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kÉ°ù∏a  250 ¿GAõ```````````````̀L

∑Gôà°TG

™«Ñ∏d ¢ü°üîe ô«Z

|  á```̀ë```̀Ø```̀°```̀U  32  |

Ωƒ«dG ..IOQÉH IôWÉe AGƒLCG
 …CGôdG - ¿ÉªY 

 IôjõL ¥ƒa õcôªàj …ƒL ¢†Øîæe OGóàeÉH Ωƒ«dG ìÉÑ°U áμ∏ªªdG ôKCÉàJ

 ≈∏Y  Ωƒ«¨dG  ô¡¶Jh  , kÓ«∏b  IQGô`̀ë`̀dG  äÉ``LQO  ¢†ØîæJ  å«M  ,¢UôÑb

 áμ∏ªªdG §°Shh ∫Éª°T »a ô£ªdG øe äÉNR §≤°ùJh ,áØ∏àîe äÉYÉØJQG

 Éªe  ,kÉfÉ«MG  OôÑdG  §bÉ°ùJh  óYôdÉH  áHƒë°üeh  ÉfÉ«MG  IôjõZ  ¿ƒμJ

 ¿G πªàëjh ,ájOh’Gh á°†ØîæªdG ≥WÉæªdG »a ∫ƒ«°ùdG πμ°ûJ ≈dG …ODƒj

 ≈dG ∞«ØN ∫ƒ£g ≈∏Y á«bô°ûdG ≥WÉæªdG øe IOhóëe AGõLG πªà°ûJ

 π«ªJh QÉ£eC’G §bÉ°ùJ ∞©°†j ¿CG π«∏dG äÉYÉ°S »a ™bƒàjh ,§°Sƒàe

 .QGô≤à°S’G ≈dEG AGƒLC’G

 AÉæeCG ¢ù∏› π«μ°ûàH á«μ∏e IOGQEG   
 á«ªæà∏d ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ¥hóæ°U

GôàH - ¿ÉªY 

 ¥hóæ°U AÉæeCG ¢ù∏ée π«μ°ûJ IOÉYEÉH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG IOGQE’G äQó°U 

-15  ïjQÉJ  øe GQÉÑàYG  ø«àæ°S  Ióªd  á«ªæà∏d  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG

 äGhòdG ájƒ°†Yh áæjÉ£ÑdG ±QÉY AÓY ¢Sóæ¡ªdG á°SÉFôH ,2018-11

 Üô©j  ó«°ùdG  ,ø«eÉ£≤dG  »°Vôe  ∫É°†f  QƒàcódG  :ºgDhÉª°SCG  á«dÉàdG

 Qƒ¡°ûe  ôªY  QƒàcódG  ,QÉéædG  ∞°Sƒj  AÉØ«g  Ió«°ùdG  ,IÉ°†≤dG  ìÓa

 óªëe{  Qƒ`̀f  ó«°ùdG  h  ó`̀jÉ`̀μ`̀dG  π«ªL  ìÉàØdGóÑY  ó«°ùdG   ,…RÉ``̀é``̀dG

 .¢ùjôN zô«°ù«J

17505 Oó©dG - Ω2018  ÊÉãdG øjô°ûJ 16  ≥aGƒŸG - `g 1440 ∫hC’G ™«HQ 8 á©ª÷G

»bGô©dG ¢ù«FôdG kÓÑ≤à°ùe ¬àdÓL

 zácôà°ûªdG á«YÉæ°üdG á≤£æªdGh …ôÑdG ≥jô£dGh  §ØædG ÜƒÑfCG{  ò«ØæJ IQhô°V ¿GócDƒj ídÉ°Uh ¬àdÓL 

 الملك والرئيس العراقي يتفقان على توسيع 
التعاون االقتصادي بين البلدين 

 GôàH - ¿ÉªY   

 ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ≥`̀Ø`̀JG

 ºgôH »bGô©dG ¢ù«FôdGh »fÉãdG

 äó≤Y äÉãMÉÑe ∫ÓN ,ídÉ°U

 ≈∏Y  ,¢`̀ù`̀eG  ¿Éª°ùH  ô°üb  »`̀a

 ¿OQC’G  ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ™«°SƒJ

 ,øjOÉ«ªdG  ≈à°T  »`̀a  ¥Gô``©``dGh

 á```̀jOÉ```̀°```̀ü```̀à```̀b’G É```̀°```̀Uƒ```̀°```̀ü```̀N

 á``jQÉ``ª``ã``à``°``S’Gh á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀dGh

.π≤ædGh ábÉ£dGh

 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀K äÉ```ã```MÉ```Ñ```e ∫Ó```````̀Nh

 QÉÑc  Égô°†M  á©°Sƒe  É¡à©ÑJ

 ,ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG »```̀a ø``̀«``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG

 ¢ù«FôdGh  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ó``̀cCG

 Éeób »°†ªdG IQhô°V »bGô©dG

 ™jQÉ°ûªdG ø`̀e Oó`̀Y ò«ØæJ »`̀a

 ,á``̀cô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG á```̀jOÉ```̀°```̀ü```̀à```̀b’G

 øe §ØædG ÜƒÑfCG §N É°Uƒ°üN

 ≈`̀dEG  á«bGô©dG  Iô°üÑdG  áæjóe

 ≥jô£dG π«gCÉJh ,áÑ≤©dG AÉæ«e

 ,OGó```̀¨```̀Hh ¿É``̀ª``̀Y ø``̀«``̀H …ô```̀Ñ```̀dG

 á«YÉæ°üdG  á≤£æªdG  AÉ`̀ °`̀û`̀fEGh

 ø«H  Ohó``ë``dG  ≈`̀∏`̀Y  ácôà°ûªdG

 .øjó∏ÑdG

 »dÉªdG õé©dG §Ñ°Vh äÉ≤ØædG ¢†ØN ™e áfRGƒªdG ∫ÓN øe ∫qƒªà°S 

 الرزاز: المواطن سيلمس ا&ثر المباشر 
&ولويات عمل الحكومة 

 á«dhDƒ°ùŸG ≈∏Y ≈æÑà°S  áeƒμ◊Gh øWGƒŸG ÚH á≤ãdG     
ádAÉ°ùŸGh á©HÉàŸGh á«°ù°SDƒŸGh

GôàH - ¿ÉªY

 QƒàcódG  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  ≈≤àdG

 »a ¢``̀ù``̀eG AÉ`̀°`̀ù`̀e RGRô`````̀ dG ô`̀ª`̀Y

 AÉ```°```SDhQ  ,AGQRƒ````````̀dG  á``̀°``̀SÉ``̀FQ  QGO

 á``̀«``̀eƒ``̀«``̀dG ∞``̀ë``̀°``̀ü``̀dG ô```jô```ë```J

 ø««Øë°üdG  ÜÉqàμdG  øe  GOó`̀Yh

 áeƒμëdG  äGAÉ≤∏d  k ’Éªμà°SG  ,

 ¢Vô©d  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ™e

 ø`̀«`̀eÉ`̀©`̀∏`̀d á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ```̀jƒ```̀dhG

 ø`̀«`̀eÉ`̀°`̀†`̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ø`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG

 ∞«∏μàdG  ÜÉàch  ¢Tô©dG  ÜÉ£N

 ,ø««eÉ°ùdG

 ¿CG ≈````̀dEG AGQRƒ```````̀dG ¢``ù``«``FQ √ƒ````̀fh

 ΩÉ``̀jCG ∫Ó``̀N ≥`̀∏`̀£`̀à`̀°`̀S á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 …CGôdG  ™∏£à°Sh  ,É¡∏ªY  äÉjƒdhCG

 Iôμa ¿CG  k Gó``cDƒ``e  ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  ΩÉ`̀©`̀dG

 ∑GQOEG  ø```e  äAÉ````̀L  äÉ````̀jƒ````̀dh’G

 ø«æWGƒªdG  äÉLÉëd  áeƒμëdG

 ∞``̀∏``̀à``̀î``̀e »````````a º`````̀¡`````̀eƒ`````̀ª`````̀gh

 äÉjƒdhC’G  √òg  ¿CGh  ,äÉYÉ£≤dG

 áÑ©°U  äÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀J  á`̀ª`̀FÉ`̀b  â`̀°`̀ù`̀«`̀d

 øWGƒªdG  ¢ùª∏«°S  πH  ,≥«Ñ£àdG

 ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀Sh ,É`̀¡`̀d ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ô```̀K’G

 øe  πjƒªà∏dh  ≥«Ñ£à∏d  á`̀∏`̀HÉ`̀b

.áfRGƒªdG ∫ÓN

ضبط معمل يزّور ماركات عالمية لمكمالت غذائية
Qƒ°ùædG óªMG -¿ÉªY 

 á``̀eÉ``̀©``̀dG á``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dG â``£``Ñ``°``V

  ™e  ¿hÉ©àdÉH  h  AGhó`̀dG  h  AGò¨∏d

 ô«Z Óª©e  ¿ÉªY ∫Éª°T áWô°T

  á`̀jQÉ`̀é`̀J IQÉ`̀ª`̀Y π```NGO ¢`̀ü`̀Nô`̀e

 Ωƒ`̀≤`̀j ¿GQó````̀H É`̀Ø`̀°`̀T á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a

 äÓªμe  ∞«∏¨Jh  áÄÑ©Jh  êÉàfÉH

 á`̀«`̀f’ó`̀«`̀°`̀U ∫É``̀μ``̀°``̀TCÉ``̀H á``̀«``̀FGò``̀Z

 IRÉ`̀é`̀e äGô`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀d Ió`̀∏`̀≤`̀e

 á°ù°SDƒªdG  ió`̀d  ∫ƒ°U’G  Ö°ùM

.AGhódG h AGò¨∏d áeÉ©dG

 ™```̀°```̀Vh π```̀ª```̀©```̀ª```̀dG »``````̀a º`````̀à`````̀jh

 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÉ``̀eÓ``̀©``̀dG ô```̀jhõ```̀Jh

 É¡d  èjhôàdÉH  Ωƒ`̀≤`̀jh  Égó«∏≤Jh

 ≥``aGƒ``e ô``«``Z á`̀«`̀Ñ`̀W äGAÉ````̀YOÉ````̀H

 ôÑY  á°ù°SDƒªdG  πÑb  ø`̀e  É¡«∏Y

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉëØ°U

 √ò`̀g CÉ°ûæe á`̀YÉ`̀Ñ`̀W ≈``dG  á`̀aÉ`̀°`̀VG

 Éª∏Y  ,zÉ«dÉ£jG{  äGô°†ëà°ùªdG

  »g á`̀Wƒ`̀Ñ`̀°`̀†`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀ª`̀μ`̀dG ¿É``̀H

 á«FGòZ  äÓ`̀ª`̀μ`̀e  Iƒ`̀Ñ`̀Y  10000

 3000  ≈`̀dG  áaÉ°VG  ™«Ñ∏d  IõgÉL

 ∞``̀dG  220  h  ICÉ``̀Ñ``̀©``̀e  á``dƒ``°``ù``Ñ``c

.áZQÉa ádƒ°ùÑc

 ñÉîH IƒÑY 3000 §Ñ°V ºJ Éªc  

 Qóîe  É`̀¡`̀fG  ¿É`̀«`̀H  ábÉ£H  πªëJ

 É¡©«æ°üJ  ºàj  »©«ÑW  »©°Vƒe

 ô`̀«`̀Zh á``jhó``j ¥ô`̀£`̀H É`̀¡`̀à`̀Ä`̀Ñ`̀©`̀Jh

 h  »dÉ£jG CÉ°ûæe É¡fG ≈∏Y á«ë°U

 ádƒ¡ée á«μ«à°SÓH IƒÑY 5000

 øe ±’G ≈dG áaÉ°VG ΩGóîà°S’G

 äÓªμªd áØ∏àîe ¿É«H äÉbÉ£H

.iôNG äGô°†ëà°ùe h

 ä’’G ™«ªL ≈∏Y ßØëàdG ºJh 

 äÉ`̀«`̀ª`̀μ`̀dG ™`̀«`̀ª`̀Lh äÉ``æ``cÉ``ª``dG h

 πª©ªdG  ¥Ó`̀ZG  h  â£Ñ°V  »àdG

 πjƒëàd Gó«¡ªJ ôªM’G ™ª°ûdÉH

 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ≈``̀dG á`̀bÓ`̀©`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UG

 äGAGôL’G PÉîJG πLG øe ΩÉ©dG

 á``̀aÉ``̀°``̀VG º``̀¡``̀≤``̀ë``̀H á```«```fƒ```fÉ```≤```dG

 .äÉ«ªμdG ™«ªL ±ÓJ’

 á«°†b ádÉMEG
 áÑjôN IôØM{

 ≈dG z¥ƒ°ùdG
ΩÉ©dG »YóŸG

GôàH - ¿ÉªY 

 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e ∫É````̀b 

 iô```L ¬``````fG ,ÜÉ```̀¡```̀°```̀T ó``̀©``̀°``̀S

 Iô``̀Ø``̀ë``̀dG{ á`̀«`̀°`̀†`̀b π``̀jƒ``̀ë``̀J

 á≤£æe  »`̀a  zá«°UÉ°üàe’G

 »àdGh  ¿Éª©H  ¥ƒ°ùdG  áÑjôN

 ¢ùeG ¿ÉæWGƒe É¡à«ë°V ìGQ

 ÜƒæL ΩÉY »Yóe ≈dG ,∫h’G

.¿ÉªY

 ‘  ¬≤M §≤°ùj m∂à°ûe
zâ«ŸG ôëÑdG{ á«°†b

…CGôdG - ÉãeôdG 

 »``̀eÉ``̀ë``̀ª``̀dG Qƒ````à````có````dG ∫É``````b
 ΩÉb  ¬fG  »ÑYõdG  ∞°Sƒj  ódÉN
 »`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG ≥``̀ë``̀dG •É`̀≤`̀°`̀SÉ`̀H
 á`̀KQÉ`̀c »``̀a ø`̀«`̀aƒ`̀bƒ`̀ª`̀dG ø``̀Y
 ≈dG  í`̀°`̀VhGh  .â`̀«`̀ª`̀dG  ôëÑdG
 ¢ùeG ìÉÑ°U ΩÉ`̀b ¬`̀fG z…CGô``̀dG{
 øY »°üî°ûdG ≥ëdG •É≤°SÉH
 á«°†≤dÉH  ø«aƒbƒªdG  πeÉc
 á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e ΩÉ```````eG IQƒ```̀¶```̀æ```̀ª```̀dG
 ÉjQƒàμa  á`̀°`̀SQó`̀e  ø`̀Y  ¿É`̀ª`̀Y
 ¿É`̀gQƒ`̀f  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  áÑMÉ°Uh
 ƒHG ó`̀ª`̀MG á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG ô`̀jó`̀eh

.AÉé«¡dG

  

 ájó∏H øY √É«ŸG ™£b 
 É¡àÑdÉ£eh AÉbQõdG

 QÉæjO Êƒ«∏Ã

 …ô°†îdG óLÉe .O - AÉbQõdG 

 AÉªdG  ,ÉægÉ«e  ácô°T  â©£b

 äQOÉ`̀°`̀Uh AÉ`̀bQõ`̀dG ájó∏H ø`̀Y

 IOƒ```Lƒ```ª```dG AÉ```̀ª```̀dG äÉ```YÉ```°```S

 ¢ù«FôdG  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ≈`̀æ`̀Ñ`̀e  »``a

 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø``̀e Oó```̀Yh

 ájó∏ÑdG  õéY  ÜÉ≤YG  »a  ,É¡d

 áÑJôàªdG  ºeòdG  ójó°ùJ  øY

 2,2  á¨dÉÑdGh  ácô°û∏d  É¡«∏Y

.QÉæjO ¿ƒ«∏e

ø««Øë°U kÉHÉàch á«eƒ«dG ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ kÉ«≤à∏e AGQRƒdG ¢ù«FQ

2 3

6

6

6

ΩÉ©dG »YóªdG ≈dEG ¬à≤«≤°T øHGh ¬àdÉMG

ا&من العام: اختطاف قنديل واالعتداء 
عليه مختلق

 …CGôdG - ¿ÉªY   

 º`̀°`̀SÉ`̀H »```̀eÓ```̀YE’G ≥``WÉ``æ``dG ∫É```̀b
 ≥jôØdG  ¿CG  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ájôjóe
 π`̀μ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¢``̀UÉ``̀î``̀dG »`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d »``̀FÉ``̀bƒ``̀dG ø`````̀e’G ø```̀e
 AÉ``̀YO’G  á«°†b  »`̀a  äÉ≤«≤ëàdG
 óÑY  ¢ùfƒj  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ±É£àNÉH
 ób ¬«∏Y AGóàY’Gh πjóæb ìÉàØdG
 ΩóY  ø«ÑJ  å«M  ≥«≤ëàdG  ≈`̀¡`̀fCG
 ∂dòd ¬`̀bÓ`̀à`̀NGh ¬`̀FÉ`̀YOG ¥ó`̀°`̀U

 .¬à≤«≤°T øHG ™e ∑Gôà°T’ÉH

 ¿CG  »`̀eÓ`̀YE’G  ≥WÉædG  ±É`̀°`̀VCGh
 òæe äCGó````̀H »``à``dG äÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG
 ï`̀jQÉ`̀à`̀H  ÆÓ```Ñ```dG  OhQh  á`̀¶`̀ë`̀d
 QƒàcódG  AÉØàNÉH  9/11/2018
 ¬àÑcôe ≈`̀∏`̀Y  Qƒ`̀ã`̀©`̀dGh  ¢`̀ù`̀fƒ`̀j
 ió`̀MG  »`̀a  É¡∏NGóH  ¢ù«d  ƒ`̀gh
 Qƒ`̀ã`̀©`̀dGh ¿É`̀ª`̀Y ∫É`̀ª`̀°`̀T ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 ≈Ø°ûà°ùª∏d  ¬∏≤fh  É≤M’  ¬«∏Y
 ¬```FÉ```YOG ó``̀©``̀H êÓ```̀©```̀dG »`̀≤`̀∏`̀à`̀d
 ø«dƒ¡ée  ¢UÉî°TCG  ¢VGôàYÉH
 ¥Ó````̀ZEGh ¬`̀à`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀d ø`̀«`̀ª`̀ã`̀∏`̀eh
 ≈∏Y √QÉ```̀Ñ```̀LEGh ¬`̀«`̀∏`̀Y ≥`̀jô`̀£`̀dG

 ìÓ°ùdG  ójó¡J  âëJ  ∞`̀bƒ`̀à`̀dG
 ≈``dG ¬``æ``Y É``̀ª``̀ZQ ¬``HÉ``ë``£``°``UGh
 ¬£HQh ¿ÉμªdG øe áÑjôb áHÉZ
 IOÉëdG äGhOC’ÉH ¬«∏Y AGóàY’Gh
 ( √ô¡X ≈∏Y äÉHÉàc πμ°T ≈∏Y)
 ™°Vhh √ó°ùL øe AGõLCG ¥ôMh
 ¬côJh √ó°ùL ≈∏Y áØ°SÉf IƒÑY
 å«M ¿ÉμªdG IQOÉ¨eh ∂dP ó©H
 ™`̀ª`̀é`̀H ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG ≥``̀jô``̀a ΩÉ````̀b
 ≈∏Y Qƒ`̀ã`̀©`̀dG ™`̀bƒ`̀e ø`̀e á```̀dOC’G

.  ¬«∏Y Qƒã©dG ™bƒeh áÑcôªdG

6

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY 

 ∫ÓN  äGQóîªdG  áëaÉμe  â°†Ñb

 è`̀jhô`̀à`̀H É`̀ kª`̀¡`̀à`̀e 23 ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀eƒ`̀j

 â£Ñ°Vh ,IQóîªdG  OGƒªdG  IRÉ«Mh

 ,É¡æe á`̀bô`̀Ø`̀à`̀e äÉ`̀«`̀ª`̀c º`̀¡`̀JRƒ`̀ë`̀H

 »a áØ∏àîe ≥WÉæªH äÓªM ∫ÓN

 øeC’G º°SÉH ≥WÉædG ∫Ébh .áμ∏ªªdG

 ¿EG  …hÉWô°ùdG  ôeÉY  Ωó≤ªdG  ΩÉ©dG

 »Lhôe ≈∏Y âfÉc äÓªëdG  Rô`̀HCG

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »```a IQó``̀î``̀ª``̀dG OGƒ```̀ª```̀dG

 ≈dEG  á∏ªëdG  â°†aCG  å«M  ¥ôØªdG

 ¢UÉî°TG  á©Ñ°S  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dG

 ábôØàe äÉ«ªc º¡JRƒëH â£Ñ°Vh

 .IQóîªdG OGƒªdG øe

 äGQófl IRÉ«Mh èjhÎH Ékª¡àe 23 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG  

áëaÉμªdG äÓªM ∫ÓN áWƒÑ°†e äGhOCGh äGQóîe 2



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

äÉ«∏fi

AÉbQõdG »a …ô«îdG  QGRÉÑdG íàØJ äÉbÉë°SG IôjRƒ dG

 17505 Oó©dG–Ω2018 ÊÉãdG øjô°ûJ 16 ≥aGƒŸG–`g 1440 ∫hC’G ™«HQ 8 á©ª÷G2
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GôàH - øªY 

 RGRôdG ôªY QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈≤àdG

 AÉ°SDhQ ,AGQRƒdG á°SÉFQ QGO »a ¢ùeG AÉ°ùe

 øe GOó````Yh á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG ∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô`̀jô`̀ë`̀J

 äGAÉ≤∏d  k ’Éªμà°SG  ,  ø««Øë°üdG  ÜÉqàμdG

 ¢Vô©d ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ™e áeƒμëdG

 ø«∏Ñ≤ªdG  ø«eÉ©∏d  áeƒμëdG  äÉ`̀jƒ`̀dhG

 ÜÉàch  ¢Tô©dG  ÜÉ£N ø«eÉ°†e Ö°ùëH

 ,ø««eÉ°ùdG ∞«∏μàdG

 ¿CG ≈`̀∏`̀Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ Oó``̀Lh

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ™e áeƒμëdG äGAÉ≤d

 π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dGh  á`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG  ≥«≤ëàd  äAÉ```̀L

 á`̀aô`̀©`̀eh ô`̀¶`̀æ`̀dG äÉ``¡``Lƒ``d ´É``̀ª``̀à``̀°``̀S’Gh

 äÉ````̀jƒ````̀dhCG ∫É```̀«```̀M á```̀©```̀LGô```̀dG á``̀jò``̀¨``̀à``̀dG

.ø«∏Ñ≤ªdG ø«eÉ©∏d áeƒμëdG

 ΩÉjCG ∫ÓN ≥∏£à°S áeƒμëdG ¿CG ≈dEG √ƒfh

 ΩÉ©dG  …CGô```dG  ™∏£à°Sh  ,É¡∏ªY  äÉ``jƒ``dhCG

 äAÉL äÉjƒdh’G Iôμa ¿CG k GócDƒe ,É¡«∏Y

 ø«æWGƒªdG äÉLÉëd áeƒμëdG ∑GQOEG øe

 ¿CGh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  º¡eƒªgh

 äÉ«æªJ  á`̀ª`̀FÉ`̀b  â°ù«d  äÉ```jƒ```dhC’G  √ò``̀g

 øWGƒªdG  ¢ùª∏«°S  πH  ,≥«Ñ£àdG  áÑ©°U

 á`̀∏`̀HÉ`̀b ¿ƒ`̀μ`̀à`̀ °`̀Sh ,É``̀¡``̀d ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ô````̀K’G

 ,áfRGƒªdG ∫ÓN øe πjƒªà∏dh ≥«Ñ£à∏d

 ≈∏Y ¬«a õ«côàdG  ºàj  …ò`̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a

.»dÉªdG õé©dG §Ñ°Vh äÉ≤ØædG ¢†ØN

 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ¢Vô©à°SGh

 äÉjƒdhCÉH  á≤∏©àªdG  á«°ù«FôdG  øjhÉæ©dG

 á≤∏©àªdGh  ø«∏Ñ≤ªdG  ø«eÉ©∏d  áeƒμëdG

 ÜÉ£N »a äAÉL »àdG áKÓãdG QhÉëªdÉH

 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG á```̀dhO :»```̀gh »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀Tô`̀©`̀dG

 ≈dEG  kÉàa’ ,πaÉμàdG  á`̀dhOh êÉàf’G á`̀dhOh

 ¥Ó£f’G á£≤f »g äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  √òg ¿CG

 »æWƒdG  á°†¡ædG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ƒëf  ≈```̀dhC’G

.»eÉ°ùdG ∞«∏μàdG ÜÉàc ¬«∏Y ¢üf …òdG

 QÉ°TCG  ,¿ƒfÉ≤dG ádhO QƒëªH ≥∏©àj Éª«ah

 É¡JÉ°ù°SDƒe Iƒ`̀b  øe ádhódG  Iƒ`̀b  ¿CG  ≈`̀dG

 äÉ©ªàéªdG IQó≤Hh É¡«a ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°Sh

 É`̀¡`̀à`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀eh É`̀¡`̀æ`̀«`̀fGƒ`̀b ô``̀jƒ``̀£``̀J ≈``̀∏``̀Y

 á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  á«ªæJh  ,á«©jô°ûàdG

 áëaÉμeh ájõcôeÓdG è¡f õjõ©Jh É¡«a

 ≈∏Y ®ÉØëdGh á«aÉØ°ûdG õjõ©Jh OÉ°ùØdG

 á«FÉ°†≤dG  IQGO’G  ø«°ùëJh  ΩÉ©dG  ∫ÉªdG

.á∏YÉØdG áæWGƒªdG á«ªæJh

 RGRô`̀dG  ¥ô£J  ,êÉàf’G  á`̀dhO  ¢Uƒ°üîHh

 ƒªædG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dG á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e ≈``̀dG

 ΩÉ©dG ´É`̀£`̀≤`̀dG IAÉ`̀Ø`̀c ™``̀aQh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 Éª«a  ,…QGO’G  π`̀gô`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh

 ájÉªëdG  πaÉμàdG  á``dhO  Qƒëe  øª°†àj

 áeÉ©dG  äÉeóîdG  ø«°ùëJh ,á«YÉªàL’G

 á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,√É``̀«``̀eh á`̀ë`̀°`̀Uh º`̀«`̀∏`̀©`̀J ø``̀e

 ø«æWGƒª∏d  ô°ù«ªdG  øμ°ùdG  ô«aƒJ  ≈`̀dEG

.áÄ«ÑdGh øWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh

 áeƒμëdG  ¿G  ≈`̀dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  â`̀Ø`̀dh

 ájò¨J ò``N’ äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG √ò``g ø`̀e ±ó`̀¡`̀J

 º`̀à`̀«`̀°`̀Sh äÉ``«``dÉ``©``Ø``dG á``̀aÉ``̀c ø```e á```©```LGQ

 π«°UÉØJ  »a  É¡æ«ª°†àd  É¡°†©ÑH  ò`̀NC’G

 É¡æª°†àJ  »``à``dG  è``̀eGô``̀Ñ``̀dGh  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 äÉjƒdhG ¿CÉH ¬à≤K øY ÜôYCGh .äÉjƒdh’G

 ô°TÉÑe ô«Z πμ°ûH º¡°ùà°S áeƒμëdG πªY

 áeƒμëdGh  øWGƒªdG  ø«H  á≤ãdG  IOÉ`̀YEÉ`̀H

 ájó«∏≤àdG  á≤ãdG  øY çóëàf ’ øëfh {

 á≤K É`̀ª`̀fEGh á`̀©`̀LQ ô«Z ≈``̀dEG â`̀Ñ`̀gP »`̀à`̀dG

 á`̀«`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á«æÑe

.{ ádAÉ°ùªdGh á©HÉàªdGh

 á«eƒ«dG ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ ¢VôYh

 äÉjƒdh’G √ÉéJ ºgô¶f äÉ¡Lh ÜÉàμdGh

 ≈∏Y É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ø``̀e á``∏``ª``Lh á``«``æ``Wƒ``dG

. á«∏ëªdG áMÉ°ùdG

 ¿G ÜÉàμdGh ôjôëàdG AÉ°SDhQ øe OóY ócGh

 ø«à∏Ñ≤ªdG  ø«àæ°ù∏d  áeƒμëdG  äÉ`̀jƒ`̀dhG

 ¿Éª°V ƒg ºg’G øμdh ìƒªW èeÉfôH ƒg

. ò«ØæàdG

 áeƒμëdG  √ò`̀¡`̀d  πé°ùj  ¬``̀fG  Ghó```̀cG  É`̀ª`̀c

 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¿Gƒ`````̀jO äÉ``Lô``î``e π`̀jƒ`̀ë`̀J

 »`̀à`̀dGh ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ™``̀e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H

 áÄ«¡d  á«°†b  41  ≈`̀dG  ¿B’G  ≈àM  â∏°Uh

 »`̀Yó`̀ª`̀dGh OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG á``̀HQÉ``̀ë``̀eh á``̀gGõ``̀æ``̀dG

 »``HÉ``é``jE’G π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H GhOÉ```̀ °```̀ TGh .ΩÉ```©```dG

 πFÉ°Sh  ™e  π°UGƒàdGh  ìÉàØf’G  á°SÉ«°Sh

 çGó`````̀MC’G »```a ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dGh ΩÓ``````̀YE’G

 »a á`̀«`̀HÉ`̀gQ’G çGó```̀MC’G AGƒ`̀°`̀S Iô`̀«`̀NC’G

 .∫ƒ«°ùdG hG §∏°ùdGh ¢ü«ëØdG

Qƒª°†dG øjô°ùf -  ∑ôμdG 

 ¢ù«FQ  /á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ΩÉ``̀Y  ø`̀«`̀eG  ó``̀cG

 É¡à∏μ°T  »`̀à`̀dG  ájõcôeÓd  á«æØdG  áæé∏dG

 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh  Ö`̀dÉ`̀£`̀e  á©HÉàªd  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 ¿Ghó©dG óFGQ QƒàcódG äÉ¶aÉëªdG ¢ùdÉée

 á`̀Hô`̀é`̀J ìÉ```̀é```̀fG ≈``̀∏``̀Y á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG ¢``̀Uô``̀M

 äÉ¶aÉëªdG ¢ùdÉée É¡YGQPh ájõcôeÓdG

 É¡æe IOGôªdG ΩÉ¡ªdÉH ΩÉ«≤dG øe É¡æ«μªJh

.á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG iDhôdGh ºé°ùæj ÉªH

 ≈≤àdG …ò```̀dG ¿Ghó``̀©``̀dG Qƒ`̀à`̀có`̀dG ±É``̀°``̀VGh

 πjÉ°U ∑ô``̀μ``̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 á°ü°üîàªdG  ¿É`̀é`̀∏`̀dG  AÉ``̀°``̀SDhQh  »`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG

 ø«eÉ©dG  ø«æ«e’G  Qƒ°†ëH  ¢ù∏éªdG  »a

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á``«``Hô``à``dG »````JQGRƒ````d

 á``̀aÉ``̀°``̀VG ,É``̀ª``̀¡``̀«``̀a ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG …ô````̀jó````̀eh

 ¿G  ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæàdG  IQGRh  ΩÉ`̀Y  ø`̀«`̀e’

 äÉ¡«LƒàH  âÄ°ûfG  äÉ¶aÉëªdG  ¢ùdÉée

 á«∏ëªdG  É¡JÉ©ªàée  ™`̀bGh  ¢ùμ©àd  á«μ∏e

 É¡àédÉ©ªd  É¡eƒªgh  É¡JÉLÉ«àMG  ¢ùª∏Jh

 º`̀°`̀SQ »``̀a É`̀μ`̀jô`̀°`̀T ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG π`̀©`̀é`̀j É``ª``H

 áª¶f’G  ≥`̀ah  …ƒªæàdGh  »eóîdG  QGô`̀≤`̀dG

 äGQGRƒdG ™e πeÉμàdÉHh á«YôªdG ø«fGƒ≤dGh

.ábÓ©dG äGP á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh

 áæé∏dG ¿G ≈``̀dG  ¿Ghó``̀©``̀dG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀Ø`̀dh

 »àdG  ™jQÉ°ûª∏d  á∏eÉ°T  á`̀°`̀SGQO  …ôéà°S

 É¡æe òØæªdG  äÉ¶aÉëªdG  ¢ùdÉée É¡JôbG

 äÉ≤«©ªdG  π«dòàd  ò«ØæàdG  ó`̀«`̀b  ƒ`̀g  É``̀eh

 »a  ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀g  RÉéfG  »a  óYÉ°ùj  ÉªH

 á∏bÉæe ¿G ≈`̀dG  Gô«°ûe ,øμªe â`̀bh Üô`̀bG

 áæμªe  ™``jQÉ``°``û``ª``dG  ø``«``H  äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG

 ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  »`̀a  ∫É``b  Éªc  º¡°ùj  É`̀e

 á``jƒ``dh’G  á`̀Ø`̀°`̀U  Ö°ùàμJ  »`̀à`̀dG  É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N

.É¡æe

 É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ¿G ¿Ghó``̀©``̀dG Qƒ``à``có``dG í``̀°``̀VhGh

 ∑ôμdG á¶aÉëe ¢ù∏ée AÉ°SDhQ ™e É≤M’

 ôjô≤J  ΩÓà°SG  ó©H  ∂``̀dPh  ÉÑjôb  ó≤©«°S

 ó«bh äò`̀Ø`̀f »`̀à`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø`̀Y π`̀eÉ`̀°`̀T

 ºà«°S  ¬fÉH  √ƒ`̀fh  ,á¶aÉëªdG  »a  ò«ØæàdG

 ±ô°üdG ¬LhG ø«Ñj ÜÉàμH ¢ù∏éªdG ójhõJ

 ∫É`̀b É`̀ª`̀c ó`̀Lƒ`̀J å`̀«`̀M ô¡°ûdG Gò``̀g ∫Ó``̀N

 ΩÉ©dG  ájGóH  ™e  ±ô°ü∏d  IójóL  äÉª«∏©J

.πÑ≤ªdG

 á¶aÉëe  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó``̀cG  ¬à¡L  ø`̀e

 ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀e  QhO  π`̀«`̀©`̀Ø`̀J  IQhô```̀ °```̀V  ∑ô```̀μ```̀dG

 ™°ShG  äÉ«MÓ°U  É¡FÉ£YGh  äÉ¶aÉëªdG

 ΩóîJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJh  ìGôàbG  »a

 ≥≤ëJ Ée á«ªgG ≈dG Gô«°ûe ,É¡∏ªY ≥WÉæe

 ™jQÉ°ûªdG á¡éd Éª«°S’h AÉ≤∏dG ∫ÓN øe

 º«eÉ°üàdGh äÉ°SGQó∏d ÉgQÉ≤àa’ Iôã©àªdG

 •hô`̀°`̀û`̀∏`̀d ¬``̀dÉ``̀ª``̀à``̀cG Ωó`````̀Yh ,á``̀ª``̀FÓ``̀ª``̀dG

 ΩGó``©``f’ á`̀aÉ`̀°`̀V’É`̀H á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dGh á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

 »a ø`̀«`̀jò`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG AGQó```ª```dG ø`̀«`̀H ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG

 áÑ°ùædÉH  É°Uƒ°üNh  º¡JGQGRhh  á¶aÉëªdG

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á``«``Hô``à``dG äGQGRƒ```````̀d

.∫É¨°T’Gh

 ÜQÉéàdG øe IOÉØà°S’G ≈dG »dÉéªdG ÉYOh

 Iô«©°ùàH  ô`̀¶`̀æ`̀dG  IOÉ`````YG  ≈````̀dGh  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG

 ó`̀ë`̀J Rô``````HG É``̀gô``̀Ñ``̀à``̀YG »```à```dG äGAÉ```̀£```̀©```̀dG

 ≈dG  QÉ°ü«°S  ¬fG  ±É°VGh  ,¢ù∏éªdG  ¬LGƒj

 »a  πª©dG  ô«°S  øY  π°üØe  ôjô≤J  OGó`̀YG

 ∑ô`̀μ`̀dG  á¶aÉëe »`̀a Iô`̀≤`̀ª`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ΩÉ`̀©`̀dG á``̀fRGƒ``̀e »`̀a âª∏X É`̀¡`̀fG ∫É``̀b »`̀à`̀dG

 É¡d  ¢ü°üN  …ò```dG  ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿G  GPG  ,2018

 Ö°SÉæàj’  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ``̀«``̀∏``̀e(14,5)  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh

 óLƒJ  »àdG  á¶aÉëªdG  á«aGô¨L  ´É°ùJGh

 ™e á`̀fQÉ`̀≤`̀e á`````̀jQGOG äGó````̀Mh ô`̀°`̀û`̀Y É`̀¡`̀«`̀a

 »dÉéªdG  ¢Vô©à°SGh  ,iô``̀NG  äÉ¶aÉëe

 ∑ôμdG »a Iôã©àªdG ™jQÉ°ûªdG ¬ãjóM »a

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀YÉ``̀£``̀b »```a ∫É```̀b É``ª``c É``¡``∏``ch

.á«HôàdGh ∫É¨°T’Gh

 »eÉ°S  ¬`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  ΩÉ``̀Y  ø`̀«`̀eG  QÉ``̀°``̀TGh

 ÉYhô°ûe( 26) »dGƒM OƒLh ≈dG á£jÓ°S

 ΩÉ©∏d  ∑ôμdG  á¶aÉëªH á«HôàdG  ´É£b »a

 ,∫É¨°T’Gh á«HôàdG ø«H áª°ù≤e »gh 2018

 äGAÉ£Y ìô`̀W ø`̀e  AÉ¡àf’G  º`̀J  ¬`̀fG  Éæ«Ñe

 ™jQÉ°ûe  (9)  ∑É`̀æ`̀gh  ,™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e(  8)  πªY

 äÓbÉæe  AGô``̀LG  ™`̀e  ò«ØæàdG  ó«b  iô``̀NG

 ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG ø```̀eh ,™``jQÉ``°``û``ª``dG ¢`̀†`̀©`̀H ø`̀«`̀H

 º«eÉ°üàdG øe AÉ¡àf’G á£jÓ°ùdG Ö°ùëH

 √òg äGAÉ£Y ìôW ≈dG QÉ°ü«d äÉ°SGQódGh

 GócDƒe ,»dÉëdG ô¡°ûdG ájÉ¡f »a ™jQÉ°ûªdG

 ™«ªL  å«KCÉàH  Ωƒ≤à°S  á«HôàdG  IQGRh  ¿G

 ,É¡H  πª©dG  AÉ¡àfG  ºà«°S  »`̀à`̀dG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG

 á«HôàdG  ¢SQGóe AÉØYG  ≈dG  á«WÓ°S  ÉYOh

 áÑJôàªdG ¢ü«NôàdG Ωƒ°SQh äÉeGô¨dG øe

.É¡«∏Y

 áë°üdG  IQGRh  ΩÉ`̀Y  ø`̀«`̀eG  ø«H  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 IQGRh  ¿G  ∫ƒ```̀Ø```̀dG  ƒ````̀HG  â`̀ª`̀μ`̀M  Qƒ``̀à``̀có``̀dG

 ájôjóe  É¡ª°SG  ájôjóe  äCÉ`̀°`̀û`̀fG  áë°üdG

 ≈∏Y Ió«MƒdG ájôjóªdG »gh ájõcôeÓdG

 á≤∏M  ¿ƒμàd  á`̀«`̀fOQ’G  äGQGRƒ```̀dG  iƒà°ùe

 ,äÉ¶aÉëªdG ¢ùdÉéeh IQGRƒ`̀dG  ø«H π°Uh

 á∏°üàªdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀Ø`̀dG  ƒ``̀HG  ¢`̀Vô`̀Yh

 ∑ô`̀μ`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dÉ`̀H

.ò«ØæàdG ó«bh IòØæªdG »dÉëdG ΩÉ©∏d

 á«ªæàdG  IQGRh  ΩÉ`̀Y  ø`̀«`̀eG  ó`̀cG  ¬à¡L  ø`̀e

 ¢`̀†`̀©`̀H  ¿G Ió```̀dGƒ```̀î```̀dG  »``̀∏``̀Y á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 á≤aGƒªdG âªJ »àdG á«fƒfÉ≤dG äÓjó©àdG

 â`̀dGRÉ`̀e  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  πÑb  ø`̀e  É¡«∏Y

 ≥∏©àj Éª«a É°Uƒ°üN ,™jô°ûàdG ¿GƒjO »a

 ≈∏Y á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG äGAÉ``̀£``̀©``̀dG á`̀ª`̀«`̀b ™``̀aô``̀H

 øe  á«eƒμëdG  äGAÉ£©dG  Iô`̀FGO  iƒà°ùe

 ºà«°S ¬fG ∫Ébh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e ≈dG ∞dG 200

 äÉ¶aÉëªdG  »a  ôFGhódG  AGQóe  áÑWÉîe

 äÉ``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG ¢``̀ù``̀dÉ``̀é``̀e ™````̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀ ∏``̀d

 ±ó`̀¡`̀H äGQGô```≤```dG PÉ``î``JG »``a º`̀¡`̀cGô`̀°`̀TCGh

.ájõcôeÓdG áHôéJ ìÉéfG

 IQGRh »`̀a ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ô`̀jó`̀e ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh

 äòØf »`̀à`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀eÉ`̀©`̀dG ∫É`̀¨`̀°`̀T’G

 ∑ôμdG á¶aÉëe »a äÉYÉ£≤dG ™«ªL »a

 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ó`̀«`̀b »``̀à``̀dG ∂``̀∏``̀Jh

.Iôã©àªdG

 »a AÉ``̀°``̀†``̀Y’Gh ¿É`̀é`̀∏`̀dG AÉ``̀°``̀SDhQ ¢``̀Vô``̀Yh

 Ghô°†M  ø`̀ª`̀e  ∑ô`̀μ`̀dG  á¶aÉëe  ¢ù∏ée

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG π``̀ª``̀Y ¢``̀Vô``̀à``̀©``̀j É````̀e AÉ```̀≤```̀∏```̀dG

 á`̀«`̀dÉ`̀eh á`````̀jQGOGh á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀b äÉ`̀jó`̀ë`̀J ø``̀e

 ´Gô°S’G  IQhô°†H  ø«ÑdÉ£e  ,á«à°ùLƒdh

 2018  ΩÉ©d  Iô≤ªdG  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  »`̀a

 »`̀a ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG √ò````g á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀d ô`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H

 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J

 .É¡H AÉ≤JQ’Gh á¶aÉëªdG »æWGƒªd

GôàH - ¿ÉªY 

 ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG …ô`````̀dGh √É``̀«``̀ª``̀dG ô````̀jRh ™``̀∏``̀WG

 áÄLÉØe IQÉ````jR ∫Ó``̀N Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG ƒ``̀HG ó```̀FGQ

 ™e ¬`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh ∑ƒ``̀eô``̀«``̀dG √É``«``e á`̀cô`̀°`̀û`̀d

 §£N ≈∏Y »ÑYõdG π«Ñf .Ω ΩÉ©dG Égôjóe

 äÉ¶aÉëªd »FÉªdG ójhõàdG äÉgƒjQÉæ«°Sh

 ¢TôL , ¥ô`̀Ø`̀ª`̀dG, ó```̀HQG) ™```̀HQ’G ∫É`̀ª`̀°`̀û`̀dG

 ø«°ùëJh  AGO’G  ôjƒ£àH  GõYƒe  (¿ƒ∏éY,

 AÓ```̀jGh á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e

 á©HÉàªdGh ΩÉªàg’G ø«æWGƒªdG äÉ¶MÓe

.ô°ü≤e πc áÑ°SÉëeh

 äGƒ£îdG h äGAGôL’G ≈dG ôjRƒdG ™ªà°SGh

 è`̀eGô`̀Hh  AGO’G  ø«°ùëJ  »``̀a  á`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀ª`̀dG

 áeƒμëdG ¿G Éæ«Ñe ≥WÉæªdG QGhOGh ™jRƒàdG

 øe  ∑ƒeô«dG  √É«e  ácô°T  ø«μªàd  ≈©°ùJ

 É`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG á`̀aÉ`̀c RhÉ``̀é``̀J

 ÖÑ°ùH ∫É`̀ª`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``a á`̀cô`̀°`̀û`̀dG

 Ö∏£dG  ´ÉØJQGh  …Qƒ°ùdG  Aƒé∏dG  äÉLGƒe

 ÉØ°TÉc  %40  ø``̀e  ô``ã``cG  ≈```̀dG  √É`̀«`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y

 á°ü°üîªdG √É«ªdG á°üM IOÉjR øY ÜÉ≤ædG

 3Ω ¿ƒ«∏e90»dGƒM É«dÉM á¨dÉÑdGh ∫Éª°û∏d

.∑ôà°ûe ∞dG 340 »dGƒM áeóîd

 Oƒ¡édG  ø`̀e  ójõe ≈`̀dG  Oƒ©°ùdG  ƒ`̀HG  É``YOh

 á©HÉàeh áeóîdG á«Yƒf »a ¥ôa çGóM’

 á¨dÉÑdG á«YôØdGh á«°ù«FôdG äÉμÑ°ûdG áaÉc

 ≈∏Y áWƒHôe É¡dGƒWG ºc 10Q500»`̀dGƒ`̀M

 OÉ```̀jORG á``¡``LGƒ``eh √É`̀«`̀e ï`̀°`̀V á`̀£`̀ë`̀e 90

 ø«æWGƒªdG  ø«eÉJ  ≈∏Y  õ«côàdGh  Ö∏£dG

 IAÉ`̀Ø`̀c ™```̀aQh √É`̀«`̀ª`̀dG ø``̀e ¬`̀«`̀aÉ`̀c äÉ`̀«`̀ª`̀μ`̀H

 ™``̀jRƒ``̀J è```̀eGô```̀H ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ™```̀e ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀S’G

 ΩÉ«≤dGh ≥WÉæªdG ™«ªL »a ádOÉYh ¬aÉØ°T

 áeóîdG ∫ƒ°Uh øe ócÉà∏d á«HÉbQ ä’ƒéH

.Ió«édG äÉjƒà°ùªdÉH

 Qƒ°üëH ó```HQG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e QGO  »`̀a  ≈`̀≤`̀à`̀dGh

 ™e ∑ƒeô«dG ôjóeh ø«dhDƒ°ùªdG øe OóY

 åëH º``Jh Ωƒ`̀à`̀©`̀dG ¿Gƒ`̀°`̀VQ ó``̀HQG ßaÉëe

 »ë°üdG ±ô`̀°`̀ü`̀dGh √É`̀«`̀ª`̀dG äÉ`̀eó`̀N ™``̀bGh

 äGAGô``̀L’G  ßaÉëªdG  øªKh  ø«æWGƒª∏d

.∑ƒeô«dG √É«e ácô°ûd IójóédG

 ácô°Th √É«ªdG  á£∏°S Oƒ¡L ôjRƒdG  øªKh

 á«aÉ°VG ¢ü°üM ø«eCÉJ »a ∑ƒeô«dG √É«e

 º¡°ùà°S äÉ«ªμdG √òg ¿G Gô«°ûe ≥WÉæª∏d

 »a ø``«``æ``WGƒ``ª``dG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J »``̀a

 ∞«°üdG  ∫ÓN  ádGó©H  ∫Éª°ûdG  äÉ¶aÉëe

.ΩOÉ≤dG

 øFÉHõdG  äÉeóN  õcôe  ô`̀jRƒ`̀dG  ó≤ØJ  Éªc

 ™∏WGh ∑ƒeô«dG √É«e ácô°T »a ihÉμ°ûdGh

 ihÉμ°T  á©HÉàªd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y

 IójóédG  äGAGô```̀L’G  áé«àf  ø«æWGƒªdG

 OGó`̀YG  »`̀a  É°VÉØîfGh  Éæ°ùëJ  ô`̀¡`̀XG  Éªe

 .≥WÉæªdG ™«ªL »a ihÉμ°ûdG

 مراد: تعديالت قانون العمل لصالح
مشاركة المرأة االقتصادية 

 وزيرة التنمية: مشاريع الجمعيات تساهم 
بخفض الفقر والبطالة 

 ضبط ٨٠ تنكة زيت مغشوش في جرش 

 القبض على ٢٣ متهًما بترويج وحيازة مخدرات 

GôàH - ¿ÉªY 

 øeh áeƒμëdG ¿EG ,OGôe ó«©°S ô«ª°S πª©dG ôjRh ∫Éb

 »a ±É°üfE’G ´ƒ°Vƒe Ió°ûH ºYóJ πª©dG IQGRh ∫ÓN

 ´hô°ûe á°ûbÉæe ¿B’G …ôéjh ,ø«°ùæédG ø«H Qƒ`̀LC’G

 ÜGƒædG ¢ù∏ée »a ,2010 áæ°ùd âbDƒªdG πª©dG ¿ƒfÉb

 áÑ°ùf  áë∏°üe  »`̀a  Ö°üJ  áª¡e  äÓjó©J  øª°†àjh

.ICGôª∏d ájOÉ°üàb’G ácQÉ°ûªdG

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG ¬``̀à``̀jÉ``̀YQ ∫Ó```̀N ,OGô`````̀e ±É```̀ °```̀VCGh

 áª¶æe ¬àª¶f …ò``̀dGh  ¢`̀ù`̀eCG  ,Qƒ``̀LC’G  »`̀a  ±É°üfEÓd

 áæé∏dGh  πª©dG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀dhó`̀dG  πª©dG

 GOóée ™ªàéf{ :ÓFÉb ,QƒLC’G »a ±É°üfEÓd á«fOQC’G

 »a ±É°üfE’G áæéd πª©d äGRÉéfE’G RôHCG ≈∏Y ´ÓWÓd

 äÉjóëàdG  á°ûbÉæeh ,zº∏©ªdG  ™e ºb{  á∏ªMh Qƒ`̀LC’G

 äÉÑ«JôàdGh πÑ°ùdG π°†aCG åëHh á«∏Ñ≤à°ùªdG §£îdGh

 óFGôc á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdÉH ∫ƒ°UƒdÉH ,á∏«ØμdG

 ø«H  Égô«Zh  Qƒ`̀LC’G  »a  IGhÉ°ùªdG  õjõ©J  »a  »ª«∏bEG

.zπª©dG ºdÉY »a ø«°ùæédG

 á`̀jô`̀jó`̀e ∫Ó``̀N ø``̀eh ,π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh ¿CG  OGô```̀e  ó````̀ qcCGh

 ≥«Ñ£J á©HÉàªH á«æ©e É¡d á©HÉàdG ΩÉ°ùbC’Gh ¢û«àØàdG

 ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀Jh ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J ΩÉ`̀¶`̀æ`̀d ∫ó``©``ª``dG ΩÉ``¶``æ``dG Oƒ``̀æ``̀H

 ó©j …òdG ,2018 áæ°ùd 103 ºbQ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG

 ±É°üfE’G  áæéd É¡H âeÉb »àdG  äGRÉéfE’G  øe Gó`̀MGh

 ∂∏J  á°UÉNh  ,É¡æY  á≤ãÑæªdG  äGQOÉÑªdGh  Qƒ`̀LC’G  »a

 πjƒëàH ,á°UÉîdG á«ª«∏©àdG á°ù°SDƒªdG ΩGõdEÉH á≤∏©àªdG

 »a  ¬HÉ°ùM ≈dEG  º∏©ª∏d  á≤ëà°ùªdG  ájô¡°ûdG  ÖJGhôdG

 áeóN Ωó≤e iód á«fhôàμdE’G á¶ØëªdG ≈dEG hCG ∂æÑdG

 »àdG  ≥FÉKƒdG  ºjó≤J  ΩÉ¶ædG  •ôà°TG  å«M  ,AÓª©dG

 á°ù°SDƒªdG  á°üNQ ójóéàd  »°SÉ°SG  •ô°ûc  ∂dP  âÑãJ

.á«ª«∏©àdG

 ¢û«dG  ¬fƒJ  ¿OQC’G  »a  èjhôædG  Iô«Ø°S  âæKCG  ,ÉgQhóH

 áæé∏dG ≈dEG º°†æJ á«HôY ádhO ∫hCG É¡fƒc áμ∏ªªdG ≈∏Y

 ∂dòH  É`̀¡`̀fCG  áØ«°†e  ,Qƒ``̀LC’G  »`̀a  ±É°üfEÓd  á«dhódG

 ±É°üfE’G ¿CG IócDƒe ,á≤£æªdG »a GóFGQ ÉLPƒªf πμ°ûJ

 õ«ØëJh  ™«é°ûJ  »a  Éª¡e  Gô«HóJ  ôÑà©j  Qƒ``̀LC’G  »a

.AÉ°ùæ∏d ájOÉ°üàb’G ácQÉ°ûªdG

 ÖàμªdG iód »YÉªàL’G ´ƒædG Iô«ÑN äó qcCG ,É¡à¡L øe

 á«dhódG  πª©dG  áª¶æe  »a  á«Hô©dG  ∫hó∏d  »ª«∏b’G

 IGhÉ°ùªdG  õjõ©àH  ΩÉªàg’Gh  ΩGõ`̀à`̀d’G  ¿CG  ,¿É`̀N  Iójôa

 ó°ü≤J) áª≤dG øe »JCÉj πª©dG ºdÉY »a ø«°ùæédG ø«H

 ¿CG á`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e ,(»```dhó```dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG É`̀¡`̀H

 πª©dG Ö∏£àj ø«°ùæédG ø«H QƒLC’G Iƒéa øe óëdG

 Oƒ¡L  ôaÉ¶àa  ;äÉ¡ÑL  Ió`̀Yh  IójóY  äÉjƒà°ùe  ≈∏Y

 ,áeƒμëdG  :±É«WC’G  ∞∏àîe  øe  áë∏°üªdG  ÜÉë°UCG

 ,ø«jOÉ©dG  AÉ°ùædGh  ∫ÉLôdG  ,ø«ØXƒªdG  ,πª©dG  ÜÉ`̀HQCG

 »°SÉ°SCG  A»°T  ,ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  áédÉ©ªd

 πª©dG »≤à∏j ÉeóæY πμ°ûàJ »àdG ábÓ©dG Iƒb ô¡¶jh

.πØ°SCG ≈dEG ≈∏YCG øe ºYódG ™e ,≈∏YCG ≈dEG πØ°SCG øe

 øe áÑîf  ¬H  ∑QÉ°Th  √ô°†M …ò`̀dG  ≈≤à∏ªdG  øª°†Jh

 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh,∫É`̀ª`̀©`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ø««æ©ªdG

 »`̀a ±É``̀°``̀ü``̀fEÓ``̀d á````̀«````̀fOQC’G á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG »```̀a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG

 ø`̀e GOó``````̀Y ,»```̀fó```̀e ™``ª``à``é``e äÉ``̀ª``̀¶``̀æ``̀eh ,Qƒ``````````LC’G

 á«fÉãdG  á°ù∏édG  âédÉY  å«M  :á«°TÉ≤ædG  äÉ°ù∏édG

 »a  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉeGõàd’G,≈≤à∏ª∏d

 ΩÉ`̀Y ø`̀«`̀eCG É`̀¡`̀H ∑QÉ`̀°`̀T Qƒ````̀LC’G »`̀a ±É`̀°`̀ü`̀fE’G ∫É`̀é`̀e

 »a  ±É°üfE’G  áæé∏d  ∑ôà°ûªdG  ¢ù«FôdG  πª©dG  IQGRh

 ∫ÉªY OÉëJG ¢ù«FQh ,äÉØ«∏N »fÉg ¢Sóæ¡ªdG QƒLC’G

 »YÉªàL’G  ´ƒædG  IQÉ°ûà°ùeh  ,á£jÉ©ªdG  ¿RÉe  ¿OQC’G

 øY  á∏ãªeh  ,¿Ó°UCG  ºjQ  á«dhódG  πª©dG  áª¶æe  »a

 ,ICGô`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  á``̀«``̀fOQC’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  á«æWƒdG  áæé∏dG

 ±É°üfEÓd á«fOQC’G áæé∏dG á°SÉFQ »a Éμjô°T É¡Ø°UƒH

 .QƒLC’G »a

øjOÉëe π«Ñf - AÉbQõdG 

 {  äÉbÉë°SEG  áª°ùH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  Iô`̀jRh  âdÉb

 »YÉªàL’G …ƒªæàdG πª©∏d áæ°VÉëdG »g IQGRƒdG ¿EG

 ’É©a  ÉªgÉ°ùeh  Éμjô°T  ájô«îdG  äÉ«©ªédG  ôÑà©Jh

 ä’ó©e  ™`̀aQh  ,  OÉ°üàb’Gh  á«ªæàdG  á∏éY  ™`̀aO  »a

 ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG  ä’ó`̀©`̀e  ¢†ØNh  ICGô`̀ª`̀dG  ácQÉ°ûe

.{ á«LÉàf’G ™jQÉ°ûªdG ∫ÓN øe

 Éjô«N GQGRÉH ¢ùeG É¡MÉààaG ∫ÓN äÉbÉë°SEG âaÉ°VGh

 ¿CG ,AÉbQõdÉH ájô«îdG äÉ«©ªé∏d ΩÉ©dG OÉëJ’G ô≤ªH

 øªjC’G ´GQòdG ƒg ájô«îdG äÉ«©ªé∏d ΩÉ©dG OÉëJ’G

 »a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d äÉ`̀eó`̀N ø`̀e ¬`̀eó`̀≤`̀j É`̀ª`̀d IQGRƒ``̀∏``̀d

.áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe

 óªMG  AÉ`̀bQõ`̀dÉ`̀H  OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ  çó`̀ë`̀J  ,¬à¡L  ø`̀e

 á`̀jô`̀«`̀î`̀dG äGQOÉ````Ñ````ª````dG ø```̀Y ,ÜÓ````̀≤````̀dG ˆG ∞``«``°``V

 ,AÉbQõdÉH  OÉ`̀ë`̀J’G  ´ô`̀a  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«Yƒ£àdGh

 ÉéjƒàJ  AÉ``̀L  …ô`̀«`̀î`̀dG  QGRÉ``̀Ñ``̀dG  Gò``̀g  ¿G  ≈``̀dG  Gô«°ûe

 πμ°ûH  É`̀¡`̀H  ≈`̀æ`̀©`̀j  …ò```dG  »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  Iô«°ùªd

 √Oƒ`̀¡`̀L ø``̀e Rõ`̀©`̀«`̀°`̀S OÉ``̀ë``̀J’G ¿CG É`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e ,π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀e

 »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ∫É`̀é`̀e »``̀a á``̀jOÉ``̀jô``̀dG ¬`̀à`̀£`̀°`̀û`̀fCGh

 á¶aÉëe »a ø«LÉàëªdGh AGô≤ØdG  ºYód …ô«îdGh

.AÉbQõdG

 º∏«a  ¢`̀Vô`̀Y  ,…ô`̀«`̀î`̀dG  QGRÉ`̀Ñ`̀dG  ìÉààaG  πØM  π∏îJh

 áYƒæàªdG  ¬à£°ûfCGh  OÉëJ’G äGRÉéfG  RGôH’ »≤«KƒJ

 äGQOÉÑªdGh ájô«îdG ∫ÉªYC’G ∫Éée »a ¬°ù«°SCÉJ òæe

 á«æa Iô`̀≤`̀ah ájô©°T Iô`̀≤`̀a ≈`̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀VG  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G

.¢ùdófC’G QGƒfCG á°SQóe ∫GQƒc ábôa É¡JOCG á«FÉæZ

 AÉ°†YCGh  AÉ°SDhôd  á«ªjôμJ  ÉYhQO  ,äÉbÉë°SG  âª∏°Sh

 OÉëJ’G  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  ø«≤HÉ°ùdG  á`̀jQGO’G  äÉÄ«¡dG

 AGQó`̀eh  á∏aGƒædG  óªëe  ájô«îdG  äÉ«©ªé∏d  ΩÉ©dG

 Éªc  ,á¶aÉëªdG  »a  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  äÉjôjóe

 äÉéàæe  ≈∏Y  πªà°TG  …òdG  QGRÉÑdG  AÉ`̀LQCG  »a  âdÉL

 äGRô£eh ájhój ä’ƒ¨°ûe øe á«LÉàfE’G ™jQÉ°ûªdG

 .π«ªéJ OGƒeh äGQGƒ°ù°ùcEGh á«KGôJ AÉjRCGh

äÉÑ«°†Y õjÉa - ¢TôL 

 ¢`̀Tô`̀L »```̀a »``̀FÉ``̀æ``̀é``̀dG å``̀ë``̀Ñ``̀dG QOGƒ```````c â`̀£`̀Ñ`̀ °`̀V

 áÄ«ÑdG ájÉªëd á«μ∏ªdG IQGO’G QOGƒc ™e ¿hÉ©àdÉHh

 â`̀jR á`̀μ`̀æ`̀J 80 ,¢``̀ù``̀eG,AGhó``̀dGh AGò``̀¨``̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh

 ¿ÉªY  ¢TôL »dhódG  ´QÉ°ûdG  ≈∏Y  ¢Tƒ°û¨e  ¿ƒàjR

.¢TôL π«°S Üôb

 …ôª©dG  ¿É«Ø°S  ó«ª©dG  ¢TôL  áWô°T  ôjóe  ócGh

 πÑb  ø`̀e  •ƒÑ°†ªdG  â`̀jõ`̀∏`̀d  »```dh’G  ¢üëØdG  ¿G

¢Tƒ°û¨e ¬fÉH ø«ÑJ ¢TôL áë°U

 iôNG äÉæ«Y ∫É°SQG ºJ ¬fG …ôª©dG ó«ª©dG ±É°VGh

.¬«∏Y äÉ°Uƒëa AGôL’ AGhódGh AGò¨dG á°ù°SDƒªd

 ÉgOGó©à°SG  äó`̀HG  AGhó``̀dGh  AGò¨dG  á°ù°SDƒe  âfÉch

 ÉfÉée äƒ``̀jõ``̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀H ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d

 IQòëe ,»æWƒdG èàæªdG Gòg ¢ûZ ΩóY øe ócÉà∏d

 .ábƒKƒe ô«Z QOÉ°üe øe AGô°ûdG øe

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY 

 23  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀eƒ`̀j  ∫Ó``̀N  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμe  â°†Ñb

 â£Ñ°Vh  ,IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG  IRÉ`̀«`̀Mh  è`̀jhô`̀à`̀H  É kª¡àe

 ≥WÉæªH äÓªM ∫ÓN ,É¡æe ábôØàe äÉ«ªc º¡JRƒëH

.áμ∏ªªdG »a áØ∏àîe

 ô`̀eÉ`̀Y Ωó``̀≤``̀ª``̀dG ΩÉ``̀©``̀dG ø`````̀eC’G º`̀°`̀SÉ`̀H ≥``̀WÉ``̀æ``̀dG ∫É````̀bh

 OGƒªdG »Lhôe ≈∏Y âfÉc äÓªëdG RôHCG ¿EG …hÉWô°ùdG

 á∏ªëdG  â°†aCG  å«M  ¥ôØªdG  á¶aÉëe  »a  IQóîªdG

 â£Ñ°Vh  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TG  á©Ñ°S  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG  AÉ``≤``dG  ≈```̀dEG

 Éª«a  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  øe  ábôØàe  äÉ«ªc  º¡JRƒëH

 øe á«ªch IQóîe áÑM ∞dG 20 ºgóMG IRƒëH §Ñ°V

.IQóîªdG ∫Éà°SôμdG IOÉe

 ÜƒæL  QOÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  á≤£æªH  á«æeG  á∏ªM  ∂`̀dò`̀c  äò`̀Ø`̀fh

 á°ùªN ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀dÓ`̀N ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG AÉ``̀≤``̀dE’ â`̀°`̀†`̀aG ¿É`̀ª`̀Y

 OGƒªdG  øe ábôØàe äÉ«ªc  º¡JRƒëH  §Ñ°V ¢UÉî°TG

 OGƒ`̀ª`̀dG »``Lhô``e ó``̀MG ∫õ`̀æ`̀e º```̀ghO É`̀ª`̀«`̀a ,IQó``î``ª``dG

 ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  »`̀≤`̀dG  å«M  Qƒ`̀YÉ`̀f  á≤£æªH  IQó`̀î`̀ª`̀dG

 QóîªdG  ¢û«°ûëdG  IOÉ``̀e  ø`̀e  ø«Øc  ¬JRƒëH  §Ñ°Vh

 QƒgõdG á≤£æe »a πeÉ©àdG ºJh Éªc ,IQóîe áÑM 200h

 OGƒªdG »Lhôªd ø«à∏°üØæe ø«à«°†b ™e ¿ÉªY ÜƒæL

 OGƒª∏d ø«Lhôe ≈∏Y Éª¡dÓN ¢†Ñ≤dG »≤dG IQóîªdG

 ¢û«°ûëdG IOÉe øe ∞c ≈∏Y ∫h’G IRƒëH ôãY IQóîªdG

 øe ∞c ∞°üf ≈∏Y ôN’G IRƒëH §Ñ°V Éª«a QóîªdG

.IQóîªdG ÜƒÑëdG øe á«ªch IOÉªdG äGP

 OóY ∫ƒM äÉeƒ∏©ªdG ™ªL ó©Hh AÉbQõdG á¶aÉëe »ah

 ø«°üî°ûd  ø«ªc  ™°Vh  IQóîªdG  OGƒªdG  »Lhôe  øe

 É¡àdhÉëe  ó©H  Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ`̀≤`̀dG  iô``̀Lh  º¡æe

 ¢û«°ûëdG  IQOƒ`̀H  øe  á«ªc  Éª¡JRƒëH  §Ñ°Vh  QGôØdG

 äÉÑ∏£dG  øe  Oó©H  ¿ÉHƒ∏£e  Éª¡fCG  ø«ÑJh  »YÉæ°üdG

 ≈∏Y  áØ«°UôdG  AGƒ``̀d  »`̀a  ¢†Ñ≤dG  »`̀≤`̀dG  Éªc  ,á`̀«`̀æ`̀e’G

 »YÉæ°üdG  ¢û«°ûëdG  IOÉe øe É°ù«c 12 ¬JRƒëH êhôe

.IQóîªdG ÜƒÑëdG øe á«ªch (ôcƒédG)

 ø«LhôªdG óMG ∫õæªd áªgGóe äòØf É°TÉÑdG ø«Y »ah

 ≈∏Y ¬∏NGO ôãY ∫õæªdG ¢û«àØàHh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG iôLh

 áYƒªéeh  Qó`̀î`̀ª`̀dG  ¢û«°ûëdG  IOÉ``̀e  ø`̀e  ∞`̀c  ∞°üf

 øe  á«ªch  IOÉ`̀ª`̀dG  äGP  ø`̀e  ™«Ñ∏d  Iõ`̀¡`̀é`̀eh  á©£≤e

 ≈∏Y ÉãeôdG AGƒd »a ¢†Ñ≤dG »≤dGh ,IQóîªdG ÜƒÑëdG

 IQóîªdG  OGƒªdG  èjhôJ ÉjÉ°†b »a º¡H ¬Ñà°ûªdG  óMG

.IQóîªdG ÜƒÑëdG øe á«ªc ¬JRƒëHh

 øe Oó````Y ≈``∏``Y á`̀∏`̀ª`̀M á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG á``æ``jó``e »```a äò```Ø```fh

 OGƒ``̀ª``̀dG è``̀jhô``̀J É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀H ø`̀«`̀gƒ`̀Ñ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¢``UÉ``î``°``T’G

 º¡JRƒëHh º¡æe áKÓK ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤dGh IQóîªdG

 ™e ≥«≤ëàdÉH ô°TƒHh ,OGƒªdG ∂∏J øe ábôØàe äÉ«ªc

 áªμëe ΩÉY »Yóªd º¡àdÉM’ º¡«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG áaÉc

 .ádhódG øeG

 AÉ≤∏dG ∫ÓN ∑ôμdG á¶aÉëe ¢ù∏éeh ájõcôeÓd á«æØdG áæé∏dG 

ÜÉàμdGh ôjôëàdG AÉ°SDhôd çóëàj AGQRƒdG ¢ù«FQ



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

äÉ«∏fi3
 »æWƒdG ó«©dÉH Åæ¡j ∂∏ŸG   

 ¿ÉªoY áæ£∏°ùd

GôàH–¿ÉªY 

 á«bôH  ,¢`̀ù`̀eG  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L å©H

 ,ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG  ádÓL ¬«NCG  ≈dEG  áÄæ¡J

.áæ£∏°ù∏d »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH ,¿Éª oY ¿É£∏°S

 ¿É£∏°ù∏d ¬JÉ«æªJ øY ,á«bôÑdG »a ,¬àdÓL ÜôYCGh

 »fÉª o©dG Ö©°û∏dh ,á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH ¢SƒHÉb

 ¬`̀JOÉ`̀«`̀b π``̀X »``̀a ,QÉ```````̀gOR’Gh Ωó`̀≤`̀à`̀dG ø``̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG

 .áª«μëdG

 ¿ƒà∏Ñ“ IõFÉéH ∂∏ŸG Rƒa :»°ù«≤dG   
 RGõàY’Gh ôîØdG ¢SƒØædG ‘ å©Ñj

GôàH - ¿ÉªY 

 QƒàcódG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ∫É`̀b

 »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL Rƒa ¿EG »°ù«≤dG QÉ°üf

 ¢SƒØf  »``̀a  å`̀©`̀Ñ`̀j  ,2018  ΩÉ`̀©`̀∏`̀d  ¿ƒ`̀à`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀J  Iõ`̀FÉ`̀é`̀H

 ∫Éæj ºgóFÉb ¿hôj ºgh ,RGõàY’Gh ôîØdG ø««fOQC’G

 »dhódG ™ªàéªdG πÑb øe á≤ãdGh ôjó≤àdGh ºjôμàdG

.Ωƒj ó©H kÉeƒj

 ºdÉ©dG ¿EG ¢ùeCG »Øë°U íjô°üJ »a »°ù«≤dG ±É°VCGh

 ≥«≤ëàd kÉjOÉjQh kGô«Ñc kGQhO ∂∏ªdG ádÓéd ¿CG ∑Qój

 øjódG  ´ÉÑJG  ø«Hh  á«eÓ°SE’G  ÖgGòªdG  ø«H  ΩÉFƒdG

 AÉ`̀L Gò```̀dh ,º`̀dÉ`̀©`̀dG »``a ¿É`````̀jOC’G »``bÉ``Hh »``eÓ``°``SE’G

 ¿OQC’G »a kÉ©«ªL ÉfõØëoj ¿CGh óH ’ …òdG ,ºjôμàdG

 ,»£°SƒdGh ∫óà©ªdG è¡ædG äGòH πª©dG á∏°UGƒe ≈∏Y

 ÉfÉYOh  ∞«æëdG  ÉææjO  É¡æª°†J  á«°SÉ°SCG  õFÉcQ  »gh

 oø`̀jO oΩÓ`̀°`̀SE’É`̀a ,ô``̀NB’G ™`̀e QGƒ`̀ë`̀dG »`̀a É¡YÉÑJG ≈`̀dEG

.íeÉ°ùàdGh áªMôdGh ¿É°ùME’G

 kGô«Ñc  kGQhO  Ωó`̀b  ¿OQC’G  ¿EG  »°ù«≤dG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∫É``bh

 ,±ô£àªdG ôμØ∏d …ó°üàdG »a ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H

 QÉ¡XEG  »a  kGó¡L  ôNój  ºdh  ,ájô«ØμàdG  ¬JÉYÉªédh

 ∫hÉ`̀M …ò``̀dG  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G ø`̀jó`̀∏`̀d  áëª°ùdG IQƒ`̀°`̀ü`̀dG

 ¿Éc Éª∏ãe ,kÉfÉà¡Hh kGQhR ¬JQƒ°U ¬jƒ°ûJ ô°ü©dG êQGƒN

 áª∏c{  h  z¿ÉªY ádÉ°SQ{  »a ∂∏ªdG  ádÓL äGQOÉÑªd

 »a ô«ÑμdG ôKC’G ,z¿ÉjOC’G ø«H ΩÉFƒdG ´ƒÑ°SCG{ h zAGƒ°S

 »àdG  ∂∏J  øe  ΩÓ°SE’G  πãªJ  »àdG  ∫ÉªYC’G  í«°VƒJ

 á«£°SƒdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ¬à≤«≤M  í«°VƒJh  ,¬∏ãªJ  ’

 .I’É¨ªdGh ±ô£àdG ¢†aQh ,∫GóàY’Gh

 ´ô°ûJ z¿É«YC’G á«fƒfÉb{   
 ́ hô°ûŸG ÒZ Ö°ùμdG á°ûbÉæÃ

GôàH - ¿É qªY 

 á°SÉFôH ¿É«YC’G ¢ù∏ée »a á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG âYô°T

 á°ûbÉæªH ,¢ù«ªîdG ¢ùeCG ,ºgôH ∫Éªc QƒàcódG ø«©dG

 ô«Z Ö`̀°`̀ù`̀μ`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀d ∫ qó``̀©``̀ oª``̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG ´hô`̀°`̀û`̀e

.2018 áæ°ùd ´hô°ûªdG

 ¿GƒjO  ¢ù«FQh  áæé∏dG  AÉ°†YCG  Qƒ°†ëH  ,ºgôH  ∫É`̀bh

 ¿EG ,á`̀eQÉ`̀é`̀©`̀dG ¿É`̀aƒ`̀f Qƒ`̀à`̀có`̀dG …CGô````̀ dGh ™`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG

 §ÑJôj  ¬fCG  øY  kÓ°†a  ,ágGõædG  CGóÑe  Rõ©oj  ¿ƒfÉ≤dG

 á`̀gGõ`̀æ`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b ∫ó``©``e ´hô`̀°`̀û`̀e ™``̀e ≥``«``Kh π`̀μ`̀°`̀û`̀H

.OÉ°ùØdG áëaÉμeh

 ´hô°ûe øe 3 IOÉªdG »a OQGƒdG ¢üædG áæé∏dG âãëHh

 OƒLƒH É k£ÑJôe QGôbE’G ¢üëa ¿Éc GPEG Éª«a ,¿ƒfÉ≤dG

 áëaÉμeh  ágGõædG  áÄ«g  ΩÉ`̀eCG  IQƒ¶æe  OÉ°ùa  á«°†b

 AÉ£YE’  iƒμ°T  hCG  QÉ`̀Ñ`̀NEG  ºjó≤àH  ≈Øàμj  ΩCG  OÉ°ùØdG

.QGôb’G ¢üëa »a ≥ëdG áÄ«¡dG

 ô«Z  Ö°ùμdG  ∫ qó`̀©`̀ oe{  ``̀d  áÑLƒªdG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  äAÉ``̀Lh

 ™«°SƒJh ,á«aÉØ°ûdGh ágGõædG º«b õjõ©àd ,z´hô°ûªdG

 Ö°ùμdG ¿ƒ``̀fÉ``̀b ΩÉ``̀μ``̀MC’ á`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG ¥É`̀£`̀f

 áeòdG  QÉ¡°TEG  Iô`̀FGO  IAÉØc  ø«°ùëJh  ,´hô°ûªdG  ô«Z

 ,±GógC’G ≥«≤ëJh ÉgQhO AGOCG øe É¡æ«μªJh á«dÉªdG

 øe ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh ΩÉ`̀©`̀dG ´Oô```dG ≥«≤ëJ ≈``̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

 ∫ÓNE’G ∫ÉM »a ádAÉ°ùªdG CGóÑªd G kôjòéJh ,áHƒ≤©dG

 áeôM Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e ï`̀°`̀Sô`̀j É`̀ª`̀H ,á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dÉ`̀H

 .É¡àjÉªMh áeÉ©dG ∫GƒeC’G

 πjRGÈdG ƒYój z»eÓ°SE’G πª©dG{   
 ¢Só≤∏d É¡JQÉØ°S π≤f øY ™LGÎ∏d

GôàH - ¿ÉªY 

 »∏jRGôÑdG ¢ù«FôdG »eÓ°SE’G πª©dG á¡ÑL ÜõM ÉYO

 ≈dEG  á«∏jRGôÑdG  IQÉØ°ùdG  π≤æH  ¬¡LƒJ  øY  ™LGôà∏d

 AÉæH IOÉ`̀YEGh ∞bƒªdG º««≤J IOÉ`̀YEGh á∏àëªdG ¢Só≤dG

.á«ëdG √Gƒbh »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ™e ábÓ©dG

 Üõë∏d ΩÉ©dG ø«eC’G É¡¡Lh Iôcòe »a ÜõëdG ôÑYh

 »∏jRGôÑdG  ¢ù«FôdG  ≈`̀dEG  á∏jÉ°†©dG  OGô`̀e  ¢Sóæ¡ªdG

 √ò¡d  ÜõëdG  ∞°SCG  øY ¿ÉªY »a √OÓ`̀H  IQÉØ°S  ôÑY

 á`̀dhó`̀d π``eÉ``c RÉ``«``ë``fG ø``̀e ¬`̀∏`̀ã`̀ª`̀J É```̀eh äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀dG

 ºeC’G  äGQGô`̀b  ≈∏Y  IOôªàªdG  »fƒ«¡°üdG  ∫ÓàM’G

.á«dhódG á«Yô°ûdGh øeC’G ¢ù∏éeh IóëàªdG

 ∫ÓàM’G  …ô¨j  AGô``̀LE’G  Gò`̀g  {  á∏jÉ°†©dG  ±É`̀°`̀VCGh

 ™°ûHCGh CGƒ°SCG á°SQÉªeh OôªàdGh …OÉªàdG øe ójõªdÉH

 πàb  ø`̀e  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ó°V  ÜÉ````gQE’G  ´Gƒ```̀fCG

 É`̀¡`̀à`̀YGQRh »`̀°`̀VGQCÓ`̀d IQOÉ`̀°`̀ü`̀eh ∫É`̀≤`̀à`̀YGh ó`̀jô`̀°`̀û`̀Jh

 äÉ°Só≤ªdG ≈∏Y AGóàYGh äƒ«ÑdG Ωógh äÉæWƒà°ùªdÉH

 ôãcC’  »fÉ°ùfEG  ô«Z  QÉ°üMh  á«ë«°ùªdGh  á«eÓ°SE’G

 º¡fÉeôMh  Iõ`̀Z  ´É`̀£`̀b  »`̀a  »æ«£°ù∏a  »fƒ«∏e  ø`̀e

 øe Ö©°ûdG Gòg ≥Mh á«fÉ°ùfE’G º¡bƒ≤M §°ùHCG øe

.z√ô«°üe ôjô≤Jh QôëàdG

 ácôà°ûªdG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```dEG  á∏jÉ°†©dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 Üô`̀©`̀dG ™``̀e π``̀jRGô``̀Ñ``̀dG ø`̀«`̀H á``bÓ``©``dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 É`̀¡`̀Ø`̀bGƒ`̀e ¿RGƒ`````J ió``̀ª``̀H á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀e ø`̀«`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ≥ëd  É`̀gRÉ`̀«`̀ë`̀fGh  á«°SÉ«°ùdG
 Ö©°ûdG  ∞bGƒe  ≈`̀dG  Éàa’  ,¥Éà©f’Gh  ájôëdG  »a
 ¬Jô°UÉæeh  ∫ÓàM’Gh  º∏¶dG  á¡LGƒe  »∏jRGôÑdG

.√ô«°üe ôjô≤J »a »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ≥ëd
 ô`̀NBG  ∫Ó`̀à`̀M’G Gò``g í`̀Ñ`̀°`̀UCG  {  á∏jÉ°†©dG  ±É``°``VCGh
 ójõj ¬LƒàdG Gòg ¿Gh ,¬∏c ºdÉ©dG »a ä’ÓàM’G
 QGô≤à°SGh  ø`̀eC’  »fƒ«¡°üdG  ´hô°ûªdG  ójó¡J  øe
 ójó¡Jh á«dhódG  IOGQEÓ`̀d  kÉjóëJ πμ°ûjh á≤£æªdG
 âjƒ°üJ »a ô¡X …ò`̀dGh  »ªdÉ©dG  º∏°ùdGh  øeCÓd
 å«M  ,IóëàªdG  º`̀eC’G  »a  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  AÉ°†YCG
 »a √ô°SCÉH ºdÉ©dGh áØc »a π«FGô°SG h ÉμjôeCG âfÉc

 .ziôNCG áØc

»bGô©dG ¢ù«FôdG ∫ÉÑ≤à°SG »a ¬àdÓL±ô°ûdG ¢SôM ¿É°Vô©à°ùj »bGô©dG ¢ù«FôdGh ¬àdÓL

 ácôà°ûªdG á«YÉæ°üdG á≤£æªdGh …ôÑdG ≥jô£dG π«gCÉJh §ØædG ÜƒÑfG É°Uƒ°üN 

 الملك والرئيس العراقي يتفقان على توسيع التعاون االقتصادي 
  ¿ÉjOC’G ÚH íeÉ°ùàdG ÜÉ£N õjõ©Jh ÜÉgQE’G áHQÉëŸ Oƒ¡÷G ∞«ãμJ :∂∏ŸG      

  √QÉgORGh √QGô≤à°SGh ¥Gô©dG øeCG õjõ©àd ÊOQC’G ºYódG Qó≤j ídÉ°U      
GôàH–¿ÉªY 

 ¢ù«FôdGh »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ≥ØJG

 äÉ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀e ∫Ó```̀N ,í``̀dÉ``̀°``̀U º``̀gô``̀H »``̀bGô``̀©``̀dG

 ™«°SƒJ  ≈∏Y  ,¢ùeG  ¿Éª°ùH  ô°üb  »a  äó≤Y

 ≈à°T  »``̀a  ¥Gô```̀©```̀ dGh  ¿OQC’G  ø``«``H  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG

 ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G  É°Uƒ°üN  ,øjOÉ«ªdG

.π≤ædGh ábÉ£dGh ájQÉªãà°S’Gh

 á©°Sƒe É`̀¡`̀à`̀©`̀Ñ`̀J  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀K  äÉ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀e ∫Ó```̀Nh

 ócCG  ,øjó∏ÑdG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  Égô°†M

 IQhô`̀°`̀V »`̀bGô`̀©`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L

 ™jQÉ°ûªdG  øe OóY ò«ØæJ  »a  Éeób  »°†ªdG

 ÜƒÑfCG §N É°Uƒ°üN ,ácôà°ûªdG ájOÉ°üàb’G

 ≈`̀dEG á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG Iô`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e ø`̀e §`̀Ø`̀æ`̀dG

 ø«H  …ô`̀Ñ`̀dG  ≥jô£dG  π«gCÉJh  ,áÑ≤©dG  AÉæ«e

 á«YÉæ°üdG  á≤£æªdG  AÉ`̀°`̀û`̀fEGh  ,OGó`̀¨`̀Hh  ¿ÉªY

.øjó∏ÑdG ø«H OhóëdG ≈∏Y ácôà°ûªdG

 ™jQÉ°ûªdG áeÉbEG á«ªgCG »bGô©dG ¢ù«FôdG ócCGh

 ´hô°ûe  ò«ØæJ  ¿CG  ≈∏Y  GOó`̀°`̀û`̀e  ,ácôà°ûªdG

 Iô`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e ø``̀e §`̀Ø`̀æ`̀dG Üƒ```̀Ñ```̀fCG §``̀N

 É«é«JGôà°SG ôÑà©j áÑ≤©dG AÉæ«e ≈dEG á«bGô©dG

.¥Gô©∏d áÑ°ùædÉH

 á`̀«`̀fOQC’G äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  »`̀bGô`̀©`̀dG  ¢ù«FôdG É``̀YOh

 »a  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  øe  IOÉØà°S’G  ≈dEG

 »bGô©dG  ¢ù«FôdGh  ¬àdÓL  Oó`̀°`̀Th  .¥Gô`̀©`̀dG

 IQÉéàdG  IOÉjõd  ±hô¶dG  áÄ«¡J  IQhô°V  ≈∏Y

 ∫ƒ```̀NO π`̀«`̀¡`̀ °`̀ù`̀Jh ø``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ø``̀«``̀H á`̀«`̀æ`̀«`̀Ñ`̀dG

 ,»`̀bGô`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  ≈``̀dEG  á``̀«``̀fOQC’G  äÉéàæªdG

 ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀«`̀H  äGQÉ``̀jõ``̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCGh

 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG á`̀¡`̀é`̀d ,É`̀ª`̀¡`̀«`̀a ¢``̀UÉ``̀î``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dGh

 ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG IOÉ````̀jRh á`̀©`̀bƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ≈`̀∏`̀Y

 ájQÉªãà°S’G  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh  …QÉ`̀é`̀à`̀dG

 ≥ª©H É`̀ª`̀gRGõ`̀à`̀YG ø``Y É``̀Hô``̀YCGh .á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ¿OQC’G  ø«H  á«îjQÉàdGh  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉbÓ©dG

 ≥«°ùæàdG á∏°UGƒe IQhô°V øjócDƒe ,¥Gô©dGh

 äGP É`̀jÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ∫É``̀«``̀M QhÉ``̀°``̀û``̀à``̀dGh

 øjó∏ÑdG ídÉ°üªd áeóN ,∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

.á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dGh ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh

 ídÉ°U º`̀gô`̀H ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L CÉ`̀æ`̀gh

 É°ù«FQ ¬HÉîàfÉH »bGô©dG ÜGƒædG ¢ù∏ée á≤ãH

 á«°SÉ«°ùdG  á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  ìÉ`̀é`̀æ`̀Hh  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d

 ¿OQC’G  ±ƒ``̀bh  ¬àdÓL Gó`̀cDƒ`̀e  ,¥Gô``©``dG  »`̀a

 áaó¡à°ùªdG √Oƒ`̀¡`̀L »`̀a ¥Gô`̀©`̀dG Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG

 Ωóîj ÉªHh ,√QGô≤à°SGh ¬JóMh ≈∏Y ®ÉØëdG

 ≥«≤ëJ  »a  ≥«≤°ûdG  ¥Gô©dG  Ö©°ûdG  äÉ©∏£J

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG

 ,ÜÉgQE’G áHQÉëe Oƒ¡L äÉãMÉÑªdG âdhÉæJh

 øªK å`̀«`̀M ,á`̀«`̀dƒ`̀ª`̀°`̀T á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG ø`̀ª`̀°`̀V

 ,√ÉéJ’G Gòg »a ¥Gô©dG Oƒ¡L ∂∏ªdG ádÓL

 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J IQhô```°```V ¬`̀à`̀dÓ`̀L Gó```cDƒ```e

 ,ÜÉgQE’G ≈∏Y ÜôëdG »a á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 õjõ©Jh  ,á``̀aB’G  √ò`̀g  á¡LGƒªd  Éjƒ°S  πª©dGh

 âbô£J  Éªc  .¿É```jOC’G  ø«H  íeÉ°ùàdG  ÜÉ£N

 ≈dEG  π°UƒàdG  IQhô°Vh  ,ájQƒ°ùdG  á`̀eRC’G  ≈dEG

 É°VQCG  ÉjQƒ°S  Ió`̀Mh  ßØëj ,É¡d  »°SÉ«°S  πM

 »bGô©dG  ¢ù«FôdG  ó``̀cCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e  .ÉÑ©°Th

 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈``̀∏``̀Y √OÓ`````̀H ¢``̀Uô``̀M í``̀dÉ``̀°``̀U º``̀gô``̀H

 ádÓL  Oƒ`̀¡`̀L  Éæªãe  ,¿OQC’G  ™``e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 õjõ©J  »a  ¥Gô©dG  IófÉ°ùeh  º`̀YO  »a  ∂∏ªdG

 »a ¬©e ±ƒbƒdGh ,√QÉgORGh √QGô≤à°SGh ¬æeCG

.¬d …ó°üàdGh ÜÉgQE’G áHQÉëe

 ádÓéd á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀à`̀dG »`̀bGô`̀©`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ωó```̀bh

 ΩÉ©d  ¿ƒà∏ÑªJ  IõFÉL ¬ª∏°ùJ  áÑ°SÉæªH  ∂∏ªdG

 ≥«≤ëJ  »`̀a  ¬àdÓL  Oƒ¡éd  Gô`̀jó`̀≤`̀J  ,2018

 äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ª`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ,¿É``````̀jOC’G ø`̀«`̀H ΩÉ``̀Fƒ``̀dG

 ájÉªMh ,¢Só≤dG »a á«ë«°ùªdGh á«eÓ°SE’G

.á«æjódG äÉjôëdG

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

 QÉ°ûà°ùeh  ,ø«Hôà¨ªdG  ¿hDƒ``°``Th  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 ôjóeh ,¬àdÓL Öàμe ôjóe ,∂∏ªdG ádÓL

 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRhh ,áeÉ©dG äGôHÉîªdG

 ,á«fó©ªdG IhôãdGh ábÉ£dG IôjRhh ,øjƒªàdGh

.OGó¨H »a »fOQC’G ô«Ø°ùdGh

 ô``̀jRh »`̀bGô`̀©`̀dG Ö`̀fÉ`̀é`̀dG ø``̀Y É`̀gô`̀°`̀†`̀M É`̀ª`̀c

 RÉ¡L  ¢ù«FQh  ,áYÉæ°üdG  ô``̀jRhh  ,á«LQÉîdG

 ,¿ÉªY  »a  á«bGô©dG  Iô«Ø°ùdGh  ,äGôHÉîªdG

.ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh

 ÉªjôμJ AGó```̀Z á``̀HOCÉ``̀e ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ΩÉ````̀bCGh

.≥aGôªdG óaƒdGh »bGô©dG ¢ù«Fô∏d

 ¢ù«FôdG »∏Ñ≤à°ùe áeó≤e »a ¬àdÓL ¿Éch

 IQÉ``̀jR »`̀a ¿É`̀ª`̀Y ≈``̀dEG π`̀°`̀Uh …ò``̀dG »`̀bGô`̀©`̀dG

.πªY

 QÉ£e ¬dƒ°Uh iód ,»bGô©dG ¢ù«Fô∏d äôLh

 ,á«ª°SQ  ∫ÉÑ≤à°SG  º°SGôe  ,…ôμ°ù©dG  É`̀cQÉ`̀e

 »æWƒdG  ø«eÓ°ùdG  ≈≤«°SƒªdG  âaõY  å«M

.»fOQC’G »μ∏ªdGh »bGô©dG

 óah ,IQÉjõdG ∫ÓN ,»bGô©dG ¢ù«FôdG ≥aGôjh

 QÉÑch AGQRƒdG øe GOóY º°†j iƒà°ùªdG ™«aQ

 .ø«dhDƒ°ùªdG

øjó∏ÑdG …óah ácQÉ°ûªH äÉãMÉÑe á°ù∏L

 ΩÉ©dG ´É£≤dG »a á«WGôbhô«ÑdGh …QGOE’G πgôàdG ≈∏Y »°†≤J AÉ°†«H IQƒK êÉàëf  

الفايز: أمتنا تعيش مرحلة تشبه »سايكس بيكو« ونخشى
إعادة تقسيم المقسم 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ¿G õjÉØdG π°ü«a ¿É«Y’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Éb

 ÉæàeG  ∫É`̀M  ∫ƒ`̀M  ìô£J  Iô«ãc  á∏Ä°SG  ∑Éæg

 á∏Môe ¬Ñ°ûj  Ée  Ωƒ«dG  ¢û«©J  âëÑ°UG  »àdG

 OÉ©j  ¿G  ≈°ûîf  ÉæàHh  ,  ójóL  ƒμ«H  ¢ùμjÉ°S

.º°ù≤ªdG º«°ù≤J

 …ò``̀dG …QGƒ```̀ë```̀dG AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L

 πÑ≤à°ùªdG  äGQGƒ`̀ë`̀d  ¿É`̀ª`̀Y  áYÉªL  ¬àª¶f

 AÉ°ùe  øgGôdG  »Hô©dG  ™°VƒdGh  ¿OQ’G  ∫ƒM

.AÉ©HQC’G

 ¢ù«FQ  √QGOG  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN õjÉØdG  ∫Ébh

 ∫Ó`̀H π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äGQGƒ``̀ë``̀d ¿É`̀ª`̀Y á`̀YÉ`̀ª`̀L

 √òg øμd , ÉªFÉ°ûàe ¿ƒ`̀cG ¿G ó`̀jQG ’ { πàdG

 á«Hô©dG  á``̀e’G  ∫Gƒ``̀MG  äCGó``̀H  ó≤a  á≤«≤ëdG

 á«fÉãdGh ≈dh’G è«∏îdG ÜôM ó©H QƒgóàdÉH

 z»Hô©dG  ™«HôdÉH{  ≈ª°ùj  É`̀e  A»`̀é`̀e  ™`̀eh  ,

.á«Hô©dG áeC’G ôeO …òdG

 …òdG ,ÉæHÉÑ°T ≈∏Y ôμæf ’ Éæg øëf { ±É°VGh

 Gò`̀¡`̀a ,á``̀dGó``̀©``̀dGh ,á`̀jô`̀ë`̀dÉ`̀H ,Ö`̀dÉ`̀£`̀j êô``̀N

 ,∞°SÓd  øμd  ,¬ªYófh  ¬©e  Éæ©«ªL  ,ô`̀e’G

 ≈°VƒØdÉH  {  »`̀Hô`̀©`̀dG  OÉ``̀eô``̀dG  {  ÖÑ°ùJ  ó`̀≤`̀d

 iOGh  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  øe  ójó©∏d  ,QÉeódGh

 QGô≤à°SG  Ωó``̀Yh ,≈`̀°`̀Vƒ`̀ah ,äÉ`̀eÉ`̀°`̀ù`̀≤`̀fG  ,≈``̀dG

 iƒb  QÉ°ûàfG  »`̀a  ó`̀YÉ`̀°`̀Sh  ,»©ªàéeh  »`̀æ`̀eG

 ∫hódG  ¢†©H  âëÑ°UGh  ,ÜÉ`̀gQ’Gh  ±ô£àdG

 ,á«ª«∏bGh  á«dhO  äÉYGô°üd  áMÉ°S  á«Hô©dG

.záØ∏àîªdG äÉ«°û«∏ª∏d É©Jôeh

 ,Ωƒ`̀«`̀dG ∫AÉ`̀°`̀ù`̀à`̀j ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ¿G õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG ™``HÉ``Jh

 RhÉéJ  ø`̀e  ,¿OQ’G  øμe  iò``̀dG  ô°ùdG  ∫ƒ`̀M

 »a  ,¬∏Ñ≤à°ùeh  √ô«°üe  ƒg  Éeh  ,äÉjóëàdG

 äÉYGô°üdGh  ,¬`̀dƒ`̀M  ø`̀e  ≈°VƒØdG  √ò`̀g  π`̀X

 ò`̀æ`̀eh  ¿OQ’G  ¿G  ∫ƒ````̀bG  É``̀æ``̀gh  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 äÉjóëàdG  øe  ójó©dG  ¬`̀LGh  ób  ,¢ù«°SCÉàdG

 º∏°ùJ ºdh ,ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdGh á«æe’G

 ¬æeCÉH åÑ©dG ¢†©ÑdG ä’hÉëe øe ¬Jô«°ùe

 ÉgRhÉéàj  ¿Éc  ΩGhódG  ≈∏Y  ¬æμd  ,√QGô≤à°SGh

 ,É¡ëeÉ°ùJh  á«ª°TÉ¡dG  ¬JOÉ«b  áªμM  π°†ØH

 á©æeh Iƒ```bh ,º`̀¡`̀æ`̀Wƒ`̀H ø`̀«`̀«`̀fOQ’G ¿É``̀ª``̀jGh

.áë∏°ùªdG ÉæJGƒbh ,á«æe’G ÉæJõ¡LG

 á£«ëªdG ±hô¶dG Iƒ°ùb ºZôdÉHh ¬fG ∫Ébh

 ,É«æeGh É«°SÉ«°S Éjƒb ,¿OQ’G ôªà°SG ó≤a ÉæH

 äô``̀KG »``à``dG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG º```̀ZQ

 ≈dG  äOGh  ,á«°û«©ªdG  ø«æWGƒªdG  IÉ«M  ≈∏Y

 õéY  ´ÉØJQGh  ,ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG  Ö°ùf  ´ÉØJQG

 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG ¿Gh ,ΩÉ``̀©``̀dG ø``̀jó``̀dGh ,á``̀fRGƒ``̀ª``̀dG

 ,ÉæJOGQG  øY  áLQÉN  É¡Ñ∏ZG  »a  ,ájOÉ°üàb’G

 ΩÉeG OhóëdG ¥ÓZGh ,…Qƒ°ùdG Aƒé∏dG É¡æeh

 á«Hô©dG  äGóYÉ°ùªdG  ¢VÉØîfGh  ,ÉæJGQOÉ°U

 √ògh  ,  …ô°üªdG  RÉ¨dG  ´É£≤fGh  ,á«dhódGh

 ,¢†©ÑdG  É¡°†©H  ™e  âæeGõJ  »àdG  ±hô¶dG

 â∏bôYh  ,áÑ©°U  ájOÉ°üàbG  ÉYÉ°VhG  äó`̀LhG

 ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G É`̀æ`̀£`̀£`̀N ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J

 ∫hO »`̀a …ô`̀é`̀j É`̀ª`̀a ,É`̀¡`̀aGó`̀gG ≥«≤ëJ ø`̀e

 QGôªà°SGh  ,Ö©°U  ™°Vh  »a  Éæ∏©L  ,º«∏b’G

 ,É`̀æ`̀«`̀∏`̀Y »`̀≤`̀∏`̀«`̀°`̀S ,É``̀æ``̀H á`̀£`̀«`̀ë`̀ª`̀dG ±hô```̀¶```̀dG

.AÉÑY’G øe ójõªdG

 óH  ’ ,≥∏£æªdG  Gò``̀g  ø``̀e{  õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG  ±É`̀ °`̀VGh

 ,äÉ«é«JGôà°SGh  §£N  ™°Vh  øe  ,áeƒμë∏d

 …ô`̀é`̀j É``̀e äÉ`̀«`̀YGó`̀J ,á`̀¡`̀LGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀J

 ≈`̀∏`̀Y OÉ``̀ª``̀à``̀Y’G á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ¢``̀Sô``̀μ``̀Jh ,É``̀æ``̀dƒ``̀M

 ƒªæ∏d IõØëªdG äGQÉªãà°S’G ™é°ûJh ,äGòdG

 ¿G Éªc ,øWGƒªdG ¬H ô©°ûj …òdG ,…OÉ°üàb’G

 ,Ωƒ«dG  êÉàëj  ,ájOÉ°üàb’G  ÉæàeRG  á¡LGƒe

 ∑QÉ°ûj  ,á©eÉL  á«æWh  ,á«cQÉ°ûJ  ádÉM  ≈dG

 ,äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø``̀e ,É`̀¡`̀«`̀a ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG

 ,ÜÉÑ°S’G  »`̀a  åëÑ∏d  ,á«Ñ©°ûdGh  á«ª°SôdG

.zÉ¡d á«∏ª©dG ∫ƒ∏ëdG OÉéjGh

 ÉæfG ,Ωƒ`̀«`̀dG  ¬«∏Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG  ó``̀jQG É`̀e { ™`̀HÉ`̀Jh

 ,á¡LGƒe  ø`̀e  øμªàæ°Sh  ,ô«îH  ¿OQ’G  »`̀a

 ,É¡æe êô`̀î`̀æ`̀°`̀Sh  ,äÉ``jó``ë``à``dGh  äÉ`̀Hƒ`̀©`̀°`̀ü`̀dG

 π°†ØH ∂```̀dPh ,á`̀©`̀æ`̀eh ,Iƒ```̀b ,ô``̀ã``̀cG ø``ë``fh

 »Yhh ,»fÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL ,áªμM

 ájƒ≤dG  ,É``̀æ``̀JOGQG  π°†ØHh  ,»````̀fOQ’G  Ö©°ûdG

.záÑ∏°üdG

 Éæd ∞`̀«`̀c ,ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ∫GDƒ``̀°``̀ù``̀dG ≈`̀≤`̀Ñ`̀j { ∫É````̀bh

 å«M  øgGôdG  »Hô©dG  Éæ©bGh  øe  ¢UÓîdG

 øe CGó`̀Ñ`̀J ,á`̀bOÉ`̀°`̀U Oƒ`̀¡`̀L ≈`̀dG ô``̀e’G êÉàëj

 Ée  GPG  ,ø`̀gGô`̀dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  ÉædÉM  ¿É`̀H  ÉæàYÉæb

 ™«ªédÉH  …ODƒ«°S  ,¬«∏Y  ƒg  Ée  ≈∏Y  ôªà°SG

 π`̀ª`̀ë`̀J ™``«``ª``é``dG ≈``̀∏``̀Y Gò````̀d ,∑Ó```̀¡```̀ dG ≈````̀dG

 äÉédÉ©ªdG  OÉéjG  ≈∏Y  πª©dGh  ,á«dhDƒ°ùªdG

.z∞°SDƒªdG ™bGƒdG Gò¡d ,á«≤«≤ëdG

 ,á«≤«≤ëdG  áédÉ©ªdG  ¿G  Éæg  iQG  {  ±É°VGh

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀∏`̀d QÉ``̀°``̀ù``̀e OÉ```é```jG ,∫Ó`````N ø```e CGó```Ñ```J

 ,á«Hô©dG  ∫hódG  ø«H  ,á∏eÉμàªdG  ájOÉ°üàb’G

 øe ∂dPh ,Iô≤à°ùªdG ∫hódG ø«H πb’G ≈∏Y

 Éª«a  »≤«≤M  …OÉ°üàbG  πàμJ  π«μ°ûJ  ,∫ÓN

 »`̀Hô`̀Y ∞`̀bƒ`̀e ,IQƒ``̀∏``̀H ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dGh ,É`̀¡`̀æ`̀«`̀H

 πÑ≤à°ùe  ôjô≤J  »`̀a  ,QhO  ¬`̀d  ¿ƒ`̀μ`̀j  ,ó`̀Mƒ`̀e

 ,Égô«Zh á«ª«∏b’G ∫hódG ój ∞ch ,á≤£æªdG

 ÉØbƒe ,É¡fhDƒ°T »a πNóàdGh ,É¡H åÑ©dG øY

 ä’hÉëe …’ …ó°üàdG »a ,IQó≤dG ¬d ¿ƒμj

 äGhOG OÉéjG øe óH’{ ™HÉJh .zIójóL º«°ù≤J

 á≤ãdG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y ,π`̀ª`̀©`̀dG É`̀¡`̀aó`̀g ,Ió`̀jó`̀L

 ™°Vhh  ,»ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  ∫ƒÑbh  ,ÉædhO  ø«H

 ,»ØFÉ£dG  ÜÉ£î∏d  ió°üàJ  ,á«é«JGôà°SG

 »æWƒdG ,AÉ`̀ª`̀à`̀f’G º`̀«`̀b Rõ`̀©`̀Jh ,»`̀Ñ`̀gò`̀ª`̀dGh

 ∫ƒÑbh  ,á«fóªdG  ádhódÉH  øeDƒJ  ,»Hhô©dGh

 IOÉ``YG É`̀°`̀†`̀jG Éæ«∏Yh ,ô```̀NB’G …CGô```̀ dGh …CGô```̀dG

 ÉgQÉÑàYGh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤∏d  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G

 ,∫OÉY πμ°ûH É¡∏M ¿Gh ,≈dh’G Üô©dG á«°†b

 ≈`̀∏`̀Yh ,á``̀«``̀dhó``̀dG á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG äGQGô`````̀b ≥```̀ahh

 AÉ`̀¡`̀fG  »``a  º¡°ù«°S  ,ø`̀«`̀à`̀dhó`̀dG  π``M  ¢`̀SÉ`̀°`̀SG

 ≈∏Y AÉ°†≤dG øe øμªjh ,á≤£æªdG äÉYGô°U

.zá«HÉgQ’G iƒ≤dG

 Ωƒ``̀≤``̀j ø````̀e á``ë``∏``°``ü``ª``d õ```̀jÉ```̀Ø```̀dG ∫AÉ```̀ °```̀ù```̀ Jh

 IAÉ°S’Gh  ,øWƒdG  ≈∏Y  AGƒ≤à°S’ÉH  ,¢†©ÑdG

 ≈`̀dG  ,¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG  ≈©°ùj  GPÉ``̀ª``̀dh  ,É`̀æ`̀JÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀d

 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ôÑY  ,á«gGôμdG  ÜÉ£N  åH

 ,»``̀æ``̀Wh õ``̀é``̀æ``̀e π````c Ωó``````̀gh ,»```̀YÉ```̀ª```̀à```̀L’G

 »a  ∂``̀dPh  ,  Éfó∏Ñd  ∞`̀bƒ`̀e  πμH  ∂«μ°ûàdGh

 πX »ah ,ÉæàeG É¡H ôªJ »àdG ,±hô¶dG √òg

.Éæ¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh ôWÉîªdG

 ∫ƒ`̀M ™`̀°`̀Sƒ`̀e QGƒ````̀M AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ∫Ó```̀N iô````̀Lh

 »àdG  äÉjóëàdGh  áægGôdG  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîe

 ¢ù«FQ ø«H QÉ`̀W’G Gòg »ah ,  ¿OQ’G ¬LGƒJ

 É¡H  ôªj  »àdG  äÉ``eR’G  ¿G  ,  ¿É«Y’G  ¢ù∏ée

 IójóL  â°ù«dh  á«îjQÉJ  äÉ`̀eRG  »g  ¿OQ’G

 á«fOQ’G  ádhódG  ¢ù«°SCÉJ  òæe  ∂`̀dPh  ,  ¬«∏Y

 É`̀¡`̀dƒ`̀ë`̀jh É``̀gRhÉ``̀é``̀à``̀j ΩGhó```````̀dG ≈``̀∏``̀Y ¬`̀æ`̀μ`̀d

 ∂dòd  ,  Ωó≤àdGh  AÉæÑ∏d  ¢Uôa ≈dG  ¬JÉjóëJ

 ’G É`̀¡`̀H  ô`̀ª`̀f  »`̀à`̀dG  áÑ©°üdG ±hô`̀¶`̀dG  º``̀ZQh

 øe ¬æμªJh ,  ¿OQ’G  πÑ≤à°ùªH  πFÉØàe »æfG

.á«dÉëdG äÉjóëàdG RhÉéJ

 êÉàëf áægGôdG ±hô¶dG √òg »ah ÉæfG ∫Ébh

 §£Nh , ™«ªédG ø«H á«≤«≤M á«cQÉ°ûJ ≈dG

 ,  ò«Øæà∏d  á∏HÉbh  á«©bGh  ¿ƒμJ  á«é«JGôà°SG

 ájOÉ°üàb’G  äÉjóëàdG  RhÉéJ  øe  øμªàæd

 ¿G Gó``̀cDƒ``̀e ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d π`̀ª`̀Y ¢``Uô``a OÉ``̀é``̀jG h

 ô«Ñc äÉØ∏e h AÉÑYG É¡jód á«dÉëdG áeƒμëdG

.É¡«¡æJ ¿G Öéj h É¡«∏Y πª©J

 á«ª«∏©àdG áeƒ¶æªdÉH ô¶ædG IOÉYG ≈dG ÉYOh

 º∏©ªdG  Qhó``̀d  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G  IOÉ``̀YG  Ö∏£àj  Gò``̀gh

 â`̀bƒ`̀dG äGò````̀ Hh É``«``dÉ``eh É`̀«`̀°`̀û`̀«`̀©`̀e ¬`̀æ`̀«`̀μ`̀ª`̀Jh

 π«L  AÉ`̀æ`̀H  ø``̀e  ¬æ«μªàd  ¬``Ñ``jQó``Jh  ¬`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀J

 ô¶ædG IOÉYG IQhô°V Ö∏£àj Éªc , πÑ≤à°ùªdG

 OÉ`̀©`̀à`̀H’G ∫Ó``̀N ø``̀e á`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H

 ô«μØàdG  ÖfÉL  ≈∏Y  õ«côàdGh  ø«≤∏àdG  ø`̀Y

 ,  É«LƒdƒæμàdG  áª¶fG  ΩGóîà°SGh  »`̀YGó`̀H’G

.áÑ∏£dG iód á«æWƒdG á«HôàdG ôjõ©Jh

 §Ñ°V ≈`̀∏`̀Y  á``dhó``dG  πª©J  ¿G  á`̀«`̀ª`̀gCG  ó``̀cGh

 ™``̀bGƒ``̀e »```̀a É``̀«``̀dÉ``̀M Oƒ```̀Lƒ```̀ª```̀dG äÓ````̀Ø````̀f’G

 É``«``YGO ,É`̀ °`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG

 ÜÉ£îd  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ≈``dG  áàeÉ°üdG  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀Z’G

 ÉææeÉH å`̀Ñ`̀©`̀dG ä’hÉ`̀ë`̀e á`̀aÉ`̀μ`̀dh á`̀«`̀gGô`̀μ`̀dG

 ≈dG ≈©°ùJ »àdG á∏≤∏d …ó°üàdGh ,ÉfQGô≤à°SGh

 åÑ©dGh  É¡≤jõªJh  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ¬jƒ°ûJ

.»YÉªàL’G Éæé«°ùæH

 »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ΩÓ````Y’G AÓ```̀jG ≈``̀dG õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG É```̀YOh

 ÜÉ£N  ≈∏Y  Oô`̀dG  ¬æ«μªàd  º`̀Yó`̀dGh  ájÉæ©dG

 , »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY á«gGôμdG

.πFÉ°SƒdGh äGhO’G ¢ùØæHh

 ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J á```̀dhó```̀dG ≈``̀∏``̀Y Ö``̀Lƒ``̀à``̀j ¬````̀fG ∫É`````̀bh

 ∑Éæg{  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe  ™«ªédG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG

 ≥Ñ£j ¿ƒ``fÉ``≤``dG ¿É```H ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG ó`̀æ`̀Y GQƒ`̀©`̀°`̀T

 Qƒ©°T  ¢ùμ©j  ôeG  ƒgh  iô`̀NG  ¿hO  áÄa  ≈∏Y

.z¬àdGRG Öé«a ¢SÉædG iód •ÉÑM’G

 »`̀°`̀†`̀≤`̀J AÉ``°``†``«``H IQƒ`````̀K ≈````̀dG õ``̀jÉ``̀Ø``̀dG É`````̀YOh

 »a  á`̀«`̀WGô`̀bhô`̀«`̀Ñ`̀dGh  …QGO’G  π`̀gô`̀à`̀dG  ≈∏Y

 áédÉ©e ≈dG áaÉ°VG , ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe

 ,  øjôªà°ùªdG  ¬`̀LGƒ`̀J  »àdG  äÉ≤«©ªdG  áaÉc

 áHPÉL  ¿ƒμJ  á«≤«≤M  ájQÉªãà°SG  áÄ«H  ≥∏Nh

.äGQÉªãà°SÓd

 áYÉªL  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  QhódÉH  OÉ°TGh

 ∞∏àîe  √É`̀é`̀J  πÑ≤à°ùªdG  äGQGƒ``̀ë``̀d  ¿É`̀ª`̀Y

 Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ∫Ó``N  ø`̀e  ø`̀Wƒ`̀dG  ÉjÉ°†b

 ∫ƒ∏ëdG OÉéjG »a áªgÉ°ùªdGh É¡ãëHh É¡«∏Y

 . É¡d

¿ÉªY áYÉªL ™e …QGƒM AÉ≤d ∫ÓN çóëàj ¿É«YC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ
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 (Ü.±.CG) á£∏°ùdG ô≤e »a ôjôëàdG áª¶æªd ÉYÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ¢SÉÑY 

ä’Éch º«gGôHG πeÉc - á∏àëªdG »°VGQ’G

 ¢SÉÑY Oƒªëe »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG ¿GOCG
 ≈∏Y »eGôLE’G ¿Ghó©dG Ió°ûH ¿RÉe ƒHCG
 ∫ÓàM’G á£∏°S Óªëe ,√õZ ´É£b
 øY á∏eÉμdG  á«dhDƒ°ùªdG  »∏«FGô°SE’G
 ∫Ébh .¿Ghó©dG Gòg äÉ«YGóJh èFÉàf
 áæé∏d ÉYÉªàLG ¢ùeCG ,¬°SDhôJ ∫ÓN
 äGQGôb á©HÉàe ò«ØæàH áØ∏μªdG É«∏©dG
 á°SÉFôdG ô≤e »a ,…õcôªdG ¢ù∏éªdG
 Ö«æéJ ƒg Éæaóg ¿EG z:ˆG ΩGQ áæjóªH
 ºFGôLh QRÉéªdG øe ójõªdG ÉæÑ©°T
 ∫ÓàM’G á£∏°S É¡ÑμJôJ »àdG ÜôëdG
.z»∏«FGô°SE’G

z≈°üb’G{ äÉMÉ°S ¿ƒªëà≤j ¿ƒaô£àe ¿ƒæWƒà°ùe

عباس: الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب االنقسام
وحتمية التاريخ تقودنا للدولة المستقلة

 مجلس الجامعة العربية يقرر دعم فلسطين
في مواجهة جرائم إسرائيل 

 ∫Ó````̀à````̀M’Gh  ¿ô````̀≤````̀dG  á``̀≤``̀Ø``̀°``̀U  ¿CG  ±É`````̀°`````̀VCGh 

 ,π°ûah  ∫GhR  ≈`̀dEG  zó`̀jÉ`̀¡`̀Jô`̀H’G{  ¿É£«à°S’Gh

 ádhódG  ÅWGƒ°T  ≈`̀dEG  ÉfOƒ≤J  ïjQÉàdG  á«ªàMh

 ¢Só≤dG  É¡àª°UÉ©H  á∏≤à°ùªdG  á«æ«£°ù∏ØdG

 ¿Gô``jõ``M ø``̀e ™``̀HGô``̀dG Ohó```̀M ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG

.¥Éã«ªdGh ó¡©dG ≈∏Y ,1967

 ∂`̀dÉ`̀°`̀S  ≥``jô``£``dG  Ωƒ``̀«``̀ dG{ ¿EG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∫É````bh

 ,áëdÉ°üªdGh  ΩÉ°ù≤f’G  ÜÉÑ°SCG  á`̀dGREG  ≥«≤ëàd

 Iô``̀gÉ``̀≤``̀dG ¥É````̀Ø````̀J’ ≥````̀«````̀bOh ø````̀«````̀eCG ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀H

 øª°†j  É`̀ª`̀Hh  ,»`̀dƒ`̀ª`̀°`̀T  πμ°ûH  2017/10/12

 á``«``°``SÉ``«``°``ù``dGh á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG Ió````̀Mƒ````̀dG ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀J

 IOGQEG  ≈`̀dEG  IOƒ`̀©`̀dG  ≈`̀dEG  óæà°ùJh  ,á«aGô¨édGh

.z´Gôàb’G  ≥jOÉæ°Uh  Ö©°ûdG

 ,¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G »``g á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG É`̀æ`̀Jó`̀Mh{ :±É``̀ °``̀VCGh

 ¥Éà©f’Gh ,ΩÉ©dG ídÉ°üd ¢UÉîdG øY »dÉ©àdGh

 ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀SG ™``̀°``̀Vhh »`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG Ö`̀°`̀ü`̀©`̀à`̀dG ø``̀e

 ¿CG  Öéj  ,QÉÑàYG  …CG  ¥ƒ`̀a  ¢Só≤dGh  ø«£°ù∏a

.zÉæÑ©°T  AÉæHCG  ™«ªéd RÉμJQ’G  á£≤f ¿ƒμJ

 »`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG AÉ``̀æ``̀HCG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG CÉ``̀æ``̀gh

 iô`̀cò`̀dG  áÑ°SÉæªd  á`̀aÉ`̀c  √ó`̀LGƒ`̀J  ø`̀cÉ`̀eCG  »`̀a

 ≈∏Y  p√Oƒª°Uh  ,∫Ó≤à°S’G  ¿Ó`̀YE’  ø«KÓãdG

 ´É£bh áØ°†dGh ¢Só≤dG) ø«£°ù∏a ádhO ¢VQCG

 »æ«£°ù∏ØdG  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  AÉ``̀æ``̀HC’  ∂``dò``ch  ,(Iõ```̀Z

 É`̀jQƒ`̀°`̀S »`̀a á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh »`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dGh Aƒ`̀é`̀∏`̀dG »`̀a

 ôîa  Qó`̀°`̀ü`̀e  iô`̀cò`̀dG  √ò``g  GôÑà©e  ,¿É`̀æ`̀Ñ`̀dh

 Ö©°û∏d  »`̀î`̀jQÉ`̀Jh  »`̀aÉ`̀≤`̀Kh  »°SÉ«°S  RGõ``à``YGh

 p¬``̀JÉ``̀Mhô``̀Wh ¬``````̀JOGQEG ¢`̀ü`̀î`̀∏`̀J ,»`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 ≈∏Y  GRÉ`̀μ`̀JQGh  ¬dÓ≤à°SG  RÉ`̀é`̀fG  »`̀a  á«æWƒdG

 »a p¬``̀≤``̀M) ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀dG ô`̀«`̀Z ¬`̀bƒ`̀≤`̀M

 á∏≤à°ùªdG  ¬``̀à``̀dhO  á``̀eÉ``̀bEGh  ,√ô`̀«`̀°`̀ü`̀e  ô`̀jô`̀≤`̀J

 Ohó``̀M ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀bô`̀°`̀û`̀dG ¢``̀Só``̀≤``̀dG É`̀¡`̀à`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀H

.(IOƒ©dG »a ¬≤Mh ,1967 ¿GôjõM øe ™HGôdG

 á©HGôdG  ájƒæ°ùdG  iôcòdG  ¢ù«FôdG  ôcòà°SGh

 ódÉîdG  ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  OÉ¡°ûà°S’  Iô`̀°`̀û`̀Y

 É`̀æ`̀fCG ø`̀jó`̀cDƒ`̀e ,äÉ``̀aô``̀Y ô`̀°`̀SÉ`̀j ó`̀«`̀¡`̀°`̀û`̀dG É`̀æ`̀«`̀a

 Éæbƒ≤M  ≥«≤ëàd  É¡æY  ó«ëf  ødh  ÜQódG  ≈∏Y

.áYhô°ûªdG  á«æWƒdG

 äÉ``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀e â``̀ª``̀ë``̀à``̀bG ô`````̀NG ó``̀«``̀©``̀°``̀U ≈```̀∏```̀Y

 ,Oƒ``̀¡``̀«``̀dG ø`̀«`̀aô`̀£`̀à`̀ª`̀dG ø`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø```̀e

 ≈`̀°`̀ü`̀bC’G ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ``MÉ``H ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG ¢`̀ù`̀eG

 áæjóªH  ∞jô°ûdG  »°Só≤dG  ΩôëdG–∑QÉÑªdG

.á∏àëªdG  ¢Só≤dG

 ΩGõY ï«°ûdG ¢Só≤dÉH ±Ébh’G ΩÉY ôjóe ∫Ébh

 âªJ  äÉ`̀eÉ`̀ë`̀à`̀b’G  ¿G  ˆG  ΩGQ  »`̀a  Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG

 øe  IOó°ûe  á°SGôëH  áHQÉ¨ªdG  ÜÉ`̀H  á¡L  øe

.»∏«FGô°S’G  ∫ÓàM’G äGƒbh áWô°T

 äÉ```eÉ```ë```à```bG ∫Ó`````̀à`````̀M’G á```̀Wô```̀°```̀T â``````̀æ``````̀ qeCGh

 π``̀NGO ä’ƒ```̀L Ghò``̀ qØ``̀f ø``̀jò``̀dG ø`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ,IOóëe  äGQÉ`̀°`̀ù`̀e  øª°V  ,  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  óé°ùªdG

 zπ``μ``«``¡``dG{ ∫ƒ````M äÉ``̀Mhô``̀°``̀T º`̀¡`̀«`̀≤`̀∏`̀J §``̀°``̀Sh

 á«MÉÑ°üdG  äÉeÉëàb’G  ádƒL  »∏Jh  .ΩƒYõªdG

 ,âÑ°ùdGh  á©ªédG  Gó``Y  ,G kô`̀¡`̀X  iô``̀NCG  á`̀dƒ`̀L

 äÉYÉ°S  5  ƒëf  ≈°übC’G  äÉeÉëàbG  ¥ô¨à°ùJh

 »`̀¡`̀à`̀æ`̀Jh á``HQÉ``¨``ª``dG ÜÉ```̀H ø``̀e CGó```Ñ```Jh ,É``̀ k«``̀eƒ``̀j

.á∏°ù∏°ùdG  ÜÉH  øe  ø«æWƒà°ùªdG  êhôîH

 ôéa  »∏«FGô°S’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  äGƒ``b  âæ°T  Éªc

 ä’É≤àYGh  äÉ`̀ª`̀gGó`̀e  á∏ªM  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG

 á«Hô¨dG  áØ°†dÉH  ábôØàe  ≥WÉæe  »a  á©°SGh

.É«æ«£°ù∏a  11  âdÉW  á∏àëªdG

 ¿G ¬d ¿É«H »a »æ«£°ù∏ØdG ô«°S’G …OÉf ∫Ébh

 »a  áØ∏àîe  ≥WÉæe  âªëàbG  ∫ÓàM’G  äGƒb

 ΩGQh π«∏îdGh ΩôμdƒWh ¢ù∏HÉfh ¢SÉHƒW ¿óe

.ô°ûY óMC’G ø«æWGƒªdG  â∏≤àYGh ˆG

 »∏«FGô°S’G  ∫ÓàM’G  äGƒb  â∏ZƒJ  ∂dP  ≈dG

 IQGô`̀≤`̀dG Ió`̀∏`̀H »`̀bô`̀°`̀T QÉ``à``e’G äGô`̀°`̀û`̀Y ¢`̀ù`̀eG

.IõZ ´É£b ÜƒæL

 ∫ÓàM’G  äGƒb  ¿G  á«æ«£°ù∏a  QOÉ°üe  âdÉbh

 äGô°ûY  â∏ZƒJ  äÉ«dB’Gh  äÉaGôédÉH  IRõ©ªdG

 ¢ùfƒj  ¿ÉN ¥ô°T  IQGô≤dG  Ió∏H  »bô°T  QÉàe’G

 .á≤£æªdÉH  §«°ûªJh  ∞jôéJ  ∫ÉªYCÉH  âeÉbh

GôàH - IôgÉ≤dG 

 ºYódG  πc  ºjó≤J  á«Hô©dG  á©eÉédG  ¢ù∏ée Qôb

 »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG Oƒª°üd á«ëàdGh IófÉ°ùªdGh

 ,´hô°ûªdGh  ∫OÉ©dG  ¬dÉ°†fh  ,¬`̀°`̀VQCG  ≈∏Y  π£ÑdG

 ¬bƒ≤Mh  ¬JÉ°Só≤eh  ¬``°``VQCGh  ¬JÉ«M  ø`̀Y  É`̀ kYÉ`̀aO

 áeÉbEGh ô«°üªdG ôjô≤J ≥M É¡«a ÉªH ,áYhô°ûªdG

 ¿GôjõM 4 Ohó`̀M ≈∏Y á∏≤à°ùªdG  ø«£°ù∏a á`̀dhO

.á«bô°ûdG ¢Só≤dG É¡àª°UÉYh 1967

 ¿É«H »a á«Hô©dG ∫hó`̀dG  á©eÉL ¢ù∏ée ¿GO Éªc

 …òdGh  ¢ùeG  ÇQÉ£dG  ¬YÉªàLG  ΩÉàN  »a  √Qó°UCG

 iƒà°ùe ≈∏Y ø«£°ù∏a ádhO Ö∏W ≈∏Y AÉæH ó≤Y

 á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G º`̀FGô`̀é`̀dG ,ø`̀«`̀ª`̀FGó`̀dG ø`̀«`̀Hhó`̀æ`̀ª`̀dG

 Ö©°ûdG  AÉ``̀æ``̀HCG  ó`̀°`̀V  ¥É`̀£`̀æ`̀dG  á`̀©`̀°`̀SGh  áé¡æªªdG

.∫õ©dG ø««fóªdG ,»æ«£°ù∏ØdG

 ºFGôL  »∏«FGô°S’G  AGó`̀à`̀Y’G  ¢ù∏éªdG  ôÑàYGh

 ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªH  ,á«fÉ°ùfE’G  ó°V  ºFGôLh  ,ÜôM

 ¥ƒ≤ëd »``dhó``dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh ,»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G »``dhó``dG

 »`̀à`̀dGh á`̀«`̀dhó`̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG ≥`̀«`̀KGƒ`̀eh ,¿É``̀°``̀ù``̀fE’G

 …ò`̀dG  º°TÉ¨dG  »∏«FGô°SE’G  ¿Ghó`̀©`̀dG  É`̀gô`̀NBG  ¿É`̀c

 Ö©°ûdG  ó°V  »dÉëdG  »fÉãdG  øjô°ûJ  11  Ωƒ`̀j  CGó`̀H

 ¢```̀VQC’G Ωƒ``̀ª``̀Yh ,Iõ```̀Z ´É``£``b »``̀a »`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 É¡à«ë°V  ìGQ  »``̀à``̀dGh  ,á`̀∏`̀à`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

.∫õ©dG ø««fóªdG øe ≈MôédGh AGó¡°ûdG äGô°ûY

 á``̀«``̀∏``̀«``̀FGô``̀°``̀SE’G á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG π```̀ª```̀Mh

 √òg øY á∏eÉμdG á«FÉæédGh á«fƒfÉ≤dG á«dhDƒ°ùªdG

 ºjó≤àd πª©dG IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ºFGôédG

 ¿hO  Iõ`̀LÉ`̀æ`̀dG  á`̀«`̀dhó`̀dG  á`̀dGó`̀©`̀dG  ≈``̀dEG  É¡«ÑμJôe

 QGó°üà°SG »a øeC’G ¢ù∏ée π°ûa Gôμæà°ùe AÉ£HEG

 Ö©°ûdG  ó°V  á«∏«FGô°SE’G  ºFGôédG  ∫ƒ`̀M  ∞bƒe

 »a  ¬JÉ«dhDƒ°ùe  πªëàH  ¬àÑdÉ£eh  ,»æ«£°ù∏ØdG

 ¬JGQGôb  PÉØfEGh  ,ø««dhódG  º∏°ùdGh  ø`̀eC’G  ßØM

 ,ø««æ«£°ù∏ØdG  ø««fóªdG  ájÉªëH  á∏°üdG  äGP

 É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡é∏d ºYódGh ôjó≤àdG øY GôÑ©e

 ,øeC’G  ¢ù∏ée »a  »Hô©dG  ƒ°†©dG  âjƒμdG  ádhO

 2018/11/13 Ωƒj øeC’G á°ù∏L ó≤©d âYO »àdGh

.á≤jó°üdG É«Ø«dƒH ádhO ™e ¿hÉ©àdÉH

 ΩÉ©dG  É`̀¡`̀æ`̀«`̀eCGh  IóëàªdG  º```eC’G  ¢ù∏éªdG  É``̀YOh

 IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d  áeÉ©dG  á«©ªédG  QGô``̀b  PÉ`̀Ø`̀fE’

 ∫ÓN øe ,ø««æ«£°ù∏ØdG ø««fóªdG ájÉªM ∫ƒM

 ø««æ«£°ù∏ØdG  ø««fóªdG  ¿Éμ°ùdG  ájÉªM  äGQÉ«N

 IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ôjô≤J »a IOQGƒdG

 äÉ°ù°SDƒeh ∫hO å`̀Mh ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g »`̀a  ô`̀«`̀NC’G

 ø««fóªdG ájÉªM »a ácQÉ°ûª∏d »dhódG ™ªàéªdG

 ,á`̀dÉ`̀©`̀ah  á«∏ªY  á`̀«`̀dBG  π«μ°ûJh  ,ø««æ«£°ù∏ØdG

 ôjô≤Jh áeÉ©dG á«©ªédG QGôb »a AÉL Ée ò«Øæàd

.IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G

 ¢VƒØªdGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏ée  Ö`̀dÉ`̀W  Éªc

 áæéd π`̀ª`̀Y  á©HÉàªH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d  »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG

 »a  ≥«≤ëà∏d  É¡∏μ°T  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dhó`̀dG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG

 IOƒ``̀©``̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e ó`̀°`̀V á``«``∏``«``FGô``°``SE’G º``̀FGô``̀é``̀dG

 AGOCG  ø``e  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  √ò``̀g  ø`̀«`̀μ`̀ª`̀Jh  ,á«æ«£°ù∏ØdG

 á`̀«`̀bGó`̀°`̀ü`̀e …P »`̀fGó`̀«`̀e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YCG

 á`̀ë`̀°`̀VGh á``̀«``̀dBG ¿É`̀ª`̀°`̀Vh ,»``̀æ``̀eR QÉ``̀WEÉ``̀H Oó``̀ë``̀eh

 ø««∏«FGô°SE’G  ø«dhDƒ°ùªdG  áªcÉëeh  ádAÉ°ùªd

 ÜÉ≤©dG ø`̀e º`̀¡`̀JÓ`̀aEG Ωó``̀Yh ,º`̀FGô`̀é`̀dG ò`̀g ø`̀Y

.∫õ©dG ø««fóªdG ÉjÉë°†dG ¢†jƒ©Jh ±É°üfEGh

 á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG ±Gô````````̀WC’G ∫hó``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG É`````̀YOh

 πªëàd  á`̀©`̀HGô`̀dG  ∞«æL  á«bÉØJG  »`̀a  IóbÉ©àªdG

 »a á«bÉØJ’G PÉØfEGh ΩGôàMG ádÉØch É¡JÉ«dhDƒ°ùe

 É¡«a ÉªH ,1967 ΩÉY á∏àëªdG ø«£°ù∏a ádhO ¢VQCG

 äÉcÉ¡àf’G  ∞`̀bh  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,á«bô°ûdG  ¢`̀Só`̀≤`̀dG

 ¿ƒfÉ≤dGh »fÉ°ùfE’G  »dhódG  ¿ƒfÉ≤∏d á«∏«FGô°SE’G

 IôeB’G óYGƒ≤dG ∫ÉªYEGh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »dhódG

.»dhódG ¿ƒfÉ≤∏d

 á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ∫hó``````̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG É````̀YO É``̀ª``̀c

 ∂dP  »`̀a  ÉªH  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  »`̀a  á≤jó°üdGh

 áª¶æeh  »≤jôaC’G  OÉëJ’G  »a  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG

 ∫hOh  RÉ«ëf’G  Ωó`̀Y  ácôMh  »eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG

 QGô`̀≤`̀dG ´hô`̀°`̀û`̀e ¢`̀†`̀aQ ≈``̀dEG ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG É`̀μ`̀jô`̀eCG

 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  πª©J …ò``̀dG  ¿RGƒ`̀à`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀Zh RÉëæªdG

 »a  âjƒ°üà∏d  ¬MôW  ≈∏Y  á«μjôeC’G  IóëàªdG

 øY É``YÉ``aO Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º``eCÓ``d á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG

 »a  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ¥ƒ≤M  ó°Vh  π«FGô°SEG

 π«fh  ∫ÓàM’G  AÉ¡fEG  πLCG  øe  ´hô°ûªdG  ¬dÉ°†f

.∫Ó≤à°S’Gh ájôëdG

 »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d ¬``̀ª``̀YO ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó``````̀cCGh

 Iƒ≤dG ,π«FGô°SEG ádAÉ°ùe ≈dEG áaOÉ¡dG á«æ«£°ù∏ØdG

 Ö©°ûdG  ≥ëH  É¡ªFGôL  øY  ,∫ÓàM’ÉH  áªFÉ≤dG

 á«dÉªdGh  á«æØdG  IófÉ°ùªdG  ºjó≤Jh  ,»æ«£°ù∏ØdG

 áæéd  π«μ°ûJ  π«©ØJh  ,»YÉ°ùªdG  √ò¡d  áeRÓdG

 á«Hô©dG  á©eÉédG  QÉ``̀WEG  »`̀a  ájQÉ°ûà°SG  á«fƒfÉb

 ΩÉ```̀eCG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ™```̀aQ ∫ƒ```̀M IQƒ``°``û``ª``dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d

 á«∏«FGô°SE’G  äÉcÉ¡àf’G  ¿CÉ°ûH  á«dhódG  ºcÉëªdG

.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¥ƒ≤ëd

 »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ≥M ¬ªYO ¢ù∏éªdG OóL Éªc

 ∫ÓàM’G ó°V ∫É°†ædG  ∫Éμ°TCG  áaÉc á°SQÉªe »a

 ∂`̀dP »``̀a É`̀ª`̀H ,»``̀dhó``̀dG ¿ƒ``fÉ``≤``dG ΩÉ``̀μ``̀MC’ É``̀ k≤``̀ah

 äÉbÉ£dG  ô«î°ùJh  ,á«ª∏°ùdG  á«Ñ©°ûdG  áehÉ≤ªdG

 ≈∏Y ó``̀«``̀cCÉ``̀à``̀dGh ,É``¡``ª``Yó``d á`̀æ`̀μ`̀ª`̀ª`̀dG á``«``Hô``©``dG

 ¬`̀eÉ`̀¶`̀fh »``∏``«``FGô``°``SE’G ∫Ó``̀à``̀M’G á`̀©`̀WÉ`̀≤`̀e ¿CG

 á`̀©`̀LÉ`̀æ`̀dG π`̀FÉ`̀ °`̀Sƒ`̀dG ió````̀MEG »``̀g ,…QÉ``ª``©``à``°``S’G

 πM PÉ```̀Ø```̀fEGh ¬``̀FÉ``̀¡``̀fEGh ¬`̀à`̀ehÉ`̀≤`̀ª`̀d á`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh

 äÉfÉªdôÑdGh  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  É`̀YOh  .ø«àdhódG

 ΩÓ``YE’G  π`̀FÉ`̀°`̀Shh  äÉ°ù°SDƒeh  á«æWƒdG  á«Hô©dG

 ∑ôëàdG ≈dEG á«Hô©dG »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æeh

 áªFÉ≤dG  Iƒ≤dG  ,π«FGô°SEG  ºFGôL  í°†Ød  ∫É©ØdG

 ø««æ«£°ù∏ØdG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ó`̀°`̀V  ,∫Ó``̀à``̀M’É``̀H

.º¡d á«dhódG ájÉªëdG ø«eCÉàH áÑdÉ£ªdGh ,∫õ©dG

 º```̀eC’G »``̀a ø`̀«`̀à`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀«`̀à`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ∞``̀∏``̀ch

 AGô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh ,¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh

 ™e  ∑ôëàdÉH  ,á«Hô©dG  á©eÉédG  äÉã©Hh  Üô©dG

 Ée ò«ØæJ á©HÉàªd á«ª«∏bE’G äÉYƒªéªdGh ∫hódG

.¿É«ÑdG Gòg »a OQh

 á«Hô©dG  á©eÉé∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  Iƒ``YO  Qô`̀b  Éªc

 ºjó≤Jh  ¿É«ÑdG  Gò`̀g  »`̀a  OQh  É`̀e  ò«ØæJ  á©HÉàªd

 ¢ù∏éªd á`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG IQhó`````̀dG  ≈````̀dEG  ∂``̀dò``̀H  ô`̀jô`̀≤`̀J

 .á©eÉédG

 ¬aÓàFG PÉ≤fEG ∫hÉëj ƒgÉ«fÉàf 
 ¿ÉeÈ«d ádÉ≤à°SG IGóZ »eƒμ◊G

Ü.±.CG - á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 äGQhÉ°ûe  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ƒgÉ«fÉàf  ø«eÉ«æH  »∏«FGô°S’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  CGóH

 äÉHÉîàfG ÖæéJh »eƒμëdG ±ÓàF’G PÉ≤f’ ádhÉëe »a ÜGõM’G IOÉb ™e

 ∞bh  ≈∏Y  ÉLÉéàMG  ¿ÉeôÑ«d  Qhó¨«aG  ´ÉaódG  ô`̀jRh  ádÉ≤à°SG  IGó`̀Z  IôμÑe

 ƒgÉ«fÉàf ∑ôJ AÉ©HQ’G ¿ÉeôÑ«d ádÉ≤à°SG ó©Hh .IõZ ´É£b »a QÉædG ¥ÓWG

 ,ø««æª«dG ¬«°ùaÉæe RôHCG óMCG ¬ÑdÉ£j Éª«a â°ù«æμdG »a óMGh ó©≤e á«ÑdÉ¨H

 ±ô£àªdG »æ«ª«dG …Oƒ¡«dG â«ÑdG ÜõM º«YR â«æ«H »dÉàØf º«∏©àdG ôjRh

 ¬HGƒf  ºYO  Öë°Sh  ±ÓàF’G  øe  ÜÉë°ùf’ÉH  É°†jCG  GOó¡e  ´ÉaódG  áÑ«≤ëH

.Ö°üæªdG ≈∏Y ¬dƒ°üM ΩóY ∫ÉM »a á«fÉªãdG

 ô`̀jRh  ÖdÉW  ó≤a  ±Ó`̀à`̀F’G  »`̀a  ø`̀jô`̀N’G  ø««°ù«FôdG  AÉcô°ûdG  ø«H  ø`̀eh

 äGô`̀e  Ió`̀Y  §°SƒdG  ø«ª«dG  ø`̀e  zÉæ∏c{  Üõ`̀M  ø`̀e  ¿ƒ∏ëc  ¬«°Tƒe  á«dÉªdG

 Iô≤à°ùe  áeƒμM  Oƒ``̀Lh  ¿’  øμªj  É`̀e  ´ô°SÉH  IôμÑe  äÉHÉîàf’  Iƒ`̀Yó`̀dÉ`̀H

 áØ«ë°üd  É`̀≤`̀ahh  .í«ë°üdG  √QÉ°ùe  »`̀a  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  …Qhô`̀°`̀V

 ™e â«æ«H  ôjRƒdG  ¬«dG  ¬¡Lh …òdG  ójó¡àdG  ¢ûbÉf  ƒgÉ«fÉàf  ¿Éa  z¢ùJQÉg{

 ´ÉaódG áÑ«≤M ¬ª«∏°ùJ âæ«H Ö∏£d ™WÉ≤dG ¬°†aQ ø∏©j ºdh ,¬æe ø«Hô≤ªdG

 ób Iƒ£N √ògh ,¬°ùØæd áÑ«≤ëdÉH ®ÉØàM’Gh Ö∏£dG ¢†aQ ≈dG π«ªj ¬æμd

 ƒgÉ«fÉàf  Öàμe  øμd{  áØ«ë°üdG  âaÉ°VCGh  .IôμÑe  äÉHÉîàfG  ¿ÓYÉH  ´ô°ùJ

 ≈dG ¬°ùØf âbƒdG »a ƒgÉ«fÉàf ≈©°ùjh .zó©H »FÉ¡ædG √QGôb òîàj ºd ¬fCG ø∏YCG

 AÉKÓãdG QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ¥ÉØJG ∫ƒÑb √QGô≤d á«°SÉ«°ùdG äÉ«YGóàdG AGƒàMG

 »a áë∏°ùªdG á«æ«£°ù∏ØdG πFÉ°üØdGh π«FGô°SG ø«H ó«©°üJ CGƒ°SCG ≈¡fCG …òdG

.2014 ΩÉY ÜôM òæe IõZ

 ∞bƒd  ¥ÉØJG  ¿Ó`̀YEG{  ¿EG  ¬àdÉ≤à°SG  ¿Ó`̀YG  óæY AÉ©HQ’G  ∫Éb  ¿ÉeôÑ«d  ¿É`̀ch

 Gó≤àæe  zÜÉ`̀gQEÓ`̀d  ΩÓ°ùà°SGh  ´ƒ°†N  áHÉãªH  ƒ`̀g  áFó¡àdGh  QÉ`̀æ`̀dG  ¥Ó``̀WEG

 äGQ’hó```̀dG  ø«jÓe  ∫É`̀°`̀SQEÉ`̀H  ô£≤d  ìÉª°ùdG  ô`̀«`̀NC’G  ƒgÉ«fÉàf  QGô``̀b  É`̀°`̀†`̀jCG

 ¬àdÉ≤à°SG  øY ø∏YCGh  ¢ùeG  .ô°UÉëªdG  »æ«£°ù∏ØdG  ´É£≤dG  ≈dEG  äGóYÉ°ùªc

 ÜƒæédG  äGó`̀∏`̀H  ¿Éμ°S  ø`̀e  äÉLÉéàMG  ∑Éæg  âfÉc  Éªc  .¢ù«ªîdG  É«ª°SQ

 äGAGôLEG  PÉîJÉH áeƒμëdG ø«ÑdÉ£e IõZ ´É£b §«ëe »a ¿ƒ°û«©j øjòdG

 ¿hÉ¡dG ∞FGòb äÉÄe ¥ÓWÉH º¡≤WÉæe âaó¡à°SG Éeó©H ¢SÉªM ó°V á«°SÉb

 øe %74 ¿CG  …CGô`̀∏`̀d  ´Ó£à°SG  ô`̀¡`̀XCGh  .´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  Gò`̀g Iõ`̀Z ø`̀e ïjQGƒ°üdGh

 ™e ô«N’G ó«©°üàdG ádCÉ°ùe »a ƒgÉ«fÉàf AGOG øY ø«°VGQ ô«Z ø««∏«FGô°S’G

.¢SÉªM ácôMh IõZ

 êôN Iõ¨d z»°SÉ«°S QÉ°üàfG{ áHÉãªH ¿ÉeôÑ«d ádÉ≤à°SG äôÑàYG ¢SÉªM âfÉch

 Ée ,QÉædG ∞bh ¿ÓYEG ó©H ìôa äGôgÉ¶J »a ´QGƒ°ûdG ≈dG ´É£≤dG »a ¿Éμ°S

 πLQzÜ  Ö≤∏ªdG  ƒgÉ«fÉàf  á«Ñ©°T  â©LGôJ  .ƒgÉ«fÉàf  …ó≤àæe  ∞bƒe  RõY

 øjó©≤e  ó≤Ø«°S  ¬HõM  ¿CG  GôNDƒe  …ô`̀LG  …CGô∏d  ´Ó£à°SG  ô¡XCGh  zø`̀e’G

 áeÉYõH zÉæà«H π«FGô°SG{ ÜõM RƒØ«°S Éªæ«H IôμÑe äÉHÉîàfG AGôLG ∫ÉM »a

 IõZ ™e QÉædG  ¥Ó`̀WG ∞bh √QGô`̀b  øY ƒgÉ«fÉàf  ™`̀aGOh .øjó©≤ªH ¿ÉeôÑ«d

 zÖÑ°ùdG Gó«L ¿ƒaô©j GƒfÉch QÉædG ¥ÓWEG ∞bƒd ÉfDhGóYCG π°SƒJ ó≤d{ ÓFÉb

 ≥∏©àJ »àdG áeÉ©dG IQƒ°üdG iQCG »ææμd ,ÜƒæédG ¿Éμ°S äGƒ°UG ™ª°SCG{ ÉØ«°†e

 ∫hDƒ°ùe ócCGh .zº¶YCG »ØN Éeh ,á«æeC’G Iõ¡LC’G AÉ°SDhQ ™e π«FGô°SG øeÉH

 Gòg »a äÉHÉîàf’ÉH ΩGõàdG óLƒj ’{ ¬fCG ƒgÉ«fÉàf áeÉYõH Oƒμ«∏dG ÜõM øe

.zá«æeCG á«°SÉ°ùM øe ™°VƒdG ¬«∏Y …ƒ£æj Éªd âbƒdG

 ¿G  áeƒμë∏d  øμªj{  ¬ª°SG  øY  ∞°ûμdG  ΩóY  Ö∏W  …ò`̀dG  ∫hDƒ°ùªdG  ±É°VCGh

 ¢ù«FQ ≈dƒà«°S  ô«°ü≤dG  ióªdG  ≈∏Yh ∫ÉM …CG  ≈∏Y .á«æeõdG  É¡Jôàa πªμJ

 Oƒμ«∏dG  º°SÉH  çóëàe  ∫É`̀bh  .zkÉàbDƒe  π`̀b’G  ≈∏Y  ¿ÉeôÑ«d  áÑ«≤M  AGQRƒ``̀dG

 »a QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJ πLCG  øe ¢ù«ªîdG  ¬JGQhÉ°ûe π°UGƒ«°S{  ƒgÉ«fÉàf  ¿EG

 äÉHÉîàfG AGôLEG ≈dEG ƒYój ób ƒgÉ«fÉàf ¿CÉH äÉæ¡μJ äô°S ÉªdÉ£dh .z¬aÓàFG

.2019 »fÉãdG øjô°ûJ »a ÉgóYƒe πÑb IôμÑe

 »a â°UhCG óbh πbC’G ≈∏Y OÉ°ùa äÉØ∏e áà°S »a ƒgÉ«fÉàf ™e áWô°ûdG ≥≤ëJh

 »YóªdG ø∏©j ¿CG ™bƒàªdG øeh .É¡æe ø«æKG »a ¬«dEG º¡àdG ¬«LƒàH •ÉÑ°T 13

.’ ΩG √ó°V äÉeÉ¡JG ¬Lƒ«°S ¿Éc GPEG Ée á∏Ñ≤ªdG ô¡°TC’G »a ΩÉ©dG

 äGôNCÉàe  ™aód  Q’hO  ¿ƒ«∏e  15  Iõ`̀Z  ´É£b  º«∏°ùàH  ô£≤d  ƒgÉ«fÉàf  íª°S

 ¢†Øîà°S äÉ©aódG √òg ¿CG Éë°Vƒe ,¬«a á«eƒμëdG ôFGhódG »ØXƒe ÖJGhQ

 √QGôb øY ƒgÉ«fÉàf ™aGOh .á«fÉ°ùfEG áeRCG ´ƒbh ¿hO ∫ƒëJh ôJƒàdG IóM øe

 Ahó¡dG IOÉYE’ á«æeC’G ô°UÉæ©dG ™e ≥«°ùæàdÉH »©°Sh »a ÉªH ΩƒbCG »æfEG{ ÓFÉb

 π«FGô°SG ¿G ¥ÉØJ’G ≈∏Y ™∏WG »°SÉeƒ∏HO Qó°üe ∫Ébh .zÜƒæédG äGó∏H ≈dEG

 ’ ™°VƒdG ¿CG í°VhCG ¬æμd ,z2014 ¥ÉØJG ¿ƒª°†e ≈dG{ IOƒ©dG ÉàeõàdG ¢SÉªMh

.zGOóée{ ôéØæj óbh zÉ°ûgz∫Gõj

 Éªæ«H  ,á≤HÉ°S  ó«©°üJ  äÉ«∏ªY  ∫Ó`̀N  QÉædG  ¥Ó`̀WEG  ∞bƒd  ô°üe  â£ q°SƒJh

 ≈dEG  ±ƒæjOÓe …’ƒμ«f  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a IóëàªdG  º`̀eC’G  çƒ©Ñe ≈©°S

 .Iô«NC’G ™«HÉ°SC’G »a ø«ÑfÉédG ø«H óeC’G á∏jƒW áfóg ≈dEG π°UƒàdG

 ÉjQƒ°S ‘ IÒÑc ôWÉfl :IóëàŸG ºeC’G 
 OÓÑdG ÜôZ ∫Éª°ûH Ahó¡dG ºZQ

RôàjhQ - ∞«æL 

 øjô°UÉëe ¿ƒdGõj ’ ø«jQƒ°ùdG ±’BG ¿EG ¢ù«ªîdG ¢ùeG IóëàªdG ºeC’G âdÉb

 ºZQ ≈àM º¡æWƒªd IOƒ©dG ¿CÉ°ûH áÑ©°U äGQÉ«N ¿ƒ¡LGƒj hCG ∑QÉ©ªdG ÖÑ°ùH

 á©Ñ°S  ó©Hh  .øjô¡°T  òæe  OÓÑdG  Üô`̀Z  ∫Éª°T  Oƒ°ùj  …ò`̀dG  »Ñ°ùædG  Ahó¡dG

 á°VQÉ©ªdG  »∏JÉ≤e øe ≈≤ÑJ øe º¶©e ÜôëdG âØ∏N ΩÉ©dG  ∞°üfh ΩGƒ`̀YCG

.OÓÑdG ÜôZ ∫Éª°ûH ÖdOEG á¶aÉëe πNGO øjô°UÉëe

 øjô¡°ûdG  ¿EG  ófÓéjEG  ¿Éj  á«fÉ°ùfE’G  ¿hDƒ°û∏d  IóëàªdG  º`̀eC’G  ≥°ùæe  ∫Ébh

 ájƒL  äÉHô°V  ø°T  Ωó`̀Y  πX  »a  äGƒæ°S  ¢ùªN  »a  CGó``̀gC’G  ÉfÉc  øjô«NC’G

 øjòdG ¿ƒ«fóªdG º∏©j ’h ÖdOEG §«ëe ∫ƒW ≈∏Y ™≤j ∞°ü≤dG ∫Gõj ’ øμd

 ∑Éæg áKÉZEG ∞Xƒe ∞dCG 12h ø«jÓe áKÓKh ø«fƒ«∏e ø«H ºgOóY ìhGôàj

 …OÉ«àYG  ´ÉªàLG  ó©H  ø««Øë°ü∏d  ófÓéjEG  ∫Ébh  .óª°ü«°S  Ahó¡dG  ¿Éc  ¿EG

 AÉ«°TCG  ¿CG  ≈∏Y  äGô°TDƒªdG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg{  ÉjQƒ°S  ¿CÉ°ûH  IóëàªdG  ºeCÓd

 äÉYÉªédG ™e äÉ°VhÉØªdG »a iôNCG äÉLGôØfG ≥≤ëàJ ºd Ée çóëà°S áÄ«°S

 ÜôëdG ƒg ƒjQÉæ«°S CGƒ°SCG ∫Gõj ’{ ±É°VCGh .zπNGódG »a IOó©àªdG áë∏°ùªdG

 É«côJh  É«°ShQ  É¡H  Éæ¨∏ÑJ  »àdG  á≤jô£dG  øμd  Iô«Ñc  ≥WÉæe  ôÑY  áYhôªdG

 ÉHôM  ó¡°ûà°S  Ö``dOEG  ¿CG  ó≤àYCG  ’  .QòëH  ø«∏FÉØàe  Éæ∏©éJ  ...Éª¡££îH

 Gô«Ñc Gó¡L ¿’òÑà°S Éª¡fEG É«côJh É«°ShQ âdÉbh .zÖjô≤dG ióªdG »a Iô«Ñc

.Ωƒé¡∏d Éª¡©bGƒe ¢Vô©àJ ºd GPEG …ôμ°ù©dG πª©dG …OÉØàd

 IóëàªdG ºeC’G º¡Øæ°üJ øe º¡æ«H øeh ,á°VQÉ©ªdG »∏JÉ≤e øe Éa’BG øμd

 äGô°TDƒe óLƒJ ’ ¬fEG  ófÓéjEG  ∫Ébh Ö`̀dOEG  »a ¿ƒdGõj ’ ,¿ƒ«HÉgQEG  º¡fCÉH

 ’h .ƒØ©dG ¿ƒÑ∏£«°S hCG º¡àë∏°SCG ¿ƒ≤∏«°S hCG ¿ƒ°VhÉØà«°S º¡fCG ≈∏Y ôcòJ

 º«îe »a í∏°ùe  ±’BG  á©°†H  ™e øjô°UÉëe øjôNBG  »fóe ∞`̀dCG  40  ∫Gõ`̀j

 äGOGóeEÉH  á∏ªëe  º«îª∏d  áæMÉ°T  78  øe  áØdDƒe  á∏aÉb  â∏°Uhh  .¿ÉÑcôdG

 ∞°üàæe »a iôNCG  á∏aÉb ∫É°SQEG  Qô≤ªdG øe ¿EG  ófÓéjEG  ∫Ébh ô¡°ûdG Gòg

.∫hC’G ¿ƒfÉc ôÑª°ùjO

 å«M OÓ`̀Ñ`̀dG ¥ô°ûH Qhõ```dG  ô``jO á¶aÉëe »`̀a á`̀jƒ`̀é`̀dG äGQÉ``¨``dG  äô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh

 º«¶æJ  »∏JÉ≤e  á`̀jOô`̀c  äGƒ``̀bh  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ÉgOƒ≤J  äGƒ`̀b  ±ó¡à°ùJ

 ø««fóe º°†J »àdG äÉª«îªdG ¢†©H ¿EG ófÓéjEG ∫Ébh .á«eÓ°SE’G ádhódG

 óMCG âbôMCG ¢ûYGO ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ¿ÉeC’G ôH ≈dEG É¡∏≤f »¨Ñæj ºgPÉ≤fEG iôL

 º¡à«μ∏e  äÉÑKE’  ÉjóëJ  É°†jCG  ø«jQƒ°ùdG  ø«jÓe  ¬LGƒjh  .äÉª«îªdG  √òg

.óMC’G Ωƒj ø∏YCG ¿ƒfÉb ÖLƒªH ΩÉY ∫ÓN º¡dRÉæªd

 (¿ÉæÑ∏H) ´É≤ÑdG π¡°S »a º«îe »a ¢û«©J AÉHõY ΩCG ∂fCG π«îJ{ ófÓéjEG ∫Ébh

 áî°ùf  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿CG  »¨Ñæj  ¬`̀fCG  ≈∏Y  Oó°Th  .z?∂dòH  ΩÉ«≤dG  ∂æμªj  ∞«c

 á∏ªëd  áaÉ°VE’ÉH  ø««fóªdG  øe  »`̀°`̀VGQC’G  QOÉ°üJ  ’  ¿ƒfÉ≤dG  øe  IójóL

 ºYóJ É«°ShQ ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,ø«ëdG ∂dP ≈àM ¿ƒfÉ≤dÉH πª©dG ∞bhh á«YƒJ

 OGôéæ«dÉà°S πãe ¢VQC’ÉH âjƒ°S ájQƒ°ùdG ¿óªdG ¢†©H ¿EG ∫Ébh .πª©dG Gòg

 .¬«dEG IOƒ©dG øμªj Ée óLƒj ’ ¬fEGh ¿ó°ùjQO hCG

 (Ü.±.CG) ...IõZ »a ∫ÓàM’G ¿Gô«æH ó¡°ûà°SG É¡d Öjôb IRÉæL ÖbGôJ á«æ«£°ù∏a 

GôàH - ähô«H 

 ÉHÉH  ,¿ƒ`̀Y  ∫É°û«e  »fÉæÑ∏dG  ¢ù«FôdG  ÖdÉW

 ≈∏Y »``̀dhO ™`̀HÉ`̀W AÉ`̀Ø`̀°`̀VEG º`̀Yó`̀H ¿É`̀μ`̀«`̀JÉ`̀Ø`̀dG

 äÉfÉjódG  É¡«a  ™ªàéJ  »àdG  ¢Só≤dG  áæjóe

 É¡àfÉμe  ≈`̀dEG  ô¶ædÉHh  ,çÓ`̀ã`̀dG  ájó«MƒàdG

 ™`̀eÉ`̀L çQEG »`̀¡`̀a ,É`̀¡`̀æ`̀e π``c ió``̀d á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

.™«ªé∏d  ∑ôà°ûeh

 ™`̀ª`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ¬``̀FÉ``̀≤``̀d ∫Ó````̀N ¿ƒ````̀Y Qò`````̀Mh

 ,»dƒ°SôdG  »°SôμdG  »`̀a  á«bô°ûdG  ¢ùFÉæμdG

 ¢`̀ù`̀eG ,…Qó```̀fÉ```̀°```̀S hOQÉ```̀fƒ```̀«```̀d ∫É```̀æ```̀jOQÉ```̀μ```̀dG

 QGôªà°SG ôWÉîe{ øe ,ähô«H »a ,¢ù«ªîdG

 ¬°VQCG  »`̀a  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ≥`̀M  ∑É¡àfG

 AÉ`̀æ`̀H ≈```̀dEG …ODƒ```̀j ø``d …ò```̀dG ô```̀eC’G ,¬`̀à`̀jƒ`̀gh

 ájƒg  AÉ`̀¨`̀dEG  øμªªdG  ô«Z  øe  ¬`̀fC’  ,ΩÓ°ùdG

 π`̀Ñ`̀b ø```e IÉ``̀«``̀ë``̀dG »```a ¬``̀≤``̀Mh ¬`̀Ñ`̀©`̀ °`̀Th ó``̀∏``̀H

 ΩÓ°S AÉ`̀æ`̀H ø`̀μ`̀ª`̀j ¬``̀fCG Ió`̀≤`̀à`̀©`̀e ..π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG

 .zGòμg ôªà°ùe ™°VƒdGh

 عون يطالب الفاتيكان بدعم إضفاء 
طابع دولي على مدينة القدس 
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  ºμàeóN  »a

4650900

õcôe

…ƒédG ±É©°S’G

4792000

IôFGO

ΩÉ©dG AÉàa’G

5660459

óMƒªdG ÇQGƒ£dG ºbQ
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Iô°SC’G ájÉªM IQGOEG

111

ô«°ùdG IôFGO
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 á«LQÉîdG äÉjQhódG

190
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∑QÉªédG IôFGO

5343121

á«μ∏ªdG

á«fOQC’G

5100000

áμ∏ªdG QÉ£e

»dhódG AÉ«∏Y

5002777

≥∏àîe ¬«∏Y AGóàY’Gh πjóæb ±É£àNG :ΩÉ©dG øeC’G

zâ«ªdG ôëÑdG{  á«°†b »a  ¬≤M §≤°ùj ∂à°ûe

ΩÉ©dG »YóªdG ≈dG z¥ƒ°ùdG áÑjôN IôØM{  á«°†b ádÉMEG

 QÉæjO »fƒ«∏ªH É¡àÑdÉ£eh AÉbQõdG ájó∏H øY √É«ªdG ™£b 

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 äÉ≤«≤ëàdG  ¿CG  »`̀eÓ`̀YE’G  ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG  ™`̀HÉ`̀Jh

 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀eh á````̀dOCG ø``̀e ¬`̀©`̀ª`̀L º``̀J É``̀e π``̀ch

 ø«≤≤ëªdG  ió```̀d  äó````dh  á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ∫ƒ```̀M

 ∫ÓN  øeh  á≤∏àîe  áªjôédG  ¿CÉ`̀H  áYÉæb

 »a  ¿ƒ≤≤ëªdG  øμªJ  äÉ≤«≤ëàdG  á©HÉàe

 óMG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG øe »FÉbƒdG øeC’G

 (  ¬à≤«≤°T  ø`̀HG  )  ¢ùfƒj  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  AÉ`̀Hô`̀bCG

 á«°†≤dÉH Iô°TÉÑªdG ¬àbÓ©H √ÉÑà°T’G ó©H

 áªjôédG ¥ÓàNÉH ±ôàYG ¬©e ≥«≤ëàdÉHh

 å«M  ¬Ñ∏W  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  ¢ùfƒj  QƒàcódG  ™`̀e

 ≥«≤ëàdÉHh ¢ùfƒj QƒàcódG AÉYóà°SG iôL

 ¬à¡LGƒªHh ∂``̀dP á`̀jGó`̀Ñ`̀dG  »`̀a ô`̀μ`̀fG  ¬`̀©`̀e

 å«M ∂`̀dò`̀H ±ô`̀à`̀YG ø`̀«`̀gGô`̀Ñ`̀dGh á``̀dOC’É``̀H

 »YóªdG  ≈`̀dG  ¬à≤«≤°T  ø`̀HGh  ¬©jOƒJ  iô`̀L

.ΩÉ©dG

 IQGRh »``̀a äÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG ø``̀Yh 

 á``«``MÉ``«``°``ù``dG á``̀cô``̀ °``̀ û``̀ dG ø`````̀Yh á``̀«``̀ Hô``̀ à``̀ dG

 ø`̀«`̀aƒ`̀bƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dGh

. É¡æe

 áHÉ°UEÉH  IOÉ¡°T  ºjó≤àH  ΩÉb  ¬fG  ≈dG  QÉ°TGh

 áÑ∏£dG  øª°V  øe  âfÉc  »àdGh  π`̀eG  ¬àæHG

 ¬FÉYóà°SG  AÉ`̀æ`̀KG  á∏MôdG  »`̀a  ø«cQÉ°ûªdG

 º¡∏«Ñ°S AÓNG øe  ™fÉe’ ¬fGh  IOÉ¡°û∏d

.ádÉØμdÉH

 »àdG  á«æØdG  áæé∏dG  ôjô≤J  ó`̀cG  ∂`̀dP  ≈`̀dG

 øY  ,áHQGƒ°ûdG  ∞°Sƒj  ¿ÉªY  ø«eCG  É¡∏μ°T

 ™ªéª∏d  »FÉ°ûfE’G  ¢ü«NôàdG  »a  ô««¨J

 PEG  ,á«°UÉ°üàe’G IôØëdG ¬eÉeG ™≤J »àdG

 AÉe ôÄH á°üNôe ¥ƒ°ùdG áÑjôN IôØM ¿CG

.á«°UÉ°üàeG IôØM ¢ù«dh

 á«°UÉ°üàe’G  IôØëdG  ¿CG  ôjô≤àdG  ô¡XGh

 ΩôM »a ¢ù«dh »eÉeC’G OGóJQ’G »a ™≤J

 á«dhDƒ°ùªdG  AÓNG{  »æ©j  Ée  ƒgh ,´QÉ°ûdG

 ∫É¨°TCG  ¿PG  âëæe  »àdG  ,¿ÉªY  áfÉeCG  øY

 IôØM  ¢`̀ù`̀«`̀dh  AÉ``̀e  ô`̀Ä`̀H  ¬àØ°üH  ™ªéª∏d

.zá«°UÉ°üàeG

 ,¿ÉªY ø«eCG  É¡∏μ°T  á«æa  áæéd  âfÉch

 Iô``Ø``ë``dG ™```bƒ```e ≈``̀∏``̀Y ¢```̀ù```̀eCG â`̀Ø`̀°`̀û`̀c

 á`̀Ñ`̀jô`̀N á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »```̀a á`̀«`̀ °`̀UÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀e’G

 ,É¡JÉahh É¡«a á∏ØW •ƒ≤°S ó©H ¥ƒ°ùdG

 ádhÉëe  ∫Ó`̀N  ÜÉ°T  IÉ`̀ah  ≈`̀dEG  áaÉ°VG

.ÉgPÉ≤fG

 ¢ùjôL ¢Sóæ¡ªdG AÉbQõdG √É«e ôjóe ∫Ébh

 √ò`̀g äò``̀î``̀JG É`̀æ`̀gÉ`̀«`̀e á``cô``°``T ¿G ,á``̀«``̀fÉ``̀HO

 ájó∏Ñd QGòfG øe ôãcG ¬«LƒJ  ó©H Iƒ£îdG

 ájó∏Ñ∏d  IQôμàe  äÉ©LGôe  ó`̀©`̀Hhh  AÉ`̀bQõ`̀dG

 áÑJôàªdG  äÉ≤ëà°ùª∏d  ájó∏ÑdG  ™`̀aO  Ωó`̀Yh

 »a  º`̀eP  É¡jód  ácô°ûdG  ¿G  Éë°Vƒe  ,É¡«∏Y

 Égƒæe  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  14  ≈∏Y  ójõJ  AÉ`̀bQõ`̀dG

 π«°üëJ πLG  øe á£N â©°Vh  ácô°ûdG  ¿G

 øeh øFÉHõdG ≈∏Y ácô°û∏d áÑJôàªdG ¿ƒjódG

.AÉbQõdG ájó∏H º¡æª°V

 AÉ``̀bQõ``̀dG á`̀jó`̀∏`̀H ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀«`̀H ,¬`̀à`̀¡`̀L ø```eh 

 á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿G ,ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ƒ```̀HG »`̀∏`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 ºYóH  áeƒμëdG  ÉÑdÉ£e  ,á«dÉe  áeRCÉH  ôªJ

 á«dÉªdG áeR’G ≈£îàJ ¿G πLG øe ájó∏ÑdG

.É¡H ôªJ »àdG

 …CG  ≥∏àJ  ºd  ájó∏ÑdG  ¿G  ,ôμ°ùdG  ƒHG  ±É°VGh

 òæe  äÉjó∏ÑdG  IQGRh  hCG  áeƒμëdG  ø`̀e  º`̀YO

 ,¬∏ªY ΩÉ¡e »dÉëdG …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG º∏°ùJ

 ÉgQGó≤e á«fƒjóe âKQh ájó∏ÑdG ¿G ÉØ«°†e

 ájó∏ÑdG  AGOCG  ≈∏Y  ô`̀KCG  É`̀e  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  34

.ø«æWGƒª∏d Ωó≤J »àdG äÉeóîdG ≈∏Yh

≥«≤°ûdG ¥Gô©dG ™e á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH ¿OQC’G RGõàYG ócDƒj RGRôdG

 πÑ≤ªdG ΩÉ©dG ™∏£e º«ch ÖeôJ ø«H áªb øY ø∏©j ¢ùæH 

 ¿hÉ©à∏d πªY ≥jôa π«μ°ûJ ≈∏Y ¿É≤Øàj º«μëdGh …óØ°üdG

IÒNC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

IÒNC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

IÒNC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 »`̀bGô`̀©`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≥`̀Ø`̀JGh

 »a  Éeób  »°†ªdG  á«ªgG  ≈∏Y  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N

 »a ácôà°ûªdG äÉYhô°ûªdG øe ójó©dG ò«ØæJ

 §ØædG ÜƒÑfG óe Éª«°S ’h ábÉ£dG ä’Éée

 ¥Gô`̀©`̀∏`̀d AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ô`̀jó`̀°`̀ü`̀Jh ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H

.≥«≤°ûdG

 áeRÓdG  äGAGô``̀L’G  PÉîJG  á«ªgG  Gó`̀cG  Éªc

 ácôà°ûªdG  á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  á``̀eÉ``̀b’

 ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀dG Gò`````̀g RÉ````̀é````̀fG »````̀a ´Gô``````̀°``````̀S’Gh

 »a  º¡°ù«°S  …ò``̀dGh  º¡ªdGh  »é«JGôà°S’G

.øjó∏ÑdG ø«H πeÉμàdG õjõ©J

 π≤ædG ä’Éée »a ¿hÉ©àdG ¿ÉÑfÉédG åëHh

 ƒg π`̀≤`̀æ`̀dG ´É``£``b ¿G Gó````̀cGh ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H

 äGAGô`̀L’G π«¡°ùJ á«ªgGh OÉ°üàb’G Ö°üY

 ≈dG  á`̀«`̀fOQ’G  äÉæMÉ°ûdG  ∫ƒ`̀Nó`̀H  á≤∏©àªdG

 ≥jô£dG  áeÓ°S  ø«eCÉJ  ¿Éª°V  ó©H  ¥Gô`̀©`̀dG

.OGó¨H ≈àMh OhóëdG ø«H π°UGƒdG

 ¢ShQóªdGh  »∏ª©dG  ô«°†ëàdG  ≈∏Y  É≤ØJGh

 øjó∏ÑdG  ø«H  ácôà°ûªdG  áæé∏dG  äÉYÉªàL’

 ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  ¢ùμ©æJ  äGQGô`̀≤`̀H  êhôî∏d

 ∫ƒ∏M ≈dG ∫ƒ°UƒdGh ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »a

.ÉjÉ°†≤dG áaÉc ¿CÉ°ûH

 √ôjó≤Jh √ôμ°T øY »bGô©dG ÖfÉédG ÜôYGh

 ø««bGô©∏d áeó≤ªdG äÓ«¡°ùàdG ≈∏Y ¿OQÓd

.áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdG

 ∫ƒëJ »àdG ÉjÉ°†≤∏d …Qƒa πëH RGRôdG õYhGh

 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dÉ`̀H  ø`̀«`̀«`̀bGô`̀Y  á`̀Ñ`̀∏`̀W  π«é°ùJ  ¿hO

 ∫ƒ°üëdG ΩóY ÖÑ°ùH áμ∏ªªdG »a á«eƒμëdG

 ÖfÉédG  ø`̀e  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô°†Mh  .á``̀eÉ``̀b’G  ≈∏Y

 óªëe Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh »`̀bGô`̀©`̀dG

 ìÓ°U Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ô```̀jRhh º`̀«`̀μ`̀ë`̀dG

 Iô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``̀e Oó```̀Yh ó`̀ª`̀MG

 ΩÉ`̀bGh  .π«¡°ùdG  á«Ø°U  ¿OQ’G  »a  á«bGô©dG

 ¢ù«Fô∏d ÉªjôμJ AÉ°ûY áHOCÉe AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ

 øe OóY Égô°†M ≥aGôªdG  óaƒdGh »bGô©dG

.ø«ÑfÉédG øe ø«dhDƒ°ùªdGh AGQRƒdG

 º`̀«`̀Yõ`̀dGh »``̀cô``̀«``̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ó`̀≤`̀Y ó``̀bh

 »`̀a á``̀«``̀î``̀jQÉ``̀J á``̀ª``̀b »``̀dÉ``̀ª``̀°``̀û``̀dG …Qƒ````μ````dG

 ¥ÉØJG  ø`̀Y  äôØ°SCG  áæ°ùdG  √ò`̀g  IQƒaÉ¨æ°S

 √Oƒ`̀æ`̀H â`̀«`̀≤`̀H …hƒ``̀æ``̀dG ìÓ`̀°`̀ù`̀dG ´õ```̀f ≈`̀∏`̀Y

.á°†eÉZ

 á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  â∏îJ  ,áª≤dG  ∂∏J  òæeh

 âμμah ,ájhƒædGh á«à°ù«dÉÑdG É¡HQÉéJ øY

 äó```̀Yhh á``«``NhQÉ``°``ü``dG ÜQÉ`̀é`̀à`̀∏`̀d É`̀©`̀bƒ`̀e

 GPG  »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  …hƒ``̀æ``̀dG  É¡©ªée  ∂«μØàH

 ºjó≤J ≈`̀∏`̀Y Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG â``̀≤``̀aGh

.ä’RÉæJ

 ¿Gó∏ÑdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀jh  ÉÄ«£H  ¿É`̀c  Ωó≤àdG  øμd

.OƒYƒdÉH ∫ÓNE’ÉH äÉeÉ¡J’G

 AÉ≤d ó`̀≤`̀Y »`̀a π```̀eC’G ø`̀Y Ö`̀eô`̀J Üô````̀YCGh

 áæ°ùdG á`̀jGó`̀H »`̀a ¿hG ≠`̀fƒ`̀L º«c ™`̀e ¿É`̀K

 ô`̀jRh  ø`̀«`̀H  AÉ`̀≤`̀d  AÉ`̀¨`̀dG  º`̀J  ¬æμd  .á∏Ñ≤ªdG

 ´GQòdGh ƒ«ÑeƒH ∂jÉe »cô«e’G á«LQÉîdG

 ¿Éc ,∫ƒ°T ≠fƒj º«c ,¿hCG ¿ƒL º«μd ≈æª«dG

.∑Qƒjƒ«f »a »°VÉªdG ´ƒÑ°S’G GQô≤e

 É``̀jQƒ``̀c  ¿CG  Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG  äÉ````̀j’ƒ````̀dG  â```̀dÉ```̀bh

 â°ù«d  É`̀¡`̀fC’  äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀ª`̀dG  â`̀¨`̀dCG  á«dÉª°ûdG

 ô`̀«`̀Z{ ¬````̀fCG Ö``̀eô``̀J ó````̀cCG É`̀ª`̀æ`̀«`̀H ,Ió`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀e

.zπé©à°ùe

 ¢ûeÉg  ≈∏Y  ø««aÉë°üd  ó`̀cCG  ¢ùæH  ¿CG  ’EG

 ¥ô°T  ÜƒæL  ∫hO  á£HGôd  ájƒæ°ùdG  áª≤dG

 ´ÉªàLG  ó≤©d  §£îdG  ¿CG  ,(¿É`̀«`̀°`̀SBG)  É«°SBG

.zájQÉL{ ¿ÉK

 ∫hC’G ó©H ó≤©à°S áª≤dG ¿CG ó≤à©f{ ±É°VCGh

 Éæ«∏Y ø«©àj ∫GR Ée øμd ,»fÉãdG ¿ƒfÉc øe

.z¿ÉeõdGh ¿ÉμªdG ójóëJ

 AÉ`̀£`̀NCG QGô`̀μ`̀J ó`̀jô`̀f ’{ Ó`̀FÉ`̀b Qò``M ¬æμd

 áMGô°U  É¡ÑμJQG  »àdG–á≤HÉ°ùdG  äGQGO’G

 -Iô«ãc  Oƒ≤Y  ∫Ó`̀N  ¿É«°SÉ«°ùdG  ¿ÉHõëdG

 äÉHƒ≤©dG ™aôJh OƒYƒdG Ωó≤J âfÉc ÉeóæY

 ºàj º``̀K á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀°`̀ü`̀Jh

.zOƒYƒdG ±ÓNEG

 ¢ù«FôdG  ™e AÉ≤d  ó©H  çóëàj  ¢ùæH  ¿É`̀ch

 ¢ûeÉg ≈∏Y ¿EG-…ÉL ¿ƒe »HƒæédG …QƒμdG

 ƒëf Égô°†ëj »àdG ¿É«°SB’ ájƒæ°ùdG áª≤dG

 ¢ù«FôdG  º¡æ«H  ø`̀e  á``̀dhO  ¢ù«FQ  øjô°ûY

 AGQRƒdG  ¢ù«FQh  ø«JƒH  ô«ªjOÓa  »°ShôdG

.≠fÉ«μ«c »d »æ«°üdG

 ≈`̀dEG  …óØ°üdG  QÉ`̀°`̀TCG  ,»Øë°U  ôªJDƒe  »`̀ah  

 »`̀bGô`̀©`̀dG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRƒ``̀H ¬`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ¿CG

 ádÓL √CGó``̀H  …ò`̀dG  QGƒë∏d   k’Éªμà°SG  »`̀JCÉ`̀j

 kGò«ØæJh  ,»`̀bGô`̀©`̀dG  ¢ù«FôdG  √ƒ``̀NGh  ∂∏ªdG

 ™jô°Sh »∏ªY πμ°ûH ∑ôëàf ¿CÉH äÉ¡«Lƒà∏d

 á«fOQC’G äÉbÓ©dÉH Ωó≤àdG  πLCG  øe πYÉah

 ¬≤ëà°ùJ …ò```̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈```̀dEG  á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG

 …ƒ``NCG ï`̀jQÉ`̀J ø`̀e Éæ©ªéj É`̀e ≈``̀dEG GOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG

 .á«îjQÉJ á«é«JGôà°SEG ábÓYh ô«Ñc

 ø`̀«`̀JOÉ`̀«`̀≤`̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀J ¿G …ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ó`````̀cCGh  

 ¿CG  Öéj  øjó∏ÑdG  ø«H  ábÓ©dG  ¿CÉ`̀H  í`̀°`̀VGh

 á«Hô©dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀∏`̀d  É«∏ªY  kÉ`̀LPƒ`̀ª``fCG  ¿ƒ`̀μ`̀J

 äGƒ`̀£`̀N ≈```̀dEG É`̀¡`̀ª`̀Lô`̀à`̀j á`̀jƒ`̀≤`̀dG á```jƒ```NC’G

 »a Ωó``̀≤``̀à``̀dG IQhô````°````Vh ,á`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀e á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

 ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJ ∫ÓN øe »FÉæãdG ∫ÉéªdG

 ≈dEG  Iô°üÑdG  øe  §ØædG  §N  πãe  á«FÉæãdG

 øjó∏ÑdG  ø`̀«`̀H  »`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  §`̀Hô`̀dGh  áÑ≤©dG

 øjó∏ÑdG ø«H …QÉéàdG ∫OÉÑàdG IOÉjR ∂dòch

.Égô«Zh

 ¿OQC’G »a Éæd áÑ°ùædÉH ¬fCÉH …óØ°üdG Oó°Th

 ø``̀eCG ƒ``̀g ¥Gô``̀©``̀dG QGô``≤``à``°``SGh ¥Gô``̀©``̀dG ø```̀eCG

 AÉ`̀NQ ƒ`̀g ¥Gô`̀©`̀dG AÉ``̀NQh ¿OQCÓ``̀d QGô≤à°SGh

 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG  å`̀ë`̀Hh  .É`̀æ`̀d

 å«M  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  É`̀¡`̀°`̀SCGQ  ≈`̀∏`̀Yh

 QGô``ª``à``°``SG IQƒ```̀£```̀N ø``̀«``̀aô``̀£``̀dG Ó```̀c  ó``````̀cCG

 πμ°ûH ∑ô`̀ë`̀à`̀dG IQhô``̀°``̀Vh ø`̀gGô`̀dG ™`̀°`̀Vƒ`̀dG

 »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô`̀°`̀ü`̀dG  π`̀ë`̀d  ™`̀jô`̀°`̀Sh  »∏ªY

 »Hô©dG ´É`̀ª`̀L’G ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG ≈`̀∏`̀Y »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G

 øª°†j  …òdG  ø«àdhódG  πM ºYóH  πãªàªdG

 ¢Só≤dG É¡àª°UÉYh á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG ΩÉ«b

 ¿GôjõM  øe  ™HGôdG  •ƒ£N  ≈∏Y  á«bô°ûdG

 ø«aô£dG  ¿CG  Éë°VhCG  ÉjQƒ°S  ∫ƒ`̀Mh  .1967

 ôÑcCG  Oƒ¡L ∫òH øe óH ’ ¬fG  ≈∏Y ¿É≤Øàe

 É¡à°TÉY »àdG IÉfÉ©ªdGh QÉeódG AÉ¡fEG πLCG øe

 ’  ¬`̀fGh  äGƒæ°S  ió`̀e  ≈∏Y  á≤«≤°ûdG  ÉjQƒ°S

 ßØëj á````̀eRC’G  √ò`̀¡`̀d  »°SÉ«°S  π`̀M ø`̀e ó`̀H

 ¿ƒjQƒ°ùdG  ¬∏Ñ≤jh  É¡μ°SÉªJh  ÉjQƒ°S  Ió`̀Mh

 Oƒ©J  ≈àM É¡à«aÉY  á≤«≤°ûdG  ÉjQƒ°ùd  ó«©jh

 øe kIõ``̀«``̀cQ É````̀gQhO á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀d iô````̀NCG Iô```̀e

 øe »°SÉ°SCG  AõLh QGô≤à°SE’Gh  ø`̀eC’G  õFÉcQ

.∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG áeƒ¶æe

 äGAÉ≤∏dG ¿G º«μëdG ôjRƒdG QÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 á`̀ë`̀°`̀VGhh Iô`̀ª`̀ã`̀e â``̀fÉ``̀c ø`̀«`̀JOÉ`̀«`̀≤`̀dG ø`̀«`̀H

 »àdG  ÉjÉ°†≤dG  áaÉc  »`̀a  âãëHh  áëjô°Uh

 ió`̀d  ¿CÉ``̀H  ∫É``̀bh  ,ø«≤«≤°ûdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  º`̀¡`̀J

 êÉàëj  É«©bGh  ÉéeÉfôH  IójóédG  áeƒμëdG

 ô°üàfG  ¿CG  ó©H  á°UÉN  RÉ``é``fEGh  ò«ØæJ  ≈``̀dEG

 ádÓL  º¡«ª°ùj  ø`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀Hô`̀ë`̀H  ¥Gô``̀©``̀dG

.ô°ü©dG êQGƒN ∂∏ªdG

 ¿ÉæÑdh  ÉjQƒ°Sh  ô°üe  º«μëdG  ôjRƒdG  É`̀YOh

 »a ¥Gô``̀©``̀dGh  ¿OQC’G  ™``̀e  AÉ`̀cô`̀°`̀T  Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀«`̀d

 ≈``̀dEG kGô`̀«`̀°`̀û`̀e ,»`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG §``̀Hô``̀dG ´hô`̀°`̀û`̀e

 ò«ØæJ AóÑd á«∏ª©dG äGƒ£îdG ™°Vh IQhô°V

.øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG ™jQÉ°ûªdG

 á«HhQhC’G áªμëªdG ΩÉeCG ƒμ°Sƒe ≈∏Y »ædÉaÉf QÉ°üàfG 
IÒNC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 ™```̀aGhó```̀dGz````̀H äô``````̀bCG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG ø``̀μ``̀J º````̀dh

 ºμM  »a  »ædÉaÉf  ∞«bƒJ  ∞∏N  zá«°SÉ«°ùdG

 â`̀fGOh  ,2017  •ÉÑ°T  »`̀a  ¬`̀JQó`̀°`̀UCG  »FGóàHG

 »a ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ≥``̀M ∑É`̀¡`̀à`̀fÉ`̀H É``«``°``ShQ ¬`̀«`̀a

 »a ¬``̀≤``̀Mh z™`̀ª`̀é`̀à`̀dG á```̀jô```̀Mzh zá``̀jô``̀ë``̀dG{

 É¡«ªëJ ¥ƒ``≤``M »```̀gh ,zá```̀dOÉ```̀Y  á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀e{

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«HhQhC’G IógÉ©ªdG

 »a É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀aô`̀¨`̀dG ø``̀Y QOÉ``̀°``̀ü``̀dG º`̀μ`̀ë`̀dGh

 ΩôÑe »fÉ°ùf’G ¥ƒ≤ëd á«HhQhC’G  áªμëªdG

 ,¬«a  ø©£dG  ø«aô£dG  ø`̀e  …C’  øμªj  ’h

 QGô≤dÉH  »ædÉaÉfh  É«°ShQ  Ó`̀c  ø©W  Éeó©H

.IQOÉf IQOÉH »a ,»FGóàH’G

 IOÉªdG ∑É¡àfG ≈dEG  É°†jCG  áªμëªdG â°ü∏Nh

 »a ≥ëdG ≈∏Y ¢üæJ »àdG IógÉ©ªdG øe 11

 »a Ióæà°ùe ,ácGô°T π«μ°ûJh ™ªéàdG ájôM

 âfÉc ä’É`̀≤`̀à`̀Y’G ø`̀e ø«æKG{  ¿CG  ≈``̀dEG  ∂`̀dP

 á°ùªîdG ¿CGh ,áYhô°ûe ±GógCG …CG øe á«dÉN

 ™ªàée »``̀a á``̀jQhô``̀°``̀V ø`̀μ`̀J º``̀d iô``````̀NC’G

.z»WGôbƒªjO

 áeƒμëdG  òîàJ  ¿CÉ``̀H  (...)  â`̀°`̀UhCG{  ∂`̀dò`̀c

 ™ªéàdG  á`̀jô`̀M  »`̀a  ≥`̀ë`̀dG  ¿Éª°†d  ô`̀«`̀HGó`̀J

.zÉ«°ShQ »a »ª∏°ùdG

 »dÉàdÉH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  áªμëe  â`̀ª`̀μ`̀Mh

 äÉ°†jƒ©àc hQƒ`̀j  ∞`̀dCG  50 ™aóH É«°ShQ ≈∏Y

 äÉ°†jƒ©àc  hQƒ`̀j  1025h  ,»ædÉaÉæd  ájƒæ©e

 ∞`̀«`̀dÉ`̀μ`̀à`̀dG  ø````e  hQƒ``````̀j  12653h  ,á````̀jOÉ````̀e

.äÉ≤ØædGh

   الرئيس العراقي يختتم زيارة عمل للمملكة 
 GôàH - ¿ÉªY 

 ¿ÉªY  ídÉ°U  ºgôH  »bGô©dG  ¢ù«FôdG  QOÉ`̀Z  

 πªY IQÉ`̀jR  ΩÉàN »a  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  AÉ°ùe

 ádÓL ™e äÉãMÉÑe É¡dÓN iôLG áμ∏ªª∏d

. »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG

 IQÉjõdG  ∫ÓN  »bGô©dG  ¢ù«FôdG  ≈≤àdG  Éªc

 AGQRƒ``````̀dG ø```̀e Oó````̀Y É``̀¡``̀dÓ``̀N ¬```̀≤```̀aGQ »``̀à``̀dG

 QƒàcódG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ™`̀e  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 .ø«dhDƒ°ùªdG  QÉ`̀Ñ`̀c  ø`̀e  GOó``̀Yh  RGRô```dG  ôªY

 QÉ£e  »a  »bGô©dG  ¢ù«FôdG  ´GOh  »a  ¿É`̀ch

 QƒàcódG  AGQRƒ````dG  ¢ù«FQ  ,…ôμ°ù©dG  É`̀cQÉ`̀e

 . ø«dhDƒ°ùªdGh AGQRƒdG øe OóYh RGRôdG ôªY
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   ثقافة المطالعة 
áqjO ƒHCG Üƒ qjCG.O 

 ¢``̀SQGó``̀e á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀d Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e Ωó`````̀bCG ¿CG »`̀æ`̀e Ö``̀∏``̀ oW

 ,á©dÉ£ªdG áaÉ≤K ∫ƒM IóÑjƒ∏dG πÑL »a á£fÉ°SGôJ

 äCGô`̀bh  Iô°VÉëªdG  √ò¡d  OGó`̀YE’É`̀H  âYô°T  ÉeóæYh

 áfQÉ≤e á«Hô©dG á≤£æªdG »a ÖàμdG êÉàfEG á«ªc øY

 ∫hO É`̀æ`̀fCÉ`̀H  á`̀YÉ`̀æ`̀b  …ó``̀d  äRõ`̀©`̀J  áeó≤àªdG  ∫hó``dÉ``H

 »àdG  äÉYÉ°ùdG  Oó`̀Y  â°üëØJ  ÉeóæYh  , kÓ©a  á«eÉf

 ¢SQGóªdG »a »ªjOÉcC’G »ª°SôdG êÉ¡æªdG êQÉN CGô≤oJ

 CGƒÑàJ  å«ëH  kGô«ãc  ´ƒæàJ  É`̀¡`̀fCG  äó``Lh  äÉ©eÉédGh

 10  ∫ó©ªH  áªFÉ≤dG  ¢``SCGQ  ø«°üdGh  óæ¡dGh  ófÓjÉJ

 äÉYÉ°S  Oó©H  Gò`̀g  ÉfQÉb  GPEG  øμdh  ,kÉ«YƒÑ°SCG  äÉYÉ°S

 ÉæàYÉæb ¿EÉa ÉfOÓH »a á«LQÉN OGƒªd áÑ∏£dG IAGôb

.kÉ≤M á«eÉf ¿ƒμJ OÉμdÉH ∫hO øe ÉæfCÉH Rõ©àJ

 ÉfÉ°ùf’  ¬Ø°UƒH  ,¬°ùØf  ÇQÉ≤dG  »a  ô¶ædG  Éæ q©eCG  GPEÉ`̀a

 óéf  ?ÇQÉ`̀≤`̀dG  ƒ`̀g  ø`̀e  :∫AÉ°ùàf  ¿CG  ≈æ©ªH  ,Gõ«ªe

 QÉàîJ  »àdG  »g  ¿É°ùfE’G  ió`̀d  áaô©ªdG  ≥FGôW  ¿CG

 áØWÉ©dG  ºμëàJ  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  .ÖàμdG  ´Gƒ``̀fCG

 »a á`̀«`̀Ø`̀WÉ`̀©`̀dGh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh á`̀jõ`̀jô`̀¨`̀dG ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh

 ¿CG É`̀ª`̀dÉ`̀Wh .É`̀¡`̀WÉ`̀ª`̀fCGh É`̀gCGô`̀≤`̀f »`̀à`̀dG Ö`̀à`̀μ`̀dG ´Gƒ```̀fCG

 ,ø`̀jô`̀NB’G  øY  ∞∏àîjh  ¬Yƒf  øe  ójôa  ¿É°ùfEG  πc

 º¡JÉØ°U  »a  ±ÓàNG  Éª¡jód  ¿ƒμj  ¿ÉeCGƒàdG  ≈àM

 ≈`̀dEG  IQhô`̀°`̀†`̀dÉ`̀H  Oƒ≤«°S  ´ƒæàdG  Gò`̀g ¿EÉ``̀a  ,á`̀«`̀KGQƒ`̀dG

 áHÉàμdG ƒëf ¬éàj øe Éæªa ,ÖàμdG QÉ«àNG »a ´ƒæàdG

 ô©°ûdG  hCG  ÜOC’G  hCG  »ª∏©dG  ∫É«îdG  áHÉàc hCG  á«ª∏©dG

 ∫É£HC’G ô«°Sh ïjQÉàdG Öàc hCG ájGhôdG hCG á°ü≤dG hCG

.∂dP ≈dEG Éeh ≈≤«°SƒªdGh ìô°ùªdG ÉªHQh

 ´ô°TCG  ¿CG  âdhÉM  Iô°VÉëªdG  óYƒe  ÜôàbG  ÉeóæYh

 »FÉbó°UCG  ÉgCGôb  »àdG  ÖàμdG  ´Gƒ``fCG  øY  åëÑdG  »a

 äÉ`̀æ`̀«`̀Y π`̀ª`̀°`̀û`̀à`̀d ∂```̀dP »``̀a â`̀©`̀°`̀Sƒ`̀J º``̀K ,»```̀FÓ```̀eRh

 ;áØ∏àîe á`̀jô`̀ª`̀Y äÉ`̀Ä`̀a ø``̀e kÉ`̀°`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG  á``̀°``̀SGQó``̀dG

 â∏ª°T  å«ëH  á°SGQódG  »a  â©°SƒJ  âbƒdG  Qhô`̀ª`̀Hh

 ≈dEG  â∏≤àfG  ºK  ,¿OQC’G  »a äÉ©eÉLh ¢SQGóe áÑ∏W

 .»àÑ∏Wh »FÉbó°UCG πª©jh ¢û«©j å«M iôNCG ¿Gó∏H

 á«Yƒf  »`̀a  kÓ`̀FÉ`̀g  kÉYƒæJ  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  áé«àædG  â`̀fÉ`̀ch

 ;iôNCG ∫hóH áfQÉ≤e ¿OQC’G »a ÉgCGô≤f »àdG ÖàμdG

 ÜÉàc πãe ácôà°ûªdG ÖàμdG ¢†©H ∑Éæg ¿CG  í«ë°U

 Animal"  ÜÉàch  "Da Vinci Code  "
 âfÉc  É¡æe á«ÑdÉ¨dG  øμdh ,∂dP ≈dEG  Éeh "Farm
 IAGô`̀b  ≈`̀dEG  ¥ô°ûªdG  ¬éàj  PEG  ,áØ∏àîe  äÉ«Yƒf  øe

.»ª∏Yh »©bGh ƒg Éªe ôãcCG »æWhh »ØWÉY ƒg Ée

 ¥É``̀aô``̀dGh  â`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d  kÉ`̀ª`̀¡`̀e  kGQhO  ∑É``̀æ``̀g  ¿CG  ∂`̀°`̀T  ’h

 »a çGô```à```dGh ø``̀jó``̀dGh á````̀eC’G á`̀aÉ`̀≤`̀Kh á`̀ °`̀SQó`̀ª`̀dGh

 ÜÉàμdG øe ô«ãμdG ¿CG kÉª∏Y ,IAhô≤ªdG ÖàμdG QÉ«àNG

 Ghõ`̀cQ  á`̀eC’G  Oƒ©°U  πMGôe  »a  Öàμ∏d  ø«ØdDƒªdGh

 áHÉàc  »`̀a  ô«Ñ°ùμ°T  π©a  Éªc  ,º¡dÉ£HCG  ï`̀jQÉ`̀J  ≈∏Y

 ∑QƒJÉJCG  øY  ∑GôJC’G  Öàc  Éªch  ,"∑ƒ∏ªdG  ïjQÉJ"
 ΩÉeCG  âdAÉ°ùJh  ;Éªgô«Zh ¿ƒ«∏HÉf  øY ¿ƒ«°ùfôØdGh

 Éªc ÉæàeCG ∫É£HC’ CGô≤f ¿CG Éæ«∏Y »¨Ñæj ¿Éc GPEG áÑ∏£dG

?iôNC’G äGQÉ°†ëdG â∏©a

 Üô©dG ïjQÉJ ¥É«°S »a º¡æY CGô≤f ÉædÉ£HG ¢†©H q¿EG 

 ¥É«°S »a ∂dPh √ô«Zh ó«dƒdG øH ódÉîc ø«ª∏°ùªdGh

 ∫É£HCG  IAGô`̀b  kÉ°†jCG  ójôf  Éææμdh  ,»é¡æe  »ªjOÉcCG

 ä’ƒ£H  ≈`̀dEG  ±ô©àdÉc  ,åjóëdG  ô°ü©dG  »a  á`̀eC’G

 ƒHCG  º«gGôHEGh  …ôFGõédG  QOÉ≤dG  óÑYh  QÉàîªdG  ôªY

 á∏°VÉæªdG  ≈`̀dEG  k’ƒ°Uh  ,»æ«°ùëdG  QOÉ≤dG  óÑYh  á`̀ qjO

 á°VÉØàf’G  á`̀fƒ`̀≤`̀jCG  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG  »`̀à`̀dG  »ª«ªàdG  ó`̀¡`̀Y

.øeõdG Gòg »a á«æ«£°ù∏ØdG

 ,ÖàμdG ICGôb á«Ø«μd ájDhQ ΩóbCG ¿CG âdhÉM ájÉ¡ædG »ah

 ∞°UƒdG  â`̀Ñ`̀°`̀UCG  ó`̀b  ¿ƒ``̀cCG  »æ∏Y  í°üædÉH  â`̀eó`̀≤`̀Jh

 Üƒ∏£ªdG  ø`̀e  ¢ù«d  ¬``̀fCG  å«M  ø`̀e  áÑ∏£dG  äó```̀aCGh

 â∏©a  Éªc  ájÉ¡ædG  ≈àM ájGóÑdG  øe ÖàμdG  CGô≤f  ¿CG

 200  äCGô`̀b  ÉeóæY  ¿ƒ`̀é`̀eCG  ºjôe  á«Hô¨ªdG  á∏Ø£dG

 60  »`̀a  á°ùaÉæªdÉH  â`̀cQÉ`̀°`̀Th  2017  áæ°S  »`̀a  ÜÉ`̀à`̀c

 ≈∏Y ,á«Hô©dG I nAGô≤dG á∏£H Ö≤∏H äRÉah É¡æe kÉHÉàc

 »a áÑ∏£dG IÉ«M ïjQÉJ øe á∏MôªdG √òg »a πbC’G

 ±ô©àdG  Üƒ∏£ªdÉa  ,ájƒfÉãdGh  ájOGóYE’G  ±ƒØ°üdG

 Öàc ºjó≤J  …CGh  áeó≤ªdG  IAGô``bh  ÖàμdG  √ò`̀g  ≈`̀dEG

 Üƒ∏°SCG ≈dEG ±ô©à∏d ÜÉàμdG IAGôb »a ´hô°ûdGh É¡æY

 áMGôà°SÓd  kÓ«∏b  ∞bƒàdG  ÉªHQh  ,¬Jôμah  ÖJÉμdG

 ÜÉàμdG  ∑ô``J  É`̀ª`̀HQ hCG  ,ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG  AÉ`̀¡`̀fEG  πÑb π`̀eCÉ`̀à`̀dGh

 ™°Sƒàf ≈àM ,Gòμgh ,ôNBG  IAGôb »a ´hô°ûdGh kÉÑfÉL

 ¿CG »Yóà°ùJ á∏Môe ≈dEG π°üf ÉeóæYh ;ÉæaQÉ©e »a

 ÜÉàμdG ∂dP ≈dEG Oƒ©f ÉgóæY ,áeƒ∏©ªdG ∂∏J ó«©à°ùf

.∂dP »a ÉæÑZQ GPEG iôNCG Iôe √CGô≤fh

 ¿OQC’G  »`̀a  èàæJ  »`̀à`̀dG  ÖàμdG  Oó`̀Y  ¿EG  ∫ƒ`̀≤`̀f  kÉeÉàN

 É«côJ ¬éàæJ Éªe %1 ƒëf »gh ,kGóL IOhóëe kÉjƒæ°S

 ƒg ¿Éμ°ùdG OóY »a ¥ôØdG ¿CG ™e ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y

 GPEÉa  ,Éæ∏ãe  á«eÉf  á`̀dhO  É«côJh  ;§≤a äGô`̀e  »fÉªK

 »a á£≤f ÉæfEÉa Ωó≤àªdG Üô¨dG ¬éàæj ÉªH ∂dP ÉfQÉb

 Oó©dG èàæf ¿CG  Üƒ∏£ªdG ¢ù«∏a ,¢SCÉH ’ øμdh ,ôëH

 øe Ió«édG á«YƒædG èàæf ¿CG ÉªfEGh ÖàμdG øe ô«ÑμdG

 á«Hô¨dG  ÖàμdG  QÉ«àNG  »a  ∂dòc  ¢SCÉH  ’h  ;ÖàμdG

 ¿CG •ô°ûH áªLôàªdG ∂∏J hCG Éæ©£à°SG ¿EG ΩC’G É¡à¨∏H

 º¡«dEG QÉ°ûj ø«ªLôàe ój ≈∏Y Ió«L É¡àªLôJ ¿ƒμJ

.¬ØjôëJh ¢üædG πjhCÉJ ºàj ’ ≈àM ∫ÉéªdG ∂dP »a

 ádCÉ°ùe á©dÉ£ªdGh IAGô≤dG ¿EG ∫ƒ≤dG ™«£à°ùf Gòμgh

 øjôªàd πH ,áaÉ≤ãdG »a ™°Sƒà∏d §≤a â°ù«d áÑÑëe

 ™«°SƒJh  ,ôμØàdGh  ßØëdGh  ÜÉ©«à°S’G  ≈∏Y  ÆÉeódG

 ’ É¡∏c √ògh ,á¨∏dG ájƒ≤Jh ¢SóëdGh ∫É«îdG ¥É£f

 çóMCG »ah .á©dÉ£ªdG á°SQÉªªH ’EG É¡≤«≤ëJ øμªj

 ¿hDhô≤j øjòdG áÑ∏£dG ¿CG ø«ÑJ äô°ûf áªμëe á°SGQO

 »æ¡ªdG  º¡∏Ñ≤à°ùeh  º````gDhGOCG  ¿ƒ`̀μ`̀j  êÉ¡æªdG  êQÉ``̀N

 º¡à°SGQO ¿hô°üëj øjòdG áÑ∏£dG øe ô«ãμH π°†aCG

 .≥aC’G á≤«°V á«é¡æªdG º¡Ñàc »a

 مصادر التراث النقدي والبالغي عند العرب 
* ¢üdÉN Oƒªëe ó«dh .O   

 ¬«a  ó¡f  .Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dG  ô«Ñc  ,ºéëdG  ô«¨°U  ÜÉàc  Gò`̀g

 çGôàdG  QOÉ°üe  ™ªL  ≈`̀dEG  »dÉéªdG  OÉ`̀¡`̀L.O  ¬ØdDƒe

 ¬≤Ñ°ùj ºd πªY ƒgh ,Üô©dG óæY »ZÓÑdGh …ó≤ædG

 Gòg  ¬∏ª©H  Ω qó`̀≤`̀a  ,ø««qæØdG  ø`̀jò`̀g  »`̀a  å`̀MÉ`̀H  ¬`̀«`̀dEG

 äÉ`̀«`̀ah ≥``̀ah ≈`̀∏`̀Y á`̀Ñ`̀ qJô`̀e ,á`̀Yƒ`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dG É`̀ª`̀gQOÉ`̀°`̀ü`̀e

 áæ°S  ≈aƒàªdG  ôªà©ªdG  øH  ô°ûÑ`H  CGóàHÉa  ,É¡«ØdDƒe

 øH  óªëe  ,¢SÉÑ©dG  »`̀HCG  óæY  ≈¡àfGh  ,Iôé¡∏d  210

 .Iôé¡∏d  1128  á`̀æ`̀°`̀S  ≈`̀aƒ`̀à`̀ª`̀dG  ,»`̀Hô`̀¨`̀ª`̀dG  Üƒ`̀≤`̀©`̀j

 øe  äGô°ûY  ,øjóYÉÑàªdG  ø«îjQÉàdG  øjòg  ø«Hh

 øjòg »a kÉÑàc  GƒcôJ  øjòdG  áZÓÑdGh  ó≤ædG  AÉª∏Y

 ¿ qƒ∏Jh ,∞«dCÉàdG »a IQGõZ ≈dEG ô«°ûj É qªe ,ø«dÉéªdG

-á«Hô©dG áaÉ≤ãdG ≈∏Y CGôW ÉªH ôKCÉJh ,ÜQÉ°ûªdG »a

 ¬Ñ°TCG ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG q¿CÉ`̀μ`̀a .è`̀°`̀†`̀fh ,ô`̀ q«`̀¨`̀J ø`̀e á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G

 ø°ùMCG  ƒd  Ée  »a  ,ôq«¨àdG  ∂dòd  ø`̀«`̀eC’G  ¢Vô©ªdÉH

 ∞dDƒªdG  ¢ûeGƒg  ¿É©eEÉH  π qeCÉJh  ,¬«a  ô¶ædG  ôXÉædG

    .á≤«bódGh ,Iô«ãμdG

 óª©j  ø«M  ,kÉª«≤à°ùe  kÉé¡f  ,¿PEG  ,»dÉéªdG  è¡æj

 ’h  .ÖàμdG  ∂∏J  Qƒ¡X ¬ÑLƒªH  ÖqJôj  ,ïjQÉàdG  ≈`̀dEG

 ó`̀°`̀Uô`̀dGh ™`̀ª`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀æ`̀g ï`̀jQÉ`̀à`̀dG á`̀ qª`̀¡`̀e ô°üà≤J

 …ò`̀dG Qƒ`̀£`̀à`̀dG ≈``̀dEG á`̀ qª`̀¡`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀J Å`̀eƒ`̀J π`̀H ,Ö`̀°`̀ù`̀M

 ´ qƒæàdG  ∫ÓN øe á«ZÓÑdGh  ájó≤ædG  áHÉàμdG  ÜÉ°UCG

 »a ±ÓàN’Gh ,åMÉÑªdG »a ≥ª©dGh ,™«°VGƒªdG »a

 ’h ,º¡JÉeÉªàgGh ,ø««ZÓÑdGh ,OÉ q≤ædG ∂ÄdhCG ´RÉæe

 ,ÖàμdG ∂∏J É¡à∏ªM »àdG IôKÉμàªdG øjhÉæ©dG ≈°ùæf

 .É¡ë«JÉØeh ,¢Uƒ°üædG äÉÑàY »¡a

 ≈dEG ∞«°†j πH ,≥Ñ°S …òdG ∑GòH ∞dDƒªdG »Øàμj ’h

 ¬àfÉμe  Q qó≤j  hCG  ¬àª«b  ±ô©j  ’  …ò`̀dG  ¥É q°ûdG  ¬∏ªY

 ,kÉ°ûqàØeh ,kÉFQÉb  ,ÖàμdG  ∂∏J  èéd »a ¢VÉN øe q’EG

 ¬àª°S ò``̀NCÉ``̀j  ¿CG  ÜÉ`̀à`̀μ`̀∏`̀d  ø`̀μ`̀ª`̀j  ’ kGQƒ`````̀eCG  ,kÉ``̀ã``̀MÉ``̀Hh

 É¡dhCG É qeCG .á©HQCG »gh ,É¡H q’EG »ª∏©dG ¬fRhh ,»FÉ¡ædG

 ∂∏J ,óMGƒdG ÜÉàμdG äÉ©ÑW øY OÉédG ¢û«àØqàdG ƒ¡a

 ,ó©H Ée »a ,ÉgÓJ Éeh ,É¡eóbCG kGôcGP ,É¡H Qó°U »àdG

 äGƒæ°Sh ,É¡jô°TÉf  hCG  ,É¡«≤ q≤ëe kÉæ q«©eh ,äÉ©ÑW øe

 Iô°ûY »`̀à`̀æ`̀KG , kÓ`̀ã`̀e ,ô`̀cò`̀«`̀a .É`̀¡`̀æ`̀cÉ`̀eCGh É`̀gQhó`̀°`̀U

 äÉ≤ÑW"  »ëªédG  Ω qÓ`̀°`̀S  ø`̀H  óªëe  ÜÉàμd  á©ÑW

 …ƒ∏©dG  ÉÑWÉÑW  øHG  ÜÉàμd  äÉ©ÑW  qâ°Sh  ,"AGô©°ûdG

 ó«¡°T  øHG  ádÉ°Sôd  äÉ©ÑW  ¢ùªNh  ,"ô©°ûdG  QÉ«Y"
 ó¡L  Gò`̀gh  .Gòμgh  ,"™HGhõdGh  ™HGƒàdG"  »°ùdófC’G

 ,Égóq«L øe äÉ©Ñ£dG º«≤°S ∞°ûc ,QOÉf ™qÑàJh ,ô«Ñc

 ,äGQÉ°TE’G ∂∏J ∫ÉãeCÉH πØëJ ¢ûeGƒ¡dG q¿CG kÉ°Uƒ°üNh

 ¬àjÉZ ,…QÉéJ ƒg Éªdh ,kÉ«ª∏Y kÉ≤«≤ëJ ≥ q≤ëe ƒg Éªd

 .áØFGõdG Iô¡°ûdG hCG íHôdG

 .≥Ñ°S  kÉªH  É≤«Kh  k’É°üqJG  π°üqàe  »fÉãdG  ô`̀eC’G  q¿CÉ`̀ch

 ≈`̀dEG  Üô``̀bCG  »`̀g  ,Iô`̀gÉ`̀X  QÉ°ûàfG  »`̀a  ¬à«ªgCG  øªμJh

 øe ≈àMh ,ø«ãMÉÑdG øe ô«ãc ¬H »∏oàHG …òdG AGódG

 π°üJ Ée ≈∏Y º¡°SQO »a ¿hóªà©j ø«M ,ø««ªjOÉcC’G

 hCG ,ó¡L ∫òH ÓH ,Ée ÜÉàμd äÉ©ÑW øe º¡jójCG ¬«dEG

 OÉcCGh  ,kÉ«ª∏Y  kÉ≤«≤ëJ  á≤ q≤ëªdG  á©Ñ£dG  øY  ¢û«àØJ

 Qhó°U ó©Hh .ºéMCÉa äÉ©Ñ£dG ∂∏àH "π¡édG" ∫ƒbCG

 …ó≤ædG çGôàdG »a åMÉH q…C’ QòY n≥Ñj ºd ÜÉàμdG Gòg

 ,ájQÉéJ ,áª«≤°S á©ÑW ≈∏Y óªàYG ƒg ¿EG ,»ZÓÑdGh

 »ª∏©dG  è¡æªdG  ¬°VôØj  Ée  ∫òÑj  ºd  ƒ¡a ,¬∏ªY »a

 ≥jô£dÉa  ,Ió`̀«`̀é`̀dG  á©Ñ£dÉH  ô`̀Ø`̀¶`̀dG  IQhô``̀°``̀V  ø`̀e

 ó¡édG ∫ò``̀H iƒ`̀°`̀S ≥`̀Ñ`̀j º``̀dh ,è``̀∏``̀HCG q≥``̀ë``̀dGh ,Ö```̀M’

    .äÉ©Ñ£dG øe ô°ûædG q»ª∏Y ƒg Ée ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d

 »`̀à`̀dG ¢`̀û`̀eGƒ`̀¡`̀dG ∂`̀∏`̀J »``̀a å`̀dÉ`̀ã`̀dG ô````̀eC’G π`̀ qã`̀ª`̀à`̀jh

 ,≥«bO ™qÑàJ ≈dEG ô«°ûJ »gh ,≥Ñ°S Ée »a É¡«dEG ÉæëªdCG

 á«∏ØàdG  ∂∏J  »a  √Gôæa  ,™qÑààdG  ÉeCG  .á≤FÉa  áYÉé°Th

 ¬JôÑN  ≈∏Y  É¡«a  kGóªà©e  ,QOÉ°üªdG  ∂∏àd  ÜhDhó``̀dG

 å«M ø``̀e ¿EG ,É`̀¡`̀©`̀e ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¬`̀°`̀û`̀«`̀Yh ,á`̀∏`̀jƒ`̀£`̀dG

 óÑY óªëe Iô°ûf ôcòj ø«ëa .∞«dCÉàdG hCG ,¢ùjQóàdG

 ,»©ª°UCÓd  "AGô©°ûdG  ádƒëa"  ÜÉàμd  óªMCG  QOÉ≤dG

 QOÉ``≤``dG  ó`̀Ñ`̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e √ô°ûf"  :¢`̀û`̀eÉ`̀¡`̀dG  »``̀a Ö`̀à`̀μ`̀j

 ájhGQ) »fÉà°ùé°ùdG ºJÉM »HC’ ÜÉàμdG kÉÑ°SÉf ,óªMCG

 ≈dEG  OÉæà°S’G  ¿hO  ,»©ª°UC’G  øe  k’ó`̀H  ,(»©ª°UC’G

 "í«ë°U  »ª∏Y  óæ°S  ≈∏Y  AÉμJ’G  hCG  ,¢Sƒª∏e  π«dO

 ,óFGƒØdÉH  kÉÄ«∏e  , kÓ`̀jƒ`̀W  kÉ°ûeÉg  Öàμjh  .(22¢```̀U)

 "Üô©dG QÉ©°TCG Iô¡ªL" ÜÉàc øY ø«àëØ°U ≈∏Y OGR

 ô«ÑμdG ±Ó``à``N’G ¬`̀«`̀a ∫hÉ`̀æ`̀J ,»`̀°`̀Tô`̀≤`̀dG ó``̀jR »``̀HC’

 AGQB’G QÉéà°TGh ,"ójR »HCG" á«°üî°T ∫ƒM QGO …òdG

 ÉgQOÉ°üe ™e ,É¡HÉë°UCG ≈dEG AGQB’G ∂∏J kÉÑ°SÉf ,¬dƒM

 kÓ`̀jƒ`̀W kÉ`̀°`̀û`̀eÉ`̀g Ö`̀à`̀μ`̀j É`̀ª`̀c .(É`̀gó`̀©`̀H É``̀eh ,46¢````̀U)

 ,á«Hô©dG  áZÓÑdG  q¢SCG"  √Gô``̀jh  ,"™jóÑdG  º∏Y"  ø`̀Y

 º∏Yh ,¿É«ÑdG  º∏Y á«ªgCG  øY ∫ÉëH qπ≤J  ’ ¬à«ªgCGh

 ∞`̀ qdCG  ø qªY  çóëà«d  qôªà°ùjh  ,(134¢```U)  "»fÉ©ªdG

 »a …ƒªëdG á qéM øHG óæY kÉØ qbƒàeh ,AÉª∏©dG øe ¬«a

 Öàμjh  .áØ∏àîªdG  ¬JÉ©ÑWh  ,"ÜOC’G  áfGõN"  ¬HÉàc

 ÜÉàc  ¿Gƒæ©H  ≥q∏©àj  ,Iô«Ñc  IóFÉa  GP  , kÓjƒW kÉ°ûeÉg

 ,ø«FÉ«H  ƒ`̀gCG  ,"ø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG"  ô«¡°ûdG  ßMÉédG

 º∏©j »dÉéªdÉa ,"ø««ÑàdG"  áª∏c »a IóMGh AÉ«H ΩCG

 ÖqJôàj ,¿Gƒ`̀æ`̀©`̀dG »`̀a ±Ó`̀à`̀N’G Gò`̀g q¿CG  º∏©dG q¥É`̀M

 ÜÉàμdG  ≈`̀dEG  π«ëj  , qº`̀¡`̀e  q»ë∏£°üe  ±Ó`̀à`̀NG  ¬«∏Y

 á£≤f  ≈``̀dEG  ±É°†j  ¿CG  Öéj  É`̀ qª`̀eh  .(28¢```̀U)  ¬°ùØf

 õ qcôe Oô°S øe ∞dDƒªdG ¬H ¢VÉaCG Ée ƒg ,√òg ™qÑààdG

 øe  kÉª°ùb  ∞`̀ qdCG  ø qªe  Üô©dG  AÉª∏©dG  ¢†©H  ºLGôàd

 Ghô°ûf  øjòdG  ø«bô°ûà°ùªdG  ¢†©Hh  ,QOÉ°üªdG  ∂∏J

 ∞°Sƒj"h  ,(21¢`````̀U)  "…QƒJ"  π`̀ã`̀e  ,É`̀¡`̀æ`̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG

 ¢ùàjôa"h  ,(32¢``̀U) "ájƒN …O"h  ,(23  ¢`̀U) "πg

 ,(38¢`````̀U)  "âjGQ  º«dh"h  ,(36¢```````̀U)  "±ƒμfôc

 ,(52¢U) "äƒªj øH π¡∏¡e"h ,(41¢U) "Å°TÉædG"h

 »gh  ,ºgô«Zh  ,(101¢``̀U)  "…õjôÑàdG  Ö«£îdG"h

 ∂ÄdhCÉH ∞jô©àdG iƒ°S É¡æe ó°ü≤dG øμj ºd ºLGôJ

 ±É°VCÉa  ,øjQƒ¡°ûªdG  ô«Z  øe  kÉ°Uƒ°üNh  ,ΩÓ``YC’G

.É¡«dG áLÉëH ÜÉàμdG q¿CG iCGQ ,iôNCG IóFÉa

 ÉgÉæØ°Uhh  ,»dÉéªdG  É¡H  ≈q∏ëJ  »àdG  áYÉé°ûdG  É`̀eCG

 Ée ¢†©H ≥`̀«`̀bó`̀dG √ó`̀°`̀UQ »`̀a ô¡¶àa ,á`̀≤`̀FÉ`̀a É`̀¡`̀fCÉ`̀H

 ≥«≤ëàdGh  ø«≤ q≤ëªdG  º¡°ùØfCG  ¿ƒ qª°ùj  øe  ¬H  ΩÉ`̀b

 GhCÓ`̀e  ø`̀jò`̀dG  ∂`̀Ä`̀dhCG  ¢†©H  hCG  ,AGô``̀H  º¡æe  »ª∏©dG

 ,ºgô«Z ∫ÉªYC’ kÉ°ù«îÑJh ,º¡°ùØfCG ≈∏Y AÉæK º¡∏ªY

 »g áYÉé°ûdG  √ò`̀gh .º∏©dG  π`̀gCG  ¬æY ó©àÑj  kÉé qØæJh

 áfÉμe  ¬©æªJ  ºd  PEG  ,¬ÑMÉ°Uh  ,ÜÉàμ∏d  Ö°ùëoj  É qªe

 ádƒb øe ,»YÉªàL’G √õcôe hCG ,á«dÉ©dG "≥ q≤ëªdG"
 ,»ª∏Y Üƒ`̀∏`̀°`̀SCÉ`̀H ø`̀μ`̀dh ,∫É`̀≤`̀J ¿CG Ö`̀é`̀j »`̀à`̀dG q≥`̀ë`̀dG

 ø«ãMÉÑdG  øe Üƒ∏£ªdG  ƒg Gògh .¿RGƒàe ,»é¡æe

 ,»ª∏©dG  É¡HÉ°üf  »a Qƒ`̀eC’G  ™°VƒJ  »c ,ø««é¡æªdG

 ,AÉæãdG »a •GôaEG ÓH ¬ q≤ëà°ùj Ée ±ôW πc òNCÉ«a

 √òg Ö°ùàμJh .IOÉ°T’G  ≥ëà°ùj  øe q≥ëH §jôØJ hCG

 •ƒ≤°S  ¢ùª∏f  ø«M  ,É`̀æ`̀g  á°UÉN  á`̀«`̀ª`̀gCG  áYÉé°ûdG

 ,ádOÉÑàªdG ídÉ°üªdG Iógh »a »Hô©dG »aÉ≤ãdG ñÉæªdG

 áHÉàμdGh ,∑ôà°ûªdG ´ÉØàf’G ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉbÓ©dGh

 ,¬aô©j  ’  øe ∫É`̀ª`̀gEGh  ,¬æY  Öàμj  øe ±ô©j  ø qªY

 ’h ,¬∏ªY hCG ,¬HÉàμH ’ ,¬æY ÜƒàμªdÉH IôÑ©dG íÑ°üàd

  .ójõf

 ¬```̀ qfCG ¬`̀HÉ`̀à`̀c ìÉ``à``à``aG ò`̀æ`̀e ∞``̀dDƒ``̀ª``̀dG ì qô``°``ü``j ∂``̀dò``̀dh

 kÉ©«ªL ø«≤ q≤ëªdG  A’Dƒ`̀g  AÉª°SCG  ¢VôY »a"  ó¡àLG

 ÜÉ≤dC’G  øe  kIO qôée  Égƒ≤ q≤M  »àdG  äÉØdDƒªdG  ádÉÑb

 ΩÉé°ùf’G  kÉ« qNƒàe  ,ÜÉ`̀≤`̀dC’G  øe  Égô«Z  hCG  ,á«ª∏©dG

 ø«≤ q≤ëªdG A’Dƒg ¢†©H q¿CGh á q°UÉN ,ÖfÉédG Gòg »a

 hCG  (ï«°ûdG)  πãe  ,iô``NCG  ÜÉ≤dCÉH  ºgDhÉª°SCG  âfôàbG

 PÉ`̀à`̀°`̀SC’G)  hCG  (PÉ`̀à`̀°`̀SC’G)  hCG  ,Éª¡«∏c  hCG  ,(á`̀e qÓ`̀©`̀dG)

 Gò¡H ¿ƒ©qæ≤àj  ,iôNCÉH  hCG  á≤jô£H ,Égô«Zh (ï«°ûdG

 ≥jƒ°ùàdh  ,á«MÉf  øe kÉ«ª∏Y º¡FÉª°SCG  ™«ª∏àd  Ö≤∏dG

 ø«FóàÑªdG óæY á°UÉN ,Öàc øe ¬≤«≤ëJ ¿ƒY qój Ée

 IôÑîdG  π`̀gCG  ô«Z  øe  ø« qªà¡ªdGh  ,º∏©dG  áÑ∏W  øe

 øe ,Iƒ`̀£`̀î`̀dG √ò`̀g ø`̀e qó`̀H ’ ¿É`̀μ`̀a ,¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’Gh

 q…CG  ,≥`̀ q≤`̀ë`̀ª`̀dG π`̀ª`̀Y º««≤J qº`̀à`̀j »`̀c ,…ô`̀¶`̀f á`̀¡`̀Lh

 ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  »ª∏©dG  √RÉéfEG  ∫ÓN øe ,≥ q≤ëe

 "º««≤àdG  Gòg »a QhO  q…CG  Ö≤∏dG  Gò¡d  ¿ƒμj  ¿CG  ¿hO

 .(14-13¢U)

 ø«M ,á`̀cQÉ`̀Ñ`̀e π`̀H ,á`̀eQÉ`̀°`̀U á«é¡æe Iƒ`̀£`̀N √ò``̀gh

 Ö q≤©àj ∞`̀dDƒ`̀ª`̀dG  iô`̀æ`̀a ,¬`̀ q∏`̀c  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG  º¶àæJ É`̀gGô`̀f

 øH’ "AGô©°ûdG  äÉ≤ÑW"  ÜÉàc ≥ q≤ëe ôcÉ°T Oƒªëe

 ∞°Sƒj" ¥ô°ûà°ùª∏d ´PÓdG √ó≤f »a »ëªédG Ω qÓ°S

 ,ôcÉ°T Oƒªëe πÑb "äÉ≤Ñ£dG" ÜÉàc ô°ûf …òdG "πg

 qπμH  kÉ≤«∏N  ,kÉ`̀ª`̀«`̀¶`̀Y  kGOƒ`̀¡`̀é`̀e  ¬≤«≤ëJ  »`̀a  ∫òH"h

 óªàYG »àdG áWƒ£îªdG Aƒ°S øe ºZôdG ≈∏Y ,ôjó≤J

 ,(24¢`̀U) "¢übÉæeh ,äÉØjôëJ øe É¡H  Éeh ,É¡«∏Y

 ¬«dEG  ¬`̀¡`̀ qLh …ò``dG  ¢ü q≤æàdG  ø`̀e º∏°ùj º`̀d  Gò`̀g ™`̀eh

 §∏N"  ô`̀cÉ`̀°`̀T  ó`̀æ`̀Y "πg  ∞°Sƒj"`a  ,ô`̀cÉ`̀°`̀T  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e

 "√hhPh  ƒ`̀g  ,¬dÉãeCÉH  ¿É`̀«`̀JE’G  ø°ùëj  ,kGô`̀«`̀ã`̀c  kÉ£∏N

 ∞°Sƒj ¬H AÉL Ée qπc"h ,(52 /1 ,Ω qÓ°S øHG äÉ≤ÑW)

 ,(54/1 ,äÉ≤Ñ£dG) "iôNCG AÉ«°TCGh ,§∏Nh ,§ÑN πg

 π≤f  â∏ q°†ah  ,(58  /1  ,äÉ≤Ñ£dG)  "ø«μ°ùe"  ƒ`̀gh

 ;¬≤«≤ëàH "äÉ≤Ñ£dG" ÜÉàc áeó≤e øe ôcÉ°T ΩÓc

 øe áe qó≤ªdG ∂∏J »a ôcÉ°T Oƒªëe ∫Éfh .≥«Kƒà∏d

 ∫É≤ªdG ™°ùqàj ’ ,"πg ∞°Sƒj" ô«Z ,AÉª∏Yh ,ø«ãMÉH

 :¬dƒ≤H  ≥q∏©j  »dÉéªdG  óéf  Gò`̀¡`̀dh  .¬Ñàc  É`̀e  π≤æd

 Oƒªëe Qó°UCG  ¿CG  ƒg  ,∂dP  ó©H  çóM …òdG  qøμdh"
 √ô°ûf Éªc ,¢üædG ø«H É¡«a §∏N ,á«fÉK á©ÑW ôcÉ°T

 ,¬HÉÑ°T ™∏£e »a É¡Ñàc kÉbGQhCG √É qª°S Ée ø«Hh ,(πg)

 äAÉ`̀é`̀a ,»`̀Ñ`̀à`̀μ`̀dG »`̀é`̀fÉ`̀î`̀dG ó`̀æ`̀Y â`̀fÉ`̀c áî°ùf ø`̀e

 øY kÓ°†a ,…ó≤f ¢SÉ°SCG ≈dEG óæà°ùJ ºd á≤ qØ∏e á©ÑW

 ¬JOÉY  ≈∏Y  ,á«WÉÑàY’G  ,á«ª qμëàdG  (¬JÉë«ë°üJ)

 óªëe Iô°ûf ≈∏Y ≥q∏©jh .(25-24¢`̀U) "ô°ûæj Éª«a

 ,Ö∏©ãd  (ô©°ûdG  óYGƒb) ÜÉàμd  »LÉØN º©æªdG  óÑY

 »a  ™`̀bƒ`̀a  ,1948  ΩÉ`̀Y  √ô°ûf  »LÉØN  OÉYCG"  :¬dƒ≤H

 É¡æq«H  .ÜGô£°V’Gh  ,§∏îdGh  ,AÉ£NC’G  øe  á∏°ù∏°S

 áæ°S ÜÉàμ∏d ¬à©ÑW áeó≤e »a ÜGƒàdG óÑY ¿É°†eQ

 ÜÉàμ∏d  á«fÉãdG  ¬à©ÑW »a  »LÉØN Ω qƒ≤j  ºdh  ,1966

 äÉ¶MÓªdGh ,AÉ£NC’G ∂∏J ,1996 áæ°S äQó°U »àdG

 ¬≤«≤ëJ  áeó≤e  »`̀a  ÜGƒ`̀à`̀dG  óÑY  É¡«dG  QÉ`̀°`̀TCG  »`̀à`̀dG

 ∂∏J  q¿CGh  á`̀ q°`̀UÉ`̀N  ,¬`̀æ`̀Y  âμ°ùj  ’  É`̀ qª`̀e  ƒ`̀gh  ,ÜÉàμ∏d

 Ée É¡æeh ,≥ q≤ëªdG ¢üæ∏d A»°ùJh ,É¡H qóà©j AÉ£NC’G

 .(40¢U) "¬«a ´ƒbƒdG øé¡à°ùjh ,í°VGh ƒg

 øe »Lô£e ¿ÉaôY ¬©æ°U Ée ≈∏Y »dÉéªdG ≥q∏©jh

 ¬∏©é«d  (™jóÑdG)  õà©ªdG  ø`̀HG  ÜÉàc  ¿GƒæY  √ô««¨J

 Üô¨à°ùj  É qªeh"  :¬`̀dƒ`̀≤`̀H  ,"™jóÑdG  »`̀a  ™jóÑdG"
 ≈dEG  (™jóÑdG)  øe  Oƒ¡©ªdG  ÜÉàμdG  ¿GƒæY  ôq«Z  ¬`̀ qfCG

 kÓ«dO  hCG  ,kGóæ°S  Ω qó≤j  ¿CG  ¿hO  ,(™jóÑdG  »a  ™jóÑdG)

 Éª«a óªàYG óbh" :∞«°†jh ,(42¢U) "∂dP ¬d í«Ñj

 áî°ùf  ≈∏Y  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG  Gò`̀¡`̀d  (kÉ`̀Mô`̀°`̀Th  kÉ≤«≤ëJ)  √É``̀YO

 ,1925  ΩÉY  äô°ûf  »àdG  »μ°ùaƒμ°ûJGôc  ¢Sƒ«WÉæZCG

 ,∫ƒ≤j  Éªc  ,áë që°üªdGh  ,ád qó©ªdG  áî°ùædG  ≈∏Yh

 "1945 ΩÉY »LÉØN º©æªdG óÑY óªëe Égô°ûf »àdG

 .(42¢U)

 ÜÉ`̀à`̀c ¬`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø``̀Y ô`̀≤`̀°`̀U ó``̀ª``̀MCG ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀à`̀μ`̀jh

 ¬fÉëÑ°S ˆG óªMCG"  :¬ q°üf Ée ,…óeBÓd "áfRGƒªdG"
 ÜÉ`̀à`̀μ`̀d  ™``̀HÉ``̀W  ∫hCG  ¿ƒ`````̀cCG  ¿CG  »``̀d  Q qó````̀b  PEG  ≈``̀dÉ``̀©``̀Jh

 (áfRGƒªdG) ÜÉàc Qƒ¡X q¿CG »a ÖjQ ’h ...(áfRGƒªdG)

 "…óeB’G  Qób  øe ™aô«°S  á∏eÉμdG  á©Ñ£dG  √òg »a

 ≈∏Y »é¡æe ±É°üfEÉH »dÉéªdG ≥q∏©«a ,(63-62¢U)

 ™ÑW øe ∫hCG ¬qfCG ºYõj ƒ¡a ,Gòμgh" :¬dƒ≤H ≥Ñ°S Ée

 »àdG  Iójó©dG  ¬JÉ©ÑW  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,ÜÉàμdG  Gò`̀g

 ó¡Lh ....äÉ©ÑW ¢ùªN »gh ,ÜÉàμ∏d ¬à©ÑW â≤Ñ°S

 ,Oƒªëe  ó¡L  ÜÉàμdG  Gò`̀g  »`̀a  ô≤°U  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG

 í«Ñj  ’  ó¡édG  Gò`̀g  q¿CG  q’EG  ,Qƒ`̀μ`̀æ`̀e  ô`̀«`̀Zh  ,Qƒμ°ûe

 Oƒ¡Lh  ,á≤HÉ°ùdG  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG  äÉ©ÑW  πgÉéJ  ∫É`̀ë`̀H  ¬`̀d

 ,¢Vô©ªdG  Qhô``̀e  É¡æY  qô`̀ª`̀j  ¿CGh  ,É¡«a  √ƒ≤Ñ°S  ø`̀e

 ∫hCG hCG ,ÜÉàμdG ≥ q≤M øe ∫hCG ¬qfCG »Y qó«a ,ø«¡à°ùªdG

 ø qªe  ≥ q≤ëe  πc  ≈`̀YqOG  ƒd  ¬qfCÉH  ∞«°†fh  .¬©ÑW  øe

 GƒªYRh ,ô≤°U √ÉYqOG Ée çGôàdG QOÉ°üe IôNCÉH Gƒ≤ q≤M

 ≈¡àfGh ,CGóH ,QOÉ°üªdG ∂∏àd º¡≤«≤ëJ hCG º¡©ÑW q¿CG

 Ö°üb  GhRÉ`̀M  ø qªe  ,ø«≤HÉ°ùdG  Oƒ¡L  âYÉ°†d  ,º¡H

 ºdh  ...ºgó©H  AÉ`̀L  øªd  ≥jô£dG  Gƒ£°ùHh  ,≥Ñ°ùdG

 ...√òg ¬à©Ñ£d ∫ÉªμdG ≈YqOG πH ,∂dòH ô≤°U ∞àμj

 ¢ü≤ædG q¿CGh ,√óMh ˆ ∫ÉªμdG q¿CG º∏©j ô≤°U ó«°ùdÉa

 á`̀LQO  â¨∏H  Éª¡e ,¿É```̀eR  π`̀c  »`̀a  ô°ûÑdG  ™`̀Ñ`̀W  ø`̀e

 ,¬à©Ñ£d ∫ÉªμdG ô≤°U AÉYqOG øe ¢ûgóf πH ...º¡ª∏Y

 PEG  .å`̀dÉ`̀ã`̀dG  É¡FõéH  πªàμJ  º`̀d  ,á°übÉf  á©ÑW  »`̀gh

 ,¬æe ådÉãdG AõédG ≥«≤ëàH óYh ób ,ˆG ¬ªMQ ,¿Éc

 ,ÜQÉëe óªM ˆG óÑY AÉL ¿CG  ≈dEG  ,π©Øj ºd ¬qæμdh

 ¬Fõéd  ¬≤«≤ëàH  ¬à©ÑW  qº```̀JCGh  ,¢ü≤ædG  Gò``g  qó°ùa

 .(63-62¢U) "ådÉãdG

 ¿Ó©°T  …ƒÑædG  á©ÑW  áe qó≤e  óæY  »dÉéªdG  ∞≤jh

 »àdG  »gh  ,»fGhô«≤dG  ≥«°TQ  øH’ "Ióª©dG"  ÜÉàμd

 kGó≤f ,"Ióª©dG"  »≤ q≤ëe øe ¬e qó≤J øe É¡«a ™°ShCG

..."  :¬dƒ≤H  ≥q∏©j  √Gô`̀æ`̀a  ,øjô«Ñc  kÉ°ü q≤æJh  ,kÉ``̀YP’

 ≈q∏ëàj ¿CG Qóéj »àdG AÉª∏©dG á¨d ¿Ó©°T ¥QÉa óbh

 qóM ≠∏H ób ¬H ΩÉ`̀b Ée q¿CÉ``ch .¬eÉ≤e »a ƒg øe É¡H

 ¿ƒμj ób ƒgh .ô«°ü≤Jh ,CÉ£N πc øe º∏°Sh ,∫ÉªμdG

 ,¿Gõ`̀bô`̀b AÉ`̀£`̀NCG ø`̀e √ô`̀¡`̀XCG É`̀ qª`̀e ô«ãc »`̀a kÉ`̀ q≤`̀ë`̀e

 Éª¡d)  ó`̀«`̀ª`̀ë`̀dG  ó`̀Ñ`̀Y  ø`̀jó`̀dG  »«ëe  óªëe  ¬`̀∏`̀Ñ`̀bh

 Ée øμdh ,¬«a ¬©e ≥Øqàfh ,("Ióª©dG" ÜÉàμd ¿Éà©ÑW

 øe ≈fOC’G qóë∏d ábQÉØªdG ¬à¨d ƒg ,¬«a ¬©e ≥Øqàf ’

 ,»dÉ©àdG ÜÉ£îH á©Ñ°ûªdG á¨∏dG ∂∏J .á«HOC’G ábÉ«∏dG

 ,ô``̀NB’G Qó``b ø`̀e ¢`̀UÉ`̀≤`̀à`̀f’Gh ,á`̀jô`̀î`̀°`̀ù`̀dGh ,Aõ``¡``dGh

 .(94¢U) "±ÉØ°SE’G qóM â¨∏H »àdGh

 ,≥Ñ°S  Ée »a É¡æe ógGƒ°T  ÉæjCGQ  »àdG  áYÉé°ûdG  √òg

 √ÉjGõe  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÜÉàμdG  Gòg  ÉjGõe  ô¡XCG  »g

 ºdh âë°üaCGh ,ºéªéJ ºdh âM qô°U É¡qfC’ ;iôNC’G

 ºFÓªdG âbƒdG »a âdÉbh , mºëJ ºdh â©bhh ,πJÉîJ

 ø«ãMÉÑdG IGó°T øe á©°SGƒdG Iô¡ªédG äOÉaCÉa ,∫ƒ≤∏d

 ø«≤ q≤ëªdG â`̀¡`̀ qÑ`̀fh ,á`̀¡`̀L ø``e QÉ`̀ª`̀°`̀†`̀ª`̀dG  Gò``̀g »``a

 áªjó≤dG  á«Hô©dG  ÖàμdG  ≥«≤ëàd  ¿h qó°üàj  ø`̀jò`̀dG

 Gòg ºμëJ ,ø«fGƒbh ,kÉaGôYCGh ,kÉbÓNCG  ∑Éæg q¿CG  ≈dEG

 ±GôàY’Gh ,™°VGƒàdG ,¬JÉjBG ô¡XCG øe ,π«∏édG πª©dG

 .iôNCG á¡L øe á≤HÉ°ùdG øjôNB’G Oƒ¡éH

 å«M ø``̀e ,≥`̀Ñ`̀°`̀S É``̀e ™``̀e ™```HGô```dG ô`````̀eC’G º`̀é`̀°`̀ù`̀æ`̀jh

 óæY m∫ÉY Qób ≈∏Y √Éæ°ùªd …òdG »é¡æªdG ±É°üf’G

 ¢†©H ¬e qób Ée π«°üØàH øq«Ñj ø«M ∂dPh ,∞dDƒªdG

 ô«ãμdG ≥«≤ëJ »a ôμæJ ’ äÉeóN øe ø«bô°ûà°ùªdG

 .Égô°ûfh ,á«Hô©dG »ZÓÑdGh …ó≤ædG çGôàdG Öàc øe

 kGô qμæJ  Éæ¶M’ ÉæqfC’  ∑GP  ,ΩÉªàg’ÉH  ôjóL ôeCG  ƒgh

 »a É©«ªL º¡©°Vh ádhÉëeh ,ø«bô°ûà°ùªdG ∫ÉªYC’

 ¿hôª°†jh ,óMGh ¿É°ù∏H ¿ƒ≤£æj º¡qfCÉc ,IóMGh áq∏°S

 ≥«≤ëJ  »`̀a  á`̀ q«`̀Ø`̀N  ó°UÉ≤e  º`̀¡`̀dh  ,á¡HÉ°ûàe  äÉ`̀ q«`̀f

 çGôàdG  π°UÉØe  »a  ∞«dCÉàdG  hCG  ,á«Hô©dG  ¢Uƒ°üædG

 ≥£æJ  Éªch  ,º`̀¡`̀ qfCG  ™`̀e  ,™`̀°`̀SGƒ`̀dG  ≈æ¨dG  äGP  ,»Hô©dG

 ,áæjÉÑàe ÜQÉ°ûeh ,áØ∏àîe äÉeÉªàgG hhP ,º¡ªLGôJ

 ∫òHh  ,º∏©∏d  ¢ü∏NCG  øe  º¡æeh  .IóYÉÑàe  ±Gó`̀gCGh

 áæq«©e  á¡éH  §ÑJQG  øe  º¡æeh  ,¬∏«Ñ°S  »a  ¬àé¡e

 .É¡«∏Y äƒμ°ùdG  ø°ùëj ó°UÉ≤e ¬d  âfÉch ,√ó∏H  »a

 áq∏°ùdG ∂∏J »a Ghô°ûëj ¿CG  ,Gòg ∫ÉëdGh ,øμªj Óa

 ,º∏©dG  ≈∏Y  äÉÄàaG  Gò¡a  ,êôëdG  õq«ëdG  hCG  ,á≤«°†dG

 .ô«ÑμdG ºgõéæe ≈∏Y qøéJh

 ¬ q≤M q≥`̀M …P πc AÉ`̀£`̀YEG  ≈`̀dEG  »dÉéªdG  óª©j ∂dòd

 ±É°üfE’G  ≈°†à≤e ≈∏Y IOÉ°TE’Gh  ,¬jƒæàdG  å«M øe

 :Öàμj .¬q∏c ¬HÉàc ÉjÉæK »a ¬H ±ô oY …òdG »é¡æªdG

 øHG  äÉ≤ÑW)  ¬≤«≤ëJ  »a  (πg  ∞°Sƒj)  ∫òH  óbh"
 ≈∏Y  ,ôjó≤Jh  AÉæK  qπc  »°†à≤j  ,kÉ≤FÉa  kGó¡L  (Ω qÓ°S

 "¬«∏Y ó`̀ª`̀à`̀YG …ò```dG •ƒ`̀£`̀î`̀ª`̀dG Aƒ`̀°`̀S ø`̀e º`̀Zô`̀dG

 ¬`̀ qfEG "ájƒN …O"  ¥ô°ûà°ùªdG  ø`̀Y  ∫ƒ`̀≤`̀jh  ,(23¢```̀U)

 øH  º∏°ùe  ¿GƒjO  ô°ûf  ...ô«Ñc  …óædƒg  ¥ô°ûà°ùe"
 É«aGô¨édG ≈∏Y kÉ qÑ°üæe ¿Éc ¬eÉªàgG q¿CG q’EG ...ó«dƒdG

 (¿Gó∏ÑdG ìƒàa) ÜÉàμd »Hô©dG ¢üædG ≥ q≤ëa ,á«Hô©dG

 ¬àcQÉ°ûeh ,¬aGô°TEG ¿Éc ¬dÉªYCG º¶YCG qøμd ,…QPÓÑ∏d

 Ö`̀à`̀μ`̀jh  ,(32¢```````̀U) "…ôÑ£dG  ï``̀jQÉ``̀J  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J  »``̀a

 π`̀°`̀UCG  øe"  ¬```̀ qfCG  ±ƒ`̀μ`̀fô`̀c  ¢ùàjôa  ¥ô°ûà°ùªdG  ø`̀Y

 óbh .IQOÉædG äÉWƒ£îªdG ≥«≤ëàH qºàgGh ...»fÉªdCG

 øe ô«Ñc OóY ô°ûæH á«fÉªã©dG ±QÉ©ªdG IôFGO ¬àØq∏c

 .36¢`̀U) "¬Lh  π°†aCG  ≈∏Y  É¡≤ q≤ëa  ,ÖàμdG  äÉ¡eCG

 ∂ÄdhCG ô«Zh .(Égô«Zh ,101 h 39 äÉëØ°üdG ô¶æJh

 ¬fƒ≤ëà°ùj  Ée  »dÉéªdG  ºgÉ qah  ,ô«ãc  ø«bô°ûà°ùªdG

 øe ó`̀ qjõ`̀J Ó`̀H ,»`̀Hô`̀©`̀dG çGôà∏d √ƒ`̀e qó`̀b É`̀e ô`̀cP ø`̀e

 .iôNCG á¡L øe ô qμæJ ÓHh ,á¡L

 å`̀jó`̀ë`̀dG É`̀æ`̀£`̀°`̀ù`̀H »``à``dG á```̀©```̀HQC’G Qƒ`````̀eC’G »``̀g √ò```̀g

 ¢Sô¡ØdG ≈dEG  IQÉ°TE’G  ÉæJƒØJ ’h .≥Ñ°S Ée »a ,É¡æY

 ô`̀NBG »`̀a ¬`̀∏`̀©`̀Lh ,»`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG ¬©æ°U …ò``̀dG »`̀FÉ`̀é`̀¡`̀dG

 Qó°üªdG  ≈`̀dEG  ´ƒ`̀Lô`̀dG  ÇQÉ`̀≤`̀dG  ≈∏Y  π q¡°ù«d  ,ÜÉàμdG

 ∂dPh  ,¬ØdDƒe  IÉ`̀ah  áæ°S  π¡L  ƒd  Ée  »a  ,Oƒ°ü≤ªdG

 …òdG ø«ØdDƒªdG äÉ«aƒd »îjQÉàdG º«¶æàdG ≥ah ≈∏Y

 .kÉ≤HÉ°S ÉfôcP Éªc ,¬«∏Y ÜÉàμdG ÖqJQ

 âqdƒJ  ø«M  á``̀«``̀fOQC’G  áaÉ≤ãdG  IQGRh  â∏©a  kÉæ°ùMh

 ƒ¡a  ,2018  áæ°S  É¡æY  Qó°U …ò`̀dG  ÜÉàμdG  Gò`̀g  ™ÑW

 πª°ûàa ,¬JóFÉa qº©àd ,IAGô≤dÉH ø«ªb ,ô°ûædÉH ôjóL

 √òg ∫ÉãeCÉH ºà¡ªdGh ,kÉ«fÉK ∞≤ãªdGh ,k’hCG q¢üàîªdG

 Ée  πªéªd  ≥«bO  ó°UQ  øe iƒ`̀M  Éªd  ;kÉãdÉK  ÖàμdG

 ,Üô`̀©`̀dG ó`̀æ`̀Y »`̀ZÓ`̀Ñ`̀dGh …ó`̀≤`̀æ`̀dG çGô``à``dG ø`̀e ô°ûf

 ¢ù«ÑM ¢ù«ØædG  çGô``̀à``̀dG  Gò``̀g  ø`̀e ô`̀«`̀ã`̀c  ∫Gõ```̀j  É``̀eh

 Ö°ùMh  .ô°ûædGh  ,≥«≤ëàdG  ô¶àæj  ,äÉWƒ£îªdG

 Ée Ω qó`̀bh  ,≥`̀ qKhh  ,ó°UQh ,™HÉJ  ¬`̀ qfCG  »dÉéªdG  OÉ¡L.O

 .kGó«©H kGóeCG ¢VQC’G »a åμª«°S …òdG ¢SÉædG ™Øæj

 IôgÉ≤dÉH á«Hô©dG á¨∏dG ™ªée ƒ°†Y ,åMÉH •

»dÉéªdG OÉ¡L .O
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 á∏«∏dG »JGQÉeE’G ÖîàæªdG »bÓj z¿OQC’G Qƒ≤°U{ ..kÉjOh 

 .. تطبيق خطط 
∫ÓW ô«æe - ¿ÉªY 

 Öîàæª∏d  ójóédG  »æØdG  ôjóªdG  åëÑj

 ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ø````̀Y á``̀∏``̀ °``̀ù``̀dG Iô````μ````d »```̀æ```̀Wƒ```̀dG

 »``̀JGQÉ``̀e’G √ô`̀«`̀¶`̀f AÉ``≤``d √ó``æ``Y ¬`̀£`̀£`̀N

 ô«eC’G  ádÉ°U  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dG  AÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG

 øª°V  ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG  áæjóªH  Iõ`̀ª`̀M

 á°ùeÉîdG  IòaÉædG  »JGQÉÑªd  ¬JGOGó©à°SG

 »a  ΩÉ≤J  »àdG  ºdÉ©dG  ¢SCÉc  äÉ«Ø°üJ  øe

.2019 ø«°üdG

 á∏°ùdG Iôc OÉëJ’ áàbDƒªdG áæé∏dG âæ∏YGh

 ô«gÉªé∏d ÉfÉée ádÉ°üdG  ÜGƒ`̀HCG  íàa øY

 äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀ü`̀à`̀dG π``Ñ``b Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d

.ø«°üdG ∫Éjófƒe øe º°SÉëdG

 »a  kGôμ°ù©e  ¢VÉN z¿OQC’G  Qƒ≤°U{  ¿Éch

 çÓ`̀K ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀à`̀°`̀TG ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SG Ió`̀ª`̀d É`̀«`̀cô`̀J

 Öîàæª∏d  »æØdG  ôjóe  ±ôàYGh  äÉjQÉÑe

 ó≤Y …ò```̀dG »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ∫Ó```̀N

 »YÉaódG AGO’G øY kÉ«°VGQ ¢ù«d ¬fG kGôNDƒe

 ∫Ó``N ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J »```a kGó```````YGh Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀∏`̀d

 ôμ°ù©ªdG  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  á∏Ñ≤ªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG

 kAóH  ø«Ñ∏ØdG  »a  ÖîàæªdG  ¬ª«≤j  …ò`̀dG

 »dÉëdG  25  ≈àM  óàªjh  âÑ°ùdG  ó`̀Z  ø`̀e

 21h  19  »eƒj  äÉjQÉÑe  çÓ`̀K  øª°†àjh

 ¿É°S ≥jôa ™e 23h »æ«Ñ∏ØdG ÖîàæªdG ™e

 ¬¡LƒàdG πÑb áeó≤ªdG ¥ôa óMG π«é«e

 É¡Ñîàæe AÉ≤∏d »dÉëdG 25 Góæ∏jRƒ«f ≈dG

 »ah  ∫ÉjófƒªdG  äÉ«Ø°üJ  øª°V  29  Ωƒ`̀j

.á°ùeÉîdG IòaÉædG äÉjQÉÑe ìÉààaG

 z…ƒL{ `d áëfÉ°S á°Uôa á∏«∏dG AÉ≤d ó©jh

 ≥jôØdG  ÜQó`̀à`̀j  »`̀à`̀dG  §`̀£`̀î`̀dG  ≥«Ñ£àd

 ¢ùæéª∏d  Qƒ``̀¡``̀X  ∫hCG  ó`̀©`̀j  É`̀ª`̀c  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y

 ÖY’ ¿ƒàæjO øà°SÉL »cô«e’G ójóédG

 ôjóªdG  ¬Ñ∏L  …ò``̀dG  ≥HÉ°ùdG  zNBA{  ```dG

 ±Gó¡∏d kÓjóH IòaÉædG »a ∑QÉ°û«d »æØdG

 hõæjQƒd ¿É°S ≥jôa ™e óLGƒàªdG ôμJ QGO

.»æ«àæLQC’G

 kGôNDƒe  ∑QÉ°T  »`̀JGQÉ`̀e’G  ÖîàæªdG  ¿É`̀ch

 ô°üe »a ΩÉ≤J »àdG á«Hô©dG ádƒ£ÑdG »a

 ô«NC’Gh  ¢ùeÉîdG  õcôªdÉH  É¡dÓN  πMh

 ¬≤«≤ëJ  ó©H  »ÑgòdG  ™Hôª∏d  πgCÉàj  ºdh

 πHÉ≤e  øjôëÑdG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  º«àj  Rƒ``a

 ô°üe ,á``̀jOƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dG ΩÉ`````̀eCG º``̀FGõ``̀g çÓ```̀K

.ôFGõédGh

 ≈dG  QOÉ¨ªdG  z¿OQC’G  Qƒ≤°U{  óah  º°†jh

 »æØdG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  :â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ø«Ñ∏ØdG

 ,¢üîdG ójR √hóYÉ°ùeh ,…ƒL Öîàæª∏d

 ƒ`̀«`̀KÉ`̀e »```̀cô```̀«```̀eC’Gh á`̀bƒ`̀°`̀ù`̀HGƒ`̀°`̀T ô``̀Ø``̀fG

 ,¢üîdG  ∫É`̀æ`̀j  …QGO’G  ôjóªdG  ,∂`̀fQƒ`̀L

 ΩRGƒ∏dG  ∫hDƒ°ùe  ,IôLGôL  ¢ùfCG  èdÉ©ªdGh

 :ÖY’ 13 ≈dG áaÉ°V’ÉH ,IódGƒîdG OÉªY

 ∞`̀°`̀Sƒ`̀j ,»`̀°`̀Vƒ`̀©`̀dG ≈`̀°`̀Sƒ`̀e ,¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y ó```̀jR

 ,¿É©æc  ∂`̀dÉ`̀e  ,ô`̀gÉ`̀°`̀T  óªëe ,á```̀fRh  ƒ``̀HCG

 ø«eCG  ,áfƒ°ùM  óªëe  ,øjóHÉY  Oƒªëe

 óªMCG ,ó«Y ¿Éæ°S ,ó«ÑY óªMCG ,¢SGƒM ƒHCG

 áaÉ°V’ÉHh  ,»bƒ°SódG  ¿GOQƒLh á°TQÉªM

.¿ƒàæjO øà°SÉL »cô«eÓd

 õcôªdG  kÉ`̀«`̀dÉ`̀M  z¿OQC’G  Qƒ`̀≤`̀°`̀U{  π`̀à`̀ë`̀jh

 QhódG øe á°ùeÉîdG áYƒªéªdG »a ™HGôdG

 ºdÉ©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ øe º°SÉëdGh »fÉãdG

 ÖîàæªdG Qó°üàj Éª«a á£≤f 13 ó«°UôH

 15 ó`̀«`̀°`̀Uô`̀H á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG …ó`̀æ`̀∏`̀jRƒ`̀«`̀æ`̀dG

 ø«ÑîàæªdG  »fÉãdG  õcôªdG  πàëjh  á£≤f

 14  ó«°UôH  »HƒæédG  …Qƒ`̀μ`̀dGh  »fÉæÑ∏dG

 12  »æ«°üdG  ÖîàæªdG  ∂∏ªj  Éª«a  á£≤f

 ÖîàæªdG ∫GR ’ ¢ùeÉîdG õcôªdÉH á£≤f

 10  ó«°UôH  áYƒªéªdG  πjòàj  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG

.•É≤f

 ájƒ«°SB’G IQÉ≤dG øY äÉ«FÉ¡ædG ≈dG πgCÉàjh

 äÉÑîàæªdG  kÉ«dÉM  ¢ùaÉæàJh  äÉÑîàæe  7

 ≈∏Y ø«àYƒªée ≈∏Y âª°ùb »àdGh 12`dG

 äÉÑîàæªdG  πgCÉàJ  å«M  äÉbÉ£ÑdG  ∂∏J

 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e π````̀c »````̀a π```````````̀FGhC’G çÓ````̀ã````̀dG

 ™HGQ  õcôe  π°†aCG  ÖMÉ°U  ≈dG  áaÉ°V’ÉH

 ÖîàæªdG ≈dG áaÉ°V’ÉH ø«àYƒªéªdG »a

 ’  ¿G  á£jô°T  ádƒ£ÑdG  º¶æe  »æ«°üdG

 óMG  π`̀à`̀MG  ó`̀b  »æ«°üdG  ÖîàæªdG  ¿ƒ`̀μ`̀j

 ¬àYƒªée »`̀a π```̀FGhC’G á`̀©`̀HQC’G õ`̀cGô`̀ª`̀dG

 πgCÉàj õcGôªdG ∂∏J »a óLGƒJ ∫ÉM »ah

.áYƒªée πc øe ¥ôa á©HQCG

äGó«°ùdG á∏°S

 AÉ°ùe  øe  ∞°üædGh  á©HÉ°ùdG  óæY  »≤à∏j

 »a »``̀°``̀ù``̀cPƒ``̀KQC’Gh õ``fƒ``jO É`̀≤`̀jô`̀a Ωƒ``«``dG

 ádƒédG øª°V ô«NCÓd á«°VÉjôdG ádÉ°üdG

 z»ÑgòdG å∏ãªdG{ »fÉãdG QhódG øe á«fÉãdG

.á∏°ùdG Iôμd äGó«°ùdG …Qhód

 kGôμÑeh kÉ«ª°SQ ¬ëæª«°S »°ùcPƒKQC’G Rƒa

 Qhó∏d  π`̀gCÉ`̀à`̀dG  »àbÉ£H  ¢ü«ëØdGh  ƒ`̀gh

 ¿CG ∂```̀dP ,õ```fƒ```jO QOÉ`̀¨`̀«`̀°`̀S É`̀ª`̀«`̀a »``fÉ``ã``dG

 øe •É`̀≤`̀f ™```̀HQG ¬`̀JRƒ`̀ë`̀H »``̀°``̀ù``̀cPƒ``̀KQC’G

 ¢ùªN  ¢ü«ëØdG  ∂∏ªj  Éª«a  øjQÉ°üàfG

 õfƒjO  πjòàj  Éª«a  øjQÉ°üàfG  øe  •É≤f

 øe É¡≤≤M •É≤f çÓK ó«°UôH Ö«JôàdG

 .ôFÉ°ùN áKÓK

 á∏MôªdG  ΩÉ`̀≤`̀J  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀f  Ö°ùëHh

 …Qhó``̀dG  ≥`̀ah  z»`̀Ñ`̀gò`̀dG  å∏ãªdG{  á«fÉãdG

 ΩÉ`̀¶`̀f ¿É````̀c É`̀ª`̀∏`̀ã`̀e π```̀MGô```̀e çÓ````̀K ø```̀e

 Qhó```̀dG ≈```̀dG π``gCÉ``à``«``d ≈``````̀dhC’G á``∏``Mô``ª``dG

 ∫hC’G ø`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀H  ø`̀«`̀≤`̀jô`̀Ø`̀dG  »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG

 øjô°ûJ  30  »``̀a  º`̀à`̀à`̀î`̀J  »``̀à``̀dGh  »`̀fÉ`̀ã`̀dGh

 »a  »°ùcPƒKQC’G  ™e  ¢ü«ëØdG  AÉ≤∏H  ¿ÉK

 ≥Ñ°ùj  øe Ö≤∏dG  ∫Éæjh  ,¢ü«ëØdG  ádÉ°U

 øe  äGQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀fG  çÓ``̀K  ≥«≤ëàH  ¬°ùaÉæe

 ¿ƒfÉc  13  Oó`̀Mh  IQô≤e  äÉjQÉÑe  5  π°UCG

 .ádƒ£Ñ∏d ΩÉàîd kGóYƒe ∫hCG

 kGóZ ..kÉjOh óæ¡dG áaÉ°†à°S’ á∏°UGƒàe äGô«°†ëJ 

 التعمري يخرج من حسابات منتخب »النشامى« 

 Ωƒ«dG ≥∏£æj  ó«dG `d ≈dhC’G áLQódG …QhO QÉ£b 

 .. في اتجاه محدد 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ≈°Sƒe  É¡æe  »fÉ©j  »àdG  áHÉ°U’G  â°Vôa

 ÖîàæªdG  ôμ°ù©e  øY  √OÉ©Ñà°SG  ,…ôª©àdG

 ó`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j …ò```````̀dGh Ωó```̀≤```̀dG Iô```μ```d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG

 AÉ°ùe  á©HÉ°ùdG  óæY  kÉ``jOh  óæ¡dG  á¡LGƒªd

 ˆGóÑY  ∂∏ªdG  OÉà°S  ≈∏Y  âÑ°ùdG  óZ  Ωƒ`̀j

 É«°SBG  ¢`̀SCÉ`̀μ`̀d  äGô«°†ëàdG  øª°V  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG

.2019

 …ô`̀ª`̀©`̀à`̀dG AÉ```̀Ø```̀YG »``̀æ``̀Ø``̀dG RÉ``̀¡``̀é``̀dG Qô`````̀bh

 πjƒHG  ¬`̀jOÉ`̀f  ≈``dG  ¬``JOÉ``YGh  ,ôμ°ù©ªdG  ø`̀e

 á`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J Aƒ``̀°``̀V ≈``̀∏``̀Y ,Ωƒ```̀«```̀dG »``°``Uô``Ñ``≤``dG

 QƒàcódG  ≈eÉ°ûæ∏d  »Ñ£dG  QOÉ`̀μ`̀dG  ∫hDƒ°ùe

 ¥É`̀ë`̀d á``«``fÉ``μ``eG Ωó``̀©``̀d ,…hÉ``̀à``̀°``̀û``̀Ñ``̀dG QGõ````̀f

 AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀H Ö``̀YÓ``̀dG

 »`̀fÉ`̀©`̀j å`̀«`̀M ,™`̀ª`̀é`̀à`̀dG ΩÉ``̀à``̀N ™``̀e ΩOÉ``̀≤``̀dG

 ≈dG  êÉàëJ  ,áeÉ°†dG  á∏°†©dÉH  ¥õªJ  ø`̀e

.ø«YƒÑ°SG Ióªd π«gCÉàdG á∏°UGƒe

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG iô```̀LG ,π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG »``a

 ˆGó``̀Ñ``̀Y ∂``̀∏``̀ª``̀dG OÉ``̀à``̀ °``̀S ≈``̀ ∏``̀Y ,kÉ````̀Ñ````̀jQó````̀J

 ,õfÉª∏cQƒH  ∫Éà«a  ÜQóªdG  IOÉ«≤H  ,»fÉãdG

 øe ∫h’G º°ù≤dG »a kÉÑY’ (27) ácQÉ°ûªHh

 kGOôØæe ÖJGQ ídÉ°U πª©j ¿G πÑb ,øjôªàdG

.áHÉ°U’G øe AÉØ°ûà°S’G á∏Môe ∫Éªμà°S’

 ≈∏Y  ÖjQóàdG  ∫Ó`̀N  »æØdG  RÉ¡édG  õ`̀cQh

 ,á«fóÑdGh  á«μ«àμàdG  ÖfGƒédG  øe  ójó©dG

 ôàØdG  »`̀a  á`̀MGô`̀∏`̀d  ÖîàæªdG  ™°†N  Éª«a

 ¬æjôªJ …ôéj ¿G πÑb ,¢ùeCG øe á«FÉ°ùªdG

.Ö©∏ªdG äGP ≈∏Y Ωƒ«dG AÉ°ùe ô«N’G

 ÖîàæªdG  ó```ah  π``°``Uh  ,√É```é```J’G  äGP  »``̀a

 á«°VÉªdG á∏«∏dG ÜQóàjh ,¿ÉªY ≈dG …óæ¡dG

 ¬`̀fGô`̀e ¢`̀Vƒ`̀î`̀j ¿G π`̀Ñ`̀b ,¬`̀à`̀eÉ`̀bG ô`̀≤`̀e »`̀a

.Ωƒ«dG »°ù«FôdG

 »a ,kGô``̀NDƒ``̀e ø`̀∏`̀YG ó``b OÉ``̀ë``̀J’G ¿G ô`̀cò`̀j

 Öîàæe  ºYód  É¡≤∏WCG  »àdG  á∏ªëdG  QÉ`̀WG

 ÉÑgCÉJ  á``̀jOGó``̀YE’G  ¬Jô«°ùe  »`̀a  ≈`̀eÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dG

~º``¡``«``M{ :¿Gƒ```̀æ```̀©```̀Hh É``̀«``̀ °``̀SBG äÉ``̀«``̀FÉ``̀¡``̀æ``̀d

 »``̀JGQÉ``̀Ñ``̀e ™````̀jQ ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J ,z≈``̀eÉ``̀°``̀û``̀æ``̀dG

 …hò``̀d á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh ó`̀æ`̀¡`̀dG ™``̀e Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

 ≥WÉæe  Ió`̀Y  âªgGO  »àdG  ∫ƒ«°ùdG  AGó¡°T

 »fOQ’G õcôªdG ™e ≥«°ùæàdÉH ,áμ∏ªªdG »a

 º«≤d  Gó`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀J  ,äÉ`````̀eRC’G  IQGOEGh  ø``eCÓ``d

.á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG

 ´É`̀aó`̀dG á`̀jô`̀jó`̀e í`̀æ`̀e ≈``̀dG QÉ`̀°`̀ü`̀«`̀°`̀S É`̀ª`̀c 

 øe IQÉÑe πμd á«fÉée IôcòJ ∞dG »fóªdG

 RÉ¡édG  Gòg  »Ñ°ùàæe  Qƒ°†ëd  ,ø«JGQÉÑªdG

 ô«ÑμdG  Qhó∏d Gôjó≤Jh ,º¡JÓFÉYh õ«ªªdG

 ∫ÓN  ájôjóªdG  ¬H  âeÉb  …òdG  »æWƒdGh

 ≈∏Y  äôKCG  »àdG  áÑ©°üdG  ájƒédG  ±hô¶dG

 .á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN OÓÑdG

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ájófG ä’ƒ£H iôÑc QÉ£b Ωƒ«dG ≥∏£æj

 áLQódG  …QhO  -2018  º°Sƒªd  ó«dG  Iô`̀c

.ø«JGQÉÑe áeÉbÉH ,-≈dhC’G

 É¡æY  ø`̀∏`̀YG  º°SƒªdG  á`̀bÓ`̀£`̀fG  ¿G  º``̀ZQh

 á``̀jó``̀fC’G  ¿G  ’G  ,ô`̀μ`̀Ñ`̀e  â``̀bƒ``̀H  OÉ```̀ë```̀J’G

 Ö`̀é`̀j É``̀ª``̀c ô`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀J º```̀d zΩƒ```̀ª```̀©```̀dG{ ````̀ H

 ÜÉ`̀Z  äGôμ°ù©ªdG  ó¡°ûªa  ,äÉ°ùaÉæª∏d

 π`̀£`̀H AÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀ °`̀SÉ`̀H AGƒ```````̀L’G ø```̀Y GOó```̀é```̀e

 É≤∏¨e Gôμ°ù©e ΩÉbG …òdG §∏°ùdG …QhódG

 ,áª°UÉ©dG ¥OÉ`̀æ`̀a ó``MG »`̀a ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SG Ió`̀ª`̀d

 ô«Z âfÉc ,ájOƒdG äGAÉ≤∏dG ¿G ÖfÉL ≈dG

 ádƒ£ÑdG  QÉ°ùe  π©éj  É`̀e  ƒ`̀gh  ,Iô`̀°`̀VÉ`̀M

 ø«H  ,zÉØ∏°S{  Éaƒ°ûμe hóÑj  á°ùaÉæªdG  »a

.áJhÉØàe Ö°ùæHh IôÑîdG äGP ¥ôØdG

 »a É¡àcQÉ°ûªH ¥ôØdG ¬Jô¡XG Ée Ö°ùMh

 ,¿OQC’G  ¢SCÉc  ádƒ£H  øe  ≈`̀dhC’G  ádƒédG

 ô««¨J  ó¡°ûj  ød  ,»°ùaÉæàdG  ó¡°ûªdG  ¿Éa

 å«M  ,º°Sƒe  15  ô`̀NG  »`̀a  z¬«≤HÉ°S{  ø`̀Y

 ø«H  ÜÉ`̀£`̀b’G  »`̀KÓ`̀K{  ¢ùaÉæàdG  ≈≤Ñ«°S

  á°Uôa hóÑJh ,zø«°ùëdGh »∏gC’Gh §∏°ùdG

 Üô````̀bC’Gh kÉ`̀«`̀æ`̀a π``̀°``̀†``̀aC’G Ö`̀≤`̀∏`̀dG π``eÉ``M

 õ«ªªdG »æØdG ó¡°ûªdG ó©H áª≤dG AÓàY’

 ,¢`̀ShDƒ`̀μ`̀dG ¢`̀SCÉ`̀c IGQÉ`̀Ñ`̀e »`̀a  ¬`̀eó`̀b …ò``̀dG

 ø«aôàëªH ¿É©à°SG ≥jôØdG ¬fG ≈dG áaÉ°VG

 .á«dÉY ájƒ°S ≈∏Y …Qƒ°Sh »°ùfƒJ

 RƒØdÉH áKÓãdG ÜÉ£bC’G õ«ªJ øY kGó«©Hh

 äÉ¡LGƒe  ¿É`̀a  ,OÉ`̀ë`̀J’G  ä’ƒ£H  ÜÉ≤dÉH

 IOÉ©dÉH  ¿ƒμJ  ,ø«°ùëdGh  »∏g’Gh  §∏°ùdG

 âfÉc å`̀«`̀M , IQÉ````KEG ô``̀ã``̀cC’Gh õ`̀«`̀e’G »`̀g

 ,»°VÉªdG  º`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG  »`̀a  Iô`̀°`̀VÉ`̀M á`̀jó`̀æ`̀dG

 Ée  ájóf’G  √òg  ¿’  ,á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdGh

 OGó``̀Y’G  ∫Ó`̀N ø`̀e ¥ôØdÉH  º¡à¡J  â``̀dGR

.ÜÉÑ°ûdG h A≈°ûædG ájÉYQh ,ôμÑªdG

 á≤Ñ£dG ¥ô```a »``Hô``©``dGh  ¿É``̀ª``̀Y π`̀μ`̀°`̀û`̀jh

 ,ô«Ñc  ó`̀M  ≈`̀dG  ÜQÉ≤àe  É¡dÉëa  ,á«fÉãdG

 RÉ`̀à`̀ª`̀J Ió```̀«```̀L ô``̀°``̀UÉ``̀æ``̀Y ¿É``̀μ``̀∏``̀ª``̀j å``̀«``̀M

 ¿É°üM  ¿ƒμj  IOÉ©dÉH  ∫h’Gh  ,¢SÉªëdÉH

 ,QÉÑμdG ¥ôa IOOÉæe ≈∏Y ¬JQó≤d ádƒ£ÑdG

  áéfôØch ô«°ùdG …OGhh IRƒL ΩCG ≥jôa ÉeG

 É`̀ª`̀¡`̀Jô`̀Ñ`̀î`̀a ,á``̀ã``̀dÉ``̀ã``̀dG á``≤``Ñ``£``dG π`̀μ`̀°`̀û`̀J

 …òdG ô«°ùdG …OGh ¿G hóÑj øμd ,áJhÉØàe

 ™àªàj  AGƒ``̀°``̀V’É``̀H  á`̀Hô`̀é`̀J  ∫hG  ¢`̀Vƒ`̀î`̀j

 ÓN É«∏L ∂dP ô¡X å«M ,ó«L iƒà°ùªH

 ó©H  IRƒ`̀L  ΩCG  ΩÉ`̀eCG  ¿OQC’G  ¢SCÉμH  ¬JGQÉÑe

 Qhó`̀dG  ≈`̀dG  ¬°ùaÉæe  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  πgCÉJ  ¿G

.»fÉãdG

Ωƒ«dG ÉJGQÉÑe ..

 §jô°T   IRƒ```̀L  ΩCGh  §∏°ùdG  Ωƒ`̀«`̀dG  ¢ü≤j

 óæY ¿É`̀«`̀≤`̀à`̀∏`̀j É`̀eó`̀æ`̀Y ,á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG ìÉ`̀à`̀à`̀aG

 á«ª°S Iô`̀«`̀eC’G á`̀YÉ`̀b »`̀a kAÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀©`̀HGô`̀dG

 äGò`̀H  É¡«∏J  ,ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG  áæjóªH

 ,»Hô©dGh ¿ÉªY  IGQÉÑe 5,45 óæY áYÉ≤dG

 Ωƒj  ∫hC’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e  ºààîà°Sh

 áYÉb »a ø«JGQÉÑe áeÉbEÉH óM’G óZ ó©H

 CGóÑJ  »àdG  ≈``̀dhC’G  ™ªéJ  ,ó`̀HQÉ`̀H  ø°ùëdG

 ,ô«°ùdG  …OGhh  ø«°ùëdG  AÉ°ùe  á°ùeÉîdG

 áYÉ°ùdG  áéfôØch  »∏gC’G  IGQÉÑe  É¡Ñ≤©J

.AÉ°ùe 6^45

 áÑ°ùædÉH  á∏¡°S  ,á«MÉààaC’G  IGQÉÑªdG  óÑJh

 »a ¬bGQhG øY ∞°ûc …òdGh Ö≤∏dG πeÉëd

 ≥jôØdG ¬«a ≥ÑW ó©H ,¢ShDƒμdG ¢SCÉc AÉ≤d

 ¬H QÉKBG »eƒégh »YÉaO Üƒ∏°SG øe ôãcG

 Iô«°TCÉJ  ¬ëæªj Ée ƒgh ,Qƒ°†ëdG ÜÉéYEG

 ΩCG  Éªæ«H,  AÉ`̀æ`̀Y  ¿hO  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  •É`̀≤`̀f  ∞£b

 ,AGO’G   »`̀a  ¢SÉªëdG  ≈∏Y  óªà©j  IRƒ``̀L

 ∑ÉμàM’G øe ójõª∏d êÉàëj ¬fG ßMƒdh

.iƒà°ùªdG äÉÑK ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d

 iƒà°ùªdG ¿Éa ,»Hô©dGh ¿ÉªY IGQÉÑe ÉeG

 ≈∏Y  Gô°TDƒe  ¿ƒμ«°S  ø«ÑfÉé∏d  ÜQÉ≤àªdG

 ÉªgÓc  ¿G  á°UÉN  ,AÉ≤∏dG  IQGô``̀M  ´É`̀Ø`̀JQG

 Ωó≤àdGh  ∫hC’G  RƒØdG  ≥«≤ëJ  øY  åëÑj

  »ÑgòdG  ™HôªdG  ¥ôa øª°V ¿ƒμ«d äÉÑãH

.¬ª«¶æJ IOÉYG OÉëJ’G Qôb …òdG

 ΩÉbQC’ÉH

.40 `dG ÜÉ≤dC’G âª°SÉ≤J ¥ôa 5 -

 ,Ö≤∏dÉH  ÉéjƒàJ  ôãcC’G  ≥jôØdG  »∏gC’G  -

.Iôe 14 ¬H RÉa

 ...  äGô````̀e  9  Ö`̀≤`̀∏`̀dÉ`̀H  RÉ```̀a  ..  §`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  -

 ...  6  ¿É```̀ª```̀Yh  ...  äGô``````̀e  8  »```̀Hô```̀©```̀dGh

.3 ø«°ùëdGh

  Éª¡H RÉ```̀a ¿É`̀«`̀Ø`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J ¿É`````̀jQhO  º``̀«``̀bG -

. »∏gC’G

 ¬°SQÉa ¿ÉWh 1976 ΩÉY …QhódG ≥∏£fG - 

 .ø«°ùëdG ≥jôa

 الكردي يتصدر اليوم ا+ول لبطولة العرب 
للجولف 

 الوحدات والكرمل يقتربان من قبل نهائي 
»طائرة الناشئين« 

 ا+ولمبياد الخاص يشارك في الموتمر 
العالمي للقادة 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ƒLô«°T  ∞dƒé∏d  »æWƒdG  ÖîàæªdG  ºéf  ≈¡fG

 Ö«JôàdG GQó°üàe ∫hC’G Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe …OôμdG

 Üô¨ªdG  »a  ΩÉ≤J  »àdGh  á«Hô©dG  ádƒ£Ñ∏d  ΩÉ©dG

.á«HôY ádhO 11 πÑb øe á©°SGh ácQÉ°ûe §°Sh

 »Hô¨ªdGh  É«fÉK  …QGƒ`̀μ`̀dG  »∏Y  »æjôëÑdG  AÉ`̀Lh

 Ωƒ«dG ádƒ£ÑdG ∞fCÉà°ùJ Éª«a ,ÉãdÉK êÉëdÉH ø«eG

 »ÑgòdG ™HôªdG ≈∏Y Iójó°T á°ùaÉæe §°Sh GóZh

 Iôª∏d Ö≤∏dÉH ®ÉØàM’G ≈dG …OôμdG ≈©°ùj Éªæ«H

.ô°üe áî°ùf »a ¬≤≤M ¿Éc Éeó©H á«fÉãdG

 äÉÑîàæªdG  áYô≤dG  â©bhCG  ¥ôØdG  ó«©°U  ≈∏Yh

 »a  äGó`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh  ø«Ä°TÉæ∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ádƒ£ÑdG Qó°üàjh .ô£bh ô°üe âª°V áYƒªée

 »°ùfƒàdG  ¬«∏j  »Hô¨ªdG  ÖîàæªdG  ÜÉÑ°ûdG  áÄØd

 Qó°üàj  ø`̀«`̀Ä`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Yh  …ô`̀£`̀≤`̀dG  º``K

.ô°üe ºK ¢ùfƒJ ¬«∏j Üô¨ªdG

 OÉ``̀ë``̀J’G  IQGOG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ƒ`̀°`̀†`̀Y ó``̀aƒ``̀dG  ¢```̀SCGô```̀jh

 ÖfÉL  ≈`̀dG  ø°ùëdG  ôeÉY  ÜQó`̀ª`̀dG  ,…hÉ``̀Z  ádÉg

 »Ñ«à©dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ,…Oô``μ``dG  ƒLô«°T   ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG

 ¿Gó`̀©`̀b ø`̀eÉ`̀j ,á`̀æ`̀°`̀S 18 â`̀ë`̀J ¿É`̀°`̀ù`̀M ˆGó``̀Ñ``̀Yh

 ,áæ°S  15  âëJ  ¿Éª∏°ùdG  Iõ`̀ª`̀Mh  ¿É°ùM  ¿É```jQh

.äGó«°ùdG äÉ°ùaÉæe »a GOÉéf óéeh

 »°VGQ  ôeÉY  »æWƒdG  ÖîàæªdG  ÜQó``e  ôÑàYGh

 ø«ÑYÓdG  ™«ªéd  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á`̀°`̀Uô`̀a  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  ¿G

 ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y á``jƒ``b  äÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀æ`̀e ™``̀e ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀∏`̀d

 …òdGh Üô¨ªdG Öîàæe á°UÉN »dhódGh »Hô©dG

.ÉHhQhCG ä’ƒ£H iƒbG »a √ƒÑY’ ∑QÉ°ûj

 …hÉZ Óg  OÉ`̀ë`̀J’G ƒ°†Y óaƒdG á°ù«FQ äó`̀cGh

 ∞dƒé∏d  »Hô¨ªdG  OÉ`̀ë`̀J’Gh  »Hô©dG  OÉëJ’G  ¿G

 äQÉ°TGh  »`̀fOQC’G  óaƒ∏d  äÓ«¡°ùàdG  ™«ªL Éeób

 RGôaE’ ¬à«é«JGôà°SG »a íéf »fOQC’G OÉëJ’G ¿G

 »g ácQÉ°ûªdG √òg ôÑà©J Éª«a ø°ùdG QÉ¨°U »ÑY’

 äÉcQÉ°ûªdG  ïjQÉJ  »a  á`̀«`̀fOQC’G  ∞dƒé∏d  ôÑcC’G

 É¡fG ≈∏Y »ªbQ ô°TDƒe ƒgh á«Hô©dG ä’ƒ£ÑdG »a

 .ôªà°ùe óYÉ°üJ »a

¢UÉ°ü≤dG …RÉZ - ¿ÉªY 

 πgCÉàdG  ø`̀e  π`̀eô`̀μ`̀dGh  äGó``Mƒ``dG  É≤jôa  Üô`̀à`̀bG

 Iôμ∏d  ø«Ä°TÉædG  ádƒ£H  øe »FÉ¡ædG  πÑb  Qhó∏d

 â`̀YRh  ¥ô`̀a  Iô°ûY  É¡«a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀ oJ  »àdG  Iô`̀FÉ`̀£`̀dG

.ø«àYƒªée ≈∏Y

 IOƒ©dG  ≈∏Y  á«°VÉªdG  πÑb  á∏«∏dG  RÉ`̀a  äGó`̀Mƒ`̀dG

-25h  22-25h  18-25  •Gƒ`̀°`̀T’G  ,0-3  áé«àæH

 »a  á°VÉjôdG  ô°üb  áYÉ≤H  äô`̀L  IGQÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a  17

 kÉë°VGh kÉbƒØJ äó¡°Th ,ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóe

 •É≤f (6) ≈``̀dG √ó`̀«`̀°`̀UQ ™``̀aQ …ò``̀dG äGó`̀MGƒ`̀∏`̀d

.•É≤f (3) IOƒ©dG ó«°UQ πX Éªæ«H

 á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ™``̀bGƒ``̀e ø``̀e äGó```̀Mƒ```̀dG ≥``̀jô``̀a º``̀LÉ``̀g

 ¬∏ãeh  ,Üƒ∏£ªdG  πμ°ûdÉH  ¬Ñ©∏e  ≈£Zh  ,áaÉc

 π`̀«`̀FÉ`̀μ`̀«`̀e ,(ó```̀©```̀e) ¿É`̀ª`̀©`̀f ó`̀æ`̀¡`̀e :¿ƒ``̀Ñ``̀YÓ``̀dG

 ó`̀ª`̀MGh ¬`̀©`̀ª`̀L AÓ```̀Yh √QÉ``̀Ñ``̀L º``̀¡``̀jGh º`̀«`̀gGô`̀HG

 ΩÉ°üY  π«ªL  ,(ø«HQÉ°V)  Ö«≤ædG  óªMGh  õaÉf

.(ôM ™aGóe)

 ¬fhÉ°üîdG õà©e :¿ƒÑYÓdG IOƒ©dG ≥jôa πãeh

 ¬fhÉ°üîdG  øªMôdGóÑYh  hô`̀ª`̀Y  å«d  ,(ó`̀©`̀e)

 ¢TƒÑ∏LƒHG  AÓYh ºjÉæZ  √õªMh »fóªdG  …Dƒdh

.É≤°ùdG ≈Ø£°üeh

 áé«àæH  ÓY  ôjO  ≈∏Y  πeôμdG  RÉa  ,¬ÑfÉL  øeh

-25h  20-25h  15-25h  25-23  •Gƒ`̀°`̀T’G  ,1-3

 á«°VÉjôdG  ø°ùëdG  áæjóe  áYÉ≤H  IGQÉÑe  »a  10

 ≈`̀dG √ó`̀«`̀°`̀UQ π`̀eô`̀μ`̀dG ™`̀aô`̀j ∂`̀dò`̀Hh ,ó```̀HQG »`̀a

 øe kÉjhÉN ÓYôjO ó«°UQ πX Éªæ«H ,•É≤f (6)

.•É≤ædG

 º«¶æJ  »fÉãdG  •ƒ°ûdG  á`̀jGó`̀H  ™`̀e  πeôμdG  OÉ`̀YG

 áaÉc áμÑ°ûdG ™bGƒe øe IhGô°†H ºLÉ¡a ,¬aƒØ°U

 ≈dG √ó«°UQ kÉ©aGQ 1-3 ¬àë∏°üªd IGQÉÑªdG »¡æ«d

 Qhó∏d  π`̀gCÉ`̀à`̀dG  ƒëf  kÉ`̀eó`̀b  »°†ª«d  ,•É`̀≤`̀f  (6)

 ±QÉ`̀Y :¿ƒ`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  ¬≤jôa π`̀ã`̀eh ,»`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  πÑb

 óªëeh  ÜôdGƒHG  π«ªL  óªëe  ,(ó©e)  óªëe

 º¡jGh  •hô≤dG  øeDƒeh  ¿ÉLôe  ø«°SÉjh  ídÉ°U

.(ôM ™aGóe) ∫ÓW ôFÉKh ,(ø«HQÉ°V) ¬ªZGQO

 á©ªédG  Ωƒ`̀«`̀dG  AÉ°ùe  ø`̀e  á©HGôdG  óæY  »≤à∏jh

 π°ü«a  ô«e’G  áYÉ≤H  ∫Gƒ`̀£`̀dG  ™e  ≈°Sƒe  …OGh

 ¬ª°ùjƒ≤dÉH  »fÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  áæjóe  »`̀a

 .ádƒ£Ñ∏d ≈dh’G áYƒªéªdG øª°V

…CGôdG - ¿ÉªY 

 »ªdÉ©dG  ôªJƒªdG »a ¢UÉîdG OÉ«Ñªdh’G ∑QÉ°T

 »©ªàéªdG  è`̀eó`̀dG  ∫ƒ`̀M  ø«ÑYÓdG  ø`̀e  IOÉ≤∏d

 »``̀dhó``̀dG ¢``̀UÉ``̀î``̀dG OÉ``̀«``̀Ñ``̀ª``̀dh’G ¬`̀ª`̀¶`̀æ`̀j …ò````̀dG

 á≤£æªd  ¢``UÉ``î``dG  OÉ``̀«``̀Ñ``̀ª``̀dh’G  ™``̀e  ¿hÉ``©``à``dÉ``H

 áª°UÉY  ƒéæ«ehO  ¿É`̀°`̀S  »`̀a  á«æ«JÓdG  É`̀μ`̀jô`̀eG

 ÓjófÉc   ≈`̀dh’G  Ió«°ùdG  ájÉYôHh  ¿Éμ«æ«ehódG

.Éæjóe …O Ó«àfƒe

 áÑYÓdG  ôªJDƒªdG  »a  ¢UÉîdG  OÉ«Ñªdh’G  πãeh

 …ƒ`̀«`̀£`̀©`̀dG  ¿GRQ  É`̀¡`̀à`̀ HQó`̀eh Ö`̀«`̀£`̀î`̀dG  AGô``̀ °``̀ SG

 ºJh ºdÉ©dG ∫ƒM ádhO 36 øY ø«∏ãªe ácQÉ°ûªHh

 ø«∏ãªªc ¢ùfƒJh ¿ÉæÑdh ¿OQ’G øe Óc QÉ«àNG

 §°Sh’G ¥ô°ûdG á≤£æªd ¢UÉîdG OÉ«Ñªdh’G øY

.É«≤jôaG ∫Éª°Th

 OÉ«Ñªdh’G »ÑY’ π©éJ á°üæªc ôªJDƒªdG πª©jh

 ô`̀ã`̀cG º``̀dÉ``̀Y ƒ``ë``f ≥``̀jô``̀£``̀dG ¿hOƒ```̀≤```̀j ¢``̀UÉ``̀î``̀dG

 ºdÉ©dG  ∫hO  øe  IOÉ`̀b  ø«ÑY’  ácQÉ°ûªHh  k’ƒª°T

 ôjƒ£J  ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©jh  QÉμa’G  ¿ƒeó≤«°S  øjòdG

 ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  øe  º¡æμªàd  ájOÉ«≤dG  º¡JGQÉ¡e

 êÉeóf’G ≈∏Y º¡JGQób QÉ¡X’ º¡JÉbÉW ≈°übG

 »dÉàdÉHh  πª©dG  áÄ«H  ™e ∞«μàdGh  ™ªàéªdG  »a

 IOÉ«b  »`̀a  QhO  º¡d  ¿ƒμ«d  kÓÑ≤à°ùe  ∫ƒ°Uƒ∏d

 .¢UÉîdG OÉ«Ñªdh’G èeGôH

 á«Hô©dG ádƒ£ÑdG »a ô«Ñc »fOQCG π«ãªJ 
 »æWƒdG ÖîàæªdG ™e Iôe ∫hC’ á∏«∏dG ô¡¶j ¿ƒàæjO øà°SÉL ¢ùæéªdG 

 kGóZ óæ¡dG IÉbÓe πÑb Öîàæª∏d ô«NC’G ÖjQóàdG øe 

 IRƒL ΩCG AÉ≤∏H Ö≤∏dG øY ´ÉaódG á∏ªM CGóÑj §∏°ùdG  ∫É£HC’G πé°S 

 äGóMƒdG ≥jôa 

 ¿Éμ«æ«ehódG ájQƒ¡ªéd ≈dhC’G Ió«°ùdG ™e (QÉ°ùj) Ö«£îdG AGô°SEG áÑYÓdG 

17505 Oó©dG - Ω2018  ÊÉãdG øjô°ûJ 16  ≥aGƒŸG - `g 1440 ∫hC’G ™«HQ 8 á©ª÷G



á°VÉjQ
w w w . a l r a i . c o m ¿OQC’G - ¿ÉªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG 9

 äÉjQÉÑŸG IôμØe 
á«HhQhC’G ºeC’G …QhO

GóædƒgÉ°ùfôabeIN 6 AÉ°ùe 9.45
É«cÉaƒ∏°SÉ«fGôchCGbeIN 3 AÉ°ùe 9.45

õ∏jh∑QÉªfGódGbeIN 12 AÉ°ùe 9.45
¢UôÑbÉjQÉ¨∏HbeIN 4 AÉ°ùe 9.45

É«æ«aƒ∏°SèjhôædGbeIN 13 AÉ°ùe 9.45
¥QÉW πÑLÉ«æ«eQCGbeIN AÉ°ùe 9.45

øjÉà°ûæà°û«dÉ«fhó≤ebeIN AÉ°ùe 9.45
É«≤jôaCG ºeCG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ

ô°üe¢ùfƒJ8 beIN AÉ°ùe 6
Üô¨ªdG¿hô«eÉμdG8 beIN AÉ°ùe 9

 Ωƒ«dG z≈dh’G ádhÉW{ …QhO »a IGQÉÑe (12) 

 اليرموك يعبر المدينة وينفرد بالصدارة 

 بطولة ا&ردن للدفع الرباعي تختتم في البحر الميت اليوم 

 Ωó≤dG Iôμd É«≤jôaG ºeCG äÉ«Ø°üJ 

 موريتانيا تسعى لدخول التاريخ.. وقمة تجمع مصر وتونس 

¢UÉ°ü≤dG …RÉZ - ¿ÉªY 

 á«°VÉªdG  á∏«∏dG  ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG  ≥`̀jô`̀a  Oô`̀Ø`̀fG

 ≈dh’G áLQódG ájófG ¥ôa Ö«JôJ IQGó°üH

 Ö≤Y  á£≤f  (16)  ó«°UôH  ádhÉ£dG  Iôμd

 ÜÉÑ°û∏d ø«°ùëdG áæjóe √ô«¶f ≈∏Y √Rƒa

 Éª¡à©ªL  »àdG  IGQÉÑªdG  »a  1-3  áé«àæH

 ø«°ùëdG áæjóe »a á°VÉjôdG ô°üb áYÉ≤H

 Iô«N’G  ádƒédG  äÉ°ùaÉæe øª°V ÜÉÑ°û∏d

.…Qhó∏d ÜÉgòdG á∏Môe øe

 íLÉædG √QGƒ°ûe ∑ƒeô«dG π°UGƒj √RƒØHh

 …QhO  Ö≤d  ƒëf  áaÉ°ùªdG  ∞°üf  kÉ`̀©`̀WÉ`̀b

 áæjóªdG  ≥jôa  íÑ°UG  Éª«a  ,2018  º°Sƒe

 …Qhó``̀dG »`̀a IQÉ`̀°`̀ù`̀N ∫h’ ¢`̀Vô`̀©`̀J …ò``̀dG

 ,á£≤f  (15)  ó`̀«`̀°`̀Uô`̀H  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀H

 ó«°UôH  ¥ôØªdG  ≥jôa  ådÉãdG  õcôªdÉHh

.á£≤f (14)

 RÉ``̀a á``«``°``VÉ``ª``dG á``∏``«``∏``dG äÉ```jQÉ```Ñ```e á`̀«`̀≤`̀H

 áé«àæH  ø«°Sóæ¡ªdG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀JDƒ`̀e  :É`̀¡`̀«`̀a

 ,1-3  áé«àæH  É`̀Lô`̀N  ≈`̀∏`̀Y  ¥ô`̀Ø`̀ª`̀dG  ,1-3

.1-3 áé«àæH áÑ≤©dG ≈∏Y á«ÑdÉ£dGh

 (12)  áYÉ≤dG  äGò`̀H  á©ªédG  Ωƒ«dG  ΩÉ≤Jh

 ≈∏Y  ΩÉ`̀≤`̀ oJ  ä’ƒ```L  çÓ``̀K  πμ°ûJ  IGQÉ``̀Ñ``̀e

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y á«æeR äGôàa çÓK

 ∑ƒeô«dG  :»≤à∏j  , kAÉ°ùe  áãdÉãdG  áYÉ°ùdG

 ,ø`̀«`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ™``̀e É``̀Lô``̀N ,√OÉ```̀ª```̀M ™``̀e

 ™e ¥ô``Ø``ª``dGh ,á`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dG ™``̀e á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG

.áÑ≤©dG

 :»`̀≤`̀à`̀∏`̀j , kAÉ```̀°```̀ù```̀e á``̀°``̀ù``̀eÉ``̀î``̀dG á``̀YÉ``̀°``̀ù``̀dG

 ™e  √OÉ`̀ª`̀M  ,ø«°Sóæ¡ªdG  ™`̀e  ∑ƒ`̀eô`̀«`̀dG

 ™e áæjóªdG ,áÑ≤©dG ™e ÉLôN ,á«ÑdÉ£dG

.¬JDƒe

 ∑ƒeô«dG :»≤à∏j , kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG

 ,á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG ™``̀e á``æ``jó``ª``dG ,á``«``Ñ``dÉ``£``dG ™``̀e

.¥ôØªdG ™e áæjóªdGh ,¬JDƒe ™e √OÉªM

á«æØdG èFÉàædG

 ójR  :Rƒ`̀a  ,(1)  áæjóªdG  (3)  ∑ƒeô«dG  -

 0-3 »`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ˆGó``̀Ñ``̀Y ≈``∏``Y ø``̀ª``̀jƒ``̀HG

 »°ù«eódG  OÉ``jR  ,0-3  …Éæμe  øªjG  ≈∏Yh

   ¬eÓ°S ô`̀°`̀ù`̀Nh ,0-3 …É`̀æ`̀μ`̀e  ø`̀ª`̀jG  ≈`̀∏`̀Y

.3-1   »fGQƒëdG ø°ùM ΩÉeG ®ƒØëe

 ódÉN  :Rƒ```a  ,(1)  É`̀Lô`̀N  (3)  ¥ô`̀Ø`̀ª`̀dG  -

 ≈`̀∏`̀Yh 0-3 ∞`̀jô`̀°`̀û`̀dG õ`̀à`̀©`̀e ≈`̀∏`̀Y ô`̀°`̀†`̀N

 ≈∏Y  …óéædG  ¥QÉ`̀W  ,0-3  ∫ƒ°üb  √OÉªM

 õjõY …ó`̀Y  ô°ùNh ,1-3  ¬ªjƒ°T  ƒ`̀HG  »∏Y

 .3-2 ∫ƒ°üb √OÉªM ΩÉeG

 óªëe :Rƒa ,(1) ø«°Sóæ¡ªdG (3) ¬JDƒe -

 ≈`̀∏`̀Yh  1-3  ΩR’G  ≈`̀«`̀ë`̀j  ≈`̀∏`̀Y  »`̀∏`̀«`̀≤`̀©`̀dG

 ≈∏Y √ôaÉ©édG ôªY ,1-3 ¬jÉJ  ƒHG  ¢VÉjQ

 ΩÉeG »YGõN …óY ô°ùNh ,0-3 ô«cÉH ¢ùfG

.3-0 ¬jÉJ ƒHG ¢VÉjQ

 ó`̀FGQ  :Rƒ``a  ,(1)  áÑ≤©dG  (3)  á«ÑdÉ£dG  -

 ≈∏Yh 1-3 √ôaÉ©édG π«ªL ≈∏Y ∞jô°ûdG

 ≈∏Y  Qƒ≤°üdG  ódÉN  ,0-3  »°ù∏HÉædG  óªMG

 »°ù«eódG  óFGQ  ô°ùNh ,2-3 ∂jódG  ójDƒe

 .3-1 »°ù∏HÉædG óªMG ΩÉeG

 …CGôdG - ¿ÉªY 

 Ωƒ«dG ìÉÑ°U ∞°üædGh á©HÉ°ùdG óæY ≥∏£æj

 ¿OQC’G »dGQ áMÉ°ùd ájPÉëªdG áMÉ°ùdG »a

 »YÉHôdG  ™aódG  ¥ÉÑ°S  ,â«ªdG  ôëÑdG  »a

 ¿OQC’G ádƒ£Ñd á«eÉàîdG ádƒédG) ådÉãdG

.(»YÉHôdG ™aódG äÉbÉÑ°ùd

 øe É`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e 46 á`̀dƒ`̀é`̀dG »``̀a ∑QÉ`̀°`̀û`̀jh

 øàe  ≈∏Y  ¿OQC’Gh  ájOƒ©°ùdGh  ø«£°ù∏a

 πãªàJ  ,á«FÉæãà°SG  äGRGô```̀W  ø`̀e  äGQÉ`̀«`̀°`̀S

 »£îàd  á`̀jƒ`̀b  á«æ≤J  »`̀a  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  πμ°ûH

 ø«≤HÉ°ùàªdG  øe  ô«ãμdG  ¬LGƒjh  äÉÑ≤©dG

 ™`̀FGô`̀dG ¥É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG »``̀a ≥`̀jƒ`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀©`̀à`̀ª`̀dG

.z…óëàdGh Iƒ≤dG ¥ÉÑ°S{

 áaÉμd ≈dhC’G ø«àdƒL øe ¥ÉÑ°ùdG ¿ƒμàjh

 áé«àf  13  π°†aC’  á«fÉãdGh  ø«≤HÉ°ùàªdG

 ,≈``̀dhC’G  á`̀dƒ`̀é`̀dG  »`̀a  ¿ƒ≤FÉ°ùdG  É¡≤≤ëj

 π«à°ù«ah ¿hô``̀c äƒ``̀jR ø`̀e º`̀Yó`̀H ΩÉ`̀≤`̀jh

 zΩEG ±EG Óg{ »àYGPEGh á«FÉHô¡μdG Iõ¡LCÓd

.zΩEG ±EG ¢ù«∏Hzh

 ¿OQC’G  á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀d  ΩÉ``̀©``̀dG  Ö`̀«`̀Jô`̀à`̀dG  ≥````ahh

 á`̀dƒ`̀é`̀dG ó`̀©`̀H »`̀YÉ`̀Hô`̀dG ™``aó``dG äÉ`̀bÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀d

 º«gGôHEG  ΩÉ°ûg  ≥HÉ°ùàªdG   πàëj  ,á«fÉãdG

  πàëjh  ,ø«≤FÉ°ùd  ádƒ£Ñd  ∫hC’G  õcôªdG

 ∫hC’G  õcôªdG  ¢üjƒ°U  ¥QÉ`̀W  ≥HÉ°ùàªdG

 ≥jôa  πàëj  Éª«a   ,  øjóYÉ°ùªdG  ádƒ£Ñd

.¥ôØdG ádƒ£H »a ∫hC’G õcôªdG ¢ù«©£J

¥ÉÑ°ùdG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG

 ,äÉªLÉM  πeÉ°T  √óYÉ°ùeh  ¢ûØf  ¢`̀SQÉ`̀a

 √óYÉ°ùeh  (ø«£°ù∏a)  …ƒ«©ªdG  óªëe

 ¿É`̀eQ ∞«°S ,(ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a) √OÉ`̀©`̀°`̀S êQƒ```L

 ,(¢ù«©£J  ≥`̀jô`̀a)  ΩOCG  óªëe  √óYÉ°ùeh

 ≈°ù«Y √óYÉ°ùeh (ø«£°ù∏a) á«∏«∏N ΩÉ°Sh

 √óYÉ°ùeh º«gGôHEG ΩÉ°ûg ,(ø«£°ù∏a) áæjR

 ó«©°S ¢SQÉa ,(¢ù«©£J) - ¢üjƒ°U ¥QÉW

 ,(¿OQC’G) ¢UÉÑf OÉL óYÉ°ùeh (ø«£°ù∏a)

 âfÉé«H  ¿É`̀fó`̀Y  √óYÉ°ùeh  Qƒª«J  Iõ`̀ª`̀M

 ô`̀cÉ`̀°`̀û`̀dG  ó``̀ª``̀MCG  ,(¿OQC’G  ≈`̀eÉ`̀°`̀û`̀f)  Ó``̀M

 ,(¿OQC’G  ≈eÉ°ûf)  ïfÉÑ°S  ºjóf  √óYÉ°ùeh

 ,≈°SƒªdG  OGƒ`̀L  √óYÉ°ùeh  ¿Gô`̀Ñ`̀L  ∂dÉe

 ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀dG ó`̀Ñ`̀Y √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh ÜÉ`̀£`̀N ó``̀ª``̀MCG

 QÉ°ûH  √óYÉ°ùeh  ¬`̀eOÉ`̀«`̀e  ô°UÉf  ,Oƒ`̀gó`̀g

 ΩÓ`̀°`̀SEG √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh ±É```̀eRCG ó``̀FGQ ,…Oô``μ``dG

 √óYÉ°ùeh  »fÉ°û«°ûdG  ˆG  óÑY  ,á`̀eÓ`̀°`̀S

 ∂«ÑfÉL ∂``̀«``̀HQGhR  ,»`̀fÉ`̀°`̀û`̀«`̀°`̀û`̀dG  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e

 ø©e ,(É```̀¨```̀jOG) ΩOô``̀°``̀T RQhÉ````̀f √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh

 ≈eÉ°ûf) »ÑYõdG  óªëe √óYÉ°ùeh QÉ¡ædG

 √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh Qƒ`̀ª`̀«`̀M ˆG ó`̀Ñ`̀Y ,(ø`̀jô`̀Ø`̀μ`̀dG

 º«°Sh  ,(øjôØμdG  ≈eÉ°ûf)  hôªY  ô°UÉf

 »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀μ`̀dG  ó`̀ª`̀ë`̀e   √óYÉ°ùeh  ô``̀HÉ``̀L  ƒ````̀HCG

 π°ü«a  √óYÉ°ùeh  ¿É`̀Yô`̀b  ódÉN  ,(É`̀¨`̀jOG)

 …OÉÑ©dG ºã«g ,(¿OQC’G ≈eÉ°ûf) ÖdÉW ƒHCG

 ,(¢ù«©£J)   -  äÉë∏°üdG  ó¡Y  √óYÉ°ùeh

 »fÓ«μdG  ΩÉ°ùM  √óYÉ°ùeh  ÖjòdG  óªëe

 √óYÉ°ùeh  »ª«ªàdG  ˆG  óÑY  ,(¢ù«©£J)

 √óYÉ°ùeh áæHÉHO íeÉ°S ,»ª«ªàdG »ëÑ°U

 PÉ`̀©`̀e  ,(¿OQC’G  ≈``̀eÉ``̀°``̀û``̀f)  ñGõ```````̀HCG  ∫É``̀æ``̀j

 ,äÉ`̀ë`̀«`̀∏`̀°`̀U ó``̀ª``̀MCG √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh äÉ`̀ë`̀«`̀∏`̀°`̀U

 √óYÉ°ùeh  (ájOƒ©°ùdG)  …QÉ`̀Ø`̀¨`̀dG  óªëe

 óªëe ,(Rô``Ñ``«``L Ió```̀L) …QÉ``Ø``¨``dG ∫Ó```H

 ≈eÉ°ûf)  ìÓ°U  óªëe  √óYÉ°ùeh  íÑ°üe

  √óYÉ°ùeh  ¥ƒ`̀LÉ`̀fƒ`̀Z  AÓ``̀Y  ,(ø`̀jô`̀Ø`̀μ`̀dG

 OGƒY ƒ`̀HCG  óªëe ,  (É¨jOCG)  …QƒéY ΩÉ°ùM

 ó«ÑY  ƒ`̀HCG  ø`̀«`̀eCG  ,±É°ùY  QÉªY  √óYÉ°ùeh

 »£Ñb å`̀«`̀Z ,…hGó``̀é``̀f ∫Ó``̀H √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh

 ,(øjôØμdG ≈eÉ°ûf) √óHR ø°ùM √óYÉ°ùeh

 ,¿Éª«∏°S  óªëe  √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh  ÜÉ``̀jO  ÜÉ`̀¡`̀jEG

 √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh  (á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG)  »`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG  áÑ«àb

 ôØ©L ,(Rô`̀Ñ`̀«`̀L Ió``̀L) …ó`̀eÉ`̀¨`̀dG ¿É`̀°`̀ù`̀Z

 ,º``dÉ``©``dG QÉ``̀Ø``̀Y √ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀eh äÉ`̀ë`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dG

 ,¢SƒfÉa  Ö``jOCG  √óYÉ°ùeh  »`̀bGQõ`̀e  »eÉ°S

 ,»ÑéM  ôØ©L  √óYÉ°ùeh  äGô«¡e  â`̀HÉ`̀K

 ºà°SQ  ΩÉ`̀Zô`̀°`̀V  √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh  ô`̀Hƒ`̀°`̀U  ≈«ëj

 ôØ©L  √óYÉ°ùeh  Ö«£îdG  óªMCG,(É¨jOCG)

 ¿Ó`̀©`̀dG ÜÉ```̀¡```̀jEG ,(¢`̀ù`̀«`̀©`̀£`̀J) »`̀fÓ`̀«`̀μ`̀dG

 QÉ`̀ª`̀Y ,(É```̀¨```̀jOCG) QÉ````̀eGh RQhÉ````̀f √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh

 äÉaôY  √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh  (ø«£°ù∏a)  ø`̀jQÉ`̀Ñ`̀L

 (ø`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a) Qƒ````̀HO ƒ````̀HCG OÉ``̀ª``̀Y ,äGOGô```````L

 áKQÉëdG  ΩÉ°Sh  ,¬æjR  ƒ`̀HCG  »`̀eGQ  √óYÉ°ùeh

 ¢``̀SGó``̀Y ¬```̀W √ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀eh ,(á``̀jOƒ``̀©``̀°``̀ù``̀dG)

 (ø«£°ù∏a) QÉéædG  ø°ùM ,(RôÑ«L IóL)

 º``̀«``̀gGô``̀HEG ,…QÉ````£````Y ó``̀©``̀°``̀SCG √ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀eh

 ô°UÉf ,äÉë«Ñ°U ôªY √óYÉ°ùeh …ôHƒμdG

 IõªM ,»`̀Hô`̀M  óªëe √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh  ƒ`̀∏`̀ë`̀dG

 ,ΩRÉM  óªMCG  √óYÉ°ùeh  (ø«£°ù∏a)  IOƒ`̀a

 ,äGô«¡e  óªëe  √óYÉ°ùeh  äGô«¡e  ó«dh

 .ºfÉZ óªMCG √óYÉ°ùeh ¿Ghó©dG OÉ¡L

Ü ± CG - •ƒ°ûcGƒf 

 õéëd í``jô``e ™``°``Vh »``̀a É`̀«`̀fÉ`̀à`̀jQƒ`̀e hó``Ñ``J

 äÉ«FÉ¡f  »`̀a  É¡îjQÉJ  »`̀a  Iô`̀e  ∫hC’  ¿É`̀μ`̀e

 Ωó``≤``dG Iô```̀c »```a á``̀«``̀≤``̀jô``̀a’G º`````̀eC’G ¢```SCÉ```c

 ΩÉ`̀©`̀dG  ∞«°U  ¿hô`̀«`̀eÉ`̀μ`̀d  É¡Ø«°†à°ùJ  »`̀à`̀dG

 Öîàæe  ΩÉ``ª``à``gCG  Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀j  ø`̀«`̀M  »``̀a  ,2019

 ∫ƒHôØ«d  ºéf  IOÉ`̀«`̀≤`̀H   ,Ωƒ`̀«`̀dG,zá`̀æ`̀YGô`̀Ø`̀dG{

 øe á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG á`̀dƒ`̀é`̀dG »`̀a ìÓ`̀°`̀U óªëe

 »°ùfƒàdG  √ô«¶f  øe  QCÉ`̀ã`̀dG  ≈∏Y  äÉ«Ø°üàdG

 Éæª°V  ¿CG  ó©H  Iô°TÉ©dG  áYƒªéªdG  Qó°üJh

.É©e Éª¡∏gCÉJ

 ájhGôë°üdG  á`̀dhó`̀dG  ,É`̀«`̀fÉ`̀à`̀jQƒ`̀e  Qó°üàJh

 áYƒªéªdG  Ö`̀«`̀Jô`̀J  ,±Gô`````̀WC’CG  á`̀«`̀eGô`̀à`̀ª`̀dG

 ∞«°†à°ùJ  ¿CG  π`̀Ñ`̀b  •É`̀≤`̀f  ™°ùàH  á`̀©`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG

 ,(Ió``̀MGh  á£≤f)  Iô`̀«`̀NC’G  ÉfGƒ°ùJƒH  ó``̀MC’G

 ∫ÉM  »a  πgCÉà∏d  Ió`̀MGh  á£≤f  É¡«ØμJ  ó`̀bh

 ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ΩÉeCG (•É≤f 6) ’ƒ¨fCG IQÉ°ùN

 ÜQóªdG IOÉ«≤H É«fÉàjQƒe ƒÑY’ ™àªàjh .(7)

 á«dÉY äÉjƒæ©ªH õæ«JQÉe ¿ÉàfQƒc »°ùfôØdG

 ä’ƒ`̀é`̀dG »``a É`̀gƒ`̀≤`̀≤`̀M »`̀à`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG ó`̀©`̀H

 ,(áªjõg πHÉ≤e äGQÉ°üàfG 3) á≤HÉ°ùdG ™HQC’G

 π«é°ùJ ÉfGƒ°ùJƒH ƒÑY’ ™£à°ùj ºd ø«M »a

.á≤«bO 360 »a ¿B’G ≈àM ±óg …CG

 Gô«ãc  »fÉàjQƒªdG  ÖîàæªdG  AGOCG  ø°ùëJh  

 √OÉb ¿CG  òæe ÜÉ°ùM ∞dCG  ¬d Ö°ùëj íÑ°UCGh

 äÉ«FÉ¡f  ≈dG  ƒaƒf  ¢ùjôJÉH  ôNB’G  »°ùfôØdG

 ø««∏ëªdG ø«ÑYÓd á«≤jôaE’G ºeC’G ádƒ£H

.2013 ΩÉY

 »`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG ≈``̀dG ¿B’G ≈`̀à`̀M â`̀∏`̀gCÉ`̀Jh 

 ,(16 øe ’óH) ÉÑîàæe 24 Iôe ∫hC’ ™ªéà°S

 ô≤°ûZóeh  ∫É¨æ°ùdG  »`̀g  äÉÑîàæe  á°ùªN

 ¢ùfƒJ  ,≈`̀dhC’G  áYƒªéªdG  øY (Iôe ∫hC’)

 ¿hô«eÉμdG  ≈`̀dG  áaÉ°VG  ,(Iô°TÉ©dG)  ô°üeh

.áØ«°†ªdG

 á`̀dhO 15 ø`̀e Ió``̀MGh É«fÉàjQƒe ¿ƒ`̀μ`̀J  ó`̀bh

 ≈`̀dG É`̀¡`̀∏`̀gCÉ`̀J á``̀dƒ``̀é``̀dG √ò```̀g »``̀a ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀°`̀S

 13  ≈dG  ¿GôjõM  15  øe  IQô≤ªdG  äÉ«FÉ¡ædG

.RƒªJ

…ô°üe QCÉK

 Üô``©``dG êô```̀H »``̀a ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG Ö`̀©`̀∏`̀e ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S

 ø«H  ájQCÉãdG  IGQÉÑª∏d  ÉMô°ùe  ájQóæμ°SE’ÉH

 º°ùM …òdG »°ùfƒàdG ¬Ø«°Vh ô°üe Öîàæe

 Qó`̀°`̀ü`̀à`̀jh ,¬`̀à`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e »``̀a ≈`````dhC’G á`̀dƒ`̀é`̀dG

 á`̀©`̀HQCG ø``e á`̀£`̀≤`̀f 12 ó`̀«`̀°`̀Uô`̀H á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG

.á«dÉààe äGQÉ°üàfG

 •ƒ¨°V  Ó`̀H  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿ÉÑîàæªdG  π`̀Nó`̀jh

 á≤HÉ°ùdG  ádƒédG  ø`̀e  πgCÉàdG  Éæª°V  Éeó©H

 ó`̀fÓ`̀jRGƒ`̀°`̀S ø``e π``c ó`̀«`̀°`̀UQ ∞`̀bƒ`̀J É`̀eó`̀©`̀H

 ´Gô°üdG  øμd  ,Ió```MGh  á£≤f  óæY  ôé«ædGh

 ±ó``¡``dG ≈`̀≤`̀Ñ`̀j á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG IQGó```̀°```̀U ≈``∏``Y

.ø«Jô«NC’G ø«àdƒédG »a ó«MƒdG

 ≈∏Y QCÉ`̀ã`̀dG  zá`̀æ`̀YGô`̀Ø`̀dG{  Öîàæe ∫hÉ`̀ë`̀«`̀°`̀Sh

 »a ¬`̀JQÉ`̀°`̀ù`̀N ø``̀e π`̀°`̀†`̀aG á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀H ¬```̀°```̀VQCG

 IQGó°U ¬d øª°†j Rƒa ≥«≤ëJh ,1-0 ¢ùfƒJ

 πÑb Iô°TÉÑªdG äÉ¡LƒªdG ¥QÉØH áYƒªéªdG

.»eÉ«f »a ôé«ædG á¡LGƒe

 zêÉWôb Qƒ°ùf{ Öîàæe ≈©°ù«°S ,¬ÑfÉL øe

 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG IQGó```̀°```̀U »``̀a ¬`̀©`̀bƒ`̀e â`̀«`̀Ñ`̀ã`̀à`̀d

 ¿Éª°Vh ,πbC’G ≈∏Y ∫OÉ©àdG hCG RƒØdG ≥«≤ëàH

 äÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J IQGó``̀ °``̀U »``̀a AÉ``≤``Ñ``dG

.ádƒ£ÑdG áYôb AGôLG πÑb á«≤jôa’G

 …ô°üªdG  Öîàæª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ÜQó``̀ª``̀dG  ó```̀cCGh

 IOÉ`̀«`̀≤`̀H »``̀æ``̀Ø``̀dG  RÉ``̀¡``̀é``̀dG  ¿CG  …õ`````̀eQ »``̀fÉ``̀g

 ø«ÑYÓdG ÖdÉW …ô«ZG ô««aÉN »μ«°ùμªdG

 øe ∂dPh ,πgCÉàdG ¿Éª°V ºZQ RƒØdG ≥«≤ëàH

 ∞«æ°üJ »a Ωó≤àdGh áYƒªéªdG Qó°üJ πLCG

 Ö«Jôàd  …ô¡°ûdG  (ÉØ«a)  »`̀dhó`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G

.äÉÑîàæªdG

 π«°üëJ á¡LGƒªdG ¿ƒμJ ¿CG …õeQ ó©Ñà°SGh

 ∫hCÉc ∫ƒ°UƒdG ÉæJÉMƒªW ¿CG Éª«°S’{ π°UÉM

 øe  ájƒb  IGQÉÑªdG  ¿ƒμà°S  ∂dòd  áYƒªée

.zø«ÑîàæªdG ÖfÉL

 ΩÉ```eCG á`̀∏`̀¡`̀°`̀S ¿ƒ``μ``J ø``̀d IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG{ ±É``̀°``̀VGh

 ø`̀«`̀H º``̀°``̀†``̀jh É``̀«``̀≤``̀jô``̀aG ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀e Ö`̀î`̀à`̀æ`̀e

 øjõ«ªªdG  ø«ÑYÓdG  øe áYƒªée ¬aƒØ°U

 ≈`̀dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,z¢`̀ù`̀fƒ`̀J êQÉ```̀N ø`̀«`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀dGh

 …ò`̀dG  …ô°üªdG  ÖîàæªdG  »`̀Ñ`̀Y’  ájõgÉL

 ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG ø```e Oó````Y á``Hô``é``J »```a CGó``Ñ``«``°``S

 äÉjQÉÑªdG »a »∏ëªdG …QhódG »a øjõ«ªªdG

.á∏Ñ≤ªdG áKÓãdG ô¡°TC’G »a ájOƒdG á«dhódG

 áYƒªée ≈∏Y ô°üe ∫ƒ©J ,¢ùfƒJ QGôZ ≈∏Yh

 ºéf  º`̀gOƒ`̀≤`̀j  ø«aôàëªdG  ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  ø`̀e

 ±GógCG áà°S ÖMÉ°U ,ìÓ°U óªëe ∫ƒHôØ«d

 Ö`̀«`̀Jô`̀J á``̀ë``̀F’ ≈`̀∏`̀Y å``̀dÉ``̀ã``̀dG õ``̀cô``̀ª``̀dG »``̀a

.…õ«∏éfE’G …QhódG »aGóg

 ¬dÓàMÉH  á°ùaÉæªdG  ø`̀e  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  êô``̀Nh

 øe ≈``̀dhC’G  áYƒªéªdG  »a  ô`̀«`̀NC’G  õcôªdG

 (•É≤f 7) Üô¨ªdG ∫Gõj ’ Éª«a ,ó«°UQ ¿hO

 á«fÉãdG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀H ´Gõ`̀à`̀fÉ`̀H  π`̀eCÉ`̀j

 »àdGh É«FÉ≤∏J á∏gDƒªdG ¿hô«eÉμdG á≤aGôeh

 ≈∏Y  ,á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  á`̀dƒ`̀é`̀dG  »``a  É¡Ø«°†à°ùj

 ô`̀ª`̀≤`̀dG Qõ```̀Lh (•É``̀≤``̀f 4) …h’É````̀e ÜÉ`̀°`̀ù`̀M

.(¿Éà£≤f)

 ôFGõédG  Qó°üàJ  ,á©HGôdG  áYƒªéªdG  »`̀ah

 ±Gó``̀gC’G  ¥QÉ`̀Ø`̀H  •É≤f  7  ó«°UôH  Ö«JôàdG

 ƒZƒJ ≈∏Y ø«àØ«°V ÓëJ ¿CG πÑb ø«æH ΩÉeCG

.»dGƒàdG ≈∏Y (¿Éà£≤f) É«ÑeÉZh (•É≤f 5)

 áYƒªéªdG  »a  ÉØ«©°V  É«Ñ«d  ∞bƒe  hóÑjh

 4)  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  πàëJ  å«M  á°ùeÉîdG

 QõL  ≈∏Y  RƒØdG  ’hCG  É¡«∏Y  ø«©àjh  (•É≤f

 áé«àf  QÉ`̀¶`̀à`̀fGh  (Ió```̀MGh  á`̀£`̀≤`̀f)  π°û«°ùdG

 ÜƒæL  ø«JQó°üàªdG  ø«H  iô`̀NC’G  IGQÉÑªdG

.(•É≤f 9) Éjô«é«fh (•É≤f 8) É«≤jôaG

 (7) êÉ©dG  πMÉ°Sh (•É≤f 10) É«æ«Z hóÑJh

 »àbÉ£ÑH  ôØ¶dG  ≈`̀dG  Üô``̀bC’G  ,2015  á∏£H

 IQÉ`̀°`̀ù`̀N É`̀ª`̀¡`̀«`̀Ø`̀μ`̀jh ,á``æ``eÉ``ã``dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG

 ΩÉeCG (•É≤f 4) ≈£°SƒdG É«≤jôaEG ájQƒ¡ªL

.(IóMGh á£≤f) GófGhQ

 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG »``̀a É`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀V ó`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG hó``̀Ñ``̀jh

 Ió`̀jó`̀°`̀T á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG ∫Gõ```̀J ’ å`̀«`̀M á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG

 (•É≤f 7) ¿ƒ`̀HÉ`̀¨`̀dG  ,(•É`̀≤`̀f  8) »`̀dÉ`̀e  ø«H

 ÜƒæL êô``̀N É`̀ª`̀«`̀a ,(•É``̀≤``̀f 6) …ó``̀fhQƒ``̀Hh

.á«dÉààe ºFGõg ™HQCÉH ¿GOƒ°ùdG

 á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀M ¬``̀Ñ``̀°``̀T á```̀dƒ```̀é```̀dG √ò`````̀g ¿ƒ``̀μ``̀à``̀ °``̀Sh

 ¿ƒHÉ¨dG ∞«°†à°ùJ å«M áKÓãdG äÉÑîàæª∏d

 ºLÉ¡e  ,≠`̀fÉ`̀«`̀eÉ`̀HhG  ∑ô«ªjG-QÉ«H  É¡ªéfh

 …Qhó````̀dG »``̀aGó``̀g Ö`̀«`̀Jô`̀J »``̀fÉ``̀Kh ∫É``̀æ``̀°``̀SQBG

 Éª«a  ,»``̀dÉ``̀e  ,±Gó`````̀gCG  á©Ñ°ùH  …õ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G

 É¡JQÉjR  »`̀a  á∏¡°S  …ó`̀fhQƒ`̀H  áª¡e  ¿ƒμà°S

.¿GOƒ°ùdG Üƒæéd

 á«fÉãdG áYƒªéªdG IQó°üàe GóæZhG êÉàëJh

 É¡àØ«°V  ™e  É¡JGQÉÑe  øe  á£≤f  ≈dG  Iô°ûY

 Éª«a  ,(•É`̀≤`̀f  4)  áãdÉãdG  ô`̀°`̀†`̀NC’G  ¢`̀SCGô`̀dG

 áaÉ«°V »a (•É≤f  5) á«fÉãdG  É«fGõæJ  Ö©∏J

 Æƒ∏ÑH πeCÉJ »gh (¿Éà£≤f) Iô«NC’G ƒJƒ°ù«d

 .ÉeÉY 38 òæe Iôe ∫hC’ äÉ«FÉ¡ædG

 ∑ƒeô«dG ≥jôa 

 Ωƒ«dG »YÉHôdG ™aódG ádƒ£H ΩÉàN 

 (ó©jƒL ¢ùfCG) èjƒààdG ó©H ¢SCÉμdÉH ¿ƒ∏Øàëj π«∏édG ƒÑY’ 

 Ωƒ«dG ≥∏£æJ á«ª°S Iô«eC’G ádƒ£H 

 الجليل بطل »سلة الثانية« 

 بطولة جامعة ا&ميرة سمية للقفز تنطلق اليوم 

 ا&سبوع الثاني لـ كرة ت١٧ لغيرالمحترفين اليوم 

 شباب ا&ردن وحيدD بصدارة دوري ت١٩ للكرة 

…CGôdG - óHQEG 

 Ö≤d π`̀«`̀∏`̀é`̀dG ≥`̀jô`̀a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀b á`̀∏`̀«`̀∏`̀dG ∫É``̀f

 »a  ¬bƒØàH  á∏°ùdG  Iôμd  á«fÉãdG  á`̀LQó`̀dG  ádƒ£H

 …òdG AÉ≤∏dG »a iô°ûH ÜÉÑ°T ≈∏Y »FÉ¡ædG QhódG

 ø«eC’G  ájÉYôH  ó`̀HQG  »a ø°ùëdG  ádÉ°U »a º«bG

 ƒHCG π«Ñf ¢Sóæ¡ªdG OÉëJÓd áàbDƒªdG áæé∏d ΩÉ©dG

.É£Y

 ≈dG  Ó`̀gCÉ`̀J  iô°ûH  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀Th  π«∏édG  É≤jôa  ¿É``̀ch

 »a ∑QÉ``̀°``̀T  ¿É```̀c É`̀ª`̀«`̀a ,≈``````̀dhC’G á```LQó```dG  …QhO

 º¡ª«°ù≤J º``J  ¥ô``̀a  9 á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á``̀LQó``̀dG  á`̀dƒ`̀£`̀H

 »FÉ¡ædG  πÑb  Qhó`̀dG  ≈dG  πgCÉJh  ø«àYƒªée ≈∏Y

 ,iô°ûH  ÜÉÑ°Th  π«∏édG  ,iô°ûH  ,Ö`̀cGQ  ôØc  ¥ôa

 ≥jôa  π«∏édG  »FÉ¡ædG  πÑb  Qhó``̀dG  »`̀a  ≈£îJh

.iô°ûH ≥jôa iô°ûH ÜÉÑ°T RhÉéJ Éª«a ÖcGQ ôØc

 »a ≈```̀dhC’G á`̀LQó`̀dG …Qhó```̀dG ¥ô``a Oó``Y í`̀Ñ`̀°`̀UGh

 á¡«ÑédG  πgCÉJ  å«M  ¥ô`̀a  áà°S  πÑ≤ªdG  º°SƒªdG

 §Ñ¡j  ød  Éª«a  IRÉàªªdG  áLQódG  ájófG  ±É°üªd

 áLQódG …QhO ≈dG RÉàªªdG áLQódG øe ≥jôa …CG

 .≈dhC’G

 …CGôdG - ¿ÉªY 

 ádƒ£H  Ωƒ«dG ô¡X ∞°üædGh IóMGƒdG óæY ≥∏£æJ

 ¢SQÉa 64 ácQÉ°ûªH ≈dh’G ¬«ª°S Iô«eC’G á©eÉL

.á«fOQ’G äÉ©eÉédG áÑ∏W ¿ƒ∏ãªj á°SQÉahkG

 ¿hÉ©àdÉH  ádƒ£ÑdG  »Hô©dG  OGƒédG  …OÉf  º¶æjh

 .O  É¡°ù«FQ  ájÉYôHh  á«ª°S  Iô`̀«`̀e’G  á©eÉL  ™`̀e

.á≤∏¨ªdG ∫É£H’G ádÉ°U »a »YÉaôdG Qƒ¡°ûe

 á©eÉL  »`̀a  ádƒ£Ñ∏d  áª¶æªdG  áæé∏dG  â`̀fÉ`̀ch

 ¿É°SôØdG  áÑ∏£∏d  IƒYódG  â¡Lh  á«ª°S  Iô«e’G

 .O  ô``̀cPh  ,ø«éjôî∏dh  äÉ©eÉédG  ∞∏àîe  »`̀a

 øe ójó©dG ¿G áÑ∏£dG ¿hDƒ°T ó«ªY ºdÉ°S »eGQ

 ócCG Éª«a ,ádƒ£ÑdG áeÉbG ™e â∏YÉØJ äÉ©eÉédG

 ≥«Ñ£J ô«°ü≤dG ô°†N »Hô©dG OGƒédG …OÉf ôjóe

 »a ¬JÓjó©Jh á«°ShôØ∏d »dhódG OÉëJ’G ¿ƒfÉb

 á©eÉé∏d ¬HÉ°ùàfG äÉÑKG ¢SQÉa πc ≈∏Yh ádƒ£ÑdG

 ácQÉ°ûªdG  á©eÉé∏d  íª°ùjh  É¡ª°SÉH  ∑QÉ°ûªdG

 ácQÉ°ûªdÉH  ¬`̀d  íª°ùjh  ¿É°SôØdG  ø`̀e  Oó`̀Y  …É`̀H

 º°S120h º°S100 º°†J »àdGh ádƒ£ÑdG »àÄa ≈∏Y

 ¿É°SôØdG èFÉàf •É≤f ÜÉ°ùM ºàj ±ƒ°Sh ´ÉØJQG

.á©eÉL πμd

 Iô«e’G á©eÉéH »°VÉjôdG •É°ûædG ôjóe ôÑàYGh

 õ«Øëàd  Iƒ£N  ádƒ£ÑdG  ¿G  í∏°üe  ô°SÉj  á«ª°S

 áaÉ°VG áÑ©∏dG ™«é°ûàd ¿É°SôØdG øe ø«°VÉjôdG

.äÉ©eÉé∏d á«dhO ádƒ£ÑH ácQÉ°ûª∏d ḿ É°ùe ≈dG

 ΩÉμëdGh  á«≤«°ùæàdG  ádƒ£ÑdG  áæéd  ¿G  ô`̀cò`̀jh

 ¿ÉªjGh ójóëdG ø©eh …QƒªëdG QOÉf øe áfƒμe

 .äÓ«éY GQÉªJh »fGQƒëdG

 ¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG - ÉãeôdG 

 ´ƒÑ°SC’G äÉ°ùaÉæe Ωƒ«dG ìÉÑ°U á©°SÉàdG óæY CGóÑJ

 áaôàëªdG ô«Z ájófÓd ÉeÉY 17ä …Qhód »fÉãdG

 ≈∏Y IôéæY ™e ¢TôL »≤à∏j ø«M ,Ωó≤dG IôμH

 Ö©∏e  ≈∏Y  á°†¡ædG  ™`̀e  ¿É`̀«`̀Mh  ,¢`̀Tô`̀L  Ö©∏e

.¿ÉMô°ùdG

 ´QÉ°ûªdG  ™e »Hô©dG  πHÉ≤àj AÉ°ùe á«fÉãdG  óæYh

 Ö©∏e ≈∏Y iô°ûHh π«∏édG ,áÑ«£dG Ö©∏e ≈∏Y

 ,πeôμdG  Ö©∏e ≈∏Y Éª°Uh πeôμdG  ,óHQG  ájó∏H

 ,íjô°üdG  Ö©∏e  ≈∏Y  õjÉLôØc  ™`̀e  Ωƒ°SôØch

 Ió`̀Mƒ`̀dG  ,¢`̀Tô`̀L  Ö©∏e  ≈∏Y  Ó`̀Yô`̀jOh  ≈°üb’G

 è«∏îdGh  ¿É`̀©`̀e  ,á`̀«`̀dÓ`̀¡`̀dG  Ö©∏e  ≈`̀∏`̀Y  ´ƒ`̀≤`̀ah

 Ö©∏e ≈∏Y ôbƒªdGh IójƒédG ,¿É©e Ö©∏e ≈∏Y

.ÜÉë°S

 ø«°ùëdG ÜÉÑ°T √ô«¶f ΩQÉc ø«Y ∞«°†à°ùj Éªc

 ™`̀e á``̀Ø``̀«``̀°``̀Uô``̀dG OÉ```̀ë```̀JG ,ô````̀«````̀N’G Ö``©``∏``e ≈``̀∏``̀Y

 º«£ØdG  ΩG  ,»`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG  Ö©∏e  ≈`̀∏`̀Y  ø«∏HÉ≤ªdG

 ™e  Éª©∏Hh  ,äõ`̀Y  ¿É©æc  Ö©∏e  ≈∏Y  á∏©°ûdG  ™e

 .¿ÉMô°ùdG Ö©∏e ≈∏Y èYÉÑdG

 ¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG - ÉãeôdG 

 ó«Mh ±ó¡H á©≤ÑdG ≈∏Y ¿OQ’G ÜÉÑ°T ¢ùeG Ö∏¨J

 ,¬Ñ©∏e ≈∏Y äôL IGQÉÑe »a ,»fÉg »æH ¥RQ ¬∏é°S

 ∂æÑdG  …Qhó`̀d  ådÉãdG  ´ƒÑ°SC’G  äÉ°ùaÉæe  øª°V

 áaôàëªdG  ájófÓd  ÉeÉY  19ä  ÜÉÑ°û∏d  »Hô©dG

.Ωó≤dG IôμH

 …Qhó```dG  IQGó`̀°`̀ü`̀H ∂`̀dò`̀H ¿OQC’G ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T  Oô``̀Ø``̀fGh

 Éª«a  ,(•É≤f  ¿hó`̀H)  á©≤ÑdG  »≤Hh  ,(9)  ó«°UôH

 ,IQGó°üdG  ¬eôMh  ,IôjõédG  Ωó≤J  ÉãeôdG  ∞`̀bhG

 Ö©∏e ≈∏Y º«bG AÉ≤d »a ,(2/3) ¬«∏Y √Rƒa ó©H

 ≈≤Ñjh  ,(7)  ≈`̀dG  ÉãeôdG  •É≤f  ™ØJôàd  ,ô`̀«`̀N’G

 óªëe  É``ã``eô``dG  ±Gó`````̀gG  π`̀é`̀°`̀S  ,(6)  Iô``̀jõ``̀é``̀dG

 …OÉ```̀ah ¬``̀°``̀ù``̀jGQó``̀dG ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y ,»```̀fGô```̀bhó```̀dG

.»ÑYõdG

 ,(0/8)  §`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ¬Ø«°V  ≈`̀∏`̀Y  »∏°ü«ØdG  Ö`̀∏`̀¨`̀Jh

 á£≤f) óæY §∏°ùdG  ô≤à°ùjh  (7)  ¬WÉ≤f  íÑ°üàd

 ,(0/2) íjô°üdG ≈∏Y »∏g’G Ö∏¨J Éªc ,(Ió`̀MGh

 •É≤f ™ØJôàd ,º°TÉg ô«e’G Ö©∏e ≈∏Y IGQÉÑe »a

.(•É≤f ÓH) íjô°üdG ≈≤Ñjh (4) ≈dEG »∏g’G

 äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e  ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀J  ,É``̀eÉ``̀Y  15ä  …QhO  ÜÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dh

 å«M ,∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG ó`̀æ`̀Y ™`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G

 Ö©∏e ≈∏Y (12) ø«°ùëdG ™e (3) á©≤ÑdG »≤à∏j

 ≈∏Y  (9)  ÉãeôdG  ™`̀e  (13)  »∏°ü«ØdG  ,á¡«ÑédG

 (16)  ¿OQ’G  ÜÉÑ°T  πÑ≤à°ùjh  ,»∏°ü«ØdG  Ö©∏e

 ô«e’G  Ö©∏e ó¡°ûjh  ,(•É`̀≤`̀f  ¿hó``̀H)  ¢`̀SGQ  äGP

 ,(6) áÑ≤©dGh (IóMGh á£≤f) íjô°üdG AÉ≤d º°TÉg

 (15)  IôjõédG  √ô«¶f  (13)  »∏g’G  ∞«°†à°ùjh

 ≈∏Y  (17)  äGóMƒdG  »≤à∏jh  ,»∏g’G  Ö©∏e  ≈∏Y

 .(8) §∏°ùdG Ö©∏e

 (âfôàfG) ¬àYƒªée Qó°üJh RƒØ∏d ≈©°ùj záæYGôØdG{ Öîàæe 
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 »YÉæ°üdGh …QÉéàdG ø«YÉ£≤dG »≤à∏j AGQRƒdG ¢ù«FQ 

الرزاز: الحكومة تعمل على بلورة أولويات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ 
التي تمس حياة المواطنين في نوعية ومستوى الخدمات 

 ¬≤«≤– ºàj É‡ ÌcCG äÉ«fÉμeG Éæjód ÉæfCG ô©°ûj ÊOQC’G øWGƒŸG     
 …CGôdG - ¿ÉªY 

 ,¢ù«ªîdG ¢ùeG RGRôdG ôªY QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈≤àdG 
 …QÉéàdG  ø«YÉ£≤dG  äÉ«dÉ©a  ,¿ÉªY  áYÉæ°U  áaôZ  »a
 Égó≤©J  »àdG  ájQhÉ°ûàdG  äGAÉ≤∏dG  QÉ`̀WG  »a  ,»YÉæ°üdGh

.ø«∏Ñ≤ªdG ø«eÉ©∏d É¡∏ªY äÉjƒdhG ¿CÉ°ûH áeƒμëdG
 ÖFÉf  √ô°†M …ò``dG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  ó``cGh  
 ô°û©ªdG  »`̀FÉ`̀LQ  QƒàcódG  á`̀dhó`̀dG  ô``jRhh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N π`̀ª`̀©`̀J á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿G AGQRƒ`````̀dG ø``e Oó```̀Yh
 2019  ø«eÉ©∏d  áeƒμëdG  äÉ`̀jƒ`̀dhG  IQƒ`̀∏`̀H  ≈∏Y  á«dÉëdG
 äÉ`̀jƒ`̀dh’G  ™°Vh  ≈∏Y  õcôJ  πªY  á«é¡æe  ≥`̀ah  2020  h
 á«Yƒf  »a  ¥ôØdG  çGó`̀MGh  ø«æWGƒªdG  IÉ«M  ¢ùªJ  »àdG
 √ò`̀g ¿G ó```̀cGh   .º``̀¡``̀d á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG äÉ``eó``î``dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 á«μ∏ªdG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  ™``̀e º`̀ZÉ`̀æ`̀à`̀Jh êQó``̀æ``̀J  äÉ```̀jƒ```̀dh’G
 »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ∞«∏μàdG  ÜÉàc  É¡æª°†J  »àdG  á«eÉ°ùdG
 πaÉμàdG ádhOh êÉàf’G ádhOh ¿ƒfÉ≤dG ádhO ≈∏Y õ«côàdÉH
 πμ°ûJh " ¿É°ùfE’G ádhO" Ωƒ¡Øe »a É¡©«ªL Ö°üJ »àdGh

.»æWƒdG á°†¡ædG ´hô°ûªd …ô≤ØdG Oƒª©dGh ábÓ£f’G
 ájƒÄªdÉH ¿OQ’G ¬≤≤M Ée ¿G ô©°ûf É©«ªL ÉæfG ≈dG QÉ°TGh 
 √òg øμd "  ,áÑ¡à∏e á≤£æªH Éª¡eh Éª«¶Y ¿Éc ≈dh’G
 ¥Ó£fÓd ÉfƒYóJ ¿’G É¡«∏Y ∞≤f »àdG áÑ∏°üdG á«°VQ’G
 ≥aBG ≈dG Éæ∏≤æJh ¬FÉæH ºJ Ée Rõ©J á°†¡f ƒëf ójóL øe

."ôNG
 ÉæfG Ωƒ«dG ô©°ûj »fOQ’G øWGƒªdG ¿G AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh
 ≥≤ëàj  Ée  øμd  ,¬≤«≤ëJ  ºàj  Éªe  ôãcG  äÉ«fÉμeG  Éæjód
 •ÉÑM’G ÖÑ°ùj  Gò`̀gh  ô«ãμH  π`̀bG  ƒg ™bGƒdG  ¢`̀VQG  ≈∏Y
 ±hô``̀X É``̀fÉ``̀«``̀MGh ¢``̀UÉ``̀î``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dGh ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG ió```̀d
.á«WGôbhô«ÑdG IÉ«ëdG ÉfÉ«MGh π«bGô©dG ™°†J á≤£æªdG

 ´É£≤dG ó«H Égój ™°Vƒd IOÉL áeƒμëdG ¿G RGRô`̀dG  ócGh
 ≈£îH ΩÉ``̀e’G  ƒëf ô«°ù∏d  äGô`̀¨`̀ã`̀dG  ó`̀jó`̀ë`̀Jh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ádÓL  ¬`̀«`̀a  ÉæØ∏c  …ò``̀dG  á°†¡ædG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ƒ`̀ë`̀f  á`̀≤`̀KGh
 RÉ«àeÉH  »æWh  ´hô°ûe  ¬`̀fG  GOó°ûe  ,¬«a  Aó`̀Ñ`̀dGh  ∂∏ªdG
 •Gôîf’Gh  ¬jóYÉ°S  øY  øWGƒe  πc  ôª°ûj  ¿G  Ö∏£àj

.´hô°ûªdÉH É©e
 ´É`̀£`̀≤`̀dG ™``̀e CGó``̀Ñ``̀J É`̀æ`̀g ø``̀e á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿G ≈```̀dG QÉ```°```TGh
 ø«eÉ©dG øjhÉæYh äÉjƒdhG ójóëàd QGƒëdG Gòg ¢UÉîdG
 ójôf ’h äÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀dG ó`̀jô`̀f ’ É`̀æ`̀fÉ`̀H Gó``̀cDƒ``̀e ,ø`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG
 á«dÉªdG  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀e’É`̀a  ,≥«Ñ£à∏d  á∏HÉb  ô«Z  äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀W
 ¥QƒdG ≈∏Y ™jQÉ°ûªdG øe Gô«Ñc GOóY ójôf ’h ,IOhóëe
 äÉ©jô°ûJh  äGó¡©Jh  èeGôH  ójôf  ’  ,É¡æe  π«∏≤dG  òØæj

.RÉéfÓd á∏HÉb ô«Z
 áªFÉb ójôf ÉæfÉH  ,Oó°üdG  Gòg »a AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  Oó°Th
 ≥«Ñ£àdGh  πjƒªà∏d  á`̀∏`̀HÉ`̀bh  É≤Ñ°ùe  á`̀aô`̀©`̀eh  IOó`̀ë`̀e
 …QGO’G  ÉfRÉ¡L  »æÑfh  É¡à«dhDƒ°ùe  πªëàfh  É¡H  ó¡©àf
 RÉ`̀é`̀f’G  º««≤Jh  É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀bGô`̀eh  É¡«a  ô«°ù∏d  »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  øe  á∏eÉμdG  ádAÉ°ùªdG  ΩÉ`̀eG  Éæ°ùØfG  ™°†fh
 ΩÓ```̀Y’Gh á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dGh á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG
 á«°ù«FôdG øjhÉæ©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ¢Vô©à°SGh .øWGƒªdGh
 ÉgOóM QhÉëe áKÓK øe ≥∏£æj …òdG á°†¡ædG ´hô°ûªd
 êÉàf’G ádhOh ¿ƒfÉ≤dG ádhO »gh »eÉ°ùdG ¢Tô©dG ÜÉ£N

.πaÉμàdG ádhOh
 Oƒ`̀Lhh  ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°ùH  á«æ©e  ¿ƒfÉ≤dG  á`̀dhO  ¿G  ∫É`̀bh  
 ≈∏Y IQOÉ````̀bh ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ≈`̀∏`̀Y IQOÉ````b á`̀jƒ`̀b á```̀dhO
 øWGƒªdG äÉbÉW ¥ÓWG »g êÉàf’G ádhO Éª«a ,√ôjƒ£J
 »¡a πaÉμàdG  ádhO  ÉeG  ,¬`̀JGP  ≥«≤ëàd »`̀fOQ’G  ¿É°ùf’Gh
 íª£J á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿G Gó``̀cDƒ``̀e ,¿É``̀°``̀ù``̀f’G á``̀eGô``̀c ¿É`̀ª`̀°`̀V
 ™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y ¢Sƒª∏e A»°ûd øjhÉæ©dG √òg áªLôàd
.Qƒëe πc âëJ äÉ«dh’G øe áYƒªée ójóëJ ºJ ∂dòd
 á«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dÉ`̀H  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J  ¿ƒ``fÉ``≤``dG  á```̀dhO  ¿G  ø`̀«`̀Hh
 …QGO’G  π``̀gô``̀à``̀dGh  OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh á``̀jõ``̀cô``̀eÓ``̀dGh

 õ`̀jõ`̀©`̀Jh »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀à`̀dG äGô``à``a π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh
 ≈∏Y  ¬≤«Ñ£Jh  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfh  ÜÉÑ°û∏d  á«æWƒdG  áaÉ≤ãdG

.™«ªédG
 á«YÉªàL’G ájÉªëdG øª°†àJ πaÉμàdG ádhO ¿G ≈dG âØdh
 πª©dG  ≈∏Y  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  õØëj  πμ°ûHh  É¡bÉ£f  ™«°SƒJh
 É°ùLÉg  πμ°ûj  …ò`̀dG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉLôîe  ôjƒ£Jh
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  iƒà°ùe  ø«°ùëJh  ¢UÉîdG  ´É£≤∏d

.ΩÉ©dG π≤ædGh ô°ù«ªdG øμ°ùdGh áeó≤ªdG
 ¿ƒc êÉàf’G ádhO ≈∏Y AÉ≤∏dG ∫ÓN AGQRƒ`̀dG ¢ù«FQ õcQh
 QhÉëe  á°ùªN  øª°†àJh  ,É¡«a  Éμjô°T  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe  ,»∏μdG  QGô≤à°S’G  ¿Éª°V  É¡dhG  á«°SÉ°SG
 »∏μdG  …OÉ°üàb’G  QGô≤à°S’G  ƒg  OÉ°üàbG  …’  ájƒdh’G
 Éæg  ø`̀eh  ,ôªãà°ùj  ¿G  ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  øμªj  ’  å«M
 ¿Éª°V É¡dhG ™«ªédG ≈∏Y áÑ©°üdG äGAGôL’G ¢†©H »JCÉJ

.äÉ≤ØædG §Ñ°Vh OÉ°üàb’G QGô≤à°SG
 39  ≈`̀dG  â∏°Uhh á«dÉY ôÑà©J  ¿OQ’É``H  äÉ≤ØædG  ¿G  ó`̀cGh
 »dÉªL’G  »∏ëªdG  èJÉædG  øe  2011  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  áÄªdÉH
 ∂dòd ,áÄªdÉH 29 ≈dG Iô«N’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN â°†ØîfG
 áeƒμëdG  äÉ≤Øf  ¿G  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ô©°T

.á°û«©ªdG iƒà°ùeh OÉ°üàb’G ácôM ≈∏Y ôKDƒJ
 øWGƒªdG  ¿G  Éë«ë°U  ¢ù«d  ¬`̀fG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  QÉ`̀°`̀TGh
 ¬JÉÑKG  º`̀J  Gò``̀gh  áÑjô°V ™`̀aó`̀J  ’ äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh  »```̀fOQ’G
 OÉ°üàb’G  ¿G  ≈dG  Éàa’  ,»Ñjô°†dG  AÖ©dG  á©LGôe  óæY
 ≈∏Y  »dÉªL’G  èJÉædG  øe  áFÉªdÉH  26Q5  ™aój  »æWƒdG

.ÖFGô°V πμ°T
 ájGóH »a âbƒdG ±ôJ ∂∏ªJ âfÉc ƒd áeƒμëdG ¿G ∫Ébh
 âeÉ≤d  »Ñjô°†dG  Üô¡àdG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  πÑ≤ªdG  ΩÉ`̀©`̀dG
 hG Ió`̀jó`̀L Ö`̀FGô`̀°`̀V ¢`̀Vô`̀a hG ¢`̀Vô`̀à`̀≤`̀J ¿G π`̀Ñ`̀b ∂`̀dò`̀H
 áeƒμM …G ¬LƒJ ¿G GócDƒe ,øWGƒªdG Ö«L ƒëf ¬LƒàdG
 É¡æμd, "¿ƒæédG  ø`̀e  Üô°V"  ƒ`̀g  áÑjô°†dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ƒëf
 É¡∏jƒªJ  IOÉYGh  É¡àdhóLh ¿ƒjódG  AGôL Iô£°†e âfÉc
 á£ÑJôªdG  Iô°ù«ªdG  ¢`̀Vhô`̀≤`̀dGh  íæªdG  ø`̀e  IOÉØà°S’Gh
 ¥hóæ°U  ø`̀eh  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞«æ°üàH
 ¬LƒàdGh IóFÉØdG QÉ©°SG ≈∏Y ÉÑ∏°S ∂dP ¢ùμ©æ«°Sh ó≤ædG
 Qƒ°ùédG ≈∏Y ¥ÉØf’G øe ’óH ΩÉ©dG ∫ÉªdG øe ¥ÉØfÓd

.á«àëàdG á«æÑdGh
 ¢ù∏ée  Ió¡Y  »`̀a  ¿’G  áÑjô°†dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ¿G  ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TGh
 º`̀gh √OGƒ```̀e ≈`̀∏`̀Y â`̀ª`̀J á`̀ª`̀¡`̀e äÓ`̀jó`̀©`̀J ∑É`̀æ`̀gh á```̀e’G
 ¿ƒμ«°S  πÑ≤à°ùªdÉH  õ«côàdG  ¿G  GOó°ûe  ,QGô≤dG  ÜÉë°UG

.»Ñjô°†dG Üô¡àdG ≈∏Y
 õcô«a  êÉàf’G  á`̀dhO  »a  ådÉãdGh  »fÉãdG  øjQƒëªdG  É`̀eG
 áª¡e äGƒ`̀£`̀N ∑É`̀æ`̀gh IQÉ`̀é`̀à`̀dGh ∫É``ª``Y’G IOÉ```̀jQ ≈`̀∏`̀Y
 å«M  ,¿OQ’G  É¡«a  õ«ªàj  ájOÉ°üàbG  äÉYÉ£≤H  ¢Vƒ¡æ∏d
 øªdh ø««fOQ’G π¨°ûJ »àdG äÉcô°û∏d õaGƒM íæe ºà«°S
 Iõ«eh á«YÉªàLG á«dhDƒ°ùe ¬jódh äÉ¶aÉëªdÉH ôªãà°ùj
 ¿G GócDƒe ,™∏°ùdG hG äÉeóîdÉH AGƒ°S ôjó°üàdÉH á«°ùaÉæJ
 ¥Gƒ°SG íàa ≈∏Y πª©dGh »°SÉ°S’G ÉæMÉàØe ƒg ôjó°üàdG

.QGƒédG ∫hO
 ¢Uôa ƒg ™`̀HGô`̀dG  QƒëªdG ¿G ≈`̀dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ QÉ`̀°`̀TGh
 ¢Uôa ≥∏îd ¢UÉîdG ´É£≤dG ≈∏Y QhódG ™≤j Éægh πª©dG
 ÜÉÑ°û∏d íª°ùj ÉªH õaGƒëdG Ωó≤à°S áeƒμëdG Éª«a πª©dG
 ¿Ó`̀Y’G  ºà«°S  πFGóH  ∑Éægh  πª©dG  ¥ƒ°ùH  •Gôîf’ÉH
 π«¨°ûà∏d  ™jQÉ°ûe  ∫ƒ``M  πÑ≤ªdG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G  á`̀jGó`̀H  É¡æY

.¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ácGô°ûdÉH ÜÉÑ°ûdG ÖjQóJh
 ƒg êÉàf’G ádhO Qƒëe »a ¢ùeÉîdG óæÑdG ¿G RGRôdG ø«Hh
 …QGO’G  πgôàdG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  IAÉØc  ™aQ
 πcÉ°ûe èdÉ©j …OÉ°üàbG ≥jôah á«≤«≤M äGAGôLG ∑Éægh
 ÉÑjôb ô¡¶à°S á°Sƒª∏e èFÉàf OƒLh ≈dG Gô«°ûe ,á«≤«≤M

.á«fhôàμd’G áeƒμëdG ¢Uƒ°üîH
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀H  ≥∏©àJ áÑ«W QÉ`̀Ñ`̀NG Oƒ``̀Lh ≈``̀dG  QÉ`̀ °`̀TGh
 ó«Mƒàd  áª¶f’Gh  äÉª«∏©àdG  RÉéfG  ºJ  å«M  ¢û«àØàdG
 »HhQh’G ÖfÉédG ™e áª¡e äGRÉéfG ∑Éægh äÉ«©LôªdG
 í`̀à`̀ah CÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  ó``̀YGƒ``̀b §«°ùÑJ á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JÉ`̀H  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j  É`̀ª`̀«`̀a
 ÜGƒ``̀HG ∑É`̀æ`̀gh iô``̀NG ∫hOh É```̀HhQhG »`̀a Ió`̀jó`̀L ¥Gƒ`̀°`̀SG
 á©°Sƒàd  áaÉ°V’ÉH  ,á«bGô©dG  ¥ƒ°ùdG  ¢üîj  Éª«a  íàØJ
 IOÉjô∏d  »`̀fOQ’G  ¥hóæ°üdGh  ,¢ùjQÉH  ∫ƒcƒJhôH  ºFGƒ≤H
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äCÉ°ûæªdG  ≈∏Y  ô«KCÉJ  ¬d  ¿ƒμ«°S
 áªgÉ°ùe  ácô°T  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,äÉeóîdG  áàªJGh
 ≈∏Y GOó``̀°``̀û``̀e ,ô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dG º``̀Yó``̀d á`̀«`̀ë`̀HQ ô`̀«`̀Z á`̀°`̀UÉ`̀N
 QÉªY’G  IOÉYG  äÉYhô°ûªH  áªgÉ°ùª∏d  OGó©à°S’G  IQhô°V

.á≤£æªdÉH
 ™jôdG  ádhO øe π≤àæj ¿OQ’G ¿G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ í°VhGh
 ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d QOÉ`̀b ¿OQ’G ¿G Gó`̀cDƒ`̀e ,êÉ`̀à`̀f’G á`̀dhO ≈`̀dG
 äÉYÉæ°U OƒLhh IOƒLƒªdG äÉbÉ£dG π°†ØH êÉàf’G ádhO
 ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á``̀dhO  130  ø`̀e  ô`̀ã`̀cG  ≈`̀dG  É¡JÉéàæe  Qó°üàJ
 ó«≤©àdG  øe  iƒà°ùªHh  á∏gòe  äÉYÉæ°U  ∂∏àªj  ¿OQ’G
 øe ájQGRh áæéd OƒLh ≈dG QÉ°TCGh  .™«æ°üàdG äÉ«∏ªY »a
 ™«°VGƒªdG èdÉ©Jh âÑ°ùdG ΩÉjG »≤à∏J …OÉ°üàb’G ≥jôØdG
 ¿G  Éæ«Ñe  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  πÑb  øe  ìô£J  »àdG  áeÉ©dG

 πcÉ°ûªdG  ¿CÉ`̀H  áeƒμëdG  øe  É``̀cGQOG  »JCÉj  áæé∏dG  π«©ØJ
 ºJ  ∂dòd  É¡àédÉ©e  ôNCÉàj  äGQGRƒ`̀∏`̀d  IôHÉY  ¿ƒμJ  »àdG

.á≤dÉY ¿ƒμJ »àdG ÉjÉ°†≤dG º°ùëd áæé∏dG π«©ØJ
 äÉMôà≤e …ÉH  ÖMôJ áeƒμëdG  ¿G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  áaôZ  º°SÉH  Ωó≤J  á≤«≤M  äÉjóëJh
 Ωób AÉ≤∏dG ájGóH »ah  .∫hCÉH ’hG É¡àédÉ©e ºà«°S ≈àM
 áYÉæ°üdG  ±ôZ  äGQGOG  ¢ùdÉéªd  áÄæ¡àdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 äôL  »àdG  äÉHÉîàf’ÉH  IõFÉØdG  á«YÉæ°üdG  äÉYÉ£≤dGh
 á«∏ªY â≤aGQ »àdG á«HÉéj’G AGƒL’ÉHh »°VÉªdG âÑ°ùdG

.É¡«a Iô«ÑμdG ácQÉ°ûªdG ºéMh ÜÉîàf’G
 Ωƒj  â°†b  »àdG  á∏Ø£dG  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ºMôJ  Éªc
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh á`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀eG Iô`̀Ø`̀ë`̀H É`̀¡`̀Wƒ`̀≤`̀°`̀S ó`̀©`̀H ¢`̀ù`̀eG
 É©aóæe  É`̀gPÉ`̀≤`̀fG ∫hÉ```M …ò```dG …Rƒ``̀∏``̀dG ó`̀«`̀°`̀SG ´É`̀é`̀°`̀û`̀dG
 Gô«NG  â©bh  »àdG  çOGƒ`̀ë`̀dG  ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,áeÉ¡°ûdG  ìhô`̀H
 ÉªHQ  øμd  ,∫É£H’G  øe ô«ãμdG  Éæjód  ¿G  ócDƒJ  áμ∏ªªdÉH
 ójõeh á«°ù°SDƒªdGh á«dhDƒ°ùªdG øe ójõe ƒg Éæ°ü≤æj Ée

.áÑ°SÉëªdGh ádAÉ°ùªdG øe
 »ëàa ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ¿É`̀ª`̀Y á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U á`̀aô`̀Z ¢`̀ù`̀«`̀FQ ô`̀Ñ`̀Yh
 AÖY  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  πªëj  ’  ¿G  ¬`̀∏`̀eG  ø`̀Y  ô«Ñ¨édG
 ≥jôW ¿hO »æWƒdG OÉ°üàb’G ¬LGƒJ »àdG πcÉ°ûª∏d πëdG
 »°†ªdG  ≈∏Y  ™«ªédG  óYÉ°ùJ  á«≤«≤M  á`̀cGô`̀°`̀Th  ó¡ªe

.É«∏©dG á«æWƒdG á«é«JGôà°SE’G ±GógC’G ƒëf kÉeób
 ∞©°†dG  •É≤f  áédÉ©ªd  ∑ôà°ûªdG  πª©dG  IQhô°V  ó`̀cCGh
 ÖfÉéd  π«ªJ  ’  á«≤«≤M  á«é«JGôà°SEG  »æÑJ  ∫Ó`̀N  øe
 ø«YÉ£≤dG ø«H ó©ÑdGh ºZÉæàdG ΩóY ¿G Éæ«Ñe ,ôNBG  ≈∏Y
.™«ªédG ≈∏Y á«Ñ∏°S äÉ°SÉμ©fG É¡d ¿ƒμ«°S ¢UÉîdGh ΩÉ©dG
 ∞©°V  ∞∏e  áédÉ©e  IQhô°V  ≈∏Y  áaô¨dG  ¢ù«FQ  Oó°Th
 IOÉØà°S’G  õjõ©Jh  ájôjó°üàdG  ¥Gƒ`̀°`̀S’G  øe  IOÉØà°S’G
 π«©ØJ ∫Ó``̀N ø`̀e á`̀«`̀bGô`̀©`̀dGh á`̀jô`̀FGõ`̀é`̀dG ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG ø`̀e
 ¬LGƒJ  äÉjóëJ  Oƒ`̀Lh  ≈dG  Gô«°ûe  ,á«FÉæãdG  äÉ«bÉØJ’G
 É°Uƒ°üN êÉàfE’G ∞«dÉμJ  ´ÉØJQG É¡ªgG »YÉæ°üdG ´É£≤dG
 â∏°Uh å«M á©ØJôe âdGR Ée »àdG  á«FÉHô¡μdG   ábÉ£dG
 É¡Ø∏c ø``̀e á`̀FÉ`̀ª`̀dÉ`̀H  40 ø``̀e ô``̀ã``̀cCG  ≈````̀dEG  äÉ``̀YÉ``̀£``̀b »``̀a

.á«∏«¨°ûàdG
 ø«©dG  ¿OQ’G IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ÖdÉW ôNG ÖfÉL øe
 ∫É`̀é`̀©`̀à`̀°`̀S’G Ωó``̀Y IQhô``̀°``̀V á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG »`̀à`̀jQÉ`̀Ñ`̀μ`̀dG π`̀FÉ`̀f
.πÑ≤à°ùªdG »a òNCÉj QGôb …G »a áfÉ¡à°S’Gh ∫É°Sôà°S’Gh
 ,Éàà°ûe ¢ù«dh óMƒe ¢UÉîdG ´É£≤dG ¿G »àjQÉÑμdG ócCGh
 ø«YÉ£≤dG  ø«H  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿G  á«ªgG  ≈``dG  Gô«°ûe

.ø«aô£dG ø«H ádOÉÑàªdG á≤ãdG ≈∏Y á«æÑe

 Qó«M ≈°ù«Y ø`̀«`̀©`̀dG ¿É`̀ª`̀Y IQÉ`̀é`̀J á`̀aô`̀Z ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É``̀bh
 »a  ≥∏©àJ  äÉjóëJ  ¬`̀LGƒ`̀j  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  ´É£≤dG  ¿G  ,OGô``̀e
 øY  áFõéàdG  IQÉéàd  á«ÑæLC’G  äÉcô°ûdG  •É°ûf  ∫ƒ¨J
 π°UC’ÉH  á∏°UÉëdGh)  ,É¡Yhôa  QÉ°ûàfGh  ä’ƒªdG  ≥jôW
 É¡Yhô°ûe  ¿ƒ`̀c  ∫É`̀ª`̀dG  ¢``SCGQ  πeÉc  ∂∏ªàd  AÉæãà°SG  ≈∏Y
 øY áªLÉædG  á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀KB’Gh  (á°UÉN á«ªgCG  ¬dh  ÉjOÉjQ
 ,á«æWƒdG ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG AGOCG ≈∏Y ∂dP

.É¡æe Iô«¨°üdG á°UÉNh
 ájójôÑdG Ohô``£``dGh »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G ™`̀«`̀Ñ`̀dG  ¿G OGô``̀e ø`̀«`̀Hh
 äÉcô°ûdG  ≈`̀∏`̀Y  »Ñ∏°ùdG  É``gô``KCGh  ,Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  ø`̀e  IÉ`̀Ø`̀©`̀ª`̀dG
 ∫ƒM á°SGQO OGóYEÉH kÉ«dÉM Ωƒ≤J áaô¨dG ¿G Éæ«Ñe ,á«æWƒdG
 á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  øª°V  »fhôàμdE’G  AGô°ûdGh  ¥ƒ°ùàdG
 ºà«°S »`̀à`̀dGh ,»`̀eó`̀î`̀dGh …QÉ`̀é`̀à`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG ≈∏Y √ô```̀KoCGh

.πÑ≤ªdG ∫hC’G ¿ƒfÉc ô¡°T ∞°üàæe ™e É¡éFÉàf ¿ÓYEG
 (42) ø«JOÉªdG »a ô¶ædG IOÉYEG IQhô°V ≈∏Y OGôe Oó°Th
 (25) ºbQ ø««eÉ¶ædG ø«eÉëªdG áHÉ≤f ¿ƒfÉb øe (43) h
 äÉcô°û∏d  »`̀eGõ`̀dE’G  π«cƒàdÉH  ¿Éà≤∏©àªdG  2014  áæ°ùd

.QÉæjO ∞dCG 20 øY É¡dÉª°SCGQ ójõj »àdG äÉ°ù°SDƒªdGh
 äGAÉØYE’ÉH π≤ædG äÉcô°T ∫ƒª°T IOÉYEG IQhô°V ≈dG QÉ°TGh
 º¡°ùoj  πμ°ûH  ,á`̀«`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dGh  á`̀«`̀cô`̀ª`̀é`̀dGh  á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  áμ∏ªªdG  »a  π≤ædG  ∫ƒ£°SCG  åjóëJ  »a
 ºJ å`̀«`̀M ,á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e  á«à°ùLƒd äÉ``̀eó``̀Nh π`̀≤`̀f  äÉ`̀eó`̀N
 ΩÉ©dG  òæe  äGAÉØYE’G  ∂∏àH  π≤ædG  äÉcô°T  ∫ƒª°T  ±É≤jEG
 óªd  Oƒ¡édG  ∞«ãμJ  IQhô`̀°`̀V  OGô``̀e  ø«©dG  ó``̀cCGh  .2015
 ácGô°ûdG  ≥«ª©Jh  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  Qƒ°ùL  øe  ójõªdG
 ,á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  »`̀a  ∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉë°UCG  ™`̀e  ájOÉ°üàb’G
 ø«H  »aÉ≤ãdGh  …OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG  ÜQÉ≤àdG  ∞«XƒJh
 IQÉéàdGh  á«ªæàdG  äGô°TDƒe  ≈∏Y  ¢ùμ©æàd  ¿Gó∏ÑdG  ∂∏J

.ácôà°ûªdG
 ø«YÉ£≤dG  »∏ãªe  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  Ö`̀dÉ`̀W  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 »a  QGôªà°S’G  IQhô°†H  áeƒμëdG  …QÉéàdGh  »YÉæ°üdG
 á«∏jƒªJ   ò`̀aGƒ`̀f  OÉ`̀é`̀jEGh  (¿OQ’G  »a ™æ°U) á∏ªM º`̀YO
 áHQóªdG   ádÉª©dG  ô«aƒJ  ≈`̀dG  áaÉ°VG  ,Iô°ù«e  •hô°ûH

.ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG äÉÑKh QGô≤à°SGh
 ¢UÉîdG ´É£≤dG á«°Uƒ°üN IÉYGôe IQhô°V ≈∏Y GhOó°Th
 ´hô°ûe QGôbG  óæY É¡H  ôªj  »àdG  ájOÉ°üàb’G  ±hô¶dGh
 áeÉ≤ªdG  ™jQÉ°ûª∏d  É°Uƒ°üN  π`̀Nó`̀dG  áÑjô°V  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 õaGƒëdG øe ójõªdG íæe ≈dG áaÉ°VG ájƒªæàdG ≥WÉæªdÉH
 øª°V  ¢UôØ∏d  è`̀jhô`̀à`̀dGh  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  ™é°ûJ  »àdG

 .áë°VGh èeGôHh §£N

 البورصة تواصل الصعود والمؤشر يكسب ٤ نقاط 

»ª«ªàdG π°ü«a -¿ÉªY   

 á°ù∏L  äÓeÉ©J  ájÉ¡f  »`̀a  ¿É`̀ª`̀Y  á°UQƒÑd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô°TDƒªdG  π`̀°`̀UGh
 á°ù∏L øY É©ØJôe ,á£≤f 1966 iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d ,¬YÉØJQG ¢ùeG
 :º¡°SG ¥ÓZG ô©°S Oƒ©°U ,´ÉØJQÓd ô°TDƒªdG ™aOh .•É≤f 4 AÉ©HQC’G
 ∂æH ,áÄªdÉH 0^98 »àjƒμdG »fOQC’G ,áÄªdÉH 3^04 QÉªãà°SÓd ∫ÉÑb’G

.áÄªdÉH 0^48 »Hô©dG ∂æÑdGh áÄªdÉH 0^62 OÉëJ’G

’hGóJ ≈∏YC’G
 ∫ÓN  ∫hGó```J  ºéM  ≈`̀∏`̀YG  ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéàdG  º¡°S  πé°Sh
 ∞dG 332 iô°S ,QÉæjO ∞dG 345 äÉØ°SƒØdG ,QÉæjO ∞dG 495 `H á°ù∏édG
 ,QÉæjO  ∞dG  239  »Hô©dG  ∂æÑdG  ,QÉæjO  ±’G  304  ∫ÉªdG  ∂æH  ,QÉæjO
 155 ∫hôàHƒL-¿OQC’G IÉØ°üe ,QÉæjO ∞dG 182 ¿ÉªY IôgÉ≤dG  ∂æH
 QÉæjO ∞dG 111 øcÉ°ùe ,QÉæjO ∞dG 123 äÉjhÉª«chôàÑdG ,QÉæjO ∞dG

.QÉæjO ∞dG 91 IóëàªdG äÓHÉμdGh

Éª¡°SG ≈∏YC’G
 ,º¡°S ∞dG 677 `H á°ù∏édG ∫ÓN º¡°SG á«ªc ≈∏YG iô°S º¡°S πé°Sh
 ,º¡°S ∞dG 344 ∫ÉªdG ∂æH ,º¡°S ∞dG 438 ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéàdG
 237  IóëàªdG  äÓHÉμdG  ,º¡°S  ±’G  306  …QÉ≤©dG  ôjƒ£à∏d  QÉªYG
 133  õFÉcôdG  ,º¡°S  ∞dG  138  äGQÉªãà°SÓd  »HôY ¥ô°T  ,º¡°S  ∞dG
 130 äÉjhÉª«chôàÑdG ,º¡°S ∞dG 130 ¿ÉªY IôgÉ≤dG ∂æH ,º¡°S ∞dG

.º¡°S ∞dG 114 äÉØ°SƒØdGh º¡°S ∞dG

GOƒ≤Y ≈∏YC’G
 á°ù∏édG  ∫ÓN Oƒ≤Y ºéM ≈∏YG  ¿ÉªY IôgÉ≤dG  ∂æH  º¡°S  πé°Sh
 ,Gó≤Y 114 …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d QÉªYG ,Gó≤Y 115 iô°S ,Gó≤Y 126 `H
 ,Oƒ≤Y  105  ∫ÉªdG  ∂æH  ,Oƒ≤Y  107  äÉØ°SƒØdG  ,Oƒ≤Y  108  õFÉcôdG
 OÉëJ’Gh Gó≤Y 82 π≤æ∏d á∏eÉμàªdG ,Gó≤Y 98 äGQÉªãà°SÓd áeÉ¡J

.Gó≤Y 82 ôFÉé°ù∏d

áëHGQ ácô°T 29
 iô°S  ,áÄªdÉH  4^41  ø`̀LGhó`̀∏`̀d  á«æWƒdG  :º`̀¡`̀°`̀SG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  â`̀©`̀Ø`̀JQGh
 …QÉ≤©dG  ôjƒ£à∏d  QÉ`̀ª`̀YG  ,áÄªdÉH  4^16  AGò`̀¨`̀dG  QGO  ,áÄªdÉH  4^25
 ,áÄªdÉH  4  á°†HÉ≤dG  ¢ùμ«æ«a  ,áÄªdÉH  4^10  âæª°S’G  ,áÄªdÉH  4^16
 ,áÄªdÉH 3^63 ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéàdG ,áÄªdÉH 3^96 »fOQC’G õcôªdG
 ∫ÉÑb’G  ,áÄªdÉH  3^33  á`̀jhOCÓ`̀d  á`̀«`̀fOQC’G  ,áÄªdÉH  3^38  á«FÉ≤àf’G
 IQÉæªdG  ,áÄªdÉH  2^77  π≤æ∏d  äÉaÉ°ùe  ,áÄªdÉH  3^04  QÉªãà°SÓd

 ,áÄªdÉH  2^38  QÉªãà°SÓd  á«dhódG  ¿ƒªY  ,áÄªdÉH  2^70  ø«eCÉà∏d
 ,áÄªdÉH  2^32  ¿OQC’G  ójóM  ,áÄªdÉH  2^36  »Hô©dG  QÉªãà°S’G  ∂æH
 á«fOQC’G ä’É°üJ’G ,áÄªdÉH 2^11 øcÉ°ùe ,áÄªdÉH 2^29 ∫ÉªdG ∂æH
 1^71 á«Ñ£dG á«dhódG ,áÄªdÉH 1^85 á«dhódG πHÉæ°ùdG ,áÄªdÉH 2^04
 ,áÄªdÉH  1^44  π≤æ∏d  á∏eÉμàªdG  ,áÄªdÉH  1^70  πHÉH  ≥FGóM  ,áÄªdÉH
 ,áÄªdÉH  1^04 äÉjhÉª«chôàÑdG  ,áÄªdÉH  1^12 äGQÉªãà°SÓd á«Hô©dG
 Ö∏°üdG  ,áÄªdÉH  0^62  OÉëJ’G  ∂æH  ,áÄªdÉH  0^98  »àjƒμdG  »`̀fOQC’G

.áÄªdÉH 0^48 »Hô©dG ∂æÑdGh áÄªdÉH 0^53

É¡ª¡°SCG â©LGôJ ácô°T 29
 ,áÄªdÉH 7^14 äÉ`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEÓ`̀d  Üƒ`̀æ`̀é`̀dG  :º`̀¡`̀°`̀SG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  â`̀©`̀LGô`̀Jh
 4^28  IOó©àªdG  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  ,áÄªdÉH  4^72  á`̀«`̀fOQC’G  Ö«HÉf’G
 ,áÄªdÉH  3^84 ábÉ£∏d ¥ÉaBG  ,áÄªdÉH  3^84 πHGƒμ∏d  á«æWƒdG  ,áÄªdÉH
 ≈``dhC’G  ,áÄªdÉH  3^63  ∂FÉÑ°S  ,áÄªdÉH  3^63  äGQÉªãà°SÓd  π``e’G
 2^85 QÉªãà°SÓd IQGR ,áÄªdÉH 3^21 äÉØ°SƒØdG ,áÄªdÉH 3^50 πjƒªà∏d
 2^36  á«fOQC’G  AÉHô¡μdG  ,áÄªdÉH  2^50  ¿hôªãà°ùªdG  OÉëJG  ,áÄªdÉH
 ,áÄªdÉH  1^81  AGhó``dG  QGO  ,áÄªdÉH  2^03  ôFÉé°ù∏d  OÉëJ’G  ,áÄªdÉH
 ø«eÉàdG ,áÄªdÉH 1^66 åjóëàdG ,áÄªdÉH 1^69 »eÓ°SE’G IƒØ°U ∂æH
 ¿ÉÑd’G  ,áÄªdÉH  1^51  á«dÉªdG  IóëàªdG  ,áÄªdÉH  1^63  á«eÓ°SE’G
 áYƒªéªdG ,áÄªdÉH 1^23 ájQÉ≤©dG áîeÉ°ûdG ,áÄªdÉH 1^29 á«fOQC’G
 ∂æÑdG ,áÄªdÉH 1^01 á«Hô©dG á°ù°SDƒªdG ∂æH ,áÄªdÉH 1^04 ø«eCÉà∏d
 ∂æH  ,áÄªdÉH  0^81  ∫hôàHƒL-¿OQC’G  IÉØ°üe  ,áÄªdÉH  0^90  »∏gC’G
 ,áÄªdÉH  0^65  á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  ,áÄªdÉH  0^65  »``̀fOQC’G  »eÓ°SE’G

 ¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  áÄªdÉH  0^58  …QÉ`̀≤`̀Y  ,áÄªdÉH  0^62  äGó«Ñª∏d  á«Hô©dG

 .áÄªdÉH 0^36 IôëdG

AÉ≤∏dG øe
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 Ü ± CG - ¢VÉjôdG  

 ¢ù«ªîdG ¢ùeG ájOƒ©°ùdG áeÉ©dG áHÉ«ædG ä qócCG
 áYôéH{ ø≤M »é≤°TÉN ∫ÉªL »aÉë°üdG ¿CG
 ™«£≤J ºàj ¿CG πÑb IQóîe IOÉe øe zIô«Ñc
 ,∫ƒÑæ£°SG »a ájOƒ©°ùdG á«∏°üæ≤dG »a ¬àãL
 á«Ø∏N ≈∏Y ¢UÉî°TCG á°ùªîd ΩGóY’G âÑ∏Wh
 »dh øY ÉeÉªJ äÉ¡Ñ°ûdG äó©HCG É¡æμd ,á«°†≤dG
.¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G ó¡©dG

 áHÉ«ædG π«ch ∫Éb ,äÉ≤«≤ëàdG øe ™«HÉ°SCG ó©Hh 

 ôªJDƒe  »a  ¿É©∏°ûdG  ¿É©∏°T  ájOƒ©°ùdG  áeÉ©dG

 ∫ƒ`̀M ∫GDƒ``̀°``̀S ≈`̀∏`̀Y GOQ ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG »``a »`̀aÉ`̀ë`̀°`̀U

 ¢ù«FQ Ö`̀FÉ`̀f ¿EG ,ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh •Qƒ```̀J ∫É`̀ª`̀à`̀MG

 ó`̀ª`̀MCG ≈``̀dG IQÉ``̀°``̀TEG »`̀a ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G

 IOÉYEÉH  ôeCG  ,¬Ñ°üæe øe »ØYCG  …òdG  …ô«°ù©dG

 ,zIƒ≤dÉH  hCG  É°VôdÉH{  ájOƒ©°ùdG  ≈`̀dG  »é≤°TÉN

 áªjôédG ™bƒe »a ¢VhÉØàdG ≥jôa ¢ù«FQ ¿CGh

.¬àjƒg øY ∞°ûμj ¿G ¿hO øe ,¬∏à≤H ôeCG

 »é≤°TÉN ™e ¢VhÉØàdG ¿EÉa ,¿É©∏°ûdG Ö°ùëHh

 ∑GôY{  ≈`̀dEG  Q qƒ£J  á«∏°üæ≤dG  »a  √óLGƒJ  âbh

 ¬«∏Y »æéªdG øWGƒªdG ø≤Mh ó««≤Jh QÉé°Th

.z¬JÉah ≈dEG äOCG Iô«Ñc áYôéH IQóîe IôHEÉH

 πÑb ø``̀e{  ¬àãL zá`̀Fõ`̀é`̀J  â`̀ª`̀J{  ,¬∏à≤e ó`̀©`̀Hh

 ≈æÑe êQÉ`̀N ≈`̀dEG  É¡∏≤f  º`̀Jh  πà≤∏d  øjô°TÉÑªdG

 O qóëJ  ºd  z¿hÉ©àe{  ≈dEG  É¡ª«∏°ùJh  ,zá«∏°üæ≤dG

 ≈dEG  π°UƒàdG  ºJ  ¬`̀fEG  ∫Éb  ¿É©∏°ûdG  øμd  ,¬àjƒg

.¬d zá«¡«Ñ°ûJ IQƒ°U{

 ø«H øe ¬fCG  …Oƒ©°ùdG  ΩÉ©dG  ÖFÉæ∏d ¿É«H ∫Ébh

 ¬`̀«`̀Lƒ`̀J{ º``J ,á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG á```̀ qeP ≈`̀∏`̀Y É`̀aƒ`̀bƒ`̀e 21

 á«FGõédG  iƒYódG  áeÉbEGh  º¡æe 11 ≈dEG  º¡àdG

 QGôªà°SG ™e áªμëª∏d á«°†≤dG ádÉMEGh ,º¡≤ëH

 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d ø«aƒbƒªdG  á«≤H ™e äÉ≤«≤ëàdG

.zºgQGhOCGh º¡©°Vh á≤«≤M

 ô°TÉHh  ô`̀eCG  øe  πà≤H{  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âÑdÉWh

 ¢UÉî°TCG  á°ùªN ºgOóYh º¡æe πà≤dG  áªjôL

 ≈∏Y  á≤ëà°ùªdG  á«Yô°ûdG  äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ´É``̀≤``̀jEGh

.zá«≤ÑdG

 ∫OÉY …Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG ôjRh ø∏YCG ,¬à¡L øe

 AGôLEÉH »côàdG ìGôàbE’G ájOƒ©°ùdG ¢†aQ ô«ÑédG

.»aÉë°üdG πà≤e á«°†b »a »dhO ≥«≤ëJ

 áμ∏ªªdG  ,¢`̀Vƒ`̀aô`̀e  ô```̀eCG  Gò```̀g{  ô«ÑédG  ∫É```̀bh

 ÉØ«°†e  ,z≥«≤ëJ  RÉ¡L  É¡d  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ºàjh  á«fƒfÉb  á«°†b  âëÑ°UCG  ¿B’G  á«°†≤dG{

 áμ∏ªªdG  »`̀a  AÉ°†≤dG  πÑb  ø`̀e  É¡©e  πeÉ©àdG

.zájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ºd{ óªëe ô«eC’G ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ∫Éb Éªc

 .zádCÉ°ùªdG √òg »a QhO …CG ó¡©dG »dƒd øμj

 النائب السعودي يطالب بإعدام ٥ من المتهمين في قضية خاشقجي 

  

 ÖeôJ ÚH áªb øY ø∏©j ¢ùæH 
 πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ™∏£e º«ch

Ü ± CG - IQƒaÉ¨æ°S 

 ¢`̀ù`̀eG ¢`̀ù`̀æ`̀H ∂``jÉ``e »``̀cô``̀«``̀e’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö``FÉ``f ∫É```̀b

 ódÉfhO  ¢ù«FôdG  »≤à∏j  ¿CG  íLôªdG  øe ¬fEG  ¢ù«ªîdG

 »a ¿hG  ≠fƒL º«c  »dÉª°ûdG  …QƒμdG  º«YõdGh  ÖeôJ

 ¬`̀JQGOG  ¿CG  GOó°ûe  ,πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  ™∏£e  IójóL  áªb

 OƒYh{  Ü ∫ƒÑ≤dGh  á≤HÉ°ùdG  äGQGO’G  AÉ£NG  QôμJ  ød

.z≥≤ëàJ ’

  

 ƒμ°Sƒe ≈∏Y »ædÉaÉf QÉ°üàfG 
 á«HhQhC’G áªμëŸG ΩÉeCG

Ü ± CG -  ÆQƒÑ°SGôà°S 

 ºμM »a ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd á`̀«`̀HhQhC’G  áªμëªdG â`̀fGOCG

 z»°SÉ«°ùdG{ ™HÉ£dÉH Iô≤e É«°ShQ ¢ù«ªîdG ¢ùeG ΩôÑe

 ¢VQÉ©ª∏d  ΩÉJ  QÉ°üàfG  »a  ,»ædÉaÉf  »°ùμ«dCG  ∫É≤àY’

 É¡©aQ  »àdG  ihÉμ°ûdG  ™«ªL  »a  ø«∏eôμ∏d  »°ù«FôdG

.áÄ«¡dG √òg ≈dEG

 ¢ù∏éªd á«FÉ°†≤dG ´GQòdG πμ°ûJ »àdG áªμëªdG äCGQh

 ™``̀aGó``̀dG{ ¿CG É``̀gQGô``̀b »``̀a ÆQƒ`̀Ñ`̀°`̀SGô`̀à`̀°`̀S »``̀a É``````̀HhQhCG

 ÉÑfÉL+ πμ°ûj ¿Éc ä’É≤àY’G √ò¡d ΩRÓªdG »°SÉ«°ùdG

 äÉØ«bƒJ øe ø«æKG ¿G IócDƒe zá«°†≤dG øe +ÉjôgƒL

 ájOó©àdG âÑc ™bGƒdG »a{ Éª¡æe ±ó¡dG ¿Éc »ædÉaÉf

.zá«°SÉ«°ùdG

 QGô≤dG  Gò`̀g  áªμëªdG  »a  É«∏©dG  áaô¨dG  ¢ù«FQ  Ó`̀Jh

 ájÉ¡f  »a ƒμ°Sƒe ¬d  âëª°S  …ò`̀dG  »ædÉaÉf  Qƒ°†ëH

.ÆQƒÑ°SGôà°S ≈dEG ôØ°ùdÉH ±É£ªdG

 »`̀æ`̀fEG{ É`̀eÉ`̀Y 42 ô`̀ª`̀©`̀dG ø`̀e ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dG ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ≥`̀∏`̀Yh

 ó©H ¬«eÉëe ≥fÉY óbh ,zGóL ó«©°S πH ,GóL Qhô°ùe

.ºμëdG ≈dEG ´Éªà°S’G

 »YGQP øe Oôb ¬Ñë°S πØW IÉah   
 óæ¡dG ‘ ¬JódGh

Ü ± CG - »¡dOƒ«f 

 ¬Ñë°S Éeó©H πØW πà≤e ôKEG É≤«≤ëJ ájóæ¡dG áWô°ûdG âëàa

 êÉJ º∏©e º°†J »àdG Gô``ZCG  áæjóe »a ¬`̀Jó`̀dGh »``YGQP øe Oô`̀b

.óæ¡dG »a ô«¡°ûdG πëe

 ádÉcƒd Éeô«a âfÉ°ûjôH áæjóªdG »a áWô°ûdG óFÉb ÖFÉf ∫Ébh

 ¬JódGh »YGQP ø«H ¿Éc Éeƒj 12 ≠dÉÑdG πØ£dG ¿EG ¢SôH ¢ùfGôa

.ø«æKE’G ôNCÉàe âbh »a áaô¨dG ∑Éμe Oôb ºëàbG ÉeóæY πcCÓd

 √ò`̀g »``a Ió``̀Y í`̀£`̀°`̀SCG ≈`̀∏`̀Y õ`̀Ø`̀bh π`̀Ø`̀£`̀dG Oô``≤``dG Ö`̀ë`̀°`̀S ó``̀bh

.Éeô«a Ö°ùëH ,á¶àμªdG á«MÉ«°ùdG á≤£æªdG

 ,IódGƒdG øe áKOÉëdÉH GQGòfEG º¡«≤∏J ó©H Oô≤dG ¿Éμ°ùdG OQÉWh

 ó`̀MCG í`̀£`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y π`̀Ø`̀£`̀dG á`̀ã`̀L ∑ô``̀J ≈`̀∏`̀Y ¿Gƒ`̀«`̀ë`̀dG Gƒ``̀ª``̀ZQCGh

.»fÉÑªdG

 iód  âæ∏YCG  ób  πØ£dG  IÉ`̀ah  ¿EG  áWô°ûdG  »a  ∫hDƒ°ùªdG  ∫É`̀bh

 íjô°ûàH ìÉª°ùdG â°†aQ á∏FÉ©dG ¿CG ô«Z ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬dƒ°Uh

 hCG  •ƒ≤°ùdG  ¿Éc  AGƒ°S  IÉaƒdG  ÖÑ°S  ójóëJ ºàj  ºd  Éªc  áãédG

 .ôNBG ÖÑ°S …CG hCG á°†©d ¢Vô©àdG

 π≤ædG ä’Éée »a ¿hÉ©àdG ÉãëHh »bGô©dG ¢ù«FôdG πÑ≤à°SG

الرزاز يؤكد اعتزاز ا/ردن بالعالقات 
التاريخية مع العراق الشقيق

 ¿CÉ°ûH ∫ƒ∏M ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d ácÎ°ûŸG áæé∏dG äÉYÉªàL’ Ò°†ëàdG     
ÉjÉ°†≤dG áaÉc

الصفدي والحكيم يتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون 

 GôàH - ¿ÉªY   

 RGRô```̀dG ô`̀ª`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≈`̀≤`̀à`̀dG

 ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  AÉ°ùe  AGQRƒ```̀dG  á°SÉFQ  QGO  »`̀a

 Ωƒ≤j …ò```̀dG í`̀dÉ`̀°`̀U º`̀gô`̀H »`̀bGô`̀©`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG

.áμ∏ªª∏d πªY IQÉjõH

 RGõ``̀à``̀YG AÉ``≤``∏``dG ∫Ó```̀N AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó````̀cGh

 ¥Gô``̀©``̀dG  ™``̀e  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG  äÉ``bÓ``©``dÉ``H  ¿OQ’G

 É`̀gõ`̀jõ`̀©`̀Jh  É¡à«ªæJ  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ≥«≤°ûdG

 øjó∏ÑdG  ídÉ°üªd  áeóN  áaÉc  ä’ÉéªdG  »a

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh

 ¬àÑZQh  ¿OQ’G  OGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  AGQRƒ````dG  ¢ù«FQ  ó``cG

 í`̀à`̀ah »``̀FÉ``̀æ``̀ã``̀dG ¿hÉ```̀©```̀à```̀dG õ``̀jõ``̀©``̀à``̀H Ió````̀«````̀c’G

 …QÉéàdGh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©à∏d  ™°ShG  ä’Éée

.øjó∏ÑdG ø«H …QÉªãà°S’Gh

 √ô`̀jó`̀≤`̀J »``̀bGô``̀©``̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ó```̀cG ¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e

 ¿G  ∫É```̀bh  ¥Gô`̀©`̀∏`̀d  á``ª``YGó``dG  ¿OQ’G ∞`̀bGƒ`̀ª`̀d

 ºμëHh  »`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG  ¬`̀©`̀bƒ`̀eh  ¿OQ’G  ∞``bƒ``e

 á«ª°TÉ¡dG  á∏FÉ©dG  ™bƒeh á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG

 πgDƒj ¥Gô`̀©`̀dG  »a ¬H ≈¶ëJ …ò`̀dG ΩGô`̀à`̀M’Gh

.¥Gô©∏d É«≤«≤M Éμjô°T ¿ƒμj ¿G ¿OQ’G

 ∞°Sƒj  »μ∏ªdG  ¿Gƒ`̀jó`̀dG  ¢ù«FQ  AÉ≤∏dG  ô°†Mh

 ø«Hôà¨ªdG ¿hDƒ°Th á«LQÉîdG ôjRhh …ƒ°ù«©dG

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

 äGôHÉîªdG ôjóeh ¢SÉHódG QÉæe ¬àdÓL Öàμe

 π≤ædG  ô``̀jRhh  ájó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  ô``̀jRhh  áeÉ©dG

 áYÉæ°üdG  ô```̀jRhh …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ó`̀«`̀dh  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 ô`̀jRhh …Qƒ`̀ª`̀ë`̀dG ¥QÉ``̀W ø`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh IQÉ`̀é`̀à`̀dGh

 ôjRhh  »`̀JGhR  ¬dÉg  á«fó©ªdG  IhôãdGh  ábÉ£dG

 ø«eGh äÉª«æZ áfÉªL ΩÓY’G ¿hDƒ°ûd ádhódG

 ô«Ø°ùdGh  OhhGó```̀dG  »eÉ°S  AGQRƒ```̀dG  á°SÉFQ  ΩÉ`̀Y

.á∏≤©dG ô°üàæe OGó¨H »a »fOQ’G

GôàH - ¿ÉªY 

 ø«Hôà¨ªdG  ¿hDƒ``°``Th  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh  ≈≤àdG  

 ¢ù«ªîdG ¢ùeG IQGRƒdG ô≤e »a …óØ°üdG øªjCG

 óªëe Qƒ``̀à``̀có``̀dG »``̀bGô``̀©``̀dG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh

 á°SÉFôH óah øª°V áμ∏ªªdG Qhõj …òdG º«μëdG

 AÉ≤∏dG  AÉ`̀Lh   .  ídÉ°U  ºgôH  »bGô©dG  ¢ù«FôdG

 ≥aGƒàdG ºJ »àdG äGQGô≤dGh äÉ¡«Lƒà∏d kGò«ØæJ

 »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL AÉ≤d ∫ÓN É¡«∏Y

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ídÉ°U  ºgôH  ¢ù«FôdG  ¬«NCGh

 π«μ°ûJ ≈∏Y ¿GôjRƒdG  ≥ØJGh  .≥«≤°ûdG  ¥Gô©dG

 π`̀LCG  ø`̀e ø`̀«`̀JQGRƒ`̀dG  ø`̀e ∑ôà°ûe πªY ≥jôa

 ƒëf  Ωó≤àdG  ≈`̀dEG  ±ó¡J  ≥jôW  á`̀WQÉ`̀N  ™°Vh

 ä’ÉéªdG ≈à°T »a ¿hÉ©à∏d á©°SGh ¥ÉaG OÉéjEG

.IOóëe á«æeR ôWCG øª°Vh

»bGô©dG ¢ù«FôdG kÉ«≤à∏e AGQRƒdG ¢ù«FQ

»bGô©dG √ô«¶f »≤à∏j á«LQÉîdG ôjRh

 ‘ ø°Tój ¿hôcÉe   
 QÉ£b §N Üô¨ŸG

 áYô°ùdG ≥FÉa
Ü ± CG - Üô¨ªdG -  áéæW 

 π``̀jƒ``̀fÉ``̀ª``̀jEG »``°``ù``fô``Ø``dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG ø``̀°``̀TO

 óªëe ∂∏ªdG »Hô¨ªdG πgÉ©dGh ¿hôcÉe

 ≥FÉa QÉ£b §N ¢ù«ªîdG ¢ùeG ¢SOÉ°ùdG

 AÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ñ`̀dG QGó````̀dGh á`̀é`̀æ`̀W ø`̀«`̀H á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dG

 ∫ójh ,zÉ«≤jôaEG »a ´ô°SC’G{ ¬fCÉH ∞°Uƒj

 •ÉHôdG  ø«H  zácGô°ûdG  ≥ªY{  ióe  ≈∏Y

.¢ùjQÉHh

 ø«°TóàdG ó©H ™«Ñ∏d ôcGòàdG ≈dhCG ìô£Jh

 Ωƒª©dG ΩÉeCG íàØj ¿CG ≈∏Y §î∏d »ª°SôdG

 äÉeƒ∏©e  Ö°ùëH  ,»fÉãdG  øjô°ûJ  ájÉ¡f

 »a  ¢`̀Sô`̀H  ¢`̀ù`̀fGô`̀a  á`̀dÉ`̀ch  É¡«∏Y  â∏°üM

.áéæW

 QGó``̀dG ≈```̀dEG Gò``̀g äGQÉ``£``≤``dG §``N π`̀°`̀ü`̀jh

 ÉbÓ£fG  º∏c  350  áaÉ°ùe  ≈∏Y  AÉ°†«ÑdG

 øª°V  ¬àYô°S  ≠∏ÑJ  ¿CG  ≈∏Y  ,áéæW  ø`̀e

 »a  º`̀∏`̀c  320  ÓÑ≤à°ùe  É`̀¡`̀æ`̀e  º`̀∏`̀c  180

 ôãcC’G  ø«àæjóªdG  ø«H  §Hô«d  ,áYÉ°ùdG

 ô°ûYh ø«àYÉ°S ∫ÓN Üô¨ªdG »a ájƒ«M

 á`̀≤`̀«`̀bO 45h äÉ``̀YÉ``̀°``̀S  ™`````HQCG  ∫ó```̀H  ≥``̀FÉ``̀bO

 .É«dÉM

 ¿CG hóÑj ’ ?øeBG Éæ∏Ñ≤à°ùe πg ?¿ƒÑgGP øëf øjCG ≈dEG ∫AÉ°ùàf 

 »a ÉæJÉ«M Oƒ°ùj Ée ƒg ó≤ædGh ôeòàdGh ,¬Ñ«°üæH ¢VGQ GóMCG

?øμªe Gòg π¡a ,ô««¨àdG Ö∏£j πμdGh ,ø∏©dGh ô°ùdG

 Üô°V  …ò`̀dG  ∫GõdõdGh  ,πFÉg  äÉMÉ°ùdGh  ∫ƒ≤©dG  »a  ô««¨àdG

 øe áªK .áéYõe ájOGóJQG äGõg ñôØj ∫GR Éeh ô«Ñc º«∏bE’G

 »àdG  OhóëdG  πg  ?ádOÉY  »g  πg  ,º«∏bE’G  §FGôN  »a  ôμØj

 ídÉ°üe  »Ñ∏J  πg  ?QGôªà°S’G  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  πéY  ≈∏Y  âª°SQ

 z¥Ó£dG{  äGAGô`̀LEG  πgh?π¡°S  §FGôîdG  ô««¨J  πg  ?QÉÑμdG

?á∏¡°S

 »a  ¢SÉ°SC’Éa  ?Éæ°ùØfCG  …ƒ≤f  ∞«c  ?Éfó∏H  ≈∏Y  ßaÉëf  ∞«c

 øëf  πg  .±Gó`̀gC’G  ≈∏Y  ΩÉ©dG  »æWƒdG  ≥aGƒàdG  äÉ©ªàéªdG

 »a IOÉ`̀L  »g πg ?ìÓ`̀°`̀UE’G  »a áfôe ÉæàdhO  πg ?¿ƒ≤Øàe

 ’  äÉeƒμëdG  Éªæ«H  ô«¨àj  ¿É`̀H  ÖdÉ£e  øWGƒªdG  πg  ?∂`̀dP

?É¡Ñ«dÉ°SCGh É¡JÉ°SÉ«°S ô«¨àJ

 ™«£à°ùj  ΩÉ`̀¶`̀f  ó`̀Lƒ`̀j  ’h  ,º`̀©`̀æ`̀H  á``HÉ``LE’G  ™«£à°ùj  ó``MG  ’

 ∂∏àªj Oô```a  hG  á`̀Ä`̀a  ó``Lƒ``J  ’h ,á`̀©`̀æ`̀ª`̀dGh  Iƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  AÉ`````̀YO’G

 Éfóª°Uh  záØ°UÉ©dG{  ìÉjQ  Éæ°VôàYG  ó≤a  ,á≤∏£ªdG  á≤«≤ëdG

 πZƒJ ºd á«æeC’G ¬Jõ¡LCGh ÉjƒeO ¢ù«d ΩÉ¶ædÉa ,ÉÑ©°Th ÉeÉ¶f

 QÉeódG  Qƒ°U øe Gƒ¶©JG  ¿ƒ«fOQC’G  ∂dòch ,¢SÉædG  AÉeO »a

.≈°VƒØdGh

 ìÓ°UE’G ,ôÑcCG  ÖdÉ£eh Ωƒªg áªKh Iô«Ñc πcÉ°ûe áªK º©f

 á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dGh ,É`̀¡`̀≤`̀jô`̀W ∫hCG OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG á`̀HQÉ`̀ë`̀eh ,É`̀¡`̀ª`̀gCG

 á«°SÉ«°ùdG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  ø°üëj  ¢SÉæ∏d  »≤«≤ëdG  π«ãªàdGh

 ø`̀eC’G  øμd  ,  OGóÑà°S’G  hG  CÉ£îdG  »`̀a  ´ƒ`̀bƒ`̀dG  ø`̀e  á«eƒ«dG

.É¡«∏Y ∞∏àîf ’ »àdG á∏°UƒÑdG ƒg QGô≤à°S’Gh

 òæe  É¡à«é«JGôà°SEG  øe  äô«Z  ìƒ°Vh  πμH  á«fOQC’G  ádhódÉa

 ádhO{  ≈dG  π≤àæàd  ,zá«©jQ  á`̀dhO{  ó©J  ºd  É¡fCG  ø∏©Jh  äGƒæ°S

 ´É``̀°``̀VhC’Gh ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG Üƒ`̀«`̀L ≈`̀∏`̀Y óªà©J »`̀à`̀dG zêÉ``̀à``̀fE’G

.CGƒ°SCG ≈dG A»°S øe ô«°ùJ á«°û«©ªdG

 ø«æWGƒªdG  A’h  ádhódG  øª°†J  á«©jôdG  ádhódG  êPƒªf  »a

 πHÉ≤e äÉeóîdG º¡d Ωó≤J É¡fC’ ,ÜGƒL hG ∫GDƒ°S ¿hO ≥∏£ªdG

 QhO ô«¨àj ÉeóæY ô«¨àj ΩG  ÉàHÉK  A’ƒ`̀dG  ≈≤Ñj πg øμd ,∂`̀dP

?øWGƒªdG ™e É¡àbÓYh ádhódG

 á∏Môe øe π≤àæj ÉeóæY øWGƒªdG ¿’ ,ô«¨àj :ÜGƒédG ÉªàM

 ¬fG É¡dhCG ,¬àdhO ≈∏Y Ébƒ≤M ¬d ¿Éa ™aódG á∏Môe ≈dG òNC’G

 É¡≤jôW »a ÖgòJ ∫GƒeCG øe ¬©aój Ée ¿ÉH øÄª£j ¿CG ójôj

 ∑Éæg ¿EG  É«fÉKh ,±ÉØ°Th ºμëe »dÉªdG ΩÉ¶ædG ¿Gh í«ë°üdG

 áaÉc ≈`̀∏`̀Y QGô``̀≤``̀dG PÉ``î``JG »``a ¬`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀J »``a á`̀jó`̀L

 ΩÉ¶àfG  πμH  É¡∏ªY  …ODƒ`̀J  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ¿Gh  äÉjƒà°ùªdG

.äÉ£∏°ùdG ø«H í°VGh π°üah

 É¡fC’  ;É¡«∏Y  ®ÉØëdÉH  ádhódG  »a  øWGƒªdG  QhO  »JCÉj  Éægh

 É¡d  π`̀°`̀UC’É`̀H  É¡JCÉ°ûf  ¿CG  Éªc  ,ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  »`̀a  QôμàJ  ’  Iô`̀gÉ`̀X

 ≈JCÉàJ  ’  ób  á«°SÉ«°Sh  ájOÉ°üàbGh  á«îjQÉJ  ±hô`̀Xh  ÜÉÑ°SCG

 ’ `  ÉgQGôb hG  É¡JOÉ«°S  hG  É¡dÓ≤à°S’ ádhódG  ¿Gó≤Øa ,á«fÉK

 ´É«°Vh É¡JÉæHh É¡FÉæHCG πÑ≤à°ùe ´É«°V ≈dG …ODƒj ób ` ˆG íª°S

.º¡JGRÉéfEG

 ,ø«eƒμëeh ÉeÉμM ™«ªédG á«dhDƒ°ùe ádhódG ≈∏Y á¶aÉëªdG

 ¬Wô°T  πH  ô`̀NB’G  ¢†aQh  §∏°ùàdG  hG  OôØàdÉH  »JCÉj  ’  Gò`̀gh

 ®ÉØëdÉH  π«ØμdG  ¬`̀fC’  »æWƒdG  ≥aGƒàdGh  QGƒ`̀ë`̀dG  »°SÉ°SC’G

 êÉéàM’G  á«Yhô°ûe  »¨∏j  ’  Gò`̀gh  ¬`̀JGRÉ`̀é`̀fGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ≈∏Y

 ¬«dEG  ´Éªà°S’ÉH  á`̀dhó`̀dG  ≈∏Y  ô`̀«`̀NC’G  ≥`̀Mh  ,øWGƒª∏d  ≥ëc

.á«°û«©ªdG ¬YÉ°VhCG ø«°ùëJh

 RÉ``̀é``̀f’G ¢``̀SÉ``̀°``̀SCG »``̀g ¬``̀JOÉ``̀«``̀bh ø```Wƒ```dGh Ö`̀©`̀°`̀û`̀dÉ`̀H á``≤``ã``dGh

 Éª∏Yh É`̀«`̀æ`̀Wh Gó`̀«`̀°`̀û`̀f ¢`̀ù`̀«`̀d ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’É`̀a ,¬``̀H QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀S’Gh

 ƒg  π`̀H  ,´Gô`̀à`̀bG  ≥jOÉæ°Uh  ójôH  ™`̀HGƒ`̀Wh  ôØ°S  RGƒ``Lh  ÉbÉØN

 É¡eÉ¶fh ádhódG  IOÉ«°S øY ´ÉaódG  ≈∏Y IQOÉb äÉ°ù°SDƒe AÉæH

 »æ©j  åjóëàdGh  ,¬àeGôch ¬à°û«©eh Ö©°ûdG  øeCGh  »°SÉ«°ùdG

 ¬`̀Lh »`̀a ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG …ƒ`̀≤`̀J áeƒ¶æe AÉ`̀æ`̀H

 .á«LQÉîdGh á«∏NGódG äGôeGDƒªdG

 ¿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

?¿ƒÑgGP øëf øjCG ≈dEG
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 GôàH - ¿ÉªY

 áHÉ«ædG ¿ÓYEG á«ªgCG ¢ùeG áeƒμëdG äócCG 
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``a á`̀eÉ`̀©`̀dG
 øe Oó````̀Y ≈`````̀dEG º``̀¡``̀à``̀dG ¬``̀«``̀Lƒ``̀J á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀à`̀b  á`̀«`̀°`̀†`̀b »``̀a ø`̀«`̀aƒ`̀bƒ`̀ª`̀dG

 .»é≤°TÉîdG ∫ÉªL »aÉë°üdG …Oƒ©°ùdG
 »`̀ª`̀°`̀SQ ¿É``̀«``̀H »```̀a á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG äOó```̀°```̀Th 
 ƒëf áª¡e Iƒ£N ¿Ó``̀YE’G  Gò`̀g  ¿CG  ≈∏Y
 äÉ≤«≤ëàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á`̀dGó`̀©`̀dG  ≥«≤ëJ
 AÓéà°S’ É¡FGôLEG ájOƒ©°ùdG âæ∏YCG »àdG
 √òg  äÉ°ùHÓe  ∫ƒ``M  á∏eÉμdG  á≤«≤ëdG
 áÑ°SÉëeh  á`̀dGó`̀©`̀dG  ¥É``̀≤``̀MGh  ,á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG

.É¡«a ø«WQƒàªdG

 º¡àdG ¬«LƒJ :áeƒμ◊G
 »é≤°TÉN πà≤Ã Úaƒbƒª∏d

ádGó©dG ≥«≤ëàd áª¡e Iƒ£N
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 »àdG   ≈`̀ª`̀¶`̀©`̀dG  á`̀æ`̀ ŸG  ƒ``̀gh  .. 
 ,  Ó`̀ Yh  π`̀L  ˆG  É¡H  Éæ«∏Y  ø`̀e
 ¬∏°SQCG  …ò`̀dG  ,iÈμdG  áª©ædGh
 á`̀ª`̀MQh ió``̀ g π``̀ Lh õ``̀Y ˆG
 É``̀ ne nh  Ú`̀©`̀ª`̀LCG  ¢SÉæ∏d  iô`̀°`̀û`̀Hh
 ∞«c   nÚp nŸÉ n©r∏ ud ká nª rMnQ q’ pEG n∑É nær∏ n°S rQnCG
 ≈∏°U  ¬àeCG  â«¶M  …òdG  ƒgh  ’
 ƒ∏Yh  ËôμàdÉH  º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG
 »bÉH ¥ƒa ¿CÉ°ûdGh áfÉμŸGh Qó≤dG
 râ nL pô rNoCG  á qeCG  n rÒ nN  rº oà ræ oc{  ºeC’G

.   { p¢SÉ ræ∏d
 ÉÃ ó°TÎ°ùj  ôe’G ‘ ôXÉædGh..
 z n rÚæ perDƒoŸG,  ¢SÉædG   r≈∏ nY  ô G  sø ne
 oƒ∏ rà nj  rº o¡ ræ pe  k’ƒ o°S nQ  rº p¡ p« pa  nå n© nH  rPEG

     z. rº p¡« qc nõ oj nh p¬ pJÉ rjBG rº p¡ r«n∏ nY
  ;ió`̀¡`̀dG  ó`̀ dh  Ωƒ`̀ j  ¬fÉëÑ°Sh..
 ,¬à©∏Wh √ódƒÃ OƒLƒdG QÉæà°SG
 ,¬JO’h  QƒæH  ¢`̀VQC’G  âbô°TCGh
 º«¶©dG  çó``̀◊G  ™`̀e  â`̀HhÉ`̀Œh
 ¢``̀VQC’Gh  äGhÉª°ùdGh  ¿Gƒ``̀ cC’G
 õàgG  ácôHh  GQƒf  √ódƒe  π©Lh
 QÉf ¬H äCÉØ£fGh iô°ùc ¢TôY ¬d
 ∞dCG á∏©à°ûe â∏X ¿CG ó©H ¢SQÉa

.ΩÉY
 ¬∏©éa  qπ`̀ nL nh  qõY  …QÉÑdG  n¬e qô nc
 …CGh  ,ô`̀î`̀a  ’h  ΩOBG  ó``dh  ó«°S
 ˆG §Hôj ¿CG  øe º¶YCG  ËôμJ
 ÜƒLh ÚHh √ÓY πL ¬àÑfi ÚH

 rπ ob{ :¬dƒ≤H ¬dƒ°SQh ¬«Ñf ´ÉÑ qJEG
 Êƒ©ÑJÉa  n̂ G  n¿ oƒ qÑ p o–  rº oà ræ oc  r¿EG

 z. rº oμnd rô pØ r̈ nj nh ô G rº oμ rÑ pÑ rë oj
 …òdG  Ωƒ«dG  óYƒe  ≈∏Y  øëf..
 AÉLQCG   ‘  ¿ƒª∏°ùŸG  ¬«a  πØàëj
 »ÑædG IO’h iôcòH,áaÉc ⁄É©dG
 ,º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  óªfi
 ⁄É©dÉHh ÉfOÓH ‘  ΩÉ≤J  ¬«ah..
 äÉ q«dÉ©ØdG øe ójó©dG, »eÓ°S’G
 ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ŸG á``̀ eÉ``̀ bEG  ø```̀Y Gó````Y,
 ìóŸ  óFÉ°üb  É¡«a  ó°ûæ oj  »àdG
 √òg  π∏îàj  Éªc  ,º«¶©dG  »ÑædG
 ôcòJ  »àdG  ¢ShQódG  äÉ«dÉ©ØdG
 .IôgÉ£dG áæ°ù◊G »ÑædG äÉØ°U

oAÉ```« p°V oäÉ`æ pFÉμdÉ` na ió``` o¡`dG nó`````` pd oh

á°ùYO Ú°ùM:Öàc
 

ُولِـَد الـُهـدى فَـالكائِناُت ِضياُء
ـٌم َوثَناُء َوفَـُم الـزَمـاِن تَـبَـسُّ
الـروُح َوالـَمـَألُ الـَمالئُِك َحولَُه
لِـلـديـِن َوالـُدنـيـا ِبِه بَُرشاُء

َُة تَزَدهي..» َوالـَعـرُش يَزهو َوالَحظ
الكون  محج  يف  منزه   مرقوم  ذلك  ؛  شوقي  احمد  الشعراء  ام  عنها  عرب  برشى،  وهي 
ا  به الذكرى  العطرة املباركة، املولد النبوي الرشيف يف الثا عرش  والناس ،تزدهي 

من شهر ربيع األول من كل عام، من اعوام الخلق عىل االرض!.
وتصادف املناسبة يوم الثالثاء املقبل املوافق للعرشين من ترشين الثا ٢٠١٨ ميالدية.

وهي مناسبة عطرة عزيزة عىل القلوب، مولد سيد الكائنات، نبي األمة والرحمة املهداة؛ 
، النبي االمي سيد بني هاشم. كيف ال وهو سيد ولد آدم وخاتم األنبياء واملرسل

سلسلة حلقات من كتاب 
"اسرتاتيجيات  يف الدمج 

الرتبوي ملجتمع أفضل 
..أذكياء لكنهم مختلفون

بُردى الذكرياتبُردى الذكريات
من متحف الذاكرةمن متحف الذاكرة

وس رابط ميكاني ب وجود ر وف البرشيالهربسالزها
دراســـــة مبنيــــة عـــىل اختبـــــــار أنسجـــــة الــدمــــاغدراســـــة مبنيــــة عـــىل اختبـــــــار أنسجـــــة الــدمــــاغ

عرب عليك أن تقرأ 
لهم إذا أردت أن تصبح 

مثقفاً حقيقياً

أ أ
مفكرين7
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20 إشارة 
تظهر ذلك

أنت تعاقب نفسك!
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oAÉ`̀«`̀ p°`̀V oäÉ`̀æ`̀ pFÉ`̀μ`̀dÉ`̀ ``̀ na ió`̀``̀ o¡`̀ ``̀dG nó``̀ ```̀ pd ohoAÉ``̀æ``̀ nK nh lº`̀``̀ t°`̀ù`̀``̀ nÑ`̀ ``̀ nJ p¿É`````e nõ`````dG oº``̀ ```̀ na nh

o¬`̀ ndƒ`̀ nM o∂`̀ pFÓ`̀ nª`̀ ``̀ dG oC nÓ`̀ ``̀ nª`̀ ``̀ dG nh oìhô``̀```̀dGoAGô`` n°``û`` oH p¬```̀ pH É`̀ ``̀ «`̀ ``̀ f oó`̀ ``̀ dG nh pø`̀ ``̀jó`̀``̀∏`̀ ``̀ pd

»g nOõ nJ  oI nÒ`̀ ¶`̀ n◊G nh  ƒgõ nj  o¢Tô` n©`dG nhoAÉª°ü n©dG  oI nQó``̀ p°``̀ù``̀dG nh  ≈¡` nà`æ` oª`dG nh

ÉH oôdG  oá nμ pMÉ°V  p¿É`̀bô`̀ oØ`̀dG  oá` n≤`jó` nM nhoAÉ``̀ qæ``̀ nZ  lá``̀ sj pò``̀```̀ n°``̀T  p¿G  ``̀ª`̀``̀ oLô`̀``̀ oà`̀ ``̀dÉ`̀ ``̀ pH

mπ n°ù∏ n°S  ø`̀ pe  kÓ n°ù∏ n°S  oô`̀ o£`̀≤`̀ nj  o»`̀M nƒ`̀ ``̀ dG nhoAGh oQ  o™`̀ jó`̀ nÑ`̀ dG  oº`̀ ``̀ n∏`̀ ``̀ n≤`̀ ``̀dG nh  oìƒ`̀ ``̀ n∏`̀ ``̀ dG nh
lá nØ«ë n°U  n»¡ na  pπ°S oôdG  »eÉ°SnCG  â nª p¶` ofoAGô`̀ n̈ `̀ oW mó``̀ sª``̀ n ofi oº``̀°``̀SpG nh pìƒ`̀``̀ n∏`̀ ``̀dG »`̀``̀a

p¬`̀ pahô`̀ oM p™`̀ jó`̀ nH ‘ pá`̀ ndÓ`̀``̀ né`̀``̀dG oº`̀``̀°`̀SpGoAÉ`̀Ñ`̀dG n¬``` nW oº``̀ °``̀ SpG nh n∂`̀``̀ pdÉ`̀``̀æ`̀``̀ og l∞``̀ ```̀ pdnCG
ká`̀ s«`̀ p n–  nOƒ``̀L oƒ``̀dG  nAÉ``̀L  ø`` ne  nô`«` nN  É`jGhDhÉ`̀ L  n∂`̀ pH  ió`̀ o¡`̀dG  ≈``̀dpEG  nÚ∏ n°Sô oe  ø` pe

»≤nà∏ nj  ’  …ò```̀ sdG  nÚ`̀ q«`̀``̀ pÑ`̀``̀ næ`̀``̀dG  oâ`̀``̀«`̀``̀ nHoAÉ``̀Ø``̀ næ``̀ o◊G nh  p¬`̀«`̀``̀a  o∞`̀``̀ pFÉ`̀``̀æ`̀``̀ në`̀``̀dG  q’pEG

lΩ nOBG  n∂``̀ nd  º`̀ ``̀ og nRÉ`̀ ``̀M  pI sƒ```̀ ````̀ oHoC’G  oô`̀``̀«`̀``̀ nNoAG qƒ``̀ ```̀ nM  änR nô```̀````̀````̀MnCG nh  pΩÉ``̀ ```̀ ```̀ fnC’G  n¿hO

â`̀ n¡`̀ nà`̀fpG nh pI sƒ`̀ oÑ`̀ oæ`̀ dG sõ`̀ ``̀ pY Gƒ``̀ ```̀ c nQOnCG º`̀``̀ ogoAÉ`̀°`̀ù`̀©`̀ n≤`̀dG  oI sõ``̀ p©``̀ ```̀dG  n∂`````«````` ndpEG  É`¡`«`a

É¡nd l¥ƒ``∏`` nfl nƒ```̀g nh n∂`̀ pà`̀«`̀ nÑ`̀ pd  â`̀``̀ n≤`̀``̀p∏`̀``̀ oNoAÉ`̀ª`̀ n¶`̀ o©`̀dG  É`̀ goDƒ`̀ Ø`̀ oc  nº`̀``̀ pFÉ`̀``̀¶`̀``̀ n©`̀``̀dG  s¿pEG

â`̀ næ`̀ uj oõ`̀ na  nAÉ`̀ª`̀ n°`̀ù`̀dG  o¬`̀ n∏`̀ ``̀dG  nô` s°û` nH  n∂`̀ ``̀ pHoAGÈ``̀ n̈ ``̀dG n∂``` pH kÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀``̀ pe â`̀``̀ nY sƒ`̀ ``̀ n°`̀†`̀ ``̀ nJ nh

o¬`̀ oJÉ`̀ª`̀ n°`̀ù`̀ nb …ò````` sdG n∑É`̀``̀ q«`̀``̀ në`̀``̀ oe Gó``̀```̀ nH nhoAÉ`̀ ``̀ «`̀ ``̀ nM nh kió``̀ ```̀ og o¬``̀ ```̀ oJ sô``̀ ```̀ oZ nh w≥``̀ ```̀ nM
l≥```` nfh nQ pI sƒ``̀ oÑ``̀ oæ``̀dG pQƒ```̀f ø`̀ ``̀ pe p¬`̀ ``̀«`̀ ``̀ n∏`̀ ``̀ nY nhoAÉ`̀ª`̀«`̀°`̀S p¬```̀ pjó```̀ ng nh pπ`̀«`̀``̀∏`̀``̀ nî`̀``̀dG nø``̀ ```̀ pe nh

p¬ pFÉª n°S  n∞`̀∏`̀ nN  p¬`̀«`̀ n∏`̀ nY  oí«°ùnŸG  ≈`æ`KnCGoAGQò``̀ n©``̀ dG  pä sõ``̀ ```̀ nà``̀ ```̀gpG nh  ä ``̀ n∏`̀ ``̀ s∏`̀ ``̀ n¡`̀ ``̀ nJ nh

o¬ oMÉÑ n°U  p¿É``̀e nõ``̀dG  ≈`̀∏`̀ nY  o¬«`à` nj  lΩƒ`̀ ``̀ njoAÉ```̀ q°```̀V nh mó`̀ ``̀ sª`̀ ``̀ në`̀ ``̀ oª`̀ ``̀ pH o√oDhÉ``̀ ```̀ °``̀ ù``̀ ```̀ ne nh

lô`̀ sØ`̀ n¶`̀ oe p¬`̀«`̀a pø``̀c oô``̀dG ‹É`̀ ``̀Y t≥`̀``̀ në`̀``̀dGoAGƒ```̀ pd p¬`̀ «`̀ n∏`̀ nY ƒ`̀∏`̀©`̀ nj ’ p∂`̀``̀∏`̀``̀ oª`̀``̀dG »`̀``̀a

â`̀ nd põ`̀d oõ`̀ na nÚ`̀ pŸÉ`̀¶`̀dG o¢``Thô`` oY ä nô``̀```̀ pY oPoAGó``̀ °``̀UnCG º`̀ p¡`̀ pfÉ`̀é`̀«`̀J ≈`̀``̀∏`̀``̀ nY â`̀ ``̀ n∏`̀ ``̀ nY nh

º`̀ o¡`̀ ndƒ`̀ nM pÖ``̀ pfGƒ``̀ n÷G oá`̀ nj phÉ`̀ ``̀N oQÉ`̀``̀æ`̀``̀dG nhoAÉ``̀ ŸG n¢``̀ VÉ``̀ Z nh É``̀¡``̀ oÑ``̀```̀ pFGh nP ä nó`̀ ``̀ nª`̀ ``̀ nN
lá`̀ sª`̀ nL  o¥ pQGƒ``̀```̀ nî``̀```̀dG nh  iô`̀``̀à`̀``̀ nJ  o…B’G nhoAG qó```̀````̀ nZ  É`̀ ``̀ ¡`̀ ``̀ pH  lìG qh nQ  oπ`̀ ``̀ jô`̀ ``̀ Ñ`̀ ``̀ ``̀ pL

p¬p∏°† na  oπ`̀ pjÉ`̀ nfl  ä nó``̀ nH  oº«à` n«`dG  nº`©`pfoAÉ`````̀c nP nh  o¬`̀ o°`̀†`̀ ``̀©`̀ ``̀ nH  l¥R pQ  oº`̀ ``̀ à`̀ ``̀ o«`̀ ``̀ dG nh

p¬ pFÉL nô pH  É« n◊G  ≈≤°ù nà°ù oj  pó¡ nª`dG  »`aoAÉ`̀ °`̀SCÉ`̀ nÑ`̀dG o™`̀ naó`̀``̀ nà`̀``̀°`̀ù`̀``̀ oJ p√ pó`̀``̀°`̀ü`̀``̀ n≤`̀ ``̀ pH nh
n⁄  p¥ó p°üdG nh  ÉÑ p°üdG  ‘  pá`̀ nfÉ`̀enC’G  iƒ p°ù pHoAÉ``̀ æ``̀ neoC’G nh p¥ó`̀ p°`̀ü`̀ dG oπ``̀```̀gnCG o¬`̀``̀a pô`̀``̀©`̀``̀ nj

Ó o©dG  iƒ`̀¡`̀ nJ  É`̀e  o¥Ó````̀NnC’G  o¬``̀ nd  ø`̀ ne  É`joAG nÈ```̀ oμ```̀dG o≥`̀ s°`̀ û`̀ n©`̀ nà`̀ ``̀ nj É``̀ ```̀e nh É`̀``̀¡`̀``̀æ`̀``̀ pe

É`̀g nó`̀M nh  â`̀ neÉ`̀≤`̀ nd  kÉ`̀æ`̀jO  º` p≤` oJ  º`̀``̀ nd  ƒ`̀``̀ ndoAÉ````̀ fB’G p√ pQƒ``̀```̀æ``̀```̀ pH oA»`̀ ``̀ °`̀†`̀ ``̀ oJ kÉ`̀ ``̀ æ`̀ ``̀ jO
lπ pFÉª n°T  pº`̀«`̀¶`̀ n©`̀dG  p≥`̀ o∏`̀ oÿG  ‘  n∂`̀``̀à`̀``̀ nfGRoAÉ``̀e nô``̀ oμ``̀dG o™``̀ ndƒ``̀ ```̀ j nh sø`̀ ``̀ p¡`̀ ``̀ pH iô`̀ ``̀¨`̀ ``̀ oj

p¬ pFÉª n°S  o¢ùª n°T  nâ`̀ fnCÉ`̀ na  o∫É`̀ª`̀ né`̀``̀dG  É`̀ ``̀ qenCGoAÉ```̀jnCG n∂`̀ æ`̀ pe p≥`̀``̀j qó`̀``̀ p°`̀ü`̀``̀dG oá`̀ ``̀ nMÓ`̀ ``̀ ne nh

o√ oÒ``̀ nN nh  p√ƒ`̀ L oƒ`̀ dG  pΩ nô``̀ nc  ø`̀ pe  oø°ù` oë`dG nhoAÉ``̀ª``̀ nY oõ``̀```̀dG nh oOG qƒ``̀```̀ o≤``̀```̀dG n»```̀````̀ pJhCG É`̀ ``̀e

ió`̀ nŸG pOƒ`̀ ÷É`̀ pH nâ`̀¨`̀n∏`̀ nH näƒ`̀ nî`̀``̀ n°`̀S GPpEÉ````` naoAGƒ`````̀ fnC’G oπ`̀ n©`̀ Ø`̀ ``̀ nJ ’ É`̀ ``̀e nâ`̀ ``̀ ∏`̀ ``̀ n©`̀ ``̀ na nh
kGQ só``̀ n≤``̀```̀ oe nh  kGQ pOÉ`̀ ``̀ ≤`̀ ``̀ na  näƒ`̀ ``̀ nØ`̀ ``̀ nY  GPpEG nhoAÓ``̀ n¡``̀ o÷G  n∑ pƒ``̀Ø``̀ n©``̀ pH  oø`«`¡` nà`°ù` nj  ’

lÜnCG  hnCG  wΩoCG  nâ`̀ ``̀ fnCÉ`̀ ``̀ na  nâ`̀``̀ª`̀``̀``̀ pM nQ  GPpEG nhoAÉ`̀ª`̀ nM oô`̀ dG É`̀ª`̀ og É`̀«`̀f oó`̀``̀dG »`̀``̀a p¿Gò``̀```̀ ng
lá nÑ°† nZ  n»``̀ pg  É``̀ s‰pEÉ``̀ na  nâ`Ñ` p°†` nZ  GPpEG nhoAÉ`̀°`̀†`̀¨`̀ nH  ’ nh  lø`̀¨`̀ p°`̀V  ’  u≥`̀ ``̀ në`̀ ``̀ dG  »`̀``̀a

p¬`̀ pJÉ`̀°`̀Vô`̀ ne  ‘  n∑Gò````` na  nâ`«`°V nQ  GPpEG nhoAÉ````̀ j pQ nh lº``̀ t∏``̀ n n– pô`̀``̀«`̀``̀ã`̀``̀ nμ`̀``̀dG ≈``̀```̀°``̀V pQ nh
lI sõ```̀ pg  pô`̀ pHÉ`̀æ`̀ nª`̀∏`̀``̀ p∏`̀``̀ na  nâ`̀``̀Ñ`̀``̀ n£`̀``̀ nN  GPpEG nhoAÉ`̀ μ`̀ oH pÜƒ`̀ ∏`̀ o≤`̀ ∏`̀ ``̀ pd nh s… pó`̀ ``̀ næ`̀ ``̀ dG hô`̀``̀©`̀ ``̀ nJ
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قاع املدينة

والمقبالت  الشعبية  المأكوالت  من  «المقدوس»  يعتبر  حيث 
على  يحرصون  الناس  من  فالكثير   ، الشتاء  فصل  في  الهامة 
في  الشهر  تتجاوز  لمدة  منه  ويخللون  موائدهم  ضمن  وجوده 
أن  حيث   ، أطول  مدة  لديهم  ليبقى  البيوت  داخل  المونة  خزانة 

هذا هو موسمه .
تقول «أم توفيق» ربة بيت نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي 
مطبخي  بجعل  أخواتي  مع  بالتعاون  قررت  أسرتي  منها  تعاني 
لمساعدة  وبيعه  المقدوس  لصناعة  مصغر  معمل  عن  عبارة 

أسرتي وأسرهن في مصاريف البيت واألوالد .
وتضيف كانت الفكرة عندما حاولت كثيرا البحث عن عمل رغم 
اني حاصلة على شهادة جامعية ولكن لم أجد فرصة عمل فكرت 
نساء  هناك  وأن  الطبخ  برنامج  في  التلفاز  على  مشاهدة  بعد 
مطبخاً  يعملن  أن  فقررن  الوظيفة  إنتظار  في  البقاء  رفضن 
بالفكرة  أخواتي  أبلغت  عندها   ، المشروع  إنجاح  وتم  إنتاجياً 
فجمعنا مبلغاً من المال لشراء الباذنجان وزيت الزيتون والجوز 

والفلفل الحار والتي تعتبر من مكونات عمل «المقدوس»
إقباال  المقدوس  من  إنتاجنا  القى  اهللا  حديثها «بفضل  وتابعت 
واستحسانا من الزبائن وبعدها انتشر صيت عملنا في صناعة 

بالمأكوالت  تهتم  مطاعم  مع  وتعاقدنا  «المقدوس»المنزلي 
الشعبية . 

 تبق ال  وأن  واألنتاج  العمل  على  النساء  توفيق  أم  وتنصح 
العوز  من  أسرتها  مساعدة  في  تساهم  وأن  األيــدي  مكفوفة 

والحاجة وأبعادها عن شبح الفقر والحرمان .
وتضيف أم توفيق لقد تحسنت أوضاع أسرتي المعيشية ، فقد 
األبناء  ومصاريف  البيت  إيجار  دفع  من  يعاني  دائما  زوجي  كان 
وأصبحت   ، البيت  مصاريف  في  سويا  نتشارك  اآلن  وأصبحنا 

حياتنا أكثر سعادة واستقراراً وبتنا نشعر باألمان .
وبدأنا نخطط لتحسين أوضاع أبنائنا وتعليمهم أحسن تعليم .

عمل  ومكونات  أدوات  الجبور  ريم  البيت  ربة  تبين  جهتها  ومن 
من  يتكون  تقول   ، منزلها  داخــل  تنتجه  الــذي  «المقدوس» 
الباذنجان الصغير جدا والثوم والجوز والفلفل األحمر الحار وزيت 
الزيتون ، فالباذنجان يحتاج وقت لتحضيره قبل عمل المقدوس 
ثم  ومن  أليام  الماء  من  والتجفيف  والتمليح  للسلق  يحتاج  فهو 

حشوه بالمكونات السابقة الذكر وبعدها نضعه بالزيت .
اتخذت  الصعبة  المعيشة  الظروف  ظل  في  الجبور  تضيف 
للرزق  مصدرا  المقدوس  صناعة  البيوت  ربات  من  ومجموعة 

يوم  كل  سوية  نجتمع  حيث  موسمه  هي  الفترة  هذه  ان  خاصة 
كل  ننتج  حيث   ، المخلل  الباذنجان   » المقدوس   » وانتاج  لعمل 
لبيعه  به  نحتفظ  تبقى  وما  للزبائن  لبيعها  كبيرة  كميات  يوم 

على مدار السنة فزيت الزيتون مادة حافظة له .
مقدوس   » أهمية  إلى  الصانوري  خالد  التغذية  خبير  ويشير 
الزيتون  وزيت  كالثوم  غذائية  عناصر  من  المكون   » الباذنجان 
والفلفل الحار والباذنجان فهذه المكونات ضرورية لصحة االنسان 
، نظرا الحتوائها على عناصر غذائية من المعادن والفيتامينات 
ومضادات األكسدة التي تحمي اإلنسان من أمراض السرطانات 
في  ويساعد  الشرايين  تصلب  عالج  في  يساهم  فالباذنجان   .
إذابة الدهون والحد من السمنة ، ومفيد جدا لمرضى السكري 
الدم  ضغظ  من  يعانون  الذي  والمرضى  الكبد  لصحة  وضروي 
من  العديد  الى  باالضافة  تخفيضه،  على  يساعد  اذ  المرتفع 

الفوائد .
مكمالً  واعتباره  أهمية  باستمرار  بتناوله  الصانوري  وينصح 

غذائياً يحد ويقلل من الكثير من األمراض .

نداء الشناق 
بكل حب وإتقان وإبداع متوارث من الجدات يصنعن بأيديهن املاهرة «املقدوس» .

لصناعة «املقدوس»  مكانا  مطبخهن  زوايا  لجعل  البيوت  ربات  من  كث  اتجهت  وبسيطة  شحيحة  بامكانيات 
الباذنجان املخلل الذي بات مالذا لكث منهن يف تغطية مصاريفهن ومساعدة ارسهن .

ربات بيوت ...يجعلن بيوتهن ربات بيوت ...يجعلن بيوتهن 
مكانا لصناعة «املقدوس»مكانا لصناعة «املقدوس»

«بدأت  وتقول:  بداياتها  «للرأي»  لتروي  الوراء  الى  بذاكرتها  الكيالي  تعود 
موهبتي تتجلى في  صناعة الحلويات وأنا في المرحلة الثانوية ، ففي يوم 
شديد البرودة اضطررت الى تجهيز قالب حلوى داخل المنزل لإلحتفال بيوم 
ميالدي  ، وعندما شاهدها أفراد عائلتي اعتقدوا أنها من احد محالت الحلويات، 
فكان إطراؤهم  حافزا لي على تكرار التجربة والتفنن في تحضير الوصفات 

المختلفة».
وتوضح : « بالرغم من استعانتي ببعض الفيديوهات على الشبكة العنكبوتية  
أضحى  الوقت  مرور  ومع  الخاصة،  بصمتي  وضع  على  دوما  حرصت  أنني  اإل 
وصفتين  جمع  على  قادرة  فأصبحت  أصنعها،  التي  المنتجات  يميز  منهج  لدي 

في وصفة واحدة، أو تغيير مقادير الوصفات بالشكل الذي أراه مناسبا».
وتبين الكيالي: «زوجي وأهلي كانوا وال زالوا سر نجاحي ، فلطالما وقفوا الى 
جانبي معنويا وماديا وشجعوني على المضي واإلستمرار  كي أنمي  موهبتي، 

وابنتي تاال كانت سببا هاما للبدء في مشروعي هذا ، فلطالما حرصت على 
عبر  وتسويقها  منتجاتي  وعرض  الكيك  لقوالب  تجهيزي  أثناء  مساعدتي 

مواقع التواصل اإلجتماعي».
وتلفت الى أنه : «رغم ظن الكثيرين بأن الطعام الذي يقدم في المطاعم له 
نكهة خاصة إال أنني أرى بأن الطعام الذي يطهى في البيت ال يمكن أن يتفوق 
عليه طعام آخر ، ومن خالل مشروعي البيتي استطعت أن أثبت ذلك للجميع».

وتمتاز منتجات الكيالي بالجودة العالية والمذاق الطيب وتوضح: «أحرص دوما 
على أن تتميز منتجاتي بالنظافة وجودة المواد المستخدمة وحسن العرض، 

وهذا كان سببا في أن يصبح لدي عدد كبير من الزبائن في وقت قصير».
وتأمل الكيالي بأن يكبر مشروعها ويذاع صيته في أنحاء المملكة .

ندى شحادة
« شغفي  الكب بصناعة الحلويات كان سبيال لتحويل موهبتي   اىل مرشوع بيتي ، ومع العمل واملثابرة 
د عىل مهارة اليد ، ورغم إحسايس  كنت من إتقان وتصميم الحلويات  بأشكال متميزة وأنيقة وباإلعت
روت  هكذا  وصربا «  فائقة  مهارة  يتطلب  األمر  أن  اإل  للحلويات  تجهيزي  أثناء  ة  كب ومتعة  بالغة  بسعادة 
من  كنت  و  ، الحلويات  عا  يف  بارزا  مكانا  تحتل  أن  استطاعت  كيف  الكيايل «للرأي»  الكريم  عبد  سحر 
ها  وتقد ية  الخ الجمعيات  من  عدد  يف  تطوعها  اىل  باإلضافة  الطبخ  وصفات  من  ا   كب عددا  تبتكر  أن 

للدروس املجانية الخاصة بفنون الطهي .

الكيايل ... الكيايل ... 
شغف كب بصنع الحلوياتشغف كب بصنع الحلويات
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صحة

عــدداً  األمـــراض  تلك   تصيب 
العالم.  حول  الناس  من  هائالً 
العالمية،  الصحة  منظمة  وفق 
واألوعية  القلب  أمراض  تعتبر 
للوفاة  سبب  أول  الــدمــويــة 
خطر  ولتخفيض  عــالــمــيــاً. 
مقاربة  تقضي  بها،  اإلصابة 
على  الناس  بتشجيع  أساسية 

تبني حميات صحية.
تكثر الفاكهة والخضروات التي 
يجب أن تكون جزءاً من المواد 
الحمية  في  األساسية  الغذائية 
لالعتناء بصحة القلب واألوعية 
المأكوالت  هذه  ألن  الدموية 
ــون غــنــيــة بــالــمــغــذيــات  ــك ت

مسؤولة  تكون  التي  الطبيعية 
الفاكهة  بعض  ـــوان  أل عــن 
والخضروات المائلة إلى األحمر 

أو البنفسجي أو األزرق.
ــعــدد أصـــنـــاف الــفــاكــهــة  ــت ت
ــة  ــي ــن ــغ والــــخــــضــــروات ال
توت  منها  باألنثوسيانين، 
والتوت  األسود  والتوت  األكاي 
وبعض  األزرق  والتوت  األحمر 

أنواع الكرز والعنب.

الباذنجان  يحتوي  ــك،  كــذل
وبعض أصناف البطاطا الحلوة 
هذه  على  األحمر  والملفوف 

المادة الصبغية.

األساسية.
محددة  أنواع  تساهم  قد  لكن 
في  والــخــضــار  الفاكهة  مــن 
واألوعية  القلب  أمراض  تجنب 
الذي  االستنتاج  إنه  الدموية. 
على  المشرفون  إليه  توصل 
مراجعة منهجية جديدة نشرت 
النقدية  ”المراجعات  مجلة  في 

في علوم الغذاء والتغذية“.

جامعة  ــن  م ــون  ــاحــث ب ــــز  ركّ
”نورثمبريا“ في ”نيوكاسل أبون 
دراسات  على  بريطانيا،  تاين“، 
الخصائص  حللت  قد  كانت 
األنثوسيانين  ألصباغ  المفيدة 

في  ــدخــل األنــثــوســيــانــيــن  ي
إنها  الفالفونية:  المواد  خانة 
طبيعية  أكــســدة  ــادات  ــض م
مستوى  على  مفعولها  تعطي 
من  واقياً  أثراً  وتحمل  الخاليا 

التنكس الخلوي.

تراجع ملحوظ

دراســة   ١٩ الباحثون  اخــتــار 
على  األنثوسيانين  أثر  تحلل 
ــدورة  ال ونظام  القلب  صحة 
المحصلة،  فــي  الــدمــويــة. 
بيانات  الدراسات  تلك  طرحت 
 ٦٠٠ من  أكثر  من  مــأخــوذة 

ــدة  ــدي كــشــفــت دراســــــة ج
«الــحــدود  مجلة  فــي  نــشــرت 
أن  العصبية»  الشيخوخة  في 
للفيروسات  المضادة  األدويــة 
اإلصابة  خطر  تخفّض  ،قــد 
ينجم  الذي  الشيخوخة  بخرف 
الزهايمر  ــرض  م عــن  غــالــبــاً 
،ضـــمـــن فــئــة األشـــخـــاص 
من  حــادة  بحاالت  المصابين 

الهربس.
 ١ البسيط  الهربس  فيروس 
هو نوع من الهربس يؤدي إلى 
ظهور قروح باردة. إنه فيروس 
شائع ويلتقطه معظم الناس مع 
التقدم في السن، يبقى بشكل 
يمكن  وال  الجسم  داخل  دائم 
التخلص منه نهائياً عن طريق 
في  الطبيعية  الدفاعية  اآلليات 

أدوية مضادة للهربس يقلّص 
مخاطر الخرف بدرجة هائلة.

الدراسة  على  المشرفة  راجعت 
جامعة  ــن  م ــزاكــي  ــت إي روث 
بريطانيا  فــي  «مانشستر» 
أن  واكتشفت  سابقة  دراســات 
يسببها  التي  الباردة  القروح 
البسيط  الهربس  فــيــروس 
لدى  شــيــوعــاً  أكــثــر  تبقى   ١
األشخاص الذين يحملون جينة 
 ،APOE-e٤ اسمها  متغيرة 
اإلصابة  خطر  تزيد  بأنها  علماً 

بالزهايمر.
يكون  ــد  «ق إيــتــزاكــي:  تقول 
 ١ البسيط  الهربس  فيروس 
حاالت  من   ٪  ٥٠ عن  مسؤوالً 
الزهايمر أو أكثر. وفق نظريتنا، 
الفيروس  نشاط  تجدد  يبقى 

الجسم أو األدوية.
يبقى الفيروس خامداً في معظم 
يلتقط  حين  لكن  األوقـــات. 
الهربس  فــيــروس  الشخص 
تجدد  يالحظ  ربما   ،١ البسيط 
يشعر  أو  يمرض  حين  النوبات 
إلى  يؤدي  ما  نفسي،  بضغط 

ظهور تقرحات بارزة.
خالل  ــدة  ع ـــات  دراس طرحت 
على  أدلة  وحدها  السنة  هذه 
الحالتين  بين  رابــط  وجــود 
دراســة  تؤيد  المذكورتين، 
أنسجة  اخــتــبــار  على  مبنية 
وجــود  ــاة  ــوف ال بعد  ــاغ  ــدم ال
الزهايمر  بين  ميكانيكي  رابط 
٦أ  البشري  الهربس  وفيروس 
 .٧ البشري  الهربس  وفيروس 
استعمال  أن  اكتشفت  كذلك 

أكثر شيوعاً أو ضرراً في الخاليا 
بعدوى  المصابة  الدماغية 
البسيط  الهربس  فــيــروس 
جينة  ـــالت  ـــام ح ضــمــن   ١
لذلك،  نتيجةً   .APOE-e٤
ذروتها  وتبلغ  المضار  تتراكم 

عند نشوء الزهايمر».
دراسات  ثالث  إيتزاكي  راجعت 
العالقة  حول  تتمحور  جديدة 
ــيــن الــزهــايــمــر  ــمــة ب ــائ ــق ال
وقد  الماء،  جدري  أو  والهربس 
بيانات  الدراسات  تلك  حللت 
حيث  ــوان  ــاي ت مــن  سكانية 
يتسجل معظم المواطنين في 
التأمين  أبحاث  بيانات  «قاعدة 

الصحي الوطني».
كانت  هــذه  البيانات  قاعدة 
جمعها  طريقة  فــي  شاملة 

أنحاء  مــن  وشخصين  ــف  أل
وأوروبـــا  المتحدة  ــات  ــوالي ال
الباحثون  راقب  وقد  وأستراليا، 
تتراوح  لفترة  المشاركين  فيها 
في  سنة.  و٤١  سنوات   ٤ بين 
فريق  ز  ركّ الجديدة،  المراجعة 
مستوى  مقارنة  على  البحث 
من  األنثوسيانين  استهالك 
القلب  أمراض  بحاالت  األغذية 
وأي حوادث قلبية ووعائية مثل 
والنوبات  الدماغية  الجلطات 
عن  الناجمة  والوفاة  القلبية 
بــأمــراض  مرتبطة  ــاب  ــب أس

القلب.
خطر  تراجع  الباحثون  الحــظ 
اإلصابة بمرض الشريان التاجي 
بنسبة ٪٩ وخطر الوفاة بسبب 
 ٨٪ بنسبة  القلب  أمراض  أحد 
استهلكوا  الذين  األفــراد  لدى 
األنثوسيانين  من  كميات  أكبر 
كمية  أقل  تناولوا  بمن  مقارنةً 
األنثوسيانين  مــصــادر  مــن 
يقول  الغذائية.  حميتهم  من 
غلين  الدراسة،  على  المشرف 
التمارين  قسم  من  هواتسون، 
في  التأهيل  وإعــادة  الرياضية 
”يعتبر  ”نورثمبريا“:  جامعة 
تقييم  وأشمل  أكبر  تحليلنا 
استهالك  بين  القائم  للرابط 
األغذية  مــن  األنثوسيانين 
القلب  بأمراض  اإلصابة  وخطر 
واألوعية الدموية. في السنوات 
التي  األدلـــة  زادت  ــرة،  األخــي
تثبت أن هذه العناصر النباتية 
مفيدة  تكون  قــد  الطبيعية 
صحة  لتحسين  خاص  بشكل 
الدموية“.  ــة  واألوعــي القلب 
أن  من  الباحثون  ر  يحذّ لكن 
المنافع التي يمكن أن يعطيها 
تنطبق  ال  قد  األنثوسيانين 
على جميع الشعوب. حين حاول 
الروابط  بين  التمييز  العلماء 
الصبغية  المادة  بين  القائمة 
ومخاطر أمراض القلب واألوعية 
موقع  إلــى  استناداً  الدموية 
المشاركين، الحظوا أن الرابط 
إلى  بالنسبة  إال  بارزاً   يبق لم 

ــودة في  ــوج ــم الــجــمــاعــات ال
يظن  لذا  المتحدة.  الواليات 
األنثوسيانين  أن  الباحثون 
إلى  بالنسبة  مهماً  يكون  قد 
الدموية  واألوعية  القلب  صحة 
الغذائية  الــعــادات  سياق  في 
على  الشمالية  بأميركا  الخاصة 
الباحثون  التحديد.كشف  وجه 
تلقت  المراجعة  هذه  أن  أيضاً 
تشيري  ”معهد  من  مالياً  دعماً 
منظمة  إنــهــا  ماركيتينغ“: 
مزارعو  يمولها  ربحية  غير 
الواليات  في  الكرز  ومصنعو 
– شــحــود  هيام  المتحدة." 

القبس" 

إلى  العائدة  الصحية  البيانات 
سكان تايوان، لذا تعتبر مورداً 
المهتمين  للباحثين  مهماً 
بتحليل الروابط بين أية عدوى 

ميكروبية واألمراض.
تعتبر إيتزاكي أن هذه الدراسات 
مفادها  «صادمة»  أدلة  تطرح 
يلتقطون  الذين  األشخاص  أن 
يكونون  الهربس  فيروسات 
للخرف  بكثير  عــرضــة  أكــثــر 
مقارنة  بالشيخوخة  المرتبط 
نتائج  تكشف  كذلك،  بغيرهم. 
استعمال  أن  الــدراســات  تلك 
قد  للفيروسات  مضادة  أدوية 
في  ــذري  ج تراجع  إلــى  ــؤدي  ي

مخاطر الخرف.
أدوية  استعمال  تبرر  النتائج 

الهربس
الباحثون  يــجــري  أن  يــجــب 
من  للتأكد  إضافية  ــات  دراس
الهربس  فيروس  مسؤولية 
البسيط ١ عن نشوء الزهايمر. 
حتى اآلن، تثبت هذه الدراسات 
بين  رابط  وجود  بساطة  بكل 

الحالتين.
أن  إيتزاكي  تظن  ــك،  ذل مــع 
اليوم  حتى  المتاحة  البيانات 
ــــة  ــعــمــال األدوي ــد اســت ــؤي ت

لمنع  للفيروسات  المضادة 
نشوء الزهايمر. توضح في هذا 
من  أكثر  كــان  «لما  المجال: 
دور  بشدة  يؤيد  منشوراً   ١٥٠
 ١ البسيط  الهربس  فيروس 
في نشوء الزهايمر، فتبرر هذه 
تايوان  في  المسجلة  النتائج 
فيروس  مــضــادات  استعمال 
الهربس اآلمنة والتي يتحملها 
الزهايمر.  لمعالجة  الجسم 
لقاح  تطوير  إلى  تدعو  كذلك 
الهربس  بــفــيــروس  خـــاص 
يصبح  أن  ويمكن   ١ البسيط 

أحد أكثر العالجات فاعلية».
أخيراً، تقول إيتزاكي إنها تنوي 
الخرف  معدالت  تحليل  اآلن 
خفيفة  بدرجة  المصابين  لدى 
البسيط  الهربس  فيروس  من 
،ألن  التناسلي  الهربس  أو   ١
على  المبنية  الدراسات  نتائج 
بتحليل  ،تكتفي  تايوان  بيانات 
الرابط القائم بين الخرف وبين 
فيروس  من  الحادة  الحاالت 
وعدوى   ١ البسيط  الهربس 

جدري الماء.

صبغية الوان 
الفاكهة والخضار 

تخفف
أمراض 
القلب

تكشف أدلة جديدة أن مادة األنثوسيان الصبغية املوجودة يف مجموعة متنوعة 
من الفاكهة والخضار قد تساهم يف تخفيض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

ة. الدموية عند استهالكها بكميات كب

،وفق  األقل  عىل  ر  الزها حاالت  نصف  عن  مسؤوالً  الهربس  وس  ف يكون  ا  ر
. ة ب املرض مراجعة جديدة لنتائج ثالث دراسات حديثة تُحلل الروابط القا

 تؤيد دراسة مبنية عىل اختبار أنسجة الدماغ
وس الهربس البرشي ر وف وجود رابط ميكاني ب الزها
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خمطبخ

بخ
مط

سمك البانية مع األرز بالبصل والزبيب
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كوكتيل املوز والربتقال
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قراءات

ا بين يوم   ال يصبح اإلنسان مثقَّفً
نتاج  هي  الثقافة  ولكن  وليلة، 
مثمرة  ودراسات  متعمقة  قراءات 
وناقدة على المدى الطويل، وخالل 
وتنتج  العقل  يتشكل  الفترة  هذه 
الرؤية،  وتتبلور  الفريدة  الفكرة 
ومع ذلك فليس هناك وقت نهاية 
اإلنسان  صديقة  فهي  للقراءة 
المثقف منذ وعيه وحتى آخر عمره.

يرغب  لمن  النصيحة  كانت  لــذا 
فكره  ـــراء  وإث نفسه  تثقيف  فــي 
يقرأ  أن  ومداركه  معارفه  وتوسيع 
في  ونحن  السابقين،  للمفكرين 
عزيزي  ننصحك  القادمة  السطور 
أعمال  على  ــالع  ــاالط ب ــارئ  ــق ال
نذكر  وســوف  العرب،  المفكرين 
على  تكون  وقد  منهم،  سبعة  لك 
معرفة بتاريخ بعضهم ومسيرتهم 

وإنجازاتهم العلمية:

أشهر المفكرين العرب
المفكر العراقي علي الوردي

في عام ١٩١٣م ولد علي الوردي 
أبرز وأشهر مفكري العراق في علم 
تأثُّروا  والذين  واالجتماع  التاريخ 
سيرته  تعرف  خلدون  ابن  بفكر 
الفكري،  بالثراء  والمهنية  العلمية 
من  الدكتوراه  شهادة  نال  حيث 
علم  تخصص  في  تكساس  جامعة 
كلية  في  بعدها  وعمل  االجتماع 
كأستاذ  بغداد  بجامعة  اآلداب 
حتى  المناصب  في  وترقى  جامعي 

وصل إلى منصب وزير المعارف.
مجاله،  في  متميزا  ضليعا  كان 
التحليلية  الــدراســة  في  فتعمق 
وجــعــل  ــة  ــقــومــي ال للشخصية 
الشخصية العراقية على مر العصور 
التاريخية هي محور دراسته فقد مر 
جسيمة  بأحداث  العراقي  المجتمع 
ذلك  وغير  وأمراض  فيضانات  من 
والعثمانيين،  المماليك  عهد  منذ 
وقد تناولها علي الوردي بالدراسة 
والتحليل، حيث تبرز كتبه ومؤلفاته 
وعلى  العراقية  الشخصية  طبيعة 

رأسها:
· األحالم بين العلم والعقيدة.

· وعاظ السالطين.
· خوارق الالشعور.

· مهزلة العقل البشري.
المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد

مقدسي  فلسطيني  مفكر  هــو 
يعمل  الجنسية  أمريكي  األصــل 
اإلنجليزي  لألدب  جامعي  كأستاذ 
في إحدى جامعات نيويورك، تربى 
وكانت  مقدسية،  عربية  أسرة  في 
مسيرته التعليمية في القدس، ثم 
الواليات  إلى  انتقل  ثم  مصر،  في 
صغره  فــي  األمريكية  المتحدة 

وعاش فيها.
إدوارد  المفكر  ألعمال  بقراءتك 
اطالع  على  تكون  ســوف  سعيد 
الفكرية  القضايا  مــن  بعديد 
القضية  رأسها  وعلى  المهمة، 
الشعب  وحــقــوق  الفلسطينية 

الفلسطيني، ومن هذه األعمال:
· النقد الحضاري واألدبي.

الفلسطينية  والهوية  القضية   ·
وتاريخ نضال الشعب الفلسطيني.

الشعب  حــقــوق  عــن  ــاع  ــدف ال  ·
الفلسطيني.

· هيمنة الثقافة الغربية.
الثقافات  ــى  إل الــغــرب  نــظــرة   ·

األخرى.
من  الغريبة  المصالح  تحقيق   ·
خالل الجهات اإلعالمية والسياسية 

والثقافية.
منظمة  بين  السالم  اتفاقية   ·

التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
مناقشات  سعيد  إلدوارد  فإن  لذا 
ـــالل كــثــيــر من  فــكــريــة مـــن خ
أن  كما  والصحف  المحاضرات 
الكتب  مــن  كبيرة  حصيلة  لــه 
القضايا  تخدم  التي  والمؤلفات 

سالفة الذكر منها:
· سياسة التنازل.

· الثقافة واإلمبريالية.

بسهولته وبساطته من خالل كثير 
نجيب  زكي  الدكتور  مؤلفات  من 
عام  بمصر  ــد  ول ــذي  ال محمود 

١٩٠٥م.
نجيب  زكي  الدكتور  مؤلفات  أهم 

محمود
· حصاد السنين.

حيث  نفس،  وقصة  عقل،  قصة   ·
يقدم فيهما سيرته الذاتية.

· نحو فلسفة عالمية.
· ثقافتنا في مواجهة العصر.

· مجتمع جديد أو الكارثة.
· تجديد في الفكر العربي.

 
المفكر الجزائري محمد أركون

في عائلة فقيرة في إحدى البلدات 
بلدة  في  وتحديدا  الجزائرية، 
تاوريرت ميمون كانت والدة محمد 
وكانت  ١٩٢٨م،  عام  في  أركون 
بلدة  من  التنقل  كثيرة  أسرته 
مراحله  واصل  فقد  لذا  أخرى،  إلى 
مختلفة،  بلدات  في  التعليمية 
في  االبتدائية  المرحلة  أتم  حيث 
المرحلة  وأتم  األربعاء،  عين  بلدة 
البيض  اآلباء  مدرسة  في  الثانوية 
التبشيرية في بلدة وهران، وجدير 
بالذكر أن بلدة وهران التي انتقل 
تمتلئ  كانت  أســرتــه  مــع  إليها 
مما  المستوطنين  بالفرنسيين 

سبب له تغيرا ثقافيا مفاجئًا.
متميزا  ــون  أرك محمد  فكر  كــان 
المختلفة  الــحــضــارات  ــدراســة  ب
واحدة  ككتلة  والغربية  الشرقية 
غير  فهو  لذا  بينها،  التفريق  دون 
مؤيد للدراسات االستشراقية التي 

تتبنى هذا النهج.
كما يمكننا أن نحصر كل مؤلفاته 
اإلسالمي،  العقل  نقد  مجال  في 
بشكل  القضية  هذه  تناول  حيث 
الــذي  لمنهجه  ــا  ووفــقً مختلف، 
بشكل  والنقد  الدراسة  في  يتمثل 
كامل دون االنحياز ألي مذهب، بل 
المفاهيم  كل  اعتباراته  في  يضع 
وتندرج  الدراسات  في  تؤثر  التي 
تحتها كالمجتمع والحقوق والدين 
والحقيقة  والطبيعة  ــة  ــدول وال
والخيال، وكل المعارف التي تشمل 
المجاالت التاريخية والعلمية، حيث 
بالدراسة  الفكرية  مؤلفاته  تتميز 
لكل  العلمية  والقراءة  المتعمقة 

حقبة من حقب التاريخ على حدة.
بالمفكر  الخاصة  المؤلفات  أهم 

الجزائري محمد أركون
· الفكر العربي.

اإلســالم  عــن  يتحدث  كــتــاب   ·
بعنوان:  ــغــرب  وال والمسيحية 

العلمنة والدين.
· قراءة علمية في الفكر اإلسالمي.

· نقد العقل اإلسالمي.
· اإلسالم: أصالة وممارسة.

العقل  نقل  إلى  االجتهاد  من   ·
اإلسالمي.

ــي  اإلســالم الــفــكــر  هــو  ـــن  أي  ·
المعاصر.

· القرآن من التفسير الموروث إلى 
تحليل الخطاب الديني.

واستحالة  ــي  ــول األص الفكر   ·
للفكر  آخــر  تاريخ  نحو  التأصيل 
عن  يتحدث  كتاب  وهو  اإلسالمي، 
الخطابات  ــواع  أن تأصيل  قضية 

واألحكام.
رهانات  الغرب  أوروبــا  اإلســالم   ·
وهو  الهيمنة،  وإرادات  المعنى 
كتاب يقيم فيه حوارا بين اإلسالم 

والغرب.
· نزعة األنسنة في الفكر العربي.

 
المفكر المصري حسن حفني

المفكرين  أحد  هو  حفني  حسن 
 باع لهم  وممن  البارزين،  العرب 
سيرته  الفلسفة،  مجال  في  طويلٌ 
الذاتية حافلة بالعلم والعطاء، حيث 
جامعات  في  جامعيا  ا  أستاذً عمل 
عربية، ومن بينها جامعة القاهرة، 

· العالم والنص والناقد.
· المسألة الفلسطينية.

المدرسي  البحث  الضحية:  لوم   ·
الزائف والمسالة الفلسطينية.

· تغطية اإلسالم.
· االستشراق.

· جوزيف كونراد.
· البدايات: القصد والمنهج.

المفكر المصري طه حسين
وشخصية  معروف  مصري  مفكر 
واألدب  الثقافة  عالم  في  شهيرة 
المنيا،  محافظة  في  ولد  العربي، 
مصر  جمهورية  محافظات  إحدى 
العلمية  مسيرته  كانت  العربية، 
واإلصرار،  والعزيمة  بالصبر  حافلة 
فرغم إصابته بفقد النظر منذ كان 
الكريم  القرآن  حفظ  فإنه  صغيرا 
تعليمه  وأكمل  مبكرة  سن  في 
التحق  ومنه  بالقاهرة،  األزهر  في 
انتهى  حيث  المصرية،  بالجامعة 
من إعداد رسالة الدكتوراه الخاصة 
من  رسالة  أول  تعد  والتي  بــه، 
نوعها في تاريخ الجامعة المصرية.

تاريخه العلمي والمهني:
في  دكــتــوراه  رسالة  أول   أعــد  ·
ذكرى  بعنوان  المصرية  الجامعة 

أبي العالء.
· درس األدب الفرنسي.

· درس اللغات الفرنسية والالتينية 
واليونانية.

· حصل على الليسانس والدكتوراه 
من فرنسا وكانت رسالته عن ابن 

خلدون.
أما عن مسيرته المهنية فقد كانت 

حافلة أيضا، حيث:
جامعة  في  جامعيا  ا  أستاذً عمل   ·
التاريخ  مــادة  لتدريس  القاهرة 

القديم.
ا جامعيا في الجامعة  · عمل أستاذً
األدب  ــادة  م لتدريس  الرسمية 

العربي.
· كان عضوا ثم رئيسا في مجمع 

اللغة العربية في القاهرة.
· شغل منصب وزير المعارف.

العربية  المكتبة  امــتــألت  لقد 
بمؤلفاته الفريدة، حيث تجد فيها 
مؤلفات كثيرة وقيمة في المجال 

النقدي واألدبي والثقافي.
مؤلفات  على  االطـــالع  يمكنك 

المفكر واألديب طه حسين مثل:
· كتاب األيام.

· في الشعر الجاهلي.

· في األدب الجاهلي.
· الفتنة الكبرى.

· على هامش السيرة.
· في تجديد ذكرى أبي العالء.

· مع أبي العالء في سجنه.
· مستقبل الثقافة في مصر.

 
نجيب  زكــي  الــمــصــري  المفكر 

محمود
مفكر  يبرز  الفلسفة  مجال  فــي 
نجيب  ــي  زك هــو  مــبــدع  مــصــري 
أسلوبه  ينفرد  حيث  مــحــمــود، 
ويجعل  والــســهــولــة،  بــالــوضــوح 
غير  عادي  كقارئ  استطاعتك  في 
القضايا  تتناول  أن  متخصص 
عن  بعيدا  متعة  بكل  الفلسفية 

التعقيد واألسلوب األكاديمي.
العلمية  ومسيرته  إنجازاته  عن  أما 

والمهنية:
· فقد منحته جامعة لندن شهادة 
الدكتوراه في علم الفلسفة في عام 

١٩٤٧م.
علم  لمادة  جامعيا  ا  أستاذً عمل   ·
الجامعات  من  عديد  في  الفلسفة 

األمريكية والمصرية والكويتية.
الثقافة  وزيـــر  منصب  تقلَّد   ·

المصرية.
مفكرون  مدرسته  في  تخرج   ·
بارزون على رأسهم أنيس منصور، 

والدكتور عبد الفتاح إمام.
الخاص  رأيك  تكون  أن  بإمكانك 
الفلسفية  القضايا  مــن  يتميز بكثيرٍ  ــد  ــري ف أدبـــي  ــوبٍ  ــأســل ب

ًفا بالقراءة لهؤالء املفكرين العرب  كُن ُمثقَّ

مفكرين عرب عليك أن تقرأ لهم 
إذا أردت أن تصبح مثقفاً حقيقياً

بها،  الفلسفة  قسم  ترأس  والتي 
كما منحته جامعة السوربون درجة 
وفي  الفلسفة،  علم  في  الدكتوراه 
العلمي  المستشار  كــان  طوكيو 
فيها  المتحدة  األمـــم  لجامعة 
وعالوة  السنتين،  تقارب  لفترة 
نائب  منصب  تقلَّد  فقد  ذلك  على 
العربية،  الفلسفية  الجمعية  رئيس 
للجمعية  العام  السكرتير  ومنصب 

الفلسفية المصرية.
كتبه ومؤلفاته:

الحضارة  فكر  حول  مؤلفاته  تدور 
خاض  إنه  بل  اإلسالمية،  العربية 
في أمور كان المفكرون السابقون 
هناك  يكن  ولم  منها،  انتهوا  قد 
مجال لمناقشتها، مثل مدلول لفظ 
والنار،  والجنة  والرسول  الجاللة 
وبناًء على ذلك فقد ألقى نفسه في 
خضم االتهامات باإللحاد والخوض 
على  وتتلمذ  اإللهية  ــذات  ال في 
ونصر  مبروك،  علي  من  كل  يديه 
حامد أبو زيد، وكريم الصياد، ومن 

تبه ومؤلفاته: بين كُ
التراث  بعنوان  مجلدات  أربعة   ·

والتجديد.
· اليمين واليسار في الفكر الديني.

· دراسات إسالمية.
· حوار األجيال.

· في فكرنا المعاصر.
· مقدمة في علم االستغراب.

العربية  الــحــضــارة  موسوعة   ·
واإلسالمية.

· في الفكر الغربي المعاصر.
وله مؤلفات أخرى بعنوان:

· تسعة مجلدات بعنوان من النقل 
إلى اإلبداع.

· من النقل إلى العقل.
· من العقيدة إلى الثورة.

· من الفناء إلى البقاء.
· من النص إلى الواقع.

عابد  محمد  المغربي  المفكر 
الجابري

قضايا  في  التعمق  في  رغبت  إذا 
والقضايا  اإلسالمي  الفكري  التراث 
بقراءة  فعليك  المعاصرة  الثقافية 
أعمال المفكر المغربي محمد عابد 
مسيرته  على  ولنتعرف  الجابري، 
الفكري،  عطائه  وسنوات  العلمية 
الدراسات  مؤهل  على  حصل  حيث 
الخامس  محمد  جامعة  من  العليا 

في الرباط عاصمة المغرب.
يعمل  فهو  العلمي  عطائه  عن  أما 
والفكر  للفلسفة  جامعيا  ا  أستاذً
اآلداب  كلية  في  اإلسالمي  العربي 
عن  أما  الخامس.  محمد  بجامعة 
فقد  ــرج،  ح وال  فحدث  مؤلفاته 
في  ومؤثرة  فريدة  مكانة  احتلت 
ناقشت  حيث  العربية،  المكتبة 
الفكر  في  المعاصرة  القضايا  أهم 
لها  قراءته  في  واستخدم  العربي، 
وهو  كالماركسية،  األوروبي  الفكر 
بذلك يحلل أساسيات هذه الثقافة 

وبنيتها، فيمكنك أن تقرأ له:
ثالثة  في  وهو  العربي،  العقل  نقد 

أجزاء:
· تكوين العقل العربي.

دراســة  العربي:  العقل  بنية   ·
في  المعرفة  لنظم  نقدية  تحليلية 

الثقافة العربية.
· العقل السياسي العربي.

ومن مؤلفاته أيضا:
وهو  الفلسفة،  علم  إلى  مدخل   ·

جزءان.
· العصبية والدولة: معالم نظرية 
العربي  الــتــاريــخ  فــي  خلدونية 

اإلسالمي.
· الخطاب العربي المعاصر.

معاصرة  قراءات  والتراث:  نحن   ·
في تراثنا الفلسفي.

الثقافة  إن  مؤلفاته  أحد  في  يقول 
م  نظُ ثالثة  وليدة  هي  العربية 

معرفية تتمثل في:
أصل  ذي  لغوي  معرفي  نظام   ·

عربي.
أصل  ذي  غنوصي  معرفي  نظام   ·

فارسي.
أصل  ذي  عقالني  معرفي  نظام   ·

يوناني.
لقد أثرت مؤلفات الجابري المكتبة 
العربية، حيث قام بالرد عليه كثير 
العرب،  والمفكرين  الكتاب  من 
الرحمن  عبد  طه  رأسهم  وعلى 
أمين  ومحمود  المغربي،  المفكر 
المصري،  والناقد  المفكر  العالم 
وجورج طرابيشي الكاتب السوري، 
وغيرهم. والقارئ لمؤلفات الجابري 
من  عديدا  استخدم  أنه  يالحظ 
في  األوروبــــي  الفكر  معطيات 
 تخص جــديــدة  ـــات  دراس إنــتــاج 
المعاصر  بشقيها  العربية  الثقافة 
بتحليل  ــام  ق ومنها  والــقــديــم، 
وحدات هذه الثقافة وإثبات كيفية 

تشكيلها.
من  بكثير  العربي  الوطن  يزخر 
المفكرين والنقاد والكتاب البارزين 
العربية  المكتبة  ـــروا  أث ممن 
من  ومــا  العظيمة،  بمؤلفاتهم 
أفكارهم  في  يتعمق  لع  ومطَّ قارئ 
هذه  وتــســاهــم  إال  وكتاباتهم 
فكريا  العقل  إثــراء  في  الكتابات 
وثقافيا وتحويله إلى مثقف حقيقي 
كل  على  بعمق  االطــالع  يستطيع 

القضايا المعاصرة العربية.
نأمل  المقال  ــذا  ه نهاية  ــي  وف
معلوماتك  أثرينا  قد  نكون  أن 
والمفكرين  الكتاب  من   بعديد
 بعديد ساهموا  الذين  العرب 
بها  وأثروا  القيمة  مؤلفاتهم  من 
مرجعا  فكانت  العربية،  المكتبة 
بمعناها  الثقافة  أراد  من  لكل 
الحقيقي، واآلن هل تقرأ لمفكرين 
يمكنك  وهــل  عــرب؟  ونــاقــديــن 
ونبذة  بأسمائهم  مشاركتنا 
موجزة عن إسهاماتهم الفكرية؟

المفكرين 

إن أول شيء يقابلنا هو طريقة 
فهذه  التاريخ،  مناهج  وضــع 
المناهج كانت تصلح إلي أواخر 
ما،  حد  إلــي  العشرين  القرن 
لكن مع عصر اإلنترنت والعالم 
الرقمي، لن تكون هذه المناهج 
ذاتــه  حــد  فــي  التخلف  ســوي 
فهم  الجديدة،  األجيال  لدي 
ألن  التاريخ،  كتاب  يحتقرون 
واضعه يفكر بطريقة دفنت مع 
طويلة،  سنوات  منذ  مبتكريها 
إال  ليس  السياسي  فالتاريخ 
جانبا من التاريخ، فاألطفال في 
في  والناشئة  اإلنترنت  عصر 
والثانوية،  االعدادية  مرحلتي 

يفكرون ويطرحون أسئلة
على  الحضارة  نشأت  كيف   -

أرض مصر؟
المجتمعات  تطورت  كيف   -

وظهرت الدولة؟
واألدوات  األشياء  تكنولوجيا   -

كيف نمت وتطورت؟
التي  األســئــلــة  مــن  وغــيــرهــا 
ثم  عليها،  اجابات  عن  يبحثون 
التسجيلي  والفيلم  الصورة  إن 
لمادة  مكملتان  ــان  أدات هما 
عليه  ــذي  ال فالسرد  التاريخ، 
سرد  وهو  اليوم،  التاريخ  كتب 
يفتقد  ما  عــادة  شخص  كتبه 
يسرد  فهو  العربية،  اللغة  روح 
ستكره  قرأتها  إذا  جافة  حقائق 
قصة  التاريخ  بينما  كتبها،  من 
وممتعة  شيقة  بصورة  تــروي 
التاريخ  يحب  يقرأه  من  تجعل 
الصدد  هذا  وفي  يعشقه،  بل 
األول  جيدين  كتابين  استحضر 
القديمة  مصر  حــضــارة  عــن 
عبد  الدكتور  العظيم  للراحل 
الــعــزيــز صــالــح والــثــانــي عن 
الروماني  اليوناني  التاريخ 
العزيز  عبد  للدكتور  لمصر 
تاريخ  تروي  كنت  وإذا  صالح، 
مصر فإن قصة اللغة المصرية 
مدخال  تعد  بعالمتها  القديمة 
المرحلة  لتالميذ  مــشــوقــا 
منه  يعرفوا  لكي  االبتدائية 
أن  كما  القديمة،  مصر  حضارة 
ذلك يرتبط بالرحلة المدرسية 
الذي  التاريخي  الزمن  ألماكن 
يدرس، إذ أن هذا الترابط بين 
الحدث  يثبت  والزمان  المكان 
في ذهنية المتلقي أكثر من أن 
نرغمه علي الحفظ، وإذا جعلنا 
ذلك مرتبطا بقراءة المزيد في 
البحث  ليكون  المدرسة  مكتبة 
المركز في خمس صفحات أو

يقرأه  تاريخي  لكتاب  ملخص 
الشهري  االمتحان  هو  التلميذ، 
لدينا  ذلك  سيولد  الحقيقي، 
هذا  مصر،  تاريخ  تقرأ  أجياال 
المدرس  يقدم  أن  يقتضي 
الفصل  فــي  وثائقية  أفــالمــا 
في  يناقشهم  ثم  لتالميذه، 
أنتجت  فمثال  الفيلم،  موضوع 
في  فيلما  اإلسكندرية  مكتبة 
جمال  حياة  يحكي  دقيقة   ٢٦
حقبة  فيها  يركز  الناصر،  عبد 
من تاريخ مصر، ثم علي األستاذ 
هذا  تالميذه،  مع  مناقشة ذلك 

مع  متواكبا  التاريخ  من  يجعل 
اليوم  هي  التي  الصورة  ثقافة 
لدى  الثقافة  مصادر  أهم  أحد 

األجيال الجديدة.
من  ــاذ  ــت األس طلب  أن  كما 
شبكة  علي  البحث  تالميذه 
اإلنــتــرنــت عـــن مــعــلــومــات 
سباق  في  يجعلهم  تاريخية 
معلومات  علي  يحصلوا  لكي 
ما  هذا  المكان،  أو  الزمن  حول 
لتوفر  اإلسكندرية  مكتبة  دفع 
موقعين  الــجــديــدة  لألجيال 
أحدهما  االنترنت  شبكة  على 
هو  والثاني  الخالدة  مصر  هو 
لذا  المعاصرة،  مصر  ــرة  ذاك
هذه  من  المزيد  ايجاد  فــان 
ضروري،  أمر  الوطنية  المواقع 
الجديدة  األجيال  ستذهب  وإال 
للبحث عن تاريخنا الوطني إلي 

مواقع أخري.
المرتبط  ــتــاريــخ  ال أن  كما 
فيه  يعيش  الـــذي  بالمكان 
معالم  عــن  فضال  الــطــالــب، 
يكون  أن  يجب  المكان  هــذا 
من  الطالب،  اهتمام  من  جزءا 
مساحة  تــرك  يجب  فإنه  هنا 
 ٥ حــدود  في  التاريخ  لمدرس 
حصص سنويا، لتاريخ المنطقة 
التي  والمحافظة  والمدينة 
هذه  مثل  ألن  المدرسة،  بها 
لدى  ــوالء  ال ستعزز  المساحة 
وستعطي  بل  للوطن،  التلميذ 
في  الــفــاعــل  دور  الــمــدرس 
فقط  وليس  التاريخي،  المنهج 

دور الملقن.
التاريخ  امتحانات  فإن  هنا  من 
هي  إنــمــا  ــراهــن  ال بوضعها 
الشعور  وفقدان  البالدة  تولد 
فاالمتحان  الوطني،  باالعتزاز 
يجب أن يبني علي صح وخطأ، 
ثلثه  وفـــي  األول  ثلثه  ــي  ف
تاريخي  موضوع  حول  الثاني 
ليس  رؤيته  التلميذ  فيه  يطرح 
بل  مدرسي،  كتاب  خالل  من 
والقراءات  الرحالت  خالل  من 
فمهارة  لذا  والبحث،  المتنوعة 
األستاذ تأتي في تقييم الطالب 
التاريخ  مناهج  يستوعب  الذي 
عن  مختلفة  مخرجات  ويعطي 
على  قدرته  عن  تعبر  أقرانه 

االستيعاب.
تغييراً  يقتضي  أيضا  كله  هذا 
مدرسي  اعـــداد  فــي  ــاً  ــذري ج
التاريخ، ألن الوضع الراهن في 
أقسام التاريخ في كليات اآلداب 
عن  يكون  ما  أبعد  والتربية، 
تاريخ  مــدرس  أو  مــؤرخ  اعــداد 
هذه  عن  غائبة  فهناك  جيد، 
التاريخ  فلسفة  مثل  األقسام 
وتاريخ التاريخ واألنثروبولوجي، 
تركز  األقسام  هذه  زالت  فما 
إلى اآلن علي العصور التاريخية 
ـــذا ما  ـــرد مــقــيــت، ه فــي س
للمدرسة  نسبيا  تراجعا  سبب 
ما  وهو  المصرية،  التاريخية 
وضع  في  النظر  اعادة  يقتضي 
في  التاريخية  األبحاث  وإنتاج 

مصر.

ملاذا يكره أبناؤنا تاريخنا؟
خالد عزب

يكره تالميذ املدارس يف مرص مادة التاريخ، ويعتربونها 
منها  يحفظون  الظل،  ثقيل  مدرسها  الدم،  ثقيلة  مادة 
يف  العام  نهاية  يف  يضعوها  ل  واألحداث  التواريخ 
بهذه  أنها  التعليم  وزارة  تدرك  أن  دون  اإلجابة،  كراسة 
الشخصية  لبناء  هاما  جانبا  تدمر  ا  إ الشنيعة  املناهج 
وأبناء  أبنا  مع  أراه  ما  هذا  للوطن،  والوالء  الوطنية 
األمر  إيل  ننظر  أن  املُلح  من  بات  لذا   ، وأقار أخو 
نظرة عميقة ونفحصه ونحلله، ملاذا يكره هؤالء التاريخ؟

7
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٣فوتوغرافيا

 ô``̀ª``̀Yh »``̀é``̀Hô``̀°``̀û``̀dG π``̀«``̀YÉ``̀ª``̀°``̀SG ó``̀«``̀Y ó``̀ª``̀fi 
 ô°UÉædG  ó«©°S  Qƒ°üæe  ó«Yh  Ú°SÉj  ôaÉ¨dGóÑY
 …ƒ«à°T º`̀«`̀∏`̀°`̀Sh ≈`̀«`̀ë`̀j Üƒ`̀≤`̀©`̀j ó`̀ª`̀fi ∫É````̀eGh
 ó«Y ∞°Sƒj OGDƒ```̀ah Ö``jP Oƒ`̀ª`̀fi ±Gƒ```fh OGó``̀M
 óªfi  ”ÉMh  …Qƒ°TÉ©dG  óªfi  º«gGôHGh  QƒdG
 ógÉLh  »°ù«≤dG  ≥FÉa  Ò`̀gRh  ≈Ø£°üe  ∞°Sƒj
 É¡æeh ójó°T óªMG ójó°Th ¿GóªM »∏Y óªfi
 ódÉN  óªMGh  ≈∏ŸG  ≈Ø£°üe  Qòæeh  OÉ`̀bh  õjÉa
 ¿ÉÑ©°T  π«∏N  ô°üf  ó`̀ª`̀fih  ÊÉª¡L  º`̀«`̀gGô`̀HG
 ódÉN óªfi ÊÉgh ⁄É°S ƒHG ˆGóÑY Oƒªfih
 óªfi ˆGó``̀Ñ``̀Yh äGƒ`̀«`̀°`̀û`̀f ó`̀«`̀Y ¢`̀SÉ`̀«`̀dG ΩÉ`̀°`̀ù`̀Hh
 ≥«aƒJ  ó`̀ª`̀fih  í«Ñ°U  ≈°ù«Y  õ``jÉ``ah  ¢û«£b
 ábÉª°S ƒ```̀HG Ö```̀jP ó``̀dÉ``̀Nh ó``ª``MG ø`̀°`̀ù`̀M ô`̀°`̀†`̀N
 ¬jõfh √ƒªb ºgôH ∫ÉªLh ¿GójR ó°Tôe ∫GóàYGh
 »éÑ÷G π«∏N ÉæM êQƒ`̀Lh  Iõ©dG  í∏°üe ø°ùM
 •ƒ©£©dG  »bƒ°T  …Dƒ``̀dh  »`̀Ñ`̀Yõ`̀dG  õjõ©dGóÑYh

 óªMG  º«gGôHG  óªfih  áæaÉ«°†dG  Oƒ©°S  »∏Yh
 ø°ùM  …RÉ``Zh  Ö«£ÿG  ÖdÉW  º«gGôHGh  π«∏N
 ¢ùjƒd Ö`̀dÉ`̀Zh »`̀eô`̀μ`̀dG Ò``̀gR õ`̀à`̀©`̀eh ¿É`̀°`̀†`̀eQ
 øjô°ùfh  IhÓ``̀M  ó«ª◊GóÑY  …ó`̀©`̀°`̀Sh  Ió```̀jGhR
 ¿É`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀S ¿É`̀©`̀°`̀†`̀eh ∂``̀HQÉ``̀b π`̀«`̀YÉ`̀ª`̀°`̀SG º``̀XÉ``̀c
 ÊÉ`̀gh »ª«°ùŸG  π`̀«`̀YÉ`̀ª`̀°`̀SG  ó`̀ª`̀fih ΩÉ`̀«`̀°`̀U ƒ``̀HG
 ó`̀ª`̀MGh »`̀æ`̀eƒ`̀ŸG IOÉ`̀ë`̀°`̀T RGƒ````̀ah º`̀«`̀∏`̀°`̀S ≥`̀«`̀aƒ`̀J
 »∏Y »`̀∏`̀Y AÉ``̀æ``̀gh í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG ¢``Vƒ``©``dG º``̀«``̀gGô``̀HG
 ≈°ù«Y Êƒ``̀Yh π`̀ª`̀÷G Üƒ``̀jG  Oƒ`̀ª`̀fih ø°ûÿG
 ¢ù«ªN »`̀ª`̀¡`̀ah »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG Oƒ`̀©`̀°`̀S º`̀cÉ`̀Mh Rhõ``̀N
 óªfih  äÉ`̀æ`̀jƒ`̀L  »eÉ°S  ¿RÉ``̀eh  ¢ù«ªÿG  »∏Y
 ¿ÉfóYh  Üƒ≤©«dG  ∞°Sƒj  π«ªLh  ∫Gõ``f  …ó`̀°`̀TQ
 ¿É«∏Y  õjõ©dGóÑY  ¢`̀û`̀jhQO  ô`̀ª`̀Yh  OGó``̀◊G  õ`̀jÉ`̀a
 º«gGôHG  ÖjOG  ¿ÉæYh Iõ©dG  ódÉN óªMG »Ø£dh
 º°TÉgh áfhÉ°üÿG óªfi É«∏«eÉch øªMôdGóÑY

 .´hó÷G »∏©dG ∞°Sƒj

¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM ¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM 

  »FÉæ¨dG ô©°ûdG ÒeCG ..ÊÉÑb QGõf»FÉæ¨dG ô©°ûdG ÒeCG ..ÊÉÑb QGõf

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

 Éj :É¡H ÉHƒàμe á∏«ªL ábQh ádÉ°SôdG ±ôX ‘ äóLhh .ÊÉÑb QGõf ÒÑμdG ôYÉ°ûdG øe ádÉ°SQ kÉeƒj â«≤∏J{
 IÉ‚ IÒÑμdG ájô°üŸG áHô£ŸG ähQ äÉª∏μdG √ò¡H ..z¬«HCG øe ójó÷G ∑Oƒdƒe »eô– á«°SÉb ΩCG øe ∂d

.1960 ΩÉY ÊÉÑb QGõf ÒÑμdG ôYÉ°ûdG É¡d É¡∏°SQCG ádÉ°SQ á°üb IÒ¨°üdG
 ≈∏Y ¬æe kÉHÉàY QGõf øe ádÉ°SôdG ∂∏J â≤∏J É¡fEG ∫ƒ≤Jh ,ÉeÉY 22 ôª©dG øe ≠∏ÑJ IÒÑμdG áHô£ŸG âfÉc É¡àbh
.Ú°üdG ‘ √OÓÑd kÉ«°SÉeƒ∏HO πª©j ¿Éc å«M ,É¡©ª°ùj ¿CG ¿hO Ió«°ü≤c QGõf É¡Ñàc »àdG zø¶jCG{ á«æZCG êhôN

 …òdG ójÈdG »YÉ°S πÑ≤à°ùàd É¡à≤°T ÜÉH âëàa É¡fEG  ∫ƒ≤àa ÊÉÑb Ió«°ü≤d É¡dÉÑ≤à°SG á°üb IÉ‚ …hôJh
.zø¶jCG{ É¡ª°SG Ió«°üb É¡H äóLh ádÉ°SôdG âëàa ÉeóæYh ,QGõf øe ádÉ°SQ É¡d Ωób

 ¿Éc ¬«∏Y Qƒã©dG øμdh ,Ió«°ü≤dG √òg äÉª∏c ÚH Gõæc ∑Éæg ¿CG ô©°ûdG Gòg IAGôb ó©H â°ù°ùMCG{ ..∞«°†Jh
 ¿CG É¡d ≥Ñ°ùj ⁄h áÑ©°U É¡JGOôØe ¿C’ ,ìÉ«JQÉH Ió«°ü≤dG πÑ≤à°ùJ ⁄ É¡fCÉH káaÎ©e ,!!IÒÑc áHƒ©°U Ö∏£àj
 ¬∏ãeh ,z!√O ¬jEG{ :kÉHô¨à°ù oe ÜÉLCÉa ,É¡æ«ë∏J á«fÉμeE’ πjƒ£dG ∫Éªc QÉ≤«°Sƒª∏d É¡àeó≤a ,á¨∏dG ∂∏àH âæZ

.ÜÉgƒdG óÑY óªfi QÉ≤«°SƒŸG kGÒNCG É¡æ◊ ≈àM .!!»LƒŸG óªfi øë∏ŸG π©a
:ÊÉÑb QGõf óFÉ°üb ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¿ƒ≤HÉ°ùàj QÉÑμdG ¿ƒHô£ŸG ¿Éc kÉeÉY 40 ióe ≈∏Yh

.ÜÉgƒdG óÑY ¿É◊CG øe ..∂«dEG á∏LÉY ádÉ°SQ ,á«bóæH ¿B’G …óæY íÑ°UCG : ¬d âæZ : Ωƒã∏c ΩCÉa -
.»LƒŸG óªfi ¿É◊CG øe ¿ÉéæØdG áFQÉbh ,AÉŸG â– øe ádÉ°SQ : ¬d ≈æZ º«∏◊G óÑY -

.ÜÉgƒdG óÑY É¡æ◊ ™HQC’G óFÉ°ü≤dGh ..Ó«MôdG ∂dCÉ°SCG ,∑GƒgCG ºc ,¬d ∫ƒbCG GPÉe :IÒ¨°üdG IÉ‚ -
.¿É£∏°S óªfi ¿É◊CG øe ,ICGôeG øe ádÉ°SQ : »g IóMGh Ió«°üb : óªMCG IõjÉa -

.ÊÉÑMQ »°UÉY ¿É◊CG øe { »Ñ«ÑM ¬ª°SG Ée ÊƒdCÉ°ùJ ’zh { ájÉ°Th { ¬d âæZ : RhÒa -
  ºK , ¬eÓ°S ∫ÉªL .O ¿É◊CG øe Éªgh Iójô÷G ™e ,É«fódG â°S Éj ähÒH : »g óFÉ°üb 3 : »ehôdG IóLÉe -

 .QòæŸG ¿É°ùMEG ¿É◊CG øe { äÉª∏c {
 øe É¡∏ch ,Ö◊G á°SQóe ,∂ÑM »æªq∏Y ,kÉ≤°ûY »æjójR ,…QÉàNÉa ∂J qÒN ÊEG { : óFÉ°üb 4 : ôgÉ°ùdG ºXÉc -

.ôgÉ°ùdG ºXÉc ¿É◊G
.ôμH »ª∏M É¡æ◊ »àdG zÖ°†ZEG{ Ió«°üb ¬d âæZ : ádÉ°UCG -

.äÉHô£eh ÚHô£e 8 ÉgÉæZ ,Ió«°üb 20 : ´ƒªéŸG ¿ƒμj ∂dòHh -ôgÉ°ùdG,RhÒa,º«∏◊G óÑY,Ωƒã∏c ΩG ,QGõf ÊÉÑb QGõf ™e ôgÉ°ùdG ºXÉc

QGõf ™e IÉ‚ IÒ¨°üdG IÉéæd QGõf ádÉ°SQ øe

ن افتتاح مسجد معهد تدريب ع
افتتح الدكتور عبدالعزيز الخياط وزير االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية 

ن التابع لوكالة الغوث عىل طريق ناعور. يف ترشين الثا عام ١٩٧٣ مسجد معهد تدريب ع
والقى الوزير كلمة يف حفل االفتتاح قال فيها ان االنسان يستلهم وجوده يف الحياة من 

املسجد الذي يأخذ منه غايته ويعمل عىل اصالح نفسه وتهذيبها.

اعىل معدل لألمطار خالل ٥٠ سنة
ذكر عبداللطيف الهنيدي مدير دائرة االرصاد الجوية، يوم االحد ١٩٧٣/١١/٢٥، ان مجموع االمطار التي 

هطلت يف مختلف مناطق اململكة كان فوق املعدل العام لهذا الشهر بالذات خالل الخمس 
سنة املاضية.

لية ب ٥٠ -٩٠ ملم وهذه الكمية اعىل  فقد بلغ مجموع االمطار التي هطلت يف املنطقة الش
من املعدل العام بحوايل ٦٥٪.

من زمانمن زمان

 íààØJ äÉæH á°SQóe ∫hG »gh äÉæÑ∏d AGôgõdG á°SQóe ∫ƒ°üa óMG
.1973 ΩÉY ¿Éª oY áæ£∏°S ‘ ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ó¡Y ‘

 ,äƒ«ÑdG øe ÆQÉØdG áaƒ÷G πÑL IQƒ°üdG ≈∏YCG ‘ hóÑj å«M ,»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«KÓK ‘ ¿ÉªY áæjóŸ IôFÉ£dG øe á£≤à∏e IQƒ°U 
.äÉjQƒ◊G π«°Sh ¿ÉªY π«°S óæY áØ«ãc QÉé°TCGh »æ«°ù◊G óé°ùŸG πÑ÷G πØ°SCG øeh

.¿Éª°ùHh π°ü«a ∂∏ŸG ´QGƒ°T hóÑJ IQƒ°üdG ∞°üàæe ‘h
.¿ÉªY πÑL ‘ ådÉãdG QGhódG á≤£æe ≈dEG ∂jÉ◊G ´ƒ∏W á≤£æe øe …ODƒŸG ´QÉ°ûdGh ¿ÉªY πÑL IQƒ°üdG ÚÁ ≈∏Yh

 .IóÑjƒ∏dG πÑL ºK á©∏≤dG πÑL øe ¿GAõL hóÑ«a ,IQƒ°üdG QÉ°ùj ≈∏Y ÉeCG

يل للعام ١٩٧٣ االطباء الناجحون يف امتحان الفحص االج
يل  ء االطباء الذين اجتازوا امتحان الفحص االج اعلن الدكتور فؤاد الكيال وزير الصحة اس

: ء الناجح لدورة ترشين االول ١٩٧٣، وفي ييل اس

Ú°ù◊G ∂∏ŸG ´QÉ°T ‘ ¢UÉH ±GôëfG
 ¿ÉªY ‘ Ú°ù◊G º«fl §N ≈∏Y πeÉ©dGh 1973/11/16 Ωƒj 18669 ºbQ ¢UÉÑdG ±ôëfG
 íæL å«M Ú°ùM ∂∏ŸG ´QÉ°T ájGóH ‘ á«Fƒ°†dG äGQÉ°T’G ¥ÎØe Üôb ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG øY ¢ùeG
.ájQÉéàdG äÓëŸG óMG á¡LGƒHh ÚJQÉ«°ùH Ωó£°UGh πHÉ≤ŸG ∞«°UôdG √ÉŒÉH ´QÉ°ûdG ÈY
 OÉ``̀ aG ó```̀bh á`̀Ø`̀«`̀Ø`̀W ìhô``̀ é``̀ H ≥`̀ FÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG á``̀HÉ``̀°``̀UG ø``̀ Y iƒ``̀°``̀S çOÉ`````̀◊G ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀j ⁄h
.¢`̀ UÉ`̀ Ñ`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y Iô`̀£`̀«`̀ °`̀ ù`̀ dG √ó``̀≤``̀ aG QGhó`````̀H Ö`̀ «`̀ °`̀ UG ¬``̀fÉ``̀H ¬`̀ ©`̀ e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG AÉ``̀ æ``̀ KG
 ΩÉ``````̀eG ¿É````̀Ø````̀≤````̀J É````̀à````̀fÉ````̀c Ú````̀ JQÉ````̀ «````̀ °````̀ Sh ¢````̀ UÉ````̀ Ñ````̀ dG Ö````̀«````̀°````̀UG ó````````̀bh Gò````````̀g
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تنوير

الدعم المتعدد الوسائط: 
فان  الدراسات  من  العديد  في  فعاليته  اثبت  الحركة  وفرط  االنتباه  قصور  دواء  ان  من  الرغم  على 
اجراه  بحث  اظهر  فمثال  االمثل،  هو  الوسائط  المتعدد  العالج  برنامج  ان  الى  اشارت  اخرى  تقارير 
ما  يجمع  الذي  الوسائط  المتعدد  للنهج  ايجابية  نتائج  اميركا  في  العقلية  للصحة  الوطني  المعهد 
العالجات  احد  طفال   ٥٧٤ اعطاء  تم  الدراسة،  خالل  وفي  السلوكي  والعالج  بالعقاقير  العالج  بين 
الثالثة التالية: االدوية فقط، العالج السلوكي، االدوية والعالج السلوكي معا. من بين المجموعات 
الثالث، كان نهج العالج المشترك (الدواء والعالج السلوكي معا) هو االكثر نجاحا في عالج اعراض 
قصور االنتباه وفرط الحركة، وفي تحسين السلوحك وقد اثبتت دراسات اضافية عديدة ان النهج 
متعدد الوسائط الذي يجمع ما بين االدوية والتدريب على السلوك واستراتيجيات العالج التربوي، 
باالضافة الى خدمات اخرى مثل المشورة، هذا النهج يمكّن الطلبة من تقليل الجرعة و/أو تكرار 

االدوية الالزمة لمعالجة اعراض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة.
العالج  انه  التالي:  النحو  على  السلوكي  العالج  االمراض  مكافحة  مراكز  تعرف  السلوكي:  العالج 
الفعال الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة الذي يحسن سلوك الطفل ويمكنه من السيطرة على 

نفسه واحترام ذاته، ويكون هذا العالج اكثر فعالية حين يقدمه االهل لالطفال الصغار.

قصور  اضطراب  ذوي  االطفال  لدى  النفس  ضبط  تعزيز  الى  السلوكية  العالجات  تدخالت   تسعى 
االنتباه وفرط الحركة في اوضاع متنوعة من البيئات الطبيعية واالجتماعية.

مجاالت مثل تنظيم المهام (مثال: قوائم  لمساعدة الطفل في  تدريبا خاصا  قد يشمل هذا العالج 
المجهدة  االحداث  في  بالعواطف  التحكم  تعلم  او  المدرسية  المهام  واتمام  والروتين)،  المهام 

(المعروفة ايضا باسم التنظيم الذاتي).
ويعد مثل هذا العالج اكثر فعالية عندما يقدمه احد الوالدين و/أو الوصي او المعلم الذي يتعامل 
والبالغين  لالطفال  النفسي  للطب  االميركية  االكاديمية  فان  لذلك  ونتيجة  الطفل  مع  بانتظام 
قصور  اضطراب  باعراض  التعرف  الى  الوالدين  حاجة  اكدتا  النفسي  للطب  االميركية  والجمعية 
االنتباه وفرط الحركة والطرائق العديدة التي يتأثر بها ولدهما في المنزل وفي الصف وفي المجتمع.

وبعد ان يعرف احد الوالدين بتأثيرات قصور االنتباه وفرط الحركة في ولده، يصبح باالمكان تنفيذ 
التقنيات واالستراتيجيات لمواجهة السلوكيات الصعبة.

يتضمن العالج السلوكي توفير مكافآت ايجابية ومالئمة للطفل على السلوك المرغوب فيه (مثل 
تقديم الثناء او التميز) او عدم التشجيع كعاقبة للسلوك غير المرغوب فيه (مثال: منعه عن ممارسة 
السلوك  توجيه  العادة  واستراتيجيات  ما)،  مجموعة  عن  محددة  لفترة  عزله  او  المفضل،  النشاط 
التشجيعات  اكتشاف  محاولة  وعند  الوقائية  االستراتيجيات  وتطبيق  النشاط  اثناء  تركيزه  واعادة 
المالئمة في المنزل او في الصف، من المهم ان نتذكر ان التشجيعات الفعالة تعزز السلوك المرغوب 
فيه واذا لم يحدث تغيير ملحوظ في سلوك الطفل فذلك يعني ان المشجع تعوزه االصالة من المهم 
توخي الحذر عند اختيار التشجيع الفعال. فقد يكون مفيدا لكل من االهل والوصي والمعلم وضع 
قائمة باالمور المشجعة بدءا من تلك المفضلة لدى الطفل وانتهاء بتلك التي ليست محببة لديه. 
على سبيل المثال، قد يكون النشاط المفضل لدى الطفل هو مشاهدة التلفزيون ولكنه قد يستمتع 
الى حد ما بالحصول على ملصقات. في هذه الحالة، ستكون مشاهدة التلفزيون هي المعزز االكثر 

جاذبية، توفر القائمة ادناه بعض االفكار االضافية عن االمور المشجعة ايجابيا او سلبيا.

تشجيع ذو اثر ايجابي:
الطعام المفضل لدى الطفل.  •

جلسات مفضلة كالجلوس.  •
االلعاب المفضلة ومشاهدة االفالم واللعب.  •

ملصقات واقالم الرصاص، وبطاقات تجارية.  •
اي عنصر او شيء يمكن استبداله في ما بعد بشيء ذات قيمة.  •

ابتسامة او ثناء.  •
تشجيع ذو أثر سلبي:

فقدان االمور المحببة.  •
تقليل الوقت للنشاط المرغوب فيه.  •

االبتعاد عن المجموعة.  •
ِسر. الزام الطفل على التعويض عن غرض فُقد أو كُ  •

وان  مسبقا  معرفتها  يفضل  الطفل  فإن  السلوك،  تعديل  في  هامة  المشجعات  ان  من  الرغم  على 
تكون ثابتة على شيء معين، قام مركز الموارد الوطنية حول قصور االنتباه وفرط الحركة باعداد 
الطفل،  سلوك  تغيير  على  للمساعدة  الرتابة  وضع  اثناء  والمعلمين  لالهل  مفيدة  خطوات  خمس 

تأكد من انه يعرف السلوك المتوقع في كل خطوة.

خمس خطوات لتغيير السلوك
١- ابدأ باالهداف التي يستطيع الطفل تحقيقها في خطوات صغيرة.

٢- كن ثابتا على نمط او شيء معين عبر االوقات المختلفة من اليوم، وفي االماكن المختلفة، ومع 
االشخاص المختلفين.

٣- بين النتائج بعد السلوك مباشرة.
٤- قُم بالمعالجات السلوكية على المدى الطويل وليس لبضعة اشهر فقط.

تحسن  وسيكون  طويال،  وقتا  يستغرق  وتعلمها  جديدة  مهارات  تدريس  يكون  ان  احرص   -٥
االطفال تدريجيا.

(تعبيرات  المساعدة  والتالميح  االجتماعية  المهارات  االطفال  لتعليم  مفيد  السلوكي  العالج  إن 
الوجه وعلو الصوت ونبرته) في اوضاع متعددة، وهذه العملية غالبا ما تتطلب الكثير من التذكير 
والتوضيح للتأكد من فهم الطفل لالجراءات المطلوبة الظهار السلوك المتوقع، ومن المهم ان يتم 
اشراك الطفل في عملية العالج السلوكي في اثناء تطبيق كل من الخطوات الخمس، وفي النهاية 
فان الهدف هو وضع سلسلة من االعمال  والتقنيات الرتيبة كي يحسن الطفل سلوكه وينظمه من 

تلقاء نفسه.
يشمل التدريب منح الطفل مكافآت ايجابية ومناسبة للسلوك المرغوب فيه (مثل، الثناء او التميز)، 
عن  ابعاده  او  المفضل  النشاط  من  حرمانه  (مثل،  فيه  المرغوب  غير  السلوك  لعواقب  والتنبيه 
المجموعة مؤقتا)، وتطبيق استراتيجيات لتصويب سلوكه وتركيزه على النشاط، وال بد ايضا من 

االستراتيجيات الوقائية.

العالج السلوكي، نظرة عامة
١- التشجيع االيجابي

اوضح بشكل جلي السلوك المتوقع من الطفل.  -
لتكن التوقعات معقولة ومناسبة لعمره.  -

حاول الحد من عدد االشياء المختلفة التي تؤدي في وقت واحد.  -

تنرش «الرأي» من خالل ملحقها «آخر االسبوع» سلسلة حلقات بترصف من كتاب «اسرتاتيجيات 
يف الدمج الرتبوي ملجتمع أفضل ...أذكياء لكنهم مختلفون «بالتعاون مع مركز سكيلد يف 
ي ومختص يف مجاالت  لبنان الذي يرأسه الدكتور نبيل قسطه، وهو نتاج مؤلف اكاد

كية . الرتبية وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة والتعلمية من مركز سكيلد وجامعة بيوال االم
يعمل هذا الكتاب الذي صدر عن دار «منهل الحياة» يف لبنان ويقع يف (٤٤٠) صفحة من القطع 
ن فيهم ذوو االختالفات التعلمية ، واالحتياجات الخاصة  املتوسط،  عىل تعزيز قيمة االطفال   
ويدعو اىل مراعاة احتياجات التعلم الفردية ودمج جميع االطفال يف صفوف التعليم العام .

ك يتوجه الكتاب اىل معلمي الصفوف املدرسية من مرحلة ما قبل املدرسة حتى املرحلة 
الصفوف  يف  التعلمية  االختالفات  ذوي  االطفال  لدمج  عملية  خطوات  ويقدم  الثانوية، 

العادية .

  دمج ذوي قصور اإلنتباه  وفرط الحركة    (٢/٢)
ليختر الطفل بنفسه المكافأة التي سينالها.  -

النجاح  احراز  على  قادر  طفلك  ان  من  تأكد   -
المبكر الوارد في خطة السلوك.

اكثر من مدحه ومن مكافآته بأمور ملموسة.  -
كن ثابتا على نمط معين.  -

٢- التشجيع السبي
غير  السلوك  يفهم  الطفل  ان  من  تأكد   -

المقبول (مثال، االجابة بقلة احترام).
علم الطفل اسلوبا لطيفا للرد عندما ال يتفق   -

معك او مع المعلم (كرر هذا العمل).
حين  االمتيازات  سيفقد  انه  الطفل  ليعلم   -
يسلُك من دون لياقة (مثال االجابة بفظاظة) 
فقدان  او  االستراحة  وقت  ضياع  الى  تؤدي 

نشاطه المفضل).
٣- التدابير الوقائية االستباقية

ليكن لديك دائما خطة.  -
واظب على المتابعة.  -

ال مكافأة ازاء العصيان.  -
في  وكالمه  تصرفاته  حول  مالحظاتك  كرر   -

اثناء االجتماع باالهل او المعلم.
كرر مالحظاتك حول اداء الولد خالل النهار.  -

ذكره بشكل متكرر بالسلوك المتوقع.  -
ضع اهدافا قصيرة المدى.  -

اجعل المدة بين االهداف والمكافآت قصيرة.  -
لكسب  الفرصة  أتح  او  يومية  مكافآت  جهز   -

االمتيازات.
لتكن رموز المكافآت ملموسة (كرات زجاجية   -

تجمع في جرة، او نجمة على رسم بياني).
ذكر الطفل باستمرار باالهداف والمكافآت.  -

اشرح التغييرات واشرك الطفل.  -
ان الطبيعة المتغيرة تقتضي من االهل والمعلم 
ان يقدموا مكافآت وعواقب غير متغيرة على مدار 
اليوم في اوضاع متنوعة، يجب مناقشة السلوك 
من  للتأكد  الطفل  مع  والمناسب  فيه  المرغوب 
السلوك  اظهار  بعد  امثلة،  وليعط  فهمها،  انه 
زيادة  ايضا  ينبغي  متكررن،  بشكل  المناسب 
مهامه  اتمام  على  الطفل  لمساعدة  التوقعات 

المحددة واتباع التوقعات المطلوبة.

الدعم في البيئة التعلمية للصف
ومقدمي  واالهل  للمعلمين  التالي  القسم  يقدم 
بيئات  انشاء  اجل  من  استراتيجيات  الرعاية 
تعلمية، سواء كانت في المنزل او في المدرسة، 
االنتباه  قصور  ذا  الطفل  تدعم  ان  شأنها  من 
وفرط الحركة اكاديميا، كي يمسي في النهاية 
الصف  اطــار  يوفر  ان  يجب  اجتماعيا،  مقبوال 
روتينا واجراءات وتوقعات ومنظومة تساعد على 
التخفيف من العديد من االعراض التي يواجهها 
التلميذ ذو اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة 
يوميا (علما ان هذه الصعوبات تتكرر لحظة بعد 

لحظة).
هي  ومــا  االنتباه،  عــدم  مسألة  بداية  لنعالج 
ايجابية  تعلمية  بيئة  النشاء  الفضلى  الطريقة 
وفرط  االنتباه  قصور  اضطراب  ذي  للطالب 

الحركة.

دعامات التعلم للتعامل مع عدم االنتباه
عن  التغاضي  الطبيعي  من  انه  الباحثون  يؤكد 
وفرط  االنتباه  قصور  اضطراب  ذوي  االطفال 
الحركة، او عدم اخضاعهم للتشخيص، اذ انهم 
او  اندفاعيا  سلوكا  كثيرة  احيان  في  يبدون  ال 
الحاالت  من  اكثر  استعدادا  يبدون  وقد  مفرطا، 
وفرط  االنتباه  قصور  من  والمفرطة  المتطرفة 
الحركة الن يحسنوا التصرف مع االوالد اآلخرين، 
يرتبك  او  يقظة  احالم  يحلم  الولد  ان  يبدو  قد 
وخاضعا،  هادئا  يبدو  وقد  ينسى،  او  بسهولة 
التي  التعليمات  او  المهمة  تماما  يفهم  ال  لكنه 

يقدمها الوالد او المعلم.
ينبغي  التي  االستراتيجيات  عن  عينة  يلي  ما  في 
االطفال  مع  المدرسة  وفي  المنزل  في  تنفيذها 
يغلب  الذي  الحركة  وفرط  االنتباه  قصور  ذوي 

عليه االندفاع.
االساس  يوفران  (الرتابة)  والروتين  الهيلية   •

للسلوك المتغير.
الهامة،  ــداث  واالح الزمنية  الجداول  اكتب   •
االماكن  وفي  دفاتر  في  وضعها  من  وتأكد 

التي يسهل على الطفل رؤيتها بانتظام.
وفي  والتوجيه  التخطيط  في  المساعدة  قدم   •

ضبط الوقت.
(االهل  المتوقع  السلوك  عن  نموذجا  قدم   •

للمهمات التي يشترك فيها اآلخرون.
كثيرون من االطفال ذوي اضطراب قصور االنتباه 
مهمة  من  االنتقال  عند  يرتبكون  الحركة  وفرط 
االستراتيجيات  تكون  وقد  اخــرى،  مهمة  الى 

التالية مفيدة لهم:
من  االنتقال  عند  سيحصل  ماذا  الطفل  خبر   •

مهمة الى اخرى.
كي  االنتقال،  بوقت  مسبقا  الطفل  خبر   •
بتحضير  او  اغراضه  بجمع  البدء  من  يتمكن 

االغراض المطلوبة (استعمل عدادا للوقت).
قدر  وهادئة  متوقعة  االنتقال  فترات  لتكن   •

االمكان.
في النهاية، يجب على المعلم واالهل ان يعرفوا 
هي  وما  الفرد،  الطالب  لمساندة  االفضل  هو  ما 
بالذات،  الطفل  لهذا  الفضلى  االستراتيجيات 
ومن المهم ان يعرف المعلمون واالهل ان لكل 
بالضرورة  ليس  وانه  الفريدة،  شخصيته  طالب 
الحركة  وفرط  االنتباه  قصور  ذوي  من  طالبان 
بالطريقة  ويتعامالن  ويتفاعالن  يتصرفان 
والسلبيات  بااليجابيات  الئحة  هناك  نفسها، 
التي على اساسها توضع العالمات للطلبة الذين 
االنتباه  قصور  ذوو  انهم  بالتشخيص  تبين 
تبدأ  االضطراب  نوع  تحديد  مع  الحركة،  وفرط 
الدولة،  من  الممولة  الخدمات  تقديم  عملية 
الطلبة  معاملة  ان  يعتقدون  من  هنالك  ان  إال 
حول  دقيقة  غير  تكون  قد  عامة،  ببيانات  تتأثر 
ويبقى   (٢٠٠٦  ,Parker) المسمى  التشخيص 
ان نشدد على ان كل ولد فريد في نوعه، وعلى 
المعلم ان يتعرف بشخصية كل طالب في الصف، 
التعلمية  االمور  هي  ما  المعلم  يعرف  ان  يجب 
القوة  نقاط  يعرف  وان  الطالب،  يفضلها  التي 
التي تعزز النمو لدى جميع الطلبة، لذلك، فان ما 
يسعف طالبا في مجال معين، ربما ال يسعف اخر 

في المجال عينه.
دعامات التعلم للتعامل مع فرط الحركة

في ما يلي عينة عن االستراتيجيات التي تعتمد 
في المنزل والمدرسة لالطفال ذوي فرط الحركة:

يكون  عندما  قصيرة  استراحة  فــرص  وفــر   •
الطفل محبطا او قلقا او متوترا او مضطربا.

الوقوف خالل اتمام الواجبات البيتية.  •
الوقوف بجانب مقعد الطالب فيما يتم عمله.  •

التمشي في الصف في مكان معروف.  •
ترك مقعده لمزاولة بعض الحركات.  •

القيام بتوزيع ادوات على اآلخرين.  •
محو اللوح.  •

القيام بمهمات لمساعدة ادارة المدرسة.  •
الذهاب لشرب المياه.  •

دمج الحركة في انشطة التعلم.  •

دعامات التعلم للتعامل مع االندفاع
االنتباه  قصور  اضطراب  ذوو  االطفال  يدرك  ال 
اآلخــريــن،  يقاطعون  دائــمــا  الحركة  وفــرط 
نفعا  يجدي  ال  وتكرارا  مرارا  بذلك  وتنبيههم 
هو  فاالندفاع  السلوك.  من  النوع  هذا  يكبح  وال 
الحركة،  وفرط  االنتباه  قصور  في  شائعة  سمة 
قصور  اضطراب  يعاني  من  كل  ليس  ولكن 
االنتباه وفرط الحركة مندفعا، غالبا ما ينظر الى 
ال  او  الئقة  غير  باعتبارها  المندفعة  السلوكيات 
تحترم الوالدين والمعلمين واالصدقاء والمعارف 

في المجتمع.
في  تنفذ  االستراتيجيات  من  عينة  يلي  ما  في 
المنزل والمدرسة لمعالجة االندفاع واعداد بيئة 

تعلمية فعالة:
ليكن لديك خطة ونتيجة (ايجابية   •
واالماكن  والمدرسة  (المنزل  بيئة  لكل  وسلبية) 

العامة).
كن ثابتا على نمط واحد.  •

الطفل  لتذكير  استراتيجيات  ضع   •
المرات  عدد  تقلل  ان  شأنها  من  اذ  ومكافآته، 

التي يقاطع بها خالل اليوم.
يد،  اشــارة  على  الطفل  مع  اتفق   •
يقوم  بانه  تذكره  وبينه،  بينك  ســرا  تكون 

بمقاطعة اآلخرين.
على  او  الطالب  مقعد  على  ضع   •
دفتره ما يذكره، فقد كتب احد الوالدين الكلمة 
الطالب  ومقعد  المالحظات  دفتر  على   STAR
باللغة  مختصر  هي  الكلمة  وهــذه  كتذكير، 
Stop-Think-Act- :االنكليزية للكلمات التالية

Review ما يعني: توقف، وفكر، وتصرف، وراجع 
اعمالك على مدار اليوم.

والمعلمون يشكلون افضل مثال يحتذى به).
استخدم المالحظات المكتوبة على ملصقات   •

للتذكير.
فالهدف  التعلم،  عملية  في  الطفل  ليشترك   •

هو التعلم المستقل.
اذا كان الطفل مياال الى النسيان، ليكن لديك   •
وفرة من اقالم الحبر والرصاص في المدرسة 

وفي المنزل.
الصف،  مــالحــات  بين  مــا  الملفات  قسم   •
فيها  توضب  التي  وتلك  البيتية،  والواجبات 

االوراق التي توزع على التالمذة.
الخطوات،  متعددة  المهام  تكون  عندما   •

سجلها في قائمة.
ومرئية  مكتوبة  التوجيهات  جميع  لتكن   •
التوجيهات  ذلــك:  على  مثال  االمكان،  قدر 
االبيض  اللوح  او  الرئيسي،  الصف  لوح  على 
اللوحي،  الجهاز  او  الكمبيوتر،  او  الفردي، 
امام  المجال  في  افسح  الملصقات،  لوحة  او 
التلميذ ليكتب المالحظات بنفسه على احدى 

التجهيزات الواردة اعاله.
منظما  يستخدمها  ورقة  التلميذ  لدى  ليكن   •
جزء  كل  بعد  واحدة  دقيقة  امنحه  ومخططا، 
كل  ان  من  المعلم  يتأكد  كي  التعلم،  من 
الطالب  يحدد  وكي  صحيحا،  كتب  قد  شيء 

اولويات الواجبات.
قرطاسيتهم،  فيها  ليضعوا  علباً  للطلبة  قدم   •
الحاجة،  عند  عليها  العثور  يسهل  وهكذا 
يستطيع الطلبة ايضا ان يصنعوا هذه العلب 

من الكرتون والشريط الالصق.
يقترح على المعلمين: «تجنب جعل االطفال   •
الحركة  وفرط  االنتباه  قصور  اضطراب  ذوي 
بالقرب  او  البعض،  بعضهم  بجانب  الجلوس 
بالقرب  او  االعالنات،  لوحة  او  النوافذ  من 
ان  يقترح  بل  الفكر»  لتشتت  يعرضهم  مما 
يجلسوا بالقرب من المعلم لسهولة التلقين 

والتصحيح.
ان استخدام المخطط اليومي يساعد الطالب   •
الذي ينسى كثيرا في بعض االحيان، ال بأس 
يسألونهم  شركاء  الطلبة  لــدى  يكون  ان 
مشاكل  الطالب  لهذا  يكون  قد  تعلموا،  عما 
احدهما  يساعد  وهكذا  النسيان،  مع  مماثلة 
طالبا  يكون  قد  او  المجال،  هذا  في  االخــر 

بذاكرة جيدة.
االنتباه  قصور  ذوو  االطفال  كان  اذا  غرابة  وال 
إن  الوقت،  مفاهيم  استيعاب  يستعصبون 
المعين،  الوقت  في  الحضور  على  القدرة 
الكمال  الــالزم  الوقت  شأن  من  التقليل  او 
قصور  ذوي  يعانيه  دائم  صراع  هو  المهمة، 
كل  اليهم،  فبالنسبة  الحركة،  وفرط  االنتباه 
بما  الحياة،  هذه  في  مسيرتهم  يعيق  شيء 
الوقت،  على  تنطوي  التي  االنشطة  ذلك  في 
في  البيتية  والواجبات  المهمات  انهاء  مثل 
الى  للذهاب  واالستعداد  المحدد،  الوقت 
المحظورة،  االمكنة  الى  واالنتباه  المدرسة، 
في  الوقت  لتنظيم  مفيدة  استراتيجيات  ثمة 

البيت وفي المدرسة، منها:
لتكن التوجيهات موجزة وواضحة وهادفة.  •

(عندما  محددة  واالولويات  االهــداف  لتكن   •
المتعددة  او  الطويلة  بالواجبات  يرتبكون 
االولوية  اعطاء  على  ساعدهم  الخطوات، 
االقل  وتأجيل  الهامة،  الواجبات  او  للخطوات 

اهمية الى وقت الحق).
في  والبيتية  المدرسية  المشاريع  ضمن   •
العمل  لبدء  المعين  التاريخ  تشمل  روزنامة 

ولوقت تسليمه.
اسبوعيا  بالطفل  اجتمع  المفاجآت  تجنب   •

لمناقشة الروزنامة واحداث االسبوع القادم.
المتعددة  المهام  لتسجيل  الئحة  استخدم   •
الخطوات (التحضير للنوم، االستعداد للتدرب 

على كرة القدم، التحضير للمدرسة).
اطلب من الطفل ان يقدر الوقت الذي يحتاج   •
الواجبات  من  سلسلة  او  الواجب  التمام  اليه 
(قد يظهر هذا التمرين مدة الوقت الحقيقي 

التمام الواجب).
المتعددة  او  االمد  الطويلة  المشاريع  قسم   •
مواعيد  له  عين  اقصر،  اجزاء  الى  الخطوات 

تسليم المهمات واالمور المتوقعة.
وجبات  حول  زمني  برنامج  االسرة  لدى  ليكن   •
االمر  االوقات،  وسائر  النوم،  واوقات  الطعام، 
معين  نمط  انشاء  على  الطفل  يساعد  الذي 

احــرز  كلما  علبة  فــي  ــرزة  خ ضــع   •
مكافأة  يمنحه  الذي  االمر  صالحا،  عمال  الطفل 
في  يرغب  لنشاط  الوقت  زيادة  او  النهاية،  في 
السلوك  بمزاولة  الطفل  يبدا  ان  فبعد  اكماله، 
الخرزات  عدد  بزيادة  قم  باستمرار،  المناسب 
التي  باالنشطة  القيام  يخوله  مما  الــالزمــة، 

يفضلها.
يهيئ الوالدان والمعلمون الطفل   •
المندفع السلوك لما سيقوم به من عمل، فذلك 

يشكل له مساعدة.

دعامات التعلم للتعامل مع المهارات االجتماعية
إن اعراض قصور االنتباه وفرط الحركة واالندفاع 
بعض  وفي  متعددة،  مجتمعات  في  تحصل  قد 
التجمعات  مثل  المعينة،  البيئات  بعض  االحيان 
الى  تؤدي  قد  ــواق،  واالس والمدرسة  العائلية 
بقصور  المرتبط  السلوك  حصول  احتمال  زيادة 

االنتباه وفرط الحركة.
من الشائع ان يبدي االطفال ذوو اعراض قصور 
بالعالقات  يسيء  سلوكاً  الحركة  وفرط  االنتباه 
المجتمع،  وفي  والمدرسة  المنزل  في  الشخصية 
وفي كثير من االحيان، قد يعتقد االهل واالشقاء 
قصور  ذا  الطفل  ان  واالصــدقــاء  والمعلمون 
االنتباه وفرط الحركة يبدي سلوكا مقصودا، وال 
وبالتالي،  االضطراب،  هذا  اعراض  انها  يدركون 
«بعدم  يتهمونه  او  الشغب»،  «بمثير  ينعتونه 
ان  المؤسف  ومن  بكونه «مخرباً»،  او  االحترام» 
هذه التسميات تبعد الطفل عن انشاء العالقات 
تحديات  انها  سيما  وال  والمهنية،  الشخصية 
عديدة تتطلب منه الحفاظ على هدوئه وسكونه 

وانتباهه.
تعلموا  الذين  االطفال  ان  االبحاث  أثبتت  وقد 
استراتيجيات التنظيم الذاتي يستطيعون تخفيف 
جرعات الدواء اليومية، وقد تمت السيطرة على 
عدد  في  الحركة  وفرط  االنتباه  قصور  اعراض 
الدواء،  تناول  عن  الكف  بعد  حتى  البيئات،  من 
فاذا وجد في صف التعليم العام ولد ذوو قصور 
مساعدة  المهم  من  الحركة،  وفــرط  االنتباه 
من  والقبول،  اللطف  ابداء  على  اآلخرين  الطلبة 
طريق وضع استراتيجيات تدعم حسن تعاملهم 

مع ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة.
إن مساعدة االطفال على تنظيم سلوكهم الذاتي 
تتطلب من االهل والمعلمين ان يتحلوا بالصبر 
معهم،  تعاملهم  في  معين  نمط  على  ويثبتوا 
الحركة  وفرط  االنتباه  قصور  اعــراض  ان  ومع 
تختلف بين طفل وآخر، فان هناك بعض االسس 
الهامة التي تنجح تطبيق استراتيجية سلوكية، 

من شأنها ان تحسن السلوك االجتماعي.
العناصر  من  نموذج  على  التالية  القائمة  تحتوي 
في  تطبق  التي  السلوك  الستراتيجيات  الهامة 
يبدون  الذين  االطفال  مع  والمدرسة  المنزل 
بقصور  الخاصة  الثالث  السلوكيات  هذه  من  ايا 

االنتباه وفرط الحركة.
معالمها  معروفة  بنية  توفير  على  إحــرص   •

مسبقا.
احرص على ان يكون لديك خطة.  •

تابع.  •
مناقشة السلوك المتوقع- قدم امثلة.  •

مدح متكرر ومالئم لمؤتي السلوك المناسب.  •
ال مكافأة على العصيان.  •

في  يفلح  كان  ما  اذا  باستمرار  الطفل  إعالم   •
تلبية توقعات االهل او المعلمين.

إعالم الطفل باستمرار عن ادائه خالل النهار.  •
تذكير متكرر بالسلوك المتوقع.  •

(قائمة  بانتظام  المساءلة  من  نوع  توفير   •
من  التحقق  مكتوبة،  فــروض  بالتوقعات، 
الفروض البيتية، دفاتر الفروضن الروزنامة).

مكتوب  بشكل  مــجــردة  تعليمات  إعــطــاء   •
وملموس، قدم امثلة.

المهام  حول  اليها  للرجوع  قائمة  استخدم   •
المتعددة الخطوات.

بيوال  جامعة  في  المدرسون  الفصل  هذا   اعد 
االميركية

التعليم  مــديــرة  بيشوب-  ــيــن  د.كــارول  -١
االبتدائي.

٢- د.دينيس إيستمان – مدير التعليم الثانوي.
٣- د.روبن الباربيرا – مديرة التربية الخاصة.

سلسلة حلقات من كتاب "اسرتاتيجيات 
يف الدمج الرتبوي ملجتمع أفضل ..أذكياء 

لكنهم مختلفون
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ن  وليد سلي

وبداية  أمة..  لمولد  تاريخياً  مفصالً  وسلم»  عليه  اهللا  صلى  الكريم «محمد  الرسول  مولد  كان  لقد 
االنسانية   تاريخ  من  جديدة  مرحلة  الحدث  هذا  وكان  العالم..  أنحاء  جميع  بنورها  أشعت  حضارة 
لتهذيب عقولهم وسلوكهم نحو العدل والخير والسعادة, وحب اهللا وعبادته وشكره على كل نعمه 

الكثيرة التي أعطانا إياها.
ـــات ضـــيـــاء ـــن ـــائ ـــك ـــال ولــــــــد الـــــهـــــدى ف
وفــــــــم الـــــــزمـــــــان تــــبــــســــم وثــــنــــاء
ــة ــحــي ــــــاء الـــــوجـــــود ت ـــر مـــــن ج ـــي يـــــا خ
ــــاؤوا ـــك ج ـــدى ب ـــه ــــى ال ــن ال ــي ــل ــرس ـــن م م

وتصادف عادة تلك الذكرى العزيزة ” المولد النبوي في كل سنة هجرية في يوم الثاني عشر من 
شهر ربيع األول, حيث يستذكر المسلمون فيه

قصة مولد ومآثر النبي، وصفاته، وكفاحه وثباته على الحق ورسالة الدين االسالمي.
أيام  في  عاشوها  التي  والقوة  العزة  تاريخ  الخالدة  السنوية  المناسبة  تلك  في  المسلمون  ويستشعر 
النبي محمد صلّى اهللا عليه وسلّم، رغم واقعهم األليم هذه االيام بسبب الفرقة والضعف والصراع 

وانحراف البعض عن تعاليم الدين الحنيف الذي يدعو الى السالم بين البشرية.
آمنة تلد محمداً

وقصة والدة هذا النبي األمي المرسل من عند اهللا تعالى ان محمداً مكث في بطن أمه آمنة بنت 
وهب تسعة أشهر, ثم ولد في مكة في شعب أبي طالب، في الدار التي صارت تعرف بدار ابن يوسف 

فاء“ أم عبد الرحمن بن عوف. ّوتولّت والدته ”الش ,
و كان مولده يوم اإلثنين في٨ ربيع األول من عام الفيل، بعدما حاول أبرهة األشرم غزو مكة وهدم 

الكعبة، و قيل بعده بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما وهو المشهور.
وكانت آمنة تحدث أنها لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل؛ من ثقل وال وحم.. ولما وضعته وقع 
إلى األرض مستقبل القبلة رافعا رأسه إلى السماء، مقبوضة أصابع يديه مشيرا بالسبابة كالمسبح 

بها .. ورأت أمه السيدة آمنة حين ولدته كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام.
وقالت أم عثمان بن أبي العاص : حضرت والدة رسول اهللا ، فرأيت البيت حين وضع قد امتأل نورا، 

.علي أنها ستقع ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت
وبعدما ولدته أمه أرسلت إلى عبد المطلب تبشره بحفيده، ففرح به فرحا شديدا، ودخل به الكعبة 
شاكرا اهللا، وقال: (ليكونن إلبني هذا شأن)!! واختار له اسم «محمد» ولم تكن العرب تسمي به 
آنذاك، إال ثالثة طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر محمد وبقرب زمانه وأنه يبعث في تهامة فيكون 

ولدا لهم !! .
وهناك صحابية كريمة ”ثويبة األسلمية“ كانت أول من أرضعت النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد أمه 
السيدة آمنة بنت وهب، بل وكانت أول من بشرت به (أبو لهب) عم النبي , وكان قد فرح به فرحا 

شديدا فأعتقها فرحا بميالد النبي.
وظل سيدنا محمد يكرم هذه الصحابية التي أرضعته وفرحت به، وظل النبي يبعث لها بكسوة وبحلة 

حتى ماتت رحمها اهللا  و كانت ثويبة جارية لعم النبي وأسلمت بعد بعثة النبي .
تب السيرة ” الحلبية“ أنه رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك !؟ فقال:  و جاء في أحد كُ
في النار، إال أنه يخفّف عني كل أسبوع يوماً واحداً وأمص من بين إصبعيّ هاتين ماًء ـ وأشار برأس 

إصبعه ـ وأن ذلك اليوم هو يوم إعتاقي ثويبة عندما بشرتني بوالدة النبي!! .
وقد علمت اليهود آنذاك بوالدة محمد !! فقد قال حسان بن ثابت : واهللا إني كنت غالماً يفعة، ابن 
سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت.. إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا 
معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه، قالوا له: ويلك!؟ ما لك !؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به.

بعث في األربعين 
وبعث النبي محمد صلّى اهللا عليه وسلّم في سن األربعين من عمره، وأول من آمن به من النساء 
كانت زوجته خديجة، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومكث النبي 
في مكة مدة ٣ سنوات يدعو الناس إلى اإلسالم سراً، ونتج عن دعوته إيمان عدد قليل من الناس، 
وبعد أن أُمر بإبالغ دعوته جهراً بدأ يلقى األذى من قريش، ولقي من آمن معه صنوفاً من العذاب 
والتنكيل، واستمرّ تعرض المسلمين لألذى حتى هاجربعضهم إلى الحبشة,وبعد سنوات الى يثرب 

” المدينة“ المدينة المنورة.
 ومضت السنون حتى عاد الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم فاتحاً إلى مكة المكرمة، وذلك في السنة 

العاشرة من الهجرة، وهكذا أتمّ اهللا نصر المسلمين بعد أنْ كانوا مستضعفين في األرض.
وكانت وفاة نبي األمة محمد صلّى اهللا عليه وسلّم في السنة التالية من عام الفتح، وتوفي النبي عن 
عمر ٦٣ عاماً، وذلك في الثاني عشر من شهر ربيع األول عام ١١من الهجرة الموافق السابع من شهر 

تموز عام ٦٣٢م. 
ابتهاج العائالت األردنية 

كانت  طويلة..  سنوات  منذ  رحيلها  قبل  أمي  ان  أذكر  ذلك,  على  ومثال  العزيزة  المناسبة  تلك  وعن 
تقول قبل حلول ذكرى يوم المولد النبوي  بشهر وأكثر: يا بني ها قد اقترب موعد المولد النبوي 

الشريف .. ال تنس مولد نبينا حبيب اهللا ، باق له شهر..اسبوع .. بل أيام .. بل يوم .
وأقول لها: نعم يا أمي - اذكر ذلك وال أنسى ، وكيف فهذه المناسبة عطرة ومباركة .

اخواني  وكل  أنا  أمي  بيت  وحنان  رحاب  في  نجتمع  كنا  عندما  العائلية،  اللَّمّة  تلك  نستذكر  ونظل 
واخواتي وأوالدنا وأحفادنا .. لنبارك لها بهذا العيد وبهذا اليوم الطيب على المسلمين والمؤمنين 

بمولد الهادي محمد حامل لواء المحبة والحق والعدل وااليمان.
وايضاً كنا نتلهف لعطاياها من بين يديها وروحها النبيلة ..إنها الهدايا الرائعة من الحلوى المنزلية 

التي كانت تصنعها أمي لنا وللجيران مثل: الهريسة والحلبة وفي بعض المرات القشطة بالعسل .
وال تركن أمي العجوز ؛ بل تظل تذكرنا أنا واخواني .. هيا هيا ال تنسوا شراء الحلويات االخرى من 
و  واألخوات  والخالة  للعمة  إلرسالها  باألحمر  الملون   ( المشبك   ) حلوى  مثل  المناسبة  لهذه  السوق 

أوالدهن .. وتلك عادة عائلية درجنا عليها منذ سنوات طويلة .
من مظاهر هذا اليوم السنوي الرائع في ذكرى المولد النبوي الشريف اننا كنا نلبس المالبس العربية 
الشعبية من ثوب أبيض وقبعة بيضاء.. ونعقد حلقات الذكروالتهليل والمدائح النبوية وقراءة القران 

معاً نحن أفراد االسرة الكبيرة لنردد قائلين منشدين: 
رجـــــــاءنـــــــا. يـــــــا  اهللا  رســـــــــــول  يـــــــا 
ــــر قــــــد جــــــاءنــــــا . ــــي ــــخ بـــــمـــــولـــــدك ال
وردا. ــــــــد  ق ــــــــور  ــــــــن ال إلـــــيـــــنـــــا 
ــــــدا . ــــــع ــــــت ــــــاطــــــل إب ــــــب ــــــل ال ــــــي ول

يتضمن  االحــتــفــال  ـــان  وك
النبوي  المولد  قصة  قــراءة 
الدينية,  واالناشيد  الشريف, 
والصدقات  الحلويات  وتوزيع 
والمحتاجين,  الفقراء  على 
شارعي  في  الزينات  واقامة 
ـــرضـــا قــرب  ــادة وال ــع ــس ال
الكبير،  الحسيني  المسجد 
التجارية  المحالت  كانت  اذ 
تتزين بأغصان الدفلى وصور 

األميرعبداهللا االول.
تقيم  عمان  بلدية  وكانت   
توزع  المناسبة  بتلك  احتفاال 
الحضور،  على  الحلويات  فيه 
أقــواس  بنصب  تقوم  كما 
والدول  االردن  بأعالم  النصر 
التجار  من  وتطلب  العربية، 
الخارج  من  محالتهم  تزيين 

بالسجاد الفاخر. 
ــدى  اح ــي  ف ــمــاً  ــدي ق وورد 
ما  الفترة  تلك  في  الصحف 
في  المسلمون  «احتفل  يلي: 
المولد  بعيد  االردن  شرقي 
النبوي الشريف احتفاال شائقا 
المدافع  أُطلقت  فقد  جــدا.. 
صباحا وظهرا ومساء واقيمت 
على  االعالم  ورفعت  الزينات 
والبيوت..  التجارية  المحال 
تجول  الكشافة  فرق  وكانت 
في طرقات عمان وموسيقاها 

تصدح باأللحان الشجية.
وقد حرص تجار المدينة على 
المناسبة  بهذه  المشاركة 
والقهوة  الحلويات  بتقديم 
وردد  الزبائن..  على  السادة 
الدينية  االناشيد  السكان 
ــرســول  ــمــدح ال ــخــاصــة ب ال

ابتهاجا وفرحا.
فئات  مــن  فئة  لكل  وكــان 
احتفاالت  عمان  في  المجتمع 
المناسبة..  بــهــذه  خــاصــة 
عيد  صباح  في  الشوام  فكان 
بتكوين  يقومون  المولد 
فيها  يلبسون  شامية  عراضة 
ويقومون  الشعبية  المالبس 
السيف  وألــعــاب  بــمــبــارزات 

والترس.
فقد  الشركس  احتفاالت  اما 
يقوم  العائلة  كبير  كــان 
في  عائلته  افـــراد  بتجميع 
قصة  لهم  يقرأ  ثــم  منزله 
ترديد  مــع  النبوي  المولد 
بعض  لكلمات  الــحــضــور 
النبوية..  والمدائح  االناشيد 
بتوزيع  فتقوم  البيت  ربة  اما 
والشعير  الملبس  من  كمية 
مع  الحضور  على  والحلوى 
من  مصنوع  عصير  تقديم 

التوت والورد.
قد  الشركس  رجــال  وكــان 

المولد  ليلة  فــي  ــادوا  ــت اع
المسجد  الــــى  ـــاب  ـــذه ال
األطعمة,  ومعهم  الحسيني 
قراءة  من  االنتهاء  بعد  حيث 
وترديد  محمد  الرسول  سيرة 
بتقديم  يقومون  االناشيد 
في  الحضور  على  الطعام 

المسجد, وعلى الفقراء.
ــد  ــاشــي ـــــرة االن ومــــن ذاك
بهذه  والمدائح  والتواشيح 
خطه  ما  نتذكرهنا  المناسبة 
(احمد  الشعراء  امير  قلم 

شوقي) اذ يقول:
ر اهللا السماء فزينت ّبك بش
وتضوعت مسكاً بك الغبراء

ما جئت بابك مادحاً بل داعياً
ومن المديح تضرع ودعاُء.

االحتفاالت في وقتنا الحاضر 
ــفــال  ـــن مــظــاهــر االحــت وم
تختلف  انها   النبوي بالمولد 
ففي  آخر؛  إلى   بلد من  قليالً 
 رسمي احتفال  يقام  االردن 
الكبيرة،  المساجد  أحد  في 
برعاية  االحــتــفــال  فيكون 
عنه،  ينوب  مــن  أو  الملك 
 الشعبي الصعيد  على  أمــا 
بذكر  األســر  بعض  فتحتفل 
صلى   - محمد  حبيبنا  سيرة 
فيصنعون  وسلم-؛  عليه  اهللا 
من  والفقراء  للجيران  الطعام 

املولد النبوي  

ن  َّ احتفاالت املولد يف ع
منذ القديم يف ثالثينيات القرن املايض زمن إمارة رشقي االردن كانت 
االعالم  تُرفع  حيث  املبارك,  النبوي  املولد  يوم  بذكرى  االحتفاالت  تقام 
بهذه  ثراه  الله  طيب   ( الحس بن  االول  (عبدالله  لألم  التها  وتقدم 

 . ة عىل قلوب املسلم املناسبة األث

املولد النبوي الرشيف
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الطعام  تناول  وقبل   ،الحي
 شخص أو   خطيب يــقــرأ 
 - النبي  سيرة  الحضور  من 
كما  وسلم-،  عليه  اهللا  صلى 
قصائد  القراءة  هذه  تتخلل 
النبي  صفات  تمتدح  شعرية 
بعض  الحضور  يردد  الكريم 
مما  ــقــارئ  ال خلف  أبياتها 
هيبة  المكان  على  يضفي 
لصور  واستحضاراً  ـــاراً  ووق
المراحل األولى لنشر الرسالة 
 البلدان في  و  اإلسالمية. 
بهذه  االحتفال   يتم األخرى 
لهذه  ــاإلعــداد  ب المناسبة 
 .. مسبقٍ بشكلٍ  المناسبة 
وتزيين  الحلوى  تحضير  من 
الجوامع، والشوارع، والبيوت.. 
وفي اليوم المحدد يتم إقامة 
تعبر  التي  الشعرية  المحافل 
كما  الكريم،  النبي   حب عن 
قراءة  المناسبة  بهذه  يكثر 
والصالة  والتسبيح  القرآن 
صلى  -محمد  سيدنا  على 
توزع  كما  وسلم-،  عليه  اهللا 
األطــفــال،  على  العيديات 
والجيران  األقـــارب  ويــتــزاور 
بهذه  بعضهم  مهنئين 

المناسبة السعيدة.
في عمان ومدن االردن

تستقبل  الحاضرة  أيامنا  وفي 
األردن  محافظات  وكل  عمان 
ذكرى المولد النبوي الشريف 
بكل مشاعر البهجة والفرح ، 
حيث تعطل الدوائر الرسمية 
احتفاء  اعمالها  والحكومية 
التاريخية  المناسبة  بهذه 

والدينية العطرة.
والــمــراكــز  المساجد  ففي 

وغيرها  والثقافية  الدينية 
بيوم  االحــتــفــاالت  تستمر 
سيدنا  األمين  الهادي  مولد 
اهللا  صلى  محمد  المصطفى 
بل  ــام  اي لعدة  وسلم  عليه 

اسابيع.
المسلمين  بمشاركة  وذلك   
في كل بقاع االرض. وبالذات 
ـــــدول الــعــربــيــة  مــعــظــم ال
واالسالمية باعتبار هذا اليوم 
لرسول  وتعظيم  فرح  يوم  هو 
الصدوق  والــصــادق  الرحمة 
حيث  ــداهللا..  ــب ع بــن  محمد 
النبوية  السيرة  مجالس  تقام 
واالناشيد الدينية التي تمجد 
نبي  وكفاح  ومسيرة  والدة 
وتالوات  قراءات  مع  االسالم.. 
ــم، ثم  ــري ــك ــن الــقــرآن ال م
االدعية واالبتهاالت الدينية.. 
والتواشيح الروحانية والمدائح 
بعثه  الــذي  اهللا  رســول  بحب 

بالهدى ودين الحق.
هذه  مظاهر  بعض  ومــن 
يالحظ  الطيبة  المناسبة 
البر  باعمال  القيام  ازديــاد 
والخير من مثل التصدق على 
وزيارة  والمساكين،  الفقراء 
مثل  الهدايا  وجلب  االرحــام، 
ذلك  وغير  المشبك،  حلوى 
من اطعام المأكوالت االخرى 
اضواء  اضــاءة  ثم  لالخرين، 
المساجد  على  الكهارب  زينة 
والمؤسسات  البيوت  وبعض 

الحكومية.
ربات البيوت وحلوى المولد

وكانت قديماَ ربات البيوت في 
عمان و مدن أخرى في االردن 
من  كميات  بتوزيع  يقمن 

والحلوى  والشعير  الملبس 
والنوغا  والتوفة  والحلقوم 
على  على  بالصرر  الموضوعة 

كل من يعرفون وال يعرفون.
عمان  في  النساء  من  وهناك 
نّ يحضرن إلى المسجد  من كُ
 , العصرلالحتفال  صالة  بعد 
يجلسن  أن  على  الحرص  مع 
في مكان منفصل عن الرجال.

الروماني  المدرج  ساحة  في   
قديماً

المناسبة  بهذه  واالحتفال 
عمان  فــي  قديما  الدينية 
الفترة  على  يقتصر  يكن  لم 
تقام  كانت  بل   , النهارية 
ورقص  غناء  من  االحتفاالت 
المدرج  ساحة  فــي  ودبــكــة 

الروماني مساًء .
المدرج  أن  على  هذا  ويــدل 
وقتذاك  عمان  في  الروماني 
ــفــاالت  ـــان مـــركـــزاً الحــت ك
الشعبية والدينية والوطنية , 
حيث كان يشترك بها الجميع 

بالمشاركة والمشاهدة.
وجاء خبر في الصحف االردنية 
القديمة ان نساء المدينة في 
عمان قد شاركن في االحتفال 
بالمولد النبوي ، ومثال ذلك 
أن جمعية التضامن النسائي 
األردني سنة ١٩٤٦ م أقامت 
 ١٢٠ حوالى  حضرتها  حفلة 
الحفلة  افتتحت  إذ  ؛  سيدة 
الشريقي  ــرة  ــي أم ــســة  اآلن
بإلقاء  الجمعية  سكرتيرة 
اآلنسة  ألــقــت  ثــم   ، كلمة 
خديجة شقير قصيدة عنوانها 
تخللت  كما   ، أحمد)  ميالد   )

الحفل أناشيد دينية خاصة .

في  معروفاً  يكن  لم  النبوي  المولد  بيوم  االحتفال 
احتفاال  صار  لكنه  االولى،  الثالثة  الهجرية  القرون 
حكم  ايام  منذ  متعددة  وافــراح  مظاهر  وله  هاما 

الفاطميين في مصر.
عروسة المولد في مصر

عروسة  صنعوا  من  أول  هم  الفاطميون  كان  فقد 
ويداها  باألصباغ،  تجمل  حيث  الحلوى  من  المولد 
الملونة  بـــاألوراق  وتزين  خصرها  فى  توضعان 

والمراوح الملتصقة بظهرها.
المظاهر  من  الحلوى  أصبحت  الحين  ذلك  ومنذ   
مصر،  فى  الشريف  النبوى  المولد  بها  ينفرد  التى 
حيث تنتشر فى جميع محال الحلوى والشوادر التى 
المميزة،  الحلويات  من  عدة  ألــوان  فيها  تعرض 
للبنات“،  المولد  ”عروسة  األطفال  لعب  جانب  إلى 
و“الحصان أو الجمل لألوالد“, ولذلك تعتبر مظهرا 

أساسيا لالحتفال بالمولد.  
لدى  المناسبة  بهذه  كثيرا  االهتمام  زاد  وقــد   
حلقات  حيث  الناس  وعامة  الفاطميين  السالطين 
واقامة  والمساجد  والطرقات  البيوت  وتزيين  الذكر 
االفراح واالناشيد الدينية عندما جاءوا إلى مصر عام 
٩٦٩ م وبنوا مدينة القاهرة والجامع األزهر، وأقاموا 

المهرجانات واالحتفاالت في المواسم الدينية.
النبوي  المولد  المواسم  هذه  رأس  على  وكــان   
الشريف؛ فكانت سوق ”الحالويين“ تمتلئ بتماثيل 
والخيول  والقطط  السباع  هيئة  على  السكر 
ليفرحوا  لالطفال  األهل   يشتريها  والعرائس.التي 

بها ويمكن أكلها ألنها من حلوى السكر والنشا.
في  اللوني  الغنى  الى  تشير  المولد  عروسة  وألوان 
التراث الفني االسالمي واالزياء االسالمية المزركشة 
تالزم  كانت  التي  المراوح  العروس, وهي  ومراوح 
فارسه  عليه  الراكب  الحصان  والوالة, بينما  الحكام 
الخليفة  جلوس  حفل  إلى  يشير  رمز  فهو  القوي 
الخليفة  وكان  الخيل!!  لعرض  أسبوع  كل  الفاطمي 

يمتطي الحصان في مواكبه المتعددة. 
وكانت هذه التماثيل تسمى ”العالليق“، وهي تعلق 

بخيوط على واجهات المحال التجارية.
 كما كان األمراء الفاطميون يقيمون المآدب الكبرى 
لعامة  ويفتحونها  والحلوى،  الطعام  ــواع  أن من 
عن  الجماهير  لتسلية  مسرحيات  ويقدمون  الناس، 
لعدة  مكتظة  الشوارع  وتبقى  الظل“،  ”خيال  طريق 
إلى  القلعة  من  تضاء  المشاعل  وكانت  أسابيع، 

الخانكة احتفاالً بهذه الليلة الكريمة.
لذا فقد صاراالحتفال بالمولد النبوى الشريف عادة 
على  خاللها  المصرية  األسر  تحرص  وهامة  مورثة 

شراء حلوى المولد لألسرة ولألقارب أيضا.
يتباينون  ومؤدون،  وأشعار  مصرفرق  في  وللموالد 
طقوسها  مجموعة  ولكل  وفنياتهم،  أدائهم  في 
وبالتالي  أدائــهــا،  وأساليب  وأناشيدها  ولونها 
قدرتها على التأثير؛ ما يدفع البعض لمالحقة الفرق 

المفضلة ومتابعة أدائها.
الحمص في الموالد!!

والمصريون يهوون الربط بين كل مناسبة أو عيد 
لديهم بنوع من أنواع الطعام أو الحلوى.

والحالوة  بالحمص  عندهم  الموالد  ارتبطت  وقد 
وعرائس المولد والفول النابت والسكاكر؛ كحلويات 
وهدايا وأطعمة، يجري تسويقها وشراء كميات منها 

وتوزيعها على المشاركين. 
وقد ظل الحمص سلعة تأخذ مجدها أيام الموالد؛ 
المداخل  على  للحمص  العرض  عربات  تنتشر  إذ 
الباعة  بهجة  وسط  االحتفال،  ساحات  إلى  المؤدية 

الذين انتظروا الموالد بفارغ الصبر. 
والمشترين  الناس  بسببكثرة  نادرة،  حاالت  وفي 
نفاد  البعض  يكتشف  البليلة“  للحمصالمسلوق“ 
وصدمة،  أمــل  بخيبة  الناس  فيصاب  الحمص، 
ويغادرون فضاء المولد من دون أن يفرغوا شحنات 
حبهم  عن  والمديح  باإلنشاد  ويعبروا  شوقهم، 
من  الوفاض،  خالو  وهم  فيتركون  المولد.  لصاحب 
دون أن ينالوا نصيبهم من الحمص.. وهنا ينطبق 
المولد  من  فالن  طلع  يقول“  الذي  الشعبي  المثل 

بال حمص!!.
الرشتة في الجزائر

المائدة الجزائرية عامرة في المولد النبوي الشريف 
تلك  في  خصيصصا  تقدم  تقليدية،  أصناف  بعدة 
أكلة  وهي  «الرشتة»  أكلة  أشهرها  من  المناسبة، 

وشرقها  عامة  بصفة  الجزائر  بها  تشتهر  شعبية 
الطحين  من  مزيج  عن  عبارة  وهي  خاصة  بصفة 
ودقيق السميد يمزجا بالماء والملح ويتم تقطيعهم 
تجفيفها  يتم  ثم  الرشتة،  لصناعة  خاصة  بماكينة 
والجزر  والبصل  الدجاج  ومرق  بالزبد  طهيها  ليتم 
قطع  وعليها  لتقدم  والحمص،  والكوسة  واللفت 

الدجاج الشهي.
النبوي  الولد  في  الجزائرية  المائدة  تشتهر  كذلك 
عليها  يطلق  والتي  ”البركوكس“  بأكلة  الشريف 
من  يعتبر  رئيسي  طبق  وهــي  البعض“العيش“ 
المعجنات الجزائرية الشهيرة يشبه المفتول ولكنه 
اللحم  أو  الدجاج  قطع  من  مكون  وهو  حجماً،  أكبر 
أو الديك الرومي والبطل والثوم والكزبرة الخضراء 
والبطاطس  والكوسة  الجزر  جانب  إلى  المفرومة، 

والطماطم والزعتر. 
الحلوى،  أطباق  من  الجزائرية  المائدة  تخلو  وال 
حلوى  الكريمة  المناسبة  تلك  في  يتصدرها  والتي 
والعسل  الدقيق  من  مصنوعة  وهي  ”الطمينة“ 

والزبدة.
العصيدة في ليبيا

المولد  في  الليبية  المائدة  على  يقدم  ما  وأشهر 
النبوي الشريف، هي طبق «العصيدة» والتي تتكون 
يتم  ثم  الماء،  في  يطبخون  وملح  وماء  دقيق  من 
تليينهم بواسطة آلة خشبية تشبه الملعقة الكبيرة 
الرسمية  اإلفطار  وجبة  وتعد  تسمى «المغرف»  و 

في يوم المولد النبوي الشريف.
المفتول في المغرب 

تقديم الكسكس- المفتول-  والدجاج المطهو على 
المائدة  على  أساسية  أكلة  هي  المغربية  الطريقة 
وال  الشريف..  النبوي  المولد  ذكرى  في  المغربية 
مختلفة  وهي  المغربية»  سوى «العصيدة  ينافسها 
المدن  في  تصنع  حيث  الليبية  العصيدة  عن 

المغربية من السميد والزبدة والعسل. 
تعود  الوجبة  هــذه  أن  المغاربة  بعض  ويرجع 
أنها  ويقولون  العربية  الجزيرة  شبه  إلى  بأصولها 
عليه  اهللا  صلى  الرسول  عهد  في  المفضلة  كانت 

وسلم، لذلك يتمسكون بتقديمها في يوم مولده.
الثريد في السودان 

الفتة,  أو  «الثريد»  بتناول  السودان  أهل  ويحتفل 
على  كبيرة  أطباق  في  أيضا  توزيعها  يتم  والتي 

الناس مجاناً مع الكركدية والعصائر المحلية. 
إلى جانب تقديم حلوى السمسمية المصنوعة من 

السمسم والسكر والدقيق.
الزردة في العراق

و «الزردة» على المائدة العراقية، هي من األكالت 
العراقي  الشعب  أذهان  في  ارتبطت  التي  الشعبية 
من  العراقيات  تصنعها  الشريف،  النبوي  بالمولد 
وهي  اللوزينة،  وصبغة  والماء  والهيل  والسكر  األرز 
وتقدم  مصر،  في  باللبن  األرز  كبير  حد  إلى  تشبه 
والحالوة  الحليب  مع  العراقية  المائدة  على  الزردة 
بهذه  ابتهاجاً  الجيران  على  توزع  كما  الطحينية، 

المناسبة الكريمة.

    الشــريــف .. يــــــوم عـظـيـــم
حلوى العروسة 

واملأكوالت الشعبية 
ناسبة املولد
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إسمي بيت....

ما أحالني...

في كّل عصور تلقاني

بيت شّيده أجدادي

يبنيه بحب أحفادي

دون نوافد أو أبواب 

سقف درج أو سرداب

تعمل تعمل كي تبنيـه

ال يمكن أن تسكن فيه

ل9بداع أظّل الدار 

فّن هندسة معمار

أحفظ لغتي، لغة الضاد

وأغنّي تحيا اBمجـــــاد

بيت الفصحى بيت 

السحر

هل عرفتني؟
 أرسل إسمك وصورتك

 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

شطور:
كثيراً  السلوك   فهذا  عزيزي  يا  حق  معك 
أن  دون  أبنائهم  تجاه  األهل  يمارسه 
على  هذا  سيؤثر   حد أي  إلى  يشعروا 

نفسيتهم وسلوكهم
الثانية  أو  عشرة  الرابعة  في  تكون  عندما 
من  الكثير  ستسمع  عمرك  من  عشرة 
العبارات مثل: «لقد كبرت على هذا»، «لم 

تعد طفال»، «أنت شاب اآلن».
حتى  العاشرة  الساعة  تصبح  أن  ما  لكن 
من  كبير  كوب  مع  سريرك  إلى  ترسل 
اللطيف  الناعم  بدبدوبك  وتمسك  الحليب 

وتغرق في نوم هادئ.
األهل  لكن  السوء  بهذا  األمر  ليس  ربما 
غالبا ال يشعرون بما تعنيه أعوامك األربع 

عشر من تقدم في السن 
أو  عشرة  الرابعة  في  أنك  حين  في  لكن 
أهلك  يعاملك  عمرك  من  عشرة  الخامسة 
ذي  المزعج  الصغير  ذلك  يعاملون  كما 
يدرس  الذي  أخاك  أو  السبع،  السنوات 
غير  ويعتبرونك  الخامس،  الصف  في 
أدنى  تحمل  على  قادر  وغير  للثقة،  أهل 
قراراتك  جميع  باتخاذ  ويقومان  مسؤولية، 

عوضا عنك.
فكرنا  فلو  خطأهما،  ليس  األمر  أن  حقيقة 
تدفعهما  التي  التصرفات  بكم  جديا 
األعتراف  وعدم  الطريقة،  بهذه  للتصرف 
بأعوامك العديدة وإصرارهما على أن يمليا 

عليك جميع أعمالك.
التي  المسؤولة  غير  بالطريقة  فكرت  هال 
للوقت  بإضاعتك  أو  نقودك،  بها  تنفق 
المزعج  أن  حتى  دراستك،  في  والمماطلة 

الصغير يكون غالبا أكثر التزاماً منك.
عندما  أهلنا  نلوم  أن  علينا  يجب  ال  ربما 
والحرية،  الكافية  الثقة  يعطوننا  ال 
ال  إنهم  حقيقة  خياراتهم،  في  ويحصروننا 

للثقة  يدفعهم  مسؤول  تصرف   أي يرون 
وإعطائنا المزيد من الحرية واالستقالل.

ولكن ماذا نستطيع أن نفعل؟
البسيطة  التصرفات  بعض  تستطيع  ربما 
والمسؤولة والتي تعبر عن عمرك الحقيقي، 
ماذا عن انصرافك ألداء واجباتك المدرسية 
بدون أن تضطر والدتك لتذكيرك بها كل 
معقول  بقدر  االكتفاء  ربما  أو  ساعة،  ربع 

من تصفح االنترنت.
تحمل  أيضا  مهمتك  في  سيساعدك  ربما 
مسؤولية نفسك في بعض األمور البسيطة 
كاالستيقاظ صباحا لوحدك، أو محاولة إبقاء 
البشري  للعيش  يصلح  وضع  في  غرفتك 
واالحترام  الثقة  من  بالمزيد  تحظى  حتى 

واالعتراف بأنك كبرت فعالً..
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هل أنا كب� أم صغ�؟
جتاوزت الثانية عشر من عمري وال زال اجلميع من حو" يتعاملون معي وكأنني طفل صغ� أو كائن غ� عاقل وال 
أستمع إال لFوامر التي علي تنفيذها دون جدال..أما إذا جلست ملشاهدة أفالم الكرتون أو أنفقت وقتي 5 بعض 
اPلعاب أو أتلفت شيئا 5 املنزل..سرعان ما يؤنبونني ويفاجئونني بكلمة J تعد صغ�I لتفعل هذا..أتساءل إذا 

J أكن صغ�ا ولست كب�ا Pحتمل مسؤولية قراراتي..فماذا أكون؟

 الثعلب والعصفور الدوري الثعلب والعصفور الدوري

بالجوع  يشعر  ــو  وه نــومــه  مــن  الثعلب  أفـــاق 
فانطلق  يأكله..  ما  جحره  في  يكن  ولم  الشديد 
في الغابة يبحث عن طعام له. كان كلما انقض 
على أرنب أفلت منه  سريعT، وإذا حاول اQمساك 
كاد  حتى  الضيق،  جحره  ودخــل  هذا  أســرع  بفأر 

الثعلب يهلك من الجوع والتعب.
الَحَب  فجأة لمح عصفور[ دوريT مشغوًال بإلتقاط 
عن اBرض، فانقض عليه سريعT وأمسك به بيده 

َفِرحT بصيده هذا.
 قال الدوري الصغير للثعلب: ماذا تراك فاعل بي؟ 
أنا صغير الحجم قليل اللحم ال أغني من جوع وال 

أكفي وجبة صغيرة!
نظر الثعلب إلى الدوري النحيف وعرف أن كالمه 

صحيح…
ثم أضاف الدوري قائًال:

إليك  وســأســدي  عليك..   lبــا سراحي  أطلق   -
نصائح ثالثT تكون نافعة لك في حياتك..

أسديك النصيحة اBولى وأنا في قبضة يدك..
هناك،  الشجرة  غصن  فوق  وأنا  الثانية  وأسديك 

أما الثالثة فأسديكها وأنا طائر في الجو..
عدم  يدرك  وكان  العصفور،  بكالم  الثعلب  فكر 

كفايته لسد جوعه، وقال له:
- حسن، هات النصيحة اBولى.

قال الدوري: ال تندم على ما فوتَّ من أمرك.
ثم طار وحّط على الغصن - وقد شعر بأنه ُحّر- 

فقال الثعلب:
- والنصيحة الثانية ما هي؟

طار  ثم  لك،  وُيقال  تسمع  ما  كل  تصدق  ال  قال: 
ُمحّلقT، ولما صار في الهواء قال للثعلب:

التهمتني Bشبعك لحمي ورواك دمي  أنك  - لو 
أيها اBحمق.

 Tحزن ــزن  وح الفرصة  ــوات  ف على  الثعلب  نــدم 
شديد[، ثم نظر إلى العصفور وقال فجأة:

- ولكن أين النصيحة الثالثة التي وعدتني بها؟
قال العصفور:

- تعلم أن تنتفع من نصائحي. ثم غاب عن نظر 
الثعلب.

من  طعام  عن  يبحث  المخدوع  الثعلب  انطلق 
جديد، فمر في طريقه بلوحة كتب عليها: احذر 
الوقوع في البئر! فابتسم وقال: ال.. لن أصدق كل 
ما أسمع ويقال!! ثم عبر وسقط في البئر فقضى 

 !Tوندم Tجوع

السماء  نرى  يجعلنا  الذي  وهو  الهواء 
زرقاء. أتدرون لماذا؟؟

األلوان  لعبة  في  تحدث  حكاية   تلك 
في  األشياء  مع  الشمس  تلعبها  التي 

الكون.
الشمس تعطينا  الضوء األبيض الذي 
فستانه  في  السبعة  األلـــوان  يخبء 
واألخضر  والبرتقالي  «األحمر  األبيض 
واألزرق واألصفر والنيلي والبنفسجي»  

والتي نشاهدها في قوس قزح. 
إذن كيف نتمكن نحن من رؤية األلوان؟

تتميز  حولنا،  موجودة  مــادة  أي  إن  
بقدرتها على امتصاص ألوان وعكس لون 
واحد فقط هو الذي نراه ألنها تعكسه نحو 
جميع  تمتص  مثال  الحمراء  فالمادة  أعيننا. 
األلوان القادمة من الضوء األبيض وتعكس 

األحمر فقط فنراها حمراء.
في  الهواء  ألن  زرقــاء  السماء  نرى  ونحن 
يحملها  التي  اللوان  كل  يمتص  األعلى 

���
	א���

 

نحو  يعكسه  فهو  األزرق  اللون  إال  الضوء 
الليل  في  أما  زرقاء.  السماء  فنرى  أعيننا 
الضوء  ويختفي  الشمس  تغيب  وعندما 
للضوء،  الفتقادها  ســوداء  السماء  نرى 
ضوء  أن  اال  بالنجوم.  مزينة  أنها  ورغم 
األزرق،  اللون  ألعطائها  يكفي  ال  النجوم 
أو أي لون آخر عدا األسود، فسيدة األلوان 

هي الشمس.

أصدقاء دنيا الفرح

حنتوش برجس الزعبي
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عناجزاءجسمالانسا
مالارطقناغلاتلان
عاءالدقيقةيساويث
ناوتارتميتنسةثال
نسبةالسكرفيالدمت

للكلدحاومارغيواس
ترمنالدموانالخلا

تاليتلاةديحولااي
تغيرهـيالخلاياالع

ايركةفيظوناوةيبص
تالدمالحمراءهـيحم
ىحيسكالاوءاذغلال
نللجسموانمايسمىب
لايفةيقردلاةدغلا

جسمفانهـاموجودةفي
ةمركملاةكمةبقرلا

المدينة العربية التي ُتعرف بـ"البلد األمين" و"أم القرى" من مقطعين و(١٠) احرف

عن أجزاء جسم االنسان البالغ ان قطر االمعاء الدقيقة يساوي ثالثة سنتيمSات وان نسبة السكر 
5 الدم تساوي غرام واحد لكل لS من الدم وان اخلاليا الوحيدة التي ال تتغ� هي اخلاليا العصبية وان 

وظيفة كريات الدم احلمراء هي حمل الغذاء واالكسجني للجسم وان ما يسمى بالغدة الدرقية 5 
اجلسم فانها موجودة 5 الرقبة.

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

الميزان

الجدي

حلول اPلعاب تنشر 5 صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: القلب

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - تشارلز ديكنز ٢ - نربيش – مرن ٣ - حتبب – مزّين ٤ - سعر – وردي ٥ - مي – دنيا – إرب ٦ - وليمة – مطر ٧ - حي – جس 
– حمل. ١١ - زاروب  – حقل  – جانب  – بارد ١٠ - مد  – سنام ٩ - ابن  – عصا ٨ - ياسمني 

عموديًا:
١ - تنيسي وليامز ٢ - شر – عمل – أبدى ٣ - أب\ – يحسن ٤ - ريح – دميم – جو ٥ - لشبونة – يباب ٦ - بري – َجنان ٧ - دم 

– دامس – ربح ٨ - يرمي – سد ٩ - كنز – أرعن – حل ١٠ - يسر – صادق ١١ - زمن – بسام – لص. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج العقرب
من الشخصيات التي ال يُستخف بها. يرى الحياة إما أبيض أو أسود وال يؤمن بالرماديات. هو 
أيضا شغوف ويسعى ملعرفة كل يشء عن األشخاص املحيط به. لديه رسعة بديهة 

سك زمام األمور يف أي موقف يواجهه. ويحب أن 

ة. نقاط القوة: ويف، شغوف، طموح، ولديه عز

عيوب العذراء: غيور، مسيطر، شكاك، ومراوغ.

الجوزاء

اBسد

8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

العذراء

الدلو
3/21 إلى 4/19

الحمل

افقيًا
أفالمه  من  أمcكي  سينمائي  ممثل   -  ١
ر – هدم ٣  "ليلة الصياد" ٢ - هادئ – صوَّ
 – العنب   cعص مــن  بالنار  ُعــقــد  مــا   –
 – – متnلئ ٥ - ضال  يواظب ٤ - هالك 
 - اqنسان  عــروق   r يجري  ما   –  ٦ لّين 
بدين – تهذيب ٧ - يبادر – استمر ٨ - عامل 
 cفق – يسار  ضد   -  ٩ مملوك  – نقيض 
١٠ - قناعة – دعم – فزع ١١ - ضد صادرات 

– تسوية.

عموديًا
أفالمه  من  أمcكي  سينمائي  ممثل   -  ١
– َذَهَب  – مظلم  "الثور الهائج" ٢ - ُحّب 
٣ – فالة أو صحراء واسعة – ضد أشرار 
يكتمه  ما   -  ٥ ــال  وص ضد   – خــوف   -  ٤
 – نــحــس  نــقــيــض  أو  ــن  ــم – ُي اqنـــســـان 
ضعيف  ضد   – حلو  ضد   -  ٦ متشابهان 
– قاتل ٧ - ضد عسc – بسط – فاصل 
 – – شقيقة ٩ - جرأة  ٨ - ُنصب تذكاري 
– طائر يعيش   cنظ – أقرباء ١٠ - أعطى 
r أعا� اجلبال ١١ - ُمعلِّم – قمر كامل – 

أخو ا�ب.

12345678910     11
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5/21 إلى 6/21

السرطان

6/22 إلى 7/22

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 5  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   5 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 5 احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

العقرب

تملك  محيطك،  فــي  نجم  ــت  ان  
التغيير. على  والقدرة  المؤهالت 

والفتة  قــويــة  بشخصية  تتمتع 
لالنظار.لكن حاذر الحوادث من اي 
التحديات  اثارة  وتجنب  كانت  نوع 
وافعال  بــأقــوال  واالســتــفــزازات 

حادة.

 حاذر القطيعة والخالفات الحادة انه يوم سلبي ومتشنج جدًا قد تقلق 
خالله بسبب وعكة صحية او وضع عائلي صعب, تكثر المسؤوليات وتشتد.

اطلب النصيحة والمساعدة ال تهمل الواجبات كما يجب عليك التأقلم مع 
كثافة الضغوط .

 ال تتسرع في االعالن عن موافقة 
على مشروع وال تقدم على اتخاذ 
غير  فالوقت  مصيرية  خطوة  اي 
قد  صحي  تراجع  من  مناسب.انتبه 
يوم  بعائلتك.انه  او  بــك  يلم 

هادىء ومليىء بخيبات االمل .

 تكبر مسؤولياتك في هذا اليوم 
تخوض  افكارك  تشتت  ال  الدقيق 
قدراتك,وال  تمتحن  مهمة  تجربة 
اطلب  للخطر  عــالقــاتــك  ــعــرض  ت
من  حــــاذر   , والـــدعـــم  الــنــصــيــحــة 
قد  زوجية  او  عاطفية  مواجهة 
تنشأ مشكلة شراكة أيضًا ويصعب 

عليك التفاهم مع الجو السائد.

بأن  وتشعر  األقـــدار  اك  تبتسم   
نحو  حياتك  في  يتغّير  ما  شيئًا 
منظار  من  لالمور  تنظر  األفضل, 
ايجابي ومختلف تميل الى تحديد 
وعزيمة  بجرأة  تناقش  الموقع 
والبراهين  المنطق  على  وتعتمد 
يمنحك  الجديد  االســلــوب  وهــذا 
ثــقــة االخـــريـــن ويــطــلــق الــعــنــان 

الرادتك الحرة..

ال  تطور  اي  يحمل  ال  متطلب  يوم 
دقيقة  مجاالت  في  نفسك  تقحم 
كـــن هـــادئـــًا ومـــوضـــوعـــيـــًا في 
وال  ــؤجــل  ت ال  االمـــــور  تنظيمم 
اي  تهمل  او  تستخف  وال  تماطل 
على  االضـــــواء  مــوضــوع.تــســلــط 
الى  تفتقد  لكنك  تصرفاتك  جميع 

سرعة الخاطر والحيوية.

 عليك تقديم الدعم واالستشارة 
منك. يطلبونها  عندما  الحبائك 

وال  بوسعك  مــا  كــل  لهم  قــدم 
ان  متعال.حاول  كشخص  تظهر 
هذا  والعطاء.ان  بالكرم  تتحلى 
خيرة  بأعمال  فقم  ناجح  اليوم 
تترك صداها عند الكثير من الناس 

فتكون محط االنظار 

 يحمسك هذا اليوم على االنفتاح 
وعلى التواصل مع االخرين وعلى 
ــام بــواجــبــات اجــتــمــاعــيــة  ــي ــق ال
موضوع  طرح  في  تنجح  ومهنية 
مهمًا.إذا  عمال  وتقدم  حساس 
ان  فحاول  شراكة  مشكلة  عالجت 
سؤ  تترك  ال  وان  النقاط  توضح 

التفاهم يسود.

تصحيح  ضــرورة  الــى  اليوم  يشير   
.ربما  الخاطئة  الحسابات  لبعض 
تدفع  أو  ــًا  ــون دي تــســّدد  أن  عليك 
ما  ماليًا  برنامجًا  تحّدد  أو  رسومًا 
تتذمر  تتأخر.ال  الوقت.فال  هذا  في 
تدرسه  ان  قبل  عرض  اي  تقبل  وال 

جيدا.

أو  الــصــراعــات  مــن  ايــامــا  تنهي   
حياتك  الــمــكــان.تــعــزز  مـــراوحـــة 
الشخصية ايضًا فتخرج إلى الضوء 
تشير  مميز  يوم  بالثقة.إنه  مليئًا 
ان  اذ  جديد،  شيء  بافتتاح  عليك 

الهموم ستختفي رويدا رويدا.

ال  كي  أمــرًا  تستعجل  وال  استرح   
الجدال  تجنب  أمــل,  بخيبة  تصاب 
أو  جوابًا  الخالفات.تتلقى  وإثارة 
وال  بادر  دعم  او  تأكيد  على  تحصل 
جدًا. مهم  يوم  انه  ساكنًا  تقف 

طباعك  كليا  المغامرة  عن  ابتعد 
متقلبة تثير العدائية والنفور.

فيه  تسطر  واعـــد  شــهــر  نــهــايــة 
تتسلط  قــد  كــذلــك  أكــيــدا  نــجــاحــا 
العائلية  أوضاعك  على  األضــواء 
في  كبيرة  حركة  تعرف  والمنزلية 
من  مع  لقاءات  وربما  المجال  هذا 
في  تغييرات  تحدث  قــد  او  تحب 

مكان إقامتك.
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بالعادات  للبحث  لدينا  محبوبة  بحصة 
األردني  المجتمع  ومكونات  والتقاليد 
ومنها  األردنية،  الدولة  تأسيس  منذ 
وكتابة  السياسية  للحياة  البداية  كيفية 
الدستور ووحدة الضفتين وتطور الحياة 
وتسلسل  المحاكم  وتأسيس  المدنية 

نشأة الدولة العصرية.
الوجبة  هــي  العربية  اللغة  ـــادة  م
سنوات  عبر  المعرفة  لسفرة  األساسية 
الدراسة تثرينا بأبجديات الكالم وأصول 
نتكلم،  وبها  ننطق  منها  االستخدام، 
اللغوي  بالبنيان  األساس  هي  قواعدها 
حياتية  زخرفة  يشكل  الــذي  المعرفي 
مميزة لمن يمتلك مقوماتها، والغوص 
المرء  تمنح  تحدي  برحلة  محيطها  في 
السهل  ألنها  الصحيح  التعبير  حصانة 
رصيده  لرفع  اجتهد  فمن  الممتنع، 
البدايات  تلك  في  األصول  على  اللغوي 
ونطقاً،  تعبيراً  حاضرنا  في  غني  هو 
معاني  تتغير  التي  الوحيدة  اللغة  فهي 
تسبقها  التي  الحروف  بتغير  كلماتها 
أو  فيها  المرتبطة  الترقيم  عالمات  أو 
بمكان حركة االعراب؛ الكسرة، الضمة، 
درجة  منها  ولكل  والسكون  الفتحة، 
ولألمانة  األولوية،  تعطيها  القوة  من 
االعدادية  المرحلة  أثرت  فقد  بالقول، 
بشخصيتي  اللغوية  المفردات  بتشكيل 
بالدرجة لهيكلة بنيان معرفتي اللغوية 
المعاني  بحفظ  نتسابق  كنا  الحاضرة، 
واستخراج الصور البالغية، حفظ األبيات 
الشعرية خصوصا تلك المرتبطة بحدث 
حتى  منها  العشرات  وأذكر  شخصية  أو 
تاريخه، وربما حدث مهم يحتل مساحة 
العربية  اللغة  مدرس  مع  ذاكرتي  من 
بالتحصيل  يرتبط  ال  المترك  سنة  في 
الدراسي بل بعبارات الغيرة التي نقلت 
على لسان أحد الطلبة لتواضع تحصيله 
في  كنت  عندما  التفوق  مسيرة  اليقاف 
ذلك االثنين اللعين عريفا للصف، حتى 

الخوف  ثوب  من  فتجردنا  كبيرا  دورا 
لم  بأسس  العلم  نهل  ثــوب  الرتــداء 
نعهدها، وربما كانت رواية حول العالم 
الحصة  ذات  المشهورة  يوما  بثمانين 
المتحان  األهم  والمتطلب  االسبوعية 
المترك بسلسلة من األحداث المشوقة 
مساحة  واحتلت  بالذاكرة  نقشت  التي 
النقل،  أو  للشطب  قابل  غير  بقوشان 
وتحديدا في فقراتها األخيرة التي لعب 
وعبور  الوقت  وتغيير  الزمن  عامل  فيها 
الرابح  شقه  في  الكرة  تنصيف  خط 
إضافة للثواني األخيرة التي منحت الفوز 
آخر  حياتيا  درسا  ذلك  فكان  بالتحدي، 
نمارس فقراته حتى اليوم التي تبرهن 
أن احترام الوقت والزمان والعادات أمر 

مهم الكمال مسيرة النجاح في الحياة.
  شكل محتوى مادة العلوم التي درسناها 
أمينا  وقودا  العمرية  الفترة  هذه  ضمن 
هي  حيث  المستقبلية  أحالمنا  لترجمة 
الرياضيات،  مــادة  مع  بالتكامل  اآلن 
المعرفة  وانبرت  القريحة  تفتحت  ففيها 
الدموية  ــدورة  وال الحياة  مبادىء  مع 
المختلفة  الجسم  ووظائف  لالنسان 
فعرفنا مختلف األعضاء وكيفية التناسق 
خلل  حدث  إذا  حتى  الوظيفي  األداء  في 
هناك  سيكون  فكيف  مــا،  جهاز  فــي 
ألداء  الجهاز  لهذا  ومساعدة  تعويض 
كانت  البداية  أن  وبالرغم  مهمته، 
بأبسط صورها إال أنها ساهمت بغرس 
مفاهيم أساسية في حياتنا كان لها دور 
الطلبة،  من  العديد  بمستقبل  مؤثر 
ومحتوى المادة قديما يعكس بالضرورة 
خطة تدريسية ممنهجة إليصال صنوف 
عن  والبعيد  األساسي  بجزئها  المعرفة 
من  بدرجة  الممزوج  أو  الممل  التكرار 
كانت  بل  الطالب،  تنفر  التي  الغموض 
التجارب المخبرية بشقها العملي وسيلة 
نتعلمها  التي  المباىء  لترسيخ  أساسية 

على  المعرفة  بمحطات  نسير  فبدأنا 
المزروعات  أنــواع  لمختلف  أصولها 
الــزراعــة  منها؛  المنزلية  خصوصا 
والتركيب،  والتسميد  والتقليم  والري 
وموعد  والشجرة  الزهرة  حياة  دورة 
واستخدام  األرض  حراثة  الثمار،  قطف 
األمــراض  ــواع  أن الحشرية،  المبيدات 
وكيفية  ــات  ــزروع ــم ال تصيب  الــتــي 
لمفهوم  إضافة  وعالجها،  تشخيصها 
مع  التعامل  بكيفية  الزراعية  ــدورة  ال
الزراعة  فنون  التربة،  ــواع  أن مختلف 
المزروعات  وأنواع  والصيفية،  الشتوية 
التي تعتمد على مياة األمطار أو تحتاج 
نتخصص  مدرسنا  فكان  الدائم،  للري 
ننتظرها  مشوقة،  مادة  جعلها  بالمادة، 
ونبدع فيها، باالضافة للمواد األساسية 
الرياضيات،  المعرفة؛  هيكل  تمثل  التي 
الللغة العربية، اللغة االنجليزية، العلوم 
ونتيجة  بل  وموقف  حكاية  منها  ولكل 
صفحات  من  سأردها  مؤثرة  مفصلية 

الذاكرة.
الواسع؛  الرياضيات  بعالم  نبحر  بدأنا 
منها  ولكل  واالحصاء  الهندسة،  الجبر، 
حصتان اسبوعيا، تعلمنا فيها المبادىء 
محفورا  زال  ما  رهيب  بتدرج  األساسية 
حيث  أوضفه  هذا،  يومنا  حتى  بالذاكرة 
حشوة  وليس  الفهم  بطريقة  يجب 
االمتحان،  لغايات  مرحلية  تلقينية 
بصورة  للدراسة  مخصصا  كان  فالوقت 
بين  ومشردا  مشرذما  وليس  حصرية 
كحال  التغير  واقــع  فرضها  اهتمامات 
االنفراج  تمنع  فحياتنا  اليوم،  أبنائنا 
حتى  المسموح  حدود  من  أكبر  بزاوية 
شكلت  حيث  والحلم،  األمــل  يتبخر  ال 
الطلبة  معشر  بين  الشديدة  المنافسة 
نفسيا  ضغطا  الصف  في  المتفوقين 
رضعنا  التحصيل،  درجــات  على  مؤثرا 

أننا  لدرجة  الشريفة  المنافسة  أسس 
حساب  على  والزمن  بالوقت  نخاطر  لم 
الحسابية  العمليات  فأسس  الشخصية 
والتي  والعقل  التفكير  تعتمد  التي 
حاضرة  كانت  األيـــام  هــذه  انــدثــرت 
هناك  كان  حصة  كل  وفي  بالمشوار، 
على  يعتمد  وســؤال  استنتاجي  سؤال 
بداخلنا،  الشجيرة  هذه  إلثراء  التفكير 
وربما من واقع التخطيط السليم المبني 
المدرسية  للخطة  واضحة  رؤيــة  على 
فقد عهد لمدرس واحد بتدريس هذه 
المواد خالل سنوات المرحلة، األمر الذي 
المتدرجة  االستقرارية  من  درجة  أعطى 
باالستيعاب، فساعدنا ذلك في الحصول 
المترك  بامتحان  عالية  معدالت  على 

حيث سأوضح أهمية ذلك الحقاً.  
اللغة  ـــادة  م ــدريــس  ت ــوب  أســل بـــدأ 
ممزوجا  مختلف  بشكل  االنجليزية 
بصعوبة على االستيعاب والفهم، حيث 
التحدث  ممنوع  لمرحلة  فجأة  انتقلنا 
وعلينا  الصف  داخــل  العربية  باللغة 
االنجليزية  اللغة  قاموس  على  االعتماد 
صعب  واقع  والمعاني،  الكلمات  بكل 
امتحان  مــن  أســاســي  ــزء  وج وجــديــد، 
االعدادية،  المرحلة  نهاية  بعد  المترك 
واستخدام  المعنى  على  االعتماد  فعلينا 
من  درجة  ذلك  ورافــق  للفهم،  الجمل 
ليس  أنه  ولو  الزمالء  أحد  مع  الغيرة 
هو  والده  كون  األولى  للمراتب  منافساً 
المدرس للماده، فيحضر يوميا مستعدا 
لنا  ابتسم  القدر  ولكن  أكبر،  بدرجة 
عنا  فابتعد  المدرسة  من  نقل  عندما 
أثر  الذي  والدراسي  النفسي  الضغط 
المواد،  بجميع  التحصيل  مستوى  على 
لتنتقل المهمة ألستاذنا الفاضل سامي 
نصراهللا النمري أطال اهللا بعمره، الذي 
أكثر  محبب  بأسلوب  الرسالة  حمل 
لعب  النفسي  العامل  أن  وربما  وضوحا 

التوضيحي  بشكلها  كانت  لو  حتى 
فالمهمة  الصور،  على  يعتمد  ــذي  ال
والخالي  الدائم  بالفهم  أساسا  تنحصر 
نصيب  كان  وقد  المؤقت،  التلقين  من 
التاريخ،  االجتماعيات؛   لمادة  تكاملي 
العلوم  مادة  مع  والمجتمع  الجغرافيا، 
المعرفية  من  متكامل  جسم  لتشكيل 
من  فاالنتقال  واالجتماعية،  العلمية 
يحتاج  التاريخ  لحصة  العلوم  حصة 
لالستيعاب  دماغية  برمجة  إلعـــادة 
من  وافــر  نصيب  هناك  فكان  األمثل، 
جزئية  ولمحات  العربي  التاريخ  فصول 
لجغرافية  إضافة  القاري  التاريخ  من 
وأفريقيا  آسيا  قارتي  في  العربية  البالد 
جغرافية  مــن  مبدئية  ومقتطفات 
أهمية  قاراته،  مختلف  في  العالم  بالد 
دراسة خطوط المناخ وتضاريس الكرة 
نصيب  له  مشوق  باسلوب  األرضية 
إضافة  الساعة،  حتى  الذاكرة  في  وافر 
غشاراته  األطلس  استخدام  لكيفية 
على الخرائط لتحديد المواقع واألماكن 
حصة  بين  ــا  وم الــدقــيــق،  بالشكل 
الجغرافيا والتاريخ هناك فاصل اجتماعي 

دخل مدرس اللغة العربية وهو المناوب 
في ذلك اليوم (أي المسؤول عن حفظ 
على   الدراسية)  الحصص  بين  النظام 
وبدال  الصف،  داخــل  من  صوت  سمع 
عوقبت  المشاغبين  الطلبة  معاقبة  من 
بالعصا  مبرح  بضرب  للصف  كعريف 
بدون  جسمي  أنحاء  جميع  على  واليد 
شعري  من  شد  فاصل  تخلله  تميز، 
أفقدني  الذي  الحجري  بالحائط  لضربي 
جارحة  بكلمات  أتلفظ  وجعلني  الوعي 
بحق المعلم والمدرسة بدون أن أدرك، 
األســاتــذة  أحــد  منقذي  ــدت  وج حيث 
في  واحتضنني،  خلصني  الذي  األجالء 
الوقت الذي اجتمعت فيه ادارة المدرسة 
مجلس  كحال  طــارئــة  إدانـــة  بــصــورة 
بدولة  األمر  يتعلق  عندما  اليوم  األمن 
التاريخي  قــراره  واتخذ  لالدانة  عربية 
تلفظي  بسبب  للسلط  تأديبي  بنقل 
عن  قفز  وقد  المعلم  على  نابية  بألفاظ 
والمرتكبة  المبرمجة  الجريمة  حدود 
مخالفة  يرتكب  لم  مجتهد  طالب  بحق 
عقوبي  حدث  بل  دراسية،  أو  سلوكية 
باعتذار  فصوله  انتهت  مستحدث، 
أليام  الحديث  مدار  وكان  استحياء  على 
الالحقة  األيــام  أن  خصوصا  وأسابيع، 
كانت غنية جدا بتجاهل متعمد لقدراتي 
بهدف  الصفية  ومشاركتي  اللغوية 
اليوم  ذلك  ولكن  والدينوية،  االحباط 
بالتميز  وتحدي  تصميم  نقطة  مثل 
والتفوق وخصوصا بمادة اللغة العربية، 
بذرة  بداخلي  غرس  الذي  الحدث  وهو 
فكانت  الجريدة  صفحات  عبر  الكتابة 
نقطة  الرأي  جريدة  في  األولى  مقالتي 
التشكيك،  عبارات  عن  للقفز  انطالق 
بالترتيب  الجهود  تلك  ترجمت  وقد 
امتحان  في  عليه  حصلت  الذي  المتميز 
شهادة االعدادية على مستوى المملكة 

والمحافظة.
ضمن  الــمــتــرك  المــتــحــان  تــقــدمــت 
المستويات،  جميع  على  صعبة  ظروف 
حافلة  مع  بــدأ  نفسي  ضغط  فهناك 
الوجدان  في  ببطء  ويسير  المشكلة 
الظرف  وهــنــاك  النسيان،  لصعوبة 
عائلية  بجهود  المتواضع  العائلي 
للدراسة  المناسبة  األجواء  جميع  وفرت 
بالتزامن  مسبوق  غير  بتشجيع  ملفعة 
الطب  لكلية  أكرم  شقيقي  دخول  مع 
بالشقيق  ملتحقا  القاهرة  جامعة  في 
المنزل  من  ضغط  وهناك  كريم،  األكبر 
على  للحصول  والمجتمع  والمدرسة 
ــل  األوائ معشر  بين  متقدم  ترتيب 
مبرر  غير  خوف  هاجس  مع  بالتزامن 
المراجعة  ظروف  وكانت  النتيجة،  من 
النهائية أيام االمتحانات مأساوية حيث 
لساعات  للكهرباء  اليومي  االنقطاع 
امتد  سلوك  وهو  الليل  أثناء  طويلة 
القرن  سنوات  في  طويلة  زمنية  لفترات 
مشهورة  بعبارة  ارتبط  ولكنه  الماضي 
انقطاع  كل  تزامن  اهللا  رحمه  لوالدي 
سخونته  بسبب  الماتور  تغيير  «السبب 
وحاجته للراحة»، على أن أذكر أن فترة 
الزيارة  مع  تزامن  الوزارية  االمتحانات 
األولى ألول رئيس أمريكي يزور األردن 
حيزا  فــأخــذت  نيكسون»  «ريــتــشــارد 
االهتمام  حساب  على  مهما  اعالميا 
الدراسي، وما أن انتهت االمتحانات حتى 
دخلت عصر القلق وعض األصابع وقرط 
أن  يجب  التي  للنتيجة  انتظارا  األظافر 
تحسم بترتيب أبجدي يبدأ بالنجاح، ثم 
ثم   ، عالٍ معدل  على  بالحصول  التفوق 
بترتيب  وعائلي  شخصي  هدف  تحقيق 
وبحمد  األوائــل،  الطلبة  ضمن  متقدم 
ترجمت  ودعائهم،  الوالدين  ورضا  اهللا 
الطلبة  بين  السابع  بالمركز  جهودي 
ذكرياته  أعيش  وفــرح  عرس  ــل،  األوائ
لالستمرار  وقودا  شكل  وقد  اليوم  حتى 
متقدم  ترتيب  على  فالحصول  بعزيمة 
على  للمحافظة  الدراسة  عبء  من  يزيد 
هذا الترتيب وتحسينه للفئة التي تعتقد 

أن مكانها الصحيح في القمة.
بشكل  مبحبحا  كان  اليومي  مصروفي 
الوالد  من  قروش  خمسة  فهناك  مميز، 
كاستحقاق، أدفع منها قرشاً ونصف ثمن 
كازوز  علبة  ثمن  والباقي  الرأي  جريدة 
بالمدرسة،  يومية  فالفل  وسندويشة 
مقابل  الــوالــدة  من  تهريبة  وهناك 
الخياطة  بأمور  ومعاونتها  االجتهاد 
أحيانا باللقطة للفساتين بحكم عملها، 
لشراء  شهريا  تجمع  الثروة  هذه  فكانت 
المكتبة  من  الشهرية  العربي  مجلة 
اليتيمة بالبلدة من أجل القراءة وزيادة 
بجائزة  للفوز  ساعدتني  والتي  المعرفة 
القراءة على مستوى المحافظة في تلك 
الحقبة  تلك  انتهت  وبذلك،  السنة، 
من  فانتقلنا  ومرها،  بحلوها  العمرية 
للمدرسة  االعــداديــة  المدرسة  مبنى 
تحققت  أحالماً،  معنا  نحمل  الثانوية 
لجزء  وتعثرت  منا  للغالب  معطياتها 
في  قادم  حديث  موضوع  وهو  يسير، 

هذه الزاوية وللحديث بقية.           

دكتور كميل موىس فرام 

قالتي املاضية بتدوين وتوثيق وترجمة لذكريات ومحطات من مرحلة الدراسة االبتدائية يف ستينات القرن املايض، اختلطت مكوناتها  انتهى حديثي 
جديدة  حياة  مرحلة  للذكور،  االعدادية  الحصن  مدرسة  اىل  بعدها  انتقلنا  حيث  األصيل،  األرد  ريفنا  يف  عية  االجت الحياة  واقع  من  بيشء  العلمية 
األحداث  مجموعة  عىل  الحتوائه  خصوصا  مختلف  وقع  الزمنية  الفرتة  لهذه  وكان  التعليمي،  السلم  عىل  العلمية  املعلومات  من  مختلف  حتوى 
فيها  تعلمنا  التي  اسبوعية،  حصص  ثالث  عدل  «الزراعة»  درس  هي  جديدة  مادة  فهناك  ستقبيل،  واقعيا  فرقا  صنعت  التي  الفارقة  الحياتية 

املبادىء األساسية للعناية الزراعية املنزلية عىل األقل،

مادة اللغة العربية 
هي الوجبة األساسية 

لسفرة املعرفة عرب 
ينا  سنوات الدراسة ت

بأبجديات الكالم وأصول 
االستخدام، منها ننطق 

وبها نتكلم، قواعدها 
هي األساس بالبنيان 

اللغوي املعريف الذي 
يشكل زخرفة حياتية 

تلك  مميزة ملن 
مقوماتها، والغوص يف 

محيطها برحلة تحدي 
نح املرء حصانة التعب 

الصحيح ألنها السهل 
املمتنع، فمن اجتهد 
لرفع رصيده اللغوي 

عىل األصول يف تلك 
البدايات هو غني يف 

اً ونطقاً،  حارضنا تعب
فهي اللغة الوحيدة 

التي تتغ معا 
تها بتغ الحروف  كل

التي تسبقها أو عالمات 
الرتقيم املرتبطة فيها 
كان حركة االعراب أو 

املرحلة الدراسية للصفوف االعداديةاملرحلة الدراسية للصفوف االعدادية

بُردى الذكريات من متحف الذاكرة

تربية
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أثر وإنسان..
يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف الصحافة 

نّية  (١٩١٠ _ ١٩١١) (٣٧) العربية العث

• محمد رفيع 

األحداث تابع (يوم األحد ٥_٢_١٩١١) 
من  طويل  تقرير  أيضاً  نشر  الماضية،  للحلقة  التابعة  الحلقة  هذه  في 
رئيس بلدية دمشق، يتقد فيه إساعيل فاضل باشا والي سورية السابق، 

معددا تفاصيل مشكالته حين عينه األخير رئيساً لبلدية دمشق.
_ لم يحضر ممثلو الكرك إلى دمشق للمشاركة في انتخاب مجلس عموم 

الوالية..؟!
عموم  مجلس  في  عضوا  أصبح  الذي  الحوراني،  رفعت  خليل  نشر  كما   _
الوالية، الئحة مطالب طويلة، تتعلق بالبنية التحتية والخدمات في معظم 

قرى وبوادي لواء حوران وغيرها من مناطق والية سورية.
الخليل،  في  الجهالين  عشيرة  وجهاء  من  عدد  تكريم  خبر  نشر  كما   _

لحمايتهم الجنود العثمانيين، أثناء فتنة الكرك. وغير ذلك الكثير...

مقدمة تاريخية ومالحظات؛ 
مسلّحة،  ثورة  إلى  تحول  أن  لبث  ما   ،مدني عصيان  هي  رك؛  الكَ هية 
 ٢٢ في  العصيان  اندلع  حيث  النفوس.  وتعداد  اإلجباري  التجنيد   ضد
أعنف  وكان  شهرين،  نحو   واستمر  ،١٩١٠ عام   (١١) الثاني  تشرين 
االحتجاجات ضد العثمانيين، التي اندلعت قبيل الحرب العالمية األولى، 

حيث قمعتها السلطات العثمانية بعنف شديد.
_ المصدر الصحفي الدمشقي لهذه الوثائق هو من أكثر المصادر الصحفية 
لصاحبها  الدمشقية  (المقتبس)  صحيفة  وهي  الفترة،  تلك  في  توازناً 
وال  العثمانية،  للسلطة  موالية  صحيفة  تبقى  أنها  غير  علي،  كرد  محمد 
تخرج عن طوعها. ال يتدخل الكاتب في الوثائق المنشورة إالّ في أضيق 
الحدود، بهدف الشرح أو التوضيح فقط ال غير. هنا في صفحة فضاءات، 
الكرك،  ألحداث  الرسمية  العثمانية  العربية  الصحفية  الرواية  سننشر 
والتي استمرت لما يزيد عن شهرين، كما رأتها السلطات العثمانية في 
ل هذه المادة  حينه، على هيئة يوميات ومتابعة صحفية لألحداث. وتشكّ
رك)، كرؤية رسمية للسلطات آنذاك. أما  جانباً وثائقياً صحفياً لِـ(هية الكَ

رك)..! السلطات العثمانية فقد 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

جولة يف بلدي

كتابة : هيا الدعجة 
تصوير : محمد القرالة 

سألنا اهللا ان نتدبر خلق االبل ، وفي هذا السؤال حكمة وغاية اال وهي تلك 
لالنسان  يمكن  التي  النعم  في  المليئة  المخلوقات  لهذه  البالغة  االهمية 

االستفادة منها . يقول مربو االبل انها «عطايا اهللا». 
الجمل االبل او الناقة،  الكثير من االسماء لهذا الحيوان وهو حيوان يشتهر 
بالكتلة الدهنية الموجودة على ظهره تسمى السنام ، ويقسم نوع االبل 
وافريقيا  الكبرى  الصحراء  في  يعيش  واحد  سنام  له  عربي  ابل  اثنين  الى 
 . الوسطى  اسيا  في  تعيش  والتي  السنامين  ذات  واالبل   ، الخالي  والربع 
الفاتح  للون  تميل  التي  االبل  وهي  المغاتير  الى  اللون  حسب  يقسم  كم 
كاالبيض ، والمجاهيم وهي االبل ذات اللون االسود واالبل الحمراء وهي 
التي يميل لونها الى البني . ومن اسمائها ايضا البكرا وهي انثى االبل 

والحوار او القاعود وهو صغير االبل .
في  مليوناً   ١٤ منها  رأس  مليون   ٢٠ حوالي  العالم  في  االبل  عدد  يبلغ 
المركز  افريقيا  تحتل  حيث   ، العالم  ابل  من   ٪٧٠ اي   ، العربية  المنطقة 
العربية  الدول  من   .  ٪٢٥ اسيا  تليها  العالم  ابل  من   ٪٧٥ بنسبة  االول 
التي تشتهر في االبل الصومال ٥٤٪ ثم السودان ٢٦٪ و موريتانيا ٧,٣٪.

االخرى  الحيوانات  باقي   في  لها   نظير  ال  فريدة  بصفات  االبل  تتمتع 
والتي تمكنها من التكييف مع ظروف العطش والجفاف في االجواء الحارة 
تبقيان  طويلتان  ساقان  فلها  لالبل  الجسمية  التكوينة  الى  باالضافة   .
جسدها فوق االرض الساخنة ، واالصبعان على كل قدم قادرة على االنتشار 
على نطاق واسع لمنع الغرق في الرمل ، كما لها أعيناً كبيرة وانفاً كبيراً 
، مما يزيد قدرتها على الرؤية والشم بشكل جيد ، ولها ايضا طبقة من 
الرموش الطويلة لحماية اعينها من الرياح المحملة بالرمال . كما االسنان 
ولها ٣ انواع من القواطع و االنياب واالضراس ، والمعدة المركبة من ٣ 
حيث  مشقوقة  العليا  الشفة   ، الحقيقية  والمعدة  والشبكية  الكرش  اجزاء 
تساعد االبل في االستفادة من االشواك في غذائها ، وتجويف في منطقة 
والتي  الطويلة  الرقبة   ، الدم  وبالتالي  المنطقة  تبريد  في  تساهم  االنف 

تساهم في الموازنة لالبل عند النهوض .
،بالكثير  بدران  شفا  منطقة  في  الجنسية  السوداني  علي  ابو  الراعي  افاد 
عند  نقل  كوسيلة  تستخدم  كانت  انها  غير  االبل  هذه  في  المنافع  من 
العرب قديما ، كما اللحوم والوبر الذي يتم جدله ليستخدم في تجبير اليد 
االبل  مشتقات  احد  في  الموجود  الكنز  عن   بحديثه  واضاف   . الملع  عن 
وهو حليب االبل او كما يسمى عند البدو « حليب نياق» ، فوائد جمة لهذا 
وحديد  بروتين  نسبة  على  يحتوي  حيث  االبل  من  يستخرج  الذي  الحليب 
لمرض  عالج  وهي  اخرى  واهمية   . الحليب  باقي  من  اعلى  وفيتامينات 
السرطان وتقوية المناعة ومشاكل المعدة وايضا مهم لمرضى السكري 
حيث يعادل ، ويقلل من نسبة االنسولين في الدم . يختلف نوع الحليب 

وجودته باختالف المرعى ونوعية الطعام المقدمة لالبل . 
كيف تحلب الناقة ؟

وال   ، االخرى  الحيوانات  باقي  عن  فيها  تحلب  التي  بالطريقة  االبل  تنفرد 
تحلب اال بهذه الطريقة ، حيث يأتي الراعي بصغير االبل وهو الحوار او 
القاعود ويجعله يرضع من امه وفي هذه الحالة يستطيع الراعي حلب الناقة 
، وال يستطيع ان يقوم بعملية الحلب اال في وجود صغير الناقة وان يرضع 
منها . حليب االبل يشرب كماً هو دون تعرضه للغليان او اضافة اي مواد 
وبالتدريج  الوالدة  فترة  اول  في  حلواً  الناقة  حليب  يكون   ، عذب  فهو  له 
خالل اشهر يصبح فيه القليل من الملوحة . اشار  احد المرتادين للمكان 
محمد عبدالكريم انه يقوم باستمرار في شرب الحليب ومن خالل تجربة 
شخصية افاد بانه تعافى بشربه حليب االبل من مرض القرحة في المعدة. 
هذا  الى  سنزيد  كما   ، بهم  وتميز  تحمله  وقدرة  الجمل  صبر  عن  عرفنا 
صوت  تمييز  الجمل  يستطيع  حيث   ، السمع  وقوة   ، الذاكرة  قوة  الميزات 

الراعي عن غيره من االصوات ولو غاب عنه مهما غاب.

االبل ..
قصة حياة

فضاءات
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رشاقة

تقصفه حين ينمو الحقاً.
هذا  في  غيرها  من  أفضل  زيوت  ثمة 
المشبعة  الزيوت  تستطيع  المجال. 
وأحادية اإلشباع أن تخترق الشعر أكثر 
اإلشباع.  عدم  متعددة  الدهون  من 
على  جهته  من  األفوكادو  زيت  يحتوي 
خياراً  يجعله  ما  اإلشباع،  أحادية  دهون 

فاعالً لمعالجة الشعر.
مجموعة  أيضاً  األفوكادو  زيت  يشمل 
ومضادات  والمعادن  الفيتامينات  من 
األكسدة التي تستطيع، من وجهة نظر 
الشعر  قوة  على  تحافظ  أن  البعض، 
الزيت  هذا  يعطي  أن  يمكن  وصحته. 

المنافع التالية:
• تخفيف قشرة الرأس

تتحسن صحة الشعر عند ترطيب فروة 
إلى  تميل  أو  جافة  كانت  إذا  الــرأس. 
التقشر، يمكن االستفادة من تدليكها 
وفركه  الشعر  غسل  قبل  بــالــزيــت 
زيت  وضــع  يسهم  كذلك،  بالبلسم. 
األفوكادو على فروة الرأس في تخفيف 
جفافها  منع  فــي  ويساعد  القشرة، 

وتقشرها.

• تجنب تقصف الشعر
جافة  كانت  إذا  الشعر  خصل  تتقصف 
الشعر  مــرونــة  زيـــادة   لكن وهــشــة. 
من  رقيقة  بطبقة  تغليفه  عبر  ممكنة 
بمنع  الخطوة  هــذه  تسمح  الــزيــت. 

تقصف الشعر عند تسريحه أو ربطه.
بنعومة  الجميع  يتعامل  أن  يجب 
لفك  تقصفه.  لتجنب  شعرهم  مــع 
فاعلة  طريقة  تقضي  التشابكات، 
تمرير  ــدل  ب أوالً  ـــراف  األط بتسريح 
الفرشاة في الخصل كلها. كذلك، ال بد 
من تجنب استعمال األربطة المطاطية 
في  المبالغة  أو  الشعر  عصابات  بدل 
شد الشعر عند ربطه ألن هذه الحركة 
جذوره.  أو  الشعر  خصل  إلى  تسيء  قد 
وتنشأ المضار أيضاً بسبب تفتيح الشعر 
تمليس  ومنتجات  الحرارية  والعالجات 

الشعر.
من المستبعد أن يتمكن زيت األفوكادو 
لحقت  التي  الحادة  المضار  عكْس  من 
تقصفه  منع  في  يسهم  لكنه  بالشعر، 

بدرجة إضافية عبر تنعيم الخصل.

• فك تشابك الشعر
على  ــادو  ــوك األف زيــت  تــوزيــع  يسمح 
أطراف الشعر بفك تشابكاته. استعملي 
أصابعك لتغليف األطراف بكمية صغيرة 
من الزيت لتسهيل تسريحه. استعملي 
العقد  لتسريح  عريضة  أسنانه  مشطاً 
بنعومة إلى أن تبدئي بفك التشابكات، 
أسنان  له  مشط  استعمال  يمكنك  ثم 
لمتابعة  عادية  فرشاة  أو  حجماً  أصغر 

تسريح الشعر.

• حماية الشعر من المضار
بسبب  الشعر  خصل   تجف أن  يمكن 
التلوث  ذلك  في  بما  البيئية،  المضار 

 تؤدي الزيوت دوراً أساسياً لمنع تقصف 
الدهون  ــرأس  ال ــروة  ف تنتج  الشعر. 
أو  جافاً  الشعر  يصبح  قد  لكن  طبيعياً، 
تلك  توازن  اختالل  بسبب  أحياناً  باهتاً 

الدهون أو عوامل بيئية أخرى.
ذكر بحث من عام ٢٠١٥ أن استعمال 
بالقرب  النباتية  الزيوت  أنواع  بعض 
بصيالت  يغلّف  قد  الــرأس  فروة  من 
الشعر لمنع تضرر قاعدة الشعر وتجنب 

تقصفه حين ينمو الحقاً.
هذا  في  غيرها  من  أفضل  زيوت  ثمة 
المشبعة  الزيوت  تستطيع  المجال. 
وأحادية اإلشباع أن تخترق الشعر أكثر 

زيت المازوال
شجرة  ثمار  مــن  الــزيــت  هــذا  يصنع 
جنوب  في  األصلي  ومنبتها   ، الماروال 
غني  بأنه  الماروال  زيت  يعد  أفريقيا، 
طبيعي  ب  ومرطّ الطبيعية  بالمواد 
باألحماض  مليء  ألنه  الوقت  ذات  في 
ألن  الجلدية  أطباء  به  ينصح  الدهنية، 
الجافة  البشرة  يرطب  الماروال  زيت 

وتمتصه  بسرعة، وال يتركها المعة.

زيت األرغان
يتميز زيت األرغان بأنه غني بمضادات 
األكسدة التي تسمى بوليفينول والتي 
تحارب آثار الشيخوخة. ويطلق عليه في 
يقول  السائل“.  األحيان ”الذهب  بعض 
أحماض  إن  الجلدية  األمــراض  خبراء 
نمو  مــن  تــزيــد  الدهنية   ٣ أوميغا 
يهم  فال   ، بشرتك  وتغذي  الكوالجين 
أو  دهنية  أو  جافة  بشرتك  كانت  إذا 
عادية. كما أن زيت األرغان ينعم الشعر 

، لكنه ال يزيد كثافته.

زيت البابونج والنعناع
والنعنع  البابونج  نفكرفي  ما  غالبا 
على  يساعد  ساخن  مشروب  بمثابة 
اإلسترخاء ، ولكن الزيت من هذا النبات 
ترطيب  أيضا  يمكنه  بالزهرة  الشبيه 
بأنه  الجلد  أخصائيوا  يصفه  بشرتك. 
يقلل  مما   ، لاللتهابات  ومعقم  مضاد 
من احمرار وتهيج البشرة ويحميها من 
النعناع  زيت  أن  كما  بالتلوث.  اإلصابة 

له نفس الخصائص التي ذكرناها.

زيت جوز الهند
نواة  من  الهند  جــوز  زيــت  يستخرج 
والتي  الناضجة  الهند  ــوز  ج ثــمــرة 
وينمو  الهند.  جوز  أشجار  من  تؤخذ 
العربي،  والخليج  وسيالن،  الهند،  في 
جوز  زيت  يحتوي  االستوائية،  وأمريكا 
للشعر  الفوائد  من  العديد  على  الهند 
ألنه  الشعر  يغذي  أنه  منها  والبشرة 
الفيتامينات،  من  العديد  على  يحتوي 
وكثافته  طوله  من  ويزيد  الشعر  ينعم 
ويقوي جذوره، يرطب الشعر ويقلل من 
تقصفه، كما أنه يرطب البشرة ويساعد 
التشققات  مشكلة  من  التخلص  على 
أيضا  الهند   جوز  زيت  يقلل  الجلدية، 
الجلدية  االلــتــهــابــات  ـــراض  أع مــن 
استبدال  يمكن  كما  الجلد.  وجفاف 
الهند  جوز  بزيت  للوجه  المكياج  مزيل 

لتنظيف البشرة.

زيت إكليل الجبل والخروع
زيت  إن  الــروزمــاري،  أو  الجبل  إكليل 
يكون  أن  على  يساعدك  الجبل  أكليل 
أيضا  ويساعد  عالية  كثافة  ذو  شعرك 
على التخلص من القشرة ويمنح الشعر 

اإلشباع.  عدم  متعددة  الدهون  من 
يحتوي زي 

الزيوت  من  الجمالية   الفوائد   صفوة  
الطبيعية  ! 

 توصف الزيوت الطبيعية كبديل لكريم 
تنعيم الشعر، وترطيب البشرة ، وأيضا 
وتقوية   ، الشباب  حب  من  للتخلص 
األظافر. لهذا  عليك أن تجربي الزيوت 
إستخدام  عليك  يجب  ولكن  الطبيعية، 
البشرة  نوع  ألن  لك  المناسبة  الزيوت 

يختلف من شخص ألخر.

عطراً فواحاً زكيا، كما يستخدم كمادة 
الشعر  ويمنح  للبلسم،  وكبديل  مرطبة 
منع  على  قدرته  إلى  باإلضافة  لمعاناً، 
الرأس  فروة  ومعالجة  الشعر  تساقط 
الجافة. أما زيت الخروع هو عالج منزلي 
آخر يقال إنه يغذي الحواجب والرموش. 
كان  إذا  عما  طبيبك  اســألــي  ولكن 
الممكن  من  ألنه  آمنا،  له  إستخدامك 

أن يالمس العينين ويسبب تهيجها.

زيت الزيتون واالفوكادو
إذا كنت تعاني من أظافر رقيقة أو هشة 
زيت  من  القليل  ضعي  بسيط،  فالحل 
الزيتون أو زيت األفوكادو على أضافرك 
قبل النوم. فهذا سيعمل على تقويتها 
و التقليل من انكسارها. إضافةً إلى أن 
والشفاه  البشرة  يعالج  الزيتون  زيت 

الجافة ويجعلها ناعمة الملمس.

زيت السمسم
بــذور  مــن  السمسم  ــت  زي يستخرج 
عدة،  فوائد  للجسم  ويقدم  السمسم 
خصوصا أنه ال يحتوي على أي عناصر 
زيت  إستخدام  يمكن  أيضا  ضــارة، 
حيث  الفم،  لغسول  كبديل  السمسم 
زيت  تناول  أن  حديثة  دراسات  وجدت 
السمسم أو (جوز الهند وعباد الشمس) 
يمكن أن يقلل من التهاب اللثة، وذلك 
بالماء  السمسم  زيت  من  كمية  بمزج 
هذا  يعالج  إذ  بالمزيج،  الفم  وغسل 
رائحة  ويزيل  الحنجرة  التهابات  المزيج 

الفم الكريهة.» 

زيت األفوكادو...  حيوي  يقوي الشعر 
والبشرة 

اتخاذ  عبر  بالشعر،  االعــتــنــاء  يؤثر 
في  المناسبة،  الصحية  الــخــطــوات 
وقد  الصحي.  ومظهره  لمعانه  مستوى 
يكون بعض الزيوت مفيداً أيضاً للحفاظ 
أصبحت  لما  ونعومته.  الشعر  قوة  على 
معروفة  لألفوكادو  الصحية  المنافع 
الفيتامينات  على  احتوائه  إلى  نظراً 
أحادية  والدهون  األكسدة  ومضادات 
استعمال  يسمح  فهل  اإلشباع،  عدم 
قوة  على  بالحفاظ  الشعر  على  زيته 
يلي  فيما  نستعرض  وصحته؟  األخير 
على  األفوكادو  زيت  استخدام  منافع 
الشعر وطريقة استعمال أقنعة الشعر أو 
المخاطر  ونناقش  الرأس،  فروة  تدليك 
التي يمكن أن تطرحها هذه العالجات.

تؤدي الزيوت دوراً أساسياً لمنع تقصف 
الدهون  ــرأس  ال ــروة  ف تنتج  الشعر. 
أو  جافاً  الشعر  يصبح  قد  لكن  طبيعياً، 
تلك  توازن  اختالل  بسبب  أحياناً  باهتاً 

الدهون أو عوامل بيئية أخرى.
ذكر بحث من عام ٢٠١٥ أن استعمال 
بالقرب  النباتية  الزيوت  أنواع  بعض 
بصيالت  يغلّف  قد  الــرأس  فروة  من 
الشعر لمنع تضرر قاعدة الشعر وتجنب 

وأشعة الشمس وماء البحر والكلور.
على  الزيت  استعمال  أن  تالحظين  قد 
مضار البيئة.  يحميه من بعض  شعرك 
التعرض  أو  البحر  في  السباحة  قبل 
بطبقة  تغلّفيه  أن  يمكنك  للشمس، 
ربط  يمكن  األفوكادو.  زيت  من  رقيقة 
أو  كعكة  شكل  على  الطويل  الشعر 
ضفيرة لمنع الزيت من اختراق البشرة.

القوية،  الشمس  ألشعة  التعرض  عند 
يجب أن تحمي رأسك أيضاً عبر اعتمار 
دوماً.  الشمسي  الواقي  ودهن  قبعة 
عبر  شعرك  جفاف  تتجنبي  أن  يمكنك 
أو  البحر  بماء  احتكاكه  بعد  شطفه 

الكلور.

طريقة استعماله
تتعدد طرائق استعمال زيت األفوكادو 
يمكن  الــرأس.  فــروة  أو  الشعر  على 
متاجر  أو  الكبرى  المتاجر  من  شــراؤه 
اإلنترنت.  عبر  أو  الصحية  المنتجات 

يستفيد منه الشعر بالطرائق التالية:

١. تدليك فروة الرأس
بحسب «الخدمة الصحية الوطنية» في 
الرأس  فروة  ترطيب  يسهم  بريطانيا، 
في  بالزيوت  الشعر  قاعدة  تدليك  عبر 
والقابلة  الجافة  الرأس  فروة  معالجة 
الخطوة  هــذه  تــكــرار  عند  للتقشر. 
قشرة  مشكلة  تجنب  يمكن  بانتظام، 

الرأس.
بالشكل  ــرأس  ال فــروة  تدليك  يمكن 

التالي:
في  الزيت  من  صغيرة  كمية  سخني   •
وعاء (داخل إبريق من الماء الساخن أو 

.(في المايكروويف بضع ثوان
• افصلي خصل الشعر بنعومة وادهني 
الزيت  من  صغيرة  بكمية  الرأس  فروة 

بأصابعك أو بكرة قطنية.
المستهدفة  المناطق  بالزيت  دلّكي   •
صغيرة  بحركات  الـــرأس  ــروة  ف مــن 

ودائرية باستعمال أطراف أصابعك.
فروة  على  الزيت  ترك  في  ترغبين  قد 
بما  تمتصه  كي  قصيرة  لفترة  رأسك 
الشامبو  باستعمال  شطفه  قبل  يكفي 

االعتيادي.

٢. استعمال قناع للشعر
ــادو  ــوك األف تستعملي  أن  يمكنك 
ما  للشعر،  قناع  لتحضير  المهروس 
يسهم في تنعيم الشعر وزيادة لمعانه 

وتحسين صحته.
طبقي الخطوات التالية لتحضير القناع:

ثم  وقشريها  األفوكادو  بذرة  انزعي   •
اهرسي نصفها في وعاء.

كبيرة  وملعقة  بيضة  صفار  أضيفي   •
من العسل.

• اخلطي المقادير.
الرطب  الشعر  على  الخليط  وزعــي   •

واتركيه ٣٠ دقيقة.
• اشطفي الشعر جيداً ثم جففيه.

كل  للشعر  العالج  هذا  استعمال  يمكن 
أسبوعين عند الحاجة.

٣. توزيع بلسم الشعر
بعد غسل الشعر بالشامبو الذي يجفف 
استعمال  يمكن  الناس،  بعض  شعر 
المفعول.  قوي  كبلسم  األفوكادو  زيت 
بشكل  مفيداً  الخيار  هــذا  يكون  قد 

خاص إذا كان الشعر جافاً أو متضرراً.

وزعي  بالشامبو،  الشعر  غسل  بعد 
على  األفوكادو  زيت  من  صغيرة  كمية 
أصابعك ثم مرريها بين خصل شعرك، 
من الجذور إلى األطراف. كرري الحركة 
العالج  إلى  تحتاجين  ما  بقدر  نفسها 

لتغليف الشعر بالزيت.

الشعر  على  األفوكادو  زيت  ترك  بعد 
فترة قصيرة، اشطفيه بماء فاتر.

مخاطر مطروحة
ليست  ــادو  ــوك األف تجاه  الحساسية 
شائعة بقدر حاالت الحساسية الغذائية 
هذه  تصبح  ممكنة.  لكنها  األخــرى 
المشكلة أكثر شيوعاً إذا كان الشخص 

مصاباً بحساسية تجاه الالتكس.
للمرة  األفوكادو  زيت  استعمال  عند 
الشخص  يختبر  أن  يجب  األولــــى، 
جلده  من  صغيرة  مساحة  على  الزيت 
أي  سبب  إذا  الشعر.  على  توزيعه  قبل 
احمرار أو انزعاج على البشرة المحيطة، 
العالج  هذا  استعمال  وقف  األفضل  من 

وتجربة زيت مختلف.
ميتة،  خاليا  من  الرأس  شعر  يتكون 
امتصاص  عــن  تعجز  أنها  يعني  مــا 
يمكن  البشرة.  تفعل  كما  المغذيات 
أن تحصدي آثاراً إيجابية بعد استعمال 
زيت األفوكادو على الشعر، لكنها قد ال 

تكون طويلة األمد.
ال تسمح أي منتجات بتعزيز نمو الشعر، 
إذ تبدأ هذه العملية من داخل الجسم 
معظم  لــدى  ثابتة  بوتيرة  وتحصل 
تسريعها.  يمكن  ال  وبالتالي  الناس، 
في  السليمة  الحمية  تسهم  قد  لكن 

نمو شعر صحي وقوي.
بالفيتامينات  غني  ــوكــادو  األف زيــت 
التي  األكسدة  ومضادات  والمعادن 

تحافظ على صحة الشعر

زيت األفوكادو... هل يقّوي شعرك؟
يؤثر االعتناء بالشعر، عرب اتخاذ الخطوات الصحية املناسبة، يف مستوى ملعانه ومظهره الصحي. وقد يكون 
للحفاظ عىل قوة الشعر ونعومته. ملا أصبحت املنافع الصحية لألفوكادو معروفة  أيضاً  بعض الزيوت مفيداً 
ل  إىل احتوائه عىل الفيتامينات ومضادات األكسدة والدهون أحادية عدم اإلشباع، فهل يسمح استع نظراً 
زيته عىل الشعر بالحفاظ عىل قوة األخ وصحته؟ نستعرض في ييل منافع استخدام زيت األفوكادو عىل 
كن أن تطرحها هذه  ل أقنعة الشعر أو تدليك فروة الرأس، ونناقش املخاطر التي  الشعر وطريقة استع

العالجات.
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عالقات

ــدة  ــالت ع ــك ــش ـــه م ـــواج  ن
منطقية  أكــثــر  ولنجعلها 
يحاول  ذاتياً.  عقاباً  نعتبرها 
عن  األزمـــات  حــلّ  معظمنا 
نلعب  ثم  الشكوى،  طريق 
ال  التي  والــفــأر  القط  لعبة 
نهاية لها مع أنفسنا فتأخذنا 
{نلت  ونقول:  المكان.  إلى 
األمـــر}.  ــذا  ه مــن  حصتي 
وندخل  الخداع  نوقف  دعونا 

في صلب الموضوع.
حيال  بــاألســى  تشعر  هــل 
نفسك  تعاقب  ربما  نفسك؟ 
به.  لــك  ــب  ذن ال  ــر  أم على 
مباشرة  نفسك  تعاقب  هل 
خالل  من  مباشرة؟  غير  أو 
صعوبة  أكثر  حياتك  جعل 
عليه،  تكون  أن  يجب  مما 
التسكع  خــالل  من  ربما  أو 
وشغل  الخطأ،  األشخاص  مع 
وظيفة خاطئة، أو عن طريق 
القيام بما كنت ال تريد فعله 

في حياتك.

أو  التالية  بـاألمور  تقوم  هل 
عدد منها:

١. المماطلة في عملك حتى 
وعدم  والعجز  بالغرق،  تشعر 

الكفاءة؟
بالبدانة  لنفسك  التسبب   .٢
عن طريق اإلفراط في تناول 

الطعام؟
رائعة  فرص  من  الهروب   .٣

للنجاح؟

السعادة خيال ال يستمر؟
تنتقد  ببساطة  أنك  أم   .٢٠
النهاية،  ــا  م إلــى  نفسك 
فظيع،  فاشل  بأنك  وتخبرها 
عرف  إذا  سيتقبلك  أحد  وال 

الحقيقة فقط؟
شائع،  أمــر  الذاتي  العقاب 
محدودة  غير  وسائل  وثمة 
به  نتعلق  ربما  به.  للقيام 
السيطرة  نفقد  أننا  لدرجة 
يجب  لـــذا  أنــفــســنــا.  عــلــى 
أو  األمـــر،  ــذا  ه ينتهي  أن 
كلها  لحياتنا  سنسمح  أننا 
نمر  أن  دون  من  بالمضي 
ــرة مــن الــســالم  ــت ــة ف ــأي ب
سنواصل  الدائم.  الداخلي 
معاقبة أنفسنا حتى آخر رمق 
عن  توقفنا  إذا  إذا  إال  لدينا، 

ذلك!
معاقبة  عــن  تتوقف  كيف 

نفسك؟
هو  ــذا  ه ببساطة.  تــوقــف 
الحل األكثر وضوحاً. بطبيعة 
بالعقاب  نلتزم  نحن  الحال، 
يمكن  مما  أكــثــر  ــي  ــذات ال
لدينا  الواعية  اإلرادة  لقوة 
أن  يمكننا  وال  تتحمل.  أن 
قرارة  في  نعلم  ألننا  نوقفه، 
أنفسنا أن األمر الواضح الذي 
بشكل  يأتي  عمله  ينبغي 
يبدو  فيما  وتلقائي،  طبيعي 
خاطئاً (أو غريباً أو مستحيالً) 
المحيط  القلق  كــل  ــف  وق
بكل  بالحياة  واالستمتاع 

بساطة.

غير  ــاص  ــخ أش دعــــوة   .٤
مؤذين  أو  بالثقة،  جديرين 

إلى حياتك؟
بالقيام  وقتك  إضــاعــة   .٥

بأمور غير مهمة؟
٦. عدم تناول الطعام؟

المساعدة  طلب  رفــض   .٧
عندما تحتاج إليها؟

أو  ــدور  ال خــارج  التحدث   .٨
على  محرج  بكالم  التفوه 

الدوام؟
لو  حتى  اآلخرين  مسايرة   .٩

كنت ال توافقهم الرأي؟
ــرك  ــاع ــش م حــجــب   .١٠
أحد  يتمكن  ال  كي  الحقيقية 

من أن يتواصل معك؟
لنفسك  ــاح  ــم ــس ال  .١١
غير  ــزل  ــن م ــي  ف بــالــعــيــش 
ويجعلك  وفوضوي  منظم، 

تشعر بالسوء؟
مع  ــعــاون  ــت ال رفـــض   .١٢

اآلخرين حتى ينبذوك؟
التزام  لكل  نعم  قول   .١٣
بأنك  تشعر  حتى  محتمل 

تنهار من اإلجهاد؟
من  نفسك  ــان  ــرم ح  .١٤

فرصة عيش هدفك؟
عــالقــاتــك  ــخــريــب  ت  .١٥

الرومانسية؟
الصداقات  عن  االبتعاد   .١٦

المحتملة أو عزل نفسك؟
١٧. إنفاق كثير من المال؟

الغضب  في  االنغماس   .١٨
أو االستياء؟

إن  لنفسك  ــول  ــق ال  .١٩

ــر فــــي تــخــطــي  ــي ــك ــف ــت ال
المشكالت والعيش بسعادة، 
حقاً  نريد  بما  القيام  في  أو 
معه  يجلب  حياتنا،  في  فعله 
كافة،  والذنب  الخوف  أنواع 
والمبررات بأننا {ال يمكننا}، 
ــكــار  ــزز لــديــنــا األف ــع ــا ي م
المؤلمة، مثل {أنا ال أستحق 

ذلك}.
تعتقد  ال  ربما  أخرى،  بعبارة 
بأية  تعيش  أن  تستحق  أنك 
رسالة  هــذه  ــرى.  أخ طريقة 
ألنفسنا:  نعطيها  فظيعة 

العقاب الذاتي.
واألغرب من ذلك، أننا نحصل 
من  خفية  ــارة  إث على  غالباً 
كما  نتصرف  أو،  ككل،  األمر 
شارة  العقاب  تحمل  كان  لو 
شرف على صدرنا. باختصار، 
يمكن أللمنا أن يجعلنا نشعر 
بأننا مميزون، ونحن ال نريد 
المشاعر  هذه  عن  نتخلى  أن 
القيام  نتابع  لذا،  الملتوية. 
بالتالي:  فكر  ولكن  باألمر. 
ماذا لو أن الجزء العازم لديك 
شدك  نفسك  انتقاد  على 
تعتقد  جعلك  أو  الــوراء،  إلى 
بأنك أقل مما أنت عليه حقاً؟ 
قــادر  أنــت  أخـــرى،  بكلمات 
بسالم  العيش  على  تماماً 
وفرح ونجاح. هل تريد ذلك؟ 
حياتك؟  ســتــكــون  وكــيــف 
على  األسئلة  هــذه  رحت  طُ
ــردود  وال الناس،  من  كثير 
ال  أو  أعرف،  ال  هي:  الشائعة 
يبدو  أو  أتخيل،  أن  أستطيع 

األمر فكرة غريبة.
نعم يمكن أن يترسخ العقاب 
كأنه  يبدو  حتى  فينا  الذاتي 
ذلك،  مع  عليه}.  نحن  {من 
معاقبة  عن  تتوقف  أن  عليك 
أن  تريد  كنت  إذا  نفسك 
أن  ويمكنك  سعيداً،  تكون 
ال  كنت  لو  حتى  باألمر  تقوم 

تؤمن به.

نصائح مفيدة
هل أنت مستعد للتوقف عن 
واالستمتاع  نفسك  معاقبة 
ــر  األم كــان  إذا  بــالــحــيــاة؟ 
القيام  إلــى  تحتاج  كذلك، 

بأربعة أمور:
١. اكتشف الشكل الشخصي 

لديك للعقاب الذاتي.
ــوارد  ــم ال ــن  م اســتــفــد   .٢
(التي  العميقة  اإليجابية 
نسيت أمرها) والتي ستحتاج 
إليها كي تتوقف عن معاقبة 

نفسك.
٣. ضع خطة محددة، خطوة 
بخطوة لتحييد أنماط العقاب 
منها  العقلية  لديك،  الذاتي 

والعاطفية.
أكبر  وحقق  خطتك  اتبع   .٤
والتحرر  البال  راحة  من  قدر 

من العقاب الذاتي.
يجب أن تتضمن أهدافك ما 

يلي:
• عقالً هادئاً، ال يعاقب.

• زيادة احترام الذات.
للقيام  التحفيز  من  المزيد   •

بما تريد.
• حدوداً أكثر وضوحاً (القدرة 

على القول ال).
• زيادة االنضباط الذاتي.

• الراحة. 

20 إشارة تظهر ذلك
أنت تعاقب نفسك!
تكون  أن  تريد  كنت  ،إذا  نفسك  معاقبة  عن  تتوقف  أن  عليك  ..احيانا 

سعيداً،كيف يتم ذلك ومن الذي يعاقب نفسه؟

،نترصف  اننا  يكشف  واقع  هو  ا  العلمي   - عي  االجت ..والجدل 
أحياناً ك لو كان تحمل العقاب شارة رشف عىل صدرنا.



16
  الجمعة 16 تشرين الثاني 2018

ة أخ

العددبرتا.. بعد السيول

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
c e @ a l r a i . c o m

5 6 0 0 8 0 01 1 1 1 8 6 عمان  7 1 0

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

دن ألر ا لرأي. ا   w w w . a l r a i . c o m

16 الجمعة 8 ربيع األول 1440 هـ - الموافق  16 تشرين الثاني  2018م

1 7 5 0 5

سهير بشناق 
أوراق متعبة

قي ..حيا !  ال تزال باع

قرار  يكن  لم  يفترقا  ان  تريد  تكن  لم 
الكثير  تفعل  لم  لكنها  بيدها  الرحيل 

حيال رحيله . 
ان   او    (...) بعد  مستعدة    تكن  لم 
حبها  عن  لتدافع  يكفي  بما  قوية  تكون 
..وهو لم ينتظرها؛ اراد ان تكون له ،في 
بجانبها  يكون  ان  به  ارادت  هي  وقت 

ويساعدها على ان تصبح امراة قوية . 
كان لها امال مختلفاً احبته بمشاعر بريئة 
تكون  بان  القرار  لتمتلك  بعد  تنضج  لم 

له !
ال  كفتاة  احالمها  من  جــزًءا  هو  كــان 
احالمها  تزال  ال  الحياة  بدايات  في  تزال 
من  ومزيد  والزواج  االرتباط  عن  بعيدة 
المسؤوليات التي تدرك بانها ستسحبها 

من احالمها . 
النها  واالبتعاد  الرحيل  له  ترد  لم  لكنها 

تحبه !
كانت تريد له ان يبقي بعالمها وحياتها 
تحقيق  على  يساعدها  وحبيبا  رفيقا 
احالمها، ال التنازل عن كل شيء ،راودها 

الجل شيء كان بامكانه االنتظار ...
مختلف الرجل عن المراة هو عندما يحب 
يكون اكثر انانية ال يريد سوى ان يحظى 
بالمراة التي يحب ؛دون ان يتوقف قليال 
على  وقدرتها  ونضجها  احالمها  ليتفهم 
اي  قبل  وحياة  روحا  ايامه  في  تبقي  ان 

شيء اخر ...
سواها  اخر  شيء  اي  يريد  ال  كان  وهو 
به  نفسها  تشعر  اصبحت  بعالم  احاطها 
بانها مقيدة ال تستطيع ان تحلم وال ان 

تسعى لتحقيق احالمها ...
تكن  لم  صعبة  خيارات  امــام  وضعها 

تريدها النها احبته ...
اراد لها ان تتنازل عن كل شيء وتحظى 
به  كانت  وقــت  فــي  ــة»  ــزوج «ال بلقب 
جزء  كان  وهو  السماء  حدودها  احالمها 

منها وليس كلها ....
في  تبقيه  بــان  ــرار  ق تمتلك  تكن  لم 
ايامها ال ليكون مجرد محطة بل مشوار 
على  قادرة  هي  تكون  عندما  وحياة  عمر 

لم  هــذا  قــرارهــا  بــان  لتشعر  االرتــبــاط 
يحرمها من احالمها وطموحاتها .

بها  سعيدا  هو  يكون  ان  تريد  تكن  لم 
عن  لتنازلها  بقلبها  الحزن  تخفي  وهي 

كل ما حلمت به الجل الحب فقط 
حاولت مرارا ان تبقيه في مكان االنتظار 
ليس لتتنازل عنه بعد ذلك بل ليكون لها 
حبا وحياة ال تشعرها بالنقص باي يوم ما 
القلب  بثنايا  تبقيه  ان  له  بحبها  حاولت 
بانها  يدرك  عله  بالحياة  تتكرر  ال  قيمة 
احبته بصدق وحلمت ايضا ان يكون لها 
اي  وفي  االن  له  بانها  جيدا  تعلم  النها 

. يوم ات
في  تبقيه  بــان  ــراراً  ق تملك  لم  لكنها 
يرحل  ان  او  له  تكون  ان  ارادها  عمرها 
بانها  لتشعر  االنــتــظــار  رافــضــا  عنها 
فكرا  االرتباط  على  قادرة  امراة  اصبحت 

ومشاعر ....
لم ينتظرها ابتعد بالقدر الذي اوجعها به 
تاركا لها حباً ال تزال تحيا به الى اليوم . 
بانها  تشعر  سنوات  مرور  بعد  تزال  ال 

ضعيفة ....
اسمه  مسمعها  على  تردد  كلما  تزال  ال 

انتابها الم وحزن وشعور بالضعف .
كيانها  بان  تشعر  التقته  كلما  تزال  ال 
يضعفها  ما  شيئاً  هناك  بــان  مختلف 

ويعيدها الى بدايات الحب .
كم تمنت ان يفهمها قبل ان يحبها .....

حاالتها  بكل  يحتويها  ان  تمنت  كم 
يحبها  ان  ال  وبطموحاتها  وباحالمها 
فقط وبعض من الحب يسرق االخر جزءا 

من كيانه واحالمه .
في  ــه  ،الن اليها  يعود  ان  تمنت  كــم 

اعماقها ال يزال حيا مسكونة هي به !
لكنه لن يعود وال تزال هي تحيا به . 

ال  الحب  بــان  ما  يــوم  في   ، يــدرك  عله 
ليس  الحب  وان  احالمنا  مع  يتناقض 
قراراً نمتلكه ،   لكن قرار البقاء او الرحيل 
مرهون بنا وبقدرتنا على ان نتفهم االخر 
على  قادرين   لنكون   وبه  معه  ونبقى 
ونمنحها  النفسنا   بالسعادة  الشعور 

لالخر. 

هو ل « م «؟.

الملك  العظيم  الراحل  إياهم  الضيق  األفق  أصحاب  سأل 
في  عربية  شخصية  تعيين  قرر  لما   , طالل  بن  الحسين 
من  الفالني  الموقع  في  عين   الذي  فالن   » رفيع  موقع 
وكلما   , يوم  كل  يسأل  إستنكاري  سؤال  هذا   .. ؟»  وين 
التفتيش  الى  نذهب  وبسرعة   , موقع  في  شخص  عين 
ومقدرته  كفاءته  عن  نسأل  أن  قبل  وعشيرته  أصله  عن 
على شغل الموقع .. اإلجابة الذهبية التي ألقاها الحسين 
على مسامع سائليه وهو يعرف نواياهم ودوافعهم « مش 

مهم هو من وين المهم هو لمين « ..

والفيس  أب  الواتس  ثقافة  ظل  في  نفتقدها  قاعدة  هذه 
بوك وتويتر وفيها  أالف التعليقات على فالن وفالن , فيها 
تكريس لمباديء نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى  
واإلنتماء  الوالء  مفاهيم  وتصويب  اإلنتاجية  لتكريس   ,
 .. لإلخالص  كعناوين   , واإلنتاج  وللعمل  للبلد  ليكون 
وأصولنا  جذورنا  تعددت  مهما  لألردن  كلنا  نكون  حتى 

ومساقط رؤوسنا .

عندما يهذب املكان سلوكنا .
في  وأنا  شعرت  التي  اليابان  عاصمة  طوكيو   في  كنا 
أحضانها وكأنني أعيش في داخل  جهاز كمبيوتر , قررت 
العام  الطريق  على  نتمشى  وكنا  سيجارة  اشعل  أن  فجأة 
,  بعد دقائق أعلنت سيجارتي عن قرب موتها وقد حان 
دفنها , بصراحة هممت أن ألقيها على الرصيف وأدوس 
النظر  أمعنت   , الريح  ليأخذها  جمرتها  أطفئ  كي  عقبها  
بها  أؤنس  األرض  على  واحدة  شقيقة   ولو  لها  أجد  فلم 
وحدتها فخجلت, ورحت أبحث عن رف مخفي هنا أو زاوية 
مخصصة  واحدة  سلة  حتى  فال   , التوفيق  يحالفني  فلم 
للسجائر المنتهية , فقررت أن أطفيء ما تبقى من حياة 
فيها برشة ماء ودسستها في جيبي خجال  الى أن صادفتنا 

مظلة كتب عليها مكان مخصص للتدخين .
زيارتها  الزمن  لنا  أتاح  عديدة  عواصم  على  ينطبق  هذا 
به  تورط   بمهمل  األرض  على  يلقي  أن  يخجل  فأحدنا   ,
ولو حتى وريقة ألن الرصيف النظيف بقي نظيفا فقد حكم 

سلوك الناس وإمتثلوا لقوانينه .
أنظر الى بوليفارد العبدلي , فهو من المواقع التي تكاد 
 , بقوانينها  الناس  سلوك  حكمت  التي  الوحيدة  تكون 
فال أعقاب سجائر على األرض وال ورقة من بقايا دفتر أو 
ساندويتش , وال حتى علبة بيبسي أو كوال كومتها قبضة 
ويفرض  الناس  سلوك  يحكم  المكان   , نفسها  على  يد 

إيقاعه .

ب مدرسة ومسجد .
وزير  الحسبان  ياسين  الدكتور  الى   أستمع  وأنا  تذكرت 
مسقط  في  مدرسة  بناء  في  تجربته  الى  األسبق  الصحة 
وزارة  لمصلحة   ليقيمها  والــده     لذكرى  تكريما  رأسه 
التربية والتعليم بدال من مسجد تصريحات لوزير األوقاف 
في  المساجد  عدد  ان  فيها  قال  عربيات  وائل  السابق 
خطباء  فيها  يتوفر  نصفها  من  اقل   ٦٢٠٠ المملكة   
مؤهلون، وان انشاء مئات المساجد «اوجدت في مناطق 
البعض  بعضها  عن  تبعد  وال  متجاورة  مساجد  عديدة 
عددها  وتزايد  المساجد  كثرة  ان  و  قليلة»،  امتار  سوى 
باآلالف «يستحيل بموجبه توفير خطيب لكل منها اوقات 
الجمعة في ظل عشوائية االنتشار ما يجعلها قبلة لخطباء 

غير اكفياء ال يقدمون المعلومة الشرعية».
 مسجد أم مدرسة , وكالهما صدقة جارية لكن السؤال 
الذي سيحتاج الى إجابة جريئة من شيوخنا األفاضل و هل 
أخرى  وترميم  جديدة  لمدارس  الماسة  الحاجة  ظل  في 
قائمة ونحن نسمع في األخبار تصدع واحدة هنا وإنهيار 
سقف أخرى هناك ومداهمة األمطار لثالثة هناك, وفرائص 
أطفالنا التي ترتعد بردا في رابعة تقبع بال تدفئة في قرية 
بناء  من  والصدقات  والهبات  التبرعات  ألموال  أحوج  ما 

مسجد ؟.

عصام قضمانيكل جمعة

؟!   هل سيحكم فيسبوك العا
  د. أما ألربت

 
فما  مجانية،  حسابات  االجتماعي  التواصل  مواقع  حسابات  أن  البعض  يظن 
عليك إال أن تسجل الدخول وتضبط الخصوصية وتستخدم الحساب. لكن األمر 
ا يعتبر ثروة  ا ثمنا باهظً ليس كما يعتقد البعض، فقد دفعت كمستخدم مسبقً
للكثيرين. هذا الثمن يتمثل في معلوماتك الشخصية التي أدليت بها، كالسن 

والنوع والتفضيالت.
وهو ما يفسر لماذا يبحث شخص عن منتج معين على أكثر من موقع ثم يفتح 
يتحدث  لماذا  ويفسر  عنه!  يبحث  الذي  المنتج  لنفس  إعالنا  ويجد  بوك  فيس 
على  الماركة  هذه  إعالن  يجد  ثم  معينة  ماركة  بخصوص  صديقه  مع  شخص 

حسابه!
وسائل  من  وغيرها  بوك  فيس  على  تسجيلها  يتم  التي  الشخصية  فالمعلومات 
التواصل، تمثل ثروة حقيقية وخريطة عمل للمعلنين والمسوقين الذين أحسنوا 

استخدامها في حمالتهم اإلعالنية والتسويق لمنتجاتهم.
عليه.  وأنشطتك  سلوكك  تتبع  من  بوك  فيس  يمكن  البساطة  بمنتهى  واألمر 
اهتماماتك ونوعية المنشورات التي تنشرها ونوعية الصفحات والجروبات التي 

داخل  لتوضع  اآلخرين.  مع  تفاعلك  ونوعية  تعليقاتك،  وطبيعة  فيها،  تشترك 
قاعدة بيانات كبيرة. وكل هذا يخضع لتحليالت دقيقة من فيس بوك الذي أصبح 
يعرف عنك أكثر من نفسك ويدرك اهتماماتك الشخصية وميولك وتفضيالتك. 
وبناء عليه يوجه لك نوعية اإلعالنات والمنتجات والخدمات في ضوء اهتماماتك 

بما يعود بأرباح كبيرة على المعلنين وبالطبع على فيس بوك نفسه.
والتحليالت لم تعد تقتصر على المعلومات المكتوبة فقط، فهناك خاصية التعرف 
على الوجه في فيس بوك وهي على درجة عالية من الدقة تتجاوز نسبة دقتها 
 Music and خاصية  طريق  عن  الميكروفون  استخدام  إمكانية  وهناك   .٪٩٧
الماسينجر  تعرف  أن  كما  المحيطة.  األصوات  على  للتعرف   Tv Identification
جهازك  تواجد  أماكن  بخصوص  معلومات  يعطيه  ومكانها  الشبكة  نوعية  على 
وتوقيت دخولك على اإلنترنت. وتوفر خاصية مزامنة األسماء وأرقام التليفونات 

والعناوين من الجهاز المحمول لفيس بوك، كنز من المعلومات السرية.
ويقال أنه جارٍ تطوير الكاميرات الموجودة داخل الهواتف الذكية أثناء استخدام 
الذي  المحتوى  تجاه  العاطفية  الفعل  وردود  الوجه  تعبيرات  لرصد  بوك  فيس 
يضعنا  ما  النفسي.  المزاج  على  للتعرف  فرصة  يتيح  بما  معه.  الشخص  يتفاعل 
العام  المزاج  إدارة  من  يوما  بوك  فيس  سيتمكن  هل  بخصوص،  تساؤل  في 

أو  فيديوهات  أو  معلومات  ضخ  خالل  من  وذلك  جماعي  بشكل  للمستخدمين 
إعالنات توجيهية؟

والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو سلم فيس بوك كل هذا الكم من البيانات عن 
الشعوب الستخبارات دولة معينة في ضوء حروب الجيل الرابع وحرب المعلومات؟

فما أثير حول تدخل روسيا في االنتخابات األمريكية األخيرة مؤشر خطير، حيث 
تم اتهام فيس بوك ببيع أكثر من ٣ آالف إعالن سياسي لصالح حسابات وهمية 
هذه  خالل  من  أمريكا  في  السياسي  التوتر  تأجيج  بغرض  لتستخدمها  روسية، 
الحسابات المزيفة. األمر الذي نفاه الكرملين ومارك زوكربرج مؤسس فيس بوك. 
إال أن تصرفاته فيما بعد بحذف أكثر من ٥٠ حسابا قبل انتخابات الكونجرس قد 

يشير إلى أنه اعتراف ضمني بحدوث تدخالت روسية سابقة!
تجارية  ألغراض  ليس  الشخصية  البيانات  استخدام  إمكانية  يؤكد  الذي  األمر 
وربحية فقط لكن ألغراض سياسية إلدارة وتوجيه وحشد الشعوب. الذين سبق 
ودفعوا ثمن توجيههم حينما قدموا إتاحة التعرف عليهم بشكل واسع المدى. 
بل إنه يضع أمامنا الصورة الكبيرة، هل سيأتي يوم ليحكم فيس بوك العالم؟!» 

روزاليوسف والموقع الشخصي للمؤلفة على فيس بوك» 

 ..بعــد أهــوال الســيول واالمطار، ها هــي " بيرتا " 
يف شــكل جميل  بعد غسيل الهطول ا وما تركه من 

اثار .
..وكالعــادة ، قبــل كل يشء  ان برامــج  زيــارة بــرتا  
عــادت لتبقى  شــاهدة عــىل صالبة عيش االنســان 
وتعاملــة مــع الطبيعة،  وهي مــكان ينبض بالحياة 

ل والصرب  ولحضارة!  والج
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