÉHhQhG IOÉb …ôéj âbh »a äÉëjô°üàdG √òg »JCÉJh
 ™e »WÉ©àdG á«Ø«c ∫hÉæàJ É°ùªædG »a ÆQƒHõdÉ°S »a äÉãMÉÑe
.ø«ÄLÓdGh Iôé¡dG áeRG

 á```̀eR’G √ò```̀g Ö`̀∏`̀°`̀U »``̀a É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SEG â``̀JÉ``̀Hh 

 ∫ƒ`̀Nó`̀d ≈````dh’G á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG â`̀dƒ`̀ë`̀J É`̀eó`̀©`̀H

 GôH hG GôëH ÉHhQh’ øjóaGƒdG øjôLÉ¡ªdG

.É«≤jôaG øe

 AGôë°üdG øjôLÉ¡ªdG A’Dƒg á«ÑdÉZ ôÑ©jh

 ôÑY É«fÉÑ°SE’ ¬æeh Üô¨ªdG  ≈dG  ∫ƒ°Uƒ∏d

 áaƒØëe äÓ```MQ »`̀a §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG ô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ∑Ó```̀°```̀SC’G ≥`̀∏`̀°`̀ù`̀J ô``̀Ñ``̀Y hG ,ô``̀WÉ``̀î``̀ª``̀dÉ``̀H

 áàÑ°S  »Ñ«L  ∫ƒ`̀Nó`̀d  á©ØJôªdG  áμFÉ°ûdG

.Üô¨ªdG ∫Éª°T »a ø««fÉÑ°S’G á«∏«∏eh

 OhóëdG  ≈∏Y  QGó`̀L  ó««°ûJ  ÖeôJ  ìôàbGh

 ∫ƒW ≈∏Y IóàªªdG á«μ«°ùμªdG á«cô«e’G

 Q’hO QÉ«∏e 20 ƒëf ∞∏μ«°S Ée º∏c 3,200

.äGôjó≤àdG ¢†©H Ö°ùëH

 ∫É`̀ª`̀°`̀T ô`̀Ñ`̀Y iô``Ñ``μ``dG AGô`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ó`̀à`̀ª`̀Jh

 Ébô°T  ôªMC’G  ôëÑdG  øe  É¡àeôH  É«≤jôaG

 ≈dGƒM ∫ƒ£H ÉHôZ »°ù∏W’G §«ëªdG ≈dEG

 .º∏c ±’G á°ùªN

 ترمب اقترح بناء جدار على طول الصحراء الكبرى 

 ∞«ãc QÉf ¥ÓWEG ‘ ≈MôLh ≈∏àb 
 ófÓjôe ‘

Ü.±.CG - ø£æ°TGh 

 ∫ÓN  ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ìhô`̀é`̀H  ¿hô```NBG  Ö«°UGh  ¢UÉî°TG  Ió`̀Y  πàb

 ∫Éª°T º∏c 100 ≈dGƒM ó©H ≈∏Y ófÓjôe áj’h ≈a QÉædG ¥ÓWG ∫OÉÑJ

.áWô°û∏d É≤ah ,ø£æ°TGh

 »a zäÉ«ahh äÉHÉ°UEG IóY ó«cCÉJ Éææμªj{ ôdÉZ …ôØ«L »Wô°ûdG ∫Ébh

 ƒgh ,ó`̀MGh ¬H  ¬Ñà°ûe ∑Éæg ,¬aô©f Ée ≈∏Y AÉæH{  ±É°VCGh  .´Oƒà°ùe

 πFÉ°Sh  Ö°ùëHh  .z≈Ø°ûà°ùªdG  »a  áLôM  ádÉM  »ah  RÉéàM’G  øgQ

 ¿CG ócDƒJ ¿CG »a áWô°ûdG ÖZôJ ºdh .¢UÉî°TCG áKÓK »aƒJ ,ΩÓYE’G

 .ΩÓYE’G πFÉ°Sh äôcP Éªc ,QÉædG â≤∏WCG »àdG »g ICGôeG

 ø£æ°TGh ¢VôY ¢†aôJ ¿GôjEG 
 äÉKOÉfi AGôLEÉH

RôàjhQ - ¿óæd 

 AGôLEÉH  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  øe  É°VôY  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ¿Gô`̀jEG  â°†aQ

 ºJ …òdG ô«NC’G ¥ÉØJ’G OƒæH âμ¡àfG ø£æ°TGh ¿EG  âdÉbh äÉ°VhÉØe

.2015 ΩÉY ™bƒªdG …hƒædG ¥ÉØJ’G ƒgh ¬«dEG π°UƒàdG

 ¥ÉØJ’G  øe  QÉ`̀jCG  »a  Öë°ùfG  ÖeôJ  ódÉfhO  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  ¿É`̀c

 πHÉ≤e á`̀«`̀fGô`̀jE’G  á`̀jhƒ`̀æ`̀dG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  íÑc ±ó¡à°SG  …ò``̀dG  ,…hƒ``æ``dG

 ∑ƒ`̀g ¿É``jGô``H ∫É``̀bh .É`̀«`̀aÉ`̀c ø`̀μ`̀j º`̀d ¬``̀fEG Ó`̀FÉ`̀b ,äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ∞«ØîJ

 ø£æ°TGh ¿EG AÉ©HQC’G ¿GôjEG ¿CÉ°ûH ¢UÉîdG IóëàªdG äÉj’ƒdG çƒ©Ñe

 ïjQGƒ°ü∏d É¡éeÉfôH πª°ûJ ¿GôjEG  ™e IógÉ©e ≈∏Y ¢VhÉØà∏d ≈©°ùJ

 …òdG ójóédG ¥ÉØJ’G{ ∑ƒg ±É°VCGh .»ª«∏bE’G É¡cƒ∏°Sh á«à°ù«dÉÑdG

 πãe ø«àeƒμM ø«H É«°üî°T ÉbÉØJG ¿ƒμj ød ¿GôjEG ™e ¬eôÑf ¿CG πeCÉf

.zIógÉ©e ΩGôHE’ ≈©°ùf øëf .ô«NC’G ¥ÉØJ’G

 ôàjƒJ ≈∏Y Öàc ∞jôX OGƒ`̀L óªëe »fGôjE’G  á«LQÉîdG  ô`̀jRh øμd

 z»°üî°T  ¥ÉØJG{  ¬fCÉH  ô«NC’G  ¥ÉØJ’G  ∞°Uh  É°†aGQ  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG

 ºeCÓd ™HÉàdG (øeC’G ¢ù∏ée øe QGôb) √ójCG É«dhO ÉbÉØJG ¿Éc ¬fEG ∫Ébh

 ó©H á°üæªdG ≈∏Y ó©°U èàëªd ƒjó«ØH É¡≤ëdCG ádÉ°SQ »ah .zIóëàªdG

 ∞jôX ∫Éb »fGôjE’G Ö©°ûdÉH ô°†J äÉHƒ≤©dG ¿CG OOôj ƒgh ∑ƒg áª∏c

 ΩÓ°ù∏d  ƒYóJ  ÉμjôeCG  ¿CG  hóÑj  ...É°†jCG  É¡JÉeGõàdG  âμ¡àfG  ÉμjôeCG{

 ≈∏Y  â©bh  »àdG  iô`̀NC’G  ¢ùªîdG  ∫hó`̀dG  ∫hÉëJh  .zÖ°ùëa ÉjQƒ°U

 É«fÉ£jôHh É«fÉªdCGh É°ùfôa »gh ¿GôjEG  ™e 2015 ΩÉY …hƒædG ¥ÉØJ’G

 øe ¿GôjEG ™æªd á°Uôa π°†aCG ôaƒj ¬fEG á∏FÉb √PÉ≤fEG É«°ShQh ø«°üdGh

 á°Sôμe  ájhƒædG  É¡à£°ûfCG  ¿EG  ¿Gô¡W  ∫ƒ≤Jh  .á`̀jhƒ`̀f  á∏Ñæb  ôjƒ£J

 .á«ª∏°ùdG ¢VGôZC’G øe Égô«Zh á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG ó«dƒàd

:øª«dG ÜƒæL ‘ Ú«dÉ°üØf’G óFÉb 
 ∞bƒàj ød Iójó◊G Ωƒég

RôàjhQ - »ÑXƒHCG 

 ¢ù«ªîdG ¢ùeG ø««HƒæédG ø««dÉ°üØf’G äGƒb ºYõàj »æªj …OÉ«b ∫Éb

 Gòg âØfDƒà°SG  »àdG  IójóëdG AÉæ«e øe ø««KƒëdG Oô£d á∏ªëdG ¿EG

 ºàJ  ≈àM iô`̀NCG  Iôe ∞bƒàJ ød ΩÓ°ùdG  äÉKOÉëe π°ûa ó©H ô¡°ûdG

 ø««dÉ°üØf’G  óFÉb  ƒg  …ó«HõdG  ¢ShQó«Yh  .áæjóªdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 ™e √OÉëJG  ó©H  á∏≤à°ùe á`̀dhO  »HƒæédG  øª«dG  IOƒ`̀Y  ¿hójôj  øjòdG

 »àdG  á«HƒæédG  áehÉ≤ªdG  ácôM  º°†Jh  .1990  »a  »dÉª°ûdG  øª«dG

 ôÑcC’G AõédG ¿ƒ∏ãªjh IójóëdG »a ¿hõcôªàj πLQ ∞dCG 20 ÉgOƒ≤j

 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ´GõàfG  ∫hÉëJh  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  ÉgOƒ≤J  ájôH  Iƒb  øe

.AÉ©æ°U áª°UÉ©dG ≈∏Y É°†jCG ¿hô£«°ùj øjòdG ø««KƒëdG øe IójóëdG

 »a IójóëdG ≈∏Y Gô«Ñc Éeƒég äGQÉeE’G ÉgOƒ≤J »àdG äGƒ≤dG âæ°Th

 á«fÉμeEÉH  ìÉª°ù∏d  ™«HÉ°SCG  Ió`̀Y  ó©H  ¬à≤∏Y  É¡æμd  ΩÉ©dG  Gò`̀g  ¿GôjõM

 Ωƒé¡dG  ∞fDƒà°SGh  .IóëàªdG  º`̀eC’G  áWÉ°SƒH  ΩÓ°S  äÉKOÉëe  AGô`̀LEG

 .äÉKOÉëªdG øY ¿ƒ«KƒëdG Ö«¨J Éeó©H ô¡°ûdG Gòg

 ≈∏Y ∑QÉÑe »∏‚ π«Ñ°S AÓNEÉH QGôb 
 zá°UQƒÑdÉH ÖYÓàdG{ á«°†b áeP

Ü.±.CG - IôgÉ≤dG 

 »∏éf  π«Ñ°S  AÓ```NEG  ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG  ájô°üe  áªμëe  äQô``̀b

 á«°†≤dG áeP ≈∏Y á«dÉe ádÉØμH ∑QÉÑe »æ°ùM ≥Ñ°S’G ¢ù«FôdG

 á°ùªN ó©H zá°UQƒÑdÉH ÖYÓàdGz`H ô°üe »a É«eÓYG áahô©ªdG

.Éª¡«eÉëeh »FÉ°†b ∫hDƒ°ùe ∫Éb Ée Ö°ùM ,Éª¡Ø«bƒJ øe ΩÉjCG

 QGôb ¿EG  ¬ª°SG  ôcP  ΩóY π q°†a …òdG  »FÉ°†≤dG  ∫hDƒ°ùªdG  ∫Ébh

 ΩóYh ,Éª¡Hhôg øe á«°ûîdG  ΩóY ≈`̀dEG{  GOÉæà°SG  AÉL áªμëªdG

 áaÉ°VEG ,kÉàHÉK kÉfGƒæY Éª¡d ¿CGh Oƒ¡°ûdG ≈∏Y ô«KCÉàdG ≈∏Y Éª¡JQób

.zá«°†≤dG áeP ≈∏Y ôØ°ùdG øe Éª¡©æªH ≥HÉ°S QGô≤d

 ÓFÉb ∞JÉ¡dG ôÑY ÖjódG ójôa ø«ª¡àªdG »eÉëe QGô≤dG ócCGh

 5,580 »dGƒM) ¬«æL ∞dG 100 ádÉØch êGôa’ÉH QGôb ∑Éæg º©f{

.Éª¡æe πμd z(Q’hO

 áKÓKh ,á«dÉe ádÉØμH ∑QÉÑe »∏éf π«Ñ°S AÓNG QGôb πª°ûjh

 RQÉÑdG ∫ÉªYC’G πLQ º¡æ«H É¡°ùØf á«°†≤dG »a øjôNBG ø«ª¡àe

.πμ«g ø«æ°ùM óªëe πMGôdG ÖJÉμdG πéf ,πμ«g ø°ùM

 ø«ª¡àªdG  ∞«bƒJ  âÑ°ùdG  Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG  äÉ`̀jÉ`̀æ`̀L  áªμëe  äQô``̀bh

 .á«°†≤dG Égô¶f AÉæKG á°ùªîdG

 الزعيمان الكوريان يستعرضان وحدتهما
على جبل »بايكتو« 

Ü.±.CG - ∫ƒ«°S 

 ≠fƒL  º«c  »dÉª°ûdG  …QƒμdG  º«YõdG  QGR

 …ÉL  ¿ƒ`̀e  á«HƒæédG  ÉjQƒc  ¢ù«FQh  ¿hCG

 ó¡e ,ƒ`̀à`̀μ`̀jÉ`̀H  π`̀Ñ`̀L ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG  ¢`̀ù`̀eG ¿EG

 ó©H  Ió`̀Mƒ`̀dG  øY  kGô«Ñ©J  ,ájQƒμdG  á`̀eC’G

 ø«H  áª≤dG  ¬à£YCG  …ò`̀dG  ójóédG  ™aódG

 ≠fÉj  ≠fƒ«H  ø«H  äÉ°VhÉØª∏d  ø«àjQƒμdG

.ø£æ°TGhh

 ICÉ°ûæe ¥Ó``ZEG  ≈∏Y AÉ`̀©`̀HQC’G  º«c ≥``aGhh

 äÉ``̀c qô``̀ë``̀e ÜQÉ``̀é``̀à``̀d …Q-≠``̀fÉ``̀°``̀û``̀à``̀¨``̀fƒ``̀J

 ,ï`̀jQGƒ`̀°`̀ü`̀dG  ¥Ó``̀WEG  á°üæeh  ï`̀jQGƒ`̀°`̀ü`̀dG

 â```̀Ñ```̀ qMQh .ø```̀«```̀«```̀dhO AGô````̀Ñ````̀N Qƒ``̀°``̀†``̀ë``̀H

 äócCGh  ¿Ó`̀YE’G  Gò¡H  IóëàªdG  äÉj’ƒdG

 ≈∏Y  äÉKOÉëªdG  ±ÉæÄà°S’  Ió©à°ùe  É¡fCG

 á«dÉª°ûdG ÉjQƒc áë∏°SCG  ´õf ±ó¡H QƒØdG

.ΩGƒYCG áKÓK ¿ƒ°†Z »a ájhƒædG

 øμªj É¡fCG  ≈dEG  kÉ°†jCG  ≠fÉj  ≠fƒ«H  äQÉ°TCGh

 GPEG  …hƒ``æ``dG  ¿ƒ`̀«`̀Ñ`̀¨`̀fƒ`̀j  ™ªée  ≥∏¨J  ¿CG

 ƒgh ,zá∏KÉªe äGAGôLEG{ ø£æ°TGh äòîJG

.ó©H í°Vƒàj ºd •ô°T

 ™`̀b oh …ò``̀dG ¿Ó````YE’G Gò``̀g ¿CG hó`̀Ñ`̀j ø`̀μ`̀d

 ø«àjQƒμdG  ø«H  áãdÉãdG  áª≤dG  ΩÉàN  »a

 á∏ë∏ëd  kÉ`̀«`̀aÉ`̀c  ¿É``̀c  ,ô`̀¡`̀°`̀TCG  áà°S  ∫Ó``̀N

 òæe  áØbƒàªdG  ø£æ°TGh  ™e  äÉ°VhÉØªdG

.™«HÉ°SCG

 ÖeôJ  ódÉfhO  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  OÉ°TCGh

 á«LQÉîdG  ô``jRh  ∫É``bh  .zº«¶Y  Ωó`̀≤`̀Jz``̀H

 IƒYO  ¬`̀ qLh  ¬`̀fEG  ƒ«ÑeƒH  ∂jÉe  »cô«eC’G

 ≠fƒj  …Q  »dÉª°ûdG  …Qƒ`̀μ`̀dG  √ô«¶f  ≈``̀dEG

 ∫É`̀ª`̀YCG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ¬©e  AÉ`̀≤`̀d  ó≤©d  ƒ`̀g

 »a Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º`̀eÓ`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG

 .πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G ∑Qƒjƒ«f

 Ü ±G...á«HƒæédGh á«dÉª°ûdGÉjQƒc »ª«YR áªb 

Ü.±.CG - QƒÑªd’Gƒc 

 ≥HÉ°ùdG  …õ«dÉªdG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  πãe

 ,¢ù«ªîdG ¢ùeG AÉ°†≤dG ΩÉeG ¥GRQ Ö«éf

 º`̀¡`̀J  ¬``̀«``̀ dG  ¬``̀Lƒ``̀J  ¿CG  ™``̀bƒ``̀à``̀ª``̀dG  ø````̀eh

 √ÉÑà°T’G  ∫ƒM  ≥«≤ëJ  QÉWG  »a  IójóL

 ¥hóæ°U øe Q’hO ¿ƒ«∏e 681 ¢SÓàNÉH

.áWô°ûdG äôcP Éªc ,…OÉ«°ùdG á«ªæàdG

 ájõ«dÉªdG OÉ°ùØdG áëaÉμe áæéd â©°Vhh

 QGôb ÖLƒªH ∫É≤àY’G ó«b ¥GRQ Ö«éf

 á«dÉªdG áë«°†ØdG ∫ƒM ≥«≤ëJ QÉWG »a

 ≈∏Y á`̀ª`̀¡`̀e ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e π``jƒ``ë``Jh Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG

.»°üî°ûdG ¬HÉ°ùM

 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG »``̀a »`̀fÉ`̀ã`̀dG ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ∫É```̀bh

 Éeó©H º`̀«`̀gGô`̀HG ó`̀«`̀°`̀TQ Qƒ``̀f á`̀jõ`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

 AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG â`̀Hƒ`̀é`̀à`̀°`̀SG

 ∫ƒ`̀M á`̀ª`̀¡`̀J  21{ ¿G ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG  ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG

.zäóYCG ób Q’hO ¿ƒ«∏e 681 (¢SÓàNG)

 ∫ƒ°üëH  ∑ƒ`̀μ`̀°`̀û`̀dGh  áë«°†ØdG  √ò```̀gh

 É¡d  ¿É`̀c  Iô«Ñc  ≠dÉÑe  ¢SÓàNG  äÉ«∏ªY

 ±ÓàF’Gh  ¥GRQ  áªjõg »a »°ù«FQ  QhO

 »a QÉ`̀jG  äÉHÉîàfG  »a √Oƒ≤j ¿É`̀c  …ò`̀dG

 áeÉYõH  »MÓ°U’G  ∞dÉëàdG  á¡LGƒe

 .óªëe ô«JÉ¡e

 تهم جديدة ضد رئيس الوزراء الماليزي السابق رزاق 

 ¿É°û«¨dG π«Ñf 
n a b e e l g h i s h a n @ g m a i l . c o m

!áfÉ«∏e Üƒ∏b ,áfÉeQ ƒe 
 IQGOE’  äÉ¶aÉëªdG  ≈dG  É¡FGQRh  ∫É°SQEG  »a  áeƒμëdG  äCÉ£NCG

 ,πNódG  áÑjô°V  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ∫ƒ`̀M  ø«æWGƒªdG  ™e  QGƒ`̀M

 Ó°UCG  ø«æ≤àëe  ¢UÉî°TCG  QhÉëàd  âÑgP  É¡fG  âØ°ûàcG  ó≤a

 É¡JGQGôbh  É¡JÉ°SÉ«°Sh  áÑbÉ©àªdG  á`̀«`̀fOQC’G  äÉeƒμëdG  ≈∏Y

 âØ°ûàcG  ,¢SÉæ∏d  á«°û«©ªdG  ∫Gƒ``̀MC’G  ™`̀LGô`̀J  ≈`̀dG  äOCG  »àdG

.ádhódG  »a IRhõ¡e º¡à≤K É°UÉî°TCG  QhÉëJ É¡fCG

 QGƒ`̀M  IQGOEG  ø`̀Y  Iõ`̀LÉ`̀Y  É`̀¡`̀fCG  áeƒμëdG  âØ°ûàcG  áé«àædÉHh

 ¢ùμ©fG  Gògh  äÉ¶aÉëªdG  »a  …OÉ©dG  »`̀fOQC’G  øWGƒªdG  ™e

 Ö∏ZG  »a É¡fEG  πH  ,ΩÓ°ùH  â¡àfG  Ée  GQOÉf  »àdG  äGAÉ≤∏dG  ≈∏Y

 áé«àf  …QGRƒ``̀dG  ≥jôØdG  ÜÉë°ùfÉH  É`̀eEG  â¡àfG  äÉ¶aÉëªdG

 Qƒ¡ªédG  ΩÉ«b  hCG  ºFÉà°ûdG  ∫Éª©à°SGh  ¢TÉ≤ædG  Ió`̀M  ´É`̀Ø`̀JQG

.¢TÉ≤ædG AóH πÑb ≈àM AGQRƒdG Oô£H

 ôjRƒa ?¢SÉædG ™e QGƒëdG øe áeƒμëdG ±ó¡J âfÉc GPÉe ≈dEG

 ´hô°ûe º¡«a  ôKDƒj  ød  ø««fOQC’G  øe %90  ¿EG  ∫ƒ≤j  á«dÉªdG

 á«eƒμëdG ¥ôØdG ÜÉgP »a IóFÉØdG Ée ¿PEG  ,ójóédG ¿ƒfÉ≤dG

 øe  GhQô°†àj  ød  º¡fEG  ∫ƒ≤J  ¢UÉî°TCG  ™e  QGƒëdGh  ¢TÉ≤æ∏d

 áeƒμëdG  OóëJ  ºd  GPÉªd  .ójóédG  áÑjô°†dG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe

?º¡©e QGƒë∏d  ÖgòJh  IQô°†àªdG  äÉÄØdG

 ’  …òdG  ¿ÉÑ∏¨dG  øWGƒªdG  QhÉëJ  πg  ?áeƒμëdG  QhÉëJ  øe

 ¬jód Iô°SCG ÜQ QhÉëJ πg ?ô¡°ûdG ∞°üàæe ≈àM ¬ÑJGQ ¬«Øμj

 øY  åëÑj  É°†jôe  QhÉëJ  πg  ?πª©dG  øY  ø«∏WÉY  AÉ`̀æ`̀HCG  4

 øe ƒμ°ûj ÉæWGƒe QhÉëJ πg ?AGhO áÑ∏Y øªK hCG  »ÑW AÉØYEG

?äÉeóîdG  Aƒ°S

 ¥Ó``̀WEG  π`̀Ñ`̀b ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  á`̀Fó`̀¡`̀J  ,’hCG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ≈`̀∏`̀Y ¿É``̀c  ¿PEG

 É¡ÑLGh ¿Éμa ,¿Gƒæ©dG »a äCÉ£NCG »dÉàdÉH »gh .¬©e QGƒëdG

 ∞dCG 18 øY É¡æe á∏FÉ©dG ÖJGhQ ójõJ »àdG äÉÄØdG ™e QGƒëdG

 á«fóàªdG  ∫ƒNódG  ÜÉë°UCG  øe  øWGƒª∏d  ÖgòJ  ¿CG  ’  QÉæjO

 IQƒ`̀JÉ`̀a  hCG  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  IQƒ`̀JÉ`̀a  º¡≤gôJ »`̀à`̀dG  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  AGô`̀≤`̀ah

 »ØXƒe  QÉ`̀Ñ`̀c  ™`̀e  QGƒ``ë``dG  í«ë°üdG  É`̀¡`̀fGƒ`̀æ`̀Y  ¿É``̀ch  .AÉ``ª``dG

 ∫É``̀ª``̀YC’G ∫É````̀LQh á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG Ö```JGhô```dG ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG ø``̀e á``̀dhó``̀dG

 ø¡ªdG  ÜÉë°UCGh  iôÑμdG  äÉcô°ûdGh  äGQÉªãà°S’G  ÜÉë°UCGh

.IôëdG

 ?ójôj GPÉeh ´QÉ°ûdG ôμØj ∞«c âaôY áeƒμëdG ¿CG ô£NC’Gh

 .É`̀bÓ`̀WEG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  »≤à∏J  ’ äÉ`̀gÉ`̀é`̀JG  »``̀gh

 ÖîædG  ÜÉ«Z  »a  ÉgCÉ£N  ádhódG  âØ°ûàcG  âbƒdG  ¢ùØf  »ah

 ádhódG  âμ∏¡à°SG  ó≤a  .»fOQC’G  ´QÉ°ûdG  »a  É¡∏cBÉJh  á«∏ëªdG

 »a  ádƒÑ≤e  IójóL  ÉÑîf  èàæJ  ºdh  á©jô°S  á≤jô£H  É¡Ñîf

.áWÉ°SƒdG  QhóH ΩÉ«≤dG  ≈∏Y IQOÉbh ,´QÉ°ûdG

 øe  ø««fOQC’G  IOÉ©à°SG  »g  Ωƒ«dG  ádhó∏d  á∏LÉ©dG  áª¡ªdGh

 òNCÉJ  IójóL ¢ù°SCG  ≈∏Y º¡©e É¡JÉbÓY è°ùf  IOÉYEGh  ´QÉ°ûdG

 á«°ù«FôdG  äÉeóîdG  ô«aƒJh  á«°û«©ªdG  º¡dGƒMCG  QÉÑàY’ÉH

 â°ù«d  ø««fOQC’G  á≤K  IOÉ©à°SGh  .(º«∏©J  /áë°U/π≤f  )  º¡d

 ≈∏Y Ωƒ≤J IójóL Qƒ°ùL AÉæH  ≈dG  áLÉëH É¡fC’ á∏¡°S  á«∏ªY

.øjó°SÉØdG  Ö∏Lh  OÉ°ùØdG  áëaÉμeh  ádAÉ°ùªdGh  á«aÉØ°ûdG

 ó©H  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  »a  áÑjô°†dG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ôª«°S  πg

?´QÉ°ûdG »a ¢†aôdG Gòg πc

 ≈dG  ÖgòJ ’ ¿CG  É¡«∏Y øμd ,á∏¡°S  ¿ƒμJ ød áeƒμëdG  áª¡e

 ô«ãμdG  QÉ°üàNG  É¡«∏Y  π`̀H  ,»`̀aÓ`̀N  ¿ƒfÉ≤H  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée

 á£≤ædÉa  ,áë°VGh  ¢SÉædG  ∞bGƒe  âëÑ°UCG  óbh  ,ΩÓμdG  øe

 ó©j  ºdh  á∏FÉ©dGh  OôØ∏d  AÉØYE’G  QGó≤ªH  ábÓY  É¡d  ≈`̀dhC’G

 óH ’h á∏FÉ©∏d QÉæjO ∞dCG  18  Ü áeƒμëdG ¬àMôW Ée ’ƒÑ≤e

 áÑjô°V  ∑ôàd  ≈æ©e  ’  ∂`̀dò`̀ch  áëjôe  á≤jô£H  ¬©aQ  ø`̀e

 •É≤fh  ºFÉ≤dG  QÉμàM’G  ádÉM  πX  »a  %35  »g  Éªc  ∑ƒæÑdG

.É¡«∏Y ¥ÉØJ’G  ÉÑ©°U ¢ù«d  iôNCG

 áëaÉμe ≈dG ÖgòJh ájÉÑédG Iôμa áeƒμëdG ∑ôàJ ¿CG º¡ªdG

.áÑjô°†dG  äGhOC’G  ìÓ°UEGh  »Ñjô°†dG  Üô¡àdG

 á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG »`̀¨`̀∏`̀J ¿CG ó``H ’ ∂``̀dP π``c ø``e º```̀g’Gh

 ¥ô`̀a IÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh á`̀jô`̀¡`̀°`̀û`̀dG AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG IQƒ`̀JÉ`̀a ≈`̀∏`̀Y Iô`̀FÉ`̀é`̀dG

 ≈∏Y  á«Ñ©°ûdG  áª≤ædG  ¿CG  äGQGƒëdG  øe  ø«ÑJ  ó≤a  äÉbhôëe

 áÑjô°V  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ≈∏Y  áª≤ædG  øe  ôãcCG  áÑjô°†dG  √òg

 .ójóédG  πNódG

 ôeCG ≈∏Y Ö°†¨H OôJ øHƒd øjQÉe 
 »°ùØf ¢üëØd É¡YÉ°†NEÉH »FÉ°†b

Ü.±.CG - ¢ùjQÉH

 Ö°†¨H øHƒd øjQÉe ±ô£àªdG  »°ùfôØdG  ø«ª«dG  áª«YR äOQ
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قاع املدينة

الثانوية  امتحان  في  فرسوبي   ، معي  حدث  ما  وهذا 
العامة قبل عشرين عاما مضت ، وتوقفي عن الدراسة 
الفالح  أبواب  لي  فتحت  لألمل  نافذة  اإل  يكن  لم  آنذاك 
في حياتي « . هكذا وصفت جمانة مدثر نصار والبالغة 
من العمر ( ٣٨ عاما ) كيف حولت العقبات التي واجهتها 
الى نجاحات وأصبحت من أهم السيدات اللواتي يعملن 

في مجال الحلويات البيتية .
بداياتها  للرأي»   » لتروي  للوراء  بذاكرتها  نصار  تعود 
صنع  بــدأت  عمري  من  عشر  الثانية  «فــي   : وتقول 
لقوالب  تحضيرها   أثناء  ففي   ، والدتي  مع  الحلويات 
الحلوى كنت أراقبها عن كثب ، وتحول األمر الحقا الى 
األيام  ومرت   ، المختلفة  الحلويات  بصنع  كبير  شغف 
األقدار  وشاءت   ، الثانوية  المرحلة  في  وصرت  سريعا 

أو  لليأس  أجعل  لم  لكني   ، التوجيهي  في  أرسب  أن 
اإلستسالم طريقا الى حياتي ، فقررت أن أنمي هوايتي 
في صناعة الحلويات  ، وعزمت على  معرفة كل جديد 
ماهرة  صانعة  أصبحت  قد  وها   ، الحلويات  عالم  في 

للحلويات تلقى منتجاتي رواجا واسعا بين الناس « .
في   تسويقها  تم  أنجزتها  طلبية  أول   »  : بأن  وتذكر 
صنعت  أنني  من  وبالرغم   ، أبنائي  مدرسة  مقصف 
كميات كبيرة في ذلك الوقت اإل أنها بيعت جميعها بحمد 
اهللا ، وبعد مدة طلبت مني إحدى جاراتي تحضير قالب 
حضر  من  جميع  وشهد   ، ولدها  بميالد  احتفاال  حلوى 
الحفل بمذاقه الطيب ، فكانت البداية لمشروعي البيتي 

الصغير في صناعة الحلويات» .
في  شهدناه  الذي  والتكنولوجيا  التطور  بأن   وتبين 

نداء الشناق 
ة واإلرصار نتغلب عىل  « يف هذه الحياة تغلق أبواب لتفتح أبواب أخرى  تكن يف حسباننا يوما  ، وبالعز

العوائق والصعوبات التي تعرتض طريقنا ، فنصنع من الفشل سل نرقى به اىل املجد والنجاح ،

نة نصار نة نصارج ج
شغف كب بصنع الحلوياتشغف كب بصنع الحلويات

سلوى  النباتات  تجفيف  مجال  في  العامالت  إحدى  تخبرنا 
الرجوب ٥٧ عاما أنها منذ طفولتها كانت تشاهد والدتها 
والميرمية،  كالزعتر،  النباتات  بتجفيف  تقوم  وهــي 
والبابونج ، والنعناع من اجل بيعهم مما يحقق لهم مصدراً 

للرزق فقد كانت جميع العائلة تتعاون في مساعدتها .
مجال  في  والدتي  طريق  سلكت  لقد    » حديثها  وتابعت 
تجفيف النباتات «، فقد توسعت في مجال عملها وأصبحت 
تزرع النباتات الطبية واألكثر إستعماال والتي يكثر الطلب 
رئيسي  عنصر  فهو  استخداماته  لتعدد  كالزعتر  عليها 
حديقة  في  بزراعتها  فتقوم  «الدقة»  األفطار  لوجبة 
منزلها وتقوم بتجفيفها وبيعها لمحالت العطارة والمخابز 
والزعتر  الزيت  عليه  يضاف  «خبز  المناقيش  تخبز  التي 

ويخبز بالفرن».
في  الزعتر  نبات  تجفيف  طرق  كيفية  الرجوب  وتبين 
أوراقــه  بسحب  تقوم  ثم  ومن  بقطفه   تقوم  البداية 

بالماء  االوراق  تغسل  بعدها  األغصان،  عن  وفصلها 
قماش  قطعة  على  تضعها  ثم  ومن  بالمصفاة  وتضعها 
في مكان جاف بعيد عن الشمس و جيد التهوية وتتركها 

سبعة ايام حتى يجف جيدا .
تجفيف  مجال  في  يعمل  الذي  اللطيف  عبد  خالد  يقول 
بستان  «لدي  عاما    ٢٥ منذ  وزراعتها  الطبيعية  النباتات 
يحتوي على أنواع متعددة من النبات الطبيعية كالبابونج، 
والكزبرة، وأكليل الجبل «والزعتر ، والميرمية ، والشومر 

وغيرها من النباتات البرية». 
رحمه  جدي -  من  النباتات  تجفيف  مهنة  تعلمت  ويضيف 
واألوديــة  الحقل  إلى  بمرافقته  اقوم  كنت  حيث   – اهللا 
يبيعهم  وكــان  والزعتر  البري  البابونج  معه  والتقط 
وأحببت تلك المهنة ودرست تخصص تغذية واقوم االن 
بمتابعة المجالت الطبية المختصة بفوائد النباتات البرية 

بأستمرار . 

في  الموجودين  االشخاص  باحد  التقينا  جولتنا  وخالل 
أنه  يقول    ، الجبور  سالم  المجففة  النباتات  بيع  اماكن 
يشتري باستمرار النباتات المجففة كالميرمية واليانسون 
، والزعتر ، والبردقوش ، والسوس ، والكركدية « الزهور 

المجففة « والرشاد لفوائدها الصحية والغذائية .
من  أفضل  الطبية  النباتات  أن  ساليمة  باسم  ويــرى 
بشكل  تعتمد  فهي  والتجارية  العديدة  الطبية  العالجات 
ال  فبيته  الفوائد  المتعددة  الطبية  النباتات  على  أساسي 

يخلو من هذه النباتات.
في  الطبية  النباتات  بشراء  يقوم  أنه  الساليمة  ويضيف 

كل موسم لها ويجففها في بيته .
البرية  النباتات  اهمية   عالء الشيخ  االعشاب  خبير  وينوه 
والعالجية  والصحية  الطبية  فوائدها  و  والطبيعية 
واأللياف  باألمالح  الجسم  بتزويد  تساهم  فهي  لإلنسان 

والكربوهيدرات والفيتامينات وغيرها من الفوائد .

ندى شحادة
ة  تعترب مهنة تجفيف النباتات من إحدى املهن الزراعية اليدوية التقليدية ، والتي فتحت أبواب رزق كث
م كث من الناس لفوائدها العديدة  لألفراد محدودي الدخل ، اذ تحظى النباتات الطبية والعطرية إهت

لصحة اإلنسان .

تجفيف النباتات ... تجفيف النباتات ... 
موروث شعبي قديم.. مازال حارضاً موروث شعبي قديم.. مازال حارضاً 

عن  التعريف  في  بــارز  دور  له  كــان  األخيرة  ــة  اآلون
ما  بعرض  «بدأت  وتقول:  وتسويقها  نصار  منتجات 
وكانت  اإلجتماعي،  التواصل  وسائل  على  أصنعه  
وسيلة ناجحة في تسويق منتجاتي، واآلن أصبح لدي 
عدد كبير من الزبائن بحمد اهللا خاصة في ظل تميز 

منتجاتي بالمذاق الطيب والجودة العالية».
الى   إليه  وصلت  لما  الفضل  «يعود   : أنه  الى  تشير  و 
قدم  الذي  زوجي  ثم  ومن  ووالدتي  ووالدي  اهللا  رضا 
 ، مشروعي  بداية  منذ  كبيرا  ومعنويا  ماديا  دعما  لي 
واستطعت من خالل الربح الذي أحصل عليه أن أوفر 

جميع اإلحتياجات الخاصة بي».
وتأمل نصار بأن تستمر في عملها وأن يكبر مشروعها 

البيتي أكثر فأكثر ويصبح لديها مقر خاص به .



03
  الجمعة 21 أيلول 2018

تنوير

من  بالرغم  عسير  قبول  مخاض  بعد 
رعايتها  بأمان  الحمل  فترة  اكتمال 
ومتطلباتها، الدراسة والعمل صورتان 
واالرادة  التصميم  لعملة  متالصقتان 
ــع  دواف مــن  المزيد  يتطلب  بنظام 
فداللة  والتحصيل،  لالثبات  االجتهاد 
الغوص  تعني  االخــتــصــاص  كلمة 
والمعرفة  الجزئية  بطون  في  العميق 
متوازية  بخطوات  المهارات  الكتساب 
مع التميز بترسيخ أبجديات االختصاص 
بعيدة  دماغية  صفحات  على  وحفرها 
بالعبث،  تسمح  ال  النسيان  صفحة  عن 
بالمتفوقين  حصرية  هي  الطب  فكلية 
وأصحاب  وسلوكيا  وأكاديميا  دراسيا 
مستحقة  مرتفعة  بسقوف  الطموح 
المقدسة  المهنة  هذه  مشوار  أن  إذ 
طويل، بسلسلة متواصلة من نظريات 
المعرفة والتحديث ال تعترف بمحطات 
وربما  الفتوى  أو  األمجاد  على  االعتماد 
بحدود  لالجتهاد  مقيدة  فرصة  هناك 
بحياة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  ألنها 
المريض الذي أودع نفسه أمانة لدينا 

معشر األطباء.
مرت سنوات دراسة االختصاص األربع 
متوالية  ضمن  والتوليد  بالنسائية 
نهاياتها  ترجمت  صعبة،  حسابية 
االختصاص  شهادة  على  بالحصول 
لخوض  صاحبها  تؤهل  التي  العالي 
على  للحصول  آخــر  امتحان  مــرافــق 
المجلس  مــن  االختصاص  شــهــادة 
بصورتها  المهنة  لمزاولة  الطبي 
الفرصة  تعطيه  أنها  كما  السريرية 
أتيحت  إذا  التعليمي  بالسلم  لالنخراط 
مكافحا  جنديا  نفسي  وأعتبر  الظروف 
لواقع  الصغر  منذ  حلمي  ترجمت  حيث 
بشرف  حضيت  أن  بعد  الكبر  فــي 
التدريس  هيئة  أعضاء  لكادر  االنتماء 
الــشــروط  تــوفــر  بسبب  الكلية  فــي 
بمحطتها  الرحلة  وبــدأت  المطلوبة 
مشاعر  بــوالدة  جديد،  من  الثانية 
سابقة  أمنيات  من  تتقاطع  جديدة 
أكاديمية  مؤسسة  ضمن  تحققت 
العمل  عن  فالحديث  المجد،  تصنع 
األردنية  الجامعة  في  الطب  بكلية 
ومستشفى الجامعة األردنية، التوأمان 

من  التميز  محراب  في  تتكامل  الثالث 
كوكبة  بزفاف  السنوي  االحتفال  أجل 
الرعاية  مسؤولية  لحمل  األبناء  من 
الوطن  هذا  لسكان  والطبية  الصحية 
لإلنصاف  ويمكننا  قلوبنا،  في  الساكن 
قامتها  هامش  على  نذكر  أن  واألمانة 
ألبناء  دراســيــة  قبلة  أصبحت  أنها 
أن  بعد  والشقيقة،  الصديقة  الــدول 
والقسم  العهد  بنود  على  حافظت 
دائماً،  المحدثة  الدراسية  بخطتها 
األرض  ربــوع  فــي  أبــنــاؤهــا  فانتشر 
من  األحـــدث  بالمستوى  مسلحين 
من  فمنهم  والعالج،  التشخيص  فنون 
ف  وظّ من  ومنهم  اداريــا  قائدا  اصبح 
لخدمة  ثماره  وقطف  لخدمة  علمه 
المقدسة،  الطبية  بالمهنة  االنسانية 
التحديث  بصنع  ومشاركتي  فقربي 
والقرار خالل السنوات الخمس األخيرة 
االعــتــراف  علي  يــفــرض  للمواكبة، 
اإلداري  الكادر  يبذلها  التي  بالجهود 
والنخبة  بعميدها  ممثال  الكلية  في 
والذي  األقسام،  رؤســاء  الزمالء  من 
أعضاء  لجميع  الجماعي  الجهد  يعكس 
يتوافقون  الذين  التدريسية  الهيئة 
استمرارية  ضرورة  على  اختالف  بدون 
برعاية  الطب  لكلية  التميز  ديمومة 
رئاسة  من  محدود  غير  ودعم  كريمة 
المحافظة  دائما  يهمها  التي  الجامعة 
بما  وتطورها  الجامعة  سمعة  على 
يتناسب مع مكانتها الوطنية والدولية.                                          
  ال يمكن لهذا النتائج أن تكون حقيقة 
على أرض الواقع بغير التطبيق العملي 
لمحتوى بطون الكتب وقطف نتاج ثمار 
تتم  العملي  الشق  فممارسة  األبحاث، 
بسهولة ويسر داخل أقسام مستشفى 
المستشفى  ـــة،  ـــي األردن الــجــامــعــة 
أرض  على  األول  والعالجي  التعليمي 
المرجعي  المستشفى  بل  الــوطــن، 
والمعقدة،  المستعصية  للحاالت 
مرجعيا  طبياً  مركزاً  منه  جعلت  والتي 
التي  المعاني  بكل  متميزاً  تحويليا 
على  اعتمادا  التصنيف  هذا  يحملها 
الثالث;  التكامل  بقواعد  هرمي  ثالوث 
تقدم  التي  العالجية  القاعدة  هناك 
برئاسة  الطبي  الطاقم  خــالل  مــن 

أبناء  بــدون  الواقع  أرض  على  النور 
المستشفى المخلصين، فكان لقيادات 
والمستشفى  الكلية  المؤسستين؛ 
يترجم  حيوي  دور  الزمن  مسافة  عبر 
األحالم  ترجمة  على  والطموح  الحرص 
اختلفت  وإن  حتى  ملموس  لــواقــع 
التي  أحيانا  والتفسير  االجتهاد  طرق 
ولنعترف  الحرص،  ترسيخ  في  تتسابق 
نذكر  أن  يمكن  ال  بأننا  الفخر  بواقع 
التدريسية  الهيئة  وأعضاء  الطب  كلية 
إال  واألساسية  السريرية  بأقسامها 
ويكون الحديث عن مستشفى الجامعة 
واقعه  يفرضها  فطرية  بديهية  فقرة 
كمؤسسة  األكــبــر  ومحتواه  الكبير 
حيث  وشفائية،  وعالجية  تعليمية 
وتوظيف  التشخيصية  الــمــهــارات 
بدرجة  والشفائية  العالجية  الفنون 
والعالجية  البحثية  المراكز  أرقى  توازي 
يحتضن  فهو  المتقدمة،  البالد  في 
الدقيقة  الفرعية  التخصصات  بأقسامه 
قمة  على  التربع  صفة  تمنحه  التي 

المؤسسات الصحية والعالجية.
على  ــرا  أخــي الــطــب  كلية  حــصــول    
من  والمحلية  العالمية  االعتمادية 
متميزة  تعليمية  كمؤسسة  بلها،  قَ
بالتوازي  ومكمال  مرادفا  كان  ورائدة 
االعتمادية  على  المستشفى  لحصول 
المفرح  الواقع  وهو  والمحلية،  الدولية 
الذي ضاعف الفرحة ويبعث على الفخر 
بتجديد هذا االعتراف لكال المؤسستين 
مبررا  الــواقــع  هــذا  يكون  أن  ويجب 
من  يستحقانه  الذي  الدعم  لمراجعة 
أصحاب القرار الحكومي، فقد تمكن كل 
المثالية  المقومات  امتالك  من  منهما 
ونتيجة  جــدارة  عن  االستحقاق  لهذا 
مراحل  باستكمال  القائمين  جهود 
ــدرب،  ال برصف  اسسوا  لمن  البناء 
باستكمال  أقسمنا  قد  أننا  ويقيني 
الذي  الوطني  االنتماء  بروح  المسيرة 

القلب،  سكنا  وقد  الوطن،  أرض  على 
محيط  على  مطلة  مساحة  واحــتــال 
العطاء  ارتباط  أن  حيث  االنــجــازات، 
والمصير  المستقبل  حصر  قد  بينهما 
للنجاح  مثاال  التكامل  يجعل  بشكل 
بكل أروقته وأركانه; مؤشر على تكامل 
النجاحات التي تتحق، فالخدمة الطبية 
يقدمها  والتي  التخصصات  بجميع 
هم  المميزين  الوطن  أبناء  من  نخبة 
الكلية،  في  التدريس  هيئة  أعضاء 
االخالص،  بقسم  أنفسهم  نــذروا  قد 
الواقع  أرض  على  التكامل  ليحققوا 
إطاللتها  على  الوقوف  تستحق  تجربة 
لتحليل معطياتها، فالعمل بمستشفى 
بالواقع  تــوأم  الطب  وكلية  الجامعة 
باإلبداع  الفصل  يمكن  ال  والمصير، 
ــادة  اإلج يستطيع  ال  فمن  بينهما، 
من  يتمكن  لن  الكلية  طلبة  بتدريس 
اإلجادة بتوظيف مهاراته العالجية على 
فالتقاء  بالحصاد،  ليجود  الواقع،  أرض 
النظرية بالتطبيق ينحصر داخل حدود 
غير متناهية، يصعب فهرستها بلسان 
ال يترجم أبجديات الدرس الساكنة في 
تضمد  شفائية  نتائج  إلى  الكتب  قلب 

األنين والشكوى. 
 عاصرت التطوير المبرمج لمناهج كلية 
الطب بالتزامن مع الجديد الذي يتوالد 
يوميا من رحم األيام لتأهيلها باحتالل 
بين  التصنيف  مركز  على  متقدم  مركز 
كليات الطب العالمية ليجعل من رحلة 
من  عطائه  يستمد  متعة،  البحث 
الجهود التكاملية التي تبذل لتحسين 
جودة التعليم واالنتاج، جهود مبرمجة 
من  بالرغم  الجماعي  التفاعل  ضمن 
الحال  واقــع  يفرضها  التي  العقبات 
الصعاب  يصهر  الذي  وأساسها  أحياناً، 
أساسية  لمقومات  يستند  والعقبات 
ثالثة; كلية من أوائل الكليات الجامعية 
وتميز  العراقة  فيها  األم  الجامعة  في 
طلبة  من  النخبة  تستقبل  المنتج، 
مستوى  على  سنويا  العامة  الثانوية 
وتضم  شفاف،  مرير  بتنافس  الوطن 
التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  النخبة 
الرئيسية  الطبية  التخصصات  بمختلف 
االنجاز  مثلث  معطيات  والفرعية، 

أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب، 
وسائل  توفر  التي  التعليمية  القاعدة 
لطلبة  النظري  للشق  الفعلي  التطبيق 
الكليات الصحية المختلفة في الجامعة 
األردنية; الطب البشري وطب األسنان 
التأهيل،  وعلوم  والتمريض  والصيدلة 
المعلومات  بتوفير  البحثية  والقاعدة 
العلمي  البحث  ألمور  الموثقة  الطبية 
بالجديد  وأساسي  مؤسس  كشريك 
أن  خصوصا  العلمية،  االكتشافات  من 
المتميز  الطبي  الصرح  هذا  منشآت 
ساهمت  مقدرة  مساحة  عبر  ممتدة 
ذات  متخصصة  علمية  معاهد  بتفريخ 
لترى  كانت  ما  وعالمي،  وطني  شأن 

االجتهاد،  بمناهج  اختلفنا  وإن  يجمعنا 
فعلية  حكومية  لرعاية  بحاجة  ولكننا 
تقفز عن فقرات الدعم المعنوي لدعم 
الصمود  على  يساعدنا  ملموس  مادي 
واالستمرار واالجادة، فالجامعة األردنية 
األم تحتاج لمساندة فورية لدفع عجلة 
القائد  دور  فيها  تمارس  التي  التقدم 
وخصوصا  كلياتها  بمختلف  والنموذج 
كلية الطب البشري التي تحتضن بين 
جدرانها نخبة النخبة من أبناء الوطن؛ 
المستشفى  أن  كما  وطلبة،  مدرسون 
من  عاجلة  مادية  لمساعدة  بحاجة 
فالخدمات  والقرار،  الحرص  أصحاب 
التي  والبحثية  والتعليمية  العالجية 
بالمعطيات  النظر  العادة  تحتاج  تقدم 
بأركان  خلل  هناك  حيث  والمخرجات 
عصبي  ضغط  عامل  تشكل  المعادلة 
بسالسة  يأملون  الذي  منتسبيها  على 
وسائل  أحدث  ضمن  العطاء  وديمومة 
التشخيص والعالج والتعليم، خصوصا 
أن ادارة المستشفى الحالية قادرة على 
صنع التغيير المنشود الذي ينقل قاربنا 
كهدف  الصحة  شواطىء  عبر  بأمان 

ونتيجة.  
والطاقم  بعميدها  ممثلة  الكلية  إدارة 
التعليمي يحرصون على ترجمة رسالة 
الدراسية  فمسيرتهم  ألبنائها،  الكلية 
البديهة  عالمات  أحرفها  بين  تحتضن 
للحصول  أهلتهم  والــتــي  ــاء  ــذك وال
باالمتحانات  المتقدمة  الدرجات  على 
الطريق  بنهاية  مترجما  المدرسية 
الدرجة  من  تقترب  بعالمة  المدرسي 
الدراسية،  المباحث  بجميع  النهائية 
للظفر  التصور  حدود  تعدت  بمنافسة 
والتي  الطب  كلية  في  جامعي  بمقعد 
لرسل  باإلنتماء  ــا  إذن حاملها  تمنح 
والعميد  الشفاء،  وبالسم  االنسانية 
بحكم موقعه يعتبر مسؤوال مباشراً عن 
تنفيذ سياسة الكلية بهدف المحافظة 
رؤية  تحقيق  خالل  من  سمعتها  على 
الكلية على أرض الواقع، بجهد مضاعف 
ولكنها  أحيانا،  التحمل  قــدرة  يفوق 
تبرع  لمن  والرعاية  العطاء  مسؤولية 
بزراعة أشتال الشفاء ورعايتها لسنوات 
األطباء  مــن  كوكبة  للوطن  لتثمر 
المباشرة  بالخدمة  ينخرطون  والذين 
ضمن  المسيرة  الكمال  والتخصص 
متوالية غير محددة األطراف، ومن باب 
األمانة فقد عاصرت معظم عمداء كلية 
الطب منذ ثالثين عاما بعامل مشترك 
يعتمد على الحرص باألداء للتميز، وهو 
وأدق  أكبر  بصورة  اليوم  الماثل  الحال 
وخريجوها  الكلية  أبناء  أصبح  أن  بعد 
وربما  المسؤولية،  مواقع  يتقلدون 
من  على  مماثلة  بصورة  ينطبق  ذلك 
تحمل وزر إدارة المستشفى بالرغم من 
اعتمادا  السنوات  عبر  النتائج  تفاوت 
االجتهاد،  فرضيات  إمكانات  على 
ولكنني أريد أن  أكون منحازا للحقيقة 
االدارة  أن  بالقول  األمانة  بــاب  من 
الحالية للمستشفى هي القدوة والمثل 
للنهوض بأقسام المستشفى وتحديثه 
من  بالرغم  المستجدات  لمواكبة 
التحديات وسهام التعطيل التي تطارد 
اعتقدنا  موروثات  على  حفاظا  الجهود 
العكسي  الشد  فقوى  اندثرت،  أنها 

تتمنى الفشل الذي يوقد شعلتها.
  بعد ثالثين عاماً من العمل المستمر 
المطاف  وانتهاء  والمستشفى  بالكلية 
التدريسية  الهيئة  لعضوية  باالنتماء 
فذلك  عاما،  عشرون  منذ  واالستشارية 
لمراجعة  يحتاج  وواقــع  حكاية  يمثل 
فخرا  ويكفيني  للفائدة،  العبر  لتدوين 
توشح  الــذاتــيــة  سيرتي  سطور  أن 
طالبا  الطب  لكلية  االنتماء  بفقرة 
الخدمة  تقديم  يفرض  بواقع  ومدرسا، 
المعرفة  درجــات  أرقى  على  العالجية 
وضمن  المرض  وقهر  الشفاء  بقصد 
أفراد  بين  التعاون  من  أسرية  أجــواء 
سقف  وتحت  المختلفة  االختصاصات 
عمرية  محطات  عبر  رحلة  فهي  واحد، 
خاص  طعم  منها  لكل  ذكريات  تركت 
حتى القاسية منها أو تلك التي ترغمك 
على الدخول بحروب غير متكافئة وأنت 
االنتصار  فحالوة  األضــعــف،  الطرف 
مفاصل  تنسيك  المسيرة  نهاية  في 
السعادة  سرج  امتطيت  فقد  الهموم 
عندما  ـــالص  االخ بـــأدب  وتسلحت 
أعيش  ملموس  لواقع  أحالمي  ترجمت 
علمتني  فقد  اآلن،  المتميزة  أجــواءه 
األقزام  عن  والقفز  االهمال  أن  األيام 
الذين  المغرضين  أو  ينبحون  الــذي 
لتستمر  الصحيح  الجواب  هو  ينهقون 
الجرذان  ولنترك   ، أنا  حيث  المسيرة 
في جحورهم حيث يعشقون، فالدراسة 
مستشفى  في  والعمل  الطب  كلية  في 
الذات  وترجمة  التحدي  رحلة  الجامعة؛ 
مقتطفات  بمقالتي  اليوم  سطرت  وقد 
وللحديث  الكثير  وهناك  محطاتها  من 

بقية.

الدراسة يف كلية الطب والعمل يف مستشفى 
الجامعة؛ رحلة التحدي وترجمة الذات 

محطة حياتية مميزة
دكتور كميل موىس فرام 

لرسد  اليوم  اسرتاحة  ا  ور اختياري،  املكمل  والجزء  الزامي  منها  البعض  حياتية،  محطات  هي  مفرداتها  بتفاصيل  منا  لكل  االنسان  حياة 
شوار كلية الطب بالجامعة األردنية ومستشفاها، هو رسد ذكريات لواحدة من محطات البناء التي رصفت طريق املستقبل  ذكريات البدء 
ستواها األول أو املتقدم يتطلب إعادة ترتيب أولويات الحياة لتناسب  حيث أنا اليوم، فسنوات الدراسة يف كلية الطب بالجامعة األردنية 
شتاء  زمهرير  من  يحمي  معطف  ولكنها  ويطول،  يطول  بشهيق  والتحدي  للمواظبة  وتحتاج  وصعبة  طويلة  أيامها،  من  القادم  ظروف 
، فتقلبات ظروف العمل قد تشابه بيشء من جزيئياتها ظروف الطقس  الدهر وساطع شمس الصيف وأساف (خوازيق) األيام واملحيط

السنوية مع اختالف معاي االستعداد، فأعود للبداية التي كانت يف العام الدرايس ١٩٨٨،

عارصت التطوير املربمج 
ملناهج كلية الطب بالتزامن 

مع الجديد الذي يتوالد يوميا 
من رحم األيام لتأهيلها 

باحتالل مركز متقدم عىل 
مركز التصنيف ب كليات الطب 

العاملية ليجعل من رحلة 
البحث متعة، يُْستمد عطاءه 
من الجهود التكاملية التي 

تُبذل لتحس جودة التعليم 
واالنتاج، جهود مربمجة ضمن 
عي بالرغم من  التفاعل الج
العقبات التي يفرضها واقع 

الحال أحياناً، وأساسها الذي 
يصهر الصعاب والعقبات 

يستند ملقومات أساسية 
ثالثة كلية من أوائل الكليات 
الجامعية يف الجامعة األم 
يز املنتج،  فيها العراقة و

تستقبل النخبة من طلبة 
الثانوية العامة سنويا عىل 

مستوى الوطن بتنافس مرير 
شفاف
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ΩGôZ 250 – ΩhôØe ±hôN º◊ ™£b 10 - áeÉªM  -

ΩGôZ 200 – π°üH ΩGôZ 50 – ΩƒK  -

ΩGôZ 30 – áaô≤dG ¥ƒë°ùe ΩGôZ 500 – ¬μjôa  -

ΩGôZ 30 – á«HôY πHGƒJ ΩGôZ 150 – ôHƒæ°U  -

πe 150 – ¿ƒàjR âjR ΩGôZ 100 – øª°S  -

ΩGôZ 30 – ¢†«HCG πØ∏a ¥ƒë°ùe ΩGôZ 50 – í∏e  -

:Ò°†ëàdG á≤jôW    
   

 øe  »æμªàJ  ≈àM  á≤«bO  20``̀ d  ¬μjôØdG  ™≤æH  »eƒb  -
.∂dP ó©H ΩÉª◊G ‘ Égƒ°ûM

 »Ø«°VCG  º`̀K  ,¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG  â`̀jR  ™`̀e  Ωƒ`̀ã`̀dG  h  π°üÑdG  »∏bG  -
 πc »¡WG h AÉŸG øe π«∏≤dG ,á«Hô©dG äGQÉ¡ÑdG ,¬μjôØdG

.áFOÉg QÉf ≈∏Y ∂dP
 h  »∏≤ŸG  ôHƒæ°üdG  p∞«°VCG  ¬μjôØdG  õ¡Œ ¿CG  OôéÃ Qƒa  -

á«æ«°üdG ≈∏Y kÉÑfÉL º¡«©°V h øª°ùdG
 »eƒb  h  º`̀¡`̀«`̀Lô`̀NCG  º`̀K  ,í`̀dÉ`̀e  AÉ``e  ‘  ΩÉ`̀ª`̀◊G  »©°V  -

.¬μjôØdG èjõÃ ºgƒ°ûëH
 âjR  º¡«∏Y  »°TQ  h  á«æ«°üdG  ≈∏Y  º¡£«Ø°ùàH  »eƒb  -
 ‹Gƒ◊  160  áLQO  ≈∏Y  ¿ôØdG  ‘  º¡jƒ°TG  h  ,¿ƒàjõdG

.á≤«bO 40 ≈dEG 35
áÑ°SÉæŸG Ëó≤àdG á«æ«°U ≈∏Y ¬©«ªL ΩÉª◊G »eób  -

ôjOÉ≤ŸG
IÒÑc ,IQhóæH  äÉÑM5    

ºYÉf ΩhôØe ,ΩƒK ¢üa 8    
¿ƒàjR âjR  IÒÑc á≤©∏e 2    

  í∏e    
 QÉM πØ∏a    

  á≤jô£dG
. §°SƒdG ‘ ™£≤Jh IQhóæÑdG  ô°û≤J    

 ≈àM ∑Îjh QÉædG ≈∏Y í∏ŸGh âjõdGh πØ∏aGh IQhóæÑdG ™°†f 
 è°†æj

بندورة مقلية بالثوم 

ôjOÉ≤ŸG
 

ΩGôZƒ∏«c - áH qhòe áJ’ƒcƒ°T    
ÜGƒcCG 4 - ábƒØfl áÁôc    

Üƒc ∞°üf - ôªMCG äƒJ    
Üƒc ∞°üf - Oƒ°SCG äƒJ    

Üƒc ™HQ - ádhGôa    

á≤jô£dG
. q∞éj ¬«côJGh AÉŸÉH kÉfƒdÉH »∏°ùZEG -1

.¬«£HQGh oÓ«∏b ¿ƒdÉÑdG »îØfCG -2
.áH qhòŸG áJ’ƒcƒ°ûdG ‘ ¿ƒdÉÑdG ∞°üf »°ù qªZ -3

 ¬«côJGh  IóHR  ábQƒH  áØq∏¨e  á«æ«°U  ≈∏Y  ¿ƒdÉÑdG  »©°V  -4
. q∞éj

 ójóL øe ¿ƒdÉÑdG »°ù qªZh I qôμdG …ó«YCG âbƒdG ¢†©H ó©H -5
.áJ’ƒcƒ°ûdÉH

. q∞é«d ójóL øe ≈∏◊G »côJCG -6
 øe  ¬«LôNCGh  ¿ƒdÉÑdG  ‘  kÉÑ≤K  »©æ°UEG  Úμ°S  á£°SGƒH  -7

.áJ’ƒcƒ°ûdG
.≈∏◊G ‘ ábƒØîŸG áÁôμdG »©°V -8

.ádhGôØdGh Oƒ°SC’Gh ôªMC’G äƒàdÉH »æ qjR -9

ة والفواكه كاسات الشوكوالتة بالكر

معكرونة البيتزا بالدجاج

ôjOÉ≤ŸG
:Gõà«ÑdG á°ü∏°U Ò°†ëàd    

6 - á°Shô¡e Iô q°û≤e ÒÑc ºéM ºWÉªW    
IÒÑc á≤©∏e - ¿ƒàjR âjR    

IÒ¨°U á≤©∏e - ¢Shô¡e ΩƒK    
Üƒc ∞°üf - kÉªYÉf kÉeôa ΩhôØe π°üH    

IÒ¨°U á≤©∏e ∞°üf - ƒfÉ¨jQhCG    
¿ÉJÒÑc ¿Éà≤©∏e - ÜÉ°ûJÉc    
IÒ¨°U á≤©∏e - ôªMCG πØ∏a    

áÑZôdG Ö°ùëH - í∏e    
IÒ¨°U á≤©∏e ∞°üf - ôμ°S    

:áfhôμ©ŸG á«æ«°U Ò°†ëàd    
â«cÉH - áfhôμ©e    

ΩGôZ 100 - íFGô°T ≈dEG ™ q£≤e êÉLO    
IÒÑc á≤©∏e - âjR    

5 - íFGô°T ≈dEG ™ q£≤e êRÉW ô£a    
ΩGôZ 80 - A’RÉH    

ΩGôZ 80 - IQP    
ΩGôZ 80 - Ëôc ÍL    

áÑZôdG Ö°ùëH - äÉÑ©μe ≈dEG ™ q£≤e ÓjQGRƒe ÍL    
ΩGôZ 60 - Qƒ°ûÑe Qó«°T ÍL    

πª©dG á≤jôW
 äÉÑ©μe  ≈dEG  ºWÉª£dG  »© q£b  ,Gõà«ÑdG  á°ü∏°U  Ò°†ëàd  -1

.»FÉHô¡μdG •ÓÿG ‘ É¡«©°V qºK ºé◊G á£ q°Sƒàe
.kÉÑfÉL É¡«côJGh kGó«L É¡«°SôgG -2

 ¬«dEG »Ø«°VCGh á£ q°Sƒàe IQGôM ≈∏Y IÓ≤e ‘ âjõdG » qªM -3
.π°üÑdGh ΩƒãdG

.á°Shô¡ŸG ºWÉª£dG »Ø«°VCG ,πHòJ ÉeóæY -4
.í∏ŸGh ôªMC’G πØ∏ØdGh ÜÉ°ûJÉμdGh ƒfÉ¨jQhC’ÉH »¡ qμf -5

 ≈dGƒ◊ »∏¨j èjõŸG »côJGh ¢ùfÉéàJ ≈àM äÉf qƒμŸG »c qôM -6
.≥FÉbO 3

 QÉædG øY Qó≤dG »©aQEG qºK ójóL øe »c qôMh ôμ°ùdG …ójR -7
.OÈj ≈àM kÉÑfÉL ¬«côJGh

 É¡«a  »Ñq∏bh  âjõdÉH  ájGƒ°ûdG  »ægOEG  ,êÉLódG  Ò°†ëàd  -8
.äÉ¡÷G πc øe è°†æj ≈àM êÉLódG

 »c qôMh ¬«∏Y ËôμdG ÍL …ójR qºK QÉædG øY Qó≤dG »©aQEG -9
.ójóL øe

 ,IƒÑ©dG ≈∏Y áf qhóŸG äÉª«∏©àdG Ö°ùëH áfhôμ©ŸG »≤∏°SCG -10
.Ëó≤àdG ≥ÑW ‘ É¡«©°V qºK É¡« qØ°U

 ô£ØdGh êÉLódG »Ø«°VCG qºK ¬LƒdG ≈∏Y á°ü∏°üdG »YqRh -11
.ÓjQGRƒŸG ÍLh AÓjRÉÑdGh

 ¿ôa ‘ á«æ«°üdG …õÑNEG qºK Qƒ°ûÑŸG Qó«°ûdG ÍL …ÌfCG -12
 15 ≈dGƒ◊ ájƒÄe áLQO 180 IQGôM ≈∏Y kÉ≤Ñ°ùe ≈ qªfi

.áæÑ÷G ÜhòJ ≈àM á≤«bO



05
  الجمعة 21 أيلول 2018

تكنولوجيا

بدأت  بالفعل  أنها  أو  التقنيات 
وذلك  نشط،  بشكل  بنشرها 
المسحية  جارتنر  لدراسة  وفقاً 
تكنولوجيا  بــمــدراء  الخاصة 

المعلومات ٢٠١٨.
قطاع  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
المجال  هــو  العمالء  خــدمــة 
معظم  ــدام  ــخ ــت الس ــر  ــب األك
الــدردشــة  روبــوتــات  تقنيات 
المرجح  من  أنه  إال  التفاعلية، 
أن يتم نشر هذه التقنيات في 
الشركة.  ضمن  أخرى  مجاالت 
وعندما يتم استخدام روبوتات 
كواجهات  التفاعلية  الدردشة 
سوف  المتنوعة،  للتطبيقات 
نعمل  التي  الطريقة  تتحول 
الــذي  ”المستخدم  مــن  بها 
العمل  طريقة  تعلم  إلى  يحتاج 
إلى  االستخدام“  واجهة  على 
التفاعلية  الدردشة  ”روبوتات 
يحتاجه  ما  تعلم  يمكنها  التي 
المستخدم“. وهذا ما سيساهم 
تحفيز  فـــي  كــبــيــر  بــشــكــل 
والتدريب  التفاعل  مستويات 
مكان  في  والكفاءة  واإلنتاجية 

العمل“.
يمكن  اإلطـــــار،  ذات  وفـــي 
المعززة  التحليالت  لتقنيات 
أن  الشخصية  والتحليالت 
واإلحصاءات  التحليالت  توفر 
بما  الموظفين،  من  لمزيد 
إلى  التحول  فرصة  لهم  يتيح 
ببيانات  متخصصين  علماء 

المواطنين.
المعززة  التحليالت  وتستخدم 
المؤتمتة  اآللي  التعلم  تقنيات 
لتحويل الطريقة التي يتم بها 
واستهالكها  البيانات  تطوير 
على  ويــجــب  ومــشــاركــتــهــا. 
وتحليالتها  البيانات  قــادة 
التحليالت  تقنيات  احتضان 
من  أساسي  كجزء  المعززة 
الخاصة  استراتيجياتهم 
بالتحول الرقمي بهدف تقديم 
معلومات متعمقة لطيف أوسع 
في  بما  المستخدمين،  من 

ماثيو  قال  السياق،  هذا   وفي 
والمحلل  الرئيس  نائب  كاين، 
”يمكننا  جارتنر:  لــدى  البارز 
التعرف  تقنيات  تأثير  مالحظة 
يومي،  بشكل  الــكــالم  على 
المستهلكون  يتفاعل  حيث 
مع  متزايد  بشكل  والعاملون 
الحاجة  دون  من  تطبيقاتهم 
المفاتيح  لوحات  استخدام  إلى 
انتشرت  كما  أجهزتهم.  في 
الــكــالم  تــحــويــل  تطبيقات 
أوســع  بشكل  نــصــوص  ــى  إل
اعتماد  مستويات  ــادة  زي مع 
روبوتات الدردشة التفاعلية أو 
المساعد  وتقنيات  بوت  الشات 
 VPAs اإلفتراضي  الشخصي 
عن  فضالً  الشركات،  قبل  من 
بشكل  المستهلكين  اعتماد 
توفر  الــتــي  لألجهزة  أوســـع 
الكالم  مع  التفاعل  تقنيات 

الشخصي  للمساعد  ويمكن 
إلى  االســتــمــاع  ــراضــي  ــت اإلف
ــة  ــب الــمــســتــخــدمــيــن ومــراق
وبناء  ومالحظتها،  تصرفاتهم 
نماذج البيانات واالحتفاظ بها، 
بالتصرفات  التنبؤ  عن  فضالً 
النصائح  وتقديم  المناسبة 

حولها.
بيكر،  ــان  ف ــال  ق جهته  مــن 
ــحــاث لدى  نــائــب رئــيــس األب
تساعد  أن  ـــد  ”الب ــر:  ــن جــارت
للسلوكيات  االستجابة  مزايا 
أداء  تحسين  على  واألحـــداث 
المساعدات اإلفتراضية. ويجب 
التطبيقات  تطوير  قادة  على 
الــذي  االنــتــشــار  حجم  تــوقــع 
تنامي  مع  يحققوه  أن  يمكن 
التي  والشركات  األفراد  أعداد 
االستخدام  واجــهــات  تعتمد 
كما  واسع.  نحو  على  التفاعلية 

مثل الهواتف الذكية، ووحدات 
والسماعات  باأللعاب،  التحكم 
خالل  من  الموجهة  الالسلكية 
اإلفتراضي  الشخصي  المساعد 

بشكل خاص“.
الواسع  االنتشار  إلى  الوصول 
سنتين  من  تمتد  فترة  خالل 

إلى خمس سنوات 
ــدردشــة  بــاتــت روبـــوتـــات ال
المساعد  وتقنيات  التفاعلية 
تمثل  اإلفتراضي  الشخصي 
يتعلق  عندما  المضافة  القيمة 
على  التعرف  بتطبيقات  األمر 
استخدام  يتم  حيث  الكالم. 
االصطناعي  الــذكــاء  تقنيات 
في   ML اآلالت  وتعلم   AI
الشخصيين  الــمــســاعــديــن 
الدعم  لتوفير  اإلفتراضيين 
للقيام  أو  لالشخاص  ــالزم  ال
المتنوعة.  المهام  بأتمتة 

بات على الشركات التي لم تبدأ 
الذكاء  تقنيات  باعتماد  بعد 
بالتفاعل  الخاصة  االصطناعي 
أن  والموظفين  العمالء  مع 
يتوقع  حيث  اآلن،  بذلك  تقوم 
نحو  على  والموظفون  العمالء 
واجهات  لهم  تتوفر  متزايد أن 
أكبر  بشكل  تفاعلية  استخدام 
مكاتب  قضايا  معالجة  بهدف 

المساعدة وخدمة العمالء“.
تشهد  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن 
التفاعلية  الدردشة  روبوتات 
السنوات  خــالل  هــائــالً  نــمــواً 
أن  حين  وفي  القادمة.  القليلة 
أقل من ٤ بالمائة من الشركات 
واجهات  بنشر  بالفعل  قامت 
استخدام تفاعلية (بما في ذلك 
التفاعلية)،  الدردشة  روبوتات 
إال أن ٣٨ بالمائة من الشركات 
هذه  مثل  الستخدام  تخطط 

المواطنين  بيانات  علماء  ذلك 
تنفيذ  ــى  ــل ع ــن  ــمــي ــائ ــق وال

العمليات.
أن  جارتنر  مؤسسة  تتوقع  كما 
يتفوق علماء بيانات المواطنين 
حيث  من  البيانات  علماء  على 
المتطورة  التحليالت  كمية 
 ،٢٠٢٠ عام  بحلول  المقدمة 
إلى  كبير  حد  إلى  ذلك  ويرجع 
المهام  كافة  بأتمتة  قيامهم 

الخاصة بعلم البيانات.
الشخصية  التحليالت  وتنطوي 
ذات  البيانات  تحليل  على 
رؤى  توفير  بهدف  الصلة، 
توصيات  أو  وتوقعات  شخصية 

لصالح المستخدمين األفراد.
ــوقــع مــؤســســة جــارتــنــر  ــت وت
بيانات  علم  يتحول  أن  أيضاً 
إلى  سريع  بشكل  المواطنين 
جزء هام من الطريقة التي يتم 
قدرات  وتوسيع  تمكين  بها 
أنحاء  كافة  في  البيانات  علم 
أن  جارتنر  تتوقع  كما  الشركة. 
يتم أتمتة أكثر من ٤٠ بالمائة 
من مهام علم البيانات بحلول 
سيؤدي  مما   ،٢٠٢٠ عــام 
وتعزيز  اإلنتاجية  ــادة  زي إلى 
بيانات  علماء  استخدام  حجم 

المواطنين لهذه المهام.
التعليمية  للمنصات  ويمكن 
تعديل  التكيف،  على  القادرة 
بها  يــتــم  ــي  ــت ال الــطــريــقــة 
التعليمي  المحتوى  ــرض  ع
باالستناد  وذلك  للمستخدمين 
تفضيالتهم.  أو  ردودهم  إلى 
هذه  اســتــخــدام  يمكن  كما 
المهارة  لتطوير  المنصات 
الرقمية التي تتمتع بها القوى 
في  التقنية  ــذه  ه العاملة. 
طريقها نحو مرحلة ”قاع خيبة 
هايب  تقرير  بحسب  ــل“  األم
سايكل من جارتنر، لكنها تسير 
”قمة  إلــى  للوصول  بسرعة 
سنتين  غضون  في  اإلنتاجية“ 

إلى خمس سنوات قادمة. 

٧ تقنيات ألماكن العمل الرقمية 
دها  خالل خمس سنوات سيتم اعت

أشار تقرير جارت (هايب سايكل) حول أماكن العمل الرقمية إىل أن تقنيات التعرف عىل الكالم ستصل 
واسع  نطاق  عىل  أخرى  تقنيات  ست  د  اعت سيتم  ك   ، املقبل العام  خالل  اإلنتاجية  قمة  إىل 

ل يف غضون سنت إىل خمس سنوات قادمة. ضمن قطاع األع

باتت روبوتات الدردشة 
التفاعلية وتقنيات 

املساعد الشخيص 
ثل القيمة  اإلفرتايض 

املضافة عندما يتعلق 
األمر بتطبيقات التعرف 

عىل الكالم
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٣فوتوغرافيا

 áHò¡ŸG  á°ùf’G  ≈∏Y  QÉéædG  ¿ÉªãY  OƒÑY  ±É`̀aR  ”  •
 πØM  áÑ°SÉæŸÉH  º«bG  óbh  »æjOQÉŸG  ó«ª◊GóÑY  ∫É`̀eG
 π``g’G ø``e Oó``̀Y √ô`̀°`̀†`̀M É`̀«`̀Ø`̀dOÓ`̀«`̀a ¥ó`̀æ`̀a ‘ AÉ`̀°`̀û`̀Y
 ,ájOƒ©°ùdG  äÓ`̀FÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ™`̀ª`̀Lh  Úà∏FÉ©dG  ÜQÉ```̀bGh
 ,π°ù©dG  ô¡°T  AÉ°†≤d  ähÒ`̀H  ≈dG  ¿É°Shô©dG  QOÉ¨«°Sh

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J
 á∏eGƒY  IÒæe  ¬°ShôYh  ¥ÉLôH  óªfi  ¿OQ’G  QOÉZ  •

.∑hÈe ,π°ù©dG ô¡°T AÉ°†≤d ÉjQƒ°S ≈dG Ú¡Lƒàe
 ô`̀‰  ß``̀jÉ``̀b  á``̀Hƒ``̀£``̀N  ähÒ```̀Ñ```̀H  è`̀«`̀¡`̀H  π``̀Ø``̀M  ‘  ”  •

.Éæ«fÉ¡J ,á∏eGR áª°SÉH á°ùf’G ≈∏Y ˆGóÑ©dG
 ¿Gôb  ó≤Y  ”  AÉbó°U’Gh  πg’G  º°V  è«¡H  πØM  ‘  •
 Éæ«fÉ¡J  ,ó`̀jó`̀◊G  ájÒN  á°ùf’G  ≈∏Y  ó`̀jó`̀◊G  ójôa

.∑hÈeh
 á°ùf’G  ≈∏Y  QóH  …Rƒa  ±ÉaR  »°VÉŸG  á©ª÷G  Ωƒj  ”  •
 ∞``̀dGh É`̀æ`̀«`̀fÉ`̀¡`̀J ,Qó````̀H Oƒ``̀ª``̀fi º`̀«`̀∏`̀°`̀S á``̀Áô``̀c ΩÉ``¡``°``S

.∑hÈe
 áLƒdƒÃ  ¬à∏«≤Yh  ¢`̀SÉ`̀Hó`̀dG  ó`̀ª`̀MG  ≈`̀∏`̀Y  ˆG  º`̀©`̀fG  •
 ,Ió«L  áë°üH  IOƒ`̀dƒ`̀ŸGh  Ió`̀dGƒ`̀dGh  É«fÉJ  ÉgÉ«ª°S  ≈ãfG

.∑hÈe
 á°ùf’G  ≈∏Y  πeÉc  OÉ¡f  áHƒ£N  â“  è«¡H  πØM  ‘  •
 πØ◊G ô°†M ó``̀bh ô`̀μ`̀H  ø°ùM Ωó`̀≤`̀ŸG  á`̀Áô`̀c  IÒ`̀æ`̀e

.AÉbó°U’Gh πg’G øe ∞«Ød
 ΩƒMôŸG áÁôc ≈∏Y ¬aÉaõH πØàMG …OƒeÉ©dG ø°ùfi  •
 πg’G øe ∞«Ød πØ◊G ô°†Mh »æ«Hô°ûdG ó«©°S »∏Y

.AÉbó°U’Gh
 óªMG √É«ª°S GôcP GOƒdƒe ¬à∏«≤Yh ÜôM ¿Éª«∏°S ¥RQ  •

.áeÓ°ùdG AÉæHG øe ˆG ¬∏©L
 ¬FÉØ°T  ó©H  ÒYGƒØdG  óªfi  ±Gƒ`̀f  ≈Ø°ûà°ùŸG  QOÉ`̀Z  •

.¬H âŸG »àdG á«ë°üdG áμYƒdG øe
 ,óªMG  √É«ª°S  GôcP  GOƒdƒe  ¬à∏«≤Yh  ìÉ°Th  »∏Y  ¥RQ  •

.∑hÈe
 √É«ª°S  Gô``̀cP  GOƒ`̀dƒ`̀e  ¬à∏«≤Yh  ¿É`̀aô`̀N  ¢`̀VÉ`̀jQ  ¥RQ  •

.∑hÈe ,»°üb
 ¿Gƒ°VQ  ±ÉaR  »°VÉŸG  á©ª÷G  Ωƒj  ”  è«¡H  πØM  ‘  •
 ¿É`̀æ`̀M á``̀Hò``̀¡``̀ŸG á``̀ °``̀ù``̀f’G ≈``̀∏``̀Y Êƒ````̀YÉ````̀÷G »`̀ë`̀Ñ`̀°`̀U

.Éæ«fÉ¡J ,…OÉ¡dGóÑY
 áHƒ£N  áÑ°SÉæÃ  á≤«fG  á∏ØM  …óØ°üdG  »`̀MhQ  ΩÉ`̀bG  •
 øe  ∞«Ød  πØ◊G  ô°†M  óbh  äÉ°ùjôN  »æ°ùM  ¬∏«eR

.AÉbó°U’G
 …OÉ◊G ó«©dÉH ¬à∏«≤Yh Oƒªfi ø°ùM ¿É°SQG  πØàëj  •
 á∏ØM  áÑ°SÉæŸÉH  ¿Éª«≤jh  ó`̀«`̀dh  Éª¡∏‚  OÓ`̀«`̀Ÿ  ô°ûY

.Éæ«fÉ¡J ,AÉbó°U’Gh πgÓd á≤«°T
 á©ª°ûdG  ΩÉ«°U  ƒ`̀HG  áeÓ°S  ≈Ø£°üe  πØ£dG  CÉ`̀Ø`̀WG  •
 áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  √Gó``̀dGh  ΩÉ`̀bGh  ójóŸG  √ôªY  øe  á«fÉãdG

.Éæ«fÉ¡J ,á≤«°T á∏ØM
 á«Ñ£dG  Ú°ù◊G  áæjóe  IÉ`̀æ`̀b  ≥∏£ŸG  óªfi  π``̀NOG  •
 ìÉ`̀é`̀æ`̀dÉ`̀H â`̀∏`̀∏`̀μ`̀J á`̀«`̀MGô`̀L á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ¬``̀d â``̀jô``̀LG å`̀«`̀M

.πLÉ©dG AÉØ°ûdG ¬d ≈æªàf
 ,óFGQ  √É«ª°S  GôcP  GOƒdƒe ¬à∏«≤Yh  áaôY óªfi ¥RQ  •

.Éæ«fÉ¡J ,Ió«L áë°üH OƒdƒŸGh IódGƒdGh
 ≈ãfG  IOƒ`̀dƒ`̀e  ¬à∏«≤Yh  áæHÉÑY  ≈°ù«Y  Oƒªfi  ¥RQ  •

.Éæ«fÉ¡J ,Oƒ∏N ÉgÉ«ª°S
 ÊÉg  »æH  í∏Øe  ø°ùM  ∂dÉe  πØ£dG  Ωƒ`̀«`̀dG  ÅØ£j  •

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,ójóŸG √ôªY øe ≈dh’G á©ª°ûdG
 √É«ª°S GôcP GOƒdƒe ¬à∏«≤Yh QƒWÉædG ídÉ°U ó¡a ¥RQ  •

.Éæ«fÉ¡J ,¥QÉW
 OÓ«Ÿ ∫h’G ó«©dÉH ¬à∏«≤Yh ⁄É°S »∏Y óªfi πØàMG  •
 πgÓd á≤«°T á∏ØM áÑ°SÉæŸÉH ÉeÉbG óbh ¿ÉæM Éª¡àæHG

.AÉbó°U’Gh
 ÉehQ  ≈dG  ÊÉëjôdG  º∏jƒ°S  Üƒ≤©j  ¢ùeG  Ωƒj  ÉfQOÉZ  •

.Ió«©°S á∏MQ ¬d ≈æªàf ∑Éæg ¬JRÉLG AÉ°†≤d
 ¿Gó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  É`̀«`̀fÉ`̀ehQh  É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jG  ≈``̀dG  É`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀e  É``̀fQOÉ``̀Z  •
 ,∑Éæg  Éª¡à°SGQO  ΩÉ``̀“’  π°VÉa  ó`̀ª`̀MG  …Rƒ``̀ah  õ`̀jÉ`̀a

.áeÓ°ùdG Éª¡à≤aGQ

¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM ¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM 

    19611961 ΩÉY ¿ÉªY ´QGƒ°T ‘ ∫ƒéàj zÜô©dG ¢ùfQƒd º∏«a{ π£H  ΩÉY ¿ÉªY ´QGƒ°T ‘ ∫ƒéàj zÜô©dG ¢ùfQƒd º∏«a{ π£H 

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

 Üô◊G ∫ÓN ¬KGóMCG QhóJ zÜô©dG ¢ùfQƒd{ º∏«a
  , ¿OQ’G É¡æeh á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ ∫hC’G á«ŸÉ©dG
 ,…õ«∏‚E’G ¢û«÷ÉH §HÉ°†dG  ƒg º∏«ØdG π£Hh
 Ö≤∏H  ±ô`̀ oY  …ò`̀ dG  z¢`̀ù`̀fGQƒ`̀d  OQGhOEG  ¢SÉeƒJ{
 ¬æeh  ,á«°üî°ûdG  ¬JÉ«M  ‘  zÜô©dG  ¢ùfGQƒd{
 ”  »FÉªæ«°S  º∏«Ød  kÉfGƒæY  íÑ°ü«d  Ö≤∏dG  π≤àfG
 ‘  √ógÉ°ûe  º¶©e  äQƒ o°Uh  ,1962  ΩÉY  ¬LÉàfG

. ¿OQ’G AGôë°U ‘ ΩQ …OGh
 ∫hódG  ¢†©H  ‘  ¢ùfQƒd  äGôeÉ¨e  º∏«ØdG  …hôjh
 ‘  Ú°ùM  ∞jô°ûdG  óYÉ°S  ¬`̀fEG  å«M  ,á«Hô©dG
 á«fÉªã©dG ájQƒWGÈeE’G ó°V 1916 ΩÉY ¬JQƒK

.QGƒãdG Üô©dG IÉ«M ‘ ¬WGôîfG ÈY{
 ÊÉ£jÈdG  ¿ÉæØdG  Üô`̀©`̀dG  ¢ùfQƒd  Qhó``H  ΩÉ`̀b
 81ø`̀Y ‘ƒ`̀J …ò`̀ dG z∫ƒ```JhCG Î«H{ …ó`̀æ`̀dô`̀j’G

 √Ò¶f ¬«a ¬cQÉ°T h, 2013 ΩÉY ôNGhCG ‘  áæ°S

 ΩÉY  ‘ƒJ  …ò`̀dG  ∞jô°ûdG  ôªY  ¿ÉæØdG  …ô°üŸG

 kÉ«ŸÉY ¿ÉæK’G ô¡à°TG »ŸÉ©dG º∏«ØdG Gò¡Hh ,2015

.¢UÉN πμ°ûH kÉ«HôYh

 º∏«ØdG  Gòg π«ã“ ‘ Üô©dG  øe ∂dòc ∑Î°TGh

.{ óLÉe{ QhóH ÖJGQ π«ªL …ô°üŸG πãªŸG

 ≥jôa  ¿É`̀c  ¿OQ’G  ‘  º∏«ØdG  ôjƒ°üJ  AÉ`̀æ`̀KCGh

 ‘  áMGÎ°S’G  ΩÉ`̀jCG  äGÎ`̀a  ‘  ¿ƒª«≤j  º∏«ØdG

 øe  ¬àdGREG  â“  …ò`̀dG  ºîØdG  É«ØdOÓ«a   ¥óæa

. ¿ÉªY ‘ ÊÉehôdG êQóŸG ΩÉeCG

 ∫ƒéàj ¿É«M’G ¢†©H ∫ƒJhG Î«H ¿ÉæØdG ¿Éch

 ´QÉ°T  ‘  äGòdÉHh  ,1961  ΩÉY  ¿ÉªY  ´QGƒ°T  ‘

.kÉÁób ¿ÉªY π«°S Üôb ∫ÓW ∂∏ŸG

  ∫ÓW ∂∏ŸG ´QÉ°T ‘ ∫ƒJhCG Î«H ÊÉ«∏£dG ´QÉ°Th ¿ÉªY π«°S á≤£æe ≈∏Y π£j ∫ƒJhCG

∫ƒJhCG Î«H ™e ∞jô°ûdG ôª©d Üô©dG ¢ùfQƒd º∏«a øe á£≤d 2000 ΩÉY ∞°UGh ≈æe áfÉæØdG ™e ∫ƒJhCG Î«Hh ∞jô°ûdG ôªY

Qƒ°U  ‘  OGôe  Qó«M  êÉ◊G  QÉéàdG  QóæÑ¡°T
2018/9/12  ïjQÉàH  ¿É`̀ª`̀Y  ‘   ‘ƒ``̀Jh  1940/11/10  ïjQÉàH  Iõ`̀ Z  ‘  ó`̀ dh

1973 ΩÉY …ƒà°ûdG â«bƒàdG øY …CGôdG áØ«ë°U ‘ ô°ûf ÒJÉcQÉc

(ˆG √ÉaÉ°T) ÜÉ¡°T ™«HQ ÊOQC’G ¿ÉæØdG ∫ÉªYCG ïjQÉJ øe ógÉ°ûŸ äÉ£≤d

 ‘ ∞«°UÉf ¿ÉªãY ó«°ùdG áÁôc IóFÉY á°ùfB’G ≈∏Y »eÉ£°ùÑdG ∫Éæj ±ÉaR πØM
1973/9/22 ïjQÉJ

…CGôdG áØ«ë°U ‘ ô°ûf ¿ÓYG

رئيس الوزراء زيد الرفاعي يبحث مع رجال الصحافة 
اتعاب املهنة بحضور وزير الثقافة واإلعالم

مروان دودين ١٩٧٣/٩/٢٠
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رشاقة

  تحتاج المرأة، سواء كانت أما أو موظفة أو ربة منزل أو عازبة أو 
حول  او  اطعمة،  من  واسرتها  هي  تتناوله  ما  معرفة  الى  متزوجة، 
بالحيوية  تضج  مشرقة  لتظل  وبشرتها  بنفسها  االهتمام  كيفية 
نشرت  كما  النصائح  بعض  هنا   جيدة،  بصحة  وتتمتع  واإلشراق، 

في عديد المواقع والدراسات وذوو االختصاص والباحثون.

التدخين العدو األول لبشرتك
لجمال  األول  العدو  االختصاص،  ذوو  يؤكد  كما  التدخين،  يعد 
البشرة، إذ يسبب النيكوتين تآكل ألياف الكوالجين على نحو أسرع 
ومن ثم تصبح البشرة جافة، وتظهر عليها البثور وكذلك التجاعيد 
والجمال  بالصحة  الصلة  ذات  الدراسات  واكدت  مبكراً،  العميقة 
امتصاص  على  الحمراء  الدم  كرات  قدرة  من  يحد  النيكوتين  أن 
البشرة  تفقد  وبالتالي  الدم،  سريان  تدهور  ويسبب  األوكسجين، 
نضارتها وإطاللتها المشرقة، وتبدو باهتة وشاحبة، ولتجنب هذه 
الفرصة  إلتاحة  التدخين  عن  فورا  اإلقالع  المرأة  على  المشكالت 
من خالل  المشرقة  وإطاللتها  ونضارتها  للبشرة الستعادة نقائها 

العناية السليمة بها.

أضرار شرب الماء ..احيانا.
بعد  والشاي  الماء  مثل  المفيدة  السوائل  شرب  ان  األطباء  يؤكد 
جسيمة  اضــرارا  يسبب  ان  يمكن  أثنائه،  في  أو  الطعام  تناول 

للجهاز الهضمي وخاصة المعدة، وكذلك في إبطاء عملية الهضم 
بلع  على  للمساعدة  الماء  شرب  إن  الخبراء  ويقول  واالمتصاص. 
بالتالي  وهذا  الطعام،  هذا  هضم  عملية  بطء  الى  يؤدي  الطعام 
يسبب اضرارا للمعدة، ألن االنسان عندما يبدأ بتناول طعامه تبدأ 
المعدة بفرز عصارة تكفي كميتها لهضم الطعام، وعندما يشرب 
اإلنسان السوائل مباشرة بعد االنتهاء من تناول الطعام فإن تركيز 
هذه العصارة ينخفض، ما يسبب بطء عملية الهضم، مما يؤدي 
الى تآكل غشاء المعدة، وتعتبر اخطر السوائل هي تلك المحتوية 

على السكر.

شوربة  الدجاج
من  ويقي  صحية  فوائد  له  الدجاج  حساء  ان  بالك  في  خطر  هل 
احدى  اكدته  ما  هذا  البارد،  الطقس  عادة  يسببها  عديدة  أمراض 
على  يشتمل  الدجاج  حساء  أن  الى  اشارت  التي  العلمية  الدراسات 
مكونات مضادة لاللتهاب تحمي من آثار البرد، وأن أحد مكوناته 
تقوم بتقليص عدد كريات الدم البيضاء التي تجتمع حول منطقة 
على  يساعد  الدجاج  حساء  أن  الباحثون  ووجد  بالفيروس،  مصابة 
مواجهة البرد أفضل مما تقوم به أنواع كثيرة أخرى من الحساء، 
درجات  انخفاض  تبعات  تفادي  ألجل  طهوها  على  الناس  دأب 

الحرارة."وكاالت" 

قد تظهر على الرقبة بقع سوداء تؤدي الى اسمرارها، ومعلوم ان 
هذا المظهر مؤذ وال ترغب به اي سيدة، وحتى هذه اللحظة ال سبب 
كالتعرض  متعددة،  عوامل  هناك  ولكن  المشهد،  هذا  وراء  واحد 
مستوى  من  والتقليل  العمر  في  والتقدم  الشمس  الشعة  الطويل 
ببعض  واالصابة  الوزن  وفقدان  الوراثة،  او  الشخصية  النظافة 
المعدة،  وسرطان  الدرقية  الغدة  واضطرابات  كالسكري  االمراض 
باإلضافة  الرديئة،  النوعية  ذات  التجميل  مواد  بعض  الستخدام  أو 
إلى ذلك فإن فترة الحمل تسبب تصبغات في مناطق متعددة من 

البشرة ومنها الرقبة.
ننصح دائما  ،بحسب  خبيرة  التجميل  زيبا رفيق بوضع كريم واق 
من الشمس على الرقبة إلى جانب الوجه لحمايتها من االسمرار ، 
وتجنب لبس المالبس ذات الياقة العالية لمنع احتكاكها مع الرقبة، 
وعدم ارتداء السالسل المعدنية ذات النوعية غير الجيدة، وترطيب 
االلتهابات  وعالج  يومي،  بشكل  مرطب  كريم  باستخدام  الرقبة 

والمشاكل الجلدية التي قد تصيب الرقبة بشكل فوري.
كما  ومنها  الرقبة،  في  السواد  لعالج  الحلول  من  العديد  هناك 

اشتغلت عليها الخبيرة :
• التقشير باستخدام مواد طبيعية، كالزبادي والشوفان حيث نخلط 
ثُم  التفاح،  خل  من  قطرات  إليها  ونضيف  منها،  متساوية  كميات 

نطبق الخليط ونوزعه على الرقبة ونتركه لمدة ١٥ دقيقة.
• إزالة الماكياج يوميا قبل النوم، فهو يساهم في تسكير المسام.

• تنظيف الرقبة باستخدام منظف الوجه مع االبتعاد عن استخدام 
أنواع الصابون القاسية.

تلون الرقبة  نحو السواد ..مشكلة تحتاج إىل حلول طبيعية!
• التفتيح من خالل العالج بالليزر.

• استخدام الكريمات الخاصة بتبييض البشرة.
الخلطات الخاصة بتبييض الرقبة وعالج سوادها، ومنها:

زيت الزيتون والليمون
نعمل الخلطة من خالل خلط كميات متساوية من عصير الليمون 
وزيت الزيتون، ثُم نوزعها على الرقبة وتترك لمدة ٢٠ دقيقة ومن 

ثم يتم غسلها.
خلطة الدقيق والحليب

وكمية  الليمون  من  ثمرة  عصير  مع  الدقيق  من  ملعقتين  نخلط 

 ٢٠ لمدة  ونتركها  الرقبة،  على  نطبقها  ثم  الحليب،  من  صغيرة 
دقيقة، ثم نشطفها جيدا بالماء. ونكرر ذلك مرتين أسبوعيا.

الكركم
بشكل  تدليكها  مع  الرقبة  على  مباشرة  المسحوق  الكركم  نضع 

بسيط لمدة ٥ دقائق، ومن ثم نغسل الرقبة بالماء.

البطاطا
على  ونوزعه  البطاطا،  عصير  خالل  من  أو  بالبطاطا  الرقبة  ندلك 
ثم  دقيقة،   ١٥ لمدة  البطاطا  عصير  ترك  أو  تدليك  ويتم  الرقبة، 

نغسل الرقبة بالماء.

النشأة وعصير البرتقال
نخلط ملعقتين من النشأة مع نصف كوب من عصير البرتقال وصفار 
بيضة واحدة وملعقتين من لبن الزبادي، ونوزع الخليط على الرقبة 

ونتركه لمدة ٣٠ دقيقة ثم يتم غسلها باستخدام الماء البارد.

الفواكه
مع  والموز  والمانجو  والفراولة  البطيخ  من  متساوية  كمية  نخلط 
بضع قطرات من عصيرالليمون، ونطبقها على الرقبة ونتركها حتى 

تجف ثم نغسلها بالماء.

عادات  صحية  تهم سالمة املرأة..واالرسةعادات  صحية  تهم سالمة املرأة..واالرسة
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علوم

أسالفهم األوائل.

تساؤل مفصيل
سواء  أنه  على  الربيعي  ويؤكد 
كانت المشكلة الصحية بسيطة أو 
مزمنة، فإنه ينبغي على المريض 
إلى  إما  اللجوء  دائما  يتحرى  أن 
وبينما  طبيب.  أو  معتمد  عشاب 
المجازين  األطــبــاء  عمل  يكون 
عليه  االعتماد  ويمكن  واضحا 
باطمئنان، فإن التساؤل المفصلي 
أمام  ماثال  يبقى  أن  ينبغي  الذي 
باألعشاب  التداوي  في  يرغب  من 
من دون االستعانة بطبيب هو: ما 
يمكنني  الذي  العشاب  مواصفات 

أن أثق فيه كي يعالجني؟
ذلك  عن  الربيعي  الدكتور  يجيب 
تجارب  نأخذ  قائال: «هنا  التساؤل 
الشعوب الممارسة لطب األعشاب 
في الوقت الحاضر ونعرضها أمام 
معنى  يعي  كي  الكريم  القارئ 
الــواليــات  ففي  عــشــاب.  كلمة 
المتحدة، ال يجوز أبداً أن يصف أي 
آلخرين.  باألعشاب  عالجاً  شخص 
العالج  فيمارس  الصين  في  أما 
خاصة  مستشفيات  في  باألعشاب 
في  نالحظ  بينما  البديل.  للطب 
أولئك  هم  العشابين  أن  فرنسا 
ـــوا طــب األعــشــاب  ــذيــن درس ال
متخصصة.  وكليات  معاهد  في 
في  باألعشاب  يعالجون  والذين 
لديهم  تكون  أن  ينبغي  ألمانيا 
هذه  لممارسة  خاصة  إجـــازات 
بريطانيا  تخضع  بينما  المهنة، 
من يرغب أن يكون عشاباً لدراسة 
أربــع  لفترة  وامتحان  وتــدريــب 
الحال  وكذلك  سنوات،  أوخمس 
الوطن  دول  في  أما  استراليا.  في 
العربي فال يوجد أي عشاب يحمل 
العالج  لممارسة  رسمية  شهادة 

باألعشاب إال نادرا».

تنبيهات... وتحذيرات
فإنه  آنفا،  ذكرناه  ما  على  وبناء 
من الضروري التنبيه والتحذير إزاء 

ومؤلف  األعشاب  خبير  يرى   لهذا 
للعالج  العربية  «الــمــوســوعــة 
جاسم  داود  الدكتور  باألعشاب» 
عضوية  يحمل  ــذي  ال الربيعي، 
البريطانية  الملكية  الجمعية 
يوجب  األمــر  هذا  أن  لألعشاب، 
المعالجة  مــســألــة  مــنــاقــشــة 
لتحديد  جدية  بصورة  باألعشاب 
لقب  يحمل  أن  يستحق  ــن  م
أن  ينبغي  الــذي  ومن  «عشاب» 
نصفه بأنه مجرد «نصاب» يحتال 
عشبية  بوصفات  الــنــاس  على 
الــدراســة  لــديــه  ليس  ونباتية 
كي  المناسبة  العلمية  والخبرة 

يصفها.
مجتمعاتنا  في  اعتدنا  فتقليديا، 
من  كثير  في  أنــه  على  العربية 
 - الــعــابــرة  المرضية  ــحــاالت  ال
ــال  ــه ــام والـــبـــرد واإلس ــزك ــال ك
من  نجد   – والغازات  واإلمساك 
المريض  يــوصــي  ــأن  ب يتطوع 
تتألف  متوارثة  نباتية  بوصفة 
لمعالجة  معينة  أعشاب  من  عادة 

بيئته التي يعيش فيها، وذلك إما 
بالصدفة، أو بالتجربة، أو بمحاكاة 
تمرض،  عندما  البيئة  حيوانات 
بعد  جيال  المتوارثة  بالخبرات  أو 
توسعت  القرون،  مرور  ومع  جيل. 
المجال  هذا  في  اإلنسان  مدارك 
إلى  المستمرة  تنقالته  خالل  من 
فيها  جديدة  جغرافية  مناطق 
وكانت  متنوعة،  نباتية  بيئات 
اإلنسان  اكتسب  أن  ذلك  نتيجة 
التداوي  مجال  في  متنوعة  خبرات 

باألعشاب والنباتات.
خبير  كتب  ــصــدد،  ال هــذا  فــي 
داود  الدكتور  العراقي  األعشاب 
سريعة  «بنظرة  الربيعي:  جاسم 
في أصول األعشاب نجد أن كثيراً 
القديمة  الحضارات  شعوب  من 
منذ  باألعشاب  العالج  استخدمت 
أكثر من خمسة آالف سنة سلفت، 
الرافدين  بالد  في  الحال  هو  كما 
وأميركا  والهند  والصين  والنيل 
الالتينية. وقد ترك لنا الرواد من 
الكتب  من  زاخراً  تراثاً  العشابين 

المشكلة أو الوعكة الصحية.
الربيعي،  الدكتور  تقدير  وفــي 
فإن من يتطوع باقتراح مثل تلك 
الوصفات العالجية عن غير دراية 
أن  دون  من   – يندرج  دراســة  أو 
ينتبه – ضمن فئة «منتحلي صفة 
العشاب»، وهي الفئة التي تضم 
أيضا النصابين والمحتالين الذين 
نراهم بين الحين واآلخر ينشرون 
أنهم  مفادها  مضللة  إعــالنــات 
يمتلكون القدرة على معالجة كثير 
عشبية،  بوصفات  األمــراض  من 
بما في ذلك مشاكل العقم والعجز 

الجنسي وغير ذلك!
األضواء  من  مزيد  تسليط  فإلي 

على هذا األمر...

نظرة تاريخية

على  البشري  التاريخ  فجر  منذ 
ليس  عهد  وحتى  األرض  كوكب 
على  ــســان  اإلن دأب  بالبعيد، 
وأعشاب  بنباتات  التدوي  محاولة 

دساتير  من  الكثير  تحوي  التي 
األدوية العشبية وعالجاتها».

«منذ  موضحا:  الربيعي  وتابع 
القرن  فــي  الصناعية  ــورة  ــث ال
من  رافقها  ــا  وم عشر  الثامن 
حجم  زاد  وصحي،  زراعــي  تطور 
وقد  هائل.  بشكل  األرض  سكان 
تطور  الصناعية  الــثــورة  ــق  راف
جهة  من  الصيدلة  علم  في  كبير 
المتوفرة  األعشاب  كفاية  وعدم 
السكان  من  المتزايدة  لألعداد 
كان  أنه  مبينا  ثانية»،  جهة  من 
الناس  اتجه  أن  ذلك  أسباب  من 
إلى استعمال األدوية الصيدالنية 
لسهولة  الحديثة  الكيمياوية 
وسرعة  وحملها  استخدامها 
واستمر  الــمــرض.  في  تأثيرها 
اكتشف  أن  ــى  إل هــكــذا،  الــحــال 
لهذه  السلبية  التأثيرات  البشر 
خالل  وذلك  الكيمياوية،  العقاقير 
فعاد  الماضية،  سنة  الخمسين 
ثانية  المعمورة  سكان  معظم 
عالج  الذي  الطبيعة»  «ثدي  إلى 

األمور التالية:
العالج  متاجر  فتح  تزايد  ظاهرة   •
باألعشاب يوماً بعد آخر في معظم 
أناس  قبل  من  العربية  ــدول  ال
أو  ــاء  اآلب من  خبرتهم  تــوارثــوا 
األجداد بال دراسة أكاديمية ومن 
بطبيعة  متكاملة  معرفة  أي  دون 
الكيمياوية  ومركباتها  العشبة 
وطريقة  فيها  الفعال  والعنصر 
ومحاذير  الجسم  داخــل  عملها 
من  كثيراً  إن  بل  استعماالتها. 
تتلقف  الرديئة  الصيدلة  شركات 
وتصنع  الخبرات  هذه  من  عــدداً 
أدويـــة مــن األعــشــاب الــخــام أو 
عبارة  عليها  وتكتب  المصنعة 

(أعشاب طبيعية)!
عربي  معرض  أي  زيــارة  عند   •
المؤلفات  أعداد  أن  نجد  للكتب، 
عدد  يفوق  باألعشاب  العالج  عن 
آخر!  تخصص  أي  في  المؤلفات 
معظمها  تــتــنــاول  كتب  وهــي 
القديمة،  بأسمائها  األمـــراض 
بــأعــراضــهــا  ــف  ــري ــع ــت ال دون 
مرض  لكل  وتصف  ومسبباتها، 
غير  نحو  على  عشبية  عالجات 
تصف  كــتــب  وهــنــاك  دقــيــق. 
الوقوف  دون  وفوائدها،  األعشاب 
وطرق  الكيمياوية  مركباتها  على 
استخداماتها  وتكرار  تحضيرها 
من  مرض  لكل  وذلــك  اليومية، 

األمراض التي تعالجها.
• أما كتب األعشاب التي تستخدم 
المصطلحات الحديثة فإنها أفضل 
نسبيا، حيث تضع وصفاً لكل عشبة 
المستخدمة  واألجــزاء  وصورتها 
الكيمياوية  ومركباتها  منها 
ولكن  ومحاذيرها.  واستعماالتها 
تضمين  عدم  هو:  ينقصها  الذي 
الكامل  الكيمياوي  التحليل 
وعدم  كمياتها،  وتحديد  للعشبة 
العناصر  أو  العنصر  على  التأكيد 
وعــدم  العشبة،  فــي  المعالجة 
إعداد  لطريقة  وصفها  نــدرة  أو 
مرض  لكل  واالستعمال  العشبة 
من األمراض التي تعالجها، فضال 
المختلفة  األسماء  ذكر  عدم  عن 
الوطن  دول  فــي  عشبة  لكل 
الكتاب  فائدة  يحصر  ما  العربي، 

على سكان بلد المؤلف فقط.

وصايا... وإرشادات

المخاطر،  تــفــادي  على  حــرصــا 
يوصى كل من يرغب في التداوي 
االعتبارات  يراعي  أن  باألعشاب 

التالية:

أو  الكترونية  مواقع  ارتياد  عدم   •
يزعم  شعبية  عيادات  أو  متاجر 
أنهم  مــديــروهــا  أو  أصحابها 
من  التأكد  بعد  إال  عشابون، 
وشهادات  كافية  خبرة  امتالكهم 
موثقة ومعتمدة من جهات صحية 
مجرد   وليس  رسمية،  وطبية 

شهادات من مرضى مزعومين.
• الحرص على معرفة اسم ومصدر 
العشاب،  يقترحها  عشبة  كــل 
أو  علمياً  مــصــدراً  يكون  بحيث 
التأكد  مع  بــه،  موثوقاً  تجارياً 
للتعاطي  صالحة  العشبة  أن  من 

وخالية من الخلط والغش.
الصحيحة  الطريقة  معرفة   •
وكيفية  العشبية،  الوصفة  إلعداد 
تكرارها  ومــعــدل  استخدامها، 
فاإلفراط  األسبوعي.  أو  اليومي 
عشبية  وصفة  اي  استخدام  في 
أن  مثلما  سلبية،  نتائج  يؤتي  قد 
اإلقالل منها يؤدي إلى إطالة أمد 

فترة العالج.
• مالحظة نتائج الوصفة العشبية 
بعد مرور أسبوع إلى أربعة أسابيع 
من بدء تعاطيها. وإذا لم يالحظ 
عن  التوقف  فينبغي  تحسن،  أي 
واستشارة  الوصفة  تلك  استخدام 

العشاب المعالج.
نتيجة  أفضل  على  للحصول   •
إسناد  يستحسن  ممكنة،  عالجية 
بعناصر  العشبية  الوصفة  تعاطي 
الفواكه  كعصير  طبيعية،  مغذية 

والخضراوات الطازجة. 

َّ تُْنِبُت اْألَْرُض»...  «ِم
سلسلة مفتوحة تستعرض أعشاباً ومزروعات فيها فوائد عالجية ووقائية

اب... ب الخب والنَّّصاب الَعشَّ
عبدالعليم الحجار * 

تش احصائيات وتقديرات منظمة الصحة العاملية إىل تزايد ملحوظ يف أعداد سكان العا الذين بدأوا يف العودة إىل التداوي 
عن  املتنامية  املؤلفات  عن  فضالً  البديل،  الطب  وأطباء  العشاب  وعيادات  متاجر  فتح  يف  تزايد  ذلك  ورافق  والنباتات.  باألعشاب 

العالج باألعشاب، ليس يف العا الثالث فحسب بل يف الدول املتطورة أيضاً.
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فضاءات

جولة يف بلدي

أثر وإنسان..
يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف 

نّية  (١٩١٠ _ ١٩١١) (٢٨) • محمد رفيع الصحافة العربية العث

األحداث (يوم االثنين ٢٣_١_١٩١١) 
شيوخ  أشهر  وهو  صحفي،  كمكاتب  المبارك)،  القادر  (عبد  أورد   _
تقريراً  أورد  الحقاً،  بدمشق  عنبر  مكتب  في  العربية  اللغة  ومعلمي 
الكرك،  هية  في  قتلوا  الذين  الموظفين  وأحــوال  بأسماء  طويالً 
وتفاصيل ما خسروه من أرواح وأموال. وهو تقرير يرثي ويشرح أحوال 
التبرع  على  سورية  والية  في  والسلطات  األهالي  ويحث  المتضررين، 
 تغص دمشق  كانت  أيضا  الفترة  تلك  في  أنه  ويذكر  ومساعدتهم. 
االستعمار  وسطوة  بطش  من  الهاربين  الجزائريين،  بالالجئين 
الفرنسي للجزائر. كما أورد قصيدة شعرية تحثّ السوريين وتستنهض 
الكرك  أحداث  من  المتضررين  لمساعدة  أخالقهم  ومكاركم  هممهم 
(قافزاً عما حلّ بالكرك وأهاليها من أهوال)، ومادحا سلطة االتحاديين 
العثمانية، وعلى نحو مبالغ به كثيرا، كما في قصيدة طويلة سابقة، 
أوردنا جزءاًمنها في حلقات ماضية، مدح فيها قائد الحملة العسكرية 

.سامي الفاروقي على نحو أسطوري

مقدمة تاريخية ومالحظات؛ 
ثورة  إلى  تحول  أن  لبث  ما   ،مدني عصيان  هي  رك؛  الكَ هية   _
مسلّحة، ضد التجنيد اإلجباري وتعداد النفوس. حيث اندلع العصيان 
في ٢٢ تشرين الثاني (١١) عام ١٩١٠، واستمر نحو شهرين، وكان 
أعنف االحتجاجات ضد العثمانيين، التي اندلعت قبيل الحرب العالمية 

األولى، حيث قمعتها السلطات العثمانية بعنف شديد.
المصادر  أكثر  من  هو  الوثائق  لهذه  الدمشقي  الصحفي  المصدر   _
الصحفية توازناً في تلك الفترة، وهي صحيفة (المقتبس) الدمشقية 
للسلطة  موالية  صحيفة  تبقى  أنها  غير  علي،  كرد  محمد  لصاحبها 
الوثائق  في  الكاتب  يتدخل  ال  طوعها.  عن  تخرج  وال  العثمانية، 
المنشورة إالّ في أضيق الحدود، بهدف الشرح أو التوضيح فقط ال غير. 
العثمانية  العربية  الصحفية  الرواية  سننشر  فضاءات،  صفحة  في  هنا 
شهرين،  عن  يزيد  لما  استمرت  والتي  الكرك،  ألحداث  الرسمية 
ومتابعة  يوميات  هيئة  على  حينه،  في  العثمانية  السلطات  رأتها  كما 
ل هذه المادة جانباً وثائقياً صحفياً لِـ(هية  صحفية لألحداث. وتشكّ
رك)، كرؤية رسمية للسلطات آنذاك. أما السلطات العثمانية فقد  الكَ

رك)..! أسمتها؛ (فتنة الكَ

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ 
(١٨٤٧م ـ ١٩١١م)

ولد في الموصل سنة ١٨٤٧م تقريباً، وهو ابن علي رضا بن 
من  وتخرج  العسكري،  السلك  إلى  انتسب  الفاروقي.  محمود 
(أركان  ضابط  برتبة  استانبول،  في  العالية  الحربية  الكلية 
رتبة  إلى  فوصل  الخدمة،  في  الترفيع  مراحل  وتخطى  حرب)، 
١٩٠٦م.  سنة  النجدية  العسكرية  الحملة  قاد  أول.  فريق 
نجد،  أمير  رشيد  ابن  لنجدة  عسكرية  حملة  أرسلت  حيث 
بين  الوقوف  هي  العسكرية  الحملة  هذه  مهمة  كانت  حيث 
نصيب  كان  وقد  الرشيد،  وآل  سعود  آل  المتحاربين  الطرفين 
جبل  على  العسكرية  الحملة  قاد  الذريع.  الفشل  الحملة  هذه 
الدروز عام ١٩١٠؛ وكانت فيها الضربة القاضية واستطاع رد 
الدروز إلى طاعة السلطان. وقاد الحملة العسكرية على الكرك 
صخر  بني  عربان  ثار  الدروزحيث  ثورة  إخماد  بعد   ،١٩١٠ عام 
تصرفات  أن  ويذكر  وجوارها،  الكرك  في  وغيرهم  والمجالي 
العوامل  أكبر  من  الشاذة  بك  الدين  صالح  التركي  القائمقام 
جبل  عصيان  من  وطغياناً  هوالً  أشد  وكانت  العصيان،  لهذا 
بك  حبيب  اهللا  عبد  عمه  بكريمة  باشا  سامي  اقترن  الــدروز. 

العمري ولم يعقب ولداً. توفي في العام ١٩١١

كتابة وتصوير : هيا الدعجة 

عند وصولك لهذا المكان تشعر وكانك ركبت عربة الزمن وعدت بها 
للماضي لتشهد بنفسك احداثاً خلدها التاريخ لتستشعر عظمة األديان 
وترابطها وتشتم عبق الحياة االردنية األصيلة ، ففي كل زاوية حكاية 
وكأنها  المجسمات  ترى  المتحف  في   . جديدة  قصة  عندها  ،تبدأ  ما 
الحاضر  رؤية  فرحة  ،وتشاركهم  الروح  بهم  دبت  حقيقيون   اناس

بزيارتك لهم .
تستقبلك سفينة سيدنا نوح عليه السالم فتبحر بك وتروي لك ما اوحى 
اهللا به نوح إلنقاذ المؤمنين من الغرق . ومجسم لبرج بابل ومسلة 
ميشع . ثم تنتقل بك لزمن سيدنا موسى عليه السالم وانشقاق البحر 
ليمر به موسى والمؤمنين ، ثم الى مولد سيدنا عيسى عليه السالم 
ومعجزاته في احياء الموتى باْذن اهللا والعشاء األخير وحياة النبي يحيى 

سيدنا  السماوية  الديانات  وخاتم  الرسل  باخر  األديان  رحلة  تنتهي   .
النبوي  والمسجد  الصخرة  قبة  وتجسيد  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد 

الشريف والكعبة المشرفة . 
كان  تراثية  مشغوالت  تمثل  معروضات  على  أيضا   المتحف  يحتوي   
والمجسمات   ، والتقليدية  اليدوية  الحرف  كما   ، االجداد  يستخدمها 
اقرب  المشهد  تجعل  وضوئهم  صوتية  بمؤثرات  المزودة  المتحركة 

للواقع .
يضم المتحف األزياء التراثية لمحافظات المملكة وفلسطين والشيشان 
االردني  المجتمع  اطياف  في  التنوع  ليبرز  والدروز  واألرمن  والشركس 
يجسد  والذي  محتوياته  بجميع  الشعر  بيت  ذلك  جانب  الى   الواحد. 

الحياة في البادية االردنية .
والصور  والمالبس  األدوات  بعض  يعرض  للمتحف  اخرى  زاوية  وفي 

التي تبرز دور الجيش االردني بكافة قطاعاته .

الستوريا ..
تروي الحكاية 

عىل بعد بضعة امتار من جبل نيبو يف مدينة مادبا  
عاملها االثرية ، الفسيفساء والكنائس  تاز  التي 

، يقع متحف الحكاية الرتا «الستوريا» والذي 
اثيل  تهدف الحياء تاريخ الديانات  ت و يضم مجس

وية وتعزز فكرة التآخي بينها ، مرورا بالرتاث  الس
االرد القديم والحديث .
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df@alrai.comدنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

– كيف يتكّون الفحم؟

���
	א���

يح
أّن

أبيض 

أحمر 

أصفر 

أخضر

أختال بأحلى  ا�لــوان

وأحلـق فـي كل مــكــان

مـن ورق   حـلـو  أتكون

  وبأجمل رسم   أتزين

إن تركض خلفي لن  

تتعــب 

 شد الخيط  إليـك وقرب

 حتى ال أبتعد و أ هرب

يرفعني  ل9عـلى هواء

 يحمـلني من دون عناء

فالشاطر فيكم  

يأخذني

نحو فضاءات يطلقني 

حتى ال أعلق بالشجرة

أو أكسر أغصانا نضرة

وأحلق في الدنيا حرة

 أرسل إسمك وصورتك
 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

 والفاشلين اجحينّبين الن الفرق
 ةرد في هذه الحياة يعتمد على قُ
 ..القرارات  خاذّات على  منهم  لٍّ  كُ
 ،خذُ القراراتّيت اجحّفاإلنسانُ الن
 فيترك  والعاجز الفاشلُ  أمّا 
حياته   قرارات يتّخذون  اآلخرين 

بدالً منه.
ناجحاً  إنسانا  تكونَ  أنْ   فإذا أردت
على   كنفس  د فعوِّ قويّا  سعيدا 
من   فخت وال   ،القرارات  خاذّات
خاطئٌ  قرارٍ  فاتّخاذ   ، النّتائجِ
 ةّلْبِي ّالس من  بكثيرٍ  أفضلُ 
مِ  بالتّحكُّ  ين لْآلخرِ ماحِ  ّوالس
هذه   وإليك  ،أمورِك في  الدّائمِ 
الكتسابِ  الهامّةَ   اتو الْخطُ

: مهارة اتّخاذ القرارِ
قرارٍ  اتّخاذُ   :المعلومات اجمعِ   -

 تدأر فإذا   ،معلومات  جمع ه  يسبقُ سليمٍ 
فاجمعِ   جديدة  لعبة أو  معيّنٍ  جهازٍ  شراَء 
تريدها  أنّك  من   د لتتأكَّ عنها   المعلومات
.ك فعالً، أو أنّها تناسب احتياجاتك وظروفَ

 نا مع مخاذُ القرارِ ليس عنادّات :رشتاس -
فالتّشاور  خبرتهم،  من  تقليالً  أو  حولَنا، 

واتّخاذُ اآلراِء من سمات العقالء. 
 ةّو وقُ كاِء  الذَّ على  دليلٌ  واالستشارةُ 
اإلنسانُ   بّيتجن بِها  فَ  ،ةّصيخ ّالش

من   ويستفيد اآلخرين،  أخطاِء  في   الوقوع

وتقديره  لهم،  سؤالَه  أنَّ  كما  خبراتهم، 

ته بنفِسه.  وّته وثقَ ه دليلٌ علَى قُ آلراِء غيرِ

جاعة أنْ نتحمّلَ  ّالش نم :تائجّلِ النّتحم -

نتائج أفعالنا وقراراتنا، وال نعلّق أخطاَءنا 

واآلخرين  أنفسنا   ه نواجِ وأنْ  نا،  غيرِ على 

 القرار أنَّ   ر نتذكَّ وأنْ   ،ةّالمسؤولي بتحمّلِ 

دّا وهو أنْ نتعلَّم  الخاطئَ له فائدةٌ هامّةٌ جِ

التي  األخطاَء  ونتفادى  خبرتنا،   وتزداد

.ةّستقبلينا المنا فيها في قراراتوقع

الف
في
ل كُ
فا
أّم
اآل
بد
فإ
س
ّات
الن
أف
وا

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرح

ك –

كيف أتَّخذ القرارات؟
 �� ذلك  معني،  قرار  اتخاذ  عند  كث�ا  أتردد  لكني  اجلاد،  العمل  وأحب  ,تهد  أ�  مع 

أخشى اخلطأ..فماذا أفعل �كون أك2 قدرة على اتخاذ القرارات.

والرسطان والرسطان العلجوم   العلجوم 

زعموا أن علجومN عّشش في أجمة كثيرة السمك، 
فعاش بها ما عاش، ثم هرم، فلم يستطع صيدا، 
فأصابه جوع وتعب شديد. فجلس حزينا يلتمس 
الحيلة في أمره، فمّر به سرطان، فرأى حالته وما 
ما  وقال:  منه،  فدنا  والحزن،  الكآبة  من  عليه  هو 

لي أراك أيها الطائر هكذا حزينا كئيبا؟
أعيش  كنت  وقد  أحزن  ال  وكيف  العلجوم:  قال   
اليوم  رأيــت  قد  وإنــي  السمك  من  أصطاد  مما 
أحدهما  فقال  المكان،  بهذا  مــّرا  قد  صيادين 
لصاحبه: إن ها هنا سمكا كثيرا، أفال نصيده أوال؟ 
سمكا  آخر  مكان  في  رأيــت  قد  إني  اfخــر:  فقال 
فرغنا  فإذا  بذلك،  فلنبدأ  السمك،  هذا  من  أكثر 

منه جئنا إلى هذا المكان.
إلـــى جماعة  ــن ســاعــتــه  ــان م ــرط ــس ال انــطــلــق   
العلجوم  إلى  فأقبلن  بذلك.  فأخبرهن  السمك 
فاستشرنه، وقلن له: إّنا أتيناك لتشير علينا، فإن 

ذا العقل ال يدع مشاورة عدوه.
طاقة  فال  الصيادين  مكابرة  أّما  العلجوم:  قال   
لي بها، وال أعلم حيلة إال المسير إلى غدير قريب 
فإن  وقصب.  عظيمة  ومياه  سمك  فيه  هنا،  من 
صالحكن  فيه  ــان  ك إليه  االنــتــقــال  استطعتن 

وخالصكن.
 فقلن له: ال يساعدنا بذلك غيرك.

يوم سمكتين  كل  في  العلجوم يحمل   فجعل 
حتى ينتهي بهما إلى بعض التالل فيأكلهما.

السمكتين  ليأخذ  جاء  يوم  ذات  كان  إذا  حتى   
فجاءه السرطان، فقال له: إني أيضا أريد أن أترك 
هذا المكان، فاذهب بي إلى ذلك الغدير. فحمله 
يأكل  كان  الــذي  التل  من  دنا  إذا  حتى  به،  وطــار 
السمك فيه، نظر السرطان فرأى عظام السمك 
مجموعة هناك، فعلم أن العلجوم هو صاحبها، 
وأنه يريد أن يأكله أيضا. فقال في نفسه: إذا لقي 
فيها  أنه  يعلم  التي  ا�ماكن  في  عــدّوه  الرجل 
هالك، سواء قاتل أم لم يقاتل، يحق له أن يقاتل 
على  فّكيه  أطبق  ثم  عليها،  حفاظا  نفسه  عن 
السرطان  وعاد  فمات.  فعصره،  العلجوم  عنق 

إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك. 

ماليين  منذ  الفحمي  العصر  في  كانت  األرض  أن  العلماء  يعتقد 
في  حتى  اآلن  نجده  مما  بكثير  أكثف  كثة  بنباتات  مغطاة  السنين 
التي  الكثيرة  البركانية  الثورات  حدوث  وعند  االستوائية،  الغابات 
المواضع  بعض  في  األرض  انخفضت  الحقبة  تلك  في  تحدث  كانت 
محدثة مستنقعات انغمرت كليا فيما بعد، ولما حملت الطين والرمال 
إلى تلك المساحات تعرضت النباتات المغمورة إلى ضغوط ودرجات 
حرارة متزايدة، وتمثّل هذه البقايا النباتية الفحم في مراحل تكوينه 

األولى.
طري  خشب  إلى  النباتية  البقايا  تحول  فهي  التالية  الخطوة  أما 
(لجينت) الذي يسمى أحياناً بالفحم األدكن وينتج عن استمرار التحلل 
والضغط وعدم وجود الهواء، تكونُ الفحم اللين أو القاري، ويحتوي 
هذا الفحم على نسبة أعلى من الكربون، وهو ذو قيمة حرارية أعلى 

من القيمة الحرارية للفحم األدكن.

���
	א���

 

طرائف عربية

شكا رجل إلى طبيب وجعN في بطنه فقال : ما الذي أكلت؟

قال : أكلت رغيفا محترقا.

فدعا الطبيب بكحل ليكحل المريض، فقال المريض : 

إنما أشتكي وجعN في بطني ال في عيـني.

ـ قال الطبيب: قد عرفت، ولكن أكحلك لتبصر المحترق، فال تأكله.

الطبيب والكحل

محمد حمزة
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كلطضلااحتلاعبمحل
لارااىبصساممدويا

بنهـارلهـالللنوقون
عالمفعفبلوتسرتاع
لكطموطهـاااهـحاانت
ىولهـرقايلحايلهـاا

حفبماسجعىاووحنتى
قااظحفميمصذاااوا

هـعلعاةهـفنلكهـرطخك
يسنولسكةزنريسطاح
راجهـكالدلافواقصل
ولدملربلبةياللةا
شاةحبشلبعيمياااد
يةوليببليبجنمولي
مرسبنلاادرلميبكف
اايشهـزلنععةلنالت

المدينة اليابانية التي اسقط عليها اول قنبلة ذرية في الحروب العالمية من مقطع و(٨) احرف

تفيد احلكايات عن احليوانات وخاصة الكالب والقطط انها تقوم بدور احلارس االمني ويحسن معاملتها 
وذكر N ,لة عربية ان لصا حاول التسلل اR منزل بعيد عن البلدة N غياب اصحابه فهاجمه كلب 

املنزل بشراسة فسقط على االرض وراح الكلب ينهش بلحمه وعظمه مما اضطره لطلب النجدة 
وسيارة االسعاف وكان الكلب على حق.

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

حلول ا�لعاب تنشر N صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: قزوين

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - تنيسي وليامز ٢ - وتر – ثمن – دقَّ ٣ - جرس – ريعان ٤ - أسارير – سارق ٥ - مدى – تبدى ٦ - جرى – ضعف – رأى ٧ - مي 
– ركن. – بكر  ١١ - وغد  – جلي  – أصلح ١٠ - يسر  – حن  – يحجب ٩ - وّدع  – عم ٨ - راسخ  – إيراد 

عموديًا:
١ - جان ج\ودو ٢ - نورس – رماد ٣ - يتسامى – سعيد ٤ - سر – رد – أخ ٥ - رياضي – حرب ٦ - وث\ – عرين ٧ - ملع – تفاح 

– جر ٨ - يناسب – دجّال ٩ - نادر – بص\ ١٠ - مد – رائع ١١ - زقاق – امتحان. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج العذراء
النصائح  ألخذ  إليها  اللجوء  كن  التي  القوية  الشخصيات  من  العذراء  برج  مولود  يعترب 
املباالة  بعدم  يوحي  العذراء  برج  ملولود  الخارجي  املظهر  أن  من  وبالرغم  والحكم، 
ة  والهدوء، إالّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن اآلخرين، بسبب الواجبات واملسؤوليات الكب

ة. التي تقع عليه، وسعيه الدائم إىل تحقيق مطالبه يف فرتة زمنية قص

، متواضع، يُعتمد عليه، دقيق، محلل. نقاط القوة: ذ

عيوب العذراء: كث النقد، يصعب إرضائه، حاد الكالم، محافظ، يصدر أحكام عىل 
اآلخرين

الجوزاء

ا�سد
8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

الميزان

الدلو
3/21 إلى 4/19

الحمل

افقيًا
١ - أديب فرنسي له "اeنسة فيفي" ٢ - 
 g عرق – – مادة قاتلة ٣  – ظنَّ  بريق 
العنق – خرج من الرق والعبودية ٤ – مرق 
وديعة   – الدهن  من  املصفى  السكباج 
٥ - قهوة – من اتخذ الصناعة مهنة له 
 –  ٧ ذبـــح   – ســجــن   – ـــرس  اجل رن   -  ٦
عاصمته  أوقــيــانــيــا   g  oــركــا ب أرخــبــيــل 
 – عطف   -  ٨ ــواب  ج  – حــب   – هونولولو 
مرفأ ٩ - لؤلؤة – طريق ١٠ - يدمر – إحدى 
اtمارات العربية ١١ - قصد – عتيق – ضد 

باطل.

عموديًا
مأساة  أعماله  رائــعــة   oأملــا أديــب   –  ١
قصصه  من  مصري  أديب   – "فاوست" 
دولة   – بحر   –  ٢ اvرض"   g "املعذبون 
عربية على املتوسط - نقيض ميت ٣ - 
كتاب ُتجمع فيه قصائد الشعر – وسيلة 
٤ - ُيلهب النار – آن اvوان ٥ – ُغالم ٦ - 
منفرد بنفسه – مرام ٧ - قط – أنبوب ٨ 
 g يجري  ما   – املكائد  دّبر   – اش~ى   –
عروق اtنسان ٩ - اشتياق – تهذيب ١٠ - 
١١ - من  – نسيم  – نقيض مملوك  عائلة 

احليوانات املف~سة – بناء حتت اvرض.

12345678910     11

1

2

3

4

5 

6

7

8

9

10

11

5/21 إلى 6/21

السرطان

6/22 إلى 7/22

أحد  وبين  بينك  المنافسة  تــزداد 
منصب  الى  للوصول  العمل  زمالء 
األمور  من  الكثير  وتحدث  به  تحلم 
النظر  اعــادة  الــى  تدفعك  التى 

بعالقتك مع الحبيب.

مهامك  ألداء  األفضل  الطريقة  تجد  وال  اليوم  مشتته  أفكارك  أن  تشعر 
والثقة المتبادلة أساس نجاح عالقتك مع الحبيب فال تخسرها. 

اليوم  بالصبر  تتحلى  أن  يجب 
ــهــة مــشــاكــل  ــواج لــتــســتــطــيــع م
بتصرفات  تتحكم  ال  وان  العمل 
ــد من  ــمــزي ــه ال الــحــبــيــب واعــطــي

الحرية. 

تستغل  كــيــف  تــعــرف  أن  عــلــيــك 
على  للتفوق  المتاحة  الــفــرص 
ان  من  بد  وال  اليوم  منافسيك 
تصحح أوضاعك مع الحبيب ويعود 

الوفاق بينكما. 

المعارضة  شــديــد  الــيــوم  تــبــدو 
تجدها  ال  التي  األفكار  من  للكثير 
تتصالح  أن  ويجب  للعمل  مناسبة 
الى  األمـــور  وتــعــود  الحبيب  مــع 

طبيعتها. 

انجاز  في  سريعًا  تكون  أن  عليك 
يداهمك  فالوقت  اليوم  مهامك 
وتخبر  جريئة  خطوة  اليوم  وتتخذ 

من تحب بحقيقة مشاعرك. 

الصعيد  عــلــى  جــيــد  ــيــوم  ب تــمــر 
الكثير  خالله  من  تحقق  المهني 
مع  تــصــل  أن  ـــاول  ح األربــــاح  مــن 
ـــفـــاق يــرضــي  ــــى ات ــيــب ال ــحــب ال

الطرفين. 

تحدث  االيجابية  األمور  من  الكثير 
االنطالق  الــى  وتدفعك  الــيــوم 
بجدية لتحقيق طموحاتك بالعمل 
شعور  مــعــرفــة  تــريــد  كــنــت  وان 

الحبيب فلم ال تتأكد بنفسك. 

لك  تتاح  الذهبية  الفرص  من  الكثير 
اليوم عليك أن تعرف كيف تستفيد 
بطلباتك  الحبيب  ترهق  وال  منها 

وراعي ظروفه الحالية. 

قرارات  لتتخذ  مناسب  غير  الوقت 
حاسمة اليوم كن حذرًا وال تتسرع 
من  تتأكد  أن  قبل  االرتباط  بقرار 

حقيقة مشاعرك. 

عليك أن تتحفظ على أسرار العمل 
وأن تعرف كيف تستغلها لصالحك 
على  تخيم  رومانسية  ـــواء  وأج

عالقتك مع الحبيب. 

نتيجة  جيد  ـــردود  م على  تحصل 
المشاريع  احدى  في  استثمارك 
يوم  كل  يــزداد  بالحبيب  وتعلقك 
تتخلى  أن  تستطيع  وال  بالحبيب 

عنه. 

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 N  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   N ـــــودة  ـــــوج امل
حل  تعطي  التي  وهي  السوداء 

جملموع االرقام.
ــوق اخلط  ــودة ف ــوج االرقـــام امل
واالرقـــام  االفــقــي  احلــل  تعطي 
املوجودة حتت اخلط تعط احلل 

العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
ــل لــرقــم ٢ ورقـــم ١ ورقـــم ٥  احل
او   ١ ــم  ورق  ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ســتــحــل  املـــربـــعـــات  مــــن  اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اtخر
ال يجوز تكرار الرقم N احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

العذراء
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صحة

بأمراض الشتاء .
وكشفت دراسة علمية جديدة 
بريطانيون  علماء  بها  قام 
أن  نوتينجهام  جامعة  في 
تناول التفاح والبندورة يقوي 
الرئتين فهم من أكثر األشياء 
أن  مؤكدين  للصحة،  نفعا 
تحمي  والفواكه  الخضروات 
والربو  الــرئــة  أمـــراض  مــن 

وضيق التنفس.
التفاح  أن  إلى  العلماء  وأشار 
عالية  نسبة  على  يحتوي 
األكسدة   مضادة  المادة  من 
التي  الفالفونويد  عائلة  من 
تسمى كورستين والتي تقي 
الملوثة  المواد  من  الرئة 
ودخان  الجو  في  الموجودة 

السجائر.

اعشاب لتقويه جهاز المناعه 
في فصل الشتاء

الثوم
في  الــثــوم  اســتــخــدام  يتم 
الـــوقـــايـــة مـــن اإلصـــابـــة 
ـــراض  األم و  بــاألنــفــلــونــزا 
التنفسية  بالمسالك  الخاصة 
ضد  فاعلية  له  إن  كما  العليا 
و  الفيروسات  و  الجراثيم 
قد  و  الطفيليات  و  الفطريات 
الثوم  أن  تجارب  عدة  أكدت 
الدقيقة  الجراثيم  يكافح 
بشكل فعال أكثر من المواد 
في  يساهم  إنه  كما  األخرى 
حسب  الجسم  مناعة  تقوية 
الدراسات  إحــدى  أكــدت  ما 
اإلصابة  نسبة  أن  البحثية 
باألمراض لدى من يتناولون 
الثوم أقل من االخرين بمقدار 

أربعة و ستين بالمائة.

الزنجبيل
طرد  على  بقدرته  معروف 
التي  ــراض  األم من  العديد 
يتميز  و  الــجــســم  تصيب 
بإمكانية إدخاله إلى األطعمة 
منقوعه  تناول  أو  المختلفة 
جهاز  يقوي  حتى  الساخن 

المناعة.
العرقسوس

لتغير  عرضة  الــنــاس   اكثر 
الناجمة  الطقس  تقلبات 
هم  الشتاء  فصل  دخول  عن 
إهماله  يؤدي  وقد  االطفال 
المضاعفات  من  العديد  إلى 
ويمكن ان تزداد خطورة مع 
والشرايين  القلب  ــراض  ام
اكثر  يكون  القلب  فمرضى 
يضاعف  الذي  لالجهاد  تاثرا 
المجهد  قلبهم  على  الجهد 
السبيل  هي  الراحة  وتكون 
لتجنبهم مضاعفات المرض

ـــاص الــتــي  ـــخ أغــلــب األش
الشتاء  أمـــراض  تصيبهم 
األطباء  ــى  إل الــذهــاب  بعد 
العالج  ألخــذ  المختصين، 
يكتفون  إنــمــا  الــمــنــاســب 
الصيدلية  ــى  إل بــالــذهــاب 
مسكنة  عقاقير  وتــنــاول 
ومــهــدئــة، األمـــر الـــذي قد 
يؤدي في العديد من األحيان 
الصحي  العرض  تفاقم  إلى 
خطيرة. بأمراض  واإلصابة 

انتشارا  األمراض  أكثر  ومن 
الشتاء "اإلنفلونزا"  فصل  في 
األمراض  أكثر  من  يعد  الذي 

نتيجة  الفرد  تصيب  التي 
التنفس والرذاذ المتطاير في 
العدوى  أو  المغلقة  األماكن 
 ، بها  الــخــاص  بالفيروس 
اإلصابة  تسبب  قد  والتي 
أو  والصدر،  األنف  بحساسية 
نتيجة  البلعوم  في  إلتهابات 
األنفية  الغضاريف  تضخم 
بسبب الصعوبة في التنفس 
وفــتــح الــفــم أثــنــاء الــنــوم ، 
باإلضافة إلى إلتهابات األذن 

الوسطى .
تساعد  التي  العوامل  ومن 
الشتاء  أمــراض  إنتشار  على 
اإلزدحام والتواجد في أماكن 
مغلقة وغير مهواه ،كالتواجد 
ــدارس والــعــيــادات  ــم فــي ال

والمستشفيات .
اإلنفلونزا  أعــراض  وتختلف 
ويعد   ، أخر  إلى  شخص  من 
االنــف  ســيــالن  اهمها  مــن 
ألن  ــظــرا  ن  ، ــا  ــســداده وإن
لألنف  المبطنة  الــخــاليــا 
وقتله  الفيروس  طرد  تحاول 
من  كمية  ــراز  إف طريق  عن 
باإلضافة   ، السائل  المخاط 

وإرتفاع  عطس  حــدوث  إلى 
درجة الحرارة وصداع وسعاد 
وفقدان  بالحلق  وإحتقان 
اإلعياء  مــن  وحــالــة  شهية 
السعال  عن  فضالً   ، العام 
بعض  وفــي  الــجــاف  الليلي 

األحيان حدوث قئ .
ومـــن الـــضـــروري الــحــرص 
اليدين  وغسل  النظافة  على 
منديل  وإستخدام  بإستمرار 
العطس  أو  السعال  أثــنــاء 
سلة  فــي  منها  والتخلص 
على  الحرص  مع   ، القمامة 
الراحة  من  كاف  قسط  أخذ 
والنوم ، باإلضافة إلى تناول 
والشاي  الماء  مثل  السوائل 
واألعشاب  الفواكه  وعصير 

الطبيعية ، ومراجعة الطبيب 
وعدم التراخي في أخذ العالج 

حتى ال تتفاقم األعراض.
في فصل الشتاء تزداد نسبة 
يشعرون  الــذيــن  المرضى 
والمطر  البرد  الن  باالكتئاب 
وبالتالي  حركتهم  من  يقيد 
اصابتهم  مــعــدالت  تـــزداد 
في  تنتشر  التي  باالمراض 
أكــدت  ــد  وق الــشــتــاء  فصل 
الشعور  أن  حديثة  ــة  دراس
بإيجابية  والنظر  بالسعادة 
لألمور في موسم الشتاء يوفر 
مواجهه  في  حماية  أفضل 
حيث   ، البرد  بنزالت  اإلصابة 
األشخاص  أن  الباحثون  وجد 
يصابون  ما  قليالً  المرحين 

جــذور  أن  علماء  عــدة  أكــد 
على  تحتوي  ســوس  العرق 
من  الشفاء  في  تساهم  مواد 
تتميز  مادته  و  أمراض  عدة 
يكونه أكثر حالوة من السكر 
تمضغ  أن  يمكن  و  العادي 
هي  و  تعصر  أو  تؤكل  أو 
و  بالقرحة  اإلصابة  من  تقي 
الشخص  شفاء  في  تساهم 
و  القولون  تطهر  و  منها 
عسر  و  القرحة  من  تخفف 
مستويات  تنقص  و  الهضم 
مناعة  تقوي  و  الكوليسترول 

الجسم.

البابونج
شرب  يتم  أن  الممكن  من 
لتهدئة  الساخن  منقوعه 
يمكن  كما  الهضمي  الجهاز 
فيقوم  بــه  الــجــلــد  دهـــن 
اخرى  فوائد  ولــه  بتهدئته 
صناعات  فــي  يــدخــل  حيث 
الشعر  غسول  و  الصابون 
أخرى  مستحضرات  عــدة  و 
الجلد  تمنح  و  الجروح  تشفي 

التغذية.

الميرمية
مضى  فيما  استخدامها  يتم   
و  الــذاكــرة  تقوية  أجــل  من 
الحكمة  زيادة  و  الفكر  تنقية 
كميات  على  تحتوي  وهــي 
وفــيــرة مــن الــكــالــســيــوم 
وتهدئ  الطيارة  والــزيــوت 
وتلطف الجسم و تقضي على 
إنها  كما  باالكتئاب  الشعور 
طبيعيا  حيويا  مضادا  تعتبر 
والبكتيريا  الفيروسات  يكافح 
وقد  الجسم  تصيب  التي 
بأنها  ألمانية  دراســة  أقرت 
تساهم في خفض مستويات 
طريق  عن  الدم  في  السكر 
كما  المغلي  منقوعها  شرب 
التنفسي  للجهاز  مفيدة  إنها 

و تطهر الفم و الحلق.

البقدونس
عالية  كميات  على  يحتوي 
لذلك  و  البوتاسيوم  مــن 
المناعي  الجهاز  يقوي  فهو 
فقر  مرض  يكافح  و  بالجسم 
الدم و لذلك ينصح بإضافته 
فهو  الخضروات  سلطة  إلى 
السموم  من  الجسم  يخلص 

المتراكمة فيه أيضا.

حبة البركة
من  وتقى  المناعة  تقوى 
واالوعــيــة  القلب  ـــراض  ام
والعيون  والكلى  والسكر 

والجلد

البهارات
ــكــمــون الــكــركــم   مــثــل ال
والنباتات  القرنفل  الزعفران 
االكسدة  بمضادات  الغنية 
الــتــي تــكــون مــوجــودة في 
الجزر  مثل  الملونة  النباتات 
الفراولة  الكمثرى  التفاح 
والمشمش  المانجو  السبانخ 
والبندورة  والكرز  الكركديه 

والعنب االحمر والفراولة
من  بمحتواها  غنية  نباتات 

E فيتامين
والكاشو  القلب  جــوز  مثل 
الغنية  والماكوالت  والفستق 
الطبيعية  ــضــادات  ــم ــال ب
السمك  زيت  مثل  لالكسده 
الذرة  زيت  القمح  جنين  زيت 

الخس اللحوم االسماك 
* وزارة اصحة

امراض الشتاء وطرق الوقاية منهاامراض الشتاء وطرق الوقاية منها
الصيديل ابراهيم عيل ابورمان*

ايلول ثوبه مبلول قول قديم يعرب عن حقيقة علمية بان الشتاء بدا يجهز ابوابه لري االرض العطىش بعد فصل صيف حار 
وسات  ارض بالعباد واالشجار وباقي الكائنات فمع بداية دخول فصل الشتاء وتغ حالة الجو إىل الباردة، يزداد نشاط الف
وامليكروبات املسببة للعديد من األمراض ،والتي ترتكز يف الجهاز التنفيس مثل نزالت الربد واإلنفلونزا واإللتهابات الجيوب 

األنفية واللوزت ، وحساسية الصدر ، وما يتبعها من امراض مثل  أمراض املفاصل.
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عالقات

في  والديه  أحد  وجود  عدم 
يبقى  الجرح  أن  غير  حياته 
ــاراً  آث يخلِّف  وربما  نفسه، 

تدوم مدى حياة األبناء.

حلول

في  طريقته  شخصٍ  لكلٍ 
يتظاهر  األمــر.  مع  التعامل 
فيما  يكترث،  ال  بأنه  البعض 
يبدأ البعض اآلخر بالتشكيك 
الشخصية،  قــيــمــتــه  فـــي 
من  حــالــةً  آخـــرون  ويعيش 

الغضب الدائم علناً.

من  للشفاء   واحــد حلٌ  ثمة 
إن  الحزن.  خسارة:  نوع  أي 
زمنية  فترة  أحدهم  هجرك 
فأنت  ــد،  األب إلــى  أو  معينة 
الوحيد  ــل  ــح وال مــجــروح. 
النفسي  الجرح  من  لشفائك 

هو أن تعبر عن حزنك.

التي  الخطوات  بعض  إليك 
عن  للتعبير  اتباعها  يمكن 
ــك بــســبــب الــخــســارة  ــزن ح

الناتجة عن الهجران:

فيها  تعترض  رسالةً  اكتب   •
عبري  عبر/  هجرانك.  على 
الحزن  مشاعر  عن  له  لها/ 
والحيرة  والصد  والغضب 
وغيرها. لن يقرأ أحد الرسالة 
عن  للتعبير  وسيلة  لكنها 

مشاعرك.

موجهة  رســالــةً  أكــتــب   •
الشخصية.  أحاسيسك  إلى 
من  على  التركيز  من  بــدالً 
على  التركيز  عليك  جرحك، 
على  ركز  نفسها.  األحاسيس 
جسدك.  في  الحزن  مواطن 
قم  لشعورك.  صــورةً  أرســم 
تختبره  عما  مبتكر   بتعريف
من مشاعر. سامر أحاسيسك.

• ال تقمع مشاعرك، بل إذهب 
ــات في  ــدرج ــى أقــصــى ال إل
سمحت  كلما  إليها.  التعرف 
بالحزن،  بالشعور  لنفسك 
شفائك  عملية  كانت  كلما 

أسرع.

عن  النفسي  الهجران   ينتج 
تــخــلــي بــعــض األشــخــاص 
المهمين بالنسبة إليك عنك، 
تقديرك،  عدم  أو  نبذك،  أو 
يلحق  إليك.  االنتباه  عدم  أو 
غير  الجرح  من  النوع  هــذا 
بالمتلقي.  كبيراً  أذى  المرئي 
 « مصطلح «متلقٍ الواقع،  في 
ألن  الــشــيء  بعض   ســاخــر
ال  الحالة  هــذه  فــي  األخــيــر 

يتلقى أي أمر نافع.

شيء  أي  تلقي  عدم  يشكِّل 
تحب  الـــذي  الشخص  مــن 
النفسي  الهجران  من  نوعاً 
فيك.  مباشرة  يؤثر  ــذي  ال
 ألحد النوع  هــذا  يظهر  ال 
ضمن  كثيرون  ويتجاهله 
بالتعرض  المتعلقة  األمــور 

يحق  كان  إذا  عما  بالتساؤل 
لك الوجود في األصل. وجدت 
أن  المجال  هذا  في  البحوث 
األساسية  الوسائل  إحــدى 
يشعر  الشخص  تجعل  التي 
يشطب  حين  مهم  غير  بأنه 
يتجلى  التواصل.  قائمة  من 
ــدة  ـــي أشـــكـــال ع ذلــــك ف
كالتخاطب بطريقة مجنونة، 
أو التشبث بالرأي، أو الجدال 
الكالمي، أو عدم حل مشكلة 
معينة، أو عدم الرغبة في حل 

، أو التجاهل، أو غيرها. نزاعٍ

ينتج «العالج الصامت»، الذي 
يعتبر أحد أسلحة النرجسيين 
المسيئين،  من  وغيرهم 
قوية  تجاهل  أحاسيس  عن 
يشعر  المتلقي.  بها  يشعر 

الضحايا  ويشعر  لــإلســاءة، 
بأنهم فارغون وغير مرئيين.

ربما ال يفهم ضحايا اإلساءة 
أن  شعور  أســاســاً  الظاهرة 
ألنهم  مــرئــي  غير  تــكــون 
على  االختباء  غالباً  يتمنون 
غير  مرئيين.  غير  يكونوا  أن 
أن السعي إلى أن تكون غير 
الشخص  إلى  بالنسبة  مرئي 
صحيح.  غير  تصرف  اآلخــر 
لألشخاص  ــضــروري  ال مــن 
مهمون  بأنهم  يشعروا  أن 

لآلخرين.

كونك غير مرئي بالنسبة إلى 
جرحاً  لك  يسبب  تحب  من 
الشعور  إلى  يدفعك  وجودياً 
ــأنــك غــيــر مــهــم، وتــبــدأ  ب

بالجرح  األشــخــاص  بعض 
تعرضهم  نتيجة  العميق 
فيلجؤون  الصامتة  للعالجات 
المواد  استعمال  إلى  بالتالي 
مضادة  أدوية  أو  المسيئة، 
االنتحار  حتى  أو  لالكتئاب، 

للهروب من الفراغ.

المترتب  الجرح  ينتج  بدوره، 
غياب  ــن  م ــهــجــران  ال ــن  ع
يختار  عندما  أحياناً.  األهــل 
الحضور  عدم  والديك  أحد 
انعكاسات  تكون  حياتك  في 
من  ما  كبيرة.  عليك  األمــر 
تفسيرٍ بسيط يقدمه لنا هنا 

من تعرض لهجران األهل.

األمر  تقبل  البعض  يحاول 
متجاهالً  إيجابية   بطريقة

حزنك  نقاط  حــددت  بعدما 
األحاسيس،  بعض  واختبرت 
ببعض  ــام  ــي ــق ال يمكنك 
األخرى  التصويرية  التمارين 
الشفاء  على  تساعدك  التي 

أيضاً وهي:

فيك.  المتألم  الجزء  حدد   •
بـ«الطفل  تسميته  يمكن 
كان  إن  المتألم».  الداخلي 
طفولتك،  ــرح  ــج ال مــصــدر 
فهذا األمر ال يهم ألن الجرح 
الناتج عن الهجران سيضعك 
ذهنية  حالة  في  األرجح  على 

متردية.

معافى  جــزءاً  اآلن  تخيل   •
فاعالً  سيكون  فيك.  ورحيماً 
على  شفائك.  عملية  فــي 
نفسك  ينقذ  أن  الجزء  هذا 
الحب  توفير  عبر  المتألمة 
واألمــل  والتعاطف  والوقت 

والدعم.

المتعاونة  اآلليات  حــدد   •
لديك، أي الجزء الذي يعوض 
اختبرته  ــذي  ال الــجــرح  عــن 
لك.  محبيك  لهجران  نتيجة 
تحاول  التي  األجـــزاء  حــدد 
 االستجابة إلى األلم بطريقة

غير صحية.

الداخلي  ألمك  إلى  تحدث   •
في  المهجور  الطفل  وإلــى 
كُن  بقيمته.  ره  ذكّ داخلك. 
 بطريقة أجله  من  حاضراً 

فعلية وملموسة.

كنت  مهما  النهاية،  فــي 
ما  بجروحك  ومتأثراً  متألماً 
زالت الحياة أمامك لتعيشها. 
يؤلمك  قلبك  كان  وإن  حتى 
من  ــى  إل االشتياق  بسبب 
إمكانك  في  زال  ما  تحب، 
األمل  د  جِ حياتك؛  في  النجاح 
 بطريقة ـــش  وع ــحــب  وال
من  ذلــك  ستفعل  سليمة. 
أحاسيسك  تــكــريــم  خـــالل 
واالعتراف بخسارتك والتحقق 
واالستمتاع  نتائجها،  من 

بحياتك مهما كان األمر. 

.. لوعة الهجران املؤ
تعلم كيف تعالج جروحك!

أن الطب   ً يف نفسنا يؤثر يف صحتنا العقلية، عل عميقاً  يرتك هجران الحبيب لنا جرحاً 
الواردة  غ  املعقدة  الصدمة  مثل  اماً  كاٍف،  بشكٍل  الحالة  بهذه  يعرتف  ال  النفيس 

كتشخيٍص يف الدليل التشخييص واإلحصا لالضطرابات النفسية.
جسية غالباً، وأحد األمور التي الحظتها أنها تتسبب بجرح «الهجران»  أتناول اإلساءة ال
للضحية. يعتقد الناس أن اإلساءة تشمل نوعاً من التعنيف اللفظي أو الجسدي؛ غ أن 
من الضحايا  يرصخ أحد يف وجههم. يعا بعضهم ببساطٍة النبذ والتجاهل،  اً  كث

وال يعالج كث من االختصاصي الجروح الناتجة عن الرفض أو الهجران.
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الفترة  خالل  اختفائك  سبب   ما 
الماضية؟

موجودة  ولكني  أخــتــف،  لــم 
أعود  جيد  عمل  عن  وأبحث 
أن  خصوصاً  جمهوري،  إلى  به 
لدى  كبيراً  ورصيداً  ثقة  لدي 
الجمهور ال أرغب في أن أضيعه 
بعمل أقل من المستوى. أضف 
تواجه  التي  المشاكل  ذلك  إلى 
البدء  بعد  المسلسالت  بعض 
حريصة  يجعلني  ما  بالتصوير، 

على االهتمام بالتفاصيل.

لماذا أعلنت عدم مشاركتك في 
فيلم «العميل»؟

فوجئت بأخبار كثيرة حول هذا 
 علي يعرض  لم  ولكنه  الفيلم 
من األساس، لذا كنت حريصة 
لجمهوري  األمر  توضيح  على 
«إنستغرام»  على  حسابي  عبر 
التواصل  في  استغله  ــذي  وال
باستمرار معه لتوضيح الحقائق 
أخبار  او  إشاعات  أي  على  والرد 

مغلوطة عني.

الذي  العمل  على  عثرت  وهل 
ــه إلــى  ــالل ــن مـــن خ ــودي ــع ت

الشاشة؟

الوقت  فــي  مــشــروعــان  ثمة 
سينمائي  أحدهما  الــحــالــي، 
المخابرات  أفــالم  إلى  ينتمي 
واآلخر درامي. ولكن لم نستقر 
ال  لذا  بعد.  تفاصيلهما  على 
أرغب في الحديث عنهما راهناً.

ميزانية ضخمة

الفيلم  بــأن  صــرحــت  لكنك 
سيصور في الخارج؟

المجتمع، كذلك غيره من أفالم 
تطرقت إلى مشاكل ملحة.

مع  الجديد  الفيلم  سيكون  هل 
المنتج محمد مختار؟

في  زلنا  مــا  ــك،  ل ــرت  ذك كما 
كثير  وثمة  األولية،  المراحل 
بشكل  تتضح  لم  ــور  األم من 
كامل. نكشف عن فريق العمل 
الوقت  في  المنتجة  والجهة 
المناسب. أما محمد مختار فهو 
شريك نجاح بالنسبة إلي ورغم 
من  أكثر  عالقتنا  فإن  انفصالنا 
ممتازة وأشعر براحة في العمل 

معه.

في  بالتدخل  تتمسكين  هل 
العمل؟

والحديث  األمــر  هذا  استغرب 
فيه بشكل متكرر، خصوصاً أنه 
غير صحيح ألنني ال أتدخل في 
التفاصيل الفنية كما ينشر في 
سواء  عمل  أي  ولكن  اإلعــالم. 
في السينما أو التلفزيون أقدمه 
الجندي،  نادية  باسم  يكون 
بالنسبة  مسؤولية  وهـــذه 
المخرج  يحاسب  أحد  فال  إلي، 
المشروع  كــان  إذا  المنتج  أو 
بل  الفني،  المستوى  في  أقل 
لذا  أخطاء.  أي  النجم  يحملون 
جلسات  أعقد  أن  الطبيعي  من 
ــي في  ــت ــــرض رؤي عــمــل وأع

التنفيذ.

مسلسل وإشاعات

ماذا عن مسلسل «المنظومة»؟

األعمال  إلى  المسلسل  ينتمي 
المستوى  عــلــى  الــضــخــمــة 

الخارج  في  الفيلم  نصور  فعالً، 
يتطلّب  السيناريو  ألن  بالكامل 
أن  يجب  والميزانية  ذلـــك، 
طبيعته.  تناسب  ضخمة  تكون 
جديد  تحضير  إلى  يحتاج  لذا 
كي  التفاصيل  فــي  وتدقيق 
أتمناها.  التي  بالصورة  يخرج 
السينما  إلى  عودتي  عموماً، 

أصبحت وشيكة جداً.

التي  األفــالم  أن  البعض  يرى 
نجحت في فترات سابقة ربما ال 

تنجح اآلن؟

يناسبه  ما  زمان  لكل  بالتأكيد 
ـــن مـــوضـــوعـــات وأفـــكـــار  م
تقديمها  يمكن  ملحة  وقضايا 
عن  أتحدث  ولكني  سينمائياً، 
القصة  عــن  ال  الفيلم  فكرة 
والتفاصيل. هل يمكن مثالً أن 
تقول إن األفالم الرومانسية لم 
ال،  بالتأكيد  جمهور؟  لها  يعد 
فثمة أمور مغلوطة وتسرع في 

إصدار األحكام.

أن  على  معي  تتفقين  هــل 
معايير السينما تغيرت؟

بشكل  تــغــيــرت  بــالــتــأكــيــد 
وأنتظر  غائبة  كنت  لذا  كبير، 
والمختلف.  المناسب  المشروع 
أشعر بحنين جارف إلى السينما 
الموافقة  قبل  جيداً  أفكر  ولكن 
واعتذرت  جديد.  عمل  أي  على 
أفالم  في  الحضور  عــدم  عن 
بعضها خرج إلى النور والبعض 
أكن  لم  ألنني  يخرج،  لم  اآلخر 
ارغب في أن يكون وجودي في 
قدمت  عندما  عابراً.  السينما 
«الباطنية» مثالً ناقشت قضية 
في  تغيير  إحــداث  في  تسببت 

السفر  إلى  ويحتاج  اإلنتاجي، 
لتنفيذه  عدة  أوروبية  دول  إلى 
بها،  ــتــب  كُ الــتــي  بــالــصــورة 
راهناً  الدرامي  اإلنتاج  وظروف 
أننا  خصوصاً  بذلك،  تسمح  لن 
وقت  في  ميزانية  حددنا  كنا 
سعر  تغيير  جاء  ولكن  سابق 
ثم،  من  ليضاعفها.  الصرف 

أرجأنا التصوير.

هل ما زلت تشعرين بضيق من 
اإلشاعات؟

ــودة  ــوج اعــتــدتــهــا، وهـــي م
تعد  ــم  ول طويلة  فترة  منذ 
الفترة  وفي  إطالقاً.  تضايقني 
التواصل  مواقع  تجتاح  األخيرة 
االجتماعي إشاعات من نوع آخر 

بعيدة تماماً عن المنطق.

صوراً  أخيراً  جمهورك  شاركت 
من الساحل الشمالي.

الصيفية  إجازتي  أمضي  كنت 
مشاركة  على  وحرصت  هناك، 
على  بــالــصــور  جــمــهــوري 
صوراً  أنشر  فأنا  «إنستغرام»، 
سواء  أزورها  التي  األماكن  من 

داخل مصر أو خارجها.

«الحكاية مع عمرو أديب»

حفلة  حضورها  سبب  ــول  ح
مع  «الحكاية  برنامج  إطــالق 
نادية  تقول  ـــب»،  أدي عمرو 
الجندي: «عمرو أحد اإلعالميين 
المستوى  على  أحبهم  الذين 
فن  يجيد  وهــو  الشخصي، 
الحوار وإدارته، لذا أحرص على 
تلبية  في  أتردد  ولم  متابعته 

 .«الدعوة عندما وجهت إلي

نادية الجندي..
أحّن إىل السين وعود وشيكة

رشوع أحده  تعود نادية الجندي إىل الساحة الفنية، بعد فرتة اختفاء خالل السنوات املاضية، 
سين واآلخر درامي تلفزيو ،الجندي اكدت ذلك  يف دردشتها مع  جريدة «الجريدة»  الكويتية 

التي التقت النجمة املرصية :

في آب   الماضي، كشفت المغنية  اللبنانية هيفا وهبي عن 
ألبومها الجديد «حوا» الذي أتى بعد ست سنوات على طرح 

ألبوم «ملكة جمال العالم».
النجاح  على  قادرة  تزال  ال  وهي  التميز،  على  هيفا  تحرص 
لم  تقليدها.  إلى  كثيرات  سعي  ظل  في  المهمة،  هذه  في 
تطرح نفسها يوماً كمغنية محترفة، وهي تعرف منذ اللحظة 
تمكنت  أنها  إال  جداً،  متواضعة  صورتها  قدرات  أنّ  األولى 
من تشكيل حالة في الوسط الفني، فيما تحرص على ابتكار 
في  التنويع  عن  عدا  الجذابة  والصورة  السباقة،  اللوكات 

التوزيعات الموسيقية الحديثة والراقصة.

 رشا رشبتجي تعلن 
إنطالق «ما فيي»

تأليف  من   ، فيي»  «ما  مسلسل  تصوير  عمليات   بــدأت 
وسيناريو كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي وانتاج  شركة 
التلفزيونية  مشاريعها  من  باقة  ضمن  لإلعالم»  «الصباح 

التي تعرض في رمضان ٢٠١٩ وخارجه.
المسلسل من  بطولته  : معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، 
نادين خوري، روزينا الذقاني، يوسف حداد، محمد قنوع، بيير 
داغر، زينة مكي، كارال بطرس، السا زغيب، أحمد الزين، جان 

دكاش، جو طراد، ليليان نمري، وغيرهم. 
صورة  نشرت  شربتجي   رشا   السورية    المخرجة  وكانت 
التصوير،  بدء  عن  معلنة  انستغرام  على  صفحتها  على  لها 
يذكر  المنتظر.  المشروع  على  أكثر  تفاصيل   أي دون  من 
أن «ما فيي» يقع في جزءين، ويروي قصة حب وكراهية 
تصل إلى اإلنتقام في قالب ينقل صراعات تتخبط داخلها 
هدوء  من  الرغم  على  مضطربة  حياة  تعيش  شخصيات 
يعرض  أن  المتوقع  من  النائية.  الجبلية  المنطقة  محيط 

«ما فيي» أوائل العام المقبل.

هيفا  اللبنانية  املغنية  «حــــّوا» 
وهبي تجدد  حضورها عىل يوتيوب
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انتعاشة  يمثل  الذي  الصيفي،  الموسم  انتهاء  قبل 
هذه  الغناء  نجوم  يعيش  الجديدة،  الغنائية  لأللبومات 
ألبومات  طرح  بين  الفني،  النشاط  من  حالة  األيــام 
إلى  باإلضافة  «سنغل»،  فردية  وأغنيات  جديدة 
المطربين  من  الكثير  أعلن  حيث  المصورة،  الكليبات 
حالياً  تنضج  غنائية  ومشاريع  الجديدة،  ألبوماتهم  عن 

لتبصر النور قريباً.
التي  الزغبي،  نــوال  اللبنانية  المطربة  مع  البداية   
تستقر  لم  والذي  الجديد،  أللبومها  التحضير  تواصل 
مع  خالله  من  تتعاون  حيث  اآلن،  حتى  له  عنوان  على 

الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى.
األلبوم  في  األغنيات  من  باقة  بتلحين  قام  مصطفى، 
الجديد للزغبي، وقال إنها متنوعة وقوية، مؤكداً أنها 

ستالمس ذائقة الجمهور فور سماعها.
صفحته  عبر  فؤاد،  محمد  المصري  الفنان  طرح  بدوره، 
التي  أغنياته  ألحدث  برومو  «فيسبوك»  على  الرسمية 
ستكون ضمن ألبوم «سالم» المقرر طرحه خالل األيام 

القليلة المقبلة.  
عيد  فاطمة  المصرية  الشعبية  المطربة  وتعود 
لجمهورها بألبوم غنائي جديد بعنوان «أنا بنت عمك»، 

بعد فترة غياب.
قديمة  أعماالً  ويتضمن  الحاج،  ريتشارد  إنتاج  األلبوم، 
إلى  إضافة  ومطور،  حديث  بأسلوب  توزيعها  جرى 
مجموعة من األغنيات الجديدة والمبهجة، التي تتعاون 

فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.
كليبات  أحــدث  مشاهدات  تخطت  أخــرى،  زاويــة  من 
«يوتيوب»  عبر  المليون  ليلة»،  «أحلى  توفيق  إيهاب 
بعد طرحه بيومين فقط، حيث تم تصويره في مدينة 
مراكش، واستعان من خالله بفريق عمل من المغرب 
وألحان  نبيل  نينا  كلمات  من  وهي  األغنية،  لتصوير 

أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عادل.

أما أغنية «أهد الدنيا» لرامي صبري، فقد تخطت نصف 
كلمات  من  وهي  نفسه،  الموقع  على  مشاهدة  مليون 

وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جالل الحمداوي.
جديداً  كليب  فيديو  نور  محمد  الشاب  المطرب  وطرح 
بعنوان «إنساني وخليك بعيد»، ضمن ألبومه الجديد 
«مسا مسا». واألغنية من كلمات محمد عاطف، ألحان 
محمود  مكسياج  شفيق،  محمد  وتوزيع  يحيى  محمد 
عزت، ماستر أمير محروس، غيتار شريف فهمي، وإخراج 

محمد جمعة ومصطفى عامر.
كليب  شاهين،  محمد  المصري  المطرب  طرح  بينما 
أغنيته الجديدة «إحنا الجدعان» على موقع «يوتيوب»، 
وليد  كلمات  ومن  الخولي،  إسالم  إخراج  من  واألغنية 

رياض ، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.
الشعراء  من  كبير  عدد  مع  األلبوم  في  تعاون  شاهين 
ومحمد  طعيمة  أمير  غرار  على  والموزعين،  والملحنين 
وغيرهم  الشافعي،  وعزيز  محمود،  وحسين  النادي 

الكثير.

نوال الزغبي وفاطمة عيد وإيهاب توفيق..  
ملسات نهاية املوسم الفني الصيفي!

 كشفت المغنية  اللبنانية مي حريري   عن أنها 
لوالدها أسامة  ابنتها سارة  حضانة  عن  تنازلت 

شعبان، لما فيه من مصلحة لها.
   ، مةً حريري التي أقدمت على هذه الخطوة مرغَ
إلى  تحتاج   سن في  أصبحت  ابنتها  أن   وجدت
وجود أب إلى جانبها، خصوصاً أنها أصبحت في 
الـ ١٣ من عمرها، أي في سن المراهقة. ولكن 
مي تعاني اآلن من ابتعاد ابنتها عنها وال سيما 
أنها تربت في حضنها وكانت تالزِمها كظلّها.

حريري تحدثت أيضاً في الحوار عن صداقاتها 
في الوسط الفني، وأشادت بوائل كفوري «فهو 
والوحيد  جداً  وحقيقي  أصيل  وإنسان  صديقي 
على  مثنيةً  الناس»،  سيرة  على  يأتي  ال  الذي 
وائل جسار «فهو طيب وليس خبيثاً ويحب من 
يعطي  وال  مشاعر  كتلة  األساس  في  وهو  قلبه 
عالمة  راغب  واصفةً  واإلخالص»،  المحبة  سوى 
بأنه فنان راقٍ ومحترم. كما أعربت عن محبتها 
لمايا دياب «فهي فنانة في حالها ال تتدخل في 

أمور أحد وتقوم بمصلحتها».

-  ما األسباب التي دفَعتك للتخلّي عن حضانة 
ابنتك سارة؟

أريد  وأنا  بخير،  سارة  تكون  أن  أريده  ما  كل   -
نفقد  جعلَنا  التكنولوجيا  عصر  مصلحتها. 
القدرة على السيطرة على األوالد، وسارة تحتاج 
وتتمتع  صبية  صارت  سارة  بجانبها.  أبٍ  إلى 
بالشكل الحسن وقامة ممشوقة، ونحن نعيش 
عليها.  أخــاف  أن  الطبيعي  ومن  غابة  وسط 
أنني  حتى  كثيراً  أعاني  أنني  مع  قراري   اتخذت
ال  هذا  وكل  وزني  من  كيلوغرامات   ٥ فقدت 

يهمني، فالمهم أال يلحق األذى بأوالدي.
  كم تبلغ سارة من العمر؟

- ١٣عاماً.
  وهل تقبلت فكرة العيش مع والدها؟

- طبعاً. سارة على تواصلٍ دائم مع والدها. أنا 
خيال  في  األب  أُبقي  كيف  وأعرف  ذكية  امرأة 
 ن أقوم بتربيتهم. وفعلتأوالدي، مع أنني أنا م
تماماً،  جونيور  ملحم  مع   فعلت كما  سارة  مع 

(الموسيقار  والده  عن  دائماً  أحدثه   كنت حيث 
الراحل ملحم بركات).

الحصول  أجل  من  كثيراً   حاربت أنك  الالفت    -
على حضانتها؟

حضن  إلى  بحاجة  األوالد  لكن  صحيح،  هذا   -
اللذان  هما  مجتمعان  واألب  األم  أيضاً.  األب 
يساهمان في تكوين شخصية الطفل. األم هي 
 دخلت وابنتي  الطفولة،  في  األساسي  العنصر 
والدها.  إلى  حاجة  في  وهي  المراهقة،  عمر  في 
لكننا منفصالن، ووجوده ضروري في حياتها في 
هذه المرحلة. مثالً، أنا عجزت عن أن أنتزع منها 
أتمناه  ما  كل  ذلك.  فعل  والدها  بينما  الهاتف، 
يحرمني منها، وأن نظلّ على تواصل دائم،  أال 

خصوصاً أنها تنام في حضني منذ والدتها.
-  ألم تتصل بك منذ أن سافرت إلى والدها؟

- طبعاً، ولكن األمر يحتاج إلى وقت كي أستطيع 
أقسو  أن  مني  طلب  والدها  غيابها.  أتجاوز  أن 
قليالً على قلبي كي تتمكن من التأقلم مع الجو 
الجديد. أعيش معاناة، ولكن مصلحة سارة فوق 

كل اعتبار. أنا مكسورةٌ وأعيش حرقة كبيرة.
-  تعيشين مع جونيور حالياً؟

في  بيته  فــي  لــوحــده  يعيش  جونيور  بــل   -
كفرحباب، ولديه حياته الخاصة.

-  فنياً ماذا تحضرين؟
عراقية،  أغنية   طرحت المغربية  األغنية  بعد   -
حلب  قلعة  في  مهرجاناً  الشهر  هذا  وسأحيي 
وفي ٢١ من الشهر الجاري أيضاً لدي حفل في 

المغرب.
عن  ويلهي  يواسيك  أن  يمكن   الفن هل    -

العائلة؟
العائلة.  عن  يعوض  أن  يمكن  شيء  ال  أبداً،   -
حفل  في   تواجدت عندما  خلق.  فشة  هو   الفن
راغب عالمة كانت ابنتي سارة معي قبل أن تغادر 
إلى والدها، وهو دعاني إلى الغناء ولكنني كنت 

حزينة ولم أتمكن من إمساك الميكروفون.
-  ولكنك تعرضت لالنتقادات بسبب فستانك 

القصير، خصوصاً عندما دعاك إلى المسرح؟
 أهتم .«جسمي حلو وبيلبقلي شو ما لبست» -

بنفسي ورشاقتي وأمارس الرياضة، وكل عائلتي 
ولينظروا  سخيفة  انتقادات  هذه  مثلي.  تفعل 
سوى  قلوبهم  يحرق  شيء  ال  غيري.  يفعل  ماذا 

جسمي، ماذا أفعل لهم؟ جمالي نعمة ونقمة.
-  وكيف كان جمالك نقمةً بالنسبة إليك؟

عندما  أقرأها  التي  السلبية  االنتقادات  بسبب   -
أنشر صوري. من تكتب تعليقات مماثلة تكون 
إنسانة شريرة، وال أعرف كيف يمكن ألي شخص 
تعليقاً  يكتب  وأن  فنان  حساب  على  يدخل  أن 

سلبياً بهدف إيذاء اآلخر.
-  ما رأيك بحجاب أمل حجازي؟

أنا  قناعاتها.  عليها  تمليه  بما  قامت  هي   -
إنسانة وأخاف اهللا بطريقتي. أمل إنسانة طيبة، 
 وهي لم تؤذ أحداً في يوم من األيام، وارتدت

الحجاب ألنها كانت على قناعة بذلك.
-  هل شاهدت إطاللة وائل كفوري في برنامج 
ــزواج  ال عن  فيها  تحدث  والتي  «تخاريف» 

والخيانة والغدر والنميمة والحسد؟
- «برافو... هو نفّس ومنيح اللي حكي ألنه كان 
رح يبج». أحب وائل، وهو صديقي وأعرف كيف 
ر وكيف هي حياته. وعندما يتطرق إلى هذه  يفكّ
هو  «مليان».  قلبه  أن  يعني  فهذا  المواضيع، 
اإلنسان الوحيد الذي ال يأتي على سيرة الناس، 
وحقيقي جداً. هو جاري وصديقي ونلعب تنس 
بعيدة،  فترة  منذ  مقربون  أصدقاء  نحن  معاً. 
وال  أصيل  إنسان  وهو  جيداً،  نفسيته  وأعــرف 
كما  أيضاً،  طيب  جسار  ووائــل  بأحد.  يختلط 
عن  والتحدث  النميمة  يحب  وال  خبيثاً  ليس  أنه 
األساس  في  وهو  قلبه،  من   ويحب اآلخرين، 
كتلة مشاعر وال يعطي سوى المحبة واإلخالص، 
األفالم»  و«تركيب  والحسد  الغيرة  يعرف  وال 

واالنشغال باآلخرين.
-  ومن يلفتك أيضاً في الوسط؟

- راغب عالمة إنسان محترم وراقٍ وهو صديق 
ألنها  كثيراً  دياب  مايا   أحب كما  كثيراً.  وأحبه 
بمصلحتها  وتقوم  وبحالها  جارتي  وهي  طيبة، 

وال تتدخل بأحد. 

مي حريري 
تتنازل عن حضانة ابنتها .. ملصلحتها 
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ة أخ

ي منصور ..   خ
طريقك الندى وتباش الحب ! 

   حس دعسة

قبيل رحيل الشــاعر   محمود درويش  قال ما يشــبه العطر  وشذاه 
ي منصور الذي غيبه املوت مساء يوم  ة خ يف السمو عن ســ
ة ال تســأل  ي واحد من عصبة صغ الثالثاء املايض ،  : "لكأنك يا خ

نفسها كل يوم من أنا ؟
فكيف عرفت نفسك إىل هذا الحّد..!

لقد أحببناك وأدمّناك و ينُج احد مّنا من َعدواك، ونحن حولك ألننا 
ــَك مني، كرم الضيافة  ــا وصديقا، ويل منك ما لً نحبك شــاعرا وكاتب

يف حرضة املوهبة ".  
ي؛طريقك الندى وتباشــ الحب  ــوداع كنا نلوح لخ ..ومع طيف ال
ــاد الناقــد وجدليات الشــاعر الــذي كان صبــي االرسار وحكاية  وعن

الناس وايقونة الوطن. 

العدد

٥  (التحرير) ٦ ٠ ٣ ٦ ٣ ٣ فاكس: 
٥  (اإلعالنات) ٦ ٠ ٧ ٣ ٠ ٩ ٥  (اإلدارة ) -  ٦ ٧ ٦ ٥ ٨ ١

٠ ٨ ٠ ٠ ٢ ٢ ٨ ٨ ٦ شكاوى االشرتاكات: 
شارع امللكة رانيا العبدالله

السنة الثامنة واألربعون - عّمان - األردن

رئيس مجلس اإلدارة/ أيمن المجالي

يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

رئيس التحرير

طارق المومني

األخيرة
الجزء الثاني

المدير العام/ فريد السلواني
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فراغات معلقة
ش  ر خ كتابة وتصوير: املهندس ع

 
فراغات تم نحتها في مقطع من الصخور الجيرية في محيط بلده العدسية بين ناعور 

واالغوار.
على األغلب ان هذه المعالم هي مدافن ، ربما من الفترة الرومانية او اقدم.

في هذا الموقع يوجد تقربيا ٦ او ٨ منها ، و هي بشكل عام تتشابه بتلك المتواجدة 
بشكل كثيف في وادي الجوز، جنوب- غرب ساكب في جبل عجلون.

..وهي فتحات  صغيرة جدا و ال تسع جسم إنسان حي، و كذلك هي تفتقر في محيطها 
و خاصة أسفل منها إليه بقايا فخار من الفترة البيزنطية . في الغالب انها من فترات 
اقدم تمتد من العصر الروماني و ما قبله من الهيليني و حتى ربما الحديدي. على كل 
حال ألطريقة الوحيدة لمعرفه شيء عن تاريخها هو عمل حفريه رسميه و ربما صغيرة 

في االرض أسفلها مباشرة.
ووادي  الهيا  كفر  لوادي  الصخرية  المقاطع  في  الشمال  اقصى  سحم،  في  مثلها  يوجد 

سحم وباحجام مختلفة .  

سهير بشناق 
أوراق متعبة

منتصف ايلول وذكريات ال تنىس 
في يوم مضى وفي ساعة ما رحل ....

يكفي  بما  نضجت  قــد  بعد  تــكــن   ــم  ل
الستعياب ذاك الحزن برحيله كانت  ال تزال  
من  لحينها  تتمكن  لم  الدراسة  مقاعد  على 
توديع عالم الطفولة الذي كان هو جزءاً منه 

...
لم يكن رحيله موجعا فقط بل كان انكسار 
داخلياً وضعفاً كبيراً شعرته عندما رحل وما 

اوجع الرحيل لمن نحب ....
هو لم يكن مجرد ابا بل كان مصدر الشعور 
لها  كان   .... واستقرارها  وامنها  بالحياة 
ووجوده  قلبه  ان  جيدا  تدرك  باكمله  عالماً 
الشعور  بذاك  يمدها  العمر  بدفء  يشعرها 
ومكانته  بوجوده  اال  يتكرر  ال  الذي  الجميل 

فقط 
من  يوم  اي  في  سببا  كان  قد  انه  تذكر  ال 
االيام اال بفرحها وبمدها بالحب والعطف ...

ان  والدها  من  تحتاج  التي  الفتاة  تلك  هي 
لها  ابا  مجرد  يكون  واال  بوجودها  يشعرها 
بل مرفأ آمان ومساحة من االستقرار يمنحها 
مستمدة هذه االرادة منه  وهي  اياها لتكبر 

فقط ...
جميلة تلك العالقة التي تجمع الفتاة بابيها 
بان  خاللها  تشعر  مختلفة  تكون  عندما 
قلبه  حــدود  عند  وينتهي  به  يبدا  العالم 

وعطفه ....
ان  الفتاة  تشعر  عندما  العالقة  تلك  جميلة 
حاالتها  بكل  يحتويها  لها  يتسع  قلبا  هناك 

يكون لها ابا وصديقا 
وهي كانت معه كذلك واكثر ...

ال تذكر سوى صورته وهو رجل هادىء متزن 
والقدرة  الكثير  الحنان  مشاعر  من  يمتلك 

على اشعارها بان الحياة جميلة ...
ال تذكر سوى مرحلة الطفولة واحتياجها له 
وقدرته على مدها بكل ما تحتاجه من حب 
الحياة  فهم  على  قادرة  وهي  لتكبر  وعطف 

اكثر وتمتلك من الثقة بذاتها ووجودها 
التي  الجميلة  العالقة  هذه  سوى  تذكر  ال 
ما  شــيء  تغير  مختلفة  بــدت  بانتهائها 
السنوات  مرور  مع  اكتشفته  اعماقها  في 

والمواقف والتجارب بالحياة ...
في لحظة رحيله لم تكفها دموعها وال المها 

وحزنها لتستمر دون وجوده 
قد  اجنحتها  من  جناحاً  ان  حينها  شعرت 
انكسر كعصفور لم يعد يقوى على التحليق 
يدفعه  حوله  من  كل  برغم  واحــد  بجناح 

للتحليق من جديد ...
الطفولة  عالم  من  نقلها  موجعا  رحيال  كان 
به  تكون  ان  اليوم  عليها  اخر  عالم  الى 
لها  يمد  ابا  لها  يعد  لم  النه   ... اخر  انساناً 
يديه .... لم يعد لها مكانة تشعر بها بدفء 

العمر بعد رحيله ....
غيرها هذا الرحيل بالقدر الذي تعرفت عليه 
عن معاني الحزن بالحياة ومعاني  ان يفقد 
االنسان من يحب من كان له الحياة باكملها  
بالرغم من حاجتها لالستمرار بالحياة وهي 

تخفي باعماقها الم االنكسار والرحيل 
بحياتها  كثيرة  مواقف  في  بايامها  يكن  لم 
يوم  زفافها  يــوم  له  حاجتها  جيدا  تذكر 

ستغادر به بيتها وزواياه وذكرياتها ....
كانت تشعر برغبة كبيرة بوجوده باحتضانه 
من جديد لتكون فتاة تمسك بيد ابيها في 
بمعنى  تشعر  وهي  معه  وتسير  عمرها  يوم 

ان يرافقه ابيها بذاك اليوم ...
وتلك  القلب  ذاك  فقدت  بانها  تشعر  كانت 
بحياتها  فتاة  كل  عليها  ترتكز  التي  القوة 
تشعرها  جميلة  بمشاعر  لتمدها  الجديدة 
كبير  بقلب  دوما  ينتظرها  من  هناك  بان 
وبحنان ال مثيل له يبدد اوجاعها ومنه وبه 
اي  ولمواجهة  لالستمرار  قوتها  تستمد 

ضعف يعتريها .
لطالما  بذاكرتها  صورته  استعادت  لطالما 
حادثته بينها وبين ذاتها بكت امامه وعبرت 

له عن احتياجها له ولو ليوم واحد فقط 
الجميلة  الــذكــريــات  مــن  تعبت  لطالما 
افتقدتها  واآلمان  بالقوة  الشعور  ولمشاعر 
سوى  تقوى  ال  كانت  لكنها  واوجعتها  كثيرا 
على االستمرار بهذا العمر وهي تدرك جيدا 

ان مثله  لن يكون ولن يعود ...
رحيله  على  طويلة  سنوات  مرور  بعد  اليوم 
ياتي ايلول ليعيد لها من جديد هذا الوجع 
من  تحمله  ما  بكل  رحيله  لحظات  لتستعيد 

الم وحزن ....
ذاكرتها  عن  يغيب  ال  الذي  اليوم  ذاك  هو 
هي تلك اللحظات التي غيرتها كثيرا لتدرك 
بعدها ان االب وجود ال يتكرر النه االنسان 
الوحيد القادر على بث كل المشاعر الجميلة 
اليوم  الى  زالــت  ال  التي  بحياتها  الدافئة 
تردد  الن  وتشتاق  اليها  وتحن  تفتقدها 
كلمة ” بابا ” من جديد لكنها لن تفعل ولن 

تنسى .....

· الحكومة والناس .

طلب الناس من الحكومة أن تحاورهم ولما وقع الحوار تحول 
الى شجار .

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الحكومة لم تدخل في حوار 
أنها  الناس  سيقول  الدخل،  ضريبة  قانون  حول  الناس  مع 
تجاهلتهم وأنها فرضت رأيها وأنها متعجرفة ال يهمها الناس 
الفقراء وأنها متجبرة وأنها في واد وهم في واد وأن حكومة ال 

تمثل الناس ال يجب أن تستمر يوما واحدا .
ماذا حدث عندما قررت الحكومة محاورة الناس , قال الناس أن 
هذه الحكومة تريد أن تفرض عليهم القانون وأنها متعجرفة 
ال  وأنها  تريد  ما  ستقرر  وأنها  الذقون  على  ضحك  الحوار  وأن 
وهي  واد  في  والناس  واد  في  وأنها  الفقراء  وال  الناس  يهمها 

ليست معنية في سماع ما يقولون .
هذه هي الصورة إذا و لكن المشكلة في أن موضوع كهذا وهو   

الحوار ال يوجد فيه منطقة وسطى، فإما حوار أو ال حوار .
ارضاء  ألن  ليس  حيرتها،  على   الحكومة  أحسد  ال  الحقيقة 
ءالناس غاية ال تدرك بل ألن لغة الحوار مفقودة في مثل هذه 
الحالة , فالجميع يأتي بموقف مسبق، وقد قرر أن يتحدث وأن 

ال يستمع .
 . مفهومة  غير  بعبارات  يقول  وبدأ  متحمس،  مواطن  إندفع 
مؤخرة  في  يجلس  طبيب  كان  بعيد  من  الجوع،  من  ميت  أنا 
الصف وقد جاء الى قاعة إختارها المحافظ ليجمع فيها الوزراء 
أن  المهم   , الحوار  اال  شيء  كل  فيه  جرى  حوار  في  الناس  مع 
يعلق  زال  ال  الحظ  لحسن  كان  ميت،  كلمة  سمع  لما  الطبيب 
سماعته فوق عنقه , فقد فرغ للتو من فحص أحد المراجعين 
خرج  عندما  معلقة،  السماعة  نسي  وقد  الخاصة،  عيادته  في 

مسرعا من العيادة لإللتحاق بالحوار الذي دعا اليه المحافظ .
اآلن فهمنا سر وجود السماعة فوق عنق الطبيب، لكن الحاجة 
مسرعا،  الطبيب  إندفع  فقد  الصدفة  بمحض  كانت  اليها 
الصفوف،  مخترقاً  ميت   بكلمة  تلفظ  الذي  الشاب  ليفحص 
وبسرعة وضع السماعة على صدر الشاب وبدا يسترق السمع، 
الى  حتى  يلتفت  ولم  والصراخ  الكالم  عن  يتوقف  لم  الشاب 

الطبيب الذي همس سالمتك قلبك حديد .
إستفاق أحدهم  وقد كان جالسا على طرف الصف , ليصرخ نعم 
الحديد سعره نار يا حكومة، يبدو أنه هو األخر نسي في يده  
ومن  باإلسمنت،  صبها  بعد  األسطح  مستوى  لقياس  ميزاناً 

مظهره العام لوحظ أنه بال أدنى شك يعمل مقاوال .
ال يهتم النا س الذين يصرخون في مثل هذه الحوارات بايصال 
رسالة للوزراء  بقدر ما يوجهون كالمهم الى عشرات الهواتف 
سبع  إنك  واهللا  برافوا  التصوير،  بفالشات  تلمع  التي  الخلوية 
وجريء وقلت ما ال يقال وهؤالء الوزراء لم ينبسوا ببنت شفه , 

تراك يا فهلوي أفحمتهم. لكن ماذا بعد ؟
كان  الوحيد  الغائب  لكن  القضايا  كل  حضرت  الحوار  في 
موضوع الحوار وهو قانون الضريبة، فلم يتطرق له أحد، ترى 
هل ألن معظم الموجودين يعرفون أن هذه الضريبة بنسبها 
هي  النهاية  في  فاهمين،  مش  أنهم  أم  بضرر،  تصيبهم  لن 

عنزة ولو طارت .
الحوار هذا مثل مسلسل طويل نهايته جاءت من أول حلقة .
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